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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 

 والثالثون اخلامسةالدورة 
ىل  13جنيف، من   2017 نومفرب 17اإ

 
 

 الدويلعلى الصعيد  ي املسرحرجخماقرتاح مقدم من االحتاد الروسي بشأن تعزيز محاية حقوق 

عدادمن وثيقة   الاحتاد الرويس اإ
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 ملخص عام

مسأأةل وضع لحئة )اللجنة( يف الويبو  أأن تناقش اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةالوثيقة قرتح ت
 .املرسح خمريجخاصة للقانون ادلويل فامي يتعلق حبقوق 

ىل  ريموي نشاء وضع الاقرتاح اإ صياغة ادلولية القامئة أأو  دخا  تعديتا  ع ى املعاددا ابإ  املرسحخملريج قانوين حمدد اإ
 معاددة دولية جديدة.

 معلوما  أأساس ية

 يوورادلو  المتثيلو  نص املرسحية: املرسيح، ومهنا داءالأ مجيع عنارص حيد تو مبهمة  اخملرج يضطلعيف املرسح احلديث، 
فتام هاممماثةل مل ا يؤدي هماماملرسيح ورمغ أأّن اخملرج . ى املرافقةالصو  واملوس يقو  خري ، ميتكل خمرج الأ  لف للفيملؤ حق املالأ

 .، ول مينح اخملرج املرسيح ذا  احلقاملنتج

ذن منالانتاجا  الغري  س تخدمي وكثريا ما  نفاذ  ، لأنّ هل أأجر دفعودون  اخملرج املرسحية دون اإ الصووك القانونية لتاإ
 ابلوفاءة الاكفية.املنصوص علهيا يف القانون ادلويل والوطين ل تتسم 

 عن داا الأداء طة أأن يعرّب )كأداء( رشي حيةالأعام  املرس احلقوق اجملاورة حتاد الرويس، تغطي ووفقا للقانون املدين لتا
 .ابلوسائل التقنيةسمح ابس تنساخه وتوزيعه صيغة ت ب 

 اشعبيعرضا أأو كة متحر  دىمسريك أأو عرض أأو  يامرسح عرضا ج نتي خشص أأي رسيح )امل  رجابخملالقانون يعرتف و 
 أأداء(.أأداء )مؤلف فنان أأداء مرسيح أ خر( ك  أأو أأيّ 

ىل أأداء يح، صيغة يف  مبارشتعبري يه  املرسيح خرج الأنشطة الإبداعية للمحصيةللوّن و  أأي دون احلاجة اإ
 .تقنية وسائل

 نتاج املرسيحالإ  غطيي قانون جديدرساين  2018يناير  1يف سيبدأأ ،  املرسحريجخم تعزيز حامية حقوقبغية و 
دون الإختا   الحقالعام  هخس تنساابسمح ت  صيغة عنه يف عرّب أأن ي طرت شي ، ولون مثل القانون السابق ةاجملاورحلقوق اب

سمح ابس تنساخه وتوزيعه ابلوسائل صيغة ت (، وكاكل يف يحّ أأداء صيغة ري عنه ب أأي أأنه ميون التعب)ع ى متيزيه امجلهور قدرة ب
 (.جةلمسيف صيغة  أأيالتقنية )

ىل ما س بقو  ضافة اإ نتاج املرسيح احملمي، أأي احلق يف انهتاك حرمة حق  املرسيحرج القانون اجلديد اخمل ، مينحاإ الإ
نتاجه من أأي تشو  ىل ي ريتغي وأأ  هيحامية اإ نتاج أأثناءمنظور استامة  فساد معناه أأو انهتاكاإ ؤدي اإ ( ةحي صيغةالعلين )أأداءه  لإ

 .مسجةلصيغة وأأثناء اس تنساخه يف 

ىل تعريف فناين الأداء ال استناداو  روما بشأأن حامية فناين الأداء ومنتجي التسجيتا  الصوتية  ةاتفاقي يف وارداإ
ّن (، 1996الأداء والتسجيل الصويت )( ومعاددة الويبو بشأأن 1961) البثوديئا   حقوق ين ل يغّطيان املاكور نيالصوفاإ

 .املرسح خمريج

داء ،ومااتفاقية ر من  3للامدة وفقا ف " املمثلون واملغنون واملوس يقيون والراقصون وغريمه من يقصد بتعبري "فناين الأ
شخاص اذلين ميثلون أأو يغنون أأو يلقون أأو ينشدون أأو يعزفون مصنفا  أأدبية أأو فنية أأو يؤدوهنا بصورة أأو بأأخر   .ىالأ
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داء وفنان مينح، اتفاقية رومامن  7للامدة وفقا و  فعا  ال  منعحق  الأ  هبا: يأأذنوان مل تالية اإ الأ

ىل امجلهور أأداهئم ونقهل بث -  دون موافقهتم؛ اإ

 ؛أأداهئم غري املثبت دون موافقهتم تثبيت -

 أأي تثبيت لأداهئم دون موافقهتم: نسخ -

صيل نفسه دون موافقهتم؛ )أأ( ذا أأجري التثبيت الأ  اإ

ذا أأجري  )ب( غراض ختتل النسخاإ غراض اليت وافقوا علهيالأ  .ف عن الأ

 س تحيلوي "فناين الأداء". ها لتعبري رصاحة يف تعريف  ملرسحخمريج ااكر تاتفاقية روما مل  مما س بق، يتضح أأنّ و 
"غريمه من الأشخاص اذلين ميثلون أأو يغنون أأو يلقون أأو ينشدون أأو يف فئة بشلك غري مبارش  خمريج املرسحتصنيف 

 ى".أأو فنية أأو يؤدوهنا بصورة أأو بأأخر يعزفون مصنفا  أأدبية 

 حاكم اتفاقية روما.، كتطّور لأ 1996عام  اعمتد معاددة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت ياكر أأّن و 

دارة  العاملية للملوية الفوريةاملنظمة لكّفت و   .عاددةداه املابإ

داء ويبو عاددة الاملوتعّرف  شخاص اذلين املمثلون واملغنون و بأأهّنم فناين الأ املوس يقيون والراقصون وغريمه من الأ
متثيل أأو بغريه مصنفا  أأدبية أأو فنية أأو أأوهجًا من التعبري الفوللكوري ميثلون أأو يغنون أأو يلقون أأو  .ينشدون أأو يؤدون ابل

 :يف (5ية )املادة مادحبقوق خشصية غري حيتفظ الأداء  نفنا ع ى أأنّ عاددة املوتنص 

ىل أأدائه السمعي احلي وماأأداؤه اليه  سبأأن يطالب بأأن يُن  - جرى تثبيته من أأدائه يف  ابلنس بة اإ
 ؛صوتية تسجيتا 

دائه يوون ضارا بسمعته -  .وأأن يعرتض ع ى لك حتريف أأو تشويـه أأو أأي تعديل أ خر لأ

داء املالية:املوحتدد   عاددة أأيضا حقوق فناين الأ

متتع فنانو الأداء ابحلق الاس تئثاري  :مبا ييليف الترصحي ، أأداهئم غري املثبتة جهفامي يتعلق بأأو  ،ي

 ؛املثبتة ونقلها اىل امجلهورأأوجه أأداهئم غري  بث -

 .وتثبيت أأوجه أأداهئم غري املثبتة -

مت و   يف الترصحي مبا ييل:، املثبتة أأداهئم فامي يتعلق بأأوجه ،تع فنانو الأداء ابحلقي

 ؛أأوجه أأداهئم املثبتة يف تسجيتا  صوتية نسخ -

ع ى سبيل )أأوجه أأداهئم املثبتة يف تسجيتا  صوتية للجمهورعن  نسخغريدا من ال  أأوة النسخة الأصلية اإاتحو  -
 ؛الإنرتنت( عرب املثا ،

يف تسجيتا  صوتية للجمهور تأأجري النسخة الأصلية أأو غريدا من النسخ عن أأوجه أأداهئم املثبتة و  -
غراض  .جتارية لأ
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مبا يف  ،نطاق حقوق فناين الأداءتوّسع ل الصويت معاددة الويبو بشأأن الأداء والتسجي، أأّن اتفاقية رومامع قارنة يتضح ابملو 
نّ واملعاددة يف اتفاقية روماذاهتا يه  قامئة أأحصاب احلقوق ولونّ . بشلك كبري ،املسجل واحلي ينالأداءذكل   ، وابلتايل فاإ

 صطلح "فناين الأداء".غري مشمولني مب املرسح ريجخم

 :الاقرتاح

 هبدف: أأن تس هتل دراسة ةق املؤلف واحلقوق اجملاوراملعنية حب يقرتح الاحتاد الرويس ع ى اللجنة ادلامئة

ط منح امحلاية ورشو  املرسح ريجخم حبامية حقوقفامي يتعلق الوطنية لدلو  الأعضاء الترشيعا  يف  البحث "1"
 ة؛الوجهيالقانونية 

 ؛ةمادي صيغةبأأي  ثبّتالوطنية لدلو  الأعضاء بشأأن حامية الأداء غري امل دراسة الترشيعا  و  "2"

نفاذ يف جما  حامية حقوق خم ممارسا دراسة و  "3"  ؛املرسح ريجالإ

 أأحصاب احلقوقمن موعة داه اجمل ةقيمي ال ليا  املمونة محلايبغية ت  املرسح ريجخمحتليل كفاءة حامية حقوق و  "4"
 ؛ع ى الصعيد ادلويل

نفاذدا؛، و  املرسحريجاية حقوق خمدولية محلالعنارص الرئيس ية ل لية  ووضع "5"  اإ

 واعامتددا. ، املرسحريجخمحقوق بشأأن عاددة منفصةل للويبو م الأسا  املنطقي لصياغة تقيميو  "6"

 ]هناية الوثيقة[


