ميثـاق حقـوق الملكية الفكرية
واإلجـراءات المؤسسية
للمعهد العالى للفنون التطبيقية
للحفـاظ على تطبيـقه وااللتـزام بنـصوصه

( )1ميثاق حقوق الملكية الفكرية
وافــق مجلــس المعهــد العالــي للفنــون التطبيقيــة التجمــع الخامــس بجلســته رقــم ( ) المنعقــدة بتاريــخ
 / /علــى ميثــاق حقــوق الملكيــة الفكريــة بالمعهــد والــذي أعــد ضمــن أنشــطة الفريــق التنفىــذي للهــدف
االســتراتيجي الرابــع (المصداقيــة واألخــاق) وينــص علــى-:
نحــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومعاونيهــم واإلدارييــن والطــاب بالمعهــد العالــي للفنــون التطبيقيــة – التجمــع
الخامــس نعلــن التزامنــا بحقــوق الملكيــة الفكريــة والنشــر وذلــك مــن خــال تطبيــق التالــى كل فــى مجالــه-:
 -1التزام الجميع أدبيا ً وقانونيا ً بكل بنود هذا الميثاق ويعاهدون هللا على ذلك.
 -2يلتــزم أعضــاء هيئــة التدريــس بعــدم االعتــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة للغيــر عنــد إعــداد البحــوث العلميــة
أو تأليــف وإعــداد الكتــب الجامعيــة أو اإلشــراف علــى الرســائل العلميــة وأن يشــار فــى كل كتــاب جامعــى صراحــة
إلــي اســم مؤلفه.
 -3يترتــب علــى االلتــزام الســابق عــدم نســخ فصــول مــن كتــب أو بحــوث قــام آخــرون بتقديمهــا للترقيــة أو النشــر
العلمــى ونســبتها لشــخص لــم يقــم بالتأليــف أو الترجمــة أو اإلعــداد.
 -4يلتــزم أعضــاء هيئــة التدريــس باحتــرام العقوبــات القانونيــة التــي تترتــب علــى االعتــداء علــى حقــوق الملكيــة
الفكريــة للغيــر والتــي يحددهــا قانــون تنظيــم الجامعــات (النصــوص الخاصــة بذلــك مــن قانــون تنظيــم الجامعــات).
 -5يلتــزم المدرســون المســاعدون والمعيــدون بالمعهــد باحتــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة للغيــر ،ســوا ًء عنــد إعــداد
الرســائل العلميــة أو عنــد إعــداد بحــث مقــدم إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس فــى مقــررات الماجســتير أو الدكتــوراه
والحــرص عنــد االقتبــاس أن يكــون (محــدوداً) وأن ينســب لصاحبــه بشــكل واضــح فــى متــن الرســالة أو البحــث
وفــى المراجــع.
 -6يترتــب علــى االلتــزام الســابق احتــرام المدرســين المســاعدين والمعيديــن للعقوبــات القانونيــة التــي تترتــب علــى
االعتــداء علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة للغيــر والتــي يحددهــا قانــون تنظيــم الجامعــات (النصــوص الخاصــة بذلــك
مــن قانــون تنظيــم الجامعــات).
 -7يلتــزم إداريــوا المعهــد خاصــة العامليــن بمكتبــة الطالــب ومكتبــة الدراســات العليــا بتوعيــة المتردديــن علــى
المكتبــات بالعواقــب المترتبــة علــى اإلخــال بحقــوق الملكيــة الفكريــة والنشــر ويلتزمــون بعــدم الســماح بنســخ
البحــوث أو الرســائل العلميــة الموجــودة بالمكتبــة إال بــإذن كتابــى مــن المؤلــف أو الباحــث.
 -8يلتــزم طــاب الدراســات العليــا باألمانــة العلميــة عنــد اعــداد البحــوث المطلوبــة منهــم فــى مقــررات الدبلــوم
الخاصــة أو مقــررات الماجســتير والدكتــوراه وأن تكــون البحــوث أصليــة ومــن اعدادهــم وليســت منقولــة بكاملهــا
أو مقتبســة فــى كثيــر مــن أجزائهــا مــن اآلخريــن وفــى حالــة االقتبــاس ينبغــي االشــارة الــي المصــدر بصــورة
واضحــة.
 -9يلتــزم طــاب المعهــد بمراعــاة حقــوق الملكيــة الفكريــة لآلخريــن ســواء عنــد االطــاع فــى المكتبــة أو عنــد
دخولهــم للمواقــع االلكترونيــة وعــدم نســخ أعمــال اآلخريــن ونســبتها ألنفســهم دون وجــه حــق ،وااللتــزام باألبعــاد
القانونيــة المترتبــة علــى مخالفــة ذلــك.

( )2اجراءات االلتزام المؤسسي من قبل المعهد العالى
للفنون التطبيقية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية
 -1يلتــزم المعهــد بجميــع أقســامه والمكتبــات الملحقــة بــه بتطبيــق جميــع أحــكام القانــون رقــم  82لســنة 2002
الخــاص بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة والنشــر ووضــع االرشــادات المرتبطــة بالقانــون فــى مــكان واضــح
بالمكتبــة.
 -2يحظــر المعهــد اســتخدام البرامــج الجاهــزة وغيــر المرخصــة علــى أجهــزة الحاســب اآللــى واألجهــزة ذات
العالقــة داخــل المعهــد.
 -3يحظــر المعهــد علــى كافــة العامليــن والدارســين داخلــه نســخ المصنفــات الفكريــة بالشــكل الــذى يمثــل اعتــداء
علــى حقــوق المؤلــف طبقـا ً لقانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة والنشــر.
 -4يعمــل المعهــد علــى نشــر ثقافــة أمانــة البحــث العلمــى علــى أعضــاء هيئــة التدريــس وكافــة المســتفيدين مــن
خدماتــه بمــا فــى ذلــك األســاليب الصحيحــة لالقتبــاس.
 -5يوفــر المعهــد لجنــة لتحقيــق االنضبــاط لمتطلبــات أمانــة البحــث العلمــى فيمــا ينشــره أعضــاء هيئــة التدريــس
والطــاب ( لجنــة الدراســات العلىــا).
 -6وضــع ميثــاق الحفــاظ علــى القيــم الجامعيــة ودليــل حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة والنشــر بموقــع المعهــد علــى
شــبكة اإلنترنت.
 -7تقــوم لجنــة المكتبــة كإحــدى اللجــان االستشــارية بالمعهــد برئاســة وكيــل المعهــد للدراســات العلىــا بمتابعــة تنفيــذ
إجــراءات حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة التــى وضعتهــا المؤسســة طبقـا ً لمهــام لجنــة المكتبــة.
 -8يلتزم أعضاء هيئة التدريس بإيداع مؤلفاتهم بدار الكتب.
 -9يلتــزم أعضــاء هيئــة التدريــس باإلشــارة إلــى كل المصــادر التــى تــم االعتمــاد علىهــا فــى إعــداد مؤلفاتهــم التــى
يتــم توزيعهــا علــى الطــاب.
 -10يلتــزم المعهــد بحمايــة الملكيــة الفكريــة لألعمــال االصليــة التــى يكــون المعهــد المالــك الوحيــد لهــا أو مشــترك
فــى ملكيتها.
 -11يلتــزم أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة بالنشــر فــى مجــات محليــة وعالميــة دوليــة متخصصــة
ومحكمــة ومفهرســة لضمــان حقوقهــم وحقــوق النشــر.
 -12للمؤلــف الحــق فــى التصــرف فــى نســخته األصليــة مــن المؤلــف وتحديــد شــكل وطريقــة وميعــاد إتاحتــه
للجمهــور.
 -13ال يســمح للعامليــن بالمعهــد بنســخ المصنفــات المحميــة بحقــوق المؤلــف و/أو الناشــر (كتــب  ،مؤلفــات ،
مراجــع  ....... ،الــخ) بمــا يشــكل اعتــداء علــى حقــوق المؤلــف أو الناشــر.
 -14ال يســمح ببيــع أو تــداول كتــب أو مذكــرات دراســية تحمــل اســم صاحبهــا داخــل المعهــد دون أن تكــون
متمتعــة بحمايــة رقــم إيــداع محلــي أو دولــي (.)ISBN
 -15ال يسمح بالتصوير أو النسخ خارج المكتبة المتواجدة بالمعهد أو القسم.
 -16يســمح لطــاب المعهــد بالتصويــر الضوئــي لمــا يعــادل ( )%20 – %10مــن مجمــل أى كتــاب أو مرجــع
متمتــع بحمايــة رقــم إيــداع محلــي و/أو دولــي ( )ISBNألغــراض االســتذكار والبحــث وال يســمح بتــداول هــذه
النســخة الشــخصية ســوا ًء كانــت ورقيــة أو إلكترونيــة.
 -17يســمح بتــداول المذكــرات الدراســية التــي يقــوم المحاضــر أو المعهــد بتجهيزهــا للطــاب لألغــراض التعليمية
دون أن تكــون منقولــة مباشــرة أو منســوخة بالكامــل مــن أحــد المراجــع وذلــك دون مقابــل.

 -18يســمح ألعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة بعــرض مــواد تعليميــة مــن مصــادر متنوعــة المتوفــرة فــى
المكتبــة أو خارجهــا لألغــراض التعليميــة بشــرط ذكــر اســم المؤلــف وعنــوان ومصــدر المصنــف.
 -19يجــوز لمكتبــات المعهــد تصويــر نســخة وحيــدة مــن أي مصنــف بغــرض الحفــاظ علــى النســخة األصليــة
المفقــودة أو التالفــة التــى يصعــب الحصــول علــى نســخة بديلــة أخــرى لهــا (القانــون الداعــم لهــذا التطبيــق).
 -20يتولــى عميــد المعهــد إخطــار الجهــات المختصــة فــى حالــة قيــام إحــدى المكتبــات خــارج أســوار المعهــد
بنســخ المصنفــات الخاصــة بأعضــاء هيئــة التدريــس وتوزيعهــا دون موافقــة مكتوبــة مــن عضــو هيئــة التدريــس.
 -21فــى حالــة عــدم االلتــزام باإلجــراءات والقواعــد الســابقة يكــون لعميــد المعهــد توقيــع الجــزاء الــذي يــراه
مناســبا ً فــى هــذا الشــأن (التنبيــه  -اللــوم  -الحرمــان مــن المكافــآت التــى يكــون توزيعهــا فــى نطــاق ســلطة العميــد
والخصــم مــن المرتــب بمــا ال يجــاوز ثالثــة أيــام ورفــع األمــر للوزيــر فــى الحــاالت التــى تخــرج عــن نطــاق
ســلطاته).

( )3لوائح واجراءات منظمة وقوانين وضوابط داخل المعهد
 -1يلتزم المعهد بقانون تنظيم الجامعات ( النصوص الخاصة بحماية الملكية الفكرية).
 -2يلتزم المعهد بالقانون رقم  82لسنة  2002الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر.
 -3علــى مجالــس األقســام تفعيــل دور لجنــة مراجعــة الكتــب الجامعيــة بمــا يضمــن حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة
وأخالقيــات المهنــة داخــل المعهــد.

أوالً :إجراءات خاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة-:
 -1إذا اشــترك أكثــر مــن عضــو فــى مؤلــف أو بحــث بحيــث ال يمكــن فصــل نصيــب كل منهــم فــى العمــل
المشــترك اعتبــر جميــع الشــركاء مؤلفىــن للمصنــف بالتســاوي فىمــا بينهــم مــا لــم يتفــق كتابــة علــى غيــر ذلــك وفــى
هــذه الحالــة ال يجــوز ألحدهــم االنفــراد بمباشــرة حقــوق المؤلــف إال باتفــاق مكتــوب بينهــم.
 -2مــن حــق العضــو الــذى وجــه وأدار المصنــف الجماعــي التمتــع وحــده بالحــق فــى مباشــرة حقــوق المؤلــف
بعــد موافقــة المشــاركين.
 -3يلتــزم أعضــاء هيئــة التدريــس بالمعهــد بإيــداع الرســائل واألبحــاث علــى موقــع المعهــد  ،علــى أن يحصــل
العضــو علــى مفتــاح دخــول لتمكينــه مــن الدخــول علــى االنترنــت لإلطــاع إلكتروني ـاً.
 -4يكتب األستاذ الجامعي فى مقدمة مؤلفه الجامعى فى مكان واضح-:
« يحظر نسخ أي جزء من المؤلف وطبعه دون الرجوع إلى المؤلف».
 -5على العضو أو من ينوب عنه أن يباشر حق حماية مؤلفه أو مصنفه المترجم .
 -6يتقــدم العضــو الــذى تعــرض مصنفــه الفكــرى لالســتغالل المــادى مــن قبــل الغيــر إلــى اللجنــة المختصــة وذلــك
التخــاذ مــا يلــى-:
• رد العائد المادى عن هذا المصنف للمؤلف األصلى باإلضافة لغرامة تحددها اللجنة.
• مصادرة جميع النسخ المنسوخة من المصنف لصالح المؤلف األصلى.
• حرمان العضو المستغل للمصنف األصلى من تأليف وإعداد المؤلفات الجامعية لمدة تحددها اللجنة.
 -7فــى حالــة االمتنــاع عــن دفــع الغرامــة ورد المبالــغ المطلوبــة ،ترفــع اللجنــة األمــر إلــى إدارة المعهــد التخــاذ
قــرار بتحويلــه لمجلــس تأديــب.

ثانياً :إجراءات خاصة بالطالب-:
 -1يلتــزم الطــاب بذكــر مصــادر المعلومــات التــى يســتعينوا بهــا إلنجــاز األبحــاث المطلوبــة أو أى إجــراءات
خاصــة بالمقــررات الدراســية.
 -2يلتــزم الطــاب باســتخدام النســخ األصليــة مــن الكتــب والبرامــج عــن طريــق شــرائها مــن منفــذ البيــع الرســمى
بالمعهد.
 -3يلجــأ الطــاب إلــى اللجنــة المختصــة عنــد تعرضهــم للتعــدى علــى حــق مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة
بهــم.
 -4يلتــزم الطــاب بضوابــط حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بالمكتبــة ويتبعــون اإلرشــادات والتعليمــات
المعلنــة داخــل المكتبــة.

ثالثاً :إجراءات خاصة بأعضاء الجهاز اإلدارى-:
 -1يحظــر علــى الموظــف القيــام بالنســخ مــن مصنفــات محميــة الســتعمالها فــى إجــراءات قضائيــة أو إداريــة دون
إذن مــن اللجنــة المســئولة.
 -2يحظــر تحصيــل أى مقابــل مالــى عنــد اســتخدام أي مصنــف ألى أنشــطة خاصــة بالطــاب أو أعضــاء هيئــة
التدريــس.
 -3يلتــزم موظفــوا المكتبــة بالضوابــط الخاصــة بحمايــة حقــوق الفكريــة ويقومــوا بإعالنهــا فــى أماكــن واضحــة
للطــاب.
 -4يلتزم كافة العاملين بالجهاز اإلدارى بميثاق وقوانين وإرشادات الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

( )4إجراءات المحاسبة وعقوبات مخالفة
الحفاظ على حقـوق الملكـية الفكريـة
تستمد المحاسبة مصادرها من:
قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ضوابــط حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة داخــل المعهــد مــاورد فــى ميثــاق
أخالقيــات المهنة.
فى حالة الخروج على أى بند من بنود الميثاق تتخذ اإلجراءات اآلتية للمحاسبة-:
 -1على العضو المخالف التقدم باعتذار كتابى على المخالفة فى مجلس القسم (خطوة أولى).
 -2التقدم باعتذار كتابى يرفع إلى مجلس المعهد (خطوة ثانية).
 -3التقدم باعتذار كتابى يوزع على األقسام (خطوة ثالثة).
 -4إتاحة الفرصة للعضو المخالف أن يعيد النظر فى موضوع المخالفة وذلك من خالل التالى-:
• القيام بمهام إضافية فى مجال المخالفة.
• الحرمان من مهام كان يقوم بها.
 -5فى حالة االمتناع عن أيا ً مما سبق يتم التحويل إلى إدارة المعهد التخاذ الالزم.

 -6يتقــدم العضــو الــذي تعــرض مصنفــه الفكــرى لالســتغالل المــادى مــن قبــل الغيــر إلــى اللجنــة المختصــة وذلــك
التخــاذ مــا يلــى:
• رد العائد المادى عن هذا المصنف للمؤلف األصلى باإلضافة لغرامة تحددها اللجنة.
• مصادرة جميع النسخ المنسوخة من المصنف لصالح المؤلف األصلى.
• حرمان العضو المستغل للمصنف األصلى من تأليف وإعداد المؤلفات الجامعية لمدة تحددها اللجنة.
 -7فــى حالــة االمتنــاع عــن دفــع الغرامــة ورد المبالــغ المطلوبــة ترفــع اللجنــة األمــر إلــى إدارة المعهــد التخــاذ
قــرار بتحويلــه لمجلــس تأديــب.

( )5إجراءات التوعية ونشر ثقـافة حمـاية حقـوق
الملكية الفكرية والحفاظ على أخالقيات المهنة
 -1إعــداد ميثــاق الحفــاظ علــى القيــم الجامعيــة ودليــل حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة والنشــر فــى ضــوء قانــون
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة رقــم  82لســنة  ،2002وفــى ضــوء أخالقيــات المهنــة كمــا حددتهــا لجنة الدراســات
العليــا والمكتبــة وعــدد مــن ممثلــي األقســام المختلفــة ووضعــه علــى موقــع المعهــد.
 -2توزيع الميثاق والدليل على األقسام المختلفة بالمعهد.
 -3تنظيــم دورات تدريبيــة وورش عمــل لنشــر ثقافــة حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس
والطــاب وجميــع العامليــن بالمعهد.
 -4تنظيــم دورات تدريبيــة وورش عمــل للتوعيــة بقوانيــن حقــوق الملكيــة الفكريــة فيمــا يخــص نشــر الصــورة
الثابتــة والمتحركــة.
 -5عقد ندوات ولقاءات مفتوحة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وأهميتها وضـرورة االلتزام بها.
 -6نشــر الوعــي بالقواعــد والقوانيــن المنظمــة للحفــاظ علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة والنشــر بيــن أعضــاء هيئــة
التدريــس والهيئــة المعاونــة والطــاب واإلدارييــن وذلــك عــن طريــق توزيــع هــذا النمــوذج ووضعــه علــى الموقــع
اإللكترونــى للمعهــد.
 -7طبــع ملصقــات ومطويــات لنشــر ثقافــة حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة ،والحفــاظ علــى أخالقيــات المهنــة
تــوزع بالمعهــد.
 -8طبــع ملصقــات خاصــة بإرشــادات اســتخدام المكتبــة ،والمعامــل بالمعهــد ووضعهــا بهــم لمراعــاة التزامهــم
بالضوابــط المنصــوص عليهــا فــى قانــون الحمايــة الفكريــة.
 -9إيداع بعض الكتب التي تتناول حقوق الملكية الفكرية والنشر فى المكتبة.
 -10تدريس حقوق الملكية الفكرية والنشر ضمن مقررات البكالوريوس والدراسات العليا.
 -11إعــداد كتيــب باإلجــراءات التــي تســتخدمها المؤسســة لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة والنشــر وتوزيعــه علــى
أعضــاء هيئــة التدريــس والباحثيــن وإيداعــه بمكتبة المؤسســة.
 -12القيــام بعمــل اســتطالعات رأى ألعضــاء هيئــة التدريــس بالمعهــد حــول فاعليــة اإلجــراءات المتبعــة للمحافظة
علــى الملكيــة الفكرية والنشــر.

( )6قاعدة بيانات ومعلومات خاصة
بالحفـاظ على الملكـية الفكـرية
تقــوم لجنــة المكتبــة بالتعــاون مــع إدارة الجــودة المختصــة بالمعيــار الــذى يضــم المكتبــات وحفــظ الملكيــة
الفكريــة باالضطــاع بالمهــام التاليــة-:
 -1اســتطالع رأى الطــاب للتعــرف علــى مــدى معرفتهــم بالمقصــود بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة والتزامهــم
بهــا.
 -2استطالع رأى السادة أعضاء الجهاز اإلدارى حول مفهوم حماية حقوق الملكية الفكرية وممارستهم له.
 -3الدقــة فــى تســجيل البيانــات الشــخصية والمصــادر المســتخدمة بواســطة زوار المكتبــة واالحتفــاظ بهــا فــى
ملفــات منتظمــة.
 -4ملفات منتظمة ومؤرخة ألى وقائع تمثل شكاوي أو مخالفات يمكن الرجوع إليها عند اللزوم.
 -5توفيــر كافــة المصــادر المطبوعــة والرقميــة المتاحــة داخــل المكتبــات المصريــة والــوزارات المختصــة
والنقابــات داخــل المكتبــة والتــى تحمــل مجــال متســع وتفصيلــى لقوانيــن وأحــكام الحفــاظ علــى الملكيــة الفكريــة.
 -6توفيــر مصــادر باللغــة العربيــة واالنجليزيــة لقوانيــن حمايــة الملكيــة الفكريــة المعلنــة لجمعيــات عالميــة ودول
أخــرى عربيــة وأجنبيــة.
 -7متابعــة وتحديــث أى قوانيــن وأحــكام مســتحدثة أو مطــورة فــى مجــال الحفــاظ علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة
وإدراجهــا فــى مصــادر المكتبــة وإعالنهــا داخــل المعهــد.

( )7خطط التطوير
تضطلع لجنة المكتبة بالتعاون مع روؤساء األقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتالى-:
 -1التوســع فــى نشــر فكــر حفــظ حقــوق الملكيــة فــى مجــاالت االختــراع واالبــداع الفنــى والوســائط المرئيــة
والمســموعة.
 -2ورش إرشاد فى إجراءات تسجيل الملكية الفكرية من خالل مختصين فى هذا المجال.
 -3ورش دراســة حالــة مــن داخــل المجتمــع المصــري وخارجــه فىمــا يخــص قضايــا حقــوق الملكيــة الفكريــة
وحــق الصــورة.
 -4ورش للتعــرف علــى بعــض برامــج الكمبيوتــر والتطبيقــات الخاصــة بقيــاس نســب االقتبــاس فــى المؤلفــات
المختلفــة.

رؤية المعهد العالى للفنون التطبيقية
أن يكون مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في مجال الفن والتصميم
ومصدر لألبتكار وفقا لمعايير الجودة العالمية.

رسالة المعهد العالى للفنون التطبيقية
إعداد خريج متميز قادر علي اإلبتكار وإدارة عمليات التصميم والتطوير
وتلبية إحتياجات سوق العمل وفقا للمعايير المحلية واإلقليمية وإثراء
علوم التصميم من خالل بحوث ودراسات تساهم في التطوير وخدمة
المجتمع ودفع قطاعات اإلنتاج ذات الصلة.
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