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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  14اىل  18مايو 2018
ملخص دراسة اجلدوى بشأن تعزيز جتميع بيانات اقتصادية عن القطاع السمعي البصري يف عدد من
البلدان األفريقية

من اعداد الس يدة ديردري كيفن ،مستشارة اعالمية ابلتعاون مع الس يدة حسر ع،ي ،مستشارة اعالمية واحايية

1

 .1تتضمن هذه الوثيقة ملخصا دلراسة اجلدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف عدد
من البدلان ا أليريقية ،و ُأعدّت هذه ادلراسة يف اطار مرشوع تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا ياصو وبعض
البدلان ا أليريقية – املرحةل الثانية (الوثيقة .)CDIP/17/7
.2

و أأعّدت لك من الس يدة ديردري كيفن والس يدة حسر ع،ي وهام مستشاراتن مس تقلتان هذه ادلراسة.

 .3ان جلنة الت منية مدعوة اىل االحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.
[ي،ي ذكل املريق]

 1متثل الآراء املعرب عهنا يف هذه ادلراسة أآراء املؤلف وال تعكس ابلرضورة أآراء أأمانة الويبو وال أأ ٍي من ادلول ا ألعضاء يف املنظمة.
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املريق

ملخص تنفيذي
o

يقدم هذا التقرير نتاجئ دراسة اجلدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف
مخسة بدلان ويه :بوركينا ياصو وكوت ديفوار وكينيا واملغرب والس نغال ،واس تفادت هذه البدلان من
مرشوع جلنة التمنية التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية املعنون "تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف
بوركينا ياصو وبعض البدلان ا أليريقية – املرحةل الثانية والوارد يف الوثيقة  ".CDIP/17/7وقد اكن الهدف
من التقرير تقدمي مجموعة من اخلالصات والاقرتاحات بشأأن اخلطوات املقبةل احملمتةل الكفيةل بتحسني معلية
جتميع البياانت يف البدلان املذكورة .وقد أأعدت هذه ادلراسة خبرياتن منكتان يف جتميع البياانت الاقتصادية
عن القطاع السمعي البرصي يف أأورواب وشامل أأيريقيا والرشق ا ألوسط .وقد أأجريت مجموعة من املقابالت مع
بعض اخلارباء الوطنيني واملستشارين ادلوليني من أأاحاب اخلاربة يف ا ألسواق املذكورة ،من أأجل تطوير يهم
واحض للحاةل الراهنة يف البدلان امخلسة يامي يتعلق ابلتوهجات الراهنة والعوائق والتحدايت والفرص احملمتةل .وقد
تعهدت الويبو بتيسري املقابالت .ويامي يتعلق ابملرشوع ،قدمت الويبو قامئة ابخلارباء املقرتحني وهجات التنس يق.

o

ومكنت املقابالت مع اخلارباء من ربط ادلراسة بس ياقها وكشفت ادلراسة يف يصلها ا ألول عن مجموعة من
العوامل اليت حتد من توير البياانت بشأأن القطاع السمعي البرصي .وتتسم أأغلب البدلان بصعوبة النفاذ اىل
البياانت الرئيس ية من سبيل جحم القطاع السمعي البرصي (عدد الرشاكت واملوظفني واملهنيني العاملني ييه)
وعدد االنتاجات (سواء ا أليالم أأو االنتاجات التلفزيونية) .ويعزى ذكل جزئيا اىل ايتقار القطاع اىل املهنية
وضعف اخنراط ا ألطراف املعنية ،واحلاجة اىل تشجيع الفاعلني يف القطاع عىل تسجيل الرشاكت واملصنفات
والاخنراط يف معلية تسجيل حق املؤلف .وقد بد أأ مرشوع جلنة التمنية يعال يف اذاكء الوعي بدور حق
املؤلف وخلق أأوجه اس تخدام حلق املؤلف يف القطاع السمعي البرصي ،وملسؤوليات املنتيني والفوائد اليت
س يعود علهيم هبا ،غري أأنه من الرضوري زايدة ا ألنشطة املذكورة من أأجل حتقيق نتاجئ ملموسة يف القطاع.

o

وتشمل البياانت الرئيس ية املفقودة ا ألخرى البياانت املتعلقة بأأعداد مشاهدي التلفزيون و أأذواقهم والتوهجات
الاس هتالكية .وقد أأثر الانتقال اىل نظام البث التلفزيوين الرمقي ا ألريض ،بشلك اجيايب عىل جتميع البياانت
املتعلقة بأأعداد املشاهدين ،يف املناطق اليت تغري يهيا نظام البث .غري أأن جتميع البياانت يبقى يف أأغلب
ا ألحيان حكرا عىل الرشاكت التيارية العاملية ،وال كمكن النفاذ اىل ت ك البياانت اجاان .وتعد ادلراسات عن
ا ألذواق والتوهجات الاس هتالكية اندرة ،وتتطلب تويري املؤسسات ملوارد اضايية.

o

ويقدم الفصل الثاين من ادلراسة نظرة عامة عىل أأنواع البياانت الرضورية لرمس خريطة أأسواق االعالم
السمعي البرصي ،من أأجل يهم الزابئن والفاعلني يف القطاع ،واملسائل املتعلقة ابالنتا والتوزيع والاس هتال..
ويتعمق الفصل الثاين يف دراسة أأنواع البياانت املتاحة يف لك بدل (استنادا اىل البحوث واملقابالت)
واملؤسسات أأو املنظامت أأو الرشاكت اليت جتمع ت ك البياانت ومدى اماكنية النفاذ الهيا ،سواء اجاان أأو مبقابل
مايل .ويقدم الفصل الثاين عددا من ا ألمثةل عن التقارير وا ألحباث والبياانت اليت أأعدت يف بدلان متلفة
(سواء أأوروبية أأو أأيريقية) واليت تسامه يف يهم اقتصادايت القطاع السمعي البرصي.

o

ويتطرق الفصل الثالث اىل تفاصيل اضايية بشأأن أأنواع املؤسسات اليت كمكهنا تقدمي البياانت ،استنادا اىل
همام لك مؤسسة وادلور اذلي تؤديه يف القطاع (متويل االنتاجات السمعية البرصية ،تسجيل الرشاكت ،تنظمي
البث ،وما اىل ذكل) .وقد خلص الفصل اىل توير مك هائل من البياانت عن القطاع السمعي البرصي ،غري
أأهنا تكون متفرقة بني عدد من الفاعلني ومن النادر داجها يف تقرير شامل عن القطاعات السمعية البرصية.
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o

وقد أأشار اخلارباء خالل املقابالت اىل عدد من العوائق االضايية املتعلقة يف أأغلهبا بغياب اطار تنظميي
مناسب .ومشلت ا ألمثةل اليت ذكروها احلاجة اىل تنظمي شفايية املشغلني والرشاكت (هيئات البث وخدمات
التلفزيون مديوع الاشرتا .ورشاكت توزيع وعرض ا أليالم) العامةل يف القطاع مما س يتيح يهام أأيضل ألوجه
اس هتال .املصنفات السمعية البرصية وقميهتا .كام تطرق اخلارباء اىل احلاجة اىل توضيح همام املؤسسات العامةل
يف القطاع السمعي البرصي ،يك تمتكن من جتميع عدد من البياانت عن االنتا السمعي البرصي ومس توايت
االنفاق عىل االنتا والتوزيع والاس هتال..

o

وقد لفت اخلارباء الانتباه اىل رضورة زايدة التعاون والتنس يق وتقامس املوارد ،وشددوا عىل أأمهية املسأأةل.
و أأضاف اخلارباء أأن متلف الفاعلني عىل امتداد سلسةل القمية يف القطاع السمعي البرصي ،جيب أأن يعملوا معا
عىل تشجيع تطور القطاع وعىل تطوير املشاريع ومتويلها ،وعىل احداث عدد من الرتتيبات التيارية املهنية،
نظرا لضعف موقف املنتيني واملؤلفني ويناين ا ألداء عند التعامل جتاراي مع كبار الفاعلني يف القطاع السمعي
البرصي (املوزعون وهيئات البث ،وما اىل ذكل).

o

وقد كشفت النظرة العامة عىل املؤسسات وا ألدوار اليت تلعهبا يف القطاع السمعي البرصي مكصادر ممتةل
ل ألخبار (مثلام ورد يف الفصل الثالث) ،عن حاجة ت ك املؤسسات اىل العمل معا ،عىل البحث ومجع
البياانت وتويريها ،من أأجل تعزيز الشفايية.

o

وجيب أأيضا تطوير التعاون العابر للحدود عىل الصعيد االقلميي واللغوي وا أليريقي .وكمكن حتقيق ويورات
احلجم ،مما س يطور القطاع ،غري أأن ذكل سيتطلب متويالت وانتاجات مشرتكة ،ابالضاية اىل متويل التدريب
والتأأهيل املهين .أأما يامي يتعلق بتعزيز الشفايية ،يسيسمح توس يع نطاق العمل االقلميي بتقامس البياانت
ومواءمة هنج البحث .وقد استشهدت ادلراسة يف هذا الس ياق مبثال املرصد االيبريي ا ألمرييك يف أأمرياك
الالتينية .وتضمنت تفاصيل موجزة عن معل املرصد ا ألورويب للمواد السمعية البرصية املتعلق بوضع قوانني
الشفايية يف ا ألسواق ا ألوروبية ،عندما جرى احلديث عن جتميع البياانت سواء داخليا أأو من خالل
الش باكت الوطنية املتخصصة يف اجاالت معينة.

o

ويقدم اجلزء ا ألخري من التقرير (الفصل الرابع) بعض املعلومات الهامة اليت تساعد واضعي الس ياسات العامة
عىل التفكري يف اخلطوات املقبةل اليت كمكن اختاذها لتعزيز شفايية البياانت الاقتصادية يف ا ألسواق املعنية.
وصنفت ت ك اخلطوات مضن أأربعة مواضيع رئيس ية .ويركز املوضوع ا ألول عىل خلق بيئة متكن من جتميع
البياانت ويرتبط خاصة ابالطار الترشيعي الرضوري اذلي يفرض عىل بعض الفاعلني (يف القطاع السمعي
البرصي) ااتحة البياانت ،بيامن يكون بعض الفاعلني الآخرين ملكفني بتجميعها ،وملزمني بنرشها .واملوضوع
الرئييس الثاين هو مسأأةل اخنراط الفاعلني يف قطاع االنتا (املؤلفون واخملرجون واملنتجون) واذلين يلعبون
دورا حيواي يف تطوير القطاع وينبغي أأن يتحلوا ابلرصاحة عند تسجيل رشاكهتم وتقامس املعلومات املتعلقة
ابملواد السمعية البرصية اخلاصة هبم وعند التعاون وتكوين جامعات ضاغطة .والتفت التقرير ،يف مرحةل اثلثة
اىل مسأأةل حتسني جتميع البياانت عىل الصعيد الوطين وربط ذكل ابلنقاش حول تنوع املعاهد الوطنية القامئة
واحلاجة اىل التعاون وتقامس املعلومات من أأجل تصممي خريطة دورية لوضع السوق وتوهجاته .وتطرق هذا
اجلزء يف ا ألخري اىل املنايع النابعة عن التعاون العابر للحدود بني الباحثني واملؤسسات ،أأو عن احداث مرصد
اقلميي ممتل (كام هو مبني أأعاله).

o

ومتثل املرحةل احلالية اليت تشهد الانتقال يف أأيريقيا اىل البث التلفزيوين الرمقي يرتة هامة كمكن خاللها حتقيق
تقدم وارساء نظام همين لتجميع البياانت .وس يحدث هذا التغيري أأثرا هائال عىل السوق السمعية البرصية مما
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o

o

سزييد احلاجة اىل التحرايت الاقتصادية .وتعد رمقنة البث التلفزيوين يرصة خللق بيئة أأيضل متكن من تطوير
خدمات قانونية ومبتكرة وجديدة للتصدي اىل توجه البعض اىل قرصنة املواد السمعية البرصية وبرامج البث.
وكمكن للويبو ،يف اطار مرشوع جلنة التمنية ،أأن تيرس ،يف املرحةل القادمة ،اجناز دراسة اجلدوى بشأأن
احداث معهد ملكف بتجميع البياانت عن القطاع السمعي البرصي عىل الصعيدين دون االقلميي وا أليريقي.
وستتطرق دراسة اجلدوى اىل أأوجه التقيمي املعمق لعمل املنظامت املامثةل وترتيباهتا الهيلكية والقانونية وترتيبات
احلومكة ،ابالضاية اىل املوارد البرشية ادلنيا واملوارد املالية ا ألخرى الرضورية ،و أأهنج جتميع البياانت يف اجال
السيامن أأرشطة الفيديو التلفزيونية والقطاعات السمعية البرصية عىل الانرتنت و أأهنج تطوير الش باكت ،مبا يف
ذكل تطوير ش باكت عىل الصعيد الس يايس مع منظامت ،من سبيل الاحتاد ا أليريقي أأو امجلاعة الاقتصادية
دلول غرب أأيريقيا ( )ECOWASأأو الاحتاد النقدي لغرب أأيريقيا (.)UEMOA
وقد أأوىص التقرير بأأن تقوم الويبو ابلتعاون مع منظامت االدارة امجلاعية واملاكتب الوطنية حلق املؤلف بتنظمي
حلقات معل أأو ندوات كمكن خاللها تعريف مجيع أأاحاب املصلحة املهمتني (خالل مفل وطين أأو اقلميي)
مبهنجيات جتميع البياانت والتحليل والعرض اليت يصلها التقرير .وكمكن أأن تشلك ت ك احملايل نقطة الانطالق
يف مسار تطوير اخلاربات املهنجية يف املنطقة ،والتعاون وتقامس املوارد وللنقاشات بشأأن املنشورات املشرتكة
والتقارير واملشاريع المنوذجية احملمتةل ،مع اماكنية انشاء معاهد أأحباث وطنية واقلميية تعمل عىل جتميع بياانت
عن القطاع السمعي البرصي .وس يؤدي مجع التحرايت املذكورة بشأأن تطورات السوق والقوانني اىل تيسري
اصدار الرتاخيص وادارة حقوق امللكية الفكرية بفاعلية يف القطاع السمعي البرصي.
[هناية املريق والوثيقة]

