
 المرسحيي    مخرجي   حقوق ال عندراسة 

غومن إعداد   األستاذة إيسولد جاندرو واألستاذ أنتون سي 

 ل  معملخص 
 
 

خالل الدورة الخامسة والثالثي   للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة التابعة للمنظمة العالمية 
قدت، الفكريةللملكية 

ُ
ي ع

ة من  الت  ي الفي 
 
ي جنيف ف

 
اًحا  ،2017نوفمير  17إىل  13ف تعزيز حماية بشأن قدم االتحاد الروسي اقي 

حمايتهم من اختالف  إىل المخرجي   المرسحيي    وضعإزاء  الشاغلهذا  وُيعزى. الدوىلي  عىل الصعيد  يي   المرسح مخرجي   الحقوق 
ي أداء عىل وجه التحديد كمؤلفي   بينما يفضل البعض اآلخر اعتبارهم تحميهم بعض البلدان ف بلد إىل آخر. 

العديد من  كما أن  . فنان 
يعاتها الخاصة بحق المؤلف معنهأحكام محددة  لديها  تليس البلدان ي ترسر

 
ي أو عىل  موبالتاىلي يعتمد وضعه ،ف

عىل التفسي  القضان 
ا من حقيقة أنه ال  التفاوتينبع هذا و  االتفاقات التعاقدية. 

ً
 من أجلعىل وجه التحديد  مشي  إليهيوجد اتفاق دوىلي يالكبي  أيض

ي هذا الصدد  وضع معيار 
 
 . بعض القواعد( تتضمن قد  قليميةاإلتفاقات اال  كانت  وإن )حت   ف

ي األداء،المرسحيون نو خرجمال ويعتير 
الكتاب المرسحيون  ،وسطاء بي   المؤلفي   )عىل سبيل المثال ، مثلهم مثل فنان 

ا وهم  . من ناحية أخرى والجمهور  من ناحية مؤلفو األوبرا( أو
ً
ا معقد

ً
النتيجة  تتبلور بفضل جهودهم ومواهبهم ف ،يؤدون نشاط

كلّيةالفنية 
ُ
ي تعير عن الفكرة الشاملة لجميع عنارص العمل.  ال

  الت 
ُ
؛دون وينّس يوّح  موه  وهم قون جهود الممثلي   والفناني   والملحني  

ي أو أي مصدر أوىلي آخر عىل أساسه  ي اختيار األزياء  وهم يؤدوناإلنتاج؛  يقوميفرسون المصدر األدنر
 الموسيق  و دوًرا مهًما ف 

ا(
ً
ي األداء. عنارص الصوت وال وكذلك ،)أحيان

ي هذا الصدد و ضوء ف 
نشاط المخرج المرسحي إىل حد كبي  عمل مخرج  يشبه ،ف 

 وكذلك إبداعات مصممي الرقصات.  ،حق المؤلفالذي يتمتع نشاطه الفكري بحماية  ،السمعي البرصي المصنف

ي أنشطة مع  المخرجي   المرسحيي   تتشابه أنشطة و   ولكن ،فاهيمية المصنفات السمعية البرصية من الناحية الممخرحر
 بحماية  الصنف األخي  يتمتع

ً
ي حقيقة أن أنشطة و  الفكري.  هنشاط ناتج فيما يخص حق المؤلفعادة

يكمن االختالف الرئيسي ف 
ي  ي واحد  األفالم مخرحر

ي موضوع حماية فت 
ا  استنساخهوالذي يمكن  ،السمعي البرصي المصنفأي  ،تتجسد ف 

ً
ي  ،الحق

وأداؤه ف 
ي شكله المادي.  ،األماكن العامة

 وما إىل ذلك دون أي تغيي  ف 

ي أواخر الثمانينياتو
ي تحكم موضوعات  ،ف 

اء تقاريرها إىل الويبو واليونسكو بشأن المبادئ الت  قدمت لجنة من الخير
ي  وبقراءة. والحقوق المجاورة حماية حق المؤلف

ي  أعدتالوثائق المختلفة الت 
المخرجي   وضع  يتضح أن ،1المناسبة تلكف 

ا المعضلة تضمنت ،وكما هو متوقع ،خضع للنقاشقد  لمرسحيي   ا
ً
ي ذلك الوقت أيض

ي  المتمثلة المناقشات ف 
التعارض بي   حق  ف 

 لم يتم التوصل إىل نتيجة قاطعة. و  . المؤلف والحقوق المجاورة

ي هذه الدراسة القيام باألنشطة التالية: 
لب من مؤلق 

ُ
 وقد ط

ق عىل  "1" ي دوىلي يطبَّ
 ؛يي   المرسح مخرجي   الحقوق وضع إطار قانون 

ي مجال حماية حقوق  نموذجيةجمع عينة  "2"
ي الويبو ف 

ي الدول األعضاء ف 
يعية الوطنية ف   مخرجي   المن األحكام الترسر

ي شكل مادييي   المرسح
ي ذلك حماية أشكال األداء غي  المثبتة ف 

وط منح الحماية القانونية بما ف  ، ودراسة ممارسات وشر
ي مجال حماية حقوق 

ي االالتطبيق ف   ؛يي   لمرسحمخرحر

  الحاالت دراسات إعداد بعض  "3"
ً
ي تبي ِ  األنظمة المستخدمة حاليا

ي ذلك دراسة  ،الت 
استعراض  حولواحدة  حالةبما ف 

  يتضمن متجول
ً
 لحدود؛ل ا برً اع ا نشاط

                                                 
كة بي   الويبو واليونسكو، "المصنفات الدرامية والرقصية والموسيقية" 1

اء الحكوميي   المشي  ية وتقرير لجنة الخير ، باريس، وثيقة تحضي 
اء الحكوميي   المعنية بتقييم وتجميع المبادئ المتعلقة بمختلف فئات 185حق المؤلف   23( 1987، )1987مايو،  15 -11 ؛ لجنة الخير

مذكرة أعدتها  -م وتجميع المبادئ المتعلقة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يتعلق بمختلف فئات المصنفات وتقييالمصنفات، 
ي 
، الجزء الثان  وع المبادئ -األمانتي   اء الحكوميي   المعنية 445المؤلف   24( 1988، )1988يوليو،  1 -يونيو  27، جنيف، مرسر ؛ لجنة الخير

 24( 1988، )1988يوليو  1 -يونيو  27، جنيف، تقرير اعتمدته اللجنةالمتعلقة بمختلف فئات المصنفات، بتقييم وتجميع المبادئ 
 . 506المؤلف  حق



2. 

 

 

ي قد تحتاج إىل مزيد من الدراسة "4"
حات القائمة ،تحديد نطاق القضايا المحتملة الت  وتقييم  ،وتحليل الحلول أو المقي 

 آلية دولية أخرى للحماية. جدوى وضع 

ي مجموعة مختارة من البلدان وتستعرض
 
ز و  ،الدراسة األنظمة القانونية الحالية ف ي يتمتع  تير

النطاق الواسع للحماية الت 
ي الدوىلي الذي تو  . المخرجون المرسحيونبها 

 هذه اللمحة تىلي ثم هذه األنظمة الوطنية.  يضمتضمن لمحة موجزة عن اإلطار القانون 
ي  مقابالتالنتائج 

 المخرجي   المرسحيي   نقل الواقع اليومي لحماية  بمقدورهمكان مع مختلف أصحاب المصلحة الذين  أجريت  الت 
ي بلدانهم. اعدم وجودهذكر )أو 

 
 الخالصةوأعدت . للمخرجي   المرسحيي   الجزء من الدراسة عىل البيئة التعاقدية  ذلكيركز و ( ف

 هذه المعلومات.  المستنبطة من كلضوء عىل المالحظات تسلط البطريقة 

 

  بلدان مختارة المرسحيي    مخرجي   القانونية الحالية لحماية حقوق ال. األنظمة 1الجزء 
 
 ف

منح بناء عليه ساس األ  يختلف
ُ
ي حالة منحها ـ المخرجي   المرسحيي   حماية الذي ت

 
ا من بلد إىل آخر.  ـ ف ً ا كبي 

ً
ي ف اختالف

ق 
ي  حق المؤلفقد يمنحهم قانون  ،بعض البلدان

ا خاصة إما كمؤلفي   أو كفنان 
ً
تغال وكينيا و . أداء  حقوق ي السنغال والير

 
عىل سبيل  ،ف

. ومع ذلك ،المثال ف القواني   الوطنية بهم كمؤلفي  
منح الحقوق  ،تعي 

ُ
ي االتحاد الروسي وكازاخستا المجاورةت

 
ن وجمهورية ف

ستان وبيالرو  غي   ك  قاسمالمستحيل العثور عىل من و واليابان.  سقي  ي مشي 
 
 مبعض القواني   تدرجهفكل هذه األحكام.   يتكرر ف

ي ترتبط  فيعالج البعض اآلخر  أما أي قاعدة محددة.  أن يصاحب ذلك وضع دون المناسبةضمن الفئة  وحسب
بعض الصعوبات الت 

 بحمايتهم
ً
ي  أداء العروضحقيقة أنه يمكن  و أ ،ةمدة الحمايأو  ،قواعد الملكيةأو  ،العروض المرسحيةتثبيت ك  ،عادة

 
ي  آن واحد ف

 
ف

ي الحق  تحديد  و أ ،أماكن مختلفة
 
ي حالتهم المنطبق السالمة ف

 
 . ف

ي حالة عدم
ا   المخرجي   المرسحيي   اإلشارة إىل وف 

ً
ي  بتات

ي العديد من البلدان،  ،حق المؤلفقانون ف 
 فإنهم كما هو الحال ف 

ي أنشطته المتضمنة العنارص  ماهية كم عىل فهما تساعد قرارات المحو  . ستيضاح وضعهمال  المحاكم إىل يلجؤونقد 
ي  مف 

 قد الت 
ي توضيح المحاكم تساعد  قد  ،من ذلك النقيضوعىل  . مجاور الحماية بموجب حق المؤلف أو بموجب حق  منح تؤدي إىل

ا ف 
ً
أيض

 حماية رسمية من نوع ما.  الحصول عىل وبالتاىلي تحديد العقبات القائمة أمام -من أي نوع  -سبب عدم منح أي حماية رسمية 

ف بوقد وضعت  ا يعي  ً ي فرنسا تفسي 
 للمناظر العام  بالتكوينتعلق ي اإلخراجكمؤلفي   ألن   المخرجي   المرسحيي   المحاكم ف 

ة  ؛ باإلضافة إىلوخروجهم وكيف يترصفون الممثلي   كيفية دخول و ووضعها؛  االكسسواراتواختيار  إعدادات المرسحطبيعة و  نير
ي ألمانيا و. 2وإيقاعه الممثلي    كالم

ي األداء ب المخرجي   المرسحيي    يشّبههذه المسألة مصحوًبا بتفسي   الذي تناولكان القرار   ،ف 
 ،فنان 

ا كمؤلفي    المخرجي   المرسحيي   بإمكانية حماية  عىل درايةحت  لو كانت المحكمة 
ً
ي إيطاليا و. 3أيض

 اكممن قرارات المح خليط ثمة ،ف 
ي تخلقوالمبادئ ا

اف إىل تميلبيئة  لقضائية الت  ي  ي   كمؤلف  بهم االتجاه نحو االعي  ي تحويل الشكل األدنر
بسبب العمل المتضمن ف 

ي إىل أداء منطوق وُممثل
كر  . يعتير تحويًرا ل يأو ألن هذا التحو  4والفت 

ُ
: ا يتعلق بتأليفه العروض المرسحية فيما جانب آخر عن  وذ

ي تشكل  المخرج المرسحي جماعية" نتيجة للتنسيق من قبل  مصنفاتيمكن االدعاء بأنها "حيث 
إخراجه لجميع العنارص الت 

 ُينسر   ،وما إىل ذلك التمثيىلي  األداءو واألزياء واإلضاءة والحركات  وإعدادات المرسحالنص والموسيق   توحيد من خالل ف. المرسحي 
ا  المخرج المرسحي 

ً
  مصنف

ً
ي شكله األساسي  المصنفوهو " ا جديد

 ف 
ّ
  " أو "األداء"ىالمؤد

ً
ا إال بفضل إبداع وهو ما لم يكن ممكن

 5. المخرج المرسحي 

ي بلدان و 
يعاتها عىل أنها  أنها  إما  هي  حق المؤلفالمحاكم ف  ي تفسي  ترسر

ددة ف   لمخرجي   المرسحيي   احماية ل أسس مي 
ي الواليات المتحدةصدر نسبًيا  قرار حديثهو  استفاضةالقرار األكير ويعتير منها القيام بذلك.  لم ُيطلب أنه يبدو  أو

ي قضية ف 
 ف 

غاترويد برودز ي  ،والتثبيت مرة أخرى ،كانت األصالةو . المسألةحسم يلكنه لم و  ،6أينهورن ضد مي 
 . التعليلمن العنارص األساسية ف 

ي المملكة المتحدة وكندا و
وا  ههذ مختلفونتناول مؤلفون وقد  ،لصالح حمايتهم قاطعةبيانات  ثمةال يبدو أن  ،ف  ّ

 -القضية وعير
اضية –بعبارات دقيقة للغاية  ي الهند ويعتير . 7عن إيجابيات وسلبيات قضية افي 

ي المناقشات ف 
ا عنرًصا مهًما ف 

ً
التثبيت أيض

 وجامايكا. 
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3. 

 

 

 المخرجي   المرسحيي   . االتفاقيات الدولية الحالية وحماية حقوق 2الجزء 

وبطبيعة  ،1996ومعاهدات الويبو لعام  ،واتفاقية روما  ،واتفاق تريبس ،اتفاقية برن -االتفاقات الدولية المعيارية إن 
فإن الشمولية النسبية  ،ومع ذلك . للمخرجي   المرسحيي   ال تقدم أي مساعدة  ،الحال معاهدة بيجي   بشأن األداء السمعي البرصي

ي تمنح الدول 2)2ذلك إىل المادة  ويرجع التعليقات األكير صلة بوضعهم.  يوفر التفاقية برن تجعلها النص الدوىلي الذي 
( الت 

 الحماية.  منح المصنفات من أجل اإللزام بتثبيت األعضاء خيار 

ا لتلك الخاصة بتصميمات الرقصاتو 
ً
ي  المصنفاتهي و  ،يثي  تطبيق معيار التثبيت قضايا مشابهة جد

غالًبا ما تخضع الت 
ط ي و ذا الغرض. له المصنفاتفئات قليلة فقط من تحديد  تثبيت محدد عند  لرسر

 
يمكن العثور عىل تثبيت تصميمات الرقصات ف

ي ال األساليبأي  ،لتدوينلأنماط مختلفة 
 
ا إىل"تدوين" الحركات مستخدمة ف

ً
ي تمثل الحركات.  استناد

ف بها الت   بعض المعايي  المعي 
ي الذي يتحقق من خالل الحرك وجود وثيقة مكتوبة تعتير لذلك من الممكن تصور و 

 من أشكال التثبيت للتعبي  الفت 
ً
ومن . اتشكال

عىل أنه معادل للتثبيت المكتوب  عرض مرسحي لكل  المخرج المرسحي الذي يعده  دفي  السيناريو المرسحي يمكن النظر إىل ثم، 
ي تتمتع بحماية و  اتالرقص لمصنفات

 فإن ما يجعل المقارنة أقل  ،ذلك ومع هذا النوع من التثبيت.  بفضل حق المؤلفالت 
ً
 اكتمال

ي تشكل 
 دالالت بشأنقد تتضمن فهي أكير من حركات الممثلي   عىل المرسح ما هو تتعلق ب المرسحي  اإلخراجهو أن العنارص الت 

ي أن و  إلخ.  ،أو المؤثرات الصوتية ،استخدام الموسيق   و أ ،اإلضاءة و أ ،أو إعدادات المرسح ،األزياء 
دفاتر السيناريو هذا ال يعت 

طبيعة المصنف المراد تثبيته. وهذا مع  المصنفيجب أن يتناسب أسلوب تثبيت  ، ولكنال يمكن اعتبارها عنارص تثبيتالمرسحي 
 من أشكال التثبيت  المرسحي يمكن أن تكون التسجيالت السمعية البرصية لألداء ف ،بالنسبة لتصميم الرقصات هو الحال

ً
شكال

ي هو الشكل الوحيد المسموح به للتثبيت. عندما ال يكون الت جميع عنارص  أن تلتقطيمكن لهذه التسجيالت من ثم و ثبيت الكتانر
ي أدرجها  العرض المرسحي 

ي  المخرج المرسحي الت 
 
ي الحذر عند و  . عمله اإلبداعي ف

هذه التسجيالت السمعية  تحديد ماهيةيجب توح 
 :  "ث حيالبرصية ألن التسجيل نفسه يمكن أن يحقق غرضي  

ً
اقد يكون تسجيًل

ً
ا المراقبة(بحت ي تنتجها كامي 

 ،" )عىل غرار الصور الت 
 و 

ً
ا تسجيًل

ً
ي إىل مستوى قد يكون أيض

ي بسبب األصالة ال المصنفيرتق 
ي عملية التصوير. وهكذا تتمتع المتضمنة سينمان 

ف 
ي مع ال المصنف تجتمع فيها صفةالتسجيالت من النوع األخي  بوضع مزدوج حيث 

تسجيل العرض المرسحي  صفةسينمان 
 تثبيته.  بغرض

هذا هو و ال تتناول بعض االتفاقات التجارية قواعد الملكية الفكرية عىل اإلطالق.  ،االتفاقات اإلقليمية وفيما يخص
كوسور(الحال مع  كة لبلدان أمريكا الجنوبية )مي 

ق آسيا  ،السوق المشي  واتفاق منطقة  ،واتفاق التجارة الحرة لرابطة أمم جنوب شر
والجماعة  ،واتفاق التجارة اإلقليمية والتعاون االقتصادي لجنوب المحيط الهادئ )سبارتيكا( ،التجارة الحرة لجنوب آسيا )سافتا(

كة بشأن حق المؤلف والحقوق  - 351مثل القرار رقم  ،اتفاقات التجارة اإلقليمية األخرىأما  . الكاريبية )كاريكوم( األحكام المشي 
اكة عير المحيط الهادئ لعام  ،)اتفاق قرطاجنة( (1993ديسمير  17جاورة )الم ي للرسر االتفاق و  ،2018واالتفاق الشامل والتدريجر
 متعلقة بالملكية الفكرية تكون متضمنةقد  فهي  ،(كوزما) 2018الواليات المتحدة والمكسيك لعام و  كندا   بي   

ً
لكنها ال  ،فصول

ي لعام و  . يي   المخرجي   المرسحمسألة  تشي  إىل
 . المخرجي   المرسحيي   إىل  1977ال يشي  اتفاق بانع 

ي األسيويمعاهدة االتحاد االقتصادي  وثمة استثناء جدير بالذكر وهو  مرفقها من  6المادة ف. 2014لعام  األورونر
ي األداء" الذي ت ،"بروتوكول حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية" ،26 رقم

ا لمصطلح "فنان 
ً
 ي   المخرجيشمل قدم تعريف

ا المرسحيات ) مخرجو : "يي   المرسح ا أو نوعً ا متنوعً
ً
ا للدم أو عرض

ً
ك أو عرض ا مرسحًيا أو عرض سي 

ً
األشخاص الذين أخرجوا عرض

(". وبالتاىلي  فيهي ي يتكون منها هذا االتحاد االقتصادي ،آخر من األداء الدرامي أو الي 
 مثل أرمينيا وبيالروس ،فإن البلدان الت 

ستان واالتحاد الروسي  غي   باعتبارها أساًسا لوجود  المخرجي   المرسحيي   أنشطة  تصنيفتوافق عىل  ،وكازاخستان وجمهورية قي 
 حقوق مجاورة لصالحهم. 

 

 لعقودل العامة هميةاأل –. المقابالت 3الجزء 

إلدارة لومنظمات  ،المخرجي   المرسحيي   ثل وجمعيات تم ،حمديري مرس مخرجي   مرسحيي   و مع  أجريت مقابالت
ا من الممارسات وقد أبرزت المقابالتالجماعية. 

ً
ي الرسمي والحماية أنه و  ،مجموعة واسعة جد

اف القانون  ال يوجد ارتباط بي   االعي 
ي جميع الحاالت والفعالة. 

ي  أساسًيا  ا عنرصً يعتير التفاوض عىل العقود  تبي   أن ،ف 
تعزيز الدعم  من الممكنتبي   أن و  . أنشطة هؤالء ف 

 وكشفت ثمة بلدان ال توجد فيها هذه الجمعيات. ولكن  ،جمعية من نوع ما تمثل حقوقهم ثمة تهذه المفاوضات إذا كانبشأن 
ي أجريت المناقشات

ازيل واألرجنتي   والصي   وإيطاليا أن الوعي الشخصي بما يمكن  كوت ديفوار مع أشخاص من   الت  يا والير ونيجي 
ي البالد.  مخرجتفاوض بشأنه كال

 مرسحي ال يقل أهمية عن بيئة حق المؤلف العامة ف 

ي تحسي    وجود جمعية من نوع ما سيساعد  من الواضح أنو 
ي الف 

واحدة من الجمعية  تلكقد تكون و مفاوضات. أدائهم ف 
 : ا يجتمع منظمات إدارة جماعية.  و أجمعيات مهنية إما نوعي  

ً
ي   هذان النموذجانوأحيان

مقدار ما يمكن أن  كيان واحد. ويتفاوتف 
. ف ي  ،المهنية الجمعياتيبدو أن بعض تقدمه الجمعية من مساعدة بشكل كبي 

وكوريا الجنوبية  هنغاريا مثل تلك الموجودة ف 
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ي الواليات المتحدة )جمعية  بالمقارنةتقدم القليل من المساعدة ألعضائها  ،واليابان
 
 حيي   المخرجي   المرس مع تلك الموجودة ف

ي ومصممي الرقص( والمملكة المتحدة )
(  ،(إيكويت  ي كندا )جمعية إنصاف الممثلي   الكنديي   واتحاد الفناني  

 
 تلكحيث تتمتع وف

.  الجمعيات ي تمثل و  بنفوذ كبي 
ي توفر لهم الحماية  المخرجي   المرسحيي   توجد منظمات اإلدارة الجماعية الت 

ي البلدان الت 
 
ف

ستان؛ ولكن تجدر اإلشارة إىل أن  حاد الروسي وكازاخستان وبيالروسمثل إسبانيا واالت ،القانونية الرسمية غي   المخرجي   وأرمينيا وقي 
ي فرنسا عىل الرغم من عدم تأكيد وضعهم  لحقوق اتمثيلهم من قبل منظمة إدارة جماعية  يجري المرسحيي   

 
 كأصحابلمؤلفي   ف

 بموجب القانون.  حق المؤلفل

ي الممارساتعىل الرغم من و 
 
 الشواغل ضمنمرتبة عالية عموًما للحدود ال تحتل  عابرةال لحاالت ا إال أن ،التنوع الكبي  ف

ي أعرب عنها 
نتو . المخرجون المرسحيونالت  ايد الوعي بسبب اإلني  اد "التقليدي"  ،يي   يثي  بالفعل  لإلنتاجاتلكن التصدير/االستي 
ي  واغلش

ي الحاالت الت 
 
ي بالدها وعىل  اإلنتاجاتالوطنية فرض قواعدها عىل  الجمعياتبعض  فيها  طيعتست ف

 
 إنتاجاتها األجنبية ف

ي تسافر إىل الخارج. 
 الت 

 

 المخرجي   المرسحيي   مفارقة  - الخالصة

ي يمكن للمرءبل واحدة واضحة.  خالصةتلقائًيا إىل  المخرجي   المرسحيي   هذه الدراسة حول حماية ال تؤدي 
 الصورة الت 

هذا التنوع الكبي  ال يسهل إدارة القضايا و  . للمخرجي   المرسحيي   قانونية البيئة لل التنوع الشديد  هي  دراسةال هأن يستخلصها من هذ
ي 
 
ي الواقعو الحدود.  ةر ابعال لحاالت االقانونية ف

 
ي  إذا ما وفر إىل أنه  المشاركي   أشار بعض  ،ف

 للمخرجي   المرسحيي   نظامهم الوطت 
ا يمكنهم االعتماد عليها 

ً
ي محلًيا حقوق

 
ف بها  ،بلدهمف ي ال  فإنهم ال يزالون يجهلون ما إذا كانت هذه الحقوق سُيعي 

ي البلدان الت 
 
ف

ي توجد فيها جمعية مهنية قوية تستطيع  الحالةحماية مماثلة. وهذا األمر يناقض تماًما أنظمة حق المؤلف  تمنح فيها 
أن تمىلي الت 

وطها بسهولة ي  شر
ي وبالمثل العابرة للحدود.  لحاالت احت  ف 

ي إطار  المخرجي   المرسحيي   معانة  ، قد تأن 
صعوبة الحصول عىل  ف 

ام حقوق المبدعي   
ي بلد معي    بوجه عام احي 

ي الوقت ذاته بينما ف 
ي بلدان أخرى توجد أدارة جماعية فعالة لحقوق المخرجي    ف 

ف 
  .  التنوع؟ كيف يمكن للمرء أن يفهم مثل هذا المرسحيي  

قوة مكانة تجلب معها اإلجابة هي ه؟ صاحبل جاورةمال وقحقالحق المؤلف أو  مثلما الذي يمكن أن يقدمه حق 
ي كما لكن،  و . تفاوضية

ي قطاعات أخرى من قانون حق المؤلف ورد ف 
بالقدر دائًما  التفاوضيةقوة ال ليست هذه ،العديد من األمثلة ف 

ي   يتمناه الذي
ي مع حق المؤلف أو  القول بأنيمكن  ،ومع ذلك . كل األحوالالمرء ف 

ي الرسمي الذي يأن 
اف القانون   له حق مجاور االعي 

. للمخرجي   المرسحيي   قد أوضحت هذه الدراسة بالفعل أن القوة التفاوضية هي الشغل الشاغل و  . عليها  ةنهائي يعتير داللة

ا أن
ً
اف رسمي  وأظهرت أيض  المخرج المرسحي  يتمتع بها قد ف ،القانون بموجبمن الممكن ممارسة هذه القوة التفاوضية دون اعي 
ي الواقعو المهنية ألعضائها.  الجمعية تمنحهبقدر ما  بشكل شخصي 

ة.  ،ف  ي الكير
ي هذا  ،ومع ذلك القوة قد تكون ف 

فإن المشكلة ف 
ي  الوضع تكمن
مارس فيها  ف 

ُ
ي ت
من المستحيل و  تعتير مساحة خاصة بوجه عام. "التعاقدية فقط"  يةالتفاوض لقوةاأن المساحة الت 

ي سياق دوىلي  -دراستها عىل نطاق واسع 
ها من أجل تقييم  -بل وأكير من ذلك ف  ، هذا هو الحد الرئيسي لنطاق هذه الدراسةو : تأثي 

 . ممارستها بإلقاء نظرة خاطفة عىل طريقة ومع ذلك فقد سمح نطاق الدراسة 

ي حالة و
ي اال  ،المخرجي   المرسحيي   ف 

كوسيلة   ،سواء كانت شخصية أو جماعية ،التعاقدية يةقوة التفاوضالعتماد عىل يأن 
اف بهم كمبدعي   عىل األرجح  ل مهمة ةالعي   ،ومع ذلك . لمخرجي   المرسحيي   فيما يخص ا حق المؤلف لتأرجح وضع كنتيجة مباشر

وط تعاقدية عىل غرار مبادئ  المرسحيي   للمخرجي   فإن عدم اليقي   هذا يسمح   ،الطابع الحرصي) حق المؤلفونظرائهم بوضع شر
ي و  ،تقاسم األرباحو  ،اإلتاواتو 

ي الغالب "كما لو" كانوا محميي   بموجب  وهم إلخ(.  ،المصنف إىل مؤلفه نسبالحق ف 
يترصفون ف 

ي هذه العمليةو  . مجاور حق المؤلف أو حق 
المشكلة من خالل اإلشارة إىل حقوق  نقد يتجنبو فإنهم  ،لتجنب اتخاذ موقف ف 

 من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة. 
ً
ا دائًما بأنهم جزء من "عائلة  المواءمةتعد هذه و  "الملكية الفكرية" بدل ً حق تذكي 

يــــع حق المؤلف أو المصطلحات المختارة.  ،"المؤلف ي ترسر
ي تحديد فرع و  بغض النظر عن وضعهم ف 

األشة الذي تكمن مشكلتهم ف 
 تربطهم به أكير صلة ألن هذا االرتباط يمكن أن يفرض بعض النتائج. 

ا إن مجرد إحصاء 
ً
ي تبنت إما حق المؤلف أو حق

 للمخرجي   المرسحيي   كشكل من أشكال الحماية   مجاوًرا عدد البلدان الت 
طبيعة إبداعهم  يناسبمن األنسب تقييم النظام الذي بل قرار بشأن النظام األكير مالءمة لهم. تخاذ شكل أساًسا ال يأن  ال يمكن

من المستحيل تأييد أي من الخيارين باعتباره الحل السهل  ،هذه الدراسة المستخلصة منعىل أساس المالحظات و  بشكل أفضل. 
وري؛ ولكن يبدو أن وضع لمخرجي   نعتقد أن طبيعة العمل اإلبداعي لنحن ف . الخيارينأفضل  هو  المخرجي   كمؤلفي    والرص 

ي أنه  نرى ،. لذلكحق المؤلفالمرسحيي   تشبه طبيعة العمل اإلبداعي لمخرج فيلم يتمتع بحماية 
حماية  إتاحة إمكانية ينبع 

ا.  حق المؤلفب ةالمرسحي العروض
ً
ي شكل  العروض المرسحية مشاهدةزادت التكنولوجيا الحديثة من  ،وبشكل خاص أيض

ف 
ي سياق عدوى  و؛ تسجيالت

من المحتمل أال و  العروض المرسحية المسجلة أكير انتشاًرا من العروض الحية. ت أصبح ،19كوفيد ـ ف 
نت مرتفع مشاهدة تظل لهذا التطور وأن أعطته الجائحةالزخم الذي  هذا  يزول ي الواقع، . وةالعروض المرسحية عىل اإلني 

ف 
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ي  هذا
الذي يؤكد مرة أخرى عدالة اختيار  األمر وهو  ،أكير  ال  سمعية برصيةأصبح مصنفات أن العديد من العروض المرسحية  يعت 

 . للمخرجي   المرسحيي   حق المؤلف كآلية حماية 

ات و  تقديم وتتطلب هذه الخالصة ي تجعل أي محاولة التخاذ تدابي  حاسمة هي تتفسي 
ؤدي إىل مزيد من األسئلة الت 

ا ألوانه. 
ً
وري أن نت ،عالوة عىل ذلكو  بناء ليها أمًرا سابق ي قوانينها من الرص 

 
ات ف ذكر أن من الصعب للغاية جعل البلدان تقبل التغيي 

اض عىل  لديهم يكونال عىل نظام يختلف عما هو متصور أو عندما  معتادين مواطنوها  إذا كانالوطنية   . الوضع الراهناعي 

ي حقيقة أن ه بشكل جاد  يشكك أحد  ال و 
 
ي عمل المخرجي   المرسحيي   وال ف

 
ي اإلبداع المتضمن ف

 
ذا اإلبداع شبيه بإبداع ف

ي  أنالمؤلف. كما 
 
ي األداء ف

ة  رأيإىل ظهور أدت العام للحقوق المجاورة  الحي   مشاركة فنان  مفاده أن اإلبداع هو السمة الممي  
.  ،لنشاطهم ي التسجيالت الصوتية والمذيعي   ي أن إبداع و  بخالف منتجر

ال يحدد  المخرجي   المرسحيي   هذا اعتبار مهم ألنه يعت 
ء نفسه عىل قدرتهم عىل ممارسة الحقوق المعنوية: فمنذ معاهدة الويبو  تلقائًيا النظام الذي يجب أن ينطبق عليهم.  ي

وينطبق السر
ي ومعاهدة بيجي   

ال يعتير اإلبداع وال الحقوق و . مثل المؤلفي   األداء بالحقوق المعنوية  و يتمتع فنان ،بشأن األداء والتسجيل الصون 
ة الحرصية  المعنوية  . بموجب حق المؤلفحماية ال لوضعمن السمات الممي  

ي و 
 
 منصب عىلتنظيمي  نوعإبداعهم ف الشكل الذي يؤدي به المخرجون المرسحيون إبداعاتهم. يكمن جوهر األمر ف

ي األفالم  يقفويجب أن يشبه إىل حد كبي  إبداع مخرج الفيلم.  ،ألشخاصا ة عنرص مهم ثمألن  عند هذا الحد التشابه مع مخرحر
ي األفالممفقود، وهو تثبيت المصنف. ف لمجرد تثبيت مصنف  ا م )الفيديو المسجل( مصممً فيلعتير مقطع اليال  ،بالنسبة لمخرحر

ي  القالب هو قائم بذاته، بل بالفعل و موجود 
 
. أما ف ي

حالة المخرج الذي يتجسد فيه مصنف جديد، وهو المصنف السينمان 
ي مضاف إىل أي )عندما ال يكون هناك  تدوينهفإن تثبيت إبداعه من خالل تصويره يهدف ببساطة إىل  ،المرسحي 

غرض سينمان 
ي  المصنفاستغالل  ال يؤدي ،عالوة عىل ذلكو  النشاط(.  ذلك

ة زمنية  عىل مدى أيالسينمان  ي  إىلفي 
 تغيي  ف 

عن  المصنفأدن 
ي حالةوحالته األصلية. 

ُسجل العرض الجي لإلنتاج المرسحي اختالفات حت  لو  األداء ينجم عنن أن يمك ،المرسحية العروض ف 
.  المرسحي  وإذا تغي  الممثلون عير  أداء إىل آخر من  العرض المرسحي من الممكن التعرف عىل  ،حت  بدون تسجيله ،ومع ذلك األصىلي

ي ماية المصنفات هو السبب الجذري ربما يكون عدم وجود إجماع دوىلي حول الحاجة إىل التثبيت لحو . إنتاجات مختلفة
ف 

 . المخرج المرسحي الدائمة تجاه وضع الالمباالة 

ا 
ً
ا. إن المخرج المرسحي يقود فريق ي يقودها يمكن أن تضم و . وكذلك يفعل قائد األوركسي 

   الفرق الت 
ُ
ا من كاله ً ا كبي 

ً
ما عدد

ي عيون  ،ومع ذلك األشخاص باإلضافة إىل كيانات أصغر. 
ا مجموعة يظل أعضاؤها مجهوىلي الهوية نسبًيا ف 

يقود قائد األوركسي 
ي حي   أن الممثلي   الذين يعمل معهم  ،آذان( الجمهور  )أو

ينيمكن أن يكونوا  المخرج المرسحي ف   يتفاعلوا  أن للغاية ويمكنهم ممي  
ي ، وهو أمر بشكل مباشر مع بعضهم البعض 

ا.  غي  معروف ف  ي كثي  من األحيانوسياق األوركسي 
ا  يعتير  ،ف   قائد األوركسي 

ً
ممثال

ا   الواجهةمثل ليست  لمخرج المرسحي ل المعتادةالصورة ف ،نادًرا ما يحدث مع المخرج المرسحي  الوضعهذا و  نفسها. لألوركسي 
ي كتلة ضبابية خلفه لطاقم عمل يندمج
 . ا ف 

تتمثل  بشأنهمفإن هناك مشكلة شائكة أخرى  ،أداء  و و فنانعىل أنهم مؤلفون أ المخرجي   المرسحيي    سواء كان ُينظر إىلو 
ي عالقتهم بالمبدعي   

ي  -بخالف الممثلي    -ف 
ورية.  مصنفهمالذين تعتير مساهماتهم ف  إن وضع مصممي األزياء ومصممي  رص 

ي إنشاء اإلنتاج المرسحي بعيد كل البعد عن الوضوح.  إعدادات المرسح
ي هم و  ومصممي اإلضاءة واألشخاص اآلخرين المشاركي   ف 

ف 
ونبعض الحاالت  ي حالة   ،الخاص بهم حق المؤلف وضعيمكن أن يؤدي عدم اليقي   بشأن و  ولكن ليس دائًما.  ،مؤلفي    ُيعتير

كما ف 
ي الصارم لموضوع التنازل ،منتج العرضىل بشكل عام إ تنازلالإىل  ،السينمائية المصنفات

أو إىل  ،بغض النظر عن التحليل القانون 
ي الواليات المتحدة.  المأجور  التأليفآليات مثل 

مسألة  المخرجي   المرسحيي    إبداعاتبشأن المحتملة  حق المؤلفتثي  حالة و  ف 
ي إبداعات  تشكلإىل أي مدى و ؟ أو آخر محددة بشكل أفكار  مقدمي هل هم مجرد ف . ما يبدعونفيهم تتعلق بدور  صعبة

مشاركتهم ف 
ي حالة وجود نزاع عىل نتيجة و حقوقهم الخاصة؟ ل ا أساًس  الغي  

 ؟اإلبداعات تلكماذا يحدث ف 

، فإن االنطباع بأن المخرجي   المرسحيي   ليسوا نظام الحمايةوحت  عندما تعلن القواني   الوطنية أنهم محميون، أًيا كان 
أسباب عدم الرضا هذا أن القرار  ومن بشكل جيد يمكن أن يستمر بسهولة ألن الصورة الدولية لوضعهم مشتتة للغاية. محميي   
يعي  ي بالترسر

يبدو األمر كما لو أن مجرد اإلعالن و  حمايتهم نادًرا ما يكون مصحوًبا بأحكام تتناول واقعهم عىل وجه التحديد. المعت 
يعي عن كونهم مؤلفي   أو فنا ي الترسر
يعي و  يمثل استجابة كافية لتلبية احتياجاتهم.  أداء ن  ا إىليمكن أن يكون هذا القرار الترسر

ً
 مستند

ي ال تقترص عىل ، نوعي   مختلفي   من االعتبارات
قد يكون ف: المخرجي   المرسحيي   أحدهما ينبع من اعتبارات السياسة العامة الت 

ع حذًرا من توفي  تدابي  خاصة لفئات "جديدة" م  من ذلك االعتماد فقط عىل القواعد المعروفة  ،ن المبدعي   المرسر
ً
وقد يفضل بدل

األمثلة و  بانتظام عىل قواعد معينة لفئات معينة من المصنفات ألسباب مختلفة.  المؤلفحق  ومع ذلك، تنص قواني    بالفعل. 
ي حالو . الحاسوبالسينمائية، وبرامج  والمصنفاتالمعمارية،  والمصنفاتتشمل الصور، 

، قد تبدو المرسحيي   المخرجي   ة ف 
ي نظام حق المؤلف دائًما  وضعهممناقشة 

ي غي  أوانها ف 
ء  ف  ي

ظّل عىل عكس القضايا المرتبطة بالتطورات التكنولوجية، ف ،بعض السر
قد يبدو، بالنسبة ف، قلة االهتمام بهمقد تفرس هذه الحقيقة البسيطة سبب و  . عىل الدوام نيموجود المخرجون المرسحيون

ين،  ي  بهماالهتمام  تجدد  أنللكثي 
ي مثل هذا السياق، فإن و . عىل مر الزمنالقضية  ارتبطت بهذهيتعارض مع الالمباالة الت 

ف 



6. 

 

 

ي أدت إىل
ي الروسي كقواعد مصممة خصيًصا   وضع المبادرات مثل تلك الت 

ي القانون المدن 
 
نادرة بشكل خاص  تعتير  تلك الموجودة ف

ا للمناقشات بمجرد 
ً
ي  بشأنوعي أكير بالصورة الدولية الفوضوية  توفر وتوفر أساًسا واعد

. الوضع القانون   للمخرجي   المرسحيي  

يعية رصيحة ومن األسباب األخرى المحتملة   حق المؤلفأن قضايا  لمخرجي   المرسحيي   بشأن العدم وجود تدابي  ترسر
أن "العرض إىل نظًرا و اآلخرين.  ؤلفحق المتلك الخاصة بأصحاب ك  نفسها  ال تحمل األهمية لمخرجي   المرسحيي   فيما يخص ا

ي عملهم وأصبحوا معتادين عىل  ،يجب أن يستمر"
 
شكل من أشكال فإذا حدث  وضعهم الراهن.  ضبابيةفقد تمكنوا من االستمرار ف

ي 
اف القانون  ي بي   عشية وضحاها عندما يتفاوضون عىل عقودهمذلك  ليس من المؤكد أن يغي   ،االعي 

غم عىل الر  ،موقفهم التفاوض 
حبون بذلك.  أجريت معهم المقابالتالذين  المخرجي   المرسحيي   من أن العديد من   سي 

مع تزايد لكن و  العديد من نماذج الحماية لسنوات عديدة.  ويعتير الوضع العالمي الحاىلي هو الوضع الذي تعايش فيه
ايد يونالمرسح نو المخرجيواجه  ،انتقال اإلنتاج المرسحي عير الحدود  ي ضمان أجورهمصعوبات مي  

 
 انتشار عىل الرغم من زيادة  ،ة ف

كما أن منظمات اإلدارة الجماعية   ،من السهل عىل المنتجي   االستفادة من هذه االختالفاتو  ألن أسس الحماية تختلف.  ،أعمالهم
ي تمثل 

 -المخرجي   المرسحيي   وليس فقط  -يواجه العديد من المبدعي   اليوم و تدرك تماًما هذا الوضع.  المخرجي   المرسحيي   الت 
 واقًعا مشابًها. 

استخدام إىل تعقيد  المخرجي   المرسحيي   حماية أنشطة المعنية بطويل األمد لآلليات القانونية اليؤدي عدم التجانس و 
 ،أولئك الذين يستطيعون العيش مع ظروفهم الحاليةو  الدوىلي ويمنع تحديد حل سهل وواضح.  اإلنتاج المرسحي عىل الصعيد 

أولئك الذين يشعرون بالرضا عن الدعم المؤسسي الذي يتمتعون به سوف ينظرون إىل أي تغيي  مع بعض الشك  ،ير من ذلكواألك
اح ال يحظ  بدعم و عىل األقل.  من أولئك الذين يشعرون بالرضا عن أوضاعهم الحالية محكوم  -اهتمام بأو عىل األقل  -أي اقي 

ي ومعاهدة بيجي    إذا أخذ المرء أمثلة منو عليه بالفشل. 
لتحديث نظام  المصممتي   معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصون 

ي األداء 
ي األداء كشكل من  ، حيث أنمختلفة تماًما  المخرجي   المرسحيي   فإن حالة  ،حماية فنان 

التوصيف األساسي لحقوق فنان 
ي هذين الصكي    للنقاش مطروًحا لم يكن  ةالمجاور  وقأشكال الحق

ا عير  المخرجي   المرسحيي    وضعتير بينما ال يع ،ف 
ً
البلدان  موحد

ي يتمتعون فيها بالحماية الرسمية وال يزال
ي العديد من البلدان األخرى. وضعهم  الت 

 موضع نقاش ف 

وري إجراء مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كان من الممكن تقليل  ،النقاش إىل مستوى آخر ب ولالرتقاء قد يكون من الرص 
ي و  تأثي  االختالفات الوطنية. 

اف  لمخرجي   المرسحيي   ل توفر الحمايةقد يكون من المفيد تحديد جميع البلدان الت  من خالل االعي 
ي بهم 
يعات إطار ف  ي  ي   سواء كمؤلف ،حق المؤلفترسر

ي تنطبق عىل المؤلفي    وفحص ، أداء أو كفنان 
مدى تعديل القواعد العامة الت 

ي األداء أو استكمالها بمقاييس  أو
ي تحديد عنارص حماية حق و  . مخصوصيته إلبراز  واضحةفنان 

يجب أن تساعد الصورة الناتجة ف 
ي 
تالمؤلف الت  ير

ُ
ورية لحمايته اعت وط و . محت  اآلن خصائص رص  ي تضمنها يمكن مقارنة هذه العنارص بعد ذلك بالرسر

التعاقدية الت 
كة بي   مختلف  الجمعيات

المهنية ومنظمات اإلدارة الجماعية من أجل تقدير ما إذا كان من الممكن إيجاد بعض األسس المشي 
 نماذج الحماية. 

ترص تققواعد  حق المؤلفإىل أي مدى تشمل قواني   لمعرفة  التقصي قد يكون من المفيد  ،لتقديم خلفية لهذا التحليلو 
ي أنظمة حق و  . المصنفاتتطبيقاتها عىل بعض فئات 

الفكرة هي استكشاف العالقة بي   قواعد التطبيق العام وقواعد االستثناء ف 
عون غالًبا إىل قواعد استثنائية ألنواع معينة من و المؤلف.  ي تخضع و  ؟المصنفاتهل يلجأ المرسر

ما هي أجزاء أنظمة حق المؤلف الت 
النوع هذا يمكن أن تساعد نتائج و ؟ المعنويةحقوق الستثناءات؟ اال ؟ مدة الحماية؟ أبوة المصنف وملكيتهة؟ غالًبا لمعاملة تفاضلي

ي تقدير مقبولية القواعد المحددة النهائية  التقصي من 
ي فئات   لمخرجي   المرسحيي   اب الخاصةف 

كوافدين جدد رسميي   ف 
.  المؤلفي     المحميي  

ي الوقت نفسهو
ي القول بأنه ،ف 

 ،مقارنة بالمبدعي   اآلخرين الذين تحميهم حقوق المؤلفي   والحقوق المجاورة ينبع 
ي هذا  أنماطربما يساهم تنوع و  . ي    المرسحيي   المخرجبوعي كبي   يوجد  ال

من الصعب تكوين ف ،الوضعالحماية مرة أخرى ف 
ا.  عالوقائتختلف  بينما  مكانتهممجموعة موحدة من المبدعي   لرفع  ً ي تسببها العوائق المهمة  ولعل من اليومية كثي 

هذه العزلة الت 
ي يتمتع فيها انخفاض النسبية عن بعضهم البعض 

ي البلدان الت 
 المخرجون المرسحيونالوعي بشكل عام بتدابي  الحماية الموجودة ف 

ي يمكن أن تكون 
لةبحماية أفضل والت  ي االستفادةنماذج ألولئك  بمي  

ي من و  تجربتهم. من  الراغبي   ف 
يجب أن تساعد األنشطة الت 

ي تبادل المعلومات بي   
بشأن  كشف وقائعوالمنتجي   من خلفيات مختلفة عىل توفي    المخرجي   المرسحيي   شأنها أن تساهم ف 

حات. لوضع ا حقول تجارباالحتياجات الفعلية وتصبح  ي و لمقي 
 يمكن أن يكون الهدف الملموس هو تحديد أفضل الممارسات الت 

ي تحسي   
ي جميع أنحاء العالم أثناء  لمبدعي المرسح العاموضع المن شأنها أن تساهم ف 

نص  وضع العمل عىل استهاللف 
 . محتمل دوىلي 

 ]نهاية الوثيقة[
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