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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة السابعة والثالثون

جنيف ،من  26إىل  30نومفرب 2018

منهجية إجراء دراسة عن خدمات املوسيقى الرقمية

اليت اع متدها اللجنة
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حتليل حق املؤلف املتعلق بالبيئة الرقمية

وفقاً ملا ورد يف ملخص الرئيس لدلورة السادسة والثالثني حلق املؤلف املعقودة يف مايو  2018بشأن حتليل حق املؤلف
املتعلق ابلبيئة الرمقية ،ر ّحبت اللجنة ابقرتاح الربازيل ادلاعي إىل إجراء دارسة أخرى والرتكزي فهيا عىل خدمات املوس يقى
الرمقية يف املراحل األولية ،مع إماكنية أن تيل تكل ادلراسة الحقا دراسات تمكيلية عن املصنفات السمعية البرصية واألدبية.
والمتست اللجنة من األمانة أن تعرض علهيا يف دروهتا السابعة والثالثني األساليب املزمع اتباعها إلجراء ادلارسة املذكورة.
وبناء عىل ذكل ،يُقرتح إجراء ادلراسة عىل أساس املهنجية والنطاق التاليني:

املهنجية
س يتبع إجراء دراسة النطاق اخلطوات التالية:
-

البحث األويل عن احلقائق/مجع البياانت الالزمة ،مبا يف ذكل مجع املعلومات املتاحة علناً عىل أساس طوعي
من مجيع اجلهات املعنية بقطاع املوس يقى (علامً بأنه ينبغي إرسال أي مساهامت إىل األمانة عىل
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-

تنظمي اجامتعات ش بكية وغري ش بكية مع األطراف املعنية ملناقشة النتاجئ األولية لعملية تقيص احلقائق عىل
أساس مواضيعي؛

-

قيام مجموعة من اخلرباءُ ،يراعى يف تكويهنا التوازن اجلغرايف ،بإعداد دراسة نطاق أولية عن اجملالني الرئيس يني
املبيَّنَني أدانه؛

-

تنظمي مؤمتر دويل لعرض دراسة النطاق عىل ادلول األعضاء يف الويبو (رهن إعادة النظر).

وس تقدِّم األمانة تقريراً مرحلياً عن إعداد دراسة النطاق يف لك دورة للجنة حق املؤلف تس بق أي مؤمتر دويل.

النطاق
س تجري دراسة النطاق اس تطالعا أوليا جملموعة من املوضوعات مهنا ما ييل:
-

وصف شامل لسوق املوس يقى الش بيك والامنذج التجارية الرئيس ية

-

سلسةل احلقوق  /ممارسات الرتخيص  /اإلدارة امجلاعية

العقود والرتاخيص اليت تدمع اخلدمات الرمقية واليت تقوم من خاللها األطراف املعنية (أي املؤلفون والنارشون وفنانو األداء
واملنتجون واملنصات) بنقل أو ممارسة أو تسييل حقوقها.
1

سلسةل القمية  /توزيع اإلاتوات

يقرتح هذا املوعد الهنايئ لتوفري املعلومات الالزمة لبدء ادلراسة .ويرحب بأية معلومات إضافية ترسل يف أي وقت خالل ادلراسة.
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حتقيق فهم أمعق ابإليرادات املتأتية من خدمات املوس يقى الرمقية ،ابلنس بة مجليع املشاركني يف القطاع اإلبداعي للموس يقى
(أي املؤلفون والنارشون وفنانو األداء واملنتجون واملنصات).
-

آليات مجلع بياانت عن اس تخدام املوس يقى واإلبالغ عن توزيع اجلعائل

املامرسات والتكنولوجيات القامئة لضامن الفعالية واملوثوقية يف تس يري األعامل التجارية ورصد الاس تخدامات وتوزيع اجلعائل.
[هناية الوثيقة]

