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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 لبريأ 19التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون الثامنةالدورة   والعشر
 2022مايو  20إىل  16جنيف، من 

 مجموعة أدوات الملكية الفكرية لفائدة مطوري تطبيقات األجهزة المحمولة ص بشأنملخ

 األمانة ن إعداد موثيقة 

 يتضمن مرفق هذه الوثيقة  .1
 
ي  مجموعة أدوات الملكية الفكرية لفائدة مطوري تطبيقات األجهزة المحمولة،بشأن  ملخصا

الت 
 
 
عد
ُ
وع تعزيز  تأ ي إطار مشر

مجيات )الوثيقة ف  ي قطاع البر
 . (CDIP/22/8 الملكية الفكرية ف 

يخت، مساعدة أستاذة آنكي مورالند، الدكتورة  كل من  مجموعة األدواتإعداد  وتوىل .2 ي جامعة ماسب 
ي قانون الملكية الفكرية ف 

ف 
ي جامعة كوين ماري بلندنواألستاذ نووام شيمتوف، نائب رئ

 . يس مركز دراسات القانون التجاري ف 

3.  
 
إن لجنة التنمية مدعوة إىل اإلحاطة علما

ي مرفق هذه الوثيقة. 
 بالمعلومات الواردة ف 

[يلي ذلك المرفق]
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 عملي ملخص  – 1الملكية الفكرية لفائدة مطوري تطبيقات األجهزة المحمولةدوات أمجموعة 

ي الصناعات اإلبداعية  ن قطاعاتم ل قطاععالمحمول  جهزةاأل مطوري تطبيقات فائدة مجموعة أدوات الملكية الفكرية ل نطويت
الت 

 منذ نشهد ت
 
 مطردا

 
ي  موا

متو . ةالمحمول ألجهزةاقطاع تطبيقات و وه –العقد الماض  لتقديم إرشادات عملية  مجموعة األدوات ُصم 
ري التطبيقات لمطوري التطبيقات ي تطور و  ورابطات مطو 

كات الت   ومراكز البحث وأصحاب المصلحة اآلخرين.  األجهزة تطبيقات الشر

ي تتمتعحماية الملكية الفكرية لهو تقديم أدوات متنوعة  عة األدواتمجمو لغرض من او 
بالكامل أو  ةالمحمول جهزةاأل  اتتطبيقها ب الت 

ي تدفع إىلاأل مجموعة األدوات  توضحو . جزء منها حماية 
ي الحماية واألدوات  سباب الت 

 
 توفر كما لتحقيق هذه الحماية.   متاحةالالنظر ف

ألدوات من  نماذجو قدم أمثلة ت ا فإنه ،لمستخدمنحو اه باتباع نهج موجو طرها. ها ومخااقش مزاياتنوظائفها و  نع أساسية علوماتم
ختتم تالمزايا والعيوب ذات الصلة و  مجموعة األدواتحدد ت، لكل أداةو التطبيقات.  و مطور  دمها ن يستخأأسواق مختلفة يمكن 

 بالنقاط الرئيسية. 

ي مختلف م الملكية الفكريةألدوات  فهم جيد بمطوري التطبيقات  إىل تزويد  مجموعة األدوات تهدفو 
 
راحل تطوير األساسية المتاحة ف

ي األسواق ذات الصلة.  شأنب، قبل أن يسعوا للحصول عل المشورة القانونية ألجهزة المحمولةا اتتطبيق
 
 تعرضو خصائص كل أداة ف

 و األدوات 
 
 التطبيق؛ سويقت أدواتو ( 3؛ حماية التطبيقو ( 2؛ ( تطوير التطبيق1: ، وهي جهزة المحمولةاأل  اتطبيقتراحل تطوير لم فقا

 . لتعامل مع حاالت االنتهاكاأدوات و ( 4

 و  مجموعة األدوات هيكل موُصم  
 
 دء، بةالمحمول األجهزة اتلدورة حياة تطبيق فقا

 
 ،ه، ونشر ه، وتطوير لتطبيقامحتوى من استخدام ا

ي االمناسبة للحصول عل معلومات حول األدوات المتو  لمرحلةايمكن للمطور اختيار و . هبلخاصة ا الملكية الفكرية إنفاذ حقوقو 
فرة ف 

 نة. ظل ظروف معي  

 و 
 
عد
ُ
 ع، إذ يفيد كمرجل" الملكية الفكرية"تطبيقات الهاتف المحمول: منظور  2القسم أ

ُ
 لذين ليس لديهما مجموعة األدواتاء ر  يمكن لق

أدوات لف مختبذات الصلة  ولةطبيقات األجهزة المحمت جزاءأختلف م ما يخصفيعل مقدمة  الطالعا الملكية الفكريةبمعرفة مسبقة 
 . الملكية الفكرية

ي يمكن أن ت 3يقدم القسم و 
قد يرغب مطورو تطبيقات و . ألجهزة المحمولةاكون مفيدة عند إنشاء تطبيقات تفاصيل حول األدوات الت 

ي استخدام  ألجهزة المحمولةا
يحدد هذا القسم الطرق األكبر و . الملكية الفكرية بموجبإبداعية سابقة قد تكون محمية  مصنفاتف 

 ش
 
ي  ستخداماتواال ، الملكية الفكرية بموجب شكل من أشكالالسابقة محمية  مصنفاتاللتحديد ما إذا كانت  يوعا

يجب أن يحصل  الت 
ح مجموعة األدوات وفر ت، يصختر لزم الحصول عل يعندما و . بشأنها  خيصر تمطور التطبيقات عل   شر

 
مختلف ل نماذجو وأمثلة  ا

خيصأ مجياتال، مثل دوات الب  التجارية وتراخيص المشاع اإلبداعي وتراخيص العالمات المؤلف  مفتوحة المصدر وتراخيص حق بر
وط استخدام واجهات برمجة التط ي وبيقات. التجارية والعنارص المهمة لشر

، بشأن تراخيص معينة لتفاوضلبب  مجال ك حي   ال يوجد ف 
اخيص،ب ألجهزة المحمولةامطورو تطبيقات  نصحيُ  ي مجال الب 

ي  المنطقة أن يحددوا، بمساعدة خبب  ف 
ي يالت 

خيص فيها  أن يشي نبغ   الب 
خيص تكاليف حجمو ، ستئثاري أو غب  استئثارياحصول عل ترخيص ال ن الممكنموما إذا كان   عنف، الب 

ً
ي  ضال

االستخدامات الت 
خيص. س  يغطيها الب 

ي يمكن أن تحمي أجزاء مختلفة من تطبيقات  الملكية الفكريةعل العديد من أدوات  4يركز القسم و 
تتعلق هذه و . جهزة المحمولةاأل الت 

اءات الاألدوات بحق المؤلف و   مجال من مجاالت  لكلو رية. والعالمات التجارية والمنافسة غب  العادلة وحقوق التصميم واألشار التجابر
  هذا القسم يقدم، الملكية الفكرية

 
حا وط منحو لغرض منه لشر ي بعد ذلك األدوات  مجموعة األدواتناقش تو . ها قالحماية ونطا شر

الت 
 يداع الطلباتإوإجراءات  ،الحقوق السابقةو السابقة التقنية الصناعية  البحث عنو  ،، مثل التسجيليمكن استخدامها لكل مجال

ي حالة  عدم منعو  ،والمعلومات المطلوبة
ي ، وحق المؤلف العالمات التجاريةإخطارات االستخدام ف 

تطوير واجهات  وحفظ السجالت ف 
، أداة يما يخص كلفالنقاط الرئيسية والمبادئ التوجيهية المقدمة و . االتفاقات األخرىو  إلفصاحات عدم اواتفاق، المستخدم الرسومية

ي  بيقها تط ةالضوء عل قابلي تسلط
ي توجيه عملية واالعتبارات الرئيسالمواقف  مختلف ف 

ي ستساعد ف 
ي  اتالقرار  اتخاذ ية الت 

عند النظر ف 
ي السوق  يؤخذ بشأن القرار الذيو مثل هذه األدوات. 

تقييم  يعتمد علأجل ذلك، من تبع يُ س ذيال اإلجراءو الحماية فيها طلب تسالت 
ي  جهزة المحمولةاأل فر تطبيق امدى تو عل ، و األسواق الرئيسية

 األسواق وإمكانيات إنفاذ حقوق الفرد هناك.  كتلف 

ي يمكن استخدامها لتوزي    ع تطبيقاتشر نالبالتفصيل مرحلة  5لقسم يوضح او 
عل وجه و . جهزة المحمولةاأل  ويناقش األدوات الت 

ي إتاحة تطبيقاتهمتطبيقات ال، حيث يرغب مطورو الخصوص
يمكنهم استخدام أدوات مثل ، لمنصات التطبيقات أو المستهلكي    ف 

اخيص. ت التوزي    ع أو أشكال مختلااتفاق ي و فة من الب 
خيص الت  ، الملكية الفكرية هذا القسم تراخيص يناقشها تتضمن أدوات الب 

                                                
1  
ُ
: لفائدة مطوري تطبيقات األجهزة المحمولة الملكية الفكرية أدوات مجموعة  بالكامل حا تت  عل الرابط التاىلي
 wipo_ip_toolbox_mobile_apps.pdf/development/en/agenda/pdf-www.wipo.int/export/sites/www/ip 

www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/wipo_ip_toolbox_mobile_apps.pdf
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ي ااتفاقو 
. و  المصادر المفتوحة ، وتراخيصت ترخيص المستخدم النهائ   راخيص المصادر المفتوحة والمشاعت كانتإذ  و المشاع اإلبداعي

امج والمحتوى اإلبداعي  تتيح اإلبداعي  ي سيتم إرفاقها من ، ال من اإلتاواتخأساس  عل البر
وط واألحكام الت  المهم تحديد الشر

 ثالثةالطراف األ  بلقباالستخدام من 
 
 مستهدفا

 
وريمن ، خيصالكل نوع من أنواع الب  و . ، تحديدا والمادي  تحديد النطاق اإلقليمي  الض 

خيص ي مجال  خبب  يوض باستشارة و . وغب  ذلك مدتهو ومدى استئثاره  تكاليفهو  للب 
 
 خيص. االب  ف

ي القسم و
 
ي يمكن استخدامها إلنفاذ حقوق الملكية الف ختلف األدواتم مجموعة األدواتحدد ت، 6ف

ي تتمتع بها الكرية الت 
تطبيقات  ت 

 ةالمحمول جهزةاأل 
ً
خيص. ا عن االنتهاكات المحتملة التفاق، فضال دون موافقة يق تطبالعندما تنسخ الجهات الخارجية أجزاًء من و ت الب 

م المرخصاحب الحق وط التع، أو عندما ال يلب   اص لهم بالشر ي الب 
 
، يمكن لمطوري التطبيقات استخدام خيصاقدية المنصوص عليها ف

  مجموعة األدوات تشملو يوض بطلب المشورة القانونية فيما يتعلق بمعظم خطوات اإلنفاذ. و حقوقهم.  نفاذ إل  عديدة أدوات
 
 أيضا

لمطالبة بوقف االستخدام والكف رسائل او ، جهزة المحمولةاأل تطبيقات ل الرئيسية منصاتالب ما يتعلقفي والسحب اإلشعار إجراءات 
 ةالمزعوم ةالمنتهك الجهة يعد جمع األدلة والمعلومات حولو تسوية المنازعات.  وبنود ، وإجراءات قضائيةالدارية و اإل جراءات اإل ، و عنه

ي ال ةالقضائي والواليةتحديد و عوامل مهمة الختيار األداة المناسبة. 
ي ي ت 

رفع  نبغ 
ُ
، إنفاذ الحكمإمكانية  ، ال بد أن يراعي تمنازعاال ا ليهإأن ت

 لحدود. ل عابرة نازعاتبم ذا تعلق األمر إال سيما 

عل  الطالعلاستخدام هذه المراجع  جهزة المحمولةاأل يمكن لمطوري تطبيقات و ذات الصلة.  الروابطو قائمة بالموارد  7يقدم القسم و 
ي المُ  النماذجو ، باإلضافة إىل األمثلة ناقشةالمُ ت حول األدوات مزيد من المعلوما

 
 . مجموعة األدواتشار إليها ف

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


