
 

              
 

 
 

 ( TUSIP ) الفكرية للملكية السويسري-التونسي  البرنامج
 
 

 هو  المساعدة في توفير حماية فعالة للملكية الفكرية ألصحاب المشاريع البرنامج  الهدف من
 . والمبدعين والباحثين والمنتجين في تونس

 

 وسياقه    البرنامج  تاريخ

بعد  أكده ، ثورة الياسمين في عام  2011   اثر   السياسي   أحرزت تونس تقدًما كبيًرا منذ انتقالها
 تطورت البالد  في حينو    للدولة.   إنشاء مؤسسات جديدة و2014    دستور جديد في عام ذالك  

 ديمقراطي ،  لم  يسير التحول االقتصادي  على نفس الوتيرة ، مما أدخل  البالد  في  أزمة  نحو حكم
 أن التحدي الرئيسي يكمن في خلق فرص العمل وتشجيع ريادة األعمال بهدف رغمو .اقتصادية

 الملكية الفكرية كاستراتيجية ذات قيمة نه لم يتم االعتبار بشكل كاف حقوق تنويع  االقتصاد ، إال أ
 . مضافة في  مختلف قطاعات االقتصاد الحضري والريفي

 لدى تونس وبالتالي،مظمونة".    على أن "الملكية الفكرية  2014لسنة     ينص الدستور التونسي
 وأشكال  تشريعات بشأن الملكية الصناعية  وحق المؤلف والمؤشرات الجغرافية وأصناف النباتات

  طرف في العديد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية  البالد التونسية  كما أن    التعبير الثقافي التقليدي
 . في مجال الملكية الفكرية

بالملكية   الخاصة  على الرغم من  أن تونس من الدول  الموقعة  على االتفاقيات الدولية الرئيسيةولكن  
 لحماية الملكية الفكرية وتشارك  الفكرية ، ولديها إطار قانوني وطني في هذا المجال و مؤسسات

 في العديد من اتفاقيات التجارة الحرة ، إال أنها لم تستغل حتى اآلن اإلمكانيات التي تتيحها نظام
الفكرية.  بعد استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وال يزال تعتمدعالوة على ذلك ، لم الملكية 

 أصحاب المصلحة  في  مجاالت الملكية الفكرية واالبتكار ونقل التكنولوجيا يفتقرون إلى التنسيق
 . فيما بينهم

السويسرية التونسية إلى  دولةال  على طلب  من ابناءي ولوبالتا  انشاء مشروع  وقع  الكونفدرالية 
 . (TUSIP)الفكرية للملكية السويسري-التونسي البرنامج

 بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في نظام الملكية الفكرية  البرنامجة  وقد تمت صياغ
 بناء قدرات القطاعين العام والخاص التونسيوبهدفاحتياجاتهم وأولوياتهم لتغطية    التونسي

 .تحقيق النمو االقتصاديو  لالستفادة من حقوق الملكية الفكرية

 

 : البرنامج أهداف

 األهداف التالية:  تحقيقلتسعى من خالله كبيرة لتونس  أهمية البرنامجيمثل 

 لمالئمة في تحسين الظروف اللمساهمة وذلك  وطنية للملكية الفكرية ةإلستراتيجيالفكرية و الملكية لتشريعات أفضل وفعال  تنفيذ •
 . لالستثمار واالبتكار

 . فعالة وسهلة االستخدامها لخدمات الملكية الفكرية وتوفيرحقوق  تسجيل و إدارةلمؤسسات أداء جيد  •

 لتعزيز واكتساب واستخدام حقوقوذلك حقوق الملكية الفكرية وممثلي األوساط األكاديمية والقطاع الخاص مؤسسات  بناء قدرات •
 . الملكية الفكرية وكذلك نقلها إلى المستخدمين المحتملين

 . تطبيق حقوق الملكية الفكريةمجال  تعزيز القدرات الوطنية في •

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 بيانات عن المشروع 
 

 مدة المشروع 

 2025ديسمبر  - 2022جانفي 
 

 االجمالية ة الميزاني

فرنك    000 500 1
 سويسري 

 

 المنظمة المانحة  

كتابة الدولة السويسرية  
 (SECO)لالقتصاد 

 

 :المنظمة المنفذة للمشروع
  يالمعهد الفدرالي السويسر

 (IPI)  للملكية الفكرية
 

 الشركاء الرئيسيين:

المعهد الوطني للمواصفات   •
  والملكية الصناعية

(INNORPI)                   

  لإلنتاجاإلدارة العاّمة  •
 (DGPA) الفالحي

المؤسسة التونسية لحقوق   •
 المجاورة  والحقوقالمؤلف  

 (OTDAV) 
 

 تونس: بعض البيانات
مليون   11,7عدد السكان: 

 نسمة 
 مربع  كم 610 163المساحة:  

نمو الناتج المحلي اإلجمالي   
 ( 2019٪ )1.0السنوي: 

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد  

دوالًرا    3317  الواحد:

(2019) 
 
 



  

 

   البرنامجاألنشطة المبرمجة لتحقيق أهداف 

 .إلى  المساعدة في توفير حماية فعالة للملكية الفكرية ألصحاب المشاريع والمبدعين والباحثين والمنتجين التونسيين  البرنامج  يهدف
 في صياغة  الملكية الفكرية، بما في ذلك المساهمةالخاص بحماية الغاية، سيتم تنفيذ أنشطة مختلفة لتعزيز  اإلطار القانوني لتحقيق هذه و

 القانوني  اإلطار  وضع و  الجغرافية  المؤشرات و  االستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتحديث التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية
 .الالزم إلنشاء منظمات اإلدارة الجماعية في تونس

المؤسسات المسؤولة عن   أهم واإلدارة  من قبل  التسجيل خدمات  لتحسين  القدرات  بناء إلى   باإلضافة إلى  ذلك،  تم التخطيط ألنشطة تهدف
 . الملكية الفكرية

من خالل    للتنمية االقتصادية  كأداة والتسويق الوطني     حقوق الملكية الفكرية  بأهمية  الوعي على رفع    البرنامج سيركزومن جهة أخرى  
األكاديمي  بناء مجال   وقدرات ةالقدرات  في  العاملة  جانب  .وتشجيع الصادراتاالبتكارالمؤسسات  ألهمية    الى  المؤشرات التحسيس 

 . إدارتها في قطاعي األغذية  الزراعية والحرفكيفية و الجغرافية
  التفتيش ومكافحة   حولتدريبية  دورات    مع السلطات القضائية والجمركية التونسية، من ناحية، من خالل تنظيم  البرنامج  سيتعاون أخيًرا،

 . ومن ناحية أخرى من خالل  تطوير مبادئ توجيهية والوثائق ذات  الصلة، هذا من ناحية  القرصنةالتقليد و

 التوافق مع  أولويات  التنمية  العامة لتونس 

 وتطوير الصادرات على تنويع االقتصاد بالتركيز  إلى جعل البالد مركًزا اقتصاديًا  2016-2020يهدف المخطط الوطني التنموي  
 إلى تشجيع االبتكار  واإلبداع من خالل مضاعفة عدد براءات االختراع وزيادة اإلنفاقالمخطط    يهدف تحديًدا، .وخلق فرص العمل

 تحقيق هذا الهدف من خالل زيادة مساهمة البحث العلمييتم    2020  على البحث العلمي إلى 1.2٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في  عام
 . واالبتكار التكنولوجي في التنمية االجتماعية واالقتصادية ومن خالل تعزيز قدرات وموارد النظام  الوطني للبحث واالبتكار

 االستراتيجية للخطة أيًضا يؤسس المخطط التنموي  لذلك  تونس إلى أن تصبح رائدة في االقتصاد الرقمي  في المنطقةأيضا    تهدفكما  
 تونس بموجب قانون في هذا السياق، تم إضفاء الطابع الرسمي على االستراتيجية الوطنية ستارت أب.الوطنية الرقمية لتونس 2020

 الشركات الناشئة لعام 2019 وتهدف إلى جعل تونس قاعدة للشركات الناشئة في منطقة البحر األبيض المتوسط، منطقة الشرق األوسط 
 .نظام وسياسة تحفيزية للشركات الناشئةبلد افريقي له  أول هي وأفريقيا .وبالتالي فإن تونس

ولن يكون مهيكال    من السياسات والمؤسسات اإلصالحية ، ال يزال نظام االبتكار والملكية الفكرية مفكًكا إلى حد ما  ،  وبالرغم ومع ذلك
 و االبتكار. الفكرية للملكية  في إطار استراتيجية وطنية اال 

 للملكية وطني    توضيح وتنسيق نظاميبقى   ،   في  تونسفي مجال الملكية الفكرية   قوانين ومؤسسات   على  الرغم  من  وجودو  وبالتالي
 بناء قدرات أصحاب المصلحة لالستفادة من الفرص التي  تتيحها الملكية الفكرية لتحقيق النموأمر ضروري الى جانب الفكرية الوطني

 .االجتماعي واالقتصادي

 المستفيدون 

الصناعية   ال سيما من خالل  البرنامجمن    الحكومة التونسية شريًكا ومستفيًدا مباشًراتمثل   والملكية  للمواصفات  الوطني    المعهد 
(INNORPI)     الفالحي  لإلنتاجاإلدارة العاّمة  ، و  الصناعة والطاقة  والمناجمالتابع لوزارة  (DGPA)  والموارد الفالحة  التابعة لوزارة 

 . لوزارة الشؤون الثقافية التابعة (OTDAV)  المجاورة والحقوقالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و ،المائية والصيد البحري

بين  كذلك   التّونسي  نذكر  نظام الملكية الفكرية الوطني  يمثلون جزء منالذين    المستفيدون المباشرون اآلخرون من  الوطني  الّديوان 
اإلدارة ،  وتنمية الصادرات  وزارة  التجارة،  (ANPR)  الوطنية للنهوض بالبحث العلميالوكالة  ، و   (ONAT)  للّصناعات التّقليدية

للديوانة والقضائية،  العامة  القانونية  الدراسات  التجارة  ،ممثلي القطاع الخاص   ،مكاتب نقل التكنولوجيا،  (CEJJ)  مركز  غرفة 
معاهد البحث العلمي و الجامعات، المستشارين في مجال الملكية و مختلف مستخدمي تقنيات التكنولوجيا و االبتكار مثل  ،  والصناعة

الفكرية ) المحامون المختصين في مجال الملكية الفكرية، المستشارين في مجال نقل التكنولوجيا(، نقابات الفنانين و جمعيات منتجي 
 المؤشرات الجغرافية و مستخدمي حقوق المؤلف. 

 

 ل ب:لمزيد من المعلومات الرجاء االتصا 
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