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 املتعلقة مبا ييل: املسائلمجموعتني رئيس يتني من  التتبع حبق ةاملعني التابع لفرقة العململ الثالث االع الفريقتناول 

 كعامل يف هيلكة السوق. التتبعحق . 1

ا عدد اليت تضماجلنوب  وبدلانالشامل اليت ترتكز فهيا الأسواق  بدلانوازن الاقتصادي بني كعامل ال عادة الت التتبع. حق 2

 من الفنانني. اكبي 

صادرة الآراء املعرب عهنا هنا فلزم الويبو أأو وهجة نظر احملرر. ييف هذا النص ال  تكل املسأألتني حلجيب أأن نتذكر هنا أأن و 

س نعرب حتدثنا مع بعضهم ممن تشهد أأعامهلم ديناميكية معينة وما قد ففنانني من البدلان النامية، وخاصة البدلان الأفريقية. ال  عن

ا  املس تجَوبونالفنانون  ويرىالرأأي العام.  يعكسييل فامي عنه  هنم أأعاله.  تنياملطروح  بني املسأألتنيأأن هناك تشابًكا كبيا ذلا فا 

 . احليف اليت يعيشها الفنانونبعض أأوجه  كام يصححساعد عىل هيلكة السوق ي  التتبعأأن حق  يرون

ذا اكن السوقو  مع بني العرض واذلي جيدلفع ا مقابلالتبادالت اخملتلفة  تمت فيهي اذل الوسطاقتصادًيا عىل أأنه  ميكن تعريفه ا 

، تكتسب مسأأةل التتبعفامي يتعلق حبق و معني.  فضاءتنظمي قطاع الفنون البرصية يف  تعينوالطلب، فا ن مسأأةل الهيلكة 

لكننا و ، مفيد التتبعحق من حيث املبدأأ فريقيا تدمع وهجة النظر التالية: "أأ السوق لك أأمهيهتا عندما نعمل أأن أأصواًتا معينة يف 

 ".سوق فين غياب يف ظل نفعهال نرى 

يف الاعتبار  البد من الأخذالسوق،  ذكل غياب أأنه عىل الرمغ من مفهنم من يرى. ةخمتلف املس تجَوبنيالفنانني  ودرد تاكنو 

تزتايد ابس مترار  هاته املصنفاتوأأن مجيع اال حصائيات تظهر أأن أأرقام مبيعات  تسافر عرب املناطقاملصنفات الفنية حقيقة أأن 

ىل  وبدأأت  ووصلهتم ا ىليف أأورواب  املتحصل علهيا التتبع ال يرادات ويعطون قمية كبية. مرتفعة جدا مس توًيتيف الوصول ا 

ىل أأبعد من ذكل ويؤكدون أأن هناك "و فريقيا. أأ  آخرون ا  يه وهجة نظر و ،"يشهد تطورا رسيعافريقيا أأ سوقاا انش ئاا يف يذهب أ

ن الأمر يبدو وكأن: "ادلعابةزويم اذلي يضيف هذه أأ الفنان البنيين الشهي روموادل يتفق معها  فريقية ا   تسافر السوق الأ

 ".لالس تقرار يف أأفريقيا أأن تعود يف الهناية أأفضل من أأجل لتتطور بشلك

ابدلوالر، وهو  املصنفاتاعتاد الناس عىل فكرة بيع : "بقوهل أأزويموهجة نظر  الشهيسيث داي، جامع التحف الغاين  ويعزز

 ".الفين أآخذ يف الارتفاع املصنفسعر كام أأن ما اكن مس تحيالا قبل بضع س نوات، 

فريقية  املصنفاتأأسعار حاليا : قائال زويمأأ يؤكد روموادل و  يف  تكل املصنفات، وتزتايد نس بة أآخذة يف الارتفاع شيئا فشيئاالأ

فارقة.  ظهرعىل  الرثاء حيققونعدد الأشخاص اذلين  ويزتايد كذكل ،السوق ادلولية  مصنفاتهيروي قصة أأحد و الفنانني الأ

املال  كسبت التتبعحق  وبفضليورو يف أأورواب،  26000 يورو، وأأعيد بيعه مقابل 16000مقابل  مصنفيبيع  لقدالأخية، "

عادة البيع تكلمن  كسبأألف يورو يف الوالًيت املتحدة ومل  70مقابل  نفس املصنفبيع و . معلية ا  من تكل  أأي يشء أأ

ن ذكلحتمل  عىل أأمتتع ابلصربال زلت  ابلنس بة يل .حقا حمبطلأمر نه ا  . العملية كسب من وراءاال حباط لأ ما  مصنفايتبيع  ين أأ

بيع وراء من  الرثاء حيققون أأانسا يشهدونالعديد من الفنانني الناش ئني اذلين ما يعيشه يكفي من املال للعيش، لكن ختيل 

ىل خلقاال حباط  الأمر أأن ذكل. وقد بلغ يشءأأن حيصلوا عىل دون  مصنفاهتم نهشعور ابلعداء جتاه بدلان الشامل.  يؤدي ا   ا 

ىل حد م فيه مبالغشعور   ".ولكنه مفهوم اا 

، عىل حنو مرضالعداةل  حيقق التتبعحق أأن أأجد  ،من حيث اال نصافعن العداةل. " متحداثالفنان سويل سييس قول يو 

 اليت يتكبدها المال   البد من مًكفأأة تكل ذلكل .فدلة كبدهاامجليع يعرف الأمل اذلي قد تشعر به الأم عندما تنفصل عن ف
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املزادات يف مجيع  دلورابلنس بة وابملبيعات الكبية ...  عندما يتعلق الأمرال ميثل أأي يشء عىل اال طالق  حفق التتبع القلب.

: " وأأضافميتاا، سواء اكن عىل قيد احلياة أأو التتبعأأحناء العامل، أأجد أأنه من الرشعي أأن يمتكن الفنان من الاس تفادة من حق 

ا  بضامن بعض املوارد املاليةللفنانني  تكل الاس تفادةسمح ت ، س كسب املال انحيةمن  زمات وأأيضا يرادات يف أأوقات الأ حتقيق ا 

قيقة أأن دليه حب  غكيبين غالنحات الصيين وان يعرتفسويل،  الفنان عىل غرارو . "بعد توقف اال نتاجيةاملبذوةل جلهود عىل ا معقوةل

بداع واذلين ميثل ح مبقدورمه دمل يع كبار يف السنأأصدقاء فنانني  ا ال يقدر بمثن. التتبعق اال   ابلنس بة هلم دمعا

فريقيا نشوء معربة أأمثةل توضيحيةس تخدام ابروموادل أأزويم يصف و  العديد من الفنانني الناحجني،  يقوم :ظاهرة جديدة يف ا 

نشاء مؤسسات، ابرتيلميي توغومثل  ىل أأموال لتس متر وحتقق  تكلحتتاج و جيل الش باب.  مصنفات دلمع اب  املؤسسات ا 

 ظهورسامه يف ومن الأش ياء اليت ت . اليت تواهجهايف حل مشألك المتويل تساعدها احملققة  أأموال حق التتبعف ابلتايلو. هممهتا

فريقية  ، وزًيدة املعارضاملواهب اجلديدة، ووالدة املؤسسات الفنية، وانتشار  هناك مسأأةل بزوغ الفتيةوهيلكة السوق الأ

 .عىل املس توى ادلويل املصنفاتأأرقام املبيعات، وتداول 

 اخلتام: يف

البدلان النامية  تشهدهايف املس تقبل، العمل عىل رمس خرائط لأسواق الفن وحتليل الظواهر اجلديدة اليت  من الأمهية مبًكن

ا ملعاجلة القضاًي اليت أأثيت من وهجة ن وتكل فرصة. أأسواق الفن حق التتبع يف شألكمل أأفضل  معاجلةمن أأجل  ظر أأيضا

 أأحصاب املصلحة الآخرين مثل ماليك املعارض وجتار الأعامل الفنية عىل سبيل املثال.

 ]هناية الوثيقة[
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