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CDIP/24/INF/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأكتوبر  21 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22اإىل  18ن جنيف، م

 األجهزة احملمولةملخص دراسة نطاق بشأن توافر أدوات امللكية الفكرية واستخدامها حلماية تطبيقات 
 يف البلدان الثالثة املستفيدة، وهي كينيا وترينيداد وتوباغو والفلبني

عداد مانة من اإ  الأ

خداهما محلاية تطبيقات توافر أأدوات امللكية الفكرية واس تحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص دراسة نطاق بشأأن  .1

طار مرشوع تعزيز ، ايف البدلان الثالثة املس تفيدة، ويه كينيا وترينيداد وتوابغو والفلبني احملموةل الأهجزة ليت اضُطلع هبا يف اإ

وأأجرى هذه ادلراسة الس يد نووام ش ميتوف، انئب رئيس  (.CDIP/22/8اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات )

ىل اس تعراض النظراء عىل املوقع  ت القانون التجاري يف جامعة كوين ماري بلندن.مركز دراسا ضافة اإ وتتاح ادلراسة بأأمكلها اإ

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

ّن  .2 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اإ

ىل الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

ذكل املرفق[]ييل 

https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/work_undertaken.html
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يف البدلان الثالثة  الأهجزة احملموةلتوافر أأدوات امللكية الفكرية واس تخداهما محلاية تطبيقات  دارسة نطاق بشأأن -ملخص معيل 

 املس تفيدة، ويه كينيا وترينيداد وتوابغو والفلبني

قطاعًا من قطاعات الصناعات الإبداعية اليت تشهد منوًا مطردًا منذ العقد املايض؛ وهو  ادلراسة يف املقام الأول ههذ تتناول

كينيا وترينيداد وتوابغو شاركة يف املرشوع ويه: الثالثة امل بدلان ال وتركّز بوجه خاص عىل  قطاع تطبيقات الأهجزة احملموةل.

لهيا فامي ييل بعبارة "البدلان املس تفيدة والفلبني  "(.)املشارة اإ

ضافة اإىل يف البدلان الثالثة املس تفيدة من املرشوع هوخصائصالأهجزة احملموةل جحم قطاع تطبيقات وتس تقرئ ادلراسة  ، اإ

؛ كام تنظر يف ذكل القطاعاملرتبط ابمللكية الفكرية يف  والإطار القانوين والتنظميي العاململكية الفكرية الإيكولويج ل نظام ال 

وأأجريت هذه ادلراسة بغية املساعدة عىل يف الس ياق الراهن.  ة غري املتعلقة ابمللكية الفكريةئيس يالاعتبارات القانونية الر 

 ضبط نواجت املرشوع وصقلها وفقًا للظروف السائدة يف لك بدل مس تفيد.

مور، من بيهنا وجتري حتلياًل يتوىخ ادلقة قدر املس تطاع، استنادًا اإىل مجةل أأ القضااي الواردة أأدانه،  هذه ادلراسةعاجل تو 

القدر  عىل املعلومات اليت تُقّدهما البدلان املس تفيدة. وتوّّض ادلراسة أأن تكل املعلومات غري وافية، نظرًا لصعوبة احلصول

لهيا يه مسأأةل ينبغي أأن تسعى البدلان املس تفيدة  الاكيف مهنا. وذلكل نرى أأن غياب املعلومات املتاحة واليت ميكن النفاذ اإ

 ملعاجلهتا.

، استنادًا يف البدلان الثالثة املس تفيدة هوخصائصالأهجزة احملموةل جحم قطاع تطبيقات  من هذه ادلراسة 1ويس تعرض اجلزء 

ىل الفرص واملبادرات يف جمايل التعلمي والبحث املرتبطة بذكل القطاع،  ضافة اإ اإىل مجةل أأمور من بيهنا جحم السوق ونطاقه، اإ

ماكنية حتقيق منو فعيل يف البدلان  واملتاحة يف البدلان املس تفيدة. ن املنحى العام لهذا القطاع يويح ابإ ومن انفةل القول اإ

ماكنيات لتطوير ذكل القطاع.   املس تفيدة اكفة، انهيك عامّ تزخر به من اإ

بوجه عام، ويف  الأهجزة احملموةلتطبيقات توافر أأدوات امللكية الفكرية واس تخداهما محلاية  بقدر من التفصيل 2ويناقش اجلزء 

تطبيقات محلاية وتُفيد ادلراسة بأأن حّق املؤلف هو أأداة امللكية الفكرية الأكرث ش يوعًا  البدلان املس تفيدة عىل حنو خاص.

، ولكّن العالمات التجارية، والتصاممي الصناعية، والرباءات، ومناذج املنفعة، والأرسار التجارية من شأأهنا أأيضًا الأهجزة احملموةل

 وفر حامية قيّمة يف عديد احلالت.أأن ت

الأهجزة احملموةل، بل ينظر بدًل من ذكل يف قطاع الربجميات برّمته من حيث تطبيقات ابلرتكزي عىل قطاع  3ول ينصب اجلزء 

الوضع يف ول يكتفي هذا اجلزء ابس تعراض توافر المتويل القامئ عىل امللكية الفكرية، ل س امي يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة. 

يرى اليت  ،العقبات الرئيس ية احملمتةلًا. وحيّدد هذا اجلزء يف هنايته البدلان املس تفيدة حفسب، بل عىل الصعيد العاملي أأيض

ماكانت حشد المتويل ابلعامتد عىل أأصول امللكية الفكرية الكثريون أأهّنا تقوض حالياً   .اإ

مؤسسات الأحباث ومراكز تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الربجميات و عالقات التعاون بني قطاع  4ويس تعرض اجلزء 

ىل  هذا اجلزء ا الس ياق. كام يتطرقامللكية الفكرية يف هذ قانون ؤديهياذلي  البدلان الثالثة املس تفيدة من املرشوع، وادلور اإ

ضافية مثاًل حُيتذى به لإقامة عالقات تعاون املبادرات الرئيس ية يف هذا الس ياق يف البدلان املس تفيدة، اليت يُعترب بعضها يف  اإ

 قطاع تطبيقات الأهجزة احملموةل.
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ىل توس يع نطاق اجملالت املُناقشة يف اجلزء  5ويسعى اجلزء  توافر أ ليات متويل حملية وأأجنبية قامئة عىل ، وذكل ابلنظر يف 3اإ

ومما قد يدعو لدلهشة، أأن هذا اجلزء . ان الثالثة املس تفيدةامللكية الفكرية وأ ليات تعاون ابلنس بة لقطاع الربجميات يف البدل

ىل أأن البدلان املس تفيدة، وذكل قد تعود ابلفائدة عىل لمتويل القامئ عىل امللكية الفكرية أ ليات دمع ا مواصةل تطوير يشري اإ

 ابلرمغ من املشهد العاملي يف هذا الس ياق.

يثة واجلارية املتعلقة ابقتصاد تطبيقات الأهجزة احملموةل، بغية حتديد أأوجه يف ادلراسات و/أأو املبادرات احلد 6وينظر اجلزء 

أأوجه التأ زر مع  ابلستناد اإىلوبني املرشوع. وعليه، مّت حتديد املبادرات ذات الصةل يف املناطق الثالث  احملمتةل بيهناتأ زر ال 

 .وزايدة تطويرهااليت ميكن حتديدها املرشوع احلايل 

نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف البدلان املس تفيدة، يف 7ويبحث اجلزء  ن توفري أ ليات معلية لضامن احرتام حقوق  نظام اإ ذ اإ اإ

نظام امللكية الفكرية الوطين برمته  جناحلتحقيق ، هو عامل أأسايس احرتامًا فعليا ويف لك ماكن وزمانامللكية الفكرية 

ىل تسليط ال قطاع الربجميات احمليل ضوء عىل بعض التحدايت اليت يواهجها وهيدف الاس تعراض الوارد يف هذا اجلزء اإ

 الأهجزة احملموةل.واحتياجاته من أأجل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية دلمع تطبيقات 

ىل تنفيذ  8ويف اخلتام، يقدم اجلزء  املرشوع، وحتقيق النتاجئ املتوخاة؛ وترد تكل الأنشطة توصيات بشأأن الأنشطة الرامية اإ

 .املس تفيدة البدلانابلتشاور مع أأدانه. ويمّت التحقق من قابلية تطبيق الأنشطة املذكورة أأدانه وجدواها 

  ؛احملموةل الأهجزةرش وترمجة منشور الويبو اخملطط هل بشأأن امللكية الفكرية وتطبيقات ن 

 مبا يف ذكل حقوق احملموةل الأهجزةالفكرية ذات الصةل حبامية تطبيقات  وتصنيف خمتلف حقوق امللكية ،

 املؤلف والرباءات ومناذج املنفعة والعالمات التجارية والتصاممي والأرسار التجارية؛

  وبيعها )مبا يف ذكل النفاذ  احملموةل الأهجزةوتنظمي وحدة تدريبية بشأأن دور امللكية الفكرية يف تطوير تطبيقات

ىل معلومات الغري واس تخدام املوضوع احملمي للطرف ال خر، وكذكل بشأأن كيفية اس تخدام امللكية الفكرية  اإ

 كوس يةل حلشد الأموال وتأأمني الاستامثر(.

  مبا فهيا تراخيص املس تخدم احملموةل الأهجزةوتنظمي وحدة تدريبية بشأأن العقود الرئيس ية يف قطاع تطبيقات ،

 تطبيقات؛الهنايئ واتفاقات مطور ال 

  اليت يتعني تطويرها  احملموةل الأهجزةوتنظمي وحدات تدريبية بشأأن الوساطة والتحكمي يف قطاع تطبيقات

ومنظمي  احملموةل الأهجزةابلتعاون مع مركز الويبو للتحكمي والوساطة )دورة واحدة لفائدة مطوري تطبيقات 

 احلكوميني(؛املشاريع ودورة متقدمة أأكرث لفائدة احملامني واملسؤولني 

  قامة حوار تفاعيل بني أأحصاب املصلحة يف قطاع الربجميات واملؤسسات املالية ورؤوس الأموال املشرتكة واإ

 وغريمه من املستمثرين يف البدلان الثالثة املس تفيدة؛

  تبادل والربط بني مراكز املعلومات والتصالت يف البدلان الثالثة املس تفيدة عرب املؤمترات ابلفيديو لتحفزي

املعرفة واخلربات بني أأحصاب املصلحة يف قطاع الربجميات بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية، مبا يشمل التعاون 

مع اجلامعات واملؤسسات البحثية الأخرى والرشأاكت التجارية وقصص النجاح يف جمال امللكية الفكرية 

 والتحدايت واحللول؛
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 عداد مواد تثقيفية أأساس ية بشأأن امللكية الفكرية تس هتدف طلبة عمل احلاسوب يف مدارس التعلمي الثانوي  واإ

 واجلامعات واملؤسسات البحثية الأخرى يف البدلان املس تفيدة؛

  ووضع برانمج رصد لربط قادة أأعامل جتارية ممترسني وحمامني خمتصني متطوعني ملساعدة رشاكت الربجميات

 الناش ئة يف البدلان املس تفيدة؛

  دوات خاصة ابمللكية الفكرية لس تخداهما يف البدلان املس تفيدة من املرشوع وتكرارها يف واس تحداث مجموعة أأ

 بدلان هممتة أأخرى، من خالل دورة التعمل عن بُعد اليت تقدهما أأاكدميية الويبو لفائدة همنيي قطاع الربجميات؛

 ة الفكرية واملامرسات امحليدة يف واس تحداث منصة عىل الإنرتنت لتعزيز التبادل ادلويل للمعارف اخلاصة ابمللكي

 قطاع الربجميات؛

  وتنظمي حلقتني دراس يتني يف لك بدل من البدلان املس تفيدة من املرشوع )حلقة دراس ية أأوىل لإطالق

 املرشوع ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة احملليني؛ واحللقة ادلراس ية الثانية لتأأكيد النتاجئ الهنائية(؛

  هجات التصال الوطنية يف البدلان الثالثة املس تفيدة يف مقر الويبو يف جنيف وعقد اجامتعي تنس يق مع

متام دراسة النطاق؛ والاجامتع الثاين لس تكامل النتاجئ الهنائية وتأأكيدها(؛  )الاجامتع الأول بعد اإ

 ورة وعقد مؤمتر ابلفيديو مع املس تفيدين من املرشوع حسب الطلب للميض قدمًا ابلأنشطة والنتاجئ املذك

 أأعاله.

  نفاذ امللكية الفكرية حلقات معلوعقد  بشأأن اإ

 ، وأأحصاب املشاريع، واملسؤولني احلكوميني، وغريمه[التطبيقات يمطور لفائدة]

 ]هناية املرفق والوثيقة[


