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 اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 األربعونالدورة 
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 اخلاص بالفنانني البيعإعادة فرقة العمل املعنية حبق 
عداد  )أأسرتاليا( الأس تاذ سام ريكيتسون من اإ
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عادة البيعفرقة العمل املعنية حبق   اخلاص ابلفنانني اإ

دارة حقوق  2الفريق العامل الفرعي  عادة البيعاملعين ابإ ملخص حول  –والطرائق امللموسة املتبعة يف بدلان خمتارة  اإ

 العمل املنجز حىت الآن

 يق العامل الفرعيتشكيةل الفر 

لبودي بيرت تشااب، انئب رئيس وادلكتور ؛ منسق الفريق العامل الفرعي –سام ريكيتسون )أأسرتاليا(  الأس تاذ

، مديرة الشؤون هييرميا سل و ؛ الهنغارياللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مكتب حق املؤلف 

 )اململكة املتحدة(.مجعية حقوق التصممي والفنانني  القانونية والس ياسات يف

، الرئيس التنفيذي غماتس ليندبر و جودي جرادي، واكةل حق املؤلف )أأسرتاليا(؛ قمية من دمت مساهامت كام ق  

واملستشارين ق املؤلف حل السويدي كتبامل )السويد( ومدير  ملبدعي الفنون البرصية حق املؤلفالسابق مجلعية 

آن فريي فال، املديرة العامة مجلعية مؤلفي فنون اجلرافيك والفنون التشكيلية )فرنسا(. (؛SCOC) فيه  وماري أ

ف هبا الفريق العامل الفرعيما   يه املهمة اليت ُك 

لب من  عادة بيع املصنفات الفنيةتقدمي نظرة عامة عىل املزيات الرئيس ية لإدارة  الفريق العامل الفرعيط  بدلان يف  حقوق اإ

ومن بني البدلان اليت (. بعض البدلان تعمل هبا منذ مدة طويةل مقارنة ابلبدلان الأخرىثل هذه اخملططات )ب  تعملخمتارة 

وسلوفاكيا وبولندا والسويد  يةهورية التش يك امجل وأأسرتاليا و  وهنغاراياململكة املتحدة وفرنسا  هناكحىت الآن  ن ظر فهياُأخذت 

يف هذه املرحةل القضااي الناش ئة مضن هممته  يتناول الفريق العامل الفرعيمل  ومن انحية أأخرى .وروس يا والربازيل وأأوروغواي

دارة  عادة بيع املصنفات الفنيةفامي يتعلق بتنفيذ واإ أأن عدًدا من ب التذكرييف البدلان النامية، عىل الرمغ من أأنه ينبغي  حقوق اإ

 مايل(.و  اخملططات )الس نغال تكلثل تتعلق ب البدلان يف أأفريقيا قد أأصدرت ترشيعات 

ىل ذكل، و عادة بيع املصنفات الفنية تنفيذجوانب معينة من  حولتعليقات  وردتابلإضافة اإ بشلك عام من الأمني  حقوق اإ

 .الحتاد ادلويل مجلعيات جتار املصنفات الفنية والعتيقةلالعام 

لباليت  الأس ئةل  التعليق علهيا ط 

 ابس تثناءاخملتصني يف لك بدل  مجعيات التحصيلتقرير عىل أأساس الردود الواردة من ممثيل  مرشوعالفريق العامل الفرعي  أأعد

 لفرقة العمل: التابع الفرعي العامل الفريق منسقعىل الأس ئةل التالية اليت وزعها  1بولندا

                                         
 وواكةل حق املؤلف؛ )فرنسا( مجعية مؤلفي فنون اجلرافيك والفنون التشكيليةو مجعية حقوق التصممي والفنانني )اململكة املتحدة( ؛  وهذه امجلعيات يه: 1

ومجعية املؤلفني (؛ يةهورية التش يك امجل ) حق املؤلفاحتاد حامية و  )هنغاراي(؛ (HUNGARTة )البرصي ملبدعي الفنونمجعية الإدارة املشرتكة و )أأسرتاليا(؛ 

(LITA )سلوفاكيا( ؛(  مجعية حق املؤلف ملبدعي الفنون البرصيةو (Bildupphovsrätt ))دعي الفنون البرصية؛ وامجلعية الربازيلية حلقوق مب)السويد 

(AUTVIS) )الربازيل(العامة  وامجلعية ؛( للمؤلفني يف الأروغوايAGADU ))دارة احلقوق يف جمال الفنون و  ؛)أأوروغواي مجعية أأحصاب احلقوق محلاية واإ

 )الاحتاد الرويس(. (UPRAVIS) البرصية
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نت مىت .1 عادة بيع املصنفات الفنية س  يف  اريق تضميهنيف بدلك، وكيف مت ذكل، عىل سبيل املثال، عن ط حقوق اإ

 ، أأو بوجب بعض اللواحئ القامئة بذاهتا، أأو بطريقة أأخرى؟يف بدلك الوطين حلق املؤلفقانون ال

، أأم املشموةلالفنية  املصنفاتعىل أأنواع  تقييداتعىل سبيل املثال، هل هناك  ؟اخلاضعة للمخطط املصنفاتما  .2

 ات الأصلية؟اخملطوطمشلها ، عىل سبيل املثال، تذهب أأبعد من ذكلأأهنا 

عادة البيعيه معليات ما  .3  ؟القامئةالاس تثناءات يه ؟ ما املشموةل اإ

 وكيف يمت ذكل؟ هل هناك حدود دنيا أأو قصوى مفروضة؟ املفروضةرسوم الما يه  .4

 ؟اذلي يلزمه ادلفعمن  .5

دارة امجلاعية، وكيف يمت  بصفهتم الشخصيةلفنانني ل ؟ عىل سبيل املثال، هل ي رتك ي دار اخملططكيف  .6 أأم خيضع لالإ

 ذكل؟

 أأكرث من غريها؟ عائداتمن ال الفنانني؟ هل هناك مجموعات معينة تس تفيد عائداتما يه مس توايت  .7

دارة  النامجة عنما يه القضااي الإدارية  .8 عادة بيع املصنفات الفنيةاإ عىل وجه اخلصوص، ما يه و ؟ بدلكيف  حقوق اإ

ىل أأي مدى اكن من املمكن نرش التكنولوجيا الرمقية يف نظامك الوطين؟و ؟ النامجةقضااي التاكليف   اإ

جدتعىل وجه اخلصوص، و متبادةل للتحصيل فامي يتعلق جبمعيات التحصيل يف اخلارج؟  تدابريهل توجد  .9 ذا ما و   اإ

عحبوما يه املبالغ اليت مت تقامسها بني البدلان فامي يتعلق  تنفيذها؟، هل مت التدابري تكل ادة بيع املصنفات قوق اإ

 ؟وما يه الإيرادات اليت مت توزيعها عىل الفنانني ؟الفنية

عادة بيع املصنفات الفنيةتنفيذ  النامجة عنما يه القضااي الأخرى  .10 ؟ هل دلهيا مجهور قوي من بدلكيف  حقوق اإ

 املؤيدين يف بدلك؟

دخال هل مت اقرتاح  .11  أأي تغيريات عىل اخملطط يف بدلك؟اإ

 موجز خملتلف الردود اليت مت تلقهيا حىت الآن.فامي ييل ملخص و 

عادة بيع املصنفات الفنيةسن  1  يف لك بدل مشلته ادلراسة الاس تقصائية حقوق اإ

اتحة بطرق خمتلفة يف بدلان خمتلفة، عىل الرمغ من  مت هذا الأمر طار معل شامل يف تكل البدلان اليت تعد جزًءا من اإ اإ

عادة بيع املصنفات الفنيةبشأأن   EC 2001/84حتاد الأورويب رمق توجيه الا من خاللالاحتاد الأورويب   .حقوق اإ

ىل أأنه يف حاةل  عادة بيع املصنفات الفنية سنوجتدر الإشارة اإ ، مفن احملمتل أأن يؤدي حق املؤلف القامئةخارج قوانني  حقوق اإ

لغاء أأي الزتام  ىل اإ يسعون للحصول عىل امحلاية من خالل اتفاقية برن  معامةل وطنية للفنانني غري املواطنني اذلين بتوفريذكل اإ

عامةل ابملثل بني البدلان ذات اخملططات املامثةل(. املمسأأةل  مضنامحلاية، عند منحها،  تكلمن اتفاقية برن  )اثلثًا(14املادة ترتك )

ىل أأن املادة  عادة البيعحق مفتوحة للغاية فامي يتعلق بكوانت  )اثلثًا(14وجتدر الإشارة أأيًضا اإ برن اذلين اتفاقية أأعضاء  داخل اإ

عادة بيع برن احلاليني نوع من خمطط  اتفاقية نصف أأعضاء سن حوايلاحلق )يف الوقت احلايل،  ذكلخيتارون تنفيذ  حقوق اإ

 (.املصنفات الفنية

 لمخططل الفنية اخلاضعة املصنفات  2

. حسب لك بدلأأو بعضها فقط، ُكها الفنية واخملطوطات  املصنفاتأأنه قد يشمل ، أأي اذلي يشمهل اخملططنطاق ال خيتلف 

 تنجمقد و . اليت أأنتجهتا مجموعات بدل عن خشص منفرد ابملصنفات عندما يتعلق الأمرالاختالفات والشكوك أأيًضا  وتنجم
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، والأعامل )التنصيبية(الأعامل الرتكيبية الفنية عىل سبيل املثال،  املصنفاتأأيًضا جفوات أأو شكوك فامي يتعلق ببعض أأنواع 

وتمتتع التطبيقية، والأعامل اليدوية وما شابه ذكل.  الفنون وأأعاملالرمقية واملودلة ابحلاسوب، وأأعامل الهندسة املعامرية، 

ىليف عدد قليل فقط من البدلان، مع  ابمحلايةاخملطوطات الأصلية  عادة البيعيف حق أأن هذه مزية اختيارية  الإشارة اإ بوجب  اإ

 من اتفاقية برن. )اثلثًا(14ادة امل

عادة بيع املصنفات الفنيةالفين لأغراض  املصنفتعريف  خيتلف فهيايف البدلان اليت و ولأغراض حامية حق املؤلف  حقوق اإ

عادة بيع املصنفات الفنيةمهنا تنفيذ  عندما ي طلبمشالكت  تنجم فهيابشلك عام، قد   سوق همنيي، ول س امي فامي بني حقوق اإ

 (.الاختالفالصةل )اململكة املتحدة مثال عىل هذا  ذات ومجعية التحصيل نالف

عادة البيعمعليات   3  القامئة والاس تثناءات املشموةل اإ

عادة البيعتشمل احلقوق معليات بشلك عام،  ، مثل وكيل أأو معرض، كيفام اكن نوعهايف سوق الفن  هجة همنية اليت تضم اإ

عادة البيعتمتتع حبقوق واليت  الاس تثناءات  تكلقد يبدو سبب و خملطط. اليت ل تعمل ابعىل سبيل املثال املتاحف  وغريها اإ

وجود جفوة كبرية يف دخل  قد يعين ذكل، ولكن التجارية املعامالت تكلصعوبة حتديد وتتبع مثل  -واحًضا با فيه الكفاية 

عادة البيع حقوق الفنانني من معليات ددعادًة ما و . تكل اإ عادة البيعحقوق الأدىن من أأسعار احلد  ُي  حقوق يف معظم أأنظمة  اإ

عادة بيع املصنفات الفنية  عندابلفعل، عىل سبيل املثال،  عادة بيعهلإ  قابلأأي يشء مشالكت صعبة يف حتديد  تنجم، وقد اإ

ىل ذكل(. الفن التصويري، و الألواح املزدوجةواحدة ) جتارية تضمني عنارص متعددة يف معامةل  تكلقد يمت التعامل مع و ، وما اإ

طار لك نظام  املسائل من أأنظمة وغريها، عىل سبيل املثال، معامةل رضيبة القمية املضافة وأأقساط املشرتين بشلك خمتلف يف اإ

عادة بيع املصنفات الفنية  .حقوق اإ

 الرسوم املفروضة 4

طار العمل يف بدلان دد اإ  وابلتايل ل ينطبق ذكل عىللأورويب؛ الاحتاد الأورويب من خالل رشوط توجيه الاحتاد ا ُي 

ليس ، همن انسحاهباجزًءا من الاحتاد الأورويب بعد  مل تعد اململكة املتحدة . ورمغ أأنأأسرتاليا والربازيل وأأوروغواي وروس يا

شارة ىل أأهنا  هناك أأي اإ  احملددة يف توجيه الاحتاد الأورويب. الرسوم لن حترتمحىت الآن اإ

عادة البيعحق ئوية من قمية امل نس بة ال  املفروضة الرسوم متثل بشلك عام،و  ىل يف املائة 5و 3)بني  اإ (، ويستند العديد مهنا اإ

عادة البيعنس بة مئوية من الزايدة يف القمية عند  ىل  جدول تنازيليف الاحتاد الأورويب وي طبق . اإ حبد  يف املائة 5ترامكي يصل اإ

 غري الأعضاء يف الاحتاد الأورويب. البدلانبعض عىل يف الأ د احل ي طبقأأعىل )انظر أأدانه(، كام 

 الأشخاص امللزمون ابدلفع  5

عادة بيع املصنفات الفنيةحب يتعلق يعد هذا جزًءا همًما من أأي خمطط دلفع بشأأن ا، حيث قد ختتلف املسؤولية القانونية قوق اإ

ذا اكنتيف حاةل الاحتاد الأورويب عىل سبيل املثال، و(. لتطبيقا وقابليةمسأأةل ممارسة )ابعتباره  املتفق علهيا نقطة البداية  اإ

لزاميه بني البدلان  يف  وس يط همينأأن املشرتي أأو أأي  سينص بعضهاحبيث  حول ذكل خيتلف أأعضاؤه، فقد ابدلفعالبائع  اإ

عادة البيع هو  معلية يشلك جزءا منسوق الفن  توجيه املفوضية من  4.1املادة : عيامللزم ابدلفع بشلك فردي أأو جاماإ

 بدلانالقانون واملامرسة الفعلية فامي يتعلق ابلأشخاص امللزمني ابدلفع يف لك من  هناك اختالفات بنيوفقًا ذلكل، و الأوروبية. 

 .البدلان غري الأعضاء يف الاحتاد الأورويبو الاحتاد الأورويب 
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دارة اخملطط  6  اإ

ذا اكن س ي رتك ماالقضية الأساس ية هنا تتعلق  عادة البيع للفنانني اإ من خالل  أأو لبد من ممارس تهبشلك فردي  ممارسة حق اإ

لزامية أأم ل. امجلدارة لالإ منظمة  ذا اكنت الإدارة امجلاعية اإ ذا اكن الأمر كذكل، ما اإ هذا  يشملهاالبدلان اليت  وتعمتداعية، واإ

ىل ووصول التقرير مجموعة من الأساليب، بدًءا من الإدارة الفردية )بولندا( والإدارة امجلاعية الاختيارية )فرنسا وأأسرتاليا(  اإ

لزاميةالإدارة امجلاعية  الأساليب مع املادة  تكلتتوافق لك و وسلوفاكيا(.  يةهورية التش يك امجل و  وهنغاراي)اململكة املتحدة  الإ

ذا اكنغري أأن هناك مسأأةل أأخرى ويه  . برن ن اتفاقيةم )اثلثًا(14 عادة بيع املصنفات الفنية  تما اإ  عند س تكون فعاةلحقوق اإ

عادة البيع لالإ ترك   .بدل امجلاعي فرديالنفاذ مسأأةل ممارسة حق اإ

 الفنانني عائداتمس توايت   7

ن ما يشغل عادة بيع املصنفات الفنية بعض منتقدي  اإ العائدات بشلك غري متساو بني  توزيعهو بوجه خاص حقوق اإ

أأكرث من الفنانني الأقل شهرة و/أأو  شهرةمجموعات معينة من الفنانني، عىل سبيل املثال، يس تفيد الفنانون الأكرب س نًا والأكرث 

وقدمت  لالس تغالل. املعرضون الساكن الأصلينيفناين عىل  يعود ابلنفع اخلاصمن انحية أأخرى، قد و الفنانني الأصغر س نًا. 

ىل  أأشارتتعترب الأرقام اخلاصة بفرنسا مفيدة للغاية هنا، حيث و خمتلطة. أأدةل خمتلف البدلان اليت ردت عىل هذا السؤال  اإ

ىل الفنانني  الإيراداتاجلزء الأكرب من  ذهبأأنه من بني فئات الفنانني، اس تفاد الرسامون أأكرث من غريمه، بيامن  مقارنة اإ

ىل  ابلفناانت  هؤلء الفنانني.ل  فنيةالأصول ال واإ

عادة بيع املصنفات الفنية  8 دارة حقوق اإ  القضااي الإدارية النامجة عن اإ

ىل عدد من القضااي العملية  عادة بيع املصنفات الفنيةتشري التعليقات الواردة هنا اإ دارة حقوق اإ ، با يف ذكل النامجة عن اإ

عادة الاس تفادة من حتديد وتتبع الأشخاص اذلين ُيق هلم مشألك تفسري الترشيعات ذات الصةل )اململكة املتحدة(، و  حقوق اإ

التكنولوجيا بعض احللول، عىل سبيل  تتيح. ومع ذكل، قد الرسوموحساب  ابلأصول، واملشألك املتعلقة بيع املصنفات الفنية

ماكنية  اس تكشفت) تكنولوجيا سلسةل الكتلاملثال من خالل اس تخدام   (.البدلانيف العديد من  تكل التكنولوجياتطبيق اإ

 تبادةل للتحصيل فامي يتعلق جبمعيات التحصيل يف اخلارجامل تدابري ال  9

متبادةل مع مجعيات التحصيل  تدابري عىليف هذا التقرير  ادلراسة الاس تقصائيةا هتلك مجعيات التحصيل اليت مشل ل تتوفر

للغاية  نطاقها بوسع املتبادةل التدابري تتسما واململكة املتحدة، يف بعض احلالت، كام هو احلال يف فرنسوالأخرى يف اخلارج. 

فقط داخل  انفذةسارية، ولكهنا  التدابري تكلمفيدة للفنانني الأجانب. ومع ذكل، يف حالت أأخرى، قد تكون مثل  وبكوهنا

ىل أأن يمت  فهيي ، وابلتايلمناطق معينة، مثل أأورواب يف بعض احلالت، مثل أأسرتاليا، مل وبشلك فعال.  تنفيذهاتزال حباجة اإ

 الآليات القانونية محلاية الفنانني الأجانب. ت فعل بعد

عادة بيع املصنفات الفنية  10  القضااي الأخرى النامجة عن تنفيذ حقوق اإ

ذا اكن  حولرح سؤال خاص ط   يف هذا القسم عادة بيع املصنفات الفنية حلما اإ ان اليت يف البدل مجهور قوي من املؤيدينقوق اإ

ىل  واختلفت. ادلراسة الاس تقصائيةا هتمشل الردود عىل ذكل، بدًءا من القبول العام وادلمع الواسع )كام يف فرنسا والسويد( اإ

)اململكة املتحدة( ووهجات النظر املنقسمة )كام يف أأسرتاليا(، فضاًل عن عدم  بدلان أأخرىالشك واملعارضة الصامتة يف 
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عاليقني وعدم فهم  املتعلقة بتكل  قوانني احملددةالاملشالكت املتعلقة بعىن ونطاق  النامجة عنادة بيع املصنفات الفنية حقوق اإ

ن مل وتتفق مجعيات التحصيلوروس يا وغريها(.  يةهورية التش يك امجل و  هنغاراي) احلقوق عىل أأن حتسني ، امتوقع يكن ذكل، واإ

دارة وتنفيذ خمططات  عادة بيع املصنفات الفنية اإ طار دويل لهذا الغرض. مرهون بوضعحقوق اإ  اإ

دخالها عىل اخملطط قرتحاملتغيريات ال   11  اإ

دخالها مت اقرتاحاليت متةل احمل تغيريات لل ابلنس بة  دخال ومل ت دخل أأي تغيريات، ت دخل عىل اخملططقد اليت أأو  اإ يف  مل ي قرتح اإ

 ابس تثناء فرنسا. الوقت احلارض عىل املس توى الوطين،

 مالحظات ختامية

يف تنفيذ خمططات  اعمتدتحىت الآن مجموعة متنوعة من املامرسات اليت  ادلراسة الاس تقصائيةا هتر البدلان اليت مشلتظهِ

عادة بيع املصنفات الفنية   أأنواع املصنفاتمثل  بتكل املسائلهناك اختالفات فامي يتعلق و عىل املس توى الوطين. حقوق اإ

عادة البيع املشموةل، معليات و  دارة ( املسؤولون )الأشخاص املفروضة، والشخص املسؤول والرسوماإ عن ادلفع، وطريقة اإ

 احلق.

عادة سن ترشيعات تتعلق حبهو أأنه ل يبدو اكفيًا ببساطة  ومع ذكل، ميكن تسليط الضوء عىل قضيتني حمددتني. الأوىل قوق اإ

يالء اهامتمجيب أأيًضا  ، بلبيع املصنفات الفنية ىل  الترشيعات تكلكيفية تنفيذ ل  اإ  القضيةعىل أأرض الواقع. وهذا يؤدي اإ

، بدًل من ترك هذا الأمر عىل أأنه مسأأةل ةامجلاعي احللولالبحث عن نوع من  الثانية، ويه أأن التنفيذ يبدو أأكرث فعالية عند

نفاذ فردي.  ىل ذكلاإ عادة بيع خمططات  تعمتدبني البدلان اليت املتبادةل  التدابريمالحظة أأخرى ويه أأن  ويضاف اإ حقوق اإ

، كام هو متوقع يف ضوء توجيه املفوضية الأوروبية انجضة با يكفياكنت بطيئة يف التطور، عىل الرمغ من أأهنا املصنفات الفنية 

 أأورواب. فامي خيص

عادة بيع املصنفات الفنية املالحظة الهنائية يه أأن خمططات و  من بشلك خاص للفنانني البرصيني قد تكون مفيدة حقوق اإ

 الأصليني.الساكن 

 ]هناية الوثيقة[


