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ዜና

በሚኒስትር ዲኤታ ማዕረግ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ 
ሚኒስቴር አማካሪ ክብርት ዶ/ር ፎዚያ አሚን 
በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባስልጣን የስራ 
እንቅስቃሴና ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚ/ር በትብብር 
በሚሰሩ ስራዎች ላይ ለመመካከር ከባለስልጣኑ የስራ 
ኃላፊዎች ጋር ህዳር 16/2015 ዓ.ም ተወያዩ፡፡ 

በውይይት መድረኩ የባስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር 
ኤርምያስ የማነብርሃን (ፒኤችዲ) ለክብርት ሚኒስትር 
ዴኤታዋ የእንኳን ደህና መጡ ንግግር ካቀረቡ በኋላ 
የባለስልጣኑን የስራ እንቅስቃሴ ማስተዋወቅ እንዲሁም 
ከኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሚጠበቁ ድጋፎችና 
የጋራ ስራዎችን ማመላከት የውይይቱ አላማ መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡ 

የዕቅድ ዝግጅት፣ ክትትልና ግምገማ ዳይሬክቶሬት 
ዳይሬክተር ወንድወሰን ግዛቸው የባስልጣኑን የ10 
ዓመት የመጀመሪያ 2 ዓመት ትግበራ ምዕራፍ አበይት 
ክንውኖችና የ2015 የመጀመሪያ 4 ወራት ዋና ዋና 
ክንውኖችን የተመለከተ ገለጻ አቅርበዋል፡፡ ብሔራዊ 
የአእምሯዊ ንብረት ፖሊሲ፣ የማህበረሰብ ዕውቀት 
ጥበቃ ህግና ሌሎችም የህግ ማዕቀፎችን በማጸደቅ 
ረገድ፤ በአይሲቲ መሰረተ ልማትና የተቋሙ የህንጻ 
ግንባታ ጉዳዮች ላይ ሚኒስቴር መ/ቤቱ ድጋፍ 

እንዲያደርግ አቶ ወንድወሰን ጠይቀዋል፡፡ የባለስልጣኑ 
የስራ ሃላፊዎችም ከሚኒስቴር መ/ቤቱ የሚጠበቁ 
ተጨማሪ ድጋፎችን አንስተዋል፡፡ 

ዋና ዳይሬክተሩ ባለስልጣን መ/ቤቱ የተቋቋመበት 
ዓላማዎችና የሚያስተዳድራቸውን ህጎች ለክብርት 
ሚኒስትር ደኤታዋ ያብራሩ ሲሆን ዘርፉ ለሃገር 
ሁለተናዊ እድገት የሚጠበቅበትን ሚና እንዲወጣ 
ለማድረግ ዘርፉን የመደገፍና የባለስልጣኑን ኃላፊነትና 
ተግባር ማሳካት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል፡፡ 
አእምሯዊ ንብረት ከብዙ ዘርፎች ጋር የሚገናኝ መሆኑን 
በማስገንዘብ ከሚኒስቴር መ/ቤቱ ጋር በብዙ መልኩ 
በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግ አክለው ገልፀዋል፡፡ 

ክብርት ፎዚያ የአእምሯዊ ንብረት ዘርፍ ሰፊ፣ 
ውስብስብና ትልቅ ሃገራዊ ሚና የሚጫወት እንደመሆኑ 
የባለስልጣኑን ደረጃ የማሳደግና በበጀት የመደገፍ 
ስራ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ 
የሪፎርም ስራዎችን መስራት፤ የህግ ማዕቀፎችን 
የማፀደቅ ሂደት ማፋጠን፣ የበጀት ማሻሻያና ሌሎችም 
ጉዳዮች ላይ ድጋፍ ማመቻቸት እንደሚቻል የገለጹ 
ሲሆን በቀጣይ ተመሳሳይ ውይይቶች እንደሚደረጉና 
የጋራ ስራዎች እንደሚከናወኑ አቅጣጫ አስቀምጠዋል፡
፡

የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አማካሪ ከባለስልጣኑ የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያዩ
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የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 
ባለሥልጣን የመልክዓ ምድር 
አመልካች ምርቶች ፕሮጀክትን 
በበላይነት ከሚያስተባብረው 
የፈረንሳይ የግብርና ምርምርና 
ዓለማቀፍ ትብብር ድርጅት 
(CIRAD) ተወካዮች ጋር 
የፕሮጀክቱን አስተዳደር 
ጉዳዮችና ወደ ሙሉ ትግበራ 
ለመግባት በቀጣይነት 
መከናወን ስለሚገባቸው 
ዝርዝር ጉዳዮች ህዳር 
08/2015 ዓ.ም ውይይት 
አካሄደ፡፡

የባለሥልጣን መስሪያ ቤቱ ዋና ዳይሬክትር ኤርምያስ 
የማነብርሃን (ፒኤችዲ) የመልክዓ ምድር አመልካች 
ምርቶችን በአእምሯዊ ንብረት ለማስመዝገብ እንዲሁም 
የገበያ ተወዳዳሪነታቸውን ለማሳደግና የአምራቾችን 
ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚረዳ የድጋፍ ማግኛ 
ፕሮጀክት በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ተዘጋጅቶ ለተለያዩ 
ለጋሽ ድርጅቶች መቅረቡን ገልጸዋል፡፡ ለድጋፍ ማግኛው 
ፕሮጀክት ምላሽ ከሰጡ ለጋሽ ድርጅቶች መካከል የፈረንሳዩ 
የልማት ድርጅት (AFD) የፕሮጀክት ፕሮፖዛሉን ተቀብሎ 
ሲመረምር ከቆየ በኋላ ፕሮጀክቱን በገንዘብና በሙያ 
ለመደገፍ ስምምነት ላይ መድረሱን አክለው ተናግረዋል፡፡

በውይይቱ ላይ ለዚሁ ሥራ ድጋፍ ለማድረግ በዋና 
ዳይሬክተሩ የተቋቋመውና ከተለያዩ ክፍሎች 
የተውጣጣው የቴክኒክ ኮሚቴ አባላትም የተሳተፉ ሲሆን 
በፕሮጀክቱ አስተዳደር ዙሪያና የፕሮጀክቱን አተገባበር 
ውጤታማ ለማድረግ ትኩረት ሊደረግባቸው በሚችሉ 
ጉዳዮች ዙሪያ በCIRAD ተወካዮች ለቀረቡ ጥያቄዎች 
ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል፡፡ ሁለቱም ወገኖች 
ፕሮጀክቱን ወደ ትግበራ ለማስገባት የሚያስፈልጉ 
የዝግጅት ሥራዎችን በማጠናቀቅ ባጠረ ጊዜ ውስጥ 
ፕሮጀክቱን ወደ ሥራ ለማስገባት ሙሉ ስምምነት ላይ 
ደርሰዋል፡፡

ይህ የመልክዓ ምድር አመልካች ምርቶች ፕሮጀክት 
ከተተገበረና የታለመለትን ዓላማ ካሳካ እስካሁን ባለ ልዩ 
ጣዕም ምርቶችን ለማስጠበቅ ስንጠቀምበት ከነበረው 
የወል ንግድ ምልከት አሠራር በተጨማሪ አዲስ የሕግ 
ማዕቀፍና የአሠራር ሥርዓት በማስተዋወቅ የሀገራችንን 
የመልክዓ ምድር አመልካች ምርቶች ( ጥራታቸው/ 
መለያቸው ከሚመረቱበት ቦታ ጋር የተቆራኘ ምርቶች) 
በማምረትና በመሸጥ የተሰማሩ አምራቾችን እና የንግድ 
ተዋናዮችን በገበያ ውስጥ ተወዳዳሪና ፍትሃዊ ተጠቃሚ 
እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችል ለምርቶችና አገልግሎቶች 
ሀገር አቀፍና አለማቀፍ የጥበቃ አማራጭ እንደሚፈጥር 
ተመላክቷል፡፡

ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የአእምሯዊ ንብረት ግንዛቤን 
ለማሳደግ፣ በፓተንት የታቀፉ የቴክኖሎጂ መረጃዎች 
ልውውጥን ለማሳለጥና የአእምሯዊ ንብረት የባለቤትነት 
መብትን ለማረጋገጥ የሚቻልበትን አሰራር ለመዘርጋት 
ከስቴም ፓወር ኢትዮጵያ ጋር የሁለትዮሽ የጋራ መግባቢያ 
ስምምነት ህዳር 29/2015 ዓ.ም በአዲስ አበባ ተፈራረመ፡፡

የጋራ መግባቢያ ስምምነቱ በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ዋና 
ዳይሬክተር ኤርምያስ የማነብርሃን (ፒኤችዲ) እና የስቴም 
ፓወር ድርጅት የሀገር ውስጥ ተወካይ ስሜነህ ቀስቀስ 
(ፒኤችዲ) መካከል የፊርማ ስነስርዓት ተፈጽሟል፡፡ 
የስቴም ፓወር የሀገር ውስጥ ተወካይ ስሜነህ (ፒኤችዲ) 
በስቴም ፓወር የኢንተርፕሪነርሽፕ ስልጠና አልፈው 
የፈጠራ ስራዎቻቸውን ምስለ ምርት እንዲያዘጋጁና 
የአእምሯዊ ንብረት የባለቤትነት መብት እንዲያገኙ 
የአእምሯዊ ንብረት ጽንስ ሃሳብ ግንዛቤን ለማስረጽ 
ስምምነቱ የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ እንደሆነ ገልጸዋል፡፡ 
የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ኤርምያስ 
የማነብርሃን (ፒኤችዲ) አእምሯዊ ንብረት የህግ፣ 
የቴክኒክና የንግድ ጉዳይ የሚዳስስ በመሆኑ በአለማችን 
ላይ የሚገኙት የፈጠራ ስራዎች የሰውን ልጅ የዕለት 
ተዕለት ኑሮ ቀላል በማድረግና በማሻሻል ረገድ 
የሚኖራቸው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ሀገር በቀል የፈጠራ 
ስራዎች እንዲበራከቱ የፈጠራ ባለሙያዎችን ማበረታታት 
እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡ 
ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ከተቋቋመበት አላማዎች መካከል 

በፓተንት የታቀፉ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን በመለየት 
አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ለተጠቃሚ ተደራሽ ማድረግ 
በዋናነት እንደሚጠቀስ ገልጸዋል፡፡ 
ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የቴክኖሎጂ መረጃዎችን 
በስቴም ፓወር ስር ለሚገኙ የፈጠራ ስራዎች ማዕከል 
ተጠቃሚዎች በሚፈልጉት ዘርፍ በመለየትና ተደራሽ 
ለማድረግ እንዲሁም የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ድጋፍ 
ማዕከል በተቋሙ በማቋቋም ከክፍያ ነጻ የቴክኖሎጂ 
መረጃዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ድጋፍ እንደሚያደርግ 
ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል፡፡ 
የዓለም አእምሯዊ ንብረት ድርጅት ለበለጸጉ ሀገራት በክፍያ 
የሚያቀርበውን በፓተንት የታቀፉ ቴክኖሎጂ መረጃ እና 
ሳይንሳዊ የህትመት ውጤቶችን በማደግ ላይ ላሉ አገራት 
በዝቅተኛ ክፍያ ወይም በነፃ እንዲያገኙ የሚያስችለውን 
ስርዓት ሀገራችን ተጠቃሚ በመሆኗ የስቴም ፓወር 
የፈጠራ ባለሙያዎች የእድሉ ተጠቃሚ ለማድረግ 
ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እንደሚሰራ ተመላክቷል፡፡ 
በተቋሙ የፈጠራ ስራዎች ማበልጸጊያ ማዕከላት የሚለሙ 
የፈጠራ ስራዎች የአእምሯዊ ንብረት የባለቤትነት መብት 
እዲያገኙ፣ ወደ ገበያ እንዲገቡና ሀገራዊ የፈጠራ ስራዎችን 
ለማበረታታት ስምምነቱ የሚኖረው ጠቀሜታ የጎላ 
እንደሆነ በፊርማ ስነስርዓቱ ላይ ተገልጻል፡፡ ከስምምነቱ 
የፊርማ ስነስርዓት በኋላ በተቋሙ ሶስት ማዕከላት የበለጸጉ 
የፈጠራ ስራዎች ጉብኝት የተካሄደ ሲሆን የፈጠራ ስራዎቹ 
የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ የሚያገኙበትን አሰራር ለፈጠራ 
ባለመብቶቹ ማብራሪያ ተሰጥቷል፡፡ 

የሁለትዮሽ የጋራ መግባቢያ ስምምነት ተፈረመበመልክዓ ምድር አመልካች ምርቶች ፕሮጀክት 
አተገባበር ዙሪያ ውይይት ተካሄደ
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የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

ባለስልጣን መ/ቤቱ የፈጠራ ባለመብቶችን ከባለሃብቶች 
ጋር የሚያገናኝ የአእምሯዊ ንብረት የገበያ ስርዓት 
ፕላትፎርም በማበልጸግ ተግባራዊ ማድረጉን ገለጸ፡፡

የሀገራችን የአእምሯዊ ንብረት ባለመብቶች የፈጠራ 
ስራዎቻቸውን ወደ ተግባር በማሸጋገርና ለገበያ 
በማዋል ረገድ የሚገጥማቸውን የፋይናስ ተግዳሮት 
ለመቅረፍ የፈጠራ ባለመብቶችን ከባለሃብቶች ጋር 
የሚያገናኝ የኦንላይን የአእምሯዊ ንብረት የገበያ ስርዓት 
ፕላትፎርም ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በማበልጸግ 
ተግባራዊ አድርጓል፡፡

ፕላትፎርሙ በwww.ip.eipa.gov.et ድረ-ገጽ ወይም 
በባለስልጣኑ ይፋዊ ድረ-ገጽ www.eipa.gov.et 
ላይ #IPMarketplace ማስፈንጠሪያን በመጠቀም 
እንደሚገኝ የገለጹት የባለስልጣኑ ኢንፎርሜሽንና 
ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ክፍል ኃላፊ ሳሙኤል 
ታምራት የአለም አእምሯዊ ንብረት ድርጅት ተሞክሮን 
በመውሰድ የተዘጋጀ እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ የአእምሯዊ 
ንብረት መብት ያገኙ የፈጠራ ስራዎችን በማልማት 
የማህበረሰቡን ችግር የሚቀርፉ የፈጠራ ስራዎች ወደ 
ገበያ ለማውጣትና የስራ ዕድል ለማስፋፋት ፕላትፎርሙ 
ከፍተኛ ፋይዳ እንደሚኖረውም አክለው ተናግረዋል፡፡ 
በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የፈጠራ ስራዎቻቸውን 
በማስመዝገብ የባለቤትነት መብት ያገኙ የፈጠራ 

ባለመብቶች ስራዎቻቸውን በዚህ ፕላትፎርም ለማቅረብ 
የፈጠራቸውን የአብስትራክት መረጃ እንዲወጣ 
በፕላትፎረሙ ላይ በሚገኘው የፍቃድ መስጫ ቅጽ 
ላይ ፍቃድ መስጠት እንደሚገባቸው ተብራርቷል፡
፡ በፕላትፎርሙ ላይ የቀረቡ የፈጠራ ስራዎች መረጃ 
በመመልከት ስራዎቹን ለማልማትና ወደ ገበያ ለማቅረብ 
የሚፈልጉ ባለሃብቶች የሚፈልጉትን የፈጠራ ስራዎች 
በተዘጋጀው የፍላጎት መጠየቂያ ቅጽ ላይ በመሙላት 
ለተቋሙ ጥያቄ ማቅረብ እንደሚችሉ ተገልጿል፡፡

ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የፈጠራ ባለመብቶችንና ባለሃብቶችን የሚያገናኝ 
የአእምሯዊ ንብረት የገበያ ስርዓት ፕላትፎርም አበለፀገ

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ከዓለም 
የአእምሯዊ ንብረት ድርጅት ጋር በመተባበር ለብሔራዊ 
የአእምሯዊ ንብረት የስልጠና ማእከል የአሰልጣኞች ስልጠና 
ሁለተኛ ምዕራፍ ከጥቅምት 28/2015 ዓ.ም ጀምሮ ለ5ቀናት 
በጁፒተር ሆቴል አካሄደ። 

የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ኤርምያስ የማነብርሃን 
(ፒኤችዲ) የስልጠና መርሃ-ግብር በይፋ ሲያስጀምሩ 
እንደተናገሩት የዚህ ምዕራፍ የአእምሯዊ ንብረት ለግብርና 
መዘመንና መሻሻል ያለው ፋይዳ ላይ ትኩረት የሚያደርግ 
ሲሆን አላማውም  የአእምሯዊ ንብረትን መጠቀም በዘርፉ 
ያሉ የተፈጥሮ ሀብቶችና እውቀቶችን በፈጠራ፣ በጥበቃና 
በገበያ በመደገፍ ምርትና ምርታማነትን፣ የገጠር የምግብ 
ዋስትናን ማሳደግ፣ በሀገር ውስጥ እና በውጭ ገብያዎች 

ተወዳዳሪነት እውን እንዲሆን ለማስቻል ነው፤ ብለዋል፡፡  
ስልጠናው ትኩረቱን ባደረገበት ርዕሰ ጉዳይና ተያያዥ 
የአእምሯዊ ንብረት ጉዳዮችን የተመለከቱ ገለጻዎችን 
ከዓለም የአእምሯዊ ንብረት ድርጅት የመጡ እና ከሀገር 
ውስጥ የተገኙ አሰልጣኞች የሰጡ ሲሆን ከባለስልጣን 
መ/ቤቱ፣ ከንግድ ምልክት ኤጀንቶች፣  ከቅጅና ተዛማጅ 
መብቶች የጋራ አሰተዳደር ማህበር፣ ከፈጠራ ባለሙያዎች 
እና ከዩኒቨርስቲ ምሁራን የተውጣጡ ተሳታፊዎች 
ስልጠናውን ተከታትለዋል፡፡ 
በስልጠናው ማጠናቀቂያ ላይ ንግግር ያደረጉት የባለስልጣኑ 
ዋና ዳይሬክተር ኤርምያስ የማነብርሃን (ፒኤችዲ) 
ኢትዮጵያ በግብርና ምርቶች ሰፊ ኃብት ያላት ሀገር 
የመሆኑዋን ያህል ዘርፉ በአእምሯዊ ንብረት ባለመደገፉ 
በቂ የገበያ ድርሻ እንዳይኖራት አድርጓል ብለዋል። ሆኖም 
በርካታ የአእምሯዊ ንብረት ባለሙያዎችን መፍጠር 
በግብርና ዘርፍ የተሰማሩትን አርሶ አደሮችና አርብቶ 
አደሮች በእውቀት በተለይም በአእምሯዊ ንብረት እውቀት 
እንዲታገዙ በማድረግ ሀገሪቱ በግብርና ምርት በዓለም 
አቀፍ ገበያ ሊኖራት የሚገባውን የላቀ ድርሻ እውን ማድረግ 
እንደሚቻል ዋና ዳይሬክተሩ አክለው ገልጸዋል።
ሰልጣኞች የቀሰሙትን እውቀትና ክህሎት በቀጣይ 
የአእምሯዊ ንብረት ስልጠና ማእከሉ ለሀገር ውስጥ 
ሰልጣኞች በሚያዘጋጀው ስልጠና ላይ ተግባራዊ 
እንዲያደርጉት አሳስበዋል፡፡ 

የአእምሯዊ ንብረት አካዳሚ የአስልጣኞች ስልጠና 
ሁለተኛው ምዕራፍ ተካሄደ 
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ዜና



የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን

የባለስልጣን መ/ቤቱ የቴክኖሎጂና 
ኢኖቬሽን ድጋፍ ማዕከላትን 
በማጠናከር ሀገራዊ ፈጠራንና 
የቴክኖሎጂ ሽግግርን ማፋጠን 
የሚቻልበትን አግባብ ለመፍጠር 
ከተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች፣ ቴክኒክና 
ሙያ ኮሌጆች እና ኢንዱስትሪዎች 
ከተውጣጡ የምርምርና ቴክኖሎጂ 
ሽግግር ዘርፍ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች 
ጋር ህዳር 15/2015 ዓ.ም በአዳማ 
ውይይት አካሄደ፡፡
የባለስልጣን መ/ቤቱ ዋና ዳይሬክተር 
ኤርምያስ የማነብርሃን (ፒኤችዲ) 
የበለፀጉ አገራት አሁን የደረሱበት 
የዕድገት ደረጃ ላይ የመድረሳቸው ዋነኛ ምክንያት 
ለሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ዘርፍ ከፍተኛ 
ትኩረት በመስጠታቸውና ዘርፉን የዕድገት አንቀሳቃሽ 
መሳሪያ ማድረጋቸው እንደሆነ መድረኩን በከፈቱበት 
ወቅት ተናግረዋል፡፡ ሀገራችን የቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን 
በመቅዳት፣ በመማር፣ በማላመድ፣ ጥቅም ላይ በማዋል 
እንዲሁም ቀስ በቀስ ሀገር በቀል የፈጠራ ስራዎችን 
በማጎልበት ብሔራዊ የቴክኖሎጂ አቅምን አስተማማኝ 
ደረጃ ላይ ለማድረስ እየተሰራ እንደሚገኝ አክለው 
ገልጸዋል፡፡
ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በቴክኖሎጂና የኢኖቬሽን 
ድጋፍ ማዕከል በኩል የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማፋጠንና 
የህብረተሰቡን የቴክኖሎጂ ፍላጎት ለማሟላት መንግስት 
በመረጣቸው ዘጠኝ የትኩረት መስኮች የሚገኙ 
የፓተንት መረጃዎችን ከአለም አእምሯዊ ንብረት 
ድርጅት ጋር በመተባበር ለዩኒቨርስቲዎች፣ ለምርምርና 
ስርጸት ተቋማት፣ ለኢንዱስትሪዎች፣ ለቴክኒክና ሙያ 
ትምህርትና ስልጠና ተቋማት አዳዲስ የቴክኖሎጂ 
መረጃዎችን እንዲጠቀሙ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ 
አብራርተዋል፡፡ 
የብሔራዊ የቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ድጋፍ ማዕከል 
አስተባባሪ ጳውሎስ ዳዊት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ 
በሀገር አቀፍ ደረጃ የኢኖቬሸንና ቴክኖሎጂ ስርዓት 
እንዲጠናከር፣ የቴክኖሎጂ መረጃ ተደራሽነት እንዲሰፍን 
እና የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲሳለጥ በማድረግ ሀገራዊ 

የኢኮኖሚ ዕድገት ሂደትን በላቀ ደረጃ ለመደገፍ ከአለም 
አእምሯዊ ንብረት ድርጅት (WIPO) ጋር በመተባበር 
የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ድጋፍ ማዕከል (TISC) 
ፕሮጀክት እ.ኤ.አ ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ 
ማድረጉን በቀረበው ጽሁፍ ተብራርቷል፡፡
የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ድጋፍ ማዕከላትን ማቋቋም 
ሳይንሳዊና ሙያዊ መረጃዎችን ለሀገራችን ተመራማሪዎች 
በቀላሉ ተደራሽ ለማድረግ፤ ጥራት ያላቸው የምርምር 
ውጤቶች እንዲኖሩ ለማገዝ፤ አዳዲስ የፈጠራ ስራዎችን 
ለማበራከት እንዲሁም በአደጉ አገሮች መካከል ያለንን 
ሳይንሳዊና ሙያዊ ልዩነቶችን ለማጥበብ ጉልህ አስተዋጾ 
እንደሚኖረው ተመላክቷል፡፡
የአለም አእምሯዊ ንብረት ድርጅት የበለጸጉ ሀገራት 
በክፍያ የሚያገኙትን በፓተንት የታቀፉ የቴክኖሎጂ 
መረጃ እና ሳይንሳዊ የህትመት ውጤቶችን በማደግ 
ላይ ላሉ አገራት በልዩ ሁኔታ በዝቅተኛ ክፍያ ወይም 
በነፃ ተጠቃሚ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ተብራርቷል፡
፡ ሀገራችን የዚህ ልዩ እድል ተጠቃሚ ለማድረግ 36 
ዩኒቨርስቲዎች፣ 18 የቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች እና 5 
የምርምርና ስርጸት ተቋማት የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን 
ድጋፍ ማዕከላትን ማቋቋም የተቻለ ሲሆን መረጃውን 
ማግኘት የሚያስችለውን የይለፍ ቃል በመውሰድ 
በሚፈለገው መጠን ችግር ፈቺ የፈጠራ ስራዎችን 
በማበልጸግ እና የቴክኖሎጂ ሽግግር በማድረግ ረገድ 
የተሰራው ስራ ዝቅተኛ እንደሆነ በጽሁፉ ተመላክቷል፡፡ 

ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ድጋፍ ማዕከላት 
ለቴክኖሎጂ ሽግግርና የገበያ ተወዳዳሪነት 
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የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን የቅጅና 
ተዛማጅ መብቶችን ለማስጠበቅ በወጡ ህጎች 
መሰረታዊ ሃሳብና ተፈፃሚነት ዙሪያ ከጋሞ ዞን 
ከተውጣጡ የፍትህ አካላት፣ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ 
እንዲሁም የቅጅና ተዛማጅ መብት ባለመብቶች 
ተወካዮች ጋር የግንዛቤ ማሳደጊያ ውይይት ጥቅምት 
22/ 2015 ዓ•ም በአርባምንጭ ከተማ አካሄደ። 
በመድረኩ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ 
410/1996 እና ማሻሻያ አዋጅ 872/2007 ፣ የምዝገባ 
ደንብ እንዲሁም የመብት ጥሰቶችን የተመለከቱ 
ገለፃዎች በቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃና ልማት 
ባለሙያዎች ቀርቧል። 
በውይይት ወቅት የሮያልቲ ክፍያ ስርዓት፣ የጋራ 
አስተዳደር ማህበር፣ የግዴታ ፈቃድና የሞራል መብት፣ 
የአገልግሎት ተደራሽነት፣ የመብት ጥሰቶችና ተያያዥ 
ጉዳዮች በተሳታፊዎች ተነስተው ማብራሪያ ተሰጥቷል። 
የፍትህ አካላትና ሌሎች ባለድርሻዎች የመብት 
ጥሰቶችን በመከላከልና የባለመብቶችን የኢኮኖሚና 

የሞራል መብቶች በማስከበር ረገድ የሚኖራቸውን 
ሚና ለማሳደግ ቅንጅታዊ አሰራሮችን መከተል፣ 
የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ማጠናከር እንዲሁም 
የባለመብቶች ንቁ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑም ተገልጿል። 
የአገልግሎት ተደራሽነትን ለማሳደግ ከቅርንጫፍ ጽ/
ቤቶች በተጨማሪ በክልልና ከተማ መስተዳድሮች 
ሳይንስና ቴክኖሎጂ ቢሮዎችና ኤጀንሲዎች በኩል 
የአእምሯዊ ንብረት ምዝገባና ተያያዥ አገልግሎቶችን 
ለመስጠት ጅምር ስራዎች መከናወናቸው ተመላክቷል።

ባለስልጣኑ በቅጅና ተዛማጅ መብቶች ላይ ስልጠና ሰጠ

በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ተካሄደ

የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን በአእምሯዊ 
ንብረት ጥበቃ በተለይ በንግድ ምልክት ምንነት፣ 
አስፈላጊነት እና የጥበቃ ስርዓት ላይ ከአዳማ ከተማ 
ከተወከሉ የንግዱ ማህበረሰብ፣ የፍትህ አካላት እና 
የከተማው የንግድ ቢሮ ባለሙያዎች ጋር ጥቅምት 
22/2015 ዓ/ም የግንዛቤ ማሳደጊያ ስልጠና አካሄደ። 
የአእምሯዊ ንብረት ጽንሰ ሃሳብና አደረጃጀት፣ የንግድ 
ምልክት አስፈላጊነት እንዲሁም ንግድ ምልክትን 
ለማስመዝገብ የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን የተመለከቱ 
የመወያያ ጽሑፎች በባለስልጣኑ ባለሙያዎች ቀርበዋል። 

በዚህም ባለስልጣኑ የተለያዩ የሀገር ውስጥ የንግድ 
ተቋማት መለያ ንግድ ምልክታቸውን በመፍጠርና 
በተቋሙ በማስመዝገብ መልካም ስምና ዝና መገንባት 
እንደሚገባቸው የተገለጸ ሲሆን ባለድርሻ አካላትም 
ይህን በማስተባበር የጎላ ሚና እንዳላቸው ተመላክቷል፡፡ 
ይህም በንግድ ምልክት ባለቤትነት የሚከሰትን 
ክርክር፣ እንግልትና ኪሳራ እንደሚያስቀር በጽሁፎቹ 
ተብራርተዋል፡ ፡ ከዚህም በተጨማሪ ንግድ 
ምልክትን በማስመዝገብ ሌላ ግለሰብ ወይም ተቋም 
ምልክቱን እንዳይጠቀምበት ለመከላከል የብቸኛ 
መብት እንደሚሰጥ በጽሁፍ አቅራቢዎች ተገልጿል፡
፡ በሀገር አቀፍ ደረጃ የቀዳሚነቱን ስፍራ ለመያዝ፣ 
በቀላሉ ለመለየት፣ ተቀናቃኞችን ለመከላከል፣ 
ተአማኒነቱን ለማረጋገጥ እና ሕገ መንግስታዊ መብቱን 
ለማስከበር፤ የሚያመርቷቸውን ምርቶች ጥራት 
ለመጠበቅና ለማሻሻል ጥረት እንዲያደርጉ እና ነፃ ገበያን 
በማበረታታት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በንግድና ኢንዱስትሪ 
እንዲበረታታ ፋይዳው የጎላ መሆኑ ተገልጿል፡ 

ዜና



የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን ለግንዛቤዎ

በብሩክ ወርቅነህ

ታህሳስ 23 / January 1 /  በግሪጎሪያዊያን ዘመን አቆጣጠር አዲስ አመት በሚከበርበት ዕለት 
የቅጅ መብት ህግ ቀን ታስቦ ይውላል፡፡ ይህንንም አስመልክቶ ውድ ቤተሰቦቻችን የኢትዮጵያን 
የቅጅ መብት ህግ አንዳንድ ነጥቦች እነሆ፡
 
የአእምሯዊ ንብረት መብቶች እንደ ፈጠራ ስራዎቹ ባህሪ በተለያየ መንገድ የሚጠበቁ ሲሆን 
በዋናነት በፓተንት፣ በንግድ ምልክትና በቅጅ መብት ይጠበቃሉ፡፡ የስነጽሁፍ፣ የኪነጥበብ፣ 
የስነጥበብ እና የኮምፒውተር ፕሮግራም የመሳሰሉት የፈጠራ ስራዎች የሚያስገኙት መብት 
በቅጅና ተዛማጅ መብት አዋጅ ይጠበቃሉ፡፡ በሃገራችን የቅጅና ተዛማጅ መብትን ጥበቃ ለማድረግ 
የወጣው አዋጅ ቁጥር 410/1996 አንድ የፈጠራ ስራ አዲስ ከሆነ እና ግዝፈት ካገኘ (ሊነበብ 
ወይም ሊደመጥ ወይም ሊታይ በሚችል መልኩ ተዘጋጅቶ ስራው ከተጠናቀቀ) ያለምንም 
ቅድመ ሁኔታ የቅጅ መብት እንደሚያገኝና ጥበቃ እንደሚደረግለት ይደነግጋል፡፡ የቅጅ መብትን 
መሰረት አድርገው የሚመነጩ ተዛማጅ መብቶችም ጥበቃ ይደረግላቸዋል፡፡ የኢኮኖሚና የሞራል 
መብቶችን በመዘርዘር ያጎናጽፋል፡፡ የቅጅ መብት ስራውን በመስራት ብቻ የሚገኝ ግለሰባዊ 
መብት ነው፡፡ የቅጅ መብት ያለምዝገባ የሚገኝ መብት ነው፡፡
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የፈቃደኝነት የቅጅና ተዛማጅ መብት ምዝገባ 

በቅጅ መብት ኢንደስትሪው ላይ የሚታዩትን ችግሮች ለመቅረፍ ከሚያስችሉ ዘዴዎች መካከል 
አንዱ የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኙ ስራዎችን መመዝገብና የባለቤትነት ማስረጃ መስጠት 
ነው፡፡ በመሆኑም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአዋጁ አንቀጽ 39 ቁ. 1 በተሰጠው ስልጣን መሰረት 
ህጋዊ የቅጅና ተዛማጅ መብት የሚያስገኙ ስራዎችን መመዝገብና የባለቤትነት ማስረጃ መስጠት 
የሚያስችል ደንብ ቁጥር 305/2006 ዓ.ም ደንግጓል፡፡ በዚህም መሰረት የኢትዮጵያ አእምሯዊ 
ንብረት ባልስሌጣን አገልግሎቱን በመስጠት ላይ ይገኛል፡፡

የቅጅ መብት ምዝገባ በመብት ባለቤት ፈቃደኝነት ሊይ ተመስርቶ የሚሰጥ አገልግሎት ነው፡
፡ ከላይ እንደተገለጸው የቅጅ መብት አዲስና ግዙፍነት ያገኘ የፈጠራ ስራን በመስራት የሚገኝ 
በመሆኑ መመዝገብ የቅጅ መብት አያስገኝም፤ አለመመዝገብም የቅጅ መብት አያሳጣም፡፡ ነገር 
ግን መመዝገብ ቀዲሚ የመብት የባለቤትነት ማስረጃ /የምስክር ወረቀት/ ያስገኛል፡፡

የቅጅና ተዛማጅ መብት ምዝገባ የምስክር ወረቀት 

በህገ መንግስቱ አንቀጽ 77 መሰረት የኮፒራይት ተግባራት የፌደራል መንግስት ስሌጣን በመሆኑ 
የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን የሚሰጠው የምዝገባ ምስክር ወረቀት ብቸኛ በህግ ፊት 
ተቀባይነት ያለው ማስረጃ ነው፡፡ የቅጅ መብት የምዝገባ ምስክር ወረቀት በአዋጁ የተሰጡትን 
የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ለመጠበቅና የመብት ጥሰትን ለመከላከል አብይ ድርሻ አለው፡፡ የመብት 
ዝውውርን እንዲሁም የንግድ እንቅስቃሴን ህጋዊ በሆነ መልኩ ለማቀላጠፍ ምቹ ሁኔታዎችን 
ይፈጥራል፡፡ በፍርድ ቤት የሚደረጉ የመብት ማስከበር ክርክሮች ላይ ቀዳሚ የባለቤትነት ማስረጃ 
ሆኖ ያገለግላል፡፡

የቅጅ መብት ምዝገባ ምስክር ወረቀት የሚያገለግለው ለአምስት አመት ብቻ ነው፡፡ ከዚያ በላይ 
አገልግሎት እንዲኖረው ከተፈለገ በየአምስት አመቱ በባለቤቱ ፈቃድ መታደስ አለበት፡፡ የቅጅ 
መብት ባለቤትነት የምስክር ወረቀት በአመልካች ቃለ መሃላ ላይ ተመስርቶ የሚሰጥ ማስረጃ 
ሲሆን ይህ የምስክር ወረቀት በሃሰት ቃለ መሃላ ላይ ተመስርቶ የተሰጠ መሆኑን በሌላ ህጋዊ 
ማስረጃ ከተረጋገጠ የምስክር ወረቀቱ ይሰረዛል፡፡ አመልካቹም አግባብ ባለው ህግ ሁሉ ተጠያቂ 
ይሆናል፡፡
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የአእምሯዊ ንብረት ጥበቃ በኢትዮጵያ

በፍቅረ ተስፋዬ
በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ሥርዓት ስር ጥበቃ የሚደረግላቸው መብቶች የቅጅና ተዛማጅ 
መብቶች፣ ፓተንቶች (የግልጋሎት ሞዴሎችን ጨምሮ)፣ ኢንዱስትሪያዊ ንድፎች እና የንግድ 
ምልክቶች ናቸው፡፡ በዚህም መሠረት ዛሬ የባለሥልጣን መ/ቤቱ ሦስት ዋና መብቶችን የያዙ 
አዋጆችን ያስተዳድራል፡ ፡ እነዚህም በአጭሩ የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 
410/96፣ የፈጠራ፣ አነስተኛ ፈጠራና ኢንዱስትሪያዊ ንድፎች አዋጅ ቁጥር 123/87 እና የንግድ 
ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 ናቸው፡፡ እነሱንም በአጭሩ እንደሚከተለው 
ቀርበዋል፡፡ 

1.የቅጅና ተዛማጅ መብቶች ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 410/96 
የቅጅና ተዛማጅ መብቶች የጥበቃ አርእስት ሥራ ይባላል፡፡ ሥራው ጥበቃ 
የሚደረግለት የቅጅ መብት የሚያድርበት ሆኖ በተገኘ ጊዜ ነው፡፡ በኢትዮጵያ 
የቅጅ መብት ጥበቃ የሚያገኘው በዚሁ አዋጅ መሠረት ስለሆነ ማንኛውም 
የቅጅ መብት ጥያቄ መልስ የሚያገኘው በዚሁ አዋጅ መሠረት ነው፡ ፡ በቅጅና 
ተዛማጅ መብቶች ሁለት አይነት መብቶች ጥበቃ ያገኛሉ፡፡ እነሱም የኢኮኖሚ 
መብቶችና የሞራል መብቶች ናቸው፡፡ የኢኮኖሚ መብቶች የሚያስጠብቁት 

የሥራውን ገንዘባዊ ጥቅሞች ሲሆን የሞራል መብቶች ደግሞ የሞራል ጥቅሞችን ያስጠብቃሉ፡
፡ የሞራል ጥቅሞች ከክብር እና ከግለ ሰብ ጋር የተቆራኙ ቁሳዊነት የሌላቸው ለሦስተኛ ወገን 
የማይተላለፉ መብቶች ናቸው፡፡
የቅጅ እና ተዛማጅ መብቶች ሥራዎቹ ወጥ ከሆኑ እና ግዙፍነት ካገኙ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ 
በሕጉ ጥበቃ ያገኛሉ፡፡ ነገር ግን ፓተንቶች እና የንግድ ምልክቶች የሕግ ጥበቃ ለማግኘት ከቅጅና 
ተዛማጅ መብቶች የተለየ ሥነ ሥርዓት ይከተላሉ፡፡ እነዚህንም ቀጥሎ እንመለከታለን፡፡ 
 

2.የፈጠራ፣ አነስተኛ ፈጠራና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ ቁ 123/87 
የኢትዮጵያ ፓተንት በፈጠራ፣ አነስተኛ ፈጠራና ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ አዋጅ ቁ 
123/87 (ከዚህ በኋላ አዋጅ ቁ 123/87) ይመራል፡፡ ስያሜውም እንዲሚገልጸው 
አዋጅ ቁ. 123/87 የፈጠራ ፓተንት እና ሁለት የጥበቃ ጊዜያቸው አጭር የሆኑ 
የአነስተኛ ፈጠራና የኢንዱስትሪያዊ ንድፍ መብቶችን ይዟል፡፡ በዚህ አዋጅ 
ጥበቃ የሚያገኙ የፈጠራ ሥራዎች እንደአግባቡ አዲስነት ፈጠራዊ ብቃት እና 
ኢንዱስትሪያዊ ተግባራዊነት ሊኖራቸው ይገባል፡፡

ታህሳስ 2015 ዓ.ም

በዚህም መሠረት የፈጠራ ፓተንት አዲስ፣ ፈጠራዊ ብቃት እና ቴክኒካዊ ተግባር ላላቸው የፈጠራ 
ሥራዎች ጥበቃ ያደርጋል፡፡ ኢንዱስትሪያዊ ንድፎች ደግሞ በኢንዱስትሪ ወይም በእደ ጥበብ 
ለሚሠሩ ለበርካታ አይነት ምርቶች ገጽታ ማሳመሪያ ንድፎች ወይም ልዩ መልክ ጥበቃ ያደርጋሉ፡
፡ ሌሎች አዲስ መለስተኛ ቴክኒካዊ መፍትሄ የሚሰጡ የፈጠራ ሥራዎች በፈጠራ ብቃት ማነስ 
ምክንያት ፓተንት የማይሰጣቸው ወይም ለቴክኒካዊ መፍትሄ ብቻ ስለተዘጋጁ በኢንዱስትሪያዊ 
ንድፎች ጥበቃ የማይደረግላቸው በአነስተኛ ፈጠራ ወይም በግልጋሎት ሞዴል ምስክር ወረቀት 
ጥበቃ ያገኛሉ፡፡ ሦስቱም ፓተንቶች የተለያየ የመቀበያ መመዘኛ አሏቸው፡፡ አጭር የጥበቃ ጊዜ 
ያላቸው መብቶች ቀላልናያልተወሳሰበ የምዝገባ ሥርዓት ሲኖራቸው የፈጠራ ፓተንት የመቀበያ 
መመዘኛ ግን ከዓለም አቀፍ የፓተንቶች ደረጃ ጋር ተመሳሳይ እና ጥብቅ ነው፡፡  የጥበቃ ጊዜው 
ለግልጋሎት ሞዴሎች እና ለኢንዱስትሪያዊ ንድፎች ከፈጠራ ፓተንት የጥበቃ ጊዜ ያጠረ 
ቢሆንም ሁሉም በሥራዎቹ ላይ የብቸኛ መብት በማስገኘት ረገድ ተመሳሳይ ናቸው፡፡ ስለዚህ 
የመብቶቹ ተገቢነት ተሞግቶ በአግባቡ ውድቅ ካልተደረገ ወይም ዓመታዊ ክፍያቸው ሳይከፈል 
ቀርቶ መብቶቹ ቀሪ ካልሆኑ ወይም ጥበቃው ፀንቶ የሚቆይበት ጊዜ ተጠናቆ ሥራዎቹ የሕዝብ 
ንብረት ካልሆኑ በቀር ባለመብቶቹ የፀና መብት ይኖራቸዋል፡፡ 
 

3.የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አዋጅ ቁጥር 501/98 
የንግድ ምልክት ምዝገባ እና ጥበቃ አሠራር በንግድ ምልክት ምዝገባና ጥበቃ 
አዋጅ ቁጥር 501/98 (ከዚህ በኋላ አዋጅ ቁ.501/98) ይመራል፡፡ ምንም 
እንኳ የንግድ ምልክት ጥበቃን አስመልክቶ ሕገ መንግስቱ እንደ ፈጠራና 
የድርሰት መብቶች ግልፅ ድንጋጌ ባያስቀም ጥለትም የባለሥልጣን መ/ቤቱ 
ማመልከቻ በመቀበል አግባብባ ባለው ሕግ መሠረት አስፈላጊውን ምርመራ 
በማካሄድ ተገቢውን ውሳኔ እንዲሰጥ ሕግ ሥልጣን ሰጥቶታል፡፡ በዚህም 

መሠረት የባለሥልጣን መ/ቤቱ ለምዝገባ የሚቀርቡለትን የንግድ ምልክት ማመልከቻዎች 
የፎርማሊቲ መመዘኛዎች ማሟላታቸውን፣ ለጠቅላላው ጥቅም ሲባል ከተቀመጡ መርሆዎች 
ጋር ተገናዝበው የቀረቡ እና ከሦስተኛ ወገን መብቶች አንፃር መቃወሚያ ምክንያቶች የሌሉ 
መሆኑ ያረጋግጣል፡፡ ይህ ምርመራ ከቅድመ እና ድህረ ምዝገባ ተቃውሞ ሥነ ስርዓቶች ጋር 
ተዳምሮ የምዝገባ ሥርዓቱን ጠንክራ ያስብለዋል፡፡ 
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Honorable Dr. Fozia Amin, Advisor to the 
Ministry of Innovation and Technology 
with a status of State Minister met Heads 
of Ethiopian Intellectual Property Authori-
ty on November 24/2022 to discuss activi-
ties of the Authority and cooperation with 
the Ministry.
The Director General of the Authority, 
Ermias Yemaneberhan (PhD) gave a wel-
come speech to the Honorable State Min-
ister and told that the aim of the meeting 
was presenting the Authority’s accom-
plishments and discussing supports ex-
pected from the Ministry. 
The Director of Planning, Monitoring and 
Evaluation Directorate, Wendwesen Gi-
zachew presented the main activities that 
the Authority accomplished in the first 2 
years of the Authority's 10-year plan. He 
also requested support of the Ministry 
in ratification of the National Intellectual 
Property Policy, Community Knowledge 
Protection Act and other legal frame-
works; ICT infrastructure and Authority’s 
building construction. The officials of the 

authority also raised expectations of addi-
tional support from the Ministry.            
The Director General explained the objec-
tives of the Authority and the laws that it 
governs to the Honorable State Minister 
and said that it is necessary to give appro-
priate concern to the sector and support 
the Authority to achieve its responsibilities 
so as to facilitate Intellectual Property can 
play roles for the overall development of 
the country. Noting that intellectual prop-
erty is related to many sectors, he added 
that it is necessary to work together with 
the ministry in many ways.
The State Minister stated that as the In-
tellectual Property sector is vast, complex 
and plays a major national role, there is a 
need to raise the level of the Authority and 
support with budget. In relation to this, fa-
cilitating reform works, speeding up the 
process of approving legal frameworks, 
maximizing budget and other issues 
should be accomplished in cooperation.   

On November 17, 2022, the Authority held 
a discussion with representatives of the 
French Agricultural Research and Interna-
tional Cooperation Organization (CIRAD), 
which is coordinating Geographical Indica-
tor /GI/ products project, on the manage-
ment issues of the project and the detailed 
issues that need to be carried out for full 
implementation. 
The Director General of the Authority, Er-
mias Yemaneberhan (PhD), has stated that 
a support acquisition project has been 
prepared by the authority and presented 
to various donor organizations to help reg-
ister GI products as intellectual property, 
increase their market competitiveness and 
ensure the benefits of producers. Among 
the donor organizations that responded 
to the project, the French Development 
Agency (AFD) received and examined the 
project proposal and agreed to support 
the project financially and technically, he 
added. Members of the technical commit-
tee established by the Director General 
and various departments to support this 
work also participated in the discussion, 

and they were given answers and explana-
tions to the questions raised by CIRAD rep-
resentatives regarding the management of 
the project and the issues that can be fo-
cused on to make the implementation of 
the project effective. 
Both parties have reached a full agreement 
to put the project into operation within 
a short period of time by completing the 
preparatory work required to implement 
the project. If this GI products project is 
implemented and achieves its intend-
ed purpose, in addition to the collective 
trademark system that we have been us-
ing so far to protect products with special 
taste, by introducing a new legal frame-
work and operating system, manufacturers 
and businesses engaged in the produc-
tion and sale of our country's GI products 
(products whose quality/identity is linked 
to the place where they are produced) will 
be introduced. It has been shown that it 
will create a national and international pro-
tection option for products and services 
that will allow actors to be competitive 
and fair users in the market.

Advisor to the Ministry of Innovation and Technology 
discussed with Authority’s Officials 

A discussion held on the implementation of 
the GI products project
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The Authority signed a bi-
lateral memorandum of 
understanding with Steam 
Power Ethiopia on Decem-
ber 08/2022, in Addis Ababa 
having the objectives to in-
crease awareness of intellec-
tual property, facilitate the 
exchange of technological 
information covered by pat-
ents, and develop a system to 
ensure entrepreneurs’ own-
ership of intellectual property rights.

The MoU was signed between the Director 
General of the Ethiopian Intellectual Prop-
erty Authority/ #EIPA, Ermias Yemaneber-
han (PhD) and the country representative 
of Steam Power, Semeneh Keskes (PhD). 

Semeneh (PhD), country representative of 
STEM POWER, said that the agreement will 
be of great benefit in spreading awareness 
of the concept of intellectual property so 
that entrepreneurs can prepare prototype 
for their innovative works and obtain intel-
lectual property rights through intellectual 
property awareness and entrepreneurship 
training. 
Director General, Ermias Yemanebarhan 
(PhD), said that since IP deals with legal, 
technical and business issues, innovations 
throughout the world have great role in 
making the daily life of human beings 
much easier and better; therefore local in-
novators should be encouraged to surge 
their indigenous inventions.
One of the objectives of the establish-

ment of the Authority is to identify tech-
nological information covered by patents 
and make it accessible to users. The Direc-
tor General said that the Authority will pro-
vide technology information to the users of 
entrepreneurs and innovators under STEM 
power by identifying and making it acces-
sible in the fields they need, and also by 
establishing a technology and innovation 
support center #TISC at the institution the 
can deliver free access to patent technolo-
gy information.
The agreement encourages local innova-
tions that are developed by the innovators 
who work in different centers to obtain in-
tellectual property rights, and helps enter 
the market easily, stated in the signing cer-
emony. 
After the signing ceremony, the represen-
tatives from the Authority visited some of 
the innovations developed by the insti-
tute's various centers, and tipped the in-
ventors how they could apply for intellec-
tual property rights.

Bilateral Agreement Signed

The Ethiopian Intellectual Property Au-
thority, in collaboration with the World 
Intellectual Property Organization, con-
ducted the second phase of the training 
of trainers for the National Intellectual 
Property Training Center for 5 days since 
November 07/2022 at Jupiter Hotel. The 
trainees were nominated from IP agents, 
collective management organizations, in-
ventors, higher educational institutions, 
research and development institutes, and 
EIPA officials.

The Director General of the Authority Er-
mias Yemaneberhan (PhD) while officially 
launching the training program said that 
this traning phase focuses on the benefits 
of intellectual property for the moderniza-
tion and improvement of agriculture and 
aims at increasing productivity and rural 
food security by facilitating and protect-
ing knowledge in the sector. Such activi-
ty would also enable to be competitive in 
both domestic and foreign markets; He 
said.     

Trainers from the World Intellectual Prop-
erty Organization and local trainers gave 
the training on the subject matter and 
related intellectual property issues; par-
ticipants from the Authority, Trademark 
agents and University scholars attended 
the training.
Speaking at the end of the training, the Di-
rector General of the Authority, Ermias Ye-
maneberhan (PhD), said that Ethiopia is a 
country with vast resources in agricultural 
products, but the lack of intellectual prop-
erty has prevented the sector from having 
enough market share. However, by creat-
ing many intellectual property experts to 
help the farmers and herders engaged in 
the agricultural sector with knowledge, es-
pecially intellectual property knowledge, 
the country can realize the greater share it 
should have in the international market in 
agricultural production, he added.
He urged the trainees to apply the knowl-
edge and skills they have acquired in the 
training while providing IP training for lo-
cal trainees through the center.

The second phase of IP academy training of trainers held
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The Authority announced that it has de-
veloped and implemented an intellectual 
property market system platform that con-
nects intellectual property right holders 
with investors. 
In order to help overcome the financial 
challenges faced by the IP rights holders of 
our country in implementing and market-
ing their creative works, the authority has 
implemented an online intellectual prop-
erty market system platform that connects 
the intellectual property rights holders 
with investors taking the experience of the 
World Intellectual Property Organization 
(WIPO).
The platform is available on www.ip.eipa.
gov.et or on the Authority's official website 
www.eipa.gov.et using the IPMarketplace 
link, said Samuel Tamirat, Head of the Au-
thority's Information and Communication 
Technology Department. He added that 
the platform will be of great benefit in de-
veloping creative works and bringing them 
to the market and expanding employment 
opportunities.

It has been explained that IP right holders 
who have obtained patent rights by reg-
istering their inventions at the Authority 
must give their consent by filling a form on 
the platform so that abstract information of 
their creations presented on this platform. 
It has also been stated that investors who 
want to develop and bring works to market 
the by looking at the information of cre-
ative works presented on the platform can 
submit a request to the Authority by filling 
in the request form that has been prepared. 

Authority launches Intellectual Property 
market system platform 

The Authority held a discussion with 
officials and experts in the field of re-
search and technology transfer from 
various universities, technical and vo-
cational colleges and industries in or-
der to strengthen the technology and 
innovation support centers (TISCs) 
and create an opportunity to acceler-
ate national innovation and technolo-
gy transfer, on November 24/2022 at 
Adama City.
The Director General of the Authori-
ty, Ermias Yemaneberhan (PhD), said that 
the main reason why developed coun-
tries have reached the level of develop-
ment they have reached now is because 
they have paid a lot of attention to the 
science, technology and innovation sec-
tor and made the sector a driving tool 
for growth. He added that our country is 
working to bring the national technologi-
cal capacity to a reliable level by copying, 
learning, adapting, using technological 
innovations and gradually developing in-
digenous innovations.
The official explained that in order to 
speed up the transfer of technology and 
meet the technological needs of the so-
ciety, the office is facilitating TISCs and 
cooperating with the World Intellectual 
Property Organization (WIPO) to provide 
the new technology information for uni-
versities, research and development in-
stitutions, industries, technical and voca-
tional education and training institutions. 
.
National TISC Coordinator Paulos Dawit, 
said that the Authority has been imple-

menting TISC project since 2013 with the 
help of WIPO to strengthen the innova-
tion and technology system of the nation, 
expand access to technology information, 
and facilitate the transfer of technology.
Establishing TISC eases access to scientif-
ic and professional information, help pro-
duce quality research results. It has been 
shown that it will have a significant con-
tribution to increase new creative works 
and narrow our scientific and professional 
differences from developed countries.
It has been explained that WIPO is provid-
ing technology information and scientific 
publications covered by patents, which 
rich countries get for a fee, to developing 
countries at a special low fee or for free. In 
order for our country to take advantage 
of this special opportunity, 36 universi-
ties, 18 technical and vocational colleges 
and 5 research and development insti-
tutes have been able to establish TISC. 
It was pointed out in the article that the 
work done in terms of enhancing prob-
lem-solving creativity and technology 
transfer by taking the password to access 
the information is low. 

TISC to speed up technology 
transfer and increase market competitiveness
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The Ethiopian Intellectual Property Au-
thority held an awareness raising discus-
sion with representatives of the Judiciary, 
Culture and Tourism Bureau and copyright 
related rights holders from Gamo Zone on 
November 01/2022 in Arbaminch city re-
garding the basic idea and applicability of 
the laws issued to protect copyright relat-
ed rights.
In the forum, copyright protection and re-
lated rights protection decree 410/1996 
and amendment decree 872/2007, regis-
tration regulations and related issues were 

presented by copyright protection and 
development experts.
During the discussion, royalty payment 
system, Collective management associa-
tion, compulsory license and moral rights, 
access to services, rights violations and re-
lated issues were raised and explained by 
the participants.
In order to increase the role of judicial 
bodies and other stakeholders in prevent-
ing rights violations and protecting the 
economic and moral rights of the right 
holders, it is important to follow coordi-
nated procedures, strengthen awareness 
activities and active participation of the 
right holders. It was stated that in order 
to increase access to services, in addition 
to the branch offices, there are efforts to 
work with science and technology offices 
and agencies of the regional and city gov-
ernments.  

Authority held awareness raising discussion 
on Copyright protection

Authority conducted an awareness rais-
ing training on intellectual property pro-
tection, especially the nature, importance 
and protection system of trademarks, with 
Adama City representatives of business 
community, judicial bodies and the City's 
Business Bureau experts on November 
01/2022.
Discussion articles regarding the concept 
of intellectual property, the importance of 
trademarks and the requirements for reg-
istering a trademark were presented by 
the Authority's experts. It was pointed out 
that business owners should keep their 

reputation by registering their trademarks, 
and the stakeholders have an important 
role in coordinating this. It has also been 
explained in the articles that this will avoid 
disputes, abuses and losses over trademark 
ownership. 
Trademark helps to enhance competitive-
ness, be easily identified, defend against 
counterfeiting and ensure credibility; by 
registering this valuable IP asset one can ac-
quire exclusive right to prevent another in-
dividual or institution from using the mark, 
expert elaborated. 

Training held on trademark registration and protection
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