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مل تكـن معرفتنـا العلميـة يف املايض قـد وصلت إىل هذه املرحلـة املتقدمة واالبتـكار ،ومـن ثـ َّم زيادة فرص الحصـول عىل العقاقير ،واألدوية الطبية،
مـن الدقـة املتناهيـة ،والقـدرة الهائلـة على علاج جميـع أنـواع األمـراض واللقاحـات ،وتقنيات التشـخيص ،واألجهـزة الطبية.
بكفـاءة شـديدة؛ حيـث اكتُ ِشـف العديـد مـن مصـادر األمـراض السـارية
وغير السـارية ،وبالتـايل شـهدنا تحسـ ًنا كبي ًرا يف ُسـ ُبل الوقاية منهـا؛ ومنها واسـتنا ًدا إىل املبـادرات اإليجابيـة التـي ُدشِّ ـنت بالتعـاون مع الشركاء من
طـرق مكافحـة البكرتيـا والفريوسـات والطفيليـات .وقـد بـدأت أجيـال القطاعين العـام والخـاص طـوال العقـود املاضيـة ،واعرتافًـا منـا بأهميـة
جديـدة مـن األدويـة الطبيـة و ُمركَّباتهـا ت ُسـتخ َدم يف علاج املـرىض الذين الحـد مـن تاثير القواعـد التجاريـة والتزامـات الصحـة العامـة (متا ًمـا كما
ُوصـف منـذ عـدة سـنوات بأنهـا أمـراض قاتلـة .ومـن هـو الحـال ملنظمـة التجـارة العامليـة عندمـا تب َّنـت االتفاقيـة املتعلقـة
كانـت أمراضهـم ت َ
ناحيـة اخـرى  ،يسـهم التطـور يف مجـال األجهـزة و املعـدات الطبيـة ،بالجوانـب التجاريـة لحقـوق امللكيـة الفكريـة (اتفاقيـة الرتبـس) وإعالن
والقـدرة على مـزج املواد الجديـدة ،واالسـتعانة بالتقنيـة امليكروية -حتى الدوحـة) ،وإدراكًا لضرورة إيجـاد اتسـاق ومسـاءلة على الصعيديـن
تقنيـة الجزيئـات متناهيـة الصغـر (تقنيـة النانـو) وعلـوم الحاسـب اآليل -الوطنـي والـدويل يف سـبيل تحقيق أهـداف الصحة العامـة؛ نأمل أن نكون
محـل الوظائـف قـد أسـهمنا يف خلـق مزيـد مـن التغيرات اإليجابيـة يف مجـال االبتـكار
يف زيـادة سلامة عمليـات التدخـل؛ و الحلـول وأيضً ـا َّ
الطبيعيـة .كذلـك ،يُسـهم التقـدم يف مجـال األبحـاث األساسـية يف تدعيـم والحصـول علىالتقنيـات الصحيـة املتقدمـة.
مرحلـة اسـتثنائية مـن تطـور األدويـة ،واللقاحـات ،وتقنيـات التشـخيص،
ضمـت اللجنة رفيعة املسـتوى مجموعـة متنوعة من الخبرات املتخصصة
واألجهـزة الطبيـة.
مـن ذوي الخلفيـات والخبرات العمليـة املتنوعـة ،الذيـن ينتمـون إىل
ولكـن إىل اآلن ،مثـة الكثري من األفراد واملجتمعـات الذين ال يزالون بحاجة مناطـق جغرافيـة مختلفـة .وجرت املناقشـات بني أعضائها يف ج ٍّو يسـوده
وسـ ُبل العالج والتأهيل التي تسـهم يف تحسين االحترام املتبـادل ،مـع إميـان كل فـرد بـأن املجتمـع العاملي بأكملـه -وكل
إىل طـرق الوقايـة الفاعلـةُ ،
جـودة الحيـاة ،وإنقـاذ األرواح؛ ولكن ليس بوسـعهم الحصـول عليها .ففي عضـو بيننـا -يتحمـل قـد ًرا مـن املسـؤولية يف هـذا الشـأن .ونؤمـن كذلك
ناص منـه .حتى إن
بعـض الحـاالت ،يعيـش السـكان يف تلـك البيئـات غير الصحيـة ،ويبقـون بأنـه ميكننـا أن نحقـق األفضـل ،وهو أمـر
حتمـي ،ال َم َ
ٌّ
ُمع َّرضين ملخاطـر اإلصابـة باألمـراض او عدم التعايف بصـورة يومية .و عىل مل يكـن هنـاك اجماع تـام بين أعضـاء اللجنة رفيعة املسـتوى على جميع
الجانـب اآلخـر ،ال يتلقـون الخدمـات الصحيـة ،أو بالـكاد يحصلـون على املحـاور التـي وردت يف التقريـر ،فإنـه كان هنـاك اتفـاق يف الـرؤى إىل َح ٍّد
خدمـات صحيـة رديئـة و غير منظمـة ال تقـدم لهـم مـا يحتاجـون إليـه .كبير بشـأن غالبيـة تلك املحـاور .ومل يكـن أعضـاء اللجنة رفيعة املسـتوى
ويف الحـاالت األخـرى ،مل تشـهد اللقاحـات ،وتقنيات التشـخيص ،والعقاقري مبعـزل عـن اآلخريـن يف جهودهـم ومسـاعيهم؛ فقـد سـاهمت العمليـة
الطبيـة تطـو ًرا للتغلـب على األمـراض التـي يعانـون منهـا؛ فيواجـه الكثري التشـاورية واسـعة النطـاق يف ُمداوالتِنـا ومناقشـاتنا ،وأسـهمت يف إثرائها؛
منهـم ارتفـاع األسـعار ،سـواء هـؤالء الذين يتلقـون الخدمات نظير تكلفة وكان مـن أمثلتهـا االسـتجابة الكرميـة لنـداء جامهريي مفتوح للمسـاهمة
يتحملونهـا مـن أموالهـم الخاصـة ،أو عـن طريـق األنظمـة الصحيـة التـي بعـدد مـن املقرتحـات بلغـت  182مقرت ًحـا ،متيَّـز الكثير منهـا بالجـودة
تواجـه مخاطر ترشـيد ُسـبُل العلاج .وباتت عوامـل توفر الـدواء ،والقدرة العاليـة .كذلـكُ ،ع ِقـدت جلسـات االسـتامع والحـوار العامليـة يف كل مـن
على سـداد تكلفتـه املاليـة ،وتكيفه مع بيئـات معينة وفئات املرىض سـب ًبا لنـدن وجوهانسبرج يف شـهر مـارس عـام 2016؛ بهـدف دراسـة و فحـص
السـكان يف شـتى املقرتحـات ،وتضمين اآلراء واملسـاهامت املقدمـة مـن مختلـف الجهـات
يف حـدوث إشـكالية يف العديـد مـن املناطق ،ولكثري من ُّ
بقـاع العـامل .ويف الوقـت نفسـه ،تَظ َهـر بـوادر تهديـدات جديـدة -أمراض واملجتمعـات املعنيـة .كما وقدمت مجموعة الخرباء االستشـارية ،برئاسـة
دعما كبي ًرا للجنـة رفيعـة املسـتوى؛ إذ
جديـدة وأمـراض ُمقاوِمـة للعقاقري -تتطلـب أن تتضافر الجهود يف سـبيل سـعادة القـايض /مايـكل كيريبً ،
إيجـاد حلـول عامليـة لهـا على وجـه الرسعـة .ويف إيجـاز ،نحـن نشـهد جمعـت هذه املجموعـة املعارف والخربات الكبرية التـي متتلكها مجموعة
اليـوم طفـرة هائلـة يف العلـم والتقنيـة الحديثـة ،التـي تهـدف إىل االرتقاء مـن الخرباء مـن املجتمع املدين ،ومجـاالت الصناعة ،واألوسـاط األكادميية،
باألدويـة ومسـتوى الرعايـة الصحية من ناحيـة .ويف املقابـل ،مثة تحديات وكذلـك أجهـزة األمم املتحدة ،واملنظمات متعددة األطـراف .ويو ُّد أعضاء
هائلـة متخَّضـت عـن الفجـوات والعجـز يف التغلـب على أعبـاء األمـراض اللجنـة رفيعـة املسـتوى توجيـه خالـص الشـكر واالمتنـان لجميـع الذيـن
واألمـراض الناشـئة يف العديـد مـن البلـدان واملجتمعات .واسـتجاب ًة لذلك ،أسـهموا يف إعـداد هـذا التقريـر؛ تقديًـرا م َّنـا ،واعرتافًـا بجهودهـم يف إثراء
أعلـن األمين العـام لهيئـة األمـم املتحدة ،السـيد /بـان يك مون ،يف التاسـع مناقشـاتنا ومداوالتنـا ،وتعزيـز التوصيـات التـي توصلنـا إليها.
عشر مـن شـهر نوفمرب عـام  ،2015عـن تشـكيل اللجنة رفيعة املسـتوى،
توصلنا إليها إىل إجراءات راسـخة وقابلة
املعنيـة باالبتـكار والحصـول علىـت التقنيـات الصحيـة املتقدمـة (ويُشـار كذلـك ،اسـتندت التوصيات التـي َّ
إليهـا بلفـظ «اللجنة رفيعة املسـتوى») .ويف تحديـد االختصاصات املنوطة للتنفيـذ قـدر اإلمـكان .وختا ًمـا ،نتمنـى أن يقـدم هـذا التقريـر مرج ًعـا
بهـذه اللجنـة ،طالبنـا األمني العـام «مبراجعة وتقييم املقرتحـات ،والتوصية مفيـ ًدا ودليلاً دامغًـا لجميـع الجهـات املعنيـة ،والحكومـات ،وصانعـي
بالحلـول؛ ملعالجـة أوجـه عدم االتسـاق يف السياسـات بني الحقـوق امل ُ َّربرة السياسـات ،وقـادة األعمال ،وممثلي املنظمات الدوليـة ،وكـذا منظمات
للمخرتعين والقانون الدويل لحقوق اإلنسـان ،والقواعـد التجارية ،والصحة املجتمـع املـدين؛ يف سـبيل تعزيـز التوجـه نحـو تحسين الصحـة والعيـش
العامـة يف مجـال التقنيـات الصحية املتقدمة» .ومتاشـ ًيا مـع أهداف الدول الكريـم لجميـع األفـراد.
األعضـاء يف هيئـة األمـم املتحـدة ،وكما هـو منصـوص عليهـا يف جـدول
أعمال التنميـة املسـتدامة لعـام  ،2030ال سـيام مـا يتعلق بدعـم تحقيق روث دريسفوس (الرئيس امل ُشارِك)
ـص عىل «ضامن
الهـدف الثالـث من أهـداف التنميـة املسـتدامة ،الذي ي ُن ُّ
الحيـاة الصحيـة والعيش الكريـم لجميع األفراد من كافـة األعامر» نالحظ
أن نطـاق اختصاصات اللجنة رفيعة املسـتوى اتَّسـم بأنـه طَ ُموح ومحدود
يف آنٍ واحـد؛ حيـث تُعـ َزى محدوديتـه إىل أننـا مل نُكلَّـف مبهمـة تحليـل
جميـع األسـباب التـي أ َّدت إىل عـدم توفرالتقنيـات الصحيـة املتقدمـة ،أو فيستوس جونتيباين موجاي (الرئيس امل ُشارِك)
القـدرة على تحمـل تكلفتهـا؛ وإن كنـا دامئًا على دراية ومعرفـة بكثري من
االلتزامـات التـي مل يتـ َّم الوفـاء بهـا فيام يتعلـق بالحق يف الصحـة .كذلك،
تتَّ ِسـم تلـك االختصاصات أيضً ا بأنها طَ ُموحة؛ ألننـا ن ِ
َهدف إىل اقرتاح حلول
حقيقيـة مـن شـأنها املسـاعدة عىل االرتقـاء بجوانـب األبحـاث ،والتطوير
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AIDS
AMR
ARV
CAFTA-DR
CESCR
CEWG
CIPIH
DNDi
EID
EML
EPA
FDA
FTA
GAP-AMR
GARD
Global Fund
GPRM
HIV
ICESCR
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ICTSD
INN
IP
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MDG
MDR-TB
MPP
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OHCHR
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R&D
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TDR
TPP
TRIPS
UDHR
UNAIDS
UNCTAD
UNDP
UNICEF
UNIDO
V3P
WHO
WIPO
WTO

قانــون بــاي دول ( :)Bayh-Dole Actهــو ترشيــع أمريــي َصــ َد َر
يف عــام  1980إليجــاد سياســة اتحاديــة (فيدراليــة) ُمو َّحــدة ،متنــح
الحــق يف أن تختــار االحتفــاظ مبلكيــة
الجامعــات ومعاهــد األبحــاث
َّ
االخرتاعــات التــي تنشــأ بصــورة كليــة أو جزئيــة مــن التمويــل االتحــادي
(الفيــدرايل)؛ وذلــك عــن طريــق ُس ـ ُبل حاميــة ب ـراءات االخــراع.

(الــدواء املــكاىفء) ألحــد األدويــة  ،وذلــك ملــدة معينــة مــن الوقــت .و
بالتــايل يكــون عــى الــركات املصنعــة لالدويــة الجنيســة التــي ترغــب
بالحصــول عــى املوافقــة التســويقية خــال فــرة حاميــة حرصيــة
البيانــات القيــام بعمــل تجــارب رسيريــة جديــدة الثبــات ســامة و
فعاليــة منتجهــم الجنيــس.

أي فــروس ،أو َم ْصــل دوايئ ،أو مــادة
مســتحرض بيولوجــي :يُ َ
قصــد بــه ُّ
ســامة ،أو مــادة مضــادة للســموم ،أو هرمــون ،أو بروتــن .ويشــمل
ذلــك األجســام املضــادة املتجانســة ،أو املنتجــات املامثلــة املســتخدمة
يف تشــخيص أحــد األمــراض أو إحــدى الحــاالت ،والوقايــة منــه؛ أو
عالجــه أو اإلب ـراء منــه.

عــدم الربــط /الفصــل :هــو مصطلــح يُســتخ َدم لوصــف إحــدى
ألي منــوذج متويــل ابتــكار ،يتَّ ِســم بعــدم الربــط/
الخصائــص الرئيســية ِّ
الفصــل بــن تكاليــف البحــث والتطويــر وأســعار مســتهليك التقنيــات
الصحيــة املتقدمــة .ومــن األمثلــة عــى منــاذج عــدم الربط/الفصــل
املِ َنــح والجوائــز ،والتزامــات الســوق ااملســبقة؛ وغريهــا الكثــر.

الطــب الحيــوي :هــو أحــد مجــاالت العلــم والصناعــة والبحــث التــي
ت ُط ِّبــق العلــوم الطبيعيــة -ال ســيام العلــوم الحيويــة والفســيولوجية
(املتعلقــة بوظائــف األعضــاء) -عــى الطــب الرسيــري؛ بهــدف التوصــل
إىل فهــم أفضــل لعمليــات اإلصابــة باألم ـراض ،وتطويــر طــرق العــاج
للوقايــة مــن األم ـراض والحــاالت امل ُس ـ ِّببة للمــرض ،وعالجهــا.

إعــان الدوحــة بشــأن االتفاقيــة املتعلقــة بالجوانــب التجاريــة
لحقــوق امللكيــة الفكريــة («اتفاقيــة الرتبــس») والصحــة العامــة:
هــو اإلعــان الــذي أصدرتــه منظمــة التجــارة العامليــة حــول اتفاقيــة
الرتبــس و الصحــة العامــة ( ،)2001التــي أكــدت –مــن بــن أمــور
«ي ِكــن ويجــب تفســرها وتنفيذهــا
أخــرى– أن اتفاقيــة الرتبــس ُ
بطريقــة تدعــم حــق الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة
يف حاميــة الصحــة العامــة ،ال ســيام الحـ ُّـق يف تعزيــز الحصــول عــى
األدويــة لجميــع األفــراد».

مســتحرض متجانــس حيو ًّيــا :هــو ُمنتَــج بيولوجــي متجانــس بالقــدر
الــكايف مــن حيــث الجــودة والســامة والفعاليــة مــع أحــد املنتجــات
ــت أنهــا ال
امل ُرخَّصــة بالفعــل وامل ُعت َمــدة مــن الســوق ،والتــي ث َ َب َ
تتضمــن اختالفــات جوهريــة مــن الناحيــة الرسيريــة عــن املنتــج اطالــة امــد حاميــة بــراءة االخــراع  :Evergreeningهــو تعبــر
يُســتخ َدم لوصــف إســراتيجيات تتعلــق بــراءات االخــراع أو التســويق
الحيــوي األصــي.
 ،التــي تهــدف إىل اطالــة ا َمــ ِّد فــرة حاميــة بــراءة االخــراع أو مــدة
قصــد بهــا اســتخدام العمليــات والكائنــات والنظــم رسيــان حرصيــة الســوق ،والتــي تُ َع ـ ُّد غــر ُم ـ َّررة ،ومــن ث ـ َّم تعســفية.
التقنيــة الحيويــة :يُ َ
الحيويــة (البيولوجيــة) يف تصنيــع مســتحرضات عالجيــة تهــدف وقــد يتضمــن ذلــك يف بعــض الحــاالت -عــى ســبيل املثــال -تقديــم
إىل تحســن جــودة الحيــاة البرشيــة .والتقنيــة الحيويــة هــي تقنيــة طلبــات تســجيل ب ـراءات اخــراع متعــددة -وغالبًــا متتابعــة -ملتغــرات
متعــددة التخصصــات ،تقــوم عــى العلــوم ،ومتــزج املعــارف امل ُكتس ـ َبة ثانويــة او بســيطة عــن موضــوع الــراءة األصــي.
مــن مجــاالت متعــددة؛ مثــل :علــم األحيــاء املجهــري ،والكيميــاء
الحيويــة ،وعلــم الوراثــة ،وتقنيــة العمليــات ،والهندســة الكيميائيــة .التقنيــات الصحيــة :هــي األدويــة واللقاحــات ،وتقنيــات التشــخيص،
واألجهــزة الطبيــة املســتخدمة يف الوقايــة مــن املشــكالت الصحيــة،
اعفــاء البــوالر ( :)Bolar Exemptionهــو اســتثناء قانــوين يســمح وتشــخيصها ،وعالجهــا.
باســتخدام اخــراع يتمتــع بالحاميــة مبوجــب بـراءة اخــراع قبــل انقضــاء
مــدة بـراءة االخــراع؛ بهــدف الحصــول عــى املوافقــة التســويقية عــى األمــراض املُه َملــة :أمــراض ال يتوفَّــر لهــا قــدر ٍ
كاف مــن االبتــكارات
أحــد املنتجــات الجنيســة؛ بهــدف االســتغالل التجــاري مبجــرد انتهــاء الطبيــة ،مــا يَنتُــج عنــه وســائل غــر كافيــة ،أو غــر ف َّعالــة ،أو
ُم ِ
نعدمــة للوقايــة منهــا وتشــخيصها وعالجهــا .وغالبًــا مــا يرجــع انعــدام
مــدة بـراءة االخــراع.
االبتــكارات الطبيــة الكافيــة إىل عــدم وجــود حوافــز ســوقية؛ بســبب
التجربــة الرسيريــة :هــي دراســة بحثيــة تُختـ َـر فيهــا وســائل عالجيــة ضعــف القــوة الرشائيــة للســكان ،التــي تؤثــر عكسـيًّا يف تلــك األحــوال.
ُمرشَّ ــحة عــى أفــراد مــن البــر؛ للتعــرف عــى آثارهــا الرسيريــة
والدوائيــة ،أو غريهــا مــن اآلثــار والتفاعــات الســلبية ،واالمتصــاص امل ُ ِ
نشــئ :هــو ُمصطلَــح يشــر بصــورة عامــة إىل امل ُنتَــج الــذي ُرخِّــص
والتوزيــع ،والتأيــض واإلف ـراز يف الجســم البــري؛ للتأكــد مــن ســامتها للتســويق يف بدايــة األمــر يف جميــع أنحــاء العــامل (عــادة يف صــورة
وفاعليتهــا .ومثَّــة أربــع مراحــل مــن التجــارب الرسيريــة :املرحلــة األوىل ُمنتَــج يتمتــع بحاميــة بــراءة االخــراع) .كذلــك ،يشــر اللفــظ إىل
تســتغل امل ُنتَــج امل ِ
ُنشــئ تجاريًّــا.
ُّ
(يُعطَــى فيهــا الــدواء امل ُرشَّ ــح ملجموعــة صغــرة مــن األفــراد للمــرة الرشكــة التــي
األوىل) ،واملرحلــة الثانيــة (يُعطَــى فيهــا الــدواء امل ُرشَّ ــح ملجموعــة كبــرة
مــن األفــراد إلجــراء تقييــم إضــايف ملــدى ســامة الــدواء وفاعليتــه) ،املــرض النــادر :هــو مــرض يصيــب عــد ًدا قليــاً فقــط مــن األفــراد.
واملرحلــة الثالثــة (يُعطَــى فيهــا الــدواء امل ُرشَّ ــح ملجموعــة كــرى مــن ويختلــف الح ـ ُّد األدىن لعــدد املصابــن بــه مــن دولــة إىل أخــرى .وقــد
أقــل مــن مائتــي ألــف فــرد (الواليــات
األفــراد لتأكيــد فاعليتــه ،ورصــد اآلثــار الجانبيــة ،ومقارنتــه باألدويــة يُصيــب املــرض النــادر عــد ًدا َّ
أقــل مــن
أقــل مــن خمســن ألــف فــرد (اليابــان) ،أو َّ
املنتــرة ،وجمــع املعلومــات املتعلقــة بجوانــب الســامة) ،واملرحلــة املتحــدة) ،أو َّ
الرابعــة (تعمــل دراســات مــا بعــد التســويق عــى جمــع املعلومــات ألفــي فــرد (أســراليا) .وتختلــف التعريفــات لتشــمل األمــراض التــي
حــول فاعليــة تقنيــة الرعايــة الصحيــة عــى األفــراد مــن بيئــات ت ُِصيــب حــوايل  1إىل  8مــن بــن كل عــرة آالف فــرد.
متنوعــة ،واآلثــار الجانبيــة املرتبطــة باالســتخدام لفــرات طويلــة).
قـرار الفقــرة السادســة :هــو اتفــاق ُمـ َرم بــن أعضــاء منظمــة التجــارة
حرصيــة البيانــات :هــي نظــام قانــوين يُحظَــر مبوجبــه عــى الســلطات العامليــة يف  30أغســطس 2003؛ اســتجاب ًة للفقــرة السادســة مــن إعــان
التنظيميــة الوطنيــة اســتخدام الدراســات والتجــارب الرسيريــة التــي الدوحــة .ومينــح ق ـرار الفقــرة السادســة تنازالت/اعفــاء عــن املادتــن
تُط ِّورهــا إحــدى الــركات امل ُص ِّنعــة لألدويــة لتســجيل الــدواء الجنيــس (31و) و(ح)؛ للســاح بتصنيــع املنتجــات الدوائيــة مبوجــب ترخيــص
تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة
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إلزامــي داخــل أرايض إحــدى الــدول أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة
عــى نحــو رئيــي؛ بغــرض التصديــر إىل أحــد أعضــاء منظمــة التجــارة
العامليــة اآلخريــن ،م َّمــن ال ميتلكــون قــدرات التصنيــع املحليــة الالزمــة.
الحــل ،ومبراعــاة عــدد مــن الــروطُ ،ي ِكــن تصديــر املنتــج
ِّ
وبهــذا
الســائد أو الشــحنة الكليــة التــي تحتــوي عــى منتجــات دوائيــة ُمص َّنعــة
مبوجــب ترخيــص إلزامــي إىل دولــة أخــرى.

حاميــة بيانــات االختبــار :هــي التـزام قانــوين تفرضــه االتفاقيــة املعنيــة
بالجوانــب التجاريــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة (اتفاقيــة الرتبــس) عــى
أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة؛ لحاميــة بيانــات االختبــارات غــر
ُفصــح عنهــا مــن االســتغالل التجــاري الجائــر .ويُش ـ َرط تقديــم تلــك
امل َ
البيانــات؛ للموافقــة عــى تســويق أحــد املســتحرضات الدوائيــة ،أو
املنتجــات الكيميائيــة الزراعيــة (عــى النقيــض مــن تعبــر «حرصيــة
البيانــات» ســالف الذكــر).

معايــر منــح بــراءة االخــراع :هــي اشــراطات يجــب اســتيفاؤها
قبــل منــح بــراءة اخــراع ،وتتمثــل يف )1( :موضــوع االســتحقاق،
و( )2الحداثــة ،و( )3أن يحتــوي عــى خطــوة ابتكاريــة ،و()4
ــص االتفاقيــة املعنيــة بالجوانــب
إمكانيــة التطبيــق الصناعــي .وال ت ُن ُّ
التجاريــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة (اتفاقيــة الرتبــس) عــى طبيعــة
تلــك االشــراطات عــى وجــه التحديــد؛ تارك ـ ًة بذلــك للــدول الحـ َّـق يف
تحديدهــا طبقًــا للقوانــن والسياســات الســارية يف كل منهــا.

أوجــه املرونــة يف تطبيــق اتفاقيــة الرتبــس :هــو تعبــر يُســتخ َدم عــى
نطــاق واســع لوصــف مجموعــة مــن املبــادئ والقواعــد واملعايــر التــي
تســمح بقــدر مــن التبايُــن واالختــاف يف تطبيــق االلتزامــات املنصــوص
عليهــا يف اتفاقيــة الرتبــس ،ومــن ذلــك القيــود املفروضــة عــى مامرســة
حقــوق امللكيــة الفكريــة.
الرتخيــص الطوعــي :هــو ترخيــص مينحــه مالــك ب ـراءة االخــراع للغــر؛
بهــدف إنتــاج و/أو تســويق وتوزيــع أحــد املنتجــات التــي تتمتــع
بحاميــة حقــوق بـراءة االخــراع .وعــادة مــا يحــدث ذلــك نظــر اتــاوة
تفــرض عــى صــايف املبيعــات ،ورشوط أخــرى محــددة (ومــن أمثلــة
ذلــك القيــود الجغرافيــة املفروضــة عــى مــكان بيــع املنتــج).

حرصي قانو ٌّين ُمح َّدد املدة ،متنحه إحدى السلطات
حق
براءة االخرتاع :هي ٌّ
ٌّ
الوطنية املعينة؛ مينع اآلخرين من القيام بصورة قانونية من اعداد او أو اتفاقيــة الرتبــس :هــي االتفاقيــة املتعلقــة بالجوانــب التجاريــة لحقــوق
امللكيــة الفكريــة ،التــي أصدرتهــا منظمــة التجــارة العامليــة.
استخدام أو عرض بغرض البيع او البيع الي اخرتاع محمي.

صناديــق تج ُّمــع بــراءات االخــراع :هــو اتفاقيــة ُم َربمــة بــن حامــي
بــراءات االخــراع ،تهــدف إىل منــح الرتخيــص الطوعــي ملجموعــة
مــن ب ـراءات االخــراع التــي ميلكونهــا إىل اعضــاء الصنــدوق او للغــر.
وغال ًبــا مــا تتــم االدارة و االرشاف عــى هــذه الصناديــق بنــاء عــى أُطُــر قامئــة األدويــة األساســية النموذجيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة:
تتضمــن قامئــة منظمــة الصحــة العامليــة النموذجيــة لألدويــة األساســية
مؤسســية لتســهيل التفــاوض بشــأن تلــك االتفاقيــات.
أســا َء األدويــة العالجيــة التــي تســتويف احتياجــات الرعايــة الصحيــة
أبحاث تُ ِّولها الجهات الحكومية :يُشري هذا التعبري -ألغراض هذا التقرير -ذات األولويــة لألفـراد يف شــتى بقــاع العــامل .وت ُص ِّنــف املنظمــة األدويــة
إىل األبحاث التي تُ ِّولها بصورة أساسية أو كلية الجهات الحكومية ،وتقوم بأنهــا «أساســية» بعــد إجــراء تقييــم ملــدى انتشــار املــرض ،وعالقتــه
بالصحــة العامــة ،ومــا يُث ِبــت الكفــاءة الرسيريــة والســامة وتكلفتهــا
بنرشها الجهات الحكومية ،واملؤسسات األكادميية والبحثية.
مقارن ـ ًة بغريهــا مــن األدويــة ،وجــدوى التكلفــة .وغالبًــا مــا تُســتخ َدم
قامئــة منظمــة الصحــة العامليــة النموذجيــة لألدويــة األساســية كدليــل
مرجعــي يف إعــداد قوائــم األدويــة األساســية الوطنيــة.

ملخص تنفيذي
يف ســبتمرب عــام  ،2015تب َّنــت  193دولــة مــن بــن الــدول األعضــاء يف
هيئــة األمــم املتحــدة جــدول أعــال التنميــة املســتدامة لعــام 2030
(جــدول األعــال لعــام  .)2030ويتضمــن جــدول األعــال املذكــور
هــدف التنميــة املســتدامة الثالــث ،الــذي يهــدف إىل ضــان التمتــع
بحيــاة صحيــة والعيــش الكريــم لجميــع األفــراد مــن كافــة األعــار.
ويُ َعـ ُّد هــدف التنميــة املســتدامة الثالــث وســيلة مهمــة لتطبيــق الحــق
يف الصحــة ،وكذلــك الحــق يف االســتفادة مــن مثــار التقــدم العلمــي،
اللذيــن يرجــع تاريخهــا إىل ميثــاق األمــم املتحــدة (الصــادر عــام
 ،)1945واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان (الصــادر عــام ،)1948
وميثــاق تأســيس منظمــة الصحــة العامليــة (الصــادر عــام .)1948
كذلــكُ ،ســلِّط الضــوء عــى تلــك الحقــوق وبــرزت يف العهــد الــدويل
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة (الصــادر
عــام  ،)1966والعديــد مــن املعاهــدات الدوليــة املختلفــة والقوانــن
يقــل عــن  115دســتو ًرا.
الوطنيــة ،التــي تشــمل مــا ال ُّ
ومتاش ـ ًيا مــع رؤيــة جــدول األعــال لعــام  ،2030واســتجاب ًة لتوصيــات
اللجنــة العامليــة املعنيــة مبكافحــة فــروس العــوز املناعــي البــري،
ـص عــى أن يُ ِ
نشــئ األمــن العــام لألمــم املتحــدة لجنــة
والقانــون الــذي ي ُنـ ُّ
رفيعــة املســتوى القــراح طــرق تهــدف إىل تحفيــز االبتــكار يف مجــال
التقنيــات الصحيــة املتقدمــة ،وزيــادة فــرص الحصــول عــى األدويــة
الطبيــة والعــاج؛ أعلــن األمــن العــام لهيئــة األمــم املتحــدة ،الســيد /بــان
يك مــون ،يف نوفمــر عــام  ،2015إنشــاء اللجنــة رفيعــة املســتوى ،املعنيــة
باالبتــكار والحصــول عــى التقنيــات الصحيــة املتقدمــة.
وتأكيــ ًدا اللتــزام الــدول األعضــاء يف هيئــة األمــم املتحــدة بتعزيــز
نصــت
أوجــه االتســاق والرتابــط بــن سياســات التنميــة املســتدامةَّ ،
اختصاصــات اللجنــة رفيعــة املســتوى عــى «مراجعــة وتقييــم
املقرتحــات ،والتوصيــة بالحلــول؛ ملعالجــة أوجــه عــدم االتســاق يف
السياســات بــن الحقــوق امل ُـ َّررة للمخرتعــن والقانــون الــدويل لحقــوق
اإلنســان ،والقواعــد التجاريــة والصحــة العامــة يف مجاالالبتــكارات
التقنيــة الصحيــة املتقدمــة» ،باإلضافــة إىل غريهــا مــن االختصاصــات
املنوطــة باللجنــة .وطب ًقــا ملبــدأ الشــمولية الــذي يُشـكِّل أســاس جــدول
أي فــرد،
األعــال لعــام  2030ومــا يَنشُ ــده فيــا يتعلــق بعــدم اســتبعاد ِّ
تــرى اللجنــة رفيعــة املســتوى أن االبتــكار والحصــول عــى التقنيــات
الصحيــة املتقدمــة يُش ـكِّالن ُم ِ
عضلــة عامليــة متعــددة األبعــاد ،تؤثــر يف
كافــة الــدول.

االبتكارات التقنية الصحية املتقدمة والحصول عليها:

طــوال العقــود القليلــة املاضيــة ،ســاهم االبتــكار الطبــي يف تحســن
حيــاة ماليــن البــر حــول العــامل عــى نطــاق واســع .وأ َّدت اللقاحــات
إىل ال َحـ ِّد مــن انتشــار األمـراض بصــورة كبــرة؛ بــد ًءا مــن شــلل األطفــال،
ووصــوالً إىل فــروس الــورم الحليمــي البــري .كذلــك ،ســاهمت األدويــة
ــات يف تحســن حيــاة البــر املصابــن بفــروس العــوز
املضــادة لل ُح َّ
املناعــي البــري بدرجــة كبــرة .ومــن املحتمل أن يكــون لإلســراتيجيات
التــي تتَّ ِســم بالطابــع الشــخيص ،والتــي تقــوم عــى األدويــة املســتهدفة
ـزي يف عــاج الرسطــان يف املســتقبل .وبالرغــم
ـي ،دو ٌر مركـ ٌّ
بشــكل ُج َزيْ ِئـ ٍّ
مــن هــذا التطــور الجديــر باملالحظــة ،هنــاك ماليــن مــن البــر ال
يزالــون يعانــون ويَلْ َقـ ْو َن حتفهــم بســبب حــاالت ميكــن عالجهــا؛ وذلــك
نتيجــة لعــدم الحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة.

1ال يشء عــى قــدر مــن األهميــة يســاوي الحاجــة إىل اســتجابة طبيــة عامليــة؛ للقضاء عىل مقاومة مضادَّات امليكروبات ،التي ت ُشـكِّل تهدي ًدا ألســاس النظــم الصحية الحديثــة ،وتُق ِّوض الجهود الراميــة إىل تحقيق
هدف التنمية املســتدامة
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وال تكفــي االســتثامرات القامئــة يف مجــال أبحــاث وتطويراالبتــكارات
التقنيــة الصحيــة املتقدمــة لتلبيــة عــدد مــن االحتياجــات الصحيــة
املهمــة .ويعــود الســبب يف ذلــك يف بعــض الحــاالت إىل عــدم كفايــة
التمويــل املخصــص للبحــث والتطويــر يف األمــراض؛ حيــث ال يقــدم
الســوق العائــد الــكايف عــى االســتثامر .وعــاد ًة مــا ق َّدمــت املضــادات

الحيويــة البديــل منخفــض التكلفــة لســنوات طويلــة مــن األبحــاث
عاليــة التكلفــة .ويف تلــك الظــروف ،يُحـذِّر الخــراء مــن أن الفريوســات
امل ُقاوِمــة للعقاقــر والبكرتيــا والطفيليــات والفطريــات قــد ت ُســ ِّبب
عــرة ماليــن حالــة وفــاة ســنويًّا حــول العــامل بحلــول عــام  .2050ومــا
زال النمــوذج الحــا ُّيل لالبتــكار الطبــي غــر ُمج َّهــز للتعامــل مــع كــرة
انتشــار األم ـراض امل ِ
ُعديــة ،ومنهــا اإليبــوال وزيــكا .ويف الوقــت نفســه،
ال ي ـزال البحــث والتطويــر والحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة
املتقدمــة يف األمـراض املداريــة امل ُه َملــة يتل َّقــى متويـاً غــر ٍ
كاف ،بالرغــم
مــن أن هنــاك مــا يربــو عــى مليــار فــرد يعانــون مــن أحــد األم ـراض
املداريــة املهملــة أو أكــر .ويتحكــم يف هــذا الوضــع القــو ُة الرشائي ـ ُة
املحــدودة نســبيًّا لألفــراد املصابــن بتلــك الحــاالت امل َرضيــة .ومثــة
العديــد مــن األســباب وراء عــدم حصــول األفـراد عــى الرعايــة الصحيــة
التــي يحتاجــون إليهــا ،وهــي تشــمل -مــن بــن أســباب أخــرى -قلــة
التمويــل املخصــص لنظــم الرعايــة الصحيــة ،وقلــة عــدد اختصاص ِّيــي
الرعايــة الصحيــة َذوِي يتمتعــون باملهــارة والكفــاءة ،والتفــا ُوت يف
تقديــم الرعايــة الصحيــة بــن البلــدان ،بــل داخــل البلــد الواحــد أيضً ــا؛
وكذلــك املعوقــات التنظيميــة ،وضعــف التثقيــف الصحــي ،وعــدم
توفــر التأمــن الصحــي ،واإلقصــاء ،وحــاالت الشــعور بالخــزي والعــار،
والتمييــز يف الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة ،ومنــح حقــوق التســويق
الحــري .وت ُشـ ِّدد اللجنــة رفيعــة املســتوى عــى أهميــة معالجــة تلــك
األســباب املتعــددة ،التــي ت ُعــوق ابتــكارات تطويراالبتــكارات التقنيــة
الصحيــة والحصــول عليهــا .ومــع ذلــك ،تُركِّــز اختصاصــات اللجنــة عــى
جانــب واحــد مــن تلــك التحديــات امل ُع َّقــدة ،هــو عــدم االتســاق بــن
مبــادئ حقــوق اإلنســان الدوليــة والتجــارة ،وحقــوق امللكيــة الفكريــة،
وأهــداف الصحــة العامــة؛ حيــث ُو ِضعــت السياســات واالتفاقيــات
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،والتجــارة ،وحقــوق امللكيــة الفكريــة،
والصحــة العامــة وفــق أهــداف مختلفــة ،ويف أزمنــة مختلفــة .وأيضً ــا ال
تقتــر االلتزامــات املفروضــة عــى الــدول عــى وجــوب احــرام الحـ ِّـق
يف الرعايــة الصحيــة ،بــل تتعـ َّداه لتشــمل كذلــك حاميتــه ،وااللتـزام بــه.
ويتطلــب هــذا أيضً ــا اتِّخــاذ تدابــر اســتباقية لتعزيــز الصحــة العامــة.
ووفقًــا لقــرار أصــدره مؤخــ ًرا مجلــس حقــوق اإلنســان ،يُ َعــ ُّد ضــان
الحصــول عــى األدويــة -ال ســيام األدويــة األساســية -ركيــزة أساســية
بــن تلــك االلتزامــات .كذلــكُ ،و ِضعــت قواعــد التجــارة ،وقوانــن امللكيــة
الفكريــة لتعزيــز النمــو االقتصــادي ،وتحفيــز االبتــكار .فمــن جهــ ٍة،
تســعى الحكومــات إىل زيــادة حجــم التبــادل التجــاري لتحقيــق فوائــد
اقتصاديــة .ومــن جهـ ٍة أخــرى ،نجــد أن رضورة احــرام بـراءات االخــراع
الخاصــة بتقنيــات الرعايــة الصحيــة قــد ت ُحــول يف بعــض الحــاالت دون
تحقيــق أهــداف الصحــة العامــة ألعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة.
وقــد أَ ِذن التصديــق عــى اتفاقيــة منظمــة التجــارة العامليــة ،املعنيــة
بالجوانــب التجاريــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة ،عــام  1994ببــدء عهــد
جديــد وغــر مســبوق مــن املعايــر العامليــة للملكيــة الفكريــة ،وســاهم
يف خلــق معيــار جديــد لحاميــة حقــوق امللكيــة الفكريــة وإنفاذهــا.
ومــع ذلــك ،أَد َرج املفاوضــون ضمــن االتفاقيــة املعنيــة بالجوانــب
ٍ
ضامنــات
التجاريــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة («اتفاقيــة الرتبــس»)
أو «جوانــب تتَّ ِســم باملرونــة» ،وميكــن أن يســتخدمها امل ُوقِّعــون
لتهيئــة أنظمــة امللكيــة الفكريــة الوطنيــة عــى نحــو ُيكِّــن البلــدان
مــن تنفيــذ مبــادئ حقــوق اإلنســان ،والتزامــات الصحــة العامــة
(ومــن أمثلــة ذلــك القوانــن واللوائــح املتعلقــة باملنافســة واملشــريات
الحكوميــة واألدويــة) .كذلــك ،فــإن انتشــار اتفاقيــات التجــارة الحــرة،
وســعة للبيانــات املتعلقــة بــراءات
التــي تتضمــن إج ـراءات حاميــة ُم َّ
االخــراع ،وكذلــك البيانــات املتعلقــة باختبــار تســجيل ب ـراءة االخــراع،
الخاصــة بتقنيــات الرعايــة الصحيــة ،والتــي تتجــاوز الحـ َّد األدىن ملعايــر
حاميــة حقــوق امللكيــة الفكريــة ،والتــي تحددهــا االتفاقيــة املعنيــة
بالجوانــب التجاريــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة (واملســاة باألحــكام
اإلضافيــة التفاقيــة الرتبــس)  -قــد ي ُعــوق الحصــول علىاالبتــكارات
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التقنيــة الصحيــة .وعــاو ًة عــى ذلــك ،فــإن التطبيــق غــر املتكافــئ الفكريــة ،واملشــاركة يف تج ُّمــع بـراءات اخــراع القطــاع العــام؛ وغريهــا
لسياســة الصحــة والتجــارة داخــل البلــد الواحــد ،وبــن البلــدان مــن اآلليــات التــي تزيــد االبتــكار ،وتُع ـ ِّزز فــرص الحصــول عــى تلــك
املختلفــة قــد يخلــق حالــة مــن التوتــر قــد تُفـ ِـي إىل عــدم االتســاق االبتــكارات؛ إذ ميكــن لنــاذج االبتــكار املفتــوح أن ت ُقلِّــل العقبــات
بــن السياســات.
رع
التــي تعــرض دخــول تلــك االبتــكارات الســوق ،فضـاً عــن أنهــا ت ُـ ِّ
وتــرة تطويراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة ،ومنهــا تلــك الالزمــة ملكافحــة
األمــراض امل ِ
ُعديــة الناشــئة.
قوانني امللكية الفكرية والحصول عىل االبتكارات التقنية الصحية
ُي ِكــن لقواعــد وآليــات امللكيــة الفكريــة التــي تُرا ِعــي الصحــة العامــة
أن تُســا ِعد عــى معالجــة الخلــل القائــم بــن منــاذج االبتــكار الربحيــة ُمح ِّفزات جديدة ألبحاث وتطويراالبتكارات التقنية الصحية املتقدمة
وأولويــات الصحــة العامــة .كذلــك ،فــإن الرتاخيــص الطوعيــة التــي يَ ِ
ـض الفضـ َـل إىل البحــث والتطويــر امل ُو َّجــه نحــو الســوق يف
نســب البعـ ُ
يعقدهــا أصحــاب حقــوق امللكيــة الفكريــة وأط ـراف أُخــرى ،بهــدف إنتــاج عــدد مــن تقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة املهمــة ،التــي أ َّدت
تســهيل دخــول منتجاتهــم الخاصــة بتقنيــات الرعايــة الصحيــة بشــكلٍ كبــر إىل تحســن الرعايــة الصحيــة يف جميــع أنحــاء العــامل.
إىل الســوق بأســعار معقولــة ،قــد ســاعدت عــى خفــض تكاليــف وبالرغــم مــن ذلــك ،ال تـزال هنــاك فجــوة كبــرة بــن ابتكاراالبتــكارات
العــاج يف العديــد مــن البلــدان .كــا أن أوجــه املرونــة يف اتفاقيــة التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا .ويف إطــار الوضــع الســائد ،نجــد أن
الرتبــس (االتفاقيــة املعنيــة بالجوانــب التجاريــة لحقــوق امللكيــة صناعــة الطــب الحيــوي -التــي تســتفيد مــن حقــوق امللكيــة الفكريــة
الفكريــة) –ومــن بينهــا حريــة تحديــد معايــر بــراءات االخــراع ،وحاميــة البيانــات ،وتســتفيد كذلــك مــن التمويــل العــام لألبحــاث-
وحريــة تفســر بعــض املفاهيــم؛ مثــل :مفهــوم «الحداثــة» ،ومفهــوم ت ُعــ ِّوض التكاليــف التــي تُن ِفقهــا عــى البحــث والتطويــر والتســويق
«الخطــوة اإلبداعيــة» ،و»التطبيــق الصناعــي»– ميكــن أن تضمــن أال عــن طريــق رفــع أســعار منتجاتهــا التــي تحميهــا بــراءات االخــراع،
تُ َنــح بــراءات االخــراع إال لإلبــداع الحقيقــي .وباملثــل ،فــإن القــدرة والحقــوق الحرصيــة للبيانــات ،والســوق .ولذلــك ،نــاد ًرا مــا يَ ْجــرِي
عــى تحديــد الــروط التــي ت َصــ ُدر مبوجبهــا الرتاخيــص االلزاميــة تطويــر تقنيــات جديــدة تُعالِــج الحــاالت الصحيــة التــي ال تُحقِّــق
تســمح للحكومــات بالوفــاء بالتزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان ،عــن عوائــد ماليــة كبــرة ،ومنهــا االلتهابــات البكترييــة التــي ال تتطلــب
طريــق تأمــن توفراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة ،وتح ُّمــل تكاليفهــا .ومل ســوى املضــادات الحيويــة .وكذلــك الحــال للتقنيــات املســتخدمة يف
تســتثمر العديــد مــن الحكومــات أوجــه املرونــة املتاحــة يف تطبيــق عــاج األمـراض النــادرة التــي ت ُِصيــب عــد ًدا قليـاً نســب ًّيا مــن الســكان؛
اتفاقيــة الجوانــب التجاريــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة؛ ألســباب شــتى ،فإنهــا مل ت ُكــن تجــذب االســتثامرات عــى الرغــم مــن أن هــذا الوضــع
ـرا اآلن.
بــد ًءا مــن القيــود املفروضــة عــى القُــدرات إىل الضغــوط السياســية يشــهد تغـ ُّ ً
واالقتصاديــة غــر امل ُــرَّرة ،والتــي متارســها الــدول والــركات ،ســواء
بصــورة رصيحــة أو ضمنيــة .وتتضمــن تلــك الضغــوط السياســية وتبــذل الحكومــات ،واملنظــات الخرييــة ،والهيئــات الدوليــة ،ومنظــات
حــل
وصــل إىل ٍّ
واالقتصاديــة املفروضــة عــى الحكومــات للتخــي عــن تطبيــق أوجــه املجتمــع املــدين ،والقطــاع
الخــاص جهــو ًدا ُمتن ِّوعــة للتَّ ُّ
ُّ
املرونــة يف اتفاقيــة الرتبــس (االتفاقيــة املعنيــة بالجوانــب التجاريــة لغيــاب االتســاق القائــم بــن البحــث والتطويــر امل ُو َّجــه نحــو الســوق
لحقــوق امللكيــة الفكريــة) انتهــاكًا لســامة ورشعيــة نظــام الحقــوق واحتياجــات الصحــة العامــة .ومــع ذلــك ،فــإن تلــك الجهــود تبــدو يف
والواجبــات القانونيــة ،الــذي نشــأ مبوجــب اتفاقيــة الرتبــس ،وأكَّــده أغلــب األحيــان منقســمة ،و ُمتف ِّرقــة ،وغري كافيــة للتعامل مــع االحتياجات
مجــد ًدا إعــان الدوحــة .وتعمــل تلــك الضغــوط عــى تقويــض جهــود الصحيــة ذات األولويــة عــى املــدى الطويــل واملســتدام .وهنــا ،يجــب
الــدول يف الوفــاء بالتزاماتهــا الخاصــة بحقــوق اإلنســان والصحــة العامة .توجيــه املزيــد مــن الجهــود نحــو تعزيــز النظــام الحــايل امل ُو َّجــه نحــو
وقــد ميثــل انتشــار اتفاقيــات التجــارة الحــرة الثنائيــة واإلقليميــة – الســوق ،عــن طريــق وضــع آليـ ٍ
ـات جديــدة تحقــق الفصــل بــن تكاليــف
والتــي تتضمــن مــا يُعــ َرف بأحــكام «الرتبــس بلــس»– أيضً ــا أحــد البحــث والتطويــر وأســعار تقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة.
العوامــل التــي ت ُحــول دون تطبيــق أوجــه املرونــة يف االتفاقيــة املعنيــة
بالجوانــب التجاريــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة.
وأيضً ــا يُ َع ـ ُّد تحديــد األولويــات الصحيــة العامليــة أم ـ ًرا رضوريًّــا لتوزيــع
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وميكــن لسياســات جهــات التمويــل العامــة ،الخاصــة ببحــث للوضــع الصحــي للســكان ،وتعزيــز التأهــب العاملــي ملواجهــة ِّ
ٍ
مهــا يف تعزيــز
أزمــات صحيــة قــد تحــ ُدث يف املســتقبل .ويجــب التأكيــد أن الخلــط
وتطويراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة ،أن تــؤدي دو ًرا ًّ
ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا؛ إذ تحتــل العشــوايئ الحــايل بــن التمويــل العــام والخــاص والتمويــل الخــري ال
الواليــات املتحــدة األمريكيــة -عــى ســبيل املثــال -مرك ـ ًزا محوريًّــا يف ُي ِكــن أن يُس ـهِم بشــكل ٍ
كاف وبصــورة مســتدامة يف تحســن الحصــول
ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة .وتؤثــر سياســات الدولــة الخاصــة علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة؛ فث َّمــة حاجــة إىل التزامــات
بالبحــث والتطويــر والحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة يف ماليــة أوســع نطاقًــا واســتدام ًة مــن القطاعــن العــام والخــاص .ويجــب
األط ـراف الفاعلــة األخــرى ،مونهــا مؤسســات القطــاع الخــاص والعــام ،كذلــك التنســيق بينهــا؛ لتحقيــق النفــع األمثــل ،وإحــداث التأثــر األكــر.
والجهــات املانحــة مــن كِال القطاعــن؛ وأيضً ــا تؤثــر يف جنــي مثــار
التكنولوجيــا يف جميــع أنحــاء العــامل .وقــد أحــدث صــدور قانــون بــاي الحوكمة واملُساءلة والشفافية
دول يف الواليــات املتحــدة عــام  1980تغيـ ًرا جوهريًّــا واســع النطــاق يف إن إيجــاد حوكمــة رشــيدة ،وآليــات قويــة وملموســة للمســاءلة،
مجــال البحــث العلمــي؛ حيــث ســمح للجامعــات ومؤسســات البحــث فضــاً عــن تحقيــق شــفافية كــرى يُ َعــ ُّد مــن الركائــز األساســية
العــام بتســجيل نتائــج األبحــاث التــي تُ ِّولهــا الحكومــة االتحاديــة لجــدول أعــال التنميــة املســتدامة لعــام 2030؛ إذ إن تنــوع
كــراءة اخــراع ،والترصيــح ملؤسســات القطــاع الخــاص بتطويرهــا .واختــاف آليــات املســاءلة ومســتويات الشــفافية بــن تلــك املجــاالت
وبالرغــم مــن ذلــك ،فــإن الحــ َّد مــن الحصــول عــى االكتشــافات املختلفــة املتداخلــة أحــد األســباب الرئيســية لعــدم االتســاق بــن
العلميــة قــد ي ُعــوق مســرة االبتــكار ،وقــد يُ ِ
جــر دافعــي الرضائــب حقــوق اإلنســان ،والتجــارة ،وامللكيــة الفكريــة ،والصحــة العامــة.
عــى الدفــع مرتــن لصالــح األبحــاث التــي ُي ِّولهــا القطــاع العــام .وعــاد ًة مــا تخضــع آليــات املســاءلة املتعلقــة بالتجــارة وحقــوق
إن فــرض السياســات القويــة واجبــة النفــاذ عــى تبــادل البيانــات امللكيــة الفكريــة لنظــام التفاهــم بشــأن تســوية املنازعــات يف إطــار
والحصــول عليهــا ينبغــي أن يكــون رشطًــا أساســيًّا لتقديــم املِ َنــح منظمــة التجــارة العامليــة ،وأحــكام تســوية املنازعــات الــواردة
العامــة .وينبغــي لــوكاالت التمويــل العــام أن تُشــ ِّجع بشــدة إصــدار يف اتفاقيــات التجــارة الحــرة واالســتثامر .ويف املقابــل ،نجــد أن
بـراءات االخــراع والرتاخيــص التــي ت ُعــود بالنفــع عــى الصحــة العامــة ،آليــات املســاءلة الخاصــة بحقــوق اإلنســان والصحــة العامــة تتَّ ِســم
ومــن ذلــك اســتخدام تراخيــص غــر حرصيــة ،والتــرع بحقــوق امللكيــة بدرجـ ٍ
ـات محــدود ٍة مــن الدقــة ،والثِّقــل القانــوين ،وقابليــة اإلنفــاذ.
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وتُ َعــ ُّد الشــفافية رضور ًة لتحميــل الحكومــات ،والقطــاع الخــاص،
وأصحــاب الشــأن اآلخريــن مســؤولية اإلجــراءات التــي يتَّ ِخذونهــا
للحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة .وبالرغــم مــن ذلــك ،مــن
الصعــب جمــع معلومــات دقيقــة وشــاملة عــن تكاليــف البحــث
والتطويــر ،أو تكاليــف التســويق واإلنتــاج والتوزيــع ،فضـاً عن األســعار
النهائيــة لتقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة .وبالرغــم مــن أن قواعــد
البيانــات الحاليــة ،الخاصــة بأســعار تقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة،
ـتحق
والتــي ت ُِديرهــا املنظــات الدوليــة ومنظــات املجتمــع الــدويل تسـ ُّ
التقديــر؛ فإنهــا محــدودة النطــاق ،وغــر دقيقــة .ويرجــع ذلــك بصفــة
جزئيــة إىل الفــوارق يف مبالــغ الخصــم وهوامــش الربــح والرضائــب
والفــوارق يف األســعار اإلقليميــة .كــا أن غيــاب الشــفافية يف البيانــات
الخاصــة بالتجــارب الرسيريــة ،وانعــدام التنســيق بــن الســلطات
التنظيميــة الوطنيــة للــدواء قــد يســهم يف تأخــر تســجيل تقنيــات
جديــدة لتطويــر الرعايــة الصحيــة .وغالبًــا مــا تتأخــر ق ـرارات التوريــد
والتصنيــع بســبب غيــاب املعلومــات الواضحــة والدقيقــة وامل ُح َّدثــة،
الخاصــة بــراءات االخــراع القامئــة واملنتهيــة .وعــاو ًة عــى ذلــك ،فــإن
اتفاقيــات التجــارة واالســتثامر ،التــي تتضمــن أحــكام اتفاقيــة «الرتبــس
بلــس» (وهــي االتفاقيــة املعنيــة بالجوانــب التجاريــة لحقــوق امللكيــة
سا .ويُ َع ـ ُّد هــذا خل ـاً يف الشــفافية
الفكريــة) يَ ْج ـرِي التفــاوض عليهــا ِ ًّ
يجعــل مــن الصعــب إخضــاع الحكومــات وأصحــاب الشــأن اآلخريــن
للمســاءلة عــن تأثــر السياســات واإلجـراءات التــي يتَّ ِخذونهــا يف ابتــكار
تقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة والحصــول عليهــا .وال ميكــن التغلــب
حــق الرعايــة الصحيــة والتجــارة
عــى غيــاب االتِّســاق بــن أهــداف ِّ
وامللكيــة الفكريــة وأهــداف الصحــة العامــة إال باتبــاع أُطُــر قويــة
وفاعلــة للمســاءلة؛ بحيــث تتحمــل جميــع الجهــات املعنيــة تبعــات
تأثــر قراراتهــا وإجراءاتهــا يف عمليــة ابتــكار تقنيــات تطويــر الرعايــة
الصحيــة والحصــول عليهــا.

التوصيات
قوانني امللكية الفكرية والحصول عىل االبتكارات التقنية الصحية املتقدمة

ينبغــي ألعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة إل ـزا ُم أنفســهم -عــى أعــى
َــص و ُروح إعــان الدوحــة بشــأن
املســتويات السياســية -باحــرام ن ِّ
أي عمــل مــن شــأنه
ـن
ـ
ع
ـاع
ـ
واالمتن
اتفاقيــة الرتبــس والصحــة العامــة،
ِّ
أن يَ ُحــ َّد مــن تنفيذهــا واالســتفادة منهــا ،يف ســبيل تعزيــز الحصــول
علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة .وعــى وجــه التحديــد:

وينبغــي لتلــك املنظــات متعــددة األط ـراف تعزيــز قــدرات ُمفتِّــي
بــراءات االخــراع ،عــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي؛ مــن أجــل
تطبيــق معايــر صارمــة عنــد منــح ب ـراءات االخــراع الخاصــة بالصحــة
العامــة ،مــع أخــذ احتياجــات الصحــة العامــة بعــن االعتبــار.
ويجــب عــى الحكومــات إصــدار الترشيعــات التــي تُســ ِّهل إصــدار
تراخيــص إلزاميــة ،ووضعهــا موضــع التنفيــذ .ويجــب أن يكــون الهــدف
مــن وضــع هــذه الترشيعــات تفعيــل تراخيــص إلزاميــة رسيعــة
وعادلــة ،وميكــن التنبــؤ بهــا وتنفيذهــا ،وذلــك لتلبيــة االحتياجــات
املرشوعــة للصحــة العامــة؛ ال ســيام مــا يتعلــق باألدويــة األساســية.
ويجــب أن تســتند عمليــة اســتخدام الرتخيــص اإللزامــي إىل األحــكام
الــواردة يف إعــان الدوحــة .أمــا أســباب إصــدار الرتاخيــص االلزاميــة ،
فتُــرَك لتقديــر الحكومــات.
وعــى أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة إعــادة النظــر يف ق ـرار الفقــرة
السادســة؛ مــن أجــل التوصــل إىل حـ ٍّـل ُيكِّنهــا مــن التصديــر الرسيــع
والعاجــل للمنتجــات الدوائيــة التــي أُن ِتجــت مبوجــب الرتخيــص
اإللزامــي .وينبغــي ألعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة اعتــاد إجـراءات
تنــاز ٍل ،ومراجعــة اتفاقيــة الرتبــس دامئًــا إلج ـراء هــذا اإلصــاح؛ وذلــك
حســب االقتضــاء.
ويجــب عــى الحكومــات والقطــاع الخــاص التوقــف عــن التهديــدات
الرصيحــة أو الضمنيــة ،أو الخطــط واإلســراتيجيات التــي تُق ـ ِّوض حـ َّـق
أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة يف االســتفادة مــن أوجــه املرونــة
يف تطبيــق اتفاقيــة الرتبــس .ويجــب إبــاغ أمانــة منظمــة التجــارة
العامليــة بالحــاالت التــي تُ ــا َرس فيهــا الضغــو ُط السياســية والتجاريــة
التــي ال ُمــ ِّرر لهــا ،يف إطــار مراجعــة السياســات التجاريــة لألعضــاء.
وينبغــي ألعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة تقديــم شــكاوى ضــد
الضغــوط السياســية واالقتصاديــة التــي تُ ــا َرس ضدهــم عــى نحــو غــر
ُمـ َّرر .ويتطلــب هــذا األمــر اتِّخــاذ تدابــر عقابيــة ضــد أعضــاء منظمــة
التجــارة العامليــة امل ُخالِفــن.

وعــى الحكومـ ِ
ـات امل ُشــارِك ِة يف معاهــدات التجــارة واالســتثامر الثنائيــة
واإلقليميــة أن تضمــن أن تلــك االتفاقيــات ال تشــمل أحكا ًمــا تتعــارض
مــع االلتزامــات املنوطــة بهــا بشــأن حاميــة الحــق يف الصحــة؛ حيــث
يجــب عليهــا -يف بدايــة األمــر -إجـراء تقييــم شــامل للتأثــر املحتمــل يف
الصحــة العامــة .ويعمــل ذلــك التقييــم عــى التحقــق مــن أن الفوائــد
أوجه املرونة يف تطبيق اتفاقية الرتبس واألحكام املضافة إليها (الرتبس االقتصاديــة والتجاريــة ال تُه ـ ِّدد أو تُعر ِقــل التزامــات حقــوق اإلنســان
والصحــة العامــة لألمــة وشــعبها قبــل إب ـرام تلــك االلتزامــات .ويجــب
بلس)
ـاس ســر املفاوضــات ،وأن يُ ْجـ َرى بشــفافية
يجـب على أعضاء منظمـة التجارة العامليـة االسـتفادة الكاملة من أوجه أن يُشـكِّل ذلــك التقييـ ُم أسـ َ
املرونـة يف تطبيـق اتفاقيـة الرتبـس ،كما أكَّـد إعلان الدوحـة ،وذلك من تامــة ،ويجــب كذلــك إطــاع الجمهــور عــى نتائجــه.
أجـل تعزيـز الحصـول علىاالبتـكارات التقنية الصحية عنـد االقتضاء
األبحاث التي تُ ِّولها جهات حكومية
.
كذلــك ،ينبغــي ألعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة االســتفادة الكاملــة يجــب أن تشــرط الجهــات العامــة امل ُم ِّولــة لألبحــاث إتاح ـ َة املعــارف
مــن ح ِّيــز السياســات املنصــوص عليــه يف املــادة  27مــن اتفاقيــة والنتائــج امل ُســتخلَصة مــن تلــك البحــوث ب ُح ِّريَّــة وعــى نطــاق واســع،
الرتبــس ،عــن طريــق تب ِّنــي وتطبيــق تعريفــات صارمــة لالخــراع ،عــن طريــق نرشهــا يف أدبيــات اســتعراض األبحــاث التــي خضعــت
ــب يف الصالــح العــام للدولــة ملراجعــة األقــران أو النظــراء ،وأن تســعى إىل إتاحــة تلــك األبحــاث
وقابليــة منــح بــراءات اخــراع؛ مبــا يَ ُص ُّ
وشــعبها .ويشــمل ذلــك تعديــل القوانــن الحاليــة؛ لل َح ـ ِّد مــن توفــر عــى نطــاق واســع وعــى شــبكة اإلنرتنــت.
الحاميــة الدامئــة لــراءات االخــراع ،ومنــح بــراءات االخــراع فقــط
وعىل الجامعات واملراكز البحثية التي تتلقَّى متويالً حكوم ًّيا أن ت ُق ِّدم
لالبتــكارات الحقيقيــة.
أهداف الصحة العامة عىل العوائد املالية يف أثناء مامرسات الرتخيص،
وينبغــي ملؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،وبرنامــج األمــم ومنح براءات االخرتاع .وميكن أن تشمل تلك املامرسات -عىل سبيل
رش ،ومنح الرتخيص غري الحرصي ،وحقوق امللكية
املتحــدة اإلمنــايئ ،ومنظمــة الصحــة العامليــة ،واملنظمــة العامليــة املثال ال الحرص -الن َ
للملكيــة الفكريــة (الويبــو) ،ومنظمــة التجــارة العامليــة التعــاو ُن م ًعــا ،الفكرية ،وامل ُشا َركة يف تج ُّمع براءات االخرتاع عىل مستوى القطاع العام؛
وتوحيــد الجهــود مــع الهيئــات األخــرى ذات الصلــة ،التــي متتلــك وغريها من املامرسات األخرى .ويجب أن تتضمن تلك املامرسات حوافز
الخــرات املطلوبــة لدعــم الحكومــات يف تطبيــق معايــر منــح ب ـراءات كافية ل َحثِّ امل ُط ِّورين عىل طرح املنتجات يف األسواق بأسعار معقولة؛
لضامن زيادة فرص الحصول عليها.
االخــراع يف مجــال الصحــة العامــة.
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وينبغــي للجامعــات واملراكــز البحثيــة التــي تتل َّقــى متوي ـاً حكوميًّــا أن تلــك املجموعــات وقراراتهــا بأقــى قــدر مــن الشــفافية .وينبغــي أيضً ــا
تتب َّنــى سياســات ومناهــج عمــل مــن شــأنها تشــجيع االبتــكار ،وخلــق دعــم املجتمــع املــدين ماليًّــا للمشــاركة وتقديــم تقاريــر ترصــد االبتــكار
منــاذج َمرِنــة مــن التعــاون ،تعمــل عــى تطويــر األبحــاث الطبيــة والحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة.
الحيويــة ،وخلــق املعرفــة؛ مــن أجــل صالــح الجمهــور.
املنظامت متعددة األطراف
ينبغــي لألمــن العــام لألمــم املتحــدة أن يُ ِ
نشــئ لجنــة مراجعــة مســتقلة،
ُمح ِّفزات جديدة ألبحاث وتطويراالبتكارات التقنية الصحية
يتحتَّــم عــى الحكومــات أن ترفــع مســتوى اســتثامرها الحــايل يف وأن يُكلِّفهــا بإج ـراء تقييــم للتقــدم امل ُح ـ َرز يف مجــال ابتكاراالبتــكارات
مجــاالت ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة؛ لتلبيــة االحتياجــات التــي التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا .وينبغــي رصــد التحديــات والتقــدم
يف مجــال ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة والحصــول عليهــا
مل يتــ َّم الوفــاء بهــا.
يف نطــاق جــدول أعــال التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030وتقييــم
وينبغــي للجهــات املعنيــة -التــي تشــمل الحكومــات ،وجهــات التصنيــع التقــدم الــذي أحرزتــه لجنــة املراجعــة يف تنفيــذ توصيــات اللجنــة
الطبيــة الحيويــة ،واملؤسســات التمويليــة للرعايــة الصحيــة ،واملجتمــع رفيعــة املســتوى الحاليــة .ينبغــي أيضً ــا أن تتألــف العضويــة مــن
املــدين -اختبــا ُر وتنفيــذ منــاذج جديــدة لتمويــل أنشــطة البحــث الحكومــات ،و ُممثِّلــن لألمــم املتحــدة ،واملنظــات متعــددة األط ـراف،
والتطويــر املتعلقــة بالصحــة العامــة ،ومنحهــا مزايــا تحفيزيــة مثــل واملجتمــع املــدين ،واألوســاط األكادمييــة ،والقطــاع الخــاص.
اإلعفــاء مــن الرضائــب عــى التعامــات التجاريــة وآليــات التمويــل
ويجــب عــى األمــن العــام لألمــم املتحــدة تكويــن فريــق عمــل
املبتكــرة األخــرى.
مشــرك بــن الــوكاالت ،يعتنــي بابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة،
وبنــا ًء عــى املناقشــات الحاليــة التــي تَ ْجــرِي يف منظمــة الصحــة وتســهيل الحصــول عليهــا .ويجــب أن يعمــل هــذا الفريــق -طــوال
العامليــة ،ينبغــي لألمــن العــام لألمــم املتحــدة تدش ـ ُن مبــادرة ل َحــثِّ مــدة تنفيــذ هــدف التنميــة املســتدامة -عــى زيــادة التامســك بــن
الحكومــات عــى إبــرام اتفاقيــات دوليــة تُركِّــز عــى التعــاون يف هيئــات األمــم املتحــدة واملنظــات متعــددة األطــراف ذات الصلــة،
ُنســق مجموعــ ُة برنامــج األمــم
متويالالبتــكارات التقنيــة الصحيــة وتطويرهــا .ويشــمل ذلــك التفـ َ
ـاوض مثــل منظمــة التجــارة العامليــة .وت ِّ
فريــق العمــل امل ُكلَّــف بــاإلرشاف عــى تنفيــذ
اإلمنــايئ
املتحــدة
ـث
إلب ـرام اتفاقيــات بحــث وتطويــر ُملزِمــة تفصــل بــن تكاليــف البحـ
َ
والتطويــر واألســعار النهائيــة؛ بهــدف تعزيــز الحصــول عــى صحــة توصيــات اللجنــة رفيعــة املســتوى ،ورفــع تقاريــر ســنوية إىل األمــن
أفضــل للجميــع .ويجــب أن ت ُركِّــز اتفاقيــة احتياجــات الصحــة العامــة العــام لألمــم املتحــدة بشــأن التقــدم امل ُحــ َرز يف تعزيــز االتســاق
عــى ســبيل املثــال ال الحــر -عــى االبتــكارات التقنيــة ملعالجــة عــى مســتوى منظومــة األمــم املتحــدة يف مجــال االبتــكار والحصــولاألمـراض املداريــة امل ُه َملــة وامل ُقاوِمــة للبكرتيــا ،ويجــب أن تكــون تلــك علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة.
االتفاقيــة ُمت ِّممــة لآلليــات القامئــة.
وينبغــي للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أن تدعــو لعقــد
وكخطــوة متهيديــة ،ينبغــي للحكومــات تشــكيل مجموعــة عمــل جلســة اســتثنائية يف موعــد أقصــاه عــام 2018؛ للنظــر يف موضــوع
لبــدء التفــاوض فيــا بينهــا حــول ُمد َّونــة املبــادئ الخاصــة بالبحــث ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا ،واالتفــاق عــى
والتطويــر يف مجــال الطــب الحيــوي .ويجــب أن تُط َّبــق تلــك املبــادئ إســراتيجيات وإطــار للمســاءلة ،مــن شــأنه ترسيــع وتــرة الجهــود
عــى صناديــق البحــث والتطويــر العامــة .وينبغــي مل ُمــ ِّويل القطــاع الراميــة إىل تشــجيع االبتــكار ،وضــان ُس ـ ُبل الحصــول عــى التقنيــات
الخــاص ،واملتربعــن ،ورشاكات تطويــر املنتجــات ،والجامعــات ،املبتكــرة؛ عــى النحــو املبــن يف جــدول أعــال التنميــة املســتدامة لعــام
وصناعــات الطــب الحيــوي ،والجهــات املعنيــة األخــرى أن تتب َّنــى تلــك  .2030ويف هــذه الجلســة االســتثنائية ،يجــب دعــم املجتمــع املــدين
املبــادئ .كذلــك ،ينبغــي للحكومــات تقديــم تقاريــر ســنوية بشــأن مال ًّيــا مــن أجــل املشــاركة وتقديــم تقاريــر حــول ابتكاراالبتــكارات
التقــدم امل ُحـ َرز يف التفــاوض وتنفيـ ِـذ ُمد َّونــة املبــادئ ،كخطــوة متهيديــة التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا.
إلبــرام اتفاقيــة يف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.
رشكات القطاع الخاص
يجــب عــى رشكات القطــاع الخــاص العاملــة يف مجــال الطــب الحيــوي
الحوكمة واملساءلة والشفافية
امل ُشــارِكة يف ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا
الحكومات
يجــب عــى الحكومــات أن تُ ِعيــد النظــر يف وضــع الحصــول عــى أن تُقــ ِّدم -كجــزء مــن مجموعــة تقاريرهــا الســنوية -تقريــ ًرا حــول
االبتــكارات التقنيــة الصحيــة يف بلدانهــا ،يف ضــوء مبــادئ حقــوق اإلجــراءات التــي اتَّخذتهــا يف ســبيل تعزيــز الحصــول علىاالبتــكارات
اإلنســان ،والتــزام الــدول بالوفــاء بهــا؛ وذلــك مبســاعدة مفوضيــة التقنيــة الصحيــة.
األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ،وغريهــا مــن هيئــات األمــم
املتحــدة ذات الصلــة .وينبغــي أن تُعلَــن نتائــج هــذه التقييــات كذلــك ،يجــب أن يكــون لــدى رشكات القطــاع الخــاص سياســة ُمعلَنــة
للجمهــور .وينبغــي دعــم منظــات املجتمــع املــدين مال ًّيــا لتقديــم للجمهــور حــول مســاهمتها يف تحســن الحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة
تقاريــر ترصــد جوانــب االبتــكار والحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة ،وتُحــ ِّدد األهــداف العامــة والخاصــة ،واألُطُــر الزمنيــة،
الصحيــة املتقدمــة .وينبغــي تك ـرار عمليــات املراجعــة املذكــورة عــى وإجــراءات اإلبــاغ ،ومســتويات املســاءلة ،ونظــام الحوكمــة الــذي
يشــمل املســؤولية واملســاءلة عــى مســتوى مجلــس اإلدارة؛ لتحســن
املســتوى الوطنــي عــى فــرات منتظمــة.
ُســ ُبل الحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة.
مؤســي بــن
وينبغــي للحكومــات تعزيــز سياســة وطنيــة ،وترابُــط
ٍّ
املعامــات التجاريــة وحقــوق امللكيــة الفكريــة ،والحــق يف الصحــة ،البحــث والتطويــر وإنتــاج االبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة
وأهــداف الصحــة العامــة؛ مــن خــال إنشــاء هيئــات وطنيــة مشــركة وخطــة أســعارها وتوزيعهــا
بــن الــوزارات لتنســيق القوانــن والسياســات واملامرســات التــي قــد يجــب أن تشــرط الحكومــات عــى الجهــات امل ُص ِّنعــة لتقنيــات الرعايــة
تؤثــر يف ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة والحصــول عليهــا .الصحيــة املتقدمــة ،وكذلــك جهــات التوزيــع أن ت ُق ـ ِّدم لهيئــات تنظيــم
عــا يــي )1( :تكاليــف البحــث والتطويــر
ويجــب أن يعقــد عضــو (أعضــاء) مختــص مــن الســلطة التنفيذيــة ورشاء األدويــة معلومــات َّ
الوطنيــة ،لديــه القــدرة عــى إدارة األولويــات واالختصاصــات واملصالــح وإنتــاج وتســويق وتوزيعاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة التــي اشــرتها أو
كل
املتنافســة ،اجتام ًعــا مــع تلــك الهيئــات .ويجــب أن تَ ْج ـرِي مــداوالت نالــت املوافقــة عــى تســويقها؛ مــع الفصــل بــن فئــات النفقــاتٍّ ،
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أي متويــل حكومــي تَلَ َّقتْ ـ ُه لتطويراالبتــكارات التقنيــة
عــى ِح ـ َد ٍةِّ )2( .
الصحيــة ،ومــن ذلــك اإلعفــاءات الرضيبيــة ،واإلعانــات ،واملِ َنــح.

ولتســهيل التعــاون امل ُعلَــن ،وإعــادة البنــاء ،وإعــادة التحقيــق يف
اإلخفاقــات؛ يجــب عــى الحكومــات أن تشــرط إتاحــة تصاميــم
الدراســات ،والربوتوكــوالت ،ومجموعــات البيانــات ،ونتائــج االختبــارات،
وبيانــات املريــض املحميــة هويتــه للجمهــور يف الوقــت املناســب،
وبطريقــة يَســ ُهل الوصــول إليهــا .ويجــب عــى َمــن يُ ْجــرِي التجــارب
يتوصلــون إليهــا.
الرسيريــة عــد ُم منــع الباحثــن مــن نــر النتائــج التــي َّ

واملنصــة اإللكرتونيــة
واســتنا ًدا إىل اآلليــة العامليــة لإلبــاغ عــن األســعار،
َّ
ملنتجــات اللقــاح واألســعار واملشــريات وغريهــا ،ينبغــي ملنظمــة
الصحــة العامليــة إنشــا ُء قاعــدة بيانــات دوليــة ،يَس ـ ُهل الوصــول إليهــا،
وتشــمل أســعار األدويــة ،والبدائــل الحيويــة امل ُســ َّجلة يف القطاعــن
املعلومــات املتعلقة برباءات االخرتاع
الخــاص والعــام يف جميــع البلــدان التــي ُس ـ ِّجلت بهــا.
ينبغــي أيضً ــا للحكومــات إنشــاء وحفــظ قواعــد بيانــات متاحــة
للجمهــور ،تُقـ ِّدم املعلومــات املتعلقــة بــراءات االخــراع ،وبيانــات عــن
التجارب الرسيرية
يجــب أيضً ــا عــى الحكومــات أن تشــرط عــرض البيانــات مجهولــة األدويــة واللقاحــات .وتُحــ ِّدث املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة
الهويــة ،الخاصــة بجميــع التجــارب الرسيريــة املكتملــة وغــر املكتملــة ،وتَج َمــع تلــك املعلومــات َد ْو ِريًّــا ،بالتعــاون مــع الجهــات املعنيــة؛
ســجل عــا ٍّم يَســ ُهل البحــث فيــه ،ويُنشَ ــأ ويُــدار لتطويــر قاعــدة بيانــات دوليــة يَســ ُهل البحــث فيهــا .ويجــب أن
ٍّ
عــى الجمهــور يف
عــن طريــق اآلليــات املتاحــة؛ مثــل :منصــة منظمــة الصحــة العامليــة تتضمــن قاعــدة البيانــات تلــك:
لتســجيل التجــارب الرسيريــة ،أو يف منشــورات مامثلــة يراجعهــا ( )1األســاء الشائعة القياســية الدولية للمنتجات البيولوجية.
ـض النظــر عـ َّـا إذا كانــت نتائجهــا إيجابي ـ ًة أو ســلبيةً ،أو ( )2األســاء الدوليــة غــر املشــمولة بحقــوق امللكيــة للمنتجــات ،ســواء
األق ـران؛ ب َغـ ِّ
كانــت معروفــة يف وقــت تقديــم الطلــب ،أو بعــد منــح بـراءة االخــراع.
ُمحايِــد ًة أو غــر حاســمة.
( )3تاريــخ منــح بـراءة االخــراع ،وتاريــخ انتهائهــا.
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مقدمة
يف ســبتمرب عــام  ،2015تب َّنــت  193دولــة مــن الــدول األعضــاء يف هيئــة
األمــم املتحــدة جـ َ
ـدول أعــال التنميــة املســتدامة لعــام ( 2030جــدول
األعــال لعــام  .)2030ويتض َّمــن جــدول األعــال املذكــور هــدف
التنميــة املســتدامة الثالــث ،الــذي يهــدف إىل ضــان التمتــع بحيــاة
صحيــة والعيــش الكريــم لجميــع األفـراد مــن كافــة األعــار .ويتض َّمــن
هــدف التنميــة املســتدامة الثالــث أهدافًــا ُمحــ َّددة لدعــم البحــث
والتطويــر والحصــول عــى األدويــة واللقاحــات األساســية .2ويُشــ ِّدد
جــدول أعــال التنميــة املســتدامة لعــام  2030عــى أهميــة حقــوق
والحــق يف االســتفادة مــن مثــار
الحــق يف الصحــة،
اإلنســان ،ال ســيام
ُّ
ُّ
التقــدم العلمــي ،اللــذان يرجــع تاريخهــا إىل ميثــاق األمــم املتحــدة
(الصــادر عــام  ،3)1945واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان (الصــادر
عــام  ،4)1948وميثــاق تأســيس منظمــة الصحــة العامليــة (الصــادر عــام
 .5)1948كذلــكُ ،ســلِّط الضــوء عــى تلــك الحقــوق يف العديــد مــن
االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة ،والعديــد مــن الدســاتري الوطنيــة.6

 .1ابتكار االبتكارات التقنية الصحية والحصول عليها
وتســتند اللجنــة رفيعــة املســتوى إىل األعــال الســابقة والحاليــة يف
مجــال ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا .ويشــمل
هــذا التطــورات يف منظمــة الصحــة العامليــة ،ومجلــس حقــوق اإلنســان،
والجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة منــذ إصــدار تقريــر اللجنــة املعنيــة
بحقــوق امللكيــة الفكريــة واالبتــكار والصحــة العامــة .وقــد كانــت هــذه
املبــادرات دليــاً للحكومــات عنــد التَّصــ ِّدي للتحديــات املهمــة التــي
تتعلــق بابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا؛ ملنــع
ُعديــة وغــر امل ِ
وعــاج مختلــف األمــراض امل ِ
ُعديــة.
وتشــمل اختصاصــات اللجنــة رفيعــة املســتوى طلبًــا ق َّدمــه األمــن
العــام لألمــم املتحــدة بشــأن “مراجعــة وتقييــم املقرتحــات ،واقــراح
حلــول ملعالجــة تعــا ُرض السياســات بــن الحقــوق املرشوعــة للمخرتعــن
والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،وقواعــد التجــارة ،والصحــة العامــة؛
فيــا يتعلــق بابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة”.11

وبالرغــم مــن قَطْــع شــوط كبــر يف التقــدم الطبــي ،ال يــزال هنــاك
العديــد مــن التحديــات .يف بعــض الحــاالت ،كان التقــدم ُمتفا ِوتًــا ،مـ َّـا
أدى إىل عــدم اســتطاعة بعــض األف ـراد االنتفــاع بــه .وتختلــف أســباب
ذلــك ،ولكــن يُع ـ َزى أحــد تلــك األســباب إىل قلَّــة االســتثامرات يف مجــال
البحــث وتطويــر األم ـراض التــي ال تُـ ِـد ُّر عائ ـ ًدا مال ًّيــا مناس ـ ًبا ،كــا هــو
الحــال ملقاومــة مضــادات امليكروبــات .ووف ًقــا للتوقعــات ،قــد تتس ـ َّبب
الفريوســات ،والبكرتيــا ،والطفيليــات ،والفطريــات امل ُقاوِمــة للعقاقري يف 10
ـض عليهــا ،فضـاً
ماليــن حالــة وفــاة ســنويًّا بحلــول عــام  ،2050إذا مل يُ ْقـ َ
عــن التســبب يف خســارة االقتصــاد العاملــي ما ال يقـ ُّـل  100تريليــون دوالر
أمريــي يف البلــدان الغنيــة واملحــدودة املــوارد ،عــى َح ـ ٍّد ســواء (انظــر
ـض النظــر عــن عقــار بيدأكويلــن ،الــذي
الشــكل البيــاين) .ومــع ذلــك ،ب َغـ ِّ
السـ ِّـل امل ُقــاوِم لألدويــة؛ طُـ ِّورت فئــة
اعتُ ِمــد يف عــام  2012لعــاج مــرض ُّ
واحــدة فقــط مــن املضــادات الحيويــة يف الســنوات األربعــن املاضيــة.

ُﻣﻘﺎ َوﻣﺔ ﻣﻀﺎ ﱠدات اﳌﻴﻜﺮوﺑﺎت – أزﻣﺔ وﺷﻴﻜﺔ اﻟﺤﺪوث
ﻻ ﳾء ﻋﲆ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻳﺴﺎوي اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ؛ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻀﺎ ﱠدات اﳌﻴﻜﺮوﺑﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗُﺸﻜﱢﻞ ﺗﻬﺪﻳ ًﺪا
ﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وﺗ ُﻘ ﱢﻮض اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
If AMR is not addressed,
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people are expected
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resistance
by 2050.2

Antimicrobial
resistance
(AMR) is estimated
to kill more than

As bacterial infections grow more resistant to antibiotics, companies are pulling
out of antibiotics research and fewer new antibiotics are being approved.

700,000
people globally
per year today.2
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وبالرغــم  7مــن االعــراف بهــذه الحقــوق ،والتــزام البلــدان بتحقيــق ويتك َّون التقرير من أربعة فصول:
أهــداف الصحــة العامــة ،هنــاك ماليــن مــن البــر ال يزالــون َمح ُرومــن
•الفصــل األول (ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة والحصــول عليها):
مــن الحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة ،التــي تُش ـكِّل
يتنــاول هــذا الفصــل مشــكل ًة هام ـ ًة مــن صميــم اختصــاص اللجنــة
ركيــز ًة أساســية يَرت ِكــز عليهــا الحـ ُّـق يف الصحــة .وأســباب ذلــك ُمع َّقــدة
الســلطة بــن املؤسســات،
التكافــؤ
عــدم
هــي
املســتوى،
رفيعــة
و ُمتع ـ ِّددة .وقــد أصــدر األمــن العــام لألمــم املتحــدة تقري ـ ًرا جام ًعــا يف
ُّ
وعــدم توافــق القانــون والسياســة واملامرســات بــن الحـ ِّـق يف الصحــة
عــام 2015؛ لتحديــد بعــض تلــك األســباب .ومــن أبــرز األســباب التــي
ٍ
والتجــارة الدوليــة وقوانــن امللكيــة الفكريــة مــن جه ـة ،وأهــداف
وردت يف التقريــر عــد ُم الرتابــط بــن أمنــاط الحوكمــة الدوليــة الحاليــة
الصحــة العامــة وتأثريهــا يف ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة
يف التجــارة والتمويــل واالســتثامر مــن جه ـ ٍة ،وقواعــد ومعايــر العمــل
والحصــول عليهــا مــن جهــة أخــرى.
والبيئــة وحقــوق اإلنســان واملســاواة واالســتدامة مــن جهــة أخــرى.8
ودعــا ذلــك التقريــر إىل الخطــوات الواجــب اتِّخاذهــا؛ لضــان “توافــق
•الفصــل الثــاين (قوانــن امللكيــة الفكريــة والحصــول علىاالبتــكارات
أنظمــة امللكيــة الفكريــة العامليــة ،وأوجــه املرونــة يف تطبيــق االتفاقيــة
التقنيــة الصحيــة) :يناقــش هــذا الفصــل نظــام امللكيــة الفكريــة
املعنيــة بالجوانــب التجاريــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة ،واملســاهمة يف
الــدويل الســائد ،وأوجــه املرونــة الــواردة فيــه ،والتــي ميكــن
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة”.9
اســتخدامها لتعزيــز الحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة.
ويتنــاول كذلــك أســباب عــدم اســتخدام أوجــه املرونــة بشــكل
وانســجا ًما مــع رؤيــة جــدول أعــال التنميــة املســتدامة لعــام ،2030
ُمنظَّــم ،والتطــورات التــي قــد ت ُعــوق اســتغالل أوجــه املرونــة
وكذلــك التــزام الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة بتعزيــز اتســاق
يف تطبيــق اتفاقيــة الرتبــس كاتفاقيــات التجــارة الحــرة.
السياســات مــن أجــل التنميــة املســتدامة ،وتوصيــة اللجنــة العامليــة
ـص عــى أن يُشـكِّل
لفــروس العــوز املناعــي البــري ،والقانــون الــذي يَ ُنـ ُّ
األمــن العــام لألمــم املتحــدة لجنــة رفيعــة املســتوى القـراح ســبلٍ لتحفيز
•الفصــل الثالــث ( ُمحفِّــزات جديــدة للبحــث والتطويــر يف
االبتــكار يف مجاالالبتــكارات التقنيــة الصحيــة ،وزيــادة فــرص الحصــول
مجــال تقنيــات الرعايــة الصحــة) :يُســلِّط هــذا الفصــل
عــى العــاج 10؛ يف نوفمــر  ،2015أعلــن األمــن العــام ،الســيد /بــان يك
الضــوء دور زيــادة التنســيق ،وتحديــد األولويــات ،والبحــث
مــون ،تشــكيل اللجنــة رفيعــة املســتوى ،املعنيــة بتقديــم االبتــكارات
َــب
التقنيــة الصحيــة وســبل الحصــول عليهــا ،أو -باختصــار“ -اللجنــة رفيعــة
والتطويــر يف مواجهــة االحتياجــات الصحيــة التــي مل تُل َّ
بطريقــة ُممن َهجــة .ويتنــاول أيضً ــا بعــض النــاذج الجديــدة
املســتوى ملعالجــة ســبل الحصــول عــى األدويــة” (اللجنــة رفيعــة
التــي ميكــن أن تســتخدمها مختلــف الجهــات الفاعلــة.
املســتوى) .وتألفــت اللجنــة رفيعــة املســتوى مــن  15فــر ًدا مــن األف ـراد
البارزيــن ،الذيــن هــم عــى درايــة واســعة بالقضايــا القانونيــة والتجاريــة،
وقضايــا الصحــة العامــة ،وقضايــا حقــوق اإلنســان؛ حيــث تُ َعــ ُّد هــذه
•الفصــل الرابــع (الحوكمــة واملســاءلة والشــفافية) :يتنــاول
القضايــا جوهريــة لتعزيــز االبتــكار والحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة
هــذا الفصــل آليــات الحوكمــة واملســاءلة الالزمــة لتشــجيع
الصحيــة .وســاند ذلــك الفريـ َـق فريـ ٌـق مــن الخ ـراء االستشــاريني تألَّــف
االبتــكار يف مجاالالبتــكارات التقنيــة الصحيــة والحصــول عليهــا،
مــن  25عض ـ ًوا مــن األوســاط األكادمييــة ،والقطــاع الخــاص ،ومنظــات
وكذلــك األدوار املنوطــة بالجهــات املعنيــة الرئيســية .وكذلــك،
املجتمــع املــدين ،واألمــم املتحــدة ،واملنظــات الدوليــة ذات الصلــة ،مثــل
يُســلِّط الضــوء عــى الحاجــة إىل الشــفافية يف املراحــل املختلفــة
منظمــة التجــارة العامليــة.
البتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة وســبل الحصــول عليهــا؛
مــن أجــل تعزيــز الرتابــط بــن جميــع السياســات واإلجــراءات.

شــهد النصــف الثــاين مــن القــرن املــايض نقلـ ًة نوعيـ ًة يف مجــال االبتــكار
الطبــي ،ســاهمت يف تحســن صحــة وحيــاة املاليــن .ففــي تلــك الفــرة،
طُـ ِّور لقــاح ناجــح ضــد شــلل األطفــال ،ســاهم يف منــع  99٪مــن حــاالت
اإلصابــة يف جميــع أنحــاء العامل .12ويف عــام َ ،1996ص َد َرتْ توصيـ ٌة بالدواء
الثــايث امل ُضــا ِّد للفريوســات الرجعيــة ،وتحــ َّول مــرض متالزمــة نقــص
ُكتســب (اإليــدز) مــن مــرض مصــر صاحبــه املــوت املحتــوم إىل
املناعــة امل َ
مــرض ُمز ِمــن ميكــن الســيطرة عليــه .13وقــد أ َّدت االســتثامرات الصناعيــة،
واملنافســة العامــة ،والتعــاون بــن املنظــات الصناعيــة والخرييــة،
ُنــاصة التــي بذلهــا املــرىض
والحكوميــة وغــر الحكوميــة ،وجهــود امل َ
ومــن يدعمهــم بصــورة تتســم باملثابــرة إىل حصــول  17مليــون فــرد عــى
عــاج يُن ِقــذ حياتهــم مــن فــروس العــوز املناعــي البــري .14ويف عــام
 ،2006أ َّدى اكتشــاف لقــا ٍح لفــروس الروتــا إىل انخفــاض كبــر يف الوفيــات
ونِ َســب الحجــز يف املستشــفيات بــن ال ُّرضَّ ــع واألطفــال الصغــار .15أمــا
مــرض املالريــا (املعــروف أيضً ــا باســم داء الفيــل) ،وهــو مــرض يتس ـ َّبب
يف تش ـ ُّوه املريــض وإعاقتــه وينقلــه البعــوض وموطنــه األصــي إفريقيــا؛
فقــد صــارت الوقايــة منــه ممكنـ ًة بعــاج ثنــايئ ســنوي واحــد ،تتــرع بــه
الــركات امل ُص ِّنعــة ،وتُق ِّدمــه برامــج اإلدارة الجامعيــة؛ مــا أ َّدى إىل إبطــاء
ررة .16كذلــك ،يُط ـ ِّور العلــاء عال ًجــا ألم ـراض
العــدوى يف البلــدان امل ُت ـ ِّ
رسطــان الثــدي ،ومــرض الذئبــة؛ اعتــا ًدا عــى االكتشــافات يف مجــال
علــم الوراثــة ،17وكذلــك العالجــات القامئــة عــى الخاليــا الجذعيــة.18
وبهــذاُ ،ي ِكــن الســيطرة عــى األم ـراض التــي كانــت قاتل ـ ًة ومســتعصي ًة
يف املــايض .ويف عــام  ،2014طُـرِح دواء سوفوســبوفري ،الــذي يشــرك مــع
عقــار ديكالتاســافري يف عــاج جميــع مــرىض التهــاب الكبــد الوبــايئ تقريبًا،
يف فــرة قصــرة ج ـ ًّدا بأقـ ِّـل اآلثــار الجانبي ـة ،19فض ـاً عــن تط ـ ُّور مجــال
التغذيــة والظــروف الصحيــة ،مــا ســاهم يف تحســن النتائــج الصحيــة يف
جميــع أنحــاء العــامل.

ويف عــام  ،2014ووف ًقــا ملنظمــة الصحــة العامليــة ،يحتــاج مــا يُقـ َّدر بنحــو
 1.7مليــار فــرد يف  185دولــة إىل عــاج فــردي و/أو جامعــي ،ورعايــة
لألمـراض املداريــة املهملــة .20وعــى الرغــم مــن أمـراض املناطــق املدارية
املهملــة متثــل حــوايل  12٪مــن إجــايل األم ـراض ،خ ُِّصصــت نســبة 4٪
فقــط مــن املنتجــات العالجيــة امل ُسـ َّجلة بــن عامــي  2000و 2011لهــذه
األمـراض .21ويُ َعـ ُّد التشــخيص الرسيــري الرسيــع أمـ ًرا مهـ ًّـا ،ال ســيام يف
الظــروف محــدودة املــوارد ،وحــاالت الطــوارئ الصحيــة ،مثــل أم ـراض
اإليبــوال وزيــكا22؛ ولكــن قــد يكــون تطويــر تقنيــات التشــخيص ُمع َّق ـ ًدا
و ُمكلِّ ًفــا ،23فيَنتُــج عنــه تواجــد عــدد غــر ٍ
كاف منهــا يف الســوق .24وعــى
الرغــم مــن التقــدم امل ُح ـ َرز ،ال ي ـزال هنــاك نقــص يف حليــب األطفــال،
مــا قــد يُؤثِّــر ســلبيًا عليهــم .25وأســباب نقــص حليــب األطفــال ُمع َّقــدة،
وترتبــط أيضً ــا باإلحجــام عــن إجـراء التجــارب الرسيريــة عــى األطفــال.26
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*Proportion of clinical isolates that are resistant to antibiotic. MRSA, methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
VRE, vancomycin-resistant Enterococcus. FQRP, fluoroquinolone-resistant Pseudomonas aeruginosa.1

1. Cooper, A (et al) (2011) Fix the antibiotics pipeline. Available at http://www.readcube.com/articles/10.1038/472032a
2. O’Neill, J (2014) Antimicrobial Resistance: Tackling a crisis for the health and wealth of Nations. The review on antimicrobial resistance. Available at: http://
amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf
3. WHO (2016) What you need to know about antibiotic resistance. Available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/antimicrobialresistance/antibiotic-resistance/what-you-need-to-know-about-antibiotic-resistance
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ومــن منظــور الصحــة العامــة ،ال بــد مــن تطويــر مضــادات ميكروبيــة
جديــدة ،ومراقبــة اســتخدامها؛ للمحافظــة عليهــا ،ومــن ثــ َّم كــر
حلقــة املقاومــة .ومــع ذلــك ،فــإن انخفــاض االســتهالك يوضــح انخفــاض
املبيعــات ،وتقليــل هوامــش الربــح املحتملــة .وبهــذا ،فــإن عــد ًدا قلي ـاً
مــن املعن ِّيــن عــى اســتعداد الســتثامر املــوارد املاليــة والتقنيــة والبرشيــة
الالزمــة لتطويــر وطــرح األدويــة املضــادة للميكروبــات يف الســوق.
وقــد كانــت جهــود التنســيق والتعــاون بــن ال ـراكات مــن القطاعــن
العــام والخــاص ورشاكات تطويــر املنتجــات عامــاً أساســ ًّيا يف جمــع
املــوارد ونقــاط القــوة مــن القطاعــن الخــاص والعــام والقطــاع الخــري؛
مــن أجــل ابتــكار وتقديــم العديــد مــن التقنيــات الصحيــة املهمــة.27
وتعمــل املنظــات الدوليــة ،مثــل :الصنــدوق العاملــي ملكافحــة اإليــدز
ــل واملالريــا ، ،وخطــة الرئيــس األمريــي الطارئــة لإلغاثــة مــن
والس ِّ
ُّ
اإليــدز ،عــى جمــع املــوارد وتوزيعهــا ملعالجــة األم ـراض ،ومنهــا املالريــا
والسـ ُّـل؛ بينــا يســاهم التحالــف العاملــي للقاحــات والتحصــن ()GAVI
ُّ
يف تحســن فــرص الحصــول عــى اللقاحــات يف البلــدان الفقــرة .وألنــه
ليــس هنــاك ســوق قابلــة للنمــو ،قــد يســاهم وجــود هــذه اآلليــات يف
توفــر الحوافــز البديلــة والتمويــل البتــكار التقنيــات الصحيــة املتقدمــة
والحصــول عليهــا .28ويُ َعـ ُّد القاســم املشــرك بــن هــذه التدابــر واآلليــات
هــو مفهــوم الفصــل (عــدم الربــط) ،الــذي ِ
ض ْمــن أهــداف هــذاالتقريــر -يشــر إىل فصــل تكاليــف البحــث والتطويــر عــن األســعار
النهائيــة لتقنيــات الرعايــة الصحيــة .وقــد مكَّنــت اآلليــاتُ املبتكــرة
لتلبيــة االحتياجــات القامئــة ُص َّنــا َع القـرار مــن التخطيــط ،ووضــع موازنــة
أكــر مالءمــة لنفقــات البحــث والتطويــر؛ وذلــك الســتخدام املــوارد
بشــكل أكــر كفــاءةً ،واألهــم مــن ذلــك االســتثامر وفقًــا ألولويــات
الصحــة العامــة.29

الحـ ِّـق يف الصحــة .وقــد كشــف تحليــل اإلنفــاق عــى البحــث والتطويــر
يف مجاالالبتــكارات التقنيــة الصحيــة يف البلــدان الغنيــة أن نســبة 60٪
ُمســت َم َّدة مــن القطــاع الخــاص ،و 40٪مــن املصــادر العامــة واملؤسســات
غــر الربحيــة .30تـ َّم عكــس النســب املئويــة للبحــث والتطويــر يف مجــال
األمــراض التــي تؤثــر بشــكل كبــر يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض
والسـ ُّـل ،32واملالريا33؛
واملتوســط ،ومنهــا فــروس العــوز املناعــي البــريُّ ،31
حيــث قــ َّدم القطــاع العــام مــا يقــرب مــن  60٪مــن إجــايل مصــادر
التمويــل للبحــث والتطويــر.
يُ َعــ ُّد االبتــكار أمــ ًرا حيويًّــا لتحقيــق هــدف جــدول أعــال التنميــة
املســتدامة لعــام  ،2030الــذي يهــدف إىل تحســن صحــة ورفاهيــة جميــع
األف ـراد مــن مختلــف الفئــات ال ُع ْم ِريَّــة ،ويَظ َهــر يف عــدد مــن أهــداف
التنميــة املســتدامة .ســيتطلب هــدف التنميــة املســتدامة الثالــث إجـراء
تقييــات أكــر شــمولية للوضــع ،وتحديــد أولويــات االحتياجــات الصحيــة
العامــة األكــر إلحا ًحــا ،املطلوبــة مــن ُممـ ِّويل البحــث والتطويــر املتعلــق
بالصحــة ،والتمويــل العــادل واملســتدام ،واســتخدام املــوارد العامــة
والخاصــة بشــكل أكــر حكم ـ ًة وإس ـراتيجيةً .وت ُ َع ـ ُّد البيانــات الشــفافة
واملوثوقــة املتاحــة عــى نطــاق واســع أمـ ًرا ال غنــى عنــه لتوضيــح عمليــة
صنــع السياســات يف املراحــل املختلفــة.

وقـد يشـمل ذلك بيانات عـن التكاليف واألسـعار ،ومعلومات عن براءات
االختراع .وقـد يشـمل أيضً ا قواعـد البيانـات الخاصة بالتجـارب الرسيرية
القامئـة أوالخاضعين لهـا ومسـتودعات البيانـات ،وقواعـد البيانـات التـي
يَسـ ُهل الولـوج إليهـا ،والخاصـة برباءات االخرتاع ،والتسـعري حسـب البلد،
وتكاليـف البحـث والتطويـر .ويجـب إتاحـة هـذه املعلومـات مـن أجـل
حوكمـة ومسـاءلة أفضـل .وميكن أن تسـاعد هـذه املعلومات على تقليل
الفائـض ،وتعظيـم العائـدات مـن االسـتثامر ،وضمان إمكانيـة تحقـق
ويُ َعــ ُّد اســتثامر القطــاع العــام عــى نحــو ٍ
كاف يف مجــال البحــث االبتـكار؛ مما ي ُعـود بالنفـع عىل املـرىض ،ويحقق أهداف الصحـة العامة.
والتطويــر أمـ ًرا بالــغ األهميــة إذا أرادت الحكومــات الوفــاء بالتزاماتهــا يف وتُ َعـ ُّد التكلفـة أحـد العوامـل الرئيسـية يف تحديـد إمكانيـة الحصـول
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ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ :اﻟﺒﻨﻮد اﳌﺘﻮﻓﺮة واﻟﺒﻨﻮد اﳌﻔﻘﻮدة وﻣﺎ دور ﺟﻬﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﳌﻲ؟ ذا ﻻﻧﻜﺖ ) (9900ص1307-1286 .
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علىاالبتـكارات التقنيـة الصحيـة ،سـواء دفـع املـرىض مـن جيوبهـم
مقابـل هـذه التقنيـات ،أو اختـارت الحكومـات مـا يجب متويلـه يف إطار
الربامـج الوطنيـة للصحـة والعلاج .ووفقًا ملنظمـة الصحة العامليـة والبنك
الـدويل ،هنـاك  400مليـون فـرد يف العامل يحتاجـون إىل الرعايـة الصحية،
وكذلـك الحصول على األدوية واللقاحات ،ووسـائل التشـخيص ،واألجهزة
الطبيـة .35ويُ َعـ ُّد الفقـراء هـم َمـن ال يتمكَّنـون مـن الحصـول على هـذه
الوسـائل عىل نحو مناسـب ،ويعيش ثالثة أرباعهم يف ما يُسـ َّمى بالبلدان
املتوسـطة الدخـل .36ويف العديـد مـن الـدول الغنية ،يواجه األفـراد الذين
ٍ
تحديـات يف الحصـول على علاج لبعـض
يعيشـون على دخـل منخفـض
األمـراض امل ِ
ُعديـة ،واألمـراض املزمنـة ،واألمـراض النـادرة .37على سـبيل
ُخصص لـدورة عالج
مل
ا
السـعر
متوسـط
أن
حديثة
دراسـة
كشـفت
املثـال،
َّ
ً
بعقـار سوفوسـبوفري متتـد الثنـي عرش أسـبو ًعا يف  26دولة عضـ ًوا مبنظمة
التعـاون االقتصـادي والتنميـة بلـغ  64680دوال ًرا أمريكيًّـا ،وتـراوح بين
 37729دوال ًرا يف اليابـان ،و 64680دوال ًرا يف الواليـات املتحـدة .38تعكس
تناقضـات األسـعار هـذه أيضً ا قـدرة البلدان على التفاوض عىل األسـعار؛
فعلاج األمـراض النـادرة قـد يكـون ُمكلِّفًـا وباهظًـا .على سـبيل املثـال،
تصـل تكلفـة العلاج بعقـار ايفافاكتـور ،وهـو دواء ف َّعـال لعلاج مـرىض
التليـف الكيسي ،إىل حـوايل  294000دوالر للمريـض الواحـد يف البلـدان
الغنيـة (.39)2011
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الينزوليــد املحــور الرئيــي يف كل ذلــك؛ فدونــه ال أدرى مــا إذا كنــت
ســأبقى هنــا أم ال؛ ففــي الوقــت الحــايل ،ال يُس ـ ِعف الح ـ ُّظ الكث ـ َر مــن
املــرىض يف الحصــول عــى عقــار الينزوليــد؛ ألنــه باهــظ الثمــن”.
ىف عــام  ،2015ركَّبــت فومي ـزا ســاعة أُذُن َدفَـ َع تكاليفهــا موقــع متويــل
الجامهــر ،والتأمــن الطبــي .اســتعادت فوميــزا ســمعها ،وتســاءلت:
ـروين كيــف ميكــن لشــخص مــن جنــوب إفريقيــا أن يدفــع
“ولكــن أَ ْخـ ِ ُ
 500ألــف رانــد ( 37.650دوال ًرا وفقًــا ملتوســط ســعر الــرف يف عــام
)2015؛ ل ُيســ ِّدد تكاليــف زرع الســاعة؟!”
تُل ِقــي قصــة فومي ـزا الضــوء عــى أهميــة متكــن املــرىض مــن الحصــول
ليــس فقــط عــى الــدواء ،بــل أيضً ــا -عــى التقنيــات الطبيــة الحديثــةمــن أمصــال ،ووســائل تشــخيص ،وأجهــزة طبيــة؛ مــن أجــل الوقايــة.

 1.1املُع ِّوقات املتعددة للحصول عىل الرعاية الصحية املتقدمة

مثــة أســباب عديــدة لعــدم تلقِّــي األشــخاص الرعايــة الصحيــة التــي
يحتاجــون إليهــا ،بــد ًءا -عــى ســبيل املثــال -مــن :نقــص مــوارد النظــم
الصحيــة ،وعــدم توافــر العاملــن الصحيــن امل ُؤ َّهلــن واملهــرة بالقــدر
الــكايف ،وعــدم املســاواة بــن الــدول وداخــل الدولــة الواحــدة ،واإلقصــاء
والوصــم والتمييــز ،وحقــوق التســويق الحرصيــة .وقــد أق ـ َّرت منظمــة
ـى مــن املشــكالت التــي تؤثــر
الصحــة العامليــة أن هنــاك عــد ًدا ال يُحـ َ
الس ِّل املُقاوِم يف ابتــكار التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا (منهــا أن تكلفتهــا
مربع  : 1رحلة مريضة من جنوب إفريقيا مع مرض ُّ
غــر محتملــة ،وأنهــا ذات نوعيــة رديئــة ،واســتخدامها غــر املالئــم،
للعقاقري
واملشــريات ،وسلســلة التوريــد ،والعقبــات التنظيميــة لــكل مــن امل ِ
ُنشــئ
السـ ِّـل يف عــام  ، 2010ونوعيــة املنتجــات عــى َحـ ٍّد ســواء؛ ومــا إىل ذلــك)؛ فهــي تعكــس ضَ ْعــف
أُ ِصيبــت الجنــوب إفريقيــة فومي ـزا تيســييل بــداء ُّ
40
وقــد تحدثــت عــن ذلــك قائلـةً“ :يف البدايــة ،شُ ـخِّصت حالتــي عــى أنهــا نظــم الصحــة العامــة بشــكل عــام ،وخاصــ ًة يف املناطــق الفقــرة .
ُسـ ٌّـل مــن النــوع املعتــاد ،لكنهــم أخــروين بعــد ذلــك بأنــه ُسـ ٌّـل ُمقــاوِم
للعقاقــر املتعــددة” .كان ســبب عــدم التشــخيص الجيــد لهــذه الحالــة ومثــة حاجــة إىل التمويــل الــكايف لتقنيــات الرعايــة الصحيــة املتقدمــة
هــو عــدم توفــر جهــاز جينيكــس بــرت ،الــذي يُســتخ َدم يف تشــخيص والبحــث والتطويــر .ويجــب اتِّخــاذ خطــوات -مــن الحكومــات خاص ـةً-
والس ِّ
الس ِّ
ــل امل ُقــاوِم لألدويــة املتعــددة يف لضــان االســتثامرات التــي تُــؤ ِّدي إىل الحصــول عــى التقنيــات بصــورة
ــل امل ُقــاوِم لألدويــةُّ ،
حــاالت ُّ
جنــوب إفريقيــا آنــذاك.
عادلــة ،الســيام عــى مســتوى الرشائــح الفقــرة واألكــر ضعفًــا .وت ُ َعــ ُّد
السـ ِّـل نظــم املعلومــات القويــة أم ـ ًرا أساس ـ ًّيا لضــان تســعري ثابــت ،وال َّدفْــع،
أضافــت فومي ـزا“ :بالتأكيــد ،مل تُ ْجـ ِـد العقاقــر امل ُســتخ َدمة لعــاج ُّ
بالس ِّ
ــل امل ُقــاوِم لألدويــة واإلمــدادات املوثــوق بهــا (عــى ســبيل املثــال ،سلســلة التوريــد التــي
املعتــاد نف ًعــا .وحــن أخــروين بأننــي ُمصابــة ُّ
قرصــا مــن الــدواء كل يــوم ،ملــدة تُــدار بصــورة جيــدة ُي ِكنهــا املســاعدة يف تج ُّنــب نفــاد املخــزون وتأخريه).
ي تنــا ُول عرشيــن ً
املتعــددة ،كان ع ـ َّ
تزيــد عــن الثــاث ســنوات .وبذلــك ،تناولــت مــا يقــرب مــن عرشيــن وبالحديــث عــن الرعايــة ،يجــب تقديــم خدمــات فعالــة .ويُ َع ـ ُّد توفــر
ألــف قــرص مــن كل األشــكال واأللــوان ،إىل جانــب الحقــن املؤملــة يف املوظفــن املدربــن جي ـ ًدا يف كل مرحلــة مــن مراحــل تقديــم الخدمــات
الســتة أشــهر األوىل”.
ي؛ من
أمـ ًرا بالــغ األهميــة لضــان الحــر الصحيــح لعــدد الســكان الفعـ ِّ
ووف ًقــا ألطبائهــا ،كانــت فومي ـزا تحتــاج إىل عقــار الينزوليــد ،وكان ســعر أجــل التدخــات الوقائيــة ،وأن التشــخيص يُســتخ َدم عــى نحــو ف َّعــال؛ أو
قــرص الينزوليــد يف القطــاع الخــاص يبلــغ  676رانـ ًدا ( 67دوال ًرا أمريكيًّــا مــا إذا كان وصــف األدويــة أو تركيبهــا يحــدث بشــكل صحيــح ،أو توصيــل
يف ذلــك الوقــت) .كان هنــاك بديــل ُمعت َمــد ومضمــون الجــودة مــن النصيحــة بشــأن اســتخدام االبتــكارات التقنيــة الصحيــة بطريقــة ت ُشـ ِّجع
العقــار ،يُوفِّــره برنامــج الصنــدوق الــدويل مقابــل  7.90دوالرات للقــرص؛ عــى االلت ـزام واالســتخدام الســليم.
لكــن مل يكــن باإلمــكان اســتخدام ذلــك البديــل يف جنــوب إفريقيــا؛ حيــث
كان نظــام بــراءات االخــراع يَحظُــر منافســة البديــل .وأخــ ًرا ،يف عــام تُـ ِ
ـوص منظمــة الصحــة العامليــة ،مــن بــن أمــور أخــرى ،بــرورة إيــاء
 ،2013حصلــت فومي ـزا عــى عقــار الينزوليــد مــن منظمــة “أطبــاء بــا اهتــام وثيــق لالختناقــات التــي ت ُحــول دون املســاواة يف حصول الســكان
حــدود” الدوليــة.
عــى األدويــة .يجــب أن تكــون هنــاك اختيــارات نزيهــة وشــفافة؛
ـرىض
ولحســن حــظ مـ
السـ ِّـل امل ُقــاوِم لألدويــة يف جنــوب إفريقيــا ،انتهــت إلدراجهــا يف القوائــم الوطنيــة لألدويــة األساســية ،وزيــادة اســتخدام
ُّ
ـار،
ـ
العق
ـاج
ـ
إنت
ـكار
ـ
باحت
ـي
ـ
األص
ـج
ـ
للمنت
ـا
ـ
فيه
رح
وس ـ ِّجلت إسـراتيجيات التســعري والتمويــل املبتكــرة ،ومنــاذج العــرض األكــر كفاءةً،
ُ
الفــرة امل ُـ َّ
رشكــة بجنــوب إفريقيــا إلنتــاج العقــار ،مــع بعــض طلبــات التســجيل والحوافــز األكــر فعاليــة لالســتخدام املناســب مــن األدويــة .وبينــا
امل ُعلَّقــة األخــرى .وتعمــل حكومــة جنــوب إفريقيــا حال ًّيــا عــى رشاء معظــم األدويــة األساســية (كــا أوضحــت منظمــة الصحــة العامليــة،
عقــار الينزوليــد؛ لتطرحــه عــى رشكات القطــاع العــام مقابــل  100رانــد انظــر الجــدول أدنــاه) تــأيت مــن ب ـراءات االخ ـراع ،مــا زال ماليــن مــن
( 6.86دوالرات أمريكيــة) ،مــا يجعلــه قري ًبــا مــن أقـ ِّـل األســعار العامليــة ،البــر ال يســتطيعون الوصــول إليهــا .41ويُ َعـ ُّد عــدم الكفــاءة التنظيميــة،
التــي تبلــغ  5.35دوالرات للقــرص.
وضَ ْعــف مســتوى التثقيــف الصحــي ،وعــدم توافــر التأمــن الصحــي
تقــول فومي ـزا“ :إن اآلثــار الجانبيــة لعقــار
السـ ِّـل امل ُقــاوِم لألدويــة متثــل والحاميــة املاليــة الكافيــة ألولئــك الذيــن يضطــرون لل َّدفْــع مــن أجــل
ُّ
42
ــت الحصــول عــى بعــض أدويتهــم أو كلهــاُ ،مع ِّوقــات ت ُحــول دون الحصــول
كابوســا كااللتهابــات الجلديــة والقــيء اليومــي ،حتــى إننــي أَ ْج َريْ ُ
ً
بالص َمــم نتيجــة تنــاويل حقنــة كانامليســن”.
عــى األدويــة وتقنيــات الرعايــة الصحيــة املتقدمــة .وقــد أشــار آخــرون
جراحــة ،وأُ ِصبــت َّ
وبالرغــم مــن كل تلــك اآلثــار الجانبيــة ،تقــول فومي ـزا إنهــا اســتجمعت إىل أن الرســوم ،واألربــاح ،والرضائــب ،والرســوم الجمركيــة عــى طــول
قُ َواهــا ،واســتم َّرت يف حياتهــا بتشــجيع نفســها عــى “أال تنتهــي يف كفــن” سلســلة التوريــد ميكنهــا رفــع األســعار بشــكل كبــر ،ولكــن تـ َّم الضغــط
كاآلخريــن الذيــن رأتهــم يف املستشــفى .وأضافــت“ :لقــد كان عقــار عــى الحكومــات لتَتَ ُّبــع ومراقبــة هــذه الزيــادات.43
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املربع  :2قامئة منظمة الصحة العاملية النموذجية لألدوية األساسية
نُـ ِ
ـرت قامئــة منظمــة الصحــة العامليــة النموذجيــة لألدويــة األساســية يف
عــام  1977اســتجاب ًة لقـرار مجلــس الصحــة العاملــي ،رقــم ،WHA28.66
الــذي يدعــو منظمــة الصحــة العامليــة إىل مســاعدة الــدول األعضــاء عــى
توفــر األدويــة األساســية عاليــة الجــودة بســعر مناســب .فعــى مــدار
التســعة والثالثــن عا ًمــا املاضيــة ،ن ِ
ُــر  18إصــدا ًرا مــن تلــك القامئــة.
وقــد تطــ َّورت معايــر االختيــار باالنتقــال مــن أســلوب التجربــة إىل
األســلوب القائــم عــى الدليــل ،وتض َّمنــت املعايــر مــا يتعلــق بالصحــة
العامــة ،والفعاليــة ،والســامة ،وجــدوى التكلفــة.44
ت ُ ِتيــح قامئــة منظمــة الصحــة العامليــة النموذجيــة لألدويــة األساســية
منوذ ًجــا ملــا ال يقـ ُّـل عــن  156قامئــة مــن األدويــة املحليــة ،وهــي أيضً ــا
عنــر مهــ ٌّم يف سياســات الــدواء املحليــة ،ومبــادرات الحصــول عــى
الــدواء .ولعـ َّـل االختــاف بــن هــذه القامئــة والقوائــم املحليــة يرجــع إىل
اختــاف األمنــاط امل َ َر ِضيَّــة ،والتأخــر الزمنــي املرتبــط باألصنــاف الجديــدة
وتقييــم جــدوى التكلفــة عــى املســتوى ال ُقطْـر ِِّي .وبينــا أغلــب األدويــة
يف اإلصــدارات الســابقة مــن قامئــة منظمــة الصحــة العامليــة النموذجيــة
لألدويــة األساســية قــد صــارت مــن الناحيــة الزمنيــة خــارج فــرة حاميــة
بــراءة االخــراع ،فــإن وجــود أدويــة جديــدة عاليــة الثمــن و َم ْح ِم َّيــة
والسـ ِّـل
ب ـراءات االخ ـراع ألم ـراض التهــاب الكبــد الوبــايئ ،والرسطــانُّ ،
امل ُقــاوِم للعقاقــر يف قامئــة منظمــة الصحــة العامليــة النموذجيــة لألدويــة
األساســية يف عــام  2015كان تط ـ ُّو ًرا غــر مســبوق.45

ويكمــن جانــب رئيــي آخــر لغيــاب االتســاق يف عــدم التوافــق بــن
النــاذج القامئــة عــى الســوق ،والتــي ت ُحفِّــز عــى االبتــكار وحاجــة
املــرىض إىل الحصــول عــى العــاج .وتشــمل التزامــات الدولــة واجبـ ٍ
ـات ال
تقتــي فقــط احرتامهــا ،ولكــن حاميــة وتفعيــل الحـ ِّـق يف الصحــة؛ وهــو
أمــر يتطلــب مــن الــدول أن تتَّ ِخــذ تدابــر اســتباقية لتعزيــز الصحــة
العامــة .49وقــد جــرى التأكيــد عليــه ُمج ـ َّد ًدا يف الق ـرار األخــر ملجلــس
حقــوق اإلنســان ،الــذي أكَّــد الحــق يف الحصــول عــى األدويــة ،وحاص ـ ًة
األدويــة األساســية؛ فهــي عنــر أســايس مــن هــذه االلتزامــات50؛ لكــن
االســتثامر غــر الــكايف الــذي يُبـذَل يف مجــال البحــث والتطويــر لألمـراض
يؤثــر غال ًبــا يف الفقـراء .وعــاو ًة عــى ذلــك ،فــإن األســعار التــي يتقاضاهــا
بعــض أصحــاب الحقــوق ت ُِضيــف أعبــاء ثقيلــة إىل النظــم الصحيــة
والفرديــة للمــرىض ،يف البلــدان الغنيــة وذات املــوارد املحــدودة عــى َحـ ٍّد
ســواء.
وميكــن أيضً ــا للتمويــل الحكومــي للبحــث والتطويــر أن يؤجــج غيــاب
االتســاق .عــى ســبيل املثــال ،يُســتخ َدم التمويــل العــام يف دعــم أبحــاث
القطــاع الخــاص ،فقــط مــن أجــل مثــار مثــل هــذه األبحــاث؛ ليكــون
ســعرها يف متنــاول املســتهلكني عــى َحــ ٍّد ســواء يف القطاعــن العــام
والخــاص.

املربع  :3الحق يف الصحة ومسؤولية الحكومات والجهات األخرى

يُ َعـ ُّد الحــق يف التمتــع بأعــى مســتويات الصحــة الجســدية والعقليــة مــن
أوائــل مــا نــادت بــه منظمــة الصحــة العامليــة عــام  1948يف دســتورها،
واللجنــة رفيعــة املســتوى عــى درايــة تامــة باألهميــة الشــديدة الــذي عـ َّرف يف مقدمتــه هــذا الحــق بأنــه“ :مــن الحقــوق األساســية لــكل
ملعالجــة ُمح ـ َّددات الحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتعــددة ،البــر ،دون متييــز بــن ِعــ ْرق أو ِديــن ،أو ُمعتقَــد ســيايس ،أو ظــروف
وكذلــك العمــل املهــم الــذي ت ُؤ ِّديــه املنظــات والجامعــات للتغلــب اقتصاديــة أو اجتامعيــة”.51
عــى العقبــات الهائلــة يف هــذه املجــاالت .ومــن األهميــة مبــكان أن
تعمــل الحكومــات ،والــوكاالت الدوليــة ،واملجتمــع املــدين ،وغريهــا مــن وجــرى التأكيــد عــى أهميــة الحــق يف الصحــة الجيــدة يف املــادة  25مــن
الجهــات املعنيــة م ًعــا عــى معالجــة امل ُحـ َّددات املتعــددة للحصــول عــى اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان عــام  ،1948واملــادة  12مــن امليثــاق
التقنيــات يف إطــار النظــم الصحيــة .ويف إطــار تقديرهــا التــام للســياق العاملــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة عــام  ،1966وكذلــك
األوســع و ُمحــ َّددات الحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة ،ركَّــزت يف مختلــف املعاهــدات الدوليــة والقوانــن املحليــة؛ و َو َر َد يف دســاتري مــا ال
اللجنــة رفيعــة املســتوى يف توصياتهــا عــى مهمتهــا يف معالجــة جانــب يقـ ُّـل عــن  115دولــة .وتلتــزم الــدول باحـرام وحاميــة الحــق يف الصحــة،
ُمح ـ َّدد ومهــم البتــكار التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا ،هــو عــدم الــذي يشــمل توفــر الــدواء ،وســهولة الحصــول عليــه بجــودة عاليــة.52
اتســاق السياســات بــن التجــارة وقوانــن امللكيــة الفكريــة مــن جه ـ ٍة،
وأهــداف الصحــة العامــة والدوليــة لحقــوق اإلنســان مــن جه ـ ٍة أخــرى .كذلــك ،فــإن تقريــر عــام  2006عــن الحــق يف التمتــع بأعــى مســتويات
وقــد ركَّــزت اللجنــة رفيعــة املســتوى عــى تفويضهــا ،وأشــارت إىل أن الصحــة الجســدية والعقليــة قــد أعــاد التأكيــد عــى التـزام الــدول بحــق
هــذه القضايــا األخــرى هــي أيضً ــا ذات أهميــة حاســمة يف تحديــد طــرق اإلنســان يف الحصــول عــى الــدواء ،وعــى االســتفادة القصــوى مــن أوجــه
الحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة.
املرونــة يف اتفاقيــة الرتبــس ،املوضوعــة لهــذا الغــرض.53

 1.2عدم االتساق بني السياسات
ُو ِضعـت السياسـات التـي لهـا تأثير يف سـبل الحصـول على االبتـكارات
التقنيـة الصحيـة ،والتـي ترتبـط بالتجـارة ،وامللكيـة الفكريـة ،والصحـة،
وحقـوق اإلنسـان مـع أهداف مختلفـة ،وعىل فترات مختلفـة يف التاريخ.
كل
كل منهـا للنظـام القانـوين والتنظيمـي الخـاص بهـا ،ويفـرض ٌّ
ويخضـع ٌّ
منهـا التزامـات قـد ال تتوافـق مع التزامات أخـرى .مل تُطـ َّور قواعد التجارة
الحـق يف الصحـة .وباملثـل متا ًمـا ،ال
وحقـوق امللكيـة الفكريـة لحاميـة
ِّ
تهتـم مبـادئ حقـوق اإلنسـان بالتجـارة ،أو خفـض التعريفـات الجمركية.
تسـعى أنظمـة امللكيـة الفكريـة إىل تحقيـق التوازن بني حقـوق املخرتعني
ومصالـح املجتمـع واحتياجاتهـم الكربى .46ينشـأ عدم اتسـاق السياسـات
عندمـا تتعـارض املصالـح واألولويـات االقتصاديـة واالجتامعية والسياسـية
ٍ
واجبـات ال
الحـق يف الصحـة .وتشـمل التزامـات الدولـة
املرشوعـة مـع
ِّ
الحـق يف الصحـة .ويتطلب
تقتضي فقـط احرتامهـا ،ولكن حاميـة وإعامل ِّ
هـذا ات ِّخـاذ تدابير اسـتباقية؛ لتعزيـز الصحـة العامـة .47وقـد أكَّـد القـرار
األخير ملجلس حقوق اإلنسـان على ضامن الحصول على األدوية ،وخاص ًة
صرا أساسـ ًّيا مـن هـذه االلتزامات.48
األدويـة األساسـية؛ ألنهـا ت ُشـكِّل عن ً
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كذلــك ،فــإن تقريــر عــام  2009عــن الحــق يف التمتــع بأعــى مســتويات
الصحــة الجســدية والعقليــة قــد كشــف الكثــر عــن تأثــر أحــكام اتفاقيــة
الرتبــس ،واألحــكام املضافــة إليهــا (“الرتبــس بلــس”) يف الحــق يف الصحــة؛
ال ســيام الحــق يف الحصــول عــى الــدواء .وبينــا يدعــو التقريــر كافــة
الــدول إىل االســتفادة الكاملــة مــن أوجــه املرونــة يف اتفاقيــة الرتبــس،
واألقــل منــ ًّوا إىل عــدم تضمــن األحــكام
َّ
فإنــه يدعــو الــدول الناميــة
املضافــة إىل اتفاقيــة الرتبــس (“الرتبــس بلــس”) يف قوانينهــا الوطنيــة.
وأيضً ــا يدعــو الــدول املتقدمــة إىل عــدم تضمــن مثــل هــذه األحــكام يف
اتفاقيــات التجــارة الحــرة.54
يُ ِقــ ُّر قانــون حقــوق اإلنســان بــأن التحقيــق الكامــل لكافــة الحقــوق
يتطلــب الكثــر مــن املــوارد ،وهنــاك التـزام قانــوين بإعــال تدريجــي؛ إذ
يجــب عــى كل دولــة اتِّخــاذ الخطــوات بشــكل فــردي ،أو عــن طريــق
املســاعدات الدوليــة -خاصـ ًة االقتصاديــة والفنيــة -وأقــى قــدر ممكــن
مــن مواردهــا ،ووضــع رؤيــة لإلنجــاز التدريجــي؛ إلعــال الحقــوق
املعــرف بهــا يف امليثــاق الحــايل.55

يفــرض الحــق يف الصحــة واجبًــا عــى الــدول لحاميــة تلــك الحقــوق مــن
اســتغالل اآلخريــن ،56مــن حيــث “معايريهــا بشــأن مســؤولية الــركات
األجنبيــة واملرشوعــات التجاريــة األخــرى فيــا يتعلــق بحقــوق
اإلنســان”؛ حيــث اعرتفــت اللجــان الفرعيــة لألمــم املتحــدة لتعزيــز
وحاميــة حقــوق اإلنســان بأنــه عــى الرغــم مــن أن الــدول تتحمــل
املســؤولية األساســية عــن تعزيــز واحــرام وحاميــة حقــوق اإلنســان،
فــإن الــركات األجنبيــة واملرشوعــات التجاريــة األخــرى أيضً ــا مســؤولة
عــن تعزيــز وضــان تلــك الحقــوق.
فبينــا يحمــي اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،والعهــد الــدويل
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،الحـ َّـق يف الصحــة
واالســتفادة مــن ُمن َجـزات العلــم؛ فإنهــا أيضً ــا قــد تض َّمنــا حــق العلــاء
والفنانــن واملفكريــن يف حاميــة أعاملهــم ،وجنــي الفوائــد املاليــة منهــا.
وبالرغــم مــن ذلــك ،يَج ـ ُدر بنــا التأكيــد عــى أن لجنــة األمــم املتحــدة
املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة هــي لجنــة
مســتقلة مــن الخــراء املعنيــن مبراقبــة عمــل العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق .وهــي تؤكــد عــى أن األفـراد -ال الــركات -هــم َمــن يتمتعــون
بحقــوق اإلنســان؛ فقــد قــررت اللجنــة أنــه“ :حـ ٌّـق إنســا ٌّين منبثــق مــن
الكرامــة األصيلــة ،ويســتحقه كل األفـراد” .وهــذه حقيقــة “تُ ِّيــز” حقــوق
اإلنســان عــن الكثــر مــن االســتحقاقات القانونيــة املعــرف بهــا يف نظــم
امللكيــة الفكريــة.57

 1.2.1اتفاقية الرتبس والحق يف الرعاية الصحية

منــذ ظهــور قوانــن بـراءات االخـراع الرســمية منــذ أكــر مــن  500عــام،
منحــت الحكومــات احتــكارات مؤقتــة بــروط .عــى ســبيل املثــال،
الح َر ِفيِّــن املحليــن عــى ِ
ـب ِ
الح ْرفَــة أو
يُش ـرَط عــى مالــك الحـ ِّـق تدريـ ُ
التقنيــة التــي تُن ِتــج املنتــج .58وتظـ ُّـل القواعــد التــي ت ُح ِّفــز االبتــكارات،
وتتحكَّــم يف حاميتهــا ،وتُطــ ِّور انتشــارها وفقًــا للمقتضيــات التجاريــة
مســأل ًة مهمــةً .ومــع ذلــك ،تُــوازِن السياســات الوطنيــة واملتعــددة
األطـراف بــن األهــداف ،مثــل :تعزيــز وتحريــر التجــارة يف مقابــل حاميــة
الصناعــات املنزليــة واملواطنــن .وفرضــت االتفاقيــة الرســمية األوىل
متعــددة األطـراف حــول بـراءات االخـراع – وهــي اتفاقيــة باريــس عــام
 1883لحاميــة امللكيــة الصناعيــة  -مجموعـ ًة مــن املعايــر العامليــة ،لكنها
تركــت أيضً ــا مســاحة لألط ـراف املوقعــة الســتخدام امللكيــة الفكريــة يف
بالســلطة التقديريــة
تحقيــق أهــداف وطنيــة .وبذلــك ،احتفظــت الــدول ُّ
يف تحديــد مــدة ب ـراءة االخ ـراع مبوجــب القانــون الوطنــي ،واســتبعدت
نصــت
مجــاالت معينــة مــن التكنولوجيــا مــن ب ـراءات االخ ـراع .وقــد َّ
أيضً ــا االتفاقيــة عــى إلغــاء بـراءات االخـراع ،وإصــدار تراخيــص إجباريــة
ملعالجــة االنتهــاكات التــي يرتكبهــا أصحــاب الحــق .59ويف  ،1986عندمــا
بــدأت املفاوضــات التجاريــة التــي نتــج عنهــا إنشــاء منظمــة التجــارة
العامليــة ،مل توفــر خمســون دولــة الحاميــة لــراءة اخــراع منتجــات
األدويــة .وظـ َّـل هــذا األمــر دون تغيــر أســايس حتــى العقــد التــايل ،عــى
الرغــم أن بعــض بلــدان اإلنديــز بــدأت يف فــرض حاميــة عــى ب ـراءات

اخـراع منتجــات األدويــة يف  .60 1990ويف  ،1995مــع بــدء تطبيــق اتفاقية
الرتبــس تحــت رعايــة منظمــة التجــارة العامليــة ،بــدأت حقبــة جديــدة
غــر مســبوقة ملعايــر امللكيــة الفكريــة العامليــة .وت ُ َعـ ُّد االتفاقيــة املعنيــة
بالجوانــب التجاريــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة (الرتبــس) نقطــة تحــول
ـص أحكامهــا عــى أن يعمــل أعضــاء
لتطـ ُّور حاميــة امللكيــة الفكريــة .وت ُنـ ُّ
منظمــة التجــارة العامليــة ،الخاضعــون للف ـرات االنتقاليــة ،التــي تُتــاح
األقــل تقد ًمــا)،
ِّ
فيــا بعــ ُد للبلــدان الناميــة (وال تــزال متاحــة للــدول
بتقديــم فــرة  20عا ًمــا؛ حاميــ ًة لــراءات اخرتاعاالبتــكارات التقنيــة
الصحيــة .ويُشـ َرط عــى أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة تنفيـ ُذ أحــكام
اتفاقيــة الرتبــس كــرط لعضويتهــم ،وهــو مــا رأتــه معظــم الحكومــات
أم ـ ًرا ال بــد منــه يف االقتصــاد العاملــي.
جســدت أحــكام اتفاقيــة الرتبــس ُم ِ
عضلــة سياســية للعديــد مــن البلــدان
َّ
و ُدعــاة الصحــة العامــة .وىف املقابــل ،تب َّنــت الحكومــات االتفاقيــة؛ نظـ ًرا
لفوائدهــا االقتصاديــة يف تنشــيط التجــارة .وعــى الجانــب األخــر ،قــد
يؤثــر االلتـزام مبَ ْنــح بـراءات اخـراع لألدويــة وتقنيــات الرعايــة الصحيــة
املتقدمــة األخــرى يف إتاحــة وتوفرياالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة
بأســعار معقولــة .وقــد كان لهــذا االلتـزام بالـ ُغ األثــر يف إرهــاق امل ُوازَنــات
الوطنيــة ،ووضعاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة بعيــ ًدا عــن
وكل مــنمتنــاول املحتاجــن .ويفــرض القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ٌّ
املعاهــدات الدوليــة امل ُلزِمــة والقوانــن الوطنيــة -عــى الحكومــات أن
تــدرك تدريج ًّيــا أعــى مســتوى ميكــن تحقيقــه مــن الرعايــة الصحيــة.61
وملعالجــة تلــك التوتــرات ،ض َّمــن ُمربِمــو اتفاقيــة الرتبــس إجــر ٍ
اءات
وقائي ـ ًة فيهــا؛ الســتخدامها يف تعزيــز الحـ ِّـق يف الرعايــة الصحيــة .عــى
ــص املــادة الســابعة عــى أنــه يجــب عــى حقــوق
ســبيل املثــال ،ت َ ُن ُّ
امللكيــة الفكريــة أن تُق ـ ِّدم االبتــكار التكنولوجــي وتنــر التكنولوجيــا؛
ِ
ُســتخدمني ...عــى
“مــن أجــل االســتفادة املتبادلــة بــن امل ُن ِتجــن وامل
الوجــه الــذي يحقــق الرفاهيــة االجتامعيــة واالقتصاديــة ،والتــوازن بــن
الحقــوق وااللتزامــات”.
ــص عــى أنــه“ :يجــوز لألعضــاء صياغــة
أمــا املــادة الثامنــة ( ،)1فتَ ُن ُّ
قوانينهــم ولوائحهــم ،وتعديلهــا ،واعتــاد التدابــر الالزمــة لحاميــة
الرعايــة الصحيــة العامــة والتغذيــة ،وتعزيــز االهتــام العــام بالقطاعــات
ذات األهميــة الحيويــة للتنميــة التكنولوجيــة واالقتصاديــة االجتامعيــة؛
بــرط أن تتوافــق هــذه التدابــر مــع أحــكام االتفاقيــة”.
وقــد تض َّمنــت اتفاقيــة الرتبــس أيضً ــا أوجــه مرونــة تُ ِّكــن امل ُوقِّعــن مــن
تكييــف وتوظيــف قانــون حقــوق امللكيــة الفكريــة القوميــة ،وقانــون
املنافســة ،واللوائــح الطبيــة ،وقوانــن املشــريات؛ لتحقيــق حقوقهــم
اإلنســانية ،والتزامــات الرعايــة الصحيــة العامــة .وقــد كانــت الرتاخيــص
اإللزاميــة مــن بــن األمــور األكــر نقاشً ــا ِض ْمــن أوجــه املرونــة؛ حيــث
تفــرض الحكومــة رشوطًــا تقــي بإمكانيــة اســتخدام بـراءة اخـراع امل ُنتَــج
لتقديــم إصــدارات مامثلــة دون موافقــة صاحــب ب ـراءة االخ ـراع.62
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63

وجه املرونة

رقم املادة

الواردات املوازية

6

معايري َم ْنح براءات
االخرتاع

27

االستثناءات العامة

30

التفسري

الحق؛ نتيجة استنفاد الحقوق
يجوز استرياد البضائع املوجودة بشكل قانوين يف سوق أخرى دون موافقة صاحب ِّ
التسويقية الحرصية لصاحب براءة االخرتاع.
يجوز ألعضاء منظمة التجارة العاملية وضع تعريفهم الخاص ملصطلحات “اإلبداع” ،و”الخطوة اإلبداعية” ،و”التطبيق
الصناعي” .ولهم أيضً ا الحق يف رفض َم ْنح براءات اخرتاع ألمور معينة ،مثل النباتات والحيوانات.
يجوز ألعضاء منظمة التجارة العاملية تقديم استثناءات محدودة للحقوق الحرصية املمنوحة مبوجب براءة االخرتاع،
برشط أال تتعارض هذه االستثناءات بشكل غري ُم َّربر مع االستغالل العادي لرباءة االخرتاع ،وأال ت ُسبِّب رض ًرا غري ُم َّربر
للمصالح املرشوعة لصاحب براءة االخرتاع.

تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة

17
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وجه املرونة

رقم املادة

الرتخيص اإللزامي

31

االستخدام
الحكومي
األحكام املتعلقة
باملنافسة

8،31
(ك)40،

الفرتات االنتقالية

66 ،65

31

التفسري

اخيص غري طوعية إىل جهة أخرى
يجوز أن متنح هيئة إدارية ،أو قضائية ،أو شبه قضائية ُ -مف َّوضة حسب األصول -تر َ
لتَ ِ
ستخدم براءة اخرتاع ُمس َّجلة دون إذن صاحب براءة االخرتاع؛ مع مراعاة دفع تعويضات كافية حسب ظروف كل
حالة.
يجوز لهيئة حكومية استخدام براءة اخرتاع بدون أذن صاحب براءة االخرتاع وذلك ألغراض عامة غري تجارية ،مع مراعاة
دفع تعويضات كافية حسب ظروف كل حالة.
يجوز لألعضاء اعتامد التدابري املناسبة ملنع أو مواجهة املامرسات غري التنافسية ،ذات الصلة بامللكية الفكرية .ويتض َّمن
اخيص اإللزامية الصادرة عىل أساس السلوك غري التنافيس ،والسيطرة عىل الرتاخيص غري التنافسية.
ذلك الرت َ
األقل تقد ًما منح براءة اخرتاع أو حامية بيانات بشكل عام حتى  1يوليو  .2021أما املنتجات
ال يجب عىل البلدان ِّ
فرض براءات اخرتاع ،أو حامية بيانات حتى  1يناير  ،2033أو
الدوائية ،فال يجب عىل (البلدان ِّ
منح أو ُ
األقل تقد ًما) ُ
تاريخ الحق ،وفق ات ِّفاق أعضاء منظمة التجارة العاملية.

اإلجــراءات الالزمــة لحاميــة الصحــة العامــة .وبذلــك ،نؤكــد عــى
ـر
التزامنــا باالتفاقيــة ،ونؤكــد عــى أنهــا ميكــن -وينبغــي -أن تُفـ َّ
وت ُط َّبــق بطريقــة تدعــم حــق الــدول األعضــاء مبنظمــة الصحــة
العامليــة يف حاميــة الصحــة العامــة ،وتحدي ـ ًدا تعزيــز حــق الجميــع
يف الحصــول عــى الــدواء .ويف هــذا الصــدد ،نؤكــد عــى حــق الــدول
كل مــا متنحــه أحــكام
األعضــاء مبنظمــة الصحــة العامليــة يف اســتخدام ِّ
اتفاقيــة الرتبــس مــن تســهيالت لهــذا الغــرض.

بعــد عــدة ســنوات مــن دخــول اتفاقيــة الرتبــس حيــز التنفيــذ ،ويف ســياق
تفــي وبــا ٍّيئ لاليــدز يف ذلــك الوقــت ،اتَّضــح أن أعضــاء منظمــة التجــارة
يتوصلــوا بعــ ُد إىل إجــاع حــول كيفيــة تفســر وتطبيــق
العامليــة مل َّ
أوجــه املرونــة الــواردة يف االتفاقيــة .64وقــد ســعى العديــد مــن أعضــاء
منظمــة التجــارة العامليــة إىل االتفــاق عــى رأي ُمو َّحــد بشــأن تفســر
تجســد يف إعــان
الرتبــس .وقــد َّ
توصلــوا اىل اتفــاق يف نهايــة املطــافَّ ،
الدوحــة بشــأن االتفاقيــة املعنيــة بالجوانــب التجاريــة للملكيــة الفكريــة
(الرتبــس) ،والرعايــة الصحيــة العامــة ( .)2001وقــد أكَّــد إعــان الدوحــة
أنــه ميكــن -وينبغــي -تفســر وتنفيــذ االتفاقيــة لدعــم “الحــق يف حاميــة 5.5بنــا ًء عــى ذلــك ،ويف ضــوء الفقــرة الرابعــة أعــاه ،نؤكــد عــى التزامنــا
باتفاقيــة الرتبــس ،ونــدرك أن هــذه التســهيالت تشــمل مــا ييل:
الصحــة العامــة ،وتعزيــز فــرص الحصــول عــى األدويــة للجميــع”؛ وكذلك
التحديــد الســيادي لألســباب التــي مبوجبهــا تَصـ ُدر الرتاخيــص اإللزاميــة.65
a.aعنــد تطبيــق القواعــد املتعــارف عليهــا يف تفســر القانــون
الــدويل العــام ،يجــب أن ت ُقــ َرأ أحــكام اتفاقيــة الرتبــس يف
ضــوء الغــرض مــن االتفاقيــة كــا هــو ُموضَّ ــح ،وخاصــ ًة
املربــع  :5إعــان الدوحــة بشــأن االتفاقيــة املعنيــة بالجوانــب
أهدافهــا ومبادئهــا.
التجاريــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة (الرتبــس)
عــى الرغــم مــن أوجــه املرونــة املتعلقــة بالصحــة العامــة ،والتــي تض َّمنتهــا
اتفاقيــة الرتبــس يف أواخــر التســعينات ،نجــد عمل ًّيــا أن حــق حكومــات
الــدول الناميــة يف االســتفادة مــن هــذه التســهيالت يواجــه تحديًا كبـ ًرا من
رشكات الصناعــة الدوائيــة ،ومــن بعــض حكومــات الــدول الغنيــة .ويف هــذا
وصــل
الســياق ،تســعى الــدول األعضــاء يف منظمــة الصحــة العامليــة إىل التَّ ُّ
إىل إجــاع عــى العالقــة بــن اتفاقيــة الرتبــس والصحــة العامة .ففــي إبريل
 ،2001عقــد مجلــس اتفاقيــة الرتبــس جلسـ ًة خاصـ ًة ملناقشــة حــق منظمة
الصحــة العامليــة يف اســتخدام أوجــه املرونــة التــي توفرهــا االتفاقيــة .وبعــد
مفاوضــات ُمط َّولــة ،تـ َّم تَبَ ِّنــي إعــان الدوحــة يف  14نوفمــر  .2001ويؤكــد
إعــان الدوحــة عــى حقــوق الــدول األعضــاء مبنظمــة الصحــة العامليــة
يف االســتفادة مــن أوجــه املرونــة التــي متنحهــا اتفاقيــة الرتبــس يف تعزيــز
أهــداف الصحــة العامــة .وقــد أعلــن إعــان الدوحــة مــا يــي:

يحــق لــكل عضــو َم ْنــح تراخيــص إلزاميــة ،ولــه الحريــة يف
ُّ b.b
تحديــد اإلطــار الــذي مينــح بــه هــذا الرتخيــص.
يحــق للعضــو أن يُحــ ِّدد مــا ميثــل لــه حالــة طــوارئ عــى
ُّ c.c
أي ظــروف قهريــة أخــرى .ويُف َهــم مــن
املســتوى الوطنــي ،أو ِّ
ذلــك أن األزمــات الصحيــة -ومــن بينهــا مــا يتعلــق بأم ـراض
وأي أوبئــة أخــرى -قــد متثــل حالــة
والسـ ِّـل واملالريــا ِّ
اإليــدز ُّ
أي ظــروف قهريــة أخــرى.
طــوارئ عــى املســتوى الوطنــي ،أو ِّ
d.dمتنــح أحــكام اتفاقيــة الرتبــس ،املتعلقــة بانتهــاك حقــوق
امللكيــة الفكريــة ،العضـ َو حريــة وضــع نظامــه الخــاص فيــا
يتعلــق االنتهــاكات ،دون اعــراض مــن أحــد؛ مــع مراعــاة
الدولــة األكــر أفضليــة ،وأحــكام االتفاقيــة الوطنيــة يف املــواد
( )3و(.)4

1.1نُ ِقــ ُّر بخطــورة مشــاكل الصحــة العامــة التــي ت ُِصيــب الكثــر مــن
الــدول الناميــة واألقـ ِّـل منـ ًّوا ،خاصـ ًة تلــك الناجمــة عــن مــرض اإليــدز
6.6نــدرك أن أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة الذيــن لديهــم قــدرات
والسـ ِّـل واملالريــا ،وغريهــا مــن األوبئــة.
ُّ
تصنيــع ضعيفــة أو معدومــة يف قطــاع الصيدلــة قــد يواجهــون
صعوبــات يف االســتفادة الفعالــة مــن الرتخيــص اإللزامــي يف اتفاقيــة
2.2نُؤكِّــد عــى حاجــة اتفاقيــة منظمــة الصحــة العامليــة لجعــل اتفاقيــة
الرتبــس .وبنــا ًء عليــه ،نطلــب مــن مجلــس اتفاقيــة الرتبــس إيجــاد
الرتبــس جــز ًءا مــن خطــة عمــل أوســع عــى املســتوى الوطنــي
حـ ٍّـل رسيــع لهــذه املشــكلة ،وتقديــم تقريــر إىل املجلــس العــام قبــل
والــدويل؛ ملواجهــة املشــكالت.
نهايــة عــام .2002
3.3نُ ِقـ ُّر بــأن حاميــة حقــوق امللكيــة الفكريــة أمــر مهــم لتطويــر أدويــة
نُؤكِّــد مجــد ًدا التـزام الــدول األعضــاء املتقدمــة بتقديــم حوافــز للــركات
جديــدة ،ونــدرك أيضً ــا املخــاوف مــن أثــر ذلــك عــى األســعار.
واملؤسســات؛ مــن أجــل تعزيــز وتشــجيع نقــل التكنولوجيــا إىل البلــدان
4.4ونتَّ ِفــق عــى أن اتفاقيــة الرتبــس مل -ولــن -متنــع األعضــاء مــن اتِّخــاذ األعضــاء األقـ ِّـل منـ ًّوا ،وف ًقــا للــادة  .66-2ونتَّ ِفــق أيضً ــا أن أقـ َّـل البلــدان
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d.dمتنـح أحـكام اتفاقية الرتبـس ،املتعلقة بانتهاك حقـوق امللكية
الفكريـة ،العضـ َو حريـة وضـع نظامـه الخـاص فيما يتعلـق
االنتهـاكات ،دون اعتراض مـن أحـد؛ مـع مراعـاة الدولة األكرث
أفضليـة ،وأحـكام االتفاقيـة الوطنيـة يف املـواد ( )3و(.)4

األعضــاء من ـ ًّوا لــن تكــون ُمل َزمــة ،فيــا يتعلــق باملنتجــات الصيدالنيــة،
بتنفيــذ أو تطبيــق القســمني ( )5و( )7مــن الجــزء الثــاين مــن اتفاقيــة
الرتبــس ،أو إنفــاذ الحقــوق املنصــوص عليهــا يف هــذه األقســام حتــى
 1ينايــر 2016؛ دون املســاس بحــق األعضــاء مــن الــدول األقـ ِّـل تقد ًمــا
ومن ـ ًّوا يف طلــب متديــدات أخــرى مــن الف ـرات االنتقاليــة ،عــى النحــو
املنصــوص عليــه يف املــادة  66-1مــن اتفاقيــة الرتبــس .ونطلــب مــن 6.6نــدرك أن أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة الذيــن لديهــم قــدرات
تصنيــع ضعيفــة أو معدومــة يف قطــاع الصيدلــة قــد يواجهــون
مجلــس اتفاقيــة الرتبــس اتِّخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة إلنفــاذ هــذا األمــر
صعوبــات يف االســتفادة الفعالــة مــن الرتخيــص اإللزامــي يف اتفاقيــة
وف ًقــا للــادة  66-1مــن اتفاقيــة الرتبــس.
الرتبــس .وبنــا ًء عليــه ،نطلــب مــن مجلــس اتفاقيــة الرتبــس إيجــاد
حـ ٍّـل رسيــع لهــذه املشــكلة ،وتقديــم تقريــر إىل املجلــس العــام قبــل
نهاية عام .2002
عــى الرغــم مــن أوجــه املرونــة املتعلقــة بالصحــة العامــة ،والتــي تض َّمنتهــا
اتفاقيــة الرتبــس يف أواخــر التســعينات ،نجــد عمليًّــا أن حــق حكومــات
الــدول الناميــة يف االســتفادة مــن هــذه التســهيالت يواجــه تحديًا كبـ ًرا من 7.7نُؤكِّــد مجــد ًدا التــزام الــدول األعضــاء املتقدمــة بتقديــم حوافــز
للــركات واملؤسســات؛ مــن أجــل تعزيــز وتشــجيع نقــل
رشكات الصناعــة الدوائيــة ،ومــن بعــض حكومــات الــدول الغنيــة .ويف هــذا
األقــل منــ ًّوا ،وفقًــا للــادة
ِّ
التكنولوجيــا إىل البلــدان األعضــاء
وصــل
الســياق ،تســعى الــدول األعضــاء يف منظمــة الصحــة العامليــة إىل التَّ ُّ
أقــل البلــدان األعضــاء منــ ًّوا لــن تكــون
 .66-2ونتَّ ِفــق أيضً ــا أن َّ
إىل إجــاع عــى العالقــة بــن اتفاقيــة الرتبــس والصحــة العامة .ففــي إبريل
ُمل َزمــة ،فيــا يتعلــق باملنتجــات الصيدالنيــة ،بتنفيــذ أو تطبيــق
 ،2001عقــد مجلــس اتفاقيــة الرتبــس جلسـ ًة خاصـ ًة ملناقشــة حــق منظمة
القســمني ( )5و( )7مــن الجــزء الثــاين مــن اتفاقيــة الرتبــس ،أو
الصحــة العامليــة يف اســتخدام أوجــه املرونــة التــي توفرهــا االتفاقيــة .وبعــد
إنفــاذ الحقــوق املنصــوص عليهــا يف هــذه األقســام حتــى  1ينايــر
مفاوضــات ُمط َّولــة ،تـ َّم تَ َب ِّنــي إعــان الدوحــة يف  14نوفمــر  .2001ويؤكــد
األقــل تقد ًمــا
ِّ
2016؛ دون املســاس بحــق األعضــاء مــن الــدول
إعــان الدوحــة عــى حقــوق الــدول األعضــاء مبنظمــة الصحــة العامليــة
ومنــ ًّوا يف طلــب متديــدات أخــرى مــن الفــرات االنتقاليــة ،عــى
يف االســتفادة مــن أوجــه املرونــة التــي متنحهــا اتفاقيــة الرتبــس يف تعزيــز
النحــو املنصــوص عليــه يف املــادة  66-1مــن اتفاقيــة الرتبــس.
أهــداف الصحــة العامــة .وقــد أعلــن إعــان الدوحــة مــا يــي:
ونطلــب مــن مجلــس اتفاقيــة الرتبــس ات ِّخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة
إلنفــاذ هــذا األمــر وفقًــا للــادة  66-1مــن اتفاقيــة الرتبــس.
1.1نُ ِقــ ُّر بخطــورة مشــاكل الصحــة العامــة التــي ت ُِصيــب الكثــر
واألقــل منــ ًّوا ،خاصــ ًة تلــك الناجمــة
ِّ
مــن الــدول الناميــة
ــل واملالريــا ،وغريهــا مــن األوبئــة.
والس ِّ
عــن مــرض اإليــدز ُّ
ومنــذ دخــول اتفاقيــة الرتبــس حيــز التنفيــذ ،عملــت اتفاقيــات التجــارة
2.2نُؤكِّــد عــى حاجــة اتفاقيــة منظمــة الصحــة العامليــة الحــرة الثنائيــة واإلقليميــة ،التــي أبرمتهــا عــدة حكومــات عــى التوســيع
لجعــل اتفاقيــة الرتبــس جــز ًءا مــن خطــة عمــل أوســع والتعميــق التدريجــي لــراءة االخــراع ،وحاميــة بيانــات االختبــار،
عــى املســتوى الوطنــي والــدويل؛ ملواجهــة املشــكالت .وتقنيــات الرعايــة الصحيــة املتقدمــة .وأ َّدت هــذه األحــكام إىل تفاقــم
غيــاب االتســاق بــن السياســات ،وذلــك بتضييق االختيــارات التــي توفرها
3.3نُ ِقـ ُّر بــأن حاميــة حقــوق امللكيــة الفكريــة أمــر مهــم لتطويــر أدوية اتفاقيــة الرتبــس وإعــان الدوحــة للحكومــات؛ لضــان حاميــة امللكيــة
جديــدة ،ونــدرك أيضً ــا املخــاوف مــن أثــر ذلــك عــى األســعار .الفكريــة ،وتنفيــذ القوانــن التــي ال تُق ـ ِّوض التزاماتهــا بحقــوق اإلنســان،
وأولويــات الصحــة العامــة .وقــد تجــاوز عــدد مــن األحــكام يف االتفاقيــات
4.4ونتَّ ِفــق عــى أن اتفاقيــة الرتبــس مل -ولــن -متنــع األعضــاء مــن التجاريــة الحــرة الثنائيــة واإلقليميــة الحـ َّد األدىن ملعايــر حاميــة امللكيــة
ات ِّخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة لحاميــة الصحــة العامــة .وبذلــك ،نؤكــد الفكريــة وإنفاذهــا ،الــواردة يف اتفاقيــة الرتبــس .وقــد ت ُعــوق تلــك
عــى التزامنــا باالتفاقيــة ،ونؤكــد عــى أنهــا ميكــن -وينبغــي -أن األحــكام الوصــول إلىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة ،ومــن ذلــك
ُفــر وتُطبَّــق بطريقــة تدعــم حــق الــدول األعضــاء مبنظمــة -عــى ســبيل املثــال -مطالبــة الحكومــات بتخفيــف معايــر بــراءات
ت َّ
الصحــة العامليــة يف حاميــة الصحــة العامــة ،وتحدي ـ ًدا تعزيــز حــق االخــراع ،66ومطالبــة ُســلطات تنظيــم األدويــة بربــط املوافقــة عــى
الجميــع يف الحصــول عــى الــدواء .ويف هــذا الصــدد ،نؤكــد عــى التســويق بعــدم املطالبــة بالحصــول عــى ب ـراءات االخ ـراع ،67واملطالبــة
حــق الــدول األعضــاء مبنظمــة الصحــة العامليــة يف اســتخدام ِّ
كل بحرصيــة بيانــات االختبــار ،بــدالً مــن حاميــة بيانــات االختبــار.68
مــا متنحــه أحــكام اتفاقيــة الرتبــس مــن تســهيالت لهــذا الغــرض.
تُ َعــ ُّد الرشاكــة االقتصاديــة اإلســراتيجية عــر املحيــط الهــادئ ،تلــك
5.5بنــا ًء عــى ذلــك ،ويف ضــوء الفقــرة الرابعــة أعــاه ،نؤكــد عــى االتفاقيــة التــي مل تصــل بعــ ُد إىل حيــز التنفيــذ ،تجســي ًدا للجيــل
التزامنــا باتفاقيــة الرتبــس ،ونــدرك أن هــذه التســهيالت تشــمل الجديــد مــن اتفاقيــات التجــارة واالســتثامر الثنائيــة واملتعــددة
مــا يــي:
األطــراف ،والتــي تتض َّمــن “األحــكام املضافــة إىل اتفاقيــة الرتبــس”
a.aعنــد تطبيــق القواعــد املتعارف عليها يف تفســر القانون الدويل (“الرتبــس بلــس”) ،واألحــكام التــي تتص َّعــد تدريج ًّيــا لحاميــة قوانــن
العــام ،يجــب أن تُقـ َرأ أحــكام اتفاقيــة الرتبس يف ضــوء الغرض امللكيــة الفكريــة وتنفيذهــا .69وغال ًبــا مــا تض َّمــن الجيــل الجديــد مــن
مــن االتفاقيــة كــا هــو ُموضَّ ــح ،وخاصـ ًة أهدافهــا ومبادئهــا .اتفاقيــات التجــارة واالســتثامر آليـ ِ
ُرســخ
ـات تســوية النزاعــات ،التــي ت ِّ
لعمليــات التحكيــم بعي ـ ًدا عــن املحاكــم القضائيــة ،وتســمح للــركات
يحــق لــكل عضــو َم ْنــح تراخيــص إلزاميــة ،ولــه الحريــة الخاصــة بتحــدي القوانــن الوطنيــة؛ لحرمانهــا مــن األربــاح املســتقبلية.
ُّ b.b
يف تحديــد اإلطــار الــذي مينــح بــه هــذا الرتخيــص .ت ُقيِّــد األحــكام األخــرى قــدرة الحكومــة عــى تنظيــم أســعار األدويــة،
وآليــات الســداد .وت ُقلِّــص هــذه األحــكام نطــاق التدابــر التــي مــن
يحــق للعضــو أن يُحــ ِّدد مــا ميثــل لــه حالــة طــوارئ عــى شــأنها متكــن الحكومــات مــن اســتخدامها لتعقــب أولويــات الصحــة
ُّ c.c
أي ظــروف قهريــة أخــرى .ويُف َهــم مــن العامــة ،وإعــال الحــق يف الرعايــة الصحيــة ،ولضــان عــدم تداخــل
املســتوى الوطنــي ،أو ِّ
ذلــك أن األزمــات الصحيــة -ومــن بينهــا مــا يتعلــق بأم ـراض اتفاقيــات التجــارة يف املســتقبل مــع السياســات؛ لتَكفُــل للجميــع
وأي أوبئــة أخــرى -قــد متثــل حالــة الحـ َّـق يف الصحــة .وهــذا األمــر رضوري للتغلــب عــى غيــاب االتســاق
والسـ ِّـل واملالريــا ِّ
اإليــدز ُّ
أي ظــروف قهريــة أخــرى .بــن اتفاقيــات التجــارة وحــق اإلنســان يف الرعايــة الصحيــة .70وقــد
طــوارئ عــى املســتوى الوطنــي ،أو ِّ
تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة
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الحظــت اللجنــة رفيعــة املســتوى أن عــد ًدا مــن اإلســهامات يشــر إىل
إهــال متزايــد ،وإهــدار لحقــوق اإلنســان يف تنفيــذ قانــون وسياســة
كل مــن اتفاقيــة الرتبــس
امللكيــة الفكريــة والسياســة؛ وذلــك يف إطــار ٍّ
واتفاقيــات التجــارة الحديثــة .وو َّجهــت اللجنــة رفيعــة املســتوى
عــدة نــداءات لوضــع وثيقــة جديــدة لألمــم املتحــدة؛ لدعــم حقــوق
اإلنســان العامليــة يف القوانــن والسياســات واإلجــراءات ،التــي تؤثــر
يف ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة والحصــول عليهــا .ومل
تتمكــن اللجنــة رفيعــة املســتوى مــن التوصــل إىل إجــاع بشــأن هــذا
املقــرح .ويف إطــار إقرارهــا بأهميــة هــذه النــداءات ،خلُصــت اللجنــة
رفيعــة املســتوى إىل أن حقــوق اإلنســان وااللتزامــات األخــرى مــن
حيــث صلتهــا بالحصــول عــى األدويــة األساســية موجــود ٌة بالفعــل،
وجــز ٌء ال يتجــزأ مــن مواثيــق األمــم املتحــدة ،وتوجيهــات وقــرارات
هيئــات حقــوق اإلنســان ،وعــدد مــن املواثيــق القانونيــة الوطنيــة
اإلقليميــة .فــإذا أُ ِ
ســليم ومالحظــ ًة صحيحــةً ،فســوف
عطيَــت تأثــ ًرا
ً
تعمــل أحــكام اتفاقيــة الرتبــس وإعــان الدوحــة عــى توفــر الحاميــة
والتــوازن الــازم لحاميــة حــق اإلنســان يف الصحــة ،والتجــارة ،وشــؤون
امللكيــة الفكريــة؛ بــرط إعطائهــا الصالحيــات املناســبة ،ومراقبتهــا،
وســوف يتطلــب مراجعــة تلــك الحقــوق القامئــة أو تحديثهــا تقديــم
تنــازالت خــال أى مفاوضــات تهــدف إىل اإلنتقــاص منهــا .ومــن ثـ َّم ،يف
ضــوء الحاجــة املُلِ َّحــة إىل معالجــة ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة
املتقدمــة وطــرق الحصــول عليهــا مبــا يتوافــق مــع اختصاصهــا ،اتَّفــق
أعضــاء اللجنــة رفيعــة املســتوى يف توصياتهــم عــى تعزيــز تلــك
الحقــوق يف حال ًّيــا ،والتأكيــد عــى الحاجــة إىل مزيــد مــن االهتــام
واملتابعــة والتطبيــق؛ لضــان عــدم املســاس بتلــك الحقــوق ،ولضــان
متابعتهــا بنشــاط.

حتــى عندمــا يكــون هنــاك اتســاق بــن السياســات والقوانــن ،قــد يعمــل
عــدم التكافــؤ يف الســلطات التفاوضيــة بــن الدوائــر الحكوميــة املحليــة،
وعــدم تكافــؤ القــوة بــن البلــدان الغنيــة والفقــرة ،وبــن الــركات
واملواطنــن ،عــى تســهيل تفســر القانــون الــذي يدعــم عــدم االتســاق73؛
إذ تُهـ ِّدد الحكومــات والــركات أحيانًــا باالنتقــام الســيايس أو االقتصــادي،
كوســيلة للضغــط بطريقــة غــر رشعيــة عــى اآلخريــن للتَّخـ ِّـي عــن أوجــه
ـص
املرونــة يف تطبيــق اتفاقيــة الرتبــس .74وتُ َعـ ُّد هــذه األعــال ُمخالِفــة ل َنـ ِّ
و ُروح اتفاقيــة الرتبــس وإعــان الدوحــة؛ ألنهــا تُقــ ِّوض الجهــود التــي
تبذلهــا الحكومــات للوفــاء بالتزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان.

أكَّــد إعــان الدوحــة أن أوجــه املرونــة يف تطبيــق اتفاقيــة الرتبــس ليســت
مجــرد اســتثناءات ،ولكنهــا جــزء أســايس مــن آليــة االتفاقيــة .وبالرغــم
مــن ذلــك ،هنــاك العديــد مــن أوجــه عــدم االتســاق واملامرســات املثــرة
للقلــق ،التــي أعاقــت ســيادة الحكومــات يف اســتخدام أوجــه املرونــة؛
مــن أجــل تعزيــز الصحــة العامــة .71أحــد أهــم أوجــه عــدم االتســاق
هــو التطبيــق غــر املنتظــم لسياســة الصحــة والتجــارة داخــل الــدول
أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة .مل ت ُتا ِبــع الــدول امل ُوقِّعــة عــى اتفاقيــة
الرتبــس تنفيـ َذ أوجــه املرونــة التــي تحمــي صحــة شــعبها مبثــل حامســها
كل مــن
يف تقديــم وتعزيــز أوجــه حاميــة امللكيــة الفكريــة .وقــد ورد ٌّ
الحــق يف الصحــة ،والحــق يف االســتفادة مــن التقــدم العلمــي بالتفصيــل
يف اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان؛ ولكــن بالرغــم مــن رســوخها
وانتشــارها عــى الصعيــد العاملــي ،تتضــاءل آليــات التطبيــق واملســاءلة
الخاصــة بهــا؛ مقارن ـ ًة مبثيالتهــا الــواردة يف قانــون امللكيــة الفكريــة.

وال يُ َع ـ ُّد عــدم االتســاق بــن السياســات دامئًــا مســأل ًة تتعلــق بالقانــون،
وإمنــا مســألة تفســر وتطبيــق أيضً ــا تُشــكِّلها األولويــات والسياســات.
وتُ َع ـ ُّد حقــوق اإلنســان قضي ـ ًة أساســيةً ،وح ًّقــا عامليًّــا يكتســبه اإلنســان
بطبيعــة الحــال عنــد والدتــه .وباملقارنــة ،تُ َعـ ُّد حقــوق امللكيــة الفكريــة
أيضً ــا “أداة سياســية واحــدة مــن بــن العديــد لتشــجيع االبتــكار والبحــث
والتطويــر التكنولوجــي” .75وتُ َعــ ُّد حقــوق امللكيــة الفكريــة امتيــاز ٍ
ات
مؤقت ـةً ،وقابل ـ ًة لإللغــاء والتحويــل ،تَ ْ َنحهــا الــدول .وميكــن إلغاؤهــا أو
تعليقهــا يف ظــروف معينــةُ ،محــ َّددة يف اتفاقيــة الرتبــس ،إذا مل تكُــن
ـب يف مصلحــة الدولــة أو املجتمــع .ويجــب عــى املجتمــع الــدويل أن
ت َُصـ ُّ
يتَّ ِحــد إليجــاد حلــول مســتدامة؛ لــي ال تُشـكِّل أوجــه عــدم االتســاق بــن
السياســات التــي تتعلــق بالقواعــد التجاريــة وقوانــن امللكيــة الفكريــة
مــن جه ـ ٍة ،وحقــوق اإلنســان والصحــة العامــة مــن جه ـ ٍة أخــرى إعاق ـ ًة
لالبتــكار وعمليــة الحصــول عــى االبتــكارات التقنيــة الصحيــة الالزمــة
للمحافظــة عــى الصحــة الجيــدة ،والعيــش الكريــم ،والحيــاة.

 1.2.2أوجه عدم االتساق وعدم تكافؤ الصالحيات
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ال ميكــن للحكومــات -وخاصـ ًة تلــك التــي ليــس لديهــا نفــوذ اقتصــادي-
مواجه ـ ُة هــذا التفــاوت يف التطبيــق دون توحيــد الهــدف .ومــع ذلــك،
تواجــه الحكومــات املســؤوليات والقوانــن واألولويــات املتعارضــة ،والتــي
غال ًبــا مــا تتعــارض فيــا بينهــا ،ال ســيام يف مواجهــة قــوة تفا ُوضيــة غــر
متكافئــة يف املفاوضــات التجاريــة ،وعنــد تحديــد الحكومــات الوطنيــة
ألولويــات التجــارة بالنســبة لحقــوق اإلنســان ،وأهــداف الصحــة العامــة.
ويرتبــط تحريــر التجــارة لــدى البعــض بالوظائــف ،وتدفقــات رأس املــال،
وتكويــن الــروات؛ بينــا ت َظ َهــر أهــداف الصحــة العامــة ،مثــل :الحصــول
عــى الــدواء ،والرعايــة الصحيــة الشــاملة ،والتكلفــة املاليــة الالزمــة
لتنفيــذ التناقضــات التــي تظهــر عــى الســاحة الدوليــة .وقــد تناضــل
البلــدان التــي تدافــع عــن الحــق يف الصحــة يف مجلــس حقــوق اإلنســان؛
مــن أجــل الحصــول عــى قوانــن صارمــة لحقــوق امللكيــة الفكريــة يف
املحافــل التجاريــة .وتنشــأ التناقضــات أيضً ــا بــن القوانــن واملامرســات
اإلقليميــة والوطنيــة.72

 .2قوانني امللكية الفكرية والحصول عىل االبتكارات التقنية الصحية املتقدمة
ت ُِشري امللكية الفكرية عمو ًما إىل الحقوق القانونية الناتجة عن النشاط
الفكري يف مجاالت الصناعة والعلوم ،أو الفن .ومن خالل براءات االخرتاع،
التي هي أحد أشكال امللكية الفكرية لالخرتاعات ،تَ ْ َنح الدول مدة زمنية
محددة ألصحاب حقوق امللكية الفكرية للتحكم يف استخدام هذه امللكية.
وتُ َع ُّد براءات االخرتاع مجموع ًة من الحقوق الحرصية ،متنحها ُسلطات
الدولة ،أو منظمة براءة اخرتاع تعرتف بها الدولة للمخرتعني أو امل ُع َّينني،
أشخاصا طبيعيني أو اعتباريني؛ ومن ذلك الرشكات .عىل سبيل املثال ،عىل مدى العقود املاضية ،طُ ِّورت عالجات ثورية للرسطان؛
الذين قد يكونون
ً
ظل حامية حقوق امللكية الفكرية ،قد تكون هذه العالجات امل ُن ِقذة
وتُ َنح براءات االخرتاع لفرتة محدودة من الوقت يف مقابل الكشف العلني ولكن يف ِّ
للحياة غري مستدامة من الناحية املالية ،ال سيام عندما يتحمل املرىض أنفسهم
ُفصل عن االخرتاع.76
امل َّ
التكاليف .حتى يف البلدان ذات النظم الصحية العامة و/أو الخاصة ،يعاين
وقد مكَّنت هذه الرباءات -جنبًا إىل جنب مع غريها من أشكال حقوق املرىض من وطأة التكاليف العالية التي ال ميكن السيطرة عليها .85يف الواليات
امللكية الفكرية واألشكال املختلفة للدعم الحكومي أو الدعم العام املتحدة ،تضاعفت أسعار األدوية الرسطانية تقريبًا قبل عقد من الزمن؛ حيث
املبارش أو غري املبارش أو تأييد الرأي العام-
أصحاب الحقوق من ربح تراوحت بني  5000دوالر و 10000دوالر شهريًّا .ومن بني االثني عرش عقا ًرا
َ
اإليرادات التي ساهمت يف مجاالت بحث وتطوير األدوية واللقاحات ،التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء األمريكية ملختلف أعراض الرسطان
ووسائل التشخيص يف النصف األخري من القرن ،أو نحو ذلك؛ مام عاد يف عام ُ ،2012س ِّعر أحد عرش عقا ًرا منها مببلغ يزيد عن  100000دوالر
بالنفع عىل الصحة والتنمية .77وبينام يؤكد البعض أن سياسة امللكية سنويًّا .86ويف البلدان الغنية والفقرية حيث النظم الصحية العامة ،يستحوذ
الفكرية تعمل عىل النحو املنشود ،78يرى آخرون أن حامية براءات االخرتاع اإلنفاق الحكومي عىل االبتكارات التقنية الصحية عىل نسبة كبرية من اإلنفاق
وإنفاذها يجب أن تُوازِن بني مصالح صاحب حقوق امللكية ومصالح الحكومي العام ،ونفقات وزارة الصحة ،مام ميثل تحويالً للموارد بعي ًدا عن
املجتمع ،79الذي ال تزال احتياجات الفئات األشد فق ًرا فيه دون تلبية؛ الخدمات الصحية األساسية األخرى.87
فعندما يكون الربح هو املحرك األسايس لالبتكار ،ميكن إهامل احتياجات
الصحة العامة ،وإعاقة الحق يف الصحة .كيف ميكن للقوانني والسياسات
واملامرسات الحالية أن تعمل عىل نحو أفضل ملطابقة أهداف سياسات ااملربع  :6تأثري ارتفاع تكلفةاالبتكارات التقنية الصحية
امللكية الفكرية مع أهداف االلتزامات املتعلقة بحقوق اإلنسان وأولويات
الصحية العامة؟! ملعالجة االختالل بني أهداف الصحة العامة والتجارة “يُ َع ُّد عقار سوفوسبوفري ثور ًة علمي ًة يف عالج مرىض التهاب الكبد الوبايئ
وحامية امللكية الفكرية ،سيكون من الرضوري تحديد النامذج واآلليات املزمن (ج) ،ولكن تكمن املشكلة يف أن تكاليف العالج ملر ٍة واحد ٍة ترتاوح بني
التي ميكنها معالجة أوجه القصور يف نظام امللكية الفكرية القائم.80
 48000و 96000يورو .ولدى هولندا لديها ما يُق َّدر بـ  20000مريض يعاين
من هذا املرض .ويدافع امل ُن ِتج عن ارتفاع سعر العقار بأن هذا الدواء ذو
رضرين من مرض املريض؛ بيد أن هذه التكاليف
وكام أرشنا سابقًا ،أظهرت الحكومات مرون ًة كبري ًة يف التكيف مع قوانني قيمة عظيمة للمريض ولل ُمت ِّ
براءات االخرتاع؛ لتُحقِّق أهداف الصحة العامة قبل إبرام اتفاقية الرتبس .تجعل الرعاية الصحية أم ًرا بالغ الصعوبة .وإذا واصلت هولندا بهذه الطريقة،
عىل سبيل املثال ،استخدمت كندا الرتخيص اإللزامي بشكل منتظم؛ لتعزيز فسيكون من املستحيل تقري ًبا مواصلة اإلنفاق العالجي عىل هؤالء املرىض”.
اإلنتاج املحيل من األدوية ،مام أدى إىل انخفاض أسعار األدوية للمستهلك
يف العامل الصناعي .وبني عامي  1969و ،1992قُ ِّدم  1030طل ًبا السترياد أو مساهمة من وزارة الشؤون الخارجية مبملكة هولندا 27 ،فرباير .2016
ظل هذه الرتاخيص؛ وقد وافقت الهيئات عىل  613طل ًبا
تصنيع األدوية يف ِّ
منها .81وعندما اعتمدت جمهورية كوريا قانون براءات االخرتاع يف عام ،1961
استث َنت املواد الغذائية ،والكيامويات ،واألدوية من طلبات براءات االخرتاع 2.1 ،الرتاخيص الطوعية
وسمحت فقط مبدة  12عا ًما لحامية براءات االخرتاع يف مجاالت أخرى من
مجاالت التكنولوجيا .82وتُ َع ُّد الهند خري مثال عىل استخدام الحكومة ل ُح ِّريَّ ِتها الرتاخيـص الطوعية هـي عقود خاصة أُبرِمت بني أصحـاب الحقوق وجهات
يف التكيف مع قوانني امللكية الفكرية املحلية؛ لتحقيق األهداف الوطنية .أما أخـرى؛ لتسـهيل دخـول أدويـة ذات أسـعار معقولـة إىل السـوق .88وتُ كِّـن
ارتفاع األسعار ،فقد أصدرت الهند قانون براءات االخرتاع يف عام  ،1970الذي الرتاخيـص الطوعيـة صاحـب الحـق مـن الحفـاظ على درجـة مـن التحكم
استثنى املنتجات الصيدالنية من حامية براءات االخرتاع ،مام أدى إىل تخفيض يف السـوق ،باختيـار الـدول التـي يتفـاوض معهـا بشـأن الرتاخيـص الطوعية
عدد براءات االخرتاع بنسبة تصل إىل  ،75٪وفقًا لبعض التقديرات ،وم َّهد وإصدارهـا .وميكـن أن تتباين أحـكام ورشوط الرتاخيص الطوعية كث ًريا ،مثل:
الطريق الزدهار صناعة األدوية النوعية يف الهند .83وليس هذا سوى عدد عـدد مـن املـرىض الذين ميكن عالجهـم ،وأنـواع امل ُو ِّردين الذين ميكـن تَلَقِّي
قليل من اآلليات التي استخدمتها الحكومات من بني مجموعة من اآلليات امل ُك ِّونـات الصيدالنيـة الفعالـة منهـم ،وقيمـة الرسـوم املدفوعـة لصاحـب
الطوعية وغري الطوعية املتاحة لزيادة فرص الحصول عىل االبتكارات التقنية الحـق .ويُ َع ُّد مسـتوى الشـفافية يف اتفاقيـات الرتخيص التـي يُنفِّذها تَج ُّمع
بـراءات اختراع األدويـة -الـذي تدعمـه يونيـت أيد -والتـي ت ُتـاح فيها كافة
الصحية ،وتعزيز الحق يف الصحة.
الرتاخيـص للجمهـور ،غير جديـر بالثناء ونـادرة .ميكـن للرتاخيـص الطوعية
مهما ُيكِّـن مـن الحصـول على العلاج .عىل سـبيل املثال،
وبينام يتأثر سعر التكنولوجيات الصحية مبجموعة متنوعة من العوامل أن تكـون عاملاً ًّ
أقـل مـن أربـع سـنوات ،تُقـ َّدر عائـدات الرتاخيـص التـي أصدرهـا تج ُّمع
منها حجم السوق املحتملة ،ونتائج املفاوضات مع رشكات التأمني العامة يف َّوالخاصة -فإن لشؤون امللكية الفكرية أيضً ا دو ًرا محوريًّا .تشري املادة بـراءات اختراع األدويـة يف الواليـات املتحـدة بــ  120مليـون دوالر على
السابعة من اتفاقية الرتبس إىل أن امللكية الفكرية تهدف إىل تشجيع مسـتوى العـامل؛ حيـث وفَّـرت مـا يعـادل تكلفـة علاج سـبعة ماليين عا ًمـا
االبتكار ،ومن ث َّم تحسني رفاهية املجتمع؛ ولكن تأيت املفارقة من أنها ملريـض واحـد مـن األدويـة املضـادة للفريوسـات ،89التي تـويص بها منظمة
تحقق هذا عىل املدى القصري ،عن طريق خلق االحتكار؛ حيث متنح الصحـة العاملية.
أصحاب براءات االخرتاع السيطرة عىل األسعار النهائية ،بدالً من السوق
املفتوح املعتاد .ويف بعض البلدان ،ارتفعت أسعاراالبتكارات التقنية وإىل اآلن ،ركـزت آليـات الرتخيـص الطوعيـة ،التـي أُ ِ
نشـئت لدعـم تج ُّمـع
الصحية املبتكرة يف السنوات األخرية برسعة أكرب من متوسط الرقم القيايس بـراءات االختراع ،جهو َدهـا على االبتـكارات التقنيـة الصحية لعلاج أمراض
ألسعار املستهلك .84ويف بعض الحاالت ،يتعارض تطبيق حامية براءات
االخرتاع الواردة يف اتفاقية الرتبس مع الحق يف الصحة ،يف البلدان الغنية
والفقرية عىل َح ٍّد سواء ،مام أدى إىل عدم االتساق بني السياسات ،وحدوث
توترات .وتُخ ِّول حقوق امللكية الفكرية صاحب براءة االخرتاع باحتكار
أي سعر يريده للمنتج عند طرحه يف األسواق.
املنتج ،ف ُيح ِّدد َّ
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معينـة .ومـن ثـ َّم ،جـاء قـرار بـراءات اختراع األدوية بتوسـيع نطاقـه إىل ما
الس ِّـل ،والتهاب الكبـد الوبايئ
بعـد فيروس نقـص املناعة
البرشيـة إىل مرض ُّ
مهما.90
يف أواخـر  2015تطـو ًرا ًّ

ومنـذ دخـول اتفاقيـة الرتبس حيـز النفاذ ،ن ُِظر بشـكل متزايـد إىل براءات
االختراع باعتبارهـا مصـد ًرا محتملاً للدخـل للباحثين يف مجـال الصحـة،
ولذلـك تُعت َمـد إستراتيجيات تسـجيل بـراءات اختراع أكثر تعقيـ ًدا.
يسـتطيع حاملـو بـراءات االختراع وامل ُِبدعـون تقديـم طلبـات متعـددة
لالختراع نفسـه ،مما يخلـق تداخلاً بين حقـوق بـراءات االختراع ،التـي
قـد يكـون مـن الصعـب حلُّها (يُعـ َرف بـ “غابة بـراءات االختراع”) .ولهذا،
أي جهـة تسـعى إىل تسـويق التكنولوجيا الجديـدة أن تحصل
يجـب على ِّ
على إذن أفـراد مختلفين مـن الحاصلني على براءات اختراع؛ فقد وجدت
ـت يف  2011لرباءات االخرتاع أن ريتونافري املضاد للفريوسـات
دراسـة أُ ْج ِريَ ْ
الرجعيـة -على سـبيل املثـال -كانـت امل ِ
ُنشـئ يحميـه عـن طريـق 805
تج ُّمـع بـراءة اختراع ،وغير ذلـك مـن الشركات القامئة على البحـوث.101

وت ُ َع ُّد القيود الجغرافية جان ًبا سلب ًّيا تقليديًّا آخر للرتاخيص الطوعية .وبغ َِّض
النظر عن أعباء املرض ،ويف بعض حاالت املستويات العالية من عدم املساواة
يف الدخل؛ تُستب َعد البلدان املتقدمة ،وبعض البلدان النامية التي لديها
مستوى مرتفع من نصيب الفرد من الدخل عاد ًة من نطاق الرتاخيص؛ حيث
يحتفظ أصحاب الحقوق
بالحق يف تحديد البلدان التي يَ ْنتَ ُوون بيع املنتج
ِّ
91
ُ
اخيص الطوعية امل ُ َربمة
رت
ال
ذلك
ومثال
.
أخرى
باتفاقيات
فيها مبارشةً ،أو
ُ
بني جلعاد ساينسز (جلعاد للعلوم) ومختلف الرشكات العامة ،التي تُغطِّي
 101دولة بعالج التهاب الكبد يس (ج) ،سوفوسبوفري .وميكن أن يؤدي ارتفاع
النتائـج امل ُتن ِّوعـة،
أسعار بيع املنتجات إىل الحكومات خارج نطاقها الجغرايف إىل التوتر ،وإثارة وتُظهِـر الدراسـات التجريبيـة لغابـة بـراءات االختراع
َ
مخاوف جدية حول إمكانية الحصول عىل األدوية.92
وتُبرِز اآلثـار املحتملـة ،التـي تتراوح بين:
1.1منع اآلخرين من إجراء البحوث عىل املنتجات امل ُنا ِفسة.
2.2تكاليف الرتخيص العالية.
 2.2أوجه املرونة يف تطبيق اتفاقية الرتبس
3.3رفـض صاحـب بـراءة االختراع منـح ترخيـص لواحـدة أو أكثر مـن
التقنيـات الحاصلـة على بـراءات اختراع.
وكما ُذكِـر أعلاه ،بالرغـم مـن أن اتفاقيـة الرتبـس تُ َعـ ُّد إيذانًـا ببـدء عهد
جديـد من االلتـزام بحامية وإنفاذ حقوق امللكيـة الفكرية ،يحتفظ أعضاء 4.4احتامليـة انتهـاك املنتجـات امل ُنا ِفسـة لعـدد مـن بـراءات االختراع،
ومـن ثـ َّم يجـب عليهـا دفـع رسـوم متعـددة (تُعـ َرف بــ “اإلتـاوات”).
منظمـة التجـارة العامليـة بأوجه مرونة مهمـة فيام يتعلق الصحـة العامة،
تخصص براءات االخرتاع املمنوحة.102
5.
5
وميكـن اسـتخدامها يف التكيـف مـع قانـون امللكيـة الفكرية ،والسياسـات،
مجال
يف
اع
رت
االخ
صعوبات
ُّ
واملامرسـات؛ لتلبيـة حقـوق اإلنسـان ،وأهـداف الصحـة العامـة .ويشـمل
هـذا القـدر َة على تحديـد معايير بـراءات االختراع ،وإصـدار تراخيـص يف إحـدى دراسـات الباحثين يف الطـب الحيـوي ،أشـار ثالثـة أربـاع
إلزاميـة ،والرتخيـص باالسـترياد امل ُـوازِي ،وتطبيـق االسـتثناءات العامـة ،الباحثين إىل مواجهتهـم صعوبـات يف الحصـول على التقنيـات الحاصلـة
وتوظيـف قوانين املنافسـة؛ لل َحـ ِّد مـن إسـاءة اسـتخدام حقـوق امللكيـة على بـراءة اختراع ،أسـفرت عـن تغيير نصفهـم لخططهـم البحثيـة،
الفكريـة يف الترشيعـات املحليـة ،ومعالجتهـا .وسـوف تُناقَـش معايير
وتخلي نسـبة  28٪منهـم عـن خططهـم متا ًمـا .وتؤثـر غابـة بـراءات
ِّ
بـراءات االختراع ،والرتاخيـص اإللزاميـة ،وقانـون املنافسـة أدنـاه.
الص َّنـاع املحتملـون،
االختراع أيضً ـا يف القـرارات التجاريـة التـي يُق ِّررهـا ُّ
والبائعـون ،ومسـتوردو األدويـة ،وتقنيـات الرعايـة الصحيـة .103وميكـن
للحكومـات أن تتب َّنـى ترشيعـات لل َحـ ِّد مـن بـراءات االختراع امل ُفرِطـة،
 2.2.1معايري منح براءة اخرتاع
ال يُحـ ِّدد اتفـاق الرتبـس رشوط بـراءات االختراع ،لكـن ميكـن القـول التـي تخنـق البحـث والتطويـر يف مجاالالبتـكارات التقنيـة الصحيـة
بـأن االختراع يجـب أن يكـون جديـ ًدا ،وينطـوي على عمـل ابتـكاري أو والحصـول عليهـا .وقـد يُشـكِّل تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة التـي تراعـي
93
ترك هذا هامشً ـا كب ًريا الصحـة العامـة يف مكاتـب بـراءات االختراع يف الدولـة أدا ًة سياسـي ًة
ُمعلَـن ،وقابلاً للتطبيـق الصناعـي ،أو مفيـ ًدا  .وي ُ
104
94
للحكومـات لتُحـ ِّدد وتُط ِّبـق هـذه املعايير يف الترشيعـات الوطنيـة  .ويف مهمـ ًة لتحسين الحصـول على االبتـكارات التقنيـة الصحيـة .
السـلطات الوطنيـة ،التـي إمـا أنهـا ال تفحـص
أحـد طـريف السلسـة ،نجـد ُّ
ُفسر املعايير على نطـاق واسـع .ومتنح بـراءاتُ  2.2.2الرتاخيص اإللزامية
البراءات مبوضوعيـة ،أو ت ِّ
االختراع الثانويـة امل ُط َّبقـة متديـ َد البراءة األصليـة على أسـاس طـرق تحفـظ اتفاقيـة الرتبـس حـق أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة يف منـح
االسـتخدام املتعـددة ،والرتكيبـات ،والجرعـات ،وأشـكال املـواد الكيميائية الرتاخيـص اإللزاميـة ،بنـا ًء على عدد من األسـس ،منهـا الحـاالت التي يكون
السـلطات الوطنية فيهـا الرتخيـص يف املصلحـة العامـة ،أو إذا كانـت هنـاك انتهـاكات لحقـوقٍ
امل ُك ِّونـة لهـا .95وعنـد الطرف اآلخر من السلسـلة ،نجد ُّ
ٍ
سـلوك غير تنافسي ،أو لالسـتخدام التجـاري غري العـام .وتُ َعـ ُّد الرتاخيص
أي اكتشـاف لشـكل جديد من مـادة معروفة أو
ومعهـا أحـكام ت َ ُن ُّص عىل أن َّ
لسـلطات الحكومـة؛ لتعزيـز الحصـول على
حسـن الفعاليـ َة ليـس ُمؤ َّهلاً للحصـول عىل بـراءة اختراع .96عىل غرار اإللزاميـة أداة سياسـية مهمـة ُ
ال يُ ِّ
اسـتخدام أوجـه املرونـة بشـكل عـام ،تواجـه الـدول التـي تُطبِّـق تفسي ًرا االبتـكارات التقنيـة الصحيـة املتقدمة .وتفـرض الحكومة مبوجـب الرتخيص
قامئًـا على الصحـة العامـة ملعايير قابليـة الحصـول على بـراءات االخرتاع رشوطًا يجوز مبوجبها أن تسـتخدم جهة أخرى الرتخيص عىل امل ُنتَج الحاصل
على بـراءة اختراع يف هـذا البلـد ،دون موافقـة صاحـب بـراءة االختراع.
ضغوطًـا ضـ َّد مثـل هـذا التفسير وتطبيقـه يف قوانينهـا الوطنيـة.97
وبينما متنـع الدولـة صاحـب الرباءة مـن االحتـكار ،ال تحرمه من االسـتفادة
ويف بعـض الحـاالت ،تُ َنـح بـراءات االختراع الثانويـة للتغييرات الطفيفـة ،املاليـة؛ حيـث يدفع املسـتفيد من الرتخيـص إتاوةً .ويحتفـظ صاحب الحق
التـي تكـون يف الوقـت نفسـه مهمـ ًة مل ُنتَـج موجـود .ومـع ذلـك ،ميكـن بحقوقـه الحرصيـة ،إال امل ُرخَّـص لـه إلزام ًّيا .وقد بـ َّدد إعالن الدوحـة ُخ َرافة
حصري (يُعـ َرف بــ “الحاميـة أن الرتاخيـص اإللزاميـة ينبغـي أن تقترص على حاالت الطـوارئ ،عن طريق
لبراءات االختراع الثانويـة أن تَـ ُدوم بشـكل
ٍّ
الدامئـة لبراءة االختراع”) .ولتحقيـق ذلـك ،يُقلَّـص دخـول املنتجـات التأكـد مـن أن ألعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة الحريـة يف تحديد األسـس
ظـل زيـادة األسـعار ،مما يَ ُحـ ُّد مـن حصـول التـي ميكـن يف ِظلِّهـا إصـدا ُر الرتاخيـص اإللزامية.
املتشـابهة أو املتنافسـة يف ِّ
املريـض على االبتـكارات التقنيـة الصحيـة .98وعلاو ًة على ذلـك ،ميكـن
مهما من قانـون بـراءات االخرتاع
لبراءات االختراع الثانويـة خلـق التبـاس قانـوين حـول وضع بـراءة اخرتاع وقـد َّ
ظـل مبـدأ الرتخيـص اإللزامي جـز ًءا ًّ
105
التقنيـات الصحيـة ،مما مينـع الكيانـات مـن رشاء اإلصـدارات املتجانسـة لعدة قرون  ،واسـتخدمت الحكومات الرتاخيص يف جميع البلدان؛ لخدمة
للمنتجـات؛ خوفًـا مـن انتهـاك بـراءات االختراع .99ومـع ذلـك ،يف بعـض مصالـح املجتمع أو الدولة ،وهـي أيضً ا تخضع لدفع إتاوة لصاحب الحق.106
الحـاالت ،قـد ت ُِضيف التغييرات يف األدوية املوجودة قيمـ ًة عالجية مهمة ،وقـد أعـرب البعـض عن املخـاوف من احتاملية تسـبب الرتاخيـص اإللزامية
عـن طريـق -على سـبيل املثـال -مسـاعدة املـرىض على تحمـل الـدواء يف هـروب االسـتثامر مـن البلـدان التـي تَصـ ُدر فيهـا هـذه الرتاخيـص،107
بشـكل أفضـل .وميكـن لهذا األمـر تعزيز املنافسـة مع الـدواء األصيل .وقد وهنـاك مخـاوف مـن تعـ ُّرض هـذه الحكومـات لالنتقـام .وقـد اسـتخدمت
تكـون بـراءات االختراع الثانويـة أيضً ـا مهمة لتطويـر تقنيـات صحية أكرث الحكومـات التهديـد بالرتاخيص اإللزامية؛ للحصول عىل تخفيضات لألسـعار
وأقـل ُسـ ِّم َّية ،وأكثر فعاليـة.100
األقـل بوجه عام
مـن أصحـاب بـراءات االختراع ،الذيـن َو َجـ ُدوا أن األسـعار َّ
أم ًنـاَّ ،
22
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أفضـل مـن تلقِّي إتاوات .108ويف عـام  ،2007بعد مفاوضات ُمط َّولة ،أصدرت تشـمل املامرسـات غري التنافسـية رشوط ترخيص م ُقيِّدة ،وتسـجيل براءة
ترخيصـا إلزاميًّا لعقـار اليفافرينز ،وهـو دواء مه ٌّم مضا ٌّد االختراع املسيء (على سـبيل املثـال ،منـع دخـول البدائـل –الجنيسـة،)-
الحكومـة الربازيليـة
ً
ُغـال فيه.
للفريوسـات الرجعيـة ،ثـم اسـتخدمه ثلـث الربازيليين يف العلاج مـن خالل والتسـعري امل َ
برنامـج وطني .وبعد صدور الرتخيص ،انخفض السـعر مـن  1,60دوالر لكل
جرعـة إىل  0,45دوالر؛ مقارنـ ًة بالجرعـة املامثلة املسـتوردة من الـدواء .109وتتيـح املـادة الثامنـة ( )2مـن اتفاقيـة الرتبـس 115فرصـة للحكومـات -مل
تُسـتغ ََّل بالقـدر الـكايف -ملنـع أصحـاب الحقـوق مـن إسـاءة اسـتخدام
وبينما لـدى معظـم الحكومـات أحـكام الرتخيـص اإللزامـي يف ترشيعاتهـا حقـوق امللكيـة الفكريـة ،وخفـض أسـعاراالبتكارات التقنية الصحيـة؛ تب ًعا
املتعلقـة ببراءات االختراع ،فـإن فعاليـة هـذه القوانين مختلطـة .تلقَّـت ألحـكام قوانين املنافسـة الوطنيـة  .ويُ َعـ ُّد قانـون وسياسـة املنافسـة أحد
اللجنـة رفيعـة املسـتوى عـد ًدا مـن املسـاهامت التـي وضعـت اآلليـات هـذه السـبل ،التـي ميكن اسـتخدامها لتحقيـق التوازن بني مصالـح امللكية
الدوليـة واإلقليميـة والوطنية ،الالزمة لتفعيل عمليات أكرث مالءم ًة وسـهول ًة الفكريـة واملصالـح االقتصاديـة واالجتامعيـة؛ لتعزيـز الرفاهيـة العامـة.116
يف االسـتخدام؛ ملنـح تراخيـص إلزاميـة .وتحديـ ًدا ،دخلـت اللجنـة رفيعـة
ِ
املسـتوى يف مناظـرة قويـة حـول مـا إذا كان ينبغي تشـجيع الحكومات -يف وقـد اسـتُخدمت سياسـة املنافسـة يف محاربـة السـلوكيات غير التنافسـية
إطـار السـعي لتلبيـة أهـداف حقوق اإلنسـان والصحـة العامـة -عىل تنفيذ يف صناعـة الطـب الحيـوي ،وتعزيـز الحصـول على العلاج يف العديـد مـن
نظـام الرتخيـص اإللزامـي يف الترشيعـات الوطنية الذي يكـون تلقايئ بصورة البلـدان .117وقـد نشرت عـدة منظمات توجيهـات بشـأن قانون املنافسـة،
فاعلـة عـن طريـق قابليـة التنبـؤ بـه وتنفيـذه ،بشرط الوفـاء باملتطلبـات وق َّدمـت الدعـم ألعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة ،الذيـن قـد يرغبـون يف
الـواردة يف املـادة  31مـن اتفاقيـة الرتبـس .وبالرغـم مـن أن أغلبيـة أعضـاء التعامل مع السـلوكيات غري التنافسـية يف قطاع الصحة .118وت ُ َع ُّد سياسـات
اللجنـة كانـوا مـن امل ُؤيِّديـن لهـذا النهج ،كانت هنـاك أقلية كبيرة ال تُؤيِّده؛ املنافسـة مـن الوسـائل املهمـة التي ميكـن للحكومـات اسـتخدامها؛ لضامن
بسـبب مخـاوف مـن عـدم التوافـق املحتمـل لهـذه التدابير مـع اتفاقيـة اداء عمـل أسـواقاالبتكارات التقنيـة الصحيـة بشـكل تنافسي ،وتحقيـق
الرتبـس ،والعواقـب غير املتوقعـة ،التـي قـد تَن ُجـم عـن اتِّبـاع هـذا النهج .االسـتفادة العامـة مـن انخفاض األسـعار واالبتـكار .وينبغـي للحكومات أن
ُـول اهتام ًمـا أكبر لقانـون املنافسـة ،الـذي ميكـن أن يكـون أداة سياسـية
ولذلـك ،مل تتوصـل اللجنـة رفيعـة املسـتوى إىل توافـق يف اآلراء حـول هـذه ت ِ
املسـألة .ورغـم ذلـك ،تنـادي اللجنـة رفيعـة املسـتوى بصياغـة القوانين مهمـة لزيـادة فـرص الحصـول علىاالبتـكارات التقنيـة الصحيـة املتقدمـة.
الوطنيـة بطريقـة تُسـ ِّهل االسـتخدام الفـوري والعاجـل للرتخيـص اإللزامي،
أو اسـتخدام الحكومـة ألغـراض بـراءة االختراع غير التجاريـة؛ ومنها معايري  2.3االتساق عىل املستوى الوطني
الحق يف براءة االخرتاع .وكام يشير إعالن الدوحة،
تحديـد املكافـأة لصاحب ِّ
ِ
يجـب أن تتمتـع الحكومات بالحرية يف تحديد األسـس التـي ت ُصدر مبوجبها يتعـارض إدراج أوجـه املرونـة يف تطبيـق اتفاقيـة الرتبـس ،املتعلقة بالصحة
الرتاخيـص اإللزامية.
العامـة ،يف قانـون وطنـي للملكيـة الفكريـة عـاد ًة مـع العديـد مـن الدوائر
الحكوميـة ،تشـمل على سـبيل املثـال وليـس الحصر وزارات التجـارة
ُخصصاالبتـكارات التقنيـة الصحيـة ،التـي والصناعـة ،والتنميـة االقتصاديـة ،والعلـوم والتكنولوجيـا ،والصحـة والعدل،
ـص اتفاقيـة الرتبـس على أن ت َّ
ت َ ُن ُّ
أُن ِتجـت مبوجـب الرتخيـص اإللزامـي ،بالدرجـة األوىل لالسـتخدام املنـزيل .والشـؤون الخارجيـة ،والتخطيـط الوطنـي ،واملاليـة .وتعمـل الـوزارات يف
ويُشـكِّل هذا مشـكل ًة صغري ًة للبلدان ذات القدرة الكبرية يف التصنيع الطبي الغالـب ضمـن هيـكل صالحيـات غير متكافـئ ،وال تعمـل على تنسـيق
الحيـوي .ومـع ذلـك ،قد يُشـكِّل هـذا تحديًا كبي ًرا للبلدان التـي ليس لديها أهدافهـا وإجراءاتهـا مـع بعضهـا البعـض .وبذلـك ،يـزداد عدم االتسـاق بني
قـدرة كافيـة على تطويـر تقنيات صحيـة .وقد جـاء قـرار الفقرة السادسـة السياسـات على الصعيـد الوطنـي يف معظم االحيـان .ومثة حاجـة إىل تدابري
تنـازالً مؤقتًـا اتَّفَـق عليـه أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة يف  30أغسـطس خاصـة لتعزيز الرتابـط الوطني119؛ لتحقيق توازن أفضـل بني املصالح العامة
 ،2003ويهـدف إىل معالجـة هـذه املشـكلة برفـع القيـود عـن التوريـد إىل والخاصـة .وال ينبغـي أن تـؤدي التوترات بين الوزارات املسـؤولة عن تعزيز
السـوق املحليـة بالدرجـة األوىل .وبعـد ذلك بعامني ،وتحدي ًدا يف  6ديسـمرب التجارة وحامية تطبيق قواعد امللكية الفكرية من جه ٍة ،واألخرى املسـؤولة
عـام  ،2005وافـق أعضـاء منظمة التجـارة العاملية عىل تقديـم تنازل مؤقت عـن الصحـة العامـة من جهـ ٍة أخـرى ،إىل تقديم التجـارة عىل الصحـة وفقًا
لسـنة  2003باعتبـاره بروتوكـوالً يف البدايـة ،ثـم أُ ِضيـف مؤخـ ًرا كتعديـل لألولويـات؛ حيث تتطلب طبيعة حقوق اإلنسـان األساسـية ان تقدميها عىل
التفاقيـة الرتبـس؛ بنا ًء عىل موافقـة ثلثي أعضاء منظمة التجـارة العاملية .110املصالـح الخاصـة وفقًـا للقانـون الوطني.
تختلـف وجهـات النظـر حول سـبب اسـتخدام قـرار الفقـرة السادسـة مر ًة
واحـد ًة فقـط يف  13عا ًمـا ،فيشير البعـض إىل أن التمويـل الصحـي متعـدد
األطـراف قـد أزال حاجـة البلـدان محـدودة املـوارد السـتخدامها .ويـرى
آخـرون أن السـبب يف عدم اسـتخدام هـذه اآللية هو تعقيدها الشـديد.111
وقـد أثبتـت املـرة الوحيـدة التـي اسـتُ ِ
خدمت فيهـا هـذه اآلليـة مـدى
تعقيدهـا وبُطْ ِئهـا ،وبقيـت هناك تسـاؤالت خطيرة حول مـدى فاعليتها.112
وبعـد مـرور عشر سـنوات على موافقـة أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة
على تحويـل التنـازل املؤقـت إىل تعديـل التفاقية الرتبـس ،قَبِل ثلثـا أعضاء
منظمـة التجـارة العاملية حتـى اآلن هذا التعديل .113ويف الوقـت الذي يزداد
فيـه االلتـزام السـيايس بتعزيـز إنتاج األدويـة املحليـة يف البلـدان النامية،114
ينبغـي توجيه االهتامم إىل دمج أحكام الرتاخيص اإللزامية الف َّعالة والسـهلة
االسـتخدام يف الترشيعـات املحليـة.

 2.2.3قانون املنافسة

ت ِ
ُحـدث األدوات امل ُك ِّملـة لقوانين امللكيـة الفكريـة ،مثـل قانـون املنافسـة،
مهما يف اسـتقرار السـوق على السـلوكيات غير التنافسـية .وتشـمل
تأثي ًرا ًّ
التالعب
األمثلـة عىل املامرسـات غري التنافُسـية يف قطـاع التقنيات الصحيـة
َ
ِ
ِ
وعمليـات
وترتيبـات اإلمـداد اإلقصائيـة،
يف العطـاءات ،وتحديـ َد األسـعار،
الدمـج واالسـتحواذ غير التنافسـية .وفيما يتعلـق بامللكيـة الفكريـة ،قـد

وتوفــر أوجــه املرونــة يف اتفاقيــة الرتبــس ألعضــاء منظمــة التجــارة
العامليــة حريـ َة التكيــف وفــرض قوانينهــا وسياســاتها لتحقيــق مصالحهــا
الوطنيــة .عــى الصعيــد ال ُقطْـر ِِّي ،يُ َع ـ ُّد التنســيق بــن القطاعــات حاف ـ ًزا
مهـ ًّـا لدعــم الحكومــات يف تحويــل مســاحة السياســة يف اتفاقيــة الرتبــس
إىل قوانــن وطنيــة متامســكة وشــاملة .ويجــب عــى وكاالت األمــم
املتحــدة ،واملنظــات متعــددة األطــراف دعــ ُم الحكومــات يف صياغــة
الحساســة ،وتوفــر
القوانــن والسياســات الوطنيــة العامــة الصحيــة َّ
الدعــم التقنــي ،والدعــوة الســتخدام أوجــه املرونــة يف تطبيــق اتفاقيــة
الرتبــس ،ومســاعدة الحكومــات عــى إب ـرام االتفاقيــات التجاريــة التــي
تشــتمل عــى تقييــم اآلثــار الصحيــة العامــة ،وحقــوق اإلنســان يف أثنــاء
التفــاوض وبعــده -ليــس وف ًقــا الختصاصاتهــا ،ولكــن -يف إطــار االســتجابة
لالحتياجــات الصحيــة العامــة للدولــة.

 2.4القيود عىل استخدام أوجه املرونة يف تطبيق اتفاقية الرتبس
ســوف تعتمــد قــدرة الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة عــى تحقيــق
األهــداف اإلمنائيــة املســتدامة عــى السياســات الوطنيــة الســليمة ،ومنهــا
السياســات املتعلقــة بابتــكار التقنيات الصحيــة والحصول عليهــا .وتحدي ًدا،
يتطلــب الحصــول عــى مثــار االبتــكار ،وكذلــك الحصــول علىاالبتــكارات
تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة
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التقنيــة الصحيــة املتقدمــة ،اإلدر َاك الكامــل ،واح ـرا َم الحقــوق الحرصيــة
املمنوحــة لل ُم ِبدعــن مــن جهــة ،والقيــود واالســتثناءات مــن الحقــوق
املنصــوص عليهــا يف القانــون الوطنــي والــدويل مــن جهــة اخــرى .ويُ َع ـ ُّد
الحفــاظ عــى هــذا التــوازن رضوريًّــا لتحقيــق أهــداف الرعايــة االجتامعيــة
والتنميــة العامــة املرجــوة مــن نظــام بـراءات االخـراع ،واتفاقيــة الرتبــس.
ومــع ذلــك ،مل تســتخدم العديــد مــن الحكومــات أوجــه املرونــة
املتوفــرة يف تطبيــق اتفاقيــة الرتبــس؛ وأســباب ذلــك مختلفــة .ففــي
بعــض الحــاالت ،قــد ال تــرى الحكومــات الحاجــة إىل اســتخدامها؛ ألن
برامــج العــاج الوطنيــة تُنفِّذهــا حال ًّيــا آليــات التمويــل الصحــي  ،مثــل:
ــل واملالريــا .120ويف بلــدان
والس ِّ
الصنــدوق العاملــي ملكافحــة االيــدز ُّ
أخــرى ،حيــث ال يتوفــر التمويــل الصحــي متعــدد األط ـراف ،قــد تكــون
هنــاك إرادة سياســية ،ولكــن ضعــف القــدرات قــد ت ُعــوق اســتخدامها
عــى نحــو فعــال؛ فقوانــن امللكيــة الفكريــة معقــدة ،واملســاعدة التقنيــة
امل ُص َّممــة لبيئــات واحتياجــات وطنيــة محــددة ،مــع االعتــاد عــى
الخـرات الدوليــة واملامرســات الجيــدة يف تحســن التنســيق بني الــوزارات
املختلفــة مــن شــأنه أن يُعـ ِّزز القــدرة التفاوضيــة للــدول؛ لضــان تحقيــق
األهــداف الصحيــة الوطنيــة والعامــة.

املربــع  :7املُع ِّوقــات التــي ت ُحــول دون اســتخدام أوجــه املرونــة يف
تطبيــق اتفاقيــة الرتبــس
أكَّـد إعلان الدوحـة على حقـوق األعضـاء يف منظمـة التجـارة العامليـة يف
االسـتفادة مـن أوجـه املرونـة يف تطبيـق اتفاقيـة الرتبـس؛ لتعزيـز الحـق
يف األهـداف الصحيـة ،وأهـداف الصحـة العامـة .وعلى الرغـم مـن هـذه
الترصيحـات ،فـإن الحـق السـيادي إلصـدار الرتاخيـص اإللزاميـة املنصـوص
عليهـا يف اتفاقيـة الرتبـس صار يف وضع حرج؛ بسـبب تهديـدات الحكومات
والشركات باالنتقـام من الـدول التي تقوم بتفعيل العمليـة املنصوص عليها
َـت ذلـك مـن الجـدل
يف اتفاقيـة الرتبـس .وقـد أضعفـت املوجـة التـي تَل ْ
املوقـف التفاويض
والرتهيـب ،والشَّ ِّـك القانوين املرتبـط بالرتاخيص اإللزامية
َ
للكثير مـن أعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة .وأعاقـت أيضً ـا إمكانية وضع
خلقـة بين الحكومـات والشركات فيام يتعلـق بإستراتيجيات إنتاج
تدابير َّ
وتوزيعاالبتـكارات التقنيـة الصحية.

التطـورات يف كولومبيـا .ivيف أوائـل عـام  ،2016اعتمـدت وزارة الصحـة يف
كولومبيـا القـرار رقـم 2475؛ معلنـ ًة أن املصلحـة العامـة تقتضي الحصول
على عقـار اميانتـب ،وهو دواء يُسـتخ َدم لعالج مرض اللوكيميـا ،vوموجود
يف قامئـة األدويـة األساسـية ملنظمة الصحة العامليةَ .مثَّـل هذا القرار طريقًا
نحـو إصـدار الرتخيـص اإللزامي ،ثم انهالت الرسـائل مـن مختلف الجهات
املحليـة واألجنبيـة؛ لتُثْ ِنـي الحكومـة الكولومبيـة عـن إصـدار الرتخيـص
اإللزامـي على النحـو املنصوص عليـه يف اتفاقيـة الرتبس وإعلان الدوحة.
 Wibulpolprasert,S.,et al.(2011(i.iتستخدم الحكومة الرتاخيص يف تايالند :قوة األدلة ،الحركة
املدنية والقيادة السياسية .العوملة والصحة.)32( 7 ،
iiiiتتوفر نسخة من الخطاب عىل هذا الرابط:
https://www.wcl.american.edu/pijip_static/documents/mandelson07102007.pdf
[آخر دخول بتاريخ  9سبتمرب .]2016
 Yamabhai, I., et al.. (2011(iiiiiتستخدم الحكومة الرتاخيص يف تايالند :تقييم اآلثار الصحية
واالقتصادية .العوملة والصحة .)ITPC(2015 ،)28(7حملة الستخدام الرتخيص اإللزامي يف تايالند.
طرح األدوية بأسعار معقولة .متاح عىل هذا الرابط:
https://www.wcl.american.edu/pijip_static/ documents/mandelson07102007.pdf
( 9سبتمرب )2016
ivivتتوفر خطابات البعثة الدامئة لكولومبيا لدى األمم املتحدة ومنظامت املجتمع املدين عىل هذا الرابط:
http://www.mision-salud.org/2016/07/06/carta-abierta-al-panel-de-altonivelsobre-acceso-a-medicamentos-de-las-naciones-unidas/
( 9سبتمرب )2016
http://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/57d2e998cd0f
68c542159efc/1473440152256/Letter+from+Colombia.pdf
 (9سبتمرب )2016
v.vيتوفر ن َُّص القرار عىل الرابط التايلhttps://www.minsalud.gov.co/Normatividad:

وقــد اســتُ ِ
خدمت الضغــوط لتُثْ ِنــي الحكومــات عــن اســتخدام أوجــه
املرونــة ،التــي ميكــن أن تحمــي الصحــة العامــة .121ويُ َعــ ُّد اســتخدام
ألي شــكل مــن أشــكال الضغــط امل ُفـرِط ملعاقبــة الحكومــات
الحكومــات ِّ
األخــرى ملامرســتها أيًّــا مــن الصالحيــات ،التــي تتمتــع بهــا مبوجــب أوجــه
املرونــة يف تطبيــق اتفاقيــة الرتبــس و اكــد عليــه اعــان الدوحــة ،انتهــاكًا
لســامة ورشعيــة نظــام الحقــوق والواجبــات القانونيــة ،الــوارد يف اتفاقيــة
الرتبــس .وكــا أكــد إعــان الدوحــة ،فــإن مثــل هــذه األعــال تُق ـ ِّوض
جهــود الحكومــات يف الوفــاء بالتزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان،
فض ـاً عــن واجبهــا الراســخ تجــاه حاميــة الصحــة .فبســعي الحكومــات
لالســتفادة الكاملــة مــن أوجــه املرونــة يف تطبيــق اتفاقيــة الرتبــس،
ميكنهــا أن تحمــي أهــداف الصحــة العامــة ،وتُحقِّقهــا .ويجــب عــى
أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة املســاعد ُة يف حاميــة الحقــوق املرشوعــة
لألف ـراد األعضــاء يف اعتــاد أوجــه املرونــة يف تطبيــق اتفاقيــة الرتبــس،
وتنفيذهــا حســبام أكَّــد إعــان الدوحــة.

ويُ َعـ ُّد قـرار تايالنـد عـام  2006باسـترياد اإلصـدارات املامثلـة –الجنيسـة-
مـن عقـار ايفافريينـز املضـا ِّد للفريوسـات مـن الهنـد ،مبوجـب الرتخيـص
اإللزامـي ،أحـ َد األمثلة عىل ذلـك؛ فقد قُوبِل هذا القـرار بعداء من الرشكة
امل ُص ِّنعـة (ميرك) ،وحكومـة الواليـات املتحـدة األمريكية ،التي شـكَّكت يف
رشعيـة الرتخيـص اإللزامي ،وضغطـت عىل تايالند إللغـاء قرارها .أدى قرار
تايالنـد الحقًـا بإصـدار ترخيصني إلزاميين آخرين يف عـام  2007لوبينافري/
ريتونافير ،وكلوبيدوجـرل أيضً ـا ،إىل اتِّخاذ تدابري انتقاميـة .و َر ًّدا عىل ذلك،
سـحبت رشكـة ابـوت جميـع األدويـة التـي تنتظـر التسـجيل مـن السـوق
أي مـن املنتجـات الصيدالنيـة الجديـدة يف
التايالنـدي ،ورفضـت تسـجيل ٍّ
البلاد ،ومـن ثـ َّم َح َر َمـت املـرىض مـن الحصول عىل مضـا ِّد ارتفـاع درجات ويف الســنوات األخــرة ،رافقــت الضغــوط السياســية التــي تُ ــا َرس عــى
الحـرارة ،املوجـود يف عقـارات وبينافير /ريتونافير ،والـذي ال بديل مامثل الحكومــات لل َحـ ِّد مــن اســتخدام أوجــه مرونــة اتفاقيــة الرتبــس -يف بعــض
لـه يف األسـواقi؛ على الرغـم مـن أنهـا ألغـت قرارها يف وقـت الحق.
الحــاالت -مبــادراتٌ كثــرة ترمــي إىل تعزيــز التدابــر الالزمــة لحاميــة
حقــوق امللكيــة الفكريــة ،وانفاذهــا  .وأ َّدت األحــكام املضافــة إىل اتفاقيــة
كذلـك أرسـل املفـوض التجـاري األورويب انتقـا ًدا للحكومـة التايالنديـة الرتبــس (“الرتبــس بلــس”) ،الــواردة يف اتفاقيــات التجــارة الحــرة مؤخ ـ ًرا
السـتخدامها تراخيـص إلزاميـة؛ واصفًا إياها بأنها “ضـا َّرة” باالبتكار الطبي- .مثــل اتفاقيــة الرشاكــة االقتصاديــة اإلسـراتيجية عــر املحيــط الهــادئ  ،أو
وأشـار إىل أن هـذا ال َّن ْهـج قد يـؤدي إىل عزل تايالند عن مجتمع االسـتثامر يف االتفاقــات املربمــة كــرط لالنضــام إىل منظمــة التجــارة العامليــة -إىل
العاملـي للتكنولوجيـا الحيويـة ،واملفاوضات .ودعـا إىل مفاوضات مع رشكة تفاقــم هــذه التباينــات عــن طريــق رفــع ســقف حاميــة امللكيــة الفكريــة
سـانويف أفنتيـس ،وغريهـا من أصحـاب الحقـوق .iiوادرج املمثـل التجاري وو انفاذهــا  ،وصالحيــات الــركات إىل مســتويات غــر مســبوقة .وقــد
للواليـات املتحـدة تايالنـد على رأس أولوياته يف قامئـة املتابعة (ووتش) يف تضمنــت اتفاقيــة الرشاكــة االقتصاديــة اإلسـراتيجية عــر املحيــط الهــادئ
تقريـر  301الخـاص ،وسـحب ميزة الدخـول امل َ ْع ِف ِّي من الرسـوم الجمركية بــن أمورعــدة ،منهــا الحرصي ـ َة الختبــار البيانــات ،ومــن ذلــك املــؤرشات/
إىل السـوق األمريكيـة لثالثـة منتجـات تايالنديـة ،يف إطـار نظـام الواليات االثــار الجديــدة لألدويــة واملســتحرضات البيولوجيــة (املنتجــات الطبيــة
املتحـدة األمريكيـة التفضيلي .iiiوقـد سـلَّطت رسـالة مـن بعثـة كولومبيـا امل ُســت َم َّدة مــن الكائنــات الحيــة) الحاليــة .وتعمــل األحــكام املضافــة إىل
ـتحق
الدامئـة لـدى األمـم املتحدة ،وكذلك رسـائل مـن منظمات املجتمع املدين اتفاقيــة الرتبــس (“الرتبــس بلــس”) عــادة عــى توســيع نطــاق مــا يسـ ُّ
ُو ِّجهـت إىل الرؤسـاء امل ُشـارِكني يف اللجنـة رفيعـة املسـتوى ،الضـو َء على الحصــول عــى بـراءة اخـراع ،وكذلــك اطالة مــدة حامية الحرصيــة .وكذلك،
24
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ح َّولــت تســوية املنازعــات يف إطــار الرشاكــة االقتصاديــة اإلسـراتيجية عــر النتائــج والتبعــات .ويُش ـكِّل اإلخفــاق يف إج ـراء عمليــات تقييــم األثــر،
املحيــط الهــادئ وهــو مــا كان يُ َعــ ُّد مخالفــة مدنيــة يف الســابق ،مثــل الصارمــة قبــل إبــرام تلــك االتفاقيــات إهــاالً مــن الحكومــات يف
رسقــة األرسار التجاريــة اىل جرائــم جنائيــة.122
واجبهــا تجــاه حاميــة الحــق يف الصحــة.
وميت ـ ُّد الواجــب الــذي يقــع عــى عاتــق الحكومــات يف حاميــة حقــوق
مواطنيهــا باســتخدام أوجــه املرونــة يف تطبيــق اتفاقيــة الرتبــس إىل
اســتبعاد االلتزامــات التــي تفرضهــا األحــكام املضافــة إىل اتفاقيــة
الرتبس(“الرتبــس بلــس”) .ويَتطلَّــب االتفــاق عــى قبــول األحــكام
املضافــة إىل اتفاقيــة الرتبس(“الرتبــس بلــس”)؛ إلدخــال الســلع
والبضائــع الزراعيــة أو امل ُص َّنعــة إىل األســواق ،أوالً دليــاً واقع ًّيــا عــى

وتشــمل أوجــه املرونــة يف اتفاقيــة الرتبــس إب ـرام االلتزامــات ،واألحــكام
املضافــة إىل اتفاقيــة الرتبــس “الرتبــس بلــس” .وتَتطلَّــب املوافقــة عــى
األحــكام املضافــة إىل اتفاقيــة الرتبــس (“الرتبــس بلــس”) -أمـاً يف النجــاح
يف إدخــال املنتجــات الزراعيــة أو امل ُص َّنعــة إىل األســواق -األدلـ َة التجريبيــة
لتبعــات ذلــك .ويُ َع ـ ُّد اإلخفــاق يف إج ـراء تقييــم جيــد لآلثــار قبــل إب ـرام
هــذه االتفاقيــات إهــاالً لواجبــات الدولــة تجــاه حاميــة الحــق يف الصحة.

املربع  :8أمثلة عىل األحكام املضافة إىل اتفاقية الرتبس (“الرتبس بلس”)
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األحكام اإلضافية يف
اتفاقية الرتبس (تربس-
بلس)

أمثلة عىل استخدامها يف اتفاقيات التجارة

التفسري

براءات اخرتاع لالستخدامات
أو األساليب الجديدة
الستخدام منتج معروف

اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وكوريا (املادة ))1( 18-8
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وأسرتاليا (املادة ))1( 17-9
الرشاكة االقتصادية اإلسرتاتيجية عرب املحيط الهادئ (املادة ))2( 18-37

تلتزم الحكومات بحامية براءات
االخرتاع الخاصة ،لالستخدامات
أو األساليب الجديدة الستخدام
منتج معروف

حظر االعرتاض و الطعن
للرباءات قبل منحها

اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وسنغافورة (املادة ))4( 16-7
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وكوريا (املادة )18-8-4

حظر الطعن يف صالحية براءة
االخرتاع قبل إصدارها

القامئة املرجعية ملنظمة التجارة العاملية واتفاقية الرتبس النضامم روسيا (WT/ ACC/9,
)p. 13
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وشييل (املادة ))1()10( 17
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة واملغرب (املادة )1( )10( 15
اتفاقية التجارة الحرة الواليات املتحدة والبحرين (املادة ()1()9( 14أ))
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وسنغافورة (املادة ))1()8( 16
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة واسرتاليا (املادة ))1()10( 17
الرشاكة االقتصادية اإلسرتاتيجية عرب املحيط الهادئ (املواد  ،18-50و)18-51

ال ميكن لهيئات تنظيم األدوية
استخدا ُم أو االعتام ُد عىل
الدراسات الرسيرية والبيانات
التي طورتها الرشكة امل ُص ِّنعة؛
لتسجيل البديل املامثل لدوا ٍء،
لفرتة معينة من الزمن بعد
التسجيل.

فرتات حرصية لبيانات
االختبار

متديد مدة براءة االخرتاع يف
حاالت التأخري التنظيمية أو
التسويقية “غري العقولة”

ربط براءة االخرتاع

القيود عىل أسس منح
الرتاخيص اإللزامية

اتفاقية التجارة الحرة بني جمهورية الدومينيكان ودول أمريكا الوسطى (املواد ،)6()9( 15
و))2()10( 15اتفاقية التجارة الحرة الواليات املتحدة والبحرين (املادة ))6()8( 14
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وتشييل (املواد  ،)1()9( 17و()2()10( 17أ))
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وسنغافورة (املواد  ،)7()7( 16و()4()8( 18أ))
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وأسرتاليا (املواد  ،)8()9(17و))4()10( 17
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة واملغرب (املواد  ،)7()9( 15و))3()10( 15
الرشاكة االقتصادية اإلسرتاتيجية عرب املحيط الهادئ (املواد  ،)3( 18-46و))2( 18-48

تُ دَّد فرتة براءة االخرتاع يف حالة
تأخري الهيئات التنظيمية لألدوية،
أو مكاتب براءات االخرتاع،
غري امل ُعقول يف منح املوافقة
التنظيمية أو التسويقية

اتفاقية التجارة الحرة بني جمهورية الدومينيكان ودول أمريكا الوسطى (املادة ))3()9( 15
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وتشييل (املادة ))4()9( 17
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة واملغرب (املادة ))6()9( 15
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وسنغافورة (املادة ))5()7( 16
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة والبحرين (املادة ))5()8( 14
الرشاكة االقتصادية اإلسرتاتيجية عرب املحيط الهادئ (املادة )18-35

ال يجوز للهيئات التنظيمية
لألدوية املوافق ُة عىل إصدار
البديل ٍّ من الدواء املحمي
برباءة االخرتاع دون موافقة
صاحب الرباءة, ،و بالتايل فرض
رضورة حامية حقوق امللكية
الفكرية الخاصة من قبل
السلطات العامة

اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة واألردن (املادة ))20( 4اتفاقية التجارة الحرة
بني الواليات املتحدة وسنغافورة (املادة ))6()7( 16
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وأسرتاليا (املادة ))7()9( 17

يقترص استخدام الرتاخيص
اإللزامية عىل ظروف معينة
فقط ،عىل سبيل املثال :مواجهة
املامرسات غري التنافسية

تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة

25

الدخــول ،وترسيــع وتــرة تطويراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة ،ومنهــا
التقنيــات الرضوريــة ملكافحــة األمــراض الجديــدة.133

املربع  :8أمثلة عىل األحكام املضافة إىل اتفاقية الرتبس (“الرتبس بلس”)

123

األحكام اإلضافية يف
اتفاقية الرتبس (تربس-
بلس)

أمثلة عىل استخدامها يف اتفاقيات التجارة

التفسري

القيود عىل االسترياد املوازي

اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة واملغرب (املادة ))4()9(15
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وأسرتاليا (املادة ))4()9( 17
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وسنغافورة (املادة ))2()7( 16

ت ُف َرض قيود عىل استرياد منتجات
دوائية من أسواق أخرى وفقًا
ملبدأ االستنفاد الدويل أو
اإلقليمي ،أو يُحظَر متا ًما

إعامل حقوق امللكية
الفكرية

اتفاقية التجارة الحرة الواليات املتحدة وسنغافورة (املادة )19-6
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وفيتنام (املواد  ،14و)15
اتفاقية التجارة الحرة بني اليابان وإندونيسيا (املواد  ،119و)121
اتفاقية الرشاكة االقتصادية بني اليابان وماليزيا (املادة )127
اتفاقية الرشاكة االقتصادية بني اليابان وتايالند (املادة )140
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وفيتنام (املادة )14-1
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة وأسرتاليا (املادة ))27( 17-11
اتفاقية التجارة الحرة بني الواليات املتحدة والوس (املادة )25
الرشاكة االقتصادية اإلسرتاتيجية عرب املحيط الهادئ (املواد )18-76

 2.5امللكية الفكرية املُست َمدَّ ة من األبحاث التي تُ ِّولها
الجهات الحكومية
وألن للواليـات املتحـدة دو ًرا رئيسـيًّا يف مجـال االبتـكار العاملـي ،تُؤث ِّـر
سياسـات البحـث والتطويـر والوصـول لديهـا يف الجهـات الفاعلـة األخرى،
ومنهـا الجهـات املانحة مـن القطاعني العـام والخاص ،واملؤسسـات ،وتؤثر
أيضً ـا يف الحصـول على مثـار التكنولوجيـا يف جميـع أنحـاء العـامل .و يُ َعـ ُّد
املعهـد الوطنـي للصحـة يف الواليـات املتحـدة حتـى اآلن أكبر ُممـ ِّول
ملجـال ابتكاراالبتـكارات التقنيـة الصحيـة؛ حيـث سـاهم مببلـغ فـاق 26
مليـار دوالر يف  .1242013ويف عـام  ،1980أصـدر الكونغـرس األمريكي
قانـون  Bayh-Dole Actبـاي دول ،الـذي نتـج عنـه منـوذج حوافـز
ألكادمييـات البحـث والتطويـر التـي تُ ِّولهـا الحكومـة االتحاديـة ،يف إطـار
الهـدف امل ُعلَـن بتعزيز االسـتفادة مـن االخرتاعات املدعومة بشـكل علني،
مـن خلال االسـتخدام املؤسسي لبراءات االختراع.125

التزامات مشددة بشأن التدابري
الحدودية ،واإلجراءات املدنية
واإلدارية ،و أحكام التعويض ،
وتجريم بعض االنتهاكات ،التي
تفُوق ما َو َر َد يف اتفاقية الرتبس

يف اإلتــاوات مصــد ًرا محتم ـاً لإلي ـرادات ،ولكنهــا ليســت كبــرة يف كثــر
مــن الحــاالت .عــى ســبيل املثــال ،يف عــام  ،2006جمعــت الجامعــات
واملستشــفيات واملؤسســات البحثيــة االمرييكيــة  1.85مليــار دوالر
أمريــي مــن ترخيصــات التكنولوجيــا؛ مقارنــة ب و 58,43مليــار دوالر
جــاء مصــدره مــن مــن امل ُم ِّولــن االتحاديــن والصناعيــن ،وامل ُم ِّولــن مــن
الجهــات الحكوميــة يف العــام نفســه .وشـكَّلت ترخيصــات التكنولوجيــا يف
تلــك الســنة أقـ َّـل مــن  5٪مــن إجــايل إي ـرادات األبحــاث األكادمييــة.130
وعلى الرغـم مـن أن قانـون بـاي دول يهـدف إىل رسعـة نقـل االكتشـاف
العلمـي مـن املختبر إىل السـوق لتحقيـق ملنفعـة العامـة ،يؤكـد النقاد أن
قانـون بـاي دول كان لـه بعـض العواقب غير املقصودة ،خاصـ ًة عند تقييد
البحـث العلمـي بوجود براءة اخرتاع .131عىل سـبيل املثال ،ميكن أن يشـكل
ٍ
عقبـات غري رضورية يف
تسـجيل بـراءات االخرتاع العشـوايئ ألدوات البحث
الحصـول على املـواد والتكنولوجيـات الالزمة للبحوث األساسـية.
يســمح قانــون بــاي دول للمســتفيدين مــن الدعــم االتحــادي بالتفــاوض
للحصــول عــى أحــكام ورشوط مرنــة لعمليــة الرتخيــص ،منهــا اســتخدام
الرتاخيــص الطوعيــة ،أو اختيــار النــر ،وعــدم الســعي للحصــول عــى
بــراءة اخــراع؛ وغريهــا .ولكــن ألن العديــد مــن االخرتاعــات املرخصــة
مبوجــب قانــون بــاي دول ال تـزال يف مرحلــة تطويــر مبكــرة جـ ًّدا ،يختــار
الباحثــون امل ُم َّولــون مــن القطــاع العــام يف كثــر مــن األحيــان الرتاخيــص
الحرصيــة؛ أم ـاً يف ربــح عائــدات أعــى عــى اســتثامراتهم .ومــع ذلــك،
دون وجــود الضوابــط والتوازنــات املناســبة يف اتفاقيــات الرتخيــص ،قــد
ي ُحــول هــذا دون الحصــول عــى هــذه االخرتاعــات و الوصــول اليهــا.132

وميثـل قانـون بـاي دول انتقـاال جذريـأ عـن الوضـع الراهـن .فقبـل عـام
 ،1980كانـت املامرسـة العامـة املُتَّبَعـة يف معظـم املؤسسـات البحثيـة
األكادمييـة هـي تشـارك النتائـج العلميـة مـن خلال النشر ،وكان مـن
الواجـب تخصيـص االخرتاعـات الناشـئة عن التمويـل االتحـادي للحكومة
االتحاديـة؛ بينما مل تُ َنـح تراخيـص إال لعدد قليل جـ ًّدا .126ومبوجب قانون
بـاي دول ،يُسـ َمح اآلن للجامعـات واملؤسسـات العامـة للبحـث العلمـي
بتسـجيل بـراءات اختراع لنتائج البحوث التـي تُ ِّولها الحكومـة االتحادية،
والرتخيـص ملؤسسـات القطـاع الخـاص لتطويرهـا .127وتحصـل حكومـة
الواليـات املتحـدة على ترخيص غير حرصي للعمـل وفقًا لحقـوق براءات
االختراع ،إىل جانـب الحـق يف ترخيص االختراع لطرف ثالـث دون موافقة
صاحـب البراءة؛ يف ظـروف معينـة .وقـد أصـدرت حكومـات أخـرى منـذ وغال ًبــا مــا كانــت منــاذج االخــراع املفتوحــة ،التــي ال تتطلــب بــراءة
ذلـك الحين قوانين على غـرار قانـون بـاي دول .128Bayh-Dole Act
اخــراع ،وتعتمــد عــى ترخيــص رسيــع وبســيط ،ناجحــةً؛ ال ســيام يف
املرحلــة املبكــرة مــن البحــوث الطبيــة الحيويــة .ففــي هــذا املثــال،
وقــد كان لقانــون بــاي دول  Bayh-Dole Actدور بــارز يف تســويق يعمــل الــركاء بشــكل جامعــي لخلــق مجــاالت جديــدة للعلــوم،
التقنيــات الطبيــة الحيويــة .فبــن عامــي  1980وُ ،2010جلِــب إىل وتوســيع قاعــدة املعرفــة للجميــع ،ومــن ثـ َّم ترسيــع التقــدم نحــو تطويــر
شكاء الصناعــة ،أو
األســواق  154نو ًعــا مــن األدويــة التــي اعتمدتهــا إدارة األغذيــة أدوات طبيــة .وميكــن لهــذه الـراكات أن تكــون بــن ُ َ
والعقاقرياالمرييكيــة ،طُــ ِّورت يف املؤسســات البحثيــة يف الواليــات يف إطــار ال ـراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص .عــى ســبيل املثــال،
املتحــدة .129وبينــا يرجــع الفضــل إىل قانــون بــاي دول  Bayh-Dole Actميكــن أن يســاعد التعــاون يف األنشــطة يف مرحلــة قبــل التنافســية يف حـ ِّـل
يف دفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة يف الواليــات املتحــدة ،تُ َعـ ُّد عائــدات التحديــات التقنيــة الشــائكة ،وفَ ْهــم أفضــلِ العوامــل امل ُس ـبِّبة للمــرض،
اإلتــاوات الحكوميــة عمو ًمــا غــر مربحــة لصاحــب ب ـراءة االخ ـراع ،إال وتحقيــق األهــداف املحتملــة الجديــدة للطــب ،أو تحديــد املــؤرشات
ببعــض االســتثناءات املهمــة .وتضغــط الجامعــات ،يف بعــض األحيــان ،الحيويــة التــي تؤكــد مــا إذا كانــت التكنولوجيــا الصحيــة تُح ِّقــق املرجـ َّو
عــى الباحثــن للحصــول عــى بــراءات اخــراع ألعاملهــم؛ ألنهــا تــرى منهــا أم ال .ولهــذا النمــوذج املفتــوح أهميــة خاصــة يف خفــض حواجــز

( )iiينبغــي لتلــك املنظــات متعــددة األط ـراف تعزي ـ ُز قــدرات
فاحــي بــراءات االخــراع ،عــى الصعيديــن الوطنــي
واإلقليمــي؛ مــن أجــل تطبيــق معايــر صارمــة عنــد منــح
بــراءات االخــراع الخاصــة بالصحــة العامــة ،مــع أخــذ
احتياجــات الصحــة العامــة بعــن االعتبــار.

وميكـن أن تسـاعداالبتكارات التقنيـة الصحية املتقدمـة ،ذات التمويل العام
يف الجامعـات ،على إنقـاذ حيـاة األفـراد والسـكان بعيـ ًدا عـن املؤسسـات
األكادمييـة؛ حيـث إنهـا ابتُ ِكـرت فيهـا .ويف كثير مـن الحـاالت ،يُسـتخ َدم
التمويل العام لدعم التجارب اإلكلينيكية ،والتجارب ذات الفاعلية النسـبيةb.b ،يجــب عــى الحكومــات اعتــاد الترشيعــات التــي تُس ـ ِّهل إصــدار
تراخيــص إلزاميــة وتنفيذهــا .ويجــب أن يكــون الهــدف مــن وضــع
أو التجـارب التـي تُ ْجـ َرى يف حـاالت الطـوارئ الصحيـة العامليـة .ويُ َعـ ُّد هذا
هــذه الترشيعــات تفعيــل تراخيــص إلزاميــة رسيعــة وعادلــة؛
الدعـم العـام أمـ ًرا حيويًّـا ملعالجـة االحتياجات الصحية للسـكان ،و ُمشـ ِّج ًعا
بحيــث ميكــن التنبــؤ بهــا وتنفيذهــا ،وذلــك لتلبيــة االحتياجــات
بقـوة .وبالرغـم مـن ذلـك ،غال ًبـا ما تنشـأ مخـاوف مـن أن الجمهور سـوف
املرشوعــة للصحــة العامــة ،وخاص ـ ًة األدويــة األساســية .ويجــب أن
يدفـع مرتين :األوىل حين يدفـع الرضائـب لدعـم البحـوث ،ثـم يدفـع عنـد
يُ ْب َنــى اســتخدام الرتخيــص اإللزامــي عــى أســاس األحــكام الــواردة
ظـل زيـادة األسـعار.134
رشاءاالبتـكارات التقنيـة الصحيـة يف ِّ
يف إعــان الدوحــة .أمــا حــاالت إصــدار الرتاخيــص االلزاميــة  ،فتُـرَك
لتقديــر الحكومــات.
وملســاعدة الجمهــور يف جنــي الفائــدة الكاملــة مــن االســتثامر العــام يف
البحــوث ،يجــب عــى وكاالت التمويــل العامــة أن تضمــن -حيثــا أمكــن-
إتاحــة البيانــات والنتائــج واملعرفــة الناتجــة مــن هــذه االســتثامرات c.cعــى أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة إعــاد ُة النظــر يف قـرار الفقــرة
السادســة؛ إليجــاد حـ ٍّـل ُيكِّنهــم بشــكل رسيع ومناســب مــن تصدير
العامــة عــى نطــاق واســع .وميكــن إتاحــة ذلــك -عــى ســبيل املثــال-
املنتجــات الدوائيــة امل ُ َنتَجــة مبوجــب الرتخيــص اإللزامــي .وينبغــي
بسياســات قويــة قابلــة للتنفيــذ بشــأن تبــادل البيانــات والوصــول إليهــا،
ألعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة اعتــا ُد االعفــاء و التنــا ُز ٍل الدائــم ٍ
وهــي تُ َع ـ ُّد رشطًــا ملنــح الجوائــز؛ وذلــك بإنشــاء مســتودعات للبيانــات،
التفاقيــة الرتبــس؛ إلجـراء هــذا اإلصــاح ،حســب االقتضــاء.
ووضــع معايــر البيانــات املعياريــة ،التــي ميكــن ملجتمــع الطــب الحيــوي
اعتام ُدهــا واســتخدا ُمها .ويف جميــع الحــاالت ،ينبغــي لــوكاالت التمويــل
العــام أن تُشـ ِّجع بشــدة ترخيــص املامرســات التــي تُ ِفيــد الصحــة العامــة d.dيجــب عــى الحكومــات والقطــاع الخــاص االمتنــا ُع عــن التهديــدات
الرصيحــة أو الضمنيــة ،أو الخطــط واإلســراتيجيات التــي ت ُقــ ِّوض
والحصــول عــى بــراءات اخــراع لهــا ،ومنهــا اســتخدام تراخيــص غــر
حــق أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة يف االســتفادة مــن أوجــه
حرصيــة ،والتــرع لحقــوق امللكيــة الفكريــة ،واملشــاركة يف صنــدوق
َّ
املرونــة الــواردة يف اتفاقيــة الرتبــس .ويجــب إبــاغ أمانــة منظمــة
تج ُّمــع ب ـراءات االخ ـراع الخاصــة بالقطــاع العــام؛ وغريهــا مــن اآلليــات
التجــارة العامليــة بحــاالت الضغــط الســيايس والتجــاري ،التــي ال
التــي تُح ِّقــق أقــى قــدر مــن االبتــكار ،وتُع ـ ِّزز الوصــول.
ُم ـ ِّرر لهــا ،عنــد مراجعــة السياســات التجاريــة لألعضــاء .وينبغــي
ألعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة تقديــ ُم شــكاوى ضــد الضغــط
ويف ســياق املرخــص لهــم ،هنــاك انعكاســات عــى املناطــق ذات املــوارد
الســيايس واالقتصــادي املُــا َرس ضدهــم ،والــذي ال ُمـ ِّرر لــه ،والــذي
املحــدودة ،وأحــكام الصحــة العامــة املتعلقــة بالتعامــل مــع امللكيــة
يَتطلَّــب ات ِّخــاذ تدابــر عقابيــة ضــد األعضــاء املســيئني.
الفكريــة امل ُســت َم َّدة مــن البحــوث امل ُم َّولــة مــن الجهــات الحكومية (يُشــار
إليهــا أحيانًــا بأحــكام ترخيــص الوصــول العامليــة) ،وميكــن متابعتهــا.
وعــى مــدى العقديــن املاضيــن ،بــدأت بعــض الجامعــات ومؤسســات e.eتضمن الحكومات امل ُشـارِكة يف معاهدات التجارة واالسـتثامر الثنائية
واإلقليميـة أن هـذه االتفاقيـات ال تشـمل األحـكام التـي تتعارض مع
التمويــل العامــة استكشــاف ووضــع هــذه األحــكام واألُطُــر يف مكانهــا.135
الحـق يف الصحـة .وكخطـوة أوىل ،قبـل الدخول يف
وتســعى هــذه األحــكام إىل تعزيــز نقــل التكنولوجيــا والوصول ،باشـراط
التزاماتهـا بحاميـة ِّ
التزامـات ،يجـب عليهـا إجـراء تقييمات اآلثـار على الصحـة العامـة؛
رشوط مختلفــة للرتخيــص وفقًــا لعــدد مــن العوامــل ،مثــل :املوقــع
حيـث تعمـل تقييامت اآلثار على التَّحقُّق مـن أن الفوائد االقتصادية
الجغ ـرايف ،والدخــل ،وتكاليــف التصنيــع والتوزيــع؛ وغريهــا.
والتجاريـة ال ت ُهـ ِّدد أو ت ُعر ِقـل التزامـات حقـوق اإلنسـان والصحـة
العامـة للدولـة وشـعبها .ال بـد لهـذه التقييمات ان تثري عمليـة
 2.6التوصيات
املفاوضـات ،التـي ال بـد و ان تُ ْجـ َرى بشـفافية ،وتُتـاح للجمهـور.
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ـص و ُروح إعــان الدوحــة بشــأن اتفاقية a.aيجــب أن يشــرط امل ُم ِّولــون مــن الجهــات الحكوميــة أن تُتــاح نتائــج
املســتويات السياســية -باحـرام نـ ِّ
أي عمــل مــن شــأنه أن يَ ُح ـ َّد
البحــوث ب ُح ِّريَّــة ،وعــى نطــاق واســع و شــفافية عاليــة ،بنرشهــا
الرتبــس والصحــة العامــة ،واالمتنــاع عــن ِّ
مــن تنفيذهــا واســتخدامها؛ مــن أجــل تعزيــز الحصــول علىاالبتــكارات
يف منشــورات محكمــة مجانيــا .ويجــب أن تســعى إىل إتاحــة مثــل
التقنيــة الصحيــة املتقدمــة .وعــى وجــه التحديــد:
هــذه األبحــاث عــى نطــاق واســع ،وعــى شــبكة اإلنرتنــت.
a.aينبغـي ألعضـاء منظمـة التجـارة العامليـة االسـتفاد ُة الكاملـ ُة مـن
السياسـات الـواردة و املرونـة املتوفـرة يف املـادة  27مـن اتفاقيـة
الرتبـس ،مـن خلال تَ َب ِّنـي تطبيـق تعريفـات صارمة ملنـح و الحصول
على بـراءات االختراع ،التـي تَ ُحـ ُّد مـن اطالـة امـد حامية بـراءات
االختراع؛ لضمان منـح بـراءات االختراع فقـط لالبتـكارات الحقيقيـة.
( )iينبغــي ملؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،وبرنامــج
األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،ومنظمــة الصحــة العامليــة ،واملنظمــة
العامليــة للملكيــة الفكريــة ،ومنظمــة التجــارة العامليــة
التعــاو ُن م ًعــا ،ومــع الهيئــات األخــرى ذات الصلــة ،التــي
لديهــا الخــرات املطلوبــة لدعــم الحكومــات يف تطبيــق
معايــر منــح بــراءات االخــراع ،الخاصــة بالصحــة العامــة.

b.bعــى الجامعــات واملراكــز البحثيــة التــي تتلقَّــى متويــاً حكوم ًّيــا
أن تُقــ ِّدم أهــداف الصحــة العامــة عــى العوائــد املاليــة يف أثنــاء
مامرســات الرتخيــص ،و َم ْنــح بــراءات االخــراع .ميكــن أن تشــمل
هــذه املامرســات -عــى ســبيل املثــال ال الحــر -النــر ،والرتخيــص
غــر الحــري ،والتــرع امللكيــة الفكريــة ،واملشــاركة يف صناديــق
تج ُّمــع بـراءات االخـراع .ويجــب أن تُقـ َّدم الحوافــز الكافيــة ضمــن
هــذه املامرســات؛ ل َحــثِّ امل ُط ِّوريــن عــى طــرح املنتجات يف األســواق
بأســعار معقولــة؛ لضــان توســيع نطــاق إتاحتهــا.
c.cينبغــي أن تَتَبَ َّنــى الجامعــات واملراكــز البحثيــة التــي تتل َّقــى متويـاً
حكوميًّــا سياسـ ٍ
ـات ونُ ُه ًجــا ت ُش ـ ِّجع االبتــكار ،لتشــجيع منــاذج مرنــة
مــن التعــاون؛ مــن أجــل تطويــر البحــث الطبــي الحيــوي ،وتوفــر
املعرفــة لصالــح الجمهــور.
Image©: Lano Lan / Shutterstock.com
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ُ .3مح ِّفزات جديدة ألبحاث وتطويراالبتكارات التقنية الصحية املتقدمة
يَ ِ
ـض الفضـ َـل إىل البحــث والتطويــر امل ُو َّجــه نحو الســوق يف إنتاج
نســب البعـ ُ
و تطويــر عــدد مــن تقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة املهمــة ،التــي أ َّدت
بشــكلٍ كبــر إىل تحســن الرعايــة الصحيــة يف جميــع أنحــاء العــامل .وبالرغم
مــن ذلــك ،ال تــزال هنــاك فجــوة كبــرة بــن ابتكاراالبتــكارات التقنيــة
الصحيــة والحصــول عليهــا .ويف إطــار الوضــع الســائد ،تعمل صناعــة الطب
الحيــوي -مبســاعدة آليــات حاميــة امللكيــة الفكريــة الراســخة ،وحرصيــة
بيانــات االختبــار ،والتمويــل الحكومــي لألبحــاث -باالســتثامر يف البحــث
والتطويــر ،و الحصــول عــى املوافقــة عــى التســويق ،و دفع النفقــات ذات
الصلــة؛ عــن طريــق فــرض األســعار التــي تســمح لهــا بتعويــض التكاليــف،
وجنــي األربــاح .ويقــوم املســاهمون الذيــن يســتثمرون يف الــركات
الطبيــة الحيويــة ذلــك األمــر؛ لجنــي عوائــد عــى االســتثامر.

آليــات ســحب :وهــي تَ ِعـ ُد مبكافــآت ماليــة عنــد تحقيــق هــدف معــن
أو مرحلــة معينــه .وميكــن أن تشــمل هــذه املكافــآت الحوافــز ،مثــل:
اإلعفــاءات الرضيبيــة ،أو الجوائــز ،أو مــا يســمى بااللتزامــات الســوقية
املســبقة ،التــي يلتــزم بهــا املشــرون مقدمــا ب ـراء كميــة معينــة مــن
األدويــة أو اللقاحــات مــن ُمنتَــج معــن.142
آليــة التجميــع :وهــي تجميــع التمويــل والبيانــات وامللكيــة الفكريــة،
أو مــا يتصــل بهــا مــن املعلومــات الرسيــة؛ لتســهيل تبــادل املعلومــات
والخ ـرات مــن أجــل إنتــاج املنتجــات النهائيــة.

منصــات البحــوث التعاونيــة املفتوحــة :مثــل االتحــاد املفتــوح املصــدر
الكتشــاف العقاقــر .وتُ كِّــن هــذه اآلليــة الباحثــن مــن مختلــف
وبينــا أ َّدى هــذا النظــام إىل طــرح منتجــات مبتكــرة يف الســوق ،فإنــه التخصصــات والبلــدان مــن العمــل م ًعــا ملواجهــة التحديــات املعقــدة
خلــق أيضــا توتـرات كبــرة بســبب ارتفــاع األســعار ،وزاد يف عد َم االتســاق التــي واجهوهــا يف البحــوث النظريــة.
بــن السياســات بســبب تطبيقــه لنــاذج األعــال القامئــة عــى الحقــوق
الحرصيــة .وألن هــذا النظــام يعتمــد عــى القــدرة عــى جنــي األربــاح ،مشــاريع الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص ورشاكات تطويــر
أخفقــت الحكومــات وصناعــة الطــب الحيــوي يف معظــم االحيــان يف املنتجــات :وتُ ِّولهــا بعــض آليــات الفصــل و عــدم الربــط املبينــة أعــاه.
تقدمياالبتــكارات التقنيــة الصحيــة الجديــدة لألمــراض التــي ال تحقــق وهــي تعمــل عــى تضافــر كل مــن مــوارد وجهــود القطاعــن الخــاص
ـض النظــر والعــام .148وبالقضــاء أو ال َحــ ِّد بشــكل كبــر مــن الحرصيــة ،ميكــن
أرباحــا كبــرة؛ وهــي تلــك التــي ت ُِصيــب يف الغالــب الفقـراء ب َغـ ِّ
عــن املــكان الــذي يقطنــون فيــه.136
ل ـراكات تطويــر املنتجــات جعــل منتجاتهــا متاحــة عــى نطــاق واســع
كالســلع العامليــة العامــة.
تُشـكِّل ُمقا َومــة مضــادات امليكروبــات تهديـ ًدا للصحــة العامــة العامليــة؛
فلتأثرياتهــا وأبعادهــا القــدر ُة عــى قتــل ماليــن مــن البــر .وال تــزال تشــارك الحكومــات والجمعيــات الخرييــة بشــكل عــام بنســبة
ُمقا َومــة مضــادات امليكروبــات تُشـكِّل ُم ِ
عضلــة تجاريــة أساســية لــركات  90%مــن متويــل رشاكــة تطويــر املنتجــات  .144اعتمــدت منظــات
القطــاع الخــاص؛ فمشــاريع تطويــر مضــادات حيويــة جديــدة غالبًــا التنميــة والرعايــة الصحيــة البــارزة ،مــع رشكاء الصناعــة ،إعــان
مــا تكــون باهظــ ًة الثمــن ،وطويلــة األجــل .ولــي تحتفــظ األدويــة لنــدن ألمــراض املناطــق املداريــة املهملــة عــام 2012؛ بهــدف توســيع
التــي تُن ِتجهــا هــذه املرشوعــات بفاعليتهــا وقوتهــا ،يجــب أن تُســتخ َدم رشاكات البحــث والتنميــة ،ومراقبــة التقــدم يف القضــاء عــى األمــراض
بحكم ـ ٍة ،ولفــر ٍة محــدود ٍة؛ مـ َّـا يَ ُح ـ ُّد مــن إمكانــات الســوق ،ويُقلِّــص املداريــة املهملــة بحلــول .1452020
األربــاح .وهنــاك توافــق بــن القطاعــات الخاصــة والقطاعــات العامــة و
غــر الربحيــة عــى أن الســوق لــن تَ ُحـ َّـل هــذه املشــكلة لوحدهــا ،وأنــه ال يف  ،2014خ ُِّصــص النصيــب األكــر مــن التمويــل العاملــي للبحــث
بــد مــن تدخــات خاصــة ملعالجــة هــذا الوضــع.137
والتطويــر ،املتعلــق باألم ـراض املهملــة ،مبــارش ًة للباحثــن بنســبة ،72%
بينــا ذهبــت نســبة ( 22%مــا يعــادل  526مليــون دوالر أمريــي) إىل
ويف املقابـل ،فـإن متويـل البحـث والتطويـر لألمـراض النادرة ،الـذي أُه ِمل رشاكــة تطويــر املنتجــات .146يف عــام  ،2014ســاهمت اثنتــان مــن كــرى
إىل َحـ ٍّد كبير بسـبب انخفـاض العائـدات على االسـتثامر نتيجـة قلـة مؤسســات االســتثامر الخرييــة -مؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس ،ومؤسســة
عـدد املصابين بهـذه األمـراض ،آخـذ يف االزديـاد .ويرجـع ذلـك إىل عـدة ويلكــوم ترســت توجيــزر -مببلــغ  660مليــون دوالر يف البحــث والتطويــر
عوامـل ،منهـا :تقـدم التكنولوجيا ،وخاصـ ًة فيام يتعلق باألمـراض الوراثية ،املتعلــق بأم ـراض املناطــق املداريــة املهملــة .147وقــد أُ ِّســس عــدد مــن
والضغـط الشـديد والتمويـل ،الـذي تُق ِّدمـه الجامعـات املنـارصة للمرىض .الصناديــق األخــرى يف الســنوات األخــرة؛ لدعــم بحــث وتطويــر التقنيــات
ويصاحـب هـذا إدر ُاك رشكات القطـاع الخـاص إلمكانيـة تحقيـق أربـاح الصحيــة ملعالجــة املناطــق املهملــة .148وتســاعد هــذه االلتزامــات عــى
كبيرة لعالجـات األمـراض النـادرة ،ال سـيام يف البلـدان الغنيـة.138
تنشــيط ابتــكار التقنيــات الصحيــة يف هــذه املناطــق.

 3.1الفصـل و عـدم الربـط بين تكاليـف البحـث والتطويـر
واملنتـج النهـايئ
هنــاك العديــد مــن اآلليــات واألدوات املســتخدمة حال ًّيــا ،والتــي توفــر
ُمح ِّفـزات جديــدة البتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة .140وبعضهــا موجــود
منــذ ســنوات عديــدة ،ونُو ِقــش -عــى ســبيل املثــال -يف تقريــر عــام 2006
للجنــة منظمــة الصحــة العامليــة ،الخــاص بحقــوق امللكيــة الفكريــة
واالبتــكار والصحــة العامــة .141والقاســم املشــرك بينهــا أنهــا تتضمــن
جوانــب عــدم الربــط .وتنقســم هــذه اآلليــات إىل عــدة فئــات ،غالبًــا مــا
تتداخــل فيــا بينهــا ،وتتضمــن مــا يــي:

يف ينايــر  ،2016ت َ َب َّنــى ممثلــو صناعــات املســتحرضات الدوائيــة،
والتكنولوجيــا الحيويــة ،والتشــخيص إعالنًــا بشــأن مكافحــة املقاومــة
ضــد امليكروبــات .وقــد ألــزم اإلعــان -الــذي تب َّنــاه حــوايل  100رشكــة،
و 11اتحــا ًدا مــن االتحــادات الصناعيــة بنهايــة يونيــو  2016-امل ُوقِّعــن
عليــه بزيــادة االســتثامر يف البحــث والتطويــر ،عــن طريــق زيــادة
املبــادرات التعاونيــة بــن الصناعــة واألوســاط األكادمييــة والهيئــات
العامــة؛ بهــدف زيــادة وتحســن البحــث يف مجــال املضــادات الحيويــة،
والتشــخيص ،واللقــاح ،والعالجــات البديلــة األخــرى .149وبقــدر أهميــة
تظــل حقيقــة أن إنتاجاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة
ُّ
تلــك الجهــود،
املتقدمــة لعديــد مــن األمـراض بعيـ ٌد كل البعــد عــن الكفــاءة ،وال تُقـ ِّدم
الجهــود الحاليــة حلــوالً مســتدامة مبــا يكفــي عــى املــدى الطويــل.150

آليــات دفــع :وهــي ِم َنــح تعطــى مقدمــا  ،اومســاهامت عينيــة تعمــل
عــى إعــادة اطــاق املــروع إىل الســوق بتخفيــف التكاليــف الباهظــة أخــذت منظمــة الصحــة العامليــة زمــام قيــادة خطــة العمــل العامليــة
للبحــث والتطويــر ،أو تخفيــف الجــزء األكــر مــن هــذه التكاليــف ،مثــل ملقاومــة مضــادات امليكروبــات ،وهــي تشــمل االكتشــافات الدوائيــة
املرحلــة الثالثــة مــن التجــارب الرسيريــة.
الجديــدة ،والتطويــر واإلدارة  .151وقــد شَ ــكَّلت الرشاكــة العامليــة
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ألبحــاث وتطويــر املضــادات الحيويــة ،مــع مبــادرة توفــر األدويــة
الخاصــة باألمــراض املهملــة ،والصناعــات املشــاركة ،ورشاكــة تطويــر
املنتجــات ،واألوســاط األكادمييــة ،واملجتمــع املــدين ،وهيئــات الرعايــة
الصحيــة الوطنيــة مــن بلــدان ذات مســتويات متباينــة مــن الدخــل
 مبــادر ًة واعــد ًة لتط ـ ُّور مضــادات حيويــة جديــدة تناســب املــواردمهــا؛ لضــان توفــر
املحــدودة  .152يُ َعــ ُّد االلتــزام الســيايس أمــ ًرا
ًّ
تلــك الرشاكــة الناشــئة للمــوارد الكافيــة .وتعمــل مبــادرة االتحــاد
األورويب لألدويــة املبتكــرة عــى التحفيــز االقتصــادي لبحــث وتطويــر
املضــادات الحيويــة .153

وقــد أشــارت اللجنــة رفيعــة املســتوى يف نتائجهــا إىل أنــه “يُســت َهان
باملخاطــر العاليــة لألزمــات الصحيــة الكبــرة عــى نطــاق واســع،
وأن تأ ُّهــب العــامل وقدرتــه عــى االســتجابة غــر كافيــة” .161و نعتــر
البحــث والتطويــر الخــاص باألمــراض امل ِ
مهــا
ُعديــة الطارئــة أمــ ًرا
ًّ
لرفاهيــة األمــم ،وأيضً ــا لألمــن العابــر للحــدود؛ ويجــب أن يُ َع ـ َّد جــز ًءا
مــن موازنــات األمــن القومــي .162وبتحليــل النمــط الزمنــي لألمــراض
امل ِ
ُعديــة الطارئــة يف أثنــاء أحــداث العقــود الســتة املاضيــة ،يُتوقَّــع
ظهــور خمســة أم ـراض معديــة ناشــئة جديــدة كل ســنة ،إذا مل ت ُعت َمــد
أي مــن سياســات للحــد منهــا اآلن.163
ٌّ

تتميــز تلــك الجهــود بــإدراك أن التغــرات العامليــة -مثــل مقاومــة
مضــادات امليكروبــات -تتطلــب نه ًجــا متعــدد األوجــه ،وتخطيطًــا
وتنســيقًا متعــدد األطـراف .154ويف ســبيل تحقيــق ذلــك ،ميكــن اســتخدام
اآلليــات الثــاث للفصــل و لتنفيــذ عــدم الربط كــا أوضحته اإلسـراتيجية
العامليــة ملنظمــة الصحــة العامليــة ،وخطــة عمــل ()2008؛ وهــي :تحديــد
األولويــات ،والتمويــل ،والتنســيق.155

ولكــن كيــف ســ ُيدفَع مقابــل كل ذلــك؟! تُقــ ِّدم األحــداث األخــرة
لألمـراض املعديــة الناشــئة دليـاً صار ًخــا عــى الحاجــة إىل آليــات الفصــل
تفــي فــروس إيبــوال يف املقــام
و عــدم الربــط .قبــل  ،2014اقتــر ِّ
األول يف املناطــق البعيــدة مــن غــرب إفريقيــا؛ حيــث تعيــش غالبيــة
الســكان عــى أقـ َّـل مــن دوالر أمريــي واحــد يف اليــوم .164وقبــل ،2015
فريوســا غامضً ــا ،القليــل مــن اهتــام
تل َّقــى فــروس زيــكا ،الــذي يُ َع ـ ُّد ً
أي فــروس ســيغادر حــدوده
املجتمــع الــدويل .165مل يكــن أحــد يتوقــع أن َّ
أي لقاحــات.
امل ُســتوطَنة ،أو ينتــر برسعــة كبــرة .ولذلــك ،مل تُطــ َّور ُّ
وظلَّــت عالجــات فــروس إيبــوال يف مرحلــة البحــث والتطويــر يف مــا
قبــل التحليــل الرسيــري ألكــر مــن عــر ســنوات دون متويــل .166متكَّنــت
التشــخيصات الرسيريــة مــن حاميــة العاملــن يف مجــال الصحــة يف أثنــاء
ـي فــروس إيبــوال ســنة  ،2014-2015وخفَّفــت األعبــاء عــى مراكــز
تفـ ِّ
العــاج ،وقلَّلــت فــرص وفــاة املريــض .167ونتيج ـ ًة لذلــك ،ت ُ ـ ُو ِّف 11310
مــن  28652مصابًــا.168

وبالرغــم مــن وجــود البــوادر امل ُش ـ ِّجعة ،هنــاك العديــد مــن املتشــامئني
م ــن أن ه ــذا املزي ــج م ــن ال ُن ُه ــج الجدي ــدة ل ــن يك ــون كاف ًي ــا لتلبي ــة
االحتياجـــات التـــي مل يُل ِّبهـــا منـــوذج الســـوق .لـــذا يـــزداد الطلـــب
والتوافــق عــى جــدول عمــل عاملــي منســق للبحــث والتطويــر ،تدعمــه
التزام ــات مالي ــة ثابت ــة م ــن الحكوم ــات .وق ــد بُذل ــت جه ــود بش ــكل
كب ــر تج ــاه تحقي ــق ه ــذا اله ــدف ،ع ــى النح ــو املب ــن يف اإلس ـراتيجية
العاملي ــة ملنظم ــة الصح ــة العاملي ــة ،وخط ــة العم ــل ،ومجموع ــة عم ــل
الخـــراء االستشـــاريني للبحـــث والتطويـــر مبنظمـــة الصحـــة العامليـــة:
التموي ــل ،والتنس ــيق .وبين ــا ال تــزال خط ــة عم ــل مجموع ــة الخــراء  3.3التمويل
االستشـــاريني للبحـــث والتطويـــر قيـــد املناقشـــة يف مجالـــس منظمـــة
ُ
الصحـــة العامليـــة املتتابعـــة ،يُ َعـــ ُّد التقـــدم امل ُحـــ َرز بطيئًـــا بالنظـــر إىل
كــرت األفــكار الداعيــة إىل البحــث والتطويــر املشــرك يف مجــال
فوري ــة التح ــدي.156
الصحــة ،وإيجــاد بدائــل لــراءة االخــراع  ،وأنظمــة للرتخيــص ،وآليــات
للتمويــل؛ لكــن الجهــات املعنيــة تدعــو اآلن إىل تنفيــذ تلــك األفــكار.
رصحــت مجموعــة عمــل الخــراء االستشــاريني للبحــث والتطويــر يف
 3.2تحديد األولويات والتنسـيق
َّ
تقريرهــا الــذي صــدر عــام 1692012؛ قائلــة“ :إن وجــود مصــدر دائــم
أكَّــد جــدول أعــال عــام  2030عــى الحاجــة إىل “الجــودة ،وقابليــة للتمويــل يُ َعــ ُّد رشطًــا أساســ ًّيا لتطبيــق ال َّن ْهــج الــذي ُو ِضــع للبحــث
الوصــول ،وبيانــات مفصلــة يف وقتهــا املناســب وموثــوق بهــا”؛ لتقييــم والتطويــر؛ لكــن مــن أيــن نــأيت بالتمويــل لوضــع تلــك األفــكار يف حيــز
التقــدم امل ُح ـ َرز ،ونــر الق ـرارات املُتَّ َخــذة ،وضــان وصــول املعلومــات التنفيــذ؟ ال بــد مــن تقديــم املزيــد مــن االلتزامــات املاليــة العامــة،
إىل الجميــع .157هنــاك اتفــاق واســع النطــاق عــى أهميــة النــاذج مــع وجــود مســاءلة عــن تلــك االلتزامــات .170ونالحــظ اآلن أن البحــث
الشــاملة والدقيقــة ،و”مقاييــس تقييــم األداء ،وأهــداف تحديــد ،وتوجيــه والتطويــر العاملــي يف مجــال الطــب الحيــوي يتمركــز كثـ ًرا يف الواليــات
توزيــع املــوارد الصحيــة النــادرة ،وإمكانيــة الحصــول عــى األدويــة املتحــدة ،والــدول األوروبيــة ،واليابــان.
بأســعار معقولــة”.158
يتــول القطــاع الخــاص الحصــة الكــرى مــن متويــل البحــث
َّ
وبينــا
ويف ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة ،يهــدف املرصــد العاملــي ملنظمــة والتطويــر يف مجاالالبتــكارات التقنيــة الصحيــة ،ال تـزال هنــاك فُــرص غــر
الصحــة العامليــة لبحــث وتطويــر الرعايــة الصحيــة ،والــذي ال ي ـزال يف ُمســت َغلَّة لزيــادة متويــل القطــاع الخــاص .وقــد أصــدرت حكومــة اململكــة
املرحلــة التجريبيــة ،إىل توفــر مصــدر مركــزي وشــامل للبيانــات مــن املتحــدة تقريرهــا “نظــرة عــى مقاومــة مضــادات امليكروبــات” ،الــذي
مصــادر متنوعــة بشــأن مــا يُنفَّــذ فيــا يتعلــق بالبحــث والتطويــر يف تض َّمــن مقرت ًحــا يدعــو الحكومــات إىل أن تَنظُــر يف أمــر تخفيــض الرســوم
مجــاالت الرعايــة الصحيــة عــى الصعيــد العاملــي ،وأيــن يَ ْج ـرِي ذلــك ،عــى قطــاع الصناعــات الدوائيــة .ويســتحق هــذا املقــرح أن تنظــر إليــه
و َمــن يُن ِّفــذه ،وكيــف يُن ِّفــذه .ويُ َع ـ ُّد تحديــد ثغ ـرات البحــث والتطويــر الحكومــات بعــن االعتبــار كأحــد طــرق زيــادة التمويــل ،عــن طريــق
والفــرص ،وتحديــد األولويــات مــن أجــل اســتثامرات البحــث والتطويــر ،زيــادة عائــدات الســوق لصالــح مضــادات حيويــة جديــدة .171ويجــب
أحــد أهــداف املرصــد.159
كذلــك النظــر بعــن االعتبــار إىل املبــادرات الحكوميــة ،ومبــادرات القطــاع
الخــاص واألط ـراف غــر الحكوميــة ،التــي تُش ـ ِّجع االبحــاث النظريــة.
وكمثــال لتحديــد األولويــات ،نجــد مقــرح مبــادرة البحــث والتطويــر
مبنظمــة الصحــة العامليــة ،وهــو مبــادرة مــن التأهــب واالســتجابة وعــى الحكومــات أن تتحمــل املســؤولية الكــرى عــن مســألة التمويــل؛
ـي أوبئــة إذ يقــع عــى عاتقهــا تحقيــق أعــى مســتوى صحــي ممكــن ملواطنيهــا.
مل ُس ـبِّبات األم ـراض الطارئــة ،التــي ميكنهــا أن تتس ـبَّب يف تفـ ِّ
خطــرة؛ لكــن مــا نجــده أنــه ال تُتَّخــذ اإلج ـراءات الطبيــة املضــادة .160ويدعــو تقريــر “نظــرة عــى مقاومــة مضــادات امليكروبــات” -عــى ســبيل
ومــع ذلــك ،قــد اسـتُ ِ
ـي املثــال -إىل إنشــاء صنــدوق عاملــي لالبتــكار ،باحتياطــي يصــل إىل مليــا َر ْي
خدم املخطــط مــر ًة واحــد ًة فقــط ،يف أثنــاء تفـ ِّ
فــروس اإليبــوال ســنة  ،2014-2015ثــم كــ َّون األمــن العــام لألمــم دوالر أمريــي؛ لتحفيــز تطويــر مضــادات حيويــة جديــدة ،وتلبيــة
املتحــدة لجنــة رفيــع املســتوى لالســتجابة لألزمــات الصحيــة .وإىل اآلن ،احتياجــات صحيــة أخــرى لعــدة ســنوات .172وتنتظــر بعــض املبــادرات
مل تُق َّيــم قــو ُة مخطــط البحــث والتطويــر مــن قبــل منظمــة الصحــة األخــرى متويــل الحكومــة ،منهــا مقــرح لصنــدوق بحــث وتطويــر
العامليــة ،وقابليتــه للتكــرار.
املنتــج الصحــي ،الــذي ناقشــه التقريــر األخــر للربنامــج الخــاص للبحــث
تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة
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والتدريــب يف األمـراض املداريــة .173وباإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك مــا يُع َرف والتوزيــع األمثــل للمــوارد املاليــة؛ لضــان توفــر األدويــة املضــادة
باملشــاريع اإليضاحيــة ،التــي وافقــت عليــه مجلــس منظمةالصحــة للميكروبــات ،ونــوع مــن الرعايــة التشــخيصية ألولئــك الذيــن هــم يف
ـس الحاجــة إليهــا.
العامليــة؛ إلثبــات فعاليــة الطــرق الجديــدة واملبتكــرة
والتمويــل املســتدام أَ َمـ ِّ
يف معالجــة الثغ ـرات املوجــودة يف البحــث والتطويــر.174
ينبغــي أن تكــون هــذه اللجنــة الدوليــة مكلفــه ومســؤول ًة أمــام األمــم
وقــد أوصــت مجموعــة عمــل الخ ـراء االستشــاريني قبــل أربــع ســنوات املتحــدة عــن توفــر سياســة ،ولوائــح تنظيميــة ،وإرشاف مؤســي عــى
بــأن تضــع األمــم املتحــدة أهدافًــا -اســتنا ًدا إىل الناتــج املحــي اإلجــايل -قضيــة مقاومــة مضــادات امليكروبــات؛ باإلضافــة إىل العمــل املشــرك
للحصــول عــى متويــل الحكومــة للبحــث والتطويــر الخــاص بالصحــة .مــع منظمــة الصحــة العامليــة ،ومبــادرات القطاعــات العامــة والخاصــة،
ويشــمل ذلــك اإلنفــاق الوطنــي ،والتــزام الــدول الغنيــة مبســاعدة امل ُو َّجهــة إىل تلبيــة الحاجــة املُلِ َّحــة لتطويــر أدوات جديــدة .وتؤكــد
البلــدان األكــر فقـ ًرا .وقــد اقرتحــت مجموعــة عمــل الخـراء االستشــاريني اللجنــة رفيعــة املســتوى عــى أن النــاذج املبتكــرة ملقاومــة مضــادات
إبــرام معاهــدة ُملزِمــة أو اتفاقيــة بشــأن البحــث والتطويــر؛ إلخضــاع امليكروبــات ،التــي تعتمــد عــى حالــة الســوق ،غــر مســتدامة .وال بــد
الحكومــات لتلــك االلتزامــات .وبينــا القــى هــذا املقــرح دعـ ًـا كبـ ًرا ،ال مــن تفعيــل متويــل البحــث والتطويــر؛ مــن أجــل معالجــة مقاومــة
مضــادات امليكروبــات ،والتحديــات املتعلقــة بهــا ،وذلــك عــن طريــق
ت ـزال املفاوضــات يف منظمــة الصحــة العامليــة تســر ببــطء.175
منــاذج الفصــل وعــدم الربــط .ومــا ال شَ ـ َّـك فيــه أن مشــكلة مقاومــة
وبالنظــر إىل حــدود متويــل البحــث والتطويــر يف مجــال الصحــة العامــة مضــادات امليكروبــات متثــل ســياقًا مهـ ًّـا وغــر قابــل للجــدل ،ميكــن فيــه
عــن طريــق الرضائــب املحليــة ،والعمــل الخــري الخــاص ،واملســاعدة استكشــاف صالحيــة منــاذج عــدم الربــط بصــورة كاملــة.
اإلمنائيــة الرســمية؛ نجــد أن إيجــاد مصــادر جديــدة للتمويــل -مثــل
فــرض الرضائــب عــى املعامــات العامليــة -قــد تســاعد عــى التغلــب
عــى هــذا العائــق .وقــد أُحـرِز تقـ ُّدم يف الســنوات األخــرة -عــى ســبيل  3.4التوصيات
املثــال -تحــت قيــادة املجموعــة الرائــدة .176وكــا تـ َّم التأكيــد عليــه يف
برنامــج عمــل أديــس أبابــا لتمويــل التنميــة ،ينبغــي ملزيــد مــن الــدول a.aيجـب على الحكومـات زيـادة املسـتويات الحاليـة من االسـتثامر يف
أن تشــارك يف الجهــود الراميــة إىل تطويــر وتنفيــذ مصــادر جديــدة
مجـال االبتـكار ،الـذي يرتبـط بالتقنيـات الصحيـة؛ لتلبيـة االحتياجات.
ومبتكــرة لتمويــل البحــث والتطويــر العــام .177ينبغــي النظــر يف هــذه
املقرتحــات ،فض ـاً عــن الفــرص الجديــدة ،واســتخدام أســاليب بديلــة b.bينبغــي للجهــات املعنيــة ،ومنهــا الحكومــات ،وصناعــة الطــب
الحيــوي ،واملؤسســات امل ُم ِّولــة لشــؤون الرعايــة الصحيــة،
إذا لــزم األمــر.
واملجتمــع املــدين ،اختبــا ُر وتنفيــذ منــاذج جديــدة إضافيــة
للتمويــل ،ي ُعــود عائدهــا إىل البحــث والتطويــر يف مجــال الصحــة
ولحـ ِّـل مشــكلة عــدم االتســاق بــن النهــج القائــم عــى تنافــس الســوق
العامــة ،مثــل فــرض الرســوم عــى املعامــات املاليــة؛ وغريهــا مــن
والسياســات التــي ت ُو ِّجــه االســتثامر وتلفــت األنظــار إىل مــا هــو رضوري،
آليــات التمويــل املبتكــرة.
يجــب تعزيــز بعــض املبــادرات الحاليــة ،وإطــاق مبــادرات جديــدة.
إن الت ـزام الحكومــات بدعــم الحــق يف الرعايــة الصحيــة ليــس مرشوطًــا
بتوافــر آليــات فعالــة للبحــث والتطويــر .و ِمــن ث َــ َّم ،يجــب أن ت ُو ِّجــه c.cبنــا ًء عــى املناقشــات الجاريــة يف منظمــة الصحــة العامليــة ،ينبغــي
ر ع يف دفــع الحكومــات
الحكومــات القطــاع الخــاص ،واملجتمــع املــدين ،والجهــات املعنيــة األخرى
لألمــن العــام لألمــم املتحــدة أن يَــ َ
ـص عــى التنســيق املشــرك ،ومتويــل
إىل بنــاء أنظمــة ُمتَّ ِســقة للبحــث والتطويــر يف شــؤون الصحــة العامــة؛
إلب ـرام اتفاقيــات عامليــة تَ ُنـ ُّ
وتطويراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة؛ وأن يتضمــن ذلــك إبــرام
ومتويــل تلــك األنظمــة بشــكل عــادل ،ومســؤول ،ومســتدام.
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تكاليــف البحــث والتطويــر عــن األســعار النهائيــة؛ يك يتســ َّنى
توفــر رعايــة صحيــة جيــدة للجميــع .وينبغــي أن تركــز هــذه
ااملربع  :9مقاومة مضادات امليكروبات
االتفاقيــة عــى االحتياجــات الصحيــة العامــة -ومنهــا عــى ســبيل
أكَّــد إعــان الدوحــة عــى تُ َع ـ ُّد مقاومــة مضــادات امليكروبــات واحــد ًة
املثــال ال الحــر -اســتحداث آليــات ملكافحــة األم ـراض املداريــة
مــن أخطــر املشــاكل الصحيــة التــي تواجــه العــامل اليــوم .ويُنظــر اآلن يف
املهملــة ،ومقاومــة مضــادات امليكروبــات ،والتــي يجــب أن تُ َك ِمــل
منــاذج جديــدة للبحــث والتطويــر ،وقــد يُق ـ ِّدم الفصــل و عــدم الربــط
اآلليــات القامئــة.
أنســب الطــرق ملعالجــة مقاومــة مضــادات امليكروبــات .وتتطلــب
اإلسـراتيجية الناجحــة لذلــك -كحـ ٍّد أدىن -تنســيقًا عــى الصعيــد العاملــي
وتحدي ـ ًدا لألولويــات -ومتوي ـاً مســتدا ًما و ُمتوقَّ ًعــا للبحــث والتطويــر؛ d.dينبغــي للحكومــات -كخطــوة متهيديــة -تشــكيل مجموعــةعمــل لبــدء التفــاوض عــى ُمد َّونــة املبــادئ يف مجــال
ابتــدا ًء مــن البحــوث األساســية إىل مراحــل التطويــر الرسيــري .وكذلــك
بحــث وتطويــر العلــوم الطبيــة؛ بحيــث تنطبــق املبــادئ
التعــاون بــن الحكومــة واألوســاط األكادمييــة والقطــاع الخــاص ،وإدارة
ُخصصــة للبحــث والتطويــر.
امللكيــة الفكريــة ،والتقــارب التنظيمــي ،والقــدرة عــى التصنيــع  ،وتنفيــذ
عــى املــوارد املاليــة العامــة ،امل َّ
وينبغــي أيضً ــا أن يعتمدهــا ُمم ِّولــو القطــاع الخــاص ،وقطــاع
آليــات املراقبــة والوقايــة والتعليــم.
األعــال الخرييــة ،ورشاكات تطويــر املنتجــات ،والجامعــات،
وصناعــة الطــب الحيــوي؛ وغريهــا مــن الجهــات املعنيــة.
وت ُ ِقـ ُّر اللجنــة رفيعــة املســتوى هــذه بأهميــة العمــل االستكشــايف الرائــد
للدراســات األخــرة ،وكذلــك اللجــان واالجتامعــات رفيعــة املســتوى ،وغــر
وينبغــي أن تُقــ ِّدم الحكومــات تقريــ ًرا ســنويًّا عــن التقــدم
املســبوقة ،التــي ُع ِقــدت يف األمــم املتحــدة ملناقشــة مقاومــة مضــادات
امليكروبــات .وت ُ ِق ـ ُّر أيضً ــا بــرورة دعــم وتعزيــز هــذا ال ُج ْهــد ،وتُـ ِ
الــذي أحرزتــه يف مفاوضاتهــا ،وتنفيــذ ُمد َّونــة املبــادئ؛ كخطــوة
ـوص
متهيديــة للتفــاوض عــى إبــرام اتفاقيــة يف الجمعيــة العامــة
بتأســيس لجنــة دوليــة مســتقلة لتقييــم وتنســيق وتخطيــط تطــورات
لألمــم املتحــدة.
البحــث والتطويــر يف هــذا املجــال .وينبغــي كذلــك لهــذه اللجنــة الدوليــة
أن تتك َّفــل باملســاعدة يف تعبئــة املــوارد ،وضــان االســتخدام املناســب،
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 .4الحوكمة واملساءلة والشفافية
تُ َعــ ُّد الحوكمــة الرشــيدة ،178إىل جانــب املســاءلة ،ومشــاركة الجهــات
املعنيــة ،والشــفافية ،أهـ َّم الركائــز األساســية .وتُ َعـ ُّد كذلــك جــز ًءا ال يتجــزأ
مــن جــدول أعــال عــام  .1792030وتتوفــر القواعــد التــي تنظــم مبــادئ
حقــوق اإلنســان والتجــارة والصحــة العامــة يف مجــاالت ُم ِ
نفصلــة ،لكنهــا
متداخلــة؛ لــذا يعتمــد تنفيــذ تلــك القواعــد عــى مســتويات مختلفــة.
ويرجــع عــدم االتســاق بــن القوانــن التــي تنظــم التجــارة وقوانــن  4.1الحوكمة واملساءلة
امللكيــة الفكريــة ،وحقــوق اإلنســان ،والصحــة العامــة إىل اختــاف آليــات
املســاءلة ،وتفــا ُوت مســتويات الشــفافية.
للمنظــات املتعــددة األطــراف ،والحكومــات ،والقطــاع الخــاص،
واملجتمــع املــدين دو ٌر بالــغ األهميــة يف الحوكمــة واملســاءلة عــن
حــق املواطنــن ابتــكار التقنيــات الصحيــة املتقدمــة والحصــول عليهــا؛ وكذلــك زيــادة
تُ لــزِم قوانــن حقــوق اإلنســان الحكومــات مبراعــاة ِّ
يف الرعايــة الصحيــة .ومــع ذلــك ،يف ســياقاالبتكارات التقنيــة الصحيــة مســتويات الشــفافية.
املتقدمــة ،نجــد أن اتفاقيــات التجــارة واالســتثامر تتضمــن أحــكام
اضافيــة الاتفاقيــة الرتبــس (تربــس -بلــس) ––التــي تزيــد حاميــ َة  4.1.1املنظامت الدولية متعددة األطراف والحوكمة واملساءلة
حقــوق امللكيــة الفكريــة ،مــا يُ ِعيــق قــدرة الحكومــات عــى اســتخدام أُثِــرت قضيــة عــدم االتســاق بــن سياســات حقــوق اإلنســان يف التجــارة
القوانــن والسياســات التــي تُعـ ِّزز التزاماتهــا بحقــوق اإلنســان إىل أقــى والصحــة العامــة يف األمــم املتحــدة واملنظــات ذات الصلــة ،التــي تدعــم
حــ ٍّد ممكــن .وعــاد ًة مــا ت ُنظَّــم آليــات املســاءلة املتعلقــة بالتجــارة الــدول األعضــاء؛ مــن أجــل إيجــاد حـ ٍّـل ملعالجــة تلــك القضيــة .182وتعمــل
وحقــوق امللكيــة الفكريــة عــن طريــق التفاهــم بشــأن تســوية العديــد مــن املنظــات الدوليــة وهيئــات األمــم املتحــدة ،العاملــة يف
املنازعــات يف منظمــة التجــارة العامليــة ،وأحــكام تســوية املنازعــات ذات مجــال ابتــكار التقنيــات الصحيــة املتقدمــة والحصــول عليهــا ،مبوجــب
الصلــة؛ املوجــودة ضمــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة ،أو املعاهــدات اختــاف الهيــاكل اإلداريــة مــع ســلطات مختلفــة ،مــا يجعــل التعــاون
ذات الصلــة .مــن جهــ ٍة أخــرى ،تتَّ ِصــف آليــات املســاءلة القامئــة ،واالتســاق أمـ ًرا صع ًبــا .183إن األنشــطة التــي تضطلــع بهــا تلــك املنظــات،
التــي تتعلــق بحقــوق اإلنســان ،بدرجــات متباينــة مــن ال ِّدقَّــة ،والثِّقــل واملشــورة املتعلقــة بالسياســات العامــة -والتــي ت ُق ِّدمهــا إىل الحكومــة
القانــوين ،ووجــوب اإلنفــاذ.180
والجهــات املعنيــة األخــرى بحســب والياتهــا -قــد تســهم يف كثــر مــن
األحيــان يف زيــادة حالــة عــدم االتســاق بــن مبــادئ حقــوق اإلنســان
تُ َعــ ُّد الشــفافية جوهــر الحوكمــة الرشــيدة؛ حيــث يعتمــد املجتمــع وقواعــد التجــارة وأهــداف الصحــة العامــة.184
املــدين ،وجامعــات الدفــاع عــن املــرىض عــى شــفافية املعلومــات يف
مســاءلة الســلطات الحكوميــة ،ورشكات القطــاع الخــاص ،واملنظــات ع ـ َّززت منظمــة الصحــة العامليــة ،واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة،
الدوليــة .كذلــك ،تضمــن الشــفافية نزاهــة املفاوضــات بــن رشكات الطــب ومنظمــة التجــارة العامليــة يف الســنوات األخــرة تعاونَهــا يف ابتــكار
الحيــوي ومنظــات ال ـراء .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن عمــل الســلطات التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا؛ ولكنهــا ال تأخــذ بالــرورة يف
التنظيميــة عــى تحســن ابتــكار التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا االعتبــار االتســاق مــع عمــل مكتــب املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة
قــد يســاعد كث ـ ًرا إذا توافــرت معلومــات دقيقــة عــن تكاليــف بحــث لحقــوق اإلنســان ،أو منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة ،أو
وتطويــر وإنتــاج وتوزيعاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة .وتفــرض برنامــج األمــم املتحــدة املشــرك املعنــي مبكافحــة فــروس نقــص املناعــة
معظــم الســلطات التنظيميــة بالفعــل
الكشــف عــن املعلومــات التــي البرشيــة /اإليــدز ،أو برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ .ميكــن أن تســاعد
َ
تتعلــق بجــودة وســامة وفعاليةاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة .بعــض اآلليــات ،مثــل مجموعــات العمــل املشــركة بــن الــوكاالت ،عــى
وتُشـ ِّجع بعــض الســلطات التنظيميــة تبــادل املعلومــات عن االســتثامرات تحســن التنســيق بــن الــوكاالت املختلفــة ،وضــان قــدر أكــر مــن
يف مجــال بحــث وتطويراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة .ومــع االتســاق يف تقديــم املشــورة والدعــم للحكومــات ،وغريهــا مــن الجهــات
ذلــك ،قــد يكــون مــن الصعــب تبويــب تلــك املعلومــات.
املعنيــة .وهنــاك ســوابق لتحســن التعــاون والتنســيق ،مــن خــال
كيانــات مشــركة بــن الــوكاالت ،مثــل :مجموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة،
و ِمــن امللفــات التــي تأثــرت كثـ ًرا بغيــاب الشــفافية ،وعــدم مشــاركة وبرنامــج األمــم املتحــدة املشــرك املعنــي مبكافحــة فــروس نقــص املناعــة
وســ ِّن قواعــد التجــارة .وتُناقَــش البرشيــة /اإليــدز ،وفرقــة العمــل التابعــة لألمــم املتحــدة ،واملشــركة بــن
الجهــات املعنيــةِ ،ملفَّــا التفــاوضَ ،
معاهــدات حقــوق اإلنســان ،وقــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم الــوكاالت ،واملعنيــة مبنــع ومكافحــة األم ـراض غــر امل ِ
ُعديــة.185
املتحــدة ،ومجلــس األمــن ،وااللتزامــات املختلفــة للصحــة العامــة
والتنميــة البرشيــة -كأهــداف التنميــة املســتدامة ،عــى ســبيل يدعــو جــدول أعــال  2030إىل وضــع آليــات “تطوعيــة وتشــا ُركية قويــة
املثــال -ويَ ْجــرِي التفــاوض بشــأنها والتَّع ُّهــد بهــا أمــام الجميــع .وفعالــة وشــفافة ومتكاملــة”؛ ملتابعــة ومراجعــة تقــدم الــدول األعضــاء
وبينــا تطالــب مبــادئ منظمــة التجــارة العامليــة أن تتَّ ِســم نحــو هــدف التنميــة املســتدامة .186ويتطلــب هــذا أن تضــع الحكومــات
املفاوضــات بالشــفافية  ،181و لكــن عــى الصعيــد العمــي وكافــة آليـ ٍ
ـات خاص ـ ًة بإعــداد التقاريــر؛ لرصــد التقــدم الــذي امل ُح ـ َرز ،وتحديــد
األصعــدة االخــرى ،فــإن اتفاقيــات االســتثامر والتجــارة غال ًبــا مــا تُـ َرم الثغـرات التــي ت ُعــوق تلبيــة املتطلبــات.
سا .وعــاد ًة مــا يَ ُح ـ ُّد غيــاب الشــفافية يف املفاوضــات التجاريــة مــن
ِ ًّ
قــدرة املجتمــع املــدين ،وجامعــات الدفــاع عــن املــرىض ،والنقابــات كـ َّون األمــن العــام لألمــم املتحــدة فرقــة العمــل املعنيــة مبتابعــة القصــور
العامليــة ،وجمعيــات املســتهلكني واملهنيــن الصحيــن؛ بــل أعضــاء يف تحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة عــام 2007؛ لرصــد مــدى تحقــق
الربملــان  -عــى تقييــم أوضــاع حقــوق اإلنســان ،ونتائــج الصحــة االلتزامــات العامليــة بتحقيــق الهــدف الثامــن مــن األهــداف اإلمنائيــة
العامــة؛ ملســاءلة الحكومــة .وال شَ ـ َّـك أن إيجــاد إطــار عمــل ملســاءل ٍة لأللفيــة ،أعنــي “إقامــة رشاكــة عامليــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة”،187
قويــ ٍة وفعالــ ٍة -لتحســن ابتــكار التقنيــات الصحيــة والحصــول وكان ابتــكار تقنيــة الرعايــة الصحيــة والحصــول عليهــا أحــد العنــارص
عليهــا -يتطلــب تناغـ ًـا وتنســيقًا بــن مختلــف القطاعــات ،ويتطلــب الخمســة األساســية التــي ذكرهــا تقريــر فرقــة العمــل .ومــع ذلــك ،مل
ٍ
كذلــك
مســتويات ِعــ َّدة ِمــن الرقابــة واإلرشاف ،ومنهــا املجــاالت يتطــرق التقريــر إىل قضيــة عــدم االتســاق بــن مبــادئ حقــوق اإلنســان
السياســية واإلداريــة والقانونيــة واالجتامعيــة.
وقواعــد التجــارة والصحــة العامــة .وال يُعـ َرف مــدى تأثــر تقاريــر فرقــة

يجــب أن يقــوم هــذا اإلطــار عــى أســاس مــن حقــوق اإلنســان،
ويجــب متكــن جميــع الجهــات املعنيــة –وخاصــة جامعــات الدفــاع
عــن حقــوق املــرىض ،واملجتمــع املــدين ،ونــواب الربملــان– ودعمهــا
وحاميتهــا قانون ًّيــا لتُشــارِك بفعاليــة يف جميــع املراحــل.
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العمــل يف مبــادرات ابتــكار التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا .ويرجــع
ذلــك إىل عــدم وجــود آليــات للمســاءلةُ ،مل َحقــة بتلــك التقاريــر .ونجــد
أنــه عندمــا تأخــرت صحــة النســاء واألطفــال عــام  ،2010ك ـ َّون األمــن
العــام لألمــم املتحــدة لجنــة معنيــة بتقديــم املعلومــات ،واملســاءلة عــن
صحــة املــرأة والطفــل؛ لتُقــ ِّدم توصيــات حــول تعزيــز التقــدم .وقــد
ك َّونــت اللجنــة لجن ـ ًة مــن الخ ـراء املســتقلني؛ ملراقبــة وتقديــم تقاريــر
حــول مــدى تنفيــذ الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة لتلــك
التوصيــات .188وميكــن اســتخدام تلــك النــاذج أيضً ــا يف تحســن املســاءلة
عــن ابتــكار التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا ،وكذلــك متابعــة
توصيــات هــذا اللجنــة رفيعــة املســتوى.

 4.1.2الحوكمة الوطنية واملساءلة واملجتمع املدين

إن الصياغــة الفعالــة للترشيعــات الوطنيــة وتنفيذهــا ،والتــي ُو ِضعــت
لتحفيــز ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة ،والتفــاوض حــول اتفاقيــات
التجــارة ،تتطلــب مشــاركة الدوائــر الحكوميــة املتعــددة والــوزارات التــي
تتداخــل وتتكامــل اختصاصاتهــا ،وتحدي ـ ًدا وزارات التجــارة ،والصناعــة،
والتنميــة االقتصاديــة ،والعلــوم والتكنولوجيــا ،والصحــة ،والعــدل،
والشــؤون الخارجيــة ،واملاليــة ،والتخطيــط الوطنــي .وقــد ســعت مختلف
البلــدان ،مــن ليســوتو إىل ســويرسا ،إىل تعزيــز االتســاق بــن السياســات
الوطنيــة؛ بتعيــن ممثلــن مــن عــدة وزارات م ًعــا تحــت قيــادة رئيــس
موثــوق بــه ذو صالحيــة ،يف مجموعــات العمــل عــى ابتــكار تقنيــات
لتطويــر الرعايــة الصحــة والحصــول عليهــا189؛ لكــن تلــك اللجــان ليــس
لهــا وجــود يف معظــم الــدول؛ و ان وجــدت ت ُعوقهــا عــاد ًة مشــكلة عــدم
االتســاق ،التــي تســيطر عــى أغلــب الحكومــات.190

النهايــة عــن حاميــة حقــوق اإلنســان .ويف الوقــت نفســه ،يجــب عــى
تلــك الحكومــات ات ِّخــاذ “التدابــر املناســبة والفعالــة إذا انتُهِكــت تلــك
القوانــن” .196وقــد أصــدرت منظــات وهيئــات أخــرى متعــددة األطراف،
وتابعــة لألمــم املتحــدة ،إرشــادات وتوضيحــات بشــأن االلتزامــات الواقعة
الس ـ َّن والتنفيــذ.
عــى الــركات197؛ ولكــن تلــك التدابــر ال ت ـزال تنتظــر َّ
يف يونيــو  ،2016أصــدرت لجنــة األمــم املتحــدة ،املعنيــة بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتامعيــة و الثقافيــة ،بعــض املالحظــات املهمــة حــول
مامرســات الــدول األعضــاء عنــد إبــرام االتفاقيــات التجاريــة .وحثَّــت
اللجنــة الــدول األعضــاء عــى إجــراء مشــاورات مــع الجهــات املعنيــة
ررة يف مراحــل تطــور
ذات الصلــة ،وإرشاك املجتمعــات املحليــة امل ُتــ ِّ
املفاوضــات ،وعنــد التصديــق عــى االتفاقيــات التجاريــة؛ اســتنا ًدا إىل
تقييــم اآلثــار املتوقعــة ،وضــان إجـراء تقييــم منهجــي لألثــر املتوقــع يف
ـص عليــه تلــك االلتزامــات .198ويـ ُّ
ـدل هــذا التطــور
أثنــاء تنفيــذ مــا ت َ ُنـ ُّ
املهــم عــى تزايــد اإلحســاس بأهميــة مســاءلة الحكومــة؛ لضــان أن
تداعيــات االلتزامــات الخاصــة باألعــال التجاريــة تُؤ َخــذ يف ال ُح ْســبان،
وتَض َمــن مشــاركة الجهــات املعنيــة الرئيســية؛ ومنهــا املجتمــع املــدين.

 4.1.3حوكمة الرشكات ومساءلتها

توجــد العديــد مــن قواعــد ال الليــات الطوعيــة و املختلفــة وباالضافــة
اىل آليــات تســتند إىل الســوق؛ لتشــجيع قــدر أكــر مــن املســاءلة بــن
الــركات ،وابتــكار تقنيــات لتطويــر الرعايــة الصحيــة والحصــول
عليهــا ،وكذلــك زيــادة مســتوى الرقابــة العامــة .ومــع ذلــك ،مــع توفــر
آليــات الرصــد والرتتيــب ،مثــل الحصــول عــى دليــل مــؤرش الوصــول
ألدويــة؛ بــات مــن الصعــب تقييــم تأثــر التصنيــف يف سياســات
وت ُ َع ـ ُّد تقاريــر الظِّـ ِّـل املســتقلة ،التــي ت ُق ـ َّدم إىل هيئــات األمــم املتحــدة ،ومامرســات الرشكــة.199
أدا ًة مهمــ ًة لتطويــر مســاءلة الحكومــة؛ حيــث تســاعد عــى تســليط
الضــوء عــى القضايــا التــي مل تُعالَــج ،أو املعلومــات امل ُضلِّلــة ،و/أو تدعــو مبــادئ روجــي الــركات إىل اتِّخــاذ التدابــر الالزمــة لتحديــد
اإلشــكاليات امل ِ
ُعضلــة191؛ لكــن العديــد مــن الجهــات املعنيــة -مثــل :ومنــع وتخفيــف اآلثــار الســلبية يف مجــال حقــوق اإلنســان ،ودراســة
املجتمــع املــدين ،والجامعــات التــي تدافــع عــن حقــوق املــرىض ،والتــي كيفيــة معالجتهــا ،وإصــاح نقــاط الخلــل ،ونــر التدابــر اإلصالحيــة
تقــدم تقاريــر مســتقل ِة هــذه -تعمــل وســط حالــة مــن تضــاؤل املــوارد التــي تتَّ ِخذهــا .200ونجــد أن بعــض رشكات األدويــة تتَّ ِخــذ تلــك التدابــر،
املاليــة ،وقمــع نشــاط املجتمــع املــدين ،وقلــة الفــرص املتاحــة للتفــاوض وتُق ـ ِّدم تقري ـ ًرا عــن ذلــك كجــزء مــن تقاريرهــا الســنوية .201ويُش ـ ِّجع
حــول مبــادئ حقــوق اإلنســان وقواعــد التجــارة والصحــة العامــة ،امليثــاق العاملــي لألمــم املتحــدة ،الخــاص باملســؤولية االجتامعيــة
ورصدهــا .وإىل جانــب ذلــك ،تحتــاج تلــك الجهــات إىل املــوارد الكافيــة ،للــركات ،والــذي وقَّعتــه أكــر مــن  8902رشكــة يف أكــر مــن 166
واملجــال املناســب لتقديــم تقاريــر الظِّـ ِّـل؛ فضـاً عــن رضورة الدعــوة إىل دولــة؛ يُش ـ ِّجع عــى تحقيــق الشــفافية مــن خــال االفصــاح الســنوي
تحســن ابتــكار تقنيـ ٍ
ـات لتطويــر الرعايــة الصحيــة والحصــول عليهــا .192عــر تقاريــر االســتدامة الســنوية .202وبالرغــم مــن أن املســؤولية
االجتامعيــة التــي تتكفَّــل بهــا الــركات الطوعيــة تُ َعــ ُّد جهــ ًدا رائ ًعــا
ـتحق الثنــاء ،فــإن نتائــج تلــك الجهــود محــدودة؛ ألن َمــن يبذلهــا
وت ُ َعــ ُّد تقييــات األثــر يف حقــوق اإلنســان والصحــة العامــة طريقــة يسـ ُّ
أخــرى مهمــة ملســاءلة الحكومــات عــن دخولهــا مفاوضـ ٍ
ـات ،وإبرامهــا رشكات طوعيــة يف النهايــة.
اتفاقيــات تجاريــة قــد تؤثــر ســلبًا يف الحــق يف الصحــي  .وقــد حــددت
تقييــات األثــر األساســية لحقــوق اإلنســان يف املبــادئ التوجيهيــة لألمــم  4.2الشفافية
املتحــدة ،الخاصــة باألعــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان ،والتــي اقرتحهــا
جــون روجــي -املبعــوث الخــاص لألمــم املتحــدة لألعــال التجاريــة  4.2.1تكاليــف البحــث والتطويــر وأســعاراالبتكارات التقنيــة
وحقــوق اإلنســان -وأق َّرهــا مجلــس األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان عــام الصحيــة املتقدمــة
1932011؛ وت ُعـ َرف تلــك املبــادئ بـــ “مبــادئ روجــي” .تُ ثِّــل هــذه املبــادئ لتحقيــق عائــد عــام جيــد لالســتثامرات العامــة ،تحتــاج الجهــات
أي انتهــاكات لحقــوق الحكوميــة ،وجِهــات التمويــل إىل معلومــات واضحــة عــن التكاليــف
توجيهــات للــدول والــركات إىل منــع ومعالجــة ِّ
ُــؤت دعــوات تقييــم الخاصــة بابتــكار وإدخــال التقنيــات الصحيــة املتقدمــة إىل األســواق.
اإلنســان قــد ت ُرتكَــب يف العمليــات التجاريــة .وت ِ
مــدى تطبيــق مبــادئ حقــوق اإلنســان ،عــى صعيــد االبتــكارات التقنيــة وبالرغــم مــن أن رشكات املســاهمة العامــة العلنــي تُطالَــب دامئًــا
لتطويــر الرعايــة الصحيــة والحصــول عليهــا ،أفضــل مثارهــا إذا أُسـ ِندت إىل بالكشـ ِ
ـف عــن مجموعــة مــن معلوماتهــا املاليــة يف تقريرهــا الســنوي،
فــإن رشكات التــداول التجــاري الخــاص ال تكشــف عــن تلــك املعلومــات.
خ ـراء يف مجــال حقــوق اإلنســان والصحــة والتنميــة.194
حتــى إن كشــفت عنهــا ،فــإن البيانــات إمــا أن تكــون ناقصــة بحيــث
وت ُف ـ ِّرق مبــادئ روجــي بــن املســؤوليات الواقعــة عــى عاتــق الــركات يصعــب تحليلهــا ،أو ال تُحــ ِّدد بشــ ٍكل واضــح تكاليــف البحــث
التجاريــة الخاصــة ،والواجبــات امل ُلزِمــة للدولــة .وتضــع تسلس ـاً هرميًّــا والتطويــر ،وتكاليــف التســويق .نجــد -عــى ســبيل املثــال -أن تكاليــف
فصلــة بحســب املنتــج ،وأيضً ــا مصــادر الدخــل
لثالثــة مبــادئ أساســية )1( :واجــب الدولــة تجــاه حاميــة حقــوق البحــث والتطويــر غــر ُم َّ
أي انتهــاكات قــد ترتكبهــا أط ـراف أخــرى ،منهــا الــركات الدقيقــة غــر مذكــورة يف كثــر مــن الحــاالت .لــذا ،فــإن املِ َنــح التــي
اإلنســان مــن ِّ
التجاريــة )2( .مســؤولية الــركات التجاريــة عــن احــرام حقــوق يتلقَّاهــا البحــث مــن الحكومــة قــد ال ت َظ َهــر يف دليــل املِ َنــح ،بنــا ًء عــى
ُحاســبية ،ومســتويات التمويــل .203ويف النهايــة ،يختلــف
اإلنســان )3( .الحاجــة إىل وضــع تدابــر فعالــة يف حالــة عــدم االلت ـزام املامرســات امل َ
بهــذه املســؤوليات .195بعبــارة أخــرى ،فــإن الحكومــات هــي املســؤولة يف تقديــر التكلفــة باختــاف املصــدر.
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عــى ســبيل املثــال ،يف دراســة أجراهــا مركــز تافتــس الــذي تُ ِّولــه
الــركات لدراســة تطــور األدويــة ،يَتوقَّــع املركــز أن تــراوح التكاليــف
الكليــة لتطويــر و إلدخــال دواء جديــد إىل الســوق بــن  2.56و2.87
مليــار دوالر أمريــي .204وبالرغــم مــن تــر ُّدد ذكــر تلــك األرقــام،
فإنهــا تُ َع ـ ُّد مثــار جــدل كبــر .205ويف املقابــل ،نجــد أن مبــادرة توفــر
األدويــة الخاصــة باألم ـراض املهملــة -وهــي مبــادرة غــر ربحيــة -قــد
درســت تكاليــف البحــث والتطويــر الخاصــة بهــا ،ووجــدت أنهــا
تنفــق مــا يــراوح بــن  39و 52مليــون دوالر أمريــي عــى مركــب
كيميــايئ جديــد .وملواجهــة احتــاالت الفشــل التــي كث ـ ًرا مــا تتعــرض
لهــا رشكات املصــدر ،ارتفعــت تقدي ـرات أرقــام مبــادرة توفــر الــدواء
الخاصــة باألم ـراض املهملــة إىل  130مليــون دوالر أمريــي ،وقــد تصــل
إىل  195مليــون دوالر أمريــي .206بطبيعــة الحــال ال ميكــن املقارنــة
ـاش ًة بــن تلــك األرقــام؛ نظـ ًرا للتفــاوت الكبــر بــن تكاليــف البحــث
ُمبـ َ
والتطويــر؛ فــإن هــذا األمــر يعتمــد عــى تكاليفاالبتــكارات التقنيــة
الصحيــة املتقدمــة املعنيــة ،وتكاليــف التشــغيل .لكــن يُطلِعنــا هــذا
عــى الفــوارق الكبــرة يف تقديـرات تكاليــف البحــث والتطويــر .وت ُِشــر
تقديــرات تكاليــف التســويق إىل فــوارق مامثلــة .وبالرغــم مــن أن
الجهــات املعنيــة بالصناعــة تَز ُعــم أنهــا تنفــق عــى البحــث والتطويــر
أكــر مــا تُن ِفــق عــى التســويق ،فــإن دراســة أجراهــا أكادمييــون
كنديــون قــد َخلُصــت إىل أن العكــس هــو الصحيــح .207وال تـزال هنــاك
ٍ
كشــف كامــلٍ عــن املعلومــات؛ لتوفــر بيانــات موثوقــة
حاجــة إىل
عــن تكاليــف أبحــاث تقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة ،والتطويــر
والتســويق؛ إذ إن تلــك املعلومــات املهمــة تتبعــر بــن العديــد مــن
املصــادر املتضاربــة ،والكثــر منهــا مفقــود.

تتوفــر بعــض قواعــد البيانــات العامــة ،الخاصــة بالــدواء واللقــاح،
وأجهــزة التشــخيص الطبيــة .وتُســ ِّجل اآلليــة العامليــة لإلبــاغ عــن
ِ
البيانــات الخاصــ َة
األســعار ،التابعــة ملنظمــة الصحــة العامليــة،
باملعامــات الدوليــة (حجــم التــداول ،واألســعار ،والــروط؛ وغريهــا
مــن املعلومــات) ،الخاصــة بأدويــة وتشــخيصات فــروس نقــص
والسـ ِّـل ،واملالريــا؛ والتــي تشــريها الربامــج الوطنيــة
املناعــة البرشيــةُّ ،
يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض واملتوســط ،كــا تفعــل املنظــات
الدوليــة والحكومــات األخــرى.208
وت ُقــ ِّدم املنصــة اإللكرتونيــة ملنتجــات اللقــاح واألســعار واملشــريات
ٍ
بيانــات خاصــ ًة
وهــي مبــادرة أخــرى ملنظمــة الصحــة العامليــة-209
مبنتجــات اللقــاح وأســعار هــذه املنتجــات ،وكذلــك بيانــات ال ـراء .
وقــد احتفظــت بعــض املنظــات غــر الحكوميــة ،مثــل :منظمــة
أطبــاء بــا حــدود ،ومنظمــة العمــل الصحــي الدوليــة ،بقواعــد
البيانــات واملنشــورات الصــادرة؛ لتتبُّــع أســعار التقنيــات األساســية
لتطويــر الرعايــة الصحيــة .210وبالرغــم مــن الجوانــب اإليجابيــة لتلــك
اآلليــات ،فإنهــا تنطــوي أيضً ــا عــى جوانــب ســلبية ،وأوجــه قصــور،
كاقتصــار عمليــة املســح والدراســة عــى بلــدانٍ وأمـر ٍ
اض بعينهــا؛ فضـاً
عــن وجــود بعــض التعقيــدات التــي تعــرض ســبيل تأكيــد األســعار،
كالخصومــات ،وهوامــش األربــاح ،والرضائــب .وتعنــي االختالفــات
اإلقليميــة أن األســعار تختلــف داخــل البلــدان ،وأن األســعار النهائيــة
قــد ال تتطابــق مــع قامئــة األســعار وأســعار املصنــع .211حتــى األنظمــة
الشــفافة نســب ًّيا نجــد أنهــا ال تكشــف دامئًــا يف قوامئهــا املنشــورة عــن
ُحصلــن .212لــذا ال بــد مــن إنشــاء
ترتيبــات التســعري بــن امل ُو ِّرديــن وامل ِّ
قواعــد بيانــات شــاملة وســهلة االســتخدام للتكاليــف واألســعار.
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 4.2.2التجارب الرسيرية

ملعايــر الـراءة حســبام تقتــي القوانــن الوطنيــة .ويف كثــر مــن األحيــان،
تُ َعـ ُّد معلومــات بـراءات االخـراع املتوفــرة حاليًّــا ُمحـ ِّـرة وغــر ُمكت ِملــة؛
وقــد تجــد ُمنتَ ًجــا واحـ ًدا تحميــه املئــات مــن بـراءات االخـراع .223وقــد
تجــد ِع ـ َّدة منتجــات تحــت اســم عالمــة تجاريــة ،أو أســاء دوليــة غــر
ُمس ـ َّجلة امللكيــة .وقــد ترتاكــم ب ـراءات االخ ـراع مبــرور الوقــت دون اي
كل هــذه العوامــل،
معرفــة اذا كان صاحبهــا ســيحميها او يجددهــاُّ .224
باإلضافــة إىل العــدد الهائــل مــن بــراءات االخــراع ،ميكنهــا أن ت ُعــوق
عمليــة التقــدم العلمــي ،واملنافســة املرشوعــة.225

يحتــاج ُمق ِّدمــو خدمــات الرعايــة الصحيــة إىل بيانــات كاملــة و ُمحدثــة
حــول التجــارب الرسيريــة يف ســبيل تقديــم العــاج األفضــل واألكــر
أمانــا للمــرىض .وقــد أشــارت لجنــة برملانيــة يف اململكــة املتحــدة عــام
 2013إىل مشــكلة نقــص املعلومــات التــي يتــم مشــاركتها فيــا يتعلــق
التجــارب الرسيريــة؛ قائلـةً“ :تَح ُجــب الــركات امل ُص ِّنعة معلومــات مهمة
عــن التجــارب الرسيريــة ،بشــكل منتظــم وتحــت ِمظلَّــة قانونيــة ،عــن
األطبــاء والباحثــن .و ِمــن شــأن هــذا الفشــل التنظيمــي والثقــايف ،القائــم
منــذ فــرة طويلــة ،أن يؤثــر ســل ًبا يف قــدرة األطبــاء والباحثــن واملــرىض
عــى ات ِّخــاذ ق ـرارات صائبــة بشــأن تحديــد أفضــل الطــرق العالجيــة .213وتُســا ِعد املنظــات متعــددة األطـراف -مثــل :منظمــة الصحــة العامليــة،
واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة ،ومنظمــة التجــارة العامليــة-
وال بــد مــن تزويــد الســلطات التنظيميــة بالتجــارب الرسيريــة قبــل الـ َ
ـدول ووكال َء املشــريات عــى االطِّــاع عــى معلومــات الــراءة الالزمــة
نــر عــدد مــن البلــدان واملنظــات
املوافقــة عــى إدخــال ُمنتَجــات الــركات امل ُص ِّنعــة إىل الســوق؛ لضــان التِّخــاذ قــرارات الــراء .226ويَ ُ
ســامة وفاعليــة تلــك املنتجــات الصحيــة .كذلــك ،تُ َعـ ُّد التجــارب الرسيريــة قواعــد بيانــات خاصــة بــراءات االخــراع ،ويُ ْجــرِي مســوحات
أيضً ــا كــرى املجــاالت التــي يُن َفــق عليهــا يف البحــث والتطويــر 214 .214إن ودراســات (يُشــار إليهــا بـــ “واقــع حالــة ب ـراءات االخــراع”) تُغطِّــي
زيــادة شــفافية املعلومــات الخاصة بالتجــارب الرسيريــة تُ َع ُّد أحــد العوامل مجــاالت معينــة مــن تقنيــات تطويــر الرعايــة الصحيــة ،ومجموعــات
املهمــة لتحســن نتائــج الصحــة العامــة .وقــد تُغـ ِّـر التحليــاتُ التجميعيـ ُة مــن األدويــة األساســية كمضــا ِّد الفريوســات الرجعيــة .227وتُ َعــ ُّد مثــل
والثانوي ـ ُة املامرسـ ِ
ـات الرسيري ـةَ ،وتكشــف عــن أن بعــض التَّد ُّخــات غــر تلــك الجهــود خطــو ًة أ َّوليــ ًة نحــو إنشــاء مصــدر شــامل للمعلومــات
فعالــة أو آمنــة ،كــا حــدث يف حالــة مثبطــات امتصــاص الســروتونني املتعلقــة بــراءات االخــراع العامليــة؛ لكــن تلــك الجهــود (شــأنُها شــأ ُن
االنتقاليــة ،التــي تُ َع ـ ُّد إحــدى مضــادات االكتئــاب .215وعنــد نــر بيانــات البيانــات نفســها) متناثــرةٌ ،وغــر ُمكت ِملــ ٍة.
أساســية عــن أعــار األفــراد الذيــن يخضعــون للتجربــة الرسيريــة أو
جنســهم ،أو حالتهــم الصحيــة (مــع حاميــة خصوصيــة املريــض)؛ يُســا ِعد  4.3التوصيات
ذلــك األطبــاء وعلــاء الصحــة عــى قيــاس خصائــص العــاج عىل األشــخاص
الذيــن لديهــم خصائــص مامثلــة ،أو ينتمــون إىل الفئــات نفســها.
 4.3.1الحكومات
ِ
a.aيجــب عــى الحكومــات أن تُعيــد النظــر يف إمكانيــة الحصــول
وتسرتشــد الجهــات الراعيــة للتجــارب الرسيريــة والعلــاء مبجموعــة مــن
علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة يف بلدانهــا ،يف ضــوء
القوانــن الوطنيــة ،واملعايــر األخالقيــة واملهنيــة ،غــر امل ُلزِمــة عنــد إجـراء
مبــادئ حقــوق اإلنســان ،والتــزام الــدول بالوفــاء بهــا؛ وذلــك
األبحــاث عــى البــر .216وتجــدر اإلشــارة إىل أن التجــارب ال تُ ْجـ َرى فقــط
مبســاعدة مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان،
وغريهــا مــن هيئــات األمــم املتحــدة ذات الصلــة .وينبغــي أن تُعلَــن
يف البلــدان التــي اكتشــفت املنتــج العالجــي أو ط َّورتــه ،بــل إن التقنيــات
نتائــج هــذه التقييــات للعامــة .وينبغــي دعــم منظــات املجتمــع
الصحيــة املتقدمــة يتــم اســتعاملها يف جميــع أنحــاء العــامل .وقــد يُؤ ِّخــر
املــدين مال ًّيــا لتقديــم تقاريــر مســتقلة ترصــد جوانــب االبتــكار
عــدم تنســيق الجهــات التنظيميــة الوطنيــة ،ذات الصلــة بالعمــل الــدوايئ،
والحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة .وينبغــي
ـجيل تقنيــات جديــدة لتطويــر الرعايــة الصحيــة؛ حيــث إن الجهــات
تسـ َ
تك ـرار عمليــات املراجعــة املذكــورة عــى املســتوى الوطنــي عــى
الحكوميــة ال تُط ِّبــق دامئًــا القواعــد الخاصــة بهــا برصامــة.217
فــرات منتظمــة.
أمــا مســألة شــفافية التجــارب الرسيريــة ،فليســت دامئًــا أمــ ًرا ُمســل ًَّم
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بــه؛ إذ يُطالِــب أصحــاب التجــارب بإب ـرام اتفاقيــات عــدم االفصــاح عـ
ُ
ُ
ٍّ
بــن التجــارة وحقــوق امللكيــة الفكريــة ،والحــق يف الصحــة،
املعلومــات ،بحيــثُ تلــزم املؤسســات التــي تُ ْج ـ َرى التجــارب فيهــا عــى
وأهــداف الصحــة العامــة؛ بإنشــاء لجــان وطنيــة مشــركة بــن
كل مــن الربوتوكــوالت ،وبيانــات املريــض ،ونتائــج
الحفــاظ عــى رسيــة ٍّ
الــوزارات لتنســيق القوانــن والسياســات واملامرســات التــي قــد
ـض َمــن يُ ْج ـ ُرون التجــارب الرسيريــة األهــوا َء
األبحــاث .218وقــد اتَّبــع بعـ ُ
الشــخصية ،وحجبــوا النتائــج الســلبية219؛ لكــن يبقــى ذلــك مجــرد حـ ٍ
وســبُل
ـاالت
تؤثــر يف ابتكاراالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــةُ ،
ـص مــن
فرديــة ال ميكــن اعتبارهــا أمـ ًرا شــائ ًعا .ولتلبية الحاجــة إىل شــفافية عاملية،
الحصــول عليهــا .ويجــب أن ي ـراس عضــو (أعضــاء) ُمختـ ٌّ
الســلطة التنفيذيــة الوطنيــة ،لديــه القــدرة عــى إدارة األولويــات
أنشــأت منظمــة الصحــة العامليــة منــذ عــدة ســنوات املنصــة الدوليــة
واالختصاصــات واملصالــح املتنافســة ،تلــك الهيئــات او اللجــان.
لتســجيل التجــارب الرسيريــة ،والتــي ُي ِكــن اعتبارهــا قاعــدة بيانــات
ويجــب أن تَ ْجــرِي مــداوالت تلــك اللجــان وقراراتهــا بأقــى
تتيــح الحصــول عــى البيانــات املقدمــة طو ًعــا .وبالرغــم مــن ذلــك ،فــإن
قــدر مــن الشــفافية .وينبغــي أيضً ــا دعــم املجتمــع املــدين مال ًّيــا
أي نتائــج
املنصــة الدوليــة لتســجيل التجــارب الرسيريــة ليــس بهــا بَعـ ُد ُّ
للمشــاركة وتقديــم تقاريــر مســتقلة ترصــد االبتــكار والحصــول
لتجــارب رسيريــة؛ لكــن العمــل نحــو تحقيــق ذلــك ال ي ـزال مســتم ًّرا.220
علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة.
وقــد تب َّنــت وكالــة األدويــة األوروبيــة عــام  2014سياســة جديــدة لتوفــر
بيانــات عــن الدراســات الرسيريــة.221

 4.2.3املعلومات املتعلقة برباءات االخرتاع

ت ُ َع ـ ُّد املعلومــات الشــفافة املتعلقــة ب ـراءات االخ ـراع إحــدى العوامــل
املهمــة التــي تُحــ ِّدد النتائــج الصحيــة .فــإذا كانــت حالــة وتفاصيــل
حاميــة حقــوق امللكيــة الفكريــة متوفــرة ويَس ـ ُهل الوصــول إليهــا ،فــإن
ذلــك يدفــع الــركات املتنافســة إىل إطــاق منتجاتهــا الخاصــة بالتقنيــات
الصحيــة املتقدمــة بســعر أرخــص؛ ُمقا َرن ـ ًة بتلــك املنتجــات التــي انتــت
ويكِّــن ذلــك الحكومــات،
مــدة حاميــة حقــوق امللكيــة الفكريــةُ .222
والــركات العامــة ،والباحثــن ،واملجتمــع املــدين مــن مراجعــة وو الطعــن
بطلبــات الــراءة املشــكوك فيهــا ،ومراقبــة مــدى تطبيــق املســؤولني

34

تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة

b.bيجــب كذلــك عــى األمــن العــام لألمــم املتحــدة تكويــن فريــق عمل  4.3.4البحـث والتطوير وإنتاجاالبتـكارات التقنية الصحية املتقدمة
مشــرك بــن املنظــات ،يكــون معنيًّــا بابتــكار التقنيــات الصحيــة ،وخطة أسـعارها وتوزيعها
وتســهيل الحصــول عليهــا .ويجــب أن يعمــل هــذا الفريــق ،طــوال
مــدة تنفيــذ هــدف التنميــة املســتدامة ،عــى زيــادة التامســك
بــن هيئــات األمــم املتحــدة واملنظــات متعــددة األطــراف ذات
الصلــة ،مثــل منظمــة التجــارة العامليــة .كــا ويقــرح ان يــرف
فريــق العمــل املشــرك هــذا عــى تنفيــذ توصيــات اللجنــة رفيعــة
املســتوى ،ورفــع تقاريــر ســنوية إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة
عــن التقــدم امل ُحــ َرز يف تعزيــز االتســاق عــى مســتوى منظومــة
األمــم املتحــدة يف مجــال االبتــكار والحصــول علىاالبتــكارات التقنيــة
الصحيــة املتقدمــة.

a.aيجب أن تشرتط الحكومات عىل الجهات امل ُص ِّنعة لتقنيات الرعاية
الصحية املتقدمة ،وكذلك املوردين أن تُق ِّدم لهيئات تنظيم ورشاء
ٍ
معلومات عام ييل:
األدوية
( )iتكاليف البحث والتطوير ،وإنتاج وتسويق وتوزيعاالبتكارات
التقنية الصحية ،التي اشرتتها أو نالت املوافقة عىل تسويقها؛
كل عىل ِح َد ٍة.
مع الفصل بني فئات النفقاتٍّ ،
أي متويل حكومي تَلَ َّقتْ ُه لتطويرالتقنيات الصحية ،وكذلك
(ِّ )ii
اإلعفاءات الرضيبية واإلعانات واملِ َنح.

واملنصة اإللكرتونية
b.bاستنا ًدا إىل اآللية العاملية لإلبالغ عن األسعار،
َّ
ملنتجات اللقاح واألسعار واملشرتيات وغريها؛ ينبغي ملنظمة الصحة
العاملية إنشا ُء قاعدة بيانات دولية ،يَس ُهل الوصول إليها ،وتشمل
أسعار األدوية والبدائل الحيوية امل ُس َّجلة يف القطاعني الخاص والعام،
يف جميع البلدان التي ُس ِّجلت بها.

c.cينبغــي للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة أن تدعــو إىل عقــد جلســة
اســتثنائية ،يف موعــد أقصــاه عــام 2018؛ للنظــر يف موضــوع ابتــكار
التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا ،واالتفــاق عــى إس ـراتيجيات
وإطــار للمســاءلة ،مــن شــأنه ترسيــع وتــرة الجهــود الراميــة إىل
تشــجيع االبتــكار ،وضــان ُسـ ُبل الحصــول عــى التقنيــات املبتكــرة،
ُبــن يف جــدول أعــال التنميــة املســتدامة لعــام  4.3.5التجارب الرسيرية
عــى النحــو امل َّ
 .2030ويف هــذه الجلســة االســتثنائية ،يجــب دعــم املجتمــع املــدين a.aيجب أيضً ا عىل الحكومات أن تشرتط نرش البيانات مجهولة الهوية،
مال ًّيــا؛ مــن أجــل املشــاركة ،وتقديــم تقاريرهــم املســتقل حــول
الخاصة بجميع التجارب الرسيرية املكتملة وغري املكتملة ،للجمهور
سجل عا ٍّم يَس ُهل البحث فيه ،وت ِ
ابتــكار التقنيــات الصحيــة والحصــول عليهــا.
ُنشئه وتُديره اآلليات املتاحة،
يف ٍّ
مثل :منصة منظمة الصحة العاملية لتسجيل التجارب الرسيرية ،أو
منشورات محكمة؛ بغ َِّض النظر عام إذا كانت نتائجها إيجابي ًة أو
 4.3.3رشكات القطاع الخاص
سلبيةً ،أو محايد ًة أو غري حاسمة.
a.aيجــب عــى رشكات القطــاع الخــاص ،العامل ـ ِة يف املجــال الطبــي
الحيــوي ،وامل ُشــارِك ِة يف ابتكارالتقنيــات الصحيــة والحصــول
عليهــا ،أن تُقــ ِّدم -كجــزء مــن مجموعــة تقاريرهــا الســنويةb.b -لتسهيل التعاون املفتوح ،وإعادة البناء ،وإعادة التحقيق يف
اإلخفاقات؛ يجب عىل الحكومات أن تشرتط إتاحة تصاميم الدراسات
تقريـ ًرا عــن اإلجــراءات التــي اتَّخَذتهــا يف ســبيل تعزيــز الحصــول
والربوتوكوالت ،ومجموعات البيانات ،ونتائج االختبارات ،وبيانات
علىالتقنيــات الصحيــة.
املريض املحميَّة هويته ،للجمهور يف الوقت املناسب ،وبطريقة
يَس ُهل الوصول إليها .ويجب عىل َمن يُ ْجرِي التجارب الرسيرية أال
b.bيجــب عــى رشكات القطاع الخاص أن يكــون لديها ما ييل:
يتوصلون إليها.
( )iسياسـة ُمعلَنـة للجمهـور عـن مسـاهمتها يف تحسين
مينع الباحثني من نرش النتائج التي َّ
الحصـول علىاالبتـكارات التقنيـة الصحيـة ،وتُح ِّدد األهداف
العامـة والخاصـة ،واألُطُـر الزمنيـة ،وإجـراءات اإلبلاغ 4.3.6 ،املعلومات املتعلقة برباءات االخرتاع
ومسـتويات املساءلة.
a.aيتعني عىل الحكومات أيضً ا إنشا ُء وحف ُظ قواعد بيانات متاحة
( )iiنظــام الحوكمــة الــذي يشــمل املســؤولية واملســاءلة
للجمهور ،تُق ِّدم املعلومات املتعلقة برباءات االخرتاع ،وبيانات عن
عــى مســتوى مجلــس اإلدارة؛ لتحســن ُســ ُبل الحصــول
األدوية واللقاحات .ويجب ان تُح ِّدث املنظمة العاملية للملكية
علىاالبتــكارات التقنيــة الصحيــة املتقدمــة.
الفكرية وت َج َمع تلك املعلومات دوريًّا ،بالتعاون مع الجهات املعنية؛
لتطوير قاعدة بيانات دولية يَس ُهل البحث فيها .ويجب أن تتض َّمن
قاعدة البيانات تلك:
 األسامء الشائعة القياسية الدولية للمنتجات البيولوجية. األسامء الدولية غري املسجلة امللكية للمنتجات ،سواء كانتمعروفة يف وقت تقديم الطلب ،أو بعد َم ْنح براءة االخرتاع.
 -تاريخ َم ْنح براءة االخرتاع ،وتاريخ انتهائها.

 4.3.2املنظامت متعددة األطراف الدولية

a.aينبغــي لألمــن العــام لألمــم املتحــدة تكويــ ُن لجنــة مراجعــة
مســتقلة ،وتكليفهــا بتقييــم التقــدم امل ُحـ َرز يف مجــال ابتكارالتقنيات
الصحيــة والحصــول عليهــا .وينبغــي رصــد التحديــات والتقــدم يف
مجــال ابتــكار التقنيــات الصحيــة املتقدمــة والحصــول عليهــا يف
نطــاق جــدول أعــال التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030وتقييــم
التقــدم الــذي تــم احــرازه يف تنفيــذ توصيــات اللجنــة رفيعــة
املســتوى ،الحاليــة .وينبغــي أن تتألــف العضويــة مــن الحكومــات،
وممثلــن لألمــم املتحــدة ،واملنظــات متعــددة األطـراف ،واملجتمــع
املــدين ،واألوســاط األكادمييــة ،والقطــاع الخــاص.
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امللحق  :1التعليقات
ت ُعـ َرض التعليقــات وفــق الرتتيب الذي َو َردَتْ به.

خورخــي بريموديــز ،ووينــي باينيام ،وشــيبا فوريالبام

اللجنـــة رفيعـــة املســـتوى .ونـــويص بأنـــه ينبغـــي الســـعي بهـــذه
التوصيـــات الهامـــة يف املحافـــل األخـــرى لألمـــم املتحـــدة.
إىل الجهـــود اإلضافيـــة الـــواردة يف التقريـــر .ويف رأينـــا ،ليســـت
التوصيـــات الحاليـــة كافيـــ ًة يف هـــذه املرحلـــة وفـــق مـــا لدينـــا
مـــن خـــرة تبلـــغ  15عا ًمـــا يف تطبيـــق إعـــان الدوحـــة ،لكـــن
األهـــم مـــن ذلـــك مـــا ق َّد مـــه لنـــا املـــرىض يف مختلـــف البلـــدان
م ــن أدل ــة وش ــهادات .وق ــد تض َّم ــن التقري ــر توصي ـ ٍ
ـات ُمشــ ِّجعة
عـــى أنظمـــة الشـــفافية ،وأنظمـــ ٍة بديلـــ ٍة للبحـــث والتطويـــر.
لك ــن يف الحدي ــث ع ــن الوص ــول إىل التقني ــات الصحي ــة ،ال نظــ ُّن
أن التوصي ــات ينبغ ــي أن تقت ــر ع ــى أوج ــه املرون ــة يف تطبي ــق
اتفاقيـــة الرتبـــس .وأوجـــه املرونـــة يف هـــذه االتفاقيـــة معروفـــة
حقًّـــا و ُموث َّقـــة جيـــ ًد ا و ُمـــوىص بهـــا بشـــدة يف ســـياق تحقيـــق
أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة عـــى أرض الواق ــع .ولذل ــك ،طالبن ــا
إضافـــة هـــذا التعليـــق شـــخصيًّا إىل التقريـــر ،ويرجـــع ســـبب
ذل ــك -يف رأين ــا -إىل توس ــيع نط ــاق م ــا يُس ــت َح ُّب لن ــا ،وم ــا يج ــب
علينـــا عملـــه.

لق ــد كان رشفً ــا عظي ـ ًـا لن ــا أن نك ــون ج ــز ًء ا م ــن اللجن ــة رفيع ــة
املســـتوى ،ا مل َع ِن َّيـــة بالحصـــول عـــى األدويـــة ،والتابعـــة لألمـــن
الع ــام لألم ــم املتح ــدة .وق ــد أظه ــر األم ــن الع ــام قي ــاد ًة فائقــ ًة
يف التعـــرف عـــى القيمـــة الحرجـــة ملعالجـــة التنافـــر الســـيايس
بـــن حقـــوق اإلنســـان الدوليـــة والقواعـــد املتعلقـــة بالتجـــارة،
يف ســـياق الوصـــول إىل التقنيـــات الصحيـــة .وقـــد كلَّ َف َنـــا
األمـــن العـــام لألمـــم املتحـــدة -بنـــا ًء عـــى املبـــادرات الســـابقة
والحاليـــة -باســـتعراض املقرتحـــات ،وتقديـــم التوصيـــات ملعالجـــة
هـــذا التنافـــر الســـيايس .وهـــذا يعنـــي إيجـــاد ســـبل لضـــان
الحص ــول ع ــى العالج ــات املتاح ــة بأس ــعار باهظ ــة م ــع البح ــث
وتطويـــر التقنيـــات الجديـــدة؛ بحيـــث ميكـــن للعـــامل الوفـــاء
أي تَلَ َّق ــى الفري ــق معلوم ــات م ــن اللجن ــة االستش ــارية ،الت ــي تضــ ُّم
بالتزامـــات األهـــداف اإلمنائيـــة املســـتدامة ،وعـــدم تـــرك ِّ
خـــراء تابعـــن لـــه ،وأكـــر مـــن  180تقريـــ ًرا؛ و َعقَـــ َد جلســـات
هـــدف إال بعـــد تحقيقـــه.
قصصـــا حقيقيـــ ًة
ورأينـــا
وتابعنـــا
ســـمعنا
ولقـــد
عامـــة.
اســـتامع
ً
وقـــد ت َ َع َّهـــ َد ت جميـــع الـــدول بالعمـــل عـــى تلبيـــة األهـــداف عـــن معانـــاة اإلنســـان؛ لعـــدم وجـــود عالجـــات مناســـبة ،أو
اإلمنائي ــة املس ــتدامة .وع ــاو ًة ع ــى ذل ــك ،تتَّ ِس ــم حق ــوق اإلنس ــان عـــدم الحصـــول عـــى التقنيـــات القامئـــة ،التـــي ال ميكـــن تحمـــل
ُعـــر بعـــض املســـاهامت املطروحـــة عـــن أفـــكار
ومنهـــا الحـــق يف الحيـــاة والصحـــة -بالعامليـــة؛ بغ َِّـــض النظـــر نفقاتهـــا .ومل ت ِّ
محـــل ميـــاد الفـــرد ،يف بلـــد غنـــي أو فقـــر .لـــذا ،تركَّـــز جدي ــدة .ودخ ــل البع ــض اآلخ ــر م ــن املس ــاهامت ضم ــن التقاري ــر
ِّ
عـــن
هـــدف اللجنـــة رفيعـــة املســـتوى عـــى َســـ ِّد احتياجـــات جميـــع الســـابقة ،لكنهـــا مل تحصـــل عـــى الدعـــم الـــكايف لتنفيذهـــا .ويف
البـــر ،الذيـــن ُح ِر ُمـــوا مـــن الحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة ،الواقـــع ،أدى اتخـــاذ اللجنـــة رفيعـــة املســـتوى من ًحـــى رســـميًّا إىل
ُخصصـــة لألمـــراض تب ِّنـــي البـــر يف جميـــع أنحـــاء العـــامل ألعـــى التوقعـــات ،ورأوا
وكذلـــك العالجـــات ا مل ُن ِقـــذة للحيـــاة ،وا مل َّ
ا مل ِ
ُعد ي ــة ،واألم ــراض غ ــر الس ــارية ،واألم ــراض املداري ــة املهمل ــة ،ذلـــك فرصـــ ًة القـــراح الحلـــول التـــي ميكـــن أن تُ ِّهـــد الطريـــق
واألمـــراض النـــادرة يف البلـــدان املنخفضـــة واملتوســـطة واملرتفعـــة إىل األمـــام؛ لضـــان أن حقـــوق اإلنســـان تبعـــث عـــى االبتـــكار
الدخـــل .وهـــذا أمـــر مهـــم؛ لعـــدم توفـــر البحـــث والتطويـــر يف والحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة .وميكـــن بهـــذه الطريقـــة
أي ف ــرد دون تلبي ــة حقوق ــه،
العدي ــد م ــن الح ــاالت الصحي ــة الت ــي تؤث ــر يف الب ــر ،أو ته ــدد فق ــط أن نضم ــن ح ًّق ــا ع ــدم ت ــرك ِّ
بالتأثـــر فيهـــم يف جميـــع أنحـــاء العـــامل؛ باإلضافـــة إىل أســـعار وذلـــك بحلـــول عـــام  2030ومـــا بعـــده.
األدويـــة التـــي ال ميكـــن تح ُّمـــل غالئهـــا عـــى نحـــو متزايـــد،
ٍ
بأمـــراض مثـــل الرسطـــان والتهـــاب الكبـــد الوبـــايئ يف وم ــع ذل ــك ،ع ــى الرغ ــم م ــن األدل ــة الت ــي س ــمعناها م ــن جمي ــع
والخاصـــة
أصح ــاب املصلح ــة بش ــأن ع ــدم وج ــود اس ــتثامرات عام ــة كافي ــة
جميـــع البلـــدان.
يف تســـيري جـــدول أعـــال البحـــث والتطويـــر ،وبشـــأن املشـــاكل
ـــاق الـــذي يتكبَّـــده زمالؤنـــا األعضـــاء يف الحاليـــة املتعلقـــة بالحصـــول عـــى العالجـــات املنقـــذة للحيـــاة
ونعـــرف بالعمـــل الشَّ ِّ
ِ
ـــل نظـــام بـــراءات االخـــراع
الفريـــق .ونـــدرك كذلـــك الدعـــم الكبـــر الـــذي تُســـهِم بـــه والتقنيـــات الصحيـــة القامئـــة ،يف ظ ِّ
ُـــي قُ ُد ًمـــا ببعـــض
األمانـــة العامـــة لهيئـــة األمـــم املتحـــدة ،وعمـــل موظفيهـــا بـــا الحـــايل؛ مل يكـــن الفريـــق قـــاد ًرا عـــى ا مل ِ ِّ
كلـــل منـــذ بدايـــة عهدهـــم بهـــا .وقـــد تَ َكَّـــن الفريـــق مـــن املقرتح ــات األك ــر ج ــرأةً .وفي ــا ي ــي بع ــض األمثل ــة الت ــي ن ــويص
ُـــي بـــرورة األخـــذ بهـــا مســـتقبالً:
االتفـــاق عـــى عـــدد مـــن التوصيـــات التـــي تُ كِّننـــا مـــن ا مل ِ ِّ
قُ ُد ًم ــا يف معالج ــة ع ــدم متاس ــك السياس ــات .وم ــع ذل ــك ،نأس ــف
لع ــدم مت ُّك ــن الفري ــق م ــن التوص ــل إىل تواف ــقٍ بش ــأن االع ــراف أوالً :نؤيـــد الدعـــوة ملناقشـــة نظـــام امللكيـــة الفكريـــة الجديـــد
بالفشـــل املنهجـــي الحـــايل يف مجـــال البحـــث والتطويـــر ،ويف للمنتجـــات الصيدالنيـــة ،وهـــو مـــا ي َّت ِســـق مـــع القانـــون الـــدويل
نظ ــام الوص ــول إىل التقني ــات الصحي ــة؛ بن ــا ًء ع ــى حامي ــة امللكي ــة لحقـــوق اإلنســـان ،ومتطلبـــات الصحـــة العامـــة؛ مـــع الحفـــاظ
الفكري ــة ع ــى النح ــو املنص ــوص علي ــه يف اتفاقي ــة الرتب ــس يف ﺇﻃﺎﺭ عـــى الحقـــوق ا ملُـــ َّر رة للمخرتعـــن .ونؤيـــد كذلـــك نتائـــج
ومـــا زاد خطـــور َة األمـــر االتفاقيـــاتُ وتوصيـــات اللجنـــة العامليـــة ملتالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتســـبة
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌامليـــة.
َّ
واملعاهـــداتُ املتعلقـــة بالتجـــارة الحـــرة واالســـتثامر .ونأســـف (اإلي ــدز) والقان ــون يف ه ــذا الص ــدد .وم ــن دواع ــي األس ــف ع ــدم
ـي بدراس ــة املقرتح ــات؛ ملعالج ــة
كذلـــك لعـــدم متكُّـــن الفريـــق مـــن وضـــع املقرتحـــات التـــي تواف ــق اآلراء داخ ــل الفري ــق املعن ـ ِّ
تُ كِّن ــه م ــن تصحي ــح النظ ــام الفاش ــل بص ــورة أق ــرب إىل الناحي ــة أوجـــه عـــدم التامســـك يف حقـــوق اإلنســـان ،وا ألُطُـــر التجاريـــة؛
مـــن حيـــث صلتهـــا بالنظـــام الحـــايل للملكيـــة الفكريـــة .ومـــن
العمليـــة عـــى املـــدى القصـــر واملتوســـط والطويـــل.
أي توصيـــات بالتقريـــر يف هـــذا الصـــدد .وال
ثـــم ،ليـــس هنـــاك ُّ
أي عمليـــة -إلعـــادة
باختصـــا رٍ ،ميكـــن للفريـــق أن يكـــون أكـــر جـــرأة ،بـــل ينبغـــي نقبـــل التأكيـــد املذكـــور يف التقريـــر عـــى أن َّ
ـي قُ ُد ًم ــا نح ــو املقرتح ــات التفـــاوض بشـــأن اتفاقيـــة الرتبـــس ،أو نظـــام امللكيـــة الفكريـــة
لن ــا ذل ــك .وم ــن األهمي ــة مب ــكان ا مل ُ ـ ِ ُّ
األكـــر تق ُّد ميـــة ،واألكـــر اقرتا بًـــا مـــن األصالـــة والكـــال فيـــا الجدي ــد ،ال ــذي يع ــرف بأولوي ــة حق ــوق اإلنس ــان -ق ــد ت ــؤدي إىل
يتعلـــق بالتمويـــل ،وامللكيـــة الفكريـــة ،والوصـــول إىل التقنيـــات االنتق ــاص م ــن ه ــذه الحق ــوق .ونؤك ــد مج ــد ًد ا يف ه ــذه املس ــألة
أي اس ــتنتاج ح ــول
أي إج ــاع ،ومل يَــ ِر ْد ُّ
الصحيـــة؛ مـــا يقُودنـــا إىل إحـــداث التغيـــر املنهجـــي ،باإلضافـــة ع ــى أن ــه مل ي ُك ــن هن ــاك ُّ
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ثان ًيـــا :إن التهديـــدات باالنتقـــام إذا ط َّبقـــت الحكومـــات أو
أظه ــرت عزمه ــا ع ــى تطبي ــق أوج ــه املرون ــة يف اتفاقي ــة الرتب ــس
(كـــا يوضـــح التقريـــر بشـــأن تايالنـــد وكولومبيـــا مـــن بـــن
قضايـــا أخـــرى) تدعـــو إىل توصيـــات بتوقيـــع إجـــراءات عقابيـــة
جريئ ــة ض ــد الحكوم ــات الت ــي تتوع ــد مبث ــل ه ــذه التهدي ــدات.
ومل تُذكَـــر هـــذه التوصيـــات يف التقريـــر .ونـــويص مبـــا يـــي:
ينبغـــي لجميـــع الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة -وفقًـــا
لاللتزامـــات الدوليـــة الســـائدة لحقـــوق اإلنســـان ،والتزامـــات
اتفاقي ــة الرتب ــس -إع ــاد ُة تأكي ــد التزامه ــا مبب ــدأ مكافح ــة الث ــأر،
وســـيادة أعضـــاء منظمـــة التجـــارة العامليـــة يف االمتثـــال التفاقيـــة
الرتب ــس ع ــى النح ــو املب ــن يف امل ــادة  1.1م ــن اتفاقي ــة الرتب ــس.
وينبغـــي اعتبـــار االنتقـــام مـــن البُلـــدان التـــي تطبِّـــق ،أو التـــي
تعتـــزم االهتـــام بأوجـــه املرونـــة يف تطبيـــق اتفاقيـــة الرتبـــس
انتهـــا كًا التفاقيـــة الرتبـــس .ونحـــثُّ بقـــو ٍة منظمـــة التجـــارة
العامليـــة عـــى اتخـــاذ إجـــراءات عقابيـــة فوريـــة ومناســـبة ضـــد
هـــذه االنتهـــاكات .وندعـــو أيضً ـــا إىل إنشـــاء آليـــة إضافيـــة
مســـتقبالً يف مجلـــس حقـــوق اإلنســـان التابـــع لألمـــم املتحـــدة.
ويجـــب عـــى الـــدول األعضـــاء يف األمـــم املتحـــدة ،واملجتمـــع
املـــدين ،وأصحـــاب املصلحـــة اآلخريـــن -حتـــى مجلـــس حقـــوق
اإلنســـان -تلقِّـــي الشـــكاوى ،والتحقيـــق فيهـــا؛ وذلـــك فيـــا
يتعلـــق بانتهـــاك معاهـــدات حقـــوق االنســـان؛ نتيجـــة االنتقـــام
يف التجـــارة (بالفعـــل أو التهديـــد)؛ حيـــث تســـعى الـــدول إىل
االهتـــام بأوجـــه املرونـــة يف تطبيـــق اتفاقيـــة الرتبـــس .ويجـــب
أن يـــويص مجلـــس حقـــوق اإلنســـان باإلجـــراءات الواجـــب
اتخاذهـــا يف إطـــار معاهـــدات حقـــوق اإلنســـان ،وينبغـــي إدراج
ـدل
ه ــذه املس ــائل ضم ــن التعليق ــات الدوري ــة الش ــاملة ،الت ــي يُ ـ ِ
بهـــا أعضـــاء األمـــم املتحـــدة.
ألي ضغ ــط عن ــد االهت ــام
ثال ًث ــا :ينبغ ــي ع ــدم تع ــرض البل ــدان ِّ
بأوج ــه املرون ــة يف تطبي ــق اتفاقي ــة الرتب ــس ،وم ــن ذل ــك تحدي ــد
واس ــتخدام معاي ــر ت َّت ِف ــق م ــع ب ــراءات االخ ــراع الصحي ــة .وع ــى
الرغـــم مـــن أن هـــذا التقريـــر يؤكـــد حـــق البلـــدان يف تنفيـــذ
املعايـــر التـــي تتَّ ِفـــق مـــع بـــراءات االخـــراع الصحيـــة ،فإنـــه مل
يُســـلِّط الضـــوء عـــى املشـــاكل الخطـــرة التـــي تواجههـــا عندمـــا
تفعـــل ذلـــك .والهنـــد مثـــال عـــى ذلـــك؛ حيـــث تحـــ َّد ت رشكات
األدويـــة القســـ َم ( 3د) مـــن قانـــون بـــراءات االخـــراع يف الهنـــد،
الـــذي يُقيِّـــد بـــراءات االخـــراع بشـــأن االســـتخدامات واألشـــكال
الجديـــدة لألدويـــة املوجـــودة؛ لكـــن هنـــاك تحســـ ًنا كبـــ ًرا يف
فعاليـــة األدويـــة إذا مـــا نظرنـــا إىل وضعهـــا يف الهنـــد .وعـــى
الرغـــم مـــن أن املحكمـــة العليـــا الهنديـــة أيَّـــدت التطبيـــق
الصـــارم لهـــذا القانـــون لصالـــح الحكومـــة ،اســـتم َّر الضغـــط مـــن
بل ــدان أخ ــرى؛ م ــن أج ــل تغي ــر القان ــون الهن ــدي .وهن ــا ،نلف ــت
ـت بـــه العديـــد مـــن
االنتبـــاه إىل التقـــايض املســـتم ِّر الـــذي تَ َق َّد َمــ ْ
رشكات األدويـــة متعـــددة الجنســـيات يف ضـــوء املعايـــر الصارمـــة
ل ــراءات االخ ــراع ،وعملي ــات الفح ــص الصارم ــة ل ــراءات االخ ــراع
يف األرجنتـــن والربازيـــل ،والدعـــوة إىل االنســـحاب الفـــوري مـــن
هـــذه القضايـــا ،وإيقـــاف الصناعـــة لـــكل هـــذه الدعـــاوى ضـــد
االهتـــام بأوجـــه املرونـــة يف تطبيـــق اتفاقيـــة الرتبـــس.

الحـــرة ،والتـــي تبعـــث عـــى املزيـــد مـــن التنافـــر بـــن حقـــوق
اإلنســـان وحاميـــة امللكيـــة الفكريـــة .ومـــع ذلـــك ،فإننـــا بحاجـــة
إىل أبع ــد م ــن ذل ــك ،م ــع توصي ــات قوي ــة وجريئ ــة ملعالج ــة ه ــذا
ُوســـعة التفاقيـــة الرتبـــس
التنافـــر .ونـــويص بإيقـــاف التدابـــر ا مل َّ
وعكســـها وحظ ُرهـــا .وينبغـــي لجميـــع اتفاقيـــات التجـــارة
فـــو ًرا،
ُ
الح ــرة الجدي ــدة ،واالتفاقي ــات قي ــد التف ــاوض اس ــتبعا ُد التداب ــر
ُوس ــعة التفاقي ــة الرتب ــس ،فضــاً ع ــن آلي ــات تس ــوية املنازع ــات
ا مل َّ
بـــن املســـتثمرين والدولـــة .ويجـــب مراجعـــة اتفاقيـــات التجـــارة
ُوســـعة التفاقيـــة
الحـــرة ا مل ُوقَّعـــة بالفعـــل؛ الســـتبعاد التدابـــر ا مل َّ
الرتب ــس ،وتس ــوية املنازع ــات ب ــن املس ــتثمرين والدول ــة .ويعرتين ــا
القلـــق تجـــاه املفاوضـــات الجاريـــة بشـــأن اتفـــاق الرشاكـــة
ُ
االقتصاديـــة اإلقليميـــة الشـــاملة ،التـــي تتضمـــن ثالثـــة ُمن ِتجـــن
عامليـــن رئيســـيني لل ُمك ِّونـــات الدوائيـــة الفعالـــة ،واألدويـــة
العامـــة (يف الصـــن والهنـــد وتايالنـــد) ،ودعـــوة الحكومـــات يف
مفاوضـــات الرشاكـــة االقتصاديـــة الشـــاملة اإلقليميـــة إىل حـــذف
ُوســـعة التفاقيـــة الرتبـــس ،وتدابـــر تســـوية
جميـــع املقرتحـــات ا مل َّ
املنازعـــات بـــن املســـتثمرين والدولـــة ،والتـــي تتعلـــق بالصحـــة،
مـــن املفاوض ــات ف ــو ًرا.
خامســـا :يجـــب متكـــن الحكومـــات مـــن التَّصـــدِّ ي لحواجـــز
ً
الوص ــول إىل التقني ــات الصحي ــة ضم ــن النظ ــام الح ــايل للملكي ــة
الفكريـــة ،عـــن طريـــق الرتخيـــص التلقـــايئ لألدويـــة األساســـية.
ـت ع ــدة تقاري ــر مقرتح ـ ٍ
ـات مفصلــ ًة بش ــأن كيفي ــة معالج ــة
قَ َّد َم ـ ْ
حواجـــز الوصـــول إىل التقنيـــات الصحيـــة ضمـــن اإلطـــار الحـــايل
للملكيـــة الفكريـــة والتجـــارة ،بـــد ًء ا مـــن ال ُّن ُهـــج الطوعيـــة إىل
اإلعف ــاء الكام ــل م ــن تس ــجيل ب ــراءات االخ ــراع لبع ــض األدوي ــة
أو كلهـــا .ومـــع ذلـــك ،عـــى الرغـــم مـــن اإلشـــارات الرصيحـــة
إىل إعـــان الدوحـــة ،التـــي أوصـــت بال ُّن ُهـــج الطوعيـــة يف املقـــام
األول؛ تُ َعــ ُّد ه ــذه ال ُّن ُه ــج الطوعي ــة إش ــكالي ًة ؛ ألنه ــا غ ــر كافي ــة،
وغـــر قابلـــة لالســـتمرار ،وتقتـــر عـــى النطـــاق الجغـــرايف بـــن
اهتاممـــات أخـــرى تُع َنـــى بهـــا الصناعـــة .وال نـــزال بحاجـــة إىل
الحلـــول التـــي ميكنهـــا أن تُ ِـــ ُّد جميـــع الحكومـــات بخيـــارات
ملعالجـــة حواجـــز الوصـــول إىل التقنيـــات الصحيـــة .ونعتقـــد أن
لتج ُّم ــع ب ــراءات اخ ــراع األدوي ــة دو ٌر ه ــا ٌّم يف ذل ــك .لك ــن بالنظ ــر
إىل القي ــود املذك ــورة أع ــاه م ــن آلي ــات طوعي ــة ،ال نواف ــق ع ــى
حـــل مشـــكلة األســـعار التـــي ال ميكـــن تحملهـــا هـــو
أن يكـــون ُّ
توســـيع تج ُّمـــع بـــراءات اخـــراع األدويـــة لجميـــع األمـــراض.

ون ــويص ب ــرورة إعف ــاء األدوي ــة املس ــجلة يف القوائ ــم الوطني ــة،
أو يف قامئ ــة من ــوذج منظم ــة الصح ــة العاملي ــة لألدوي ــة األساس ــية
مـــن حاميـــة حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة .وهـــذا مـــن شـــأنه
امتثـــال البلـــدان اللتـــزام قانـــوين باتخـــاذ التدابـــر الراميـــة إىل
الوقايـــة مـــن األمـــراض ،وعالجهـــا والســـيطرة عليهـــا ،وضـــان
توافـــر األدويـــة األساســـية ،وإمكانيـــة قبولهـــا ،وجودتهـــا كالتـــزام
أس ــايس بالح ــق يف الصح ــة؛ ومب ــا يتواف ــق م ــع اتفاقيـــة الرتب ــس.
لقـــد أرشنـــا مـــرا ًرا وتكـــرا ًرا يف عـــدة تعليقـــات إىل أنـــه ينبغـــي
ُ
االشـــراك مـــع قيـــادة منظمـــة
لألمـــن العـــام لألمـــم املتحـــدة
ـي تفس ــر رس ــمي ع ــن املادت ــن  27و30
التج ــارة العاملي ــة يف تق ـ ِّ
مـــن اتفاقيـــة الرتبـــس؛ مـــن أجـــل الســـاح لألعضـــاء باســـتبعاد
األدويـــة األساســـية مـــن بـــراءات االخـــراع .ومـــا شـــ َّجعنا عـــى
ذلـــك يف البدايـــة هـــو التوصيـــة الـــواردة يف التقريـــر بفعاليـــ ِة
تب ِّنـــي أعضـــاء منظمـــة التجـــارة العامليـــة للرتخيـــص اإلجبـــاري
التلقـــايئ لألدويـــة األساســـية .ومـــع ذلـــك ،فـــإن أكـــر مـــا يثـــر
اهتاممنـــا حاليًّـــا هـــو أن هـــذه التوصيـــة بفعاليـــة الرتخيـــص
وســـعة التفاقيـــة الرتبـــس يف اإلجبـــاري التلقـــايئ قـــد ُح ِذ فـــت يف اللحظـــة األخـــرة؛ لعـــدم
راب ًعـــا :يجـــب إيقـــاف التدابـــر ا مل ُ َّ
وعكســـها وحظ ُرهـــا .يُ ِقـــ ُّر التقريـــر تواف ــق اآلراء ( .يُر َج ــى االط ــاع ع ــى التعليق ــات يف وق ــت الح ــق
اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة،
ُ
بالقي ــود املتواصل ــة ملج ــال السياس ــة العام ــة ع ــى عم ــل الحكوم ــة؛ بشـــأن هـــذه النقطـــة).
ُوس ــعة التفاقي ــة الرتب ــس يف اتفاقي ــات التج ــارة
بس ــبب التداب ــر ا مل َّ
تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة
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رشا بتوفـــر
وبينـــا يفـــرض
ُّ
الحـــق يف الصحـــة التزا ًمـــا مبـــا ً
الحصـــول عـــى األدويـــة األساســـية ،هنـــاك مســـؤولية الوعـــي
التدريجـــي بالحصـــول عـــى جميـــع التقنيـــات الصحيـــة ،مـــع
تطبي ــق جمي ــع البل ــدان بص ــورة فوريــ ٍة وفعالــ ٍة ألوج ــه املرون ــة
ـول محاف ــل
يف تطبي ــق اتفاقي ــة الرتب ــس .وكذل ــك ،ن ــويص ب ــأن تت ـ َّ
األم ــم املتح ــدة ذات الصل ــة ،ومنظم ــة التج ــارة العاملي ــة دراســ َة
مس ــألة الكيفي ــة الت ــي ميك ــن به ــا إزال ــة قي ــود امللكي ــة الفكري ــة
مـــن جميـــع التقنيـــات الصحيـــة ،مـــع حاميـــة حقـــوق املخرتعـــن
عـــى نحـــو قابـــل للتربيـــر.
ألقـــل البلـــدان منـــ ًّوا .نـــويص
ِّ
سادســـا :يجـــب متديـــد التنـــازل
ً
ألقـــل البلـــدان منـــ ًّوا حتـــى الفـــرة
ِّ
بتمديـــد الفـــرات االنتقاليـــة
مـــن  2021إىل 2033؛ بحيـــث يبقـــى التنـــازل ســـاري املفعـــول
األقـــل تقد ًمـــا.
ِّ
إىل أن تخـــرج الدولـــة املعنيـــة مـــن فئـــة الـــدول
ون ــويص جمي ــع البل ــدان األق ـ ِّـل منــ ًّوا مبراجع ــة األنظم ــة الوطني ــة
واإلقليمي ــة للملكي ــة الفكري ــة ف ــو ًرا؛ لض ــان االس ــتفادة الكامل ــة
مـــن هـــذه الفـــرات االنتقاليـــة.
ويف رأين ــا ،ينبغ ــي أن يك ــون العدي ــد م ــن ه ــذه الحل ــول متا ًح ــا،
ـوص به ــا يف التقري ــر الرئي ــي.
باإلضاف ــة إىل تل ــك الحل ــول ا مل ُـ َ
وأخـــ ًرا ،يجـــب دعـــم اإلجـــراءات والدعـــاوى القانونيـــة التـــي
ي َّت ِخذهـــا املجتمـــع املـــدين؛ لضـــان االهتـــام بأوجـــه املرونـــة
يف تطبيـــق اتفاقيـــة الرتبـــس ،واملحافظـــة عليهـــا ،وإدماجهـــا يف
النظـــم القانونيـــة الوطنيـــة واإلقليميـــة .إن الفشـــل يف االعـــراف
مبجموعـــة اإلجـــراءات القانونيـــة ،ودعـــم تلـــك اإلجـــراءات
الناجحـــة والحاســـمة الـــذي تبذلـــه منظـــات املجتمـــع املـــدين يف
جمي ــع البل ــدان؛ لتُن ِّف ــذ فعليًّ ــا أوج ــه املرون ــة يف تطبي ــق اتفاقي ــة
الرتبـــس ،وتُطبِّـــق قانـــون املنافســـة ،وتعـــرض عـــى بـــراءات
االخـــراع بشـــتى الطـــرق  -ليـــس إال دليـــاً عـــى وجـــود فجـــو ٍة
كبـــر ٍة يف الـــرد والتوصيـــات الـــواردة يف التقريـــر .وت ُنفَّـــذ هـــذه
اإلجـــراءات اآلن يف مواجهـــة قيـــود املـــوارد البرشيـــة واملاليـــة
الضخمـــة ،وتضـــاؤل التمويـــل الـــدويل .ووفقًـــا لذلـــك ،ندعـــو
وكاالت األمـــم املتحـــدة ،وغريهـــا مـــن وكاالت املعونـــة الدوليـــة،
والجه ــات املانح ــة إىل توف ــر التموي ــل ال ــازم .وق ــد يتضم ــن ذل ــك
إنش ــاء صن ــدوق خ ــاص لدع ــم اإلج ــراءات والدع ــاوى القانوني ــة،
التـــي يتَّ ِخذهـــا املجتمـــع املـــدين ،ومنهـــا تســـجيل إجـــراءات
االعـــراض عـــى بـــراءات االخـــراع بشـــتى الطـــرق.

الجديـــدة لعـــاج مقاومـــة مضـــادات امليكروبـــات .يف
َ
حـــال
هـــذا الصـــدد ،فـــإن أســـعار األدويـــة الجديـــدة
وجودهـــا ،وكذلـــك تأخـــر تســـجيلها يف البلـــدان الناميـــة
ٍ
عقبـــات أمـــام عـــاج
وأقـــل البلـــدان منـــ ًّوا ،تضـــع أيضً ـــا
ِّ
مقاومـــة مضـــادات امليكروبـــات يف بيئـــة قليلـــة املـــوارد.
ـــل الجديـــدة -مثـــل بيداكويلـــن
الس ِّ
ونالحـــظ أن أدويـــة ُّ
يظـــل تســـعريها وتوافرهـــا تحد يًـــا كبـــ ًرا
ُّ
وديالمانيـــد-
يف البلـــدان التـــي يرتفـــع فيهـــا معـــدل اإلصابـــة مبـــرض
الس ـ ِّـل  .وبع ــد م ــرور عام ــن م ــن توف ــر هذي ــن العقاري ــن
ُّ
يف الســـوق ،تُقـــ ِّد ر منظمـــة “أطبـــاء بـــا حـــدود” أن
أقـــل مـــن  2٪مـــن أولئـــك الذيـــن يحتاجـــون إىل هذيـــن
َّ
العقاريـــن ميكنهـــم الحصـــول عليهـــا ،بينـــا ال يـــزال مـــا
يُســـ َّمى بتســـعري الوصـــول بعيـــ ًد ا عـــن متنـــاول معظـــم
الحكومـــات واملـــرىض ( يُقـــ ِّد م ِم ْرفَـــق األدويـــة العاملـــي
الديالمانيـــد بـــ  1700دوالر أمريـــي ،والبيداكويلـــن بـــ
 3000دوالر أمريـــي يف البلـــدان ذات الدخـــل املتوســـط).
ل ــذا ،وج ــب لف ــت االنتب ــاه بص ــورة خاصــ ٍة إىل ه ــذا البُ ْع ــد
مـــن مقاومـــة مضـــادات امليكروبـــات .وندعـــو جميـــع
الحكومـــات إىل اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة؛
لضـــان توافـــر العالجـــات ،وقـــدرة املـــرىض عـــى تحمـــل
التكاليـــف الحاليـــة للعـــاج الـــذي يحتاجـــون إليـــه.
•عـــدم اإلشـــارة بوضـــوح إىل اال ِّد عـــاءات ا مل ُو َّجهـــة نحـــو
صناع ــة األدوي ــة ،والت ــي ُعرِضَ ــت يف بع ــض األحي ــان بطريق ــة
“واقعيـــة” ،أو عـــى أنهـــا رأي اللجنـــة رفيعـــة املســـتوى.
ويش ــمل ه ــذا االدع ــاءات الت ــي تق ــول إن ب ــراءات االخ ــراع
تُ ـــ ِّول البحـــث والتطويـــر يف مجـــال األدويـــة ،أو إن النظـــام
قـــد اســـتلم األدويـــة التـــي يحتـــاج إليهـــا النـــاس .وقـــد
نصحنـــا عـــدة مـــرات بإضفـــاء مزيـــد مـــن التوضيـــح عـــى
مثـــل هـــذه اللغـــة.

ُعـــر عـــن أســـفنا -تحديـــ ًد ا -بشـــأن تقريـــر اللجنـــة،
ومـــا زلنـــا ن ِّ
التـــي مل تتمكـــن مـــن توثيـــق أو التعـــرف عـــى الكثـــر مـــن
األدل ــة الت ــي عرضته ــا لن ــا ،بش ــأن ش ــهادات امل ــرىض يف جلس ــات
االســـتامع يف لنـــدن وجوهانســـرج .ونعتقـــد أن هـــذه الشـــهادات
هـــي جوهـــر إجـــراءات اللجنـــة رفيعـــة املســـتوى .إن النضـــال
الـــدؤوب النابـــع مـــن املـــرىض واملجتمعـــات يطالـــب باالســـتفادة
الكاملـــة مـــن الفرصـــة التـــي ق َّد متهـــا اللجنـــة رفيعـــة املســـتوى،
والفائـــدة التـــي أوجدتهـــا بـــن املعنيـــن بالبحـــث والتطويـــر
ـــي قُ ُد ًمـــا يف القضايـــا
وع ــاو ًة ع ــى ذل ــك ،نش ــعر باألس ــف لغي ــاب ع ــدد م ــن القضاي ــا والحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة؛ لل ُم ِ ِّ
الهامـــة ،أو تحريفهـــا ،أو تناولهـــا عـــى نحـــو غـــر ٍ
كاف بـــن التـــي تتجـــاوز مـــا ا تُّ ِفـــق عليـــه باإلجـــاع وتوا فُـــق اآلراء.
املشـــكالت الـــواردة يف التقاريـــر؛ ونُـــورِد منهـــا هنـــا مـــا يـــي:
ونعتقـــد أن توصياتنـــا الـــواردة أعـــاه حاســـم ٌة ؛ لضـــان حصـــول
•التأكيـــد عـــى “عـــدم توفـــر التأمـــن الصحـــي” كســـبب جميـــع البـــر يف جميـــع أنحـــاء العـــامل عـــى فرصـــة الحصـــول
لعـــدم الوصـــول إىل األدويـــة .يحـــدث هـــذا عـــى الرغـــم عـــى التقنيـــات الصحيـــة ،التـــي يحتاجـــون إليهـــا ،وتوفريهـــا
مـــا تتض َّمنـــه اللغـــة مـــن تفســـرات عديـــدة ،فَ ْحواهـــا أن بأســـعار معقولـــة؛ مـــع التأكـــد مـــن عـــدم تخلُّـــف أي فـــرد عـــن
أي فـــرد بســـبب
التغطيـــة التأمينيـــة تـــؤدي إىل الحصـــول عـــى األدويـــة .الحصـــول عـــى تلـــك التقنيـــات ،وعـــدم وفـــاة ِّ
وهـــذا ليـــس صحي ًحـــا؛ ألن التأمـــن ال يَ ِقـــي النـــاس مـــن عجـــزه عـــن تحمـــل ســـعر الـــدواء.
ارتفـــاع تكلفـــة األدويـــة ،وال يضمـــن حصـــول املـــرىض عـــى
األدويـــة التـــي يحتاجـــون إليهـــا ،ولـــو يف البلـــدان ذات أندرو ويتي
الدخـــل املرتفـــع .وهنـــاك براهـــن دامغـــة عـــى أن لجـــوء
التأمـــن العـــام واالجتامعـــي والخـــاص إىل تقنـــن توفـــر يُ َع ـ ُّد تحس ــن ف ــرص امل ــرىض واملواطن ــن يف الحص ــول ع ــى األدوي ــة
األدويـــة باهظـــة الثمـــن يحـــدث بإتاحـــة وصفـــة طبيـــة يف جمي ــع أنح ــاء الع ــامل أحــ َد أك ــر التحدي ــات الت ــي نواجهه ــا يف
لع ــاج ف ــروس الته ــاب الكب ــد الوب ــايئ “يس” فق ــط للم ــرىض عرصنـــا .وهـــي مســـألة ذات أهميـــة كبـــرة يل .وأشـــعر بالفخـــر
املصابـــن بأحـــد أنـــواع التلـــف الكبـــدي ،عـــى ســـبيل املثـــال .ب ــأن رشك ــة جالكس ــو س ــميث كالي ــن متكَّن ــت م ــن الوص ــول ع ــى
ـتقل إىل م ــؤرش األدوي ــة يف كل مناس ــبة م ــن املناس ــبات
نح ــو مس ـ ٍّ
•عـــدم معالجـــة قضايـــا الوصـــول إىل التقنيـــات الصحيـــة ،األرب ــع الت ــي ش ــهدتها.
مـــن حيـــث مـــدى تعلـــق هـــذه القضايـــا باألدويـــة
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وال خـــاف يف الحاجـــة إىل تحســـن ابتـــكار تقنيـــ ٍة للرعايـــة
الصحيـــة ،والحصـــول عـــى هـــذه التقنيـــة .ويعلـــم الجميـــع أن
أمامن ــا أم ــو ًرا كث ــرة يتحتَّ ــم علين ــا فعله ــا ،خاصــ ًة عندم ــا نفق ــد
أناســـا كثرييـــن نتيجـــة القصـــور يف تلـــك املســـائل الصحيـــة.
ً
ومـــع ذلـــك ،أ َّد ى التقـــدم يف التقنيـــات الطبيـــة ،والـــراكات،
والتحالفـــات الجديـــدة إىل زيـــادة كبـــرة يف متوســـط ال ُع ْمـــر
ا مل ُتوقَّ ــع ،وانخف ـ ٍ
ـاض ح ــا ٍّد يف مع ــدل وفي ــات األطف ــال يف العق ــود
األخ ــرة .وق ــد كان ــت الس ــنوات املاضي ــة -م ــا ب ــن  10-15س ــنة-
ٍ
َّـــت مجموعـــ ٌة
ســـنوات متتـــاز بالتقـــدم غـــر املســـبوق .وقـــد تَلَق ْ
متنوعـــ ٌة مـــن النـــاذج واآلليـــات الجديـــدة ،التـــي تهـــدف إىل
تطوي ــر وتوف ــر األدوي ــة واللقاح ــات ،وتقني ــات الرعاي ــة الصحي ــة
األخـــرى -مثـــل :مراكـــز الرعايـــة الطبيـــة البديلـــة ،ووحـــدات
العـــرض البالزميـــة ،وتج ُّمـــع بـــراءات اخـــراع األدويـــة ،والتســـعري
ا مل ُت ــد ِّرج؛ وتحالف ــات مث ــل التحال ــف ب ــن رشكات صناع ــة األدوي ــة
واملســـتحرضات الصيدالنيـــة لعـــاج األمـــراض املداريـــة املهملـــة-
نتائـــج باهـــر ًة ورسيعـــ ًة للغايـــة بشـــأن مجموعـــة األدويـــة
َ
واللقاحـــات املتاحـــة ،وعـــدد القادريـــن عـــى الوصـــول إليهـــا.

مـــا الـــذي ســـيتناوله َوضْ ـــ ُع مدونـــة مبـــادئ علـــوم الطـــب
الحيـــوي يف البحـــث والتطويـــر؟ ومـــا حقـــوق بـــراءات االخـــراع
التـــي يأخذهـــا البحـــث والتطويـــر ،الـــذي تُ ِّولـــه الجهـــات
الحكومي ــة بع ــن االعتب ــار؟ تحت ــاج ه ــذه املوضوع ــات إىل املزي ــد
الوقـــت  ،وال القـــدر َة عـــى
مـــن االستكشـــاف .وال ميلـــك الفريـــق
َ
التحقـــق مـــن صحـــة األدلـــة املقدمـــة إليـــه يف هـــذه املجـــاالت.
ٌ
مشـــكوك فيهـــا
ويف التقريـــر افرتاضـــان ضمنيـــان مغلوطـــان ،أو
محـــوري
االفرتاضـــن
أقـــل تقديـــر .ووجـــود هذيـــن
للغايـــة عـــى ِّ
ٌّ
لبعـــض الـــرد والتوصيـــات:
أوالً ،أن قيمـــة االبتـــكار (ســـواء كانـــت رسيريـــة أو ماليـــة)
واضح ــة يف ف ــرة االكتش ــاف وتس ــجيل ب ــراءات االخ ــراع .وه ــذه
القيمـــة نـــادرة الحـــدوث تقريبًـــا.

ثانيًـــا ،أن الحكومـــات الوطنيـــة ســـتلتزم ،بـــل ســـتتمكَّن مـــن
جمـــع أمـــوال كثـــرة جـــ ًّد ا ،مطلوبـــ ٍة لل َحـــثِّ عـــى االبتـــكار يف
املســـتقبل .ويحـــدث هـــذا تحديـــ ًد ا يف ســـياق أعـــراف البحـــث
فـــر ســـبب اســـتمرار مناقشـــة هـــذه
والتقليـــد ،وهـــو مـــا قـــد يُ ِّ
الفكـــرة بصـــورة رائعـــة يف املحافـــل الدوليـــة.
وقـــد أدت ال ُّن ُهـــج والـــراكات الجديـــدة إىل ابتـــكار حلـــول وهـــذان االفرتاضـــان مهـــان؛ إذ إنهـــا يُســـتَ ْخ َد َمان للتأكـــد مـــن
ُمص َّمم ــة حس ــب الطل ــب ،ونش ــأت ه ــذه الحل ــول وف ــق اإلج ــاع توفُّـــر نُ ُهـــج بديلـــة للنظـــام الحـــايل ،بينـــا يف الواقـــع مل يُثبِتـــا
قوت َّهـــا ،أو قابليـــة تحقيقهـــا عـــى نطـــاق واســـع.
وتوا فُـــق اآلراء بشـــأن تحديـــات وظـــروف معينـــة.
وغال ًبـــا مـــا تتعـــرض اإلنجـــازات الهائلـــة للنظـــام الحـــايل
لالبتـــكار يف الرعايـــة الصحيـــة إىل التجاهـــل باعتبارهـــا أمـــ ًرا
مفروغًـــا منـــه .وباملثـــل ،عـــى الرغـــم مـــن املســـاهمة الكبـــرة
التـــي يقدمهـــا العديـــد مـــن أصحـــاب املصلحـــة املختلفـــن (وال
ســـيام املؤسســـات األكادمييـــة ،ومؤسســـات التمويـــل العامـــة
والخرييـــة)؛ غالبًـــا مـــا ننـــى أن جميـــع التقنيـــات الطبيـــة
بـــاش ًة -أو مبســـاهم ٍة كبـــر ٍة  -مـــن
يف العـــامل تقريبًـــا تـــأيت ُم َ
الصناعـــات الصيدالنيـــة القامئـــة عـــى البحـــوث ،والتقنيـــات
الحيويـــة ،وصناعـــة التقنيـــات الطبيـــة .وقـــد حثَّـــت ا مل ُحفِّـــزات
التـــي تدعمهـــا امللكيـــة الفكريـــة عـــى هـــذه املســـاهامت إىل
َحـــ ٍّد كبـــرٍ .وتعمـــل ال ُّن ُهـــج والـــراكات املشـــار إليهـــا أعـــاه
فقـــط داخـــل نظـــام امللكيـــة الفكريـــة ،ومعـــه.

وأخـــ ًرا ،يشـــر التقريـــر بصـــورة متكـــررة إىل مجموعـــة مـــن
العوامـــل التـــي تؤثـــر يف الحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة،
ال ســـيام يف أجـــزاء كثـــرة مـــن العـــامل؛ حيـــث هنـــاك إمكانيـــة
محـــدودة للحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة ،ولـــو يف حالـــة
أي بـــراءات اخـــراع ،وتوفُّـــر األســـعار عـــى جميـــع
عـــدم وجـــود ِّ
املســـتويات .ولكـــن نظـــ ًرا للواليـــة املحـــدودة والقصـــرة زمنيًّـــا،
لـــن يتســـ َّنى تحليـــل هـــذه العوامـــل األخـــرى ب ُع ْمـــق ،ولـــن
تتوفـــر آليـــة أو عمليـــة واضحـــة قـــد ميكـــن معالجتهـــا .وتتطلـــب
معالجـــة الحصـــول العاملـــي عـــى األدويـــة ا تِّبـــا َع نُ ُهـــج شـــاملة
لتقييـــم جميـــع العوامـــل التـــي تُ ِعيـــق هـــذا الحصـــول ،وت ُ ِعيـــق
ٌ
حلـــول
إظهـــار األهميـــة النســـبية لتلـــك العوامـــل التـــي يليهـــا
عمليـــ ٌة و ُمص َّممـــ ٌة لتحديـــد صالحيـــة اإلجـــراءات مـــن عدمهـــا.

وقـــد اقتـــر نشـــاط الفريـــق عـــى النطـــاق الضَّ ِّيـــق ا مل ُ َو َّجـــه إىل قضايــا مثار اهتامم
امللكي ــة الفكري ــة ،وع ــى الف ــرة الزمني ــة القص ــرة ا مل ُكلَّ ــف فيه ــا
بالعم ــل .وبن ــا ًء علي ــه ،يتســ َّنى ألعض ــاء الفري ــق االجت ــا ُع س ــو يًّا الرتخيــص اإلجباري
أُد رِك أن الرتاخيـــص االلزاميـــة ميكـــن تطبيقهـــا مـــن الناحيـــة
للعم ــل بض ــع م ــرات فق ــط.
القانونيـــة ،وأن هنـــاك حاجـــ ًة إىل تطبيـــق عمليـــات مقبولـــة
وق ــد أظه ــر زم ــايئ م ــن أعض ــاء الفري ــق ،وم ــن األمان ــة العام ــة وفعالـــة بشـــأن الرتخيـــص اإلجبـــاري .وأعتقـــد أيضً ـــا أنـــه ال
االلت ــزا َم  ،وحســ َن الني ــة ،واالجته ــا َد  ،واالح ــرا َم الش ــدي َد  ،والخ ــر َة ينبغ ــي للعامل ــن يف صناع ــة األدوي ــة واملس ــتحرضات الصيدالني ــة،
طـــوال فـــرة العمـــل؛ وقدمـــوا بعـــض التعليقـــات والتوصيـــات وغريهـــم مـــن أصحـــاب املصلحـــة ،ا مل ُبا لَغـــ ُة يف َر ِّد فعلهـــم تجـــاه
ال َب َّنـــاءة .وبينـــا اســـتغرق الفريـــق وقتًـــا كثـــ ًرا يف موضوعـــات كل ترخيـــص إجبـــاري ،والتعامـــل مـــع األمـــر بسالســـة باعتبـــاره
شـــائعة ،مثـــل اتفاقيـــة الرتبـــس بصـــورة حتميـــة ،قـــ َّد م التقريـــر ،م ــن األم ــور الت ــي يُفضَّ ــل ع ــدم التط ــرق إليه ــا .كذل ــك ،ينبغ ــي
كل عـــى
التعامـــل مـــع قضايـــا الرتاخيـــص اإلجبـــاريٍّ ،
ُ
بـــل شـــ َّجع عـــى خـــوض بعـــض مجـــاالت االهتـــام الجديـــدة .لهـــؤالء
و يَجــ ُد ر بن ــا ذكــ ُر مس ــؤولية الحكوم ــات ع ــن التوفي ــق بش ــفافية ِحـــ َد ٍة  ،بعـــد إجـــراء تحليـــل دقيـــق للوقائـــع.
بـــن الخيـــارات السياســـية؛ ألنهـــا تؤثـــر يف الحصـــول عـــى
التقنيـــات الصحيـــة ،ودور أربـــاب العمـــل يف القطـــاع الخـــاص يف مل يتمكـــن الفريـــق مـــن االتفـــاق عـــى مزيـــد مـــن التطـــورات
املســـاعدة عـــى حاميـــة صحـــة موظفيهـــم ،ونطـــاق استكشـــاف التـــي تتعلـــق بهـــذا املجـــال الزاخـــر بالسياســـات املعقـــدة .وقـــد
ِّ
فـــك الرابـــط بـــن نُ ُهـــج مجـــاالت محـــددة مـــن فشـــل الســـوق ،أوضـــح الرئيســـان املشـــاركان هـــذا الخـــاف يف التقريـــر النهـــايئ
َ
ألي عنـــر مـــن عنـــارص
مثـــل مقاومـــة مضـــادات امليكروبـــات.
عـــى أتَـــ ِّم وجـــه .وأخـــى أن يكـــون ِّ
ـب وخيمــ ٌة
التطبي ــق التلق ــايئ للرتاخي ــص االلزامي ــة لألدوي ــة عواق ـ ُ
ومـــن مســـاوئ التوصيـــات األخـــرى عـــد ُم وجـــود اختبـــارات غـــ ُر مقصـــود ٍة  .وقـــد تســـتغرق الرحلـــة التـــي تبـــدأ بصياغـــة
صارمـــة ،فتعتمـــد يف بعـــض األحيـــان عـــى التأكيـــد بـــدالً مـــن املفه ــوم ،وتنته ــي بتصني ــع ال ــدواء ف ــر ًة تص ــل إىل  25عا ًم ــا .ف ــإذا
االعتـــاد عـــى البيانـــات أو األدلـــة ،وبعضهـــا غامـــض ،وكذلـــك كان ــت هن ــاك حال ــة م ــن ع ــدم اليق ــن تج ــاه توفُّ ــر عوائ ــد م ــن
تفتق ــر إىل الوض ــوح بش ــأن كيفي ــة تقدميه ــا .ع ــى س ــبيل املث ــال ،منتجـــات ناجحـــة وذات قيمـــة مضافـــة يف نهايـــة تلـــك الفـــرة،
تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة
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أقـــل اســـتعدا ًد ا
فســـوف يكـــون املســـتثمرون والـــركات بذلـــك َّ
بصـــورة كبـــرة الســـتثامر مســـتويات كبـــرة مـــن التمويـــل الـــازم
لالكتشـــاف والبحـــث والتطويـــر يف أدويـــة جديـــدة؛ مـــا قـــد
يُ َعـــ ِّرض مجـــال ابتـــكار أدويـــة جديـــدة -ومـــن ثـــ َّم املـــرىض يف
جميـــع أنحـــاء العـــامل -للخطـــر.

وباملث ــل ،ف ــإن م ـ َّـا س ــاعد ع ــى تن ــاول املجموع ــة الفري ــدة م ــن
النمـــوذج
القضايـــا ،املتعلقـــة مبقاومـــة مضـــادات امليكروبـــات،
ُ
االقتصـــادي الجديـــ ُد الـــذي يَ ِ
فصـــل بـــن حجـــم مبيعـــات مضـــا ِّد
ُّ
الجراثيـــم الجديـــد واإليـــرادات التـــي تتلقَّاهـــا الرشكـــة.
ومـــن املحتمـــل أن يكـــون عـــدم الربـــط غـــر مناســـب أو مفيـــد
ملجـــاالت عالجيـــة عديـــدة .وهنـــاك حاجـــة إىل آليـــات مختلفـــة
لح ـ ِّـل مختل ــف املش ــكالت عن ــد ظهوره ــا .وال يُ َعــ ُّد نَ ْه ــج “حج ــم
واحـــد يناســـب الجميـــع” مثال ًّيـــا ،بـــل مـــن املحتمـــل أن يُشـــكِّل
هـــذا ال َّن ْهـــج رض ًرا البتـــكار أدويـــة جديـــدة.

ينبغـــي منـــح الرتاخيـــص االلزاميـــة؛ متشـــ ًيا مـــع أحـــكام اتفاقيـــة
الرتبـــس وإعـــان الدوحـــة .وينبغـــي أال يكـــون هنـــاك عنـــر
روتينـــي أو تلقـــايئ للسياســـة الصناعيـــة أو الصحيـــة يف بلـــد مـــا،
وينبغـــي أال ت ُط َّبـــق الرتاخيـــص االلزاميـــة عـــى وجـــه العمـــوم إذا
كان ــت هن ــاك بدائ ــل عالجي ــة جي ــدة ،متواف ــرة بأس ــعار معقول ــة.
أي وجـــه مـــن أوجـــه التكاليــف واألســعار ضمــن مظاهر اعتــاد الجهــات التنظيمية
وإذا لـــزم تطبيـــق الرتخيـــص اإلجبـــاري أو ِّ
املرونـــة يف تطبيـــق اتفاقيـــة الرتبـــس ،فإنـــه ينبغـــي التفـــاوض يشـــر التقريـــر إىل رضورة إعـــام ا مل ُنظِّمـــن الذيـــن يعتمـــدون
أي دواء مـــن هـــذه األدويـــة .ويقـــوم
ع ــى ه ــذا األم ــر.
األدويـــة بتكاليـــف تطويـــر ِّ
هـــذا النظـــام املســـتند إىل اعتـــاد الجهـــات التنظيميـــة عـــى
الوعـــي بـــأن الغالبيـــة العظمـــى الجـــودة والســـامة والفعاليـــة ،وحســـن التطويـــر والتجريـــب.
ومـــن األهميـــة مبـــكان أيضً ـــا
ُ
م ــن أدوي ــة قامئ ــة األدوي ــة األساس ــية ملنظم ــة الصح ــة العاملي ــة
مل ت َُســـ َّجل عـــى أنهـــا بـــراءات اخـــراع ،وبـــأن ثلـــث ســـكان وال ينبغـــي أن يكـــون تقييـــم التكاليـــف والســـعر جـــز ًء ا مـــن
العـــامل ليـــس يف متناولهـــم الحصـــول عـــى تلـــك األدويـــة .هـــذه العمليـــة .ويرجـــع ذلـــك -عـــى ســـبيل املثـــال ال الحـــر-
فبالنس ــبة لقامئ ــة ع ــام  ،2013كان هن ــاك  375دوا ًء يف القامئ ــة ،إىل االخت ــاف الجوه ــري ب ــن مه ــارات التقيي ــم .وكذل ــك ،تتســ َّبب
وح ــوايل  20دوا ًء (  )5-6٪فق ــط ُس ـ ِّجل ضم ــن ب ــراءات االخ ــراع .العمليـــات املنفصلـــة يف زيـــادة الشـــفافية يف اتخـــاذ القـــرار.
وبالنس ــبة لقامئ ــة ع ــام  ،2015كان هن ــاك  409دواء يف القامئ ــة،
وحـــوايل  34دوا ًء (  )8٪فقـــط ُســـ ِّجل ضمـــن بـــراءات االخـــراع .االســـتفادة مـــن أوجـــه املرونـــة يف تطبيـــق اتفاقيـــة الرتبـــس،
وع ــدد قلي ــل م ــن تل ــك األدوي ــة -إن مل يك ــن كله ــا -ق ــد حص ــل والقضايـــا األخـــرى املتعلقـــة بامللكيـــة الفكريـــة
األقـــل منـــ ًّوا ،أو يف العديـــد
ِّ
عـــى بـــراءة االخـــراع يف البلـــدان
م ــن البل ــدان الفق ــرة األخ ــرى .وع ــاو ًة ع ــى ذل ــك ،ف ــإن أق ـ َّـل يؤكـــد التقريـــر بشـــد ٍة عـــى أوجـــه املرونـــة يف تطبيـــق اتفاقيـــة
أي أدوي ــة الرتبـــس؛ إذ ال تســـمح اتفاقيـــة الرتبـــس بالتطبيـــق غـــر املحـــدود
البل ــدان منــ ًّوا غ ــر ُمطا لَب ــة بتقدي ــم ب ــراءات اخ ــراع ِّ
قب ــل ع ــام  .2033وه ــذا يعن ــي أن امللكي ــة الفكري ــة لي ــس له ــا للرتاخيـــص االلزاميـــة ،أو بالســـلطة التقديريـــة غـــر املحـــدودة؛
أهميـــة يف عـــدم التَّمكُّـــن مـــن الحصـــول عـــى هـــذه األدويـــة ،لتحديـــد مـــا هـــو مقبـــول ،ومـــا ليـــس مبقبـــول ضمـــن بـــراءات
ويف هـــذه البلـــدان .لـــذا ،لـــن تســـاعد األفـــكار التـــي تســـتند االخـــراع .وينبغـــي أن تنظـــر البلـــدان يف االســـتفادة مـــن هـــذا
بـــأي اإلطـــار حســـب الـــرورة ،ويجـــب عـــدم إلزامهـــا بذلـــك.
إىل امللكيـــة الفكريـــة -مثـــل فكـــرة الرتاخيـــص االلزاميـــة-
ِّ
ح ــال م ــن األح ــوال.
تحديــد معايــر منح براءة االخرتاع
ويتيـــح إطـــار اتفاقيـــة الرتبـــس للبلـــدان مجموعـــ ًة متنوعـــ ًة مـــن يج ــب أن تس ــتند ب ــراءات االخ ــراع إىل معاي ــر واضح ــة ،ومنطقي ــة،
الخي ــارات الت ــي ميك ــن اس ــتخدامها حس ــب الحاج ــة .وبن ــا ًء ع ــى و يَســ ُهل التنب ــؤ به ــا .ويق ــرح التقري ــر أن يك ــون لل ــدول األعض ــاء
ـب يف مصلح ــة الصح ــة
التفـــاوض الجامعـــي واالتفاقيـــات الطوعيـــة ،أعتقـــد أن معظـــم الح ـ َّـق يف تحدي ــد ه ــذه املعاي ــر ،مب ــا يَ ُص ـ ُّ
الحـــاالت ميكـــن حلُّهـــا برسعـــة إذا وضعتهـــا الدولـــة العضـــو يف العامـــة ،دون وصـــف كيفيـــة الحكـــم عليهـــا .وهـــذا مـــن شـــأنه
أي ســـبب إلجبـــار البلـــدان أو خلـــق التعقيـــدات ،وعـــدم قـــدرة جميـــع أصحـــاب املصلحـــة
الواقـــع ضمـــن أولوياتهـــا .وال أرى َّ
املعنيـــن عـــى التنبـــؤ بعمليـــة االبتـــكار.
مطالبتهـــا بتعديـــل اإلطـــار الحـــايل.

وتُ َنـــح بـــراءات االخـــراع يف اللحظـــة األوىل مـــن بـــدء عمليـــة
التطويـــر عندمـــا يكـــون تأثـــر االكتشـــاف غـــر واضـــح ،وعندمـــا
تتَّجِـــه معظـــم االكتشـــافات نحـــو الفشـــل .ولـــن يكـــون إلضافـــة
أي قيم ــة ،وس ــوف يتطل ــب
مزي ـ ٍـد م ــن التعقي ــد يف ه ــذا املي ــدان ُّ
ٍ
قـــدرات جديـــد ًة واســـع َة النطـــاق .وســـيكون مـــن املفيـــد
األمـــر
تحديــ ُد أكـــر الجوان ــب غ ــر املرغ ــوب فيه ــا ،والت ــي تتعل ــق بـــ
“متديـــد فـــرة صالحيـــة ورسيـــان بـــراءات االخـــراع” بوضـــوح؛
ب ــدالً م ــن التغي ــر الش ــامل لطريق ــة تس ــجيل ب ــراءات االخ ــراع.

عدم الربط
َذكُـــر التقريـــر أن “إيبـــوال وزيـــكا تذكـــ ٌر صـــار ٌخ بالحاجـــة إىل
ع ــدم الرب ــط” .ويف الواق ــع ،ال عالق ــة ب ــن ع ــدم توف ــر عالج ــات
لهـــذه األمـــراض ا مل ُتفشِّ ـــية ومنـــوذج امللكيـــة الفكريـــة الـــذي يف
الســـوق .و يُ َعـــ ُّد عـــدم االســـتعداد لعـــاج هـــذه األمـــراض ســـب ًبا
يف نش ــأة العدي ــد م ــن العوام ــل ،الت ــي م ــن بينه ــا -ع ــى س ــبيل
املثـــال ال الحـــر -أن منظمـــة الصحـــة العامليـــة -وغريهـــا مـــن
املنظـــات املعنيـــة بالصحـــة -مل تجعـــل هـــذه األمـــراض ضمـــن
أولوي ــات الصح ــة العاملي ــة ،ك ــا ورد يف التقري ــر .وال دلي ــل ع ــى
أن عـــدم الربـــط قـــد أحـــدث فرقًـــا يف االســـتعداد لعـــاج هـــذه االستنتاجات
النظـــام الحـــايل ليـــس مثال ًّيـــا ،ولكـــن يجـــب أن نكـــون َح ِذ رِيـــ َن
األمـــراض املتفشـــية.
بشـــأن كيفيـــة التَّو ُّجـــه نحـــو تحســـينه .وســـيكون مـــن الخطـــأ
تعطيـــل هـــذا النمـــوذج
ُ
وميك ــن لع ــدم الرب ــط أن يك ــون ل ــه دور ه ــا ٌّم يف ح ـ ِّـل مش ــكالت ومـــن عـــدم اإلحســـاس باملســـؤولية
ليحـــل
َّ
معينـــة .ففـــي بعـــض وحـــدات العـــرض البالزميـــة لألمـــراض االقتصـــادي جذر يًّـــا ،دون توفـــر بديـــل موثـــوق جاهـــز
املداريـــة املهملـــة ،ســـاعد عـــدم الربـــط عـــى خفـــض تكاليـــف محلَّـــه .و يُ َعـــ ُّد التقييـــم الســـليم لعواقـــب التغيـــر املقـــرح،
تطويـــر أدويـــة جديـــدة ،وجعـــل املنتجـــات بأســـعار معقولـــة إىل الســـلبية وغـــر املقصـــودة ،مـــن األمـــور الحاســـمة يف مجـــال
َحـــ ٍّد كبـــر ،وحصـــول املـــرىض عـــى منتجـــات جديـــدة يف أرسع السياس ــات املرتابط ــة للغاي ــة .وإال ،فإنن ــا نخاط ــر بتقوي ــض مث ــل
ه ــذه األن ــواع م ــن الرتابط ــات القامئ ــة حديثً ــا ،وفق ــدان الزخ ــم
وقـــت ممكـــن.
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يف مج ــال االبت ــكار .وع ــى ه ــذا النح ــو ،ق ــد ال تتم َّك ــن األجي ــال
املقبلـــة مـــن الوصـــول إىل مثـــل هـــذا االبتـــكار الحاســـم.

ماريــا س .فريري

تعزي ــز ف ــرص أفض ــل للحص ــول ع ــى تقني ــات الصح ــة العام ــة ،أو
قـــد تـــؤدي مه َّمتَهـــا بصـــورة عكســـية .وقـــد ينشـــأ هـــذا الوضـــع
ـص ع ــى رضورة تنفي ــذ
م ــن التوصي ــة رق ــم ( 2.6.1ب) ،الت ــي تَ ُن ـ ُّ
الحكومـــات للترشيعـــات الوطنيـــة؛ اســـتنا ًد ا إىل األحـــكام الـــواردة
يف إعـــان الدوحـــة؛ لتســـهيل إصـــدار تراخيـــص إجباريـــة؛ لتلبيـــة
االحتياجـــات املرشوعـــة للصحـــة العامـــة ،خاصـــ ًة مـــا يتعلـــق
باألدويـــة األساســـية .وال شَ َّ
ـــك يف أن الحكومـــات قـــادرة عـــى
االســـتفادة الكاملـــة واملقبولـــة والرشـــيدة مـــن أوجـــه املرونـــة
يف تطبيـــق اتفاقيـــة الرتبـــس ،خاصـــ ًة عندمـــا يكـــون الهـــدف
تلبيـــة احتياجـــات الصحـــة العامـــة للســـكان املعنيـــن .وعـــى
الرغ ــم م ــن ذل ــك ،ق ــد يك ُم ــن تأث ــر ه ــذه التوصي ــة ع ــى امل ــدى
الطوي ــل يف مطالب ــة ال ــركات ا مل ُص ِّنع ــة باالبتع ــاد ع ــن تطوي ــر أو
إنتـــاج التقنيـــات الصحيـــة ،التـــي تُعا لِـــج االحتياجـــات الصحيـــة
العام ــة ،وتوجي ــه م ــوارد البح ــث والتطوي ــر يف التقني ــات الصحي ــة
الت ــي -ع ــى الرغ ــم م ــن أهميته ــا لبع ــض الفئ ــات الفرعي ــة م ــن
الس ــكان الذي ــن أصابه ــم امل ــرض -ق ــد يك ــون له ــا بع ــض التأث ــر
أو الفائـــدة التـــي ت ُعـــود عـــى الصحـــة العامـــة عـــى نطـــاق
واســـع .لـــذا ،وجـــب عـــى الهيئـــة املســـتقلة -التـــي َذكَ َرت ْهـــا
التوصيـــة رقـــم ( 4.3.2أ) ،التـــي تشـــر إىل ضـــان توفـــر ابتـــكا ٍر
ـوي ومس ــتدامٍ يُل ِّب ــي احتياج ــات الصح ــة العام ــة -دراســ ُة ه ــذا
ق ـ ٍّ
ي.
عمـــ
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ا تَّفقـــت اللجنـــة رفيعـــة املســـتوى عـــى أن كل منـــط مـــن أمنـــاط
حيـــاة اإلنســـان ذو قيمـــة ،ومـــن واجبنـــا ومســـؤوليتنا ضـــا ُن
أن التقـــدم العلمـــي والتقنـــي يدعـــم هـــذا املبـــدأ األســـايس.
عـــى مـــدى األشـــهر املاضيـــة ،و َّجهـــت اللجنـــة رفيعـــة املســـتوى
اهتاممهـــا إىل دراســـة ومعالجـــة بعـــض املخـــاوف التـــي نشـــأت
بحـــق
مـــن التضـــارب بـــن السياســـات واملامرســـات ،املتعلقـــة
ِّ
اإلنســـان يف الصحـــة ،واإلبـــداع ،والحاميـــة ،وتوزيـــع التقنيـــات
الصحي ــة .وتُث ِب ــت غ ــزارة املعلوم ــات ا مل ُق َّد م ــة إىل اللجن ــة رفيع ــة
والحـــرص عـــى تـــداول هـــذه املعلومـــات وتناولهـــا
املســـتوى،
ُ
م ــن جدي ــد ،م ــدى الحاج ــة إىل اتخ ــاذ جمي ــع األط ــراف املعني ــة
ٍ
إجـــراءات متضافـــر ًة وهادفـــ ًة ؛ ومنهـــا الحكومـــات ،واألوســـاط
األكادمييـــة ،والـــركات الخاصـــة والخرييـــة ،واملجتمـــع املـــدين،
واملـــرىض .وقـــد أســـفرت فـــرة قصـــرة مـــن الوقـــت ،اســـتهدفت
تحقيـــق اختصـــاص اللجنـــة رفيعـــة املســـتوى وواليتهـــا الضَّ ِّيقـــة،
عـــن تقريـــ ٍر تنـــاول إمكانيـــة توفـــر منصـــة لطـــرح مزيـــد مـــن
املناقشـــات؛ عـــى الرغـــم مـــن أنـــه -عـــى أرض الواقـــع -ال
ميك ــن الخ ــوض بص ــورة كامل ــة يف األس ــباب املتع ــددة وراء ع ــدم
أمـــا التوصيـــة رقـــم ( 3.4ج) ،فتشـــر إىل إقامـــة دعـــوات
إمكانيـــة الحصـــول واســـع النطـــاق عـــى التقنيـــات الطبيـــة.
للتفـــاوض بشـــأن التقاليـــد ا مل ُلزِمـــة يف مجـــال البحـــث والتطويـــر،
ـــب اهتاممهـــا عـــى الصحـــة العامـــة ،واألمـــراض
ويعتم ــد الحص ــول ع ــى األدوي ــة والتقني ــات الصحي ــة ع ــى م ــدى والتـــي يَ ْن َص ُّ
توافرهـــا لالســـتخدام .و يُشـــ ِّد د التقريـــر عـــى رضورة االبتـــكار املداريـــة املهملـــة ،ومقاومـــة مضـــادات امليكروبـــات ،وعـــدم
أي عقاقـــر أو لقاحـــات ،أو الربـــط؛ لتعزيـــز الحصـــول عـــى صحـــة جيـــدة .وقـــد ناقشـــت
الطبـــي ،الـــذي لـــن تتوفـــر دونـــه ُّ
أي اللجنـــة رفيعـــة املســـتوى عـــدم الربـــط باعتبـــاره أداة محتملـــة
وســـائل تشـــخيص ،أو معـــدات للوقايـــة الشـــخصية ،أو ُّ
تقني ــات طبي ــة أخ ــرى جدي ــدة صالح ــة لالس ــتخدام .وم ــع ذل ــك ،هام ــة لالبت ــكار .وق ــد كان م ــن الواض ــح أن ه ــذه اآللي ــة ته ــدف
مل يســـتعرض التقريـــر منـــاذج ابتـــكار جديـــدة قابلـــة للتطبيـــق أو إىل تعزيـــز جهـــود تطويـــر العقاقـــر األخـــرى ،دون اســـتبدالها.
ـص بوض ــوح
مس ــتدامة م ــن الناحي ــة املالي ــة ،أو تتط ــرق إىل خ ــرات ومه ــارات وينعك ــس ه ــذا يف التوصي ــة رق ــم ( 3.4ج) ،الت ــي تَ ُن ـ ُّ
ـب كام ــل عـــى أن يُـــؤ ِّد ي عـــدم الربـــط إىل اســـتكامل اآلليـــات القامئـــة.
املجتم ــع امل ــدين يف جمي ــع أنح ــاء الع ــامل ،وتُعــ ِّززه وت َُص ـ ُّ
اهتاممه ــا علي ــه .ويج ــب ع ــى وج ــه التحدي ــد اتخ ــا ُذ اإلج ــراءات
الالزم ــة للعم ــل ع ــى أه ــداف قابل ــة للتحقي ــق العم ــي؛ البت ــكار ودون االبتـــكار ،لـــن تكـــون هنـــاك أدوات جديـــدة لتلبيـــة
األدويـــة ،مثـــل :ضـــان توافـــر الكفـــاءات العلميـــة والعاملـــن احتياجـــات الصحـــة العامـــة ،واألوبئـــة الجديـــدة ،ومقاومـــة
يف املجـــال الطبـــي ،وفهـــم ُمتع ِّمـــق مل ُســـ ِّببات املـــرض ،وتنفيـــذ مض ــادات امليكروب ــات .وهن ــاك ع ــدد قلي ــل م ــن عل ــوم التش ــخيص
تصاميـــم محـــاوالت ابتـــكار جديـــدة وبروتوكـــوالت ُمتَّفَـــق عليهـــا ذات قيمـــة بالفعـــل ،باإلضافـــة إىل اللقاحـــات واألدويـــة التـــي
مســـبقًا إلجـــراء تجـــارب رسيريـــة ،ومتاســـك املعايـــر التنظيميـــة ميكنهـــا التَّصـــ ِّد ي لهـــذه املخاطـــر واملـــوارد املحـــدودة؛ لدعـــم
املختلفـــة ملراجعـــة التقنيـــات الجديـــدة واعتامدهـــا ،وتعزيـــز البحـــوث يف مجـــال البيولوجيـــا ،الـــذي يُعـــ ِّزز إتاحـــة مثـــل
القـــدرة عـــى التصنيـــع والتخزيـــن اإلســـراتيجي والتســـليم هـــذه اللقاحـــات واألدويـــة .ولـــن يكـــون مـــن الحكمـــة تنفيـــ ُذ
هـــذه األنشـــطة أو السياســـات التـــي تزيـــد خنـــق االبتـــكار،
الفـــوري للمنتجـــات الطبيـــة.
وتعري ــض ع ــدد كب ــر م ــن الس ــكان للخط ــر؛ م ــا يتع ــارض م ــع
حـــى مـــن العوامـــل اإلضافيـــة املبـــادئ األساســـية التـــي اعتمدهـــا الفريـــق رفيـــع املســـتوى.
وقـــد َو َر َد يف التقريـــر عـــد ٌد ال يُ َ
التـــي تَ ُحـــ ُّد أيضً ـــا مـــن توفـــر األدويـــة والحصـــول عليهـــا ،منهـــا أمـــا نحـــن -املجتمـــع -فيجـــب علينـــا مواصلـــة الحـــوار بشـــأن
الرســـوم الجمركيـــة ،والرضائـــب ،واللوائـــح ،وحواجـــز الحاميـــة ،هـــذه االحتياجـــات ،وتحليلهـــا عـــى وجـــه الرسعـــة؛ للوصـــول إىل
التـــي تحـــ ُد ث خـــارج نطـــاق اختصـــاص اللجنـــة رفيعـــة حلـــول واقعيـــةَ ،م ْب ِن َّيـــة عـــى حقائـــق ،وتحديـــد الزخـــم الـــذي
املس ــتوى .وم ــع ذل ــك ،ف ــإن مث ــل ه ــذه األم ــور رضوري ــة لفه ــم قدم ــه الفري ــق رفي ــع املس ــتوى؛ للتأك ــد م ــن أن األدوي ــة متوف ــرة
س ــبب ع ــدم ق ــدرة امل ــرىض ع ــى الحص ــول ع ــى األدوي ــة الت ــي ومتاحـــة ألولئـــك الذيـــن هـــم يف حاجـــة إليهـــا.
يحتاجـــون إليهـــا ،ومنهـــا تلـــك األدويـــة التـــي يف قامئـــة األدويـــة
األساســـية؛ ألنهـــا قـــد محم َّيـــة أو غـــر محم َّيـــة بـــراءة اخـــراع .روث أوكيديجي
وكذل ــك ،ف ــإن ه ــذه األم ــور رضوري ــة لوض ــع توصي ــات للتغل ــب
عـــى هـــذه العقبـــات.
اجتمع ــت اللجن ــة رفيع ــة املس ــتوى التابع ــة لألم ــن الع ــام لألم ــم
املتحـــدة واملعنيـــة بالوصـــول إىل األدويـــة (“اللجنـــة”) ملعالجـــة
بعـــض التوصيـــات ُمقرتَحـــة يف هـــذه الوثيقـــة ،رغـــم أن هـــذه واحـــدة مـــن أكـــر القضايـــا العامليـــة املســـتعصية وا مل ُلزمـــة مـــن
التوصي ــات الت ــي ِصيغ ــت ب ُح ْس ــن ني ــة ق ــد تَنتُ ــج عنه ــا عواق ــب الناحيـــة األخالقيـــة يف عرصنـــا هـــذا؛ أال وهـــي نقـــص فـــرص
غ ــر مقص ــودة ،وغ ــر مرغ ــوب فيه ــا .وب ــدالً م ــن تحس ــن الوض ــع الوص ــول إىل األدوي ــة وغ ــر ذل ــك م ــن التقني ــات الصحي ــة .وتعت ــر
ٍ
تحـــد ذي أبعـــاد هائلـــة تؤثـــر عـــى البلـــدان
الراه ــن ،ف ــإن ه ــذه التوصي ــات ق ــد تَ ُحــ ُّد م ــن االبت ــكار .ونتيجــ ًة هـــذه القضيـــة
لذلـــك ،قـــد تتوقـــف االتجاهـــات اإليجابيـــة الهامـــة ،الراميـــة إىل الغنيـــة والفقـــرة واملتوســـطة الدخـــل ،بالرغـــم مـــن وقـــوع
تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة
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آثارهـــا بصـــورة غـــر متناســـبة عـــى البلـــدان الناميـــة والبلـــدان
األق ــل منــ ًوا .وق ــد ح ــددت اختصاص ــات “اللجن ــة” رصاحــ ًة ع ــدم
وجـــود ترابـــط فيـــا بـــن كلٍ مـــن ال ِتجـــارة وامللكيـــة الفكريـــة
وحقـــوق اإلنســـان بوصفـــه املنظـــور الـــذي مـــن خاللـــه تُـــد َرس
مش ــكلة نق ــص ف ــرص الوص ــول إىل األدوي ــة والتقني ــات الصحي ــة .1
تلقـــت اللجنـــة قـــدر هائـــل مـــن املســـاهامت التـــي أبـــرزت
درجـــة التعقيـــد بـــن هـــذه النظـــم وقـــادت اللجنـــة إىل مـــا
وصلـــت إليـــه مـــن االســـتنتاجات والتوصيـــات .ومـــع ذلـــك ،مل
تنعكـــس جوانـــب هامـــة مـــن مناقشـــات اللجنـــة الدســـمة -ومل
تنعكـــس الخطـــوات العمليـــة التـــي ينبغـــي عـــى الحكومـــات أن
تضعهـــا يف اعتبارهـــا لتحســـن فـــرص الوصـــول إىل األدويـــة  -يف
التوصيـــات الرســـمية للجنـــة.

مثـــل :مقاومـــة امليكروبـــات لألدويـــة ،وفشـــل هـــذه النـــاذج يف
تحفيـــز االبتـــكار ا مل ُو َّجـــه إىل األمـــراض ا مل ُه َملـــة .وقـــد نـــرتُ
العديـــد مـــن مخـــاوف الهيئـــة ،ولكنـــي أريـــد التأكيـــد عـــى
أربـــع أدوات عمليـــة ،ومبـــادرات تنظيميـــة ميكـــن للمؤسســـات
الحكوميـــة وغـــر الحكوميـــة ،والـــركات الخاصـــة اســـتخدا ُمها
للتَّصـــ ِّد ي لألمـــراض ا مل ُه َملـــة؛ مبـــا يتوافـــق مـــع حقـــوق اإلنســـان،
وامللكيـــة الفكريـــة ،واملعاهـــدات التجاريـــة:

تنســيق املعلومــات واالســتجابات الخاصة بالصحــة العامة
أعنـــي التعـــاون يف جمـــع ونـــر املعلومـــات الخاصـــة بتهديـــدات
الصحـــة العامـــة ،والتنســـيق يف وضـــع املبـــادرات؛ لتقليـــل
الفجـــوات وحـــاالت التكـــرار يف البحـــث والتطويـــر .فمثـــل هـــذه
الجهـــود املتضافـــرة كان ممك ًنـــا -عـــى ســـبيل املثـــال -أن تُقلِّـــل
انتشـــار فـــروس اإليبـــوال مؤخـــ ًرا يف غـــرب إفريقيـــا ،وأن تُخفِّـــف
وقـــد أظهـــرت الصلـــة املعقـــدة بـــن القوانـــن واملؤسســـات الخطـــر الراهـــن الـــذي ُيثِّلـــه فـــروس زيـــكا.
والـــركات التـــي تطـــور األدويـــة والتقنيـــات الصحيـــة وتقـــوم
ع ــى توزيعه ــا – أثــ ًرا طي ًب ــا .وع ــاوة ع ــى ذل ــك ،وضم ــن األم ــور التباينــات الســعرية لتعزيــز الوصــول إىل التقنيــات الصحية
ا مل ُتوقـــع حدوثهـــا يف الوقـــت الحـــارض ،ظهـــرت  -مـــن ناحيـــة أعنـــي خلـــق بيئـــة مؤسســـية وتنظيميـــة ،تُســـ ِّهل مامرســـات
 صـــورة مـــن عـــدم التكامـــل بـــن إنتـــاج األدويـــة وتســـعريها التســـعري الطوعيـــة لـــركات األدويـــة .وميكـــن للحكومـــاتوتوزيعه ــا م ــن خ ــال رشكات األدوي ــة وب ــن الرعاي ــة االجتامعي ــة الوطنيـــة -عـــى ســـبيل املثـــال -أن تُعـــ ِّد ل لوائحهـــا الخاصـــة
وحقـــوق اإلنســـان مـــن ناحيـــة أخـــرى .فعـــى ســـبيل املثـــال ،بالتس ــعري املرجع ــي ،واس ــتنفاذ حق ــوق ب ــراءات االخ ــراع؛ بط ــرق
خ ُِّص َص ــت م ــوارد قليل ــة جــ ًد ا لصال ــح اللقاح ــات واألدوي ــة الت ــي مـــن شـــأنها أن تُســـ ِّهل التســـعري التفاضـــي لألدويـــة األساســـية
تعالـــج األمـــراض املنتـــرة باملقـــام األول يف البلـــدان الناميـــة ،ب ــن ال ــدول ،وداخ ــل الدول ــة؛ ع ــى َحــ ٍّد س ــواء .وه ــذا التس ــعري
وملواجهـــة األســـعار الباهظـــة لألدويـــة التـــي طُـــ ِّو َرت ملعالجـــة يُ ِ
عطـــي األولويـــة لزيـــادة توفـــر األدويـــة لضحايـــا األمـــراض
ه ــذه األم ــراض .وبس ــبب ه ــذا الص ــورة م ــن ع ــدم التكام ــل إىل ا مل ُه َملـــة األكـــر فقـــ ًرا.
ح ــد م ــا ف ــإن متوس ــط العم ــر الصح ــي املتوق ــع يف البل ــدان ذات
الدخ ــل املنخف ــض أق ــل بكث ــر م ــا ه ــو علي ــه يف معظ ــم البل ــدان وباملثـــل ،ميكـــن أن تُقـــ ِّد م مؤسســـات أو هيئـــات غـــر حكوميـــة
الصناعيـــة .لكـــن املجتمـــع الـــدويل لديـــه القـــدرة العلميـــة مبالـــغ ماليـــة بســـيطة لتحفيـــز الـــركات العامـــة عـــى قبـــول
واملؤسس ــية والقانوني ــة ولدي ــه م ــن االلت ــزام األخالق ــي م ــا ميكن ــه عـــروض الـــركات الصانعـــة لرتاخيـــص ،دون رســـوم إلنتـــاج
مـــن تقليـــل هـــذه الحـــاالت التـــي تنـــم عـــن عـــدم التكامـــل .وتوزيـــع األدويـــة املســـجلة بـــراءة اخـــراع ،وا مل ُو َّجهـــة إىل
األقـــل تقد ًمـــا .ولتج ُّنـــب منـــع مبـــادرات
ِّ
صحيـــح أن الهـــدف الحـــايل لنظـــام امللكيـــة الفكريـــة يكمـــن يف االســـتخدام يف الـــدول
تحفيـــز ومكافـــأة االبتـــكار ولكـــن ليـــس هـــذا هدفـــه الوحيـــد؛ التس ــعري الطوعي ــة ،ال يج ــب أن تس ــتهدف دول ــة مرتفع ــة الدخ ــل
أي تباين ــات س ــعرية ،وم ــن ذل ــك التميي ــز الس ــعري ،لصال ــح دول
إذ أن قانـــون امللكيـــة الفكريـــة يعتـــر أيضً ـــا أداة مهمـــة لتعزيـــز
َّ
املصلحـــة العامـــة وتشـــجيع االســـتثامر يف االبتـــكار الـــذي يـــؤدي ُمتد نِّيـــة الدخـــل كنقطـــ ٍة لبـــدء مفاوضاتهـــا مـــع رشكات األدويـــة.
يف نهايـــة املطـــاف إىل انتشـــار التقنيـــات املجتمعيـــة الجديـــدة.
ومـــدى فعاليـــة نظـــام امللكيـــة الفكريـــة هـــو مـــا يحقـــق هـــذه َســـ ُّد الفجـــوات التـــي خلفتهـــا األســـواق واملؤسســـات  -منـــاذج
األهـــداف الخاصـــة بالرعايـــة االجتامعيـــة التـــي تعتمـــد عـــى ابتـــكار تُركِّـــز عـــى مبـــدأ الفصـــل
مزي ــج م ــن العوام ــل -الت ــي يتعل ــق بعضه ــا بالتصمي ــم والتطبي ــق أعنـــي تحديـــد املجـــاالت املناســـبة ،التـــي ميكـــن فيهـــا فصـــل
املناســـب لقوانـــن امللكيـــة الفكريـــة املتنوعـــة ،ويتعلـــق بعضهـــا تكلفـــة إنتـــاج التقنيـــات الصحيـــة أو “عزلهـــا” عـــن تكلفتهـــا
اآلخـــر بالبيئـــة التنظيميـــة واملؤسســـية التـــي تتواجـــد بهـــا عـــى املســـتهلكني .و يُ َعـــ ُّد الفصـــل -كمبـــدأ تنظيمـــي تكميـــي-
امللكيـــة الفكريـــة -والتـــي تختلـــف باختـــاف البلـــدان وفئـــات مـــن األمـــور الهامـــة بشـــكل خـــاص لالبتـــكار يف التقنيـــات
األم ــراض به ــا .إن حري ــة التجرب ــة م ــع املب ــادرات الت ــي تتكي ــف الصحيـــة الالزمـــة لألمـــراض املداريـــة ا مل ُه َملـــة ،واألمـــراض
م ــع قوان ــن امللكي ــة الفكري ــة للس ــياقات املحلي ــة يف ض ــوء ه ــذه النـــادرة ،وأمـــراض أخـــرى أســـوا قُها الخاصـــة ال متلـــك رأس مـــال
االختالف ــات أم ــر رضوري لتقلي ــص فج ــوات الوص ــول إىل األدوي ــة كاف ًيـــا ،أو غـــر موجـــودة .وميكـــن للحكومـــات أو املؤسســـات
خصصـــات ماليـــة شـــديدة الرتكيـــز
والتقنيـــات الصحيـــة .ومـــع أخـــذ هـــذه املالحظـــات العامـــة يف غـــر الحكوميـــة اســـتخدا ُم ُم َّ
االعتبـــار ،أقـــدم لكـــم أدنـــاه بعـــض الســـياقات والتفاصيـــل للمســـاعدة يف َســـ ِّد الفجـــوات املوجـــودة يف هـــذه األســـواق .قـــد
اإلضافيـــة التـــي تتصـــل باملالحظـــات العامـــة وتدعـــم التوصيـــات تشـــمل هـــذه املخصصـــات ا ملِ َنـــح والجوائـــز ا مل ُو َّجهـــة لتطويـــر
اللقاحـــات التـــي تســـتهدف أمراضً ـــا معينـــة ،والتزامـــات الســـوق
الـــواردة يف تقريـــر اللجنـــة:
املسبقةبشـــأن األمـــراض ا مل ُه َملـــة ،وا ملِ َنـــح الخاصـــة بدعـــم ُص ْنـــع
مضـــادات حيويـــة جديـــدة (جن ًبـــا إىل جنـــب مـــع فـــرض قيـــود
توصيــات لتعزيــز االبتــكار والحصول عــى التقنيــات الصحية
ناقشـــت الهيئـــة بالتفصيـــل حـــدود نظـــام امللكيـــة الفكريـــة؛ مناســـبة عـــى اســـتخدام هـــذه املضـــادات الحيويـــة لتقليـــل
ملواجهـــة التهديـــدات ا مل ُســـتج َّد ة عـــى الصحـــة العامـــة العامليـــة ،املقاومـــة) ،وحوافـــز رضيبيـــة.
 1انظر امللحق رقم ( ،)4اختصاصات اللجنة رفيعة املستوى التابعة لألمني العام لألمم املتحدة املعنية بالوصول عىل األدوية.
 2تحتوي التقارير املقدمة إىل اللجنة رفيعة املستوى عىل ثروة معلوماتية من األفكار والحلول املمكنة للتحدي املتمثل يف نقص الوصول إىل التقنيات الطبية .مع مراعاة رضورة فهرسة هذه التقارير
قيم للمبادرات الجديدة الواعدة؛ وقد تيرس بعض هذه األفكار املطروحة من عملية تشكيل رشاكات جديدة وتساعد عىل
ووضعها يف قاعدة بيانات متاحة للجمهور ومن شأنها أن تشكل مصد ًرا ً
نشأة نُ ًهج جديدة يف مختلف جوانب التحدي العاملي املتمثل يف نقص القدرة عىل االبتكار وإمكانية الوصول إىل األدوية.
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التســـليم بـــأن لـــكل دولـــة واجبًـــا يتمثَّـــل يف الوفـــاء بالتزاماتهـــا
اإلحــال التنظيمــي املفروض عىل األنظمة الوطنيــة للملكية الفكرية
أعنـــي عمليـــات اإلحـــال التنظيميـــة التـــي قـــد تفرضهـــا يف اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة ،ويف
الحكوم ــات ع ــى نظ ــام امللكي ــة الفكري ــة؛ لتحفي ــز ال ــركات ع ــى القانـــون الـــدويل لحقـــوق اإلنســـان .4
توجي ــه امل ــوارد إىل األم ــراض يف ال ــدول النامي ــة .وق ــد اســتُ ِ
خد مت
عمليـــات اإلحـــال هـــذه ســـابقًا يف مجـــاالت سياســـات أخـــرى ،وقـــد أكـــدت هيئـــات سياســـية ،وهيئـــات خـــراء تابعـــة لألمـــم
عـــى ســـبيل املثـــال :تقليـــل التلـــوث ،وزيـــادة كفـــاءة وقـــود املتح ــدة م ــرا ًرا ع ــى أن ال ــدول ميكنه ــا الوف ــاء به ــذه االلتزام ــات
الســـيارات .وبالنســـبة للتقنيـــات الصحيـــة ،ميكـــن للحكومـــات املزدوجـــة ،عـــن طريـــق حاميـــة امللكيـــة الفكريـــة؛ مـــن أجـــل
النظـــ ُر يف مرشــ َح ْ ِي أساســـ َّي ْ ِي  :أوالً ،رضائ ــب بيغوفي ــان املفروضـــة تحقيـــق أهـــداف الحقـــوق االجتامعيـــة واإلنســـانية الشـــاملة .5
ع ــى رشكات األدوي ــة ،بالتناس ــب م ــع الدرج ــة الت ــي تس ــاهم به ــا
هـــذه الرضائـــب يف أوجـــه التبايـــن املشـــار إليهـــا أعـــاه .وهـــذه وت ُ َعـــ ُّد آليـــات املرونـــة ا مل ُتض َّمنـــة يف اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة
الرضائـــب قـــد تدفـــع الـــركات إىل تطويـــر حافظـــات البحـــث لحق ــوق امللكي ــة الفكري ــة -مث ــل :األم ــور املس ــتثناة واملس ــتبعدة،
والتطويـــر ،التـــي تتوافـــق بشـــكل أكـــر مـــع حقـــوق اإلنســـان والقي ــود الخاص ــة باملوض ــوع ،والرتاخي ــص اإللزامي ــة ،والتفس ــرات
وأهـــداف الرعايـــة االجتامعيـــة .ثانيًـــا ،مطالبـــة جميـــع رشكات النصيـــة املتوافقـــة مـــع أهـــداف الرعايـــة االجتامعيـــة الشـــاملة
ـــي
األدويـــة بتحقيـــق درجـــة محـــددة عـــى “مـــؤرش املســـؤولية لالتفاقيـــة -أمـــ ًرا أساســـيًّا لتحقيـــق التوافـــق بـــن مجموعتَ ْ
االجتامعيـــة” يف إطـــار زمنـــي محـــدد .وهـــذا اإلطـــار ســـيكون االلتزام ــات الدولي ــة 6؛ غ ــر أن طريق ــة تنفي ــذ ه ــذه االلتزام ــات
ـي ملس ــاهامت ال ــركات يف قط ــاع املزدوجـــة بد قَّـــة لـــن تكـــون متطابقـــة يف جميـــع الـــدول
را بَ ْســطُه مقي ـ ٌ
كــ ً
ـاس موضوع ـ ٌّ
ـ
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ـ
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ـ
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ـي والقطاعـــات ،وبالتأكيـــد لـــن تكـــون متطابقـــة أيضً ـــا يف مجـــال
ُ
َ
ٌ
ٌّ
ُمش ــا ِب ٌه ألرب ــاح ال ــركات .إن مث ــل ه ــذه األف ــكار م ــن ش ــأنها أن الصحـــة العامـــة .وهكـــذا ،يكـــون لـــدى الحكومـــات مرونـــ ٌة يف
ت ِ
ُعطـــي مرونـــة هامـــة لـــركات األدويـــة ،التـــي تَتَ َب َّنـــى أهـــداف تحقي ــق النتائ ــج املتوافق ــة م ــع حق ــوق اإلنس ــان ،الت ــي تأخ ــذ يف
الرعايـــة االجتامعيـــة؛ مـــا يُعـــ ِّزز فـــرص تحقيـــق نتائـــج واقعيـــة االعتبـــار الخصائـــص املحليـــة .7
“ ُمر بِحـــة لـــكل األطـــراف” .3
الرتاخيــص اإللزامية
ـاح بالرتاخي ــص اإللزامي ــة ،وإصداره ــا .وه ــذا
ـ
توصي ــات خاص ــة باتفاقي ــة الجوان ــب التجاري ــة لحق ــوق امللكي ــة يَ ِح ـ ُّـق لل ــدول الس ُ
محمـــي بشـــكل واضـــح يف اتفاقيـــات امللكيـــة الفكريـــة
الحـــق
الفكري ــة (اتفاقي ــة الرتب ــس)
ٌّ
الهامـــة ،واالتفاقيـــات التجاريـــة ،ويف القوانـــن املحليـــة .لقـــد
ُ
الـــدول عاليـــ ُة ومتوســـط ُة و ُمتد نِّيـــ ُة الدخـــل جمي ًعـــا
ـــت أن الحـــ َّد األدىن مـــن املعايـــر اإللزاميـــة يف اتفاقيـــة اســـتخدمت
لقـــد ثَبَ َ
صعـــب كثـــ ًرا الرتاخيـــص اإللزاميـــة لتحقيـــق أهـــداف هامـــة ،منهـــا هـــدف
الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة
ٌ
واألقـــل تقد ًمـــا .وكانـــت هنـــاك نقـــاط تقليـــل أســـعار األدويـــة ،والتقنيـــات الصحيـــة املســـجلة بـــراءة
ِّ
عـــى الـــدول الناميـــة
قليلـــة جديـــرة بالتأكيـــد عليهـــا ،ناقشـــتها بالتفصيـــل الهيئـــ ُة اخـــراع .وتصـــف اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة
رفيعـــ ُة املســـتوى ،ولكـــن مل تُد رِجهـــا يف توصياتهـــا الرســـمية .الفكري ــة (اتفاقي ــة الرتب ــس) عمليــ ًة يف البن ــد  ،31يج ــب اتباعه ــا
عندمـــا ميـــارس أحـــد أعضـــاء منظمـــة التجـــارة العامليـــة هـــذا
املطلـــق  .ويقـــدم إعـــان الدوحـــة  2001توضي ًحـــا إضاف ًّيـــا
الحـــق
العالقـــة بـــن اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة
َ
َّ
الفكريـــة والقانـــون الـــدويل لحقـــوق اإلنســـانيجب أن يكـــون ألوجـــه املرونـــة التـــي تتمتـــع بهـــا الـــدول يف تحديـــد أســـباب
االلتـــزام بتقليـــل عـــدم االتســـاق يف السياســـة ،الـــذي يؤثـــر إصـــدار الرتاخيـــص اإللزاميـــة وفقًـــا للبنـــد .31
ســـل ًبا يف االبتـــكار والحصـــول عـــى األدويـــةُ ،متض ِّم ًنـــا يف جوهـــره
 3وفقًا ملا يراه الخرباء ،سيكون من املثايل أن تشارك رشكات األدوية ،التي تخضع أعاملُها لهذه الالئحة ،بشكل ف َّعال يف تصميم النظام وتنفيذه .وعىل الحكومات( :أ) املطالبة بالشفافية فيام يتعلق
مستقل وغري ُمتحيِّز ،يُنقِّي ويُطبِّق املنهجيات الالزمة لتقدير الفوائد الصحية بشكل
ٍّ
بالبيانات املالية الالزمة بشكل دقيق؛ لقياس أرباح كل رشكة ،و(ب) تقديم الدعم (املايل وغريه) إىل ات ِّحاد
واضح ،الناتجة عن توزيع واستهالك أدوية معينة.
 4ملناقشة شاملة ،انظر مرجع لورينس آر .هيلفر ،وغرايم دبيو .أوسنت
“ ،”Human Rights and Intellectual Property: Mapping the Global Interfaceمطبعة جامعة كامربيدج.2011 ،
 5انظر عىل سبيل املثال :سياسة براءات االخرتاع ،والحق اإلنساين يف العلم والثقافة .وهو تقرير امل ُق ِّررة الخاصة يف مجال الحقوق الثقافية ،وثيقة األمم املتحدة أ 4( 70/279/أغسطس ،)2015
حيوي يف تشجيع االستثامر الخاص يف البحث والتطوير العلمي ،وت ُحقِّق مساهمة هامة يف التقدم
الفقرة رقم ( 4إعداد :فريدة شهيد) (“لقوانني وسياسات براءات االخرتاع املصممة جيدًا دو ٌر
ٌّ
العلمي والصحة البرشية .ويك ميكن للنظام الدويل لرباءات االخرتاع أن يستم َّر يف خدمة هدفه األسايس ،املتمثل يف تشجيع االبتكار ،وتعزيز نرش ونقل التقنية؛ يجب تحقيق توازن بني حقوق ُم َّلك
التقنية وحقوق مستخدميها؛ لصالح املجتمع كله”)؛ تعليقًا عىل حقوق اإلنسان .تقرير املفوضية العليا عن تأثري االتفاقية الخاصة بالجوانب التجارية لحقوق امللكية الفكرية يف حقوق اإلنسان.
وثيقة األمم املتحدة.
الوثيقة رقم  ،E/CN.4/Sub.2/2001/13الفقرات  27( 11-12يونيو ( )2001التي ت َ ُن ُّص عىل أن “التوازن بني املصالح العامة والخاصة [يف البند  15من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية ،والبند  27من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان] من األمور املألوفة لقانون امللكية الفكرية”).
والسؤال األسايس هنا هو“ :أين ميكن تحقيق التوازن الصحيح؟” .لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،بيان عن حقوق اإلنسان وامللكية الفكرية ،وثيقة األمم املتحدة رقم E/
( C12/2001/15الوثيقة رقم ( )2001 ،14امللكية الفكرية “يجب أن تكون متوازنة مع حق املشاركة يف الحياة الثقافية ،والتمتع مبزايا التقدم العلمي وتطبيقاته”؛ وأن تكون “أنظمة امللكية
الفكرية املحلية والدولية متناسقة مع االلتزامات الواردة يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية”).
 6انظر عىل سبيل املثال :تقرير امل ُق ِّررة الخاصة يف مجال الحقوق الثقافية :الحق يف التمتع مبزايا التقدم العلمي وتطبيقاته .مجلس حقوق اإلنسان ،وثيقة األمم املتحدة رقم ،A/HRC/20/26
الفقرة رقم  14( 59مايو ( )2012إعداد :فريدة شهيد) (التأكيد عىل أن “أوجه املرونة امل ُتض َّمنة يف اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق امللكية الفكرية أدواتٌ هامةٌ؛ لضامن احرتام حقوق اإلنسان”).
 7التعريف الذي يف الفقرة ( 58الذي يؤكد عىل “النطاق الواسع لحيِّز السياسة ،املمنوح للدول” ،والذي يسمح “مبعايري الحامية املختلفة للملكية الفكرية؛ رشيطة الوفاء باملبادئ واألحكام
املوضوعية [لقانون حقوق اإلنسان]”) ( ُح ِذفت التعليقات الداخلية) .وميكن أيضً ا معرفة الكثري من القرارات القضائية الوطنية ،التي يكون للمحاكم فيها اجتهادات دينامية ملجازاة مامرسات
التجاوز يف نظام براءات االخرتاع ،التي ت ُست َم ُّد فحواها من القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،والقانون الدستوري ،وأنظمة قانونية أخرى؛ منها قانون املنافسة .انظر عىل سبيل املثال :كتاب أليشيا
إييل يامني ،ورسي غلوبني “ ،”?Litigating Health Rights: Can Courts Bring More Justice to Healthمطبعة جامعة هارفرد.2011 ،
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•عم ــل س ــجالت لألدوي ــة املحمي ــة مبوج ــب قوان ــن محلي ــة أو
إقليميـــة لـــراءات االخـــراع؛ لتســـهيل املفاوضـــات الجامعيـــة
بش ــأن الس ــعر م ــع رشكات األدوي ــة.

ويجـــب أن تكـــون الـــدول عـــى درايـــة باملتطلبـــات العديـــدة
للحـــاالت التـــي يكـــون فيهـــا اســـتخدام هـــذه األداة مضمونًـــا
و ُمـــ َّر ًرا عـــى َحـــ ٍّد ســـواء ،يف اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة
لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة  .8وقـــد تُقـــ ِّد م األحـــكام القانونيـــة
•تجميـــع املـــوارد ،واالشـــراك مـــع دول ومؤسســـات أخـــرى
للرتاخيـــص اإللزاميـــة ،ا مل ُســـتخ َد مة يف العديـــد مـــن الـــدول
يف االســـتثامر يف عمليـــات البحـــث والتطويـــر ،ا مل ُو َّجهـــة إىل
مرتفعـــة الدخـــل ،واملناســـبة بشـــكل خـــاص ملتطلبـــات الصحـــة
أمـــراض معينـــة يف مناطقهـــا .وميكـــن التفاقيـــات البحـــث
العامـــة ،أمثلـــ ًة مفيـــد ًة لوجـــود عمليـــة متســـارعة .لـــذا،
والتطويـــر بـــن الـــدول الناميـــة أن تُســـ ِّهل هـــذا اإلجـــراء،
يجـــب عـــى جميـــع األطـــراف املعنيـــة إدراج إجـــراءات خاصـــة
وأن تكـــون خطـــو ًة إىل ميثـــاق عاملـــي للبحـــث والتطويـــر.
بإصـــدار تراخيـــص إلزاميـــة بشـــكل ف َّعـــال وعـــادل ورشعـــي.
يحـــق للـــدول التَّحـــ ُّرر مـــن كافـــة أشـــكال
عـــاو ًة عـــى ذلـــك،
ُّ
االنتق ــام ،س ــواء مـــن مص ــادر عامـــة أو خاصـــة ،عن ــد مامرســـة خا متة
حـــل واحـــ ٌد للمشـــكلة املســـتمرة
ٌّ
ســـبب أو
ليـــس هنـــاك
هـــذه الحقـــوق.
ٌ
واملتزايـــدة لنقـــص الحصـــول عـــى األدويـــة والتقنيـــات الصحيـــة،
ولكـــن يجـــب أن تكـــون هنـــاك عقليـــة ُمتفـــ ِّردة يف االلتـــزام
ليــس فقط براءات االخرتاع
ركَّ ــزت م ــداوالت الهيئ ــة ع ــى قان ــون ب ــراءات االخ ــراع ،وه ــذا العاملـــي مبواجهتهـــا .وتســـاعد توصيـــات الهيئـــة يف التَّصـــ ِّد ي
أمـــر مفهـــوم؛ غـــر أن العالمـــات التجاريـــة ،وحقـــوق النـــر للمشـــكالت التـــي نَ ْعلَ ُمهـــا ونواجههـــا اليـــوم .ولكـــن عنـــد النظـــر
والتأليـــف ميكـــن أيضً ـــا أن يكـــون لهـــا تأثـــرات احتكاريـــة يف يف ه ــذه التوصي ــات ،يج ــب تَو ِّخ ــي الح ــذر بع ــدم دف ــع االبت ــكار
الس ــوق الت ــي تناف ــس تل ــك الحق ــوق املرتبط ــة ب ــراءات االخ ــراع ،إىل مســـتويات غـــر ُمثـــى ،أو معاملـــة جميـــع املبتكريـــن بشـــكل
ومل ــدة طويل ــة .مل يَذكُ ــر التقري ــر أيًّ ــا م ــن تل ــك القضاي ــا ،ولك ــن غـــر عـــادل بالطريقـــة نفســـها.
هنـــاك الكثـــر الـــذي يجـــب فعلـــه لعـــاج اآلثـــار ا مل ُج َّمعـــة
لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة املختلفـــة ،والعوامـــل األخـــرى غـــر و يُ َعـــ ُّد إيجـــاد حلـــول للمشـــكالت املزدوجـــة لنقـــص الوصـــول إىل
املتعلقـــة بامللكيـــة الفكريـــة ،والخاصـــة بتكلفـــة وتوزيـــع وتوفـــر التقنيـــات الصحيـــة ،ونقـــص التمويـــل الـــازم لالبتـــكار الصحـــي
مســـؤولي ًة مشـــرك ًة بـــن جميـــع الـــدول واألطـــراف املعنيـــة.
األدويـــة والتقنيـــات الصحيـــة.
وإىل اآلن ،يُ َعـــ ُّد انعقـــاد هيئـــة رفيعـــة املســـتوى ُج ْهـــ ًد ا آخـــر
لتحفيـــز املجتمـــع الـــدويل عـــى املثابـــرة يف الســـعي إىل التوفيـــق
التوصيــات الخاصــة بتحســن البيئــات التنظيميــة املحلية
بـــن الوعـــود واإلنجـــازات العلميـــة الكـــرى ،واإلرادة السياســـية
األقـــل تقد ًمـــا عـــى أنهـــا ُمســـتقبِل العنيـــدة يف دعـــم التطـــور اإلنســـاين .ويك ميكـــن تحقيـــق هـــذه
ُّ
غالبًـــا مـــا ت ُعا َمـــل الـــدول
ـلبي للمس ــاعدة الصحي ــة ،أو رشي ــك غ ــر ماه ــر يف امل ــداوالت الغايـــة ،مـــا زلنـــا يف انتظـــار العمـــل الجامعـــي األكـــر أهميـــة.
س ـ ٌّ
التـــي ت َ ْجـــرِي عـــن الصحـــة العامـــة والحصـــول عـــى األدويـــة.
عـــى كل دولـــة أن تَض َمـــن أن سياســـاتها وإجراءاتهـــا ُمو َّجهـــة جــورج بريموديز ،ووينــي بياينيام
إىل ضـــان الحصـــول عـــى الحـــق يف الخدمـــات الصحيـــة؛ غـــر
أن هنـــاك عوامـــل عديـــدة قـــد متنـــع تحقيـــق هـــذا الهـــدف إننـــا نعـــرف بالعمـــل العظيـــم للرئيســـن املشـــارك ْ َِي  ،والعمـــل
شـــديد األهميـــة؛ ففشـــل دولـــ ٍة مـــا يف االســـتثامر يف الصحـــة الـــدؤوب ألمـــن الهيئـــة يف اســـتيعاب آراء أعضـــاء الهيئـــة رفيعـــة
البدنيـــة ملواطنيهـــا -عـــى ســـبيل املثـــال -يُ َعـــ ُّد انتهـــا كًا املس ــتوى يف التقري ــر؛ ولك ــن يُ ِث ــر ه ــذا اإلق ــرا ُر اعرتاض ـ ٍ
ـات ع ــى
لحق ــوق اإلنس ــان؛ وه ــو أم ــر مرف ــوض أخالق ًّي ــا ،بق ــدر م ــا ه ــو إزالـــة إحـــدى التوصيـــات الهامـــة مـــن التقريـــر؛ لعـــدم إجـــاع
ِ
فســـاد ُم
ســـتوطن .وال ميكـــن بســـهولة التوفيـــق بـــن صمتنـــا اآلراء.
الجامعـــي حيـــال االســـتثامرات غـــر الكافيـــة يف األنظمـــة
القـــوي للتوصيـــة
الصحيـــة الوطنيـــة والفشـــل يف محاســـبة الحكومـــات عـــن و يُؤكِّـــد هـــذا التقريـــر مجـــد ًد ا عـــى دعمنـــا
ِّ
أوجـــه القصـــور هـــذه ،واملتطلبـــات الحامســـية الحـــرام إعـــان الهامـــة ،الخاصـــة بالرتخيـــص اإللزامـــي اآليل الفعـــال لألدويـــة
الدوحـــة ،أو ملراعـــاة اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق األساســـية ،التـــي مل تُـــد َرج يف التقريـــر النهـــايئ؛ رغـــم تقديـــم
امللكيـــة الفكريـــة بخـــاف ذلـــك.
توصي ــة أخ ــرى أق ــوى ب ــأن نس ــاعد ال ــدول يف تفعي ــل اس ــتخدام
أوجـــه املرونـــة املتضمنـــة يف اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة
كذل ــك ،ف ــإن س ــوء األح ــوال التنظيمي ــة يف ال ــدول النامي ــة واألق ـ ِّـل لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة ،يف مواجهـــة املشـــكالت السياســـية
تقد ًم ــا ي ُح ــول بش ــكل كب ــر دون الوص ــول إىل التقني ــات الصحي ــة .الت ــي تُواجهه ــا ال ــدول عن ــد إص ــدار ترخي ــص إلزام ــي .وتتواف ــق
لـــذا ،يجـــب عـــى الحكومـــات يف هـــذه الـــدول أن تبـــدأ عـــى التوصيتـــان مـــع اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة
الفـــور مواجهـــة عـــدم االتســـاق الســـيايس والقانـــوين واإلداري ،الفكريـــة ،ويـــرى العديـــد مـــن الخـــراء القانونيـــن أنـــه ميكـــن
الـــذي بـــن العديـــد مـــن الهيئـــات الحكوميـــة واملؤسســـات تقبلهـــا قانون ًّيـــا .لـــذا ،نُشـــ ِّجع الـــدول عـــى فحـــص هاتـــن
الصحيـــة العامـــة؛ لتُحقِّـــق هـــذه األهـــداف .ولتحقيـــق ذلـــك ،التوصيتـــن ،وتعديـــل أنظمـــة ملكيتهـــا الفكريـــة املحليـــة أو
ميكـــن اســـتخدام مجموعـــة واســـعة مـــن األدوات الهامـــة ،مثـــل :اإلقليميـــة بالتوافـــق معهـــا .إن هـــذه التوصيـــات هامـــة للوفـــاء
بالحـــق يف الحصـــول عـــى الخدمـــات
بااللتزامـــات الخاصـــة
ِّ
•لوائـــح لتنظيـــم قنـــوات التوزيـــع املحليـــة لألدويـــة الصحيـــة ،مـــع الســـاح للـــدول أيضً ـــا بالوفـــاء بالتزاماتهـــا
والتقنيـــات الصحيـــة.
مبوج ــب اتفاقي ــة الجوان ــب التجاري ــة لحق ــوق امللكي ــة الفكري ــة.
•إجـــراءات جمركيـــة ُمو َّجهـــة لتســـهيل التخليـــص الجمـــريك وق ــد تض َّم ــن العدي ــد م ــن اإلف ــادات املقدم ــة إىل الهيئ ــة رفيع ــة
ٍ
مقرتحـــات تفصيليـــ ًة عـــن كيفيـــة التَّصـــ ِّد ي لعقبـــات
الفـــوريلألدويـــةوالتقنيـــاتالصحيـــةعـــىالحـــدوداملحليـــة .املســـتوى
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الوصـــول يف إطـــار امللكيـــة الفكريـــة ،واإلطـــار التجـــاري الحـــايل.
وتتن ــوع ه ــذه املقرتح ــات ب ــن ال ُّن ُه ــج الطوعي ــة واإلعف ــاء الكام ــل
لبع ــض أو جمي ــع األدوي ــة م ــن ب ــراءات االخ ــراع.
ولكـــن رغـــم اإلشـــارات الرصيحـــة إىل إعـــان الدوحـــة ،فـــإن
ال ُّن ُه ــج الطوعي ــة ق ــد تــ َّم التوصي ــة به ــا يف املق ــام األول؛ غ ــر أن
هـــذه ال ُّن ُهـــج الطوعيـــة تنطـــوي عـــى بعـــض املشـــاكل؛ إذ إنهـــا
غـــر كافيـــة ،وغـــر مســـتدامة ،وتقتـــر عـــى النطـــاق الجغـــرايف
الـــذي يُحـــ َّد د -مـــن بـــن أمـــور أخـــرى -حســـب املجـــال.
لق ــد كُلِّ َف ــت الهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى م ــن وجه ــة نظرن ــا بالنظ ــر
يف هـــذه املقرتحـــات؛ التخـــاذ إجـــراءات أكـــر شـــمولية وجـــرأة،
ولكننـــا وجدنـــا أنفســـنا -لألســـف -غـــر قادريـــن عـــى تجـــاوز
مرحلـــة ال ُّن ُهـــج الطوعيـــة ،وإطـــار منظمـــة التجـــارة العاملـــي
الحـــايل للملكيـــة الفكريـــة يف مناقشـــاتنا وتوصياتنـــا بشـــأن
الحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة.
ورغـــم تأكيـــد تقريـــر الهيئـــة رفيعـــة املســـتوى عـــى رضورة أن
تدمـــج جميـــع الـــدول وتســـتخدم أوجـــه املرونـــة يف اتفاقيـــة
الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة (اتفاقيـــة
الرتبـــس) ،فـــإن الحقائـــق االقتصاديـــة والسياســـية ،واختـــاالت
القـــوى الخطـــرة بـــن الـــدول املتقدمـــة والناميـــة ،وبـــن الـــدول
ومج ــال الصناع ــات الدوائي ــة متع ــدد الجنس ــيات  -تع ــرض طري ــق
تنفي ــذ ه ــذه التوصي ــة .ل ــذا ،شــ َّجعتنا يف البداي ــة التوصيــ ُة الت ــي
يف التقريـــر بـــأن يســـتخدم أعضـــاء منظمـــة التجـــارة العامليـــة
الرتخيـــص اإللزامـــي اآليل بشـــكل فعـــال لألدويـــة األساســـية؛ غـــر
أنن ــا اآلن مضطــ ُّرون لتس ــجيل معارضتن ــا لح ــذف ه ــذه التوصي ــة
بالرتخيـــص اإللزامـــي اآليل بشـــكل فعـــال يف اللحظـــة األخـــرة.
لقـــد أ كَّـــدت آراء العديـــد مـــن أعضـــاء مجموعـــة الخـــراء
االستش ــارية ع ــى أن مصطل ــح “آيل بش ــكل فع ــال” متواف ــق م ــع
َـــص ومضمـــون اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة
ن ِّ
التجاريـــة ،مـــا دامـــت التوصيـــة قـــد حـــ َّد دت أن رشوط البنـــد
 31كان مـــن الواجـــب الوفـــاء بهـــا .كذلـــك ،ا تَّفَـــق �ثُلُثَـــا أعضـــاء
الهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى م ــع ال ــرأي القائ ــل ب ــأن ه ــذه التوصي ــة
كان ــت هام ــة ومناس ــبة ،ومقبول ــة قانون ًّي ــا؛ ولك ــن أش ــار التقري ــر
فق ــط إىل آراء بع ــض أعض ــاء الهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى ك ــا ي ــي:
“اختلفـــت أقليـــة كبـــرة مـــن أعضـــاء الهيئـــة -بســـبب مخـــاوف
مـــن عـــدم الكفايـــة املحتملـــة لهـــذه املقاييـــس -مـــع اتفاقيـــة
الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة ،والتبعـــات غـــر
املقص ــودة الت ــي ق ــد تنت ــج ع ــن ه ــذا املنه ــج” .ون ــرى أن “ع ــدم
التوافـــق مـــع اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة
الفكريـــة” غـــر صحيـــح مـــن الناحيـــة القانونيـــة.

بالتحديـــد ،فرغـــم أن البنـــد ( 31أ) مـــن اتفاقيـــة الجوانـــب
التجاري ــة لحق ــوق امللكي ــة الفكري ــة يجع ــل م ــن ال ــرورة أخ ــذ
الرتاخيـــص اإللزاميـــة يف االعتبـــار بســـبب املزايـــا الفرديـــة لهـــذه
األدوي ــة ،ف ــإن اآللي ــة القانوني ــة الت ــي ت َ ِف ــي به ــذا املطل ــب ق ــد
تســـتخدم التعريـــف بـــ “دواء أســـايس” وســـيل ًة لتحديـــد املزايـــا
ٍ
لرتخيـــص مـــا.
الفرديـــة
وتقديـــ ًرا للضغـــط الســـيايس والتقـــايض واســـع النطـــاق ،الـــذي
تع َّرضـــت لـــه الـــدول التـــي متـــارس حقهـــا يف إصـــدار الرتاخيـــص
اإللزاميـــة؛ ن ِ
ُـــوص بـــرورة إعفـــاء األدويـــة التـــي يف قامئـــة
األدوي ــة األساس ــية الوطني ــة ،أو يف قامئ ــة من ــوذج منظم ــة الصح ــة
العامليـــة لألدويـــة األساســـية ،مـــن حاميـــة امللكيـــة الفكريـــة.
وســـيكون ذلـــك متوافقًـــا مـــع االلتـــزام القانـــوين للـــدول باتخـــاذ
التدابـــر ا مل ُو َّجهـــة إىل منـــع وعـــاج ومكافحـــة األمـــراض ،مـــع
ضـــان توفـــر األدويـــة األساســـية ،وقابليـــة الحصـــول عليهـــا،
وقبولهـــا ،وجودتهـــا كالتـــزام أســـايس بالحـــق يف الخدمـــات
الصحي ــة .وه ــو متواف ــق أيضً ــا م ــع اتفاقي ــة الجوان ــب التجاري ــة
لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة .لقـــد َذكَ ْرنَـــا مـــرا ًرا يف العديـــد مـــن
التعليقـــات أن عـــى األمـــن العـــام لألمـــم املتحـــدة أن يُشـــا رِك
يف رئاســـة منظمـــة التجـــارة العامليـــة؛ ليطلـــب تفســـ ًرا رســـم ًّيا
للبنـــود  27و 30مـــن اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق
امللكيـــة الفكريـــة؛ ليســـمح لألعضـــاء باســـتثناء األدويـــة األساســـية
مـــن قابليتهـــا للتســـجيل بـــراءة اخـــراع.
ورغـــم أن الحـــق يف الحصـــول عـــى الخدمـــات الصحيـــة يفـــرض
رشا بالتمك ــن م ــن الحص ــول ع ــى األدوي ــة األساس ــية،
إلزا ًم ــا مب ــا ً
هنـــاك التـــزا ٌم بتســـهيل الحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة
تدريجيًّـــا .لـــذا ،ن ِ
ُـــوص -جنبًـــا إىل جنـــب مـــع اســـتخدام الـــدول
الف ــوري والفع ــال ألوج ــه املرون ــة يف اتفاقي ــة الجوان ــب التجاري ــة
لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة -بـــأن تفحـــص مؤمتـــرات األمـــم
املتحـــدة ،ومنظمـــة التجـــارة العامليـــة مشـــكل َة كيفيـــة إزالـــة
قيـــود امللكيـــة الفكريـــة مـــن عـــى جميـــع التقنيـــات الصحيـــة؛
مـــع حاميـــة حقـــوق املخرتعـــن ا مل ُـــ َّر رة.

شــيبا فورايالتبام

“ 2033يعنــي يل املوت” بابالــوا مالغاس.

ـب أن أُو ِّج ــه ش ــكري وإعج ــايب إىل روث دريف ــوس،
يف البداي ــة ،أح ـ ُّ
وفســـتوس غونتيبـــاين موغـــاي ،الرئيســـن ا مل ُشـــارك ْ َِي للهيئـــة
رفيعـــة املســـتوى ،لتعاملهـــا الحليـــم واملحـــرم والعـــازم مـــع
حس ــدان عليه ــا يف تجمي ــع املصال ــح وال ــرؤى
مه َّمته ــا ،الت ــي ال يُ َ
املتنافســـة .وأُو ِّجـــه إعجـــايب الكبـــر إىل زمـــايئ املشـــاركني مـــن
أعضـــاء الهيئـــة؛ لفطنتهـــم ،ومناقشـــاتهم ،وجهودهـــم يف تنفيـــذ
االتفاقيـــة ،وصربهـــم؛ ال ســـيام أعضـــاء الهيئـــة الذيـــن كنـــت
عـــاو ًة عـــى ذلـــك ،ال نتَّ ِفـــق مـــع اإلشـــارة إىل “التبعـــات غـــر أختلـــف معهـــم جذر يًّـــا يف رؤيـــة وتقييـــم املقرتحـــات .وأَ ِد يـــن
املقص ــودة الت ــي ق ــد تنت ــج ع ــن ه ــذا املنه ــج”؛ حي ــث ن ــرى أن باالمتنـــان ألمانـــة الهيئـــة؛ لعملهـــا الـــدءوب ،ودعمهـــا طـــوال
ه ــذه العب ــارة تحذيــ ٌر غ ــر رضوري .لق ــد كُلِّف ــت الهيئ ــة رفيع ــة هـــذه العمليـــة.
وصـــل إىل توصيـــات معينـــة؛ لعـــاج عـــدم االتســـاق
املســـتوى بالتَّ ُّ
ٍ
توصيـــات
يف السياســـة ،وإزالـــة العقبـــات ،وتحســـن اإلمكانيـــات؛ لضـــان يتض َّمـــن التقريـــر النهـــايئ للهيئـــة رفيعـــة املســـتوى
الحصـــول عـــى تقنيـــات ُمن ِقـــذة للمحتاجـــن .لـــذا ،نـــرى رضورة هامـــ ًة عـــن أنظمـــة جديـــدة للبحـــث والتطويـــر ،والشـــفافية
أن تأخـــذ الحكومـــات هـــذه التوصيـــة عـــى محمـــل الجِـــ ِّد .
والحوكمـــة .وفيـــا يتعلـــق بالوصـــول ،يقـــدم التقريـــر
التوصيـــات األكـــر أهميـــة لتدمـــج جميـــع الحكومـــات
ينبغـــي للحكومـــات -مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف حقـــوق وتســـتخدم أوجـــ َه املرونـــة يف اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة
اإلنســـان واألهـــداف الصحيـــة -أن تنفـــذ نظـــام الرتخيـــص لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة ،واألحـــكا َم الـــوارد َة يف اتفاقيـــات
اإللزام ــي يف الترشيع ــات الوطني ــة و/أو اإلقليمي ــة ،ال ــذي يك ــون التجـــارة الحـــرة بعـــدم تقويـــض حـــق الحصـــول عـــى خدمـــات
آليًّـــا بشـــكل فعـــال؛ بســـبب قابليتـــه للتنبـــؤ والتنفيـــذ ،رشيطـــة صحي ــة .إن ه ــذه التوصي ــات هام ــة .ورغ ــم تحفظ ــايت ومخ ــاويف
االلتـــزام مبُتطلَّبـــات البنـــد  31مـــن اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة
ُـــي
ّ
املفصلـــة أدنـــاه ،فإننـــي وقَّعـــت عـــى التقريـــر؛ أمـــاً يف ا مل ِ ِّ
لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة .ويف حالـــة األدويـــة األساســـية قُ ُد ًمـــا يف هـــذه التوصيـــات.
تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة
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إن مهمتنـــا ال تتعلـــق فقـــط بالتوصيـــات املرتبطـــة بالوصـــول إىل
التقنيـــات الصحيـــة ،بـــل كان عـــى التقريـــر أن يتنـــاول بشـــكل
أكـــر وضو ًحـــا ،و يُ ِ
ـــوص باتخـــاذ إجـــراءات محـــددة يف املســـألة
األساســـية للتغيـــر املنهجـــي ،وإدراك أولويـــة حقـــوق اإلنســـان
عـــى لوائـــح امللكيـــة التجاريـــة والفكريـــة ،واكتشـــاف نظـــام
ملكي ــة فكري ــة جدي ــد يعط ــي األولوي ــة لحق ــوق اإلنس ــان؛ ع ــى
النحـــو الـــذي أوصـــت بـــه اللجنـــة العامليـــة املعنيـــة بفـــروس
نق ــص املناع ــة البرشي ــة والقان ــون .ويج ــب أن تك ــون التوصي ــات
الخاصـــة بالوصـــول يف التقريـــر عـــن أوجـــه املرونـــة يف اتفاقيـــات
الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة ،واســـتخدامها،
واألحـــكام التـــي تتجـــاوز نطـــاق اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة
لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة  -نقطـــ َة بـــدء ملداوالتنـــا يف هيئـــة
رفيعـــة املســـتوى ،ال نقطـــة النهايـــة.

التـــي تتض َّمـــن أحكا ًمـــا تتجـــاوز نطـــاق اتفاقيـــة الجوانـــب
التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة .لـــذا ،يجـــب أن يهتـــ َّم
تقريرنـــا بشـــكل أكـــر بوضـــع الـــدول متوســـطة الدخـــل .وتُ َعـــ ُّد
أســـعار الخـــط الثـــاين والثالـــث ملضـــادات الفريوســـات القهقريـــة
يف ال ــدول متوس ــطة الدخ ــل مراجعــ ًة واقعيــ ًة الحتفاالتن ــا بتوف ــر
عـــاج فـــروس نقـــص املناعـــة البرشيـــة ملليـــون فـــرد .و”تبيـــع
رشكات األدوي ــة مض ــادات الفريوس ــات القهقري ــة إىل ال ــدول غ ــر
اإلفريقيـــة ،متوســـطة الدخـــل ،بأســـعار  74-541%أعـــى مـــن
ال ــدول اإلفريقي ــة الت ــي لديه ــا إج ــايل دخ ــول قومي ــة مش ــابهة”.
(فـــورد ،وهيـــل وآخـــرون ،جيـــاس  .)2014حتـــى عنـــد اســـتخدام
إجـــايل الناتـــج املحـــي للـــدول لتربيـــر انتهـــاكات القطـــاع
الخـــاص لحـــق الحصـــول عـــى خدمـــات صحيـــة ،مـــن املحتمـــل
أن تواجـــه الـــدول املســـتفيدة حاليًّـــا مـــن الرتاخيـــص ،وبرامـــج
الوصـــول ،والتمويـــل الخارجـــي مســـتقبالً صعبًـــا؛ حيـــث يَنتُـــج
عنهـــا تَـــ َد ِّن الدخـــل.

عـــا ميكننـــا ويجـــب علينـــا فعلـــه
هنـــاك أيضً ـــا توصيـــات هامـــة َّ
ُفصلـــة يف
للحصـــول عـــى األدويـــة وجميـــع التقنيـــات الصحيـــة ا مل َّ
التعلي ــق املش ــرك بين ــي وب ــن وين ــي بيايني ــا وج ــورج بريمودي ــز .وتقـــف مجموعـــة مـــن املـــرىض والنشـــطاء املحدديـــن يف طريـــق
ه ــذه القبض ــة املحكم ــة للق ــوى املؤسس ــية ع ــى األدوي ــة .ورغ ــم
ٍ
خيـــارات سياســـي ًة أكـــر أننـــي بذلـــت ق َُصـــارى جهـــودي ،فـــإن هـــذا التقريـــر مل يعـــرف
مـــن الـــروري أن مننـــح الحكومـــات
العمـــل القانـــو َّين الهـــا َّم  ،الـــذي
َ
للعم ــل يف نط ــاق النظ ــام املوج ــود .ويج ــب أن يك ــون اس ــتخدام أو يدعـــم -بشـــكل مناســـب-
الحكوم ــات ل ــأدوات القانوني ــة لض ــان اإلنت ــاج واإلم ــداد الع ــام بذلـــه أشـــخاص يعيشـــون بفـــروس نقـــص املناعـــة البرشيـــة،
بأس ــعار يف املتن ــاول ه ــو القاع ــدة ،ولي ــس االس ــتثناء .ل ــذا ،أُكــ ِّرر والتهـــاب الكبـــد الوبـــايئ ( ،)Cوالرسطـــان؛ والعديـــد مـــن
تعليـــق زمـــايئ يف الهيئـــة -وينـــي بيانيـــا ،وجـــورج بريموديـــز -مجموعـــات املجتمـــع املـــدين ،ومحامـــي الصالـــح العـــام الذيـــن
عـــن التوصيـــة بـــرورة ا ت ِّبـــاع الـــدول ألنظمـــة الرتخيـــص اآليل يعمل ــون معه ــم .لق ــد كان للعم ــل القان ــوين ال ــذي بذلت ــه ه ــذه
حيـــوي يف تشـــكيل وتنفيـــذ وتطويـــر أوجـــه
بشـــكل ف َّعـــال بالنســـبة لألدويـــة األساســـية؛ وهـــو األمـــر الـــذي املجموعـــات دو ٌر
ٌّ
أيَّـــده �ثُلُثَـــا أعضـــاء الهيئـــة ،وأ كَّـــد عليـــه العديـــد مـــن أعضـــاء املرونـــة التفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة
لجنـــة الخـــراء االستشـــارية كأمـــر مقبـــول قانونيًّـــا .و يُؤ يِّـــد ك ــا نفهمه ــا الي ــوم ،س ــواء تَ ثَّ ــل ذل ــك يف حال ــة التناف ــس الت ــي
تقريـــري بشـــدة هـــذه التوصيـــة املحـــددة ،ويلفـــت االنتبـــاه إىل أحدثتهـــا حملـــة تفعيـــل العـــاج يف جنـــوب إفريقيـــا ،أو حالـــة
الوض ــع ا مل ُــزرِي للذي ــن ه ــم بحاج ــة إىل الحص ــول ع ــى األدوي ــة  DDIيف تايالن ــد ،الت ــي شــكَّلت وض ــع مجموع ــات الصال ــح الع ــام
يف الوق ــت الح ــايل ،وه ــو م ــا ندم ــت ع ــى ع ــدم تنا ُول ــه بش ــكل يف املشـــكالت الخاصـــة بـــراءات االخـــراع ،واألعـــال ا مل ُعا رِضـــة
ٍ
لـــراءات االخـــراع يف الهنـــد والربازيـــل واألرجنتـــن والصـــن
كاف يف التقريـــر.
وتايالن ــد وغريه ــا ،وانتص ــار مجموع ــات الرسط ــان يف من ــع ف ــرض
بعـــد فـــرة تزيـــد عـــن عقـــد يف تنفيـــذ اتفاقيـــة الجوانـــب ربـــط بـــراءات االخـــراع يف الهنـــد ،عـــن طريـــق دعـــوى رفعتهـــا
التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة يف جميـــع الـــدول الناميـــة الـــركات متعـــددة الجنســـيات؛ ويف الدفـــاع بشـــكل ناجـــح
صنَـــا يف وضـــع ميكـــن عـــن التطبيـــق الصـــارم للفقـــرة ( 3د) يف حالـــة نوفارتـــس ،أو
األعضـــاء يف منظمـــة التجـــارة العامليـــةْ ِ ،
فيـــه لدولـــة واح ــدة اآلن أن تتح َّك ــم يف اإلم ــداد العامل ــي ل ــدواء التحـــدي الدســـتوري الـــذي خاضـــه أفـــراد يعيشـــون بفـــروس
م ــا ،وس ــعره ،ودرج ــة توفُّ ــره .وق ــد تفاق ــم ه ــذا الوض ــع بتزاي ــد نقـــص املناعـــة البرشيـــة يف كينيـــا ،وانتهـــا ًء بدعـــوى مكافحـــة
ٍ
تزييـــف هـــ َّد دت اســـترياد األدويـــة العامـــة .إن القامئـــة أطـــول
وتـــرة الرتتيبـــات بـــن الـــركات املالكـــة لـــراءات االخـــراع
وال ــركات العام ــة ،م ــن خ ــال الرتاخي ــص الطوعي ــة؛ يك ال تك ــون بكث ــر م ــن ذل ــك؛ ل ــذا يُ َعــ ُّد دع ــم العم ــل القان ــوين ملجموع ــات
الـــدول التـــي ليـــس بهـــا بـــراءات اخـــراع ،أو التـــي تَق َّد مـــت الصالـــح العـــام أمـــ ًرا ها ًّمـــا لالســـتخدام الناجـــح ألوجـــه املرونـــة
بطلبهـــا ،تحـــت ســـيطرة الـــركات املالكـــة لـــراءات االخـــراع .يف اتفاقيـــة الجوانـــب اللتجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة.
كذل ــك ،ف ــإن الرتاخي ــص الطوعي ــة -س ــواء الت ــي أصدره ــا تج ُّم ــع
ب ــراءات اخ ــراع األدوي ــة أو غ ــره -ال تُقيِّ ــد فق ــط الحص ــول ع ــى ويتمثـــل ســـياق عملنـــا يف الهيئـــة رفيعـــة املســـتوى يف تحقيـــق
األدوي ــة يف ال ــدول متوس ــطة الدخ ــل ،ب ــل أيضً ــا تخل ــق توت ــرات يف أهـــداف التنميـــة املســـتدامة يف املوعـــد النهـــايئ ،وهـــو عـــام
اس ــتخدام وتنفي ــذ أوج ــه املرون ــة يف اتفاقي ــة الجوان ــب التجاري ــة  .2030ويف حيـــاة املـــرىض ،هنـــاك مغـــزى أكـــر لتواريـــخ أخـــرى؛
لحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة .ولقـــد كانـــت الفـــوىض الكبـــرة التـــي فعـــام  2033لـــدى بابالـــوا مالغـــاس (امـــرأ ٌة تحـــارب رسطـــان
نتجـــت عـــن إعـــان الـــركات الهنديـــة العامـــة أن بإمكانهـــا الثـــدي يف جنـــوب إفريقيـــا) هـــو التاريـــخ الـــذي ســـتنتهي
ُص ْنـــع واإلمـــداد مبضـــادات فريوســـات قهقريـــة جيـــد ٍة  ،وبأســـعار فيـــه بـــراءة اخـــراع عقـــار تراســـتوزوماب يف جنـــوب إفريقيـــا.
ْـــت جيـــ ًد ا حالـــة اليـــأس والصمـــود والكرامـــة ،التـــي
يف املتنـــاول يف العـــامل النامـــي بســـعر دوالر يف اليـــوم ،أمـــ ًرا مـــن وقـــد أَ ْد َرك ُ
را جديــ ًد ا م ــن الوص ــول ا مل ُق َّي ــد ســـمعنا بهـــا يف إفادتهـــا عـــن رحلـــة كفاحهـــا للحصـــول عـــى
امل ــايض؛ حي ــث نش ــهد اآلن عــ ً
ه ــذا الع ــاج .لق ــد كان ــت أك ــر بالغــ ًة بكث ــر م ــا كن ــت أمت َّن ــى
روط إىل األدويـــة املســـجلة بـــراءة اخـــراع.
وا مل ُرا قَـــب وا مل َـــ ُ
أن أكـــون يف إلقـــاء الضـــوء عـــى التأثـــر الحقيقـــي للتســـعري
ويتحم ــل ع ــب َء ه ــذا الع ــر الجدي ــد ال ـ ُ
ـدول متوس ــطة الدخ ــل ،التعس ــفي لألدوي ــة املس ــجلة ب ــراءات اخ ــراع .إن حي ــايت تعتم ــد
ا مل ُســـتث َناة مـــن الرتاخيـــص الطوعيـــة ،وبرامـــج الوصـــول التـــي مثلَه ــا ع ــى األدوي ــة الت ــي نتج ــادل بش ــكل كب ــر بش ــأنها الي ــوم
تواجـــه ترشيعـــات وضغوطًـــا مســـتمرة يف اســـتخدامها ألوجـــه -ليـــس فقـــط يف الهيئـــة ،بـــل أيضً ـــا -يف جميـــع أنحـــاء العـــامل.
املرونـــة يف اتفاقيـــة الجوانـــب التجاريـــة لحقـــوق امللكيـــة وقـــد ا تَّهـــم الهيئـــ َة العديـــ ُد مـــن األشـــخاص الذيـــن ميارســـون
الفكريـــة؛ كـــا يف حالـــة الربازيـــل واألرجنتـــن ،التـــي تُ َعـــ ُّد ضغطًـــا عـــى عملهـــا؛ بأنهـــا تتجاهـــل دور األنظمـــة الصحيـــة
جـــز ًء ا مـــن -أو تتفـــاوض بشـــأن -اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة ،يف تقييـــد الحصـــول عـــى األدويـــة .ويف حالـــة األدويـــة املســـجلة
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بـــراءات اخـــراع ،أرى مـــن واقـــع خـــريت الشـــخصية ،وخـــرة
العديـــد مـــن املـــرىض الذيـــن يحتاجـــون إىل األدويـــة املســـجلة
بـــراءة اخـــراع ،أن البـــؤس الكبـــر الـــذي نعيشـــه ويدفعنـــا مـــن
مـــكان إىل مـــكان؛ ُمتنقِّلـــن يف أنظمـــة الرعايـــة الصحيـــة العامـــة
والخاص ــة ،والتأم ــن الصح ــي ا مل ُع َّق ــد ،ويف النهاي ــة نواج ــه امل ــوت
أو الحرم ــان  -يب ــدأ أو يس ــوء باألس ــعار ،واإلتاح ــة ا مل ُق َّي ــدة لتل ــك
األدويـــة املســـجلة بـــراءات اخـــراع.

كان هنـــاك دليـــل واضـــح عـــى ذلـــك يف اإلفـــادات والشـــهادات
الخاص ــة بقي ــود االعت ــاد بش ــكل أس ــايس ع ــى ال ُّن ُه ــج الطوعي ــة،
والعقـــاب الصـــادر عـــى الـــدول التـــي تحـــاول تنفيـــذ أوجـــه
املرون ــة التفاقي ــة الجوان ــب التجاري ــة لحق ــوق امللكي ــة الفكري ــة.
ل ــذا ،يَ ُس ــوؤين و يَ ُس ــوء َم ــن يحتاج ــون إىل الحص ــول ع ــى األدوي ــة
اآلن االســـتمرا ُر يف ت َ َو ُّهـــم أن معظـــم -إن مل يكـــن كل -مشـــكالت
الوصـــول ميكـــن حلُّهـــا بالوضـــع الراهـــن.

وم ــا كش ــفته لن ــا أع ــال الهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى أن الحكوم ــات
َـــول زمـــام املبـــادرة يف تنـــاول مســـألة
ســـيكون عليهـــا اآلن ت ِّ
الحصـــول عـــى األدويـــة والتقنيـــات الصحيـــة .ففـــي مؤمتـــ ٍر ضـــ َّم
العدي ــد م ــن األط ــراف املعني ــة ،الت ــي يس ــتفيد بعضه ــا م ــن النظ ــام
الح ــايل ،ويخ ــر بس ــببه البع ــض اآلخ ــر؛ ال يُحت َم ــل إج ــاع اآلراء
ع ــى بع ــض القضاي ــا األك ــر أهميــ ًة  ،مث ــل مل ــاذا ق ــد يس ــعى َم ــن
يســـتفيدون مـــن الشـــكل الحـــايل لالئحـــة الحكوميـــة للملكيـــة
غيوه ــا؟ ل ــذا ،لي ــس ُمصا َد فــ ًة أن تك ــون هن ــاك
الفكري ــة إىل أن يُ ِّ
رس بـــة للتقريـــر ،ركَّـــزت عـــى
مقـــاالت قامئـــة عـــى إصـــدارات ُم َّ
تأكيـــد أنـــه مل يكـــن هنـــاك تغيـــر يف النظـــام الحـــايل .لقـــد

إننـــي أشـــكر األمـــن العـــام لألمـــم املتحـــدة؛ ملنحـــي رشف
املشـــاركة يف هـــذه الهيئـــة ،وإلدراكـــه أن أشـــ َّد حـــاالت التوتـــر
القامئـــة بشـــأن الحصـــول عـــى األدويـــة تـــ ُد ور حـــول املصالـــح
التجاريـــة وحقـــوق اإلنســـان .لقـــد ح َّد دنـــا يف التعليـــق املشـــرك
ـي قُ ُد ًم ــا
مس ــا ًرا ع ــن الحص ــول ع ــى األدوي ــة ،ميك ــن ويج ــب ا مل ُـ ِ ُّ
فيـــه .وســـوف أدعـــو األمـــن العـــام لألمـــم املتحـــدة ألن يَض َمـــن
أن الحكومـــات ستُنا ِقشـــها الحقًـــا هـــذا الجانـــب بالتحديـــد مـــن
التكليـــف بضـــان إتاحـــة التقنيـــات الصحيـــة للمـــرىض الذيـــن
يحتاجونه ــا الي ــوم؛ جن ًب ــا إىل جن ــب م ــع التوصي ــات ا مل ُتض َّمن ــة يف
التعليـــق املشـــرك.

تقرير اللجنة رفيعة املستوى املعنية بالحصول عىل الدواء والتابعة لألمني العام لألمم املتحدة
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توصلت الهيئة رفيعة املستوى إىل استنتاجاتها؟
امللحق  2-كيف َّ
تك َّونـــت الهيئـــة رفيعـــة املســـتوى ،التابعـــة لألمـــن العـــام لألمـــم
املتحـــدة ،واملعنيـــة بالحصـــول عـــى األدويـــة مـــن  15شـــخصية
ب ــارزة ،لديه ــا معرف ــة وفه ــم عمي ــق لنط ــاق واس ــع م ــن القضاي ــا
القانوني ــة والتجاري ــة ،وقضاي ــا الصح ــة العام ــة ،وحق ــوق اإلنس ــان
الهامـــة؛ لتعزيـــز االبتـــكار والحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة.
وق ــد تَش ــا َرك رئاس ــة الهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى الرئيس ــان الس ــابقان:
روث دريف ــوس م ــن س ــويرسا ،وفس ــتوس موغ ــاي م ــن بوتس ــوانا.
عملـــت الهيئـــة يف جـــو مالئـــم وتعـــاوين ،اهتـــ َّم فيـــه كل عضـــو
بفهـــم وجهـــات نظـــر األعضـــاء اآلخريـــن بصـــدق؛ رغـــم اختـــاف
خلفياتهـــم وآرائهـــم .ورغـــم اآلراء املختلفـــة ألعضـــاء الهيئـــة يف
بعـــض األحيـــان ،اتَّفقـــوا جمي ًعـــا عـــى أن عمـــل الهيئـــة رفيعـــة
املســـتوى كان مناســـبًا وها ًّمـــا ،عـــى َحـــ ٍّد ســـواء يف زيـــادة فـــرص
حصـــول الجميـــع عـــى التقنيـــات الصحيـــة.
وقـــد َد َّعمـــت مجموعـــة خـــراء استشـــارية ،مـــن  25خبـــ ًرا،
الهيئـــ َة رفيعـــة املســـتوى .وجـــاء املمثلـــون فيهـــا مـــن األمـــم
املتحـــدة ،واملنظـــات متعـــددة الجنســـيات ،وكذلـــك منظمـــة
الصح ــة العاملي ــة ،واملنظم ــة العاملي ــة للملكي ــة الفكري ــة ،ومنظم ــة
التجـــارة العامليـــة ،ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الصناعيـــة،
ومؤمتـــر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة ،ومنظمـــة األمـــم
املتحـــدة للطفولـــة ،واملفوضيـــة العليـــا لحقـــوق اإلنســـان ،التابعـــة
لألمـــم املتحـــدة؛ وامل ُقـــ ِّرر الخـــاص باألمـــم املتحـــدة ،املعنـــي
بالحـــق يف الصحـــة؛ واألمانـــة العامـــة لجامعـــة الـــدول العربيـــة،
وأمان ــة برنام ــج األم ــم املتح ــدة املش ــرك ،املعن ــي بف ــروس نق ــص
املناعـــة البرشيـــة /متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتســـب؛ وبرنامـــج
األمـــم املتحـــدة اإلمنـــايئ .وعـــاو ًة عـــى ذلـــك ،ض َّمـــت املجموعـــة
خ ــراء فردي ــن م ــن األوس ــاط األكادميي ــة ،وم ــن القط ــاع الخ ــاص،
واملجتم ــع امل ــدين .وت ــرأَّس مجموعــ َة الخ ــراء االستش ــارية الق ــايض/
ماي ــكل ك ــريب ،ال ــذي كان أيضً ــا عضــ ًوا يف الهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى.
عملـــت الهيئـــة رفيعـــة املســـتوى عـــى نطـــاق واســـع ،ووزَّعـــت
دعوته ــا إىل املش ــاركة ع ــى أك ــر م ــن  6آالف خب ــر م ــن الحكوم ــة،
واملجتمـــع املـــدين ،واألوســـاط األكادمييـــة ،والقطـــاع الخـــاص.
وطلبـــت الدعـــو ُة إىل املشـــاركة حلـــوالً للتَّصـــ ِّدي لعـــدم االتِّســـاق
يف السياســـة بـــن حقـــوق املخرتعـــن امل ُـــ َّررة والقانـــون الـــدويل
لحق ــوق اإلنس ــان ،واللوائ ــح التجاري ــة ،والصح ــة العام ــة يف س ــياق
التقنيـــات الصحيـــة.
و ُع ِقــدت اجتامعــات مــع الــدول أعضــاء األمــم املتحــدة ،ومنظــات
يف جني ــف ونيوي ــورك ،وم ــع األط ــراف املعني ــة يف املجتم ــع امل ــدين
والقط ــاع الخ ــاص؛ لرف ــع مس ــتوى الوع ــي ،وتعزي ــز مس ــاهمتهم يف
أعـــال الهيئـــة رفيعـــة املســـتوى .وتلقَّـــت الهيئـــة  182مســـاهمةً،
وه ــي متوف ــرة ع ــى املوق ــع اإللك ــروين للهيئ ــة.

بَ َن ِ
ـــت الهيئـــة رفيعـــة املســـتوى أعاملهـــا عـــى األعـــال الســـابقة،
وخاصـــ ًة أعـــال منظمـــة الصحـــة العامليـــة ،ومجلـــس حقـــوق
الخاصـــن امل َعن ِّيـــن بالحـــق يف الصحـــة،
اإلنســـان ،وامل ُق ِّرريـــن
ِّ
والجمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة ،والتع ــاون الث ــايث ب ــن منظم ــة
الصحـــة العامليـــة ومنظمـــة التجـــارة العامليـــة واملنظمـــة العامليـــة
للملكيـــة الفكريـــة؛ وكذلـــك األعـــال امل ُتض َّمنـــة يف املبـــادرات
العديـــدة التـــي قامـــت بنـــا ًء عـــى رشاكات بـــن القطـــاع العـــام
والخـــاص ورشاكات تطويـــر املنتجـــات .وباإلضافـــة إىل االعتـــاد
ع ــى الكتاب ــات املوج ــودة ،ق َّدم ــت مجموع ــة الخ ــراء االستش ــارية
معلوم ــات يف ص ــورة وثائ ــق ملعلوم ــات أساس ــية َصــ َد َرتْ بن ــا ًء ع ــى
طل ــب الهيئ ــة رفيع ــة املس ــوى ،والطلب ــات الت ــي ق َّدمته ــا الكيان ــات
واملنظـــات الدوليـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة؛ ومنهـــا املفوضيـــة
العلي ــا لحق ــوق اإلنس ــان ،التابع ــة لألم ــم املتح ــدة؛ ومنظم ــة األم ــم
املتح ــدة للتنمي ــة الصناعي ــة ،ومنظم ــة الصح ــة العاملي ــة ،واملنظم ــة
العامليـــة للملكيـــة الفكريـــة ،ومنظمـــة التجـــارة العامليـــة.
ويف م ــارس ُ ،2016ع ِق ــدت اجتامع ــات وح ــوارات عاملي ــة يف لن ــدن
بلمملكـــة املتحـــدة ،وجوهانســـرغ بجنـــوب إفريقيـــا .أُ ْجـــرِي
اجت ــاع وح ــوار لن ــدن بالرشاك ــة م ــع مجل ــة “ذا النس ــيت” ،ومرك ــز
دراس ــات القان ــون التج ــاري ،وكلي ــة امللك ــة م ــاري بجامع ــة لن ــدن.
وتَش ــا َرك يف اس ــتضافة اجت ــاع وح ــوار جوهانس ــرغ هيئــ ُة الصح ــة،
وجمهوريـــ ُة جنـــوب إفريقيـــا .ويف تلـــك االجتامعـــات ،عملـــت
الهيئـــة رفيعـــة املســـتوى مـــع املســـاهمني ،والخـــراء ،واملمثلـــن
الحكوميـــن .وســـاعدت الحـــوارات العامليـــة عـــى توســـيع نطـــاق
املحادثـــات مـــع املســـاهمني ،واملمثلـــن الحكوميـــن ،والقطـــاع
الخـــاص ،واألوســـاط األكادمييـــة ،واملجتمـــع املـــدين ،ومجموعـــات
َّـــت هـــذه الحـــوارات العامليـــة عـــى اإلنرتنـــت،
املـــرىض .وقـــد بُث ْ
وه ــي متوف ــرة ع ــى املوق ــع اإللك ــروين للهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى.
وق ــد ش ــارك يف اإلج ــايل  1.355ف ــر ًدا يف الح ــوارات العاملي ــة ،إم ــا
شـــخص ًّيا ،أو عـــن طريـــق اإلنرتنـــت.
وبعـــد االجتامعـــات والحـــوارات العامليـــة ،عقـــدت الهيئـــة -مـــن
أجـــل تطويـــر نتائجهـــا وتوصياتهـــا وتقريرهـــا -ثالثـــة اجتامعـــات
وج ًهـــا لوجـــه ،واجتامعـــن عـــن طريـــق الهاتـــف .وأيضً ـــا ،تبـــادل
الرســـائل اإللكرتونيـــةَ ،وتَشـــا َركوا ُر ُدود األفعـــال
َ
أعضـــا ُء الهيئـــة
والتعليق ــات والتعدي ــات الت ــي اقرتحوه ــا؛ لتحقي ــق أق ــى مس ــتوى
مـــن اإلجـــاع عنـــد إنهـــاء التقريـــر.
يرتك ــز تقري ــر الهيئ ــة بش ــكل كب ــر ع ــى املس ــاهامت ،واالجتامع ــات،
والحـــوارات العامليـــة التـــي اســـتُ ِ
خدمت يف إعطـــاء معلومـــات عـــن
اجتامع ــات الهيئ ــة ،ومجموع ــة خربائه ــا االستش ــارية .وكان ــت ه ــذه
املس ــاهامت فائق ــة األهمي ــة يف تقدي ــم دلي ــل يتض َّم ــن معلوم ــات
عـــن محتويـــات وتوصيـــات هـــذا التقريـــر .وتـــو ُّد الهيئـــة رفيعـــة
ُعـــر عـــن امتنانهـــا العميـــق لجميـــع َمـــن ســـاهموا
املســـتوى أن ت ِّ
يف ه ــذه العملي ــة.

امللحق  :3الهيئة رفيعة املستوى ،التابعة لألمني العام لألمم املتحدة ،فيام يتعلق بالحصول عىل األدوية
تك َّونـــت الهيئـــة رفيعـــة املســـتوى ،التابعـــة لألمـــن العـــام لألمـــم املتحـــدة ،واملعنيـــة باالبتـــكار والحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة
(اختص ــا ًرا “الهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى ،املعني ــة بالحص ــول ع ــى األدوي ــة” ،وكذل ــك “الهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى”) ،م ــن  15ش ــخصية ب ــارزة،
لديهـــا معرفـــة وفهـــم عميـــق لنطـــاق واســـع مـــن حقـــوق اإلنســـان ،والقضايـــا القانونيـــة والتجاريـــة ،وقضايـــا الصحـــة العامـــة الهامـــة؛
لتعزيـــز االبتـــكار والحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة.
Co-chairs of the High-Level Panel

روث دريفوس

فستوس موغاي

Members of the High-Level Panel

ماريا يس .فريريل

ماليبونا بريشس ماتاسوسو

ويني بيانيام

مايكل كرييب

أندرو ويتي

جورج بريموديز

يوسف حميد

شيبا فورايالتبام

سيلزو أموريم

كينغا غونسيز

عون الخصاونة

ساكيكو فوكودا-بار

روث أوكيديجي

ويف االجتامع ــات القليل ــة الت ــي مل يس ــتطع أعض ــا ُء الهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى امل ُش ــا َرك َة فيه ــا ش ــخصيًّا ،ن ــاب عنه ــم أعض ــاء ُمحــ َّددون م ــن
مجموع ــة الخ ــراء االستش ــارية .وبه ــذه الطريق ــة ،كان ــت مهج ــة ك ــال ي ــاين تن ــوب أحيانً ــا ع ــن وين ــي بياني ــا ،وكان ديني ــس ب ــراون
ين ــوب ع ــن يوس ــف حمي ــد ،وديفي ــد روزينب ــرغ ين ــوب ع ــن أن ــدرو ويت ــي.
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امللحق :4
الصالحيات :الهيئة رفيعة املستوى ،التابعة لألمني العام لألمم املتحدة ،واملعنية بالحصول عىل األدوية
إدراكًا للرتاب ــط ب ــن الصح ــة والتنمي ــة ،وتواف ًق ــا م ــع الخط ــة املُتَّ َبع ــة
مؤخــ ًرا لع ــام  2030للتنمي ــة ،وأه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة؛ كــ َّون
األمـــ ُن العـــام لألمـــم املتحـــدة هيئـــ ًة رفيعـــ َة املســـتوى للحصـــول
ع ــى األدوي ــة .وكان له ــذه الهيئ ــة ومجموع ــة خربائه ــا االستش ــارية
الصالحي ــاتُ التاليــةُ:

العاملي ــة .وتش ــمل ه ــذه املب ــادرات ق ــرارات جمعي ــة الصح ــة
العامليـــة ،وأعـــال مجلـــس حقـــوق اإلنســـان ،والعديـــد مـــن
الخاصـــن املعن ِّيـــن بالحـــق يف الصحـــة ،والجمعيـــة
امل ُق ِّرريـــن
ِّ
العامـــة لألمـــم املتحـــدة ،التـــي تهـــدف إىل تحقيـــق تـــوازن
أفضـــل يف قضايـــا امللكيـــة الفكريـــة ،وحقـــوق اإلنســـان،
وزيـــادة الحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة.

 1.1يتخلَّـــف ماليـــن مـــن البـــر عـــن غريهـــم يف الحصـــول
عـــى األدويـــة والتقنيـــات الصحيـــة ،التـــي تضمـــن صحتهـــم 6.6س ــتطلب الهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى وتُقيِّ ــم املقرتح ــات؛ اس ــتنا ًدا
إىل معاي ــر موضوعي ــة لحل ــول ت ُعالِ ــج مس ــألة ع ــدم االتس ــاق
وســـامتهم .ويتســـبَّب الفشـــل يف تقليـــل تكاليـــف األدويـــة
يف السياس ــة ب ــن اللوائ ــح التجاري ــة الدولي ــة والقان ــون ال ــدويل
املس ــجلة ب ــراءات اخ ــراع يف حرم ــان مالي ــن م ــن الب ــر م ــن
لحقـــوق اإلنســـان .وســـتختم الهيئـــة عملهـــا بتقريـــ ٍر يتض َّمـــن
الحصـــول عـــى العالجـــات امل ُن ِقـــذة للحيـــاة مـــن األمـــراض
امل ِ
توصي ـ ٍ
ـات قامئــ ًة ع ــى أدل ــة ،وقابلــ ًة للتنفي ــذ؛ لتحقي ــق ت ــوازن
ـــل،
والس ِّ
ُعديـــة ،مثـــل :فـــروس نقـــص املناعـــة البرشيـــةُّ ،
واملالري ــا ،والته ــاب الكب ــد الف ــرويس؛ واألم ــراض غ ــر امل ِ
أفضـــل بـــن أهـــداف حقـــوق اإلنســـان والصحـــة العامـــة
ُعدي ــة،
والتج ــارة الدولي ــة والتنمي ــة املس ــتدامة لل ــدول أعض ــاء األم ــم
واألم ــراض املداري ــة امل ُه َمل ــة ،واألم ــراض الن ــادرة .ويؤث ــر ه ــذا
املتح ــدة ،يف إط ــار زي ــادة الحص ــول ع ــى التقني ــات الصحي ــة.
الفشـــل يف الحكومـــات واألفـــراد يف جميـــع الـــدولُ ،متدنِّيـــة
وس ــتعمل الهيئ ــة تحديــ ًدا ع ــى م ــا ي ــي:
ومتوس ــطة وعالي ــة الدخ ــل ،الت ــي يتــ ُّم فيه ــا إجه ــا ُد امليزاني ــة
إىل أقـــى َحـــ ٍّد؛ بســـبب تكاليـــف العـــاج.
 6.1مراجعـــة وتقييـــم املقرتحـــات مـــن حيـــث إمكانيـــة
تحســـن ابتـــكار التقنيـــات الصحيـــة والحصـــول عليهـــا،
2.2يف ع ــام  ،2012كلَّ ــف مجل ــس تنس ــيق برنام ــج األم ــم املتح ــدة
ٍ
توصيـــات عـــن:
وســـتُق ِّدم
ـي بف ــروس نق ــص املناع ــة البرشي ــة /متالزم ــة
املش ــرك ،املعن ـ ُّ
َ
a.aعـــاج عـــدم االتســـاق يف السياســـة بـــن القانـــون
نقـــص املناعـــة املكتســـب ،اللجنـــة العامليـــة املعنيـــة بفـــروس
الـــدويل لحقـــوق اإلنســـان واللوائـــح التجاريـــة ،يف
نقـــص املناعـــة البرشيـــة والقانـــون -وهـــي جهـــة مســـتقلة
ســـياق الحصـــول عـــى التقنيـــات الصحيـــة.
ُمك َّونـــة مـــن أشـــخاص بارزيـــن -بالتحقيـــق يف العالقـــة بـــن
b.bتحقيـــق تـــوازن أفضـــل بـــن حقـــوق املخرتعـــن
ردود األفعـــال القانونيـــة وحقـــوق اإلنســـان وفـــروس نقـــص
امل ُـــ َّررة والحـــق يف الصحـــة والتنميـــة املســـتدامة.
املناعـــة البرشيـــة .وخلُصـــت اللجنـــة إىل أن هنـــاك مجموعـــة
متزايـــدة معنيـــة بالقانـــون التجـــاري الـــدويل تُ ِعيـــق حـــق
 6.2عق ــد اجتامع ــات عام ــة تُس ـ ِّهل الح ــوار ب ــن العدي ــد م ــن
املاليـــن يف الصحـــة ،وأنـــه يجـــب إيجـــاد حلـــول جديـــدة
األط ــراف املعني ــة ،وتش ــمل خ ــراء فني ــن ،ومجموع ــات
لتحفيـــز االبتـــكار ،وزيـــادة فـــرص الحصـــول عـــى العـــاج.
م ــرىض ،واملجتم ــع امل ــدين ،والحكوم ــات ،وخ ــراء املج ــال؛
لتوس ــيع دائ ــرة االستش ــارة بش ــأن املقرتح ــات.
3.3متاشـــ ًيا مـــع نتائـــج وتوصيـــات اللجنـــة العامليـــة املعنيـــة
بفـــروس نقـــص املناعـــة البرشيـــة والقانـــون ،وبالتوافـــق مـــع
 6.3االعتـــاد عـــى املـــوا ِّد التـــي يف املجـــال العـــام،
التطلعـــات الـــواردة يف التقريـــر التجميعـــي لألمـــن العـــام
وطلـــب إجـــراء أبحـــاث إضافيـــة عـــن القضايـــا
لألم ــم املتح ــدة ع ــن خط ــة تنمي ــة م ــا بع ــد  ،2015وأه ــداف
املتعلقـــة مبجـــال بحثهـــا.
التنميـــة املســـتدامة امل ُتب َّنـــاة مؤخـــ ًرا؛ كـــ َّون األمـــن العـــام
لألم ــم املتح ــدة ،الس ــيد /ب ــان يك م ــون ،هيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى
 6.4تقديـــم توصيـــات قامئـــة عـــى أدلـــ ٍة ،وقابلـــة للتنفيـــذ
لالبت ــكار والحص ــول ع ــى التقني ــات الصحي ــة .ويتمث ــل النط ــاق
إىل األم ــن الع ــام وأط ــراف أخ ــرى معني ــة بع ــاج ع ــدم
العـــام لعمـــل هـــذه الهيئـــة يف مراجعـــة وتقييـــم املقرتحـــات
االتســـاق يف السياســـة بـــن القانـــون الـــدويل لحقـــوق
ُـــوص بهـــا؛ لعـــاج عـــدم االتســـاق يف السياســـة
والحلـــول امل َ
اإلنســـان واللوائـــح التجاريـــة؛ يف إطـــار الحصـــول عـــى
بـــن حقـــوق املخرتعـــن امل ُـــ َّررة والقانـــون الـــدويل لحقـــوق
التقنيـــات الصحيـــة.
اإلنســـان ،واللوائـــح التجاريـــة ،والصحـــة العامـــة يف ســـياق
التقنيـــات الصحيـــة؛ ألنـــه يُ ِعيـــق الحصـــول عـــى التقنيـــات
 6.5العمـــل كمنصـــة لحشـــد األطـــراف املعنيـــة بالقضايـــا
حـــق املاليـــن يف الصحـــة.
الصحيـــة ،ويُ ِعيـــق َّ
الت ــي تفحصه ــا الهيئ ــة ،واملس ــاهمة يف املناقش ــات الت ــي
تُ ْجــ َرى يف اجتامع ــات أخ ــرى ذات صل ــة؛ منه ــا االجت ــاع
شـــخصا بـــارزًا
4.4تتألـــف الهيئـــة رفيعـــة املســـتوى مـــن 15
ً
رفيـــع املســـتوى عـــن فـــروس نقـــص املناعـــة البرشيـــة/
ومحرت ًمـــا ،لديهـــم معرفـــة وفهـــم متخصـــص لنطـــاق واســـع
متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتســـب يف .2016
مـــن القضايـــا التجاريـــة ،وقضايـــا الصحـــة العامـــة ،وحقـــوق
اإلنســـان ،والقضايـــا القانونيـــة املرتبطـــة بابتـــكار التقنيـــات
ُ
عمـــل الهيئـــة؛ لتقديـــم
َ
الصحي ــة والحص ــول عليه ــا .ويش ــمل أعض ــاء اللجن ــة ُمبت ِكري ــن 7.7تَد َعـــم مجموعـــة خـــراء استشـــارية
َ
الدعـــم الفنـــي للهيئـــة .وتَد َعـــم الهيئـــة رفيعـــة املســـتوى،
وقـــاد ًة يف مجـــال الصناعـــات الدوائيـــة ،وخـــرا َء يف الصحـــة
ومجموعـــ َة خربائهـــا االستشـــارية أمانـــ ٌة عامـــ ٌة تعمـــل ضمـــن
العامـــة وحقـــوق اإلنســـان والقانـــون الـــدويل ،ومســـؤولني يف
برنامـــج التنميـــة ،التابـــع لألمـــم املتحـــدة يف نيويـــورك.
املجتمـــع املـــدين والقطـــاع الحكومـــي.
وســـتعمل هـــذه األمانـــة أيضً ـــا مـــع أمانـــة برنامـــج األمـــم
املتح ــدة املش ــرك ،املعن ــي بف ــروس نق ــص املناع ــة البرشي ــة/
5.5يق ــوم عم ــل الهيئ ــة رفيع ــة املس ــتوى ع ــى مب ــادرات س ــابقة
متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتســـب.
وحاليـــة ،ال ســـيام تلـــك التـــي تتعلـــق مبنظمـــة التجـــارة
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•مراجعـــة وتقديـــم معلومـــات يف الوثائـــق الفنيـــة
األوليـــة ،ا مل ُ َعـــ َّد ة لعنايـــة الهيئـــة رفيعـــة املســـتوى؛
وكذلـــك التقريـــر الختامـــي.
•تقديـــم معلومـــات عنـــد تقييـــم املقرتحـــات املســـتلمة؛
لرتاجعهاالهيئـــة رفيعـــة املســـتوى.
•املشـــاركة ،وتقديـــم الدعـــم الفنـــي ،والتفاعـــل مـــع الهيئـــة
رفيعـــة املســـتوى يف أثنـــاء االجتامعـــات العامـــة بـــن
األطـــراف املعنيـــة املتعـــددة؛ ملراجعـــة ومناقشـــة قامئـــة
املقرتحـــات املرشـــحة.

8.8تتك ـ َّون مجموع ــة الخ ـراء االستش ــارية م ــن خ ـراء م ــن القطاع ــن
العـــام والخـــاص ،وأوســـاط أكادمييـــة ،ومنظـــات مهنيـــة،
ومنظ ــات مجتم ــع م ــدين؛ وكذل ــك أش ــخاص يعيش ــون بف ــروس
نق ــص املناع ــة البرشي ــة ،يعمل ــون بصفته ــم الش ــخصية .وتش ــمل
املجموع ــة كب ــار املوظف ــن التقني ــن م ــن منظ ــات تابع ــة لألم ــم
املتحـــدة ومنظـــات دوليـــة ،منهـــا منظمـــة الصحـــة العامليـــة،
واملنظم ــة العاملي ــة للملكي ــة الفكري ــة ،ومنظم ــة التج ــارة العاملي ــة،
ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الصناعيـــة ،ومؤمتـــر األمـــم
املتح ــدة للتج ــارة والتنمي ــة ،ومنظم ــة األم ــم املتح ــدة للطفول ــة،
واملفوضيـــة العليـــا لحقـــوق اإلنســـان ،التابعـــة لألمـــم املتحـــدة؛
وامل ُقـــ ِّرر الخـــاص باألمـــم املتحـــدة ،املعنـــي بالحـــق يف الصحـــة؛ 9.9ســتُق ِّد م الهيئ ــة تقاري ــر دوري ــة ع ــن س ــر العم ــل ،وس ــتقدم
تقريرهـــا الختامـــي إىل األمـــن العـــام يف يونيـــو .2016
وأمان ــة برنام ــج األم ــم املتح ــدة املش ــرك لف ــروس نق ــص املناع ــة
وســـيُق ِّد م األمـــن العـــام التقريـــر إىل الجمعيـــة العموميـــة،
البرشيـــة /متالزمـــة نقـــص املناعـــة املكتســـب ،وبرنامـــج األمـــم
وســـيتول ا تِّخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة حســـب االقتضـــاء.
َّ
املتح ــدة اإلمن ــايئ .وس ــتعمل هيئ ــة الخــراء االستش ــارية تحديــ ًدا
ع ــى م ــا ي ــي:
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