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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  21جنيف، من   1122 نومفرب 22اإ

 
 

 تهااحلقوق وإدار علىالتفاوض اجلماعي ملخص الدراسة اخلاصة ب
 اجلماعية يف القطاع السمعي البصري

عدادمن  الاستشاري،  Olsson & Koskinen، مستشارة دولية، مكتب أأولسون – الس يدة اترجة كوسكينن اإ
 1فنلندا، هلس نيك

دار  عىلابلتفاوض امجلاعي حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص لدلراسة اخلاصة  .2 امجلاعية يف القطاع  هتااحلقوق واإ
 فاصو بوركيناتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف يف س ياق مرشوع  . واكنت ادلراسة قد ُأجنزتالسمعي البرصي

 أأولسون، مستشارة دولية –اترجة كوسكينن . وأأعدت ادلراسة الس يدة (CDIP/9/13 وبعض البدلان الأفريقية )الوثيقة
 فنلندا.ب  هلس نيك يف الاستشاري Olsson & Koskinenكتب ب 

ىل الإحاطة علاًم  .1 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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آراء أأمانة الويبو أأو أأي من ادلول الأعضاء فهيا.الآراء الواردة يف هذه   آراء اكتبهيا ول تَُعرِبر ابلرضورة عن أ  ادلراسة يه أ
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 املرفق
 معيلملخص 

منية بشأأن "تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف جراء هذه ادلراسة ججزء من ابإ ُُكف  مرشوع جدول أأعامل الت
فريقية" فاصو بوركينا والهدف الهنايئ من املرشوع هو تعزيز الروح الإبداعية والصناعات الإبداعية يف  .2وبعض البدلان الأ

دارة احلقوقبدلان أأفريقية خمتارة. وسيتحقق ذكل من خالل مجةل أأمور مهنا  ة القامئ الأعاملالسمعية البرصية ورحبية  حتسني اإ
 وكينيا والس نغال. فاصو بوركينااورة. والبدلان اتخمتارة يه عىل حق املؤلف واحلقوق اجمل

دارة احلقوق السمعية البرصية مث يوحض النتاجئ الرئيس ية اليت  العميلويبدأأ هذا امللخص  بتسليط الضوء عىل طرائق معل اإ
لهيا يف البدلان ا لهيا لتحقيق أأهداف املرشوع.توصل اإ  ملس هتدفة. وينهتيي بثالثة اس تنتاجات خلص اإ

دارة احلقوق السمعية البرصية  اإ

. واملصنفات السمعية البرصية يه مثار تضافر ةثقافيال و  الاقتصاديةمتع حياة اجمل يؤدي القطاع السمعي البرصي دورًا رئيس يًا يف 
بداعيةاجلهود بني  متويلو ،واتخمرجني واملؤلفني واملمثلني مثل كتاب السيناريو ،متعاونة هجات اإ  مكنتجي الأفالم رشاكء ال

 .وهيئات البث

صناعة الأفالم بني اجلهات الإبداعية املتعاونة ورشاكء المتويل. وتتناول العقود مسائل التوظيف يف  عالقة تعاقديةم عادة وتقا
ىل عرض املصنفات السمعية ملاكفأأةقضااي خاصة حبقوق الانتفاع واوما يتصل هبا من  . وتؤدي العقود دورًا رئيس يًا نظرًا اإ

 وأأهجزة الفيديو املزنلية والاكبل والساتل والإنرتنت. يونالبرصية من خالل العديد من الوسائط مثل السيامن والتلفز 

 :ييل بياهنا خمتلفة العقود س بالً  عىلالتفاوض  سكلوقد ي 

 منتج؛بني فنان أأداء و تفاوض فردي بني مبتكر أأو  "2"

 تفاوض جامعي بني مجعيات ونقاابت متثل أأطرافًا؛ "1"

 اليت متثل أأحصاب احلقوق؛ منظامت الإدارة امجلاعية تفاوض  "3"

 مزجي من البدائل السابقة. "2"

لفت س بل التفاوض ابختالف البدلان واترخيها وبنيهتا التحتية وثقل رشاكء التفاوض. ول يوجد حل واحد يصلح للجميع واخت
منا يتعني عىل لك بدل   احمللية. عن الطريقة اليت تتناسب مع ظروفهالبحث واإ

ء المتويل، رجر  املفاواات عادة بني في البدلان اليت تمتتع جبمعيات ونقاابت قوية متثل اجلهات الإبداعية املتعاونة ورشاكف
آت مركزايً تفق . ويُ احلقوق" بشأأن امجلاعي التفاوضتكل املامرسة " تُسمىالهيئات المتثيلية. و  املدفوعة للجهات  عىل املاكفأ

وفناين الأداء  للمبتكرين ةالفعلي املاكفأأة الإبداعية املتعاونة مقابل ما متتلكه من حقوق انتفاع خمتلفة. ويدفع لك منتج مبارشة
 النقاابت". "نظام والنظام ذاتهتكل الإاتوات "الفائض" يف الولايت املتحدة  وتُسمى. فين املشرتكني يف لك معل

ذ . "للحقوق امجلاعية الإدارة" يُسمىوميكن كذكل أأن تدفع منظامت الإدارة امجلاعية تكل الإاتوات من خالل نظام  تأأذن اإ
بداعية املتعاونة  دارة جامعية بنح تراخيص جبميع حقوق انتفاعها أأو بع مل اجلهات الإ ضها ومجع الإيرادات النامجة عن نظمة اإ

ساس يةتبع هذه املامرسة يف فرنسا مثاًل. وميكن تسمية هذا النظام ابلإدارة امجلاعية وتُ  ذكل. يف حاةل السيامن  للحقوق الأ
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 CDIP/9/13: النشاط الأول للمرشوع 
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آهتمم، جيمع رشاكء المتويل والتلفزيون الذلين يعتربان وس يطني رئيس يني. ويف هذا النظا مبارشة من املس تخدم مثل  ماكفأ
 هيئات البث التلفزيوين.

ىل الإدارة امجلاعية و  نسخ   المنوذجية عىل ذكل نظام املاكفأأة لقاء. ومن الأمثةلاحلقوق الثانويةيف حاةل أأكرث ش يوعًا اللجوء اإ
عادة بث الربامج مثل احلالت اليت يعاد ويُ خاصة، وهو نظام قامئ يف عدد من البدلان يف أأفريقيا وغريها.  آخر اإ رضب مكثال أ

فهيا بث قنوات تلفزيونية بأأمكلها من خالل السواتل يف بدلان أأخر  وتُبث عرب الش باكت الكبلية. ويف هذه احلالت، ختدم 
 .وحده ن ممارسة حقوقهع لولها لعجز الكهامفالإدارة امجلاعية مصاحل اجلهات الإبداعية املتعاونة ورشاكء المتويل ُكهيام 

 نظامت الإدارة امجلاعية بتنوع كبري كام ييل:تتسم فئات العضوية يف م و 

 منظامت الإدارة امجلاعية للمؤلفني و/أأو فناين الأداء السمعي البرصي؛ "2"

 منظامت الإدارة امجلاعية ملنتجي املصنفات السمعية البرصية؛ "1"

 بداعية املتعاونة ورشاكء المتويل ُكهيام.منظامت الإدارة امجلاعية للجهات الإ  "3"

دارة جامعية يعز  غالبًا وجود و  ىلتلفة من أأحصاب احلقوق اتخم  منفصةل للفئاتمنظامت اإ ىل  اإ والتطورات أأس باب اترخيية واإ
 الترشيعية والبىن التحتية احمللية.

 الرئيس ية يف البدلان املس هتدفة النتاجئ

ىل تقيمي   قابلية تطبيق اخليارين التاليني:يريم نطاق هذه ادلراسة اإ

 احلقوق؛ عىلالتفاوض امجلاعي  "2"

 الإدارة امجلاعية للحقوق. "1"

منا يُتفاوض  فاصو بوركيناحاليًا يف البدلان الأفريقية اتخمتارة ويه  احلقوق عىلالتفاوض امجلاعي ل يُطبق و وكينيا والس نغال. واإ
العقود عىل أأساس فردي. ول توجد، يف بعض احلالت، اتفاقات خطية أأو ل تتسم التفاقات ابلواوح الاكيف لإاتحة  عىل

 الانتفاع الاكمل ابحلقوق وخباصة يف البدلان الأجنبية.

بداعية التعاونية ورشاكء المتويل التفاوض  احلقوق يف  عىلامجلاعي ول تدمع ندرة امجلعيات والنقاابت القوية واملمثةل للجهات الإ
رساء أأساس متني  علهياتفاوض يُ البدلان املس هتدفة. ويف غياب عقود   ابلأمهية. فردايً  علهياللعقود املتفاوض جامعيًا، يتسم اإ

والس نغال، ل يمتتع أأحصاب احلقوق  فاصو بوركينا. ففي لالإدارة امجلاعية للحقوقوميهد الإطار الترشيعي الوطين الطريق 
منا يمتتعون حبق يف احلصول عىل السمعية  هيئات من  عادةل ماكفأأةالبرصية يف العديد من احلالت حبقوق انتفاع حرصية؛ واإ

التلفزيوين مثاًل. أأما يف كينيا، فيجوز لهيئات البث توزيع مصنفات مسعية برصية منشورة دون احلصول عىل موافقة  البث
صدار تراخيص أأحصاب احلقوق ودون مقابل يف احلالت اليت ل ت  اعية.امجلدارة الإ  مكنظامتوجد فهيا هيئات اإ

منظامت الإدارة امجلاعية  تُسمىوالس نغال،  فاصو بوركينا، با يف ذكل ةويف العديد من البدلان الأفريقية الفرنكوفوني
غراض متعددة منظامت" . أأيضاً  البرصيةاملصنفات السمعية اجال قوق يف مجيع اجالت املصنفات أأي يف احلوتدير  "الأ

نشا دارة جامعية مشرتكة مجليع أأحص ءوشهدت بعض البدلان الأفريقية الناطقة ابلإنلكزيية يف الس نوات الأخرية اإ ب امنظامت اإ
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دارة جامعية متثل احلقوق يف اجال يف  احلقوق املصنفات اجال املصنفات السمعية البرصية. أأما يف كينيا، فال توجد أأية منظمة اإ
 ية.السمعية البرص 

مكراكز تصفيف ويف العديد من البدلان الأفريقية، تعرض املصنفات السمعية البرصية عىل نطاق واسع يف مرافق صغرية 
ملنتجني الإرشاف عىل مجيع هذه العروض ا لأفراد ليتح وغريها. ويس  واملتاجر واملطامع واملؤسسات املالية واحلافالت  الشعر

قامالعامة.  اايف لإ ل سبب اإ دارة جامعية عىل مس تو  القارة وما ذكل اإ  تعزيزها. وأأ ة اإ

ىل الزايدة املطردة اليت يشهدها اس تخدام البيئة الرمقية والإنرتنت يف مجيع البدلان،  نونظرًا اإ صدار تراخيص  فاإ آليات اإ واع أ
فالم الأفريقية . وحتظى الأ أأمهية قصو ذو  واحضة للخدمات املتاحة "بناء عىل الطلب" واخلاصة ابملصنفات السمعية البرصية

 بشعبية واسعة يف العديد من الأسواق ويفرتض امتالك حقوق انتفاع اكمةل الواوح يف العقود والإدارة الفعاةل للحقوق.

 الرئيس ية تالاس تنتاجا

دارة أأحد الأهداف الرئيس ية للمرشوع هو " طار فعال ومتوازن وبنية حتتية ملامرسة واإ عداد اإ القامئة  الأعاملامليض قدمًا يف اإ
ماكانت الانتفاع الاكمةل الفكرية يف القطاع السمعي البرصيعىل حقوق امللكية  ىل حل متوازن اإ ". وس يكفل التوصل اإ

 للمنتجني واملاكفأأة العادةل للجهات الإبداعية املتعاونة يف الوقت ذاته.

ىل حتسني مجموعة من   امجلاعية. هتالحقوق واإدار املامرسات الفردية لوهتدف الاس تنتاجات الرئيس ية لدلراسة اإ

متويل علهياالعقود الفردية املتفاوض  التوجهيية أأو أأفضل املامرسات يف املبادئ .2  بني اجلهات الإبداعية املتعاونة ورشاكء ال

ليل عىل مجيع الرتاخيص الالزمة لصنع في م وتسويقه. وينبغي ادل" أأي احلقوقرخس عقود واحضة "تسلسل تُ  –
بداعية املتعاونة يف املاكفأأة العادةلكذكل للعقود أأن تكفل   الأعامل اتخمتلفة. للجهات الإ

 .اورةالقامئة عىل حق املؤلف واحلقوق اجمل الأعاملرحبية س يعزز ذكل  –

قامة الإدارة امجلاعية للحقوق السمعية البرصية .1  تعزيزها أأو اإ

دارة جامعية تراعي واع مجيع  هيلكيةترشيعية و  دوافعيف البدلان الثالثة املس هتدفة ُكها  – قوية لإقامة منظامت اإ
 أأحصاب احلقوق.

دارة احلقوق السمعية البرصية واامن املاكفأأة العادةل  – ىل واع ترشيعات وطنية مؤاتية لتعزيز اإ مثة حاجة اإ
بداعية املتعاونة  .للجهات الإ

صدار تراخيص فعاةل للخدمات الش بكية واخلدمات املقدمة "بناء .3  عىل الطلب" واع أآليات اإ

والأفالم الأفريقية مطلوبة يف  احمللية، تواع منصات ش بكية عىل الصعيدين الوطين والأفريقي لتقدمي الأفالم –
مرة واحدة فقط،  تدفعهيف العديد من احلالت لرشاكت أأجنبية لقاء مبلغ احلقوق تباع القارات الأخر  ولكن 

 يف املس تقبل. أأرابح حُتققانتفاع و  وبذكل يغفل أأحصاب احلقوق احملليني عن أأية أأوجه

ىل ممارسة فردية أأو  – صدار الرتاخيص الفعاةل اإ آليات اإ دارة قد تستند أ  جامعية للحقوق حبسب البدل.اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


