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 تأثر تقنيات الذكاء االصطناعي  

 عذ أحكام قوانني ادلكية الفكرية السارية

 )براءة االخرتاع نموذجاً( 

 إعداد

 مىجز عن البحث

الؼاكوكقة والتي تثقر يعترب الذكاء االصطـاطي واحدًا من الؿستجدات طؾى الساحة 

العديد من الؿشؽالت الؼاكوكقة والتطبقؼقة، ويؽون األمر أكثر تعؼقدًا بالـظر إلى 

فالواقع . الؿجاالت الالمتـاهقة والتي يؿؽن استعؿال تطبقؼات الذكاء االصطـاطي فقفا

يشقر إلى أن استخدامات الذكاء االصطـاطي تؿتد لتتدخل يف تؽـولوجقا وصـاطة الؿواد 

لطبقة واألدوية، الصـاطات الؿتؼدمة، تؽـولوجقا الؿعؾومات واإلدارة، صـاطة ا

وتؽـولوجقا األسؾحة ووسائل الدفاع، وغقرها من الؿجاالت التي ال يؿؽن حصرها أو 

 .طدها

وطؾى الرغم من االختالف والتباين يف التطبقؼات الؿختؾػة والؿتعددة لؾذكاء 

و ضرورة استدطاء قواطد قاكوكقة حديثة ومركة االصطـاطي، إال أن الؿشرتك بقـفا ه
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يؿؽـفا التعامل مع هذه الؿتغقرات مع إضػاء حؿاية قاكوكقة لؾؿتعامؾقن أو الُؿضارين من 

 .هذه الؿستجدات

ومن أكثر االطتبارات الؼاكوكقة التي تثور بسبب االطتؿاد طؾى تؼـقات الذكاء 

ا الؿختؾػة، وكقف يؿؽن إضػاء االصطـاطي هي مسائل حؼوق الؿؾؽقة الػؽرية بصوره

فالصور  .حؿاية قاكوكقة طؾى األطؿال التي تؽون ولقدة لتؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي

الؿختؾػة لحؿاية حؼوق الؿؾؽقة الػؽرية كحق الؿملف وبراءات االخرتاع وغقرها، 

د جؿقعفا تعترب مجااًل خصبًا لتطبقؼات تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي ويف ذات الوقت ق

تعجز ُسبل الحؿاية الحالقة يف مجاهبة هذا التطور العؾؿي ويصبح بذلك الجفد البشري 

 .غقر قابل لؾحؿاية بطرق حؿاية الؿؾؽقة الػؽرية يف الؼواكقن الحالقة

تلثقر تؼـقات الذكاء االصطـاطي طؾى أحؽام حؿاية "من هـا جاءت فؽرة هذا البحث، 

لبحث مدى كػاية الحؿاية  "اع كؿوذجًابراءة االخرت –حؼوق الؿؾؽقة الصـاطقة 

الؿؿـوحة لألطؿال الذهـقة طن صريق قواكقن الؿؾؽقة الػؽرية ومدى قدرهتا طؾى التعاصي 

سوف . مع الؿستجدات التي فرضتفا تؼـقات الذكاء االصطـاطي يف مجال براءة االخرتاع

من مـظور تطبقؼات يتـاول هذا البحث قواكقن الؿؾؽقة الػؽرية الؿـظؿة لرباءة االخرتاع 

الذكاء االصطـاطي ومدى إمؽاكقة بسط كطاق تطبقؼفا لقشؿل الؿستجد من هذه 

 .التطبقؼات

تلثقر ، تؼـقات ، الذكاء االصطـاطي ، جؿاية حؼوق الؿؾؽقة الكلمات المفتاحوة : 

 . الصـاطقة
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Abstract:  

Artificial intelligence (AI) is considered as one of the emerging topics in the legal 
arena, which may raise different legal and practical issues, especially because this new 
technique may be used in endless fields. In fact, AI applications may be used in 
developing new drugs and technical medical instruments, advanced industries, 
information and management technologies, weapons and defences technologies, 
nourishments and feeding's industries, etc. 

Despite of the variety usages and applications of AI techniques, there is a common 
fact between all these applications which is the necessity of a modern and abstract legal 
rules in order to deal with all these new challenges and issues from one hand, and to 
ensure a secured environment for the AI applications' stakeholders on the other hand.  

One of the most important issues when dealing with AI techniques is the intellectual 
property (IP) rules, and how to protect the inventive or artistic works which is created 
by the AI applications. In this regard, different aspects of the intellectual property rules 
like patent, copyright, etc. considered as excellent environments for the AI applications, 
but at the same time, the current IP rules may stand idle when dealing with AI creative 
works and would not be able to provide any protection for these kinds of works.  

This paper titled “The Effect of Artificial Intelligence Techniques on the Industrial 
Property Rules – Patent Law” is presented to analysis the efficacy of the current IP rules 
and to what extent it may stand to protect AI’s creative works. This paper will cover IP 
rules dealing with Patents from the AI applications’ perspective and how to expand such 
protection to cover the emerging issues of using AI techniques. 
 
Keywords: Impact, Techniques, Artificial Intelligence, Protection Of Industrial Property 
Rights. 
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 تقديم وتمهيد
يف ضل ضفور االستخدامات الؿتعددة لؾتؽـولوجقا يف كل مـاحي الحقاة ويف كل     

لحظات القوم تؼريبًا، ومع التؼدم الؿستؿر لتطبقؼات التؽـولوجقا، ضفرت بوادر الخقر 

جقا يف تحؼقق حقاة أكثر رفاهقة لألفراد طؾى جؿقع األصعدة. فلصبحت التؽـولو

باستخداماهتا الؿختؾػة تشؽل طامالً أساسقًا يف الحقاة القومقة بطريؼة ال يؿؽن معفا 

االستغـاء طـفا أو حتى التحؽم يف تداخالهتا يف حقاة األفراد. كتقجة لذلك، أصبح من 

الواجب طؾى الؼائؿقن طؾى شئون البالد السعي باستؿرار لتؼديم ضؿاكات لحؿاية 

ت السقئة لؾتؽـولوجقا من كاحقة، كؿا أصبح لزامًا طؾقفا السعي األفراد من االستخداما

لؾتطوير الؿستؿر يف التشريعات ويف العؿل الؼضائي لؿواجفة الؿتغقرات التي ُتحدثفا 

 التؽـولوجقا يف الؿجتؿع من كاحقة أخرى. 

فعؾى الرغم من أهؿقة التؽـولوجقا وتطبقؼاهتا الحديثة يف الؿجتؿع، إال أهنا أصبحت 

درًا لؾعديد من اإلشؽالقات الؼاكوكقة، وذلك بسبب طدم كػاية الؼواكقن والتشريعات مص

الؼائؿة لؿجاهبة هذه التطورات وطجز هذه الؼواكقن يف كثقر من األحقان طن إيجاد حؾواًل 

من ذلك مثالً، ما أحدثته تؽـولوجقا الذكاء  طؿؾقة لتؾك الؿشؽالت الؼاكوكقة.

االت طديدة أصبحت معفا الؼواكقن الؼائؿة طاجزة طن االصطـاطي من تطورات يف مج

مسايرهتا. فاستخدامات تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي يف مجاالت الطب واألدوية 

والؿعؾومات والصـاطة واالتصاالت وغقرها الؽثقر أحدثت تغققرًا كبقرًا جدًا يف تؾك 

د كصوص قاكوكقة الؿجاالت، بل وخؾؼت لفا أكواطًا وأدوات جديدة مؿا يستؾزم وجو

 تصؾح لؾتطبقق طؾى هذه الؿستجدات، وتستجقب كذلك لؿا يستجد مـفا مستؼبالً. 

ومن هذه اإلشؽالقات الؼاكوكقة التي ضفرت ممخرًا، مدى تلثر األحؽام الؼاكوكقة 
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الؼائؿة لحؼوق الؿؾؽقة الػؽرية بسبب ما استحدث من تطبقؼات الذكاء االصطـاطي، 

طي ادخال تعديالت أو إضافة قواطد جديدة أم ُيؽتػى بؿا هو وهل هذه التطبقؼات تستد

 قائم من أحؽام مع تطبقعفا لتـطبق طؾى ما أحدثته هذه التؽـولوجقا من مستجدات.

والسبب يف اثارة هذا التساؤل يرجع إلى أن تدخل تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي 

احداث تغقرات كبقرة يف  واستخدامفا يف الؿجاالت الؿختؾػة لؾؿؾؽقة الػؽرية أدى إلى

هذا الؿجال. فعؾى سبقل الؿثال واستجابة لؾتطورات التؽـولوجقة، أمؽن لتطبقؼات 

الذكاء االصطـاطي أن تؼوم بدور الؿخرتع أو مساطدة الؿخرتع يف التوصل إلى 

اخرتاطات جديدة قابؾة لؾحصول طؾى براءة االخرتاع، أو تؼديم أطؿال فـقة يؿؽن 

حق الؿملف، كذلك األمر بالـسبة لؾصور األخرى من الؿؾؽقة حؿايتفا طن صريق 

الػؽرية كالـؿاذج الصـاطقة ودور تطبقؼات الذكاء االصطـاطي يف تصؿقؿفا. ففل يؿؽن 

لفذه التطبقؼات أن تؼوم مؼام العامل البشري وتحل محؾه وتستػقد من أكظؿة الحؿاية 

أمؽن ذلك، هل تـطبق طؾقفا ذات الؼاكوكقة الؿؼررة يف مجال الؿؾؽقة الػؽرية؟ وإذا 

الؼواطد الؼاكوكقة الحالقة أم تستدطي تدخل الؿشرع بنقرار قواطد قاكوكقة جديدة لتـظقم 

 حاالت تدخل تطبقؼات التؽـولوجقا يف مجاالت الؿؾؽقة الػؽرية؟

تطبقؼًا لؾذكاء االصطـاطي مػتوكًا بػـون  IBMفعؾى سبقل الؿثال، حّدثت شركة 

. يؿؽن لفذا التطبقق أن ُيبدع ويبتؽر وصػات جديدة بؿجرد Chef Watsonالطفي وأسؿته 

ادخال ثالث كؾؿات طن صريق تحؾقل دققق لـؽفات تؾك الؿؽوكات ومرادف الؽؾؿات 

وتصور اإلضافات التي يؿؽن إدخالفا بحقث يؽون الـاتج وصػة جديدة ومتؿقزة. فعؾى 

اقرتح  "الطريؼة الػركسقة"و "اءحس"و "سرصان البحر"سبقل الؿثال، طـد ادخال كؾؿات 

التطبقق وصػة حساء دافئة تؼدم مع بعض من الؿؽروكة وشرائح من الػجل. وبسبب ما 
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يؼدمه هذا التطبقق من أفؽار مػاجئة ومبتؽرة، فنن العديد من الطفاة الؿفرة يف أشفر 

 (0)يف ابتؽار أصـاف جديدة وجذابة. Chef Watsonالؿطاطم حول العالم يعتؿدون طؾى 

الصحػقة استخدام الذكاء االصطـاطي  The Guardianاقرتحت ممسسة  1106ويف طام 

 . (1)يف الؼضاء ألجل اصدار أحؽام تتسم بالعدالة والشػافقة

طن شراكة بؼقؿة  GlaxoSmithKlineويف مجال العؾوم الطبقة، أطؾـت شركة 

الحقوية الؿؿؾوك دوالر الستخدام تطبقق الذكاء االصطـاطي لؾتؽـولوجقا  32111111

اإلكجؾقزية بغرض التوصل لدواء معقن. وكان هذا التطبقق يعؿل  Exscientiaلشركة 

بتؽـولوجقا تعتؿد طؾى توقع تػاطل الؿركبات الؽقؿقائقة وتحديد ما إذا كان هذا الدواء 

 .(2)كافع أم ال وهو ما كتج طـه اكخػاض كػؼات ووقت اإلكتاج بـسبة كبقرة

تم استخدام تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي يف الؿعفد الوصـي  ويف دولة القابان،

لتؽـولوجقا الؿعؾومات واالتصال ألجل توقع توققت وحجم الفبات الشؿسقة. وتم 

صورة طالقة الدقة لسطح الشؿس تم  211111ذلك طن صريق استخدام ما يزيد طن 

 يف ٪71ـبم لتصبح إدخالفا لؾتطبقق والذي ترتب طؾقه أن زادت كػاءة ودقة أجفزة الت

 .(3)الفبات هذه توقع

بـاء طؾى ما تؼدم، يصبح من الضروري البحث طن مدى كػاية األكظؿة الؼاكوكقة 

                                                        

(1) Mizuki Hashiguchi, The Global Artificial Intelligence Revolution Challenges Patent Eligibility Laws, 
Journal of Business & Technology Law, Vol. 13, 2017, p. 1. 

(2) John Naughton, Why a Computer Could Help you Get a Fair Trial, The Guardian, 
https://www.theguardian.com/technology/commentisfree/2017/aug/13/why-a-computer-could-
helpyou-get-a-fair-trial.  

(3) Ben Hirschler Big Pharma Turns to AI to Speed Drug Discovery, GSK Signs Deal, Reuters, 
http://www.reuters.com/article/us-pharmaceuticals-ai-gsk-idUSKBN19N003.  

(4) Graham Jones, A new method for predicting large solar flares, EarthSky, 
https://earthsky.org/space/kanya-kusano-new-method-solar-flare-prediction.  

https://www.theguardian.com/technology/commentisfree/2017/aug/13/why-a-computer-could-helpyou-get-a-fair-trial
https://www.theguardian.com/technology/commentisfree/2017/aug/13/why-a-computer-could-helpyou-get-a-fair-trial
http://www.reuters.com/article/us-pharmaceuticals-ai-gsk-idUSKBN19N003
https://earthsky.org/space/kanya-kusano-new-method-solar-flare-prediction
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الحالقة لتـظقم التطورات التؽـولوجقة التي أحدثتفا تطبقؼات الذكاء االصطـاطي، فنذا 

الخرتاطات الجديدة، ففل تتسع تؾك كاكت الؼواكقن الحالقة لؾؿؾؽقة الػؽرية تحؿي ا

الؼواكقن لتستجقب لؾؿتغقرات التي أحدثتفا تطبقؼات الذكاء االصطـاطي؟ ما هو حؽم 

الؼاكون حقن تعجز الؼواكقن الؼائؿة طن الػصل يف مستجدات استخدام الذكاء 

االصطـاطي؟ هل تدخل التؽـولوجقا وباألخص تطبقؼات الذكاء االصطـاطي يف 

 دطي تغققر الؼواطد الؼاكوكقة الحالقة؟االكتشاف يست

هذه األسئؾة وغقرها تعؽس مدى أهؿقة الذكاء االصطـاطي والدور الذي تؾعبه هذه 

التطبقؼات يف مساطدة األفراد يف تحؼقق أهداففم، كؿا أهنا تشقر إلى أهؿقة تـظقم طؿل 

تطور  هذه التطبقؼات من الـاحقة الؼاكوكقة. فؾؾذكاء االصطـاطي دور مؾؿوس يف

الصـاطات الؿختؾػة ويف األبحاث والدراسات الؿتطورة ويف التؽـولوجقا واالتصاالت 

ويف الػـون ويف الثؼافة وحتى يف صـاطة الرتفقه، وبدون تـظقم دور الذكاء االصطـاطي يف 

كل هذه األكشطة والؿجاالت فسوف يرتتب طؾى ذلك فسادًا كبقرًا واهدارًا لؾؼدرات 

 ـولوجقا.الفائؾة لفذه التؽ

ألجل ذلك، سوف كتـاول يف هذا البحث طرض بعض الػرضقات الؼاكوكقة مع 

اإلجابة طؾى األسئؾة الؿثارة يف الحاالت التي يؽون لتطبقؼات الذكاء االصطـاطي فقفا 

دورًا واضحًا يف التوصل إلى طؿل جديد يستدطي الحؿاية بؿوجب قواطد حؿاية حؼوق 

، متبعقن يف ذلك الؿـفج التحؾقؾي. وذلك طن صريق تؼسقم إشؽالقة الؿؾؽقة الػؽرية

البحث الرئقسقة إلى كؼاط فرطقة كتـاولفا تباطًا يف الؿبحث الثاين من هذا البحث، مع 

تطبقق الؼواطد الؼائؿة والؿعروفة طؾى الجزئقات الجديدة والؿستحدثة من خالل 
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ح مدى كػاية أو طدم كػاية هذه خطوات تتؿثل يف صرح أسئؾة واالجابة طـفا لتوضق

 الؼواطد، ساطققن يف ذلك إليجاد حالً قاكوكقًا لفذه االشؽالقة. 

سوف تـاقش هذه الدراسة إشؽالقات استخدام الذكاء االصطـاطي يف طؿؾقة االخرتاع 

 والؼواطد الؼاكوكقة الحاكؿة لؿـح براءة االخرتاع بصػة أساسقة يف قاكون حؿاية حؼوق

، مع اإلشارة لتشريعات الدول األخرى طـد 1111لسـة  71الؿؾؽقة الػؽرية رقم 

 الؾزوم.

بسبب التطور الؿستؿر لتطبقؼات التؽـولوجقا وما يستحدث مـفا يومقًا يف مجاالت 

الحقاة الؿختؾػة، فؼد حظقت أبحاث الذكاء االصطـاطي باهتؿام الباحثقن يف مصر ويف 

الم أجؿع. وتـوطت الؽتابات الػؼفقة بقن العؿومقة والتخصقص يف تـاولفا دول الع

لتطبقؼات اذكاء االصطـاطي، سلذكر مـفا أكثرها صؾة بالبحث وباإلشؽالقات التي تؿت 

 اثارهتا فقه. 

كحو تـظقم قاكوين لؾذكاء االصطـاطي يف حقاتـا: إشؽالقة العالقة بقن البشر واآللة،  -0

الدحقحات، مجؾة االجتفاد لؾدراسات الؼاكوكقة واالقتصادية، د/ طؿاد طبد الرحقم 

الدراسة ضرورة وجود تـظقم  هذه يف الباحث أثار وقد –. 1108الؿجؾد الثامن، 

قاكوين خاص بالذكاء االصطـاطي ُيراطي فقه صبقعة هذه التطبقؼات ويضع قدر من 

لقة طن أفعال هذه الؿسئولقة طؾى اآللة كػسفا وطدم تحؿقل الؿستخدم كامل الؿسئو

 اآلالت.

، محؿد بومديان، مسارات يف األبحاث الذكاء االصطـاطي تحد جديد لؾؼاكون -1
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 الباحث استعار الدراسة هذه يف –. 1108والدراسات الؼاكوكقة، الؿجؾد التاسع، 

 بالروبوت الخاص األوروبي الؿدين الؼاكون من الؿسئول اإلكساين الـائب كظرية

 لتحديد وسقؾة طن بحثًا االصطـاطي الذكاء تطبقؼات ؾىط وصبؼفا ،1106 لعام

 .التطبقؼات هذه أفعال طن الؿسئول

الذكاء االصطـاطي )مؼاربة قاكوكقة(، فريدة بن طثؿان، دفاتر السقاسة والؼاكون،  -2

وهذه الدراسة قد وضعت العديد من االقرتاحات،  - 1111الؿجؾد الثاين طشر، 

ة خاصة لؾذكاء االصطـاطي حتى يؿؽن مـحه من صبقعمـفا مـح شخصقة قاكوكقة 

الحؼوق وتحؿقؾه بااللتزامات، وذلك كؿؼدمة لالطرتاف له بالؼدرة طؾى الحصول 

 طؾى حؼوق الؿؾؽقة الػؽرية.

هذه الؿراجع أثارت طـدي مجؿوطة من األسئؾة طـد البحث طن أهؾقة تطبقؼات 

كقف يؿؽن وربط ذلك الذكاء االصطـاطي لؾتؿتع بالحؼوق والتحؿل بااللتزامات و

 بؿجاالت الؿؾؽقة الػؽرية الؿختؾػة وباألخص براءة االخرتاع.

سقؽون الحديث بنيجاز يف الؿبحث األول طن الؿؼصود بالذكاء االصطـاطي وتحديد 

الؿػاهقم األساسقة يف هذا الؿجال وذلك كتؼديم لؾجزء التالي من البحث والتي سوف 

اإلشؽالقات الؼاكوكقة الؿصاحبة لتدخل تؽـولوجقا الذكاء كتـاول فقه طرض لبعض 

االصطـاطي يف مجال براءة االخرتاع مع توضقح الحؾول الؼاكوكقة الؿتاحة لتؾك 

اإلشؽالقات وذلك يف الؿبحث الثاين. يف هذا الؿبحث، سوف تتـاول الدراسة يف 

لسـة  71ؼاكون رقم الؿطؾب األول األحؽام الؼاكوكقة الحاكؿة لرباءة االخرتاع يف ال

، ثم بعد ذلك كستعرض يف الؿطؾب الثاين اإلشؽالقات التي حدثت أو الحاالت 1111
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التي من الؿؿؽن أن تحدث فقفا تغقرات بسبب استخدامات الذكاء االصطـاطي يف 

بحق االخرتاع طؿؾقة االخرتاع والبحث طن حؾول قاكوكقة لفا. من ذلك مثالً ما يتعؾق 

، وهل تسؿح الؼواطد الؼاكوكقة الحالقة بؽون الؿخرتع تطبقؼًا ول(ومؾؽقته )الػرع األ

لؾذكاء االصطـاطي، وكقف يؿؽن تحديد من هو صاحب االخرتاع وصاحب الرباءة 

وهل االخرتاطات التي تتوصل إلقفا تطبقؼات التؽـولوجقا قابؾة لؾحصول طؾى براءة 

وكقف أن معقار تطبقق ع الثاين( الخطوة اإلبداطقة )الػراالخرتاع؟ كذلك ما يتعؾق بشرط 

هذا الشرط يتغقر إذا كان االخرتاع قد تم التوصل إلقه بؿعرفة تطبقق لؾذكاء االصطـاطي، 

وهل معقار الػن السائد الذي يستخدم لتؼققم شرط الخطوة اإلبداطقة يسري كذلك طؾى 

لخطوة اكتشافات الذكاء االصطـاطي أم أن هذا الـوع من االكتشافات ُيػرتض فقه ا

كذلك من  االلتزام باإلفصاح )الػرع الثالث(اإلبداطقة وبالتالي ال يؿؽن اشرتاصفا؟ 

األمور التي تثقر بعض اإلشؽالقات حال استخدام تطبقؼات الذكاء االصطـاطي يف 

االخرتاع، فؽقف يؿؽن لفذا التطبقق اإلفصاح طن كامل تػاصقل االخرتاع حتى يحصل 

 اإلفصاح يف هذه الحالة؟طؾى الرباءة؟ وما هي ضوابط 

كل ما سبق تصديره وإجؿاله يف السطور السابؼة سوف يليت تػصقؾه وشرحه وتحؾقؾه 

 يف الصػحات التالقة من هذا البحث ويؾقه خاتؿة البحث وتوصقاته.
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 المبحث األول

 ماهيت الذكاء االصطناعي
 تمهود وتقسوم:

وذلك لؿا يؼدمه من تقسقر  يعترب الذكاء االصطـاطي إضافة طظقؿة لؾعؾوم الؼائؿة،

لسبل الحقاة وتطويرها بؿا يساطد يف توفقر حقاة يسقرة لؾؿواصن وزيادة مستوى رفاهقة 

معقشته، باإلضافة إلى أن استخدامات الذكاء االصطـاطي يف مجاالت الصـاطة واإلكتاج 

يف  والبحث العؾؿي وصـاطة التؽـولوجقا وغقرها من الؿجاالت سوف ُتحدث أثرًا كبقراً 

تحسقن كسب ومعدالت اإلكتاج. لذلك سوف كستعرض يف هذا الجزء من البحث بعض 

الؿػاهقم األساسقة لؾذكاء االصطـاطي، وذلك هبدف توضقح الؿؼصود هبذه التؼـقة 

الؿستحدثة، وتوضقح صريؼة طؿؾفا والخصائص التي تؿقزها طن غقرها من التطبقؼات 

هذا الؿبحث مػفوم الذكاء االصطـاطي التؽـولوجقا األخرى. ألجل ذلك سقتـاول 

 طؾى الـحو التالي.)مطؾب أول(، خصائصه )مطؾب ثاين(، مزاياه وطقوبه )مطؾب ثالث( 

ُيّعرف الذكاء االصطـاطي بلكه قدرة األجفزة واآلالت طؾى الؼقام بلطؿال تحتاج إلى 

 the ability of machines to do things that people would say"ذكاء إذا قام هبا اإلكسان 

require intelligence"(0) وققل كذلك بلكه ذلك الـوع من الذكاء الذي ُيؼدم طن صريق .

وسائل وأدوات ُمصـعة لحل مشؽالت ُمعؼدة ويعتؿد بصػة أساسقة طؾى الحاسب 

 The"ء االصطـاطي هو اآللي أو طؾى ماكقـات ُمتؼدمة. لذلك ققل قديؿًا بلن الذكا

artificial intelligence problem is taken to be that of making a machine behave in ways 

                                                        

(1) Mizuki Hashiguchi, The Global Artificial Intelligence Revolution Challenges Patent Eligibility Laws, p. 6. 
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that would be called intelligent if a human were so behaving"(0) فالذكاء االصطـاطي .

 physiologyيؼوم بصػة أساسقة طؾى دمج طؾوم الحاسب اآللي مع الذكاء البشري )

intelligence بؾغة بسقطة. فالذكاء بصػة طامة هو الؼدرة طؾى التػؽقر والتخقل والحػظ )

واالبداع والػفم والتعرف طؾى األكؿاط الؿختؾػة وتحديد االختقارات والتعؾم من 

الخربات. وُيعـى الذكاء االصطـاطي بجعل الحاسب اآللي والؿاكقـات تتصرف مثل 

يف اكجاز األطؿال الؿطؾوبة بؽػاءة أطؾى وجفد أقل ويف وقت  االكسان بل وتتػوق طؾقه

أقل، ولفذا يطؾق طؾقه الذكاء االصطـاطي. ففو محاكاة وتطوير لؾذكاء البشري 

. والذكاء االصطـاطي يؿؽن تصـقعه واستخدامه (1)باستخدام الحاسب اآللي والؿاكقـات

الغالب األطم من تطبقؼات أو اإلكسان اآللي، ولؽن  "الروبوت"ماديًا كؿا يف حالة 

الذكاء االصطـاطي ال تؽون مادية بل تؽون تطبقؼات وبرامج تعتؿد طؾى أسؾوب ومـطق 

 . (2)معالجة البقاكات لؾحصول طؾى كتائج محددة

 هذا يف البشرية أحرزته الذي لؾتؼدم ووفؼًا الؿعـى هبذا –والذكاء االصطـاطي 

 :هبا الؼقام يؿؽن التي وضائفلؾ وفؼًا كوطقن إلى تؼسقؿه يؿؽن – الؿجال

وفقه يؽون الحاسب اآللي متؿتعًا بذكاء اصطـاطي ولؽـه ضعقف،  :النوع األول

، ففو يتؿتع بذكاء دخقل طؾقه ولقس بلصقل فقه. هذا "كؿا لو كان ذكقًا"حقث يعؿل 

                                                        

(1) J. McCarthy et al., a Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 
1955. Available at (December 2020): 

 http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html . 

واالجتؿاطقة، العدد  طزالدين طازي، الذكاء االصطـاطي: هل هو تؽـولوجقا رمزية؟ مجؾة فؽر العؾوم اإلكساكقة (1)

 .38، ص1114السادس، 

(3) Ryan Abbott and Alex Sarch, Punishing Artificial Intelligence: Legal Fiction or Science Fiction, University 
of California, Davis Law Review, Vol.53, 2019, p. 323. 

http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html
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الذكاء هو من صـع اإلكسان بسبب الؼدر الؿفول من البقاكات والؿعادالت التي تم 

 ذاكرة الحاسب اآللي والتي تؿؽـه من أداء الؿفام التي تم تغذيته هبا فؼط. ففو إدخالفا يف

يبدو ذكقًا ولؽـه يف حؼقؼة األمر هو ممدي لؾذكاء الذي تم تغذيته به، وبؼدر ما يتم تغذيته 

 . (0)بقه من معادالت وبقاكات بؼدر ما يؿؽـه من تلدية مفام ذكقة

كج، فنذا كـت يف لعبة شطركج مع حاسب آلي والؿثال األشفر طؾى ذلك لعبة الشطر

فسوف تـبفر بؼدر الذكاء الذي يتؿتع به الحاسب اآللي يف إدارة الؾعبة والػوز هبا وهو ما 

 وكؿا –يجعل البعض يؼول إن الحاسب اآللي أذكى من االكسان، لؽن يف حؼقؼة األمر 

 ما أن حقث به، يتهتغذ تم الذي لؾذكاء ممدي مجرد اآللي الحاسب أن – وأوضحـا سبق

 ال بؿعادالت جؿقعًا هبا تغذيته وتم سبق قد الشطركج لؼطع ذكقة حركات من يمديه

متـاهقة، بحقث ال يؿؽن لؾحاسب اآللي مطؾؼًا ابتداع حركة لم يتم تغذيته هبا. ففو 

 بذلك مجرد ممدي لؾذكاءات التي تم تغذيته هبا. 

ًا بذكاء اصطـاطي قوي وفاطل، فقؿؽـه وفقه يؽون الحاسب اآللي متؿتع النوع الثاين:

التػؽقر ومضاهاة العؼل البشري. فػي هذا الـوع من الذكاء االصطـاطي يؿؽن لًلة أن 

تعؿل مثل االكسان تؿامًا وتتؿتع بؼدر من الذكاء مؿاثل، إن لم يتجاوز الذكاء البشري. 

حؾول وتـػقذها  ويف هذه الحاالت يؽون لًلة الؼدرة طؾى التػؽقر والتحؾقل واقرتاح

 .(1)بـػس الطريؼة التي يؼوم هبا العؼل البشري

الذي توصؾت إلقه  DeepMindوكؿثال طؾى هذا الـوع من الذكاء االصطـاطي، تطبقق 

                                                        

(1) Volodymyr Mnih et al., Human-Level Control Through Deep Reinforcement Learning, Nature, Vol.518, 
2015, p.529. Available at (December 2020):  
https://web.stanford.edu/class/psych209/Readings/MnihEtAlHassibis15NatureControlDeepRL.pdf 

(2) ibid 

https://web.stanford.edu/class/psych209/Readings/MnihEtAlHassibis15NatureControlDeepRL.pdf
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والذي يعؿل بتؼـقة متؼدمة تؼوم طؾى تداخل طـاصر كشطة تعؿل معًا لحل  Googleشركة 

 .(0)يعؿل هبا العؼل البشري مشؽؾة معقـة، وهو يف ذلك شبقه جدًا بالطريؼة التي

إن الذكاء االصطـاطي يعتؿد يف تطوره طؾى التوفقق والدمج بقن مجؿوطة من العؾوم 

الؿختؾػة مثل طؾم الػؾسػة وطؾم الرياضقات وطؾم الؿـطق وطؾم الحاسب اآللي وطؾم 

الـػس وطؾم األحقاء وطؾم األطصاب. والفدف من تداخل هذه العؾوم مع بعضفا طؾى 

من االختالف فقؿا بقـفا، أكه كؿا سبق الؼول إن الذكاء االصطـاطي يؼوم طؾى الرغم 

مضاهاة الذكاء البشري وتؼؾقده وبالتالي ال يؿؽن االطتؿاد طؾى طؾوم الحاسب اآللي 

وطؾم الرياضقات فؼط دون ربطفا ودمجفا مع العؾوم الشارحة لؾذكاء البشري كعؾم 

 .(1)الـػس وطؾم االطصاب وطؾم األحقاء

واجؿااًل، يؿؽن الؼول إن بػعل تطبقؼات الذكاء االصطـاطي أصبحت اآللة قادرة 

طؾى أداء مفام بحسب األصل هي من فعل االكسان، باإلضافة إلى قدرهتا طؾى االبداع 

 IBMالذي قدمته شركة  Watsonواالبتؽار. ومن أشفر األمثؾة يف هذا الؿجال تطبقق 

حوث اكتشاف األدوية، وكان له دور فاطل يف والذي أمؽن استخدامه يف طؿؾقات وب

تحؾقل جقـات مرضى السرصان واكتشاف خطط طالجقة لفم. وكذلك تم استخدام هذا 

. يف هذه الحالة، وبسبب الدور (2)التطبقق يف تحديد وتحؾقل استخدامات دواء جديد

تبار هذا يف التوصل إلى الدواء الجديد، هل يؿؽن اط Watsonالػاطل الذي قام به تطبقق 

                                                        

(1) Kevin Gurney, An Introduction to Neural Networks, UCL Press, 1997. Available at (December 2020): 
https://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/nlu/assets/reading/Gurney_et_al.pdf. 

(2) Harry Surden, Artificial Intelligence and Law: An Overview, Georgia State University Law Review, Vol. 
35, 2019, p.1307. 

(3) Ying Chen et al., IBM Watson: How Cognitive Computing Can Be Applied to Big Data Challenges in Life 
Sciences Research, Clinical Therapeutics, Vol. 38, 2016, p.688. 

https://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/nlu/assets/reading/Gurney_et_al.pdf
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 له ويؿؽن مخرتطًا – الباحثقن فريق مع بالؿشاركة أو مـػردة بصورة سواء –التطبقق 

صول طؾى براءة اخرتاع؟ ُكحقل يف اإلجابة طؾى هذا السمال إلى الصػحات لؾح التؼدم

 .(0)التالقة من هذا البحث

الصطـاطي بؿجؿوطة من الخصائص التي تؿقزها طن تتؿقز تطبقؼات الذكاء ا

 التطبقؼات التؽـولوجقة األخرى، هذه الخصائص تشؿل:

لتطبقؼات الذكاء االصطـاطي الؼدرة طؾى التصرف أو العؿل بطريؼة غقر متوقعة.  .0

 Machine Learningوذلك ألن بعض تطبقؼات الذكاء االصطـاطي تعتؿد طؾى خاصقة 

ق بطريؼة معقـة ُتؿؽـه من التطور الذايت واالستجابة لؾبقاكات وفقفا يتم برمجة التطبق

الُؿدخؾة بدون حاجة إلطادة الربمجة بؿا يتـاسب وهذه البقاكات الجديدة. وبذلك 

ُيؿؽن لؾتطبقق الؼقام بؿفام مختؾػة طن تؾك التي تم برمجته طؾقفا يف البداية، ولم 

 .(1)ن طؾى برمجة التطبققتؽن مؼصودة أو مطؾوبة أو حتى متوقعة من الؼائؿق

األطؿال الـاتجة طن تطبقؼات الذكاء االصطـاطي ال يؿؽن تػسقرها. لذلك ققل بلكه  .1

من الؿؿؽن توضقح العؿل الذي قام به التطبقق لؽن ال يؿؽن تػسقر ذلك وال كقف 

حدث، لذلك يعترب البعض من أهل التخصص أن تطبقؼات الذكاء االصطـاطي مثؾفا 

. والسبب يف ذلك يرجع إلى الؼدر الؽبقر من الؿعؾومات (2)سودمثل الصـدوق األ

                                                        

 لإلجابة طؾى هذا التساؤل. حق:  الػرع األولارجع لؾعـوان الخاص ب (0)

(2) Taha Yasseri, Never Mind Killer Robots - Even the Good Ones are Scarily Unpredictable, available at: 
 https://theconversation.com/never-mind-killer-robots-even-the-good-ones-are-scarily-unpredictable-82963  

(3) Davide Castelvecchi, Can We Open the Black Box of Al?, available at: 
 https://www.nature.com/news/can-we-open-the-black-box-of-ai-1.20731.  

https://theconversation.com/never-mind-killer-robots-even-the-good-ones-are-scarily-unpredictable-82963
https://www.nature.com/news/can-we-open-the-black-box-of-ai-1.20731
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 التي يتم تغذية التطبقق به والذي يؿؽن أن يصل إلى ماليقن بل مؾقارات الؿعؾومات.

تعؿل تطبقؼات الذكاء االصطـاطي بشؽل مستؼل طن الؾوغاريتم أو الربمجة التي  .2

السقطرة طؾقه أو التحؽم تؿت طـد اكشاء التطبقق يف بعض الحاالت، دون قدرة طؾى 

فقه. مثااًل لذلك، إذا تم تصؿقم تطبقق قادر طؾى االستقالء طؾى بقاكات العؿالء من 

قواطد بقاكات أحد البـوك، فنكه طؾى الرغم من أن طؿؾقة السرقة تؿت يف البداية بػعل 

 الشخص الذي قام بربمجة وتصؿقم التطبقق، إال أكه يؿؽن لفذا التطبقق االستؿرار يف

االستقالء طؾى هذه البقاكات والتعامل طؾقفا دون سقطرة طؾقه يف ذلك من هذا 

 .(0)الؿربمج أو دون تحديد وتـؼقة لؾبقاكات التي يؿؽن لؾتطبقق االستقالء طؾقفا

تخصص تطبقق الذكاء االصطـاطي يف مجال محدد وفؼًا لؿا تم برمجته. ذلك ألكه  .3

بشري ويؿؽن أن تتغؾب طؾقه، فنهنا يف إذا كاكت هذه التطبقؼات تضاهي الذكاء ال

حؼقؼتفا تعجز طن مـافسة صػل صغقر يف مجال آخر غقر ذلك الذي تؿت الربمجة 

طؾقه. فالحؼقؼة أن تطبقؼات الذكاء االصطـاطي يتم برمجتفا لتـػقذ مفؿة معقـة 

مفام أخرى حتى ولو ومحددة جدًا بنتؼان طال ولؽـفا تعجز تؿامًا طن الؼقام بلي 

بدائقة، حقث أكه حتى هذه الؾحظة لقس هـاك تطبقق تؽـولوجي  بسقطة أوكاكت 

 . (1)الؿفام ودون حاجة لؾربمجة الؿسبؼة "جؿقع"طـده الؼدرة طؾى تـػقذ 

 من مزايا الذكاء االصطناعي:

                                                        

(1) Samuel Falkon, The Story of the DAO – its History and Consequences, available at:  
https://medium.com/swlh/the-story-of-the-dao-itshistory-and-consequences-71e6a8a551ee.  

(2) Ryan Abbott, Everything is Obvious, UCLA Law Review, Vol. 66, 2019, 23-28. 

https://medium.com/swlh/the-story-of-the-dao-itshistory-and-consequences-71e6a8a551ee
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اء طؾى الؿعطقات الذكاء االصطـاطي قائم طؾى الحؼائق ولقس طؾى الؿشاطر، فبـ .0

التي يتم إدخالفا، يؿؽن لًلة الوصول إلى كتقجة معقـة دون التلثر بؿمثرات 

خارجقة، وهذا ما يؿقزه طن الذكاء البشري الذي يتلثر بالؿشاطر أو الؿمثرات 

 الخارجقة األخرى.

اكتؼال الؿعارف وتطورها يتم بسفولة وسرطة شديدة جدًا ال يؿؽن مؼاركتفا بسرطة  .1

الؿعارف اإلكساكقة. فعؾى سبقل الؿثال اكتؼال الؿعارف بقن البشر يؼتضي اكتؼال 

التعؾقم والتدريب واكتساب الخربات وهو ما يحتاج فرتات صويؾة ترتاوح بقن شفور 

وسـوات حسب صبقعة الؿعرفة. طؾى العؽس من الذكاء االصطـاطي والذي يـتؼل 

 ائق معدودة.من آلة آللة أخرى يف فرتة زمـقة ال تتجاوز بضع دق

 أما عووب الذكاء االصطناعي تتمثل يف:

طدم التجديد فقؿا تؼدمه اآللة من حؾول، ألهنا بحسب األصل تعتؿد طؾى ما تم  .0

تغذيتفا به من معؾومات وبقاكات وباستخدام معادالت معقـة تؽون دائؿا الـتائج 

لة معروفة ومتوقعة ولقس هبا أي تجديد أو تطور وذلك ما لم يتم تغذية اآل

 بخوارزمقات قابؾة لؾتطوير الذايت.

طدم الؼدرة طؾى تعؾقل وتربير ما تتوصل إلقه اآللة من كتائج. يف حؼقؼة األمر هي  .1

لقست يف حاجة لؾتربير أو التعؾقل حقث أن هذه الـتائج كاتجة طؿا تم تغذيتفا به من 

اتجة بقاكات ومعؾومات. طؾى طؽس الؼرارات الـاتجة طن الذكاء البشري تؽون ك

طن متغقرات كثقرة وتتلثر بؿعطقات مختؾػة وهو ما يستدطي التدخل بالتعؾقل 

 والتربير. 

الذكاء االصطـاطي مفؿا كان متطورًا هو قائم طؾى اآللة والتي يؿؽن أن تتعرض  .2
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ألططال سواء يف تـػقذ الؿعادالت التي تم إدخالفا له أو كان العطل يف الؿعادالت 

ػادها إططاء كتائج غقر صحقحة. ضف إلى ذلك طدم قدرة كػسفا. فالـتقجة واحدة م

اآللة طؾى تربير أو تعؾقل ما تتوصل إلقه من كتائج، فتؽون الؿحصؾة هي كتائج خاصئة 

 قد يتم التعامل معفا طؾى أهنا كتائج صحقحة. 
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 المبحث الثاني

 تأثر أحكام براءة االختراع بتقنياث الذكاء االصطناعي
 تمهود وتقسوم:

وأوضحـا يف مواضع متػرقة من هذا البحث مدى التطور والتغققر الذي  كؿا سبق

ُأدخل طؾى حقاة األفراد بػعل االستخدامات الؿختؾػة لؾتؽـولوجقا ومـفا بالتلكقد 

تطبقؼات الذكاء االصطـاطي. ففذه األخقرة تدخل يف أطؿال الصـاطة واإلكتاج واألبحاث 

ستجد من االخرتاطات والحؾول الػـقة والدراسات وكذلك لفا تلثر إيجابي يف الؿ

باإلضافة إلى دورها يف األطؿال الػـقة والعؾؿقة واألدبقة. هذه التغققرات يجب أن تدخل 

جؿقعفا يف حقز تطبقق الؼواكقن السارية وإال كان لزامًا طؾى الؿشرع التدخل بتشريع 

 وص قاكوكقة تتوائم وصبقعة هذه الؿتغقرات.كص

أثر هذه التغقرات التؽـولوجقة طؾى قواكقن الؿؾؽقة الػؽرية  لذلك يثور التساؤل طن

يف هذا الحاكؿة لألطؿال التي يتم التوصل إلقفا بؿعرفة تطبقؼات الذكاء االصطـاطي. 

الجزء من البحث سوف كتـاول الؿستجدات التي استحدثتفا تطبقؼات الذكاء 

ؽن مد تطبقق األحؽام االصطـاطي طؾى األحؽام الؼائؿة لرباءات االخرتاع، وكقف يؿ

الؼاكوكقة الؼائؿة لتـطبق طؾى هذه التؼـقات الحديثة لؾذكاء االصطـاطي لحقن تدخل 

الؿشرع وإصدار الؼواكقن التي تتـاسب وهذه الؿستجدات. سقؽون ذلك بعرض بعض 

اإلشؽالقات الؼاكوكقة التي ترتبط باستخدامات التؽـولوجقا يف الحاالت التي يؿؽن طـفا 

ة االخرتاع. يف الصػحات التالقة من هذا البحث سوف كعرض لألحؽام مـح براء

 71الؼاكوكقة الحاكؿة لرباءة االخرتاع وفؼًا لؼاكون حؿاية حؼوق الؿؾؽقة الػؽرية رقم 

)الؿطؾب األول(، وذلك بغرض توضقح األحؽام الؼاكوكقة السارية وكقف  1111لسـة 
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ذكاء االصطـاطي واالشؽالقات يؿؽن تطويع هذه الـصوص لتتوائم ومستجدات ال

 الـاجؿة طن استخدامه يف االخرتاطات الجديدة )الؿطؾب الثاين(.

 ما أو –يؼصد برباءة االخرتاع تؾك الوثقؼة التي تصدر طن مؽتب براءات االخرتاع 

ول، والتي الد من مجؿوطة لخدمة ؾقؿقةإق أو الدولة داخل حؽومقة جفات من – شاهبه

تؿـح حق قاكوين حصري لصاحب الرباءة يف استغالل االخرتاع الذي ُمـحت طـه الرباءة 

)سواء بالتصـقع أو االستخدام أو البقع أو ...( وتؿـع غقره من الؼقام بلي من هذه 

خرتاع هو األطؿال دون الحصول طؾى موافؼته وذلك لػرتة زمـقة محددة. فحق براءة اال

ذلك الحق الذي تؿـحه الدولة لؾؿخرتع بصورة حصرية وُيؿـع غقره من االستػادة من 

االخرتاع لؿدة زمـقة معقـة، ويف مؼابل ذلك يؾتزم الؿخرتع باإلفصاح طن االخرتاع حتى 

يؿؽن لًخرين االستػادة من التؼدم الذي أحرزه هذا االخرتاع وتطويره وتحسقـه يف 

 .(0)ؿؽن أن تؽون محالً لرباءات جديدةاخرتاطات أخرى ي

لحؿاية حؼوق الؿؾؽقة الػؽرية لؿـح حق براءة  1111لسـة  71واشرتط الؼاكون رقم 

 مـه، وهي:(1)االخرتاع لؾؿخرتع توافر مجؿوطة من الشروط كؿا وردت يف الؿادة األولى 

                                                        

WIPO Intellectual Property Handbook, p 17 (0) 32الؿبادئ والتطبقؼات، ص –جودي واكجر، الؿؾؽقة الػؽرية 

صبؼًا لؾؼاكون  "براءات االخرتاع"كزع الؿؾؽقة الػؽرية لؾؿـػعة العامة د/سعقد سعد طبدالسالم،  ،.وما بعدها

 .وما بعدها 71،  ص1113يف شلن الؿؾؽقة الػؽرية، دار الـفضة العربقة،  1111لسـة  71رقم 

تؿـح براءة االخرتاع صبؼًا ألحؽام هذا الؼاكون طن كل اخرتاع قابل لؾتطبقق الصـاطي، يؽون جديدًا، ": 0مادة  (1)

ديدة أو بطرق صـاطقة مستحدثة، ويؿثل خطوة إبداطقة، سواء كان االخرتاع متعؾؼًا بؿـتجات صـاطقة ج

 بتطبقق جديد لطرق صـاطقة معروفة. أو
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 أن يؽون االخرتاع قابالً لؾتطبقق الصـاطي .0

 أن يؽون االخرتاع جديداً  .1

 يؿثل االخرتاع خطوة إبداطقةأن  .2

وفؼًا لفذه الؿادة، إذا توافرت هذه الشروط يؿؽن لؾؿخرتع أن يتؼدم بطؾب الحصول 

والتلكد من استقػاء  (0)طؾى براءة اخرتاع لؿؽتب الرباءات والذي يتولى فحص االخرتاع

جؿقع هذه الشروط باإلضافة لؽون االخرتاع ال يدخل يف أي فئة من الػئات التي ال 

يجوز مـح براءة طـفا كؿا جاء يف الؿادة الثاكقة من هذا الؼاكون. ويف الؿؼابل يؾتزم 

الؿخرتع باإلفصاح طن جؿقع الؿعؾومات الؿتعؾؼة باالخرتاع حتى يؿؽن مـح الرباءة. 

ويف حالة مـح الرباءة، فنن الؿخرتع يتؿتع بحق حصري يف استغالل االخرتاع ماديًا 

، هذا الحق (1)دة طشرين سـة تبدأ من تاريخ تؼديم صؾب الرباءةوادبقًا وحده دون غقره لؿ

ُيخوله استعؿال واستغالل وتصـقع وبقع أو توزيع االخرتاع وفؼًا لؾضوابط الؿـصوص 

طؾقفا قاكوكًا ومـع الغقر من الؼقام بلي من هذه األطؿال دون الحصول طؾى تصريح مـه 

 .(2)بذلك

                                                                                                                                                                     

كؿا تؿـح الرباءة استؼالاًل طن كل تعديل أو تحسقن أو إضافة ترد طؾى اخرتاع سبق أن مـحت طـه براءة، إذا توافرت 

والؼابؾقة لؾتطبقق الصـاطي طؾى الـحو الؿبقن يف الػؼرة السابؼة، ويؽون مـح الرباءة فقه شروط الجدة واالبداع 

 "لصاحب التعديل أو التحسقن أو اإلضافة وفؼًا ألحؽام هذا الؼاكون.

 71من الؼاكون رقم  06إلى  01اجراءات التؼدم بطؾب براءة االخرتاع وفحص الطؾبات وردت يف الؿواد من  (0)

 . 1111لسـة 

 .1111لسـة  71من الؼاكون رقم  8الؿادة  (1)

 .1111لسـة  71من الؼاكون رقم  01الؿادة  (2)
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خقص اجبارية باستغالل االخرتاع لغقر ويحق لؿؽتب براءات االخرتاع مـح ترا

 وهي:  (0)الؿخرتع يف حاالت محددة مذكورة يف الؼاكون طؾى سبقل الحصر

 إذا رأى الوزير الؿختص أن االخرتاع يحؼق: .0

 أغراض الؿـػعة العامة. .أ 

 مواجفة حاالت الطوارئ أو ضروف الضرورة الؼصوى..ب 

ة االقتصادية واالجتؿاطقة دطم الجفود الوصـقة يف الؼطاطات ذات األهؿقة لؾتـؿق .ج 

 والتؽـولوجقة.

إذا تعؾق االخرتاع بلدوية الحاالت الحرجة أو بحالة من حاالت طجز كؿقة األدوية  .1

 الؿحؿقة طن سد احتقاجات البالد بـاء طؾى صؾب من وزير الصحة.

إذا رفض صاحب الرباءة الرتخقص لؾغقر باستغالل االخرتاع رغم طرض شروط  .2

 مـاسبة.

صاحب الرباءة باستغاللفا يف جؿفورية مصر العربقة أو كان استغاللفا  إذا لم يؼم .3

 غقر كاف.

 إذا ثبت تعسف صاحب الرباءة. .4

إذا كان استغالل صاحب الحق يف الرباءة ال يتم إال باستغالل اخرتاع آخر الزم -１

 له، فقحق له الحصول طؾى ترخقص اجباري يف مواجفة اآلخر.

بتؽـولوجقا أشباه الؿوصالت، ال يؿـح يف حاالت االخرتاطات الؿتعؾؼة -２

 الرتخقص االجباري إال ألغراض الؿـػعة العامة غقر التجارية. 

                                                        

 . 1111لسـة  71من الؼاكون رقم  13و 12حاالت وإجراءات الرتخقص االجباري وردت يف الؿادتقن  (0)
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 يف وردت كؿا االخرتاع براءة لؿـح الحاكؿة العامة الؼواطد هي – اجؿاالً  –هذه 

. واطؿال هذا 1111لسـة  71قم ر الػؽرية الؿؾؽقة حؼوق لحؿاية الؿصري الؼاكون

يـتج طـه العديد من التطبقؼات واالشؽالقات الؼاكوكقة التي تستدطي الؼواطد وتطبقؼفا 

البحث والدراسة ولؽـفا تخرج طن إصار هذا البحث. لذلك سقؽون الرتكقز يف 

الصػحات التالقة من هذا البحث طؾى التغقرات التي صرأت أو من الؿؿؽن أن تطرأ طؾى 

االصطـاطي يف التوصل لتؾك حق براءة االخرتاع حالة استخدام تؽـولوجقا الذكاء 

 االخرتاطات.

 تمهود وتقسوم:

يف هذا الؿطؾب سوف كتـاول دراسة ما إذا كان االطتؿاد طؾى التؼـقات التؽـولوجقة 

لعامة لرباءة االخرتاع. بؿعـى الحديثة ومـفا الذكاء االصطـاطي، له تلثقر طؾى الؼواطد ا

آخر، هل تختؾف شروط مـح براءة االخرتاع حالة ما إذا كان قد تم التوصل إلى هذا 

االخرتاع باستخدام تؼـقات الذكاء االصطـاطي؟ هل اختالف أسؾوب االخرتاع 

واالطتؿاد طؾى التؼـقات الحديثة له مردود طؾى إطؿال الؼواطد العامة لؿـح براءات 

ع؟ هل هـاك ما يدطو لتدخل الؿشرع لتؼـقن استخدام هذا الـوع من التؼـقات االخرتا

 الحديثة؟ 

إن اإلجابة طؾى هذه األسئؾة يؼتضي التعرض إلشؽالقة حق الؿخرتع ومؾؽقة 

االخرتاع )الػرع األول(، وكذلك إشؽالقة شرصي الجدة والخطوة اإلبداطقة )الػرع 

ته ألجل مـح الرباءة طن االخرتاع الجديد )الػرع الثاين(، وأخقرًا متطؾب اإلفصاح وكقػق
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 الثالث(.

فقؿا يتعؾق بحق االخرتاع ومؾؽقة االخرتاع حالة استخدام تطبقؼات الذكاء 

االصطـاطي لؾتوصل لتؾك االخرتاطات، من هو الؿخرتع ومن هو صاحب أو مالك 

قـفؿا؟ هل يختؾف األمر إذا كان الؿخرتع أو صاحب االخرتاع؟ هل هـاك فرق ب

االخرتاع شخص صبقعي أو شخص اطتباري؟ ماذا لو كان االخرتاع قد تم التوصل إلقه 

طن صريق برامج الؽومبقوتر أو التؼـقات الحديثة كالذكاء االصطـاطي، هل سقغقر ذلك 

 من حؽم الؼواطد العامة؟ 

تحديد من هو الؿخرتع  1111لسـة  71م تـاولت الؿادة السادسة من الؼاكون رق

صاحب الرباءة حقث كصت طؾى أكه يثبت الحق يف الرباءة لؾؿخرتع أو لؿن آلت إلقه 

حؼوقه. فبحسب األصل الؿخرتع هو الشخص )أو مجؿوطة األشخاص( الذي تؼدم 

بطؾب الرباءة ألكه توصل إلى اخرتاع جديد ويؽون هو صاحب أو مالك الرباءة فقثبت له 

 ؼوق الؿالقة واألدبقة الـاتجة طن مـح الرباءة، وهذا هو األصل العام. الح

إضافة إلى ذلك، ذكر الؿشرع يف الؿادة السابعة حالة ما إذا كان شخص الؿخرتع غقر 

 شخص صاحب الرباءة، حقث كصت هذه الؿادة طؾى أكه:

ا إذا كؾف شخٌص آخر الؽشف طن اخرتاع معقن فجؿقع الحؼوق الؿرتتبة طؾى هذ"

االخرتاع تؽون لألول، وكذلك لصاحب العؿل جؿقع الحؼوق الؿرتتبة طؾى 

االخرتاطات التي يستحدثفا العامل أو الؿستخدم أثـاء ققام رابطة العؿل أو االستخدام، 

 متى كان االخرتاع يف كطاق العؼد أو رابطة العؿل أو االستخدام.

ه يف جؿقع الحاالت، فنذا لم ويذكر اسم الؿخرتع يف الرباءة، وله أجره طؾى اخرتاط
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يتػق طؾى هذا األجر كان له الحق يف تعويض طادل مؿؽن كؾػه الؽشف طن االخرتاع، 

 أو من صاحب العؿل.

........................................................ 

 "ويف جؿقع األحوال يبؼى االخرتاع مـسوبًا إلى الؿخرتع.

راحة أن االخرتاع يؽون مـسوبًا إلى الؿخرتع باطتبار فػي هذه الؿادة ذكر الؿشرع ص

أكه هو من توصل إلى هذا االخرتاع بجفده وطؿؾه، ولؽن يف كػس الوقت تثبت الحؼوق 

الـاشئة طن االخرتاع إلى الؿـشلة التي يعؿل هبا الؿخرتع أو الجفة التي كؾػته بالؽشف 

ؽة/ صاحبة االخرتاع ويثبت لفا طن هذا االخرتاع. فتؽون تؾك الؿـشلة أو الجفة هي مال

الحؼوق الؿالقة واألدبقة الـاشئة طـه، ويؽون لفا االستػادة ماديًا من االخرتاع الذي 

توصل إلقه الؿخرتع وتؼرير مصقره، ويف جؿقع الحاالت يؽون االخرتاع مـسوبًا 

 لؾؿخرتع ولقس لؾجفة أو الؿـشلة صاحبة االخرتاع.

ه من الؿؿؽن أن يؽون شخص الؿخرتع هو صاحب بـاء طؾى ذلك يؿؽــا الؼول بلك

االخرتاع ومالؽه والؿتحؽم فقه وصاحب الحؼوق الـاشئة طن الرباءة، ومن الؿؿؽن 

أيضًا أن يؽون شخص الؿخرتع مختؾػًا طن شخص مالك االخرتاع. وال يؿـع من ذلك 

أن يؽون  أن يؽون مالك االخرتاع شخصًا صبقعقًا أو شخصًا اطتباريًا إال أكه ال يتصور

الؿخرتع إال شخصًا صبقعقًا باطتباره هو من توصل إلى هذا االخرتاع بجفده وطؾؿه 

 . (0)وطؿؾه

ولؽن يثور التساؤل طن الحالة التي يؽون فقفا االخرتاع قد تم التوصل إلقه لقس بػعل 

                                                        

(1)  ،٣٥٥٢ العربية، النهضة دار الصناعية، ةالملكي القليوبي، سميحة/ د. ٠٥ص والتطبيقات، المبادئ – الفكرية الملكية وانجر، جودي 
. ٧٧ص  
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شخص صبقعي، ولؽن بسبب استخدام تؽـولوجقا متطورة قادرة يف ذاهتا طؾى االبتؽار 

واالخرتاع، هل يؿؽن اطتبار هذه التؽـولوجقا هي الؿخرتع؟ مثااًل طؾى ذلك،  واالبداع

بعض تطبقؼات الذكاء االصطـاطي يؿؽن استخدامفا بطريؼة معقـة لتصبح ذاتقة التطور 

وبالتالي قادرة طؾى أداء بعض الؿفام بصورة مـػردة دون تدخل بشري. فنذا تم التوصل 

ؼات، هل يؿؽن اطتبار هذا االخرتاع وتسجقؾه باطتبار إلى اخرتاع جديد بػعل هذه التطبق

أن هذا التطبقق هو الؿخرتع؟ ولؿن تثبت الحؼوق الؿالقة واألدبقة طن هذه الرباءة؟ هل 

تثبت لؾؿخرتع )تطبقق الذكاء االصطـاطي( أم لؾشخص الذي أكشل التطبقق يف البداية 

وره بطريؼة معقـة أم ودطؿه بالبقاكات والؿعادالت والخوارزمقات الالزمة لتط

 لؾجفة/الشركة/الفقئة الؿالؽة لفذا التطبقق؟ 

باستؼراء األكظؿة الؼاكوكقة الؿختؾػة وصريؼة تعامؾفا مع فؽرة االخرتاطات التي يتم 

التوصل إلقفا بػعل تطبقؼات الذكاء االصطـاطي، كجد أن هـاك اجؿاطًا تشريعًا طؾى 

بالشخصقة الؼاكوكقة، وجاء ذلك بـص ضرورة كون الؿخرتع شخصًا صبقعقًا يتؿتع 

ويف الواليات الؿتحدة األمريؽقة وكذلك  (0)صريح يف قاكون براءات االخرتاع يف بريطاكقا

 أو –يف توجقفات االتحاد األوروبي. فالؼاكون األمريؽي ُيعرف الؿخرتع بلكه الشخص 

وا أو ن اخرتع/اخرتطالذي/الذي األشخاص مجؿوطة – الؿشرتك االخرتاع حالة يف

. ولؽن وفؼًا لفذا التعريف هل يؼتصر الحق يف (1)توصل/توصؾوا إلى االخرتاع الجديد

طؾى الشخص الطبقعي فؼط دون الشخص االطتباري؟ حؼقؼة إن  "مخرتع"وصف 

كؿا ورد يف الؼاكون واضحة وصريحة يف قصرها طؾى الشخص  "مخرتع"تعريف كؾؿة 

                                                        

(1) UK’s Patents Act 1977. 
(2) 35 U.S.C. § 100(t) (1952) states that: “the individual or, if a joint invention, the individuals collectively 

who invented or discovered the subject matter of the invention.” 
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وب من الؿخرتع والذي ال يتـاسب الطبقعي فؼط وذلك بسبب صبقعة الجفد الؿطؾ

والشخص االطتباري، إال أكه من الؿؿؽن أن يؽون هذا الشخص االطتباري مالؽًا 

لالخرتاع بسبب كون الؿخرتع أحد العامؾقن أو بسبب التـازل طن حق براءة االخرتاع 

 .(0)سواء بالتعاقد طؾقه أو بالتـازل طـه

الؿستوى الدولي لؾتدخل تشريعًا  ومع ذلك فنن هـاك العديد من الؿطالبات طؾى

إلتاحة أن يؽون الؿخرتع لقس فؼط شخصًا صبقعقًا وإكؿا من الؿؿؽن أن يؽون كذلك 

 آلة أو تطبقق معتؿد طؾى تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي. 

 وتعددت اآلراء بقن مميد ومعارض لفذه الؿطالبات.

جديدة تتقح لتطبقؼات  فؼقل يف تليقد هذه الؿطالبات، أن ادخال تعديالت تشريعقة

الذكاء االصطـاطي أن تؽون مخرتطًا لؿا تتوصل إلقه من اخرتاطات سوف يؽون له 

مردودًا ايجابقًا طؾى تطوير تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي وطؾى معدل استخدامفا يف 

الدراسات واألبحاث والتطوير، حقث كؿا سبق الؼول إن اكتشار الؿعارف والعؾوم 

ت التؽـولوجقا والذكاء االصطـاطي يؽون بؿعدل أسرع كثقرًا من اكتشار باستخدام تؼـقا

الؿعارف والعؾوم بقن األشخاص. كؿا أن االطتؿاد طؾى تطبقؼات الذكاء االصطـاطي يف 

االخرتاع يحؼق الؽثقر من الؿزايا الؿالقة حقث أكه أكثر وفرة وال يؽون مؽؾػًا مؼاركة 

 . (1)البشريباالخرتاطات التي تعتؿد طؾى الجفد 

أما الؿعارضون فقرون أن الوضع الحالي يضؿن قدرًا من الحؿاية لالخرتاطات 

                                                        

(1) Samuel Scholz, A Siri-ous Societal Issue: Should Autonomous Artificial Intelligence Receive Patent Or 
Copyright Protection?, Cybaris Intellectual Property Law Review, Vol.11, 2020, P.109. 

(2) Ryan Abbott, I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law, Boston 
College Law Review, Vol. 57, 2016, p.1083. 
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الجديدة مؼاركة بؿا سقؽون طؾقه األمر إذا ُجعؾت تطبقؼات الذكاء االصطـاطي مخرتطًا. 

فاألكظؿة الؼاكوكقة الحالقة غقر مستعدة لؾتعامل مع هذا الـوع من االخرتاطات، وال 

ة الؽافقة لؾؿخرتع. كؿا أن التلكد من استقػاء متطؾبات براءة يؿؽـفا فرض الحؿاي

االخرتاع غقر مؿؽن يف ضل اخرتاطات الذكاء االصطـاطي، فعؾى سبقل الؿثال، كقف 

يؿؽن ققام هذا التطبقق باإلفصاح الالزم طن االخرتاع الجديد، ثم كقف يؿؽن ققاس 

ت السابؼة التي توصل إلقفا الخطوة اإلبداطقة لالخرتاع الجديد مؼاركة باالخرتاطا

آدمققن؟ كل هذه األمور تـتفي إلى أكه من غقر الؿؿؽن يف الوقت الحالي إضػاء حؿاية 

طؾى االخرتاطات التي يتوصل إلقفا تطبقؼات الذكاء االصطـاطي يف ضل الؼواكقن 

 .  (0)الحالقة

صبقعقًا  إذًا، فالوضع يف جؿقع التشريعات الحالقة يتطؾب أن يؽون الؿخرتع شخصًا

. مخرتطًا باطتباره االصطـاطي الذكاء تطبقؼات أحد تسجقل – اآلن حتى –وال يؿؽن 

 بػعل جديد اخرتاع إلى التوصل حالة الؿخرتع هو يؽون فؿن كذلك، الوضع كان فنذا

 االصطـاطي؟ الذكاء تطبقؼات

كؿا سبق وأوضحـا أن جؿقع التشريعات تستؾزم كون الؿخرتع شخصًا صبقعقًا 

له مساهؿة واضحة يف الوصول لالخرتاع، حقث لوال هذه الؿساهؿة ما ضفر  ويؽون

االخرتاع وال ما أمؽن التوصل إلقه. وبالتالي ال يؽون مخرتطًا كل من كان دوره مجرد 

 .(1)استخدام االخرتاع يف هقئته األصؾقة أو استحداث تطبقؼًا جديدًا له

ريؼة طؿل تطبقؼات الذكاء إن اإلجابة طؾى هذا السمال تؼتضي التعرف طؾى ص

                                                        

(1) W. Michael Schuster, Artificial Intelligence and Patent Ownership, Washington and Lee Law Review, 
Vol.75, 2018, p.2001. 

(2) De Solms v. Schoenwald, 15 U.S.P.Q. 2d 1507, 1510 (1990).  
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 االصطـاطي وكقف يؿؽن أن تؽون هي الػاطل األساسي يف طؿؾقة االخرتاع. 

يف حؼقؼة األمر، ال يؿؽن لًلة )حاسب آلي أو روبوت أو تطبقق لؾذكاء االصطـاطي( 

أن تؼوم بعؿل كامل دون تدخل من اإلكسان، ولؽن دور اإلكسان يختؾف يف هذه الؿسللة 

هي مرحؾة اطداد  فالمرحلة األولىمرحؾة خالل رحؾة طؿل هذه اآللة.  ويؿر بلكثر من

الؿعادالت والخوارزمقات التي تستخدمفا اآللة ألداء الؿفام التي ُتطؾب مـفا. وهذه 

الؿرحؾة ُمعؼدة جدًا وال يؿؽن الؼقام هبا ألي شخص بل دائؿا ما يتوالها فـققن يف مجال 

ؿًا ما يؽون هـاك تطور كبقر يف هذا الؿجال بقن الربمجة وأكظؿة الحاسب اآللي، ودائ

أهل الػن والتخصص، حقث أكه بـاء طؾى هذه الؿعادالت والخوارزمقات يتحدد صبقعة 

والمرحلة طؿل اآللة أو التطبقق وما يؿقزها طن غقرها من اآلالت والتطبقؼات األُخر. 

يف االبتؽار واالخرتاع وذلك  يؽون فقفا دور االكسان متؿثالً يف استخدام هذه اآللة الثاىوة

طن صريق تغذية اآللة بالبقاكات والؿعؾومات الالزمة والتي يتم استخدامفا يف الؿعادالت 

والخوارزمقات )التي تم اطدادها يف الؿرحؾة السابؼة( لؾحصول طؾى كتقجة معقـة ُتؿثل 

 . (0)يف حؼقؼتفا االخرتاع الجديد

الذي قام بربمجة اآللة أو التطبقق واطداد  فػي هذه الحالة، يؿؽن الؼول إن الػـي

الؿعادالت والخوارزمقات وإدخال البقاكات والؿعؾومات هو الؿخرتع، وما اآللة أو 

التطبقق سوى وسقؾة ساهؿت وسفؾت االخرتاع )طؾى الرغم من أن اآللة أو التطبقق هو 

 من اخرتع بالػعل(.

                                                        

طزالدين طازي، الذكاء االصطـاطي: هل هو تؽـولوجقا رمزية؟ مجؾة فؽر العؾوم اإلكساكقة واالجتؿاطقة، العدد  (0)

  .51ص، 1114السادس، 
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لتطبقق شخص فـي متخصص، ثم قام ولؽن ما األمر إذا كان من قام بربمجة اآللة أو ا

شخص آخر بتغذية اآللة بالؿعؾومات والبقاكات الالزمة. فقثور السمال مجددًا، من هو 

الشخص الذي يؿؽن وصػه باطتباره مخرتطًا، هل هو الشخص الذي صؿم معادالت 

 التطبقق؟ أم الشخص الذي غذى التطبقق بالؿعؾومات األساسقة؟

ر العديد من الػرضقات. فنذا قؾـا إن الػـي الذي قام بربمجة حؼقؼة، إن هذه الؿسللة تثق

اآللة أو التطبقق هو الؿخرتع، ألكه هو األصل واألساس يف جعل هذه اآللة قادرة طؾى 

تؾؼي معؾومات معقـة واخراجفا بصورة محددة طن صريق الربمجة والؿعادالت 

ذا الػـي مخرتطًا لؽل والخوارزمقات التي استخدمفا، ففذا يؼتضي الؼول إن يؽون ه

اخرتاع جديد يتم التوصل إلقه باستخدام هذه اآللة أو هذا التطبقق حتى ولو لم يؽن هو 

 ما يؼصد الوصول إلقه. 

وإذا قؾـا إن الػـي الذي قام بندخال الؿعؾومات والبقاكات لؾتطبقق هو الؿخرتع ألكه 

نن هذا الؼول فقه تبسقط التطبقق لؾوصول إلى اخرتاع جديد، ف "تولقف"هو من استطاع 

لؼقؿة الؿخرتع لقؽون دوره مجرد تغذية التطبقق بؿجؿوطة مرتبطة من البقاكات 

والؿعؾومات يتوقع أن يؽون لفا كتقجة يف الوصول إلى اخرتاع جديد. حؼقؼة ان كسبة 

 من الرغم طؾى –االخرتاع لؿن كان دوره مجرد تغذية اآللة أو التطبقق بالؿعؾومات 

 .(0)لالخرتاع الوصول يف الػاطؾة الؿساهؿة قبقل من يعترب ال أكه إال –الدور  هذا أهؿقة

ولؽن قد يثور التساؤل طن الحاالت التي قد يحدث فقفا تطورًا يف التطبقق يتجاوز ما 

قد تم إدخاله إلقفا من بقاكات ومعؾومات، بحقث يؽون االخرتاع الذي توصل إلقه 

                                                        

(1) Ryan Abbott, I Think, Therefore I Invent: Creative Computers and the Future of Patent Law, p.1095. 
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شخص الذي قام بتغذيته بالبقاكات والؿعؾومات، ففل التطبقق اخرتاطًا غقر متوقع من ال

 يؿؽن اطتباره مخرتطًا يف هذه الحالة؟ ومن يؽون الؿخرتع اذن؟

يف هذه الحالة، إذا تؿؽن تطبقق الذكاء االصطـاطي من تطوير اخرتاع جديد بطريؼة 

مختؾػة طن الؿعؾومات والبقاكات التي تم إدخالفا إلقه بحقث لم يؽن يتوقع من قام 

بندخال هذه البقاكات الوصول إلى هذه الـتقجة أو هذا االخرتاع، فػي هذه الحالة ال 

يؿؽن اطتبار هذا الشخص مخرتطًا. والسبب يف ذلك أن مساهؿته يف التوصل لالخرتاع 

ال يؿؽن التلكد مـفا أو اثباهتا. ويظل يف هذه الحالة باألخص تحديد من هو الؿخرتع 

قواكقن حؿاية براءات االخرتاع الؼائؿة. ولؽن ما يؿؽــا قوله  سمااًل لقس له إجابة يف ضل

يف هذه الحالة أن دور التطبقق يف االخرتاع هو دور أساسي وفاطل وال يؿؽن االستغـاء 

 .(0)طـه، حتى ققل بلكه إذا أصبح هذا التطبقق اكساكًا، فسوف يؽون مخرتطًا

ص تشريعي حاكم لتحديد شخص يبؼى أخقرًا أن كشقر إلى أكه صالؿا ال يوجد هـاك ك

الؿخرتع يف الحاالت التي يؽون االخرتاع فقفا قد تم التوصل إلقه بػعل تطبقؼات الذكاء 

االصطـاطي، فال ماكع من تبـي أكثر من معقار لتحديد شخص الؿخرتع مع اتاحة الػرصة 

 لؾطعن طؾى هذا التحديد من قبل أصحاب الؿصالح.

ففي ال تثقر مشؽالت تطبقؼقة كتؾك الؿتعؾؼة بتحديد وفقؿا يتعؾق بؿؾؽقة االخرتاع، 

يؽون مالك االخرتاع شخص صبقعي الؿخرتع، ألكه لقس هـاك ماكع قاكوين من أن 

اطتباري تمول إلقه الحؼوق الؿالقة لؾرباءة، إما بسبب كوكه مخرتطًا أو بسبب أكه جفة  أو

إحالة هذه الحؼوق من  أو ممسسة بحثقة كؾػت الؿخرتع بالؼقام هبذه الؿفؿة أو بسبب

                                                        

(1) Prerna Wardhan & Padmavati Manchikanti, A Relook at Inventors' Rights, Journal of Intellectual 
Property Rights, vol. 18, 2013, p. 168. 
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. وبالتالي يتحدد مالك االخرتاع وفؼًا لؽل حالة (0)الؿخرتع إلى آخر بؿؼتضى اتػاق مؾزم

 طؾى حدة ووفؼًا لؾؼواكقن الداخؾقة واالتػاققات الدولقة الؿعؿول هبا يف كل دولة.

 

االخرتاع كون هذا االخرتاع جديدًا  كؿا سبق وأوضحـا أن من شروط مـح براءة

ويشؽل خطوة إبداطقة وقابل لؾتطبقق الصـاطي. وتعددت التػاسقر والشروح التي تؼدم 

هبا أهل الػؼه يف تحديد الؿؼصود بؽون االخرتاع جديدًا ويشؽل خطوة إبداطقة، وأهم ما 

أو السائد، طؾى ققل يف هذا الشلن أن يؽون االخرتاع ُيشؽل تؼدمًا واضافة لؾػن الؼائم 

 التػصقل اآليت.

بسبب أهؿقة براءات االخرتاع وما تؿـحه من  المقصود بالجدة والخطوة اإلبداعوة:

حؿاية لالخرتاع الجديد وكقف أهنا تحد من الؿـافسة بقن الؿخرتطقن يف مجال 

االخرتاع، فقجب أن يؽون مـح الرباءة مؼتصرًا طؾى االخرتاطات الجديدة والتي تشؽل 

إبداطقة طن صريق تؼديم إضافة لؾػن الؼائم. لذلك اشرتط الؿشرع ضرورة كون خطوة 

 االخرتاع الجديد محل صؾب الرباءة متسؿًا بالجدة والخطوة اإلبداطقة.

ويؼصد بالجدة أن يؽون االخرتاع جديدًا جدة مطؾؼة ولقست كسبقة، بحقث يـطوي 

ون االخرتاع غقر معروف إذا طؾى خطوة ابتؽارية لم يتطرق إلقفا أحد من قبل، وأن يؽ

قورن بحاالت الػن الصـاطي السائدة يف ذلك الوقت، وأال يؽون قد سبق كشره يف كتب 

أو مجالت أو تم افشاؤه أو استعؿاله كؾقًا أو جزئقًا داخل الدولة الؿطؾوب مـح الرباءة 

                                                        

(1) .٣٥٥٣ لسنة ٢٣ رقم الفكرية الملكية حقوق حماية قانون من ٣٣ ،٣٠ ،٠٥ ،٧ المواد راجع   
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 . (0)فقفا أو خارجفا

 إلى االخرتاع يمدي أن ورةضر – الرتبس التػاققة وفؼًا –ويؼصد بالخطوة اإلبداطقة 

 الؿجاالت من مجال يف كبقراً  حدثًا يشؽل أو الصـاطي التؼدم يف صػرة إحداث

 .(1)الصـاطقة

ولؽن قد يثور التساؤل طن مدى تلثر شرط الخطوة اإلبداطقة بالتؼـقات الؿتطورة 

واالستخدامات الؿختؾػة لؾتؽـولوجقا مثل تطبقؼات الذكاء االصطـاطي. ففل يختؾف 

ػفوم الجدة طـد استخدام الذكاء االصطـاطي يف التوصل لالخرتاع؟ هل يصبح هذا م

الشرط بال فائدة طؿؾقة حقث تتساوى قدرات االخرتاع طـد مختؾف تطبقؼات الذكاء 

 االصطـاطي؟

إن اإلجابة طؾى هذه األسئؾة يؼتضي التعرض لتلثقر تطبقؼات الذكاء االصطـاطي طؾى 

 ه كؿا سقليت الحؼًا.تحديد الػن الؼائم ومعقار

سبق وأن ذكركا أن مـح الرباءة يشرتط له توافر الجدة  معوار تحديد الفن القائم:

والخطوة اإلبداطقة، وأوضحـا أن الخطوة اإلبداطقة تتحؼق إذا كان االخرتاع يؼدم إضافة 

هل لؾػن الؼائم. وهـا يثور التساؤل طن كقػقة تحديد الػن الؼائم، فؿا هو الػن الؼائم؟ و

 هـاك معقار لتحديده وتؿققزه طن االخرتاطات الجديدة؟

جرت العادة يف الػؼه والؼاكون لالطتؿاد طؾى معقار الشخص الؿعتاد، لؾتؿققز بقن 

                                                        

قة وفؼًا التػاققة الجواكب الؿتصؾة بالتجارة من د/جالل وفاء محؿدين، الحؿاية الؼاكوكقة لؾؿؾؽقة الصـاط (0)

 وما بعدها.  54، ص1113حؼوق الؿؾؽقة الػؽرية )الرتبس(، دار الجامعة الجديدة لؾـشر، 

 –. جودي واكجر، الؿؾؽقة الػؽرية 57د/ جالل وفاء محؿدين، الحؿاية الؼاكوكقة لؾؿؾؽقة الصـاطقة، ص  (1)

 .46الؿبادئ والتطبقؼات، ص
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أمرين متغقرين بتغقر الؿؽان والزمان، ففو معقار موضوطي مرن يتـاسب والظروف 

قؼات يف مجال الؿسئولقة الؿالبسة لؽل حالة طؾى حدة. ولفذا الؿعقار العديد من التطب

 . (0)العؼدية والؿسئولقة طن الػعل الضار

ويف مجال براءة االخرتاع وتحديد شرط الجدة والخطوة اإلبداطقة، اطتؿد أهل الػؼه 

طؾى ذات الؿعقار الؿوضوطي لتحديد الػن الؼائم. حقث ققل إن الػـي الؿختص والذي 

 هو ما بؽل إلؿامه ُيػرتض حقث –خصص يتؿتع بالؼدر الؿعتاد من الؿفارة يف مجال الت

 هذا يعقفا التي فالؿعارف. الؼائم الػن لتحديد إلقه الرجوع يؿؽن – الػن هذا يف جديد

خارج طن معرفته يعترب مستوفقًا  جديد اخرتاع وكل الؼائم، الػن تؿثل الؿختص الػـي

 . (1)لشرط الجدة والخطوة اإلبداطقة، ألكه ُيشؽل إضافة لؾػن الؼائم

 يختؾف – الؼائم الػن تحديد وبالتبعقة –فؼًا لذلك، فنن معقار الػـي الؿختص و

 االخرتاع هبا يتؼدم التي اإلضافة وصبقعة فقه والعامؾقن ومجاله االخرتاع باختالف

سبقل الؿثال يف حالة االخرتاطات البسقطة والتي ال تطؾب جفدًا جفقدًا  فعؾى. الجديد

ـي الؿختص هو الشخص ذو الخربة يف هذا الؿجال حتى وال طؾؿًا متؼدمًا، فقؽون الػ

ولو كان تعؾقؿه بسقطًا. أما لو كان االخرتاع ُمعؼدًا ويف مجال شديد التخصص مثل 

الرتكقبات الؽقؿقائقة لؾؿـتجات الدوائقة طؾى سبقل الؿثال، فال يؽػي يف ذلك مجرد 

من التعؾم والتخصص الخربة يف الؿجال، بل يجب باإلضافة لذلك توافر درجة طالقة 

                                                        

(1) Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561 (Fed. Cir. 1987) 
(2) Dan L. Burk & Mark A. Lemley, Is Patent Law Technology-Specific?, Berkeley Tech. Law .Journal, Vol. 

17, 2002, p.1155. Available at (December 2020): 
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=89908512201308608409702900208107506504201709
1058019089127004091028073008100004011071010022102032058043026092066099094081075123
0600020710730470900670270290250310000380001140720870970910890970911130910690890890
92067025012003018013104108090090113121&EXT=pdf&INDEX=TRUE  

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=899085122013086084097029002081075065042017091058019089127004091028073008100004011071010022102032058043026092066099094081075123060002071073047090067027029025031000038000114072087097091089097091113091069089089092067025012003018013104108090090113121&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=899085122013086084097029002081075065042017091058019089127004091028073008100004011071010022102032058043026092066099094081075123060002071073047090067027029025031000038000114072087097091089097091113091069089089092067025012003018013104108090090113121&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=899085122013086084097029002081075065042017091058019089127004091028073008100004011071010022102032058043026092066099094081075123060002071073047090067027029025031000038000114072087097091089097091113091069089089092067025012003018013104108090090113121&EXT=pdf&INDEX=TRUE
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=899085122013086084097029002081075065042017091058019089127004091028073008100004011071010022102032058043026092066099094081075123060002071073047090067027029025031000038000114072087097091089097091113091069089089092067025012003018013104108090090113121&EXT=pdf&INDEX=TRUE
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 .(0)وااللؿام الؽامل بؽل مستجدات هذا الؿجال

اطتؿادًا طؾى هذا الؿعقار، هل يؿؽن الؼول بصالحقته لؾتطبقق يف حالة االخرتاطات 

التي يتم التوصل إلقفا طن صريق استخدام تطبقؼات الذكاء االصطـاطي؟ هل معقار الػـي 

صطـاطي؟ هل معارف الػـي الؿختص الؿختص يؿؽن تطبقؼه طؾى تطبقؼات الذكاء اال

 مساوية أو حتى مؼاربة لؿعارف تطبقق الذكاء االصطـاطي؟

كل هذه األسئؾة تؼتضي التعرض لتلثقر استخدام تطبقؼات الذكاء االصطـاطي طؾى 

 معقار تحديد الػن الؼائم، كؿا هو آت.

يتوقع  تيثور تطبوقات الذكاء االصطناعي على الفن القائم وعلى معوار تحديده:

الخرباء يف مجال البحوث والتطور التؽـولوجي أن تحدث صػرة يف استخدام تطبقؼات 

الذكاء االصطـاطي يف طؿؾقة االخرتاع وصؾبات براءة االخرتاع. فؼقل ان تطور االطتؿاد 

طؾى التؽـولوجقا الحديثة يف مجال االخرتاع يؿؽن توضقحه من خالل خؿس مراحل 

 :(1)زمـقة

، وكان ذلك يف الػرتة االخرتاع تم بػعل االكسان فؼطيؽون فقفا  :الؿرحؾة األولي

الػرتة السابؼة طؾى طام السابؼة طؾى االستعاكة بلجفزة الحاسب اآللي، وهي تؼريبًا 

وهو تاريخ مـح أول براءة اخرتاع الخرتاع تم التوصل إلقه باستخدام  0887

اع حصري طؾى العؿل اإلكساين . فػي هذه الػرتة الزمـقة كان االخرت(2)التؽـولوجقا

                                                        

(1) Ryan Abbott, Everything is Obvious, p. 19. 
(2) Ryan Abbott, Everything is Obvious, p. 27-31. 

 Creativity بـحاسب اآللي والذي يعرف تم مـح براءة اخرتاع الخرتاع تم التوصل إلقه من خالل تطبقق لؾ 0887يف طام  (2)

Machine .في مذكورة البراءة هذه تفاصيل من مزيد Ryan Abbott, I Think, Therefore I Invent: Creative Computers 
and the Future of Patent Law, p.1083. 
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 . الػـي الؿختصوبالتالي يؽون من الؿـطؼي تحديد الػن الؼائم بؿعقار 

والتي ضفر فقفا االطتؿاد طؾى  0887وهي الؿرحؾة الالحؼة لعام  الؿرحؾة الثاكقة:

الجفد اإلكساين يف االخرتاع بصػة أساسقة مع االستعاكة ببعض تطبقؼات التؽـولوجقا 

. الوقت الحالياسب اآللي وتطبقؼات الذكاء االصطـاطي البسقطة حتى كالح الحديثة

بػـققن أكثر تخصصًا وأكثر خربة فػي هذه الؿرحؾة يؽون معقار الػن الؼائم هو االستعاكة 

 .يف التعامل مع تطبقؼات التؽـولوجقا الحديثة

السـوات مرحؾة مستؼبؾقة ولؽـفا قريبة ومتوقع أن تؽون خالل وهي  الؿرحؾة الثالثة:

الجفد البشري يف طؿؾقة االخرتاع مساٍو أو يؼل قؾقالً ، ويؽون فقفا االطتؿاد طؾى التالقة

. فػي هذه الؿرحؾة وبسبب صبقعة طن الدور الذي تؼوم به تطبقؼات التؽـولوجقا الحديثة

االطتؿاد طؾى تطبقؼات الذكاء االصطـاطي االخرتاطات، يؽون من الؿـطؼي 

 .ة كؿعقار لتؼققم الػن الؼائم جـبًا إلى جـب مع الػـي الؿختصوالتؽـولوجقا الحديث

، تؽون فقفا طؿؾقة االخرتاع قائؿة مرحؾة مستؼبؾقة بعقدة كسبقةوهي  الؿرحؾة الرابعة:

بصػة أساسقة طؾى تطبقؼات التؽـولوجقا الحديثة والذكاء االصطـاطي ومستجدات هذه 

. يف هذه الؿرحؾة يؽون ري بـسبة بسقطةالتطبقؼات مع إمؽاكقة االستعاكة بالجفد البش

التؽـولوجقا وتطبقؼاهتا الؿختؾػة دون معقار الػن الؼائم معتؿدًا بصػة أساسقة طؾى 

، وذلك لعدم تـاسب ذلك وصبقعة االخرتاطات يف هذه االستعاكة بؿعقار الػـي الؿختص

 الؿرحؾة.

بقؼات تؽـولوجقة صريق تطوفقفا تؽون طؿؾقة االخرتاع تتم طن  الؿرحؾة الخامسة:

وهي تطبقؼات  Artificial Superintelligenceذاتقة التطور وذاتقة العؿل وهي ما يطؾق طؾقه 

باستخدام . يف هذه الؿرحؾة ال يتصور أن يؽون تحديد الػن الؼائم سوى متؼدمة جداً 
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. وذلك ألن استخدام هذا الـوع من معقار يعتؿد طؾى ذات الـوع من هذه التطبقؼات

ؼات التؽـولوجقة الؿتؼدمة جدًا ال يضاهقفا يف التؼققم ما دوهنا من تطبقؼات التطبق

تؽـولوجقة أقل تطورًا وبالطبع ال يضاهقفا العؾم الذي توصل إلقه الػـي الؿختص بغض 

 الـظر طن مستوى خربته وتخصصه. 

فالواضح من تدرج هذه الؿراحل أن الؿعقار الواجب استخدامه لتحديد الػن الؼائم 

لخطوة اإلبداطقة يف االخرتاع الجديد يجب أن يؽون متـاسبًا وصبقعة االخرتاع من وا

كاحقة، وشخص الؿخرتع من كاحقة أخرى. وكؾؿا زاد االطتؿاد طؾى التؽـولوجقا يف 

طؿؾقة االخرتاع كؾؿا كان من األكسب االطتؿاد طؾى التؽـولوجقا يف تحديد جدة هذا 

 االخرتاع. 

لؿستؼبؾي ذو الؿراحل الخؿس لتطور فؽرة الجدة والخطوة وبالـظر لفذا التصور ا

اإلبداطقة كشرط لؿـح براءة االخرتاع، ففـا يثور التساؤل طن مدى إمؽاكقة وكػاية 

االطتؿاد طؾى تطبقؼات فـقة متخصصة كؿعقار لتحديد الػن الؼائم يف حالة االخرتاطات 

طي. فوفؼًا لؾوضع الؼائم التي يتم التوصل إلقفا بؿعرفة تطبقؼات الذكاء االصطـا

والتشريعات الحالقة، ال يؿؽن التوسع يف كطاق تطبقق هذه التشريعات وَمّدها طؾى 

استؼامتفا، ألكه من غقر الؿتصور أن تؽون هـاك تطبقؼات من الذكاء االصطـاطي يؿؽن 

 . (0)اطتبارها كالػـي الؿختص بالـسبة لؾؿخرتع

ديد الػن الؼائم يف حالة االخرتاطات التي يتم اذن، ما هو الؿعقار الواجب اتباطه لتح

التوصل إلقفا باستخدام تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي؟ هل يؿؽن تحديد ذلك بتطبقق 

                                                        

(1) Ryan Abbott, Everything is Obvious, p. 31. 
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ثابت أو محدد لقـطبق طؾى جؿقع االخرتاطات؟ أم يرتك تحديد معقار الػن الؼائم لؽل 

 دمة فقه؟حالة طؾى حدة وفؼًا لطبقعة االخرتاع وصبقعة التؽـولوجقا الؿستخ

ألجل اإلجابة طؾى هذه األسئؾة، كاكت هـاك محاوالت طدة لوضع معقار يتـاسب 

وصبقعة االخرتاطات الؿعتؿدة طؾى التؽـولوجقا الؿتطورة وتطبقؼات الذكاء 

االصطـاطي. فؼقل بنمؽاكقة االطتؿاد طؾى آلة أو تطبقق له الؼدرة طؾى االبداع كؿعقار 

باالطتؿاد طؾى تطبقق يؿؽن وصػه بلكه تطبقق كافع يف  لتحديد الػن الؼائم، وققل كذلك

مجال معقن بحقث يؽون معقارًا لتحديد الػن الؼائم. غقر أن هذه الؿعايقر وإن كاكت 

لحاالت، إال أهنا لقست بالضرورة قابؾة لؾتطبقق يف جؿقع تصؾح لؾتطبقق يف بعض ا

الحاالت التي يتم االخرتاع فقفا بؿعرفة تطبقؼات الذكاء االصطـاطي، وال يؿؽن 

 .(0)االطتؿاد طؾقفا مطؾؼًا كؿعقار الػـي الؿختص الؿـطبق حالقًا

ضع ومن جاكبـا كرى أن االطتؿاد طؾى تطبقؼات الذكاء االصطـاطي يف االخرتاع ي

البشرية يف حرج، حقث أن هذه التطبقؼات غقر مـتفقة التطور وال يؿؽن توقع ما ستمول 

إلقه مستؼبالً. وبالتالي فالسعي لوضع معقار واحد لتحديد الػن الؼائم يف االخرتاطات 

التي يتم التوصل إلقفا بتؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي طؾى غرار معقار الػـي الؿختص 

اد طؾى ذات الؿعقار التؼؾقدي ولؽن بلسؾوب تؽـولوجي حديث هو من قبقل االطتؿ

يتـاسب وتطبقؼات الذكاء االصطـاطي. واألكسب يف حالة تطبقؼات الذكاء االصطـاطي 

الؿتطورة أو ذاتقة التطور أن يستخدم شرط الجدة والخطوة اإلبداطقة لتحديد صبقعة 

لتطبقق ومن ثم االخرتاع ولقس الؿعادالت الؾوغاريتؿقة التي ُاطتؿد طؾقفا يف تصؿقم ا

                                                        

(1) Ibid.  
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االخرتاع كػسه، فؽؾؿا كاكت الؿعادالت الؾوغاريتؿقة جديدة وهبا إضافة طن سابؼتفا، 

كؾؿا كان االخرتاع متسؿًا بالجدة والخطوة اإلبداطقة، والعؽس بالعؽس. بؿعـى آخر، 

يجب أن وبسبب كثرة االطتؿاد طؾى تطبقؼات الذكاء الصـاطي يف االخرتاع، ففذا التغققر 

يصاحبه تغقر يف صريؼة التحؼق من توافر شرصي الجدة والخطوة اإلبداطقة بلن يؽون 

تؼققم هذا الشرط بالـظر إلى الؿعادالت الؾوغاريتؿقة التي تم استخدامفا لخؾق التطبقق 

وتدريبه طؾى العؿل بطريؼة معقـة تساطد يف الوصول إلى اخرتاع جديد، بحقث يؽون 

اإلبداطقة متحؼؼقن يف االخرتاع إذا كاكت الؿعادالت الؿستخدمة شرصي الجدة والخطوة 

فقه تتؿقز بالجدة والخطوة اإلبداطقة. أما إذا كاكت الؿعادالت الؾوغاريتؿقة معادالت 

معروفة وسبق استخدامفا يف تطبقؼات أخرى وبالتالي ال يؿؽن وصػفا بالجديدة أو التي 

ع الذي تم التوصل إلقه بؿعرفة هذا التطبقق تشؽل خطوة إبداطقة، ففذا يعـي أن االخرتا

 ال تتوافر له شروط الجدة والخطوة اإلبداطقة وبالتالي ال ُتؿـح طـه براءة اخرتاع.

يعترب اإلفصاح شرط من شروط مـح براءة االخرتاع يف كل التشريعات التي تـظم هذا 

ه. فحتى يستػقد صاحب الرباءة من الحق، وهذا هو سبب الحؿاية كؿا يؼول الػؼ

االستغالل الحصري لالخرتاع، يجب طؾقه أن ُيػقد هذا الػن ويجعل اخرتاطه إضافة له 

طن صريق اإلفصاح طن كل ما يتعؾق هبذا االخرتاع طؾى كحو ُيؿؽن الؿختصقن من أهل 

ذا ما هذا الػن من البـاء طؾى هذا االخرتاع وتطويره وتحسقن الؿعارف واالضافة له. ه

لسـة  71أشار إلقه الؿشرع الؿصري صراحة يف قاكون حؿاية حؼوق الؿؾؽقة الػؽرية رقم 

ُيرفق بطؾب الرباءة وصف تػصقؾي "مـه والتي تـص طؾى أكه  02يف الؿادة  1111

لالخرتاع يتضؿن بقاكًا كامالً طن موضوطه، وطن أفضل أسؾوب ُيّؿؽن ذوي الخربة من 
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 واحد من الؿـتجات والطرق محل الطؾب.تـػقذه، وذلك بالـسبة لؽل 

ويجب أن يشتؿل الوصف بطريؼة واضحة طؾى العـاصر الجديدة التي يطؾب صاحب 

 "الشلن حؿايتفا، وأن ُيرفق بالطؾب رسم هـدسي لالخرتاع طـد االقتضاء. .........

فالواضح من كص هذه الؿادة أن الؿشرع الؿصري اشرتط اإلفصاح التػصقؾي طن كل 

ؾق باالخرتاع الُؿراد حؿايته حتى يستػقد صاحبه من هذه الحؿاية وإال فال محل ما يتع

لفا، وأسرد يف الػؼرات التالقة من هذه الؿادة آلقة اإلفصاح وفؼًا لطبقعة االخرتاع وما إذا 

كان االخرتاع يتطؾب رسم هـدسي أو كان يتضؿن مواد بقولوجقة كباتقة أو حقواكقة أو 

أو زراطقة أو صـاطقة أو حرفقة أو تراثًا حضاريًا أو بقئقًا أو كان معارف تؼؾقدية صبقة 

 متعؾؼًا بؽائـات دققؼة. 

وال يؼتصر األمر طؾى الؼاكون الؿصري فؼط بل يؿؽن الؼول إن شرط اإلفصاح 

مطؾوب يف كل تشريعات براءات االخرتاع هبدف مـح أهل الػن درجة من الؿعرفة 

ى اخرتاطات جديدة تتػوق طؾى هذا االخرتاع أو ُتؿؽـفم من العؿل طؾى التوصل إل

ُتحسن مـه وذلك يف مؼابل استػادة الؿخرتع من الحق الحصري الستغالل هذا االخرتاع 

خالل مدة زمـقة معقـة. لقس مجرد اإلفصاح، بل اإلفصاح الذي يؽشف طن كل تػاصقل 

إال كان اإلفصاح االخرتاع الجديد والذي ُيؿؽن أهل الػن من متابعة هذا االخرتاع، و

. من ذلك مثالً اتػاققة (0)الؿعقب أو الؿـؼوص سـدًا لؾطعن يف الرباءة الؿؿـوحة لؾؿخرتع

طؾى الدول األطضاء أن تشرتط  18الرتبس والتي توجب يف الػؼرة األولى من الؿادة 

طؾى مؼدم صؾب الحصول طؾى براءات االخرتاع ضرورة افصاح الطؾب بشؽل كامل 

                                                        

(1)L. Bentley and B. Sherman, Intellectual Property Law, 4th ed., Oxford, 2014, p.575. D. Vaver, Sprucing 
Up Patent Law, Intellectual Property Law Journal, Vol.23, 2011, p. 66. 
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الخرتاع بؿا ُيّؿؽن الشخص ذو الخربة يف مجال االخرتاع من تـػقذ ووضاح طن وصف ا

. كذلك العـوان الخاص برباءات االخرتاع (0)االخرتاع الؿطؾوب مـح براءة اخرتاع طـه

مـه تطؾب أن  001يف الؿادة  US Codeمن قاكون الواليات الؿتحدة األمريؽقة  24رقم 

ًا وصػًا مؽتوبًا لالخرتاع، وصريؼة يؽون اإلفصاح الذي يتؼدم به الؿخرتع متضؿـ

تصـقعه واستخدامه، وأن يؽون ذلك بصورة واضحة وكامؾة وموجزة ودققؼة يف 

مصطؾحاهتا لُتؿؽن أي شخص ُمتخصص يف هذا الؿجال أو يف أي مجال مرتبط به من 

تصـقع واستخدام هذا االخرتاع، ويجب أن يتضؿن أفضل صريؼة يتوقعفا الؿخرتع أو 

. كذلك األمر يف اتػاققة براءة االخرتاع األوروبقة (1)شارك لتـػقذ االخرتاعالؿخرتع الؿ

مـفا والتي اشرتصت  72يف الؿادة  European Patent Convention (EPC) 2000 1111لسـة 

أن ُيػصح الؿتؼدم يف صؾب الرباءة طن االخرتاع بطريؼة واضحة وكامؾة حتى ُتؿؽن أي 

 .(2)االخرتاعشخص ُمتخصص يف الؿجال لتـػقذ 

وبؼراءة متلكقة لؾـصوص الؼاكوكقة التي تشرتط اإلفصاح لؾحصول طؾى براءة 

االخرتاع، يؿؽن الؼول إن الفدف من شرط اإلفصاح يتؿثل يف تحؼقق ثالثة أغراض أو 

 كتائج:

                                                        

(1) TRIPS Agreement, Art. 29/1 states that: “ 
Members shall require that an applicant for a patent shall disclose the invention in a manner sufficiently 

clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art and may require 
the applicant to indicate the best mode for carrying out the invention known to the inventor at the 
filing date or, where priority is claimed, at the priority date of the application.” 

(2) 35 USC §112 requires that “specification shall contain a written description of the invention, and of the 
manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable 
any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and 
use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of 
carrying out the invention”. 

(3) Art. 83 of the European Patent Convention 2000 states that: “the European patent application shall 
disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person 
skilled in the art”. 
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 تحديث العؾم الؼائم يف مجال االخرتاع -

 تؼديم شرح وتوضقح مـاسب لالخرتاع -

 غقل االخرتاعتوضقح صريؼة استخدام وتش-

ففذه األهداف يجب أن تتحؼق حتى يؿؽن الؼول بؽػاية وفاطؾقة اإلفصاح الذي تؼدم 

 . (0)به مؼدم صؾب الرباءة وإال فال

لؽن هل يختؾف األمر إذا كـا بصدد اخرتاع جديد تم التوصل إلقه طن صريق استخدام 

تػاصقل تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي؟ بؿعـى آخر، هل يظل اإلفصاح طن كل 

االخرتاع الجديد شرصًا لؾحصول طؾى براءة االخرتاع حتى ولو كان هذا االخرتاع تم 

التوصل إلقه لقس بػعل االكسان ولؽن بسبب تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي؟ ويف حالة 

هل اإلفصاح طن  Machine Learningاالخرتاطات الؼائؿة طؾى التطور الذايت لؾتطبقق 

ق والذي يتغقر ذاتقًا باستؿرار كايف الستقػاء شرط اإلفصاح؟ هل لوغاريتم بداية التطبق

اإلفصاح يؽػي بؿجرد ذكر الؾوغاريتم فؼط أم يؾزم كذلك اإلفصاح طن البقاكات 

والؿعؾومات التي تم استخدامفا لتطويره يف كل مرة؟ هل تتحؼق أهداف اإلفصاح يف 

 حالة االخرتاطات الؼائؿة طؾى التطور الذايت لؾتطبقق؟

كل هذه األسئؾة تثور طـد التعامل مع االخرتاطات التي يتم التوصل إلقفا طن صريق 

 هذه اطداد لحظة وحتى –تطبقؼات الذكاء االصطـاطي، ولؽـه يف جؿقع الحاالت 

 تشريعات صدور لحقن الؼائؿة الؼاكوكقة الؼواطد بنطؿال إال الؼول يؿؽن ال – الدارسة

 من االخرتاطات.  الـوع هذا وصبقعة أكثر بخصوصقة تتعامل

                                                        

 .045سؿقحة الؼؾقوبي، الؿؾؽقة الصـاطقة، ص د/ (0)
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 بطؾب التؼدم طـد اإلفصاح تشرتط – وأوضحـا سبق كؿا –إن التشريعات الؼائؿة 

 وتؼديم االخرتاع مجال يف الؼائم العؾم تحديث وهي أال ثالثة أغراض لتحؼقق الرباءة

ؽن حتى لالخرتاع وتوضقح شرح  . االخرتاع وتشغقل استخدام صريؼة معرفة من الغقر ُيؿَّ

هل تتحؼق هذه األهداف طـد اإلفصاح طن االخرتاع الذي تم التوصل إلقه ولؽن، 

 طن صريق تطبقؼات الذكاء االصطـاطي؟ 

بالفدف األول من اإلفصاح أال وهو تحديث العؾم الؼائم يف مجال فػقؿا يتعؾق 

، يؿؽن الؼول إن االخرتاع الجديد الذي يتم التوصل إلقه بتؼـقات الذكاء االخرتاع

 االخرتاع لفذا التوصل صريؼة طن الـظر بغض –يتػق مع أي اخرتاع جديد  االصطـاطي

 العؾم تحديث يتم حتى طـه اإلفصاح يستدطي ما وهو لؾعؾم، إضافة يعترب إكه حقث من –

 إن الؼول يؿؽن الؿختؾػة، واستخداماهتا االصطـاطي الذكاء تطبقؼات مجال ويف. الؼائم

حقث ققل إن التؼـقات الحديثة بؿجرد  لغرض،ا هذا ُيحؼق الحالة هذه يف اإلفصاح

اإلفصاح طـفا ُتصبح معارف تؼؾقدية وتمدي وضقػتفا يف تحديث العؾم الؼائم. وققل يف 

أن ما يؿؽن اطتباره من تطبقؼات الذكاء االصطـاطي هو يف حؼقؼته متغقر "هذا الشلن 

ر تؼـي ولؽن يف باستؿرار. فـطاق تطبقؼات الذكاء االصطـاطي يتؿدد ويتوسع بؽل تطو

 .(0)"ذات الوقت يتؼقد بتبـي التؽـولوجقا واستخدامفا

اجؿااًل، يؿؽن الؼول إن اإلفصاح طن االخرتاع الذي تم التوصل إلقه طن صريق 

تؼـقات الذكاء االصطـاطي ُيحؼق الفدف األول وهو تحديث العؾم الؼائم وزيادة معارف 

                                                        

(1) “What we consider as AI is therefore constantly changing. The scope of AI dynamically expands with 
each technical development, but is, at the same time, curbed by technology adoption.” Alfred Fruh, 
Transparency in the Patent System – Artificial Intelligence and the Disclosure Requirement, 2019, 
Forthcoming in: Žaneta Pacud and Rafał Sikorski (eds.), Rethinking Patent Law as an Incentive to 
Innovation, 2019, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3309749 

https://ssrn.com/abstract=3309749
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تساؤل طن صػة وصريؼة اإلفصاح الذي الؿختصقن يف هذا الؿجال من العؾم. وقد يثور 

ُيحؼق هذا الفدف، وهو ما سقليت الحديث طـه الحؼًا طـد الحديث طن الفدفقن الثاين 

 والثالث.

بالفدف الثاين من اإلفصاح أال وهو تؼديم شرح وتوضقح لالخرتاع وفقؿا يتعؾق 

االكتشاف  ، فقؿؽن الؼول إن استخدام تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي يف طؿؾقةالجديد

والتوصل إلى اخرتاطات جديدة كشف طن مشؽؾة يف وضقػة اإلفصاح. ذلك ألن التؼدم 

الػـي لالخرتاع الجديد وما يؼوم طؾقه من تؼـقة جديدة ُمعؼدة وما يتضؿـه من تصؿقم 

داخؾي و/أو خارجي وكقػقة طؿؾه وغقر ذلك من األمور كؾفا ُيعترب من الؿسائل الُؿعؼدة 

رباء يف مجال االخرتاع. هذا ما جعل البعض يرى أن االطتؿاد طؾى حتى بالـسبة لؾخ

تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي يف االخرتاع دائؿًا ما يُشوبه الغؿوض ويعترب كؿا 

الصـدوق األسود الذي يحتوي طؾى قدر كبقر من الؿعؾومات وال يؿؽن فؽفا أو التعامل 

ب طؾى كظام براءات االخرتاع ويجعؾه معفا إال طن صريق فك شػراته، وهو ما يمثر بالسؾ

 .(0)أقل شػافقة

ومن هـا يثور التساؤل طن كقف يؿؽن لإلفصاح أن ُيخػف من هذا الغؿوض الذي 

يصاحب االخرتاطات الجديدة الُؿعتؿدة طؾى الذكاء االصطـاطي وُيؼدم شرحًا 

ن هذا وتوضقحًا وافقًا لفذا االخرتاع طؾى كحو ُيؿؽن أهل التخصص من االستػادة م

 االخرتاع الجديد وتطويره؟

حؼقؼة، ويف هذا الؿؼام، ُيؿؽن التؿققز بقن أكواع الذكاء االصطـاطي الؿختؾػة ودرجة 

                                                        

(1) B. Waltl and R. Vogl, Explainable Artificial Intelligence – The New Frontier in Legal Informatics, Jusletter 
IT, 2018, p.3. Available at (December 2020): https://vmmatthes44.in.tum.de/file/13tkeaid0rhkz/Sebis-
Public-Website/-/Explainable-Artificial-Intelligence-the-New-Frontier-in-Legal-Informatics/Wa18a.pdf 

https://vmmatthes44.in.tum.de/file/13tkeaid0rhkz/Sebis-Public-Website/-/Explainable-Artificial-Intelligence-the-New-Frontier-in-Legal-Informatics/Wa18a.pdf
https://vmmatthes44.in.tum.de/file/13tkeaid0rhkz/Sebis-Public-Website/-/Explainable-Artificial-Intelligence-the-New-Frontier-in-Legal-Informatics/Wa18a.pdf
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االطتؿاد طؾقفا يف التوصل لالخرتاع. لذلك ققل بلن بعض تؼـقات الذكاء االصطـاطي 

ة تتسم بالبساصة والوضوح وُيؿؽن ألهل التخصص التعامل معفا وففؿفا واالستػاد

 Machineمـفا. طؾى العؽس من البعض اآلخر من هذه التؼـقات األكثر تعؼقدًا مثل 

Learning وDeep Neural Networks  تظفر فقفا صعوبات اإلفصاح، وهو ما ُيؿؽن التخػقف

من حدته طن صريق افصاح الُؿتؼدم طن خوارزمقة هذا االخرتاع والغرض مـفا 

ك من البقاكات والؿعؾومات التي ُتساطد يف ففم وتصؿقؿفا ووضقػتفا األساسقة وغقر ذل

 .(0)جؿقع تػاصقل االخرتاع الجديد

بالفدف الثالث من اإلفصاح أال وهو توضقح صريؼة استخدام وتشغقل وفقؿا يتعؾق 

، فقؿؽن الؼول إكه طـد افصاح الؿتؼدم لؾحصول طؾى براءة اخرتاع طن اخرتاع االخرتاع

قل هذا االخرتاع طؾى كحو ُيّؿؽن الؿختصقن يف هذا معقن، فقؾزم اإلفصاح طن كل تػاص

الؿجال من استخدام هذا االخرتاع وإطادة تصـقعه وتشغقؾه أو تطويره وتحديثه. فعـدما 

ُيػصح الُؿتؼدم طن كل تػاصقل االخرتاع الجديد، فنكه بذلك ُيساطد يف تطوير العؾم 

اع وفؼًا لؾطريؼة الؼائم، ويستطقع أي شخص آخر استخدام أو تصـقع هذا االخرت

 الُؿػصح طـفا. 

ولؽن يف حالة االخرتاطات الؼائؿة طؾى تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي، هل يؽون 

اإلفصاح الذي يتؼدم به ُمؼدم صؾب الرباءة كافقًا لتحؼقق هذا الفدف؟ هل اإلفصاح طن 

 معادالت ولوغاريتؿات هذا التطبقق ُتساطد يف تسفقل استخدام وإطادة تصـقع هذا

 االخرتاع؟

                                                        

(1) Alfred Fruh, Transparency in the Patent System – Artificial Intelligence and the Disclosure 
Requirement, p.10. 



0684  

إن اإلجابة طؾى هذه األسئؾة تؼتضي توضقح صريؼة طؿل تطبقؼات الذكاء االصطـاطي 

 .(0)بشيء من االختصار

كؿا سبق الؼول، إن تطبقؼات الذكاء االصطـاطي تعتؿد طؾى إطداد معادلة أو 

لوغاريتم يستخدم مع مجؿوطة كبقرة من البقاكات لؾوصول إلى كتقجة معقـة إما بتحؾقل 

البقاكات أو باستخدامفا لتحؼقق غرض معقن. إذن فالعربة بالؾوغاريتم الذي يتم  هذه

استخدامه مع مجؿوطة من البقاكات لؾوصول لـتقجة معقـة، بحقث تتحؼق ذات الـتقجة 

يف كل مرة تستخدم ذات الؿعادلة مع ذات الـوع من البقاكات. وطؾى ذلك، فنكه من 

الؾوغاريتم بتغقر صبقعة البقاكات أو بتغقر الغرض الؿراد الطبقعي أن تتغقر هذه الؿعادلة أو 

 . (1)تحؼقؼه مـفا

بالعودة إلى اإلفصاح، هل يضؿن كظام براءات االخرتاع كػاية اإلفصاح الذي يتؼدم به 

ُمؼدم صؾب الرباءة طؾى كحو ُيؿؽن الغقر من اطادة تصـقعه؟ حؼقؼة ال يؿؽن الجزم 

ؾوغاريتم طـد اإلفصاح طـه سوف يمدي إلى ذات بذلك، ألكه كؿا سبق وأوضحـا أن ال

الـتقجة إذا استخدم معه كػس البقاكات التي استخدمفا الؿخرتع، أو بقاكات من ذات الـوع 

أو الػئة إذا كان التطبقق ُمعد لذلك. أما إذا تم استخدام بقاكات من كوع أو فئة أخرى 

تي تؼدم هبا الؿخرتع لؾحصول فسوف تؽون كتقجة استخدام التطبقق مختؾػة تؿامًا طن ال

طؾى براءة االخرتاع، وهو ما يجعل من اإلفصاح طن الؾوغاريتم أو الؿعادلة مسللة غقر 

 . (2)كافقة لتحؼقق هدف إطادة االستخدام والتصـقع

                                                        

(1) .البحث هذا من سابق جزء في المختلفة وانواعها االصطناعي الذكاء تطبيقات عمل طريقة توضيح سبق   
(2) E. Alpaydin, Introduction to Machine Learning, 2nd Edition, MIT Press, 2010, P.1. Available at 

(December 2020): 
https://kkpatel7.files.wordpress.com/2015/04/alppaydin_machinelearning_2010.pdf 

(3) Alfred Fruh, Transparency in the Patent System – Artificial Intelligence and the Disclosure 

https://kkpatel7.files.wordpress.com/2015/04/alppaydin_machinelearning_2010.pdf


–

  0685    

 ُيؿؽـه االصطـاطي لؾذكاء تطبقق هـاك كان إذا – أخرى وبعبارة –لتوضقح ذلك 

طؾى هذا الـحو بغرض إطداد تصـقف تصاطدي  تحؾقل ودراسة البقاكات وتم تصؿقؿه

لـاتج هذه البقاكات. فنذا كان التطبقق ُمعد إلدخال بقاكات رقؿقة تتعؾق باألشخاص ولفا 

كطاق ُمحدد مثل الُعؿر، الوزن، الطول، وذلك بغرض تصقف همالء األشخاص 

ا تصاطديًا وتحديد مدى صالحقتفم لؾدخول يف اختبار معقن. فنذا تؼدم صاحب هذ

االخرتاع بطؾب لؾحصول طؾى براءة اخرتاع وأفصح طن معادلة أو لوغاريتم هذا 

التطبقق، فنن هذا اإلفصاح لن يؽون كافقًا لتحؼقق هدف إطادة استخدام هذا االخرتاع. 

تػسقر ذلك ان إطادة استخدام ذات الؾوغاريتم لقس بالضرورة سقمدي إلى تحؼقق ذات 

طاجزًا طؾى سبقل الؿثال طـد ادخال بقاكات رقؿقة الـتائج، فسوف يؼف هذا التطبقق 

خارج الـطاق الؿحدد لؾتطبقق، أو طـد استخدام بقاكات غقر رقؿقة كاالسم أو محل 

الؿقالد أو العرق أو الجـسقة، أو استخدام بقاكات رقؿقة ال طالقة لفا باألشخاص 

 كالؿسافات أو طدد السؽان أو الـاتج الؼومي لدولة معقـة. 

ذلك، ان اإلفصاح طن لوغاريتم الذكاء االصطـاطي لقس يف ذاته كافقًا لتحؼقق اجؿال 

هدف االستخدام وإطادة التصـقع، بل يجب أن يؽون هذا اإلفصاح مصحوبًا بؽافة 

الضوابط التي تحدد صريؼة استخدام الؾوغاريتم كػسه ولقس مجرد صريؼة استخدام 

 االخرتاع كػسه.

ؿتؼدم بطؾب براءة اخرتاع باإلفصاح طن البقاكات التي تم ويف هذا السقاق، هل يؾتزم ال

استخدامفا مع لوغاريتم تطبقق الذكاء االصطـاطي؟ وفؼًا لؾؼواكقن الؼائؿة يف جؿقع 

                                                                                                                                                                     

Requirement, p.11. 
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التشريعات الؿـظؿة لرباءات االخرتاع والتي ُتؾزم ُمؼدم صؾب الرباءة باإلفصاح 

ؿختصقن يف الؿجال من إطادة طن كل ما يتعؾق باالخرتاع طؾى كحو ُيؿؽن ال "تػصقؾقًا"

استخدام االخرتاع وتـػقذه، فنن ذلك يستؾزم اإلفصاح طن البقاكات التي تم استخدامفا 

يف االخرتاع الجديد الذي تم التوصل إلقه طن صريق تطبقؼات الذكاء االصطـاطي. فؼد 

 ُيرفق" 1111لسـة  71من قاكون حؿاية حؼوق الؿؾؽقة الػؽرية رقم  02ورد بالؿادة 

بطؾب الرباءة وصف تػصقؾي لالخرتاع يتضؿن بقاكًا كامالً طن موضوطه، وطن أفضل 

أسؾوب ُيّؿؽن ذوي الخربة من تـػقذه، وذلك بالـسبة لؽل واحد من الؿـتجات والطرق 

 محل الطؾب.

ويجب أن يشتؿل الوصف بطريؼة واضحة طؾى العـاصر الجديدة التي يطؾب صاحب 

. وفؼًا لـص "لطؾب رسم هـدسي لالخرتاع طـد االقتضاءالشلن حؿايتفا، وأن ُيرفق با

هذه الؿادة وبالتطبقق طؾى االخرتاطات الجديدة الؼائؿة طؾى تطبقؼات الذكاء 

االصطـاطي، فنكه يؾزم طؾى الؿتؼدم بطؾب براءة االخرتاع أن ُيػصح تػصقؾقًا طن كل 

. وذلك ألن هذه البقاكات التي تم استخدامفا مع الؾوغاريتم يف التوصل لالخرتاع

البقاكات طـدما ُتستخدم مع لوغاريتم ُمعقن تمدي إلى كتائج تختؾف باختالف البقاكات 

التي تم إدخالفا، وهذا ما يستدطي اإلفصاح طن تؾك البقاكات حتى يتؿؽن ذوي الخربة 

 يف هذا الؿجال من إطادة استخدامه وتـػقذه او تصـقعه.

لتغقرات التي تبعت استخدام تؽـولوجقا الذكاء واجؿااًل، يؿؽــا الؼول إكه وبسبب ا

االصطـاطي يف مجال االخرتاطات الحديثة، أصبح لزامًا طؾى الؿشرع التدخل بتحديث 

الؼواكقن الؼائؿة واإلضافة إلقفا لتستوطب تؾك التغقرات. ومؿا ال شك فقه أن مؼومات 

 يتم التي االخرتاطات ايةحؿ يف تػقد ال – الؼائؿة لؾؼواكقن وفؼًا –مـح براءة االخرتاع 
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 تشجقع طؾى بالسؾب يمثر مؿا وهو االصطـاطي الذكاء تطبقؼات بؿعرفة إلقفا التوصل

 .االخرتاطات من الـوع هذا وحؿاية وتدطقم
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 خاتمت البحث والنتائج والتىصياث
طؾى الرغم من أهؿقة الدور الذي تؾعبه التطورات التؽـولوجقة يف حقاتـا القومقة، إال 

ى الجاكب اآلخر تثقر العديد من اإلشؽالقات الؼاكوكقة والتي تحتاج إلى تدخل أهنا طؾ

تشريعي لؾتعامل معفا وتحديث مستؿر لؾتشريعات الؼائؿة ومسايرة ومتابعة لؽل 

 ُمستجد طؾى الساحة الدولقة من اتػاققات ومعاهدات ومواثقق.

التي تحتاج من وقد تـاولت يف هذا البحث واحدة من الؿستجدات التؽـولوجقة و 

الؿشرع التدخل لتـظقم بعض اإلشؽالقات الؼاكوكقة التي تثقرها، أال وهي تطبقؼات 

الذكاء االصطـاطي وما أحدثته يف الؿجتؿع من صػرة تؽـولوجقة طظقؿة تؼف أمامفا 

معظم التشريعات الحالقة طاجزة طن تـظقم ما يـشل طـفا من إشؽالقات قاكوكقة. ففذا 

لتغققرات التي أحدثتفا تطبقؼات الذكاء االصطـاطي يف الواقع العؿؾي البحث تعامل مع ا

وكقف أن هذه التغققرات من الؿؿؽن أن يرتتب طؾقفا ُصعوبة يف تطبقق األحؽام الؼائؿة 

لتـظقم حؼوق الؿؾؽقة الػؽرية بصػة طامة وبصػة خاصة أحؽام براءة االخرتاع. حقث 

االصطـاطي وصبقعة هذه التؽـولوجقا تـاول البحث التعريف بتؽـولوجقا الذكاء 

وخصائصفا. ويف العـاوين التالقة، طرض البحث لبعض اإلشؽالقات الؼاكوكقة التي قد 

تثور بسبب طجز قواطد الؿؾؽقة الػؽرية الؼائؿة طن التعامل مع تطبقؼات الذكاء 

االصطـاطي، يف مجال براءة االخرتاع. فػي هذا الؿجال، تـاول البحث اإلشؽالقات 

الؼاكوكقة الؿرتتبة طؾى استخدام الذكاء االصطـاطي يف مجال االخرتاطات وأثر ذلك طؾى 

تحديد من هو الؿخرتع والتؿققز بقن حق االخرتاع ومؾؽقة االخرتاع، ثم تـاول البحث 

 الجدة –شروط الحصول طؾى براءة االخرتاع وفؼًا لؾؼواكقن الؼائؿة )الخطوة اإلبداطقة 

 . االصطـاطي الذكاء استخدام حالة ذلك رتلث ومدى( االفصاح -
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واجؿااًل، يؿؽن الؼول إن التشريعات الؼائؿة والؿـظؿة لألحؽام الخاصة بحؼوق 

الؿؾؽقة الػؽرية تؼف طاجزة أمام الؿستجدات الؼاكوكقة بسبب تدخل تؽـولوجقا الذكاء 

ع. لذلك االصطـاطي يف الؿجاالت الؿختؾػة لؾؿؾؽقة الػؽرية وباألخص براءة االخرتا

كان هذا البحث لدراسة الحؾول الؼاكوكقة الؿتاحة واقرتاح وسائل جديدة لتتؿاشى 

والؿتغقرات التي ادخؾتفا هذه التؽـولوجقا. وهو ما يجعؾـا كـادي الؿشرع بالتدخل 

سريعًا بنصدار تشريعات ُمـظؿة الستخدام تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي من كاحقة، 

 حؿاية قاكون ومـفا –ض الؿواد والـصوص لؾؼواكقن الؼائؿة ومن كاحقة أخرى إضافة بع

 ادخؾتفا التي التحديثات وصبقعة لتتػق – 1111 لسـة 71 رقم الػؽرية الؿؾؽقة حؼوق

 . الػؽرية الؿؾؽقة حؼوق طؾى التؽـولوجقا هذه

باإلضافة إلى ما تؼدم، وبـاء طؾى العرض السابق والؿوضوطات واالشؽالقات التي 

يف هذا البحث، يؿؽن الؼول إن التـظقم الؼاكوين ألحؽام الؿؾؽقة الػؽرية يف  تم تـاولفا

يحتاج إلى حؿاية سابؼة طؾى ضل االستخدامات الؿختؾػة لتطبقؼات الذكاء االصطـاطي 

حؿاية األطؿال اإلبداطقة. هذه الحؿاية السابؼة تستفدف حؿاية البقاكات التي يتم 

تطبقؼات، ففي طؿاد طؿل تطبقؼات الذكاء استخدامفا يف تدريب وتغذية تؾك ال

فؽؿا سبق الؼول يف مواضع متعددة من هذا البحث أن البقاكات التي يتم  االصطـاطي.

إدخالفا لتطبقؼات الذكاء االصطـاطي هي األساس يف تحديد صبقعة طؿل هذه التطبقؼات 

االصطـاطي  وما تـتجه من أطؿال. لذلك كرى أكه من الضروري طـد تـظقم أطؿال الذكاء

 قاكوكًا، االهتؿام بحؿاية البقاكات التي يتم استخدامفا يف جؿقع مراحل هذا التطبقق. 

فنذا كان من الؿؿؽن اطتبار استخدام تطبقؼات الذكاء االصطـاطي لؾبقاكات الؿحؿقة 

بحق الؿملف من قبقل االستثـاء أو االستخدام العادل، فؿا هو الحؽم إذا لم تؽن تؾك 
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لؿستخدمة يف تدريب وبرمجة التطبقق محؿقة بحق الؿملف أو ال تخضع البقاكات ا

ألحؽام هذا الـوع من الحؿاية، هل يؿؽن اطتبار هذه البقاكات من قبقل الؿؾك العام 

الؿباح؟ ماذا لو كاكت هذه البقاكات كتاج جفد بشري ولؽـفا ال تخضع ألي صورة من 

 صور الحؿاية الؿعروفة قاكوكًا؟

ك البقاكات والؿعؾومات ودورها الػاطل يف خؾق وتطوير تؽـولوجقا بسبب أهؿقة تؾ

الذكاء االصطـاطي، واطتبارها مادة أساسقة ال غـى طـفا يف هذا الؿجال وبالـظر لؼقؿتفا 

لذلك كرى أكه من الضروري تدخل الؿشرع العؾؿقة والعؿؾقة واالقتصادية الؽبقرة، 

تـاسب وصبقعة تؾك البقاكات ودورها يف بخؾق صورة جديدة من صور الؿؾؽقة الػؽرية ت

تدريب وبرمجة تطبقؼات الذكاء االصطـاطي واطتبارها جزًء ال يتجزأ من التطبقق 

 .الُؿستخدم يف التوصل لالخرتاع

وال يػوتـا يف هذا الؿؼام توجقه اكتباه الؿشرع إلى األسس الؼاكوكقة التي يجب أن يـص 

ات الُؿستخدمة يف تطبقؼات الذكاء االصطـاطي. طؾقفا التـظقم الؼاكوين لحؿاية البقاك

فقجب أن يؽون هذا التـظقم الؼاكوين شامالً لجؿقع الجواكب الؿرتبطة بتـظقم هذا الـوع 

من البقاكات مثل حؿاية الخصوصقة، وتجـب كشر مواد تشفقرية، وتجـب إساءة 

ات بعض استخدام وسائل الؿـافسة غقر الؿشروطة، والحػاظ طؾى أمن وسالمة بقاك

 الػئات الخاصة، وكذلك مواجفة استخدام البقاكات الُؿضؾؾة لؾؿستفؾؽقن. 

والسبب فقؿا كراه من ضرورة خؾق صورة جديدة لحؿاية الؿعؾومات والبقاكات 

الؿستخدمة لربمجة تطبقؼات الذكاء االصطـاطي، أكه طؾى الرغم من إمؽاكقة تطبقق 

هنا تستدطي التؿققز من حالة ألخرى، كؿا أن بعض الصور الؼائؿة لؾؿؾؽقة الػؽرية، إال أ

هذه الصور الؼائؿة يؿؽن أال تـطبق طؾى بعض الحاالت مؿا يجعؾـا أمام حؿاية ُتؿقز بقن 
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حالة وأخرى من حاالت استخدام تطبقؼات الذكاء االصطـاطي. فعؾى سبقل الؿثال، 

فنن هـاك كوع وباإلضافة إلى بعض البقاكات التي من الؿؿؽن حؿايتفا بحق الؿملف، 

آخر من البقاكات ُيؿؽن حؿايتفا برباءة االخرتاع إذا كاكت مرتبطة أو ُمستؾة من اخرتاع 

محؿي. كذلك البقاكات التي ُتشؽل تصؿقؿًا ابداطقًا جديدًا يؿؽن حؿايتفا بؿؼتضى 

أحؽام الـؿاذج الصـاطقة، وأيضًا البقاكات التي تتؿقز بالسرية ولفا ققؿة فـقة وتجارية 

ة واتخذ صاحبفا من اإلجراءات ما يؽػي لؾحػاظ طؾى سريتفا من الؿؿؽن حؿايتفا طالق

بؿؼتضى أحؽام الؿعؾومات غقر الؿػصح طـفا. كؿا أكه، وبعقدًا طن الصور الؿعروفة 

لؾحؿاية، فؿن الؿؿؽن كذلك اطتبار التعامل مع البقاكات والؿعؾومات وتصـقػفا 

ق قواطد بقاكات من أجل تسفقل استخدامفا يف وترتقبفا وتؼسقؿفا إلى فئات مختؾػة وخؾ

تطبقؼات الذكاء االصطـاطي الؿختؾػة، فنكه من الؿؿؽن اطتبار ذلك من قبقل العؿل 

 اإلبداطي الذي يستعدي الحؿاية بؿؼتضى أحؽام حق الؿملف.

لذلك تظل الؿشؽؾة األساسقة يف طدم إمؽاكقة تطبقق كؿط ُموحد من الحؿاية بشروط 

ع حاالت استخدام البقاكات يف تدريب وبرمجة تطبقؼات الذكاء معقـة طؾى جؿق

االصطـاطي، ولفذا كرى ضرورة تدخل الؿشرع بخؾق صورة جديدة لحؿاية هذه 

البقاكات والؿعؾومات صالؿا كان الغرض من استخدامفا برمجة وتطوير تطبقؼات الذكاء 

 االصطـاطي. 

والمعلومات الُمستخدمة يف برمجة وفوما يتعلق بالتنظوم المقترح لحماية البواىات 

 تطبوقات الذكاء االصطناعي، فوجب أن ُيراعى فوها االعتبارات التالوة:

 تحديد دققق ألكواع البقاكات والؿعؾومات محل الحؿاية. .0

 تحديد الدافع أو الغرض من حؿاية هذا الـوع من البقاكات. .1
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ا كان هذا الحق صبقعة الحق الؿؿـوح لصاحب البقاكات أو الؿعؾومات، وما إذ .2

يؼتصر طؾى مـح تعويضًا ماديًا حالة التعدي طؾى تؾك الؿعؾومات أم استخدام 

 حصري لفا.

تحديد وحصر صور مخالػة هذا الحق وكقف يؿؽن اطتبار التعامل بصورة معقـة  .3

 طؾى البقاكات أو الؿعؾومات الؿحؿقة تعديًا طؾقفا.

 لك.تحديد آلقة اكػاذ هذا الحق والجفة الؿـوط هبا ذ .4

تحديد الحق األولى بالـػاذ يف حالة ما إذا كان من الؿؿؽن حؿاية البقاكات أو  .5

 الؿعؾومات بلكثر من صورة من صور الحؿاية. 

اجؿااًل، يؿؽــا الؼول إكه ال يؿؽن اغػال التغقرات التي ادخؾتفا تطبقؼات الذكاء 

ؿشرع لسن االصطـاطي طؾى الجواكب الحقاتقة الؿختؾػة، والتي تستدطي تدخل ال

تشريعات حديثة تتـاسب وهذه الطػرة العؾؿقة والعؿؾقة. وبـاًء طؾقه، يؿؽن إجؿال ما 

 سبق تػصقؾه من كتائج البحث وتوصقاته يف الـؼاط التالقة:

 خرجت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج منها: 

االصطـاطي يُحد كثقرًا من  الػراغ التشريعي يف تـظقم كل ما يتعؾق بتطبقؼات الذكاء .0

 تطور هذه التؽـولوجقا واكدماجفا يف الؼطاطات الؿختؾػة واستػادة الؿجتؿع مـفا.

هو الؼاكون الواجب  1111لسـة  71قاكون حؿاية حؼوق الؿؾؽقة الػؽرية رقم  .1

التطبقق طؾى االخرتاطات التي يتم التوصل إلقفا بؿعرفة تطبقؼات الذكاء 

تدخل الؿشرع بنصدار الـصوص الؼاكوكقة أو تعديل االصطـاطي وذلك لحقن 

 الـصوص الؼائؿة بؿا يتـاسب وصبقعة هذه التطبقؼات.
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وفؼًا لتشريعات براءة االخرتاع الحالقة يف العديد من الدول يجب أن يؽون الؿخرتع  .2

شخصًا صبقعقًا، وال يؿؽن تسجقل أحد تطبقؼات الذكاء االصطـاطي باطتباره 

 مخرتطًا.

ت التي يؽون االخرتاع فقفا قد تم التوصل إلقه بػعل تطبقؼات الذكاء يف الحاال .3

االصطـاطي، فال ماكع من تبـي أكثر من معقار لتحديد شخص الؿخرتع مع اتاحة 

الػرصة لؾطعن طؾى هذا التحديد من قبل أصحاب الؿصالح، وذلك لحقن صدور 

 تشريع يـظم هذه الؿسللة.

بداطقة يف االخرتاطات التي يتم التوصل إلقفا يؽون تؼققم شرصي الجدة والخطوة اإل .4

بؿعرفة تطبقؼات الذكاء االصطـاطي بالـظر إلى الؿعادالت الؾوغاريتؿقة التي تم 

استخدامفا لخؾق التطبقق وتدريبه طؾى العؿل بطريؼة معقـة تساطد يف الوصول إلى 

الخرتاع اخرتاع جديد، بحقث يؽون شرصي الجدة والخطوة اإلبداطقة متحؼؼقن يف ا

 إذا كاكت الؿعادالت الؿستخدمة فقه تتؿقز بالجدة والخطوة اإلبداطقة.

حتى يتحؼق شرط اإلفصاح طن االخرتاطات التي تم التوصل إلقفا باستخدام تطبقق  .5

لؾذكاء االصطـاطي، يجب طؾى الؿتؼدم بطؾب الرباءة أن ُيػصح تػصقؾقًا طن 

لؾتوصل لفذا االخرتاع وكذلك الؾوغاريتم الذي تم استخدامه لربمجة التطبقق 

ُيػصح طن كل البقاكات التي تم استخدامفا مع هذا الؾوغاريتم وساطدت يف التوصل 

 لالخرتاع. 

 خرجت هذه الدراسة بالتوصوات التالوة:

ضرورة تدخل الؿشرع بنصدار تشريعات تـظم طؿل تؽـولوجقا الذكاء االصطـاطي  .0
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ؾػة، وتضع لذلك الضوابط الالزمة لتؼـقن هذه التؽـولوجقا يف الؿجاالت الؿخت

 وحؿاية الحؼوق الؿرتتبة طؾى إدخالفا يف مجاالت الحقاة الؿختؾػة.

 الؿؾؽقة حؼوق حؿاية قاكون ومـفا –تدخل الؿشرع بتعديل مواد الؼواكقن الؼائؿة  .1

 بسبب ضفرت التي الؿستجدات وصبقعة لتتوائم – 1111 لسـة 71 رقم الػؽرية

 .االصطـاطي الذكاء تؽـولوجقا استخدام

ضرورة تدخل الؿشرع بخؾق صورة جديدة من صور الؿؾؽقة الػؽرية تتـاسب  .2

وصبقعة البقاكات الؿستخدمة يف تدريب وبرمجة تطبقؼات الذكاء االصطـاطي 

 واطتبارها جزًء ال يتجزأ من التطبقق الُؿستخدم يف التوصل لالخرتاع.

ؼاكوين لؾبقاكات الؿستخدمة يف تدريب وبرمجة تطبقؼات يجب أن يتضؿن التـظقم ال .3

الذكاء االصطـاطي جؿقع الجواكب الؿرتبطة بتـظقم هذا الـوع من البقاكات مثل 

حؿاية الخصوصقة، وتجـب كشر مواد تشفقرية، وتجـب إساءة استخدام وسائل 

صة، الؿـافسة غقر الؿشروطة، والحػاظ طؾى أمن وسالمة بقاكات بعض الػئات الخا

 وكذلك مواجفة استخدام البقاكات الُؿضؾؾة لؾؿستفؾؽقن.

يجب أن يراطي التـظقم الؼاكوين لؾبقاكات الؿستخدمة يف تدريب وبرمجة تطبقؼات  .4

الذكاء االصطـاطي االطتبارات الؿتعؾؼة بلكواع البقاكات محل الحؿاية، الغرض من 

صور التعدي طؾى هذا الحؿاية، صبقعة الحق الؿؿـوح ألصحاب البقاكات الؿحؿقة، 

الحق، آلقة إكػاذ هذا الحق، والحق األولى بالـػاذ حالة ما إذا كان من الؿؿؽن حؿاية 

 تؾك البقاكات بلكثر من صورة من صور الؿؾؽقة الػؽرية. 
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 0661 .................................................................. االخرتاع

 0662 ................................... حق االخرتاع ومؾؽقة االخرتاعالفرع األول : 

 0670 ......................................... الجدة والخطوة اإلبداطقة الفرع الثاين :

 0677 ........................................................ اإلفصاح الفرع الثالث :

 1511 ............................................. خاتمة البحث والنتائج والتوصوات

 1117 ................................................................. قائمة المراجع

 1111 ........................................................... فهرس الموضوعات

 


