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ز
األصل:
اإلنكليية
التاري خ4 :نوفمب 2021

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
ر
والعشون
الدورة السابعة
جنيف ،من  22إىل  26نوفمب 2021

ر
اقياح ر
مشوع مقدم من تونس للحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكرية
وثيقة من إعداد األمانة
الوطن للمواصفات والملكية الصناعية زف تونس ر
اقياح ر
ز
مشوع بشأن "الحد من
 - １زف خطاب مؤرخ زف  21أكتوبر  ،2021قدم المعهد
حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكرية" ،لتنظر فيه اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية (لجنة
ر
والعشين .
التنمية) زف دورتها السابعة

 - ２ويرد الخطاب ر
واقياح ر
المشوع زف مرفق هذه الوثيقة .

إن اللجنة مدعوة للنظر زف المعلومات
-３
ز
المتضمنة ف مرفق هذه الوثيقة.
[يل ذلك المرفق]
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المرفق
الجمهورية التونسية
وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

 21أكتوبر 2021

ر
المحيم،
سيدي
ً ر ً ً
ز
مشوعا رائدا حول استخدام االبتكار والملكية الفكرية للحد
الوطن للمواصفات والملكية الصناعية أن يقدم رسميا
يش المعهد
من حوادث الشغل واألمراض المهنية ،وذلك كجزء من عمل لجنة التنمية .

تجدون طيه مسودة ر
المشوع .
ً
اعتمادا عل تعاونكم القيم واهتمامكم المستمر بعمل مؤسستنا ،نطلب منكم ،سيدي ،قبول أسىم آيات التقدير.
و
ر
االحيام،
وتفضلوا بقبول فائق

(توقيع) رياض السوس
المدير العام
ز
الوطن للمواصفات والملكية الصناعية
المعهد

السيد دارين تانغ
المدير العام
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
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.1

ملخص

رمز ر
المشوع

DA_1_10_19_30_31

عنوان ر
المشوع

ر
اقياح ر
مشوع مقدم من تونس للحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار
والملكية الفكرية

توصيات أجندة التنمية

تتمي أنشطة الويبو زف مجال المساعدة التقنية بعدة ز
التوصية  :1يجب أن ز
ميات منها أنها موجهة
نحو التنمية وقائمة عل الطلب وشفافة وه تأخذ ز
بعي االعتبار األولويات واالحتياجات الخاصة
ً
ا
بالبلدان النامية والبلدان األقل نموا عل وجه الخصوص فضل عن مختلف مستويات التنمية
وينبغ إدراج األنشطة زف أطر زمنية الستكمال اليامج  .ز
ز
وف هذا الصدد،
المدركة زف الدول األعضاء،
ر
ز
ينبغ أن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية وآليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد .
التوصية  :10مساعدة الدول األعضاء عل تطوير كفاءاتها المؤسسية الوطنية زف مجال الملكية
الفكرية وتحسينها من خالل ز
المض زف تطوير ز
البن التحتية وغيها من المرافق بهدف جعل
مؤسسات الملكية الفكرية أكي فعالية والنهوض بتوازن عادل ز
بي حماية الملكية الفكرية
ز
والمصلحة العامة .
وينبغ أن تنسحب هذه المساعدة التقنية أيضا عل المنظمات اإلقليمية ودون
اإلقليمية المعنية بالملكية الفكرية .
الشوع زف مناقشات حول كيفية العمل ،ضمن اختصاص الويبو ،عل ز
التوصية  :19ر
المض زف
ً
تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان األقل نموا إىل المعرفة والتكنولوجيا للنهوض بالنشاط
اإلبداع واالبتكاري وتعزيز تلك األنشطة المنجزة زف إطار الويبو.
التوصية  :30ي ز
نبغ للويبو أن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى إلسداء النصح للبلدان
ً
النامية ،بما فيها البلدان األقل نموا ،بناء عل طلبها ،حول سبل النفاذ إىل المعلومات التكنولوجية
المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية االنتفاع بها ،وال سيما زف المجاالت ر
الن توليها الجهة صاحبة
الطلب أهمية خاصة .
التوصية  :31اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول األعضاء وتسهم زف نقل التكنولوجيا إىل البلدان
ّ
محسن إىل المعلومات العلنية الواردة زف سندات
النامية ،كتوجيه التماس إىل الويبو بتسهيل نفاذ
الياءات .
ر

وصف موجز ر
للمشوع

ز
ز
يهدف ر
المشوع الرائد إىل المساعدة ف الحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية ف تونس
وثالث بلدان نامية أخرى من خالل االبتكار واستخدام أدوات الملكية الفكرية .
ز
وتحسي ظروف العمل هو مصدر قلق
وكما هو موضح أدناه ،فإن الوقاية من المخاطر المهنية
لتحسي ظروف السالمة والصحة فز
ز
رئيس لتونس وغيها من البلدان النامية  .لذا تبذل الجهود
مكان العمل .
ويتمثل أحد التحديات المطروحة زف هذا المجال زف االفتقار إىل التكنولوجيات المناسبة ر
الن
يمكن أن تساعد زف الوقاية من الحوادث واألمراض زف كل قطاع وصناعة عل حدة  .فتسخي
التكنولوجيا المناسبة زضوري لضمان سالمة العمال أثناء استخدام األدوات واآلالت ،إىل جانب
معدات الحماية الشخصية  .ومن المحتمل أن يكون بعض من هذه التكنولوجيا ً
متاحا بالفعل،
ز
ز
المحتملي زف البلدان النامية بها أو صعوبة النفاذ إليها .
المستخدمي
عل الرغم من نقص معرفة
الن يواجهها العمال فز
وعالوة عل ذلك ،يمكن أن يكون إيجاد حلول مبتكرة جديدة للمخاطر ر
القطاع الصناع أو أي قطاع آخر ً
ز
أمرا بالغ األهمية  .ويمكن أن يساهم التعاون ز
المستخدمي
بي
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ز
ز
والمنتجي وموردي األدوات واآلالت ومعدات الحماية الشخصية ف ضمان توافر المواد الكافية
.
والنفاذ إليها وهذا من شأنه أن يقلص من مستويات التعرض لمخاطر الحوادث ،وبذلك يساهم
زف زيادة القدرة التنافسية للمقاوالت .
ويكمن التحدي اآلخر زف استخدام األدوات واآلالت ومعدات الوقاية الشخصية المقلدة ر
الن ال
تلن معايي السالمة والصحة الالزمة  .والبد أيضا من إذكاء الوع بالمخاطر ر
الن قد تنطوي عليها
ر
هذه المواد المقلدة عل رفاه العمال من أجل الوقاية من الحوادث واألمراض المهنية .
ر
ولتحقيق هذه األهداف ،ر
يقيح هذا ر
االسياتيجيات واإلجراءات الموضحة
المشوع الرائد تنفيذ
ز
ز
ز
أعاله ،عل أساس التعاون ز
تحسي
ئيسيي الذين يمكنهم المساهمة ف
بي أصحاب المصلحة الر
ظروف العمل وأمن العمال من خالل االبتكار واستخدام أدوات الملكية الفكرية .
اليامج ر
الن يقع ضمنها تنفيذ
ر
ر
المشوع

الروابط مع برامج أو مشاري ع
أجندة التنمية األخرى

بالياءات،
مشاري ع أجندة التنمية :م رشوع بشأن استحداث أدوات للنفاذ إىل المعلومات المتعلقة ر
المرحلتان األوىل والثانية ( CDIP/4/6و)CDIP/10/13؛ تكوين الكفاءات زف استخدام
ا
المعلومات التقنية والعلمية المالئمة لمجاالت تكنولوجية معينة حل لتحديات إنمائية محددة
( )CDIP/5/6 Rev.

الصلة بالنتائج المرتقبة زف
ز
والميانية
الينامج
ر
مدة ر
المشوع

ً
 36شهرا

ميانية ر
ز
المشوع

ز
الميانية اإلجمالية :سيجري إعدادها الحقا

.2

وصف ر
المشوع

1.2

مقدمة

منذ االستقالل زف عام  ،1956كرست السلطات التونسية حصة كبية من الدخل القوم للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وبشكل
ز
لتحسي الظروف المعيشية للسكان من خالل االلتحاق غي المسبوق بالمدارس ،وسياسة نشطة لتحرير المرأة ،وإطالق
خاص،
ز
برنامج طموح وثوري لتنظيم األرسة ف عام  1966للحد من المواليد ،واعتماد أداة التعويض ومراقبة األسعار لمساعدة األرس الفقية
ز
ز
الماض ،مع ظهور
الوطن هذه تجاه الفقراء ،خاصة منذ ثمانينيات القرن
وذات الدخل المنخفض  .وتوسعت سياسة التضامن
برنامج التكيف الهيكل ،الذي أعقب التغيات الهيكلية زف االقتصاد العالىم اوظهور عص جديد من العولمة  .وبالتاىل ،يحتل قطاع
الضمان االجتماع مكانة مهمة زف السياسة االجتماعية التونسية باعتباره ناقل للتنمية االقتصادية واالجتماعية وأحد العناض
الرئيسية للحفاظ عل السلم االجتماع .
ومع ذلك ،عل الرغم من هذه الجهود ر
الن تبذلها السلطات العامة لتهيئة بيئات عمل صحية وآمنة ،فإن عدد األيام الضائعة نتيجة
ً
حوادث الشغل أو األمراض المهنية ال يزال مرتفعا  .ومن المحتمل أن يؤثر هذا عل رفاهية العمال ونمو المؤسسة وقدرتها التنافسية .
و زف الواقع ،يسجل سنويا متوسط  46 000حادث شغل وسط ما يقارب  000 500 1عامل  .وتقع الغالبية العظىم من هذه

CDIP/27/8
Annex
4
ز
ز
ز
الحوادث ( 94.5ف المائة) ف مكان العمل ،بينما  5.5ف المائة المتبقية ه حوادث تقع أثناء التنقل للعمل  .ويشكل إجماىل عدد أيام
ً
التوقف عن العمل أيضا معيارا لتقييم شدة الحوادث المؤثرة سلبا عل اإلنتاجية  .وبالتاىل ،يتم اإلبالغ عما يقارب  000 000 1يوم
ً
سنويا  .ويضاف إىل ذلك حاالت األمراض المهنية ر
الن تصل إىل ما يقارب  600 1حالة يكون فيها التوقف عن
توقف عن العمل
العمل إما دائم أو طويل األمد ،حسب شدة المرض .
ً
ً
ز
ومن المرجح أن يشي نفس الوضع ف البلدان النامية األخرى أيضا  .ووفقا لمنظمة العمل الدولية 1 ،يموت أكي من  2.78مليون
ً
ز
ً
شخص سنويا نتيجة حوادث العمل أو األمراض المرتبطة بالعمل ف جميع أنحاء العالم  .وهناك أيضا  374مليون حادث عمل غي
ر
تعتي التكلفة البشية مرتفعة بشكل مهول فحسب ،بل إن
مميت كل عام ،مما يؤدي إىل أكي من  4أيام من التغيب عن العمل  .وال ر
ز
العبء االقتصادي لممارسات السالمة والصحة المهنية غي المالئمة يقدر بنحو  4ف المائة من الناتج المحل اإلجماىل السنوي
العالىم .
ز
وتتسم قضايا السالمة والصحة المهنية بالغموض زف البلدان النامية بشكل عام ،ولكن المخاطر ً
أكي مما ه عليه ف
غالبا ما تكون ر
البلدان الصناعية  .كم يؤدي توسع االقتصاد غي الرسىم ،وكذلك تقليد األدوات واآلالت ومعدات الحماية الشخصية ،إىل تفاقم هذه
المشكلة والمخاطر ر
الن تنطوي عليها .
و ز
تتمي السياسات ر
الن تهدف إىل معالجة هذه المشكلة بتعدد الجوانب وبالتاىل يلزم بذل جهود من جهات فاعلة مختلفة  .و زف هذا
ز
ز
السياق ،تنفذ منظمة العمل الدولية مشاري ع تهدف إىل تحسي السالمة والصحة ف مكان العمل والوقاية من حوادث الشغل
مشوع بعنوان "النهوض بحوكمة العمل زف ر
واألمراض المهنية زف البلدان النامية  .ومن هذه المشاري ع ،يجري تنفيذ ر
الشكات
ز
ز
المتناهية الصغر والصغية والمتوسطة ودعم االنتقال من االقتصاد غي الرسىم إىل االقتصاد الرسىم ف أفريقيا" ف تونس ،من ز
بي
ر
ز
ز
للقواني السارية بشكل أفضل؛ ()2
شقي "1" :دعم مفتشيات العمل الوطنية لضمان االمتثال
باسياتيجية ذات
بلدان أخرى،
ز
ز
المهنيتي .
تكوين كفاءات الحكومات وأرباب العمل والعمال وممثليهم لتعزيز وتنفيذ اللوائح القائمة ف مجال السالمة والصحة
ً
ً
أيضا أن تساهم زف تلك الجهود ،من خالل توفي بيئة أكي أمانا للعمال من خالل التكنولوجيات المبتكرة .
ويمكن للملكية الفكرية
ر
والبد من معرفة التكنولوجيا المناسبة والنفاذ إليها لضمان سال مة األدوات واآلالت الن يستخدمها العمال ،وكذلك معدات الوقاية
الن تنطوي عليها السلع المقلدة ر
الشخصية الخاصة بهم  .كما يكتس الوع بالمخاطر ر
الن ال زتف بمعايي السالمة والصحة الالزمة
أهمية قصوى .

األهداف

2.2

يهدف ر
المشوع إىل المساعدة زف الحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار واستخدام أدوات الملكية الفكرية .
األهداف المحددة:
.1

ز
معي فيما يتعلق بحوادث الشغل واألمراض المهنية .
تقييم احتياجات صناعة أو قطاع

ز
 . 2تحديد التكنولوجيا المبتكرة المتاحة ر
المعي للحد من حوادث
الن يمكن أن تستجيب الحتياجات تلك الصناعة أو القطاع
الشغل واألمراض المهنية .
ز
تحسي ظروف العمل .
 . 3إذكاء الوع بالملكية الفكرية وأثرها زف
 . 4إنشاء شبكات فعالة ومستدامة لتعزيز التعاون األفضل ز
بي أولئك الذين يستخدمون االبتكارات وأولئك الذين ينشئونها إىل
جانب نقل التكنولوجيا من أجل الحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية .
ر
اسياتيجية التنفيذ
. 3.2

1

https://w ww.ilo.org/global/topics/safety - and- health- at- w ork/lang-- en/index.htm
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 1. 3.2نطاق ر
المشوع
سينفذ ر
المشوع زف تونس وثالثة بلدان رائدة مستفيدة أخرى .
 2. 3.2معايي اختيار البلدان المستفيدة
سيعتمد االختيار الفعل للبلدان الرائدة الثالثة األخرى عل جملة من المعايي منها ما يل:




وجود سياسات وطنية مؤسسية بشأن الضمان االجتماع ومكافحة حوادث الشغل واألمراض المهنية؛
ز
ز
تحسي سلسلة القيمة والقدرة عل
إظهار السلطات السياسية لرغبتها ف زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات من خالل
االبتكار؛
اليام البلد بتخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ الفعال ر
و رز
للمشوع واستدامته .

المشوع تقديم ر
ويجب عل الدول األعضاء الراغبة زف المشاركة زف ر
اقياح يحتوي عل بيان موجز بشأن النقاط المذكورة أعاله .
ً
وتعيي شخص مسؤول عن رصد ر
أيضا ذكر المؤسسة المسؤولة عن إدارة ر
ز
المشوع .
المشوع
ويجب عليها
 3. 3.2ر
اسياتيجية تنفيذ ر
المشوع
المشوع من خالل ر
سيتم تحقيق أهداف ر
اسياتيجية التنفيذ المفصلة أدناه  .وسينفذ كل نشاط من األنشطة زف كل بلد من البلدان
الرائدة .
ز
معي زف البلد الرائد ،باإلضافة
 دراسة اقتصادية تحلل تأثي حوادث الشغل واألمراض المهنية عل إنتاجية صناعة أو قطاع
إىل تحديد الفوائد المحتملة الستخدام التكنولوجيا المناسبة .
ز
معي للوقاية من حوادث الشغل واألمراض المهنية  .ويتطلب إجراء هذا
 تقييم لالحتياجات التكنولوجية لصناعة أو قطاع
ز
التقييم جمع المعلومات من جميع أصحاب المصلحة المعنيي ،عل سبيل المثال :المؤسسات الوطنية المسؤولة عن
األمور المتعلقة بحوادث الشغل واألمراض المهنية؛ ومديرو وعمال مؤسسات الصناعة أو القطاع؛ والموردين؛ والجامعات
ومراكز البحوث والمراكز التقنية والجهات األخرى المشاركة زف االبتكار.
ز
معي ،باستخدام ال رياءات والمصادر
 تحديد أنسب التكنولوجيات الحالية المتاحة لتلبية احتياجات صناعة أو قطاع
العلمية والتقنية .
 تنظيم ندوات وطنية إلذكاء الوع ز
بي جميع أصحاب المصلحة (الهيئات العامة ،والجهات المشاركة زف االبتكار
ز
والتكنولوجيا ،والموردين ،والمستخدمي ،والعمال) حول تأثي االبتكار ،وأهمية النفاذ إىل التكنولوجيا المناسبة
ً
أيضا زف إنشاء شبكات فعالة لتعزيز تعاون أفضل ز
بي
واستخدامها ،ومخاطر التقليد زف هذا المجال  .وستساعد الندوات
ز
المستخدمي والجهات المشاركة زف االبتكار زف هذا المجال .
 إنتاج مواد إلذكاء الوع .

[نهاية المرفق والوثيقة]

