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ات أعضاء لجنة التنم�ة،   ح�ض
 

ي المل��ة الفك��ة
 : (IP Justice) الب�ان التا�ي صادر عن منظمة العدالة �ض

 
ي المل��ة 

ي الملك العامتحث منظمة العدالة �ض
اعات المتاحة �ض ول�ي يتمتع . الفك��ة ال��بو ع� توف�ي موارد �سهل فهمها لتحد�د االخ�ت

ي آلت إ� الملك العام اعات الىت ي له أن �عرف االخ�ت
ي الملك العام، ينب�ض

اعات المتاحة �ض  . للجمهور بنفاذ أ��ب إ� االخ�ت
 

ض  و�فتقر العد�د من البلدان النام�ة إ� شبكة . البلدان الغن�ة والبلدان النام�ةوهناك فجوة رقم�ة عم�قة وهوة تكنولوج�ة سح�قة بني
ي التعل�م والدروس

ي ظل . و�حتكر عدد من البلدان المه�منة أوجه المل��ة الفك��ة الرئ�س�ة. واي فاي أو أجهزة رقم�ة للمشاركة �ض
واآلن �ض

نت  ي الجائحة ع� وجه الخصوص، فإن االعتماد ع� اإلن�ت . والتكنولوج�ا لتنف�ذ األ�شطة اليوم�ة جعل هذا التفاوت أ��� حدةتف�ش
ي حما�ة المل��ة الفك��ة

 . ومن ثم، �جب إدماج س�اسة التنم�ة �ض
 

ي 
اعات المتاحة �ض اء من أجل تحقيق التنم�ة المستدامة، وتحد�د االخ�ت ي التكنولوج�ات الخ�ض

ي هذا العام ع� االبتكار �ض
وتركز اللجنة �ض

اء وفتح . واستخدامها، وما إ� ذلك الملك العام ي استخدام الطاقة الخ�ض
ق ع� المواضيع التال�ة: اإلنصاف �ض

�
وتود منظمتنا أن تعل

ي البلدان النام�ة
 . الب�انات التدر�ب�ة لدعم استخدام الذكاء االصطنا�ي �ض

 
ي 

ض التكنولوج�ا المتاحة من أجل تحقيق االستدامة �ض رغم أن . البلدان المنخفضة الدخل والبلدان النام�ةوهناك حال�ا اختالل كب�ي بني
ات تغ�ي المناخ كات الطاقة المتجددة ال تتيح نقل التكنولوج�ا إ� جنوب ال�رة . هذە البلدان �ي األ��� تعرضا لتأث�ي ى �ش والعد�د من ك�ب

ي متناول البلدان الغن�ة فقط يتعارض مع هدف التنم�. األرض�ة
اء وجعل التنم�ة المستدامة �ض إذ بدون اعتماد عال�ي النطاق، . ة الخ�ض

 . لن �كون من الممكن تحقيق مستقبل مستدام أخ�ض 
 

فال�ث�ي من المواد المحم�ة بحق . ونأمل أن تتاح للبلدان النام�ة إمكان�ة الحصول ع� الب�انات التدر�ب�ة �شأن تط��ر الذكاء االصطنا�ي 
اءات غ�ي متوفرة حال�ا لبناء نماذج من الذكاء االصطنا�ي مخصصة للبلدان النام�ة المؤلف والعالمات التجار�ة والمحتوى المح�ي  ب�ب

ض  وتحتاج هذە البلدان النام�ة إ� ب�انات متاحة ألغراض . التشخ�ص الص�ي ومسح حرائق الغابات وحفظ األغذ�ة، وما إ� ذلك لتحسني
ي وسيؤ . األتمتة االبتكار�ة أ��� من العد�د من البلدان المتقدمة

ي الملك العام واستخدامها دورا حي��ا �ض
اعات الموجودة �ض دي تحد�د االخ�ت

ي البلدان النام�ة والبلدان المنخفضة الدخل
 .إتاحة المحتوى لتدر�ب الذكاء االصطنا�ي الذي ينقذ الح�اة �ض

 
ي للتكنولوج�ا أن تغفل أحدا� 

 . وال ينب�ض
 

ام،   مع فائق االح�ت
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