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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 مارس 1 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الثالثة الدورة
 2019 مایو 24ٕاىل  20جنیف، من 

وبعض البلدان  فاسوتقرير إجناز املشروع اخلاص بتعزيز القطاع السمعي البصري وتطويره يف بوركينا 

 املرحلة الثانية –األفريقية 

 أ�مانة من ٕا�داد

تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف ب هذه الوثیقة تقر�ر ٕاجناز مرشوع ٔأجندة التمنیة اخلاص یقدم مرفق  .1
 2016الفرتة ا�اكم� لتنفيذ املرشوع، ٔأي من یونیو املر�� الثانیة. ویغطي التقر�ر  –وبعض الب�ان أ�فریقية  فاسو بور�ینا

 .2018ٕاىل ٔأكتو�ر 

 .CDIP/23/6و�رد تقر�ر تقيمي مس�تقل للمرشوع يف الوثیقة  .2

 �ٕال�اطة �لامً ٕان اللجنة مطالبة  .3
 .هذه الوثیقة مرفقملعلومات الواردة يف �

 ]ملرفقايل ذ� ی[
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 ملخص املرشوع

 DA_1_2_4_10_11 رمز املرشوع

 العنوان
 

 –وبعض الب�ان أ�فریقية  فاسوتعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا 
 املر�� الثانیة

 توصیة أٔجندة التمنیة
 

 
 :1التوصیة 
�متزي املسا�دة التقنیة اليت تقد�ا الویبو بعدة مزيات من بيهنا ٔأن �كون مو�ة  جيب ٔأن

�راعي ٔأولو�ت الب�ان النامية واحتیا�اهتا، ال ٔأن حنو التمنیة وقامئة �ىل الطلب وشفافة، و 
الب�ان أ�قل منوًا، فضًال عن خمتلف مس�تو�ت التمنیة يف ا�ول أ�عضاء. وینبغي س�� 

ٔ��شطة ٔأطرًا زمنیة الس�تكاملها. ويف هذا الصدد، ینبغي ٔأن �كون تصممي ٔأن تتضمن ا
آلیات �سلميها خمصصة لب� بعینه�رامج   .املسا�دة التقنیة وأ

 
 :2التوصیة 

تقدمي مسا�دة ٕاضافية للویبو من �الل ترب�ات املاحنني وٕا�شاء صنادیق ائ�نیة ٔأو 
ان أ�قل منوًا �ىل و�ه اخلصوص، مع صنادیق ٔأخرى للترب�ات دا�ل الویبو لفائدة الب�

�س�مترار يف ٕایالء ٔأولویة �الیة ٔ��شطة ا�متویل يف ٔأفریقيا من �الل املوارد من دا�ل 
املزيانیة و�ار�ا، لتعز�ز �دة جماالت من بيهنا �نتفاع القانوين والت�اري والثقايف 

 و�قتصادي �مللكية الفكریة يف الب�ان املذ�ورة.
 

 :4التوصیة 
الرتكزي �شلك �اص �ىل احتیا�ات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل 

يف جمال البحث العلمي والصنا�ات الثقافية، ومسا�دة ا�ول أ�عضاء، بناًء �ىل طلب 
 مهنا، يف وضع �سرتاتیجیات الوطنیة املناس�بة يف جمال امللكية الفكریة.

 
 :10التوصیة 

أ�عضاء �ىل تطو�ر قدرهتا املؤسس�یة الوطنیة يف جمال امللكية الفكریة مسا�دة ا�ول 
التحتیة و�ريها من املرافق هبدف جعل  هنا من �الل امليض يف تطو�ر البنيةوحتسي

مؤسسات امللكية الفكریة ٔأكرث كفاءة وتعز�ز توازن �ادل بني حامیة امللكية الفكریة 
ذه املسا�دة التقنیة ٔأیضًا ٕاىل املنظامت إالقلميیة واملصل�ة العامة. وینبغي ٔأن ميتد نطاق ه

 ودون إالقلميیة املعنیة �مللكية الفكریة.
 

 :11التوصیة 
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 .CDIP/17/3 تقر�ر التقيمي يف الوثیقة �رد  1

مسا�دة ا�ول أ�عضاء �ىل تعز�ز قدرهتا الوطنیة من ٔأ�ل حامیة ٔأعامل إالبداع و�بتاكر 
العلوم  التحتیة الوطنیة يف جمال ، ودمع تطو�ر البنيةو��رتاع �ىل الصعید احمليل

 والتكنولوجيا، حي� اكن ذ� مناس�بًا، ووفقًا الختصاص الویبو.
 

 مزيانیة املرشوع
 

 
 فرنك سو�رسي 000 110التاكلیف املتعلقة �ملوظفني: 

 
 فرنك سو�رسي 000 430التاكلیف �ري املتعلقة �ملوظفني: 

 
 فرنك سو�رسي 000 540ا�موع: 

 مدة املرشوع
 

 
 شهراً  30

 

الویبو الرئيس�یة قطا�ات 
 املعنیة والص� بربامج الویبو

 
 16و 15و 11و 9الربامج 

صنا�ات السمعیة البرصیة �ىل ٕاماك�ت هائ� �مع التمنیة �قتصادیة الوطنیة ال  تنطوي وصف موجز للمرشوع
معل فرص  تتيحٔأهنا يف الب�ان أ�فریقية وتؤدي دورًا هامًا يف تعز�ز الهویة الثقافية. كام 

و�شجع �بتاكر. ومع ذ�، ال بد من اختاذ خطوات ملموسة لتحقيق ٕاماك�هتا 
 �قتصادیة ا�اكم�.

 
) متابعة للمر�� أ�وىل CDIP/17/7واكنت املر�� الثانیة للمرشوع (الواردة يف الوثیقة 

املقرتح ا�ي قدمه  ٕاىل)، اليت استندت CDIP/9/13(الواردة يف الوثیقة  لهذا املرشوع
تقيميها تقي�ً مس�تقًال يف هنایة  . واكمتلت املر�� أ�وىل وجرىفاسووفد بور�ینا 

 ).20161 �ام
 

واكن الغرض من املر�� الثانیة من املرشوع �رسیع تطو�ر القطاع السمعي البرصي يف 
ام حق املؤلف من ٔأ�ل ز�دة فهم نظ�كو�ن الكفاءات ٔأفریقيا من �الل املسا�دة التقنیة و 

 واس�ت�دامه.
 
 

 ویتضمن املرشوع ثالثة عنارص رئيس�یة:
 ؛البحوثاملبادرات القامئة �ىل  -
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 ؛�كو�ن الكفاءاتالتطو�ر املهين و  -
 إالطار املؤسيس والس�یايس: دمع تطو�ر املهارات وأ�دوات. -

 
ورحبیهتا املعامالت القامئة �ىل امللكية الفكریة  اس�ت�دام وسعت مجیع املكو�ت ٕاىل ز�دة

يف القطاع السمعي البرصي. والب�ان الرائدة املس�تفيدة من املرشوع يه بور�ینا فاسو 
 و�وت دیفوار و�ینيا واملغرب والس�نغال.

 
 تعز�زهبدف واملر�� الثانیة من املرشوع مبنیة �ىل الزمخ ا�ي تو� عن املر�� أ�وىل 

 طاع.التغیريات الهیلكیة للق قيادةاس�تدامة املرشوع يف 

  املرشوع ةمد�ر 
من �بار املستشار�ن، شعبة قانون حق  ،(Carole Croella)الس�یدة اكرول �رویال 

 املؤلف، قطاع الثقافة والصنا�ات إالبداعیة.

الص� �لنتاجئ املرتقبة يف 
 وثیقة الرب�مج واملزيانیة

 

 
 التمنیة. يف سبيل: �سهیل �نتفاع �مللكية الفكریة الهدف �سرتاتیجي الثالث

 3الرب�مج 

نظرة �امة موجزة عن تنفيذ 
 املرشوع

 

 
 معلومات ٔأساس�یة عن املرشوع وا�هنج املتبع ٔأوًال.

 
 . ونُفّذت أ��شطة ا�طط لها2018وانهتيى يف ٔأكتو�ر  2016بدٔأ تنفيذ املرشوع يف یونیو 

واس�ت�دمت املزيانیة �ىل النحو املتو�. وجرى تنس�یق املرشوع بصورة وثیقة مع  مجیعها
أ�ولو�ت و�حتیا�ات احملددة لهذه  �ىل ٔأمت و�هالب�ان الرائدة. وراعى املرشوع 

 .CDIP/17/7الب�ان. ووردت تفاصیل حمتو�ت املرشوع يف وثیقة املرشوع 
 

، ويه بور�ینا فاسو والس�نغال و�ینيا وشار�ت يف هذا املرشوع مخسة ب�ان رائدة
 ا�ي وافقت �لیه جلنة التمنیة.دیفوار واملغرب، �ىل النحو  و�وت

 
 ز املرشوع �ىل العنارص التالیة:ركّ و 

 ث؛و املبادرات القامئة �ىل البح -
 ٔأ�شطة التطو�ر املهين وأ��شطة التدریبية؛ -
 دوات.تعز�ز إالطار املؤسيس والس�یايس: دمع تطو�ر املهارات وا�ٔ  -
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واكن الغرض من املر�� الثانیة من املرشوع �رسیع تطو�ر القطاع السمعي البرصي يف 
من ٔأ�ل ز�دة فهم نظام حق املؤلف �كو�ن الكفاءات ٔأفریقيا من �الل املسا�دة التقنیة و 

هذه املر�� �س�تفادة من املر�� أ�وىل، اليت وضعت أ�سس  ؤأ�حت واس�ت�دامه.
 مللكية الفكریة يف القطاع.� �نتفاعأ�وىل ٕالذاكء الوعي واملعارف �شأٔن 

 
رشاكء �الل خمتلف  بوصفهمومشل تنفيذ املرشوع تعاوً� مع ٔأحصاب املصل�ة التالیني 

 مرا�ل التنفيذ العميل:
 
 :�ات االتصال الوطنیة ٔألف. 
 

ٔأّمن املرشوع ختطیط أ��شطة وتنس�یقها �ىل حنو فعال مع الب�ان املشاركة من �الل 
التعاون مع �ات االتصال الوطنیة. و�ّني لك ب� رائد ممثل �. ؤأدت �ات االتصال 
دورًا رئيس�یًا يف ضامن ٔأن �كون أ��شطة املصممة مالمئة للب�ان، ويف منظامهتا ويف 

لیني. ولتسهیل هدف اس�تدامة املرشوع نظمت اج��ات تنس�یقية احمل شاركني امل اختیار 
 �دیدة مع �ات االتصال.

 
 :املؤسسات والسلطات الوطنیة �ء 
 

�شمل هذه املؤسسات ٔأساسًا املؤسسات الوطنیة املسؤو� عن س�یاسة حق املؤلف 
 ويه اك�ٓيت: السي�ئیة س�یاسةال و 

 ؛بور�ینا فاسو، (BBDA)فاسو حلق املؤلف  مكتب بور�ینا -
 ؛، �ینيا(KECOBO)ا�لس الكيين حلق املؤلف  -
 ، الس�نغال؛(SODAV)املكتب الس�نغايل حلق املؤلف  -
 وزار� الثقافة يف الس�نغال و�وت دیفوار؛ -
 املركز السي�يئ املغريب، املغرب؛ -
 ، �ینيا؛(KFC)اللجنة الكينیة السي�ئیة  -
 ٕادارة السي�، الس�نغال. -

 
 :السي�ئینياملهنیني  جمي.

 
مجمو�ة واسعة من املهنیني من سلسة القمية املتعلقة �لقطاع مشل سعى املرشوع ٕاىل 

واملنت�ني واملوز�ني  السي�ئیني السمعي البرصي مع الرتكزي �شلك �اص �ىل ا�ر�ني
ومن املسائل املتناو� ٔأیضًا . املنصات إاللكرتونیةاء ومنظامت إالدارة امجلاعیة و وفناين أ�د
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يه احتیا�ات الرشاكت الصغرية واملتوسطة نظرًا ٔ�ن الصنا�ات السمعیة البرصیة يف 
الب�ان الرائدة يه �البًا رشاكت صغرية ومتوسطة يف �د ذاهتا. ويف بعض احلاالت، مجع 

 من املؤسسات املالیة والقطاع املرصيف. املرشوع بني ممثلني
 

 تنظميیة:السلطات ال  دال.
 

 اس�هتدف املرشوع ٔأیضًا من �الل ٔأ�شطته السلطات التنظميیة لوسائط إال�الم ويه
 : اك�ٓيت

 
 ، �وت دیفوار؛(HACA)الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي  -
 هیئة االتصاالت، �ینيا؛ -
 ، املغرب؛ئة العلیا لالتصال السمعي البرصيالهی  -
 ، الس�نغال؛(CNRA)ا�لس الوطين لتنظمي السمعي البرصي  -

 
ووصل املرشوع ٕاىل لك هذه السلطات وشار�ت يف ٔأ�شطة حمددة تتناول �ا�ا يف 
قطاعي السمعي البرصي والبث. و�رتبط السبب الرئييس لقيام هذه الرشاكة املبتكرة 

�دمات البث يف مجیع ٔأحناء ٔأفریقيا. وميكن  انف�ار يف�لواقع الرمقي احلايل ا�ي ٔأدى ٕاىل 
يف ضامن �متثال للس�یاسات التنظميیة  بدور رئييساالتصاالت  هیئات تنظمي عضطلتٔأن 

اع السمعي البرصي، مبا يف ذ�، �متثال حلق املؤلف. وسامه املرشوع يف املتعلقة �لقط
يف توضیح دور  مما سامهقضا� حق املؤلف، �زویدمه بلم�ة �امة عن ذ� من �الل 

 .هذه الهیئات
 

  واحملامونالقضاة  هاء.
 
م التدریب للجام�ات القانونیة لتعز�ز املهارات واملامرسات املهنیة وفقًا للمعایري ا�ولیة، دّ قُ 

و�متكني هذه امجلا�ات من مسا�دة ٔأحصاب املصل�ة احمللیني املعنیني ��ال السمعي 
د املزتای�دمات �دیدة ذات الص� بقانون السمعي البرصي. ویوا�ه العدد البرصي بتوفري 

ملعامالت الت�اریة يف القطاع السمعي البرصي نقصًا يف املهارات املتخصصة �ى من ا
ذوي اخلربة يف اجلوانب التعاقدیة للقطاع السمعي و ة واحملامني املؤهلني ئیالقضاالهیئات 
 البرصي.

 
 :أ�ش�اص املرجعیون واخلرباء واو.
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نیني من ذوي اخلربة يف جماالهتم ا�تلفة. استند �سلمي املرشوع ٕاىل التعاون مع �بار امله 
مدرً� لتنفيذ املرشوع. واكن معظمهم من أ�ش�اص املرجعني /خبرياً  40وجرى حشد 

املؤهلني تأٔهیًال �الیًا و�متتعون خبربة واسعة يف القطاع السمعي البرصي يف ٔأفریقيا و�ىل 
 الصعید ا�ويل، ومه من كفلوا جودة التدریب املقدم.

 
ت أ�ولویة للمهارات احمللیة واخلربات الوطنیة مىت اكنت متا�ة. واكن هناك �رباء وأ�عطی

ٔأجزاء ٔأخرى من دولیون من ٔأفریقيا (اجلزا�ر وا�اكمريون وموزمبیق ونی�ري� ؤأوغندا) و 
من العامل مثل بلجیاك وكندا وفر�سا وٕایطالیا ولو�سمبورغ واململكة املت�دة والوال�ت 

 وسو�رسا.املت�دة أ�مر�كية 
 

 يف تقيمي أ��شطة.ووسامه معظمهم يف تصممي الربامج التدریبية 
 
 الرشاكء ا�ٓخرون زاي. 
 

 اك مع املنظامت التالیة:نُظمت بعض أ��شطة �الشرت 
 )؛ OIFاملنظمة ا�ولیة للفرنكوفونیة ( -
 ؛(CISAC)�حتاد ا�ويل مجلعیات املؤلفني وامللحنني  -
 ؛(UAR)�حتاد أ�فریقي للبث إالذاعي  -
 ؛(PACT)حتالف املنت�ني يف جمال السي� والتلفزیون  -
 ؛(AEPO)مجعیة منظامت فناين أ�داء أ�وروبیني  -

 
 (ECOWAS) امجلا�ة �قتصادیة �ول غرب ٔأفریقيامسؤويل ؤأ�حت مشاركة 

فاصو  ینايف بعض أ��شطة (بور�  (UEMOA) و�حتاد النقدي لغرب ٔأفریقيا
والس�نغال) فرصة لتنس�یق بعض أ��شطة ذات الص� �لقطاع السمعي البرصي يف 

 الب�ان املس�تفيدة.
 

 املرشوعتنفيذ  �نیا.
ٔأو تأٔ�ید من تعیني مجیعها شهد املرشوع بعض التأٔ�ري يف بدء أ��شطة. ومتكنت الب�ان 

�س�تثناء املغرب ، 2016اخلاصة هبا لتنفيذ املرشوع حبلول هنایة �ام الوطنیة �ة االتصال 
�سبب بعض التغیريات ا�ا�لیة. ويف بعض  2017ا�ي قدم املعلومات يف یولیو 

 الب�ان، جرى استبدال �ة االتصال �الل تنفيذ املرشوع.
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ٔأیضًا وفقًا للمزيانیة  �دمت املواردونُفّذ املرشوع وفقًا لل�دول الزمين املتفق �لیه. كام اس�تُ 
املتفق �لهيا وحي� ٔأمكن، نُظمت �ج��ات املتتالیة يف الب�ان، من ٔأ�ل حتقيق 

 ف والكفاءة.یٔأهداف توفري التاكل 
 

 مجیع الب�ان ونُّظمت ٔأ�لبیة أ��شطة يف ٕاطار هنج شامل �رب الب� للوصول ٕاىل
نسني. وشهدت أ��شطة يف معظمها �عتبار الواجب للمساواة بني اجل  املس�تفيدة. ؤأويل

مشاركة ممثلني عن لك الب�ان الرائدة أ�خرى يف احلد أ�قىص وتوس�یع نطاق أ��شطة 
 املنفذة.

 
 وف� یتعلق �لنواجت احملددة للمرشوع، �رد ف� یيل النواجت الرئيس�یة احملققة:

 
 البحوث .1

 
تقر�ر �دوى �شأٔن "مجع البیا�ت �قتصادیة يف القطاع السمعي  أ��دّ  ٔألف.

البرصي". وتناول التقر�ر ٔأمهیة معرفة ٔأسواق القطاع السمعي البرصي 
لتطو�ر أ�سواق كام �دد العوائق والت�د�ت العدیدة القامئة يف �دد من 

 مع مثل هذه البیا�ت. واكن �س�تنتاج الرئييس منف� یتعلق جبالب�ان 
هذه ا�راسة هو رضورة ٕاذاكء الوعي �ى ٔأحصاب املصل�ة يف الصنا�ة 
السمعیة البرصیة ف� یتعلق بأٔمهیة تعز�ز مجع البیا�ت �قتصادیة بغرض 

تطو�ر أ�سواق والقدرة �ىل تولید ا��ل من امللكية الفكریة �ىل �د 
 سواء.

 
: السمعیة البرصیة يف �ینياحق املؤلف والصنا�ة كتيب �شأٔن "بع وطُ أ��ّد  �ء.

  لصانعي أ�فالم".دلیل معيل
 

يف   السي�ئینيهنینيامل و�دة التعمل عن بعد �شأٔن حق املؤلف لفائدة أ��ّدت  جمي.
ومن الرضوري ٔأن ینتقل املرشوع ٕاىل مر��  حمتو�هتأأفریقيا. واكمتلت 

 ة الویبو.التشغیلیة ا�هنائیة بتنس�یق وثیق مع ٔأاكدميی والتنفيذ �ختبار
 

 والتطو�ر املهين الكفاءات�كو�ن  .2
 

�ى هذه اكن و نُظمت دورات التعلمي املس�متر ودورات تدریبية يف مجیع الب�ان الرائدة. 
قدمت معلومات معمقة قد ا�ورات توجيه معيل (تعاجل دراسات احلا� من واقع احلیاة) و 
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اخلصوص ثالث فئات من  عن املوضو�ات اليت تناو�هتا. وشار�ت يف املرشوع �ىل و�ه
 ٔأحصاب املصل�ة:

 
فنانو أ�داء املنتجون وا�رجون السي�ئیون واملوزعون، ويف بعض احلاالت  )أٔ 

 وماكتب حق املؤلف؛
 هیئات البث والهیئات التنظميیة؛ )ب
 .واملدعون العامونالقضاة  )ج

 
و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، سامه املرشوع ٔأیضًا يف تطو�ر املهارات الالزمة لتحسني ٔأو  -

تطو�ر املامرسة الفردیة للحقوق وإالدارة امجلاعیة للحقوق السمعیة البرصیة، 
حيث �سهل نوع �نتفاع ٕادارة احلقوق بصورة جامعیة. وإالدارة امجلاعیة للم�ال 

�لنس�بة ٔ��لب الب�ان الرائدة. و�شمل  ة�ش�ئ مسأٔ�السمعي البرصي يه 
نظم الت�د�ت املتناو� �ارات التفاوض مع املنصات الرمقیة وهیئات البث تنفيذ 

 .النسخ اخلاص
 

 بور�ینا فاسو ٔألف.
 

 نظمت ا�ورات التدریبية التالیة:
 

ندوة ٕاقلميیة �شأٔن حق املؤلف ومتویل القطاع السمعي البرصي كجزء من  -
 ؛2017ریقي للسي� والتلفزیون (فيس�با�و): فربا�ر أ�فهر�ان امل 

املسلسالت يف ا�ال حقوق املؤلف وهیلك اقتصاد �شأٔن " تدریبية دون ٕاقلميي -
": املسلسالت-" كجزء من السوق أ�فریقية "سلس�يف ٔأفریقيا السمعي البرصي

 "؛املسلسالت-يف ٕاطار السوق السمعیة البرصیة املهنیة "سلس� 2018فربا�ر 
 .2018�لقة معل للمشورة الترشیعیة �شأٔن ٕاطار حق املؤلف اجلدید: ٔأ�ریل،  -
 

 �وت دیفوار �ء.
 

 ف� یيل أ��شطة املُضطلع هبا:�رد 
 

"، ظل العرص الرمقي املؤمتر ا�ويل �شأٔن "تنظمي ا�ال السمعي البرصي يف -
 ؛2017: مایو (HACA) الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصيبتنظمي مع 

السمعي البرصي، القطاع لفائدة احملاميني �شأٔن عقود  تدریيب دون ٕاقلميي -
 .2018�لتعاون مع نقابة احملاميني يف �وت دیفوار: یولیو 
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 �ینيا جمي.

 ف� یيل ا�ورات التدریبية املنظمة:�رد 
�لقة دراس�یة �شأٔن حق املؤلف والتمنیة وا�متویل والتنظمي والتسویق يف القطاع  -

حلق املؤلف  (KEBECO) البرصي، �لتعاون مع ا�لس الكيينالسمعي 
 ؛2017ٔأ�ریل  :(KFC) واللجنة الكينیة السي�ئیة

�حتاد من  �رباء التلفزیون والسي�بدمع من مس�تد�رة رفيعة املس�توى  مائدة -
 ؛2018مارس  24 :(PACT) للمنت�ني املس�تقلني يف اململكة املت�دة الت�اري

�ر�ان اكالشا ا�ويل مس�تد�رة رفيعة املس�توى �شأٔن س�یاسة أ�فالم، يف  مائدة -
 .2018مارس  27: والسي�ئیة ةللسوق التلفازی

 .2018مارس  26للتحكمي والوساطة لفائدة القطاع السي�ئیة:  ب �شأٔنتدری -
 

 املغرب دال.
یة امجلاعیة للحقوق السمعیة البرص  إالدارةٕاقلميیة �شأٔن �لقة دراس�یة دون  -

 .2018اجلدیدة: ینا�ر خطة معل مدینة واع�د التوصیات الصادرة يف 
 

 الس�نغال واو.
 يف یيل ا�ورات التدریبية املنظمة:�رد 

السمعي البرصي وعقود حق املؤلف  القطاع �شأٔن قانون دون ٕاقلمييدریب ت -
 ؛2017لفائدة الهیئات القضائیة: د�سمرب 

 ؛2017�شأٔن ٕادارة احلقوق يف قطاع البث: د�سمرب  تدریيب معيل دون ٕاقلميي -
ماكفأٓت النسخ اخلاصة: سبمترب �شأٔن تنفيذ نظم  معيل دون ٕاقلميي تدریب -

2018. 
 

 دمع البنية التحتیة وأ�طر الس�یاس�یة .3
 

ا�مع الترشیعي �ىل  ٔأیضاً  لتطو�ر املهارات واملامرسات. كام قدمقدم املرشوع ٕاطارًا معلیًا 
ٔأساس الطلب ٕاىل السلطات ا�ولیة يف مساعهيا حنو تنظمي القطاع السمعي البرصي 

هتیئة بيئة تنظميیة سلمية. ومشلت هذه �سرتاتیجیات احلكومية حتدیث أ�طر القانونیة � 
 اخلاصة حبق املؤلف واالتصاالت.

 
 وميكن إالبالغ عن النتاجئ التالیة:
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 .CDIP/14/INF/2الوثیقة  2

 اسوور�ینا فب ٔألف.
مبا ی�ىش مع متطلبات العرص واحلقوق ا�اورة اجلدیدة حق املؤلف قانون اع�د  -

 .2018الرمقي وتصدیق معاهد بی�ني �شأٔن أ�داء السمعي البرصي يف �ام 
، مجعت بني 2018معل �شاوریة �برية رفيعة املس�توى يف مایو  �لقةنُظمت  -

للقانون اجلدید ولتسهیل فهم  مجیع ٔأحصاب املصل�ة ملناقشة اخلیارات الترشیعیة
 مجیع ٔأحصاب املصل�ة املعنیني.

 
 �ینيا .�ء

مذ�ر تفامه مع  (KEBECO) ، وقع ا�لس الكيين حلق املؤلف2018يف سبمترب  -
مركز الویبو للتحكمي والوساطة ٕالقامة تعاون رمسي يف �سویة الزنا�ات املتعلقة 

 حبق املؤلف.
�لتفاوض امجلاعي �شأٔن احلقوق وإالدارة بناًء �ىل اس�تنتا�ات ا�راسة اخلاصة  -

، احملققة �الل املر�� أ�وىل من 2امجلاعیة لها يف القطاع السمعي البرصي
ا�ال املوس�یقى و  للجمع بني ٔأحصاب املصل�ة من جمالاملرشوع، اختذت خطوات 

 قوق السمعیة البرصیة.ٕادارة جامعیة للح ٕارساءالسمعي البرصي من ٔأ�ل 
 والتطورات �اریة لكهنا مل تبلغ بعد مر�� هنائیة.

يف تقدمي املشورة  (KFC) اللجنة الكينیة السي�ئیةتعاون بني املرشوع و  أ�قمي -
الترشیعیة �شأٔن تطورات ا�ال السمعي البرصي وقضا� حقوق املؤلف ذات 

سرتاتیجیة وطنیة تطلعیة من ة، ويه االس�یاسة السي�ئیة الوطنی �ختتامالص� 
 لقطاع.ٔأ�ل ا

 
 املغرب جمي.

املكتب املغريب حلقوق املؤلف يف مجعیة املؤلفني ٔأعضاء نُظمت بعثة �رباء يف املوقع لفائدة 
 .(SABAM) يف بلجیاك

 
 الس�نغال دال.

أ�سدیت املشورة الترشیعیة �شأٔن مرشوع قانون االتصاالت والص�افة لضامن ٔأن  -
الس�یايس للقطاع السمعي البرصي مع املعایري ا�ولیة للبيئة الرمقیة ی�ىش إالطار 

وقانون حق املؤلف. وانعقدت �لسة �شاوریة حكومية دولیة رفيعة املس�توى يف 
واعمتد املرشوع �ىل  ملناقشة التعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل النص. 2017فربا�ر 

ا لالتصال السمعي البرصي. رب من �الل مشاركة �رباء من الهیئة العلی�ربة املغ
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 .2018سبمترب  21الصادر يف  CM/UEMOA/02/2018التوجيه .3

و�شلك هذا النص  مع التعدیالت املوىص هبا. 2017واعمتد القانون يف یونیو 
 سابقة لتنظمي القطاع السمعي البرصي يف غرب ٔأفریقيا.

وقُدم ٔأیضاً تدریب يف جمال احلقوق السمعیة البرصیة وحقوق فناين أ�داء، ملنظمة  -
. وجرى التدریب من �الل (SODAV)إالدارة امجلاعیة اجلدید يف الس�نغال 

ٕایفاد بعثة  . وعقب(AEPO)التعاون مع الرابطة أ�وروبیة حلقوق فناين أ�داء 
 �رباء، ُوضعت خطة معل �مع تطو�ر الهیلك.

 
ا�مع من �الل تطو�ر قطاع البنية التحتیة العاملیة ٔأیضًا  قدمويف جمال إالدارة امجلاعیة، 

ٔأنه ال �شمل احلقوق السمعیة البرصیة حىت ا�ٓن، . ورمغ WIPO CONNECT�ر�مج 
فٕان منظمة إالدارة امجلاعیة تتابع تطو�ره وتعتربه ٔأداة مفيدة لتطو�ر ٕادارة فعا� للبیا�ت يف 

 هذا ا�ال.
 

قد اعمتد توجيه  (UEMOA)و�د�ر ���ر أٔن �حتاد �قتصادي والنقدي لغرب ٔأفریقيا 
 . وسامه معظم املس�تفيد�ن3يه يف القطاع السمعي البرصيمواءمة �رشیعات ا�ول أ�عضاء ف 

 من املرشوع يف التفاوض �ىل النص واع�ده.
 

 التعلیقات الواردةو املراقبة  .4
 

اكنت مسأٔ� املراقبة عن كثب �مة نظراً لتنوع أ��شطة ؤأحصاب املصل�ة اليت انطوى �لهيا 
و�لنظر ٕاىل خصائص  رائد. الت�ارب و�حتیا�ات وخصائص لك ب�املرشوع، فضالً عن 

من الرضوري وجود قدر من  تطورات التكنولوجيا والسوق، اكن لك ب� رائد وٕاىل رس�ة
 املرونة يف تنفيذ املرشوع.

 
اس��رات التقيمي: يف هنایة لك دورة تدریبية، وبعد �نهتاء من املرشوع، ُطلب من  "1"

 اقرتا�ات.املشاركني ملئ اس��رات تقيمي وتقدمي تعلیقات و 
 

 امجلاعیة �ج��ات الرمسیة و�ري الرمسیة واملاكملاتيّرست ت : االتصاالت املنتظمة "2"
 ٕادارة املرشوع.بفضل وتبادل الرسائل إاللكرتونیة، 

 
 ورة منتظمة ٕاىل جلنة التمنیة.قُدمت ٔأیضًا تقار�ر مر�لیة بص "3"
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به ٕاجيابیة. فقد بینت ٔأن املرشوع  اكنت الردود الواردة من أ�مانة ونتاجئ املسح املضطلع
م بطریقة  اكن وجهيًا �لنس�بة للب�ان املس�تفيدة ؤأحصاب املصل�ة املس�تفيد�ن ؤأنه قد ُمصّ

 مناس�بة لتلبیة احتیا�ات الب�ان املس�تفيدة.
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نتاجئ/ٔأ�ر املرشوع وا�روس 
 الرئيس�یة

 
ق املؤلف يف ٔأفریقيا يف حب لالنتفاعٔأ�ح املرشوع فرصة حقيقية ٕالظهار مثال معيل  .1

ق املؤلف حب �نتفاعالسوق �بداعیة الرسیعة التطور. وقد وضع ٔأسسًا متینًا لز�دة 
 يف القطاع السمعي البرصي.

 
ووضعت طرائق تصممي ٔأهداف املرشوع وتنفيذها �لتشاور الوثیق مع الب�ان  .2

اف متفق �لهيا بفضل تيّرس وضع هنج مشرتك ؤأهدالرائدة ومبا یتفق مع احتیا�اهتا. و 
التنس�یق املتواصل مع �ات االتصال الوطنیة. ورمغ ٔأن �ات االتصال مل �كن 

ا�مع و�لزتام بصورة فعا� من مجیع قد تلقى املرشوع فٕان ، ماكفأٔةحتصل �ىل ٔأي 
الب�ان املس�تفيدة. ونفّذ املرشوع يف الوقت املناسب رمغ ختصیص وقت �بري يف 

 س�یق املسائل إالداریة والرتتيبات التنظميیة.كثري من أ�حيان لتن 
 
وف� یتعلق مبهنجیة التدریب، وا�ه املرشوع مس�توى منخفض من الوعي �كيفية  .3

�دد �بري من معل و  ٔأداة لتطو�ر هذا القطاع. حبق املؤلف بوصفه �نتفاعٕاماكنیة 
سلطات من االتصاالت مع ال  ضئیالً  اً �دديف عز�، ؤأجروا املهنیني الس��ئیني 

الوطنیة واجلهات الفا�� أ�خرى يف ا�ال السمعي البرصي. و�لتايل فقد اكنت 
ٕالقامة وهیلكة حوار  ةمفيدمسائل ا�ورات التدریبية وا�هنج أ�فقي للمرشوع 

 مس�تدام بني املهنیني السي�ئیني واملسؤولني احلكوميني.
 

ق بتعز�ز احملتوى احمليل، وسامه ذ� يف ز�دة مبادرات ا�مع احلكويم ف� یتعل .4
والصنادیق املالیة السي�ئیة وا�رتام حق املؤلف، وحتسني أ�سلوب ف� یتعلق 

�لعالقات بني ش�ىت قطا�ات الصنا�ة. وجسلت بعض النتاجئ إالجيابیة ٔأیضًا من قبیل 
 ما یيل:

امللكية الفكریة و�سجیل املصنفات السمعیة  لعقود�س�ت�دام ا�ٔكرث انتظامًا  -
 .البرصیة

 .التوثیق أ�وحض حلق املؤلف لسلس� العنوا�ن -
 .حتقيق ٕاجنازات س�یاساتیة وتنظميیة �ىل املس�تو�ت الوطنیة ودون إالقلميیة -
ز�دة اس�ت�دام �ارات احملاميني والقضاة يف القوانني والعقود يف ا�ال السمعي  -

 .البرصي
 
ٔأسواق متر مبر�� انتقالیة متأٔ�رة �لتحول الرسیع حنو  املس�تفيدة يه الب�انو  .5

من لهذه أ�سواق اجلدیدة املعیقة مناذج أ�عامل �قتصادیة  و�اك�رالتكنولوجيا الرمقیة 
البث. ولهذه التطورات تأٔثري معیق ومس�متر �ىل حامیة احلقوق  قبیل منصات
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وهذا ما ٔأدى ٕاىل اطراد طلب  .لها لتصديل الب�ان  و�اكحف ٔأ�لبیةوطرائق ٕادارهتا، 
اجلهات الفا�� يف السوق الس�مترار التوجيه وا�مع الس�ت�دام حق املؤلف �شلك 

 اسرتاتیجي ٔ�غراض ا�منو املس�تدام للقطاع السمعي البرصي.
 

ونتي�ة ��، ال �كون مرشوع حمدد زمين اكفيًا لتحقيق تغیريات هیلكیة �برية. فهيي  .6
  من مدة املرشوع. �س�تغرق وقت ٔأطول

 ا�اطر: ختفيف وطأٔهتاتدابري ا�اطر و 
مجمو�ة واسعة من ٔأحصاب املصل�ة ولتلبیة فائدة صعو�ت يف تصممي أ��شطة ل .1

مصاحل خمتلفة، يف غضون فرتة حمدودة من الوقت ومبزيانیة حمدودة. وٕاضافة ٕاىل 
ٔأن یليب املرشوع �حتیا�ات القانونیة للب�ان الرائدة  من الالزمذ�، اكن 

اليت متثل �ىل �د سواء ب�ان ینظمها القانون العام وب�ان ینظمها القانون 
 املدين.

 
صعو�ت يف معاجلة �حتیا�ات العملیة لقطا�ات امجلا�ات املالیة والقانونیة �ىل  .2

 ع.حنو شامل �سبب الطلب املزتاید �ىل ٔأ�شطة �ملرشو
 
الس�یاس�یة  التكيف الرسیع مع بعض العوامل اخلارجية املرتبطة �لتطورات .3

وأ�منیة احمللیة اليت اكنت يف بعض أ�حيان سببا يف تباطؤ التنفيذ السلمي 
 للمرشوع.

 
 تدابري التخفيف:

 
ٕادارة املرشوع مرونة يف تصممي أ��شطة وتنفيذها لتلبیة �حتیا�ات  قدمت -

 املتغرية والقيود اخلارجية.
ٔأدت دورًا �امً یة التنس�یق الوثیق �شأٔن ا�اطر كام مضنت �ات االتصال احملل  -

 يف حشد ا�مع املؤسيس و�سهیل التقدم يف التنفيذ.
 دود �ىل ٔأداء املرشوع.ونتي�ة ��، اكن ملعظم هذه العنارص تأٔثري حم -

  معدل تنفيذ املرشوع
 %.100اكن معدل اس�ت�دام املزيانیة: 

 

 هذا هو التقر�ر املر�يل الثالث املُقدم ٕاىل جلنة التمنیة. التقار�ر/الو�ئق السابقة
 

 .CDIP/22/2والتقر�ر الثاين يف الوثیقة  CDIP/20/2وورد التقر�ر أ�ول يف الوثیقة 
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 التقيمي ا�ايت للمرشوع
 

 (TLS) مفتاح نظام ٕاشارات السري
 

 ال تقيمي ال تقدم ** *** ****
 مل یقّمي بعد/ توقف تقدمال یو�د  بعض التقدم �بريتقدم  حمقق ��اكمل

 

 4نواجت املرشوع
 (النتي�ة املرتقبة)

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 (مؤرشات النواجت)

 
النظام  بیا�ت ا�ٔداء

(TLS) 

دراسة �دوى �شأٔن مجع 
 بیا�ت السوق

 

انهتت دراسة اجلدوى و�ُرشت 
 .�ىل موقع الویبو إاللكرتوين

دمت �ا� املتابعة ٕاىل قُدمت ا�راسة وقُ 
 .جلنة التمنیة

**** 

ُعقدت �لقات العمل واكن تقيمي  �لقات معل اخلرباء
 .املشاركني لها تقي�ً ٕاجيابیاً 

مس�توى ٔأ�ىل من املهارات املهنیة وتنظمي 
 القطاع واس�ت�دام املعایري املهنیة.

 

  **** 

التدریب يف املوقع/ �كو�ن 
 الكفاءات

نظمت ٔأ�شطة واكن تقيمي 
 .تقي�ً ٕاجيابیاً املشاركني لها 

حتسني �ارات الرتخيص لتوزیع احملتوى 
 .�ىل املس�ت�دمني

**** 

                                         
 .2.3وفقًا لوثیقة املرشوع أ�صلیة، القسم   4

طلب السوق والنتاجئ اليت ب �شلك من أ�شاكل ف� یتعلق س�تدامة� حتقيق - املتابعة
حتققت يف تنفيذ املرشوع لضامن ٔأن �منو الصنا�ة السمعیة البرصیة دا�ل 
الب�ان املس�تفيدة و�ار�ا �ىل ٔأساس متني من الفهم العام حلق املؤلف 

 و�س�ت�دام املتواصل للعقود؛
املصل�ة يف الصنا�ة السمعیة البرصیة ف� وعي ٔأحصاب ومن الالزم ٔأیضًا ٕاذاكء  -

 یتعلق بأٔمهیة تعز�ز مجع البیا�ت �قتصادیة؛
س�یكون تفعیل عنرص التعمل عن بعد اخلاص �ملرشوع ٔأداة مفيدة ٕاذا و  -

، بناًء �ىل املراقبة ا�قيقة واحلوار املنظم اأ�جریت حتدیثات منتظمة حملتو�هت
 ٔأفریقيا؛ املس�متر مع املهنیني السي�ئیني يف

یبدو من املفيد ٔأیضًا تلبیة �حتیا�ات املرتبطة ٕ�قامة وتطو�ر ٕادارة جامعیة و  -
 للحقوق السمعیة البرصیة حسب �قتضاء.
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 4نواجت املرشوع
 (النتي�ة املرتقبة)

 مؤرشات التنفيذ الناحج
 (مؤرشات النواجت)

 
النظام  بیا�ت ا�ٔداء

(TLS) 

  
تطو�ر أ�طر املؤسس�یة 

 والس�یاس�یة
قبول أ�نظمة واخلدمات 

 .وأ�دوات املطورة وتطبیقها
 

تعز�ز البنية أ�ساس�یة لٕالدارة امجلاعیة 
 .ذات الص� �حلقوق السمعیة البرصیة

**** 

 التعمل عن بعدتطو�ر �ر�مج 
 

حمتو�ت التعمل عن بعد. ُوضعت 
ومن املتوقع ٕاطالق دورة التعمل 
عن البعد يف الربع الثاين من �ام 

2019. 

للمهنیني ٕا�شاء عنرص تدریيب دامئ 
 لسي�ئیني يف ٔأفریقيا.ا
 

*** 
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 هدف (أٔهداف املرشوع)
مؤرشات الن�اح يف حتقيق 
هدف (أٔهداف) املرشوع 

 (مؤرشات النتاجئ)
الوضع  بیا�ت ا�ٔداء

 الراهن

املسامهة يف حتسني اس�ت�دام 
نظام امللكية الفكریة �متویل 
املصنفات السمعیة البرصیة 

 وٕانتا�ا وتوزیعها. 

ز�دة اس�ت�دام املشاركني 
للمهارات املكتس�بة �متویل 

املصنفات السمعیة البرصیة 
من ذ�  یُتأٔكدوٕانتا�ا وتوزیعها (

عن طریق اس�تبيان للتقيمي یوزع 
�ىل املشاركني بعد انهتاء 

 التدریب).
ز�دة �دد املعامالت املتص� 

�مللكية الفكریة يف القطاع 
السمعي البرصي ف� یتعلق 

 �ٕالنتاج والتوزیع.

مت �لقات معل �شأٔن �كو�ن  نُّظِ
الكفاءات ؤأ�شطة تدریبية �شأٔن ٔأفضل 

من  �الٍ  املامرسات، وحققت مس�توى
 ٔأوراق التقيمي متا�ة.و  الرضا.

 
تعز�ز �اكمل امللكية الفكریة واس�ت�دا�ا 

 يف العقود وحتسني توثیق حق املؤلف.

*** 

امليض قدمًا يف تطو�ر بنية 
فعا� ات ٔأدو و حتتیة و�ارات 

من ٔأ�ل املعامالت القامئة 
�ىل امللكية الفكریة وٕاصدار 

الرتاخيص واملهارات ذات 
 بتحسني العائداتالص� 

املالیة �ىل املبد�ني يف 
السمعي البرصي  القطاع

 والصنا�ة.

ز�دة �دد املعامالت القامئة �ىل 
امللكية الفكریة �سبب ٕاصدار 

�راخيص احلقوق السمعیة 
البرصیة من �الل املفاوضات 

امجلاعیة وممارسات ٕاصدار 
الرتاخيص امجلاعیة وتنفيذ املبادئ 

 التوجهيیة. 
 

�دة البنية التحتیة تطو�ر وز
ٕالصدار �راخيص احلقوق 

السمعیة البرصیة مبا یتفق مع 
املعایري ا�ولیة، ال س�� من 

 �الل منظامت إالدارة امجلاعیة.
التنفيذ املطرد لٔ�دوات وقوا�د 
أ�عامل املالمئة ٕالدارة املصنفات 

السمعیة البرصیة مبا یتفق مع 
 املعایري ا�ولیة.

امجلاعیة ٕادارة تدرجيیة  اتباع منظمة إالدارة
للحقوق السمعیة البرصیة وتنفيذ نظم 

 ماكفأٓت النسخ اخلاص.
 

 اكن للمرشوع تأٔثري ٕاجيايب ملموس �ىل
ة ودمعها یالسلطات يف ٕاصال�اهتا الس�یاس� 

 للقطاع. 
 
 

مللكية الفكریة من � �نتفاعتأٔكد تعز�ز 
�الل املامرسة التعاقدیة والو�ئق و�سجیل 

 املصنفات.

*** 

 [هنایة املرفقني والوثیقة]
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