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 كتاب االحباث الكاملة للمؤمتر الدويل الثاين عشر للدراسات التارخيية واالجتماعية والقانونية
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 دراسة مقارنة حـــق تـتبُّع  املؤلِِف لـُمـصنفاته الفـنية األصـلية
 ابابعمي احلاج أمحد د.

 كلية احلقوق جامعة غرداية اجلزائر

 خص مل

اعرتفت جل التشريعات حبق مطلق واستئثاري للمسؤلف ابستغالل مصنفه استغالال ماليا، إذ يكتةي هذا احلق  أمهية 
خاصة ، حيث  يعترب مورد رزق املسؤلف ووسيلة تشجيعه على اإلبداع فحصول املسؤلف على فائدة مالية كافية يةاهم يف 

 دولة.انتشار االبداع الذي ينمي اإلنتاج الفكري يف أي 

وإن استغالل املسؤلف ملصنفه استغالال ماليا تطور بتطور الوسائل احلديثة للنشر إذ يتم عن طريق نقل املصنف إل 
اجلمهور بطريق مباشر " التالوة العلنية، العزف، التمثيل ..." أو غري مباشر " نةخ عن طريق الطباعة ، التةجيل ، 

ختلف وسائل استغالل املصنف ماليا جند أن طريق االستنةاخ أو األداء الرسم ، التصوير..." ومن من خالل دراستنا مل
العلين يدر على  املسؤلف فائدة مالية معتربة، إال انه توجد أنواع من املصنفات الفنية قلما جيري استغالهلا يف الواقع 

يف أصالته مما جيعل االستنةاخ هنا العملي بطريقة االستنةاخ واألداء العلين، إذ أن األمهية الكلية للمصنف الفين كامنة 
 حمدود النطاق قياسا إىل التنازل عن أصل األثر الفين نفةه. 

فمثل هسؤالء املبدعني إذا ابعوا مصنفاهتم الفنية فإن كل استغالل أو استعمال الحق لتنازله عن حقه املايل ال خيضع 
لوضعية الةابقة تنطبق بصورة جلية على املصنفات لةيطرته وإشرافه ويقال أبنه استغرق حقه أي استنفذه، وجند أن ا

املوسيقية أو األدبية ومبدعي الزخرفة والنحت ،حيث كل هذه  واملخطوطات األصلية كاللوحات الفنيةالفنية األصلية 
عمال األنواع يغنب فيها ُمبدعوها كثريا إذا ما تصرفوا فيها ابلبيع قبل أن تدركها الشهرة، الن التصرف يف مثل هذه األ

من طرف مسؤلفيها الناشئني و قبل ذيوع صيتهم يفوت عليهم احلصول على االستغالل املناسب هلذه املصنفات فيعيشون 
فقراء معدمني أو يرتكون من خلفهم ذرية ضعافا ال مورد هلم، مث ترتفع قيمة أعماهلم الفنية بةبب شهرهتم فتباع  أبسعار 

 لف وذريته إال احلةرة والندم.عالية، ينعم هبا حائزوها وال يبقى للمسؤ 

ولذلك هتدف هذه الدراسة إىل معاجلة التنظيم القانوين حلق التتبع ابملقارنة بني خمتلف التشريعات اليت نصت على   
 حق التتبع يف األردن واجلزائر واملغرب وكذا القانون الفرنةي والتوجيه األورويب حلق التتبع، ابإلضافة إىل اتفاقية برن.

 املسؤلف، احلق املايل، حق التتبع، مصنف أصلي، استغالل  ت املفتاحية :الكلما
Abstract 
Most legislation recognizes the absolute and exclusive right of the author to 
exploit his work financially.This right is of particular importance, as the 
author's livelihood is a means of encouraging the creator.The author's access 
to sufficient financial benefit contributes to the spread of creativity that 
develops intellectual production in any country. 



 كتاب االحباث الكاملة للمؤمتر الدويل الثاين عشر للدراسات التارخيية واالجتماعية والقانونية
 

1994 

 

 The financial exploitation of the work of the author has developed with the 
development of modern means of publishing through the transfer of the work 
to the public directly "public reading, playing, acting ..." or indirectly "copying 
through printing, recording, drawing, photography ..." Through the study of 
the various means of exploitation of the work financially we find that the way 
of reproduction or public performance gives the author considerable financial 
benefit, but there are types of artistic works are rarely exploited in practice in 
the way of reproduction and public performance, as the total importance of 
the work is inherent in its originality Making reproduction here is limited in 
scope Yasa to waive the origin of the artistic effect itself. 
  If such creators sell their works of art, any subsequent exploitation or use of 
the assignment of their financial right is not subject to his control and 
supervision, and is said to have taken any right to exhaust it. Where all these 
kinds of creators overwhelm them if they acted by selling them before the 
fame realized, because the disposition of such works by its emerging authors 
and before their reputation is missing them to obtain the appropriate 
exploitation of these works and live poor or destitute Leaving behind them 
offspring vulnerable without a resource, and then the value of their artworks 
because of their fame sold at high prices, enjoy the owners and the author and 
his offspring only remain heartbreak and remorse. 
 The aim of this study is to address the legal regulation of the right of 
traceability by comparing the various legislation that provides for traceability 
in Jordan, Algeria and Morocco, as well as French law and the European 
directive on traceability, as well as the Berne Convention. 

Keywords: Author, financial right, traceability, original work, exploitation 
  مقدمة

عند دراسة خمتلف وسائل استغالل املصنف ماليا جند أن طريق االستنةاخ أو األداء العلين يدر على  املسؤلف فائدة 
مالية معتربة، إال انه توجد أنواع من املصنفات الفنية قلما جيري استغالهلا يف الواقع العملي بطريقة االستنةاخ واألداء 

مصنف الفين كامنة يف أصالته مما جيعل االستنةاخ هنا حمدود النطاق قياسا إىل التنازل العلين، إذ أن األمهية الكلية لل
 .عن أصل األثر الفين نفةه

واألصل أن تنازل املسؤلف عن مصنفه يف النشر مبقابل أو بدون مقابل يةقط حقه يف املطالبة مبقابل آخر، فال حيق له 
تحق، فكل استغالل أو استعمال الحق لتنازله عن حقه املايل ال أن يطالب بنفس احلق مرتني وإال طالب مبا ال ية

خيضع لةيطرته وإشرافه ويقال أبنه استغرق حقه أي استنفذه، وجند أن الوضعية الةابقة تنطبق بصورة جلية على 
 املصنفات الفنية األصلية كاللوحات الفنية واملنحواتت واملخطوطات األصلية املوسيقية أو األدبية.

ن كل هذه األنواع يغنب فيها مسؤلفوها ومبدعوها كثريا إذا ما تصرفوا فيها ابلبيع قبل أن تدركها الشهرة، الن حيث أ 
التصرف يف مثل هذه األعمال من طرف مسؤلفيها الناشئني و قبل ذيوع صيتهم يفوت عليهم احلصول على االستغالل 

خلفهم ذرية ضعافا ال مورد هلم، مث ترتفع قيمة أعماهلم  املناسب هلذه املصنفات فيعيشون فقراء معدمني أو يرتكون من
 الفنية بةبب شهرهتم فتباع  أبسعار عالية ينعم هبا حائزوها وال يبقى للمسؤلف وذريته إال احلةرة والندم. 
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إن تنازل صاحب مسؤلف املصنف الفين عل ملكية مصنفه ابلبيع، يفقده أي مطالبة هلذا املصنف الحقا، ألن القواعد  
لعامة يف القانون ال تتيح له التعرض للمالك اجلديد عل أساس عقد البيع، وعالجا هلذه احلالة اليت تصبح مأساوية ا

أحياان، بةبب الالعدالة والظلم الذي يتعرض له هسؤوالء املسؤلفون حبرماهنم من النتائج املالية الضخمة ملصنفاهتم من 
 le هة أخرى، أسس املشرعون نظام جديد أطلق عليه حق التتبع جهة، وحتفيزا هلم من اجل مواصلة اإلبداع من ج

droit de suite وهو آلية قانونية تةمح للمسؤلف املبدع احلصول على جزء من األرابح اليت ينتجها مصنفه من ،
إىل خالل تداوله بني املالكني يف املعارض الفنية أو جلةات املزادات، ويةتمر هذا احلق طول حياة املسؤلف وينتقل 

 ورثته. 

وابلتايل ما املقصود حبق التتبع املمنوح للمسؤلف ؟ ما هي املصنفات املشمولة هبذا احلق ؟ وما هي شروط ممارسة هذا  
  : احلق ؟ وما هو أساس تشريع هذا احلق ؟ هذه األسئلة وغريها نعاجلها يف هذا العرض وفق العناصر التالية

 التارخيية املبحث الثاين: مضمون حق التتبع وشروط ممارستهاملبحث األول: مفهوم حق التتبع وجذوره 

  املطلب األول:  مفهوم حق التتبع املطلب األول: املصنفات املشمولة حبق التتبع

 املطلب الثاين:نشأة حق التتبعاملطلب الثاين: شروط ممارسة حق التتبع

صت على حق التتبع يف األردن واجلزائر واملغرب وكذا كل هذه املطالب سنتطرق إليها ابملقارنة بني خمتلف املواد اليت ن
 .القانون الفرنةي والتوجيه األورويب حلق التتبع، ابإلضافة إىل اتفاقية برن

  املبحث األول: مفهوم حق التتبع وجذوره التارخيية

ة على شيء من التتبع امتياز قانوين ينصب على احلق العيين إذ يعطي لصاحب هذا االمتياز سلطة قانونية مباشر 
األشياء دون وساطة شخص آخر، حبيث تبقى هذه الةلطة انفذة على هذا الشيء يف أي يد تواجد فيها هذا الشيء 
أي لصاحب هذا احلق العيين تتبع حقه أينما كان والتطبيق الوحيد حلق التتبع يف القانون املدين هو حق تتبع الدائن 

فيه هذا العقار إذ يةتطيع احلجز عليه وبيعه واستيفاء ديونه قةرا على املالك املرهتن للعقار املرهون يف أي يد تواجد 
 ورغما عنه وهذا االمتياز والةلطة نضمها القانون مبوجب نصوص.

ويف القواعد العامة عرف الفقه التقليدي احلق العيين عن طريق مقارنته ابحلق الشخصي حيث يكون احلق العيين سلطة 
ون احلق الشخصي سلطة لشخص على شخص آخر، وميز  قدماء  الفقه  الفرنةي بني احلق على الشيء، يف حني يك

على شيء وهو احلق العيين، واحلق يف الشيء وهو احلق الشخصي، واحلق العيين خيول لصاحبه سلطة مباشرة على 
يف هذا الشيء، واحلق شيء من األشياء كحق امللكية وحق االنتفاع، ويةتطيع الشخص أن يةتأثر بقيمة مالية معينة 

 1العيين حق مطلق يةري يف مواجهة كافة الناس.

                                                   
 58، ص 2011، اجلزائر ،  علي فياليل، نظرية احلق، دار موفم للنشر- 1
من أبرز املصنفات الفنية اليت بيعت أبمثان عالية وحققت أرابح ضخمة لوحة " سالفاتور مندي" أو "خملص العامل" لصاحبها ليوانردو -

احات ، وكذلك ومن أغلى اللو 1905مليون دوالر، حيث يعود اتريخ رمسها لعام  450دافنشي واليت بيعت يف مزاد علين يف نييورك ب 
 لوحة - ، 1998دوالر يف عام  80لوحة الفنان اهلولندي فان غوخ املةماة " صورة ذاتية لفنان ال ميتلك حلية" حيث مت بيعها مببلغ 

When Will YouMarry  مىت تتزوجني"  تعترب أغلى األعمال الفنية املبيعة على اإلطالق. رسم الفنان الفرنةي بول غوغان "
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ويعرف الفقيه عبد الرزاق الةنهوري احلق العيين ابنه سلطة مباشرة يقرها القانون لشخص معني على شيء معني من 
 2دائن ومدين.خالهلا يةتخلص ما يف هذا الشيء من فوائد ومنافع مالية، وأما احلق الشخصي هو رابطة قانونية بني 

ولكن حق التتبع املمنوح للمسؤلف خيتلف بعض الشيء عن ما سبق وفيما يلي سنوضح مفهومه وأساس تشريعه واملصدر 
 3.التارخيي حلق تتبع املسؤلف ملصنفه

  املطلب األول: مفهوم حق املؤلف يف التتبع 

بة مئوية من أية عملية بيع حتصل للعمل الفين، يعىن حبق التتبع إعطاء املسؤلف أو ورثته خالل مخةني عاما من الوفاة، نة
سواء عن طريق املزايدة أو العلنية أو البيع العادي، وبذلك يتمتع أصحاب أعمال النحت والرسم والفن التشكيلي 
واصحاب املخطوطات حبق احلصول على نةبة من كل بيع ملصنفاهتم مهما كان نوع البيع بني جتار أو يف مزادات علنية 

فنية، وابلتايل فإن املسؤلف وورثته هلم نةبة مئوية من البيوع املتتالية للبيع األول للنةخة األصلية من املصنف  ومعارض
 4الفين فيكل مرة يتغري فيها مالك املصنف .

وقد ذهب األستاذ نعيم مغبغب إىل أن  حق التتبع يرمي إىل التعويض على املسؤلف الذي كان قد ابع عمله أبسعار 
ما لبث أن اشتهر، وابلتايل أخذت تشتهر أعماله، وترتفع األسعار، وابلتايل أن املتنازل  هلم املتالحقني  زهيدة مث

                                                                                                                                                  
حتمل هذه  Women Of Algiersلوحة مليون دوالر،  300بةعر  2015، وبيعت يف عام 1892 عام هذه اللوحة الزيتية يف

عمال  فنيا  يف سلةلة رمسها الفنان اببلو بيكاسو، وتعترب هي األغلى ضمن اجملموعة؛ إذ بيعت  15" وهو ما مييزها عن 0اللوحة رمز "
 :.انظر املواقع التالية 2015مليون دوالر عام  179بةعر 

-https://alkhaleejonline.net  
laique/tl6OjjSWnO8-https://groups.google.com/forum/#!topic/al 

callisto-and-diana-https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian 
http://www.almayadeen.net/articles/blogculture/ 

kimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_102.jpghttps://commons.wi 
 
 

، 2011، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 8عبد الرزاق أمحد الةنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين، حق امللكية، جزء - 2
  182ص

، وانظر حةن كريه، 10، ص 2002وقية، لبنان، وانظر رمضان أبو الةعود، الوجيز يف احلقوق العينية األصلية، منشورات احلليب احلق
 448، ص 5املدخل للقانون، منشأة املعارف، مصر، ط

ال يقصد عن إطالق لفظ املسؤلف هو ذلك الذي يسؤلف كتاب، وإمنا يقصد به كل من يصنع مصنفا فكراي مبتكرا يف اآلداب  - 3
أمهيته والغرض من وجوده، وأما حق املسؤلف هو رابطة قانونية بني مبتكر والفنون والعلوم ،أاي كان نوع املصنف وطريقة التعبري عنه ومدى 

احلق يف جماالت العلوم والفنون واآلداب، وإنتاجه املبتكر ، تتيح له حقني متميزين  احلق األديب ويتيح له نةبة املصنف له ومحايته وكشفه و 
، أنظر  مليكة عطوي، حق املسؤلف يف ضل النصوص التشريعية املايل يتيح له االستغالل واالستفادة من عائدات مصنفه .للتفصيل

وانظر سامية مهدي، الشخص املبتكر، اجمللة اجلزائرية   119ص  2011، 21، عدد 12اجلزائرية، جملة اجلزائرية لالتصال، جملد 
 45، ص 2018، 6، العدد  3للحقوق والعلوم الةياسية، اجمللد 

، ص 2004معاصرة حلق املسؤلف ووسائل محايته(، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن نواف كنعان، حق املسؤلف )مناذج  - 4
 12، ص 2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 2وانظر فاضلي إدريس، املدخل إىل امللكية الفكرية، ط 181

https://alkhaleejonline.net/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%81%D9%86/%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89-5-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://groups.google.com/forum/#!topic/al-laique/tl6OjjSWnO8
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http://www.almayadeen.net/articles/blogculture/842005/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-10-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_Willem_van_Gogh_102.jpg
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يةتفيدون من القيمة املضافة يف عملية البيع، وقد تكون مرتفعة جدا يف بعض األحيان، فمن العدل يف هذه احلالة أن 
احلالة أن يعود قةم من هذا الريع للفنان، وحىت ولومت البيع يعود قةم من هذا الريع للفنان، فمن العدل يف مثل هذه 

ولو مل يرتفع الةعر، وهذا هو األساس القانوين الذي من اجله شرع حق التتبع للمسؤلف، ولكن من املالحظ كمبدأ أن 
 5هلم .حق املسؤلف غري قابل للتنازل، على خالف ما ذهب إليه األستاذ نعيم  مغبغب عندما قال أعاله  املتنازل 

إن االعرتاف حبق التتبع جاء استجابة العتبارات العدالة إزاء مسؤلفي طائفة من األعمال الذهنية، وال سيما مصنفات  
الفنون التشخيصية مما يعين ضرورة اإلفادة مما حققه اإلنتاج من ثروة على مر الةنني واملشاركة يف جانب من حمصول 

 6نف.البيع يف كل مرة يتغري فيها مالك املص

)) ملسؤلف مصنفات الفن التشكيلي األصلية املخطوطات  29وقد نص املشرع األردين على هذا احلق يف املادة املادة 
املوسيقية واألدبية واألصلية أو ورثته احلق يف املشاركة يف حصيلة كل عملية بيع ابملزاد العلين هلذه املصنفات تلي أول 

ام شروط ممارسة هذا احلق و نةبة املشاركة يف حصيلة البيع وكيفية حتصيلها ويعترب تنازل عنها جيريه املسؤلف و حيدد النظ
ابطال أي اتفاق أو ترتيب يعقد أو جيري بصورة ختالف أحكام هذه املادة ، على انه يشرتط يف ذلك أن ال يةري هذا 

 7احلكم على مصنفات فن العمارة والفنون التطبيقية.((

القانون األردين كان ينص فقط على )املخططات املوسيقية األصلية ( وبعد التعديل صار ونشري إىل النص القدمي من 
 املخطوطات املوسيقية واألدبية واألصلية أو ورثته حيث مل تكن كلمة الورثة موجودة

  منه 8-122كما ورد هذا احلق كذلك يف قانون امللكية الفكرية الفرنةي يف املادة 

))Les auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un 
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord 
sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est 
un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre 

après la première cession opérée par l'auteur ou par 

ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou 
intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit 
ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de 
l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne 

dépasse pas 10 000 euros(( 8 

                                                   
 213يب، لبنان، ص ،منشورات احلل 2نعيم مغبغب، امللكية األدبية والفنية واحلقوق اجملاورة، ط -5

  237عبد احلفيظ بلقاضي، مفهوم حق املسؤلف وحدود محايته جنائيا، دار األمان، املغرب، ص  - 6
 ، موقع التشريعات األردنية1992لةنة  22قانون حق التأليف األردين رقم  - 7
 2011\01\01، يف آخر تعديل له يف 1985يوليو 3قانون امللكية الفكرية الفرنةي الصادر يف  - 8
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ملسؤلفي املصنفات األصلية اخلاصة ابلرسم والفن التشكيلي من رعااي أي دولة عضو يف االحتاد األورويب  أو دولة طرف 
بشأن املنطقة االقتصادية األوروبية االستفادة من حق التتبع ، الذي هو حق غري قابل للتصرف فيه، هلم  يف هذا االتفاق

حق  املشاركة يف العائدات املتأتية من بيع أي من العمل بعد أول تنازل قام به املسؤلف أو من ينوبه ، عندما يتدخل  
ن هذا فان حق التتبعال ينطبق إذا كان البائع حصل كبائع، مشرتي أو وسيط حمرتف يف سوق الفن ،  على الرغم م

  . اورو 10000على العمل مباشرة من املسؤلف  أقل من ثالث سنوات قبل البيع وسعر البيع ال يتجاوز 

)) يةتفيد مسؤلف مصنف من مصنفات الفنون  28كما ينص قانون املسؤلف اجلزائري على حق التتبع يف املادة 
 .مصنف أصلي يتم ابملزاد العلين أو علي يد حمرتيف املتاجرة ابلفنون التشكيلية التشكيلية حاصل إعادة بيع

 .يعد هذا احلق غري قابل للتصرف فيه وينتقل إىل الورثة ضمن حدود مدة احلماية اليت يقرها هذا األمر

 .% من مبلغ إعادة بيع املصنف 5حتدد نةبة مشاركة املسؤلف مبقدار 

 9((.دة عن طريق التنظيمحتدد كيفيات تطبيق هذه املا

ونشري إىل أن التشريعات اختلفت يف شان األخذ هبذا النظام الذي مزال حديثا، فقد رفضت دول األخذ هبذا النظام 
رغم مربراته، حيث تةتند هذه الدول إىل أن هذا النظام ال يعطي الفنانني ابلضرورة قدرا اكرب من املةاواة فالفائدة 

لفنانني الناجحني فقط، وميكن للفنانني عن طريق الشروط التعاقدية  إجياد أوضاع أفضل مما الفعلية سوف تعود على ا
يقدمه حق التتبع، كما ويذهب البعض يف هذا االجتاه إىل أن من أهم سلبيات تطبيق حق التتبع انه قد يسؤدي ابلبعض 

 10.نةبة من املبلغ إىل املسؤلف  إىل تعمد بيع هذا النوع من املصنفات خارج الدولة اليت جترب البائع بدفع

منها تنص ))فيما يتعلق ابملصنفات الفنية األصلية  14على حق التتبع فاملادة  1886كما وقد نصت اتفاقية برن  
واملخطوطات األصلية لكتاب ومسؤلفني موسيقيني، يتمتع املسؤلف، أو من له صفة بعد وفاته من األشخاص أو اهليئات 

ق غري قابل للتصرف فيه، يف تعلق مصلحتهم بعمليات بيع املصنف التالية ألول تنازل عن حق وفقا للتشريع الوطين، حب
 11االستغالل جيريه املسؤلف.(( 

 ومن خالل استعراض خمتلف النصوص القانونية املنضمة حلق التتبع نةتنتج بعض اخلصائص التالية :

 : حق التتبع حق غري قابل للتصرف فيه- 

 للورثة بعد وفاة املسؤلف: حق التتبع ينتقل -

 سنة بعد وفاة املسؤلف  50: حق التتبع حق مايل مسؤقت -

                                                   
يتعلق حبقوق املسؤلف واحلقوق اجملاورة  2003يليو لةنة  19املوافق ل  1424مجادى األوىل لعام  19املسؤرخ يف  05-03األمر  - 9

  3، ص44اجلزائري، اجلريدة الرمسية عدد
ترى انه نظرا الن أغلبية  املصنفات  من أمثلة هذه الدول سويةرا والياابن نظرا النعدام نظام البيع ابملزاد العلين فيها وكذا كندا اليت - 10

 فيها أجنبية، إذ ينتج عن ذلك أن تعود أغلبية الفوائد على األجانب وليس الكنديني.
سبتمرب  28واملعدلة بوثيقة ابريس املسؤرخة يف  1886سبتمرب  9اتفاقية برن، حلماية املصنفات األدبية والفنية، املسؤرخة يف   - 11

1979 
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 حق التتبع غري قابل للحجز  -

  املطلب الثاين: اجلذور التارخيية حلق تتبع املؤلف

يعود جذور تطبيق حق التتبع للمسؤلف إىل أورواب وابلضبط يف فرنةا انطالقا من حادثة وقعت بعد احلرب العاملية 
 Jean-François"، وتتمثل إحداثها يف بيع تالوة صالة التبشري املالئكي ملسؤلفها ".جون فرونةوا ميلي12ىلاألو 

Millet  يف وقت كان ورثته يعيشون يف فقر مدقع  مما دفع ابلنائب الفرنةي " روانرد   1858املسؤلفة منذ سنة
من نةبة من األرابح اليت حققها مورثهم حيث  بوضع مشروع قانون يةمح لورثة جون فرونةوا ابالستفادة  13دونديو" 

ماي لةنة  20كانت التالوة اليت كتبها مورثهم حتقق أرابحا طائلة. وقد دخل نظام التتبع حيز التنفيذ مبقتضى قانون 
 14منه. 42املادة  1957مارس  11مث قانون  1920

حيد التشريعات واألنظمة مت إقرار توجيه أورويب ويف إطار االحتاد األورويب احلديث وسعيا من الدول األوروبية إىل تو  
مادة ،تنظم حق التتبع حيث مت  14، حيث ينص هذا التوجيه على  2001سبتمرب  27خاص حبق التتبع صدر يف 

تعريف مضمونه واهلدف من إقراره وطريقة تطبيقه يف الدول األوروبية كما شرحت املواد املةتفيدين من حق التتبع ومدة 
املصنفات الفنية األصلية املشمولة حبق  2منه وحددت املادة  8سنة يف املادة  70احلق حيث حدد ب بقاء هذا 

  15التتبع.

 : وفيما خيص التعريف نصت املادة األوىل على

1_Les États membres prévoient, au profit de l'auteur d'une œuvre d'art 
originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne 
peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage 
sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première 

cession opérée par l'auteur.. 

                                                   
 WWW.FR.WIKIPEDIA.ORGورة ابلفرنةية يف املوقع التايل :هذه احلادثة منش - 12
13 -Introduit selon Renaud Donnedieu de Vabres1 dans le droit français à la suite de 

la vente de l' Angélus (1858) de Jean-François Millet après la Première Guerre 
mondiale, qui a permis au propriétaire de l'œuvre de réaliser un profit considérable 
tandis que les héritiers de Millet vivaient dans la misère, le droit de suite en matière de 
droit d'auteur a été généralisé dans l'Union européenne par la directive 2001/84/CE 

(en:Resale Rights Directive) et reformulé par la loi DADVSI 
 236عبد احلفيظ بلقاضي، املرجع الةابق، ص  - 14

15 - DIRECTIVE 2001/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 27  

septembre 2001relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art 
original 
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 2_Le droit visé au paragraphe 1 s'applique à tous les actes de revente dans 
lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires 
des professionnels du marché de l'art, tels les salles de vente, les galeries d'art 

et, d'une manière générale, tout commerçant d'œuvres d'art .. 

يتعني على الدول األعضاء تقدمي حق  لصاحل صاحب العمل الفين األصلي ، وهو حق يف التتبع  ، والذي يعرف  -1
أبنه حق غري قابل للتصرف والذي  ال ميكن التنازل عنه ، حىت يف وقت مبكر، يف احلصول على نةبة مئوية من مثن 

 .إعادة بيعها املصنف  بعد التنازل األول  من طرف املسؤلف

ينطبق على مجيع األعمال اليت تنطوي على إعادة البيع اليت يشارك فيها املشرتين  1إن احلق املشار إليه يف الفقرة  -2
والبائعني والوسطاء واملهنيني يف سوق الفن، مثل بيوت املزادات واملعارض الفنية، وعموما أي اتجر يف األعمال 

 16الفنية.

لفنية األصلية يشبه مصنفات امللك العام اليت يسؤد مقابل استغالهلا رسوم، كما ونضيف إل أن حق تتبع املصنفات ا  
حبيث من يريد استغالل املصنفات اليت دخلت يف امللك العام دفع رسوم حتصلها سلطات معينة حةب الدول مثل 

وختصص هذه املبالغ  الديوان الوطين حلماية حق املسؤلف واحلقوق اجملاورة يف اجلزائر، أو مسؤسةات االذاعة والتلفزيون،
لدعم املسؤسةات اليت ترعى مصاحل املسؤلفني والرتاث الوطين، وكذلك حق التتبع فيه نةبة مئوية يتحصل عليها مسؤلف 
املصنف أو ورثته نتيجة  تكرار بيع النةخة األصلية للمصنف الفين، إال أنه هناك اختالف واضح بني النظامني انطالقا 

فحق التتبع بوصفه حقا ماليا  ميارس أثناء حياة املسؤلف كاملة ومدة زمنية حمددة قانوان  من توقيت استعمال كل منهما،
سنة( فهذا املدة الزمنية هي مدة خاصة بكل احلقوق  50لورثته بعد وفاته )اغلب التشريعات متنح متوسط مدة تقدر ب

ملكا للدولة والشعب، فمن حق األجيال املالية للمسؤلف، فبمجرد انتهائها يسؤول املسؤلف إىل امللكية العامة ويصبح 
  17اجلديدة االستفادة الكاملة من اإلبداعات واملصنفات اليت صدرت يف دولتهم منذ نشأهتا.

  املبحث الثاين:  التنظيم التشريعي حلق التتبع

القانون تظهر اإلشكالية عند حبث جوهر حق التتبع يف املصنفات املشمولة حبق التتبع إذ يوجد اختالف يف نصوص 
حول املصنفات املشمولة فاملبدأ أن هذه القوانني تتفق يف تطبيق حق التتبع على املصنفات الفن التشكيلي وختتلف يف 
أن بعضها أورد  املصنفات األدبية واملوسيقية األصلية، والبعض األخر كان النص غامضا ويثري اللبس يف ما خيص 

ا أن شروط ممارسة حق التتبع ختتلف كذلك من قانون إىل أخر يف ما خيص املصنفات األصلية األدبية واملوسيقية، كم
إعمال حق التتبع فقط يف البيع ابملزاد العلين أم يف أي عملية بيع قام هبا اتجر حمرتف يف اجملال، سنعاجل ما سبق وفق 

 مايلي

 

                                                   
، اجلريدة الرمسية 2001سبتمرب  27حبق التتبع اخلاص مبسؤلفي املصنفات الفنية األصلية، الصادر يف التوجيه األورويب املتعلق  - 16

  7fr.pdfhttps://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/eu/eu08لالحتاد األورويب منشور يف املوقع التايل :
 145، ص 2010عبد املهدي كاظم انصر، حق التتبع يف املصنفات الفنية، جملة رسالة احلقوق ،العدد األول ، الةنة الثانية،   - 17

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/eu/eu087fr.pdf
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  املطلب األول:  املصنفات املشمولة حبق التتبع 

املواد األوروبية والعربية املنضمة حلق التتبع يتبني أن خمتلف هذه القوانني تتفق يف أن  من خالل اطالعنا على خمتلف  
املصنفات املشمولة حبق التتبع هي املصنفات الفنية األصلية إال أن االختالف يكمن حول مدى مشول حق التتبع 

خلالف إىل املعىن الذي ينبغي أن للمصنفات األدبية واملوسيقية إىل جانب مصنفات الفن التشكيلي ، ويرجع سبب ا
 œuvres واليت تقابل يف النص الفرنةي" االنتاجات اخلاصة ابلرسم والفن التشكيلي "تنصرف إليه عبارة 

graphiques et plastiques"  فهل يعين هذا أن املشرع الفرنةي حصر حق التتبع على املصنفات الفنية
أم أنه يشمل ابإلضافة إىل املصنفات األدبية واملوسيقية desbois وحدها؟ كما يرى فريق من الفقه بزعامة

( وجند أن نص قانون التوجيه األورويب قد أورد املقصود 2)املخطوطات(؟ كما يعتقد فريق آخر من الفقه الفرنةي،)
 18ق التتبع" ابملصنفات الفنية األصلية، حيث نص يف املادة الثانية منه على مايلي:  " األعمال الفنية اليت يشملها ح

"ابلعمل الفن األصلي"، املنتوجات اخلاصة ابلرسم والفن التشكيلي مثل، الفن ألغراض هذا التوجيه، يقصد   -1 
التصويري والرسومات واللوحات،النقوش، رسومات، الطباعة احلجرية، والتماثيل ،املفروشات والسرياميك، 

 19 واألواين الزجاجية والصور الفوتوغرافية"

التوجيه األورويب مل يتحدث عن املخطوطات األصلية األدبية واملوسيقية الن نصه كان واضحا وقد جاء  نالحظ أن
النص الفرنةي مشاهبا متاما له، رمبا الن مثل املخطوطات املوسيقية والفنية لديها طريق آخر لالستغالل املايل الواسع 

قد يتنازل عن مصنفه بثمن خبس، إال أن شعاع حق التتبع عن طريق االستغالل واألداء العلين ابلرغم من أن املسؤلف 
ومنبعه األصلي هو املصنف الفين التشكيلي الذي ال ميكن للمسؤلف استغالله عن طريق االستنةاخ الواسع لذلك تفطن 
التشريع األورويب هلذه النقطة الدقيقة فلم ينص على املصنف املكتوب األصلي موسيقي أو أديب هذا على خالف 

اقية برن اليت نصت صراحة على هذه املصنفات  املشمولة حبق التتبع أهنا املصنفات الفنية األصلية واملخطوطات اتف
األصلية لكتاب ومسؤلفني موسيقيني رمبا الن الزمن الذي صدرت فيه اتفاقية برن مل تكن فيه وسائل االستنةاخ واألداء 

 20العلين متطورة مثلما هي يف الوقت احلديث.

حتصر حق التتبع فقط يف مصنفات الفن التشكيلي  1992من قانون املسؤلف األردين لةنة  29انت املادة وقد ك 
واملخططات املوسيقية األصلية على خالف اتفاقية برن اليت جعلت هذا احلق يشمل كل مصنف فين أصلي، ولكن 

قام بتعديل النص حيث صار  1999لةنة  29سرعان ما تدارك املشرع األردين هذا األمر عندما اصدر القانون 
يشمل حق التتبع كافة املصنفات املوسيقية واألدبية األصلية ونص على حق الورثة يف احلصول على عائدات حق التتبع 

 21يف حني مل يكن ينص بصراحة على ذلك.

                                                   
 238عبد احلفيظ بلقاضي، املرجع الةابق، ص  - 18

منشور يف التوجيه األورويب املتعلق حبق التتبع اخلاص مبسؤلفي املصنفات الفنية األصلية  2املادة  - 19
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/eu/eu087fr.pdf 

أنيقة وهناك من يرى إبضافة املخطوطات للمصنفات املشمولة حبق التتبع لفائدة طائفة من الفنانني الذين يتمتعون خبطوط مجيلة و  - 20
 159والذين يبدعون يف رسم صور قرآنية وأمثال أبيات شعرية يف لوحات تغري ابالقتناء ،انظر  عبد املهدي كاظم انصر، مرجع سابق 

 165، دار وائل ،األردن ،ص  1حازم عبد الةالم اجملايل، محاية احلق املايل للمسؤلف، ط - 21

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/eu/eu087fr.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/eu/eu087fr.pdf


 كتاب االحباث الكاملة للمؤمتر الدويل الثاين عشر للدراسات التارخيية واالجتماعية والقانونية
 

2002 

 

ى املخطوطات املوسيقية إن القانون األردين خيتلف عن التوجيه األورويب والقانون الفرنةي يف أن هذا األخري مل ينص عل 
 22.واألدبية األصلية بل حصرت حق التتبع يف الفن التشكيلي  فقط من حنت و ورسومات وطباعة ونقوش

وأما ابلنةبة للقانون اجلزائري  فهو يتفق مع النص الفرنةي يف استبعاد املسؤلفات األدبية واملوسيقية، فكال النصني ال  
-73لتشكيلية، وقد كان القانون اجلزائري القدمي املتعلق حبق املسؤلف وهو األمر رقم يتعلق إال بفنون  الرسم والفنون  ا

ينص على عبارة الفنون التشكيلية والتخطيطية، ولكن بعد التعديل حذف عبارة الفنون التخطيطية وأبقى فقط  14
صره فقط يف الفنون التشكيلية على الفنون التشكيلة وهذا دليل على أن املشرع اجلزائري ضيق من تطبيق حق التتبع وح

   23متبعا يف ذلك القانون الفرنةي والتوجيه األورويب.

إذن من خالل املقارنة نالحظ أن القانون األكثر توسعا من حيث املصنفات املشمولة حبق التتبع هو القانون األردين إذ 
"، وهذا  النص يشبه  اتفاقية برين  من  نص على كل" مصنفات الفن التشكيلي األصلية املخطوطات املوسيقية واألدبية

 حيث التوسع إذ نصت على "املصنفات الفنية األصلية واملخطوطات األصلية لكتاب ومسؤلفني موسيقيني " 

، ومن انحية أخرى جند أن 1981من اتفاقية العربية حلماية حقوق املسؤلف لعام  8وكذلك جند نفس األمر يف املادة  
حلق التتبع من حيث املصنفات املشمولة هبذا احلق هو التوجيه األورويب حلق التتبع و كذا القانون  القوانني األكثر تضييقا

" االنتاجات اخلاصة ابلرسم والفن التشكيلي مثل، الفن التصويري  الفرنةي إذ ينص كل من القانونني على
شات والسرياميك، واألواين والرسومات واللوحات،النقوش، رسومات، الطباعة احلجرية، والتماثيل ،املفرو 

 24 الزجاجية والصور الفوتوغرايف"

ويتشابه  القانون اجلزائري مع القوانني األوروبية من حيث التضييق يف تطبيق حق التتبع إذ قصره فقط على مصنفات  
وم التوجيهي وال يف املرس 05-03الفن التشكيلي ومل يعطي أمثلة أو توضيح على أنواع الفن التشكيلي ال يف القانون 

. يف حني كان ينص سابقا يف قانون املسؤلف القدمي 2005سبتمرب  21املنضم لكيفية ممارسة حق التتبع الصادر يف 
 25على الفنون التخطيطية والتشكيلية.

"إن مؤلفي من قانون محاية املسؤلف املغريب  28و يتطابق النص املغريب متاما مع النص اجلزائري إذ ينص  صدر الفصل  
وبظاهر النص جند أن املسؤلف املغريب مل ينص على املخططات  نتوجات اخلاصة ابلرسم والفن التشكيلي خيولون..."امل

األدبية واملوسيقية ويذهب األستاذ بلقاضي أن املسؤلف املغريب مل يوفق يف ترمجة نص املادة الفرنةية ألنه يرى أن املشرع 
 26نتوجات التخطيطية والفن التشكيلي.امل ouvres graphiquesالفرنةي قد قصد بكلمة

                                                   
 Les auteurs d'œuvres originalesرنةي على من قانون املسؤلف الف 8-122حيث ينص صدر املادة  - 22

graphiques et plastiques  
 ويعين مسؤلفي املصنفات األصلية املتعلقة االنتاجات التخطيطية والفن والتشكيلي

"يستفيد مؤلف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة تنص الفقرة األوىل منها  05-03من األمر  28املادة  - 23
 ف أصلي...."بيع مصن

  2011\01\01، يف آخر تعديل له يف 1985يوليو 3من قانون امللكية الفكرية الفرنةي الصادر يف  8-122املادة  - 24
 املتعلق حبقوق املسؤلف، اجلزائري 14- 73من األمر  70املادة  - 25
 238عبد احلفيظ بلقاضي، املرجع الةابق، ص  - 26



 كتاب االحباث الكاملة للمؤمتر الدويل الثاين عشر للدراسات التارخيية واالجتماعية والقانونية
 

2003 

 

ومن القوانني األوروبية املشاهبة للقانون األردين قانون حق املسؤلف الربتغايل إذ ينص من ضمن املصنفات املشمولة حبق  
 27التتبع "املخطوطات األصلية لكتاب وملحنني"

 : وردت ابللغة الفرنةية مايلي

Les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs 

ونشري يف األخري إىل أن نص القانون األردين استبعد صراحة مصنفات فن العمارة والفنون التطبيقية ويرى األستاذ نواف  
كنعان أن هذه املصنفات ال يشملها التتبع الن مثل هذه األعمال اندرا ما تكون أعماال أصلية، وإمنا هي كقاعدة عامة 

، ولكن ال أوافق األستاذين على هذا الرأي 28ذا ما ذهب إليه كذلك األستاذ حازم اجملايلصورة مأخوذة عن األصل، وه
من قانون حق املسؤلف األردين أي أهنا تتوافر على شروط احلماية  3الن هذا النوع من الفنون مشمولة ابحلماية يف املادة 

ذاهتا ترد عليها مجيع احلقوق املالية من استغالل وهو توفر األصالة وابلتايل هذا دليل على أهنا أعمال أصلية مةتقلة ب
عن طريق النةخ واألداء العلين إال التتبع طبعا واستثنائها راجع إىل أن األرابح الناجتة عن التنازل عنها ألول مرة تكون 

 .يف العادة معتربة وقيمة أكثر من األعمال الفنية األخرى

  املطلب الثاين:شروط ِمارسة حق التتبع

استقرائنا ملختلف النصوص جند أن الشروط تتغري فلو حبثنا عنها يف نص القانون األردين جنده يشرتط أن يقتصر  عند 
تطبيق حق التتبع على مصنفات الفن التشكيلي األصلية واملخططات املوسيقية واألدبية األصلية وكذا جيب أن يتم بيع 

 29من القانون األردين . 29ة املصنف يف املزاد العلين فقط وهذا بصراحة نص املاد

ولكن اإلشكالية ماذا لو مت البيع بواسطة حمرتف التجارة يف الفنون التشكيلة ؟ هذا مل ينص عليه املشرع األردين  
ويذهب بعض الفقهاء إىل أن احلكمة من  اشرتاط  حصر البيع يف املزاد العلين هو ضمان حصول مسؤلفي املصنفات 

يد ملصنفهم، إذ أن البيع ابملزاد يتيح الفرصة للمنافةة بني املشرتين من خالل اإلعالن عن الفنية األصلية على سعر ج
البيع، وعرض املصنفات الفنية املطلوب بيعها يف مكان عام كما أن هذه العالنية ميكن من خالهلا ضبط عملية البيع 

 30ومعرفة نوعية املشرتين.

قط ابملزاد العلين ألنه قد تزيد قيمة العمل الفين األصلي عن طريق تداوله ولكن يعاب على القانون األردين حصره البيع ف
بني الةماسرة وحمرتيف التجارة يف سوق الفن وهذا ما نصت عليه غالبية القوانني يف جمال حق التتبع إذ مل حتصر طريقة 

 2\1انني األوروبية، منها املادة طرق البيع منها القو   البيع يف املزاد العلين فقط إذ وسعت من ذلك ونصت على خمتلف
ينطبق على مجيع األعمال  اليت تنطوي على  1من قانون التوجيه األورويب اليت تنص "".إن احلق املشار إليه يف الفقرة 

 إعادة البيع  اليت يشارك فيها املشرتين والبائعني والوسطاء واملهنيني يف سوق الفن، مثل بيوت املزادات واملعارض الفنية ،

                                                   
 483فرحة زراوي،مرجع سابق، ص - 27
 166،و أنضر حازم اجملايل ، ص  184نواف كنعان، حق املسؤلف ، دار الثقافة للنشر ، األردن ص   - 28
)) ملؤلف مصنفات الفن التشكيلي األصلية املخطوطات املوسيقية واألدبية من قانون املسؤلف االدرنين   29تنص املادة  - 29

 ملزاد العلين هلذه املصنفات تلي أول تنازل...((واألصلية أو ورثته احلق يف املشاركة يف حصيلة كل عملية بيع اب
 169حازم اجملايل، املرجع الةابق، ص - 30



 كتاب االحباث الكاملة للمؤمتر الدويل الثاين عشر للدراسات التارخيية واالجتماعية والقانونية
 

2004 

 

وعموما أي اتجر يف األعمال الفنية""  كما وان اتفاقية برن مل حتدد نوع معني من البيع بل ذكرت كل عملية بيع تلي 
"" كل عملية بيع التنازل األول على املصنف الفين األصلي ولذلك نقرتح تعديل النص األردين على أن يكون كما يلي 

 ""كيفما كانت العملية اليت ينجزها هذا التاجرعن طريق املزاد العلين أو بواسطة احد التجار  

كما ومن بني الشروط املطلوبة واليت فصل فيها قانون التوجيه األورويب، أن يكون املصنف أصليا ومن ابتكار املسؤلف  
ف الفنان  بنفةه، وقد يضع املسؤلف الفنان مناذج متشاهبة لنفس املسؤلف يشرتط أن تكون حمدودة العدد ومن إنشاء املسؤل

بنفةه كأصل عام كما ويةمح إن استخدم املسؤلف الفنان مةاعدين معه على اجناز املصنف بشرط أن يكون حتت 
 31توجيهه وإشرافه الدقيق. 

من التوجيه األورويب على أن مناذج املصنف الفين اليت يةري عليها حق التتبع حةب  2فقرة 2حيث تنص املادة 
از املسؤلف بنفةه أو حتت مةسؤوليته وإشرافه ويف عدد حمدود من النماذج، وجيب التوجيه األورويب جيب أن تكون من اجن

أن حتقق فيها صفة املصنف األصلي ومن األفضل أن تكون هذه النماذج مرقمة أو موقعة من طرف املسؤلف الفنان 
 32بنفةه.

ا حق التتبع وهي حالة عندما كما ونشري إىل أن النص الفرنةي  ونص التوجيه األورويب استثىن حالتني ال ميارس فيهم
حيصل اتجر ما على املصنف مباشرة من املسؤلف إذ ال ميارس حق التتبع إال بعد مرورو ثالث سنوات من هاذ التنازل 

 . اورو 10000األول، وأيضا أن حق التتبع ال ميارس إذا كان مثن املصنف الفين األصلي يقل عن مبلغ 

  اخلاتـــمة

 :اليات اليت أاثرها حق التتبع توصلنا إىل النتائج والتوصيات التاليةبعد معاجلة خمتلف اإلشك

حق التتبع هو حق مايل ذو طبيعة خاصة وهو غري قابل للتصرف فيه وغري قابل للتنازل وانه يسؤول إىل ورثة املسؤلف -1
 . بعد وفاته

الفنية التشكيلية اليت يصعب على  حق املسؤلف يف التتبع هو حق يُقابل االستنةاخ واألداء العلين خيص املصنفات -2
املسؤلف استغالهلا مثل املصنفات األخرى، وانه يرد على املصنف األصلي الذي أجنزه املسؤلف بنفةه أو بواسطة أشخاص 

 . عملوا حتت اإلشراف الدقيق للمسؤلف

سؤلف بنفةه، حق التتبع جيوز أن يرد على نةخ حمدودة لنفس املصنف األصلي واملنجزة من طرف الفنان امل - 3
 .ويفرتض أن حتمل ترقيما أو توقيعا خاصا ابملسؤلف

                                                   
 من قانون حق املسؤلف الفرنةي 3فقرة  8-122من التوجيه األورويب املتعلق حبق التتبع، وكذا املادة  2فقرة  2أنضر املادة  - 31
32 - Les exemplaires d'oeuvres d'art couvertes par la présente directive, qui ont été 

exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont 
considérés comme des oeuvres d'art originales aux fins de la présente directive. Les 
exemplaires considérés comme des oeuvres d'art originales sont en principe numérotés 

ou signés, ou dûment autorisés d'une autre manière par l'artiste 



 كتاب االحباث الكاملة للمؤمتر الدويل الثاين عشر للدراسات التارخيية واالجتماعية والقانونية
 

2005 

 

حق التتبع يرد على كل بيع للمصنفات األصلية الفنية يف املزاد العلين أو عن طريق البيع بواسطة جتار متخصصني  -4
 .يف سوق الفن أو أي اتجر آخر مهما كانت عملية البيع

لتةهيل تطبيقه وحتقيق الغاية منه إذ جيب أن حيدد هذا النظام كما أن حق التتبع جيب أن يتبعه نظام حمكم -5
اإلجراءات املتبعة لتحصيل عائدات التتبع وإيصاهلا إىل أصحاهبا و كذا حتديد النةب اليت جيب اقتطاعها من بيع هذه 

 املصنفات.

  ثتهوجيب أن تكون النةب من الثمن الكلي للمصنف حىت حيقق الفائدة املرجوة للمسؤلف أو ور  -6

 ضرورة وضع مدة تقادم حلق التتبع حىت ال يكون هذا احلق عائق عن تداول املصنفات الفنية وانتشارها-7

جند حمدودية تطبيق حق التتبع يف الدول العربية نضرا لعدم انتشار ثقافة تقدير اإلبداع الفين واحملافظة على حقوق  -8
 أصحاهبا.
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