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ون الثامنةالدورة   والعشر
 2022مايو  20إىل  16جنيف، من 

ي  النواتج المنجزة عننظرة عامة 
 
وع أجندة التنمية بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف ي سياق مشر

 
 الرقمي  المحيطف

 األمانة وثيقة من إعداد

وع أجندة التنمية بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى  الُمنجزةالنواتج  عنمرفق هذه الوثيقة نظرة عامة يتضمن  .1 ي سياق مشر
ف 

ي 
وع.  إعداد من(، .CDIP/22/15 Revالرقمي )الوثيقة  المحيطف   مدير المشر

 إن لجنة  .2
ً
التنمية مدعوة إىل اإلحاطة علما

ي مرفق هذه الوثيقة. 
 بالمعلومات الواردة ف 

[يلي ذلك المرفق]
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ي  الُمنجزةالنواتج  عننظرة عامة 
ز
وع أجندة التنمية بشأن حق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف ي سياق مشر

ز
 الرقمي  المحيطف

 مقدمة .1

 

ف بإجرائها تحتوي هذه الوثيقة عل ملخص للدراستي   ودراسات الحالة الست 
ِّ
ل
ُ
ي ك
وع الرائد بشأن حق المؤلف التر ي سياق المشر

ف 

ي المحيط الرقمي )الوثيقة 
ي جملة أمور، إىل إذكاء وعي المبدعي   CDIP/22/15 Rev.وتوزي    ع المحتوى ف 

وع، ف  (. وي  هدف المشر

نت وتوفت  وأصحاب  ات الحالية لسوق المحتوى السمعي البرصي عل اإلنتر
، وتقديم أمثلة عل المت   ي الحاىلي

المصلحة باإلطار القانون 

ي البلدان 
ي السوق السمعية البرصية الرقمية ف 

ت حالًيا حول حق المؤلف والحقوق المجاورة ف  ي أثت 
معلومات أساسية للمسائل التر

: األرجنتي   وال و وأوروغواي. المشاركة وهي ازيل وكوستاريكا وإكوادور وبت   تر

 

ي فهرس مشاري    ع أجندة التنمية ونواتجها الذي يمكن الوصول إليه من خالل ويتوفر 
النص الكامل للدراستي   ودراسات الحالة المعنية ف 

( :  (https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01الرابط التاىلي

 

 ملخصات .2

 .
ً
ي أمريكا الالتينيةأوال

ز
ي للمصنفات السمعية البرصية ف

ز
 دراسة اإلطار القانون

 

نت )1الجزء  ي أمريكا الالتينية: االتجاهات OTT: نماذج أعمال بث المحتوى السمعي البرصي عل اإلنتر
 الحديثة والتطور المستقبلي ( ف 

 المؤلف: السيد راؤول كاتس

يةاللغات:    اإلسبانيةو  اإلنكلت  

 

 ملخص

ي المستقبل القريب بشأن نماذج األعمال المختلفة لخدمات بث المحتوى السمعي 
ة وما هو متوقع ف  تحلل هذه الدراسة التطورات األخت 

نت )البرصي عل ي أمريكا الالتينية إىل تطور مهم لهذه المنصات، فهي OTT اإلنتر
ي جميع أنحاء العالم وف 

(. وتشت  االتجاهات الحديثة ف 

ي حواىلي 
نت عتر النطاق العريض الثابت. وال تعتمد خدمات بث المحتوى 84تتغلغل عل الصعيد اإلقليمي ف  % من األرس المتصلة باإلنتر

نت )السمعي البرصي عل اإل ( عل نموذج أعمال واحد. فعل الرغم من أن جميع نماذج األعمال موجهة لتلبية الحاجة نفسها إىل OTTنتر

ي يستعي   بها كل نموذج للوصول إىل تلك القيمة، 
حة لكل نموذج أعمال، والموارد التر فيه، إال أن ثمة اختالفات بشأن القيمة المقتر التر

ا  الذي ا التشغيلية. وتشت  تركيبة حصص السوق إىل هيكل واضح للتوزي    ع الطويل الذيلوصيغة الربحية لكل منها، وعملياته
ً
يمثل سوق

حة، حيث ُيحبذ وجود معروض أكتر من المصنفات  ي القيمة المقتر
 
ي كل قطاع. ويكتسي المحتوى أهمية جوهرية ف

 
مجزأة تتخىط الرواد ف

ي حالة منصات نموذج الدفع لكل معاملة. وُيعتتر عرض اإل
ي زيادة ف 

ة تنافسية للمنصات المحلية، وهذا هو السبب ف  نتاجات الوطنية مت  

نت ) ي تبذلها خدمات بث المحتوى السمعي البرصي عل اإلنتر
ة التر ( عل الصعيد العالمي لدمج هذا النوع من المحتوى OTTالجهود الكبت 

ي برامجها. وخالل السنوات القليلة القادمة، من المتوقع أن تستمر خد
نت )ف  ي OTTمات بث المحتوى السمعي البرصي عل اإلنتر

( ف 

ي جرى تحليلها، من المتوقع أن يتجاوز التغلغل ما نسبته 
ي جميع البلدان التر

ي أمريكا الالتينية. وف 
% من األرس المتصلة 90التوسع ف 

ي عام 
 
نت عتر النطاق العريض الثابت ف اكات أو الدفع لكل . وعل الرغم من أنه من المتوقع أن يشه2023باإلنتر د تغلغل نماذج دفع االشتر

، إال أن النمو سيكون ملموًسا أكتر إىل حد ما فيما يتعلق بالنماذج القائمة عل اإلعالنات المجانية. 
ً
 معاملة انتشاًرا معتدال

 

ي البيئة الرقمية2الجزء 
 
ي للقطاع السمعي البرصي ف

 
 : اإلطار القانون

 ليونالمؤلف: السيدة مارتا جارسيا 

يةاللغة:   اإلسبانيةو  اإلنكلت  

 

 ملخص

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421771
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421771
https://dacatalogue.wipo.int/projects/DA_1_3_4_10_11_16_25_35_01
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/1_paper_ott_audiovisual.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/1_paper_ott_audiovisual.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/1_paper_ott_audiovisual_es.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/1_paper_ott_audiovisual_es.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/2_part_2_legal_study.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/2_part_2_legal_study.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/2_part_2_legal_study_es.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/2_part_2_legal_study_es.pdf
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ي المطبق 

ي وفوق الوطت 
ي الوطت 

يتمحور هدف هذه الدراسة ونطاقها حول توفت  معلومات عن الوضع الحاىلي للسوق وعن اإلطار القانون 

و وأوروغواي.  ازيل وكوستاريكا وإكوادور وبت  ي األرجنتي   والتر
نت ف   عل استغالل المحتوى السمعي البرصي عتر اإلنتر

  

سوقية مختلفة وأسواقها غت  متجانسة فيما يخص استغالل المحتوى السمعي البرصي  معطياتان لديها وكما سيتضح، فإن هذه البلد

ي الوصول إىل قنوات التوزي    ع الرقمية عل قدم المساواة مع 
ي كثت  من األحيان مشاكل ف 

وإنتاجه، ويواجه اإلنتاج السمعي البرصي ف 

ي أماكن أخرى، وال سيما اإلنتاجات
ة.  المحتوى المنتج ف   األجنبية الكبت 

 

خيص المطبقة، و  ي البيئة الرقمية وأنظمة التر
يسع هذا التحليل إىل الوقوف عل المعالجة القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ف 

ي 
ي أمريكا الالتينية، من خالل النظر ف 

 عن أوجه الغموض والتحديات والفرص المتعلقة بنشر المحتوى عتر مناطق متعددة ف 
ً
 فضال

و وأوروغواي.  ازيل وكوستاريكا وإكوادور وبت  ي األرجنتي   والتر
ي ف 
 الوضع القانون 

 

ي 
ي مناطق أخرى. وف 

ا ف 
ً
ايد ة، وهو يثت  اهتماًما متر  ي السنوات األخت 

ة ف  ي أمريكا الالتينية زيادة كبت 
الوقت وشهد اإلنتاج السمعي البرصي ف 

. ومع ذلك، عل الرغم من أن استغالل المحتوى السمعي نفسه، ارتفع الطلب عل المحتوى السمعي البرصي بجمي ع أشكاله بشكل كبت 

ها من الوسائل، يبدو جلًيا  نت والشبكات االجتماعية وغت  نت، من خالل المنصات الرقمية واألجهزة المحمولة واإلنتر البرصي عتر اإلنتر

ة أما ي بتحديات كبت 
، إال أنه ال يزال يلقر  عن ذلك، فإن أنه األسلوب األساسي للنشر

ً
ي سواها. فضال

ي المنطقة وف 
م نشر المحتوى المنتج ف 

ي أسلوب النشر هذا يغت  كيفية تنظيم إنتاج هذا المحتوى وتمويله، سواء فيما يتعلق بإنشاء ديناميكيات وعمليات جديدة أو 
التوسع ف 

 فيما يتعلق بهيكل أسلوب النشر ذاته، أو بالطبع بالنسبة للمستهلك. 

 

ي  ومن الثابت
ي تحول دون توزي    ع المنتجات الوطنية وعرضها، وخاصة األفالم، تتسع لتشمل عدم وجود سوق إقليمية ف 

أن الحواجز التر

ي حي   أن ثمة منظمات تسا
 عن ذلك، ف 

ً
ازيل. فضال كة لجميع البلدان، باستثناء التر ة اإلسبانية كلغة مشتر هم أمريكا الالتينية رغم توفر مت  

ي التنسيق اإلقليمي ل
 توزي    ع المحتوى، إال أنها بدورها غت  كافية. ف 

 

ي أمريكا الالتينية، فإن قواعد الملكية الفكرية ولوائحها المختلفة المطبقة عل توزي    ع المحتوى
 وباإلضافة إىل عدم وجود سوق إقليمية ف 

 السمعي البرصي تفتقر إىل االتساق، مما يؤثر بالمثل عل المحتوى المتوفر من البلدان األخرى. 

 

ي هذه األسواق بالوصول إىل المحتوى 
نت )أو األنظمة المماثلة( ف  ض أن يسمح( تطوير وتنفيذ منصات النشر عتر اإلنتر فتر وسيسمح )أو يُ

ي أمريكا الالتينية، والذي لوال 
الذي بدونها سيصعب العثور عليه، ال سيما بالنسبة للجمهور الذي يبحث عن محتوى سمعي برصي ف 

. ذلك سيلجأ )أو يض ي
 طر إىل اللجوء( إىل محتوى منشور غت  قانون 

 

 : 2مرفق الجزء 

نت.  ي المطبقة عل ترخيص المحتوى السمعي البرصي عتر اإلنتر
 ملخص لحق المؤلف والحقوق المجاورة عل الصعيد الوطت 

 

 المؤلف: السيدة مارتا جارسيا ليون

 االسبانيةاللغة: 

 

 ملخص

ي 
ي تقدم معلومات عن تطبيق حق المؤلف والحقوق المجاورة عل الصعيد الوطت 

يحتوي هذا المرفق عل مجموعة من الرسوم البيانية التر

ي البلدان 
 
ي البلدان المشاركة. ف

 
نت ف  المشاركة عل ترخيص المحتوى السمعي البرصي عتر اإلنتر

  

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/agenda/pdf/annex_to_study_part_2_ES.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/agenda/pdf/annex_to_study_part_2_ES.pdf
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 : المعاملة القانونية للمؤلفي   األجانب للمصنفات السمعية البرصية3الجزء 

 المؤلف: السيد أوريليو لوبت   تارويال

يةاللغة:   اإلسبانيةو  اإلنكلت  

 

 ملخص

ي االتفاقيات الدولية المعنية، 
، كما يتضح ف  ي المصنفات السمعية البرصية يستحقون الحماية الكافية. ومع ثمة إجماع عالمي

عل أن مؤلق 

ي بعض األحيان، يدفع 
ذلك، فإن هذا اإلجماع ال ينطبق عندما يتعلق األمر بكيفية مكافأة هؤالء المؤلفي   مقابل استغالل مصنفاتهم. فق 

ي المصنفات السمعية البرصية إىل القول بأنهم ال يتلقون
غ عنها بشكل شائع، يمكن  هذا األمر مؤلق 

ّ
مكافأة عادلة. وهذه المشكلة، الُمبل

ي تشملها هذه الدراسة: األرجنتي   
ي الواليات القضائية التر

ا، مع بعض االستثناءات، ف 
ً
ي أمريكا الالتينية وقد تظهر أيض

 مالحظتها كذلك ف 

و وأوروغواي.  ازيل وكوستاريكا وإكوادور وبت   والتر

  

ي الوقتوتزداد المشكلة حدة عند
ي أسواق غت  أسواق دولة منشئها، سواء ف 

ستغل المصنفات ف 
ُ
وهذا الوضع ليس  أو تباًعا.  نفسه ما ت

 رسيًعا مع ظهور التكنولوجيات الرقمية 
ً
ة، شهد السوق السمعي البرصي تحوًل ي السنوات األخت 

استثنائيا بأي حال من األحوال. وف 

نت. وبينما يستمر توفر ا لمحتوى السمعي البرصي عتر النوافذ التقليدية لالستغالل والجداول الزمنية لالفتتاح عل والخدمات عتر اإلنتر

ي النمو. فقد باتت منصات الفيد
ا ف 
ً
نت يعتتر آخذ ي جميع أنحاء العالم عتر اإلنتر

، إال أن التوفر الفوري لهذا المحتوى ف  ي
يو الصعيد الوطت 

ي وما إىل ذلك(  HBOو Amazonو Netflixحسب الطلب )
. وف  ة عل نطاق واسع وتقدم خدماتها بشكل عام عل الصعيد الدوىلي

منتشر

اكات أو الدفع مقابل  ا، مقابل اإلعالن، بموجب أنظمة دفع االشتر
ً
، يمكن الوصول إىل جميع أنواع المحتوى مجان الوقت الحاض 

 بشأن إىل متر ستصمد نماذج االستغالل التقليدية. 
ً
 المشاهدة، مما يثت  تساؤال

 

ة وينطوي عل مخاطر عالية، فإن استغالل المحتوى و  لي   كان صحيًحا أن إنتاج المصنفات السمعية البرصية يتطلب استثمارات كبت 

ي يمكن أن تحصل عليها هذه المنصات من خالل استغالل هذه المنتجات. 
ي اإليرادات التر

دون حدود جغرافية يؤدي إىل زيادة هائلة ف 

عم أن هذا ال يؤدي 
ُ
ي استغالل مصنفاتهم. وال تقترص المشكلة عل وقد ز

ورة إىل زيادة مكافأة المؤلفي   بما يتناسب مع الزيادة ف  بالرص 

ي دور السينما أو عل قنوات 
ا مكافأة مناسبة مقابل تمثيل مصنفاتهم ف 

ً
استغالل الوسائط الرقمية فقط. فال يتقاض  المؤلفون أيض

ي بلية أو القنوات اإلذاعية أاالتلفزة الك
و تأجت  مصنفاتهم. وبشكل عام، يتلقر المؤلفون دفعة واحدة مقابل نقل جميع حقوقهم، وف 

 معظم الحاالت، ال يتقاسمون الدخل الناتج عن االستغالل الالحق للمصنف. 

 

ستغل مصنفاتهم 
ُ
ي المصنفات السمعية البرصية عندما ت

ي تعيق حماية مؤلق 
عل والغرض من هذه الدراسة هو فحص األسباب التر

ي تنفذها أنظمة حقوق المؤلف الوطنية لتعزيز هذه الحماية. 
، والوقوف عل كفاءة التدابت  التر  الصعيد الدوىلي

 

: االختالفات بي   قواني   الملكية الفكرية الوطنية وسهولة إمكانية ، يحدد ممثلو المؤلفي   سببي   رئيسيي   ي القسم التاىلي
 وكما سُيناقش ف 

ي العقود عندما تأخذ العالقة طابًعا دولًيا.  تحايل المنصات عل القواعد
 
ي تحمي المؤلفي   ف

 التر

 

ي المصنفات السمعية البرصية. وتؤدي منظمات 
ي األنظمة القانونية قيد التحليل لحماية مؤلق 

ويتناول القسم الثالث التدابت  المطبقة ف 

ي جميع الدول أو كيانات اإلدارة الجماعية )فيما يلي منظمات اإلدارة الجماعية( دوًرا 
 
ي هذا الصدد. ومع ذلك، فهي غت  موجودة ف

 
مهًما ف

ي الحصول عل مكافأة مقابل 
ي مجرد الحق ف 

يعات وهو تبت  ي فحصتها هذه الدراسة. وثمة عنرص ثان للحماية أدرجته بعض التشر
التر

ا غت  قابل للتنازل ويخ
ً
 ضع لإلدارة الجماعية اإللزامية. استنساخ المصنفات السمعية البرصية وإتاحتها للجمهور باعتباره حق

 

ي المصنفات السمعية البرصية، عل الرغم من أن العديد من 
ات، تجدر اإلشارة إىل أن هذه الورقة تركز عل مؤلق  وقبل تقديم التفست 

ي األداء.  من باب القياساالستنتاجات يمكن تطبيقها 
 
 عل أصحاب الحقوق اآلخرين، مثل فنان

  

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/10_part_3_legal_study_aurelio-en.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/10_part_3_legal_study_aurelio-en.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/10_part_3_legal_study_aurelio.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/10_part_3_legal_study_aurelio.pdf
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ي القطاع السمعي البرصي ضمن البيئة الرقمية بأمريكا الالتينية: الممارسات 4الجزء 
 التعاقدية ف 

 المؤلفان: السيد برتراند مولييه والسيدة الكسندرا جالفيس

يةاللغة:   اإلنكلت  

 

 ملخص

يعي والتنظيمي لحق المؤلف وحول  4ُصمم الجزء 
من الدراسة، عل وجه الخصوص، الستكمال الدراسات الموازية حول اإلطار التشر

ي تلك البلدان
نت ف  فيهية عتر اإلنتر  والمنطقة عموًما.  سوق الخدمات الرقمية لبث الفيديو واألفالم التر

 

ي 
يعية والتنظيمية واالتجاهات العامة للسوق الرقمية ف  وعل الرغم من أن الدراسة الحالية تقدم إشارات عابرة إىل األسس التشر

ي ضوء المستجد
ة ف  ها األساسي ينصب عل الحقائق المتعلقة بالعادات والممارسات التعاقدية وتطوراتها األخت  ات المنطقة، إال أن تركت  

ي تغت  قواعد اللعبة بشأن تكنولوجيات التوزي    ع الرقمي وأسواقه ونماذج أعماله. 
 التر

 

ي شملتها هذه الدراسة عل وجه 
ي أمريكا الالتينية التر

ي القطاع السمعي البرصي ف 
وتتعلق الجوانب المحددة من الممارسات التعاقدية ف 

التنازل عن حق المؤلف والحقوق المجاورة والترصفات المتعلقة بالرسوم التحديد بالمعامالت بي   األطراف فيما يتعلق بنقل/ترخيص/ 

ي المحتوى السمعي  مة بي   منتجر خيص والعقود المتر ي عقود التوزي    ع والتر
والمكافآت وتقاسم اإليرادات. وتنظر الدراسة بشكل أساسي ف 

في   والكيانات  ، ومنصات البث والفيديو مثل الموزعي   المحليي   أو اإلقليميي   أو العا -البرصي المحتر ، ووكالء المبيعات الدوليي   لميي  

ة الناتجة عن األشكال  -"( VoDحسب الطلب )" ي تجلب المحتوى إىل السوق االستهالكية. وتركز الدراسة عل الديناميكيات المتغت 
التر

ا بش
ً
ي جعلت سلسلة القيمة السمعية البرصية أكتر تعقيد

ة، من وجهة نظر الجديدة لالستخدامات الرقمية التر ي السنوات األخت 
كل كبت  ف 

ي والتجاري فقط. 
ي صناعة المحتوى السمعي البرصي عل الصعيدين المهت 

مة ف  ي العقود المتر
. وتنظر الدراسة ف   المنتجي  

  

ا إىل مقابالت فردية متعمقة مع مجموعة من األطراف الفاعلة النشط عدت مواد الدراسة الحالية بشكل رئيسي استنادً
ُ
ي النظم وأ

ة حالًيا ف 

ي حي   أن غالبية الذين خضعو 
ي بلدان أمريكا الالتينية الستة المختارة. وف 

ا اإليكولوجية اإلبداعية واالقتصادية للقطاع السمعي البرصي ف 

ي الرابطات التجار 
ا مدراء تنفيذيون ومديرو عقود ف 

ً
ية، ومحامون للمقابالت كانوا من فرادى المبدعي   أو رجال األعمال، كان هناك أيض

ا 
ً
 عن بحوث مكتبية جديدة. وأدرجت أيض

ً
ززت هذه المقابالت من خالل مواد أعدها بالفعل المؤلفون، فضال متعاقدون فرديون. وعُ

دلت حيثما كان ذلك  ا، أكشن" من إعداد برتراند مولييه، وعُ ي لمنشور الويبو المعنون "حقوق، كامت 
مواد مخترصة من اإلصدار الثان 

ي من الدراسة الذي يلخص السمات الرئيسية العامة لتوزي    ع المحتوى السمعي البرصي وعقود البيع كما هي مناسًبا، ك
جزء من القسم الثان 

ي جميع أنحاء العالم. 
 موجودة ف 

 

ي بلدان أمريكا الالتينية بخالف الستة المختارين لهذه الد
ا مقابالت مع مهنيي   ف 

ً
راسة. وكان هذا وحيثما كان مناسًبا، أجرى المؤلفون أيض

ي 
فيها التعاون بي   المنتجي   والمبدعي   عتر الحدود الوطنية. وبالتحديد، ثمة ممارسة  يكتر اختياًرا منطقًيا، تمليه واقع السوق المرنة، التر

ي بلدان أمريكا الالتينية المختلفة، كوسيلة لت
 
ك المتعدد األطراف بي   المنتجي   والمنصات ف انيات راسخة بشأن اإلنتاج المشتر حقيق مت  

ي بلدان أمريكا الالتينية لألفالم أو برامج التلفزيون/البث المبارسر المنتجة. ويبدو أن ظهور منصات الفيديو 
أكتر وضمان تداول أوسع ف 

ي هذا الصدد وزاد من سوق المحتوى المستورد من بلدان أمريكا الالتينية األخرى عن 
حسب الطلب قد أدى إىل مزيد من المرونة ف 

ي وقت واحد. طر 
 
اخيص لعدة أقاليم ف ي التر ي تشتر

 يق الموزعي   المحليي   و/أو المنصات التر

 

وكان التوصل إىل حقائق وبيانات موثقة حول موضوع الدراسة أمًرا صعًبا ال محالة، بسبب العرف التجاري المفهوم بشأن الحفاظ عل 

ي غالًبا ما تحتوي عل أحكام واجبة النفاذ بشأن الشية أو عدم اإلفشاء. الشية التامة لطبيعة المفاوضات الفردية واستخدام العقود ال
تر

ي شكل فئات عريضة من المالحظات، وهو نمط مصمم لحماية إخفاء الهوية وتجنب 
 
، وضعنا النتائج ف ي

ر
ومن ثم فإننا، بدافع أخالف

ي سلسلة اإلبداع سهولة تحديد الممارسات التعاقدية الخاصة المتبعة من قبل المنصات والمذيعي   و 
 
المنتجي   والمشاركي   اآلخرين ف

كات موافقة ضيحة عل الكشف عن معلومات معينة  ي القطاع السمعي البرصي. وحيثما أعىط بعض األفراد والشر
واإلنتاج والتوزي    ع ف 

ة بمستوى من التفصيل متفق عليه نا إليها مبارسر ا.  تتعلق بعقود معينة، أو أجزاء من تلك العقود، فإننا أرسر
ً
 مسبق

  

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/part_4_contractual_practices_latin_american_audiovisual_sector_digital_environment.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/part_4_contractual_practices_latin_american_audiovisual_sector_digital_environment.pdf
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ي المصنفات السمعية البرصية5الجزء 
 : تحديد البيانات الوصفية واستخدامها ف 

 المؤلف: السيد جوستافو شوتز

يةاللغة:   اإلسبانيةو  اإلنكلت  

 

 ملخص

نت. فبمجرد إنتاج المصنف ال 5يركز الجزء  سمعي البرصي وبدء عل التوزي    ع الرقمي للمحتوى السمعي البرصي من خالل منصات اإلنتر

ي أوقات مختلفة وألغراض مختلفة؛ عل سبيل 
استغالله، بأي شكل وعتر أي قناة توزي    ع، من المهم أن تكون قادًرا عل تحديده ف 

ي وقت 
ي بيئة رقمية عالمية تتيح استخدام المصنفات السمعية البرصية ف 

المثال، حتر يتمكن أصحاب حقوقه من ممارسة حقوقهم. وف 

وري رصد هذه االستخدامات بدقة. واحد عل م ي أي بلد، من الرص 
 نصات مختلفة من قبل الموزعي   والمستخدمي   ف 

  

وي  هدف هذا التقرير إىل فهم واستكشاف الوسائل الممكنة لحل المشكالت األساسية الخمس المتعلقة بالمعلومات والبيانات الوصفية 

ي تجميع البيانات ورفعها؛ ب( نقص 
: أ( التأخت  ف  البيانات؛ ج( فقدان البيانات؛ د( تلوث البيانات وعدم تناسقها؛ ـه( حجم وهي

البيانات. وعل وجه الخصوص، سوف نركز عل تبسيط إدارة المعلومات الخاصة بالمصنفات السمعية البرصية من أجل تقليل 

قنوات التوزي    ع، مما قد يؤدي إىل فقدان التكاليف المتعلقة بتوزي    ع المحتوى. ويتطلب نمو الجمهور وزيادة جودة المنتجات توسيع 

 عن ذلك، يتطلب التوزي    ع من خالل منصات متعددة أن تكون المعلومات وقواعد البيانات قابلة للتشغيل 
ً
السيطرة والدخل. فضال

 . ي
 البيت 

  

ي 
ي البلدان المشاركة ف 

ي حي   أن ويعتتر غياب المعلومات عن حركة المصنفات مشكلة أكتر إلحاًحا لصغار المنتجي   ف 
وع. فق  هذا المشر

ي الواقع من الصعب 
جمة، إال أنه ف  ي جميع أنحاء العالم، من خالل الدبلجة أو التر

السوق الرقمية يمكن أن تتيح االستمتاع بمصنف ما ف 

ا عل الجمهور أن ينفذ إليه دون معلومات كافية. فإذا تمتع الجمهور بالمصنف عتر العديد من الواليات القضائية، ح
ً
يثما كان ذلك جد

 متاًحا، فإن نقص المعلومات من شأنه أن يمنع أصحاب الحقوق من الحصول عل تعويض مستحق عن هذا االستخدام. 

 

ي من ذلك 
ستثت  . ويُ ي

اف  ي أنتجت ووزعت بشكل احتر
كز هذا التقرير عل البيانات والبيانات الوصفية للمصنفات السمعية البرصية التر وست 

ا، ألنه ال يشكل إنتاًجا بالمعت  المحتوى المنشأ من قب ا سمعًيا برصيً
ً
ل المستخدم، عل الرغم من أن هذا المحتوى يمكن اعتباره مصنف

 . ي
 التجاري التقت 

 

نت 6الجزء  ي نماذج أعمال بث المحتوى السمعي البرصي عل اإلنتر
 : أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات المتبعة ف 

 وسكانو والسيد أوسكار سواريزالمؤلفان: السيد لياندرو ت

يةاللغة:   اإلسبانيةو  اإلنكلت  

 

 ملخص

ي 
ا ما تنشأ الخالفات ف  ً ي البداية، كثت 

 
ا ف

ً
ي بعضها قد ال يكون مكتوب

مة بشأن إنتاج سمعي برصي واحد، والتر مع تزايد عدد العقود المتر

ي بيئة بث المحتوى عل 
 
نت، ثمة حاجة المراحل المختلفة للقطاع السمعي البرصي. ونظًرا لنمو اإلنتاج الدوىلي والتوزي    ع العالمي ف اإلنتر

ي البيئة الرقمية. وهذا أمر واقع عل المستوى 
ايدة إليجاد طرق لحماية مصالح أصحاب حق المؤلف ومستخدمي المحتوى ف  متر 

ي سياق أمريكا الالتينية. وبالتحديد، تدعو الحاجة إىل إتاحة وسائل فعالة من حيث الوقت والتكلفة لألطراف 
ا ف 
ً
، وينطبق أيض العالمي

ي هذا الصدد، شهد مركز لحل 
 
ي تحتوي عل عناض عابرة للحدود. وف

ي قد تنشأ عن عالقاتهم التعاقدية، ال سيما تلك التر
اعات التر الت  

ي صناعة السينما 
 
ي المنازعات العابرة للحدود ف

 
ا من قضايا الوساطة والتحكيم ف

ً
ايد ا متر 

ً
الويبو للتحكيم والوساطة )مركز الويبو( عدد

 واإلعالم. 

 

ي الملك العام والمصنفات اليتيمة
ز
 ثانًيا. دراسة بشأن المحتوى السمعي البرصي ف

 

 المؤلف: السيد ماركوس واتشوفيتش

 اللغة: االسبانية

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/11_part_5_identification_and_metadata_av-en.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/11_part_5_identification_and_metadata_av-en.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/11_part_5_identification_and_metadata_av.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/11_part_5_identification_and_metadata_av.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/12_part_6_adr_av-en.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/12_part_6_adr_av-en.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/12_part_6_adr_av.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/12_part_6_adr_av.pdf
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 ملخص

ي مجال حق المؤلف قد خضع 
لتحقيق بشكل مكثف من الناحية النظرية وكان موضوع مبادرات لعل الرغم من أن الملك العام ف 

ي العقود ا
ي القطاع السمعي متعددة ف 

ي القواعد الوطنية والدولية، بل واألندر من ذلك أن ُيفّصل فيها. ويعان 
ة، إال أنه نادًرا ما ُيعّرف ف  ألخت 

ائب عل المصنفات، مما  فرض فيها الرص 
ُ
ي ت
البرصي بشكل خاص من مخاطر تدهور المصنفات القديمة، بسبب ضعف الوسائط التر

ي سياق ا
وط حماية خاصة ف  ي يوجد بها عدد قليل من المؤسسات وتعوزها البيئات المخصصة لهذه يتطلب رسر

لبلدان الناشئة التر

ورة تحقق الفائدة الثقافية أو فائدة النفاذ إليه. وستستمر الحاجة إىل  ي بالرص 
ي الملك العام ال يعت 

الوظيفة. إن مجرد وضع المصنف ف 

ي آلت  سياسات عامة وابتكارات تقنية وإصالحات قانونية، حتر خارج
نطاق حق المؤلف، لضمان تحقيق فائدة النفاذ إىل المصنفات التر

 إىل الملك العام عل نطاق واسع للمجتمع ككل. 

 

 ثالثا. دراسات الحالة

ي صناعة المنتجات السمعية البرصية: بانوراما بلدان أمريكا الالتينية وإسبانيا
 دراسة الحالة األوىل: المرأة ف 

يةاللغات:  تغالية اإلسبانيةو  اإلنكلت    والتر

ا والسيدة أليتيا سيلونك والسيدة مارسيا كانديدو  المؤلفون: السيدة ديبورا إيفانوف والسيدة لوسيانا فيت 

 

 ملخص

ي بعض بلدان أمريكا الالتينية وإسبانيا. 
ي صناعة المنتجات السمعية البرصية ف 

تهدف دراسة الحالة هذه إىل مناقشة مشاركة المرأة ف 

ا ولهذا الغرض، أعددنا  ي األدوار القيادية اإلبداعية، أي بانمخططَ
، مع إبراز نسبة النساء ف  ي

 مشاركتهاورامًيا للوضع الحاىلي للتنوع الجنسان 

ي 
ي اإلخراج وكتابة السيناريو واإلنتاج. وكلما أمكن، أدرجنا معلومات حول األدوار التقنية والفنية األخرى، وكذلك عن القوى العاملة ف 

 ف 

ة من البيانات ليست متاحة بشأن جميع البلدان وبالتاىلي القطاع ككل وعن الطاقم المسؤ  ول عن رسد األفالم. وهذه المجموعة األخت 

ي األقسام المتعلقة بكل بلد. 
ي فهم السيناريوهات المختلفة، وبالتاىلي أدرجت ف 

 فهي غت  قابلة للمقارنة؛ ومع ذلك، فهي تساهم ف 

 

ازيل والمكسيك ويجمع هذا العمل البيانات المتاحة بالنسبة لألرجن ي أمريكا الالتينية  -تي   والتر
ي المحتوى ف   -ثالثة من أكتر منتجر

ي تداول المصنفات باللغة اإلسبانية. و 
ره نظًرا ألهمية هذا البلد ف  ينقسم باإلضافة إىل أوروغواي وإسبانيا. ويعتتر إدراج إسبانيا له ما يتر

ي القطاع السمعي البرصي وأهميته من النص إىل ثالثة أجزاء. ويعرض القسم األول مناقشة مفا
ي ف 
هيمية حول قضية التنوع الجنسان 

ا، تنظم الخاتمة نتا ً . وأخت  ي
ي فيناقش البيانات المحددة المتعلقة بكل سياق وطت 

ئج وجهة النظر االجتماعية واالقتصادية. أما القسم الثان 

 موجودة والسبل الممكنة للتغلب عليها. الدراسة، وتقارن كل واقع، وتقدم مالحظات حول أسباب أوجه الخلل ال

 

نت  دراسة الحالة الثانية: تجربة منتج برازيلي مستقل مع توزي    ع المحتوى السمعي البرصي عتر اإلنتر

يةاللغة:   اإلنكلت  

 المؤلف: السيد رودريغو ساليناس

 

 ملخص

، من منظو  ازيل نتيجة للتوزي    ع الرقمي ي التر
ي لإلنتاج السمعي البرصي ف 

ي الهيكل القانون 
ي التحوالت الرئيسية ف 

ر تبحث دراسة الحالة هذه ف 

ا إىل توضيح التحديات الرئيسية 
ً
ي الحقوق المطلوبة لضمان التوزي    ع الفعال للمصنف السمعي البرصي. وتهدف هذه الوثيقة أيض

التر

ي اتواجه  ي هذا السياق. منتجر
 
ي يسلكونها ف

ازيليي   واالتجاهات التر  لمصنفات السمعية البرصية التر

 

ي وقت زوال نموذج التمويل القائم عل اإلنتاج المستقل الذي كان 
ازيل ف  ي التر

ي اإلنتاج السمعي البرصي المخصص للتوزي    ع الرقمي ف 
ويأنر

يبية واإلعانات الحكومية. ف ة من يعتمد أساًسا عل الحوافز الرص  ي الفتر
 2016حتر  1993قد تحول سيناريو السوق هذا )الذي امتد ف 

عل األقل( إىل نموذج التمويل غت  المتجانس، الذي يشمل إنتاجات مستقلة ال تزال ممولة من الموارد العامة باإلضافة إىل المزيد من 

ي برامج  هذا اإلنتاجات الممولة بالكامل من الموارد الخاصة. ونموذج التمويل الخاص
ّ
، إىل جانب ُمعد تقوده منصات البث المبارسر

ازيليي   إلنتاج أفالم أو مسلسالت مبتكرة ومنتجة محلًيا بليةاالتلفزة الك ي القطاع الذين يتعاقدون مع المنتجي   التر
هم من الوكالء ف  ، وغت 

ازيلية  كة اإلنتاج التر  عل منصاتهم. ولفهم اآلثار العملية لهذا النموذج، اعتمدت دراسة الحالة هذه عل تجربة رسر
ً
 O2لغرض عرضها أوال

Filmes . 

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/4_case_study_1_women_av.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/4_case_study_1_women_av.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/agenda/pdf/4_case_study_1_women_av.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/agenda/pdf/4_case_study_1_women_av.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/5_case_study_2_independent_producer.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/5_case_study_2_independent_producer.pdf
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نتدراسة ال  حالة الثالثة: تطوير منصة محلية لبث المحتوى عل اإلنتر

يةاللغات:   اإلسبانيةو  اإلنكلت  

 المؤلف: السيد راؤول كاتس

 

 ملخص

نت مع مراعاة بعض العناض الرئيسية   Claro Videoو Netflixتجري دراسة الحالة هذه مقارنة بي    كمنصتي   لبث المحتوى عل اإلنتر

 هة المستخدم والمحتوى الدوىلي والمحتوى الخاص بأمريكا الالتينية، من بي   أمور أخرى. مثل السعر وإمكانية النفاذ وواج

 

 دراسة الحالة الرابعة: تخليص الحقوق من وجهة نظر منتج برازيلي مستقل

يةاللغة:   اإلنكلت  

 المؤلف: السيد رودريغو ساليناس

 

 ملخص

 . ازيلي ي اإلنتاج السمعي البرصي التر
 تصف دراسة الحالة هذه ممارسات التخليص المعتمدة بشكل شائع ف 

  

ي من المحتمل أن التخليص هو عملية يقوم من خاللها المنتجون بمراجعة المواد اإلبداعية واإلنتاجية الكتشاف المشكالت 
القانونية التر

 
ً
 إىل استخدام المواد الموجودة مسبق

ً
لقر عل عاتقهم أو تمنع إصدار الفيلم. وتشت  هذه المشكالت القانونية عادة

ُ
امات ت ا تؤدي إىل التر 

ي المحمية بموجب قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة أو قانون الملكية الصناعية أو المتعلقة بحق الشخصية. وي
ؤدي التخليص ف 

ي ذلك مواد التطوير وسلسلة 
، بما ف  ي

ي قد تؤثر عل الفيلم كمنتج نهان 
إطار اإلنتاج السمعي البرصي إىل توقع المشكالت القانونية التر

ي تتضمن تخليص الحقوق، ترمي الدراسة إىل تناول ما إذا كانت هذه الممارسة لها 
حقوق الملكية. وبعد تصنيف ووصف اإلجراءات التر

 أساًسا لغرض التوزي    ع عل المنصات الرقمية وإىل أي مدى تتوفر هذه السمات. س
ّ
ة فيما يخص اإلنتاج السمعي البرصي الُمعد  مات ممت  

 

ي العقود العديدة لإلنتاج السمعي البرصي، تركز دراسة الحالة هذه عل تجربة المنتجي   المستقلي   م
امات الشية الواردة ف  ثل ونظًرا اللتر 

ازيلية  كة اإلنتاج التر  . O2 Filmesرسر

 

ي 
قيم بشكل عام، وكيفية تنفيذ التخليص ف 

ُ
ي ت
ا التر

ً
وتتناول دراسة الحالة هذه أهمية تخليص الحقوق، وما هي الحقوق الموجودة مسبق

ازيل شار إىل البيئة التر
ي كل من هذه الموضوعات، يُ

. وف  ي مراحل اإلنتاج المختلفة، وما إذا كان التخليص قد تأثر بزيادة التوزي    ع الرقمي
ية التر

ي أجريت مع يعم
ي إطاره نتائج المقابالت التر

حلل ف 
ُ
 O2 Filmesل بها المنتجون المحليون المستقلون. وهذا هو السياق الذي ست

 والبيانات الُمجمعة. 

 

ازيل وأمريكا الالتينية: نموذج تجربة  ي التر
 
ي توزي    ع الفيديو حسب الطلب ف

 
ع ف  Sofá Digitalدراسة الحالة الخامسة: دور الُمجمِّ

ية: اللغة  اإلنكلت  

 المؤلفان: السيدة برونا تريفيلي   والسيد رودريغو ساليناس

 

 ملخص

ي دور 
كة التبحث دراسة الحالة هذه ف  ع، رسر ي السوق Sofá Digitalُمجمِّ

ازيل، ف  لمنصات توزي    ع الفيديو حسب  الناشئة، ومقرها التر

ي أمريكا الالتينية. VoDالطلب )"
 "( ف 

 

عل مدى السنوات الماضية، َرّسخت منصات الفيديو حسب الطلب أقدامها كمنفذ مهم لتوزي    ع المصنفات السمعية البرصية. وتتمت   و 

ي حالة منصات الفيديو حسب الطلب بنظام الدفع لكل منصات الفيديو حسب الطلب بطبيعة هجينة تشمل خد
مات مختلفة، مثلما ف 

ي قد تكون منافًسا 
اكات، والتر ي يبدو أنها خليفة أقراص الفيديو الرقمية، أو منصات الفيديو حسب الطلب بنظام دفع االشتر

معاملة، والتر

ا أكتر لقنوات التلفزيون المدفوع، عل سبيل المثال عل النحو ا ً ي تحليلها لخدمات بث المحتوى مبارسر
لذي توصلت إليه هذه الدراسة ف 

نت.   عل اإلنتر

 

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/case_study_3_development_local_ott.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/case_study_3_development_local_ott.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/case_study_3_development_local_ott_es.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/case_study_3_development_local_ott_es.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/7_case_study_4_independent_producer.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/7_case_study_4_independent_producer.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/8_case_study_5_aggregator.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/8_case_study_5_aggregator.pdf
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ي 
ي اآلراء بشأن وضع منصات الفيديو حسب الطلب ضمن التسلسل الزمت 

ونظًرا لهذه الطبيعة الهجينة، ال يوجد حتر اآلن توافق ف 

ائط نظام –لنوافذ اإلصدار التقليدية للمصنفات السمعية البرصية )السينما  ىلي  رسر
التلفزيون  -أقراص الفيديو الرقمية /الفيديو المت  

ي االزدياد،  -المدفوع 
(. ومع ذلك، فإن الطلب عل خدمات منصات الفيديو حسب الطلب )بأشكالها المختلفة( آخذ ف  ي

التلفزيون المجان 

ي فرضتها جائحة كوفيد
ي ظل الظروف التر

 . 19-وال سيما ف 

 

ي سياق السوق المتنامية لمنصات ال
ي مجال توزي    ع المصنفات السمعية البرصية، وف 

عون كوسطاء ف  فيديو حسب الطلب، ظهر الُمجمِّ

ة التقنية والتجارية والتسويقية، ويؤدون دور  ححيث يوفرون الختر
ِّ
، من جهة،  الُمرش بي   فرادى المنتجي   والموزعي   المحليي  

ع المصنفات السمعية البرصية، وزيادة اإليرادات المتحصلة من والمنصات الرقمية من جهة أخرى. وهم يعملون عل توسيع نطاق توزي    

ي كل بلد، وتقديم الحلول التقنية الخاصة بهذا النوع من المشحي منصات الفيديو حسب الطلب، بما يتجاوز اإلصدار 
التقليدي ف 

 الوسائط. 

 

عي   تقديم خدمات مختلفة، مثل:  ، يمكن للمجمِّ  وبالتاىلي

 

، والتسليم، وإدارة البيانات الوصفية، وتوطي   النص، ومراقبة الجودة  )أ( خدمات التكنولوجيا:  رقمنة المحتوى، والتشفت 

 الرئيسية؛

)ب( الخدمات اإلدارية: تبسيط المسار اإلداري، وتقليل العبء اإلداري الُملقر عل عاتق المنصات، والسماح ألصحاب الحقوق 

لمتعددة دون التفاوض مع كل منها عل حدة؛ وتقديم االستشارات وإدارة بإتاحة المحتوى عتر منصات الفيديو حسب الطلب ا

 الحقوق؛

اتيجية للتوزي    ع الرقمي عتر مختلف المنصات والبلدان، وتقديم المشورة بشأن  )ج( خدمات تنظيم المحتوى: توفت  استر

ي 
 ؛ارسالفهالجوانب التحريرية والتنظيمية، ومساعدة العمالء عل دمج القيود التنظيمية ف 

اء إعالنات جوجل(، وتقديم المشورة بشأن حمالت  )د( خدمات التسويق: خدمات التسويق الرقمي والعالقات العامة )مثل رسر

(؛  التسويق الرقمي )وسائل التواصل االجتماعي

ية والتسميات التوضيح الحوار  )ـه( خدمات أخرى: تطوير منصات الفيديو حسب الطلب لمختلف األجهزة، وإنشاء ترجمات

ي حزم بحيث تناسب المحتويات نموذج يوتيوب 
ة وتنظيمها مًعا ف  المغلقة والملخصات والرسومات، وتجميع المقاطع القصت 

ه.   أو غت 

 

ح دراسة الحالة هذه  ي يمارس فيها أنشطته. وتشر
اتيجية عمله ومتطلبات السوق التر ع عل استر ي يقدمها الُمجمِّ

ويعتمد نوع الخدمات التر

ازيل وأمريكا Sofá Digitalكيف تستجيب  ي التر
نت ف  ي أمريكا الالتينية، للسوق الحالية لبث المحتوى عل اإلنتر

كة التجميع الرائدة ف  ، رسر

ي مقدمة موجزة عن 
وأنشطتها الرئيسية. ويقدم القسم الثالث معلومات أساسية  Sofá Digitalالالتينية ككل. ولهذا، يقدم القسم الثان 

ي أمريكا عن هيكل الملكية الفك
ات الرئيسية المتعلقة بسوق اإلنتاج السمعي البرصي وتوزي    ع الفيديو حسب الطلب ف  رية والتغيت 

اتيجية أعمال  ي استر
 
ي تدفع بالتغيت  ف

ا للقسم الرابع الذي يحدد المسائل التر
ً
، ويصف القسم Sofá Digitalالالتينية، وذلك تمهيد

ي السوق. 
كة ف   ويعرض القسم الخامس االستنتاجات. الحلول والدور الذي تبوؤه الشر

 

ي مجال المصنفات السمعية البرصية: االتجاهات والفرص
 دراسة الحالة السادسة: البيانات ف 

يةاإلاللغة:   نكلت  

ي بوزا والسيدة آنا باوال سيفوينتس  المؤلفان: السيدة ليتيسيا أنجر

 

 ملخص

ي السنوات الماضية. فما بدأ بوحدات البايت تحول رسيًعا إىل "النفط الجديد" و"الوظائف األكتر 
ت عالقة الجميع بالبيانات ف  تغت 

ين"، فقط لنجد  ي القرن الحادي والعشر
واألصول التنظيمية، بالنفوذ، أن البيانات تثت  قضايا تتعلق  -ربما ليس بهذه الشعة  -جاذبية ف 

 األشخاص. والخصوصية، و 

 

، تعيش المنظمات  ي الوقت الحاض 
 
ي محيط من البيانات، و  عل اختالف أحجامهاوف

 
عتتر ف

ُ
ي ي
.  التر عندما يولد فالناس مصدرها الطبيعي

ي هذا المحيط، 
ي البلدان ذات الدخل المرتفع، عل سبيل المثال ال الحرص، فإنهم يصبحون قطرات من الماء ف 

األطفال، ال سيما ف 

ي الوقت نفسه، يكون العديد من المنظمات ويكون هناك 
ي مجموعات البيانات العامة والخاصة. وف 

بعض األثر الذي يبي   من يكونون ف 

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/9_case_study_6_data_trends_and_opportunities.pdf
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ُ
ا عن الواقع، إال أن األرقام ت

ً
ا وبعيد

ً
ي الحياة. وعل الرغم من أن هذا األمر يبدو بائًسا جد

ظهر أن قادًرا بالفعل عل توقع من سيصبحون ف 

. الواقع الحاىلي هو و   اقع محيط البيانات الضخمة، والبيانات الموجهة، والخوارزميات، والذكاء االصطناعي

 

ي توظف وتؤدي التكنولوجيا 
ا خصوصية أقل، كما أنه من التر

ً
ي أيض

البيانات إىل توفت  منتجات وخدمات مصممة خصيًصا، ولكنها قد تعت 

ي هذا العالم المحتمل الحكم بشكل خاط  عل ماليي   األشخاص لمجرد وجود نية 
مجية. وف  ي الشفرة التر

ي غت  محلها مضمنة ف 
واحدة ف 

ي تربط 
نت وال يمكن التنبؤ بك وال يمكن تعقبك. وثمة العديد من الدراسات التر ي هو أن تكون غت  متصل باإلنتر

الجديد، التحدي الحقيقر

ي سيترصفون بها عند التفاعل مع المنصات ا
الجتماعية )عل سبيل المثال اإلعجابات أو السمات الشخصية لألفراد بالطريقة التر

ي تقدم المحتوى بناًء عل سلوكهم االجتماعي هي ات أو المنشورات عل إنستالتعليق
ان مع الخوارزميات التر غرام(. وهذه السمات باالقتر

ي أنشأت بها وسائل التواصل االجتماعي فقاعات تصفية المحتوى. 
 بعض الوسائل التر

 

قدم وهذا الواقع وثيق ال
ُ
ي نشأت فيها هذه الخدمات وت

نت ألن هذه هي البيئة الرقمية التر صلة للغاية بخدمات بث المحتوى عل اإلنتر

مجون وصناع قرار ذوو مهارات عالية يفهمون كيف تعمل الخوارزميات  من خاللها. وخلف الخوارزميات المتغلغلة إىل حد ما، يوجد متر

ي توصياتها عل تفضيالت وإعجابات ويستغلون تلك المهارات لصالحهم، كما ر 
ي تبت 

ي منصات بث الفيديو التر
أينا، عل سبيل المثال، ف 

ة أو  كات الكبت  اتيجًيا سواء للشر  محورًيا واستر
ً
المستخدمي   اآلخرين الذين شاهدوا محتوى مشابًها. وأصبحت البيانات اآلن عامال

ة. وأصبحت الخوارزميات أدوات فعالة تعمل عل تشي     ع وتغيت  طريقة تواصلنا وطريقة استهالكنا لألشياء واستيعابنا لها الصغت 

 ووصولنا إليها، من المعلومات إىل السلع والخدمات، وحتر إىل أنفسنا. 

 

سيكون لدينا بيانات أكتر مما يمكننا تحليله. تشت  التقديرات إىل أنه بحلول نهاية ذلك العام،  2025ومن المتوقع أنه بحلول عام 

% فقط من إجماىلي البيانات المحصاة عالمًيا، وفقط خمس هذه النسبة سيخضع للتحليل فعلًيا. 15الموسومة سبة البيانات ستكون ن

ي نسبتها 
لة التر

َ
امج والمعدات الحاسوبية سلًعا قيمة. ولكن كيف نضمن أن تكون البيانات الُمحل % 3ومن ثم، أصبحت البيانات والتر

كات ولمجتمعنا؟  ذات أهمية للشر

 

ي كنف وترتبط جميع التكنولوجيات 
ي نشأت ف 

ا بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها. وتشمل التر ً ا مبارسر الثورة الصناعية الرابعة ارتباطً

ز، والروبوتات المتقدمة، وعلم الجينوم،  ، والواقع الُمعزَّ نت األشياء، والذكاء االصطناعي مجاالتها الرئيسية الهاتف المحمول، وإنتر

 لكتل. وسالسل ا

 

ي قراراتها عل البيانات. و 
ى أن تبت  كات اإلنتاج الكتر ا من هذه الثورة. فاآلن تستطيع رسر ً ا جزًءا كبت 

ً
ما يدل موتعتتر الصناعة اإلبداعية أيض

ي أجزاء من الثانية عل 
جرى اآلن ف 

ُ
جرى فيما مض  عل بضع مئات من أعضاء الجمهور المحتمل ت

ُ
ي كانت ت

عل ذلك أن االختبارات التر

، ي إنتاجه. وهذه التكنولوجيا، جنًبا إىل جنب مع الذكاء االصطناعي والتعلم اآلىلي
ي إنتاجه وما ال ينبع 

 ماليي   األشخاص لتحديد ما ينبع 

ي المحتوى بتلبية أذواق المستهلكي   بشكل مبارسر وحتر توقع تفضيالتهم وتقديم منتجات مرغوبة لهم للغاية. 
 سمحت لمنشت 

 

نت   CINE.AR Playو CINE.ARدراسة الحالة السابعة: منصتا بث المحتوى عل اإلنتر

 االسبانيةاللغة: 
 المؤلف: السيد جوستافو شوتز

 
 ملخص

. تلخص دراسة ال ي
 لتقديم محتوى سمعي برصي أرجنتيت 

نت مخصصتي   حالة هذه تجربة إنشاء منصتي   لبث المحتوى عتر اإلنتر
، باإلضافة إىل الدروس المحتملة المستقاة من ذلك.   وتستعرض دراسة الحالة هذه األسباب الكامنة وراء إنشاء هاتي   المنصتي  

 
 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/agenda/pdf/7_case_study_vii_las_platformas.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/es/agenda/pdf/7_case_study_vii_las_platformas.pdf
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