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 جملس كينيا حلق املؤلفإجياد الوعي: 

عدادمن  دواردالس يد:  اإ  كينيا حلق املؤلفلجس  كبري املستشارين القانونيني مب يا،س يج  اإ

 مسخص

حمدودية املعارف اخلاصة حبق العامل يف لك أأحناء املؤلف يف كينيا وحق تطوير صناعات اليت تواجه التحدايت الرئيس ية من 
احملمية لسمصنفات حرص  هه املتلجاري غري الاس تخدام ال عن زايدة  فضلا املؤلف واحلقوق اجملاورة أأو انعدام تكل املعارف 

تتعاون لستخفيف من هذا اخلطر، و النرش. و  والبث   ياتالسيامن واملوس يقى والربم ، ل س امي يف صناعات ؤلفمبوجب حق امل
نفا  الأخرى مثل الرشطة وامجلارك لضامن  وهيئاتمع أأحصاب احلقوق ق املؤلف حلكينيا مبلجس   نفا الإ وحدة  نفا  الإ الفعال الإ

 .املؤلف لقوانني حق

 مقدمة أأولا.

وقد ُأنشئ اجملس  كبب النائب العام ووزارة العدل. و هيئة حكومية اتهعة مل ( هاجملس ق املؤلف  حلس  كينيا م .1
تبسغ حنو مزيانية تشغيسية ولسملجس  . 2008من قوانني كينيا، وهدأأ العمل يف عام  130قانون حق املؤلف، الفصل  مبوجب

دارية تغيريات كينيا مؤخراا شهدت قد و نفا . الإ أأنشطة عىل معظمها يُنَفق ، مسيون دولر أأمرييك وفقاا ملا يقبضيه جذرية  اإ
ىل  يديؤ ادلس تور، مما  مسؤول عن تنظمي ترشيعات حق واجملس  ضة. فو  مُ ات حكومية مزيد من املوارد حنو وحدتوجيه اإ

قامة  ،املؤلف واحلقوق اجملاورة وتثقيفهم بشأأن س اجملاورة، وتفقيه عامة الناحق املؤلف واحلقوق بشأأن برامج تدريبية واإ
صدار  ،املسائل املتعسقة حبق املؤلف الاحبفاظ و هذه الأنشطة،والإرشاف عىل  نشطة عمعيات الإدارة امجلاعيةلأ خيص اتر واإ

 .مصنفاهتماملؤلفني و  بشأأنفعال  هياانتبنك ه 

                                                

آراء الاكتب  آراء الأمانة أأو ادلول الأعضاء يف الويبو. ،الآراء الواردة يف هذه الوثيقة يه أ  وليست ابلرضورة أ



WIPO/ACE/10/24 
2 
 

امجلعيات اليت ترحشهم من القطاع اخلاص  املنضمون عضاءالأ و أأعضاء من القطاعني العام واخلاص. ويتأألف اجملس  من  .2
 ،وحمطات البث الإ اعي ،الأداء فناينالأفلم، و  يوموزع ،نيوالنارش  ،التسجيلت الصوتية يومنتج ،متثل الربميات

يتناوهون ومخسة أأعضاء  ،حق املؤلف واحلقوق اجملاورةيف مال أأرهعة خرباء ويوجد بحرصي. ال سمعي القطاع ال و  ،نيواملوس يقي
الرايضة والثقافة والفنون،  وزارة –الإعلم، الأمني ادلامئ  وزارة –ادلامئ  الأمنيالنائب العام،  املفتش العام لسرشطة(،  مع

 وزارة املالية. –والأمني ادلامئ 

 أأنشطة التوعية اثنياا.

امة الناس عهأأنشطة توعية لأأن اجملس  جيب أأن يقوم عىل ُأنشئ اجملس  مبوجبه ينص قانون حق املؤلف اذلي  .3
ىل جانب الاضطلع هوالفنانني نفا  القانون، يسامه مسامهة فعاةل يف هذا التلكيف واجبات أأخرى. و ، اإ أأمر  هو أأيضاا و دمع اإ
 والازدهار الاقبصادي لسبدل. ،، والاس تغلل السسمي لسحقوقاملؤلف يف تعزيز احرتام حقحموري 

ىل وأأحصاب احلقوق ويعد افبقار املس تخدمني  .4 حدى املعرفة اإ نفا  حق املؤلف يف كينيااإ وقد رشع  ،أأكرب العقبات يف اإ
حسقات دراس ية، ومحلت و  ،معل حسقاتيف سسسةل من الربامج لتوعية املس تخدمني وأأحصاب احلقوق من خلل  اجملس 
علمية لكرتونية.مطبوعة و  اإ  اإ

 أأنشطة التوعية: يقوم هه من فامي ةالتالي الفئاتاجملسُ  يس هتدف و  .5

 مصنفات حق املؤلف ومس تخدممبَْن فهيم عامة الناس،  -

 كبار املسؤولني يف احلكومة مبَْن فهيم ،الس ياسات وواضع -

 الرشطة الوطنية هجاز -

 السسطة القضائية -

 أأحصاب احلقوق -

 اتطلب اجلامع -

 اتالصناععمعيات  -

 .وسائل الإعلم -

ِّل اجملسُ  عويُ  .6 رشاكء يف "حماور" مبخصصة يف مال تكنولوجيا املعسومات  فيتعاون مع ،عىل التعاون والرشااكتو 
مدرهني هأأن يوفر لسجمهور ويقوم اجملس  أأيضاا هتعزيز الرشااكت . الثاهتة اوالتصالت والفنون البحرصية، ويشارك يف أأحداهث

ىل اخرباء ومواد لسقراءة ضافةا اإ  لرد عىل الأس ئةل.، اإ

 س  مه:الرئيس يون اذلين يتعاون معهم اجمل رشاكءوال  .7

 خل(اإ ، الإعلم والتعسمي والتصالومواد  ،املنظمة العاملية لسمسكية الفكرية  املساهقات -

 (طوافة حسقة دراس ية  املنظمة الإقسميية الأفريقية لسمسكية الفكرية -
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 (IP4Afrika مبادرة  مايكروسوفت -

 اجلواةلاتف و اله تطبيقاتسفاريكوم احملدودة يف مال الربميات مثل رشكة  -

 معهد التدريب القضايئ -

 هجاز الرشطة الوطنية -

 اجلامعات. -

ووسائل الإلكرتوين موقعه و ، املؤلف حقأأخبار يه: نرشة اليت يقوم هبا اجملس  القنوات الرئيس ية لأنشطة التوعية و  .8
القضائية،  والندوات اجلامعية،لرشطة، وبرامج التوعية اكز ار مب، وبرامج التصال اجملس ، ومنشورات الاجامتعي تواصلال 
 حل.اوعمعيات أأحصاب املص ،حكومات املقاطعاتو ، احلقوقأأحصاب ندوات و 

 املؤلف حقأأخبار نرشة 

لكرتوين  ةسي  ْص فَ "نرشة أأخبار حق املؤلف" يه نرشة  .9 ويف نرتنت الإ ش بكة عىل تصدر عن اجملس  وتُنرش يف شلك اإ
صدار موضوع. عىل حد سواء نسخة ورقية ضافةا  ،خمتسف وللك اإ ىل أأخبار أأنشطة اإ ىل تقدمي  اجملس . اإ وهتدف النرشة اإ

ىل مهنا ع طبَ يُ قضااي حق املؤلف، و عن معسومات عامة   ،ع عىل املكببات، ومنظامت حق املؤلفوز  نسخة لتُ  1000ما يصل اإ
ع أأيضاا واجلامعات. و  والباحثني واملامرسني يف مال حق  لقراءعامة ال جيداا  النرشة مورداا ومتثل التدريبية.  الأحداثخلل تُوز 

 املؤلف.

 الاجامتعي تواصلووسائل ال الإلكرتوين وقع امل

ن امل .10  ، وعىلتوحض قضااي حق املؤلفمقالت حيتوي عىل ، فهو مة لتوعية امجلهورهممنصة سملجس  ل الإلكرتوين وقعاإ
لكرتونية من " واثئق أأساس ية مثل اخلطط الاسرتاتيجية وميثاق وحيتوي أأيضاا عىل ". املؤلفحق نرشة أأخبار نسخ اإ

صدارات . وحيتوي عىل ماتداخل ولسملجس  أأيضاا  عسميية.واد الت املو  ،الأساس يةس امترات ، والااجملس من أأدةل قاهةل لستزنيل اإ
 .وتويرتفيس بوك صفحة نشطة نوعاا ما عىل موقعي 

 منشورات اجملس 

 يه:املنشورات وهذه  .قوم هبايعية اليت أأرهعة منشورات دلفع أأنشطة التو يصدر اجملس   .11

 يف كينيااملؤلف دليل حق  -

 حق املؤلف واملوس يقى -

نفا  -  نرشة الإ

رة  - ي ة املُصو  رة الويبو مةل  مقببسة من  –اجملةل  الفاكهِّ ي ة املُصو   لبيئة الكينيةمع تعديسها لتناسب االفاكهِّ

ع سوىع طبَ ل يُ  ،املزيانيةاملفروضة عىل قيود ال بسبب و صناعة السيامن". حق املؤلف و "اجملس  حالياا عىل  عمليو  .12  ويُوز 
اذلي  ولتكون مبثاهة املرجع الأ و  ،حق املؤلف عنمة هممعسومات وتقدم املنشورات . س نوايا منشور نسخة من لك  3000
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يف بس يطة هتا ال لطريقنظراا شعبية خاصة ورة ب وحتظى اجملةل الفاكهية املص. هيتدي هه َمْن يتعامسون لسمرة الأوىل مع حق املؤلف
 املوضوعات املعقدة. عرض

 لرشطةاكز ار مبمج التصال انبر

نفا   .13 . ب أأفراد الرشطةلتدريبزايرة مراكز الرشطة املوجودة يف ماكن معسهم  لك عاميقوم موظفو اجملس  املعنيني ابلإ
نفا  اليه اليت تُس تخدم يف التدريب وتُت خذ مرجعاا الوثيقة الأساس ية و   املؤلف،توي عىل أأقسام من قانون حق حت  يتنرشة الإ
 القامئنيسمح هتدريب ي لأنه  ات؛عوأأمه املرش أأحد برانمج التصال ابلرشطة  عديو . املؤلفوأأساس يات حق  منو جية، رسومو 

نفا  حق املؤلف  ،2008منذ عام و أأرهع مدن أأخرى يف العام املايض. يف نريويب ويف رشطي   200مت تدريب أأكرث من و. عىل اإ
دراجاخلطوة التالية وف تمتثل . وسرشطي   3000مت تدريب أأكرث من  ضباط اخلاصة ه حق املؤلف يف املناجه التدريبية  يف اإ

ني عىل تدري  حسقة معل شامةل لتدريب املدرهن من كبار الضباط من أأاكدميية الرشطة ااثنمؤخراا  حرضوقد الرشطة. 
قامة حسقة العمل هذه الويبو  املسكية الفكرية يف أأاكدمييات الرشطة املوجودة يف ادلول الأعضاء يف الأريبو، وشارك يف اإ

 .الأريبويف  اا حرض يف وقت ساهق تدريبقد . واكن رئي  أأاكدميية الرشطة والأريبو السوق ادلاخسيةمواءمة ومكبب 

 ةيبرامج التوعية اجلامع 

 يمبدعمن طلب اجلامعات ف. حبق املؤلفمع اجلامعات لتقدمي التوعية  اا وثيقتعاوانا  ق املؤلفحلس  كينيا م تعاوني  .14
، ل س امي تدريب منتظم لسطلبلتقدمي رشااكت مع جامعتني يف كينيا وقد أأقام اجملس  . ومس تخدمهيا املواد احملمية حبق املؤلف

اتصالت يس هتدف طلب برامج رشاكته مع رشكة حد كام أأن أأ ت. سومات والتصالوتكنولوجيا املع البحرصيةون الفنيف مايل 
ىلالإخبارية  هنرشات أأيضاا  رسل اجملس يو اجلامعات.   املكببات اجلامعية. اإ

 احلسقات ادلراس ية القضائية

( نقضحممكة ال و  ،فاحملمكة العسيا، وحممكة الاس تئنامن   قاضياا  60هتدريب أأكرث من  نيعامني املاضياليف قام اجملس   .15
طار معل واحض مع معهد ورمغ أأن اجملس  مل يضع هعُد من خلل معهد التدريب القضايئ. قاٍض مساعد  100وأأكرث من  اإ

قبالا عىل دراسة حق القضاة الآن أأكرث اإن ف، التدريب القضايئ  مع همن تعامس حتسعىل ويربهنون  ،املؤلف واحلقوق اجملاورةاإ
 حالت التعدي عىل حق املؤلف هعد هذه التدريبات.

 حسقات دراس ية لأحصاب احلقوق

حدى املابلتعاون مع حكومة  ،ق املؤلفحلس  كينيا أأقام م .16 اس تفاد و الوعي. حداثا اس متر لثلثة أأايم لزايدة  ،اتقاطعاإ
مع عمعيات حتصيل اجملس   ، تعاون2015عام ل العامليملسكية الفكرية ايوم خلل و . فناانا  750أأكرث من من هذا التدريب 

شرتكت ، ا2015وأأبريل  2014يف أأغسط  وأأكتوبر ووس يقيني. ملائة من امل اا تدريب ىاملوس يقى وأأجر  قطاعيف الإاتوات 
 لقطاع الإعلن.حدث لسقطاع السمعي البحرصي و  حداثن: يةثلثة أأحداث تدريب  ةس تضافالويبو مع اجملس  يف ا

 بالس ياسات والطل واضعوا

فطار لكبار املسؤولني يف اإ مأأدهة اجملس   اس تضاففقد الس ياسات والطلب. من أأجل واضعي أأنشطة مبنوعة ى ر تُ  .17
أأكرث  حنوأأحداث مماثةل عىل اجملس  عقد عزتم وي. معنيني حبق املؤلف وهلم تأأثري عسيهالنائب العام وثلثة وزراء  انريويب حرضه

آغا خان يف  شارك طلب  و . أأجروا زايرة مامةل هلام ناذلياجملس   أأعضاءَ حاكامن اس تضاف و . انتظاماا  مساهقة من أأاكدميية أ
رة نسخة من  2000مت توزيع أأكرث من و. 2014الويبو السيامنئية لعام  ي ة املُصو   عرش مدارس يف كينيا. عىلاجملةل  الفاكهِّ
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 أأنشطة توعية أأخرى

 من أأنشطة التوعية الأخرى: .18

 اإ اعية وتسيفزيونيةبرامج حوارية  -

 وأأفلم تسجيسية برامجرعاية  -

 الاجامتعي لتواصليف موقع يوتيوب وغريه من وسائل اتُنرش معسومات هات تقدم فيديو  -

آراءحصفية و مقالت  -  أ

 لسمسكية الفكريةدارس الثانوية امل يفالتعسمي لتعاون مع وزارة الفصل اخلاص حبق املؤلف ابصياغة  -

ة  أأغان -  الوعيلزايدة ممزي ِّ

 (Machafestمثل املهرجاانت الفنية  ، الأنشطةش ىت املشاركة يف  -

همرجان و ، CraftAfrikaحسقات معل ، و السيامنئيةجوائز اكلشا و ، ئيةجوائز ريفروود السيامنرعاية أأحداث مثل  -
 وغريها. ،املوس يقى الوطنية

 اخلطط املس تقبسية اثلثاا.

يعمتد اجملس  بشلك أأكرب سوف و . نطاقها وتوس يع املتنوعة لتنفيذ مبادراتهاجملس  طط خي، فامي يتعسق ابلعمل املس تقبيل .19

فامي  أأس بوعيو  – شهريهلغ  اس تحداث اليت سوف تشمل، الإلكرتون الأدوات الإلكرتونية اليت تمتحور حول املوقععىل 
املبارش مع امجلهور،  رخنراطلضامن الا يالاجامتع التواصلوسائل عىل النشط احلضور و  ،الإلكرتوين من خلل املوقع –هعد 
، الهواتف اجلواةلاتصالت مزيد من الأنشطة يف مال لتنفيذ  أأيضاا  اجملس طط وخي. الأس ئةل والأجوهة عن تعزيز أأقسام فضلا 

ضافة اإىل مثل الرسائل النصية،   .أأيضاا  زايدة توزيع منشوراتهاإ

طارو .20 يف مناجه  سوف يُدرج اجملسُ  حق املؤلفلوعي يف التعسمي، رفع مس توى احنو املس تقبسية املوهجة  خططه يف اإ
سوف يضمن أأن املسكية الفكرية، مع معهد التدريب القضايئ، و  علقة معل أأكرث حتديداا وسوف يقمي أأاكدميية الرشطة، 

م و   .ما هعدها من مراحل تعسمييةس يف املرحةل الثانوية و در  تُ وخصوصا حق املؤلف، تُقد 

سوف يتعامل ، الصددية، ويف هذه و التوعاجملس  يف أأنشطة  الأساسون وتقامس التاكليف جحر التعاوسوف يظل  .21
 .بنوعةمنصات م بشأأن  حلامزيد من أأحصاب املصع ماجملس  

 ]هناية الوثيقة[


