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اللجنة الدائمة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الدورة األربعون

جنيف ،من  16اىل  20نومفرب 2020
فرقة العمل املعنية حبق التتبع

من اعداد الس يد عبد العزيز ديينغ ،مستشار أأول يف وزارة الثقافة واالتصال ابلسينغال
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تناول الفريق العامل الثالث التابع لفرقة العمل املعنية حبق التتبع مجموعتني رئيس يتني من املسائل املتعلقة مبا ييل:
 .1حق التتبع كعامل يف هيلكة السوق.
 .2حق التتبع كعامل العادة التوازن الاقتصادي بني بدلان الشامل اليت ترتكز فهيا ا ألسواق وبدلان اجلنوب اليت تضم عددا
كبيا من الفنانني.
وجيب أأن نتذكر هنا أأن حل تكل املسأألتني يف هذا النص ال يلزم الويبو أأو وهجة نظر احملرر .فالآراء املعرب عهنا هنا صادرة
عن الفنانني من البدلان النامية ،وخاصة البدلان ا ألفريقية .فقد حتدثنا مع بعضهم ممن تشهد أأعامهلم ديناميكية معينة وما س نعرب
كبيا بني املسأألتني املطروحتني أأعاله .ذلا فاهنم
تجوبون أأن هناك تشا ابًك ا
عنه فامي ييل يعكس الر أأي العام .ويرى الفنانون املس َ
يرون أأن حق التتبع يساعد عىل هيلكة السوق كام يصحح بعض أأوجه احليف اليت يعيشها الفنانون.
اقتصادًي عىل أأنه الوسط اذلي تمت فيه التبادالت اخملتلفة مقابل ادلفع واذلي جيمع بني العرض
واذا اكن السوق ميكن تعريفه
ا
والطلب ،فان مسأأةل الهيلكة تعين تنظمي قطاع الفنون البرصية يف فضاء معني .وفامي يتعلق حبق التتبع ،تكتسب مسأأةل
السوق لك أأمهيهتا عندما نعمل أأن أأصواًتا معينة يف أأفريقيا تدمع وهجة النظر التالية" :من حيث املبد أأ حق التتبع مفيد ،ولكننا
ال نرى نفعه يف ظل غياب سوق فين".
تجوبني خمتلفة .مفهنم من يرى أأنه عىل الرمغ من غياب ذكل السوق ،البد من ا ألخذ يف الاعتبار
واكنت ردود الفنانني املس َ
حقيقة أأن املصنفات الفنية تسافر عرب املناطق و أأن مجيع االحصائيات تظهر أأن أأرقام مبيعات هاته املصنفات تزتايد ابس مترار
وبد أأت يف الوصول اىل مس توًيت مرتفعة جدا .ويعطون قمية كبية اليرادات التتبع املتحصل علهيا يف أأورواب ووصلهتم اىل
أأفريقيا .ويذهب أآخرون اىل أأبعد من ذكل ويؤكدون أأن هناك "سو اقا انش ئاا يف أأفريقيا يشهد تطورا رسيعا" ،ويه وهجة نظر
يتفق معها الفنان البنيين الشهي روموادل أأزويم اذلي يضيف هذه ادلعابة" :ان ا ألمر يبدو و أكن السوق ا ألفريقية تسافر
لتتطور بشلك أأفضل من أأجل أأن تعود يف الهناية لالس تقرار يف أأفريقيا".

ويعزز سيث داي ،جامع التحف الغاين الشهي وهجة نظر أأزويم بقوهل" :اعتاد الناس عىل فكرة بيع املصنفات ابدلوالر ،وهو
ما اكن مس ا
تحيال قبل بضع س نوات ،كام أأن سعر املصنف الفين أآخذ يف الارتفاع".
ويؤكد روموادل أأزويم قائال :حاليا أأسعار املصنفات ا ألفريقية أآخذة يف الارتفاع شيئا فشيئا ،وتزتايد نس بة تكل املصنفات يف
السوق ادلولية ،ويزتايد كذكل عدد ا ألشخاص اذلين حيققون الرثاء عىل ظهر الفنانني ا ألفارقة .ويروي قصة أأحد مصنفاته
ا ألخية" ،لقد بيع مصنفي مقابل  16000يورو ،و أأعيد بيعه مقابل  26000يورو يف أأورواب ،وبفضل حق التتبع كسبت املال
من معلية اعادة البيع تكل .وبيع نفس املصنف مقابل  70أألف يورو يف الوالًيت املتحدة ومل أأكسب أأي يشء من تكل
العملية .انه ألمر حمبط حقا .ابلنس بة يل ال زلت أأمتتع ابلصرب عىل حتمل ذكل االحباط ألنين أأكسب من وراء بيع مصنفايت ما
يكفي من املال للعيش ،لكن ختيل ما يعيشه العديد من الفنانني الناش ئني اذلين يشهدون أأانسا حيققون الرثاء من وراء بيع
مصنفاهتم دون أأن حيصلوا عىل يشء .وقد بلغ ا ألمر أأن ذكل االحباط يؤدي اىل خلق شعور ابلعداء جتاه بدلان الشامل .انه
شعور مبالغ فيه اىل حد ما ولكنه مفهوم".
ويقول الفنان سويل سييس متحداث عن العداةل" .من حيث االنصاف ،أأجد أأن حق التتبع حيقق العداةل عىل حنو مرض،
فامجليع يعرف ا ألمل اذلي قد تشعر به ا ألم عندما تنفصل عن فدلة كبدها .ذلكل البد من مًكف أأة تكل الالم اليت يتكبدها
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القلب .حفق التتبع ال ميثل أأي يشء عىل االطالق عندما يتعلق ا ألمر ابملبيعات الكبية  ...وابلنس بة دلور املزادات يف مجيع
أأحناء العامل ،أأجد أأنه من الرشعي أأن ي متكن الفنان من الاس تفادة من حق التتبع ،سواء اكن عىل قيد احلياة أأو ميتاا" و أأضاف:
من انحية كسب املال ،ستسمح تكل الاس تفادة للفنانني بضامن بعض املوارد املالية يف أأوقات ا ألزمات و أأيضا ا حتقيق ايرادات
معقوةل عىل اجلهود املبذوةل بعد توقف االنتاجية" .وعىل غرار الفنان سويل ،يعرتف النحات الصيين وانغ كيبينغ حبقيقة أأن دليه
أأصدقاء فنانني كبار يف السن مل يعد مبقدورمه االبداع واذلين ميثل حق التتبع ابلنس بة هلم د امعا ال يقدر بمثن.

ويصف روموادل أأزويم ابس تخدام أأمثةل توضيحية معربة نشوء ظاهرة جديدة يف افريقيا :يقوم العديد من الفنانني الناحجني،
مثل ابرتيل ميي توغو ،ابنشاء مؤسسات دلمع مصنفات جيل الش باب .وحتتاج تكل املؤسسات اىل أأموال لتس متر وحتقق
هممهتا .وابلتايل ف أأموال حق التتبع احملققة تساعدها يف حل مشألك ال متويل اليت تواهجها .ومن ا ألش ياء اليت تسامه يف ظهور
وهيلكة السوق ا ألفريقية الفتية هناك مس أأةل بزوغ املواهب اجلديدة ،ووالدة املؤسسات الفنية ،وانتشار املعارض ،وزًيدة
أأرقام املبيعات ،وتداول املصنفات عىل املس توى ادلويل.
يف اخلتام:
من ا ألمهية مبًكن يف املس تقبل ،العمل عىل رمس خرائط ألسواق الفن وحتليل الظواهر اجلديدة اليت تشهدها البدلان النامية
من أأجل معاجلة أأفضل ملشألك حق التتبع يف أأسواق الفن .وتكل فرصة أأيضا ا ملعاجلة القضاًي اليت أأثيت من وهجة نظر
أأحصاب املصلحة الآخرين مثل ماليك املعارض وجتار ا ألعامل الفنية عىل سبيل املثال.
[هناية الوثيقة]

