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CDIP/23/12 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019مارس  15 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرونالثالثة  الدورة
 2019 مایو 24ٕاىل  20ن جنیف، م

تعزيز جتميع بيانات اقتصادية عن القطاع السمعي البصري يف دراسة اجلدوى بشأن ملتابعة  اقرتاح

 عدد من البلدان األفريقية

 أ�مانة من ٕا�داد

دراسة اجلدوى �شأٔن تعز�ز جتمیع بیا�ت اقتصادیة عن القطاع السمعي البرصي يف �دد من الب�ان أ��دت " .1
وتطو�ر القطاع السمعي البرصي يف بور�ینا  يف ٕاطار مرشوع تعز�ز CDIP/21/INF/2، الواردة يف الوثیقة "أ�فریقية

 ).CDIP/17/7املر�� الثانیة (الوثیقة  –فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية 

وقامتا بعرضها  ؤأ�ّدت لك من الس�یدة د�ردري �یفن والس�یدة حسر �يل وهام مستشار�ن مس�تقلتان هذه ا�راسة .2
�س�تكشف احلا�ة ٕاىل القيام مبزید من العمل يف لجنة من أ�مانة ٔأن "وطلبت ال . �ىل ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة التمنیة

 ."هذا الشأٔن يف املس�تقبل، واجلدوى من ذ�

 �رش نتاجئ املرشوع.بغرض حيتوي مرفق هذه الوثیقة �ىل خطة تنفيذ ٔأ�شطة املتابعة و  .3

لنظر يف مرفق هذه ا �ُر� من اللجنة .4
 الوثیقة.

 [یيل ذ� املرفق]
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 خطة تنفيذ أٔ�شطة املتابعة

 

 عنوان النشاط/املبادرة
 

 تعز�ز جتمیع بیا�ت عن القطاع السمعي البرصي يف ٔأفریقيا
 

 

وصف موجز 
 للنشاط/املبادرة

 

 

 معلومات ٔأساس�یة -
 

يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان  تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي البرصييف ٕاطار مرشوع "
تعز�ز )، أ�جریت دراسة �دوى �شأٔن "CDIP/17/7املر�� الثانیة (الوثیقة  –" أ�فریقية

" �ام جتمیع بیا�ت اقتصادیة عن القطاع السمعي البرصي يف �دد من الب�ان أ�فریقية
 والسينغال.. ومشلت ا�راسة � من بور�ینا فاصو و�وت دیفوار و�ینيا واملغرب 2017

وكشف التقر�ر عن وجود جفوة يف البیا�ت دا�ل القطا�ات السمعیة البرصیة يف الب�ان 
املشمو� ��راسة. واكن ٔأ�د �س�تنتا�ات هو احلا�ة ٕاىل ز�دة وعي ٔأحصاب املصل�ة يف 

وقد القطاع السمعي البرصي ف� یتعلق بأٔمهیة تعز�ز جتميع بیا�ت السوق والبیا�ت القانونیة. 
 ُ�ددت اخلطوات اليت ستُت�ذ يف هذا الشأٔن.

وتتوافر معلومات حشی�ة عن جحم ٔأو طبیعة أ�سواق السمعیة البرصیة احمللیة يف العدید من 
الب�ان النامية. وٕاذا ما قُرن هذا �لطبیعة �ري الرمسیة للقطاع وضعف الوعي �مللكية الفكریة، 

بفعالیة بغیة ز�دة إالماك�ت �قتصادیة للقطاع فٕان حتدید وٕادارة ٔأصول امللكية الفكریة 
یصبح حتدً� �بًريا. ؤأوحض املهنیون ٔأن بیا�ت السوق الشفافة واملوثوقة ميكن ٔأن تدمع ٕاقرار 

 س�یاسات شفافة وفعا� يف القطاع السمعي البرصي.

ه وذ� وُعرض اقرتاح املرشوع احلايل ٔ�غراض �رش نتاجئ مرشوع ا�راسة املشار ٕا�هيا ٔأ�ال
  من �الل تنظمي �شاطي املرشوع الرئيس�یني �ىل النحو التايل:

 �لقة معل دون ٕاقلميیة لنرش نتاجئ ا�راسة؛ ٔأ.

صیا�ة موجز عقب �نهتاء من �لقة العمل �سلط الضوء �ىل الت�ارب  ب.
 املكتس�بة يف ا�ال ویعرض بعض اخلیارات املمكنة لتأٔ�ذ هبا الب�ان املس�تفيدة. 

 ٔ�هداف الرئيس�یة من هذ�ن النشاطني ف� یيل: و�متثل ا
 عرض النتاجئ الرئيس�یة ل�راسة -
ز�دة وعي واضعي الس�یاسات واملهنیني بأٔمهیة بیا�ت السوق والبیا�ت القانونیة يف  -

 القطاع السمعي البرصي
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تقدمي ٔأمث� �ىل ٔأجنح �سرتاتیجیات وأ�دوات ؤأفضل املامرسات �ىل املس�توى  -
لميي ف� یتعلق جبمع بیا�ت السوق والبیا�ت القانونیة يف القطاع الوطين وإالق 

 السمعي البرصي.
حتدید بعض اخلیارات اليت ميكن ٔأن تتبعها الب�ان املس�تفيدة لز�دة شفافية بیا�ت  -

 السوق والبیا�ت القانونیة
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 �شاطا املرشوع

 
 :1�شاط املرشوع 

 

 الندوة دون إالقلميیة
 

الندوة الفوائد الت�اریة واملالیة و�قتصادیة اليت ميكن ٔأن تنبثق عن مجع البیا�ت س�تتناول هذه 
 �طراد لتعم مجیع أ�طراف املعنیة.

 

 وس�تجمع هذه الندوة، �ىل مدى ثالثة ٔأ�م، ممثلني عن املؤسسات الوطنیة املعنیة �متویل
، كام س�تحرضها هیئات البث إالنتاج والتوزیع وتنظميهام وٕادارهتام يف القطاع السمعي البرصي

 وماكتب حق املؤلف ومنظامت إالدارة امجلاعیة. 
 

وس�تضم الندوة رشاكء مؤسس�یني دون ٕاقلميیني مثل مفوضیة �حتاد �قتصادي والنقدي 
 لغرب ٕافریقيا وامجلا�ة �قتصادیة �ول غرب ٔأفریقيا.

 

ٔأجر� ا�راسة وخبري�ن أٓخر�ن. وس�یكون من بني املسامهني واحملارض�ن ٔأولئك الباحثني ا��ن 
كام س�تضم الندوة ٔأیًضا ممثلني عن امجلعیات املهنیة أ�وروبیة حلق املؤلف (�ىل سبيل املثال 
امجلعیة أ�وروبیة ملؤلفي السمعي البرصي واملرصد السمعي البرصي أ�ورويب) وممثلني عن 

 ي.اللجنة السمعیة البرصیة والسي�ئیة التابعة لالحتاد أ�فریق

 ممثلني �ىل أ�قل من لك ب� مس�تفيد ميثلون الفئات التالیة: 5وسيشمل املشار�ون 

 ممثل عن السلطة الوطنیة املسؤو� عن حق املؤلف -
 ممثل عن منظمة إالدارة امجلاعیة -
 ممثل عن اللجنة السي�ئیة -
 ممثل عن السلطة الوطنیة املسؤو� عن تنظمي االتصاالت -
 الم.ممثل عن مجعیة منتجي أ�ف -

 

 :2�شاط املرشوع 
 

 :ٕا�داد وثیقة املوجز عقب انهتاء �لقة العمل
 ومن شأٔن هذه الوثیقة ٔأن:

�سلط الضوء �ىل الت�ارب املكتس�بة يف هذا ا�ال وخمتلف املناجه املتبعة يف مجع  -
 البیا�ت يف الب�ان املس�تفيدة

 وقياس بعض ٔأفضل املامرسات اليت جرى تناولها �الل الندوة -
 خيارات للب�ان لتأٔ�ذ هبا.وحتدید  -

وس�تقمي هذه الوثیقة احلد أ�دىن املمكن من الرتتيبات الهیلكیة والقانونیة واملالیة وإالداریة 
 وا�ُهنج املتبعة يف جتمیع البیا�ت ورشاهئا وتقامسها وتطو�ر الش�باكت.

 



CDIP/23/12 
Annex  
4 
 

 التعاون مع ٔأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن:

ٔ�غراض التنفيذ �سرتاتیجي للمرشوع، والرغبة يف اس�تدامة النتاجئ �ىل املدى الطویل، 
س�یجري السعي ٕاىل ٕاقامة ٔأو�ه التأٓزر، عند �قتضاء، مع �رامج ومشاریع ومبادرات ٔأحصاب 

املصل�ة واملنظامت املعنیة مثل مفوضیة �حتاد �قتصادي والنقدي لغرب ٕافریقيا وامجلا�ة 
 ة �ول غرب ٔأفریقيا. �قتصادی

 وس�یجري تقامس نتاجئ ؤأدوات هذا املرشوع مع ا�ول أ�عضاء أ�خرى.
 

 
قطا�ات الویبو الرئيس�یة 

املعنیة والص� بربامج 
 الویبو

 

 .3الرب�مج 

: �رتيبات تعاونیة معززة مع الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا والب�ان 4.3النتي�ة املرتقبة ه
 مبا یناسب احتیا�اهتا.املتحو� 

: نفاذ حمّسن ٕاىل املعلومات املتعلقة �مللكية الفكریة واس�ت�دا�ا من قبل 2.4النتي�ة املرتقبة ه
 مؤسسات امللكية الفكریة وامجلهور لتشجیع �بتاكر وإالبداع.

 املدة إالجاملیة
 

 2019ٔأغسطس  1ٔأشهر ابتداًء من  6

 املزيانیة إالجاملیة
 

 

 فرنك سو�رسي 000 50إالجاملیة �ري املرتبطة �ملوظفني: التاكلیف 
 

 نواجت املرشوع
 

 ا�موع �ري املوظفني املوظفون

حتدید مؤسسات التواصل 
 ٕال�داد النشاط

 5 000 5 000 

 �لقة العمل إالقلميیة
 

 40 000 40 000 

 صیا�ة ٔأ�شطة املتابعة 
 

 5 000 5 000 

 000 50    ا�موع
 

 هذه أ��شطة من املزيانیة احلالیة لقسم قانون حق املؤلف. س�ُتغطى �لكفة
  نتاجئ/ٔأ�ر املرشوع

�رش نتاجئ دراسة اجلدوى �شأٔن ٔأمهیة البیا�ت �قتصادیة يف القطاع السمعي  .1
 البرصي

 ز�دة الوعي مبهنجیات التجمیع والت�لیل والعرض .2
 �قتصادیة. حتدید اخلیارات وا�هنج املمكنة من ٔأ�ل تعز�ز جتميع البیا�ت .3

 ]والوثیقة املرفق هنایة[


	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية

