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 احملمو� أ��زةامللكية الفكریة وتطبیقات 

 (اس�تعراض أ�قران)
 
 دیزي-ٕاجناس�یو �اروت فر�ند�ز          
 دينقانون مٔأس�تاذ           
 �امعة مدرید املس�تق�يف           
 

وواقعیًا، ٕاىل حتقيق هدف ، �تبا�ه هن�ًا صارمًا "احملمو� أ��زة"امللكية الفكریة وتطبیقات �سعى املنشور املعنون 
ملبد�ني يف القطا�ات الثقافية التكنولوجية املهمتة �س�تغالل فائدة اطموح، ٔأال وهو ٔأن �كون مبثابة ٔأداة مسا�دة قانونیة ل

 احملمو�. أ��زةتطبیقات 

ور یت�اوز احلدود من منظدامئًا نظر ٕا�هيا یُ ، اليت يف قضا� حقوق امللكية الفكریة املنشور ث، یبح�ىل و�ه اخلصوصو 
 السوق. ذهيف ه اً �الی النشطة اجلهات �قتصادیة الفا��مسا�دة  املمتثل يفوالهدف  ،الوطنیة

املسائل الفنیة والقانونیة  عرضجيمع بني  من �الل حتلیل قانوين صارم ومنظم ،معقدة للغایةقضا�  املنشور ویتناول هذا
 أ�عامل. �ىل �ركزياً تفسريات ٔأكرث  ویقدم

اليت یوا�ها مطورو  الضخمةویُتسهل هذا املطبوع بعرض تقدميي لصنا�ة تطبیقات أ��زة احملمو� وللمش�ت القانونیة 
وبعد ذ�،  .حتوز �ىل ٕادارات قانونیة �بريةهذه التطبیقات، ا��ن �البًا ما �كونون رشاكت صغرية ٔأو متوسطة احلجم ال 

احملمو� من حيث حامیة �رجمیات احلاسوب اليت تتيح �شغیلها. ويف  أ��زةیقّدم يف الفصل الثاين حتلیل لتطبیقات 
املصورة لهذه التطبیقات. ٔأما الفصل الرابع،  وا�اتالفصل الثالث، �رد رشح للخیارات القانونیة املعقدة املتا�ة محلایة ال

الفصل  �ركزي صبناحملمو� حامیة قانونیة. بي� ی  أ��زةاجلوانب الوظیفية لتطبیقات ة محلایة فيس�تكشف إالماكنیات املتا�
 اخلامس �ىل القضا� املتعلقة �مللكية الفكریة.

مقدمة ملفاهمي حق املؤلف وحقوق الرباءات/ مناذج املنفعة عبارة عن  لفصل أ�ولتوى املوضوعي، فٕان اوف� یتعلق �حمل 
، وهو ملخص ذو قمية �برية للقراء �ري امللّمني كثريًا �مللكية الفكریة. ومن �حية ٔأخرى، یعرض هذا ت�اريواملظهر ال 

مت الفصل بتقدمي حملة �امة عن الصناعیة وأ�رسار الت�اریة، وخيُ الفصل ٔأیضًا القضا� الرئيس�یة املتعلقة بنظام التصاممي 
آلیات امحلایة امخلس  تطبیق تقيمي ملموس للوضع �لنس�بة ٕاجراء تطبیقات أ��زة احملمو�، مع حملددة ل هذه �ىل احلا� اأ

 للراغبني يف اس�تغالل هذه املنت�ات يف السوق.

حملمو� من قبیل الربجمیات احلاسوبیة، وحتدید ٔأساس�یات حامیة ا أ��زةتطبیقات  اس�ت�داثو�ركز الفصل الثاين �ىل 
امللكية الفكریة. كام یتناول ٔأیضًا مسأٔ� امحلایة احملمت� للربامج يف ٕاطار قانون شفرة املصدر وشفرة الهدف من �الل قانون 

من ٔأ�ل �سهیل  فك شفرة املصدريف  �متثلحساسة قضیة الرباءات وأ�رسار الت�اریة. ویناقش اجلزء الثاين من الفصل 
والوال�ت املت�دة أ�مر�كية، �اصة عند لتنظمي قانوين معقد يف �حتاد أ�ورويب التشغیل البيين، وهو موضوع خيضع 

ملخص  همت الفصل �س�تعراض املش�ت اليت یطر�ا التخز�ن الس�ايب، ویلیخيُ اقرتانه مع تدابري امحلایة التكنولوجية. و 
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ر أ�عامل، مع احملمو� جيمع بني و�ة نظر قانونیة حبتة ومنظو  أ��زةف� یتعلق حبامیته �عتباره �ر�جمًا �اسوبیًا لتطبیقات 
  ا�متیزي بني نظام �د التفریغ املطّبق يف ب�ان �حتاد أ�ورويب والنظام املعمول به يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.

�لنس�بة ملصنعي تطبیقات أ��زة احملمو�: �یفية تصممي الوا�ة املصورة لتكون  �لغة أ�مهیةویتناول الفصل الثالث مسأٔ� 
صصات، مع تفسري م ممتعة. ویعاجل الفصل مسأٔ� حامیة وا�ات املس�ت�دم املصورة من منظور متعدد التخجتربة املس�ت�د

خمتلف إالماكنیات اليت قد �كون قاب� للتطبیق يف هذا ا�ال (حق املؤلف والتصاممي الصناعیة وقانون العالمات الت�اریة 
مبلخص تنفيذي الفصل، كام هو احلال �لنس�بة للفصول أ�خرى، مت وخيُ واملنافسة �ري العاد� وحىت قانون الرباءات). 

 بني العنارص القانونیة البحتة من منظور أ�عامل. وجيمعمقطعي ومعيل، حيلل املسأٔ� من منظور 

احملمو� من  أ��زةتطبیقات حامیة العنارص الوظیفية ل  �متثل ف� ٕاذا اكن من املمكنحساسة مسأٔ� ویتناول الفصل الرابع 
حامیة حق املؤلف، حيث �كون من الصعب منح سأٔ� �الل خمتلف حقوق امللكية الفكریة والصناعیة. ویبدٔأ ٔأوًال مب 

لعنارص الوظیفية البحتة �سبب مبدٔأ �دم حامیة أ�فاكر. ویيل ذ� حتلیل إالماك�ت اليت یوفرها قانون الرباءات ل امحلایة 
 هذا ا�ال. ؤأ�ريًا، حيتوي القسم أ��ري من هذا الفصل �ىل ملخص للقضا� القانونیة وقانون املنافسة �ري العاد� يف

 والت�اریة ذات الص�.

ویعترب الفصل اخلامس وأ��ري من هذه ا�راسة مجمو�ة من أ�فاكر اليت �شري ٕ�جياز ٕاىل بعض اجلوانب اليت ال �رتبط 
ٔأمهیة معلیة �لنس�بة ملطوري تطبیقات �كتيس مع ذ�  ا�ري املادیة، ولكهنارتباطًا مبارشًا �حلقوق احلرصیة �ىل أ�ش�یاء 

ٕالدارة احلقوق والتدابري والنظم الرمقیة أ��زة احملمو�. و�شمل ذ� حامیة البیا�ت واخلصوصیة وقانون املس�هت� وا��ایة 
اجلوانب التعاقدیة �شأٔن لاله�م  لكنه مثريزًا التكنولوجية محلایة حقوق امللكية الفكریة. كام �شمل الفصل ٔأیضًا قسامً موج

 حيمك هذه العقود.والقانون ا�ي  لرتخيص املس�ت�دم

يلخص املصاعب والعقبات اليت ال �زال یتعني التغلب �لهيا ف ، عنوان "الت�د�ت العاملیة"حيمل بفصل ینهتيي العمل و 
 .أ��زة احملمو�ملواص� تعز�ز أ�من القانوين مجلیع اجلهات الفا�� املشاركة يف سوق تطبیقات 

قانوين حبت و�انب معيل ٔأكرث، مما  منظورجيمع بني  ٕاذ ٕانه، غایة الرصامةبهذا العمل قضیة معقدة یتناول  ويف نظري،
ن كام ٔأنه مدوّ  بارشةامل واحضة و ال تهلغ ویتسم املنشور ب للمهنیني يف هذا القطاع. بل ؤأیضًا  للمامرسني القانونیني اً جيع� مفيد

یة لك فصل يف هناالواردة  ةالتنفيذی اتسا�د امللخص� و  متامًا،منظم  وٕانه وینقل املفاهمي أ�ساس�یة بدقة وكفاءة �شلك جيد
 �ىل تذ�ر اجلوانب أ�ساس�یة �لك قسم.

، (�ىل سبيل املثال قد �كون مفيدة التحر�ریة التصویباتبعض  فٕان، یريات جوهریةتغ ٕاد�ال دون ه ٕاذا كنا نويص بنرش و 
 ).�ري موجود 6نص احلاش�یة 


