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من اإعداد الس يد :اإدوارد س يجيا ،كبري املستشارين القانونيني مبلجس كينيا حلق املؤلف



مسخص
من التحدايت الرئيس ية اليت تواجه تطوير صناعات حق املؤلف يف كينيا ويف لك أأحناء العامل حمدودية املعارف اخلاصة حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة أأو انعدام تكل املعارف فض ال عن زايدة الاس تخدام التلجاري غري املحرص هه لسمصنفات احملمية
مبوجب حق املؤلف ،ل س امي يف صناعات السيامن واملوس يقى والربميات والبث والنرش .ولستخفيف من هذا اخلطر ،تتعاون
وحدة ا إلنفا مبلجس كينيا حلق املؤلف مع أأحصاب احلقوق وهيئات الإنفا ا ألخرى مثل الرشطة وامجلارك لضامن الإنفا الفعال
لقوانني حق املؤلف.

أأو ال .مقدمة
 .1مس كينيا حلق املؤلف اجملس ) هو هيئة حكومية اتهعة ملكبب النائب العام ووزارة العدل .وقد ُأنشئ اجملس
مبوجب قانون حق املؤلف ،الفصل  130من قوانني كينيا ،وهد أأ العمل يف عام  .2008ولسملجس مزيانية تشغيسية تبسغ حنو
مسيون دولر أأمرييك ،يُن َفق معظمها عىل أأنشطة ا إلنفا  .وقد شهدت كينيا مؤخر اا تغيريات اإدارية جذرية وفق اا ملا يقبضيه
ادلس تور ،مما يؤدي اإىل توجيه مزيد من املوارد حنو وحدات حكومية ُمفوضة .واجملس مسؤول عن تنظمي ترشيعات حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وإاقامة برامج تدريبية بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وتفقيه عامة الناس وتثقيفهم بشأأن
املسائل املتعسقة حبق املؤلف ،وإاصدار تراخيص ألنشطة عمعيات الإدارة امجلاعية وا إلرشاف عىل هذه ا ألنشطة ،والاحبفاظ
هبنك هياانت فعال بشأأن املؤلفني ومصنفاهتم.
 الآراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أآراء الاكتب ،وليست ابلرضورة أآراء ا ألمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.
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 .2ويتأألف اجملس من أأعضاء من القطاعني العام واخلاص .وا ألعضاء املنضمون من القطاع اخلاص ترحشهم امجلعيات اليت
متثل الربميات ،ومنتجي التسجيلت الصوتية ،والنارشين ،وموزعي ا ألفلم ،وفناين ا ألداء ،وحمطات البث ا إل اعي،
واملوس يقيني ،والقطاع السمعي البحرصي .ويوجد أأرهعة خرباء يف مال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ومخسة أأعضاء يتناوهون
مع النائب العام ،املفتش العام لسرشطة) ،ا ألمني ادلامئ – وزارة الإعلم ،ا ألمني ادلامئ – وزارة الرايضة والثقافة والفنون،
وا ألمني ادلامئ – وزارة املالية.

اثني اا .أأنشطة التوعية
 .3ينص قانون حق املؤلف اذلي ُأنشئ اجملس مبوجبه عىل أأن اجملس جيب أأن يقوم هأأنشطة توعية لعامة الناس
والفنانني ،اإىل جانب الاضطلع هواجبات أأخرى .وهذا التلكيف يسامه مسامهة فعاةل يف دمع اإنفا القانون ،وهو أأيض اا أأمر
حموري يف تعزيز احرتام حق املؤلف ،والاس تغلل السسمي لسحقوق ،والازدهار الاقبصادي لسبدل.
 .4ويعد افبقار املس تخدمني و أأحصاب احلقوق اإىل املعرفة اإحدى أأكرب العقبات يف اإنفا حق املؤلف يف كينيا ،وقد رشع
اجملس يف سسسةل من الربامج لتوعية املس تخدمني و أأحصاب احلقوق من خلل حسقات معل ،وحسقات دراس ية ،ومحلت
اإعلمية مطبوعة وإالكرتونية.
 .5ويس هتدف اجملس ُ الفئات التالية فامي يقوم هه من أأنشطة التوعية:
 عامة الناس ،مب َ ْن فهيم مس تخدمو مصنفات حق املؤلف واضعو الس ياسات ،مب َ ْن فهيم كبار املسؤولني يف احلكومة هجاز الرشطة الوطنية السسطة القضائية أأحصاب احلقوق طلب اجلامعات عمعيات الصناعات وسائل الإعلم. .6ويُع ِّول اجملس ُ عىل التعاون والرشااكت ،فيتعاون مع رشاكء يف "حماور" مبخصصة يف مال تكنولوجيا املعسومات
والتصالت والفنون البحرصية ،ويشارك يف أأحداهثا الثاهتة .ويقوم اجملس أأيض اا هتعزيز الرشااكت هأأن يوفر لسجمهور مدرهني
خرباء ومواد لسقراءة ،اإضاف اة اإىل الرد عىل ا ألس ئةل.
.7

والرشاكء الرئيس يون اذلين يتعاون معهم اجملس مه:
 املنظمة العاملية لسمسكية الفكرية املساهقات ،ومواد الإعلم والتعسمي والتصال ،إاخل) -املنظمة ا إلقسميية ا ألفريقية لسمسكية الفكرية حسقة دراس ية طوافة)
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 مايكروسوفت مبادرة )IP4Afrika رشكة سفاريكوم احملدودة يف مال الربميات مثل تطبيقات الهواتف اجلواةل معهد التدريب القضايئ هجاز الرشطة الوطنية اجلامعات. .8والقنوات الرئيس ية ألنشطة التوعية اليت يقوم هبا اجملس يه :نرشة أأخبار حق املؤلف ،وموقعه الإلكرتوين ووسائل
التواصل الاجامتعي ،ومنشورات اجملس  ،وبرامج التصال مبراكز الرشطة ،وبرامج التوعية اجلامعية ،والندوات القضائية،
وندوات أأحصاب احلقوق ،وحكومات املقاطعات ،وعمعيات أأحصاب املصاحل.

نرشة أأخبار حق املؤلف
" .9نرشة أأخبار حق املؤلف" يه نرشة فَ ْصسية تصدر عن اجملس وتُنرش يف شلك اإلكرتوين عىل ش بكة ا إلنرتنت ويف
نسخة ورقية عىل حد سواء .وللك اإصدار موضوع خمتسف ،اإضاف اة اإىل أأخبار أأنشطة اجملس  .وهتدف النرشة اإىل تقدمي
معسومات عامة عن قضااي حق املؤلف ،ويُط َبع مهنا ما يصل اإىل  1000نسخة ل ُتوزع عىل املكببات ،ومنظامت حق املؤلف،
واجلامعات .وتُوزع أأيض اا خلل ا ألحداث التدريبية .ومتثل النرشة مورد اا جيد اا لعامة القراء والباحثني واملامرسني يف مال حق
املؤلف.

املوقع الإلكرتوين ووسائل التواصل الاجامتعي
 .10اإن املوقع الإلكرتوين لسملجس منصة هممة لتوعية امجلهور ،فهو حيتوي عىل مقالت توحض قضااي حق املؤلف ،وعىل
نسخ اإلكرتونية من "نرشة أأخبار حق املؤلف" .وحيتوي أأيض اا عىل واثئق أأساس ية مثل اخلطط الاسرتاتيجية وميثاق
اخلدمات .وحيتوي عىل اإصدارات قاهةل لستزنيل من أأدةل اجملس  ،والاس امترات ا ألساس ية ،واملواد التعسميية .ولسملجس أأيض اا
صفحة نشطة نوع اا ما عىل موقعي فيس بوك وتويرت.

منشورات اجملس
 .11يصدر اجملس أأرهعة منشورات دلفع أأنشطة التوعية اليت يقوم هبا .وهذه املنشورات يه:
 دليل حق املؤلف يف كينيا حق املؤلف واملوس يقى نرشة الإنفا اجملةل الفاك ِّهية املُصورة – مقببسة من مةل الويبو الفاك ِّهية املُصورة مع تعديسها لتناسب البيئة الكينية .12ويعمل اجملس حالي اا عىل "حق املؤلف وصناعة السيامن" .وبسبب القيود املفروضة عىل املزيانية ،ل يُط َبع ويُوزع سوى
 3000نسخة من لك منشور س نو ااي .وتقدم املنشورات معسومات هممة عن حق املؤلف ،وتكون مبثاهة املرجع ا ألول اذلي
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هيتدي هه َم ْن يتعامسون لسمرة ا ألوىل مع حق املؤلف .وحتظى اجملةل الفاكهية املصورة بشعبية خاصة نظر اا لطريقهتا البس يطة يف
عرض املوضوعات املعقدة.

برانمج التصال مبراكز الرشطة
 .13يقوم موظفو اجملس املعنيني ابلإنفا لك عام بزايرة مراكز الرشطة املوجودة يف ماكن معسهم لتدريب أأفراد الرشطة.
والوثيقة ا ألساس ية اليت تُس تخدم يف التدريب وتُتخذ مرجع اا يه نرشة الإنفا اليت حتتوي عىل أأقسام من قانون حق املؤلف،
ورسوم منو جية ،وأأساس يات حق املؤلف .ويعد برانمج التصال ابلرشطة أأحد أأمه املرشوعات؛ ألنه يسمح هتدريب القامئني
عىل اإنفا حق املؤلف .ومت تدريب أأكرث من  200رشطي يف نريويب ويف أأرهع مدن أأخرى يف العام املايض .ومنذ عام ،2008
مت تدريب أأكرث من  3000رشطي .وسوف تمتثل اخلطوة التالية يف اإدراج حق املؤلف يف املناجه التدريبية اخلاصة هضباط
الرشطة .وقد حرض مؤخر اا اثنان من كبار الضباط من أأاكدميية الرشطة حسقة معل شامةل لتدريب املدرهني عىل تدري
املسكية الفكرية يف أأاكدمييات الرشطة املوجودة يف ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو ،وشارك يف اإقامة حسقة العمل هذه الويبو
ومكبب مواءمة السوق ادلاخسية وا ألريبو .واكن رئي أأاكدميية الرشطة قد حرض يف وقت ساهق تدريب اا يف ا ألريبو.

برامج التوعية اجلامعية
 .14يتعاون مس كينيا حلق املؤلف تعاو اان وثيق اا مع اجلامعات لتقدمي التوعية حبق املؤلف .فطلب اجلامعات من مبدعي
املواد احملمية حبق املؤلف ومس تخدمهيا .وقد أأقام اجملس رشااكت مع جامعتني يف كينيا لتقدمي تدريب منتظم لسطلب ،ل س امي
يف مايل الفنون البحرصية وتكنولوجيا املعسومات والتصالت .كام أأن أأحد برامج رشاكته مع رشكة اتصالت يس هتدف طلب
اجلامعات .ويرسل اجملس أأيض اا نرشاته الإخبارية اإىل املكببات اجلامعية.

احلسقات ادلراس ية القضائية
 .15قام اجملس يف العامني املاضيني هتدريب أأكرث من  60قاضي اا من احملمكة العسيا ،وحممكة الاس تئناف ،وحممكة النقض)
و أأكرث من ٍ 100
قاض مساعد من خلل معهد التدريب القضايئ .ورمغ أأن اجملس مل يضع هعدُ اإطار معل واحض مع معهد
التدريب القضايئ ،فاإن القضاة الآن أأكرث اإقبا ال عىل دراسة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ويربهنون عىل حتسن تعامسهم مع
حالت التعدي عىل حق املؤلف هعد هذه التدريبات.

حسقات دراس ية ألحصاب احلقوق
 .16أأقام مس كينيا حلق املؤلف ،ابلتعاون مع حكومة اإحدى املقاطعات ،حد ااث اس متر لثلثة أأايم لزايدة الوعي .واس تفاد
من هذا التدريب أأكرث من  750فنا اان .وخلل يوم املسكية الفكرية العاملي لعام  ،2015تعاون اجملس مع عمعيات حتصيل
الإاتوات يف قطاع املوس يقى و أأجرى تدريب اا ملائة من املوس يقيني .ويف أأغسط و أأكتوبر  2014وأأبريل  ،2015اشرتكت
الويبو مع اجملس يف اس تضافة ثلثة أأحداث تدريبية :حداثن لسقطاع السمعي البحرصي وحدث لقطاع الإعلن.

واضعوا الس ياسات والطلب
ُ .17ترى أأنشطة مبنوعة من أأجل واضعي الس ياسات والطلب .فقد اس تضاف اجملس مأأدهة إافطار لكبار املسؤولني يف
نريويب حرضها النائب العام وثلثة وزراء معنيني حبق املؤلف وهلم تأأثري عسيه .ويعزتم اجملس عقد أأحداث مماثةل عىل حنو أأكرث
عضاء اجملس اذلين أأجروا زايرة مامةل هلام .وشارك طلب من أأاكدميية أآغا خان يف مساهقة
انتظام اا .واس تضاف حاكامن أأ َ
الويبو السيامنئية لعام  .2014ومت توزيع أأكرث من  2000نسخة من اجملةل الفاك ِّهية املُصورة عىل عرش مدارس يف كينيا.
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أأنشطة توعية أأخرى
 .18من أأنشطة التوعية ا ألخرى:
 برامج حوارية إا اعية وتسيفزيونية رعاية برامج و أأفلم تسجيسية فيديوهات تقدم معسومات تُنرش يف موقع يوتيوب وغريه من وسائل التواصل الاجامتعي مقالت حصفية وأآراء صياغة الفصل اخلاص حبق املؤلف ابلتعاون مع وزارة التعسمي يف املدارس الثانوية لسمسكية الفكرية أأغان ِّممزية لزايدة الوعي املشاركة يف ش ىت ا ألنشطة ،مثل املهرجاانت الفنية )Machafest رعاية أأحداث مثل جوائز ريفروود السيامنئية ،وجوائز اكلشا السيامنئية ،وحسقات معل  ،CraftAfrikaوهمرجاناملوس يقى الوطنية ،وغريها.

اثلث اا .اخلطط املس تقبسية
 .19فامي يتعسق ابلعمل املس تقبيل ،خيطط اجملس لتنفيذ مبادراته املتنوعة وتوس يع نطاقها .وسوف يعمتد اجملس بشلك أأكرب
عىل ا ألدوات الإلكرتونية اليت تمتحور حول املوقع الإلكرتون ،اليت سوف تشمل اس تحداث هلغ شهري – وأأس بوعي فامي
هعد – من خلل املوقع الإلكرتوين ،واحلضور النشط عىل وسائل التواصل الاجامتعي لضامن الارخنراط املبارش مع امجلهور،
فض ال عن تعزيز أأقسام ا ألس ئةل وا ألجوهة .وخيطط اجملس أأيض اا لتنفيذ مزيد من ا ألنشطة يف مال اتصالت الهواتف اجلواةل،
مثل الرسائل النصية ،اإضافة اإىل زايدة توزيع منشوراته أأيض اا.
 .20ويف اإطار خططه املس تقبسية املوهجة حنو رفع مس توى الوعي يف التعسمي ،سوف يُدرج اجملس ُ حق املؤلف يف مناجه
أأاكدميية الرشطة ،وسوف يقمي علقة معل أأكرث حتديد اا مع معهد التدريب القضايئ ،وسوف يضمن أأن املسكية الفكرية،
وخصوصا حق املؤلف ،تُقدم وتُدرس يف املرحةل الثانوية وما هعدها من مراحل تعسميية.
 .21وسوف يظل التعاون وتقامس التاكليف جحر ا ألساس يف أأنشطة اجملس التوعوية ،ويف هذه الصدد ،سوف يتعامل
اجملس مع مزيد من أأحصاب املصاحل بشأأن منصات مبنوعة.
[هناية الوثيقة]

