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 المقدمة .1

 التق��ر 1.1
 

عد هذا التق��ر بتكل�ف من المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة بهدف عرض تأث�ي جائحة كوف�د
�
ع� الصناعات الثقاف�ة  19-أ

ي واجهتها أثناء التصدي للجائحة،  ،ومن واإلبداع�ة، وع� التعل�م والبحث، وتحد�د المبادرات والتحد�ات الئق عرض أهم  ثمَّ
ي ظهرت.     االتجاهات والمسارات الئق

 
ي جميع أنحاء العالم (انظر الملحق 

اء �ض ي 1حظ�ت هذە الدراسة الموجزة بدعم ف��ق كب�ي من الخ�ب ). وع� الرغم من المحاوالت الئق
ي تغطيها فقد ظهرت بعض القيود واضحة جل�ة: مثل  ُبذلت لتكون الدراسة شاملة من ح�ث المناطق الجغراف�ة والقطاعات الئق

ي البلدان فحسب المعلومات المهمة إال باللغات الوطن�ةبعض ال تتوفر حواجز اللغة؛ إذ 
، أ�ضا االفتقار إ� محاسبة مع�ار�ة للظواهر �ض

)، وقلة اإلحصاءات العالم�ة عن الصناعات  ي البلد نفسه �سبب الطابع اإلداري المحدد للبلد (النظام الف�درا�ي
ا �ض

�
والقارات، بل وأح�ان

ي أوقات متفاوتة إ� عالوة ع� كل ما سبق، أدى  اإلبداع�ة. 
إغالق متباينة المدة والشدة، مما أثر ع� األ�شطة  تداب�ي انتشار الجائحة �ض

ض بطرائق مختلفة حسب المكان.  ي �مكن  اإلبداع�ة، وع� المبدعني وزاد ذلك من صع��ة تحد�د الب�انات ال�م�ة الموثوقة والمتسقة الئق
ا للبحث المك . ووفق� ي و مقارنتها ع� الصع�د العال�ي ي ال��بو، والمقابالت دراسات الحالة تئب

ي ُجمعت من مختلف الدول األعضاء �ض الئق
ي وضع ال �سمح لنا إال بمراقبة 

ي قطاعات إبداع�ة مختلفة من شئق المناطق الجغراف�ة فإننا �ض
ض �ض اء متخصصني ج��ت مع خ�ب

�
ي أ الئق

ا، �ش�ي هذا التق��ر، كمالح � ات العامة. وأخ�ي ظة عامة، إ� أنه قد �كون من السابق ألوانه تقي�م تأث�ي الجائحة بعض االتجاهات والتأث�ي
 سواء ع� المدى القص�ي أم الط��ل. 

 
اث  : المؤسسات التعل�م�ة والبحث�ة ومؤسسات ال�ق ي

: الجزء األول: المبدعون والصناعات اإلبداع�ة. الجزء الثايض و�تألف التق��ر مما ��ي
 . ي

 الثقا�ض
 

ي �مكن  19-العام للدراسة ف�ما يتعلق بجائحة كوف�د و�عرض القسم التا�ي الس�اق نفسها، وردود األفعال واالتجاهات العامة الئق
 . ي

اث الثقا�ض ي المؤسسات التعل�م�ة والبحث�ة ومؤسسات ال�ق
 الوقوف عليها �ض

 
ي عدد من القطاعات المختلفة: السمع�ة الب��ة، ثم ا

، و�وجز الجزء األول من الفصل األول آخر التطورات �ض لموس�ق�ة، والن�ش
ي كل قسم فر�ي عرض تفص��ي لتأث�ي كوف�د والفنون المرئ�ة. 

ي ظهرت. وُتناقش هذە  19-و�رد �ض ع� القطاع، وأمثلة للممارسات الئق
ي الملحق دراسات الحالة الممارسات المختلفة مع بعض 

ت استنادا إ� مبدأين: التغط�ة الجغراف�ة 2الداعمة (الواردة �ض ي اخت�ي )، الئق
 والقطاع�ة، وأهميتها ف�ما يتعلق بأفضل الممارسات. 

 
ي عدد من المؤسسات من مختلف القطاعات: المتاحف والمكتبات ودور 

ي من الفصل األول آخر التطورات �ض
و�لخص الجزء الثايض

ي كل قسم فر�ي عرض تفص��ي لتأث�ي كوف�د
ع، وأمثلة ع� القطا  19-المحفوظات، ثم المؤسسات التعل�م�ة والبحث�ة. و�رد �ض

ي ظهرت. وُتناقش هذە الممارسات الج�دة مع بعض  ي الملحق دراسات الحالة للممارسات الئق
ت 2الداعمة (الواردة �ض ي اخت�ي )، الئق

 .  استنادا إ� لمبدأين: التغط�ة الجغراف�ة والقطاع�ة، وارتباطها باألمثلة المختلفة للتداب�ي
 

ي جرى تحل�لها. و�تضمن التق��ر عددا  ةس المستفادة من البحوث ودراسات الحالو�ختتم الجزء الثالث بعرض أبرز النقاط والدرو  الئق
اءمن المالحق المكملة للدراسة (  والببليوغراف�ا). دراسات الحالة و  قائمة الخ�ب
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 الس�اق  2.1
 

ي  19-ُتعد جائحة كوف�د
ي تواجه األعمال التجار�ة والحكومات مؤخرا �ض هذا القرن. فقد أثارت مخاوف صح�ة، أحد أبرز التحد�ات الئق

ة ممارسات الرقمنة.  را ال س�ما بصناعة الخدمات، كما سارعت بوت�ي وأحدثت أزمات اجتماع�ة واقتصاد�ة غ�ي مسبوقة، وألحقت �ض
ها الشد�د ع� جميع نماذج األعمال والمن  19-ول�ست جائحة كوف�د ها من األزمات (المال�ة والس�اس�ة)؛ نظرا لتأث�ي ظمات وع� كغ�ي

ي الخارج والداخل ع� حد سواء. 
ف�ه �ض ض بوجه عام، وتؤثر هذە األزمة الصح�ة تحد�دا ع� صناعة ال�ق ض والمستخدمني ض المبدعني  العاملني

، وذلك ع� النق�ض من نماذج دورة ح�اة األزمات التقل�د�ة، فقد  ومن الخصائص المحددة لهذە الجائحة: أوال الطابع غ�ي الخ�ي
اء الطبيون.  وفقا لتنبؤاتر �شدة عقب الموجة األو�، أو قد تنح� تعاود الظهو  ا، بغض النظر عن كونها أزمة وش�كة أو  الخ�ب ثان��

ا من مراحل وجود األزمات، فضال  ناشئة، �ي أزمة مستدامة ألنها قد �ستمر ألشهر أو لسنوات، أو قد تظل قائمة لمرحلة ط��لة جد�
 ُمعد�ة متباينة.  عن كونها أزمة دور�ة �سبب موجات

 
ا إ�  وس، جنب� ض الب�ش بهدف تقل�ل فرص انتشار الف�ي كما أن جميع القيود المفروضة والتداب�ي المتخذة للحد من االتصال والحركة بني

. ومن منظور إداري، ُتعد  ي
ي الما�ض

 جائحةالجنب مع التحد�ات ذات الصلة ُتعد غ�ي مسبوقة ومختلفة تماما عن كل ما كان سائدا �ض
ا � ا كب�ي ات�ج�� ا اس�ت ، ألنها تعرقل آل�ات العرض والطلب والقدرة اإلنتاج�ة، وتعزز حالة عدم الت�قن وعدم االستقرار الما�ي مما تحد��

ي مرحلة ما قبل األزمة. 
ي تعط�ل أنظمة عمل  19-فمن جهة، �سبب كوف�د يؤدي إ� سينار�وهات غ�ي متوقعة، يتعذر التكهن بها �ض

�ض
ة االبتكار، وظهور ما  والمشار�ــــعالسوق  ي نعرفها، ل�نه أدى، من جهة أخرى، إ� ���ــــع وت�ي  االبتكار" �س�التجار�ة التقل�د�ة الئق

ة االبتكار ال ُ�عزى إ� رغبة المرتكز ع� الخدمة" . ومما يث�ي االهتمام بوجه خاص من منظور إدارة االبتكار أن هذا الت��ــــع بوت�ي
ي االبتكار، و�نما ألنه تحتم عليها الحد من اآلثار السلب�ة الناجمة عن الجائحة. عالوة ع� 

أحدثت هذە األزمة المحددة أن المنظمات �ض
، وحفز  ي طرق التفك�ي

ا �ض � ا تجار�ةت تغي�ي ي الظروف العاد�ة. وتكت�ي دراسة هذا  فرص�
ي  ما كانت لتح�ض باالهتمام �ض

ا�د �ض ض ع� نحو م�ق
 المستقبل. 

 
ات�ج�اتاعُتمد خالل األزمة نوعان من و  ات�ج�اتبصورة أساس�ة:  االس�ق ات�ج�اتالتفاعل�ة  االس�ق . وقد الحظنا أن االستباق�ة واالس�ق

ي 
ات�ج�ات المطورة �ض ات�ج�ات تفاعل�ة. وجميع االس�ق لم تتمكن أي صناعة إبداع�ة أو هذە الدراسة ع� وجه التحد�د �ي اس�ق

ها.  ات�ج�ة استباق�ة، فمن الواضح أنه لم �كن هناك سب�ل لمعرفة حجم هذە الجائحة أو تأث�ي  مبتك��ن، حئت اآلن، من تنف�ذ اس�ت
ي ُجمعت إ� االتجاە العام نحو اإلغالق الجز نت و�ش�ي المواد الئق ي أو ال��ي لأل�شطة الح�ة، مع التحول إ� اإلن�ق
مئق كان العمل  -يئ

ي القطاع اإلبدا�ي 
ض �ض . وترتب ع� ذلك انخفاض عدد العاملني ض ض والمبتك��ن والمستخدمني ا للمبدعني ل ممكن� ض نت أو من الم�ض ع�ب اإلن�ق

ض لحسابهم الخاص). وقد أظهرت بعض  القطاعات اإلبداع�ة قدرة أ��ب ع� التك�ف مع (الس�ما أصحاب األعمال المستقلة والعاملني
ا  ات�ج�ات اعتماد التكنولوج�ا الرقم�ة. وأدى النضج الرق�ي للمؤسسات دور� بيئات األعمال شد�دة التقلب، من خالل تطبيق اس�ق

ي نجمت عن الجائحة.  ي مواجهة التحد�ات الئق
ا �ض  رئ�س��

 
ي شدة التأث�ي  وثمة تفاوت ملحوظ

ي البلدان وآل�اته�ف
ي القطاعات الفرع�ة اإلبداع�ة و�ف

وتوضح هذە الدراسة اآلثار اإل�جاب�ة  . 1�ف
، كما توضح آثارها السلب�ة 2ع� الصناعات اإلبداع�ة (مثل، تكنولوج�ا المعلومات والصناعات السمع�ة والب��ة) 19-لجائحة كوف�د

ي تنظ مها هذە المؤسسات، كما حدث لجميع الفاعل�ات واأل�شطة ذات ع� المكتبات والمتاحف، وع� جميع الفعال�ات الح�ة الئق
فيه�ة ، مما قلص حواجز الدخول إ� القطاع  وقد. 3الصلة بالصناعات ال�ق ف وفرت التكنولوج�ا الموارد لعدد أ��ب من المستهل�ني

 . ي
ي عادات االستهالككما أحدثت الجائحة   المعئف

ا هائال �ف ائح السكان، نظرا ل تغي�ي تعذر وصولهم إ� األما�ن بأنفسهم. لدى جميع �ش
اض�ة، وكانت المعاناة أشد ألولئك األقل إلماما بهذە القراءة وال�تا بة وعايض جّراء ذلك ذوو المعرفة المحدودة بالقراءة وال�تابة االف�ق

اض�ة،  ض أو صغار األطفال أو التالم�ذ. وحئق مع توفر المواد البحث�ة ع�ب اوهم االف�ق ي عادًة من المسنني
ض �ض نت، تعذر ع� الباحثني إلن�ق

�ل الب�انات، و�ن أتيح لهم الوصول فإ� الملخصات فحسب ول�س إ� المواد  ض نت لت�ض بعض البلدان الحصول ع� وصالت ق��ة باإلن�ق
نت. كاملة. وأدى نقص  ي أداء األ�شطة بانتظام ع�ب اإلن�ت

ي البحث والتدر�س إ� صع��ة بالغة �ف
ون�ة �ف د لوحظ وق الموارد اإلل��ت

ا من العالم.  ي المناطق األقل نمو�
 ارتفاع معدل هذا التأث�ي ع� نحو خاص �ض
                                                

ي الم�دان االقتصادي 1
 : ، متاح ع� الرابط2020والقطاعات الثقاف�ة واإلبداع�ة،  19-الصدمة الثقاف�ة: كوف�د ،منظمة التعاون والتنم�ة �ض

-the-and-19-COVID-shock-nenh9f2w7a&title=Cul%20ture-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-https://read.oecd
sectors-creative-and-ralcultu ي أم��كا، معهد  19-آر. فلور�دا، و�م. س�مان، "الفن المفقود: ق�اس التأث�ي المدمر ل�وف�د، و

ع� االقتصاد اإلبدا�ي �ض
https://www.brookings.edu/wp- :، متاح ع� الرابط2020بروكينغز، 

.economy_final.pdf-creative-and-content/uploads/2020/08/20200810_brookingsmetro_covid19 
ي جمهور�ة كور�ا،  19-س. ك�م، وآخرون، إدارة أزمة كوف�د  2

ي إدارة ال�وار دراسات الحالة �ض
، متاح ع� الرابط: 2020ث، الدول�ة �ض

-https://www.researchgate.net/publication/343555107_The_COVID
.Crisis_Management_in_the_Republic_of_Korea_19 
اف عليها، 19-دي.أجوستينو، وآخرون "المتاحف اإل�طال�ة الحكوم�ة أثناء أزمة كوف�د 3 نت" إدارة المتاحف واإل�ش : من اإلغالق المادي إ� االنفتاح ع�ب اإلن�ق

. ما�شوف�ك، "تأث�ي الجائحة ، https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09647775.2020.1790029 ، متاح ع� الرابط: 2020 ي �ب
، متاح ع� الرابط: 2020ع� اتحادات المكتبات واستدامتها"، مجلة إدارة المكتبات، 

.https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01930826.2020.1760558 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-nenh9f2w7a&title=Cul%20ture-shock-COVID-19-and-the-cultural-and-creative-sectors
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-nenh9f2w7a&title=Cul%20ture-shock-COVID-19-and-the-cultural-and-creative-sectors
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-nenh9f2w7a&title=Cul%20ture-shock-COVID-19-and-the-cultural-and-creative-sectors
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-nenh9f2w7a&title=Cul%20ture-shock-COVID-19-and-the-cultural-and-creative-sectors
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/08/20200810_brookingsmetro_covid19-and-creative-economy_final.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/08/20200810_brookingsmetro_covid19-and-creative-economy_final.pdf
https://www.researchgate.net/publication/343555107_The_COVID-19_Crisis_Management_in_the_Republic_of_Korea
https://www.researchgate.net/publication/343555107_The_COVID-19_Crisis_Management_in_the_Republic_of_Korea
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09647775.2020.1790029
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01930826.2020.1760558
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ي جميع أنحاء العالم تداب�ي دعم مختلفة سواء حكوم�ة أم خاصة وقد 

من وطأة هذا التأث�ي ع� المؤسسات  للتخف�فاُتخذت �ض
ي بلدان  4الثقاف�ة. 

 الطوارئ أو أن �ستف�د من الدعم الما�ي أثناء الجائحة، مثل صناديق  ةمختلفو�ات من الممكن لبعض المتاحف �ض
ي الحاالت الطارئة، أو تغط�ة رواتب  الخسائر أو التع��ضات عن 

ائب �ض ض أو س�اسات ال�ض  الرهون العقار�ة. أو  تعليق اإل�جارات الموظفني
 
 

 [��ي ذلك الجزء األول]
  

                                                
covid-impact-session-eetings/en/2022/infohttps://www.wipo.int/m-19- منصة ال��بو العد�د من األمثلة وأفضل الممارسات، ضمنتت 4
.ecosystems.html-copyright 

https://www.wipo.int/meetings/en/2022/info-session-impact-covid-19-copyright-ecosystems.html
https://www.wipo.int/meetings/en/2022/info-session-impact-covid-19-copyright-ecosystems.html
https://www.wipo.int/meetings/en/2022/info-session-impact-covid-19-copyright-ecosystems.html
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 الجزء األول: 

 المبدعون والصناعات اإلبداع�ة
 
 

ي هذا الفصل لمحة عامة عن ا
ات 19-جائحة كوف�دجاهات تسنقدم �ض الوضع قطاع، استنادا إ� كل   حسبة المحددة �الرئ�س ها وتأث�ي

أر�عة قطاعات فرع�ة للقطاعات الثقاف�ة  الجزء�تناول هذا و إضافة إ� وصف ألنواع التداب�ي المتخذة لمعالجة آثارها.  . نجم عنها الذي 
، وقطاع الفنون المرئ�ة.  ، وقطاع الن�ش  واإلبداع�ة: القطاع السم�ي الب�ي، وقطاع الموس��ق

 القطاع السم�ي الب�ي .1
 

ي القطاع السم�ي الب�ي 19-كان لجائحة كوف�د
ائح مختلفة �ف ات مختلطة ع� �ث ، مثل األفالم (و�شمل ذلك اإلنتاج تأث�ي

ي ذلك مختلف الخدمات المقدمة حسب وال
توز�ــــع)، والبث (التلف��ون والراديو)، والف�ديو وصناعات الوسائط المتعددة، بما �ض

امج الستدراك "up TV-Catch"وخدمة  ،"VOD"(مثل الف�ديو حسب الطلب ؛الطلب الجائحة  تأث�ي  مدى �توقفو  5). �ةالتلف��ون ال�ب
ي تأثرت مختلف ع�  ائح القطاع ع� عدد األ�شطة الئق تأثرا األ���  هما والسينما  اتاإلعالن ولوحظ أن العزل، و�عة استئنافها. ب�ش

 6. بالجائحة
 

تأث�ي كب�ي ع� عمل األسواق الثقاف�ة واإلبداع�ة، وع� التدفقات جائحة ال، كان لتداب�ي اإلغالق الناجمة عن سبقت اإلشارةكما   
. العالم�ة  ي الرق�ي

ي ومنذ  للمحتوى الثقا�ف نت (نيتفل�كس، وأمازون برا�م ف�ديو، الجائحة تف�ش ، عززت المنصات العالم�ة ع� اإلن�ق
ە  ي إنتاج المحتوى السم�ي الب�ي و��ش

ا� غ�ي مسبوق �ض ي أو ما�س) مركزها، مما أحدث تغي�ي ي بلس، أو إ�ش يب
ي �ض

ي بلس، وآبل يق
وديزيض

ي الصناعة.  ا مه�من ا اقتصاد� ا لمنصات بوصفها بن�ة تحت�ة، ونموذجوأدى إ� ظهور ا 7واستهال�ه. 
ي الحا�ي أن و  8�ض

�مكن للس�اق ال��ايئ
ي اعتمدتها منصات البث العالم�ة.  ي السوق السم�ي الب�ي �سبب اإلجراءات الئق

كز �ض  �دعم آل�ات ال�ق
 

ات كوف�د ب�د أن ي جميع أنحاء قد تتباين ع� القطاع السم�ي الب�ي  19-تأث�ي
ي األسواق الناضجة والنام�ة �ف

تواجه إذ  العالم. �ف
ي تواجهها األسواق النام�ة (مثل أسواق القارة األف��ق�ة) تحد�ات مختلفة بالمقارنة مع  األسواق الناضجة (ف�ما يتعلق ب�ضفاء تلك الئق

وتتعلق هذە التحد�ات بقصور البن�ة التحت�ة  9الطابع الرس�ي ع� الصناعة، والثورة الرقم�ة، وتحرر القطاع السم�ي الب�ي). 
ي س�اق و 10مثل س�اسات الحصول ع� حقوق المل��ة الفك��ة و�دارتها واستخدامها.  ؛التقل�د�ة، واالفتقار إ� الس�اسات التمكين�ة

�ض
�عات منسقة �شأن المل��ة الفك��ة والتكنولوج أنظمة حما�ة  وقصور �ا، التحول إ� التكنولوج�ا الرقم�ة، ُ�عد االفتقار إ� ��ش

ي الوقت الراهن
ض سب�ل اإلمكانات الرقم�ة ألف��ق�ا. وتظل المخاوف المتعلقة بحق المؤلف  ،خصوص�ة الب�انات، �ض حواجز تع�ق

ي البلدان ُ�فقد ما ال �قل عن  ا مسألة بالغة األهم�ة، ووفقا لتقديرات ثلئ� من إيرادات القطاع المحتملة �سبب  %50والقرصنة أ�ض�
. اال  ي للمحتوى السم�ي الب�ي اإلبدا�ي

 11ستغالل غ�ي القانويض
 
ض إ� التكنولوج�ا، والقدرة الجد�دة ع� توز�ــــع المحتوىو ي س�اق الثورة الرقم�ة، أدت إمكان�ة وصول المستهل�ني
تحقيق ر�ــح و  بل ،�ض

نت إ� ظهور اقتصاد جد�د لمبد�ي المحتوى األفارقة. ع� سب�ل المثال، �ش�ي تق��ر صدر مؤخرا  ة ع�ب المنصات ع� اإلن�ق منه مبا�ش
ة الثورة الرقم�ة، وكانت محركا مهما للتنم�ة والنموإ�  ت الجائحة وما  12. أن الجائحة ّ�عت وت�ي إغالق،  تداب�ي من  سببتهأوً�، أج�ب

�ا، أثر اإلغالق الناجم عن كوف�دا ي ن�ج�ي
ل. ع� سب�ل المثال، �ض ض �ن ع� اللجوء إ� أجهزتهم للتعلم واإلبداع واالستهالك من الم�ض -ل�ث�ي

ض فيها من إف��ق�ا إ� ما  19 كني ا عن ارتفاع عدد المش�ق ا إ�جاب�ا ع� نمو المنصات الرقم�ة. وأعلنت إحدى هذە المنصات مؤخر� تأث�ي

                                                
�ت،   5 ،  الصناعة السمع�ة والب��ة األورو��ة: نظرة عامة""أو. ديباندي، وج. شي�ق ي  ، متاح ع� الرابط: 2001بنك االستثمار األورويب

https://www.eib.org/attachments/pj/pjaudio_en.pdf.   
:  19-إم. �ا���نتا، وآخرون: "تأث�ي جائحة كوف�د 6 ض كتني ي األم�ي

في�ي ال�ي �ض ض السم�ي الب�ي، وال�ق  ع� القطاعني
ض   ي ثمان�ة بلدان"، االتحاد الدو�ي للممثلني

https://fia- ، متاحة ع� الرابط: 2021دراسة أج��ت �ض
._v2.pdf-actors.com/fileadmin/user_upload/News/Documents/2021/January/Informe_Final_EN_ 
، 2021، والثقافة: الجائحة العالم�ة، عامل ���ــــع نحو أي اتجاە؟ الثقافة اإلعالم�ة والمجتمع، 19-نت، وكوف�دأ. فالس�س، "المنصات العالم�ة ع� اإلن�ق    7

 94537https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/01634437219. متاح ع� الرابط: 
ي �شأن تأث�ي جائحة كوف�د  8

ع� الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة، ونتائج  19-تق��ر تحل��ي أو�ي للجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بتع��ز تن�ع أشكال التعب�ي الثقا�ض
 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375307 ، متاح ع� الرابط:  ResiliArt ،2021حركة

��ة والعلم والثقافة (اليو�سكو) "صناعة السينما األف��ق�ة: االتجاهات والتحد�ات وفرص النمو"،  9  ، متاح ع� الرابط: 2021منظمة األمم المتحدة لل�ق
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379165 

ي عدد من البلدان األف��ق�ة، ال��بو، ، وس. ع�د. ك�فن  10
متاحة ، 2018 "دراسة جدوى حول تع��ز جمع الب�انات االقتصاد�ة عن القطاع السم�ي الب�ي �ض

 https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=402357: � الرابطع
 المرجع نفسه.   11
 المرجع نفسه.  12

https://www.eib.org/attachments/pj/pjaudio_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/pj/pjaudio_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/pj/pjaudio_en.pdf
https://fia-actors.com/fileadmin/user_upload/News/Documents/2021/January/Informe_Final_EN_-_v2.pdf
https://fia-actors.com/fileadmin/user_upload/News/Documents/2021/January/Informe_Final_EN_-_v2.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0163443721994537
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0163443721994537
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375307
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379165
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=402357
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ك، وتحول 2ي��د ع�  �ا إ� سوق مهم.  تمليون مش�ق ا  13ن�ج�ي عالوة ع� ذلك، سمحت منصة أخرى للتواصل االجتما�ي مؤخر�
ة من إمكان�ات اإلبداع وتحقيق اإليرادات، الس�ما  ، مما زاد بصورة كب�ي ض ض األفارقة المستقلني شباب لبتحقيق ر�ــح من محتوى المنتجني

ض الذين �مكنهم تجاوز حراس أنظم  . ة الرقابة لتقل�د�ةالمنتجني
 

ي األسواق النام�ة، فإنه �جب التأ��د ع� أن هذە األسواق لم 19-ع� الرغم من بعض اآلثار اإل�جاب�ة لجائحة كوف�دو 
، و�خاصة �ض

ي اإليرادات والوظائف، وأعاقت سبل المع�شة، تكن من�عة ضد الجائحة. 
ي خسائر �ف

و�غض عن المكان، �سببت الجائحة �ف
ي السوق السم�ي الب�ي. وكشفت عن مشا�

ا مثل أسواق  ل منهج�ة �ف ي األسواق األ��� نضج�
و�مكن ق�اس هذە اآلثار �شكل خاص �ض

ات الجائحة. ع� سب�ل المثال، �ش�ي تق��ر المرصد السم�ي قدر أ��ب من ال لتوفر أورو�ا أو أم��كا الشمال�ة، نظرا  ب�انات حول تأث�ي
ي إ� أن الجائحة أدت  ي عائدات القطاع السم�ي الب�ي. وف�ما يتعلق بقطاع اإلعالن %10إ� انخفاض قدرە الب�ي األورويب

، ات�ض
ي اإ� ز�ادة عدد المشاهدين، إال أن عائدات اإلعالنات التلف��ون�ة  تع� الرغم من أن الجائحة أد

اوح �ض لقطاع انخفضت بنسبة ت�ق
الذين  ،االقتصاد�ة للجمهور. عالوة ع� ذلك، فضل المعلنون�سبب االنخفاض العام الذي طرأ ع� الرفاه�ة  %20إ�  15من 

نت بدً� من بناء قاعدة من العمالء، وهو  ،يواجهون عدم استقرار السوق ة المدى، واإلعالن ع�ب اإلن�ق مألوف المر األ المكاسب قص�ي
ا إ� جنب ي اإلعالنات التلف��ون�ة. و�� جانب انخفاض التم��ل العام، الذي ُ�عد جنب�

ي الخدمات المدفوعة  �ض
ا�ات العمالء �ض مع اش�ق

 14األجر وشباك التذا�ر المصدر األسا�ي لتم��ل القطاع، قد تؤدي الجائحة إ� �اعات مال�ة ط��لة األجل. 
 

 عالوة ع� ذلك، إ� توقف اإلنتاج والتوز�ــــع، وخفض إيرادات شباك التذا�ر بمقدار النصف.  تداب�ي اإلغالقو أدت الجائحة و 
من األفالم  %89، كان 2020ع� الرغم من أنه بحلول أ�ت��ر تحتم إلغاء إنتاج المحتوى رفيع المستوى (مثل األفالم) أو تأج�له. 

ي  و�ــــج لها بنظام الدفع حسب المشاهدة ( جرىالئق ي السينما. ومع اإلغالق واسع النطاق لدور السينما VODال�ق
) قد ُعرضت بالفعل �ض

ي األشهر التال�ة، ت
ي �ض نت، مما �عئض ة ع� منصات اإلن�ق  15نموذج األعمال التقل�دي.  إزاحةزا�د عرض األفالم مبا�ش

 
ض والهند، أن الجائحة عرقلت إمكانات النمو و� ض ع� األسواق السمع�ة والب��ة اآلسي��ة المزدهرة مثل أسواق الصني ك�ي ض عند ال�ق تبني

ي هذا القطاع. 
ي القطاعات السمع�ة والب��ة األورو��ة وع� نحو مماثل، ألحقت التداب�ي المص �ض

ممة الحتواء انتشار الجائحة �ض
را شد�دا، ال س�ما بقطاعات األفالم واإلعالن ي  اتواألم��ك�ة �ض

ا لجمع�ة المسارح �ض ي الصناعة. ع� سب�ل المثال، وفق�
ف�ه �ض وال�ق

ي األشهر الثالثة من ف
اء التذا�ر �ض ، عمل�ات �ش ض ي الصني

اير إ� أب��ل هونج كونج، انخفضت �ض بالمقارنة مع  %80 بمقدار  2020�ب
ة نفسها من عام  ي مجال األفالم عن العمل، وغلق أ��� من  6 000من وأفاد مصدر آخر بتوقف أ���  16. 2019الف�ق

كة �ض  1 000�ش
ي جميع أنحاء البلد. 

ض �ضم أ��ب قاعدة من  الوضع�سارع و  17دار سينما بصورة دائمة �ض ي الصني
ألن قطاع الصوت�ات والمرئ�ات �ض
كة هوم بوكس أوف�س ع� مستوى العالم ، و�حقق أع� اإليرادات من مجموعة �ش ض ا  فضال عن أنه ،المستهل�ني ا جذاب�

�
ل�س سوق

ا قابال لالزدهار ومجد�ا لالقتص ا قطاع� ي فحسب، و�نما من المحتمل أن �كون أ�ض� . لالستثمار األجنئب  18اد المح�ي
 

ي نمو القطاعات. أ وقد 
ي شهدت موجة جد�دة من التوسع �سبب الجائحة، �ف

ع� وجه ُ�عزى ذلك و  سهمت المنصات الرقم�ة، الئت
، وسالسل اإلنتاج السم�ي الب�ي المعطلة، والحد بقدر كب�ي من تكال�ف  إ� قدرتها ع� التحد�د  ض ض النهائيني است�عاب المستخدمني

ي للمحتوى والمنتج. 
 19بث األفالم وعرضها، وتكال�ف االستهالك النهايئ

                                                
 المرجع نفسه.  13
، وآخرون، "الصناعة السمع�ة الب��ة   14 ض ي زمن كوف�دإف. بالسك�ي

، 19-األورو��ة �ض ي  ، متاح ع� الرابط: 2020"، المرصد السم�ي الب�ي األورويب
-of-time-the-in-industry-audiovisual-european-the-2-2020-plus-https://rm.coe.int/iris
.%202020-%20Europe%20-covi/16809f9a46%20 

ي زمن كوف�د 15
، وآخرون، "الصناعة السمع�ة الب��ة األورو��ة �ض ض ، 19-إف. بالسك�ي ي  ، متاح ع� الرابط: 2020"، المرصد السم�ي الب�ي األورويب

-of-time-the-in-industry-audiovisual-european-the-2-2020-plus-https://rm.coe.int/iris
%202020-%20Europe%20-covi/16809f9a46%20 

، وآخرون، ا  ض : االتجاهات األساس�ة: التلف��ون والسينما والف�ديو والخدمات السمع�ة والب��ة حسب الطلب، 2020/2021ل�تاب السنوي إف. بالسك�ي
ي للصورة،  trends-key-https://rm.coe.int/yearbook-2020-2021- :، متاح ع� الرابط2021"األفالم  األورو��ة، المرصد السم�ي الب�ي األورويب

en/1680a26056 
نت، وكوف�دأ. فالسیس،   ، متاح 2021، والثقافة: الجائحة العالم�ة، عامل ���ــــع نحو أي اتجاە؟ الثقافة اإلعالم�ة والمجتمع، 19-"المنصات العالم�ة ع� اإلن�ق

 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0163443721994537 ع� الرابط: 
ي �شأن تأث�ي جائحة كوف�د

�ة واإلبداع�ة، ع� الصناعات الثقاف 19-تق��ر تحل��ي أو�ي للجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة حما�ة وتع��ز تن�ع أشكال التعب�ي الثقا�ض
ي توصلت إليها حركة   https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375307 ، متاح ع� الرابط:  ResiliArt، 2021والنتائج الئق

ض لصناعة األفالم،  16 ا، التوقف عن العمل: غلق هونغ كونغ والصني  ، متاح ع� الرابط:  HKTDC،2020شا�لتون: "األضواء، ال�ام�ي
https://research.hktdc.com/en/article/NDI5NjcxNjA5 

، 19-موغال، "تأث�ي كوف�د  17 ي
�طايض ي ال�ب

"، المجلس الثقا�ض ض ي الصني
 ع� قطاع الفنون �ض

arts-19-covid-articles/impact-sightinsight/in-policy-https://www.britishcouncil.org/research- ، متاح ع� الرابط: 2020
  china-sector 

" البحوث االقتصاد�ة 19هو و�و "ك�ف تؤثر جائحة كوف�د  18 ي غ�ي الخ�ي : دل�ل التحل�ل التج��ئب ض ي الصني
 Ekonomska- ع� صناعة األفالم والدراما �ض

Istraživanja ،2021متاح ع� الرابط ، :https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1937262 
 المرجع نفسه.   19

https://rm.coe.int/iris-plus-2020-2-the-european-audiovisual-industry-in-the-time-of-covi/16809f9a46%20-%20Europe%20-%202020
https://rm.coe.int/iris-plus-2020-2-the-european-audiovisual-industry-in-the-time-of-covi/16809f9a46%20-%20Europe%20-%202020
https://rm.coe.int/iris-plus-2020-2-the-european-audiovisual-industry-in-the-time-of-covi/16809f9a46%20-%20Europe%20-%202020
https://rm.coe.int/iris-plus-2020-2-the-european-audiovisual-industry-in-the-time-of-covi/16809f9a46%20-%20Europe%20-%202020
https://rm.coe.int/yearbook-key-trends-2020-2021-en/1680a26056
https://rm.coe.int/yearbook-key-trends-2020-2021-en/1680a26056
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0163443721994537
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375307
https://research.hktdc.com/en/article/NDI5NjcxNjA5
https://research.hktdc.com/en/article/NDI5NjcxNjA5
https://research.hktdc.com/en/article/NDI5NjcxNjA5
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/insight-articles/impact-covid-19-arts-sector-china
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/insight-articles/impact-covid-19-arts-sector-china
https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1937262
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ي مستوى البطالة، وتأ توقفشهد القطاع السم�ي الب�ي و

ات سلب�ة أ�شطة إنتاج أفالم أصل�ة ومحل�ة جد�دة، وز�ادة �ف ث�ي
ا ع� مشاعر المستثم��نع� األ�شطة االقتصاد�ة المدرة للدخل   األفالم وصناعة الدراما.  ودخل ،وأسواق األسهم ،مما أثر الحق�

ي �ستض�ف بفخر أ��ب صناعة سينمائ�ة من ح�ث األفالم  ي الهند، الئق
ي �ض ات مماثلة ع� المستوى الوطئض كما �مكن مالحظة تأث�ي

ي عام. 
ائح القطاع ل�ن المنتجة �ض ي الوقت الذي أدت ف�ه الجائحة إ� إغالق �ش

ي  الماد�ة،�ض
من المتوقع أن ينمو سوق البث التدف�ق

ي الهند بنسبة 
ي الف�ق  %31�ض

ض �النظر سواء إ� أورو�ا أو و  20. 2024إ�  2019من ة �ض ات الجائحة ع�  األم��كيتني أو آس�ا تظل تأث�ي
ي الغالب ع� تداب�ي س�اس�ة لمعالجة الوضع الطب��ي  البع�د  المدى ع�تط��ر الصناعة 

غ�ي واضحة، ومن المرجح أن تعتمد �ض
ي األسواق السمع�ة الب��ة. 

ي فور استئناف أ�شطة اإلنتاج الماد�ة.  واألمر المؤكد هو  الجد�د �ض
 21أن آثار الجائحة لن تخت�ض

 
ف إ� أنها قد تؤدي إ� أزمة منهج�ة 19-كشفت جائحة كوف�دو  ي القطاع، و�ش�ي بعض المؤلفني

ا عن مشا�ل ه�كل�ة �ف ع�  22. أ�ض�
ي  ا لتق��ر المرصد السم�ي الب�ي األورويب ي حالة هشة قبل وقت ط��ل من اندالع الجائحة. ووفق�

ي أورو�ا �ض
سب�ل المثال، كان القطاع �ض

)EAO( ة من ي ) أن القطاع شهد 2019-2014، ُتظهر ب�انات ما قبل الجائحة (الف�ق
ائح تراجعا �ض ولم تتجاوز الق�مة  . همعظم �ش

�دعم و هو القوة الدافعة الرئ�س�ة لهذا القطاع. كان سوق الخدمات حسب الطلب  كما أن   ،%0.2نمو السنوي الحق�ق�ة لمعدل ال
ي لعام  ة من  %75، الذي يؤكد أن أ��� من 2021ذلك تق��ر المرصد األورويب ي الف�ق

ُتعزى إ�  2020-2016من اإليرادات اإلضاف�ة �ض
ا�ات خدمة الف�ديو حسب الطلب ( كة . غ�ي أن ) وحدها SVODاش�ق اك) قاومت �ش ل�ج�ي للخدمات السمع�ة والب��ة (تلفزة باالش�ق

ا ع� نحو ج�د هذا االتجاە  نت. �سب�� ات�ج�ات المقار�ة مع خدمات اإلن�ق  وواصل �سبب ا�تمال عمل�ة الرقمنة لديها، وتبنيها اس�ق
ي الوقت الذي تراجعت ف�ه قطاعات السوق األخرى أو ظلت  قطاع

�ي النمو �سبب نمو سوق الخدمات الرقم�ة؛ �ض
ض ف�ه الم�ض  . مستقرةال�ق

ض لتج��ة خدمة الف�ديو حسب الطلب، واإلقبال  اإلغالق تداب�ي حفزت و   ا�ات، والتحول من  الشد�د العد�د من األورو�يني ع� االش�ق
ا�ات األرض�ة أو ما ُ�طلق عل�ه قطع األسالك).  SVOD�ة التقل�د�ة إ� خدمات نماذج األعمال السمع�ة الب�   23(الغاء االش�ق

 
ي إ� أن  أزمة منهج�ة ستعصف بدور السينما واألفالم الفن�ة المستقلة بوجه خاص، ومن و�ش�ي تق��ر صادر عن المرصد األورويب

الرائجة"، " السينما بصورة أ��ب ع� استغالل األفالم األورو��ة واألم��ك�ة ومن المتوقع أن تركز دور 24. غ�ي المرجح أن تتعا�ف من األزمة
ا�د ع� التم��ل من منصات خدمات الف�ديو حسب الطلب  ةالفن األورو�� دار عتمد أفالم توأن  ض ي  المهمة.  SVODع� نحو م�ق

و�ض
ي  اتحالة تعا�ض قطاع اإلعالن

نت ع� نحو أ�ع من اإلعالن التلف��ويض ي  ه، فإن ذلك ينذر بخطر تعرضع�ب اإلن�ق
ة �ض لخسارة كب�ي

.  اإليرادات، ومن ثمَّ  ي ار باإلنتاج األورويب ي و اإل�ض
ي الموارد، قد تلجأ المحطات إ� االستثمار بقدر أ��ب �ض

للحد من هذا النقص �ض
ا، قد يتأثر دور مقد�ي الخدمات ي المخرجات رف�عة المستوى. أ�ض�

اإلعالم�ة إلنتاج محتوى  المسلسالت التلف��ون�ة و�قدر أقل �ض
ي خدمات الف�ديو  ومن شأن ز�ادة إقبال. 19-رفيع المستوى ب�جراءات التقشف عقب كوف�د

اك �ض ض ع� االش�ق الم��د من المستهل�ني
ا�ات التلفزة المدفوعة  حجامهم عن، و�حسب الطلب �سبب األزمة اكهم إنفاق أن �قلصاش�ق الموارد  و�قلل، ع� خدمات االش�ق

ي القطاع المتاحة
امج األورو��ة الرف�عة المستوى  حجم ضتعرّ  ومن ثمَّ  ،عموما  �ض (األفالم والمسلسالت التلف��ون�ة)  ها وتنوعال�ب

نت  ا�ات ع�ب اإلن�ق امج الممولة من خدمات الف�ديو حسب الطلب، والعائدات المتدفقة من االش�ق اجع الللخطر؛ إذ قد ال تعوض ال�ب �ق
ي 

 25القد�مة، وقلة فرص التوز�ــــع المادي و�قامة المعارض.  الُنهجاستثمارات م��دي �ض
 

ض عن و   ون�ة"" اتجاەمن جهة أخرى، �دافع بعض المؤلفني إذ شهدت  ،�سبب الجائحة تصاعد الذي ، التحول إ� المنصات اإلل��ت
ا إ�جاب�ا ع� التعاون اإلقل��ي  ي األشهر الستة األو�، مما أثر تأث�ي

اك عند الطلب نموا ملحوظا �ض ي توفر االش�ق المنصات الرئ�سة الئق

                                                
ب �شدة صناعة السينما الهند�ة المزدهرة  19-أزمة كوف�د"ك��شنان،  20 ، " ت�ض  الرابط: ، متاح ع�2021راديو فر�سا الدو�ي

https://www.rfi.fr/en/culture/20210801-covid-19-crisis-hits-india-s-booming-film-industry-hard-bollywood-culture-
television-economy 

ض �شأن "األفالم والقطاع السم�ي الب�ي، وكوف�د 21 ض األورو�يني  لرابط: ، متاح ع� اFERA ،2020 منظمة،  115" أ��� من 19-ب�ان اتحاد المخرجني
/2020-april-7-statement-19-covid-sector-audiovisual-and-film-https://screendirectors.eu/joint 

 Hu and Ye [n 15], Krishnan [n 17] 
ي زمن كوف�دإف. بالس 22

، وآخرون، "الصناعة السمع�ة الب��ة األورو��ة �ض ض ، 19-ك�ي ي  ، متاح ع� الرابط: 2020"، المرصد السم�ي الب�ي األورويب
-of-time-the-in-industry-audiovisual-european-the-2-2020-plus-https://rm.coe.int/iris
.%202020-%20Europe%20-covi/16809f9a46%20 

، وآخرون، ال�تاب السنوي  23 ض الطلب"  االتجاهات األساس�ة: "التلف��ون والسينما والف�ديو والخدمات السمع�ة والب��ة حسب 2020/2021إف. بالسك�ي
 ، ي trends-key-https://rm.coe.int/yearbook-2020-2021- ، متاح ع� الرابط: 2021األفالم األورو��ة، المرصد السم�ي الب�ي األورويب

,en/1680a26056 
، وآخرون، "الصناعة  24 ض ي زمن كوف�دإف. بالسك�ي

، 19-السمع�ة الب��ة األورو��ة �ض ي  ، متاح ع� الرابط: 2020"، المرصد السم�ي الب�ي األورويب
-of-time-the-in-industry-audiovisual-european-the-2-2020-plus-t/irishttps://rm.coe.in
.%202020-%20Europe%20-covi/16809f9a46%20  ي �شأن

تق��ر تحل��ي أو�ي للجنة الحكوم�ة الدول�ة المعن�ة بتع��ز تن�ع أشكال التعب�ي الثقا�ض
 متاح ع� الرابط:  ResiliArt 2021ئج حركةع� الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة، ونتا 19-تأث�ي جائحة كوف�د

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375307 
ي واإلبدا�ي قبل و�عد أزمة كوف�د 25

م�ت، وآخرون، "إعادة بناء أورو�ا، االقتصاد الثقا�ض  ، متاح ع� الرابط: 2021و�ونغ، " إر�ست 19-إم. ل�ي
.europe.eu/_files/ugd/4b2ba2_1ca8a0803d8b4ced9d2b683db60c18ae.pdf-https://www.rebuilding 

https://screendirectors.eu/joint-film-and-audiovisual-sector-covid-19-statement-7-april-2020/
https://rm.coe.int/iris-plus-2020-2-the-european-audiovisual-industry-in-the-time-of-covi/16809f9a46%20-%20Europe%20-%202020
https://rm.coe.int/iris-plus-2020-2-the-european-audiovisual-industry-in-the-time-of-covi/16809f9a46%20-%20Europe%20-%202020
https://rm.coe.int/yearbook-key-trends-2020-2021-en/1680a26056
https://rm.coe.int/yearbook-key-trends-2020-2021-en/1680a26056
https://rm.coe.int/iris-plus-2020-2-the-european-audiovisual-industry-in-the-time-of-covi/16809f9a46%20-%20Europe%20-%202020
https://rm.coe.int/iris-plus-2020-2-the-european-audiovisual-industry-in-the-time-of-covi/16809f9a46%20-%20Europe%20-%202020
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375307
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375307
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375307
https://www.rebuilding-europe.eu/_files/ugd/4b2ba2_1ca8a0803d8b4ced9d2b683db60c18ae.pdf
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 . ا�ات مع مشغ�ي التلف��ون المدف�ع و  26وع� اإلنتاج األص�ي ي لتوسيع  ع� الصع�دينعقدت هذە المنصات �ش اإلقل��ي والوطئض
نت، من خالل فرض  بنيها ت فضال عن ،العمالء نطاق وصول  ات�ج�ات دبلوماس�ة عامة لتع��ز سمعة المنصات العالم�ة ع� اإلن�ق اس�ق

ي مجال الثقافة. 
ض �ض ي س�اق الجائحة،  آراء إ�جاب�ة ع� الجهات التنظ�م�ة العامة، وهيئات صناعة برامج الشاشة، والعاملني

شجعت و�ض
ات�ج�ة إ�شاء صناديق خ هذە ر�ن من الجائحةاالس�ق ، و�دأت موجة   27اصة، استفاد منها العد�د من المت�ض كما حفزت اإلنتاج األص�ي

   جد�دة من إضفاء الطابع اإلقل��ي ع� اإلعالم. 
 

ون�ة" ج" اتجاە عد �ُ و    ا زءالتحول إ� المنصات اإلل��ت
ّ
لقد  ر ع� األسواق السمع�ة الب��ة ع� مستوى العالم. من اتجاە أ��ب أث

ة إ� ���ــــع  19-أدى كوف�د نت (وت�ي ةبصورة  ) OTTالطلب ع� خدمات بث المحتوى ع� اإلن�ق ي جميع أنحاء العالم.  كب�ي
ُ�قصد و �ض

ي س�اق السوق السم�ي الب�ي ،بهذە الخدمات
نت ال ع ،�ض ي  مثل ؛التقل�د�ة� القنوات توز�ــــع محتوى �عتمد ع� اإلن�ق

البث التلف��ويض
. وقد أ �ي

ض ، وز�ادة مجموعة المنتجات وتنوعها، تداب�ي اإلغالق تسهمع�ب الهواء أو التلف��ون ال�ب�ي أو المبا�ش إ� القمر الصنا�ي الم�ض
ا�ات البث ع�ب اإلن ي نمو اش�ق

�ي بالنطاق الع��ض الثابت عا�ي الجودة، �ض
ض ، وز�ادة االتصال الم�ض و�ــــج للمحتوى المح�ي نت بنسبة وال�ق �ق

ي  26%
نت الصدارة من ح�ث النمو، ومن المرجح و بالمقارنة مع العام السابق.  2021�ض شيئا فشيئا احتل نموذج أعمال البث ع�ب اإلن�ق

ي 
ي القطاع السم�ي الب�ي �ض

ا �ض نت إ� المنوقد  المستقبل. أن �كون المرشح األوفر حظ� ن دخول خدمات البث ع�ب اإلن�ق ازل بقطع اق�ق
ي الخدمات السمع�ة الب��ة التقل�د�ة (التلف��ون متعدد القنوات، وتل�ف��ون إك، مما �ش�ي إ� األسال

ا�اتهم �ض لغاء المشاهدين اش�ق
). عالوة ع� ذلك، �ش�ي ب�انات عام  إ� أن استهالك البث المتدفق ظل أع� مما كان عل�ه قبل الجائحة، مما  2021القمر الصنا�ي

 28الطب��ي الجد�د.  هو الوضعاجم عن الجائحة س�ظل ع� األرجح �ش�ي إ� أن التحول الن
 

ا من الناح�ة االقتصاد�ة من الجائحة، ح�ث تقلص الناتج المح�ي اإلجما�ي بنسبة و  ر� عام  %7كانت أم��كا الالتين�ة المنطقة األ��� ت�ض
ا�ات األرض�ةإكان اتجاە كما    29. 2020 فضل المستهل�ون الذين يواجهون عدم االستقرار الما�ي و ��� وضوحا. أ  فيها  لغاء االش�ق

ات متنوعة" استخدام ض ا أ�محتوى  إذ توفر  "؛منصة واحدة ذات م�ي �ظل تن�ع المحتوى هو العامل و . وقدرا أ��ب من الراحة �� تنوع�
ض المحتوى (اإلنتاج باللغات المحل�ة باستخدام البئض التحت�ة  ، وُ�عد توطني ض ورة تنافس�ة بالغة الحاسم لدى المستهل�ني المحل�ة) �ض

 30األهم�ة للمنصات العالم�ة. 
 

ات االجتماع�ة، أبرزت  ات اله�كل�ة والتأث�ي ي يتألف منها القطاعوف�ما يتعلق بالتغي�ي
ي  الجائحة الطب�عة المجزأة ألنواع العمالة الئت

�ف
ي الوقت الذي �ش�ي ف�ه بعض أصحاب المصلحة إ� مشكلةوذلك  ،الوال�ات المتحدة

العمالة القائمة  تار�خ�ة مرتبطة بمنطق إدراج �ض
 . ف�ه ال�ي ي اإلنتاج السم�ي الب�ي واألفالم وال�ق

ا  31ع� المشار�ــــع، المنت�ش ع� نطاق واسع �ض معدالت االنخفاض و�دعم هذا أ�ض�
ي القطاع،

ي مستوى التوظ�ف المبلغ عنها �ف
ي االقتصاد ككل، ألن القطاع �عرض �سبة أع� من  �ف

ي تفوق معدالت االنخفاض �ض الئق
ض لحسابهم الخاص، أو العمالة المؤقتة أو العرض�ة).  ي القطاع السم�ي الب�يتنف�ذ ا وقفمع و العقود غ�ي الرسم�ة (العاملني

 أل�شطة �ض
ي الصناعة أ��� عرضة للبطالة، وال  ،بصورة ملحوظة

، أو اإلجازات مدفوعة بات العاملون �ض �مكنهم االعتماد ع� الضمان االجتما�ي
و�وليتان للتعل�م والعمل  ا لدراسة أجرتها جامعة م�ق  )،(UMETاألجر، أو الرعا�ة الصح�ة وصناديق المساعدة. ع� سب�ل المثال، وفق�

ض  اك مع االتحاد الدو�ي للممثلني ي انخفاض  19-، �سببت جائحة كوف�د)(FIAباالش�ق
ض  % 58.2 بنسبةل التوظ�ف معد�ض ي األرجنتني

�ض
ي هذا القطاع 

ة نفسها. ( من عام آلخر �ض ي نخفاض ا% 20.9خالل الف�ق
 ). إجما�ي العمالة�ض

 
ف لحسابهم الخاص.  المساعدةالعد�د من السلطات الوطن�ة إ� توف�ي  توقد بادر   ا للعمالة غ�ي الرسم�ة وللعاملني ع� سب�ل  أ�ض�

ي 
ي الجائحة دعما للمنظمات واألفراد �ض ة من تف�ش ض ة وج�ي �ب�ة واجتماع�ة واقتصاد�ة مؤقتة عقب ف�ق المثال، نفذت سلوفين�ا تداب�ي �ض

ي القطاع السم�ي الب�ي. ع� سب�ل المثال، 
ض لحسابهم الخاص �ض القطاعات الثقاف�ة واإلبداع�ة. واستهدفت هذە الجهود العاملني

ي شهر مارس، و 350فراد ع� مساعدة مال�ة (دخل شهري أسا�ي قدرە حصل هؤالء األ
ي كل  700يورو �ض

أب��ل ومايو)،  شهرييورو �ض
ي أب��ل ومايو و 

ض االجتما�ي �ض ا�ات التأمني ض التقاعد، والمدفوعات 2020�عفاء من اش�ق ض الص�ي وتأمني ا�ات التأمني )، و�عفاء من اش�ق
، فضال عن �بة الدخل الشخ�ي ض  المسبقة ل�ض ا�اتهم االجتماع�ة، أو سداد أجور للعاملني ا تغط�ة اش�ق ي أن تتو� الدولة مؤقت�

الحق �ض

                                                
نت، وكوف�د 26 ، 2021، والثقافة: الجائحة العالم�ة، عامل ���ــــع نحو أي اتجاە؟" الثقافة اإلعالم�ة والمجتمع، 19-أ. فالس�س، "المنصات العالم�ة ع� اإلن�ق

"التقنیات الرقمیة لمستقبل  .، وروفاریا وآخرون.sagepub.com/doi/full/10.1177/0163443721994537https://journals , متاح ع� الرابط: 
 ، متاح على الرابط:ECLAC، 2022جدید"، 

.https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46817/S2000960_en.pdf 
نت، وكوف�د  27 ، 2021، والثقافة: الجائحة العالم�ة، عامل ���ــــع نحو أي اتجاە؟" الثقافة اإلعالم�ة والمجتمع، 19-أ. فالس�س، "المنصات العالم�ة ع� اإلن�ق

Hyperlink reference not Error. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0163443721994537 ! متاح ع� الرابط: 
valid. 
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ي ثمان�ة بلدان"، االتحاد ا 19-"تأث�ي جائحة كوف�د إم. �ا���نتا، وآخرون:  30

: دراسة أج��ت �ض ض كتني ي األم�ي
في�ي ال�ي �ض ض السم�ي الب�ي، وال�ق لدو�ي ع� القطاعني

ض  https://fia- ، متاحة ع� الرابط: 2021للممثلني
_v2.pdf-actors.com/fileadmin/user_upload/News/Documents/2021/January/Informe_Final_EN_ . 
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https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46817/S2000960_en.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46817/S2000960_en.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0163443721994537
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0163443721994537
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH%40WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://fia-actors.com/fileadmin/user_upload/News/Documents/2021/January/Informe_Final_EN_-_v2.pdf
https://fia-actors.com/fileadmin/user_upload/News/Documents/2021/January/Informe_Final_EN_-_v2.pdf
https://fia-actors.com/fileadmin/user_upload/News/Documents/2021/January/Informe_Final_EN_-_v2.pdf
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ي (و  32الذين تعذر عليهم الحصول ع� عمل.  ق�مة مليون ب دوق طوارئ للقطاع السم�ي الب�ي) صنCCMأ�شأ مركز األفالم المغريب
ات�ج�ات وعمل�ات التخط�ط والتقي�م الثقاف�ة، وزارة الثقافة  خصص كما درهم لمواجهة كوف�د.   تغال�ة،مكتب االس�ق ي ب ال�ب

 رنامجه�ض
مليون يورو توزع ع� خطوط الدعم المختلفة؛ و�شمل ذلك السينما  34.3مبلغ.  ،إ� تحقيق االستقرار االقتصادي واالجتما�ي را�ي ال

ض الذيال� والفنون السمع�ة الب��ة، للحد من خسائر هذە عاقد معهم (معهد السينما والفنون السمع�ة الب��ة ن ت�انات والمهنيني
ICA .(33 

 
ي المطل��ة  المساعدةحجم  أن مما �دعو إ� األسف ل�ن

ا   فوق�المبدعون اجها حت�الئت وقد ما �مكن أن تقدمه الحكومات. كث�ي
ا لدراسة ا )(CMOs ئحة دور منظمات اإلدارة الجماع�ةأبرزت الجا ي تمكنت، وفق� ي المصنفات الئق

ستقصائ�ة أجرتها جمع�ة مؤل�ض
ض من خالل تعبئة الموارد. )SAA(السمع�ة الب��ة  ي  25 خدمتواست 34، من إ�شاء شبكة أمان للعد�د من المبدعني

 18منظمة منها �ض
اك مع ي المصنفات السمع�ة  بلدا صناد�قها االجتماع�ة العاد�ة، أو أ�شأت صناديق طوارئ، أو ساعدت باالش�ق

السلطات العامة، ومؤل�ض
ي المصنفات السمع�ة  5 ما ي��د ع�الب��ة. ولم �قت� دورها ع� تقد�م دعم ما�ي كب�ي فحسب، ُخصص منه 

ض يورو لمؤل�ض ماليني
ض من خالل عمل�ات التوز�ــــع ال��ــــع لإلتاوات، والمدفوعات المق بل األهم من ذلك35والب��ة؛  دمة، وأ�شطة أنها دعمت المؤلفني

ي المصنفات السمع�ة الب��ة إ� أنه ال �مكن أن تكون
الصناديق االجتماع�ة لمنظمات اإلدارة " الدعم. ومع ذلك، �ش�ي جمع�ة مؤل�ض

ي المواد السمع�ة الب��ة
�ان الح�اة الوح�د لمؤل�ض ض ال  "،الجماع�ة �ش وطالبت ب��جاد حلول مستدامة ط��لة األجل لدعم الممثلني

ي القطاع السم�ي الب�ي، الذين سيواجهون تداع�ا
ي السنوات القادمة. س�ما �ض

 ت األزمة �ض
 

ي المصنفاتجمع�دراسة أخرى أجرتها  وشددت
ي حالع� أنه حئق  36ة مؤل�ض

بضعة أشهر مرور  عقباستئناف العد�د من األ�شطة  �ض
ي من  ي قد فإنها  الجائحة تف�ش

ات�ج�ات عدم تمركز  ترسيخأسهمت �ف ي  التص��ر  أما�ناس�ت
ي مهام  ، والعملدول�ا  السينمائئ

عن ُبعد �ف
ات تعددتكما   . ما بعد اإلنتاج ائح القطاع السم�ي  مختلفع� ها تأث�ي ي بعض �ش

أجزاء القوى العاملة، إذ يتطلب العمل عن ُبعد �ض
ا الب�ي موارد (مثل المعدات)   ا. إضاف� ومهارات ووقت�

 

 قطاع الموس��ق  .2
 

ي س�اق صناعة الموس��ت الح�ة. 19-بجائحة كوف�دخاص  ع� نحو تأثرت صناعة الموس��ت 
وأشار تق��ر صادر عن  ، ال س�ما �ف

ي الم�دان ا
من إيرادات هذە  % 50 تولد حق�قة ضخمة، فإن خسائر تكبد القتصادي إ� أنه ع� الرغم من منظمة التعاون والتنم�ة �ض

ي تخف�ف حدة هذە الخسائر.  الموس��ق  منالصناعة 
ا �ض فعال�ات ح�ة (حفالت  ف�ي األخرى  %50الـ  أما المسجلة قد أسهم جزئ��

ا بالغا ع� القطاع.  وهو ما  ،موس�ق�ة، ومهرجانات، وجوالت، وعروض فرد�ة)، جرى إلغاؤها أو تقل�ص حجمها أو تأج�لها   37أثر تأث�ي
ي غضون أ�ام قل�لة من إنفاذ القيود. عالوة ع�  ف�ما يتعلقو 

، فقد تالشت مصادر دخلهم �ض ي صناعة الموس��ق
ض �ض ببعض فئات العاملني

فذلك، 
�
ي القطاع. سلب�ة ع� الطابع الدو ا إلغاء المهرجانات والمعارض التجار�ة آثار  خل

 �ي لإلنتاج والتوز�ــــع �ض
 
 و

�
ي العد�د  وتراجعالجائحة،  جراءاالجتما�ي التباعد �بالقيود و كان قطاع الموس��ت الح�ة هو األشد تأثرا

النشاط االقتصادي �ف
ي مستوىعرضة لخطر �ة عالوة ع� ذلك، كانت األ�شطة الموس�ق من البلدان. 

ي أثناء تخف�ف التداب�ي الصح�ة  تديض
الحضور حئق �ض

ض مراحل اإلغالق المختلفة، �سبب ز�ادة تكال�ف السفر واإلقامة. و�مكن ي جميع أنحاء العالم. ع� سب�ل المثال،  بني
مالحظة هذا �ض

ي لجنوب إف��ق�ا أن 
ج��ت بتكل�ف من المرصد الثقا�ض

�
-من صناعة الموس��ق الح�ة فقدت دخلها �سبب كوف�د %90أظهرت دراسة أ

                                                
ي "التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�د -مشاركة وزارة التنم�ة االقتصاد�ة والتكنولوج�ا   32

ي للمل��ة الفك��ة �ض  19-والمكتب السلوفيئض
ي لحق المؤلف، ال��بو،   ، متاح ع� الرابط: 2022ع� النظام اإل�كولو�ب

-technology-and-development-of_economic-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ministry
.  office.pdf-ropertyp-intellectual-slovenian 
ي "التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي  33

تغال�ة، �ض ي وزارة الثقافة ال�ب
ات�ج�ة والتخط�ط والتقي�م الثقاف�ة �ض  19- جائحة كوف�دمشاركة مكاتب االس�ق

ي لحق المؤلف"، ال��بو،  ، متاح ع� الرابط: 2022ع� النظام اإل�كولو�ب
.culture.pdf-of-ministry-portuguese-cr-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact 

ي المواد السمع�ة الب��ة: تعد منظمات اإل   34
ي لجمع�ة مؤل�ض

ي األزمة ب�ان صح�ض
�ان ح�اة آخر �ض ، ول�ن �جب إ�جاد �ش ض دارة الجماع�ة شبكة أمان للمؤلفني

ي المواد السمع�ة الب��ة، 
release-press-authors.eu/en/news/689-https://www.saa- ، متاح ع� الرابط: 2021الحال�ة، جمع�ة مؤل�ض

.crisis#.YkVgqDfP23I-current-the-in-lifelines-other-be-must-there-but-authors-for-net-safety-a-are-cmos 
 المرجع نفسه.   35
 المرجع نفسه.  36
ي الم�دان االقتصادي ،  19-. ترافكينا، وآخرون، "الصدمة الثقاف�ة: كوف�ديإ 37

، متاح ع�  2020والقطاعات الثقاف�ة واإلبداع�ة" منظمة التعاون والتنم�ة �ض
the-and-19-COVID-shock-nenh9f2w7a&title=Culture-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-https://read.oecd- الرابط: 

.sectors-creative-and-cultural 

https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ministry-of_economic-development-and-technology-slovenian-intellectual-property-office.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ministry-of_economic-development-and-technology-slovenian-intellectual-property-office.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-portuguese-ministry-of-culture.pdf
https://www.saa-authors.eu/en/news/689-press-release-cmos-are-a-safety-net-for-authors-but-there-must-be-other-lifelines-in-the-current-crisis#.YkVgqDfP23I
https://www.saa-authors.eu/en/news/689-press-release-cmos-are-a-safety-net-for-authors-but-there-must-be-other-lifelines-in-the-current-crisis#.YkVgqDfP23I
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-nenh9f2w7a&title=Culture-shock-COVID-19-and-the-cultural-and-creative-sectors
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=135_135961-nenh9f2w7a&title=Culture-shock-COVID-19-and-the-cultural-and-creative-sectors
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ي ظل اإلغالق.  ئنافتاسمنها لن يتمكن من  %25، وأن 19
ي د�سم�ب من جهة أخرى، أظهر تق��ر و  38أي جزء من �شاطه �ض

عدته �ض
�
أ

ي ناشف�ل  2020
ي ناشف�ل خسارة العد�د من أما�ن الموس��ق �ض

مليون دوالر  17من إيراداتها، مما كبد الصناعة  %72غرفة التجارة �ض
ي شكل رواتب ضائعة، وألحقت 

ارا �ض  39مليون دوالر من الناتج المح�ي اإلجما�ي ناشف�ل.  24تقدر بنحو  أ�ض
 

 
ي إطار 

فو حاول ات الناجمة عن الجائحة، لتغي�ي ل االستجابةو�ض ألزمة، بالتخ�ي عن نموذجهم التقل�دي ا مجابهةالموس��ت  مح�ت
ة نت، مما أحدث ول  وتح ،الذي �قدم الخدمات مبا�ث ي القطاع إ� بدائل وأدوات موس�ق�ة مختلفة ع�ب اإلن�ت

ف �ف كث�ي من العاملني
ي تج��ة العمالء وطلبهم واستهال�هم. 

ا �ف ض من   40تغي�ي ض اثنتني ا�ة بني ي جمهور�ة كور�ا، ُعقدت �ش
ىع� سب�ل المثال، �ض كات  ك�ب �ش

ي البالد إل�شاء منصة بيوند ال�ف 
نت،  لبث الحفالت الموس�ق�ة ""Beyond LIVEاإلعالم والتكنولوج�ا �ض ة ع�ب اإلن�ق و�قامتها مبا�ش

ي الوقت الفع�ي كاملة الوقت والحجم، دو 
ا مخصصة �ض ض األداء و  . ن حضور شخ�ي من الجمهور تقدم المنصة عروض� تجمع المنصة بني

  ، ي الوقت الفع�ي
ت�� التواصل كما ال�ي واإلنتاج الم��ي التقل�دي مع تقن�ة الواقع المعزز المتقدمة، ووسائط ثالث�ة األبعاد �ض

، والقدرة ع� مزامنة ض ض والمعجبني ض الفنانني ض ع�ي " التفاع�ي من خالل مكالمات الف�ديو الح�ة بني اض�ة للمعجبني اإلضاءة" االف�ق
ي حفل ال

ض وهتافاتهم �ض . العالميني ي
ي الوقت الحق��ق

ا " Fortnite" إضافة إ� ذلك، استضافت فورتنا�ت بث المبا�ش �ض �  مبا�ش
ً

حف�
ض  30 يناهز لموس��ق الراب استقطب ما  اك المستخدمني ي الصناعة إل�ش

ا�ات �ض ، مما يؤكد إمكان�ة نجاح ال�ش مليون مشاهد مبا�ش
ض بط��قة جد�دة.  و�ــــج للفنانني ي المستقبل. ومع ذلك، ع� الرغم من أن البث المبا�ش والمنصات  41وال�ق

هج مماثلة �ض
ُ
ومن المرجح اتباع ن

ي أثناء الجائحة، فإن مستوى اإليرادات من البث المبا�ش والف�ديو حسب الطلب 
ي استمرار القطاع �ض

نت أسهمت �ض الرقم�ة ع�ب اإلن�ق
)VOD قارن،  ) ال� . ي هذا القطاع، مع أر�اح األداء المبا�ش

�ن �ض  وفقا لل�ث�ي
 

.  ،ركزت ع� ��ش التعل�م باستخدام أدوات رقم�ة ةستجابال ا صور أخرى من وكان هناك  ي صناعة الموس��ق
ودعم أصحاب الحقوق �ض

ض وأصحاب الحقوق ( بالحضور الشخ�ي إ� الندوات ) ��عا من الندوات IAFARوع� وجه التحد�د، تحولت الرابطة الدول�ة للفنانني
ي عن ُبعد لتقد�م المعلومات والتعل�م. 

، والبث الصويق نت، ووسائط التواصل االجتما�ي نت�جة لذلك، زاد إنتاج الرابطة و  42ع�ب اإلن�ق
ض أن استخدام الرسوم الب�ان�ة المرئ�ة أداة مف�دة للغا�ة لتعل�م ة. وتبني المستوى األسا�ي  وأ�شطتها الخارج�ة وعدد أعضائها ز�ادة كب�ي

 . ي صناعة الموس��ق
 لحقوق المل��ة الفك��ة و�ض

 
نت هو االستجابة الطب�ع�ة لمواصلة عروض الموس��ت الح�ة أثناء و  قواعد و الوطن�ة،  اإلغالقتداب�ي أصبح البث ع�ب اإلن�ت

 . ها ط��ل  التباعد االجتما�ي ت بعض الشكوك حول تأث�ي ا لطابع عدم الت�قن الذي تتسم به هذە الجائحة، فقد أث�ي ومع ذلك، نظر�
. مئق وح�ث ما تزال الظروف بع�دة عن سينار�و  " أو سينار�و الجائحة السابقة، تظل " المدى ع� صناعة الموس��ق الوضع الطب��ي

ا ع� �سق هذە الفعال�ات.  قائمة، الحضور فرص فرض قيود إضاف�ة تتعلق بعدد  مخاوف �شأن  43أثار بعض العلماءو مما يؤثر سلب�
وع� النق�ض من سينار�و  د المساحة وز�ادة أسعار التذا�ر. الطابع الح�ي الذي قد تتسم به المهرجانات الموس�ق�ة �سبب قيو 

ل، وتنظ�م جزء من هذە الفعال�ات الموس�ق�ة تقي�د الوصول إ� بعض الفعال�ات الموس�ق�ة، �مكن التمسك بنهج د�مقرا�ي للوصو 
ي أو التقن�ات الغامرة). 

ا�ض ومع ذلك، �ش�ي أصحاب المصلحة إ� أنه من غ�ي  باستخدام األدوات الرقم�ة (مثل الواقع المعزز واالف�ق
ا جذر�ا.  لمتوقع أن �ظل نموذج لذلك من ا 44المرجح ع� المدى الط��ل، أن تتغ�ي سلسلة الق�مة األساس�ة لصناعة الموس��ق تغ�ي

ي الفعال�ات  ض واألسماء التجار�ة ومنصات البث ومشغ�ي المرافق الفن�ة ومرو�ب ض الفنانني التشغ�ل السابق الذي �ق�م روابط وث�قة بني
، هو النموذج السائد عقب انقضاء الجائحة.   لتوز�ــــع الموس��ق

                                                
ي لجنوب إف��ق�ا "تحل�ل أثر الموس��ق   38

، متاح ع� الرابط: 2020"، 19-خالل كوف�د الح�ة وأما�نها واقتصاد جنوب إف��ق�ا  المرصد الثقا�ض
-impact-the-on-report-releases-observatory-cultural-https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/sa
.sector-music-live-19-covid-of 

"، غرفة تجارة ناشف�ل،   39 . ما�ول، وآخرون. "تق��ر صناعة الموس��ق ، متاح ع� الرابط:  2020�ب
.report-industry-https://www.nashvillechamber.com/research/music 

ي لجنوب إف��ق�ا "تحل�ل أثر   40
، متاح ع� الرابط: 2020"، 19-الموس��ق الح�ة وأما�نها واقتصاد جنوب إف��ق�ا خالل كوف�د المرصد الثقا�ض

-impact-eth-on-report-releases-observatory-cultural-https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/sa
.sector-music-live-19-covid-of 

اف�س "Fortnite"دبليو. كيتشو، "الحفل الذي أقامته فورتن�ت  41 ا. ل�نه ل�س الفنان الوح�د المبتكر ل�ق ي �ي اإلخبار�ة،  "سكوت كان حدثا تار�خ�� شبكة إن يب
not-s-he-historic-was-concert-scott-travis-s-https://www.nbcnews.com/think/opinion/fortnite-:  ، متاح ع� الرابط2020

.ncna1195686 
ي "التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�د  42

ي لحق المؤلف، ال��بو، ع� 19-مشاركة الرابطة �ض  ، متاح ع� الرابط: 2022 النظام اإل�كولو�ب
.iafar.pdf-impact-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/cr 

ف�ه، 19-ك. د�ف�س، "المهرجانات بعد كوف�د   43 ، متاح ع� الرابط: 2020" علوم ال�ق
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01490400.2020.1774000  ي الممل�ة المتحدة وزارة الثقافة واإلعالم وال��اضة

�ض
 ، متاح ع� الرابط: 2013"تصن�ف وق�اس الصناعات اإلبداع�ة"، 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/203296/Classif
.final.pdf-ying_and_Measuring_the_Creative_Industries_Consultation_Paper_April_2013 

"، ع� 19-هول، "هكذا يؤثر كوف�د إس.  44 ، المنتدى االقتصادي العال�ي  ، متاح ع� الرابط: 2020 صناعة الموس��ق
./industry-usicm-the-affecting-is-19-covid-how-is-https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this 

https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/sa-cultural-observatory-releases-report-on-the-impact-of-covid-19-live-music-sector
https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/sa-cultural-observatory-releases-report-on-the-impact-of-covid-19-live-music-sector
https://www.nashvillechamber.com/research/music-industry-report
https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/sa-cultural-observatory-releases-report-on-the-impact-of-covid-19-live-music-sector
https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/sa-cultural-observatory-releases-report-on-the-impact-of-covid-19-live-music-sector
https://www.nbcnews.com/think/opinion/fortnite-s-travis-scott-concert-was-historic-he-s-not-ncna1195686
https://www.nbcnews.com/think/opinion/fortnite-s-travis-scott-concert-was-historic-he-s-not-ncna1195686
https://www.nbcnews.com/think/opinion/fortnite-s-travis-scott-concert-was-historic-he-s-not-ncna1195686
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/cr-impact-iafar.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01490400.2020.1774000
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/203296/Classifying_and_Measuring_the_Creative_Industries_Consultation_Paper_April_2013-final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/203296/Classifying_and_Measuring_the_Creative_Industries_Consultation_Paper_April_2013-final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/203296/Classifying_and_Measuring_the_Creative_Industries_Consultation_Paper_April_2013-final.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/203296/Classifying_and_Measuring_the_Creative_Industries_Consultation_Paper_April_2013-final.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-how-covid-19-is-affecting-the-music-industry/
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ي تمثل حوا�ي ب وف�ما يتعلق 

ي عام  نخفضتفقد امن عائدات الموس��ت المسجلة،  % 20المب�عات الماد�ة، الئت
بنحو الثلث �ف

ي ظل إغالق متاجر البيع بالتجزئة، 45,46. 2021عام  الذي شهدته واضحال، ع� الرغم من النمو 2020
حد من وال، وهذا متوقع �ض

ا.  إمكان�ة اء الموس��ق بأ�ساق ماد�ة، ل�ن المب�عات الرقم�ة انخفضت أ�ض� ي و 47�ش
ارتفعت إيرادات الموس��ق المسجلة ، 2021�ض

ي هذە األلف�ة، 2020بالمقارنة مع  %18.5بنسبة 
ي و ، ووصلت إ� أع� مست��اتها �ض

ع� الرغم من حدوث انخفاض ملحوظ �ض
ي االنتقال من

�الت وأ�ساق المل��ة الرقم�ة األخرى؛ ح�ث استمر مسار استهالك الموس��ق الرقم�ة �ض ض  اإليرادات المتولدة من الت�ض
 مل��ة إ� نموذج الوصول. نموذج ال

 
ي الطلب ع� خدمات البث كبد�ل للمب�عات الماد�ة، نظرا إ� اضطرار العد�د من الناس قد �و 

ش�ي هذە النتائج إ� ارتفاع محتمل �ض
ل والعمل عن بعد.  ض ي الم�ض

ة إ� أن الوضع الفع�ي هو أن  �ش�ي دراسة أج��ت أثناء الجائحة  غ�ي أنإ� البقاء �ض الجائحة قللت بصورة كب�ي
ي العد�د من البلدان. 

ي  48من استهالك البث الموس��ق المسم�ع �ض
ا إ� حق�قة أن هذا الن�ع من االستهالك الموس��ق وقد ُ�عزى ذلك جزئ��

ا بذاته، و�نما  ا قائم� ي الغالب ترفيه�
هذا  �دلقد و  . ، مثل السفر اليو�ي اإلغالق تداب�ي أل�شطة أخرى انكمشت أثناء  مصاحبا ال �كون �ض

ا  ي فقد  تقلص الدخل المتاح للعد�د من األشخاص.  ع�االنخفاض أ�ض�
ف انخفاض حجم البث الموس��ت ي البلدان تبني

ي أ��� من ثلئ�
�ف

ي 
ي المتوسط، انخفض استهالك الموس��ت  خضعت لدراسة �شأن اإلغالق الق�يالئت

انخفاضا ملحوظا عقب تداب�ي اإلغالق، و�ف
ي  عقب %12.5بنسبة الصوت�ة 

، خالل خ�ت سبوت�فاي نت�جة لذلكو . 2020مارس  11إعالن منظمة الصحة العالم�ة الجائحة �ض
ي أول ثالثة أر�اع من عام  838 الجائحة،

ي شملتها الدراسة.  2020مليون دوالر من اإليرادات �ض ي البلدان الئق
ا  و�ش�ي  49�ض هذە النتائج أ�ض�

ي إ� 
ي حجم خدمات البث �ض

ي �ض
ي  حدوث انتعاش جزيئ ي  19-حاالت كوف�دت فيها انخفضالبلدان الئق وتقلصت حدة القيود، مما �عئض

وس  اف المستقبل، فإن ظهور أي حاالت جد�دة للف�ي سفر عن انخفاض �قد و جد�دة،  غلقؤدي إ� إجراءات سيأنه إذا حاولنا است�ش
ي 

ي المستقبل. الطلب ع� خد�ض
ي معدل استخدام الخدمات الرقم�ة لبث  ومع ذلك، شهدت مات البث �ض

بعض البلدان، ز�ادة �ض
ي أب��ل 

ي الجائحة �ض ض الذين  2020الموس��ق أثناء تف�ش ض الفنلنديني ة ما قبل الجائحة، كما يتضح من حصة المستجيبني بالمقارنة مع ف�ق
 . ي جهات معينة أثناء أصبح النفاذ الرق�ي إ� الموس��ت هو الخو 50�ستخدمون سبوت�فاي وف�سبوك لبث الموس��ق

�ار الوح�د �ف
. الجائحة ض ي األداء والمؤلفني

  ، لذا فهو أمر حيوي للبقاء االقتصادي للعالمات التجار�ة وفنايض
 

ا�د ال للتفاعل مع معجبيهم ومتابعيهم فحسب، و ف خالل الجائحة، لجأ الموس�قيون إ� استخدام المنصات الرقم�ة ع� نحو م�ت
ا كوس�لة  ي ضوء إلغاء العروض الح�ة. و�نما أ�ض�

ات�ج�ة أما  51الستعادة بعض اإليرادات المفقودة �ف ي لجأ إليها  األخرى االس�ق الئق
ض  ي صورة لقطات مع معجبيهم �ي �سج�ل عروضهم  من التواصلن تمكللهؤالء المبدعني

ا ومشاركتها �ض لشاشة، وهو ما ع� امقدم�
ي است ا إ� حد ما هؤالء بها  غل�دل ع� أن الط��قة الئق ت أ�ض� ي األشخاص الموس��ق تغ�ي

أثناء الجائحة. ع� سب�ل المثال، أشارت �ض
كة الصين�ة ي مايو  "تينسنت ميوزك” ال�ش

ي سلوك االستماع أثناء الجائحة، مع استخدام الم��د من  2020�ض
ات �ض إ� أنها حددت تغي�ي

ل�ة ع� أجهزة التلف��ون واألجهزة ض ض للتطب�قات الم�ض .  المستهل�ني تبنت سبوت�فاي الفعال�ات كما   52الذك�ة لالستماع إ� الموس��ق
ي 

اض�ة، وأعلنت �ض ي تطب�قها.  2020االف�ق
اض�ة �ض عالوة ع� ذلك، أثر صعود شبكة ت�ك توك  53عن إضافة قوائم الفعال�ات االف�ق

TikTok  ا ع� استهالك الموس��ق ا كب�ي ،ال ونظرا الرتفاع ،تأث�ي ي
جد�دة  ا فرص ل�س صعودها  وفر فقد  طلب ع� المحتوى الموس��ق

و�ــــج للمحتوى وتوز�عه.  ا قناة جد�دة ل�ق ي من المتوقع التعمل و  54فحسب، و�نما أ�ض� ا ع� تط��ر خدمة البث لديها، والئق شبكة أ�ض�
ي هذە 

 55المتطورة.  اآلل�اتأن �سهم �ض

                                                
 https://gmr2021.ifpi.org/report. ، متاح ع� الرابط: 2021"، 2021"تق��ر الموس��ق العال�ي  ةلصناعة التسج�الت الصوت� الدو�ي التحاد ا  45
 https://globalmusicreport.ifpi.org/ ، متاح ع� الرابط: 2022"، 2022العال�ي "تق��ر الموس��ق االتحاد الدو�ي لصناعة التسج�الت الصوت�ة   46
"،  19-هول، "هكذا يؤثر كوف�د إس.   47 ، المنتدى االقتصادي العال�ي  ، متاح ع� الرابط: 2020ع� صناعة الموس��ق
./industry-music-the-affecting-is-19-covid-how-is-https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this 

ض كوف�د 48 ل�فيتش، "انخفاض معدالت استهالك بث الموس��ق خالل عمل�ات تأمني ض . ك�ي ي م�لون، " 19-�ي  ، متاح ع� الرابط: 2021جامعة كارن��ب
-during-down-streaming-https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2021/july/music

pandemic.html#:~:text=In%20more%20than%20two%2Dthirds,declaration%20on%20March%2011%2C%202020 
 .المرجع نفسه 49
ي كو  50

ي  19-ف�دستات�ستا "استخدام الخدمات الرقم�ة لبث الموس��ق قبل وأثناء تف�ش
ي فنلندا �ض

، متاح ع� الرابط: 2022"، 2020�ض
-streaming-for-services-digital-of-use-the-no-impact-https://www.statista.com/statistics/1147712/coronavirus
./finland-in-music 

، وما الذي �مكن الق�ام به" مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة  19-إم. هندرسون، "ك�ف كشف كوف�د  51 ي صناعة الموس��ق
خطوط التصدع �ض

)UNCTAD(،2021  :متاح ع� الرابط ، -what-and-lines-fault-industry-music-exposed-19-covid-https://unctad.org/news/how
.    done-be-can 

"،  19-إس. هول، "هكذا يؤثر كوف�د 52 ، المنتدى االقتصادي العال�ي ، متاح ع� الرابط: 0202ع� صناعة الموس��ق
./industry-music-the-affecting-is-19-covid-how-is-https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this 

�ز، "سبوت�فاي 53 اض�ة إ� تطب�قه، تك كرا�ش،  �ض�ف قوائم إس. ب�ي  ، متاح ع� الرابط: 2020الفعال�ات االف�ق
.pp/?guccounter=1a-its-to-listings-event-virtual-adds-https://techcrunch.com/2020/09/15/spotify 

54 ، ا �سهولة، فستفعل": ك�ف استحوذ ت�ك توك ع� الموس��ق  : ، متاح ع� الرابط2019ستون،  غرولين إي ال�ت، "إذا كنت ب�مكانك أن تصبح مشهور�
./867587-growth-app-video-ngstone.com/pro/features/tiktokhttps://www.rolli 

 .المرجع نفسه  55

https://gmr2021.ifpi.org/report
https://gmr2021.ifpi.org/report
https://globalmusicreport.ifpi.org/
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-how-covid-19-is-affecting-the-music-industry/
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2021/july/music-streaming-down-during-pandemic.html#:%7E:text=In%20more%20than%20two%2Dthirds,declaration%20on%20March%2011%2C%202020
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2021/july/music-streaming-down-during-pandemic.html#:%7E:text=In%20more%20than%20two%2Dthirds,declaration%20on%20March%2011%2C%202020
https://www.statista.com/statistics/1147712/coronavirus-impact-on-the-use-of-digital-services-for-streaming-music-in-finland/
https://www.statista.com/statistics/1147712/coronavirus-impact-on-the-use-of-digital-services-for-streaming-music-in-finland/
https://unctad.org/news/how-covid-19-exposed-music-industry-fault-lines-and-what-can-be-done
https://unctad.org/news/how-covid-19-exposed-music-industry-fault-lines-and-what-can-be-done
https://unctad.org/news/how-covid-19-exposed-music-industry-fault-lines-and-what-can-be-done
https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-how-covid-19-is-affecting-the-music-industry/
https://techcrunch.com/2020/09/15/spotify-adds-virtual-event-listings-to-its-app/?guccounter=1
https://www.rollingstone.com/pro/features/tiktok-video-app-growth-867587/
https://www.rollingstone.com/pro/features/tiktok-video-app-growth-867587/
https://www.rollingstone.com/pro/features/tiktok-video-app-growth-867587/
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، و  ض ف الفجوة الرقم�ة" " سلطت الجائحة الضوء ع�فقد أما ف�ما يتعلق بالفنانني ف المشهور�ن والفنانني ف الموس�قيني ة بني ال�ب�ي

 . ف ، ح�ث  بوجهو�نطبق هذا  الجدد والناشئني موجات الجائحة المتعددة، ب ،الذين �عانون بالفعل ،نو الفنان تأثر خاص ع� العالم النا�ي
ي كين�ا  HEVAتوصلت دراسة استقصائ�ة أجراها صندوق و اللقاح.  عن إطالقوالسالالت الجد�دة، والبطء أو التوقف 

أنه ع� إ� �ض
نت، وأدت  ي سوق اإلن�ق

ض إ� المنصات الرقم�ة، فإن جذب االنتباە �شكل تحد�ا �سبب التشبع المفرط �ض الرغم من تحول الموس�قيني
. تع�� مشكالت ال�ه��اء و  ض ي مشا�ل لبعض المستهل�ني

نت إ� إحباط تجار�ــهم للبث. أ�ضا �سبب البث أثناء الجائحة �ض  االتصال باإلن�ق
نت والب�انات وال�ه��اء بوفرة و�أسعار معقولة، كان البث حً� مناسب�  ي البلدان األ��� ثراًء، ح�ث يت�� الوصول إ� اإلن�ق

ا للسماح أما �ض
 . ي البلدان النام�ة  غ�ي أن باستهالك الموس��ق

 عدم وجود  احتمالأقل موثوق�ة وأع� تكلفة، وهذا يؤدي إ� قد تكون الخدمات �ض
ا لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة (األونكتاد)، و نصاف. و إ  �مكنهم الحصول ع� كه��اء ع� نحو كاٍف  من اوز �سبةال تتجفق�

ي أقل البلدان نموا� 
. الناسمن  %55 �ض ي أن البث غ�ي المحدود ل�س خ�ارا مطروحا أمام هذە الجماه�ي أشارت دراسة كما  56، مما �عئض

ي 
ي �ض

ي التحول إ� الموس��ق ع�ب أجراها المرصد الثقا�ض
�ن عن المشاركة �ض ي البلد أعاقت ال�ث�ي

جنوب إف��ق�ا إ� أن الفجوة الرقم�ة �ض
ي العمل. 

ات�ج�ات التحول الرق�ي �ض ي اس�ق مون تبئض ض نت، كما حالت دون بقاء العد�د ممن �ع�ق   57اإلن�ق
 

ا و  ــع،كان للجائحة أ�ض� ض  تأث�ي كب�ي ع� التوز�ــ بتأخ�ي إصدار أعمالهم ع� الرغم من قدرتهم ع� بث ح�ث قام عدد من الفنانني
ا.  و�ــــج أللبومات جد�دة، وخش�ة إطالق الموس��ق إ� و  58الموس��ق رقم�� ض بجوالت لل�ق ي الغالب إ� تعذر ق�ام الفنانني

ُ�عزى هذا �ض
 .  جمهور غ�ي مهتم أو غ�ي مدرك أو غارق بطوفان من الموس��ق

 
، �مكن بتداب�ي ف�ما يتعلق و  ي قطاع الموس��ت

ف �ف ف العاملني هم من المهنيني ف وغ�ي ع�  االطالع الدعم الرام�ة إ� مساعدة الموس�قيني
ي جميع أنحاء العالم. 

ي أب��ل و نهج وأمثلة مختلفة �ف
  IFPI ةلصناعة التسج�الت الصوت� الدو�ي االتحاد  ، أطلق2020�ض

�
مصدرا� مفتوحا

نت  ع� اإلن�ق
�
ي جميع أنحاء العالم لمساعدة العا 59ومتاحا

فذت �ض
ُ
ي ن ي الحكومة ع� التعلم من المبادرات الناجحة الئق

ي القطاع و�ض
ض �ض ملني

ض و لدعم الصناعة.  )؛ و�مكن للمستخدمني ي والعال�ي ض الوطئض �وفر الموقع معلومات مفصلة حول المبادرات المطبقة (ع� المست��ني
كات والم ،تصف�ة النتائج للعثور ع� معلومات �شأن المساعدة وارد المتاحة من طائفة من الهيئات، �شمل المؤسسات الصناع�ة و�ش

ها.   التسج�ل والحكومات والقطاع المبا�ش ومقد�ي الخدمات الرقم�ة وغ�ي
 

ض الذين تأثروا ب�لغاء الحفالت و فني ض المح�ق ض والملحنني از�ل مساعدة الفنانني ي ال�ب
ي جمع�ات تدير معا الموس��ق �ض

از�ل، قررت ثمايض ي ال�ب
�ض

وس كورونا.  غلقت �سبب جائحة ف�ي
�
ي أما�ن أ

دم�جماال، و  60الموس�ق�ة والعروض �ض
ُ
ي صورة  14 ق

مليون ر�ال براز��ي من المساعدات �ض
ي كانت متاحة لنحو  ، بم 22 000سلف أو نقدا كنسبة من ق�م اإلتاوات الئق ي ي األداء من جميع  نمهئض

ض وفنايض ض والملحنني فيهم الموس�قيني
ي ال

ض (أنحاء البلد. و�ض تغاليني ض ال�ب تغال، وفرت جمع�ة المؤلفني ي طلبات التداب�ي الرام�ة SPA�ب
ض �ض �ة لمساعدة المؤلفني ا للموارد الب�ش ) ف��ق�

من ق�مة عقود العروض المؤجلة، وضاعفت �سبة المدفوعات  %40إ� توف�ي الدعم، وطلبت من البلد�ات دفع مقدمة قدرها 
ي الموس��ق وا

�ن. المقدمة من اإلتاوات لمؤل�ض ي أثناء  لنا�ش
ي وفرتها الحكومة �ض ال�ا، تضمنت حزمة دعم االقتصاد اإلبدا�ي الئق ي أس�ق

و�ض
مليون دوالر، الذي يوفر  200) بق�مة RISEمجموعة إجراءات، منها إ�شاء صندوق إعادة االستثمار لالستدامة والتوسع ( 19-كوف�د

 لمشار�ــــع المهرجانات والحفالت الموس�ق�ة والجوالت 
ً

ي السنغال، وضع المكتب السنغا�ي لحق المؤلف  والفعال�ات. تم���
و�ض

ض والحقوق المجاورة خطة من  ي من احت�اط�ات  120األو� ع� توف�ي  المرحلةلمواجهة األزمة. تنطوي  مرحلتني
مليون فرنك أف���ق

، لمساعدة  70المكتب، �خصص منها  ي إل�شاء صندوق اجتما�ي
ألف فرنك  30مستف�د، يتل�ق كل منهم  2 006مليون فرنك أف���ق

، و ي
ي توز�ــــع  %30أف���ق

ا �ض ي الخطوة الثان�ة أحرز المكتب تقدم�
مليون فرنك  98دفعة مقدمة من آخر أقل ثالثة توز�عات لهم. و�ض

ي ع� األعضاء، ُخصص منها 
، و 70أف���ق ي لحقوق الموس��ق

ي إسبان�ا  31مليون فرنك أف���ق
ا للحقوق الرقم�ة. و�ض

�
، من أجل مليون

ي األداء 
ي الصناعة، نفذت رابطة فنايض

ض المنفذين، )(AIEتع��ض نقص الدعم الحكو�ي �ض ي الموس��ق والموس�قيني
، و�ي ك�ان إداري لفنايض

را من األزمة، والذي استفاد منه أ���  3منها إ�شاء صندوق للمساعدات الطارئة بق�مة  ؛عدة تداب�ي  ض يورو ألعضائها األشد ت�ض ماليني
ي من النسخ الخاص.  3 100من 

من أجل ز�ادة  %12كما خفضت تكال�فها اإلدار�ة بنسبة   61عضو، ُتمنح أساسا من الدخل المتأيق

                                                
، متاح ع� الرابط: 2021مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنم�ة "افتقار أ��� من نصف سكان أقل البلدان نموا إ� ال�ه��اء"،   56
.2021-july-countries/chart-developed-https://unctad.org/topic/least 

ي لجنوب إف��ق�ا "تحل�ل أثر الموس��ق الح�ة وأما�نها واقتصاد جنوب إف��ق�ا خالل كوف�د  57
 ، متاح ع� الرابط: 2020"، 19-المرصد الثقا�ض

-impact-the-on-report-releases-observatory-cultural-https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/sa
.ectors-music-live-19-covid-of 

، متاح ع� الرابط: 2020ستون،  رولينغ  19-إ� أن أصاب كوف�د -تصبح أ��ب ألبومات ال��يعإي. ال�ت، "كادت ، 58
./973870-19-covid-by-caused-delays-https://www.rollingstone.com/pro/features/album 

 ifpi.org-https://musicresponsecovid.19: انظر  59
"،19أ. غاندرا، "كوف�د  60 ض ض الموس�قيني  : الرابط متاح ع� 2020از�ل، وكالة ال�ب  : جمع�ات ضمان حق المؤلفني
.  musicos-aisautor-direitos-adiantam-associacoes-19-04/covid-https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020 
ض  61 ض الم�حيني ي لحق المؤلف، ال��بو،  19-"التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�د‘ EDGPI (AIE) -إسهام الفنانني ع� النظام اإل�كولو�ب

   edgpi.pdf-cr-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/es/docs/impact. ، متاح ع� الرابط: 2022

https://unctad.org/topic/least-developed-countries/chart-july-2021
https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/sa-cultural-observatory-releases-report-on-the-impact-of-covid-19-live-music-sector
https://www.southafricanculturalobservatory.org.za/article/sa-cultural-observatory-releases-report-on-the-impact-of-covid-19-live-music-sector
https://www.rollingstone.com/pro/features/album-delays-caused-by-covid-19-973870/
https://musicresponsecovid-19.ifpi.org/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-04/covid-19-associacoes-adiantam-direitos-autorais-musicos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-04/covid-19-associacoes-adiantam-direitos-autorais-musicos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-04/covid-19-associacoes-adiantam-direitos-autorais-musicos
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/es/docs/impact-cr-edgpi.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/es/docs/impact-cr-edgpi.pdf
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ا  144األموال المتاحة لألعضاء، ووقعت اتفاق�ة تعاون مع (جمع�ة الضمان المتبادل)، ح�ث تمكن أعضاء الرابطة من تم��ل  وع� م�ش
ا.  ا مختلف�  موس�ق��

 الن�ش  قطاع .3
 

ا ع� قطاع 19-كوف�د  جائحةأثرت  ا كب�ي .  تأث�ي ، و�نفاذ تداب�ي اإلغالق، قطاع أدى إلغاء معارض ال�تب وفعال�ات والن�ش العال�ي الن�ث
ي إيرادات سوق ��ش  62. وتعطل سالسل التور�د العالم�ة، إ� إلحاق خسائر جس�مة بمب�عات الن�ث العالم�ة

در االنخفاض �ض
ُ
وق

ي عام مل�ار  7ال�تب العال�ي بنحو 
نت�جة إغالق متاجر ال�تب، كما تفاقمت القضا�ا القائمة المتعلقة بظهور المنصات  2020ات دوالر �ض

ي شكلت بالفعل تحد�ات لمتاجر ال�تب والمكتبات المستقلة �سبب آثار الجائحة.  ون�ة، والئق واستمر  63الرقم�ة مثل ال�تب اإلل��ق
نت (ال س�ما المؤلفات التعل�م�ة التحول البالغ ال�عة إ� آل�ات التوز�ــــع الرقم� ي االرتفاع، ل�ن حئق المب�عات ع�ب اإلن�ق

نت �ض ة واإلن�ق
ل) لم تعوض سوى جزء من خسائر اإليرادات.  ض �ان الح�اة  64الالزمة للدراسة من الم�ض ى لقطاع الن�ش �ي �ش وما تزال الفعال�ات ال��ب

كما أثر االرتفاع   65الجهد المبذول للتحول إ� الرقمنة قد ال �كون مجد�ا.  للقسط األوفر من الصناعة، ونظرا إللغائها أو تأج�لها، فإن
ا إ� آثار  ي أسعار السلع األساس�ة، الذي ُ�عزى جزئ��

�ن 19-كوف�د  العال�ي �ض ، ونقص الورق والمواد الخام وز�ادة تكال�ف النقل ع� النا�ش
ي جميع أنحاء العالم، ال س�ما أولئك الذين �عتمدون ع� األ�

. �ض  66ساق الماد�ة فقط، و�تعذر عليهم دخول السوق الرق�ي
 

 
ي عائدات كل من المؤلف والنا�ث و 

وأظهر استطالع  67. تؤثر عمل�ات اإللغاء والتأج�ل هذە ع� إصدار عناو�ن جد�دة، ومن ثمَّ تدئف
ض ( ات، هو EWCأجراە مجلس ال�تاب األورو�يني ) أن إلغاء الفعال�ات الح�ة المدفوعة مثل المهرجانات وحلقات القراءة والمحا�ض
ي الواقع، أن والسبب األسا�ي لفقدان الدخل. 

ض الذين شملهم االستطالع واجهوا صع��ات �سبب إلغاء  %77�ض من جميع المؤلفني
ي 

ي  . 68من هذە الحاالت  %90الفعال�ات الح�ة وعدم دفع رسوم اإللغاء �ض
ض 2020 و�ض  13، أق�م معرض واحد فقط لل�تاب من بني

ي جميع أنحاء العالم، وتأجل أ��� من 
ي األصل �ض

ا كان من المخطط إقامتها �ض ا دول�� كما كان الدعم المقدم   69من المعارض.  %50معرض�
تقد�م دعم ما�ي كب�ي  إ� الصناعة دون مستوى التوقعات، و�استثناء حاالت قل�لة، أحجمت العد�د من الحكومات حول العالم عن

ض لعام 70لهذا القطاع.  ا إ� ب�انات مجلس ال�تاب األورو�يني ي أورو�ا بما يناهز الثلث  ،2020واستناد�
انخفضت المنشورات الجد�دة �ض

. عنوان)، مما أدى إ� خفض جذر  -150.000( ي ي التن�ع األديب
ض نت�جة فقدان و  ي غ�ي مسبوق �ض جمني ازداد األمر سوءا لل�تاب والم�ق

ي عا�ي ا
ي من الفعال�ات الح�ة الملغاة �ض

  71. 2021و 2020لدخل المتأيق

                                                
�ن ( 62 : تأث�ي كوف�دIPAالجمع�ة الدول�ة للنا�ش ي

 ، متاح ع� الرابط: 2020ع� صناعة الن�ش العالم�ة"،  19-) "من االستجابة إ� التعا�ض
.report.pdf-plan-action-covid-post-2020/ipa-content/news/news-https://www.internationalpublishers.org/images/aa 

، استجابات الس�اسة وانعكاساتها ع� 19-المون�كا، "تقي�م تأث�ي كوف�دإيزرن�ا، وأ. بي.  63 ي �كة لالتحاد األورويب ي البلدان ال�ش
ع� القطاعات الثقاف�ة واإلبداع�ة �ض

 ، متاح ع� الرابط: 2021منصة العالقات الثقاف�ة الدول�ة للعالقات الثقاف�ة، 
-final-file?file=2021/02/CRP_COVID_ICR_Study-https://www.cultureinexternalrelations.eu/downloader/download
.Public.pdf 

ي الم�دان االقتصادي 64
 ، متاح ع� الرابط: 2020والقطاعات الثقاف�ة واإلبداع�ة،  19-الثقاف�ة: كوف�د الصدمة ،منظمة التعاون والتنم�ة �ض

-sectors-creative-and-cultural-the-and-19-covid-shock-nses/culturerespo-https://www.oecd.org/coronavirus/policy
./08da9e0e 

�ن (  65 : تأث�ي كوف�دIPAالجمع�ة الدول�ة للنا�ش ي
، متاح ع� الرابط: 2020ع� صناعة الن�ش العالم�ة"،  19-) "من االستجابة إ� التعا�ض

.report.pdf-plan-action-covid-post-2020/ipa-content/news/news-https://www.internationalpublishers.org/images/aa 
�ن ( 66 ي �مكن أن �قدمها  مساهمةال) "تؤكد الجمع�ة IPAالجمع�ة الدول�ة للنا�ش ي لجنة حق المؤلف التابعة لل��بو و النا�ش  الئق

ي أثناء جائحة كوف�د ن �ض
"، �ض

publishers-underlines-ipa-blog/1109-news-https://www.internationalpublishers.org/copyright- ، متاح ع� الرابط: 2021
.committee#SCCR41JBENG-copyright-wipo-at-pandemic-covid-during-contribution 

ي الم� 67
 ، متاح ع� الرابط: 2020والقطاعات الثقاف�ة واإلبداع�ة،  19-دان االقتصادي: كوف�دالصدمة الثقاف�ة: منظمة التعاون والتنم�ة �ض

-sectors-creative-and-cultural-the-and-19-covid-shock-esponses/culturer-https://www.oecd.org/coronavirus/policy
./08da9e0e 

؟ تأث�ي جائحة كوف�د ع� أجندة أبحاث إدارة التكنولوج�ا واالبتكار، مجلة دراسات اإلدار�ة،  68  ، متاح ع� الرابط: 2020ج، جورج، وآخرون، ما الذي تغ�ي
.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joms.12634 

ي مواجهة كوف�د  69
 ، متاح ع� الرابط: 2021توقعات األثر االقتصادي"،  19-اليو�سكو "الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة �ض

.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863/PDF/377863eng.pdf.multi 
�ن (  70 : تأث�ي كوف�دIPAالجمع�ة الدول�ة للنا�ش ي

 ، متاح ع� الرابط: 2020"، ع� صناعة الن�ش العالم�ة 19-) "من االستجابة إ� التعا�ض
.ort.pdfrep-plan-action-covid-post-2020/ipa-content/news/news-https://www.internationalpublishers.org/images/aa 

ض ( 72 �ن األورو�يني at-publishing-fee.eu/European-https://fep-: ع� سوق ال�تب"، متاح ع� الرابط 19-) "عواقب أزمة كوف�دFEPاتحاد النا�ش
.of-time-the  

https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
https://www.cultureinexternalrelations.eu/downloader/download-file?file=2021/02/CRP_COVID_ICR_Study-final-Public.pdf
https://www.cultureinexternalrelations.eu/downloader/download-file?file=2021/02/CRP_COVID_ICR_Study-final-Public.pdf
https://www.cultureinexternalrelations.eu/downloader/download-file?file=2021/02/CRP_COVID_ICR_Study-final-Public.pdf
https://www.cultureinexternalrelations.eu/downloader/download-file?file=2021/02/CRP_COVID_ICR_Study-final-Public.pdf
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joms.12634
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joms.12634
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/joms.12634
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863/PDF/377863eng.pdf.multi
https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
https://fep-fee.eu/European-publishing-at-the-time-of
https://fep-fee.eu/European-publishing-at-the-time-of
https://fep-fee.eu/European-publishing-at-the-time-of


 
16 
 

 

 
 

ض  1الشكل   ي أثناءمجاالت فقدان الدخل لل�تاب األورو�يني
 19-جائحة كوف�د �ض

 

 
 

 
 Covid19_11062020.pdf-of-Impact-Economic-Survey-content/uploads/2020/06/EWC-https://europeanwriterscouncil.eu/wpالمصدر:  

 

ي أورو�ااألثر االقتصادي ع� دخل ال�تّ  2الشكل 
ض �ض جمني  اب والم�ق

 

 
 

 Covid19_11062020.pdf-of-Impact-Economic-Survey-content/uploads/2020/06/EWC-https://europeanwriterscouncil.eu/wpالمصدر:  

 

ي جميع أنحاء العالم وع� وجه التحد�د، و 
ي معظم البلدان �ض

 وخ�مة عواقبمن سوق ال�تب  عائف تكبد قطاع الن�ش خسائر بالغة �ض
ي فرضتها الجا

ض و  ئحة. نت�جة القيود الئت �ن األورو�يني ا الستقصاء أجراە اتحاد النا�ش ي نتائج األزمة الصح�ة  �سببت، )(FEPوفق�
 �ض

ي إيرادات سوق ال�تب األورو��ة. 
ي أعلنت فيها الحكومات أظهرت  كما   72خسائر فادحة �ض ض الدول الئق تداب�ي الدراسة فروقات هامة بني

ي ت �وقت. وأثر هذا االختالف ع� أخف وطأة ا قيود طبقتوتلك  إغالق
ي بلدان مثل ألمان�ا و��طال�ا و�سبان�ا، وسوق ال�تب.  تعا�ض

�ض

                                                
ض ( 72 �ن األورو�يني at-publishing-fee.eu/European-https://fep-: ع� سوق ال�تب"، متاح ع� الرابط 19-) "عواقب أزمة كوف�دFEPاتحاد النا�ش
.of-time-the  

https://europeanwriterscouncil.eu/wp-content/uploads/2020/06/EWC-Survey-Economic-Impact-of-Covid19_11062020.pdf
https://europeanwriterscouncil.eu/wp-content/uploads/2020/06/EWC-Survey-Economic-Impact-of-Covid19_11062020.pdf
https://europeanwriterscouncil.eu/wp-content/uploads/2020/06/EWC-Survey-Economic-Impact-of-Covid19_11062020.pdf
https://fep-fee.eu/European-publishing-at-the-time-of
https://fep-fee.eu/European-publishing-at-the-time-of
https://fep-fee.eu/European-publishing-at-the-time-of
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ي أثناء اإلغالق من 
ي أقفلت أبوابها �ض و�ــــج، %95% إ� 75انخفضت مب�عات متاجر ال�تب الئق ، أما البلدان، مثل فنلندا والس��د وال�ض

ي ظلت فيها هذە المتاجر مفتوحة، فقد انخفضت مب� ي األشهر األو� من الجائحة.  % 50إ�  30 عات ال�تب منالئق
�ش�ي نتائج و  73�ض

نت، إال أنها لم تكن بإ� أنه  أ�ضا  الدراسة ي المب�عات ع�ب اإلن�ت
ة �ف ي ع� الرغم من ال��ادة ال�ب�ي

ي لتع��ض الخسارة �ف
القدر ال�ا�ف

ي سوق ال�تب اآلسي��ة، ال س�ما نتائج مهمة كان لعواقب الجائحة كما    يرادات مب�عات هذە المتاجر. إ
ا �ف ي  أ�ض�

.  �ف ف حققت و  الصني
ي لها منذ  ا، إذ لم تن�ش  20صناعة ال�تاب أول نمو سلئب ي النصف  %20عام�

ة والمتوسطة الحجم أي كتب �ض كات ال�تب الصغ�ي من �ش
ي 2020األول من عام 

كات.  %60، وتضاءلت التدفقات النقد�ة �ض  Beijingاء أجرته عالوة ع� ذلك، أظهر استقص 74من ال�ش
OpenBook  ي النصف األول من عام

ي المب�عات �ض
ي �ض ، فإنه ما 2020بالمقارنة مع عام  2021أنه ع� الرغم من حدوث نمو إ�جايب

 2019.75يزال متدن�ا بالمقارنة مع أداء عام 
 

ي ا
ض �ض ي البلدان األخرى، ع� سب�ل المثال، كما يتبني

�ن لوال�ات المتحدة. وفقا ل�ن الوضع �ختلف ع� ما يبدو �ض لب�انات جمع�ة النا�ش
ض ( ي  ارتفعت) AAPاألم��كيني

ع�  76، ولم تكن هناك حاالت إفالس ضخمة. 2019مب�عات بالمقارنة مع  2020المب�عات التجار�ة �ض
ي نها�ة أ�ت��ر  %2.3وجه التحد�د، زادت مب�عات دور ��ش مواد التعل�م العا�ي بنسبة 

 %10.9نخفاض قدرە بالمقارنة مع ا 2020�ض
ي 

ا�ات طوال عا�ي 2019�ض ، وز�ادة الخدمات الرقم�ة واالش�ق ي التعلم الرق�ي
 2021.77و 2020، �سبب االستثمارات ط��لة األمد �ض

 ). 3(انظر الشكل  كما ارتفعت مب�عات ال�تب التجار�ة
 

ي  3الشكل 
ي الوال�ات المتحدة ال��ــع السن��ة �ض

ض من جائحة كوف�د2019مكاسب قطاع ��ش ال�تب التجار�ة �ض  . 2021و 2020، 19-، وخالل أول عامني

 

 
 

 covid19/-2021-in-ntperce-2-12-gained-industry-publishing-states-united-the-statshot-https://publishingperspectives.com/2022/01/aapالمصدر:  

 

ا بالجائحة.  جمون تأثرا كب�ي عون  كما تأثر الم�ت ي ظروف تحفها المخاطر، وكانوا ��ش
جمون �عملون بالفعل �ض قبل الجائحة، كان الم�ق

ي 
�ن �ض ، واالفتقار إ� قواعد لألجور ال�ث�ي ي ترجمة ال�تب قبل استالم أي أجر، وتركت حالة عدم الت�قن �شأن عقد العمل التا�ي

 وضع �ض
جمون إ� العثور ع� وظائف جانب�ة أخرى لمواصلة الع�ش. عالوة ع� و  78دخل هش ع� نحو دائم.   أنه �سببلذلك، �ضطر الم�ق

                                                
 المرجع نفسه.   73
 ، متاح ع� ال��ط: 2021ع� صناعة الن�ش الصين�ة"  "نيت�ش بابلك ه�لث إ�مرجن�ي كول�كشن"، 19-"ك�ف أثر كوف�د كانج،دي. رن، وزد.   74
./https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8294607 

. أندرسون، "آثار ا  75 ي سب�كت�ف "،  2021لجائحة تثقل كاهل النصف األول من عام يب ، ببل�شينغ ب�ي ض ي الصني
 ، متاح ع� الرابط: 2021�ض

-half-first-2021s-in-market-chinas-on-weigh-effects-https://publishingperspectives.com/2021/08/pandemic
./covid19 

. جورن، وآخرون، "كوف�د  76 اتو��ش ال�تب:  19 -�ي  : ، متاح ع� الرابطPublishing Research Quarterly "2021 " 2021ورؤى عام  تأث�ي
.z.pdf-09791-021-https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12109 

 .المرجع نفسه  77
ض ( 78 ي 19-) "التأث�ي االقتصادي ل�وف�دEWCمجلس ال�تاب األورو�يني ي قطاع ال�تب األورويب

ض �ض جمني  ، متاح ع� الرابط: 2020"، 2020ع� ال�تاب والم�ق
-of-Impact-Economic-Survey-content/uploads/2020/06/EWC-https://europeanwriterscouncil.eu/wp
._11062020.pdfCovid19 

https://publishingperspectives.com/2022/01/aap-statshot-the-united-states-publishing-industry-gained-12-2-percent-in-2021-covid19/
https://publishingperspectives.com/2022/01/aap-statshot-the-united-states-publishing-industry-gained-12-2-percent-in-2021-covid19/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8294607/
https://publishingperspectives.com/2021/08/pandemic-effects-weigh-on-chinas-market-in-2021s-first-half-covid19/
https://publishingperspectives.com/2021/08/pandemic-effects-weigh-on-chinas-market-in-2021s-first-half-covid19/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12109-021-09791-z.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12109-021-09791-z.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12109-021-09791-z.pdf
https://europeanwriterscouncil.eu/wp-content/uploads/2020/06/EWC-Survey-Economic-Impact-of-Covid19_11062020.pdf
https://europeanwriterscouncil.eu/wp-content/uploads/2020/06/EWC-Survey-Economic-Impact-of-Covid19_11062020.pdf
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ي أواخر  19-الموجة الثان�ة من كوف�د
ي اندلعت �ض ون برامجهم وتقل�ص 2021وأوائل  2020الئق ، كان من المتوقع أن يؤجل النا�ش

اء عدد أقل من ال جمات، ور�ما تخف�ض احجمها، و�ش ووفقا الستقصاء مجلس  . لرسوم ومهام التح��ر بوجه عامحقوق األجنب�ة لل�ق
ض أبلغت  جمةمن مؤسسات  %66ال�ّتاب األورو�يني المشاركة عن خسائر، وتوقعت الم��د من الخسائر �سبب قلة عدد من العقود  ال�ق

 79الجد�دة. 
 

نت وع� الرغم من استمرار ه�منة ال�تب المطبوعة،  كات تحول القطاع نحو التجارة الرقم�ة وع�ب اإلن�ق من أجل است�عاب إغالق ال�ش
ون لالتجاهات الرقم�ة المختلفة، . ومعارض محو األم�ة ،والمناسبات التثق�ف�ة ،التقل�د�ة ، استجاب النا�ث وع� الصع�د العال�ي

ون�ة، وال�تب الصوت�ة، وال�تب  ــع منتجاتهم لتشمل ال�تب اإلل��ت التفاعل�ة. غ�ي أن األمر لم �كن ع� هذا النحو مع جميع بتن��ــ
�ن.  ي بعض أسواق الن�ش الم تحظ هذە األ�ساق الرقم�ة إذ  النا�ث

ي �سبب قلة  لناشئة المنخفضة والمتوسطة الدخل�ض
بالقبول ال�ا�ض

ون�ة.  ي التجارة اإلل��ق
ي مستوى الثقة �ض

ي وسائل الدفع الرقم�ة، وتديض
االعتماد  أنعالوة ع�  80انتشار األجهزة المحمولة، والقصور �ض

ن ع� األسال�ب الرقم�ة  ي إسبان�ا، أفاد مركز حقوق االستنساخ (اق�ق
ة ال�تب ) أن مستوى قرصنCEDROب��ادة القرصنة الرقم�ة. �ض

ون�ة قد ارتفع إ� ثالثة أضعاف.  قناة تواصل اجتما�ي ع� مجموعات تل�جرام أو وا�س آب أو ف�س  100تم حظر أ��� من و اإلل��ق
�ن ( 81بوك لتبادلها محتوى من ال�تب أو الجرائد أو المجالت دون موافقة أو حقوق مل��ة.  ) بأن IPAوأفادت الجمع�ة الدول�ة للنا�ش

�ن والمؤ  ي أم��كا الالتين�ة وأف��ق�ا أخروا التحول إ� ال�تب الرقم�ة خوفا من أن تدمر القرصنة عائداتهم واستثماراتهم. النا�ش
ض �ض  82لفني

�ا أنه ع� الرغم من تدخالت سلطات حق المؤلف الوطن�ة إلنفاذ القانون، و  ع� وجه التحد�د، تف�د التقار�ر الواردة من كين�ا ون�ج�ي
�ن ، ح�ث ُتباع ال�تب  تتعرض عائدات النا�ش نت ووسائل التواصل االجتما�ي ض لل�قة بصورة منهج�ة ع�ب منصات اإلن�ق والمؤلفني

ي ذلك النسخ الماد�ة منها. 
ي الطلب ع� ال�تب المدرس�ة  83المقرصنة، بما �ض

ا االنخفاض الفوري �ض ي مناطق أخرى، أدى أ�ض�
و�ض

ي الصع��ات ا تفاقمالمطبوعة لمؤسسات التعل�م العا�ي إ� 
ي قطاع التعل�م. ع� سب�ل المثال، �ض

�ن �ض ة ط��لة للنا�ش لقائمة منذ ف�ق
ي أغسطس 

ف�س ،2020الوال�ات المتحدة، �ض التصن�فات االئتمان�ة  "Moody Investor Service" خفضت مودي انفستور س�ي
ي ما�جرو ه�ل كئق نينج "McGraw Hill" ل�ش ، وهو أديض تصن�ف Caa2إ�  B3 من "Cengage Learning Inc" وسينجاج ل�ي

سون كة ب�ي ي سداد الديون، كما سبق أن خفضت تصن�ف سندات �ش
ا، دون تأخر فع�ي �ض إ� حافة  "Pearson Plc" ممكن تق��ب�

  84السندات عال�ة المخاطر. 
 
ون�ة، ما يزال موردو خدمات المكتبات يواجهون و  ي يوليو و صع��ات. حئت مع ز�ادة استخدام ال�تب اإلل��ت

غلقت  2020�ض
�
أ

DawsonEra،ون�ة �ة قاس�ة ل�س للمكتبات األ�اد�م�ة فحسب، و�نما  85، و�ي جزء من منصة داوسون لل�تب اإلل��ق وكانت �ض
ض الذين تعاقدوا مع المنصة الستضافة محتواهم.  �ن الفرنكوفونيني إ� تعذر الوصول اإلغالق  هذا  قد أدىو  86تحد�دا للعد�د من النا�ش

ي تواجه المنصات  مكن منصات أخرى من استضافتها. المنصة قبل أن تت إ� قدر كب�ي من محت��ات ي هذە المشكالت الئق
وقد تف�ض

اخ�ص.  ن من الوصول إ� المواد أو فقدها عدم التمك إ� ،  حئق و�ن كانت المكتبات قد دفعت رسوم ال�ق ص الخ�ارات تقلو�التا�ي
�ة.  ض  الرقم�ة المتاحة للمواد بلغات أخرى غ�ي اإلنجل�ي

  

                                                
 المرجع نفسه.   79
�ن ( 80 : تأث�ي كوف�دIPAالجمع�ة الدول�ة للنا�ش ي

 ، متاح ع� الرابط: 2020ع� صناعة الن�ش العالم�ة"،  19-) "من االستجابة إ� التعا�ض
.report.pdf-plan-action-covid-post-2020/ipa-content/news/news-https://www.internationalpublishers.org/images/aa 

ض  التأث�ي االقتصادي لـ كوف�د "عام واحد من األزمة":   81 ي قطاع ال�تب األ19-مجلس ال�ّتاب األورو�يني
ض �ض جمني ي ع� ال�تاب والم�ق ، 2020"، 2020 -2020ورويب

CRISIS_EWC-OF-YEAR-content/uploads/2021/11/ONE-https://europeanwriterscouncil.eu/wp- :متاح ع� الرابط
._FINAL021121.pdfSURVEY 

�ن (  82 ي �مكن أن �قدمها  مساهمةالتؤكد الجمع�ة  ) "IPAالجمع�ة الدول�ة للنا�ش ي لجنة حق المؤلف التابعة لل��بو و النا�ش  الئق
ي أثناء جائحة كوف�د ن �ض

"، �ض
publishers-derlinesun-ipa-blog/1109-news-https://www.internationalpublishers.org/copyright- ، متاح ع� الرابط: 2021

.committee#SCCR41JBENG-copyright-wipo-at-pandemic-covid-during-contribution 
�ن ( 83 ي �مكن أن �قدمها  مساهمةالتؤكد الجمع�ة  ) "IPAالجمع�ة الدول�ة للنا�ش ي لجنة حق المؤلف التابعة لل��بو و النا�ش  الئق

ي أثناء جائحة كوف�د ن �ض
"، �ض

publishers-underlines-ipa-blog/1109-news-https://www.internationalpublishers.org/copyright- ابط: ، متاح ع� الر 2021
.committee#SCCR41JBENG-copyright-wipo-at-pandemic-covid-during-contribution 

. ما�لروي، "كوف�د 84 ي
ات والرؤى لعام 19-ج.غور�ن & يق  :الرابط متاح ع� 2021 ،2021" و��ش ال�تب: التأث�ي

z-09791-021-https://link.springer.com/article/10.1007/s12109 
ون�ة،   85  : ، متاح ع� الرابط2020بروك��ست "الحفاظ ع� الوصول إ� منصة داوسون لل�تب اإلل��ق
./Ebooks-Dawson-to-Access-https://about.proquest.com/en/blog/2020/Preserving 

ي لحق  19-االتحاد الدو�ي لجمع�ات ومؤسسات المكتبات (اإلفال) "التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�د   86 ع� النظام اإل�كولو�ب
 https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ifla.pdf. ، متاح ع� الرابط: 2022المؤلف، ال��بو، 

https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
https://europeanwriterscouncil.eu/wp-content/uploads/2021/11/ONE-YEAR-OF-CRISIS_EWC-SURVEY_FINAL021121.pdf
https://europeanwriterscouncil.eu/wp-content/uploads/2021/11/ONE-YEAR-OF-CRISIS_EWC-SURVEY_FINAL021121.pdf
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-021-09791-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-021-09791-z
https://link.springer.com/article/10.1007/s12109-021-09791-z
https://about.proquest.com/en/blog/2020/Preserving-Access-to-Dawson-Ebooks/
https://about.proquest.com/en/blog/2020/Preserving-Access-to-Dawson-Ebooks/
https://about.proquest.com/en/blog/2020/Preserving-Access-to-Dawson-Ebooks/
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ifla.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ifla.pdf
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ي جميع أنحاء العالم خطوات لتوف�ي وصول المؤسسات التعل�م�ة و�سبب الجائحة

، اتخذ العد�د من أصحاب الحقوق �ف
ي أب��ل  وعامة الناس مجانا إ� محتواهم.  والمكتبات والمؤسسات البحث�ة

، و�دعم من العد�د من 2020ع� سب�ل المثال، �ض
�ن، تمكنت  كاء النا�ش ي ال تتوفر من توف�ي  Research4Lifeال�ش  ط��قة أخرى للوصول إ� المحتوى القد�م، والملفات االحت�اط�ة الئق

ي المكتبات، وهو ما �دعم ع� نحو فعال أولئك الذين لم يتمكنوا من الوصول إ� المكتبات 
ي صورة ورق�ة أو �ض

ض إال �ض للمستخدمني
ي إطار التصدي للجائحة، أتاحت الراب 87�سبب تداب�ي اإلغالق. 

) STMطة الدول�ة لدور الن�ش العلم�ة والتقن�ة والطب�ة (و�المثل، �ض
عالوة ع� ذلك، تعاونت الرابطة مع  88مورد.  32,000الوصول ��عا إ� طائفة واسعة من البحوث المهمة، مما وفر أ��� من 

�ن للتع��ف  برمت اتفاق�ات لضمان توفر الموارد بأ�ساق  بك�ف�ةالنا�ث
�
 استخدام الموارد وتحسينها، وأ

�
ن من تحل�ل اآللة تمك

ي جميع أنحاء العالم الوصول مجانا إ� المعلومات المتعلقة كوف�د و�عادة استخدامها. 
�ن �ض ي ضوء إتاحة النا�ش

-إضافة إ� ذلك، و�ض
 89) صفحة موارد تتناول ب�سهاب إتاحة هذە المواد للجميع. CCC، أ�شأ مركز ترخ�ص حق المؤلف (19

 
ون، ومنظمات اإلدارة الجماع�ة الوصول الم��  وع� مدى  ف يوفر المؤلفون، والنا�ث اخ�ص الممتدة ، أ��� من عامني وال�ت

 . ي الغالب االنضمام إ� المبادرات الرام�ة إ� تقد�م تراخ�ص مجان�ة أو  لالستخدام الرق�ي
ض �ختارون �ض وع� الرغم من أن المؤلفني

ي الوقت الراهن. ه عام، فإنهم ما يزالون �عابأسعار مخفضة لدعم الطالب والجمهور بوج
أبلغ مجلس ال�تاب وقد  نون من األزمة �ض

ي عا�ي 
ض �ض اوح من  2021و 2020األورو�يني ض ي�ق ض المتفرغني ي دخل المؤلفني

واستجابة لذلك، ركزت  90. %60-50أن متوسط الخسارة �ض
ي (  91مؤلف ونقله. ) �شأن حق ال2019/790بعض البلدان ع� تنف�ذ توج�ه االتحاد األورويب

 
ي المجتمع.  

ا الستقصاء كان إلغالق متاجر ال�تب تأث�ي ع� نوع�ة الح�اة، مما �دل ع� أهم�ة هذە المتاجر �ف ي كندا،  وفق�
جري �ض

�
أ

ي المجتمع متاجر 
وري أن �كون �ض ض أنه من ال�ض ة كنديني ماد�ة لل�تب يرتادها الناس، حئق و�ن تقلصت  يرى حوا�ي ثمان�ة من كل ع�ش

ي النصف األول من عام  92ال��ارات �سبب القيود ال��ائ�ة. 
ي الواقع، أنه �ض

، و %57، أبلغ 2021و�ض ض من  %63من جميع المستجيبني
�ن أنه توجد مكتبة فعل�ة بالقرب منهم، وأشار  ي أوقات  %24المش�ق

منهم أن السبب الرئ��ي ل��ارتها هو البحث عن ال�تب �ض
 93فراغهم. 

 
ا ف�ما يتعلق باتجاهات او  �ن الدول�ة  الستقصاء أجرتهلقراءة، وفق� ي حوا�ي ، )(IPAجمع�ة النا�ش

من  % 60ارتفعت معدالت القراءة �ف
ي شملها 

ي القراءة.  وتزا�د استخدامعام أثناء الجائحة،  بوجه االستقصاءالبلدان الئت
ي الق��ة أحد العوامل  94 األ�ساق الرقم�ة �ف الئق

ي 
ي هذا االتجاە هو ثقافة القراءة �ض

وسائط البث والوسائط االجتماع�ة وألعاب الف�ديو والتلف��ون لجذب انتباە  البلد، وتنافستؤثر �ض
نتإمكان�ة القراء، فضً� عن  والبن�ة التحت�ة للتوص�ل الرق�ي للمحتوى. وقد أحدث التوجه نحو القراءة الرقم�ة  ،الوصول إ� اإلن�ق

�ن وتوز�عهم وقراراتهم التشغ�ل�ة نظرا الستمرار الجائحة، ما يزال من غ�ي الواضح ما إذا كان هذا التو  ي منتجات النا�ش
ا �ض ا كب�ي جه تغي�ي

 نحو القراءة الرقم�ة س�ستمر بعد الجائحة أم ال. 
 

. لم و ي واجهت قطاع الن�ث
 أهم�ةأبرزت  19-أن جائحة كوف�د ومن الواضح تكن الرقمنة �ي الحل الوح�د لمعظم التحد�ات الئت

ي نموذج 
ات�ج�ات التقل�د�ة  المنظمات، ودمجها لتحقيق أوجه التآزر  عملاستخدام األدوات الرقم�ة، و�دراجها �ض مع األدوات واالس�ق

ي  �شأت، لذا  المستخدمة قبل وق�ع الجائحة. 
ة لقيود اإلغالق، وقد تؤدي   القطاعنماذج أعمال جد�دة ومبتكرة �ف كنت�جة مبا�ث

ات إ�جاب�ة ع� المدى المتوسط إ� الط��ل.  طلقت منصة  إ� تغي�ي
�
ي الممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة، أ

 Bookshop.orgو�ض
ي المستقل.  نت بهدف حما�ة المجتمع األديب اض�ة لمتجرها ع�  ع� اإلن�ق �سمح المنصة لمتاجر ال�تب المستقلة بوضع واجهة اف�ق

الموقع، وتتو� المنصة إدارة كل من خدمة العمالء والشحن. ومع ذلك، تحصل المتاجر المستقلة ع� هامش ال��ــح كامال من كل 

                                                
ي للنتائج ر : التق��esearch4Life 2020Rاستعراض المستخدم " إس هار�س، و�ف ن��غو  87

 النهايئ
inasp،2021  ،متاح ع� الرابط : ./emergency-19-covid-responded-https://www.research4life.org/blog/research4life 

ي "التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�د  88
ي المواد العلم�ة والتقن�ة والطب�ة �ض ي  19-مشاركة الرابطة الدول�ة لنا�ش ع� النظام اإل�كولو�ب

ecosystems-cr-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact- ، متاح ع� الرابط: 2022لحق المؤلف، ال��بو، 
.publishers.pdf-medical-and-technical-scientific-of-association-international 

 .المرجع نفسه  89
ض (  90 ي  19-) "التأث�ي االقتصادي ل�وف�دEWCمجلس ال�تاب األورو�يني ي قطاع ال�تب األورويب

ض �ض جمني  ، متاح ع� الرابط: 2020"، 2020ع� ال�تاب والم�ق
-of-Impact-Economic-Survey-content/uploads/2020/06/EWC-https://europeanwriterscouncil.eu/wp
.Covid19_11062020.pdf 

ض التأث�ي االقتصادي ل�وف�د "عام واحد من األزمة":   91 ي قطاع ال�تب  19-مجلس ال�تاب األورو�يني
ض �ض جمني ي ع� ال�ّتاب والم�ق ، 2020"، 2020 -2020األورويب

CRISIS_EWC-OF-YEAR-content/uploads/2021/11/ONE-https://europeanwriterscouncil.eu/wp- :متاح ع� الرابط
.EY_FINAL021121.pdfSURV 

اء ال�تب" 92 غ "تأث�ي كوف�د ع� �ش  ، متاح ع� الرابط: 2021بوك نت، كندا،  إس. هيتشب�ي
.buying-book-on-covid-of-impact-https://www.booknetcanada.ca/blog/2021/10/12/the 

 المرجع نفسه.   93
: تأث�ي كوف�د 94 ي

�ن "من االستجابة إ� التعا�ض  ، متاح ع� الرابط: 2020ع� صناعة الن�ش العالم�ة"،  19-الجمع�ة الدول�ة للنا�ش
.report.pdf-plan-action-covid-post-2020/ipa-content/news/news-https://www.internationalpublishers.org/images/aa 

https://www.research4life.org/blog/research4life-responded-covid-19-emergency/
https://www.research4life.org/blog/research4life-responded-covid-19-emergency/
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://europeanwriterscouncil.eu/wp-content/uploads/2020/06/EWC-Survey-Economic-Impact-of-Covid19_11062020.pdf
https://europeanwriterscouncil.eu/wp-content/uploads/2020/06/EWC-Survey-Economic-Impact-of-Covid19_11062020.pdf
https://europeanwriterscouncil.eu/wp-content/uploads/2021/11/ONE-YEAR-OF-CRISIS_EWC-SURVEY_FINAL021121.pdf
https://europeanwriterscouncil.eu/wp-content/uploads/2021/11/ONE-YEAR-OF-CRISIS_EWC-SURVEY_FINAL021121.pdf
https://www.booknetcanada.ca/blog/2021/10/12/the-impact-of-covid-on-book-buying
https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
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ي جمي %30عمل�ة بيع (
ض حققت متاجر ال�تب المستقلة �ض ع أنحاء الوال�ات المتحدة أر�احا من سعر التغط�ة) منذ ذلك الحني

كةك  95دوالر. مليون  11.5تتجاوز  ، " Book Bunk" ما تك�فت المكتبات مع الوضع. تعمل �ش ي ويب ي ن�ي
ع� ترم�م المكتبات العامة �ض

ي إدارة المجموعات و��شاء فهارس 
ي المدينة، من جهة عن ط��ق تطبيق التكنولوج�ا للتحكم �ض

ون�ة�ض ر فتو  رى، ومن جهة أخإل��ق
ي نظام  96التدر�ب ع� المهارات الرقم�ة ألمناء المكتبات ومستخد�ي المكتبات. 

ي بار�س، أطلقت مكتبة شكسب�ي أند كومبايض
و�ض

ي نوادي ال�تب. عض��ة �قدم مجموعة من المزا�ا المتنوعة، مثل اخت�ارات ال�تب المنسقة، و�م
واستقطب  كان�ات المشاركة �ض

ض من جم   97يع أنحاء العالم، وسارت مكتبات مستقلة أخرى ع� المنوال نفسه نحو النجاح. النظام ال�ث�ي من الداعمني
 

�ن ونفذ  اوح من الضغط ع� حكوماتهم من 19-تداب�ي مختلفة للتصدي ل�وف�د )IPA( العد�د من أعضاء الجمع�ة الدول�ة للنا�ش ، ت�ق
ي األعمال التجار�ة، و�ناء القدرات، 

نت، فضال عن المساعدة �ض ، إ� توف�ي موارد الدعم والتدر�ب ع�ب اإلن�ق ض أجل تنف�ذ برامج التحف�ي
ض تدر� �ن اإلندون�سيني ون�ة ومب�عاتها، ودعم األقران. ع� سب�ل المثال، قدمت جمع�ة النا�ش نت ع� تط��ر ال�تب اإلل��ق ا ع�ب اإلن�ق ب�

نت، مثل توك���د�ا  ا�ة مع العد�د من األسواق ع� اإلن�ق نت، كما عقدت �ش ي م�،  98وجوجل.  و�وكاالباكوالتس��ق ع�ب اإلن�ق
و�ض

ض ع� دعم مكتبات وزارة ال �ن الم��ني ض لل�تاب، حصلت جمع�ة النا�ش ض رئ�سيني ثقافة، والهيئة العامة لقصور عقب إلغاء معرضني
اء ال�تب إ� دعم أعضائها.  ان�ة المخصصة ل�ش ض  99الثقافة لتوج�ه جزء كب�ي من الم�ي

 
ي جميع أنحاء العالم خطوات لت�س�ي وصول وف�ما يتعلق بآثار 

حقوق المل��ة الفك��ة، اتخذ العد�د من أصحاب الحقوق �ف
ع� سب�ل المثال، يتضمن المحتوى  نتاجهم مجانا. إة وعامة الناس إ� المؤسسات التعل�م�ة والمكتبات والمؤسسات البحث�

ي ال
ون�ة.  مجايض وع� الرغم من هذە الجهود، فقد هددت بعض التطورات بتق��ض حق  100النصوص التعل�م�ة وال�تب اإلل��ق

، وأصحاب حق المؤلف ومصالحهم أثناء الجائحة.  ض و�ــــج للتعدي ع� حق المؤلف،  101المؤلفني ع� وجه التحد�د، تناولت تقار�ر ال�ق
�ن ض والنا�ش وع والمتعمد لالستثمارات الفك��ة والمال�ة للمؤلفني ي بعض البلدان،  ، وتجاهل قانون حق المؤلف. واالستغالل غ�ي الم�ش

و�ض
ض مشار�ــــع الرقمنة الجما ا لتمكني ي التعدي رفضت المكتبات الوطن�ة وصانعو الس�اسات عروض�

ض التعاون �ض ع�ة غ�ي الم�ح بها، رافضني
 102ع� حق المؤلف. 

 المرئ�ة الفنونقطاع  .4
 

ي جميع أنحاء العالم. 
المرئ�ة  الفنونإ� أن قطاع  EYأشارت دراسة أجرتها و  كانت آثار الجائحة ع� قطاع الفنون المرئ�ة ملموسة �ف

ي تكبد خسارة قدرها  ي إجما�ي مب�عات % 38األورويب
أفادت دراسة تناولت تأث�ي و  103مل�ار يورو).  - 53( 2019بالمقارنة مع  2020  �ض

ي إف��ق�ا (19-كوف�د
 )%36)؛ والممل�ة المتحدة (%38)؛ وألمان�ا و�سبان�ا (% 42ع� قطاع المعارض الفن�ة أن المعارض المقامة �ض

ي مناطق أم��كا الجن���ة والوس�، �ش�ي التقديرات إ�  104بالمقارنة مع أي مكان آخر.  عملها  �ي األ��� عرضة لقل�ل حجم ف��ق
و�ض

                                                
ي مواجهة كوف�د 95

، متاح ع� الرابط: 2021توقعات األثر االقتصادي"،  19-اليو�سكو "الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة �ض
.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863/PDF/377863eng.pdf.multi 

 المرجع نفسه.   96
 المرجع نفسه.  97
�ن (  98 : تأث�ي IPAالجمع�ة الدول�ة للنا�ش ي

 ، متاح ع� الرابط: 2020ع� صناعة الن�ش العالم�ة"،  19-كوف�د  ) "من االستجابة إ� التعا�ض
.report.pdf-plan-action-covid-post-020/ipa2-content/news/news-https://www.internationalpublishers.org/images/aa 

 .المرجع نفسه  99
 ، متاح ع� الرابط: 2020"، ال��بو، 19-إف. غري، "المل��ة الفك��ة واالبتكار والوصول وكوف�د 100

.gazine/en/2020/02/article_0002.htmlhttps://www.wipo.int/wipo_ma 
�ن (  101 ي �مكن أن �قدمها  مساهمةالتؤكد الجمع�ة  ) "IPAالجمع�ة الدول�ة للنا�ش ي لجنة حق المؤلف التابعة لل��بو و النا�ش  الئق

ي أثناء جائحة كوف�د ن �ض
"، �ض

publishers-derlinesun-ipa-blog/1109-news-https://www.internationalpublishers.org/copyright- ، متاح ع� الرابط: 2021
.committee#SCCR41JBENG-copyright-wipo-at-pandemic-covid-during-contribution 

"، متاح ع� الرابط:  102 ض ر بالمؤلفني نت يواصل الحاق ال�ض https://copyrightalliance.org/trending- تحالف  حق المؤلف "أرش�ف اإلن�ق
/authors-harms-archive-topics/internet ، ي

�ن" من االستجابة إ� التعا�ض ع� صناعة الن�ش العالم�ة"،  19-تأث�ي كوف�د  -"الجمع�ة الدول�ة للنا�ش
covid-post-2020/ipa-content/news/news-https://www.internationalpublishers.org/images/aa-: ، متاح ع� الرابط2020

report.pdf-plan-action 
ي   103

م�ت، وآخرون، "إعادة بناء أورو�ا، االقتصاد الثقا�ض  ، متاح ع� الرابط: 2021" إر�ست و�ونغ، 19-واإلبدا�ي قبل و�عد أزمة كوف�د إم. ل�ي
.ae.pdfeurope.eu/_files/ugd/4b2ba2_1ca8a0803d8b4ced9d2b683db60c18-https://www.rebuilding 

ي إس، 2022ج. ما�اندرو، "سوق الفن  104  ، متاح ع� الرابط: 2022" آرت بازل و�و يب
.https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/The_Art_Market_2022.pdf 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863/PDF/377863eng.pdf.multi
https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/02/article_0002.html
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://copyrightalliance.org/trending-topics/internet-archive-harms-authors/
https://copyrightalliance.org/trending-topics/internet-archive-harms-authors/
https://copyrightalliance.org/trending-topics/internet-archive-harms-authors/
https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
https://www.internationalpublishers.org/images/aa-content/news/news-2020/ipa-post-covid-action-plan-report.pdf
https://www.rebuilding-europe.eu/_files/ugd/4b2ba2_1ca8a0803d8b4ced9d2b683db60c18ae.pdf
https://d2u3kfwd92fzu7.cloudfront.net/The_Art_Market_2022.pdf
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ي عام  %80من المنظمات الحرف�ة إ� أ��� من  %53إيرادات  انخفاض
كما توصل استقصاء للصناعة ا إ� أن المعارض   2020.105�ض

ي فر�سا تعرضت لخسائر بلغت 
ي من عام  84الفن�ة �ض

ي ال��ــع الثايض
 2020.106مليون يورو �ض

 
ي نجمت عن الجائحة، ال س�ما إغالق المعارض الفن�ة والمتاحف ودور المزادات. تأثرت اوقد 

 لفنون المرئ�ة �شدة باإلجراءات الئت
ة والمعارض والبينال�ات، فقد أثرت القيود المفروضة ع� السفر وع� و  ا إ� اعتماد القطاع إ� حد كب�ي ع� الفعال�ات ال�ب�ي نظر�

ي ذي الصلة. وتبعا لذلك  �سببالتجمعات االجتماع�ة  ي الدو�ي وع� النظام البيئئ
ا سلب�ا عم�قا ع� سوق الفن المريئ الجائحة تأث�ي

ا، فقد فقدوا إمكان�ة حصولهم ع� دخل من عرض أعمالهم أو ب�عها و�عادة ب�عها.  ي هذا المجال تأثرا كب�ي
 107تأثر الفنانون �ض

ض للفنون المرئ�  ض األورو�يني ا لرابطة الفنانني ي )(EVAة ووفق�
ي أورو�ا �ض

ت الخسائر المال�ة المسجلة �ض ض ع� التخ�ي  2020، أج�ب الفنانني
ي ع� مجرد الهوا�ة.   108عن مهنتهم الفن�ة سع�ا وراء مصادر بد�لة للدخل، واقت� �شاطهم الفئض

 
ي تكبدتها الجمع�ات الفن Americans for the Artsأ�دت دراسة أجرتها منظمة و  �ة والثقاف�ة األم��ك�ة غ�ي أن الخسارة المال�ة الئق

ي يوليو  17.97الهادفة لل��ــح بلغت حوا�ي 
ي أب��ل 2021109مل�ار دوالر �ض

ي 0212. و�ض
ض �ض وظ�فة، وع�  959 000 ، تم ���ــــح العاملني

ي مجال الفن بحلول يناير 
ي الوظائف �ض

ي أب��ل  1.2(من  2022الرغم من حدوث ز�ادة طف�فة �ض
ن مليو  2.1إ�  2020مليون دوالر �ض

ي يناير 
ا 2022دوالر �ض  Americans forتوصل االستقصاء الذي أجرته و . 110قبل الجائحةعل�ه كان   عما )، فإن الرقم ما يزال منخفض�

the Arts  ي أب��ل
ي تتكبدها الصناعة اإلبداع�ة.  2021�ض ة الئق إ� أن إغالق األما�ن الثقاف�ة والفن�ة هو السبب الرئ��ي للخسارة ال�ب�ي
ي تحتاج ع� كما أفاد است فيه�ة والتسل�ة �ي من الصناعات الئق قصاء أجراە مكتب التعداد بالوال�ات المتحدة أن الصناعات الفن�ة وال�ق

ي من الجائحة. 
ض  111األرجح إ� أ��� من ستة أشهر للتعا�ض ض والملحنني و�ش�ي األرقام الصادرة عن االتحاد الدو�ي لجمع�ات المؤلفني

)CISAC ي جميع أنحاء العالم ز�ادة قدرها ) إ� أن قطاع الفنون
ض  %19.9المرئ�ة شهد �ض ة ما بني ي الف�ق

ي تحص�ل إتاوات حق المؤلف �ض
�ض

ض 2014-2018 ة ما بني ي الف�ق
انخفض تحص�ل إتاوات الفنون المرئ�ة وقد . %18.4بنسبة  2018-2017، ل�نها تراجعت بالفعل �ض

ي عام نا
ة كانت م2019خفاضا طف�فا �ض ي ، ل�ن الخسائر ال�ب�ي

ي  ات، ال س�ما مع توقف إتاو 2020 عام توقعة �ض حق إعادة البيع الئق
ي الفنون المرئ�ة. 

ض من كسب حصة من 112تدفعها صاالت العرض ودور المزادات لفنايض ومن شأن حق إعادة البيع أن �مكن الفنانني
ا للفن  ان عند إعادة بيع أعماله. العائدات عندما ُتع�د دور المزادات والمعارض بيع أعمالهم، وهو ما �مثل دخً� هام�

 
ي القطاع الرق�ي دون مستوى دخلهم و

ي الفنون المرئ�ة �ف
 خارجف�ما يتعلق بالتحول إ� التكنولوج�ا الرقم�ة، تظل أجور فنائف

ات الجائحة.  نت، مما جعلهم عرضة بوجه خاص لتأث�ي ي   اإلن�ت
نت من الفنون المرئ�ة ال تك�ض كما أن اإليرادات المتحققة ع�ب اإلن�ق

نت، ال  ي لتع��ض خسارة اإليرادات المتحققة خارج اإلن�ق
ظل ارتفاع مخاطر القرصنة واالستخدامات غ�ي الم�ح بها. ومما  س�ما �ض

ا من كل  ا واحد� ا ع� المدى الط��ل ما أشارت إل�ه الدراسات من أن متحف� ي قد ال  8يبعث ع� القلق أ�ض� ي االتحاد األورويب
متاحف �ض

ا.  ي فر�سا وحدها، من المتوقع أال ُ�عاد فتح معرض واحد من كل وُ�عاد فتحه مطلق�
ثمة مسألة خاصة تركت و  113معارض فن�ة.  3�ض

الحد  القطاع عرضة للخطر أثناء الجائحة و�ي أن اإلتاوات المتولدة من استخدام المصنفات المرئ�ة ع� المنصات الرقم�ة تمثل
ض  األديض من إيرادات القطاع.  ض والملحنني فقط من  %3.4إ� أن األعمال الرقم�ة تولد ) CISAC(و�ش�ي أرقام االتحاد الدو�ي للمؤلفني

ي عام  %26.4إجما�ي اإلتاوات، ع� الرغم من النمو البالغ 
 . 2019�ض

 

                                                
 : ، متاح ع� الرابط2021ع� الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة"،  19-اليو�سكو "تقي�م تأث�ي كوف�د 105

-b09d-40da-cf60-a3e3a6bd-https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380185?1=null&queryId=N
.c604a0430750 

ي الم�دان االقتصادي: كوف�د: الصدمة الثقاف�ة 106
 ، متاح ع� الرابط: 2020والقطاعات الثقاف�ة واإلبداع�ة،  19-منظمة التعاون والتنم�ة �ض

-sectors-creative-and-cultural-the-and-19-covid-shock-responses/culture-https://www.oecd.org/coronavirus/policy
./08da9e0e 

ض للفنون المرئ�ة ( 107 ض األورو�يني ي مجال الفنون المرئ�ة.  19-) "كوف�دEVAرابطة الفنانني
ض �ض  س�كون كارث�ا للفنانني

protect-lets-artists-visual-for-catastrophic-be-will-19-ttps://www.evartists.org/covidh- :، متاح ع� الرابط2021ه�ا نحميهم!،   
./them 

 المرجع نفسه.   108
 https://www.americansforthearts.org/node/103614 ). 2022منظمة أم��كان فور آر�س (  109
 2022مكتب الوال�ات المتحدة إلحصاءات العمل،  110
 المرجع نفسه.  111
ض (اال  112 ض والملحنني ، 19-)" كوف�د CISACتحاد الدو�ي للمؤلفني ي

 ، متاح ع� الرابط: 2020: األزمة، التك�ف، التعا�ض
-Collections-Global-CISAC-Reports/2020-Reports/Publications/Royalty-and-edia/Studieshttps://www.cisac.org/M
.EN-Report 

ض للفنون المرئ�ة (  113 ض األورو�يني ي تكبد خسارة قدرها EVAووفقا لدراسة أجرتها رابطة الفنانني ي االتحاد األورويب
ي �ض

-٪ �سبب كوف�د38-) فإن "قطاع الفن المريئ
release_EY-press-EVA-content/uploads/2021/01/20210126-https://www.evartists.org/wp- ع� الرابط: "، متاح 2021، 19

.study.pdf 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380185?1=null&queryId=N-a3e3a6bd-cf60-40da-b09d-c604a0430750
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380185?1=null&queryId=N-a3e3a6bd-cf60-40da-b09d-c604a0430750
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380185?1=null&queryId=N-a3e3a6bd-cf60-40da-b09d-c604a0430750
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380185?1=null&queryId=N-a3e3a6bd-cf60-40da-b09d-c604a0430750
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/culture-shock-covid-19-and-the-cultural-and-creative-sectors-08da9e0e/
https://www.evartists.org/covid-19-will-be-catastrophic-for-visual-artists-lets-protect-them/
https://www.evartists.org/covid-19-will-be-catastrophic-for-visual-artists-lets-protect-them/
https://www.cisac.org/Media/Studies-and-Reports/Publications/Royalty-Reports/2020-CISAC-Global-Collections-Report-EN
https://www.cisac.org/Media/Studies-and-Reports/Publications/Royalty-Reports/2020-CISAC-Global-Collections-Report-EN
https://www.cisac.org/Media/Studies-and-Reports/Publications/Royalty-Reports/2020-CISAC-Global-Collections-Report-EN
https://www.cisac.org/Media/Studies-and-Reports/Publications/Royalty-Reports/2020-CISAC-Global-Collections-Report-EN
https://www.evartists.org/wp-content/uploads/2021/01/20210126-EVA-press-release_EY-study.pdf
https://www.evartists.org/wp-content/uploads/2021/01/20210126-EVA-press-release_EY-study.pdf
https://www.evartists.org/wp-content/uploads/2021/01/20210126-EVA-press-release_EY-study.pdf


 
22 
 

 

نحو الحلول الرقم�ة للحد من تأث�ي الجائحة وتع��ز قدرته ع� المقاومة، مما استلزم تحرك الالقطاع حاول ومع ذلك، �عان ما 
ي االرئ�س�ة إجراء بعض التحوالت اله�كل�ة 

ع� سب�ل المثال، أشارت إحدى الدراسات إ� أن وسائل التواصل االجتما�ي  114لقطاع. �ف
ي القطاع، 

ي تحتل اآلن المرتبة الثالثة ضمن أهم قنوات المب�عات �ض
اء الصناعة أن هذە التوجهات بل إنها تأيق قبل المعارض، و�الحظ خ�ب

ي القطاع ل��ادة االهتمام والتفاعل. 
ات ه�كل�ة �ض وُتعد أوغندا من األمثلة  115ل�ست مجرد استجابات مؤقتة للجائحة و�نما تغي�ي

، ح�ث تعاون بينا�ي كمبا ي
ال للفنون مع مطوري ال��ب، والمفك��ن الواضحة ل��ف�ة تأث�ي التحول الرق�ي ع� عالم الفن المريئ

اء األبعاد الثالث�ة  ، وخ�ب ض ي مجال التقن�ات الرقم�ة إل�جاد ط��قة جد�دة متعددة 3Dالمبدعني
ض �ض ض العاملني ، ومصم�ي األلعاب، والفنانني

اض�ة.  ي مساحة اف�ق
نت، مما أتاح  تم تفع�ل ال��ط الشب�ي باستخدام غرف الدردشة والندواتثم  الحواس لتج��ة البينا�ي �ض ع�ب اإلن�ق

. إمكان�ة ا ض والجماه�ي ض الفنانني .  لتفاعل بني ا بعد المعرض األص�ي ، وظل متاح� ي
ا�ض ي إ� أرش�ف اف�ق

ا�ض وثمة  116وتحول البينا�ي االف�ق
ض الذين كان من المقرر لأ�شأ غرفا  الذي Art Basel مثال آخر من معرض آرت بازل نت لدعم المعارض والفنانني لمشاهدة ع�ب اإلن�ق

ي آرت بازل، 
ي عرض أعمالهم �ض

ي المجم�ع، شارك 2020.117 عام هونج كونج�ض
ا، عرضوا أ��� من  235�ض عمل، بق�مة  2000عارض�

.  270ة تقارب إجمال� ا لمعارض الفن�ااستقطبت هذە النسخة االفتتاح�ة  وقد  مليون دوالر أم���ي ض مع� ة وجام�ي التحف والفنانني
، كما جذبت انتباە جمهور عال�ي ي��د ع�  زائر. وعقب إ�شاء الم��د من غرف المشاهدة  250,000خالل وقت التباعد االجتما�ي

ي فرض رسوم ع� الدخول إ� هذە الغرف، و��شاء نموذج عمل رق�ي 
نت للمعارض الفن�ة الالحقة، بدأ آرت بازل اآلن �ض  ع�ب اإلن�ق

 جد�د للمعارض الفن�ة. 
 

ارا فادحة تكبد وقد  ي  سوق الفن أ�ف
ي جميع أنحاء العالم عقب  2020 عام�ف

ي �ف
انطبق هذا ع� نحو خاص ع�  الجائحة.  تف�ث

ي جميع أنحاء العالم عند نقطة إالنصف األول من العام، الذي شهد 
نت، وتوقف سوق الفن �ض لغاء معظم األ�شطة غ�ي المتصلة باإلن�ق

ة من التك�ف والتعد�ل.  ض ة وج�ي  وجرىما. ولمواجهة هذا التغي�ي غ�ي المتوقع، ارتفع سوق الفن العال�ي إ� مستوى الحدث عقب ف�ق
ون�ة للمعارض الفن�ة، و  معارض األسواق األساس�ة، إضافة إ� مزادات السوق الثان��ة، لُتعرض ع� ع� الفور تفع�ل الموارد اإلل��ق

ة للغا�ة.  ض ة وج�ي نت خالل ف�ق كات المزادات، اإلن�ق ف المعارض و�ث ، والتعاون بني ا بالتضامن االجتما�ي ة أ�ض� وقد ا�سمت هذە الف�ت
ي أ�ساق المب�عات، والتط��ر المكثف لألدوات الرقم�ة. 

ا ل واالبتكار �ف ي عام Artpriceتق��ر ووفق�
 ، أصبحت المزادات2020، �ض

ون�ة" �ي القاع" ض اإلل��ق  نت فقط" (أي بدون منظم المزاد). ع�ب اإلن�ق " ذهب إ� حد تقد�م مب�عاتدة الجد�دة، بل إن بعض البائعني
ة اإلغالق األو� و  ي معدل ز�ادةع� وجه التحد�د و شهدت ف�ق

ن و االتصاالت مع قاعدة أ��ب وأصغر سنا من الجمهور، وتدفق مزا�د �ض
ي للغا�ة (و جدد.  ي عام %76أدى ذلك إ� تحقيق معدل مب�عات إ�جايب

، 2020) من هذا الجمهور المتجدد. ع� سب�ل المثال، �ض
ض ز�ادة قدرها  نت، كما ارتفعت مب�عات  %262حققت دار مزادات ك��ست�ي ي المب�عات ع�ب اإلن�ق

نت �ض دار مزادات ف�ليبس ع�ب اإلن�ق
ي عام %134بنحو 

ا من ديناميته المعتادة. باختصار، كان 2021. و�ض ي نها�ة ، استعاد سوق الفن العال�ي قدرا كب�ي
لحالة الطوارئ �ف

ـــعالمطاف تداع�ات إ�جاب�ة ع� ه�كل دور المزادات، وع� جودة عمل�ات  سعة التحول الرق�ي لسوق الفن، وتو  التبادل، و���ـ
ي العالم اليوم نمو  حجم معامالته. 

ى �ض التحول الجذري، الذي أن يبدو وع� ما للقدرة ع� التك�ف.  ا ذجو تعد دور المزادات ال��ب
ي السوق، 

، من حملته معها الثورة الرقم�ة قد طال جميع الجهات الفاعلة �ض ض ض ودوليني من الواضح أن الرقمنة و . كبار وصغار و محليني
ض ملقاعدة جد�دة ضخمة من العمالء، ال س�ما فتحت باب المزادات  اوح أعمارهم ما بني ا ما شاركوا  40و 30من ت�ق ا، والذين نادر� عام�

ا.  ي السوق سابق�
ي للفن ع� تع��ز قدراتهم من و �ض ي النظام البيئئ

هم من أصحاب المصلحة �ض ض وغ�ي تعمل دور المزادات والتجار والفنانني
نت، وع ض بصورة أ��ب ع� الب�انات والتحل�الت. خالل منصات البيع ع�ب اإلن�ق ك�ي �التوازي مع ذلك، و  روض الوسائط االجتماع�ة، وال�ق

ض خدمات المعارض الفن�ة، والمعامالت  ، وتقن�ات الواقع المختلط إ� تحسني ي
ا�ض أدى االبتكار وتكامل الواقع المعزز، والواقع االف�ق

و�ــــج وما إ� ذلك، مما  ون�ة، والتعل�م وال�ق  منح المستخدم تج��ة أفضل. اإلل��ق
 

ي أثناء الجائحة لمحاولة اوف
، نفذت الحكومات والمنظمات القطاع�ة تداب�ي �ف  ع� القطاع. ها لحد من آثار �ما يتعلق بالدعم الما�ي

ي إطار خطة اإلنقاذ األم��ك�ة.  54خصصت الوال�ات المتحدة حوا�ي و
حت اقكما   118مليون دوالر لمنظمات فن�ة إقل�م�ة وحكوم�ة �ض �ق

اث ال�ندي إل�شاء صندوق  300الحكومة ال�ند�ة تقد�م  ض لوزارة ال�ق قطاعات الفنون والثقافة ل اإلنعاشمليون دوالر ع� مدى عامني
ي إطار دعم كندا الطارئ لألجور. 

اث وال��اضة، �ض ي فر�سا، واصلت الجمع�ة الفر�س�ة للفنون المرئ�ة ( 119وال�ق
) دفع ADAGPو�ض

امج. اإلتاوات، و�رشاد  ع بحوا�ي  األعضاء لتم��ل ال�ب ي  750عالوة ع� ذلك، تم الت�ب ألف يورو من أموال للطوارئ إ� المركز الوطئض
ي لل�تاب ((CNAPللفنون الجم�لة ( ا�ة معCNL، والمركز الوطئض ضغطت الجمع�ة الفر�س�ة للفنون و ). SGDLجمع�ة األدباء ( ) بال�ش

                                                
ي مواجهة كوف�د اليو�سكو "الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة  114

، متاح ع� الرابط: 2021توقعات األثر االقتصادي"،  19-�ض
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863/PDF/377863eng.pdf.multi: 

 .المرجع نفسه  115
ي للفنونبين 116

ا�ض  https://kampalabiennale.org/.:، متاح ع� الرابط2020 ،ا�ي كمباال "بينا�ي كمباال االف�ق
ي المعرض: " لقد مهد آرت بازل السب�ل لما هو قادم"، آرت بازل:غرف المشاھدة عبر اإلنترنت،    117

 :الرابط ، متاح ع�2020المشاركون �ض
.roundup-rooms-viewing-https://www.artbasel.com/stories/online 

ي للفنون، "خطة اإلنقاذ األم��ك�ة"،   118 rescue-american-19/the-https://www.arts.gov/COVID-: ، متاح ع� الرابط2021الوقف الوطئض
.  plan 

اث وال��اضة"،  119  ، متاح ع� الرابط: 2021الحكومة ال�ند�ة، "الدعم المستمر لمنظمات قطاع الفنون والثقافة وال�ق
  -and-heritage-culture-arts-for-support-heritage/news/2021/06/continued-https://www.canada.ca/en/canadian

organizations.html-sector-ortsp 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863/PDF/377863eng.pdf.multi
https://kampalabiennale.org/
https://kampalabiennale.org/
https://www.artbasel.com/stories/online-viewing-rooms-roundup
https://www.artbasel.com/stories/online-viewing-rooms-roundup
https://www.artbasel.com/stories/online-viewing-rooms-roundup
https://www.arts.gov/COVID-19/the-american-rescue-plan
https://www.arts.gov/COVID-19/the-american-rescue-plan
https://www.arts.gov/COVID-19/the-american-rescue-plan
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2021/06/continued-support-for-arts-culture-heritage-and-sport-sector-organizations.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2021/06/continued-support-for-arts-culture-heritage-and-sport-sector-organizations.html
https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/news/2021/06/continued-support-for-arts-culture-heritage-and-sport-sector-organizations.html
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، وز�ادة حما�ة المعارض، وتع��من أجل إ�شاء نظام لدعم  ADAGPالمرئ�ة  ض القدرة التفاوض�ة مع مزودي الخدمات الرقم�ة  ز للفنانني
 . ض  الرئ�سيني

 
ي بعض البلدان و
�ن  إلظهار أ�شأت الحكومات وجمع�ات الفن الوطن�ة صناديق �ض ف والنا�ث التضامن، وتقد�م الدعم الما�ي للمؤلفني

ف الذين يواجهون  مليون رو��ة  19ع� سب�ل المثال، ضخت جمهور�ة مور�شيوس  الجائحة.  �سببصعبة  أوضاعا والفنانني
ي عام مساعدات وُ 

ض �ض ض نقطة تحول مهمة  تمثل هذەقد و . 2020زعت ع� للفنانني ي تقدمها حكومة مور�شيوس للفنانني المساعدة الئق
ي  

ي بالفن كمهنة.  كفاحهم لن�ل�ض
اف القانويض ق آس�ا، قدمت حكومتا و 120االع�ق ي منطقة جنوب �ش

سنغافورة و�ينانغ مساعدة مال�ة �ض
 . ض ة للفنانني ي  121مبا�ش

ا بتخص�ص مبلغ إجما�ي قدرە  2021إضافة إ� ذلك، �ض مل�ار يورو  11.4أصدرت الحكومة اإل�طال�ة قرار�
ي 
ض �ض ي وثمة   عدة قطاعات، منها قطاع الفنون. لمساعدة المهنيني

حت �ض ي اق�ق ا 2021مثال آخر هو الحكومة الفنلند�ة، الئق ض ن�ة منح م�ي
ي فنلندا.  15إضاف�ة بق�مة 

ي بعض الحاالت، رأى الفنانون الذين ما يزالون �شعرون أنهم مليون يورو لمركز تع��ز الفنون �ض
ال ب�ف

ف  ي ظروف غ�ي مستدامة أن جهود الحكومات لمساعدة القطاعات الثقاف�معني
ون ع� الع�ش �ف ة واإلبداع�ة الوطن�ة ، وأنهم مج�ب

ض لو  . دون المستوى المطلوب ا ما ُيوجه إ� المؤسسات ول�س إ�  122توضيح ذلك، �ش�ي بعض المؤلفني إ� أن الدعم الحكو�ي غالب�
ي تعتمد الصناعة ع� عملها.   القوى العاملة اإلبداع�ة، الئق

 
 
 

 [ ي
 [��ي ذلك الجزء الثايض

  

                                                
 lemauricien.com, 2021. /https://www.lemauricien.com. متاح ع� الرابط:   120
 org, 2021bangkok.unesco.  ./https://bangkok.unesco.orgمتاح على الرابط:  121
122.19 Pandemic on Creators and the Creative Industry (2022)-Consequences of the Covid  مواد الویبو. 

https://www.lemauricien.com/
https://www.lemauricien.com/
https://bangkok.unesco.org/
https://bangkok.unesco.org/


 
24 
 

 

 : ي
 الجزء الثائف

 

ي 
اث الثقا�ف  ، والتعل�م والبحثمؤسسات ال�ت

 
 

ي هذا الفصل لمحة 
ات 19-جاهات جائحة كوف�دتعامة عن اسنقدم �ض الوضع قطاع، استنادا إ� كل   حسبة المحددة �الرئ�س ها وتأث�ي

يتناول هذا القسم ثالث مؤسسات قطاع�ة مختلفة: إضافة إ� وصف ألنواع التداب�ي المتخذة لمعالجة آثارها.  . الذي نجم عنها 
  لبحث. المتاحف، والمكتبات ودور المحفوظات، ومؤسسات التعل�م وا

 المتاحف .1
 

ا ع 19-أثرت جائحة كوف�د ا كب�ي ي جميع أنحاء العالمتأث�ي
ا للقيود الناجمة عن اإلغالق،  � المتاحف �ف  الجمهور  ولعدم تمكننظر�

ات ممتدة.  من ي أجراها المجلس الدو�ي و  الوصول إ� المجموعات الماد�ة وأما�ن المعارض لف�ت توفر االستقصاءات الثالثة الئق
ي أب��ل ICOMللمتاحف (

ي أب��ل  نظرة عامة شاملة.  2021، ومايو 2020، وأ�ت��ر 2020) �ض
ي الوقت الذي تباينت ف�ه 2020و�ض

، �ض
ت  ج�ب

�
ي جميع أنحاء العالم، أ

ي إطار تق��با من المؤسسات ع� اإلغالق  %95أوضاع المتاحف �ض
ض والزوار، حما�ة �ض سالمة الموظفني

ي خ��ف عام  �ة وثقاف�ة وخ�مة. تصاد�ة واجتماعمما أدى إ� تداع�ات اق
، كان وضع المتاحف أشد تباينا، واالختالفات 2020و�ض

 اإلقل�م�ة صارخة من ح�ث معدالت فتح المؤسسات والتأث�ي االقتصادي. 
 

ي ر�يع 
ي مختلف البلدان  أقل منو�ن كان ذلك بمقدار  2021و�وجه عام، ازداد وضع المتاحف سوءا �ض

العام السابق، ودون ا�ساق �ض
ي إف��ق�ا والمح�ط الهادئ مفتوحة، بينما كانت 

ع� وشك المتاحف والمناطق والقارات: فقد ظلت الغالب�ة العظ� من المتاحف �ض
ي أورو�ا وأم��كا الشمال�ة. 

ي آس�ا وأم��كا الالتين�ة ومنطقة البح  إعادة فتح أبوابها �ض
ي والبلدان الع���ة بعدم كما ا�سم الوضع �ض ر ال�ار�ئب

ا أحد التقار�ر أن  . وأفاد أ�ض� من جميع متاحف العالم) قد تأثرت  % 90متحف (حوا�ي  85 000اال�ساق ع� المستوى المح�ي
ي إطار تداب�ي مكافحة  باإلغالق المؤقت ا

فذ �ض
ُ
 123ـ19-كوف�دلذي ن

 
أسوأ عام للس�احة ع�  2020عام  ُعد ، ح�ث 2021و 2020خالل عا�ي أ�شطة الس�احة العالم�ة  �شدة تعطلتضافة إ� ذلك، 

ض الس�اح الدولي معدل انخفض إذ اإلطالق،  ي أورو�ا، ح�ث تمثل الس�احة الثقاف�ة، وفقا لتقديرات المفوض�ة  124. %73 بنسبة ني
و�ض

ض وجهته الس�ا 10من كل  4من إجما�ي الس�احة األورو��ة. و�ختار  %40األورو��ة،   بناًء ع� عروضها الثقاف�ة،  ح�ةسائحني
�
ف هذا خل

ا وتحد�دا،   125آثارا اقتصاد�ة عم�قة ع� المتاحف بوجه خاص.  را، مما أدى إ� حاالت إفالس، ووفق� كانت المتاحف الخاصة أشد ت�ض
ة متاحف.   126للمجلس الدو�ي للمتاحف، قد ال �عاد فتح أ��� من متحف واحد من كل ع�ش

 
ل ضافة إ� ذلك، الحظ المجلس ا ض ي المتحف ع� العمل من الم�ض

ي لدو�ي للمتاحف أنه ع� الرغم من قدرة معظم موظ�ض
ات �ض أثناء ف�ق

ي أثناء الموجات المختلفة  كما   127اإلغالق، فإن العد�د من منهم فقدوا وظائفهم �سبب إنهاء العقود المؤقتة أو عدم تمد�دها. 
لوحظ �ض

ا�د. 19-ل�وف�د ض ض ع� نحو م�ق ا،، تقلص عدد العاملني ي المتاحف حرج�
ف �ف و�نطبق هذا �شكل خاص ع�  وما يزال وضع العاملني

 . ض ض المستقلني ي �سبة األعمال المتعلقة  عقب ظهور التقار�ر و  المهنيني
الثالثة للمجلس الدو�ي للمتاحف، حدث انخفاض حاد �ض

ي 
. بالمتاحف �ض ض ض المستقلني جمني ض الذين تمثل خد  إجما�ي دخل الم�ق ع�  %50ماتهم االستشار�ة للمتاحف كما انخفضت �سبة العاملني

 . %32.5إ�  %56.9األقل من دخلهم من 
 

                                                
ي مواجهة كوف�د 123

، متاح ع� الرابط: 2020، 19-اليو�سكو "متاحف حول العالم �ض
.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530 

ي كوف�د   124
https://www.unwto.org/impact-: ، متاح ع� الرابط2021ع� الس�احة الدول�ة،  19-تقي�م منظمة الس�احة العالم�ة ألثر تف�ش

-international-on-outbreak-19-covid-the-of-assessment
%2C%20according%20to%20prelimintourism#:~:text=International%20tourism%20experienced%20a%204,2019

.ary%20estimates 
 https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/cultural_en.، متاح ع� الرابط: 2022"الس�احة الثقاف�ة"، المفوض�ة األورو��ة،   125
ي مواجهة كوف�د  126

 ، متاح ع� الرابط: 2020، 19-اليو�سكو "متاحف حول العالم �ض
.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530 

ي المتاحف وكوف�د 127
ض �ض ، متاح ع� الرابط: 2020 "،19-المجلس الدو�ي للمتاحف "المتاحف والعاملني

/results-survey-19-covid-and-professionals-museum-https://icom.museum/en/news/museums  استقصاء المتابعة للمجلس
and-19/surveys-https://icom.museum/en/covid-: ، متاح ع� الرابط2020ع� قطاع المتاحف،  19- كوف�دالدو�ي للمتاحف: تأث�ي 

/sector-museum-the-on-19-covid-of-impact-the-survey-up-data/follow ،ي المتاحف
ض �ض  المجلس الدو�ي للمتاحف: "المتاحف والعاملني

/:and-content/uploads/2021/07/Museums-icom.museum/wp/https- ، متاح ع� الرابط: 2021":  االستقصاء  الثالث، 19-وكوف�د
.report.pdf-ICOM-19_third-Covid 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism#:%7E:text=International%20tourism%20experienced%20a%204,2019%2C%20according%20to%20preliminary%20estimates
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism#:%7E:text=International%20tourism%20experienced%20a%204,2019%2C%20according%20to%20preliminary%20estimates
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism#:%7E:text=International%20tourism%20experienced%20a%204,2019%2C%20according%20to%20preliminary%20estimates
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism#:%7E:text=International%20tourism%20experienced%20a%204,2019%2C%20according%20to%20preliminary%20estimates
https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism#:%7E:text=International%20tourism%20experienced%20a%204,2019%2C%20according%20to%20preliminary%20estimates
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/cultural_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/cultural_en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530
https://icom.museum/en/news/museums-museum-professionals-and-covid-19-survey-results/
https://icom.museum/en/covid-19/surveys-and-data/follow-up-survey-the-impact-of-covid-19-on-the-museum-sector/
https://icom.museum/en/covid-19/surveys-and-data/follow-up-survey-the-impact-of-covid-19-on-the-museum-sector/
https://icom.museum/en/covid-19/surveys-and-data/follow-up-survey-the-impact-of-covid-19-on-the-museum-sector/
https://icom.museum/wp-content/uploads/2021/07/Museums-and-Covid-19_third-ICOM-report.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2021/07/Museums-and-Covid-19_third-ICOM-report.pdf
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ي أثناء الجائحة 
ي حدثت �ض المتاحف إ� استحداث طرق مختلفة للتفاعل مع الجمهور، وهو ما  اضطرار ومن أهم التطورات الئق

ي الغالب االنتقال إ� المبادرات الرقم�ة. 
ي أجراها  وتجدر اإلشارة إ� أن تضمن �ف ي االستقصاءات الئق

أحد أ��� األرقام إثارة لالهتمام �ض
ة و المجلس هو معدل التحول الهائل إ� األ�شطة الرقم�ة.  ي الف�ق

ض أول ما تصاعد هذا االتجاە بصورة حادة �ض قبل و . استقصاءينبني
ي المتاحف محدود استخدام الجائحة كان

ي الغالب ن الرق�ي كان، وحئق الفا التكنولوج�ا الرقم�ة �ض
ا �ض  19-أزمة كوف�دألن و  128. مستبعد�

الوس�لة األساس�ة لتفاعل العد�د من المتاحف مع العامة أنها أن التكنولوج�ا الرقم�ة �ي المصدر الرئ��ي لإليرادات، و أظهرت 
ات�ج�اتها، ومعالجة المسائل المهمة، و��جاد حلول ف ،والجمهور  ي اس�ق

ات الجذر�ة المتاحف إ� إعادة التفك�ي �ض قد دفعت هذە التغي�ي
اض�ة،  ، ظهرت الجوالت االف�ق اض�ة جد�دة بدً� من التفاعالت الماد�ة. ومن ثمَّ نت، والمعارض ع�ب و اف�ق المجموعات ع� اإلن�ق

نت، و�رامج التعلم ع�ب اإل  نت،  اإلن�ق ي (البودكاست)  ا مكثف ا �شاطكما شهدت ن�ق
، وملفات البث الصويق ع� وسائل التواصل االجتما�ي

ي هذا القطاع ع� أنه ع� الرغم من أن  لالطالع ع�الخاصة، وحئق ألعاب الف�ديو، واللعب كحلول بد�لة 
ون �ض اث. و�تفق ال�ث�ي ال�ق

التقل�د�ة للمتاحف، فإن هذە الوسائل الجد�دة تقدم مزا�ا جد�دة وتكم�ل�ة لهذە  التكنولوج�ا الرقم�ة ال �مكن أن تحل محل ال��ارات
ا تطالب ف�ه  129المؤسسات. 

�
ض ب�ان ي الصني

ي �ض
اث الثقا�ض ع� سب�ل المثال، فور ظهور الجائحة ألول مرة، أصدرت اإلدارة الوطن�ة لل�ق

نت  ي البلد بمشاركة معارضها ع�ب اإلن�ق
ض المتاحف الحكوم�ة والخاصة �ض ودعم معن��اتهم لمكافحة  ،لتق��ة ع��مة السكان المحليني

 130الجائحة. 
 

نت، إال أن توف�ي  ع� الرغم من أن العد�د من المتاحف كانت قد عرضتو  بالفعل قبل الجائحة فهارس مجموعاتها للجمهور ع� اإلن�ق
نت كان و  ا �سحابة من عدم الالمحتوى الرق�ي ع�ب اإلن�ق ض ق�ما يزال محاط� ي األعمال  ني

ي �سبب االختالفات �شأن حق المؤلف �ض
القانويض

نت 131الفن�ة.  ي الملك العام ع� اإلن�ق
ي عرض المصنفات الفن�ة الواقعة �ض

 وع� الرغم من أن المتاحف ال تواجه أي مشا�ل قانون�ة �ض
ي  المصنفاتنب إ� ج جنبا 

ض عليها �ض ي شكل ترخ�ص)  الحصول ع� الغالبالفن�ة المحم�ة بحق المؤلف، فإنه يتعني
ا �ض إذن محدد (غالب�

ا ال �منحها  مصنفمن صاحب الحق الح�ي لهذا العرض، كما أن امتال�ها �سخة ماد�ة من  ي �سخه أو عرضه ع� تلقائ��
الحق �ض

نت.  ط الو  132اإلن�ق ي بعض األح�ان إعفاء المتاحف من �ش
، �مكن �ض ي حصول وفقا للقيود واالستثناءات الخاصة بالوال�ة القضائ�ة الوطئض

نت، أو حسب خصائص  �طة عدم  المصنفع� ت��ــــح من صاحب الحق استنادا إ� الغرض من عرضها ع�ب اإلن�ق ، �ش ي ي المعئض الفئض
ي الوال�ات المتحدة وكندا والمكس�ك، وفقا و  133,134تقي�د مصالح الفنان بصورة غ�ي معقولة. 

إلرشادات استخدام ع� سب�ل المثال، �ض
ي قاعدة ب�انات قابلة  لمصنفاتفإن استنساخ صور بالحجم المصغر  الفن�ة المحم�ة بحق المؤلف متاحف الفن للمواد والمصنفات

�ض
ا عادً�  ي بلدان أخرى ال تعول بعض المتاحف ع� التقي�دات ل�ن  135دون الحصول ع� إذن.  به حمس�ُ  –للبحث �عد استخدام�

�ض
أو  ،الستنساخ المصنفات الفن�ة كإجراء طب��ي إلدارة المخاطر عوضا عن ذلك تحصل ع� إذن و ، 136واالستثناءات ع� اإلطالق

ي رقمنة المحتوى، وهو 
ض أو كليهما. وثمة اعتبار آخر �ض إمكان�ة الحصول ع� األجهزة الالزمة مدى للحفاظ ع� العالقات مع الفنانني

ي هذا الصدد عقدتو –لذلك 
ا�ة مع ثقاف �ض ي مختلف أنحاء العالم �ش

 & Google Artsة وفنون جوجلالعد�د من المتاحف �ض

                                                
، وج. ب��ن، "المتاحف والثقافة الرقم�ة  128 ي . ج�انيئض ي

ي ع� كوف�د: يق
اث، 19-من الواقع إ� الرقمنة �ض  :، متاح ع� الرابط2022، ال�ق

9408/5/1/11-https://www.mdpi.com/2571 ، ي المتاحف وكوف�د المجلس الدو�ي
: ، متاح ع� الرابط2020، 19-للمتاحف "المتاحف والعاملون �ض

https://icom.museum/en/news/museums-museum-professionals-and-covid-19-survey-results/  استقصاء المتابعة للمجلس
-https://icom.museum/en/covid-19/surveys-and: ع� الرابط متاح ،2020ع� قطاع المتاحف،  19-الدو�ي للمتاحف: تأث�ي كوف�د

data/follow-up-survey-the-impact-of-covid-19-on-the-museum-sector/ ،ي المتاحف  المجلس الدو�ي للمتاحف "المتاحف والعاملون
�ض

and-content/uploads/2021/07/Museums-https://icom.museum/wp- :، متاح ع� الرابط2021: االستقصاء الثالث، 19-و كوف�د
..pdfreport-ICOM-19_third-Covid 

ي مواجهة كوف�د  129
 ، متاح ع� الرابط: 2021توقعات األثر االقتصادي"،  19-اليو�سكو "الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة �ض

./PDF/377863eng.pdf.multihttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863 
، "تأث�ي كوف�د  130 ي

�طايض ي ال�ب
، 19-المركز الثقا�ض ي

" الثقا�ض ض ي الصني
 ع� قطاع الفنون �ض

arts-19-covid-articles/impact-insight/insight-policy-https://www.britishcouncil.org/research- :، متاح ع� الرابط2020
.china-sector 

ي تواجهها المتاحف"،   131  ، متاح ع� الرابط: 2019المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة "تق��ر منقح عن ممارسات حق المؤلف والتحد�ات الئق
.https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_38/sccr_38_5.pdf 

"، مجلة ال��بو،   132 ي الع� الرق�ي
 ، متاح ع� الرابط: 2016واي. بنهامو، "حق المؤلف والمتاحف �ض

.https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/03/article_0005.html 
 المرجع نفسه.   133
ي تواجهها المتاح 134 ، متاح ع� الرابط: 2019ف"، المنظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة "تق��ر منقح عن ممارسات حق المؤلف والتحد�ات الئق

.https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_38/sccr_38_5.pdf 
، متاح ع� الرابط: 2017عمال الفن�ة للمتاحف الفن�ة"، رابطة مديري المتاحف الفن�ة "إرشادات استخدام المواد المحم�ة ب حق المؤلف واأل  135

of%20Copyrighted%20Materihttps://aamd.org/sites/default/files/document/Guidelines%20for%20the%20Use%20
.als.pdf 

ي منها المكتبات.  انظر االتحاد ال�ندي لجمع�ات المكتبات   136
ي تعايض التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة “هذە �ي المشكلة نفسها الئق

ي لحق المؤلف، ال��بو،  19-كوف�د  ، متاح ع� الرابط: 2022ع� النظام اإل�كولو�ب
.https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ifla.pdf 

https://www.mdpi.com/2571-9408/5/1/11
https://www.mdpi.com/2571-9408/5/1/11
https://www.mdpi.com/2571-9408/5/1/11
https://icom.museum/wp-content/uploads/2021/07/Museums-and-Covid-19_third-ICOM-report.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2021/07/Museums-and-Covid-19_third-ICOM-report.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863/PDF/377863eng.pdf.multi
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/insight-articles/impact-covid-19-arts-sector-china
https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/insight-articles/impact-covid-19-arts-sector-china
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_38/sccr_38_5.pdf
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/03/article_0005.html
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_38/sccr_38_5.pdf
https://aamd.org/sites/default/files/document/Guidelines%20for%20the%20Use%20of%20Copyrighted%20Materials.pdf
https://aamd.org/sites/default/files/document/Guidelines%20for%20the%20Use%20of%20Copyrighted%20Materials.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/canadian-federation-of-library-associations.pdf
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Culture  .ي عا�ي الجودة
ا�ض ونالحظ و  137لتوف�ي محتوى اف�ق نت بصورة تقل�د�ة هذە أن من يبحث عن  ال�ث�ي المجموعات ع� اإلن�ق

ض الذين �لتمسون معلومات محددة.  ال توفر التجمعات االجتماع�ة  الرقم�ة هذە األدوات ل�ن 138هم من الطالب والعلماء والباحثني
ي   139 يوفرها المتحف المادي، مما دفع لمتاحف إ� توف�ي نهج بد�ل لتع��ض هذا الجانب. الئق

 
ي اضطرت إ�ال 19-كوف�د  أج�ب وقد 

ي إطار تداب�ي اإلغالقأبوابها  غلق متاحف الئت
ة استخدام أدوات الواقع الرق�ي إ�  �ف ���ــــع وت�ي

ي المعروضة. 
ا�ف من متاحف العالم عززت أ�شطتها  %17أن ما ال �قل عن  أظهرت ب�انات المجلس الدو�ي للمتاحفو  140واالف�ت

ا قنوات  %50 �قرب منالرقم�ة أثناء الجائحة، وهو رقم يرتفع إ� ما  ي الحسبان أ�ض�
خذ �ض

�
، أخرى إذا أ مثل: وسائل التواصل االجتما�ي

نت.  امج التعل�م�ة ع�ب اإلن�ق ، أو ال�ب ي  فادتأو  141أو فعال�ات البث المبا�ش
ات�ج�ات رقم�ة �ض ي سبق أن أدمجت اس�ق المؤسسات الئق

ي السابق لدمج األ�شطة الرقم�ة قبل جرى ع� نحو تحول أن هذا ال أ�شطتها 
ي كانت تكافح �ض أ��� سالسة بالمقارنة مع المؤسسات الئق

ي  ي المستقبل.  19.142-كوف�د  تف�ش
 وهو ما يث�ي �ساؤالت حول مدى نضج واستدامة هذە الممارسات �ض

 
ي للفن   أن غ�ي   ي ني��ورك، والمتحف الوطئض

و�وليتان �ض ي مختلف أنحاء العالم، مثل متحف م�ق
اث �ض ى المتاحف ومؤسسات ال�ق ك�ب

ي سيول  
ض كان لديها الحد�ث والمعا� �ض اض�ة قبل الجائحة، وهو ما دفعها إ� تحسني مبادرات رقم�ة قائمة بالفعل، مثل الجوالت االف�ق

. م��د من ب سبل تواصل هذە المبادرات لجذ اض�ة أ�شطة مثل عرض أفالم، ومقاطع و  143الجماه�ي تتضمن المعارض والجوالت االف�ق
، وأفالم ألمناءف�ديو ألعمال فن� ي ،و ، معارض �قدمون جوالت إرشاد�ة ة ع� أساس زمئض ض ة مع فنانني والمحتوى الذي  �ث لقاءات مبا�ش

ي بزاو�ة ، والتص��ق ع�ب وسائل التواصل االجتما�ي ، والتسينشئه المستخدمون
، وتجارب الواقع المعزز درجة 360��ر الفوتوغرا�ض

 . ي
ا�ض  144واالف�ق

 
ي (شهدت تطب�قات و  

ا�ف ي أثناء الجائحة،  )AR) والواقع المعزز (VRالواقع االف�ت
ة �ض وس�لة كاستخدمتها المتاحف  و تطورات كب�ي

ي سنغافورة، الذي أطلق تطب�قا للتكنولوج�ا الغامرة  ومن أمثلة 145للسماح بمشاركة الجمهور للمؤسسات. 
ي �ض ذلك المتحف الوطئض

�له.  ض ا متحركة تفاعل�ة ثالث�ة األبعاد لرسومات تار�خ�ة، �صحبه تطبيق للواقع المعزز �مكن للزوار ت�ض إضافة إ� ذلك،  146يتضمن رسوم�
ي بار�س بتط��ر 

ا" لوحةتج��ة لقام متحف اللوفر �ض ض ، ""Beyond the Glass: ما وراء الزجاج المونال�ي ي
ا�ض ، و�ي تج��ة للواقع االف�ق

ي المتحف سواء متاحة 
�لأم �ض ض  147، و�ستخدم التصم�م التفاع�ي والصوت والصور المتحركة الستكشاف اللوحة وس�اقها. للت�ض

 
، استخدام المتاحف لهذە األدوات الرقم�ة �جعلها تؤدي دور كل من اومن المث�ي لالهتمام أن  مما يتطلب منها فهم لمنِتج والنا�ث

ي ُتنشئها وتعرضها. ومع أن المؤسسات األ��ب  ، إضافة إ� حما�ة المل��ة الفك��ة الئق  ن�ع الحقوق الالزمة للحصول عليها من الغ�ي
                                                

، استع  137 ي ع� ما بعد الع� الرق�ي
. إس. ك��نون�س ف�ال، "ما أهم�ة االسم؟" المتاحف �ض  :، متاح ع� الرابط2020راض قانون سانتاندير للفن والثقافة، �ي

-https://heinonline
.&handle=hein.journals/saaclr2020&type=Text&id=351org.ezproxy.hhs.nl/HOL/Page?collection=journals 

ي أم��كا مع ز�ادة حدة اإلغالق �سبب كوف�د 138
اض�ة �ض  "، 19-دي. جرانت، "أهم�ة جد�دة للمتاحف االف�ق

on-take-museums-virtual-https://www.theartnewspaper.com/2020/03/18/americas- : ، متاح ع� الرابط2020ج��دة الفن،  
.nsdeepe-lockdown-19-covid-as-significance-new 

 .المرجع نفسه  139
ل" ج��دة الفن،  140 ض نت لالستمتاع بها من الم�ض : ، متاح ع� الرابط2020أ. داوسون، "أفضل المتاحف والجوالت الفن�ة ع� اإلن�ق

.home-from-enjoy-to-tours-art-and-museum-online-w.theartnewspaper.com/2020/03/13/tophttps://ww 
 استقصاء المتابعة للمجلس الدو�ي للمتاحف: تأث�ي  141

survey-up-data/follow-and-19/surveys-https://icom.museum/en/covid-  ، متاح ع� الرابط: 2020ع� قطاع المتاحف،  19-كوف�د 
./sector-museum-the-on-19-covid-of-impact-the 

اف مستقبل مضطربTrendsWatchالتحالف األم���ي للمتاحف "ترند وا�ش  142 https://www.aam- الرابط:  ، متاح ع�2021، ": است�ش
./future-disrupted-a-navigating-museums/trendswatch-of-future-the-for-us.org/programs/center 

ي مواجهة كوف�داليو�سكو "ا  143
 ، متاح ع� الرابط: 2021توقعات األثر االقتصادي"،  19-لصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة �ض

.ultihttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863/PDF/377863eng.pdf.m 
ي أم��كا مع ز�ادة حدة اإلغالق �سبب كوف�د 144

اض�ة �ض   "،19-دي. جرانت، "أهم�ة جد�دة للمتاحف االف�ق
on-take-museums-virtual-https://www.theartnewspaper.com/2020/03/18/americas-  ، متاح ع� الرابط: 2020ج��دة الفن،  
.deepens-lockdown-19-covid-as-significance-new 

. كوا�س، ك�ف �ستخدم المتاحف الواقع المعزز، ميوز�م نكست 145  ، متاح ع� الرابط: Museum Next 2021 �ي
/reality-augmented-using-are-museums-https://www.museumnext.com/article/how  ي هو االتجاە

ا�ض . كوا�س، "الواقع االف�ق �ي
ي �ستخدم الواقع  ي المتاحف، ول�ن ما أفضل األمثلة للمتاحف الئق

؟" ميوز�م نكست، الصاعد �ض ي
ا�ض  :، متاح ع� الرابط2021االف�ق

./reality-virtual-using-are-museums-https://www.museumnext.com/article/how 
. كوا�س، 'ك�ف �ستخدم المتاحف الواقع ال  146 : 2021معزز' متحف ميوز�م نكست، �ي ، متاح ع� الرابط التا�ي

/reality-augmented-using-are-museums-https://www.museumnext.com/article/how ،"ي "قصة الغابة  ،متحف سنغافورة الوطئض
 forest-the-of-list/story-exhibitions/exhibition-https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/our. ، متاح ع� ال��ط: 2022

. كوا�س، ك�ف �ستخدم المتاحف ال  147 ، متاح ع� الرابط: Museum Next 2021واقع المعزز، ميوز�م نكست�ي
/reality-augmented-using-are-museums-https://www.museumnext.com/article/how  ي

ا�ض . كوا�س، "الواقع االف�ق هو االتجاە �ي
؟" ميوز�م نكست،  ي

ا�ض ي �ستخدم الواقع االف�ق ي المتاحف، ول�ن ما أفضل األمثلة للمتاحف الئق
 ، متاح ع� الرابط: 2021الصاعد �ض

./reality-virtual-using-are-useumsm-https://www.museumnext.com/article/how 

https://heinonline-org.ezproxy.hhs.nl/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/saaclr2020&type=Text&id=351
https://heinonline-org.ezproxy.hhs.nl/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/saaclr2020&type=Text&id=351
https://heinonline-org.ezproxy.hhs.nl/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/saaclr2020&type=Text&id=351
https://heinonline-org.ezproxy.hhs.nl/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/saaclr2020&type=Text&id=351
https://www.theartnewspaper.com/2020/03/18/americas-virtual-museums-take-on-new-significance-as-covid-19-lockdown-deepens
https://www.theartnewspaper.com/2020/03/18/americas-virtual-museums-take-on-new-significance-as-covid-19-lockdown-deepens
https://www.theartnewspaper.com/2020/03/13/top-online-museum-and-art-tours-to-enjoy-from-home
https://icom.museum/en/covid-19/surveys-and-data/follow-up-survey-the-impact-of-covid-19-on-the-museum-sector/
https://icom.museum/en/covid-19/surveys-and-data/follow-up-survey-the-impact-of-covid-19-on-the-museum-sector/
https://www.aam-us.org/programs/center-for-the-future-of-museums/trendswatch-navigating-a-disrupted-future/
https://www.aam-us.org/programs/center-for-the-future-of-museums/trendswatch-navigating-a-disrupted-future/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377863/PDF/377863eng.pdf.multi
https://www.theartnewspaper.com/2020/03/18/americas-virtual-museums-take-on-new-significance-as-covid-19-lockdown-deepens
https://www.theartnewspaper.com/2020/03/18/americas-virtual-museums-take-on-new-significance-as-covid-19-lockdown-deepens
https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-augmented-reality/
https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-virtual-reality/
https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-virtual-reality/
https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-virtual-reality/
https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-augmented-reality/
https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/our-exhibitions/exhibition-list/story-of-the-forest
https://www.nhb.gov.sg/nationalmuseum/our-exhibitions/exhibition-list/story-of-the-forest
https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-augmented-reality/
https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-virtual-reality/
https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-virtual-reality/
https://www.museumnext.com/article/how-museums-are-using-virtual-reality/
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ا معتادة بوجه عام ع� إدارة حقوق المل��ة الفك��ة المتعلقة بطائفة متنوعة من وسائل اإل  ون�ة حجما واأل��� رسوخ� عالم اإلل��ق
ا ما تفتقر إ� التدر�ب والموارد الالزمة إلدارة قضا�ا الحقوق المختلفة.   148المتاحة للجمهور، فإن المؤسسات األصغر غالب�

 
ات�ج�ات الرقم�ة المطبقة و�وجه عام، أبرزت الجائحة  ة االس�ت ـــع وت�ي ي تمكنت من ���ـ

ف المؤسسات الئت الفجوة الواضحة بني
ات  نتذك�ة ع� برامجها بالمقارنة مع مؤسسات بالفعل، أو إجراء تغي�ي و�وجه خاص،  149. أخرى كافحت لتوف�ي محتوى ع�ب اإلن�ت

ى  أظهر  ة استقصاء أجراە المجلس الدو�ي للمتاحف أن المتاحف ال��ب مجهزة ع� ما يبدو بصورة أفضل من المتاحف الصغ�ي
ي تعتمد أساسا ع� الدخل الم كتسب واألموال الخاصة والمتوسطة الحجم لتج��ة وسائل جد�دة لتول�د الدخل، أما المتاحف الئق

ي تعتمد ع� األموال العامة ا م��دفقد بذلت  وتجدر اإلشارة  150أو الهبات.  من الجهد لتول�د إيرادات إضاف�ة بالمقارنة مع المتاحف الئق
ي الدول األف��ق�ة 

ي معظم الحاالت �ض
ي ُطورت �سبب الجائحة تكاد تكون منعدمة �ض أ�ضا إ� أن االستجابة إ� المبادرات الرقم�ة الئق

ة النام�ة.   151والدول الجزر�ة الصغ�ي
 

اث ات تفتقر بوض�ح، منذ بعض الوقت، إ� المهارا كما لوحظ أن العد�د من مؤسسات ال�ق ت الرقم�ة المطل��ة لتنف�ذ التغي�ي
ي  إخفاقها ، فضً� عن الالزمة

ي هذا القطاع  �ض
. وفاقم نقص الموارد المال�ة وانعدام البن�ة 152,153الحصول ع� التدر�ب المناسب �ض

ض البلدان المتقدمة والبلدان النام�ة (انظر ال  154,155شكل أدناە). التحت�ة الرقم�ة من بطء عمل�ة التحول، وأبرز الفجوة الرقم�ة بني
 

                                                
ي أعقاب كوف�دأ. برانكوف، "اعتبارات حق المؤلف مع تحول المعارض الفن�ة والمتاحف إ� العرض  148

نت �ض  "19-ع�ب اإلن�ق
NYSBA،2020 متاح ع� الرابط ، : -online-move-museums-and-galleries-art-as-considerations-https://nysba.org/copyright

.19/#_edn26-covid-of-wake-the-in 
ي أثناء اإلغالق من  149

 مركز الس�اسات واألدلة "الثقافة الرقم�ة":رصد وتحل�ل االستهالك �ض
cultural-IPO-the-and-PEC-https://www.pec.ac.uk/assets/images/The- : ، متاح ع� الرابط2020دراسة تتبع�ة للمستهلك، 

.study.pdf-week-six-the-from-insights-study-consumption 
ي المتاحف و كوف�د 150

https://icom.museum/wp- ، متاح ع� الرابط: 2021: االستقصاء الثالث، 19-المجلس الدو�ي للمتاحف "المتاحف والعاملون �ض
.report.pdf-ICOM-19_third-Covid-and-content/uploads/2021/07/Museums 

ي مواجهة كوف�د 151
 ، متاح ع� الرابط: 2020، 19-اليو�سكو "متاحف حول العالم �ض

.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530 
ي الممل�ة  2020ت.، نيومان، وآخرون، "نتائج استقصاء داش،  152

اث �ض ي قطاع ال�ق
ض �ض ، وصف االتجاهات والمهارات الرقم�ة، والدعم التنظ��ي للعاملني

اث،  "ةالمتحد : ، متاح ع� الرابط2020صندوق ت�موس لألبحاث وال�ق
.port%20draft%20v13.1.5.pdfhttps://www.heritagefund.org.uk/sites/default/files/media/attachments/DASH%20re 

اث�ة التقل�د�ة  153 ض المعن�ة بالثقافة والوسائط السمع�ة والب��ة، "المهارات والتدر�ب ونقل المعرفة: المهن ال�ق اء األورو�يني ، 2017والناشئة"،  شبكة الخ�ب
on-report-https://eenca.com/eenca/assets/File/EENCA%20publications/request%2011_final-: متاح ع� الرابط

23062017.pdf-professions-heritage-emerging 
ت، "التحول الرق�ي   154 . سي�ب ، و�ي ي

ات�ج�ات غ�ي التقل�د�ة، أ. العايض  :، متاح ع� الرابط2021للمتاحف الع���ة: التحد�ات واالس�ق
-and-Challenges-Museums-Arab-of-Transformation-Digital-icles/Ahttps://www.artsmanagement.net/Art
.Strategies,4389-Unconventional 

، استعراض قانون سانتاندير للفن والثقافة،   155 ي ع� ما بعد الع� الرق�ي
. إس. ك��نون�س ف�ال، "ما أهم�ة االسم؟" المتاحف �ض  :، متاح ع� الرابط2020�ي

-https://heinonline
.org.ezproxy.hhs.nl/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/saaclr2020&type=Text&id=351 

https://nysba.org/copyright-considerations-as-art-galleries-and-museums-move-online-in-the-wake-of-covid-19/#_edn26
https://nysba.org/copyright-considerations-as-art-galleries-and-museums-move-online-in-the-wake-of-covid-19/#_edn26
https://www.pec.ac.uk/assets/images/The-PEC-and-the-IPO-cultural-consumption-study-insights-from-the-six-week-study.pdf
https://www.pec.ac.uk/assets/images/The-PEC-and-the-IPO-cultural-consumption-study-insights-from-the-six-week-study.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2021/07/Museums-and-Covid-19_third-ICOM-report.pdf
https://icom.museum/wp-content/uploads/2021/07/Museums-and-Covid-19_third-ICOM-report.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373530
https://www.heritagefund.org.uk/sites/default/files/media/attachments/DASH%20report%20draft%20v13.1.5.pdf
https://eenca.com/eenca/assets/File/EENCA%20publications/request%2011_final-report-on-emerging-heritage-professions-23062017.pdf
https://eenca.com/eenca/assets/File/EENCA%20publications/request%2011_final-report-on-emerging-heritage-professions-23062017.pdf
https://eenca.com/eenca/assets/File/EENCA%20publications/request%2011_final-report-on-emerging-heritage-professions-23062017.pdf
https://www.artsmanagement.net/Articles/A-Digital-Transformation-of-Arab-Museums-Challenges-and-Unconventional-Strategies,4389
https://www.artsmanagement.net/Articles/A-Digital-Transformation-of-Arab-Museums-Challenges-and-Unconventional-Strategies,4389
https://www.artsmanagement.net/Articles/A-Digital-Transformation-of-Arab-Museums-Challenges-and-Unconventional-Strategies,4389
https://www.artsmanagement.net/Articles/A-Digital-Transformation-of-Arab-Museums-Challenges-and-Unconventional-Strategies,4389
https://heinonline-org.ezproxy.hhs.nl/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/saaclr2020&type=Text&id=351
https://heinonline-org.ezproxy.hhs.nl/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/saaclr2020&type=Text&id=351
https://heinonline-org.ezproxy.hhs.nl/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/saaclr2020&type=Text&id=351
https://heinonline-org.ezproxy.hhs.nl/HOL/Page?collection=journals&handle=hein.journals/saaclr2020&type=Text&id=351


 
28 
 

 

ي تقدمها المؤسسات 4الشكل    الخدمات الرقم�ة الئق
 

 
 

نت   ، عرض تقد��ي ل����ا دي غابالو، المجلس الدو�ي للمتاحف، عندما تتحول المتاحف إ� اإلن�ق المصدر: التحول الرق�ي
نت، متاح ع� الرابط:  -  مؤتمر ع� اإلن�ق

36PK.pdf-https://www.digitizationpolicies.com/medias/WMGO_Presentation 

ي تفاقمت هذە المشا�ل و 
ي مراحلها المبكرة، عندما كانت المتاحف وصاالت العرض تواجه�ض

ا من  أثناء الجائحة، ال س�ما �ض عدد�
، والقدرة ع�  ل، إ� توف�ي الوصول الرق�ي للجماه�ي ض ، بدءا من القواعد الجد�دة للعمل من الم�ض التحد�ات ع� المستوى المؤس�ي

نت.  ي بيئة اإلن�ق
ي شملها  156تول�د اإليرادات �ض ي الوال�ات المتحدة إ� أن نصف المؤسسات الئق

كما أشارت دراسة تناولت المؤسسات �ض
المؤسسات المتوسطة قدرة أن كما بينت   ،�ضطلع بهذا الدور  ا واحد ا فردم �كن لديها طاقم عمل ُمخصص للرقمنة، أو أن االستقصاء ل

ة كانت ع� األرجح،  ة، بمقدار الضعف ع� التبليغ عن فرق التنم�ة الرقم�ة لديها. أفضل من وال�ب�ي ومع أن  157المؤسسات الصغ�ي
ة � ي مستوى القدرات والمهارات الدراسة أظهرت أن المؤسسات الصغ�ي

هن ع� تديض ض بأفراد لالضطالع بهذە األدوار، ثمة ما ي�ب ستعني
مجة الرقم�ة ع� مستوى المؤسسة.  ي الممل�ة المتحدة  158الالزمة للنهوض بال�ب

ي المهارات إ� وتوصلت دراسة أج��ت �ض
أن الفجوة �ض

اث�ة أثناء الجائ ي المتاحف والمؤسسات ال�ق
ا �ض ال�ث�ي منها إ� الو�ي بالقضا�ا الرئ�س�ة؛ مثل إمكان�ة  فتقر تحة، إذ باتت واضحة أ�ض�

 159الوصول إ� هذە المهارات، و حق المؤلف ع� وجه الخصوص. 
 

ي كشفت عنها الجائحة ف�ما يتعلق بالمتاحف هو أن  ومن ي كان البد من  ،التطورات الرقم�ة الجد�دةالجوانب اإل�جاب�ة الئق
الئت

ي اقت� ع� التحول، الذ تاحأو�وجه خاص،  ��ادة الجمهور. لمكان�ات اإل مع الوضع، حملت معها م��د من تنف�ذها للتك�ف 
ي كل من لجماه�ي جد�دة ومتنوعة ز�ارة إمكان�ة المشاركة الرقم�ة، 

ي أج��ت �ض لمتاحف، وهو ما أ�دته الدراسات االستقصائ�ة الئق
ي ذلك  أسهمو  160الممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة. 

ي إعادة تقي�م األساس المنط�ق
 ،ها والغرض منمشاركة الرقم�ة للمتاحف لل �ض

ي أن تنف�ذ األ�شطة والمشاركة الرقم�ة لم �عد وس�لة لتع��ز تج��ة ز  اض�ة. وهذا �عئض ي بيئة اف�ق
ي مهمتها �ض

�ارة المتاحف و�عادة التفك�ي �ض
ي  بوصفها صورة من صور 

ف�ه فحسب و�نما �ي �ض كما اسُتحدث الوصول الرق�ي إ�   161صم�م رسالة المتاحف. تقد�م الخدمة أو ال�ق
المتاحف لتول�د منافع مجتمع�ة وخدمات عامة أخرى أو ابتكارها أو إنتاجها، فضال عن إتاحة الوصول إ� موارد جد�دة للبحث 

                                                
 المرجع نفسه.   156
، مؤسسة نا� 157 ي أسا�ي ي المتاحف: استقصاء وطئض

 ، متاح ع� الرابط: 2020ت "االستعداد للتحول الرق�ي واالبتكار �ض
-Museums-in-Innovation-and-Readiness-nt/uploads/2020/10/Digitalconte-https://knightfoundation.org/wp
.Report.pdf 

 .المرجع نفسه  158
ي الممل�ة المتحدة' 2020ت.، نيومان، وآخرون، "نتائج استقصاء داش،  159

اث �ض ي قطاع ال�ق
ض �ض ، وصف االتجاهات والمهارات الرقم�ة، والدعم التنظ��ي للعاملني

، متاح ع� الرابط: 2020اث، صندوق ت�موس لألبحاث وال�ق 
.https://www.heritagefund.org.uk/sites/default/files/media/attachments/DASH%20report%20draft%20v13.1.5.pdf 

ي الممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة األم��ك�ة خالل جائحة  إم. سمرودي، وآخرون 160
اث ق�د اإلغالق": توف�ي خدمات الرقمنة لمؤسسات الذا�رة �ض "ال�ق

اف عليها، 19-كوف�د  : ، متاح ع� الرابط2020" إدارة المتاحف واإل�ش
.  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09647775.2020.1810483 

ي الممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة، العلوم  19-إل. نوهرر، وآخرون، "تأث�ي كوف�د 161
ي المتاحف والمعارض الفن�ة �ض

ع� ممارسات الب�انات الرقم�ة �ض
 https://www.nature.com/articles/s41599-021-00921-8.: ، متاح ع� الرابط2021واالجتماع�ة واالتصاالت"، اإل�سان�ة 

https://www.digitizationpolicies.com/medias/WMGO_Presentation-PK.pdf
https://www.digitizationpolicies.com/medias/WMGO_Presentation-PK.pdf
https://www.digitizationpolicies.com/medias/WMGO_Presentation-PK.pdf
https://www.digitizationpolicies.com/medias/WMGO_Presentation-PK.pdf
https://knightfoundation.org/wp-content/uploads/2020/10/Digital-Readiness-and-Innovation-in-Museums-Report.pdf
https://knightfoundation.org/wp-content/uploads/2020/10/Digital-Readiness-and-Innovation-in-Museums-Report.pdf
https://knightfoundation.org/wp-content/uploads/2020/10/Digital-Readiness-and-Innovation-in-Museums-Report.pdf
https://knightfoundation.org/wp-content/uploads/2020/10/Digital-Readiness-and-Innovation-in-Museums-Report.pdf
https://www.heritagefund.org.uk/sites/default/files/media/attachments/DASH%20report%20draft%20v13.1.5.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09647775.2020.1810483
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09647775.2020.1810483
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09647775.2020.1810483
https://www.nature.com/articles/s41599-021-00921-8
https://www.nature.com/articles/s41599-021-00921-8
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ض وصحتهم العقل�ة. 162والتعل�م ي تعزز رفاه�ة المواطنني ؛ مثل األطفال ومع ذلك، واجهت بعض فئات المس 163، واأل�شطة الئق ض تهل�ني
ا ما �حتاجون  اض�ة، إذ غالب� مساعدة من حولهم إ� الصغار وكبار السن صع��ات، نظرا لمحدود�ة معرفتهم بالقراءة وال�تابة االف�ق

نت.  لل��ارة  ع�ب اإلن�ق
 

ي  تأث�ي ه�ك�ي ط��ل األمد ع� قطاع المتاحف، 19-ل�وف�د من المتو�ض أن �كونو  ا من القضا�ا الئق ح�ث تعالج المؤسسات عدد�
ض  عن نجمت ي تكشفت خالل األزمة، فضً� عن نقص الموظفني الجائحة، مثل استخدام األدوات الرقم�ة لتلب�ة االحت�اجات الئق

 164والتدر�ب ع� المهارات الرقم�ة (انظر الشكل أدناە). 
 

ات 5الشكل   ي تنظر فيها المؤسسات عقب اإلغال التغي�ي  قالئق
 

 
 

نت   ، عرض تقد��ي ل����ا دي غابالو، المجلس الدو�ي للمتاحف، عندما تتحول المتاحف إ� اإلن�ق المصدر: التحول الرق�ي
نت، متاح ع� الرابط:  -  مؤتمر ع� اإلن�ق

36PK.pdf-https://www.digitizationpolicies.com/medias/WMGO_Presentation 

ض الوح�د، و وت  ك�ي ستكشف وسائل إضاف�ة �حتاج المتاحف إ� التك�ف مع نهج جد�د، ال تكون ف�ه المساحة الماد�ة �ي محل ال�ق
ي معالجة قضا�ا إمكان�ة الوصول والشمول، فضال 

لمحتوى الرق�ي مال�ا بوصفه مصدرا ا استغاللعن  الستخدام المحتوى الرق�ي �ض
ها من او  165جد�دا للدخل.  ي دورها االجتما�ي ف�ما لمؤسسات ادفع التحول الرق�ي المتاحف وغ�ي

لثقاف�ة واإلبداع�ة إ� إعادة النظر �ض
ي السوق، وك�ف �مكنها جذب جمهور مستهدف جد�د باألدوات الرقم�ة. 

المتاحف أن ومن الواضح  166يتعلق بموقعها الجد�د �ض
ض العالقات  أبرزت أهم�ة استخدام التقن�ات الرقم�ة كأداة رئ�س�ة لضمان النجاة.  و�وجه عام، أدت هذە األ�شطة الرقم�ة إ� تحسني

ي تع��ز 
، كما برهنت ع� فعاليتها �ض ض المتاحف وروادها �شكل كب�ي ،بني و�شجيع التعلم بعد ال��ارة.  المفهوم الجد�د للمتحف التشار�ي

ي كل من الوال�ات المتحدة والممل�ة المتحدة استخدام مناهج مماثلة كما ت
اث ومؤسسات الذا�رة والمتاحف �ض درس منظمات ال�ق

 19.167-للرقمنة بوصفها استجابة مرنة لجائحة كوف�د
 
 

                                                
ي مجال تقد�م الخدلعامل  19-"تطور جد�د: كوف�د دي. اجوستينو، وآخرون، 162

 Public Money and،  مات العامة"ت��ــــع التحول الرق�ي �ض
Management،2020  ،متاح ع� الرابط: .https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540962.2020.1764206 

ي أثناء اإلغالق من دراسة تتبع�ة للمستهلك، مركز الس�اسات واألدلة "الثقافة   163
 : ، متاح ع� الرابط2020الرقم�ة": رصد وتحل�ل االستهالك �ض

-six-the-from-insights-study-consumption-cultural-IPO-the-and-PEC-assets/images/Thehttps://www.pec.ac.uk/
.study.pdf-week 

.، نيومان، وآخرون، "نتائج استقصاء داش،  164 ي
ي الممل�ة المتحدة' 2020يق

اث �ض ي قطاع ال�ق
ض �ض ، وصف االتجاهات والمهارات الرقم�ة، والدعم التنظ��ي للعاملني

اث، صندوق ت�موس لأل   ، متاح ع� الرابط: 2020بحاث وال�ق
..1.5.pdfhttps://www.heritagefund.org.uk/sites/default/files/media/attachments/DASH%20report%20draft%20v13 

ي شهر مايو  صندوق الفن 165
igbangartfundhttps://b- ، متاح ع� الرابط: 2021"، 2021"التطلع إ� المستقبل، تق��ر موجز ألبحاث قطاع المتاحف �ض

.2021.pdf-report-research-sector-ahead-2.amazonaws.com/downloads/looking-west-assets.s3.eu 
، المتاحة في المتاحف اإلیطالیة"، 2021إن.، رایمو وآخرون، "الرقمنة في صناعة الثقافة: دلیل من المجلة الدولیة للتوجھات وأبحاث المشاریع اإلیطالیة،   166

 full/html-2021-01-https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJEBR/0082.لى الرابط: متاح ع
اث ق�د اإلغالق: توف�ي التكنولوج�ا  167 ي الممل�ة المتحدة والوال�ات المتحدة خالل جائحة كوف�دإم. سمرودي، وآخرون "ال�ق

، "-الرقم�ة لمؤسسات الذا�رة �ض
اف عليها،   https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09647775.2020.1810483.  ، متاح ع� الرابط: 2020إدارة المتاحف واإل�ش

   

https://www.digitizationpolicies.com/medias/WMGO_Presentation-PK.pdf
https://www.digitizationpolicies.com/medias/WMGO_Presentation-PK.pdf
https://www.digitizationpolicies.com/medias/WMGO_Presentation-PK.pdf
https://www.digitizationpolicies.com/medias/WMGO_Presentation-PK.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540962.2020.1764206
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09540962.2020.1764206
https://www.pec.ac.uk/assets/images/The-PEC-and-the-IPO-cultural-consumption-study-insights-from-the-six-week-study.pdf
https://www.pec.ac.uk/assets/images/The-PEC-and-the-IPO-cultural-consumption-study-insights-from-the-six-week-study.pdf
https://www.pec.ac.uk/assets/images/The-PEC-and-the-IPO-cultural-consumption-study-insights-from-the-six-week-study.pdf
https://www.pec.ac.uk/assets/images/The-PEC-and-the-IPO-cultural-consumption-study-insights-from-the-six-week-study.pdf
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https://bigbangartfund-assets.s3.eu-west-2.amazonaws.com/downloads/looking-ahead-sector-research-report-2021.pdf
https://bigbangartfund-assets.s3.eu-west-2.amazonaws.com/downloads/looking-ahead-sector-research-report-2021.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJEBR-01-2021-0082/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJEBR-01-2021-0082/full/html
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https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09647775.2020.1810483


 
30 
 

 

 المكتبات ودور المحفوظاتقطاع   .2
 

 ذات الصلة، والقيود اإلغالق تداب�ي ل الفور�ةآلثار أدت او ع� المكتبات ودور المحفوظات.  تبعات هامة 19-جائحة كوف�دل كان  
اب ع� سب�ل المثال، �ش�ي تق��ر جمع�ة  168. الصحة العامة إ� أن تغلق المكتبات العامة واأل�اد�م�ة والمدرس�ة أبوابها مؤقت�

كما   2020.169هو القاعدة المتبعة منذ منتصف مارس  باتمرافق المكتبة األ�اد�م�ة  جميعإغالق  ) إ� أنALAالمكتبات األم��ك�ة (
ي بعض البلدان حئق أ�ت��ر ب) اإلفالالمكتبات (ومؤسسات أفاد االتحاد الدو�ي لجمع�ات 

ومع  2020.170استمرار غلق المكتبات �ض
ي إعادة فتح مكتباتها مع تطبيق بروتوكوالت الصحة والسالمة. وع� المدى القص�ي 

، قلصت الجائحة ذلك، بدأت معظم البلدان �ض
�ن.  ي صع��ات مال�ة للمكتبات وال�ّتاب والنا�ش

 تها أجر  ئ�ةاستقصادراسات حددت وقد فرص الوصول إ� المطبوعات، و�سببت �ض
ون�ة للمكتبات ( اير ومارس )EIFLاإلفال والمعلومات اإلل��ق ي ف�ب

ي توف�ي سبل الوصول 2022، �ض
ي تواجه المكتبات �ض ، أهم التحد�ات الئق

ي المؤسسة. إ� الم
ي شكل مادي أم داخل مبايض

 171واد والخدمات، سواء �ض
 

ي واجهتها وقد   ي تباينت ردود أفعال المكتبات إزاء األزمات الئق
إ� البيئات  ها تحولت العد�د منوحاالت الطوارئ الصح�ة.  ظل�ض

 172والمعرفة ع� نطاق واسع وعادل. روح رسالتها األساس�ة الرام�ة إ� توف�ي الوصول إ� المعلومات ما يتما�ث مع الرقم�ة ب
اء إ�  ة قد ّ�ع  19-أن كوف�دو�ش�ي الخ�ب ي دور المحفوظات والمكتبات. كذلك و  هذە العمل�ةوت�ي

 173االستثمار نحو التحول الرق�ي �ض
ي قبل انتشار الجائحة، ول�ن بعد تطب�قه إستون�ا  لدىع� سب�ل المثال، لم �كن 

ويض ي للتعل�م اإلل��ق ي وطئض ض نظام بيئئ ي مكتبة تالني
�ض

ا.  ي  174الوطن�ة، شهد النظام إقباال كب�ي
بلغ، يرلندا او�ض

�
ون�ة، %313 ا قدره ز�ادةعن  أ ض الجدد لل�تب اإلل��ق ي المستخدمني

وخدمات  �ض
ون�ة.   ا نطاق عروضها ومجموعاتها الرقم�ة، وقدمت خدماتها المكتب�ة  كما وسعتال�تب الصوت�ة اإلل��ق العد�د من المكتبات أ�ض�

. عن بُ  ي
ويض ي هولندا، قامت  175عد، وتحولت إ� نماذج التعل�م اإلل��ق

 176من المكتبات العامة بتوسعة نطاق خدماتها الرقم�ة.  %75و�ض
نت، أو  ي تنظ�م نوادي القراءة ع�ب اإلن�ق

ي م�، �ض
كما بدأت بعض المكتبات، مثل مكتبة ني��ورك العامة، أو مكتبة اإلسكندر�ة �ض

اض�ة.  ومع ذلك توقفت  178إ� �سل�م ال�تب ماد�ا لت�س�ي الوصول إ� المجموعات.  ت مكتبات أخرىلجأو  177الفعال�ات االف�ق
ي بعض الحاالت 

، ونقص تراخ�ص  االفتقار إ� المعدات المناسبة، نت�جة المبادرات �ض ض نت. اوقلة األموال والموظفني  لوصول ع�ب اإلن�ق
 

ا الستقصاء ي ، 2020عام للمكتبات األم��ك�ة  S + R أجرته مؤسسة إيثا�ا  وفق�
من مديري ا مدير  1 693مع أ��� من أج��ت مقابالت و�ض

ي أم��كا الشمال�ة، 
اض�ة.  تمام االستعداد  مستعدةمكتبته  أن منهم عن % 70عرب نحو أالمكتبات �ض ض ع� الخدمات االف�ق ك�ي  179لل�ق
ي شملتها الدراسة لم إ�  )Liber(رابطة مكتبات البحث األورو��ةستقصاء أجرته ا توصلو�المثل،  إن أ��� من نصف المكتبات الئق

نت ي توف�ي المواد ع�ب اإلن�ق
انتهاك حق المؤلف، وتحد�دا� عند استخدام هذە المواد ألغراض التعلم عن  �سبب تواجه صع��ات �ض

                                                
ون�ة خالل كوف�د 168 . ها��ت، "الموارد اإلل��ق ي

ون�ة للمكتبات 19-يق اخ�ص"، المعلومات اإلل��ق  ، متاح ع� الرابط: 2020: قضا�ا حق المؤلف وال�ق
.https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/teresa_aflia_14_july_2020_2.pdf 

 ، متاح ع� الرابط: 2021األ�اد�م�ة، تكنولوج�ا المعلومات والمكتبات، ع� استخدام مصادر المكتبات  19-آر. كون�ل، وآخرون، "تأث�ي كوف�د  169
.https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/12629 

 ، متاح ع� الرابط: 2020ومجال المكتبات العالم�ة"  19-�داالتحاد الدو�ي لجمع�ات ومؤسسات المكتبات(اإلفال) "كوف  170
.   /field-library-global-the-and-19-https://www.ifla.org/covid 
ي لحق  19-اهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�داالتحاد الدو�ي لجمع�ات ومؤسسات المكتبات (اإلفال)  "التماس مس 171 ع� النظام اإل�كولو�ب

 https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ifla.pdf. ، متاح ع� الرابط: 2022المؤلف، ال��بو، 
ي المكتبات:إ� أي مدى كانت كورونا القوة الدافعة؟  172

 إس. كراج، وآخرون، "الرقمنة �ض
ض لالقتصاد،  ZBWمركز معلومات  to-libraries-in-mediatalk.eu/2021/02/digitisation-https://www.zbw- : ، متاح ع� الرابط2021اليبن�ي

./boost-a-given-corona-has-extent-what 
ان�ة خالل جائحة كوف�د 173 ض ات�ج�ة المكتبات األ�اد�م�ة و�عداد الم�ي  Ithaka S + R، من استقصاء المكتبات األم��ك�ة 19-ج. ف��در�ك، "نتائج إس�ق

 Ithaka S + R،2020  :متاح ع� الرابط ،  -during-budgeting-and-strategy-library-https://sr.ithaka.org/publications/academic
./pandemic-19-covid-the 

ي لجمع�ات المكتبات والمعلومات والتوثيق (ا  174  ، متاح ع� الرابط: 2020"، 19-) "أجندة المكتبة األورو��ة لع� ما بعد كوف�دEBLIDAلمكتب األورويب
.age.pdf-19-Covid-post-the-for-agenda-library-European-a-Preparing-p://www.eblida.org/Documents/EBLIDAhtt 

175NAPLE   ي أورو�ا وكوف�د
 ، متاح ع� الرابط:  NAPLE،2020: النتائج من أعضاء 19-"المكتبات العامة �ض

---report-narrative-a592b255f7e4/naple-b674-479b-1b83-https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:fce29ea1
.  covid19.pdf-during-services-library-european 

176 KB مكتبة هولندا الوطن�ة، مؤتمر مديري المكتبات الوطن�ة: تأث�ي االستقصاء 
 ، متاح ع� الرابط: 2020إعادة فتح المكتبات،  19-كوف�د

-19-covid-impact-survey-https://conferenceofdirectorsofnationallibraries.files.wordpress.com/2020/07/200708
.1.pdf-def-greopenin 

 المرجع نفسه.   177
ات الوضع الطب��ي الجد�د (فارو�ل)، تحد�ث خ��ف  178 غ، "مؤ�ش . وولف أيزن�ب -من استجابة المكتبة األ�اد�م�ة الستقصاء كوف�د 2020إل. هينشل�ف، و�ي
19 "ITHAKA S + R،2020 متاح ع� الرابط ،:./normal-new-the-of-https://sr.ithaka.org/blog/indications 
 .المرجع نفسه  179

https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/teresa_aflia_14_july_2020_2.pdf
https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/12629
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http://www.eblida.org/Documents/EBLIDA-Preparing-a-European-library-agenda-for-the-post-Covid-19-age.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:fce29ea1-1b83-479b-b674-a592b255f7e4/naple-narrative-report---european-library-services-during-covid19.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:fce29ea1-1b83-479b-b674-a592b255f7e4/naple-narrative-report---european-library-services-during-covid19.pdf
https://conferenceofdirectorsofnationallibraries.files.wordpress.com/2020/07/200708-survey-impact-covid-19-reopening-def-1.pdf
https://conferenceofdirectorsofnationallibraries.files.wordpress.com/2020/07/200708-survey-impact-covid-19-reopening-def-1.pdf
https://sr.ithaka.org/blog/indications-of-the-new-normal/
https://sr.ithaka.org/blog/indications-of-the-new-normal/
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من مجموعاتها  %90ئحة، كانت أنه حئق قبل الجا مفادها مماثلة من مكتبات جامعة سنغافورة لإلدارة،  ردود كما وردت  180بعد. 
ي صورة رقم�ة. 

قدمت المكتبات دورات تدر�ب�ة �شأن حما�ة حق المؤلف لمساعدة مختلف األطراف المعن�ة ع� و متاحة بالفعل �ض
 181استخدام المواد الرقم�ة. 

 

ي  19-تأث�ي كوف�د 6الشكل  
  )LIBER( األورو��ةرابطة مكتبات البحث نتائج استقصاء  أورو�ا،ع� مكتبات البحث �ض

 
 

 
ي أورو�ا، متاح ع� 

 / europe-libraries-research-survey-https://libereurope.eu/article/covid19: الرابط المصدر: نتائج استقصاء رابطة مكتبات البحث �ض

ي جميع المكتبات.  �� ع� هذا المنواللم  األمر غ�ي أن 
ي تعتمد ع� التم��ل  طرأ انخفاض كب�ي ع�فقد  �ض

ان�ة المكتبات الئت ف م�ي
ي لجمع�ات المكتبات والمعلومات والتوثيق  ەا سب�ل المثال، توصل استقصاء أجر ع� . العام �عات ) (EBLIDAالمكتب األورويب حول ��ش

ي  %100إ�  %75وس�اسات المكتبات إ� أن مصدر دخل 
ي شملتها الدراسة، �عتمد ع� سلطات  22من  12من المكتبات �ض بلد أورويب

، قد تتحمل المكتبات عبء هذە النتائج ع� ع� األزمة  أثرتلقد  182المدينة أو المنطقة المحل�ة.  ان�ات اإلقل�م�ة، و�التا�ي ض الم�ي
ي أثناء األزمة المال�ة  المدى الط��ل، ع� غرار ما 

   . 2008حدث �ض
 

ي و
دد بعض الوقتذات �ض ي سنغافورة، لم ت�ق

ي دعم المكتبات. �ف
، ُخصصت مجموعة منح حكوم�ة شاملة قدرها السلطات الوطن�ة �ف

ا إعفاًء إضاف�ا من سداد  55نحو  ع أ�ض� ِّ مليون دوالر سنغافوري لدعم القطاعات الثقاف�ة واإلبداع�ة، بما فيها المكتبات. وقدم الم�ش
نت لألغراض التعل�م�ة. حق المؤلف للمدارس غ�ي الها ي االتحاد كما   183دفة لل��ــح الستخدام مواد اإلن�ق

اختارت بعض الدول األعضاء �ض

                                                
، متاح ع� 2020؟ ، 19-): ك�ف استجابت المكتبات األ�اد�م�ة ألزمة كوف�دLIBERالصادر عن رابطة مكتبات البحث األورو��ة (19-تق��ر استقصاء كوف�د 180

 pdf-December-Report-19-content/uploads/2020/12/Covid-https://libereurope.eu/wp.2020.الرابط: 
ي عالم ما بعد   181

 :، متاح ع� الرابط2020، أ�ت��ر COVID-19االتحاد الدو�ي لجمع�ات ومؤسسات المكتبات (اإلفال): المكتبات األ�اد�م�ة �ض
-and-content/uploads/2019/05/assets/asia-https://www.ifla.org/wp

oceania/news/leaders_conversation_al_final_version_0.pdf 
 المرجع نفسه.   182
ي سنغافورة (  183

ي لحق المؤلف، ع� النظام ا 19-، "التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�دIPOS(مكتب المل��ة الفك��ة �ض إل�كولو�ب
    ، متاح ع� الرابط: 2022ال��بو، 

singapore.pdf-ipo-ecosystems-cr-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact 

https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/Covid-19-Report-December-2020.pdf
https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/Covid-19-Report-December-2020.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/asia-and-oceania/news/leaders_conversation_al_final_version_0.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/asia-and-oceania/news/leaders_conversation_al_final_version_0.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/asia-and-oceania/news/leaders_conversation_al_final_version_0.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/asia-and-oceania/news/leaders_conversation_al_final_version_0.pdf
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ي المادة 
ي استخدام االستثناء الوارد �ض ي السوق الرق�ي الموحد 5األورويب

ي �شأن حق المؤلف �ض حول استخدام  184من التوج�ه األورويب
ي األ�شطة الرقم�ة و 

ي فوري المواد المحم�ة بحق المؤلف �ض
التعل�م�ة العابرة للحدود، بهدف تزو�د المكتبات األ�اد�م�ة ب�طار قانويض

ي الوقت نفسه ع� إ�جاد حل دائم ومتوازن. 
، والعمل �ض ي

ي  185لهذا الوضع االستثنايئ عالوة ع� ذلك، أدركت العد�د من الدول اآلثار الئق
ي حالة األزمات، فأ�شأت صناديق الطوارئ. 

ي منها المكتبات �ض
ي الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، خصص قانونتعايض

 ع� سب�ل المثال، �ض
وس كورونا، ودعم جهود اإلغاثة، وتع��ز األمن االقتصادي" أو " ز" وق�مته " مكافحة ف�ي مليون  50ت��ليون دوالر،  2.2قانون ك�ي

ي �ديرها معهد خدمات المتاحف والمكتبات (  ). IMLSدوالر للمكتبات الئق
 

ور�ة لمواجهة حالة الطوارئ، ل�ن،   ف كانت المبادرات المذكورة أعالە �ف �ن وال�تاب.  فإنلنئ ا تداع�ات ع� النا�ث ا  لها أ�ض� وفق�
ض والطب�ة  ض والتقنيني �ن العلميني ي سلسلة  )،(STMللجمع�ة الدول�ة للنا�ش

�ن والهيئات �ض ض والنا�ش ض والباحثني تعرض العد�د من المؤلفني
ض  186إ� انتكاسة ضخمةالتوز�ــــع، مثل المكتبات  ا لمجلس ال�تاب األورو�يني أدى منح مجموعة من  )،EWC(وع� نحو مماثل، وفق�

اخ�ص الموسعة وغ�ي المكلفة إ� خفض رواتب ال�ّتاب �شدة. و  ض  المجلسشار أال�ق بلدا شملتها الدراسة، تمكنت  20إ� أنه من بني
ض لحسابهم الخاص، ومنحهم ع�ش بلدان فقط من مجابهة أزمة ال�تّ  ا إ� أن جائحة   مساعداتاب العاملني كاف�ة. و�ش�ي المجلس أ�ض�

ي قطا�ي التعل�م والمكتبات إلتاحة أعمال ال�تاب  19-كوف�د
أدت إ� ز�ادة القرصنة الرقم�ة، وز�ادة جهود المؤسسات القانون�ة �ض

نت للجمهور بتكلفة زه�دة.  ض ع� اإلن�ق جمني  187والم�ق
 

ي  19-كوف�د أسهمموارد المكتبة األم��ك�ة،  ها تاسة أخرى أجر فقا لدر و و 
ف عن تلب�ة  �ف ي من نقص الموظفني

ي تعائف
عجز المكتبات، الئت

ان�ة العامة، ومخاطر الصحة العامة إ� كما   المتطلبات الرقم�ة الجد�دة.  ض ض  خفضأدى تقلص الم�ي ض المهرة المتاحني عدد الموظفني
، والشحن،  ي

ان�ات. عالوة ع� ذلك، زادت التكال�ف الثابتة للمكتبات، مثل المسح الضويئ ض ي الم�ي
لتقد�م خدمات جد�دة غ�ي مدرجة �ض

 . ض ض المكت 188وتوف�ي المواد المكتب�ة، وتدر�ب الموظفني ض إ� تقل�ص إعارة ال�تب بني بات، و�لغاء أدت الصع��ات المال�ة، وقلة الموظفني
نت  ي بيئات اإلن�ق

ي الحجر. إضافة إ� أن أنظمة ترخ�ص حق المؤلف الستخدام المواد الماد�ة �ض
خدمات التوص�ل، و�بقاء ال�تب �ض

ي وضع غ�ي مستقر، 
ي العد�د من البلدان. حال و تركت المكتبات �ض

خ�ص دون تقد�مها الخدمات الرقم�ة �ض  189عدم حصولها ع� ال�ق
 

ي كث�ي من الحاال و
نت. �ف  ت، ال تتمكن المكتبات، �سبب المل��ة الماد�ة للمواد المطبوعة، من استخدامها و�عادة إنتاجها ع�ب اإلن�ت

ا، يركز قانون حق المؤلف بصورة أ��ب ع� حما�ة حق النسخ لمالك حق المؤلف.  نت  190تقل�د�� ي بيئة اإلن�ق
و�تضمن ��ش المواد �ض

ي إعادة اإلنتاج، و�نما التوز�ــــع أو إعادة إنتاج المواد، ع� سب�ل المثال، عن د حفظها ع� السحابة، أما إعارة ال�تب الماد�ة فال تعئض
نت،  ي إعارة المواد ع�ب اإلن�ق

ض حق المؤلف. لذلك، إذا كانت المكتبات ترغب �ض النقل إ� الجمهور، وهو أمر مسم�ح به بموجب قوانني
ي �ستلزم فهذا 

 الغالب حصولها ع� ترخ�ص أو إذن منفصل من مالك حق المؤلف، بدً� من رقمنة النسخ المطبوعة لديها.  �ض
 

ون�ةتنظم أنظمة مختلفة لحق المؤلف  وجود �ضافة إ� و  ي تكتسبها المكتبات الستخدام الموارد اإلل��ق المكتبات  ، فإنالحقوق الئق
ون�ة اقتنائها عند تحصل  وط فضال عن  ،ةمل��الول�س  الستخدامباع� ترخ�ص  موارد إل��ت ي ال�ش

وط منصوص عليها �ض �ش
خ�ص.  ي اتفاق ال�ق

خ�ص حسب البلدان، ع� سب�ل المثال، قد �ستخدم بعض البلدان نموذجا �سمح و التعاقد�ة �ض وط ال�ق تختلف �ش
امن، أو مثل بنسخة واحدة لمستخدم واحد، أو نماذج مختلطة؛  ض  191نماذج مختلفة.  م�ستخدالدفع ل�ل إعارة أو ل�ل استخدام م�ق

، �جب ع� المكتبات أن تتفاوض  ومن ثّم أي ��ش يتجاوز هذا الحد ُ�عد انتها�ا للحقوق الح��ة لمال�ي حق المؤلف، و�التا�ي
وط عدد مرات التوز�ــــع و م�ة. من شأنها أن �سمح باإلعارة الرقتوز�ــــع إضاف�ة،  و أحقوق �سخ أ�ة ع� تحد�دا للحصول  قد تق�د ال�ش

ا.  اخ�ص سن��� ا ما �جب تجد�د ال�ق ض المسم�ح بهم، وغالب�  وعدد المستخدمني
 

                                                
184  ( ي ي بتار�ــــخ  2019/790توج�ه (االتحاد األورويب لمان والمجلس األورويب ي السوق  2019أب��ل  17الصادر عن ال�ب

�شأن حق المؤلف والحقوق المجاورة �ض
ض   .EC/  2001/29و EC/  96/9الرقم�ة الموحدة وتعد�ل التوجيهني

. ك�لر، "تنف�ذ المجر المادة  185 ي ي �شأن حق المؤل 5يب ي السوق الرقم�ة الموحدة من التوج�ه األورويب
ي إطار استجابتها للجائحة"  CDSMف �ض

ع� وجه ال�عة �ض
tracked-fast-http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/06/23/hungarys-، متاح ع� الرابط: 2020معهد المعلومات والقانون، 

./pandemic-the-to-response-in-directive-cdsm-5-article-of-implementation 
ي  19-الم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�د)  "التماس مساهمات للجلسة اإلع STMالرابطة الدول�ة لدور الن�ش العلم�ة والتقن�ة والطب�ة (  186 ع� النظام اإل�كولو�ب

ecosystems-cr-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact- ، متاح ع� الرابط: 2022لحق المؤلف، ال��بو، 
.publishers.pdf-medical-and-technical-scientific-of-association-international 

ض (  187 ي لحق المؤلف، ال��بو، ع�  19-، "التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�دEWC(مجلس ال�تاب األورو�يني النظام اإل�كولو�ب
european-msecosyste-cr-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-:  ، متاح ع� الرابط2022

.council.pdf-writers 
. ما�شوف�ك، "تأث�ي الجائحة ع� اتحادات المكتبات واستدامتها"، مجلة إدارة المكتبات،  188 ي  ، متاح ع� الرابط: 2020�ب

./full/10.1080/01930826.2020.1760558https://www.tandfonline.com/doi 
 .المرجع نفسه 189

ي لجمع�ات المكتبات والمعلومات والتوث  190 ي أورو�ا" المكتب األورويب
ات�ج�ات حق المؤلف للمكتبات �ض ي فيت�لو "األساس االقتصادي الس�ق ، 2021يق، جوز�ئب

 https://liberquarterly.eu/article/view/10883/11894#info: متاح ع� الرابط
 .المرجع نفسه  191

http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/06/23/hungarys-fast-tracked-implementation-of-article-5-cdsm-directive-in-response-to-the-pandemic/
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/06/23/hungarys-fast-tracked-implementation-of-article-5-cdsm-directive-in-response-to-the-pandemic/
http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2020/06/23/hungarys-fast-tracked-implementation-of-article-5-cdsm-directive-in-response-to-the-pandemic/
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-european-writers-council.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-european-writers-council.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-european-writers-council.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01930826.2020.1760558
https://liberquarterly.eu/article/view/10883/11894#info
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نت ع� توف�ي المواد الماد�ة. خدمات اقت�ت و   ي ل�س لديها ترتيبات ترخ�ص ع� اإلن�ق ي  بعض المكتبات الئق
ع� سب�ل المثال، �ض

ا لجمع�ة المكتبات األلمان�ة  تهدف المكتبات إ� توف�ي الوصول إ� فهارسها ع�ب  Deutscher Bibliothekverbandألمان�ا، وفق�
نت.  �عات تحظر عليها مشاركة مخزونها خارج منصات المكتبة أو شبكات الجامعة دون اتفاقات ترخ�ص إضاف�ة. ل�ن  اإلن�ق  الت�ث

ا لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة أوً�، و  ال �جوز للمكتبات من تلقاء نفسها ��ش مصنفات من  60e Abs. 4 UrhG§ فق�
ض حق المؤلف.  عد مقتن�اتها إال من خالل شبكاتها الداخل�ة فحسب، وأي إتاحة خارج هذە الشبكات بدون ترخ�ص �ُ  ا لقوانني  انتها��

ا، �حظر القانون ع� المكتبات إدر  ي خدماتها للتوص�ل. ثان��
ي التعل�م الرق�ي و�ض

ي جنوب  192اج الصحف �ض
وع� المنوال نفسه، �ض

ا للقانون، ع� الرغم من اقتناء جميع موارد المكتبة 193إف��ق�ا ون�ة دون ترخ�ص انتها�� ، �عد تح��ل المواد المطبوعة إ� مواد إل��ق
 . ي

 الماد�ة وتوز�عها �شكل قانويض
  

إ� التفاوض �شأن حقوق إضاف�ة، فقد تكون هذە العقود أ��� تكلفة واستهال�ا للوقت. وتؤدي اتحادات حاجة المكتبات  إ�نظرا و  
اخ�ص، دورا حاسما، ال س�ما ف�ما يتعلق بالتفاوض المكتبات، و�ي شبكات من المكتبات تُ  مول إما من الدولة أو من رسوم العض��ة وال�ق

و  خ�ص الموارد اإلل��ق ي معظم األح�ان وكاالت تابعة للدولة أو هيئات ال  -وهذە االتحادات  194ن�ة. ع� مثل هذە العقود ل�ق
�ي �ض

ي دعم أ�شطتها  -تهدف إ� ال��ــح 
اخ�ص. لذلك، قد تؤدي  وتعتمد �ض جائحة ع� التم��ل الحكو�ي والنفقات العامة المتولدة من ال�ق

الذي أجرته جمع�ة المكتبات األم��ك�ة  االستقصاء صلوقد تو  التحادات ع� المدى الط��ل. لهذە اعواقب وخ�مة  إ� إ 19-كوف�د
ي مايو 

 أن تفقد ، وشمل جميع أنواع المكتبات، أن معظم المكتبات األ�اد�م�ة فقدت بالفعل التم��ل، أو توقعت خالل العام 2020�ض
امج والخدمات.  ي والمجموعات المطبوعة وال�ب ض والتعيينات الجد�دة والتط��ر المهئض ي استقصاء أجرته  195التم��ل المقبل للموظفني

و�ض
ي المستقبل. )Liber( األورو��ةرابطة مكتبات البحث 

ان�ة �ض ض ي الم�ي
ض إ� أنهم يتوقعون تخف�ضات �ض  196، أشار ثلث المستجيبني

 
ون�ة كفاح بعض المكتبات ل  غ�ي أن  �ن.  قد تقد�م الخدمات اإلل��ت ف والنا�ث إ�  الحاجة وتنبعيتعارض مع وجهات نظر المؤلفني

ە.  ض ض وتحف�ي ورة حما�ة العمل الجاد والتعب�ي اإلبدا�ي للمؤلفني ي الموارد الرقم�ة من �ض
وضع أنظمة أشد �امة لحما�ة حق المؤلف �ض

ي الوقت الذي 
�ن ف�ه �سمح و�ض ا للنا�ش ض وخدمة المصلحة العامة من خالل ��ش المؤلفات هذە األنظمة أ�ض� ي المؤلفني

باالستثمار �ض
ض والطالب والقراء اآلخ��ن ض والعلماء والمعلمني �وي المتاحة للمستهل�ني  197،والبحوث الخاضعة الستعراض األقران وحلول التعلم ال�ق

ي البيئة الر و ها، من تلقاء نفسُت�تب ال المواد الرقم�ة سائر ال�تب و  فإننا �جب أن ندرك أن هذە
ها �ض قم�ة يهدد بفقدان الس�طرة أن ��ش

ي ها الستخدامع� ا
ي إ� ،قانويض

ض و  الحد  وهو ما قد �ف�ض ا تضييق من صور التعب�ي الفن�ة للمؤلفني سبل كسبهم الع�ش. أوً�، وفق�
ي معظم البلدان  31ل الستقصاء أجرته ال��بو لصناعة الن�ش العالم�ة شم

ي انخفاض عدد العناو�ن المنشورة بلدا، �سببت الجائحة �ض
�ض

ون�ة شهد  198بالمقارنة مع العام السابق.  ي ألمان�ا، بأن سوق اإلعارة اإلل��ق
�ن و�ائ�ي ال�تب �ض عالوة ع� ذلك، أفادت جمع�ة النا�ش

�ن، الذين يتلقون أج ض والنا�ش �ة للمؤلفني ون�ة �ستة أضعاف، مما �مثل مشكلة مص�ي ا أقل بكث�ي نموا فاق مب�عات ال�تب اإلل��ق ور�
 199لإلعارة بالمقارنة مع المب�عات. 

 
ي و 

ا أمثلة لمبادرات ناجحة برهنت ع� أن جميع الجهات الفاعلة �ف ، هناك أ�ض� ي المؤلفون  - القطاعع� الجانب اإل�جائب
ون والمكتبات والسلطات العامة  جمون والنا�ث توف�ي الوصول إ� المعلومات،  وهو ، أال الهدف نفسه �سعون نحو  –والم�ت

ي أن توحد صفوف الجائحة وقد استطاعت  وتحق�قا لهذە الغا�ة تضافرت جهودهم لمجابهة الجائحة. 
 القطاع،الجهات الفاعلة �ض

ا الستقصاء أجراە االتحاد الدو�ي لمنظمات حقوق االستنساخ  تهو�رهنت ع� قدر  )، (IFFROع� الصمود. ع� سب�ل المثال، وفق�
ا ع� نحو  %50ون أ��� من تعا �ن لتوسيع نطاق تراخ�صهم، أو إ�شاء تراخ�ص جد�دة تمام� ض والنا�ش من أعضاء االتحاد مع المؤلفني

ي  200�دعم العمل والتعلم عن ُبعد. 
واالستعداد منذ البدا�ة قد  عالوة ع� ذلك، برهنت بعض المكتبات ع� أن النشاط االستبا�ق

 �خفف من آثار الجائحة. 
                                                

ي ل 19-جمع�ة المكتبات األلمان�ة " التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�د  192 ، متاح 2022حق المؤلف، ال��بو"، ع� النظام اإل�كولو�ب
deutscher-ecosystems-cr-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact- ع� الرابط: 

.bliotheksverband.pdfbi 
. مور�دزي، 'كوف�د  193 ي

ض لحق مؤلف صد�قة للمكتبات' أخبار الجامعة: الطبعة األف��ق�ة،  19-يق  ، متاح ع� الرابط: 2020�ستد�ي المطالبة بقوانني
.   ityworldnews.com/post.php?story=2020112313502493https://www.univers 
 المرجع نفسه.  194
 ، متاح ع� الرابط: 2021ع� استخدام مصادر المكتبات األ�اد�م�ة، تكنولوج�ا المعلومات والمكتبات،  19-آر. كون�ل، وآخرون، "تأث�ي كوف�د  195

.https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/12629 
 المرجع نفسه.   196
�ن (  197 ي أثناء جائحة كوف�د ) " IPAالرابطة الدول�ة للنا�ش

ي لجنة حق المؤلف التابعة لل��بو �ض
ون �ض ي �مكن أن �قدمها النا�ش " تؤكد الجمع�ة المساهمة الئق

publishers-underlines-ipa-blog/1109-news-https://www.internationalpublishers.org/copyright- بط: ، متاح ع� الرا2021
committee#SCCR41JBENG-copyright-wipo-at-pandemic-covid-during-contribution 

ات المل��ة الفك��ة العالم�ة   198  ind.wipo.int/record/44461https://t ، متاح ع� الرابط: 2021"، ال��بو، 2021ال��بو "مؤ�ش
ي النصف األول من  199

ون�ة والمكتبات، مجلة بابلشيج بروسبكتفز، 2021أندرسون "ألمان�ا �ض  ، متاح ع� الرابط: 2021: دينام�ات ال�تب اإلل��ق
/covid19-rises-ebooks-for-demand-2021-in-half-first-https://publishingperspectives.com/2021/09/germany 

، متاح ع� الرابط: 2021االتحاد الدو�ي لمنظمات حقوق االستنساخ "تصدي أعضاء االتحاد للجائحة"   200
1389459-covid19-news-https://mailchi.mp/94f7c408f854/ifrro 

https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-deutscher-bibliotheksverband.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-deutscher-bibliotheksverband.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-deutscher-bibliotheksverband.pdf
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2020112313502493
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2020112313502493
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2020112313502493
https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/12629
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://www.internationalpublishers.org/copyright-news-blog/1109-ipa-underlines-publishers-contribution-during-covid-pandemic-at-wipo-copyright-committee#SCCR41JBENG
https://publishingperspectives.com/2021/09/germany-first-half-in-2021-demand-for-ebooks-rises-covid19/
https://publishingperspectives.com/2021/09/germany-first-half-in-2021-demand-for-ebooks-rises-covid19/
https://publishingperspectives.com/2021/09/germany-first-half-in-2021-demand-for-ebooks-rises-covid19/
https://mailchi.mp/94f7c408f854/ifrro-news-covid19-1389459
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ي قواعد الب�انات الدول�ة،  المثال، قدمت جامعة نزار  ع� سب�ل
ا�ات �ض ون�ة، واش�ق اء كتب إل��ق ي كازاخستان موارد مال�ة ل�ش

باي�ف �ض
اض�ة. عملت ع� و   201تط��ر الخدمات االف�ق

 
ون األزمة وجعلوا �سه�ل االنتقال إ� البيئات الرقم�ة للمكتبات هدفا لهم. وع� المنوال نفسه ي استجابة ، لم يتجاهل النا�ش

و�ف
ا الوصول مجانا إ� المنشورات �ن أ�ض� ي استعرضها األقران، و�مرور الوقت توفر أ��� من  فور�ة للجائحة، أتاح بعض النا�ث الئق

ة اأخرى مقال وفصل وموارد  32 000 ي إطار التصدي إلغالق المكتبات، أصدر االئتالف  202ألزمة. طوال ف�ق
إضافة إ� ذلك، و�ض

ها ع� خدمات المكتبات ومواردها، 19-الدو�ي التحاد المكتبات ب�انا �شأن جائحة كوف�د  االئتالف أعضاء وأتاح 203العالم�ة وتأث�ي
امن،  ض الوصول إليها ومن ثمَّ للجمهور الوصول إ� األعمال المحم�ة بحق المؤلف من خالل رفع القيود المفروضة ع� الوصول الم�ق

ي تحول دون الوصول كما   . 19-لة بكوف�دالدفع عن المحتوى ذي الص جدرانعن ُبعد، فضال عن إزالة  �ن القيود الئق أزال بعض النا�ش
�دج إ� ال�تب بغض النظر عم ا إذا كانت المكتبات لديها �سخا منها مطبوعة أم ال؛ ع� سب�ل المثال، أتاحت مطبعة جامعة كام�ب

اخ�ص من كما   204. الوس�لةكتاب بهذە   700إمكان�ة الوصول إ� أ��� من  أعلنت دور ��ش تا�لور وفرا�س�س وروتل�دج عن ترق�ة ال�ق
 205دة اإلغالق. المستخدم الفرد إ� المستخدم غ�ي المحدودة طوال م

 
ات�ج�ات مماثلة. تبنت السلطات العامة و  ي المعدل  قانون حقطبقت الحكومة ال�ابان�ة و وسائر األطراف المعن�ة اس�ق

المؤلف ال�ابايض
ي أب��ل 2018(

ي الدروس ع�ب 2020) �ض
، الذي تضمن خطة تع��ضات، حئق يتمكن المعلمون من استخدام المصنفات المحم�ة �ض

نت دون إذن  ي ظل هذا االستخدام متاحا كتدب�ي و  . 19-المؤلف، لتلب�ة احت�اجات التعل�م عن ُبعد �سبب كوف�د مال�ي حقاإلن�ق
 استثنايئ

ال�ة 2021.206مارس  31حئق  ض حق المؤلف األس�ق حت الحكومة إدخال إصالحات ع� قوانني ال�ا، اق�ق ي بلدان أخرى، مثل أس�ق
و�ض

ي الوقت الذي لتبس�طها وتحديثها، لدعم الستخدام مواد حق 
ي البيئات الماد�ة والرقم�ة ع� نحو أفضل، �ض

المؤلف ومواءمتها �ض
 حق المؤلف الحصول ع� أجر عادل مقابل استخدام موادهم.  يواصل ف�ه أصحاب

 
ي هذا الس�اق، تجدر اإلشارة إ� اتفاقو
ال�ة" الذي  قصصال" �ض ال�ة ضماألس�ق ا ،قطاع المدارس األس�ق �ن األس�ق  ،ل�ةورابطة النا�ش

ال�ة.  ض األس�ق ض بقراءة كتب األطفال و وجمع�ة المؤلفني برم برعا�ة الدوائر الصناع�ة، ُ�سمح للمعلمني
�
�موجب هذە االتفاق، الذي أ

اض�ة أثناء اإلغالق الناجم عن كوف�د ي بيئة اف�ق
ال�ة للطالب وعائالتهم �ض ، إما عن ط��ق البث المبا�ش أو �سج�الت مؤقتة 19-األس�ق

نت لعرضها. للحكا�ات متا ا،  207حة ع�ب اإلن�ق � واصلت بعض مكاتب المل��ة الفك��ة عملها مع أفراد المجتمع ذوي اإلعاقة، مع أخ�ي
ف ع� االنتهاء من التعد�الت ع� قانون حق المؤلف إلدماج جميع أحكام معاهدة مرا�ش ك�ي ومن ثمَّ �سه�ل وصول األشخاص  ،ال�ت

ي الب� أو 
ض أو معا�ق ي قراءة المطبوعات إ� المصنفات المنشورة.  من �عانونالمكفوفني

 208إعاقات أخرى �ض
 
 

 

                                                
ي عالم ما بعد كوف�د  201

، متاح ع� 2020، أ�ت��ر 19-االتحاد الدو�ي لجمع�ات ومؤسسات المكتبات (اإلفال): "محادثات القادة": المكتبات األ�اد�م�ة �ض
and-content/uploads/2019/05/assets/asia-https://www.ifla.org/wp- الرابط: 

oceania/news/leaders_conversation_al_final_version_0.pdf 
ي  19-)  "التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�دSTMة لدور الن�ش العلم�ة والتقن�ة والطب�ة (الرابطة الدول�  202 ع� النظام اإل�كولو�ب

ecosystems-cr-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact- ، متاح ع� الرابط: 2022لحق المؤلف، ال��بو، 
publishers.pdf-medical-and-technical-scientific-of-association-international 

ها ع� خدمات المكتبات 19-اد المكتبات: ب�ان �شأن جائحة كوف�داالئتالف الدو�ي التح  203  ، متاح ع� الرابط: 2020العالم�ة وتأث�ي
-and-services-library-impact-its-and-pandemic-19-covid-global-https://www.icolc.net/statements/statement
.resources 

ض ( 204 �ن األم��كيني وس كورونا"، AAPجمع�ة النا�ش ي أثناء جائحة ف�ي
ون للمساعدة �ض : ، متاح ع� الرابط2020) "ماذا �فعل النا�ش

./response-19-news/covid-https://publishers.org/aap 
 ، متاح ع� الرابط: 2020من وجهة نظر أمناء المكتبات،  19-): البحث تحت وطأة الجائحة: تأث�ي كوف�دLIBERرابطة مكتبات البحث األورو��ة ( 205
.  /eyes-librarians-a-through-19-covid-of-impact-pressure-under-https://libereurope.eu/article/research 

ي لحق المؤلف، ال��بو"،  19-الم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�دوكالة الشؤون الثقاف�ة، حكومة ال�ابان، "التماس مساهمات للجلسة اإلع  206 ع� النظام اإل�كولو�ب
affairs-cultural-for-www/meetings/en/docs/agency/https://www.wipo.int/export/sites-،: 2022 ، متاح ع� الرابط: 2022

.japan.pdf-government 
ال�ة   207 التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن “ف��ق اإلنعاش والتصدي ل�وف�د، إدارة البن�ة التحت�ة والنقل والتنم�ة اإلقل�م�ة واالتصاالت، الحكومة األس�ق

ي لحق المؤلف، ال��بو، ع� النظام  19-تأث�ي جائحة كوف�د : ، متاح ع� الرابط2022اإل�كولو�ب
-australian-team-response-and-ecoveryr-covid-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/arts
.government.pdf 

ي لحق المؤلف، ال��بو،  19-"التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�د)، IPOS(مكتب جام�كا للمل��ة الفك��ة    208 ع� النظام اإل�كولو�ب
property-intellectual-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/jamaica-  ، متاح ع� الرابط: 2022

.office.pdf 

https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/asia-and-oceania/news/leaders_conversation_al_final_version_0.pdf
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/asia-and-oceania/news/leaders_conversation_al_final_version_0.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://www.icolc.net/statements/statement-global-covid-19-pandemic-and-its-impact-library-services-and-resources
https://www.icolc.net/statements/statement-global-covid-19-pandemic-and-its-impact-library-services-and-resources
https://publishers.org/aap-news/covid-19-response/
https://libereurope.eu/article/research-under-pressure-impact-of-covid-19-through-a-librarians-eyes/
https://libereurope.eu/article/research-under-pressure-impact-of-covid-19-through-a-librarians-eyes/
https://libereurope.eu/article/research-under-pressure-impact-of-covid-19-through-a-librarians-eyes/
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/agency-for-cultural-affairs-government-japan.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/agency-for-cultural-affairs-government-japan.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/agency-for-cultural-affairs-government-japan.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/arts-covid-recovery-and-response-team-australian-government.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/arts-covid-recovery-and-response-team-australian-government.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/jamaica-intellectual-property-office.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/jamaica-intellectual-property-office.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/jamaica-intellectual-property-office.pdf
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ي بعض البلدان مثل جنوب إف��ق�ا وز�مبابوي 
ون�ة (عرض جزء فقط209ومع ذلك، �ض  ، كانت هناك بعض القيود ع� الموارد اإلل��ق
ي �سخة ورق�ة، وغ�ي ذلك)، و  من المحتوى

ي كل مرة، أو حظر طباعتها �ض
�ل صفحة واحدة فقط �ض ض نت، أو ت�ض هذا بوجه قد أثر ع�ب اإلن�ق

ي العالم. 
ي تقد�م خدمات و خاص ع� الفقراء وع� المناطق ال��ف�ة �ض

لمواجهة هذە المشكالت البحث�ة، استمرت بعض المكتبات �ض
نت من خالل تطبيق  ، ومواقع ال��ب والدردشة. مرجع�ة ع�ب اإلن�ق ي

ويض �د اإلل��ق وع� الرغم من أن الجائحة أسهمت  الوا�س آب، وال�ب
ا آثارا سلب�ة.  ة البيئة الرقم�ة، فإنها خلفت أ�ض� ي ���ــــع وت�ي

ون�ة فقد �ض ي تعاقد معها DawsonEraأفلست منصة ال�تب اإلل��ق ، الئق
ض الستضافة إنتاجهم  �ن الفرنكوفونيني ي ص�ف العد�د من النا�ش

، مما هدد بعدم التمكن من الوصول إ� قدر كب�ي من 2020ح��ا، �ض
ون�ة المتوفرة  . قبل أن تعرض منصات أخرى استضافته محتواها  عالوة ع� ذلك، أ�د استقصاء أجرته اإلفال نقص ال�تب اإلل��ق

 210باللغة الفر�س�ة. 
 
اء أن و  نتتحفز المكتبات ع� اتخاذ  19-جائحة كوف�د�رى بعض الخ�ب  ،خطوات أ��� إقداما لتسه�ل االستخدامات ع�ب اإلن�ت

ض الوطن�ة.  قدر المستطاع ي القوانني
ع� هذە األحكام، ال تنص العد�د من البلدان ل�ن  211بموجب ترخ�ص أو استثناءات أو كليهما أو �ض

ي من 
ي بيئة رقم�ة.  قصور أو أنها تعايض

ي التقدم بطلب للحصول ع� هذە اإلعفاءات �ض
ب�ل ومن أمثلة هذە الحاالت. ع� س 212ال�فاءة �ض

ي  المثال،
ي ظروف معينة، باستخدام المواد المحم�ة بحق المؤلف  ، ح�ثالوال�ات المتحدة�ض

�سمح مبدأ االستخدام العادل، �ض
ي حاالت الطوارئ  HathiTrustألغراض تعل�م�ة. كما أطلقت مكتبة 

كائها  )،(ETASالرقم�ة خدمة الوصول المؤقت �ض و�د �ش ض ل�ق
ض المجلدات بموجب هذا المبدأ ع� وجه التحد�د. الم ض بالنص ال�امل لماليني ي و ؤسسيني

ي تعايض ن هذە الخدمة جميع المكتبات، الئق
�
تمك

وعقب شه��ن من تقد�م الخدمة، أبلغت  213توقف مؤقت غ�ي متوقع أو ال إرادي للعمل�ات العاد�ة"، من الوصول إ� الخدمة. ” من
HathiTrust ض إ�  2 200 عن وصول أ��� من نت.  50مادة ف��دة، وقراءة ما �قرب من  3 800 نحو مستخدم مم�ي  214صفحة ع�ب اإلن�ق

ي الوقت الذي توفر ف�ه ل�ن 
وط HathiTrust�ض امتثاال لمبدأ االستخدام  خدمة الوصول إ� المواد، فإنها تنص ع� عدد من ال�ش

ي الوال�ات المتحدة، 
ي صندوق  أن )1ع� سب�ل المثال: منها العادل �ض

�كة �ض ، HathiTrust�قت� تقد�م الخدمة ع� المؤسسات ال�ش
، والطالب؛  ض ي مجموعة المكتبة العضو؛ أن ي) 2وأعضاء هيئة التدر�س والموظفني

�قت� الوصول إ� أن ) 3توفر العمل المطلوب �ض
�كة، ع ض وأعضاء هيئة التدر�س الذين حددتهم المؤسسة ال�ش ند �سج�ل الدخول إ� نظام المصنفات ع� الطالب والموظفني

HathiTrust .  مكن للمستخدم، عند �سج�ل الدخول إ� نظام و�HathiTrust  ع�ب  المصنفمن خالل مكتبته المؤسس�ة، قراءة
�الت.  ض نت فقط، وال ُ�سمح بالت�ض   215اإلن�ق

 
ة الستخدام مجموعات عالوة ع� ذلك، أشار تق��ر تقي�م الخدمة إ� أن ثمة إ جامعة كال�فورن�ا المطبوعة والمحم�ة مكان�ة كب�ي

وط االستخدام العادل، ع� سب�ل المثال، لدعم تدر�س  بحق المؤلف التابعة �شكل جما�ي  خارج س�اق الطوارئ بموجب �ش
ي العلوم اإل�سان�ة وأ�شطة التعلم. 

ام دو�ي بتغي�ي  216البحوث �ض ض اء إ� ال�ق نماذج الوصول وع� المنوال نفسه، �دعو بعض الخ�ب
ي األوساط التعل�م�ة للمكتبات األ�اد�م�ة، لتسمح بن�ش المواد الرقم�ة المحم�ة بحق المؤلف. لمفت�حا

وتظل القض�ة  217، ال س�ما �ض
�ن وال�تاب وال��انات التابعة، مع إ�الء اهتمام خاص ل�س فقط بت�س�ي سبل  �ي إ�جاد نهج مناسب ومتوازن يرا�ي المكتبات والنا�ش

ا بحما�ة المصنفات المحم�ة بحق المؤلف. الوصول إ� المعرفة أث  ناء حاالت الطوارئ الصح�ة العامة، و�نما أ�ض�
 
ها ع� المكتبات: �سبب 19-كان تأث�ي جائحة كوف�د و اإلغالق والقيود  تداب�ي  ع� دور المحفوظات الوطن�ة والعامة مماثل لتأث�ي

ا واضطرت إ� تأج�ل الفعال�ات الماد�ة. هذە المؤسسات أغلقت فقد ع� الصحة العامة، ذات الصلة  ة وتوضح دراس أبوابها مؤقت�
ي بلدانها. ع� الرغم  ت��حاتعدة  ،عند بدء األزمة رد فعل أو�ي ك  ت،أصدر العد�د من المؤسسات األرش�ف�ة الوطن�ة الرائدة أن 

�ض

                                                
209 EIFL.net   (مواد ال��بو) (ون�ة للمكتبات pandemic-zimbabwe-tragedy-https://www.coronatimes.net/digital/ ; ،(معلومات إل��ق

https://www.zimlive.com/2020/05/23/students-challenge-exclusionary-university-elearning/#inbox/_blank 
ي لحق  19-التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�د) “IFLAو�ي لجمع�ات ومؤسسات المكتبات (االتحاد الد 210 ع� النظام اإل�كولو�ب

: Available at، 2022: ، متاح ع� الرابط2022المؤلف، ال��بو، 
.  https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ifla.pdf 

، 19-إس. بنسون، "االستخدام العادل أثناء العزل الناجم عن كوف�د 211  ، متاح ع� الرابط: 2020" التواصل والن�ش العل�ي
.Ibid, /quarantine-19-covid-the-during-use-https://www.library.illinois.edu/scp/podcast/fair 

. ك��ــــج، "قيود حق المؤلف والتعلم: دروس من العزل الناجم عن كو  212 ، 19-ف�د�ي https://www.ei-: ، متاح ع� الرابط2020، التعل�م الدو�ي
.craig-carys-by-quarantine-19-covid-the-romf-lessons-learning-and-limits-ie.org/en/item/23590:copyright 

213 HathiTrust ، :خدمة الوصول المؤقت للطوارئ"، متوفر ع� الرابط"Description-https://www.hathitrust.org/ETAS 
 CoUL 'HU HathiTrustتق��ر ملخص لمجموعة االتصال  - HathiTrust ETASإس. كاث��ن، وآخرون، "تقي�م جامعة كال�فورن�ا لخدمة  214

 https://escholarship.org/uc/item/8vh1k54f. : ، متاح ع� الرابط2021، 
215-temporary-emergency-hathitrust-the-explains-furlough-library.illinois.edu/scp/podcast/mikehttps://www. 

access-service/ 
ي أثناء أزمة كوف�د  216

ض التعلم والبحث عن بعد �ض ي المعلومات 19-إن. بول، " حق المؤلف وتمكني ي للمكتبات ومنهئي
، جمع�ة المكتبات CILIP" المعهد القانويض

and-learning-remote-enabling-and-https://www.cilip.org.uk/news/498055/Copyright- ، متاح ع� الرابط: 2020ت، والمعلوما
..htm-crisis-19-Covid-the-ngduri-research 
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ي س�اقات متنوعة، 
ي مناقشة إغالق المواقع من الناتتال�ق  الت��حاتجميع ل�ن من أن هذە المؤسسات تعمل �ض

ح�ة المواض�ع�ة �ض
 218والمساحات الماد�ة، والحفاظ ع� (أديض قدر) من الخدمات وت�س�ي الوصول عن بعد. 

 
ي توثيق آثار الجائحة وحفظها والتعلم منها، ال س�ما دعم اتخاذ القرار و 

من جهة أخرى، أ�دت الجائحة مجددا دور المحفوظات �ض
ي المستقبل. 

ي ألنها جعلت دور المحفوظات أ��� عرضة لالنه�ار  219الفعال �ض
اث األرش��ض ا لل�ق ومع ذلك، فقد شكلت الجائحة تهد�د�

، وأعاقت  �عات المعلومات، وعرضت للفشل خدمات دور المحفوظات غ�ي القادرة قدرتها ع� الما�ي تقد�م الخدمات العامة و��ش
ي جمع المواد الماد�ةأوً�، أبلغت دور ال 220ع� ���ــــع التحول إ� الرقم�ة. 

ي تواجهها �ف
، وع� وجه محفوظات عن الصع��ات الئت

ي المراحل المبكرة من الجائحة، مما أعاق جهود
ي األما�ن المغلقة �ض

نظرا لقلقها �شأن صحة وسالمة  ،لحفظ الب�انات ها التحد�د �ض
 . ض ض والمانحني  221الموظفني

 
ا،و  ي دور الم ثان��

ة التحول الرق�ي �ف ا وت�ي الند  222. حفوظات�سارعت أ�ض� ي  ع� سب�ل المثال، طورت جمع�ة مقاطعة كم�ب
التار�خ�ة �ض

الند خالل كوف�د " بعنوان:  الوال�ات المتحدة األم��ك�ة محفوظات رقم�ة، بنسلفان�ا  : أرشفة التار�ــــخ بينما �حدث" 19-مقاطعة كم�ب
ات ودعم المجتمع المح�ي للتك�ف مع أسال�ب الح�اة الجد�دة.  ي  LIRASISا لالستقصاء الذي أجرته منظمة وفق� و  223لجمع الخ�ب

�ض
ي 
الحفاظ عليها. وقد أ�د كان التحدي األ��ب  ل�ن جمع المواد الرقم�ة، ها من %73الوال�ات المتحدة، قررت  عدة دور للمحفوظات �ض

ي اإلعالم، والمنظمات المتحالفة أنه ع� الرغم من 
الحفاظ ع�  جهود احتمال تعرض الب�ان الصادر عن المؤتمر الدو�ي لمفو�ض

ي تتدفق بها  الهائلة �عةالالمواد الرقم�ة للخطر �سبب  ي أثناء الجائحة، فإن واجب توثيق  الئق
ة �ض المعلومات، وطرق العمل المتغ�ي

 .  224هذە األحداث بات �كت�ي أهم�ة أ��� من أي وقت م�ض
 

ل�ن بعض دور  225. الجداول الزمن�ة التار�خ�ةفور�ة للحفاظ ع� الوح�دة و الستجابة اال ظهرت أرشفة ال��ب بوصفها وقد 
ي  ة تدفق للمعلومات وقصور  تطيقجمع محتوى ال��ب المتعلق بالجائحة حملت نفسها ما ال  قررتالمحفوظات الئق نت�جة �عة وت�ي

ات�ج�ات التجمي  226قدراتها ع� تجميع الب�انات ع� ال��ب.  ع و�التا�ي كما حفزت هذە التحد�ات دور المحفوظات ع� تط��ر اس�ق
ي معرض 

ي البدا�ة واجهت مكتبة ال�ونجرس مثل هذە التحد�ات، ول�نها طورت �ض
رفع قدراتها ع� حفظ الب�انات. ع� سب�ل المثال، �ض

ا بعنوان وع� ا من مواقع " تصديها لهذە التحد�ات، م�ش وس كورونا" بهدف الحصول ع� مجموعة متوازنة ج�د� أرش�ف و�ب ف�ي
. جائاألرش�ف المتعلقة بال ض ي الممل�ة  حة، ح�ث ُتحفظ وتتاح للمستخدمني

وع� نحو مماثل، أشارت دار المحفوظات الوطن�ة �ض
ة.  ي االبتكار لتلب�ة طلبات جمهورها المتغ�ي

ت الجائحة الس�اق الحا�ي لعملها، فإنها ستستمر �ض ي الوقت الذي غ�يّ
 227المتحدة إ� أنه �ض

 
ي صورة تداب�ي مال�ة أو إعالم�ة. ع� سب�ل قدمت العد�د من الحكومات والمؤسسات الدعم و 

ي أثناء األزمة �ض
لدور المحفوظات �ض

ض السجالت المتعلقة  ي تأمني
المثال، أ�شأ برنامج ذا�رة العالم التابع لليو�سكو مبادرة لدعم البلدان األعضاء، ومؤسسات الذا�رة �ض

اث ال" بالجائحة وحفظها. و�عرض موقع ال��ب ي ال�ق
ض �ض ي موارد للمتخصصني " لمحة عامة عن الممارسات الج�دة، والموارد الئق ي

وثائ�ق
ات�ج�اته عالوة ع� ذلك، أعد مجلس المحفوظات 228المتعلقة بالجائحة. ا �مكن لدور المحفوظات الرج�ع إليها عند تط��ر اس�ق

درة أن �ساعد دور �مكن لهذە المباو  اركة مشار�عها وأ�شطتها الحال�ة. الدو�ي خ��طة رقم�ة ح�ث �مكن لدور المحفوظات مش
 . ض �حة أوسع من مجتمع المانحني ي التعلم من ممارسات األقران، والوصول إ� �ش

اث  229المحفوظات �ض و�عمل عدد من مؤسسات ال�ق
                                                

 field-library-global-the-and-19-https://www.ifla.org/covid/ :، متوفر ع� الرابط2020ومجال المكتبات العالم�ة" ،  19-اإلفال، "كوف�د  218
 ، متاح على الرابط:2020جاروس "في اللحظة: أرشفة الحیاة الیومیة في أثناء الجائحة "معھد خدمات المتاحف والمكتبات،   219

pandemic-life-daily-archiving-https://www.imls.gov/blog/2020/05/moment 
 ، متاح على الرابط:2021على دور المحفوظات،  19-دور المحفوظات الوطنیة، دلیل خطي من دور المحفوظات الوطنیة: الملخص: تأثیر كوفید  220

/vidence/7028/pdfhttps://committees.parliament.uk/writtene 
 LYRASIS"، منظمة19-كلیتلینجر وآخرون "جمع المواد األرشیفیة أثناء جائحة كوفید  221

 pdf-Report-Survey-andemichttps://www.lyrasis.org/programs/Documents/P.2020 ، متاح على الرابط: 2020 
 ، متاح ع� الرابط: 2021"دور المحفوظات ال��عة االستجابة تتصدى للجائحة" جامعة وال�ة أر�زونا،  تيبو "مجلة عام الطاعون:   222

https://doi.org/10.1177/1550190620986550 
 المرجع نفسه.   223
ض والمنظمات المتحالفة "كوف�د 224 ض اإلعالميني ي أوقات األزمات، بل يزداد أهم�ة.  : 19-المؤتمر الدو�ي للمفوضني

، متاح ع� 2020واجب التوثيق ال يتوقف �ض
 https://www.ica.org/sites/default/files/covid_the_duty_to_document_is_essential.pdf الرابط: 

us/about-lac.gc.ca/eng/about-https://www.bac-: ، متاح ع� الرابط2022" 19-مكتبة ودار محفوظات كندا "توثيق جائحة كوف�د   225
pandemic.aspx-19-covid-2020-collection/Pages/documenting 

https://blogs.loc.gov/loc/2020/12/librarys- ، متاح على الرابط:2020، مكتبة الكونجرس، 19-أرشفة الویب للمكتبات، تاكر: تحدیات كوفید   226
/challenges-19-covid-archiving-web 

ات�ج�ة لدور المحفوظات الوطن�ة "كوف�د   227  ، متاح ع� الرابط: 2021" 19-دور المحفوظات الوطن�ة "االستجابة االس�ق
-plans/the-projects/our-and-performance-policies-role/plans-https://www.nationalarchives.gov.uk/about/our
/19-covid-to-response-strategic-archives-national 

، متاح على الرابط: 2022الیونسكو "موارد للمتخصصین في التراث الوثائقي" لعام   228
/communicationinformationresponse/documentaryheritagehttps://en.unesco.org/covid19 

/en/whathttps://www.ica.org- ، متاح على الرابط:2022ابحث في الخریطة!"  -مجلس المحفوظات الدولي: "دور المحفوظات متاحة!   229
map-the-search-accessible-are-archive/archives 

https://www.ifla.org/covid-19-and-the-global-library-field/
https://www.imls.gov/blog/2020/05/moment-archiving-daily-life-pandemic
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https://committees.parliament.uk/writtenevidence/7028/pdf/
https://committees.parliament.uk/writtenevidence/7028/pdf/
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https://doi.org/10.1177/1550190620986550
https://doi.org/10.1177/1550190620986550
https://doi.org/10.1177/1550190620986550
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https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/documentaryheritage
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وس كورونا وحفظها. إضافة إ� ذلك، �س� المنظمات جاهدة إ� إ�شاء ي هولندا ع� جمع المصادر المتعلقة بف�ي
وس " �ض مجموعة ف�ي

. كورونا": القص ي هولندا ع� المستوى المح�ي أو اإلقل��ي
وس كورونا �ض دام، و ة الرقم�ة لف�ي �ستخدم دور محفوظات مدينة أمس�ق

ا الساخنة النقاطقوائم " شأنها شأن المنظمات األخرى ا كب�ي ي تؤثر تأث�ي "، و�ي قوائم �مكن استخدامها الخت�ار الفعال�ات والقضا�ا الئق
 . 230ع� المجتمع

 والبحث قطاع التعل�م .3
 
ي  19-�سببت جائحة كوف�د  

ي جميع المست��ات، و�غالق مادي مؤقت للمدارس والمؤسسات التعل�م�ة �ض
تعط�ل عمل�ة التعل�م �ف

ي جميع أنحاء العالم. 
ي عام و �ف

ي أ��� من  1.6، أفادت التقار�ر أن تعطل أنظمة التعل�م أثر ع� ما �قرب من 2020�ض
مل�ار طالب �ض

ي جميع ال 190
ي العالم،  %94قارات، أي أنه أثر ع� دولة �ض

ي البلدان المنخفضة والمتوسطة  %99ومن الطالب �ض
من الطالب �ض

ي جميع  231الدخل. 
نت، والتعلم عن بعد هو االستجابة الفور�ة لإلغالق المادي المؤقت للمدارس �ض وكان اللجوء إ� التعلم ع�ب اإلن�ق

ي جميع أنحاء العالم  %75) إ� أن IAUالدو�ي للجامعات (أنحاء العالم. وُ�ش�ي ب�انات استقصاء االتحاد 
من مؤسسات التعل�م العا�ي �ض

 2020.232قد لجأت إ� التدر�س عن ُبعد عوضا عن التعل�م الشخ�ي بحلول أب��ل 

 

ن فقد ع� الرغم من إقدام العد�د من البلدان ع� هذا التحول، و   وز قضا�ا تتعلق بالمساو  ،ذلك اق�ق اة، والبن�ة التحت�ةـ ع� الفور، ب�ب
���ة. لالالزمة  واألجهزةلنطاق الع��ض، واالتصال با ي أم��كا الجن���ة.  وتج� 233لطالب، والقدرات ال�ق

ي  234هذا ع� نحو خاص �ض
ف�ف

يو)، تضخمت التعل�م عن بعد باستخدام الوسائل الرقم�ة أو التقل�د�ة (مثل التلف��ون أو الراد ف�ه استمرت عمل�ات الوقت الذي
، وذوي الدخل المنخفض، الذين تتدئف فرص وصولهم إ� ع� اآثار الفجوة الرقم�ة  ف نتلسكان ال��فيني ، و�فتقرون إ� اإلن�ت

ض و  المهارات الالزمة لالستفادة من هذا الن�ع من التكنولوج�ا.  أظهر استقصاء أجرته جامعة �ش��ي أنه بمقارنة نتائج المستجيبني
) الذين  ض ض مواجهتهم صع��ات أ��� ف�ما يتعلق بالتعامل مع برامج التعلم عن (المعلمني ي مدرسة خاصة أو عامة، تبني

قاموا بالتدر�س �ض
نت.  ي تبذلها السلطات، فإن هذە األزمة  235بعد، واقتناء حاسوب، والحصول ع� اتصال ثابت باإلن�ق وع� الرغم من الجهود الئق

داد فجوات التحص�ل تسو ى ع� أج�ال من الطالب. الصح�ة الممتدة س�كون لها عواقب بع�دة المد ض ات، وس�ق كون هناك تأخ�ي
. و�قدر فقدان القدرة ع� التحص�ل العل�ي �سبب عدم الحضور بنحو  ي منها ع� المدى القص�ي

التعل��ي عمقا، مما يتعذر معه التعا�ض
ي المدارس العامة ع� سب�ل المثال، أظهر ا 237, 236عام من الدراسة. 

ستقصاء أجرته جامعة �ش��ي انخفاض معدل مشاركة الطالب �ض
  و�التا�ي فإن الت�ب من المدارس هو عاقبة وخ�مة مهمة أخرى خلفتها الجائحة.  238. % 14بنسبة 

 
نت، طبقت مؤسسات التعل�م العا�ي خمسة إجراءات رئ�س�ة ع� الول نحو الذي تسه�ل التحول إ� وسائل التعل�م ع�ب اإلن�ت

 :  ع� المدى القص�ي (استخدام مؤتمرات الف�ديو و��شاء مكاتب للمساعدة)، وع� المدى المتوسط إجراءات حددە البنك الدو�ي
ي  (تع��ز القدرات الوطن�ة والمؤسس�ة)، وحشد الموارد  المستخدمة ع� نطاق واسع، و��شاء و �سهل الحصول عليها وتط��رها، الئق

ا، متجر أو موارد للطالب  � وأعضاء هيئة التدر�س، وتنظ�م المحتوى الحا�ي وجمع التعقيبات حول مدى جدواە أثناء طرحه، وأخ�ي
ومع ذلك، فقد كشفت التج��ة ع�  239. وتهيئة بيئة تبعث ع� االرت�اح ،التواصل مع أعضاء هيئة التدر�س والطالب لتقد�م التوج�ه

نت عن  ماما تمستوى العالم، مع تعط�ل التعل�م العا�ي والتحول  ة إ� أسال�ب التعل�م ع�ب اإلن�ق عدد من التحد�ات المهمة قص�ي

                                                
، متاح على الرابط: 2022دار محفوظات مدینة أمستردام، "أرشیف رقمي لفیروس كورونا"،   230

archief-s/coronahttps://www.amsterdam.nl/stadsarchief/nieuw / 
https://unsdg.un.org/resources/policy- ، متاح على الرابط:2020وما بعده،  19-األمم المتحدة "موجز السیاسات: التعلیم في أثناء كوفید  231

.beyond-and-19-covid-during-education-brief 
"،  19-المفوض�ة األورو��ة "تأث�ي كوف�د   232 detail/-https://op.europa.eu/en/publication- ، متاح ع� الرابط: 2021ع� التعل�م العا�ي

.en-01aa75ed71a1/language-ac4c-11eb-87a0-publication/876ce591/ 
 لرابط:، متاح على ا2020: دعم التعلیم العالي من أجل االستمراریة، والتكیف، واالبتكار 19-البنك الدولي: االستجابة ألزمة كوفید   233

-Response-Crisis-19-COVID-https://documents1.worldbank.org/curated/en/621991586463915490/The
.Innovation.pdf-and-Adaptation-Continuity-for-Education-Tertiary-Supporting 

) "مفارقة التعافي في أمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي، النمو في ظل مشاكل ECLACاللجنة االقتصادیة ألمریكا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي (   234
 ، متاح على الرابط:2021مستمرة: عدم المساواة، والفقر، وانخفاض االستثمار واإلنتاجیة، األمم المتحدة، ھیكلیة 

-and-america-latin-education-secondary-opportunities-and-g/en/insights/challengeshttps://www.cepal.or
.and-during-caribbean 

http://eduinclusiva.cl/wp- ، متاح على الرابط: 2020، مطالب وخبرات تعلیمیة جدیدة في تشیلي"، 19-جامعة تشیلي "سیاقات جدیدة لـ كوفید  235
.1.pdf-VFinal-COVID-content/uploads/2020/10/CIAE 
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ي تواجه المؤسسات التعل�م�ة. 
منها: الموارد المحدودة للمؤسسات، والتحد�ات الشخص�ة واأل�اد�م�ة ل�ل من  وط��لة األجل الئت

ض البن�ة التحت�ة لدعم نماذج التعلم عن بع د والمختلط، وز�ادة عدم المساواة وعدم اإلنصاف المؤسسات والطالب، والمطالبة بتحسني
ي ع�ب المؤسسات، وع�ب الحدود، والتخصصات  ي ذلك التعاون البحئ�

ي فرص الوصول إ� التعل�م ومواصلته، وفقدان البحث، بما �ض
�ض

 240وأ��� من ذلك. 
 

ي ت 19-الجد�دة بكوف�د اتاإلصاب معدلومع تراجع 
ض السكان، بدأت العد�د من الحكومات �ض  خف�ف القيود و�عادة فتح المدارس. بني

ي 
وس مجددا. ومن المرجح أن �ستمر تلك اآلونةو�ض ، فتحت البلدان المدارس وال�ل�ات أبوابها فقط لتغلقها مرة أخرى بعد ظهور الف�ي

وس.  ا هجينا أو تعاقب عمل�ات الغلق و�عادة الفتح مع مواصلة انتشار الف�ي ا �ستخدم بعض البلدان ع� ما يبدو نموذج� و مختلط�
ة أو تقد�م الدروس ي الفصول الدراس�ة بصورة كب�ي

 241خارجها.  لتوف�ي التعل�م، بينما تعمل أخرى ع� تقل�ل األعداد �ض
 
ي حملتها ف�ما يتعلق بالتحد�ات و  ە التحد�ات، ع� الرغم من أن األزمة فاقمت هذ أنه�جدر بالذكر حق المؤلف،  جائحة إلطار ال الئق

ي مجال التعل�م.  ال س�ما  قد�م جدلجزء من  هو حق المؤلف الجدل القائم �شأن  أنإال 
ي و  242�ض

ا �ض ا أساس�� �ؤدي حق المؤلف دور�
نت، والعروض  ات ع�ب اإلن�ق ي المحا�ض

ي المقاالت العلم�ة، و�ض
ي مجموعات المكتبات، و�ض

ي ال�تب المدرس�ة، و�ض
التعل�م، فهو حق قائم �ض

 ث�ة. التقد�م�ة وقواعد الب�انات البح
 
ي استخدام المواد المحم�ة  هو التحد�ات الرئ�س�ة هذە أحد و

ي بيئة التدر�س سواء المتصلة  بموجب حقالتفاوت �ف
المؤلف �ف

نت أم غ�ي المتصلة به.  ون�ة ترخ�صا من النا�ش �حدد ك�ف�ة استخدام المحتوى، وقد �ق�د  باإلن�ت وعادًة ما تتضمن الموارد اإلل��ق
نت.  أم ع�ب الوصول إل�ه واستخدامه سواء عن ُبعد  واد دون إذن صاحب قد يتعرض المعلمون والطالب للخطر عند مشاركة المو اإلن�ق

ي المصدر 
ا، ينتهك المعالحق �ض الحق الح�ي ألصحاب  األرجح، ع� ،لمون الذين �شاركون المواد مع الطالب، وع� نحو أ��� تحد�د�

ي نقل أعمالهم إ� العامة. 
ي النسخ، والحق �ض

وع� الرغم من أن �سخ المواد المحم�ة لألغراض التعل�م�ة ل�س بالظاهرة  243الحقوق �ض
ئ  فإنالجد�دة،  الحاجة إ� الوصول إ� مست��ات جد�دة، كما  زاد مناالعتماد ع� النسخ الرقم�ة �سبب الجائحة  إ�التحول المفا�ب

ي كندا، ع� سب�ل المثال، يتضمن قانون 244ضمان الوصول بتكلفة معقولة إ� الموارد التعل�م�ة. لالملحة  الحاجة اشتدت
حق  �ض

ي األما�ن العامة، وللتعل�م وا
نت)، وللدفاع ألغراض المؤلف استثناءات للقراءة �ض ي ذلك الدروس المقدمة ع�ب اإلن�ق

لتدر�ب (بما �ض
 245التعل�م أو الدراسة الخاصة. 

 
،  مع ز�ادة االعتماد ع� النظراء و  ض خ�ص الرق�ي يتمثل تحد آخر كب�ي المؤسسات التعل�م�ة  واجهتالرقميني عند إبرام اتفاقات ال�ت

ي عدم  إما 
اخ�ص أو ارتفاع تكلفتها، ومن ثم  إتاحة�ف �ش�ي و  246. غ�ي ممكن الوصول إ� المواد واستخدامها ببساطة أصبحال�ت

ون�ة للمكتبات أن  ،اإلفال  دراسات استقصائ�ة أجرتها  ي الممل�ة تفقط من العناو�ن األ�اد�م�ة  %10والمعلومات اإلل��ق
توفر �ض

، ناه� ي
ويض ي �سق إل��ق

ا. المتحدة، ع� سب�ل المثال، �ض �لها أ�ض� ض حصلت العد�د من المؤسسات  وقد  247ك عن قيود طباعة الموارد وت�ض
ي الممل�ة ع� تراخ�ص من أصحاب الحقوق. 

 000من تعل�م�ة تضم أ���  منصة (CLA)المؤلف وكالة ترخ�ص حق توفر و التعل�م�ة �ض
، أ�شأت و  بها طلبة مسجلون.  مدرسة 2 730ومدرس مسجل،  5 ا متجرا للمحتوى الرق�ي  وكالةالف�ما يتعلق بالتعل�م العا�ي أ�ض�

اك مع  ا نظاما �مثل  124باالش�ق ي الممل�ة  ،من طالب التعل�م العا�ي  % 62مؤسسة �ستخدم حال��
ئ لنظام الدوام كامل �ض مكا�ض

 248المتحدة. 
 

                                                
 .المرجع نفسه 240
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-https://www.researchgate.net/publication/342961277_Copyright_and_Remote_Teaching_in_the_Time_of_Covid
.A_Study_of_Contractual_Terms_and_Conditions_of_Selected_Online_Services_19 

. ك��ــــج، "قيود حق المؤلف والتعلم: دروس من 244 ، 19-العزل الناجم عن كوف�د �ي https://www.ei- : ، متاح ع� الرابط2020، التعل�م الدو�ي
.craig-carys-by-quarantine-19-covid-the-from-lessons-learning-and-limits-ie.org/en/item/23590:copyright 

. ك��ــــج، "قيود حق المؤلف والتعلم: دروس من العزل الناجم عن كوف�د 245 ، 19-�ي  :https://www.ei-: ، متاح ع� الرابط2020، التعل�م الدو�ي
.craig-carys-by-quarantine-19-covid-the-from-lessons-learning-and-limits-ie.org/en/item/23590:copyright 

ي ع�ش  246
. ك��ــــج، "مائة قصة �ض ، متاح 2021للثقافة والتعلم وقانون حق المؤلف. كل�ة الحقوق، أوسجود هول، جامعة يورك،  19-ة أ�ام": دروس كوف�د�ي

 .ca/cgi/viewcontent.cgi?article=3600&context=ohljhttps://digitalcommons.osgoode.yorku. :ع� الرابط
نت،  -ت. ها��ت، دروس كوف�د   247 lessons-https://www.eifl.net/blogs/covid-: ، متاح ع� الرابط EIFL،2020حق المؤلف والتعلم ع�ب اإلن�ق

.learning-online-and-copyright 
ي الممل�ة المتحدة، ووكالة ترخ�ص حق المؤلف، مايو   )CLA.(وكالة ترخ�ص حق المؤلفمجموعة مواد إعالم�ة �شأن ك�ف�ة دعم   248

 2020لقطاع التعل�م �ض

https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond
https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-education-during-covid-19-and-beyond
https://nilq.qub.ac.uk/index.php/nilq/article/view/917/746
https://www.researchgate.net/publication/342961277_Copyright_and_Remote_Teaching_in_the_Time_of_Covid-19_A_Study_of_Contractual_Terms_and_Conditions_of_Selected_Online_Services
https://www.researchgate.net/publication/342961277_Copyright_and_Remote_Teaching_in_the_Time_of_Covid-19_A_Study_of_Contractual_Terms_and_Conditions_of_Selected_Online_Services
https://www.researchgate.net/publication/342961277_Copyright_and_Remote_Teaching_in_the_Time_of_Covid-19_A_Study_of_Contractual_Terms_and_Conditions_of_Selected_Online_Services
https://www.researchgate.net/publication/342961277_Copyright_and_Remote_Teaching_in_the_Time_of_Covid-19_A_Study_of_Contractual_Terms_and_Conditions_of_Selected_Online_Services
https://www.ei-ie.org/en/item/23590:copyright-limits-and-learning-lessons-from-the-covid-19-quarantine-by-carys-craig
https://www.ei-ie.org/en/item/23590:copyright-limits-and-learning-lessons-from-the-covid-19-quarantine-by-carys-craig
https://www.ei-ie.org/en/item/23590:copyright-limits-and-learning-lessons-from-the-covid-19-quarantine-by-carys-craig
https://www.ei-ie.org/en/item/23590:copyright-limits-and-learning-lessons-from-the-covid-19-quarantine-by-carys-craig
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=3600&context=ohlj
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=3600&context=ohlj
https://www.eifl.net/blogs/covid-lessons-copyright-and-online-learning
https://www.eifl.net/blogs/covid-lessons-copyright-and-online-learning
https://www.eifl.net/blogs/covid-lessons-copyright-and-online-learning


 
39 
 

 

�ن  ي إطار جهود النا�ش
، أتاح  لجائحة،ا لمواجهةو�ض ض المدارس من مواصلة تقد�م أ�شطة التدر�س أثناء اإلغالق الفع�ي العد�د وتمكني

ف إ� المحتوى (مثل ال�تب المدرس�ة)،   19-المحتوى المتعلق بكوف�د فضال عن توف�ي منهم إمكان�ة وصول العمالء القائمني
ي تار�ــــخ  مؤقت، ينت�ي غ�ي أن هذا الحل  للجميع. 

. كما 19-جائحة كوف�دانقضاء  ، أو عند الفصل الدرا�ي  ها�ةن، أو انتهاء اإلذنإما �ض
ي مارس 

خ�ص. ع� سب�ل المثال، �ض ، طلب التحالف الدو�ي التحادات المكتبات 2020حاولت المكتبات األ�اد�م�ة رفع قيود ال�ق
)ICLC اخ�ص للطالب الذين تأثروا ب�غالق المدارس والمكتبات.  الموردين) من ع� الرغم من أن المبادرة  ل�نرفع العد�د من قيود ال�ق

نت، فإن استخدام موارد المكتبة ما يزال دون المستوى المأمول، وما يزال العد�د من  عززت فرص الوصول إ� المجموعات ع�ب اإلن�ق
وري  249مطبوعة. الطالب وال�ل�ات �ستخدمون المواد ال ي هذا الصدد، اتخذت بعض الجامعات تداب�ي ��عة لدعم االنتقال ال�ض

و�ض
نت والوصول إ� المواد المطبوعة، ال س�ما من خالل تطبيق قوائم القراءة. وتحد�دا، نفذت المكتبات والموارد  إ� التعلم ع�ب اإلن�ق

ي  �س  الثقاف�ة بجامعة كالجاري تطبيق قائمئق  للقراءة، مما وفر للجامعة الدعم المطلوب Leganto ، ول�جانتو Ex Librisإ�س لي�ب
نت.  الوصول إ� مواد الدورات التدر�ب�ة، وخفض  بت�س�ي سبلللمكتبات �سمح قائمة قراءة ل�جانتو و  250للتدر�س والتعلم ع�ب اإلن�ق

، وخدمات ال ض ة المكتبيني ض تكلفتها للطالب، من خالل االستفادة من مجموعات المكتبة، وخ�ب مكتبة. عالوة ع� ذلك، �مكن للمدرسني
ي مكان واحد من أي جهاز. 

 251إ�شاء قوائم بالموارد تضم جميع أنواع المواد، و�مكن للطالب الوصول إ� جميع مواد الدورة التدر�ب�ة �ض
 
ة المدى و�ع�دة المدى 19-كوف�دأدى  و  ي  إ� عواقب قص�ي

تقلصت معظم البحوث سواء األ�اد�م�ة فقد  قطاع البحث. �ف
 تكما توقف  19.252-كوف�دب المتعلقالعلوم األساس�ة وال����ة الحكوم�ة، أو أع�د توجيهها إ� البحث المتعلقة بوالصناع�ة، أم 

ض المراقبة العد�د من التجارب ال����ة، باستثناء تلك الالزمة للعالج المنقذ للح�اة، وتحول مسار التجارب الجار�ة إ� تجار  ب تمكني
ض الناس.  اض�ة لتقل�ل االتصال بني ض اأدى تعليق أ�شطة او االف�ق ي تعيني

ألشخاص الذين س�خضعون للبحث، لبحث إ� تراجع ملحوظ �ض
ض طاقم البحث �سبب قيود السفر والتم��ل.  ي قواعد ب�انات التجارب ال����ة، كما تم تعليق تعيني

وعل�ه،  253و�رجاء إدخال الب�انات �ض
ي تتضمن إصدارات بات م ي فرص الوصول إ� المكتبات، وقلة الموارد الئق

ن العس�ي الوصول إ� المعلومات البحث�ة، ال س�ما مع تديض
ي هذا النموذج يتطلب االستثمار  المفت�حوصول الرقم�ة. وع� الرغم من أن األزمة أعادت فتح النقاش �شأن إتاحة  للموارد، فإن تبئض

ي دعم البن�ة التحت�ة ال
�ل،  �ض ض  ع� امتداد ومع ذلك،  254دراسة نماذج األعمال. كما يتطلب رقم�ة لجعل هذە الب�انات متاحة أو قابلة للت�ض

ا من خالل السماح ب�تاحة المجالت للجميع �ن ق��� ة الجائحة، كان رد فعل النا�ش ض والجمهور. ع� سب�ل  ،ف�ق ودعم كل من الباحثني
�ن آخ��ن إلتاحة الوصول مجانا STMالن�ش العلم�ة والتقن�ة والطب�ة (الرابطة الدول�ة لدور  المثال، تعاونت ) مع أعضائها ومع نا�ش

�حة ممكنة من الجمهور ��عا إ� األبحاث والب�انات المتعلقة  ي راجعها األقران، لضمان وصول أ��ب �ش إ� المنشورات المهمة الئق
ي إطار التصدي للجائحة، قا 255بالجائحة. 

ض من  للن�ش  SAGEمت سيج عالوة ع� ذلك، و�ض ض وأمناء المكتبات والباحثني بدعم المدرسني
نت،  ون�ة، والمناهج التعل�م�ة، ومجموعات المقاالت وموارد التدر�س ع�ب اإلن�ق خالل توف�ي الوصول مجانا إ� ال�تب الدراس�ة اإلل��ق

ض بما تق 90فضال عن توف�ي  ي ألمناء المكتبات المهتمني
ا من الوصول المجايض من ف�ديوهات، ال س�ما المتعلقة بطرائق  SAGEدمه يوم�

ي المقاالت المتعلقة بكوف�دفضال عن البحث، وكتب المعرفة والمراجع ألعضاء هيئة التدر�س والطالب، 
اك �ض -إزالة قيود بوابة االش�ق

ە.  19  256وتأث�ي
 

ون�ة، و  ي لتقد�مع نهج جد�دة �شأن اإلطار دعا بعض أصحاب المصلحة إ� وض�سبب الجائحة واالعتماد ع� المواد اإلل��ق
 القانوئف

ي أورو�ا ع� سب�ل المثال، دعت رابطة مكتبات البحث  التعل�م والعلوم. 
ي االتحاد ARL(�ض

) المفوض�ة األورو��ة والدول األعضاء �ض
ي إ� إصدار توجيهات عاجلة  ض تاألورويب ض والمكتبات ع� الوفاء بال�ق اماتها دون خوف من كفل قدرة المؤسسات التعل�م�ة والباحثني

، مع التأ��د ع� الحاجة للمصلحة العامة أثناء األزمات مثل كوف�د ي
ون عن رسوم  19.257-التقا�ض ي الوقت الذي تنازل ف�ه النا�ش

و�ض
ي إطار 

و�ــــج لنماذج الوصول المفت�ح كان قائما قبل وقت ط��ل من بدا�ة الجائحة، 19-ل�وف�د التصدي بعض المنشورات �ض ، فإن ال�ق

                                                
249  https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/12629/10383   
250  https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/13209/10493   
251  /system-management-list-reading-https://exlibrisgroup.com/products/leganto  
، وآخرون، 'تأث�ي كوف�د 252 ، ، والتأث�ي ع� أبحاث طب األطفال' أبحاث طب األطفال19-ع� البحث، والدروس المستفادة من أبحاث كوف�د 19-دي. و��ض

 https://www.nature.com/articles/s41390-020-1006-3.، متاح ع� الرابط: 2020
 ، متاح ع� الرابط: 2020ع� البحث"، مجلة أبحاث طب المسالك البول�ة لألطفال،  19-إل. هار�ر، وآخرون، "تأث�ي كوف�د  253

.5/fulltext-5131(20)30412-https://www.jpurol.com/article/S1477 
، وآخرون، "الخروج من حالة عدم الت�قن: وجهات نظر دول�ة �شأن تأث�ي كوف�د   254 ، 19-إم فوس�ي �نغر نا��ش  ع� البحوث الجامع�ة، س�ب

  : ، متاح ع� الرابط2020
ional_perspectives_on_the_imphttps://figshare.com/articles/online_resource/Emerging_from_uncertainty_Internat

.19_on_university_research/13130063-act_of_COVID 
ي  19-)  "التماس مساهمات للجلسة اإلعالم�ة عن تأث�ي جائحة كوف�دSTMالرابطة الدول�ة لدور الن�ش العلم�ة والتقن�ة والطب�ة (  255 ع� النظام اإل�كولو�ب

ecosystems-cr-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-: الرابط، متاح ع� 2022لحق المؤلف، ال��بو، 
.publishers.pdf-medical-and-technical-scientific-of-association-ernationalint 

وس كورونا"،   256 ي أثناء جائحة ف�ي
ون للمساعدة �ض ض "ما الذي �فعله النا�ش �ن األم��كيني  ، متاح ع� الرابط: 2020جمع�ة النا�ش

https://publishers.org/aap-news/covid-19-response/. 
. ها��ت، د 257 ي

نت،  -روس كوف�د يق lessons-https://www.eifl.net/blogs/covid-: ، متاح ع� الرابط EIFL،2020حق المؤلف والتعلم ع�ب اإلن�ق
.learning-online-and-copyright 

https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/12629/10383
https://ejournals.bc.edu/index.php/ital/article/view/13209/10493
https://www.nature.com/articles/s41390-020-1006-3
https://www.nature.com/articles/s41390-020-1006-3
https://www.jpurol.com/article/S1477-5131(20)30412-5/fulltext
https://www.jpurol.com/article/S1477-5131(20)30412-5/fulltext
https://www.jpurol.com/article/S1477-5131(20)30412-5/fulltext
https://figshare.com/articles/online_resource/Emerging_from_uncertainty_International_perspectives_on_the_impact_of_COVID-19_on_university_research/13130063
https://figshare.com/articles/online_resource/Emerging_from_uncertainty_International_perspectives_on_the_impact_of_COVID-19_on_university_research/13130063
https://figshare.com/articles/online_resource/Emerging_from_uncertainty_International_perspectives_on_the_impact_of_COVID-19_on_university_research/13130063
https://figshare.com/articles/online_resource/Emerging_from_uncertainty_International_perspectives_on_the_impact_of_COVID-19_on_university_research/13130063
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/impact-cr-ecosystems-international-association-of-scientific-technical-and-medical-publishers.pdf
https://www.eifl.net/blogs/covid-lessons-copyright-and-online-learning
https://www.eifl.net/blogs/covid-lessons-copyright-and-online-learning
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ي جنوب ال�رة األرض�ة. 
، ومتاحة بال�امل لمراجعة األقرانللن�ش العل�ي مجالت خضعت  تن�ش دا�موند سب�ل المثال،  ع�ال س�ما �ض

، لد�اموند ا وفق� و للجمهور، باستخدام نموذج دا�موند للوصول المفت�ح.  ا�ي ، و�اتباع اإلرشادات بموجب ترخ�ص حق المؤلف اللي�ب
ض باستخدام الموارد الرقم�ة بوسائل مبتكرة، مثل ممارسات من قب�ل التحل�ل هذا المن شأن  نموذج أن ي��ل الحواجز، و�سمح للباحثني

ي النصوص. 
ي و 258الشمو�ي والتنق�ب �ض

وهو  ،نموذج د�اموند للوصول المفت�ح مجلة علم�ة ع� 000.29، اعتمدت حوا�ي 2021�ض
ي دل�ل مجالت الوصول المفت�ح.  %73ما �شكل 

ومن قواعد الب�انات المتاحة للجميع المكتبة العلم�ة  259من المجالت المسجلة �ض
نت ( ون�ة ع� اإلن�ق ي عا�ي Redalyc) و SciELOاإلل��ق

ي  . ع� التوا�ي أم��كا الالتين�ة 2002و 1997، وتأسست ألول مرة �ض
، 2021و�ض

ي مجال العلوم المفتوحة. 
ا ألن معظم دور الن�ش التجار�ة الضخمة  260اتفقت إف��ق�ا وأم��كا الالتين�ة ع� توثيق التعاون بينهما �ض ونظر�

ي أم��كا الشمال�ة وأورو�ا الغ���ة، فهناك �سود استخدام نموذج رسوم الن�ش (
ة تقع �ض نماذج الوصول  ول�س) APCوال�ب�ي

ة ل�وف�د 261المفت�ح.  من ترو�ــــج المفوض�ة  يوجد ع� ما يبدو توجه نحو إتاحة الوصول المفت�ح، كما يتضح ،19-ونت�جة اآلثار المبا�ش
إضافة إ� أنه  262  ل�بح الجائحة، و�تاحة الوصول إ� العلم والمعرفة.  2030تقاسم المعارف البحث�ة" بحلول عام ” نظاماألورو��ة لـ

ال�ا من المتوقع أن ُتدرج قض�ة  ي أس�ق
ي �ض ي جدول األعمال الوطئض

 263. الوصول المفت�ح �ض
 

�نغر نا��ش  وطرحت ،  عدة Springer Nature دار ��ش س�ب ع� الوصول  مؤكدةأفكار لدعم الوصول إ� مواد البحث األ�اد��ي
، 264للبحث. واالنفتاح العل�ي المفت�ح  ا�ات إ� الدفع مقابل الن�ش ح أن �درس أصحاب المصلحة االنتقال من االش�ق تواجه  إذ وتق�ق

ي المة عد�د ا المكتبات آثار 
اك بها. �ض ان�ة التفاقات االش�ق ض وهذا من شأنه أن �ضمن الوصول المفت�ح إ� التواصل األ�اد��ي دون  �ي

 المساس بجودة هذە المنشورات. 
 

ي مهارات  همكثف �شأن عدد ال �ح� من القضا�ا، مثل ارتفاع تكال�ف لتدقيقلفعل �خضع التعل�م العا�ي باو  
للطالب، والفجوات �ض

، ومعدالت البطالة بعد التخ�ج. عالوة ع� أن التحد�ات الناجمة عن كوف�د  ض نت 19-للخ��جني ، ومنصات التعلم والتعل�م ع�ب اإلن�ق
ي المع�ار الذي �ح

ومع إعادة تقي�م النماذج األ�اد�م�ة �سبب الجائحة، أصبح دد الدرجة العلم�ة. دفعت الطالب إ� إعادة النظر �ض
ي ظهرت قبل اندالع 

ات ه�كل�ة، ومعالجة العد�د من القضا�ا الئت لدى مؤسسات التعل�م العا�ي اآلن الفرصة لتنف�ذ تغي�ي
و�د الطالب �سحابة  و�عدە.  19-كوف�د  ض نت ل�ق ع� سب�ل المثال، �مكن للمؤسسات التعل�م�ة استخدام منصات التعلم ع�ب اإلن�ق

ي الجامعة و�تكال�ف أقل.  �قدم العد�د تعلم شخص�ة، وهو ما من شأنه أن 
ي تعادل البكالور�وس والماجست�ي �ض ثمة و من الشهادات الئق

نت، وهو آخر ل�ي �ستف�د المعاهد التعل�م�ة من ز حاف سحابات التعلم الشخص�ة هذە مع نماذج الدراسة المختلطة أو ع�ب اإلن�ق
ض الجامعات،  265ت�س�ي الوصول إ� مجموعة أ��ب من الطالب حول العالم.  اء نموذج المنافسة بني عالوة ع� ذلك، عارض بعض الخ�ب

�ن إ� أنه بصفتها مرا�ز للبحث والتعلم، فإن مؤسسات التعل�م العا�ي ب ي التعاون مع بعضها مش�ي
حاجة إ� أن تبذل جهدا أفضل �ض

ي بعضا، وأن تتخ� عن السلوك التناف�ي الذي أوجد فوارق 
التعل�م العا�ي حول العالم. ونت�جة الجائحة، قدموا توص�ة بأن �كون  �ض

ي مجال التعل�م العا�ي والبحث هو المع�ار. وأن يتم االنتقال إ� التعلم الرق�ي 
نت، إضافة إ� تع��ز شبكات التعاون العال�ي �ض  ع�ب اإلن�ق

ي جنوب العالم لتسه�ل المعرفة المحل�ة الالزمة لتدر�ب األشخاص وتزو�دهم بالتعل�م القائم ع� البحث ذي األهم�ة 
التعل�م العا�ي �ض

 .  266ع� الصع�د العال�ي
 

  

                                                
 .https://www.diamondopen.com/about/": "حول إتاحة دا�موند للوصول المفت�حدا�موند للن�ش العل�ي  258
 المرجع نفسه.  259
ي  260

ابط اإلف���ق : ، متاح ع�2021"إف��ق�ا وأم��كا الالتين�ة تتفقان ع� تعاون أوثق حول العلوم المفتوحة"،  3ال�ق
https://africaconnect3.net/africa-and-latin-america-agree-to-closer-collaboration-around-open-science/. 

و�ن، وآخرون، دراسة مجالت د�اموند المتاحة للوصول المفت�ح. الجزء  261 . ج�ي ي ي أطلقتها، 1يب ،  cOAlition S،2021: نتائج مبادرة الن�ش العل�ي المفت�ح الئق
 .https://zenodo.org/record/4558704#.YmEOri8RppQ: متاحة ع� الرابط

262  . ي ي المواد التعل�م�ة: دروس من كوف�د يب
 ، متاح ع� الرابط: 2022" مؤسسة أبحاث الرصد، 19-شاندوال "حق المؤلف �ض

./material-educational-in-speak/copyright-https://www.orfonline.org/expert 
 المرجع نفسه.  263
ي عام   264

، "مواصلة النفاذ المفت�ح �ض �نغر نا��ش  https://www.s: ، متاح ع� الرابط2021وما بعدە"،  2021س�ب
-open-the-research/continuing-open-discovery/springboard/blog/blogposts-pringernature.com/gp/advancing

transition/19045440-access 
،  19-م، مولدوفينو، "ك�ف ستع�د استجابتنا ل�وف�دإ 265 �س للن�ش ض " هارفارد ب�ي : متاح ع� الرابط، 2020ص�اغة التعل�م العا�ي

https://hbsp.harvard.edu/inspiring-minds/how-our-response-to-covid-19-will-remake-higher-ed. 
ي التعل�م العا�ي والبحث"19-إس. بيتند�جك، وآخرون، "كوف�د 266

ي التعاون العال�ي �ض
 : فرصة إلعادة التفك�ي �ض

BMJ  ،متاح ع� الرابط2020الصحة العالم�ة ،:https://gh.bmj.com/content/5/7/e002790bal Health, 2020,: Glo  
. 

https://www.orfonline.org/expert-speak/copyright-in-educational-material/
https://www.orfonline.org/expert-speak/copyright-in-educational-material/
https://www.orfonline.org/expert-speak/copyright-in-educational-material/
https://www.springernature.com/gp/advancing-discovery/springboard/blog/blogposts-open-research/continuing-the-open-access-transition/19045440
https://www.springernature.com/gp/advancing-discovery/springboard/blog/blogposts-open-research/continuing-the-open-access-transition/19045440
https://www.springernature.com/gp/advancing-discovery/springboard/blog/blogposts-open-research/continuing-the-open-access-transition/19045440
https://www.springernature.com/gp/advancing-discovery/springboard/blog/blogposts-open-research/continuing-the-open-access-transition/19045440
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 الجزء الثالث: 

 االستنتاجات
 
 

ي المنح
ي جميع أنحاء العالم، إ�جاب�ة كانت أم مليئة  19-. كانت جائحة كوف�دومع المحن تأيق

ات �ف حافزا إلحداث العد�د من التغي�ي
ي نحن بصددها.  بالتحد�ات، ي تواجه بها حالة الطوارئ الئق وقد اتخذت  ل�ن قدرة المؤسسات ع� البقاء تتوقف ع� ال��ف�ة الئق

ض  ك�ي ي سائر أنحاء العالم تداب�ي لالقتصاد ككل، مع ال�ق
ض جميع البلدان �ض بوجه خاص ع� القطاعات الثقاف�ة واإلبداع�ة لدعم المبدعني

ي بعض الحاالت ع� دعم الجمهور. 
ات ه�كل�ة عم�قة ودائمة ع�  19-ومن المرجح أن �كون لجائحة كوف�د والمؤسسات، و�ض تأث�ي

 ث. ك�ف�ة إنتاج المواد الثقاف�ة واالستمتاع بها، وكذلك ع� ك�ف�ة االضطالع بأ�شطة التعل�م والبح
  

ض بجالء من تحل�ل التقار�ر الصادرة عن المنظمات الوطن�ة والدول�ة، والمقاالت األ�اد�م�ة وال�تب والمقاالت الصحف�ة، وكذلك  و�تبني
ي جميع أنحاء العالم، كما أظهرت األزمة الحال�ة تفاوتا 

ات، التأث�ي العميق للجائحة ع� الصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة �ض تبادل الخ�ب
ي البلدان النام�ة والمتقدمة ع� االستجابة بصورة متسقة ومتكافئة. كب�ي 

ي قدرة القطاعات �ض
ا  ا �ض كما أظهرت األزمة الحال�ة تفاوتا كب�ي

ي البلدان النام�ة والمتقدمة ع� االستجابة بصورة متسقة ومتكافئة. 
ي قدرة القطاعات �ف

 �ف
 

ي هذە البيئة الصعبة، 
ف ع�وللتمكن من البقاء �ض أصحاب المصلحة االستجابة ع� وجه ال�عة، واستحداث طرق عمل  يتعني
ا ع� غلق أبوابها  جد�دة أ��� مرونة.  وقد تمكنت بعض المؤسسات، من خالل التطبيق ال��ــــع لألدوات الرقم�ة، من التغلب جزئ��

نت، و�قامة معارض للمتاحف، وما إ� ذلك) نت  . أثناء الجائحة (من خالل تنظ�م جوالت ع�ب اإلن�ق وكان التحول إ� س�اق شبكة اإلن�ق
ا  ، أو ألن التحول الرق�ي كان بالفعل جزء� ا ع� بعض المنظمات �سبب طب�عة �شاطها، وتوفر االستثمارات الالزمة للتحول الرق�ي �س�ي

ة تنف�ذە.   من برنامجها للتط��ر، و�التا�ي لم تكن الجائحة سوى سبب لت��ــــع وت�ي
 
اك الزواروع� سب�ل المثال، أتا  من خالل ز�ادة �شاطهم ع�  حت التقن�ات الرقم�ة للمتاحف استكشاف طرائق جد�دة إل�ث

اض�ة.  نت، فضً� عن الق�ام بجوالت اف�ق ، وتوف�ي خ�ارات الوصول إ� المتحف ع�ب اإلن�ق    وسائل التواصل االجتما�ي
 

ة والمتوسطة فكانت تكافح م ي ظل هذە األوضاع الطارئة، وكانت بحاجة ن أجل التك�ف أما المؤسسات واألعمال التجار�ة الصغ�ي
�ض

و�دون تداب�ي اإلغاثة  إ� المساعدة لتط��ر المهارات والموارد الالزمة لمواجهة هذا الس�اق الصعب وتلب�ة االحت�اجات الجد�دة. 
ة التشغ�ل�ة، مما يؤثر ع� ساعات المال�ة ال�اف�ة قد �سفر الجائحة عن عواقب الوخ�مة تؤدي، حسب االقتضاء، إ� انخفاض القدر 

امج العامة.  و�تبع ذلك الم��د من العواقب السلب�ة ع� نماذج األعمال، وع� مستقبل الصناعات  العمل، وع� المعارض وال�ب
ي تخدمها  ي نها�ة المطاف التأث�ي سلبا ع� رفاه�ة المجتمعات الئق

اإلبداع�ة، وفرص الوصول إ� الثقافة، واستنفاد الفرص الثقاف�ة، و�ض
 هذە المؤسسات. 

 
ي الجزء األول، ُتعد ا

وقش �ض
ُ
ا إ� جنب مع القدرات الرقم�ة للمنظمات اإلبداع�ة وع� نحو ما ن لمرونة والقدرة ع� التك�ف، جنب�

ات�ج�ات مواجهة جائحة كوف�د  . 19-مكونات أساس�ة الس�ق
 

ي المكتبات أثناء الجائحة، 
، فإن غلق مبايض ي

ي الجزء الثايض
ون�ة زاد من وع� نحو ما نوقش �ض ي فهارسها اإلل��ت

وعمل�ات التوسع ال�ب�ي �ف
ان�ة مما جعلها عرضة لعواقب الجائحة ع� المدى الط��ل.  اعبها المال�ة،مص ض ي الم�ي

ي تفاقمت جراء التخف�ضات اإلقل�م�ة �ض  الئق
ا نظرا لتوقف بناء القدرات والجهود االبتكار�ة.   ول�ست هذە مشكلة المكتبات وحدها و�نما مشكلة المجتمع أ�ض�

 
ا، تحول التغي�ي إ� مرونة و�� ت ي بعض الصناعات اإلبداع�ة والمؤسسات التعل�م�ة والبحث�ة ومؤسسات وتدر�ج��

ك�ف وتجد�د �ف
ي جميع أنحاء العالم. 

ي �ف
اث الثقا�ف نت والبئض التحت�ة  ال�ت ورة إتاحة الوصول إ� اإلن�ق ومن وجهة نظر المستخدم، ثمة ما �دل ع� �ض

ض إ� ال ، لت�س�ي وصول جميع المستخدمني ئ ي تعرضها المتاحف والمكتبات ودور المحفوظات ذات الصلة ع� نحو متكا�ض موارد الئق
نت.   والمؤسسات التعل�م�ة والبحث�ة ع�ب اإلن�ق

 
، ي

اث الثقا�ف ا ع� المؤسسات التعل�م�ة والبحث�ة ومؤسسات ال�ت ا كب�ي بدءا من طب�عة العمل  وقد أثرت تكنولوج�ا المعلومات تأث�ي
طرت المتاحف ودور المحفوظات والمكتبات إ� إعادة تنظ�م تفاعالتها مع واض إ� طرائق تقد�م المحتوى أثناء الجائحة. 

ي هذە األوقات المضط��ة غ�ي المستقرة. 
ض ع� نحو أ��� دينام�ة من أجل الوفاء بمهمتها �ض و�ش�ي االستعراض الذي أج��ناە  المستخدمني

ا وعززت ق
�
ا مرن ي أظهرت قدرة ع� التك�ف اعتمدت نهج�  دراتها الرقم�ة ع� استحداث فرص جد�دة للنمو. إ� أن المنظمات الئق

 
هن ع� قدرة بعض المؤسسات والقطاعات ع� التك�ف، أ ي ت�ب ي تحقيق المرونة وع� الرغم من األدلة الئق

خفقت منظمات أخرى �ف
ها. ومن ثمَّ عانت بعض المنظمات أ���  . 19-الالزمة للتك�ف ��عا مع جائحة كوف�د ومن ثمَّ عانت بعض المنظمات أ��� من غ�ي

ي استغالل التقن�ات الرقم�ة استغالال كامال (�سبب انخفاض 
ي أخفقت �ض ها. و�نطبق هذا ع� نحو خاص ع� القطاعات الئق من غ�ي
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ي التحول
ي أو محدود�ة الموارد المتاحة لالستثمار �ض )، واالفتقار إ� البن�ة التحت�ة الالزمة لتسل�م  مستوى النضج التكنولو�ب الرق�ي

نت.   منتجاتها ع�ب اإلن�ق
 

نت من األهم�ة بمكان للصناعات الثقاف�ة واإلبداع�ة ككل.  نت هو الوس�لة األساس�ة  و�اتت بيئة اإلن�ت وأصبح البث ع�ب اإلن�ق
.  للصناعات اإلبداع�ة والمؤسسات الثقاف�ة والتعل�م�ة والبحث�ة، مثل اض�ة هو  صناعة الموس��ق ض أن تنظ�م الفعال�ات االف�ق وتبني

ف�ه وتول�د اإليرادات.   وس�لة بد�لة لل�ق
 

ض أن تنظ�م  ، أصبحت مؤسسات التعل�م والبحث الرقم�ة محور�ة ع� سب�ل المثال، تبني ي
اث الثقا�ض وع� نحو مماثل، ف�ما يتعلق بال�ق
اض�ة يوفر حال بد�ال ل��ارة ا.  الفعال�ات االف�ق غ�ي أن ثمة حاجة تدعو جميع هذە المجاالت إ� إدراك   المتاحف وتحقيق اإليرادات أ�ض�

وقد اعتمدت الحكومات والمنظمات األخرى تداب�ي  هذە الحلول البد�لة غ�ي مستدامة سواء ع� المدى المتوسط أم الط��ل. أن 
�ة ض �ب�ة، وتداب�ي تتعلق بالتوظ�ف، وأخرى تحف�ي ي (تداب�ي �ض

، وخطط لالحتفاظ بالوظائف، وخطط ز�ادة الدخل من خالل التعا�ض
ومع ذلك، لم تنجح كل هذە اإلجراءات مع بعض أنواع هذە المنظمات واألشخاص الذين  العمل الحر) بهدف تخف�ف وطأة الجائحة. 

 تخدمهم. 
 

�ب�ة، وتداب�ي تتعلق  ي (تداب�ي �ف
�ة، وكان النهج وقد اتخذت الحكومات والمنظمات األخرى تداب�ي التعا�ف ف بالتوظ�ف، وأخرى تحف�ي

ي مختلف 
المتبع هو عرض خطط االحتفاظ بالوظائف، وخطط ز�ادة الدخل من العمل الحر) بهدف تخف�ف وطأة الجائحة �ف

ض  البلدان.  ، والعاملني ض ض المستقلني ؛ مثل العاملني ض غ�ي أن هذە الصناعات شد�دة التجزؤ، و�شمل ذلك اختالف أنماط العمال المبدعني
ي 
، وهو ما يؤهلهم للحصول، وفقا ألوضاعهم، ع� بعض حزم الدعم الحكوم�ة �ض ي

ض بدوام جزيئ ، والعاملني ض ض المؤقتني  مهن حرة، والعاملني
 المحدودة. 

 
ي ط�اتها 

ي تم تحل�لها أ��� استدامة وقد حملت الجائحة �ض
العد�د من الدروس لصناع القرار حول ك�ف�ة جعل المؤسسات الئت

ات�ج�ات اعتماد التكنولوج�ا الرقم�ة، والنضج الرق�ي امثل أهم�ة  ومرونة؛ لتك�ف مع الظروف المال�ة شد�دة التقلب، واس�ت
ف التقن�ات الرقم�ة والقدرات  ي التعامل مع الجائحة. وستظل العالقة المستمرة بني

ة تنافس�ة �ف ف للمنظمات، الذي يوفر م�ي
ي هذە المنظمات تكت�ي أهم�ة بالغة حئت عقب ان

ض التقن�ات الرقم�ة  قضاء الجائحة. التنظ�م�ة �ف وستظل العالقة المستمرة بني
ي هذە المنظمات تكت�ي أهم�ة بالغة حئق عقب انقضاء جائحة كوف�د

 . 19-والقدرات التنظ�م�ة �ض
 

م حق المؤلف ككل،و�جب إ�الء  ي �جب أن تح�ت
ون�ة، الئت و�شمل ذلك ت�س�ي استخدام  م��د من االهتمام لتط��ر الموارد اإلل��ت
اخ�ص.  ي البيئات التعل�م�ة والبحث�ة من خالل منح ال�ق

ي أوقات األزمات، ودعم  المواد �ض
ار القرصنة �ض ومن شأن هذا أن �حد من أ�ض

ي الوقت ذاته
ض �ض  تط��ر الصناعات المحل�ة واالهتمام بالمبدعني

 
ورة تح�ي المؤسس 19-وقد أثارت جائحة كوف�د ات والمنظمات بالوض�ح ف�ما يتعلق بتأث�ي التحول إ� عالم رق�ي االنتباە إ� �ف

وهو ما من شأنه أن �ضمن قدرة النظام  ع� حق المؤلف، وتقي�م الوسائل المناسبة، والمبتكرة لتسه�ل االستخدامات الرقم�ة. 
ض من الجائحة، فضً� عن موا�بة التطورات التكنو  ات االجتماع�ة كما تبني  لوج�ة الناشئة. ع� موا�بة التغ�ي
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 : 1الملحق 

اء  267الذين الُتمست مشورتهم قائمة بالخ�ب
 

 االسم المنطقة الجغراف�ة
 ج�انا ل�ا كوجل�اندرو  بلج�كا

ض العام للمؤتمر الّرق�ي للشبكة األورو�ّ�ة للس�اسة واإلدارة الثقافّ�ة   ENCATCاألمني
 ل�د�ا فار�وناد.  أ.  كندابلغار�ا / 

 سارافوف . KRاأل�اد�م�ة الوطن�ة للم�ح والسينما، 
ف  ض د.  الصني ي لني  يي

ض أستاذ بكل�ة اآلداب  ، جامعة ب�كني
ي لبحوث التوا ض مدير المركز الوطئض ي مجال الفنونصل بني

 الثقافات �ض
 الرئ�س التنف�ذي لجمع�ة تعل�م إدارة الفنون الصين�ة. 

 رئ�س اللجنة الدول�ة لتعل�م الفنون بجمع�ة التعل�م الصين�ة للتبادل الدو�ي 
�زد.  كولومب�ا  جا�م روز جوت�ي

 أستاذ مساعد
ي كولتورا 

 إدارة الفنون. ج�ستيون دي آريق
 أند�س، بوغوتاكل�ة اإلدارة | جامعة لوس 

 أوز�الك أل�ساندرا د.  كروات�ا
 رئ�س قسم الثقافة واالتصال

 IRMO معهد التنم�ة والعالقات الدول�ة
 مار�ا ب�كد.  فنلندا

لثقاف�ة | قسم مؤسسة الوسائل اإلعالم ا اإلدارة الثقاف�ة، -ات العلم�ةمدير برنامج الدرج
 جامعة أركادا للعلوم التطب�ق�ةيرك�شوغسكوالن أركادا | . الثقافة واإلعالم

 إلمار كونراد د.  ألمان�ا
ض  ، جامعة العلوم التطب�ق�ة ماي�ض  أستاذ كر�ي

 س أف�دكوسإدفاس�ل�د.  اليونان 
 استاذ مساعد

ن للعلوم االجتماع�ة والس�اس�ةجامعة بانتيو التنم�ة االقتصاد�ة واإلقل�م�ةدائرة  
 اليونان  -أثينا 

 خارات�شف��ي ل�فان د.  جورج�ا
��ة والعلوم والثقافة وال��اضة بجورج�ا  نائب الوز�ر، وزارة ال�ق

 تال ف�درد.  إ�ائ�ل
ي كل�ة ساب�ي ورئ�س  محا�ض 

 العالقات الدول�ة �ض
�ا  موتوما مارانجو كين�ا /ن�ج�ي

 ة موتوما مارانغو للنحت والفنجامع تحف، الرئ�س التنف�ذي لمجموع
 روي جيتا�ي  غاناكين�ا / 

كة آرت آت   Art@Workورك الرئ�س التنف�ذي ل�ش
 أندرو نغورو�ي  كين�ا

WN & Co. للمحاماةي نغورو�ي للمحاماة)، حقوق المل��ة الفك��ة   (مكتب يثامئب

                                                
ي مناطق بع�دة عن أوطانهم.  267

اء �ض  غالبا ما يبحث الخ�ب
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ي فو بر  ليتوان�ا  سور إ�لونا باجور�ئض
 عم�د كل�ة الم�ح والسينما 

 أ�اد�م�ة ليتوان�ا للموس��ق والم�ح، ف�لنيوس
و�ــــج  ف�دي��كا دي مو�ي د.  ال�ف

 أستاذ مساعد
و�ج�ة    مدرسة األعمال ال�ض

 دوروتا إل�زوكد.  بولندا
 االجتماع�ة واإل�سان�ة، وارسو، جامعة العلوم SWPSبرفسور 

 رئ�س مركز بحوث االقتصاد اإلبدا�ي 
�نا شكوفاد.  روس�ا  إ�ات�ي

ي االقتصاد 
غ للسينما  ،أستاذ مشارك �ض  والتلف��ونجامعة وال�ة سانت بطرس�ب

 أندر�ــــج �ا�ارد.  سلوفين�ا
 كل�ة االقتصاد واألعمال، جامعة لي��ل�انالي��ل�انا،   ). (IERمعهد البحوث االقتصاد�ة 

ض سن��ولد.  جنوب أف��ق�ا  جني
 أستاذ االقتصاد بجامعة رودس

ات�ج� خب�ي  ي لجنوب أف��ق�ا ( البحوث اتاس�ق
ي المرصد الثقا�ض

 )SACO�ض
 ف�ليببا دنكان

ي مستقلخب�ي   استشاري ومستشار فئض
 خوان ب��يتو روج��دو�زد.  إسبان�ا

 أستاذ متف�غ لالقتصاد
 جامعة أوفي�دو

 مارتا ك��سبود. 
 أستاذ العلوم اإل�سان�ة
 جامعة كاتالون�ا الدول�ة

 كل�ة العلوم اإل�سان�ة
ي إدواردو بينتو اإلمارات الع���ة المتحدة  جور�ب

ي دائرة القائم بأعمال مدير 
 التخط�ط والتط��ر الثقا�ض

 إدارة التخط�ط والتنم�ة الثقاف�ة بالوزارة 
الوال�ات المتحدة 

 األم��ك�ة
 ن�ف�ل فاخار�ةد. 

 ذ مشارك، إدارة الفنون والمتاحفأستاعم�د مشارك للبحوث والتخط�ط؛  
 جامعة در�كس�ل، ف�الدلف�ا
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 : 2الملحق 

 دراسات الحالة
 

  الجزء األول
 

ف لمواجهة األزمة الذات المكتب السنغا�ي لحق المؤلف خطة  -السنغال   مرحلتني
 القطاع: الموس��ت 

-F-932-603-120-de-fonds-un-annonce-Sodav-La-https://www.dakaractu.com/Coronavirus
culture_a187863.html-la-de-monde-le-pour-Cfa 

المؤلف والحقوق المجاورة  جميع حقوقمتعددة التخصصات تدير  منظمة( مكتب السنغال لحق المؤلف والحقوق المجاورةأدى  
ا رائد�  ي السنغال) دور�

ي إطار �ض
ي أثناء الجائحة. و�ض

ض �ض ض السنغاليني ي دعم المبدعني
ي ل التصديا �ض ة للقطاع اإلبدا�ي الجائح سببتها ألزمة الئق

ي 
ض خطة للمواجهة من المكتب  وضع والثقا�ض ي المرحلة األو�، خصصمرحلتني

ي من  120 المكتب . �ض
 احت�اطاتهمليون فرنك أف���ق

ض  ي منها  70ع وزّ  -لدعم المبدعني
ي صورة تم��ل اجتما�ي لـ مليون فرنك أف���ق

ي  30 000تل�ق كل منهم  ،مستف�د  600 2�ض
 ،فرنك أف���ق

ي توز�ــــع وتوز�عات. ثالثة آخر دفعة مقدمة من أقل  %30و
ا �ض ي المرحلة الثان�ة، أحرز المكتب تقدم�

ي ع�  98�ض
مليون فرنك أف���ق

ي  70أعضائه، ُخصص منها 
، ومليون فرنك أف���ق ا للحقوق الرقم�ة. وشارك 31لحقوق الموس��ق

�
ي مرحلة ثالثة المكتب  مليون

ا �ض أ�ض�
ي بدعم من الدولة،  ي  الئق

 . ء المكتب توزع بالتساوي ع� جميع أعضا وفرت مل�ار فرنك أف���ق
 

ي توف�ي 
ي ظل غ�اب المساعد تمستم��ل وقد نجح المكتب �ض

ض �ض  كما برهن  ة الحكوم�ة. المال� اتالحاجة إل�ه لدعم القطاع والمشاركني
ض ع� مساندته  ي أوقاتللمبدعني

 وعزز العالقات بينهم.  ،رسالة تضامن ق��ةإليهم ، وأرسل الشدة �ض
 
 

 "NOT CANCELLED DUBAI”بادرةم –اإلمارات الع���ة المتحدة 
 القطاع: الفنون المرئ�ة

 https://artasiapacific.com/news/virtual-platform-launched-in-dubai-promises-art-is-not-
cancelled 

ي 
 مع ز�ادة المبادرات الرقم�ة العالم�ة �ض

�
ي (كار�ون وتماش�ا ي ديب

، 12 أثناء الجائحة، تضافرت جهود مجموعة من المعارض الفن�ة �ض
، وضوضاء رماد�ة،  ، والخط الثالث) و ، IVDEووالفن األخ�ض ي وهو حدث  -" Not Cancelled Dubai" مبادرة إل�شاءلوري شبيئب

ي 
ا�ض ا إ� جنب مع برنامج كامل  أسب�ع ةمدلاف�ق ي محاولة لتخ�ي  محدد ، ُتعرض ف�ه أعمال فن�ة للبيع، جنب�

للمحادثات والجوالت، �ض
ا.  . و�ضافة  Treat Agency استحدثتها هذا الحدث هو النسخة المحل�ة لفكرة و  الجائحة مع� ي فيينا لمساعدة مجتمع الفن المح�ي

�ض
ظمت فعال�ات

ُ
ي وفيينا، ن ي بعض مناطق الوال�ات المتحدة، مثل ش�كاغو. " Not Cancelled" إ� ديب

ض و�ار�س ووارسو، و�ض ي برلني
 �ض

 
ي مكافحة الجائحة.  الصف وحدةوتدعم المبادرة المجتمعات الفن�ة المحل�ة، و�شجع التعاون و 

وع هذا تجدر اإلشارة إ� أن و  �ض الم�ش
ك لم �كن األول  ي المش�ق ي ديب

هن ع� استمرار التعاون وفائدته.  لصاالت العرض �ض  الذي ي�ب
 

ف  ل -األرجنتني ف ي الم�ف
 الثقافة �ف

ي اإلبدا�ي و القطاع: 
 عموما) CCS (الثقا�ف

 /https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar 
ون�ة فقد أطلقتاستخدمت مدينة ب��نس آيرس األدوات الرقم�ة لمكافحة الجائحة بط��قتها الف��دة.   ي " منصة إل��ق

الثقافة �ض
ل"،  ض ا �مكن للسكان من خالله الوصول إ� جميع العروض الثقاف�ة للمدينة. وتهدف المبادرة، إ� جانب و الم�ض ا واحد� أ�شأت موقع�

ي أثناء الجائحة. وتتضمن المنصة  الحفاظو ، الثقافةصون تع��ز الصناعات اإلبداع�ة، 
ك بالتماسك االجتما�ي �ض ع� شعور مش�ق

ض و  ض المحليني ض والفنانني ا من المسارح والمتاحف والموس�قيني ا. الثقاف�ة المؤسساتسائر محتوى متنوع�  أطلقتو ، و�جري تحديثها يوم��
ي مبادرة مماثلة  المدينة

ي �ض ا�ة  و�موجبمع المكس�ك، التعاون بمكس�كو سيئق ي �مكن هذە ال�ش الوصول إ� أشكال التعب�ي الفئض
 . ض  المتنوعة ع� نطاق واسع من و�� كلتا المدينتني

 
ي أثناء الجائحة بصورة مبتكرة، إمكان�ة وت�� هذە المبادرة 

استمرارهما، كما تحافظ ع� الشعور  وتؤكد الوصول إ� الفنون والثقافة �ض
ي توسعة المبادرة نجحت و  الجمهور. و  من القطاعوهو ما �عود بالفائدة والرفاە ع� كل  - للجمهور  بالتماسك االجتما�ي 

 رقعة انتشارها �ض
ي بلد مختلف، بل وعززت الشعور 

ابطلتصل إ� الجمهور �ض  من خالل الثقافة.  بال�ق

https://www.dakaractu.com/Coronavirus-La-Sodav-annonce-un-fonds-de-120-603-932-F-Cfa-pour-le-monde-de-la-culture_a187863.html
https://www.dakaractu.com/Coronavirus-La-Sodav-annonce-un-fonds-de-120-603-932-F-Cfa-pour-le-monde-de-la-culture_a187863.html
https://artasiapacific.com/news/virtual-platform-launched-in-dubai-promises-art-is-not-cancelled
https://artasiapacific.com/news/virtual-platform-launched-in-dubai-promises-art-is-not-cancelled
https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/
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ف واالقتصاد آثارها تخف�ف و  19-تدخل الحتواء جائحة كوف�د قانون تداب�ي ال -سلوفين�ا   ع� المواطنني
 

 القطاع: السم�ي الب�ي
 -development-of_economic-https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ministry

office.pdf-property-intellectual-slovenian-technology-and  
ي   ة من تف�ش ض ة وج�ي �ب�ة واجتماع�ة واقتصاد�ة مؤقتة عقب ف�ق نفذت وزارة التنم�ة االقتصاد�ة والتكنولوج�ا السلوفين�ة تداب�ي �ض

ي القطاعات الثقاف�ة واإلبداع�ة. 
ض لحسابهم  ،ع� وجه التحد�د و الجائحة؛ دعما للمنظمات واألفراد �ض استهدفت هذە الجهود العاملني

ي القطاع الس
را� من الجائحةالخاص �ض .  لعدم توفر نظرا  ؛م�ي الب�ي، وهو ن�ع العمل األشد ت�ض حصل هؤالء وقد الضمان االجتما�ي

ي صورة دخل شهري أسا�ي قدرە 
ي شهر مارس  350األفراد ع� جملة مساعدات، منها مساعدة مال�ة (�ض

ي شهري  يورو  700ويورو �ض
�ض

ا�اتأب��ل ومايو)، و�عفاء من  ي أب��ل ومايو  اش�ق
ض الص�ي والتقاعد، 2020الضمان االجتما�ي �ض ا�ات التأمني ، و�عفاء من اش�ق

ا، أو التع��ض بدفع أجور  ا�اتهم االجتماع�ة مؤقت� ي أن تغ�ي الدولة اش�ق
، والحق �ض �بة الدخل الشخ�ي والمدفوعات المقدمة من �ض

ا ع� توف�ي العمل.   للعمال غ�ي القادر�ن مؤقت�
 

را. واستهدفت الت ض األشد ت�ض ي مجال الثقافة والمبدعني
ض �ض ُ�عد هذا النهج ف��دا بالمقارنة مع اإلجراءات و  داب�ي السلوفين�ة بنجاح العاملني
ي اتخذتها البلدان األخرى، و�مكن أن �كون   . ُ�حتذى به مثاال الئق

 
 

 مبادرة مساعدة دور السينما -جمهور�ة كور�ا  
 القطاع: السم�ي الب�ي

-unveils-korea-news/south-https://www.hollywoodreporter.com/business/business
/1288148-industry-film-support-coronavirus 

ى ت  ي أوقات الجائحة حول قرار حكو�ي ب�عفاء دور السينما ال��ب
تمحور خطة س�اسة كور�ا الجن���ة الرام�ة إ� تع��ز صناعة السينما �ض

ام بدفع  ض كما ينص القانون المح�ي   ،من إجما�ي مب�عات التذا�ر إ� صندوق تط��ر األفالم التابع لمجلس السينما ال�وري %3من االل�ق
اير  اإلعفاء وُطبقع� ذلك.  ي و  . 2020بأثر رج�ي بدءا من ف�ب �فضل هذا اإلجراء، تمكنت دور السينما من تع��ض بعض األموال الئق

ا بعض التداب�ي لدعم  األفالم.  ط�حخ�تها �سبب إلغاء عمل�ات التص��ر أو تأخر  ولتوف�ي الم��د من الدعم، اتخذت الحكومة أ�ض�
ي صناعة السينما. 

ض كان   ا محدد ا ف�لم 20� سب�ل المثال، قدمت دعما لتحمل جزء من تكال�ف �س��ق ع اإلنتاج والتوز�ــــع �ض تأج�ل  يتعني
ي بدا�ة الجائحة.  

�ن كما خطط طرحها أو إلغائها �ض كات اإلنتاج ع� قدر مماثل من الدعم الذي حصلت عل�ه األفالم الع�ش حصلت �ش
ض ف�ما يتعلق بالمساعدة ع� و لمساعدتها ع� استئناف اإلنتاج.  ا للمهنيني ا مجان�� ا مهن�� ي القطاع، قدمت الحكومة تدر�ب�

مستوى الفرد �ض
 الذين فقدوا وظائفهم، أو تعذر عليهم العثور ع� عمل مستقل. 

 
. الا الجن���ة أهم�ة صناعة السينما أدركت حكومة كور�قد و  ُ�قدر و  قتصاد الدولة، وتبنت س�اسة محددة للتعامل مع القطاع المتع��

ي 
، وقد ساعدت المبادرة أصحاب دور السينما ع� تع��ض اإليرادات %88عائدات دور السينما خالل الجائحة بنحو  االنخفاض �ض

 المفقودة ومواصلة أ�شطتهم. 
  

https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ministry-of_economic-development-and-technology-slovenian-intellectual-property-office.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ministry-of_economic-development-and-technology-slovenian-intellectual-property-office.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/docs/ministry-of_economic-development-and-technology-slovenian-intellectual-property-office.pdf
https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/south-korea-unveils-coronavirus-support-film-industry-1288148/
https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/south-korea-unveils-coronavirus-support-film-industry-1288148/
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ي 
 الجزء الثايض

 
 

ال�ا   ترت�ب �د القصص -أس�ت
 القطاع: المكتبات

https://www.asla.org.au/resources/Documents/Website%20Documents/Resources/Resource
/Permissions%20from%20publishers%20update%209%20april.pdf%20Library 

ي  
ي لحق المؤلفأثناء الجائحة، تعاونت �ض ، واالتحاد الوطئض ض ال�ة للمؤلفني ال�ة، والجمع�ة األس�ق �ن األس�ق ع� ت�س�ي  جمع�ة النا�ش

اض�ة، دون  تطبيق س�اسة مؤقتة �سمح لمعل�ي المدارس االبتدائ�ة والثان��ة بقراءة القصص للطالب ي بيئة الفصل الدرا�ي االف�ق
�ض

ي القصص الحصول ع� 
�موجب هذا و المؤلف).  حق قانونق بُط  ما لو ما كان �جب دفعه ف� (وهو إذن محدد، أو دفع مقابل لمؤل�ض

ة أو إما حق المؤلف ببث قصة  قانونالتعد�ل �سمح  �طة أن �قت� الوصول إليها ع� الطالب ُمسجلةمبا�ش أن وعائالتهم، و ، �ش
ا من البث،  12ُتحذف بعد أن و تاح التسج�الت لغرض العرض فقط، تُ  فور استئناف المدرسة ممارسات التدر�س  وأن تتوقفشهر�

ي �د أي قصة مسجلة. و العاد�ة. 
ا تقد�م التفاص�ل الببليوغراف�ة لل�تاب قبل البدء �ض ض أ�ض�  ُ�طلب من المدرسني

 
ت�ب أن يتيح ل ي ومن شأن هذا ال�ق

لمؤسسات التعل�م�ة مواصلة مشاركة القصص مع طالبها بغض النظر عما إذا كانوا يتعلمون �ض
  . ي ي األدب الوطئض

ل، و�ــهذا تواصل أ�شطتها التعل�م�ة المهمة �ض ض ي الم�ض
ي الوقت نفسه، عدم التحا�ل ع� كما المدرسة أو �ض

�ضمن، �ض
ور�ا للغا� ض ما لم �كن ذلك �ض ض ع� التم��ل، ومن ثمَّ تحقيق  فضال عن أنهة، حقوق المل��ة الفك��ة للمؤلفني �كفل حصول المؤلفني
ّتاب. 

�
ض مصالح كل من التالم�ذ وال�  التوازن بنجاح إ� حد ما بني

 
 VIDYA-PM Eبرنامج  -الهند 

(  القطاع: التعل�م (الن�ث
/https://pmevidya.education.gov.in 

ي إطار جهود 
�ة والتنم�ةو�ض  للحد من وطأة الجائحة، أطلقت حملة رقم�ة شاملة تهدف إ� جمع كل أنواع التعل�م وزارة الموارد الب�ش

نت،  سواء كان ض أم ، ا رقم�أم ع�ب اإلن�ق تتضمن المبادرة العد�د من و  متعددة.  بطرائق� التعل�م عصول حالإمكان�ة ع� الهواء لتمكني
ي تتناول الجوانب الرئ�س�ة لقطاع التعل�م.   ،المشار�ــــع والمنصات والتطب�قات المتاحة  ) وهو Diksha( د�كشاكما أ�شأت الئق

�ستهدف مختلف الصفوف والمناهج والمواد الدراس�ة، و�شمل و لغة)،  18مورد مختلف (متوفر بـ  000 80مستودع �ضم أ��� من 
. ذلك ال�تب  ض نت، ومحتوى لتقي�م الطالب وتط��ر المعلمني منصة فضال عن المدرس�ة ودورات تدر�ب�ة ضخمة مفتوحة ع� اإلن�ق
ي Swayam Prahba( س��ام برابه

، من المستوى  32المحتوى ع�ب توفر  )، الئت إ� المستوى  1قناة (قناة واحدة ل�ل صف درا�ي
ل. 12 ض ة إ� الم�ض ي خدمات مبا�ش

ي األ�شطة تعتمد هاتان و ) �ض
نت، واستخدام الراديو بصورة مكثفة �ض المنصتان ع� الوصول إ� اإلن�ق

 التعل�م�ة. 
 

ي أثناء الجائحة، مراعاةَ  وتكفل
ل �ض ض ي التعل�م من الم�ض

ا.  هذە المبادرة تل�ق ي المناطق ال��ف�ة األقل نمو�
وتو�ي الحكومة الهند�ة  لألطفال �ض

تغط�ة واسعة النطاق للموارد المقدمة، واستهداف أ��ب عدد ممكن من التالم�ذ، مما �جعل التدب�ي  إضافة إ� بالتعل�م،اهتماما بالغا 
 . أفضل ع� نحو  ا شامال وجامع

 
ف  -الوال�ات المتحدة   مركز للمعلمني

 الن�ث البحث/ / القطاع: التعل�م
/resources-home-at-https://www.copyright.com/learning 

ز الصفحة اإلسهامات CCC( المؤلف تخل�ص حق أ�شأ مركز  نت. ُت�ب ) صفحة موارد لت��ــــع تبادل المعرفة و�سه�ل التعلم ع�ب اإلن�ق
ي أثناء الجائحة. 

ي إتاحة الموارد التعل�م�ة للمؤسسات التعل�م�ة �ض
�ن �ض  الق�مة للنا�ش

 
ي مكان واحد، مما �سهل �شكل كب�ي ع� التلم�ذ  توفر و 

أو و�ي أمرە العثور ع�  ،هذە المبادرة قائمة ط��لة من الموارد التعل�م�ة �ض
نت بال�امل.  ي شبكة اإلن�ق

 المواد التعل�م�ة المطل��ة دون الحاجة إ� البحث �ض
 
 ) LicenseEducation Continuity( ترخ�ص استمرار�ة التعل�م-الوال�ات المتحدة  

 الن�ث القطاع: التعل�م/البحث/ 
/license-continuity-educational-launches-https://www.copyright.com/blog/ccc 

ي استجاب مركز تخل�ص حق المؤلف لطلبات عاجلة من معل�ي  
ومديري المدارس �شأن استخدام المواد المحم�ة بحق المؤلف �ض

ض لتلب�ة هذە الحاجة.  ،التعلم عن بعد  ض األم��كيني �ن وأصحاب الحقوق لتوف�ي ت��ــــح للمعلمني عن ط��ق تنسيق الجهود مع النا�ش

https://www.asla.org.au/resources/Documents/Website%20Documents/Resources/Resource%20Library/Permissions%20from%20publishers%20update%209%20april.pdf
https://www.asla.org.au/resources/Documents/Website%20Documents/Resources/Resource%20Library/Permissions%20from%20publishers%20update%209%20april.pdf
https://pmevidya.education.gov.in/
https://www.copyright.com/learning-at-home-resources/
https://www.copyright.com/blog/ccc-launches-educational-continuity-license/
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ي الوال�ات المتحدة Education Continuity Licenseأثمرت هذە الجهود عن ترخ�ص استمرار�ة التعل�م و 
ض �ض ، الذي سمح للمعلمني

�نباستخدام مواد  ا أثناء الجائحة.  النا�ش
�
ي التعلم عن بعد مجان

�ن األعضاء �ض ض البحث عن النا�ش ي موقع المركز  و�مكن للمعلمني
�ض

، ي
ويض ي استخدام هذە المواد.  اإلل��ق

 و�بداء رغبتهم �ض
 

ي لحاو  
ون�ة يت�� الوصول إليها، حفاظا ع� �ستج�ب هذە المبادرة بكفاءة وع� نحو تعاويض ض الملحة إ� موارد إل��ق جة المعلمني

نت.  ي بيئة اإلن�ق
 جودة التدر�س �ض

 
 

 والمواد التعل�م�ةالمؤلف السنوي للمناهج ترخ�ص حق  -الوال�ات المتحدة  
 الن�ث القطاع: التعل�م/البحث/ 

instruction-curriculum-for-license-copyright-https://www.copyright.com/annual 
ي يوليو أصدر مركز تخل�ص حق المؤلف ه

خ�ص �ض ، والحاجة إ� تراخ�ص مرنة للتعللتلب�ة  2021ذا ال�ق لتعلم عن بعد، م الشخ�ي
خ�ص   ،لمرة واحدة فقط تصار�ــــحعبء الحصول ع� ل ا ف�تخفو المختلط، والتعلم  ي و�منح ال�ق كً� من الحقوق المطبوعة والرقم�ة الئق

ي المناهج، وتطب�قات تكنولوج�ا التعل�م، والمنصات 
تمكن من إعادة استخدام، وتوز�ــــع مقتطفات من المطبوعات الواردة �ض

خ�ص واحد فقط.  ون�ة ب�ق  اإلل��ق
 

ي المناهج والمواد التعل�م�ة لتلب�ة احت�اجات الطالب وتوقعات و 
ت�� هذە المبادرة أنظمة أسهل وأ�ع إلدراج محتوى عا�ي الجودة �ض

 أول�اء األمور. 
 

 وندر�و -إ�طال�ا 
 القطاع: المتاحف

 /https://www.wunderbo.it 
ك من  التابع للمفوض�ة  Horizon 2020أ�شأت بلد�ة بولون�ا بالتعاون مع مجموعة من متاحف بولون�ا لعبة ف�ديو (بتم��ل مش�ق

 
ّ

ي ع� نحو مبتكر وخ�
ي رحلتهم إل�شاءو ق. األورو��ة) لتشجيع الجماه�ي ع� استكشاف تراث بولون�ا الثقا�ض

شد الالعبون �ض  �س�ق
ي  " بثالثزانة العجائبخ" ي بولون�ا، من خالل متحف العصور الوس�، ومتحف باالزو بو�ب

 Palazzoشخص�ات تار�خ�ة معروفة �ض
Poggi ض ض التواصل مع العبني ، و�جري استكشاف محت��ات اللعبة باستخدام الواقع المعزز. وألنها لعبة فرد�ة، �مكن للمستخدمني
اث بادل المعلومات عن التقدم المحرز وت، ع� وسائل التواصل االجتما�ي  آخ��ن ض لل�ق ي نها�ة المطاف إ� مروجني

، ومن ثم يتحولون �ض
ي لبولون�ا. 

 الثقا�ض
 
ي  

اثها الثقا�ض �ة.  وت��  ،ومن خالل هذە المبادرة التفاعل�ة والمرحة، تروج مدينة بولون�ا ل�ق تعد و  مستوى أع� من المشاركة الجماه�ي
ي أوقات الجائحةو بثقافة المدينةهذە ط��قة رائعة ل��ط الناس 

ام بتداب�ي كما ، ومع بعضهم بعضا،  �ض ض ي الوقت نفسه االل�ق
تضمن �ض

 التباعد االجتما�ي والعزل المعمول بها. 
 
ي دول الخليج   ي الفن متحف  -العرئب   الخل��ب

 القطاع: المتاحف
/.comkhaleejiartmuseumhttps:// 

ي إ� تع��ف الزوار من جميع أنحاء العالم بالفنا
�فة الهنايئ ي أطلقتها الشق�قتان اإلماراتيتان منار و�ش ض تهدف تج��ة المتحف الرق�ي الئق نني

ض �شكل خاص ع� الفنانات.  ك�ي ، مع ال�ق ض ي و  المحليني ي عريب
ي امشاركة  لدعم�دير المتحف بال�امل ف��ق �سايئ

ي المنطقة. المرأة �ض
 لفنون �ض

اض�ةبأ�مله المتحف رق�ي و  ا لطب�عته االف�ق ئ فقد  ول�س له موقع مادي. ونظر� ض  أ��ش ي وقت وج�ي
، استجابة لالحت�اجات الملحة �ض

، وتوسعة  ، ول�س اإلقل��ي فحسب. لاألعمال مشاركة نطاق للتقد�م الفن المح�ي   �متد و�شمل الجمهور العال�ي
 
ي لم و   ، الئق ي ي دول الخليج العريب

، بقدر كاف �سلط عليها الضوءمن خالل هذە المبادرة �مكن للعالم بأ�ە بالتعرف ع� أعمال فنايض
ض مساحة لعرض إنجازاتهم الفن�ة دون قيود ع� الرغم من الجائحة.    مما يتيح للفنانني

 
ان�ا  ف ي 19-كوف�د   قطاع التعل�م -ت�ف

 خطة االستجابة والتعا�ف
 الن�ث القطاع: التعل�م/ 

/The%20Impact%20of%20COVID19_UPDF.presourceshttps://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
df 

ي وضعتها  ان�ةالحكو تهدف الخطة الئق ض ي إ� ضمان استمرار توف�ي األ�شطة التعل�م�ة للطالب، ومن ثّم مواصلتهم التعلم  مة الت�ض
أثناء �ض

فذت الخطة بمساعدة و الجائحة. 
ُ
ان�ا للتعل�م (ن ض ي  استمر ، الذي )TIEمعهد ت�ض

نت.  دروسالبث �ض ي التلف��ون واإلذاعة وع�ب اإلن�ق
�ض

ا للمدارس الوصول إ� مكتبته الرقم�ة، والحصول ع� موافقة ��عة و  كا المن �ضافة إ� هذە الدروس، أتاح المعهد أ�ض�  ء�ش

https://www.copyright.com/annual-copyright-license-for-curriculum-instruction
https://www.wunderbo.it/
https://khaleejiartmuseum.com/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The%20Impact%20of%20COVID19_UPDF.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The%20Impact%20of%20COVID19_UPDF.pdf
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ض المجتمع نت. وقد حشدت الحكومة مجموعة من الجهات الفاعلة  يني كاء  -للوصول إ� مواقع التعلم الموجودة ع� اإلن�ق من �ش
ي إ� لتصم�م  -التنم�ة إ� القطاع الخاص  كاء التنم�ة الدعم الما�ي أو الفئض المحتوى و�ثه ع� منصات مختلفة. وقدم العد�د من �ش

ي تقد�م القطاع الخاص  وشاركالمعهد، 
ي الدعم �ض

ي للتجارة. ممثال �ض كات الهاتف المحمول والبنك الوطئض  محطات التلف��ون و�ش
 

ان�ة وعملت ض  ،ام األدوات والقدرات المتاحةالتعل�م أثناء الجائحة ع� نحو مبتكر وخّ�ق باستخد استمرار  ع� ضمان الحكومة الت�ض
كاء،  اك مختلف أصحاب المصلحة وال�ش ض أصحاب المصلحة و من خالل إ�ش �مكن أن تكون هذە المبادرة مثاال رائعا للتعاون الناجح بني

ك، وتزو�د الطالب بكفاءة بالتعل�م الم  ستمر ع� الرغم من قلة الموارد المتاحة. المتعددين لتحقيق هدف مش�ق
 

و�ــــج  ي مواجهة األزمة تتخذ لمكتبة الوطن�ة ا -ال�ف
 مجموعة تداب�ي رقم�ة �ف

 القطاع: المكتبات
-det-styrker-a-for-nasjonalbiblioteket-og-regjeringen-fra-https://www.nb.no/artikler/krisepakke

  /etbibliotektilbud-digitale 
ي أثناء الجائحة جاء

و�ج�ة والمكتبة الوطن�ة ع� اإلغالق الواسع النطاق للمكتبات �ض ي  رد فعل الحكومة ال�ض
مجموعة تداب�ي صورة  �ض

هو منح المدارس والطالب حق الوصول إ� جميع المواد الرقم�ة للمكتبة  التداب�ي هذە الهدف الرئ��ي من و . رقم�ة للتصدي لألزمة
ض ع� مواد القراءة اإللزام�ة) كبد�ل لما تقدمه المكتبة الماد�ة، حئق يتمكنوا من مواصلة أ�شطة التعل�م والتعلم دون انقط ك�ي اع. (مع ال�ق

ة داخل المكتبة الوطن�ة بعروض رقم�ة �سهولة عن مجموعة ال�تب أنه يتعذر االستعاضةالحكومة  و�درا�ا من  وفرت فقد ، ال�ب�ي
ون�ة �مكنها تقدبن�ة  ي الذي هو �تحت�ة للمكتبة اإلل��ق و��ب محل طلب دون شك م الحد األديض ع� األقل من الوصول إ� األدب ال�ض
ا�د ع� الموارد الرقم�ة، أعادت المكتبة الوطن�ةو . كب�ي  ض تخص�ص أموالها، ومددت وزارة الثقافة  من أجل تلب�ة احت�اجات الطلب الم�ق

ات�ج�ة المكتبة الوطن�ة عام ة اس�ق ا ا آخر ف�ق . من مجموعة هذە الإ�  2020لعام  المخصصةاألموال  توج�ه، بح�ث �مكن أ�ض� التداب�ي
ا  و�� جانب ي المنازل إ� خدمات المكتبة، �مكن اعتبار هذە المجموعة من التداب�ي أ�ض�

ا  ضمان وصول األشخاص �ض �� ا خ�ي
�
إذ  –حدث

�ن. تنطوي ع�  ض والنا�ش ون�ة، وتم��ل الحكومة لها لتوف�ي الدخل للمؤلفني اء ال�تب اإلل��ق   �ش
 

ي الوقت والمبادرة أن التعاون هو السب�ل الوح�د لمكافحة الجائحة.  وضحوت
ون  المكتبات ف�هتجتمع الذي �ض والمؤلفون والنا�ش

ا  اوضات �شأن أفضل مف متدور بينه،  نطاق واسع إ� الموارد الرقم�ةلضمان الوصول ع�والمؤسسات التعل�م�ة والحكومة مع�
ي و 

 ُ�حتذى قد  ما�ي لهذا اإلجراءنموذج قانويض
ً

ض احت�اجات المكتبات  �كون مثا� ي تكافح من أجل تحقيق التوازن بني ي سائر البلدان الئق
�ض

�ن من جهة أخرى والجمهور من جهة واحت�اجات  ض والنا�ش ي المؤلفني
  لجميع. ا ع� نحو ير�ض
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