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 –مسرحيات الو ،الروائية غير األعمالو ،والشعر ،األعمال الروائية في مجالالمصنفات المنشورة من  13ة، ولدي أنا مؤلف
هدف لذي ياين، لمؤلفلنيابة عن المنتدى الدولي اليوم أتحدث إليكم و ،واإلذاعة والتلفزيون المسرحعلى منها  31 تقديم التي تم

 .بشكل خاصإلسماع صوت الفنانين التشكيليين والكتاب  ،جميع أنحاء العالم منلكتاب توفير منصة لإلى 
نأمل أن تقوم جمعية ترخيص المؤلفين و، بشكل عام يواجهونه مام ،كمثال ،ابهذا المساء عن موقف الكّتكم حدثأن أ ودأ

األكاديميين  ، مثلفي كل ميدانالعاملين جميع بتغطية الكتابة وع انوأكل  بتغطية ينلمؤلفلالمنتدى الدولي و، وجمع أعمالهم
المؤسسات األكاديمية،  سواء أولئك الذين يعملون تحت مظلة ،شعراءوال اب اإلذاعة والتلفزيونوكّتوالعلماء والروائيين، 

ومواصلة  ون جميعًايحاولوالذين من المؤسسات، أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص،  موالكليات وغيره ،والمدارس
قادر على كسب ما يكفي ال، محترفمفهوم الفنان ال يتعرض حيث ،بشكل متزايد صبحت عدائيةأفي بيئة  م واالستمرارعمله

هذه  ، حيث تسعى، للهجوم من الشركات متعددة الجنسياتالمؤلفينقانون محمية من قبل ة الاإلبداعي أعمالهإنتاج  لمواصلة
ال أصبح بشكل متزايد، الذي  ،لجمهورل ةي، مجانه للتقليل من أهميتهعلي ونكما يطلق" المحتوى"أو أعمالنا،  جعلالمؤسسات ل

 .من اإلعالناتطائلة  أرباحًا تهذه المؤسسا ، في حين تحققثمن الحصول عليهدفع يريد أن ي
 

المتوقعة، مما  تتعلق بالمبيعاتحصل على دفعة مقدمة يالكاتب  ففي الماضي كان ،تنهارالهياكل القديمة التي دعمت اإلبداع ف
أن ينتج  الكاتب علىيجب فاآلن أما  حقوقه،ممارسة كنتيجة لحقوق الملكية من كتابة العمل، ومن ثم كسب عائدات  هيمكن

وهي ، ةشخصية تلفزيونية أو سياسيأو مذكرات العب كرة قدم مشهور،  العمل محاولة بيعه، ما لم يكنيقوم بالعمل ثم 
 .المرغوب فيه "المنتج'كونها  ،مبالغ كبيرةفيها دفع األعمال التي ُي
 داعمًا، لكنه دخاًلوفر هو الذي يحقوق الصراع لحماية وإنفاذ تلك الف ،أهمية جديدةالثانوية  الحقوق تكتسبفي هذه الحالة 

 ،اآلن مالعال في نوالمؤلفالتي يواجهها للمشاكل العالمية ستجابة كا ينلمؤلفليدعم ظهور المنتدى الدولي  وهو ما ،أساسي
تعويض و حلول لأأي مقترحات  تقديم دون ،المؤلفحقوق والعداء المتزايد لمفهوم  ،نترنتبسبب الوجود المطلق لإل

 .المبدعين
الغريب أن ال ، ومن الى األعمال اإلبداعية الوصول تمنعحواجز  ها البعضعد، إذ ياآلن للهجومالمؤلف حقوق تتعرض و

نظام  زمن بعيد منذوضعت أنها يفترض التي  ،الغنيةعلى البلدان الفقيرة، ولكنها تبرز أيضًا في البلدان  تلك المشكلةتقتصر 
 .الملكية الفكرية وقحق
 
لخدمة اإلبداع، ليس  استخدامها ، يمكنفي جميع أنحاء العالمنتشار فرصة االلنا اعمأنترنت التي يمكن أن تعطي شبكة اإلف

والعالمي والتبادل بين  من نظام الترخيص الوطني مدعومدخل  بتقديمالجمهور، ولكن  بتوفير قاعدة عريضة منفقط 
من يحصلونها  أموااًلدولة  311في أكثر من  للكتابعلى سبيل المثال، يدفع  ين،لمؤلفلالمنتدى الدولي ف. منظمات المؤلفين

 .في المملكة المتحدة ةحقوقهم الثانوي



 
 

 

 استثناء التعليمفي توسع قتراح ال، ونأخذ مثااًل على هذا التهديد ابصورة متزايدةلتهديد الداعم للمؤلفين لهذا الدخل ويتعرض 
المؤلفين من الملكية  مثل هذا االستثناء في المملكة المتحدة دخل قللكية الفكرية، حيث سيوالمواد التعليمية من حقوق المل

 لألغراضإلى حد كبير  ألن تلك المواد تستخدم ،311 الـ مدفوعات تلك الدوللغاء سيؤدي إلبمقدار الثلث، والفكرية 
 .التعليمية

في التعليمية هائلة من المواد  كمياتعمل نسخ متعددة من بسمح لهم سوف ت ، والتيلتعليمستخدام لاالترخيص تكلفة إن 
 مؤلف من عوائد الملكية الفكرية 000111يستفيد بينما في المقابل  ،بضعة بنسات لكل تلميذ، هي في حدود المملكة المتحدة

ات الخاصة يبحث في هذه اإلستثناء -"برايس ووترهاوس كوبرز"على بحث جديد لشركة أجاب أفراد عينة وقد . سنويًا
أشارت التقديرات إلى أن  ،حتى في الطرف األدنى من تحليل األثر. كتابة المواد التعليمية يستمروا فيلن  بأنهم -بالتعليم

ي إنخفاض أ ،٪ في إنتاج مثل هذه األعمال02شأنه أن يؤدي إلى انخفاض  من عوائد الترخيص٪ في 01 اإلنخفاض بمقدار
 .المملكة المتحدة وحدهافي سنويًا  ًاكتاب 0781بمعدل 

 
من أجل الصالح حقوقه دون مقابل عطي يأن  وحدهالمؤلف  يتوقع الجميع منلماذا يجب أن : ولكن السؤال األساسي هو

أنه ال يمكن إّلا أن ُتدفع أثمان  كما كاملة، الرعاية يحصلون على أجورهم ومقدمووأمناء المكتبات،  ،نوالمعلمف؟ العام
يجب أن هي التي فقط  الرسوم التوضيحيةالكتابة أو أن يبدو ولكن  وغيرها؛ مثل أجهزة الكمبيوتر والتجهيزات،المعدات 

ه يجب علينا مواصلة أنوذلك،  ألنهم يحبون ،ون في الكتابةسوف يستمر المؤلفينأن الجميع ب ويعتقد ،مجانًا تصبح متاحة
يمكننا ا كيف وإّل ،المؤلفمن الحسد واحتقار  ًايخفي هذا الموقف خليطو وتدفعنا لمواصلة الحياة؛ هي التي تحركناف ،الكتابة

والواردة في اتفاقية برن؟ وهذا هو السبب في  3201اإلنسان العالمية المنصوص عليها في إعالن  حقوقفهم أن ينكر علينا 
كثر من أي وقت أ صبح الدور الذي يقوم به ضروريًافقد أ، هاموندعم وجوده ودوره ال ،ينلمؤلفللمنتدى الدولي نروج لأننا 

حقوق التأليف والنشر في المملكة لول قانون صدر أمنذ  ،في المائتي سنة الماضيةالوضع عليه  ، أكثر مما كانمضى
 .المتحدة
 .دفيمورين 

 


