
 

 

ي  منظمة العالم�ة للمل��ة الفك��ة الأمانة لمجلس كين�ا لحق المؤلف (المجلس) إ�  ب�ان كتايب
وع  تع��ز ب (لجنة التنم�ة) الخاصالمعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة  لجنة ال��بو (ال��بو) �شأن م�ش

مج�ات والمقدم خالل  ي قطاع ال�ب
�ن اجتماع استخدام المل��ة الفك��ة �ف الدورة الثامنة والع�ش

ي  المعقود  للجنة التنم�ة
 . 2022مايو  17�ف

 مقدمة

ي 
ي 2018مارس  14�ف

وع من مجلس كين�ا لحق المؤلف بعنوان "تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة �ف اح م�ش ، تلقت أمانة ال��بو اق�ت
اح ع�ب الرا ي البلدان األف��ق�ة". و�مكن االطالع ع� االق�ت

مج�ات �ف : قطاع ال�ب  بط التا�ي
cdip_21/cdip_21_7.pdf/arhttps://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ .  و�عد ال�ث�ي من المداوالت، تمت

اح، و  وع لتعتم الموافقة ع� االق�ت وع  المحتوى والُبعد ��ز نطاقه من ح�ث تغي�ي اسم الم�ش . ولذلك أع�د �سم�ة الم�ش ي
الجغرا�ف

 : مج�ات". و�مكن االطالع ع� م��د من المعلومات عن ذلك ع�ب الرابط التا�ي ي قطاع ال�ب
ل�صبح "تع��ز استخدام المل��ة الفك��ة �ف

www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_22/cdip_22_8.pdf//https: .  ي الموّس
ع وشهد النطاق الجغرا�ف

ي (ت��ن�داد وت��اغو). بلدان  تحد�د  ) ومنطقة البحر ال�ار�يب ف  مستف�دة من أف��ق�ا (كين�ا) وآس�ا (الفلبني

ف جهات  وع إجراء دراسة النطاق. تنسيق، كانت المرحلة التال�ة الو�عد تحد�د البلدان المستف�دة وتعيني �مكن االطالع و من الم�ش
 : https://www.wipo.int/export/sites/www/ip- ع� الدراسة ال�املة ع�ب الرابط التا�ي

nda/pdf/scoping_study_mobile_apps.pdfdevelopment/en/age .  �اف ع� وتو تلك الدراسة وتنس�قها اإل�ش
 من كل�ة ك��ن ماري بجامعة لندن.  ش�متوفم وواالدكتور نو�عدادها 

 النواتج

 المستف�دة لبلدان التابعة ل التنسيقبعد االنتهاء من دراسة النطاق، عقدت جهات 
�
وعمع  الثالثة اجتماعا ، الس�د د�مي�ت منسق الم�ش

 نووام ش�متوف الدكتور و  ،غانتش�ف
�
ي قدما

:  نواتجع�  اإلبقاءفق ع� . واتُ من أجل رسم الط��ق للم�ف وع و�ي كما ��ي  الم�ش

 . المحمولةتطب�قات ال��ش وترجمة منشور ال��بو �شأن المل��ة الفك��ة و  أ)
ي ذلك، عند االقتضاء، ، المحمولةقات تطب�الوتصن�ف مختلف حقوق المل��ة الفك��ة ذات الصلة بحما�ة  ب)

بما �ف
اءات، ونماذج المنفعة، والعالمات التجار�ة، والتصام�م، واأل�ار التجار�ة  . حق المؤلف، وال�ب

ي تط��ر  ج)
ي ذلك النفاذ إ� المحمولة و�س��قها تطب�قات الوتنظ�م وحدة تدر�ب�ة �شأن دور المل��ة الفك��ة �ف

(بما �ف
ام الموض�ع المح�ي للطرف اآلخر، وكذلك �شأن ك�ف�ة استخدام المل��ة الفك��ة كوس�لة معلومات الغ�ي واستخد

ف االستثمار)  . لحشد األموال وتأمني
ي قطاع  )د

ي المحمولةتطب�قات الوتنظ�م وحدة تدر�ب�ة �شأن العقود الرئ�س�ة �ف
، بما فيها تراخ�ص المستخدم النهائئ

 . التطب�قات يواتفاقات مطور 
ي قطاع  ه)

مج�اتوتنظ�م وحدات تدر�ب�ة �شأن الوساطة والتحك�م �ف ف تط��رها بالتعاون مع مركز ال��بو  ال�ب يتعني
أ��� ودورة  أصحاب المشار�ــــع ذات الصلةو  المحمولةتطب�قات الللتحك�م والوساطة (دورة واحدة لفائدة مطوري 

 
�
) تقدما ف ف الحكوميني ف والمسؤولني  . لفائدة المحامني

ف رواد ��ط للتوجي�ي ج ووضع برنام و) ف تمماألعمال ال بني ف الو  رسني ف المحامني كات المختصني ف لمساعدة �ش متطوعني
ي البلدان المستف�دة

مج�ات الناشئة �ف  . ال�ب
ي  جموعة أدواتواستحداث م ز)

وع وتكرارها �ف ي البلدان المستف�دة من الم�ش
خاصة بالمل��ة الفك��ة الستخدامها �ف

ي ذلك بلدان مهتمة أخرى، 
مج�ات.  أ�اد�م�ة ال��بو  تت�حها عد تعلم عن بللدورة من خالل بما �ف ي قطاع ال�ب  لمهنيي

ي وتنظ�م  ح) وع (حلقة  عمل حلقيت ي كل بلد من البلدان المستف�دة من الم�ش
وع بالتعاون مع  عمل�ف أو� إلطالق الم�ش

؛  ف  . النهائ�ة) النواتجثان�ة لتأ��د عمل وحلقة أصحاب المصلحة المحليني
وع الجهات المستف�دةبالف�ديو مع  اتوعقد مؤتمر  ط)  باأل�شطة  ،حسب الطلب ،من الم�ش

�
ي قدما

 والنواتجللم�ف
 . المذكورة أعالە

ة من  النواتج المحّددة قد % من 99و�سعدنا أن نعلن أن  ي الف�ت
وع �ف تحققت بنجاح. وعقدت كين�ا أول حلقة عمل إلطالق الم�ش

ر  غ�ي أنه. 2020يناير  15إ�  13
ّ

 ة العمل الثان�ة (عقد حلق تعذ
�
الذي  19-�سبب جائحة كوف�دالنهائ�ة  النواتج لتأ��د ) حضور�ا

ن من الحركة والتجمعات. و  ع� أّدت إ� فرض قيود 
�
ي ذلك هو التمك

ي �ف استخدام الموارد لتط��ر أدوات أخرى لم ل�ّن األمر اإل�جائب
وع. أصً� تكن متوخاة  :  ومن ضمن تلكعند بدء الم�ش  األدوات اإلضاف�ة ما ��ي

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_21/cdip_21_7.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_22/cdip_22_8.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/scoping_study_mobile_apps.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/scoping_study_mobile_apps.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/ip-development/en/agenda/pdf/scoping_study_mobile_apps.pdf
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 القائمة ع� المل��ة الفك��ة المحمولةتم��ل التطب�قات ب الخاصة��بو أداة ال أ)
 تطب�قات المحمولةلمفت�ح لالمصدر ال ب)
ي التطب�قات  ج)

 المحمولةدل�ل حما�ة الب�انات �ف

ون�ة  الندوات اإلل��ت

اك مع ال��بو، نظ�  ون�ةم المجلس، باالش�ت مج�ات  �ي دُ  ندوات إل��ت اء من جميع أنحاء العالم إ� التحدث مع مطوري ال�ب فيها الخ�ب
ي قطاع الصناعة خالل عام 

ي . وعُ 2021وأصحاب المصلحة �ف
ون�ة األو� �ف ، وركزت ع� 2021أب��ل  22قدت الندوة اإلل��ت

مج�ات. وعُ  ي العقود الرئ�س�ة لتط��ر ال�ب
ون�ة الثان�ة �ف  2021يونيو  24قدت الندوة اإلل��ت

�
ي ، ورك

زت ع� دور المل��ة الفك��ة �ف
ي كين�ا. وعُ  ها و�س��ق المحمولةتط��ر التطب�قات 

ي �ف
ة �ف ون�ة الثالثة واألخ�ي  2021سبتم�ب  16قدت الندوة اإلل��ت

�
زت ع� ، ورك

ي معالجة المناز الل�ات اآلاستخدام 
مج�ات. وُعقد بد�لة لتس��ة المنازعات �ف   التأ��د  اجتماععات المتعلقة بال�ب

�
ي أ�ضا

ع�  النهائئ
ي 

نت �ف وع. كما قدمخالله قدمت و  2022يناير  14اإلن�ت من  الجهات المستف�دة تجهات التنسيق مالحظاتها النهائ�ة �شأن الم�ش
وع.  وع من البلدان الثالثة تعل�قاتها الم�ش   �شأن فائدة الم�ش

 الخاتمة 

 ما ال�ب�ي ألمانة ال��بو ع� التنانهعن ام من خالله، الحكومة ال�ين�ةالمجلس، وتعرب  عرب�
�
ي  نظر إ�جاب�ا

اح اال�ف هذا الخاص بق�ت
وع ولدعمه ة المخصصة له. ولدينا اآلن معلومات ق�مة لن ن�ت  ا الم�ش ي تعم�مدّ ط�لة الف�ت

مج�ات والجمهور،  ها د �ف لفائدة مطوري ال�ب
فةحق المؤلف ل بصفتنا الجهة المديرة

�
حق المؤلف والمل��ة ب أصحاب الحقوق�ب و�ذكاء و�ي عدة منها التدر بمسؤول�ات  والمكل

مج�ات، وكانت األدوات مف�دة للغا�ة بالنسبة لنا فائدة ل حضور�ة عمل حلقةبتنظ�م  فع�ً قمنا و الفك��ة.   الحظنا وقد  . مطوري ال�ب
ي حلقة العمل �شطة مشاركة 

�ن �ف ي ذلك  الحضور�ةأ��ب من جانب الحا�ف ون�ة. و�عيف أنه سيتواصل، مع مقارنة بالندوات اإلل��ت
وع، استخدام ي الم�ش

ي �ف
باإلبالغ التفضل  القطاع. ونبدي امتناننا المستمر لألمانة ونلتمس منها األدوات المستحدثة لصالح  الم�ف
وع. أ�ة أ�شطة  عن  متابعة لضمان استدامة نتائج الم�ش

 . وشكرا� 
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