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ا ألصل :ابلفرنس ية
التارخي 20 :مارس 2019

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة والعشرون

جنيف ،من  20اىل  24مايو 2019
َّ
اقرتاح معدل ملشروع بشأن تطوير قطاع املوسيقى يف بوركينا فاسو وبعض بلدان االحتاد االقتصادي
والنقدي لغرب أفريقيا

وثيقة من اعداد ا ألمانة
 .1نظرت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ،ا اابن دورهتا الثانية والعرشين ،يف الوثيقة CDIP/22/12
"مرشوع بشأأن تعزيز قطاع املوس يقى وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية اقرتحته بوركينا فاسو" اليت قدَّهما
وفد بوركينا فاسو .ور َّحبت اللجنة ابملرشوع املقرتح غري أأهنا طلبت من ا ألمانة مراجعة الاقرتاح ابلتشاور مع بوركينا فاسو
من أأجل النظر فيه ا اابن دورهتا التالية.
.2

وحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل مرشوع الاقرتاح املعدَّل.

 .3ان جلنة الت منية مدعوة اىل النظر يف مرفق
هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
التوصيات  4و 10و 11و 23و 24و 27من أأجندة التمنية
وثيقة املرشوع
 .1امللخص
رمز املرشوع
العنوان
توصيات أأجندة التمنية

DA_1_4_10_11_23
تعزيز قطاع املوس يقى وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض بدلان الاحتاد الاقتصادي والنقدي
لغرب أأفريقيا
التوصية  :1جيب 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
خمتلف مس توايت التمنية املدركة يف ادلول ا ألعضاء ،وينبغي ادراج ا ألنشطة يف أأطر زمنية
الس تكامل الربامج .ويف هذا الصدد ،ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأليات
تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل.
التوصية  :4التأأكيد 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 الوطنية املناس بة يف جمال امللكية الفكرية.
التوصية  :10مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال
امللكية الفكرية وحتسيهنا من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق
هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أأكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية
الفكرية واملصلحة العامة .وينبغي أأن تنسحب هذه املساعدة التقنية أأيضا عىل املنظامت
االقلميية ودون االقلميية املعنية ابمللكية الفكرية.
التوصية  :11مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل االبداع
والابتاكر والاخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير البىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم
والتكنولوجيا كاام اكن ذكل مناس با ووفقا الختصاص الويبو.
التوصية  :23النظر يف أأفضل الس بل للهنوض مبامرسات الرتخيص يف جمال امللكية الفكرية
مبا يعزز القدرات التنافس ية وال س امي هبدف الهنوض ابلنشاط االبداعي والابتاكري ونقل
التكنولوجيا اىل البدلان املهمتة ،وال س امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا وتعمميها يف تكل
البدلان.
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برانمج التنفيذ

الربانمج  - 3قطاع حق املؤلف والصناعات االبداعية

الصةل بربامج/مرشوعات
أأخرى معنية بأأجندة التمنية

الربامج  9و 15و17

الصةل ابلنتاجئ املرتقبة يف
الربانمج واملزيانية

هيدف املرشوع اىل تسهيل اس تخدام ا ألطر القانونية والتنظميية حلق املؤلف واحلقوق
اجملاورة يف قطاع املوس يقى وال س امي فامي خيص الاس تخدامات عرب االنرتنت ،وتعزيز ادلراية
العملية وا ألدوات املتاحة الدارة احلقوق الناش ئة عن الامنذج التجارية اجلديدة املرتبطة
ابملوس يقى يف البيئة الرمقية.
النتيجة املرتقبة ه :2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيافة ومتوازنة يف جمال امللكية
الفكرية.
معززة مع البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
النتيجة املرتقبة ه :4.3ترتيبات تعاونية ا
والبدلان املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا.
حمسن اىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من
النتيجة املرتقبة ه :2.4نفاذ ا
قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واالبداع.

مدة املرشوع

 30شهرا

مزيانية املرشوع:

تاكليف املوظفني 114 200 :فرنك سويرسي
تاكليف خالف املوظفني 454 000 :فرنك سويرسي
اجملموع 568 200 :فرنك سويرسي

 .2وصف املرشوع
 1.2معلومات أأساس ية
ان قطاع املوس يقى من أأمه القطاعات الاقتصادية الواعدة يف أأفريقيا .اذ يشهد معدال كبريا من المنو ،وينطوي عىل اماكانت
توظيف هائةل ،ويسامه يف نرش ثقافة البدلان .وقد شهد اس هتالك املوس يقى عرب االنرتنت طفرة هائةل يف ش ىت أأحناء القارة
ا ألفريقية دون أأن يس تغل القطاع الفرص اليت تتيحها البيئة الرمقية والامنذج التجارية اجلديدة للموس يقى اس تغالال اكمال.
وميكن ابداء املالحظات التالية يف هذا الصدد:
تتيح البيئة الرمقية الفرصة النتاج احملتوايت املوس يقية ا ألفريقية وتوزيعها يف ش ىت أأحناء العامل وال س امي عن طريق الهواتف
اذلكية اليت ابتت يف لك ا أليدي تقريبا .وال يزال تزنيل املوس يقى حيظى مباكنة كبرية يف أأفريقيا ،غري أأن البث املبارش املس متر
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أأصبح من أأمه راكئز منو سوق املوس يقى .اذ تشهد املنصات التشاركية وخدمات الاشرتاك يف احملتوايت توسعا غري مس بوق.
وبد أأت تظهر مناذج جتارية و أأمناط اس هتالكية جديدة برسعة مطردة .ونالحظ أأيضا ولوج هجات جديدة اىل هذا السوق مثل
رشاكت االتصاالت اليت يزتايد اهامتهما ابحملتوايت السمعية البرصية واملوس يقية.
تدر غالبية تكل الامنذج التجارية اجلديدة سوى عوائد طفيفة ألحصاب احلقوق واحلقوق اجملاورة أأي مبدعي
ومع ذكل ،ال ا
تكل احملتوايت واخلدمات واملستمثرين فهيا .ويرجع ذكل خباص ٍة اىل ضعف سلسةل القمية بسبب املنظومة الثقافية الضعيفة
واجملز أأة .أأما ابلنس بة للمس تخدمني ،فال يسعهم غالبا النفاذ اال اىل جزء صغري من احملتوايت املتاحة بسبب تشتت العروض
وكرثهتا.
وال شك يف أأن ملنظامت االدارة امجلاعية دورا مزتايدا يف ظل العرص الرمقي .اذ نواجه اليوم زايدة غري مس بوقة يف جحم
البياانت ومعليات الاس تغالل العابرة للحدود .ومع ذكل فان تكل املنظامت تعمل يف ظل أأطر قانونية غري دقيقة فامي يتعلق
ابحلقوق والتدفقات الرمقية اليت تديرها؛ وممارسات تعاقدية غري واحضة يف الغالب؛ وأليات ترخيص حتتاج للتكيف مع
ممارسات اخلدمات الرمقية؛ ونقص يف الوسائل وا ألدوات التقنية.
ويؤدي ذكل الوضع اىل اخنفاض ماكفأت أأحصاب احلقوق وزايدة معليات الاس تغالل غري املرصح هبا .ويف عام ،2018
بلغت حصيةل اجلعائل املرتبطة حبق املؤلف  8.3مليار يورو 1تقريبا غري أأن نصيب أأفريقيا كلك من اجلعائل املتأأتية من مجيع
احلقوق أأقل من  %1ألن ايرادات اخلدمات الرمقية تظل منخفضة للغاية.
و أأخريا ،ال تزال اخلدمات املوس يقية غري املرشوعة منترشة عىل نطاق واسع ،وتتطور أأساليب القرصنة برسعة بسبب تداول
احملتوايت بسهوةل عرب الش باكت الرمقية .واضافة اىل ذكل ،يعتقد الكثريون أأن احملتوايت املتاحة يف البيئة الرمقية جمانية،
وتكون الليات التنظميية ضعيفة أأو حىت منعدمة يف العديد من البدلان.
 2.2ا ألهداف
( )1تعزيز فهم واس تخدام ا ألطر القانونية والتنظميية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ادلول ا ألعضاء املس تفيدة
من املرشوع واملهنيني يف س ياق الاس تخدامات اجلديدة للموس يقى عرب االنرتنت؛
( )2توعية املهنيني العاملني يف قطاع املوس يقى واملس تخدمني بأليات االدارة امجلاعية والتفاوض التعاقدي عىل
ادارة احلقوق الرمقية عرب االنرتنت؛
( )3تيسري وتطوير ممارسات االدارة والرتخيص املرتبطة ابالس تخدامات الش بكية اليت جتزي الاس تغالل القانوين
للمحتوايت عرب منصات البث وغريها من املنصات الش بكية ،وتوليد عوائد ألحصاب احلقوق؛ وماكحفة
القرصنة؛

1

تقرير الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ( )CISACعن حصيةل اجلعائل العاملية.
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( )4متيكن هيئات تنظمي قطاع االتصاالت من حتديث معايريها ملراعاة مسائل حق املؤلف؛
( )5حتليل الظروف الالزم توفرها لوضع اسرتاتيجية اقلميية من أأجل الهنوض بسوق املوس يقى الرمقية يف البدلان
املس تفيدة وجعل قطاع املوس يقى ركزية من راكئز المنو املس تدام؛
( )6حتسني الظروف الاجامتعية للمبدعني من أأجل تيسري اقامة وتنظمي سلسةل جتارية ابتاكرية ومتسقة يف
قطاع املوس يقى؛
( )7وضع أأدوات مرجعية ألعضاء اجلهاز القضايئ من أأجل متكيهنم من أأداء وظائفهم يف س ياق املنازعات املتصةل
ابملوس يقى يف البيئة الرمقية؛
( )8دمع وضع اسرتاتيجية اقلميية لتعزيز سوق املوس يقى الرمقية والتشجيع عىل وضع ا ألدوات املناس بة.
ملحوظة :س يتناول املرشوع أأيضا بعض عنارص القطاع السمعي البرصي املرتبطة ابملوس يقى وال س امي ادارة احلقوق
املوس يقية يف املصنفات السمعية البرصية ومقاطع الفيديو ومسأأةل ا ألجر مقابل النسخة اخلاصة .ومن هذا املنطلق،
سيتابع هذا املرشوع بعض عنارص مرشوع "تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض
البدلان ا ألفريقية – املرحةل الثانية" (الوثيقة .)CDIP/17/7
 3.2اسرتاتيجية التنفيذ
( أأ) دراسة متهيدية
هتدف هذه ادلراسة المتهيدية اىل تقدمي حملة عامة حمدَّثة ل ألطر القانونية اليت تنظم خدمات املوس يقى الرمقية يف البدلان
اخملتارة ،واملامرسات التعاقدية وأليات الرتخيص املرتبطة ابالس تخدامات الش بكية اجلديدة .وس ت ِ ابني ادلراسة اجلهات الفاعةل
يف لك بدل.
وس اِ
تقدم ادلراسة توصيات من أأجل حتديد اجملاالت ذات ا ألولوية اليت ينبغي مراعاهتا يف تنفيذ املرشوع ،والتدابري
الواجب اختاذها وا ألهداف الواجب حتقيقها يف اطار املرشوع من أأجل الاس تفادة من التجارب واخلربات ادلولية عىل
الصعيد احمليل.
(ب) أأنشطة أأخرى:
س ُتحدد تفاصيل ا ألنشطة بناء عىل نتاجئ ادلراسة المتهيدية واجامتع التنس يق ا ألول مع هجات تنس يق املرشوع.
ويُعزتم الاضطالع اب ألنشطة التالية يف هذه املرحةل:
" "1اجامتع تنس يق س نوي مع اجلهات املعنية لرصد تنفيذ املرشوع؛
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" "2تنظمي أأربع حلقات تدريب (تدوم لك مهنا ثالثة أأايم) يف البدلان املس تفيدة من املرشوع بشأأن ترخيص
الاس تخدامات الش بكية واملامرسات التعاقدية؛ وميكن دعوة البدلان ا ألفريقية اليت تمتتع خبربة يف ذكل اجملال
اىل املشاركة يف حلقات التدريب بصفة مراقب/خبري؛
" "3تنظمي حوار مشرتك بني اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف ميدان املوس يقى من القطاعني العام واخلاص عىل
هامش حلقات التدريب من أأجل تبادل املعلومات واخلربات بشأأن الامنذج التجارية الرمقية وتكييف
العروض وأليات الرتخيص .وسيسعى هذا احلوار اىل حبث اماكانت وضع اسرتاتيجية اقلميية لتطوير سوق
املوس يقى الرمقية مع تقدمي توصيات يف هذا الشأأن؛
" "4تنظمي دورات تدريب داخل منظامت االدارة امجلاعية؛ وتبادل ا ألدوات وادلراية العملية لمتكني تكل
املنظامت من ادارة حقوق املوس يقى بفعالية ورحبية أأكرب؛ وتنظمي أأنشطة تدريب عىل ادخال مفهوم النسخة
اخلاصة يف البدلان املعنية ،وال س امي لفائدة أأعضاء الهيئات التنظميية؛
" "5تدريب أأعضاء اجلهاز القضايئ عىل عقود املوس يقى عن طريق حلقة معل يف البدلان املس تفيدة؛
مفصل بشأأن السوابق القضائية املرجعية يف البدلان ا ألفريقية الناطقة ابللغة الفرنس ية؛ وس يتيح
" "6اعداد دليل َّ
هذا املطبوع جتميع القرارات الوجهية اليت تنطوي عىل أأمهية مشرتكة ابلنس بة للبدلان املس تفيدة بغض
النظر عن الاختالفات الترشيعية؛
" "7اعداد وحدة تدريب عن بعد يف جمال ادارة حقوق املوس يقى يف اجملال السمعي البرصي ت ِكال التدريب عىل
"حق املؤلف لفائدة املهنيني العاملني يف القطاع السمعي البرصي"؛
" "8توطيد الرشأاكت مع الهيئات التنظميية عن طريق تكوين مجموعة من اخلرباء وماكتب حق املؤلف والهيئات
التنظميية؛ ووضع ميثاق طوعي بشأأن العالقات بني هيئات البث.
نطاق واسرتاتيجية التنفيذ
(ج) اجلهات املس تفيدة ومعايري اختيار البدلان املس تفيدة
س تكون البدلان املس تفيدة من املرشوع يه بوركينا فاسو وثالثة أأو أأربع بدلان أأخرى من أأعضاء الاحتاد الاقتصادي
والنقدي لغرب أأفريقيا.
وقد رشعت هذه املنطقة يف تطبيق س ياسة تاكمل اقتصادي اقلميي حيث يؤدي حق املؤلف والثقافة دورا رئيس يا يف
س ياسة التمنية املشرتكة لالحتاد .ومن مث ،يرجع اختيار بدلان من هذه املنطقة اىل وجود دينامية دون اقلميية س تيرس
حتقيق أأهداف املرشوع .ويندرج هذا املرشوع يف اطار تنظمي أأنشطة رامية اىل دمع وتعزيز اماكانت قطاع املوس يقى
واخلدمات الرمقية اجلديدة .ويامتىش هذا الهنج متاما مع أأجندة التمنية ويندرج يف اطار معلية التمنية الثقافية والاقتصادية
املس تدامة لبدلان منطقة الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا.

CDIP/23/13
Annex
6

وجتدر االشارة اىل أأن هذا الهنج القامئ عىل ادليناميات دون االقلميية قد ُ اِشع يف اطار تقرير تقيمي مرشوع "تعزيز القطاع
السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية – املرحةل الثانية" .2وذلكل ،يُقرتح التعاون مع أأمانة الاحتاد من
أأجل تعزيز التاكمل بني بعض أأنشطة املرشوع اليت هتم الطرفني.
وسيتعني عىل لك دوةل عضو هممتة تعيني هجة تنس يق لزتويد ا ألمانة مبعلومات عام ييل:
 اهامتم مكتب حق املؤلف وعند االماكن منظمة متثل املهنيني العاملني يف قطاع املوس يقى؛ وجود أأو عدم وجود صكوك للملكية الفكرية ،يف ا ألطر القانونية الوطنية ،بشأأن حامية حقوق املؤلفنيو أأحصاب احلقوق يف س ياق اس تغالل املوس يقى عرب االنرتنت؛
 أأساليب وممارسات ادارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة املرتبطة ابالس تغالل الرمقي؛ معلومات عن نظام ا ألجر مقابل النسخة اخلاصة أأو تفاصيل الاسرتاتيجية املتعلقة بذكل اجملال؛ معلومات عن التعاون مع هيئة تنظمي وسائل االعالم الرمقية؛ تفاصيل عن الصةل بني املرشوع والقضااي اليت يتناولها القطاع والنتاجئ املرتقبة.(د) الهنج
س ُتدعى ادلول ا ألعضاء اىل تزويد ا ألمانة مبعلومات أأولية ومعلومات منتظمة عن املسائل التالية:
-

-

2

سيتعني عىل لك بدل تعيني هجة تنس يق خاصة به .وحرصا عىل جناح املرشوع ،ينبغي أأن تكون جلهات
التنس يق املع َّينة عالقات معل وطيدة مع اجلهات الفاعةل يف قطاع املوس يقى ،و أأن تمتتع بكفاءات يف جمال
حق املؤلف والرتوجي وادارة املرشوعات؛
ستتوىل تكل اجلهات تنس يق خطة تنفيذ املرشوع يف بدلاهنا ابلتشاور مع مدير املرشوع .وس تقرتح هجات
التنس يق أأسامء اخلرباء الذلين سيسامهون يف تنفيذ ا ألنشطة؛
قبل تنفيذ املرشوع ،سيتعني عىل لك بدل تقدمي معلومات عن أأنشطته املزمعة واسرتاتيجيته الدماج
املرشوع عىل الصعيد الوطين و أأهدافه املنشودة؛
س تكون اجلهات املس تفيدة الرئيس ية من املرشوع يه البدلان واملؤسسات الوطنية والصناعات واملهنيني
العاملني يف القطاعات اليت يشملها املرشوع.

الوثيقة .https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=430691 :CDIP/23/6
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 4.2اخملاطر واسرتاتيجيات احلد مهنا
اخملاطر الرئيس ية:
-

عدم الاس تقرار الس يايس أأو املؤسيس يف البدلان اخملتارة؛
قةل املعلومات واملساهامت اليت تق ادهما اجلهات املس تفيدة بشأأن ممارساهتا ،وتغري الاحتياجات بسبب
التطورات التكنولوجية؛
جتاوز عدد ا ألنشطة املقرتحة يف لك بدل املزيانية املتاحة.

يقوم املرشوع عىل رشاكة فعاةل مع البدلان املس تفيدة .ويرهتن جناحه ابلقدرة عىل حتديد الطلبات ذات ا ألولوية ،وتنفيذ
ا ألنشطة ابلتعاون مع الرشاكء احملليني املناس بني ،وتكييف تنفيذ املرشوع مع ا ألولوايت الوطنية اخملتلفة ،ومواكبة التطور
الرسيع للتكنولوجيات واالجراءات.
وتفرتض اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تعديل اجلدول الزمين للتنفيذ يف حال وقوع أأحداث غري متوقعة ترتبط ببعض
التغيريات يف االطار القانوين أأو الس يايس أأو اعادة تنظمي املؤسسات يف البدلان املس تفيدة.
وس تخضع لك اخملاطر لعملية ختطيط دقيقة ،ورصد مس متر ،وتنس يق مع اجلهة املعنية يف لك بدل .ويف حال عدم مسامهة
أأي بدل بفعالية يف تنفيذ املرشوع ،جيوز وقف التنفيذ يف ذكل البدل.
.3

الاس تعراض والتقيمي

 1.3اجلدول الزمين لتنفيذ املرشوع
 2.3التقيمي اذلايت للمرشوع

س يُجرى تقيمي مس تقل للمرشوع ابالضافة اىل التقيمي اذلايت للمرشوع.
نتاجئ املرشوع

مؤرشات االجناز
(مؤرشات النتاجئ)

تعيني هجات تنس يق
اجامتعات تنس يق س نوية

 .1تعيني هجات التنس يق وفق اجلدول الزمين للتنفيذ
 .2عقد الاجامتعات ابنتظام مع متابعة معلية التنفيذ

دراسة متهيدية

 .1توضيح ادلراسة المتهيدية الحتياجات البدلان املس تفيدة
 .2قبول البدلان املس تفيدة لدلراسة
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أأربع حلقات معل دون اقلميية

 .1عرض ممارسات "مرجعية" موىص هبا
 .2وضع أأحاكم تعاقدية منوذجية

حوار جامع لقطاع املوس يقى ،ودمع تطبيق
الصكوك الترشيعية

 .1حتديد اجلهات الفاعةل ومشاركهتا يف الاجامتعات
 .2تنفيذ الصكوك يف  3بدلان عىل ا ألقل
 .3حتديد رشوط وضع اسرتاتيجية للتعاون عىل املس توى دون
االقلميي

تدريب عىل ادارة احلقوق يف لك بدل ،يشمل
نظام النسخة اخلاصة

 .1نس بة املس تفيدين (مجموعات املس تخدمني يف لك بدل) اذلين أأعطوا
تقيامي اجيابيا للمحتوى
 .2اس تخدام املس تفيدين ل ألدوات واملواد التدريبية
 .3توطيد التعاون بني املاكتب عىل أأساس اتفاقات رمسية

اعداد دليل عن السوابق القضائية الوجهية

مكون من خبريين ،واجامتع الفريق
 .1تشكيل فريق معل َّ
 .2رمقنة القرارات ونرشها عىل االنرتنت وادماج روابط ش بكية الهيا
 .3قبول ا ألدوات اجلديدة واس تخداهما

حلقة معل دون اقلميية ألعضاء اجلهاز القضايئ
بشأأن العقود

 .1قبول املس تفيدين ل ألدوات املس تحدثة بشأأن السوابق القضائية
واس تخداهما
 .2نس بة املس تفيدين (مجموعات املس تخدمني يف لك بدل) اذلين أأعطوا
تقيامي اجيابيا للمحتوى

وحدة ا
تعّل عن بعد بشأأن املوس يقى يف
املصنفات السمعية البرصية

 .1اس تفادة املس تفيدين من وحدة ا
التعّل عن بعد وتطبيقها

احلوار مع الهيئات التنظميية و أأنشطة التدريب
اخلاصة هبا

 .1تنظمي ما ال يقل عن اجامتعني متعددي البدلان مع الهيئات
التنظميية
 .2تغيري بدلين عىل ا ألقل معايريها/ترشيعاهتا اخلاصة ابلتنظمي
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أأهداف املرشوع
تعزيز القدرات والكفاءات املرتبطة ابس تخدام
نظام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف اطار
توزيع احملتوايت املوس يقية واس تغاللها عرب
االنرتنت ،مبا يف ذكل تفعيل أأنظمة النسخ
اخلاصة.

مؤرشات االجناز الناحج (مؤرشات النجاح)
 .1زايدة اس تخدام املشاركني للكفاءات املكتس بة يف ادارة حقوق
املوس يقى عىل االنرتنت (ابالستناد اىل اس تبيان تقيمي يُرسل اىل
املشاركني بعد س تة أأشهر تقريبا من هناية التدريب)
 .2تطبيق نظام ا ألجر مقابل النسخة اخلاصة يف بدل واحد عىل ا ألقل.
 .3زايدة املعامالت ومعليات التوزيع يف بدلين مس تفيدين عىل ا ألقل
يف جمال الاس تخدامات الش بكية ُ(حيدد أأساس املقارنة بناء عىل
نتاج ادلراسة المتهيدية واخلطط الوطنية).

هتيئة بيئة أأكرث احرتاما للحقوق من أأجل وضع رشوع البدلان املس تفيدة يف تنفيذ خطط أأو أليات تتيح ادارة احلقوق يف
اجراءات و أأدوات فعاةل حتفز قطاع املوس يقى اطار معليات اس تغالل املوس يقى واس تخداهما عرب االنرتنت فضال عن احرتام
اجلهات الفاعةل لتكل احلقوق
ومعليات الاس تغالل عرب االنرتنت
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.4

اجلدول الزمين للتنفيذ

النشاط
الاجامتع الس نوي جلهات التنس يق
ادلراسة المتهيدية
حلقات العمل عن الرتاخيص
أأنشطة التدريب داخل منظامت االدارة امجلاعية والنسخ اخلاصة
احلوار املشرتك بني القطاعات بشأأن املوس يقى مع حلقات العمل بشأأن الرتاخيص
تدريب أأعضاء اجلهاز القضايئ (حلقة معل دون اقلميية)
دليل السوابق القضائية
احلوار مع الهيئات التنظميية و أأنشطة التدريب اخلاصة هبا
وحدة ا
التعّل عن بعد بشأأن املوس يقى يف املصنفات السمعية البرصية
تقيمي املرشوع

الفصول
ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف 2ف 3ف4
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x x
x
x x
x
x
x
X
x
x x x
x
x x x
x
x
x
x
x x
x
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.5

املوارد االجاملية حبسب النتيجة املرتقبة
( أأ) الثنائية 2021-2020

نتاجئ املرشوع

2020
املوظفون خالف املوظفني

2020
خالف املوظفني
املوظفون

اجملموع
خالف املوظفني
املوظفون

اجملموع

ادلراسة المتهيدية

20 000

الاجامتعات الس نوية جلهات التنس يق
حلقات العمل بشأأن الرتاخيص

23 000

23 000

66 000

33 000

99 000

أأنشطة التدريب داخل منظامت االدارة امجلاعية والنسخ اخلاصة

47 000

37 000

84 000

84 000

تدريب أأعضاء اجلهاز القضايئ (حلقة معل دون اقلميية)
احلوار املشرتك بني القطاعات بشأأن املوس يقى مع حلقات
العمل بشأأن الرتاخيص
دليل السوابق القضائية
وحدة ا
التعّل عن بعد
احلوار مع الهيئات التنظميية و أأنشطة التدريب اخلاصة هبا

33 000

33 000

33 000

3 000

3 000

6 000

6 000

20 000
8 000

17 000

37 000
8 000

37 000
8 000

21 000

21 000

42 000

42 000

241 000

134 000

375 000

375 000
114 200
489 200

اجملموع ،خالف املوظفني
املوظفون (مؤقتون من فئة خ ع – %50 ،)4
اجملموع

57 100
57 100

241 000

57 100
57 100

154 000

114 200
114 200

20 000

20 000

46 000

46 000
99 000

375 000
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(ب) عام 2022
2022

نتاجئ املرشوع
املوظفون
الاجامتع الس نوي جلهات التنس يق
حلقة العمل عن الرتاخيص
احلوار املشرتك بني القطاعات بشأأن املوس يقى مع حلقات العمل
بشأأن الرتاخيص
أأنشطة التدريب داخل منظامت االدارة امجلاعية والنسخ اخلاصة
تقيمي املرشوع
املوظفون
اجملموع

اجملموع
خالف املوظفني
23 000
33 000

املوظفون

اجملموع
خالف املوظفني
23 000
33 000

23 000
33 000

3 000

3 000

3 000

10 000
10 000

10 000
10 000

10 000
10 000

79 000

79 000

79 000
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.6

تاكليف خالف املوظفني حبسب ابب االنفاق
( أأ) الثنائية 2021-2020
(ابلفرنك السويرسي)

ا ألنشطة

السفر والتدريب واملنح
بعثات املوظفني

أأسفار الغري

التدريب ومنح السفر
املرتبطة به

اخلدمات التعاقدية
املؤمترات

النرش

اخلدمات التعاقدية
الفردية

ادلراسة المتهيدية

اخلدمات التعاقدية
ا ألخرى
20 000

الاجامتعات الس نوية جلهات التنس يق

10 000

30 000

6 000

حلقات العمل بشأأن الرتاخيص

15 000

45 000

أأنشطة التدريب داخل منظامت االدارة امجلاعية
والنسخ اخلاصة

8 000

تدريب أأعضاء اجلهاز القضايئ (حلقة معل دون
اقلميية)

4 000

26 000

احلوار املشرتك بني القطاعات بشأأن املوس يقى مع
حلقات العمل بشأأن الرتاخيص
دليل السوابق القضائية
وحدة ا
التعّل عن بعد
احلوار مع الهيئات التنظميية و أأنشطة التدريب اخلاصة
هبا

اجملموع

4 000

46 000

9 000

30 000

99 000

6 000

70 000

84 000

3 000

33 000

6 000

6 000

5 000

32 000

20 000

6 000

32 000

37 000

8 000

8 000
42 000
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41 000

اجملموع

133 000

140 000

41 000

20 000

375 000

(ب) عام 2022

(ابلفرنك السويرسي)
ا ألنشطة

الاجامتع الس نوي جلهات
التنس يق
حلقات العمل عن الرتاخيص
أأنشطة التدريب داخل منظامت
االدارة امجلاعية والنسخ اخلاصة
احلوار املشرتك بني القطاعات
بشأأن املوس يقى مع حلقات
العمل بشأأن الرتاخيص
تقيمي املرشوع
اجملموع

السفر والتدريب واملنح
بعثات املوظفني أأسفار الغري التدريب ومنح
السفر املرتبطة به
5 000
5 000

15 000
15 000

10 000

30 000

املؤمترات

3 000
3 000

اخلدمات التعاقدية
اخلدمات التعاقدية اخلدمات التعاقدية
النرش
ا ألخرى
الفردية

10 000

23 000
33 000

10 000

10 000

3 000
9 000
[هناية املرفق والوثيقة]

اجملموع

10 000
30 000

3 000
10 000
79 000

