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ملخص حلقة العمل "امللكية الفكرية والتنقل الدويل للعاملني يف جمال املعرفة وهجرة األدمغة"

من اإعداد ا ألمانة
 .2يتضمن مرفق هذه الوثيقة ملخصا حللقة معل بشأأن امللكية الفكرية والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة
ا ألدمغة اليت ن ُظمت يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة ( )CDIP/7/4/Rev.اذلي وافقت عليه اللجنة املعنية
ابلتيمية وامللكية الفكرية يف دورهتا السابعة املنعقدة يف مايو  .1022وحرض حلقة العمل خرباء يف موضوع جهرة ذوي املهارات
وموضوع امللكية الفكرية من ا ألوساط الأاكدميية واملنظامت ادلولية.

 .1اإن اللجنة املعنية ابلت يمية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل الإحاطة علام مبرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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معلومات عامة
اعمتدت ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف س نة  1007القرار اذلي أأنشأأ رمسيا "جدول أأعامل
الويبو بشأأن التيمية" هبدف وضع التيمية يف قلب معل املنظمة .وتضمن القرار اعامتد مجموعة من توصيات جدول أأعامل التيمية
البالغ عددها  55توصية وإانشاء جلنة معنية ابلتيمية وامللكية الفكرية .وصنّفت التوصيات امخلس وا ألربعون اإىل ست فئات
تعكس جمالت الرتكزي الرئيس ية جلدول أأعامل التيمية .وحتتوي الفئة هاء "املسائل املؤسس ية ومن مضهنا الولية والإدارة" عىل
التوصية  33اليت تنص عىل ما ييل:

" .33مطالبة الويبو ،يف حدود اختصاصها وهممهتا ،مبساعدة البدلان النامية ول س امي البدلان ا ألفريقية ،ابلتعاون مع
املنظامت ادلولية املعنية بذكل ،عن طريق اإجراء دراسات حول جهرة ا ألدمغة وتقدمي توصيات عىل أأساسها".
وينفذ املرشوع "امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة" ( )CDIP/7/4 REVهذه التوصية.
ومتش يا مع ا ألنشطة املتوقعة يف اإطار هذا املرشوع ،يلخص هذا التقرير املناقشات والاس تنتاجات الرئيس ية حللقة معل
اخلرباء اليت نظمت يف مقر الويبو يف  13و 30أأبريل  1023حتت عنوان "امللكية الفكرية والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال
املعرفة وجهرة ا ألدمغة" وحرضها خرباء يف موضوع جهرة ذوي املهارات وموضوع امللكية الفكرية من ا ألوساط الأاكدميية
واملنظامت ادلولية وتناولت عدة مسائل مشرتكة للموضوعني املذكورين .ويرد برانمج حلقة العمل وقامئة املشاركني يف ملحقي
هذه الوثيقة.
ول تعكس هذه الوثيقة ابلرضورة وهجة نظر أأمانة الويبو بشأأن املوضوعات املطروحة للنقاش ،ولكن ر أأي اخلرباء املشاركني
يف حلقة العمل.

ملخص حلقة العمل
تتناول حلقة العمل س تة موضوعات خمتلفة .وللك موضوع دُعي خبري لإعداد وتقدمي دراسة اس تقصائيةُ .وطلب من خرباء
أخرين من ا ألوساط الأاكدميية واملنظامت ادلولية تقدمي تعليقات عىل لك دراسة من أأجل اإثراء النقاش يف حلقة العمل
وتشجيع احلوار.
وقدمت س بع دراسات يف ست جلسات خمتلفة .ولكن ميكن اإدراج ادلراسات الس بع يف ثالثة موضوعات واسعة ،ويه:
( )2دراسة التنقل ادلويل ذلوي املهارات العالية :توافر البياانت واحلقائق اخملزتةل وبياانت امللكية الفكرية ألغراض
حتليالت الهجرة.
( )1امللكية الفكرية والتنقل ادلويل ذلوي املهارات :اإطار للتحليل.
( )3الابتاكر ونرش املعرفة والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة.
.2
الهجرة

دراسة التنقل ادلويل ذلوي املهارات العالية :توافر البياانت واحلقائق اخملزتةل وبياانت امللكية الفكرية ألغراض حتليالت

ظلت لس نوات عديدة مشلكة النقص احلاد يف البياانت عن تدفقات الهجرة من بني املشالك الرئيس ية املرتبطة بدراسة
الهجرة ادلولية و جهرة ا ألدمغة عىل وجه اخلصوص .ورمغ اجلهود اليت بذلها بعض من املنظامت ادلولية يف مجع البياانت عن
املهاجرين ذوي املس توى التعلميي العايل أأو املهاجرين يف املهن اليت تتطلب همارات عالية  -وهذا ما ّميزي جهرة ا ألدمغة يف
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غالبيهتا ،اكنت تكل البياانت غري متوافرة تقريبا حىت وقت قريب نسبيا .وحتول هذا النقص يف ا ألدةل اإىل نقاش حول جهرة
ا ألدمغة وما يرتبط هبا من انعاكسات عىل التيمية الاقتصادية وذكل ابلستناد يف غالب ا ألحيان اإىل جحج نظرية.
و أأدى توافر بياانت التعداد الساكين ابتداء من أأواخر تسعينات القرن العرشين اإىل دفعة جديدة يف جمال البحث التجرييب.
وبصورة خاصة ،ساعدت بياانت التعداد الساكين يف تقدير عدد املهاجرين واملغرتبني عرب اإجراء معليات التعداد الساكين لك
عرش س نوات يف خمتلف البدلان .وتنطوي املهنجية املتبعة عىل مجع بياانت تعداد الساكن املولودين خارج البدل يف
املؤسسات التعلميية واملهنية .ويف البداية ،اكنت البياانت اجلديدة بشأأن الهجرة متاحة يف بدلان خمتارة يف منظمة التعاون
والتيمية يف امليدان الاقتصادي ( )OECDولكهنا أأصبحت متاحة الن فامي خيص عدد كبري من البدلان ،مبا فهيا البدلان خارج
منظمة التعاون والتيمية يف امليدان الاقتصادي.
ومن بني ا ألمور ا ألخرى اليت نتجت عن توافر البياانت تكوين فهم أأفضل للعواقب احلقيقية للتنقل ادلويل للعامل ذوي
املهارات ابلنس بة للبدلان املس تقبةل ولقتصادات املصدر عىل حد سواء .وبفضل تكل البياانت أأصبح ابلإماكن أأيضا
اس تكشاف الس بل الكفيةل بتحويل جهرة ا ألدمغة اإىل مكسب لبدلان املصدر أأيضا  -ول س امي عودة املهاجرين ذوي همارات
مكتس بة يف اخلارج وترامك ر أأس املال البرشي بفضل الفاق اليت تتيحها الهجرة ودمع الش تات لتيمية وطنه .ويف ضوء هذا
ادلليل ا ألخري ،أأكد املشاركون يف حلقة العمل عىل أأن مصطلح "جهرة ا ألدمغة" ينطوي عىل نوع من الازدراء ألن جهرة العامل
ذوي املهارات ميكن أأيضا أأن تفيد بدلان املصدر .وقالوا إان خرباء الهجرة اندرا ما يس تخدمون هذا املصطلح حاليا واقرتحوا
اعامتد مصطلح أخر لوصف ظاهرة جهرة ا ألشخاص ذوي املهارات العالية.
وبشلك عامّ ،يبني التعداد الساكين لعام  ،1000وهو أأحدث البياانت املتاحة ،أأن ا ألغلبية الساحقة من املهاجرين تس متيلهم
البدلان الناطقة ابلإنلكزيية .ويف الواقع أأن الولايت املتحدة واململكة املتحدة أأيضا و أأسرتاليا وكندا يه أأكرب البدلان املس تقبةل
للعامل ذوي املهارات العالية .ورمغ أأن بدلاان أأخرى مثل فرنسا وسويرسا تتلقى عددا كبريا من العلامء واملهندسني ،ل ميكن
مقارنة جحم تدفقات املهاجرين حنو تكل البدلان الناطقة ابلإنلكزيية.
ولنئ توافرت البياانت القامئة عىل تعداد الساكن ألغراض حتليل الهجرة ،فقد أأبرزت املناقشات بعض العوائق .وهناك عائق
يكتيس أأمهية ابلغة وهو أأن اإحصاءات الهجرة ل ُحتسب اإل لك عرش س نوات .ويرجع ذكل ابلتحديد اإىل أأن معليات التعداد
الساكين  -اليت ُُترى يف العادة مرة لك عرش س نوات  -يه املصدر الرئييس للبياانت.
ويتعلق العائق الخر املهم بتعريف العامل (واملهاجرين) ذوي املس توى التعلميي العايل ،وهو تعريف يتضمن مجموعة
غري متجانسة للغاية من املهارات .و أأشار املشاركون يف حلقة العمل بصورة خاصة اإىل أأن بياانت التعداد الساكين ل حتتوى
عىل كثري من املعلومات عن العاملني يف همن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايضيات " -العاملون يف جمال املعرفة" -
وذلكل فال بد من مجع البياانت من مصادر أأخرى.
ُ
املعلومات عن التنقل ادلويل للطالب .وحتدث نس بة كبرية من جهرة ذوي املهارات أأول عن
ومن بني املصادر البديةل للبياانت
طريق تأأشريات الطالب :اإذ يسجل الش باب من مجيع أأحناء العامل للحصول عىل شهادات الباكلوراي أأو املاجس تري أأو
ادلكتوراه يف اخلارج ،وإان مل جيربوا عىل العودة اإىل بدلاهنم فغالبا ما يبحثون عن وظيفة يف البدل ا ألجنيب اذلي
اس تضافهم كطالب.
وتطرق املشاركون كذكل اإىل اإماكنية اس تخدام املعلومات عن اخملرتعني املهاجرين اليت ميكن اس تخراهجا من البياانت املتعلقة
ابلرباءات (بياانت الرباءات واخملرتعني) .وميكن للبحوث يف جمال الهجرة الاس تفادة من اس تخدام هذا النوع من املعلومات.
ويرجع ذكل يف جزء منه اإىل أأن الس نوات العرشين املاضية شهدت زايدة ملحوظة يف التدفقات العاملية للعلامء واملهندسني
سواء اب ألرقام املطلقة أأو كنس بة مئوية من اإجاميل تدفقات الهجرة .وهذا جيعل من املفيد جدا اس تخدام بياانت الرباءات
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واخملرتعني ألغراض التحليل ألن هذه البياانت ّتبني بدقة مجموعة فرعية حمددة من ا ألشخاص ذوي قدرات ابتاكرية عالية.
وعالوة عىل ذكل ،تُس تخرج تكل البياانت من جسالت الرباءات ،مما يعين تفادي احلاجة اإىل تسخري املال والوقت
لتجميع الإحصاءات.
وحلد الن ،فاإن املراجع التجريبية النادرة واملتنامية بشأأن جهرة ذوي املهارات العالية والابتاكر تركز بشلك رئييس عىل
الولايت املتحدة ،اإضافة اإىل ُتربة الهجرة لبدلان أس يوية خمتارة ،ول س امي الهند والصني .وتوجد أأدةل أأقل بكثري ابلنس بة
للبدلان ا ألخرى ،وخصوصا فامي يتعلق بدور الش تات يف التأأثري عىل نتاجئ الابتاكر ونرش املعرفة عىل الصعيد ادلويل .ومرة
أأخرى ،شدّ د املشاركون يف حلقة العمل عىل اإماكنية اس تخدام بياانت الرباءات واخملرتعني للتغلب عىل هذا النقص يف
ا ألدةل التجريبية.
ول يكون اس تخدام بياانت الرباءات واخملرتعني لتحليل الهجرة دون عوائق .والعائق البالغ ا ألمهية هو عدم الإبالغ ،بشلك
عام ،عن جنس ية اخملرتعني أأو مسقط ر أأسهم ول يُذكر سوى بدل اإقامهتم احلالية .وعرضت حلقة العمل بشلك مس تفيض
طريقة للتغلب عىل ذكل العائق ويه ما يسمى "مطابقة ا ألصل العريق" أأو "توضيح ا ألصل العريق" ألسامء اخملرتعني (عىل
سبيل املثال من احملمتل أأن يكون اخملرتع احلامل لمس من قبيل غوبتا أأو امس ديساي من أأصل هندي) .وعند التحقق من
ا ألصل الثقايف للمخرتعني ،ميكن بعد ذكل اس تنتاج احامتل كوهنم من املهاجرين.
ومن بني ا ألمثةل لتقنيات مطابقة ا ألصل العريق اليت قدمت يف حلقة العمل نظام  1IBM-GNRوهو برانمج حاسويب
يس تخدم السجالت التارخيية للهجرة اإىل الولايت املتحدة ويقدم قامئة شامةل تتأألف من  75 000امس اكمل مرتبط ببدل
أأصيل  -ويه بدورها "قاموس" ل ألسامء وا ألصول الثقافية عىل مر الزمان .وابس تخدام الربانمج ،ميكن ،مع هامش من
الاحامتل ،تقدير عدد اخملرتعني املقميني يف بدلان خمتلفة من بدل م ا ألصيل .وعالوة عىل ذكل ،ميكن ذلكل الربانمج تقدمي
معلومات عن عدد اخملرتعني غري املهاجرين ولكن ذوي أأصول أأجنبية (اجليل الثاين أأو الثالث من املهاجرين) ،واذلين ابإماكهنم
أأداء دور مثل دور عامل الش تات ذوي املهارات .واملزية ا ألخرى للربانمج يه قدرته عىل تقدمي احامتلت بشأأن جنس
اخملرتعني استنادا اإىل أأسامهئم ،مما يتيح فرصة ملعرفة نس بة الرجال والنساء من املهاجرين ذوي املهارات .وإان اكن اس تخدام
هذه التقنيات ينطوي عىل هامش من اخلطأأ ،اتفق املشاركون عىل رضورة اس تخداهما من أأجل حتصيل فهم أأفضل لظاهرة
جهرة ذوي املهارات العالية وادلور احملمتل للملكية الفكرية.
ومن بني العوائق املهمة يف توظيف بياانت الرباءات مكصدر للمعلومات عن الهجرة هو التباين يف نشاط تسجيل الرباءات.
فعىل سبيل املثال ،أأظهرت ا ألحباث أأن أأكرث من نصف الاخرتاعات يف البدلان املرتفعة ادلخل ليست محمية برباءة .و أأظهرت
أأيضا التفاوت الكبري يف توزيع قمي الرباءات .ول حيصل أأبدا بعض اخملرتعني عىل أأية براءة ،فامي ل حيصل كثري مهنم سوى عىل
عدد قليل مهنا .وينبغي أأخذ ذكل التباين بعني الاعتبار عند رمس خرائط تدفقات التنقل ادلويل للمخرتعني.
ويف ا ألخري ،انقش املشاركون يف حلقة العمل قياس وقع املهاجرين العائدين .ومن شأأن دراسة املعلومات عن اخملرتعني
العائدين كام يه مس تنتجة من بياانت الرباءات اإضافة منظور همم للتحليل .بيد أأنه حىت الن حيول غياب حمددات فريدة
للمخرتعني دون حتليل كيفية تأأثري اخملرتعني العائدين عىل نتاجئ التيمية الاقتصادية.
وابلتوازي مع اس تخدام أأساليب مطابقة ا ألصل العريق ملعرفة اخملرتع املهاجر من غري املهاجر ،رحب املشاركون يف حلقة
العمل مبا قامت به أأمانة الويبو يف رمس خرائط ألمناط جهرة اخملرتعني ابس تخدام الطلبات املودعة مبوجب معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات .واتفق املشاركون عىل أأن هذه البياانت اجلديدة تش به اإحصاءات املهاجرين املهرة بصفة عامة ،وتش به بصفة
خاصة ما أأفادته ا ألدةل الرسدية وادلراسات الإفرادية بشأأن جهرة العلامء واملهندسني والعاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات
 1يعين خمترص  IBM-GNRنظام أأي يب اإم للتعرف عىل ا ألسامء العاملية.
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والتصالت .وميكن لتحليل الهجرة والابتاكر الاس تفادة بشلك كبري من اس تخدام بياانت الهجرة املس تخرجة من الطلبات
املودعة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ألغراض البحوث الاقتصادية .وجشع العديد من املشاركني الويبو عىل اإجراء
مزيد من البحوث بشأأن الهجرة وامللكية الفكرية والابتاكر ابس تخدام تكل اجملموعات من البياانت وما يرتبط هبا من بياانت
أأخرى ،اإضافة اإىل تبادل أأكرب قدر ممكن من البياانت مع الباحثني.
وتمتزي مجموعة بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعدد من املزااي مقارنة مبجموعات أأخرى من بياانت الرباءات  -اخملرتعني.
فهيي تتضمن ،عىل وجه اخلصوص ،اإحصاءات الهجرة ابلنس بة لعدد كبري من البدلان ،وتسمح ابإجراء مقارانت بني البدلان
ألن اإجراءات الإيداع نفسها تُطبق عىل مجيع املودعني من خمتلف البدلان ،وتشمل ،عىل ا ألرحج ،عىل براءات عالية القمية
ألن املودعني مس تعدون لتحمل تاكليف احلصول عىل امحلاية خارج مكتب اإيداع الطلب ا ألول .وفوق لك ذكل ،تتيح
بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات معلومات مبارشة عن جنس ية اخملرتع وحمل اإقامته ،مما يعين تفادي رضورة اس تنتاج
ا ألصل الثقايف احملمتل ألسامء اخملرتعني.
و أأشار املشاركون اإىل أأن بياانت جهرة اخملرتعني املس تخرجة من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حيمتل أأن تعطي تقديرا
أأقل للحجم احلقيقي لتدفقات الهجرة ألهنا ل تشمل اخملرتعني املولودين خارج البدلان املضيفة اليت منحهتم اجلنس ية .كام أأهنا
ل تشمل هماجري اجليل الثاين والثالث .ومن احملمتل جدا أأن تكون الإحصاءات الفعلية للهجرة ما بني ا ألرقام اليت تتيحها
أأساليب مطابقة ا ألصل العريق وا ألرقام املس تخلصة من بياانت طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
.1

امللكية الفكرية والتنقّل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة :اإطار حتلييل

ركّز جزء كبري من املناقشات اليت جرت يف حلقة العمل عىل الصالت احملمتةل القامئة بني نظام امللكية الفكرية اذلي تنهتجه
البدلان من هجة ،وجهرة أأهمر العاملني من هجة أأخرى .وبعبارة أأخرى ،هل توجد عالقة بني امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة؟
وهل هناك ،يف حال وجودها ،اختالف بني البدلان النامية يف هذا اخلصوص؟ وهل تؤثر امللكية الفكرية يف القرارات اليت
يتخذها اخلرباء العلميون واملهندسون فامي خيص حتديد املاكن اذلي ميارسون فيه همهنم؟ وهل يسهم نقص حامية امللكية
الفكرية يف جهرة أأهمر العاملني؟ وهل يؤثر الش تات واملهاجرون العائدون يف كيفية حامية امللكية الفكرية يف بدلاهنم
ا ألصلية؟ وهل لنظام امللكية الفكرية دور يف ا ألثر اذلي حيدثه الش تات واملهاجرون العائدون عىل الابتاكر والتيمية يف
بدلاهنم ا ألصلية؟
ول توجد أأية حبوث ُتريبية للر ّد عىل هذه ا ألس ئةل -ومن أأس باب ذكل نقص املعلومات عن تدفقات الهجرة .وليس هناك
سوى بعض املقالت النظرية ،اليت خلصت اإىل أأن ّه ل ميكن لبدل ما اس تقطاب اخلرباء العلميني ادلوليني واخملرتعني إا ّل حبامية
امللكية الفكرية بعد بلوغ مس توى حرج من القدرة الإبداعية.2
وعالوة عىل ذكل ّبني بعض العلامء أأ ّن ابإماكن الش تات تدعمي مؤسسات بدلاهنم ا ألصلية .فميكن للبيئة املؤسس ية احملس نة اليت
يوجد فهيا هؤلء العاملون يف اخلارج أأن تسهم بشلك مبارش أأو غري مبارش يف اإحداث اإصالحات مؤسس ية يف بدلاهنم
ا ألصلية .وفامي يتعلق بنظام امللكية الفكرية ،تساءل بعض املشاركني يف حلقة العمل عن احامتل تأأثري جهرة العاملني املهرة اإىل
اخلارج عىل فعالية نظام امللكية الفكرية يف حتقيق أأهدافه املتعلقة بتعزيز الابتاكر ونقل التكنولوجيا.
و أأخريا دفع فريق من الباحثني الخرين بأأ ّن يف مقدور نظام امللكية الفكرية لبدلان املصدر زايدة منافع الش تات وحتويل جهرة
ا ألدمغة اإىل كسب ل ألدمغة .وفامي ييل ا ألساس املنطقي لتكل احل ّجة :فميكن أأن تسهم حامية امللكية الفكرية يف اس تقطاب
العاملني اإىل قطاع الابتاكر؛ ونتيجة ذلكل تصل املعارف اليت يعود هبا الش تات اإىل طائفة واسعة من العاملني ذوي القدرة
 2انظر ،عىل سبيل املثالMcAusland, Carol, and Peter Kuhn. 2011. “Bidding for Brains: Intellectual Property Rights and ،
.the International Migration of Knowledge Workers.” Journal of Development Economics 95(1): 77–87
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احملس نة عىل استيعاهبا لتحويلها اإىل ابتاكر عىل الصعيد احمليل .ومن ّمث فا ّإن تدعمي نظام امللكية الفكرية يفامق الاثر اليت حيدهثا
تصب يف هذا الاُتاه ،ولو أأن ّه من السابق ألوانه اخللوص
الش تات عىل الابتاكر يف بدلاهنم ا ألصلية .ويبدو أأ ّن بعض ا ألدةل ّ
اإىل أأية اس تنتاجات قاطعة.
كام أأكّد املشاركون يف حلقة العمل عىل احامتل تأأثري امللكية الفكرية يف اس تقطاب الاستامثر ا ألجنيب املبارش والتجارة .وميكن
للملكية الفكرية ،من خالل تكل العالقة احملمتةل ،حتفزي نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل .وإاىل جانب ذكل ّبني العلامء أأ ّن
ابإماكن املهاجرين حفز تدفقات الاستامثر ا ألجنيب املبارش والتجارة اإىل بدلاهنم ا ألصلية – من خالل وسائل عدة مهنا مثال
حتسني مسعة بدلاهنم ا ألصلية يف ش باكت ا ألعامل ادلولية.
وخالصة القول يه أأ ّن املشاركني لحظوا أأ ّن دور امللكية الفكرية يف س ياق جهرة العاملني من ذوي املهارات العالية ميث ّل جمال
حبث همم مل خيضع دلراسات اكفية ووافية حىت الن ،وهو جمال ميكن حتليهل ابس تخدام البياانت اخلاصة ابلرباءات  -اخملرتعني.
وقد أأظهرت دراسات كثرية – مبا يف ذكل معلية رمس اخلرائط اليت قامت هبا أأمانة الويبو  -أأ ّن الاقتصادات ا ألفريقية يه
ترضرا من جهرة العاملني املهرة – من حيث القمية النسبية عىل ا ألقل .وبناء عليه ّكرست حلقة العمل قسطا من
الأكرث ّ
املناقشات خلصائص الاقتصاد ا ألفريقي .وتشري البياانت اإجامل اإىل أأ ّن الولايت املتحدة ا ألمريكية يه الوهجة الرئيس ية
ل ألفارقة من ذوي املهارات العالية .غري أأ ّن هناك ،اإىل جانب الولايت املتحدة ا ألمريكية ،بدلاان أأخرى من بدلان منظمة
التعاون والتيمية يف امليدان الاقتصادي تس تفيد من تكل املهارات ا ألفريقية املهاجرة ،ول س امي فرنسا واململكة املتحدة وكندا.
ترضرا من جهرة ا ألدمغة يربز لك من ليبرياي وغاان وسرياليون وموريش يوس وكينيا.
ومن بني الاقتصادات ا ألفريقية الأكرث ّ
وسلّط املشاركون يف حلقة العمل الضوء عىل اعتبارين هامني فامي خيص أأفريقيا .ويتعلّق الاعتبار ا أل ّول بتنفيذ الس ياسات
اليت تشرتط عودة املهاجرين املهرة – مبن فهيم اخملرتعون – اإىل أأوطاهنم ا ألصلية .وعىل الرمغ من أأ ّن كثريا من احلكومات
ا ألفريقية أأولت اعتبارا لرشط العودة املذكور ،فا ّإن تنفيذ تكل الس ياسات دون هتيئة الظروف املناس بة يف البدل ا ألصيل قد
يرض أأكرث ممّا ينفع .أأ ّما الاعتبار الثاين فيتعلّق بتأأثري الش تات عىل تيمية الاقتصادات ا ألفريقية .ومكثال عىل ذكل ركّزت حلقة
ّ
العمل عىل حاةل جنوب أأفريقيا .ومتث ّل جنوب أأفريقيا ،ولو أأ ّن وضعها ل يعكس ابلرضورة وضع الاقتصادات ا ألفريقية
املنخفضة ادلخل ،حاةل هممة ميكن أأن ختضع دلراسة اإفرادية ،اإذ يه تعاين من جهرة قوهتا العامةل املاهرة ولكهنّ ا تس تقطب ،يف
الوقت نفسه ،عددا هائال من العاملني املوهوبني القادمني من الاقتصادات ا ألفريقية ا ألخرى؛ وهناك احامتلن فامي خيص
تطورا .ويف غضون ذكل
هؤلء العاملني ،فهم إا ّما يبقون يف جنوب أأفريقيا أأو يس تعملوهنا كبدل عبور اإىل اقتصادات أأكرث ّ
يُنظر اإىل مواطين جنوب أأفريقيا املوجودين يف اخلارج مكهنيني ومقاولني انحجني .ولكن ل يبدو أأهنّ م يسهمون بكرثة يف النظام
الوطين لالبتاكر اذلي وضعه بدل م ا ألصيل .واملالحظ أأ ّن ذكل النظام كفيل ابإقامة عالقات علمية وصناعية مع املؤسسات
والباحثني يف البدلان ا ألجنبية ،ولكن ليس مع مواطين جنوب أأفريقيا املوجودين يف تكل البدلان .وبصورة أأ ّمع ،لحظ
احلضور أأ ّن البدلان ا ألفريقية ل تعرف الكثري عن مواطنهيا املغرتبني .ول بدّ من مراعاة انقطاع الصةل بني بعض البدلان
ا ألفريقية ومواطنهيا املغرتبني املهرة دلى تصممي س ياسات تريم اإىل حشد تكل الفئة ألغراض التيمية الوطنية.
.3

الابتاكر ونرش املعرفة والتنقّل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة

يف اخلتام اس تكشف املشاركون يف حلقة العمل الروابط القامئة بني املهاجرين ذوي املهارات العالية والابتاكر واملقاوةل
ونرش املعرفة.
وطاملا أأشارت املؤلفات اخلاصة ابلبتاكر اإىل أأ ّن القرب اجلغرايف بني العاملني يف جمال املعرفة يؤدي اإىل ظهور عالقات
يفرس مثال ُت ّمع أأنشطة الابتاكر يف س يليكون فايل.
تيرس نقل املعرفة الضمنية – ممّا ّ
اجامتعية ّ
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غري أأ ّن العالقات الاجامتعية القامئة بني الناس تتأأثر يه أأيضا بكثري من العوامل غري العامل اجلغرايف .ومن تكل العوامل
الانامتء العريق املشرتك – أأي الانامتء اإل ثقافة واحدة وبدل واحد .ويؤثّر الانامتء العريق املشرتك حتديدا يف نرش املعرفة بني
املهاجرين من ذوي ا ألعراق املشرتكة املقميني يف البدل املضيف نفسه .كام يؤثّر الانامتء العريق املشرتك يف دور الش تات ذوي
املهارات العالية .وابلفعل ميكن أأن ّ
يشلك الش تات من ذوي املهارات الفكرية العالية جامهري خفية يف اخلارج تنقل املعلومات
اإىل أأوطاهنا ا ألصلية .وقد جلب ذكل الافرتاض ،عىل الرمغ من نقص البحوث التجريبية بشأأنه ،اهامتم الأاكدمييني وواضعي
الس ياسات عىل حد سواء ،خصوصا من منظور بدلان املصدر املنخفضة ادلخل .فباإماكن املغرتبني املهرة املقميني يف البدلان
الرائدة يف جمال التكنولوجيا تأأدية دور همم يف نقل املعرفة اإىل أأوطاهنم ا ألصلية.3
وهل للملكية الفكرية أأي دور يف ذكل؟ ا ّإن حامية امللكية الفكرية تسهم يف تيسري التجارة ونرش ا ألفاكر عىل الصعيد ادلويل
عن طريق س بل عدة مهنا مثال الكشف عن الرباءات والرتخيص .غري أأ ّن حامية امللكية الفكرية قد تتسبّب كذكل يف رفع
تاكليف اس تخدام ا ألفاكر لإجراء املزيد من البحوث ،ممّا يعرقل نرش املعرفة – وذكل ما ي ُس ّمى أأثر "احلقوق غري التوفيقية".
وإاذا اكنت حامية امللكية الفكرية تسهم فعال يف تيسري التجارة ،وإاذا اكن هناك احامتل خلوض الش تات بشلك متفاوت يف
ُتارة ا ألفاكر مع بدلاهنم ا ألصلية ،فا ّإن فئة الرباءات وفئة املغرتبني قد تصبحان فئتني ممكّلتني لبعضهام بعضا فامي خيص تدفق
املعرفة عىل الصعيد ادلويل .فعىل سبيل املثال أأظهرت حبوث أأجريت مؤخرا أأ ّن املغرتبني الصينيني أأكرث فعالية بكثري من
املغرتبني الهنديني فامي خيص نقل املعرفة اإىل البدل ا ألصيل .4وتناقَش املشاركون يف حلقة العمل دور امللكية الفكرية يف تفسري
هذه النتيجة.
ويوجد مكّ هائل من البيّنات التجريبية عىل اإسهام املهاجرين يف الإجنازات العلمية والتكنولوجية اليت تتحقق يف البدل اذلي
يس تضيفهم .ففي الولايت املتحدة ا ألمريكية ،مثال ،تشري التقديرات اإىل أأ ّن املهاجرين ينتجون حنو  15ابملائة من مجموع
الرباءات ا ألمريكية – كام تويح به البياانت املس تقاة من مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات .وابلتايل أأصبحت كيفية
اس تقطاب املهاجرين املهرة القادرين عىل تعزيز الابتاكر واملقاوةل عىل الصعيد الوطين موضوعا ابرزا من مواضيع الس ياسة
العامة يف ذكل البدل ،ويف غريه من البدلان ا ألخرى املرتفعة ادلخل.
وإاىل جانب الواثئق اليت ّتبني اإسهام العاملني املهاجرين ،هناك نقاش ااكدميي ساخن حول كيفية تأأثري املهاجرين املهرة عىل
حصائل الابتاكر وا ألداء الاقتصادي .فيبدو مثال أأ ّن البحوث اليت أأجريت يف الونة ا ألخرية تُظهر أأ ّن املهاجرين ليسوا أأكرث
اإبداعا من ساكن البدل ،عندما تُؤخذ اخللفية التعلميية يف احلس بان – ولكهنّ م ليسوا أأق ّل اإبداعا مهنم أأيضا .5وبعبارة أأخرى،
هناك تاكفؤ يف املهارات بني املهاجرين وساكن البدل.
وطرح املشاركون يف حلقة العمل أأيضا التساؤل التايل :اإىل أأي مدى ميكن الاس تعاضة عن العاملني من الساكن البدل
ابملهاجرين أأو تمكلهتم هبم؟ ويف اإطار تفسريي بس يط ،يو ّجه أأهمر املهاجرين منحىن العرض اخلاص ابلعامةل اإىل ا ألسفل
ويسهمون ابلتايل يف خفض أأجور ساكن البدل اذلين ينمتون اإىل فئة املهارات ذاهتا .غري أأ ّن املثري لالهامتم هو أأ ّن معظم
ادلراسات التجريبية تُظهر أأ ّن أأجور ساكن البدل املنمتني اإىل الرشحية التعلميية واملهنية ذاهتا تشهد ارتفاعا يف الواقع .ومن
التفسريات املعقوةل لتكل النتيجة احامتل وقوع صدمات تكنولوجية تسهم يف زايدة نس بة العامةل (وا ألجور) يف أأوساط لك من
 3انظر ما ييلAgrawal, Ajay, Devesh Kapur, John McHale, and Alexander Oettl. 2011. “Brain Drain or Brain Bank? The :
Impact of Skilled Emigration on Poor-country Innovation.” Journal of Urban Economics 69(1): 43–55, Kerr, William
R. 2008. “Ethnic Scientific Communities and International Technology Diffusion.” Review of Economics and
.Statistics 90(3): 518–537
 4انظر ما ييلKerr, William R. 2008. “Ethnic Scientific Communities and International Technology Diffusion.” Review :
.of Economics and Statistics 90(3): 518–537
 5انظر ما ييلHunt, Jennifer. 2011. “Which Immigrants Are Most Innovative and Entrepreneurial? Distinctions by Entry :
.Visa.” Journal of Labor Economics 29(3): 417–457
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ساكن البدل واملهاجرين يف أن واحد .ومن التفسريات املمكنة ا ألخرى احامتل وجود عوامل خارجية تزيد من اإنتاجية العاملني
املهرة من ساكن البدل بفضل الاثر املعرفية اجلانبية للمهاجرين املهرة.
ويف هذا الس ياق لحظ بعض املشاركني يف حلقة العمل أأن ّه ل بدّ للبحوث اخلاصة ابلهجرة والابتاكر أأن تضع دور الرشاكت
يف مصمي حتليالهتا .ذكل أأ ّن الرشاكت يه املس تفيد الهنايئ من ر أأس املال البرشي ومعليات نقل التكنولوجيا من خالل الهجرة.
ومن منظور الرشاكت ميكن النفاذ اإىل املعرفة ا ألجنبية ابنهتاج سبيلني بديلني هام :أأول ،توظيف ابحثني أأجانب وغري م من
العاملني ذوي املهارات العالية (الهجرة)؛ واثنيا ،الاقرتاب من مصدر املعرفة ا ألجنبية (ترحيل أأنشطة البحث والتطوير اإىل
اخلارج) .وجيب عىل البحوث النظرية والتجريبية املتعلقة ابلهجرة والابتاكر الاعرتاف ابحامتل املبادةل بني هاتني القناتني
والسعي ،يف هذا الس ياق ،اإىل اس تكشاف كيف ميكن للملكية الفكرية التأأثري يف اسرتاتيجيات الرشاكت اخلاصة ابلتوظيف
وحتديد مواقع أأنشطة البحث والتطوير.
و أأشار املشاركون اإىل أأ ّن الرشاكت يه اليت ّمتول الهجرة يف بعض البدلان – اكلولايت املتحدة ا ألمريكية مثال – يف حني
تعمتد الهجرة عىل العرض يف بدلان أأخرى – مثل كندا – مبعىن أأ ّن املهاجرين ُخيتارون وفق خلفيهتم التعلميية وخربهتم وليس
حسب احتياجات الرشاكت .وعليه فا ّإن فهم ادلور اذلي تؤديه الرشاكت يف خمتلف أأنظمة الهجرة من ا ألمور املهمة يف تقيمي
تطور مجموعات البياانت اجلديدة اليت تقارن
كيفية اإسهام املهاجرين يف اقتصادات البدلان اليت تس تضيفهم .وحلسن احلظ يتيح ّ
بني احتياجات أأحصاب العمل وهمارات العاملني فرصا جديدة لإجراء البحوث يف هذا اجملال.

اخلالصة
اخ ُتمتت حلقة العمل حبوار مفتوح عن مجيع املواضيع اليت تناولهتا احللقة ،وسعت احللقة اإىل اإصدار توصيات بشأأن نوع العمل
التحلييل اذلي ميكن للويبو أأن تضطلع به يف املس تقبل.
أأول ساد توافق واسع النطاق يف الراء بني املشاركني يف حلقة العمل عىل أأنه ليس من املر ّجح وجود عالقة هممة "من
ادلرجة ا ألوىل" بني نظام امللكية الفكرية يف البدلان وتنقل الساكن املهرة مهنا وإالهيا .ويف الواقع اإن وجدت أأية عالقة معلية
بني النظامني ،فرمبا تكون هذه العالقة حمكومة مبس توى التيمية وفرص العمل املتاحة يف تكل البدلان .وعالوة عىل ذكل
أأضاف املشاركون يف حلقة العمل أأن دراسة هذه العالقة تطرح حتدايت من الناحية النظرية ألن امللكية الفكرية وجهرة
ا ألدمغة تعمالن عىل مس تويني خمتلفني :فنظام امللكية الفكرية يف البدلان يعمل عىل مس توى املؤسسات ،أأي عىل املس توى
اللكي .أأما قرار أأي خمرتع أأو أأي عامل يمتتع مبهارة عالية ابلهجرة ،فاإنه يتخذ عىل املس توى الفردي .وعليه من الصعب وضع
اإطار حتلييل مناسب للربط بني املس تويني.
وعىل الرمغ من هذا التخوف العام ،فاإن امللكية الفكرية قد تؤدي دورا غري مبارش يف حتديد حصائل الهجرة .وقد تكون
اإحدى الصالت احملمتةل للربط بني امللكية الفكرية والهجرة يه الاستامثرات ا ألجنبية املبارشة .وقد تؤثر س ياسات امللكية
الفكرية يف قرارات املستمثرين ا ألجانب ويف تدفق الاستامثرات ا ألجنبية املبارشة ،ما من شأأنه أأن يقلل حوافز الهجرة
اخلارجية – اإذ اإن الرشاكت من بدلان ادلخل املرتفع تتيح فرص معل يف الاقتصادات ا ألقل تقدما .اإل أأن من الرضوري
مراعاة الاثر التفاعلية فقد أأظهرت بعض ا ألدبيات أأن العامل املهرة يف اخلارج يعززون الاستامثرات ا ألجنبية املبارشة
يف مواطهنم.
وخلص املشاركون اإىل أأنه نظرا لرتفاع تنقّل اخملرتعني ،قد تكون الويبو يف ماكن جيد ملواصةل البحث عن أأس باب جهرة
املهارات وعواقهبا .وإان اكن اإنشاء قاعدة بياانت جهرة اخملرتعني يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإسهاما قيّام ابلفعل يف
أأعامل جممتعات البحث ،فميكن بذل املزيد من اجلهود يف هذا الاُتاه .ول يزال عدد كبري من أأس ئةل البحث مطروحة عن
موضوع زايدة جهرة العامل أأحصاب املهارات والابتاكر دون اإجابة.
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و أأوىص بعض املشاركني يف حلقة العمل بأأن تشارك الويبو يف البحث لتوضيح ا ألصل الثقايف املرحج للمخرتعني اذلين
يس تخدمون أأسامء م و أألقاهبم لوصف اخملرتع وخلفيته يف جمال الهجرة .ويف الوقت ذاته سلط بعض املشاركني الضوء عىل
أأمهية اإجراء دراسات اس تقصائية للمخرتعني ،اإذ ميكن ل ألدةل اجملمعة يف اإطار هذه ادلراسات الاس تقصائية أأن تساعد عىل
وصف اخملرتعني وممارس هتم يف جمال احلصول عىل الرباءات ،وتبني أأس باب جهرة اخملرتعني يف املقام ا ألول وتؤدي اإىل تعميق فهم
تأأثري جهرة اخملرتعني يف حصائل الابتاكر يف املوطن ويف البدل املضيف .و أأخريا ميكن لإجراء دراسة اس تقصائية للمخرتعني
مبارشة أأن يساعد أأيضا عىل فهم أأية عالقة قد تربط بني حامية امللكية الفكرية وجهرة هذه الطبقة الفرعية من العامل املهرة عىل
الصعيد ادلويل.
وفامي خيص التوجه املوضوعي ألعامل البحث يف املس تقبل ،شدد احلوار من جديد عىل نقطتني ،ا ألوىل يه أأن حتليل الهجرة
يلزم أأن يويل املزيد من الاهامتم لسلوكيات الرشاكت .واثنيا يلزم تعميق فهم ظاهرة جهرة العامل أأحصاب املهارات العالية العائدة
اإىل الوطن اليت ل تزال مل حيقق فهيا مبا يكفي ،بيد أأن هذه الظاهرة ميكن أأن تكون يف هناية املطاف أأحد أأ م ادلوافع حلفز
التيمية الاقتصادية يف البدلان املرسةل.
[ييل ذكل امللحق ا ألول]
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امللحق ا ألول

A

حلقة عمل
WIPO/EXP/IP/GE/13/INF/1

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 24 :أأبريل 1023

ّ
اجتماع خرباء الويبو بشأن امللكية الفكرية والتنقل الدويل للعاملني يف
جمال املعرفة وهجرة األدمغة

ّ
تنظمه
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
جنيف 13 ،و 30أأبريل 1023
الربنامج

من اإعداد ا ألمانة
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الثنني  13أأبريل 1023
3:10 – 3:00

لكمة ترحيب ومقدمة من:
الس يد اكرسنت فينك ،كبري اخلرباء الاقتصاديني ،شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات ،املنظمة
العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،جنيف

20:50 – 3:10

اجللسة  :2التنقّل ادلويل للعاملني املهرة :حملة عامة
املتحداثن :الس يد شاغالر أأوزدن ،كبري اخلرباء الاقتصاديني ،البنك ادلويل ،واش نطن العامصة،
الولايت املتحدة ا ألمريكية
والس يد كرس توفر ابرسونس ،أأس تاذ ،جامعة أأكسفورد ،اململكة املتحدة
املعلق ا ألول :الس يد ميش يل بيين ،أأس تاذ ،جامعة لكسمربغ ،لكسمربغ
املعلق الثاين :الس يد بيال هويف ،رئيس قسم الهجرة ،شعبة الساكن اب ألمم املتحدة ،نيويورك،
الولايت املتحدة ا ألمريكية

 22:20 – 20:50اسرتاحة
 23:30 – 22:20اجللسة  :1اس تخدام بياانت الرباءات ملتابعة أأمناط جهرة العاملني املهرة
املتحدث :الس يد فرانسسكو لسوين ،أأس تاذ ،جامعة بوردو الرابعة ،بوردو ،فرنسا
املعلق ا ألول :الس يدة برونوين هال ،أأس تاذة ،اإدارة علوم الاقتصاد ،جامعة اكليفورنيا ،بريلكي،
الولايت املتحدة ا ألمريكية
املعلق الثاين :الس يدة ثيودورا شينوجياين ،كبرية اخلرباء الاقتصاديني ،اإدارة التوظيف ،شؤون العمل
والشؤون الاجامتعية ،منظمة التعاون والتيمية يف امليدان الاقتصادي ،ابريس
ننقّل اخملرتعني عىل الصعيد ادلويل :معلية رمس اخلرائط
املتحدث :الس يد إارنست ميغلزي ،ابحث اقتصادي ،شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات ،الويبو
 25:30 – 23:30مأأدبة غذاء تقدهما الويبو
 26:00 – 25:30اجللسة  :3ش باكت املقميني يف اخلارج وانتشار املعارف عىل الصعيد ادلويل
املتحدث :الس يد أجيا أأغراوال ،أأس تاذ ،مدرسة رومتان لعلوم الإدارة ،تورونتو ،كندا
املعلق ا ألول :الس يد هيليل رابوبرت ،أأس تاذ ،جامعة ابر اإيالن ،رمات غان ،إارسائيل
املعلق الثاين :الس يدة روبرات برمارتيين ،شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات ،الويبو ،جنيف
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 26:30 – 26:00اسرتاحة
 21:00 – 26:30اجللسة  :5الهجرة والابتاكر وتنظمي املرشوعات عىل الصعيد ادلويل
املتحدث :الس يد ويليام كري ،أأس تاذ ،مدرسة هارفارد ل ألعامل ،بوسطن ،الولايت املتحدة ا ألمريكية
املعلق ا ألول :الس يد جينيونغ كمي ،أأس تاذ ،شعبة العلوم الاقتصادية ،جامعة كوراي ،س يول
املعلق الثاين :الس يدة كريستيان كوبتش ،كبرية املتخصصني يف س ياسات الهجرة ،منظمة العمل ادلولية،
جنيف
23:00

مأأدبة عشاء تس تضيفها الويبو

الثالاثء  30أأبريل 1023
20:30 – 3:00

اجللسة  :5حامية امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة
املتحدث :الس يد أألريزا انغايف ،أأس تاذ ،جامعة بولونيا ،اإيطاليا
املعلق ا ألول :الس يدة ش يارا فرانزوين ،أأس تاذة ،قسم الإدارة الهندس ية ،لكية ميالنو للتقنيات
املتعددة ،اإيطاليا
املعلق الثاين :الس يد جوليو رافو ،ابحث اقتصادي ،شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات ،الويبو

 22:00 – 20:30اسرتاحة
 21:00 – 22:00اجللسة  :6جهرة ا ألدمغة وامللكية الفكرية يف أأفريقيا
املتحدث :الس يد فرانسوا اكبوري ،أأس تاذ ،جامعة جورجتاون ،واش نطن العامصة ،الولايت
املتحدة ا ألمريكية
املعلق ا ألول :الس يد مايلك اكن ،أأس تاذ ،جامعة س تلنبوش ،كيب اتون
املعلق الثاين :الس يد اإيغور بونوفيتش ،مسؤول الشؤون الاقتصادية ،شعبة أأفريقيا ،البدلان ا ألقل منوا
والربامج اخلاصة ،مؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتيمية ،جنيف
 21:55 – 21:30اختتام احللقة
املتحدث :الس يد اكرسنت فينك
 25:00 – 21:55مأأدبة غذاء تقدهما الويبو
[ييل ذكل امللحق الثاين]
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A

حلقة عمل
WIPO/EXP/IP/GE/13/INF/2 PROV.

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :أأبريل 1023

ّ

اجتماع خرباء الويبو بشأن امللكية الفكرية وتنقل الدويل للعاملني يف
جمال املعرفة وهجرة األدمغة

ّ
تنظمه
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
جنيف 13 ،و 30أأبريل 1023
قائمة املشاركني

من اإعداد ا ألمانة
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I. INTERNATIONAL INTERGOVERNAMENTAL ORGANIZATIONS

INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION
Christiane KUPTSCH (Ms.), Senior Specialist in Migration Policy, International Labor
Organization (ILO), Geneva

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Olivier FERRARI, Research Officer, Migration Research Division, International Organization for
Migration (IOM), Geneva
Rudolf ANICH, Research Officer, Migration Research Division, International Organization for
Migration (IOM), Geneva

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
Theodora XENOGIANI (Ms.), Senior Economist, Directorate for Employment, Labour and Social
Affairs, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris

UNITED NATIONS
Bela Hovy, Chief Migration Section, Population Division, Department of Economic and Social
Affairs (DESA), United Nations, New York

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT
Igor PAUNOVIC, Economic Affair Officers, Division for Africa, Least Developed Countries
and Special Programmes, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD),
Geneva

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION
Adnan SERIC, Project Manager, Private Sector Development, United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO), Vienna

WORLD BANK
Çağlar ÖZDEN, Senior Economist DECRG, Trade and International Integration, World Bank,
Washington D.C.
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WORLD HEALTH ORGANIZATION
Peter BEYER, Senior Advisor, Public Health, Innovation and Intellectual Property, World Health
Organization (WHO), Geneva
WORLD TRADE ORGANIZATION
Roberta PIERMARTINI (Ms.), Counsellor, Economic Research and Statistics Division, World
Trade Organization (WTO), Geneva

II. OTHER INSTITUTIONS

BAR ILAN UNIVERSITY
Hillel RAPOPORT, Professor, Department of Economics, Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel

BOCCONI UNIVERSITY - CENTER FOR RESEARCH IN INNOVATION, ORGANIZATION AND
STRATEGY
Gianluca TARASCONI, Database Architect, Center for Research in Innovation, Organization
and Strategy, Bocconi University and Observatoire des sciences et des techniques (OST), Paris

HARVARD BUSINESS SCHOOL
William R. KERR, Assistant Professor, Harvard Business School, Boston, United States of
America

KOREA UNIVERSITY
Jinyoung KIM, Professor, Department of Economics, Korea University, Seoul

UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKLEY
Bronwyn H. HALL (Mrs.), Professor, University of California Berkley, Berkley, United States of
America

UNIVERSITY OF GEORGETOWN
François P. KABORÉ, Assistant Professor, Georgetown University, Washington D.C.
UNIVERSITÉ MONTESQUIEU – BORDEAUX IV
Francesco LISSONI, Associate Professor, Université Montesquieu – Bordeaux IV, Pessac,
France

CDIP/12/INF/5
Appendix II
4
UNIVERSITY OF STELLENBOSCH
Michael KAHN, Professor, University of Stellenbosch, Cape Town, South Africa

OXFORD UNIVERSITY
Christopher PARSONS, Research Officer, International Migration Institute, Oxford Department
of International Development, Oxford, United Kingdom

POLYTECHNIC UNIVERSITY OF MILAN
Chiara FRANZONI (Mrs.), Assistant Professor, Department of Management Engineering,
Polytechnic University of Milan, Milan, Italy

UNIVERSITY OF BOLOGNA
Alireza NAGHAVI, Assistant Professor of Economics, Department of Economics, University of
Bologna, Bologna, Italy

UNIVERSITY OF LUXEMBOURG
Michel BEINE, Full Professor, University of Luxembourg, Luxembourg

UNIVERSITY OF TORONTO
Ajay K. AGRAWAL, Peter Munk Professor of Entrepreneurship, University of Toronto and
NBER, Toronto, Canada

III. SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)
Carsten FINK, Chief Economist, Economics and Statistics Division
Julio RAFFO, Researcher, Economics Section, Economics and Statistics Division
Ernest MIGUELEZ, Researcher, Economics Section, Economics and Statistics Division

][هناية امللحق الثاين والوثيقة

