إعالن التعاون
إن التعبير عن اإلبداع وتشجيعه هو أمر معترف به عالميًا يعود بالنفع على بني البشر .وتتجلى األصالة الفنية بمختلف الطرق وفي
مختلف الثقافات ،وفي جوهرها تكمن القيم األساسية التي تحقق اإلمتاع واإللهام ،وتنطوي على التحدي واإلثارة .يستفيد ال ُكتاب
والمخرجون والممثلون والمنتجون وأصحاب الحرف وشركات اإلنتاج والموزعون والمحطات الفضائية في جميع أنحاء العالم من
توارد األفكار الصحي والثابت ويسعون الستخدامها لمصلحة المجتمعات.
وتعتبر الملكية الفكرية هي القاعدة التي تقوم عليها الصناعات االقتصادية العالمية وتزدهر في كل دول العالم .ومن هذا المنطلق ،فإن من
األهمية بمكان تعزيز وحماية التبادل المتواصل لإلبداع من المنظورين التجاري والفلسفي من أجل المحافظة على صحة وسالمة هذه
المساهمة الحيوية والقيمة للمجتمع بشكل مستمر.

أمورا بديهية:
لغرض تقديم المشورة وتبادل األفكار والتعاون ،فإننا نعتبر الحقائق اإلبداعية اآلتية
ً
.1

يحق ألي فرد في أي مكان أن يصنع أعماالً إبداعية خيالية أو واقعية.

.2

ليست هناك حدود للوسائط أو الطريقة المستخدمة في التعبير عن اإلبداع.

.3

أفكار الفنان جيدة وقيمة ولها قيمة مالية كامنة.

.4

قيمة العمل الناتج قابلة للتفاوض غير أنها مصونة إلى أبعد الحدود للمحافظة على سالمة صناعة الملكية الفكرية العالمية.

.5

تختلف طريقة اإلبداع والتنفيذ والبيع والتوزيع من دولة ألخرى ،ومن منصة ألخرى ،بيد أن جميع الطرق المعلومة في الوقت الحالي أو التي
لم يتم اختراعها بعد يجب أن تراعي احترام المبدعين وال ُمصنِّعين وتعويضهم باألتعاب.

.6

الملكية الفكرية هي فكرة قابلة للحماية وال يجب انتهاكها بأي حال من األحوال بواسطة النسخ المباشر أو السرقة .ال يجب سرقة أو خداع أي
شخص.

.7

يجب أن تتسم الصناعة العالمية الصحية التي تركز على اإلبداع بالشفافية والسالسة ،وأن تحترم معايير التعاقد الدولية وسداد
األتعاب في المواعيد المقررة.

.8

يجب التعامل مع النزاعات القانونية بأسلوب قائم على االحترام المتبادل ،حيث يبدي المبدعون والشركات الكبيرة والصغيرة سلو ًكا يتسم
بالشفافية والشرف.

.9

قد تؤدي الحدود التجارية التي تحمي طرفًا واحدًا في واقع األمر إلى اإلضرار بالطرف اآلخر ويجب تفاديها.

 .10إن من شأن الصناعة العالمية التي تتوافر لها بيئة صحية وتقوم على النزاهة والتدفق الحر للمصالح التجارية النهوض بالجميع وتوفير
أساس راسخ لنمو هذا المجال في كل مكان.

نتعهد نحن األعضاء الموقعون أدناه في صناعة الملكية الفكرية العالمية ،والمشاركون في إبداع المحتوى وامتالكه وبيعه وتنفيذه
وتوزيعه ،بالتمسك بهذه القيم من اآلن فصاعدًا ،والتعاون مع المؤسسات الخاصة والعامة لتعزيز التفهم ووضع المبادئ التوجيهية
واإلجراءات التي تهدف لحماية األفكار والمحافظة عليها وتبادلها على مستوى العالم.
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