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هــذه ترجمــة باللغــة العربيــة لوحــدات شــهادة المشــاع اإلبداعــي لمنظمــة المشــاع اإلبداعــي مرخصــة 
برخصــة المشــاع اإلبداعــي نســب المصنــف 4.0 الرخصــة العالميــة فــي -6فبرايــر2019-، بواســطة 
المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، للبرنامــج الوطنــي للمحتــوى 
التعليمــي المفتــوح. فــي حــال لــم يذكــر خــاف ذلــك، فــإن جميــع المــواد مرخصةبرخصــة المشــاع 
اإلبداعــي نســب المصنــف 4.0 الرخصــة العالميــة. واســتخدام هــذه المــواد ال يعنــي حصــول المتعلــم 
المشــاع  شــهادة  تقديــم  شــخص  أو  مؤسســة  ألي  يحــق  وال  اإلبداعــي،  المشــاع  شــهادة  علــى 
اإلبداعــي مــن غيــر إذن مــن منظمــة المشــاع اإلبداعــي. أي شــخص يريــد الحصــول علــى شــهادة 

ــي ــط التال ــى الراب ــه التســجيل بالضغــط عل ــه ويمكن المشــاع اإلبداعــي نرحــب ب
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ال تحــل رخــص المشــاع اإلبداعــي محــل حقــوق التأليــف 
والنشــر، بــل هــي قائمــة عليهــا.

تحتوي هذه الوحدة على أربعة أقسام:

2.1

2.3

2.2

2.4

    إن األمــر االفــرايض “جميــع الحقــوق محفوظــة” فيــا يتعلــق بحقــوق التأليــف والنــر هــو أن جميــع 

ــي  ــة الت ــتثناءات املهم ــض االس ــع بع ــدع )م ــف واملب ــة للمؤل ــا محفوظ ــف م ــاس ُمصن ــخ واقتب ــوق نس حق

ســنتناولها الحقــاً(. وتتبنــى رخــص املشــاع اإلبداعــي منهــج “بعــض الحقــوق محفوظــة”، مــا ُيكِّــن املؤلف 

أو املبــدع مــن إتاحــة أعالــه إلعــادة اســتخدامها مــن قبــل الجمهــور مبوجــب رشوط معينــة. ولفهــم كيفيــة 

عمــل رخــص املشــاع اإلبداعــي، فمــن املهــم أن يكــون لديــك فهــم أســايس لحقــوق التأليــف والنــر.

أساسيات حقوق 

التأليف والنر

املِلك

العام

الجوانب العاملية لحقوق 

التأليف والنر

استثناءات وقيود حقوق 

التأليف والنر
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ماحظة: 
    تكمــن أهميــة هــذه الوحــدة يف أن رخــص املشــاع اإلبداعــي وأدوات امللكيــة العامــة تعتمــد عــى حقــوق 

التأليــف والنــر لــي تنجــح يف مهمتهــا. فبينــا تتشــابه بعــض جوانــب قوانــن حقــوق التأليــف والنــر 

ــن  ــد م ــرى. ال يُقص ــة ألخ ــن دول ــا -م ــوظ أحيان ــكل ملح ــف  -بش ــا تختل ــامل، إال أنه ــاء الع ــع أنح يف جمي

ــف  ــوق التألي ــن حق ــب قوان ــع جوان ــي جمي ــاملة أو تغط ــون ش ــدة أن تك ــذه الوح ــواردة يف ه ــات ال املعلوم

والنــر املعقــدة يف جميــع أنحــاء العــامل، أو حتــى جميــع جوانــب حقــوق التأليــف والنــر التــي قــد تؤثــر 

عــى كيفيــة عمــل هــذه الرخــص يف موقــف معــن.

ــق  ــة تطبي ــم كيفي ــة لفه ــر أهمي ــية األك ــم األساس ــى املفاهي ــة ع ــرة عام ــم نظ ــو تقدي ــا ه ــرض منه     الغ

ــد حــول موضوعــات  ــت مهتــاً مبعرفــة املزي ــة إذا كن ــاك أيضــاً مــوارد إضافي رخــص املشــاع اإلبداعــي. هن

ــتبعادها.  ــم اس ــي ت ــك الت ــدة أو تل ــذه الوح ــا يف ه ــم تناوله ــي ت ــر الت ــف والن ــوق التألي حق



أساسيات حقوق 
التأليف والنشر

2.1
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ــوق  ــايس لحق ــخ األس ــع التاري تتب

ــر ــف والن التألي

ــف  ــوق التألي رشح الغــرض مــن حق

والنــر

ــف  ــوق التألي ــون حق ــف تك رشح كي

ــة ــر تلقائي والن

رشح رشوط التأليف والنر العامة

مخرجات التعليم
هــل حقــوق التأليــف والنــر مربكــة 

بالنســبة لــك؟ يكنــك إلقــاء بعــض الضوء 

عليهــا مــن خــال فهــم تاريخهــا والغــرض 

منهــا.

1

2

3

4

2.1
أساسيات حقوق 

التأليف والنشر

ــياق  ــن يف س ــذه القوان ــق ه ــف تطب ــة؟ كي ــال اإلبداعي ــاركة األع ــخ ومش ــد نس ــن تقي ــا قوان ــاذا لدين     مل

ــخة؟ ــاء نس ــى إنش ــاً ع ــه تقريب ــوي كل يشء نفعل ــث ينط ــت، حي اإلنرن

يعــد قانــون حقــوق التأليــف والنــر مجــاالً مهــاً مــن مجــاالت القانــون، والــذي يصــل إىل كل جانــب مــن 

جوانــب حياتنــا، ســواء كنــا نعــرف ذلــك أم ال. إن جوانــب حياتنــا التــي ال يتــم تنظيمهــا يف بعــض الحــاالت 

ــف  ــوق التألي ــطة حق ــا بواس ــم تنظيمه ــادي - يت ــاب م ــراءة كت ــل ق ــر - مث ــف والن ــوق التألي ــب حق مبوج

والنــر عندمــا يتــم اســتخدام التقنيــة ملشــاركة الكتــاب املنشــور عــى اإلنرنــت. ونظــراً ألن كل مــا نفعلــه عرب 

اإلنرنــت تقريبــاً ينطــوي عــى إنشــاء نســخة، فــإن حقــوق التأليــف والنــر تعــد ســمة عاديــة يف حياتنــا.

السؤال المهم
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2.1 أساسيات حقوق التأليف والنشر

    فكــر يف الوقــت الــذي قمــت فيــه باســتثامر جهــداً كبــراً يف مــروع مبتكــر. مــاذا كان دافعــك 

للقيــام بذلــك؟ هــل كنــت تعلــم يف ذلــك الوقــت الــذ ي كنــت تقــوم فيــه بإنشــاء ذلــك العمــل أنــه 

محمــي بحقــوق التأليــف والنــر والــذي مــن شــأنه تقييــد معظــم حــاالت إعــادة االســتخدام مــن 

ــك؟ إذا كان  ــبة ل ــاً بالنس ــيحدث فرق ــك س ــم أن ذل ــت تعل ــم أو كن ــل تعل ــك؟ ه ــن دون إذن ــل اآلخري قب

األمــر كذلــك، ملــاذا؟

    قــد ال تُــدرك ذلــك، لكــن قانــون حقــوق التأليــف والنــر يعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن حياتــك اليوميــة مثــل   

قوانــن املــرور املحليــة. حيــث يعــد قانــون حقــوق التأليــف والنــر هــو مجــال القانــون الــذي يحــد مــن 

كيفيــة اســتخدام اآلخريــن لألعــال األصليــة للمؤلفــن )أو املبدعــن، كــا نطلــق عليهــم غالبــاً( - تلــك األعــال 

التــي تضــم مجموعــة متنوعــة مــن الروايــات واألوبــرا إىل مقاطــع الفيديــو إىل الكتابــة بشــكل عشــوايئ عــى 

مفــارش املائــدة.

ــاك بعــض  ــة إىل أخــرى، إال أن هن     وعــى الرغــم مــن اختــاف قوانــن حقــوق التأليــف والنــر مــن دول

القواســم املشــركة بــن قوانــن حقــوق التأليــف والنــر عــى مســتوى العــامل. وهــذا يرجــع إىل حــٍد كبــرٍ 

إىل املعاهــدات الدوليــة. تــم رشح هــذه املعاهــدات بالتفصيــل يف القســم 2.2.

ــة  ــق مباهي ــا يتعل ــا في ــة به ــى دراي ــون ع ــب أن تك ــي يج ــة الت ــيات املهم ــض األساس ــاك بع ــد هن      توج

األعــال املحميــة بحقــوق التأليــف والنــر، وكذلــك مــن يتحكــم يف هــذه الحقــوق ومــن يكنــه منــح إذن 

ــف والنــر. ــل محمــي بحقــوق التألي إلعــادة اســتخدام عم

متنــح حقــوق التأليــف والنــر مجموعــة مــن الحقــوق الحرصيــة للمبدعــن، وهــو مــا يعنــي أنــه 

ال يكــن ألي شــخص آخــر نســخ أو توزيــع أو أداء أو اقتبــاس أو اســتخدام أي مصنــف بشــكل ينتهــك 

تلــك الحقــوق الحرصيــة. وهــذا يوفــر للمبدعــن وســيلة للتحكــم يف اســتخدام أعالهــم مــن ِقبــل 

اآلخريــن، وبالتــايل تحفيزهــم عــى إنتــاج أعــال جديــدة يف املقــام األول. ومــع ذلــك، قــد ال يكــون 

الشــخص الــذي يُســيطر عــى الحقــوق دامئــاً هــو املؤلــف. ومــن املهــم معرفــة مــن الــذي يتحكــم 

يف الحقــوق الحرصيــة املمنوحــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر لفهــم مــن يلــك الســلطة ملنــح 

أذونــات لآلخريــن إلعــادة اســتخدام العمــل )مثــل، إضافــة ترخيــص املشــاع اإلبداعــي للعمــل(، فعى 

ســبيل املثــال:

.1

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟

اكتساب المعاِرف األساسية - نظرة عامة
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أساسيات حقوق التأليف والنشر 2.1

    قــد يخضــع العمــل الــذي يتــم إعــداده أثنــاء عملــك إىل درجــات مختلفــة مــن ملكيــة   

ــراليا  ــزم أس ــا. وتلت ــع له ــة التاب ــلطة القضائي ــاق الس ــى نط ــاًء ع ــل بن ــب العم صاح

ــة  ــادئ املعروف ــكال املب ــن أش ــكل م ــدة بش ــات املتح ــدة والوالي ــة املتح ــان واململك والياب

باســم “العمــل مقابــل أجــر” )work-for-hire(. وينــص هــذا املبــدأ بشــكل عــام عــى 

أنــك إذا قمــت بإبــداع عمــاً محميــاً بحقــوق التأليــف والنــر ضمــن نطــاق عملــك، فــإن 

صاحــب العمــل هــو مالــك الحقــوق املاليــة يف العمــل املحمــي بحقــوق التأليــف والنــر 

واملتحكــم فيهــا حتــى وإن كنــت املؤلــف وقــد تحتفــظ بحقوقــك األدبيــة.

    قــد يتمتــع، أو ال يتمتــع، املتعاقــدون املســتقلون مبلكيــة والتحكــم يف حقــوق التأليــف 

والنــر لألعــال التــي يقومــون بإنتاجهــا بهــذه الصفــة - يعتمــد هــذا التحديــد دامئــاً 

عــى رشوط العقــد املــربم بينــك وبــن املنظمــة التــي أرشكتــك يف إنجــاز العمــل، حتــى 

وإن كنــت أنــت املؤلــف وتتمتــع بحقــوق أدبيــة.

    قــد يتمتــع، أو ال يتمتــع، املدرســون وأعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات والدارســون 

مبلكيــة والتحكــم يف حقــوق التأليــف والنــر لألعــال التــي يقومــون بإنتاجهــا بهــذه 

الصفــة - ســيعتمد هــذا التحديــد عــى القوانــن )مثــل العمــل مقابــل أجــر يف بعــض 

ــة،  ــة أو املدرس ــات الجامع ــد، وسياس ــة املتعاق ــف أو اتفاقي ــان(، ورشوط التوظي األحي

ورشوط االلتحــاق يف مؤسســة معينــة، عــى الرغــم مــن أنــك املؤلــف وتتمتــع بحقــوق 

أدبيــة.

ــر،  ــف والن ــوق التألي ــع لحق ــي يخض ــل أص ــاج عم ــاركت يف إنت ــد ش ــت ق     إذا كن

فقــد تكــون مالــكاً مشــركاً، وليــس مالــكاً حرصيــاً، للحقــوق املمنوحــة مبوجــب قانــون 

ــن  ــع املالك ــام لجمي ــكل ع ــركة بش ــة املش ــمح امللكي ــر. وتس ــف والن ــوق التألي حق

مبارســة الحقــوق الحرصيــة املمنوحــة مبوجــب القانــون، ولكنهــا تتطلــب مــن املالكــن 

ــا  ــون به ــة يقوم ــتخدامات معين ــن اس ــض ع ــم البع ــام بعضه ــؤولن أم ــوا مس أن يكون

ــرك. ــم املش لعمله

إن ملكيــة الحقــوق املمنوحــة مبوجــب قوانــن حقــوق التأليــف والنــر والتحكــم فيهــا يعــد 

أمــراً معقــداً. ملزيــد مــن املعلومــات، يرجــى االطــاع عــى املــوارد اإلضافيــة.
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ــن  ــر ع ــط التعب ــي فق ــي تحم ــها، ه ــكار نفس ــق أو األف ــي الحقائ ــر ال تحم ــف والن ــوق التألي حق

تلــك الحقائــق أو األفــكار. قــد يبــدو ذلــك أمــراً بســيطاً، ولكــن لألســف أنــه ليــس كذلــك. قــد يكــون 

ــاً، ولكــن مــن املهــم أيضــاً فهمــه.  االختــاف بــن الفكــرة والتعبــر عــن هــذه الفكــرة أمــراً صعب

ــة التحكــم يف التعبــر عــن فكــرة  فبينــا ينــح قانــون حقــوق التأليــف والنــر املبدعــن إمكاني

ــاك الفكــرة أو التحكــم فيهــا بشــكل  ــه ال يســمح لصاحــب حقــوق التأليــف والنــر بامت مــا، فإن

حــرصي.

كقاعــدة عامــة، فــإن حقــوق التأليــف والنــر تصبــح تلقائيــة يف اللحظــة التــي يتــم فيهــا وضــع 

ــال، تتمتــع بحقــوق التأليــف والنــر  العمــل بشــكله النهــايئ يف وســيط مــادي. عــى ســبيل املث

مبجــرد كتابــة املقطــع األول مــن قصيدتــك أو عنــد تســجيل أغنيــة يف معظم الدول. ويســمح تســجيل 

ــجيل  ــر بتس ــف والن ــوق التألي ــة لحق ــلطة املحلي ــع الس ــك م ــة ب ــر الخاص ــف والن ــوق التألي حق

حقــوق التأليــف الخاصــة بــك رســمياً، ويف بعــض الــدول قــد يكــون هــذا رضوريــاً لفــرض حقوقــك 

أو قــد يوفــر لــك مزايــا أخــرى محــددة. ولكــن بصفــة عامــة، ال يتعــن عليــك تســجيل عملــك لــي 

تصبــح صاحــب حقــوق التأليــف والنــر. 

تســتمر حايــة حقــوق التأليــف والنــر لفــرة طويلــة. وســنتعرف عــى املزيــد حــول هــذا املوضوع 

الحقــاً، ولكــن يف الوقــت الحــايل يكفــي معرفــة أن حقــوق التأليــف والنــر تســتمر لفــرة طويلــة، 

غالبــاً لعــدة عقــود بعــد وفــاة املُبــدع.

.2

.3

.4

2.1 أساسيات حقوق التأليف والنشر

ماحظة:
ــف  ــوق التألي ــام حق ــايئ يف نظ ــول التلق ــع الدخ ــة م ــل للغاي ــة األج ــن رشوط طويل ــع ب إن الجم

والنــر قــد خلــق كــامً هائــاً مــام يســمى باألعــامل “املجهولــة” - وهــي أعــامل محميــة بحقــوق 

ــا. ــد مكانه ــتحيل تحدي ــا أو يس ــرف مؤلفه ــي ال يُع ــر والت ــف والن التألي
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    يكــن القــول إن قانــون حقــوق التأليــف والنــر األهــم عــى مســتوى العــامل قــد صــدر يف عــام 1710 يف 

إنجلــرا: قانــون آن )Statute of Anne(، “قانــون لتشــجيع التعلــم، مــن خــال تخويــل حــق امتــاك نســخ 

الكتــب املطبوعــة ملؤلفــي أو مشــري مثــل هــذه النســخ، خــال األوقــات املذكــورة يف هــذه الوثيقــة”. وقــد 

أعطــى هــذا القانــون لنــارشي الكتــب 14 عامــاً مــن الحايــة القانونيــة مــن نســخ كتبهــم مــن ِقبــل اآلخريــن.

    ومنــذ ذلــك الحــن، توســع نطــاق الحقــوق الحرصيــة املمنوحــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر. واليــوم، 

يتــد نطــاق قانــون حقــوق التأليــف والنــر إىل مــا هــو أبعــد مــن الكتــب، لــي يشــمل تقريبــاً أي يشء 

حتــى وإن كان جــزء ضئيــل مــن اإلبــداع أو عمــل إبداعــي أنشــأه اإلنســان.

    باإلضافــة إىل ذلــك، تــم توســيع مــدة الحقــوق الحرصيــة أيضــاً. وتعتــرب اليــوم يف أجــزاء كثــرة مــن العامل 

ــة.  ــاً إضافي ــة إىل 50 عام ــدع باإلضاف ــر املب ــدع هــي عم ــرد املب ــف والنــر املمنوحــة للف مــدة حقــوق التألي

ــى  ــاع ع ــم 2.2 لاط ــواردة يف القس ــر” ال ــف والن ــوق التألي ــدة حق ــول م ــة لط ــة العاملي ــع “الخريط راج

املزيــد مــن التفاصيــل حــول مــدة حقــوق التأليــف والنــر واختافاتهــا عــى مســتوى العــامل.

    وأخــراً، منــذ تــم التوقيــع عــى قانــون آن، وقعــت العديــد مــن الــدول عــى معاهــدات حقــوق التأليــف 

والنــر. والنتيجــة هــي أن قوانــن حقــوق التأليــف والنــر قــد تــم توحيدهــا إىل حــد مــا عــى مســتوى 

العــامل. ســوف تتعــرف عــى املزيــد عــن أهــم املعاهــدات وكيفيــة تطبيــق حقــوق التأليــف والنــر يف جميــع 

أنحــاء العــامل يف القســم 2.2.

شــاهد مقطــع فيديــو يوتيــوب مدتــه 9 دقائــق مــن FixCopyright# لاطــاع عــى نبــذة عــن تاريــخ حقــوق 

التأليــف والنــر وعاقتــه باإلبــداع واملشــاركة.

أساسيات حقوق التأليف والنشر 2.1

نبذة عن تاريخ حقوق التأليف والنشر

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/anne_1710.asp
https://shms.sa/authoring/105616-copy-aka-copyright-tells-the-story-of-his-life/view
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هنــاك ســببان أساســيان لقانــون حقــوق التأليــف والنــر، عــى الرغــم مــن اختــاف املــربرات املنطقيــة فيــا 

بــن األعــراف القانونيــة.

المنفعة: مبقتىض هذا املربر املنطقي، يتم تصميم حقوق التأليف والنر لتوفر حافز للمبدعن. والهدف منه 
هو تشجيع خلق أعال جديدة.

حقوق المؤلف: مبقتىض هذا املربر املنطقي، تهدف حقوق التأليف والنر يف املقام األول إىل ضان 
نَسُب املُصنَّف للمؤلفن والحفاظ عى سامة األعال اإلبداعية. والهدف منه هو االعراف بالروابط العميقة التي 

تربط املؤلفن بأعالهم اإلبداعية وحاية تلك الروابط. 

    يف حــن أن األنظمــة القانونيــة املختلفــة تتطابــق بشــكل أقــوى مــع واحــدة مــن تلــك املــربرات املنطقيــة أو 

األخــرى، أو قــد يكــون لديهــا مــربرات منطقيــة معيّنــة أخــرى تتعلــق بأعرافهــا القانونيــة، إال أن العديــد مــن 

أنظمــة حقــوق التأليــف والنــر تتأثــر بــكل منهــا وتســتند إليهــا )يرجــع ذلــك، إىل حد كبــر، إىل األســباب 

التاريخيــة التــي تقــع خــارج نطــاق هــذه املــواد(. هــل تتجــاوب مــع أحــد هذيــن املربريــن أو كليهــا؟ مــا 

هــي األســباب األخــرى التــي تعتقــد أنهــا تدعــم أو ال تدعــم منــح الحقــوق الحرصيــة ملؤلفــي األعــال األصلية؟

    باالعتــاد عــى تقليــد حقــوق املؤلــف، متتلــك معظــم الــدول حقوقــاً أدبيــة تحمــي، أحيانــاً إىل أجــل غــر 

مســمى، الرابطــة بــن املؤلــف وإنتاجــه اإلبداعــي. وتختلــف الحقــوق األدبيــة عــن الحقــوق املمنوحــة ألصحاب 

حقــوق التأليــف والنــر ملنــع اآلخريــن مــن اســتغال أعالهــم اقتصاديــاً، ولكنهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق.

    أكــر نوعــن مــن الحقــوق األدبيــة شــيوعاً هــا الحــق يف االعــراف بــه كمؤلــف للعمــل )املعــروف عــادة 

باســم “حــق النســب”(، والحــق يف حايــة ســامة العمــل )بشــكل عــام، الحــق يف االعــراض عــى تشــويه 

العمــل أو إدخــال تغيــرات غــر مرغــوب فيهــا عليــه(.

    ال متتلــك جميــع الــدول حقوقــاً أدبيــة، ولكــن يف بعــض دول العــامل تعتــرب جــزءاً ال يتجــزأ بحيــث ال يكــن 

ــل املؤلــف، وهــي تــدوم إىل أجــل غــر مســمى. يرجــى االطــاع عــى  ــازل عنهــا مــن قب ترخيصهــا أو التن

مــوارد إضافيــة للحصــول عــى مزيــد مــن املعلومــات حــول هــذه الحقــوق املهمــة.

الغرض من حقوق التأليف والنشر

2.1 أساسيات حقوق التأليف والنشر
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تــري حقــوق التأليــف والنــر عــى أعــال املؤلــف األصــي، والتــي تعنــي األعــال الفريــدة وليســت نســخة 

مــن عمــل شــخص آخــر، ويتطلــب ذلــك يف معظــم األحيــان وضــع العمــل بشــكله النهــايئ يف وســيط مــادي 

)مكتــوب، مســجل، محفــوظ عــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــك، ومــا إىل ذلــك(.

ــذه  ــى ه ــاً ع ــري تلقائي ــي ت ــية الت ــتخدام األساس ــر رشوط االس ــف والن ــوق التألي ــون حق ــدد قان     يح

األعــال األصليــة. ومتنــح هــذه الــروط للمؤلــف أو مالــك حقــوق التأليــف والنــر حقوقــاً حرصيــة معينــة 

مــع االعــراف أيضــاً أن املســتخدمن لديهــم حقــوق معينــة الســتخدام هــذه األعــال دون الحاجــة إىل الحصول 

عــى ترخيــص أو إذن.

كيفية تطبيق حقوق التأليف والنشر - تمهيد

أساسيات حقوق التأليف والنشر 2.1
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    يف الــدول التــي وقعــت عــى معاهــدات حقــوق التأليــف والنــر الرئيســية املوضحــة مبزيــد مــن التفصيــل 

يف القســم 2.2، توجــد حقــوق التأليــف والنــر يف الفئــات العامــة التاليــة لألعــال اإلبداعيــة، عــى الرغــم 

ــة عــى حــدة. وتنــص قوانــن حقــوق  ــق قواعــد خاصــة عــى أســاس كل دول ــاً تطبي ــم أحيان ــه يت مــن أن

التأليــف والنــر يف دول معينــة دامئــاً عــى تحديــد أنــواع األعــال داخــل كل فئــة. هــل يكنــك التفكــر يف 

نــوع مــن األعــال داخــل كل فئــة؟

باإلضافة إىل ذلك، حسب الدولة، قد تتضمن أعال التأليف األصلية أيضاً، من بن أشياء أخرى:

األعامل األدبية 

والفنية

الفنون التطبيقية والتصاميم 

والنامذج الصناعية

برامج الحاسب اآليل

األعامل املرتجمة واملقتبسة 

وإعادة التوزيع املوسيقي وتحويل 

األعامل األدبية والفنية

مجموعات من 

األعامل األدبية 

والفنية

ما هي األعمال المحمية بحقوق التأليف والنشر؟

2.1 أساسيات حقوق التأليف والنشر
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    يحصــل املؤلفــن الذيــن يلكــون حقــوق التأليــف والنــر عــى حقــوق حرصيــة للتحكــم يف اســتخدامات 

معينــة ألعالهــم مــن ِقبــل اآلخريــن، مثــل مــا يــي )الحــظ أن حقوقــاً أخــرى قــد تكــون موجــودة حســب 

الدولــة(:

    هــذا يعنــي أنــه إذا كنــت متلــك حقــوق التأليــف والنــر لكتــاب معــن، فلــن يســتطيع أي شــخص آخــر 

نســخ هــذا الكتــاب أو اقتباســه دون إذن منــك )مــع وجــود تحذيــرات مهمــة، والتــي ســنصل إليهــا الحقــاً يف 

القســم 2.3(. ضــع يف اعتبــارك أن هنــاك اختافــاً مهــاً بــن كونــك صاحــب حقــوق التأليــف والنــر لروايــة 

وبــن التحكــم يف كيفيــة اســتخدام نســخة معينــة مــأذون بهــا مــن الروايــة. يف حــن يتمتــع مالــك حقــوق 

التأليــف والنــر مبلكيــة الحقــوق الحرصيــة لعمــل نســخ مــن الروايــة، فــإن الشــخص الــذي يلــك نســخة 

ماديــة معينــة مــن الروايــة، عــى ســبيل املثــال، يكنــه بشــكل عــام أن يفعــل بهــا مــا يريــده، مثــل إقراضهــا 

لصديــق أو بيعهــا ملتجــر بيــع الكتــب املســتعملة.

    أحــد الحقــوق الحرصيــة لحقــوق التأليــف والنــر هــو الحــق يف اقتبــاس العمــل. إن االقتبــاس )أو العمــل 

املقتبــس، كــا يطلــق عليــه أحيانــاً( هــو عمــل جديــد يعتمــد عــى عمــل ســابق. ويف بعــض الــدول، يُســتخدم 

مصطلــح “عمــل اشــتقاقي” لوصــف التغيــرات التــي تضــم، عــى ســبيل املثــال ال الحــرص، “االقتبــاس” عــى 

Berne Convention for the Protec- )النحــو املبــن يف “اتفاقيــة بــرن لحايــة األعــال األدبيــة والفنيــة” 

tion of Literary and Artistic Works(، التــي تســتخدم كا املصطلحــن يف مــواد مختلفــة. ألغــراض هــذه 

الــدورة التدريبيــة وفهــم كيفيــة تطبيــق رخــص املشــاع اإلبداعــي وأدوات امللكيــة العامــة، فــإن املصطلحــن 

“عمــل اشــتقاقي” و “االقتبــاس” قابــان للتبــادل ويعنيــان: عمــل تــم إنشــاؤه مــن عمــل ســابق مــن خــال 

تغيــرات ال يكــن إجراؤهــا إال مــع وجــود إذن مــن صاحــب حقــوق التأليــف والنــر. ومــن املهــم ماحظــة أن    

لعمل ترجامت 

معتمدة ألعاملهم

ألداء أعاملهم عانية وتوصيلها 

للجمهور، مبا يف ذلك عرب البث

لعمل نسخ من 

أعاملهم

لعمل اقتباس وإعادة 

توزيع ألعاملهم

أساسيات حقوق التأليف والنشر 2.1

ما هي الحقوق الحصرية الممنوحة؟
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2.1 أساسيات حقوق التأليف والنشر

 جميــع التغيــرات التــي تطــرأ عــى عمــل حــايل ال تتطلــب إذنــاً. وبشــكل عــام، يرتفــع التعديــل إىل مســتوى 

االقتبــاس أو االشــتقاق عندمــا يعتمــد العمــل املُعــدل عــى العمــل الســابق ويُظهــر إبداعــاً كافيــاً جديــداً ليكون 

محميــاً مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر، مثــل ترجمــة روايــة مــن لغــة إىل أخــرى أو إعــداد ســيناريو يســتند 

إىل روايــة.

    غالبــاً مــا ينــح مالكــو حقــوق التأليــف والنــر اإلذن لآلخريــن القتبــاس أعالهــم. ومــن األمثلــة الشــائعة 

هــي ترجمــة عمــل مــن لغــة إىل أخــرى أو اقتبــاس روايــة وتحويلهــا إىل ســيناريو لفيلــم ســنيايئ. ويحــق 

لألعــال املقتبســة التمتــع بحقــوق التأليــف والنــر الخاصــة بهــا، ولكــن تــري هــذه الحايــة فقــط عــى 

العنــارص الجديــدة الخاصــة بالعمــل املقتبــس. عــى ســبيل املثــال، إذا منــح مؤلــف إحــدى القصائــد شــخصاً 

مــا إذنــاً باالقتبــاس، فيجــوز لهــذا الشــخص إعــادة ترتيــب األبيــات وإضافــة أبيــات جديــدة وتغيــر بعــض 

التعبــرات مــن بــن أشــياء أخــرى. وبشــكل عــام، يحتفــظ املؤلــف األصــي بجميــع حقــوق التأليــف والنــر 

لعنــارص القصيــدة التــي ال تــزال يف العمــل املقتبــس، والشــخص الذي قــام باقتبــاس القصيــدة يتمتــع بحقوق 

ــة. وال يــؤدي إنشــاء عمــل مشــتق إىل إلغــاء  ــدة املُعدل التأليــف والنــر عــن مســاهاته الجديــدة يف القصي

حقــوق التأليــف والنــر التــي يتمتــع بهــا مؤلــف العمــل املوجــود مســبقاً.



17 قانون حقوق التأليف والنشر

أساسيات حقوق التأليف والنشر 2.1

هنــاك فئتــان مــن الحقــوق األخــرى رضوريتــان للفهــم ألن الحقــوق مرخصــة ومشــار إليها بواســطة 

رخــص املشــاع اإلبداعــي وأدوات امللكيــة العامة.

ــر  ــف والن ــوق التألي ــن حق ــية يف قوان ــمة أساس ــة س ــوق األدبي ــد الحق ــاه، تع ــر أع ــا ذك     ك

الخاصــة بالعديــد مــن الــدول. هــذه الحقــوق معــرف بهــا يف املــادة 6 مكــرر مــن “اتفاقيــة بــرن 

لحايــة األعــال األدبيــة والفنيــة” )“اتفاقيــة بــرن”(، املوضحــة مبزيــد مــن التفصيــل يف القســم 2.2، 

وهــي مدمجــة يف قوانــن جميــع الــدول املوقعــة عــى املعاهــدة إىل حــٍد مــا. ومتثــل رخــص املشــاع 

اإلبداعــي واألدوات القانونيــة هــذه الحقــوق، والحقيقــة هــي أنــه ال يكــن التنــازل عنهــا أو ترخيصهــا 

ــاء أو  ــة لإللغ ــرى قابل ــة األخ ــة الحرصي ــوق املالي ــن أن الحق ــم م ــى الرغ ــدول ع ــن ال ــد م يف العدي

الرخيــص. للحصــول عــى املــوارد التــي تــرح هــذه الحقــوق املهمــة مبزيــد مــن التفصيــل، يرجــى 

االطــاع عــى مــوارد إضافيــة.

    )مبا يف ذلك الحقوق املعروفة يف العديد من الدول عى أنها “حقوق مجاورة”(

ــي  ــذه ه ــاورة. وه ــة واملج ــو ق املاثل ــي الحق ــر ه ــف والن ــوق التألي ــة بحق ــة الصل ــوق وثيق الحق

الحقــوق املتعلقــة باألعــال املحميــة بحقــوق التأليــف والنــر ومنــح الحقــوق الحرصيــة اإلضافيــة 

التــي تتجــاوز الحقــوق األساســية املمنوحــة للمؤلفــن املوضحــة أعــاه. وتخضــع بعــض هــذه الحقوق 

للمعاهــدات الدوليــة، ولكنهــا أيضــاً تختلــف مــن دولــة إىل أخــرى. وبشــكٍل عــام، تــم تصميــم هــذه 

الحقــوق ملنــح حقــوق “ماثلــة لحقــوق التأليــف والنــر” لغــر مؤلفــي العمــل ولكنهــم يشــاركون 

ــن.  ــن والفنان ــل املذيع ــال، مث ــبيل املث ــى س ــور، ع ــل إىل الجمه ــال العم ــر يف إيص ــكل أو بآخ بش

لقــد حــددت بعــض الــدول مثــل اليابــان هــذه الحقــوق كجــزء مــن حقــوق التأليــف والنــر نفســها؛ 

ــدول األخــرى هــذه الحقــوق بشــكٍل منفصــل عــن حقــوق التأليــف والنــر وإن  وتعامــل بعــض ال

كانــت وثيقــة الصلــة بهــا.

يســتخدم مصطلــح “حقــوق ماثلــة” لوصــف هــذه الحقــوق يف رخــص املشــاع اإلبداعــي والتــي ال 

تتمتــع بحقــوق التأليــف والنــر )CC0(، كــا ســتتعرف عــى ذلــك يف القســم 3.2.

ماحظة خاصة حول الحقوق الحصرية اإلضافية

الحقوق األدبية

الحقوق المماثلة والحقوق المجاورة 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/
https://en.wikipedia.org/wiki/Related_rights
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هــل يحــق للجمهــور اســتخدام أعمــال محميــة بحقــوق التأليــف 
والنشــر ال تنتهــك الحقــوق الحصريــة للمؤلفيــن؟

ما الذي يجب أن أعرفه أيضًا عن حقوق التأليف والنشر؟

وتعــد املناقشــة املتعمقــة لهــذه الحقــوق خــارج نطــاق هــذه الوحــدة. ومــا هــو رضوري أن تكــون 

عــى درايــة بــه هــو أنهــا موجــودة، وأن رخــص املشــاع اإلبداعــي وأدوات امللكيــة العامــة تشــمل هــذه 

الحقــوق، مــا يســمح ملــن يلكونهــا باســتخدام أدوات املشــاع اإلبداعــي ملنــح اإلذن العــام الســتخدام 

األعــال بطــرق قــد تنتهــك هــذه الحقــوق. يرجــى االطــاع عــى مــوارد إضافيــة للحصــول عــى مزيــد 

مــن املعلومــات حــول هــذه الحقــوق املاثلــة واملجــاورة.

2.1 أساسيات حقوق التأليف والنشر

    متنــح جميــع الــدول التــي وقعــت عــى املعاهــدات الدوليــة الرئيســية للجمهــور بعــض حقــوق اســتخدام 

ــة  ــوق الحرصي ــاك الحق ــى إذن ودون انته ــول ع ــر، دون الحص ــف والن ــوق التألي ــة بحق ــال املحمي األع

ــل العديــد مــن  للمؤلفــن. وتســمى عمومــاً “االســتثناءات والقيــود” الخاصــة بحقــوق التأليــف والنــر. وتُفصِّ

الــدول االســتثناءات والقيــود املحــددة التــي قــد يعتمــد عليهــا الجمهــور، يف حــن أن بعــض الــدول لديهــا 

اســتثناءات وقيــود مرنــة مثــل مفهــوم “االســتخدام العــادل” يف الواليــات املتحــدة، و”التعامــل العــادل” يف 

بعــض دول الكومنولــث، واالســتثناءات والقيــود الخاصــة بالتعليــم يف دول أخــرى كثــرة، مبــا يف ذلــك الــدول 

الواقعــة يف جنــوب الكــرة األرضيــة. ويتــم إرجــاء استكشــاف هــذه املفاهيــم بالتفصيــل للقســم 2.4. ومــا هــو 

رضوري أن تعرفــه، هــو أن قانــون حقــوق التأليــف والنــر ال يتطلــب إذنــاً مــن املؤلــف لــكل اســتخدام لعمــل 

محمــي بحقــوق التأليــف والنــر - يُســمح ببعــض االســتخدامات كسياســة لحقــوق التأليــف والنــر التــي 

تــوازن بــن املصالــح املتعارضــة أحيانــاً ملالــك حقــوق التأليــف والنــر والجمهــور.

    كــا ذكــر يف بدايــة هــذه الوحــدة، فــإن حقــوق التأليــف والنــر معقــدة ومختلفــة عــى مســتوى العــامل. 

وتعــد هــذه الوحــدة مبثابــة مقدمــة عامــة ملفاهيمهــا األساســية. هنــاك بعــض املفاهيــم، مثــل )1( املســؤولية 

ــي  ــف والنــر الت ــات نقــل وترخيــص حقــوق التألي والتعويضــات، )2( الرخيــص والنقــل، )3( إنهــاء عملي

يجــب أن تكــون عــى علــم بهــا ألنــك مــن املحتمــل أن تواجههــا يف مرحلــة مــا. وســوف تجــد رشحــاً شــاماً 

لهــذه املفاهيــم والقضايــا األخــرى املثــارة يف هــذه الوحــدة يف مــوارد إضافيــة.
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أساسيات حقوق التأليف والنشر 2.1

    امللكيــة الفكريــة هــي املصطلــح املُســتخدم للحقــوق - التــي ينــص عليهــا القانــون - والتــي مُتكِّــن املؤلفــن 

ــة  ــواع امللكي ــة. وتعــد حقــوق التأليــف والنــر أحــد أن ــع اآلخريــن مــن اســتخدام أعالهــم اإلبداعي مــن من

الفكريــة، ولكــن هنــاك العديــد مــن األنــواع األخــرى. للمســاعدة يف فهــم حقــوق التأليــف والنــر، مــن املهــم 

ــي  ــة والقوانــن الت ــة الفكري ــن عــى األقــل مــن حقــوق امللكي ــك فهــم أســايس لنوعــن آخري أن يكــون لدي

تحمــي تلــك الحقــوق.

    يحمــي قانــون العامــات التجاريــة بصفــة عامــة الجمهــور مــن الخلــط فيــا يتعلــق مبصــدر الســلعة أو 

الخدمــة أو املؤسســة. يُســمح عــادًة لحامــل العامــة التجاريــة مبنــع اآلخريــن مــن اســتخدام عاماتــه التجارية 

إذا كان ســيحدث خلطــاً لــدى الجمهــور. ومــن أمثلــة العامــات التجاريــة األقــواس الذهبيــة التــي تســتخدمها 

ماكدونالــدز، أو اســم العامــة التجاريــة كوكاكــوال. كــا يســاعد قانــون العامــات التجاريــة منتجــي الســلع 

ومقدمــي الخدمــات عــى حايــة ســمعتهم، ويحمــي الجمهــور مــن خــال منحهــم طريقــة بســيطة للتمييــز 

بــن املنتجــات والخدمــات املاثلــة.

ــران أو  ــدة الف ــل مصي ــياء مث ــم - أش ــاً الخراعاته ــدوداً زمني ــكاراً مح ــراع احت ــراءة االخ ــون ب ــح قان     ين

تقنيــة الهاتــف املحمــول الجديــدة. ومتنــح بــراءة االخــراع حقــوق حرصيــة لجميــع األشــياء التــي يخرعونهــا 

والتــي تنطبــق عليهــا الــرباءات مــن حيــث االخــراع واالســتخدام والبيــع.

لاطــاع عــى مقدمــة موجــزة عــن األنــواع املختلفــة للملكيــة الفكريــة، شــاهد فيديــو مدتــه 3 دقائــق عــن 

ــات  ــدا(” How to register a Trademark )Canada(: العام ــة )يف كن ــات التجاري ــجيل العام ــة تس “كيفي

التجاريــة وبــراءات االخــراع وحقــوق التأليــف والنــر - مــا الفــرق؟

تمييز حقوق التأليف والنشر عن األنواع األخرى من الملكية الفكرية  

https://www.youtube.com/watch?v=IVYAOy466vs
https://www.youtube.com/watch?v=IVYAOy466vs


ماحظات ختامية

لقــد ســهلت التقنيــة الرقميــة عمليــة نســخ وإعــادة اســتخدام األعمــال التــي قام 
اآلخــرون بتأليفهــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى، وســهلت كذلــك عمليــة تأليــف 
عملــك الخــاص ومشــاركته. باختصــار، حقــوق التأليــف والنشــر فــي كل مــكان. 
ونظــرًا ألن كل اســتخدام للعمــل عبــر اإلنترنــت يتطلــب إنشــاء نســخة، فــإن قانون 
حقــوق التأليــف والنشــر يلعــب دورًا أساســيًا فــي كل مــا نقــوم بــه عبــر اإلنترنــت 

تقريبــًا.



العالميــة  الجوانــب 
التأليــف  لحقــوق 

لنشــر ا و

2.2
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قوانــن  اختــاف  عــى  تعــرف 

حقــوق التأليــف والنــر يف دولتــك 

ــرى ــدول األخ ــن ال ــن قوان ع

ــية  ــة الرئيس ــدات الدولي ــدد املعاه ح

والجهــود املبذولــة لتوحيــد القوانــن 

عــى مســتوى العــامل

مخرجات التعليم
ــف قوانــن حقــوق التأليــف والنــر  تختل

ــك فنحــن  ــة إىل أخــرى، ومــع ذل مــن دول

ــائل  ــه وس ــت في ــامل أصبح ــل يف ع نعم

ــت  ــت، كان ــرور الوق ــة. ومب ــام عاملي اإلع

ــوق  ــن حق ــد قوان ــاوالت لتوحي ــاك مح هن

ــامل. ــتوى الع ــى مس ــر ع ــف والن التألي

1

2

2.2
العالميــة  الجوانــب 
التــــأليف  لحقـــــــوق 

والنشــر

    عــى الرغــم مــن اختــاف قوانــن حقــوق التأليــف والنــر مــن دولــة إىل أخــرى، إال أن اإلنرنــت قــد جعــل 

التوزيــع العاملــي ومشــاركة األعــال املحميــة بحقــوق التأليــف والنــر ممكنــة بنقــرة زر واحــدة. مــاذا يعنــي 

ذلــك بالنســبة لــك، عنــد مشــاركة أعالــك عــى اإلنرنــت واســتخدام األعــال املنشــورة مــن قبــل اآلخريــن 

خــارج دولتــك؟ مــا القانــون الــذي يــري عــى مقطــع فيديــو تــم تصويــره بواســطة شــخص مــن الهنــد 

أثنــاء ســفره إىل كينيــا ثــم نــره عــى اليوتيــوب؟ مــاذا بشــأن مشــاهدة هــذا الفيديــو أو تنزيلــه بواســطة 

شــخص مــا يف كنــدا؟

    يطبــق قانــون حقــوق التأليــف والنــر محليــاً عــن طريــق كل دولــة عــى مســتوى العــامل. ويف محاولــة 

ــف  ــوق التألي ــق حق ــة تطبي ــية لكيفي ــارص األساس ــض العن ــد بع ــود لتوحي ــت جه ــد، بُذل ــن التعقي ــد م للح

ــع أنحــاء العــامل. والنــر يف جمي

السؤال المهم
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مخرجات التعليم

    عندمــا تنــر أو تعيــد اســتخدام يشء مــا عــى اإلنرنــت، فهــل فكــرت يف أي قانــون ينطبــق عليــك؟ هــل 

مــن املنطقــي بالنســبة لــك أن يتمتــع األشــخاص املختلفــن بقيــود مختلفــة ملــا يكنهــم فعلــه يف عملــك بنــاًء 

عــى موقعهــم الجغــرايف؟ مل ومل ال؟

الجوانب العالمية لحقوق التأليف والنشر 2.2

العامــة  للملكيــة  مخصصــة  صــورة 
 Slava Bowman بواســطة 

CC0 باســتخدام 

تأمل شخصي

مقدمة عن نظام حقوق التأليف والنشر العالمي
اكتساب المعارف األساسية

    لــكل بلــد قوانــن حقــوق التأليــف والنــر الخاصــة بــه، ولكــن عــى مــدى الســنوات كان هنــاك 

توحيــد عاملــي شــامل لقوانــن حقــوق التأليــف والنــر مــن خــال املعاهــدات واالتفاقيــات التجاريــة 

ــدول  ــع ال ــا لجمي ــر دني ــات معاي ــدات واالتفاقي ــذه املعاه ــع ه ــراف. وتض ــددة األط ــة واملتع الثنائي

ــذا  ــح ه ــا. ويتي ــق عليه ــدود املتف ــاً للح ــا وفق ــة أو تطوعه ــا الخاص ــن قوانينه ــي تس ــاركة، الت املش

النظــام مجــاالً للتنــوع املحــي.

القوانين الدولية

https://www.flickr.com/photos/dtkindler/6155457139/in/photostream/
https://unsplash.com/photos/VVgVlH1D10U
https://unsplash.com/@slavab
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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2.2 الجوانب العالمية لحقوق التأليف والنشر

ــة  ــة للملكي ــة العاملي ــة: املنظم ــل مختلف ــات يف محاف ــدات واالتفاقي ــذه املعاه ــى ه ــاوض ع ــم التف يت

ــم “WTO”(، ويف  ــة باس ــة )املعروف ــارة العاملي ــة التج ــم “WIPO”(، ومنظم ــة باس ــة )املعروف الفكري

ــارة. ــدول املخت املفاوضــات الخاصــة بــن ال

ــت يف  ــي أبرم ــة”، الت ــة والفني ــال األدبي ــة األع ــرن لحاي ــة ب ــة “اتفاقي ــات الدولي ــم االتفاقي ــن أه م

عــام 1886. ومنــذ ذلــك الحــن تــم تنقيــح وتعديــل اتفاقيــة بــرن يف عــدة مناســبات. متثــل املنظمــة 

العامليــة للملكيــة الفكريــة )WIPO( كمســؤول عــن املعاهــدة وتنقيحاتهــا وتعدياتهــا، وهــي مســتودع 

صكــوك االنضــام الرســمية والتصديــق. واآلن، وقعــت أكــر مــن 176 دولــة )اعتبــاراً مــن 2 مــارس 

2018( عــى اتفاقيــة بــرن. تضــع هــذه االتفاقيــة )بصيغتهــا املعدلــة واملنقحــة( العديــد مــن املبــادئ 

ــح  ــب من ــه يج ــو أن ــادئ ه ــذه املب ــد ه ــاركة. أح ــدول املش ــع ال ــا جمي ــت عليه ــي وافق ــية الت األساس

حقــوق التأليــف والنــر تلقائيــاً - أي، يجــب أال تكــون هنــاك إجــراءات قانونيــة مطلوبــة للحصــول 

عــى حايــة حقــوق التأليــف والنــر )عــى ســبيل املثــال، ال يجــوز للقوانــن الوطنيــة املوقــع عليهــا 

ــع  ــل حقــوق التأليــف والنــر الخاصــة بــك كــرط للتمت ــك التســجيل أو الدفــع مقاب ــب من أن تطل

بحايــة حقــوق التأليــف والنــر(. وبشــكل عــام، تتطلــب اتفاقيــة بــرن املنقحــة واملعدلــة أيضــاً أن 

متنــح جميــع الــدول األعــال األجنبيــة الحايــة نفســها التــي متنحهــا ألعــال تــم إنشــاؤها داخــل 

ــي  ــا ي ــة. وفي ــى االتفاقي ــة ع ــدول املوقع ــدى ال ــي إح ــرى ه ــة األخ ــراض أن الدول ــا، باف حدوده

خريطــة توضــح )باللــون األزرق( املوقعــن عــى اتفاقيــة بــرن اعتبــاراً مــن 2012.

 Wikimedia .2012 ــن ــاراً م ــة، اعتب ــة والفني ــال األدبي ــة األع ــرن لحاي ــة ب ــى اتفاقي ــون ع املوقع

ــدار 3.0 ــل اإلص ــص باملث ــف - الرخي ــُب املُصنَّ ــة نَْس Commons رخص

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=12214
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/berne.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berne_Convention.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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الجوانب العالمية لحقوق التأليف والنشر 2.2

باإلضافــة إىل ذلــك، تحــدد اتفاقيــة بــرن املعايــر الدنيــا - القواعــد االفراضيــة - لطــول مــدة حايــة 

ــاً  ــتثناءات وفق ــض االس ــود بع ــن وج ــم م ــى الرغ ــة، ع ــال اإلبداعي ــر لألع ــف والن ــوق التألي حق

للموضــوع الــذي نحــن بصــدده. تفــرض معايــر اتفاقيــة بــرن لحايــة حقــوق التأليــف والنــر مــدة 

حيــاة للمؤلــف ال تقــل عــن 50 عامــاً. نظــراً ألن اتفاقيــة بــرن تحــدد الحــد األدىن فقــط، فقــد وضعــت 

عــدة دول فــرات أطــول لحقــوق التأليــف والنــر للمؤلفــن، مثــل “حيــاة املؤلــف باإلضافــة إىل 70 

عامــاً” و “حيــاة املؤلــف باإلضافــة إىل 100 عــام”. راجــع مقالــة ويكيبيديــا حــول “رشوط حقــوق 

ــف  ــوق التألي ــدة حق ــح م ــي توض ــة الت ــى الصفح ــع ع ــر” copyright term، واطل ــف والن التألي

والنــر حســب الدولــة. وتوضــح الخريطــة أدنــاه حالــة مــدة حقــوق التأليــف والنــر عــى مســتوى 

العــامل اعتبــاراً مــن 2012.

ــد  ــد مــن التوحي ــة األخــرى مبزي ــات الدولي ــد مــن االتفاقي ــرن، قامــت العدي ــة ب باإلضافــة إىل اتفاقي
بــن قواعــد حقــوق التأليــف والنــر عــى مســتوى العــامل.   1

خريطــة عامليــة لطــول مــدة حقــوق التأليــف والنــر، بلفــور ســميث، كانوكجوي، بادســيد، مارتســنيز 

- الصــورة األصليــة للفنــان بلفــور ســميث بجامعــة ديــوك. رخصــة نَْســُب املُصنَّف اإلصــدار 3.0

ــن  ــأنه م ــاوض بش ــم التف ــذي ت ــارة )TRIPS( - ال ــة بالتج ــة املتصل ــة الفكري ــوق امللكي ــب حق ــق بجوان ــاق املتعل ــة االتف ــات الدولي ــمل االتفاقي  1.  تش

قبــل أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة يف عــام 1994 ومعاهــدة املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة بشــأن حقــوق التأليــف والنــر )WCT( - التــي 

تــم التفــاوض بشــأنها مــن قبــل أعضــاء املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة يف عــام 1996. وتتنــاول هــذه االتفاقــات قضايــا مامثلــة وكذلــك قضايــا 

جديــدة متعلقــة بامللكيــة الفكريــة ال تشــملها اتفاقيــة بــرن.

الطريقــة األخــرى التــي يتــم بهــا تطبيــق سياســة حقــوق التأليــف والنــر هــي مــن خــال االتفاقيــات التجاريــة الثنائيــة واملتعــددة األطــراف. اعتبــاراً 

مــن عــام 2017، هنــاك العديــد مــن املفاوضــات الجاريــة. وتشــمل الراكــة عــرب املحيــط الهــادئ )TPP( والراكــة االقتصاديــة اإلقليميــة الشــاملة 

ــة التجــارة الحــرة ألمريــكا الشــاملية )NAFTA(. ومــن العوائــق الرئيســية للمفاوضــات التجاريــة متعــددة  )RCEP( وإعــادة التفــاوض بشــأن اتفاقي

األطــراف أنهــا تتــم عــادة يف رسيــة دون مشــاركة أو مبشــاركة ضئيلــة مــن منظــامت املجتمــع املــدين والجمهــور.

https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_term
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries'_copyright_lengths
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_copyright_terms.svg
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://en.wikipedia.org/wiki/TRIPS_Agreement
https://en.wikipedia.org/wiki/WIPO_Copyright_Treaty
https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_Comprehensive_Economic_Partnership
https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Free_Trade_Agreement
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    عــى الرغــم مــن وجــود إطــار دويل بفضــل اتفاقيــة بــرن واملعاهــدات واالتفاقيــات األخــرى، فــإن 

ــات  ــم الجه ــة. وتدع ــن الوطني ــال القوان ــن خ ــق م ــن ويُطب ــر يُس ــف والن ــوق التألي ــون حق قان

الوطنيــة لحقــوق التأليــف والنــر تلــك القوانــن، والتــي بدورهــا تدعــم أصحــاب حقــوق التأليــف 

والنــر وتســمح بالتســجيل وتقــدم التوجيــه التفســري. وكــا ذكــر مــن قبــل، يف حــن يوجــد جهــد 

هائــل إلرســاء حــد أدىن مــن املعايــر الخاصــة بحقــوق التأليــف والنــر عــى مســتوى العــامل، إال أن 

هنالــك دول ال يــزال لديهــا قــدر كبــر مــن حريــة التــرصف بالنســبة لكيفيــة اســتيفاء املتطلبــات التــي 

تفرضهــا املعاهــدات واالتفاقيــات. مــا يعنــي وجــود بعــض االختافــات يف تفاصيــل قانــون حقــوق 

التأليــف والنــر مــن دولــة إىل أخــرى.

القوانين الوطنية

2.2 الجوانب العالمية لحقوق التأليف والنشر
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ما هو القانون الذي يســري على اســتخدامي 
لعمل مقيد بحقوق التأليف والنشر؟

أي قانــون متعلــق بحقــوق التأليــف والنــر يــري عــى اســتخدام 

محــدد لعمــل محــدد هــو أحــد األســئلة الشــائعة ملؤســي حقــوق 

ــدة  ــري القاع ــاً، ت ــم. وعموم ــتخدمي أعاله ــر ومس ــف والن التألي

اإلقليميــة: تقتــرص القوانــن الوطنيــة عــى األنشــطة الجاريــة داخــل 

نطــاق الدولــة. ويعنــي ذلــك أيضــاً أنــه وبصفــة عامــة، أن قانــون الدولــة التــي يُســتخدم فيهــا 

ــة،  ــة معين ــاً يف دول ــوزع كتاب ــت ت ــك االســتخدام املحــدد. إذا كن أحــد األعــال يــري عــى ذل

فســيتم تطبيــق قانــون هــذه الدولــة التــي تــوزع فيهــا الكتــاب بشــكل عــام.

ينطبــق هــذا حتــى يف عــرص اإلنرنــت، عــى الرغــم مــن صعوبــة تطبيقــه. فعــى ســبيل املثــال، 

إذا كنــت مواطنــاً كنديــاً مســافراً إىل أملانيــا وتســتخدم عمــل محمــي بحقــوق التأليــف والنــر 

يف عرضــك التوضيحــي باســتخدام PowerPoint، فــإن قانــون حقــوق التأليــف والنــر األملــاين 

يــري عــى اســتخدامك.

ــذا  ــد ه ــداً. ويع ــراً معق ــة أم ــة معين ــاري يف حال ــون الس ــد القان ــة تحدي ــون عملي ــن أن تك يك

ــاذ يف أي  ــة النف ــون واجب ــت لتك ــي ُصمم ــي، الت ــاع اإلبداع ــص املش ــا رخ ــدى مزاي ــد إح التعقي

مــكان.



ماحظات ختامية

علــى الرغــم مــن وجــود معاهــدات واتفاقيــات عالميــة معنيــة بحقــوق التأليــف 
والنشــر، فإنــه ال يوجــد “قانــون دولــي واحــد لحقــوق التأليــف والنشــر”. الــدول 
المختلفــة لديهــا معاييــر مختلفــة خاصــة بمــا هــو محمــي بحقــوق التأليف والنشــر 
ــات  ــد مــن خالهــا ومــا هــي العقوب ومــدة ســريان تلــك الحقــوق ومــا هــو مقي

المطبقة عند مخالفتها. 



الملكية العامة
2.3
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رشح ماهية امللكية العامة

توصيل قيمة امللكية العامة

مخرجات التعليم
تتكــون امللكيــة العامــة مــن األعــال غــر 

الخاضعــة لحقــوق التأليــف والنــر. وهــي 

ــور  ــة للجمه ــواد املتاح ــن امل ــة م مجموع

والتــي يكــن مــن خالهــا تأســيس أعــال 

إبداعيــة وتكويــن معــارف جديــدة.

1

2

2.3
الملكية العامة

    مــا أهميــة خــروج األعــال اإلبداعيــة يف نهايــة املطــاف مــن نطــاق حقــوق التأليــف والنــر؟ وهــل هنــاك 

أي أعــال غــر مؤهلــة للحصــول عــى حايــة حقــوق التأليــف والنــر ويجــوز اســتخدامها دون قيــود؟

    أحــد الجوانــب األساســية لقانــون حقــوق التأليــف والنــر هــو أن الحايــة التــي يوفرهــا ال تــدوم إىل األبــد. 

فبعــد مــدة زمنيــة محــددة، تنتهــي مــدة حقــوق التأليــف والنــر ويدخــل العمــل يف نطــاق امللكيــة العامــة 

ويحــق للجميــع نســخه واقتباســه ومشــاركته. وعــى املنــوال نفســه، توجــد أنــواع أعــال معينــة تقــع خــارج 

نطــاق حقــوق التأليــف والنــر.

ماحظــة خاصــة: ال تــزال الحقــوق األدبيــة قامئــة يف األعــال التــي دخلــت نطــاق امللكيــة العامــة. الرجــوع 

إىل قســم 2.1.

السؤال المهم / ما أهمية الموضوع
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مخرجات التعليم

    هــل شــاهدت مــن قبــل عمــل فنــي ينتمــي للحضــارة املرصيــة القديــة عــى أرض الواقــع؟ هــل اســتمعت 

إىل إحــدى ســيمفونيات بيتهوفــن؟ هــذه األعــال تقــع ضمــن نطــاق امللكيــة العامــة. مــا هــي األعــال األخرى 

ــداً واســتخدمت  ــة العامــة؟ هــل أبدعــت عمــاً جدي التــي اســتمتعت بهــا يف حياتــك وتقــع يف نطــاق امللكي

خــال إنتاجــه أحــد األعــال التــي تقــع ضمــن نطــاق امللكيــة العامــة؟

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك

الملكية العامة 2.3

ــر  ــة إىل القم ــن رحل ــة م ــة ملون ــطة Georges Méliès )لوح  Melies color Voyage dans la lune، بواس

ــة. ــة عام ــه(، ملكي ــمها ميليي رس

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Melies_color_Voyage_dans_la_lune.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Méliès
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2.3 الملكية العامة

    عــى الرغــم مــن االنتشــار الواســع لحقــوق التأليــف والنــر، توجــد ملكيــة عامــة ثريــة )ومتناميــة( حافلــة 

بأعــال مبنــأى عــن حقــوق التأليــف والنــر. وتدخــل األعــال اإلبداعيــة يف نطــاق امللكيــة العامــة بطريقــة 

مــن ضمــن أربــع طــرق:

يف حــن أصبحــت حقــوق التأليــف والنــر ســارية ملــدة أطــول مــا ســبق، فإنهــا غــر 

مطلقــة. يف معظــم الــدول، تنتهــي مــدة حقــوق التأليــف والنــر الخاصــة باألفــراد خــال 

50 عامــاً مــن وفــاة الفــرد. ويف بعــض الــدول، تكــون املــدة أطــول ويكــن أن تصــل إىل 

ــدة  ــى م ــاع ع ــم 2.2، لاط ــة يف القس ــتعرض الخريط ــف. اس ــاة املؤل ــد وف ــام بع 100 ع

حقــوق التأليــف والنــر عــى مســتوى العــامل.

تشــمل حقــوق التأليــف والنــر كــاً هائــاً مــن املحتــوى الــذي أبدعــه املؤلفــون، ولكــن 

تقــع فئــات معينــة مــن األعــال خــارج نطــاق حقــوق التأليــف والنــر. عــى ســبيل املثــال، 

األعــال التــي تصنــف عــى أنهــا وظيفيــة بحتــة غــر مشــمولة بحقــوق التأليــف والنــر، 

كتصميــم مســار الربغــي. وتحــدد اتفاقيــة بــرن فئــات إضافيــة، مثــل النصــوص الرســمية 

ــدول، فــإن  ــك، يف بعــض ال ــع التريعــي واإلداري والقانــوين. وعــاوة عــى ذل ذات الطاب

ــر  ــف والن ــوق التألي ــة حق ــن حاي ــتبعد م ــة تس ــي الحكوم ــا موظف ــي أبدعه ــال الت األع

وغــر مؤهلــة للحصــول عليهــا. كــا تعــد الحقائــق واألفــكار غــر محميــة مطلقــاً بحقــوق 

التأليــف والنــر.

اكتساب المعارف األساسية

انتهاء مدة حقوق التأليف والنشر

لم يحصل العمل مطلقًا على حق حماية حقوق التأليف والنشر

01

02

ُيخصص المؤلف العمل للملكية العامة قبل انتهاء حقوق التأليف والنشر 03

زر املشاع اإلبداعي CC0، متوفر للتنزيل من املوقع اإللكروين:

/https://creativecommons.org/about/downloads 

https://creativecommons.org/about/downloads/
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حاليــاً، يف معظــم الــدول، ال توجــد متطلبــات رســمية للحصــول عــى حايــة حقــوق التأليف 

والنــر ألحــد األعــال أو لتجديــد تلــك الحقــوق. ومل يكــن الحــال كذلــك دامئــاً، ومــع ذلــك، 

فقــد دخلــت العديــد مــن األعــال ضمــن نطــاق امللكيــة العامــة عــى مــر الســنن ألن املؤلــف 

أخفــق يف االمتثــال لإلجراءات الرســمية.

لم يمتثل صاحب حقوق الطبع والنشر لإلجراءات الشكلية للحصول 
على حقوق الطبع والنشر الخاصة به أو الحفاظ عليها 04

ــوق  ــة حق ــى حاي ــول ع ــدم الحص ــرر ع ــف أن يق ــن للمؤل ــامل، يك ــاء الع ــم أنح يف معظ

ــأداة  ــزود ب ــي م ــاع اإلبداع ــة. واملش ــة العام ــه للملكي ــص أعال ــر وتخصي ــف والن التألي

ــى  ــن ع ــة املؤلف ــة العام ــص للملكي ــاعد التخصي ــي )CC0 ”)CC Zero”، ويس ــة ه قانوني

وضــع أعالهــم يف نطــاق امللكيــة العامــة العاملــي لتحظــى بأوســع انتشــار ممكن. ســتتعرف 

الحقــاً عــى املزيــد عــن هــذه األداة )واألدوات القانونيــة للمشــاع اإلبداعــي األخــرى( يف هــذه 

الــدورة التدريبيــة.

زر املشاع اإلبداعي CC0، متوفر للتنزيل من املوقع اإللكروين:

/https://creativecommons.org/about/downloads 

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/
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2.3 الملكية العامة

    يكنــك فعــل أي يشء تقريبــاً، ولكــن ذلــك يعتمــد عــى نطــاق 

ــة  ــة يف دول ــا الزمني ــر ومدته ــف والن ــوق التألي ــة حق حاي

ــبيل  ــى س ــة، ع ــب الدول ــل. حس ــتخدم العم ــث يس ــة حي معين

املثــال، يجــوز بقــاء عمــل مــا يف نطــاق امللكيــة العامــة مشــموالً 

ــوق  ــة لحق ــدة الزمني ــد امل ــد بع ــي متت ــة الت ــوق األدبي بالحق

ــل  ــك عم ــون هنال ــاً أن يك ــن أيض ــن املمك ــر. وم ــف والن التألي

يف دولــة مــا يف نطــاق امللكيــة العامــة، لكنــه يف دولــة أخــرى 

مــا يــزال خاضعــاً لحقــوق التأليــف والنــر. وهــذا يعنــي عــدم 

جــواز اســتخدامك للعمــل بشــكل مطلــق حيــث تــري حقــوق 

ــف والنــر. التألي

ــة  ــن الناحي ــاً م ــون مطلوب ــد ال يك ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ     ع

ــا  ــد فيه ــي ال يوج ــدول الت ــة ال ــة، خاص ــة يف كل دول القانوني

حقــوق أدبيــة بعــد انتهــاء مــدة حقــوق التأليــف والنــر، فــإن 

ــدع  ــا للمب ــوق وإعطائه ــن حق ــا لتعي ــن املزاي ــد م ــاك العدي هن

ــة.  ــة العام ــاق امللكي ــه نط ــول عمل ــد دخ ــى بع ــي، حت األص

تعتمــد العديــد مــن املجتمعــات معايــراً معينــة، والتــي تعتــرب 

معايــر مقبولــة ملنــح حقــوق للمؤلفــن والتعامــل مــع األعــال 

ــاع  ــة املش ــأت منظم ــة. أنش ــة العام ــاق امللكي ــودة يف نط املوج

اإلبداعــي توجيهــات خاصــة بامللكيــة العامــة يكــن للمجتمعــات 

اســتخدامها إلنشــاء معايرهــا الخاصــة. تعــرف عــى توجيهــات 

ــك التفكــر يف ســبب يجعــل  ــا. هــل يكن املشــاع اإلبداعــي هن

مــن عمليــة منــح حقــوق للمؤلــف الــذي لديــه عمــل إبداعــي يف 

نطــاق امللكيــة العامــة عمليــة ذات جــدوى؟ هــل يكنــك التفكــر 

يف ســبب ينبغــي ألجلــه تشــجيع املعايــر عندمــا يعاد اســتخدام 

ــة العامــة؟ أعــال موجــودة يف نطــاق امللكي

أحــد  حيــال  بــه  القيــام  يمكنــك  الــذي  مــا 
نطــاق  فــي  الموجــودة  اإلبداعيــة  األعمــال 

العامــة؟ الملكيــة 

حقوق المؤلف والملكية العامة

قــد يخضــع العمــل املوجــود يف 

نطــاق امللكيــة العامــة ألغــراض 

قانــون حقــوق التأليــف والنــر 

لقيــود أخــرى عــى امللكيــة 

ــال،  ــبيل املث ــى س ــة. ع الفكري

ــودة  ــة موج ــوي قص ــد تحت ق

العامــة  امللكيــة  نطــاق  يف 

ــجلة  ــة مس ــة تجاري ــى عام ع

ــارش  ــة بن ــاف مرتبط ــى الغ ع

حايــة  وتكــون  الكتــاب. 

مســتقلة  التجاريــة  العامــة 

ــف  ــوق التألي ــة حق ــن حاي ع

ــى  ــا ع ــوز بقائه ــر، ويج والن

ــل يف  ــود العم ــن وج ــم م الرغ

ــب  ــة مبوج ــة العام ــاق امللكي نط

والنــر.  التأليــف  حقــوق 

ــرد أن  ــك، مبج ــة إىل ذل باإلضاف

يســتخدم املؤلــف عمــل مــن 

امللكيــة العامــة لتحويلــه إىل 

ــف  ــيتمتع املؤل ــد، س ــل جدي عم

والنــر  التأليــف  بحقــوق 

املتعلقــة باألجــزاء األصليــة مــن 

عملــه الجديــد. عــى ســيبل 

ــم  ــف فيل ــيحظى مؤل ــال، س املث

ــودة  ــة موج ــن رواي ــس م مقتب

ــة العامــة عــى  يف نطــاق امللكي

حايــة حقــوق التأليــف والنــر 

عــى الفيلــم لكــن لــن يتضمــن 

ــة. ــة العام ــة امللكي ــك رواي ذل

https://wiki.creativecommons.org/wiki/Public_Domain_Guidelines
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Public_Domain_Guidelines
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    مــع وجــود مايــن األعــال اإلبداعيــة التــي انتهــت حقــوق التأليــف والنــر الخاصــة بهــا - واملزيــد مــن 

األعــال التــي تضــاف بانتظــام باســتخدام أدوات مثــل التخصيــص للملكيــة العامــة CC0، فــإن امللكيــة العامــة 

يعــد كنــز هائــل للمحتــوى.

بعض املواقع التي تستضيف أعال يف نطاق امللكية العامة هي:

 Project Gutenberg، Public Domain Review،  Digital Public Library Association، Wikimedia

،Commons، Internet Archive، Library of Congress Flickr

 Rijksmuseum أداة البحــث الخاصــة مبنظمــة املشــاع اإلبداعــي هــي طريقــة أخــرى للتوصــل إىل مــواد يف 

نطــاق امللكيــة العامــة.

ــك  ــع ذل ــة أم ال )وم ــة العام ــاق امللكي ــن نط ــال ضم ــد األع ــا إذا كان أح ــد م ــاً تحدي ــهل دامئ ــن الس ــس م لي

توجــد العديــد مــن املصــادر املتوفــرة للمســاعدة، مثــل قاعــدة البيانــات هــذه للمؤلفــن يف األرجنتــن(. وكــا 

تعلمنــا، فــإن حايــة حقــوق التأليــف والنــر هــي أمــر تلقــايئ، ومــن ثــم فــإن غيــاب رمــز حقــوق التأليــف 

ــة  ــة العام ــص للملكي ــة إىل التخصي ــة. باإلضاف ــة العام ــاق امللكي ــن نط ــل ضم ــي أن العم ــر “©” ال يعن والن

CC0 الخــاص باملؤلفــن، فــإن املشــاع اإلبداعــي مــزود بــأداة تدعــى عامــة امللكيــة العامــة، مصممــة خصيصاً 

ــك  ــامل، وبذل ــكان يف الع ــا يف كل م ــة به ــر الخاص ــف والن ــوق التألي ــت حق ــي انته ــال الت ــف األع لتصني

ــاق  ــودة يف نط ــال موج ــذه األع ــى أن ه ــهولة ع ــرف بس ــن التع ــتخدام م ــادة االس ــون يف إع ــن الراغب يتمك

امللكيــة العامــة العاملــي. واعتبــاراً مــن 2016، اســتخدمت أدوات امللكيــة العامــة الخاصــة باملشــاع اإلبداعــي يف 

أكــر مــن 90 مليــون عمــل.

العثور على أعمال تقع في نطاق الملكية العامة

http://dominiopublico.org.ar/
https://www.gutenberg.org/
https://publicdomainreview.org/
https://dp.la/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.loc.gov/
http://dominiopublico.org.ar/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://www.flickr.com/
https://archive.org/index.php
https://search.creativecommons.org/


ماحظات ختامية

تعــد الملكيــة العامــة الجيــدة ضروريــًة لحفــظ إرثنــا الثقافــي وإلهــام أجيــال جديــدة 
التأليــف  حقــوق  تنامــي  وبســبب  اإلنســانية.  المعرفــة  وإثــراء  المبدعيــن  مــن 
والنشــر ومدتهــا الزمنيــة كثيــرًا عبــر الســنين، أصبــح مــن الممكــن بســهولة نســيان 
ــة العامــة جــزءًا مهمــًا مــن  ــة العامــة علــى اإلطــاق. لكــن الملكي وجــود الملكي
الملكيــة  نطــاق  فــي  الموجــودة  واألعمــال  والنشــر،  التأليــف  حقــوق  عمليــة 

ــا جميعــًا. ــة تنتمــي إلين ــة مصــادر هائل العامــة بمثاب



وقيــود  اســتثناءات 
التــــــأليف  حقــــــــوق 

والنشــر

2.4
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القيــود  هــي  مــا  توضيــح 

ــوق  ــة يف حق ــتثناءات املتضمن واالس

ــا ــبب وجوده ــر وس ــف والن التألي

عــى  األمثلــة  بعــض  ذكــر 

الشــائعة  والقيــود  االســتثناءات 

التأليــف  حقــوق  يف  املتضمنــة 

لنــر ا و

مخرجات التعليم
القيــود واالســتثناءات املتضمنــة يف حقــوق 

التأليــف والنــر، مبــا يف ذلك “االســتخدام 

ــض  ــادل” يف بع ــل الع ــادل” و”التعام الع

ــدم  ــان ع ــت لض ــد ُصمم ــامل، ق دول الع

ــد  ــر بتقيي ــف والن ــوق التألي ــام حق قي

حقــوق الجمهــور عــى نحــو غــر مائــم.

1

2

2.4
اســتثناءات وقيــود 
حقــــــــــــوق التأليف 

والنشر

    كيــف ســيبدو العــامل إذا كانــت حقــوق التأليــف والنــر بــا قيــود متنعــك مــن اســتخدام العمــل املحمــي 

بحقــوق التأليــف والنــر؟

    تخيــل أنــك تلجــأ ملحــرك بحــث جوجــل عــى جهــاز الكمبيوتــر املحمــول الخــاص بــك أو هاتفــك الــذيك 

لحســم خــاف مــع صديــق حــول بعــض املســائل البســيطة للغايــة. وتكتــب يف مربــع اســتعام البحــث ثــم 

ال تظهــر أي نتائــج للبحــث مــن جوجــل. ثــم تعــرف فيــا بعــد أن املحكمــة طلبــت مــن رشكــة جوجــل حــذف 

فهــرس الويــب الخــاص بهــا بالكامــل ألنهــا مل تشــارك مطلقــاً يف اتفاقيــات حقــوق التأليــف والنــر مــع 

كل مؤلــف لــكل صفحــة عــى الويــب. ومــن خــال فهرســة صفحــة ويــب وعــرض مقتطفــات مــن املحتــوى 

ــات  ــر ملئ ــف والن ــوق التألي ــك حق ــل تنته ــة جوج ــة أن رشك ــت املحكم ــث، رصح ــج البح ــور يف نتائ للجمه

املايــن مــن األشــخاص، وال يكنهــا عــرض هــذه النتائــج مــرة أخــرى.

السؤال المهم 
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    لحســن الحــظ، بفضــل االســتثناءات والقيــود املتضمنــة يف قوانــن حقــوق التأليــف والنــر يف كثــر مــن 

دول العــامل، مبــا يف ذلــك االســتخدام العــادل مبوجــب قانــون حقــوق التأليــف والنــر يف الواليــات املتحــدة، 

فمــن الصعــب أن يصبــح هــذا االفــراض أمــراً واقعــاً يف العديــد مــن الــدول. وهــذا أحــد األمثلــة التوضيحيــة 

لســبب أهميــة تضمــن حقــوق التأليــف والنــر لقيــود واســتثناءات.
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ــت  ــك أن تتذكــر إحــدى املــرات التــي كن ــة؟ هــل يكن ــل بنســخ أحــد األعــال اإلبداعي     هــل قمــت مــن قب

ــر يف  ــك أن تفك ــل يكن ــا؟ ه ــي كتبته ــاث الت ــدى األبح ــس يف إح ــص مقتب ــإدراج ن ــت ب ــا وقم ــر فيه تذاك

إحــدى الطــرق التــي حققــت مــن خالهــا اســتفادة مــن أحــد االســتثناءات أو القيــود املتضمنــة يف حقــوق 

ــر؟ ــف والن التألي

    ال تعتــرب حقــوق التأليــف والنــر أمــراً مطلقــاً. هنــاك بعــض الحــاالت التــي تُســتخدم فيهــا أعــال تحميهــا 

ــى  ــود ع ــي قي ــتخدامات ه ــك االس ــى إذن. تل ــول ع ــاج إىل الحص ــا ال تحت ــر ولكنه ــف والن ــوق التألي حق

ــتثناءات  ــه “اس ــق علي ــا يطل ــو م ــر وه ــف والن ــوق التألي ــاب حق ــادة ألصح ــة ع ــة ممنوح ــوق حرصي حق

وقيــود” حقــوق التأليــف والنــر.

ــي  ــر ه ــف والن ــوق التألي ــى حق ــرى ع ــود أخ ــتثناءات وقي ــادل واس ــل الع ــادل والتعام ــتخدام الع     االس

أجــزاء يف غايــة األهميــة عنــد تصميــم حقــوق التأليــف والنــر. وتفــرض بعــض الــدول اســتثناءات وقيــود 

ــود  ــتثناءات أو قي ــرى أي اس ــر دول أخ ــا ال توف ــادل، بين ــل الع ــل التعام ــر مث ــف والن ــوق التألي ــى حق ع

عــى اإلطــاق2.  إذا كان اســتخدامك ألحــد األعــال األخــرى التــي تحميهــا حقــوق التأليــف والنــر اســتخداماً 

“عــادالً” أو يصنــف ضمــن اســتثناء أو قيــد آخــر عــى حقــوق التأليــف والنــر، فإنــك ال تنتهــك بذلــك حقــوق 

التأليــف والنــر الخاصــة باملؤلــف.

    عندمــا وضــع املرعــون وســائل حايــة حقــوق التأليــف والنــر، أدركــوا أن الســاح لحقــوق التأليــف 

والنــر بوضــع قيــود عــى جميــع اســتخدامات األعــال اإلبداعيــة قــد يشــكل معضلــة كبــرة. فعــى ســبيل 

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك

اكتساب المعارف األساسية

  2.  يــري مبــدأ االســتخدام العــادل يف الواليــات املتحــدة، وكذلــك مبــدأ التعامــل العــادل يف العديــد مــن الــدول األخــرى التــي تتبــع القانــون املشــرتك. 

تعــرف عــى املزيــد حــول القيــود واالســتثناءات هنــا

http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/ و

https://en.wikipedia.org/wiki/Limitations_and_exceptions_to_copyright 

http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/
https://en.wikipedia.org/wiki/Limitations_and_exceptions_to_copyright


قانون حقوق التأليف والنشر40

2.4 استثناءات وقيود حقوق التأليف والنشر

املثــال، كيــف يتســنى للباحثــن أو النقــاد الكتابــة عــن مرحيــات أو كتــب أو أفــام أو أي أعــال فنيــة أخــرى 

دون االقتبــاس منهــا؟ )قــد يصبــح األمــر يف غايــة الصعوبــة(. وهــل يكــون لــدى أصحــاب حقــوق التأليــف 

والنــر الرغبــة يف منــح الرخــص أو غرهــا مــن األذونــات ملــن يكتبــون تعليقــات قــد تكــون ســلبية؟ )ال عــى 

األرجــح(.

    لهــذا الســبب وملجموعــة مــن األســباب األخــرى، هنــاك اســتخدامات معينــة تــم اســتثناؤها رصاحــة مــن 

حقــوق التأليــف والنــر، مبــا يف ذلــك، ويف بعــض الــدول، االســتخدامات بغــرض النقــد والتهكــم وإمكانيــة 

الوصــول إىل ضعــاف البــرص وغــر ذلــك.

    وكانــت اتفاقيــة بــرن أول مــن أرىس مبــدأ االســتخدام “العــادل” مــن خــال طــرح مــا يــي يف املــادة 9 

القســم 2. وهــذا مــا يُعــرف باختبــار “الخطــوات الثــاث” الــذي تبنتــه عــدة معاهــدات أخــرى بطريقــة مــا.

    يعــد مــن اختصــاص التريــع يف دول االتحــاد الســاح بعمــل نســخ مــن هــذه األعــال يف بعــض الحــاالت 

ــك األعــال وأال تســبب رضراً غــر  الخاصــة رشيطــة أال تتعــارض هــذه النســخ مــع االســتغال العــادي لتل

مــربر للمصالــح املروعــة للمؤلــف. )تــم إضافــة تأكيــد(

   ملزيــد مــن املعلومــات عــن نطــاق واســتخدام اختبــار الخطــوات الثــاث، يرجــى قــراءة الكتــاب التمهيــدي 

.)Electronic Frontier Foundation( ــة ــه مؤسســة الحــدود اإللكروني ــذي نرت ال

ــة حــول  ــاك نقاشــات عاملي ــة ألخــرى، وهن ــف والنــر مــن دول ــود حقــوق التألي ــف اســتثناءات وقي    تختل

كيفيــة توحيدهــا. إن هــذا البحــث التابــع للمنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة )WIPO( الــذي أجرتــه كينيــث 

كــروز يعقــد مقارنــة بــن اســتثناءات وقيــود حقــوق التأليــف والنــر للمكتبــات يف العديــد مــن الــدول عــى 

مســتوى العــامل.

ــون حقــوق التأليــف  ــود يف قان ــب بهــا االســتثناءات والقي ــان رئيســيتان تكت ــاك طريقت     بوجــه عــام، هن

والنــر. الطريقــة األوىل مــن خــال إنشــاء قامئــة بأنشــطة محــددة مســتبعدة مــن نطــاق حقــوق التأليــف 

والنــر. عــى ســبيل املثــال، ينــص قانــون حقــوق التأليــف والنــر اليابــاين عــى اســتثناءات محددة تســمح 

للفصــول الدراســية بإذاعــة مــواد تحميهــا حقــوق التأليــف والنــر. هــذه الطريقــة تفيــد يف تقديــم توضيــح 

لاســتخدامات املســموح بهــا بشــكل عــام مــن قبــل الجمهــور والتــي ال تعتــرب انتهــاكاً. ولكــن قــد يعتــرب هــذا 

مقيــداً أيضــاً ألن أي يشء غــر مــدرج تحديــداً يف قامئــة االســتثناءات قــد يعتــرب محظــوراً مبوجــب حقــوق 

التأليــف والنــر.

https://www.eff.org/files/filenode/three-step_test_fnl.pdf
http://oerpolicy.eu/oer-and-copyright-mapping-exempted-uses-in-europe/
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ــوات  ــار الخط ــل اختب ــه يف ظ ــموح ب ــو مس ــا ه ــأن م ــة بش ــات مرن ــي إدراج تعلي ــرى ه ــة األخ     والطريق

الثــاث املوضــح أعــاه. ثــم تحــدد املحاكــم االســتخدامات املســموح بهــا تحديــداً دون الحصــول عــى إذن مــن 

صاحــب حقــوق التأليــف والنــر. ويعتــرب الجانــب الســلبي مــن التعليــات املرنــة هــو تــرك مجــال كبــر 

ــدأ االســتخدام العــادل، عــى الرغــم  ــات املتحــدة مــع مب ــة املســتخدمة يف الوالي للشــك. وهــذه هــي الطريق

مــن أن قانــون حقــوق التأليــف والنــر األمريــي بــه أيضــاً بعــض االســتثناءات يف حقــوق التأليــف والنــر 

مكتوبــة يف القانــون أيضــاً. ويف الواليــات املتحــدة، يحــدد االســتخدام العــادل عــن طريــق اختبــار األربعــة 

عوامــل، حيــث يضــع قــايض املحكمــة الفيدراليــة يف االعتبــار: )1( الهــدف مــن اســتخدامك وطبيعتــه، )2( 

ــر  ــه، )4( تأث ــس وقيمت ــزء املقتب ــم الج ــر، )3( حج ــف والن ــوق التألي ــا حق ــي تحميه ــال الت ــة األع طبيع

االســتخدام عــى الســوق يف املســتقبل. راجــع مــوارد إضافيــة لاطــاع عــى مجموعــة جيــدة مــن املنشــورات 

التــي تناقــش االســتخدام العــادل واالســتثناءات والقيــود األخــرى عــى حقــوق التأليــف والنــر.

ــوق  ــى الحق ــود ع ــن القي ــر م ــكل آخ ــي ش ــة، وه ــص إجباري ــة ترخي ــاً أنظم ــدول أيض ــب ال ــك أغل     متتل

الحرصيــة ألصحــاب حقــوق التأليــف والنــر. هــذه األنظمــة القانونيــة تجعــل املحتــوى الــذي تحميــه حقــوق 

ــا  ــب إذن، ولكنه ــواع محــددة مــن إعــادة االســتخدام دون طل ــل املوســيقى( متاحــاً ألن ــف والنــر )مث التألي

تتطلــب دفــع رســوم محــددة )وغــر قابلــة للتفــاوض( إىل أصحــاب حقــوق التأليــف والنــر. متنــح أنظمــة 

ــوق  ــا حق ــي تحميه ــال الت ــة لألع ــتخدامات معين ــوم باس ــخص أن يق ــق ألي ش ــة الح ــص اإلجباري الرخي

التأليــف والنــر طاملــا أنــه يدفــع الرســوم لصاحــب الحقــوق الــذي ســوف تُســتخدم أعالــه.

ــى  ــة ع ــود القوي ــتثناءات والقي ــم االس ــا تدع ــة، فإنه ــة وحرك ــي كمنظم ــاع اإلبداع ــص املش ــار رخ     باعتب

ــع  ــول الجمي ــة وص ــي إمكاني ــي، وه ــاع اإلبداع ــص املش ــة رخ ــق رؤي ــن تتحق ــر. ول ــف والن ــوق التألي حق

للبحــوث والتعليــم واملشــاركة الكاملــة يف الثقافــة، مــن خــال إجــراءات الرخيــص وحدهــا. وتدعــم منظمــة 

املشــاع اإلبداعــي نظامــاً لحقــوق التأليــف والنــر يــوازن بطريقــة ماءمــة بــن حقــوق املؤلفــن وحقــوق 

ــام. ــور الع ــتخدمن والجمه املس

http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/
http://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/


ماحظات ختامية

علــى غــرار الملكيــة العامــة، فــإن اســتثناءات وقيــود حقــوق التأليــف والنشــر 
ال تقــل أهميــة عــن الحقــوق الحصريــة التــي تمنحهــا حقــوق التأليــف والنشــر. 
فكــر فيهــا كصمــام أمــان لعامــة النــاس حتــى يتمكنــوا مــن اســتخدام األعمــال 
المحميــة بحقــوق التأليــف والنشــر فــي اســتخدامات محــددة تخــدم المصلحــة 
العامــة. تعــرف علــى االســتثناءات والقيــود الســارية فــي المــكان الــذي تعيــش 
فيــه، وبذلــك يمكنــك االســتفادة مــن حقــوق المســتخدمين المهمــة ودعمهــا.
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مزيد من المعلومات حول مفاهيم حقوق التأليف والنشر

املسؤولية والتعويضات
بوجــه عــام، إلقامــة دعــوى بشــأن انتهــاك حقــوق التأليــف والنــر، ال يحتــاج املؤلــف أو صاحــب حقوق 

التأليــف والنــر إال إظهــار أنــه يتمتــع بحقــوق تأليــف ونــر ســارية للعمــل وأن املدعــى عليــه نســخ 

ــاالت،  ــض الح ــة يف بع ــوم ذات صل ــدي املزع ــة املعت ــون ني ــد تك ــن ق ــل. ولك ــن العم ــي م ــر محم تعب

مثــل إذا أكــد املدعــى عليــه أن أحــد االســتثناءات أو القيــود ينطبــق عــى اســتخدامه أو أن عملــه مصمــم 

بصــورة مســتقلة.

متنــح قوانــن حقــوق التأليــف والنــر يف بعــض الــدول ألصحــاب حقــوق التأليــف والنــر تعويضــات 

قانونيــة عــن االنتهــاك. ويحــدد القانــون نــوع وحجــم التعويضــات مبــا يف ذلــك الخســائر. فيجــب أن 

تكــون عــى درايــة بالخســائر القانونيــة والتعويضــات األخــرى التــي يســمح بهــا القانــون الســاري مبــا 

يف ذلــك األحــكام التــي تقــي مبنــح الرســوم القانونيــة يف بعــض الحــاالت.

إنهاء عمليات نقل حقوق التأليف والنرش والرتاخيص
ــات النقــل أو  ــدول ألصحــاب حقــوق التأليــف والنــرش الحــق يف إنهــاء اتفاقي متنــح قوانــن بعــض ال

ــال يف الواليــات  ــات النقــل أو الرتخيــص بذلــك. عــى ســبيل املث الرتاخيــص حتــى إذا مل تســمح اتفاقي

املتحــدة، يقــدم قانــون حقــوق التأليــف والنــرش آليتــن للقيــام بهــذا بنــاًء عــى وقــت رسيــان اتفاقيــة 

ــك الحقــوق واألداة التــي تســمح  النقــل أو الرتخيــص. للحصــول عــى املزيــد مــن املعلومــات حــول تل

للمؤلفــن وأصحــاب حقــوق التأليــف والنــرش معرفــة مــا إذا كان لديهــم تلــك الحقــوق، تفضــل بزيــارة 

.https://rightsback.org

الرتخيص والنقل
إن الكثــر مــن املؤلفــن وأصحــاب حقــوق التأليــف والنــر يحتاجــون إىل املســاعدة ملامرســة حقوقهــم 

الحرصيــة بشــكل كامــل أو ببســاطة منــح اآلخريــن اإلذن ملامرســة الحــق املمنــوح مبوجــب قانــون حقوق 

التأليــف والنــر. وهنــاك عــدة خيــارات لتحقيــق ذلــك. يختــار بعــض املؤلفــن ترخيــص بعــض هــذه 

الحقــوق أو جميعهــا، ســواء عــى نحــو حــرصي أو غــر حــرصي. بينــام يختــار آخــرون بيــع حقوقهــم 

ــف.  ــة املؤل ــى حص ــول ع ــل الحص ــاً مقاب ــم، وأحيان ــدالً منه ــتها ب ــن مبامرس ــامح لآلخري ــة والس كامل

هنــاك عــادة إجــراءات خاصــة ببيــع أو ترخيــص حقــوق التأليــف والنــر مبــا يف ذلــك عندمــا تكــون 

رخصــة حقــوق التأليــف والنــر مكتوبــة بنــاًء عــى قانــون حقــوق التأليــف والنــر الســاري.

https://rightsback.org/
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دورة حقوق التأليف والنشر )CopyrightX( من كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

 Copyright for( حقــوق التأليــف والنشــر للُمعلميــن وأمنــاء المكتبــات مــن كورســيرا
)Educators & Librarians

البيــان رقــم 1 مــن مكتــب حقــوق التأليــف والنشــر فــي الواليات المتحدة “أساســيات 
حقوق التأليف والنشــر”.

دورة عــن حقــوق التأليــف والنــر تقدمهــا مبــادرة التعلــم عــن بُعــد HarvardX مــن كليــة الحقــوق 

بجامعــة هارفــارد

دورة عن حقوق التأليف والنرش مقدمة من كورسريا:

http://copyx.org/

http://online-learning.harvard.edu/course/copyrightx

https://www.coursera.org/learn/copyright-for-education

http://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf

https://www.coursera.org/learn/copyright-for-education
http://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf
http://copyx.org/
http://online-learning.harvard.edu/course/copyrightx
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مزيد من المعلومات حول قيود واستثناءات حقوق التأليف والنشر

أداة تقييم االستخدام العادل:

هــي أداة عــى اإلنرتنــت ملســاعدة املســتخدمني عــى فهــم كيفيــة تحديــد “عدالــة” االســتخدام   

ــب  ــواد مبوج ــتخدام م ــل باس ــدة، والعم ــات املتح ــر يف الوالي ــف والن ــوق التألي ــون حق ــب قان مبوج

ــادل. ــتخدام الع االس

حقــوق التأليــف والنــر واالســتثناءات )Copyright and Exceptions( مــن رشكــة Kennisland.املميزة 

CC0 1.0 بتســمية امللكيــة العامــة

خريطة تفاعلية الستثناءات حقوق التأليف والنر األوروبية  

Program on Information Justice and Intellectu� (برنام��ج) عدال��ة) املعلوم��ات) وامللكي��ة) الفكري��ة) 

al Property() مق��دم) م��ن) كلي��ة) الحق��وق) بالجامع��ة) األمريكي��ة) يف) واش��نطن.) رخص��ة) نَْس��ُب) املُصنَّ��ف) 

اإلص��دار) 3.0

إصدارات) عن) االستخدام) العادل) لفهم) املبادئ) األساسية) وأفضل) املامرسات  (

ــف - غــر  قصــة االســتخدام العــادل بقلــم إيريــك فــادن )A Fair)y) Use Tale(. رخصــة نَْســُب املُصنَّ

تجــاري - الرتخيــص باملثــل اإلصــدار 3.0

مزيــج تعليمــي مبتكــر عــن االســتخدام العــادل والــذي يســتخدم بطريقــة مثــرة مقاطــع مــن أفــام 

ديــزين حيــث يــرح

كيفيــة تطبيــق حقــوق التأليــف والنــر. يبــدأ النقــاش يف الفيديــو عــن االســتخدام العــادل عنــد الدقيقة 

ــة تقريباً. 6 و30 ثاني

http://librarycopyright.net/resources/fairuse/index.php

http://copyrightexceptions.eu

http://pijip-impact.org/fairuse/publications

https://cyberlaw.stanford.edu/blog/2007/03/fairy-use-tale

http://librarycopyright.net/resources/fairuse/index.php
http://copyrightexceptions.eu
http://pijip-impact.org/fairuse/publications
https://cyberlaw.stanford.edu/blog/2007/03/fairy-use-tale
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en_US
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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مزيد من المعلومات عن الملكية العامة

ــوق  ــات حق ــز معلوم ــن مرك ــدة م ــات املتح ــة يف الوالي ــة العام ــر وامللكي ــف والن ــوق التألي رشوط حق

ــل ــة كورني ــة جامع ــر يف مكتب ــف والن التألي

معلومــات حقــوق التأليــف والنــر عــن الوقــت الــذي تحولــت فيــه املصــادر إىل امللكيــة العامــة   

ــا  ــا أثنائه ــت كتابته ــي مت ــروف الت ــاً للظ وفق

بيــان امللكيــة العامــة )Public Domain Manifesto( مــن اتحــاد Communia. رخصــة جنــو العموميــة 

GNU العامــة

موقع إلكرتوين يحتوي عىل معلومات عن امللكية العامة وقيم بعض املؤيدين لها  

وبعض التوصيات حول كيفية استخدام امللكية العامة   

ُملــزم مبوجــب القانــون )Bound by Law( بقلــم كيــث أويك وجيمــس بويــل وجينفــر جينكيــس. رخصة 

نَْســُب املُصنَّــف - غــر تجــاري - الرتخيــص باملثل اإلصــدار 2.5

كتاب مصور عن امللكية العامة  

خارج نطاق حقوق التأليف والنرش: يحدد حالة حقوق التأليف والنرش الخاصة باألعامل

موقــع إلكــروين للمســاعدة يف تحديــد حالــة حقــوق التأليــف والنــرش الخاصــة بأحــد األعــامل   

ــاق  ــن نط ــع ضم ــت تق ــا إذا كان وم

امللكية العامة   

مركز لدراسة امللكية العامة من كلية القانون بجامعة ديوك

معلومات وفعاليات متعلقة بامللكية العامة  

http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm

http://publicdomainmanifesto.org/manifesto.html

https://law.duke.edu/cspd/comics/digital/

http://outofcopyright.eu/

https://law.duke.edu/cspd/

http://copyright.cornell.edu/resources/publicdomain.cfm
http://publicdomainmanifesto.org/manifesto.html
https://law.duke.edu/cspd/comics/digital/
http://outofcopyright.eu/
https://law.duke.edu/cspd/
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/
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 )Public Domain Review( مجلة امللكية العامة

مجلة عىل اإلنرتنت ومرشوع غري ربحي مخصص الستكشاف األفكار واألعامل الغامضة   

والجذابة من تاريخ الفنون واألدب.  

Wi� مــن مؤسســة )It’s Time to Protect the Public Domain (حــان الوقــت لحاميــة امللكيــة العامــة 

kimedia Foundation. رخصــة نَْســُب املُصنَّــف اإلصــدار 3.0

ــوين  ــم القان ــة والدع ــة العام ــة للملكي ــل املهم ــض التفاصي ــن بع ــات ع ــدم معلوم ــة تق مقال  

العامــة. واملصلحــة 

https://publicdomainreview.org/

https://blog.wikimedia.org/2017/06/30/time-to-protect-pd/
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https://publicdomainreview.org/
https://blog.wikimedia.org/2017/06/30/time-to-protect-pd/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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