
دليل استخدام 
أدوات المجاالت 

العامة

 Creative( ما هي منظمة المشاع اإلبداعي
Commons(؟

تعد منظمة المشاع اإلبداعي )Creative Commons( إحدى المنظمات العالمية 
غير الهادفة للربح التي تكرس جهودها لدعم اإلنترنت المفتوح المتاح الوصول إليه 
الثري بالمعرفة المجانية والموارد اإلبداعية من أجل المستخدمين حول العالم بهدف 

االستخدام والمشاركة وصقل المعرفة.

كما توفر تراخيصنا سهلة االستخدام طريقة بسيطة وقياسية لمنح الجمهور اإلذن 
بمشاركة عملك اإلبداعي واستخدامه - طبًقا للشروط التي تختارها. وتتيح لك 
تراخيص منظمة المشاع اإلبداعي تغيير بنود حقوق الطبع والنشر من الشكل 

االفتراضي المتمثل في "جميع الحقوق محفوظة" إلى "بعض الحقوق محفوظة".

جدير بالذكر أن ماليين البشر يستخدمون تراخيص منظمة المشاع اإلبداعي على 
بعض األنظمة األساسية األكثر شيوًعا في العالم للمحتوى الذي يتم إنشاؤه من قَبل 

المستخدم. عند استخدامك ترخيص منظمة المشاع اإلبداعي لمشاركة الصور أو 
مقاطع الفيديو أو المدونة الخاصة بك، ينضم إبداعك إلى مجموعة ضخمة من 

الموارد المتاحة حول العالم والتي تتضمن أعمال الفنانين والمربين والعلماء 
والحكومات.

تنازلت منظمة المشاع اإلبداعي )Creative Commons( عن جميع 
حقوق الطبع والنشر وعن جميع الحقوق المتعلقة أو ذات الصلة بهذا الدليل 

.)CC0 الذي يوضح )تخصيص مجاالت عامة بموجب الترخيص

 ما هو الفارق بين الترخيص 
CC0 وعالمة المجاالت العامة؟

يقتصر استخدام CC Zero"(  CC0"( على المؤلفين أو 
مالكي حقوق الطبع والنشر والحقوق ذات الصلة )بما فيها 
حقوق قواعد البيانات(، المرتبطة بأعمال ال تزال خاضعة لتلك الحقوق في بلد 

واحد أو أكثر.

عند تطبيق الترخيص CC0 على عمل ما، فإنه يتم التخلي عن حقوق الطبع 
والنشر والحقوق ذات الصلة على مستوى العالم، مما يحرر العمل من تلك 

القيود ليصبح متاًحا ألقصى حد ممكن.

ُتستخدم عالمة المجاالت العامة )PDM( لتمييز األعمال 
المتحررة بالفعل من أية قيود خاصة بحقوق الطبع والنشر 
المعروفة. على خالف الترخيص CC0، ال تغير عالمة المجاالت العامة حالة 

حقوق الطبع النشر الخاصة بأي عمل.

يمكن ألي شخص استخدام هذه العالمة، نظًرا لكونها معدة الستخدامها مع 
األعمال المتحررة بالفعل من أية قيود خاصة بحقوق الطبع والنشر المعروفة 

حول العالم. 

منظمة المشاع اإلبداعي )Creative Commons( تجعل المشاركة أمًرا سهال
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CC0 تخصيص مجاالت عامة بموجب الترخيص
استخدم هذه األداة العامة إذا كنت مالًكا لحقوق طبع ونشر أو حقوق قواعد بيانات، وترغب في التنازل 

عن جميع حقوقك المتعلقة بالعمل على مستوى العالم.

من خالل استخدام الترخيص CC0، فإنك تتنازل عن جميع حقوق الطبع والنشر وعن 
الحقوق ذات الصلة بجانب تنازلك عن جميع الدعاوى وأسباب إقامة الدعاوى ذات الصلة 

المتعلقة بهذا العمل إلى الحد المسموح بموجب القانون. 

يعد تطبيق الترخيص CC0 على عملك أمًرا سهالً. ما عليك سوى زيارة موقع اختيار 
الترخيص http://creativecommons.org/choose/zero(  CC0( الذي 

سيرشدك خالل العملية. بعد اكتمال هذا اإلجراء، سوف يتم منحك رمز HTML الذي 
يمكنك نسخه ولصقه داخل موقع الويب الخاص بك.

ومن ثم تسمح لآلخرين بنسخ العمل وتعديله وتوزيعه وتنفيذه، حتى ولو ألغراض 
تجارية، بشكل كامل دون طلب إذن. 

تم تحديد األعمال المميزة بعالمة المجاالت العامة على أنها محررة من القيود المعروفة 
بموجب قانون الطبع والنشر، بما في ذلك جميع الحقوق المتعلقة أو ذات الصلة بهذا 

الشأن. ومن ثم ُيسمح ألي شخص بنسخ هذه األعمال وتعديلها وتوزيعها وتنفيذها، حتى 
ولو ألغراض تجارية، بشكل كامل دون طلب إذن.

يعد تطبيق عالمة PDM على العمل أمًرا سهالً. ما عليك سوى زيارة موقع اختيار 
عالمة http://creativecommons.org/choose/mark(  PDM( الذي 

سيرشدك خالل العملية. بعد اكتمال هذا اإلجراء، سوف يتم منحك رمز HTML الذي 
يمكنك نسخه ولصقه داخل موقع الويب الخاص بك.

ال توصي منظمة المشاع اإلبداعي )Creative Commons( بهذه األداة لألعمال 
التي تقيدها قوانين خاصة بحقوق الطبع والنشر في نطاق سلطة قضائية واحدة أو أكثر. 

لذا، عليك التشاور مع مستشارك القانوني إذا كانت لديك شكوك حول استخدام عالمة 
PDM لعمل ما.

عالمة المجاالت العامة
استخدم هذه األداة في حالة تحديدك لعمل ما على أنه متحرر من قيود حقوق الطبع والنشر المعروفة.

تتميز أعمال المجاالت العامة بأنها قيمة نظًرا ألنه يمكن ألي شخص 
البناء عليها وتحسينها وإعادة استخدامها ألية أغراض دون أية قيود 

بموجب قانون قواعد البيانات أو حقوق الطبع والنشر.
هذا هو السبب وراء أهمية امتالك المبدعين طريقة واضحة وتمتلك السلطة القانونية 

لوضع أعمالهم في المجال العام بشكل كامل قدر اإلمكان، عالوة على ضرورة امتالك 
الناشرين والسجالت طريقة قياسية لتحديد األعمال الموجودة بالفعل في المجال العام.

تدعم منظمة المشاع اإلبداعي )Creative Commons( أداتين متميزتين للمجاالت 
العامة، وهما تخصيص مجاالت عامة بموجب الترخيص CC0 وعالمة المجاالت 

العامة. تعمل تراخيص حقوق الطبع والنشر الخاصة بمنظمة المشاع اإلبداعي 
)Creative Commons( على مساعدة المؤلفين في إدارة حقوق الطبع والنشر 

الخاصة بهم طبًقا للبنود التي يختارونها. وبالعكس، يعمل الترخيص CC0 على تمكين 
المؤلفين ومالكي حقوق الطبع والنشر الراغبين في تخصيص أعمالهم للمجال العام في 

 )PDM( سائر أنحاء العالم على تنفيذ هذه الرغبة، وتسهل عالمة المجاالت العامة
عمليات تسمية واكتشاف األعمال المتحررة بالفعل من قيود حقوق الطبع والنشر 

المعروفة.

أين تقع أدوات المجاالت العامة ضمن نطاق حقوق الطبع والنشر

بعض الحقوق 
محفوظة

جميع الحقوق 
محفوظة

 عالمة المجاالت 
العامة  ال توجد 

حقوق طبع ونشر 
معروفة

مجال عام بموجب
CC0 الترخيص
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