
 

 

 جدل داخل منظمة التجارة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات
 كورونا

 

التنازل  العالمية ستطرح مسألة  التجارة  بأن منظمة  الفرنسية،  الصحافة  أفادت وكالة 

ي 
إفريقيا، ف  الهند وجنوب  حتها  ي اقتر

التر الفكرية للقاحات كورونا،  الملكية  عن حقوق 

 .اجتماع مجلسها المقبل

ي التنازل عن الملكية الفكرية إجراء يسمح بترسي    ع الجهود لوضع 
وترى بعض الدول ف 

 .حد للوباء الفتاك الذي شّل االقتصاد العالمي 

ي  وقدم
أكتوبر خطتهما المتعلقة بالملكية الفكرية، وحازت   2ت الهند وجنوب إفريقيا ف 

ي موقع 
ي توقعت عن حق أن تجد نفسها ف 

عىل دعم عدد كبتر من الدول الناشئة التر

 .متأخر من السباق للحصول عىل اللقاحات

ح المقتر الجوانب   و  حول  االتفاق  بموجب  امات  االلتر  بعض  من  مؤقت  إعفاء  "منح 

ن أي بلد من ا 
ّ
لتجارية لحقوق الملكية الفكرية المعروف باسم "اتفاق تريبس"، بما يمك

اع اءات االختر اث لتر  ."إنتاج اللقاحات بدون االكتر

ويغطي اإلعفاء أيضا "التصاميم الصناعية وحقوق التأليف والنرسر وحماية المعلومات 

نط عىل  التطعيم  تنفيذ  حتر  يرسي  أن  عىل  عنها،  المكشوف  عالميا  غتر  واسع  اق 

وس  ."واكتساب غالبية سكان العالم مناعة ضد الفتر



من   أكتر  الكونغو   80وتدعم  وبنغالدش وجمهورية  األرجنتير   بينها  من  ح  المقتر دولة 

ويال، كما تدعمه منظمات  يا وباكستان وفت   الديمقراطية ومرص وإندونيسيا وكينيا ونيجتر

 ."غتر حكومية من بينها "أطباء بال حدود

الحصول رسيعا عىل من ح سيسهل  المقتر أن  الداعمة  الجهات  تجات طبية وتعتقد هذه 

ي تحتاج إليها
 .بأسعار مقبولة لكل البلدان التر

ح بشدة  .من جانب آخر، يعارض االتحاد الدولي لصناعات وجمعيات األدوية المقتر

براءات   "سحب  إن   ، ي
الماض  األسبوع  للصحافيير   ي 

توماس كويت  االتحاد  رئيس  وقال 

اع أو فرض تنازل عنها لن يمنحكم جرعة واحدة إضافية  ."االختر

اللقاح ألنكم لن تعرفوا رغم ذلك كيف و  "  لن يجعلكم ذلك قادرين عىل الحصول عىل 

 ."توزعونه عىل نطاق واسع

ي تأوي مقرات 
ي وسويرسا، والبلدان التر وتعارض الفكرة الواليات المتحدة واالتحاد األوروبر

وي    ج وس اليا وبريطانيا واليابان والت  كات األدوية، باإلضافة إل أستر ى رسر  .نغافورةكتر

 

 

 

 

 

 

 


