
 

 

 

 
 ـاالت ـــــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــــــــــــــــــ ـلالتص     ــيــــــــــــــ ـــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــالدول    ــاد ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــ ـــ االحت

 

 

 

   

   

 
 
 
 

 

الدويل   املبادئ التوجيهية لالحتاد
 بشأن حقوق   لالتصاالت

 الربجميات  مؤلف

(2011/12/7)  
 2012أبريل  13 السارية اعتباراً من

 

 





 i 

 الربجميات  مؤلفبشأن حقوق  الدويل لالتصاالت  املبادئ التوجيهية لالحتاد

 

 

 ملخص 

الربجميات إرشادات للجان الدراسات لدى نظرها يف إدراج  مؤلفبشأن حقوق   الدويل لالتصاالتتقدم املبادئ التوجيهية لالحتاد 
 . وقطاع تقييس االتصاالت يف توصيات قطاع االتصاالت الراديوية ؤلفمواد حتميها حقوق امل

 

 التسلسل التارخيي 

   الطبعة

 2002يونيو  16 انلت املوافقة يف  2.0
 2003فرباير  22 انلت املوافقة يف  2.1

 2005مارس  12 انلت املوافقة يف  2.1.1
 2011ديسمرب  7 انلت املوافقة يف  3.0

 





 iii 

 وايت ـتجدول احمل
 1  مقدمة 1

 1  اخللفية والغرض 1.1

 2  التعاريف 2.1

 2  ختصرات امل 3.1

 3  القضااي املختلفة اليت تظهر عند النظر يف إدراج برجميات يف توصية  2

 3  القاعدة العامة 1.2

 4  الستعماالت املالئمة تقنياً للربجميات يف توصيات االحتاد بشأن ااعتبارات حقوق املؤلف  2.2

أو  استع 1.2.2 الوظيفية،  اخلواص  لوصف  الربجميات  املطلوبة،  كمال  الوظيفية  اخلواص  حتقيق  لكيفية  مثال 
 4  بشأن املطابقةما الختبار تنفيذ  أو

وتدفق 2.2.2 البياانت  هياكل  تصف  اليت  الرتكيب    اتالربجميات  وقواعد  واملخططات  ،  ASN.1البياانت 
 5  إىل ذلك  وما

 5  جلنة دراسات بشكل تعاون  الربجميات اليت تطورها 3.2

 5  كمسامهة   برجمية مقدَّمة تطوير جلنة الدراسات لربجميات بشكل تعاون بدون شفرة  1.3.2

 5  كمسامهة   مةدَّ برجمية مق  مع شفرة بشكل تعاون لربجميات جلنة الدراسات تطوير 2.3.2

 6  إجراءات جلان الدراسات بشأن إدراج برجميات يف التوصيات 3

 6  مقدمة 1.3

 6  حملة عامة عن العملية 2.3

 7  ابستعماهلا  بيان حقوق مؤلف الربجميات وإعالن الرتخيص 3.3

 7  مسؤوليات جلان الدراسات  4.3

 7  قرار إدراج الربجميات  1.4.3

 7  عملية االختيار 2.4.3

 7  عتبارات الصيانة اجلارية ا 3.4.3

 8  إجراءات والتزامات األطراف قبل املوافقة 5.3

 8  إجراءات والتزامات صاحب حقوق أتليف الربجميات  1.5.3

 8  االحتاد الدويل لالتصاالت إجراءات والتزامات 2.5.3

 8  الربجمياتإجراءات والتزامات األعضاء الذين يستعرضون  3.5.3

 8  اإلجراءات وااللتزامات أثناء وبعد قيام االحتاد بنشر التوصيات 6.3

 8  شعارات بشأن حقوق املؤلف املصاحبة للربجمياتاإل 1.6.3

 9  بيان حقوق مؤلف الربجميات وإعالن الرتخيص ابستعماهلا    Aامللحق 

اتفاق ترخيص برجميات لتقييم توصية صادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت واستعمال الربجميات لتقييم    Bامللحق 
 11  أو اختبار خمرجات 

 12  إشعارات حقوق املؤلف   Cامللحق 





   1 

 الربجميات  مؤلفاملبادئ التوجيهية لالحتاد بشأن حقوق 

 مقدمة  1
 اخللفية والغرض 1.1

يف نص    أن تُدرجينبغي أن تدرك جلان الدراسات أن العديد من القضااي تنشأ عندما تقرر جلنة الدراسات أن من املناسب تقنياً  
  الناشئةالقضااي  وتتوقف    .ما  تكنولوجيا قد تغطيها حقوق امللكية الفكرية لكيان  توصية من توصيات االحتاد الدويل لالتصاالت
الحتاد الدويل ا  ،الغرض من هذه الوثيقة هو تقدمي تعليمات إىل جلان الدراساتو   على طبيعة امللكية الفكرية وهي غري متماثلة.

اليت جيب تناوهلا عند النظر يف القضااي  معلومات عامة عن    وترد  لالتصاالت عندما تنظر يف إدراج برجميات ضمن توصيات االحتاد.
هبا لكي تتمكن جلنة الدراسات من إدراج الربجميات يف توصية لالحتاد قد حيتاج   يفاءاملتطلبات اليت جيب اإلوبعض    ، الربجميات  إدراج

 ها. أتليف وقحقمن صاحب املنفذون إىل ترخيص 
يف توصية  الربجميات املدرجة  ، على سبيل املثال، ابستعمال وتوزيع  ترتبطبرباءات االخرتاع    ذات صلةقد تكون هناك أيضاً قضااي  و 
تتعلق  وتسري    الحتاد. ل أي قضااي  االخرتاع  على  لرباءات  هذه،  برباءات  املشرتكة  تقييس   االخرتاعالسياسة  قطاع  لدى  املعتمدة 

القياسي للتوحيد  الدولية  الراديوية/املنظمة  )/االتصاالت/قطاع االتصاالت  الدولية  الكهرتقنية    ( R/ISO/IEC-T/ITU-ITUاللجنة 
 . (T/ipr-http://itu.int/ar/ITU الرابط  )انظر واملبادئ التوجيهية لتنفيذ هذه السياسة املشرتكة

الدراسا يتعني على جلنة  أخرى،  أو عالمة  الربجميات عالمة جتارية  تتضمن  االمتثال وعندما  املشمولة(  األطراف  )وغريها من  ت 
)انظر االتصاالت  تقييس  قطاع  توصيات  يف  العالمات  إبدراج  املتعلقة  االتصاالت  تقييس  لقطاع  التوجيهية   الرابط   للمبادئ 

T/ipr-http://itu.int/ar/ITU .) 
ويف هذه احلاالت، جيب أن يتيح   لتسهيل تنفيذ املنتجات املتنافسة القابلة للتشغيل البيين.وقد تتضمن توصيات االحتاد برجميات  

برجميات إلدراجها يف توصيات يف شكل  مسامهات    أن يقبلابلتعاون يف إطار عملية التقييس و/أو    املطورَةاالحتاد الربجميات األصلية  
أبداً إدراج   يُتطلبمبثابة أداة مفيدة ألغراض التقييم واالختبار وتنفيذ املنتجات، ولكن لن  اتوميكن أن تكون هذه الربجمياالحتاد. 

 يف أي تنفيذ لكي يتوافق هذا التنفيذ مع التوصية. اتالربجمي

تشمل هي السيناريوهات واعتبارات الرتخيص املرتبطة إبدراج الربجميات يف توصيات االحتاد. و خمتلف وحتدد هذه املبادئ التوجيهية 
 ما يلي: 

قواعد الرتكيب    ترميزصف هياكل البياانت، وتدفق البياانت، واملخطط، و ت  يتترخيص للربجميات ال  عدم احلاجة إىلتوضيح   •
ذلك أيضاً    ويصح  ، وما إىل ذلك، حىت إذا أراد املنفذ تضمني هذه الربجميات طوعاً يف تنفيذه.( ASN.1)  1 اجملردة رقم

  طاملا مل تتضمن كجزء من عملية التقييس    صيانتها بشكل تعاونجتري  و   متاماً ربجميات أصلية  كرت  على الربجميات اليت طُو 
 برجميات خارجية.

التوصية،   يف  واردة)خبالف ما هو موصوف يف النقطة األوىل أعاله مباشرة(    اتذ أن يدرج يف تنفيذه طوعاً برجميإذا أراد املنف    •
  إعالن الرتخيص و الربجميات    مؤلف معلومات عن استمارات بيان حقوق    احلاوية الرجوع إىل قاعدة البياانت  ذ  املنف   ذا  هلينبغي  

  تقدمي الرتاخيص مبوجبه.املقدمة للتأكد من اخليار الذي يرغب صاحب حقوق أتليف الربجميات يف  ابستعماهلا
ميكن تقييم مجيع الربجميات املدرجة يف توصية من توصيات االحتاد، واستعماهلا ألغراض التقييم واالختبار، ابجملان مبوجب   •

 .B الرتخيص املنصوص عليه يف امللحق

https://www.itu.int/ar/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
https://www.itu.int/ar/ITU-T/ipr/Pages/policy.aspx
http://itu.int/ar/ITU-T/ipr
http://itu.int/ar/ITU-T/ipr


2 

 التعاريف 2.1
"ينبغي أن يؤخذ يف إطار هذه املبادئ    :(Member)  عضو 1.2.1 " حبيث يشمل الدول األعضاء  عضوالتوجيهية مصطلح 

 االحتاد وأعضاء القطاعات واملنتسبني يف قطاع تقييس االتصاالت/قطاع االتصاالت الراديوية. يف
الكائن 2.2.1 بشكل    :(Object Code)  شفرة  تعليمات  الكائن" هي جمموعة  تشغيلها"شفرة  بواسطة    اثنيين ميكن  مباشرة 

موعة فرعية من احلواسيب أو األنظمة جمل، وال ميكن إال  من قراءهتا  اإلنسان   يتمكنوليس املقصود من شفرة الكائن أن    حاسوب.
تشمل شفرة الكائن، على سبيل املثال ال احلصر، مكتبات مرتبطة دينامياً ومكتبات شفرة   ،وألغراض هذه الوثيقةاستعماهلا عموماً.  

 الكائن وشفرة اثنينية قابلة للتنفيذ.

"برجمي  :(Software)  الربجميات 3.2.1 مصطلح  يشري  التوجيهية،  املبادئ  هذه  حتويلاتألغراض  )وميكن  يلي  ما  إىل  ،  ها" 
 ، إىل شفرة قابلة لالستعمال/قابلة للتنفيذ(:اهجتميع  مواصلة مباشرة أو عند إما
  جمموعة من التعليمات املكتوبة أبي لغة برجمة )مبا يف ذلك تنفيذ شبه شفرة ومرجع( ميكن أن تؤدي، إما مباشرة أو عند  •

 أو حتويلها، وظيفة كاملة عند تنفيذها بواسطة عتاد يعاجل البياانت وفقاً لتعليمات؛ اهجتميع مواصلة
 ؛ XMLأو  TTCNأو  ASN.1دفق، مثل متثيل بياانت تالبياانت وال هيكلتعاريف  •
 ( وخمططات تدفق البياانت.SDLوالوصف ) التوصيفأمثلة املخططات مثل خمططات لغة  •

يشري    :(Software Copyright Holder)  الربجمياتأتليف  حقوق    صاحب 4.2.1 أن  أتليف    صاحب" يتعني  حقوق 
 إىل أحد املسامهني يف توصية االحتاد.  "الربجميات

ويتعني    ،هي جمموعة تعليمات يف شكل يسهل على اإلنسان قراءهتا"  شفرة املصدر"  :(Source Code)شفرة املصدر   5.2.1
 تنفيذها.يصار إىل جتميعها أو تفسريها أو التصرف فيها بطريقة أخرى ل

 املختصرات  3.1
ANSI C   لغة الربجمة احلاسوبيةANSI C  ( عرَّفتها أصالً الوكالة الوطنية جملتمع املعلوماتANSI  واختذت صفة رمسية )

  ISO/IEC 9899 (1999 )كمعيار دويل يف املعيار 
(Computer programming language defined originally by ANSI and formalized as an 

International Standard in ISO/IEC 9899 (1999)) 

ASN.1  1ترميز قواعد الرتكيب اجملردة رقم (Abstract Syntax Notation One) 

EBNF املوسَّع انور -شكل ابكوس(Extended Backus-Naur Form) 

GDMO  املبادئ التوجيهية لتعريف الكائنات املدارة(Guidelines for the Definition of Managed Objects) 

MSC  خمطط تتابع الرسائل(Message Sequence Chart) 

SDL  لغة التوصيف والوصف(Specification and Description Language) 

SDO  املعايري منظمة وضع(Standards Development Organization) 

TTCN ترميز االختبار والتحكم يف االختبار  /ترميز الشجرة واجلداول املختلط(Tree and Tabular Combined 

Notation/Testing and Test Control Notation) 

XML القابلة للتوسعالتشعبية لغة ال (Extensible Mark-up Language) 
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 املختلفة اليت تظهر عند النظر يف إدراج برجميات يف توصية القضااي 2
 القاعدة العامة 1.2

 كقاعدة عامة: 
وينبغي أن تقدم التوصيات وصفاً للميزات اليت ميكن    ينبغي عموماً أال تُدرج الربجميات يف أي توصية من توصيات االحتاد. •

ُتكتب   ما  كثرياً ومبا أن توصيات االحتاد  .  بعينه  حالً تؤيد  من خالهلا وضع عمليات تنفيذ تنافسية وقابلة للتشغيل البيين، وأال  
لفكرة األساسية  لجديد  تعبري  إنشاء  حول املواد احملمية حبقوق التأليف والنشر ابستعمال متطلبات قائمة على األداء أو  

إدراج  ضمن العملية التقنية، ينبغي للجنة الدراسات أن تنظر بعناية يف هذه األنواع من اخليارات املفضلة قبل النظر يف
 الربجميات يف التوصيات.

  ات ن الربجميبيد أفيها تقنياً إدراج برجميات يف توصية لالحتاد على النحو املوضح أدانه.    ُيستنسبقد تكون هناك حاالت   •
ويتمثل )توصية.  ال  طابقييف تنفيذ    ات شرتط إدراج تلك الربجميجيب أال تُدرج أبداً يف توصية من توصيات االحتاد حبيث يُ 

، وما إىل  ASN.1ي يصف هياكل البياانت، وتدفق البياانت، واملخطط، ويال اتالربجمي يفاالستثناء الوحيد هلذه القاعدة 
 الوحيدة املناسبة من الناحية التقنية:  االستعماالتفيما يلي و  .أدانه.(  2.2.2ذلك على النحو املنصوص عليه يف القسم 

املطلوب تنفيذها يف املنتجات أو اخلدمات امتثااًل لتلك املنتجات أو اخلدمات   اخلواص الوظيفيةتعزيز وصف   -
 لتتوافق مع التوصية.

 املطلوبة.  اخلواص الوظيفيةية حتقيق كمثال على كيف -
 املطلوبة.  اخلواص الوظيفيةمع تنفيذ للتوافق اختبار  -
 ، وما إىل ذلك.EBNFمواصفات قواعد و ، ASN.1 وترميز وصف هياكل البياانت، واملخططات، -

أن   • توصية،  إدراجها يف  تتطلب، يف حال  اليت  الربجميات  الدراسات مسامهات  تقبل جلان  املنفذون لرتخيص ال  خيضع 
أي من الرتاخيص والتزامات الرتخيص املطلوبة   يعدَّللن  و الرتخيص الواردة هنا.    متطلباتيستويف   برجميات طرف اثلث ال

يف هذه    Cو  Bو(،  ابستعماهلا  إعالن الرتخيصو الربجميات    مؤلفبيان حقوق  استمارة  )  A اتيف امللحقاملنصوص عليها  
اخليار   .الوثيقة اختيار  حال  حقوق  استمارة  بشأن    3 ويف  الرتخيص  مؤلفبيان  وإعالن  ينبغي  ابستعماهلا  الربجميات   ،

 يف التوصية.  اتتُدرج الربجمي أال
  الربجميات وإعالن الرتخيص   مؤلفحقوق أتليف الربجميات أن يقدم نسخة من بيان موق ع حلقوق    صاحب يتعني على   •

حقوق أتليف    صاحبويتعني على  لربجميات قبل إدراج هذه املسامهة يف توصية.  اب  امهةفيما يتصل أبي مس  ابستعماهلا
  صاحب جلنة الدراسات ألول مرة: "يوافق    إىلذه الربجميات  هبسامهة  املالربجميات أن يدرج البيان التايل يف املسامهة وقت  

 من املبادئ التوجيهية حلقوق الربجميات."  Bيف امللحق الشروط املنصوص عليها  على  فيما يلي حقوق أتليف الربجميات
على الربجميات والتوصية احملددة يف اإلعالن وأي    ابستعماهلا  الربجميات وإعالن الرتخيص  مؤلفقوق  حليسري أي بيان   •

الربجميات   مؤلفاحملددة يف بيان حقوق تلك عن وإذا اقرُتح استعمال الربجميات ابالقرتان مع توصية خمتلفة  .مراجعات هلا
، عندئذ يتعني على جلنة الدراسات املعنية أن تطلب من أصحاب حقوق أتليف الربجميات ابستعماهلا  وإعالن الرتخيص

 . الساريةتقدمي إعالن جديد فيما يتصل ابلتوصية اجلديدة 
جيب أن تكون الربجميات الواردة يف التوصية املوافق عليها يف شفرة املصدر. وُتكتب شفرة املصدر هذه بلغة برجمة معيارية   •

الالزمة    تقرها(  ANSI C  مثل) امللفات  الدراسات وحتتوي على مجيع  تكييفه  الربجمياتإلنشاء  جلنة    ، تعديلها أو   اأو 
جلنة الدراسات  قدرةوينبغي أن يضمن ذلك  ، مبا يف ذلك الربامج النصية للتحكم يف هذه العمليات.اوتشغيله تثبيتها أو

 على تنفيذ  املنفذين  وقدرة  االقتضاء،  اإلبقاء على شفرة املصدر متوائمة مع أي مراجعات أخرى للتوصية حسب  على
شفرة الكائن بداًل من شفرة  ب   إمكانية املسامهةعلى الرغم من  و .  حمددة  ات ستقلة عن منصاملالتطبيقات القائمة بذاهتا  

تستند املوافقة عليها ونشرها الحقاً إىل توفر شفرة املصدر حسبما    املصدر أثناء مرحلة االختيار عند وضع توصية، جيب أن 
 شفرة الكائن إضافة إىل شفرة املصدر. ب املسامهة وجتوزيتطلب االحتاد الدويل لالتصاالت. 
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عايري، يتعني على جلنة  معنية ابمل   عندما ترغب إحدى جلان دراسات االحتاد يف أن تعمل بشكل تعاون مع منظمة أخرى  •
الربجميات ألغراض   مؤلفحقوق    قضااي املنظمة اعتماد هذه املبادئ التوجيهية ملعاجلة    تلك  راسات أن تطلب أواًل منالد

قدم أي طلب من جلنة دراسات إبعفاء النشاط املشرتك من االلتزام أبي حكم من أحكام هذه املبادئ  يُ و النشاط املشرتك.  
ليه. وال جيوز أن يبدأ أي عمل تعاون مشرتك ما مل يوافق املدير على مسار  التوجيهية إىل مدير املكتب املعين للموافقة ع

 العمل املقرتح.

 الستعماالت املالئمة تقنياً للربجميات يف توصيات االحتادبشأن ااعتبارات حقوق املؤلف  2.2
وأن  اخلواص الوظيفية،  التقييم، وأيضاً لوصف جيب أن تتاح الربجميات اليت تتضمنها توصيات االحتاد جماانً جلهات التنفيذ ألغراض  

إذا كان   ولكناملطابقة.    بشأن  ما  املطلوبة، أو الختبار تنفيذ  اخلواص الوظيفيةستعمل كمثال على الكيفية اليت ميكن هبا حتقيق  تُ 
ذا املنفذ أي بياانت من هذا القبيل يف تنفيذه على أساس طوعي، عندئذ ينبغي أن يستعرض ه  اتاملنفذ مهتماً إبدراج أي برجمي

الذي اختاره   ابستعماهلا   الربجميات وإعالن )إعالانت( الرتخيص  مؤلف ذات صلة بشأن حقوق   ملعرفة اخليار املتصل ابلرتخيص 
 حقوق أتليف الربجميات. صاحب

 ، ( وما إىل ذلكASN.1البياانت واملخططات وقواعد الرتكيب اجملردة رقم واحد )  اتبرجميات تصف هياكل البياانت وتدفقوتتاح  
 جماانً وبدون قيود على النحو املوصوف أدانه.

املطلوبة، أو الختبار تنفيذ    اخلواص الوظيفيةمثال لكيفية حتقيق  كأو    اخلواص الوظيفية،استعمال الربجميات لوصف   1.2.2
 املطابقة  بشأنما 

فعلى سبيل املثال، هناك حاالت توصف فيها  ألغراض خمتلفة فيما يتصل ابلتوصية ذات الصلة.    اتميكن استعمال هذه الربجمي
مع التوصية    يتوافقج كي  دراج هذه الربجميات يف منتَ إل  ةضرور  والبعض الربجميات.    اتجكمخر اخلصائص املطلوبة على أفضل وجه  

ضرورية( يف االختبار ويف إنتاج  و   بلهذه الربجميات مفيدة جداً )  استحداث برجمياته اخلاصة هلذا الغرض. بيد أن  إذ ميكن للمنت ج
 ق.ج مطاب  املخرجات اليت ميكن دجمها يف منتَ 

هلذه األغراض، وهبدف تقييم الربجميات )عند و   وسيحتاج املنفذون إىل حقوق كافية لتقييم هذه الربجميات واستعماهلا هلذه األغراض.
استعمال الربجميات فيما يتعلق ابلتنفيذ(، جيب أن يوافق   إمكانية  إدراج الربجميات يف التوصية وكذلك عند النظر يف   أتييدالنظر يف  
 . B جماانً مبوجب الشروط احملددة يف امللحق  مسجَّلة امللكية  برجمياته  استعمالحقوق أتليف الربجميات على الرتخيص حبقوق    صاحب

الوارد يف العديد من معايري قطاع تقييس االتصاالت   ANSI C  بلغة  املوصوفة أعاله التنفيذ املرجعيومن األمثلة على نوع الربجميات  
لمنفذين لج مطابق، ولكن  وتشكل الربجميات املرجعية وصفاً معيارايً للخطوات الوظيفية اليت جيب أن يتبعها منتَ   لتشفري الصوت.

أيضاً    تقدمالربجميات املرجعية الوصف الوظيفي للكودك فحسب، بل    تقدموال  برجمياهتم اخلاص للكودك الصويت.    تنفيذحرية إنتاج  
 الوحدات النموذجية على السواء. اختبار فرادى وسيلة مفيدة وفعالة الختبار التنفيذ الكامل و 

مة،  لربجميات املقدَ وقد يرغب املنفذون يف معرفة نية اجلهة اليت تقدم املسامهة بشأن الرتخيص إذا ما رغب املنفذون يف استعمال ا
( يف منتجاهتم. ولذلك يتعني على أصحاب حقوق أتليف الربجميات تقدمي بيان حقوق  اعلى أساس اختيارهم، )بداًل من استحداثه

عمليات هلذا الغرض. وقد يكون ذلك على سبيل املثال ذا أمهية خاصة يف حالة    ابستعماهلا  الربجميات وإعالن الرتخيص  مؤلف
 فردية.عمليات تنفيذ الستحداث  كمنطلقاملرجعية اليت يفرتض عادة أن تستعمل الربجميات  التنفيذ 
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 وما إىل ذلك ، ASN.1البياانت واملخططات وقواعد الرتكيب  اتالربجميات اليت تصف هياكل البياانت وتدفق 2.2.2
 MSCو   GDMOو  ASN.1  مثلوتقنيات الوصف الرمسي )   البياانت  ات تتضمن هذه الفئة برجميات مثل هياكل البياانت وتدفق

املساهَ TTCNو  SDLو النص  مع  التعامل  بنفس طريقة  الربجميات  مؤلف هذه  وتُعامل حقوق  العادي. وال ختضع هذه   به  م(. 
 الربجميات ألي قيود لألغراض التالية:

أي  بالسماح   • أو جزئياً، يف  استعماهلا، كلياً  واحتمال  املناسبة  األفرقة  داخل  للمناقشة  املعتادة  ابلطرق  املواد  توزيع هذه 
 . االحتادتوصيات تنجم عنها وينشرها 

 قوق التأليف والنشر. حب مطالبات على صلةن أي ع مبنأىً  ماملواد يف تنفيذه هذه السماح للمنفذين ابستعمال •
 يلزم احلصول على ترخيص حمدد.وفقاً لذلك، ال و 

 جلنة دراسات بشكل تعاون  الربجميات اليت تطورها 3.2
االحتاد، ميلك االحتاد حقوق التأليف والنشر للربجميات املدرجة يف توصية   ضمنرة بصورة تعاونية  ابلنسبة جلميع الربجميات املطوَّ 

إىل احلد و قوق التأليف والنشر للربجميات من فرادى املسامهني.  حبمعينة، ولكن حقوق التأليف هذه قد ختضع ألي تراخيص أساسية  
الحتاد عن مجيع لتنازل  أن يية، جيب على كل عضو مشارك  بشكل تعاون كمسألة قانونرة  الربجميات املطوَّ الذي ال ميتلك فيه االحتاد  

خبالف ذلك مبوجب  هلا    الرتخيصقد وافق على    االحتاد  )ابستثناء أي برجميات يكون  الربجمياتاحلقوق وامللكية واملصلحة يف هذه  
 إطار الرتخيص املنصوص عليه يف هذه الوثيقة(.

وإدراجها يف توصية لالحتاد. ويرد وصف بشكل تعاون  تطوير الربجميات    الدراسات حدى جلان  إل  خالهلماهناك طريقتان ميكن من  و 
 أدانه.  2.3.2و 1.3.2واعتبارات الرتخيص ذات الصلة يف الفقرتني  نيالنهج ينكل من هذ

 كمسامهة   مةد  برجمية مق بدون شفرة  بشكل تعاون لربجميات  جلنة الدراسات تطوير 1.3.2
وحُيتفظ هبا كجزء من عملية    أصلية  ربجمياتكقد طورت مجيعها  تكون  ،  كفريقطور جلنة الدراسات برجميات  يف إطار هذا السيناريو، ت

ختضع هذه الربجميات ألي قيود  وال التقييس، دون أي مسامهات من أي برجميات أعدت خارج العملية التعاونية للجنة الدراسات. 
قوق التأليف والنشر، وميكن استعماهلا  حب  مطالبات على صلةن أي  ع  مبنأىً بغرض السماح للمنفذين ابستعمال املواد يف تنفيذها  

 غريها من توصيات االحتاد. يف التوصية احملددة األصلية و  اتيف مراجع
 كمسامهة  مةد  برجمية مق مع شفرة بشكل تعاون لربجميات  جلنة الدراسات تطوير 2.3.2

مسامهات من الربجميات غري املطورة كجزء من   تُدرجغري أهنا    ،كفريق  أصلية  يف إطار هذا السيناريو، تطور جلنة الدراسات برجميات
اردة يف مسامهة مقدمة من أحد أعضاء االحتاد إىل جلنة الدراسات. و العملية التعاونية للجنة الدراسات. ويشمل ذلك برجميات  

يان موق ع حلقوق حقوق أتليف الربجميات أن يقدم نسخة من ب  صاحبيتعني على  و .  العاديةهذه احلالة، تنطبق عملية املسامهة   ويف
ويتعني على   لربجميات قبل إدراج هذه املسامهة يف توصية. اب  فيما يتصل أبي مسامهة   ابستعماهلا   الربجميات وإعالن الرتخيص  مؤلف

جلنة الدراسات ألول مرة:    إىلذه الربجميات  هبسامهة  املحقوق أتليف الربجميات أن يدرج البيان التايل يف املسامهة وقت    صاحب
الربجميات  صاحب"يوافق   أتليف  يلي  حقوق  عليها  على    فيما  املنصوص  امللحق  الشروط  حلقوق   Bيف  التوجيهية  املبادئ  من 

 تعديل املسامهة الحقاً كجزء من عملية التعاون. جازحىت لو  ،العمليةجيب اتباع هذه و  الربجميات."
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 إجراءات جلان الدراسات بشأن إدراج برجميات يف التوصيات 3
 مقدمة 1.3

 إذا قررت جلنة دراسات املضي قدماً يف إدراج برجميات يف توصية لالحتاد الدويل لالتصاالت، تُتبع اإلجراءات التالية.

 حملة عامة عن العملية  2.3
 . 1 وصف العملية من خالل املخطط االنسيايب يف الشكل يرد ، إدراج برجميات يف توصية عند

 

 برجميات  حتتوي على عملية إعداد توصية  -  1الشكل 
ب معاملتها بنفس  جتوإذا وردت تعليقات،  عدم استالم أي تعليقات بعد بدء عملية املوافقة.    1 يفرتض املخطط االنسيايب الوارد يف الشكل  -  مالحظة

 األمناطتبع يف طريقة التعامل مع أي توصية أخرى ابستعمال عملية املوافقة. ومبجرد املوافقة على التوصية ونشرها، تتبع أي مراجعات الحقة اإلجراء امل
 األخرى من توصيات االحتاد. 



   7 

 ابستعماهلا إعالن الرتخيصو لربجميات ابيان حقوق مؤلف  3.3
 ابستعماهلا   إعالن الرتخيص و لربجميات  ايف توصية ما تقدمي استمارة بيان حقوق مؤلف    ا إلدراجهيقدم برجميات  عضو  من كل  يُطلب  

إعالن   خياري   أحد  اختيارقبل تضمني هذه املسامهة يف توصية، واملوافقة على الشروط واألحكام املطلوبة، وكذلك  (  A)امللحق  
لتمكني   منتَ الربجميات    استعمالالرتخيص  املنفذ.يف  من  و   ج  الرتخيصمؤلف  بياانت حقوق  استمارة  الغرض  وإعالن   الربجميات 

استمارة  يستعمل العضو  ما  أصحاب حقوق أتليف الربجميات. وعادة    الصادرة عنهو ضمان تقدمي موحد لإلعالانت    ابستعماهلا
  يف عدة توصيات(.   كمسامهةذاهتا    اتالربجمي  ُقدمت)حىت وإن    اتربجميبفيها العضو    يساهممن هذا النوع يف كل توصية    ةواحد
   حقوق أتليف الربجميات عدة مسامهات برجمية مميزة.  لصاحب إذا كان  أن تتعدد االستمارات ناسبامل ومن

  3 ضماانت الرتخيص من خالل اختيار اخليار   تقدمي حقوق أتليف الربجميات بيان عدم الرغبة يف  صاحب  إذا تلقى االحتاد من  و 
 تيسريقوم االحتاد إببالغ جلنة الدراسات ذات الصلة بعدم  س،  ابستعماهلا  الربجميات وإعالن الرتخيصمؤلف  بيان حقوق    استمارة يف

 الربجميات إلدراجها يف توصية ما.
 . ابستعماهلا الربجميات وإعالانت الرتخيصمؤلف ويتعني على االحتاد أن حيتفظ بقاعدة بياانت لبياانت حقوق 

 الدراسات  مسؤوليات جلان 4.3
 قرار إدراج الربجميات  1.4.3

ها جلنة دراسات لدى البت يف مسألة إدراج الربجميات في  تنظرمن هذه املبادئ التوجيهية االعتبارات اليت جيب أن    2 يتناول القسم
 يف توصية.

 عملية االختيار  2.4.3
 على النحو)  Bأو من النمط    Aالتوصية بطريقة من النمط    اتجيب أن تقرر جلنة الدراسات أيضاً ما إذا كان يتعني اختيار برجمي

 وضح أدانه(.امل
سيتضمن ذلك عادة تقييم مسامهات الربجميات  و   فق عليها. توجيب أن حتدد جلنة الدراسات التفاصيل التقنية لعملية االختيار وت

توقع استعمال شفرة الكائن د تنطبق. ويُ املختلفة )بشكل فردي أو مجاعي( إىل جانب استعراض مجيع أي قيود أو شروط تقنية ق
 . Bيف عملية اختبار االختيار، ال سيما يف عملية اختيار النمط 

 Aالنمط من ختيار الا 1.2.4.3
تقييمها مبوجب الرتخيص للألعضاء مجيع الربجميات اليت جيب أن تتضمن شفرة املصدر    تتاح ، جيب أن  Aالنمط    من  ختيار اليف ا

 على هؤالء األعضاء.  3.5.3ختيار. وتنطبق الفقرة القبل اختبارات ا Bاملعروض يف امللحق 
 B النمطمن ختيار الا 2.2.4.3

التوصل إىل و االختيار    وحتديداالحتاد شفرة املصدر لألعضاء إال بعد االنتهاء من االختبار    يقدم، ال  Bيف االختيار من النمط  و 
للمرشح الناجح للتقييم مبوجب الرتخيص  العائدة  اتفاق لبدء عملية املوافقة. ويف هذه املرحلة، جيب تزويد األعضاء بشفرة املصدر  

 ؤالء األعضاء. على ه 3.5.3. وتنطبق الفقرة Bاملنصوص عليه يف امللحق 
 اعتبارات الصيانة اجلارية  3.4.3

الربجميات مبجرد املوافقة على التوصية. وقد يشمل ذلك تفصيل    صيانةينبغي للجنة الدراسات، أثناء وضع توصية، أن تنظر يف كيفية  
 مسؤولية تصحيح هذه األخطاء(.  سيتوىلن  فة )مبا يف ذلك مَ اإلجراءات املتعلقة ابلصيانة و/أو حتديد كيفية معاجلة األخطاء املكتشَ 
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 إجراءات والتزامات األطراف قبل املوافقة  5.3
 حقوق أتليف الربجميات  صاحبإجراءات والتزامات  1.5.3

 إعالن الرتخيص و لربجميات  امشروع توصية ما تقدمي استمارة بيان حقوق مؤلف   يفيُطلب من كل عضو يقدم برجميات إلدراجها  
حقوق أتليف الربجميات أن يدرج البيان التايل   صاحبويتعني على    .( قبل تضمني هذه املسامهة يف توصيةA  )امللحق  ابستعماهلا

على    فيما يلي  حقوق أتليف الربجميات  صاحبجلنة الدراسات ألول مرة: "يوافق    إىلذه الربجميات  هبسامهة  امليف املسامهة وقت  
حقوق أتليف الربجميات أن   صاحبيتعني على  و   . من املبادئ التوجيهية حلقوق الربجميات."   Bيف امللحق  الشروط املنصوص عليها  

 . ابستعماهلا الربجميات وإعالن الرتخيص مؤلف بيان حقوق استمارةخيارات إعالن الرتخيص الواردة يف  أحدخيتار 
ىل املكتب ذي الصلة يف نفس الوقت الذي يقدم أو شفرة املصدر إ الكائنم شفرة ، تقدَّ Bوالنمط  Aالنمط  من وابلنسبة الختيار
 الختيار. ا، أي قبل ابستعماهلا الربجميات وإعالن الرتخيص مؤلففيه بيان حقوق 

 شفرة الكائن: ل ابستعماهلا سوى الربجميات وإعالن الرتخيص  مؤلف بيان حقوق  إن مل تزوَّد استمارةوابإلضافة إىل ذلك، 
 ختيار. الم شفرة املصدر إىل املكتب ذي الصلة قبل ا، تقدَّ Aالنمط  من ختياراليف ا •
 م شفرة املصدر إىل املكتب ذي الصلة قبل االتفاق على بدء عملية املوافقة. ، تقدَّ Bيف االختيار النمط و  •

 االحتاد الدويل لالتصاالت إجراءات والتزامات 2.5.3
األعضاء مبوجب الرتخيص الوارد    من جانبلتقييم  ا  لغرض يقتصر علىقبل املوافقة على التوصية، ينبغي أن يتيح االحتاد الربجميات  

 .Bيف امللحق 
 لالحتاد.  تقدميهاألعضاء وقت ل شفرة املصدر،  ها مجيع الربجميات، مبا في تتاح، جيب أن Aالنمط  من ختياراليف حالة ا •
ألعضاء عند اختاذ قرار ببدء لشفرة املصدر الناجتة عن عملية االختيار    تتاحجيب أن    ، Bالنمط    من   ختيار اليف حالة ا •

 عملية املوافقة.
قاعدة بياانت   ضمنيف الوقت املناسب    ابستعماهلا   الربجميات وإعالانت الرتخيص  مؤلف ب إاتحة املعلومات عن بياانت حقوق  جتو 

 . ابستعماهلا الربجميات وإعالانت الرتخيص مؤلف حقوق
 النفاذ ميكن لألعضاء  و   .Aالنمط    يف إطارشفرة املصدر والكائن على السواء(  بىل مسامهات من الربجميات )إ  النفاذوميكن لألعضاء  

شكل شفرة املصدر على موظفي االحتاد يف    يهاإل  النفاذقتصر  ي، و Bالنمط    يف إطار  الكائنشفرة  ب  الربجمياتمن  إىل مسامهات  
 لألعضاء لدى بدء عملية املوافقة.  يتعني إصدارهااملعنيني أثناء فرتة التقييم. وإذا اختريت شفرة املصدر، 

 إجراءات والتزامات األعضاء الذين يستعرضون الربجميات  3.5.3
لربجميات وتقدمي تعليقاهتم حسب االقتضاء. وينبغي لألعضاء،  مبجرد إاتحة الربجميات لألعضاء من أجل التقييم، ينبغي هلم استعراض ا

 .Bواستعماهلا على النحو الوارد يف الرتخيص املنصوص عليه يف امللحق  اتأثناء هذا التقييم، أن يلحظوا شروط النفاذ إىل الربجمي

 اإلجراءات وااللتزامات أثناء وبعد قيام االحتاد بنشر التوصيات 6.3
 لربجميات لحقوق املؤلف املصاحبة  بشأنشعارات اإل 1.6.3

الربجميات وإشعارات حقوق التأليف والنشر ذات   يتعني توضيب  ابلنسبة جلميع مبيعات وتوزيع توصية ما انجتة عن هذه العملية، 
(. وابإلضافة إىل ذلك، يتعني على االحتاد أن حيتفظ على مثالً ( معاً )يف ملف مضغوط  Cالصلة )على النحو الوارد يف امللحق  

 املسامهني يف املوقعوتتضمن اإلعالانت الواردة من  ابستعماهلا  الربجميات وإعالن الرتخيص    مؤلفاإلنرتنت بقاعدة بياانت حلقوق  
 . //:itu.int/iprhttp/: اإللكرتون

  

http://itu.int/ipr
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 Aامللحق 
 ابستعماهلا  الربجميات وإعالن الرتخيص مؤلفبيان حقوق 

 : ابالستمارة أدانه بعد ملئهاترجى موافاة املكتب ذي الصلة  
 مدير  

 االتصاالت الراديويةمكتب تقييس االتصاالت أو مكتب 
 االحتاد الدويل لالتصاالت عرب العنوان الوارد أدانه

International Telecommunication Union 
Place des Nations  

CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
 5853 730 22 41+الفاكس: 

 : أتليف الربجمياتحقوق صاحبة صاحب/املنظمة 

   االسم القانون 

 

 : االتصال املعنية ابالستفسارات عن الرتخيصجهة 

   االسم 

   الدائرة

   العنوان 

   

   

   اهلاتف

   الفاكس

   الربيد اإللكرتون 

 

 ]..[   االتصاالت الراديويةتوصية قطاع   تقييس االتصاالت ]..[ أوتوصية قطاع 

   التوصية  رقم 

   عنوان التوصية 

 اسم الربجميات ورقم إصدارها  
 )يشار إليها فيما بعد ابسم "برجميات"(

  

 

 إعالن الرتخيص 

إدراجها يف توصية    يرادالربجميات اليت    بشأناحلق يف ترخيص حقوق التأليف والنشر    صاحب أو    مالكنه  أبصاحب حقوق أتليف الربجميات    يصرح 
 يف االحتاد( ويعلن بناًء على ذلك ما يلي:   هلاأي مراجعة يف املذكورة أعاله )و  دويل لالتصاالت االحتاد

A  ،فيما يتعلق ابستعمال الربجميات يف تنفيذ مطابق 

   

 

اخرت خياراً  
واحداً  
  أيفقط، 

أو  1.1
أو  3.1

 
تأليف والنشر يف الربجميات وهو يتنازل فيما يلي عن  الميتلك صاحب حقوق أتليف الربجميات حقوق   1.1

ابملبادئ التوجيهية لالحتاد بشأن   Cمن امللحق    1.1حقوق أتليف الربجميات، ومن مث تطبق األحكام الواردة يف اخليار  
 حقوق مؤلف الربجميات. 

  
 مل يعد متاحاً[  2.1]اخليار  
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 2 أو 4.1
  3 أو

نقدي مبوجب شروط وأحكام   3.1 بدون تعويض  يلي ترخيصاً  فيما  الربجميات  مينح صاحب حقوق أتليف 
ابملبادئ التوجيهية لالحتاد بشأن حقوق مؤلف الربجميات. وال حيتاج    Cمن امللحق    3.1الرتخيص الواردة يف اخليار  

 املنفذون إىل االتصال بصاحب حقوق أتليف الربجميات للحصول على ترخيص. 
  

 
بدون تعويض نقدي مبوجب شروط وأحكام الرتخيص  يمنح صاحب حقوق أتليف الربجميات ترخيصاً  س 4.1

وميكن إدراج أحكام    ابملبادئ التوجيهية لالحتاد بشأن حقوق مؤلف الربجميات.   Cمن امللحق    4.1الواردة يف اخليار  
خارج    ى لألطراف املعنية وجتر   بشأن الرتخيص   رتك املفاوضات وتُ وشروط إضافية معقولة وغري متييزية يف هذا الرتخيص.  

 . حتاد الدويل لالتصاالتاال
  

  
ابملبادئ    Cمن امللحق    2سيمنح صاحب حقوق أتليف الربجميات ترخيصاً على النحو الوارد يف اخليار   2

وميكن إدراج أحكام وشروط إضافية معقولة وغري متييزية يف هذا  التوجيهية لالحتاد بشأن حقوق مؤلف الربجميات.  
 االحتاد الدويل لالتصاالت. خارج  ىلألطراف املعنية وجتر  بشأن الرتخيص رتك املفاوضاتوتُ الرتخيص. 

  

 
 4.1أو  3.1أو  1.1صاحب حقوق أتليف الربجميات يف منح الرتاخيص وفقاً ألحكام الفقرات   يرغب ال 3

 أعاله.  2أو 
 

B الرتاخيص اإللزامية اإلضافية: مينح صاحب حقوق أتليف الربجميات فيما يلي 

 ، ينطبق ما يلي: 3و 2و 4.1و 3.1و 1.1فيما يتعلق ابخليارات 

ابملبادئ التوجيهية لالحتاد    B، على االلتزام بشروط الرتخيص الواردة يف امللحق  االستمارة  ه حقوق أتليف الربجميات، لدى توقيعه هذ  صاحبيوافق  
 خرجات أو عمليات التنفيذ. املالربجميات ألغراض تقييم مشروع التوصية واستعمال الربجميات الختبار  مؤلفبشأن حقوق 

 

C على الشروط واألحكام اإلضافية املبينة أدانه:  فيما يلي لربجميات يوافق صاحب حقوق أتليف ا 

يتمتع حبقوق    ه يقر صاحب حقوق أتليف الربجميات ويضمن، على حد علمه، أن،  3أو    2أو    4.1أو    3.1  ابإلضافة إىل ذلك، إذا اختري اخليار 
بيان حقوق مؤلف   عليها يف  املنصوص  واألحكام  للشروط  الربجميات طبقاً  تراخيص  ملنح  الالزمة  والنشر  الرتخيصاالتأليف    لربجميات وإعالن 

 ، للتنازل عن مجيع حقوق مؤلف الربجميات. 1.1أو إذا اختري اخليار  ،Cوامللحق   B، وامللحق  ابستعماهلا
" دون أي ضماانت صرحية أو ضمنية، مبا يف ذلك، على سبيل املثال  يكما ه م الربجميات "تقدَّ   (1)،  ه الوثيقة صراحةً وفيما عدا ما تنص عليه هذ

ال يتحمل صاحب حقوق أتليف    (2)  ال احلصر، ضماانت القابلية للتسويق التجاري واملالءمة لغرض معني وعدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية، 
التابعة له( وال االحتاد الدويل لالتصاالت املسؤولية يف أي حال من األحوال عن أي أضرار من أي نوع )مبا يف ذلك، على    اجلهات )أو    الربجميات

أو   انمجة عن (  أي خسائر مالية أخرىسبيل املثال ال احلصر، األضرار النامجة عن خسارة األرابح، أو انقطاع األعمال، أو فقدان املعلومات، أو 
 استعماهلا.  العجز عن أو بسبب  متعلقة ابستعمال الربجميات

، وال التزام برتخيص براءة اخرتاع،  اخرتاع  ، ال مُينح أي ترخيص حبيازة براءةوإعالن الرتخيص ابستعماهلا  هذا  بيان حقوق مؤلف الربجميات   ومبوجب
 غري ذلك. بأو  ،العهد القانون لنكث  ابملنع ضمنياً، أو 

 

 التوقيع 

   املنظمة

   اسم الشخص املخوَّل 

   الشخص املخوَّل صفة 

   املكان والتاريخ 

  

 2011ديسمرب  7 :استمارة
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 Bامللحق 
 االحتاد الدويل لالتصاالت صادرة عن اتفاق ترخيص برجميات لتقييم توصية 

 خمرجات ربجميات لتقييم أو اختبار  الواستعمال 
 اتفاق الرتخيص

الدويل لالتصاالت )"صاحب حقوق مؤلف الربجميات"(، االحتاد  صادرة عن  يساهم بربجميات يف توصية نح فيما يلي أي مشارك ميَ 
غري و من الباطن    القابل للرتخيص  ، ترخيص حقوق املؤلف Bبدون تعويض مايل أو أي تقييد خبالف ما هو مبني يف هذا امللحق  

والتكييفات  األعمال املشتقة )مبا يف ذلك الرتمجات    إلعادة إنتاج  االمتياز،   من رسوم   واخلايل   عامليالصري و احلء وغري  قابل لإللغاال
 لألغراض احملدودة التالية: هبا ماملساهَ الربجميات والتعديالت( وإعدادها، وعرض وتوزيع وتنفيذ 

لتقييم   (  أ  لالتصاالت وأعضائه  الدويل  إذا كانإىل االحتاد  ما  لتحديد  منها  أعمال مشتقة  إدراج   يؤيدون  واالربجميات وأي 
 الربجميات يف تلك التوصية؛

 يف تلك التوصية؛الربجميات إىل االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمات املؤهلة من االحتاد لنشر  ب(
ذ"( لتقييم الربجميات وأي  صية )"املنف   ذ )مبا يف ذلك املؤسسات األكادميية ومؤسسات البحوث( لتلك التو إىل أي منف    ج(

 تنفيذه اخلاص لتلك التوصية؛أعمال مشتقة منها إلدراجها يف  
يتوافق مع تلك تنفيذ مقرتح  ذ هلذه التوصية الستعمال الربجميات ألغراض حتديد ما إذا كان أي تنفيذ أو  إىل أي منف    ( د

 التوصية.
ولية اخلسائر أو األضرار العرضية أو غري املباشرة أو اخلاصة  ؤ ذ مسحقوق أتليف الربجميات وال أي عضو أو منف     صاحب ال يتحمل  و 

سببها مبوجب  م أو النموذجية أو التبعية من أي نوع، أو اخلسائر يف األرابح أو املدخرات أو اإليرادات من أي نوع، مهما كان  
 .  يُبلغمل وإبمكانية حدوث مثل هذه األضرار أبلغ الطرف املعين االتفاق، سواء أُ  اهذ

يتمتع حبقوق التأليف والنشر الالزمة ملنح  هأنحقوق أتليف الربجميات ويضمن، على حد علمه،  صاحبوابإلضافة إىل ذلك، يقر 
 .Bهذا امللحق  تراخيص الربجميات طبقاً للشروط واألحكام املنصوص عليها يف 

يف ذلك،  دون أي ضماانت صرحية أو ضمنية، مبا"  يكما هم الربجميات "تقدَّ  (1)،  يقة صراحةً وفيما عدا ما تنص عليه هذه الوث
 ، على سبيل املثال ال احلصر، ضماانت القابلية للتسويق التجاري واملالءمة لغرض معني وعدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية

التابعة له( وال االحتاد الدويل لالتصاالت املسؤولية يف أي حال من   اجلهات)أو    يتحمل صاحب حقوق أتليف الربجميات ال  (2)
األحوال عن أي أضرار من أي نوع )مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، األضرار النامجة عن خسارة األرابح، أو انقطاع  

 استعماهلا.   العجز عنأو بسبب    ال الربجمياتانمجة عن أو متعلقة ابستعم(  فقدان املعلومات، أو أي خسائر مالية أخرى  األعمال، أو
وز إضافة أي أحكام وشروط أخرى إىل هذا جتالربجميات وستظل كذلك. وال    أتليف  والربجميات هي ملكية حصرية لصاحب حقوق

م أي التزامات ترخيص أخرى، وال تقدَّ القانون لنكث العهد،    ابملنعأو ضمنياً أو    نح أي تراخيص أخرى صراحةً متُ وال    ،الرتخيص
 غري ذلك. بأو القانون لنكث العهد،  ابملنعضمنياً، أو 

 التفاق الرتخيص هذا.  ماألعضاء واملنفذين قبوهل جانب منالفردي هلذه الربجميات  االستعمالويبني 
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 Cامللحق 
 إشعارات حقوق املؤلف 

 (ق عليهاالتوصيات املوافَ على الربجميات الواردة يف هذا امللحق يسري )

قوق املؤلف لكل خيار من اخليارات املذكورة بشأن ما يلتزم به صاحب حقوق التأليف يف بيان  حب  حيتوي هذا امللحق على نص إشعارات  -  مالحظة
نص اإلشعار املناسب أدانه. )اخليار حقوق مؤلف الربجميات وإعالن الرتخيص ابستعماهلا. ويتعني على االحتاد الدويل لالتصاالت أن يوزع الربجميات مع  

 (. مرعياً مل يعد  2.1

 قوق املؤلف والتنازل عن حقوق املؤلف ب شعار  اإل:  1.1اخليار  
  دون( بعدفيما  " اتالربجميات املصاحبة )"الربجمي يتيح( بعدفيما  [ )"صاحب حقوق أتليف الربجميات"مع إدراج اسم/عنوان/تفاصيل االتصاليرجى "]

 قيود حقوق التأليف والنشر. 
على    التأليف والنشر ن مجيع حقوق  ع للتنازليتمتع حبقوق التأليف والنشر الالزمة    ه أنحقوق أتليف الربجميات ويضمن، على حد علمه،    صاحب يقر و 

 دون أي شواغل أخرى بشأن الرتخيص. لربجميات الربجميات حبيث ميكن للمنفذين استعمال يف ااملسموح هبا مبوجب القانون الوطين النحو 
 غري ذلك. بأو القانون لنكث العهد،  ابملنع ، وال التزام برتخيص براءة اخرتاع، ضمنياً، أو اخرتاع ال مُينح أي ترخيص حبيازة براءة و 

دون أي ضماانت صرحية أو ضمنية، مبا يف ذلك،    "يكما هم الربجميات "تقدَّ   (1)،  صراحةً فيما عدا ما تنص عليه هذه الوثيقة    إخالء مسؤولية: 
ال يتحمل    (2)  ، على سبيل املثال ال احلصر، ضماانت القابلية للتسويق التجاري واملالءمة لغرض معني وعدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية

 االحتاد الدويل لالتصاالت املسؤولية يف أي حال من األحوال عن أي أضرار من أي نوع  التابعة له( وال  اجلهات)أو    صاحب حقوق أتليف الربجميات
(  انقطاع األعمال، أو فقدان املعلومات، أو أي خسائر مالية أخرى  )مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، األضرار النامجة عن خسارة األرابح، أو 

 " استعماهلا. العجز عن بسبب  أو انمجة عن أو متعلقة ابستعمال الربجميات

 املؤلف وترخيص الربجميات قوق  ب شعار  اإلاتفاق  :  3.1اخليار  
احلق يف ترخيص حقوق التأليف    صاحبأو    مالك   ( بعدفيما    الربجميات"مؤلف  [ )"صاحب حقوق  مع  إدراج اسم/عنوان/تفاصيل االتصاليرجى  "]

ترخيص حقوق    ، فيما يلي  الربجمياتمؤلف  صاحب حقوق  كم  نحميَ   ابسم "الربجميات"(.  بعدفيما    ا)يشار إليه   ةلربجميات املصاحب ابفيما يتعلق    والنشر
)مبا يف    الربجميات   مناألعمال املشتقة   عدادإل  االمتياز،   من رسوم   واخلايل عاملي  الصري و احلقابل لإللغاء وغري  الغري  و من الباطن    القابل للرتخيص   املؤلف

إدراج   (1)  لألغراض احملدودة التالية:   منها األعمال املشتقة  و   إعادة إنتاج وعرض وتوزيع وتنفيذ الربجميات و   ،ييفات والتعديالت(ذلك الرتمجات والتك
كم لتلك التوصية الصادرة تنفيذ   يفها  دراجإل  تقييم الربجميات وأي أعمال مشتقة منها  (2)متوافق لتلك التوصية الصادرة عن االحتاد،    تنفيذ  الربجميات يف
 الصادرة عن االحتاد.  يتوافق مع تلك التوصية  كم حتديد ما إذا كان تنفيذ  (3)عن االحتاد، 

 على قبولكم هلذه األحكام والشروط.  الربجميات هلذه  كم ويدل استعمال
علمه،    صاحب يقر  و  الربجميات ويضمن، على حد  الال  ه أنحقوق أتليف  والنشر  التأليف  للشروط   زمة يتمتع حبقوق  الربجميات طبقاً  تراخيص  ملنح 

 هذا اخليار. واألحكام املنصوص عليها يف
 غري ذلك. بأو القانون لنكث العهد،  ابملنع ، وال التزام برتخيص براءة اخرتاع، ضمنياً، أو اخرتاع ال مُينح أي ترخيص حبيازة براءة و 

دون أي ضماانت صرحية أو ضمنية، مبا يف ذلك،  "  يكما هم الربجميات "تقدَّ   (1)،  صراحةً فيما عدا ما تنص عليه هذه الوثيقة    إخالء مسؤولية: 
ال يتحمل    (2)  ، على سبيل املثال ال احلصر، ضماانت القابلية للتسويق التجاري واملالءمة لغرض معني وعدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية

 االحتاد الدويل لالتصاالت املسؤولية يف أي حال من األحوال عن أي أضرار من أي نوع  التابعة له( وال  اجلهات)أو    صاحب حقوق أتليف الربجميات
(  انقطاع األعمال، أو فقدان املعلومات، أو أي خسائر مالية أخرى  )مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، األضرار النامجة عن خسارة األرابح، أو 

 " استعماهلا. العجز عن بسبب  أو انمجة عن أو متعلقة ابستعمال الربجميات
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والتزام الرتخيص املعقول وغري   التأليف والنشر حقوق  وفق  رتخيص  الواتفاق    التأليف والنشرقوق  ب : إشعار  4.1اخليار  
 )بدون تعويض نقدي(   (RAND)  التمييزي 

احلق يف ترخيص   صاحب أو    مالك  ( بعدفيما    الربجميات" مؤلف  [ )"صاحب حقوق  مع  إدراج اسم/عنوان/تفاصيل االتصاليرجى  "]
 ابسم "الربجميات"(.  بعدفيما  ا)يشار إليه  ةلربجميات املصاحبابفيما يتعلق  حقوق التأليف والنشر

 حقوق التأليف والنشر للتقييم واالختبار  وفق ترخيص
ترخيص حقوق    الدويل لالتصاالت  االحتاد   منف  ذ هلذه التوصية الصادرة عن أي    ،فيما يلي  ،صاحب حقوق مؤلف الربجميات  نحميَ 

عداد األعمال املشتقة  إل  االمتياز، من رسوم  واخلايلعاملي  الصري و احل قابل لإللغاء وغري  الغري  و من الباطن    القابل للرتخيص  املؤلف
 منها األعمال املشتقة  و ت  إعادة إنتاج وعرض وتوزيع وتنفيذ الربجمياو   ،)مبا يف ذلك الرتمجات والتكييفات والتعديالت(  الربجميات  من

كم لتلك التوصية الصادرة عن االحتاد،  يف تنفيذ ها  دراجإلتقييم الربجميات وأي أعمال مشتقة منها    (1)  لألغراض احملدودة التالية:
 الصادرة عن االحتاد.  يتوافق مع تلك التوصية كم حتديد ما إذا كان تنفيذ  (2)

يتمتع حبقوق التأليف والنشر الالزمة ملنح تراخيص الربجميات   هأنحقوق أتليف الربجميات ويضمن، على حد علمه،    صاحبيقر  و 
 هذا اخليار.  طبقاً للشروط واألحكام املنصوص عليها يف 

 غري ذلك.بأو القانون لنكث العهد،  ابملنع، وال التزام برتخيص براءة اخرتاع، ضمنياً، أو اخرتاع ال مُينح أي ترخيص حبيازة براءةو 
دون أي ضماانت صرحية أو ضمنية،  "  يكما هم الربجميات "تقدَّ   (1)،  فيما عدا ما تنص عليه هذه الوثيقة صراحةً   إخالء مسؤولية: 

للتسويق التجاري واملالءمة لغرض معني وعدم انتهاك حقوق مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، ضماانت القابلية  
التابعة له( وال االحتاد الدويل لالتصاالت املسؤولية    اجلهات)أو    ال يتحمل صاحب حقوق أتليف الربجميات  (2)  ،امللكية الفكرية

ضرار النامجة عن خسارة األرابح،  يف أي حال من األحوال عن أي أضرار من أي نوع )مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، األ 
العجز أو بسبب    انمجة عن أو متعلقة ابستعمال الربجميات(  انقطاع األعمال، أو فقدان املعلومات، أو أي خسائر مالية أخرى  أو

 " استعماهلا. عن
 )بدون تعويض نقدي( حقوق التأليف والنشر وفق (RAND) التزام الرتخيص املعقول وغري التمييزي 

 مطابق لتوصية االحتاد هذه، يرجى العلم مبا يلي: تنفيذيف  ات وإذا كنتم ترغبون يف إدراج الربجمي
سيمنح صاحب حقوق أتليف الربجميات ترخيصاً وفق حقوق التأليف والنشر دون تعويض مايل بغرض إدراج الربجميات يف تنفيذ 

 بشأن الرتخيص  رتك املفاوضاتوتُ ام وشروط إضافية معقولة وغري متييزية يف هذا الرتخيص.  وميكن إدراج أحك.  مطابق لتوصية االحتاد
 االحتاد الدويل لالتصاالت. خارج  ى لألطراف املعنية وجتر 

 غري ذلك.بأو القانون لنكث العهد،  ابملنع، وال التزام برتخيص براءة اخرتاع، ضمنياً، أو اخرتاع ال مُينح أي ترخيص حبيازة براءةو 
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والتزام الرتخيص املعقول وغري   التأليف والنشر حقوق  وفق  رتخيص  الواتفاق    التأليف والنشر قوق  ب : إشعار  2اخليار  
 ( RAND)  التمييزي 

احلق يف ترخيص   صاحب أو    مالك  ( بعدفيما    الربجميات" مؤلف  [ )"صاحب حقوق  مع  إدراج اسم/عنوان/تفاصيل االتصاليرجى  "]
 ابسم "الربجميات"(.  بعدفيما  ا)يشار إليه  ةلربجميات املصاحبابفيما يتعلق  حقوق التأليف والنشر

 حقوق التأليف والنشر للتقييم واالختبار  وفق ترخيص
ترخيص حقوق    الدويل لالتصاالت  االحتاد   أي منف  ذ هلذه التوصية الصادرة عن   ،فيما يلي  ،صاحب حقوق مؤلف الربجميات  نحميَ 

عداد األعمال املشتقة  إل  االمتياز، من رسوم  واخلايلعاملي  الصري و احل قابل لإللغاء وغري  الغري  و من الباطن    القابل للرتخيص  املؤلف
 منها األعمال املشتقة  و ة إنتاج وعرض وتوزيع وتنفيذ الربجميات  إعادو   ،)مبا يف ذلك الرتمجات والتكييفات والتعديالت(  الربجميات  من

كم لتلك التوصية الصادرة عن االحتاد،  يف تنفيذ ها  دراجإلتقييم الربجميات وأي أعمال مشتقة منها    (1)  لألغراض احملدودة التالية:
 الصادرة عن االحتاد.  يتوافق مع تلك التوصية كم حتديد ما إذا كان تنفيذ  (2)

يتمتع حبقوق التأليف والنشر الالزمة ملنح تراخيص الربجميات   هأنحقوق أتليف الربجميات ويضمن، على حد علمه،    صاحبيقر  و 
 هذا اخليار.  طبقاً للشروط واألحكام املنصوص عليها يف 

 غري ذلك.بأو القانون لنكث العهد،  ابملنعضمنياً، أو ، وال التزام برتخيص براءة اخرتاع، اخرتاع ال مُينح أي ترخيص حبيازة براءةو 
دون أي ضماانت صرحية أو ضمنية،  "  يكما هم الربجميات "تقدَّ   (1)،  فيما عدا ما تنص عليه هذه الوثيقة صراحةً   إخالء مسؤولية: 

معني وعدم انتهاك حقوق مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، ضماانت القابلية للتسويق التجاري واملالءمة لغرض  
التابعة له( وال االحتاد الدويل لالتصاالت املسؤولية    اجلهات)أو    ال يتحمل صاحب حقوق أتليف الربجميات  (2)  ،امللكية الفكرية

يف أي حال من األحوال عن أي أضرار من أي نوع )مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، األضرار النامجة عن خسارة األرابح،  
العجز أو بسبب    انمجة عن أو متعلقة ابستعمال الربجميات(  انقطاع األعمال، أو فقدان املعلومات، أو أي خسائر مالية أخرى  أو

 " استعماهلا. عن
 : حقوق التأليف والنشر وفق (RAND) التزام الرتخيص املعقول وغري التمييزي 

 مطابق لتوصية االحتاد هذه، يرجى العلم مبا يلي: تنفيذيف  ات وإذا كنتم ترغبون يف إدراج الربجمي
بغرض إدراج  بشروط وأحكام معقولة وغري متييزية  سيمنح صاحب حقوق أتليف الربجميات ترخيصاً وفق حقوق التأليف والنشر  

 حتاد الدويل لالتصاالت. االخارج    ى لألطراف املعنية وجتر   بشأن الرتخيص  رتك املفاوضاتوتُ .  الربجميات يف تنفيذ مطابق لتوصية االحتاد
 غري ذلك.بأو القانون لنكث العهد،  ابملنع، وال التزام برتخيص براءة اخرتاع، ضمنياً، أو اخرتاع ال مُينح أي ترخيص حبيازة براءةو 
 
  





 

 طُبعت يف سويسرا 
 2012جنيف، 
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