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 ابلفرنس يةاألصل: 

 2018سبمترب  25 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
 2018نومفرب  23إىل  19جنيف، من 

وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البلدان األفريقية اقرتحته مشروع بشأن تعزيز قطاع املوسيقى 
 بوركينا فاسو

 األمانة من إعدادوثيقة 

مقرتح مرشوع حتت عنوان "تعزيز قطاع املوس يقى وتطويره يف   2018سبمترب  24تلّقت األمانة يف رساةل مؤرخة يف  .1

حلق املؤلف اذلي المتس تقدمي املقرتح إىل ادلورة الثانية بوركينا فاسو وبعض البدلان اإلفريقية" قّدمه مكتب بوركينا فاسو 

 والعرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(.

 ويرد مقرتح املرشوع املذكور أعاله يف مرفق هذه الوثيقة. .2

مدعوة إىل النظر يف  جلنة املزيانيةإن  .3

 مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق

 يف بوركينا فاسو وبعض البدلان اإلفريقية ه: تعزيز قطاع املوس يقى وتطويرعنوان املرشوع

 الس ياق واملصّوغات

حدة من ترتبع املوس يقى اليوم عىل هرم األنشطة الفنية يف إفريقيا. وتُعد املوس يقى، مع القطاع السمعي البرصي، وا

 القطاعات الواعدة مبعدل منو مرتفع، مع متتعها بإماكنية هائةل لتوفري الوظائف والعمالت.

السمعية البرصية، ودور القطاع  املصنفاتإن حضور املوس يقى اذلي ما نفك يزتايد أكرث من أي وقت مىض يف 

لَُيوّّض مدى التشابك املتنايم بني هاذين املوس يقية، املصنفات السمعي البرصي اذلي غدا أمرا ال مناص منه يف تعزيز 

القطاعني الفنيني. وتشرتك املوس يقى والقطاع السمعي والبرصي، فضال عن ذكل، يف اس تغالهلام عىل أساس اآلليات ذاهتا 

 عرب مناذج اقتصادية جديدة أصبحت هممينة من قبيل تزنيل امللفات املوس يقية والبت احلي عىل اإلنرتنيت.

لقطاع السمعي البرصي، تعاين املوس يقى من ضعف هيلكة سلسةل قمية اجلهات الفاعةل املعمتدة عىل اخنفاض ومتاما كام ا

 مس توى تطور النظام البييئ الثقايف يف س ياق أصبح أكرث تعقيدا مع تطوير التكنولوجيا الرمقية.

ابلتوزيع، صعوابت هائةل متنع هذا القطاع ويواجه الفاعلون يف القطاع املوس يقى، من اإلنشاء إىل الاس هتالك مرورا 

الواعد من اس تغالل اكمل إماكانته. وتواجه الهيئات اإلدارية امجلاعية أيًضا حتدايت جديدة يف إدارة أحصاب احلقوق داخل 

 هذه البيئة الرمقية.

للنظم القانونية املتعلقة لكن كيف ميكن تسخري ديناميكية املوس يقى واإلعالم السمعي البرصي عند كفاةل التنفيذ اجليد 

 حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الس ياق الرمقي؟

 عىل إعطاء اإلجاابت الشافية. CDIP 17/7رشوع امل قد يساعد متديد 

 وصف املرشوع

 يف بوركينا فاسو وبعض البدلان اإلفريقية" ثالثة حماور رئيس ية ويه: هيشمل برانمج "تعزيز قطاع املوس يقى وتطوير

واحلقوق اجملاورة يف إطار اس تغالل املوس يقى عرب اإلنرتنت والوقوف  املؤلفدراسة متعلقة ابس تغالل حقوق  -

 عىل الرهاانت القانونية والاقتصادية يف البدلان املس تفيدة من املرشوع؛

إلحاةل والسمعي البرصي عىل اجلوانب التعاقدية والقطاع املوس يقى  أحصاب املصلحة املعنيني يف قطاع تدريب -

 احلقوق املتعلقة ابملوس يقى؛

التدريب املس متر ملوظفي احملامك بشأن عقود املوس يقى واإلعالم السمعي والبرصي وإعداد أداة التوثيق ذات  -

 الصةل ابلسوابق القضائية  للمواد املرجعية يف هذه اجملاالت؛

بشأن حقوق املوس يقى املطبقة عىل  تعزيز قدرة أحصاب احلقوق وهيئات اإلدارة امجلاعية عىل تقنيات التفاوض -

 القطاع السمعي البرصي.
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تعزيز احرتام حق املؤلف بني املس تخدمني عرب نرش مواثيق أفضل املامرسات بني املؤلفني وفناين األداء  -

 ؛البثواملنتجني وهيئات 

 ؛ ذات الصةل حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة دلى السلطات التنظمييةللمواصفات تعميق الامتثال  -

  عن بعد.ميتطوير وحدة موس يقية كجزء من مرشوع التعل -

 األهداف

تشجيع تطوير القطاع السمعي البرصي واملوس يقى يف البدلان املس تفيدة عن طريق كفاةل الاقتدار املهين للجهات  -

امللكية الفكرية يف إطار  الفاعةل وتعميق إدراكهم لكيفية معل نظام امللكية الفكرية يف هذه اجملاالت من أجل إدارة فعاةل ألصول

 وضع الاسرتاتيجيات وخطط العمل يف لك مرحةل رئيس ية من العملية اإلبداعية.

دمع تطوير املضمون احمليل وتوزيعه بفضل تعزيز الكفاءات اليت ستسمح للرشاكت الصغرية واملتوسطة بكفاةل اإليرادات  -

 يف األسواق احمللية وادلولية.

امئة عىل حق املؤلف بفضل حتسني إدارة أصول امللكية الفكرية واألطر القانونية والقدرات زايدة رحبية املعامالت الق -

 املؤسس ية، الس امي عن طريق تطوير البنية التحتية.

 ضامن تعزيز احرتام حق املؤلف. -

 اسرتاتيجية التنفيذ

ناسب؛ وتعزيز مشاركة خمتلف تناسب مع لك بدل مس تفيد عىل حدة لتقدمي ادلمع امل ت يتّبع املرشوع مقاربة للتّنفيذ 

 البدلان عىل املس توى اإلقلميي من أجل تعزيز التبادل الفعال للخربات وكذا أوجه التآزر. 

 املس تفيدون الرئيس يون من املرشوع مه:

 أحصاب احلقوق من قبيل منتجي املوس يقى، وكتاب األغاين املوس يقية وامللحنني، وفناين األداء، -

 ،رشاكت اإلنتاج والتوزيع -

 املؤسسات املرصفية ورشاكت المتويل الصغري، -

 موظفي احملامك، -

 هيئات اإلدارة امجلاعية. -

وسوف يستند تنفيذ املرشوع إىل رشاكة بني القطاعني العام واخلاص تشمل اإلدارات الوطنية للبدلان املس تفيدة، 

 فارقة وادلوليني. وهيئات القطاع اخلاص املعنية، واملنظامت ادلولية، والاستشاريني اخلارجيني األ

 شهًرا 12املدة: 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


