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   مناقشة بشأن امللكية الفكرية وهجرة األدمغةورقة
  األمانةمن إعداد

 مقدمة ًأوال

ية .1 ية وا ية اب نة ا مللكقررت ا من ن لتللج سة أن ملع تع الفكرية يف دورهتا اخلا ية إعداد األمانة إىل د هم بغورقة نظرية 
ية توجهيات مناحلصول عىل  تو يذ ا شأن  نة  ص ا ل ب ية الفكرية وجهرة األدمغة39تنفللج ناول موضوع ا مللك اليت   1.تت

ية هذا الغرض شة هذه إىل  نا بوتريم ورقة ا ق  .تلمل

تذكري ب .2 ية أن لوجيدر ا تو صا نص عىل ما ييل من جدول أعام39ل ية  شأن ا بو  تل الو من ب  :لتي

تعاون مع م" ية، اب بدلان األفر ية وال سـامي ا نا بدلان ا ساعدة ا ها وهممهتا،  تصا بو، يف حدود ا بة الو لطا ل ل ل مب ي يقل م ص خ
ها يات عىل أسا ية بذكل، عن طريق إجراء دراسات حول جهرة األدمغة وتقدمي تو نظامت ادلوية ا سا ص ن ل  " ملعمل
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يا ًاث ية جه .ن ها حتدايمهأ ًرة األدمغة بو يةصف يق ا لتمن يعرقل   حتق

ية إىل اخلارجاملؤهلنيإن جهرة العامل  .3 يق ا من وظاهرة جهرة األدمغة اليت تربط هبا هلام حتداين همامن يعرقالن  لتت . حتق
تصاداملؤهلنيوخروج العامل  نعم هبا أي ا رشي اذلي  بة رأس املال ا بارش  شلك  ق يقلص  يم ب ه ها كذكل ،لب يقلص و

يني، األمر اذلي يفيض ال حماةل بش ساكن ا ثال عن خدمة ا باء واملعلمون  توقف األ ندما  بارش  حملللك غري  ل ط ي ًع م م
تصادية رشية والا ية ا يص آفاق ا قإىل  ب من لتقل هاجرين . لت ملوعىل األجل األطول، فإن إماكية عودة ا  وما –ن

تقطاب ل"يصطحهبا من  تصادية –" ألدمغةسـا هامات الا ق فضال عن اإل س ها ً تفرقني يف اخلارج  لكهاجرين ا ملللم
نفعة  هارات ا نامجة عن جهرة األدمغة أو قد تؤدي حىت إىل أن حتقق جهرة ا ية ا بد سائر ا ملأمور قد تقلل ا ل ئ مل ملخل

ية تاجئ غري مضمونة، وال. عالاجامت بدلان أفقر سـامي يف  لنغري أن تكل ا سة يف إاتحةاليت ال ميكهنا لا نا فا  فرص مل
يف للعامل  يد ادلويلاملؤهلنيظتو  .لصع عىل ا

تحدايت اليت خضعت إىل عدد هائل من ادلراسات يف العديد .4 تكل ا بري  لومثة إقرار  ب ً وفضال 2. أرجاء العامل منك
تصاد  تلفة للحد من جهرة األدمغة اليت ترض الا ياسات  نت احلكومات  قعن ذكل  خمس يص (سـ لتقلأو عىل األقل 

نامجة عهنا سائر ا لا تاجئ ) ىن إىل احلد األدخل يع  نو تقطاب األدمغة"لتشج  ."سـا

 

ثا ًاث ية الفكرية .ل مللكجهرة األدمغة وا
 

يةميكن تصور أن مثة عالقة .5 ية الفكرية يف . لكية الفكرية وظاهرة جهرة األدمغةمل بني اسـبب  مللكفقد تؤثر حامية ا
تخذه  ندسيالقرار اذلي  يوخرباءن وملهالعلامء وا يا املعلومات وا نولو ملهن  ج تعلقة ن اذلوتك مي يعملون يف جماالت 

بدل ل ،هبا يه همهنم، مما يؤثر يف قدرة ا لتحديد املاكن اذلي يزاولون  تاكرف وعىل الرمغ .  ويف إاتحة املعارفبعىل الا
تغري الرييس اذلي يؤثر يف هذا القرار، فقد تؤثر الفوارق ادلوية بني  يكون عىل األرحج ا سوق  لمن أن جحم ا مل سـ ئل

ملتوايت حامية ا هجرةمسـ لية الفكرية يف تدفقات ا  إىل اخلارج املؤهلنيجهرة العامل قد تؤثر ، ومن جانب آخر. لك
يا نولو تاكر ونقل ا ية إىل تعزيز الا يق أهدافه الرا ية الفكرية يف  ية نظام ا جيف فعا تك م حتق لمللك ب  .ل

ية الفكرية وجهرة  .6 يقة اليت تربط بني ا مللكوعىل الرمغ من ذكل فإن الصالت ادل يداةاألدمغق هومة  ست   ً ج مف . لي
يةل يه  تصادية قلو يات الا شورة يف األد قاملقاالت ا ب ية اليت تملن مللكفرتض وجود عالقة تصورية بني حامية ا

تعلق هبا هجرة وتدفقات املعارف اليت  تالفكرية وا ية األعامل 3.ل ب ونصب تركزي غا ية لي ند عىل الصني لعلما لهوا
تقطاب األدمغة  متةل ال سـواآلاثر ا يا إىل بدلان م(حمل نولو متعات العلامء املغرتبني  جثل تعزيز نقل  للتك  وال 4).منشـهئمجم

تقار إىل علمي يتوفر أي حبث  ية الفكرية وجهرة األدمغة يف حد ذاته، مما يعكس جزيا الا فعن بعد حامية ا ًمللك ئ
هجرة، وال شأن تدفقات ا تاحة  ياانت ا لا ب مل نخفض لب بدلان ذات ادلخل ا ملسـامي يف ا  .ل

 

                                                           

تحدة  2 ثال، األمم ا يل ا ملانظر عىل  مل ية "، )2006عام . (بس هجرة ادلوية وا منا لتل  .A/60/871ث، الويقة "تقرير األمني العام: ل
 Bidding for brains:  intellectual property rights and the international migration of“  "ادلراسةانظر   3

knowledge workers” ،)ًيصدر قربا ي ماك أوسالند، اكرول  ، بقمل”Journal of Development Economics“، يف جمةل )سـ
 Innovation, imitation and intellectual property rights: introducing“  ادلراسةبويرت اكن؛ وانظر كذكل 

migration in Helpman’s model” ،) الصادر يف جمةل )2008عام ،“Japan and the World Economy” 20، اجملدل ،
بطا394 إىل 369، الصفحات من 3العدد  ياسس وماانش راجنان  غ، بقمل موندال، د  .ب

ثال ادلراسة   4 يل ا ملانظر عىل  ، ”Ethnic Scientific Communities and International Technology Diffusion“بس
سطس ”Review of Economics and Statistics“، يف جمةل )2009عام ( يري، أ غ، بقمل  ، الصفحات من )3(90، اجملدل 2008ك

تعقب األعراق و. 537 إىل 518 ياانت اخلاصة ابلرباءات  تخدم هذه ادلراسة ا تو ب لسـ ل ياتدفقات ت نولو جا  .لتك
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متةل  ً.بعارا ية الفكريةحمتوهجات  ية وا ية اب نة ا مللكرشوع يف ا من ن للج لتمل ملع
 

شديد .7 شأن أي معل يلتجيدر ا ناء اختاذ أي قرار  ُ أ ب بل خبصوص جهرة األدمغة، ث نرصين عىلملسـتقضطلع به يف ا ع 
ية  تو نارص ا صمن  ل نرص األول هو . 39ع بو وخربهتا أن لعوا ية اتندرجان يوالية الو فأي . لفكريةمللكيف جمال ا

ية الفكرية، ال عىل  تعلقة اب هجرة ا تايل عىل جوانب ا بغي أن يرتكز اب بل  بو يف ا مللكمعل تضطلع به الو ل ن ملتق ل يي ملسـ
يس دلهيا أية خربة أو جتربة . ًظاهرة جهرة األدمغة معوما بو  هو أن الو ثاين،  نرص ا لأما ا يف ل ية لع سائل يفخلدا م 

هجرة، يف حني نك ادلويل، لا هجرة وا نظمة ادلوية  نظمة العمل ادلوية وا نظامت أخرى، مهنا  ب تضطلع  ل مل لل لل م م
ية هجرة وا شأن ا ثري من العمل  مناب لتب ل نظامت األخرى يف أي معل يضطلع به يف . لك تعاون مع تكل ا بغي ا ملذلا  ل ين

بل يف هذا الصدد  .ملسـتقا

شأن تووقد ترغب ادلول األعضاء  .8 ناء اختاذ قرار  بأ ية الفكرية وجهرة ث شأن ا متل  رشوع  مللكهجات أي  ب حمم
ية تا يارات ا نظر يف ا لاألدمغة، يف ا ل خل  :ل

 

 تنظمي ندوة إلذاكء الوعي

بة إىل  .9 لنسـنظرا حلداثة هذا املوضوع اب شاط يضطلع به أن يرتكز عىل واضعي ً ياسات والعلامء، ميكن ألول  ُا ن لسـ
ية الفكرية وسـياسة أوساط إذاكء الوعي دلى  هجرة عىل حد سواء ابلصالت اليت تربط بني مللكا لياسة ا سـ

هجرة وجهرة األدمغة ية الفكرية وا لا نظامت دوية أخرى، . مللك تعاون مع  نظم ندوة، رمبا اب بو أن  لوميكن للو ل ت مي
بار  كمتع فهيا  شملوا واضعي ليج ية، وصفوة اخلرباء اذلين قد  نظامت غري احلكو ياسات، وا يا مل مسـ تأثرين ل يني ا ملا ملهن

ية الفكرية وجهرة األدمغة، هذه عىل أن يكون الغرض من  ذا املوضوع،هب هم الصالت بني ا سني  ندوة  مللكا ف حت ل
ية الفكرية  ية وادلوية اخلاصة اب ياسات الو ساعدة اليت ميكن أن تقدهما ا تطالع ا مللكال ل ن سـ مل طسـ  اآلاثر للحد منل

يدة ال تاجئ ا نامجة عن جهرة األدمغة وتعزيز ا ملفالضارة ا ن ل ية إلل نظر يف  كيفتقطاب األدمغة و لل دراج بعد جهرة سـ
ساعدة و ثةل ملاألدمغة يف برامج ا تلفة ا نظامت ا ية اليت تضطلع هبا ا ية وا بحث ا ملما خمل مل ن لعمل ندوة لتقل مبا فهيا (ليف ا

بو  ).يالو

 

 تنظمي حلقة معل للخرباء

نظمي حلقة مع .10 يه هو  نظر  ثاين اذلي ميكن لدلول األعضاء أن  يار ا تا ت ل وواضعو ل للخرباء يدعى إلهيا العلامء فخل
هجرة وجهرة األدمغة  ية الفكرية وا شأن ا بحث  ياسات لوضع جدول أعامل  لا مللك ب لل ًكون أساسا فامي بعد يل(لسـ

نة نفذه ا تابعة  للجرشوع  ت ها خربة يف هذا )ممل نظامت دوية أخرى  تعاون مع  نظم هذه احللقة اب ل، عىل أن  لم ل ت
شمل اخلربا تلف اجملاالت ياملوضوع، وأن  هجرة يف  خمء املدعون خرباء ا ية (ل ية والقانوية وا تصادية وا لعلمالا ن لتعلمي ق

ية نولو جوا يام هبا يف الواقع، وال) لتك تطالع ادلراسات اليت ميكن ا ية الفكرية ال لقوخرباء ا سـامي يف ضوء  سـمللك
تاحة ياانت ا ملا  . لب

 



CDIP/6/8 

4  

رشوع حبث  بومعنيموضع  ي يف الو
 

بة  .11 بو لدلشعأجرت  ية يالو تصادية واإلحصا ئراسات الا رشوع حبث معني قابل ق يه  ميقا أويا وحددت  فل ًحتق ً
بدو ييذ عىل ما  رشوع ميكن أن . للتنف تاحة اب ينتفعموهو  يعنململعلومات ا بات الرباءات اتجنسـ  طل مودعي 

بات املدرجني اخملرتعني و(  جنحت تكل وإن.  خريطة توحض جهرة العلامءلرمسوحمال إقامهتم ) رباءاتالطليف 
ية فإهنا  يةلعملا تاكر، ما دام من املمكن تعقب تكل الظاهرة لئزية اجل فسرتمس املالمح اجلغرا هجرة والا بتدفقات ا ل

تعلقة من خالل الواثئق  هارات . ابلرباءاتملا باب جهرة ا ية يف حد ذاهتا لن تقدم آراء عن أ ملغري أن تكل ا سـ لعمل
ي وعواقهبا، وال تعلق اب مللكسـامي فامي  ية وميكن. ة الفكريةي تقصا يام بدراسة ا ئا سـ ية، لق ل، يف خطوة اث هؤالء تشمل ن

ية  توصل إىل رمسمعلالعلامء اذلين مت حتديدمه يف  تلزم ا ل اخلريطة املذكورة، األمر اذلي  ية يسـ بشأن علمأدةل 
سائل املذكورة آنفا ًا  .مل

 

نظر يف هذه الويقة  .12 نة مدعوة إىل ا ثإن ا ل للج
توجهيات إىل يذ لوتقدمي ا شأن  تنف األمانة  ب

ية  تو صا  .39ل

 

 

 ]ثهناية الويقة[


