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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة األربعون

جنيف ،من  16اإىل  20نومفرب 2020
تقرير مرحلي بشأن الدراسة اخلاصة حبقوق املخرجني املسرحيني

من اإعداد الربوفيسور اإيسودل جاندرو ،جامعة مونرتايل ،والربوفس يور أأنتون سريغو ،أالاكدميية احلكومية الروس ية للملكية
الفكرية
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منذ الاجامتع ا ألخري للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اذلي عقد يف جنيف يف أأكتوبر  2019وقدمنا خالهل
تقريرا مرحليا ،حصلت أأحداث كثرية أأثرت عىل الوترية اليت ميكننا هبا اإجناز هذه ادلراسة .وقد أأبطأأت بعض ا ألحداث جعةل
تقدمنا ،لكنه تس ىن لنا امليض قدما.
وقد اكن جلاحئة كوفيد 19-أأثر كبري عىل الرسعة اليت ميكننا العمل هبا .فبدءا من منتصف شهر مارس ،عىل سبيل املثال ،اكن
من املس تحيل النفاذ اإىل املكتبات القانونية يف مونرتايل .واس مترت هذه احلاةل حىت منتصف أأغسطس .ولفرتة قصرية ،اكن
من املمكن اذلهاب اإىل املكتبات؛ ولكن منذ بداية أأكتوبر ،جيب حتديد أأي وثيقة بدقة قبل أأن يُطلب من أأمني املكتبة
اإحضارها .ومن املربك جدا الكتابة عندما يس تحيل أأو يصعب احلصول عىل الواثئق من أأجل اإجراء أأدىن معلية حتقق .فليس
لك يشء متاحا عىل الإنرتنت ...
ونظرا اإىل أأن ظروف معل مجيع ا ألشخاص قد تغريت جفأأة ،تراجعت أأيضا اإماكنية الوصول الفعيل اإىل ا ألشخاص من أأجل
اإجراء املقابالت معهم .وابلطبع ،بد أأت املقابالت ودلينا عدد كبري مهنا .ولكن جيب القول إانه حىت عندما يمت حتديد ا ألشخاص
من أأجل اإجراء املقابالت ،ل يعين ذكل بشلك تلقايئ أأن يكون دلهيم الرغبة يف التعاون .وابلطبع ،نريد أأن تكون مجموعة من
ا ألشخاص اذلين جنري معهم املقابالت دولية قدر الإماكن؛ ولكن ،كام هو احلال يف أأي جمال ،هناك بعض ا ألوساط اليت
يكون ادلخول اإلهيا أأعرس من غريها ،ويف الوقت ذاته ،اكنت بعض ردود ا ألفعال احرتافية ومفيدة للغاية.
ومكنتنا هذه املقابالت من احلصول عىل شهادات ملموسة من خمرجني مرسحيني وحمامني وخمتلف أأنواع امجلعيات (منظامت
الإدارة امجلاعية ،وجمرد مجعيات همنية ،وما اإىل ذكل) .وتكشف هذه املقابالت عن مجموعة متنوعة من اخلربات :فبعضها
يتعلق ببيئات منظمة للغاية ،بيامن تفصح مقابالت أأخرى عام ميكن اعتباره سعيا تقليداي اإىل احلصول عىل اعرتاف همين مكبدع،
وذكل من خالل الصعوابت اليت تكتنف احلصول عىل ا ألجور والاعرتاف العام.
وعىل سبيل املثال ،فاإن اإحدى املقابالت مع خمرج مرسيح من بدل ل يوجد فيه اعرتاف رمسي بوضعه مكؤلف أأو مؤد تمن عن
بيئة غري رمسية للغاية للعامل املرسيح .وحىت لو اكنت رعاية الرشاكت رضورية لتمكةل مداخيل ش باك التذاكر وتوفري الرواتب
أأثناء التدريبات ،فاإن التغيريات اليت حصلت يف القواعد املالية نتج عهنا عدم رعاية الرشاكت للعروض بعد ذكل .وكثريا ما
يُقال للمخرجني املرسحيني أأنه ل ميكن دفع رواتهبم ألن العرض مل حيقق أأرابحا .وقد تتصف العالقات بني ا ألطراف
ابلغموض ،ألن الشخص ذاته قد يؤدي أأدوارا عديدة (منتج وممثل وخمرج) .وليس دلى اخملرجني والكء أأو نقاابت متثلهم،
وجيب ابلتايل أأن يعمتدوا عىل قدرهتم التفاوضية الشخصية .ومعرفة الطريقة اليت يُعامل هبا اخملرجني املرسحيني يف البدلان
ا ألخرى تعلهم أأكرث وعيا اب ألمور اليت ميكهنم التفاوض علهيا.
ويف بدل أخر يُمنح فيه اخملرجني املرسحيني رمسيا احلقوق اجملاورة مبوجب القانون ،ينخفض الوعي هبذه امحلاية نوعا ما .ول
توجد كذكل منظمة ل إالدارة امجلاعية .ويُنظر اإىل عقد العمل عىل أأنه ا ألداة الرئيس ية للحامية .وقد يصل اإىل عمل خمرج مرسيح
أأن منتج املرسحية حيصل عىل مدفوعات مقابل تسجيل ا ألداء للبث ،لكن أأجره من تكل املعامةل ليس تلقائيا ويعمتد عىل
عقده مع املنتج .واملبادئ التوجهيية اليت تعدها مجعية همنية ما بشأأن احلد ا ألدىن ل ألجور ل تؤيت مثارها دامئا يف املامرسة
العملية .ويُنظر أأحيان اإىل تصدير املنتجات عىل أأنه مسأأةل مثرية ل إالشاكل ،اإذ لن يقوم املنتجون من بعض البدلان ا ألجنبية
"برشاء" اخملرجني املرسحيني مع احلقوق املصاحبة هلم ،لكن املنتجني من هذا البدل س يرصون عىل بيع اخملرجني املرسحيني
دلهيم عند احلصول عىل الإنتاج.
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وقد بد أأت ابلفعل صياغة ادلراسة .و ُحددت النصوص ادلولية والعديد من القوانني الوطنية من أأجل فهم اخللفية املعيارية
احلالية .وجرى ابلفعل حتليل الواثئق ادلولية ،وقُدم هذا التحليل يف اجامتع جلنة الويبو ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة يف  5أأبريل  .2019وكام هو متوقع ،ل تقدم النصوص ادلولية املعيارية اإرشادات واحضة بشأأن حامية حقوق املؤلف
واحلقوق اجملاورة للمخرجني املرسحيني .والترشيعات الوطنية أأو تبلور السوابق القضائية ،يه املوطن اذلي ميكن للمرء فيه
أأن جيد يف بعض ا ألحيان أأسسا حمددة للحامية .ويؤدي يف بعض ا ألحيان غياب التفسريات املهنية للعديد من الترشيعات
الوطنية اإىل صعوبة التأأكد من املعىن ادلقيق للقوانني ونطاقها .ويف حال عدم وجود قواعد قانونية رصحية ،تؤدي العقود  -مع
الكشف املتأأصل فهيا عن صالحيات التفاوض للك طرف  -دورا همام ابلنس بة اإىل ا ألفراد يف حاةل معينة ،ولكهنا ابلاكد تضع
معايري ميكن توس يعها تلقائيا عىل الزمالء.
وودل وجود هذه ادلراسة رد فعل غري متوقع .وكجزء من احتفالت ابذلكرى الس نوية اخلامسة عرشة لتأأسيس معهد
 ،Instituto Autorوهو مركز أأحباث أأسس ته منظمة التحصيل الإس بانية  SGAEاليت تمتتع بصفة مراقب معمتد يف
الويبو ،لكف املعهد أأحد مؤلفي هذه ادلراسة بكتابة ورقة موجزة عن حامية اخملرجني املرسحيني يك تُنرش يف مرشوع نرش
خاص .وحىت هناية عام  ،2020سيبقى املقال متاحا عىل الإنرتنت يف املوقع الإلكرتوين للمعهد يف الرابط التايل
http://www.institutoautor.org/es .ES/SitePages/EstaPasandoDetalleAgenda.aspx?i=2421&s=1&p=1وس ُتجمع مجيع ا ألوراق اليت طلبت
من أأجل هذه املناس بة يف كتاب يف عام  ،2021وس ُيوزع هذا الكتاب ابلنسقني الوريق والإلكرتوين .وكام يتضح يف املوقع
الإلكرتوين احلايل ،تعرض املقالت اليت كتهبا مسامهون ل يتحدثون الإس بانية ابلنسخة ا ألصلية اإىل جانب ترجامهتا اإىل
الإس بانية .وتعين املشاركة يف هذا املرشوع أأن ادلراسة اليت طلبت اإجراءها اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة من املفرتض أأن حتظى بربوز اإضايف (بشلك أأسايس) يف العامل الناطق ابللغة الإس بانية .ومن أأجل عدم رصف الانتباه
عن ادلراسة اليت س تقدم اإىل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،تؤكد الورقة عىل العنارص التارخيية يف تقدير
ماكنة اخملرجني السيامنئيني .ومع ذكل ،ينبغي لبعض ا ألحباث اليت مت اإجراؤها بشأأن هذا النص أأن تد طريقها اإىل ادلراسة
وتضيف منظورا اإىل نتاجئ املؤلفني .وقد أأعطى فريق حق املؤلف يف الويبو موافقته عىل قبول ادلعوة الصادرة عن معهد
.Instituto Autor
وعىل أأساس العمل اذلي مت اإجنازه ابلفعل ،ميكننا القول إان الانهتاء من ادلراسة يف الوقت احملدد قبل الاجامتع احلادي
وا ألربعني للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف عام  2021مدرج يف اإطار اخلطط .ويبقى اإدراج املقابالت يف
التقرير مشلكة صعبة ألنه ل يوجد قامس مشرتك يوحدها .ويتعني كذكل اس تنباط دراسات احلاةل .ونظرا اإىل أأن الويبو قد
شاركت يف هناية الامثنينات يف حتليل همم حلاةل قوانني حق املؤلف نقش وضع اخملرجني املرسحيني ،فاإن ادلراسة اليت يمت
اإجراؤها الن بناء عىل اقرتاح من الاحتاد الرويس جيب أأن تنعش من جديد النقاش ادلويل بشأأن هذه املسأأةل.
[هناية الوثيقة]

