
A 

 
CDIP/23/6 

 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
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 قامئة ا�ترصات

BBDA مكتب بور�ینا فاسو حلق املؤلف 
CDIP اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة 

CEMAC جلنة امجلا�ة �قتصادیة والنقدیة لوسط ٔأفریقيا 
CHF الفرنك السو�رسي 

DA دول ٔأعامل التمنیة� 
DAC  ن �قتصادي والتمنیة)جلنة املسا�دة إالمنائیة (ملنظمة التعاو 

DACD شعبة تنس�یق �دول ٔأعامل التمنیة 
FESPACO املهر�ان أ�فریقي للسي� والتلفزیون 

IP امللكية الفكریة 
IPR(s) حقوق امللكية الفكریة 

KECOBO جملس �ینيا حلق املؤلف 
KFC هیئة أ�فالم الكينیة 

LDCs  ًٔأقل الب�ان منوا 
OECD � قتصادي والتمنیةمنظمة التعاون 

RBM إالدارة القامئة �ىل النتاجئ 
SABAM امجلعیة البلجیكية للمؤلفني وامللحنني والنارش�ن 

SMART (indicators)  �مؤرشات حمددة وقاب� للقياس والتحقيق وذات الص
 )SMARTواحملددة املدة (معایري 

SME(s) الصغرية واملتوسطة الرشاكت 
SODAV يل حلق املؤلفاملكتب الس�نغا 

ToRs (هذا التقيمي) مواصفات 
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UEMOA حتاد النقدي لغرب ٔأفریقيا� 

UN أ�مم املت�دة 
UNEG فریق أ�مم املت�دة املعين �لتقيمي 
WIPO املنظمة العاملیة للملكية الفكریة 
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 ملخص تنفيذي

تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف مرشوع " (املشار ٕالیه ف� یيل "�لتقيمي") س�تقلامل هذا التقيمي ا�هنايئ یغطي 
) مبوجب �دول ٔأعامل DA_1_2_4_10_11 رمز املرشوع( املر�� الثانیة" –بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية 

نييل �یلري، ، الس�ید دا2019ینا�ر ٕاىل مایو واضطلع �لتقيمي يف الفرتة املمتدة من  التمنیة (املشار ٕالیه ف� یيل "�ملرشوع").
 املقيّمني يف ٕایفيالر/لو�رینغن �لتنس�یق الوثیق مع شعبة تنس�یق ٔأجندة التمنیة، وتوصل التقيمي ٕاىل �س�تنتا�ات التالیة:�بري 

أٔ�د املرشوع وأٔد�ر بطریقة جيدة ٕاجامال. وأٔدى النقص يف املوارد وعوامل �ارجية : عن ٕا�داد املرشوع وو�اهته: 1�س�تنتاج 
 از بعض ا�ٔ�شطة.ٕاىل تأٔ�ري ٕاجن

اس�تفاد إال�داد من اخلربة وا�روس املس�ت�لصة �الل مر�� ٔأوىل. واكن ٕاجراء دراسة اس�تطالعیة شام� ذات نوعیة جيدة 
ٔأهداف املرشوع أ�وسع واكنت  مفيدا لفهم القطاع السمعي البرصي أ�فریقي والت�د�ت اليت یوا�ها و�یفية التصدي لها.

حضني �ىل العموم. وتدرج وثیقة املرشوع اسرتاتیجیة تد�ل تصف أ��شطة ا�طط لها وحتدد نطاقا ومنطق التد�ل وا
�دوال زمنیا للتنفيذ. و�شري معدل إالنفاق ٕاىل ٔأن املزيانیة اكنت دقيقة. واكنت مسامهة املوظفني الالزمة ا�طط لها ال 

 ذ� يف �دوث تأٔ�ريات (مبا يف ذ� �ىل سبيل تتناسب مع مدى تعقيد املرشوع و�دد أ��شطة (الوقت ا�صص). وسامه
املثال اس�تكامل دورة الویبو للتعمل عن بعد). وف� عینت الب�ان املس�تفيدة نقاط اتصال، مل یمت ٕا�شاء ٔأي هیلك ٕاداري رمسي 

ضامن اس�متراریة مزا� بني أ�مانة والب�ان املس�تفيدة. ویفتقد املرشوع ٕاىل اسرتاتیجیة خروج تُدرج تدابري حمددة �شأٔن �یفية 
 املرشوع (�س�تدامة) ف� بعد توقف دمع الویبو.

واختارت إالدارة اخلرباء املناس�بني وكفلت جودة نوعیة ا�مع املقدم. وسلط املس�تفيدون الضوء �ىل اس�ت�ابة أ�مانة ٕاىل 
 احتیا�اهتم. 

معظم اجلهات الفا�� املعنیة �لتمنیة أ�خرى، مل وطبق املرشوع ٕاجراء الویبو للتخطیط و�سق ٕا�داد التقار�ر. و�ىل �الف 
 �س�ت�دم الویبو أ�طر املنطقية ٔ�داة للتخطیط والرصد وتقيمي مشاریع.

: عن اجلدوى. نفذ املرشوع يف ا�ٓ�ال احملددة واس�ت�اب الحتیا�ات املس�تفيد�ن. واكن م�ش�یا ��اكمل مع 2�س�تنتاج 
 ا�ول أ�عضاء.ا�ٔولو�ت �سرتاتیجیة اليت �ددهتا 

یعد القطاع السمعي البرصي من ٔأمه أ�صول الفكریة إالبداعیة القتصاد املعرفة وقطا�ا حساسا �لنس�بة للمنو �قتصادي 
والتمنیة يف ٔأفریقيا. ویوا�ه صانعو أ�فالم أ�فارقة، معظمهم صغار، حتد�ت من ٔأ�ل ٕاعامل لك إالماكنیات �قتصادیة اليت 

يات اجلدیدة الناش�ئة. و�لعمل �ىل الربط بني التكنولوجيا الرمقیة ؤأنظمة حامیة حق املؤلف، قدم املرشوع تتيحها التكنولوج 
 اس�ت�ابة يف أٓهنا ومناس�بة للت�د�ت اليت یوا�ها القطاع السمعي البرصي أ�فریقي. 

عن ٔأمهیته �سرتاتیجیة �لنس�بة ل�ول  ویربهن اع�د اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة للمرشوع بتوافق يف ا�ٓراء
 أ�عضاء. واس�ت�اب املرشوع بطریقة جيدة لتوصیات �دول ٔأعامل التمنیة اليت اكن �سعى ملعاجلهتا.
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، ا�ي یدعو ٕاىل تعز�ز القدرات واملهارات من ٔأ�ل �س�ت�دام 3واكنت ٔأهداف املرشوع متسقة ٔأیضا مع ٔأهداف الرب�مج 

حلقوق ا�اورة وٕادارهتا يف متویل احملتوى السمعي البرصي و�س�تغالل املرشوع �، لتمنیة القطاع الفعال حلقوق املؤلف وا
السمعي البرصي احمليل يف العرص الرمقي، هبدف تعز�ز التمنیة �قتصادیة والثقافية و�ج�عیة. وحيمتل ٔأن �سامه املرشوع 

(دورة التعمل عن بعد ا�طط لها لفائدة القطاع  11�ىل ٔأفریقيا) و(الرتكزي  9ٔأیضا، وٕان بدر�ة ٔأقل، يف ٔأهداف الربامج 
(دراسة  16(بعض �عتبارات اخلاصة �لبنية التحتیة لتكنولوجيا املعلومات مجلعیات التحصیل) و 15السمعي البرصي) و

 لوساطة والتحكمي).(تدریب �شأٔن �سویة الزنا�ات، مبا يف ذ� ا 17�دوى �شأٔن تعز�ز جتمیع البیا�ت �قتصادیة) و

عن الفعالیة: مت حتقيق مجیع ا�ر�ات ا�طط لها �س�تثناء دورة التعمل عن بعد. وف� أٔنه من السابق �ٔوانه تقيمي : 3�س�تنتاج 
 القطاع. ٕاضفاء الطابع ��رتايف �ىلنتاجئ أٔوسع نطاقا، جسل التقيمي بعض التطورات إالجيابیة ا�ٔولیة جتاه 

�دام امللكية الفكریة يف القطاع السمعي والبرصي لتحسني �مثني أ�صول الفكریة يف مخسة ب�ان عزز املرشوع اس�ت
 مس�هتدفة (بور�ینا فاصو و�وت دیفوار و�ینيا واملغرب والس�نغال) جلعل القطاع ٔأكرث قدرة �ىل البقاء يف هنایة املطاف.

قدرات ماكتب حقوق املؤلف ومجعیات التحصیل لتلبیة ومشل ا�مع تقدمي املشورة �شأٔن حتسني إالطار القانوين وتعز�ز 
احتیا�ات القطاع السمعي والبرصي بطریقة ٔأفضل وتوجيه بناء القدرات ٕاىل املنشأٓت الصغرية واملتوسطة، من �الل حتسني 

لوال بذی� و�الوة �ىل ذ�، غطت �لقة دراس�یة نظمت يف �ینيا � ٔأحاكم امللكية الفكریة يف االتفاقات القانونیة �ٔ�ساس.
 لتسویة الزنا�ات (منع الزنا�ات والوساطة والتحكمي).

وتضمنت أ��شطة �لقات دراس�یة لصاحل مجیع الب�ان املس�تفيدة، ومعلیات تدقيق وتدریب يف املوقع لفائدة املكتب 
س�تكامل دورة التعمل الس�نغايل حلقوق املؤلف ودراسة �دوى �شأٔن حتسني مجع البیا�ت �قتصادیة وز�رة دراس�یة. ویتوقع ا

 . يف �ني، مت حتقيق النتاجئ املقررة يف ا�ٓ�ال احملددة وبنوعیة جيدة.2019املقررة، عن طریق ٔأاكدميیة الویبو حبلول یونیو 

وف� ٔأنه من املبكر تقيمي النتاجئ املتوقعة، ٔأبلغ املس�تفيدون عن از�د الوعي �شأٔن اس�ت�دام امللكية الفكریة يف القطاع السمعي 
والبرصي يف ب�اهنم، كام جسلوا تو�ا ٕاجيابیا مبدئیا حنو ازد�د حرفية صنا�ة أ�فالم، مبا �شمل ٕاضفاء الصفة الرمسیة �ىل 
العالقات التعاقدیة ومرا�اة جوانب امللكية الفكریة. وسامهت املسا�دة اليت قدمهتا الویبو يف مراجعة �رشیعات يف بور�ینا 

 س�یاسة ٔأفالم يف �ینيا.  فاصو واملغرب والس�نغال ووضع

والعالقة بني التاكلیف والفوائد (�ىل مس�توى ا�ر�ات) يه  .اتبع املرشوع هن�ا مناس�با بو�ه �ام: الكفاءة نع :4�س�تنتاج 
 أٔش�به مبشاریع مماث�.

املوظفني  �شري تنوع أ��شطة (�لقات العمل واحللقات ا�راس�یة ��ر�ة أ�وىل) ٕاىل ٔأن جزءا �ام من �اكلیف �الف
تتصل بتنظمي �لقات معل و�لقات دراس�یة وز�رة دراس�یة وا�دة. ومن الواحض ٔأن اس�ت�دام احللقات ا�راس�یة لبناء 

القدرات من �الل البعثات ٕاىل املقر يه طریقة ملكفة لنقل املعرفة. �ري ٔأن �لق زمخ ٔأويل وش�باكت وتيسري تبادل اخلربات 
قتيض لقاءات خشصیة. وف� خيص إالسهام التقين، اكن املزج بني امللكية الفكریة واخلربة واحلوار بني خمتلف ٔأحصاب املصل�ة ی 

الت�اریة �ام. واكن أ�مه من ذ� حتدید أ�زمات �ىل امتداد سلس� القطاع السمعي والبرصي �رمهتا وحماو� التصدي لها 
 بطریقة شام�.
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املعرفة بني ب�ان اجلنوب من دا�ل ب�ان غرب ٔأفریقيا الناطقة و�الل املرشوع، �شأٔت بعض أ�مث� الوا�دة عن نقل 

�لفر�س�یة. ورمغ بذل بعض اجلهود، اكنت التبادالت بيهنا وبني �ینيا حمدودة، ال س�� �سبب مسائل لغویة واختالفات يف 
 �لفر�س�یة).أ�نظمة القانونیة (القانون العام يف �ینيا والقانون املدين يف ب�ان غرب ٔأفریقيا الناطقة 

و�شري أ�د� أ�ولیة ٕاىل ٔأنه، حي� اكنت الب�ان طرفا يف سوق مشرتكة لٕالنتا�ات والفنانون من خمتلف الب�ان یتعاونون يف 
إالنتا�ات، متت معاجلة مسأٔ� تعز�ز القطاع السمعي والبرصي �ىل ٔأحسن و�ه من �الل تد�الت ٕاقلميیة، ال س�� حي� 

ون ٕاقلميي رمسي ٔأو �ري رمسي ميكن ٔأن �رتبط به مرشوع، كام هو الشأٔن دا�ل �حتاد �قتصادي یو�د �لفعل ٕاطار تعا
 والنقدي لغرب ٔأفریقيا.

 أ�خرى حمدودة نو�ا ما، مل �س�ل ٔأیة ازدوا�ات ٔأو جتاوزات.وف� ظلت ٔأو�ه التأٓزر مع القطا�ات 

 ب�ان املشمو� �ملرشوع یقتيض مزیدا من ا�مع.عن �س�تدامة: اس�مترار املزا� يف ال  5�س�تنتاج 

من السابق ٔ�وانه حماو� تقيمي ٕاماكنیة اس�تدامة النتاجئ �ىل املس�توى القطري، حيث ٔأن اس�مترار املزا� یتوقف �شلك �بري 
ؤلف ووزارات الثقافة �ىل اضطالع ماكتب امللكية الفكریة بعملیة املتابعة. وتتبا�ن القدرات واملوارد املتا�ة ملاكتب حقوق امل

 امللكفة بوضع س�یاسات القطاع السمعي والبرصي يف الب�ان املس�هتدفة.

ویصعب ترب�ر مرشوع ٕاضايف من مشاریع ٔأجندة التمنیة یغطي القطاع السمعي والبرصي يف نفس املنطقة ٔأو مر�� متابعة 
�ٔ�ساس غرض جتریب هنج ابتاكریة �س�ت�دام ٔأخرى بعد العدید من س�نوات ا�مع، حيث ٔأن مشاریع ٔأجندة التمنیة ختدم 

 امللكية الفكریة من ٔأ�ل حتقيق التمنیة.

وقدم املرشوع حزمة من اخلدمات ا�تلفة معظمها متاح �لفعل دا�ل ٔأمانة الویبو و�لتايل س�بق تعمميها. ومن شأٔن تنفيذ 
مي دمع ٔأمشل من ٔأ�ل ٕاضفاء طابع �ين �ىل ٔأ�شطة ٔأخرى �الف أ��شطة املتعلقة حبقوق امللكية الفكریة، من قبیل تقد

 القطاع السمعي والبرصي، ٔأن یت�اوز نطاق والیة الویبو.

و�س�تدعي ذ� متابعة مضن ٕاطار الربامج �عتیادیة، رمغ ٔأن الطلب املرتفع �س�توجب ز�دة املوارد املتا�ة. وس�متثل دورة 
 رصي، العنرص أ�سايس لضامن اس�مترار بناء الكفاءات والتدریب.الویبو للتعمل عن بعد املقررة لفائدة القطاع السمعي والب

وتطرق املرشوع للخیارات البدی� لتسویة الزنا�ات املتعلقة �مللكية الفكریة (منع الزنا�ات والوساطة والتحكمي) يف الصنا�ات 
هيدف ٕاىل اس�تكشاف ٕاماك�ت احللول إالبداعیة. وتقتيض معاجلة هذا املوضوع البالغ أ�مهیة بطریقة وافية، مرشو�ا منفصال 

 البدی� لتسویة الزنا�ات املتعلقة �مللكية الفكریة يف الب�ان النامية بصفة �امة وجتریب ال�ذج احملمت�.

 التوصیات

 ٔأ�اله، التوصیات التالیة:الواردة تقيمي من �س�تنتا�ات ال �س�متد 

 .) مو�ة ٕاىل أٔمانة الویبو3 (من �س�تنتاج 1التوصیة 
 اس�تكامل دورة الویبو للتعمل عن بعد لفائدة القطاع السمعي والبرصي كام هو مقرر.
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 ) ٕاىل أٔمانة الویبو.5(من �س�تنتاج  2التوصیة 
توفري متابعة ا�مع للصنا�ة السمعیة والبرصیة يف ٔأفریقيا من �الل معل �رامج الویبو ذات الص�، وذ� يف  )أٔ (

 ات.�دود ما �سمح به املوارد واخلدم

اس�تكشاف خيار �س�مترار يف تقدمي دمع انتقايئ مضن ٕاطار مشاریع ٔأجندة التمنیة اجلدیدة احملمت� اليت  (ب)
 �س�هتدف الصنا�ات إالبداعیة يف ٔأفریقيا (يف �ا� وجودها).

لتسویة  التقيص عن مدى اه�م ا�ول أ�عضاء مبرشوع من مشاریع ٔأجندة التمنیة یتناول مسأٔ� احللول البدی� (ج)
الزنا�ات (الوساطة والتحكمي وما ٕاىل ذ�) يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا. ويف �ا� وجود طلب، اقرتاح 

 .مرشوع �ىل اللجنة لتنظر فيه

 ) مو�ة ٕاىل أٔمانة الویبو.4و 1(من �س�تنتا�ني  3التوصیة 
 ارنةاملد�الت إالداریة الالزمة مق ةمهنجیبصورة  تقميّ ٔأن  ٔأجندة التمنیة،مرشو�ات  عند ٕا�داد ،مانة�ٔ ینبغي ل (ٔأ)
 مد�ري املشاریع. املطلوب من جم العمل حب

الشؤون ٕادارة  یةسؤول یضطلع مب مرشوع لل  موظف عینيمزيانیة لت ختصص أ�مانة ٔأن �ىل عند �قتضاء، و  (ب)
 مرشوع.الیومية لل 

من ذوي و تطو�ر ال يف  اموظف املرشوع متخصص ٔأن �كوننبغي د�ر املرشوع، ی ملالس�تكامل اخلربة الفنیة و (ج)
 هارات ممتازة يف ٕادارة املشاریع.�متتع مب اخلربة املیدانیة و 
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 مقدمة .1
مرشوع تعز�ز و�منیة القطاع السمعي " أ�مانة من بتلكیف أ��دّ  ا�ي (التقيمي) لاملس�تق ا�هنايئ التقيمي هذا یغطي .1

) مضن ٕاطار DA_1_2_4_10_11املر�� الثانیة" (رمز املرشوع -یقيةالبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فر 
ٔأجندة التمنیة (املشار ٕالیه ف� یيل "�ملرشوع"، انظر املرفق أ�ول. ومن دا�ل أ�مانة، تولت شعبة قانون حق املؤلف �مة 

 تنفيذ املرشوع.

(امللحق الثاين). واضطلع  2018د�سمرب  21وبتلكیف من أ�مانة، اسرتشد التقيمي بوثیقة �ختصاصات املؤر�ة يف  .2
 ، وذ� بتعاون مع أ�مانة.1خبري تقيمي �ار� 2019مایو  25ینا�ر ٕاىل  2بتنفيذه يف الفرتة املمتدة من 

 ووصفه املرشوع عن ٔأساس�یة معلومات (ٔألف)
. 20162ع يف جنیف يف ٔأ�ریل املرشوللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة اعمتدت ا�ورة السابعة عرشة املس�تأٔنفة  .3

 3ووضع املرشوع مكر�� متابعة ملرشوع "تعز�ز و�منیة القطاع السمعي البرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية"
 شهرًا. 30. واكن من املتوقع ٔأن �س�تغرق 20164وجرى تقيميه يف �ام  2015ا�ي انهتيى يف د�سمرب 

فرنك سو�رسي مهنا بتاكلیف �الف املوظفني  000 430تتعلق ، 000 530ها ومن املزيانیة إالجاملیة اليت قدر  .4
 .5% من املزيانیة100ؤأبلغت ٔأمانة الویبو بأٔنه مت ٕانفاق  فرنك سو�رسي بتاكلیف املوظفني. 000 110و

وإالطار  التمنیة املهنیة والتدریب،وهيدف املرشوع، ا�ي یتأٔلف من ثالثة عنارص رئيس�یة (البحث والتعمل عن بعد، و  .5
وٕاضفاء  حيركه السوقٔأفریقي �شئ مسعي وبرصي  التنظميي وإالداري) ٕاىل �رسیع اس�ت�دام امللكية الفكریة �مع �منیة قطاع

الطابع املهين �لیه. ومشل مرة ٔأخرى الب�ان املس�تفيدة من املر�� أ�وىل للمرشوع (الس�نغال وبور�ینا فاصو و�ینيا)، مع 
غرب و�وت دیفوار) يف املر�� الثانیة. واستند اختیار هذ�ن الب��ن إالضافيني ٕاىل مشاركهتام ٕادراج ب��ن ٕاضافيني (امل

السابقة مكراقبني يف املر�� أ�وىل ومس�توى تقدم ٔأطر الس�یاسات السمعیة البرصیة وأ�طر املؤسساتیة فهيام، واليت اكن من 
 لب�ان.املتوقع ٔأن تعزز تبادل اخلربات واملامرسات امحلیدة بني ا

                                         
و ٔأي من املشاریع الس�ید دانييل �یلري، خبري استشاري، لو�رنغن، سو�رسا. خبري التقيمي مس�تقل ومل �س�بق � ٔأبدا املشاركة يف ٕا�داد وتنفيذ هذا املرشوع أٔ  1

 اليت تنفذها أ�مانة 
املر��  –مرشوع "تعز�ز و�منیة القطاع السمعي البرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية ، 2016ٔأ�ریل  4، امللحق، CDIP 17/7وثیقة املرشوع:  2

 ).DA_1_2_4_10_11الثانیة" (رمز املرشوع 
وع ، امللحق، مرشوع "تعز�ز و�منیة القطاع السمعي البرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان ا�ٔفریقية" (رمز املرش CDIP 9/13وثیقة املرشوع:  3

DA_1_2_4_10_11.( 
تعز�ز و�منیة القطاع السمعي والبرصي يف بور�ینا فاصو  تقر�ر عن تقيمي �ار� مس�تقل ملرشوع، 2016ینا�ر  CDIP 17/3 ،21التقيمي ا�هنايئ: الوثیقة  4

 .یف، جن Owl RE, Wise Research and Evaluationمؤسس رشكة ، الس�ید �لني ٔأونیلوبعض الب�ان أ�فریقية قام به 
 ).2019فربا�ر  25املر�� الثانیة ( –تقر�ر عن التقيمي ا�ايت ٕالمتام مرشوع تعز�ز و�منیة القطاع السمعي البرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية  5
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الرئيس�یني ماكتب حقوق املؤلف والسلطات املعنیة بصنا�ة أ�فالم والقطاع السمعي  6�شمل قامئة املس�تفيد�نو  .6

والقضاة واحملامون.  وهیئات البثالبرصي (اليت ٔأدت دور نقطة اتصال مع أ�مانة) ومجعیات إالدارة امجلاعیة واملنتجون 
 .7اجلهات املنظمة لوسائط إال�المو�ٕالضافة ٕاىل ذ�، اس�هتدف املرشوع ٔأیضا 

 :8واكنت أ�هداف احملددة للمرشوع اك�ٓيت .7
امليض قدما يف تطو�ر القطاع السمعي والبرصي للب�ان املس�تفيدة من �الل ٕاضفاء الطابع املهين �لیه،  )أٔ (

ة �ىل امللكية الفكریة وتعمیق فهم املبد�ني والفنانني �ور نظام امللكية الفكریة يف القطاع من ٔأ�ل ٕادارة أ�صول القامئ
 بفعالیة عند صیا�ة خطط/اسرتاتیجیات أ�عامل �الل املرا�ل الرئيس�یة لعملیة صنع أ�فالم؛

ودمع تطو�ر احملتوى احمليل وتوزیعه من �الل حتسني املهارات اليت س�تضمن تدفق إال�رادات يف أ�سواق  )ب(
 احمللیة وا�ولیة؛

من �الل حتسني �ارات ٕادارة ٔأصول امللكية الفكریة وأ�طر  رفع رحبیة املعامالت اخلاصة حبق املؤلف )ج(
 القانونیة وحتسني القدرات املؤسس�یة من �الل تطو�ر البىن التحتیة �شلك ملموس؛

 ٕاذاكء ��رتام حلقوق املؤلف. )د(

 ٔأ�شطة املرشوع تنظمي �لقات معل و�لقات دراس�یة يف مجیع الب�ان املس�تفيدة ودراسة �دوى ودورة تعملومشلت  .8
 عن بعد �اصة �لقطاع السمعي والبرصي، اليت س�تقدم من �الل ٔأاكدميیة الویبو.

، ومت اس�تكامل 2019. �س�تثناء دورة التعمل عن بعد اليت یتوقع ٔأن تتاح حبلول یونیو 92016وبدٔأ التنفيذ يف یونیو  .9
 أ��شطة املقررة.

 وقيوده هجیتومهن  وغرضه التقيمي هذا نطاق (�ء)
 النطاق "1"

. ولضامن ا�ساق البیا�ت املس�تقاة من خمتلف 2018ٕاىل ٔأكتو�ر  2016مدة املرشوع بأٔمكلها من یونیو  ميقيِّ ت ال  يغطی .10
، املو�د ا�هنايئ لتقدمي مرشوع التقر�ر. ومل تؤ�ذ بعني �عتبار 2019فربا�ر  28املصادر ٔأدرجت النتاجئ احملققة حىت 

 .ا�داً فص 2019مارس  1اعتبارًا من  التطورات الالحقة

                                         
، )SODAV( نغايل حلق املؤلفاملكتب الس� ، �ینيا؛ و )KECOBO( جملس �ینيا حلق املؤلف، بور�ینا فاصو؛ و )BBDA( مكتب بور�ینا فاصو حلق املؤلف 6

 ة؛ وٕادارة املصنفات السن�ئی(KFC) وجلنة أ�فالم الكينیة، املغرب؛ (CMC)املغريب  الس�نغال؛ ووزارة الثقافة للس�نغال، �وت دیفوار؛ املركز السن�يئ
 (الس�نغال).

، املغرب؛ )HACA( الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصييا)؛ و ، �وت دیفوار؛ وهیئة االتصاالت (�ین )HACA( الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي 7
 )، الس�نغال.CNRAاملركز الوطين لتنظمي القطاع السمعي والبرصي (

 .4، امللحق، الصف�ة CDIP 17/7الوثیقة  8
يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان  ، امللحق اخلامس، تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي والبرصي2016ٔأغسطس  CDIP 18/2 ،15انظر التقر�ر املر�يل:  9

 املر�� الثانیة. –أ�فریقية 
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 أ�سايس الغرض "2"

وازن بني احلا�ة ٕاىل التعمل املؤسيس ؤأغراض ضامن مساء� أ�مانة جتاه ا�ول أ�عضاء، وانقسمت ٔأهداف حتقيق ت .11
 التقيمي احملددة ٕاىل شقني:

 هبا لالسرتشاد ینجح مل وما ذ� معرض يف جنح ما املرشوع، تنفيذ �الل املس�تفادة ا�روسضامن التعمل من  )أٔ (
 .رشاكت الصغرية واملتوسطة يف �س�تفادة من التصاممي وحقوق امللكية الفكریة �شلك �املل  املس�متر معا� يف

 تقدمي تقومي قامئ �ىل أ�د� للمرشوع دعامً لعملیة اختاذ القرار يف اللجنة.و  )ب(

(ٔأ) املسامهة  ف� یيل:قياس مدى ٔأداء املرشوع دورًا حمورً� ٕاطار هذه أ�غراض، اكن یتوقع بأٔن یقوم املقّمي ب  ومضن .12
يف تعز�ز اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة �متویل أ�عامل السمعیة والبرصیة وٕانتا�ا وتوزیعها؛ و(ب) تعز�ز تطو�ر بنية حتتیة 

يف ومنح الرتاخيص واملهارات ذات الص� من ٔأ�ل حتسني الفوائد املالیة للمبد�ني  القامئة �ىل امللكية الفكریةفعا� للمعامالت 
 القطاع السمعي والبرصي والصنا�ة.

�ختصاصات ٔأس�ئ� تقيميیة حمددة، توسع نطاقها من �الل �كرار العملیة. ومت التحقق من املعلومات احملصل وتدرج  .13
 �لهيا �الل املقابالت ٕ�جراء مقابالت الحقة وو�ئق ٕاضافية.  

ص� تقدمي ا�مع للقطاع السمعي والبرصي يف موا ومبا ٔأن املرشوع انهتيى دون وضع �ارطة طریق للميض قدما .14
 .ماذا یلزم لضامن اس�تدامة النتاجئ أ�ولیة وحتقيق نتاجئ ٔأوسع حتدیدا، ،ميقيّ ت ال  كشففقد اس�ت  أ�فریقي،

 املهنجیة "3"

املیدان الصادرة عن جلنة املسا�دة إالمنائیة التابعة ملنظمة التمنیة والتعاون يف  10توفر معایري التقيمي ومعایري اجلودة .15
يف �ختصاصات. وتقتيض هذه أ��رية �ٔ�ساس  11�قتصادي إالطار املهنجي، ا�ي �شري ٕالیه س�یاسة الویبو للتقيمي

 ٕاجراء تقيمي جلودة املرشوع، مبا يف ذ� تصمميه وٕادارته. 

 12ة التالیة:س امخل استنادًا ٕاىل املعایريالتقيمي جرى أٔ امرسات التقيمي املو�دة، ومعال مب�ختصاصات ومتاش�یا مع  .16

 یتعلق ما ذ� يف مبا وٕادارته، للمرشوع التحضري يف اجلیدة املامرسات اتباع در�ة :13تهوٕادار  املرشوع حتضري )أٔ (
 واس�ت�ابة ا�اطر من والتخفيف ا�ايت والتقيمي الرصد ٔأیضاً  إالدارة و�شمل .النتاجئ �ىل القامئة إالدارة ٔأدوات بتطبیق
 الطارئة. اخلارجية طوراتالت مع للتفا�ل إالدارة

 وأ�ولو�ت أ�عضاء ا�ول واحتیا�ات املس�تفيد�ن متطلبات مع املرشوع ٔأهداف ا�ساق مدى الو�اهة: )ب(

                                         
یة، منظمة التعاون والتمنیة يف املبادئ التوجهيیة والسلس� املرجعیة الصادرة عن جلنة املسا�دة إالمنائیة، معایري اجلودة للتقيمي إالمنايئ، جلنة املسا�دة إالمنائ  10

 .2010املیدان �قتصادي، 
 .2016فربا�ر  19)، 2016/2020سة التقيمي املنق�ة، (الطبعة الثانیة الویبو، س�یا 11
 .مل تقتض �ختصاصات ٕاال تقوميًا للفعالیة و�س�تدامة 12
 .و�ه �اص من ٔأو�ه الكفاءة� هذه اجلوانب تقميّ ، يف بعض أ�حيان 13
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 والس�یاسات. العاملیة

 نظر وقد .15نتاجئ ٕاىل والوقت) واخلربات أ�موال (مثل املد�الت حتویل يف �قتصادیة مدى :14الكفاءة )ج(
 ."القمية لقاء املالوبذ� " ،املرشوع يف تبعامل  ا�هنج يف ٔأساساً  التقيمي

، مع مرا�اة ٔأمهیة (مبا يف ذ� مدى تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة) مدى حتقق أ�هداف ٔأو توقع حتققها الفعالیة: )د(
اس، مت ودرس التقيمي ٔأیضًا النتاجئ املتوقعة احملمت� إالجيابیة ٔأو السلبیة (قدر ما اكن ذ� ممكنا �لفعل). ؤ�س لك مهنا.

 التحقق من النتاجئ املبلغ عهنا وتقيميها مبقارنهتا مع مؤرشات ٔأداء رئيس�یة �ددت يف وثیقة املرشوع.

 املسا�دة. توقف بعد والنتاجئ) (ا�ر�ات املرشوع فوائد اس�مترار اح�الت �س�تدامة: )ه(

اجلوانب الرئيس�یة  تتلفة. ومشلستند ٕاىل أ�د�، اس�ت�دم مزجي من ٔأدوات التقيمي ا� م تقومي نوعي ومكي ل  وضام� .17
 هتا (املنطق �س�تنتا�).  من البیا�ت وتقيمي معقولی التثلیيثللمهنجیة التحقق 

. ودا�ل مو�ات االتصالومقابالت ش�به منظمة � ش�به منّظمة فردیة ومقابالتتضمن املزجي دراسات مكتبیة و  .18
 ا��ن شار�وا يف املرشوع ٔأو سامهوا فيه.ات أ�مانة، ٔأجریت مناقشات معمقة مع إالدارة وموظفي القطا�

ومشلت ا�راسة املكتبیة وثیقة املرشوع والتقار�ر املر�لیة وتقار�ر البعثات ودراسة اجلدوى اليت نفذها املرشوع.  .19
 �ىل ا�راسات . ووافق التقيمي ٔأیضاً ٔ�غراض مرجعیةوبصورة انتقائیة، مت �طالع �ىل الو�ئق املتعلقة �ملر�� أ�وىل 

 التنظميي�س�تقصائیة للمس�تفيد�ن اليت نفذها املرشوع من �الل ٕاجراء لقاءات مع ٔأحصاب املصل�ة. ولتوفري تعمل 

ومتاش�یًا مع روح معلیة تقيمي �شار�یة، نظمت املقابالت بطریقة مفتو�ة قدر إالماكن لضامن تبادل حر ل�ٓراء. ووازن   .20
مع حمافظته �ىل  ،وقد طبق املقميّ  وغرض ضامن مساء� أ�مانة جتاه ا�ول أ�عضاء التنظمييعمل التقيمي بني احلا�ة ٕاىل توفري ت

. �رب اس�تقصاء أٓراء اكفة ا�مو�ات ذات املصل�ة. ومصم التقيمي للمسامهة يف التحسني املس�مترشار�یًا �  یاتقيمي  هن�اً  ،اس�تقال�
 والسعي ٕاىل ال�يش مع ٔأمه النتاجئ، یتوقع ٔأن تيرس اخلالصات التقيميمعلیة  يفرشاك ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�یني و�ٕ 

  التعمل التنظميي.والتوصیات 

 وٕافادة املعلومات تعممي ٔأ�ل من 2019 مایو 21 يف للجنة �نعرش وال  ثالثةال  ا�ورة �الل التقيميتقر�ر رض وس�یع .21
 فهيا. أ�عضاء ا�ول ٔأمام الویبو مساء� يف وإالسهام اللجنة يف القرار اختاذ معلیة

 الرئيس�یة التقيمي مرا�ل "4"

مشلت مرا�ل التقيمي الرئيس�یة اس�تعراضا للو�ئق وتطبیق �ختصاصات من �الل تقر�ر اس�هتاليل ومقابالت يف  .22
وتقدمي مسودة تقر�ر من ٔأ�ل متحیص احلقائق وٕادراج التعلیقات  لقاءات ٕا�المية مر�لیة �شأٔن نتاجئ التقيمي أ�ولیةجنیف و 

 .لمة وتقدمي التقر�ر ا�هنايئ وعرضه �ىل جلنة التمنیة وامللكية الفكریةاملس�ت

                                         
 ن يف بعض أ�حيان حتت معیار "الكفاءة"، �ىل �دة.، سيمت تقيمي تصممي املرشوع وٕادارته، ال��ن یق�حس�� ورد يف �ختصاصات 14
ة مقارنة هنج بدی� هذا مصطلح اقتصادي �س�تعمل لتقيمي مدى اس�ت�دام املعونة املوارد أ�قل �لكفة قدر إالماكن لتحقيق النتاجئ املنشودة. ویقتيض أ�مر �اد 15

 اءة.لتحقيق نفس ا�ر�ات، ومعرفة ما ٕاذا مت اس�ت�دام ٔأكرث العملیات كف
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 التقيمي هذا �ىل الرئيس�یة القيود "5"

ٕاىل أٓ�ر قاب� للقياس �س�تغرق فرتة من  ،س�ت�دامه من قبل املس�تفيد�ن�، ل نتاجئ املرشوعتبني التجربة ٔأن حتوی .23
تاجئ أ�وسع، ٔأو حىت وقعها، من حيث التغريات �ج�عیة و�قتصادیة وانه حماو� تقيمي الن . وقد �كون من السابق �ٔ الزمن

 .�وسع نطاقا اليت قد تطرٔأ يف الب�ان املس�تفيدة ٔأو �ار�ا

ا��ن  ٔأحصاب املصل�ة من 30حوايل  مقابالت معو  (انظر امللحق الرابع) �ىل دراسة مكتبیة حنرص مجع البیا�تاو  .24
ومل �كن  .ةن املس�تفيدإاىل الب� ميدانیة مل جتر ٔأیة ز�راتو. (انظر امللحق الثالث) بارشم �شلك  شار�وا يف ٔأ�شطة املرشوع

دورة الویبو للتعمل عن بعد متا�ة لالس�تعراض، �ري ٔأن مقاب� مع أاكدميیة الویبو ومد�ر املرشوع مكنت من فهم غرضه 
 وحمتواه.

 متا�ا ٕاال بعد �نهتاء من مجیع املقابالت.ومل یصبح التقر�ر ا�هنايئ الشامل للتقيمي ا�ايت للمرشوع  .25

التنبه ٕاىل ٔأن هذه القيود قد �دت �لرضورة من نطاق مع مي ي) ٔأد�ه من نتاجئ وتق 2وینبغي فهم ما �رد يف القسم ( .26
 .التقيمي ومعقه

 مييوالتق  النتاجئ .2

 .يميالتق  ملعایري وفقا املرشوع جلودة �ً يتق  ویقدم التقيمي نتاجئ القسم هذا یعرض

 دارتهإ و  للمرشوع لتحضريا )(ٔألف

 للمرشوع التحضري "1"

، مبا يف ذ� بعض املد�الت من 16للمرشوع من الت�ارب وا�روس املس�متدة �الل املر�� أ�وىلاس�تفاد التحضري  .27
لت�د�ت معمقة جيدة مفيدا لفهم القطاع السمعي والبرصي أ�فریقي وا 18. واكن ٕاجراء دراسة نطاق17تقر�ر تقيمي مس�تقل

 اليت یوا�ها و�یفية التصدي لها.

واكنت ٔأهداف املرشوع أ�وسع ومنطق التد�ل واحضني معوما. وتصف وثیقة املرشوع أ��شطة املقررة بتفاصیل  .28
 %) �ىل ٔأن املزيانیة اكنت دقيقة.100معقو� وتتضمن �دوال زمنیا للتنفيذ. و�رهن معدل إالنفاق (

�ر مسامهة املوظفني الرضوریة متناس�با مع جحم العمل الالزم لتنفيذ أ��شطة تقد و�ىل العكس من ذ�، مل �كن .29
 املقررة. ؤأسفر النقص يف املوارد ٕاىل بعض التأٔ�ري (مبا �شمل مثال اس�تكامل دورة الویبو للتعمل عن بعد).

                                         
، امللحق، مرشوع "تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي والبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية" (رمز املرشوع CDIP 9/13وثیقة املرشوع:  16

DA_1_2_4_10_11.( 
ي والبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض ، تقر�ر تقيمي مس�تقل �ار� �شأٔن مرشوع تعز�ز وتطو�ر القطاع السمع2016ینا�ر  CDIP 17/3 ،21تقيمي هنايئ:  17

 .الستشارات التقيمي، جنیف Owl REالس�ید �لني ٔأونیل، مؤسس رشكة الب�ان أ�فریقية، نفذه 
، نفذت يف ٕاطار دراسة نطاق �شأٔن تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية ،CDIP 12/INF3انظر الوثیقة  18

 .من ٕا�داد خبريي الویبو �ستشاریني الس�ید �ر�ران مولیه والس�ید بنوا مولر، CDIP/9/13وع املرش 
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مكد�ر�ن للمرشوع ٕاىل �انب  للعمل ةوكام تبني ٔأیضا من التقي�ت السابقة ملشاریع ٔأجندة التمنیة، �ّني �رباء من أ�مان .30

�عتیادیة، دون ٕاجراء تقيمي معمق ملدى قدرهتم �ىل حتمل هذه املسؤولیات إالضافية ٕاىل �انب ٕاجناز حتمل مسؤولیاهتم 
معلهم �عتیادي. و�الوة �ىل ذ�، فٕان مد�ري املشاریع مه �رباء حمنكون يف جمال معلهم �ري ٔأن جتر�هتم يف تقدمي املسا�دة 

ئیة قصرية. وميكن ملوظفي ا�مع إالداري تقدمي املسا�دة يف القيام بعمل أ�مانة وإالجراءات اللوجستية لكن ليس يف إالمنا
 التخطیط ٔ��شطة املرشوع والتحضري لها ورصدها وتقيميها مثًال.  

ر يف تعیني موظف و�لنس�بة للمشاریع ا�ٔكرث تعقيدا اليت تقتيض تنفيذ العدید من أ��شطة املیدانیة، ميكن النظ .31
للمرشوع ٕالجناز املهام إالداریة الرصفة (اليت ال تتصل �ملسائل التقنیة ٔأو مسائل الس�یاسة) ٕاذا ما مت �سلمي مشاریع ٔأجندة 

 19. ویبدو ٔأن هذا ا�منوذج �لكل �لن�اح يف بعض مشاریع ٔأجندة التمنیة.التمنیة من قبل القطا�ات

 التخطیط) مر�� (يف ملرشو�اتا ختطیط ٔأدوات اس�ت�دام "2"

 ٕالدارة القامئة �ىل النتاجئٔ�ساس ل ةطر املنطقيا�ٔ  مناذج الویبو القياس�یة للتحضري للمرشوع. ویعترب تطبیق اس�ت�دمت .32
للتخطیط والرصد  معیاریة ٔأو ٔأداة مو�دة �س�ت�دم أ�طر املنطقية ٔ�داةما �ادة و . للتد�الت يف جمال التمنیة ممارسة محیدة

 .ومن طرف اكفة ٔأمه اجلهات الفا�� أ�خرى يف جمال التمنیة مشاریع املسا�دة إالمنائیة دا�ل منظومة أ�مم املت�دة وتقيمي

التغیريات و  مسؤو� عهنا (ا�ر�ات) وأٓ�رها (النتاجئ) ةو�شمل أ�طر املنطقية ٔأهدافًا تنقسم ٕاىل حصائل �كون أ�مان .33
. وینبغي ٔأن حتدد املفرتضات وا�اطر العوامل اخلارجية املرتبطة برتمجة ا�ر�ات ٕاىل عاملرشوعهنا  �مثرتوقع ٔأن ی أ�وسع اليت 

دًة وقابً� للقياس وطمو�ًة وذات ص� مبهداف �ىل مجیع املس�تو�ت ا�ٔ بط ت ر . و�20نتاجئ والنتاجئ ٕاىل تأٔثري ؤرشات ُم�د�
(ا�راسات �س�تقصائیة  دد وسائل التحققٔأن حت و�لنس�بة �لك مؤرش، ینبغي. )"SMARTمؤرشات "( وحمددة املدة

 .مواردختصیص مجع البیا�ت ٕان تطلب زيانیة تدرج يف املو  وإالحصاءات وما ٕاىل ذ�)

وبطبیعة احلال، ال یضمن تطبیق أ�طر املنطقية جناح ٔأي مرشوع. لكهنا �سمح بت�دید العیوب احملمت� يف منطق  .34
فل عهنا لوال ذ�. وقد �كون من الصعب تطبیق أ�طر املنطقية حي� مت التفاوض املرشوع (سلس� النتاجئ)، اليت ميكن التغا

 �شأٔن صیا�ة و�ئق املرشوع.

وف� عینت الب�ان املس�تفيدة نقاط اتصال (دا�ل ماكتب حقوق املؤلف)، مل یمت ٕا�شاء ٔأي هیلك ٕاداري رمسي �ربط  .35
 مع نقاط االتصال من �الل عقد اج��ات منتظمة. بني ٔأمانة الویبو والب�ان أ�عضاء. �ري ٔأنه مت التنس�یق

ومل توضع ٔأیة اسرتاتیجیة واحضة للخروج، من شأٔهنا حتدید �یفية ضامن اس�مترار مزا� املرشوع (�س�تدامة) بعد  .36
 توقف دمع الویبو.

                                         
، (رمز املرشوع الرائد �شأٔن امللكية الفكریة وٕادارة التصاممي لتطو�ر أ�عامل يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منواً  �ىل سبيل املثال، انظر هیلك املرشوع 19

DA_04_10_02ع التقيميي )، املرشوCDIP 19/4 ،2  دانييل �یلري، خبري استشاري، لو�رنغن، سو�رسا، من ٕا�داد الس�ید 2017مارس. 
منظمة التعاون والتمنیة يف املیدان �قتصادي، مرسد املصطل�ات فرضیات حول عوامل ٔأو خماطر ميكن ٔأن تؤ�ر يف تقدم ٔأو جناح معلیة تد�ل �منوي ( 20

 ).2010القامئة �ىل النتاجئ،  الرئيس�یة للتقيمي وإالدارة
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 املرشوع ٕادارة "3"

املناس�بني وضامن جودة ا�مع املقدم.  ؤأبلت إالدارة بالء حس�نا �ختیار اخلرباء .ٕاجامالمرضیة  وعٕادارة املرش  واكنت .37
  خبريا. ومنحت اخلربة أ�فریقية واخلربة الوطنیة أ�ولویة حي� اكنت متا�ة. 40وحشدت الویبو حوايل 

و�سبب النقص يف املوارد دا�ل أ�مانة وبطء اس�ت�ابة ماكتب حق املؤلف يف بعض أ�حيان وعوامل �ارجية ٔأخرى  .38
وتغیري نقاط االتصال �الل املرشوع) ٕاىل تأٔ�ري  21فاصو والتأٔ�ري يف تعیني نقاط االتصال الوطنیة(الوضع أ�مين يف بور�ینا 

واكنت التقار�ر املقدمة ٕاىل جلنة التمنیة وامللكية الفكریة (من طرف ا�ول أ�عضاء)  .بني احلني وا�ٓخرتنفيذ بعض أ��شطة 
 دقيقة وواحضة.

 فریق اس�ت�ابة ذ� يف مبا املرشوع، وٕادارة أ�مانة مع اجلید التعاون �ىل الضوء املس�تجوبون تفيدونوسلط املس�  .39
 الحتیا�اهتم. املرشوع

 الو�اهة )ء(�

ر .40  العاملیة أ�ولو�تو  أ�عضاء ولا� احتیا�اتو  املس�تفيد�ن متطلبات مع املرشوع ٔأهداف ا�ساق مدى الو�اهة تُقّدِ
 الویبو. س�یاساتو 

 الس�یاسات و�اهة "1"

 أ�عضاء. ا�ول ٕاىل �لنس�بة للمرشوع �سرتاتیجیة و�اهةال �ىل ا�ٓراء بتوافق املرشوع �ىل جنةالل  موافقة دلت .41
 السمعي القطاع يف الفكریة أ�صول حامیة ٔأ�ل من تتوافر ٔأن یتعني الفكریة �مللكية تتعلق متنو�ة مواضیع تغطیة ومتت

 �ارج فذ� ،املس�هتدفة الب�ان يف والبرصي السمعي القطاع لتمنیة شامل دمع تقدمي هو الهدف �كن ومل و�مثیهنا. والبرصي
 احملدود. التد�ل ونطاق الویبو والیة عن

 املرشوع ٔأهداف ت�ىشو  لها. یتصدى ٔأن املتوقع من اكن اليت 22التمنیة ٔأجندة لتوصیات جيدا املرشوع واس�ت�اب .42
حتیا�ات الرشاكت الصغرية لتلبیة اویبو للين التعاون التقختصیص ؤكد �ىل ت يتال ،التمنیة ٔ�جندة 234 توصیةال  مع

 ةمللكية الفكریة الوطنیاتب ماكعن طریق ؤأ�شطة بناء القدرات  ويتدریب التوعاملقدم يف ال �س�تجیب ا�مع و واملتوسطة. 
املرشوع كام ٔأن ٔأهداف  .24الفكریة ؤكد �ىل تعز�ز املؤسسات الوطنیة للملكيةت يت، الٔ�جندة التمنیة 10�شلك جيد للتوصیة 

                                         
 ، �سبب تغیريات دا�لیة.2017ما �دا يف املغرب، ا�ي �ني نقطة اتصا� يف یولیو  2016عینت مجیع نقاط االتصال الوطنیة حبلول هنایة �ام  21
 .2007العامة ل�ول أ�عضاء يف الویبو، من طرف امجلعیة  التوصیات امخلس وا�ٔربعني املعمتدة يف ٕاطار �دول ٔأعامل الویبو �شأٔن التمنیةانظر:  22
التأٔ�ید �شلك �اص �ىل احتیا�ات الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات اليت تعمل يف جمال البحث العلمي والصنا�ات الثقافية، ومسا�دة : 4التوصیة  23

 ة الفكریة.ا�ول أ�عضاء، بطلب مهنا، �ىل وضع �سرتاتیجیات الوطنیة املناس�بة يف جمال امللكي
هبدف  وحتسيهنا من �الل ز�دة تطو�ر البىن التحتیة و�ريها من املرافق بناء القدرات املؤسس�یة للملكية الفكریة: مسا�دة ا�ول أ�عضاء �ىل 10التوصیة  24

وینبغي توس�یع نطاق هذه املسا�دة التقنیة  العامة.ا�هنوض بتوازن �ادل بني حامیة امللكية الفكریة واملصل�ة جعل مؤسسات امللكية الفكریة الوطنیة ٔأكرث كفاءة و 
 ٕاىل املنظامت دون إالقلميیة وإالقلميیة اليت تعمل يف جمال امللكية الفكریة.
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من ٔأجندة التمنیة الرامية ٕاىل تعز�ز القدرات الوطنیة من ٔأ�ل حامیة إالبدا�ات احمللیة و�بتاكرات  11تتصل �لتوصیة 

 25و��رتا�ات.

 .26�سرتاتیجیةها لویبو و�راجم اة مع ٔأهداف مغانٔأهداف املرشوع مت ٔأتت و  .43
 قدرات تعز�ز ٕاىل تدعو اليت ،7201-6201 زيانیةوامل الرب�مج وثیقة من 2�لثا. النتي�ة يف رشوعامل  �سهم )أٔ (

 ٔأ�ل من الفكریة للملكية الفعال لالس�ت�دام الالزمة املتطلبات من واسعة طائفة تلبیة �ىل القادرة البرشیة املوارد
 انتقالیة. مبر�� اقتصاداهتا متر اليت والب�ان منوا، أ�قل والب�ان النامية، الب�ان يف التمنیة

، ا�ي هو �ر�مج التنفيذ يف الوقت ذاته، ویدعو ٕاىل تعز�ز القدرات 327وع ٔأساسا �لرب�مج �رتبط املرش  )ب(
واملهارات من ٔأ�ل اس�ت�دام وٕادارة فعالني حلقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف متویل احملتوى السمعي والبرصي 

مقي، هبدف ا�هنوض �لتمنیة �قتصادیة و�س�تغالل املرشوع �، �مع �منیة القطاع السمعي والبرصي يف العرص الر 
 .و�ج�عیة والثقافية

(دورة  11(الرتكزي �ىل ٔأفریقيا)، و 9 جميف حتقيق ٔأهداف الربا ،ٔأقل بدر�ة وٕان ،رشوعامل  �سامه ٔأن وحيمتل (ج)
ة لتكنولوجيا (بعض �عتبارات اخلاصة �لبنية التحتی 15التعمل عن بعد املقررة لفائدة القطاع السمعي والبرصي)، و

(تدریب  17(دراسة �دوى �شأٔن حتسني مجع البیا�ت �قتصادیة) و 16املعلومات من ٔأ�ل مجعیات التحصیل)، و
 28، مبا �شمل الوساطة والتحكمي).وا�د �شأٔن �سویة الزنا�ات

 للمس�تفيد�ن �لنس�بة و�اهةال "2"

(املر�� أ�وىل)، یعترب القطاع  CDIP/9/13وع اليت قامت هبا أ�مانة مضن ٕاطار املرش  29 وفقًا �راسة النطاق .44
قطاع ال . ویتيح30قطا�ًا �لغ أ�مهیة يف منو ٔأفریقيا و�منیهتا اقتصاد�و من ٔأكرث ٔأصول �قتصاد املعريف ٕابدا�ا  السمعي والبرصي

التحتیة و�ذب الساحئني  فریدة لتحقيق التحول الثقايف و�ج�عي يف ٔأفریقيا من �الل تطو�ر البنية ابرصي فرصال سمعي و ال 
  و�ست�ر وٕاجياد فرص العمل.

ىل اقت�ام �صانعي أ�فالم املس�تقلني  حفزت جيال �دیدا من التكنولوجيات احلدیثةو�شدد ا�راسة ٔأیضا �ىل ٔأن  .45
ا�ه سوق ٔأیضا �ىل قمية حقوق امللكية الفكریة ا�تلفة يف صنا�ة أ�فالم. ويف الوقت نفسه یو  تأ�سواق العاملیة ؤأ�ر 

املصنفات السمعیة البرصیة يف ٔأفریقيا حتد�ت هائ�، �شهد �لهيا التحول ٕاىل التلیفزیون الرمقي وأٓ�ره البعیدة، وهو التحول 

                                         
تحتیة تعز�ز القدرات الوطنیة من ٔأ�ل حامیة إالبدا�ات احمللیة و�بتاكرات و��رتا�ات ودمع تطو�ر البىن ال : مسا�دة ا�ول أ�عضاء �ىل 11التوصیة  25

 العلمیة والتكنولوجية، حسب �قتضاء، ووفقا لوالیة الویبو.
 .مرشوعالتخطیط لل  وقتاملطبّقة ، 6201/7201الرب�مج واملزيانیة وثیقة  انظر 26
 .2015ٔأكتو�ر  14)، اليت وافقت �لهيا مجعیات ا�ول ا�ٔعضاء يف الویبو يف مرشوعالتخطیط لل  وقت(املطبّقة 6201/7201الرب�مج واملزيانیة  27
: 15: ٔأاكدميیة الویبو؛ الرب�مج 11؛ الرب�مج الب�ان أ�فریقية والعربیة وب�ان أٓس�یا واحملیط الهادئ ؤأمر�اك الالتینية وا�اكریيب والب�ان أ�قل منواً : 9الرب�مج  28

 : ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكریة.17إالحصاءات؛ الرب�مج : �قتصاد�ت و 16�لول �كنولوجيا املعلومات لفائدة ماكتب امللكية الفكریة؛ الرب�مج 
نومفرب  5ٕاىل  3الفرتة من كام شهد �ىل ذ� ٕا�الن دأاكر املعين �مللكية الفكریة من ٔأ�ل ٔأفریقيا، ا�ي اعمتده املؤمتر الوزاري املنعقد يف دأاكر �لس�نغال يف  30

2015: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/en/ompi_pi_dak_15/ompi_pi_dak_15_declaration.pdf 
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ا�ي سوف یدمع ز�دة ملحوظة يف �دد القنوات �رب القارة بأٔرسها كام یدمع منو �دمات مسعیة وبرصیة ٔأخرى مثل الفيدیو 

 رتنت ٔأو �دمات التلفاز �رب �روتو�ول إالنرتنت مبا يف ذ� اخلدمات املصممة للهواتف ا��یة.حسب الطلب عن طریق إالن

و�ىل الرمغ من ٔأن البنية التحتیة الرمقیة اجلدیدة تتيح فرًصا �دیدة ٔأمام احملتوى احمليل، ٔأعرب املامرسون عن ا�شغاهلم  .46
نشأٓت الصغرية واملتوسطة، و�شأٔن سوق إال�الن ا�ي �شأٔن اس�تدامة هذا السوق رسیع التطور ا�ي ال �زال �سوده امل 

یتسم �لر�ود والرشاكت السمعیة البرصیة الصغرية �ري القادرة �ىل احلصول �ىل �رخيص حملتواها بأٔسعار مس�تدامة يف السوق 
 �سبب ضعف �اراهتا وافتقارها للبىن التحتیة ا�امعة.

ٕال�ادة تنش�یط صنا�ة أ�فالم احمللیة واقتصاد احملتوى السمعي التحول الرمقي فرصة وختلص دراسة النطاق ٕاىل ٔأن  .47
البرصي مما ميكن من دجمه يف س�یاسات التمنیة. وینبغي ٔأن تتوسع الب�ان يف اجلهود اليت تبذلها محلایة مصاحل الصنا�ات 

جممتع املبد�ني من تعظمي قمية  السمعیة البرصیة اخلاصة هبا، بناء �ىل ممارسات معرتف هبا لتعز�ز الثقة يف �ست�ر ومتكني
 ٔأصولها إالبداعیة.

واكن املرشوع اس�ت�ابة يف الوقت املناسب للت�د�ت اليت تطر�ا التطورات التكنولوجية الرسیعة وص� وصل بني  .48
ویل هذه التكنولوجيات اجلدیدة ؤأنظمة حقوق املؤلف. والتكنولوجيات الرمقیة وإالنرتنت وتطبیقات الهاتف النقال بصدد حت

 معامل الصنا�ات إالبداعیة �ذرً�.

ؤأفىض ارتفاع �دد املعامالت الت�اریة يف القطاع السمعي والبرصي ٕاىل نقص يف املهارات املتخصصة من اجلهاز  .49
 القضايئ واحملامني املؤهلني. ومت التصدي �� من �الل توفري دورات تدریبية متخصصة.

عهنا الب�ان املس�تفيدة لتعز�ز ٔأطرها التنظميیة (املشورة القانونیة) وحتسني كام �اجل املرشوع �حتیا�ات اليت ٔأعربت  .50
 اخلدمات اليت تقد�ا ماكتب امللكية الفكریة ٕاىل املس�ت�دمني.

ؤأكد مجیع ٔأحصاب املصل�ة ا��ن ٔأجریت معهم مقابالت ٔأن املسا�دة اليت قدمهتا الویبو اس�توفت احتیا�اهتم  .51
و�ه �ام، الب�ان اليت �هيا قطاع مسعي وبرصي قوي ؤأحصاب املصل�ة املناس�بني دا�ل ��اكمل. واس�هتدف املرشوع، ب

 القطاع.

ؤأظهرت مجیع اجلهات املعنیة الوطنیة در�ة �الیة من امحلاس والتفاين الشدید. واكنت مشاركهتا والزتا�ا �امسني  .52
 ج.-2لتحقيق التطورات إالجيابیة أ�ولیة الواردة يف الفصل 

 عالیةالف )مي(ج
ا�ر�ات ا�طط لها �ملقارنة مع ا�ر�ات احملصل �لهيا  �ىلقيمي يف املقام أ�ول ركّز الت ٔأ�اله،  ةوحضاملنظرا للقيود  .53

والنتاجئ املنسوبة مبارشة ٕاىل املرشوع. ومعوما، یؤید املقّمي أٓخر تقر�ر مر�يل ُعرض يف ا�ورة الثانیة والعرش�ن للجنة التمنیة 
 �الستناد ٕاىل تأٔ�ید للنتاجئ عن طریق اس�تعراض مكتيب للتقار�ر وا�راسات ا�ا�لیة واملقابالت. 31یةوامللكية الفكر 

                                         
املر�� -، امللحق اخلامس، تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي والبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية2018سبمترب  CDIP 22/2 ،14تقر�ر مر�يل:  31

 الثانیة.
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واس�تمكلت املعلومات الناقصة من �الل ٕاجراء مقابالت مع مد�ر املرشوع ٔأو ماكتب حقوق املؤلف ٔأو الوزارات املعنیة 

 املسؤو�.

 یةدراس�  وز�رة ا�راس�یة واحللقات العمل �لقات "1"

 قدمت أ��شطة التالیة: .54
 مرشوع يف وٕاسهاما للنقاش منصة ٔأ�حت للس�نغال، اجلدید االتصاالت" "قانون �شأٔن دراس�یة �لقة تنظمي )أٔ (

 )؛2017 ینا�ر 28و 27 (یويم اجلدید الس�نغايل القانون

ال، تنظمي �لقة معل �شأٔن "الرها�ت اجلدیدة للقطاع السمعي والبرصي"، يف �امعة سان لويي، يف الس�نغ )ب(
 ؛2017فربا�ر  3يف 

)، 2017فربا�ر  27تنظمي �لقة معل �شأٔن مسامهة حقوق املؤلف يف متویل القطاع السمعي والبرصي ( )ج(
 املهر�ان أ�فریقي للسن� والتلفزیون، وا�ادوغو، بور�ینا فاصو؛ 

 ؛ 2017مارس  24�ینيا: دا�رة مس�تد�رة للصنا�ة �شأٔن إالنتاج املس�تقل،  )د(

ق املؤلف والتطو�ر وا�متویل والتنظمي والتسویق يف القطاع السمعي والبرصي، نظمها �لقة معل �شأٔن حقو  )ه(
 ؛2017ٔأ�ریل  12و 11جملس �ینيا حلق املؤلف وهیئة أ�فالم الكينیة، نريويب، 

مؤمتر دويل �ش�أٔن حقوق املؤلف وتنظمي القطاع السمعي والبرصي يف العرص الرمقي، ٔأبید�ان، �وت دیفوار،  )و(
 ؛2017 مایو 16و 15

 ؛2017یونیو  30ٕاىل  27تعز�ز "املكتب الس�نغايل حلق املؤلف"، دأاكر، الس�نغال، من  )ز(

�لقة معل �شأٔن امحلایة القانونیة لهیئات البث ومقديم احملتوى الرمقي، اشرتك يف تنظميها �حتاد أ�فریقي للبث  )ح(
 ؛2017د�سمرب  13ٕاىل  12إالذاعي ووزارة الثقافة للس�نغال، دأاكر، من 

 ؛2017د�سمرب  15ٕاىل  14لقة دراس�یة لفائدة القضاة، الس�نغال، من � )ط(

 ؛2018ینا�ر  10ٕاىل  9تدریب �شأٔن إالدارة امجلاعیة للقطاع السمعي والبرصي يف املغرب، من  )ي(

�لقة دراس�یة عن حقوق املؤلف واقتصاد�ت مسلسالت القطاع السمعي والبرصي يف ٔأفریقيا، بتعاون بني  )ك(
 ؛2018ت" ومكتب بور�ینا فاصو حلق املؤلف، بور�ینا فاصو، فربا�ر �دث "سلس� املسلسال

�لقة حتكمي �شأٔن �لول بدی� ٔأرسع ؤأ�دى من حيث التاكلیف لتسویة املناز�ات يف صنا�ة أ�فالم  )ل(
 (نريويب) �ینيا؛ 2018مارس  20ووسائط إال�الم، 

ا�ويل لٔ�فالم والتلفزیون، يف  �لسة �شأٔن س�یاسة أ�فالم الكينیة، نظمت �الل �ر�ان وسوق إالشعار )م(
 ؛2018مارس  27
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، بور�ینا فاصو، اكن خمططا لها ٔأصال 2018ٔأ�ریل  19�لقة دراس�یة �شأٔن مراجعة القانون اجلدید وتثبيته، يف  )ن(

 ، ومت تأٔجيل احلدث ٕاىل ٔأ�ریل ٔ�س�باب ٔأمنیة؛2018مارس  1يف 

 ؛2018�وت دیفوار، یونیو تدریب احملامني �ىل عقود القطاع السمعي والبرصي، ٔأبید�ان،  )س(

�لقة معل بعنوان "تدریب دون ٕاقلميي �شأٔن النسخ ٔ�غراض خشصیة والنسخ التصو�ري"، دأاكر، من  )ع(
 ؛2018سبمترب  13ٕاىل  11

ز�رة تدریبية لفائدة املسؤولني ٕاىل امجلعیة البلجیكية للمؤلفني وامللحنني والنارش�ن، اليت مل یتح �شأٔهنا ٔأي  )ف(
رٔأي املشاركني. ؤأفاد مشارك وا�د بأٔن اختیار بلجیاك مل �كن مناس�بًا ٔ�هنا ختتلف كثريا عن تقر�ر ٔأو اس�تقصاء ل

 الس�یاق املغريب. ومل جتر ٔأیة مقاب� مع امجلعیة البلجیكية.

30Fٔأخرى. �متة منظامت مع �رشاكة أ��داث بعض ونظمت .55

32 

 اجلدوى دراسة "2"

 �دد يف والبرصي السمعي القطاع عن �قتصادیة البیا�ت مجع تعز�ز �شأٔن �دوى "دراسة ٕاجراء أ�مانة وطلبت .56
 والس�نغال. واملغرب و�ینيا دیفوار و�وت فاصو بور�ینا ومشلت 2018 مارس يف �رشت اليت ،31F33أ�فریقية" الب�ان من

 اكرو�بت والعام� الثقايف لٕالرث �لنس�بة والبرصیة والسمعیة ةالسن�ئی الصنا�ة �ىل الضوء �سلیط �انب وٕاىل .57
 الس�یاسة. �شأٔن مس�تنرية قرارات اختاذ ٕاىل �لنس�بة ٔأمهیة �كتيس البیا�ت مجع ٔأن ٕاىل ا�راسة �لصت �قتصادیة، والتمنیة
 حمددة توصیات ؤأدرجت القيود. هذه ؤأس�باب والبرصي السمعي القطاع دا�ل البیا�ت يف جفوة وجود املؤلفون و�دد
 الفجوة. سد �یفية �شأٔن

 ٕاىل �ا�ة مثة ما ٕاذا ٔأو و/ البیا�ت يف الفجوة سد املس�تفيدة الب�ان تعزتم (�یف ل�راسة متابعة ٔأیة ٕاجراء یتقرر ومل .58
  املسا�دة). من مزید

 التدریب مواد "3"

 صانعي لفائدة املؤلف حقوق �شأٔن معيل دلیل ٕانتاج مت )،KECOBO( املؤلف حلق الكيين ا�لس مع وثیق بتعاون .59
 ٕاجيابیة. الواردة تالتعلیقا واكنت .أ�فالم

 املهمت. للجمهور وٕا�حته املنشور حتدیث مبواص� الزتامه عن املؤلف حلق الكيين ا�لس ؤأعرب .60

 وضع یبدو، ما �ىل ومت، �القة. والبرصي السمعي القطاع لفائدة لها ا�طط بعد عن للتعمل الویبو دورة �زال وال .61
 املرشوع مد�ر ویتوقع املؤلف. حق قانون شعبة س�تقد�ا اليت احلاالت تدراسا �س�تثناء احملتو�ت، �ىل أ��رية اللمسات

                                         
منتجي ، واحتاد )UAR(، و�حتاد أ�فریقي للبث إالذاعي )CISAC(یات املؤلفني وامللحنني�حتاد ا�ويل مجلع ، و)OIF(للفرنكوفونیة املنظمة ا�ولیة  32

 .(AEPO) ومجعیة منظامت فناين أ�داء أ�وروبیني، (PACT)السي� والتلفزیون 
 .2018وفينیا، مارس ، سلد�ردري �یفن، مستشارة ٕا�الميةحساسة، الس�یدة  معلومات السوقتعز�ز القطاع السمعي والبرصي أ�فریقي،  33
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 وتعمميها ا�راس�یة احللقات �رب املنقو� املعرفة لنرش �ام عنرصاً  بعد عن التعمل ویعترب .2019 یونیو حبلول ا�ورة تطلق ٔأن

 �لهيا. واحملافظة

 القطاع دا�ل الوعي ٕاذاكء ذ� يف مبا القدرات، بناء ز�زلتع ٔأساس�یة ٔأداة ا�ورة هذه تعد املس�تفيدة، ل�ول و�لنس�بة .62
 إالنرتنت ش�باكت ٔأن �ىل ٔأیضاً  الضوء وسلطت املؤلف. حقوق ماكتب يف املوظفني تدریب ٔأ�ل ومن والبرصي، السمعي
 بعد. عن التعمل اس�ت�دام ٔأمام �اجزاً  تعد ومل ملموس �شلك حتسنت

 تقيمي نوعیة ا�ر�ات "4"

 �الل من مهنا التحقق مت واليت أ�مانة، ٔأجرته دا�يل تقيمي �الل من املرشوع ٔأ�داث �ىل ابیةإالجي الردود تأٔكدت .63
 املس�تفيد�ن. من عینة مع مقابالت ٕاجراء

 مفيدًا. الب� يف ٔأ�داث لتنظمي احمللیني الرشاكء دمع واكن .64

 التقنیة املسامهة الویبو دور وجتاوز املعرفة. نقل يف املرشوع يف الویبو مسامهة حرص املناسب �ري من �كون وقد .65
 بني الفعال للحوار منصة وتوفري املعنیة اجلهات خمتلف تعبئة يف حموریة �ج��ات عقد �ىل الویبو قدرة واكنت واملالیة.
 املصل�ة. ٔأحصاب خمتلف

 املالحظة النتاجئ ٔأوىل "5"

 يف والبرصي السمعي القطاع يف إالبدا�ات محلایة اس�ت�دا�ا �یفية ومعرفة الفكریة �مللكية الوعي ازداد یبدو، ما و�ىل .66
 التعاقدیة العالقات �ىل الرمسي الطابع ٕاضفاء ٕاىل ميل وجود �ىل املس�تجوبني بعض وشدد املس�تفيدة. امخلسة الب�ان مجموع
   الفكریة. امللكية حقوق �شأٔن واحضة ٕاجراءات تطبیق ذ� يف مبا والبرصي، السمعي القطاع قمي سلس� دا�ل

 قاب� والبرصي السمعي القطاع منت�ات جلعل ٔأمهیة �كتيس ال �رمهتا احلقوق سلس� امتداد �ىل احلقوق توثیقو  .67
 متویل �ىل احلصول يف ٔأیضا حمور� دورا یؤدي الفكریة امللكية حقوق وٕاثبات حفسب. ا�ويل الصعید �ىل للتسویق
 من قروض �ىل احلصول ٔأمام العراقيل اس�مترار �ىل ءالضو  الصنا�ة ممثلو وسلط والبرصي. السمعي القطاع ٕالنتا�ات
 إالبداعیة. أ�صول قمية يف الشك اس�مترار �سبب رمبا إالنتا�ات، �متویل املصارف

 من و�ینيا فاصو وبور�ینا واملغرب الس�نغال يف التنظميي، إالطار �ىل التحسينات بعض ٕاد�ال يف املرشوع وسامه .68
 الویبو. بدمع املس�تفيدة املؤلف حقوق تبماك ورحبت أ�فالم. س�یاسة تطو�ر ٔأ�ل

 ٕاقامة طریق عن الرئيس�یني، الفكریة امللكية مس�ت�ديم مع ٔأوثق �القة وجود �ىل الضوء الفكریة امللكية مكتبا وسلط .69
 اليت املؤلف حقوق حامیة مزا� �ىل احلقوق ٔأحصاب ٕاطالع يف جنح الوعي ٕاذاكء ٔأن ویبدو أ��داث. خمتلف �الل ش�باكت

 هتم.حوز يف

 تغطیته تمت مل وٕان اه�ما، ٔأخرى) وتدابري والتحكمي (الوساطة أ�فالم صنا�ة يف الزنا�ات �ل �شأٔن التدریب ؤأ�ر .70
 يف تنحرص ال (اليت الفكریة امللكية حبقوق املتعلقة الزنا�ات لتسویة املهمة املزا� املس�تجوبون ؤأ�رز فقط. هاميش �شلك ٕاال

 منوًا. أ�قل والب�ان النامية الب�ان من للعدید القضايئ الس�یاق يف س�� ال احملامك، �ارج املؤلف) حقوق
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 ؤأوىل املرشوع. ٕاىل مبارشة املنسوبة النتاجئ من أٓخر قلیل �دد تأٔجيل مت الوا�دة، أ�ولیة التطورات هذه ورمغ .71

 فهيا سامه اليت والبرصیة، ةالسمعی الصنا�ة دا�ل إالجيابیة �جتاهات �ىل جتریبية ٔأد� وتعطي مبرشة الن�اح قصص
 املرشوع.

 �ىل املهين الطابع ٕاضفاء ٔأ�ل من اجلهود من مزید بذل مواص� ٕاىل احلا�ة �ىل ا�ٓراء يف قوي توافق مثة ٔأن ویبدو .72
 ا�مع وحتسني احلرص، ال املثال سبيل �ىل الفكریة امللكية حبقوق املتعلقة املسائل ذ� يف مبا والبرصیة، السمعیة الصنا�ة

 ) و�لق ٕاطار تنظميي ومؤسيس حمفز للصنا�ة. والت�اریة القانونیة (املشورة الت�اریة أ�عامل ٕاىل املقدم

 التأٔثري "6"

 .ريثتأٔ ٔ�وانه تقيمي النتاجئ �ىل مس�توى ال  السابقمن  .73

 الكفاءة (دال)

 املايل التنفيذ "1"

 حتلیل كنمي ال ��و الفردیة. املزيانیة أٔبوابب النفقات �ربط مايل تقر�ر یو�د الو 34% من املزيانیة.100مت ٕانفاق  .74
 (املد�الت) التاكلیف مجموع �القة ٔأن ویبدو .مفّصل حنو �ىل خمرج لك وحبسب التاكلیف فئات حبسب املرصوفة لأ�موا

 مماث�. بأٔ�شطة املتص� أ�خرى الویبو ملشاریع مشاهبة املنفذة ا�ر�ات ٕاىل

 مثل تنظمي اج��ات متتالیة وتنفيذ �ام جتمع بني ٔأغراض خمتلفة. ،أ�موالوبذلت بعض اجلهود لتوفري  .75

 تقيمي ا�هنج "2"

 اكنت املوظفني �الف �اكلیف من جزأٔ  ٔأن ٕاىل �ٔ�ساس) ا�راس�یة واحللقات العمل (�لقات أ��شطة تنوع �شري .76
 وا�دة. دراس�یة وز�رة ا�راس�یة واحللقات العمل �لقات بتنظمي �رتبط

 لنقل ملكفة وس�ی� هو املقر ٕاىل بعثات ٕارسال �الل من القدرات لبناء ا�راس�یة احللقات س�ت�داما ٔأن الواحض ومن .77
 اج��ات تنظمي املصل�ة ٔأحصاب خمتلف بني واحلوار الت�ارب تبادل وتيسري وش�بكة ٔأويل زمخ �لق ویقتيض .املعرفة

 خشصیة.

 �دمات مقديم قدرات تعز�ز ٕاىل املبارش التدریب من �امس حتول ٕاجراء و�س�تدامة الكفاءة اعتبارات و�س�تلزم .78
 واحضة. معل وخطة تنظميي تقيمي ٕاىل �الستناد وذ� مهنجیة، بطریقة واخلاص العام الصعید�ن �ىل الفكریة امللكية

 التعرف ذ�، من أ�مه واكن �امً. ریةالت�ا واخلربة الفكریة امللكية بني املزج اكن لٔ�مانة، التقنیة املسامهة حيث ومن .79
 شام�. بطریقة ومعاجلهتا �رمهتا والبرصي السمعي القطاع قمي سلس� طول �ىل أ�زمات �ىل

                                         
 25املر�� الثانیة ( –انظر التقر�ر الشامل عن التقيمي ا�ايت ٕالجناز مرشوع تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي والبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية  34

 ).2019فربا�ر 
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 ودورات الب� دا�ل معل �لقات تنظمي يف الویبو دمع من مزید �ىل احلصول ٕاىل تطلعهم عن املس�تفيدون ؤأعرب .80

 االتفاق يف اجلیدة املامرسة و�متثل مالمئ. �ري هن�ا املقررة للتدابري وفقا املسا�دة تصممي �كون وقد دراس�یة. وز�رات تدریبية
 التقنیة املسا�دة ٔأدوات خمتلف من مزجي اس�ت�دام �الل من لتحقيقها كفاءة التد�ل س�بل ٔأكرث وحتدید ٔأهداف �ىل

 ذ�). ٕاىل وما بعد عن والتعمل اخلرباء وبعثات الفعلیة (�ج��ات

 ب�ان دا�ل اجلنوب ب�ان بني املعرفة نقل عن الوا�دة أ�مث� بعض الوجود �زي ٕاىل خرجت رشوع،امل  و�الل .81
 أ�نظمة يف الفوارق �سبب حمدودا، �ینيا وبني بيهنا التبادل اكن ذ�، من العكس و�ىل �لفر�س�یة. الناطقة ٔأفریقيا غرب

 لغویة. ومسائل �لفر�س�یة) الناطقة ٔأفریقيا غرب يف املدين والقانون �ینيا يف العام (القانون ٔأساسا القانونیة

 أ�ولیة أ�د� و�شري املس�تفيدة. الب�ان اكفة لفائدة ٕاقلميیة ٔأ�داث شلك يف ٔأفریقيا غرب يف أ��شطة معظم ونظمت .82
 يف طرف يه الب�ان حيث ٕاقلميیة، تد�الت �الل من ٔأفضل بطریقة یتحقق والبرصي السمعي القطاع تعز�ز ٔأن ٕاىل
 إالنتا�ات. يف الب�ان خمتلف من الفنانون یتعاون ٔأو لٕالنتا�ات مشرتكة واقٔأس

 �لفر�س�یة الناطقة ٔأفریقيا غرب ب�ان يف كذ� هو أ�مر ٔأن یبدو مشرتكة، ولغة ثقافية �شابه ٔأو�ه وجود و�سبب .83
33Fٔأفریقيا). لغرب والنقدي �قتصادي لالحتاد ال�نیة (أ�عضاء

35 

 �لفر�س�یة الناطقة 34F36ٔأفریقيا لوسط والنقدي �قتصادي �حتاد يف ءأ�عضا الب�ان يف الوضع اس�تكشاف وتعذر .84
 �ىل ٔأفریقيا يف القطاع وبقاء التنافس�یة للقدرة �لنس�بة حمور� دورا والبرصي السمعي للقطاع إالقلميي البعد تعز�ز ؤأدى ٔأیضًا.
 البعید. أ�مد

 امللكية لترشیعات توجهيا إالقلميیة الهیئات تقدم حي� ٔأكرب، �كون ركهتامشا بأٔن �ٕالقرار ٔأیضا الویبو ٔأحقت ؤأ�ريًا، .85
35Fٔأفریقيا. لغرب والنقدي �قتصادي �حتاد يف كذ� أ�مر ان ویبدو الوطنیة، الفكریة

37 

 نس�یكو ا�هنج أٔي اس�تنتاج ٔ�وانه السابق من �كون قد حمددة، ٔأفریقية ب�ان �ربة من �الس�تفادة التقيمي مسح وف� .86
 ٔأخرى. مناطق يف مناس�با

 ٔأو�ه التأٓزر مع ٔأ�شطة ٔأخرى تضطلع هبا أ�مانة "3"

 للتحكمي الویبو ملركز 7 الرب�مج ذ� يف مبا أ�مانة، دا�ل القطا�ات خمتلف من ا�مع �ىل املرشوع حصل .87
 الفكریة؛ امللكية ماكتب ٔأ�ل من املعلومات �كنولوجيا �لول :15 والرب�مج الویبو؛ ٔأاكدميیة :11 والرب�مج والوساطة؛
 رمسي �ري تبادل �ىل )9 الرب�مج ٕاطار (مضن إالفریقي �ملكتب االتصال واقترص وإالحصاءات. �قتصاد�ت :16 والرب�مج

 .ا�ٓخر ٕاىل احلني من للمعلومات

                                         
لفر�س�یة (بنن وبور�ینا فاسو و�ود دیفوار وغینيا بيساو ومايل والنیجر والس�نغال یضم �حتاد �قتصادي والنقدي لغرب ٔأفریقيا مثانیة ٔأعضاء ٔأ�لهبا �طقة � 35

 وتوغو).
 و�شاد ومجهوریة الكونغو وغینيا �س�توائیة. ومجهوریة ٔأفریقيا الوسطىیضم �حتاد �قتصادي والنقدي لوسط افریقيا: الغابون وا�اكمريون  36
بتنس�یق أ�حاكم اخلاصة حبقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف جمال الصورة دا�ل �حتاد �قتصادي املتعلق  CM/UEMOA/02/2018التوجيه رمق  37

 والنقدي لغرب ٔأفریقيا.
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 جتاوزات. ٔأو ازدوا�ات ٔأیة تالحظ مل حمدودة، التأٓزر ٔأو�ه ظلت وف� .88

 جئالنتا اس�تدامة اح�الت (هاء)
 املنافع اس�مترار ٔ�ن ،أ�واهن ةسابق الطویل املدى �ىل القطري املس�توى �ىل نتاجئال اس�تدامة ٕاماكنیة حماو� تقيمي ٕان  .89

 ومواردها الفكریة امللكية حقوق ماكتب قدرات وتتبا�ن املعنیة. الفكریة امللكية ماكتب قبل من املتابعة �ىل �بري �د ٕاىل یعمتد
 املس�هتدفة. الب�ان يف

 ا�ورات من املزید تنفيذ يف و�لتايل املنوال، نفس �ىل �س�مترار يف القویة رغبهتا عن املس�تفيدة الب�ان تٔأعربو   .90
 السمعي للقطاع املفيدة التد�الت من مزید تنفيذ ترب�ر الصعب من وس�یكون املوقع. يف ا�راس�یة واحللقات التدریبية
 خيدم التمنیة ٔأجندة مرشوع ان حيث ا�مع، س�نوات من العدید بعد عةمتاب مر�� تنفيذ ٔأو املنطقة نفس يف والبرصي
 التمنیة. حتقيق ٔأ�ل من الفكریة امللكية �س�ت�دام وجتر�هبا ابتاكریة هنج تطو�ر هدف �ٔ�ساس

 �مللكية املتص� ت� �الف ٔأخرى ٔأ�شطة خترج وقد �لفعل، متاح معظمها اخلدمات، من حزمة املرشوع وقدم .91
 الویبو. والیة نطاق عن ٔأفریقيا، يف والبرصي السمعي القطاع �ىل املهين الطابع ٕاضفاء دمع لمث الفكریة،

 س�تكون اليت والبرصي، السمعي القطاع لفائدة املقررة بعد عن للتعمل الویبو دورة فٕان متاح، هو ما ٕاىل و�لنظر .92
 اس�مترار لضامن أ�سايس العنرص س�متثل ي،والبرص  السمعي القطاع يف �نیة مصاحل �یه واسعا مجهورا و�س�هتدف شام�

 ویدمعه إالنرتنت �رب التدریب وس�یقدم العمل. و�لقات التدریبية ا�ورات مجیع جوهر وتضم والتدریب. الكفاءات بناء
 املتعلق القدرات بناء �بري جزء ٕارضاء �ىل قادرة الویبو ٔأاكدميیة �الل من املقدمة بعد عن التعمل دورة وس�تكون مرشدون.
 �لصنا�ة.

 إال�داد. قيد يه ٔأو العقود) �شأٔن التفاوض دلیل (مثل املهنیني لفائدة الفهم السه� أ�د� بعض ٔأیضاً  �لفعل وتتاح .93
 – أ�فالم توزیع يف احلقوق توثیق ٔأمهیة الشاشة: ٕاىل السيناریو "من للمنشور حمدثة صیغة ٕا�داد جيري ذ�، �ىل و�الوة

  36F38."6 العدد إالبداعیة الصنا�ات

 املنتظم العمل من جزء يه املؤلف) حبقوق اخلاصة الس�یاسة جمال يف املشورة س�� (ال أ�خرى اخلدمات ومعظم .94
 واحملامني. للقضاة املقدم العام التدریب بتنس�یق 37F39 القضايئ للتدریب اجلدید الویبو معهد ویقوم املؤلف. حق لقطاع

 تتيح ٔأن يإالبداع القطاع يف ٔأخرى صنا�ات �ىل �لفائدة تعود يتال التمنیة ٔأجندة يف دیدةاجل رشو�اتامل  شأٔن ومن .95
 يف مبا تنفذ، ومل اقرتحت قد اكنت اليت إالضافية املنشورات بعض متول ٔأن ٔأیضاً  شأٔهنا ومن وتوطیده. ا�مع لتمك� الفرصة

 واحملامني. القضاة �ىل �ركز اليت ت� ةو�اص البرصي معيالس �لقطاع املتعلقة الرئيس�یة القضا� مجمو�ة ذ�

                                         
 ).2019فربا�ر  28(املس�تخرج يف  ght/950/wipo_pub_950.pdfhttps://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyriانظر الرابط:  38
 .2019فربا�ر  15�شأٔن معهد الویبو القضايئ،  N° 6/2019انظر التعلمي إالداري رمق  39

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/950/wipo_pub_950.pdf
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 �قتصاد لشعبة التابع إالبداعي �قتصاد قسم مسؤولیة حتت إالبداعیة الصنا�ات �شأٔن �قتصادیة ا�راسات وتقع .96

 38F40وإالحصاء.

 وحتتاج سب.حف  ٔأفریقيا يف والبرصیة السمعیة الصنا�ة يف الزنا�ات لتسویة البدی� احللول ملوضوع املرشوع وتطرق .97
 الب�ان يف اتالزنا� لتسویة البدی� اخلیارات تعز�ز هبدف منفصل مرشوع وضع وافية بطریقة املهم املوضوع هذا معاجلة
 �امة. بصفة منواً  أ�قل والب�ان النامية

 �س�تنتا�ات .3

 التالیة: �س�تنتا�ات ٕاىل ٔأ�اله وتقومي نتاجئ من بیانه س�بق ما یقود .98

 يف النقص وأٔدى .جيدة بطریقة وأٔد�ر املرشوع أٔ�د �امة، بصفة :ٕادارتهو  املرشوع حتضري عن :1 �س�تنتاج
 أ��شطة. بعض تنفيذ تأٔ�ري ٕاىل �ارجية وعوامل املوارد

واس�تفاد التحضري من الت�ارب وا�روس املس�متدة �الل املر�� أ�وىل. واكن ٕاجراء دراسة نطاق معمقة وممتازة  .99
عي والبرصي يف ٔأفریقيا، والت�د�ت اليت یوا�ها و�یفية التصدي لها. ؤأهداف املرشوع أ�وسع مفيدا يف فهم القطاع السم

ومنطق التد�ل واحضني معوما. ومشلت وثیقة املرشوع اسرتاتیجیة تد�ل وتصف أ��شطة املقررة وتضع �دوال زمنیا 
 تعقيد مدى مع متناس�بة لها ا�طط املوظفني مهةمسا �كن ومل دقيقة. اكنت املزيانیةللتنفيذ. و�شري معدل إالنفاق ٕاىل ٔأن 

 وف� بعد). عن للتعمل الویبو دورة اس�تكامل مثال �شمل (مبا التأٔ�ريات من �دد يف ذ� و�سبب أ��شطة. و�دد املرشوع
 ویفتقر املس�تفيدة. والب�ان أ�مانة بني �ربط رمسي �داري هیلك ٔأي وضع یمت مل اتصال، نقاط املس�تفيدة الب�ان عینت

 الویبو. دمع انهتاء بعد (�س�تدامة) املرشوع فوائد اس�مترار ضامن �یفية �شأٔن حمددة بتدابري خروج اسرتاتیجیة ٕاىل املرشوع

 أ�مانة اس�ت�ابة مدى �ىل الضوء املس�تفيدون وسلط املقدم. ا�مع جودة وكفلت املناس�بني اخلرباء إالدارة واختارت .100
 الحتیا�اهتم.

 يف أ�خرى الفا�� اجلهات معظم �الف و�ىل .التقار�ر وٕا�داد للتخطیط یةعیار امل  الویبو مناذج املرشوع اس�ت�دمو  .101
 للمشاریع ورصدها وتقيميها. للتخطیط املنطقية أ�طر الویبو �س�ت�دم ال التمنیة، جمال

م�ش�یا  الو�اهة: أٔ�د املرشوع يف الوقت املناسب واس�ت�اب الحتیا�ات املس�تفيد�ن. واكن نع :2�س�تنتاج 
 متاما مع أ�ولو�ت �سرتاتیجیة اليت �ددهتا ا�ول أ�عضاء.

یعترب القطاع السمعي والبرصي من ٔأكرث ٔأصول �قتصاد املعريف ٕابدا�ا، كام یعترب قطا�ا �لغ �مهیة يف منو ٔأفریقيا  .102
ن مجیع إالماك�ت �قتصادیة و�منیهتا اقتصاد�. ویوا�ه صانعو أ�فالم، معظمهم صغار احلجم، حتد�ت لالس�تفادة م

 املؤلف، حقوق ؤأنظمة الرمقیة التكنولوجيا بني وصل كص� �لعملوقدم املرشوع،  .للتكنولوجيات اجلدیدة الناش�ئة
  أ�فریقي. والبرصي السمعي القطاع توا�ه اليت للت�د�ت ومالمئة املناسب الوقت يف اس�ت�ا�ت

                                         
 .1520یولیو  13�شأٔن ٕا�شاء قسم �قتصاد إالبداعي حتت ظل شعبة �قتصاد�ت وإالحصاءات،  No. 30/2015انظر التعلمي إالداري رمق  40
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�ىل و�اهة الس�یاسات �لنس�بة ل�ول أ�عضاء. واس�ت�اب  ا�ٓراء يف بتوافق املرشوع �ىل اللجنة موافقة تدلو  .103

 املرشوع لتوصیات اجندة التمنیة اليت هيدف ملعاجلهتا.

، ا�ي یدعو ٕاىل تعز�ز القدرات واملهارات من ٔأ�ل 3واكنت ٔأهداف املرشوع متسقة ٔأیضا مع ٔأهداف الرب�مج  .104
فعالیة يف متویل احملتوى السمعي واس�تغال� بطریقة مرشو�ة، �مع �منیة وٕادارهتا ب ا�اورةاس�ت�دام حقوق املؤلف واحلقوق 

القطاع السمعي والبرصي احمليل يف العرص الرمقي، هبدف تعز�ز التمنیة �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية. وسامه املرشوع 
عمل عن بعد املقررة لفائدة القطاع السمعي (دورة الت 11(الرتكزي يف افریقيا)، و 9ٔأیضا، وٕان بدر�ة ٔأقل، يف اهداف الرب�مج 

(دراسة  16(بعض �عتبارات اخلاصة �لبنية التحتیة لتكنولوجيا املعلومات لفائدة مجعیات التحصیل)، و 15والبرصي)، و
 .(تدریب وا�د �شأٔن �سویة الزنا�ات، مبا يف ذ� الوساطة والتحكمي) 17�دوى �شأٔن تعز�ز مجع البیا�ت �قتصادیة)، و

الفعالیة: مت حتقيق مجیع ا�ر�ات املقررة �س�تثناء دورة التعمل عن بعد. وف� أٔنه من السابق  نع :3�س�تنتاج 
 ٔ�وانه تقيمي النتاجئ أ�وسع، جسل التقيمي بعض التطورات أ�ولیة إالجيابیة جتاه ٕاضفاء الطابع املهين �ىل القطاع.

يف الب�ان املس�هتدفة امخلسة (بور�ینا فاصو و�وت دیفوار و�ینيا واملغرب  جشع املرشوع �ىل اس�ت�دام امللكية الفكریة .105
 .املطاف أٓخر يف البقاء �ىل قدرة ٔأكرث القطاع جعل هبدفوالس�نغال)، 

 من التحصیل ومجعیات املؤلف حق ماكتب قدرات وتعز�ز القانوين، إالطار حتسني �شأٔن املشورة تقدمي ا�مع ومشل .106
 واملتوسطة، الصغرية املنشأٓت ٕاىل الكفاءات بناء وتوجيه ٔأفضل، بطریقة والبرصي السمعي طاعالق احتیا�ات تلبیة ٔأ�ل

 احللول �ینيا يف دراس�یة �لقة مشلت ذ�، �ىل و�الوة �ٔ�ساس. القانونیة إالجراءات يف الفكریة امللكية ٔأحاكم وحتسني
 .والتحكمي) والوساطة الزنا�ات (منع الزنا�ات لتسویة البدی�

 املكتب لفائدة وتدریبا دا�لیة تدقيق ومعلیات املس�تفيدة، الب�ان مجیع يف دراس�یة �لقات تنظمي أ��شطة تومشل .107
 اس�تكامل املتوقع ومن وا�دة. دراس�یة وز�رة �قتصادیة البیا�ت مجع حتسني �شأٔن �دوى ودراسة املؤلف حلق الس�نغايل

 املقررة ا�ر�ات تنفيذ مت ٔأخرى، �حية ومن .2019 یونیو حبلول الویبو، ٔأاكدميیة س�تقد�ا اليت املقررة، بعد عن التعمل دورة
 جيدة. وبنوعیة املناسب الوقت يف

 يف الفكریة امللكية اس�ت�دام �شأٔن الوعي ازد�د عن املس�تفيدون ؤأبلغ املتوقعة. النتاجئ تقيمي ٔ�وانه السابق ومن .108
 ذ� يف مبا املهين، الطابع أ�فالم صنا�ة اكتساب حنو مبدئیا ٕاجيابیا اهااجت ٔأیضا وجسلوا ب�اهنم. يف والبرصي السمعي القطاع
 الترشیع مراجعة يف ٔأیضا الویبو مشاركة وسامهت الفكریة. امللكية جوانب ومرا�اة التعاقدیة العالقات �ىل رمسیة صفة ٕاضفاء

 ويف وضع س�یاسة ٔأفالم يف �ینيا. والس�نغال واملغرب فاصو بور�ینا يف

والعالقة بني املزا� والتاكلیف (�ىل   .بو�ه �ام، طبق املرشوع ا�هنج املناسب :الكفاءة نع :4 �س�تنتاج
 مس�توى ا�ر�ات) يه مشاهبة ملشاریع مماث� للویبو.

�شري تنوع أ��شطة (�لقات العمل واحللقات ا�راس�یة �ٔ�ساس) ٕاىل ٔأن جزءا �بريا من �اكلیف �الف املوظفني  .109
 لبناء ا�راس�یة احللقات اس�ت�دام ٔأن الواحض ومن وا�دة. دراس�یة وز�رة دراس�یة و�لقات معل�لقات اكن یتعلق بتنظمي 
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 اخلربات وتبادل وش�باكت دافعة قوة وهتیئة املعرفة. لنقل ملكفة وس�ی� هو املقر ٕاىل بعثات تنظمي �الل من الكفاءات

 امللكية بني املزج اكن التقنیة، املد�الت خيص وف� .فعلیة اج��ات ذ� مع یقتيض املصل�ة ٔأحصاب خمتلف بني واحلوار
 �رمته والبرصي السمعي القطاع قمي سلس� امتداد �ىل أ�زمات حتدید ذ�، من أ�مه واكن �ام. الت�اریة واخلربة الفكریة
  شام�. بطریقة معاجلهتا وحماو�

 الناطقة ٔأفریقيا غرب ب�ان دا�ل اجلنوب ب�ان بني املعرفة نقل عن املشجعة أ�مث� بعض �رزت املرشوع، و�الل .110
 يف واختالفات لغویة مسائل �سبب س�� ال حمدودة، �ینيا وبني بيهنا التبادالت اكنت اجلهود، بعض بذل ورمغ .�لفر�س�یة

 �لفر�س�یة). الناطقة ٔأفریقيا غرب ب�ان يف املدين والقانون �ینيا يف العام (القانون القانونیة أ�نظمة

 الب�ان خمتلف من والفنانون لٕالنتا�ات مشرتكة سوق يف طرفا الب�ان اكنت حي� ٔأنه، ٕاىل أ�ولیة أ�د� ريو�ش .111
 ال ٕاقلميیة، تد�الت �الل من و�ه ٔأحسن �ىل والبرصي السمعي القطاع تعز�ز مسأٔ� معاجلة متت إالنتا�ات، يف یتعاونون

 �حتاد دا�ل الشأٔن هو كام مرشوع، به �رتبط ٔأن ميكن رمسي �ري ٔأو رمسي ٕاقلميي تعاون ٕاطار �لفعل یو�د حيث س��
 ٔأفریقيا. لغرب والنقدي �قتصادي

 أ�خرى حمدودة نو�ا ما، مل �س�ل ٔأیة ازدوا�ات ٔأو جتاوزات.  القطا�ات مع التأٓزر ٔأو�ه ظلت وف� .112

 ملرشوع یقتيض مزیدا من ا�مع.عن �س�تدامة: اس�مترار املزا� يف الب�ان املشمو� � 5�س�تنتاج 

من السابق ٔ�وانه حماو� تقيمي ٕاماكنیة اس�تدامة النتاجئ �ىل املس�توى القطري، حيث ٔأن اس�مترار املزا� یتوقف �شلك  .113
 ووزارات املؤلف حقوق ملاكتب املتا�ة واملوارد القدرات وتتبا�ن املتابعة. بعملیة الفكریة امللكية�بري �ىل اضطالع ماكتب 

 املس�هتدفة. الب�ان يف والبرصي السمعي القطاع س�یاسات بوضع امللكفة قافةالث

 مر�� ٔأو املنطقة نفس يف والبرصي السمعي القطاع یغطي التمنیة ٔأجندة مشاریع من ٕاضايف مرشوع ترب�ر ویصعب .114
 ابتاكریة هنج بجتری غرض �ٔ�ساس ختدم التمنیة ٔأجندة مشاریع ٔأن حيث ا�مع، س�نوات من العدید بعد ٔأخرى متابعة

 التمنیة. حتقيق ٔأ�ل من الفكریة امللكية �س�ت�دام

 شأٔن ومن تعمميها. س�بق و�لتايل الویبو ٔأمانة دا�ل �لفعل متاح معظمها ا�تلفة اخلدمات من حزمة املرشوع وقدم .115
 �ين طابع ٕاضفاء �لأٔ  من ٔأمشل دمع تقدمي قبیل من الفكریة، امللكية حبقوق املتعلقة أ��شطة �الف ٔأخرى ٔأ�شطة تنفيذ
 الویبو. والیة نطاق یت�اوز ٔأن والبرصي، السمعي القطاع �ىل

 وس�متثل املتا�ة. املوارد ز�دة �س�توجب املرتفع الطلب ٔأن رمغ �عتیادیة، الربامج ٕاطار مضن متابعة ذ� و�س�تدعي .116
 الكفاءات بناء اس�مترار لضامن ايسأ�س العنرص والبرصي، السمعي القطاع لفائدة املقررة بعد عن للتعمل الویبو دورة

 والتدریب.

 يف والتحكمي) والوساطة الزنا�ات (منع الفكریة �مللكية املتعلقة الزنا�ات لتسویة البدی� للخیارات املرشوع وتطرق .117
 اس�تكشاف ٕاىل هيدف منفصال مرشو�ا وافية، بطریقة أ�مهیة البالغ املوضوع هذا معاجلة وتقتيض إالبداعیة. الصنا�ات
 احملمت�. ال�ذج وجتریب �امة بصفة النامية الب�ان يف الفكریة �مللكية املتعلقة الزنا�ات لتسویة البدی� احللول ٕاماك�ت
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 التوصیات .4

 ٔأ�اله، التوصیات التالیة:الواردة ات �س�تنتا� من تقيميال  �س�متد .118
 ) مو�ة ٕاىل أٔمانة الویبو.3 (من �س�تنتاج 1التوصیة 

 ة الویبو للتعمل عن بعد لفائدة القطاع السمعي والبرصي كام هو مقرر.اس�تكامل دور

 ) ٕاىل أٔمانة الویبو.5(من �س�تنتاج  2التوصیة 

توفري متابعة ا�مع للصنا�ة السمعیة والبرصیة يف ٔأفریقيا من �الل معل �رامج الویبو ذات الص�، وذ� يف  )أٔ (
 �دود ما �سمح به املوارد واخلدمات.

اف خيار �س�مترار يف تقدمي دمع انتقايئ مضن ٕاطار مشاریع ٔأجندة التمنیة اجلدیدة احملمت� اليت اس�تكش (ب)
 �س�هتدف الصنا�ات إالبداعیة يف ٔأفریقيا (يف �ا� وجودها).

التقيص عن مدى اه�م ا�ول أ�عضاء مبرشوع من مشاریع ٔأجندة التمنیة یتناول مسأٔ� احللول البدی� لتسویة  (ج)
�ات (الوساطة والتحكمي وما ٕاىل ذ�) يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا. ويف �ا� وجود طلب، اقرتاح الزنا

 .مرشوع �ىل اللجنة لتنظر فيه

 ) مو�ة ٕاىل أٔمانة الویبو.4و 1(من �س�تنتا�ني  3التوصیة 

 ارنةاملد�الت إالداریة الالزمة مق ةیمهنج بصورة  تقميّ ٔأن  ٔأجندة التمنیة،مرشو�ات  عند ٕا�داد ،مانة�ٔ ینبغي ل (ٔأ)
 مد�ري املشاریع. املطلوب من جم العمل حب

الشؤون ٕادارة  یةسؤول یضطلع مب مرشوع لل  موظف عینيمزيانیة لت ختصص أ�مانة ٔأن �ىل عند �قتضاء، و  (ب)
 مرشوع.الیومية لل 

من ذوي و تطو�ر ال يف  امتخصص ٔأن �كون موظف املرشوعنبغي د�ر املرشوع، ی ملالس�تكامل اخلربة الفنیة و (ج)
 هارات ممتازة يف ٕادارة املشاریع.�متتع مب اخلربة املیدانیة و 
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  امللحقات قامئة

 املرشوع وثیقة ا�ٔول امللحق

 املواصفات الثاين امللحق

 مقابالت معهم ٔأجریت ا��ن أ�ش�اص قامئة الثالث امللحق

 الو�ئق قامئة الرابع امللحق

 ت]امللحقا ذ� تيل[
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 املرشوع وثیقة أ�ول: امللحق
 �ىل الرابط:متا�ة   CDIP/17/7 وثیقة املرشوع

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=330596 

الثاين] امللحق ذ� یيل[ 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=330596
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  ملواصفاتا :الثاين امللحق

 ملواصفاتا
 

تطو�ر وتعز�ز القطاع السمعي والبرصي يف تقيمي مرشوع:  عنوان التلكیف:
 املر�� الثانیة -بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية 

 التمنیة قطاع التمنیة، أٔجندة تنس�یق شعبة الو�دة/القطاع: امس

 سو�رسا)، لو�رنغنٕایفيالرد ( التلكیف: ماكن

 للویبو الرئييس املقر ٕاىل ببعثتني �لكیفك تنفيذ �الل س�تقوم و�دت): (ٕان املتوقعة فرالس و�ات
 الحقًا) التوارخي (حتدد �سو�رسا جنیف مدینة يف

 2019 مایو 25 ٕاىل ینا�ر 2 من  للتلكیف: املتوقعة املدة

 الهدف من التلكیف: .1

 أ�فریقية الب�ان وبعض فاصو بور�ینا يف والبرصي السمعي اعالقط وتطو�ر تعز�ز مرشوع تقيمي اختصاصات الوثیقة هذه متثل
 يف املعقودة الفكریة، وامللكية التمنیة للجنة املس�تأٔنفة عرشة السابعة ا�ورة �الل �لهيا املوافقة متت اليت ،الثانیة املر�� -

 .2016 ٔأ�ریل يف جنیف،

 الوارد "أ�فریقية الب�ان وبعض فاسو بور�ینا يف البرصي يالسمع القطاع وتطو�ر تعز�ز" ملرشوع متابعة هو املرشوع وهذا
مه اقرتاح ٕاىل استند وا�ي ،CDIP 9/13 الوثیقة يف  .2015 د�سمرب يف أ�وىل املر�� واكمتلت .وصفا بور�ینا وفد قد�

تفاع �مللكية الفكریة وهتدف املر�� الثانیة ٕاىل مواص� السعي لتحقيق الهدف الرئييس للمرشوع أ�صيل، وٕاىل �رسیع �ن 
العنرص : ویتأٔلف املرشوع من ثالثة عنارص رئيس�یة�مع �منیة القطاع السمعي البرصي أ�فریقي وٕاضفاء الطابع املهين �لیه. 

أ�ول يف جمال البحث والتعمل عن بعد، ٔأما العنرص الثاين فُريكِّز �ىل التطو�ر املهين والتدریب، ؤأما العنرص الثالث فيتعلق 
 طر التنظميیة وإالداریة.��ٔ 

 شعبة قانون حق املؤلف. مستشارة رئيس�یة،، الس�یدة اكرول �روال املرشوع ةمد�ر ونفذ املرشوع حتت ٕارشاف 

 فریق س�� وال ،املرشو�ات يف صل�ةامل ٔ�حصاب �شطة مشاركة یتيح ٔأن وینبغي .�شار�یاً  التقيمي هذا �كون ٔأن واملقصود
 .�متة ٔأخرى ٔأطراف ؤأي نواملس�تفيدو  والرشاكء املرشوع

  :هام رئيس�یان هدفان التقيمي ولهذا
 املتواص� أ��شطة لصاحل ینجح مل ا�ي وما جنح ا�ي ما املرشوع: تنفيذ �الل املكتس�بة اخلربات من التعمل .1
 تقار�ر،ال  وٕا�داد الرصد ٔأدوات ذ� يف مبا املرشوع، وٕادارة املرشوع تصممي ٕاطار مييتق  یتضمن مما ا�ال، هذا يف

 احملققة؛ النتاجئ اس�تدامة اح�لیة مييوتق  وبیاهنا ا�ٓن حىت احملققة النتاجئ قياس �ىل �الوةً 
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 اللجنة. يف القرار اختاذ معلیة �مع أ�د� �ىل قامئة تقيميیة معلومات وتوفري .2

 :یيل ف� حمور�ً  دوراً  املرشوع ٔأداء مدى �ىل التقيمي �الل �اص �شلك التقومي وسريكز
 ؛وتوزیعها وٕانتا�ا والبرصي السمعي القطاع ٔأعامل �متویل الفكریة امللكية نظام اس�ت�دام تعز�ز يف املسامهة ٔأ)(

 ذات واملهارات والرتخيص الفكریة امللكية حقوق �ىل القامئة للعملیات فعا� حتتیة بنية تطو�ر يف قدما امليض (ب)
 والصنا�ة. البرصي السمعي القطاع يف املبد�ني �ىل املالیة العائدات لتحسني الص�

 دارتهإ و  املرشوع تصممي "1"

 احملققة؛ النتاجئ وتقومي املرشوع لتنفيذ كدلیل أ�ولیة املرشوع وثیقة مالءمة .1

 املصل�ة ؤأحصاب املرشوع ٕادارة هیئة مدادالٕ  عنه التقار�ر �دادإ و  ذاتیاً  وتقيميه املرشوع رصد ٔأدوات وفائدة .2
 القرارات؛ اختاذ ٔ�غراض الص� ذات �ملعلومات الرئيس�یني

 ذ�؛ من ا�متكني ويف املرشوع تنفيذ وكفاءة فعالیة يف الویبو ٔأمانة يف ٔأخرى هیئات مسامهة ومدى .3

 ا�اطر؛ ت� خففت مدى ٔأي ٕاىل ٔأو أ�ولیة املرشوع وثیقة يف احملددة ا�اطر وقعت مدى ٔأي وٕاىل .4

 اخلارجية. عواملال من و�ريها اجلدیدة جياتوالتكنولو  للتیارات �س�ت�ابة �ىل املرشوع وقدرة .5

 الفعالیة "2"

 والبرصیة السمعیة أ�عامل �متویل الفكریة امللكية نظام اس�ت�دام حتسني يف املسامهة يف وفائدته املرشوع فعالیة .1
 ؛ا�تارة التجریبية الب�ان يف وتوزیعها وٕانتا�ا

 قامئة تمعامال لتنفيذ ومتوازنني نيفعال حتتیة وبنية ٕاطار نيةب  تطو�ر يف قدما امليض يف عالیتهوف املرشوع ائدةوف .2
 ؛خمتارة جتریبية ب�ان يف والبرصي السمعي القطاع يف ٕادارهتاو  الفكریة امللكية حقوق �ىل

 أ�عضاء؛ ل�ول �لنس�بة نطاق دراسة ٕاجراء وفائدة .3

 یتصل ف� العملیة واملعرفة املهين علميالت توفري يف بعد عن التعمل و�رامج والتدریب ا�راس�یة احللقات ائدةوف .4
 �ىل البرصیة السمعیة التمنیة اس�تدامة هبدف البرصي السمعي ا�ال يف والرتخيص وإالدارة والتوزیع ��متویل

 احمليل. املس�توى

 �س�تدامة "3"
 .أ�عضاء ودولها الویبو يف والبرصي السمعي القطاع تعز�ز �ىل العمل اس�مترار اح�لیة

 التمنیة ٔأجندة توصیات نفيذت  "4"
 .املرشوع هذا �الل من 11و 10و 4و 2و 1 التمنیة ٔأجندة اتلتوصی تنفيذ من حتقق ما مدى
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 �ىل الرتكزي �كون ولن .)2018 یونیو ٕاىل 2016 یونیو من( شهراً  24 هو التقيمي هذا يف املعترب للمرشوع الزمين إالطار ٕان
 الس�بل ٔأو املوارد وحتدید أ�عضاء ا�ول احتیا�ات تقومي يف وٕاسهامه كلك وعاملرش  تقيمي �ىل بل متفرقة، ٔأ�شطة مييتق 

 والتنفيذ والرتابط والتنس�یق املرشوع وٕادارة املرشوع تصممي ذ� يف مبا ؤأدائه الزمن، مع وتطوره �حتیا�ات، ت� لتلبیة
 .احملققة والنتاجئ

 يف �شطة ملشاركة ا�ال التقيمي هي� ٔأن ینبغي و�� واملساء�. للتعمل �حتیا�ات بني املوازنة التقيمي مهنجیة �س�هتدفو 
 الفكریة امللكية وماكتب أ�عضاء وا�ول املد�ر�ن و�بار املرشوع فریق املرشوع: يف املصل�ة ٔأحصاب �انب من التقيمي معلیة

 الوطنیة.

 تنس�یق وشعبة املرشوع فریق مع التعاونو  �لتشاور وذ� التقيمي، ٕاجراء عن مسؤوالً  اخلار� التقيمي خبري وس�یكون
 یيل: مما التقيمي مهنجیة وستتأٔلف .ةالتمنی ٔأجندة

 أ�ولیة املرشوع (وثیقة املرشوع ٕاطار ذ� يف مبا �ملرشوع، املتعلقة الص� ذات للو�ئق مكتيب اس�تعراض .1
 الص�؛ ذات ئقالو� من ذ� و�ري البعثات وتقار�ر الرصد ومعلومات املر�لیة والتقار�ر ودراس�ته)

 وما املرشوع صلب يف املسامهة الهیئات من و�ريه املرشوع (فریق الویبو ٔأمانة مقر يف مقابالت وٕاجراء .2
 ذ�)؛ ٕاىل

 .البیا�ت لقا�دة احملمتلني املس�ت�دمني ٔأو و/ مس�ت�ديم ذ� يف مبا ،املصل�ة ٔأحصاب مع مقابالت وٕاجراء .3

 اخلدمات/النواجت .2

 للتفاصیل أ�خرى احملددة يف هذه الوثیقة.وًال �ىل توفري تقر�ر تقيميي كام هو موصوف ٔأ�اله ووفقًا املقمي مسؤ یكون س� 

 

/... 

 يل:ی ما املقّميِ  سيسمل
 ما ذ� يف (مبا البیا�ت مجع ؤأدوات املهنجي، وأ�سلوب التقيمي ملهنجیة وصف �ىل حيتوي اس�هتالل قر�رت .1

 املصل�ة ؤأحصاب البیا�ت، حتلیل وطرائق املصل�ة)، ؤأحصاب املس�تفيد�ن �ٓراء اس�تقصاءات من جيرى
 التقيمي؛ معل وخطة أ�داء، مييتق  عایريوم إالضافية، التقيمي ؤأس�ئ� معهم، مقابالت ٕاجراء املطلوب الرئيس�یني

 و�س�تنتا�ات؛ النتاجئ ٕاىل استناداً  للتنفيذ قاب� توصیات مع التقيمي تقر�ر ومرشوع .2

 ؛ا�هنايئ التقيمي وتقر�ر .3

 التايل: النحو �ىل مقسامً  �كون ٔأن �ىل ،ا�هنايئ التقيمي لتقر�ر شامال تنفيذ�ً  ملخصاً و  .4

 مة؛املس�ت�د التقيمي مهنجیة وصف "1"

 الرئيس�یة؛ التقيمي ٔأس�ئ� حول ةممتحور ٔأد� �ىل القامئة الرئيس�یة النتاجئ وملخص "2"
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 النتاجئ؛ ٕاىل استناداً  املس�ت�لصة و�س�تنتا�ات "3"

 .املس�تفادة وا�روس �س�تنتا�ات من مس�متدة وتوصیات "4"

 إالنلكزيیة. �للغة التقر�ر وس�یكون .2019 مارس 15 يف واس�تكام� 2019 ینا�ر 2 يف هذا املرشوع تقيمي بدء املتوقع ومن

  التقار�ر ٕا�داد .3
 ٔأن: املقّميِ  �ىل ذ�، ٕاىل و�ٕالضافة التمنیة. ٔأجندة تنس�یق شعبة مد�ر ٕارشاف حتت �ستشاري س�یكون

 يف الص� ذات الربامج مد�ري مع التنس�یق كذ� وسيتوىل ،التمنیة ٔأجندة تنس�یق شعبة مع كثب عن یعمل (ٔأ)
 �قتضاء؛ حسب الویبو

 (تقر�ر الت�لیلیة التقار�ر ٕا�داد مرا�ل مجیع يف وا�قة) و��ساق (الصالحية البیا�ت جبودة ویتكفل (ب)
 ا�هنايئ). التقيمي وتقر�ر �س�هتالل

 املقميّ  جسل .4
 العام القطا�ني يف املؤسس�یة التقوميات ٕاجراء ويف وٕادارهتا التقيمي مرشو�ات ٕا�داد يف طویل �ع � �یلري دانييل الس�ید

 ويه املس�تمك�، ةالتمنی ٔأجندة مرشو�ات بعض �شأٔن تقار�ر ٔأ�د حيث أٔیضًا، الویبو يف سابقة �ربة �یلري وللس�ید واخلاص.
 منواً  أ�قل والب�ان النامية الب�ان بني ف� والتمنیة الفكریة امللكية حول التعاون تعز�ز مرشوع حتدیداً 
 )،CDIP/5/7 Rev. (الوثیقة �ج�عیةو �قتصادیة والتمنیة الفكریة امللكية حول وعومرش  )،CDIP/7/6 (الوثیقة

 �شأٔن ومرشوع ،)CDIP/6/6/Rev.( الفكریة امللكية �ىل القامئة وال�ذج املفتو�ة التعاونیة املرشو�ات �شأٔن ومرشوع
 ل.احللو  وبناء املشرتكة الت�د�ت التكنولوجيا: ونقل الفكریة امللكية

 وأ�تعاب العقد مدة .5
 التايل: الزمين اجلدول اتباع الفرتة هذه �الل وینبغي .2019 مایو 25 يف وینهتيي 2019 ینا�ر 2 يف العقد یبدأٔ 

 فربا�ر 20 ته�ای  مو�د يف الویبو تعلیقات وس�تص� .2019 فربا�ر 10 �ایته مو�د يف للویبو �س�هتالل تقر�ر تقدمي ینبغي
 �ىل الوقائعیة التصحی�ات وس�تأٔتیك .2019 مارس 1 �ایته مو�د يف للویبو التقيمي قر�رت مرشوع تقدمي وجيب .2019

 تقدمي وجيب .2019 مارس 10 �ایته مو�د يف ا�هنايئ التقيمي تقر�ر تقدمي وجيب .2019 مارس 5 �ایته مو�د يف املرشوع
 20 من الفرتة يف عقدها املقرر والعرش�ن الثالثة ادورهت �الل مرفق يف إالدارة رد یضم ا�ي التقيمي تقر�ر من ا�هنائیة الصیغة

 ت�. اللجنة دورة يف التقيمي تقر�ر عرض منك طلبیوس�  .2019 مایو 24 ٕاىل

 دفعتني: �ىل سو�رسي فرنك 10 000 مقداره جزايف مبلغ �دماته نظري التقيمي خلبري یدفع

 أ�ويل؛ للتقر�ر الویبو قبول بعد املائة يف 50 .1

 التقيمي. عن ا�هنايئ للتقر�ر الویبو قبول دبع املائة يف 50 .2

 فهيا. الواردة املهام ٕاجناز وبعد �ختصاصات لهذه واس�ت�ا�هتا املطلوبة اخلدمات بتلقي رهنا املبلغ �سدد

 ]یيل ذ� امللحق الثالث[
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 مقابالت معهم ٔأجریت ا��ن أ�ش�اص قامئة :الثالث امللحق
 ، لوس ٔأجنلسCompliance Consultingمكتب ٔأفت، الس�ید روب  .1

 واملزيانیة الربامج ٔأداء شعبة مد�رة، �ش�نار، ما� س�یدةال  2.

 التمنیة قطاع ،التمنیة ٔأعامل �دول تنس�یق شعبة ،�لوش عرفان الس�ید 3.

 فاصو بور�ینا املؤلف، حلقوق فاصو بور�ینا مكتب �ام، مد�ر �را، ولیب الس�ید .4

 )IFTA( املس�تقل والتلفزیون الفيمل حتالف قانونیة، مستشارة اكس�تانیريا، فريا دةالس�ی .5

 املؤلف حق قانون شعبة �برية، مستشارة ،�روال اكرول الس�یدة .6

 سلوفينیا مستشار، د�ردر، �یفني الس�ید .7

 الویبو ٔأاكدميیة بعد، عن التعمل �ر�مج مد�رة، د�س�تا، تیدال ٔألتاي ةالس�ید .8

 الس�نغال الثقافة، وز�ر مستشار دینغ، عز�ز الس�ید .9

 �بري مد�ري الربامج، شعبة تنس�یق �دول ٔأعامل التمنیة، قطاع التمنیةجورج غندور، الس�ید  10.

مراس� يف ا�ال السمعي والبرصي لبور�ینا فاصو و�وت دیفوار، سفارة فر�سا، �وت مريمي هایبل، الس�یدة  .11
 دیفوار

 ك سريي �وري، مد�ر، املكتب إالقلميي ٔ�فریقيا، قطاع التمنیة مار الس�ید  .21

ٕاغناس�یو دي اكسرتو لیاماس، �ئب املد�ر ورئيس، قسم العالقات اخلارجية ومناز�ات امللكية الفكریة،  الس�ید .31
 قطاع الرباءات والتكنولوجيا

 ، قطاع التمنیة�ئب املد�ر العام الس�ید ماریو ماتيس، .41

 ٕاسامعیل مناكري، مد�ر املكتب املغريب حلقوق املؤلف، املغرب الس�ید .51

 ، فر�ساDIFFAالس�ید ٔأالن مودو، �ئب الرئيس، رشكة  .61

 الس�ید بري�ران مولريي، مستشار رئييس للمنت�ني، اململكة املت�دة .71

 شعبة البنية التحتیة حلق املؤلفالس�ید بونوا مولري، مد�ر،  .81

 ، �وت دیفوارMartika Productionsري �ناكم، منتج، رشكة ٔأوب-الس�ید جون .19

 الس�یدة مار�سال ٔأوما، مد�رة تنفيذیة سابقة، ا�لس الكيين حلقوق املؤلف .02
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 جلنة أ�فالم الكينیةالس�ید �ميويت ٔأوفاس، مد�ر،  .12

 جملس حق املؤلف الكيينالس�ید ٕادوارد س�یجي، مد�ر،  .22

 مد�رة �امة، مكتب �وت دیفوار حلقوق املؤلف، �وت دیفوار الس�یدة ٕا�ر�ن فيريا، .32

 الس�یدة ميش�یل وودز، مد�رة، شعبة قانون حق املؤلف .24
 

 ]رابعامللحق الیيل ذ� [
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 : قامئة الو�ئقالرابعامللحق 

 التقيمي و�ئق

 .2016فربا�ر  19)، 2016/2020طبعة الثانیة ال ( للتقيمي املنق�ة الس�یاسة الویبو، •

ة املسا�دة إالمنائیة، سلس� املبادئ التوجهيیة واملرجعیة، معایري اجلودة للتقيمي إالمنايئ، جلنة املسا�دة إالمنائیة، جلن •
 .2010منظمة التعاون والتمنیة يف املیدان �قتصادي 

 ).2016 یونیو يف �س�ة ٔأ�دث( ومعایريه التقيمي قوا�د فریق أ�مم املت�دة املعين �لتقيمي، •

 الرباجمیة الویبو و�ئق

بعني اليت اعمتدهتا امجلعیة العامة ل�ول أ�عضاء يف الویبو يف ٕاطار �دول ٔأعامل التمنیة للویبو، ؤأر  امخلس التوصیات •
2007. 

 .2016/2017 للثنائیةالرب�مج واملوازنة  •
 أ�خرى الویبو و�ئق

 2019فربا�ر  20طبع يف  املؤلف، حق قانون شعبة فعيل، موجز تقر�ر •

�شأٔن ٕا�شاء قسم �قتصاد إالبداعي التابع لشعبة �قتصاد�ت وإالحصاءات، 30/2015 تعلمي إالداري رمق ال  •
 2015یولیو  13

 2019 فربا�ر 15 للویبو، القضايئ�شأٔن معهد التدریب  6/2019التعلمي إالداري رمق  •

 املر�يل والتقر�ر املرشوع تقر�ر

، "مرشوع تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي والبرصي يف بور�ینا 2012ل ٔأ�ری 4، امللحق، CDIP 17/7 املرشوع وثیقة -
 )DA_1_2_4_10_11املر�� الثانیة" (رمز املرشوع  –فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية 

"مرشوع تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي ، امللحق السادس، 2016ٔأغسطس  CDIP 18/2 ،15تقر�ر مر�يل:  -
 املر�� الثانیة" –ب�ان أ�فریقية والبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض ال 

، امللحق الرابع، "مرشوع تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي والبرصي 2017سبمترب  CDIP 20/2،20  تقر�ر مر�يل: -
 املر�� الثانیة" –يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية 

ز وتطو�ر القطاع السمعي والبرصي ، امللحق اخلامس، "مرشوع تعز�2018سبمترب  CDIP 22/2 ،14تقر�ر مر�يل:  -
 املر�� الثانیة" –يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية 
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تقر�ر التقيمي ا�ايت ا�ا�يل "ملرشوع تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي والبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية  -
 )2019 فربا�ر 25( "الثانیةاملر��  –

 املرشوع نتاجئ

، الس�یدة مار� خميینس بوفار�س، 2017لقة معل: رمس �ارطة صنا�ة الرسوم املتحركة يف ٔأورو�، ینا�ر مادة � -
  2017فربا�ر 

(عرض �انيب)،  2017فربا�ر  3تقر�ر بعثة، �لقة معل حول الرها�ت اجلدیدة للقطاع السمعي والبرصي، الس�نغال،  -
 الس�یدة مار� خميینس بوفار�س

اس�یة عن مسامهة حقوق املؤلف يف متویل القطاع السمعي والبرصي (ولقاءات ٔأخرى)، من مذ�رة دا�لیة، �لقة در  -
، املهر�ان أ�فریقي للسن� والتلفزیون، وا�ادوغو، بور�ینا فاصو، الس�یدة اكرول 2017مارس  3فربا�ر ٕاىل  27

 2017مارس  31�رویال، 

ات القانونیة �ىل مرشوع قانون الص�افة للس�نغال، تقر�ر اج�ع للموافقة �ىل "قانون الص�افة" وحتلیل التعلیق -
 أ�س�تاذ جيل فريكني، �ر�س فر�سا

�ر�مج، �لقة دراس�یة عن حق املؤلف والتمنیة وا�متویل والتسویق يف القطاع السمعي والبرصي، نظمهتا الویبو بتعاون  -
 2017ٔأ�ریل  12ٕاىل  11من مع ا�لس الكيين حلقوق املؤلف وجلنة أ�فالم الكينیة، نريويب، يف الفرتة 

 2017ٔأ�ریل  13ٕاىل  11�لقة دراس�یة اس�تقصائیة، يف نريويب، يف الفرتة من  -

تقر�ر بعثة، بعثة ا�مع التقين (املشورة وتعز�ز قدرات املكتب الس�نغايل حلق املؤلف، دأاكر، الس�نغال، يف الفرتة من  -
  2017ٔأغسطس  3، الس�یدة اكرول �رویال، 2017یونیو  30ٕاىل  27

ي، ٔأبی�ان، �وت دیفوار، الرمق لعرصا�شأٔن حق املؤلف وتنظمي القطاع السمعي البرصي يف  دويل مؤمتربعثة، قر�ر ت -
 2017یولیو  7، س�یلفي فور�ن 2017مایو  16و 15

و�حتاد أ�فریقي  القطاع الرمقي، من تنظمي املنظمة العاملیة للملكية الفكریةونیة لهیئات البث و ندوة امحلایة القانر�مج � -
 2017د�سمرب  13و 2  1 ،، دأاكر، الس�نغال، بدمع من وزارة الثقافةلبث إالذاعيل 

وندوة لفائدة القضاة، سايل،  ،2017د�سمرب  11و 10لبث إالذاعي، ل دورة تدریبية، �حتاد أ�فریقي بعثة، قر�ر ت -
  ، اكرول �رویال2017د�سمرب  13و 12الس�نغال، 

حلقوق القطاع السمعي والبرصي، اجلدیدة، املغرب، یويم  تقر�ر بعثة، �لقة دراس�یة دون ٕاقلميیة عن إالدارة امجلاعیة -
 2018ینا�ر  25، الس�یدة س�یلفي فور�ن، 2018ینا�ر  10و 9

 9البرصي، اجلدیدة، املغرب، یويم توصیات احللقة ا�راس�یة دون ٕاقلميیة عن إالدارة امجلاعیة حلقوق القطاع السمعي و  -
 2018ینا�ر  25، الس�یدة س�یلفي فور�ن، 2018ینا�ر  10و
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�ر�مج دورة "حقوق املؤلف وتنظمي اقتصاد مسلسالت القطاع السمعي والبرصي يف ٔأفریقيا" نظمهتا الویبو بتعاون مع  -
 2018مارس  1�ینا فاصو، املسلسالت" ومكتب بور�ینا فاصو حلقوق املؤلف، وا�ادوغو، بور-سوق "سلس�

، دراسة �دوى �شأٔن حتسني مجع البیا�ت �قتصادیة يف 2018مارس  CDIP 21/INF2 ،21نتي�ة مرشوع:  -
القطاع السمعي والبرصي يف �دد من الب�ان �فریقية، ٔأ�دهتا الس�یدة د�رد �یفني، خبرية ٕا�المية، بتعاون مع 

 الس�یدة حسر �يل، خبرية ٕا�المية وحصفية

ر بعثة، ورشة للموافقة �ىل مرشوع القانون اخلاص مبراجعة قانون حق املؤلف، دورة تدریبية عن حقوق املؤلف تقر� -
، 2018مارس  5فربا�ر ٕاىل  27املسلسالت"، وا�ادوغو، بور�ینا فاصو، يف الفرتة من -مضن ٕاطار سوق "سلس�

 2018یولیو  1الس�یدة اكرول �رویال، 

دراس�یة تدریبية عن حقوق املؤلف بعنوان "حتقيق رحبیة ٔأكرب �لنس�بة للمعامالت القامئة  تقر�ر بعثة �شأٔن متابعة �لقة -
�ىل حقوق املؤلف يف القطاع السمعي والبرصي: ٕاطار الس�یاسة"؛ �لقة دراس�یة عن التحكمي؛ واملشاركة يف طاو� 

مارس  29ٕاىل  23يا، يف الفرتة من اكالشا، السوق ا�ولیة للتلفزیون وأ�فالم، نريويب، �ین  –مس�تد�رة عن الس�یاسة 
 2018یونیو  29، الس�یدة اكرول �رویال، 2018

 2018سبمترب  13ٕاىل  11�لقة معل ٕاقلميیة �شأٔن تطو�ر أ�نظمة اخلاصة بأٔجور النسخ يف ٔأفریقيا، يف الفرتة من  -
 (مبشاركة الویبو)

 (املر�� أ�وىل) CDIP 9/13 �ملرشوع تتعلق و�ئق

"مرشوع تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي والبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض ، امللحق، DIP 9/13Cوع: املرش  وثیقة -
 )DA_1_2_4_10_11الب�ان أ�فریقية" (رمز املرشوع 

"مرشوع تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي  ، امللحق الثاين عرش،2013سبمترب  CDIP 12/2 ،12 تقر�ر مر�يل: -
 )DA_1_2_4_10_11ان أ�فریقية" (رمز املرشوع والبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�

"مرشوع تعز�ز وتطو�ر ، امللحق الرابع، 2015ٔأغسطس  13، 2013ٔأغسطس  CDIP 14/2 ،28تقر�ر مر�يل:  -
 القطاع السمعي والبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية"

ز�ز وتطو�ر القطاع السمعي "مرشوع تع، امللحق أ�ول، 2015ٔأغسطس  CDIP 16/2 ،13تقر�ر مر�يل:  -
 والبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية"

مرشوع تعز�ز وتطو�ر القطاع  تقر�ر تقيمي �ار� مس�تقل عن، 2016ینا�ر  CDIP 17/3 ،21تقر�ر مر�يل:  -
 Owl RE الس�ید �لني ٔأونیل، مؤسس رشكةالسمعي والبرصي يف بور�ینا فاصو وبعض الب�ان أ�فریقية، من ٕا�داد 

 الستشارات التقيمي، جنیف
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ملرشوع تعز�ز وتطو�ر القطاع السمعي والبرصي يف بور�ینا فاصو ، دراسة نطاق CDIP 12/INF/3تقر�ر مر�يل:  -
، من ٕا�داد مستشاري الویبو الس�ید بري�ران CDIP/9/13 املرشوع س�یاق يف ٔأجنزت أ�فریقية، وبعض الب�ان

 مولیه وبونوا مولر

 أٔخرى و�ئق

املتعلق بتنس�یق أ�حاكم اخلاصة حبقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف جمال  CM/UEMOA/02/2018لتوجيه رمق ا -
 الصورة دا�ل �حتاد �قتصادي والنقدي لغرب ٔأفریقيا.

، د�ردري �یفن، مستشارة ٕا�الميةحساسة، الس�یدة  معلومات السوقتعز�ز القطاع السمعي والبرصي أ�فریقي،  -
 .2018رس سلوفينیا، ما

 [هنایة امللحق الرابع والوثیقة] 
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