
 

 

ي هذه الدراسة 
 المعلومات الواردة ف 

 
ورة آراء الدول األعضاءف. إىل مؤلفيها تعزى حرصا ي الويبو  اآلراء المعبر عنها ال تعكس بالرص 

 تها. أو أمان ف 
 

 

SCCR/41/9 

ية: األصل ز  باإلنكلي 

 2021 يونيو  28التاري    خ: 

 دائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةاللجنة ال

 الدورة الحادية واألربعون

 2021 يوليو  1إىل  يونيو  28جنيف، من 

ي  فرقة العمل المعنية بحق التتبعتوضيحات مقدمة من 
ي أثارها الوفد اليابان 

 عىل األسئلة الت 
 
 ردا

ي فال، رئيسة الفر  من إعداد وثيقة ون، رئيس الفريق ستض وحق التتبع" واألستاذ سام ريكي"المعار  1يق العامل السيدة ماري آن فبر
ي  إنفاذهاوأساليب  التتبعحقوق "إدارة  2العامل 

مختلفة"واليات قضائية  ف 
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 فرقة العمل المعنية بحق التتبع

ي ا )لجنة حق المؤلف( خالل الدورة األربعير  للجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورةأثار وفد اليابان، 
ي عقدت ف 

ة الت  لفب 
 . التتبعبحق  ذات الصلةالعديد من األسئلة  ،2020نوفمبر  20إىل  16من 

ي ضوء و
ي يتمتع بها  خبر الف 

ي فا السيدةو  ريكيتسونسام  األستاذكل من ة الت  ي فرقة العملماري آن فبر
افقد  ،ل وهما عضوان ف 

ّ
، أعد

كة،   بصورة مشب 
 
 األسئلة.  تلكىل ع ردا

   ( المعامالتلف. أ1
  واالستثناءات  عمليات البيع المشمولة –التتبع تخضع لحق  الت 

ز
 األنظمة الوطنية ف

ي الغالبية العظىم من أنظمة 
ي  حق التتبعف 

ي يشارك في إعادة البيععمليات  تشمل المعامالت ،العمل قةفر  درستها الوطنية الت 
ها الت 

ي سوق الفن 
ي اإلطار الخاص البيععمليات  إضافة إىل، رضاأو المع الوكالء من قبيلمتخصص ف 

عىل سبيل المثال من  ،وأطر أخرى ف 
ي القيود بطر  وقد صيغت هذه. النظامخارج  تبق  ، قبل المتاحف

ي ما ، كوطنيةالقوانير  ال مختلف ق مختلفة ف 
 الواردةاألمثلة  هو مبير  ف 

 إىل حد مااستبعاد المبيعات الخاصة واضح قد يبدو سببو أدناه. 
 
ولكن من  -ة تحديد وتتبع مثل هذه المعامالتصعوبفهناك  – ا

ي دخل الفنانير  
ة ف  ض أن يؤدي إىل فجوة كببر  . البيععمليات بسبب المفب 

 ما و 
ً
 ي  عادة

ّ
ي معظم أنظمة  بيعإعادة الد الحد األدن  من أسعار حد

ي لعدد عمليات  وهو عامل تصفية، الوطنية حق التتبعف 
إعادة إضاف 

ي باإلضافة إىل ذلكو . المشمولة البيع
تضمير  عنارص عند عىل سبيل المثال،  ،بيعه بالفعل ُيعادتحديد ما  ، قد تنشأ مشكالت صعبة ف 

ي معاملة واحدة )نسخ ثنائية، مجمعةمتع
ها، عىل سبيل المثال يكونقد و ، وما إىل ذلك(. ددة ف  ، معاملة التعامل مع هذه األمور وغبر
يبة اءالقيمة المضافة وأقساط  رص  ي إطار كل نظام الشر

ي حق التتبعمن أنظمة ، بشكل مختلف ف 
األكبر  األنظمة الوطنية، كما هو موضح ف 

 أدناه. 
ً
 تفصيال

 المملكة المتحدة

ي هذا البلد
ي  مصنفية عىل أي نقل لملك حق التتبع، ينطبق ف 

ي أو البائع )أو وكيله( ف  ما بعد النقل األول للملكية حيث يترصف المشب 
ي الما  مصنف إيداعفإن  ،األعمال الفنية. ومع ذلك تجارةسياق 

ي أو ف 
ي مزاد العلت 

 عىل نقل الملكعرضمف 
ً
ية بموجب ، ال ينطوي عادة

 . ُمعق  فهو وبالتاىلي  ،قانون المملكة المتحدة

ي اإلشارة إليهاأخرى  وفيما يىلي مسائل
 : ينبغ 

ي تاري    خ البيع.  عىل األقليورو  1000المصنف يجب أن يكون سعر بيع  •
ي ف 
ليت   أو ما يعادله بالجنيه اإلسب 

 عدة عنارص  يشمليمكن اعتبار البيع الذي  •
 
 منفرد مصنفا

 
 . الصور الملصقةأو  اللوحات الثالثيةأو  اللوحات المزدوجة، مثل ا

 نارص متعددة ال تعتبر ع يشملإذا كان البيع و 
 
 منفرد مصنفا

 
ي ، ا

ي  باالستعانةتحديد قيمة كل عنرص فردي  فإنه ينبغ 
 متخصص ف 

تإذا و . المصنفات الفنيةسوق   . حق التتبعيورو، فإنها تخضع ل 1000أي عنارص تتجاوز قيمة  اعتبر
ي المطالبة: نصت الئحة عام  •

 
"ير  ينطبق عىل الفنان حق التتبععىل أن  2006الحق ف والوارد ، الذين كانوا "مواطنير  مؤهلير 
ي  متعريفه

 
ي ل المنطقة االقتصادية األوروبية"إحدى دو  و "مواطن معىل أنه 10 المادةف

ي  ، أو مواطت 
 
 ملحقدولة مدرجة ف

التتبع خارج المنطقة االقتصادية األوروبية حيث يوجد شكل من أشكال حق  بلدا 25تضمنت هذه القائمة أكبر من و . لقانونل
ي 
 
ثعندما و  واليتها القضائية. ف

ّ
ي عام  ُحد

 
ي إتاوات  2011القانون ف

ي تلق 
 
لت، التتبعليشمل حق ورثة الفنانير  ف

ّ
. 10المادة  ُعد

ي إحدى دول المنطقة االقتصادية األوروبية أو "دولة تسمح ييمكن أن  حق التتبعأن  وهي تنص اآلن عىل
نطبق عىل مواطت 

زيل الملحق ن من دول المنطقة االقتصادية األوروبية". و المؤلفتمتع به التتبع الذي ي حق قوانينها بحماية
ُ
الذي يحتوي وقد أ

ي المنطق
 
ي سوق ة االقتصادية األوروبية. ومع ذلكعىل الدول اإلضافية غبر األعضاء ف

 
، فإن الواقع هو أن المتخصصير  ف

ي المملكة المتحدة يرفضون دفع رسوم  المصنفات الفنية
المنطقة االقتصادية  نير  الذين ال يحملون جنسيةللفنا حق التتبعف 

ون إزالة الجدول بمثابة إشارة إىل أن فاألوروبية.   كان وال يزال قانون  حق التتبعهم يعتبر
 
 أوروبي ا

 
ي مواط ال يخص سوى ا

ت 
 أيض حق التتبعتحتوي لوائح . و المنطقة االقتصادية األوروبية

 
اء الم إعفاءعىل ما يسىم ب ا ي حالكمخزون  صنف"شر

 "؛ فق 
ة من الفنان وأعاد بيع  ى البائع مباشر ي غضون ثالث سنوات  المصنفاشب 

، فلن تكون يورو أو أقل 10 000بسعر بيع يبلغ ف 
ي الفنانير  تشجيع البائعير  عىل  وي  هدف هذا اإلجراء إىلفنان. لمستحقة ل حق التتبعملكية 

 
الذين  الواعدين،االستثمار ف

ي سوق مون عالقات مهنية مع المييق
 
 . المصنفات الفنيةتخصصير  ف
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 فرنسا

اكمية التالية المتعلقة بالفنان ،حق التتبعللكي تكون عملية البيع مؤهلة  وط الب  ي الشر
من ناحية  وبعملية البيع من ناحية يجب أن تستوف 

 : أخرى
وط المتعلقة بالفنان: وفيما يل    الشر

 يجب أن يكون الفنان مواطن •
 
ي أو دو  ا ي االتحاد األورونر

ي دولة عضو ف 
 لة تعد جزءف 

 
ة االقتصادية األوروبية. ومع من المنطقا

ف بحق التتبع االستفادة من حق  ورثتهم، يمكن للفنانير  اآلخرين أو ذلك يعات بالدهم تعب  ي االتحاد  التتبعإذا كانت تشر
لفنان 

ي 
ي أو إذا كان الفنان قد شارك ف  ي ف الفرنسي  الفناألورونر

، بموافقة وزير الثقافة وبعد استشارة سنوات 5رنسا لمدة وعاش ف 
 معنية. لجنة 

 منذ أقل من  •
 
 أو ميتا

 
.  70يجب أن يكون الفنان حيا

 
عىل سبيل و تقويمية للوفاة. من نهاية السنة الالعمر هذا وُيحتسب عاما

ي  مصنفات يغطي حق التتبع، المثال
ي ف 
.  2019 ديسمبر  31 حت   1949مارس  22الفنان الذي توف 

 
من الناحية و ضمنا

ي فنون الجرافيك والفنون التشكيلي جمعية تشبر ، كان تاري    خ وفاة الفنان غبر معروف، وإذا  العملية
ي فرنسا ةمؤلق 

أنه إىل  ف 
  . حق التتبعمن  قد تستفيد 1860بعد عام  المصنفاتيعتبر أن 

د  ، في  وط المتعلقة أما فيما يل   : بعمليات البيعالشر

 مستحق حق التتبعيكون  •
 
، بخالف 750ملية بيع بمبلغ عىل أي عا تنطوي ، حيث للمصنفالبيع األول  عملية يورو أو أكبر

ي  عىل
ي ، أو مزادات ار د - المصنفات الفنيةسوق  جهة متخصصة ف 

تحف، أو صانع ، أو تاجر معرضأو  ،بائع بالمزاد العلت 
نت  إطارات الصور، ي  –أو تاجر عبر اإلنب 

 سمسار. مشب  أو أو بائع  العملية باعتبارها تشارك ف 
عق  المبيعات كاستثناء لهذا •

ُ
ي ، ت

ى من يورو  10 000ن عسعرها يقل  الت  ة من الفنان قبل أقل من  المصنفبائع اشب  مباشر
اء المصنف كمخزونثالث سنوات )إعفاء " ي المملكة المتحدةالساري عفاء اإل يشبه" شر

 (. ف 
ي  •

. يجب أن يكون البيع ف  يبة القيمة المضافة الفرنسي  بقانون رص 
ً
 فرنسا أو أن يكون مشموال

 المبيعات توزي    ع

ي  حدث٪( 86الفنية المعلن عنها ) المصنفاتإىل أن أكبر عدد من عمليات إعادة بيع  2019-2015تشبر األرقام الخاصة باألعوام 
ف 

ي صاالت العرض. وبلغت حصص 14، و المزادات
، بينما بلغت حصص حقوق عىل التواىلي  ٪29٪ و 72 إعادة البيع قد بلغت٪ ف 

 ٪. 25٪ و 75التتبع 

اليا  أسب 

ي إتاوة  عىل أنه، قانون حق التتبع الذي يتمتع به المؤلفمن  6المادة  يعرف حق التتبع بموجب
ي تلق 

إعادة عىل " إعادة البيعالحق ف 
".  البيع ي

ي هذا بشكل أساسي أي إعادة بيع و التجاري للعمل الفت 
ي تتضمن "يعت 

ترصف بهذه تفنية ال المصنفات سوق جهة متخصصة ف 
عرف بعد ذلك1((2)8" )المادة الصفة ي مصطلح " . ويُ

ي  عامة بعبارات" المصنفات الفنيةسوق  جهة متخصصة ف 
( عىل 3)8 المادةف 

 : اأنه

ي  )أ( 
 ؛المسؤول عن المزاد العلت 

ي مالك أو أو  )ب( 
 ؛مشغل معرض فت 

 ؛متحفمالك أو مشغل أو  )ج( 
 ؛فنية مصنفاتتاجر أو  )د( 
ي أو  )ـه(

 
 الفنية.  المصنفات تجارةأي شخص يشارك بطريقة أخرى ف

:  النظاماستثناءات تشمل و   ما يىلي

ي سوق ا ةمتخصصجهة شارك أي تحيث ال  ،المبيعات الخاصة من فرد إىل آخر  •
 
 لمصنفات الفنية؛ف

 دوال 999قابل م المصنفإعادة بيع  •
 
يبة القيمة المضافة يشملأو أقل بما  را قد يختلف هذا المستوى و (. 1)10: المادة رص 

 
 
عّرف. بتغيبر اللوائحاألدن

ُ
ي  وي

 
 (: انظر أدناه. 2)10 المادةمصطلح "سعر البيع" ف

ي ا، وقت دخول النظام حبرّ  النفاذ المصنفات القائمة •
 
 . 11 المادة: 2010يونيو  9لملكية قبل وكان آخر تغيبر ف

 الفنان ليس  •
 
الياموطنا ي أسب 

 ف 
 
 أو مقيما

 
اليا  . 14و 12المادتير  (: إدخال اتفاقيات المعاملة بالمثلعند هذا )يتغبر  أسب 

  70وفاة الفنان منذ أكبر من  •
 
 . 32 المادةالوفاة:  عاممن نهاية  عاما

                                              
ي األسلوب  1
ي تندرج ضمن "فئة مستبعدة" )الف 

، ال يشمل مصطلح "إعادة البيع التجاري" إعادة البيع الت  اىلي
ي    ع األسب  عرف 1)8المادة نمطي لصياغة التشر

ُ
()ج((، وت

ي المادة 
ي سوق المصنفات الفنية، رصاحة ف 

ي ال يشارك فيها متخصص ف 
  أنها "فئة مستبعدة من نقل الملكية". ( عىل2)8إعادة البيع الت 
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اليا )كما  ةالمطلوب بالعالقةالمستفيد ال يحط  الوريث ، و الفنان متوف   • (: اقيات المعاملة بالمثلبالنسبة التفأعاله  وردبأسب 
 . 2(4)12 المادة

ي "سعر البيع" و 
ي إعادة يعت 

ي  مصنفال بيعف 
يالمبلغ  "الفت  ي عند مقابل المصنف  الذي يدفعه المشب 

ي إعادة البيع الفت 
ي ذلك بف 

ما ف 
يبة السلع والخدمات يبة أخرى مستحقة الدفع عىل البيع":  ،رص  ي أو أي رص  "عالوة (، و2)10المادة  ولكنه ال يشمل عالوة المشب 

ي" مصطلح ُيستخدم لوص ي تفرضها بيوت المزادات عىل  ،ف ممارسة مرتبطة بمبيعات المزادالمشب 
ويقصد به اإلشارة إىل الرسوم الت 

 ما بير  
ً
ين )عادة  ، عىل النقيضو سعر البيع(.  ٪ من25-17المشب 

ُ
ي سعر البيع 60-40 ن عموالت المعرض )عادة ما بير  ضمّ ت

٪( ف 
 (. محاسب مفوضمعلومات المقدمة من ال) الحصول عىل إتاوات من إعادة البيع حق حساب لغرض

 هنغاريا

  ملكيةللنقل  أي يكون
 
ُيعّرف و . 1999، قانون (1)70": المادة مصنفات فنية"بمساعدة تاجر  تتم العمليةعندما مقابل قيمة معنيا

أي عمليات إعادة بيع أخرى و (. 3)70 المادة: يةالفن بالمصنفاتأي شخص طبيغي أو اعتباري يتاجر عىل أنه " المصنفات الفنية"تاجر 
 . حق التتبعنطاق ضمن تقع ال 

ي  ال يوجدو 
ي بيع  المتاحفشارك فيها تسوى استثناء واحد للحاالت الت 

ي  ،الفنية المصنفاتف 
لحيثية ل المنفذة( 8)70 المادة وترد ف 

 . حق التتبعب التوجيه الخاصمن  3(81)

 الجمهورية التشيكية

ي األصىلي  المصنف ُيباععندما 
اء يبلغ بس ،آخر  إىل شخصملكيته  المؤلف نقلالذي  ،الفت   ،يحق للمؤلف ،يورو أو أكبر  1500عر شر
ي  اإلتاوة، الحصول عىل للمصنففيما يتعلق بأي إعادة بيع 

يطة أن يشمن قانون حق المؤلف 1 المرفقالمنصوص عليها ف  ي  ارك، شر
ف 

بائع ، باعتباره ار إليه فيما يىلي باسم "التاجر"(الفنية )يش يتاجر بالمصنفاتمشغل معرض أو بائع بالمزاد أو أي شخص آخر  عملية البيع
ر 
 )بصيغته المعدلة(.  2000 لعام ، قانون حق المؤلف(1)24 المادةأو وسيط:  أو مشب 

 سلوفاكيا

ط وهناك ، بعد البيع األول من قبل المؤلف. األصىلي  للمصنف جديدعىل أي بيع  حق التتبع يشي  البائع بالمزاد يشارك هو أنو آخر شر
 قاعة العرض أو أي شخص آخر يمارس  مشغلأو  منظم معرض المبيعاتأو 

 
 تجاري نشاطا

 
ي  ا
ي ، الفنون الجميلة )"التاجر"( مصنفاتف 

ف 
 . 2015 عام ، قانون(1)23المادة بائع أو مشب  أو سمسار: باعتباره  عملية إعادة البيع

 بولندا

افية" فقط بعد ال إعادة البيعتتم تغطية "عمليات  عّرف، بيع األول من ِقبل المؤلف األصىلي االحب  " عىل أنه البيع" ويُ ي
اف  "جميع  االحب 

ي  البيع إعادة أنشطة
ي سياق النشاطالت 

ين والوكالء والكيانات األخرى المشاركة تتم ف  ي ، بواسطة البائعير  والمشب 
اف  ي بيع  بشكل احب 

ف 
لة) 1994 عام قانونمن  2.19دبية والموسيقية ": المادة لمصنفات األ االمصنفات الفنية أو مخطوطات 

ّ
 (. بصيغته المعد

 السويد

ي سبقها بيع أو  إعادة البيعجميع عمليات 
 أو هدية.  مبادلةالت 

ستثت  
ُ
ي حال وجودوسيط ) اللجوء إىلبير  شخصير  عاديير  دون  عمليات البيع القائمة فقط وت

دفع له رسوم إعادة البيعوسي فق 
ُ
 ،(ط، ت

من شخص عادي إىل متحف عمليات البيع وكذلك تلك المذكورة أعاله )المخطوطات ونسخ من عمل معماري(. كما أنها ال تنطبق عىل 
 (. )بصيغته المعدلة 1960 عام قانون )ن( من26: المادة وسيط أيتدخل دون  هادف للرب  حغبر 

 روسيا

 ال توجد استثناءات. 

ازيل  البر

ي كل إعادة بيع التتبع يعود حق 
ي  للمصنفإىل المؤلف ف 

ي أو المخطوطة الت 
 . بحوزتهالفت 

                                              
ي إتاوات إعادة البيع )يونيو  15و 5الصفحتير  انظر  2

ومعايبر األهلية ( للحصول عىل معلومات حول ماهية إعادة البيع التجاري 2015من دليل نظام حق الفنان ف 
 للحصول عىل اإلتاوات. 

ي أن يش 18)الحيثية  3
، ال ينبغ  ي المتاحف غبر ( من التوجيه: "وبالتاىلي

ي هذا الحق عىل عمليات إعادة البيع من قبل األشخاص الذين يترصفون بصفتهم الخاصة ف 

 التجارية المفتوحة للجمهور". 
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 أوروغواي

ي تجريالفنية التشكيلية أو النحتية  المصنفاتمن حيث المبدأ عىل إعادة بيع جميع  التتبعحق  يشي
ي مؤسسة  الت 

ي أو ف 
ي مزاد علت 

ف 
ي المزاداتويل أو تاجر. تجارية أو بتدخل من وك

ي الممارسة العملية، وبشكل رئيسي ف 
الوحيدة المشمولة هي  إعادة البيع، فإن عمليات ف 

، ويبدو أن األمر نفسه األخرى المصنفاتخطوطات أو يتعلق بالمفيما تلك المتعلقة باللوحات والمنحوتات وهناك حاالت قليلة تم 
.  يشي ي

 عىل أعمال التصوير الفوتوغراف 

 استشارة مؤسسة  ،طرحهما وفد اليابان اللذين سؤالير  ال الرد عىل استدىعقد و 
 
ي  PICTORIGHTأيضا

)منظمة لإلدارة الجماعية ف 
ي المملكة الم DACSهولندا(، ومؤسسة 

ي  VEGAPتحدة(، ومؤسسة )منظمة لإلدارة الجماعية ف 
)منظمة لإلدارة الجماعية ف 

 إسبانيا(. 

  ينطبق عليهاتتبع المعامالت  إمكانية كيف يمكن ضمان ( باء. 1
  حال تنفيذها التتبعحق  الت 

ز
 ؟العلنيةخارج إطار المزادات  ف

ي  برصف النظر عن
بيعات ال سيما من خالل مشغىلي الم ،معامالت خاصةالفنية موضوع  المصنفات، قد تكون العلنية المزادات البيع ف 

ي سوق  جهة أخرى مختصةأو أي  ،والمعارض الفنية ةالطوعي
 . المصنفات الفنيةف 

ي  ،المعامالت الخاصة تلكإمكانية تتبع يمكن ضمان و 
 من خالل طرق مختلفة. ، ال تكون علنية بطبيعتها الت 

ز  لدىاالحتفاظ بسجل  "1" -   سوق  المختصي 
ز
 : الخاصة بهؤالء دفاتر المحاسبة واالطالع عل المصنفات الفنيةف

ي تقوم بها محالتإمكانية تتبع المعامال تثبر 
الفنية  والمصنفاتالمستعملة  بالسلع فيما يتعلق، وال سيما الفنية المصنفات ت الت 

  قلق، والتحف
 
 كببر ا

 
 أيض ا تؤديأنه إذ التتبعيتجاوز مسألة حق  ا

 
 مهما

 
 دورا

 
ي البحث  ا

، لمنهوبة أو المشوقة أو المخفيةا المصنفاتعن ف 
ي البلدان

ي كببر  وال سيما ف 
اث ثقاف  ي تتمتع بب 

 . الت 

ي األثاث فإن بلدان عديدة ، وبالتاىلي 
االحتفاظ بسجل يسمح بتتبع الفنية  والتحف والمصنفاتتطلب من األشخاص الذين يتاجرون ف 

  تمر  تدفق
  محالتهمالبضائع الت 

ز
طة  ئيةالقضا لسلطاتل األشخاص المعنيير  أن يسمحواهو سجل من واجب ، و ف ي تضمنأو الشر

 الت 
 ورقي الرقابة، بالنفاذ إليه. وقد

ً
ي صيغةيكون سجال

 ف 
 
ختم صفحاته وتكون أوراقه )سجل  يةشكل ا

ُ
م وت

ّ
رق
 
وتقوم الهيئة ، غبر قابلة لإلزالةت

 المعنية بالرقابة باعتماده وتوقيعه
ً
 ( أو سجال

 
ونيا  (. أمنهاو  وسالمتها البيانات المسجلة زاهةنل يجب أن تضمن معالجته اآللية )سج  إلكب 

ي فرنساو
طلب من عىل سبيل المثال ،ف  ي سوق  الجهات المختصة، يُ

معارض الأو  الطوعيةمبيعات المشغىلي سواء  ،المصنفات الفنيةف 
طة"ااالحتفاظ بسجالت تسىم "كت ،مستعملةالسلع الأو حت  تجار  الفنية ي تتلقاها ،ب الشر

. تسجل فيها قائمة جميع المصنفات الت 

طة دفي  "باإلضافة إىل و م الجهات . وبسجل لألسلحة وآخر للمجوهرات والمعادن الثمينة تحتفظ االعام، فإنه "الشر ي حال لم تلب  
ف 

 
 
عاقب جنائيا

ُ
حتفظ. بهذا السجل فإنها ت ي يجب أن  ويُ

طة )هوية المودع تكونبالبيانات الت  ي سجل الشر
وأصلها  المصنفات؛ طبيعة ف 

اء وطريقة ووصفها بهذا  االحتفاظ العلنيةيتعير  عىل دور المزادات و تسجيلها.  بعدسنوات  عشر ( لمدة وغبر ذلك؛ دفعال؛ سعر الشر
ي فقط، بينما يظل

ون  ي شكل إلكب 
 اختياري نسق السجل السجل ف 

 
غبرّ لمهنيير  اآلخرين طالما ال بالنسبة ل ا

 دفي  الغرض األساس  من و. ي 
طة هو جرد الممتلكات المنقولة وإمكانية تتبعها  . الشر

طة  باإلضافة إىلو  إىل دفاتر المحاسبة  هيئة مستقلة معتمدة نفاذفإن  عىل نحو مناسب وحسب األصول،االحتفاظ بسجل شر
  سوق  بالجهات المختصةالخاصة 

ز
 من شأنه أيض المصنفات الفنية،ف

 
ي ينطبق عليها حق التتبع. تتبع المعامالت  يتيح إمكانية أن ا

 الت 

  سوق المصنفات الفنية باإلبالغ "2" -
ز
ام الجهات المختصة ف ز  : الي 

ي    ع عىل نظام  ،رىمن ناحية أخو   اإلعالن عن المبيعات. قد ينص التشر

، ي والمجلس الصادر  EC/2001/84 التوجيه رقمبموجب قد وضعت، أوروبا  فإن وبالتاىلي لمان األورونر ي للبر
 2001سبتمبر  27ف 

ي األصىلي 
درجوالذي  ،بشأن حق التتبع لصالح مؤلف العمل الفت 

ُ
ي  أ

، القوانير  الوطنية ف  ي ي االتحاد األورونر
 نظام للدول األعضاء ف 

 
 قانوني ا

 
 ا

م بموجبه الجهات المختصة ي سوق  تلب  
 
ي تعمل كجهات المصنفات الفنيةف

اء أو كجهات وسيطة،  الت  مات بتقديم أي معلو بيع أو شر
ورية لتسوية المبالغ المستحقة بموجب حق   التتبع. رص 

ام باإلبالغ لالامن أجل تسهيل هذا و  ي سوق  المختصير   ىلوتخفيف العبء اإلداري عب  
، قامت منظمات اإلدارة المصنفات الفنيةف 

 إبالغآليات ، كما وضع بعضها إىل منظمات اإلدارة الجماعية من السهل ملئها وإعادتها نموذجية استماراتالجماعية بإعداد 
ونية تتاح عل موقع منظمة اإلدارة الجماعية. 

 
 إلكي
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 التتبع:  ن إمكانيةخرى لضمااألوسائل ال "3"

 أيض تتيح، فإن اإلجراءات التالية أعاله المذكورةضافة إىل العنارص باإل
 
ي تولد حإمكانيا

 لصالح الفنانير  ق تتبع ة تتبع المعامالت الت 
 : وورثتهم
ز  ولقاءات تجمع مافعاليات يم تنظ - ز بي    سوق  المختصي 

ز
منظمات من ناحية وأصحاب الحقوق و  المصنفات الفنيةف

ثقة متبادلة طويلة  وبناء التتبعالروابط بير  األطراف المعنية بحق  يتيح فرصة لتعزيز ، مما من ناحية أخرى اإلدارة الجماعية
 ؛األجل

ح كيفية عمل اإلدارة وطنية حمالت إعالميةتنظيم  -  ؛التتبع الجماعية لحق تهدف إىل جذب االنتباه وشر

  إعالميةأدوات وتوزي    ع  استحداث -
 
امات المرتبطة بهأساسيات تطبيق هبو  التتبعحق  بعلة وجودر تذك  ؛ذا الحق وااللب  

ي تمثلهم عىل  يعشجت -
  حاالفنانير  والمنظمات المهنية الت 

ز
امات إبالغ منظمات اإلدارة الجماعية ف ز لة عدم االمتثال لاللي 

 ا(، من أجل السماح لهتسديد مستحقات حق التتبعوعدم  ،عن المعامالت اإلبالغ)عدم  التتبعالقانونية المتعلقة بحق 
 الترصف وفقب

 
ي ذلك  ،لذلكا

ي إذا لزم األمر بما ف 
ي المجال القضان 

ام حقوق المستفيدين من حق ، ف   . التتبعمن أجل ضمان احب 

 ، كيف يمكالتتبعحق  ع مدفوعاتيتعلق بتوزي    ( فيما . 2
 
صاحب  يكونع المبالغ عندما ال وز ن ضمان شفافية هذا التوزي    ع وكيف ت

؟ حق 
ً
 التتبع معروفا

 التتبع حق ب المبالغ الخاصة بتوزي    ع فيما يتعلقالشفافية 

 بالغ األهمية فيما 
 
ي التتبع،  بتوزي    ع مبالغ حقيتعلق تعد الشفافية عنرصا

عىل  ،لها المرخصمنظمات اإلدارة الجماعية  تحّصلهاالت 
 . هذا الحق أصحاب

ي هذا الصددو
ي والمجلس بتاري    خ  EU/2014/26التوجيه رقم  اعتماد من خالل ،اعتمدت أوروبا لوائح محددة قد ،ف  لمان األورونر للبر

اير 26 بالفعل المتطلبات المطبقة عىل  لتوجيهايحدد هذا و . شأن اإلدارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورةب 2014فبر
أن  كما يشبر إىل  ،المعلومات وتقديمضمان مستوى عاٍل من الحوكمة واإلدارة المالية والشفافية منظمات اإلدارة الجماعية بهدف 

ي الحفاظ عىل قواعد أكبر رصامة أو فرضها. 
ي حرة ف  ي االتحاد األورونر

 الدول األعضاء ف 

  يعد حق ق المؤلفضمان شفافية إدارة ح يتيح إمكانيةمما  الرقابةيوفر التوجيه المذكور أعاله مستويات مختلفة من و 
 التتبع، الت 

 جزء
ً
ي ، منهاا

 منظمات اإلدارة الجماعية: ف 

ويد  - ام بب    ، مرة واحدة عىل األقل أصحاب الحقوق الفرديةااللب  
 
م )المبالغ وقه، بالمعلومات المتعلقة بإدارة حقسنويا

ي إدارة من أجل تعز  ،فيما يتعلق بتكاليف اإلدارة، وما إىل ذلك(والمبالغ المخصومة  ،والمدفوعةالمخصصة 
يز ثقتهم ف 

 ؛الحقوق من خالل منظمة لإلدارة الجماعية
ويد  - ام بب     تدير حقوقها بموجب اتفاقمنظمات اإلدارة الجماعية األخااللب  

بالمعلومات الكافية، ال سيما  ،ات التمثيلرى الت 
 ؛الماليةالمعلومات 

ام  - )الدخل  اخاصة بأنشطتهوموثوقة يتضمن معلومات مالية قابلة للمقارنة  عن الشفافية تقرير سنويوإتاحة  بإعدادااللب  
ق، ات األخرى المقدمة ألصحاب الحقو ، وتكلفة إدارة الحقوق والخدموالخصومات المحصلة من هذا الدخل من الحقوق

، وكذلك تقرير خاص عن استخدام المبالغ المخصصة للخدمات االجتماعية والثقافية وتكاليف التشغيل، وما إىل ذلك(
عرضوالتعليمية. 
ُ
، من منظمة اإلدارة الجماعية لتوافق عليهالجمعية العامة ألعضاء بشأن الشفافية عىل تقرير السنوي ال وي
ويخضع للمراجعة من  ته،ومقارنأداء منظمة اإلدارة الجماعية عىل مراقبة  ينأصحاب الحقوق قادر  يكون أجل ضمان أن

 . طرف مدقق الحسابات

مارس هذه الرقابة وي. للتحقق من امتثال منظمات اإلدارة الجماعية للقواعد القانونية هيئة رقابة إنشاءالدول األعضاء  واجبومن 
 )مثل ديوان المحاسبة عىل سبيل المثال(.  سلطة وطنية مختصةو الحسابات دققم

ي التوجيه المذكور أعالهة المحددة بير  فئة منظمات اإلدارة الجماعي، تحرص اللوائح األوروبية عىل التميبر  باإلضافة إىل ذلكو 
 
عىل  ،ف

، من يد من أصحاب الحقوقنيابة عن العد)...(  حق المؤلفهدفها الوحيد أو غرضها الرئيسي هو إدارة و غي  ربحية أنها منظمات "
عىل أنها هيئات لها  المعرفة الفئة المعروفة باسم" كيانات اإلدارة المستقلة "وتندرج ضمن "، )...(الجماعية  تحقيق مصلحتهمأجل 
ي أصحاب الحقوق  طرفمملوكة وال خاضعة للرقابة )... ( من  منظمات ليست"ولكنها  الهدفنفس 

من  ،". لذلكربحية[ تكون] والت 
  أن الواضح 

  ذلك حق حق المؤلفإتاوات  تحصل نشاط منظمات اإلدارة الجماعية الت 
ز
 ، ليس التتبع، بما ف

ً
، عل عكس تجاريا

 . إدارة الحقوقب األخرى المعنية كياناتال
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ي حال   التتبعحق إتاوات توزي    ع 
 
  كانف

ً
 صاحب الحق مجهوال

 ووضعت آليات مح وهناك بعض
ً
ي وجدت حلوًل

، االستنساخ، حق التتبعحق المؤلف )حق  تحصيل إتاواتددة عند الدول األعضاء الت 
 ألسباب مختلفة. ال يمكن توزيعها و  حق األداء، وما إىل ذلك(

ي المملكة المتحدةف
ية ست سنوات كمنظمات اإلدارة الجماعية اإلن تتاح أمام، عىل سبيل المثال، ف   صاحب حق التتبع لتحديدلبر 

ي المستفيد من اإلتاوات 
ة انقضاءبعد و . اإللزاميةبموجب اإلدارة الجماعية  حّصلتهاالت    DACS مؤسسة تقوم ،هذه الفب 

ً
بصفتها  ،مثال

ي المملكة المتحدة
خالل انعقاد  اأعضائهأمام  وتعرضها للتصويت تاإلتاواتلك لبتحديد استخدامات  ،منظمة لإلدارة الجماعية ف 

  مةالعا جمعيتها
 
 ، سنويا

 
  DACS مؤسسة صوت أعضاءالسارية. و المحلية  القوانير   وذلك وفقا

 
إىل  اإلتاوات تلكلصالح إعادة سابقا

ز    سوق  المختصي 
ز
ّصلت منهمالذين  المصنفات الفنيةف   األصل ح 

ز
 . ف

ي إسبانياو
ي دخلت حبر   ،، تسمح اإلدارة الجماعية اإللزاميةف 

ي  النفاذالت 
 بتحصيللمنظمات اإلدارة الجماعية اإلسبانية ، 2019مارس  4ف 

ي حالة إعادة بيع  الساري التتبعحق إتاوات 
ف بهذا الحقالفنية للمؤلفير  من موا المصنفاتف  ي تعب 

ي الدول الت 
سواء كانوا مؤلفير  أو  ،طت 

 وفقو منظمات اإلدارة الجماعية المذكورة.  من طرف الممثلير  أو ال ورثتهم
 
ي  المختصون أن يقوم، يجب لساريةلألحكام المحلية ا ا

ف 
ي غضون شهرين من تاري    خ  المحمية بموجب حق التتبع المصنفاتبيع بمنظمات اإلدارة الجماعية  المصنفات الفنية بإبالغسوق 

ف 
ي غضون شهرين من اإلخطار.  الساري إتاوة حق التتبعودفع ، البيع

 مهلة ، يكون أمام منظمات اإلدارة الجماعيةبمجرد تحصيل المبلغو ف 
  حالة عدم تحديد و. الحقلتسديده لصاحب سنة واحدة 

ز
ة صاحب الحقف صندوق  لفائدةل حّص مبلغ الم  ال يكون ،خالل هذه الفي 

  نهاية المطافووزارة الثقافة اإلسبانية. والتابع لالفنون الجميلة  لدعمالمخصص 
ز
  يتم  ،ف

عل هذا النحو  تحصيلهافإن المبالغ الت 
  العمل العام لصالح المج تعود بالنفع االقتصادي عل

  اإلسبانز
 . تمع الفتز

ي هولنداو
كجزء من اإلدارة الجماعية اإللزامية ،  لمواطنير  الهولنديير  صالح ال التتبعحق  إتاوات تقوم هيئات أجنبية بتحصيل، عندما ف 

نت عبر مع المتاحف، والبحث  التواصل) دقيقبعد إجراء بحث  صاحب الحقوال يمكن تحديد  ي سياق وفحص الوص ،اإلنب 
ايا ف 

ا ز عل لمبالغ توزي    ع تلك ا إما يمكن ،ث، إلخ(المبر ز التشكيليي   طابع أن تصبح متاحة لمشاري    ع فنية ذات وإما، جميع الفناني 
  
ز
 . اجتماع  وثقاف

ي الدول االسكندنافيةو 
ي بالبحث عن الفنانير  باإلضافة إىل ذلك، ف 

ام قانون  خارج  وورثتهم، يقع عىل عاتق منظمات اإلدارة الجماعية الب  
ي تم تحويل اإلتاوات  الحدود الوطنية من أجل

 أيضوال يشمل ذلك حق التتبع فقط، بل ، باسمهم ولمصلحتهمحصلتها الت 
 
فيما يخص  ا

 . األخرى إتاوات حقوق المؤلف

ي فرنساأما 
طلب من  بالبيع تكون منظمات اإلدارة الجماعية هي من يستلم اإلخطاراتعندما  ،ف  ي يُ

ي سوق  الجهات المختصةالت 
ف 

 تعتمد  اتقديمها، فإنه المصنفات الفنية
ً
ل بشأنها وإعالمه  حق التتبع صاحبتحديد  بهدفمختلفة  طرقا حصّ

 
ببيع مصنفات ت

جري. وبالتاىلي إتاوات حق التتبع
ُ
ي إىل  كما تلجأ،  والتواصل معه صاحب الحقتحديد مكان عمليات بحث نشطة ل ، فهي ت

اء ف  علم  خبر
ي الصحف المتخصصة بالبحثشعارات إ وتعمم ،األنساب

ها حت  أو  ،ف  ي عىل  تنشر
ون   جمعيةعىل سبيل المثال، قامت و . موقعها اإللكب 

ي 
،إشعار بحث عىل موقعها  )منظمة إدارة جماعية فرنسية( بوضع(ADAGP) ة فنون الجرافيك والفنون التشكيلي مؤلق  ي

ون   اإللكب 
ي بمعرفة ما إذا 

هؤالء األشخاص لإلعالن  ودعت، التتبعحق  إتاوات لحصول عىلمن ا تمكنه جرت عمليات بيعيسمح ألي شخص معت 
ي عن أنفسهم إذا لزم األمر. 

  وظل صاحب الحقعمليات البحث وإذا أخفقت منظمات اإلدارة الجماعية ف 
ً
ق ح إتاواتفإن ، مجهوال

 التتبع 
 
  تم تحصيلها ال ت

ي الواقعو. مالئمنظمات اإلدارة الجماعية عل نحو تحتفظ بها مو فقد الت 
 
ينص قانون الملكية الفكرية  ،ف

ي حالة عدم وجود  الفرنسي عىل أنه
ي حالة الشغور أو االنسحاب صاحب حق"ف 

، يجوز للمحكمة القضائية أن تعهد حق معروف، أو ف 
 أن" عىل و " الثقافة المسؤول عنرسوم من الوزير بموجب ممعتمدة لهذا الغرض  )...( إىل منظمة إدارة جماعية التتبع

ُ
 خصص المبالغت

ي فنون ، المحصلة من قبل الهيئة المعتمدة
اكات المستحقة عىل مؤلق  التشكيلية،  الجرافيك والفنونلدفع جزء بسيط من االشب 

ز بأكمله باالستفادة من  ،وبالتاىل   . "لمعاش التكميىلي ل ع الفرنس  يسمح لمجتمع الفناني   تلكفإن هذا النظام الذي وضعه المشر
  إطار المبالغ 
ز
 . معاشاتهم التقاعديةف

  اإلتاوات المتأتية منحقوق  مسوغات.( 3
ز
 الفنية المصنفاتإعادة بيع  الفنان ف

م
ّ
د
ُ
ي اإلتاوات منعدد من الحجج القائمة عىل المشاعر واإلنصاف والعدالة واالقتصاد لصالح  ق

 
 المصنفاتإعادة بيع  حقوق الفنانير  ف

 الفنية. 

 طفالتعاالحجج القائمة عىل المشاعر أو 

م
ّ
د
ُ
ي التتبع  حقل المؤيدةالمبكرة  جالكثبر من الحج ق

 
الذين عانوا الفقر والجوع الفنانير   بشأن مصبر ببساطة من حيث االهتمام اإلنسان

ي 
ي الماض 

 من أشكال الضمان االجتماىعي  باعتبار ذلك، ف 
ً
ي حياتهم وبعد وفاتهملهم وألشهم وسيلة لتأمير  شكال

جان فرانسوا  قضيةو . ف 
ي بعد وفاته 800" مقابل النجيليسالذي بيعت لوحته " ،ميليت  جامغي التحف الفنية حرب مزايدة  بعد ،ألف فرنك ذهتر

بير 
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، و والفرنسي ير  األمريكي ي حالة فقر ير 
ركت عائلته ف 

ُ
ي أواخر القرن التاسع عشر بفرنسا لمؤيدي حق التتبعصورة قوية  قد أبرزت، ت

. 4ف 

غ  وهي ، ر بنفس القدولكنها مقنعة  ،قوة صورة أكبر  وهناك  األوىليواجه جامع إحدى لوحاته وهو مثال الفنان األمريكي روبرت راوشنبر
ظهر األدلة، بالتأكيدو . 5عندما أعيد بيعها برب  ح كببر بعد بضع سنوات

ُ
لديهم دخل منخفض  ،موعة، كمجالتشكيلير  أن فنانير   ةالتجريبي ت

ي  حق المؤلفدراسة أجراها مكتب أشارت و  . لتكميل الدخل 6وسائل أخرى االعتماد عىلعليهم  يجبعادة ما و 
ي ف 

الواليات المتحدة ف 
 إىل  2013عام 

 
 هي  حق التتبعمنح ما إذا كان  مسألة إنو . 7أقل من دخل الفئات األخرى من المبدعير   التشكيلير  أن دخل الفنانير  أيضا

ي والدخل المنخفض هي  الجهدالتوازن بير  عادة الستوسيلة 
ض بعض المعلقير  بشدة عىل فائدته ،أكبر صعوبةة  مسألالفت  ي  اوقد اعب 

ف 
ي الواليات المتحدة األمريكية، هذا الصدد

ي مكافأة مالية و . 8ال سيما ف 
ي لجت 

 بما يكق 
ً
هناك بالتأكيد بعض الفنانير  الذين يعيشون طويال

ة من   ، حت  لو حصلوا عىل القليل جدالالحقة مصنفاتهمكببر
 
ي الواقع، غالبوالسابقة.  بيع مصنفاتهممن  ا

 ف 
 
ي ما يؤدي الموت إىل ط ا

فرة ف 
، حيث لم يعد هناك عرض مستمر لها مصنفاتإعادة بيع  الفقر العائىلي هو حجة قوية إذا كان و . 9، كما يتضح من مبيعات المزادالفنانير 

  يكونقد فبعد الوفاة، تأييد حق الحصول عىل إتاوة من إعادة البيع ل
 
 وجيها

 
 الحق، باستثناء أنه غالب لمنح هذاذلك سببا

 
 يتمتعما ا

، نانون المتوفونالف
 
اليا(  بلد واحدمن الواردة تشبر المعلومات المحدودة و . قبل وفاتهم بصحة جيدة، بل جيدة جدا سن حق )أسب 

ي عام  التتبع
ي تم  2009ف 

ي السنوات  ُجّمعتإىل أن المبالغ الت 
اليير  أو أشهر ا عىلبشكل أساسي  األوىل وزعتف   ،ورثتهملفنانير  األسب 

 من الواضح أيضو . 10ضئيلة للجزء األكبر من الفنانير  الممارسير   ووزعت مبالغ
 
، وربما الغالبية العظىم ا  ،أن هناك العديد من الفنانير 

  مصنفاتهمن تزيد قيمة الذي
 
ي الواقع، إذا كاو. 11وفاتهم م وبعدأثناء حياته ،، أو حت  تنخفضبنسبة قليلة جدا

نقطة  إعادة البيع هو  نف 
 أبد ذلك، فقد ال يحدث حق التتبعاالنطالق لفرض 

 
ي هذا الصددوأو قد يحدث فقط بعد سنوات عديدة من وفاة الفنان.  ا

لن يفعل  ،ف 
ي  وربما، سوى القليل حق التتبع

ي الوقت الحارص  مقارنة بالطرق األخرى مثل اإلعانات الحكومية أو  ،ءال سر
ي ف 
 لمعالجة الفقر الفت 

ير . وبالتاىلي 12الوكالء وصاالت العرض الجوائز أو حت  التنظيم األفضل التفاقيات الفنانير  مع ال إنسانية  كبادرة  حق التتبع، قد ال يكون تبر
 
 
اح عام )اعتماد و عىل الرغم من جاذبيتها العاطفية القوية.  ،13يمكن إال أن يكون عاطفيا ( حق التتبعقد يحذر المرء هنا من صياغة اقب 
 . معروفةعىل أساس أمثلة خاصة 

                                              
ي الصفحة االفتتاحية من كتاب  4

ي رسمها جان لويس فوران ف 
 il  -Le droit de suite estبعنوان " J.Farchyعىل نحو ما تشبر إليه الطباعة الحجرية الت 

soluble dans le analyse économique? 2011"، مارس 
 
 C M Vickers، " The Applicablity of the Droit de Suite in the . انظر أيضا

United States  "3 B C Int & Comp L Rev 433, 438, n 16 (1980) 
5  

 
  M. Elizabeth Petty" ،Rauschenberg, Royalties, and Artists' Rights: Potential Droit de Suite Legislation inانظر أيضا

the United States ،"(2014) 22 Wm. & Mary Bill Rts. J. 977 :المتاح عىل الرابط ،

.edu/w mborj/vol22/iss3/8http://scholarship.law .w mو ،yMB Redd" ،The Droit de Suite: Why American Fine Artists  

Should Have a Right to a Resale Royalty ،"(1995) 15 Loy. L.A. Ent. L. Rev. 509, note :المتاح عىل الرابط .

p://digitalcommons.lmu.edu/elr/vol15/iss3/2htt . 
6  

 
  D Throsby and A Zednik" ،Do you really expect to be paid? An economic study of profesisonal artists inانظر أيضا

Australia ، ي
اىلي للفنون، سيدن 

، المتاح عىل الرابط: 2010"، المجلس األسب 
-http://australiacouncil.gov.au/w orkspace/uploads/f iles/research/do_you_really_expect_to_get_pa

54325a3748d81.pdf دراسة سابقة قدمها 
 
 t give up yourday job: an economic ’Donبعنوان " V Hollisterو yD Throsb، وانظر أيضا

study of ;rofesisonal artists in Australia ،اىلي للفنون
ي أجراها 2003"، المجلس األسب 

بعنوان  S Walkerو E Hudson. وانظر الدراسة الممتازة الت 
"Droit de Suite dow nunder: Should Australia introduce a Resale Royalties Scheme for Visual Artists? اىلي

"، المعهد األسب 

 . 2004، سبتمبر 11/04لبحوث الملكية الفكرية، ورقة العمل رقم 
ي الواليات المتحدة لعام  7

 . 36إىل  31، الصفحات من 2013تقرير مكتب حق المؤلف ف 
8  ،

ً
M E Price" ،ecurity for artists: the case of the droit de suiteGovernment policy and economic s  ( ،"1968 ) 77انظر مثال

Yale LJ 1333 . 
ي هذا الصدد، انظر جدول أفضل  9
ي  مبيعات المزاد 100ف 

ستو جيف كونز استثناءات قليلة، مثل  فيما عدا. 48 الصفحة، Farchy .J كتاب  ف  ي داميان هبر
، توف 

 نآندي وارهول ومارك روثكو وفرناند ليجيه وإدوارد مونش وإدورد ديغا. ومو  وبابلو بيكاسو، وكلود مونيه فرانسيس بيكون بيلمن ق الغالبية العظىم من هؤالء الفنانير  
 هو الهتمام أيل المثبر 

 
ي بلد ضا

ي الحصول عىل إتاوات من إعادة البيعال  ينحقيقة أن جميع عمليات البيع هذه كانت ف 
المملكة المتحدة  ما، وهيشي فيهما الحق ف 

 )لندن( والواليات المتحدة األمريكية )نيويورك(. 
: انظر مقال  10 N Rothwالعديد من الفنانير  من قبيل الراحلير  فريد ويليامز وبريت ويتىلي ell" ،Royalties schemes cast sharp light on divided  

landscape جريدة ،"The Australian ،8  2013أغسطس . 
 Arts"، دراسة من إعداد مؤسسة C McAndrew" ،EU Directive on ARR and the British Art Market Theانظر عىل سبيل المثال،  11

Economics ي لسوق الفن
يطان  ي 1)حيث ُيشار إىل أن  13و 12، الصفحتير  من أجل االتحاد البر

يطانيير  األحياء قد استفادوا من الحق ف  % فقط من الفنانير  البر

 (. 2013الحصول عىل إتاوات من إعادة البيع فيعام 
جريتوجهة نظر  عىل أي حال، هذه 12

ُ
  دراسة استقصائية أ

 
اليا، مؤخرا ي أسب 
ي ف 

ي الحصول عىل إتاوات من  باعتماد تداببر أخرى تأوص والت 
إىل جانب حق الفنان ف 

اليا، ،  Report of the Contemporary Visual Arts and Crafts Inquiryإعادة البيع:   . 20-11الصفحات  ،"(Myers)"تقرير  2002كومنولث أسب 
" M E Price" ،Government policy and economic security for artists: the case of the droit de suiteانظر عىل سبيل المثال،  13

(1968 )77 Yale LJ 1333؛ وME Petty" ، Rauschenberg, Royalties, and Artists' Rights: Potential Droit de Suite 

Legislation in the United States( ،"2014 )22 Wm. & Mary Bill Rts. J. 977 .ttp://scholarship.law .w m.edu/w mborj/ 

vol22/iss3/8؛ وGA. Rub" ،The Unconvincing Case for Resale Royalties( "2014 )124 Yale L J F 1 ،

http://w w w.yalelaw journal.com/forum/the -unconvincing-case-for-resale-royalties . 

http://scholarship.law.wm.edu/wmborj/vol22/iss3/8
http://digitalcommons.lmu.edu/elr/vol15/iss3/2
http://australiacouncil.gov.au/workspace/uploads/files/research/do_you_really_expect_to_get_pa-54325a3748d81.pdf
http://australiacouncil.gov.au/workspace/uploads/files/research/do_you_really_expect_to_get_pa-54325a3748d81.pdf


SCCR/41/9 
9 
 
 

 

ي 
وع - مصنفاتهم قيمة زيادة من جزءحق الفنان التشكيىلي ف   تجنب اإلثراء غبر المشر

طلقت. 14حق التتبعلصالح  ،أكبر إرضاًء من الناحية الفلسفية، أي أقل عاطفية وربما حجج أكبر منطقية يمكن تقديم
ُ
نظريات  وقد أ

وع   لاإلثراء غبر المشر
 
ي عىل األقل ) أولقانون دعما

ي تشيكوسلوفاكيا، بينما منح قانون آخر )(15بلجيكاف 
 ( حقف 

 
ي  لمؤلفل ا

ي حصة ف 
ف 

ي الرب  ح 
ي قب هذه الحججوتتعلق . 16"ة"غبر متناسب عندما تكون من إعادة البيعصاف 

ض (إن وجداألصىلي ) المصنفيمة الزيادة ف  ، وتفب 
 ، جزئيالزيادة ترجع هذهأن 

 
هذه  الحصول عىل نصيب من للفنان، وبالتاىلي يحق لفنانا ات الالحقة وسمعةالمصنف، إىل عىل األقل ا

ايدة.  ي مثل هذه الحاالتوالقيمة المب  
و ف  ، عىل الرغم من ةلتحقيق هذه الزياد من الناحية الشخصية بالكثبر  المصنفات، لم يقم مشب 
اء  ي شر

ي ا مصنفاتدهاءهم ف 
أبحاث من  بما يلزم واقام ينماهر ين مستثمر ، باعتبارهم المهنيةلمراحل األوىل من حياتهم هؤالء الفنانير  ف 

 عدم إغفال. 17المكافأة ونستحقفهم يتاىلي السوق وبال
 
ي خرى األ خارجية العوامل ال ومن المهم أيضا

ر السوق لتلك األنواع تتعلق بتطو الت 
ي الذوق العام. ومع ذلكتغأو ال الرئيسيةاالتجاهات الثقافية والفنية  ل: ، عىل سبيل المثاالمصنفاتمن 

ات ف  ، يمكن القول أن الجامع يبر
ي أرباحهنا 

ي وضع المضارب الذي يجت 
 ف 

 
، وبالتاىلي يجب إعادة جزء من هذه األرباح إىل الفنان الذي ساعدت إعادة البيعطائلة عند  ا

ي إحداث هذا الوضع )
 الكببر غالب االرتفاع عن ناهيكجهوده ف 

 
ي  ا
ي ف 

، عىل سطاء، مثل المعارض والوكالء والوسطاءو ال يتلقاهاالرسوم الت 
ي اعتمدت المتبع  هذا هو النهجو (. السلسلةطول 

ي بعض القوانير  الوطنية الت 
عىل أي  ، مما أدى إىل عدم حصول الفنان18حق التتبعف 

ء إذا أعيد بيع  ي
ومن  أخرى".  ما تكسبه من ناحية، تخشه من ناحيةنوع من حجة " هذاو  . بنفس السعر أو بسعر أقل مصنفهسر

ي الواقع، أن يكون الفنان رائد أعمال
ض، ف  ي االستغالل الالحق  المفب 

ي اقتصاد السوق الحر و. لمصنفهمشارك ف 
يكون لهذا بعض ، قد ف 

لرب  ح المحقق إذا تبت  البائعون والوسطاء ممارسات محاسبية إبداعية ل الفعىلي  تقدير الصعوبة  تنشأ ال محالة الجاذبية البديهية، ولكن
ي أي معاملة هو دائمتحديد إن  – كسبوهخفاء ما  إل 

 مدى الرب  ح ف 
 
ة جذب االنتباه إىل مساهمات كل من ومع ذلك دقيق،أمر  ا ، له مبر 

ي إنشاء القيمة الالحقة المرتبطة  وجامع المصنفاتالفنان 
 سبب، ليس من الواضح عىل الفور من ناحية أخرىو . بالمصنفوالوسيط ف 

ي سوق  المتداولةالملكية األخرى  حقوقعن الفنية  المصنفات
، وحيث ال أو األسهم أو النبيذ أو التحف العقارات، مثل إعادة البيعف 

 
ً
ايدة عىل طول  الحصول عىل يحق للمالك األصىلي عادة  هناك أيضو . السلسلةحصة من األرباح المب  

 
الحجة يجب  هذه جانب آخر من ا

ي نصيب من مراعاته هنا: 
ي قيمة إذا كان للفنان الحق ف 

)عىل أساس أن هذه الزيادة لم تكن لتحدث لوال مساهمة  مصنفهالزيادة ف 
 الفنان( أال يجب أن يتحمل الفنان أيض
 
 جزء ا

 
ي إعادة بيع  ا

، حول هذا الجانب حت  اآلن اح جديم أي اقب  قديُ لم ؟ مصنفهمن الخسائر ف 
ي  عرضةالمصنفات الفنية المرئية أكبر ولكن يبدو أن الواقع هو أن معظم 

 قيمتها بمرور الوقت من العكس.  لتدن 

 ليير  يالتشكمسألة إنصاف للفنانير   -باعتباره "حق المؤلف"  حق التتبع

وع فيما يتعلق بمعامالت معينة ) يرية مختلفة تنأى بنفسها عن مفاهيم اإلنصاف أو اإلثراء غبر المشر أنها قد تظل  حت  لو هناك حجة تبر
ي الخلفية(. 

ي نظر تو بمفاهيم التكافؤ أو اإلنصاف بير  مجموعات المبدعير   ة بشكل أكبر وتتعلق هذه الحجف 
موقف الفنان التشكيىلي  ف 

ي بها صياغة حقوق المؤلفير  فيما يتعلق بهذا النوع الخاص من اإلبداع. فئات أخرى من المؤلفير  مقارنة ب
ي ينبغ 

ويعتمد والطريقة الت 
ي وضع غبر موات، لمصنفاتهة الخاصة ، بسبب الطبيعالتشكيىلي  أن الفنان حقيقةعىل  ذلك

ي  ف 
 المؤلف الخاصة بهاستغالل حقوق  ف 

. مقارنة بالفئ ة كما لذلكات األخرى من المؤلفير  لكاتب أو الملحن )عىل ل هو الحال بالنسبة، قد ال يكون حق االستنساخ ذا قيمة كببر
 لرغم من أن هذا قد ال يكون صحيحا

 
 دائم ا

 
نقل المصنف إىل الل من خالل أشكال نفس فرص االستغ منالفنان  . وال يستفيد(19ا

ي حد ذاتها، وبعد البيع األول  ،األول مصنفه الرئيسي مستمد من بيع مصدر دخلهف. والبثمثل األداء الجمهور العام 
، كقطعة أثرية ف 

 أكبر منام الع النقل إىل الجمهور و  االستنساخمن ترخيص حقوق الذي يمكن أن يكسبه الدخل المستمر  مدىيكون 
 
 زمالئه محدودا

. وبالتاىلي  الكتاب
ي الحصول عىل إتاوات من إعادة البيعيمكن  ،والموسيقيير 

مسألة . وإن التوازن الستعادة وسيلة اعتبار أن منح الحق ف 
ي يح ةبنفس الطريق مصنفهتلق  "إتاوة" عىل إعادة بيع يالفنان  ألن، وجيهةغبر  هي مسألة مربحة إعادة البيعما إذا كانت 

بها صل الت 
 واستعادة لمصنفه، إذن، هو زيادة فعالية استغالل الفنان ن حق التتبعنسخة أخرى من عمله. والغرض م أي عىل إتاوة عىل بيع الكاتب

                                              
14  ،

 
  P.Katzenberger" ،The Droit de Suite؛ و19ff(، الصفحة 1948" )L Duchemin-J" ،sLe Droit de Suite des Artisteانظر عموما

in Copyright Law "[1973] 4 IIC 361, 364ff؛ وR E Hauser" ، French droit de suite: the problem of protection for the 

underprivileged artist under the copyright law( "1959 )6 Bull Cop Soc USA 94 ، وما يليها 103الصفحة . 
ي الواليات المتحدة لعام  15

 . 31، الصفحة 2013تقرير مكتب حق المؤلف ف 
 . 1926لعام  من القانون التشيكي  35المادة  16
ي كتاب  Robert Scullوجامع التحف  Robert Rauschenberg انظر مثال 17

 M E Petty" ،’ Rauschenberg, Royalties, and Artistsف 

Rights: Potential Droit de Suite Legislation in the United States من مجلة  22"، والمجلدWilliam and Mary Bill of Rights ، العدد
I’ve been w( )المقال: 2014) 977 orking my ass off just for you to make that profit 

 
Pierredon Faw(، وانظر أيضا cett ، 12الصفحات- 

14 . 
ازيىلي رقم  38بالمائة من زيادة القيمة(؛ والمادة  10إىل  2)من  1941لعام  من القانون اإليطاىلي  145و 144انظر عىل سبيل المثال، المواد  18 من القانون البر

ي 9610
اير  9، الصادر ف  ي جمع ما ال يقل عن  فيه تمتع المؤلف بالحق غبر القابل للنقض وغبر القابل للترصفبشأن حق المؤلف والحقوق المجاورة )"ي 1998فبر

ف 

ي القيمة ي
ي المائة من أي مكسب ف 

ي كل خمسة ف 
ي أصىلي  لمصنفإعادة بيع عملية مكن تحقيقه ف 

 نقل ملكيته"(. فت 
ي هذا الصدد، 19
ي عمل النقوش ف 

ي المملكة المتحدة،يبدو أن الحق ف 
ة  ، ف   لمصنفاتهم للرسامير  والفنانير  اآلخرين الذين لم يتلقوا حماية بالنسبة كان ذا قيمة كببر

ي  للفنون الجميلة حق المؤلفون قانبموجب ، 1862عام  أواخر حت  بموجب حق المؤلف 
 عام 120قبل أكبر من  هم كانوا قد ُمنحوا،العام. ولكن ذات الصادر ف 

 
، ا

ي عمل نقوش 
 1735، عامي قانون حق المؤلف للنقاشير  : انظر Hogarthمرب  ح بشكل خاص للرسامير  والنقاشير  مثل  ذلك، وقد ثبت أن لمصنفاتهمالحق ف 

 . 1766و
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ي عدد " نهج "االستغالىلي ال هذا ويرد. 20التوازن
ي حق الحصول عىل إتاوات من إعادة البيعأكبر من القوانير  الوطنية بشأن اآلن ف 

، والت 
 ، العامة المؤلفعادة ما تتعامل مع هذا الحق كجزء من حقوق 

 
 من اعتباره جانبا

ً
 بدال

ً
ي  ويرد. منفصال

من توجيه  3 الحيثيةهذا النهج ف 
ي بشأن حق   : التتبعاالتحاد األورونر

ي ل أن يكونإىل ضمان التتبع يهدف حق "
ي نجاحادياقتص مساهمةالفنية التصويرية والبالستيكية  المصنفاتمؤلق 

إبداعاتهم  ة ف 
ي  كما يهدف إىل إعادةاألصلية.  

الفنية التصويرية والتشكيلية ووضع المبدعير   المصنفاتالتوازن بير  الوضع االقتصادي لمؤلق 
 . "21لمصنفاتهماآلخرين الذين يستفيدون من االستغالل المتتاىلي 

ي ضوء ذلك،
ي يجب منحها االستئثاريةأحد الحقوق االقتصادية  حق التتبعيمكن اعتبار  وف 

من حيث ختلف يال  . فهو للفنانير   الت 
 أنه مصمم خصيص، رغم وما إىل ذلك، األداء العامأو التمثيل أو حقوق االستنساخ عن  الجوهر 

 
بالممارسة  لتلبية االحتياجات الخاصة ا

ي مجال الفنون المرئية
ي غ تشابه استخالص)يمكن  واإلنتاج ف 

 البهنا مع حقوق التأجبر الت 
 
"المعرضة  المصنفاتما تقترص عىل أنواع  ا

ي الحصول عىل إتاوات من إعادة البيع غبر حقيقة أن و (. 22للخطر" مثل برامج الكمبيوتر واألعمال السينمائية
غبر قابل للترصف  الحق ف 

ل بالنسبة للحقوق االقتصادية ومن الواضح أن هذا ليس هو الحا -عقد هذا التحليل أنه ي يبدو  بموجب القوانير  الوطنية قدبشكل عام 
ي يمكن 

ي السوق. ومع ذلك، األخرى الت 
ير عدم قابلية الترصف، تداولها بحرية ف   من سمة مرتيمكن تبر

ً
ي الغالب بالحقوق بدال

بطة ف 
ي هذا السياق  المعنوية

ين والوكالء عديىمي الضمبر و الفنان من ا بقدر ما يحىمي حماية المستهلك" لأساسي " كتدببر ، ف  الذين ال أو / لمشب 
. عىل الحق  اللتفافإىل ا المصنفات، ويسعون يستحقون ي عقد البيع األوىلي

إن الدفاع عن حماية الفنانير  و من خالل طلب التنازل عنه ف 
 يغذي بالتاىلي الحجج األوسع القائمة عىل العدالة للمؤلفير  و  مختلف فئاتعىل أساس اإلنصاف والمساواة بير   التشكيلير  

عىل المؤلفير 
يةالحاجة إىل   . 23لصالح حقوق الملكية الفكرية بشكل عام اتخاذ تداببر تحفبر 

 المؤل من حقوق حق حق التتبع العتبار أن بديلةطريقة  وهناك
ً
من فمن الحقوق االقتصادية )ف، هي ربطه بالحقوق المعنوية بدال

ي ضوء 
ي القابل غبر  طبيعتهالسهل القيام بذلك ف 

ي السوق عند  المصنف، فإن عرض من وجهة النظر هذهو (. أعاله ذكرتة للترصف الت 
ف 

 هو أيضالتتبع 
 
فه عىل المحك مثل  تهلشخصية الفنان، حيث تكون سمع عرض ا ام قضاياوشر اهة. ولكن عند الفحص  اإلسناد واحب  الب  

 كانت مظاهر حق التتبع الوطنيةنوية. الحقوق المعب ال يصح ربط هذا الحق، الدقيق
 
محتملة لحق   أي سلطة، ال ينطوي عىلوأيا

ي النقض أو التصحيح: إنه ببساطة حق 
ي وقت ما الحصول عىل إتاواتف 

ي المستقبل ، غبر محدد،ف 
ي حير  أن الحقوق المعنوية ف 

، ف 
 بشكل أكبر قيق للكلمة لها تطبيق مطلقبالمعت  الد

 
 إىل ، الذي يتمته به الفنانون التشكيليون،حق التتبع اسناد، من األنسب لذلك. ا

 المعنوية. وليس  يةقتصاداال الحقوق

ي إطار عىل النقيض من ذلكو 
ي القسم السابق ، المبير  القيمة"زيادة " القائم عىل نهجال، ف 

 من حقوق حق من حق التتبع يتحول، ف 
ء أشبه، يةأو معنو  ةالمؤلف، سواء اقتصادي ي

يبةب إىل سر فرض عىل إ جبايةأو  رص 
ُ
ية القانونية  ومن الناح. عادة بيع المصنفات الفنيةت

 من جوانب نظامبالتاىلي  حق التتبع يكون
 
ي  جانبا

ائب الوطت   . االجتماىعي  الضماننظام  من أو حت   الرص 

رة  حق التتبعل الحجج العملية المبر

اض عىل أن المبالغ المحصلة تميل إىل أن تكون  يمكن، هو موضح أعاله؟ كما التشكيليير  للفنانير   حق التتبعما مدى أهمية  االعب 
ة   نسبيصغبر

 
كز  ا ي وتب 

 
ة مكونةمجموعة  ف  ، عىلة مرتفعةيتكاليف اإلدار الكون ، يمكن أن تعالوة عىل ذلكو . وورثتهممن الفنانير   صغبر

ي بعض 
ي ستجذب البلداناألقل ف 

ي تحديد وتتبع المبيعات الت 
 
ي الحصول عىل إتاوات من ال، وهناك صعوبات عملية واضحة ف

حق ف 
ي بعض الحاالت، يبدو أيضو. 24المعنيير  وتوزيعها عىل الفنانير   تلك اإلتاواتثم جمع  إعادة البيع،

 ف 
 
بل  غبر سارية حق التتبعأن قوانير   ا

 . 25بُطلت

اضات المذكورة أعاله  يقترص ، ال ومع ذلك  ي حالة أي من الحقوق حق التتبع عىلأي من االعب 
 
، أو باألحرى تنطبق بنفس السهولة ف

 . أو الحقوق المعنوية النقل إىل الجمهور العامأو األداء العام أو  االستنساخ، سواء كانت حقوق األخرى الممنوحة للمؤلفير   االستئثارية
ي عائدات لمؤلفلضمان ال توفر حقوق المؤلفير  أي وبشكل عام، 

، و العائدات بشكل منصف.  ال تضمن توزي    عأو  بجت  نها فإعىل األكبر
ي عائدات

 توعد بجت 
 
ي تميل الحجج القائمة عىل اإلنصاف والحاجة إىل تجنب و . واحتياجاته المتقلبة الجمهور  أذواقب ، رهنا

ي ف 
المض 

                                              
 . 107و 106، الصفحتير  Hauser؛ و368و 367الصفحتير  ، Katzenbergerانظر  20
ي  EC/2001/84 التوجيه رقم 21

ي والمجلس الصادر ف  لمان األورونر ي األصىلي بشأن حق التت 2001سبتمبر  27للبر
، الجريدة 3الحيثية  ،بع لصالح مؤلف العمل الفت 

 . 0036 – 0032، الصفحات L 272  ،13/10/2001الرسمية رقم
 " من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف. 2" و"1"(1)7المثال، المادة ظر عىل سبيل ان 22
23  

 
ي انظر أيضا

ي مجلة ،الملكية الفكريةبعنوان  M Spence مقال المناقشة الممتازة لهذه القضايا ف 
Clarendon Law والصادر ف   Series مطبعة جامعة ،

 . 2، الفصل 2007أكسفورد، 
ي إدارة حقوق المؤلفير  اآلخرين كذلك بالطبع، هذه المسألة 24

 . مشكلة محتملة ف 
ي يب 25

ي عدد من البلدان الت 
ي تنص قوانينها عىل دو أن هذا هو الحال ف 

ي ذلك الهند وتركيا واالتحاد الروسي إتاوات من إعادة البيع الحصول عىل حق الفنان ف 
، بما ف 

ها من  اكيةجمهوريات الوغبر  يبدو أيضو السابقة.  االشب 
 
ي إيطاليا حت  عام  كان  هذا الحال أنا

 . 2002ف 
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ية، بمفردها األمر  ي اإىل التجمع  واتخاذ تداببر تحفبر 
ير حماية الحقوق وتطبيقها بالتساوي عىل الحق ف  لحصول عىل إتاوات من إعادة لتبر

، مهما كان ، مما يجعل قضية السغي لتحقيق التكافؤ مع فئات أخرى منالبيع  أكبر  تصبح، ةتقريبي تالمبدعير 
 
 . إلحاحا

ي المعاملة فقطو 
، ولكن أيضمن ابير  فئات مختلفة عىل التكافؤ  ال تنطبق الحجج الخاصة بالمساواة ف   لمبدعير 

 
 التشكيليير  بير  الفنانير   ا

ي مختلف البلدا
ي البلدانن أو مجموعات ف  ، داخل االتحاد األورونر  و التنسيق بموجب التوجيه أيضنح االنتقال، استند . وبالتاىلي

 
إىل  ا

ي نشأت من حقيقة ع اضطراباتالحاجة إىل إزالة 
اف جميع الدول األعضاء ب السوق الداخلية الت  ، مما أدى إىل انتقال حق التتبعدم اعب 

ي  مصنفاتالإعادة بيع  ي اآلن إىل و . 26الحق هذاحيث ال يشي  الفنية إىل دول االتحاد األورونر قد أدى التنسيق داخل االتحاد األورونر
ي  لم تعد داخلالفنية  المصنفاتبيع إعادة إمكانية  أن تحويل االنتباه إىل فإىل دول ال  ، بلاالتحاد األورونر ، مثل حق التتبعب تعب 

ي  بينما يبدو أنو ة أو الصير  أو حت  سويشا. الواليات المتحدة األمريكي ي السوق بعد عام  فقد حصته االتحاد األورونر
 خاصة) 2010ف 

ي كانت
ي أكبر سوق  حت  ذلك الحير   المملكة المتحدة الت 

ي العالمثان 
، أو حت   حق التتبعفمن الصعب تحديد  ،(27للفنون ف  عىل أنه رئيسي

ي تنطبقهنا ثانوي
  حق التتبععىل  ، بالنظر إىل القيود الت 

 
تكاليف والعوامل ال، برصف النظر عن توجيه المفوضية األوروبيةل وفقا

ي  2008، ناهيك عن تأثبر األزمة المالية العالمية لعام ائب ورسوم الوكالء وما شابه ذلك، مثل الرص  الخارجية األخرى
و ظهور سوق فت 

 . ي بلد بحجم الصير 
ي حق إذا كان هذا التحول و متناٍم ف 

ف بهالتتبعف  ي تعب 
ي ال ، من البلدان الت 

ف به إىل تلك الت   تكرار ببساطة  ه، فإنتعب 
 سابق الملحوظة لالضطراباتعىل نطاق أوسع 

 
.  داخل ا ي ، نوا، أينما كاالتشكيليير  األهم من ذلك، من وجهة نظر الفنانير  و االتحاد األورونر

ي  أصبح
 بشكل أكبر  معاملتهمعدم المساواة ف 

 
ي  حق التتبعبالفنانون األوروبيون  تعيتم: ال واضحا

وهما اليوم الواليات المتحدة والصير  ) ف 
ي العالم( المصنفات الفنيةأكبر سوقير  إلعادة بيع 

ي ف 
داخل  حق التتبعبن و ن والصينيو األمريكيالفنانون  يطالب أنال يمكن حير  ، ف 

 أوروبا. 

كر كما عالوة عىل ذلك،  و 
ُ
 ما يكون، أعاله ذ

 
ي  ألعضاءالدول ا مسؤولية التتبعحق  نادرا

ي  ف    االتحاد األورونر
 
ي إذ زاد ، حرصيا

عدد البلدان الت 
ي الحصول عىل إتاوات من إعادة البيع،

ف بشكل ما من أشكال الحق ف  يشبر و ما يقرب من نصف أعضاء اتحاد برن.  وأصبح يمثل ال تعب 
 هذا إىل أن هناك 

 
ايدا  مب  

 
ز  ن ذلك،وعىل العكس م، مبدأكللمفهوم   دعما  عايبر موحدة يمكن تطبيقها عالميالحاجة إىل تطوير م يبر

 
 . ا

اضات المتكررة و  ايدة عىل أن تحصيل اإلتاواتكفاية األجر وصعوبة   المتعلقة بعدمعىل الرغم من االعب   يوفر  حق التتبع، هناك أدلة مب  
ي تلك البلدان حيث أصبح اآلن راسخفائدة محددة لبعض ا

 لفنانير  ف 
 
ي حير  و. ا

 قد تظل متواضعة نسبي المحّصلة أن المبالغ ف 
 
، إال أنها ا

 ، كما أن توزيعها أصبح أكبر انتشار ليست ضئيلة
 
ي فرنسا ا

ّصل ما مجموعه، بير  الفنانير  األحياء. وهكذا، ف  ي يورو  12 443 901 ح 
عام ف 

، ما زال فنان 1938 شملتمعاملة  24 293، من 2013
 
 ُوزع مبلغ قدره، 2019و  2015عامي بير  و ؛ عىل قيد الحياة نهم٪ م45ا

 فنان 2355يورو عىل  37 456 560
 
مثلهم ا
ُ
ي المملكة و. 28إعادة بيع عملية 72 098 ، وشمل ذلكجمعية التحصيل الفرنسية ت

ف 
ي عام 

ي عىل أكبر من  8.4 ُوزع ما مجموعه، 2013المتحدة، ف 
ليت   2012سنة  كانتو : 29وأصحاب حقوقفنان  1400مليون جنيه إسب 

ي سنة منث
ي  بالكامل المفوضية األوروبية توجيهتنفيذ  ان 

 تقريب وكان المبلغ الموزعالبلد ف 
 
ي  ضعف ا

مليون  4.7لسابق )العام ا ما ُوزع ف 
) ي
ليت  ي عام 30جنيه إسب 

ي منذ عام  80عن توزي    ع أكبر من  ، فقد تم اإلبالغ2020. أما ف 
ليت  ، أبلغت إيطالياو . 2006مليون جنيه إسب 

منح فيهالم  آخر  بلدوهي   بالكامل إال مؤخر  حق التتبع يُ
 
ي عام  6 088 771 إجماىلي قدره تحصيل مبلغ، عن ا

ويمثل هذا  ،2013يورو ف 
 . 31الجرافيك والتصوير بشكل عامو للبالستيك  مصنفات الفنيةالمحصلة من المن اإلتاوات   الجزء األكبر 

ي بعض الحاالتو
 
 مؤخر  حق التتبع منححيث  ،ف

 
 نسبيا

 
ي كما ،  ا

 
اليا هو الحال ف الحقيقية  ته يزال من السابق ألوانه تقدير فائد، الأسب 

ي حير  أنه من الصحيح . 32بالنسبة للفنانير  
ي حالة فرنساوف 

، الفنانير  المتوفير   ورثةوزع عىل ، أن الحصة األكبر من اإلتاوات ت، كما ف 

                                              
ي حالة المملكة المتحدةحدث قد ال يبدو أن هذا  26

االعتماد األوىلي لنظام حق الحصول عىل إتاوات من إعادة ، منذ الفنية المصنفاتإلعادة بيع  رئيسي وهي سوق  ،ف 
ي عام  هتنفيذحت  و  البيع

 : انظر 2010الكامل ف 
 
ي  األوروبية تقرير من المفوضية ،المفوضية األوروبية أيضا لمان األورونر المجلس واللجنة االقتصادية و  إىل البر

، COM (2011) 878 النهائيةالوثيقة  ،14.11.2011، ، بروكسل(EC/ 2001/84) وآثاره بشأن حق التتبع توجيهالتقرير عن تنفيذ  واالجتماعية األوروبية،

 )االستنتاجات(. انظر أيض 5لفصل ا
 
 Kathryn Graddy" ، The Impact of the Droit de Suite in theو Chanont Banternghansa دراسات ا

UK: An Empirical Analysis ، رقم  مناقشةالورقةDP7135 الرابط  عىل تتاح ،(2009 )يناير  5، الصفحة االقتصادية اتالسياس بحوثمركز  صادرة عنال
 : Noah Horowو katy Graddy، ودراسات http://ssrn.com/abstract=1345662التاىلي itz وStefan Szymanski، "study into the  

effect on the UK art market of the introduction of the artist’s resale right"2008، يناير ن، معهد الملكية الفكرية، لند . 
 دراسات  27

 
ي بشأن ، "C.McAndrewانظر أيضا ي  حق التتبعتوجيهات االتحاد األورونر

يطان  فائدة ل Arts Economicsها مؤسسة ، دراسة أعدت"وسوق الفن البر

ي اال
يطان  ي عام ، "C McAndrew؛ و4و 3، الصفحة الصفحتير  سوق الفنل تحاد البر

ي ف 
يطان   Arts Economicsها مؤسسة أعدتدراسة "، 2014سوق الفن البر

ي فائدة االل
يطان   . 2و 1، الصفحة الصفحتير  2014، سوق الفنل تحاد البر

ي  جمعيةاألرقام المقدمة من  28
.  )ADAGP(ة فنون الجرافيك والفنون التشكيلي مؤلق   إىل المؤلفير 

 . 13و 10الصفحتير  ، 2013السنوي لعام االستعراض  ،)DACS( حق المؤلف للتصاميم والفنانير   معيةج 29
ي عام 9، الصفحة 2012السنوي لعام االستعراض  ،)DACS( معية حق المؤلف للتصاميم والفنانير  ج 30

 2.7، قبل التنفيذ الكامل، كان المبلغ يعادل 2011. ف 
ي موزعة عىل 

ليت  :  750مليون جنيه إسب 
 
 . 14، الصفحة 2011لعام  االستعراض السنوي ،)DACS( جمعية حق المؤلف للتصاميم والفنانير  فنانا

: 30، الصفحة 2013 – تقرير بشأن الشفافية، Societa Italiana degli Autore ed Editoriانظر  31 تاح عىل الرابط التاىلي . ي 

.it/documents/Siae_Documentazione_RelazionediTrasparenza2013_en.pdf?647289http://w w w.siae . 
ي  32

اليا ف  ي الحصول عىل إتاوات من إعادة البيع، أسب 
ي  بدأ شيان نظام حق الفنان ف 

شيان المكتسبة بعد بدء  المصنفاتوقد اقترص عىل إعادة بيع ، 2010يونيو  10 ف 

ي غضون النظام
 أي ماشهر  35. ومع ذلك، ف 

 
د منها مشمولة بالنظامإعادة بيع  عملية 6,801 ُسجل ما عدده، 2013مايو  15و 2010يونيو  10ير  ب ا

 
أكبر من  وتول

ي ُوزعت عىلمليون دوالر  1.5
ا: الحكومة األسب   650 من اإلتاوات الت 

 
اليا، الحكومة المحلية، الفنون والريا الشؤون الية، وزارةفنان ي أسب 

 ؛ واستعراضضةاإلقليمية ف 

http://ssrn.com/abstract=1345662
http://www.siae.it/documents/Siae_Documentazione_RelazionediTrasparenza2013_en.pdf?647289
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ي هذا الصددو. قليل بقدر كان ذلك   حت  وإن إعادة البيع إتاواتمن الفنانير  األحياء من  عدد كببر ستفيد ي
صغر  تجاهل، من السهل ف 

  قد يكون حق التتبعأن و تذكر أن الفنانير  يتقاضون رواتب منخفضة بشكل عام  ، ولكن يجب33الفردية اإلتاواتبعض هذه 
ً
 مفيد مكمال

 
 ا

ي المناطق مجتمعات السكان األصليير  . وينطبق هذا بشكل خاص عىل إىل ذلك ثمن المواد واإليجار ومالدفع  لدخلهم
 مثل، النائيةف 

اليا ي عبر عنهاتشبر و ، حيث تكون مصادر الدخل األخرى محدودة للغاية. أسب 
 أيضن و الفنان المالحظات التجريبية الت 

 
إىل أن حقيقة  ا

ا بصلاإلتاوات
 
اف ة، تمثل اعب  ة من الشفافية فيما يتعلق بوجه  قدر باإلضافة إىل توفبر  بمصنفهمهم المستمرة ت، مهما كانت صغبر

ي عن األهمية النسبية عالوة عىل ذلكو . 34تهوملكي المصنف
ي التغاض 

المدفوعات بشكل عام مقارنة ب حق التتبع إلتاوات، ال ينبغ 
ي حالة إيطالياو: والنقل للجمهور العام االستنساخ ن قبيل، مىخر المستلمة لممارسة حق المؤلف األ 

، كانت المشار إليها أعاله ،ف 
ي عام المحصلة  حق التتبع مدفوعات

كانت المبالغ ، بينما  35الورق النسخ عىلاف تلك المتعلقة بحقوق أضع 10تشكل  2013ف 
ي 
ي عام المملكة المتحدة المحصلة ف 

 . 36استخدامات أخرى المحصلة عنبكثبر من المبالغ  أعىل 2013ف 

  
 
ا اضات المتعلقة  الرد عىل، يمكن وأخبر ، اإلدارة الجماعية طرف منظمةمن  هاوتوزيعاإلدارية وأعباء تحصيل اإلتاوات  بالرسوماالعب 

ي هذه التكاليف منخفضة 
ي يمكن أن تبق 

 إجراءات شيعة نسبي وتضمنوالت 
 
ي هذا الصددو. ا

ي لديها أنظمة تتمتع البلدان ، ف 
راسخة الت 

ة ، بمثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حق التتبعفيما يتعلق ب  يمكن أيضتير  اآلن ويمكن االستفادة منها. و وتجربة كببر خبر
 
 إبقاء ا

ي الوقت ذاته، 37منخفضة ودور المزادات والوسطاء اآلخرين لمعارضلة ياإلدار  الرسوم
تبسيط إجراءات لمختلفة  هناك طرق. وف 

 اإلجماىلي  اإلتاواتاألقض لمبلغ  والحد إعادة البيع، من خالل تحديد الحد األدن  ألسعار والتوزي    ع، عىل سبيل المثال التحصيل
 . المستحق

 صخمل - حق التتبع لصالححجج ال

اف بحق التتبع ي االعب 
. الحقا حماية لهذ منحة لصالح أقوى حجعىل أنه  باختصار، ُينظر إىل التكافؤ ف  ي والدوىلي

، عىل المستويير  الوطت 
 : لذلك الداعمة ألسبابا وفيما يىلي 

 اآلن  حق التتبعأصبح  .1
 
ي يتمتع بها لدوىلي باعتباره أحد حقوق المؤلفعىل المستوى ا راسخا

ف. الفنان التشكيىلي  الت 
به  واعب ُ

ام اختياري بموجب اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية منذ اعتماده ي إطار ألول مرة  اكالب  
ي  مراجعةال مؤتمر  ف 

ي بروكسل  ف 
ف 

(14مادة ال) 1948عام 
 
(ثالث)14، واآلن المادة )ثانيا

 
اآلن جزء من القوانير  الوطنية لما يقرب نصف األعضاء  وأصبح حق التتبع(. ا

ي اتحاد برن. 
 الحاليير  ف 

ط  .2 ي الوقت الحاىلي وتخضع لشر
(ثالث)14المعاملة بالمثل بموجب المادة حقيقة أن هذه الحماية اختيارية ف 

 
ال تؤثر عىل  ا

اف  األخرى المحمية اآلن  ةاالستئثاريلحقوق ل هذا الحال بالنسبةكان و بموجب اتفاقية برن.  حق للمؤلفباعتباره  حق التتبعباالعب 
ا ممنوحة بش

 
ي باعتبارها "حقوق

ي دول الكل خاص" لمواطت 
جمة مثال عىل ذلك، وأبرز اتفاقية برناألطراف ف   . 38هو حق الب 

 من  للمصنفتعلق بالتجسيد المادي األول يقد  حق التتبعحقيقة أن  .3
ً
ا بدال

 
ي والتخلص منه الحق

نسخ أو نقل  عملالفت 
ي يصبح فيها التجسيد المادي األول  - المصنف

 أي االستخدامات الالحقة الت 
 
 ال تشكل حاجز  - مناسبا

 
كوسيلة لمواءمة مها  أمام استخدا ا

.  التشكيليير  حقوق الفنانير   ي هذا الصددومع حقوق الفئات األخرى من المؤلفير 
ي ال ،  حقوق توزي    ع وتأجبر النسخنظر إىل، يُ ف 

الت 
ف  ي حصلت اآلن عىل الحماية بموجب االتفاقيات الدولية الالحقةبرناتفاقية بها تعب 

 إىلهذا  ويستند. 39، عىل أنها حقوق المؤلفير  الت 
ي الحجج السابقة لصالحنفس األساس 

 
لقيود المتصورة ، أي تصحيح االختالل الذي قد ينشأ لوال ذلك بسبب احق التتبع الموضح ف

 نطاق حق االستنساخ. ل

                                              
ي  موضوع مراجعة اإلدارات النظام من تشغيل)السنوات الثالث األوىل  3 الصفحة، 2013إعادة البيع واالختصاصات، يونيو  نظام إتاواتورقة مناقشة 

ال وكانت الت 

 هذا التقرير(.  إعدادتزال قيد التدريب وقت 
ي فنجان"، و انظر عىل سبيل المثال، تعليق أحد النقاد الرافض للمسألة:  33

ي  لحق التتبعاالقتصادية ، "اآلثار V Ginsbergh"زوبعة ف  ي االتحاد األورونر
، المركز "ف 

ي االقتصاد واإلحصاء، جامعة ليبر 
ي للبحوث المتقدمة ف  ي األورونر

،  بحوثبروكسيل ومركز  ف   ،2006، مارس لوفان ال نوفمدينة العمليات واالقتصاد القياسي

 . 10 فحةصال
ي  34

ي المصنفات البرصية األوروبية ورابطة، )CISAC( االتحاد الدوىلي لجمعيات المؤلفير  والملحنير  انظر شهادات الفنانير  األعضاء ف 
والرابطة  )EVA( فنان 

 الر 7و 6، الصفحتير  What is the Artists Resale Right ،"2014، "(GESAC)األوروبية لجمعيات المؤلفير  والملحنير  
 
: ، وانظر أيضا ابط التاىلي

right.org-w ww.resale ي يمكن االطالع . و
اىلي الحاىلي  بشأن التنقيح المقدمة المساهماتعىل شهادات أخرى من فنانير  أحياء، وإن لم تكن كلها مؤيدة، ف 

األسب 

ي الحصول عىل إتاوات من إعادة البيع، والمتاحة 
: لحق الفنان ف   . scheme/review-royalty-arts/resale-http://arts.gov.au/visualعىل الرابط التاىلي

: 30، الصفحة 2013 –تقرير بشأن الشفافية ، Societa Italiana degli Autore ed Editoriانظر  35 تاح عىل الرابط التاىلي . ي 

http://w w w.siae.it/documents/Siae_Documentazione_RelazionediTrasparenza2013_en.pdf?647289 . 
: كانت األرقام عىل ال  36 ي  8.4نحو التاىلي

ليت  ي الحصول عىل إتاوات من إعادة البيع مليون جنيه إسب 
ي  4.2، و فيما يتعلق بحق الفنان ف 

ليت   فيما يتعلقمليون جنيه إسب 

ي  1.5" و برد الدين"
ليت   ،2013السنوي لعام االستعراض  ،)DACS( جمعية حق المؤلف للتصاميم والفنانير   : حق المؤلفخيص فيما يتعلق بب  مليون جنيه إسب 

 . 10و 9الصفحتير  
 . 8المرجع السابق، الصفحة  37
38  

 
.  Ginsburg ،[15.11]و Ricketsonانظر أيضا  وما يىلي

 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف.  7و 6المادتان  39

http://www.resale-right.org/
http://arts.gov.au/visual-arts/resale-royalty-scheme/review
http://www.siae.it/documents/Siae_Documentazione_RelazionediTrasparenza2013_en.pdf?647289
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اف به، حق التتبعحقيقة أن  .4 ي حال االعب 
هذا هو ف. مشكلة ، ليستجميعهموليس  فقط فيد بعض الفنانير  التشكيليير  ي، قد ف 
، ولكن ضمان للمكافأة أو الدخل المستمر  : ال يوفر منح الحقوق االستئثارية أيةوالفني ةاألدبي المصنفاتالحال بالنسبة لجميع فئات 

 ات استغالل المصنف إذا حصل الحقالحصول عىل حصة من عائد إمكانيةببساطة يعطي 
 
اف عامعىل ا ا ي هذا و. ه الجمهور طلبو  عب 

ف 
ي الفنية المرئية وشكل استغاللها للمصنفاتببساطة الطابع الخاص  حق التتبع، يعكس الصدد

حق عن  الجوهر ، لكنه ال يختلف ف 
 االستنساخ الذي لن يكون مفيد
 
ي  الذي يناضل من أجل اختيار مخطوطاتهإال للمؤلف  ا

 يومي النشر  دار  تتلقاهاللنشر من بير  اآلالف الت 
 
 . ا

سوق  لمصنفاتهمكون ذات فائدة خاصة للفنانير  األصليير  الذين قد يكون قد ي حق التتبعهناك حجة أخرى مفادها أن و  .5
 كان و وطنية ودولية. 

ً
خذ هذا بالتأكيد عامال
ُ
ي أ

ي اعتماد  االعتبار عند ف 
ي عام قانون حق التتبع ف 

اليا ف  دمت ، و 200940أسب 
ُ
حجج مماثلة ق

ي 
ي عدد من البلدان النامية الت 

 أقرت مؤخر ف 
 
ي هذا الصددحق التتبع بشأن قوانير  ا

أدرجتا ، تجدر اإلشارة إىل أن الويبو واليونسكو قد . وف 
 بشأن

 
ي  حكما

ي  الحصول عىل إتاوات من إعادة البيعالحق ف  ي قانون تونس النموذجر
قانون حق المؤلف للبلدان النامية الذي بشأن ف 

 
ُ
 عام 40مد منذ حواىلي اعت

 
 . 41ا

ي لنظم و  .6   نصف أعضاء اتحاد برن من قبل حق التتبعبالنظر إىل االعتماد التدريجر
 
ي حماية  خللاآلن  يوجد، تقريبا

واضح ف 
ي  بلدانالىل الصعيد العالىمي بير  ع التشكيليير  الفنانير  

ي يشي فيه الحق ف 
ي الو  إعادة البيع من إتاواتالحصول عىل الت 

 يشي فيها الت 
ي الوقت الحاىلي و . هذا الحق

من إعادة بيع  يستفيدونالذين ال  ،الفنانير  األمريكيير  والصينيير   بشكل خاص عىل الوضع ، يؤثر هذاف 
ي بلدان  مصنفاتهم
المصنفات  أسواق من ،حق التتبع البلدان حيث يشي ن منو الفنان ال يستفيد، ؛ وبالمثلالتتبع يشي فيها حقف 

ي عرص وبغض النظر عن الحدود.  العالم بأشه فنهم منتشر ويستمتع به، فإن ة واألمريكية المتنامية. ومع ذلكالصيني الفنية
ف 

 . هذه النقطةحاجة لتكرار ، ال الرقمية واالتصاالت الشبكية التكنولوجيات

ي تنص  ،من اتفاقية برن19تفق مع متطلبات المادة ينفصل م بموجب اتفاق دوىلي  ويمكن التعامل بسهولة مع حق التتبع .7
الت 

ي مجال االتصاالت العامة والحقوق األخرى بموجب
 عىل إبرام "اتفاقات خاصة" بير  أعضاء اتحاد برن. وقد حدث هذا بالفعل ف 

 ات لصالح األشخاص المعاقير  برصي"( وفيما يتعلق بالتقييدات واالستثناءWCT)" 1996لف لعام معاهدة الويبو بشأن حق المؤ 
 
 ا

 . 2013 لعام بموجب معاهدة مراكش

، يمكن أن توفر هذه األنظمة وورثتهمللفنانير  األحياء  حق التتبعيوفره  يمكن أنتدفق اإليرادات اإلضافية الذي  وباإلضافة إىل .8
 زيادة شهرتهم ت سيما إذا أدال ،بمصنفاتهممستمرة  ةبصل هموتزويدهتها ووجالفنانير   مصنفات ملكية لتتبعمزايا أخرى: وسيلة 

 أسعار إعادة البيع.  زيادةالفنية إىل المهنية و 

 
 ]نهاية الوثيقة[

                                              
ي خطاب ال انظر 40

اث والفنون )الذي ألقاه الثان   ( Hon P Garrett MHRوزير البيئة والب 
 
وع ل تقديما ي الحصول عىل إتاوات من قانونمشر

 حق الفنان التشكيىلي ف 

ي  ، أمام2008لعام  بيعالإعادة 
اىلي ف 

لمان األسب   : 2008نوفمبر  27البر
%22secondhttp://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w 3p;query=BillId_Phrase%3Ar4010%20Title%3A

%20reading%22%20Content%3A%22I%20move%22%7C%22and%20move%22%20Content%3A%22be%20now %

20read%20a%20second%20time%22%20(Dataset%3Ahansardr%20%7C%20Dataset%3Ahansards);rec=1 ويمكن .

ي تقرير كندي حديث االطالع
ي كيبيكصادر عن جبهة تمثيل الفن عىل وجهة نظر مماثلة ف 

ي مجال الفنون البرصية ف 
توصيات من بعنوان: " ،انير  الكندين ورابطة فنان 

ي كندا"،
ي الحصول عىل إتاوات من إعادة البيع ف 

 جيم. ، الملحق 2013أبريل  أجل حق الفنان ف 
ي بشأن قانون حق المؤلف للبلدان الناميةالويبو واليونسكو، .41 (. 4، القسم 1976، جنيف، قانون تونس النموذجر

 
 )ثانيا

http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=BillId_Phrase%3Ar4010%20Title%3A%22second%20reading%22%20Content%3A%22I%20move%22%7C%22and%20move%22%20Content%3A%22be%20now%20read%20a%20second%20time%22%20(Dataset%3Ahansardr%20%7C%20Dataset%3Ahansards);rec=1
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=BillId_Phrase%3Ar4010%20Title%3A%22second%20reading%22%20Content%3A%22I%20move%22%7C%22and%20move%22%20Content%3A%22be%20now%20read%20a%20second%20time%22%20(Dataset%3Ahansardr%20%7C%20Dataset%3Ahansards);rec=1
http://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=BillId_Phrase%3Ar4010%20Title%3A%22second%20reading%22%20Content%3A%22I%20move%22%7C%22and%20move%22%20Content%3A%22be%20now%20read%20a%20second%20time%22%20(Dataset%3Ahansardr%20%7C%20Dataset%3Ahansards);rec=1

