
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لغرض تقدیم المشورة وتبادل األفكار والتعاون، فإننا نعتبر الحقائق اإلبداعیة اآلتیة أموًرا بدیھیة: 
 یحق ألي فرد في أي مكان أن یصنع أعماالً إبداعیة خیالیة أو واقعیة.  .1
 اإلبداع. لیست ھناك حدود للوسائط أو الطریقة المستخدمة في التعبیر عن  .2
 أفكار الفنان جیدة وقیمة ولھا قیمة مالیة كامنة.  .3
 قیمة العمل الناتج قابلة للتفاوض غیر أنھا مصونة إلى أبعد الحدود للمحافظة على سالمة صناعة الملكیة الفكریة العالمیة. .4
جمیع الطرق المعلومة في الوقت الحالي أو التي  تختلف طریقة اإلبداع والتنفیذ والبیع والتوزیع من دولة ألخرى، ومن منصة ألخرى، بید أن  .5

 لم یتم اختراعھا بعد یجب أن تراعي احترام المبدعین والُمصنِّعین وتعویضھم باألتعاب. 
أي   الملكیة الفكریة ھي فكرة قابلة للحمایة وال یجب انتھاكھا بأي حال من األحوال بواسطة النسخ المباشر أو السرقة. ال یجب سرقة أو خداع .6

 ص.شخ 
یجب أن تتسم الصناعة العالمیة الصحیة التي تركز على اإلبداع بالشفافیة والسالسة، وأن تحترم معاییر التعاقد الدولیة وسداد   .7

 األتعاب في المواعید المقررة. 
صغیرة سلوًكا یتسم یجب التعامل مع النزاعات القانونیة بأسلوب قائم على االحترام المتبادل، حیث یبدي المبدعون والشركات الكبیرة وال .8

 بالشفافیة والشرف.
 قد تؤدي الحدود التجاریة التي تحمي طرفًا واحًدا في واقع األمر إلى اإلضرار بالطرف اآلخر ویجب تفادیھا. .9

بالجمیع وتوفیر إن من شأن الصناعة العالمیة التي تتوافر لھا بیئة صحیة وتقوم على النزاھة والتدفق الحر للمصالح التجاریة النھوض  .10
 أساس راسخ لنمو ھذا المجال في كل مكان.

نتعھد نحن األعضاء الموقعون أدناه في صناعة الملكیة الفكریة العالمیة، والمشاركون في إبداع المحتوى وامتالكھ وبیعھ وتنفیذه  
زیز التفھم ووضع المبادئ التوجیھیة وتوزیعھ، بالتمسك بھذه القیم من اآلن فصاعًدا، والتعاون مع المؤسسات الخاصة والعامة لتع

 واإلجراءات التي تھدف لحمایة األفكار والمحافظة علیھا وتبادلھا على مستوى العالم.
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 إعالن التعاون 

إن التعبیر عن اإلبداع وتشجیعھ ھو أمر معترف بھ عالمیًا یعود بالنفع على بني البشر. وتتجلى األصالة الفنیة بمختلف الطرق وفي  
واإللھام، وتنطوي على التحدي واإلثارة. یستفید الُكتاب مختلف الثقافات،  وفي جوھرھا تكمن القیم األساسیة التي تحقق اإلمتاع 

والمخرجون والممثلون والمنتجون وأصحاب الحرف وشركات اإلنتاج والموزعون والمحطات الفضائیة في جمیع أنحاء العالم من 
 توارد األفكار الصحي والثابت ویسعون الستخدامھا لمصلحة المجتمعات.

اعدة التي تقوم علیھا الصناعات االقتصادیة العالمیة وتزدھر في كل دول العالم. ومن ھذا المنطلق، فإن من  وتعتبر الملكیة الفكریة ھي الق
األھمیة بمكان تعزیز وحمایة التبادل المتواصل لإلبداع من المنظورین التجاري والفلسفي من أجل المحافظة على صحة وسالمة ھذه 
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