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االتجاهات التكنولوجية للويبو 2021: التكنولوجيا المساعدة 
ينظر التقرير في البراءات واالتجاهات التكنولوجية في 

االبتكار في مجال التكنولوجيا المساعدة. ويحدد أبرز 
التقنيات والجهات الفاعلة واألسواق لحماية البراءات 

عبر سبعة مجاالت - التنقل واإلدراك والتواصل والسمع 
والبيئة العمرانية والرعاية الذاتية والرؤية. ويهدف إلى تزويد 

أصحاب المصلحة بفهم أشمل وأكمل للتغيرات السريعة 
في هذه التكنولوجيا، إلثراء عملية صنع القرار. ولقراءة 

 نسخة كاملة من التقرير والبيانات، انظر)ي(
www.wipo.int/tech_trends/en/

assistive_technology
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يستخدم هذا التقرير بيانات 
البراءات وغيرها من البيانات 

لتوفير أدلة وقائعية متينة 
بشأن االبتكار في المشهد 

العالمي للتكنولوجيا المساعدة، 
وإلنشاء قاعدة معرفية 

تهدف إلى إطالع ودعم رواد 
األعمال والباحثين وواضعي 

السياسات في اتخاذ القرارات.
المدير العام للويبو، دارين تانغ



يحتاج حاليًا أكثر من مليار مستخدم إلى التكنولوجيا المساعدة. ومن 
المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى مليارين بحلول عام 2050 نظرًا لتزايد 
شيخوخة السكان وتقارب األجهزة اإللكترونية االستهالكية والمنتجات 
المساعدة. وال يتوقف وضع السوق على التركيبة السكانية والطلب 

على األجهزة اإللكترونية االستهالكية، وما يجلبه ذلك الطلب من 
استثمارات، فحسب، بل يتوقف أيضًا على التشريعات والسياسات. 

وتقر اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن الحصول على 
التكنولوجيا المساعدة حٌق من حقوق اإلنسان، ويأتي هذا الحق ومعه 

التزامات تقع على عاتق الدول وتأثير متوقع على السوق.

تشير البيانات إلى أن 
المنتجات الناشئة ال تحل 

عادًة محل المنتجات 
المساعدة التقليدية، 
لًة لها. بل تكون ُمكمِّ

ملخص عملي
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وُتعّد هذه الدراسة أول دراسة تبحث بشكل منهجي في تسجيل البراءات 
ل بيانات  واتجاهات التكنولوجيات المساعدة على نطاق واسع، فُتحلِّ
بع الدراسة نهجًا  إيداعات البراءات من عام 1998 إلى عام 2019. وتتَّ

تصنيفيًا فريدًا يفصل التكنولوجيا المساعدة التقليدية عن التكنولوجيا 
د تسع تكنولوجيات "تمكينية" تسمح بتطوير  المساعدة الناشئة، وُيحدِّ

المنتجات المساعدة الناشئة.1 وتستكشف الدراسة أيضًا مستوى 
دة الُموَدع  الجاهزية التكنولوجية للمنتجات المساعدة الناشئة الُمحدَّ

بشأنها طلبات لحمايتها بموجب براءات، وذلك لمعرفة مدى قربها من 
االستغالل التجاري.2

االتجاهات العامة

توضح النتائج التي توصلنا إليها أن نشاط تسجيل البراءات في مجال 
التكنولوجيا التقليدية أكبر بثماني مرات تقريبًا منه في مجال التكنولوجيا 

المساعدة الناشئة، إذ يبلغ عدد إيداعات البراءات في المجال األول 
117209 مقابل 15592 في المجال الثاني. ولكن اإليداعات في مجال 
التكنولوجيا الناشئة تزيد بمعدل أسرع ثالث مرات مقارنة بالتكنولوجيا 

التقليدية، إذ يبلغ متوسط معدل النمو السنوي 17% مقابل 6%. كما 
أن معظم إيداعات البراءات في مجال التكنولوجيا المساعدة التقليدية 

تتعلق بالحركة، تليها البيئة العمرانية والسمع والنظر. واإليداعات 
السنوية المتعلقة بالحركة أكثر من اإليداعات المتعلقة بجميع المجاالت 

الستة األخرى ُمجتمعًة.

وفي مجال التكنولوجيا المساعدة الناشئة، كان السمع هو النطاق 
األكثر نشاطًا خالل هذه الفترة، تليه الحركة والنظر والتواصل. إال أن 

الحركة تتصدر أيضًا إيداعات التكنولوجيا الناشئة منذ عام 2014. كما أن 
المجاالت األسرع نموًا من حيث إيداعات البراءات تتعلق، في الواقع، 
بالحركة والبيئة في كلٍّ من التكنولوجيا المساعدة التقليدية )متوسط 

 معدل النمو السنوي بلغ 9% و7% على التوالي في الفترة 
2013-2017( والتكنولوجيا المساعدة الناشئة )متوسط معدل النمو 

السنوي بلغ 24% و42% على التوالي(.
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التقارب بين التكنولوجيا المساعدة وغيرها من التكنولوجيات 
والتخصصات واألسواق

كانت التكنولوجيا المساعدة في الماضي ُتستخدم خارج جسم اإلنسان 
وال تحتاج إلى تدخل جراحي. ولكن هذا المجال يقترب اآلن من 

التكنولوجيات الطبية. فالعديد من المنتجات المساعدة الناشئة تشمل 
المنتجات التي ُتزَرع في الجسم وغيرها من المنتجات التي يمكن اعتبارها 

أجهزة طبية، وكثير منها يتجاوز حدود المنتجات المساعدة مقتربًا من 
المنتجات التي تهدف إلى تعزيز الوظائف البشرية أو استعادة الوظائف 

البشرية المفقودة. 

دة  ويكشف تحليلنا أن جميع المنتجات المساعدة الناشئة الُمحدَّ
تستخدم واحدًة أو أكثر من التكنولوجيات التمكينية العديدة، مثل 
الذكاء االصطناعي، وإنترنت األشياء، والترابط الدماغي الحاسوبي، 

والمستشعرات المتطورة. وتؤدي هذه التكنولوجيات التمكينية إلى 
جعل المنتجات المساعدة أكثر ذكاًء وارتباطًا، وتمكينها من التعلم من 

سلوك المستخدم وبيئته، وتحسين وظائفها وتخصيصها، ودعم العيش 
المستقل والتوجيه والتطبيب عن ُبعد والتمريض الذكي.

وأما التخصصات األساسية المتقاطعة مع التكنولوجيات المساعدة 
الناشئة فهي تكنولوجيا المعلومات وعلم البيانات وعلم المواد والعلوم 

العصبية، في حين أن أوجه التداخل مع سوق السلع اإللكترونية 
االستهالكية توجد معظمها في مجاالت االتصاالت والتوجيه واأللعاب. 

ويؤدي التقارب بين التخصصات والمجاالت واألسواق إلى اتساع النطاق 
الوظيفي للمنتجات ليشمل مستخدمين مختلفين، وتسريع وتيرة االبتكار 

في التكنولوجيا المساعدة الناشئة.

وتشير البيانات إلى أن المنتجات الناشئة ال تحل عادًة محل المنتجات 
لًة لها. ولذلك توجد أسواق منتجات  المساعدة التقليدية، بل تكون ُمكمِّ

موازية تلبي احتياجات شتى المستخدمين وتفضيالتهم وُتناسب 
ظروفهم. 
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االتجاهات الجغرافية لالبتكار في التكنولوجيا المساعدة

ُتلتمس حماية التكنولوجيات المساعدة بموجب براءات في خمس أسواق 
رئيسية: الصين، والواليات المتحدة األمريكية، وأوروبا )كما يتضح في 

طلبات البراءات األوروبية(، واليابان، وجمهورية كوريا. وأما الهيمنة 
السابقة للواليات المتحدة األمريكية واليابان فقد تراجعت في السنوات 

األخيرة بسبب زيادة اإليداعات في الصين وجمهورية كوريا. وُيلتمس 
أوسع نطاق حماية بموجب البراءات للتكنولوجيات المساعدة الخاصة 

بالحركة. أما الحماية في المجاالت األخرى، سواء للتكنولوجيات المساعدة 
التقليدية أو الناشئة، فتتركز إلى حد بعيد في األسواق المستهدفة 

الخمسة الكبرى.

كما أن تلك المناطق الخمسة تضم المنابع الكبرى لالختراعات. وعلى 
ر الحادث في توزيع األسواق حسب الحماية، يتغير أيضًا التوزيع  غرار التغيُّ

الجغرافي للشركات الكبرى العاملة في مجال التكنولوجيا المساعدة، 
فالشركات التقليدية األوروبية واليابانية واألمريكية تواجه اآلن منافسة 

متزايدة من شركات صينية وكورية.

أنماط مودعي الطلبات ومحافظ البراءات

وجدنا أن الشركات الكبرى تقود تطوير التكنولوجيات المساعدة )%48 
من التكنولوجيات المساعدة التقليدية و60% من التكنولوجيات 

المساعدة الناشئة(، وتهيمن على مجالي السمع والنظر، وتهيمن إلى حد 
ما على مجال التواصل. أما المجاالت األخرى فهي ُمجزأة، فيوجد عدد 
كبير من مودعي طلبات البراءات وكبار مودعي طلبات البراءات لديهم 

بع الشركات الكبرى استراتيجيات كلية لحماية  محافظ براءات صغيرة. وتتَّ
ابتكاراتها، ليس باستخدام البراءات ونماذج المنفعة فحسب، ولكن أيضًا 

بالتصاميم الصناعية لحماية الجوانب الزخرفية للمنتجات المساعدة.

والشركات المودعة للطلبات إما شركات متخصصة في التكنولوجيا 
المساعدة أو شركات ُتنتج سلعًا إلكترونية استهالكية أو شركات تعمل 
في صناعة السيارات. وتمتلك شركات السلع اإللكترونية االستهالكية 
مجموعة متنوعة من البراءات في عدة مجاالت، وذلك على النقيض 

من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المساعدة أو الشركات العاملة 
في صناعة السيارات التي تكون معظم طلباتها الُموَدعة في مجال 

ع المصالح  الحركة وفي مجال البيئة بدرجة أقل. ويتجلى في ذلك تنوُّ
التجارية في هذه المجموعة، فضاًل عن تأثير وتطبيقات التكنولوجيات 
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التمكينية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوجه عام في مجال 
التكنولوجيا المساعدة.

عة للُمعينات  وأكثر الشركات الُموِدعة للطلبات هي الشركات الُمصنِّ
السمعية ومنتجات تقويم العظام واألطراف االصطناعية، مما يعكس 

حجم مجموعات البيانات الخاصة بالسمع والحركة وخضوعها لسيطرة 
الشركات األكبر، والشركات الكبيرة المتخصصة في البصريات وطب 

العيون. 

ويزداد ظهور الجامعات والمؤسسات البحثية العامة في مجموعة بيانات 
التكنولوجيا المساعدة الناشئة )23% من مودعي طلبات البراءات مقابل 
11%(. ويهيمن المخترعون المستقلون، الذين يوجد أكثر من ثلثهم في 
الصين، على التكنولوجيات األبسط )40% من مودعي طلبات البراءات 
في التكنولوجيات المساعدة التقليدية مقابل 18% في التكنولوجيات 

المساعدة الناشئة(، وغالبًا ما يتجلى ذلك في عدد إيداعات نماذج 
المنفعة )حيث يمثلون 25% من إيداعات التكنولوجيات المساعدة 

التقليدية و13% من إيداعات التكنولوجيات المساعدة الناشئة(.

دة االتجاهات السائدة في مجاالت ُمحدَّ

دة للتكنولوجيا المساعدة  تتسم االتجاهات السائدة في مجاالت ُمحدَّ
بعدم التجانس. وتوجد نتائج معينة يجب مالحظتها في كل مجال.

____ الحركة

يتسم مودعو طلبات البراءات في مجال التكنولوجيا التقليدية بالتنوع 
الواسع واالختالف، وتتصدرهم الشركات األوروبية المتخصصة في 
منتجات الحركة، والتكتالت اليابانية، والشركات األمريكية الُمصنعة 

ألجهزة الرعاية الصحية، وُيسهم المخترعون المستقلون بحصة ملحوظة. 
إال أن المؤسسات األكاديمية تهيمن على التكنولوجيات المساعدة 

الناشئة الخاصة بالحركة وجميع فئاتها الوظيفية.

م المنتجات واألجهزة الناشئة إصدارات متطورة من المنتجات  وُتقدِّ
المساعدات التقليدية، أْي الوسائل المتطورة الُمساِعدة على المشي 
)وسائل التوازن والعصي الذكية(، واألطراف االصطناعية المتطورة 

)البدائل العصبية، واألطراف االصطناعية المطبوعة الذكية والثالثية 
األبعاد(، والكراسي المتحركة المتطورة )ومنها الكراسي المتحركة الذاتية 
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القيادة، ونظام التحكم في الكراسي المتحركة(، والهياكل الخارجية 
)بدالت الهيكل الخارجي التي تغطي الجسم بأكمله، والهياكل الخارجية 

للجزء العلوي والسفلي من الجسم ونظام التحكم فيها(. وتزيد إيداعات 
الكراسي المتحركة المتطورة بمعدل 34%، أما متوسط معدل النمو 

السنوي للهياكل الخارجية واألطراف االصطناعية المتطورة فيبلغ %24، 
في حين أن األطراف االصطناعية/ أجهزة تقويم العظام المطبوعة 

الثالثية األبعاد تحظى بأعلى معدل نمو، إذ يبلغ متوسط معدل نموها 
السنوي %89.

____ اإلدراك

هذا هو أصغر مجال في مجموعة بيانات التكنولوجيات التقليدية، مما 
يعكس االعتراف في اآلونة األخيرة بأهمية التكنولوجيا المساعدة في 
مساعدة الذين يعانون من تراجع القدرة اإلدراكية. ويشمل هذا المجال 

أجهزة دعم الذاكرة وصرف األدوية، وكذلك المؤقتات. وأما التكنولوجيا 
المساعدة األكثر تطورًا فتوجد في مجالين من مجاالت التكنولوجيا 

المساعدة الناشئة، أال وهما الرعاية الذاتية والبيئة، بما في ذلك القدرات 
الوظيفية للروبوتات المساعدة.

الشركات المودعة للطلبات هي إما 
شركات متخصصة في التكنولوجيا 

المساعدة أو شركات ُتنتج سلعًا 
إلكترونية استهالكية أو شركات 

تعمل في صناعة السيارات.
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____ التواصل

تتولى الشركات التكنولوجية قيادة التطورات التي تحدث في 
التكنولوجيات المساعدة القائمة على البرمجيات في مجال التواصل. 

ويتعلق ثلثا إيداعات تكنولوجيات التواصل الناشئة بتكنولوجيات المساعد 
الذكي. وأما المجاالن ذوا اإلمكانات العظيمة اللذان شهدا تطورًا في 

اآلونة األخيرة فهما أجهزة التحكم القائمة على الترابط الدماغي الحاسوبي 
وتكنولوجيا التعويض الحسي، إذ بلغ متوسط معدل نموهما السنوي 

71% و21% على التوالي.

____ السمع

تهيمن الشركات األوروبية على تكنولوجيات السمع، وتستأثر الشركات 
الخمس الكبرى بربع اإليداعات. وتشمل المنتجات المساعدة الناشئة 

المعينات السمعية ذات التحكم البيئي والعقلي، وتستأثر القواقع 
المزروعة بما يقرب من نصف إيداعات المنتجات الناشئة. والمجاالت 

السمعية األكثر نموًا هي التوصيل العظمي غير الجراحي )متوسط معدل 
النمو السنوي: 31%( وتحويل اإلشارات إلى أصوات ونصوص )متوسط 

معدل النمو السنوي: %24(.

____ البيئة

تشمل المنتجات المساعدة التقليدية الخاصة بالبيئة العمرانية مجموعًة 
ر العيش المستقل في المنزل ومكان  متنوعًة من التكنولوجيات التي ُتيسِّ
العمل، مثل المكونات اإلنشائية للمباني، واألثاث، والمنتجات المساعدة 

الخاصة بالرياضة والترفيه، وأجهزة اإلنذار. وتتجه هذه السوق الكبيرة 
المجزأة نحو مستقبل ذكي ومترابط وروبوتي يشمل المنازل الذكية )بما في 

ذلك األجهزة المنزلية الذكية والمراحيض الذكية( والمدن الذكية )األرصفة 
الذكية والُمعينات اإلرشادية في األماكن العامة( والروبوتات المساعدة )التي 

تحل محل المرافقين والحيوانات األليفة(، وجميعها تنمو بوتيرة سريعة، 
وبلغ متوسط معدل نموها السنوي 40% و44% و54% على التوالي في 

الفترة 2017-2013.
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____ الرعاية الذاتية

تشمل المنتجات المساعدة التقليدية في مجال الرعاية الذاتية: 
المالبس المتكيفة، ومنتجات السلس، وأجهزة األكل المتكيفة. وهذه 

التكنولوجيات نفسها هي األساس الذي تقوم عليه المنتجات المتطورة، 
مثل الحفاضات الذكية والروبوتات الُمساِعدة على تناول الطعام. كما 
أن 59% من طلبات براءات التكنولوجيات التقليدية ُموَدعة من قبل 

مخترعين مستقلين، وثلثها يشمل نماذج منفعة، مما يدل على انتشار 
التكنولوجيات األبسط.

وتمثل األجهزة الملبوسة وغير الملبوسة لرصد الحالة الصحية 
واالنفعاالت )العصائب الذكية والمالبس والنعال والمرايا الذكية 

والسجاد( أكثر من نصف اإليداعات الخاصة بتكنولوجيات الرعاية الذاتية 
الناشئة، ويبلغ متوسط معدل نموها السنوي 24%، مما يعبر عن اتجاه 
عام في مجال الصحة الرقمية واألجهزة الملبوسة. وتدعم هذه المنتجات 
العيش المستقل، والشيخوخة النشطة، والتطبيب عن ُبعد أو التمريض 

الذكي. وهناك مجاالن صغيران ينموان بسرعة هما األجهزة الذكية 
لصرف األدوية وتنظيمها والحفاضات الذكية )متوسط معدل نموهما 

السنوي 52% و68% على التوالي(.

____ النظر

على الرغم من أن معظم إيداعات تكنولوجيات النظر التقليدية تتعلق 
بالنظارات واألجهزة اللمسية، مثل الشاشات اللمسية، توجد حافظات 

صغيرة تنمو بسرعة، مثل برامج قراءة الشاشات أو الهواتف التي 
تعمل بطريقة برايل )متوسط معدل نموهما السنوي 50% و%51 

على التوالي(.

وأما في مجال تكنولوجيات النظر الُمساعدة الناشئة، فتتعلق معظم 
اإليداعات بالعدسات التي ُتزرع داخل العين وتنطوي على العديد من 

المستشعرات والقدرات الوظيفية. وتنمو اإليداعات المتعلقة بالشبكية 
السيليكونية االصطناعية، والنظارات الذكية ونظارات الواقع المعزز 

بمعدل 38% و35% سنويًا في المتوسط على التوالي.



ي
ص عمل

ملخ
 10

والشركات الكبرى في هذا المجال هي الشركات الكبرى الُمصنعة ألجهزة 
البصريات في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا، إضافة إلى بعض 

الشركات من االتحاد الروسي وإسرائيل، ولكن بدأت شركات اإللكترونيات 
تدخل مجال تكنولوجيات النظر الُمساِعدة. 

االستغالل التجاري

توجد عدة عوامل قد تؤثر على االستغالل التجاري للمنتجات، ال سيما 
في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وعلى الرغم من أن 

اللوائح والمعايير تضمن الجودة والسالمة، فإنها قد تتسبب في تأخير 
ف األجهزة على أنها  االستغالل التجاري أو إعاقته، خصوصًا حينما ُتصنَّ
أجهزة طبية. وللتصنيع والتدريب والصيانة آثار متعلقة بالموارد، رغم 

إتاحة فرص كبيرة، مثل الطباعة ثالثية األبعاد لتطوير األطراف الصناعية. 

وتشكل بعض هذه العوامل تحديًا كبيرًا للشركات الصغيرة والمخترعين 
األفراد، وتبرز بوضوح في العديد من مجاالت التكنولوجيات المساعدة، 

ز الجهات الفاعلة الكثيرة في سلسلة  وتحتاج إلى منظومة داعمة ُتحفِّ
االبتكار، بدايًة من الُمخترعين واألوساط األكاديمية وصواًل إلى 

المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال االستثمارية، لطرح التكنولوجيات 
المساعدة في األسواق.

كما أن اإلقرار في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بأن الحصول 
على التكنولوجيات المساعدة حق من حقوق اإلنسان يسهم في تحقيق 

أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، 
ويمكن أن يكون دافعًا إضافيًا لواضعي السياسات على دعم إتاحة 

التكنولوجيات المساعدة. وفي الوقت نفسه، يمكن أيضًا لُنُهج تشكيل 
بعها شتى المبادرات والشراكات المتعددة األطراف أن  األسواق التي تتَّ

ُتسهم في زيادة إتاحة تلك التكنولوجيات.

مستقبل التكنولوجيا المساعدة

إن التركيبة السكانية المتغيرة لسوق التكنولوجيا المساعدة، بما في 
ذلك شيخوخة السكان، ُتتيح فرصًا للمخترعين، وُتحدث تغييرًا جذريًا في 

الحصة السوقية، نظرًا لزيادة عدد المستخدمين النهائيين وزيادة تنوع 
احتياجاتهم إلى التكنولوجيات المساعدة. 
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وبعد اختبار بعض المنتجات الناشئة واعتمادها وقبول المستخدمين 
النهائيين لها، يمكن أن تصبح بعض أنواع التكنولوجيات سائدة في 

الحياة المعتادة وليست تكنولوجيات متخصصة، خصوصًا إذا استخدم 
مطورو التكنولوجيات السائدة مبادئ التصميم الشامل. ولكن ال بد من 
مناقشة هذه التطورات المحتملة بجانب االعتبارات األخالقية المتعلقة 

باإلقصاء االجتماعي وجمع البيانات والوصول إليها والخصوصية، إضافًة 
إلى القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، ال سيما المتعلقة بالتطورات 

السريعة الخطى مثل المنتجات القائمة على الذكاء االصطناعي أو الترابط 
الدماغي الحاسوبي.

وال يبدو في الوقت الحالي أن المنتجات الناشئة المستغلة استغالاًل 
تجاريًا كاماًل تحل محل المنتجات التقليدية، ولكن كثيرًا من التكنولوجيات 

المساعدة الناشئة األخرى توجد في مرحلة ما بين وضع النماذج 
األولية واالستغالل التجاري. ويبدو أن المنتجات الُمساِعدة التقليدية 

والناشئة تتطور بالتوازي لتلبية شتى احتياجات المستخدمين. وقد 
يتغير ذلك في المستقبل، ألن المنتجات الناشئة ُتعتبر أكثر قبواًل لدى 

المستخدمين النهائيين.

وال بد من زيادة مشاركة المستخدمين النهائيين )لالشتراك في تصميم 
المنتجات المساعدة( ووضع سياسات داعمة لتطوير التكنولوجيا 

المساعدة، كما ُتعد المبادرات العالمية مهمة في ضمان اتباع نهج 
يراعي االبتكار ويضع احتياجات المستخدم في االعتبار. وسيساعد فهم 
هذه التطورات على دعم االستثمار المستمر في التكنولوجيا المساعدة 

واستخدامها من خالل إتاحة فرص جديدة لهذا القطاع، وتقديم إرشادات 
للمطورين واألطراف المعنية، ومنح المستخدمين النهائيين الثقة 

الستخدام التكنولوجيات المساعدة الجديدة.

تأتي التكنولوجيات الجديدة ومعها 
تحديات جديدة تتعلق بالبيانات 
والخصوصية والملكية الفكرية.
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وتأتي التكنولوجيات الجديدة ومعها تحديات جديدة تتعلق بالبيانات 
والخصوصية والملكية الفكرية. وينطبق ذلك على التكنولوجيا 

المساعدة، فاستحداث منتجات مساعدة ناشئة يعتمد اعتمادًا كبيرًا 
على استخدام تكنولوجيات تمكينية. ويثير الذكاء االصطناعي على وجه 

الخصوص نقاشًا بشأن شروط أهلية الحصول على براءة وأبوة االختراع، 
ومع تطور تكنولوجيات تمكينية أخرى، مثل الترابط الدماغي الحاسوبي، 

قد تظهر مسائل مشابهة أو جديدة تتعلق بالملكية الفكرية. وال غنى 
للتكنولوجيا التمكينية عن جمع كم غير مسبوق من البيانات واستخدامها 

واستخالص الرؤى ذات الصلة منها، ولكن ذلك ال يخلو من التحديات، 
فقضايا البيانات والخصوصية تزداد بروزًا في مجال التكنولوجيا 

المساعدة، نظرًا لتعلقها بفئات أكثر استضعافًا. وقد يؤدي التوجه نحو 
األجهزة الملبوسة وبرمجيات التشخيص الصحي إلى زيادة المخاوف 

المتعلقة بالملكية الفكرية.

وال بد أن يتطور الترخيص بنفس سرعة هذه االبتكارات إذا ُأريد له أن 
يشمل بالكامل اآلثار المترتبة على التكنولوجيا التمكينية عند إنشاء ملكية 
ر ُنُهج ملكية مجموعات البيانات والوصول  فكرية جديدة، فضاًل عن تطوُّ
إلى البيانات واستخدامها ألغراض تدريبية. كما أن استجابة نظام الملكية 

الفكرية لهذه المناقشات يمكن أن تؤثر بدورها على سرعة تطوير 
التكنولوجيا المساعدة وتسويقها.
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