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توقع 1: أمتتة التقايض ومتابعة اإلجراءات

تبسيط عمليات متابعة التقايض ستسهل اإلجراءات القانونية
سيؤدي التقدم يف مثل هذه التطبيقات الرقمية إىل متكني آيل لضامن 

الحقوق (عىل سبيل املثال املستهلكني) ، واالمتثال للوائح (مثل 
الخصوصية أو الجودة) ، والتعامل مع عدد كبري من اإلجراءات القانونية 

الجزئية مثل املنازعات والتعويضات 

 التقليل من بريوقراطية التقايض سيمكن الناس من متابعة حقوقهم
القانونية بكفاءة أكرب

 جمع قامئة مقرتحة من املسائل القانونية البسيطة والتي ميكن
 أمتتتها إىل حني جاهزية التقنية وتقدميها لوزارة العدل بغرض اختبار

أمتتة عملية التقايض

 استحوذت رشكة اااااااااااااا  التي تدير االتفاقيات اإللكرتونية للمؤسسات  
 بإدارة توقيعات إلكرتونية من خالل الخدمات السحابية عىل رشكة الذكاء

االصطناعي                                   لتحليل العقود مقابل 188 مليون
دوالر أمرييك 

DocuSign

 تعمل رشكةحححححححح عىل أمتتة عمليات التحكيم ونزاعات املستهلك. 
يقوم املستخدمون مبلء منوذج من خالل تطبيق الرشكة ثم

تقوم  ررررررررووبإنشاء مستندات التقديم املناسبة ويُرسل 
الطلب للتحكيم 

 FairShake

FairShake

 دشنت رشكة                          خدمة الصحة الرقمية التي تعمل عىل أمتتة  
حذف البيانات الشخصية من وسطاء البيانات. كام أنها توفر خدمات

 االعرتاض اآللية، مثل االعرتاض عىل مخالفات وقوف السيارات، واملطالبة 
 بالتعويض عن ضعف شبكة الواي-فاي أثناء الطريان ، وخدمة

                                 التي تقايض املتصلني اآلليني                                     

DoNotPay

Robo Revenge 
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Seal So�ware 

[Seeking Alpha, 2 Mar 2020]

[Venture Beats, 3 Mar 2020]

[Fortune, 5 Mar 2020]
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https://seekingalpha.com/article/4328896-docusign-to-acquire-seal-software-for-contract-ai-tech
https://venturebeat.com/2020/03/03/fairshake-raises-3-million-to-automate-consumer-dispute-filings/
https://fortune.com/2020/03/05/delete-location-data-privacy-personal-information-donotpay/


توقع 2: ترسيع إصدار األحكام وحامية امللكية الفكرية

 يقوم املكتب األورويب للرباءات بإعداد نظام براءات االخرتاع املتعلقة
 باآلالت املبتكرة. حيث ميكن أن يساعد عىل تعزيز التطورات

التقنية الجديدة

 تستخدم استونيا القايض الروبوت من أجل حل القضايا الصغرية،
وستستخدم التقنيات إلصدار األحكام تلقائياً

 سيكون مبقدور اآلالت مستقبًال إصدار األحكام بشكل أرسع وستتمكن إطارات
 العمل والقوانني الجديدة من جعل التقنية أكرث فاعلية يف شتى مجاالت

الحياة، خاصًة فيام يتعلق بامللكية الفكرية

 تشكل عملية تبني التقنيات القانونية الجديدة استثامر  ينبغي النظر فيه
 جيداً. كام أن معظم االبتكارات املستخدمة يف مجال القانون (مثل أمتته

 عقود اإليجار، والعمل، وإنشاء األعامل التجارية) ينبغي أن تكون من مكاتب
املحاماة، حتى ال تفقد هذه املكاتب قيمتها خالل مرحلة التحول الرقمي

 إنشاء مركز بيانات متخصص يف أمتتة العمليات القانونية وحامية البيانات
 القانونية يف كافة مراحل الحلول الرقمية. يتبع املركز إىل جهة سيادية

 مثل وزارة العدل كمرحلة أولية بغرض تجهيز جميع القطاعات لتبني
التقنيات القانونية يف تسيري أعاملها

 ت                   تقدم الخدمة املالءمة للعمالء بإنشاء وثائق قانونية فردية   
 حيث يتم إنشاء املستندات تلقائيًا استناًدا إىل املعلومات املقدمة عن

 طريق توفري بديالً جيًدا للقوالب املتكررة. ويف الوقت ذاته، تجدر اإلشارة
 إىل أن هذه الخدمة أقل تكلفة من الخدمات املقدمة عادًة

من قبل املحامني

Smartlaw
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[Pe-Magazin, 21 February 2020]

[Robotikrecht, 7 January 2020]

[Futurism, 25 March 2019]
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https://www.pe-magazin.de/legal-tech-einblicke-in-die-kanzlei-der-zukunft/
https://www.robotikrecht.de/ki/europaeisches-patentamt-ki-ist-kein-erfinder/
https://futurism.com/the-byte/estonia-robot-judge


توقع 3: نظام قانوين عاملي يعتمد عىل التقنية

5

.

.

.

.

مركز استرشاف التقنية
Technology Foresight Center

 حقوق النرش 2020 محفوظة ملركز استرشاف التقنية بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات. ال ينشأ عن املعلومات الواردة يف هذا املستند أي ضامن أو تعهد أو مسؤولية قانونية
 سواء مبارشة أو غري مبارشة – تجاه دقتها أو اكتاملها أو فائدتها. كام ال يجوز أن يعترب هذا املستند – أو أي جزء منه – أو أن يفرس كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار. اآلراء املوجودة

يف هذا املستند ال تعرب عن الرأي أو املوقف الرسمي للوزارة

تقرير عام قابل للنرش

 قامت الحكومة األسرتالية بكتابة مسودة لقانون يجرب رشكتي فيسبوك
 وجوجل عىل تعويض املؤسسات اإلعالمية التي تظهر عىل املنصتني

 الرقميتني. من جهة أخرى، قامت رشكة فيسبوك بالتهديد مبنع
 املستخدمني األسرتاليني والجهات اإلعالمية األسرتالية من استخدام

 منصتي فيسبوك وإنستجرام. ستبدأ الحادثتني معركة قانونية بني رشكة
فيسبوك والحكومة األسرتالية

 يف املستقبل، ستظهر محاوالت لتكوين نظام قانوين عاملي يعتمد
 عىل التقنية. هذا النظام سيعيد رسم الحدود القانونية ويساعد يف
 حل املشاكل القانونية بني األطراف العاملية. سيميل هذا النظام نحو

 خصوصية األفراد، وتنظيم القوانني املحلية املتناقضة واملساعدة
يف إنسيابيتها

 مبقدور تقنية البلوكشني تطوير القطاع القانوين يف املجاالت التالية:
 وصكوك األرايض، األمن السيرباين، والعقود الذكية. عىل سبيل املثال،

 تستطيع تقنية البلوكشني إنشاء سجالت قانونية غري قابلة
للتزوير أو التالعب

 القوانني تتبع حدود السلطة القانونية املكانية عىل مر التاريخ، ولكن
 استطاعت التقنية باإلخالل من محدودية القانون عن طريق متكني

 القوانني من تعدي الحدود الجغرافية. ظهرت مجموعة من القانونيني
الدوليني الضليعني يف التقنية لتغيري القطاع القانوين

 تغلغل التقنيات يف املجتمعات يخلق بيئة محفزة للخالفات القانونية
 الدولية. سبب هذه الخالفات هو تعارض املبادئ القانونية مع تأثريات

التقنية عىل املجتمع  وتأثري التقنية عىل الرشكات يف الدول املختلفة

دراسة  تأثريات التقنية عىل املجتمع السعودي وعىل القطاع الخاص
 و سن قوانني تحمي املجتمع والرشكات السعودية. و كذلك تفعيل دور

التقنية القانونية يف تفادي التعديات املحتملة من التقنيات
والرشكات الدولية 

[Bloomberg, 2 September 2020]

[Block Geeks, 24 April 2020]

[Forbes, 3 May 2019]

.

.

..

.

https://blockgeeks.com/guides/blockchain-law/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-01/facebook-sends-world-a-warning-with-threat-to-australian-news
https://www.forbes.com/sites/markcohen1/2019/05/03/getting-beyond-the-tech-in-legal-tech/#4e8f2df716fc


شكراً




