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 يةسبانبال : األصل
 2023مارس  13 التاري    خ: 

 دائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاللجنة ال

 واألربعون الثالثةالدورة 
 2023مارس  17إىل  13جنيف، من 

اح لتحليل حق المؤلف   المتعلق بالبيئة الرقميةاقتر

 ُمقدم من مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريب   
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ي األداءبشأن اإعالن 
ن
ن وفنان ي الويبو لصالح المؤلفي 

ن
 لمناقشة الدائمة ف

ي البيئة الرقمية. 
ن
ن الستغالل الموسيقى ف  والفناني 

، ا من المهم النهوض بمحتوى حق المؤلف وحقوق النسان ذات الصلة وتعزيزه ن ن الموسيقيي    ذلك حقوق الفناني 
ن
  األداء و ، بما ف

فنانن
ن  ن وغت  األساسيي  .  األساسيي    جدول األعمال الرقم 
ن
 ف

و،   بولت 
ات البداعية، تشارك مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريب   حب موسيقر ة لحماية الفن والتعبت  ن سالسا، المع الدعوة الممت 

 ،  
ينج   ، باتشاتا سونبوسا نوفا، ريغن ، كومبيا، تانجو، مامبو، سامبا، رومبا، ريت، كاليبسو، هواراتشا، ماريا، مت   

 . يتون، فاليناتو وباسيلو غش 

ن أمريكا الالتينية والكاريب   أنجبت ومنطقة  ية. فناني    رفاهية البش 
ن
ن عظماء، يساهمون بال شك كل يوم ف ن وموسيقيي  عالوة عىل و ومغني 

ا، فإن هوية الشعوب والجنسيات واحدة من المناطق اوألنها ذلك، 
ً
ها تنوع   التقليدي وأكتر

ن
  تتمتع بأكت  أشكال التعبت  الثقاف

لبر
ف بها الملكية الفكرية وحقوق النسان.    تعتر

 والمجتمعات ه  اليوم جزء من الحقوق الجماعية البر

نت، ال .1 مدتممعاهدتا الويبو لإلنتر
ُ
  عام  انعت

ن
ين.  ما من، ه1996ف   ذلك الوقت، حس   منجزات القرن العش 

ن
المعاهدتان  تنف

. ولك ين )، نحماية أصحاب الحقوق، مما مهد الطريق لتطوير االقتصاد الرقم  ن من اعتماد ه ( عاًما27بعد سبعة وعشر اتي 
ن تالمعاهد ة، والتحديات المتعلقة بال ي    السنوات األخت 

ن
جائحة وعدم تمكن واضعيها من التنبؤ بالدوامة التكنولوجية ف

  الوصول إىل المصنفات وكان لألداء المحم  بموجب حق المؤلف والحقوق المجاورة عواقب  واستخدام
ن
التقنيات الجديدة ف

  السوق. 
ن
 غت  مرغوب فيها ف

  كل مكان، وتو  .2
، أصبحت اآلن فن   أن الخدمات عند الطلب، وال سيما البث المباش 

، ببطء ولكن توىل  سيتمثل أحد التحديات فن
  قطاعات أكت  عىل بقوة، 

صبح أقرب يتحت "الحل الشامل"، ل ا عو حق التاحة مجمجعل وأكت  من سوق البث، مما يتسبب فن
 ل للجمهور منه إىل حق التوزي    ع. نقإىل حق ال

" وقت صي .3 ن ة و"محتوى من إنشاء المستخدمي    اغة ولم يكن من الممكن توقع ظهور منصات وسائط اجتماعية كبت 
 معاهدنر

وة الناتجة عن استهالك المحتوى المحم  بحق ت، أدهائلة"فجوة قيمة"  لكذوقد نجم عن الويبو.  ، المؤلف إىل أن التر
  تدع  أنها "المؤلفوالمحم  بموجب حق 

كات التكنولوجيا، البر تشارك محتوى فقط ، يتم تحويلها وتجميعها لصالح ش 
 "، و هامستخدمي

ُ
 جعل هذا المحتوى متاًحا للجمهور.  نميست ه  زعم أنها لت

  والية لجنة الويبو الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة ثالث )تب .4
ن الدراسات المنصوص عليها فن ( حاالت 3ي 

 تستحق الدراسة الدقيقة: 

  المنصات الرقمية.  (أ
 أهمية الموسيقر الالتينية فن

 األجر المخفض الذي يتقاضاه المؤلفون؛و  (ب

  األداء. و  (ج
 عدم وجود أجر لفنانن

  أمريكا الالتينية" ) المعنونيؤكد التقرير و  .5
و، نائبة الرئيس بكو   (، الذي أعدته ليال SCCR/41/4الوثيقة "سوق الموسيقر فن

 الالتينية بمجلة بيلبورد، تأثت  الموسيقر الالتينية عىل الرسوم البيانية العالمية مع أمثلة 
والمسؤولة عن صناعة الموسيقر

ن من بلدان منطقتنا    أمريكا الالتينية )...( . محددة لفناني 
  بث حجم فيها منطقة ومع ذلك، أبرز التقرير أنه فن

ر و مرتفع وأج تدفقر
  أمريكا الالتينية أكتر من المناطق األخرى  قد و  - منخفضة وحقوق أداء وإيرادات تزامن

  -زادت، من حيث النسبة المئوية، فن
وط تأثرت سلًبا ب  ". السوقش 

وط هذه     أوروبا أو كندا أو الواليات المتحدة األمريكية، ويال تؤثر بالتأكيد عىلش 
عىل اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف نبغن

 
ً
، خاصة

ً
  تتطلب حلوال

ها إحدى القضايا البر   تعليق لجنة حسبو  ألنهوالحقوق المجاورة أن تعتت 
، 17رقم  DESCما جاء فن

 بدع"م فإن معبن مصطلح
ً
ا أم جماع " المنتجات الفنية، سواء أكان رجل

ً
 ، ةأم امرأة أم فرد

ً
  ضمنا

ن أن بإمكان يعبن جميًعا المبدعي 
  يوفرها نظام حقوق النسان. 

 االستفادة من الحماية البر

6.   
  سوق الموسيقر الرقمية: االعتبارات االقتصادية والقانونية"فن

ن فن   أعدها األستاذان كريستيان إل "دراسة حول الفناني 
، البر

ن المنفعة التجارية التحقق بوضوح شديد )...(  كاسل وكالوديو فيجو، تم من أن قوى السوق كشفت عن اختالل ملحوظ بي 
  
ة نسبًيا البر   جميع أنحاء العالم، مقارنة بالمزايا المالية الصغت 

  األداء فن
  تحصل عليها منصات البث فيما يتعلق بفنانن

ة البر  الكبت 
 األداء.  و يحصل عليها فنان
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  و  .7
ن
  األداء، كما هو موضح ف

ن وفنانن اح لتحليل حق المؤلف المتعلق بالبيئة الرقمية"من وجهة نظر المؤلفي  الوثيقة )" اقتر
SCCR/31/4 ة مع ا، التفاوض مباش 

ً
( ودراسات السوق الالحقة، ال يمكن ألصحاب الحقوق هؤالء، مع استثناءات قليلة جد

. ألن حقوق ،الخدمات الرقمية العالمية مقدم   ن  هم تنتقل بشكل منهج   إىل المنتجي 

  األداء 
، يجد المؤلفون وفنانن ن و/أو غت   األساسيونبدون أي آلية دعم مؤسش  أن من المستحيل الحصول عىل  األساسيي 

  هذا الصدد، ومكافأة كافية وعادلة ومنصفة، أو توقيع اتفاقيات من شأنها أن تسمح لهم بمجموعة مستدامة من حقوقهم. 
ن
ف

، وتوقيع عقود عدم الحصول عىل واجهوا خطر إذ اك العديد من الشكاوى، كانت هن ن أجر، وكان عليهم قبول عرض المنتجي 
  كثت  من الحاالت، إىل ت

ن
يعود بالفائدة عىل مجمغ  المحتوى أو الوسطاء وهذا العالقات، ردي انضمام حقيقية، مما يؤدي، ف

 أصحاب الحقوق. عىل اآلخرين، ولكن ليس 

 ،   األداءوبالتاىل 
ن وفنانن ن  فإن حق التاحة الحرصي ليس له قيمة إضافية محددة للمؤلفي  . و/أو غت   األساسيي  ن  األساسيي 

تيب، و  .8 ن اآلخرين لهذا التر كات عت  الوطنية والمستخدمي  ن عديدة من العروض الفردية ممللتفاوض مع الش  ن يقدمون ماليي 
  وقت واحد، يريد 

ن
ن األشخاص ف   منطقتنا وغت   األساسيوناألداء  و وفنان فونمؤلاللجمهور من ماليي 

ن
ن ف ، إطاًرا قانونًيا األساسيي 

يعاتها الخاصة بها نحو يشمل  ن عىل الطالق، وتسمح للدول بمواءمة تش  أدوات أو آليات تضمن حقوقهم، دون أي تميت 
 ، وهو سمة من سمات حقوق النسان الفكرية. يةالتقدم

ن والموسيقي وري وضع الفناني    ذلك الفنون التقليدية، عىل من الرصن
ن
  الفنون الموسيقية، بما ف

ن
ن وأصحاب الحقوق ف ن والمغني  ي 

ة حبر مع مزودي خدمة التوزي    ع العالمية أو، عند  ها قدم المساواة وتمكينهم بطريقة تسمح لهم قواعد بالتفاوض مباش 
  صيل االقتضاء، تح

مكافأة عادلة الستخدام أو استغالل العروض الموسيقية، وه  مكافأة ال يمكن إلغاؤها بالعقود، مع األخذ فن
ا للنظام الدوىل  الذي يحكم بلدان هذه المنظمة العالمية، وج

ً
  يجب أال تفشل العقود  د و االعتبار، وفق

 من المعايت  البر
حد أدنن

  مراعاتها 
 . الخاصة فن

  ا
  مكافأة عادلة ومنصفة و لبيئة الرقمية ال تزال مجرد وهم. الحقوق الحرصية فن

 سيكون الحق فن
ً
 دحل

ً
ًما للدفاع عن و فعاًل

اف به   األداء عىل المنصات الرقمية عندما يتم االعتر
ن وفنانن .  ا مصالح المؤلفي    القانون الدوىل 

 بشكل كامل وفعال فن

ة، مثل المنشورات المتعلقة   غالًبا ما تنفذ  وقد أظهرت أنشطة الويبو األخت 
 بآليات إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة، والبر

ا لمحتويات الحقوق، ن بمشاركة العديد من الدول األعضاء المهتمة، أن مثل هذه اآلليات، إ
ً
تم تنفيذها بشكل صحيح ووفق

  األداء. و أداة مفيدة  يمكن أن تكون
  ذلك فنانن

، بما فن ن  فعالة ومرنة لحماية حقوق المبدعي 

  عقدت بعد ظهر أمس، أتيحت لنا الفرصة للتعرف عىل النماذج المختلفة المطبقة عىل 
ا للجلسة العالمية البر

ً
البث وفق
  ال

، لل تدفقر   ونرى أن موسيقر
ا عن حلول، فن

ً
وري، ضمن األدوات أو اآلليات المختلفة المقدمة، مواصلة التحليل بحث من الرصن

  إطار مبدأ المعاملة بالمثل الدوىل  الذ
يعات الوطنية من أجل التنفيذ الفعال لحق النسان فن ي يسهل التنسيق السيادي للتش 

  يمتلكها كل فنان أو مؤلف بصفته صاحب حقوق. 
 االستفادة من استخدام البداعات والعروض البر

  الحصول عىل أجر للم
، لدارة الحق فن  

ي    ع وطبن   يمكن تكييفها مع كل تش 
  األداء. هناك العديد من األدوات، البر

ن وفنانن ؤلفي 
عية  لكذو  اهة والش  ن ا للمبادئ التوجيهية مثل الشفافية والنصاف والتضامن والتن

ً
اف السلطات الوطنية المختصة ووفق بإش 

ن والكفاءة، مثل، الدارة الجماعية أو أي آلية أخرى قد   لحقوق. تراها البلدان مالئمة لوغياب التميت 

  مجموعة بلدا
بأن من الممكن بناء إجماع متبادل لضمان المحتوى  عا نتقعىل ان أمريكا الالتينية والكاريب   إن الدول األعضاء فن

  األداء، وضمان 
ن وفنانن اح لتحليل ة مكافأحصولهم عىل الرسم  والمادي لحقوق المؤلفي  عادلة، بما يتفق تماًما مع أهداف اقتر
 (. SCCR/31/4الوثيقة ) حق المؤلف المتعلق بالبيئة الرقمية

ح مجموع   جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف  تنا لذلك، تقتر
إدراج المبادرة، المقدمة لتصبح كبند منفصل، فن

ن  احات والبحث عن حلول فعالة وعادلة لتأمي  ن حقوق والحقوق المجاورة وتطلب من أمانة الويبو تقديم اقتر   و المؤلفي 
فنانن

  البيئة الرقمية. 
 األداء فن
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 خو 
ً
  وجوب معالجة حق المؤلف والحقوق ، تاما

ن
تحث مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريب   هذه اللجنة عىل النظر ف
ا  مستمر المجاورة كجزء من جدول األعمال السنوي للجمعية العامة للويبو، مع اتباع نهج 

ً
تجاه هذه القضية، ألنها ليست حق

ا حق من حقوق النسان ال
ً
وتوكوالت المتعلقة  محميةفكرًيا فحسب، بل ه  أيض   مختلف المعاهدات واالتفاقيات والت 

ن
ف
  ينطوي عليها استغالل الحقوق وتعميق

اف بالفوائد البر وتوسيع نطاقها والسيطرة عليها، من أجل وضع حد للتآكل  ها باالعتر
  
ن
و وضع يقوض بشكل تقدم تقنيات االتصال والمعلومات، وهجراء حق المؤلف والحقوق المجاورة، جوهر الذي يحدث ف

  
ن
ن ف ن والفناني  وع للمبدعي  ايد الحق المش  ن  مكافأة عادلة. الحصول عىل متر

 ]نهاية الوثيقة[


