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ملخص دراسة النطاق بشأن تعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض 
 1األفريقية البلدان

عدادمن   خبريي الويبو الاستشاريني الس يد برتران موليه والس يد بنوا مولر اإ

حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص دراسة النطاق بشأأن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو  .2
اذلي وافقت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  CDIP/9/13وبعض البدلان الأفريقية، املنجزة يف س ياق املرشوع 

 .5025)اللجنة( يف دورهتا التاسعة املعقودة يف مايو 

والس يد بنوا مولر، خبري  ، اململكة املتحدة،Narval Mediaوأأعد هذه ادلراسة الس يد برتران موليه، ماكل رشكة  .5
يف متويل املواد السمعية  حاليا يه تقّيم ادلور اذلي تؤديه امللكية الفكريةيف جمال تكنولوجيا املعلومات واخلدمات، بلجياك، و

نتاهجا وتوزيعها يف ثالثة بدلان   ويه بوركينا فاصو وكينيا والس نغال. مس تفيدةالبرصية واإ

منية وامللكية الفكرية  .3 ن اللجنة املعنية ابلت اإ
ىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 ثيقة.مرفق هذه الو 

 ]ييل ذكل املرفق[

                                                
1

آراء أأمانة الويبو أأو أأي من ادلول الأعضاء يف املنظمة.  آراء املؤلفني وليست ابلرضورة أ  الآراء املعرب عهنا يف هذه ادلراسة يه أ
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 ملخص معيل

طار مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  أأجريت "تعزيز القطاع السمعي البرصي  CDIP/9/13هذه ادلراسة يف اإ
وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان الأفريقية" ويه متثل النتيجة الأوىل للمرشوع. وحتتوي هذه ادلراسة عىل تقيّي لدلور 

نتاهجا وتوزيعها يف ثالثة بدلان مس تفيدة من حاليا اذلي تؤديه امللكية الفكرية  يف متويل املصنفات السمعية البرصية واإ
وتقيّي املرشوع، كام أأهنا حتتوي عىل تقيّي للمعامالت القامئة عىل حقوق امللكية الفكرية اخلاصة بعملية صناعة الأفالم؛ 

ىل لتحدايت املطروحة ل   زايدة الفاعلية يف الانتفاع ابمللكية الفكرية يف هذا امليدان.واقرتاح للحلول الرامية اإ

ليه ابعتباره "معيارا دوليا" يف املعامالت القامئة عىل حق املؤلف يف القطاع ويصف اجلزء الأول من ادلراسة ما ميكن الإ  اشارة اإ
جراء تقيّي موضوعي للمجالت اليت  السمعي البرصي. والغرض من وصف هذا املعيار يف س ياق هذه ادلراسة هو تيسري اإ

دمع تطوير قطاع احملتوى السمعي عىل  هيا املرشوع بشلك يقدم املساعدةينبغي أأن تشلك الأولوية اليت ميكن أأن يركز عل
 البرصي املفحم ابحليوية يف البدلان املعنية.

وحيتوي اجلزء الثاين عىل تقيّي رسيع للشؤون الهيلكية وملسائل حق املؤلف يف القطاعات السمعية البرصية يف البدلان 
ل يف اجلزء الأول التقيّي مع املعيار ادلويل املفصم  املشاركة يف املرشوع )بوركينا فاصو وكينيا والس نغال(. ومن اشأأن مقارنة هذا

أأن يساعد عىل حتديد اجملالت اليت ميكن أأن تساعد فهيا اخلربة ادلولية عىل رمس مالمح الاسرتاتيجيات واملامرسات احمللية 
 مالمح البنية التحتية املكيفة مع الس ياق احمليل لبلوغ احلد الأقىص من املعامالت القامئة عىل امللكية الفكرية، وعىل رمس

 القانونية لتطوير القطاع السمعي البرصي وتعزيزه.

ىل مساعدة أأمانة الويبو وادلول الأعضاء فهيا عىل حتديد نطاق  ويتضمن اجلزء الثالث الاس تنتاجات والتوصيات الرامية اإ
طار املرشوع والإجنازات احملققة الأعامل  ىل اخلربة ادلولية من أأجل يف اإ  حتقيق الفائدة العملية لالحتياجات احمللية.استنادا اإ

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


