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  األفريقية البلدان وبعض وصفا بوركينا يف وتطويره البصري السمعي القطاع تعزيز
 من إعداد األمانة

تضمن ،ث الويقة هذهمرفقيتناول  .1 رشوعاقرتاح يا6ي  سمعيلتعزيز م  برصي ل القطاع ا ياوتطويره  لا  ،يقيف أفر
ي تو صا بو من جدول أعامل 11 و10 و4 و2و 1ات ل تار. لتمنيةل يالو  Oبوقدم هذه الويقة يف رسا  وفد 2011 نومفرب 9خي ث

نا فا تعاون مع الوفد املذكوروراجعهتا  ،وصكيبور تلك. لاألمانة  لوبلغ ا رشوع ت  ،ي فرنك سورسي542 700للمفة املقدرة 
يف ي فرنك سورسي مهنا 106 700 تتعلق لتاك يف ي فرنك سورسي 436 000املوظفني وب لتاك  .ملوظفنياخالف ب

ية الفكرية مدعوة إن  .2 ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج ملع
نظر يف مإىل  يهلا علرفق هذه الويقة واملوافقة    .ث

  ] املرفقذrييل [
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 املرفق
يات جد يات جدتو يات جدتو يات جدتو ية صصصصتو ية ول أعامل ا ية ول أعامل ا ية ول أعامل ا     11111111 و و و و10101010 و و و و4444 و و و و2222 و و و و1111للللتتتتمنمنمنمنول أعامل ا

رشوع رشوعويقة ا رشوعويقة ا رشوعويقة ا ملويقة ا ملث ملث ملث     ث

 ملخص .1

رشوع     DADADADA____1111____2222____4444____10101010____11111111 ملرمز ا

نوان سم لعا نا فالتعزيز القطاع ا برصي وتطويره يف بور يعي ا يةصكل بzان األفر يقو وبعض ا  ل

يات جدول أعام يةصتو ية األوىل لتمنل ا تو صا  ل
ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو متزي أ نجيب أن  مل ي لتقن ية بعدة مزيات ومهنا أهنا مو�ة حنو ت

ياجات  بار األولو�ت و� ية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأخذ بعني � تا ت حمن ع لت
تلف  بzان األقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن  ية وا نا بzان ا خماخلاصة  ل ل مل

ية املدركة يف ا�ول األعضاء، و يتو�ت ا من لتسـ منية نإدراج األشطة يف أطر ز نبغيم
تكامل الربامج ية . سـال ساعدة ا بغي أن يكون تصممي برامج ا نويف هذا الصدد،  مل لتقي ن

zها خاصة بلك ب يات  ها و يات  ميوآ يمي تقسل معل  .تل

ية ثا ية ا تو نا ل ص  ل
ية أو  ناديق ائ¨ شاء  بو من خالل تربعات املاحنني وإ ية للو ساعدة إضا نتقدمي  ص ن ي فم

بو لفائ تربعات داخل الو يناديق أخرى  لل بzان األقل منوا عىل وجه اخلصوص، مع ص لدة ا
يا بفضل املوارد من داخل ومن  متويل األشطة يف أفر مترار يف إعطاء أوية كربى  يق� ن لل سـ

تجاري و ية للهنوض بعدة جماالت، مهنا �تفاع القانوين وا لخارج املزيا ن ثقايف ن لا
بzان املذكورةو ية الفكرية يف ا تصادي  ل� مللك  .ق

ية ا تو صا  لرابعةل
سات اليت تعمل  توسطة واملؤ رشاكت الصغرية وا ياجات ا يد شلك خاص عىل ا تأ سا مل ت ب ك لل ح
ساعدة ا�ول األعضاء، بطلب مهنا، عىل  ية، و ثقا ناعات ا بحث العلمي وا ميف جمال ا ل لص فل

ية الفكرية بة يف جمال ا نا ية ا يات الو مللكوضع �سرتا سـ مل ن طيج  .ت

ية العارشة تو صا  ل
ية الفكرية مساعدة ا�ول األعض ية يف جمال ا ية الو مللكاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤ ن طسـ س

ية وغريها من املرافق هبدف جعل  بىن ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا تو لتحل حتس
ية الفكرية  توازن عادل بني حامية ا ية والهنوض  ية الفكرية أكرث فعا سات ا مللكمؤ بمللك ل س

سحب هذه ا. واملصلحة العامة بغي أن  ملو ن تي ية ن نظامت اإل ية أيضا عىل ا ميساعدة ا مل قلن لتق
ية الفكرية ية  ية ا مللكودون اإل ن ملعمي  .قل

رشة ية احلادية  تو عا ص  ل
تاكر  ية محلاية أعامل اإلبداع و� بساعدة ا�ول األعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الو ن طم

ية يف جمال الع ية الو بىن ا يد احمليل ودمع تطوير ا نو�خرتاع عىل ا ت ل طلصع لوم لتح
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بو تصاص الو با ووفقا ال نا  rيا لكام اكن ذ نولو يوا خسـ م ج ّتك  .ل

رشوع يا للموصف موجز  برصي يف أفر سمعي ا تدامة القطاع ا يقثل ا ل ل سـ منو� Êام مت ية  وال حيظى. تحتد�  مللكدور ا
متراريهتا احملافظة عىل الفكرية يف  هاودمع سـا يع نطا قتو هم الاكيفسـ رشوع وهيدف. لف  مل ا

س إىلاملقرتح  تدام للقطاع ا لوضع إطار  بىنمسـ سني ا برصي عىل أساس  لمعي ا حت ية هنملا ل
يةواألسواق ئة ا مي وا لتنظب ي ية الفكرية و. ل هم نظام ا سني  مللككام هيدف إىل  ف حتسني حت

يجي تخدامه �سرتا تا تاج وا سـ ية �مع اإل باره أداة ر ل ن سـ يت توزيع يف القطاع ئع لسويق وا ت
سمعي يا لا برصي يف أفر يقا نرصين .ل رشوع من  تألف ا عو ينيملي نرص األول . ئيسـ ر لعويقع ا

تدريب ية وا ية ا ليف جمال ا ن ملهمن ميييف حني . لت ثاين اإلطار ا نرص ا لتنظناول ا ل لع  ي، وسعىتي
ية إىل تعزيز  ية ولبنا ية لتحتا تعلقةسسـالقدرة املؤ  .ملا

رشوعا رائدا يركز عىل عدد حمدود من  رشوع  ترب ا مو مل بzان يع يدةلا نجاح  لضامن ملسـتفا لا
هد يف  ية اليت  برصية األفر ية ا ناعات ا تآزر وبادل اخلربات بني بعض ا شا تيق ل سمع لص ت لل

 .توسعا رسيعا

تعمل عن بعد منوذج وفر يو بقاءإعدادهاملزمع لا نرصا ماد� قادرا عيل ا رشوع  ل يف إطار ا ع  مل
تدريب لتوفري  يفيلا سمعي لتثقا برصي  ليف القطاع ا تاحا ألحصابسـلا يف املصاحل  ميكون 

بو و  .رشاكهئاليالو

نفذ  3الربÜمج  ملالربÜمج ا

ملزيد من الربامج وصالت 
رشوعات جدول أعامل  مو

ية  تعلقةلتمنا  ملا
 17 و11 و9الربامج 

توقعة يف وصالت  ملتاجئ ا للن
ية  3الربÜمج  نالربÜمج واملزيا

رشوع هرا24 ملمدة ا  ش 

رشوع ية ا ملمزيا  مجموع ن

 ي فرنك سورسي106 700 :ملوظفنياتلكفة 

 ي فرنك سورسي436 000 :املوظفنيخالف تلكفة 
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رشوع .2  ملوصف ا

 مقدمة .1.2

سمعي هور القطاع ا للقد أßح  برصي  ظ شمل او(لا باره  تعمل هذا املصطلح  تلسوف  ي ت لسـ ع يف واألفالم فزيون يي
رشوع تحول اج¨عيلسوق املوجه ) ملا يا لفرصا فريدة  تصاد املعريف إبداعافه. يقثقايف يف أفر  ،قو من أكرث أصول �

يهتا يا و ية يف منو أفر ترب قطاعا لغ األ منكام  مه تيع تصاد�يق  .ق ا

ثة يات احلد نولو شار ا يوقد دفع ا جت لتك ية وأثر األفالمصانعي  ن تحام األسواق العا تقلني إىل ا مل ا قسـ مية أيضا مل قيف 
ناعة  تلفة يف  ية الفكرية ا صحقوق ا å سمعيويف الوقت .األفالممللك تاج ا سه، يواجه سوق اإل ل  ن برصي األفريقي نف  لا

çبري بني رشاكت صغرية. حتد�ت هائ تا إىل حد  سوق  كفقد ظل هذا ا ت يات  واكن غري قادر مفل لعملعىل إجياد ا
ية الالزمة �مع خلق الرثوة من خالل مصادر دخل جديدة وماكفآت لإلبداع نا يات ا عواآل لص بب ضعف ،ل  rبس وذ

بىن ملا سات وا لهارات وعدم وجود املؤ ية س برصي يف . ا�امعةلتحتا سمعي ا لوإلدراج القطاع ا منياسات ال ية، لتسـ
ناعات  ية إىل حامية ودمع مصاحل  صبغي لzول ز�دة �ودها الرا مي يات تعزز ثقة األفالم ن معلفهيا عىل أساس أعراف و

مية أصوì ا بدعني من تعظمي  متع ا مثرين ومتكن  قا جم ملت يةملس  .عإلبدا

رشوع والغرض من  ية وناء القدرة هو ملا ساعدة ا يا من خالل ا برصي يف أفر سمعي ا بتقوية القطاع ا ن مل ل لتقل ية يق سسـاملؤ
هم تفاعل نظام  برصيفلز�دة  سمعي ا لحق املؤلف يف القطاع ا تخدام يتناول كام . ل ية اليت ميكن هبا ا رشوع ا سـا يفلك مل

ية الفكرية بطريقة اسرتا تحقوق ا ية مللك معلية �مع أمه مراحل  توزيع والعرضصناعة األفالميج تاج وا ل، اكإلعداد واإل . ن
رشوع  سعى ا ملكام  هارات املقرتح ي ية الفكرية وماكفآت اإلبداع من خالل تطوير ا ملإىل دمع تدفقات إيرادات ا مللك

بىن  ية لوا ية وز�لتحتا يات تطوير األسواق ا ن�مع املامرسة الفعاO للحقوق و يقن القانوين يف القطاعدة ملهمعل  .لتأوجه ا

 األهداف .2.2

رشوع املقرتح هدفان  :للمسوف يكون 

ها؛ .1 تا�ا وتوز برصية وإ ية ا نفات ا متويل ا ية الفكرية  تخدام نظام ا سني ا سامهة يف  يعا نمللك ل سمع ملص سـ حت لمل  ل

ية  امليض .2 توازن و نقدما يف إعداد إطار فعال و ية لعم ملامرسة وإدارة احتتيةبم مللكيات القامئة عىل حقوق ا ل
برصي سمعي ا لالفكرية يف القطاع ا  .ل

ية  .3.2 يذتيجاسرتا  لتنفا

رشوع هنجا رائدا ملتخذ ا برصية يف أفي ية ا تاج وتوزيع ومتويل القطاعات ا يني بإ يني ا ل وسـهتدف ا سمع ن ن ن لي ملع يامله . يقر
نا فا رشوع دوتني أفرصكيوإلضافة إىل بور تضمن ا يو، سوف  ل يقي رشوع عىل مل يارهام بعد اع¨د ا ملتني أخريني يمت ا تخ

بو  .يأساس خطات اإلعراب عن �ه¨م املقدمة إىل أمانة الو

رشوع يه يدة من ا ية ا ملوامجلاعات الر تفسـ مل  :يسـئ

يني  )أ ( ناريو واملؤلفني املو تاب ا تجي األفالم واåرجني و يقأحصاب احلقوق،  سـي س ك لن ناين األداء مك ف و
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سمعي برصي لا  ،لا

توزيعو  )ب ( تاج وا لرشاكت اإل  ،ن

ية واملصارفو  )ج ( سات املا لاملؤ  ،س

تخصصونو  )د (  ،ملاحملامون ا

 ،العارضونو  )ه (

يةو  )و ( عنظامت اإلدارة امجلا  .م

رشوع عىل أساس رشاكة بني القطاعني العام واخلاص تنفيذ وسوف يمت  ية يف شملتملا سلطات الو ن ا بzان طل لا
نظامت  ية، وا ئات القطاع اخلاص ا يدة، و ملا ن ملعي ه شاريني ملسـتف تا�وية، واخلرباء � يني سل لاألفارقة وا�ويني جاخلار

برصي سمعي ا تخصصة العامç يف القطاع ا نظامت ا ية، وا هود هلم خلربة ا لا ل مل مل ملهن . اآلخريناملصاحل  وأحصاب ،ملش
بzان من بz لك ùيعني وسوف  يقلا ية نقطة  تنسـا توى احمليل ملتلق سـتعاون عىل ا رشوعمع مدير  مللل بو يف ات ملا ييف الو

رشوعتنفيذ   .ملا

يث يكون �ع¨د عىل نطاق حدد قد و متويل،  بارها ذات أولوية يف احلصول عىل ا ية  تا رشوع األشطة ا حا ل ت ل ل عن مل
ية و هارات اإلضا يث تكون  ية الفكرية و فا للم ح برصيلمللك سمعي ا ية القطاع ا ية لغة يف  لناء املؤسيس أ ل من مه تب  .ل

شاط  نأوراق : 1لنا  راساتا�و طاقلا

يةواحدة ودراسة نطاق واحدة قرتح إعداد ورقة من امل تا ليف اýاالت ا  :ل

برصية تلعبه تقيمي لzور احلايل ا6ي  .ألف ية ا نفات ا ية الفكرية يف متويل ا لا سمع لملص تا�مللك بzان يف  هايع وتوزانوإ لا
ثالث رشوعةلا يدة من ا مل ا تفسـ ي. مل ي�  تضمن الورقة  للعملوسوف  ية الفكرية تقت تصç مللكات القامئة عىل حقوق ا ملا

ي� ؛ صناعة األفالمبعملية  لوتضع  ية الفكرية ألتحد�ت؛ وتقرتح احللول من تق تخدام الفعال  للملكجل مزيد من � سـ
 اýال؛يف هذا 

تفاوض امجلاعي .ء شأن لدراسة عن ا برصي يفب  سمعي ا ها يف القطاع ا ية  لاحلقوق واإلدارة امجلا ل حمدد من  عدد لع
بzان  تلفة من العامللا ناطق  خمذات اخلربة الواسعة يف  تضمن .م ية  توسوف  ني�  ية القامئةللبتق ، وحتلل الهنج القامئة لتحتا

برصية  ية ا سني إدارة احلقوق ا بل  شف  برصي، وحتلل أفضل املامرسات، و سمعي ا ليف القطاع ا سمع حت سـ تك ل لل تسـ
يات  ية ا لعملور تعلقةؤلف واحلقوق حق املالقامئة عىل حب  .ملا

شاط  شاط ا شاط ا شاط ا ية: : : : 2222للللننننا ية ا تدريب وا يةا ية ا تدريب وا يةا ية ا تدريب وا يةا ية ا تدريب وا نا من نل من نل من نل من ململململههههل ت����ر يف األشخاصر يف األشخاصر يف األشخاصر يف األشخاص: : : : للللتتتت ت� ت� ت�     سسسس�

تكون من حلقات معل  تاجئ و ية من برÜمج تدرييب لألعامل يقوم عىل ا ية ا تدريب وا نرص ا تألف  يسوف  ن ن من ل ع لي مله لت
تصل بإبدمن و ية الفكرية ف�  تخدام حقوق ا هم ا سني  يتدريب يف املوقع  سـ مللكتح ف سمعياعل توى ا ل ا برصي حمل  لا

تاجومتوي� منوذج سهم يوسوف  .ه وتوزيعهن وإ تدرييبلا برصيلا سمعي ا ية القطاع ا ل يف تعزيز و ل تسـهتدف سو .تمن
ية سات املا تجني واملوزعني واملؤ ية ا لحلقات العمل بصفة ر س ن ملسـ برصية يف ،ئي ية ا ل وتعزز القطاعات ا بzان لسمع لا

يدة هم  ملسـتفا يق  فمن خالل  ية للصç أفضل حتق ية حبقوق ا ناعة، وتوفري معرفة  تصاد�ت ا مللكبني اإلبداع وا معلق لص
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يات  تصاديمن أجل لعملالفكرية وا تاجا للقوى � ية وإ شاركة أكرث فعا قضامن  ن ل ناعةم ية الفاعç يف ا ثقا لصة وا  .فل
رشوع يف إطار مؤمتر تدشني وسوف يمت  هرجان األفريقيملا نظم حول ا ملدويل   .2013فزيون يف فرباير يلتل واللسي� ي

ي� وا هرجان األفريقي  ترب ا تلو ليع س نظم لك عامني يف واغادوغو كرب Êرجان أفريقيأفزيون يللمل . يوسوق للحقوق 
يني من مجموعة  سؤولني حكو رشوع يف جتمع خلرباء دويني مرموقني و تعريف  يح هذا احلدث فرصة  موسوف  مت ل لل ملي

ية يقبرية من ا�ول األفر  .ك

تكون من ثال يا و شاط  ثاين من ا يوسوف يكون اجلزء ا يع ن جتمل هينل تعلمي ا ملث حلقات معل توفر ا ية ف�  ل لعملواملعرفة ا
توزيع واإل متويل وا لتصل  سمعيلي يص يف اýال ا لدارة والرت تد خ برصي هبدف ا سـا برصية عىلل ية ا ية ا لامة ا سمع لمن  لت

توى احمليل  .ملسـا

تدريب  تعمل عن بعد سسااأللوسوف يوفر برÜمج ا يةويغطي لل إلعداد برÜمج  تا سائل ا لشلك خاص ا ل مل  :ب

هد الرمقي "1" برصي العاملي وا سمعي ا ملشالقطاع ا ل  ،ل

ميي الوطين وا�ويل "2"  ،لتنظاإلطار ا

تعلقة حلقوق وتدفقات اإليرادات "3" يات ا تصاد ا ملا لعمل  ،ق

يات القامئة عىل احلقوق "4" ية الفك: لعملا تخدام حقوق ا مللكية ا سـيف توزيعيف ارية ك لمتويل وا بل : ل يع وما  قاتفاقات ا لب
يع  ،لبا

تلفة  "5" åمية احلقوق ا سç قمي –ق يات احلقوق: األفالمسل  ناوين من أجل  سç ا  çس معلوضع  لع سل  ،لسل

سç القمييلتلدور ا "6" تخدام : سلفزيون يف  سابقة عمليات لاسـا تاجلا متويل اإل بث  نيع حقوق ا ل لب  ،ل

يعات "7" ساب، وا بية � ت ملمعل توزيعك ية، وفرص ا ل العا  ،مل

بث ا "8" تلاألسواق املزنية، وا ل ثانوية، ونوافذ اإليرادات اجلديدةيلل  ،لفزيوين عرب اإلنرتنت، واألسواق ا

يص حلقوق، واتفاقات وعقود "9" توزيع، واملفاوضات  خالرت ئات اإلذاعة والوسائل بشأن لا هياحلقوق مع 
ية اجلديدة القامئ بادة عىل اإلنرتنت، ومراعاماإلعال برص�تئملة ا يات وا ناعة ا تعاقدية يف  ية ا تو ل ا سمع ص ل جهي  ،لل

تاج "10" توزيع خارج ا�وO واتفاقات اإل تعلقة حبقوق ا ن�تفاقات ا ل شرتكمل  ،مل ا

ناعة  "11" صسوية الزناعات يف  تحكمي والوساطة شلك أفضل: األفالمت تخدام ا با ل  .سـ

ثالث ثالثة أ�متكون مدة سوف و  من 30 - 25ي، وشرتك فهيا حنو  أربعةأو للك حلقة من حلقات العمل ا
يارمه بعد  تخصصني يمت ا تا يار عىل أساس إجراء يمت لإيداع اخمل ية � تبات و�نهتاء من  معل التفاق بني تقريره خطل
ية بو وا�ول األعضاء ا ملتلقالو تخصصني . ي تدريب  موسـهتدف ا ل شاركني يف ذوي مؤهالت ي ملتلفة، مع الرتكزي عىل ا خم

برصية ملصامتويل  ية ا لنفات ا تا�لسمع شاركني عىل أساس . هايع وتوزانوإ يار ا ملوسوف يمت ا ية مؤهالهتم خت ملهنا
هم ياهتمفعودوا  .جع ومر

ناء انعقاد حلقات العمل، مجموعة  شاركون، أ سمل ا ثو مل تخدم فهيا أحدث من املواد اخلاصة لربامج وحزمايت ية  سـ  تمي تعل
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ساعد يف تاحة اليت  تأدوات �تصال ا تعمل عن بعد من خالل سمل يات، وبرÜجما  ية وا لل إعداد األدوات املر ملهنج جع
بو ية الو يأاكد ية . مي ترب هذه أول دورة تدر يبو ساعد يف مواصç متخصصة تتع بو حول هذا املوضوع وسوف  تقدÊا الو ي

مترار  ية انقل سـوا سم بفعا لاملعارف بطريقة  ل متل أن هتمت ملوضوعلكفة والكفاءة إىل ا�ول األعضاء األخرى التتت  .حييت 
بار  تارون عىل أساس كوسوف يدير حلقات العمل ممارسون  ناطق أخرى من العامل،  ية و نطقة األفر خممن ا ممل يق

 .خرباهتم يف اýال

شاط  س: 3لنا سناء املؤ هاراتو اتب  ملا

يا لقاء   çي نا هذا حيصلون عىل تعويضات وماكفآت  بدعون األفارقة حىت يو باكن ا سم ئ نمل ناعة ض هم يف  صإبدا . األفالمع
سم سوق ا سمو لت شي تت ومل  برص�ت  نيات وا ل يع تحقة للمؤلفني ئتفل بالغ ا بع وإدارة ا ية  يات غري اك سـ إال آ مل ت ملل تل ف

تخداÊا نفاهتم وا تغالل  سـنظري ا مص تحد�ت الكربى. سـ  بطريقة  عدم القدرة عىل إدارة أصول حق املؤلفلواكن من ا
تصç  .تعددةملااألنظمة حتقق رحبا عرب  ية الفكرية ا ملوr6 يقرتح اختاذ خطوات هتدف إىل ز�دة تدفق حقوق ا مللك

هور تخدمني وا بدعني وا برصية لصاحل ا ية ا تغالل الفعال للحقوق ا مجلال سـ مل ل سمع ملسـ ية .  أيضال تعلقة  يات ا مللكو مل للعمل
برص�ت ويه شلك األساس  يات وا ناعة ا ية لغة يف  تالفكرية أ ل سمع ص تعلقة لمه تلفة ا ملýموعة من املامرسات ا å

تلفة تغالل ا نب �مع مناذج األعامل وأشاكل � با إىل  يص اليت توجد  لرتå سـ جن رس ممارسات وميكن  .جخ تيأن 
يص امجلاعي سمعيامل خالرت تخدامات حمددة  لفاوضات مع دوائر اإلعالم ا تعلق  تعويض املؤلفني ف�  برصي  سـا ي ل ل

ينيتتطلب موافقة وتر عيصا جام ية، يف . خ نظمة اإلدارة امجلا عوإلضافة إىل ذr، فإن  ثرية،بzان م ية  كأفر يه عامد  يق
ناعات القامئة عىل حق املؤلف لصية ا ية ،نب شلك ا با ما  بن وغا ت ية لل يهتالتحتا يع ودمع  تاحة  يدة ا منالو شج تمل لت  .ح

برص�ت، ميار يات وا ناعة ا َويف  ل سمع تجيعدد من احلقوق حتت رقابس لص توىاألفالم  منة  سري متويل ا حملبغرض   تي
سمعي تغالì لا برصي وا سـا بيل. ل بث ا ناك حقوقا أخرى، كحقوق إعادة ا لكغري أن  ل سخه  لن وخطط تعويض ا
تخديما�اخيل نظامت اإلدارة  مسـ و ثانوية، تدار من خالل  تخدامات ا تعويض عن � يقى وحقوق ا ماملو ل سـ ل سـ
ية تطلب . عامجلا تهذه حقوق حمددة  يات فردية، وميكهنا أن تدر تدفقات ف يني ويس  يصا جام معلممارسـهتا موافقة وتر لع خ

برصي سمعي ا متويل القطاع ا لبرية من اإليرادات  ل ترب هذه . لك يس تعو باريمقا ها يف � بغي و تÊمة  عي ضع  .ن

بادوسوف تعرض  تدريب األدوات وا شطة ا ملأ ل يةئ ن ساومة امجلا يص و تاحة للرت ية ا تو عا للم مل جهي نود مبا فهيا، خل لب ا
ية ية الطو منوذ تعاقدية ا عا جل ي. ل يص امجلاعيحو ية  خث ميكن ملامرسات الرت ثقة و يدا يف تعزيز ا منأن تلعب دورا  تل مف

ية  رشوع مييض سـالفكرية، مللكتدفقات اإليرادات القامئة عىل ا ية ملا حمددة وأدوات إلدارة حتتية بنقدما يف تطوير 
تويق ومجع وتوزيع احل ياÜت  ثا ل برصيةلسمعقوق الب بzان ويف  .لية ا ية لا هزة فعال  نا ýنا فاحتتيةبب ثل بور كي،  و، صم

هارات  يسعىسوف  يد ا رشوع إىل دمع تو ملا ح تخدام وز�دة مل يات واملامرسات ا�وية اك سـتطوير املامرسات وفقا  ل للعمل
يع بل ا لباتفاق ما  يةتتناول وسوف . ق تدريب أيضا  شطة ا كيفأ ل تفا ن نجاح يف ا لا ئات اإلذاعة ول احلقوق بشأن هيض مع 

برصية ية ا نة ا بار ذr أداة ملاكحفة القر يص هبا  لوالرت سمع ص لت ع  .خ

شاط هو  هدف من هذا ا لنوا تخدام ول ية � سـالعمل عىل ز�دة فعا رشوعضامن ل تغالل ا مل� ية سـ لسمع للحقوق ا
برصية القا يةلا سعى. مللكمئة عىل حقوق ا ي توسوف  بادرات إىل تو حهذه ا سمعيد تدمل  لفقات اإليرادات يف القطاع ا

برصي يقني القانوين للحقوق املطلوب  لا ية الفكرية وتوفري ا يات القامئة عىل ا سري وز�دة ا لمن خالل  لعمل مللكي ت
يص هبا يفيكام. خالرت هم يف تعزيز اإلحالل الو ظ  بيكالربط يف  ستس مييلشـا تب  قل اإل نا فمكبني  حلق املؤلف و اصكيبور
يات ا برصيةمجلعوا ية ا لألخرى اليت تدير احلقوق ا  .لسمع
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يمي .3 تعراض وا لتق�  سـ

رشوع .1.3 تعراض ا ملاجلدول الزمين ال  سـ

هرا12بعد (عن نصف املدة  سوف يمت إعداد تقرير مرحيل رشوع  )ش  تعراض ا تايم ال ملوتقرير  سـ عند اك¨ل (خ
رشوع رشوع &وتقد ).ملا تاجئ ا ملم  ية إىل ان ية  مننة ا ن لتللج ية الفكرية ملزيد من ا�راسةملع  .مللكوا

رشوع .2.3 يمي ا6ايت  للما  تقل

رشوع ملتاجئ ا نجاح  ن رشوع  بمؤرشات اك¨ل ا تاجئ(مل  )لنمؤرشات ا

نطاقورقة  بو عىل اإلنرتنت راسةا�و لا بحث عىل موقع الو يرش تقرير ا ل  ن

ها عقد حلقات العمل  حلقات معل اخلرباء شاركني  يمي ا لو ي إجيتقي�ملتق  ابا

تدري يص امجلاعيلا  خب يف املوقع عىل الرت
ية  عواإلدارة امجلا

ها ناألشطة تنفيذ  شاركني  يمي ا لو يتقي�ملتق  اب إجيا

بىن  ية لتطوير ا يقات لتحتا هارات وا لتطبوا مل
برصية ية ا لالالزمة إلدارة احلقوق ا  لسمع

تعمل عن بعد يات وبرÜمج ا لإعداد ا  ملهنج

ها طورةقبول األنظمة واألدوات امل  تطبيقو

 

رشوع )هدف( رشوع ) مؤرشات(مؤرش  ملأهداف ا يق هدف ا نجاح يف  ملا حتق مؤرشات (ل
تاجئ  )لنا

ية  تخدام نظام ا سني ا هام يف  مللكاإل سـس حت
برصية ية ا نفات ا متويل ا لالفكرية  سمع لملص  ل

تا�  .هايع وتوزانوإ

بةز�دة  هارات ا شاركني  تخدام ا سـا مل ملكتسـ نفات للم متويل ا ملص  ل
برصية لسمعا تا�لية ا تأكد من ذr ( .هايع وتوزانوإ عن طريق ليمت ا

هر تقربا من انهتاء  تة أ شاركني بعد  يمي يوزع عىل ا يان  يا سـ مل شت تق للب سـ
تدريب  ).لا

يات از�دة  ملعدد ا تلعمل çسمعيص لية الفكرية يف القطاع ا  مللك
توزيع تاج وا تعلق إل برصي ف�  لا ن ي يمت حتديد خط األساس من  (.ل

نطاقل ورقة خال  .)لا

يع حقوق ز�دة  رشوعة  نوات ا لبا مل يةاألفالم لق يمت حتديد  (.يقاألفر
نطاقخط األساس من خالل ورقة   .)لا

ية  امليض فعاO حتتية بنقدما يف تطوير 
ية الفكرية مللكيات القامئة عىل حقوق ا  للعمل

يص ز�دة  ية الفكرية للرت يات القامئة عىل حقوق ا خعدد ا مللك لعمل
ية وممارسات برصية من خالل املفاوضات امجلا ية ا عحلقوق ا ل  لسمع
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هارات  يص وا ملوالرت تعلقةخ سني ملا لتح 
ية عىل  بدعنيلالعائدات املا  يف القطاع ملا

برص سمعي ا لا ناعةل  .لصي وا

باد يذ ا يص امجلاعي و ملالرت نف يةئتخ تو جهي ا يني خط األساس  (.ل تعيمت 
 ).من خالل ا�راسة

ية وتطورز�دة  برصية مبا لتحتية البن ا ية ا يص حلقوق ا لللرت لسمع خ
لتفق مع املعايري ا�وية يةوال سـ�  ،ي نظامت اإلدارة امجلا عمن خالل  . م

يني خط األساس من خالل ا�راسة(  ).تعيمت 

نفات  يذ املطرد لألدوات وقواعد األعامل املالمئة إلدارة ا ملصا لتنف
تفق مع املعايري ا�وي برصية مبا  ية ا لا ي ل يمت حتديد خط (. ةلسمع

نطاقاألساس من خالل ورقة   .)لا
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يذ .4  للتنفاجلدول الزمين 

شاط نة لنا  لسـفرتات أرع ا

ثاين األول  ثالث لا ثاين األول الرابع لا ثالث لا  الرابع لا

نا فات كييل فريق اخلرباء يف بور هامه وصشك ته  مل وممار سـ
يني  يقنتعو  بz يف لك تنسـقاط 

X X X X X X X X 

ية ورقة  نطاق ا نا ية الفكرية يف ملعل مللكتخدام ا سـ
برص�ت يات وا لناعة ا سمع  لص

X        

ية يةعنملاراسة ا�        X  عإلدارة امجلا

ي� وا هرجان األفريقي  لتلانطالق مؤمتر ا س         X فزيونيللمل

يذ تنظمي  ية3تنفو    X  X X   يب حلقات معل تدر

تفاو تدريب يف املوقع عىل ا لا   X X X X X   احلقوقبشأن ض امجلاعي ل

تعمل عن بعد  ق املؤلف املعين حبلإعداد برÜمج ا
برص�ت يات وا ناعة ا تصç به يف  لواحلقوق ا سمع ص  لمل

 X       

تقرير املرحيل عن نصف املدة      X    لا

يمي اخلار(  X        لتقا
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ية الفكري ية وا ية  نة ا رشوع ا مللكتاجئ  من ن للج لتن ملع  ةم

ية   )املوارد خبالف موارد املوظفني(ناملزيا

تلكفة  – 1اجلدول  ئة ا سب  رشوع  ية ا لمزيا حب فن نةمل  لسـوا

ية  سورسي(ناملزيا يلفرنك ا  )ل
تلكفة لئة ا  ف

نة 2014سـنة  2013سـنة   اýموع لسـا

نحاألسفار       ملوا

 50 000  25 000 25 000 املوظفنيÊامت  

 95 000  30 000 65 000 الغرير اسفأ 

نح   183 000  120 000 63 000 ملا

تعاقدية      لاخلدمات ا

 2 000   2 000 املؤمترات 

 10 000  10 000 0 اخلرباءأتعاب  

رش   6 000   6 000 لنا

 65 000  25 000 40 000 1 اخلاصةاتفاقات اخلدمات 

تجارية       لاخلدمات ا

     األ�زة واإلمدادات

     األ�زة 

 25 000  25 000  إلمدادات واملوادا 

 436 000  235 000 201 000 اýموع

 

                                                
رشوع10 000مبلغ صص  خي 1 ند انهتاء ا تقل  يمي ا مل فرنك سورسي  ع سـ ملي  .للتق
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ية  )موارد املوظفني (ناملزيا

تلكفة  - 2اجلدول  ئة ا سب  رشوع  ية ا لمزيا حب فن نةمل  لسـوا

ية  سورسي(ناملزيا يلفرنك ا  )ل
تلكفة لئة ا  ف

 اýموع سـنةلا 2014سـنة  2013سـنة 

ST)  ما يعادلG-4 (50% 350 53 350 53  700 106 

     

 106 700  53 350 53 350 اýموع

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


