
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.08-11363    170408    170408 

  حقوق اإلنسانجملس 
 الدورة السابعة

  من جدول األعمال٢البند 

  التقرير السنوي ملفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، 
  مية واألمني العامرير املفوضية السااوتق

  /فريوس نقص املناعة البشريةكإتاحة إمكانية التداوي يف سياق جوائح 
  والسل واملالريا) اإليدز(املناعة املكتسب متالزمة نقص 

  *تقرير األمني العام

                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة لكي تتضمن أحدث املعلومات املمكنة  *

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/7/30 
4 March 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/7/30 
Page 2 

 

  موجز

تة؛ املنقذة للحياة، أو ال حيصلون عليها الب       مليارين من البشر على القدر الكايف من األدوية        ال حيصل حنو  
 يف املائة من هؤالء يف البلدان النامية حيث حيول عدم كفاية اإلمدادات من األدوية دون متتعهم باحلق                  ٨٠ويعيش  

  .)١( يف أعلى مستوى ممكن من الصحة

 ٢,٥ مليون شخص، من بينهم      ٣٣,٢ ، بلغ عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية       ٢٠٠٧ويف عام   
رض متالزمة نقص املناعـة البـشرية املكتـسب         مب مصابشخص   ٥ ٧٠٠اً  يوميوت يوم . مليون إصابة جديدة  

 الفـريوس لوقايـة مـن     ا خدمات   حصوهلم بشكل كاف على   ، وهو ما يرجع بصورة رئيسية إىل عدم         )اإليدز(
فريقيـا جنـوب    أيف   يف املائة    ٧٦كانت نسبة   من جمموع العدد املقدر للوفيات النامجة عن اإليدز         و. )٢(ومعاجلته
 اجتماع اجلمعية   أعاد،  ٢٠٠٦ويف عام   .  الكربى، حيث ما زال مرض اإليدز هو السبب الرئيسي للوفاة          الصحراء

متالزمة نقص املناعة /إعالن االلتزام املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية تأكيدالعامة الرفيع املستوى املعين باإليدز 
متالزمة نقص املناعة /فريوس نقص املناعة البشرية بشأناً سياسياً ، كما أصدر إعالن٢٠٠١ لعام )اإليدز(املكتسب 
ويف اإلعالن سلمت الدول األعضاء بأن      . ٦٠/٢٦٢بقرار اجلمعية العامة    إلعالن املرفق   ا، وهو   )اإليدز(املكتسب  

من اً  حالة طوارئ عاملية وميثل واحد     يشكل) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /فريوس نقص املناعة البشرية   
حسبما أُقر بذلك يف األهداف  ،وشامالًاً استثنائياً عاملياً ثر التحديات جسامة أمام حتقيق التنمية، ويقتضي تصديأك

  .اإلمنائية لأللفية

 املالريا ومعاجلته، يتسبب املرض يف وفاة أكثر من مليون  مرضوعلى الرغم من أن من املمكن الوقاية من
 املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيـة              فاملقرر اخلاص . يف العامل اً  شخص سنوي 
 وأشار احتاد املنظمات غـري      ".بالفقراً  مرتبطاً  مرض"أو    ُمهَمالًاً  ما أشار إىل املالريا بوصفها مرض     اً  والعقلية كثري 

الفقر يف حد بيكولوجيا، وليس املناخ واإلب بدرجة كبرية حمكوميف حني أن املرض " باملالريا إىل أنه املعيناحلكومية 
 أي أقل األشخاص قدرة على احلصول على التدابري الوقائية - اً  األشخاص األكثر فقرهم املالريا ضحاياذاته، فإن 

من معاناة وموت للبشر فحسب، بل كـذلك        املرض  ا يسببه   مب يقاسفاإلحساس بتأثري املالريا ال     . والعالج الطيب 
  .)٣( "صادية الكبريةالتكاليف واألعباء االقتب

                                                      

)١( WHO Medicines Strategy: Countries at the Core, WHO, 2004, http://whqlibdoc.who.int/ 

hq/2004/WHO_EDM_2004.5.pdf; WHO World Medicines Situation, WHO, 2004,  

http://www.searo.who.int/LinkFiles/Reports_World_Medicines_Situation.pdf; UNAIDS, 2006 Report on the Global 

AIDS Epidemic.   

)٢( UNAIDS, 2007 AIDS Epidemic Update. 

)٣( Neglected diseases: A human rights analysis, Paul Hunt, WHO, 2007, and  
www.malariaconsortium.org/data/files/human_rights_malaria_final.pdf. 
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أحد األمراض املهَملة، وهو أحد األسباب الرئيسية للوفاة يف مجيع أحناء العامل، وال سيما اً والسل هو أيض
 ٨,٨ بنحو   ٢٠٠٥ اجلديدة باملرض يف عام      وُيقدر عدد حاالت اإلصابة   . فقروسط األشخاص الذين يعيشون يف      

وعلى وجه اإلمجال، تلقـت     . فريقيا جنوب الصحراء الكربى   أيا و  ماليني حالة يف آس    ٧,٤ماليني حالة من بينها     
 ١٩٩٥مليون مريض ما بني عامي      ٢٦,٥يفيد أن عدد املرضى املصابني بالسل بلغ        اً  العاملية إخطار  منظمة الصحة 

 يف املائة مصابون بفريوس     ١٢ مليون شخص، من بينهم حنو       ١,٦وبلغ جمموع من توفوا بسبب السل       . ٢٠٠٥و
  .)٤( عة البشريةنقص املنا

ويوجز هذا التقرير اإلسهامات الواردة من الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية             
لتحسني إتاحة إمكانية التداوي يف سياق اجلـوائح مثـل فـريوس نقـص املناعـة                 بشأن اخلطوات اليت اختذهتا   

ويربز التقرير أن عدد األشخاص الذين يتلقون       . املالرياوالسل و ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
لفريوس نقص املناعة البشرية والسل واملالريا قد زاد عرب السنني بفضل جهود احلكومات واجملتمع املـدين                اً  عالج

 بدرجـة   انتشار هذه األمراضاخنفضت نسبةويف بعض البلدان، . واملاحنني الدوليني والوكاالت املتعددة األطراف   
 حصول يف اجتاه الرسوم اجلمركية والضرائب بغية تيسري احلصول على األدوية، وأُحرز تقدم كبرية، وأعيد النظر يف

فـريوس نقـص املناعـة      يعانون مـن    ال يزالون   الذين  عدد كبري من الناس     وجود  بيد أن   . الكافة على األدوية  
، يعين أن األمر يتطلب املزيد من اجلهود لضمان         هاببأو ميوتون بس  أو يصابون هبا    اإليدز والسل واملالريا،    /البشرية

  . ، وخباصة وسط الفئات الضعيفةدوية األحتسني إمكانية احلصول على

وتؤكد املسامهات الواردة من أجل هذا التقرير حقيقة مفادها أن إمكانية احلصول على الدواء من حقوق 
انونية والتنظيمية والتجارية واحلواجز األخرى اليت تعترض  القالتغلب على احلواجزواحلاجة إىل . اإلنسان األساسية

ويف هـذا   . لتمتع هبذا احلق اإلنـساين    لمهية  األحامسة  سبيل احلصول على الوقاية والعالج والرعاية والدعم ُتعترب         
لة بالتجارة، املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصمنظمة التجارة العاملية  قيمة كل من اتفاق أشري إىلالصدد، 

أمر ال بد منه لتيسري    ك،  ٢٠٠١وإعالن الدوحة الذي اعتمده املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجارة العاملية يف عام             
وعلى الرغم من ذلك، فإن استمرار عدم توفر األدوية املناسبة بتكلفة ميـسورة،             . إمكانية احلصول على األدوية   

الثالثة، ال يزال يعوق إمكانية احلصول على األدوية، جبانب التوزيع اجلغرايف         وخباصة العالج من الدرجتني الثانية و     
ألدويـة  يف جمـال ا   لبحث والتطـوير    ل حوافز   توفريضرورة  ب اعترف اً،وأخري. غري املتساوي للخدمات الصحية   

ال بد منـه    اً  رديدة لفريوس نقص املناعة البشرية والسل واملالريا، باعتبارها أم        اجلتشخيص  اللقاحات وأدوات   الو
  .إلنقاذ املزيد من األرواح

                                                      

 والتخطـيط   الترصد: ي العامل الصعيدمكافحة السل على    " ،٢٠٠٧تقرير منظمة الصحة العاملية لعام       )٤(
 .WHO/HTM/TB/2007.376، "والتمويل
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٥  ٢- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ةـاملقدم

  ٥  ٢٤-  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسامهات املقدمة من الدول  - أوالً

  ١١  ٣٠- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسامهات املقدمة من هيئات األمم املتحدة  - ثانياً

  ١١  ٢٦- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انـة السامية حلقوق اإلنسـاملفوضي  -   ألف  
  ١٢  ٢٨- ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  العامليةمنظمة الصحة  -   باء  
  ١٢  ٣٠- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةـظمة التجارة العامليـمن  -   جيم  

  ١٣  ٣٥- ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املسامهات املقدمة من املنظمات غري احلكومية  - ثالثاً
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  مقدمة

فريوس نقص  ك إمكانية التداوي يف سياق جوائح       إتاحة بأن   ٢/١٠٧ مقررهأقر جملس حقوق اإلنسان يف        - ١
ل واملالريا هي أحد العناصر األساسية يف التوصل تدرجيياً إىل اإلعمال التام حلق كـل               اإليدز والس /املناعة البشرية 

يلـتمس   اجمللس من األمني العام أن       وطلب من . إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية         
الدولية واملنظمـات غـري      احلكومات وأجهزة األمم املتحدة وبراجمها ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات          تعليقات

 إىل يقدم تقريراً يف هذا الشأن وتنفيذه، حبسب االقتضاء، وأن     املقرراحلكومية بشأن ما اختذته من خطوات لتعزيز        
  . الرابعةدورته بعد دورةاجمللس يف أية 

وسـنة  سبانيا، وألبانيـا، وأملانيـا، والب  إويلخص هذا التقرير الردود الواردة من حكومات األرجنتني، و    - ٢
واهلرسك، وبولندا، وتايلند، والسلفادور، وقطر، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، واملغرب، واملكـسيك، واليونـان،             

.  ومنظمة التجارة العاملية مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة الصحة العامليةردودباإلضافة إىل 
ومؤسسة كاريتاس الدولية، وجتمـع     مات املتعلقة باإليدز،    الرابطة السويسرية للمعلو  كما وردت مسامهات من     

  .والردود الكاملة متاحة لدى األمانة لالطالع عليها. حقوق اإلنسان

   املسامهات املقدمة من الدول- أوالً 
البشرية،  عن اجلهود اليت تبذهلا حلماية األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعةاً قدمت حكومة ألبانيا تقرير  - ٣
 حالة  ٣٢ ، إذ ُسجلت   بالفريوس وقد لوحظت زيادة يف انتشار اإلصابة     . ا يف ذلك السياسات والتشريعات املختلفة     مب

 حالة إصـابة جديـدة      ٥٠٠وهنالك  .  حالة ٢٤٣ من جمموع احلاالت البالغة      ٢٠٠٧أغسطس  /جديدة حىت آب  
 يف املائة   ٨٥أكثر من   يف عالج   ح   جنا أحرزوقد  . ، مع وجود تفاوتات إقليمية يف الوبائيات      ٢٠٠٦بالسل يف عام    

من اإلصابات اجلديدة بالسل، ومن املتوقع أن حيّسن التمويل املقدم من الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والـسل          
  .الوقاية من مرض السل وعالجه) الصندوق العاملي(واملالريا 

انب حقوق امللكية الفكرية املتصلة      االتفاق املتعلق جبو   يف جمال وأشارت حكومة األرجنتني إىل التطورات        - ٤
وكذلك وردت اإلشارة إىل قرار اجمللس العام . جباريةاإلتراخيص الصدار اليت يتيحها إلاملرونة إىل فائدة بالتجارة و

 الذي جييز لألعضاء استرياد املنتجات الصيدالنية احملميـة   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٣٠ملنظمة التجارة العاملية املؤرخ     
 أو املصنوعة عن طريق عملية حممية برباءة اختراع، بوصفه آلية مفيدة لتيسري عملية احلصول علـى                 برباءة اختراع 

مسألة التصديق على قـرار     اً   املفاوضات، كما أهنا تدرس حالي     هيف هذ اً  نشطاً  وقد أدت األرجنتني دور   . األدوية
حلكومي الدويل املعين بالصحة العامة واالبتكار      الفريق العامل ا  بفيما يتعلق   و. اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية    

وامللكية الفكرية، التابع ملنظمة الصحة العاملية، شاركت احلكومة يف املناقـشات اإلقليميـة املتـصلة بتطـوير                 
كما قدمت األرجنتني معلومات عن حقوق اإلنسان فيما يتـصل بالـصحة            .  للفريق العامل  العامليةاالستراتيجية  

  . الصحة على املصاحل التجاريةوأولوية احلق يف

بـشأن امللكيـة    اً  ، وقعت األرجنتني، مع تسعة من بلدان أمريكا الالتينية، إعالن         ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار   - ٥
التزامها بتنفيـذ إعـالن     اً  الدواء، والصحة العامة، أكدت فيه تلك البلدان جمدد       إتاحة احلصول على    الفكرية، و 
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 األرجنتني كذلك اإلعالن العاملي ملنظمة األمـم    وتؤيد. م ملنظمة التجارة العاملية   الدوحة، وخباصة قرار اجمللس العا    
بشأن أخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك مبـادئ           ) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     

  .االحترام الكامل لكرامة اإلنسان وأولوية رفاه الفرد على مصلحة العلم أو اجملتمع

 متاحاإليدز والسل /وذكرت حكومة البوسنة واهلرسك أن التداوي فيما خيص فريوس نقص املناعة البشرية  - ٦
والتداوي ملن ُتشخص إصابته .  كما أن مرض املالريا قد اسُتئصل من البلدومكفول ملن حيتاجون إليهاً الكامل جمانب

وقد أّمن الدعم اإلضايف املقدم من الـصندوق  . لصحياإليدز متوله صناديق التأمني ا/بفريوس نقص املناعة البشرية 
تفاعـل البـوليمرييز    ( واختبار قياس احلمولة الفريوسـية       CD4العاملي شراء معدات الختبار القياس الليمفاوي       

 بالفريوسإلصابة  ا قلةأما عالج فريوس نقص املناعة البشرية اخلاص باألطفال فلم يتم تأمينه، بسبب             ). املتسلسل
  .فالوسط األط

 مليـون   ٤٥٠لغ  بفريقيا، مب أ اخلاصة بالنظم الصحية يف      مبادرهتاوسوف تسهم حكومة كندا، عن طريق         - ٧
 خالل العقد القادم لدعم اجلهود اليت تقودها البلدان اإلفريقية لتقوية نظمها            من دوالرات الواليات املتحدة   دوالر  

وقد دعمت كندا جهـود     . األهداف اإلمنائية لأللفية  الصحية، وحتسني النتائج الصحية، وإحراز تقدم حنو حتقيق         
فريقيا الرامية إىل تطوير استراجتيات جديدة لتحسني إمكانية احلصول على األدوية واالستفادة مـن              أبلدان غرب   

اليت حتتـل   ،  كما أن احلكومة  . املرونة اليت يتيحها االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة          
أو /املبادرات اليت هتدف مباشرة إىل تـوفري األدويـة و         تدعم أيضاً   لصندوق العاملي،   ملرتبة السابعة بني املاحنني ل    ا

وتدعم احلكومة كذلك منظمات مثل الصليب األمحر الكندي، والتحالف العاملي مـن            . لبلدان النامية لاللقاحات  
ية للتحصني، ومبادرة املغذيات الدقيقة، واملرفق العـاملي        أجل توفري اللقاحات والتحصني، واملبادرة الكندية الدول      

الوقاية من املالريـا    : إلنتاج دواء السل، وااللتزامات املسبقة للسوق، ووكاالت األمم املتحدة، وذلك من أجل           
 غري املستخدمةومكافحتها عن طريق توزيع املبيدات احلشرية والناموسيات؛ وتوفري اللقاحات اجلديدة واللقاحات 

؛ وحتصني األطفال؛ والقضاء على نقص املغذيات الدقيقة لدى األطفال والنساء؛ وتطوير لقاحـات              كافية بدرجة
 وفعالة وذات تكلفة ميسورة ومتاحة للجميع؛ وتوفري األدوية املنقـذة     مأمونةلفريوس نقص املناعة البشرية تكون      

، ٢٠٠٧ويف عام   . رض ذات الرئة للبلدان النامية    تطوير لقاح فعال مل   تعجيل   ماليني مريض بالسل؛ و    ١٠    لللحياة  
من موظفي الصحة، وتوفري العالج موظف  ٤٠ ٠٠٠لتمويل تدريب " إلنقاذ مليون روح"أعلنت احلكومة مبادرة 

  . املالريا واحلصبة وسوء التغذيةب املصابنياملنقذ للحياة لألمهات واألطفال 

لتشجيع مصّنعي  اً  جديداً  ضريبياً  قرت حكومة كندا حافز   ومن أجل تيسري عملية احلصول على الدواء، أ         - ٨
، دخل النظام الكنـدي اخلـاص       ٢٠٠٥ويف عام   . لبلدان النامية ل التربع باألدوية  على   املستحضرات الصيدالنية 

وقد مكن هذا اإلجراء التشريعي مصنعي      . باحلصول على الدواء حيز النفاذ وُعدل مبوجبه قانون براءات االختراع         
الـصيدالنية  لمنتجـات   لتكلفة  بديل أقل    الكنديني من طلب تراخيص إجبارية لتصدير        رات الصيدالنية املستحض

وقد . اليت ليس مبقدورها تصنيع هذه املنتجات بنفسهااً  اختراع إىل البلدان النامية أو أقل البلدان منوبرباءاتمية احمل
اإليدز /ذي جرعة ثابتة لفريوس نقص املناعة البشرية      اإلذن بتصدير دواء مركب ثالثي      اً  منح النظام املذكور مؤخر   

  .إىل أحد البلدان النامية
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 نقص املناعة البـشرية   وأشارت كرواتيا إىل أن لديها نظام مركزي لرعاية األشخاص املصابني بفريوس              - ٩
. دية يف زغرب  اإليدز باملستشفى اجلامعي لألمراض املع    /فريوس نقص املناعة البشرية   والذين يتلقون العالج مبركز     

زيدوفودين، والميفودين، وعـالج مركـب مـن        : ومضادات فريوسات النسخ العكسي التالية متوفرة باملركز      
والميفـودين، وسـتافودين، وديـدانوزين، وأباكـافري، ونـيفريابني، وإيفـافرييرت، وإينـدينافري،            زيدوفودين
عن طريق النظام الوطين للتأمني الصحي الذي اً انومضادات فريوسات النسخ العكسي ُتقدم جم. ريتونافري/ولوبينافري

 ٩٥٠ويبلغ متوسط التكلفة الشهرية ملضادات فريوسات النسخ العكسي للمريض الواحـد حنـو              . يشمل اجلميع 
 باملستشفى  ٢٠٠٥يونيه  /وبدعم من الصندوق العاملي، أُنشئ، يف حزيران      . من دوالرات الواليات املتحدة   اً  دوالر

-  الدعم النفـسي  اً  أيض اإليدز، يقدم /فريوس نقص املناعة البشرية   رضى اخلارجيني املصابني ب   اجلامعي، مركز للم  
اً  مريض٣٤٢ من بينهم اً، مريض٤١٦باملركز اً ويوجد حالي. ال يتجزأ من الرعاية الصحيةاً االجتماعي بوصفه جزء

  .يتلقون العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي

من حقـوق   اً  متع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية بوصفه واحد         وتعترف كوبا بأمهية الت     - ١٠
اإليـدز والـسل    /لفريوس نقص املناعة البشرية   وتضمن احلكومة حصول اجلميع على عالج       . اإلنسان األساسية 

أدىن املعدالت من بني ( يف املائة ٠,٠٩يف كوبا اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية ويبلغ معدل انتشار . واملالريا
حبكم جتربتها الطويلة يف تصنيع      ،كوباو.  أشخاص ٧ ٢٠٤اً   حالي بالفريوس، ويبلغ عدد املصابني     )يف األمريكتني 

وميكّن هذا  . من مضادات فريوسات النسخ العكسي    أدوية  ستة  اً  األدوية اليت ال حتمل عالمات جتارية، تنتج حالي       
ويف . املرض من األم إىل الطفل     مبا يف ذلك ما خيص الوقاية من انتقال       ،  اًشخص ٢ ٩٢٩    لمن توفري العالج اجملاين     

، جنحت يف خفض معدل     ٢٠٠٦على القضاء على املالريا، ويف عام       اً   عام ٤٠، احتفلت كوبا مبرور     ٢٠٠٧عام  
   من املؤشر الذي حددته منظمة الصحة العامليـة         مقتربة بذلك ،  ١٠٠ ٠٠٠ يف كل    ٦,٤انتشار مرض السل إىل     

  .  للقول بأن املرض قد قُضي عليه ومل يعد مشكلة صحية١٠٠ ٠٠٠ يف كل ٥وهو 

اً وفيما يتعلق بتوفر إمكانية التداوي من مرض السل، تنتهج حكومة السلفادور سياسة توزيع األدوية جمان  - ١١
وسـات  وقد ُوضعت استراتيجية وطنية للعالج مبضادات فري      .  الوطين النظام الصحي للجميع دون متييز عن طريق      

أما . )اً مريض٧٣ وهو يف البدايةبزيادة عن الرقم (مريض  ٤ ٢٠٠، ويستفيد منها ٢٠٠١النسخ العكسي يف عام     
 كما حتسنت مرافـق     .اًصحياً   مركز ١٦على  وزعت  اإليدز فقد   /بفريوس نقص املناعة البشرية   اخلدمات املتعلقة   

تنقلة يف املناطق الريفية، األمر الذي خفض معـدالت         توفري إمكانية إجراء الفحص اجملاين الطوعي، والعيادات امل       
 .الوفيات ومسح بالتعرف على اإلصابات اجلديدة بالفريوس

وأكدت حكومة أملانيا أمهية التعاون الدويل لضمان حصول الكافة على الرعاية الصحية، وخباصة ملكافحة   - ١٢
 إعالن اجلمعيـة    سلطت احلكومة الضوء على   و. والسل واملالريا اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية    جوائح مثل 

مع التأكيد على ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /العامة املعين بااللتزام املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية
فـريوس  وتعطي أملانيا أولوية قصوى ملسألة احلصول على األدوية الفعالة لعالج  . احلاجة إىل خفض تكلفة العالج    

دعمها يف مفاوضات منظمـة  : عن طريقاً خاصاً  اهتمام هاأولتوقد  والسل واملالريا،   اإليدز  /املناعة البشرية نقص  
أنظمة عادلة يف القانون التجاري بغية تيسري احلصول على األدوية املنقذة للحيـاة؛             بشأن إدراج    العاملية   التجارة

ين بالصحة العامة واالبتكار وامللكية الفكرية، التـابع        ومشاركتها النشطة يف الفريق العامل احلكومي الدويل املع       
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املُهَملة مثـل املالريـا،      لبحث واالبتكار يف جمال األمراض    لملنظمة الصحة العاملية، حيث دعت إىل تقدمي حوافز         
لقة بية والبلدان النامية املتعووتشارك أملانيا كذلك يف شراكة البلدان األور. ودعمت تطوير لقاحات وأدوية أخرى

بية للبحوث السريرية هبدف تعزيز تطوير بدائل عالجية        وبالتجارب السريرية، ويف شبكة اهلياكل األساسية األور      
يب، ووأطلقت أملانيا، يف أثناء رئاسـتها االحتـاد األور        . جديدة ملكافحة اإليدز واملالريا والسل يف البلدان النامية       

 بشأن املستحضرات الصيدالنية  األعضاء يف االحتاد وشركات      لدوللعالج مرض اإليدز من أجل تفاوض ا       ،مبادرة
إمكانية توسيع هذه املبـادرة  اً وتدرس احلكومة حالي. حتديد أسعار لكل بلد فيما خيص العالج يف االحتاد األوريب         

ـ  . من خارج االحتاد  اً  لتشمل بلدان  دفها وباإلضافة إىل ذلك، تقدم أملانيا التمويل ملشروعات يف أوربا الـشرقية ه
  .حتسني فرص احلصول على الرعاية الوقائية والعالج والرعاية الصحية

 فإن عقاقري مكافحة املرض اً،شديداً وبالرغم من أن اليونان ليست من البلدان اليت متثل فيها املالريا خطر       - ١٣
 مرض الـسل     ولدى احلكومة برنامج وطين للتحصني يهدف إىل احلد من انتشار          .اًووسائل الفحص متوفرة جمان   

 فحـوص رى  جتو. جي.سي.ومكافحته، كما تضمن احلكومة توفري اإلمدادات الكافية من التوبركولني ولقاح يب          
فريوس نقص املناعة   تكلفة أدوية   عادة   ويغطي التأمني الصحي للمريض      .اًمرض السل ويُُقدم العالج والرعاية جمان     

لمهاجرين لعلى العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي واُتخذت تدابري خاصة لتيسري احلصول . اإليدز/البشرية
  .صحيالتأمني ال ال يشملهم أو املهاجرين الذين قانونيةغري بصورة 

. من قضايا الصحة العامة واألمن القومياإليدز /فريوس نقص املناعة البشريةوتسلّم حكومة املكسيك بأن   - ١٤
 -  على مضادات فريوسات النسخ العكسي    اً  جلميع تدرجيي  حصول ا  إلتاحة، أُطلق برنامج وطين     ٢٠٠٠ويف عام   

يف أثناء هذه الفترة محالت للوقاية من فريوس نقص         اً  وقد ُنظمت أيض  . ٢٠٠٣وحتقق اهلدف املنشود حبلول عام      
 ٦٠وزاد كذلك اإلنفاق احلكومي بدرجة كبرية وأُنفق مبلغ         .  محالت ضد الوصم والتمييز    مشلتاملناعة البشرية،   

توفري ويعين االستثمار يف    . شخص ١ ٠٠٠ على شراء مضادات فريوسات النسخ العكسي اليت مشلت          زوبيمليون  
  . ٢٠٠٧شخص حبلول عام  ٢١ ٠٠٠ السماح بعالجألشخاص الذين ال يشملهم الضمان االجتماعي، لاألدوية، 

وس نقص املناعة   بفريرعاية صحية شاملة وجيدة إىل املصابني       اً  ، قدمت املكسيك أيض   ٢٠٠٠ومنذ عام     - ١٥
وبـني  .  مرفق ١٠٢إىل  اإليدز  /فريوس نقص املناعة البشرية   وقد زاد عدد املرافق اخلاصة مبرضى       . اإليدز/البشرية
 باملعدات الالزمة للمرضى اخلارجيني هبدف توفري الوقاية        وتزويدهااً   مركز ٥٢ مت تشييد ،  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤عامي  

.  األكرب من امليزانية للتدواي مبضادات فريوسات النسخ العكسيوُخصص اجلزء. والعالج فيما يتصل مبرض اإليدز
إىل زيادة الطلب من األشخاص احملتاجني للتداوي فحسب، بل كذلك ألن حقوق امللكية وال يعود السبب يف ذلك 

الفكرية ساعدت صناعات املستحضرات الصيدالنية على إبقاء األسعار عند مستويات تشكل خطراً شديداً على              
وال تستطيع املكسيك احلصول على أدوية بال عالمات جتارية وموثوق يف جودهتا، وبالتايل تستمر .  يف الصحةاحلق

  .يف استكشاف وسائل أخرى لتمويل األدوية الالزمة ملكافحة جوائح مثل اإليدز والسل

ني بفريوس نقص   وقدمت حكومة املغرب يف ردها سرداً موجزاً جلهودها الرامية إىل تيسري حصول املصاب              - ١٦
وقد مشلت النقاط البارزة إلغاء الضرائب على مضادات فريوسات النسخ العكـسي،       . املناعة البشرية على العالج   

 يف املائة يف تكلفة أدوية مخس شركات للمستحضرات الصيدالنية تنتج مضادات فريوسـات              ٦٠وخفض بنسبة   
 يف املركز االستشفائي اجلامعي ابن رشد يف عـام          ، وإنشاء قسم األمراض املعدية    ٢٠٠١النسخ العكسي يف عام     
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القيـاس  ، وتوزيع معـدات اختبـار       ٢٠٠٣، وبدء العالج الثالثي لفريوس نقص املناعة البشرية يف عام           ٢٠٠٢
ويشكل توفري فرص احلصول على العالج مبضادات فريوسات        . ٢٠٠٤ على ستة مناطق يف عام       CD4 الليمفاوي

النسخ العكسي ملن حيتاجون إليه جزءاً من خطة املغرب االستراتيجية الوطنية املتصلة بالتصدي ملـرض اإليـدز                 
م الدورات اإلعالمية   وحالياً ُتنظَّ . مع إعطاء االعتبار الواجب الحتياجات املهاجرين األجانب      ) ٢٠١١- ٢٠٠٧(

وقد زاد اإلنفـاق احلكـومي لـشراء        . وُيقدَّم العالج والرعاية جماناً ويشمالن عالج حاالت العدوى االنتهازية        
. مضادات فريوسات النسخ العكسي بصورة مطردة عرب السنني وكمله التمويل الذي يقدمه الـصندوق العـاملي               

وعالج املالريا متوفر جماناً ووفقاً لتوصـيات منظمـة   . املستقبل االجتماعي متاحاً يف   - وسيصبح الدعم النفسي    
وترى احلكومة أن تعزيز معايري امللكية الفكرية سيؤدي، يف األجلني املتوسط والطويل، إىل خلق              . الصحة العاملية 

ل على إجياد   واحلكومة، بتوجيهها النظر إىل هذه املشكلة العاملية، حتث الدو        . احتكارات وزيادة يف أسعار األدوية    
  .حل شامل هلا

. وقدمت حكومة بولندا تفاصيل عن جهودها للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية واملالريا والـسل                - ١٧
ومنذ .  مصاب٣٠ ٠٠٠ و٢٥ ٠٠٠وُيقدر أن عدد املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية يف بولندا يتراوح ما بني 

 حالة، نصفها من الـذين يتعـاطون   ١١ ٢٥٩عة البشرية املسجلة بلغ عدد حاالت فريوس نقص املنا   ١٩٨٥عام  
. املخدرات عن طريق احلقن، مع حدوث زيادة كبرية يف انتقال العدوى عن طريق االتصال اجلنسي بني اجلنسني                

وقد اخنفض عدد الوفيات بسبب املرض عرب السنني بفضل توفر العالج اجملاين مبضادات فريوسات النسخ العكسي                
 يف املائة، وهو ٧٧ويبلغ مؤشر إمكانية احلصول على العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي . ١٩٩٦م منذ عا

وتشمل الرعاية الصحية دورات إعالمية لتحسني التزام املرضى بالعالج، كما        . ما جيعله مستوف للمعايري األوربية    
ال توجد فئات اجتماعية تعاين من التمييز مـن         و. ميكن استرياد األدوية األساسية يف حالة عدم توفرها يف بولندا         

حيث احلصول على العالج، كما ، أن حتسن الرعاية اخلاصة بالصحة اإلجنابية خفض حاالت انتقال املرض مـن                  
 امرأة من احلوامل املصابات بفريوس نقص املناعة البـشرية العـالج            ١٢٠وتتلقى سنوياً   . األمهات إىل األطفال  

.  مليون دوالر  ١,٣خ العكسي هلن وألطفاهلن، ويبلغ اإلنفاق السنوي على هذه الرعاية           مبضادات فريوسات النس  
، أطلق املركز الوطين ملرض اإليدز برناجماً لالكتشاف املبكر لفريوس نقص املناعة البشرية لـدى               ٢٠٠٦ويف عام   

ـ           . احلوامل على أساس طوعي    ن األمهـات إىل   والغرض من هذا الربنامج هو خفض عدد حاالت انتقال املرض م
وفيما يتعلق باملصابني بالفريوس من  . أطفاهلن، وزيادة فرص احلصول على الوقاية والعالج، وحتسني جودة الرعاية         

  .١٩٩٧املدمنني على تعاطي املخدرات، ُوفر عالج امليثادون البديل منذ عام 

واألشخاص . ني واألجانب والالجئنيووسائل الوقاية والعالج ملرض السل متوفرة جماناً للمواطنني البولندي  - ١٨
املصابون بعدوى متزامنة السل ونقص املناعة البشرية حيصلون جماناً على عالج السل والعالج مبضادات فريوسات               

  .وقد ُحدد السجناء ضمن الفئات األكثر عرضة للخطر واليت حتصل أيضاً على عالج السل. النسخ العكسي

 مسألة حتسني إمكانية حصول املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية على وأشارت حكومة إسبانيا إىل أن  - ١٩
الرعاية الصحية قد تناولتها قرارات كثرية اعتمدهتا مجعية الصحة العاملية، ولكن بعض البلدان ال يزال حمروماً بشدة 

االبتكار وامللكية الفكرية  وعين بالصحة العامة املدويلالكومي احلعامل الوَرحبت احلكومة بالفريق . من فوائد العلم
بوصفه خطوة إىل األمام حنو حتقيق توافق آراء بني البلدان بشأن كيفية تصحيح االختالل يف اخلدمات الصحية بني 
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البلدان الغنية والفقرية، على أن تؤخذ يف احلسبان أنشطة البحث والتطوير، وقدرة العامل النامي على االبتكـار،                 
وأكدت إسبانيا كذلك أمهية إعالن األلفية يف سياق فريوس نقـص           . والتمويل املستدام ، وحقوق امللكية الفكرية  

اإليدز، مبا يف ذلك اهلدف العاملي اجلديد املتمثل يف وصول مجيع املصابني بفريوس نقـص املناعـة      /املناعة البشرية 
  . اإليدز إىل برامج الوقاية والعالج واملساعدة/البشرية

 واالتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة   قيمة إعالن الدوحة     ووردت اإلشارة إىل    - ٢٠
والحظت احلكومة تنامي . يف تيسري حصول البلدان النامية على أدوية أقل مثناً عن طريق االسترياد أو اإلنتاج احمللي

. خلاص بغية زيادة وضمان التمويل املستدام     توافق اآلراء فيما بني البلدان بشأن تعزيز إسهامات القطاعني العام وا          
 واضح يف اخلطة الرئيسية للتعاون اإلسباين، وهو ٢٠٠٨والتزام احلكومة مبضاعفة املساعدة اإلمنائية الرمسية يف عام 

  .يرتكز على مبادئ العدالة وحصول الكافة على اخلدمات الصحية األساسية

صول على الرعاية الصحية، بالتركيز على الفقراء وكبار السن وترى حكومة تايلند أن حتسني إمكانية احل    - ٢١
، ُوفرت إمكانية احلصول على العالج مبضادات ٢٠٠٣أكتوبر /فمنذ تشرين األول. واملعوقني، ُيعترب من األولويات

م فريوسات النسخ العكسي والرعاية املرتبطة به جلميع املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية الذين يقـل لـديه                
وباإلضافة إىل ذلك، زادت احلكومة ميزانيتها الوطنية للرعاية الصحية، بنسبة          . ٢٠٠ عن   CD4القياس الليمفاوي   

واستعمال احلكومة لـرباءات    .  يف املائة لعالج املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية ومرضى اإليدز          ٣٦تتجاوز  
ية، وخباصة مضادات فريوسات النسخ العكسي مـن  االختراع هو أيضاً وسيلة حامسة لضمان احلصول على األدو        
، ٢٠٠٢ووفقاً للقانون الوطين لألمن الصحي لعام . الدرجة الثانية وهي أدوية باهظة التكلفة ويتزايد الطلب عليها

الذي ينص على حصول الكافة على مجيع األدوية، أعلنت احلكومة عزمها على تطبيق نظام الترخيص اإلجباري                
؛ ٢٠٠٦نـوفمرب   /يف تشرين الثاين  ) من مضادات فريوسات النسخ العكسي من الدرجة األوىل       " (يرتإيفافري"لعقار  

يف كانون " كلوبيدوغريل"و) من مضادات فريوسات النسخ العكسي من الدرجة الثانية   " (ريتونافري"و" لوبينافري"و
ويتـاح العـالج    . لسل يف تايلند  وتسبب فريوس نقص املناعة البشرية يف زيادة اإلصابات با        . ٢٠٠٧يناير  /الثاين

واحلصول على األدوية جماناً، وبصنع األدوية من الدرجة الثانية للمرضى املصابني بسالالت فريوسـية مقاومـة                
  .وتتاح للمرضى كذلك، حسب االقتضاء، إمكانية احلصول على أدوية املالريا والناموسيات باجملان. للعالج

االبتكـار وامللكيـة    عين بالصحة العامة و    امل دويلالكومي  احلعامل  الق  فريوأشارت تايلند، فيما خيص ال      - ٢٢
الفكرية، التابع ملنظمة الصحة العاملية، إىل أنه بالرغم من أن نتائج دورة الفريق العامل الثانية مل ُتحدَّد حىت اآلن،                   

ما يتصل باألمراض املُهَملة، مثة اتفاق عام على أن الغرض الرئيسي للفريق هو تعزيز االبتكار والبحث والتطوير في       
وأكدت تايلند  . مع التركيز على األمراض من النوعني الثاين والثالث، وتعزيز إمكانية احلصول على مجيع األدوية             

على احلاجة إىل أن يعمل مجيع أصحاب املصلحة معاً بغية حتسني تقدمي مجيع املنتجات الصحية واخلدمات الطبية،                 
  .اجز اليت تعترض إمكانية احلصول على األدويةوالتغلب فعلياً على احلو

ورأت حكومة تايلند أن نطاق هذا التقرير ينبغي أن يشمل أمهية تعزيز االبتكار والبحث والتطوير فيما                  - ٢٣
يتصل باألمراض املُهَملة، مع التركيز على األمراض من النوعني الثاين والثالث؛ وتعزيز فرص التداوي للجميع، مبا               

كما ُسلط الضوء كذلك على     . تشخيص والرعاية والعالج، وتوفري األجهزة الطبية واملنتجات الصحية       يف ذلك ال  
ورئي أيضاً أنه ينبغي أال تكون . احلاجة إىل آلية متويل مبتكرة تكون مستدامة، وتتسم بالشفافية وختضع للمساءلة        
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فحصول اجلميع .  بالصحة، ونقل التكنولوجياحقوق امللكية الفكرية عائقاً أمام إمكانية التداوي، والبحث املتصل     
االتفاق املتعلق جبوانب حقـوق     على األدوية يتطلب زيادة وفعالية تطبيق اآلليات القائمة مثل املرونة اليت يوفرها             

وينبغي دعم تطبيق وإدارة امللكية الفكرية على حنو حيقق أقصى          . امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة وإعالن الدوحة     
من االبتكار املتصل بالصحة، وخباصة لتلبية احتياجات البحث والتطوير لدى البلدان النامية، وحيمي الصحة              قدر  

  .العامة وإمكانية حصول الكافة على املنتجات الصحية

 ٧ إىل ٥ حالة مالريا، ومن ١٩٨ حالة سل نشط و٣٠٠ل وأشارت دولة قطر إىل إجراء تشخيص سنوي   - ٢٤
وعالج هذه األمراض متوفر وميكن جلميع املواطنني واملغتربني احلصول عليه  . ناعة البشرية حاالت لفريوس نقص امل   

كما أن عالج السل، مـن      . وإمدادات التداوي مبضادات فريوسات النسخ العكسي ال تنقطع عادة        . بيسر وجماناً 
من وباء املالريا، فإن أدوية املالريا وبالرغم من أن قطر خالية . الدرجتني األوىل والثانية، متوفر جماناً جلميع املرضى

  .متاحة ومتيسرة ملن حيتاج إليها من املرضى باملستشفيات أو خارجها

   املسامهات املقدمة من هيئات األمم املتحدة- ثانياً 
  فوضية السامية حلقوق اإلنسانامل -  ألف

فري الوقاية والعـالج والرعايـة   تواصل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان التصدي ملسألة تو     - ٢٥
اإليدز باعتبارها من مسائل حقوق اإلنسان اليت تندرج ضـمن          /والدعم فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية      

وبالتعاون مع الوكاالت والـربامج  . اإلطار العام للحق يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية       
 اإليدز وحقـوق اإلنـسان  /املبادئ الدولية املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشريةخدم األخرى لألمم املتحدة، تست 

وتواصل هيئات معاهـدات    . كأداة للدعوة وللتوجيه بشأن تنفيذ استجابة قائمة على احلقوق فيما خيص اجلائحة           
ية فريوس نقص املناعـة     حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة توجيه االنتباه إىل املسائل املتعلقة باحلصول على أدو           

. البشرية يف املالحظات اخلتامية املقدمة للدول األطراف ويف التقارير والرسائل الصادرة عن اإلجراءات اخلاصـة              
، إىل أن الـسياسات     )A/61/338(وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة، يف تقريره إىل اجلمعيـة العامـة               

ية القائمة تتسبب يف حاالت حرمان وعدم مساواة واسعة النطاق فيما خيص            والقواعد واملؤسسات الوطنية والدول   
اإليدز واملالريا وغريها من األمراض علـى       /وتتوقف مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية     . احلصول على األدوية  

وانب حقوق  ويشمل هذا االستفادة من املرونة اليت يوفرها االتفاق املتعلق جب         . حتسني فرص احلصول على األدوية    
امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة؛ وتطوير وتوفري أدوية ولقاحات وأدوات تشخيص جديدة لألمراض يف البلـدان               

. النامية؛ وتقدمي احلوافز االقتصادية واملالية والتجارية لتوجيه البحث والتطوير حنو تلبية احتياجات صحية معينـة              
سهلة املنال من ؛ و البلدحناء توافرة يف كل أامل: ى األدوية تعين األدويةويرى املقرر اخلاص، أن إمكانية احلصول عل

  .؛ واملصحوبة باملعلومات اليت يسهل فهمهابدون متييز ؛ واملتاحةالناحية االقتصادية

على قدرة احلكومات على إعمال احلـق يف        املستحضرات الصيدالنية   وتسليماً بالتأثري الكبري لشركات       - ٢٦
شرع املقرر اخلاص يف عمليـة إعـداد مبـادئ توجيهيـة لـشركات              مستوى ممكن من الصحة،     التمتع بأعلى   

، وستساعد  ٢٠٠٨وستكتمل هذه املبادئ يف عام      . إمكانية احلصول على األدوية   تتعلق ب املستحضرات الصيدالنية   
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املرجع نفـسه،    (مسؤولياهتا املتصلة باحلق يف الصحة    حتسني فهم وأداء،    على  شركات املستحضرات الصيدالنية    
  ).٤٢الفقرة 

   منظمة الصحة العاملية-  باء

 الفريق العامل احلكومي الدويل املعين بالصحة العامة واالبتكـار        تعين اإلشارة إىل منظمة الصحة العاملية         - ٢٧
وامللكية الفكرية، املكلف بصياغة مشروع استراتيجية وخطة عمل عامليتني هتدفان إىل عدة أمور من بينها ضمان                

ساس معزَّز ومستدام ألنشطة حبث وتطوير أساسية قائمة على االحتياجات وختص األمراض املنتشرة يف البلـدان            أ
، وبناء علـى    ٢٠٠٦ديسمرب  /وقد عقد الفريق العامل دورته األوىل يف كانون األول        . النامية بصورة غري متناسبة   

 الدعم التقين واملتعلق بالسياسات إىل البلدان اليت  طلب مجعية الصحة العاملية الستني، قدمت منظمة الصحة العاملية        
تعتزم االستفادة من املرونة املتوفرة يف االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة وغريه مـن                 

  .االتفاقات الدولية بغية حتسني إمكانية احلصول على املنتجات الصيدالنية

امل وعقب املناقشات اليت دارت يف مجعية الصحة العاملية، أعدت األمانة وثيقة وبناء على طلب الفريق الع  - ٢٨
واستمرت املناقشات حول االستراتيجية وخطة العمل العامليتني        .)٥(عمل عن االستراتيجية وخطة العمل العامليتني     

حتديـد األولويـات يف     : "يلـي وحىت اآلن، تشمل العناصر الثمانية لالستراتيجية العاملية ما          .)٦(يف الدورة الثانية  
نقـل  "، و "بناء القدرة على االبتكـار وحتـسينها      "، و "تعزيز البحث والتطوير  "، و "احتياجات البحث والتطوير  

، "توفري آليات للتمويل املـستدام    "، و "حتسني التسليم واإلتاحة  "، و "إدارة شؤون امللكية الفكرية   "، و "التكنولوجيا
إلضافة إىل ذلك، اقُترح أيضاً اختاذ إجراءات معينة تتصل برصد تأثري حقـوق             وبا". وإنشاء نظم للرصد والتبليغ   

وأُجريت مشاورات حول حمتوى االستراتيجية العاملية      . امللكية الفكرية على االبتكار وفرص احلصول على األدوية       
ت املتعلقـة    الستطالع اآلراء بشأن املقترحا    ٢٠٠٧أكتوبر  /سبتمرب، وتشرين األول  /أغسطس، وأيلول /خالل آب 

 الرعايـة  منتجات بأسعار والتطوير البحث تكلفةالبحث والتطوير، مبا يف ذلك آليات احلوافز اليت تتناول ربط بأنشطة 
، نظرت ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٠ إىل ٥ويف الدورة الثانية للفريق العامل، املعقودة يف الفترة من  .)٧(الصحية

وستدعو منظمة الصحة العاملية الجتماع إضايف إلكمال هذه        . ستراتيجية العاملية أفرقة الصياغة يف مجيع عناصر اال     
ومن املقرر تقدمي املشروع النهائي لالستراتيجية وخطة العمل العامليتني يف مجعيـة            . ٢٠٠٨العملية يف أوائل عام     

  .٢٠٠٨مايو /الصحة العاملية احلادية والستني، اليت سُتعقد يف أيار

  ارة العاملية منظمة التج-  جيم

أشارت منظمة التجارة العاملية إىل جهودها الرامية إىل ضمان إدراج قواعد املنظمـة املتـصلة بامللكيـة           - ٢٩
الفكرية، حسبما نص عليه االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، ضمن العمل الـدويل                

اإليدز والسل /وي يف سياق جوائح مثل فريوس نقص املناعة البشريةوالوطين األوسع فيما خيص إتاحة إمكانية التدا
                                                      

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٣١ الصادرة يف A/PHI/IGWG/2/2الوثيقة  )٥(
 .٢٠٠٧يوليه / متوز٣١ الصادرة يف A/PHI/IGWG/2/3الوثيقة  )٦(
 .A/PHI/IGWG/INF.DOC/7الوثيقة  )٧(
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 واعتمـاده   ٢٠٠١ووجهت االنتباه إىل املؤمتر الوزاري الرابع للمنظمة الذي ُعقد يف الدوحة يف عـام               . واملالريا
يد حق أعضاء   إعالناً خاصاً باالتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة، ويؤ            

ومبوجب اإلعالن الوزاري، اعتمد اجمللس . املنظمة يف محاية الصحة العامة تعزيز فرص حصول اجلميع على األدوية
، قراراً يعفي البلدان من االلتزامات احملددة يف ذلك االتفاق، وييسر بالتايل ٢٠٠٣أغسطس /العام للمنظمة، يف آب

ودعا . ية احلصول على بدائل أقل تكلفة لألدوية اليت جتميها براءات اختراعللبلدان اليت ال متلك قدرة تصنيعية كاف
املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة إىل          جملس االتفاق  ٢٠٠٣أغسطس  /القرار الصادر يف آب   

لس العام بروتوكوالً ، اعتمد اجمل٢٠٠٥ديسمرب /ويف كانون األول. إعداد تعديل على االتفاق حيل حمل قرار اإلعفاء
  .وسيدخل الربوتوكول حيز النفاذ عند موافقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة العاملية عليه. يعّدل االتفاق

وتواصل منظمة التجارة العاملية تنظيم أنشطة بناء القدرات يف جنيف ويف البلدان النامية فيمـا خيـص                   - ٣٠
ن حصول البلدان النامية على املعلومات الضرورية الستعمال        جوانب االتفاق املتصلة بالصحة العامة، هبدف ضما      

  .املرونة اليت يوفرها االتفاق

   املسامهات املقدمة من املنظمات غري احلكومية-  ثالثاً
 قدمت الرابطة السويسرية للمعلومات املتعلقة باإليدز معلومات عن احلصول على األدوية يف جنـوب                - ٣١

. ميقراطية، وذلك إحلاقاً ملشروع تضطلع به لتقدمي املشورة والفحـص الطـوعيني           كيفو يف مجهورية الكونغو الد    
.  شخص يف بوكافو وموينغا حباجة إىل العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي١ ٥٠٠وأشارت الرابطة إىل أن 

  .غري أن إمكانية احلصول على العالج حمدودة وباهظة التكلفة

معلومات عن إتاحة احلصول لألدوية لألطفال املصابني بفريوس نقص         " كاريتاس العاملية "وقدمت شركة     - ٣٢
وأشارت إىل أنه يف حني حتصل أعداد متزايدة من البالغني على األدوية املنقذة للحياة، فإن عدداً                . املناعة البشرية 

مل التحديات وتش. أقل بكثري من األطفال حيصل على العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي اخلاصة باألطفال
عدم توفر البحث والتطوير يف جمال الفحوص التشخيصية والعالج املكيف الستعمال األطفـال؛             : احلالية ما يلي  

وعدم كفاية القدرة على جلب األدوية وتقدميها؛ والتكلفة غري امليسورة للعالج مبضادات النسخ العكسي اخلاص               
دربني يف جمال تقدمي الرعاية الصحية وامللمني باالستعمال السليم        باألطفال؛ وقلة عدد املهنيني واسعي االطالع وامل      

  لألدوية اخلاصة باألطفال، والذين يضمنون االلتزام بربامج العالج؛ وضـعف الـنظم الـصحية؛ واالفتقـار إىل                 
  .املعلومات العلمية

. ألوان لبدء العالج  ويكتشف فريوس نقص املناعة البشرية يف كثري من األحيان لدى األطفال بعد فوات ا               - ٣٣
 ١٨والفحص املستعمل لكشف األجسام املضادة للفريوس ال يسفر عن نتائج موثوقة بالنسبة لألطفال دون سن                

مثل تفاعل (ومن أجل كشف الفريوس لدى األطفال دون هذه السن، يتطلب األمر إجراء فحوص فريوسية . شهراً
وعالوة على . تتطلب معدات خمتربية متطورة وموظفني مدربني، ولكن هذه الطريقة مكلفة و)البوليمرييز املتسلسل

وعند توفر العالج، فإن الكثري    . ذلك، فإن هذه التكنولوجيا غري مأذون هبا عادة لتشخيص الفريوس لدى األطفال           
  من مضادات فريوسات النسخ العكسي املستعملة لعالج البالغني ال توجد منها مستحضرات تناسب األطفـال،               

ويف املناطق املنخفضة الدخل كـثرياً مـا ُتعـدل          .  عاماً ١٢ا املركبات ثابتة اجلرعة لألطفال دون سن        وال سيم 
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وينطـوي  . الستعماهلا يف حالة األطفال   ) ُتسحق أو ُتكسر  (مضادات فريوسات النسخ العكسي اخلاصة بالبالغني       
  طفال مأمونة بدرجـة أقـل مـن        ذلك على خطر زيادة اجلرعة أو نقصها عن املطلوب، وهو ما جيعل أدوية األ             

  .أدوية البالغني

ويشري إىل أن تكلفة مضادات ) اليونيسيف(ووردت اإلشارة إىل تقرير أعدته منظمة األمم املتحدة للطفولة   - ٣٤
.  دوالراً للشخص البالغ   ١٣٠ب  دوالر سنوياً، مقارنة     ٢٠٠ب فريوسات النسخ العكسي للطفل يف بلد فقري ُتقدر         

على أدوية الدرجة الثانية أكثر صعوبة؛ فهي أعلى تكلفة من أدوية الدرجة األوىل ألنه ال توجد وحصول األطفال 
وتوجد سوق للعالج مبضادات فريوسـات      . يف معظم األحيان بدائل هلا من األدوية اليت ال حتمل عالمات جتارية           

طفال املولودين بالفريوس أقـل     النسخ العكسي لألطفال بصورة رئيسية يف البلدان املنخفضة الدخل ألن عدد األ           
وما تزال شركات املستحضرات الصيدالنية راغبة عن االضطالع بالبحث والتطوير . نسبياً يف البلدان األعلى دخالً

  . يف جمال أدوية األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

صول اجلميع على األدويـة يف  وقدم جتمع حقوق اإلنسان معلومات عن التحديات اليت تعترض ضمان ح    - ٣٥
وبالرغم من أن الربازيل قادرة على أن تنتج حملياً أدوية بديلة ال حتمل عالمات جتارية، وبـالرغم مـن                   . الربازيل

إجازهتا قانوناً يكفل فرص احلصول على العالج، مبا يف ذلك مضادات فريوسات النسخ العكسي وأدوية العدوى                
لعالج فيما يتعلق باألدوية األحدث تظل من التحديات بـسبب قـوانني بـراءات              االنتهازية، فإن زيادة تكلفة ا    

ورأت هذه املنظمة غري احلكومية أن جناح الربازيل يف ضمان توفري فرص العالج لفريوس نقص املناعة                . االختراع
تزام احلكومة بإتاحـة  الدعم القوي من اجملتمع املدين يف تأمني التراخيص اإلجبارية؛ وال: البشرية للجميع عائد إىل 

التمتع بالصحة واحلصول على العالج للجميع؛ ووجود سوابق لنجاح التراخيص اإلجبارية؛ ووجود أكثر من دواء 
  .مرخص على هذا النحو

_ _ _ _ _  

  

 


