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PCIPD/2/3
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/١/٢٢ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

اللجنة الدائمة 
المعنية بالتعاون ألغراض التنمية  

المرتبطة بالملكية الفكرية 

الدورة الثانية 

جنيف ، من ٥ الى ٨ فبراير/شباط ٢٠٠١ 

تطوير نظام اقليمي لالدارة الجماعية 
لحق المؤلف والحقوق المجاورة في منطقة الكاريبي : 

تقرير مرحلي 

من اعداد المكتب الدولي 

A
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أوال :  مقدمة 
 

في الدورة األولى للجنة الدائمة المعنيــة بالتعـاون ألغـراض التنميـة المرتبطـة بالملكيـة الفكريـة  - ١
(المشار اليها فيما يلي" باللجنة الدائمة") والتي عقدت خالل الفترة من ٣١ مايو/أيار الى ٤ يونيه/حزيران 
١٩٩٩ ، قدمت شعبة االدارة الجماعية لحق المؤلف ، والتي أنشئت حديثــا ، عرضـا للتطـورات الرئيسـية 
ــى  الخاصة باالدارة الجماعية والطرق والوسائل الالزمة لتقديم مزيد من الدعم لتلك التطورات باالضافة ال

التحديات واآلفاق الجديدة التي تواجه شعبة االدارة الجماعية لحق المؤلف . 
 

وقد اضطلعت شعبة االدارة الجماعية لحق المؤلف منذ ذلك االجتمــاع ، وبالتعـاون مـع المكـاتب  - ٢
ــن تلـك  االقليمية لقطاع التعاون ألغراض التنمية ، بالعديد من األنشطة التي تعكسها التقارير المعنية بكل م
المكاتب . وقد تمثلت احدى التحديات في مشروع يتصل بانشاء نظام اقليمي لالدارة الجماعية لحق المؤلف 
والحقـوق المجـاورة فـي منطقـة الكـاريبي . وترآـز هـذه الوثيقـة علـى ذلـــك المشــروع وتتنــاول أهدافــه 

واستراتيجيته ووسائل تنفيذه  . 
 

يتناول هذا التقرير الخطوات التي تم اتخاذها النشاء نظام حديث وفعال وعــال المردوديـة الدارة  - ٣
ــة لألطـراف المعنيـة بموجـب تشـريعات حـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة فـي دول منطقـة  الحقوق المالي
الكاريبي . وآانت هذه الحقوق ُتدار في آل أرجاء العـالم وفـي معظـم الحـاالت بواسـطة منظمـات أنشـئت 
ــاطاتها  بطريقة قانونية وال تهدف لتحقيق الربح تسمى "الجمعيات" يملكها ويديرها أعضاؤها وتنحصر نش
في اطار الحدود الوطنية . وتوفر الجمعيات الوطنية خدمات ادارة الحقوق لجمعيات وطنية أخرى بموجب 
اتفاقيات تبادلية  توفر في مجملها الحماية ألصحاب الحقوق في جميع الـدول المتقدمـة والعديـد مـن الـدول 
الناميـة . وتشـترك جميـع تلـك األنظمـة فـي سـتة وظـائف :  اآتسـاب الحقـــوق مــن أصحابــها والتوثيــق 
والترخيص ، وتحصيل العائدات وانفاذ الحقوق وتوزيع العائدات وادارة الحقــوق علـي الصعيـد العـالمي . 
وتمول تلك الجمعيات ذاتيـا :  تسـدد نفقـات األنشـطة مـن رسـوم خدمـات االدارة التـي يسـددها األعضـاء 

والجمعيات األخرى مقابل االنتفاع بتلك الخدمات . 
 

ــة ،  وقد هدفت االستراتيجية الشاملة للمشروع الكاريبي الى انشاء مجموعة من الجمعيات الوطني - ٤
وفق المعايير المشروحة أعاله ، وربطها بمرآـز اقليمـي عـبر شـبكة االنـترنت بمـا يتيـح تقاسـم األجـهزة 
وبرامج الحاسوب وموارد الموظفين والبيانات التي تحتاجها آل جمعية علــي أن يتولـى المرآـز الوظـائف 
المكتبية المشترآة لدى جميع الجمعيات . ومن شأن هذا المنهج أن يخفض آثيرا من ازدواجية النفقات التي 
ــة عليـها حتـى تتمكـن  الجمعيـات الكاريبيـة مـن  تتميز بها العمليات الفردية الحالية ويزيل التكاليف المترتب
تخفيض نفقات أنشطتها. آما يتيح أيضا ضمان سرعة ارسال البيانات الالزمة للترخيص وســداد المكافـآت 
ــة الحقـوق وذلـك حتـى يصبـح  باالضافة الى ضمان نوعية البيانات المستخدمة في توثيق المصنفات وملكي
ــائدات التـي تـهدر حاليـا فـي منطقـة الكـاريبي واألسـواق العالميـة نتيجـة للمعلومـات  باالمكان تحصيل الع

المنقوصة والمتأخرة . 
 

وال يعتبر المنهج االقليمي لالدارة الجماعية الموضح أعاله أمرا مستحدثا تماما فقد اُتبع سابقا في  - ٥
شمالي أوروبا ومؤخرا في جنوب أفريقيا حين ال تقوي األسواق الصغيرة علي دعم توظيــف األمـوال فـي 
ــي ايجـاد  األنظمة الكبيرة المستقلة التي تستخدمها الجمعيات عادة . وقد تمثلت احدى الصعوبات الرئيسية ف
برنامج حاسوبي خاص باالدارة الجماعية يمكن تطبيقه وتشغيله بواسطة الحاسوب الشخصي . وقد تمكنت 

الجمعية العامة للمؤلفين في اسبانيا (SGAE) من توفير حل لهذه المشكلة . 
 

ومن المقرر أن يشمل المشــروع ١١ بلـدا آاريبيـا وهـي ترينيـداد وتوبـاغو وبربـادوس وسـانت  - ٦
لوسيا وجامايكا والبهاما وسورينام وهايتي وبليز وانتيغوا وبربودا وغرينادا وغييانا . وسيصبح المشــروع 
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جاهزا للعمل في بربادوس وترينيداد وتوباغو وسانت لوسيا وجامايكا في مرحلته األولى . وتنضــم الـدول 
األخرى للنظام في المرحلة الثانية .  

 
وتتمثل المراحل األساسية لبرنامج تنفيذ المشروع في اآلتي :  - ٧

 
استكمال خطة المشروع واعتمادها .  ( أ )

التصديق على ميزانية المشروع وبرنامجه .  (ب)
البحث عن برنامج حاسوبي مناسب لالدارة الجماعية .  (جـ)

توفير الوضع القانوني للجمعيات الوطنية والمرآز االقليمي .  ( د )
شراء وترآيب أجهزة وبرامج الحاسوب للجمعيات الوطنية .  (هـ)

شراء وترآيب أجهزة وبرامج الحاسوب للمرآز االقليمي .  ( و )
تدريـب العـاملين فـي الجمعيـات الوطنيـة والمرآـــز االقليمــي علــى عمليــات االدارة   (ز )

الجماعية . 
 

وتعتبر الدراسة التي يجريها حاليا ممثلو الحكومات الكاريبيـة وممثلـو الجمعيـات الوطنيـة علـى  - ٨
المشروع ومصادقتهم عليه جزءا من برنامج التنفيذ . وترد أدناه تفاصيل البرنامج . 

 
ثانيا -  الخلفية 

 
ــان الدارة حقـوق المصنفـات الموسـيقية فـي منطقـة  قبل بداية هذا المشروع ، آانت هناك منظمت - ٩
الكـاريبي وهمـا منظمـة ترينيـداد وتوبـاغو لحـق المؤلـف (COTT) ووآالـة بربـادوس للثقافـــة الموســيقية 
المحـدودة (BAMCI) . وقـد تمكنـت منظمـة ترينيـداد وتوبـاغو لحـق المؤلـف (COTT) مـن ادارة حقـــوق 
أعضائها على الصعيد المحلي ولكنــها ،وألسـباب تتصـل بالنفقـات، اضطـرت لالسـتعانة بخدمـات جمعيـة 
ــع العـائدات علـى الصعيـد العـالمي واالضطـالع باألنشـطة  حقوق األداء المحدودة(PRS) البريطانية لتوزي
ــق مصنفـات أعضائـها ألغـراض الـترخيص و تحصيـل العـائدات خـارج ترينيـداد  العالمية األخرى آتوثي
وتوباغو على سبيل المثال . وقد تمكنــت وآالـة بربـادوس للثقافـة المحـدودة(BAMCI) مـن ادارة الحقـوق 
المجاورة محليا لفناني األداء في بربادوس . أما حقوق الموسيقى في أرجاء منطقة الكـاريبي األخـرى فقـد 
ــة والوآـالء المحلييـن  تولت ادارتها جمعية حقوق األداء المحدودة.(PRS) عبر شبكة من التراخيص المحلي
لتحصيل العائدات ظلت قائمة منذ عشرات الســنوات . وظلـت حكومـات دول منطقـة الكـاريبي وأصحـاب 

الحقوق يتطلعون الى تطوير تلك البنية الخاصة بادارة الحقوق . 
 

عقد االجتماع االقليمي لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية في دول الكاريبي األعضاء في المجموعة  -١٠
الكاريبية (CARICOM) واجتماع الويبو على المستوى الوزاري حول الملكية الفكرية لدول الكاريبي فـي 
ـــى  شـهر يوليـه/تمـوز ١٩٩٧ بمدينـة "بـورت أوف سـبين" بـترينيداد وتوبـاغو . وتوصـل االجتماعـان ال
ضرورة تعزيز التعاون بين الويبو ودول الكاريبي على الصعيدين االقليمي والمحلي وذلك بغيــة " تعزيـز 
االستخدام المتزايد لنظام الملكية الفكرية بواسطة المخترعين المحليين" . وقد تمثل تحقيق ذلك التعاون فــي 
مشروعات اقليمية ووطنية تمولها الويبو . وطلب الــوزراء مـن الويبـو أن ُتعـد "وبالتنسـيق مـع حكومـات 
المنطقة ، دراسة تتعلق بمنهج اقليمي لــالدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف فـي منطقـة الكـاريبي ترتكـز علـى 

تخفيض نفقات التشغيل على الصعيد الوطني" .  
 

ــائق فـي المنطقـة وطلبـت اعـداد دراسـة جـدوى  وقد ابتعثت الويبو سلسلة من بعثات تقصي الحق -١١
لتحليل نتائج تلك البعثات ورفع توصيات بشأنها . واجتمع الوزراء المعنيون بموضوعات الملكيــة الفكريـة 
في دول منطقة الكاريبي في المائدة المستديرة التـي نظمتـها الويبـو حـول االدارة الجماعيـة لحـق المؤلـف 
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والحقـوق المجـاورة آمـا انعقـد المؤتمـر الـوزاري حـول الملكيـة الفكريـة فــي دول الكــاريبي فــي شــهر 
ــدوى (التـي أعدهـا  يونيه/حزيران ١٩٩٩ بمدينة "مونتيجو باي" بجامايكا ، وبحث االجتماعان دراسة الج
ــالدارة  السـيد/بـول بـيري الخبـير االستشـاري بـالويبو) وأجـازا توصياتـها الخاصـة بانشـاء بنيـة اقليميـة ل

الجماعية في منطقة الكاريبي . 
 

وأنشأ مؤتمر انعقد في مونتيجو باي لجنة اقليمية خاصة باالدارة الجماعية لحق المؤلف ("اللجنة  -١٢
ــل مـن بربـادوس وهـايتي وجامايكـا وسـانت لوسـيا وسـورينام وترينيـداد  االقليمية") تتشكل من ممثلين لك
وتوباغو لتعمل آحلقة وصل بين الويبو واالقليم لتنفيذ المشروع . وقد عقدت الويبو منذ ذلك الحيـن أربعـة 
اجتماعات في المنطقة مع اللجنة االقليمية ،ُعقد آخرها في أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ بسنت لوسيا حيــث 
تم بحث عناصر المشروع واتخاذ قرارات حول استرايتيجية تنفيــذه . وفـي اجتمـاع اللجنـة االقليميـة الـذي 
عقد في شهر مايو/أيار ٢٠٠٠ في مدينة ناسو حل مجلـس ادارة المرآـز االقليمـي الـذي أطلـق عليـه اسـم 

"رابطة  حق المؤلف الكاريبية (CCL) محل اللجنة االقليمية . 
 

ــام مكتـب أمريكـا الالتينيـة والكـاريبي (LAC) وشـعبة االدارة  أما على صعيد رئاسة الويبو فقد ق -١٣
الجماعية لحق المؤلف (CCMD) بتعديل اجــراءات المراجعـة واتخـاذ القـرار التـي وضعتـها الويبـو حتـى 
 (RFAP) "ــيز تتالءم مع المبادرة االقليمية وذلك باستنباط أداة جديده أطلق عليها "خطة العمل اقليمية الترآ
. وقد أعدت خطة العمل اقليمية الترآيز على غــرار منـهج خطـة العمـل وطنيـة الترآـيز التـي تـهدف الـى 
تعزيز االمكانيات المحلية في مختلف قطاعات الملكية الفكرية بطريقة متسقة ، وذلك لتعزيز جـانب واحـد 

من جوانب الملكية الفكرية في مجموعة من الدول وهي االقليم الفرعي . 
 

وتهدف خطة العمل اقليمية الترآيز لمنطقة الكاريبي الى دعم جهود االقليم الخاصــة بانشـاء بنيـة  -١٤
اقليمية لالدارة الجماعية للمصنفات الموسيقية . وتتميز تلك الخطة بالمرونة التي تمكنها في مرحلــة الحقـة 
من التصدي لفئات أخرى من المصنفات والحقــوق التـي يمكـن ادارتـها جماعيـا آحقـوق االستنسـاخ طبـق 
األصل والمصنفات الفوتوغرافية..الخ على سبيل المثال . ويتسق مفهوم الخطة مع أنشطة الويبو وسياستها 
ــوق ووسـائل التقنيـة للحمايـة آمـا  المتصلة "باألجندة الرقمية" وعلى وجه الخصوص معلومات ادارة الحق
تنص عليها معاهدة الويبو بشــأن حـق المؤلـف (WCT) ومعـاهدة الويبـو بشـأن األداء والتسـجيل الصوتـي 

 . (WPPT)
 

ثالثا -  تطور المشروع ومراحله 
 

خطة العمل والميزانية وبرنامج التنفيذ  - ١
 

ــى التكليـف بـاعداد خطـة  استجابة لطلب الوزراء فبراير/شباط في "منتيجو بي" عمدت الويبو ال -١٥
ــا الالتينيـة والكـاريبي  عمل للمشروع ُسلمت في يوليه/تموز ١٩٩٩ لمراجعتها بواسطة فريق مكتب أمريك
وشعبة االدارة الجماعية لحق المؤلف . وأجــيزت فـي نوفمـبر/تشـرين الثـاني ١٩٩٩ خطـة العمـل اقليميـة 
الترآيز الخاصة بالمشروع التي تشتمل على تمويل للمشروع لمدة عامين. وأعدت ميزانية وبرنامج مبدئي 
يقتضي بأن تكون الجمعيات الخاصة بالمرحلة األولى والمرآز االقليمي جاهزة لعمل التوثيق والــترخيص 

وتحصيل العائدات اعتبار من شهر يوليه/تموز ٢٠٠١ . 
 

برنامج حاسوبي لالدارة الجماعية  - ٢
 

أبرمـت الويبـو فـي يونيـه/حزيـران ٢٠٠٠ اتفاقيـة تعـاون مـع الجمعيـة العامـــة  للمؤلفيــن فــي  -١٦
ــة  اسـبانيا(SGAE) وافقـت بموجبـها الجمعيـة ، وضمـن موضوعـات أخـرى ، علـى منـح جمعيـات آاريبي
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ــاالدارة الجماعيـة والـذي تعمـل الجمعيـة علـى تطويـره فـي  تراخيص مجانية ببرنامج الحاسوب الخاص ب
مشروع مشترك مع المنظمة األيبيرية األمريكية لحق المؤلف ("Latinautor") والتي تضــم فـي عضويتـها 
ــامج بصـورة جيـدة  عدة منظمات من أمريكا الجنوبية باالضافة الى التعاون مع الويبو لضمان تشغيل البرن

لدى الجمعيات . 
 

يتضمن برنامج الحاسوب ستة نماذج أعدت في األصل باللغة االســبانية وتغطـي جميـع عمليـات  -١٧
االدارة الجماعية . وقد أعد البرنامج ليعمل آنظام اقليمي وفقا ألحدث المعايير التقنية التي وضعها االتحــاد 
الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC) لتسهيل تبادل البيانات على النطاق العالمي بين الجمعيات . 
ــث فـي قطـاع الموسـيقى . وقـد عملـت  وتتغير هذه المعايير باستمرار نظرا  الستخدام استراتيجيات التحدي
ــها التغيـيرات المطلوبـة  الجمعية العامة للمؤلفين في اسبانيا (SGAE) على تحديث وتكييف النماذج لتضمين
والتغييرات المستخلصة من الخبرة التي اآتسبتها من أنشـطة المنظمـة األيبيريـة األمريكيـة لحـق المؤلـف 
(Latinautor) االقليمية في المنطقة . وقد أسفر ذلك عن التوصل الى منتـوج جديـد أعـد لمنطقـة الكـاريبي 

يأخذ احتياجاته وخصائصه المميزة بعين االعتبار . 
 

وأعد برنامج الحاسوب الذي يشتمل على نمــاذج النظـام الخاصـة بتوثيـق وترخيـص االستنسـاخ  -١٨
ــو بترجمـة تلـك الكتيبـات  اآللي وأخضع لالختبار آما أعد آتيب بارشادات استخدامه . وقد اضطلعت الويب
الى اللغة االنكليزية وذلك حتى يصبح باالمكان تضمين التعديالت اللغوية الضروريـة فـي نمـاذج برنـامج 
الحاسوب . وقد استكمل هذا العمل بنهاية العام ٢٠٠٠ وفقا للبرنامج المحدد. ومن المرتقــب أن يبـدأ العمـل 
بنموذج توزيع العائدات في فبراير/شباط ٢٠٠١ . وسيخضع ادماج وظــائف ادارة الحقـوق المجـاورة فـي 

امتداد نطاق النماذج الحالية للدراسة في مطلع العام ٢٠٠١ .  
 

الجمعيات الوطنية والمرآز االقليمي  - ٣
 

الجمعيات الوطنية  ( أ )
 

وقد تكونت وتدار جمعيات آاريبية  أنشئت آكيانات قانونية لتتولى ادارة حق المؤلـف والحقـوق  -١٩
المجاورة وهي جمعية حق المؤلف للملحنين والمؤلفين والناشرين (COSCAP) و(رابطة جامايكا للملحنين 
والناشرين) (JACAP) في جامايكا و(جمعية هوانــورا الموسـيقية) (HMS) فـي سـانت لوسـيا . وقـد حلـت 
ــدودة (PRS) والذيـن اضطلعـوا بـادارة  الجمعيات الجديدة محل الوآالء المحليين لجمعية حقوق األداء المح
ــك الحيـن وانضمـت  تلـك الجمعيـات الـى (منظمـة ترينيـداد وتوبـاغو لحـق  الحقوق في تلك الدول حتى ذل
ــيا  المؤلف) (COTT) في تغطية منظمة األسواق الرئيسية في المنطقة . أما الباهاما والتي تعتبر سوقا رئيس
في منطقة الكاريبي فما زالت تدار بواسطة وآالء جمعية حقوق األداء المحــدودة (PRS) وذلـك فـي غيـاب 
جمعية وطنية لحق المؤلف . ومن المتوقع أن تنضم ست جمعيات جديدة من دول صغــيرة الـى النظـام فـي 

العام ٢٠٠١ . وستتابع الويبو جهودها في هذا المجال خالل هذا العام . 
 



 PCIPD/2/3
 - 6 -

 
 

المرآز االقليمي  (ب)
 

أنشئت "رابطة حق المؤلف الكاريبية " (CCL) في ١٥ أغسطس/آب ٢٠٠٠ آكيان قـانوني فـي  -٢٠
ــذي أصدرتـه اللجنـة االقليميـة الخاصـة لـالدارة الجماعيـة لحـق  ترينيداد وتوباغو وذلك بمقتضى القرار ال
المؤلف والحقوق المجاورة  في مايو/أيــار ٢٠٠٠ . وتعتـبر رابطـة  حـق المؤلـف الكاريبيـة (CCL) حلقـة 
الوصل في النظام االقليمي ولذلك سـتصبح مرآـزا لقـاعدة البيانـات الخاصـة بالمصنفـات الكاريبيـة يوفـر 
ــع العـائدات وخدمـات االدارة الجماعيـة األخـرى للجمعيـات الوطنيـة  خدمات ادارة البيانات المتعلقة بتوزي

بواسطة شبكة من موردي الخدمات على االنترنت . 
 

ــا ُخطـط لـه عنـد انشـائه ، سـينهض المرآـز  االقليمـي آذلـك بتمثيـل مصـالح منظمـات  ووفق م -٢١
الكاريبي لالدارة الجماعية والترويج لها والدفــاع عنـها وذلـك فـي اطـار المحـافل االقليميـة والعالميـة ذات 
ــا سـُتفرد للمرآـز األهليـة والمقـدرة علـى اجـراء مختلـف أوجـه المفاوضـات االقليميـة  الصلة باالقليم . آم
والدولية الى جانب اعداد وتنفيذ سياسة اقليمية في مجاالت تشريعات الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلــة 
وادارة الحقوق وتطوير األسواق بالنسبة للمؤلفين والملحنين وفنـاني األداء والمنتجيـن فـي المنطقـة . آمـا 

سيطبق المرآز المعايير الدولية الخاصة بالتوثيق في جميع أرجاء االقليم . 
 

شراء أجهزة وبرامج الحاسوب وترآيبها للجمعيات الوطنية  - ٤
 

تقضي خطة العمل بتزويد آــل مـن الجمعيـات الوطنيـة بأجـهزة الحاسـوب والطابعـات وبرامـج  -٢٢
الحاسوب الخاصة باالدارة الجماعية وبرامج الحاسوب الخاصة باستخدام الشبكة المتاحة تجاريا"أوراآل" 
 (Windows,Lotus Notes,etc.) باالضافة الى منتوجات أخرى "ويندوز" و"لوتس نوتس" الــخ (Oracle)
ــتخدام الشـبكة لصـالح الجمعيـات األربعـة المعنيـة  وقد تكفلت الويبو بشراء األجهزة والبرامج الخاصة باس
بالمرحلة األولى ورابطة حق المؤلف الكاريبية (CCL) حيث تم تسليم تلــك األجـهزة والـبرامج وترآيبـها . 
وقد أضحت جمعيات المؤلفين هذه مؤهلة حاليا من الناحية التقنية لالستفادة من برنــامج الحاسـوب لـالدارة 
ــات شـبكة  الجماعية الخاص بالجمعية العامة للمؤلفين في اسبانيا (SGGAE) . وتشترك آل جمعية في خدم
ــي يـرد شـرحها فـي الفقـرة  االنترنت بطاقة تبلغ ٢٨ أو ٥٦ آيلوبايت/الثانية ولكن التغييرات األخيرة (والت

التالية) تقتضي االشتراك بطاقة تبلغ ٥٦ آيلوبايت/الثانية لضمان تلقي الردود في الزمن المحدد . 
 

 (CCL) شراء األجهزة وبرامج الحاسوب للمرآز االقليمي - ٥
 

ــون بالطاقـة العاليـة والمقـدرة علـي تلبيـة  يستلزم المرآز االقليمي (CCL) موردي خدمات يتمتع -٢٣
ــة المتعلقـة بمعالجـة البيانـات وتخزينـها ومـا يتصـل بذلـك مـن برامـج  احتياجات جمعيات المؤلفين الوطني
الحاسوب والمعدات . وقد صودق على شراء هذه اللوازم في نهايـة شـهر نوفمـبر/تشـرين الثـاني ٢٠٠٠. 
ويتوقع أن ُيستكمل تسليم وتشغيل الموردين في الموقع وترآيب النظام الشبكي وبرنامج الحاسوب الخاص 

باالدارة الجماعية في شهر فبراير/شباط ٢٠٠١ . 
 

ــت فـي أغسـطس/آب ٢٠٠٠ علـى العديـد مـن  وتجدر االشارة الى أن تعديالت جوهرية قد أجري -٢٤
عناصر خطة العمل األولية التي آانت ترمي الى تشغيل موردي خدمات المرآــز فـي ميـامي وذلـك نظـرا 
للتكلفة الباهظــة لتـأجير خطـوط البيانـات فـي منطقـة الكـاريبي واقتضـى ذات السـبب تبـادل البيانـات بيـن 
الجمعيـات الوطنيـة ومـوردي الخدمـات فـي دفعـات . وقـد عمـل فريـق مـــن المنطقــة يتــألف مــن ثالثــة  
ــا المعلومـات لمـدة ١٨ شـهرا فـي  اختصاصيين في اعداد برامج الحاسوب وواحد من الفنيين في تكنولوجي
الجمعية العامة للمؤلفين في اسبانيا( SGAE) بمدريد في اعــداد برامـج الحاسـوب والتـدرب علـى علميـات 
االدارة الجماعية . وسيتولي أفراد هذا الفريق لدى عودتهم مهمة التدريب فــي المنطقـة .  وهـذا الفريـق لـم 
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ــها  ُيؤلف في الوقت المناسب للتنسيق مع برنامج الجمعية العامة للمؤلفين في اسبانيا الخاص باعداد برنامج
للحاسوب بسبب التكاليف الباهظة المترتبة عليه . 

 
ويقضي البرنامج المعدل والذي ُأعد بالشراآة مع الجمعية العامة للمؤلفين في اسبانيا ، أن تتولى  -٢٥
األخيرة النواحي الفنية للنظام فـي مراحـل المشـروع األولـى باالضافـة الـى تدريـب الموظفيـن االدارييـن 
العاملين في الجمعيات الكاريبية حول استخدام برنامج االدارة الجماعية ومعايير واجراءات التوثيق الدولي 
ــبكة سـيجري ترآيـب مـوردي الخدمـات فـي مبـاني شـرآة مسـتقلة  . وتسهيال لعمليات ادارة البيانات والش
بمدريد بحيث يُسهل علي الفنيين العاملين في الجمعية العامــة للمؤلفيـن فـي اسـبانيا النفـاذ اليـها. وسـتجرى 
عمليات معالجة  البيانات والبحث عنها على الخط الى الموردين عبر أجهزة حاســوب شـخصية توجـد فـي 
ـــه ٥٦  آـل جمعيـة بالمنطقـة وفـي المرآـز االقليمـي (CCL) وذلـك بواسـطة خـط علـى الشـبكة تبلـغ طاقت

آيلوبايت/الثانية لدى الجمعيات وخط متخصص فائق السرعة لدى مورد الخدمات . 
 

ومن شأن هذا التشكيل الجديد أن ينقل ثقة عمل معالجــة البيانـات مـن الحواسـيب الشـخصية الـى  -٢٦
موردي الخدمات ويخفض من نفقات الترآيب ويجعل صيانة برامج الحاسوب والنظام أآثر سهولة ووثوقا 
ويقلل بصورة عامــة مـن المخـاطر التـي يتعـرض لـها المشـروع . وسـيصبح بمقـدور جمعيـات الكـاريبي 
الترآيز حول قضايا االدارة الجماعية حال استهالل أنشطتها عوضا عن اهدار مواردها في حـل المشـاآل 
ــات المبدئيـة الباهظـة الخاصـة باسـتخدام  الفنية الخاصة بمعالجة البيانات . وباالضافة الى ذلك سترجأ النفق
المختصين في تكنولوجيا المعلومات  الى مرحلة الحقـة عندمـا يرتفـع مسـتوى واردات الجمعيـة ويصبـح 
أآثر استقرارا . و سيسهل توظيف وتدريب هؤالء الموظفين اذ أن نظاما عــامال سـيكون متاحـا لـهم . ولـم 
ــة الكاريبيـة والمرآـز االقليمـي  تحدد مهلة لتوفير خدمات ادارة النظام .وستنهض جمعيات المؤلفين الوطني
ــات خدمـات  (CCL) بمسؤولية الجانب الفني من النظام عندما تغدو مؤهلة لذلك ويصبح باالمكان مقابل نفق
االتصـاالت . ورغـم أن جهـة خارجيـة سـتتولى ادارة النظـام وهـي الجمعيـة العامـة للمؤلفيـن فـي اســبانيا 
(SGAE) إال أن مجمل عمليات معالجة البيانات واالدارة الجماعية ســتظل تحـت تحكـم جمعيـات المؤلفيـن 
الوطنية في منطقة الكاريبي والمرآز االقليمي . وبذلك تحتفظ الجمعيات الوطنية باستقالليتها من المرآز . 

 
برنامج التدريب  - ٦

 
يعتبر تدريب الموظفين المسؤولين عن االدارة والتشغيل جانبا أساسيا في المشروع ذلك أن عماد  -٢٧
مستقبل الجمعيات الوطنيــة والمرآـز االقليمـي يرتكـز علـى الموظفيـن الذيـن يتمتعـون بدرجـة عاليـة مـن 
االطالع والحفز . ويتوقع أن يغطي برنامج التدريب الخاص بموظفي الجمعيات الكاريبية موضوعات حق 
ـــة وأنظمــة التوزيــع  المؤلـف والحقـوق المجـاورة واالدارة الجماعيـة للحقـوق فـي محيـط المعـايير الدولي
ــامج الحاسـوب  االلكتروني باالضافة الى بعض جوانب ادارة الشرآات والتدريب العملي على استخدام برن

الخاص باالدارة الجماعية . 
 

ظلت جمعية حقوق األداء المحدودة (PRS) وحتى اآلن توفر التدريب في لندن لمدراء الجمعيات  -٢٨
حول االدارة الجماعية. آما نظمت الويبو دورات تترآز حول الحقوق التي ستنهض الجمعيــات بادارتـها . 
وقد نظمت الويبو والجمعية العامة للمؤلفين في اسبانيا برنامجا للتدريب يتيح لموظف تشغيل واحد من آــل 
ــامج الحاسـوب لمـدة شـهر واحـد وتحـت اشـراف الجمعيـة  جمعية ومن المرآز االقليمي التدريب على برن
العامة للمؤلفين في اسبانيا (SGAE) باستخدام بيانات حقيقية من الدول المعنية أي في مجال عمل الجمعيــة 
ــدورة العمـل بفعاليـة  الحقيقي في المستقبل . ومن المرتقب أن يكون بوسع األشخاص المستفيدين من تلك ال

لدى عودتهم الى االقليم ومضاعفة نتائج تدريبهم .  
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ــالل فـبراير/شـباط ومـارس/آذار ٢٠٠١ . ويتعيـن ترآيـب وتشـغيل  وسينظم برنامج التدريب خ -٢٩
برنامج الحاسوب على موردي الخدمــات فـي مدريـد حتـى يتمكـن موظفـو الجمعيـات الكاريبيـة مـن تلقـي 

التدريب على نماذج برنامج الحاسوب الفعلية التي سيستخدمونها في المستقبل . 
 

تطور أنشطة االدارة الجماعية في الجمعيات الوطنية  - ٧
 

ــة حـق المؤلـف للملحنيـن  وقد خصصت الجمعيات الوطنية األربعة القائمة في االقليم وهي جمعي -٣٠
والمؤلفيـن والناشـرين (COSCAP) فـــي بربــادوس ورابطــة جامايكــا للملحنيــن والمؤلفيــن والناشــرين 
ــي سـانت لوسـيا ومنظمـة ترينيـداد وتوبـاغو  (JACAP) في جامايكا وجمعية هوانورا الموسيقية (HMS) ف
لحق المؤلف (COTT) في ترينيداد وتوباغو األولية في جهودها الآتساب الحقـوق والـترخيص وتحصيـل 

العائدات . 
 

اآتساب الحقوق  ( أ )
 

ــها  يتعين على الجمعيات التحكم في الجداول األجنبية والوطنية حتى تتمكن من االضطالع بمهام -٣١
بصورة فعالة . وتتحكم جمعية حقوق األداء المحدودة(PRS) البريطانية فــي مجمـل الجـداول األجنبيـة فـي 
منطقة الكاريبي بما يعادل ٥٠% و٧٥% من اجمالي عائدات الترخيص في الوقت الحــاضر . وعليـه فـان 
ــدودة (PRS) الـى الجمعيـات الوطنيـة يعتـبر أمـرا حيويـا  نقل حقوق الجداول من جمعية حقوق األداء المح

النشاء تلك الجمعيات بصورة سليمة وضمان جدواها االقتصادية على المدى البعيد . 
 

ــي البـهاما إال  وبينما تواصل جمعية حقوق األداء المحدودة (PRS) نشاطها في المنطقة وخاصة ف -٣٢
 (PRS) أنها تخفض أنشطتها تدريجيا في معظم دول الكاريبي . وقد وافقت جمعيــة حقـوق األداء المحـدودة
على ترخيص جداولها للجمعيات الكاريبية التي ُأنشئت على وجه صحيح والتي تتوافق أنشطتها مع قوانين 
ونظم االتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC) . وقد وافقت جمعيـة حقـوق األداء المحـدودة 
(PRS) حتى اآلن علــى ترخيـص حقوقـها للجمعيـات الكاريبيـة األربعـة التـي أنشـئت فـي المنطقـة . ومـن 
المنتظر أن تبرم تلك الجمعيات الوطنية في هذا العام اتفاقيات لتبادل التمثيــل مباشـرة مـع جمعيـات أجنبيـة 
من بينها جمعيتين أمريكيتين هما الجمعية األمريكية للمؤلفيــن والملحنيـن والناشـرين (ASCAP) ومؤسسـة 
األداء الموسيقي في البرامج االذاعية  (BMI) فيما يعتـبر خطـوة هامـة النسـجام الجمعيـات الكاريبيـة فـي 

االطار التقليدي للعالقات بين الجمعيات الدارة الحقوق خارج الحدود الوطنية . 
 

ــك  وتتواصـل الحملـة الراميـة النضمـام المؤلفيـن المحلييـن وأصحـاب الحقـوق اآلخريـن الـى تل -٣٣
ــط عـدد آبـير مـن األعضـاء المحتمليـن النشـطين علـى الصعيـد العـالمي باتفاقيـات مـع  الجمعيات . ويرتب
جمعيـات شـمال أمريكـا وبريطانيـا . ويتعيـن علـى الجمعيـات الوطنيـة الكاريبيـة حـــث هــؤالء المؤلفيــن 
والناشرين على االنتساب اليها . وباالضافة الى ذلك يوجد عدد آبير من المؤلفين في الدول الكاريبية الذين 
ــهذه الفئـة الحصـول  ال ينتسبون الى أي جمعية وتبلغ نسبتهم حوالي ٣٣% . ان وجود جمعية وطنية يتيح ل
على مكافآت مقابل االستخدام األول لحقوق المؤلف الخاصة بهم آما ينبغي حثهم على االنضمام للجمعيات 

الوطنية .  
 

الترخيص وتحصيل العائدات  (ب)
 

انهمكت الجمعيات التي أنشئت حديثا في سد الفجوات الهائلة في بلدانــها فـي مجـاالت الـترخيص  -٣٤
وتحصيل العائدات . وقد حددت الجمعيات رسوم الترخيص الخاصة بها لمختلف أوجــه االسـتخدام ولكنـها 
واجهت مقاومة عنيفة في بعض الحاالت مــن بعـض المسـتخدمين الذيـن يرفضـون القبـول بـالترخيص أو 
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ــك الجمعيـات معـدالت لعـائدات الـترخيص خـالل الشـهور الثمانيـة  تسديد رسوم الترخيص . وقد حققت تل
ــدول خـالل السـنوات الماضيـة .  األولى تعادل أو تفوق في آثير من األحيان العائدات المتحصلة في تلك ال
ــة – والـذي يـترتب عليـه  ونظرا لعدم اعتراض قطاعات المستخدمين علي الترخيص داخل الحـدود الوطني
منصرفات باهظة في النفقات القضائية باالضافة التأخير في تحقيق مستوى ثابت للعائدات - فهنالك امكانية 

آبيرة لزيادة الدخل في المستقبل نظرا لضخامة حجم االستخدام بدون الترخيص . 
 

توزيع العائدات  (جـ)
 

وافقت جمعية حقوق األداء المحدودة (PRS) على التكفل بتوزيع العائدات للجمعيات خــالل العـام  -٣٥
٢٠٠١ وذلك مقابل رسوم تبلغ ١٠% . ومن المتوقع أن تضطلع الجمعيات بعمليات التوزيع الالحقة وذلك 
باستخدام نموذج التوزيع المضمن فــي برنـامج الحاسـوب الخـاص بالجمعيـة العامـة للمؤلفيـن فـي اسـبانيا 
ــيكون بوسـع آـل  (SGAE) والذي يتوقع تسليمه في شهر مارس/آذار ٢٠٠١ . ولدى انجاز هذه المرحلة س

جمعية وطنية القيام بكافة مهام االدارة الجماعية وبنفقات تقل آثيرا عن النفقات الحالية . 
 

نفقات التشغيل  ( د )
 

ــان الـهدف األولـي يتمثـل فـي عـدم تجـاوز نفقـات  أما فيما يتعلق بنفقات التشغيل بصورة عامة ف -٣٦
التشغيل الخاصة بالجمعيــات الوطنيـة - عندمـا تعمـل بكـامل طاقتـها - معـدل ٢٥% مـن اجمـالي عـائدات 
الترخيص . وتتجاوز النفقات االدارية في الوقت الحاضر تلك النسبة بمعدل ٥% الى ١٠% . ويعنــي ذلـك 
عموما تحقيق تخفيض في المستقبل في نفقات الجمعيات الوطنية التي تمول مهامها الخاصة بادارة الحقوق 

في الوقت الراهن من عائدات الترخيص وبمعزل عن أي موارد خارجية . 
 

رابعا -  الخالصة 
 

يتطور المشروع على نحو يتيح بلوغ أهدافه بالنسبة للجمعيات المعنية فــي المرحلـة األولـى مـع  -٣٧
ــة الثانيـة تلـك األهـداف فـي نهايـة  احتمال أن تحقق جمعية واحدة أو أآثر من الجمعيات المعنية في المرحل
العام ٢٠٠١ . وقد صاحب تنفيذ المشروع بعض التأخير الذي تجــاوز مـا آـان متوقعـا منـذ البدايـة بيـد أن 
ــى أجـهزة الحاسـوب  تمديد المهل قد عاد بالنفع على بعض جوانب المشروع فقد أتاح الفرصة للحصول عل
وخدمات البيانات التي تمتاز بفعالية أآثر وبتكلفة أقل لصالح المشروع والجمعيات الوطنية . هذا باالضافة 
ــامج  الـى اتاحـة الفرصـة  للجمعيـة العامـة للمؤلفيـن فـي اسـبانيا (SGAE) العـداد النسـخة الثانيـة مـن برن
ــاالدارة الجماعيـة واعـداد خطـة الدارة النظـام تسـهل اسـتخدامه وذلـك بتقليـل طلبـات  الحاسوب الخاص ب
ــي فـي المرحلـة األولـى وبينمـا ال  الموارد المالية والبشرية المقدمة الى الجمعيات الوطنية والمرآز االقليم

تزال هذه تفتقر الى المنعة . 
 

وبشراء وترآيب مورد الخدمات للمرآز االقليمي يكون المشروع قد دخل مرحلــة حاسـمة وهـي  -٣٨
المرحلة التي يبدأ فيها العاملون في الجمعيات الكاريبية في االستخدام العملي للنظام والتحكم فــي عملياتـه . 
ــى عـاملين همـا فاعليـة برنـامج التدريـب ودرجـة الحفـز لـدى  ويعتمد نجاح هذه المرحلة من المشروع عل
الموظفين الذين اختارتهم الجمعيات الوطنية لالستفادة من برنامج التدريب . وسيرآز البرنامج على تزويد 

المتدربين بأآبر قدر من المعلومات والمهارة . 
 

وقد أسهم اعادة تشكيل النظام بما يتيح اجراء العمليات على الخط في تسهيل مشــارآة الجمعيـات  -٣٩
المعنية في المرحلة الثانية بحيث أصبح بمقدورأي جمعية يتم تشكيلها اداريا وقانونيا في أي دولة النهوض 
بادارة حقوق أعضائها على الصعيدين الوطني والعالمي باستخدام  جـهاز حاسـوب شـخصي واحـد وخـط 
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ــاق  علي شبكة االنترنت . وعليه فان الفرصة متاحة من الناحية الفنية للتعجيل في انجاز المشروع على نط
المنطقة آافة . 

 
وتقع على عاتق الجمعيات المعنية في المرحلة األولي الكثير من األعباء التي يتعين انجازها في  -٤٠
بلدانها اذ يتعين عليها انشاء قاعدة بيانات بالمصنفات الوطنية وآسب ثقة الجــهات التـي تمثلـها واسـتقطاب 
تأييد واحترام المؤسسات التي ترخص لها باالضافة الى آسب دعــم الحكومـة والجمـهور . ورغـم أن هـذه 
المسائل تتجاوز طاقات المشروع إال أنها تدخل في اطار ما ينتظر أن يحققه المشروع على المدى البعيد .  

 
ــوة لألخـذ علمـا بـهذا  ان اللجنة الدائمة مدع -٤١
التقرير المرحلي الخاص بالمشروع االقليمي لــالدارة 
ــي منطقـة الكـاريبي والتعبـير عـن آرائـها  الجماعية ف
حول الرغبة في تعميم هذا المنهج على أقاليم أخرى . 

 
 

[نهاية الوثيقة] 
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