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يحتاج الطالب والمعلمون والباحثون والمؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي للموارد التعليمية الجيدة، ويحتاج 

نشر هذه المواد التعليمية محلياً إلى المزيد من االهتمام والرعاية؛ وهنا يأتي دور منظمات حقوق االستنساخ في 

" منظمات حقوق االستنساخ"وتعمل . اإلسهام في نشر الموارد التعليمية ووضعها بين يدي المعلمين والباحثين
 .هذه في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء

وال شك أن أفضل أسلوب لتلبية احتياجات المستخدم المتغيرة، وتمكينه من الحصول على المواد التعليمية، 

وإتاحة الوصول لمواد التدريس عالية الجودة، بشكل قانوني، في بيئات تتغير باستمرار، يكمن في عقد اتفاقيات 
 .مع أصحاب الحقوق ومنظمات حقوق االستنساخ

  -واألبسط واألسرع، واألكثر ابتكاراً، واألكثر فعالية من حيث التكلفة -وتعد هذه االتفاقيات الطريق األكثر أمانا 
 .  للوصول السلس إلى المحتوى الخاص بالعديد من أصحاب الحقوق

وينعكس الوصول للموارد المحلية إيجاباً على ازدهار الصناعات الثقافية المحلية، وعلى تطوير نظام تعليمي 
 .سليم، مما يساهم بشكل كبير في ازدهار اقتصاد البالد، وتوفير فرص العمل

وال بد من التنويه إلى أن توفير الموارد التعليمية المحلية الجيدة، ورعاية النشر المحلي يتطلب توافر قوانين 
 .واضحة ومنظمة لحقوق الملكية الفكرية، كما يتطلب توافر الشفافية في تطبيق تلك القوانين
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عندما تتوافر قوانين واضحة ومنظمة لحقوق الملكية الفكرية، مع تطبيق شفاف لتلك القوانين، وتشجيع العمل من خالل 
الترخيص الفردي والجماعي، تتزايد فرص المؤلفين المحليين في وضع وتأليف أعمال جيدة، وتتزايد بالتالي فرص 
الناشرين المحليين في االستثمار في تلك األعمال، مما يساعد على بناء صناعة إبداعية وطنية مستدامة، وعلى تقديم 

وهذا، بدوره، يمكن األمم من . مجموعة من المواد التعليمية التي يتم تكييفها مع احتياجات المستخدمين المحلية والخاصة
 .تعليم أبنائها بطريقة مستدامة يتجذر أساسها في الثقافة والتقاليد المحلية
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تعمل منظمات حقوق االستنساخ في المجاالت كلها تقريباً، ولديها القدرة على التكيف مع الظروف المحلية،  

ومختلف النظم التعليمية، والظروف االقتصادية والثقافات، فهذه المنظمات تختص بتنظيم الحوار، والتعاون، 
 .والعمل نحو األهداف المشتركة، ومن أجل توفير الكتب األفضل للمستقبل

  

نشكركم على حضوركم لهذا الحدث الذي ينظمه االتحاد الدولي لمنظمات حقوق االستنساخ، وأتطلع، وزمالئي، 

إلى أن نتمكن من زيادة تبادل المعلومات بيننا حول أعمال منظمات حقوق االستنساخ، والكيفية التي توفر بها 
 .الوصول إلى المواد التعليمية للمؤسسات التعليمية المكتبات، بمختلف الطرق واألساليب
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وضع االتحاد الدولي لمنظمات حقوق االستنساخ بالتعاون مع المكتبات والمؤلفين والناشرين نظام آرو 
ARROW وهو أداة للبحث، نجحت في تخفيض الوقت والتكلفة الالزمين للبحث عن معلومات عن حقوق ،

٪، وقد تحدثت نيلي كروس مفوضة أي سي الرقمية 97الملكية الفكرية وأصحاب حقوق الطبع بنسبة تصل إلى 
أصحاب "تقدم مثاال نموذجياً في إظهار كيف تستطيع مجموعات أكبر من " بصفتها  ARROW آروعن 

 ".العمل معا لتشكيل مستقبل رقمي جديد" المصلحة

 .يسعدنا بأن نقدم توضيحاً عملياً لكيفية عمل النظام، ألولئك الذين يمكنهم أن يمكثوا معنا لخمس دقائق أخرى



الحقوق المعنية؛ : أداة للبحث عن معلومات حقوق الملكية الفكرية في قواعد البيانات الموجودة  ARROWآرو 

سواء ضمن أو خارج حقوق النشر، أو ضمن أو خارج : المؤلفين والناشرين، وتسهل توضيح حالة الحقوق
 . التجارة، أو ال تتوفر عنها أي معلومات
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قواعد بيانات المكتبات، قواعد بيانات الكتب : تشمل قواعد البيانات الرئيسية للبحث عن المعلومات ما يلي
 .المطبوعة، قواعد بيانات منظمات حقوق االستنساخ، وقواعد بيانات أصحاب الحقوق األخرى



، أن التوفير المفترض في التكاليف، نتيجة الستخدام ARROWأظهر االستخدام التجريبي لنظام آرو 

 .، مقارنة بالبحث اليدوي التقليدي%95، كان حوالي  ARROWآرو



 4، هو تخفيض وقت البحث لكل كتاب من  ARROWولعل أكبر فائدة، ثبتت باالستخدام التجريبي لنظام آرو

 .  ARROWدقائق عند استخدام آرو 5ساعات، بالبحث اليدوي التقليدي، إلى 

  


