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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 17 :فرباير 2016

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة السابعة عشرة

جنيف ،من  11اإىل  15أأبريل 2016
تعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البلدان األفريقية  -املرحلة الثانية

من اإعداد ا ألمانة
 .1يتناول مرفق هذه الوثيقة ،اذلي يتضمن اقرتاح مرشوع لتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو
وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية ،التوصيات  1و 2و 4و 10و 11من جدول أأعامل الويبو للتمنية .وتبلغ التلكفة املقدرة

للمرشوع  540 000فرنك سويرسي ،تتعلق  430 000فرنك سويرسي مهنا بتاكليف خالف املوظفني و 110 000فرنك
سويرسي بتاكليف املوظفني.

 .2اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل النظر يف مرفق هذه الوثيقة واملوافقة
عليه.
[ييل ذكل املرفق]
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توصيات جدول أأعامل التمنية  1و 2و 4و 10و11
وثيقة املرشوع
.1

املرفق

ملخص

رمز املرشوع

DA_1_2_4_10_11

العنوان

تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية  -املرحةل الثانية

توصيات جدول أأعامل التمنية

التوصية ا ألوىل

جيب أأن تمتزي أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية بعدة مزيات ومهنا أأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب
وشفافة ويه تأأخذ بعني الاعتبار ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل وجه
اخلصوص فضال عن تختلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول ا ألعضاء ،وينبغي اإدراج الأنشطة يف أأرر ممنية
لس تكامل الربامج .ويف هذا الصدد ،ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأليات تسلميها ومعليات تقيميها
خاصة بلك بدل.

التوصية الثانية

تقدمي مساعدة اإضافية للويبو من خالل تربعات املاحنني وإانشاء صناديق اتنامنية أأو صناديق أأرر للتربعات داخل
الويبو لفاتدة البدلان ا ألقل منوا عىل وجه اخلصوص ،مع الاس مترار يف اإعطاء أأولوية كرب لمتويل ا ألنشطة يف أأفريقيا
بفضل املوارد من داخل ومن خارج املزيانية للهنوض بعدة جمالت ،مهنا الانتفاع القانوين والتجاري والثقايف
والاقتصادي ابمللكية الفكرية يف البدلان املذكورة.

التوصية الرابعة

التأأكيد بشلك خاص عىل احتياجات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي
والصناعات الثقافية ،ومساعدة ادلول ا ألعضاء ،بطلب مهنا ،عىل وضع الاسرتاتيجيات الورنية املناس بة يف جمال
امللكية الفكرية.

التوصية العارشة

مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الورنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض
يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوامن
عادل بني حامية امللكية الفكرية واملصلحة العامة .وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت
ا إلقلميية ودون ا إلقلميية املعنية ابمللكية الفكرية.

التوصية احلادية عرشة

مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الورنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل
ودمع تطوير البىن التحتية الورنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا لكّام اكن ذكل مناس با ووفقا لرتصاص الويبو.

وصف موجز للمرشوع

متثل اس تدامة صناعة ا ألفالم والتليفزيون (املشار اإلهيا لحقا ابمس "القطاع السمعي البرصي") حتداي تمنواي همام ،بيامن
تشلك الهجرة الرمقية اإىل أأفريقيا فرصة هممة حتفز قطاع ا ألفالم احمللية واقتصاد احملتو السمعي البرصي.
و أأبرمت املرحةل الأوىل من املرشوع الوارد يف الوثيقة  CDIP 9/13أأن حق املؤلف يف الس نغال وبوركينا فاصو
دورا هامش ًيا يف متويل ا ألفالم بل ويف اس تغالل  /توميع املصنفات السمعية البرصية.
وكينيا يؤدي ً
ومل يمتتع أأحصاب املصاحل يف اجملال السمعي البرصي بوعي ٍ
اكف بأأمهية حق املؤلف ول ابلقدرة عىل الوصول اإىل
تدريبات قانونية متخصصة ول اإىل املوارد والاستشارات يف هذا اجملال .ونتيجة ذلكل عادة يؤدي غياب العقود
عادة اإىل الشك يف ملكية احلقوق ما هيدد فرص المتويل والاستامثر بسبب الإجراءات .ونتيجة لعدم كفاية فرص
اقتصاداي.
التوميع والاس تغالل ،ل تكفي العاتدات اليت يكتس هبا أأحصاب احلقوق بدورها لمتويل صناعة جمدية
ً
فرصا حقيقية لتعزيز القطاع ،غري أأنه ل بد من أأن تستند هذه العملية اإىل
وميثل الانتفاع الأكفأأ حلق املؤلف ً
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تغيريات بنيوية تواكهبا.
ويسعى هذا املرشوع اإىل أأن يوفر ملهنيي ا ألفالم أأدوات معلية لتحسني اس تخدام اإرار حق املؤلف يف متويل اإنتاج
ا ألفالم وإااتحة فرص لتأأمني تدفقات ادلخل من خالل حتسني املامرسات التعاقدية؛ وحتسني اإدارة احلقوق؛ وتأأمني
التوميع؛ وتأأمني تدفقات ادلخل من خالل وضع سالسل ِقمية قانونية .وتُنشئ املرحةل الثانية من املرشوع ممخًا
جديدً ا هيدف اإىل تعزيز اس تدامة املرشوع وفعاليته .وسوف تس تفيد هذه املرحةل من املرحةل الأوىل اليت وضع
اللبنات ا ألوىل لإذاكء الوعي وبناء املعارف الرضورية بشأأن الانتفاع من امللكية الفكرية يف القطاع ،ولتوفري ادلمع
املس متر اإىل املامرسني ،ويظل هذا ادلمع رضوري لتحقيق نتاجئ ملموسة عىل مس تو املامرسات املهنية.
الربامج املنفذة

برانمج 3

وصالت ملزيد من الربامج
ومرشوعات جدول أأعامل التمنية
املتعلقة

الربامج  9و 11و 15و 16و17

وصالت للنتاجئ املتوقعة يف الربانمج
واملزيانية

برانمج 3
قدرات وهمارات حمس نة لتحقيق فعالية اس تعامل وإادارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جمال متويل احملتو السمعي
البرصي والاس تغالل القانوين ،ه ،ودلمع تمنية القطاع السمعي البرصي احمليل يف هذا العرص الرمقي ،مع مراعاة
الهنوض ابلتمنية الاقتصادية والاجنامعية والثقافية.

مدة املرشوع

 30شهراً

مزيانية املرشوع

تلكفة املوظفني 110 000 :فرنك سويرسي
تلكفة خالف املوظفني 430 000 :فرنك سويرسي
اجملموع 540 000 :فرنك سويرسي
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.2

وصف املرشوع

.1.2

نتاجئ املرحةل الأوىل

رورت املرحةل ا ألوىل معارف متعلقة ابس تعامل نظام امللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي ،ول س امي لفاتدة بناء سلسةل قمية خاصة ابحلقوق بغية
جذب الاستامثرات ،وجنح هذه املرحةل يف حتقيق اإدراك الإماكانت اليت تتيحها امللكية الفكرية .ونفذ املرشوع مبادرات سامه يف أأرر وهيالك تتعلق
حبق املؤلف ،ول س امي من خالل التأأثري عىل القوانني والس ياسات ذات الصةل ودمع العمليات القامئة عىل حقوق امللكية وإادارهتا من خالل منظامت الإدارة
امجلاعية يف كينيا والس نغال ،فضال عن تطوير قدرات منظمة الإدارة امجلاعية القامئة يف بوركينا فاصو .وابلنظر اإىل اخنفاض مس توايت الوعي ،واجه املرشوع
حتدايت يف اإحداث تغيري كبري مضن اجلدول الزمين املُحدّ د والبالغ  32شهرا .غري أأن التعقيبات أأشارت اإىل وجود أأمثةل عىل التغيريات املرغوب فهيا ،ومن
بيهنا ما ييل :بد أأ املامرسون تلقي معارف ومهنجيات معلية متكنوا من تضميهنا يف ممارساهتم املهنية اليومية عىل حنو ُمج ٍد ،بل وبد أأوا ابلتوسع يف اس تعامل العقود
يف صفقات المتويل والتوميع .انظر :تقرير التقيمي ،الوثيقة .CDIP17/1

 .2.2أأهداف املرحةل الثانية
ميثل ظهور قطاع مسعي وبرصي حيركه السوق فرص فريدة لتحقيق التحول الثقايف والاجنامعي يف أأفريقيا من خالل تطوير البنية التحتية وجذب الساحئني
والاستامثر وإاجياد فرص العمل .فهو من أأكرث أأصول الاقتصاد املعريف اإبداعا ،كام يعترب قطاعًا ابلغ ا ألمهية يف منو أأفريقيا وتمنيهتا اقتصاداي ،كام شهد عىل ذكل
اإعالن دااكر املعين ابمللكية الفكرية من أأجل أأفريقيا ،اذلي اعمتده املؤمتر الوماري املنعقد يف دااكر ابلس نغال يف الفرتة من  3اإىل  5نومفرب :2015
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/en/ompi_pi_dak_15/ompi_pi_dak_15_declaration.pdf
وقد دفع انتشار التكنولوجيات احلديثة صانعي ا ألفالم املس تقلني اإىل اقتحام ا ألسواق العاملية و أأثر أأيضا عىل قمية حقوق امللكية الفكرية اخملتلفة يف صناعة
ا ألفالم .ويف الوق نفسه يواجه سوق املصنفات السمعية البرصية يف أأفريقيا حتدايت هاتةل ،يشهد علهيا التحول اإىل التليفزيون الرمقي وأاثره البعيدة ،وهو
التحول اذلي سوف يدمع مايدة ملحوظة يف عدد القنوات عرب القارة بأأرسها كام يدمع منو خدمات مسعية وبرصية أأرر مثل الفيديو حسب الطلب عن
رريق الإنرتن أأو خدمات التلفام عرب بروتوكول الإن نرت مبا يف ذكل اخلدمات املصممة للهواتف اذلكية.
فرصا جديدة أأمام احملتو احمليل ،أأعرب املامرسون عن انشغاهلم بشأأن اس تدامة هذا السوق رسيع
وعىل الرمغ من أأن البنية التحتية الرمقية اجلديدة تتيح ً
أ
ال
التطور اذلي ل يزال تسوده املنشأت الصغرية واملتوسطة ،وبشأن سوق الإعالن اذلي يتسم ابلركود و رشاكت السمعية البرصية الصغرية غري القادرة عىل
احلصول عىل ترريص حملتواها بأأسعار مس تدامة يف السوق بسبب ضعف هماراهتا وافتقارها للبىن التحتية ادلامعة .ويشلك التحول الرمقي فرصة لإعادة
تنش يط صناعة ا ألفالم احمللية واقتصاد احملتو السمعي البرصي مما ميكن من دجمه يف س ياسات التمنية .وينبغي أأن تتوسع البدلان يف اجلهود اليت تبذلها محلاية
مصاحل الصناعات السمعية البرصية اخلاصة هبا ،بناء عىل ممارسات معرتف هبا لتعزيز الثقة يف الاستامثر ومتكني جممتع املبدعني من تعظمي قمية أأصولها
الإبداعية.
وشهدت الويبو عىل مدار ا ألشهر املاضية رلب ًا مزتايد ًا عىل املشاركة يف املرشوع ،من خالل الإعراب الرمسي عن الاهنامم ابملشاركة .واس تجاب اإدارة
املرشوع اإىل هذه الطلبات ابلسامح لعدد حمدود من املراقبني من ثالثة بدلان (ويه كوت ديفوار و أأوغندا واملغرب) ابملشاركة يف بعض ا ألنشطة التدريبية.
ولكن اإذ يستند املرشوع اإىل هنج قامئ عىل الس ياق احمليل يف لك بدل ،وإاذ مت تصمميه للتعامل مع الواقع الورين ،فلن يكون من اجملدي مض مجيع البدلان
املرحشة حت مظةل مزيانية املرشوع املقرتح ومدته.
وهتدف املرحةل الثانية من املرشوع اإىل توحيد النتاجئ ا ألولية ،مع البناء عىل الزمخ القامئ واخلربات املكتس بة يف املرحةل ا ألوىل بغية تعزيز تمنية القطاع
السمعي البرصي عىل الصعيد احمليل مع توفري قدر أأكرب من اليقني القانوين.
وهتدف املرحةل الثانية اإىل حتقيق ا ألهداف التية:
تطوير القطاع السمعي البرصي دل البدلان املس تفيدة من خالل اإضفاء الصفة الاحرتافية عىل فهم التأأثري املتبادل بني نظام امللكية
.1
الفكرية والقطاع وتعميق فهم املبدعني والفنانني لهذا الأمر ،حيث ميكن اإدارة الأصول القامئة عىل امللكية الفكرية عند صياغة رطط العمل/
اسرتاتيجياته أأ ثناء املراحل الرتيس ية يف معلية صناعة الأفالم؛
دمع تطوير احملتو احمليل وتوميعه من خالل التدريب عىل همارات معزمة متكن املنشأت الصغرية واملتوسطة من تأأمني تدفقات الإيرادات من
.2
ا ألسواق احمللية وادلولية؛
تعزيز رحبية العمليات القامئة عىل حق املؤلف من خالل حتسني همارات اإدارة أأصول امللكية الفكرية ،وا ألرر القانونية ،والكفاءات املؤسس ية
.3
احملس نة من خالل تطوير البنية التحتية بشلك خاص؛
اإذاكء احرتام حق املؤلف.
.4
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اسرتاتيجية التسلمي للمرحةل الثانية

.2.2

تنطوي املرحةل الثانية من املرشوع عىل ما ييل:
.1
.2
.3
.4

اتباع هنج خاص بلك بدل عىل حدة لتوفري دمع تخصص للك بدل من البدلان املس تفيدة؛
حتسني املشاركة ا إلقلميية وفامي بني البدلان بغية حفز تبادل اخلربات عىل حنو فعال وحتسني عالقات التأمر فامي بيهنا؛
اس هتداف البدلان املس تفيدة ويه :الس نغال وبوركينا فاصو وكينيا؛
مض بدلين اإضافيني وهام املغرب وكوت ديفوار اإىل اسرتاتيجية التنفيذ.

يستند ارتيار هذان البدلان الإضافيان اإىل مشاركهتام السابقة بصفة مراقب يف املرحةل ا ألوىل من املرشوع وإاىل املرحةل املتقدمة اليت وصل اإلهيا
الس ياسات وا ألرر املؤسس ية اخلاصة ابملواد السمعية البرصية ،وهو الوضع اذلي يعزم تبادل اخلربات و أأفضل املامرسات فامي بني البدلان وبعضها البعض.
وعىل مدار املرحةل ا ألوىل المتس املامرسون ابنتظام الانتفاع من ممارسات وخربات أأسواق أأفريقية أأكرث نض ًجا.
وسوف تتحقق أأهداف املرشوع من خالل توليفة من أأنشطة تكوين الكفاءات والتدريبات يف املوقع وتطوير  /اس تعامل مواد تعلميية مناس بة مبا يف ذكل
برانمج للتعلمي عن بعد عن حق املؤلف ملهنيي قطاع ا ألفالم يف أأفريقيا .وسوف توضع املرحةل ا ألوىل من برانمج التعمل عن بعد القامئة عىل مهنجية التعمل
الإلكرتوين يف صيغهتا الهناتية أأثناء املرحةل الثانية ومن املنتظر اإدماج مادة اإضافية خاصة حبلقات العمل التدريبية اجلديدة يف التدريب الإلكرتوين بغية اإثراء
مضمون ادلورة .وسوف توضع كذكل وحدة خاصة حبق املؤلف للمحامني املتخصصني يف املواد السمعية البرصية لإكامل املكون اخلاص ابلتعمل عن بعد يف
املرشوع .وسوف تتوجه هذه الوحدة اإىل حماميي حق املؤلف اذلين حيتاجون اإىل تعزيز هماراهتم املهنية الرضورية ملعاونة أأحصاب املصاحل يف القطاع السمعي
البرصي احمليل يف أأفريقيا.
وسوف يمت تنفيذ املرشوع عىل أأساس التعاون مع اخلرباء الاستشاريني اخلارجيني ا ألفارقة وادلوليني املشهود هلم ابخلربة املهنية ،واملنظامت املتخصصة العامةل
يف القطاع السمعي البرصي ،و أأحصاب املصاحل الررين .وسوف يمت اإنشاء صفحة خاصة عىل ش بكة الإنرتن ويمت حتديهثا ابنتظام بغية اس تحداث ش بكة
من همنيي قطاع ا ألفالم يف البدلان املس تفيدة .وسوف توفر الصفحة معلومات قانونية ذات صةل ابلقطاع السمعي البرصي واملرشوع فضال عن أأي
معلومات أأرر ذات صةل ابلسوق.
وسوف يؤمن املرشوع التنس يق الفعيل مع البدلان املشاركة من خالل التعاون مع عدد حمدد من نقاط التنس يق .ولضامن حتقق نتاجئ املرشوع بنجاح ،ير
امجليع أأنه ينبغي أأن يمتتع القامئون عىل نقاط التنس يق مبعرفة جيدة ابملرشوع وبعالقات معل قامئة مع أأحصاب املصاحل يف اجملال السمعي البرصي يف املنطقة
و أأن يتحلوا مبهارات اإدارة املرشوع وهمارات احلوار .وسوف توضع اسرتاتيجيات تنفيذ املرشوع عىل املس تو ال ُقطري عند بداية املرحةل الثانية من
املرشوع ،وتشلك هذه الاسرتاتيجيات أأساس التنفيذ .وسوف توفد بعثة لتقيص احلقاتق يف حاةل الرضورة ومن مَث سوف يمت حتديث الاسرتاتيجية عىل
حنو منتظم.
النشاط  :1ادلراسة
أأبرمت املرحةل ا ألوىل غياب البياانت الإحصاتية اخلاصة حبق املؤلف يف القطاع السمعي البرصي يف البدلان املس تفيدة .وذلا من املقرتح اإجراء دراسة
جدو لتحديد مصادر املعلومات القامئة ،وتقيمي احتياجات السوق واقرتاح هنج مس تدام جتاه مجع البياانت من شأأنه أأن يتناول رشط شفافية هيلك السوق
السمعي البرصي املتطور.
النشاط  :2التدريب والتمنية املهنية :الاستامثر يف ا ألشخاص
سوف ُجتر أأنشطة تدريبية و أأنشطة لإذاكء الوعي وسوف يمت تكييفها مبا يتوافق مع مس توايت الوعي والقدرة دل أأحصاب املصاحل احملليني لتحقيق
الاس تعامل الاسرتاتيجي حلق املؤلف ،ول س امي فامي يتعلق ابلتكنولوجيا الرمقية ،من قبيل التليفزيون الرمقي والإن نرت  ،حبيث يدر الإرار القانوين للملكية
الفكرية ً
اقتصاداي .وسوف يُدمج همنيو القطاع السمعي البرصي من البدلان املس تفيدة اجلديدة يف هذه ا ألنشطة .وسوف تس تفيد
دخال يدمع الصناعة احمللية
ً
لق
املرحةل الثانية من التدريبات السابقة بل وتسعى اإىل توحيد خربات املامرسني ا ألساس يني املشاركني يف سلسةل ا مية للقطاع السمعي البرصي ،مثل اخملرجني
واملنتجني واملومعني ،مع اس هتداف املشاركة مبارشة وأأكرث اإنتا ًجا لفئات جديدة حمددة من أأحصاب املصاحل من بيهنا:
-

احملامون و أأعضاء النيابة العامة؛
هيئات الإذاعة واجلهات املنظمة للبث؛
قطاع المتويل والقطاع املرصيف؛
منظامت الإدارة امجلاعية و أأعضاءها.
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ومن بني ا ألهداف اكتساب املامرسني القدرة عىل التفاوض الفعال بشأأن الرشوط املالية والاشرتارات فضال عن اكتساب املصداقية دل قطاع المتويل
ومعرفة هذا القطاع هبم .وسوف تس تفيد اجللسات من ادلراسات الإفرادية اليت تتناول مساتل من قبيل ما ييل :توثيق حق املؤلف ،والعقود واملعامالت
القامئة عىل حق املؤلف ،واتفاقات ما قبل البيع واتفاقات المتويل ،وترريص املصنفات السمعية البرصية لهيئات الإذاعة ومنصات الإنرتن  ،وفهم سلسةل
القمية اخلاصة ابحلقوق وا ألسواق الثانوية (املتاجر اخلاصة والفيديو) اخل ...وسوف تُنظم ادلورات التدريبية لكام أأمكن عىل املس تو ا إلقلميي يف املنارق
الريفية يف البدل ،ويه املنارق اليت راملا مل حيظ فهيا املامرسون يف اجملال السمعي البرصي ابهنامم يُذكر دلمعهم.
النشاط  :3دمع ا ألرر والبنية التحتية
ومن بني أأمه أأهداف املرشوع "مايدة توليد الإيرادات من خالل حتسني ا ألرر القانونية والبىن التحتية لفاتدة اإدارة املعامالت القامئة عىل حقوق امللكية
الفكرية ".ومل يمتكن مؤلفو املصنفات السمعية البرصية ول فنانو ا ألداء اإىل الن من تأأمني تدفقات عاتدات فعلية نظري اإبداعهم .واكن من التحدايت الكرب
عدم القدرة عىل اإدارة أأصول حق املؤلف بطريقة حتقق رحبا عرب ا ألنظمة املتعددة والرمقية ،وكذكل عدم كفاية القدرة عىل املساومة دل املبدعني عند
التفاوض مع املس تخدمني مثل هيئات الإذاعة .انظر ادلراسة اخلاصة ابلتفاوض امجلاعي بش أأن احلقوق والإدارة امجلاعية لها يف القطاع السمعي البرصي،
الوثيقة  CDIP/14/INF/2املتاحة عىل الرابط التايل:
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_14/cdip_14_inf_2.pdfاليت تبني أأن التفاوض عىل العقود قد يسكل س ب ًال
تختلفة ييل بياهنا:
""1
""2
""3

تفاوض فردي بني مبتكر أأو فنان أأداء وبني منتج؛
تفاوض جامعي بني مجعيات ونقاابت متثل أأرراف ًا؛
تفاوض منظامت الإدارة امجلاعية اليت متثل أأحصاب احلقوق.

ميارس
وختتمت ادلراسة ابس تنتاج رضورة حتسني مجموعة من املامرسات الفردية للحقوق وإادارهتا امجلاعية ،مع الاعرتاف بأأنه يف صناعة السمعيات والبرصايت ،م
عدد من احلقوق حت رقابة منتجي ا ألفالم بغرض تيسري متويل احملتو السمعي البرصي واس تغال،ه .وسوف تعرض أأنشطة التدريب ا ألدوات واملبادئ
التوجهيية املتاحة للرتريص وللمساومة امجلاعية ،مبا فهيا البنود التعاقدية المنوذجية الطوعية ،اليت تشمل اجملالت التية:

" "1أأدوات وقواعد ا ألعامل املالمئة مبينة يف العقود املربمة بني مبدعي املصنفات السمعية البرصية واجلهات الإبداعية املتعاونة
ورشاكء ال متويل .حيث تكفل العقود اليت تُصاغ عىل حنو سلمي الانتفاع الفعيل واملاكفأأة العادةل؛
" "2تطوير أأو توحيد الإدارة امجلاعية للحقوق السمعية البرصية لفاتدة اس تخدامات حمددة ،بغية ضامن املاكفأأة العادةل للجهات

الإبداعية املتعاونة مبا يف ذكل تعزيز أأدوات اإدارة البياانت املعنية جبمع البياانت وتوميعها .وتش متل جمالت الإدارة امجلاعية هذه عىل البث
التليفزيوين و حقوق اإعادة البث الكبيل ونظم النسخ اخلاصة والعروض العامة الصغرية؛
" "3أليات اإصدار تراريص للخدمات الإلكرتونية واخلدمات املتاحة "بناء عىل الطلب".
يتسم هذا الهنج ابلتوامن حيث يكفل اإماكانت الانتفاع الاكمةل للمنتجني واملاكفأأة العادةل للمبدعني والفنانني يف اجملال السمعي البرصي يف الوق ذاته ،مع
مراعاة مصاحل املس تخدم .وسوف توضع ا ألنشطة عىل حنو يراعي مد الاعرتاف ابحلقوق السمعية البرصية وإادارهتا يف لك بدل عىل حدة .وتشمل اجملالت
ا ألرر حتسني اس تعامل تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف إادارة احلقوق ،وإاذاكء الوعي يف جمال احلقوق اجملاورة بشلك خاص ،وررق العمل املرتبطة
ابملساءةل ومعايري احلومكة.
ومل يمتكن أأحصاب احلق يف كينيا وبوركينا فاصو والس نغال من ترريص هيئات البث .ويس تنىث هذا الوضع أأحد املصادر املهمة لدلخل بل وإاماكنية التفاوض
بشأأن متويل اإعادة البيع مع هيئات البث .وسوف تنظر املرحةل الثانية من املرشوع يف أأنشطة تكوين الكفاءات بغية تعزيز الرشااكت فامي بني هيئات البث
واجلهات املنظمة للبث .وسوف يراعى كذكل اختاذ تدابري اإضافية هتدف اإىل تيسري وصول همنيي قطاع ا ألفالم اإىل ا ألسواق املهنية دلمع اتفاقات التوميع
واتفاقات البيع للمرشوع.
وعالوة عىل ذكل سوف يواصل املرشوع توفري املشورة الترشيعية عىل أأساس الطلب اإىل السلطات الورنية يف مساعهيا حنو دمع القطاع السمعي البرصي
من خالل اإاتحة بيئة تنظميية دامعة لفاتدة الإنتاج والتوميع .وقد تشمل هذه الاسرتاتيجيات احلكومية حتديث ا ألرر القانونية اخلاصة حبق املؤلف القانوين أأو
اخلاصة ابلتصالت ،أأو حتديث الس ياسات املتعلقة بصناعة ا ألفالم أأو أأية أأدوات أأرر ذات صةل.
.4.2

اخملارر واسرتاتيجيات احلد مهنا

يستند هذا املرشوع اإىل رشاكة قوية مع ادلول الأعضاء املس تفيدة ويعمتد جناح نتاجئه عىل اإماكنية تنفيذ ا ألنشطة مع الرشاكء احملليني املالمئني .كام يستند
التطور املتسارع لتكنولوجيا املعلومات والعمليات
املرشوع اإىل اإماكنية تكييف تنفيذ املرشوع مع ا ألولوايت ادلاخلية الورنية وإاىل عوامل خارجية مثل ّ
لل
املس تخدمة يف القطاع السمعي البرصي يف لك بدل عىل حدة .وتعين اسرتاتيجية احلد من اخملارر حتيل اجلدول الزمين تنفيذ واسرتاتيجياته ابملرونة الاكفية
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يف حاةل حدوث ظروف غري متوقعة ترتبط عىل وجه اخلصوص ابلتطورات الس ياس ية أأو اإعادة الهيلكة املؤسس ية يف البدلان املس تفيدة.
والتعاون ادلامئ مع السلطات الورنية ونقاط التنس يق من العوامل ا ألساس ية اليت حتدد مس تو ادلمع املقدم من ادلول ا ألعضاء املس تفيدة ،وتؤثر عىل
اإجراء ا ألنشطة بسالسة وتنفيذ املرشوع يف موعده .وللحد من اخملارر يتعهد مدير املرشوع اإجراء مشاورات متأأنية ويلمتس املشاركة الاكمةل للرشاكء
احملليني عند تنفيذ ا ألنشطة .وسوف يسعى كذكل اإىل عقد رشااكت مع الصناعات املالمئة من القطاع اخلاص واملنظامت وامجلعيات غري الهادفة اإىل الرحب اليت
متتكل اخلربة املطلوبة.
وابلنظر اإىل عدد البدلان املس تفيدة واملوارد املتاحة للمرحةل الثانية ،لن يمتكن املرشوع من دمع لك ا ألنشطة ورلبات املرشوعات املقدمة من البدلان
املس تفيدة .وسوف تعين اسرتاتيجية احلد من اخملارر عقد مشاورات فامي بني فريق اإدارة املرشوع ونقاط تنس يق لتحديد ا ألنشطة ذات ا ألولوية
واملس تفيدين مهنا.

.3

الاس تعراض والتقيمي

.1.3

اجلدول الزمين لس تعراض املرشوع

سوف يمت اإعداد تقرير مرحيل عن نصف املدة (بعد  12شهرا) وتقرير رتايم لس تعراض املرشوع (عند اكنامل املرشوع) .وتقدَّ م نتاجئ املرشوع اإىل اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ملزيد من ادلراسة.
.2.3

التقيمي اذلايت للمرشوع

ُجير تقيمي مس تقل للمرشوع ابلإضافة اإىل التقيمي اذلايت للمرشوع.
نتاجئ املرشوع

مؤرشات اكنامل املرشوع بنجاح

ادلراسة

نرش تقرير البحث عىل موقع الويبو عىل الإن نرت

حتديد نقاط التنس يق واملشاورات مع السلطات الورنية
و أأحصاب املصاحل /اإعداد الاسرتاتيجيات الورنية

يمت حتديد أأحصاب املصاحل والرشاكء احملليني املعنيني يف لك بدل ابلتنس يق مع املؤسسات
الراتدة

حلقات معل اخلرباء

عقد حلقات العمل وتقيمي املشاركني لها تقيامي اإجيابيا

(مؤرشات النتاجئ)

التدريب يف املوقع /تكوين الكفاءات عىل الرتريص امجلاعي عقد ا ألنشطة وتقيمي املشاركني لها تقيامي اإجيابيا
والإدارة امجلاعية
قبول ا ألنظمة وا ألدوات واخلدمات املطورة وتطبيقها
تطوير البىن التحتية السمعية البرصية واملهارات
والتطبيقات الالممة للمعامالت القامئة عىل احلقوق ولإدارة
احلقوق السمعية البرصية واس تغاللها
تنفيذ برانمج التعمل عن بعد وتطوير وحدة خاصة للمحامني
تطوير مواد خاصة ابإذاكء الوعي واملواد الرتوجيية لنرش
أأفضل املامرسات

اإنتاج املعلومات /املواد اخلاصة ابإذاكء الوعي

هدف ( أأهداف) املرشوع

مؤرش (مؤرشات) النجاح يف حتقيق هدف املرشوع (مؤرشات النتاجئ)

الإسهام يف حتسني اس تخدام نظام امللكية الفكرية لمتويل
املصنفات السمعية البرصية وإانتاهجا وتوميعها.

مايدة اس تخدام املشاركني للمهارات املكتس بة لمتويل املصنفات السمعية البرصية وإانتاهجا
وتوميعها( .يمت التأأكد من ذكل عن رريق اس تبيان للتقيمي يومع عىل املشاركني بعد س تة
أأشهر تقريبا من انهتاء التدريب).
مايدة عدد العمليات املتصةل ابمللكية الفكرية يف القطاع السمعي البرصي فامي يتعلق ابلإنتاج
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والتوميع( .يمت حتديد رط ا ألساس من خالل ورقة النطاق).
مايدة القنوات املرشوعة لبيع حقوق ا ألفالم ا ألفريقية( .يمت حتديد رط ا ألساس من خالل
ورقة النطاق).
امليض قدما يف تطوير بنية حتتية فعاةل للعمليات القامئة عىل
حقوق امللكية الفكرية والرتريص واملهارات املتعلقة
لتحسني العاتدات املالية عىل املبدعني يف القطاع السمعي
البرصي والصناعة.

مايدة عدد العمليات والعقود القامئة عىل حقوق امللكية الفكرية للرتريص ابحلقوق السمعية
البرصية من خالل املفاوضات امجلاعية وممارسات الرتريص امجلاعي وتنفيذ املبادئ التوجهيية.
(يمت تعيني رط ا ألساس من خالل ادلراسة).
مايدة وتطور البين التحتية للرتريص ابحلقوق السمعية البرصية مبا يتفق مع املعايري ادلولية،
ول س امي من خالل منظامت الإدارة امجلاعية( .يمت تعيني رط ا ألساس من خالل ادلراسة).
التنفيذ املطرد ل ألدوات وقواعد ا ألعامل املالمئة لإدارة املصنفات السمعية البرصية مبا يتفق مع
املعايري ادلولية( .يمت حتديد رط ا ألساس من خالل ورقة النطاق).

.4
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مجموع املوارد حسب النتاجئ

( أأ) الثناتية 2017-2016
(فرنك سويرسي)
نتاجئ املرشوع

2016
موظفون

خالف موظفني

2017
موظفون

خالف موظفني

اجملموع
موظفون

اجملموع

خالف موظفني

ادلراسة

20 000

حتديد السلطات الورنية و أأحصاب املصاحل ووضع /حتديث
رطط العمل

12 500

12 500

حلقات معل اخلرباء

42 000

91 000

133 000

التدريبات عىل الإدارة يف املوقع  /والعمليات القامئة عىل احلقوق

20 000

35 000

55 000

55 000

دمع الإرار املؤسيس املرتبط ابجملال السمعي البرصي وبنيته
التحتية

20 000

40 000

60 000

60 000

27 000

27 000

27 000

20 000

30 000

30 000

تنفيذ برانمج التعمل عن بعد وتطوير وحدة خاصة للمحامني يف
املناجه
10 000

تطوير مواد خاصة ابإذاكء الوعي واملواد الرتوجيية
دمع اإداري %50

35 000

اجملموع

35 000

55 000
124 500

55 000

20 000

20 000

25 000

25 000
133 000

90 000
225 000

90 000

90 000
350 000

440 000
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(ب) س نة *2018
(فرنك سويرسي)
2018

نتاجئ املرشوع
موظفون
ادلراسة وتقيمي املرشوع

خالف موظفني

اجملموع
موظفون

10 000

اجملموع

خالف موظفني
10 000

10 000

حتديد نقاط التنس يق والسلطات الورنية و أأحصاب املصاحل ووضع
اسرتاتيجيات التنفيذ
حلقات معل اخلرباء

40 000

40 000

40 000

التدريبات عىل الإدارة يف املوقع  /والعمليات القامئة عىل احلقوق

30 000

30 000

30 000

دمع الإرار املؤسيس املرتبط ابجملال السمعي البرصي وبنيته التحتية
تنفيذ برانمج التعمل عن بعد وتطوير وحدة خاصة للمحامني يف املناجه
تطوير مواد خاصة ابإذاكء الوعي واملواد املتعلقة حبمالت تخاربة امجلهور
دمع اإداري %50

20 000

اجملموع

20 000

* رهنا ابعنامد جلنة الربانمج واملزيانية.

20 000
80 000

20 000

20 000
80 000

100 000
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 .5املوارد خبالف موارد املوظفني حبسب فئة التلكفة
( أأ) الثناتية 2017-2016
(فرنك سويرسي)
الأنشطة
همامت املوظفني

السفر والتدريب واملنح
التدريب واملنح الأرر
أأسفار الغري
املرتبطة ابلسفر

ادلراسة
حتديد نقاط التنس يق والسلطات
الورنية و أأحصاب املصاحل ووضع
اسرتاتيجيات التنفيذ
حلقات معل اخلرباء
التدريبات عىل الإدارة يف املوقع
دمع الإرار املؤسيس املرتبط ابجملال
السمعي البرصي وبنيته التحتية
تنفيذ برانمج التعمل عن بعد وتطوير
وحدة خاصة للمحامني يف املناجه
تطوير مواد خاصة ابإذاكء الوعي واملواد
الرتوجيية

31 000
15 000
10 000

15 000

اجملموع

56 000

82 000

املؤمترات

النرش

اخلدمات التعاقدية
اخلدمات التعاقدية مع الأفراد

20 000
20 000

5 000
62 000

40 000
6 000
5 000

51 000

10 000
10 000

اجملموع
اخلدمات التعاقدية الأرر

20 000
25 000

34 000
30 000

133 000
55 000
60 000

27 000

27 000

20 000

30 000

151 000

350 000
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(ب) س نة *2018
(فرنك سويرسي)
الأنشطة
همامت املوظفني
التقيمي
حتديد نقاط التنس يق والسلطات
الورنية و أأحصاب املصاحل ووضع/
حتديث رطط العمل
حلقات معل اخلرباء
التدريبات عىل الإدارة يف املوقع
دمع الإرار املؤسيس املرتبط ابجملال
السمعي البرصي وبنيته التحتية
تنفيذ برانمج التعمل عن بعد وتطوير
وحدة خاصة للمحامني يف املناجه
تطوير مواد خاصة ابإذاكء الوعي واملواد
الرتوجيية
اجملموع
* رهنا ابعنامد جلنة الربانمج واملزيانية.

السفر والتدريب واملنح
التدريب واملنح الأرر
أأسفار الغري
املرتبطة ابلسفر

املؤمترات

النرش

اخلدمات التعاقدية
اخلدمات التعاقدية مع الأفراد
10,000

20,000

20,000
15,000

15,000

20,000

35,000

25,000

اجملموع
اخلدمات التعاقدية الأرر
10,000

40,000
30,000

80,000
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 .6اجلدول الزمين للتنفيذ
( أأ) الثناتية 2017-2016
فرتات أأرابع س نة 2017

فرتات أأرابع س نة 2016

النشاط
ا ألول
ادلراسة والتقيمي

الثاين

الثالث

الرابع

ا ألول

الثاين

الثالث

الرابع

x

حتديد نقاط التنس يق والسلطات الورنية و أأحصاب
املصاحل ووضع /حتديث رطط العمل

x

x

x

x

x

x

x

x

حلقات معل اخلرباء

x

x

x

x

x

x

x

x

التدريبات عىل الإدارة يف املوقع

x

x

x

x

x

x

x

دمع الإرار املؤسيس املرتبط ابجملال السمعي البرصي
وبنيته التحتية

x

x

x

x

x

x

x

تنفيذ برانمج التعمل عن بعد وتطوير وحدة خاصة
للمحامني يف املناجه

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

تطوير مواد خاصة ابإذاكء الوعي واملواد الرتوجيية

x
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(ب) س نة * 2018
النشاط
ا ألول
التقيمي

الثاين
x

حتديد نقاط التنس يق والسلطات الورنية
و أأحصاب املصاحل ووضع /حتديث رطط
العمل

x

حلقات معل اخلرباء

x

التدريبات عىل الإدارة يف املوقع

x
x

دمع الإرار املؤسيس املرتبط ابجملال السمعي
البرصي وبنيته التحتية

x

x

تنفيذ برانمج التعمل عن بعد وتطوير وحدة
خاصة للمحامني يف املناجه

x

x

تطوير مواد خاصة ابإذاكء الوعي واملواد
الرتوجيية

x

* رهنا ابعنامد جلنة الربانمج واملزيانية ملزيانية املرشوع لس نة .2018

[هناية املرفق والوثيقة]

