
 
 

  

 1 الميثاق األخالقي و آداب المهنة

 
 

 وحدة ضمان الجودة 

DQAU-MSA 

 

 

الميثاق األخالقي و آداب 

 المهنة

 

  
 

 

 

 



 
 

  

 2 الميثاق األخالقي و آداب المهنة

 
 

 وحدة ضمان الجودة 

DQAU-MSA 

 المحتوى:

 
 3 ..................................................................................................................................................... :اإلعداد فريق

 3 .................................................................................................................................................. :المراجعة فريق

 4 .............................................................................................................................................................. :مقدمة

 5 .............................................................................................................................................. الكلية ورسالة رؤية

 5 ......................................................................................................................................................... :الرؤية

 5 ....................................................................................................................................................... :الرسالة

 6 ................................................................................ واآلداب الحديثة للعلوم أكتوبر جامعة-األسنان طب لكلية الحاكمة القيم

 7 .................................................................................................................................................. االخالقى الميثاق

 7 ............................................................................................................ : األسنان طب كلية لطالب األخالقي الميثاق

 8 ........................................................................ .الطالبات و الطلبة مع المعاونة الهيئة و التدريس هيئة أعضاء تعامالت

 8 .............................................................................................................................. التدريس فى المهنة اخالقيات

 8 ................................................................................................ االمتحانات تنظيم و الطالب تقييم فى المهنة أخالقيات

 8 ........................................................................ : العلمية الرسائل على األشراف و التأليف و البحث فى المهنة أخالقيات

 9 ................................................................................................................................. لالداريين األخالقى الميثاق

 9 ...................................................................................... (1 رقم الملحق) األسنان طب مهنة لمزاولة األخالقي الميثاق

 11 ..................................................................................................................................... الفكرية الملكية قانون

 11 ....................................................................................................................................... العلمي البحث اخالقيات

 11 ..................................................................................................................... :الطبيه لالبحاث اسيةاالس القواعد

 13 ......................................................................................................................................................... :المراجع

 14 ............................................................................................................................................... 1 رقم الملحق

 19 .............................................................................................................................................. 1  رقم الملحق

 11 ................................................................................................................. المجاورة والحقوق المؤلف حقوق

 16 .................................................................................................................... " التأليف حقوق و  النسخ ق حقو"

 

 



 
 

  

 3 الميثاق األخالقي و آداب المهنة

 
 

 وحدة ضمان الجودة 

DQAU-MSA 

 فريق اإلعداد:

 م اإلسم الوظيفة
 1 ا.د. نجالء الوكيل  وكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة

 2 ا.د. رحاب فوزي استاذ باثولوجيا الفم

 3 ا.م.د سماح محمد كامل استاذ مساعد بيولوجيا الفم

 

 

 فريق المراجعة:

 م اإلسم الوظيفة
 1 ا.د.هبة شلبي مدير وحدة ضمان الجودة

قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و 

 البحوث

 2 ا.م.د هشام الجابري

 3 ا.م.د شيرين وجدي قائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب
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   كلمة عميد الكلية:

 

إيمانا من كلية طب األسنان جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة و 

اآلداب بأهمية توفير اإلطار العلمي المتميز و المناخ المناسب 

إلعداد خريجين مهرة يطبقون المعايير األخالقية و يلبون 

في المجاالت المختلفة التعليمية و البحثية متطلبات سوق العمل 

طب األسنان رائدة في مجال  و خدمة المجتمع و أن تكون كلية

, قامت كلية طب صحة الفم و األسنان محليا و إقليميا و دوليا

األسنان باصدار دليل الميثاق األخالقي الخاص بها منبثقا من 

  الميثاق األخالقي لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واألداب.

 

 

 

 

 عميد الكلية

 ا.د فاتن كامل 
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 رؤية ورسالة الكلية

 الرؤية:
للتميز  اكلية طب األسنان في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب رائدة في مجال صحة الفم واألسنان، ومركز

 في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، محلياً وإقليمياً ودولياً.

 

Vision of Faculty of Dentistry 
Faculty of Dentistry at October University for Modern Sciences and Arts leading in the 

field of oral health and center of excellence in education, scientific research and 

community services; locally, regionally and internationally. 

 

 الرسالة:
تعليمية للبكالوريوس والدراسات العليا كلية طب األسنان بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب تقدم برامج 

تسهم في إعداد أطباء أسنان ذوي كفاءة عالية يلبون متطلبات سوق العمل ويطبقون المعايير األخالقية، وتقوم 

 بالبحث العلمي، وتشارك في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

Mission of Faculty of Dentistry 

Faculty of Dentistry October University for Modern Sciences and Arts offers 

educational programs for bachelor and graduate studies contribute to the preparation of 

dentists with high efficiency meet the requirements of the job market and apply ethical 

standards, and conduct scientific research and participate in community service. 
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 جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة واآلداب-القيم الحاكمة لكلية طب األسنان

 
القيم الحاكمة تمثل المنطلق األساسي الحاكم للسلوكيات التي تعتبر األساس المتين لكافة التعامالت 

 وتتمثل في:

 األمانة                                                           Honesty 

 التميز                                               Excellency      

 المصداقيةCredibility                                               

                                                  االبتكارInnovation 

                                                      النزاهةIntegrity    

 العمل الجماعيTeam Work                                                    
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 الميثاق األخالقى 

 جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و االداب  –لكلية طب األسنان 

 الميثاق االخالقى 

 مجموعة القيم العليا التى تسعى الكلية الى االلتزام بها لتحقيق رسالتها" ."هو 

و يحدد الميثاق القواعد الواجب توافرها فى سلوك أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم و االداريين و  -

 الطالب 

و و يلزم الميثاق االخالقي أعضاء هيئة التدريس احترام القواعد و النظم األخالقية و المهنية  -

المشاركة االيجابية فى تحقيق أهداف الكلية و رسالتها التربوية ، اضافة على الى تنفيذ التكليفات و 

 انجازها فى الوقت المحدد لها، و التعاون و العمل بروح الفريق الواحد داخل الحرم الجامعى. 

 تضمن : تأخالقيات المهنة 

 الميثاق األخالقي لطالب كلية طب األسنان :

 .االلتزام بالقواعد و القوانين الخاصة باللوائح للحصول على حقوقه و القيام بواجباته 

  .االلتزام بمواعيد المحاضرات و المعامل و العيادات و الحرص على حضور المحاضرات قبل دخول المحاضر بوقت كاف 

 االجزاء التى تبدو غير واضحه أو غير  ار عنالتفاعل مع المحاضر داخل المحاضرة و التزام بالهدوء ، و االحترام و االستفس

 مفهومة.

 .يتعاون و يشارك فى األنشطة المختلفة مع المعيدين 

 المتاحة فى موضوع البحث  االعتماد على النفس فى انجاز و اعداد األبحاث مع االستعانة بالمراجع الحديثة 

 تمع و النهوض به، و مواكبة تطورات العصر. بذل قصارى الجهد و العمل على تنمية الذات للمساهمة فى بناء المج 

 .يسعى لتقديم المساعدة لزمالئه من ذوى االحتياجات الخاصة 

  .يلتزم الطالب بنظافة و سالمة كل ما فى قاعات الدرس و العيادات و المعامل من أجهزة و مقاعد، ز خالفه 

  المواظبة على قراءة الكتب الثقافية الهادفة فى التخصصات حضور الندوات الثقافية و المناظرات العلمية ، و االشتراك فيها و

 المناسبة للدراسة أو الموهبة العلمية و تنمية وصقل المواهب و المهارات الذاتية الرياضية منها و العلمي. 

  م الكتب ، عديلتزم بالقواعد و اللوائح التى تحكم العمل داخل المكتبة ثم اعادة الكتب فى موعدها ،عدم وضع اى عالمه على

 نزع اى ورقة من الكتاب.

 .يحرص على اغالق المحمول قبل دخول المكتبة و قاعة المحاضرات ، يمتنع عن تناول اى أطعمة او مشروبات داخل المكتبة 

  .احترام االختالف و تقبله سواء كان فى المستوى االقتصادى أو فى االنتماء لثقافه فرعية او فى دين 

  و انتقاء موضوعات الحديث. –الحديث  –المظهر و الملبس مراعاه االعتدال فى 

 .احترام أعضاء الجهاز االداري 

 .يبلغ القائمين بالتدريس أو فنى المعمل عند تلف اى من األجهزة المستخدمة 

 .يحافظ على األجهزة ، و تركها كما تم استالمها فى بداية العمل 
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  .يمتنع عن ادخال المشروبات أو المأكوالت داخل العيادات و المعامل 

 .يحافظ على الهدوء داخل العيادة و المعمل 

 .يحترم توجيهات القائمين على التدريس و كذلك فنى المعمل و هيئة التمريض بالعيادات 

 :تعامالت أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة مع الطلبة و الطالبات

 م بالوقار و السكينة و المظهر الالئق.االتسا 

 .التزام العدل فى التعامل مع الطالب ووضع التقييمات 

  التمسك بالحيدة و عدم التميز بين الطالب بغض النظر عن اختالف االديان و االعراق 

 .التحلى بالعفو و الصبر و طهارة اليد و نقاء النفس 

 صة وقت الحاجة اليها.حماية خصوصيات الطالب و اسداء النصيحة المخل 

 .بذل أقصى جهد فى سبيل تحقيق األهداف التعليمية و التربوية للكلية 

 .العمل على ان يكون قدوة حسنة و نموذجا يحتذى به فى تصرفاته و اخالقه و عمله 

 .الحفاظ على كرامة الطالب و احترام ارائهم 

 

 اخالقيات المهنة فى التدريس 

  تدريسها بطريقة علمية حديثة.اتقان المادة العلمية و طرق 

 .االستخدام المتنوع للوسائل و األدوات التعليمية و حسن توظيفها 

 .تنمية مهارات التفكير و االبتكار لدى الطالب ، و تشجيعهم على التفكير المستقل و احترام رأيهم 

 .تشجيع الطالب على المشاركة الفعالة من خالل المناقشة وفق أصول الحوار البناء 

 لتوجيه السليم للطالب بشأن مصادر المعرفة و المعلومات المختلفة و المراجع التى تساعدهم على التحصيل الدراسى بكفاءة ا

 و فاعلية.

 .االمتناع عن اعطاء الدروس الخصوصية تحت اى مسمى بأجر 

 

 أخالقيات المهنة فى تقييم الطالب و تنظيم االمتحانات 
 ب مع افادتهم بنتائج التقييم لالستفادة منها فى تصحيح المسار.التقييم المستمر و الدورى للطال 

 .العدل و الجودة فى تصميم المتحان ليكون متماشيا مع ما يتم تدريسه و ما يتم تحصيله 

 .التميز بين مستويات الطالب المختلفة 

 طالب عدل و الكفاءة فى تعليم الاالمتناع عن التنويه عن االسئلة التى ستأتى فى االمتحان ألن ذلك يتعارض مع تحقيق ال

 بجدية.

 .تحقيق النظام و االنضباط فى جلسات االمتحان 

 أخالقيات المهنة فى البحث و التأليف و األشراف على الرسائل العلمية :
 .توافق أبحاث عضو هيئة التدريس مع الخطة البحثية للكلية 

 ى اساسى بحكم وظيفتة.توجية البحوث لما يفيد المجتمع و االنسانية كالتزام اخالق 

  احترام الملكية الفكرية لألخرين حيث يتم اتباع االجراءات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمؤلفات العلمية

 للسادة أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم.
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 .يجب ان يكون مقدار االقتباس من المصدر محددا وواضحا و مفهوما بدون اى لبس أو غموض 

 .توضيح ادوار المشتركين فى البحوث بدقة و االبتعاد عن وضع األسماء للمجاملة أو للمعاونة 

 .التحكيم الدقيق و العادل للبحوث سواء التى يشرف عليها عضو هيئة التدريس او التى يدعى لالشتراك فى الحكم عليها 

  البحث أو فى جلسات المناقشة العلنية للرسائل ، بطريقة عدم ابتزاز او اذالل او اهانة الطالب و تسفيه قدراته سواء أثناء

 تخل بمسؤليته الخلقية ازاء المساهمة فى النمو المعرفي و الخلقي السليم للطالب.

 الميثاق األخالقى لالداريين 
 .االدارى يجب ان يكون حسن السمعه متحليا بألخالق الحميدة 

 .متفن فى عمله 

 .متعاون مع زمالئه 

 ضغوط العمل و اعالء روح االنتماء للكلية. قادر على تحمل 

 .يحافظ على البيئة و نظافة المكان 

 .يبتعد عن السلوكيات الذميمة مثل السرقة و الرشوة و المحسوبية و الغش 

  يتعرض الموظف الذى يقوم بالكشف عن معلومات يعلم بسريتها أو استخدامها دون االلتزام بقوانينها للتحويل للشئون

 القانونية.

  على الطبيب و جميع العاملين فى المجال الطبى االلتزام بالمحافظة على سرية كافة التقارير الطبية و معلومات

 المريض التى تخزن بالحاسب االلى.

 .يلتزم موظفو المكتبة بالضوابط الخاصة بحماية حقوق الفكرية و يقوموا باعالنها فى أماكن واضحة للطالب 

(1الملحق رقم )مهنة طب األسنان  الميثاق األخالقي لمزاولة  
  على طبيب االسنان ان يراعى الدقة و األمانة فى جميع تصرفاتة بما يتفق مع أخالقياته و اخالقيات المهنة و أن يمتنع

 عن اى عمل يتنافى معها.

  تجريح باعمال او ان يعامل زمالئة معاملة قائمة على الثقة و االحترام و ان يراعي واجب الزمالة و ان يمتنع عن كل

 مهارة زمالئه.

 :يحظر على طبيب األسنان 

 التعاون مع ادعاء الطب او مساعدتهم فى عالج المرضى فى ايه صورة او التستر عليهم. -

 االستعانة بالوسطاء فى جلب الزبائن سواء كان ذلك باجر او بدون اجر. -

 العمل على ترويج األدوية و العقاقير و مختلف انواع العالج. -

 ماح باستعاره اسمه الغراض تجارية فى أى شكل من األشكال.الس -

 السماح للفنيين التابعين له بأخذ المقاسات للمريض فى عيادتة أو معمله. -

  على طبيب األسنان أن يحترم تخصصه الطبى اذ ان االختصاصات الطبية متعددة و متنوعة فيجب أن يقوم

 التخصص.باحاله المشكالت الطبية المعقدة الى ذوى 

  يجب ان يعد طبيب األسنان سجال يدون فيه وصف الحاالت التى يتولى عالجها و نتيجة العالج و ان يحتفظ

 بهذا السجل لمدة ال تقل عن سنتين بعد انتهاء العالج.

  لها ان يفشيه الى كائن االال يجوز لطبيب االسنان الذى اؤتمن على سر بحكم مهنته او علم به اثناء ممارسته 

 األحوال المصرح بها قانونا  في
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 قانون الملكية الفكرية
  من حق كل مستخدم للمكتبة يرغب فى طباعة معلومات من اوعية المعلومات الخاصة بالمكتبة طباعة أوراق من الكتب

من إجمالى محتوى الكتاب ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لمخالفة التعدى على  %٠١وأوعية المعلومات اليزيد عن 

 . الملكية الفكرية الواردة بالقانون المصرى الحقوق

  للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية يجب تجنب السرقة العلمية او االنتحال و ذلك عن طريق ذكر المراجع المستخدمة و

 جميع مصادر المواد األولية او الثانوية المنشورة او غير المنشورة لمؤلفين آخرين او مؤسسات اخرى غير الباحث

 (2الملحق رقم )
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 خالقيات البحث العلميأ
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 القواعد االساسية لالبحاث الطبيه:
يجب ان تخضع كل االختبارات و التجارب التي تجرى على االنسان و الحيوان للقواعد االرشادية التابعة  -

 للجنة اخالقيات البحث العلمي.

 االنسان:في حالة اجراء البحث على  -

 .يجب اختيار موضوع البحث بحيث يكون له قيمة كبيرة تعود على المجتمع و اضرار محدوده 

 .يجب المحافظة على حياة و صحة و خصوصية وكرامة المرضى او المتطوعين الجراء البحث 

  .يجب اخذ موافقة كتابية من المريض او المتطوع موضع البحث اذا كان بالغ و صحيح ذهنيا 

 الشخص موضع البحث طفل او متاخر ذهنيا يجب اخذ الموافقة المكتوبة من الشخص المسؤول  اذه كان

 عن المريض.

  يجب استبعاد االطفال الجراء اي ابحاث عليهم اال في حاالت استثنائية كان يكون المرض موضع

 البحث ال يصيب اال االطفال.

    يجب توضيح الفوائد و االضرار المتوقعه من البحث للشخص موضع البحث بحيث يجب ان تفوق

 الفوائد المرجوة منه االضرار الناتجه عنه.

 .يجب انهاء التجربة البحثية فورا في حالة حدوث تطورات غير متوقعه اثناء التجربة 

خالقية في اعاشة و تغذية الحيوان وانهاء حياته في حالة اجراء البحث على الحيوان يجب مراعاة القواعد اال -

 في اخر التجربة باتباع وسائل الموت الرحيم.

 في نهاية التجربة البحثية يجب نشر النتائج بدقة و امانه ايا كانت سلبيه او ايجابيه. -

المستخدمة  اجعللحفاظ على حقوق الملكية الفكرية يجب تجنب السرقة العلمية او االنتحال عن طريق ذكر المر -

و جميع مصادر المواد االولية او الثانوية المنشورة او غير المنشورة لمؤلفين اخرين او مؤسسات اخرى غير 

 الباحث.
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 قسم أبو قراط -

 للطب األسالمياألول المي ميثاق المؤتمر  الع -

 0206الميثاق األخالقى المهني للجمعية األمريكية لطب األسنان -
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المؤلف والحقوق المجاورةحقوق   
 :831مادة  

 ن كل منها: ية المعنى الوارد قريكون للمصطلحات التاليق احكام هذا القانون، يفى تطب 

و ته أير عنه أو أهميقة التعبيـ المصنف: كل عمل مبتكر أدبى أو فنى أو علمى أيا كان نوعه أو طر 1

 الغرض من تصنيفه. 

 سبغ االصالة على المصنف. يـ االبتكار: الطابع اإلبداعى الذى  1

ه عند ينسب اليذكر اسمه عليه أو يبتكر المصنف، وبعد مؤلفا للمصنف من يـ المؤلف الشخص الذى  3

 ل على غير ذلك. يقم الدلينشره باعتباره مؤلفا له ما لم 

ر بشرط اال يقوم شك فى معرفة حقيقة ويعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعا

شخصه، فاذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أم اعتباريا ممثال 

 تم التعرف على حقيقة شخص المؤلف. يللمؤلف فى مباشرة حقوقه الى ان 

كفل تيتبارى عى أو اعيه شخص طبيضعه اكثر من مؤلف بتوجي: المصنف الذى ماعىـ المصنف الج 4

ه هذا الشخص يه فى الهدف العام الذى قصد الين فيندمح عمل المؤلفيبنشره باسمه وتحت ادارته، و

 زه على حدة. ييل فصل عمل كل مؤلف وتميستحيث يبح

شترك فى وضعه اكثر ية، ويـ المصنف المشترك: المصنف الذى ال يندرج ضمن المصنفات الجماع 5

 كل منهم فيه أو لم يمكن. من شخص سواء أمكن فصل نصيب 

 ستمد اصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات يـ المصنف المشتق: المصنف الذى  6

مدة  ة او التى تنقضىية بدايـ الملك العام: الملك الذى تؤول اليه جميع المصنفات المستبعدة من الحما 7

 ة عليها طبقا الحكام هذا الكتاب. يحماية الحقوق المال

قة أو فى اى شكل بما فى ذلك يـ النسخ : استحداث صورة او اكثر مطابقة لالصل من مصنف بأية طر 8

 ن االلكترونى الدائم او الوقتى للمصنف. يالتخز

بموافقة  وتكون اتاحة المصنف للجمهور. ـ النشر: اى عمل من شأنه اتاحة المصنف للجمهور  9

 المؤلف او مالك حقوقه.

 :983مادة  

الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها المصريين واالجانب من االشخاص تشمل  
الطبيعيين واالعتباريين الذين ينتمون الى احدى الدول االعضاء فى منظمة التجارة العالمية ومن فى 

 حكمهم 
 ويعتبر فى حكم رعايا الدول االعضاء 
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 )أ( بالنسبة لحق المؤلف:

تنشر مصنفاتهم الول مرة احدى الدول االعضاء فى المنظمة او تنظر فى احدى ـ المؤلفون الذين  1

الدول غير االعضاء واحدى الدول االعضاء فى آن واحد ويعتبر المصنف منشورا فى ان واحد فى عدة 
 دول اذا ظهر فى دولتين او اكثر خالل ثالثين ىوما من تاريخ نشره ألول مرة. 

رحى موسيقى او سينمائى واداء مصنف موسيقى والقراءة العلنية وال يعتد نشرا تمثيل مصنف مس
لمصنف ادبى والنقل السلكى او اذاعة المصنفات االدبية والفنية وعرض مصنف فنى وتنفيذ مصنف 

 معمارى. 

 :048مادة  

تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم األدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات  
 االتية: 

 ـ الكتب والكتىبات والمقاالت والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .  1

 ـ برامج الحاسب اآللى.  1

 ـ قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب االلى او من غيره.  3

 لة. ـ المحاضرات والخطب والمواعظ واية مصنفات شفوية اخرى اذا كانت مسج 4

 :088مادة  

ال تشمل الحماية مجرد االفكار واالجراءات واساليب العمل وطرق التشغيل والمفاهيم والمبادىء  
 واالكتشافات والبيانات ولو كان معبرا عنها او موصوفة او موضحة او مدرجة فى مصنف. 

تتمتع مجموعات ما تقدم بالحماية اذا تميز جمعها باالبتكار فى الترتيب والعرض او باى  ومع ذلك
 مجهود شخصى جدير بالحماية. 

 :038مادة  

يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ،  
 وتشمل هذه الحقوق ما يلى: 

 أوال: الحق فى اتاحة المصنف للجمهور الول مرة 
 ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه. 

ثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديال يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له وال يعد التعديل فى مجال 
اساء بعمله لسمعة الترجمة اعتداء اال اذا اغفل المترجم االشارة الى مواطن الحذف او التغيير او 

 المؤلف ومكانته. 

 مادة :008مادة  

للمؤلف وحده ـ اذا طرأت اسباب جدية ـ ان يطلب من المحكمة االبتدائية بمنع طرح مصنفه للتداول  
أو بسحبه من التداول أو إلدخال تعديالت جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق االستغالل المالي ويلزم 

يعوض مقدما من آلت إليه حقوق االستغالل المالي تعويضا عادال يدفع في المؤلف في هذه الحالة أن 
 غضون أجل تحدده المحكمة وإال زال كل أثر للحكم.
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 :048مادة  

يقع باطال بطالنا مطلقا كل تصرف يرد على اى من الحقوق االدبية المنصوص عليها فى المادتين  

 ( من هذا القانون. 144( ، )143)

 048: 

( من هذا 144( و)143وزارة المختصة الحقوق األدبية المنصوص عليها فى المادتين )تباشر ال 

الكتاب فى حالة عدم وجود وارث او موصى له، وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة 
 فيه. 

 :048مادة  

فه بأي الل لمصنيتمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق اسئثارى فى الترخيص او المنع الى استغ 
وجه من الوجوه وبخاصة عن طريق النسخ أو البث اإلذاعي أو إعادة البث اإلذاعي أو األداء العلني أو 
التوصيل العلني، أو الترجمة أو التحوير أو التأجير أو اإلعارة أو اإلتاحة للجمهور، بما في ذلك إتاحته 

و شبكات المعلومات او شبكات االتصاالت عبر أجهزة الحاسب اآللي أو من خالل شبكات اإلنترنت أ
 وغيرها من الوسائل. 

وال ينطبق الحق االستئثارى فى التأجير على برامج الحاسب االلى اذا لم تكن هى المحل االساسى 
للتأجير وال على تأجير المصنفات السمعية البصرية متى كان ال يؤدى الى انتشار نسخها على نحو 

 لحق االسئثارى المشار اليه. يلحق ضررا ماديا بصاحب ا
كما يتمتع المؤلف وخلفه من بعده بالحق فى تتبع اعمال التصرف فى النسخة االصلية لمصنفه، والذى 

يخوله الحصول على نسبة مئوية معينة ال تجاوز عشرة فى المائة من الزيادة التى تحققت من كل عملية 
 تصرف فى هذه النسخة. 

الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمى وفقا الحكام ويستنفد حق المؤلف فى منع 
 هذا القانون اذا قام باستغالله وتسويقه فى اية دولة او رخص للغير بذلك. 

 :018مادة  

تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه الى لغة اجنبية اخرى فى ترجمة ذلك المصنف الى  
اللغة العربية اذا لم يباشر المؤلف او المترجم هذا الحق بنفسه او بواسطة غيره فى مدى ثالث سنوات 

 من تاريخ اول نشر للمصنف االصلى او المترجم. 

 :098مادة  

 للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوقه المالية المبينة فى هذا القانون.  
ويشترط النعقاد التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون 

 محال للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة االستغالل ومكانه. 
عنه صراحة من حقوق مالية وال يعد ترخيصه باستغالل احد هذه ويكون المؤلف مالكا لكل ما لم يتنازل 

 الحقوق ترخيصا منه باستغالل اى حق مالى اخر يتمتع به على المصنف نفسه. 
ومع عدم االخالل بحقوق المؤلف االدبية المنصوص عليها فى هذا القانون يمتنع عليه القيام باى عمل 

 من شأنه تعطيل استغالل الحق محل التصرف. 
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 :484مادة  

للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدى او العينى الذى يراه عادال نظير نقل حق او اكثر من حقوق  
االستغالل المالى لمصنفه الى الغير على اساس مشاركة نسبية فى اإليراد الناتج من االستغالل، كما 

 يجوز له التعاقد على اساس مبلغ جزافى او بالجمع بين االساسين. 

 :884ة ماد 

( من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح 151اذا تبين أن االتفاق المشار إليه في المادة ) 

كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة االبتدائية بطلب إعادة 
 ضرار به. النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم اإل

 :284مادة  

ال يترتب على تصرف المؤلف فى النسخة االصلية من مصنفه ايا كان نوع هذا التصرف نقل حقوقه  
 المالية. 

ومع ذلك ال يجوز الزام المتصرف اليه بان يمكن المؤلف من نسخ او نقل او عرض النسخة االصلية 
 وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك. 

 :384مادة  

 اطال بطالنا مطلقا كل تصرف للمؤلف فى مجموع انتاجه الفكرى المستقبلى. يقع ب 

 :084مادة  

يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور او المتاح للتداول من مصنفاتهم وال يجوز  
 الحجز على المصنفات التى يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت ان ارادته كانت قد انصرفت الى

 نشرها قبل وفاته. 

 :984مادة  

تنطبق االحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقا لهذا القانون على اصحاب الحقوق  
 المجاورة. 

 :484مادة  

تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها فى هذا القانون مدة حياته ولمدة خمسين سنة تبدأ من  
 تاريخ وفاة المؤلف. 

 :884مادة  

تحمى الحقوق المالية لمؤلفى المصنفات عليها فى هذا القانون مدة حياته لمدة خمسين سنة تبدأ من  
 وفاة آخر من بقى حيا منهم. 

 :484مادة  

يجوز الى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحه ترخيصا شخصيا للنسخ او الترجمة أو بهما  
القانون، وذلك دون إذن المؤلف ولألغراض المبينة في الفقرة  معا ألي مصنف محمي طبقا ألحكام هذا

التالية نظير سدسد تعويض عادل للمؤلف أو خلفه، وبشرط أال يتعارض هذا الترخيص مع االستغالل 
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 العادي للمصنف، أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو ألصحاب حق المؤلف. 
بب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له والغراض الوفاء ويكون اصدار الترخيص بقرار مس

 باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته. 
وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون حاالت وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما ال يتجاوز 

 الف جنيه عن كل مصنف. 

 :884مادة  

مع عدم االخالل بحقوق المؤلف االدبية طبقا الحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان  
 يمنع الغير من القيام باى عمل من االعمال االتية: 

أوالً: اداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى او بطالب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم 
 باشر او غير مباشر. بدون تحصيل مقابل مالى م

عمل نسخة وحيدة من المصنف الستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط أال يخل هذا النسخ  -ثانياً 
باالستغالل العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق 

 من القيام بدون إذنه بأي من المؤلف، ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير 

 :384مادة  

تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا الحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق  
 المجاورة. 

 :084مادة  

اذا اشترك اكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث ال يمكن فصل نصيب كل منهم فى العمل  
 فين للمصنف بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤل

 وفى هذه الحالة ال يجوز الحدهم االنفراد بمباشرة حقوق المؤلف اال باتفاق مكتوب بينهم. 
فإذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن. كان لكل منهم الحق فى استغالل 

ى حدة، بشرط اال يضر ذلك باستغالل المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على الجزء الذى ساهم به عل
 غير ذلك. 

 ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف. 
واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام او خاص، يؤول نصيبه الى باقى الشركاء او خلفهم، ما 

 على غير ذلك.  لم يتفق كتابة

 :484مادة  

يكون للشخص الطبيعى او االعتبارى الذى وجه الى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى  
 مباشرة حقوق المؤلف علىه. 

 :484مادة  

يعتبر مؤلف المصنفات التى ال تحمل اسم المؤلف او التى تحمل اسما مستعارا مفوضا للناشر لها فى  
المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيال اخر او يعلن عن شخصه  مباشرة الحقوق
 ويثبت صفته.  
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 :489مادة  

 التمنع الحماية الغير من القيام باألعمال اآلتية:  

األنشطة غير التجارية واالستخدام بغرض اإلكثار الشخصى لناتج مادة اإلكثار بواسطة المزارع  -1

 الخاصة.  على أرض فى حيازته

 األنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمى.  -1

 أنشطة التربية والتهجين واالنتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط أصناف جديدة.  -3

 األنشطة التى تتعلق بأغراض التعليم والتدريب.  -4

األولية والوسيطة  أنشطة االستخدام واالستغالل التجارى واالستهالك لمادة المحصول والمواد -5

والمنتجات النهائية التي تصنع أو تستخرج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواء تمثلت 
 مادة المحصول فى هيئة نبات كامل أو كانت جزءا منه. 
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" حقوق التأليفو حقوق النسخ "  

، ولذلك فهو السائد في البالد سكسوني-األنجلو القانون مصطلح "حقوق النسخ" يعود في أصله إلى1

 أو حقه في العزو وهو ال يقيم اعتباراً خاصاً لحقوق المؤلف في .الواليات المتحدة مثل باإلنجليزية الناطقة

عدم تشويه أو تغيير عمله، ألن قانون حقوق النسخ في تلك البلدان نشأ وتطور بضغط من الناشرين وليس من 

 .المؤلفين

 

أما ما يقابل حقوق النسخ في التراث القانوني األوروبي )وخصوصاً الفرنسي(، فيسمى بحقوق التأليف أو 

ية حقوق المؤلف في أن ينسب عمله إليه ( ، ويعكس حرصاً على حماdroit d'auteur ")"حقوق المؤلفين

 .Moral Rights )"وأن ال يستغل بغير إذنه )"حقوق أخالقية

 

ولم تنضم  أوروبا قد نشأت في—وهي االتفاقية الدولية الرئيسية المعنية بحقوق النسخ  ,معاهدة بيرن وألن

تفاقيات تحتم على الدول المتعاهدة احترام حقوق إليها الواليات المتحدة إال في وقت متأخر، فإن تلك اال

وقد رفضت الواليات المتحدة عند انضمامها لمعاهدة بيرن أن تعدل  .(العزو المؤلفين األخالقية )مثل حق

الحقوق األخالقية، بحجة أن تلك الحقوق محمية أصالً في القانون األمريكي  قانون حقوق النسخ لديها ليشمل

 .بطرق أخرى

 

 مجال الحماية:

كان مفهوم حقوق النسخ أو التأليف في بداياته معنياً بحماية حقوق مؤلفي األعمال األدبية والفكرية )أي حقوق 

تعطي حقوق النسخ في األعمال الموسيقية الكتّاب(، لكنه اآلن يستوعب مجاالت أخرى واسعة. فمعظم الدول 

المعمارية )من  األعمالمن رسوم ونحوت، و الفنون الجميلة والدرامية والسينمائية والفوتوغرافية، وكذلك

 .الجانب الفني أو الجمالي فقط(، وبرامج الكمبيوتر وتصاميم األزياء

من أهم مبادئ حقوق النسخ أنها ال تحمي األفكار وإنما تحمي تعبير المؤلف عن األفكار. فمثالً لو اكتشف 

شرح فيه ألف مقاالً أو كتاباً يأحدهم نظرية فيزيائية، فإنه ال يستطيع أن يخضع النظرية لحقوق النسخ، لكن لو 

 .النظرية، فإن نص المقال أو الكتاب يصبح خاضعاً لحقوق النسخ

ويزداد األمر تعقيداً في مسألة الصور والرسوم. فمثالً خلق نسخة طبق األصل من صورة فوتوغرافية لمنظر 

مثالً أو من خالل إعادة التحميض( هو خرق لحقوق النسخ، لكن محاولة  ماسح ضوئي معين )عن طريق

يم ر جهداً لتصمتصوير نفس المشهد من قبل شخص آخر ليس خرقاً لحقوق النسخ. لكن عندما يبذل المصو

المشهد بنفسه )كاختيار كمية الضوء ولون الخلفية وترتيب أجزاء المشهد(، فإن محاولة مصور آخر أن يصنع 

 .مشهداً مشابهاً ويصوره بنفسه قد يصبح خرقاً لحقوق النسخ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%B3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%B3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AD_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AD_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
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ة طريق وكذلك ال تحمي حقوق النسخ الجوانب العملية أو العلمية وإنما تحمي الجانب الفني أو الجمالي، أو

التعبير. وتأتي أهمية ذلك في مجال برامج الكمبيوتر والهندسة المعمارية والتصنيع. لو اخترع مهندس جهازاً 

، ولكن لو قام بتصنيع (براءة االختراع ما فال يمكنه يحمي اختراعه بحقوق النسخ )وإنما عليه أن يلجأ إلى

اختراعه بشكل ما، فإن الجوانب الجمالية التي ال عالقة لها بعمل الجهاز قد تخضع لحقوق النسخ. أيضاً لو 

ال تخضع لحقوق النسخ وال يمكنه الحصول على حقوق  الخوارزمية ، فإنمعالج نصوص كتب أحدهم برنامج

في برامج معالجات النصوص عموماً، لكن التصميم العام واختيار األلوان وغيرها من األمور التي  النسخ

 .تخضع للذوق الشخصي وما شابه قد تصبح محمية بحقوق النسخ

 

 الحقوق الحصرية:

 :من الحقوق الحصرية هي

العمل، وإنما يكفي لخرق وهو ال يقتصر على إعادة نسخ أو إنتاج كامل  :(حق النسخ أو حق إعادة اإلنتاج

هذا الحق نسخ أو اقتباس جزء صغير جداً من العمل في بعض األحيان )مثل صفحة من كتاب أو مشهد من 

 .االستخدام العادل فيلم(. في القانون األمريكي يسمح بنسخ جزء من العمل تحت ضوابط معينة ضمن مفهوم

ويعني ذلك إنتاج عمل جديد مبني على العمل، مثل تحويل رواية إلى فيلم، أو  :حق االشتقاق أو حق التكييف

أو تجميع اقتباسات من أعمال مختلفة ووضعها في ترجمة كتاب، أو تحويل كتاب مقرووء إلى كتاب مسموع، 

 عمل واحد، أو استخدام شخصيات من رواية في تأليف رواية جديدة

مثل عزف عمل موسيقي أمام الجمهور، أو عرض مسرحية، وتدخل  :(performance right) حق التمثيل

 ضمنه حقوق البث

 مثل عرض فيلم أمام الجمهور :حق العرض

 أي بيع نسخ من العمل بشكل تجاري أو توزيعها على العامة بشكل غير تجاري التوزيع: أو حق النشر

وتعني حق المؤلف في أن يوضع اسمه على العمل، وأن ال ينسب العمل  الحقوق األخالقية أو حقوق التأليف:

ة نين الملكيإلى مؤلف آخر، وأن ال يتعرض العمل للتشويه أو التغيير. وهو من العالمات الفارقة بين قوا

الفكرية األوروبية ونظيرتها األمريكية، إذ ال تعترف الحكومة األمريكية بمثل هذه الحقوق ضمن قانون حقوق 

النسخ إال في مجال الصور والرسوم، ولكن القانون األمريكي يحمي هذه الحقوق من خالل قوانين أخرى 

 .كقوانين المنافسة التجارية

من مستخدمي العمل، كأن يحصل مؤلف أغنية  (royalties) الرسوم جمعيستطيع مالك حقوق النسخ أن ي

على رسوم من محطات اإلذاعة مقابل بثها ألغنيته. ويمكن لمالك حقوق النسخ أن يبيع الحقوق كاملةً لشخص 

، أو أن يهدي أو يبيع الرسوم التي يحصل عليها من هذه الحقوق إلى (شركة آخر )قد يكون الشخص اآلخر

شخص آخر. لكن يمكنه أيضاً أن يبيع الحقوق أو يعطيها لآلخرين بشكل مجزء، وتسمى في هذه 

أو ترخيص. وتكون الرخصة إما حصرية أو غير حصرية. فيعطي مثالً لشخص ما رخصة  رخصة الحالة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
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رخصة عرض، ولشخص ثالث رخصة توزيع. في كثيٍر من األحيان ال يمكن سحب  اشتقاق، ولشخص آخر

 .الرخصة الحصرية إال تحت شروط معينة

 

 لخرق أو التعدي على حقوق النسخ:

 ً  .(infringement) أو التجاوز التعدي وفي العادة ما يسمى التعدي على حقوق النسخ بالخرق، ويسمى أيضا

إلى القضاء المدني في األغلب، فإما أن يمنع القضاء الشخص المتعدي من وتتم معالجة الخرق باللجوء 

مواصلة المخالفة، أو أن يفرض عليه تعويضات مالية يؤديها إلى صاحب الحقوق، أو االثنين معاً. في السنين 

األخيرة تمت إضافة العقوبات الجنائية إلى قانون حقوق النسخ بضغط أساسي من شركات تسجيل الموسيقى 

ولكن العقوبات الجنائية ال تفرض في العادة إال في حاالت  .اإلنترنت نظراً النتشار ظاهرة تبادل الملفات عبر

 .عدد كبير من الناسالنسخ التي تتم على نطاق واسع بهدف التوزيع على 

ويشترط في الخرق أو التعدي حصول نوع من النسخ الفعلي، بمعنى لو وصل شخصان إلى نفس التعبير 

بشكل مستقل، فلن يوجد خرق ما دام ليس هناك ما يثبت أن أحدهما رأى عمل الشخص اآلخر. ولكن هذا ال 

ر مرخصة من برنامج كمبيوتر دون علم يعني اشتراط النية أو العلم لحدوث التجاوز، فاستعمال نسخة غي

بمخالفتها لحقوق النسخ ال يعني بالضرورة حصانة المستخدم من التبعات القانونية. يوجد في القانون 

األمريكي مفهوم "المتعدي البريء،" لكنه ال ينطبق إال في حال أهمل صاحب العمل وضع إخطار بحقوق 

 .النسخ على أعماله

مالً لحدوث خرق، فطباعة فصل أو حتى صفحة من كتاب بدون إذن صاحب الحق وال يشترط نسخ العمل كا

يعدّ خرقاً في أغلب األحيان، وكذلك عرض مقطع من فيلم. كما أن القيام بعمل ما بناًء على عمل آخر قد يكون 

رها، أو من األمثلة على االشتقاق أخذ صور ثابتة من فيلم ونش .(derivation) خرقاً، ويسمى ذلك باالشتقاق

تحويل رواية إلى مسرحية، أو ترجمة كتاب من لغة إلى أخرى، أو استخدام شخصيات من رواية في كتابة 

 .رواية أخرى. أيضاً القيام بعمل مشابه للعمل األصلي بشكل كبير قد يشكل تعدياً على حقوق النسخ

 

 مدة حقوق النسخ:

 .منظمة التجارة العالمية توحيد المدة من خالل اتفاقيات تتفاوت المدة حسب الدولة، ولكن االتجاه العام هو إلى

 ً تنص االتفاقيات على أن ال تقل مدة الحماية في الدول األعضاء عن حياة المؤلف وخمسين عاماً بعدها،  حاليا

 ً  .والمدة األكثر شيوعاً هي حياة المؤلف مع سبعين عاما

م أو بعده(،  1791في القانون األمريكي، تتفاوت مدة الحقوق حسب الفترة التي أنتج فيها العمل )أي قبل عام 

ال الجديدة تخضع لحياة المؤلف وسبعين عاماً. إذا كانت حقوق النسخ مملوكة لشركة أو كان ولكن األعم

 .عاماً بعد اإلنتاج، أيهما أقل 121عاماً بعد النشر أو  79المؤلف مجهوالً تصبح المدة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
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فتصبح في متناول استخدام الجميع. وبعد  الملكية العامة األعمال التي تنتهي مدة حمايتها تدخل ضمن ما يسمى

إلى صاحب العمل حين إعادة  العزو دخول العمل في الملكية العامة، ال يشترط قانون حقوق النسخ األمريكي

الحماية حفاظاً على حتى بعد انتهاء مدة  العزو استخدام العمل، أما القوانين األوروبية فتنصح باالستمرار في

 ."حقوق المؤلف

 التراخيص الحرة:

نتيجة تزايد حقوق الطبع واألجور المتقاضاة عنها في الواليات المتحدة نشطت حركات تدعو إلتاحة 

المعرفة للجميع عن طريق وضع األعمال اإلبداعية تحت رخص تسمح بحرية االستخدام غير التجاري أهم 

 .التشارك اإلبداعي ومؤخرا ظهرت منظمة رخصة جنو للوثائق الحرة صاحبة جنو هذه المنظمات تدعى

 

نسخ والتأليف في إطار إحترامها لحقوق الملكية * وتلتزم مكتبة جامعة العلوم الحديثة واآلداب بكافة حقوق ال

 الفكرية .
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