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ا ألصل :ابلعربية
التارخي 8 :أأكتوبر 2015

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ
الدورة العاشرة

جنيف ،من  23اىل  25نومفرب 2015

التجربة األرننية يف جمال إذكاء الوعي بأهمية حقوق امللكية الفكرية وزيانة االحرتام

من اعداد الس يدة زين عوامةل ،انئبة مدير ،مديرية حامية امللكية الصناعية ،وزارة الصناعة والتجارة وال متوين ،اململكة
*
ا ألردنية الهامشية

امللخص
تبني هذه الوثيقة املهنجية والجرا ات اليت قامت هبا مديرية حامية امللكية الصناعية يف وزارة الصناعة والتجارة والمتوين يف
اململكة ا ألردنية الهامشية( 1واملشار الهيا لحقا ابملديرية) لقياس جناح وفاعلية الفيمل الكرتوين – امللكية الفكرية حامية ليك وليا
اذلي أأعدته جامعة ادلول العربية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) كحدى وسائل التوعية والرتوجي بأأمهية حقوق
امللكية الفكرية يف العامل العريب وهيدف اىل توعية املس هتكل وتثقيفه ابلآاثر السلبية للغش التجاري والتقليد ،حيث أأكدت
املديرية خالل اجامتع اللجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ يف ادلورة التاسعة عىل رضورة وضع أ آلية لتقيمي ا ألدوات الرتوجيية
املس تخدمة يف التوعية وزايدة الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية وذكل من خالل معليات حتليل احصايئ علمي ومدروس يمت
بنا علهيا تبين توصيات حمددة تستند اىل التغذية الراجعة من أأحصاب الشأأن واملهمتني واملعنيني حبقوق امللكية الفكرية يف
ا ألردن ومن مث تعممي هذه التجربة عىل كفة ادلول العربية من خالل جامعة ادلول العربية (ادارة امللكية الفكرية والتنافس ية)
لالس تفادة مهنا.

* الآرا املعرب عهنا يف هذه الوثيقة يه أآرا املؤلف ،ول تعكس ابلرضورة أآرا ا ألمانة أأو ادلول الأعضا يف الويبو.
 1انظر الرابط التايلwww.mit.gov.jo :
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أأو ال :مديرية حامية امللكية الصناعية يف اململكة ا ألردنية الهامشية
 .1عىل غرار ما مت يف كثري من البدلان ،فان تطوير مجيع جوانب ا ألنظمة الوطنية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية يشلك
حتداي كبريا ،وقد تضمن املهنج التمنوي اذلي انهتجته اململكة ا ألردنية الهامشية عند حتديث وتطوير نظام امللكية الفكرية وانشا
الدارات احلكومية اخملتلفة حتسني عدة جوانب مهنا الداري والترشيعي ومهنا ما هو متعلق بتكنولوجيا املعلومات
والتدريب والتأأهيل.
 .2وتعد مديرية حامية امللكية الصناعية اجلهة املسؤوةل عن حقوق امللكية الصناعية مبا فهيا العالمات التجارية وبرا ات
الاخرتاع والرسوم والامنذج الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .كام تعىن املديرية بنرش ثقافة امللكية الصناعية وتوعية الرشكت
الصغرية واملتوسطة واملس هتلكني هبذه احلقوق وكفة ما يرتتب علهيا من مسؤوليات .ومن املهام امللقاة عىل عاتق مديرية حامية
امللكية الصناعية يف وزارة الصناعة والتجارة والمتوين تسجيل وصيانة حقوق امللكية الصناعية املتعلقة ابلعالمات التجارية
والربا ات والرسوم والامنذج الصناعية واملؤرشات اجلغرافية ونرش املعلومات املتعلقة ابلربا ات وحتفزي الابتاكر والبداع.
 .3وحيث ان املديرية مسؤوةل عن منح حقوق امللكية الصناعية فال ميكهنا القيام بشلك مبارش بعمليات النفاذ ،ال أأن
املديرية وعىل مر الس نوات تعاونت لتسهيل العديد من أأنشطة التدريب والتأأهيل واملوهجة اىل الدارات احلكومية املعنية
ابلنفاذ مثل مديرية ا ألمن العام ودائرة امجلارك العامة والسلطات القضائية ومؤسسة املواصفات واملقاييس ا ألردنية ،اضافة اىل
التعاون القامئ بني املديرية ودائرة املكتبة الوطنية ومكتب حق املؤلف.
 .4وقد وفرت املديرية اماكنية الاطالع عىل قواعد البياانت املتوفرة دلهيا بلك سهوةل ويرس للقطاعني العام واخلاص ومت
الاس تعانة ابلويبو يف تختلف اجالت التدريب اليت تمت يف ا ألردن حيث وكن لهذه ا ألنشطة ا ألثر الكبري عىل رفع سوية أأدا
الكوادر العامةل يف تختلف الدارات املعنية ابلنفاذ.

اثني اا :اجال زايدة الاحرتام حلقوق امللكية الفكرية
 .5تعاونت املديرية وبشلك رئييس مع شعبة اذك الاحرتام للملكية الفكرية يف الويبو هبدف زايدة الوعي بفوائد و أأمهية
امللكية الفكرية وزايدة مس توى احرتام اجملمتع مبختلف رشاحئه لنظام وحقوق امللكية الفكرية حيث مت عقد ورشة معل اقلميية
يف ممعان بتارخي  2013/6/25حبضور  60مسؤول من ا ألردن وتختلف ادلول العربية.
 .6وقد ر مكزت الورشة عىل بنا قدرات املسؤولني احلكوميني املعنيني ابلنفاذ وزايدة الوعي بأأمهية ودور امللكية الفكرية
يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية وتمكني املشاركني يف الورشة من تطوير أآليات وطنية للتوعية حبقوق امللكية الفكرية وكيفية
تعزيز التعاون الاسرتاتيجي بني اجلهات املعنية من القطاعني العام واخلاص.
 .7كام شاركت املديرية يف حلقة العمل القلميية بشأأن اذك الاحرتام للملكية الفكرية واليت عقدت يف القاهرة – مرص
 27-26مايو  2015حيث أأاتحت هذه احللقة الفرصة لدلول ا ألعضا يف جامعة ادلول العربية لتبادل ا ألفاكر واملعلومات
والتجارب ذات الصةل بتوعية الر أأي العام والاسرتاتيجيات الرامية اىل اذك الاحرتام للملكية الفكرية.

اثلث اا :مرشوع تقيمي الفيمل الكرتوين (امللكية الفكرية حامية ليك وليا)
 .8الفيمل يتكون من أأربع وحدات لقصة كرتونية مصورة مدة لك مهنا  60اثنية وتقدم يف اطار كوميدي أأمهية احرتام
حقوق امللكية الفكرية يف أأربعة اجالت يه:
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العالمات التجارية
تزوير العالمات التجارية املتعلقة ابلصحة العامة
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
والقرصنة اللكرتونية

 .9و أأخذت املديرية عىل عاتقها وخالل الاجامتع التاسع للجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ يف جنيف عام  2014تنفيذ
مرشوع وطين لتقيمي مدى جناح وسائل التوعية اخملتلفة ومهنا الفيمل الكرتوين اذلي معلت عليه جامعة ادلول العربية والويبو
وهيدف اىل توعية املس هتكل وتثقيفه ابل آاثر السلبية للغش التجاري والتقليد من أأجل نرش ثقافة احرتام امللكية الفكرية يف
ادلول العربية.
 .10والهدف من املرشوع هو تقيمي مدى جناح أأدوات التوعية والرتوجي من خالل أأسلوب علمي يعمتد عىل قياس ر أأي
امجلهور واملعنيني حبقوق امللكية الفكرية وذكل لالرتقا مبس توى أأدوات الرتوجي وضامن جناهحا.
 .11ومت تصممي اس تبيان من قبل املديرية وحيتوي الاس تبيان عىل مقدمة حول الفيمل ومن مث مجموعة من ا ألس ئةل قبل
مشاهدة الفيمل ومجموعة ا ألس ئةل لالجابة علهيا بعد عرض الفيمل.

أألف اجلهات املس هتدفة
 .12مت حتديد اجلهات املس هتدفة ويه كلتايل:
" "1
" "2
" "3
" "4

اب

القطاع اخلاص مع الرتكزي عىل الرشكت الصغرية واملتوسطة
عامة امجلهور
مجموعات الش باب (مدارس العدادي والثانوي)
املسؤولون عن انفاذ القانون.

ا ألهداف املرجوة من اختيار اجلهات املس هتدفة

 .13ا ألهداف املرجوة من اختيار اجلهات سابقة اذلكر يمتثل مبا ييل- :
" "1القطاع اخلاص  :حتفزي القطاع اخلاص عىل فهم واس تخدام نظام امللكية الفكرية ودوره يف منو الاقتصاد
الوطين واثر الغش التجاري السليب.
" "2عامة امجلهور  :زايدة الوعي والاحرتام حلقوق امللكية الفكرية وتقدير هذه ا ألصول.
" "3مجموعات الش باب(املدراس العدادية والثانوية) هتيئه جيل من املبدعني احمللني.
" "4املسؤولون عن انفاذ القانون  :زايدة وعي املسؤولني عن انفاذ القانون وحتسني مس توى ماكحفة
القرصنة وادانة مرتكبهيا و أأمهية الجرا ات القانونية واثرها عىل اجملمتع من النوايح الاجامتعية والاقتصادية .
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 .14وشاهد الفيمل قرابة  700خشص من الفئات املس هتدفة وتمت الجابة عىل ا ألس ئةل الواردة يف الاس تبيان خالل ورش
العمل التوعوية وا ألايم العلمية وتختلف ا ألنشطة اليت شاركت هبا املديرية وقد سامهت لك من غرف الصناعة والتجارة يف
اململكة بشلك رئييس ابجناح عرض هذا الفيمل وتوزيع الاس تبيان.
 .15ومت معل حتليل احصايئ لالس تبياانت الواردة من تختلف الفئات اليت شاهدت الفيمل ومن أأمه املالحظات الواردة عىل
الفيمل ما ييل:
" "1رضورة زايدة ا ألنشطة التوعوية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية واس تخدام وسائل توعوية حديثة
ومتنوعة
" "2رضورة تدريس حقوق امللكية الفكرية يف املناجه املدرس ية واجلامعات
" "3الرتكزي عىل البعد الاقتصادي والرضر احلاصل من جرا جرامئ التقليد والزتوير
" "4اعداد مواد علمية متخصصة حسب الرشحية اليت مت اس هتدافها
" "5عرض ا ألحاكم القضائية املتعلقة ابلقرصنة والتعدي عىل حقوق امللكية الفكرية.

جمي نتاجئ املرشوع
 .16من أأمه النتاجئ لهذا املرشوع ما ييل:
" "1وضع خطة معل هبدف زايدة ا ألنشطة التوعوية لتشمل كفة حمافظات اململكة
" "2البد ابعداد كتيبات ومواد تعريفية للك فئة مس هتدفة حبيث تليب الطموحات وحتفزي عىل املزيد من
احرتام حقوق امللكية الفكرية.
" "3وضع خطة للعمل عىل تضمني املناجه احلكومية مادة امللكية الفكرية
" "4تعزيز القدرات املؤسس ية للكوادر العامةل يف الدارات املعنية ابلنفاذ من ادارة امجلارك وا ألمن العام
واملؤسسة العامة للمواصفات واملقاييس.

رابعا اخلاتمة
 .17ويف اخلتام ميكننا القول انه عىل الرمغ من املبادرات وا ألنشطة القامئة حاليا ما زال يف الماكن حتسني نوعية أأدوات
ووسائل التوعية حبقوق امللكية الفكرية يف العامل العريب واعداد مواد تعريفية بتقنيات عالية تس تجيب لرغبات املواطنني
وتوجه بشلك دقيق اىل لك فئة مس هتدفة من خالل تضافر اجلهود عىل الصعيد الوطين و /أأو ادلويل.
[ييل ذكل املرفقان]

