
 

ي أمريكا الالتينية
 
 1سوق الموسيقى ف

 صناعة الموسيقى الالتينية، بمجلة بيلبورد. والمسؤولة عن  رئيسالمن إعداد السيدة ليىل كوبو، نائبة 

 ملخص تنفيذي

ي عام 
 
ي  المبنيةالصادرة باللغة اإلسبانية و  "ديسابسيتو"، احتلت أغنية 2017ف

ي تصنيف أصيلعىل إيقاع التين 
 
 Hot المرتبة األوىل ف

، وهو  16، وظلت تحتل بقوة نفس المرتبة لمدة مجلة بيلبودر األمريكيةل 100
ً
 رقمعتبر اما أسبوعا

ً
 قياسي ا

ً
ي حينها.  ا
 
 ف

ي البورتوريكي لويس فونسي هذه و 
ي أداها المغن 

،  الريغيتوننجم مع األغنية النى ي التصنيف منذ صدورها قبل دادي يانكي
 
صعدت ببطء ف

ي نهاية المطاف أكبر الفيديوهاتبضعة أشهر 
 
 مشاهدة عىل اليوتيوب.  الموسيقية ، حنى أصبحت ف

ية.  جاستى  إىل بعد أن قرر  تدفع إىل المرتبة األوىللكنها لم   بيبر غناء األغنية عىل المرسح باللغتت   اإلسبانية واإلنجلب  

ي قبل ظهور "ديسباسيتو"، فإن األغنية فتحت موسيقى الالتينية للكان ه  ورغم أن
أمام  الباب المسدود بالطبع تأثب  عىل تصنيف األغان 

ي علها ش، أجديدة ثورة التينية موسيقية
 . عىل نحو مطرد  بالموسيقى  المولعت   تضاعف قاعدة المعجبت    مععرص البث التدفقى

 من عام و 
ً
ي تعرفة تينيأصبحت الموسيقى الال ، 2020اعتبارا

ي تؤدى بأنها  النى
 الموسيقى النى

ً
، أكبر أنواع الموسيقى باللغة اإلسبانية أساسا

ي العالم. 
 
 ف
ً
  تعتبر وبعد أن كانت نموا

ً
ي الفولكلورية،  بوتقةقديما

ازدهرت لتضم مجموعة مذهلة من األشكال الشعرية الرومانسية واألغان 
 األشكال واألساليب الموسيقية المتنوعة. واإليقاعات و أنواع الموسيقى الفرعية واألصوات والجنسيات 

ة، حيث   الالتينية بشعبية كبب 
ي  الريغيتونأصبح نجم وتحظ  اليوم الموسيقى

 عىل  البورتوريكي باد بان 
ً
 الفنانت   بثا

خدمة منصة أكبر
ي عام 

ي حت   كان ألبوم أغانيه المعنون  8.3، حيث بلغ عدد مرات بث أغانيه 2020سبوتيفاي ف 
هو  YHLQMDLGمليار مرة، ف 

ي جميع أنحاء العالما
 عىل الخدمة ف 

ً
 مليار مرة.  3.3 عىل عدد مرات بثه زاد ، حيث ألكبر بثا

ي الضوء عىل تزايد االطالع عىل الموسيقى الال 
. وتسلط إنجازات باد بان  ي المشهد العالمي

وتسارعت أوجه التعاون رفيع المستوى تينية ف 
ي العالم، حيث تحتل األسماء الالتينية بانتظام صدارة  الفنانت   الالتينيت   بت   

العالمية عىل  التصنيفاتوالفنانت   من مناطق أخرى ف 
زاد عدد  حيثهو أغنية "ديسباسيتو"  -خمن ما هو -مشاهدة عىل اليوتيوب عىل مر التاري    خالموسيقية اليوتيوب، فأكبر الفيديوهات 

 مليارات مرة.  7عىل  البث باسمها مرات 

، تحتل األسماء الالتينية عىل منصة سبوتيفاي نحو  ي
ي المائة من قائمة 20وبخالف باد بان 

ي كل  global 200 سبوتيفاي ف 
العالمية ف 

ي بالفت   أسبوع عىل سبوتيفاي، ف ي جر
 الخمسة األوائل الفنانت   رد ضمن و المغن 

ً
 صنف الثالثهو  . 2018منذ عام  عىل الخدمةاألكبر بثا

ي عام 
ي المذكور أعاله.  2020ف 

 بعد دراك وباد بان 

عات يالواليات المتحدة(، الذي يقيس المب ال يشملالتصنيف العالمي الجديد لمجلة بيلبورد )هناك مؤشر أبلغ إىل ذلك وهو أن  بل إن
ي 
 إقليم،  200يزيد عىل  فيما الرقمية والبث التدفقى

 
ي سبتمبر أ

ي مالوما Hawáiبأغنية إسبانية وهي أغنية  2020طلق ف 
حيث -للمغن 

ي التصنيف. 
 احتلت المركز األول ف 

اندا  ئ ي"الموسيقى هي  وكما أشار نجم هوليوود، لت   ما نيوال مب  نت أضق  الطابع  حطمشر القيود من خالل العروض الموسيقية، واإلنبى
ي بحيث أصبح العديد من كبار نجوم أمريكا الالتينية

ي العالم الديموقراطي عىل العرض الموسيقى
." هم نجوم ف   الموسيقى

ي الواليات المتحدة و 
ي اليوم عىل تزايد قبول الموسيقى الالتينية ف 

ي الالتين 
ها من القارات، وتسارع نمو البث ويتغذى المشهد الموسيقى غب 

ي أمريكا الالتينية؛ والزيادة ال
ي عدد الفنانت   الالتينيت   الذين هوشعبيته ف 

ىائلة ف  كات التسجيالت الكبر ي  يتعاقدون مع شر
ويتطورون ف 

 والجنسيات.  األساليبجميع أنحاء العالم؛ حيث يمثلون مجموعة واسعة من األنواع و 

 ل
ً
ي جميع أنحاء العالم،  التسجيالتوهو منظمة غب  ربحية تمثل مصالح صناعة  ،(IFPI) الفونوغرامات لصناعة الدوىلي  التحاد ووفقا

ف 
 من النمو عىل التواىلي ) 11حققت منطقة أمريكا الالتينية 

ً
( من حيث اإليرادات الناجمة عن الموسيقى وكانت أيضا 2020-2010عاما

 خالل تلك السنوات )ألغراض االتحاد الدوىلي 
ً
 الوسظ وأمريكا  وإكوادور  األرجنتت   من منطقة أمريكا الالتينية  تتكونأشع المناطق نموا

ازيل وباراغواي وأوروغواي و وب وبوليفيا  والبر ي  ومنطقة والمكسيك وكولومبيا  وشيىلي  ب   . (الكارينر

                                                
ي هذه الدراسة هي مسؤولية المؤلفة وحدها.  1

 
  وال يراد بهذه الدراسة أن تعكس آراء الدول األعضاء أو امانة الويبو. المعلومات المقدمة ف
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 لتقرير ا
ً
ي تقيم بالتفصيل اإليرادات الناجمة عن ، 2021لعام  الفونوغرامات لصناعة الدوىلي  التحاد ووفقا

الذي يعد األداة الوحيدة النى
ي كل بلد، 

 
ي عام  منطقة أمريكا الالتينيةإىل حد كبير كانت الموسيقى ف

 
، بنسبة  2020ف

ً
، حيث أنها % 15.9أكير المناطق نموا

ي تسجل 
ي العالم الت 

 
ي الرقم. المنطقة الوحيدة ف

 
 ثنائ

ً
 نموا

ي العالم المنطقة إىل ويرجع ازدهار 
 
ي الرقم "يث ح -%24.6-تحقيق أعىل معدالت النمو الرقمي ف

 ثنانئ
ً
يسجل كل سوق من األسواق نموا

ي 
 
ي أكبر أسواق المنطقةانعكس االتجاه التقد . و المنطقة"هذه ف

 
ازيل )وهي  صاعدي ف (، %17.1+(، والمكسيك )%13.1+: البر

 (. %40.9+واألرجنتت   )

ي  وبخالف البث
ي عام التدفقى

 
ي إيرادات 84.1 2020، الذي بلغ ف

 
 ف
ً
 مذهال

ً
 نموا

ً
% من إيرادات أمريكا الالتينية، سجلت المنطقة أيضا

ي  حقوق األداء
 %(. 9.4المزامنة )+%( وإيرادات 10.6)+ العلن 

ى نجوم جدد  تعاقد تزايد عدد مرات البث  يواكبو  كات التسجيالت الكبر ي جميع أنحاء القارة مع شر
 
ي التاري    خ ف

 
 لم نشهد ف

ً
. فأبدا

كات التسجيالت كل هذا العدد من الفنانت     تعاقد الحديث  ي المنطقة.  مع شر
 
ي ذات الوقت ف

 
 ف

ي اإليرادات رغم أن المنطقة 
 
 ف
ً
ي أمريكا الالتينية تزايدا

 
ي من تخفيض قيمة العملة واالضطرابات وقد شهد سوق الموسيقى ف

تعان 
ي  أسعار االجتماعية واالقتصادية وانخفاض 

 
اك ف ي البث االشبى

 . التدفقى

ي سبوتيفاي ش اال قيمة ف
 
اك الشهري ف ي الواليات المتحدة تبى

 
 ف
ً
. لكنهدوالر أ 9.99بلغ مثال اوح ت تبسبب تخفيض قيمة العمال  ا مريكي بى

ي معظم أجزاء أمريكا الالتينية بت   
 
 الوطنية إىل الدوالر.  تدوالر أمريكي بعد تحويل العمال  5.50و 5ف

ي أمريكا الالتينية مقارنة بمناطق أخرى مثل أوروبا. 
 
ي أقل ف

ي أن ما يحصل عليه المبدعون مقابل كل بث تدفقى
 مما يعن 

ي 
ي أمريكا الالتينية ال يزال معدل لصناعة الموسيقى بوجه عام، لكن  خب  منقذ وكان البث التدفقى

 للغايةالبث ف 
ً
فقد قارنة. مبال مرتفعا

  2020و 2019شهدت أمريكا الالتينية خالل عامي 
ً
ي جميع أنحاء العالم، وفقا

 لصناعة الدوىلي  التحاد لأعىل نسبة من إيرادات البث ف 
 . الفونوغرامات

ي التصنيفات العالمية. 
ي الوجود غب  المتناسب للموسيقى الالتينية ف 

 وينعكس ولع أمريكا الالتينية بالبث ف 

ي الالتينية
تغالية -فاألغان   باللغة اإلسبانية أو البر

ً
ي تكون أساسا

ي أي أسبوع نحو  -النى
  من التصنيف العالمي لسبوتيفاي %20-15تشكل ف 

Global top 50 chart . 

تغالية أو اإلسبانيةوعىل  ي الصادرة باللغة البر
ي أمريكا الالتينية، تمثل فيديوهات األغان 

ي  اليوتيوب، وهي منصة البث المفضلة ف 
ف 

ي من جميع المدخالت  %30من تصنيفات المنصة األسبوعية للموسيقى العالمية. ويشكل الفنانون الالتينيون  %30 المتوسط
ف 

ة ل قائمةال  مركز المليار مشاهدة.  يظهر فيه فنانون التينيونفيديو  65؛ فقد حقق مشاهدة األكبر  يوتيوبال فيديو  مقاطعالشهب 

 
ً
ي سبوتيفاي،  ووفقا

ي المنصة تمتلك قاعدة المستخدمت    المنطقة كانتللسيدة ميا نيجرن، مديرة منطقة أمريكا الالتينية ف 
 ف 
ً
األشع نموا

ي عام 
ي جميع أنحاء العالم ف 

" بالنسبة إىل سبوتيفاي. وبلغ عدد وهي ال تز  2019ف  كت   ال تشكل السوق "الرئيسي
ي  المشبى

ي سبوتيفاي ف 
ف 

كمليون  155 2020عام  ي أمريكا الالتينية.  ممنه %21، مشبى
 ف 

ي  كامل من  بارة أخرى، يوجد خمسعب
كت   ف 

ي أمريكا الالتينية. خدمة جميع المشبى
 سبوتيفاي بريميم ف 

 . بوجه خاص معجبت   مولعت   بها كذلك تستفيد الموسيقى الالتينية من 

ي دمائكم يجعلكم من أنتم بأنهم مرتبطون للغايةالالتينيون  يشعر " تقول جينيفر لوبب   
ئ ما يسب  ف  ويمنحكم هذه  ،بأصولهم. فهناك شر

، لكن  ي تمنحكم هذا الحماس." "إنها أشياء قديمة شائعة ترتبط بالالتينيت  
 ."حقيقة ا أنه الواقع هو الشعلة النى

ي معظم بلدان أمريكا الالتينية، تتخلل الموسيقى بشكل 
الهوس بالموسيقى قد كان الحياة اليومية، أكبر من كونها مجرد هواية. ف ساحقوف 

 
ً
ي الالتينية عامال

ي زيادة االستهالك واإلنتاج الموسيقى
 ف 
ً
 بهذه اللهفةالمنطقة. وإذا لم تكن المواقف بشأن الموسيقى الصادر عن حاسما

ي 
 أقل بكثب  ف 

ً
 . جميع الجوانبوالحماسة، لكانت المنطقة، بمشاكلها وحدودها العديدة، قد شهدت نموا

 
ً
ي Music 360 استقصائية لدراسة لفوفقا

كة النى احتكاك عاطفية ، تعد الموسيقى "نقطة عن الموسيقى الالتينية نيلسونأجرتها شر
ي أمريكا الالتينية" حيث يقر 

 من المجيبت   بأهمية الموسيقى بالنسبة لهم.  %90رئيسية ف 

:  حنى  نهمإ من ُسألوا  وقال ي االستماع إىل الموسيقى
 أكبر كل أسبوع ف 

ً
، مقابل  30ينفقون وقتا

ً
 قال ساعة  26.6ساعة أسبوعيا

ً
أسبوعيا

 .  المستمعون األمريكيون أنه يخصصونها للموسيقى
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ي جميع أنحاء أمريكا 
 
؛ وشيىلي والجمهورية  الالتينيةومن أمثلة األسواق المتنامية ف ي

 للبث التدفقى
ً
 مرتفعا

ً
ي تشهد نموا

باراغواي، النى
ي تتمتع بمشهد حيوي للفنانت   )قبل الجائحة( ةمزدهر  مشاهد موسيقية حيةالدومينيكية اللتت   تشهدان 

ةو ؛ وكولومبيا، النى  الذخب 
ة حيث ظهر  الموسيقية .  فنانون مثلخالل السنوات األخب  ي بالفت   ي وجر  مالوما وكارول جر

ى ي حت   أن نمو منطقة أمريكا الالتينية يرجع بشكل كبب  إىل أسواقها الكبر
 
ازيل والمكسيك واألرجنتت   -وف ي تحتل مرتبة ضمن  -البر

النى
ي العالمسأل ا

 
ين الرئيسية للموسيقى ف ة وأسواق -واق العرسر ة قوة يشكل النمو الموازي للعديد من بلدانها الصغب  ها الموسيقية الصغب 

 مضاعفة. 

ي المقابل
 
ية القادمة من بلدان مثل الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ظلت تسيطر وف  باللغة اإلنجلب  

عىل لسنوات ، رغم أن الموسيقى
ي  موجات

 
ي الوقت الحاىلي البلدان، فإن االستثمار العديد من اإلذاعة ف

 
ي ف

 
ة المحلية قد ف أدى إىل زيادة عدد الفنانت   المحليت    الذخب 

 ة. وأنواع الموسيقى المحلي

  ،
ً
ة بففمثال ة قصب 

ي لم تكن جهة فاعلة موسيقية عىل المستوى الدوىلي إال لفبى
ا وكارلوس فيفب   ضكولومبيا النى ل فنانت   مثل شاكب 
ي 
 
.  تكوينوجوانز، بدأت ف ي جميع أنحاء جيل جديد من الموسيقيت  

 
ي الجامعات ف

 
، أطلقت إدارات موسيقية ف وخالل العقدين الماضيت  

 مهندشي تسجيل ومنتجت   و ى تدريب فنانت   يجر البلد، حيث 
ً
، بل وأيضا ي عام ناشئت  

 
هم. وف  غب 

، جرى 2016موزعي ألحان وكبر
ي البلد  مدرسة موسيقية مهنية بوزارة التعليم 64تسجيل 

 
 . ف

.      يقول اق السوق األمريكي
ي اخبى

 أنه كان من الصعب علينا كمجتمع التين 
ً
ي وأنا أشعر  "إنه ليس شا

إننا نصنع التاري    خ اآلن كمجتمع التين 
ي لدينا كبالفخر الشديد ل

ة للغاية النى  من هذه الحركة الكبب 
ً
ي جزءا

 اآلن."ون 

ي أمريكا الالتينية تنافس اليوم 
ي البوب،  تصنيفاتأي فجودة الموسيقى المصنوعة ف 

ة ألغان  ايد  كبب  بيد  حيث تصنع الموسيقى بشكل مبى 
ة لم تتجاوز العرسر سنوات إىل البحث الذي اضطر  مهور جمهور الشباب ومن أجله، هذا الج ي مجال خالل فبى

عن فنانيه ونجومه ف 
ي 
ي وطنه. موسيقى البوب ف 

 أماكن أخرى ألنه لم يجد سوى قلة منهم ف 

 .  ازدهار الفنانت   اإلقليميت   عىل المستوى العالمي
ً
 وينعكس حاليا

ي  Global 200 chartتصنيف مجلة بيلبورد األمريكية  إطالقومنذ 
اير  27، وحنى 2020سبتمبر  19ف  ، وبورتوريكو 2020فبر

ي التصنيف، حيث بلغ متوسط عدد ثتشكل اإلقليم ال
 )بعد الواليات المتحدة( ف 

ً
ي األكبر تمثيال

.  34 ذكرها مرات ان 
ً
وهو ما مرة أسبوعيا

ة بعد الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة ي المرتبة التالية مباشر
  40وبلغ متوسط عدد مرات ذكرها  . جعلها ف 

ً
ي مرة أسبوعيا
ف 

 ، لكنها جاءت الثالثة بعد المملكة المتحدة والواليات المتحدة. Global Excl. U.S. chartالتصنيف األمريكي 

 )بعد الواليات المتحدة وبورتوريكو والمملكة المتحدة وكندا
ً
ي كانت اإلقليم الخامس األكبر تمثيال

( وعقب بورتوريكو، جاءت كولومبيا النى
ي تصنيف 

ي تصنيف 16ا حيث بلغ متوسط عدد مرات ذكره the Global 200ف 
 ف 
ً
. وكانت الرابعة األكبر تمثيال

ً
 theمرة أسبوعيا

Global Excl. U.S. chart 22، حيث بلغ متوسط عدد مرات ذكرها  .
ً
 مرة أسبوعيا

ي التصنيف
ازيل ف  مرة  2.5-2، حيث بلغ متوسط عدد مرات ذكر كال منها the Global 200 وأعقبها كال من إسبانيا وبنما والبر

 .
ً
 أسبوعيا

 ويضم الفنانون المحليون الذين يحققون نجاح
ً
ي )كولومبيا( وكاميلو )المكسيك( ونيكي نيكول  ا  سيش )بنما( وكارول جر

ً
عالميا

 .)  )األرجنتت  

 ،  فيما يخص الفنانت   المحليت  
ً
ي شعبية وإذا كانت أمريكا الالتينية قد شهدت ازدهارا

 طفرة ف 
ً
 أنواع الموسيقى فإنها قد شهدت أيضا

 المحلية. 

ي منصة 
ي ،" Deezerتقول السيدة ديبورا جوردان، رئيس إدارة أمريكا الشمالية وأمريكا الوسظ ف 

كة النى ي  ا الحظناه من األشياء المشبى
ف 

." و جميع أسواقنا هو أن الفنانت   المحليت   يجذبون   المستخدمت   المحليت  
ةأنواع الموسيقى تضم أكبر موسيقى  المستهلكة بدرجة كبب 

ي النورتينو وال
، والموسيقى الشعبية ف  ي األرجنتت  

اب ف  ؛ وموسيقى البى ي كولومبيا واألرجنتت  
ي المكسيك؛ وموسيقى الكومبيا ف 

باندا ف 
 كولومبيا. 

ي تشهد أشع وأعىل معدل نمو من حيث 
. وأمريكا الالتينية هي المنطقة النى ي إيرادات الموسيقى

 المنطقة النى
ً
تشهد أشع زيادة وهي أيضا

ي معدالت البث
ي تصنيفات البث واليوتيوب.  ف 

 ويحظ  المغنيون اإلسبان بتمثيل غب  متناسب ف 

ت ناجحة بمعدل أشع بكثب  من أي وقت مض  يتقلص زخم الموسيقى الالتينية. بل عىل العكس، فالمنطقة تنتج مصنفاوال يتوقع أن 
ي من جميع أرجاء المنطقة، من المكسيك وأمريكا الوسظ 

. ورغم تهديد وحنى وهذه المصنفات تأنى ي واألرجنتت   منطقة الكارينر
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ان بزيادة  يشب  تزايد االقتصادات غب  المستقرة واالضطرابات االجتماعية السياسية  نت واعتماد الهواتف النقالة، باالقبى النفاذ إىل اإلنبى
ي المستقبل المنظور. مواصلة النمو إىل تحصيل اإليرادات و  التعاقدات الجديدة للفنانت   

 
 ف

 ىل كوبولي

 

 


