
 مع ازدي���اد قضايا التعدي على حقوق 
امللكية الفكرية وتنوع أشكالها تولي دولة 
الكويت اهتماما كبيرا باملؤلف وضمان 
حقوق ملكيته الفكرية من خالل سنها قوانني 
وتشريعات وتوقيعها اتفاقيات خاصة بهذا 
املجال لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب 

هذا النوع من اجلرائم.
ولتطبيق قانون حقوق امللكية الفكرية في 
الكويت وحماية املؤلف من سرقة أدبه وفكره 
الذي قدمه على شكل كتاب أو غيره أنشأت 
وزارة االع���الم الكويتية ف��ي 2011 إدارة 

خاصة بشؤون امللكية الفكرية.
وبعد ذلك مت نقل هذه اإلدارة من )االعالم( 
ال��ى وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة وتغيير 
مسماها الى إدارة حق املؤلف ثم صدر قرار 
من مجلس ال��وزراء عام 2014 لنقل االدارة 
الى مكتبة الكويت الوطنية التابعة للمجلس 
الوطني للثقافة وال��ف��ن��ون واآلداب حتت 

مسمى )إدارة حق املؤلف(.
وف��ي ه��ذا الصدد قالت مديرة إدارة حق 
املؤلف في مكتبة الكويت الوطنية الشيخة 
رشا الصباح لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
اليوم السبت إن االدارة تسعى جاهدة لتأمني 
حق املؤلف ونسب مؤلفاته له وتسجيلها 

باسمه.
وأضافت الشيخة رشا الصباح أن اإلدارة 
ت��ق��وم بحفظ املصنفات الفنية واالدب��ي��ة 
للمؤلفني من خالل إيداعها في قسم االيداع 

والترقيم الدولي التابع لها.
وأوض���ح���ت أن االدارة ت��ق��دم خ��دم��ة 
تخصيص أرق���ام دول��ي��ة معيارية للكتب 
املنشورة داخ��ل البالد باعتبارها الوكيل 
املعتمد من قبل الوكالة الدولية للترقيم 

الدولي للكتاب في الكويت.
وأش���ارت ال��ى ال��ق��ان��ون رق��م )22 لسنة 
2016( اخل��اص بحقوق املؤلف واحلقوق 
امل��ج��اورة ال��ذي رف��ع م��ن دور الكويت في 
حماية احلقوق األدبية ومصالح املؤلفني 
موضحة أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في 

مجال حقوق املؤلف في البالد.
واعتبرت أن القانون يعد »األفضل« على 
مستوى املنطقة العربية من حيث النص مع 
أهمية توفير اإلمكانات إلدارة حق املؤلف 
ليتم تنفيذ ال��ق��ان��ون بشكل محكم وق��وي 
مشيرة الى أنه خالل أسابيع قليلة سيصدر 

قرار وزاري بالالئحة التنفيذية للقانون.
وأش����ارت ال��ى أن امل���ادة 2 م��ن القانون 

»تشمل احل��م��اي��ة امل��ق��ررة حل��ق��وق املؤلف 
واحلقوق املجاورة لها األشخاص الطبيعيني 
واالعتباريني الكويتيني واألجانب املقيمني 
إقامة دائمة في دولة الكويت واألجانب من 
رعايا إحدى الدول األعضاء في االتفاقية أو 

في املنظمة ومن في حكمهم«.
وأوض��ح��ت الشيخة رش��ا ان احلماية 
التي يقررها ه��ذا القانون حلقوق املؤلفني 
تسري على املصنفات املبتكرة في اآلداب 
والفنون والعلوم أو املعارف أيا كان نوع 
ه��ذه املصنفات أو طريقة التعبير عنها أو 

أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها.
وأضافت أن مدة حماية حق املؤلف على 
مصنفه تكون مدى حياته وملدة 50 سنة بعد 
وفاته بحيث حتسب مدة احلماية للمصنفات 
املشتركة من تاريخ وف��اة آخر من بقي حيا 
من مؤلفيها كما أن مدة حماية املصنفات التي 
يكون املؤلف لها شخصا اعتباريا او مجهول 
االس���م ه��ي 50 سنة م��ن ت��اري��خ أول نشر 

مشروع للمصنف.
وع��ن العقوبات التي وضعها القانون 
ذك��رت »أن��ه يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
6 أشهر وال تزيد على سنتني وغرامة ال تقل 
عن 500 دينار وال تزيد على 50 ألف دينار أو 
بإحدى هاتني العقوبتني كل من قام بغير إذن 
كتابي من املؤلف أو صاحب احلق املجاور أو 
من يخلفهما باالعتداء على حق من احلقوق 
األدبية او املالية للمؤلف أو بيع أو تأجير 

مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج اذاعي 
محمي طبقا الحكام هذا القانون او طرحه 

للتداول بأي صورة من الصور«.
وبينت »أن��ه يعاقب باحلبس ملدة ال تقل 
عن ستة أشهر وال تزيد على سنتني وبغرامة 
ال تقل ع��ن أل��ف دي��ن��ار وال تزيد على 100 
ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 
من يقوم بتصنيع أو جتميع أو استيراد أو 
تصدير بغرض البيع أو التأجير أو االجتار 
أو التوزيع أي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة 
أو معدة خصيصا للتحايل على احلماية 
التقنية التي يستخدمها املؤلف أو صاحب 

احلق املجاور«.
وأش����ارت إل��ى أن ه��ذه العقوبة تطبق 
على م��ن يقوم باختراق احلماية التقنية 
التي يستخدمها امل��ؤل��ف أو صاحب احلق 
املجاور حلماية احلقوق املنصوص عليها في 
القانون أو للمحافظة على جودة ونقاء نسخ 

املصنفات دون وجه حق.
وأوض��ح��ت أن العقوبة نفسها تطبق 
على من يقوم بإزالة أو تعطيل أو تعييب 
ألي حماية تقنية أو معلومات إلكترونية 
تستهدف تنظيم وادارة احلقوق املقررة في 
ه��ذا القانون دون وج��ه حق أو تخزين أو 
حتميل أي نسخة من برامج احلاسب اآللي 
أو تطبيقاته أو قواعد البيانات على احلاسب 
اآللي دون اجازة من املؤلف أو صاحب احلق 

املجاور.
وت��ع��د دول���ة ال��ك��وي��ت ع��ض��وا ك��ام��ال في 
عدة اتفاقيات دولية حلماية حقوق امللكية 
الفكرية منها االتفاقية العربية اخلاصة بحق 
املؤلف 1986 واتفاقية جوانب حقوق امللكية 
الفكرية املتصلة بالتجارة )تريبس( 1994 
واتفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية 
)الوايبو( 1998 واتفاقية )ب��رن( حلماية 

املصنفات االدبية والفنية 2014.
وك��ان��ت منظمة األمم امل��ت��ح��دة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( اختارت 
ال23 من أبريل من كل عام يوما عامليا للكتاب 

وحقوق املؤلف وحماية ملكيته الفكرية.
ومن املعروف ان امللكية الفكرية هي حقوق 
امتالك جهة ما سواء كانت فردا أو مؤسسة 
ألع��م��ال الفكر اإلب��داع��ي��ة أي االخ��ت��راع��ات 
وامل��ص��ن��ف��ات األدب��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة وال��رم��وز 
واألس��م��اء وال��ص��ور وال��ن��م��اذج وال��رس��وم 
الصناعية التي تقوم بتأليفها أو إنتاجها أو 

تنتقل إلى ملكيتها الحقا.

 افتتح رئيس الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية الكويتية الدكتور عبدالله املعتوق 
امس رسميا قرية حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
إليواء الالجئني السوريني مبخيم )اجنوبينار( 

في مدينة )كليس( جنوبي تركيا.
وأعرب املعتوق في كلمة خالل حفل االفتتاح 
عن خالص الشكر والتقدير وعظيم االمتنان 
والعرفان لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا ملا 
تقوم به من جهود كبيرة وجبارة في رعاية 
وخدمة االشقاء السوريني الذين وف��دوا إليها 
ف��رارا من جحيم احل��رب املستعرة منذ مارس 

.2011
وهنأ الشعب التركي مبناسبة جناح عملية 
االستفتاء الشعبي على التعديالت الدستورية 
معربا ع��ن األم��ل ب��ان تكون ه��ذه التعديالت 
خطوة مهمة على طريق التقدم واالزده���ار 
والنماء للجمهورية التركية. وقال ان القرية 
تتألف م��ن 1248 وح���دة سكنية ومسجدا 
وم��درس��ة وروض��ة أطفال وم��رك��زا للخدمات 
االجتماعية مشيرا إلى أنها »هدية متواضعة 

من الشعب الكويتي لألشقاء السوريني«.
وأضاف ان سمو أمير البالد أطلق العديد من 
املبادرات االنسانية منذ اندالع األزمة السورية 
لتعزيز ف��رص االستجابة االنسانية ودع��م 
خطط ال��ط��وارئ في مناطق اللجوء السوري 
ما كان له األث��ر الكبير في احتواء التداعيات 

االنسانية لألزمة.
وأشار املعتوق الى ان سمو أمير البالد وجه 
اجلمعيات والهيئات اخليرية الكويتية الى 
تكثيف اجلهود إلغاثة الالجئني السوريني في 
دول اجلوار وتسيير القوافل اإلغاثية والفرق 
التطوعية لتقدمي العون واملساعدات العاجلة 

ألشقائنا السوريني.
وأكد املضي قدما في »دعم اخواننا السوريني 
من منطلق مسؤوليتنا االنسانية واالخالقية 

عمال بقول احلبيب املصطفى :مثل املؤمنني 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجلسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى«.
وأع��رب املعتوق عن األم��ل بان يساهم هذا 
املشروع »في تخفيف معاناة اخوتنا السوريني 
الذين نتقاسم معهم مرارة االوضاع املؤملة التي 
أخرجتهم من ديارهم ووطنهم فقد عشنا هذه 
احملنة في الثاني من أغسطس 1990 وندرك 

حجم األلم الذي يعانيه إخواننا«.
ولفت ال��ى ان ه��ذا املشروع يعد واح��دا من 

ثمار جهود الشراكة والتعاون بني اجلمعيات 
اخليرية الكويتية ومؤسسة اإلغاثة االنسانية 
التركية معربا ع��ن خالص شكره وتقديره 
للمؤسسة التركية لدورها الكبير والرائد في 

اجناز هذا املشروع.
واعرب املعتوق عن اعتزازه وامتنانه بهذه 
الشراكة التي تشكل منوذجا يحتذى في العمل 
االحترافي املشترك مشيرا الى ان هذا املشروع 
ليس األول من نوعه فقد سبقته شراكات عديدة 

ولن يكون األخير.
وت��وج��ه بالشكر أي��ض��ا ال���ى امل��ؤس��س��ات 

الكويتية التي قامت بتمويل انشاء القرية 
وغيرها م��ن امل��ش��اري��ع االغ��اث��ي��ة منها احت��اد 
املصارف الكويتية واللجنة الشعبية جلمع 
التبرعات وب��ي��ت ال��زك��اة الكويتي ووزارة 
األوق����اف وال��ش��ؤون االس��الم��ي��ة واجلمعية 
الكويتية لالغاثة وشركات زين وأوريدو وفيفا 

لالتصاالت.
كما أعرب عن شكره للجمعيات واملؤسسات 
االسالمية واخليرية الكويتية وجميع اجلنود 
املجهولني الذين كانت جلهودهم املباركة األثر 
البالغ في ان يصبح هذا املشروع واقعا ملموسا 

ومأوى آمنا وكرميا ألكثر من ستة آالف شخص 
من أشقائنا السوريني.

وثمن املعتوق جهود أعضاء سفارة دولة 
الكويت في تركيا ملا قدموه للمؤسسات اخليرية 
الكويتية من جهد مشكور في إنفاذ هذا املشروع 

وغيره من برامج إغاثة الشعب السوري.
من جانبه اع��رب رئيس مؤسسة اإلغاثة 
االنسانية التركية بولنت يلدرمي عن جزيل 
شكره لسمو أمير البالد ال��ذي اختير )قائدا 

للعمل اإلنساني( من قبل األمم املتحدة.
وأش���ار ال��ى ال��ت��ع��اون القائم م��ع الهيئات 
الكويتية ف��ي ان��ش��اء مخيم )ألبيلي( إلي��واء 
الالجئني السوريني معربا عن شكره جلميع 
الدول التي تتعاون مع تركيا التي تستضيف 

أكبر عدد من الالجئني.
وحضر حفل االفتتاح سفير دول��ة الكويت 
لدى تركيا غسان الزواوي واملدير العام للهيئة 
بدر الصميط ومدير ادارة الشؤون الهندسية 
بالهيئة عبدالهادي الراشد ومستشارة العالقات 

الدولية لرئيس الهيئة هديل أحمد السبتي.
كما شارك في احلضور مدير ادارة النشاط 
اخل��ارج��ي ف��ي بيت ال��زك��اة الكويتي ع��ادل 
اجلري ورئيس قسم الكافلني في بيت الزكاة 
عبدالرحمن التركيت ورئيس قطاع اإلغاثة 
باجلمعية الكويتية لالغاثة محمود املسباح 
ورئيس املكاتب اخلارجية بجمعية اإلغاثة 
محمد الهولي ممثلني عن املؤسسات واجلمعيات 

اخليرية الكويتية.
وحضر أيضا املدير العام جلمعية إحياء 
التراث االسالمي باإلنابة نبيل الياسني وعضو 
مشروع إغاثة سوريا بجمعية إحياء التراث 
مشعل عبدالله واملدير العام للرحمة العاملية 
بدر بورحمة ومشرف الشؤون االدارية باحتاد 
امل��ص��ارف الكويتية سيد علي نقوي وعضو 
مجلس ادارة جمعية النجاة اخليرية فيصل 

الزامل.

وحضر احلفل ع��ن اجل��ان��ب التركي وال��ي 
)كليس( اسماعيل جتاكلي ورئ��ي��س بلدية 
)كليس( حسن ك��ارا وعضوا البرملان التركي 
ي��اس��ني أك��ت��اي وع��ال��م ت��وجن ورئ��ي��س هيئة 
ال��ط��وارئ وال��ك��وارث التركية محمد خالص 

بلدن.
وعلى هامش الزيارة وقع املعتوق ويلدرمي 
اتفاقية بني الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
ومؤسسة اإلغاثة االنسانية التركية لتنفيذ 
ثمانية مشاريع لدعم الالجئني السوريني في 

تركيا.
وع��ل��ى صعيد متصل ق��ال وال���ي )كليس( 
خالل لقاء مع املعتوق والوفد املرافق انه »ال 
توجد دول��ة بالعالم مثل دول��ة الكويت عملت 
وق��دم��ت مثل ه��ذه املدينة النموذجية إلي��واء 
الالجئني السوريني التي ليس لها مثيل في 
تركيا مبواصفات ممتازة وكبيرة ومتكاملة 
والتي تتوج اليوم باستكمال املرحلة األخيرة 

منها«.
وخالل زيارة سمو أمير البالد الى أنقرة في 
م��ارس املاضي وقعت الكويت وتركيا ثالث 
اتفاقيات منحة من الصندوق الكويتي للتنمية 
النقرة في اطار التزام دولة الكويت بقرارات 
مؤمتر املانحني الرابع ال��ذي عقد بالعاصمة 
البريطانية لندن في شهر فبراير 2016 وذلك 
لالسهام في خطة االستجابة الزمة الالجئني 
السوريني مقدمة لثالث بلديات تركية في 

)غازي عنتاب( و)كيليس( و)شانلي اورفا(.
وترتبط ع��دة مؤسسات خيرية كويتية 
باتفاقيات شراكة مع مؤسسة اإلغاثة االنسانية 
التركية لتنفيذ برامج ومشاريع اغاثية لدعم 
الالجئني ال��س��وري��ني ف��ي تركيا ك��ان آخرها 
افتتاح مركز الكويت الطبي لألطراف الصناعية 
خلدمة املصابني السوريني األربعاء املاضي في 
مدينة اسطنبول بدعم ومتويل من بيت الزكاة 

الكويتي وتنفيذ مؤسسة اإلغاثة التركية.
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بحضور  رئيس الهيئة الدكتور عبدالله املعتوق

»اخليرية اإلسالمية« تفتتح رسميا قرية 
»صباح األحمد« إليواء الالجئني السوريني بتركيا

جانب من حفل افتتاح قرية صباح األحمد إليواء الالجئني السوريني مبخيم )اجنوبينار(

الدولة  تولي اهتمامًا كبيرًا باملؤلف وضمان حقوقه

الكويت تولي اهتماما
 كبيرا بحماية امللكية الفكرية 

الشيخة رشا الصباح

مفوضية األمم املتحدة وقعت مذكرة تفاهم لتعليم الالجئني السوريني في الشرق األوسط

مساعدات الكويت اإلنسانية تواصل 
تخفيف العبء عن احملتاجني 

واصلت الكويت تقدمي املساعدات من منطلق 
انساني بهدف العمل على تخفيف العبء عن 
احملتاجني واملعوزين ومد يد العون لهم بغض 

النظر عن اللون أو اجلنس أو العرق أو الديانة.
وفي هذا الصدد وقعت مفوضية االمم املتحدة 
لشؤون الالجئني مع مجموعة صناعات الغامن 
مذكرة تفاهم مدتها ث��الث سنوات تهدف الى 
تعليم الالجئني السوريني في منطقة الشرق 
األوس��ط وشمال أفريقيا عبر برامج أساسية 

متنوعة.
وج��اء التوقيع ف��ي أع��ق��اب جلسة نقاشية 
أقيمت في مقر املفوضية بالكويت وتناولت 
دور القطاع اخل��اص الكويتي في االستجابة 

االنسانية ألزمة الالجئني في املنطقة.
كما مت افتتاح مركز الكويت الطبي لألطراف 
الصناعية في مدينة إسطنبول التركية بهدف 
خدمة املصابني السوريني والتخفيف من معاناة 
األشخاص الذين فقدوا أطرافهم وذل��ك بدعم 
ومتويل من )بيت الزكاة( الكويتي وبتنفيذ من 

هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية.
وقال مدير عام بيت الزكاة الدكتور إبراهيم 
أحمد الصالح في تصريح مشترك لتلفزيون 
دولة الكويت ووكالة األنباء الكويتية )كونا( 
إنه مت افتتاح هذا املركز بإسطنبول إضافة إلى 
مكتبني تابعني له في مدينتي شانلي أوروف��ا 
وهطاي من أجل التخفيف من معاناة األشقاء 

السوريني.
وفي اط��ار املساعدات أيضا وزع��ت جمعية 
الهالل االحمر الكويتي 3500 سلة غذائية على 
اهالي االحياء احمل��ررة في اجلانب االيسر من 
مدينة املوصل شمالي العراق في اط��ار حملة 
)الكويت بجانبكم( وذلك بالتنسيق مع مؤسسة 

البارزاني اخليرية.
وق��ال مسؤول قسم املساعدات االنسانية 
مبؤسسة البارزاني اخليرية محمد بهاء الدين 
ان اهالي تلك االحياء بأمس احلاجة الى تلك 
املساعدات واغلب ه��ؤالء هم من العائدين من 

مخيمات النزوح.
كما قامت القنصلية العامة لدولة الكويت في 
اربيل بتوزيع 1500 )قسيمة( شرائية مقدمة 
من )اجلمعية الكويتية لالغاثة( على نازحني 
عراقيني في مدينة )السليمانية( بالتنسيق مع 

مؤسسة )روناهي( اخليرية.
وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل 
الدكتور عمر الكندري »ان الهدف من تقدمي 
هذا النوع من املساعدات هو سد االحتياجات 
الغذائية وترك اختيار هذا التأمني الحتياجات 
ال��ن��ازح نفسه ليقوم من خاللها بارتياد احد 

احملالت التجارية وشراء مستلزماته«.

كما نفذت جمعية النجاة اخليرية الكويتية 
حملة إنسانية وزعت خاللها كفاالت على حوالي 
1300 يتيم سوري واردني الجئ يعيشون في 

مختلف احملافظات االردنية.
وق��ال مدير ادارة بيت االيتام في اجلمعية 
محمد اخلالدي ان قيمة الكفاالت التي جاءت 
غالبيتها مبساهمة من جمعة النجاة ووزعت 
بالتعاون م��ع )جمعية احملسنني اخليرية( 
االردنية تهدف لتخفيف املعاناة االنسانية عن 
االيتام من الالجئني السوريني ورسم االبتسامة 

على وجوههم وغرس الفرحة بنفوسهم.
وفيما يتعلق باليمن سلمت اللجنة الصحية 
امليدانية التابعة للجمعية الكويتية لالغاثة 
15 طنا من االدوية اخلاصة بأمراض السرطان 
ملخازن االدوي��ة املركزية في محافظة )عدن( 
اليمنية وذلك ضمن برنامج دعم قطاع اخلدمات 

الصحية.
كما سلمت حملة )ال��ك��وي��ت إل��ى جانبكم( 
في اليمن مشروع الربط الكهربائي )جعار 
- احلصن( وم��ش��روع احملطة التحويلية في 
محافظة )أب���ني( ضمن مشاريع تأهيل مياه 

)عدن( الكبرى.
وأوضحت احلملة أن مشرع الربط الكهربائي 
ت��ق��در مسافته بنحو 4 كيلومترات ويشمل 
خطا كهربائيا بقوة 33 كيلوفولت كما يضم 
تسليم احملطة التحويلية ألبار محطة مياه عدن 

الكبرى.
وبينت أن��ه مت تشغيل ثماني اب���ار خالل 
املرحلة االول��ى في محطة مياه )ع��دن( الكبرى 
وخ��الل ه��ذه املرحلة الثانية مت تشغيل تسع 
ابار وسيتم ادخالها في اخلدمة خالل االسابيع 

القادمة حيث يحتوي امل��ش��روع على تصفية 
االبار وترميم غرف االبار وتوريد معدات الضخ 

باإلضافة إلى االعمال الكهربائية.
وف��ي رسالة إنسانية حتمل أسمى معاني 
النجدة وإغاثة امللهوف واحملتاج اطلقت جمعية 
السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية الكويتية 
حملة عاجلة لدعم الشعبني في اليمن وسوريا 

باستقبال التبرعات العينية مدة أسبوع واحد.
وه��ذه احلملة وف��ق ما أف��اد به املدير العام 
للجمعية نبيل حمد ال��ع��ون لوكالة األن��ب��اء 
الكويتية )كونا( متثل سلسلة من املشاريع 
اإلغاثية »إلخواننا في اليمن وسوريا والدعوة 
مفتوحة للمواطنني واملقيمني للتبرع مبا 
جت��ود ب��ه أنفسهم م��ن م��واد غذائية ومالبس 
و)بطانيات( وغيرها«. وأش��ار العون إلى أنه 
حتى اآلن مت جتميع حمولة 13 شاحنة كبيرة 
نصفها للشعب اليمني والنصف االخر للشعب 
السوري بعد أن سيرت اجلمعية سابقا ست 
قوافل إلى السوريني على احلدود مع تركيا في 

حني تعد هذه القافلة هي الثانية لليمنيني.
ولرعاية هذه احلملة اإلنسانية حسبما أفاد 
مدير العالقات العامة في اجلمعية ضاري حمد 
البعيجان ل)كونا( فقد مت تشكيل وفد يرعى 
وصولها إلى مستحقيها عند احلدود السورية 
التركية ثم توزيع اجلزء اآلخر داخل األراضي 
السورية وحتديدا على نازحي حلب في إدلب 

وضواحيها.
وبخصوص املساعدات املخصصة لليمن 
أوضح البعيجان أنه سيتم إرسالها إلى داخل 
األراض��ي اليمنية التي تشهد وضعا انسانيا 

واغاثيا يصل الى حد املجاعة

د. إبراهيم أحمد الصالح
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