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 اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية

 الدورة الرابعة والعشرون 

 2021أيار/مايو  21-17جنيف، 

 جدول األعمال المؤقت)أ( من 3البند 

استتتتتتتتتخداو العلم والتكنولوجيا واسبتكار لستتتتتتتتد التجوة بشتتتتتتتت ن  د  التنمية   
 *، الصحة الجيدة والرفاه3المستدامة 

 تقرير األمين العاو  

 موجز  
 يسلط التقرير الضوء على أن كامل طيف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يمكن أن يسهم إسهاما   

من أهداف التنمية المستتتتتتتتتتتدامة، تمتتتتتتتتتت ن نتتتتتتتتتتمان تمت   ال مي  ت  ما   ي   3في تحقيق الهدف   كبيرا  
صتتتتتتتتتتحية وفالرفاعية في جمي  األعمارا ويركز ه ا التقرير على  ه ة م االا هيا الرعاية ال تتتتتتتتتتحية 

البتكار  األولية، واألمراض المت تتتتتلة تالوقر، وتومتتتتتي األمراض المعديةا ويلنلر إلى العلم والتكنولوجيا وا
الحلول الراستتتتتتت ة    لرة واستتتتتتتعة ال تمتتتتتتتمل معها االبتكاراا العلمية والتقنية فحستتتتتتت ، بل تمتتتتتتتمل أيضتتتتتتتا  

للتكنولوجياا البستتتتتتيبة واالبتكاراا التنليمية واالجتما ية المببقة في م ال الرعاية ال تتتتتتحيةا ويمكن  
والتحرير ال يني وغيرها   للتبوراا التكنولوجية ال ديدة في م ال ال كاء االصتتتتتبناعي وال تتتتتحة الرقمية

ا وم  ذلت،، تيير هت ا التكنولوجيتاا ال تديتدة 3من الم تاالا أن تعز  ال هو  المبت ولتة لتحقيق الهتدف 
م اوف حاستمة تمت ن ال  توصتية واألمن و قة ال كاء االصتبناعي في م ال الرعاية ال تحية،  أيضتا  

يا واالبتكار الرائدة والراستتتتتتت ة في م ال الرعاية والو وة الرقميةا والتببيق الوعال أل واا العلم والتكنولوج
ال تتتتتتحية يتبل  قدراا وطنية لهبتكار في م ال الرعاية ال تتتتتتحيةا وتمتتتتتتمل الم االا الرئيستتتتتتية التي 
تتعين مراعاتها في الستتتتتياستتتتتاا العامة االستتتتتتيماراا في البحول، ورأ  المال البمتتتتتر ، والبنية التحتية، 

يمتتمل الحكومة ت ستترها ومتعد  القباعااا ويتبل  تستت ير العلم   ا  و عم تستتويق البحو والتبوير، و ه
والتكنولوجيا واالبتكار من أجل ال تتحة العالمية إقامة اتتراكاا عالمية لدعم اءجراءاا الوطنية وال هو  
الدولية في م ال مكافحة األمراضا وتمتتتتتمل الم االا ذاا األولوية التي ينبني النلر فيها  عم النلم 

جية الوطنية لهبتكار، وتحستتتتين إمكا ية الوصتتتتول إلى االبتكاراا ال تتتتحية، وفناء وتعزيز منابر  اءيكولو 
 متعد ة األطراف ومتعد ة أصحاب الم لحة للتعاون وتبا ل المعارف وون  المعاييرا

 
__________ 
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 مقدمة  

والعمتتتتتتترين المعقو ة اختارا ل نة تستتتتتتت ير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، في  ورتها اليالية  -1
، "استتتتتتتتتتتتتتت تتدام العلم والتكنولوجيتتا واالبتكتتار لستتتتتتتتتتتتتتتد الو وة تمتتتتتتتتتتتتتتت ن هتتدف التنميتتة  2020في حزيران/يو يتت  

 ا2021-2020، ال حة ال يدة والرفاا" ك حد المواني  ذاا األولوية لوترة ما بين الدوراا 3 المستدامة

 كا ون اليا ي/ 22إلى  18الوترة من أما ة الل نة حلقة  قاش افترانتتتتتتية بين الدوراا في  وعقدا -2
لإلستتتتتتهام في فهم ه ا المونتتتتتتوض على  حو أفضتتتتتتل ومستتتتتتاعدة الل نة في مداوالتها في  ورتها   2021يناير 

، وإلى النتائج التي ( 1) الراتعة والعمتتتتتتتتترينا ويستتتتتتتتتتند ه ا التقرير إلى ورقة القضتتتتتتتتتايا التي أعدتها أما ة الل نة
ها، و راساا الحاالا القلبرية التي ساهم بها أعضاء الل نة، واأل بياا توصلت إليها حلقة النقاش وتوصيات 

 ا( 2) ذاا ال لة، وم ا ر أخرى 

يبحو الو تتتتتل األول في  :ويت لف التقرير من خمستتتتتة ف تتتتتول رئيستتتتتية منلمة على النحو التالي -3
، الرعاية ال تتتتتتتتتتتحية التببيقاا العامة للعلم والتكنولوجيا واالبتكار في م ال الرعاية ال تتتتتتتتتتتحية، تما في ذل

األولية واألمراض المت تتتتلة تالوقر واألمراض المعديةا ويركز الو تتتتل اليا ي على الرعاية ال تتتتحية الرقمية 
وينلر في تعض االعتباراا الستتياستتاتية  يما يتعلق تالرعاية ال تتحية الرقميةا ويحلل الو تتل اليالو القيو  

من أهداف التنمية  3ي لتستت ير االبتكار لتحقيق الهدف الرئيستتية وال ياراا الستتياستتاتية على ال تتعيد الوطن 
المستتتتتتتتتتدامةا ويناق  الو تتتتتتتتتل الرات  التعاون العالمي لتعزيز النلم اءيكولوجية الوطنية لهبتكار في م ال 
، ال تتتتتحة، وتقاستتتتتم فوائد التكنولوجياا ال تتتتتحية تز  تتتتتاف أكبر، وتعزيز التعاون المتعد  األطرافا وأخيرا  

 مس النتائج واالقتراحاا التي ستنلر فيها الل نةايعرض الو ل ال ا

 تطبيقات العلم والتكنولوجيا واسبتكار في مجال الرعاية الصحية -أوسا  

، عن تتر رئيستتي في خبة التنمية العالميةا وعلى 3الرعاية ال تتحية، كما هي معرفة في الهدف  -4
لل مي ، فزن العلم والتكنولوجيا واالبتكار  الرغم من وجو  العديد من العناصتتر اله مة لضتتمان حياة صتتحية  

عوامل حاستتتتمة تستتتتهم في تبوير التحستتتتيناا في  و ية الرعاية ال تتتتحية واتتتتموليتها لل مي ا ويلستتتترض العلم 
والتكنولوجيا واالبتكار التقدم في ستتتتتتتتبعة موانتتتتتتتتي  ملستتتتتتتترِ عة حد تها خبة العمل العالمية لمنلمة ال تتتتتتتتحة 

الرفاا لل مي ، وال ستتتتتيما في م ال الرعاية ال تتتتتحية األولية، واألمراض العالمية من أجل الحياة ال تتتتتحية و 
 ا  ( 3) المرتببة تالوقر، واء  ار المبكر بتومي األمراض والت د  لها

ويمكن أن يستتتتتاعد البحو والتبوير واالبتكار والبيا اا وال تتتتتحة الرقمية في تقديم رعاية صتتتتتحية  -5
يين طول قبل ستتتتتتتتن ال امستتتتتتتتة ألستتتتتتتتباب يمكن الوقاية منها أو مه 5أولية فعالةا ويموا كل عام أكير من 

__________ 

ورقة القضتتتتتتتتتايا وجمي  العروض والمستتتتتتتتتاهماا المقدمة إلى فريق ما بين الدوراا الم كور في ه ا التقرير متاحة في الراتط التاليا  (1)
https://unctad.org/meeting/cstd-2020-2021-inter-sessional-panelا 

اءستتتتتتهمية(، والبرتنال، وفل يكا، وتايلند،  -ي در التنوي  تمستتتتتتاهماا من حكوماا االتحا  الروستتتتتتي، وإكوا ور، وإيران )جمهورية   (2)
 10ك ل، مستتتتتاهماا من فريق األمم المتحدة المؤلف من وتركيا، وروما يا، وستتتتتويستتتتترا، وفنلندا، وكوفا، وكينيا، والتسيا، والنمستتتتتا، و 

أعضتتتتاء لدعم  لية تيستتتتير التكنولوجيا، والم لس االستتتتتمتتتتار  للمتتتتؤون ال نستتتتا ية التات  لل نة تستتتت ير العلم والتكنولوجيا ألغراض 
فا، والل نة االقت تا ية واالجتما ية التنمية، والل نة االقت تا ية ألمريكا الهتينية ومنبقة البحر الكاريبي، والل نة االقت تا ية ألورو 

آلستيا والمحيط الها ،، والل نة االقت تا ية واالجتما ية لنرفي  ستيا، ومركز الت ارة الدولية، واالتحا  الدولي لهت تاالا، ومنلمة 
وتمكين المرأة،  األمم المتحدة للتنمية ال تتتتتتنا ية، ومكت  اتتتتتتؤون الوضتتتتتتاء ال ارجي، وهيمة األمم المتحدة للمستتتتتتاواة بين ال نستتتتتتين

 والمنلمة العالمية للملكية الوكرية )الويبو(، والمعهد الدولي للقاحااا

(3) https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-planا 

https://unctad.org/meeting/cstd-2020-2021-inter-sessional-panel
https://www.who.int/initiatives/sdg3-global-action-plan
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ا ويستتتتهم الكمتتتتف قبل الوال ة وفحا حدييي الوال ة في الكمتتتتف المبكر عن الحاالا التي يمكن ( 4) عهجها
أن تؤ ر على صتتتتحة البول على المدى البويل وتمتتتت ي تتتتهاا كما يمكن أن يؤ   الح تتتتول المبكر على 

حا إلى القضتتتتتتتتتتتتاء على ا تقال أمراض ميل فيرو   قا المناعة البمتتتتتتتتتتتترية الرعاية الستتتتتتتتتتتتاتقة للوال ة والو
على ه ا العدوى من خهل  والزهر  والتهاب الكبد من األم إلى البولا وكا ت كوفا أول بلد يقضتتتتتتتتي تماما  

 ا( 5) بر ام   الوطني لرعاية األم والبول والنلام ال حي الوطني

في القضتاء على األمراض المعدية التي تؤ ر  يلع ،  ورا  وقد لع  االستتمتعار عن تعد، وستيلل   -6
ووفاء التهاب  ( 6) تمتتتكل غير متناستتت  على البلدان المن وضتتتة والمتوستتتبة الدخل، ميل اتتتلل األطوال البر  

الستتتتتحايا تالمكوراا الستتتتتحائية في أفري ياا ويمكن ل هو  البحو الدولي، ميل المتتتتتراكة األوروفية م  البلدان 
الت ارب الستتتتتتتتتتتتتريرية، أن تعز  اتباض  هج متكامل للبحول الستتتتتتتتتتتتتريرية من أجل الوقاية من النامية تمتتتتتتتتتتتتت ن 

ا وإنتافة إلى مؤستستاا ( 7) األمراض المت تلة تالوقر وعهجها، وال ستيما في أفري يا جنوب ال تحراء الكبرى 
حة البحول، يمكن للقباض ال اص أيضتتتتتتتتتا  أن يستتتتتتتتتهم في مكافحة األمراض المت تتتتتتتتتلة تالوقر من خهل إتا
 ا( 8) الملكية الوكرية للعلماء لتسري  اكتماف وتبوير التكنولوجياا وتعزيز ترتيباا التعاون ال حي العالمي

ومن المهم نتتتمان ح تتتول جمي  البلدان على قدم المستتتاواة على فوائد العهجاا المنق ة للحياة،  -7
 يما يتعلق تحاالا البوار،  ( وإ ما أيضتتتتتتتتتتا  19-ليس فقط  يما يتعلق ت ائحة مرض فيرو  كورو ا )كوفيد

عن أوج  غير مقبولة أخهقيا   19-ال تتحية وتومتتي األمراض المعدية في المستتتقبلا وكمتتوت جائحة كوفيد
وستتتتياستتتتيا  ال عدام المستتتتاواة في الح تتتتول على العهجاا واللقاحاا والتكنولوجياا ذاا ال تتتتلة تال تتتتحةا 

قد ح زا أستتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتا  للبلدان المرتوعة الدخل،  19-فيدووفقا  للمعهد الدولي للقاحاا، فزن جرعاا لقاح كو 
وتمتتتتتتتير النم جة إلى أن استتتتتتتت دام البلدان المرتوعة الدخل الح تتتتتتتر  لل رعاا األولى البال  عد ها بليو ي   

ا وإن تعزيز التعاون الدولي ( 9) جرعة من  ون قدر معين من اء  تتاف يمكن أن يضتتاعف الو ياا العالمية
المي لعامهن حاستتتتتتتتمان في التمكين لضتتتتتتتتمان أن تكون لدى جمي  البلدان القدراا وااللتزام تالتضتتتتتتتتامن الع

التكنولوجية والقدراا اء تاجية اله مة )ا لر الو تتتتتتتل اليالو( ء تاد اءمدا اا ال تتتتتتتحية اله مة لحاالا 
قاحاا البوار، ال تتتتتحية الحالية والمستتتتتتقبليةا ومن األميلة ال يدة في ه ا ال تتتتتد  مرفق كوفاكس ءتاحة ل

على ال تتتتتتتتتتتعيد العالمي )مرفق كوفاكس(، ركيزة اللقاحاا لمبا رة تستتتتتتتتتتتري  إتاحة أ واا مكافحة  19-كوفيد
)مسرِ ض اءتاحة(، التي  عت إليها منلمة ال حة العالمية والمركاء العالميون، والتي تهدف إلى  19-كوفيد

 ا19-ى أ واا كوفيدتسري  البحو عن لقاح فعال ل مي  البلدان ونمان الوصول المن ف إل

والعلم والتكنولوجيا واالبتكار عوامل تمكينية رئيستتتتتتتتتتية في االستتتتتتتتتتت اتة لهنتتتتتتتتتتبراتاا ال تتتتتتتتتتحية  -8
ا وتتتدعم أ واا العلم 19-واالقت تتتتتتتتتتتتتتتتا يتتة واالجتمتتا يتتة النتتاجمتتة عن أمراض معتتديتتة ميتتل جتتائحتتة كوفيتتد

__________ 

(4) https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortalityا 
(5) https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/mtct-hiv-cuba/en/ ؛ ومستتتتتتتاهمة كوفا، متاحة على الراتط

 اhttps://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c04_HB_Cuba_es.pdfالتاليا  
(6) https://www.geospatialworld.net/article/digitalglobes-satellite-imagery-polio/ا 
 _https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTDمستتتتتتتتتتتتتتاهمتة البرتنتال، متتاحتة على الراتط التتاليا  (7)

2020-21_c22_H_Portugal_en.pdfا 
(8) https://hbr-org.cdn.ampproject.org/c/s/hbr.org/amp/2019/12/how-one-person-can-change-the-

conscience-of-an-organization  ، و متاحة على الراتط التاليا  يبومساهمة الوhttps://unctad.org/system/files/non-

official-document/CSTD_2020-21_c42_H_WIPO_en.pdfا 
(9) Kim J, 2021, COVID-19 vaccines: The daze beyond efficacy قدمت أ ناء حلقة  قاش الل نة المعنية بتستتتتت ير ،

 /https://unctad.org/system/filesكا ون اليا ي/يناير، متاحة على الراتط التاليا    11العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، في  

non-official-document/CSTD2020-21_ISP_T1_p02_JKim_en.pdf ا 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/mtct-hiv-cuba/en/
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c04_HB_Cuba_es.pdf
https://www.geospatialworld.net/article/digitalglobes-satellite-imagery-polio/
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://hbr-org.cdn.ampproject.org/c/s/hbr.org/amp/2019/12/how-one-person-can-change-the-conscience-of-an-organization
https://hbr-org.cdn.ampproject.org/c/s/hbr.org/amp/2019/12/how-one-person-can-change-the-conscience-of-an-organization
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c42_H_WIPO_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c42_H_WIPO_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2020-21_ISP_T1_p02_JKim_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2020-21_ISP_T1_p02_JKim_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2020-21_ISP_T1_p02_JKim_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD2020-21_ISP_T1_p02_JKim_en.pdf
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واالختباراا  ( 10) تمتتتتتتتت ي تتتتتتتتااوالتكنولوجيا واالبتكار وتكنولوجيا المعلوماا واالت تتتتتتتتاالا تبوير و متتتتتتتتر ال
الم تمعيتة والت اتيتة من خهل أ واا  ليتة والقراءة التحليليتة التي يتيحهتا الت كتاء االصتتتتتتتتتتتتتتبنتاعي لل تتتتتتتتتتتتتتور 

إلى ظهور تببيقتاا رقميتة لتتب   19-ا وإنتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى ذلت،، أ ا جتائحتة كوفيتد( 11) المقبعيتة الحتاستتتتتتتتتتتتتتوفيتة
 ا( 12) وفسرعة لم يسبق لهما مييلاالت االا تمكن من تتب  الم البين على  باق 

والتكنولوجيا واالبتكار نتتتتتتتتتتتتتترورية لإل  ار المبكر ومراقبة األمراضا وإنتتتتتتتتتتتتتتافة إلى تحديد  والعلم -9
الحاالا عن طريق اءبهغ عن األعراض على اء تر ت، توفر  لم ت مي  البيا اا رؤية وفائية متب تتتتتتتتترة 

، رلصتتدا حاالا تو  كبرى لرمراض 2006  تمو /يولي  ا ومن ( 13) 19-ولعبت  ورا  هاما  في مراقبة كوفيد
الحيوا ية في جمي  أ حاء العالم من جا   النلام العالمي لإل  ار المبكر واالستتتتتتتتتتتتتتت اتة لرمراض الحيوا ية 
الرئيستتتتتتتية، تما في ذل، األمراض الحيوا ية المنمتتتتتتت ، ومنلمة ال تتتتتتتحة العالمية، والمنلمة العالمية ل تتتتتتحة 

لوحاا متاتعة البيا اا تمتكل متزايد ءتقاء ال مهور على علم و عم صتا عي الستياستاا   الحيوانا وتلستت دم
، موار  معلوماتية على ( 15) ا وقد أ متتتتت ا عدة بلدان، ميل االتحا  الروستتتتتي( 14) في نتتتتتبط إيقاض ستتتتتياستتتتتاتهم

لرصتتتتتتتتتتتتتتتتتد  ينتتتاميتتتاا االعتهل والو يتتتاا، وتوفير العتتتاملين الببيين واألستتتتتتتتتتتتتترة  19-اء تر تتتت عن كوفيتتتد
 المت   ة، وتحديد الحاجة إليهاا

وتبين البحول النتااتتتتتتتتتتتتتمتة التي تستتتتتتتتتتتتتت تدم  متاذد المحتاكتاة أن تتب  الم تالبتة المقترن تعزل الحتاالا  - 10
ر في  ( 16) في غضتون  ه ة أاتهر  19- ينبو  على إمكا ية الستيبرة على تو  جديد لكوفيد  ا ويتنب   موذد طوِ 

وأيرلندا المتتتتمالية ت    يمكن لتتب  الم البة الوعال أن يقلل عد  اءصتتتتاتاا  المملكة المتحدة لبريبا يا العلمى 
ا وم  ذل،، فزن معلم الدراستتتتتتتتتاا حول تتب   ( 17) غير المتع بة إلى أقل من حالة واحدة في كل ستتتتتتتتتت حاالا 

هي  راستتتتتتاا  م جة أو رصتتتتتتد، واأل لة في ه ا المرحلة أقل من أن تستتتتتتم   19- الم البة  يما يتعلق تكوفيد 
ا وعهوة على ذل،، فزن مما عة تعض الستتتتتكان في اعتما  أ واا ( 18) قييم فعاليتها م  ال ائحة في المستتتتتتقبل بت 

 تتب  الم البة وا تمار األمراض المعدية في الم تمعاا المحلية يمكن أن تعوق فعاليتها المحتملةا 

تكنولوجية تستتتتيبة راستتتت ة، ويمكن للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بدورها أن تستتتتهم في إي ا  حلول   -11
ميل تي يف المرنتتتتى حول رعايتهم ال تتتتحية، ورستتتتائل الت كير الن تتتتية تالوحوصتتتتاا الببية وأخ  األ وية، 
وم موعاا  عم األقران الم تمعيةا و مة ميال  خر هو تبوير أ وية تقليدية وعمتتتتتتتتتتتتتبية ت ستتتتتتتتتتتتتعار معقولة 

نت اا ت تتتتتتتديرية جديدةا وقد خلا يمكنها أن تستتتتتتتاعد في نتتتتتتتمان تنبية صتتتتتتتحية أكير اتتتتتتتموال  وخلق م
استتتعراض الستتياستتاا المتعلقة تالعلم والتكنولوجيا واالبتكار ال   أجراا مؤتمر األمم المتحدة للت ارة والتنمية  

__________ 

 https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020مساهمة النمسا، متاحة على الراتط التاليا   (10)

-21_c01_HB_Austria_en.pdfا 
(11) https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4و ؛https://www.who.int/china/news/feature-

stories/detail/covid-19-and-digital-health-what-can-digital-health-offer-for-covid-19ا 
(12) https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4 ؛ ومساهمة الل نة االقت ا ية ألمريكا الهتينية ومنبقة البحر

 _https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21الكتاريبي متتاحتة على الراتط التتاليا 

c05_H_ECLAC_en.pdf ؛ ومستتتتتتتتتتتتتتتتتاهمتتتة تركيتتتا متتتتاحتتتة على الراتط التتتتالياhttps://unctad.org/system/files/non-

official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdfا 
(13) https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4 ا 

(14) https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4ا 
 /https://unctad.org/system/files/non-official-documentمستتتتتتاهمة من االتحا  الروستتتتتتي )متاحة على الراتط التاليا   (15)

CSTD_2020-21_c26_H_Russia_ru.pdfا) 

(16) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X20300747ا 
(17) https://jech.bmj.com/content/74/10/861ا 
(18) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.23.20160234v2 ا 

https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c01_HB_Austria_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c01_HB_Austria_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c01_HB_Austria_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c01_HB_Austria_en.pdf
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4
https://www.who.int/china/news/feature-stories/detail/covid-19-and-digital-health-what-can-digital-health-offer-for-covid-19
https://www.who.int/china/news/feature-stories/detail/covid-19-and-digital-health-what-can-digital-health-offer-for-covid-19
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c05_H_ECLAC_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c05_H_ECLAC_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c05_H_ECLAC_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c05_H_ECLAC_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdf
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c26_H_Russia_ru.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c26_H_Russia_ru.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c26_H_Russia_ru.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c26_H_Russia_ru.pdf
https://jech.bmj.com/content/74/10/861
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.23.20160234v2
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في المائة من الستتتتكان يستتتتت دمون أ وية تقليدية وعمتتتتبيةا وعلى الرغم من  60)األو كتا ( في غا ا إلى أن 
ة تالعلم والتكنولوجيا واالبتكار تمتتتتتتتتت ن األ وية التقليدية والعمتتتتتتتتتبية  متتتتتتتتتر استتتتتتتتتتعراض الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتاا المتعلق

، فزن المستائل الوار ة في ه ا الورض ال تزال مهمة لنلام الرعاية ال تحية في غا ا، ورفما تنببق 2011 عام
ا وتمتتتتتتتتتتتتتمل التحدياا التي تعترض تبوير األ وية التقليدية والعمتتتتتتتتتتتتتبية إلى ( 19) على الحالة في بلدان أخرى 

ناعة تد َي مستتتتتتتتتوى البحو والتبوير، وا  واض مستتتتتتتتتوى اختبار منت اا األ وية التقليدية والعمتتتتتتتتبية،  صتتتتتتتت 
ومحدو ية البنية التحتية، وصتتتتعوفة االستتتتتيمار في تحستتتتين عملياا اء تاد، ومحدو ية الدعم الستتتتياستتتتاتي، 

 وحماية األ وية التقليدية والعمبيةا 

 الرعاية الصحية الرقمية -ثانياا  

د البيا اا والتكنولوجياا الرقمية لل تحة )أو ال تحة الرقمية( عوامل حوا ة لتستري  اء  ا  ورصتد  تع  - 12
ا وال تتتحة اءلكترو ية م تتتبل  عام يستتتت دم لإلاتتتارة إلى جمي  المعلوماا  3التقدم المحر  في تحقيق الهدف  

 تتتحة اءلكترو ية التببي  عن تلعد  الرقمية المتعلقة تال تتتحة وتقديم الرعاية عبر اء تر تا ومن أميلة طرائق ال 
واالستتتمتتاراا عن تلعد، والستت ها ال تتحية اءلكترو ية، والنلم المعلوماتية للمستتتمتتسياا وال تتحة، والوصتتواا  

تمتت ن    28- 58الببية اءلكترو ية، والت تتوير تمستتاعدة الحاستتوبا واتتد ا جمعية ال تتحة العالمية، في قرارها  
اءلكترو ية هي "االستتتت دام الوع ال من حيو التكلوة واآلمن لتكنولوجياا  ال تتتحة اءلكترو ية، على أن ال تتتحة  

المعلوماا واالت تتاالا في  عم الم االا المت تتلة تال تتحة، تما في ذل، خدماا الرعاية ال تتحية، والمراقبة  
 ال حية، والمؤلواا ال حية، والتعليم ال حي، والمعرفة والبحول ال حية"ا  

من إ ارة صحة السكان  كنولوجياا الرقمية لل حة، أو ال حة الرقمية، بدءا  وتوضي البيا اا والت  -13
تمتكل أكير فعالية إلى تحستين تمت يا األمراض ورصتد أ ر الستياستاا والتدخها ذاا ال تلة تال تحة، 

ا وفستتتتتتتتب  ( 20) إلى إحدال تنييراا عميقة في كيسية تقديم ال دماا ال تتتتتتتتحية وكيسية إ ارة النلم ال تتتتتتتتحية
، من المرج  أن تلدخل ال تتتتتتتتتتتتتحة الرقمية تكنولوجياا متقدمة ( 21) التقارب المتزايد بين التكنولوجياا ال ديدة

أخرى، ميل إ تر ت األاتتتياء، وتكنولوجياا الوضتتتاء، وتقنية الكتل المتستتتلستتتلة، والتحكم عن تعد، والمركباا 
   ال نرافيا ذاا التحكم ال اتي، والبباعة  ه ية األتعا ، وخدماا تحديد الموق

 ومن المتوق  أن يتنير ممتتتهد الرعاية ال تتتحية تمتتتكل كامل في الستتتنواا العمتتتر المقبلة، مدفوعا   -14
تتالت كتاء االصتتتتتتتتتتتتتتبنتاعي وتعلم اآللتةا ومن خهل ت مي  وتحليتل البيتا تاا من األجهزة المنزليتة والستتتتتتتتتتتتتت ها 

رعاية طبية استتتتتتتتتباقية وتنبمية،  الببية الموصتتتتتتتتولة تاء تر ت، ستتتتتتتتتتمكن أ لمة الرعاية ال تتتتتتتتحية من تقديم
اريبة معال ة القضايا المتعلقة تال  وصية واالمتيال التنليمي وإمكا ية االت ال اءلكترو يا وم   يا ة 
 مج التكنولوجيا في ال دماا ال تتحية، هناز  يا ة هائلة في توليد البيا اا ال تتحية واستتت دامها على حد 

د وروفوتاا الدر اتة ال تحية وتببيقاتها والستاعاا ال كية، مقرو ة ستواء وستيتواصتل ذل،ا فالتببي  عن تع
تمراقبة وستتائل التواصتتل االجتماعي والبيا اا المتتبكية، ت تي معها تورصتتة االستتتوا ة من البيا اا لتح تتيل 

ال يل القا م (، 5Gفهم أفضتتتل لل تتتحة وتقديم رؤى متب تتترة تمتتت  هاا ويمكن لتكنولوجياا ال يل ال امس )
__________ 

 ,Essegbey GO and Awuni S, 2016لهطهض على  راستتتتتتتتتتتتتتة محتد تة عن األ ويتة التقليتديتة والعمتتتتتتتتتتتتتتبيتة في غتا تا، ا لر   (19)

chapter 5, Herbal Medicine in the Informal Sector of Ghana, in Kraemer-Mbula E and Wunsh-

Vincent S (eds.), The Informal Economy in Developing Nations – The Hidden Engine of 

Innovation? Cambridge University Press, 194–227ا 
(20) https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/digital-

technologies.pdf?sfvrsn=3efc47e0_2ا 
)منمتتتتتتوراا األمم   ا تستتتتتت ير التكنولوجياا الرائدة من أجل التنمية المستتتتتتتدامة2018تقرير التكنولوجيا واالبتكار  ،  2018األو كتا ،  (21)

 ،  يويورز وجنيف(اE.18.II.D.3المتحدة، رقم المبيعاا 

https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/digital-technologies.pdf?sfvrsn=3efc47e0_2(accessed
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/digital-technologies.pdf?sfvrsn=3efc47e0_2(accessed
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ال المحمول تاء تر ت ال   يوفر سترعة أعلى و من استت اتة أقل وقدرة أعلى على التواصتل، أن من االت ت 
تدعم العديد من تببيقاا التكنولوجياا الرقمية ه ا على الرعاية ال تتتتتتتتحية من خهل النقل الستتتتتتتتري  لكمية 

 ا  ( 23) ( 22) نكبيرة من البيا اا، وتوسي   باق التببي  عن تعد والرصد عن تعد تمكل مو وق ومتزام

 الحلول الرقمية للرعاية الصحية األولية -ألف 

ترى منلمة ال تتتتتتتحة العالمية أن وجو  جمهور متعلم وواعي وملمتتتتتتتارز هدف من أهداف الرعاية  -15
ال تتتتتتحية األولية، وفي ه ا ال تتتتتتد ، يمكن لل تتتتتتحة الرقمية أن تدعم الممتتتتتتاركة الواعلة للستتتتتتكان من أجل 

 ا  تالمعلوماا ال حية العالية ال و ة وف ماعاا المرنى على اء تر تاصحتهم ورفاههم، وذل، تاالرتب 

وتستت دم البيا اا وال تحة الرقمية في جمي  أ حاء العالم في ستياقاا عديدةا أوال ، تستم  الست ها  - 16
ال تتتتتحية اءلكترو ية بتبا ل المعلوماا عن صتتتتتحة المتتتتت ا ألغراض اءحالة وات اذ القراراا الستتتتتريرية في  

ت المناستتتتتتت ا و ا يا ، يؤ   التببي  عن تعد، والرعاية عن تعد، وال تتتتتتتحة المتنقلة، تما في ذل، الرصتتتتتتتد  الوق 
المنزلي للعهمتاا الحيويتة وتعتديها األ ويتة، إلى خوض األعمتال المكتبيتة وتكلوتة مقتدمي الرعتايتة ال تتتتتتتتتتتتتحيتة  

ا ، يتي  تببيق البيا اا الضتت مة  وتحستتين ستتهمة تدبير األ وية للمستتنين أو غيرهم من الوماا الضتتعيوةا و الي 
ر تبوير وال كاء االصتتبناعي ات اذ قراراا ستتريرية معقدة وتحديد األحدال المناوئة واءبهغ عنهاا وأخيرا   ،  وَّ
 األجهزة وال دماا الببية والملعيَنة، ميل البباعة  ه ية األتعا ، ت ني  األجهزة والمعدااا  

ا ستتتتتتتتياستتتتتتتتاا وطنية لل تتتتتتتتحة الرقمية، وهو اعتراف ت ن ال تتتتتتتتحة بلدا  لديه  120وهناز أكير من  -17
ا وتبا لت عدة  ول أعضتتتتاء في الل نة المعنية ( 24) 3الرقمية توفر فرصتتتتا  لتستتتتري  التقدم  حو تحقيق الهدف 

بتستتتت ير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية خبراتها في ونتتتت  ستتتتياستتتتاا تمتتتت ن ال تتتتحة الرقميةا وتستتتتعى 
ا ولضتتتتتتتتتمان تحقيق 2022الميال، إلى تحقيق التنبية ال تتتتتتتتتحية المتتتتتتتتتاملة تحلول عام كينيا، على ستتتتتتتتتبيل 

التنبية ال تتتتتحية المتتتتتاملة، ينلر البلد في العديد من ال دماا اءلكترو ية لتلبية احتياجاا الستتتتتكان ال ين 
يعا ون من محدو ية القدرة على اء واق ونتتتتتتتعف فرص الوصتتتتتتتول إلى مرافق الرعاية ال تتتتتتتحية النلامية، 

 ا ( 25) لرا  للتنلنل الكبير لرجهزة المحمولة في البلد  

 الحاسمة في مجال الصحة الرقمية ةيعتبارات السياساتاس -باء 

 3هناز تحدياا فريدة في استتتتت دام البيا اا وال تتتتحة الرقمية لتستتتتري  التقدم  حو تحقيق الهدف   -18
الرقمية للقوى العاملة في القباض ال تتتحي أمر حاستتتم، في من أهداف التنمية المستتتتدامةا فتبوير المهاراا 

تحستتتتتتتين مهاراا إلمام المستتتتتتتت دمين )المرنتتتتتتتى( تالتكنولوجيا الرقميةا وعلى الرغم من  حين ينبني أيضتتتتتتتا  
عد يمك ن من الح ول على إمكا اا التببي  عن تلعد، ال تمل، معلم البلدان إطارا  تنليميا  للتببي  عن تل 

__________ 

)منمتتتتتتوراا األمم   ا تستتتتتت ير التكنولوجياا الرائدة من أجل التنمية المستتتتتتتدامة2018تقرير التكنولوجيا واالبتكار  ،  2018األو كتا ،  (22)
 ، جنيف(اE.21.II.D.8المتحدة، رقم المبيعاا 

(23) https://www.business.att.com/learn/updates/how-5g-will-transform-the-healthcareindustry.html 

#:~:text=With%205G%20technology%2C%20which%20has,their%20patients%20need%20and%

20expect ا 
(24) https://www.who.int/health-topics/digital-health#tab=tab_1ا 
-https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020ة على الراتط التاليا  مساهمة كينيا، متاح (25)

21_c19_H_Kenya_en.pdfقل تال دماا النقدية المتنقلة لوائدة األمهاا ا ومن أميلة مبا راا ال تتتتحة الرقميةا )أ( قستتتتائم الن
للح تتتول على وستتتائل  قل م ا ية ء  اب أطوالهن في المراكز ال تتتحية؛ و)ب( اتمتتتا نامكا ميكرو هيلوم التي تستتتم  من خهل 

 (اM-Pesaمنت ها ليندا جامعي للكينيين تالح ول على الت مين ال حي تاست دام مدخراا من حساتاتهم المالية المتنقلة )

https://www.who.int/health-topics/digital-health#tab=tab_1
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c19_H_Kenya_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c19_H_Kenya_en.pdf
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عامه  محوزا  للبلدان على ونتت  أطر  19-ستتدا  تكاليو ا ويمكن أن تكون جائحة كوفيدترخي تت  وإ ماج  و 
 ا( 26) تنليمية يمكنها أن تزيد من اعتما  التببي  عن تلعد

وال تزال هنتاز ف واا رقميتة قتائمتة بين البلتدان و اخلهتا، ممتا يعوق إمكتا يتاا اعتمتا  ال تتتتتتتتتتتتتتحتة  -19
في المائة من ستتتتتتتتتكان العالم، فزن  95ف المحمول ت تتتتتتتتتل إلى الرقميةا وعلى الرغم من أن اتتتتتتتتتبكاا الهات 

ا وحتى ( 27) 2019في المائة في عام  53الوصتتتتتتول إلى اء تر ت على ال تتتتتتعيد العالمي لم ي تتتتتتل إال إلى 
عنتدمتا تكون إمكتا يتة االت تتتتتتتتتتتتتتال اءلكترو ي عريض النبتاق متتاحتة في البلتدان النتاميتة، فتزن فوائتد اء تتاجيتة  

و ة ألن إمكتا يتة االت تتتتتتتتتتتتتتتال اءلكترو ي عريض النبتاق تميتل إلى أن تكون تبيمتة لرعمتال الت تاريتة محتد
ومكلوة  ستتتتتتتتتتبيا ا واالستتتتتتتتتتتيمار في البنية التحتية الرقمية أمر تال  األهمية لمعال ة أوج  عدم المستتتتتتتتتتاواة في 

بلدان غير وال الوصتتتتتتول إلى اء تر ت واالستتتتتتتوا ة من فوائد ال تتتتتتحة الرقمية، وال ستتتتتتيما في أقل البلدان  موا  
الستاحلية والدول ال زرية ال تنيرة النامية، حيو يزيد ا  واض الكيافة الستكا ية والقيو  ال نرا ية ومحدو ية 
الموار  من صتتعوفة ح تتول المستتتيمرين ال واص على عائداا ستتريعة من االستتتيماراا الرأستتمالية في بنية 

ال تد ، للمؤستستاا المالية الدولية والمتركاء في  تحتية كييوة لمتبكة اء تر ت في المناطق النائيةا وفي ه ا
 ا( 28) التنمية  ور مهم ليلعبوا في توسي  إمكا ية الوصول إلى البنية التحتية الرقمية

وقد تؤ ر الو وة الرقمية في استت دام النستاء والوماا المهممتة الهواتف ال كية على  متر معلوماا  -20
ا وفي البلدان المن وضتتتتتتتة والمتوستتتتتتتبة الدخل، يقل احتمال ال تتتتتتتحة واء  ار المبكر في أوستتتتتتتا  ال مهور

في المائة  20في المائة، ويقل احتمال استتتتت دامهن اء تر ت بنستتتتبة  8امتهز النستتتتاء لهواتف ذكية بنستتتتبة 
ا فالو واا الرقمية بين ال نستتتتتتتتتتين تحول  ون المرأة والوصتتتتتتتتتتول على قدم المستتتتتتتتتتاواة إلى ( 29) مقار ة تالرجال

ل    ار على توليد البيا اا ال تتحيةا ويمكن أن  اا المت تتلة تال تتحة، ولكن ه ا أيضتتا  المعلوماا وال دم
تؤ   م موعتتتاا البيتتتا تتتاا المتبتتتاينتتتة إلى تحريف المؤاتتتتتتتتتتتتتتراا األحيتتتائيتتتة الرقميتتتة للوقتتتايتتتة من األمراض 

لق ا فعلى ستبيل الميال، ي تلف الستلوز المتع( 30) وتمت ي تها، وك ا عن رصتد العهد على  حو أكير فعالية
 ا( 31) تالتدخين حس  االختهفاا ال ينية المرتببة تال نس

بناء كواءاا  فعاال    ويتبل  تستتت ير تكنولوجيا المعلوماا واالت تتتاالا ألغراض ال تتتحة تستتت يرا   -21
رقمية وفيمة تمكينيةا ويمكن تعزيز الكواءاا الرقمية من خهل ستتتتتتتتياستتتتتتتتة تعليمية تستتتتتتتتتوع  برامج التدري  

ة في مناهج التعليم الرستتتتتتمي، ك زء من التدري  أ ناء العمل، وفي ستتتتتتياق التعلم مدى على المهاراا الرقمي 
الحياةا ويمكن أن يتي  خلق بيمة تمكينية إمكا ية الوصتتتتتول إلى االبتكاراا ال تتتتتحية التي تتيحها تكنولوجيا 

ماراا في المعلوماا واالت تتتتاالا من خهل ما يليا الستتتتياستتتتاا والتنمية المؤستتتتستتتتية، تما في ذل، االستتتتتي 

__________ 

(26) https://publichealth.jmir.org/2020/2/e18810/?utm_source=TrendMD&utm_medium= 

cpc&utm_campaign=JMIR_TrendMD_0 ا 
(27) UNCTAD, 2020, Fifteen Years since the World Summit on the Information Society (United Nations 

publication, Sales No. E.20.II.D.1, Geneva) ا 
(28) UNCTAD, 2019, Building Digital Competencies to Benefit from Frontier Technologies (United 

Nations, Sales No. E.19.II.D.6, Geneva) ا 
(29) Rowntree O et al., 2020, The Mobile Gender Gap Report 2020, GSM Association, available at 

https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-

Gender-Gap-Report-2020.pdfا 
(30) Cirillo D et al., 2020, Sex and gender differences and biases in artificial intelligence for biomedicine 

and health care. npj Digital Medicine, 3:81ا 
(31) Bourne PE et al., 2015, The NIH big data to knowledge (BD2K) initiative, Journal of American 

Medical Informatics Association, 22:1114–1114ا 

https://publichealth.jmir.org/2020/2/e18810/?utm_source=TrendMD&utm_medium=%20cpc&utm_campaign=JMIR_TrendMD_0
https://publichealth.jmir.org/2020/2/e18810/?utm_source=TrendMD&utm_medium=%20cpc&utm_campaign=JMIR_TrendMD_0
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2020.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2020.pdf
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البنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماا واالت تتتتاالا؛ وقدراا تحليل البيا اا الضتتتت مة وصتتتتن  القرار؛ وأ واا 
بيا اا الحكومة الموتوحة؛ وحوافز تمتتتتتت   االستتتتتتتيمار والممتتتتتتاركة في ستتتتتتوق العمل في االقت تتتتتتا  الرقمي؛ 

 ا( 32) وقدراا االستب ار في تكنولوجيا المعلوماا واالت االا

وييير تستتتت ير البيا اا اتتتتديدة التو تتتتيل أو المتتتت  تتتتية ألغراض ال تتتتحة العامة م اوف تتعلق  -22
على وج   19-تاألمن وال  تتتتوصتتتتيةا ويبرح ا تمتتتتار تكنولوجيا تتب  الم البة  يما يت تتتتل ت ائحة كوفيد

تنته،  التحديد تحدياا لحماية ال  تتوصتتية والبيا اا، إذ قد تستتيء اتتركاا التكنولوجيا استتت دام البيا اا و 
ا وتستتتتتت دم التببيقاا إما  لام تحديد المواق  العالمي أو بيا اا بلوتول من  ( 33) خ تتتتتوصتتتتتية المستتتتتت دمين

الهواتف المحمولة لتستتتت يل قرب المستتتتت دمين من تعضتتتتهم البعض وإرستتتتال تنبيهاا إذا كان المستتتتت دم قد 
م ا ا  المستتت دمة   ا كما أن أمن وخ تتوصتتية من تتاا االت تتال المتاحة19-تكوفيد م تتاتا    خالط اتت  تتا  

ألغراض ال تتتتتتتتحة الرقمية ال يزاالن يييران القلق، وال ستتتتتتتتيما  يما يتعلق بتدفق معلوماا الرعاية ال تتتتتتتتحية 
 ا( 34) السرية وال اصة للناية

( )ستتتتتتتتتتتتتتننتافورة( Trace Togetherم )، ميتل النتتب  معتا  19-وتعتالج تعض تببيقتاا تتب  كوفيتد -23
 Pan-European Privacy-Preservingي البلدان األوروفية )والتتب  الل تتتيق المراعي ال  تتتوصتتتية ف

Proximity Tracing ه ا الم اوف من خهل  هج "ال  تتتتوصتتتتية تالت تتتتميم" ال   يستتتتم  تاءخبار ،)
عن األاتتتتتتتتت اص ال ين رفما كا وا من الم البين م  الحواص على ال  تتتتتتتتتوصتتتتتتتتتيةا وتببيق تتب  الم البة 

( )التسيا( تببيق ال مركز  ويستتتتتتتتتتتتتت دم بيا اا ممتتتتتتتتتتتتتورة تما Apturi COVIDور  كوفيدم )ت البوعي اأب 
ا ولمعال ة مستتتتتتت لة ال  تتتتتتتوصتتتتتتتية في تتب   ( 35) يتمااتتتتتتتى م  لوائ  االتحا  األوروفي تمتتتتتتت ن حماية البيا اا

الم تالبين أ نتاء ال وائ ، على ستتتتتتتتتتتتتتبيتل الميتال، تلهر عتدة أطر  وليتة بتدرجتاا م تلوتة من الحوتاص على 
 تتتتيق المراعي لل  تتتتوصتتتتية والهمركز ، والمبا رة األوروفية للتتب  الل تتتتيق ال  تتتتوصتتتتية، منها التتب  الل

 بلا وم  ذل،، ال تزال مست لة ال  توصتية واألمن م تدر -المراعي لل  توصتية، واءطار الممتترز غوغل
أحد أكبر التحدياا التي تواج  ال كاء  ا والستتتهمة أيضتتتا  ( 36) قلق كبير في تستتت ير البيا اا وال تتتحة الرقمية

 صبناعي في م ال الرعاية ال حيةااال

ويمكن لل كاء االصتتتتتبناعي أن يحستتتتتن الرعاية ال تتتتتحية، ليس فقط في البيماا المرتوعة الدخل،  -24
ولكن أيضتتتتتتتا   مقرطة ال برة و متتتتتتترها في المناطق النائيةا وم  ذل،، فزن أ   لام لتعلم اآللة أو خوار مية 

ومن تتتتوة إال تقدر البيا اا التي تم تدريبها عليهاا كما ينبو  تدري  اء ستتتتان ال تكون جديرة تاليقة وفعالة  
ال كاء االصتتبناعي على خبر التحيز وفالتالي التمييزا فعلى ستتبيل الميال، يمكن لل كاء االصتتبناعي أن 
ر من  ون إ الة التحيزاا والعوامل المحيرةا وكما  يضتتتتتت م من أوج  عدم المستتتتتتاواة بين ال نستتتتتتين إذا ما طلوِ 

تتت  في قبتتاعتتاا أخرى يببق فيهتتا التت كتتاء االصتتتتتتتتتتتتتتبنتتاعي، فتتزن معلم تكنولوجيتتاا التت كتتاء  هو معترف
ال ت خ  في االعتبار الكمتف عن التحيزا ويت اهل ت تميم  االصتبناعي الببية األحيائية المستت دمة حاليا  

 معلم ال وار مياا األتعا  ال نسا ية ومساهمتها في الووارق في ال حة والمرضا

األهميتة تمكتان أن يكون مبورو الت كتاء االصتتتتتتتتتتتتتتبنتاعي متدركين لهت ا الم تاطر وأن ولت لت، فمن  -25
يقللوا إلى أ  ى حتد من التحيزاا المحتملتة في كتل مرحلتة من مراحتل عمليتة تبوير المنت تااا وينبني أن 

__________ 

(32) https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2019d3_en.pdfا 
(33) https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20200515.190582/full/ ا 

(34) https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4ا 
-https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020مساهمة التسيا، متاحة على الراتط التاليا   (35)

21_c20_H_Latvia_en.pdfا 
(36) https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4ا 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2019d3_en.pdf
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20200515.190582/full/
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c20_H_Latvia_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c20_H_Latvia_en.pdf
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4
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ي ي خ وا في االعتبار خبر التحيزاا عند البت في أ  التكنولوجياا واءجراءاا التي يريدون استت دامها ف 
تعلم اآللتتة من أجتتل "تتتدريتت " ال وار ميتتاا وفي أ  م موعتتاا البيتتا تتاا )تمتتا في ذلتت، النلر في جو تهتتا 

 وتنوعها( التي يرغبون في است دامها في البرم ةا

وتحاول منلماا ال تتتحة العامة واتتتركاا التكنولوجيا الت سيف من ا تمتتتار المعلوماا المنلوطة  -26
لوية للمواق  اءخبارية المو وقةا فعلى ستتتتتتبيل الميال، يعبي تدخل تنبي  والمعلوماا المضتتتتتتللة، وإعباء األو 

SOS ا  ( 37) لنوغل األولوية لمنلمة ال تتتتتتتتتتحة العالمية والم تتتتتتتتتتا ر المو وقة األخرى في أعلى  تائج البحو
وفالميل، ينبني للحكوماا أن تكول المتتتتتتتوا ية في م موعاا بيا اتها، تما في ذل، البيا اا الوفائية وعوامل 

ا كما أن األ لة على فعالية الحلول ال تتتتحية الرقمية، وإن كا ت ( 38) ال بر، فت علها متاحة بيستتتتر للباحيين
صعبة تمكل خاص خهل ال وائ  تسب  نيق الوقت، تحتاد إلى مراجعة األقران وال ضوض لتقييم سرير  

 ا( 39) اامل من أجل مواصلة التحسين واست هص الدرو  المستوا ة

 تعزيز القدرات الوطنية على اسبتكار في مجال الصحة -ثالثاا  

إن  ور العلم والتكنولوجيا واالبتكار في توفير ال تتتتحة والرفاا لل مي   ور ت تتتتوغ   لم االبتكار  -27
ال حي، واألطر السياساتية الماملة لل مي ، والمراكاا المتعد ة القباعاا على  باق الحكومة وخارجهاا 

لبناء  لم فعالة لهبتكار أن تستتتتاعد البلدان النامية على االستتتتتوا ة توعالية من  ل أجه  ويمكن للعملية األطو 
التكنولوجيتتاا القتتائمتتة وال تتديتتدة والرائتتدة في تعتتافيهتتا من ال تتائحتتة وتستتتتتتتتتتتتتتري  اءجراءاا الراميتتة إلى تحقيق 

 من أهداف التنمية المستدامة تم ن ال حة والرفااا 3 الهدف

لى االبتكار في م ال ال تتتتتتتتحة ذاا أهمية حاستتتتتتتتمة في نتتتتتتتتمان قدرة جمي  والقدراا الوطنية ع -28
، على إ تتتاد لقتتاحتتاا وعهجتتاا منقتت ة للحيتتاة ليس فقط البلتتدان، تمتتا فيهتتا البلتتدان النتتاميتتة وأقتتل البلتتدان  موا  

 لتومي األمراض المعدية التي تتبل  است اتة سريعةا لرمراض المائعة ولكن أيضا  

 في النظم اإليكولوجية لالبتكار في مجال الرعاية الصحية في البلدان النامية  التحديات العامة  - ألف  

 لرا استتتتتتتتتتعرانتتتتتتتتتاا ستتتتتتتتتياستتتتتتتتتاا العلم والتكنولوجيا واالبتكار التي أجراها األو كتا  في إ يوفيا   -29
يو وجمهورية إيران اءستهمية وغا ا في القضتايا ذاا ال تلة الو يقة تالنلام ال تحي في البلدان النامية، ح

حققت  تائج يمكن أن يلستتتتتتتتراتتتتتتتد بها في مستتتتتتت لة تحستتتتتتتين ال تتتتتتتحة من خهل العلم والتكنولوجيا واالبتكارا  
وتت تتتتتتتتتل التحدياا الممتتتتتتتتتتركة ت وج  الق تتتتتتتتتور في مهاراا البحو والتبوير؛ ومهاراا العلوم والتكنولوجيا 

تيمار في البحو والتبوير والهندستتة والريانتتياا على  باق أوستت ؛ والبنية التحتية للبحو والتبوير؛ واالستت 
من القباعين العام وال اص كليهما؛ وأ لمة االختبار ونتتمان ال و ةا فتبوير التكنولوجيا ممتتكلة اتتائعة، 
وال ستيما م  تستويق ما ي رى من تحولا كما يمتكل الوصتول إلى التكنولوجيا تحديا  في كيير من األحيان، 

 المعداا الحديية المدم ة فيها تكنولوجيااا حيو تن وض  سبيا  معدالا الوصول إلى اآلالا و 

وتتعلق الع باا الكييرة بتحويل المعارف والمهاراا إلى ابتكاراا محلية مويدة لل تتتتتتتحةا ومما يزيد  -30
من خبورة مستتتتتت لة استتتتتتتوا ة االستتتتتتتحقاقاا ال تتتتتتحية من  لم المعرفة أوج  الق تتتتتتور في التمويل، والهياكل 

نقل، والمياا النليوة، وتكنولوجيا المعلوماا واالت تتتاالا، إلى جا   نتتتعف األستتتاستتتية الما ية، والباقة، وال
قدراا تنوي  الستتتياستتتااا فزمكا ية الوصتتتول إلى اء تر ت بنية تحتية رئيستتتية لل تتتحة الرقمية، ولكنها تتبل  

__________ 

(37) https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4ا 
(38) https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4ا 
(39) https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4ا 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1011-4
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في   هاما    ا  إمكا ية وصتتتتتول مو وق بها إلى الكهرفاءا وتلع  الكهرفاء الميستتتتتورة التكلوة والمتاحة والمو وقة  ور 
وفي إمكا ية اعتما  تكنولوجياا مت تتتتتتلة تال تتتتتتحةا وقد بل    ( 40) التحول االقت تتتتتتا   الهيكلي للبلدان النامية

في المائة من   75، ويعي   2019مليون اتتتتتتت ا عام    770عد  األاتتتتتتت اص غير الموصتتتتتتتولين تالكهرفاء  
 ا ( 41) عت خهل السنواا األخيرةالسكان غير الموصولين في أفري يا جنوب ال حراء الكبرى، وهي ح ة ارتو

وإنتتتافة إلى القيو  التي تواجهها البنية التحتية، تحد الو واا في القدراا التكنولوجية بين البلدان  -31
المتقدمة والبلدان النامية من إمكا ية اعتما  التكنولوجياا ال تحيةا ويت او  متوستط كيافة البحو والتبوير 

في  1,2في المائة( واترق  ستيا والمحيط الها ، ) 5,2في أمريكا المتمالية وأوروفا النرفية ) ( 42) 2017عام 
  عالميا    في المائةا وفل  عد  الباحيين لكل مليون  ستتتتتتتتتتتمة متوستتتتتتتتتتتبا   1,7المائة( المتوستتتتتتتتتتتط العالمي البال  

ب اتترق  ستتيا ( واتترق وجنو 3 707(، ويت او  متوستتط أوروفا وأمريكا المتتمالية )2017)عام  1 198 هو
 ا( 43) ( المتوسط العالمي1 468)

وت تي التحدياا من أجزاء متنوعة من  لم االبتكارا وإنتافة إلى ذل،، هناز رواتط نتعيوة بين   -32
البحو وال تتتناعة، ويمكن للمتتتركاا األكبر أن تتنل  على القباعاا ال اصتتتة الضتتتعيوة التي تنل  عليها  

وفر  لام الملكية الوكرية وستيلة محتملة لتعزيز القدراا الوطنية في المتركاا ال تنيرة التي تواج  قيو ا ا وي 
م ال الرعاية ال تتتتتتتتتتتتتحية عن طريق تستتتتتتتتتتتتتويق المعارفا غير أن معلم طلباا البراءاا في معلم البلدان 
النتاميتة يو عهتا غير الم يمين، ممتا قتد يحتد من  بتاق االبتكتار المحلي في الم تاالا المت كورةا وعهوة على 

عدم إ راز المبدعين ل ياراا حماية الملكية الوكرية يضتتتتتتتتتتتتيف مزيدا  من الحواجز أمام تستتتتتتتتتتتتويق ذل،، فزن 
االبتكاراا ال تتتتتحيةا وتنمتتتتت  قضتتتتتايا أخرى عند النلر في كيسية تحديد األطر التنليمية لهبتكار ال تتتتتحي 

ل و ة و  ارها على وإ واذها، حيو أن هناز اعتباراا هامة تنبني مراعاتها تمتتتت ن المعايير واالختبار و لم ا
 تقييم األسواق والوصول إليهاا

 بناء قاعدة العلوو والموا ب من أجل اسبتكار في مجال الرعاية الصحية -باء 

ي   أن تمتتكل استتتيماراا كبيرة في البنية التحتية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار والمؤستتستتاا ورأ   -33
جزءا  ال يت زأ ليس فقط من االستتت اتة  -  البتكار الستتليمةوكلها أستتس تقوم عليها أ لمة ا -  المال البمتتر  

والتحدياا ال تتتتحية المستتتتتمرة، وإ ما أيضتتتتا  من ال هو  البويلة األجل الرامية إلى  19-الوورية أل مة كوفيد

__________ 

)منمتوراا األمم المتحدة، رقم المبي    ا الح تول على الباقة الموضتية إلى التحول2017لدان  موا   تقرير أقل الب،  2017األو كتا ،  (40)
E.17.II.D.6يويورز وجنيف(ا  ، 

(41) International Energy Agency, 2020, [Sustainable Development Goal] SDG7: Data and Projections. 

Access to Affordable, Reliable, Sustainable and Modern Energy for All, available at 

https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projectionsا 
اء واق على البحو والتبوير كنستتتتتتتبة من الناتج المحلي اءجمالي، المعروف أيضتتتتتتتا  تكيافة البحو والتبوير، هو المؤاتتتتتتتر األكير  (42)

استتتتت داما  ل هو  البلدان في م ال العلم والتكنولوجيا واالبتكارا ويمتتتتمل البحو والتبوير العمل االبتكار  والمنه ي المضتتتتبل  ت  
ا في ذل، معرفة البمتتتتتتتترية واليقافة والم تم ، وابتكار تببيقاا جديدة لبحول وتبوير المعارف المتاحة لزيا ة رصتتتتتتتتيد المعارف، تم

 Organization for Economicتمتتتتتمل  ه ة أ واض من األ متتتتتبةا البحو األستتتتتاستتتتتي، والبحو التببيقي، والتبوير الت ريبيا 

Cooperation and Development (OECD), 2015, The Measurement of Scientific, Technological and 

Innovation Activities-Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental 

Development, Paris, OECD Publishingا 
(43) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, New UNESCO Institute for 

Statistics data for Sustainable Development Goal 9.5 on research and development, available at 

http://uis.unesco.org/en/news/new-uis-data-sdg-9-5-research-and-development-rd  2)اطتلت  عتلتيتتتتتتت  فتي 
 (ا2021 ذار/مار  

https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections
http://uis.unesco.org/en/news/new-uis-data-sdg-9-5-research-and-development-rd
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نتتتمان أن تتمكن جمي  البلدان تستتترعة من إعا ة البناء تمتتتكل أفضتتتل واالستتتتعدا  لمواجهة تحدياا مما لة 
ا وعلى الرغم من التدافعيتة المؤكتدة لتعهتد قيتام  لم ابتكتار أقوى في البلتدان النتاميتة، من  ( 44) في المستتتتتتتتتتتتتتتقبتل

الهام إعباء األولوية لنهج طويل األجل م  االلتزام المستتتتتمر بتوفير االستتتتتيماراا والدعم الستتتتياستتتتاتي للعلم 
 والتكنولوجيا واالبتكارا

لبحو والتبوير تكون أكير فعالية تكيير عندما وهناز أ لة على أن النوقاا الحكومية لتمتتتتتتتتتتت ي  ا -34
ا وقد تتر   المتتتتتركاا في االستتتتتتيمار في المزيد من البحو والتبوير إذا ( 46() 45) تكون  ابتة م  مرور الوقت

كا ت غير مت كدة من استتتتتتتتتتتمرارية الدعم الحكوميا كما أن قابلية التنبؤ واآلفاق البويلة األجل في التمويل 
ستبة للبحول األكا يميةا ويمكن أن يعا ي االستتيمار في رأ  المال البمتر  من ستياستاا تالنة األهمية تالن 

اءقدام واءح اما وفي مواجهة  لم البحو األكا يمي غير المستتتتتتتقرة واآلفاق الوظيسية غير المؤكدة، يرج  
را  أو استتتمرارا  في أن ينتقل الباحيون الواعدون إلى مستتاراا مهنية أخرى أو يهاجروا إلى بلدان تمتتهد استتتقرا

  مو االستيماراا في م االا العلم والتكنولوجيا واالبتكارا

وفي عتدة  ول أعضتتتتتتتتتتتتتتاء في الل نتة المعنيتة بتستتتتتتتتتتتتتت ير العلم والتكنولوجيتا ألغراض التنميتة، ميتل  -35
، تستتتتتتتتتتتتتتتت  ر ال تتتتتتتتتتتتتتحتة بنستتتتتتتتتتتتتتبتة كبيرة من ميزا يتاا البحتو والتبوير وميزا يتاا العلم ( 48) وكوفتا ( 47) إكوا ور
ما ي تتتتتع  إعباء األولوية لل تتتتتحة تستتتتتب  عدم  تكنولوجياا وم  ذل،، وكما تونتتتتت  حالة إ يوفيا، كييرا  وال

تواؤم ستياستاا العلم والتكنولوجيا واالبتكار م  القباعين ال تحي وال تناعي المحليين، إلى جا   الحواجز 
 ا ( 49) ت والنقل والبحوالتي تعترض  واتج البحو والتبوير وأوج  الق ور في تمويل الكهرفاء واء تر  

ويمكن لل هو  الراميتة إلى تعزيز موار  العلم والتكنولوجيتا واالبتكتار في البلتدان النتاميتة أن تميز بين   - 36
ا وينبني، خهل األ ماا، إ راد الدعم االحتياجاا التي تتبل  استتتتتت اتة فورية واالستتتتتتراتي ياا األطول أجه  

، وك ا حزم التعافي الضتريبية في اتكل  ( 50) تدابير البوار، ميل حزم التعافي ال كية المقدم للبحو والتبوير في 
من  للبحتتتو والتبوير المتعلقتتتة بتتتتدابير الوقتتتايتتتة من األمراض واحتوائهتتتاا وعلى المتتتدى البويتتتل، يمكن لنهج 

 ن أ اة فعالةا "توجي  مستقبلي" )االلتزام تمسار  مو  وقاا البحو والتبوير الحكومية في المستقبل( أن يكو 

لإل واق على البحو والتبوير كنستتتتتتتتتتبة مموية  وقد حد ا تعض المنلماا اءقليمية تالوعل أهدافا   -37
في المتتتائتتتة وهتتتدف االتحتتتا  األفريقي  3من النتتتاتج المحلي اءجمتتتالي ميتتتل هتتتدف االتحتتتا  األوروفي البتتتال  

نلر في أهدافهتا وأن تحتد ها، واألهم من ذل،، في المتائةا وفالميتل، يمكن للبلتدان النتاميتة أن تعيتد ال 1 البتال 
أن تحد  مستتتتتتتتتتار إ واقها  حوهاا وفه ا البريقة، ال يمكن للحكوماا أن تعامل  وقاا البحو والتبوير على 

__________ 

(44) UNCTAD, 2020, The need to protect science, technology and innovation funding during and after 

the COVID-19 crisis, Policy Brief No. 80ا  

(45) Guellec D and Pottelsberghe B van, 2000, The impact of public [research and development] R&D 

expenditure on business [research and development] R&D, STI Working Papers 2000/4, OECDا 
(46) Mitchell J et al., 2019, Tax incentives for [research and development] R&D: supporting innovative 

scale-ups? Research Evaluation, 29(2):121–134ا 
 https://unctad.org/meeting/commission-science-and-technology-developmentمساهمة إكوا ور، متاحة في   (47)

-twenty-fourth-sessionا 
-https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020مستاهمة كوفا، متاحة على الراتط التاليا   (48)

21_c04_HB_Cuba_es.pdfا 
(49) UNCTAD, 2020, Science, Technology and Innovation Policy Review: Ethiopia (United Nations 

publication, Geneva)ا 
(50) UNCTAD, 2020, The need to protect science, technology and innovation funding during and after 

the COVID-19 crisis, Policy Brief No. 80ا 
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أ ها "خبو  تمويل محمية" فحستتتتتتت ، بل يمكنها أيضتتتتتتتا  نتتتتتتتمان وتبيان استتتتتتتتمرارية الدعم الحكومي للبحو 
 ا( 51) اب الم لحة اآلخرينوالتبوير وإمكا ية التنبؤ ت  ألصح

 البحث والتطوير باعتبار ما منتجات وخدمات للرعاية الصحية تسويق -جيم 

تعن للعتديتد من البلتدان تحتديتاا، عنتد ترجمتة القتدرة االبتكتاريتة إلى منت تاا وختدمتاا صتتتتتتتتتتتتتتحيتة  -38
ن أجل االبتكار موجهة للمرنى في األسواق الدولية، على الرغم من وجو  قاعدة راس ة للعلوم والمواه  م

في م ال الرعاية ال تتتتحيةا وفي استتتتتعراض األو كتا  لستتتتياستتتتاا العلم والتكنولوجيا واالبتكار في جمهورية 
إيران اءستتتتهمية، تبين أن البلد يتمت  تقدراا تحيية قوية ورأ  مال تمتتتتر  ذ  مهاراا عالية تستتتتب  عقو  

ندستتتتتة والريانتتتتتياا على  باق البلدا وم  ذل،، فقد من االستتتتتتيمار في تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا واله
  ا( 52) كافحت جمهورية إيران اءسهمية لترجمة ذل، إلى ابتكاراا ملموسة في م ال التكنولوجيا األحيائية

ووفقا  لما أجر  من  راستتاا استتتق تتائية عن البحو والتبوير في تركيا، فزن القباض ال تتحي ل   -39
في المائةا ويميل البحو والتبوير واالبتكار في قباض ال تتتتحة  3التستتتتويق بنستتتتبة أقل من أ  ى احتماالا 

ا ( 53) إلى أن يمتتتمل فتراا و جاال ، ميل المراحل الستتتريرية، أطول من أ  قباض  خر كييف البحو والتبوير
اا ال تتيدال ية و يما يتعلق تعملياا البحو والتبوير واالبتكار، وال ستتيما في الم االا الور ية للمستتتحضتتر 

ستتتنة على األقل، تاءنتتتافة  15و  10واللقاحاا والموا  األحيائية وتبوير العهجاا، فهي تستتتتنرق ما بين 
 ا( 54) إلى ارتواض التكاليف

برامج  عم تستتتتتتتتتهدف التواعها اء تاجية والتعاو ية بين ال هاا الواعلة  ( 55) ولدى تعض البلدان -40
ر  اخل النلام اءيكولوجي المحليا وفي ه ا ال تتتتتتتتتد ، ين تتتتتتتتت  تركيز في م ال البحو والتبوير واالبتكا

تعض ال هو  السياساتية على التمكين على  حو استباقي من "سد الو وة في االبتكار" بين ال هاا الواعلة 
 في م ال البحو والتبوير واالبتكار تاعتبارها م االا تتي  فرصا  هامةا

دان وهو اء تاد المحلي لر وية األستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيةا وقد اجت بت و مة م ال اهتمام  خر لبعض البل -41
 19-خهل أ مة كوفيد كبيرا   مست لة اء تاد المحلي للمستتحضتراا ال تيدال ية، وال ستيما في أفري يا، اهتماما  

تستتتتتتتب  إمكا ية الت تتتتتتتد  لتحدياا أمن اءمدا  تستتتتتتتب  االعتما  على الوار اا من مناطق جنرا ية تعيدةا  
اء تاد المحلي لر وية األستتتتتتاستتتتتتية من أجل تحستتتتتتين فرص الح تتتتتتول على منت اا عالية ويتبل  تعزيز 

ال و ة اتباض  هج متعد  األوج  يتي  تحستين ال و ة والقدرة الت ارية على ال تمو  لدى الم تنعين الحاليين 
ولوجيا، وفناء  والوافدين ال د  إلى السوقا وهو يتبل  مبا راا تممل إمكا ية الوصول إلى االستيمار والتكن 
 ا( 56) قدراا أصحاب الم لحة في ال ناعة، واوا ية األسواق، وفرص للمنت اا النموذجية الدولية

__________ 

 المرج   وس ا  (51)

(52) UNCTAD, 2016, Science, Technology and Innovation Policy Review: Islamic Republic of Iran 

(United Nations publication, New York and Geneva)ا 
 https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdataد من المعلوماا حول الدراساا االستق ائية، ا لر  لمزي (53)

%2FpolicyInitiatives%2F25692ا 
-https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020مساهمة تركيا، متاحة على الراتط التاليا   (54)

21_c32_H_Turkey_en.pdfا 
-https://unctad.org/system/files/non-officialمستتتتتتتتاهماا تايلند )متاحة على الراتط التاليا  على ستتتتتتتتبيل الميال، ا لر   (55)

document/CSTD_2020-21_c30_B_Thailand_en.pdfراتط التتتاليا ( وتركيتتا )متتتاحتتة على الhttps://unctad.org/ 

system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdfا) 

-https://unctad.org/system/files/nonمستتتتتتتتتتتتتتتاهمتة منلمتة األمم المتحتدة للتنميتة ال تتتتتتتتتتتتتتنتا يتة متتاحتة على الراتط التتاليا  (56)

official-document/CSTD_2020-21_c38_H_UNIDO_en.pdfا 

https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F25692
https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F25692
https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F25692
https://stip.oecd.org/stip/policy-initiatives/2019%2Fdata%2FpolicyInitiatives%2F25692
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c30_B_Thailand_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c30_B_Thailand_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdf
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 تعزيز نهج شامل للحكومة ب سر ا ومتعدد القطاعات -دال 

من أجل أن تتستتتم ستتتياستتتاا العلم والتكنولوجيا واالبتكار تالكواءة، يتعين أن تكون مت ا ستتتة  اخليا   -42
األولوياا ال تتحية وال بط اء مائية الوطنيةا ويمكن تعزيز ه ا الستتياستتاا عن طريق ت تتميم   ومتستتقة م 

و متتتتر استتتتتراتي ياا وك ل، أ واا ستتتتياستتتتاتية على المستتتتتوى األكير مهءمة، في حين تتبل  خبط التنمية 
ر التعاون على  باق الو اراا والهي  ماا العامة األخرى الوطنية األخ  تمنلور "الحكومة ت سرها"، وهو ما ييس 

في الم االا الم تلوة للستتتتتتياستتتتتتة العامةا ويلزم تحقيق االتستتتتتتاق بين ستتتتتتياستتتتتتاا العلم والتكنولوجيا واالبتكار 
وم االا ستتتتتياستتتتتاتية ميل الستتتتتياستتتتتاا ال تتتتتنا ية والت ارة واالستتتتتتيمار األجنبي المبااتتتتتر )حيو أن المعرفة 

 ا ( 57) واالستيمار األجنبي المباار(، والتعليم والمنافسةوالتكنولوجيا كييرا  ما يتم  قلهما عن طريق الت ارة 

جهاا فاعلة  19-، تمتتتتتتتمل االستتتتتتتت اتاا ل ائحة كوفيد( 58) وفي تعض البلدان النامية، ميل تايلند -43
متعد ة القباعاا ومتعد ة الت  تتتتت تتتتتاا  اخل الحكومة وعلى  باقهاا ويمكن له ا ال هو  التعاو ية على 

لستتياستتاا للعلم والتكنولوجيا واالبتكار تت او  التركيز على القدرة التنافستتية  استتا   باق الحكومة أن تبني أستت 
ا ( 59) االقت تتا ية أو تمويل العلم، إلى التنمية المستتتدامة وإ ماد التحدياا ال تتحية والم تمعية في صتتميمها

كما  - تالرعاية ال تتتتحيةوقد أقامت تعض البلدان تعاو ا  فعاال  عبر الو اراا تمتتتت ن القباعاا ذاا ال تتتتلة  
ا ويتعاون  ( 61) والبحول الستريرية في البرتنال ( 60) هو الحال م  اتركاا المستتحضتراا ال تيدال ية في إ يوفيا

كتتل قبتتاض من هتت ا القبتتاعتتاا م  م تلف القبتتاعتتاا الحكوميتتة في م تتاالا العلم والتكنولوجيتتا واالبتكتتار،  
 وال حة والت ارة وال ناعةا 

إلى تعاون أصتتحاب الم تتلحة المتعد ين، إنتتافة إلى  هج يمتتمل الحكومة ت ستترها، وهناز حاجة   -44
لضتتتتمان أن تحرز االبتكاراا ال تتتتحية  عم جمي  أصتتتتحاب الم تتتتلحة الوطنيين الرئيستتتتيين، وأن تدَرد في 

 مياالن على البلدان التي تستتويد من ال معياا العلمية والمنلماا ( 62) خبط العمل الوطنيةا وكينيا والنمستا
غير الحكومية الوطنية والدولية لدعم جهو ها في م ال البحول ال تتتتتتتحية والتمويل والتنوي ، كما تمتتتتتتتركان 
الم تم  المد ي والعلماء المواطنين إنتتتتتتتافة إلى مؤستتتتتتتستتتتتتتاا البحو والتبوير والعلم والتكنولوجيا التقليديةا  

لهم تعامل م  و ارة ال تحة في  ومن بين اتركاء الممتاري  في المتراكاا بين القباعين العام وال اص ممن
كينيا وكالة الوالياا المتحدة للتنمية الدولية، ومنلمة ال تتتتتتتحة العالمية، وجمعية ال تتتتتتتلي  األحمر الكيني، 

 ا( 63) وال ندوق العالمي لمكافحة اءيد  والسل والمهريا، والرؤية العالمية

__________ 

)منمتتتتتتوراا األمم   ستتتتتتتدامةا تستتتتتت ير التكنولوجياا الرائدة من أجل التنمية الم2018تقرير التكنولوجيا واالبتكار  ،  2018األو كتا ،  (57)
 ،  يويورز وجنيف(اE.18.II.D.3المتحدة، رقم المبيعاا 

 /https://unctad.org/system/files/non-official-documentمستتتتتتتتتتتتتتتاهمتة من حكومتة تتايلنتد )متتاحتة على الراتط التتاليا  (58)

CSTD_2020-21_c31_H_Thailand_en.pdfا) 

(59) UNCTAD, 2017, New Innovation Approaches to Support the Implementation of the Sustainable 

Development Goals (United Nations publication, New York and Geneva)ا 
(60) UNCTAD secretariat, based on UNCTAD, 2020, Science, Technology and Innovation Policy 

Review: Ethiopia (United Nations publication, Geneva)ا 
 _https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTDمستتتتتتتتتتتتتتاهمتة البرتنتال )متتاحتة على الراتط التتاليا  (61)

2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf ا 

 https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020مساهمة النمسا )متاحة على الراتط التاليا   (62)

-21_c01_HB_Austria_en.pdf ا) 

-https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020مساهمة كينيا )متاحة على الراتط التاليا   (63)

21_c19_H_Kenya_en.pdf)و  اMinjire EK and Waiganjo E, 2015, Factors affecting the performance 

https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c31_H_Thailand_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c31_H_Thailand_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c31_H_Thailand_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c31_H_Thailand_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c01_HB_Austria_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c01_HB_Austria_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c01_HB_Austria_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c01_HB_Austria_en.pdf
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 بتكار من أجل الصحةتعبئة العمل الدولي في مجال العلم والتكنولوجيا واس -رابعاا  

يتبل  الت د  للتحدياا العالمية في سياقاا محلية اديد االختهف ال م  بين القدراا العلمية  -45
والمعارف المحليةا ويمكن أن يسهم التعاون العالمي في ه ا العملية، تحيو يتي  فرصا  ل لق   األكير تبورا  

خهل  متتتتتتر المعارف الموجو ة تستتتتتترعة وعلى جمي  معارف جديدة وفي اآلن  وستتتتتت   يا ة أ ر البحول من 
ا وم  ستتتتترعة حركة الستتتتتل  واألاتتتتت اص عبر الحدو  في ستتتتتياق العولمة المتزايد، أصتتتتتبحت ( 64) المستتتتتتوياا

البلتدان متراتبتة في قبتاض ال تتتتتتتتتتتتتتحتةا و متة حتاجتة إلى ات تاذ إجراءاا إقليميتة وعتالميتة لتعميق التعتاون في 
عامة عالمية، وصتتتتتياغة معايير وأطر  ا ال تتتتتحية تاعتبارها ستتتتتلعا  م ال البحول، وإعا ة ت تتتتتور االبتكارا

 عالمية تم ن التكنولوجياا ال حية والببية الناامةا

 دعم النظم اإليكولوجية الوطنية لالبتكار الصحي -ألف 

 توسي  إمكا ية الح ول على ال حة الرقمية  

جتل ال تتتتتتتتتتتتتتحتة الرقميتة على ال تتتتتتتتتتتتتتعيتد هنتاز أميلتة كييرة على التعتاون التدولي لبنتاء القتدراا من أ -46
الوطنيا وما فتئ م تبر األمم المتحدة لهبتكار التكنولوجي يعمل م  حكومة فنلندا لونتت  توجيهاا تمتت ن 

التكنولوجياا الرقمية  ( 66) ا كما تستت دم بل يكا( 65) الستل  العامة الرقمية في م ال صتحة األم والوليد والبول
ح تتة على القوة التحويليتتة للتكنولوجيتتا على  بتتاق م تلف القبتتاعتتااا في برامج التنميتتة، وهو متتا ي يم ال

وتستتاعد ستتويستترا جمهورية تنزا يا المتحدة وروا دا على استتت دام التكنولوجيا الرقمية لتوجي  وتدري  العاملين  
 ا( 67) ال حيين في م ال تم يا وعهد األطوال المرنى

ويتعين توستتتتتتتتتتي   باق الدعم الدولي، تما في ذل، التعاون اءقليمي والدولي، وإاتتتتتتتتتتراز أصتتتتتتتتتتحاب  -47
الم تتتتتتتتتتلحة المتعد ين )أ  الحكوماا الوطنية، والقباض ال اص، ومنابر البحول ال اصتتتتتتتتتتة تاالكتمتتتتتتتتتتافاا 

ة لل تتتتتتتتتتتتتحتة االقت تتتتتتتتتتتتتتا يتة، ومعتاهتد التعليم والتتدريت  التقنيين( من أجتل التمكين من تحقيق اءمكتا تاا الواعتد
الحتاجتة إلى بنتاء بنيتة تحتيتة رقميتة جتديتدة، وال هو  المبت ولتة لتدعم توفير   19-الرقميتةا وتبر  ت رفتة كوفيتد

االت تتتتتال تاء تر ت ت ستتتتتعار معقولة، وال دماا العامة الضتتتتترورية، ميل ال تتتتتحة، واالستتتتتتيمار فيها تمتتتتتكل 
ن الحكومي الدولي على ال تعيد اءقليمي ح يقي وتوستي   باقهاا وفالتالي، هناز م ال لتوستي   باق التعاو 

ا وينبني أن يمتمل ه ا التعاون التي يف والتدري  في ( 68) وتنوي  ستياستاا تعز  فوائد الرعاية ال تحية الرقمية
 م ال تكنولوجيا المعلوماا واالت االا من أجل بناء القدراا الرقمية، وك ا التدري  على تنليم المماري ا 

__________ 

of public–private partnerships in health-care projects in Kenya: A case study of the ministry of 

health, The Strategic Journal of Business and Change Management, 2(36):717–746ا 
 Impact of the COVID-19 Pandemic on Trade and Development: Transitioning to a(ا  2020األو كتا  ) (64)

New Normal (United Nations publication, Sales No. E.20.II.D.35, Geneva)ا 
-https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020على الراتط التاليا    مساهمة فنلندا، متاحة (65)

21_c12_HB_Finland_en.pdf ا 

 https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020ليا  مساهمة بل يكا، متاحة على الراتط التا (66)

-21_c03_H_Belgium_en.pdf ا 

 ا 2021- 2020الدوراا التي  لمتها ل نة تس ير العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية في الوترة  سويسرا، بيان أ لي ت  أمام حلقة النقاش بين   ( 67) 
 /https://unctad.org/systemمستتاهمة الل نة االقت تتا ية ألمريكا الهتينية ومنبقة البحر الكاريبي، متاحة على الراتط التاليا   (68)

files/non-official-document/CSTD_2020-21_c08_H_ESCAP_en.pdf ا 

https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c12_HB_Finland_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c12_HB_Finland_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c03_H_Belgium_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c03_H_Belgium_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c03_H_Belgium_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c03_H_Belgium_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c08_H_ESCAP_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c08_H_ESCAP_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c08_H_ESCAP_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c08_H_ESCAP_en.pdf
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 مية والبحو والتبوير من أجل االبتكار في م ال الرعاية ال حيةتمكيل المبكاا العل  

يمكن للحكوماا والوكاالا الدولية أن تحستتن جهو ها الرامية إلى توجي  وتمتتكيل اتتبكاا البحو  -48
العلمي والتنمية في م ال ال حة العالمية، تما في ذل، من خهل إعباء األولوية للمواغل ال حية للبلدان 

ل البلدان  موا  و عم ممتتتتتاركة البلدان النامية في اتتتتتبكاا البحول ال تتتتتحية اءقليمية والعالميةا المتقدمة وأق
وإذا عز  الم تم  العالمي التعاون العالمي في م ال البحو العلمي واالبتكار، فز   قد يتي  فرصتتتتتتتا  جديدة 

 االا الرئيسية للتنمية المستدامةا لل م  بين أكير القدراا العلمية تقدما  والمعرفة المحلية المو لة في الم 

وقتتد لوحف في كيير من األحيتتان  هج متتتداختتل إ اء توليتتد المعتتارف في برامج البحول األوروفيتتة  -49
لهتحا  األوروفي لتعزيز    2020التي تدعم البنياا التحتية الوطنية للبحول، ميل  عم ممتتاري  بر امج أفق  

تركياا وفالميل، يستتتتتتتتتهل االتحا  الدولي للب  المتتتتتتتتت  تتتتتتتتتي عمل البنية التحتية للبحول في ال امعاا في 
 ا( 69) لعمل الب  الم  ي المنلماا األعضاء  يما يتعلق بتعهد وتنسيق البحول تاعتبارا محركا  

،  19- والنهج العلمي الموتوح هو أحد الترتيباا األكير مواتاة التي اكتسبت  خما  خهل جائحة كوفيد  - 50
لما كان ستتتتتتيعتبر من  ون ذل، معلوماا ممتتتتتتمولة تحقوق الملكية، وهو ما يعتمد   إذ تتي  االستتتتتتت دام الحر

ا ويتستتتتتتم الوصتتتتتتول الموتوح تزمكا ية وصتتتتتتول ال مي  إلى المعلوماا ( 70) علي  التعاون العلمي تمتتتتتتكل متزايد
 تتتدر ومن تتتة الم ( 71) تحرية واستتتت دام الموار  اءلكترو ية من  ون قيو ا وقد ا تهج المعهد الدولي للقاحاا

الموتوح المستتتتتتتتتماة  لام معلوماا إ ارة الت مين، الممولة من ستتتتتتتتتويستتتتتتتتترا،  هج االبتكار العلمي التعاو ي من 
 خهل تبا ل المعارف الموتوحة الم درا

 بناء القدراا االبتكارية للرعاية ال حية  

الا الدولية بناء يمكن أن تدعم ممتتتتتاري  التعاون والتعاون التقني الينائية والمتعد ة األطراف للوكا -51
القدراا الوطنية على االبتكار في م ال الرعاية ال حيةا ويمكن أن تت   مماري  التعاون اكل  عم مالي 
وتقني لم تلف الستتتتلباا ال تتتتحية في البلدان النامية، أو ممتتتتاري  التعلم اءلكترو ي، أو برامج الزمالة من 

، وتحتت رعتايتة ل نتة 2020علميتة والبحييتةا وفي عتام أجتل مستتتتتتتتتتتتتتاعتدة البلتدان النتاميتة على  يتا ة قتدراتهتا ال
تستتتتتتتتتتتتتت ير العلم والتكنولوجيتا ألغراض التنميتة التتاتعتة لرمم المتحتدة، أطلق األو كتتا  وجتامعتة أوكتايتامتا في 
الياتان بر امج العالماا المتتتتتاتاا بهدف بناء رأ  المال البمتتتتتر  في الميا ين المت تتتتتلة تالعلم والتكنولوجيا 

 ا  ( 72) لبلدان الناميةواالبتكار في ا

 تعزيز االبتكار في صناعاا الرعاية ال حية  

إن ترتيباا التعاون الينائي واءقليمي والدولي  لياا محتملة لبناء وتعزيز االبتكار في صتتتتتتناعاا  -52
الرعاية ال تتتتتتتتتتحيةا وما فتمت منلمة األمم المتحدة للتنمية ال تتتتتتتتتتنا ية )اليو يدو( تدعم ال هو  الرامية إلى 

__________ 

 _https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTDمستتتتتتتتتتاهماا البرتنال )متاحة على الراتط التاليا   (69)

2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf  (، وروما يا )متاحة على الراتط التالياhttps://unctad.org/system/files/non-

official-document/CSTD_2020-21_c24_HB_Romania_en.pdf (؛ وتتتركتتيتتتتتتتا )متتتتتتتتتتاحتتتتتتتة عتتلتتى التتراتتتط التتتتتتتتتتالتتيا
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdf ا) 

(70) OECD, 2015, Making open science a reality, OECD Science, Technology and Industry Policy 

Papers No. 25, OECD Publishing, Paris, available at http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-enا 
 https://unctad.org/system/files/non-official-documentمستتاهمة المعهد الدولي للقاحاا، متاحة على الراتط التاليا   (71)

/CSTD_2020-21_c16_H_IVI_en.pdf ا 

-https://unctad.org/news/partnering-nurture-scientific-talentلمزيتتد من المعلومتتاا حول هتت ا الممتتتتتتتتتتتتتتروض، ا لر  (72)

developing-countriesا 

https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c22_H_Portugal_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c24_HB_Romania_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c24_HB_Romania_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c32_H_Turkey_en.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c16_H_IVI_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c16_H_IVI_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c16_H_IVI_en.pdf
https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020-21_c16_H_IVI_en.pdf
https://unctad.org/news/partnering-nurture-scientific-talent-developing-countries
https://unctad.org/news/partnering-nurture-scientific-talent-developing-countries
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نوان "تعزيز م موعة االبتكار والتعاون في قباض المستتتتتتتتحضتتتتتتتراا ال تتتتتتتيدال ية من خهل ممتتتتتتتروض جار  تع
 ا ( 73) االبتكار السلوفينية الكوفية لقباعاا األ وية األحيائية والب  والتكنولوجيا النا وية"

و مة ميال  خر على التعاون الدولي في م ال االبتكار في الرعاية ال حية هو ال ها القائمة  -53
( وم تلف الكيا اا BioCubaFarmaبين الم موعة الكوفية للمستتتتتتتتتتتتحضتتتتتتتتتتتراا ال تتتتتتتتتتتيدال ية األحيائية )

ال تينيةا وستاهمت ه ا المبا راا الممتتركة في تحقيق  واتج هامة ميل المضتا اا الحيوية الوحيدة النستيلة 
وعهد التهاب الكبد الويروستتتتتتتيا كما أقيمت م تبراا ممتتتتتتتتركة بين البلدين، وك ا مراكز أتحال وممتتتتتتتاري   

 ا( 74)  رف ومرض الزهايمرتستهدف أمراض ال ها  الع بي المركز ، ميل ال

وعلى ال تتتتتتتتتتتتتتعيتتتتد اءقليمي، وافق المؤتمر المعني تتتتتالعلم واالبتكتتتتار وتكنولوجيتتتتاا المعلومتتتتاا  -54
واالت تتتتتتتتتتتتتاالا )وهو هيمة فر ية تاتعة لل نة االقت تتتتتتتتتتتتتا ية ألمريكا الهتينية ومنبقة البحر الكاريبي( على 

اية ال حية على ال عيدين الوطني واءقليمي، مقترح للتعاون اءقليمي يتضمن تدابير لتبوير صناعة الرع
 ا( 75) وك ا تعزيز المبكاا اءقليمية للبحو والتبوير

 إتاحة تكنولوجيات الرعاية الصحية للجميع -باء 

لتلبيتتة احتيتتاجتتاا النلم ال تتتتتتتتتتتتتتحيتتة في البلتتدان النتتاميتتة، يمكن للتعتتاون التتدولي في م تتال البحتتو  -55
ستتين ال تتحة واء  تتاف والتنمية المستتتدامةا ويمكن  ت اصتتة أن يستتهم في تح حاستتما   العلمي أن يلع   ورا  

في ستتياق األمراض التي تنتمتتر تمتتكل غير متناستت  في البلدان النامية، ولكن حيو قد تكون   هاما   إستتهاما  
القتدرة البحييتة محتدو ةا ولتهيمتة اللروف لن تاح الترتيبتاا التعتاو يتة، ينبني لهتا في الستتتتتتتتتتتتتتينتاريو الميتالي أن 

ى إلى تعزيز عهقاا من تتتتتتوة بين األطراف المتعاو ة من خهل المتتتتتتراكاا الرامية إلى تحقيق هدف تستتتتتتع
ا ومن جهة أخرى، قد تستتتتتتتتعى ( 76) ممتتتتتتتتترز، تما في ذل، إمكا ية الملكية الممتتتتتتتتتركة لحقوق الملكية الوكرية

المن تتتتتتتف لحقوق الترتيباا التعاو ية إلى إصتتتتتتتدار تراخيا )إما تالدف  أو من  و  ( من أجل االستتتتتتتت دام 
الملكية الوكريةا وكبديل ل ل،، يمكن إصتتتتتتتتتتتتتدار تنا ل عن حواجز حق الملكية الوكرية أو إتاحة الوصتتتتتتتتتتتتتول 

ا ويمكن  19-الموتوح للتعاون العلمي لتحقيق  تائج محد ة تهدف إلى رف  تحدياا صتتتتتتتتتتحية من قبيل كوفيد
 وكرية ألغراض التعاون العلميااست دام عد  من النهلج لضمان االست دام المن ف لحقوق الملكية ال

 الوصول على المناف  وتقاسمها    

إن الوصتتتول إلى المناف  وتقاستتتمها يرفط الوصتتتول إلى الموار  الورا ية والمعارف التقليدية بتقاستتتم  -56
المنتاف  النقتديتة وغير النقتديتة، التي قتد تمتتتتتتتتتتتتتتمتل الملكيتة الممتتتتتتتتتتتتتتتركتة لحقوق الملكيتة الوكريتةا فتالنلتام التدولي 

  (78)وفروتوكول  اغويا ( 77) علق تالوصتتتتتتول إلى المناف  وتقاستتتتتتمها تحد ا وتنلم  اتواقية التنوض البيولوجيالمت 
__________ 

(73) https://tii.unido.org/news/go-global-biopharma-business-forum-high-tech-companiesا 
-https://unctad.org/system/files/non-official-document/CSTD_2020مستاهمة كوفا، متاحة على الراتط التاليا   (74)

21_c04_HB_Cuba_es.pdfا 
 /https://unctad.org/systemمستتتتاهمة الل نة االقت تتتتا ية ألمريكا الهتينية ومنبقة البحر الكاريبي متاحة على الراتط التاليا   (75)

files/non-official-document/CSTD_2020-21_c05_H_ECLAC_en.pdfا 
(76) UNCTAD, 2014, The Convention on Biological Diversity and the Nagoya Protocol: Intellectual 

Property Implications, UNCTAD/DIAE/PCB/2014/3, Genevaا 
الوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى الموار  ال ينيتة، متتاحتة على الراتط  - 15، المتا ة اتوتاقيتة التنوض البيولوجي،  1992بر تامج األمم المتحتدة للبيمتة،  (77)

 اhttps://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-15ا التالي
، بروتوكول  اغويا تمتتتت ن الح تتتتول على الموار  ال ينية والتقاستتتتم العا ل والمن تتتتف للمناف  2011أما ة اتواقية التنوض البيولوجي،   (78)

 /https://www.cbd.int/abs/docستتتتتتتتتتتتتتت تدامهتا، الملحق تتاتوتاقيتة التنوض البيولوجي، متتاح على الراتط التتاليا النتااتتتتتتتتتتتتتتمتة عن ا

protocol/nagoya-protocol-en.pdfا 

https://tii.unido.org/news/go-global-biopharma-business-forum-high-tech-companies
https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-15
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
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لرمم المتحدة، بهدف تعزيز التعاون المويد لل مي  م  ال هاا التي توفر الموار  ال ينية والتي تستتتتتعى إلى 
ل تيدال يةا وفالنستبة للبلدان النامية، إ تاد وتستويق المنت اا الضترورية لرفاا اء ستان ميل المستتحضتراا ا

يمكن لهت ا اآلليتة أن تكون مويتدة إلى حتد كبير في تستتتتتتتتتتتتتت ير  قتل التكنولوجيتا والتدرايتة التقنيتة للت تتتتتتتتتتتتتتتد  
 لرمراض المهملة والنهوض تالتنمية المستدامةا

اسم، ولكن وقد اعتلمدا عدة  ماذد لحقوق الملكية الوكرية في الح ول على المناف  واتواقاا التق -57
األمر األكير اتيوعا  هو وجو  اتركاا لها الملكية الوكرية الح تريةا فعلى ستبيل الميال، في إطار المتراكة 

(، و ائرة الحياة البرية الكينية، والمركز الدولي لوستتتتتتتتتتيولوجيا وإيكولوجيا Diversaبين اتتتتتتتتتتركة ا يورستتتتتتتتتتام )
لوكرية على أ  منت اا تبورها، اتتتتريبة أن الحمتتتتراا في كينيا، تحتوف اتتتتركة ا يورستتتتام تحقوق الملكية ا

يكون لدى المركز الدولي لوستتتيولوجيا وإيكولوجيا الحمتتتراا و ائرة الحياة البرية الكينية خيار الح تتتول على 
ترخيا معوي من اءتاواا يستتتتتتتتتتتتتتم  لهمتا تالبحتو والتبوير واالستتتتتتتتتتتتتتتوتا ة بوجوا أخرى من أ  منت تاا أو 

ر من الموا  المور ة  ا( 79) نمن الوالية القضائية لكينيا اختراعاا تبوَّ

غير أن التحدياا وأوج  الق تتتتتتتتتتور الم تلوة التي تحيط تالوصتتتتتتتتتتول إلى المناف  و هج تقاستتتتتتتتتتمها  -58
أصتتتتتتتتتتتبحت معروفة في الستتتتتتتتتتتنواا األخيرة، تما في ذل، أن البحول الت ارية وغير الت ارية كلتيهما تتبل  

للح ول على الت اري ، وك ا ح يقة أن توقي  اتواقاا الح ول استيماراا كبيرة من الوقت والمال والقدرة  
على المناف  وتقاستتتتتتتمها في بلدان تنبو  فيها الممارستتتتتتتاا القا و ية واء ارية على تحدياا أكبر مما يمكن  
توقع  في ستتتتتياقاا أخرىا وينبني أن تكون األطراف الرايبة في تقاستتتتتم الملكية الوكرية الناجمة عن عملية 

حة مستتتعدة الستتتيمار مالي كبير من أجل تقاستتم م اطر الومتتل، لكن ه ا االستتتيماراا كييرا  ما تبوير  اج
ا ولعل إحدى اءمكا ياا لمواجهة ه ا الع بة توفير ( 80) تت او  قدرة العديد من المؤسساا المقدمة لل دماا

تهيمتتة بيمتتة مواتيتتة للبحتتو  التمويتتل العتتام من الوكتتاالا الوطنيتتة والتتدوليتتة لتوجيهتت   حو ال هو  الراميتتة إلى
من خهل ِمَن  البحول واءعتتا تتاا المقتتدمتتة  متتاليتتا   العلمي في البلتتدان النتتاميتتةا ويمكن أن يوفر ذلتت،  عمتتا  

للمتتتتراكاا العلمية الدوليةا وتواج  تعض البلدان النامية أيضتتتتا  قيو ا  في القدراا المؤستتتتستتتتية وحماية حقوق 
تحدياا أخرىا وه ا أمر ييير ممتتتتتتتتاكل خاصتتتتتتتتة،  لرا  ألن حقوق  الملكية الوكرية، وهو ما يمكن أن يبرح

الملكية الوكرية تنحو عموما  إلى أن تلعَبى مكا ة تار ة كآلية لتقاستتتتتتتتتتتم المناف  في اتواقاا الح تتتتتتتتتتتول على 
المناف  وتقاستتتتتتتتتتتتتمها، عهوة على المكاستتتتتتتتتتتتت  األكير واقعية في كيير من األحيان المتميلة في بناء القدراا 

 ا  ( 81) لتكنولوجية المحليةالعلمية وا

 ستتتتتياستتتتتاتيا    و مة مستتتتت لة أخرى هي أن الح تتتتتول على المناف  وتقاستتتتتمها، وإن كان قد أتاح حوارا   -59
تمتتتتتتتت ن األخهقياا واء  تتتتتتتتاف في م ال البحول وملكية الموار  ال ينية والمعارف التقليدية والتحكم   وليا  

للتوستتت  في المستتتائل   إنتتتا يا   ن المستتتائل، فزن هناز  باقا  فيها وفناء القدراا و قل التكنولوجيا وغير ذل، م
ا فعلى ستتتتتبيل الميال، وحدها األطراف في المتعلقة تاء  تتتتتاف في م ال العلوم والتكنولوجيا األوستتتتت   باقا  

عن  اتواقية التنوض البيولوجي تت   قراراا تم ن ممارساا البحو العلمي التي يمكن أن تكون لها   ار تعيدا  
 ا( 82) تنوض البيولوجيم ال ال

__________ 

(79) Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2008, Access and Benefit-Sharing in 

Practice: Trends in Partnerships Across Sectors, Montreal, Technical Series No. 38ا 
(80) Weiss C and Eisner T, 1998, Partnerships for value added through bioprospecting, Technology in 

Society, 20:481–498ا 
 ا 2008أما ة اتواقية التنوض البيولوجي،  (81)

(82) Laird S, Wynberg R, Rourke M, Humphries F, Ruiz Muller M and Lawson C, 2020, Rethinking the 

expansion of access and benefits sharing, Science, 367(6483):1200–1202 ا 
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 م م  البراءاا  

م م  البراءاا هو اتواق بين ا نين أو أكير من أصتتتتتتحاب البراءاا لضتتتتتتم أو ت مي  تكنولوجياتهم  -60
ال اصتتتتتة واستتتتتت تتتتتدار ترخيا لها كحزمة واحدة، إما من جا   م موعة المالكين أو كيان منو تتتتتل ينمتتتتت  

البراءاا أن ت لق بيمة تتستتتم تحرية العمل للتكنولوجياا ذاا ا ويمكن لم معاا  ( 83) ل ل، النرض  خ تتتي تتتا  
ال تلة، مدم ة  في حزمة واحدة، تحيو تتي  ألعضتاء الم م  والمرخا لهم فرصتة االستتوا ة من م موعة 
التكنولوجياا المدرجة في الم م ، وذل، ل ل  منت اا جديدة إلى األستتتتتواق، وفالتالي تيستتتتتير المنافستتتتتة في 

أن يكون   ت  وست  إجراء المزيد من البحو والتبوير، من أجل تيستير االبتكارا ويرج  كييرا  الستوق، وفي الوق
ت مي  البراءاا ذا أهمية عندما تكون البراءاا المتداخلة )والمتكاملة في كيير من األحيان( تعمل في المكان 

ال، كما هو الحال  وستتتتتتتتت ا وفي الحالة التي يو ض فيها عد  من المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتاا طلباا براءاا في  وس الم 
تالنستتتتتبة للتستتتتتلستتتتل ال يني لويرو  كورو ا المستتتتتب  لمته مة االلتهاب الرئو  الحا  الوخيم، يرج  أن يؤ   

على تبوير منت اا ميل لقاحاا مكافحة   ذل، إلى توتيت حقوق الملكية الوكرية، وهو ما قد يؤ ر بدورا ستتلبا  
براءاا من أجل الح تتتتتتول على ترخيا على أستتتتتتا  ا وقد يؤ    مج ه ا البراءاا في م م   ( 84) المرض

 غير ح ر  إلى االلتواف على ه ا المماكل ويوضي تالتالي إلى فوائد لل حة العامةا

وقد أ متتتت ا في اآلو ة األخيرة منلماا  ولية ومنلماا غير رفحية اتتتتتى، ميل منلمة ال تتتتحة  -61
ءاا من أجتل تيستتتتتتتتتتتتتتير الوصتتتتتتتتتتتتتتول إلى الملكيتة العتالميتة وم م  براءاا اختراض األ ويتة،  ليتاا لت مي  البرا

ا وم  ذلتت،، هنتتاز خبر من أن تكون م معتتاا 19-الوكريتتة والمعتتارف والبيتتا تتاا  يمتتا يت تتتتتتتتتتتتتتتل تكوفيتتد
البراءاا منا ية للمنافستتة )إذا كا ت تمتت   التواطؤ وتحمي البراءاا الضتتعيوة(، ومناهضتتة االبتكار )إذا لم 

ا ومن المهم أيضتتتتتتتا  تستتتتتتتليط ( 85) ة اء ارة وغير كا ية الموار (تمتتتتتتتمل جمي  البراءاا اله مة أو كا ت ستتتتتتتيم 
الضتتتتتوء على التعقيداا الهيكلية والقا و ية المحيبة تم معاا البراءاا، كما اتضتتتتت  خهل تومتتتتتي مته مة 
االلتهاب الرئو  الحا  الوخيم في أوائل القرن الحا   والعمتتتتتتتتتتتترينا وكان الباحيون قد اتوقوا في البداية على 

براءاتهم للمستتتتتتاعدة في العيور على لقاحاا وعهجاا نتتتتتتد مته مة االلتهاب الرئو  الحا  الوخيم، ت مي  
َمنة لت مي  البراءااا   ولكن المواوناا تم ن التواصيل طالت لدرجة أ   جرى احتواء ال ائحة قبل أ  رس 

 التعهداا المتعلقة تحقوق الملكية الوكرية   

تتي  حقوق الملكية الوكرية على  باق واستتتتتتتتتتتت  من أجل الت تتتتتتتتتتتتد  يمكن للتعهداا البو ية أن  -62
أل ماا ال تتتتتتحة العامة العاجلة أن تتنل  على الع باا اء ارية والقا و ية التي تواجهها الترتيباا القا و ية  

ا  (86) أكبر من من  الحكوماا ترخي تتتاا إجبارية ، ميل م معاا البراءاا، وأن تحقق قبوال  األكير تو تتتيه  
الحكوماا وأصتتتتتتتتتتتتحاب حقوق الملكية الوكرية في جمي  أ حاء العالم كليهما إلى البحو  19-ف  كوفيدوقد  

عن ستتتتتتتتتتبل لزيا ة توافر حقوق الملكية الوكرية اله مة لمكافحة ه ا ال ائحةا و مة مياالن لمنلماا منور ة 
( )أجهزة Medtronicهمتا ميتدترو يت، ) 19-تعهتدا بتقتديم براءاا لمنت تاا محتد ة تتعلق تمكتافحتة كوفيتد

__________ 

(83) Krattiger A and Kowalski S, 2007, Facilitating assembly of and access to intellectual property: 

focus on patent pools and a review of other mechanisms, in Anatole Krattiger et al. (eds.), 

Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best 

Practice, MIHR, Oxford, United Kingdom, and PIPRA, Davis, California, United States of 

America: 131–144ا 
(84) Simon et al., 2005, Managing severe acute respiratory syndrome (SARS) intellectual property 

rights: the possible role of patent pooling, Bulletin of the World Health Organization, 83:701–710ا 
(85) Nicol D and Nielson J, 2010, Opening the dam: patent pools, innovation and access to essential 

medicines, in Thomas Pogge et al. (eds.), Incentives for Global Public Health: Patent Law and 

Access to Essential Medicines, Cambridge University Press: 235–262ا 
(86) Contreras JL, Eisen M, Ganz A, Lemley M, Molloy J, Peters DM and Tietze F, 2020, Pledging 

intellectual property for COVID-19, Nature Biotechnology, 38:1146–1150ا 
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( )عهجتاا(ا وهت ا التعهتداا والتراخيا المرتببتة بهتا ال رجعتة فيهتا متى تم AbbVieتهويتة( وا تويم )
تموج  ستتتتتتتتتوابق قضتتتتتتتتتائية معترف بها في الوالياا القضتتتتتتتتتائية في جمي  أ حاء  منحها وقابلة لإل واذ قا و ا  

من التعهداا المتعلقة تالتكنولوجياا الممتتمولة  ا غير أ   من المهم تستتليط الضتتوء على أن العديد( 87) العالم
ببراءاا قد تممل م موعة محدو ة من المنت اا و باق است دامها ومدتهاا فعلى سبيل الميال، قد تقت ر 

 وفترة ق يرة تعدهاا  19-وفقط ما  امت جائحة كوفيد على أجهزة التهوية األساسية جدا  

 تعزيز التعاون المتعدد األطرا  -جيم 

في تمتتتتتتتتتتتكيل المعايير واألطر العالمية  هاما   تلع  األمم المتحدة ووكاالتها المت  تتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتة  ورا   -63
المتعلقة تاالبتكاراا ال تحيةا وقد ي تعِ   فر  وفرة المعلوماا ال تحية المحتمل عدم  قتها على اء تر ت 

ا وفي ه ا الستياق، من المهم أن ( 88) ح تول الم تمعاا على إراتا اا جديرة تاليقة ومعتبرة تمت ن ال ائحة
لموتتانتتتتتتتتتتتتتتها بين الم تتاطر والمكتتافتتآا التي ينبو  عليهتتا التت كتتاء يكون للم تم  التتدولي فهم أفضتتتتتتتتتتتتتتتل ل

االصتتتتتتتبناعي في الب ، وتحرير ال يناا وغيرها من االبتكاراا ال تتتتتتتحية ال ديدة والنااتتتتتتتمة، ومواصتتتتتتتلة 
المناقمتتتاا تمتتت ن األطر المعيارية المناستتتبة لتوجي  تبويرها واستتتت دامهاا وتعمل عدة كيا اا تمتتتكل فاعل 

لمتعد  األطراف في م ال العلم والتكنولوجيا واالبتكار وال تتتتتتتتتحة، وهو م ال حاستتتتتتتتتم على تعزيز التعاون ا
للممتتتتتتاعاا العالمية وال اتتتتتت،ا وتعد الدول األعضتتتتتتاء في الل نة االقت تتتتتتا ية واالجتما ية آلستتتتتتيا والمحيط 

وهي منبر حكومي  ولي يت   من   -  ، ول نة استتتتت دام الوضتتتتاء ال ارجي في األغراض الستتتتلمية( 89) الها ،
والدول األعضتتتاء في الل نة المعنية بتستتت ير العلم والتكنولوجيا  -  مكت  اتتتؤون الوضتتتاء ال ارجي أما ة ل 
 ألغراض التنمية كلها أميلة على ه اا

اقتراحتتات مقتتدمتتة إلى التتدول األعجتتتتتتتتتتاء واللجنتتة المعنيتتة بتستتتتتتتتتخير العلم   -خامساا  
 ة والعشرينوالتكنولوجيا ألغراض التنمية للنظر فيها في دورتها الرابع

يتبلتت  التببيق الوعتتال أل واا العلم والتكنولوجيتتا واالبتكتتار الرائتتدة أو الراستتتتتتتتتتتتت تتة في م تتال الرعتتايتة   - 64
ال تتحية قدراا وطنية لهبتكار في م ال الرعاية ال تتحيةا وتمتتمل الم االا الرئيستتية التي تتعين مراعاتها في  

البمر ، والبنية التحتية، و عم تسويق البحو والتبوير،  السياساا العامة االستيماراا في البحول، ورأ  المال  
يمتتتتتتتتتتمل الحكومة ت ستتتتتتتتتترها ومتعد  القباعااا وتتبل  ال تتتتتتتتتتحة العالمية إقامة اتتتتتتتتتتراكاا عالمية لدعم    و ه ا  

اءجراءاا الوطنية وال هو  الدولية في م ال مكافحة األمراضا وتمتتتتتتتتتتتتتمل الم االا ذاا األولوية التي ينبني  
لنلم اءيكولوجية الوطنية لهبتكار، وتحستتين إمكا ية الوصتتول إلى االبتكاراا ال تتحية، وفناء  النلر فيها  عم ا 

 وتعزيز منابر متعد ة األطراف ومتعد ة أصحاب الم لحة للتعاون وتبا ل المعارف وون  المعاييرا 

 ورفما تو  الدول األعضاء النلر في االقتراحاا التاليةا -65

ي م تال ال تتتتتتتتتتتتتتحتة عن طريق االستتتتتتتتتتتتتتتيمتار في البنيتاا التحتيتة تعزيز  لم االبتكتار ف )أ( 
والمؤستتتتتتستتتتتتاا ورأ  المال البمتتتتتتر  وجعل  لم االبتكار جزءا  ال يت زأ من بناء استتتتتتتراتي ياا أفضتتتتتتل على 

 المدى البويل؛

__________ 

(87) Contreras JL, Jacob M (eds.), 2017, Patent Pledges: Global Perspectives on Patent Law’s Private 

Ordering Frontier, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, United Kingdomا 
(88) https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52052/Factsheet-infodemic_eng.pdf?sequence=14ا 
 /https://unctad.org/systemمستتاهمة الل نة االقت تتا ية ألمريكا الهتينية ومنبقة البحر الكاريبي )متاحة على الراتط التاليا   (89)

files/non-official-document/CSTD_2020-21_c08_H_ESCAP_en.pdfا) 



E/CN.16/2021/2 

GE.21-03048 20 

تقديم الدعم للمتتتتتتتتركاا ومؤستتتتتتتتستتتتتتتتاا البحو والتبوير في تحويل البحو والتبوير إلى  )ب( 
 ية وفي تسويق ه ا المنت اا وال دماا؛منت اا وخدماا للرعاية ال ح

تمتت ي  اتباض  هج يمتتمل الحكومة ت ستترها ومتعد  القباعاا لضتتمان اتستتاق ستتياستتاا  )د( 
 العلم والتكنولوجيا واالبتكار م  األولوياا وخبط التنمية ال حية الوطنية؛

مل النلر في اتباض  هج أوستتتتتتت   باقا  إ اء ستتتتتتتياستتتتتتتة االبتكار في م ال ال تتتتتتتحة، يمتتتتتتت  ) ( 
االقت تتتتا ية، وتدفقاا المعارف ) يما بين المؤستتتتستتتتاا الرستتتتمية وغير الرستتتتمية  -ال  تتتتائا االجتما ية  

 على سبيل الميال(، والرواتط والقدراا؛

 عم وتعزيز  لم المعلومتتتاا ال تتتتتتتتتتتتتتحيتتتة من أجتتتل تبتتتا ل المعتتتارف  اختتتل الحكومتتتة  )ه( 
 وقباعاا أخرى وعلى  باقها؛

للتت هت  تتدمج العلم والتكنولوجيتا واالبتكتار وتكنولوجيتا المعلومتاا ونتتتتتتتتتتتتتت  أطر وطنيتة  )و( 
واالت تتتتتتتاالا ك زء من ال هو  المب ولة للت تتتتتتتد  لحاالا البوار، ال تتتتتتتحية، وك ل،  لم اء  ار المبكر 

 للكمف عن حاالا البوار، ال حيةا

 ورفما يو  الم تم  الدولي النلر في االقتراحاا التاليةا -66

لبلدان في تبوير  لام إيكولوجي وطني لهبتكار ال تتتتتتتتتتتتتتحي، تما في ذل،  عم جهو  ا )أ( 
 بناء قدراا وطنية في م ال التكنولوجياا الرقمية للرعاية ال حية؛

 العمل من أجل الوصول المن ف إلى المعرفة العلمية والتكنولوجياا؛ )ب( 

االبتكار في م ال الرعاية مواصتتتتلة تمتتتتكيل المتتتتبكاا العلمية والبحو والتبوير من أجل   )د(  
 ال حية، تما في ذل، من خهل  عم مماركة البلدان النامية في ابكاا البحول ال حية اءقليمية والعالمية؛ 

تعزيز التعتتاون بين المتتتتتتتتتتتتتتمتتال وال نوب، والتعتتاون  يمتتا بين بلتتدان ال نوب، والتعتتاون   ) ( 
غراض ال تتحة من خهل برامج البحول الممتتتركة اليه ي في م ال تستت ير العلم والتكنولوجيا واالبتكار أل

 وإي ا  معارف وتكنولوجياا جديدة لتلبية االحتياجاا المحلية؛

ونتتتتت  إطار عمل للبحو والتبوير التعاو ي من جا   اتتتتتتى األخ تتتتتائيين في الب   )ه( 
تتتتاألمراض  البيبر  والبتتت  والزراعتتتة والعلوم الببيعيتتتة وعلوم المعلوميتتتاا والعلوم االجتمتتتا يتتتة والتي يف

 الحيوا ية، وذل، من أجل كمف حاالا البوار، ال حية العالميةا

 وتلم َّ  الل نة على ات اذ اءجراءاا التاليةا -67

 عم التعاون بين أصتتتتتتتتتحاب الم تتتتتتتتتلحة المتعد ين، تما في ذل، التعاون بين المتتتتتتتتتمال  )أ( 
ل تعلم الستتتتتتتتياستتتتتتتتاا وفناء القدراا في وال نوب والتعاون  يما بين بلدان ال نوب والتعاون اليه ي، في م ا

 م ال البحو والتبوير التكنولوجي؛

تقاستتتتم أفضتتتتل الممارستتتتاا والدرو  المستتتتتوا ة تمتتتت ن صتتتتوغ ستتتتياستتتتاا واستتتتتراتي ياا  )ب( 
تستتتتتتتتتتتتتت ير العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض االبتكار في م ال الرعاية ال تتتتتتتتتتتتتتحية، واستتتتتتتتتتتتتتت دام العلوم 

 التببيقاا المت لة تال حةاوالتكنولوجياا والبيا اا في 

    


	استخدام العلم والتكنولوجيا والابتكار لسد الفجوة بشأن هدف التنمية المستدامة 3، الصحة الجيدة والرفاه*
	تقرير الأمين العام

	مقدمة
	أولاً- تطبيقات العلم والتكنولوجيا والابتكار في مجال الرعاية الصحية
	ثانياً- الرعاية الصحية الرقمية
	ألف- الحلول الرقمية للرعاية الصحية الأولية
	باء- الاعتبارات السياساتية الحاسمة في مجال الصحة الرقمية

	ثالثاً- تعزيز القدرات الوطنية على الابتكار في مجال الصحة
	ألف- التحديات العامة في النظم الإيكولوجية للابتكار في مجال الرعاية الصحية في البلدان النامية
	باء- بناء قاعدة العلوم والمواهب من أجل الابتكار في مجال الرعاية الصحية
	جيم- تسويق البحث والتطوير باعتبارهما منتجات وخدمات للرعاية الصحية
	دال- تعزيز نهج شامل للحكومة بأسرها ومتعدد القطاعات

	رابعاً- تعبئة العمل الدولي في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل الصحة
	ألف- دعم النظم الإيكولوجية الوطنية للابتكار الصحي
	توسيع إمكانية الحصول على الصحة الرقمية
	تشكيل الشبكات العلمية والبحث والتطوير من أجل الابتكار في مجال الرعاية الصحية
	بناء القدرات الابتكارية للرعاية الصحية
	تعزيز الابتكار في صناعات الرعاية الصحية

	باء- إتاحة تكنولوجيات الرعاية الصحية للجميع
	الوصول على المنافع وتقاسمها
	مجمع البراءات
	التعهدات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

	جيم- تعزيز التعاون المتعدد الأطراف

	خامساً- اقتراحات مقدمة إلى الدول الأعضاء واللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية للنظر فيها في دورتها الرابعة والعشرين

