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في مجال التقييس واإلشهاد بالمطابقة:

املشاريع
تبسيط الجراءات الدارية وتعصيرخدمات الشهاد
باملطابقة عند التصدير.

األهداف
• تحسين خدمات الشهاد باملطابقة عند التصديرمن خالل:
 oتيسيرالخدمات املقدمة للمواطن.
 oالتقليص في اآلجال وفي التكلفة.
 oدفع الصادرات الوطنية.

النجازات
• إحداث املنظومة االلكترونية "  "SIACEوهي منظومة إعالم حول إصدارشهادات املطابقة عند التصدير.

تعميم عالمــة "مرحب ـ ــا" لجودة االستقبال على القطاع • تحديث الدارات العمومية وتطوير جودة الخدمات املسداة من خالل • خالل سنة  2020تمت مراجعة املرجعية الخاصة بهذه العالمة من أجل تعميمها لتشمل القطاع الخاص وسيتم االنطالق الفعلي لسناد عالمة
الخاص.
"مرحبا" للمؤسسات الخاصة خالل سنة .2021
تحسين جودة استقبال املواطنين وارشادهم وقضاء حاجياتهم بأسرع
وقت وبأيسرالسبل.
منح شهادات املطابقة للفالحة البيولوجية

• تمكين املنتجات الفالحية التونسية من عالمة الفالحة البيولوجية املعترف • الحصول على املصادقة للقيام بمهمات املر اقبة والشهاد باملطابقة للمنتجات في قطاع الفالحة البيولوجية.
بها دوليا.
• وضع إجراءات نظام االشهاد باملطابقة.
• تثمين املنتجات الفالحية التونسية ودفع التصدير.

تنمية نشاط االشهاد باملطابقة للمنتجات "حالل"

إرساء عالمة جودة في قطاع التكوين املستمر

• دعم الصادرات التونسية في مجال الحالل في األسواق العاملية وخاصة • تطويرنشاط الحالل في قطاع مواد التجميل من خالل إصدارمرجعية االشهاد باملطابقة ملواد التجميل الحالل.
• التنسيق مع الهيئة املاليزية للحالل ّ
منها اآلسيوية.
وتم لحصول على االعتراف بعالمة "حالل" التونسية.
• التواصل والتنسيق مع الهيئة االندونيسية للحالل من أجل الحصول على االعتراف بالعالمة التونسية في السوق الندونيسية.
• ضمان جودة مسارالتكوين املستمر وتطويرالكفاءات في املجال.

• إعداد املرجعية الخاصة بعالمة "كفاءات" بالتنسيق بين خبراء املعهد الوطني للمواصفات وامللكية الصناعية واملركز الوطني للتكوين املستمر
والترقية املهنية.
• خالل السداس ي األول من سنة  2021ستنطلق املرحلة التجريبية لرساء عالمة "كفاءات" لدارة التكوين املستمرلفائدة مؤسسات نموذجية.
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في مجال الملكية الصناعية:

املشاريع
احتضان تونس للمنظمة االفريقية للملكية الفكرية

األهداف
• مزيد اشعاع تونس دوليا وتعزيزالتوجه نحو السوق الفريقية الواعدة.
• التشجيع على التجديد واالبتكارعلى املستويين الوطني والقاري.

االنجازات
صدور القانون األساس ي عدد  18لسنة  2020املؤرخ في  23مارس  2020املتعلق باملو افقة على النظام األساس ي للمنظمة الفريقية
للملكية الفكرية ،املعتمد بأديس أبابا في  31جانفي 2016

• الرساء الفعلي لثقافة امللكية الفكرية في ابعادها األدبية والعلمية والصناعية ،وبهدف نقل
التكنولوجيا وتبادل الخبرات بما يساهم في تعزيزمؤشرات التنمية في بالدنا.

تطوير نظم معلومات نشاط امللكية الصناعية .

• التحول الرقمي لنشاط امللكية الصناعية (اليداع والتسجيل واالعتراض عن بعد).

• التنسيق بين الجانبين وإعداد دراسة أولية للمشروع

• دعم التجديد واالبتكارمن خالل تيسيرالخدمات في الوقت والكلفة.

• وضع مخطط عمل لنجازاملشروع
• ضبط املراحل األولى لنجازاملشروع ومكوناته.

• مشروع شراكة مع املعهد السنغافوري للملكية الفكرية .IPOS
• ترسيخ ثقافة امللكية الفكرية ورفع مستوى الوعي بأهمية امللكية الفكرية والتجديد.
ّ
العمل على إرساء شهادة  MBAفي مجال امللكية الفكرية • تنمية الكفاءات من طلبة وأصحاب املشاريع وباعثي مؤسسات ناشئة وخلق تخصص ومهن • االتصال بجهات أكاديمية مختصة في مجال امللكية الفكرية تتوفر لديها منصة متطورة للتعلم الجامعي عن بعد مثل فرنسا
ولوكسمبورغ.
جديدة.
• التنسيق مع املدرسة الوطنية لإلدارة لدراج  MBAفي مجال امللكية الفكرية في برنامج التكوين للسنوات القادمة.
• تثمين منتوج "العسل" منطقة عين سلطان (الشمال الغربي) عبرإسناده عالمة جماعية.

• اختارت املنظمة العاملية للملكية الفكرية تونس ممثال للقارة االفريقية مع  3دول أخرى من بقية القارات لتنفيذ برنامج نموذجي
خاص بالعالمات الجماعية.
• تم اختيارمنتوج العسل من الشمال الغربي ليكون املنتوج املمثل لتونس في هذا البرنامج.

العالمات الجماعية Marques collectives

• الترويج لهذا املنتوج التونس ي في األسواق الخارجية.

أوملبياد امللكية الفكرية

• نشرثقافة امللكية الفكرية لدى فئتي الشباب من التالميذ والطلبة وخريجي الجامعات على • الدورة األولى :موضوعها "تصميم شارة أوملبياد امللكية الفكرية" ،بمشاركة أكثرمن  80مقترح من جنسيات مختلفة (من أكثرمن
 4دول افريقية – ومن كندا.)... -
الصعيدين الوطني والدولي من خالل تنظيم الدورات السنوية ألوملبياد للملكية الفكرية
بالتعاون مع الجهات الوطنية املعنية (وزارة التربية ،وزارة الثقافة ،وزارة التعليم العالي • ،الدورة الثانية :تقديم فكرة مشروع مبتكرة حول موضوع "امللكية الفكرية وريادة األعمال" ،بمشاركة أكثر من  10جنسيات من
املجتمع املدني.).....
تونس ومن دول الخليج (البحرين والعربية السعودية) ومن دول إفريقيا (الكامرون).
• تنظيم حفل لتسليم الجوائزللفائزين في الدورتين عبرتقنية التواصل عن بعد في ديسمبر 2020بحضورممثل عن املنظمة العاملية
للملكية الفكرية .

• إعداد تقريرأولي من قبل خبراء (خبيردولي وخبيرين محليين).

• االستعداد لتنظيم الدورة الثالثة من هذه املسابقة.

مر اكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ()TISC

• وضع قواعد البيانات الفنية والتكنولوجية والعلمية على ذمة الهياكل الوطنية واستعمالها • تشبيك حوالي  30هيكل وطني (وزارات – مؤسسات من القطاعين العمومي والخاص -مراكز بحث -مراكز فنية -محاضن
مؤسسات – جمعيات علمية .)... -
في أبحاثهم املتخصصة.
• مساعدة الباحثين واملصنعين واملستثمرين على النفاذ إلى املعلومات التكنولوجية والعلمية • تنظيم ندوة وطنية وورشة عمل حول "تنمية الشبكة الوطنية ملراكزدعم التكنولوجيا والتجديد" ،في جانفي  ،2020بالتعاون مع
املنظمة العاملية للملكية الفكرية.
واالستفادة من محتواها الستغاللها أو إبرام عقود نقل تكنولوجيا مع أصحابها.
• املساهمة في الدفع نحو بعث مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في مجال التجديد واالبتكار.
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املشاريع
األكاديمية الوطنية للملكية الفكرية.

مواصفة خاصة بصياغة وثيقة براءة االختراع.

النجازات

األهداف

ّ
• تنظيم الدورة األولى من دورات األكاديمية لتعلم امللكية الفكرية عن بعد ) (DL101بخالل سنة  2020مشاركة  39مشارك.

• التعريف بعناصرامللكية الفكرية لدى املؤسسات الصناعية ومراكزالبحث.
ترسيخ ثقافة امللكية الفكرية لدى طالبي املعرفة وخلق تخصصات ومهن جديدة ستساهم في دفع عجلة • تأمين التكوين من قبل مكونين من املعهد ومن خارجه.
ّ
التنمية ببالدنا على املستويين االقتصادي واالجتماعي.
• العداد لتنظيم الدورة الثانية من دورات األكاديمية لتعلم امللكية الفكرية عن بعد خالل السداس ي األول من سنة .2021

مساعدة الباحثين واملخترعين والطلبة وأصحاب املشاريع وباعثي املؤسسات الناشئة على تحرير وثيقة براءة • تكوين فريق عمل لدراسة املشروع ّ
يضم خبراء من إدارتي التقييس وامللكية الصناعية والشروع في ضبط محاور مشروع
االختراع وصياغتها وفقا للمعاييروالقوانين املعمول بها.
املواصفة.
• إعداد وثيقة أولية تضبط محاور مشروع املواصفة.

نظام ePCT

• تيسير عملية االيداع االلكتروني ملطالب براءات االختراع الدولية.
• النفاذ إلى أحدث البيانات البيليوغر افية وإلى أية وثائق أخرى مفيدة يحتفظ بها املكتب الدولي للويبو.
• توعية املرأة التونسية بمزايا وأهداف حقوق امللكية الصناعية.

بعث جمعية "امللكية الصناعية تستحق املرأة " • تنمية قدرات املرأة التونسية وحثها على مزيد االبداع واالبتكار.

• دخول عمل املعهد بنظام  ePCTحيزالتنفيذ منذ الثالثي األول من سنة .2020

• تحديد أعضاء الجمعية (تضم  5إطارات من املعهد الوطني للمواصفات وامللكية الصناعية)
• تنظيم يوم إعالمي عن بعد لإلعالن عن انطالق عمل الجمعية.
• وضع برنامج عمل الجمعية لسنة 2021

في مجال الشؤون اإلدارية:

املشاريع

األهداف
• إعداد الهيكل التنظيمي

تحديث األدلة الجرائية والتنظيمية الخاصة باملعهد.
• االرتقاء بالجهازالداري وتحسين حوكمة وجودة املرفق العام.
تحفيزاملوارد البشرية وتنويع خدمات وأنشطة املعهد.

النجازات

• مراجعة دليل الجراءات وتحيينه.
• وضع قانون إطاري لضبط حاجيات املؤسسة من املوارد البشرية.
• تسمية  22إطارا في خطط وظيفية.
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