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 الممدمة

 النتشار أدت التً( العالمٌة الصحة لمنظمة وفما ً 96-كوفٌد أو) كورونا فٌروس جابحة تعتبر

 جابحة اكبر ثانً 9196 دٌسمبر شهر أوابل فً مرة ألول الصٌن فً ووهان مدٌنة من كورونا فٌروس

 جابحة هً و 9695 عام فً ظهرت التً اإلسبانٌة االنفلوانزا ذلن فً وٌسبمها ،األرواح فً لخسابر أدت

 أفادت. المتلى مالٌٌن وخلفت والعالم أوروبا فً األولى العالمٌة الحرب أعماب فً انتشرت لاتلة إنفلونزا

 9196 دٌسمبر 19 فً العالمٌة الصحة منظمة إلى الصٌن فً الصحٌة السلطات من المرسلة التمارٌر

ًًّ تجّمع بوجود  الوالعة ووهان مدٌنة فً السبب مجهولة فٌروسٌة ربة بذات إلصابات مرض

 .9191 عام ٌناٌر أوابل فً التحمٌك وبدأ خوبً، مماطعة ضمن

 حالة ٌُشكل الفٌروس تفشً أن ٌناٌر 11 فً رسمٌ ا العالمٌة الصحة منظمة إعالن إلً أدي الذي األمر

 9191 مارس 99 ٌوم جابحة إلى التفشً تحول وأكدت الدولً، الملك على تبعث عامة صحٌة طوارئ

 94 تارٌخ حتى ومنطمة دولة 955 من أكثر فً 96-بكوفٌد إصابة ً ملٌون 961 من أكثر عن أُبلغ حٌث

. مصاب ملٌون من أكثر تعافً إلى باإلضافة وفاة، حالة 179417111 من أكثر تتضمن ،9199 ٌولٌو

ا الدول أكثر المتحدة الوالٌات وتعتبر  عدد مجموع ربع من أكثر سجلت حٌث الجابحة، من تضرر 

 .المؤكدة اإلصابات

 لد التً االحترازٌة االجراءات بعض فرض علً مجبورٌن أنفسهم الدول رؤساء وجد الجابحة تفشً مع و

 العمل و التجارٌة المحال إغالق المختلفة، البالد فً التجول حظر فرض:  ومنها الفٌروس تفشً من تملل

 أدي. الفٌروس انتشار من للحد الكمامة ارتداء علً الحرص و اإلجتماعً  التباعد لواعد تطبٌك علً

 والحرص الكمامة بارتداء االلتزام فرد كل من ٌتطلب مختلف جدٌد والع فرض إلً كورونا فٌروس انتشار
 تحول إلً أدي حٌث المختلفة الحٌاة نواحً فً تأثٌر كورونا لفٌروس كان و االحترازٌة، االجراءات علً
 إلً الذهاب الدراسة، مثل البشري التفاعل تطلب ال إلكترونٌة معامالت إلً البشرٌة المعامالت معظم
 الكترونٌا ً الطبٌة استشارتهم ٌمدمون األطباء أصبح حٌث األطباء إلً الذهاب حتً و العمل أماكن

 .اإلجتماعً التباعد تطبٌك علً الحرص و البشري التعامل لتجنب" أونالٌن"

 البشرٌة تستمر حتً لماحات إلً للوصول التطوٌر و البحث فً العلماء بدأ إلً الفٌروس تفشً ظهورو أدي
 بفٌروس الوفاة حاالت آالف إلً وصال التً البشرٌة الخسابر أعداد من الحد ٌتم و الجدٌد الولاع ظل فً

 تمنع ال لكنها و به اإلصابة عند الفٌروس أعراض من اللماحات تملل لد. الدول من العدٌد فً كورونا

 .اللماحات وجود ظل فً حتً االحترازٌة باالجراءات االلتزام ٌوجب مما به اإلصابة

 األمم شعوب بٌن كورونا لماحات توزٌع عدالة فً فوارق ظهرت أن كورونا خلفتها التً التداعٌات ومن
 العالمٌة الصحة منظمة هدف وتحمٌك المشكلة لهذه للتصدي المبذولة الدولٌة الجهود ُرغم ،والنامٌة المتمدمة

 أن إال السنة، نهاٌة بحلول األدنى والمتوسط المنخفض الدخل ذات الدول فً السكان من% 11 بتطعٌم

. المالً الربح سوى ٌعنٌها ال ماحلل المنتجة الشركات أن هو المرجو للهدف الوصول عالةإل البارز السبب

 .العالمٌة اإلنسان وحموق أي حٌاةال فً الحك مع ٌتعارض اللماح توزٌع فً التمٌز هذا

 وتأثٌرها اللماحات توزٌع فً الجنسٌة متعددة األدوٌة شركات بها تسببت التً األزمة التمرٌر هذا ٌنالشف
 لألوضاع اعتبار دون الربح على التنافس خالل من اإلنسان، حموق من ٌعتبر الذي الصحة فً الحك على

 . الدول بٌن االلتصادٌة
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   اإلنسان حموق من أصٌل حك الصحة فً الحك: أولًا

 الموت إلى ٌؤدي الحك بهذا مساس أي فإن الحٌاة، فً بالحك وثٌم ا ارتباط ا الصحة فً الحك ٌرتبط

 بأي مرتبط لماح ألي التوصل فإن والرعاٌة العالج ٌحتم مرض أي على المضاء األساس كان ولما. الحتمً

 منظمة توضحو. تمٌٌز دون توزٌعه سرعة ٌستوجب -االنتشار واسع كان وإن وخاصة -مستجد مرض

 لكل فٌها ٌمكن التً الظروف تهٌا أن ٌجب الدول أن ٌعنً الصحة فً الحك أن (WHO) العالمٌة الصحة

 .الصحة موفور ٌكون أن فً الحك ٌعنً وال. اإلمكان بمدر الصحة موفور ٌكون أن فرد

 

 الدولٌة التفالٌات فً الصحة فً الحكا- أ

 لكل" :أن على منه 92 المادة تنص إذ الصحة فً بالحك اإلنسان لحموق العالمً اإلعالن مرٌ

 المأكل صعٌد على وخاصة وألسرته، له ةٌوالرفاه الصحة لضمان ٌكفى معٌشة مستوى فً حك شخص

 تمتع لضمان تدابٌر اتخاذ الدولة على أنه إلى 92 المادة أشارت كما ..."الطبٌة والعناٌة والمسكن والملبس

 والخدمات الطبٌة والعناٌة والمسكن والملبس المأكل ٌخص فٌما مناسب، معٌشً بمستوى المواطنٌن جمٌع

 .والرفاهٌة الصحة صعٌد على مناسب معٌشً لمستوى أساسٌة كعناصر الضرورٌة؛ االجتماعٌة

 الصحة فً الحك والثمافٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة بالحموق الخاص الدولً العهد من (99) المادة وتعرف

 وأفادت ."بلوغه ٌمكن والعملٌة الجسمٌة الصحة من مستوى بأعلى التمتع فً إنسان كل حك" باعتباره

 والمهنٌة والمتوطنة الوبائٌة األمراض من الولاٌة" توفر أن الدولة عاتك على ٌمع على أنه( ج) الفمرة

 تأمٌن شأنها من ظروف تهٌئة" (د) الفمرة أضافت وكذلن "ومكافحتها، وعالجها األخرى واألمراض

 ."المرض حالة فً للجمٌع الطبٌة والعناٌة الطبٌة الخدمات

 من مناسب مستوى فً الحك على 1965العنصري التمٌٌز أشكال جمٌع على للمضاء الدولٌة االتفالٌة أكدت

 المادة ونصت .معٌن عرلً أصل إلى الفرد بانتماء به التمتع ربط أو منه الحرمان حظرت كما الصحة،

 أشكاله، بكافة علٌه والمضاء العنصري التمٌٌز بحظر األطراف الدول تتعهد"...  أن على االتفالٌة من (2)

 والرعاٌة العامة الصحة بخدمات التمتع حك" 4( ... "هـ: ... )التالٌة بالحموق التمتع بصدد ولسٌما... 

 ..."الجتماعٌة؛ والخدمات الجتماعً والضمان الطبٌة

 اإلعالن: ) مثل ثناٌاها فً الصحة فً الحك معٌنة بموضوعات المرتبطة األخرى االتفالٌات بعض وترسم

/ التغذٌة وسوء الجوع باستبصال الخاص العالمً اإلعالن/ 9649 عملٌا المتخلفٌن بحموق الخاص

 مناهضة اتفالٌة/ المرأة ضد التمٌٌز أشكال جمٌع على المضاء اتفالٌة/ المعولٌن بحموق الخاص اإلعالن

 حموق اتفالٌة/ 9654 المهٌنة أو الالإنسانٌة أو الماسٌة العموبة أو المعاملة ضروب من وغٌره التعذٌب

 (9669) العملٌة بالصحة العناٌة وتحسٌن عملً بمرض المصابٌن األشخاص حماٌة مبادئ/ 9656 الطفل

 تحدٌدا ً ٌمدم ال والثمافٌة واالجتماعٌة االلتصادٌة للحموق الدولً العهد فً التعرٌف أن استٌعابه ٌمكن ما

 ٌُنظر أن ٌجب" مستوى بأعلى التمتع" كان إذا ما الواضح غٌر من ألنه نظرا ً الصحة فً الحك لمحتوى

 بعض صعٌد على أنه المؤكد ومن. العالمً االلتصاد ضوء فً أم ما لدولة الوطنٌة الظروف ضوء فً إلٌه

 الدول لبعض الوطنٌة األوضاع ضوء فً به التمتع ٌمكن مستوى أعلى فإن( مثال ً كورونا) الصحٌة المضاٌا

 التمتع لألفراد ٌحك الذي الصحة فً الحك لمحتوى األدنى الحد ضمن ٌعد فٌما به ممر هو ما مع ٌتماشى ال

 .كالتطعٌم ظروف أٌة فً
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 واالجتماعٌة االلتصادٌة بالحموق المعنٌة المتحدة األمم لجنة لامت  الواردة النصوص وتفعٌل لتوضٌح

 االلتصادٌة بالحموق الخاص الدولً للعهد االمتثال رصد تتولى والتً ،9111 عام فً والثمافٌة

 فً الحك" بأن العام التعلٌك وٌمضً. الصحة فً الحك بشأن عام تعلٌك باعتماد والثمافٌة، واالجتماعٌة

 على أٌضا ً ٌنطوي بل فحسب، المناسب تالول فً الصحٌة الرعاٌة خدمات توفٌر على ٌنطوي ال الصحة
 وإمدادات المالبمة اإلصحاح ووسابل للشرب والصالحة النمٌة المٌاه توفٌر مثل الدفٌنة، الصحة محددات

 وسابل وتوفٌر صحٌة وبٌبٌة مهنٌة وظروف اآلمنة والمساكن المأمونة المغذٌة واألطعمة األغذٌة من كافٌة

 .واإلنجابٌة الجنسٌة الصحة مجال فً ذلن فً بما المناسبة، الصحٌة والمعلومات الصحً التثمٌف

 

  اللماح على الحصول فً التمٌٌز ا- ب

 أو بها اإلصابة تجنب الممكن من التً األمراض من مختلفة درجات من النامٌة الدول سكان ٌعانً
 تستطٌع ال التً حكوماتها من العدٌد أن إلى جزبٌ ا ٌعود ما وهو المتمدمة الدول فً منها العالج الممكن من

 . مواطنٌها لكافة مناسبة معٌشٌة وأوضاع الصحٌة الرعاٌة من مناسب مستوى ضمان

 الحصول فً الفرد حك ٌشتمل -الصحة فً الحك بنود من كبند – األولٌة الصحٌة الرعاٌة أن بالذكر وجدٌر

 -األساسٌة األدوٌة على الحصول -وصحً نظٌف ماء -الصحٌة التوعٌة -الجٌدة التغذٌة: اآلتٌة الحموق على

 أن ٌجب اللماح توزٌع عملٌة  فإن وبالتالً. والتلمٌح التطعٌم على والحصول -الجراحٌة العملٌات إجراء

 بشكل متاحا اللماح ٌكون أن: العالم فً للماحات العادل التوزٌع لضمان األساسٌة المبادئ من عدد ا تراعً

 الفٌروس لمضاعفات عرضة األكثر وللمجموعات الطبٌة للطوالم تكون وأن ،العالم شعوب لجمٌع مجانً

 الكلى وأمراض والربة الملب وأمراض المناعٌة واألمراض المزمنة األمراض وأصحاب السن كبار مثل)

 الفبات إنصاف على التركٌز مع مطلك، بشكل األولوٌة( الطبٌة الحاالت من وغٌرها المزمنة والكبد

 المالٌة المدرة أساس على للماح الوصول فً المواطنٌن بٌن تمٌٌز هنان ٌكون وأال ،دولة كل فً األضعف

 .النفوذ أساس على أو

 ٌؤدي لد اللماح تلمً دون شعوب بماء أن حٌث للجمٌع مكفوال ً اللماح توفر و العالج حك ٌكون أن ٌجب لذلن
 من وبالتالً بذلت، التً الضخمة الجهود وتفسد صفر، مربع إلً الجابحة تعٌد لد وبابٌة بؤر تكون إلً

 لرار أشار حٌث االنسان لحموق واضحا ً انتهاكا ً اللماحات احتكار وٌعد. المضاد للماح االحتكار منع الحكمة

 ذلن ٌتم و العملٌة و البدنٌة الصحة من مستوي بأحسن التمتع فً إنسان كل حك إلً اإلنسان حموق مجلس

 وال جٌدة، نوعٌة وذات التكلفة ومٌـسورة وفعالـة مأمونة أدوٌة علً الحصول" أهمها من طرٌمة من بأكثر

 الصحٌة، الرعاٌة وخدمات مرافك وإلى الطبٌة، المنتجـات مـن وغٌرها واللماحات األساسٌة األدوٌة سٌما

 .فمر حالة فً ٌعٌشون لمن كثٌرة، حاالت فً سٌما، وال المنال بعٌد هدفا ً ٌزال ال

 الكامل اإلعمال إلى تـدرٌجٌا ً للتوصل األساسٌة العناصر أحد هو األدوٌة على الحصول أن إلى ٌشٌر إذ
 أن الدول مسؤولٌة من وأنه والعملٌة، البدنٌـة الـصحة مـن ممكن مستوى بأعلى التمتع فً إنسان كل لحك

 سٌما ال جٌدة، نوعٌة وذات وفعالة ومأمونة التكلفة مٌسورة أدوٌة على تمٌٌز، دون الجمٌع، حصول تضمن
 فً بما المدنً، واجملتمع الدولٌة المنظمات مع بالتعاون الدول، سعً بضرورة ٌسلّم وإذ األساسٌة، األدوٌة

عُد على المواتٌة األوضاع هتٌبة إلى الخاص، والمطاع الحكومٌة غٌر المنظمات ذلن  الوطنً الصُّ
 من ممكن مـستوى بأعلى تمتعال فً إنسان كل لحك والفعلً التام اإلعمال لضمان والدولً واإلللٌمً

 .والعملٌة البدنٌة الصحة
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 العالم أنحاء شتى فً أعطٌت جرعة ملٌار 2.43 أصل من أن ذكرت الدولٌة، العفو لمنظمة تمرٌر وفً

 دخل ذات دول إلى% 46 نسبة على ٌزٌد وما الدخل منخفضة دول إلى% 1.1 لدرها ضبٌلة نسبة ذهبت

 ،BioNTech وبٌونتٌن ،AstraZeneca أسترازٌنٌكا شركات أن كما ..مرتفع ودخل أعلى – متوسط

 ،Novavax ونوفافاكس ،Moderna ومودٌرنا ،Johnson&Johnson جونسون آند وجونسون

 .اللماحات من العالمٌة الكمٌات لزٌادة مبادرات فً المشاركة رفضت Pfizer وفاٌزر

 هو العالم أنحاء جمٌع فً األشخاص تلمٌح" إن الدولٌة العفو لمنظمة العامة األمٌنة كاالمار أنٌاس ولالت

 التً – الشركات هذه فٌها لنُحًٌ مناسبة هذه تكون أن ٌجب وكان. األزمة هذه من للخروج الوحٌد سبٌلنا

د فإن ذلن من بدال ً ولكن. األبطال تحٌة – لٌاسٌة بسرعة اللماحات ابتكرت  منع الكبرى األدوٌة شركات تعمُّ

 حزنا ً وٌسبب ٌعٌبها أمر وهذا – الثرٌة الدول لمصلحة بها لامت التً والصفمات والمناورات المعرفة نمل

 ."األخرى الدول من جدا ً كبٌر لعدد تماما ً ومدمر متولع اللماحات فً شح عن أسفر لد – لنا جماعٌا ً

 الصحٌة أنظمتها دافعا ً متجددة أزمات أتون فً وآسٌا وإفرٌمٌا الالتٌنٌة أمرٌكا من أجزاءً  ٌولع وهو"

 وفً. حدوثها منع ٌمكن التً األسبوعٌة الوفٌات من اآلالف بعشرات ومتسببا ً الهاوٌة شفٌر إلى المنهكة

 للخطر المعرضٌن واألشخاص الصحٌٌن العاملٌن حتى ٌحصل لم المنخفض الدخل ذات الدول من العدٌد

 ."اللماح على

 

 : التسابك إلوتاج اللماح المضاد لفيروش كىرووا : ثاويا

أدٞ أرشاس ف١شٚط وٛسٚٔا اٌّغرعذ إٌٟ ذغاتك ششواخ األد٠ٚح ٌرظ١ٕع اٌٍماغ اٌّضاد ٌف١شٚط 

ً ِٓ أظً ذؽم١ك أستاغ ِا١ٌح ؼ١س  وٛسٚٔا، ١ٌظ فمظ ِٓ أظً اٌؽذ ِٓ أرشاس اٌف١شٚط ٚ ٌىٓ أ٠ضا

ذعاس٠ح ذٙذف ِٓ خالٌٙا اٌششواخ إٌٟ ذؽم١ك أوثش استاغ  ذؽٌٛد طٕاعح اٌٍماؼاخ ف١ّا تعذ إٌٟ طٕاعح

ِٕز اإلعالْ عٓ ظائؽح وٛسٚٔا، ٚظذخ اٌششواخ اٌّظٕعح ٌٍماؼاخ ٔفغٙا أِاَ خ١اس٠ٓ،  .ِا١ٌح ِّىٕح

تغثة اٌرىا١ٌف اٌّا١ٌح اٌضخّح  96-األٚي عذَ اٌذخٛي فٟ عثاق ذط٠ٛش اٌٍماغ اٌّضاد ٌف١شٚط وٛف١ذ

ً إرا فشٍد ِؽاٚالذُٙ فٟ ذٛف١ش اٌٍماغاٌّطٍٛتح، تاإلضافح إٌٝ ا أِا اٌصأٟ . ٌغّعح اٌرٟ عرٍؽك تُٙ ؼرّا

ف١رّصً فٟ االعرشاف تاٌّغؤ١ٌٚح االظرّاع١ح ٌٙزٖ اٌششواخ ٚذؽًّ اٌّخاطش اٌّا١ٌح اٌضخّح إلٔراض 

ٚذغاتك عذد ِٓ اٌششواخ ٌرط٠ٛش  .اٌٍماغ، ٚاٌرشو١ض عٍٝ األستاغ اٌّرٛلعح فٟ ؼاٌح اٌٛطٛي إٌٝ ٌماغ

تر٠ًّٛ ؼىِٟٛ ضخُ، فٟ ِؽاٌٚح إلظٙاس إٌفٛر ٚاٌمٛج ٚاٌصمح تاٌرمذَ اٌرىٌٕٛٛظٟ  96-أٚي ٌماغ ٌىٛف١ذ

ً ٘ائٍح ذُمذس ت١ٍّاساخ . ٌٙزٖ اٌذٚي ٚٔر١عح ٌزٌه ؼممد اٌششواخ اٌخاطح اٌرٟ طٛسخ اٌٍماغ أستاؼا

 .اٌذٚالساخ

 

 ماحلل المنتجة الكبرى الشركات ا- أ

 من كان إذا ما حول الجدل تصاعد ومودٌرنا، فاٌزر مثل شركات حممتها التً الضخمة األرباح ضوء فً

 ضوء فً خاصة المكاسب، هذه وتحمك ،"الجابحة" من هابل بشكل تستفٌد أن الشركات لهذه الصواب

 .ربحً غٌر أساس على لماحاتهم ببٌع واسترازٌنٌكا، جونسون آند جونسون مثل المنافسٌن، التزام
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فعٍٝ عث١ً اٌّصاي، . اٌششواخ اٌرٟ ذٕرط اٌٍماؼاخ ٚعذد ل١ًٍ ٔغث١اً ِٓ ِشرشٞ اٌٍماؼاخ ٕ٘ان عذد ل١ًٍ ِٓ

، غ١ش أْ ٘زا اٌٛضع 9196٪ ِٓ عائذاخ اٌٍماؼاخ اٌعا١ٌّح فٟ عاَ 61اعرؽٛرخ أستع ششواخ عٍٝ 

  .اخرٍف ل١ٍالً أشٕاء ظائؽح وٛسٚٔا

 

 

 

 

 

 

ً

اااا2021وا2020(اٌوضحاأرباحاالخمساشركاتاالكبرىاالمنتجةاللماحافًاالربعٌنااألولٌنامناعامًا1شكلا)

 

 :  AstraZeneca استرازيىيكا-1

ذعذ اٌششوح األتشص فٟ أراض اٌٍماغ اٌّضاد ٌف١شٚط وٛسٚٔا، ٚ لذ وشفد إٌرائط األ١ٌٚح ٌٍماغ اٌّضاد 

أٔٗ عاعذ عٍٝ ذط٠ٛش لذسج أوصش ِٓ أٌف د ِع أعرشاص١ٕ٠ىا ٌف١شٚط وٛسٚٔا اٌزٞ ذطٛسٖ ظاِعح أٚوغفٛس

شخض خضعٛا ٌٍرعشتح عٍٝ ذط٠ٛش أظغاَ ٚخال٠ا دَ ت١ضاء تئِىأٙا ِؽاستح ف١شٚط وٛسٚٔا داخً 

ً  .اٌعغُ عٕذ  ٚأعٍٕد ظاِعح أٚوغفٛسد أْ اٌعشعح اٌصا١ٔح ِٓ ٌماغ وٛسٚٔا أظٙشخ سد فعً ِٕاع١ا

 .اٌّشاسو١ٓ، ِؤوذج أْ ٌماغ وٛسٚٔا أظٙش ِغر٠ٛاخ عالِح ِمثٌٛح

 :  Pfizerفايسر األمريكية-2

ٚ لذ أعٍٕد . إلٔراض ٌماغ وٛسٚٔا" ت١ٛ آٔذ ذ١ه"ششوح اٌصا١ٔح ٟ٘ فا٠ضس األ١ِشو١ح، ٚاٌرٟ ذعًّ ِع ششوح 

 . ششوح فا٠ٛس اْ اٌٍماغ آِٓ ٚ ٠ؤدٞ العرعاتح ِٕاع١ح عٕذ اٌّشضٟ

 :Modernaشركة مىدروا -3

، اٌزٞ أٔرعرٗ 96-أِا اٌششوح اٌصاٌصح فٟٙ ِٛدسٔا ٚاٌرٟ لاٌد ِؤخشا إْ اٌٍماغ اٌرعش٠ثٟ ٌعالض وٛف١ذ

اٌششوح، أظٙش أٔٗ آِٓ ٚأشاس اعرعاتاخ ِٕاع١ح فٟ اٌعغُ ٌذٜ ظ١ّع اٌّرطٛع١ٓ األطؽاء اٌثاٌغ عذدُ٘ 

 .فٟ ِشؼٍح ِثىشج ِٓ اٌذساعح اٌرٟ ال ذضاي ِغرّشج 12

ِْ أٞ ِرطٛع فٟ اٌذساعح ِٓ آشاس ظأث١ح خط١شج، ٌٚىٓ ِا ٠ض٠ذ عٍٝ ٔظفُٙ شىٛا ِٓ آشاس خف١فح  ٌُٚ ٠عا

أٚ ِعرذٌح ِصً اٌرعة ٚاٌظذاع ٚاٌمشعش٠شج ٚآالَ اٌعضالخ أٚ األٌُ فٟ ِٛلع اٌؽمٓ، ٚروش اٌفش٠ك فٟ 

ع تعذ اٌعشعح اٌصا١ٔح دٚس٠ح ١ٔٛ إٔعالٔذ ظٛسٔاي أٚف ١ِذ٠غٓ أٔٗ ِٓ اٌّشظػ ؼذٚز ِصً ٘زٖ األعشا

 .ِٚع األشخاص اٌز٠ٓ ؼظٍٛا عٍٝ أعٍٝ ظشعح

 : Johnson &Johnsonجىوسىن اوذ جىوسىن -4
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، أٔٙا "Emergent" أِا اٌششوح اٌشاتعح فٟٙ ظٛٔغْٛ آٔذ ظٛٔغْٛ، ؼ١س أعٍٕد ششوح إ١ِشظ١ٕد

، "ظٛٔغْٛ آٔذ ظٛٔغْٛ"عٕٛاخ إلٔراض ِادج اٌذٚاء اٌّغرخذِح فٟ ِششػ ٌماغ ششوح  2ٚلعد عمذًا ِذذٗ 

ٌف١شٚط وٛسٚٔا ١ٌضاف إٌٝ عٍغٍح ِٓ اٌظفماخ اٌّؽرٍّح، ٌٛضعٗ فٟ لٍة إٔراض اٌٍماؼاخ اٌعاٌّٟ فٟ 

 .اٌّغرمثً

، فٟ ششاوح ِع ؼىِٛح اٌٛال٠اخ اٌّرؽذج تشأْ اعرصّاس تم١ّح "ظٛٔغْٛ آٔذ ظٛٔغْٛ"ٚدخٍد ششوح 

ٚاٌزٞ ِٓ اٌّمشس أْ ٠ذخً فٟ اخرثاساخ تشش٠ح فٟ ١ٍِاس دٚالس، إلٔراض أوصش ِٓ ١ٍِاس ظشعح ِٓ ٌماؼٙا، 

 .9191إٌظف اٌصأٟ ِٓ شٙش ١ٌٛ٠ٛ 

، أْ اٌع١ش اٌظ١ٕٟ ذٍمٝ اٌضٛء األخضش، ٚاٌّٛافمح، العرخذاَ ِششػ ٌماغ "س٠ٚرشص"ٚ وشفد ٚواٌح 

 CanSino "، اٌزٞ طٛسذٗ ٚؼذج أتؽاشٗ، ٚششوح وأغ١ٕٛ ت١ٌٛٛظ١ىظ" 96وٛف١ذ "ف١شٚط وٛسٚٔا 

Biologics "تعذ أْ أشثرد اٌرعاسب اٌغش٠ش٠ح أٔٙا إِٓح ٚفعاٌح إٌٝ ؼذ ِا ،. 

ِششؽ١ٓ ٌماغ ذُ ذط٠ٛشُ٘ ِٓ لثً  5، ٘ٛ ٚاؼذ ِٓ " Ad5-nCoV" ٚأشاسخ اٌٛواٌح اٌٝ أْ ٌماغ

اٌششواخ اٌظ١ٕ١ح، ٚٚافك اٌثاؼصْٛ عٍٝ ٔمٍُٙ إٌٝ اٌرعاسب اٌثشش٠ح عٍٝ أِشاع اٌعٙاص اٌرٕفغٟ اٌرٟ 

١شٚط اٌراظٟ اٌعذ٠ذ، وّا ؼظٍد اٌششوح أ٠ًضا عٍٝ اٌّٛافمح عٍٝ إظشاء اخرثاساخ تشش٠ح فٟ ٠غثثٙا اٌف

 .وٕذا

لذ أدٞ ٚظٛد ذٍه اٌششواخ اٌرٟ لذ ذىْٛ ٘ادفح ٌٍشتػ ِٓ ٚساء ذظ١ٕع ٌماؼاخ ف١شٚط وٛسٚٔا إٌٟ  

اٌذٚي اٌّرمذِح ٚ  ٚظٛد ٔٛع ِٓ أٔٛاع اؼرىاس ذظ١ٕع اٌٍماغ ِّا ٠ؤدٞ إٌٟ اٌرٛص٠ع غ١ش اٌعادي ٌٍماغ ت١ٓ

 .إٌا١ِح

 : اللماحات تصنٌع علً الشركات هٌمنة/احتكارا- ب

 تكون أن ٌجب. ربحٌة تجارة إلى تتحول ّ ا أن ٌجوز ول. األغنٌاء على حكًرا اللماحات تكون أن ٌجوز ل"

 تجارًٌا، عمال ًّا الطب ٌكون أن ٌجوز ل. الناس لجمٌع ومجانٌة جمعاء البشرٌة متناول فً األدوٌة كل

 حركة."   تجارٌة مؤسسة ل مكتبة غرار على الطبٌة المعرفة تنظٌم من بد  ل. لإلنسانٌة معاداة ذلن ففً

 .الفمٌرة األحٌاء ساكنً

 منظومة ضمن اللماح توزٌع احتكار إلً عالمٌة جابحة إلً تحوله و كورونا فٌروس انتشار أدي
 منع إلً تدعو ولرارات بل دعوات ظهرت حٌث األوروبً اإلتحاد دول خصوصا ً للماح، المصنعة الدول
 ممابل فً االتحاد، داخل التلمٌح عملٌة وإتمام الداخلً، االكتفاء لبل االتحاد دول خارج اللماحات خروج
 بإنتاج المتعلمة الفكرٌة الملكٌة باتفالٌات العمل بتعلٌك تطالب محدودة ومبادرات للٌلة أصوات ظهور
 حدود أٌة ٌولفه لم الذي كورونا لفٌروس المضاد اللماح بتصنٌع المتعلمة التكنولوجٌا بتبادل وتطالب اللماح،

 . المختلفة الشعوب الضرر أصاب و كله العالم فً انتشر و بشرٌة

 بالتجارة المتصلة الفكرٌة الملكٌـة حموق بجوانب المتعلك االتفاق بشأن الوزاري الدوحة إعالن وٌشٌر
 تدابٌر اتخاذ من ٌمنعها، أال وٌنبغً العالمٌة، التجارة منظمة أعضاء ٌمنع ال االتفاق أن العامة والصحة
 بل ٌمكن، أنه ٌؤكد فإنه باالتفاق، االلتزام علـى التأكٌد اإلعالن ٌكرر بٌنما وأنه العامة، الصحة لحماٌة
 الصحة حماٌة فً العالمٌة التجارة منظمة أعضاء حمـوق تدعم بطرٌمة وتنفٌذه االتفاق تفسٌر ٌنبغً،
 أعضاء بحك الصدد، هذا فً كذلن، وٌُسلم األدوٌة؛ على الجمٌع حصول فرص تعزٌز فً سٌما وال العامة،
 لهذا المرونة تتٌح التً أعاله المذكور االتفاق أحكام بالكامل تستخدم أن فً العالمٌة التجارة منظمة

 ."الغرض
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 فٌروس للماحات العادل التوزرٌع لتحمٌك حل إٌجاد العالمٌة التجارة منظمة حاولت السٌاق ذلن وفً

 تٌدروس تصرٌحات بعد خصوصا ً ،"الثالث الطرٌك" علٌه أطلمت ما المحاوالت تلن ضمن ومن كورونا

 لتبادل اللماحات لمصنعً الدعوة فٌها جدد التً العالمٌة، الصحة لمنظمة العام المدٌر غٌبرٌسوس، أدهانوم

 والبٌانات المعرفة لتبادل آلٌة وهً ،"(C - TAP) كورونا"بـ المتعلمة التكنولوجٌا تبادل خالل من المعرفة

 .اللماح حول

 الملكٌة بحموق للماح المصنعة الدول و الشركات تمسن بسبب كورونا لماح تصنٌع احتكار أزمة وتأتً
 تصنٌع فً الحك إعطابهم أو الدول بالً مع المعلومات تلن مشاركة فً رغبتها وعدم اإلختراع وبراءة

 فً أفرٌمٌا جنوب و الهند من كل الترحت حٌث اللماح تصنٌع احتكار أزمة حل أجل من و. اللماح

 الولت فً الوصول أمام حاجز بمثابة الفكرٌة الملكٌة تكون ال" بحٌث العمبة، هذه رفع 9191أكتوبر

 على الموافمة تّمت لد تكن لم أنه ومع ".الوباء مكافحة فً تسهم أن ٌُمكن التً الطبٌة المنتجات إلى المناسب

 .الطلب تلبٌة بشأن مخاوفها عن ُمسبما ً أعربت الدول تلن أنًّ إالًّ الولت، ذلن فً 96 – كوفٌد لماحات من أيًّ

 الصحة عن المدافعٌن كبار مع جنب إلى جنب ا الفكرٌة، الملكٌة رفع التراح رسمٌا ً دولة 992 من أكثر تدعم

 من حمالت بشن ٌمومون الذٌن خارجً رابط حدود بال أطباء مثل الحكومٌة غٌر والمنظمات العامة

 دولة أو شركة أي لسٌطرة تخضع ال عامة عالمٌة سلع أنها على 96 – كوفٌد لماحات مع التعامل أجل

  .بعٌنها

 تعمل التً المنافسة األخري الدول ضد للتطعٌم المصنعة الدول تعسف كورونا لماحات أزمة حدة من وٌزٌد

 بمنح تسمح لن بأنها صارمة لرارات أصدرت مثال ً الصٌن:  المثال سبٌل فعلً. مختلف لماح تصنٌع علً

 وكذلن األوروبً، االتحاد فً به االعتراف عدم ظل فً الصٌنً، اللماح تلموا للذٌن إال دخول تأشٌرات
 البرامج فً تدخلت سٌاسٌة خالفات مجرد األمر ٌجعل مما واضحة، فاعلٌة تثبو رغم الروسً، اللماح

 . العلمٌة

 ان ونجد. والفمٌرة المتوسط الدخل ذات النامٌة للدول اللماح وصول علً كورونا لماح تصنٌع احتكار وٌؤثر

 كافٌة جرعات وافرت عدم بسبب األلل علً سكانها من% 91 تلمٌح تستطع لم األفرٌمٌة الدول من العدٌد

 تطعٌم عملٌة من اإلنتهاء حالة فً إال تصدٌره عن للتطعٌم المصنعة الدول امتناع بسبب الدول لتلن

 .بالكامل مواطنٌها

 

 :كوفاكس مرفك -ج

 من أكثر) منها كبٌرة كمٌات على باالستحواذ الغنٌة الدول لامت اللماحات توفر عن اإلعالن منذ

 الحصول فً المرتفعة والتكلفة الشدٌدة الندرة لمواجهة والنامٌة الفمٌرة الدول تاركة ،(األساسٌة احتٌاجاتها

 على العالم سكان من% 9973 نحو حصل فمد". اللماحات لومٌة" بظاهرة ُعرف ما وهو اللماحات، على

 الدخل ذات الدول سكان من% 176 نحو حصل الممابل فً ،96-كوفٌد لماح من واحدة جرعة على األلل

 تحدٌات من والنامٌة الفمٌرة الدول تعانٌه ما إلى باإلضافة وذلن .واحدة جرعة على األلل على المنخفض

 وعدم والنمل، التخزٌن لعملٌات مناسبة معاٌٌر وجود عدم: التحدٌات هذه أهم ومن اللماح، توفر حال فً

 عن فضال ً المدربٌن، التطعٌم خدمات ممدمً أعداد نمص من الفمٌرة الدول تعانً إذ الطبٌة الخدمة كفاءة

 .جرعة من أكثر تتطلب التً اللماحات ٌخص فٌما التطعٌم لجرعات الدلٌمة المتابعة
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 نحو لامت علٌها، الحصول فً والفمٌرة النامٌة الدول ومساعدة للماحات العادل الوصول ضمان أجل ومن

 تسرٌع إلى ٌهدف للتعاون رابد عالمً إطار عن عبارة وهو ،"كوفاكس مرفك" إلى باالنضمام دولة 961

. العالم دول لكل منصف بشكل وإتاحتها وإنتاجها ولماحاته وعالجاته 96-كوفٌد اختبارات استحداث

 واالبتالف ،(جافً) والتمنٌع اللماحات أجل من العالمً التحالف من كل" كوفاكس مرفك" لٌادة فً وٌشترن

 .العالمٌة الصحة ومنظمة األوببة، لمواجهة التأهب بابتكارات المعنً

 بدول اللماح تصنٌع حموق لمشاركة األوروبٌة، بالدول الموجودة الكبري، األدوٌة شركات رفض أدي
 تأخر إلً الدخل ومتوسطة ٌرةمالف دولبال أٌضا ً تسمً التً العالمً الجنوب بدول ٌسمً ما أو الثالث العالم

 كوفاكس مرفك وضعه الذي دفلها تحمٌك عن وعجزها الدول تلن إلً اللماح من كافٌة جرعات وصول

 لتحمٌك النهابً الموعد تأجٌل إلً كوفاكس مرفك اضطر حٌث دولة، كل فً السكان من% 91 تلمٌح وهو

 .تحمٌمه فً الفمٌرة األفرٌمٌة الدول معظم لفشل نظرا ً 9199 عام بداٌة إلً الهدف هذا

 ذلن ان إٌمانها إلً الملكٌة حموق مشاركة فً رغبتها عدم و للماح باحتكارها األدوٌة شركات تمسن وٌرجع
 ٌجري التً الجدٌدة الشركات لوصول المستغرق والولت علٌها، وٌؤثر اإلنتاج جودة من ٌضعف لد

 حجم زٌادة فً ٌكمن مةاألز تلن حل نأ األدوٌة شركات وتري .المطلوبة اإلنتاج سرعة إلى معها نالتعاو

 البعض ٌري ولكن. الفمٌرة للدول اللماح من تبرعاتها زٌادة إلً الغنٌة الدول الشركات هذه ودعت إنتاجها

 عن التخلً فً رغبتها عدم إلً اللماح تصنٌع باحتكار الشركات تلن تمسن وراء الحمٌمً السبب أن

 .المالٌٌن حٌاة حساب علً ذلن كان نإ حتً والتمنٌات االختراع براءات علً سٌطرتها

 التمدم ضٌعر أن شأنه من كبٌر التصادي ضرر إلى اللماحات توزٌع فً اإلنصاف عدم وسٌؤدي

 ٌؤدي الممابل فً. والنامً المتمدم العالم دول لجمٌع للخطر الزمن من عمود مدى على المحرز االلتصادي

 فً أمرٌكً دوالر ملٌار 921 عن تمل  ال التصادٌة فوابد تحمٌك إلى 96-كوفٌد للماحات المنصف التوزٌع

 فً الربٌسٌة االلتصادات من 91 فً  9192 عام بحلول دوالر ملٌار 133 ونحو ،9199-9191 الفترة

 .العالم
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 :العالم حول التطعٌم معدلت علً كورونا لماحات تصنٌع احتكار تأثٌر: ثالثًا

 عن أو تصنٌعه كٌفٌة عن اإلفصاح عدم فً ورغبتهم التطعٌم لتصنٌع الشركات احتكار أدي
 تحول إلً البشرٌة، و المالٌة والموارد الجهد من المزٌد تتطلب التً العملٌة بتلن المرتبطة المعلومات

 والدول الشركات تسعً حٌث والطلب العرض إمكانٌة علً أسعارها تتولف تجارٌة سلعة إلً اللماح
 صحة حساب علً المختلفة اإللتصادٌة المكاسب وتحمٌك العالمٌة الجابحة من لإلستفادة للتطعٌم الُمصنعة

 . المختلفة العالم دول فً البشر مالٌٌن

 للماح الُمصنعة الشركات بعض بٌن خالفات وجود حٌث اللماح بتوزٌع ٌرتبط سٌاسً جانب هنان أن نجد لد

" أسترازٌنٌكا" السوٌدٌة– البرٌطانٌة الشركة بٌن نشب الذي الخالف مثل العالمٌة المنظمات وبعض

 المواعٌد فً المطلوبة الجرعات بتسلٌم والتزامها وفابها بعدم الشركة اتهم الذي األوروبً واإلتحاد

 لشركة التنفٌذي الربٌس سورٌوت باسكال ألن الطرفٌن، بٌن االختالف حدة وتصاعدت. المحددة

ًددة.مح التزامات أي إعطاء فً ٌرغب لم" أسترازٌنٌكا"

 ذلن أدى لو حتى اللماح، من علٌها المتفك بالكمٌات إمداده على إصراره األوروبً االتحاد ٌواصل فٌما 
 بالمزٌد تزوٌده على الشركة االتحاد وحث ،آخرٌن عمالء أو برٌطانٌا إلى اللماح من ألل كمٌات تصدٌر إلى
 بسٌط جزء سوى تمدٌم تستطٌع ال إنها بمولها التكتل غضب أسترازٌنٌكا أثارت بعدما اللماح، جرعات من

 األوروبٌة المصانع على باللوم تلمً وهًً.الحالً العام من األول الربع فً بها وعدت التً الجرعات من

 أن ٌجب أخرى أماكن فً المصنوعة الجرعات إن ٌمول األوروبً االتحاد لكن اإلنتاج، مشاكل بشأن

 .النمص تعوض

 ما خالل من اللماحات لتصدٌر ضوابط بوضع مباشر غٌر بشكل اآلن األوروبً االتحاد مفوضٌة وتهدد

 فً المنتجة اللماحات صادرات تسجٌل األدوٌة شركات على ٌجب حٌث ،"الشفافٌة سجل"بـ علٌه ٌطلك

 أو برٌطانٌا: غرار على آخرٌن عمالء مع سٌاسٌة توترات ولوع إلى ٌؤدي لد ما األوروبً، االتحاد

 فً نجد األوروبً اإلتحاد لدو فً اللماح تلمً فً البطا أزمة وجود ومع  .األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات

 تحمٌمها المطلوب المعدالت ألل حتً تحمٌك فً األفرٌمٌة الدول تعثر رضٌةاأل الكرة من خراآل الجزء

 .9199 عام بنهاٌة

 من %10 تلمٌح فً العالمٌة الصحة منظمة وضعته الذي الهدف تحمٌك فً دولة 21 من أكثر فشلت حٌث

 فً اخفمت التً الدول ومعظم الماضً سبتمبر نهاٌة بحلول كورونا فٌروس ضد كامل بشكل سكانها

 دول ونصف المرجو، الهدف حممت دولة 21 أصل من دولة 92 فمط أفرٌمٌا فً .الهدف هذا الى الوصول

 فمط % 1.1 الكامل اللماح على حصلوا الذٌن نسبة بلغت حٌث سكانها من ٪9 من ألل بتلمٌح لامت المارة

 .العالمٌة الصحة منظمة حسب األفرٌمٌة المارة فً

 اللماح على الحصول فً مصاعب من وتعانً الفمٌرة الدول خانة فً تصنف الدول من العظمى الغالبٌةإنً
 والعراق وسورٌا الٌمن مثل اضطرابات أو صراعات من بعضها ٌعانً كما هشة فٌها الصحة لطاع  وبنٌة

 تنفٌذ مهمة ٌجعل مما هاٌتً مثل طبٌعٌة كوارث نتٌجة واسع دمار ببعضها لحك بٌنما ومٌانمار، وأفغانستان

 .الصعوبة غاٌة فً تلمٌح برامج
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 الخاتمة

 تلن وصول نسبة علً كورونا لفٌروس المضادة اللماحات لتصنٌع األدوٌة شركات احتكار ٌؤثر
 الذي الهدف تحمٌك من تتمكن لم التً األفرٌمٌة الدول معظم مثل الدخل ومنخفضة متوسطة للدول اللماحات

 . دولة كل فً المواطنٌن من% 91لـ اللماح توفٌر وهو كوفاكس مرفك وضعه

 التلمٌح معدالت علً لتصنٌعه الفكرٌة الملكٌة بحموق التمسنو  اللماح تصنٌع احتكار ٌؤثر كما نهأ نجد ذاإ
 فً المرار اتخاذ عملٌة فً الشركات تلن ؤثركماًتً،الدخل ومتوسطة الفمٌرة الدول فً وخاصة العالم حول

 الشركات تلن احتكار انهاء علً العمل ٌجب حٌث سلعة لٌست و حك الصحة وتعد. العالمٌة المنظمات

 اوأٌضً  الحكومٌة الهٌبات دور ضغف بسبب المرار اتخاذ عملٌة فً الشركات تلن تؤثر حٌث اللماح لتصنٌع
أصبحتً حتى ارباحها وتحمٌك الشركات لتلن المساحة ترن تفرض التً لتصادٌةاال الدبلوماسٌة بسبب

اًمنًالجابحةًالعالمٌةًوسبب اًفٌها.ً  الشركاتًجزء 


