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ا ألصل :ابلإنلكزيية
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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة اخلامسة والثالثون

جنيف ،من  13اإىل  17نومفرب 2017
اقرتاح مقدم من االحتاد الروسي بشأن تعزيز محاية حقوق خمرجي املسرح على الصعيد الدويل

وثيقة من اإعداد الاحتاد الرويس
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ملخص عام
تقرتح الوثيقة أأن تناقش اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الويبو (اللجنة) مسأأةل وضع لحئة
خاصة للقانون ادلويل فامي يتعلق حبقوق خمريج املرسح.
ويريم الاقرتاح اإىل اإنشاء وضع قانوين حمدد خملريج املرسح ابإ دخا تعديتا ع ى املعاددا ادلولية القامئة أأو صياغة
معاددة دولية جديدة.

معلوما أأساس ية
يف املرسح احلديث ،يضطلع اخملرج مبهمة توحيد مجيع عنارص ا ألداء املرسيح ،ومهنا :نص املرسحية والمتثيل وادليوور
والصو واملوس يقى املرافقة .ورمغ أأ ّن اخملرج املرسيح يؤدي هماما مماثةل ملهام خمرج ا ألفتام ،ميتكل ا ألخري حق املؤلف للفيمل
املنتج ،ول مينح اخملرج املرسيح ذا احلق.
وكثريا ما يس تخدم الغري الانتاجا املرسحية دون اإذن من اخملرج ودون دفع أأجر هل ،أل ّن الصووك القانونية ل إتانفاذ
املنصوص علهيا يف القانون ادلويل والوطين ل تتسم ابلوفاءة الاكفية.
ووفقا للقانون املدين لتاحتاد الرويس ،تغطي احلقوق اجملاورة ا ألعام املرسحية ( أكداء) رشيطة أأن ّ
يعرب عن داا ا ألداء
بصيغة تسمح ابس تنساخه وتوزيعه ابلوسائل التقنية.
ويعرتف القانون ابخملرج املرسيح ( أأي خشص ينتج عرضا مرسحيا أأو عرض سريك أأو دىم متحركة أأو عرضا شعبيا
أأو أأ ّي أأداء مرسيح أخر) كفنان أأداء (مؤلف أأداء).
لون حصيةل ا ألنشطة الإبداعية للمخرج املرسيح يه تعبري مبارش يف صيغة أأداء يح ،أأي دون احلاجة اإىل
و ّ
وسائل تقنية.
وبغية تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح ،سيبد أأ يف  1يناير  2018رساين قانون جديد يغطي ا إلنتاج املرسيح
ابحلقوق اجملاورة مثل القانون السابق ،ولون يشرتط أأن ي ّعرب عنه يف صيغة تسمح ابس تنساخه العام لحقا دون الإختا
يح) ،وكاكل يف صيغة تسمح ابس تنساخه وتوزيعه ابلوسائل
بقدرة امجلهور ع ى متيزيه ( أأي أأنه ميون التعبري عنه بصيغة أأداء ّ
التقنية ( أأي يف صيغة مسجةل).
وإاضافة اإىل ما س بق ،مينح القانون اجلديد اخملرج املرسيح حق حرمة انهتاك الإنتاج املرسيح احملمي ،أأي احلق يف
حامية اإنتاجه من أأي تشويه أأو تغيري يؤدي اإىل إافساد معناه أأو انهتاك ستامة منظور الإنتاج أأثناء أأداءه العلين (صيغة حية)
و أأثناء اس تنساخه يف صيغة مسجةل.
واستنادا اإىل تعريف فناين ا ألداء الوارد يف اتفاقية روما بشأأن حامية فناين ا ألداء ومنتجي التسجيتا الصوتية
وديئا البث ( )1961ومعاددة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ( ،)1996فا ّإن الصوني املاكورين ل ّ
يغطيان حقوق
خمريج املرسح.

فوفقا للامدة  3من اتفاقية روما ،يقصد بتعبري "فناين ا ألداء" املمثلون واملغنون واملوس يقيون والراقصون وغريمه من
ا ألشخاص اذلين ميثلون أأو يغنون أأو يلقون أأو ينشدون أأو يعزفون مصنفا أأدبية أأو فنية أأو يؤدوهنا بصورة أأو ب أأخرى.
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ووفقا للامدة  7من اتفاقية روما ،مينح فنانو ا ألداء حق منع ا ألفعا التالية إان مل ي أأذنوا هبا:
 بث أأداهئم ونقهل اإىل امجلهور دون موافقهتم؛ تثبيت أأداهئم غري املثبت دون موافقهتم؛ نسخ أأي تثبيت ألداهئم دون موافقهتم:( أأ) اإذا أأجري التثبيت ا ألصيل نفسه دون موافقهتم؛
(ب) اإذا أأجري النسخ ألغراض ختتلف عن ا ألغراض اليت وافقوا علهيا.
ومما س بق ،يتضح أأ ّن اتفاقية روما مل تاكر خمريج املرسح رصاحة يف تعريفها لتعبري "فناين ا ألداء" .ويس تحيل
تصنيف خمريج املرسح بشلك غري مبارش يف فئة "غريمه من ا ألشخاص اذلين ميثلون أأو يغنون أأو يلقون أأو ينشدون أأو
يعزفون مصنفا أأدبية أأو فنية أأو يؤدوهنا بصورة أأو بأأخرى".
كتطور ألحاكم اتفاقية روما.
وياكر أأ ّن معاددة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت اعمتد عام ّ ،1996
ولكّفت املنظمة العاملية للملوية الفورية ابإدارة داه املعاددة.

تعرف املعاددة الويبو فناين ا ألداء ب أأهنّ م املمثلون واملغنون واملوس يقيون والراقصون وغريمه من ا ألشخاص اذلين
و ّ
ميثلون أأو يغنون أأو يلقون أأو ينشدون أأو يؤدون ابل متثيل أأو بغريه مصنفا أأدبية أأو فنية أأو أأوهج ًا من التعبري الفوللكوري.
وتنص املعاددة ع ى أأ ّن فنان ا ألداء حيتفظ حبقوق خشصية غري مادية (املادة  )5يف:
 أأن يطالب ب أأن يُنسب أأداؤه اليه ابلنس بة اإىل أأدائه السمعي احلي وما جرى تثبيته من أأدائه يفتسجيتا صوتية؛
 و أأن يعرتض ع ى لك حتريف أأو تشويـه أأو أأي تعديل أخر ألدائه يوون ضارا بسمعته.وحتدد املعاددة أأيضا حقوق فناين ا ألداء املالية:
ي متتع فنانو ا ألداء ابحلق الاس تئثاري ،فامي يتعلق ب أأوجه أأداهئم غري املثبتة ،يف الترصحي مبا ييل:
بث أأوجه أأداهئم غري املثبتة ونقلها اىل امجلهور؛
وتثبيت أأوجه أأداهئم غري املثبتة.

وي متتع فنانو ا ألداء ابحلق ،فامي يتعلق ب أأوجه أأداهئم املثبتة ،يف الترصحي مبا ييل:
 نسخ أأوجه أأداهئم املثبتة يف تسجيتا صوتية؛ و إااتحة النسخة ا ألصلية أأو غريدا من النسخ عن أأوجه أأداهئم املثبتة يف تسجيتا صوتية للجمهور(ع ى سبيلاملثا  ،عرب الإنرتنت)؛
 وت أأجري النسخة ا ألصلية أأو غريدا من النسخ عن أأوجه أأداهئم املثبتة يف تسجيتا صوتية للجمهورألغراض جتارية.
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توسع نطاق حقوق فناين ا ألداء ،مبا يف
ويتضح ابملقارنة مع اتفاقية روما ،أأ ّن معاددة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ّ
لون قامئة أأحصاب احلقوق يه ذاهتا يف اتفاقية روما واملعاددة ،وابلتايل فا ّإن
ذكل ا ألداءين املسجل واحلي ،بشلك كبري .و ّ
خمريج املرسح غري مشمولني مبصطلح "فناين ا ألداء".

الاقرتاح:
يقرتح الاحتاد الرويس ع ى اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة أأن تس هتل دراسة هبدف:
" "1البحث يف الترشيعا الوطنية لدلو ا ألعضاء فامي يتعلق حبامية حقوق خمريج املرسح ورشوط منح امحلاية
القانونية الوجهية؛
" "2ودراسة الترشيعا الوطنية لدلو ا ألعضاء بشأأن حامية ا ألداء غري املثبّت بأأي صيغة مادية؛
" "3ودراسة ممارسا الإنفاذ يف جما حامية حقوق خمريج املرسح؛
" "4وحتليل كفاءة حامية حقوق خمريج املرسح بغية تقيمي الليا املمونة محلاية داه اجملموعة من أأحصاب احلقوق
ع ى الصعيد ادلويل؛
" "5ووضع العنارص الرئيس ية للية دولية محلاية حقوق خمريج املرسح ،وإانفاذدا؛
" "6وتقيمي ا ألسا املنطقي لصياغة معاددة منفصةل للويبو بشأأن حقوق خمريج املرسح ،واعامتددا.
[هناية الوثيقة]

