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اللجنة الدائمة املعنية حب ق امللل

ااقحوق ااجمواة

الداة اقحودية االثالثقن

جنيف ،من  7اىل  11ديسمرب 2015
اقرتاح من السنغول االكقنغق بإدةاج ح ق التتبع يف جدال أعمول العمل املوبل للجنة الدائمة املعنية
حب ق امللل ااقحوق ااجمواة التوبعة للمنظمة العوملية للملكية الفكرية

وثيقة من تقدمي الس نغال والكونغو
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اقرتاح من الس نغال والكونغو ابدراج حق التتبع يف جدول أأعامل العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
 .1تنص الفقرة ( )1من املادة (14اثلثا) 1من اتفاقية برن عىل متتع مؤلفي مصنف فين "حبق غري قابل للترصف فيه ،يف
تعلق مصلحهتم بعمليات بيع املصنف التالية ألول تنازل عن حق الاس تغالل جيريه املؤلف" .وتنشئ هذه املادة حقا يُعرف
ابمس "حق التتبع" أأو "حق اعادة البيع".

 .2ومبوجب الفقرة ( )2من املادة (14اثلثا) ،خيضع هذا احلق لرشط املعامةل ابملثل و"يف احلدود اليت يسمح هبا ترشيع
ادلوةل املطلوب توفري امحلاية فهيا" .ونتيجة ذلكل ،فان ووجود حامية ومس توى تكل امحلاية فامي خيص حق التتبع خيتلفان من

بدل اىل أخر ويعمتدان عىل جنس ية املؤلف أأو ماكن اقامته.
 .3وهناك ،حاليا ،أأكرث من  80بدلا يعرتف حبق التتبع يف ترشيعاته الوطنية ومثة بدلان أأخرى تنظر يف اماكنية الاعرتاف
به .وقد عاد الاعرتاف هبذا احلق يف ادلول ا ألعضاء بفوائد كبرية عىل الفنانني وساعد عىل تشجيع البداع يف جمال الفنون
البرصية.
 .4غري أأنه ما زال ن
يتعني احراز تقدم كبري يك يتس ىن الاعرتاف هبذا احلق عىل الصعيد العاملي .فمل يدرج عدد من البدلان
بعد هذا احلق يف قوانينه ،وما زال من غري املمكن ملبدعي الفنون التشكيلية يف تكل ادلول أأن يطالبوا بتكل امحلاية يف البدلان
اليت تتيحها أأو أأن يس تفيدوا مهنا ،بسبب رشط املعامةل ابملثل.
 .5ويف ادلورة السابعة والعرشين للجنة الويبو ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (اللجنة) ،املعقودة يف
أأبريل  ،2014اقرتح الس نغال والكونغو برازافيل ،أل نول نمرة عىل الطالق ،أأن يُدرج موضوع حق التتبع يف العمل املقبل
للجنة .ولقي الاقرتاح دعام اجيابيا من قبل العديد من ادلول ا ألعضاء الواقعة يف القارات امخلس.
 .6ويف أخر اجامتع عقدته اللجنة خالل دورهتا الثالثني يف  3يوليو  ،2015أأعاد الكونغو برازافيل طرح اقرتاحه ابدراج
حق التتبع يف جدول أأعامل اللجنة و أأيدته يف ذكل عدة دول أأعضاء .و أأشار رئيس اللجنة يف مرشوع تقريره اىل أأنه من
املناسب حتليل القضااي املرتبطة هبذا املوضوع بشلك أأمعق يف الاجامتع املقبل.
وس ميكنن ادراج حق التتبع يف جدول أأعامل اللجنة وخطة معلها من معرفة وفهم الترشيعات واملامرسات الوطنية ذات الصةل،
ابلضافة اىل اجراء حتليالت مقارنة ودراسات أأثر من أأجل حتديد املشالك واجياد احللول الالزمة ،ل س امي ما يتعلق ابلويبو
وادلور اذلي س تؤديه يف ضامن مالءمة تكل احللول.

 1املادة (14اثلثا) "حق التتبع" بشأأن املصنفات الفنية واخملطوطات:

( )1حق الانتفاع بعمليات اعادة البيع ( )2الترشيعات املطبقة ( )3الجراءات

( )1فامي يتعلق ابملصنفات الفنية ا ألصلية واخملطوطات ا ألصلية لكتاب ومؤلفني موس يقيني ،يمتتع املؤلف ،أأو من هل صفة بعد وفاته من ا ألشخاص أأو الهيئات
وفقا للترشيع الوطين ،حبق غري قابل للترصف فيه ،يف تعلق مصلحهتم بعمليات بيع املصنف التالية ألول تنازل عن حق الاس تغالل جيريه املؤلف.
( )2ل ميكن املطالبة بتوفري امحلاية املنصوص علهيا يف الفقرة السابقة يف أأية دوةل من دول الاحتاد ال اذا اكن ترشيع ادلوةل اليت ينمتي الهيا املؤلف يقرر هذه امحلاية
ويف احلدود اليت يسمح هبا ترشيع ادلوةل املطلوب توفري امحلاية فهيا.
( )3خيتص الترشيع الوطين بتحديد اجراءات التحصيل واملبالغ الواجبة.
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 .8ونظرا ألن:
أأ)

الفنون البرصية موجودة يف لك من ادلول ا ألعضاء يف الويبو ومتث نل ثقافة لك بدل وتراثه الثقايف؛

ب) حق التتبع حق همم ومعرتف به يف اتفاقية برن؛
(ج) منح امحلاية اليت يكفلها حق التتبع يف ا ألماكن اليت ل يوجد فهيا ذكل احلق س يحفنز التمنية الثقافية والاجامتعية
والاقتصادية؛
(د) حق التتبع مل يُطبق بعد يف لك البدلان اليت يه أأعضاء يف اتفاقية برن ،ألس باب عدة أأمهها الطابع غري اللزايم
ذلكل احلق؛
(ه) هذا الوضع يؤدي اىل اختالفات كبرية فامي خيص مس توى امحلاية املمنوحة ملبدعي الفنون البرصية يف ش ىت
أأحناء العامل؛
(و) مبدعو الفنون البرصية اذلين ينمتون اىل بدلان ل حتمي حق التتبع أأو يعيشون يف تكل البدلان يعانون من
اختالف يف املعامةل اذا ما قورنوا ابلفنانني املنمتني اىل بدلان تُتاح فهيا تكل امحلاية؛
(ز) أأعضاء اللجنة ومراقبوها سيس تفيدون من املعارف املتأأتية من تبادل التجارب واملامرسات املتعلقة حبق التتبع
يف ا ألماكن اليت يوجد فهيا ذكل احلق؛
ينبغي منح ا ألولوية حلق التتبع من مضن املوضوعات اليت س ُتدرج يف العمل املقبل للجنة .وينبغي أأن يُدرج هذا احلق يف
جدول أأعامل اللجنة وخطة معلها.
جنيف 23 ،نومفرب 2015
[هناية الوثيقة]

