
 

 

CDIP/28/4 

ية: األصل ز  اإلنكلي 
 2022مارس  21 التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون منةاثالالدورة   والعشر
 2022 يو ما 22إىل  16ن جنيف، م

وع معدل  اح مشر  حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكريةمقدم من تونس للحد من اقتر

 األمانة ثيقة من إعدادو 

   التنمية( )لجنة الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة تناقش -１
ين، السابعة دورتها ف  اح المتعلقة ،CDIP/27/8 الوثيقة والعشر  باقتر

وع  لجنة ناقشت قدو  . "الفكرية والملكية االبتكار  خالل من المهنية واألمراض الشغل حوادث من لحدا" بشأن تونس قدمته الذي المشر
اح اللجنة وناقشت" التنمية وع اقتر اح تطوير  تونس من وطلبت المشر  للنظر  األمانة وبمساعدة األعضاء الدول تعليقات عىل بناء االقتر

   فيه
 . "المقبلة الدورة ف 

   رديو  -２
اح الوثيقة هذه مرفق ف  وع اقتر ته معدل مشر

ّ
 للويبو.  العامة األمانة دةبمساع تونس، أعد

   للنظر  مدعوة اللجنة إن -３
 المعلومات ف 

   المتضمنة
 الوثيقة.  هذه مرفق ف 

المرفق[ ذلك ]يىل  
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وع1  . تقديم المشر
وع 1.1  رمز المشر

 
DA_1_10_19_30_31_45_1 

وع 2.1  عنوان المشر
 لحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكريةا

 التنمية ةتوصيات أجند 3.1

   الويبو  أنشطة تتمت    أن يجب : 1 التوصية
ات بعدة التقنية المساعدة مجال ف   الطلب عىل وقائمة التنمية نحو  موجهة أنها منها مت  

  األقل والبلدان النامية بالبلدان الخاصة واالحتياجات األولويات االعتبار  بعي    تأخذ وه   وشفافة
 
  الخصوص وجه عىل نموا

ا
 عن فضل

   ركةالمد التنمية مستويات مختلف
   األعضاء، الدول ف 

   األنشطة إدراج وينبغ 
امج.  الستكمال زمنية أطر  ف     التر

   الصدد، هذا وف 
 أن ينبغ 

 بلد.  بكل خاصة تقييمها وعمليات تسليمها وآليات التقنية المساعدة برامج تصميم يكون

   الوطنية المؤسسية كفاءاتها  تطوير  عىل األعضاء الدول مساعدة : 10 التوصية
   خالل من وتحسينها الفكرية الملكية مجال ف 

   المض 
 ف 

ها التحتية البن   تطوير   الملكية حماية بي    عادل بتوازن والنهوض فعالية أكت   الفكرية الملكية مؤسسات جعل بهدف المرافق من وغت 
  وين العامة.  والمصلحة الفكرية

  التقنية المساعدة هذه تنسحب أن بغ 
 
 بالملكية المعنية اإلقليمية ودون اإلقليمية المنظمات عىل أيضا

 الفكرية. 

وع : 19 التوصية    الشر
   عىل الويبو، اختصاص ضمن العمل، كيفية  حول مناقشات ف 

   المض 
 والبلدان النامية البلدان نفاذ تسهيل ف 

  األقل
 
   المنجزة األنشطة تلك وتعزيز  واالبتكاري اإلبداع   بالنشاط لنهوضل والتكنولوجيا المعرفة إىل نموا

 الويبو.  إطار  ف 

   : 30 التوصية
، األقل البلدان فيها بما النامية، للبلدان النصح إلسداء أخرى دولية حكومية منظمات مع تتعاون أن للويبو  ينبغ 

 
 بناء نموا

   سيما وال بها، االنتفاع وكيفية الفكرية بالملكية المتعلقة التكنولوجية المعلومات إىل النفاذ سبل حول طلبها، عىل
   المجاالت ف 

 النر
 خاصة.  أهمية الطلب صاحبة الجهة توليها

   وتسهم األعضاء الدول عليها تتفق مبادرات اتخاذ : 31 التوصية
 الويبو  إىل التماس كتوجيه  النامية، البلدان إىل التكنولوجيا نقل ف 

   الواردة العلنية لمعلوماتا إىل محّسن نفاذ بتسهيل
اءات.  سندات ف   التر

   الفكرية الملكية إنفاذ انتهاج : 45 التوصية
 بحيث خاصة، بصفة بالتنمية المعنية واالنشغاالت األوسع االجتماعية االهتمامات إطار  ف 

   وإنفاذها الفكرية الملكية حقوق حماية تسهم
ها التكنولوجيا ونقل التكنولوجر   اإلبداع تشجيع ف    ونشر

 
 المتبادلة للمنفعة تحقيقا

 الحقوق بي    التوازن تحقيق وإىل واالقتصادية االجتماعية الرفاهية إىل يؤدي نحو  وعىل بها وللمنتفعي    يةالتكنولوج المعارف لمنتجر  
امات،  تريبس.  اتفاق من 7 المادة مع يتفق بما وااللتر 

 
وع 4.1  مدة المشر

 شهرا 36
 

وع 5.1 انية المشر ز  مي 
وع  انية اإلجمالية للمشر .  523 300تبلغ المت    فرنك سويشي، ترتبط بأكملها بالنفقات بخالف الموظفي  

 
وع2  . وصف المشر

وع يهدف    المهنية واألمراض الشغل حوادث من الحد عىل المساعدة إىل الرائد المشر
 
 خالل من أخرى نامية بلدان وثالث تونس ف

 الفكرية.  الملكية أدوات واستخدام االبتكار 

، فيما موضح هو  وكما ها لتونس رئيس   قلق مصدر  هو  العمل ظروف وتحسي    المهنية المخاطر  من الوقاية فإن يىل   البلدان من وغت 
بذل لذا النامية. 

ُ
   والصحة السالمة ظروف لتحسي    الجهود ت

 
 العمل.  مكان ف

   المطروحة التحديات أحد ويتمثل
 
   المجال هذا ف

 
   المناسبة التكنولوجيات إىل االفتقار  ف

   تساعد أن يمكن النر
 
 الحوادث من الوقاية ف

   واألمراض
وري المناسبة التكنولوجيا فتسخت   حدة.  عىل وصناعة قطاع كل  ف   األدوات استخدام أثناء العمال سالمة لضمان ض 
 متاح التكنولوجيا هذه من بعض ونيك أن المحتمل ومن الشخصية.  الحماية معدات جانب إىل واآلالت،

 
 نقص من الرغم عىل بالفعل، ا
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   المحتملي    المستخدمي    معرفة
 مبتكرة حلول إيجاد يكون أن يمكن ذلك، عىل وعالوة إليها.  النفاذ صعوبة أو  بها النامية البلدان ف 

   للمخاطر  جديدة
   العمال يواجهها النر

ا آخر  قطاع أي أو  الصناع   القطاع ف   المستخدمي    بي    التعاون يساهم أن ويمكن األهمية.  بالغ أمر 
   الشخصية الحماية ومعدات واآلالت األدوات وموردي والمنتجي   

 يقلص أن شأنه من وهذا إليها.  والنفاذ الكافية المواد توافر  ضمان ف 
   يساهم وبذلك الحوادث، لمخاطر  التعرض مستويات من

 للمقاوالت.  التنافسية القدرة ةزياد ف 

   اآلخر  التحدي ويكمن
   المقلدة الشخصية الوقاية ومعدات واآلالت األدوات استخدام ف 

 الالزمة.  والصحة السالمة معايت   تلنر   ال النر
  والبد

 
   بالمخاطر  الوع   إذكاء من أيضا

 واألمراض الحوادث من الوقاية أجل من العمال رفاه عىل المقلدة المواد هذه عليها تنطوي قد النر
 المهنية. 

ح األهداف، هذه ولتحقيق وع هذا يقتر اتيجيات تنفيذ الرائد المشر ، فيما الموضحة واإلجراءات االستر    يىل 
وع سيحققها النر  عىل المشر

   المساهمة يمكنهم الذين الرئيسيي    المصلحة أصحاب بي    القائم تعاونال أساس
 لخال من العمال وأمن العمل ظروف تحسي    ف 

 الفكرية.  الملكية أدوات واستخدام االبتكار 
وع 1.2  سياق المشر

   االستقالل منذ
ة  حصة التونسية السلطات ستكرّ   ،1956 عام ف   وبشكل واالجتماعية، االقتصادية للتنمية القوم   الدخل من كبت 

 برنامج وإطالق المرأة، لتحرير  نشطة وسياسة بالمدارس، المسبوق غت   االلتحاق خالل من للسكان المعيشية الظروف لتحسي    خاص،
   األرسة لتنظيم وثوري طموح

ة األرس  لمساعدة األسعار  ومراقبة التعويض أداة واعتماد المواليد، من للحد 1966 عام ف   وذات الفقت 
   التضامن سياسة وتوسعت المنخفض.  الدخل

، القرن ثمانينيات منذ خاصة الفقراء، تجاه هذه الوطن   
 التكيف برنامج ظهور  مع الماض 

، ات أعقب الذي الهيكىل     الهيكلية التغت 
، العولمة.  من جديد عص  وظهور  العالم   االقتصاد ف   االجتماع   الضمان قطاع يحتل وبالتاىل 

   مهمة مكانة
  باعتباره التونسية االجتماعية السياسة ف 

ا
 السلم عىل للحفاظ الرئيسية العناض  وأحد واالجتماعية االقتصادية للتنمية ناقل

 .  االجتماع 

   الجهود هذه من الرغم عىل ذلك، ومع
 نتيجة الضائعة األيام عدد فإن وآمنة، صحية عمل بيئات لتهيئة العامة السلطات تبذلها النر

.  يزال ال المهنية األمراض أو  الشغل حوادث
 
 . التنافسية وقدرتها المؤسسة ونمو  العمال رفاهية عىل هذا يؤثر  أن المحتمل ومن مرتفعا

  
سجل الواقع، وف   الحوادث هذه من العظم الغالبية وتقع عامل.  1,500,000 يقارب ما وسط شغل حادث 46,000 متوسط سنويا يُ
(94.5   

   المائة( ف 
   5.5 بينما العمل، مكان ف 

 عن التوقف أيام عدد إجماىل   ويشكل للعمل.  التنقل أثناء تقع حوادث ه   المتبقية المائة ف 
ا العمل

 
، اإلنتاجية.  عىل سلبا المؤثرة الحوادث شدة لتقييم امعيار  أيض  العمل عن توقف يوم 1,000,000 يقارب عما اإلبالغ يتم وبالتاىل 

ا.  ضاف سنوي     المهنية األمراض حاالت ذلك إىل ويُ
 طويل أو  دائم إما العمل عن التوقف فيها يكون حالة 1,600يقارب ما إىل تصل النر

 المرض.  شدة حسب األمد،

   الوضع نفس يشي أن لمرجحا ومن
ا األخرى.  النامية البلدان ف 

 
 مليون 2.78 من أكت   يموت 1(،ILO) الدولية العمل لمنظمة ووفق

ا شخص    بالعمل المرتبطة األمراض أو  العمل حوادث نتيجة سنوي 
ا وهناك العالم.  أنحاء جميع ف 

 
 غت   عمل حادث مليون 374 أيض

ية التكلفة تعتتر  وال العمل.  عن التغيب من أيام 4 نم أكت   إىل يؤدي مما عام، كل  مميت  إن بل فحسب، مهول بشكل مرتفعة البشر
   4 بنحو  يقدر  المالئمة غت   المهنية والصحة السالمة لممارسات االقتصادي العبء

 السنوي اإلجماىل   المحىل   الناتج من المائة ف 
 .  العالم 

   بالغموض المهنية والصحة السالمة قضايا وتتسم
 
ا المخاطر  ولكن عام، بشكل النامية لبلدانا ف    عليه ه   مما أكتر  تكون ما غالب 

 
 ف

، غت   االقتصاد توسع يؤدي اكم  الصناعية.  البلدان  هذه تفاقم إىل الشخصية، الحماية ومعدات واآلالت األدوات تقليد وكذلك الرسم 
   والمخاطر  المشكلة

 عليها.  تنطوي النر

   السياسات وتتمت   
   مختلفة.  فاعلة جهات من جهود بذل يلزم وبالتاىل   الجوانب بتعدد المشكلة هذه معالجة إىل تهدف النر

 
 هذا وف

   والصحة السالمة تحسي    إىل تهدف مشاري    ع الدولية العمل منظمة تنفذ السياق،
 
 واألمراض الشغل حوادث من والوقاية العمل مكان ف

   المهنية
وع نفيذت يجري المشاري    ع، هذه ومن النامية.  البلدان ف     العمل بحوكمة "النهوض بعنوان مشر

كات ف   الصغر  المتناهية الشر
ة    الرسم   االقتصاد إىل الرسم   غت   االقتصاد من االنتقال ودعم والمتوسطة والصغت 

   أفريقيا" ف 
 أخرى، بلدان بي    من تونس، ف 

اتيجية :  ذات باستر  كفاءات  تكوين (2) أفضل؛ بشكل السارية للقواني    االمتثال لضمان الوطنية العمل مفتشيات دعم "1" شقي  
   القائمة اللوائح وتنفيذ لتعزيز  وممثليهم والعمال العمل وأرباب الحكومات

.  والصحة السالمة مجال ف   المهنيتي  

   الفكرية لملكيةا تساهم أن مكني كما
ا أكت   بيئة توفت   خالل من الجهود، تلك ف 

 
 من والبد المبتكرة.  التكنولوجيا باستخدام للعمال أمان

   واآلالت األدوات سالمة لضمان إليها والنفاذ المناسبة التكنولوجيا معرفة
 الشخصية الوقاية معدات وكذلك العمال، يستخدمها النر

   بالمخاطر  الوع   يكتس   كما  بهم.  الخاصة
   المقلدة السلع استخدام عن تنجر  قد النر

   ال النر
 الالزمة والصحة السالمة بمعايت   تف 

                                              
1  en/index.htm--w ork/lang-at-health-and-https://w ww.ilo.org/global/topics/safety 

 

about:blank
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 قصوى.  أهمية
وع ونتائجه و  2.2  نواتجهأهداف المشر

وع يهدف  الملكية أدوات واستخدام االبتكار  خالل من المهنية واألمراض الشغل حوادث من الحد عىل المساعدة إىل أساسا المشر
 الفكرية. 

وع، المرتقبة النتائج وتتمثل :  فيما أخص، بنحو  للمشر  يىل 

 المهنية.  واألمراض الشغل وحوادث الفكرية الملكية بي    للعالقة أفضل بفهم اإللمام ".1"

   العمل ظروف وتحسي    ".2"
 عن الناجمة الضارة واآلثار  الفكرية بالملكية الوع   إذكاء خالل من والقطاعات، الصناعات بعض ف 

 المقلدة.  المواد استخدام

وع أهداف تحققتوس وع بتحقيق سبق، فيما ذكرها الوارد هونتائج المشر   لتالية: ا للنواتج المشر

   والمجاالت القطاعات تحديد . 1
 الرئيسية األسباب إىل التعرف محاولو  المهنية، األمراض و/أو  الشغل حوادث من عدد أكتر  تشهد النر

   العاملي    لدى اإلنتاجية عىل المهنية، األمراض و/أو  الشغل حوادث عن الناجم واألثر  السلبية، النتائج هذه وراء
 القطاعات.  تلك ف 

 المهنية.  واألمراض الشغل بحوادث يتعلق فيما معي    قطاع أو  صناعة احتياجات تقييم . 2

   المتاحة المبتكرة التكنولوجيا تحديد . 3
 الشغل حوادث من للحد المعي    القطاع أو  الصناعة تلك الحتياجات تستجيب أن يمكن النر

 المهنية.  واألمراض

   وأثرها الفكرية بالملكية الوع   إذكاء . 4
 العمل.  ظروف ي   تحس ف 

 جانب إىل ينشئونها الذين وأولئك االبتكارات يستخدمون الذين أولئك بي    األفضل التعاون لتعزيز  ومستدامة فعالة شبكات إنشاء . 5
 المهنية.  واألمراض الشغل حوادث من الحد أجل من التكنولوجيا نقل

وع3.2 اتيجية تنفيذ المشر  اسير

وع الرئيس   الهدف تحقيق سيتم اتيجية باعتماد للمشر  أدناه.  المفصلة التنفيذ استر

 معي    قطاع أو  صناعة إنتاجية عىل المهنية واألمراض الشغل حوادث تأثت   تحلل اقتصادية دراسة إعداد   
 الرائدة، البلدان ف 

 المناسبة.  التكنولوجيا الستخدام المحتملة الفوائد وتحدد

 المناسبة التكنولوجيا تحديد أجل من قطرية بدراسات القيام   
   األمراض أو  الحوادث وقوع دون الحيلولة عىل تساعد النر

 
 ف

كز  معينة.  قطاعات أو  صناعات    الصناعات أو  القطاعات تحديد أجل من المختارة، األربعة البلدان عىل الدراسة وستر
 النر

 السلبية، النتائج هذه وراء الرئيسية األسباب إىل التعرف محاولةو  المهنية، واألمراض الشغل حوادث من عدد أكتر  تشهد
   العاملي    لدى اإلنتاجية عىل المهنية، واألمراض الشغل حوادث عن الناجم واألثر 

 القطاعات.  تلك ف 

 هذا إجراء لبويتط المهنية.  واألمراض الشغل حوادث من للوقاية معي    قطاع أو  لصناعة التكنولوجية لالحتياجات تقييم 
، المصلحة أصحاب جميع من المعلومات جمع التقييم  األمور  عن المسؤولة الوطنية المؤسسات المثال:  سبيل عىل المعنيي  
 ومراكز  والجامعات والموردين؛ القطاع؛ أو  الصناعة مؤسسات وعمال ومديرو  المهنية؛ واألمراض الشغل بحوادث المتعلقة
   المشاركة األخرى اتوالجه التقنية والمراكز  البحوث

 االبتكار.  ف 

 قطاع أو  صناعة احتياجات لتلبية المتاحة الحالية التكنولوجيات أنسب تحديد ، اءات باستخدام معي    العلمية والمصادر  التر
 والتقنية. 

 أصحاب جميع بي    الوع   إلذكاء قطرية ندوات تنظيم خالل من استخدامها، دون والحيلولة المقلدة المواد بشأن الوع   إذكاء 
   المشاركة والجهات الجمارك، إدارة العامة، )الهيئات المصلحة

، والموردين، والتكنولوجيا، االبتكار  ف   والعمال( والمستخدمي  
   التقليد ومخاطر  واستخدامها، المناسبة التكنولوجيا إىل النفاذ وأهمية االبتكار، تأثت   حول

 ندواتال وستساعد المجال.  هذا ف 
ا
 
   أيض

   المشاركة والجهات المستخدمي    بي    أفضل تعاون لتعزيز  فعالة شبكات إنشاء ف 
   االبتكار  ف 

 المجال.  هذا ف 
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 كاء طرف من استخدامها وإتاحة المقلدة، المواد عن الكشف أدوات حزمة أو  تعليمية برامج وضع    المحليي    الشر
 البلدان ف 

 المستفيدة. 

 التواصل شبكات عىل الحمالت تلك تنظيم ويمكن المقلدة.  المواد مخاطر  حول عامة توعية حمالت إطالق ،  أو  االجتماع 
   أو  ،يةالتلفزيون أو  يةاإلذاع المحطات

 أو  القطاع مع أكت   تتالءم ك    العامة التوعية مبادرات تكييف ويمكن العامة.  األماكن ف 
.  الصناعة  المعنيي  

 إلذكاء مواد إنتاج ، كاء طرف من استخدامها وإتاحة أعاله، المذكورة نقاطال إىل باالستناد الوع     المحليي    الشر
 البلدان ف 

 المستفيدة

وع 4.2 ات المشر  مؤشر

وع أهداف  المشر

 من المهنية واألمراض الشغل حوادث من الحد عىل المساعدة
 الفكرية الملكية أدوات واستخدام االبتكار  خالل

ات وع أهداف مؤرسر  المشر

   واالبتكار  الفكرية الملكية دور  تحليل
 الشغل حوادث من الحد ف 

   50 وإعراب المستفيدة، المهنية واألمراض
 الموظفي    من المائة ف 

   العاملي   
  اعتقادهم عن المعنية الصناعات و/أو  القطاعات ف 

ّ
 بأن

وع  الملكية ألدوات الفعال لالستخدام استعدادهم عزز  قد المشر
   الفكرية

وع حددها النر  . المشر

وع نتائج  المشر

 الشغل وحوادث الفكرية الملكية بي    للعالقة أفضل بفهم اإللمام أ(
 المهنية.  واألمراض

ات  النتائج مؤرسر

   50 عن يقل ال ما يدرك أ(
   المصلحة أصحاب من المائة ف 

 ف 
 عىل الفكرية الملكية واستخدام االبتكار  قدرة المستفيدة البلدان
 المهنية.  واألمراض الشغل حوادث من الحد

 عن الناجمة الضارة واآلثار  الفكرية بالملكية الوع   إذكاء ب(
   العمل ظروف لتحسي    سعيا ،المقلدة المواد استخدام

 بعض ف 
 القطاعات و/أو  الصناعات

   70 عن يقل ال ما أبدى ب(
   المشاركي    من المائة ف 

 الندوات ف 
وع المرتبطة األخرى واألنشطة القطرية  أعىل وع   درجة بالمشر
   الفكرية الملكية تلعبه أن يمكن الذي المحتمل الدور  بشأن

 الحد ف 
 المهنية.  واألمراض الشغل حوادث من

وع نواتج  المشر

   والمجاالت القطاعات تحديد . 1
 حوادث من عدد أكتر  تشهد النر

 الرئيسية األسباب تحديد إىل والسغ   المهنية، األمراض و/أو  الشغل
 و/أو  الشغل حوادث عن الناجم واألثر  السلبية، النتائج هذه وراء

   العاملي    لدى اإلنتاجية عىل المهنية، األمراض
 
 القطاعات.  تلك ف

ات  النواتج مؤرسر

 ثمو  ،اقتصادية دراسةل المستفيدة البلدان وجميع الويبو  إعداد . 1
ها  . نشر

 بحوادث يتعلق فيما معي    قطاع أو  صناعة احتياجات تقييم . 2
 المهنية.  واألمراض الشغل

   )واحدة دراسات (4) أرب  ع إعداد . 2
 
 التكنولوجيا لتحديد بلد( كل  ف

   المناسبة
 الشغل حوادث وقوع دون الحيلولة عىل تساعد النر
   المهنية واألمراض

 معينة.  قطاعات ف 
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   المتاحة المبتكرة التكنولوجيا تحديد . 3

 تستجيب أن يمكن النر
 حوادث من للحد المعي    القطاع أو  الصناعة تلك الحتياجات

 المهنية.  واألمراض الشغل

   )واحد التكنولوجية حتياجاتلال  تقييمات (4) ةأربع إعداد 1.3
 ف 

 منها، الحد أو  المهنية واألمراض الشغل حوادث من للوقاية بلد( كل
  
 الدراسات.  تحددها معينة صناعات و/أو  قطاعات ف 

اءات واقع عن تقارير  (4) أربعة إعداد 2.3    )واحد التر
 بلد( كل  ف 

 احتياجات لتلبية المتاحة الحالية التكنولوجيات أنسب لتحديد
، قطاع أو  صناعة اءات.  باستخدام معي    التر

 
   وأثرها الفكرية بالملكية الوع   إذكاء . 4

   )واحدة قطرية ندوات (4) أرب  ع عن يقل ال ما وعقد تنظيم 1.4 العمل.  ظروف تحسي    ف 
 ف 

 استخدام دون الحيلولة عىل العمل بشأن الوع   إلذكاء بلد( كل
 المقلدة.  المواد

 المواد مخاطر  حول عامة توعية حمالت (4) أرب  ع إطالق 2.4
.  الصناعة أو  القطاع مع تتالءم ك    كييفهاوت المقلدة،  المعنيي  

 
 بي    األفضل التعاون لتعزيز  ومستدامة فعالة شبكات إنشاء . 5

 إىل ينشئونها الذين وأولئك االبتكارات يستخدمون الذين أولئك
 واألمراض الشغل حوادث من الحد أجل من التكنولوجيا نقل جانب

 المهنية. 

 المواد عن للكشف أدوات حزمة أو  تعليم   برنامج إعداد 1.5
 المقلدة. 

 باالستناد الوع   إذكاء إىل الرامية األساليب تطوير و  المواد إنتاج 2.5
 والحمالت.  الندوات نتائج إىل

وعا 5.2 اتيجية استدامة المشر  سير

   الوجيهة واألدوات المواد جميع الويبو  تيحست
وع، خالل طورت النر ، هاموقع عىل المشر  

ون   كما  . نواتجه استدامة عىل حرصا اإللكتر
   األخرى، األعضاء لدولا عىل واألدوات المواد تلك عرض سيتم

ها التنمية، لجنة اجتماعات سياق ف   اإلخبارية.  الفعاليات من وغت 
   الراغب للجمهور  أوسع، نطاق عىل ،المذكورة نواتجال المستفيدة األعضاء الدول تتيح بأن بشدة وينصح

 . استخدامها ف 

، إذكاء إىل الرامية والمواد التعليمية، األدوات حزمة إعداد سيتم ذلك، عىل عالوة  تتالءم ك    بسهولة تخصيصها من يمكن نحو  عىل الوع 
 األخرى.  المعنية القطاعات أو  الصناعات مع

اتيجية وستشهد وع.  تنفيذ أثناء التحديثات من عددا االستدامة استر  االمشر
 

 معايي  اختيار البلدان الرائدة/المستفيدة 6.2

وع تنفيذ سيتم    المشر
 أخرى.  رائدة بلدان وثالثة تونس ف 

 التالية:  المعايت   ىلإ األخرى الثالثة الرائدة البلدان اختيار  وسيستند

 البلد اعتماد   
 الشغل حوادث من والوقاية االجتماعية بالحماية المتعلقة المؤسسية الوطنية السياسات من عددا المعن 

 المهنية.  واألمراض
   السياسية السلطات تعبت   

   البلد ف 
كات تنافسية لزيادة جلية إرادة عن المعن   والقدرة القيمة سلسلة تحسي    طريق عن الشر

 االبتكارية. 
 ام ورية الموارد بتخصيص المذكور  البلد التر  وع لتنفيذ الص   ومستدام.  فعال نحو  عىل المشر

   الراغبة األعضاء الدول عىل يتعي   
   المشاركة ف 

وع ف     الواردة االستمارة وإيداع ،المصالح بيان إرسال المشر
  ا المرفق ف 

 لهذه لثان 
وع، بإدارة المكلفة المؤسسة ذكر  ويجب الوثيقة.  وع تنفيذ لمراقبة شخص وتعيي    المشر    المشر

 منسقال )مثال:  المذكور  البلد ف 
 (. القطري

 الكيان المكلف بالتنفيذ داخل الويبو 7.2
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 والوطنية اإلقليمية التنمية قطاع التنمية، أجندة تنسيق شعبة

 الكيانات األخرى داخل الويبوب الصلة 8.2

 والوطنية اإلقليمية التنمية قطاع ،للويبو  اإلقليمية الشعب 

 واالبتكار الفكرية الملكية أنظمة قطاع للمبتكرين، الفكرية الملكية إدارة 
 ام إذكاء شعبة اكات التحديات قطاع الفكرية، للملكية االحتر  العالمية والشر
 للمبتكرين الفكرية الملكية إدارة التكنولوجيا، نقل شعبة 

ي  األخرىمشاري    ع الصلة بال 9.2
ز
 أجندة التنميةف

وع اءات المتعلقة المعلومات إىل للنفاذ أدوات استحداث بشأن التنمية أجندة مشر  CDIP/4/6 )الوثيقة والثانية األوىل المرحلتان -بالتر
 (CDIP/10/13والوثيقة 

وع    الكفاءات تكوين بشأن التنمية أجندة مشر
 كحل  التكنولوجية الناحية من المالئمة والعلمية التقنية المعلومات استخدام ف 

 (CDIP/13/9والوثيقة المعدلة  CDIP/5/6 Rev. )الوثيقة والثانية األوىل المرحلتان - محددة إنمائية لتحديات

انية 10.2 ز نامج والمي  ي الير
ز
ي تحقيق النتائج المرتقبة ف

ز
وع ف  مساهمة المشر

   الفعالية من بمزيد واالنخراط التواصل : 1.1 المرتقبة النتيجة
 إمكانيات بشأن المعارف وزيادة الوع   إذكاء بغرض العالم أنحاء كل  ف 

   الفكرية الملكية
   الجميع حياة تحسي    ف 

 . مكان كل  ف 

   ميّشة أنشطة : 3.3 المرتقبة النتيجة
 عىل القائمة وأدواتها الويبو  منصات خالل من التكنولوجيا وتكييف المعارف نقل مجاىل   ف 

 . العالمية للتحديات التصدي بغرض الفكرية الملكية

   أكتر  فعالية ضمان : 1.4 المرتقبة النتيجة
   والتنمية النمو  دعم ألغراض الفكرية الملكية استخدام ف 

   األعضاء الدول كل  ف 
 المناطق وف 

   بما منها، لكل الفرعية والمناطق
 التنمية.  أجندة توصيات تعميم خالل من ذلك ف 

اتيجيات التخفيف من وطأتها 11.2  المخاطر واسير

ل قد أخرى تقييدية تدابت   أو  إغالق من ذلك عن ينجر  قد وما ،19-كوفيد  أزمة تكّرر  إمكانية : 1 الخطر  وع تنفيذ تعطّ  . المشر

اتيجية    الصج   الوضع متابعة : 1 الخطر  وطأة من التخفيف إسير
 المنسقي    مع بالتنسيق ،كثب  عن ،المستفيدة البلدان من بلد كل  ف 

اضية الجتماعاتل األولوية إعطاء )مثال:  األنشطة تنفيذ أشكال وتكييف ،القطريي     أمكن األسفار(،كلما من يمكن ما أقل برمجةو  ،االفتر
 ذلك. 

   : 2 الخطر 
وع يقتض  ة امتالك المشر    ختر

 
 معينة منطقة اختيار  الصعب من يكون قد وبالتاىل   المختلفة، الفكرية الملكية مجاالت ف

 بتنفيذه.  التكفل يمكنها الويبو  ضمن

اتيجية وع مدير  وعمل الويبو.  ضمن العاملة المختلفة واألقسام المناطق يكتشر  : 2 الخطر  وطأة من التخفيف إسير  عىل المختار  المشر
 األعضاء.  الدول ومع الويبو  داخل سواء دوري، بشكل والتواصل التنسيق تعزيز 

   معينةال صناعةال أو  قطاعاتال تحديد صعوبة : 3 الخطر 
 لتقارير ل مالئم نطاق تحديد صعوبةو  التقييمات، أو  الدراسات لها تتطرقس النر

اءات.  واقع عن  التر

اتيجية    بالمشاركة المهتمة األعضاء الدول من سيطلب : 3 الخطر  وطأة من لتخفيفا إسير
وع ف   األولية المعلومات بعض تقديم المشر

   األولوية ذات اتالقطاع أو  اتالصناع وتحديد
   ترغب النر

 
كت    ف يكة المؤسسة ستساهمو  عليها.  التر    الشر

 
 تكييف وسيتم التقارير  إعداد ف

 الويبو  وحدات مع تقرير  كل  نطاق بشأن التنسيق وسيتم . المؤسسة تلكل الخصوصية االحتياجات مع لتتالءم تقرير  كل  اختصاصات
 . الصلة ذات المواضيعية جاالتالمب المعنية

اءات واقع عن تقارير الو  الدراسات استخدام عىل الضعيف اإلقبال : 4 الخطر    ال التر
   إعدادها تم نر

 
وع.  سياق ف  المشر

اتيجية    المنشورات خالل من التقارير  نشر  تعزيز  : 4 الخطر  وطأة من التخفيف إسير
 وشبكات المستفيدة، والبلدان الويبو  تعدها النر

   والمشاركة  إخبارية، موادا باعتبارها التكنولوجيا، نقل مراكز  أو  واالبتكار  التكنولوجيا دعم مراكز 
، ذكاءإل  الرامية فعاليات ف  ها الوع   وغت 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131425
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=219002
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139538
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=272243
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   بالمواضيع المتعلقة الفعاليات من
 تقرير.  كل  إليها تطرق النر
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وع. 3 ي لتنفيذ المشر
ي المبدئ 

 الجدول الزمنز

 

  

 
 النتائج المنشودة

 الرب  ع

2023 2024 2025 

   األول
   األول الرابع الثالث الثان 

   األول الرابع الثالث الثان 
 الرابع الثالث الثان 

 : السابقة للتنفيذاألنشطة 
 اختيار البلدان المستفيدة -
 قطريي   تعيي   المنسقي   ال -
 توظيف زميل -

X            

وع عىل الصعيد ال            X  يقطر الموافقة عىل خطط المشر

         X X   اقتصادية دراسة إعداد

   )واحدة دراسات أرب  ع إعداد
   المناسبة التكنولوجيات لتحديد بلد( كل  ف 

 تساعد النر
   واألمراض الشغل حوادث وقوع دون الحيلولة عىل

 معينة.  قطاعات ف 
   X X X       

   )واحدة التكنولوجية حتياجاتلال  تقييمات أربعة نجاز إ
 من للوقاية بلد( كل  ف 

   منها، الحد أو  المهنية واألمراض الشغل حوادث
 معينة صناعات و/أو  قطاعات ف 

 الدراسات تحددها

     X X      

اءات واقع عن تقارير  أربعة  إنجاز     )واحد التر
 أنسب لتحديد بلد( كل  ف 

، قطاع أو  صناعة احتياجات لتلبية المتاحة الحالية التكنولوجيات  باستخدام معي  
اءات.   التر

     X X X     

  كل بلد( إلذكاء الوع  بشأن قطرية ندوات  أرب  ع
   X X X X       المواد المقلدة)واحدة ف 

   X X         المقلدة.  المواد عن للكشف أدوات حزمة أو  تعليم   برنامج إعداد

 مع أكت   تتالءم ك    كييفهاوت المقلدة المواد مخاطر  حول عامة توعية حمالت أرب  ع
.  الصناعة أو  القطاع  المعنيي  

        X X   

، تم تطويرها باالستناد إىل  مجموعة من المواد واألساليب الرامية إىل إذكاء الوع 
 نتائج الندوات والحمالت العامة

         X X  

وع  X            تقييم المشر
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 . الموارد اإلجمالية بحسب النواتج4

 

ي  العام األول )بالفرنك السويشي(
 العام الثالث العام الثائز

 المجموع

وع ز  نواتج المشر  موارد الموظفي 
الموارد بخالف 
ز   الموظفي 

موارد 
ز   الموظفي 

الموارد بخالف 
ز   الموظفي 

موارد 
ز   الموظفي 

الموارد بخالف 
ز   الموظفي 

وع ودعم تنفيذه  234,300 77,100  80,100  77,100   تنسيق أنشطة المشر

 20,000     20,000   اقتصادية دراسة وضع

   )واحدة دراسات (4) أرب  ع إنجاز 
 التكنولوجيا لتحديد بلد( كل  ف 

   المناسبة
 الشغل حوادث وقوع دون الحيلولة عىل تساعد النر
   واألمراض
 معينة قطاعات ف 

  20,000  20,000   40,000 

   )واحدة التكنولوجية حتياجاتلال  تقييمات أربعة إنجاز 
 بلد( كل  ف 

   منها، الحد أو  المهنية واألمراض الشغل حوادث من للوقاية
 ف 

 . الدراسات تحددها معينة صناعات و/أو  قطاعات
    40,000   40,000 

اءات واقع عن تقارير  أربعة إعداد    )واحد التر
 لتحديد بلد( كل  ف 

 أو  صناعة احتياجات لتلبية المتاحة الحالية التكنولوجيات أنسب
، قطاع اءات.  باستخدام معي    التر

    40,000   40,000 

وير قطريةندوات  4   كل بلد( إلذكاء الوع  بشأن التر 
 54,000 27,000  27,000     )واحدة ف 

     المقلدة.  المواد عن للكشف أدوات حزمة أو  تعليم   برنامج إعداد

 

 20,000 20,000 

 40,000 40,000       . المقلدة المواد مخاطر  حول عامة توعية مالتح أرب  ع

، تم تطويرها مجموعة من المواد  واألساليب الرامية إىل إذكاء الوع 
  باالستناد إىل نتائج الندوات والحمالت العامة

      20,000 20,000 

وع  15,000 15,000       تقييم المشر

 المجموع
                      

-    
117,100  207,100  199,100 523,300 
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ز بحسب فئة 5  التكلفة. موارد خالف الموظفي 

 

 ()بالفرنك السويشي
 الخدمات التعاقدية األسفار والتدريب والمنح

 المجموع

 األنشطة

بعثات 
الموظ
ز   في 

 أسفار الغي  
التدريب ومنح 
السفر ذات 

 الصلة
 النشر  الندوات

الخدمات 
التعاقدية 

 فرديةال

برنامج زماالت 
 الويبو

الخدمات 
التعاقدية 
 األخرى

وع ودعم   234,300  234,300       تنفيذهتنسيق أنشطة المشر

 20,000   20,000      اقتصادية دراسة إعداد

   )واحدة دراسات (4) أرب  ع إنجاز 
 لتحديد بلد( كل  ف 

   المناسبة التكنولوجيات
 دون الحيلولة عىل تساعد النر

   واألمراض الشغل حوادث وقوع
 40,000   36,000 4,000     معينة قطاعات ف 

   )واحدة التكنولوجية حتياجاتلال  تقييمات إنجاز 
 كل  ف 

 أو  المهنية واألمراض الشغل حوادث من للوقاية بلد(
   منها، الحد

 تحددها معينة صناعات و/أو  قطاعات ف 
 الدراسات

     40,000   40,000 

اءات واقع عن تقارير  أربعة إعداد    )واحد التر
 بلد( كل  ف 

 لتلبية المتاحة الحالية التكنولوجيات أنسب لتحديد
، قطاع أو  صناعة احتياجات اءات.  باستخدام معي    40,000   40,000      التر

  كل بلد( إلذكاء الوع  بشأن  قطريةندوات  4
)واحدة ف 

وير  التر 
8,000 4,000  2,000  40,000   54,000 

 المواد عن للكشف أدوات حزمة أو  تعليم   برنامج إعداد
 المقلدة. 

     20,000   20,000 

 المقلدة المواد مخاطر  حول عامة توعية مالتح أرب  ع
 40,000   30,000 10,000     . المعنيي    الصناعة أو  القطاع مع أكت   تتالءم ك    وتعديلها



CDIP/28/4 
Annex 
11 

 ()بالفرنك السويشي
 الخدمات التعاقدية األسفار والتدريب والمنح

 المجموع

 األنشطة

بعثات 
الموظ
ز   في 

 أسفار الغي  
التدريب ومنح 
السفر ذات 

 الصلة
 النشر  الندوات

الخدمات 
التعاقدية 

 فرديةال

برنامج زماالت 
 الويبو

الخدمات 
التعاقدية 
 األخرى

 ، مجموعة من المواد واألساليب الرامية إىل إذكاء الوع 
تم تطويرها باالستناد إىل نتائج الندوات والحمالت 

 العامة
     20,000   20,000 

وع  15,000   15,000      تقييم المشر

 523,300  234,300 261,000 14,000 2,000  4,000 8,000 المجموع
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وع كبلد رائد/مستفيد6 ي المشر
ز
 3. طلب المشاركة ف

 

وع كبلد رائد/مستفيد ي المشر
ز
 نموذج إيداع طلبات المشاركة ف

 وصف موجز االختيارمعايي  

  المشاركة 1
. التعبت  عن الرغبة ف 

وع   المشر
 ف 

وع.    المشر
  البلد مودع الطلب بالمشاركة ف 

 تأكيد اهتمام الهيئات المعنية بالملكية الفكرية ف 

 
. المؤسسات واإلطار 2

  
 القانون 

فة عىل الموضوع المتعلق بالملكية الفكرية الذي  الوطنيةيرجر ذكر اسم الهيئة أو المؤسسة  المشر
اءات، أو إنفاذ الملكية الفكرية وع )التر  . (سيعالجه المشر

، قدر اإلمكان، أن   
  للمؤسسة المعنية، والنصوص رابط الطلب يذكر وينبغ 

ون  الموقع اإللكتر
 القانونية الوجيهة. 

  . معايت  المشاركة 3
الواردة ف 

وع   أجندةوثيقة مشر
 التنمية

 البلد اعتماد   
 االجتماعية بالحماية المعنية المؤسسية الوطنية السياسات من عددا المعن 

 المهنية.  واألمراض الشغل حوادث من والوقاية
   السياسية السلطات تعبت   

   البلد ف 
كات تنافسية لزيادة جلية إرادة عن المعن   عن الشر

 االبتكارية.  والقدرة القيمة سلسلة تحسي    طريق
 ام ورية الموارد بتخصيص المذكور  البلد التر  وع لتنفيذ الص   ومستدام.  فعال نحو  عىل المشر

   القطاعات أو  الصناعات من عدد ذكر  اإلمكان، قدر  يرجر 
 هذا ألغراض األولوية إعطاءها تودون النر

وع.   المشر

ير موجز للحاجة الفعلية إىل الحصول عىل الدعم الذي . حاجة البلد إىل الدعم4 وع تتر  سيقدمه المشر

 
ام5  . االلتر 

وري، كلما    الص 
ام البلد مودع الطلب بتخصيص الموارد المطلوبة والدعم اللوجسنر تأكيد التر 

وع ااقتضت الحاجة، لضمان تنفيذ   . عىل نحو فعال ومستداملمشر

 
جهة التنسيق / القطري. المنسق 6
  قطريةال

  عىل البلد مودع الطلب أن 
  ينتم  إليها، الذي ينبغ 

يذكر اسم الشخص ووظيفته والمنظمة النر
ح تعيينه كمنسق  وع، وكممثل مؤسس  للبلد المذكور.  قطرييقتر  لمدة المشر

  الطلب.  . التعليقات7
 أية معلومات إضافية يودّ البلد مودع الطلب أن يذكرها ف 

 

 

 

 
 والوثيقة[ المرفق ]نهاية

 

 
 

 

 


