
تعديل ية  لبادئ تو جهي  م
بري اإلبداعي  يل ا تعد   مدخل إىل حق املؤلف واحلقوق ا�اورة–لل

توسطة ملرشاكت الصغرية وا  لل

هدف العام  لا

يل هو  — شود من تعديل ا8 هدف الرييس ا لإن ا ملن ئ تضمن توجهياتل توسطة يأن  رشاكت الصغرية وا مل حمددة  لل
ناد إىل ما هو قامئ عىل  يد الوطينستKال سات ترشيعاتن  ملصعا س ولواحئ وممارسات واسـQرات ورسوم ومؤ

تعلق بهوودعاوى  شأن حق املؤلف أو  تاحة  ية وإجراءات إدارية حمددة  تأحاكم قضا ب  . يف لك ب_، إن وجدت،مئ

تعديل  — شمل ا هم أن  لومن ا ي ثf ودراسات إفراديةمل ية وأ مصورا تو يل من ضيح ب_ اmي يعدل ا8 توحاة من ا ل  ل nسـ م
oيل موسومة وجت. أج بعة ا8وية ل_ نة يف ا لدر اإلشارة إىل أن الصور ا ل لط رش من أجل تu بترصحيملتضم K لن

بعة اخلاصة فقط بارشة من . لطا ترصحي  تلفة أو طلب ا ثf وصورا  يل املعدل أ بغي تضمني ا8  |mمو م لن خم ل ي
رشاكت يني إن تقرر إدراج الصور ذاهتا/لا  .ملعنأحصاب حق املؤلف ا

بغي أن  — يغ املعد� إىل أي ينو لصشري ا ب_ان األخرىت سائدة يف ا ية يف أنظمة حق املؤلف ا تالفات ر لا ل ئيسـ  إلرشاد خ
توسطة  رشاكت الصغرية وا ملا ها أعاملل  .يف اخلارج لاليت قد تكون 

 مالحظات عامة

بارة  — تعاضة عن  عبغي � سـ تب الوطين حلق املؤلف"ني يللكام وردت يف " ملكا تب حق املؤ لا8 لف يف مكKمس 
ب_ املعين  .لا

تعاضة عن لكمة  — بغي � سـو ب_ املعين" ب_ك"ني يل Kمس ا للكام وردت يف ا8  .ل

تعاضة عن  — بغي � سـو يل مبصطلح " احلقوق ا�اورة "عبارةني شاهبة"للكام وردت يف ا8 أو أي مصطلح " ملاحلقوق ا
تخدم يف ب_ك  .مسـآخر 

بق  — ب_ان اليت  تخدم ا بغي أن  تطو ل سـ تي تخدام العادل" مصطلح لعامالقانون ان تعامل العادل"أو " سـ� حبسب " لا
ب_ تخدم يف ا لاملصطلح ا بارة . ملسـ ب_ان األخرى  تخدم ا بغي أن  عو ل سـ تي ناءات الواردة يف "ن يدات أو � تثا سـي لتق

 ".القانون الوطين حلق املؤلف أو احلقوق ا�اورة

بق عىل الوضع احمليل — نص ال  بغي حذف فقرات من ا نطوال  ل تي يث ن تالفات بني األنظمة إح  به إىل وجود ا خهنا  تن
ية حلق املؤلف تىض األمر. طنالو تصارها إن ا قولكن ميكن ا  .خ

بة ملديري األعامل واملقاولني ترد يف  — K ية يل أو خصائص ذات أ يغة املعد� أية تفا بغي أن تضاف إىل ا سـو مه ص لص لني ن
ته احلا يل ا8ويل يف  لقانون ب_ك وال ترد يف ا8 يغ  .يةصل
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سم األول  حق املؤلف واحلقوق ا�اورة: لقا

 ما املقصود حبق املؤلف؟

رشيع الوطين يف جمال حق املؤلف — يل عن ا لتبغي تقدمي تفا ص سم . ني لقوبإماكنك إضافة هذه املعلومات يف بداية هذا ا
ته  .يأو يف هنا

 عالقة حق املؤلف Kألعامل: إطار

نعة؟ هل حيمي قانون حق املؤلف الوطين يف ب_ك — تجات ا K ية أو الرسوم أو ال²ذج املربطة ملص الرسوم ا ن ت مليط لتخط
|m ها وفقا يف امجلf األخرية يف اإلطار أو حتذ فبغي أن  تك  .ين

 ما املقصود Kحلقوق ا�اورة؟

ندرج مضن إطار  — تبغي أن تذكر إذا اكنت احلقوق ا�اورة يف ب_ك   حق املؤلف أو ما إذا اكنت حتظى ترشيعني
Kتقل يل عن القانون. مسـمحلاية مبوجب إطار قانوين  صبغي أن تقدم تفا بق يف ب_ك إذا اكن  أو أكرث  الواحدفين ملطا

نفصل عن غريه ترشيعه تعلق Kحلقوق ا�اورة  ما  .مل

بارة  — تعريف الوطين  تخدام ا لعوجيوز ا ل ناين األداء"سـ بارة " فحقوق  يالت الصوية"عو تجي ا تحقوق  سج لتن بارة " م عو
بثمنظامت حقوق"  ".ل ا

 مثال: إطار

ية من ب_ك — ثاال عن أ نبغي أن تقدم  غي م  .ن

 ما يه العالقة بني حق املؤلف واحلقوق ا�اورة وأعام|؟

تعدية — سلط عىل من :ملرفع دعاوى ضد األطراف ا ية يف ب_ك  ناك عقوKت جزا ي هل  ت ئ عدى عىل حق املؤلف ته
شري إىل هذه العقوKت إذ بغي أن  تعمد؟  تشلك  ي نب  .ا اكن األمر كذ|م

ها الغري — نفات  تخدام  ميتلكا مص يع :سـ يقى يف مطعم أو مقصف أو حمل  تخدام مو بقا ال  Æتاج إذ ب هل  سـ سـ سـ لحت م
تجزئة،  K سلع لا تاج هذا اإلذن يف ب_ك؟ إذا ما إىل ذ|أو ل حتنت  شري إىل ك بغي أن  ت   .ذ|ني

 كيف ميكن احلصول عىل حق املؤلف واحلقوق ا�اورة؟

 .لذكر معاهدات حق املؤلف ا8وية اليت انضم إلهيا ب_كينبغي أن ت —

يل — ية أو دون اشرتاط ا يام بأية إجراءات  شمول Kمحلاية يف ب_ك دون ا نف  بغي أن تؤكد أن ا سجو شلك م ملص لتي لق . ن
سمح Kإليداع الطوعي أو شاهبة  سة  تب حلق املؤلف أو مؤ توهل يوجد يف ب_ك  م س يل الطوعيمك بعض ل لتسج ا

سة أو ميكن إدراج إشارة إىل إذا اكن األمر كذ| ؟ نفاتملصأنواع ا هذه املؤ نوان املوقع اإللكرتوين  سميكن ذكر  لع
 .مزيد من املعلوماتللحصول عىل  24الصفحة 
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ية؟ صلهل توجد وسائل قانوية أخرى محلاية إبداعاتك األ  ن

تاح يف ب — رشيع الوطين ا سم بأمكo اعQدا عىل ا يف هذا ا ملبغي أن  لق لتي تك  ._كن

تجارية — تجارية:لالعالمات ا يل العالمات ا سؤو� عن  سة ا نوان املوقع اإللكرتوين للمؤ بغي إدراج  ل  سج مل س ع تي  .ن

ية — نا عوالرسوم وال²ذج ا بارة ي: لص بارة  تعاضة عن هذه ا بعبغي � لع سـ بارة " براءة الرسوم وال²ذج"ن الرسوم "عأو 
يةو نا تصاممي ا عال²ذج وا لص يةأو أية" ل تخدمة يف ب_كى أخرتسم  نوان املوقع اإللكرتوين . مسـ  يك أن تذكر  عو عل

يل  سؤو� عن  سة ا سجللمؤ مل يةتس نا عالرسوم وال²ذج ا تع أيضا . لص  fسج متوإذا اكنت الرسوم وال²ذج غري ا تمل
بغي إدراج   .معلومات عن ذ|فينKمحلاية يف ب_ك، 

رسية — تجارية ا لواملعلومات ا رشيعات :ل تجارية يف ب_ك؟ وما يه اية محلت هل توجد  رسية أو األرسار ا لاملعلومات ا ل
رسية للحصول عىل امحلاية؟ تجارية ا ية اليت تؤهل املعلومات ا لاملعايري األسا ل  سـ

رشوعة — سة غري ا نا ملوا ف يف :مل رشوعةك  سة ا نا نايف  سلوك ا مليواجه ا ف للم مل رشيعات أو أحاكم ل ت يف ب_ك؟ وهل توجد 
شأن إحداث الرضر أو  ية  بقضا رشوعة؟ئ سة غري ا نا ملا ف  مل

ييك م — ثال  تعاضة عن  مبغي � م سـن نان حميل اي نف  لفوس  ية الفكرية يف حيظىمبص مللك Kمحلاية بعدة من حقوق ا
 .ب_ك

ثاين سم ا لا  نطاق امحلاية ومدهتا: لق

نفات اليت حتظى Kمحلاية مبوجب حق املؤلف؟ ئات أو أنواع ا ملصما يه   ف

نفات  حق املؤلف يف ب_كترشيعإذا اكن  — نص عىل قامئة  مص  يالي يف .  أن تذكر ذ|فينبغي، تفصأكرث  بغي أن  تكو ين
بق يف ب_ك رشيع ا نفات وفق ا ملطقامئة أنواع ا نفات، . لتملص يف أنواعا أخرى من ا بغي أن حتذف أو  ملصو تض ني

 .حبسب واقع احلال

يات: إطار  جمحامية برامج احلاسوب والرب

تحقق من املعلومات الواردة يف — لبغي ا رشيع الوطين ني يةلت هذا اإلطار Kإلشارة إىل ا يف   واملامرساتئواألحاكم القضا
 .ب_ك

تع : حق املؤلف — ياتتمتهل  احلاسوب Kمحلاية مبوجب قانون حق املؤلف؟ وهل حتظى لك من شفرة املصدر  جمبر
 وشفرة املوضوع Kمحلاية مبوجب حق املؤلف؟

نة؟ للحامية  مؤهfهل برامج احلاسوب : والرباءات — هل أن برامج  وأمعيمبوجب براءة يف ب_ك؟ وهل توجد رشوط 
شلك رصحي  ناة  باحلاسوب  ثت بارهامسـ Kللعت fيع غري مؤه يزي بني برامج حامية مبوجب ض موا ناك  متبراءة؟ وهل  ه

تخدام احلاسويب يهتا للحصول عىل براءة( سـاحلاسوب و�خرتاعات ذات �  ؟)هلعىل أساس أ

يةلصوالرسوم وال²ذج ا — ها : عنا تخدم املصورة أو األيقوÆت يف أçزة احلاسوب بو يل واçات ا صفهل ميكن  سـ ملسج ت
يا يف ب_ك؟ نا عرسام أو منوذجا   ص
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نايئ — ناك : جلوالقانون ا ترصفات املربطة يكفل يف ب_ك ترشيع واحد آخر أو أكرثههل  بة  K ية نا ية ا سؤو ت ا لل سـ ئ جل ل لنمل
يةمثل قانون الوال(بKلربامج احلاسوية؟  ية الر شأن حق املؤلف لأل تحدة  مقìت ا ب  ).لفمل

ياÆت: إطار  لبحامية قواعد ا

رشيع الوطين  — تحقق من املعلومات الواردة يف هذا اإلطار Kإلشارة إىل ا لتبغي ا ل يةني يف   واملامرساتئواألحاكم القضا
 .ب_ك

ية؟ — ياÆت غري األ صلوهل يوجد يف ب_ك نظام خاص محلاية قواعد ا  لب

يفاما يه امل نف ا تعني عىل ا ستعايري اليت  ملص يكون مؤهال للحامية؟ؤي  لها 

ية للحصول عىل امحلاية مبوجب حق املؤلف — رشوط األسا سـبغي أن تذكر ا لي يت؟ اإلبداع األصا�؟ . يف ب_ك ن لتثبا
رشيع الوطين يف ب_ك رشوط وفقا  رشح هذه ا بغي أن  توضع إشارة إىل حق املؤلف؟  ل للت  .ين

نف   اليت ال حتظى Kمحلاية مبوجب حق املؤلف؟ملصما يه جوانب ا

شعارات وامجلل القصرية — ناوين وا لاألسامء وا نود امحلاية مبوجب حق املؤلف مينح ب_كهل : لع ؟ إذا اكن لبإىل هذه ا
تابة أو  بارة عن  يط سواء اكن العمل  نح ب_ك امحلاية إىل معل  ثل، هل  Kرشوط؟ و كاألمر كذ| مفا يه ا ع سـ مي بمل ل

توìته؟تلوين أو  تج أو  حمجمرد إعداد قامئة مكوÆت   من

ية — ية الر نفات احلكو مسوا ناة من امحلاية مبوجب حق املؤلف؟: مملص نفات  تثهل هذه ا  مسـملص

يقي — نفات الفن ا بو بارة  إذا لزم األمر:لتطمص تعاضة عن  بغي � ع  سـ يقي"ني بنفات الفن ا املواد "بعبارة " لتطمص
يدة تخدمة" ملفا ية أخرى  سـأو أية  مسم تاحة يف ب_ك .  يف ب_كت ؟ إذا املوادهذه لموهل امحلاية مبوجب حق املؤلف 

نفات الفن  يقيمصاكن األمر كذ|، مفا يه اجلوانب اليت حتظى Kمحلاية؟ ويف احلا� األخرى، هل ميكن حامية   لتطبا
ية؟ نا ها رسوما ومناذج  عيف ب_ك بو ص  صف

ناة رصاحة من — بغي أن تذكر أية جوانب أخرى  ثو تن ثال (.  امحلاية مبوجب حق املؤلف يف ب_كمسـي يل ا ملعيل  بس
ية وقائع  باكت ا بار وا لقصصاأل حل توìت والرزÆمات العادية  وأخ يات وقوامئ املكوÆت وا حملا  .)وما إىل ذ|لشخص

يقي : إطار بنفات الفن ا  تداخل بني حق املؤلف وحقوق الرسوم وال²ذجلا –لتطمص

نا — تخدم املصطلح ا ملبغي أن  سـ تي يقي("سب ن بنفات الفن ا يدة"أو " لتطمص  .)أو غريها من املصطلحات" ملفاملواد ا

ية — رشيعات الو نص مع ا تطابق ا تعديالت الرضورية  بغي إجراء ا نو ل ي ل طي ل تل تداخل بني حامية الرسوم . ن نظم ا لويف  ي ك
ية وحق املؤلف يف ب_ك؟ وهل من املمكن احلصول عىل حامية مزدوجة؟ وما حد نا عوال²ذج ا تداخل يف لص لود ا

بادل؟ ومع ذ|، فإن من  ثار ا بدأ � بق  ناءات؟ وهل  تإطار هذه امحلاية املزدوجة؟ وهل توجد ا ت يط ملت سـ ئسـ م ث
ب_ان األخرى ثريا يف ا تلفا  هم مباكن اإلشارة إىل أن الوضع قد يكون  لا ك خم  .مل

ها امحلاية مبوجب حق املؤلف؟  تتيحما يه احلقوق اليت 

صبغي أن تذكر أية تفا — ياتيل أو ني رشيعقد وردت يف  صخصو يل الوطين لتا يغة ا8وية ل_ لومل ترد يف ا ل  .لص
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ية؟  لما املقصود Kحلقوق املا

نوحة يف ب_ك  — ية ا ملمبغي أن تذكر احلقوق املا ل هاو حق املؤلف ملاليكني رشح نطا قأن  نص القانون الوطين يف و. ت يهل 
ية أخرى غري تu الواردة يف  يل لب_ك عىل أية حقوق ما رش"مثل (لا8  ؟")لنحق ا

نويةما املقصود Kحلقوق   ؟ملعا

تلف أنواع احلقوق  — خمبغي أن تذكر  نويةني ية حبق املؤلف  ملعا بدعي املواد ا بعض أو اكفة  نوحة يف ب_ك  حملما ل أن ومملم
ها قرشح نطا نص و. ت رشيعيهل  يل؟أخرى غري تu الواردة يف معنويةعىل أية حقوق الواحد أو أكرث  الوطين لتا  ل ا8

يق احلقوق  — سمح  نفات أو احلاالت اليت ال  بوهل توجد أنواع من ا ت نويةبتطملص مثل الربامج (يف ب_ك؟  ملعا
تخدم املواد يف الصحف ؛باحلاسوية ندما  سـ و نف إىل صاحب العمل؛ا�الت وأتع ية ا ندما تعود  ملص و  وما ملكع
 ).إىل ذ|

نويةحقوقه نقل وهل ميكن ملؤلف  — نازلأو  ملعا نقل أو  يف ب_ك؟ إذا اكن األمر كذ|، مفا يه رشوط هذا ا عهنلتا لا
نازل؟  لتا

نويةب_ك احلقوق  يكفلوهل  — بغي لفناين األداء؟  ملعا ينومن اmي حيصل عىل هذه احلقوق؟ إذا اكن األمر كذ|، 
هذه احلقوق  تلفة  لأن تذكر األنواع ا øنوية ناك أية تفرقة يف ملعا ها؛ وهل  رشح نطا ت وأن  ه ق نويةطبيق احلقوق ت  بني ملعا

ناين األداء  ئات  فتلف  ف يني والراقصني وما إىل ذ|(خم ثلني واملو يقثل ا سـم  ؟)ملم

ها   ؟"احلقوق ا�اورة"تتيحما يه احلقوق اليت 

رشح نطاق هذه احلقوق: فنانو األداء — ناين األداء يف ب_ك وأن  نح  تبغي أن تذكر نوع احلقوق ا�اورة اليت  لف متن  .ي

يالت أداهئم لوهل   � تسجناين األداء احلق يف تأجري  باري أو ف جإعارهتا؟ وهل جيري العمل اآلن مبهنج إ
يص؟  خللرت

رشيعيف ب_ك وهل يوجد  � ية تأي  هربة ئأو أحاكم قضا يالت ا K تعلق مل  سج سمعي أو (لتت يل ا لأي ا لتسج
نان األداء يا عن طريق  سوق ر برصي ألداء ما مل يزنل إىل ا فا مس ل  .)ل

بغي أن تذكر امس توهل  � ناين األداء؟ إذا اكن األمر كذ|،  ية يف ب_ك إدارة حقوق  نظمة إدارة جام نتوىل  ف يم ع
نظمة وأن  يل42 الصفحة تضيف إشارة إىلملا  .ل من ا8

يالت الصوية — تجو ا تو سج لتن يالت الصوية يف ب_ك : م تجي ا نح  تبغي أن تذكر نوع احلقوق ا�اورة اليت  سج ن مت تي لمل ن
رشح ن  .طاق هذه احلقوقتوأن 

يالهتم  � يالت الصوية احلق يف تأجري  تجي ا سجوهل  ت سج تن ت إعارهتا؟ وهل جيري العمل اآلن مبهنج أو لمل
يص؟ باري للرت خإ  ج

يل صويت � ند بث  نظم املاكفأة يف ب_ك  سجويف  ع ت نصفة لقاء اتفاق : تك تمل هذه األطراف ماكفأة  مهل  تسـ
يالت الصوية  تجي ا يص عقد بني  تتر سج لتن م بث أم أن القانون هو اmي يفرض مقدار املاكفأة؟خ ئات ا لو  هي
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يالت الصوية؟ إذا اكن األمر كذ|،  � تجي ا ية يف ب_ك إدارة حقوق  نظمة إدارة جام توىل  توهل  سج ن ع لتت م م
نظمة وأن  ملبغي أن تذكر امس ا يل42الصفحة  تضيف إشارة إىلني  .ل من ا8

بث — ئات ا لو رشح نطاق هذه احلقوقينبغي أن تذكر نوع احلقوق ا�: هي بث يف ب_ك وأن  ئات ا نح  تاورة اليت  ل ي  .لهمت

ية؟ � يع الربامج اإلذا رش أو  يل إعادة ا نع أعامل من  بث يف ب_ك قادرة عىل  ئات ا عوهل  ب ب ل ني لق  إذا اكن األمر مه
ها يعة هذه احلقوق ونطا بغي أن توحض  قكذ|  بن  .طي

بث يف ب_ك  � ئات ا تع  لوهل  ي همت تات ( "حبق اإل�حة"ت نع إ�حة  سامح أو  ثاري يف ا يأي احلق � ل ثبت تسـ م ئ
ية  هور بوسائل  ها إىل ا سلكبرا مجل نفذون  وأجم يار مىت ومن أي ماكن  K سمح لألفراد شلك  ية،  يال ت ي خب سلك

ها؟)إلهيا يعة هذه احلقوق ونطا بغي أن توحض  ق إذا اكن األمر كذ|  بن  .طي

تعلق � بث بأية حقوق ف�  ئات ا تع  يوهل  ل ي همت سواء اكنت يف شلك حامية  ( Kإلشارات املوزعة عرب اإلنرتنت ت
بيك أو غريه من األشاكل بث ا شـا  ؟)لل

بث عرب  � ئات ا تجي امللفات الصوية و بيل و بث ا ئات ا شاهبة حلق املؤلف  نح ب_ك حقوقا  لوهل  ي ت ن ل ي م همت مه لك ل
 ؟اإلنرتنت وما إىل ذ|

ية يف ب_ك إدارة ح � نظمة إدارة جام توىل  عوهل  بغي أن تذكر مت بث؟ إذا اكن األمر كذ|،  ئات ا ينقوق  ل هي
نظمة وأن  يل42الصفحة  تضيف إشارة إىلملامس ا  .ل من ا8

يل  — ئات أخرى مل تذكر يف ا8 نح ب_ك احلقوق ا�اورة إىل  لوهل  يالت الصوية (فمي تجو ا تنانو األداء و سج لتن م ف
بث ئات ا لو بغي أن تذكر هذه ا)هي ترصا عهناين؟ إذا اكن األمر كذ|،  خمئات وأن تقدم رشحا  يف �حتاد (. لف

تجي األفالم  ثال حتظى حقوق  يل ا ناألورويب عىل  مل مس ياÆت Kمحلاية) عىل خالف اøرجني(ب بدعي قواعد ا لبو  م
 ). مبوجب احلقوق ا�اورةكذ|

نعي �سطواÆت: إطار  مصحقوق 

يالهتم يف ب_ك؟ إ — نع بث  نعي �سطواÆت  سجهل بإماكن  تمص هل حيق هلم احلصول عىل م فذا اكن اجلواب ال، 
يالهتم؟ إ�وات بث لقاء بث  ئات ا سج من  ل تي بة فإذا اكن اجلواب نعم ه تفاوض اإل�واتنسـهل حتدد  ل عن طريق ا

رشيعبني األطراف أم أن  نص وفقا m|لتا بغي تعديل ا ل هو اmي حيددها؟   .ني

ي: إطار  قىسـحق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف جمال املو

تلف احلقوق اليت  — خمبغي أن يقدم هذا اإلطار نظرة عامة عن  يةتنشأني نفات املو K تعلقة ناء املعامالت ا سـيق أ ملص مل . ث
تلف املصطلحات   oرشح ما حتم بغي أن  خمو تي يقى وحق األداء العلين وحق (ن رش املو سـحقوق  سخن اآليل وحق  لنا

سخ يل األصيل لنا ية إن . يف ب_ك من معان) لتسجاملزتامن ومصطلح ا ية ا نظامت اإلدارة امجلا نواذكر أسامء  ملعع م
 .وجدت

نح مبوجب حق املؤلف واحلقوق ا�اورة؟  متمك تدوم فرتة امحلاية اليت 

تحديدمك تدوم — ية احلقوق وجب مب فرتة امحلاية ل عىل وجه ا نويةواحلقوق لاملا تع هبا ملعا نفات تمتاليت  تلف أنواع ا ملص  خم
 واحلقوق يف ب_ك؟
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ثالث سم ا لا ية: لق  صلحامية إبداعاتك األ

يك أن تفعل للحصول عىل امحلاية مبوجب حق املؤلف أو احلقوق ا�اورة؟  علماذا 

ية  — يل أن احلصول عىل امحلاية مبوجب حق املؤلف يمت بطريقة تلقا بعة ا8وية ل_ نص الوارد يف ا ئيفرتض ا ل ل لط دون (ل
ي). جيلتس شرتط ا ثبفإذا اكن ب_ك  يلتلتي شري إىل ذ| يف ا8 بغي أن  ل،  ت ناك تعريف ملصطلح . ني هوإذا ما اكن 
يت"  .ثفرنجو أن تدرجه يف الويقة" لتثبا

تك حلق املؤلف؟ بت  ييف  ملكك  ثت

توىل اإليداع الطوعي أو : مكتب حق املؤلف — تب حلق املؤلف  يهل يوجد يف ب_ك    الطوعيتسجيللامك
 ؟اتلمصنفل

بغي أن تقدم معلومات  � نوان املوقع اإللكرتوين معلية ينإذا اكن األمر كذ|،  ثل  يل  ععن إجراءات ا مسج لت
يل؛ملكتب حق املؤلف ها ا تغر سج واملدة اليت  تسـ لي يل؛ق ية؛لتسج ورسوم ا  واإلجراءات ؛لشلك واإلجراءات ا

ية تعلقة Kملواقع اإللكرتو ثل تu ا ناخلاصة  مل  .؛ وما إىل ذ|م

بب و � ية  يل لرفع دعوى قضا شرتط ا بسهل  ئ سج تعويضات احملددة سلفا" أو للحصول عىل ؛اøالفةلتي أو " لا
يف ا8عوى وأتعاب احملايم" ية، ؛"لتاك K فإذا اكن األمر . أو ما إىل ذ|مللك أو للحصول عىل اعرتاف رمسي

يل شري إىل ذ| يف ا8 بغي أن  نحو،  لعىل هذا ا ت ي  .نل

يل صاحل؟تهل : ومرصف أو حمام — لبل احملامك هبذه املامرسة كد  ق

ها اإللكرتوين أو الرمقي؟ نفاتك يف  شلكيف حتمي  مص  ك

تاج إىل أي تعديل — سم ال  حيلعل هذا ا  .لق

بة: إطار نا ية ا يار أدوات إدارة احلقوق الر سـا مل مق  خت

تاج إىل أي تعديل — سم ال  حيلعل هذا ا  .لق

تدابري امحلاية: إطار تعلق األمر  ندما  بكن حذرا  ي يةع نولو ج ا  لتك

ناء عىل  — نوعا  ية ترصفا  نولو تحايل عىل تدابري امحلاية ا ببغي أن تذكر إذا اكن ا مم ل جي تك رشيعحق املؤلف أو  ترشيعلن  تأي 
تعمد معال غري قانوين؟ . آخر يف ب_ك شلك  يري معلومات إدارة حقوق املؤلف أو حموها أو تزويرها  ترب  موهل  ب تغ يع

تعدìتوما يه عقوKت هذه   ؟لا

 ا نوع امحلاية اليت حتظى هبا يف اخلارج؟م

يل — ية برن، فالرجاء ذكر ذ| يف هذا اجلزء من ا8 لإذا اكن ب_ك عضوا يف اتفا  .ق



 

8 

 

نف إجراء إلزايم؟  ملصهل اإلشارة إىل حق املؤلف عىل ا

يون: الفقرة األوىل — يق وسريا لبودì وإيران والعراق وموزا ب نح: ممك ميبغي أن تذكر إذا اكن ب_ك ال  ندما ال ني ع امحلاية 
شورة نفات ا سخ ا هر  نتوضع إشارة حق املؤلف عىل  ملص ملن شرتط وضع : ب_ان أخرى. ظ يبغي أن تذكر أن ب_ك ال  ني

نح امحلاية  .ملإشارة إىل حق املؤلف 

ية — ثا نوالفقرة ا نع اإلشارة إىل حق املؤلف طرفا ما من �دعاء بكونه : ل ية خمالفا"متهل  سن  نعن  ر ؟ إذا اكن األم"ح
رشح الوضع بغي أن  تكذ|،   .ين

ثة — ثا لالفقرة ا بارة : ل عبغي أن تذكر إذا اكن من املفضل إضافة   يف ب_ك؟" لك احلقوق حمفوظة"ني

ندما توزع يف ب_ك؟ : الفقرة األخرية — نح امحلاية  يالت الصوية حىت  K شرتط وضع اإلشارة اخلاصة ّهل  ع مت ت سج لتي
شلك اإلشارة؟ تعلق  بوهل توجد رشوط خاصة   ت

ية مبوجب حق املؤلف: إطار  نحامية املواقع اإللكرتو

تاج إىل أي تعديل — سم ال  حيلعل هذا ا  .لق

سم الرابع  ملكية حق املؤلف: لقا

شمول حبق املؤلف؟ نف ا ملهل املؤلف هو دوما ما| ا  ملص

شلك تلقايئ — نف ما| حق املؤلف  بدع ا ببغي أن تعدد الظروف اليت ال يكون فهيا  ملص مي بغي أن . ن تو رشح إذا ين
ها ية حق املؤلف أو تو ها القانون يف جمال  تعاقدية تغري القواعد العامة اليت  حضاكنت �تفاقات ا ملك يضع  .ل

نويةمن ميu احلقوق   ؟ملعا

نويةاحلقوق نقل هل ميكن  — نازل عهنأو  ملعا نقل أو هذا ل رشوط خاصة  أيةيف ب_ك؟ وهل توجد التا نازللا  أو لتا
 ؟قيود علهيا

نفات أجنزها موظفون؟من ميu حق   مصاملؤلف يف 

ساري يف ب_ك — رشيع ا يف هذه الفقرة وفق ا لبغي أن  لتي تك ها . ن نفات اليت أبد بة  K عمفا هو الوضع يف ب_ك للمص لنسـ
يا؟ وهل  نفات إىل صاحب العمل تلقا ئموظفون؟ وهل تعود هذه ا رشيعيفوجد يملص عرف Kمس ي حمك ب_ك ت 

تع هبا لك من املؤلفما يه احلقوو؟ "مصنفات لإلجيار" ناء عىل /يمتق اليت  وطين  ترشيعباملوظف؟ وهل حيق � 
تالم أرKح ندما /سـا نف اmي أجنزه؟ ما اmي حيدث  ية لقاء ا عماكفآت ما ملص شمو� /تسـتحدثل نفات ا ملنجز ا ملص ت

بق علهيا هذ ئات خاصة من املوظفني ال  تنطحبق املؤلف خارج أوقات دوام العمل العادي؟ هل توجد  ه القواعد ف
 ؟)وما إىل ذ|ا�الت، /مثل موظفي اجلامعات واملوظفني العاملني يف الصحف(
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يف؟ ناء عىل  نفات املعدة  تلكمن ميu حق املؤلف يف ا ب  ملص

ساري يف ب_ك — رشيع ا يف هذه الفقرة وفق ا لبغي أن  لتي تك يف. ن ناء عىل  نفات املعدة  تلكمفا يه القاعدة العامة  ب  للمص
هذه القاعدة العامة ؟ وهل توجيف ب_ك ناءات  لد ا ية (سـتث بة للصور ا Kسـ شمسـ لن نجزة  وأاللوحات  وأل نحو�ت ا ملا مل

ثال يل ا تقلني عىل  يني ا بة  K يف أو ملناء عىل  س سـ سـ تلك بب ملللصحف  ؟)لن

نجزة لفائدة احلكومات: إطار نفات ا ملا  ملص

تقلون لفااما هو وضع  — تعاقدون ا نجزها املوظفون أو ا سـنفات اليت  مل ي نح ململص نف  هل هذا ا ميئدة احلكومة؟  ملص ف
نفات؟  ملصأصال امحلاية مبوجب حق املؤلف؟ ومن ميu حق املؤلف يف هذه ا

 مصنفات لإلجيار: إطار

ب_ان اليت يوجد فهيا  — نون ":مصنفات لإلجيار"لا سم ا توى هذا اإلطار مضن ا ملع ميكن إدراج  لق من ميu حق "حم
نفات أجنزها موظفون؟  ".مصاملؤلف يف 

نص هذا :ان أخرىوب_ — تاج إىل أي تعديل لا  .حيال 

نفات سامه فهيا عدة مؤلفني؟  مصمن ميu حق املؤلف يف 

ساري — رشيع ا نص وفق ا لبغي أن تعدل ا ل لتي  .، إذا لزم األمر يف ب_كن

يضينبغي  — نان حميلتسـتعأن  شابه  ثال  تيش  يفرة دا ثال  لف عن  ن مم مب ف  .شـ

سم اخلامس  ق ا�اورةن�تفاع حبق املؤلف واحلقو: لقا

ية؟ نفاتك اإلبدا يق إيرادات من  نك  عيف  مص حتقك  ميك

تاج إىل أي تعديل — سم ال  حيلعل هذا ا  .لق

ته؟ نفك إذا  رس حقوق املؤلف يف  بعهل  مص  خت

شأن قانوين هل يوجد يف ب_ك نظام  — نفادبحمدد بوضوح  احلقوق  تستنفداحلقوق ا�اورة؟ وهل /حقوق املؤلف ستا
توى الوطين أو اإل نفاد احلقوق ؟تستنفدقلميي أو ا8ويل؟ وما يه احلقوق اليت ملسـعىل ا تلف نظام ا ست وهل  خي

نفات؟ تالف ا Kملص رشيع الوطين عىل خ نص ا لت إذا مل  نفادي اإلشارة إىل  فيجوزحقوق املؤلف واحلقوق ا�اورة،  ستا
ية أن يعي أحصاب حق املؤلف بوجود هذه األحاكم يف ب_ا بني أ نقطة إذا ما  مههذه ا ت  .ن أخرىل

يص حق املؤلف؟  خما املقصود برت

تاج إىل أي تعديل — سم ال  حيلعل هذا ا  .لق
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ثاري؟ يص غري � ثاري والرت يص � تالف بني الرت ئما وجه � خ ئ خ تخ سـت  سـ

يصالاكن من الرضوري إبرام اتفاق  إذاينبغي أن تذكر  — ثاريخرت تابة وإذا سـتئ � يo 8ى اكن من الرضوريك  تسج 
سؤ ية  مأي çة حكو ية . و�م سة ا ياÆت الرضورية لالتصال Kملؤ بغي أن تقدم ا نفإذا اكن األمر كذ|،  س ب ملعي ل أو ن

ها اإللكرتوين قعنوان مو ثارية.ع يص غري � بة إىل الرتا K بغي تقدمي املعلومات ذاهتا ئ و خ تن سـ سـي  .لن

يع حق املؤلف؟ ندما  تبما اmي حيدث   ع

ثاري — نازل عن حق من احلقوق � نك ا ئهل  تميك سـت بني إذا اكن من الرضوري ل بغي أن  تة؟  نازل عن أن يكونني لت ا
شفوع مكتوKحق املؤلف  يع املؤلف امو تو ق  تب الوطين حلق املؤلف إن وب يo 8ى ا ملكإذا اكن من الرضوري  تسج

نحو، . وجد أو 8ى çة أخرى يام أيضا رشح ت جيوز | أنلفإذا اكن األمر عىل هذا ا للقاإلجراءات املطلوبة 
 .بذ|

يص : إطار ية الرت خاسرتا  تيج

— |m نص وفقا بغي تعديل هذا ا نازل عن حق املؤلف يف ب_ك،  لإذا اكن من غري املمكن ا ي نت وما عدا ذ| فإن . ل
تاج إىل أي تعديل سم ال  حيهذا ا  .لق

تجاري؟ تغالل ا لما املقصود Kال  سـ

تاج إىل أي تعديل — سم ال  حيلعل هذا ا  .لق

نفاتك؟ مصيف ترخص   ك

همة ينبغي أن ت — ية يف ب_ك عنملقدم املعلومات ا نظامت اإلدارة امجلا عاكفة  نفات،م ئات ا بني  ملص وأن   اليت  احملددةفت
نظامت نظمة من هذه ا ملتوىل إدارهتا لك  ية .مت نفات املو نقل الرمقي  يص ا يق وهل يف ب_ك نظام قانوين لرت سـخ للمص ل

يالت الصوية؟ توا  لتسج

ية؟ نظامت اإلدارة امجلا عيف تعمل   مك

ست تعكس طريقة معل إ — نقاط ا بني أì من ا بغي أن  ية،  نظامت لإلدارة امجلا نظمة أو  لذا اكن يف ب_ك  ل ت ن ّع في م هذه م
 .نظامت يف ب_كملا

ية: إطار ناعة املو ية يف جمال ا سـيقاإلدارة امجلا لص  ع

ية عناملعلومات الرضورية  متقدينبغي أن  — ية ا ية الو نظامت اإلدارة امجلا ناكفة  ن ملعع ط نوان ز | وجيو. م لعتقدمي ا
يلأو عنوان الربيد اإللكرتوين أو الربيدي  يل يف ملحق ل_ تفا لنوان املوقع اإللكرتوين إن وجد أو إدراج هذه ا ص ل . ع

نظامت وممارساهتا يلك اخلاص  نص وفق ا بغي تعديل ا للمو ه ل لي  . يف ب_كن

ية يف جمال : إطار سخعاإلدارة امجلا بعي لنا  ملطا

نظام — ية حبقوق مهل توجد يف ب_ك  ية  نت إدارة جام سخ معع بعيلنا بغي أن تقدم ملطا ين؟ فإذا اكن األمر كذ| 
يل أخرى أو إدراçا يف ملحق  وجيوز |. بوياÆهتا الرضورية لالتصال عهنامعلومات  نوان وتفا صذكر �مس وا لع

يل ية. لل_ نص وفق القوانني واللواحئ واملامرسات الو يف ا بغي أن  نو ل طي تك  .ن



 

11 

 

س سم ا لا ها اآلخرون: ادسلق نفات اليت  تخدام ا ميتلكا ملص  سـ

نفات أطراف أخرى؟ تخدام  تاج إذÆ ال مصمىت  سـ  حت

نقطة — بة ملصطلحات : األخرية لا Kتخدام العادل"لنسـ تعامل العادل"أو" سـ� ناءات "أو " لا يدات و� تثا سـي لتق
تار"املدرجة يف القانون الوطين حلق املؤلف أو احلقوق ا�اورة بغي أن  خت،  تخدم يف ب_كني  .ملسـ املصطلح ا

تاج إىل أي تعديل — نص ال  ية هذا ا حتلعل  ل  .بق

تخدام  تاج إذÆ أيضا لال سـهل   ملصنفات اآلخرين؟الرمقي أو لكرتوين اإلحت

تاج إىل أي تعديل — سم ال  حيلعل هذا ا  .لق

نف تخدام  مصهل أنت حر يف ا  ي اشرتته؟ محمي حبق املؤلفسـ

تاج إىل أي تعد — سم ال  حيلعل هذا ا  .يللق

يات: إطار يص الرب جمتر  خ

ترب  — يةتعهل  يص اإللكرتو يص حتت الغالف أو عقود الرت نالرتا خ   صاحلة وقابf لإلنفاذ يف ب_ك؟خ

ية حاكم األحق املؤلف يف ب_ك أو  ترشيعوإذا اكن  — تخدامات ئالقضا بعض � سمح  ناءات  سـنص عىل أية ا ب ت ت ثت سـ
بغي أن تدرج  نللربامج احلاسوية دون طلب إذن،   .ذ| يف هذا اإلطارفيب

تخدا ا من دون إذن؟ توìت أو املواد اليت حيق | ا سـما يه ا  حمل

نقطة — ثة لا ثا لا بة ملصطلحات : ل Kتخدام العادل"لنسـ تعامل العادل"أو" سـ� ناءات "أو " لا يدات و� تثا سـي لتق
رشيعاملدرجة يف  تار املصطل"الوطين حلق املؤلف أو احلقوق ا�اورة لتا بغي أن  خت،  تخدم يف ب_كني  .ملسـح ا

نف ملاك عاما؟ بح ا ملصمىت   يص

ثال  — ثال فريديريك شوKن  يض عن  مببغي أن  تع مي  .فنان وطينلتسـن

يا مبوجب حق املؤلف أو احلقوق ا�اورة؟ نف ال يزال  محميف تعرف إذا اكن ا ملص  ك

يدة إلجراء حبث يف ب_ك — مفبغي أن تدرج أية معلومات   .ين

نف خيض تخدام  نك ا مصمىت  سـ هوم ميك يه  بق  ناءات عىل حق املؤلف أو  يدات أو ا مفع  علث نط ت يي سـ تخدام العادل"لتق " سـ�
تعامل العادل"أو   ؟"لا

سم بأمكo وفق األحاكم الواردة يف  — يف هذا ا لقبغي  ي تكي شري . ب_ك ترشيعن بغي أن  تو تعلقة إىل األحاكمخاصة ني مل ا
ية إن وجدت تا نقاط ا Kل ل  :ل

ية؛نفاذ األشخاص ذوي اإلعا ) أ (  حلسـقات ا
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تواز )ب( ترياد ا مل�   يف ظروف خاصة؛يسـ

نفاذ إىل  )ج( نفات"لا ميةملصا  ؛"ليت ا

تعمل عن بعد؛ )د(  لا

تعلمي؛ )ه(  لا

نفات  )و(  تعددة الوسائط؛ملاملصا

تعمل )ز( ل�تفاع Kإلنرتنت لغرض ا  .ن

شخيص؟ما تخدام ا نفات لال سخ ا باية عىل  نظام ا ل املقصود  سـ ملص ن جل  ب

بني — تبغي أن  سخني شخيصلن إذا اكن ا تخدام ا ل لال ناء ماسـ ناء عىل ا سموحا  تث  ب بغي أن  و،سـم ينإذا اكن األمر كذ| 
ناك نظام 8فع الرضائبتبني  بغي. هإذا اكن  يف يمت مجع الرضائب وعىل أي أساس ينو رشح  كأن   .ت

ياك — تعلق  ثال ا نك إسقاط ا بلجو مل بمل  .ميك

تدابري هل ية  نفات  تخدام  نك ا ب  محم مص سـ ية؟ة محلاياميك نولو جا  لتك

نوعا مبوجب  — تحايل  بني إذا اكن ا ممبغي أن  ل ت يةني سوابق القضا رشيع أو ا ئا ل فإذا اكن األمر عىل هذا . يف ب_ك لت
نوع من  ندرج مضن هذا ا رشح ما يه األعامل اليت  بغي أن  نحو،  لا ت ي تل تعدìتن يةيرتتب علهياوماذا  لا سوؤ ل من  . م

نوعا، فإنه من  تحايل  مموإذا مل يكن ا بقةل تعدي عىل حق املؤلف ال تزال  K تعلقة يد ذكر أن القواعد العادية ا مطا ل مل  .ملف

ها آخرون؟كيف ية وذات حقوق  نفات  تخدام  ميلك حتصل عىل إذن ال محم مص  سـ

تاج إىل أي تعديل — سم ال  حيلعل هذا ا  .لق

تعدي؟كيف تك أن تقلص من خطر ا رش ل ميكن  ك  ل

تاج إىل أي تعديل — سم ال  حيلعل هذا ا  .لق

ية موجزة: إطار  جعقامئة مر

 

سم سابعلقا  إنفاذ حق املؤلف: ل ا

ترب �تفاع حبق املؤلف تعدì؟مىت ن   يع

سم وفق األحاكم اخلاصة الواردة يف  — لقبغي تعديل هذا ا رشيعني  .الوطين لتا
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تعدي Kلفعل؟ماذا تعدي عىل حقوقك أو إذا حصل ا يك فعo إذا اكن من املرحج أن يمت ا تعني  ل  ل عل  ي

بغي هل توجد إج — نحو،  تعدي عىل حق املؤلف عرب اإلنرتنت؟ فإذا اكن األمر عىل هذا ا K تعلق ينراءات خاصة  ل ل ت
رشح ذ| تة؟ وما يه . تأن  نبل �تصافقوهل تصدر احملامك يف ب_ك أوامر زجرية مؤ األخرى اليت تقد ا  سـ

 احملامك؟

نة واملق_ — سلع املقر بة  K صوهل يوجد يف ب_ك إجراءات حدودية لل به هبا؟ فإذا اكن األمر عىل هذا لنسـ ملشتة ا
بغي أن تقدم  نحو،  ينا يل �تصالل ية الفكرية عىل احلدودKلواك� أو  صتفا سؤو� عن إنفاذ حقوق ا مللكاإلدارة ا  مل

نواهنا تدابرياءاتكيفية معاجلة هذه �دع عنإدراج معلومات أخرى  وجيوز |. عو ناك موقع . ل وا هوإذا اكن 
توي سأ�، عن  عىل معلومات حيإلكرتوين  يأن تدرج فميكنكملهذه ا  .ه كذ|ل إشارة إ

تعدي عىل حق املؤلف دون اللجوء إىل احملمكة؟ما سوية قضاì ا يارات اليت أمامك  ل يه ا ت  لخل

بح نظام — يات خاصة حىت  يصهل وضع القانون آ سويةل يع ت  ناول ا مجل الزناع يف  يرسا؟ فإذا اكن  وأأكرث رسعة  وأمت
سم احلايلاألمر عىل  بغي أن تذكر ذ| يف ا نحو،  لقهذا ا ي  .نل

 املرفقات

ش — ية  ُتوي املرفق األول عىل قامئة املواقع اإللكرتو ل ن ية َعحي نظامت ا8وية غري احلكو بو وا مب الو ل مل يف ظل يميكن أن وي
يل يغة املعد� ل_ لا نك . لص يةكذ| ميكو سات الو ية للمؤ ناوين املواقع اإللكرتو نإضافة قامئة  س ن ية طبع مثل (ملعن ا

تب الوطين حلق املؤلف  نظامملكا يات، إلدارةا تمو ية وا مجلع امجلا  ).وما إىل ذ|ع

ية حلق املؤلف  — ية لإلدارات الو ثاين عىل قامئة املواقع اإللكرتو توي املرفق ا نو ن ل يغة املعد� ظل يميكن أن وطحي لصيف ا
يل  .لل_

ثالث  — توي املرفق ا بغي أن  لو حي تعلقة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة اليت يكون ملخص للمعاهدات عىل ني ملا8وية ا ل
 .ب_ك عضوا فهيا

نفاذ إىل موقع  — ب_ان األعضاء مع إماكية ا بغي تضمني املرفق الرابع قامئة ا ية برن،  لوإذا اكن ب_ك عضوا يف اتفا ن ل ني ق
بو اإللكرتوين  .ة حمدثةللحصول عىل قامئ http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/berne: يالو

يل حق املؤلف — سخة من اسـQرة الطلب الوطين  توي املرفق الرابع عىل  سجوميكن أن  ن ن، إذا اكنت إماكية لتحي
تاحة يف ب_كاإليداع الطوعي  يل الطوعي حلق املؤلف  مأو ا  .لتسج

 ]ثهناية الويقة[


