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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020نومفرب  5 التارخي:

 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 األربعونالدورة 
ىل  16جنيف، من   2020 نومفرب 20اإ

 حبقوق املخرجني املسرحيني تقرير مرحلي بشأن الدراسة اخلاصة
عداد يسودل جاندروالربوفيسور  من اإ اكدميية احلكومية الروس ية للملكية ، أأنتون سريغو، جامعة مونرتايل، والربوفس يور اإ الأ

 الفكرية
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 خالهلوقدمنا  2019منذ الاجامتع الأخري للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، اذلي عقد يف جنيف يف أأكتوبر 

جنازاليت ميكننا هبا  وتريةال عىل تأأثر  ةكثري حصلت أأحداث  ،مرحليا   تقريرا   جعةل  بعض الأحداث وقد أأبطأأت. ادلراسة هذه اإ

 .ا  قدم امليضتس ىن لنا  هلكن ،تقدمنا

من منتصف شهر مارس، عىل سبيل املثال، اكن  بدءا  ف . هبا العملكبري عىل الرسعة اليت ميكننا أأثر  19-جلاحئة كوفيداكن قد و 

ىل  النفاذمن املس تحيل  لفرتة قصرية، اكن و اس مترت هذه احلاةل حىت منتصف أأغسطس. و يف مونرتايل.  يةكتبات القانون امل اإ

ىل املك  أأمني املكتبة  أأن يُطلب من تبات؛ ولكن منذ بداية أأكتوبر، جيب حتديد أأي وثيقة بدقة قبلمن املمكن اذلهاب اإ

حضارها.  جراء أأو يصعب احلصول عىل الواثئق يس تحيل الكتابة عندما  جدا  املربك من و اإ ليس ف أأدىن معلية حتقق. من أأجل اإ

نرتنتعىل متاحا  لك يشء   ... الإ

ىل أأن  نظرا  و  ىل الأشخاص  أأيضا  تراجعت قد تغريت جفأأة، الأشخاص ظروف معل مجيع اإ ماكنية الوصول الفعيل اإ من أأجل اإ

جراء املقابالت نه حىت عندما يمت حتديد الأشخاص اإ بدأأت املقابالت ودلينا عدد كبري مهنا. ولكن جيب القول ابلطبع، و. معهم اإ

جراء املقابالت، من أأجل  كون مجموعة من تابلطبع، نريد أأن والتعاون. رغبة يف ل يعين ذكل بشلك تلقايئ أأن يكون دلهيم الاإ

اليت الأوساط هناك بعض قدر الإماكن؛ ولكن، كام هو احلال يف أأي جمال،  ةدولياملقابالت معهم الأشخاص اذلين جنري 

لهيا أأعرس  احرتافية ومفيدة للغاية.الأفعال بعض ردود اكنت  ،ويف الوقت ذاته، غريها من يكون ادلخول اإ

امجلعيات )منظامت خمتلف أأنواع وحمامني و خمرجني مرسحيني مكنتنا هذه املقابالت من احلصول عىل شهادات ملموسة من و 

ىل ذكلجمرد مجعيات همنية، و الإدارة امجلاعية،  بعضها ف عن مجموعة متنوعة من اخلربات: هذه املقابالت تكشف و (. وما اإ

ىل احلصول عىل  تقليداي   ام ميكن اعتباره سعيا  عت أأخرى مقابال تفصحيتعلق ببيئات منظمة للغاية، بيامن   ،اعرتاف همين مكبدعاإ

 والاعرتاف العام. الأجوراحلصول عىل اليت تكتنف من خالل الصعوابت وذكل 

ن عىل سبيل املثال، و  حدى املقابالت مع خمرج مرسيح من بدل ل يوجد فيه اعرتاف رمسي بوضعه مكؤلف أأو فاإ عن تمن  مؤد  اإ

ش باك التذاكر وتوفري الرواتب مداخيل حىت لو اكنت رعاية الرشاكت رضورية لتمكةل و بيئة غري رمسية للغاية للعامل املرسيح. 

ن التغيريات  ما  وكثريا  . بعد ذكل لعروضلالرشاكت نتج عهنا عدم رعاية يف القواعد املالية اليت حصلت أأثناء التدريبات، فاإ

الأطراف العالقات بني  وقد تتصف. حيقق أأرابحا  أأنه ل ميكن دفع رواتهبم لأن العرض مل لمخرجني املرسحيني يُقال ل

، متثلهم  والكء أأو نقاابتنياخملرجليس دلى و خمرج(. و  ممثلو )منتج عديدة  ا  أأدوار قد يؤدي ذاته لأن الشخص ابلغموض، 

يف البدلان الطريقة اليت يُعامل هبا اخملرجني املرسحيني  ومعرفةأأن يعمتدوا عىل قدرهتم التفاوضية الشخصية. ابلتايل وجيب 

 .االتفاوض علهيابلأمور اليت ميكهنم علهم أأكرث وعيا  ت الأخرى 

ل وما.  الوعي هبذه امحلاية نوعا   ينخفض احلقوق اجملاورة مبوجب القانون، رمسيا  فيه اخملرجني املرسحيني منح يُ  بدل أ خر ويف

ىل عقد العمل عىل أأنه الأداة الرئيس ية للحامية. و اعية. امجلدارة لالإ منظمة كذكل توجد  ىل عملقد و يُنظر اإ خمرج مرسيح  يصل اإ

ويعمتد عىل ا  أأن منتج املرسحية حيصل عىل مدفوعات مقابل تسجيل الأداء للبث، لكن أأجره من تكل املعامةل ليس تلقائي

يف املامرسة  ا  دامئ تؤيت مثارهابشأأن احلد الأدىن للأجور ل ما  مجعية همنية تعدهااملبادئ التوجهيية اليت و عقده مع املنتج. 

ىل تصدير املنتجات عىل أأنه  يُنظر أأحيان  و العملية.  ذاإ شاكل، اإ لن يقوم املنتجون من بعض البدلان الأجنبية  مسأأةل مثرية لالإ

اخملرجني املرسحيني ، لكن املنتجني من هذا البدل س يرصون عىل بيع املصاحبة هلممع احلقوق اخملرجني املرسحيني "برشاء" 

نتاج.دلهيم   عند احلصول عىل الإ
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النصوص ادلولية والعديد من القوانني الوطنية من أأجل فهم اخللفية املعيارية  وُحددتقد بدأأت ابلفعل صياغة ادلراسة. و 

يف اجامتع جلنة الويبو ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق  التحليلهذا  وقُدم ،ابلفعل حتليل الواثئق ادلولية وجرىاحلالية. 

رشادات واحضة املعيارية . وكام هو متوقع، ل تقدم النصوص ادلولية 2019أأبريل  5اجملاورة يف  حامية حقوق املؤلف بشأأن اإ

فيه ميكن للمرء يه املوطن اذلي ة، السوابق القضائي تبلورالترشيعات الوطنية أأو و . للمخرجني املرسحيني واحلقوق اجملاورة

الترشيعات من املهنية للعديد التفسريات غياب يف بعض الأحيان يؤدي و حمددة للحامية.  ا  أأسسيف بعض الأحيان أأن جيد 

ىل صعوبة التأأكد من املعىن ادلقيق للقوانني ونطاقها.  مع  -العقود  تؤديعدم وجود قواعد قانونية رصحية،  حاليف والوطنية اإ

ىل ا همام   دورا   -عن صالحيات التفاوض للك طرف  املتأأصل فهيالكشف ا  تضعلأفراد يف حاةل معينة، ولكهنا ابلاكد ابلنس بة اإ

 .الزمالءعىل  ا  معايري ميكن توس يعها تلقائي

لتأأسيس معهد ذلكرى الس نوية اخلامسة عرشة ابكجزء من احتفالت و وجود هذه ادلراسة رد فعل غري متوقع.  وودل

Instituto Autor وهو مركز أأحباث أأسس ته منظمة التحصيل الإس بانية ،SGAE  مراقب معمتد يف بصفة اليت تمتتع

يف مرشوع نرش  يك تُنرشاخملرجني املرسحيني عن حامية  موجزةأأحد مؤلفي هذه ادلراسة بكتابة ورقة  لكف املعهد الويبو،

يف الرابط التايل املوقع الإلكرتوين للمعهد  يفالإنرتنت  عىل ا  املقال متاحسيبقى ، 2020حىت هناية عام و خاص. 

-http://www.institutoautor.org/es

ES/SitePages/EstaPasandoDetalleAgenda.aspx?i=2421&s=1&p=1 . طلبت مجيع الأوراق اليت ع ُتجم  س  و

 املوقع يفكام يتضح و الوريق والإلكرتوين. ابلنسقني ، وس ُيوزع هذا الكتاب 2021هذه املناس بة يف كتاب يف عام من أأجل 

ىل جانب ترجامهت ابلنسخةعرض املقالت اليت كتهبا مسامهون ل يتحدثون الإس بانية تاحلايل،  الإلكرتوين ىل  االأصلية اإ اإ

جراءها  طلبتتعين املشاركة يف هذا املرشوع أأن ادلراسة اليت و الإس بانية.  اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اإ

ضايف )بشلك أأسايس( يف العامل الناطق ابللغة الإس بانية. بربوز حتظى من املفرتض أأن اجملاورة  من أأجل عدم رصف الانتباه و اإ

ىل  اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، تؤكد الورقة عىل العنارص التارخيية يف تقدير عن ادلراسة اليت س تقدم اإ

جراؤها ينبغي ل . ومع ذكل، اخملرجني السيامنئينيماكنة  ىل ادلراسة أأن تد هذا النص بشأأن بعض الأحباث اليت مت اإ طريقها اإ

ىل  وتضيف منظورا   معهد ق املؤلف يف الويبو موافقته عىل قبول ادلعوة الصادرة عن أأعطى فريق حوقد نتاجئ املؤلفني. اإ

Instituto Autor. 

جنازه ابلفعل، ميكننا القول و  جامتع احلادي احملدد قبل الان الانهتاء من ادلراسة يف الوقت اإ عىل أأساس العمل اذلي مت اإ

طار اخلططيف  مدرج 2021والأربعني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف عام  دراج و . اإ املقابالت يف يبقى اإ

ىل أأن الويبو قد  ونظرا  دراسات احلاةل. ويتعني كذكل اس تنباط . االتقرير مشلكة صعبة لأنه ل يوجد قامس مشرتك يوحده اإ

ن ادلراسة اليت يمت اخملرجني املرسحينيوضع  نقشيف حتليل همم حلاةل قوانني حق املؤلف الامثنينات  يف هنايةشاركت  ، فاإ

جراؤها ال ن بناء  عىل اقرتاح من الاحتاد الرويس جيب أأن   النقاش ادلويل بشأأن هذه املسأأةل.من جديد  تنعشاإ

 

 ]هناية الوثيقة[
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