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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022مايو  4التار�ــــخ: 

 معن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ةاللجنة ال

ون الثامنةالدورة   والع�ش
 2022مايو  20إ�  16جن�ف، من 

ي مجال تطب�قات األجهزة المحمولة  لمحة عامة عن
 رؤ�ة من منظور المطور�ن  –دل�ل ال��بو �شأن العقود الرئ�س�ة �ف

 األمانة من إعداد وث�قة 

ي مجال تطب�قات األجهزة المحمولة دل�ل "لمحة عامة عن يتضمن مرفق هذە الوث�قة  .1
رؤ�ة من  –ال��بو �شأن العقود الرئ�س�ة �ف

ي والذي وضع ، "منظور المطور�ن
مج�ات  �ف ي قطاع ال�ب

وع تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة �ف  ). CDIP/22/8(الوث�قة إطار م�ش

ي هذا ال�ّت�ب الس�د أندرو كاتز، مسؤول تنف�ذي ورئ�س  وأعّد  .2
ا�ةقسم التكنولوج�ا �ف المحدودة المسؤول�ة  Moorcrofts �ش

كة  والرئ�س التنف�ذي ي ممحام�ة المحدودة، والس�دة أوشا غون�س،  Orcroل�ش
ي قسم التكنولوج�ا �ف

 . Moorcrofts ساعدة �ف

إن لجنة التنم�ة مدعوة إ� اإلحاطة علما�  .3
ي مرفق هذە الوث�قة. 

 بالمعلومات الواردة �ف

 
 
 
]��ي ذلك المرفق[
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ي مجال تطب�قات األجهزة المحمولة 

لمحة عامة عن دل�ل ال��بو �شأن العقود الرئ�س�ة �ن
 رؤ�ة من منظور المطور�ن –

المستمر. لذلك، من و ق�مة اقتصاد تطب�قات األجهزة المحمولة المتسارع  نمو  مع ،ظاهرة عالم�ةتط��ر التطب�قات اإلبداع�ة  أصبح
وري أن  مال�ف كات األطر القا تح�ت ي تختلف  نون�ةال�ش ي اليت ي تنش فالمشكالتتعمل فيها،  باختالف الوال�ات القضائ�ة اليت ي حالة  أ اليت

�ف
ةلها تداع�ات مال�ة   ،ع� قدم المساواةهذە القضا�ا  معالجة عدم  . كب�ي

ي تمس  ،الفك��ةحقوق المل��ة بمختلف  يتعلقإطار عمل  بموجبإال  ع� نحو فعال �س��ق تطب�قات األجهزة المحمولةال �مكن و  واليت
مج�ةجميع جوانب التطبيق، من  الس�اق الالزم للمطور�ن لفهم أطر المل��ة  الدل�ل�وفر هذا و عل�ه.  ينطويإ� المحتوى الذي  ال�ب

اخ�ص  ،المحتمل، ونطاق الحما�ة المتاحة حقوق المل��ة الفك��ة نتهاكوفهم مخاطر ا، الفك��ة المعمول بها  و�مكان�ة تطبيق ال�ت
 ناسبة واله�ا�ل التعاقد�ة. الم

�وفر أداة عمل�ة و وحقوق المل��ة الفك��ة.  ةالمحمول األجهزةإ� استكمال مواد ال��بو األخرى المتعلقة بتطب�قات  الدل�ل�ــهدف هذا و 
�حة معينة من قطاع سوق تطب�قات األجهزة ا  قضا�ا ال تنبيهها إ�من خالل ، مؤسسات مطوري التطب�قات ، أيلمحمولةلمساعدة �ش

ي 
ي �جب معالجتها �ف  المشكالتالضوء ع� مجاالت  الدل�ل �سلطو دورة ح�اة تطب�قات األجهزة المحمولة.  مختلف مراحلاليت

ي �مكن حلها من خالل ال ها من الهو  الفعالةعقود المحتملة اليت  قانون�ة. ال�ا�ل غ�ي

  الدل�لاعتمد وقد 
�
 عمل�ا

�
:  نهجا ي ه�كله ع� النحو التا�ي

 ينعكس �ف

ي مجالالنجاح  إرساء أسس (أ)
 الخطوات األول�ة الحاسمة التال�ة: اتخاذ تطب�قات األجهزة المحمولة من خالل  �ف

ي س�اق تطب�قات األجهزة المحمولة؛، الس�ما ف�ما يتعلق بالمل��ة الفك��ةفهم  -
 تطب�قها �ف

ي تحد�د  -
قدم التطبيق خالل المراحل ومعالجتها مع ت القضا�ا فهم دورة ح�اة التطبيق عال�ة المستوى للمساعدة �ف

 الرئ�س�ة؛
 فهم تك��ن التطبيق من منظور العقود والمل��ة الفك��ة.  -

 األدوات:  (ب)

ي  األدوات تتمثل
ي تنشأ  المسائلأو العقود و/  �ف ي القانون�ة اليت

تنب�ه المطور�ن  و�وجهكل مرحلة من مراحل دورة ح�اة التطبيق.   �ف
 تطبيق. الح�اة دورة  طوالتظهر  قد وحما�ة الب�انات  الفك��ةالمل��ة ، مثل القضا�ا إ� حق�قة أن بعض 

 (ج) النجاح

ي هذا 
حة �ف ة.  الدل�لوصفة النجاح المق�ت  واستعانوا إذا كان المطورون مجه��ن بالمعرفة األساس�ة الالزمة فواضحة ومبا�ش

 ، فس�كون تطب�قهم ناجحاألدوات المطل��ةب
�
ي بعض األح�ان ع� الرغم من جميع  �ذا ساءت األمور (وهو أمر ال مفر منهو . ا

�ف
 البد�لة لتس��ة المنازعات.  السبلباستخدام أدوات ال��بو األخرى، مثل  الدل�لاألدوات)، يو�ي 

ي ، المل��ة الفك��ةلمحة عامة عن  1الفصل  �عرض، اله�كل أعالە و�النظر إ� ي تط��ر  تؤدي دورا� اليت
 تطب�قات األجهزة المحمولة�ف

ي ستخدامها وا
ي ينب�ف ال بد أن أن المطور�ن  كما �ش�ي الفصل إ�تطبيق.  الطوال دورة ح�اة المطورون  �دركها أن ، ومختلف المخاطر اليت

ي  �فكروا 
  ،ل�س فقط من ح�ث برنامج ال�مبيوتر  ،المل��ة الفك��ة�ف

�
، مثل الصور والنصوص للتطبيق األخرى جوانبالمن ح�ث  بل أ�ضا

 ة ومرخصة �شكل منفصل. ، وكلها قد تكون محم�قوناتاأل�والف�ديو وتصم�م  والصوت
�
 المؤلف ، يناقش الفصل حقلذلك ووفقا

اءات والعالمات التجار�ة الو  ي  القضا�ا  تصور  لتسه�للتطب�قات األجهزة المحمولة �قدم دورة ح�اة مبسطة و . وحقوق التصام�م�ب اليت
ي كل مرحلة وع�ب جميع المراحل. 

  تظهر �ف

  2الفصل و�تناول 
�
امج الجد�دة و�ط اتفاقات عدم اإلفصاح. وغالبا  القها ما �كون تخط�ط ال�ب

�
 حساسا

�
ُ�ستخدم  ولهذا السبب. �شاطا

مج�ات.  اتفاقات عدم اإلفصاحأو  مبادئ ال��ة ي صناعة تط��ر ال�ب
مف�دة  اإلفصاحت عدم و�مكن أن تكون اتفاقاع� نطاق واسع �ف

ف األطرافالمتبادلة �ة المعلومات ال��ة ، وحماار�ةاأل�ار التجحما�ة  منها  مجموعة متنوعة من األغراضل ، وتقل�ل المخاطر عند بني
ف ( ف خارجيني ي  "�شكل ّ�يللمطور�ن بالعمل "، والسماح ارج�ة)متعاقدين ووكاالت خالعمل مع متخصصني

. تط��ر التطب�قاتأثناء �ف
ي  المطل��ة الرئ�س�ةالفصل بعد ذلك تفاص�ل بعض البنود  و�عرض

  . اتفاق عدم اإلفصاح �ف
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خ�ص  التنازل عنفهم آل�ات أهم�ة  3و�تناول الفصل  ف بينالمل��ة الفك��ة وال�ت ي تحد�د  هما والتمي�ي
لمل��ة الفك��ة ا صاحب�ف

ي  المستحدثة
 المطور�ن  وسبب ذلك هو أن. استخدامها وك�ف ينب�ف

�
ف للعمل ع� التطب�قات ب �ستعينونما  غالبا موظفيهم الداخليني

 ول�ن قد �ضطرون 
�
تط��ر التطب�قات،  معينة من عنا� ف�ما يتعلق ب -أفراد أو وكاالت متخصصة -إ� االستعانة بمصادر خارج�ة أ�ضا

ف أو  الحاجة إ�ر�ما لتغط�ة  ف إضافيني ي معظم الوال�ات القضائ�ةواع�ة. أو إبد تقن�ةمدخالت إ� موظفني
تط��ر بوكالة  تقومدما ، عن�ف

 - مطور، فإن الوكالةالعن ن�ابة لتطبيق جزء من برمج�ة ا
�
ي هذا العمل المل��ة الفك��ة �ي صاحبة  -تلقائ�ا

و�ناقش هذا . ول�س المطور  �ف
 
�
ي �شكل  الفصل أ�ضا   التنازل.  اتجزءا� من اتفاقالبنود الرئ�س�ة اليت

 تط��ر تطب�قات األجهزة المحمولة بم��د من التفص�ل اتفاقات 4الفصل  و�ناقش
�
ي �مكنها أ�ضا ي  ، واليت أن تتناول مسألة التنازل اليت

ي 3الفصل  �عالجها  ي  هذا الفصل أهم�ة ناقشها . و�شمل االعتبارات األخرى اليت
، مما يتطلب من لعنا�ة الواجبة عند اخت�ار وكالةا تو�ف

ي تط��ر 
مج�ةالوكالة المشاركة �ف مج�ةالتوف�ي قائمة مواد  ال�ب ستخدام واال تك��ن التطبيق ل وفهٍم ، و�ي قائمة شاملة بمكونات التطبيق، �ب
مج�ة ي  المحتمل ل�ب  المصدر.  ةمفتوح برمج�ةأو وكالة أو برمج�ة طرف خار�ب

�
ي  و�عرض الفصل أ�ضا وط اليت بموجبها  ُتوفر ال�ش

مج�ات  ي حالة تراخ�صال�ب
مج�ات ومتطلبات االمتثال �ف ي اتفاقالفصل عرض ثم �. مفتوحة المصدر  ال�ب

ات تفاص�ل البنود الرئ�س�ة �ف
مج�ات.   تط��ر ال�ب

ف خدمال مورديات اتفاق 5�ناقش الفصل و  بدً� من  ،قد تتطلب التطب�قات التكامل مع الخدمات األخرى إلثراء وظائفها و . ات الخارجيني
 �شمل األمثلة و إ�شاء مثل هذە الخدمات من البدا�ة. 

�
وجزات ب�انات الجهات الخارج�ة ووسائل خدمات الدفع وم األ��� شيوعا

، مثل  ناقش . و�من خالل واجهات برمجة التطب�قات ق هذا التكاملتحقو�. Google Mapsو  Facebookالتواصل االجتما�ي
 الفصل 

�
ي مراعاتها  االعتباراتأ�ضا

ي ينب�ف ي  مورد عند اخت�ار  اليت ي �جب االنتباە إليها عند  ،الخدمة الخار�ب و�حدد البنود الرئ�س�ة اليت
 مراجعة مثل هذە العقود والتفاوض �شأنها، حيثما أمكن ذلك. 

 و ات التوز�ــــع مع متجر التطب�قات. اتفاق 6�تناول الفصل و 
�
وط هذە االتفاقات قد من المسل ي هذا الفصل أن التفاوض ع� �ش

م به �ف
 �كون 

�
ي للغا�ة. ومع ذلك، يو�ي ا صعبا وط توز�ــــع متجر التطب�قات اليت ي أن �دركها لفصل بالمجاالت الرئ�س�ة ل�ش

المطورون قبل  ينب�ف
 اخت�ار متجر التطب�قات. 

ي من خالل شبكات اإلعالنات �جري تطب�قات األجهزة المحمولة فاإلعالن عن . والدعا�ات اتات اإلعالناتفاق 7الفصل و�تناول  ، واليت
 تم�ل أ

�
وطهإ�  �ضا  و . ا المعتادةالعمل وفق �ش

�
ورةط الفصل الضوء ع� �سل تتك�ف مع ات إعالنات مناسبة أن تقدم شبكة اإلعالن �ف

 بل قد لن تؤثر اإلعالنات غ�ي المالئمة فقط ع� اإليرادات و القضائ�ة المستهدفة.  والوال�اتتطبيق المطور، وال س�ما الفئات العم��ة 
 تتسبب ، وقد تولد عالقات عامة سيئة

�
ي ق� أ�ضا

. �ف ي كما هو الحال مع الفصول السابقة، يتعمق و ام متجر التطب�قات ب�زالة التطبيق المعيف
ي البنود الرئ�س�ة 

وط اإلعالنهذا الفصل �ف ي  ل�ش ي اليت
 أن �كون المطورون ع� درا�ة بها.  ينب�ف

ح الفصل و  ي  هما تغط� 8��ش
ي وأهميتها ف�ما يتعلق بتوضيح الحقوق ال اتفاقات ترخ�ص المستخدم النهائئ ي  يتمتع بها يت

المستخدم النهائئ
ي �خضع لها  والقيود  ي مراعاتها  �شمل االعتبارات الرئ�س�ةو مسؤول�ة المطور�ن.  مثل، ومناقشة قضا�ا اليت

ي ينب�ف االنتباە إ� أي  اليت
ف المستهلك المحل�ة.    �ناقشو متطلبات محددة لقوانني

�
ي عادة ما  الفصل أ�ضا اتفاقات ترخ�ص المستخدم  تغطيها البنود الرئ�س�ة اليت

ي 
 . النهائئ

ي بالتفص�ل تعق�د النظام  9�وضح الفصل و  خصائص األجهزة المحمولة عرضة النتها�ات  هوك�ف تجعل لألجهزة المحمولة اإل�كولو�ب
ف و خصوص�ة الب�انات.  عامة مبادرات معينة مثل الالئحة األورو��ة ال، ح�ث تم�ل خصوص�ة الب�انات من بلد إ� آخر  تختلف قوانني

وري للمطور�ن خارج المنطقة االقتصاد�ة  لذلك،، إ� أن تمتد ع� نطاق أوسع من أورو�ا  )GDPRلحما�ة الب�انات ( من ال�ف
�ــــع  بعد ذلك الفصل و�غ�ي صارمة نوعا ما. ها المتطلباتب األورو��ة أن �كونوا ع� درا�ة ب��جاز بعض الجوانب الرئ�س�ة لهذا الت�ش

ي  بعض االعتبارات الخاصة عند التعامل مع أنواع معينة من الب�انات الحساسة.  وُتقّدمقد تكون مطل��ة للتنف�ذ.  والوثائق األساس�ة اليت
ر 

�
�عات المحل�ة الخاصة بهم.  بأن من واجبهمن و المطور  وُ�ذك  االمتثال للت�ش

، �حتوي  ا� عبارة عن ملخص يؤكد الحاجة إ� فهم العنا� األساس�ة لتطب�قات األجهزة المحمولة و�ي ختام�ة مذكرة ع�  الدل�لوأخ�ي
ي  ال��بو وتو�ي  تت�حها قبل تنف�ذ األدوات من أجل تحقيق النجاح. كما �شجع المذكرة الختام�ة ع� االستفادة من مختلف الموارد اليت

 :  المطور�ن بما ��ي

ف حما�ة الب�انات المعمول بها المحمول ومتطلبات قو  األجهزةتطب�قات التعرف ع� حقوق المل��ة الفك��ة الخاصة ب •  ؛انني

ي ستظهر طوال دورة ح�اة التطبيق.  للقضا�ا (ع� األقل)  الدراسة المتعمقة • ي المراحل المشو  وطلبالرئ�س�ة اليت
رة القانون�ة �ف

 من تط��ر التطبيق؛ المبكرة

 ؛ما�ة المل��ة الفك��ة الخاصة بهمح •
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 خارج�ة؛الواجبة األساس�ة عند التعامل مع أطراف  العنا�ة إ�الء •

ي بالتوقعات  االتفاقاتالعقود الالزمة حيت تكون  إبرام، متأن�ةبعد دراسة  •
اعات وتقلل منواضحة وت�ف ف الط��لة  مخاطر ال�ف

 . والمكلفة

 

 [نها�ة المرفق والوث�قة] 
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