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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018نومفرب  6 التارخي:

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 الدورة السابعة والثالثون
 2018نومفرب  30اإىل  26جنيف، من 

 املسرح خمرجي حقوق محاية عن دراسة إلعداد طرائق العمل املقرتحة
عداد مانة من اإ  الأ
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 ملسرحا رجيخم حقوق محاية

م  من الاحتاد الرويس بشأأن تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح عىل الصعيد  قرتاح مقدما" وثيقة بعنوان الاحتاد الرويسقدَّ

 .2017لؤلف  ي دوراها ااخامةة واللثاث ن املعقود   ي نومفرب ( اإىل جلنة حق املSCCR/35/8" )الوثيقة ادلويل

ن ادلور  الةادسة واللثاث ن للجنة حق امللؤلف واقرت عرض و  ابا ح أأن تعدا اللجنة دراسة عن ذكل الوفد تفاصيل اقرتاحه اإ

ن ادلور   رائق العمل عىلطاللجنة عىل الاقرتاح وطلبت من الأمانة عرض ووافقت وع. املوض ابا عداد ادلراسة املعنية اإ اإ

 الةابعة واللثاث ن للجنة.

عداد ادلراسة. وخبيمن كندا   خبي  تتوىلاملقرتح أأن من و   من الاحتاد الرويس اإ

يزودل غيندوااخبي  فهي  أأما  )دكتوراه  ي  2جامعة ماكغيل وجامعة ابريس  من خترجت مواطنة كنديةويه  – الربوفيةور اإ

ةل القانون( و  وق جبامعة لفكرية وقانون املنافةة  ي لكية احلققانون امللكية ا تدراِّسو . بكيبكنقابة احملام ن   يحاليًا مةجَّ

؛ وتلق  حمارضات  ي عد  جامعات أأجنبية. وتركز حبوهثا عىل حق امللؤلف من منظور مقارن ودويل 1991مونرتايل منذ عام 

 من امللؤلفات املنشور   ي كندا وخارهجا.ولها العديد 

 ج من أأاكدميية موسكو احلكومية للحقوقمواطن من الاحتاد الرويس خترَّ وهو  –وأأما ااخبي فهو الربوفيةور أأنطون سيغو 

. وهو جمال حقوق امللؤلف وحقوق امللكية الفكرية الأخرى  يكريس اليونةكو اجلامع  )دكتوراه  ي القانون( ويتوىل رئاسة 

أأس تاذ مةاعد  ي لكية حق امللؤلف واحلقوق اجملاور   ي معهد الأاكدميية الروس ية احلكومية للملكية الفكرية وهل العديد من 

 امللؤلفات املنشور .

الإنلكزيية م  ترمجة امللخص اإىل خمتلف لغات ابللغة  –صفحة  45و 35س ترتاوح ب ن اليت  –زم  حترير ادلراسة ومن امل

 العمل  ي الويبو.

ور   ي خمتلف دول العامل. وستبحث ادلراسة س بل حامية حقوق خمريج املرسح مبوجب قوان ن حق امللؤلف واحلقوق اجملا

 وستةعى اإىل حتقيق الأهداف التالية:

طار قانوين دويل يطبَّق عىل حقوق خمريج املرسح؛ "1"  وض  اإ

م   ،حتديد نطاق موضوعات امحلاية املعرتف هبا )أأي الأنشطة املشموةل واحلقوق املعنوية والاقتصادية "2"

 الاستشهاد بأأمثةل من دول أأعضاء خمتلفة(؛

من الأحاكم الترشيعية الوطنية  ي ادلول الأعضاء  ي الويبو  ي جمال حامية حقوق  اً اإحصائي وجهيةعينة  مج  "3"

  امللتتة  ي ش ل مادي؛أأشاكل الأداء غيمنح امحلاية القانونية مبا  ي ذكل حامية  خمريج املرسح ورشوط

دراسة ممارسات التطبيق  ي جمال حامية حقوق خمريج املرسح م  بعض ادلراسات الإفرادية اليت تب ناِّ الأنظمة  "4"

 املة تخدمة حاليًا؛

غض النظر عن بحتليل فعالية حامية حقوق خمريج املرسح من أأجل تقيمي جدوى وض  أ لية دولية للحامية  "5"

 .ش ل تكل ال لية
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م ادلراسة ن ادلور  التاسعة واللثاث ن للجنة حق امللؤلف  ي أأكتوبر  وس ُتقدَّ ابا ن 2019اإ ابا م تقرير مرحيل ملؤقت اإ . وس يقدَّ

 .2019ادلور  اللامنة واللثاث ن للجنة حق امللؤلف  ي أأبريل 

 ]هناية الوثيقة[
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