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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة السابعة والثالثون

جنيف ،من  26اإىل  30نومفرب 2018
طرائق العمل املقرتحة إلعداد دراسة عن محاية حقوق خمرجي املسرح

من اإعداد ا ألمانة
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محاية حقوق خمرجي املسرح

قدَّم الاحتاد الرويس وثيقة بعنوان "اقرتاح مقدم من الاحتاد الرويس بشأأن تعزيز حامية حقوق خمريج املرسح عىل الصعيد
ادلويل" (الوثيقة  )SCCR/35/8اإىل جلنة حق امللؤلف  ي دوراها ااخامةة واللثاث ن املعقود  ي نومفرب .2017
وعرض الوفد تفاصيل اقرتاحه ا اإابن ادلور الةادسة واللثاث ن للجنة حق امللؤلف واقرتح أأن تع اد اللجنة دراسة عن ذكل
املوضوع .ووافقت اللجنة عىل الاقرتاح وطلبت من ا ألمانة عرض طرائق العمل عىل اإعداد ادلراسة املعنية ا اإابن ادلور
الةابعة واللثاث ن للجنة.
ومن املقرتح أأن تتوىل خبي من كندا وخبي من الاحتاد الرويس اإعداد ادلراسة.
أأما ااخبي فهي الربوفيةور اإيزودل غيندو – ويه مواطنة كندية خترجت من جامعة ماكغيل وجامعة ابريس ( 2دكتوراه  ي
تدرس قانون امللكية الفكرية وقانون املنافةة  ي لكية احلقوق جبامعة
القانون) ومة َّجةل حالي ًا  ي نقابة احملام ن بكيبك .و اِّ
مونرتايل منذ عام  1991وتلق حمارضات  ي عد جامعات أأجنبية .وتركز حبوهثا عىل حق امللؤلف من منظور مقارن ودويل؛
ولها العديد من امللؤلفات املنشور  ي كندا وخارهجا.
خترج من أأاكدميية موسكو احلكومية للحقوق
و أأما ااخبي فهو الربوفيةور أأنطون سيغو – وهو مواطن من الاحتاد الرويس َّ
(دكتوراه  ي القانون) ويتوىل رئاسة كريس اليونةكو اجلامع  ي جمال حقوق امللؤلف وحقوق امللكية الفكرية ا ألخرى .وهو
أأس تاذ مةاعد  ي لكية حق امللؤلف واحلقوق اجملاور  ي معهد الأاكدميية الروس ية احلكومية للملكية الفكرية وهل العديد من
امللؤلفات املنشور .
ومن املزم حترير ادلراسة – اليت س ترتاوح ب ن  35و 45صفحة – ابللغة الإنلكزيية م ترمجة امللخص اإىل خمتلف لغات
العمل  ي الويبو.
وستبحث ادلراسة س بل حامية حقوق خمريج املرسح مبوجب قوان ن حق امللؤلف واحلقوق اجملاور  ي خمتلف دول العامل.
وستةعى اإىل حتقيق ا ألهداف التالية:
" "1وض اإطار قانوين دويل يط َّبق عىل حقوق خمريج املرسح؛
" "2حتديد نطاق موضوعات امحلاية املعرتف هبا ( أأي ا ألنشطة املشموةل واحلقوق املعنوية والاقتصادية ،م
الاستشهاد بأأمثةل من دول أأعضاء خمتلفة)؛
" "3مج عينة وجهية اإحصائي ًا من ا ألحاكم الترشيعية الوطنية  ي ادلول ا ألعضاء  ي الويبو  ي جمال حامية حقوق
خمريج املرسح ورشوط منح امحلاية القانونية مبا  ي ذكل حامية أأشاكل ا ألداء غي امللتتة  ي ش ل مادي؛
" "4دراسة ممارسات التطبيق  ي جمال حامية حقوق خمريج املرسح م بعض ادلراسات الإفرادية اليت ِّ اتب ن ا ألنظمة
املة تخدمة حالي ًا؛
" "5حتليل فعالية حامية حقوق خمريج املرسح من أأجل تقيمي جدوى وض ألية دولية للحامية بغض النظر عن
ش ل تكل اللية.
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وس ُتقدَّم ادلراسة ا اإابن ادلور التاسعة واللثاث ن للجنة حق امللؤلف  ي أأكتوبر  .2019وس يقدَّم تقرير مرحيل ملؤقت ا اإابن
ادلور اللامنة واللثاث ن للجنة حق امللؤلف  ي أأبريل .2019
[هناية الوثيقة]

