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عدت هذه الوثيقة بتكليف من المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
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 المقدمة .1

  التقرير 1.1

 
عد هذا التقرير بتكليف من المنظمة العالمية للملكية الفكرية

ُ
واإلبداعية، عىل الصناعات الثقافية  19-تأثير جائحة كوفيد بيانبهدف  ؛أ
ي تواجهها والتحديات  المبادرات وتحديد التعليم والبحث، عىل و 

ي االت 
 
، عرض أهم االتجاهات والمسارات ل لتصديف لجائحة، وبالتالي

ي ظهرت. 
 الت 

 
ي جميع أنحاء العالم )انظر الملحق وقد 

 
اء ف ت وعىل الرغم من المحاوال  (. 1حظيت هذه الدراسة الموجزة بدعم فريق كبير من الخير

ي ُبذلت لتكون 
ي تغطيها الالت 

مثل : جلية واضحة بعض القيود  فقد ظهرتدراسة شاملة من حيث المناطق الجغرافية والقطاعات الت 
ي  أيضا باللغات الوطنية فحسب،  إال المعلومات المهمة  بعضتتوفر إذ لم اللغة؛ حواجز 

 
االفتقار إل محاسبة معيارية للظواهر ف

(، البلدان والقارات، بل وأ ي البلد نفسه بسبب الطابع اإلداري المحدد للبلد )النظام الفيدرالي
 
ا ف

ً
اإلحصاءات العالمية عن  وقلةحيان

ي أوقات متفاوتة إل عمليات إغالق متباينة  الصناعات اإلبداعية. 
 
، مما المدة والشدةعالوة عىل كل ما سبق، أدى انتشار الجائحة ف

من صعوبة تحديد البيانات الكمية الموثوقة ذلك زاد و  ق مختلفة حسب المكان. ائدعير  بطر المبعىل أثر عىل األنشطة اإلبداعية و 
ي يمكن مقارنتها 

ي ُجمعت من مختلف الدول األعضاء  . العالمي  عىل الصعيد والمتسقة الت 
ي ودراسات الحاالت الت  ا للبحث المكتتر

ً
ووفق

ي قطا
 
اء متخصصير  ف جريت مع خير

ُ
ي أ
ي الويبو، والمقابالت الت 

 
ي وضع فإننا شت  المناطق الجغرافية  منعات إبداعية مختلفة ف

 
 ال  ف

ات العامة.  إال يسمح لنا  ا،  بمراقبة بعض االتجاهات والتأثير ً قد يكون من السابق ألوانه أنه إل  ،عامة التقرير، كمالحظةهذا يشير وأخير
  . أم الطويلالقصير  عىل المدىسواء تأثير الجائحة تقييم 

 
: يتألف التقريو  اث  ن والصناعات اإلبداعية. و الجزء األول: المبدع ر مما يىلي : المؤسسات التعليمية والبحثية ومؤسسات الي  ي

الجزء الثان 
 . ي
 
  الثقاف

 
ي يمكن  19-يعرض القسم التالي السياق العام للدراسة فيما يتعلق بجائحة كوفيدو 

نفسها، وردود األفعال واالتجاهات العامة الت 
ي ال الوقوف عليها 
 
. ف ي

 
اث الثقاف   مؤسسات التعليمية والبحثية ومؤسسات الي 

 
ي  آخر التطوراتالفصل األول الجزء األول من  ويوجز 

 
، ف عدد من القطاعات المختلفة: السمعية البرصية، ثم الموسيقية، والنشر

ي كل قسم فرعي عرض تفصيىلي لتأثير كوفيد والفنون المرئية. 
 
ي ظهرت. أمثلة للممارسو عىل القطاع،  19-ويرد ف

 وستجري مناقشة ات الت 
ي الملحق 

 
ي (، 2هذه الممارسات المختلفة مع بعض دراسات الحاالت الداعمة )الواردة ف

ت الت  مبدأين: التغطية  استنادا إل اختير
  الجغرافية والقطاعية، وأهميتها فيما يتعلق بأفضل الممارسات. 

 
ي من الجزءص يلخو 

ي  آخر التطوراتالفصل األول  الثان 
 
من المؤسسات من مختلف القطاعات: المتاحف والمكتبات ودور د عدف

ي كل قسم فرعي عرض تفصيىلي لتأثير كوفيد المحفوظات، ثم المؤسسات التعليمية والبحثية. 
 
أمثلة و عىل القطاع،  19-ويرد ف

ي ظهرت. 
ي الملحق هذه الممارسات الجيدة مع بعض دراسات الحاالت الداعمة )الوا وستجري مناقشة للممارسات الت 

 
ي (، 2ردة ف

 الت 
ت  . ب فيما يتعلقمبدأين: التغطية الجغرافية والقطاعية، وأهميتها  استنادا إلاختير   األمثلة المختلفة للتدابير

 
ي جرى تحليلها. 

ويتضمن التقرير  ويختتم الجزء الثالث بعرض أبرز النقاط والدروس المستفادة من البحوث ودراسات الحاالت الت 
اء ودراسات الحاالت والببليوغرافيا(. ة المكملة للدراسة )قائم مالحق دا منعد   خير

 السياق .2.1

عد جائحة كوفيد
ُ
ي هذا القرن.  19-ت

 
ي تواجه األعمال التجارية والحكومات مؤخرا ف

فقد أثارت مخاوف صحية،  أحد أبرز التحديات الت 
را  ة ممارسات الرقمنة. وأحدثت أزمات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، وألحقت ض   ال سيما بصناعة الخدمات، كما سارعت بوتير

ها من األزمات )المالية والسياسية(  19-وليست جائحة كوفيد ها  ؛كغير عىل عىل جميع نماذج األعمال والمنظمات و  الشديد نظرا لتأثير
ي الخارج عىل صناع تحديدا صحية الزمة األ هذه تؤثر و  ،بوجه عام العاملير  المبدعير  والمستخدمير  

 
فيه ف عىل حد  والداخلة الي 

،  أوال الطابعهذه الجائحة: لخصائص المحددة ال ومن سواء.  عىل النقيض من نماذج دورة حياة األزمات التقليدية، وذلك غير الخطي
اء الطبيون.  تعاود الظهور فقد  ا أزمة وشيكة أو عن كونه بغض النظر ثانًيا،  بشدة عقب الموجة األول، أو قد تنحش كما تنبأ الخير

ا  قد ناشئة، هي أزمة مستدامة ألنها 
ً
، فضال األزماتوجود من مراحل  تستمر ألشهر أو لسنوات، أو قد تظل قائمة لمرحلة طويلة جد

  . متباينةعدية موجات مُ  تسببأزمة دورية  كونها عن  
 



 

 

 

تقليل فرص انتشار  بغيةل والحركة بير  البشر أن جميع القيود المفروضة والتدابير المتخذة للحد من االتصا وتجدر اإلشارة إل

عد غير مسبوقة ومختلفة تماما 
ُ
وس، جنًبا إل جنب مع التحديات ذات الصلة ت ي  عن كلالفير

 
. ما كان سائدا ف ي

ومن منظور  الماض 

عد جائحةكوفيدإداري، 
ُ
ا  19-ت

ً
ا، تحدي ً اتيجًيا كبتر عدم حالة عزز تية، و عرقل آليات العرض والطلب والقدرة اإلنتاجت ا ألنه استر

ي مرحلة ما قبل األزمة. 
 
ت من جهة، تسببف التيقن وعدم االستقرار المالي مما يؤدي إل سيناريوهات غير متوقعة، يتعذر التكهن بها ف

ي تعطيل أنظمة عمل السوق  الجائحة
 
ي نعرفها،  والمشاري    عف

ة االبتكا إلت أدأخرى، من جهة و التجارية التقليدية الت  ر، تشي    ع وتير

 التشي    عومما يثير االهتمام بوجه خاص من منظور إدارة االبتكار أن هذا  . "االبتكار المرتكز عىل الخدمة" يطلق عليهوظهور ما 

ة االبتكار  ي االبتكار، وإنما ألنه يتحتم عليها الحد من اآلثار السلبية الناجمة عن الجائحة. إل  ال ُيعزىبوتير
 
عالوة  رغبة المنظمات ف

، وحفزت  عىل ذلك، ي طرق التفكير
 
ا ف ً ي الظروف  فرًصا تجاريةأحدثت هذه األزمة المحددة تغيير

 
ما كانت لتحط  باالهتمام ف

، تكتسي دراسة هذا "االبتكار المرتكز عىل الخدمة" أهمية ألننا نشهد تحول الجائحة إل مرض متوطن، كما أننا أيضا  العادية. 

ايد  ،سنواجه ي المستقبل. هذا النوع من ا ،عىل نحو مي  
 
  لظواهر ف

مد خالل األزمة نوعان منو 
ُ
اتيجيات بصورة أساسية: اال ا اعت اتيجيات التفاعلية ال سي  اتيجياتسي  وقد الحظنا أن  . االستباقية واالسي 

ي هذه الدراسة عىل وجه 
 
اتيجيات المطورة ف اآلن  حتر  ينمبتكر أي لم تتمكن أي صناعة إبداعية أو إذ  . التحديد تفاعليةجميع االسي 

اتيجية استباقية، فمن الواضح أنه لم يكن هناك سبيل لمعرفة  ها. مدى من تنفيذ استر وتشير المواد  حجم هذه الجائحة أو تأثتر
ي ُجمعت إل اتجاه 

، عموما ألنشطة الحية االت  ي أو الكىلي
نت  والتحولنحو اإلغالق الجزن  نت أو من  -إل اإلني  مت  كان العمل عير اإلني 

ل ممك . المي   ا للمبدعير  والمبتكرين والمستخدمير 
ً
ي القطاع اإلبداعي )السيما أصحاب  ن

 
وترتب عىل ذلك انخفاض عدد العاملير  ف

وقد أظهرت بعض القطاعات اإلبداعية قدرة أكير عىل التكيف مع بيئات األعمال شديدة التقلب،  األعمال المستقلة والمهن الحرة(. 
اتيجيات اعتماد ال ي مواجهة التحديات هذه اوأدى النضج الرقمي ل تكنولوجيا الرقمية. من خالل تطبيق اسي 

 
لمؤسسات دوًرا رئيسًيا ف

ي نجمت عن الجائحة. 
   الت 

 
توضح هذه الدراسة اآلثار اإليجابية و  . 1البلدانو القطاعات الفرعية اإلبداعية  حسبتفاوتا ملحوظا  وديناميتهوتتفاوت شدة التأثتر 

آثارها السلبية عىل  كما توضح،  2البرصية(اعية )مثل تكنولوجيا المعلومات والصناعات السمعية جائحة عىل الصناعات اإلبدلل
ي تنظمها هذه المؤسسات، كما حدث لجميع الفاعليات واألنشطة ذات الصلة 

المكتبات والمتاحف، وعىل جميع الفعاليات الحية الت 
فيهية ،وفرت التكنولوجيا الموارد لعدوقد  . 3بالصناعات الي  ن .  د أكتر من المستهلكير ي

 مما قلص حواجز الدخول إىل القطاع المعتن
ي عادات االستهالككما أحدثت الجائحة 

ن
ا هائال ف ائح السكان، نظرا  تغيتر وترتب  إل األماكن بأنفسهم.  لتعذر وصولهملدى جميع شر

اضية، أما أولئك  معاناة ذويذلك  عىل  من المسنير  أو صغار وهم ، بها األقل إلماما المعرفة المحدودة بالقراءة والكتابة االفي 
ً
عادة

ي بعض البلدان الحصول و  فكانوا أشد معاناة.  -األطفال أو التالميذ 
 
نت، تعذر عىل الباحثير  ف حت  مع توفر المواد البحثية عير اإلني 

يل البيانات، أو  نت لتي   الموارد وأدى نقص  المواد كاملة. وليس إل الملخصات إال الوصول  لم ُيتح لهمعىل وصالت قوية باإلني 
نت.  ي أداء األنشطة بانتظام عتر اإلنتر

ن
ي البحث والتدريس إىل صعوبة بالغة ف

ن
ونية ف هذا التأثير عىل  ارتفاع معدل لوحظقد و  اإللكتر

ي المناطق األقل نمًوا من العالم. 
 
 نحو خاص ف

 
خذت تدابير دعم مختلفة سواء حكومية أم خاصة وقد 
ُ
ي جميع أنحا ات

 
 4التأثير عىل المؤسسات الثقافية.  من وطأة هذا  العالم للحد ء ف

ي بلدان 
 
 اتالتعويض أو  ،الطوارئمثل صناديق  ؛أن تستفيد من الدعم المالي أثناء الجائحة ةمختلفوبات من الممكن لبعض المتاحف ف

ي الحاالت الطارئة، أو تغطية رواتب  اتسياس أو  ،الخسائر عن 
 
ائب ف   ليق اإليجارات/الرهون العقارية. تع أو  ،الموظفير  الرص 

 
 ]يىلي ذلك الجزء الثالث[
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 الجزء الثالث: 
 االستنتاجات

 
 

ي المنح
ي جميع أنحاء العالم، إيجابية كانت أم مليئة العديد من ال إلحداثحافزا  19-جائحة كوفيد كانت . مع المحن تأن 

ن
ات ف تغيتر

ي نحن بصددها.  توقفت البقاءكن قدرة المؤسسات عىل ، لبالتحديات
ي تواجه بها حالة الطوارئ الت 

وقد اتخذت  عىل الكيفية الت 
ي 
 
كير  ، ككلأنحاء العالم تدابير لالقتصاد   سائر جميع البلدان ف

خاص عىل القطاعات الثقافية واإلبداعية لدعم المبدعير   بوجه مع الي 
ي بعض الحاالت عىل دعووالمؤسسات، 

 
ات هيكلية عميقة ودائمة عىل  19-ومن المرجح أن يكون لجائحة كوفيد م الجمهور. ف تأثتر

  كيفية إنتاج المواد الثقافية واالستمتاع بها، وكذلك عىل كيفية االضطالع بأنشطة التعليم والبحث. 
 

ديمية والكتب والمقاالت الصحفية، وكذلك تحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الوطنية والدولية، والمقاالت األكا منبجالء ويتبير  
ات، التأثير العميق ل ي جميع أنحاء العالملتبادل الخير

 
تفاوتا األزمة الحالية أظهرت  كما ،  جائحة عىل الصناعات الثقافية واإلبداعية ف

ا  ي البلدان النامية والمتقدمة عىل االستجابة بصورة متسقة ومتكافئة.  كبتر
ن

ي قدرة القطاعات ف
ن

  ف
 

ي هذه البيئة الصعبة،   تمكن من البقاءولل
 
ن عىل أصحاب المصلحة االستجابة كان ف ، واستحداث طرق عمل عىل وجه الرسعةيتعير
وقد تمكنت بعض المؤسسات، من خالل التطبيق الشي    ع لألدوات الرقمية، من التغلب جزئًيا عىل غلق أبوابها  جديدة أكتر مرونة. 

نت، و أثناء الجائحة )من خالل تنظيم جوالت عير  نت و  وما إل ذلك(.  معارض للمتاحف،إقامة  اإلني  كان التحول إل سياق شبكة اإلني 
، أو ألن التحول الرقمي كان بالفعل جزًءا  ا عىل بعض المنظمات بسبب طبيعة نشاطها، وتوفر االستثمارات الالزمة للتحول الرقمي يسير

ة تنفيذه.  من برنامجها للتطوير، وبالتالي لم تكن الجائحة سوى سبب   لتشي    ع وتير
 

اك الزوارائأتاحت التقنيات الرقمية للمتاحف استكشاف طر  عىل سبيل المثال،و  من خالل زيادة نشاطهم عىل  ق جديدة إلشر
 عن القيام بجوالت 

ً
نت، فضال ، وتوفير خيارات الوصول إل المتحف عير اإلني  اضيةوسائل التواصل االجتماعي   . افي 

 
ة والمتوسطة فكانت أما المؤسسات واألع ي  كافح من أجل التكيفتمال التجارية الصغتر

 
هذه األوضاع الطارئة، وكانت بحاجة  ظلف

وبدون تدابير اإلغاثة  السياق الصعب وتلبية االحتياجات الجديدة. هذا إل المساعدة لتطوير المهارات والموارد الالزمة لمواجهة 
وخيمة تؤدي، حسب االقتضاء، إل انخفاض القدرة التشغيلية، مما يؤثر عىل ساعات عن عواقب  ةتسفر الجائحالمالية الكافية قد 

امج العامة.  مستقبل الصناعات عىل ويتبع ذلك المزيد من العواقب السلبية عىل نماذج األعمال، و  العمل، وعىل المعارض والير
ي نه واستنفاد اإلبداعية، وفرص الوصول إل الثقافة، 

 
ي تخدمها التأثير سلبا اية المطاف الفرص الثقافية، وف

عىل رفاهية المجتمعات الت 
  هذه المؤسسات. 

 
عد المرونة والقدرة عىل التكيف، جنًبا إل جنب مع القدرات الرقمية للمنظمات اإلبداعية 

ُ
ي الجزء األول، ت

 
وقش ف

ُ
وعىل نحو ما ن

اتيجيات مواجهة جائحة كوفيد   . 19-مكونات أساسية السي 
 

ي وعىل نحو ما 
، فإن غلق مبان  ي

ي الجزء الثان 
 
ونية زاد من أثناء الجائحة،  المكتباتنوقش ف ي فهارسها اإللكتر

ن
وعمليات التوسع الكبتر ف

انية مما جعلمصاعبها المالية،  ي المير 
 
ي تفاقمت جراء التخفيضات اإلقليمية ف

 عرضة لعواقب الجائحة عىل المدى الطويل. ها الت 
ا نظرا لتوقف بناء القدرات والجهود االبتكارية.  ا وحدهمشكلة المكتبات هذه ليست و 

ً
  وإنما مشكلة المجتمع أيض

 
ي بعض الصناعات اإلبداعية والمؤسسات التعليمية والبحثية ومؤسسات إىل وتدريجًيا، تحول التغيتر إىل مرونة و 

ن
تكيف وتجديد ف

ي جميع أنحاء العالم. 
ن

ي ف
ن

اث الثقاف ورةدل عىل ما يومن وجهة نظر المستخدم، ثمة  التر نت والبت  التحتية  ض  إتاحة الوصول إل اإلني 
ي تعرضها المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات 

، لتيسير وصول جميع المستخدمير  إل الموارد الت   
 
ذات الصلة عىل نحو متكاف

نت.    والمؤسسات التعليمية والبحثية عير اإلني 
 
ا عىل و  ا كبتر ي قد أثرت تكنولوجيا المعلومات تأثتر

ن
اث الثقاف ، بدءا من طبيعة العمل المؤسسات التعليمية والبحثية ومؤسسات التر

واضطرت المتاحف ودور المحفوظات والمكتبات إل إعادة تنظيم تفاعالتها مع  ق تقديم المحتوى أثناء الجائحة. ائإل طر 
ي هذه األوقات المضطرب

 
االستعراض الذي أجريناه  ويشير  ة غير المستقرة. المستخدمير  عىل نحو أكير دينامية من أجل الوفاء بمهمتها ف

ا وعززت قدراتها الرقمية عىل استحداث فرص جديدة للنمو. 
ً
ي أظهرت قدرة عىل التكيف اعتمدت نهًجا مرن

 إل أن المنظمات الت 



 

 

 

 
هن عىلوعىل الرغم من  ي تير

ي منظمات أخرى  أخفقت قدرة بعض المؤسسات والقطاعات عىل التكيف، األدلة الت 
ن

تحقيق المرونة ف
ها.  ومن ثم   . 19-للتكيف شيعا مع جائحة كوفيد الالزمة  من غير

وينطبق هذا عىل نحو خاص عىل  عانت بعض المنظمات أكير
ي استغالل التقنيات الرقمية استغالال كامال )

 
ي أخفقت ف

ي أو محدودية الموارد بسبب القطاعات الت  انخفاض مستوى النضج التكنولوخر
نت. المتاحة لالستثم (، واالفتقار إل البنية التحتية الالزمة لتسليم منتجاتها عير اإلني  ي التحول الرقمي

 
  ار ف

 
نت و  نت هو الوسيلة األساسية  للصناعات الثقافية واإلبداعية ككل.  بمكان هميةاأل منباتت بيئة اإلنتر وأصبح البث عتر اإلنتر

اضية هو  . الموسيق   ة، مثل صناعالبحثيةللصناعات اإلبداعية والمؤسسات الثقافية والتعليمية و  وتبير  أن تنظيم الفعاليات االفي 
فيه وتوليد اإليرادات.    وسيلة بديلة للي 

 
، أصبحت مؤسسات التعليم والبحث الرقمية محورية.  ي

 
اث الثقاف عىل سبيل المثال، تبير  أن تنظيم  وعىل نحو مماثل، فيما يتعلق بالي 

اضية يوفر حال  ا.  الفعاليات االفي 
ً
 إل إدراك جميع هذه المجاالت تدعو ثمة حاجة  غير أن بديال لزيارة المتاحف وتحقيق اإليرادات أيض

وقد اعتمدت الحكومات والمنظمات األخرى تدابير  الطويل. أم عىل المدى المتوسط سواء  ةغتر مستدام ةالبديله الحلول هذ أن
يبية، وتدابير  ي )تدابير ض 

 
ي وأخرى بالتوظيف، تتعلقالتعاف الوظائف، وخطط زيادة الدخل من خالل ب لالحتفاظ، وخطط ةتحفير 

ومع ذلك، لم تنجح كل هذه اإلجراءات مع بعض أنواع هذه المنظمات واألشخاص الذين . جائحةالالعمل الحر( بهدف تخفيف وطأة 
  تخدمهم. 

 
يبية، وقد  ي )تدابتر ضن

ن
ية، وكان النهج  وأخرىتتعلق بالتوظيف،  دابتر وتاتخذت الحكومات والمنظمات األخرى تدابتر التعاف ن تحفتر

ي مختلف التخفيف وطأة  الحر( بهدفالمتبع هو عرض خطط االحتفاظ بالوظائف، وخطط زيادة الدخل من العمل 
ن

جائحة ف
، ويشمل، التجزؤ غير أن هذه الصناعات شديدة  البلدان.  ؛ مثل العاملير  المستقلير  والعاملير   ذلك اختالف أنماط العمال المبدعير 

ي 
، والعاملير  بدوام جزن  ي مهن حرة، والعاملير  المؤقتير 

 
وفقا ألوضاعهم، عىل بعض حزم الدعم الحكومية  للحصول، ، وهو ما يؤهلهمف

 . المحدودة
 

ي طياتها الجائحة  وقد حملت
 
ي تم تحليلها أكتر استدامة ف

العديد من الدروس لصناع القرار حول كيفية جعل المؤسسات التر
اتيجيات اعتماد التكنولوجيا الرقمية، والنضج الرقمي مثل أهمية  ؛ومرونة التكيف مع الظروف المالية شديدة التقلب، واستر

ي التعامل مع الجائحة. 
ن

ة تنافسية ف ن وستظل العالقة المستمرة بير  التقنيات الرقمية والقدرات التنظيمية  للمنظمات، الذي يوفر متر
ي هذه المنظمات تكتسي أهمية بالغ

 
 جائحة. الة حت  عقب انقضاء ف

 
م حق المؤلف ككلو ي يجب أن تحتر

ونية، التر ، ويشمل ذلك تيسير استخدام يجب إيالء المزيد من االهتمام لتطوير الموارد اإللكتر
اخيص.  ي البيئات التعليمية والبحثية من خالل منح الي 

 
ي أوقات األزمات، و  أن يحد منومن شأن هذا  المواد ف

 
ار القرصنة ف دعم أض 

ي الوقتتطوير الصناعات المحلية واالهتمام بالمبدعير  
 
 ذاته.  ف

 
ور االنتباه إىل  19-وقد أثارت جائحة كوفيد تحىلي المؤسسات والمنظمات بالوضوح فيما يتعلق بتأثتر التحول إىل عالم رقمي  ةضن

وهو ما من شأنه أن يضمن قدرة النظام  المبتكرة لتسهيل االستخدامات الرقمية. و  ،عىل حق المؤلف، وتقييم الوسائل المناسبة
 عن مواكبة التطورات التكنولوجية الناشئة. 

ً
ات االجتماعية كما تبير  من الجائحة، فضال   عىل مواكبة التغير
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