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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019سبمترب  1 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
ىل  18ن جنيف، م  2019 نومفرب 22اإ

 امللكية الفكرية وتطبيقات األجهزة احملمولة بشأندراسة الملخص 
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

امللكية الفكرية وتطبيقات الأهجزة احملموةل، اليت اضُطلع هبا يف  بشأأنراسة ادلحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص  .1

طار املقرتح من مجهورية كينيا  ،مرشوع تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان الأفريقية اإ

(CDIP/22/8) .ادلراسة الس يد نووام ش ميتوف، انئب رئيس مركز دراسات القانون التجاري يف جامعة كوين هذه  وأأجرى

ىل مار  ضافة اإ  اس تعراض النظراء عىل املوقع التايل:ي بلندن. وتتاح ادلراسة بأأمكلها اإ

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/work_undertaken.html. 

ن  .2 منية وامللكية الفكرية اإ اللجنة املعنية ابلت

ىل الإح اطة علاًم ابملعلومات الواردة يف مدعوة اإ

 هذه الوثيقة.مرفق 

[ييل ذكل املرفق]

https://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/work_undertaken.html
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 احملموةلامللكية الفكرية وتطبيقات الأهجزة 

؛ وهو قطاع تطبيقات منذ العقد املايض مطرداً  منواً  تشهدقطاعات الصناعات الإبداعية اليت  من اً يتناول هذا املنشور قطاع

 الأهجزة احملموةل.

يس ية غري املتعلقة ، فضاًل عن الاعتبارات القانونية الرئ القطاعذلكل  لكية الفكرية الشاملهذا املنشور نظام امل ويس تعرض 

دارة  تكلابمللكية الفكرية، مع توضيح كيفية مراعاة  قطاع تطبيقات الأهجزة احملموةل.  رشكة من رشاكتالقواعد القانونية عند اإ

تطبيقات العامةل يف جمال رشاكت ال  هاد التحدايت القانونية الرئيس ية اليت تواهج حتد  طريق  خارطةوخيتمت املنشور بتقدمي 

 الأهجزة احملموةل.

رشادات عىل النحو التايل: عاجل امل وي  عنتقدمي نظرة عامة ب يبدأأ اجلزء الأول نشور القضااي الواردة أأدانه، بتقدمي تفسريات واإ

مراعاهتا  ينبغياليت الرئيس ية حقوق امللكية الفكرية وانب جل اً موجز  اً وصفليعرض بعد ذكل ، قطاع تطبيقات الأهجزة احملموةل

، والعالمات التجارية التجاري ظهرامل و ، مناذج املنفعةو ، رباءاتوال، املؤلف : حقويه احملموةلات الأهجزة صناعة تطبيقيف 

 ، والأرسار التجارية.الصناعية تصامميال و 

 الأهجزةوالبنية ادلاخلية اليت تمكن يف مصمي تطبيقات  ةالأساس ي الشفرات قابلية حاميةعىل حنو مفصل يناقش اجلزء الثاين و 

جياز يتناولو ، احملموةل طرائق اخملتلفة ، يبحث هذا اجلزء الوابلتايلة يف هذا الصدد. القضااي القانونية والتجارية الرئيس ي ابإ

ىل مناقشة نطاق وطبيعة  لس تحداثًا وخاصة الامنذج الأكرث ش يوع ،لتطوير الربجميات تطبيقات الأهجزة احملموةل. مث ينتقل اإ

حدى كام مج يف ظل أأنظمة امللكية الفكرية اخملتلفة. حامية الأهجزة ادلاخلية للربان قابلية املشالكت الرئيس ية يف هذا يعاجل اإ

لقاء نظرة عامة هذا اجلزء  وخيتمت. الأهجزة احملموةلتطبيقات  يوأأمهيته ملطور البيينالتشغيل ويه ؛ الس ياق  الصعوابت عىلابإ

ناكرابلبيئة التقنية اليت  تكل املتعلقة مبا يف ذكل، اجملاللقانونية الرئيس ية يف هذا ا ؛ ويه املزتايدةبيهتا شع  ل ينبغي اإ

 السحابية. احلوس بة

 اجناهححتقيق وابلتايل  تطبيقات الأهجزة احملموةلشعبية  تعزيزيف  اذلي قد يكون الأمهالعنرص  يفيبحث اجلزء الثالث و 

نجاح ال حتقيق لأمهية واهجات املس تخدم يف  وواحضاً دقيقًا حتلياًل  هذا اجلزء ويتضمن. املس تخدم اتواهجأأل وهو التجاري: 

 ابمجلع بني خمتلف تكلواهجات املس تخدم خمتلف عنارص  هبا حاميةوالطريقة اليت ميكن  ،الأهجزة احملموةلتطبيقات الواسع ل 

 .قانون امللكية الفكرية فروع

ملنتجات أأو اخلدمات القامئة عىل اجوانب مضن تعقيدا من  كرثالأ ويه ، الأهجزة احملموةلبع وظائف تطبيقات يتناول اجلزء الراو 

 معي ناً  اً  تطبيقبتكرة يه العامل اذلي ميزي  م يفة فريدة و وظ هناك قد تكون  ولكنمللكية الفكرية. فامي يتعلق حبقوق ا الربجميات

ن  ،يف السوق اً وجيعهل شائع التطبيقات بقيةعن  امللكية الوظيفة مبوجب قوانني  تكلحامية  تُعد، . ومع ذكلفيه رائداً مل يكن اإ

 تكلل هذا اجلزء حيل  و بعيد املنال. نطاق أأي حامية من هذا القبيل ما يكون  غالباً و ، حمفوفة ابملصاعب مسأأةلً الفكرية 

يف قطاع  النشطة بعض النصاحئ القمية يف هذا الس ياق للرشاكت مع تقدمي، أأمكند بعض احللول حيامث د  حيو الصعوابت 

 تطبيقات الأهجزة احملموةل.
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رث القانوين الأك اجلانبامللكية الفكرية  قد تكونويف حني . امللكية الفكريةز عىل اجلزء اخلامس هو اجلزء الوحيد اذلي ل يرك  و 

ن، تطبيقات الأهجزة احملموةل تناول مسأأةلعند  أأمهية هناك العديد من الاعتبارات القانونية الأخرى اليت جيب مراعاهتا عند  فاإ

فامي يتعلق ابلبيئة التجارية و الاعتبارات القانونية.  تكلهذا اجلزء يعاجل ابلتايل، ، وتطبيقات الأهجزة احملموةل اس تحداث

وجوانب ، لمس تخدم الهنايئل رتخيص التفاقات ابذات الصةل القضااي  هذا اجلزء يبحث، نونية لتطبيقات الأهجزة احملموةلوالقا

ىل ذكلو. ادلعاية التجاريةوقواعد  ،وحامية املس هتكل ،واخلصوصية ،حامية البياانت جياز ، يتطرق هذا املنشور ابلإضافة اإ ابإ

ىل  . العقود اخلاصة بتكلبعض البنود الشائعة الل دراسة ، من خات مطوري التطبيقاتتفاقاب اخلاصةتعاقدية ال رتتيبات الاإ

 .املذكورةمطوري التطبيقات فامي يتعلق ابتفاقات التطوير فائدة مة لبعض النصاحئ القي   وترافق هذا الاس تعراض

مس تنرية حلول قانونية  اقرتاح، مع احملموةل الأهجزةتطبيقات  قطاعالتحدايت العاملية اليت تواجه اجلزء السادس  يصفوأأخريًا، 

طارالتحدايت  تكلواهجة تطبيقها ملكن مي  النظام القانوين. يف اإ

 الصغرىالرشاكت لس امي املنشور أأداة قمية ميكن أأن تساعد الرشاكت يف قطاع تطبيقات الأهجزة احملموةل،  عديُ بشلك عام، و 

أأن ل ، من أأجىالاعتبارات القانونية الأخر و د حلقوق امللكية الفكريةالنظام القانوين املعق   عىل فهمأأو الصغرية أأو املتوسطة، 

 .املنافسةالشديدة  سوقهذه ال ظل يف  مواصةل المنو

 [هناية املرفق والوثيقة]


	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
	الملكية الفكرية وتطبيقات الأجهزة المحمولة


