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مقدمة

اأخالق واآداب املهنة مو�صوع له مذاق خا�س فهو ل يتعلق باجلوانب الفنية فى عملك واإمنا بالأ�صا�س 
الأخالقى لهذا العمل، وبالتاىل فهو ل يخاطب العقل فقط واإمنا يخاطب اأي�صًا ال�صمري والوجدان. وعلى 

ذلك فهو نوع من حوار النف�س قبل اأن يكون حوار مع الآخرين.
هذا الدليل - بني يديك – ت�صتطيع قراءته وحدك وتاأمل اأفكاره والدخول فى حوار مع نف�صك حول 
ما يثريه من ت�صاوؤلت وبالتايل التو�صل اإىل ا�صتخال�س النتائج واإ�صدار الأحكام مبفردك. ومع ذلك فاإن 
اإىل  وال�صتماع  الراأى  تبادل  فلغر�س  ل�صئ  يكن  مل  اإن  بالتاأكيد،  فائدة  اأكرث  �صتكون  اآخرين  مع  امل�صاركة 

الآخرين والتعر�س لنتقاداتهم فذلك يرثى جتربة التعلم بال حدود.
ل  كما  واملحظورات،  بامل�صموحات  قائمة  اأو  الواجبة  الأخالقية  بالقواعد  قائمة  الدليل  هذا  لي�س 
يق�صد اأن يكون ميثاقًا اأخالقيًا يت�صمن الإجابات على كل الت�صاوؤلت. لي�س هذا كله واإمنا هو اإطار مرجعى 
ن�صتهدى به فى مناق�صة ق�صايانا الأخالقية، وفى التو�صل اإىل املبادئ والقواعد الواجبة التباع، كما اأنه 

اأداة لتنمية القدرة على اإ�صدار الأحكام الأخالقية فى مواجهة خمتلف املواقف العملية.
ومن اأهم املع�صالت ال�صائعة هو ال�صراع بني احلب والواجب، ال�صراع بني ال�صدق والولء، ال�صراع بني 
الطويل  الأجل  مقت�صيات  بني  ال�صراع  املوؤ�ص�صة،  وم�صلحة  الفرد  م�صلحة  بني  ال�صراع  والرحمة،  العدل 

و�صغوط الأجل الق�صري، ال�صراع بني دميقراطية القرار وبني القتناع ال�صخ�صى بقرار خمالف.

ماذا ن�صتفيد عمومًا من اللتزام باأخالقيات العمل؟

بتكافوؤ ♦♦ النا�س  ويتمتع  العادلة،  غري  املمار�صات  تقل  حيث  عامة،  ب�صفة  املجتمع  حت�صني  يف  ي�صهم 
الفر�س، ويجنى كل امرئ ثمرة جهده، اأو يلقى جزاء تق�صريه، وت�صند الأعمال لالأكرث كفاءة وعلمًا، 
وتوجه املوارد ملا هو اأنفع، ون�صيق اخلناق على املحتالني والنتهازيني والطفيليني، وتت�صع الفر�س اأمام 

املجتهدين. كل هذا وغريه يتحقق اإذا التزم اجلميع بالأخالق.
يدعم الر�صا وال�صتقرار الجتماعيني بني غالبية النا�س، حيث يح�صل كل ذى حق على حقه وي�صود ♦♦

العدل فى التعامالت والعقود والإ�صناد وتوزيع الرثوة .... الخ وكل ذلك يجعل غالبية النا�س يف حالة 
ر�صا وا�صتقرار.

يخلق البيئة املواتية لروح الفريق وزيادة الإنتاجية، وهو ما يعود بالفائدة على اجلميع.♦♦
يزيد ثقة الفرد بنف�صه وثقته باملنظمة واملجتمع، ويقلل القلق والتوتر بني الأفراد.♦♦
يتم�صك ♦♦ حيث  تقل  واملنازعات  تقل،  واجلرائم  تقل،  املخالفات  لأن  للخطر  املوؤ�ص�صات  تعري�س  يقلل 

اجلميع بالقانون الذي هو اأوًل واأخريًا قيمة اأخالقية.
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ملاذا الإهتمام واللتزام بالأخالق فى اجلامعة؟

الهتمام بها:
ي�صهم يف حت�صني املجتمع اجلامعى كله.	 
تدعم البيئة املواتية لروح الفريق وزيادة الإنتاجية.	 
تطرد 	  اجليدة  فاملمار�صة  امللتزمة اأخالقيًا  اجلهات  اإىل  تعامالتهم  فى  اللجوء  اإىل  املتعاملني  يدفع 

املمار�صة ال�صيئة من �صاحة العمل.
اللتزام بها:

ي�صهم يف �صيوع الر�صا الجتماعى.	 
ي�صعر الطالب والأ�صاتذة بالثقة بالنف�س.	 
يوؤمن اجلامعة �صد املخاطر بدرجة كبرية.	 
يدعم عددًا من الربامج الأخرى مثل برنامج التنمية الب�صرية – برامج اجلودة ال�صاملة – برامج 	 

التخطيط ال�صرتاتيجى.

اإن وجود اأدلة اأخالقية معلنة يوفر املرجع الذي يحتكم اإليه النا�س ليقرروا ال�صلوك الواجب اأو ليحكموا 
على ال�صلوك الذي وقع فعال. ويحتوي هذا الدليل الأخالق املهنية للمجالت التالية:

التدري�س ملرحلة البكالوريو�س♦◄
البحث العلمي والإ�صراف على الر�صائل العلمية♦◄
للطالب♦◄
خدمة اجلامعة واملجتمع♦◄
الأعمال الإدارية والفنية♦◄
اخت�صا�صي املكتبات واملعلومات♦◄
امللكية الفكرية♦◄
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األخالق المهنية فى مجال التدريس لمرحلة البكالوريوس

ترتبط مهنة الهند�صة واخلدمات التى يقدمها املهند�صون ب�صكل كبري بالتقدم احل�صارى وحماية 
وت�صخري املوارد الطبيعية خلدمة املجتمع والرفع من م�صتوى معي�صته، لذا ي�صبح من ال�صرورى اأن يقدم 

املهند�صون خدماتهم املهنية وفقًا لقواعد ومعايري اأخالقية تتوخى ال�صدق والأمانة والإتقان.
نطاق امل�صئولية

م�صمونًا 	  يت�صمن  يقوله  ما  وكل  اخالقيًا  بعدًا  يت�صمن  ومعاونيه  التدري�س  هيئة  ع�صو  يفعله  ما  كل 
اأخالقيًا، وذلك �صحيح �صواء كان بق�صد اأو بغري ق�صد، و�صواء اأدركه ع�صو هيئة التدري�س ومعاونيه 
اأو فاته اإدراكه. اإن ع�صو هيئة التدري�س ومعاونيه منوذج حى ومتحرك ودائم لل�صلوك ينظر اإليه 
اإليه يف تقدير، ويهتدون فيما يجب فعله مبا يفعله هو، وي�صتهدون فيما  باإكبار، ويتطلعون  طالبه 

يقولون مبا يقوله هو.
ويتكلم، 	  مي�صى  حني  الطالب  فى  وموؤثر  وم�صتمر  قائم  �صلوك  معاونيه  التدري�س/  هيئة  ع�صو  اإن 

ويجل�س، ويغ�صب، ويعاقب، ويكافئ ويعطى الدر�س، وي�صدر الأمر، وينهى عن اأمر، ويحا�صب، وي�صحح 
الواجبات والمتحانات، ويرد على ال�صتف�صارات، و... ، و... ، و حني يفعل اأو يقول اأى �صئ.

ويتوقع من ع�صو هيئة التدري�س ومعاونيه ترتيبا على ذلك:	 
اوًل: اأن يكون منوذجًا طيبًا لل�صلوك، لي�س فقط لأن هذا واجبه، واإمنا لأنه قدوة ملن حوله.

ثانيًا: اأن يقود التن�صئة اخللقية ال�صليمة لطالبه، وتهيئة الظروف لنموهم املعرفى واخللقى الذي 
نرجوه لهم.

ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه اذًا م�صئول وم�صئوليته ج�صيمة واأخالقياته هي اجل�صر الذي يربط 	 
بني طالبه وجمتمعه.

اأبعاد امل�صئولية
يكاد يكون نطاق م�صئولية ع�صو هيئة التدري�س ومعاونيه املهنية فى الأخالق بغري حدود، ومع ذلك 

�صرنكز فى هذا الدليل على اأخالق املهنة فى:
التدري�س ملرحلة البكالوريو�س.- 1
التقومي والمتحانات.- 2
الأن�صطة والعالقات الطالبية.- 3

الإدارة والعالقات مع اأولياء المور.- 4
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1/2- اأخالق املهنة يف جمال التدري�س ملرحلة البكالوريو�س. 

اإتقان املادة التعليمية- 1

على ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه اأن يبذل ق�صارى جهده ليحقق م�صتوى مقبوًل من الإتقان ملادته، 

فاإذا كان ل يتقن املادة عليه طلب الوقت الكافى ليوؤهل نف�صه لتدري�صها. 

التح�صري اجليد- 2

اجليد  بالتح�صري  يقوم  اأن  التدري�س،  عن  م�صئوليته  حال  معاونيه   / التدري�س  هيئة  ع�صو  على 

الو�صائل  بتح�صري  يهتم  واأن  الواجبة،  الأ�صا�صية  املكونات  على  الدر�س  خطة  ت�صتمل  واأن  لدرو�صه، 

امل�صاعدة، واأن يتاأكد من اإتاحتها و�صالحيتها لالإ�صتخدام مبا يحقق اأهداف الدر�س. وعلى ع�صو هيئة 

التدري�س / معاونيه كذلك، للنهو�س مب�صئوليته الأخالقية، اأن يلم مبا هو جديد فى مادته ويحاول 

تطوير درو�صه مبا يتوافق مع امل�صتجدات.

معايري اجلودة- 3

على ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه اأن يلتزم باملعايري القيا�صية للجوده )ر�صمية اأو غري ر�صمية( فى 

حتديد حمتويات در�صه وفى اأ�صاليبه واأي�صا يف الأن�صطة امل�صاحبة للدر�س.

التعريف باإطار املقرر - 4

يهمل كثري من اأع�صاء هيئة التدري�س تو�صيح الإطار العام للمقرر لطالبه �صواًء لعدم اإدراكه اأهمية 

ذلك اأو ملوقف �صخ�صى يف نظام التدري�س، وال�صحيح اأن ع�صو هيئة التدري�س ومعاونيه م�صئول اأمام 

طالبه علميا واأخالقيا عن تو�صيح اإطار املقرر الذي يقوم بتدري�صه واأهدافه ونظام تدري�صه ونظام 

تقومي الطالب ونظام اختباراتهم، بل هو م�صئول عن مناق�صة طالبه فى كل ذلك والإ�صتماع لوجهات 

نظرهم، واإبالغها – اإذا لزم الأمر – لالإدارة للنظر فى ال�صتفادة منها.

خلق اأو�صع لفر�س التعلم - 5

ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه م�صئول اأخالقيا عن طالبه، وواجبه اأن يهيئ لهم الفر�صة للتعلم اإىل 

اأق�صى مدى، ولأن يحقق كل منهم اأق�صى طاقته، وذلك من خالل:
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ال�صتخدام الأمني والفعال لوقت الدر�س.♦♦

تنمية قدرة الطالب على التفكري احلر وتكوين الراأى امل�صتقل.♦♦

تنمية حب الإ�صتطالع واإثارة الأ�صئلة.♦♦

تقبل تبنى الطالب راأيًا خمالفًا له طاملا له اأ�صانيد حمددة.♦♦

ال�صماح باملناق�صة والإعرتا�س فى جو دميقراطى يقوم على احلوار.♦♦

جتنب القهر والإرهاب يف املناق�صة اأو يف الدر�س.♦♦

عموما نقل عبء تعليمى معني من م�صئولية التعلم اإىل الطالب.♦♦

اإتقان التدري�س باأمانة - 6

ي�صعى  واأن  التدري�س  مهارات  لإتقان  جهده  ق�صارى  يبذل  اأن  معاونيه   / التدري�س  هيئة  ع�صو  على 

للتعرف على الطرق املختلفة للتدري�س والو�صائل والأدوات والأ�صاليب التي تعاونه يف اأداء الدر�س 

لدى  اأمانه  الطالب  اإن  م�صوقًا ومثريًا ومفيدًا.  در�صه  �صاعيًا جلعل  لديه،  اأق�صى قدرة  باإقتدار وفق 

ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه ويجب اأن نطمئن اإىل اأنه يحر�س على هذه الأمانة من خالل تطويره 

لنف�صه ولقدراته ومهاراته.

توجيه الطالب ب�صاأن م�صادر املعرفة- 7

بالن�صبة  للمعرفة  كم�صدر  فقط  لي�س  نف�صه  اإىل  معاونيه   / التدري�س  هيئة  ع�صو  ينظر  اأن  يجب 

لطالبه، واإمنا عليه اأن يعرف طالبه م�صادر املعرفة، ويدربهم على اللجوء اإليها، والنظرة النقدية 

ملا يح�صلون عليه من معلومات. و�صيئًا ف�صيئًا ينجح ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه فى تنمية اعتماد 

اأنف�صهم يف ظل التوجيه والإ�صراف والرعاية التى يوفرها  اأنف�صهم، وتدريجيا يعلمون  طالبه على 

لهم ع�صو هيئة التدري�س ومعاونيه. اإن ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه الذي يتيح كل املعارف وكل 

فى  الطالب  اإىل  ي�صئ  جمهود  اأى  يبذلوا  اأن  ودون  منهم  م�صقة  دون  لطالبه  النموذجيه  الجابات 

الأجل الطويل، حتى واإن جنح طالبه فى احل�صول على درجات عالية يف المتحان.
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مراعاة الفروق الفردية بني الطالب- 8
ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه مطالب باأن يوزع جمهوده على كل الطالب، واأن يتاأكد من م�صاركة 
اجلميع ولو تفاوتت ن�صبة امل�صاركة، وعليه اأن يوجه عناية خا�صة لالأقل قدرة، ولو كان ذلك خارج 

وقت الدر�س، وفق ال�صيا�صة املتبعة لرعاية الطالب الأقل قدرة. وهذه م�صئولية اأخالقية.
املتابعة الفعالة لأداء الطالب - 9

ابنه/ابنته تدهور ب�صدة فى م�صتواه  باأن  الدرا�صى  الف�صل  نهاية  الأمر فى  اأن يفاجاأ وىل  ل ي�صح 
الدرا�صى، دون اأن يلفت ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه النظر اإىل منحنى الهبوط فى الأداء خالل 

الف�صل الدرا�صي وهذه م�صئولية اأخالقية.
المتناع عن اإعطاء درو�س خ�صو�صية - 10

البع�س، ويعاين  منها  منها اجلميع، ويفيد  ي�صتاء  الدرو�س اخل�صو�صية ظاهرة اجتماعية  اأ�صبحت 
اأثرها الطالب واأولياء الأمور والعملية التعليمية، وتف�صى الدرو�س اخل�صو�صية اإهدار لأخالق املهنة 
اأن  التدري�س / معاونيه ل يجوز  ال�صامية بني الطالب وع�صو هيئة  العالقة  اإن  من جميع الوجوه. 
تتدهور اإىل حد اأن ي�صتاأجر الطالب ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه وي�صرتى وقته ويوظفه عنده 
ويدفع له الثمن. هذه العالقة تتنافى متامًا مع مكانة ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه واحرتامه. 
اإن ع�صو هيئة التدري�س ومعاونيه الذي يحرتم مهنته ويحرتم نف�صه �صريف�س متامًا اإعطاء الدرو�س 

اخل�صو�صية. هذه اأحد اأوليات اأخالق املهنة.
العدل يف التعامل مع الطالب - 11

يجب على ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه التزام العدل فى جميع التعامالت مع الطالب، �صواء كان 
التعامل لل�صرح اأو للتوجيه اأو للعقاب اأو للثواب اأو للم�صاعدة. هذا العدل جزء من منظومة التعليم، 

واإر�صاء العدل جزء من اأخالق املهنة.
2/2- الأخالق يف التقومي والمتحانات

العناية بالتقييم امل�صتمر والدوري للطالب ح�صب النظام املحدد بتو�صيف املقرر الدرا�صى املعتمد- 1
يوؤدى ذلك بعناية بحيث تكون الدرجات التى يحددها مبنية على عمل دقيق قام به، واقتنع به، 

وي�صتطيع الدفاع عنه.
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توخي العدل واجلودة يف ت�صميم المتحان- 2
املطلوب مهنيًا هنا اأن يعك�س المتحان ما مت تدري�صه وما مت حت�صيله، واأن يفرز م�صتويات الطالب 
بعدالة دون ت�صّدد ودون ت�صّيب اأي�صًا، فالإمتحان و�صيلة لكي نقي�س تقدم الطالب فى الدرا�صة ولي�س 
و�صيلة لإرهاب الطالب اأو الإنتقام منهم، ولي�س اأي�صًا و�صيلة ملنحهم درجات يح�صلون بها على �صهادات 

ل ي�صتحقونها.
الإعالم العام عن نظام التقومي والمتحان: - 3

من العدل اأن يعرف الطالب اأ�صا�صيات نظام التقومي والمتحان الذي �صيخ�صع له، ومن العدل اأي�صًا 
اإتاحة الفر�صة للطالب لإبداء  اأن تتاح هذه املعلومة لكل الطالب على ال�صواء، وقد يكون منا�صبًا 
اآرائهم فى النظام، حتى ولو مل تكن تلك الآراء ملزمة لع�صو هيئة التدري�س / معاونه اأو لالإدارة. 

وهذه م�صئولية مهنية.
التزام الدقة والعدل يف ت�صحيح الإجابات- 4

ما  على  طالب  كل  ليح�صل  الدرجات،  واإعطاء  الت�صحيح  اأعمال  فى  والعدل  التامة  الدقة  توخى 
التوزيع  اأن يكون هذا  اأثناء ت�صميم المتحان، على  الدرجات  ي�صتحقه. والأف�صل مهنيًا هو توزيع 
معلنًا للطالب ومكتوبًا على ورقة المتحان حتى يقرر الطالب كيف يوزع وقته، وكيف يرتب اإجاباته 
وفق تقديره هو لإمكاناته، وفى ذلك عدل وم�صاواة وتكافوؤ فر�س بني اجلميع وهذه م�صئولية مهنية.

مراعاة ال�صرية التامة يف جميع اأعمال المتحانات حتى اإعالن النتائج- 5
هذا واجب مهني اأ�صيل اأول لتكافوؤ الفر�س بني كل الطالب وثانيا لتجنب التاأثري ال�صخ�صى لعتبارات 
غري مو�صوعية على اأى من اأعمال المتحانات وثالثا لتجنب البلبلة املحتملة نتيجة ت�صرب النتائج 
الهدوء  يتوافر  وبالتايل  ذلك،  غري  اأو  اإعمالها،  قبل  الراأفة  قواعد  تاأثري  ت�صرب  اأو  اإعالنها  قبل 

وال�صكينة للقائمني على المتحانات فيوؤدون اأعمالهم بكفاءة اأعلى.
مراجعة النتائج حال وجود اأى تظلم مع بحث التظلم بكل جدية: - 6

ملا كان املبداأ املهني يق�صى بتوخى الدقة والتزام العدل فى كل اأعمال المتحانات كان من الطبيعى 
ال�صماح بالتظلم من النتائج لعل هناك اأخطاء مادية يجب ت�صحيحها مثل: خطاأ فى نقل درجة اأو 
فى جمع عدة درجات، خطاأ فى ت�صجيل درجة فى ك�صوف الر�صد، خطاأ فى احت�صاب الدرجة املقررة 
على اإجابة �صحيحة، خطاأ فى تطبيق اأى من قواعد الراأفة اأو قواعد الت�صحيح. وت�صمى كل هذه 
الأخطاء اأخطاء مادية يجب ت�صحيحها، وبالتايل هناك نظام لتلقى ال�صكاوى والتظلمات وفح�س 

النتائج وت�صحيح الأخطاء املادية التي يتم اكت�صافها.
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امل�صئولية املجتمعية عن دقة التقييم - 7
اآثار ج�صيمة تتجاوز  اأداء الطالب خمالفة مهنية ج�صيمة يرتتب عليها  اإن عدم الدقة فى تقييم 
حدود الأطراف املبا�صرة واملوقف الذي غابت عنه الدقة قد يوؤدى اإىل: ميل الطالب لقبول احل�صول 
على ما لي�س من حقه، ثم قبول اغت�صاب حقوق الآخرين، بكل الآثار ال�صلبية املحتمل وقوعها من 
هذا الطالب غري اخللوق، الإح�صا�س بالظلم اأو عدم تكافوؤ الفر�س بكل الإنعكا�صات ال�صلبية لذلك، 
التدري�س  هيئة  ع�صو  على  مهنية  م�صئولية  هناك  اإن  واملو�صوعية.  وامل�صاواة  العدل  معاين  اإهدار 
ومعاونيه قبل املجتمع توجب عليه الدقة والعدل واملو�صوعية فى كل اأعمال المتحانات والتقييم.

3/2- اأخالق املهنة يف الأن�صطة والعالقات الطالبية
اللتزام بامل�صاركة يف الأن�صطة الطالبية باعتبارها جزءًا من عمل ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه- 1

توجب اأخالق املهنة على ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه اأن يعطى من فكره وعلمه ووقته وجهده 
القدر العادل للم�صاركة فى ابتكار وتخطيط وتنفيذ الأن�صطة الطالبية، واأى ع�صو هيئة التدري�س 
 / التدري�س  هيئة  ع�صو  م�صاركة  فاإن  املهنة.  لأخالق  خمالف  هو  الأن�صطة  عن  يتخلف  معاونيه   /

معاونيه فيها بحما�س واإخال�س هو جزء من عمله الأ�صا�صى، ولي�س تطوعًا اأو تف�صاًل منه.
ا�صتخدام لغة مهذبة يف التعامل مع الطالب- 2

ع�صو هيئة التدري�س / معاونيه قدوة للطالب، وعليه بالتايل اللتزام با�صتخدام لغة مهذبة وراقية 
كلما اأمكن، يف التعامل حتى ل ينقل الطالب عنه اأو يقتدون به فيما ل يجب اأن يقتدوا به.

4/2- اأخالق املهنة يف جمال الإدارة والعالقات مع اأولياء المور
خلق املناخ العلمي والنف�صي ال�صليم لنمو الطالب- 1

هذه م�صئولية رئي�صية لالإدارة العليا ولكل اأع�صاء هيئة التدري�س ومعاونيهم، وهي م�صئولية اأخالقية 

بالإ�صافة لكونها م�صئولية قانونية بحكم الواجب اأو الوظيفة.

ال�صتخدام الر�صيد للموارد واحلفاظ على املال العام- 2

هذه م�صئولية اأخالقية اأ�صا�صية، حيث يفرت�س اأن ا�صتخدامنا للمبانى اأو املعدات اأو امل�صتلزمات يكون 

من منطلق حتقيق الهدف دون اإ�صراف ودون تقتري اأي�صًا، ولذا الإ�صتخدام الر�صيد هو املطلوب.
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تنمية ال�صف الثاين باأمانة واخال�س- 3

اأ�صخا�س معدودين. لذلك  اأو عدة  اأن يرتبط جناحها بوجود �صخ�س واحد  اأكرث ما ي�صر املوؤ�ص�صة 

الأ�صخا�س  هوؤلء  لذا  مهنية،  اأخالقية  م�صئولية  واإخال�س  باأمانة  الثانى  ال�صف  قدرات  تنمية 

املعدودين م�صئولني عن تدريب زمالء لهم لريتفعوا لنف�س م�صتوى الأداء.

اإعطاء النموذج يف ال�صلوك ال�صخ�صى لكل من حوله- 4

هذه موجهة جلميع العاملني فى نطاق التعامل مع اأولياء الأمور، وي�صمل ذلك خمتلف نواحى ال�صلوك.

تطبيق القوانني بدقة مع مراعاة روح الن�س- 5

هذا اأمر طبيعى... فال نتوقع من اجلميع كافة اإل اللتزام بتطبيق القوانني بكل دقة، على اأن تراعى 

حكمة الن�س قبل حرفيته كلما كان ذلك ممكنا.
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أخالقيات البحث العلمي واإلشراف على الرسائل العلمية

1/3- مقدمـــــة
تلعب ال�صناعة دورًا حموريًا يف ثراء ال�صعوب وازدهارها وذلك بف�صل ارتفاع القيمة امل�صافة، وتاأتى 
القيمة امل�صافة العالية من قيمة الأفكار الإبداعية التي تف�صي اإىل منتجات اأو خدمات جديدة ومتطورة. 
و�صناعة  ت�صميم  جمال  فى  التطوير  لتغذية  واملعلومات  للمعرفة  بنكًا  يولد  الهند�صى  العلمي  البحث  اإن 

منتجات واأنظمة هند�صية وخدمات فنية جديدة مناف�صة على ال�صعيدين الوطنى والعاملى.
اإىل  ويهدف  العلمى  الف�صول  من  يتولد  وهو  اأكادميى  علمي  بحث  اىل  العلمية  الأبحاث  وتنق�صم 
 Significant Contribution( لالأ�صالة  وا�صحة  بوادر  اإظهار  مع  معرفية  علمية  اإ�صافة  اإحداث 
to Knowledge with Clear Evidence of Originality(. وبحث علمى �صناعى وهو يولد 
خمزونًا من املعرفة واملعلومات لتغذية التطوير الهند�صى امل�صتقبلى وعادة ما يتاأتى كتلبية حلاجة ويهدف 

اإىل دعم الت�صميم والإبداع )Design & Innovation( من اأجل زيادة الربحية.
 ،)Accuracy( الدقة  تت�صمن  العلمى  البحث  اأخالقيات  خ�صال  اأهم  من  فاإن  العموم  وجه  على 
 ،)Collaboration( التعاون   ،)Integrity( العلمية  الأمانة   ،)Responsibility( امل�صوؤولية 
الواجبة  القواعد  الدليل  ويحدد   .)Objectivity( واملو�صوعية   ،)Anonymity( املعلومات  �صرية 
امللكية  العلمية وعالقة  الـر�صـائـل  والإ�صراف على  العلمى  والتاأليف  البحث  �صاأن  فـى  املتوقع  ال�صلوك  فـى 

الفكرية بالبحث العلمي.
2/3- اأخالقيات البحث العلمي

توجيه البحوث ملا يفيد املعرفة واملجتمع والإن�صانية كالتزام اأخالقى اأ�صا�صى. - 1
الأمانة العلمية يف تنفيذ البحوث واملوؤلفات فال ين�صب الباحث لنف�صه اإل فكره وعمله فقط، ويجب - 2

اأن يكون مقدار ال�صتفادة من الآخرين معروفًا وحمددًا. فمقت�صى اأخالقية الأمانة العلمية توثيق 
امل�صدر بالدقة حترزًا عن التوّرط يف منافيات اأخالقية.

اأو - 3 لب�س  اأى  بدون  مفهومًا  القتبا�س  ومقدار  ووا�صحًا  حمددًا  امل�صدر  يكون  اأن  يجب  القتبا�س  فى 
غمو�س. لذا تعّد م�صاألة الدّقة فى نقل اأو بيان اأقوال الآخرين ق�صية ح�صا�صة جدًا.

عدم برت الن�صو�س املنقولة مبا يخل بق�صد �صاحبها �صواء كان ذلك بق�صد اأو بغري ق�صد.- 4
يف البحوث امل�صرتكة يجب تو�صيح اأدوار امل�صرتكني بدقة والبتعاد عن و�صع الأ�صماء للمجاملة اأو - 5

للمعاونة. 
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يجب جمع البيانات بعناية ودقة دون حتيز من جانب الباحث. فاإن البحث العلمى الأمني ي�صتدعى - 6
التعامل مع الفكرة دون نظر لأ�صماء اأو اأ�صخا�س.

اإعادة - 7 من  الباحثني  متكن  كافية  بتفا�صيل  البحث  وكتابة  وا�صح  �صكل  فى  البيانات  تقدمي  يجب 
التجارب والتحقق من النتائج.

حتديث البيانات يف املوؤلفات املقررة على الطالب حتى يلموا بالأو�صاع احلديثة املحيطة.- 8
3/3- م�صوؤولية الإ�صراف على الر�صائل العلمية

هناك قواعد اأخالقية حتكم عملية الإ�صراف على الر�صائل العلمية وتتمثل يف النقاط التالية:
التوجيه املخل�س والأمني فى اختيار واإقرار مو�صوع البحث.- 1
تقدمي املعونة العلمية املقننة للطالب والتى ل تكون اأكرث مما يجب فال يتحمل الطالب م�صئوليته، - 2

ول تكون اأقل مما يجب فال ي�صتفيد الطالب من اأ�صتاذه.
تنمية قدرات الطالب على حتمل م�صئولية بحثه وحتليالته ونتائجه وال�صتعداد للدفاع عنها.- 3
نتيجة - 4 يتحمل  اأن  على  البحث  تنفيذ  اأثناء  احلر  والختيار  امل�صتقل  التقييم  على  الطالب  تدريب 

قراره.
عدم الإقالل من �صاأن الطالب وت�صفيه قدراته اأثناء البحث اأو فى جل�صات املناق�صة العلمية للر�صائل - 5

حتى ليخل الأ�صتاذ مب�صئوليته الأخالقية اإزاء امل�صاهمة يف النمو املعريف والأخالقى ال�صليم للطالب. 
تنمية قدرات الطالب على التفكري والإبداع يف املجالت البحثية اجلديدة.- 6
التاأكيد امل�صتمر على الأمانة العلمية وال�صرية. - 7
التقييم الدقيق والعادل للبحوث �صواء التي ي�صرف عليها اأو التي يدعى لال�صرتاك يف احلكم عليها.- 8

4/3- امللكية الفكرية والبحث العلمي
تعترب ت�صريعات امللكية الفكرية جزءا ل يتجزاأ من البيئة الداعمة واملحفزة للبحث العلمي.♦♦
توفر امللكية الفكرية احلماية املطلوبة ملنتجات املوؤ�ص�صات البحثية والباحثني وتكون حمفزة لهم.♦♦
خالل ♦♦ من  حمرتم  دخل  على  احل�صول  من  والباحثني  البحثية  املوؤ�ص�صات  الفكرية  امللكية  حقوق  متكن 

اإ�صتثمار نتائج اأبحاثهم فى ال�صناعة.
ت�صهل وتنظم حقوق امللكية الفكرية اإنتقال التكنولوجيا بني املوؤ�ص�صات والدول ب�صهولة.♦♦
ت�صهل حقوق امللكية الفكرية اإيجاد وتقوية الروابط بني املوؤ�ص�صات البحثية والقطاع ال�صناعى. ♦♦
توفر امللكية الفكرية حافزا للباحثني واملوؤ�ص�صات البحثية على الإبداع والإخرتاع. ♦♦
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أخالقيات المهنة في خدمة الجامعة والمجتمع

باحتياجات ♦≡ للطالب  يعلمه  ما  ربط  خالل  من  املجتمع  جتاه  مبهامهم  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  قيام  تتطلب 
املجتمع واأن يخ�ص�س الأ�صتاذ جزء كبري من جهده وعلمه للم�صكالت التي يعاين منها املجتمع. 

اأن يحر�س ع�صو هيئة التدري�س على اإعداد الطاقات الب�صرية التي يحتاجها املجتمع، وتزويدهم باأحدث ♦≡
املعارف واخلربات املتجددة. 

اأن يحر�س ع�صو هيئة التدري�س على تنمية البحث التطبيقى وربطه بواقع العمل يف املجتمع. ♦≡
العمل على تقويه الروابط مع املوؤ�ص�صات الإنتاجيه املختلفة والتى توؤدى اإىل التفاعل املبا�صر بينهما بحيث ♦≡

ي�صهم اأع�صاء هيئة التدري�س فى حل امل�صكالت التى تواجه هذه املوؤ�ص�صات. 

األخالق المهنية للطالب
ال�صباب اأهم فئات املجتمع فال�صباب اأكرث طاقة وحيوية وهم قادة املجتمع فى امل�صتقبل فلذلك يجب اأن ميار�س 
الطالب الأن�صطة الطالبية النافعة التى تعود على املجتمع باخلري والنماء من خالل موؤ�ص�صاتهم وجامعاتهم حتت 

اإ�صراف من اأ�صاتذتهم. ومن حق ع�صو هيئة التدري�س/ معاونيه على الطالب
اأن ♦≡ من  للطالب  فالبد  وتوقري  احرتام  من  به  يليق  الطالب ما  من  معاونيه  التدري�س/  هيئة  ع�صو  يرى  اأن 

يحر�س على اأن ي�صتفيد من ع�صو هيئة التدري�س/ معاونيه فهو مهما كان لديه من تق�صري �صواء فيما يتعلق 
باملخالفات ال�صرعية اأو �صعف علمى فهو على كل حال اأقدر منه علمًا وجتربًة.

لدى ♦≡ يقع فى خطاأ وقد يتحدث فى مو�صوع معني  فقد  مع�صوما  لي�س  ب�صر  معاونيه  التدري�س/  ع�صو هيئة 
ول  منه  اأعلم  اأنه  يعنى  ل  اأ�صتاذ فهذا  خطاأ  الطالب  يدرك  فحني  لالأ�صتاذ،  لي�صت  معلومات  فيه  الطالب 
هيئة  وتدري�س ع�صو  حمدود  معاونيه  التدري�س/  هيئة  ع�صو  مع  وجوده  احلكيم  والطالب  اإحاطة.  اأكرث 
حجرة  خارج  حتى  ولو  الإمكان  قدر  منه  ي�صتفيد  اأن  على  فليحر�س  حمدود  وقت  له  معاونيه  التدري�س/ 

الدرا�صة �صوؤاًل وا�صت�صارًة ومناق�صًة.
اأن يتعلم العلم ♦≡ فى حياة الطالب اجلاد ق�صية الإخال�س هلل عز وجل هى ق�صية مهمة فى حياته، فعليه 

ابتغاء وجه اهلل تعاىل واأن يوظف ما يتعلمه خلدمة النا�س ابتغاء لوجه اهلل تعاىل ونفعهم فيما هو من 
تخ�ص�صه فالأمة حتتاج اإىل طاقات فى كافة التخ�ص�صات وحتتاج اإىل النا�س الأخيار فى كل ميدان.

على ♦≡ مقت�صرة  به  �صلته  واإل يكون  بتخ�ص�صه،  يعتنى  اأن  لبد  اخلال�صة  النية  ي�صتح�صر  الذي  الطالب  اإن 
ما يتلقاه فى مقاعد الدرا�صة، فينبغي اأن يظهر اإثر ذلك يف متابعته للكتب والدوريات والندوات والربامج 

العلمية املتعلقة بتخ�ص�صه، اإذ بدون ذلك لن ي�صتطيع اأن يفيد الأمة من خالل هذا التخ�ص�س.
اأو ناق�صى الأهلية. احر�س على املقرر الذي تتلقاه ♦≡ الدرو�س اخل�صو�صية علم ناق�س من غري املتخ�ص�صني 

داخل حجرات الدرا�صة فغالبًا ما يكون قد اأعد بعناية ويكمل فيه الطالب درا�صة العلم ولو ب�صكل خمت�صر 
وميتحن فيه فيعيد قراءته ومراجعته وا�صتذكاره.
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األخالق المهنية لألعمال اإلدارية والفنية

القانونية  فامل�صوؤولية  اأبعادهما،  باإختالف  الأخالقية  امل�صوؤولية  على  القانونية  امل�صوؤولية  تختلف 
تتحدد بت�صريعات تكون اأمام �صخ�س اأو قانون، لكن امل�صوؤلية الأخالقية فهي اأو�صع واأ�صمل من دائرة القانون 
اأما دائرة  اأمام اهلل وال�صمري.  لأنها تتعلق بعالقة الإن�صان بخالقه وبنف�صه وبغريه، فهي م�صوؤولية ذاتية 
القانون فمق�صورة على �صلوك الإن�صان نحو غريه وتتغري ح�صب القانون املعمول به فى املجتمع. اأما امل�صوؤولية 
الأخالقية فهي ثابتة ول تتغري، ومتار�صها قوة ذاتية تتعلق ب�صمري الإن�صان الذي هو �صلطته الأوىل. هنا 
الأخالقية  امل�صوؤولية  من  كاًل  ولكن  القانون  عن  بدياًل  تكون  ل  الذاتية  بقوتها  الأخالق  اأن  القول  ميكن 

وامل�صوؤولية القانونية متكاملتان ول ميكن الف�صل بينهما فى اأى مهنة مهما كانت.
اإن الطريقة الوحيدة للحكم على مهنة معينة هو �صلوك اأع�صاء تلك املهنة اإزاءها، واحلفاظ على قيم 
الثقة والحرتام والكفاءة والكرامة. ويجب اأن يتميز الدليل الأخالقي للمهنة الإدارية والفنية بالآتي:

اأن يوؤدى بنف�صه الواجبات املنوطة به بدقة واأمانة وذلك وفقا ملا هو حمدد بالقانون ولوائح العمل - 1
وعقود العمل الفردية واجلماعية، واأن ينجزها يف الوقت املحدد. 

اأن يحافظ على مواعيد العمل، واأن يتبع الإجراءات املقررة فى حالة التغيب عن العمل اأو خمالفة - 2
مواعيده. 

اأن يحافظ على ما فى عهدته من اأدوات اأو اأجهزة اأو م�صتندات اأو اأية اأ�صياء اأخرى، واأن يقوم بجميع - 3
الأعمال الالزمة ل�صالمتها. 

اأن يحرتم روؤ�صاءه وزمالءه فى العمل واأن يتعاون معهم مبا يحقق م�صلحة املوؤ�ص�صة التى يعمل بها. - 4
اأن يحافظ على كرامة العمل، واأن ي�صلك امل�صلك الالئق به. - 5
اأن يراعى النظم املو�صوعة للمحافظة على �صالمة املن�صاأة واأمنها. - 6
اأن يحافظ على اأ�صرار العمل، فال يف�صى املعلومات املتعلقة بالعمل متى كانت �صرية بطبيعتها اأو وفقا - 7

للتعليمات الكتابية. 
لتاأهيله - 8 اأو  وثقافيًا  مهنيًا  وخرباته  مهاراته  وتطوير  لتنمية  املوؤ�ص�صة  ت�صعها  التى  النظم  يتبع  اأن 

للقيام بعمل يتفق مع التطور التقنى فى املوؤ�ص�صة.
احلر�س على ال�صالح العام فى كل امل�صائل املهنية، �صاماًل احرتام الإختالف والتنوع داخل املجتمع، - 9

والدعوة لتكافوؤ الفر�س بني امل�صتفيدين.
تقدمي اأف�صل خدمة ممكنة فى �صوء الإمكانات املتاحة.- 10
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األخالقيات المهنية إلختصاصى المكتبات والمعلومات

ي�صكل املخت�صني يف املكتبات واملعلومات غالبًا حلقة الو�صل بني املعلومات وم�صتخدميها. وذلك يجعلهم 
يحتلون اأماكن مهمة يرتتب عليها العديد من امل�صوؤوليات. اإن �صلوكيات املتخ�ص�صني الذين يعملون فى حقل 
املعلومات وت�صرفاتهم يجب اأن تتم مبراعاة اإهتمامات امل�صتفيدين من املعلومات واحتياجاتهم. كذلك يحتاج 
اأن عليهم واجبات وم�صئوليات جتاه الرتاث املتناهى من املعلومات  اإدراك  العاملون فى مهنة املعلومات اإىل 
والبيانات بغ�س النظر عن الأ�صكال التى تظهر بها. لذا، بالإ�صافة اىل الأخالق املهنية لالإداريني والفنيني 

فالأخالقيات املهنية للمتخ�ص�صني يف املكتبات واملعلومات تت�صمن:
الهتمام بال�صمعة الطيبة ملهنة املكتبات واملعلومات.- 1
الأفكار - 2 وتقدمي  املعلومات،  اإىل  الو�صول  اتاحة  خالل  من  وتقدمها،  املهنة،  عن  بالدفاع  التعهد 

والأعمال املبدعة.
املتطلبات - 3 وبني  واملحتملني(  )الفعليني  امل�صتفيدين  احتياجات  بني  التوازن  حتقيق  على  احلر�س 

املنطقية للموؤ�ص�صة.
املعاملة العادلة جلميع امل�صتفيدين من املعلومات.- 4
النزاهة والإبتعاد عن الإنحياز عند احل�صول على املعلومات وتقوميها وتقدميها للم�صتفيدين منها.- 5
اإحرتام ال�صرية واخل�صو�صية فى التعامل مع امل�صتفيدين من املعلومات.- 6
الإهتمام بحماية واملحافظة على مورثونا املعلوماتى فى جميع اأ�صكاله.- 7
اإحرتام واإدراك قيمة كيانات م�صادر املعلومات واجلهود الفكرية للم�صوؤولني عنها.- 8
احلر�س على تطوير املعرفة واملهارات والقدرات املهنية واملحافظة عليها.- 9

اإحرتام مهارات وقدرات الآخرين، �صواء كانوا من املتخ�ص�صني فى املكتبات واملعلومات اأو امل�صتفيدين - 10
اأو زمالء املهنة وت�صجيع الزمالء وبخا�صة اأولئك الذين حتت م�صئولياتهم اإدارية لتح�صني م�صتوى 

معارفهم وقدراتهم املهنية واملحافظة عليها.
العمل على جعل عملية اإتاحة املعلومات واملعايري والإجراءات التى تنظم هذه العملية على قدر - 11

كبري من الو�صوح وال�صفافية.
م�صتمر - 12 ب�صكل  واإطالعهم  امل�صتفيدين  يقدمها  التى  ال�صكاوى  مع  وبعدالة  �صريع  ب�صكل  التعامل 

على التطورات يف معاجلة هذه ال�صكاوى والتاأكد من فاعلية اأنظمة وخدمات املعلومات التى حتت 
م�صوؤولياتهم فى ال�صتجابة حلاجات امل�صتفيدين فى �صوء املوارد املتاحة.

امللكية - 13 وحماية  حقوق  مراعاة  مع  املعلومات  من  امل�صتفيدين  واإهتمامات  حاجات  عن  الدفاع 
الفكرية. 
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حق وحماية الملكية الفكرية

قانون حماية امللكية الفكرية يف اأي بلد يقوم بحماية اأغلى واأثمن كنز من ثروات البلد وهو العقل، 
به.  يقوم  عقلي  جمهود  وكل  الإن�صان  فكر  من  رئي�صي  ب�صكل  الناجتة  التاأليف  حفظ حقوق  اإىل  ويهدف 
والإجراءات الروتينية التي تتبعها الدول حلفظ هذه احلقوق تكون خمتلفة، ولكن فى اأغلب الأحوال تتم 
بعد قيام �صاحب الإبتكار والفكرة بت�صجيل فكرته واحل�صول على حقوق التاأليف واأخذ براءة الخرتاع من 
اإحدى اجلهات احلكومية وامل�صئولة عن حماية حقوق امللكية الفكرية فى الدولة، ومبجرد قيام ال�صخ�س 

بالت�صجيل، فقد �صمن لنف�صه وعقله احلفاظ على ممتلكاته من الن�صخ والتزوير وال�صرقة.
عقول  حماية  بهدف  املتقدمة  الدول  فى  تطبيقه  عند  وعوده  الفكرية  امللكية  حماية  قانون  اأثبت 
كالنواحى  عدة  من نواح  املجتمعات  منو  زيادة  اإىل  يوؤدى  وهو  املجتمع،  فى  الفكرية  واإنتاجاتهم  الأفراد 

الإقت�صادية والتنموية والب�صرية، وهو اأي�صا العامل الرئي�صى خللق اأفكار جديدة وتطوير ال�صناعات.
1/8- حق امللكية الفكرية

احلقوق  من  هي  ذلك.  وغري  والخرتاعات  التاأليف،  كحقوق  والذهنية  والأدبية  العتبارية  احلقوق  اإن 
الفكرية التي تعطى ل�صاحبها احلق بالحتفاظ بالربح الناجت عن عمله، وهو حق م�صروع على اأ�صا�س اجلهد 
املبذول من قبل �صاحبه ويعطيه ال�صلطة مبنع اأى اإن�صان اآخر من اأن يقوم بن�صر موؤلفه اأو اخرتاعه، ولهذا 
احلق جانبان مادي ومعنوي. فاجلانب املادي يتعلق بالفائدة املادية التى يحققها �صاحب هذا الخرتاع من 
اأنه ل يجوز لأحد اأن ين�صب هذا العمل له لأنه يعد متجاوزًا حق �صاحب الإنتاج  عمله، واجلانب املعنوى 

الذي له وحده احلق بحمل ا�صم عمله املبتكر.
حق التاأليف 

امل�صنف: هو الوعاء املعريف الذي يحمل اإنتاجًا اأدبيًا اأم علميًا اأو فنيًا مبتكرًا مهما كان نوعه اأو اأهميته اأو 
طريقة التعبري فيه اأو الغر�س من ت�صنيفه.

املوؤلف: من ين�صر امل�صنف من�صوبًا اإليه �صواء بذكر ا�صمه على امل�صنف اأم باأية طريقة اأخرى مبا فى ذلك 
ا�صتعماله ا�صمًا م�صتعارًا اإل اإذا قام الدليل على غري ذلك. 

حق ملكية املوؤلف: هو جمموعة امل�صالح املعنوية واملادية التى تثبت لل�صخ�س على م�صنفه.
كيف ميكن حق املوؤلف من م�صايرة التقدم التكنولوجي؟

تو�صع جمال حق املوؤلف واحلقوق املجاورة ب�صورة هائلة بف�صل التقدم التكنولوجي الذي �صهدته خمتلف 
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العقود الأخرية والذي اأدى اىل ا�صتحداث و�صائل جديدة لن�صر البداعات مبختلف طرق الت�صال العاملية 
مثل البث عرب ال�صاتاليت اأو الأقرا�س املدجمة. وكان توزيع امل�صنفات عرب �صبكة انرتنت اآخر وجه للتطور 
الذي ل يزال يثري ت�صاوؤلت جديدة ذات �صلة بحق املوؤلف. وت�صارك الويبو عن كثب يف احلوار اجلاري على 
املنظمة  وتدير  اللكرتوين.  الف�صاء  يف  املوؤلف  حق  حلماية  جديدة  معايري  ار�صاء  بغية  الدويل  ال�صعيد 
معاهدة الويبو ب�صاأن حق املوؤلف ومعاهدة الويبو ب�صاأن الأداء والت�صجيل ال�صوتي )املعروفتني مًعا با�صم 
»معاهدتي النرتنت« يف كثري من الأحيان(. وو�صعت هاتان املعاهدتان قواعد دولية ترمي اىل منع النفاذ 

اإىل امل�صنفات البداعية اأو النتفاع بها على �صبكة انرتنت اأو �صبكات رقمية اأخرى دون ت�صريح بذلك.
كيف يتم تنظيم حق املوؤلف؟

املوؤلف  حق  مبوجب  حمميا  الإبداعي  امل�صنف  ويعترب  ر�صمية.  اجراءات  على  ذاته  املوؤلف  حق  يعتمد  ل 
فور اعداده. وعالوة على ذلك، ميلك العديد من البلدان مكتبا وطنيا حلق املوؤلف وت�صمح بع�س القوانني 

بت�صجيل امل�صنفات لأغرا�س حتديد عناوين امل�صنفات والتمييز بينها مثال.
ول ميلك العديد من اأ�صحاب امل�صنفات البداعية الو�صائل الالزمة لنفاذ حق املوؤلف على امل�صتوى القانوين 
والداري ب�صبب النتفاع العاملي املتزايد بامل�صنفات الأدبية واملو�صيقية ولأداء الفني على وجه اخل�صو�س. 
ونتيجة لذلك، ي�صهد العديد من البلدان نزعة متزايدة اىل ان�صاء منظمات اأو جمعيات لالإدارة اجلماعية. 
وبامكان تلك اجلمعيات اأن تفيد اأع�صاءها بخربتها يف املجال الإداري والقانوين يف جمع التاوات املتاأتية 

من النتفاع مب�صنفات الأع�صاء يف العامل واإدارة تلك الإتاوات وتوزيعها مثال.
حق الطباعة

امل�صنفات املكتوبة،  الطباعة  حق  وت�صمل  الورقى.  ال�صكل  على  تقت�صر  تعد  ومل  الطباعة  اأ�صكال  تنوعت 
وامل�صنفات الفنية والت�صوير الفوتوغرايف وم�صنفات امل�صورات واخلرائط والت�صاميم وم�صنفات الربجميات 

وجمموعات البيانات. 
حق الن�صر

الن�صر: نقل امل�صنف اأو اإي�صاله باأ�صلوب مبا�صر اأو غري مبا�صر اإىل اجلمهور اأو ا�صتخراج ن�صخ اأو �صور منه اأو 
من جزء من اأجزائه ميكن قراءتها اأو �صماعها اأو روؤيتها اأو اأداوؤها. وملوؤلف امل�صنف امل�صمول باحلماية وحده 
احلق فى تقرير ن�صر م�صنفه وفى اختيار طريقة هذا الن�صر، وله وحده وملن ياأذن له خطيًا حق ا�صتثمار 
م�صنفه ماليًا باأية و�صيلة اأو �صكل كان ول يجوز لغريه مبا�صرة هذا احلق دون اإذن كتابى منه اأو ممن يخلفه.
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الخرتاعات )الرباءات(
اأو  اأو عملية تتيح طريقة جديدة لإجناز عمل ما  الرباءة حق ا�صتئثارى مينح نظري اخرتاع يكون منتجًا 

تقدم حال تقنيا جديدا مل�صكلة ما.
حق مالك الرباءة

ملالك الرباءة احلق يف تقرير من الذي يجوز له اأو ل يجوز له النتفاع بالخرتاع امل�صمول بالرباءة خالل مدة 
حماية الخرتاع. ويجوز ملالك الرباءة الت�صريح للغري اأو الرتخي�س له بالنتفاع بالخرتاع وفقا ل�صروط 
الرباءة  مالك  بذلك  ي�صبح  اآخر  ل�صخ�س  الخرتاع  يف  حقه  بيع  اأي�صا  الرباءة  ملالك  ويجوز  عليها.  متفق 
اجلديد. وعند انق�صاء مدة الرباءة تنتهي احلماية ويوؤول الخرتاع اإىل امللك العام. وهذا يعنى اأن مالك 
الرباءة مل يعد يتمتع باحلقوق ال�صتئثارية يف الخرتاع الذي ي�صبح يف متناول الغري ل�صتغالله يف التجارة.

ملاذا تعد الرباءات �صرورية؟
ت�صويقها.  ميكن  التى  لإخرتاعاتهم  ماليا  ومكافاأتهم  باإبداعهم  بالعرتاف  لالأفراد  حافز  دور  للرباءات 

وت�صجع تلك احلوافز على البتكار الذي ي�صمن حت�صن نوعية احلياة الب�صرية با�صتمرار.
دور الرباءات يف احلياة اليومية

يف الواقع، ت�صربت الخرتاعات امل�صمولة بالرباءات اإىل كل نواحى احلياة الب�صرية وامتدت من الإ�صاءة 
اأقالم  اإىل  الرباءات بيكالند(  والبال�صتيك )مالك  و�صوان(  اإيدي�صون  �صركة  الرباءات  الكهربائية )مالك 

احلرب اجلاف )مالك الرباءات بريو( واأجهزة احلا�صوب )مالك الرباءات �صركة اإنتال مثال(.
اإثراء  اأجل  من  للجمهور  باخرتاعاتهم  املتعلقة  املعلومات  عن  بالك�صف  الرباءات  مالكى  جميع  ويلتزم 
جمموعة املعارف التقنية فى العامل مقابل احلماية املمنوحة مبوجب الرباءة. وتوؤدى تلك املجموعة من 
املعارف العامة املتزايدة بدون انقطاع اإىل ت�صجيع مزيد من الإبداع والبتكار فى جمالت اأخرى. وهكذا، 
ل تكتفى الرباءات بتوفري احلماية ملالك الرباءة فح�صب بل تتيح معلومات قّيمة وتلهم الأجيال القادمة 

من الباحثني واملخرتعني.
2/8- حماية امللكية الفكرية

ت�صمل حماية امللكية الفكرية طبقًا للمعاهدات والتفاقيات والقوانني الدولية للمنظمة العاملية للملكية 
الفكرية )WIPO( ومنظمة التجارة العاملية )WTO( براءات الخرتاع والعالمات التجارية والر�صوم 

والنماذج ال�صناعية وحقوق املوؤلف واملوؤ�صرات اجلغرافية وت�صميمات الدوائر املتكاملة
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حماية حقوق املوؤلف
طريق  عن  للمبدعني  ت�صجيع  من  توفره  ملا  الن�صانى  لالبداع  اأ�صا�صية  له  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف  حق 
العرتاف بهم اأو مكافاأتهم مكافاأة مالية عادلة. وبناء على ذلك النظام، يطمئن املبدعون اىل امكانية ن�صر 
اأو قر�صنتها. وهذا ما ي�صاعد على زيادة فر�س  م�صنفاتهم دون خ�صية ا�صتن�صاخها من غري ت�صريح بذلك 
النفاذ اىل الثقافة واملعرفة وو�صائل الت�صلية وتو�صيع امكانية التمتع بها يف جميع اأرجاء العامل. لذا يوفر 
قانون حقوق املوؤلف حماية �صاملة لالأعمال القابلة للتمتع بحقوق املوؤلف. يحدد القانون طبيعة الأعمال 
القابلة للح�صول على حقوق املوؤلف )مبا يف ذلك برامج احلا�صوب(، ونطاق احلماية، والطريقة التي متنح 

بها احلماية.
متتد مدة حماية حقوق امللكية لالأعمال الأدبية واملو�صيقية اأو الفنية طوال حياة املوؤلف وبعد مرور 50 
حقوق  حماية  مدة  فاإن  والأفالم،  الإذاعية  والربامج  ال�صوتية  للت�صجيالت  وبالن�صبة  وفاته.  على  عاما 

املوؤلف متتد لفرتة مقدارها 50 عاما بعد ن�صر الأعمال اأو ت�صجيلها لأول مرة.
كما ين�س القانون على اأن حماية حقوق املوؤلف يف العرو�س املبا�صرة ت�صتمر خم�صني عاما بداية من ال�صنة 

التقوميية التي تلي ال�صنة التي اأجري فيها العر�س.
حماية براءات الخرتاع

الخرتاع ي�صتحق براءة اخرتاع اإذا كان جديدا، وكان يت�صمن خطوة ابتكارية، واأمكن تطبيقه �صناعًيا. 
لذا، فاملراد باحلماية مبوجب الرباءة اأن الخرتاع ل ميكن �صنعه اأو النتفاع به اأو توزيعه اأو بيعه لأغرا�س 
جتارية دون موافقة مالك الرباءة. ويجرى اإنفاذ احلقوق فى الرباءة عادة اأمام املحاكم التي لها �صالحية 
بناء على  اأي�صا  الرباءة  تعلن بطالن  اأن  للمحاكم  الأنظمة. وميكن  الرباءات يف معظم  التعدى على  وقف 
طعن ك�صبه الغري. ووفًقا حلقوق امللكية الفكرية املت�صلة بالتجارة، فاإن قانون براءات الخرتاع ين�س على 
املنفعة  �صهادة  متنح  القانون،  هذا  ومبوجب  الطلب.  تقدمي  تاريخ  من  �صنة   20 مقدارها  حماية  مدة  منح 
مدة حماية اأولية مقدارها ع�صر �صنوات بداية من تاريخ تقدمي الطلب وقابلة للتجديد ملدتني متتاليتني 
اإ�صافيتني مقدار كال منهما خم�س �صنوات وفقا لال�صتخدام. يحق ملالك براءة الخرتاع ا�صتغالل البتكار 
ووفقا  مرخ�صة.  عقود  واإبرام  ملكيتها،  ونقل  الخرتاع،  براءة  وتخ�صي�س  الخرتاع،  براءة  على  احلائز 
الخرتاع  لرباءات  التجارى  ال�صتغالل  حظر  للحكومات  يحق  بالتجارة  املت�صلة  الفكرية  امللكية  حلقوق 

لأ�صباب تتعلق بالنظام العام اأو املباديء الأخالقية.
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حماية العالمات التجارية
يوفر القانون احلماية للعالمات التجارية وعالمات اخلدمة امل�صجلة. فبمجرد ت�صجيلها، ل يكون هناك حق 
فى ا�صتخدامها لأي �صخ�س اأو موؤ�ص�صة اأخرى �صوى اجلهة املالكة اأو امل�صتخدمني املعتمدين. ومن يخالف ذلك 
تتخذ �صده اإجراءات النتهاك. ومدة حماية العالمات التجارية ع�صر �صنوات، قابلة للتجديد. فى خالل هذه 

املدة يحق ملالك العالمة التجارية اأو عالمة اخلدمة توزيع ا�صتخدامها، اأو تخ�صي�صها، اأو الرتخي�س بذلك.
حماية الر�صوم والنماذج ال�صناعية

يوفر القانون احلماية للر�صوم والنماذج ال�صناعية ب�صفتها ملكية خا�صة ميكن التنازل عن ملكيتها ونقل 
ملكيتها عن طريق تطبيق القانون. وحتى تكون الر�صوم والنماذج ال�صناعية �صاحلة للت�صجيل واحلماية، 
فيتعني اأن تكون جديدة ول تعتمد على مظهر مادة اأخرى ت�صكل جزءا هاًما منها. وتتمتع الر�صوم والنماذج 
ال�صناعية امل�صجلة باحلماية لفرتة اأولية مدتها خم�س �صنوات قابلة للتمديد لفرتتني مدة الواحدة منهما 

)5( �صنوات، وهو ما يوفر حماية اإجمايل مدتها 15 عاًما.
حماية ت�صميمات الدوائر املتكاملة

يوفر قانون ت�صميمات الدوائر املتكاملة احلماية لت�صميمات الدوائر املتكاملة بناًء على الإبداع، واخرتاع 
املبدع، واأن الإبداع قد مت بحرية. مدة احلماية مقدارها 10 �صنوات من تاريخ ال�صتغالل التجارى اأو 15 
كانت  اإذا  اإجراءات  باتخاذ  املالك  قيام  القانون  يتيح  كما  جتاريًا.  ت�صتغل  مل  اإذا  الإن�صاء  تاريخ  من  �صنة 
هذه احلقوق املعرتف بها مبوجب هذا القانون قد انتهكت. كما ميكن نقل ملكية احلق اإما جزئيًا اأو كليًا من 
خالل التنازل، اأو الرتخي�س، اأو الو�صية بذلك، اأو من خالل اإنفاذ القانون ذلك لتوفري �صمان للم�صتثمرين يف 

�صناعة اللكرتونيات ول�صمان منو التقنية.
حماية املوؤ�صرات اجلغرافية

انتجت فيه  الذي  املكان  ا�صم  التي حتمل  لل�صلع  الت�صجيل  املوؤ�صرات اجلغرافية احلماية عند  يوفر قانون 
ال�صلع. ول تتمتع املوؤ�صرات اجلغرافية التى تتعار�س مع النظام العام اأو املبادىء الأخالقية باحلماية التى 

يخولها هذا القانون.

ملزيد من املعلومات رجاء زيارة موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية
World Intellectual Property Organization )WIPO(

http://www.wipo.int/portal/index.html.en
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