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تمهيد  
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة هي وكالة متخصصة تابعة ملنظومة األمم املتحدة مكلفة مبا ييل: القضاء عىل الجوع، 

وانعدام األمن الغذايئ، وسوء التغذية؛ والقضاء عىل الفقر؛ وتعزيز التقدم املحرز يف شكل التنمية االقتصادية واالجتامعية؛ وتعزيز 
اإلدارة واالستخدام املستدامني للموارد الطبيعية لصالح األجيال الحارضة واملقبلة  وتنتج املنظمة وفرة من املعلومات واملعارف 

املتخصصة من خالل عملها التقني والتطبيقي  ومن أجل إتاحة هذه املعارف للمستخدمني حول العامل، تشجع املنظمة االستخدام 
الواسع لجميع حقوق امللكية الفكرية التي تنتجها املنظمة، واستنساخها، ونرشها، مبا يف ذلك األعامل التي تعدها منظامت أخرى 

مبوجب عقد مع املنظمة  

األساس المنطقي للنفاذ المفتوح 
ميكن تعريف النفاذ املفتوح عىل أنه الوصول الفوري، وغري القابل لإللغاء وغري املقيد والحر عرب شبكة اإلنرتنت من قبل أي 
مستخدم يف جميع أنحاء العامل إىل منتجات املعلومات، إىل جانب إعادة االستخدام غري املقيد للمحتوى، مع مراعاة اإلسناد 
الصحيح للمصدر  وتعترب املنظمة أن النفاذ املفتوح هو تطبيق عميل هام اللتزامها بجمع، وتوليف، وتعبئة وتوزيع معارف 

املنظمة للعامل بأرسه، وال سيام سكان تلك البلدان التي قد ال تكون هذه املعارف متاحة فيها بسهولة   

وتدعو هذه السياسة إىل تطبيق تراخيص مفتوحة مناسبة تطبق عىل مواد حقوق التأليف والنرش املتعلقة باملنظمة وفقا ملبادئ 
االنفتاح، والتقاسم املتوخى يف إطار النفاذ املفتوح، ومبا يتفق مع والية املنظمة    

وتلتزم هذه السياسة بسياسة االتصاالت املؤسسية للمنظمة وتوسع نطاقها؛ وسياسة النرش املؤسيس للمنظمة؛ والنرش يف املنظمة 
- وثيقة االسرتاتيجية والتوجيه، والسياسة املتعلقة بشعار املنظمة وخطوطها التوجيهية. 

http://www.fao.org/3/a-i7429e.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/oce/docs/Publishing-Policy-Approved-VoR.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/documents/CorporateCom.Policy_Feb2017.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/occ/FAO-logo-policy-guidelines.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7429e.pdf
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سياسة النفاذ المفتوح في المنظمة
_____  األرشفة الذاتية. 1

يجب أرشفة جميع منشورات املنظمة ووثائقها الخالية من القيود يف مستودع وثائق املنظمة  ويف حالة مقاالت املنظمة املنشورة 
يف منشورات غري تابعة للمنظمة، تحتفظ املنظمة بحقوق التأليف والنرش عىل محتوى املقالة أو الفصل، بينام متنح النارش ترخيصا 

بنرش املنتج النهايئ  ويف هذه الحاالت، يجب عىل املنظمة، بصفتها صاحب حق التأليف والنرش، أن تحتفظ دامئا بالحق يف نسخة 
املؤلف السابقة للنرش/املقبولة من هذه املقالة يف مستودع وثائق املنظمة  

_____  مجالت النفاذ المفتوح . 2

باإلضافة إىل األرشفة الذاتية، قد يختار مؤلفو املنظمة1 نرش مقاالت يف مجالت النفاذ املفتوح التي يوفرها النارشون التجاريون  
ويشار إىل النفاذ املفتوح الذي يوفره نارشو املجالت أحيانا باسم النفاذ املفتوح الذهبي  ويرجى اإلحاطة بأن النارشين التجاريني 

يطلبون من مؤسسة التأليف دفع رسوم مقابل حق إتاحة هذه املنتجات يف النفاذ املفتوح   

سيتم عرض ترخيص املشاع اإلبداعي عىل النسخة املنشورة من املقالة وفقا للخطوط التوجيهية لنارش املجلة  كام يجب أن 
يظهر رمز املنظمة بشأن حقوق التأليف والنرش وإخالء مسؤولية2 املؤلف أيضا عىل جميع مقاالت املنظمة املنشورة يف مجالت 

غري تابعة للمنظمة   

____  ترخيص المشاع اإلبداعي . 3
إعتبارا من 18 يونيو/حزيران 2018، ستطبق املنظمة ترخيص املشاع اإلبداعي 0 3 للمنظامت الحكومية الدولية عىل جميع 

املنشورات والوثائق املؤهلة مبوجب حقوق التأليف والنرش لدى املنظمة ونرشها عىل املوقع www FAO org  وسيرسي هذا 
الرتخيص املشاع اإلبداعي أيضا عىل محتوى مقاالت املجالت التي تصدرها املنظمة والتي ينرشها نارشون خارجيون غري تابعني 

للمنظمة  ومن األمثلة عىل املواد غري املؤهلة للحصول عىل تراخيص املشاع اإلبداعي تلك التي يتم تقاسم حقوق التأليف والنرش 
فيها مع مؤسسة أخرى غري قادرة عىل االمتثال ملتطلبات النفاذ املفتوح، واملواد الخاضعة للقيود، أي قيود البلدان األعضاء، أو 

املنشورات التي ميكن من الناحية القانونية ترجمتها إىل إحدى اللغات الرسمية فقط 

ينطبق ترخيص املشاع اإلبداعي عىل املنتج اإلعالمي الصادر عن املنظمة إذا كان هذا املنتج يعرض ترخيص املشاع اإلبداعي يف 
صفحة حقوق التأليف والنرش )أو الصفحة األوىل يف حالة املنتجات التي ال تتضمن صفحة لحقوق التأليف والنرش(   

والرتخيص التلقايئ الذي سينطبق عىل املنتجات اإلعالمية للمنظمة هو: ترخيص املشاع اإلبداعي – نسب املصنف غري التجاري 
  )CC BY-NC-SA 3 0 IGO( الرتخيص باملثل 0 3 لفائدة املنظامت الحكومية الدولية

ولن يتم تطبيق ترخيص املشاع اإلبداعي استعاديا عىل منشورات أو وثائق املنظمة املنشورة قبل 18 يونيو/حزيران 2018   

ميكن ملؤلفي املنظمة أن يشملوا موظفي املنظمة، وخرباءها االستشاريني، واملشاركني يف اتفاقيات الخدمات الشخصية، والخرباء املعارين، وأي شخص آخر يعمل مبوجب   1

النظام األسايس للموظفني 6 13 301 

" إن وجهات النظر املُعرب عنها يف هذا املنتج اإلعالمي تخص املؤلف )املؤلفني( وال تعكس بالرضورة وجهات نظر املنظمة أو سياساتها "   2
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_____  عالقة حقوق التأليف والنشر بتراخيص المشاع اإلبداعي . 4

تحتفظ املنظمة، شأنها يف ذلك شأن وكاالت األمم املتحدة األخرى، بحقوق التأليف والنرش لجميع مواد امللكية الفكرية التي 
تنتجها أو التي تنتج بالنيابة عنها  وهذا تدبري وقايئ لضامن أن يكون للمنظمة دامئا الحق يف نرش هذه املواد بحرية ألعضائها، 

وأصحاب املصلحة، وضامن عدم متكن أي كيان آخر من إعادة استخدام غري مرخص للملكية الفكرية للمنظمة ألغراض تحقيق 
الربح أو أي ميزة مؤسسية أخرى  

واملنظمة ال تسقط حقها يف ملكية حقوق التأليف والنرش، وال تنقل هذا الحق إىل كيانات أخرى  وال ينبغي اعتبار تراخيص املشاع 
اإلبداعي بديال عن ملكية حقوق التأليف والنرش  وبدال من ذلك، فإن تراخيص املشاع اإلبداعي هي أداة مفيدة إلدارة حقوق 

التأليف والنرش؛ مام يوفر وسيلة تتيح للمنظمة تحديد األحكام والرشوط بشأن استخدام مواد املنظمة املتمتعة بحقوق التأليف 
والنرش وفقا ملعايري مفهومة بشكل عام وتطبق بشكل متكرر يف شتى أرجاء مجال النرش   

_____  المسؤوليات  . 5
تتولى إدارات المنظمة ومكاتبها الميدانية المسؤولية عن:  

االتصال مع مكتب االتصاالت املؤسسية للتفاوض عىل تراخيص من أجل فصول الكتب/املقاالت التي ينرشها نارشون غري   �
تابعني للمنظمة 

دفع رسوم النفاذ املفتوح من أجل النفاذ املفتوح الذهبي     �

إنشاء سجالت لجميع منشورات املنظمة يف نظام تدفق املنشورات   �

ضامن حصول جميع النارشين الخارجيني عىل نسخة من اتفاقية الرتخيص املوقعة من منظمة األغذية والزراعة قبل النرش   �

ضامن نرش النسخة املقبولة من املقالة/املقالة السابقة للطبع من جميع مقاالت املنظمة املنشورة من قبل النارشين   �
الخارجيني يف مستودع وثائق املنظمة 

ضامن أن يكون جميع املساهمني غري التابعني للمنظمة عىل دراية بسياسة املنظمة يف مجال النفاذ املفتوح، وأن يكونوا قد   �
وافقوا خطيا إما عىل نقل ملكية حقوق التأليف والنرش الخاصة مبساهامتهم إىل املنظمة، أو منحوا املنظمة ترخيصا لنرش 

مساهامتهم كجزء من عمل أكرب متلكه املنظمة     

يتولى مكتب االتصاالت المؤسسية في المنظمة المسؤولية عن:  
ضامن الحامية املناسبة لحقوق التأليف والنرش لجميع مواد امللكية الفكرية التي تنتجها املنظمة أو التي تُنتج بالنيابة عنها   �

كعمل مقابل أجر 

تقديم الدعم والوثائق إىل اإلدارات والالمركزية لضامن أن جميع النارشين الخارجيني يتلقون نسخة من اتفاقية الرتخيص   �
املوقعة من منظمة األغذية والزراعة 

ضامن نرش جميع مواد امللكية الفكرية غري املقيدة للمنظمة يف مستودع وثائق املنظمة وفقا للمعايري املفتوحة، وضامن   �
حرية الوصول إىل جميع املواد، والحفاظ عىل الذاكرة املؤسسية للمنظمة من أجل األجيال القادمة   

يتعين على جميع األطراف التي تعيد استخدام مواد المنظمة الخاضعة لحقوق التأليف والنشر: 
طلب إذن من: copyright@fao org  بشأن أي إعادة استخدام تجارية ملواد املنظمة املتعلقة بحقوق التأليف والنرش   �

التأكد من حصولهم عىل إذن بإعادة استخدام أي مواد تعود لطرف ثالث أو غري صادرة عن املنظمة )مثل الجداول،   �
واألشكال، والصور( التي قد تظهر يف املنتجات اإلعالمية للمنظمة  
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المرفق
إشعار المنظمة بشأن حقوق الطبع والنشر وإخالء مسؤوليتها عن المنشورات

التنويه املطلوب:
املؤلف )مؤسسة أو شخص(  سنة النرش  عنوان املنشور  ]سلسلة[  مكان النرش، النارش )إذا كان غري املؤلف(  عدد الصفحات 

 CC BY-NC-SA 3 0 IGO :املجموع مبا يف ذلك الصفحات التمهيدية(  الرتخيص(

املسميات املستخدمة يف هذا املنتج اإلعالمي وطريقة عرض املواد الواردة فيه ال تعرب عن أي رأي كان خاص مبنظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة )املنظمة( بشأن الوضع القانوين أو اإلمنايئ ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيني 
حدودها وتخومها  وال تعني اإلشارة إىل رشكات أو منتجات محددة ملصنعني، سواء كانت مشمولة برباءات االخرتاع أم ال، أنها تحظى 

بدعم أو تزكية املنظمة تفضيال لها عىل أخرى ذات طابع مامثل مل يرد ذكرها   

إن وجهات النظر املُعرب عنها يف هذا املنتج اإلعالمي تخص املؤلف )املؤلفني( وال تعكس بالرضورة وجهات نظر املنظمة أو سياساتها    

الرقم املعياري الدويل ISBN ]أدخل الرقم[
© الفاو، ]أدخل السنة[

بعض الحقوق محفوظة  ويتاح هذا العمل مبوجب ترخيص املشاع اإلبداعي – نسب املصنف غري التجاري الرتخيص باملثل 0 3 لفائدة 
 املنظامت الحكومية الدولية 

  )https://creativecommons org/licenses/by-nc-sa/3 0/igo/deed ar ؛CC BY-NC-SA 3 0 IGO(

مبوجب أحكام هذا الرتخيص، ميكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه ألغراض غري تجارية، برشط التنويه مبصدر العمل 
عىل نحو مناسب  ويف أي استخدام لهذا العمل، ال ينبغي أن يكون هناك أي اقرتاح بأن املنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو 
خدمات محددة  وال يسمح باستخدام شعار املنظمة  وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا مبوجب نفس ترخيص 

املشاع اإلبداعي أو ما يعادله  وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخالء املسؤولية التايل باإلضافة إىل التنويه 
املطلوب: "مل يتم إنشاء هذه الرتجمة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  واملنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو 

دقة هذه الرتجمة  وسوف تكون الطبعة ]طبعة اللغة[ األصلية هي الطبعة املعتمدة " 

تتم تسوية النزاعات الناشئة مبوجب الرتخيص التي ال ميكن تسويتها بطريقة ودية عن طريق الوساطة والتحكيم كام هو وارد يف 
املادة 8 من الرتخيص، باستثناء ما هو منصوص عليه بخالف ذلك يف هذا الرتخيص  وتتمثل قواعد الوساطة املعمول بها يف قواعد 

الوساطة الخاصة باملنظمة العاملية للملكية الفكرية http://www wipo int/amc/en/mediation/rules، وسيتم إجراء أي 
  )UNCITRAL( تحكيم طبقا  لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

مواد الطرف الثالث  يتحمل املستخدمون الراغبون يف إعادة استخدام مواد من هذا العمل املنسوب إىل طرف ثالث، مثل الجداول، 
واألشكال، والصور، مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن إلعادة االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق التأليف 

والنرش  وتقع تبعة املطالبات الناشئة عن التعدي عىل أي مكون مملوك لطرف ثالث يف العمل عىل عاتق املستخدم وحده  

للمنظمة  الشبيك  املوقع  اإلعالمية عىل  املنظمة  منتجات  االطالع عىل  ميكن  والرتخيص   والحقوق،  املبيعات، 
)/http://www fao org/publications/ar( وميكن رشاؤها من خالل publications-sales@fao org  وينبغي تقديم طلبات 

االستخدام التجاري عن طريق: www fao org/contact-us/licence-request  وينبغي تقديم االستفسارات املتعلقة 
   copyright@fao org :بالحقوق والرتخيص إىل
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ميكن تعريف الوصول املفتوح بأنه الوصول الفوري وغري القابل لإللغاء واملجاين عرب اإلنرتنت إىل 

منتجات املعلومات من ِقبل أي مستخدم يف جميع أنحاء العامل، وإعادة استخدامها بدون معظم 

القيود، مع مراعاة اإلسناد الصحيح  وتَعترب منظمة األغذية والزراعة الوصول املفتوح تطبيقا عمليا 

مهاًم اللتزامها بتجميع معارف املنظمة وتوليفها وتعبئتها وتوزيعها عىل العامل بأرسه، وخاصة سكان 
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