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Abstract
Today, with the rise of various diseases, the lives of human societies are
more and more endangered. Therefore, the pharmaceutical industry is one of
the most important industries to be supported in order to maintain the
incentive to invent new drugs for dangerous and emerging diseases, as well
as the incentive to produce widespread pharmaceuticals for inventors and
investment companies in the industry. Against the undeniable advantages of
protecting inventors and drug manufacturers, this support can lead to the
emergence of some countries, especially developing and least developed
countries, with serious threats to public health and the inability to access
proprietary drugs, they face. Which of these two options is preferred over the
other? Protecting the pharmaceutical industry or protecting public health
against threats? Accordingly, the paper examines the World Trade
Organization's Facilitation of Drug Access for Developing Countries and
least developed countries with emphasis on developments in the Trips
Treaty. In short, along with the World Health Organization, whose role is to
help maintain health, the World Trade Organization has tried to incorporate
some of the acts in the trips agreement as well as its "reform", while
maintaining its fundamental principles, such as freedom of trade and the
principle of non-discrimination, to protect public health from threats, in
order to prevent the conflict between the two.
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تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته
توسط سازمان تجارت جهانی با تأکید بر آخرین تحوالت موافقتنامه تریپس
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چکیدُ
أشٚص ٜتا افضایؾ تیٕاسیٞا ی ٌ٘ٛاٌ ،ٖٛص٘ذٌی خٛأْ تـشی تیؾ اص پیؾ تا خٌش ٔٛاخ ٝاػت .اص
ایٗ س ٚكٔٙت داسٚػاصی یىی اص ٟٔٓتشیٗ كٙایٔی اػت و ٝتایذ ٔٛسد حٕایت لشاس تٍیشد تا اٍ٘یض ٜتشای
اتذاّ داسٞٚای خذیذ تشای تیٕاسیٞای خٌش٘ان ُٟٛٛ٘ ٚس ٕٞ ٚیٌٛٙس اٍ٘یض ٜتشای تِٛیذ ٚػیْ ایٗ داسٞٚا
تشای ٔختشٓیٗ  ٚؿشوتٞای ػشٔایٌٝزاس دس ایٗ كٔٙت حفَ ؿٛد .دس ٔماتُ ٔضیتٞای ا٘ىاس٘اپزیش حٕایت
اص ٔختشٓیٗ  ٚتِٛیذوٙٙذٌاٖ داس ،ٚایٗ حٕایت ٔیتٛا٘ذ ٔٛخة ٌشدد تشخی وـٛسٞا تاالخق وـٛسٞای
دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافت ،ٝتا تٟذیذات خذی ٘ؼثت ت ٝتٟذاؿت ٕٓٔٛی ٓ ٚذْ أىاٖ دػتشػی
ت ٝداسٞٚای تحت حٕایت حمٛق ٔاِىیت فىشی ،س ٚت ٝس ٚؿ٘ٛذ .دس ایٗ ٔٛالْ وذاْ یه اص ایٗ دٚ
ٔلّحت تش دیٍشی اسخحیت داسد؟ حٕایت اص كٙایْ داسٚیی  ٚیا حفاُت اص تٟذاؿت ٕٓٔٛی خٛأْ دس
ٔماتُ تٟذیذات؟ تش ٕٞیٗ اػاع ایٗ ٔماِ ،ٝتؼٟیُ دػتشػی ت ٝداس ٚتشای وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔٚ ٝ
وٓتش تٛػٔٝیافت ٝسا تٛػي ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی ،تا تأویذ تش تحٛالت ٔٔاٞذ ٜتشیپغ تشسػی وشدٜ
اػت .اخٕاالً تایذ ٌفت دس وٙاس ػاصٔاٖ تٟذاؿت خٟا٘ی وُٚ ٝیفٝاؽ وٕه ت ٝحفَ ػالٔت اػت،
ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی تالؽ وشد ٜاػت اص ًشیك دسج تشخی ٔٛاد دس ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ ٕٞ ٚچٙیٗ
«اكالح» آٖ ،هٕٗ حفَ اك َٛتٙیادیٗ خٛد ِ٘یش آصادی تداست  ٚاكُ ٓذْ تثٔین ،اص تٟذاؿت
ٕٓٔٛی خٛأْ دس ٔماتُ تٟذیذات حٕایت وٙذ تا اص ایٗ ًشیك اص تٔاسم تیٗ ایٗ د ٚأش حیاتی
خٌّٛیشی وٙذ.

 .1اػتادیاس ،دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ ،لٓ دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ ،پشدیغ فاساتی ،تٟشاٖ ،ایشاٖٛ٘$ .یؼٙذٔ ٜؼؤ#َٚ
Email: Rahimpilvar@ut.ac.ir
 .2دا٘ـدٛی دوتشی دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ ،تٟشاٖ ،ایشاٖ.
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ٍاژگاى کلیدی
داسٔ ،ٚاِىیت فىشی ،حك اختشاّ ،تٟذاؿت ٕٓٔٛی ،ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی ،ػاصٔاٖ تٟذاؿت
خٟا٘ی
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هقدهِ
دس د٘یای و٘ٛٙی ،وٛد واٖ ،ص٘اٖ ٔ ٚشداٖ تشای داؿتٗ یه ص٘ذٌی ػآِ ِٛٔ ٚذ ت ٝداسٞٚای
هشٚسی ٔ ٚحلٛالت تٟذاؿتی تا ویفیت ٘یاص داس٘ذ .اص ایٗ س ٚدػتشػی ت ٝداس ٚیه اص اِضأات
ػالٔت  ٚتٟذاؿت ٕٓٔٛی اػت ،ت٘ ٝحٛی و ٝتا تشٚص تیٕاسیٞای خذیذ ِ٘یش ایذص ٕٞ ٚیٌٛٙس
تیٕاسیٞای ٔضٔٗ ِ٘یش ػشًاٖٕ٘ ،یتٛاٖ تذ ٖٚدػتشػی ت ٝداسٞٚای خذیذ ،اص ػالٔت ا٘ؼاٖٞا
ٔحافِت وشد.
ٔحذٚدیت دس ٓشه ٝداسٚ ٚ ٚاوؼٗ اص یىؼ ٚ ٛحمٛلی و ٝػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی تٛٔ ٝخة
ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ تشای ٔختشٓیٗ ایٗ ٔحلٛالت لائُ ؿذ ٜاػت ،اص ػٛی دیٍشٙٔ ،دش تٝ
افضایؾ لیٕت ایٗ ٔحلٛالت ٔیؿٛد  ٚلآذتاً ایٗ افضایؾ لیٕت ٔٙدش ت ٝاص دػتشع خاسجؿذٖ
ایٗ داسٞٚا تشای وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافت ٚ ٝافشاد فمیش خٛاٞذ ؿذ .دس ایٗ
حاكُ ؿٛد و ٝتٕاْ ػیؼتٓٞای تٟذاؿتی ،لاتّیت دػتشػی ت ٝتٕاْ داسٞٚا ٔ ٚحلٛالت
تٟذاؿتی ٔٛسد ٘یاص خٛأٔـاٖ ،سا داس٘ذ .#1$
ٌٔاتك ِ٘ش ػاصٔاٖ ٔزوٛس ،دػتشػی ت ٝداس ٚتشای ٍٕٞاٖ یىی اص هشٚستٞای حمٛق تـشی
دس د٘یای و٘ٛٙی اػت  ٚدس ایٗ ساػتا اص ػاَ  1981تالؽ وشد ٜاػت تا ایداد تخؾ ٔحلٛالت
پضؿىی اٚسطا٘ؼی « #2$ »#Emergency Medical Products$ EMPدس ٔٛسد داسٞٚای
هشٚسی تِٛیذؿذ ٚ ٜدػتشػی ت ٝداس ،ٚتخـی ٔتٕشوض دس ٔٛسد ایٗ ٔٛهٓٛات داؿت ٝتاؿذ .#3$
ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی و ٝاوثش وـٛسٞا ٓو ٛآٖ ٞؼتٙذ $او ٖٛٙحذٚد  "97تداست خٟا٘ی
صیش ِ٘ش ایٗ ػاصٔاٖ ا٘داْ ٔیؿٛد ،#اٞذاف ٔتفاٚتی اص ػاصٔاٖ تٟذاؿت خٟا٘ی ِ٘یش ٌؼتشؽ
آصادی تداست ،واٞؾ تٔشفٞٝای ٌٕشوی ،استمای ػٌح ص٘ذٌی ،تأٔیٗ اؿتغاَ وأُ دس
وـٛسٞای ٓو ،ٛتٛػٔ ٝتِٛیذ  ٚتداست ،دػتیاتی ت ٝتٛػٔ ٝپایذاس تا تٟشٜتشداسی تٟی ٝٙاص ٔٙاتْ
خٟا٘ی ،حفَ ٔحیي صیؼت  ٚافضایؾ ػ ٟٓوـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافت ٝدس
تداست تیٗإُِّ داسد  ،#4$اِثت ٝؿایذ دس ٍ٘ا ٜا َٚایٗ تلٛس ایداد ؿٛد و ٝاٞذاف ػاصٔاٖ
تداست خٟا٘ی ٔٙحلش ت ٝتشٚیح آصادی تداست اػت و ٝاِثت ٝدس ایٗ ساػتا ٕٔىٗ اػت
تٔاسهاتی تا اٞذاف وـٛسٞا ،دس صٔی ٝٙاستمای تٟذاؿت  ٚػالٔت ٕٓٔٛی خأٔ ٝداؿت ٝتاؿذ ،أا
تایذ تٛخ ٝداؿت ،ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی تالؽ وشد ٜهٕٗ دػتیاتی ت ٝاٞذاف تداسی خٛد تا
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ساػتا ،ػاصٔاٖ تٟذاؿت خٟا٘ی ٔٔتمذ اػت ٛٙٞص واسٞای صیادی تایذ ا٘داْ ٌشدد تا ایٗ إًیٙاٖ
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ا٘ٔماد ٔٛافمت٘أٞٝای ٔختّف  ٚیا تٛخ ٝخاف تٛٔ ٝهٓٛات تٟذاؿتی دس ٔٛافمت٘أٞٝای اكّی
خٛد ِ٘یش ٌاتٌ ،اتغ  ٚتشیپغ ت ٝاستمای ػٌح تٟذاؿت ٕٓٔٛی خٛأْ وٕه وٙذ.
اص ایٗ س ٚیىی اص ٔثاحثی و ٝچ ٝتًٛ ٝس ٔؼتمیٓ  ٚچ ٝتًٛ ٝس غیش ٔؼتمیٓ دس ػاصٔاٖ
تداست خٟا٘ی ٔٛسد تحث لشاس ٔیٌیشد ،تٟذاؿت ٕٓٔٛی  ٚتاالخق ٔٛه ّٛتداست داس ٚاػت.
یىی اص ٟٔٓتشیٗ تأثیش ات ٔمشسات ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی دس حٛص ٜتٟذاؿت  ٚػالٔت سأ ،یتٛاٖ
تأثیشات ٔٔاٞذ ٜتشیپغ دا٘ؼت ،صیشا تشیپغ تّٓ ٝت ؿٙاػایی حك ا٘حلاسی تشای ٔختشٓیٗ دس
تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته توسط...

تٕاْ صٔیٞٝٙا تاالخق ،داسٞٚای ؿفاتخؾ ٕٞ ٚچٙیٗ فشآیٙذٞای دسٔاٖ تیٕاسی ،اثش ٔؼتمیٕی
دس حٛص ٜػالٔت داسد .#5$
تش ٕٞیٗ اػاع ،ایٗ ػؤاَ ٌٔٔ ٟٓشح ٔیؿٛد و ٝػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی٘ ،ؼثت تٝ
ٔٛهٓٛات خاف تٟذاؿتی تاالخق داس ٚوٛٔ ٝسد ٌٔأِٔ ٝا ٔیتاؿذ ،چٍ ٝ٘ٛتیٗ آصادػاصی
تداست اص یه ًشف  ٚحفَ  ٚاستمای ػالٔت ا٘ؼاٖٞا اص ًشف دیٍش ،تٔادَ ایداد ٔیوٙذ؟
خٟت تثییٗ أش ٔمذٔتاً ،پغ اص تشسػی ٔف ْٟٛداسٛٔ ،ٚاْ٘  ٚأىا٘اتی و ٝتشای دػتشػی ت ٝآٖ
ٚخٛد داسد ٔٛسد تشسػی لشاس ٔیٌیشد.
گفتار اٍل :هفَْم دارٍ
اكٌالح داسٔٔ ،ٚادَ اٍّ٘یؼی ٔ #Drug$ی تاؿذ و ٝداسای دٙٔٔ ٚای ٓاْ  ٚخاف اػت .دس
ٔٔٙای ٓاْ داس ٚؿأُ ٞش ِ٘ٛٔ ّٛى َٛوٛچىی اػت و ٝپغ اص ٚسٚد ت ٝتذٖ ،ت ٝفُٔ  ٚا٘فٔاَ دس
ػٌح ِٔٛىِٛی ُٕٓ تذٖ سا تغییش ٔیدٞذ  .#6$دس ٔماتُٙٔٔ ،ای خاف داس ٚتٔ ٝادٜای ًثیٔی
ی ا ِٔٛىِٛی ٘اؿی اص ٔٛاد ؿیٕیایی یا تیِٛٛطیىی یا تشویثی اص ایٗ ٔٛاد اًالق ٔیؿٛد و ٝتا
ٔماكذ تمٛیتی  ٚیا تشای تـخیق ،دسٔاٖ ،تٟثٛد ،تؼىیٗ  ٚیا پیـٍیشی اص تیٕاسی یا ؿشایي
غیش ًثیٔی خؼٕی یا سٚحی دس ٔٛخٛدات ص٘ذ ٜآٓ اص ا٘ؼاٖ ،حیٛاٖ یا ٌیا ٜاػتٕٔاَ ٔیؿٛد.
داسٌٔ ٚاتك تٔشیف فٛق ،تٟٙا تٛٔ ٝاد  ٚتشویثاتی اًالق ٔیؿٛد ؤ ٝشتثي تا ػالٔت  ٚتٟذاؿت
تٛد ٚ ٜتٓٛ٘ ٝی داسای واستشد پضؿىی ٞؼتٙذ .تٙاتشایٗ داسٞٚای ِٕٔ٘ ٝٓٛٙیش ٔٛاد ٔخذس ٚ
داسٞٚای سٚاٍ٘شداٖ اص ؿٕ َٛایٗ تٔشیف خاسج ٔیؿ٘ٛذٔٔ .ادَ اٍّ٘یؼی داس ٚدس ایٗ ٔٔٙا ،دٚ
ٚاط »Pharmaceutical« ٚ »Medicine« ٜاػت و ٝدس ٔماتُ اكٌالح  #Drug$دایش ٜؿَٕٛ
وٓتشی داؿت٘ ٚ ٝؼثت ت ٝآٖ داسای ٔٔٙای خافتشی اػت .#7$

 / 191فصلنامه حقوق پزشكی

سال دوازدهم ،شماره چهلوپنجم ،تابستان 7931

داس ٚاص حیث واستشد ،ؿىُ ٙٔ ٚـأ لاتُ تمؼیٓتٙذی اػت ،أا آ٘چ ٝاص ِ٘ش حمٛلی تشای
دػتشػی ت ٝداس ٚحائض إٞیت ٔیتاؿذ ،ایٗ اػت و ٝداس ،ٚچ٘ ٝاؿی اص ًة ػٙتی تاؿذ  ٚچٝ
٘اؿی اص ٔٛاد ؿیٕیایی  ٚط٘تیىیٛٔ ،خذ حك اختشاّ تشای ٔختشّ آٖ اػت یا خیش؟ صیشا ٕٞیٗ
حمٛق ا٘حلاسی ٔتّٔك ت ٝداس٘ذ ٜحك ٔاِىیت فىشی اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ تٛٙٓ ٝاٖ چاِـی تضسي
تشای دػتشػی ت ٝداس ٚتشای استمای تٟذاؿت  ٚػالٔت ٕٓٔٛی خٛأْ ٔختّف ٌٔشح ؿٛد.
تٙاتشایٗ ٔیتٛا٘یٓ داس ٚسا ت ٝد ٚتخؾ داسٞٚای داسای حك اختشاّ  ٚداسٞٚای تذ ٖٚحك اختشاّ
تمؼیٓ وٙیٓ  ٚتذیٟی اػت دػت ٝدٛٔ ْٚسد تحث ٘خٛاٙٞذ تٛد.
گفتار دٍم :اّویت حوایت اس حق هالکیت فکزی دارٍ
حٕایت اص حك ٔاِىیت فىشی داس ٚیىی اص دغذغٞٝای ٔـتشن ػاصٔاٖ تٟذاؿت خٟا٘ی ٚ
تاؿذ ،چ ٝتؼا چشخ ٝتِٛیذ داس ٚتا ٔـىالت خذی س ٚت ٝس ٚؿٛد  ٚدس ٘تید ٝتٟذاؿت  ٚػالٔت
خٛأْ تـشی تا تٟذیذ س ٚت ٝس ٚؿٛد.
دس ایٗ ساػتا ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی تا ٚهْ لٛآذ ٕٓٔٛی دس ٔٛسد اختشاّ و ٝاختشآات ٚ
٘ٛآٚسیٞای داسٚیی  ٚپضؿىی سا ٘یض ؿأُ ٔیؿٛد ،اص ایٗ ٔحلٛالت حٕایت وشد ٚ ٜفشد داس٘ذٜ
تشٌ ٝحك اختشاّ  #Patent$اص ٔضایای خاكی ِ٘یش تِٛیذ ا٘حلاسی داس ...ٚ ٚتشخٛسداس خٛاٞذ تٛد.
ٔضایایی و ٝػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی تشای داس٘ذ ٜػٙذ حك اختشاّ لائُ اػتٛٔ ،خة ٔیؿٛد
اٍ٘یض ٜالتلادی تشای افشادی و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙػشٔایٌٝزاسی ٔیوٙٙذ  ٚداسٞٚای خذیذ تشای
تیٕاسیٞای پیچیذ ٜو٘ٛٙی تِٛیذ ٔیوٙٙذ ،حفَ ؿٛد ،ت٘ ٝحٛی و ٝاؿخاف تا إًیٙاٖ خاًش
اص حٕایتی و ٝدس ٓشك ٝتیٗإِّّی اص فىش خذیذ  ٚػشٔایٞٝایی و ٝا ٚدس ایٗ ٓشكٞ ٝضی ٝٙوشد،ٜ
پا ت ٝایٗ ٓشك ٝتٍزاسد  ،#2$دس حاِی و ٝاٌش ایٗ حٕایتٞا دس ٓشك ٝتیٗإِّّی ٚخٛد ٘ذاؿتٝ
تاؿذٞ ،یچ ٌ ٝ٘ٛاٍ٘یض ٜالتلادی تشای تِٛیذ داسِٛ ٚ ٚاصْ پضؿىی خذیذ تالی ٕ٘یٔا٘ذٕٞ .اٌ٘ٛس
و ٝتشخی تیاٖ وشدٜا٘ذ اختشآات داسٚیی تٙا تش ٚیظٌیٞای خاف خٛدٔ ،حل َٛػشٔایٌٝزاسی ٚ
تحمیمات ًٛال٘ی ٔذت  ٚپشٞضیٞ ٝٙؼتٙذ ،تًٛ ٝسی وٞ ٝضیٞٝٙای اختشاّ تشخی داسٞٚا حتی تٝ
تیؾ اص یه ٔیّیاسد دالس ٔیسػذ .#8-9$

رحیم پیلوار ،میالد حسینی بلوچی
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اِثت ٝتایذ تٛخ ٝداؿت حٕایتٞای ٔاِىیت فىشی تٟٙا ت ٝػٛد تِٛیذوٙٙذ٘ ٜیؼت ،تّى ٝاص
ػٛی دیٍش تشای ٔلشفوٙٙذ ٜداسٙٔ ٓٞ ٚافٔی داسدٔ ،ثُ ایٗؤ ٝلشفوٙٙذ ٜداس ٚتا إًیٙاٖ
خاًش اص ایٗؤ ٝحل َٛداسٚیی وٛٔ ٝسد اػتفاد ٜلشاس ٔیدٞذ ،تحت ِٛای یه ٓالٔت تداسی
ٔـخق  ٚحاكُ اختشاّ یه ؿشوت ٔٔیٗ اػت ،اص آٖ داس ٚاػتفادٔ ٜیوٙذ  ٚاص ایٗ ًشیك
ٓشك ٝتشای ٚسٚد داسٞٚای تمّثی ت ٝتاصاس تؼتٔ ٝیؿٛد.

تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته توسط...

گفتار سَمً :قص هعاّدُ تزیپس در دستزسی بِ دارٍ
تلٛیة ٔٔاٞذ ٜتشیپغ د ٚاثش ٔ ٟٓدس حٛص ٜداس ٚداؿت1 :ـ اخثاسیؿذٖ سٓایت حك اختشاّ؛
2ـ افضایؾ لاتُ تٛخ ٝصٔاٖ حٕایت اص حك اختشاّ ً$ثك ٔاد 33 ٜتشیپغ حذالُ  20ػاَ پغ
اص تاسیخ ثثت دسخٛاػت ٌٛاٞی اختشاّ ٔٔ$افیتٞای صٔا٘ی ٓٛ٘ ٓٞاً دس ػاَ  2000ت ٝپایاٖ
سػیذ .#ایٗ دس حاِی تٛد و ٝلثُ اص تلٛیة تشیپغ  ٚدػت وٓ تا ػاَ  1986تیـتش اص پٙداٜ
وـٛس ٓؤٔ ٛاٞذ ٜپاسیغٔ ،حلٛالت داسٚیی سا حٕایت ٕ٘یوشد٘ذ  ٚ #10$وـٛسٞای پیـشفتٝ
تّٓ ٝت تٛػٔ ٝالتلادی وـٛسٞای ؿشق آػیا  ٚآٔشیىای التیٗ خذاً ٍ٘شاٖ ٓذْ حٕایت ،دس
حٛص ٜداسٞٚا تٛد٘ذ  ٚاص ایٗ ِ٘ش تلٛیة تشیپغ پیشٚصی تضسٌی دػت وٓ تشای ؿشوتٞای
داسٚیی تٛد .تایذ ت ٝایٗ ٘ىت ٝتٛخ ٝوشد و ٝالتیٞای ؿشوتٞای تضسي داسٚیی أشیىا ت ٝؿذت
پیٍیش ٔمشسات تشیپغ تٛد٘ذ ٞ ٚش خا و ٝاحؼاع ٔیوشد٘ذ ٔزاوشات خالف ٔیُ آٖٞا پیؾ
ٔیسٚدٚ ،اسد ُٕٓ ؿذٔ ٚ ٜاْ٘تشاؿی ٔیوشد٘ذ .#11$
تا ایٗ حاَ ٔتٗ ٔٔاٞذ ٜتشیپغّٓ ،یسغٓ اتٟأاتی و ٝداسدٔ ،تٙی اػت و ٝدس آٖ ػٔی ؿذٜ
تٛاص٘ی ٔیاٖ ٔٙافْ تشلشاس ؿٛد .دس ٚالْ ٓال ٜٚتش ٔٛادی و ٝحك حفاُت اص تٟذاؿت ٕٓٔٛی ،اص
خّٕ ٝدػتشػی ت ٝداس ٚسا تشای آوا ت ٝسػٕیت ؿٙاخت ٚ ٝتشای آٖٞا تؼٟیالتی لائُ ؿذٜ
اػت ،دس حٛص ٜػالٔت ٕٓٔٛیٔ ،فاد ٔٛاد  ،27/1 ٚ 8 ٚ 7وٕه ٔیوٙٙذ دس تفؼیش ٔٔاٞذٜ
تشیپغ ٍ٘ا ٜا٘ؼا٘ی حاوٓ تاؿذ ،تٓ ٝال ٜٚچـٓا٘ذاص ٕٔىٗ ،ایٗ اػت و ٝتا ُٟٛس كٙایْ
داسٚػاصی دس وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝا٘تماَ فٙاٚسی ػاخت داسٞٚا ،ایٗ ٔٛافمت٘أ ٝتشای
وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافت ٝتتٛا٘ذ ٔٙافٔی دستش داؿت ٝتاؿذ.
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دس ٞش حاَ ٘ثایذ فشأٛؽ وشد دس وٙاس حمٛق ٔاِىیت فىشی تِٛیذوٙٙذٌاٖ داس ،ٚحك تش
ػالٔت  ٚحیات ٘یض یه حك تـشی اػت  ٚلٌٔاً ٚصٖ آٖ تیـتش اص حمٛق ٔاِی ،داس٘ذٌاٖ حمٛق
ٔاِىیت فىشی اػت .#11$
گفتارچْارم :اّویت حفاظت اس بْداضت عوَهی ٍ دستزسی بِ دارٍ در تزیپس
دس ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ ٔٛادی ٚخٛد داسد و ٝحك حفاُت اص تٟذاؿت ٕٓٔٛی ،اص خّٕٝ
دػتشػی ت ٝداس ٚسا تشای آوا ت ٝسػٕیت ؿٙاخت ٚ ٝتشای آٖٞا تؼٟیالتی لائُ ؿذ ٜاػت.
ٟٔٓتشیٗ ٔٛاسد ٓثاستٙذ اص :تٙذ ٔ 1اد ،8 ٜتٙذ ٔ 3 ٚ 2ادٚ ،27 ٜاسدات ٔٛاصی ٔ$ادٚ #6 ٜ
ٕٞچٙیٗ ٔاد 31 ٜایٗ ٔٛافمت٘أ ٝو ٝتؼیاس ٚػیْ اػت  ٚتشای تشسػی دلیكتش آٖٞا ،الصْ اػت
ٞش وذاْ اص ایٗ ٔٛاسد ٔؼتمالً تثییٗ ؿٛد.
«آوا دس تِٙیٓ  ٚاكالح لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات ّٔی خٛد ٔیتٛا٘ٙذ الذأات الصْ سا تشای حفَ
تٟذاؿت  ٚتغزیٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ٌؼتشؽ ٔٙافْ ٕٓٔٛی دس تخؾٞای حائض إٞیت حیاتی تشای
تٛػٔ ٝاختٕآی ـ التلادی  ٚتىِٛٛٙطیه اتخار وٙٙذٔ ،ـشٚى تش آ٘ى ٝالذأات ٔضتٛس تا ٔمشسات
ٔٛافمت٘أ ٝحاهش اٌ٘ثاق داؿت ٝتاؿذ ».ایٗ ٔمشس ٜدس تخؾ اك َٛاػاػی ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ
آٔذ ٜاػت ٕٞ ٚیٗ ٌّٔة تیاٍ٘ش آٖ اػت وٛٔ ٝهٓٛاتی ٔا٘ٙذ تٟذاؿت ٕٓٔٛی ،تا چ ٝا٘ذاصٜ
تشای ٔٔٙمذوٙٙذٌاٖ ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ $آوای ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی #إٞیت داسد.
ایٗ تٙذ حك حفاُت اص تٟذاؿت سا تشای آوا ت ٝسػٕیت ؿٙاختِٚ ،ٝی اػتفاد ٜاص ایٗ حك
سا ٔـشٚى ت ٝسٓایت ٔمشسات ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ وشد ٜاػت .الصْ ت ٝروش اػت تا تٛخ ٝتٝ
اكُ كحت ،الذأات دِٚتٞا دس  ّٝٞٚأٌ َٚاتك تا ایٗ ٔٛافمت٘أ ٝفشم ٔیؿٛدٍٔ ،ش
ایٗوٓ ٝو ٛدیٍش ػاصٔاٖ ٓذْ اٌ٘ثاق سا اثثات ٕ٘ایذ .دس ٕٞیٗ ساػتاٌ ،شچ ٝدس تیا٘ی ٝدٚحٝ
 #Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health$تش حفاُت اص
ٔاِىیت فىشی تشای تِٛیذ داسٞٚای خذیذ تأویذ ؿذ ٜاػتِٚ ،ی ٌٔاتك تا اك َٛحاوٓ تش تشیپغ
 ٚتیا٘ی ٝدٚحٔ ٝفاد ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ تایذ ت٘ ٝحٛی تفؼیش  ٚاخشا ؿٛد و ٝاص حك آوای
ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی تشای حفاُت اص ػالٔت ٕٓٔٛی ،ت ٝخلٛف استمای دػتشػی ٍٕٞاٖ تٝ
داسٞٚا ،حٕایت ؿٛد.
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2ـ هادُ  27بٌد ( 3 ٍ 2هَضَع قابل ثبت)
تٙذ « :2آوا ٔیتٛا٘ ٙذ اص اختشآات لاتُ ثثت ،اختشآاتی سا ٔؼتثٙی ػاص٘ذ ؤٕ ٝا٘ٔت اص
اػتفاد ٜتداسی اص آٖٞا دس لّٕشٚیـاٖ تشای حفَ ِ٘ٓ ٕٓٔٛی یا اخالق ،اص خّٕ ٝحفَ حیات یا
تٟذاؿت ا٘ؼاٖ ،حیٛاٖ یا ٌیا ٜیا تشای اختٙاب اص ٌِٕ ٝخذی تٔ ٝحیي صیؼت هشٚست داسد،
ٔـشٚى تش ایٗو ٝچٙیٗ اػتثٙایی كشفاً ت ٝایٗ خاًش ٘ثاؿذ و ٝلا٘٘ٛـاٖ چٙیٗ اػتفادٜای سا
ٔ ْٙوشد ٜاػت».
تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته توسط...

تٙذ « :3آوا ٕٞچٙیٗ ٔیتٛا٘ٙذ دس ٔٛسد لاتُ ثثتتٛدٖ اختشآات اػتثٙائات صیش سا لائُ
ؿ٘ٛذ:
1ـ سٚؽٞای تـخیق ،دسٔاٖ  ٚخشاحی تشای ٔذاٚای ا٘ؼاٖ یا حیٛاٖ٘ :ىت ٝا َٚساخْ تٝ
تٙذ ٔ 2اد 27 ٜایٗ اػت و ٝایٗ ٔمشسٙٔٔ ،ٜای ٚػیٔی اص ِ٘ٓ ٕٓٔٛی  ٚاخالق سا اسائ ٝوشدٚ ٜ
آٖ سا ؿأُ حك حفاُت اص ص٘ذٌی یا ػالٔت ا٘ؼاٖٞا ،حیٛا٘ات ٌ ٚیاٞاٖ دا٘ؼت ٝاػت ،أا ٘ىتٝ
د ْٚایٗ اػت و ٝایٗ ٔمشس ٜتؼیاس ؿثی ٝتٙذ «ب» ٔادٌ 20 ٜات اػت  ٚتِ٘ ٝش ٔیسػذ اكِٛی
و ٝدس ٍ٘اسؽ ایٗ دٔ ٚمشسٚ ٜخٛد داؿت ،ٝیىؼاٖ اػت  ٚحتی ػٔی ؿذ ٜتا دس اػتفاد ٜاص اِفاٍ
 ٓٞؿثی ٝت ٓٞ ٝتاؿٙذ .دس ایٗ ٔمشس ،ٜدلیماً ؿثیٔ ٝادٌ 20 ٜات اص ِفَ $هشٚسی #اػتفاد ٜؿذٜ
اػت  ٚتِ٘ ٝش ٔیسػذ دس ایٗ ٔٛافمت٘أٚ ٓٞ ٝاط« ٜهشٚسی» ٔٛسد اختالف ٚالْ ؿٛد ٚ
تفؼیشٞای ٔتفاٚتی اص آٖ ؿٛد .تٞ ٝش حاَ تِ٘ ٝش ٔیسػذ ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ دس پی د٘ثاَوشدٖ
سٚیٔ ٝادٌ 20 ٜات تٛد٘ ٚ #12$ ٜخٛاػت ٝاص آٖ ٓذ َٚوٙذ ،أا ٘ىت ٝػ ْٛایٗ تٙذ ایٗ اػت وٝ
تایذ تیٗ اػتفاد ٜاص اختشاّ ٌِٕٝ ٚدیذٖ ِ٘ٓ ٕٓٔٛی اص خّٕ ٝحیات یا تٟذاؿت ا٘ؼاٖ ،حیٛاٖ
یا ٌیاٞاٖ یه ساتٌٓ ٝیٙی ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ  ٚایٗ تذاٖ ٔٔٙا اػت و ٝت ٝخٌشافتادٖ حیات ٚ
تٟذاؿت ا٘ؼاٖٞا  ...ٚاص ًشیك اػتفاد ٜاص اختشاّ ،تایذ لاتُ اثثات تاؿذ تا ایٗ ٕٔا٘ٔت اص اػتفادٜ
اص حك اختشاّ ،لا٘٘ٛی  ٚػاصٌاس تا ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ تاؿذ.
تٙذ ٔ 3اد ٓٞ 27 ٜایٗ اختیاس سا ت ٝآوا ٔیدٞذ تا سٚؽٞای تـخیق ،دسٔاٖ  ٚخشاحی سا
اص اختشآات لاتُ ثثت ،اػتثٙا وٙٙذ.
ٍ -2-1اردات هَاسی (هادُ  :)6دس كح ٝٙتداست تیٗإُِّ ٓال ٜٚتش ٔحلٛالتی و ٝتا
اخاص ٜكاحة حك ٔاِىیت فىشی اص وـٛس تِٛیذوٙٙذ ٜت ٝوـٛس دیٍشی ٚاسد ٔیؿٛدٔ ،حلٛالتی
٘یض و ٝدس تاصاس داخّی وـٛس تِٛیذوٙٙذ ٜت ٝفشٚؽ سػیذ ٜاػتٕٔ ،ىٗ اػت ت ٝكٛست ٔٛاصی
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ت ٝوـٛس دٚ ْٚاسد ؿ٘ٛذ $ت ٝلیٕت اسصاٖتش #و ٝایٗ ٚهٔیت ٚاسدات ٔٛاصی ٘اْ ٌشفت ٝاػت .اص
ایٗ ٔف ْٟٛدس ٔادٛٔ 6 ٜافمت٘أ ٝتشیپغ تٛٙٓ ٝاٖ «فشػایؾ حك ٔاِىیت فىشی
 »#Exhaustion of Intellectual Property Rights$اػتفاد ٜؿذ ٜاػت.
ایٗ ٔمشس ٜكشاحتاً آالْ ٔیوٙذ و« ٝاص ِ٘ش اٞذاف حُ  ٚفلُ اختالفاتٛٔ ،ه ّٛفشػایؾ
حك ٔاِىیت فىشی ت ٝخض تٟٔذات ٔشتٛى ت ٝلآذ ٜسفتاس ّٔی  ٚلآذ ٜدِٚت وأّٝاِٛداد ،تحت
ؿٕٞ َٛیچ یه اص ٔمشسات دیٍش ایٗ ٔٛافمت٘أ ٝلشاس ٕ٘یٌیشد»  ٚایٗ تذاٖ ٔٔٙاػت و ٝآوا،
ٕٓالً آصاد٘ذ سٚیىشد خٛد سا دس ٔٛسد إٓاَ آٖ ا٘تخاب وٙٙذ  ٚتٟٙا تایذ دس ٞش حاَ اكُ ٓذْ
تثٔین سا سٓایت وٙٙذ .تشای دسن تٟت ش ایٗ ٌّٔة تایذ تٛهیح داد و ٝحمٛق ٔاِىیت فىشی دس
یه ٔحلٔ َٛتثّٛس ٔی ؿٛد و ٝایٗ تثّٛس د ٚػٌح ٓاْ  ٚخاف داسد .تذیٗ تشتیة و ٝدس ػٌح
ٓاْ داس٘ذ ٜحك ٔاِىیت فىشی ،حك تٟشٜتشداسی تِٛیذٓ ،شه ٚ ٝفشٚؽ وّیٔ ٝحلٛالت حاٚی
حك ٔاِىیت فىشی ٚی ٞؼتٙذ سا دس دٚس ٜحٕایت خٛاٞذ داؿتِ ،یىٗ دس ػٌح خاف تٛٔ ٝخة
لآذ ٜپایاٖ حك ٔاِىیت فىشیٞ ،ش ٔحلِٛی و ٝتا سٓایت حك ٔاِىیت فىشی دس تاصاس فشٚختٝ
ؿٛد ،حك ٔاِىیت فىشی ٔٛخٛد دس آٖ ٔحل َٛت ٝپایاٖ ٔیسػذ  ٚكاحة حك ٔاِىیت فىشی
ٕ٘یتٛا٘ذ ٔاْ٘ فشٚؽ ٔدذد آٖ ؿٛد .#13$
ٔادٛٔ 6 ٜافمت٘أ ٝتشیپغ ت ٝوـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافت ٝتؼیاس تٛخٝ
وشد ٚ ٜاخاص ٜداد ٜاػت و ٝوـٛسٞا تش اػاع لٛا٘یٗ خٛد ٚاسدات ٔٛاصی سا ٔداص تذا٘ٙذ ،تشای
وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافتٚ ،ٝاسدات ٔٛاصی دس ٔٛالٔی و ٝلیٕت داس ٚتاال تٛد،ٜ
تٛٙٓ ٝاٖ یه سا ٜحُ ٔ ،ٟٓخٟت دػتشػی تیـتش ت ٝداسٞٚا  ٚتأٔیٗ ػالٔت  ٚتٟذاؿت ٕٓٔٛی
ٌٔشح اػت ٔ( #14$دٛصٞای اخثاسی ٔٙذسج دس ٔاد ،31 ٜساٜواس دیٍشی اػت و ٝتٔذاً تٝ
تفویُ تذاٖ خٛاٞیٓ پشداخت.#
دس ٟ٘ایتٔ ،یتٛاٖ ٌفت ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ ٔ ،ٓٞا٘ٙذ ػایش ٔٛافمت٘أٞٝای تٙیادیٗ ػاصٔاٖ
تداست خٟا٘ی ٍ٘اٚ ٜیظٜای ت ٝػالٔت  ٚتٟذاؿت ٕٓٔٛی تاالخق ٟٔٓتشیٗ ٔؼأِ ٝایٗ حٛص،ٜ
یٔٙی دػتشػی ت ٝداس ٚداؿت ٚ ٝدس آٖ ػٔی ؿذ ٜاػت ،تیٗ حمٛق داس٘ذ ٜحك ٔاِىیت فىشی ٚ
ػالٔت  ٚتٟذاؿت ٕٓٔٛی تٔادِی ایداد ٌشدد تا هٕٗ حفَ حمٛق داس٘ذ ٜحك ٔاِىیت فىشی،
وـٛسٞا تتٛا٘ٙذ اص حیات  ٚػالٔت ا٘ؼاٖٞا حفاُت وٙٙذٕٞ .یٗ ٘تید ٓٞ ٝدس تیا٘ی ٝدٚح ٝدس
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ٔاِىیت فىشی ٔٛسد ِ٘ش  ٚخٌّٛیشی اص تِٛیذ ،تٛصیْ  ٚفشٚؽ ٔحلٛالتی ؤ ٝتوٕٗ توییْ

 / 121فصلنامه حقوق پزشكی

سال دوازدهم ،شماره چهلوپنجم ،تابستان 7931

ػاَ  2001و ٝدس ٔٛسد ٔاِىیت فىشی  ٚتٟذاؿت ٕٓٔٛی اػت ،تیاٖ ؿذ ٚ ٜدس آٖ تأویذ ؿذٜ
اػت وٛٔ ٝافمت٘أ ٝتشیپغ٘ ،ثایذ ٔاْ٘ الذأات آوا تشای حفَ ػالٔت  ٚتٟذاؿت ٕٓٔٛی
ٌشدد.
گفتار پٌجن :هَاًع دستزسی بِ دارٍ ٍ راُکارّای ساسهاى تجارت جْاًی
ػاصٔاٖ تٟذاؿت خٟا٘ی دس خلٛف دػتشػی ت ٝداسٞٚای هشٚسی ٕٞیـٍ٘ ٝشاٖ تٛد ٜاػت
تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته توسط...

 .#15$دػتشػی ت ٝداسٞٚای هشٚسی تؼتٍی ت ٝچٟاس سوٗ ٔ ٟٓداسد وٓ ٝثاستٙذ اص1 :ـ لیٕت
ٔٙاػة؛ 2ـ ا٘تخاب ٌٔٙمی  ٚاػتفادٜ؛ 3ـ تأٔیٗ ٔاِی پایذاس؛ 4ـ ٓشه ٝلاتُ آتٕاد داس ،ٚأا دس
تحث تٟذاؿت  ٚتداست ،تٕشوض اكّی تش سٚی لیٕت داس ٚاػت ٌ ،#16$شچ٘ ٝثایذ اص تأثیش ٓشهٝ
داس ٚتشای أىاٖ دػتشػی ت ٝآٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تأثیشی و ٝاك َٛتداسی تش ایٗ أش داسد ،غافُ ؿذ.
تا تٛخ ٝت ٝایٗ ٘ىت ٝو ٝلیٕت داس ،ٚاػاػیتشیٗ سوٗ دػتشػی ت ٝداسٔ ٚیتاؿذ ،تا آ٘دا وٝ
ٔیتٛاٖ ،تایذ اص ُ ٕٝٞشفیت ٞا اػتفاد ٜوشد  ٚلیٕت داس ٚسا ت ٝحذی سػا٘ذ وً ٝثك دسآٔذ
افشاد خأٌٔٙٔ ،ٝمی تاؿذ .تشای وـٛسٞای تا دسآٔذ پاییٗ ٔ ٚشدْ فمیش تًٛ ٝس خاف ،پاییٗ
آٚسدٖ لیٕ ت داسٞٚا ،وّیذ دػتشػی ت ٝداس ٚاػت .دس وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ 25 ،ٝتا 65
دسكذ اص ٞضیٞٝٙای ػالٔت اختلاف ت ٝخشیذ داس ٚداسد ،أا تٛدخ ٝتٟذاؿتی دِٚتٞا خیّی وٓ
ت ٝخشیذ ٔحلٛالت داسٚیی اختلاف پیذا ٔیوٙذّٓ ،یاِخلٛف داسٞٚای خاف و ٝلیٕت آٖٞا
دس تؼیاسی اص وـٛسٞا ،تا التش اص لذست خشیذ ٔشدْ اػت ٔ ٚشدْ فمیش اغّة ٕ٘یتٛا٘ٙذ ت ٝآٖ
داسٞٚا دػتشػی پیذا وٙٙذ .ایٗ دس حاِی اػت وٞ ٝضیٞٝٙای خشیذ داس ٚدس وـٛس ایشاٖ ٔثالً دس
ػاَ  94حذٚد  "30اص وُ ٞضیٞٝٙای ػالٔت وـٛس تٛد ٜاػت .#17$
أا تایذ دا٘ؼت لیٕت داس ٚتٛٓ ٝأُ ٔختّفی ِ٘یش تٔشفٞٝای ٌٕشوی ،حك ثثت اختشاّ
تشای ٔختشّ داسٚی خذیذ $تشای حفَ اٍ٘یض ٜا ٚتشای اتذآات خذیذ ،#حُٕ ٘ ٚمُ داس،...ٚ ٚ
تؼتٍی داسد وٞ ٝش وذاْ اص آٖٞا تآث افضایؾ لیٕت داسٔ ٚیؿٛد ،أا دس ایٗ تیٗ ،تٔشفٞٝای
ٌٕشوی  ٚحك اختشاّ تأثیش تیـتشی تش سٚی لیٕت داس ٚداس٘ذ  .#2$تٙاتشایٗ دس ادأ ٝػٔی
ٔیوٙیٓ تا تأویذ تش سٚی آٖٞا ،هشٚست دػتشػی ت ٝداس ٚسا تشسػی وٙیٓ.
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1ـ تعزفِّای گوزکی ( )Tariffsدر حَسُ دارٍ
دس ٔٛسد تٔشفٞٝای ٌٕشویٛٔ ،افمت٘أٞٝای خٟا٘یٌٙٔ ،مٝای ،دٚخا٘ث ٚ ٝچٙذخا٘ث ٝدس
واٞؾ ٔیضاٖ تٔشف ٝتش داسٞٚا تؼیاس تأثیشٌزاس اػت .دس ایٗ ساػتا حتی خٛد وـٛسٞا  ٓٞتٝ
تٟٙایی تالؽ ٔی وٙٙذٔ ،یضاٖ تٔشف ٝچٙیٗ ٔحلٛالتی سا واٞؾ دٙٞذ .تٛٙٓ ٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدس
وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔٔ ،ٝتٛػي تٔشف ٝتش سٚی ٔحلٛالت ٟ٘ایی داسٚیی تًٛ ٝس وّی وٓ یا
ٔتٛػي ٔیتاؿذ ،ت ٝاػتثٙای تٟٙا چٙذ وـٛس ،اص خّٕٙٞ ٝذ  ٚت٘ٛغ ؤ ٝیضاٖ تٔشف ٝحذٚد 30
 20/6 ٚدسكذ اػتٕٞ .یٌٛٙس تشخی اص وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٝاخاصٔ ٜیدٙٞذ تٔذاد
ٔحذٚدی اص داسٞٚای هشٚسی تشای ٚسٚد ت ٝداخُ وـٛس ٞیچ ٌ ٝ٘ٛتٔشفٝای پشداخت ٘ىٙٙذ تا اص
ایٗ ًشیك ٘یاص خأٔ ٝت ٝدػتشػی ت ٝداسٞٚای هشٚسی سا فشا ٓٞوٙٙذ ،اِثت ٝایٗ واٞؾ تٔشفٚ ٝ
دس تٔوی ٔٛالْ تشداؿتٗ وّی تٔشف ٝتٟٙا ؿأُ داسٕ٘ ٚیؿٛد ،تّى ٝؿأُ ٔحلٛالتی ٘یض و ٝاص
تداست خٟا٘ی  $وا٘ادا ،چه ،اتحادی ٝاسٚپا ،طاپٗٔ ،اوائ٘ ،ٛشٚط ،اػّٛاوی ،ػٛییغ ٚ ،آٔشیىا خض
ایٗ وـٛسٞا تٛد٘ذ #و ٝتیـتش وـٛسٞای تٛػٔٝیافتٞ ٝؼتٙذ ،وٕیتٝای تیٗ خٛد ایداد وشدٜا٘ذ
و ٝاص ًشیك خذ َٚتٔشفٞٝا ی ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی ،دػتشػی آصاد $تذ ٖٚتٔشف #ٝتٔ ٝحلٛالت
پضؿىی سا توٕیٗ وٙٙذ .#16$
2ـ حق اختزاع در حَسُ دارٍ
حك اختشاّ ،حمی ا٘حلاسی تشای اختشآی اػت و ٝیه ٔحل َٛیا فشایٙذ خذیذ سا خّك ٚ
اتذاّ ٔیوٙذ  .#18$اص خّٕ ٝاٞذاف آٌای ایٗ حك ایٗ اػت ؤ ٝشدْ ت ٝكٔٙت  ٚخاللیت
سٚی تیاٚس٘ذ .تٛٙٓ ٝاٖ ٔثاَ تشای وـف یه داسٚی خاف  ٚخذیذٔ ،یّیٖٞٛا دالس پ َٛكشف
ٔیؿٛد ،اٌش دِٚت ت ٝؿخلی و ٝآٖ سا وـف وشد ٚ ٜفشد ػشٔایٌٝزاسی و ٝتشای وـف آٖ داسٚ
ٞضی ٝٙوشد ٜاػت ،اخاص٘ ٜذٞذ اص آٖ ٘ٛآٚسی ا٘حلاساً پ َٛدستیاٚسد ٞ ٚشوؼی تتٛا٘ذ اص آٖ
اػتفاد ٜوٙذ ،دیٍش وؼی تٛ٘ ٝآٚسی  ٚوـف داسٞٚای خذیذ سٚی ٕ٘یآٚسد .تٙاتشایٗ یىی اص
اِضأات حفَ ػالٔت  ٚتٟذاؿت ٕٓٔٛی دس آیٙذ ٜخٛأْ تـشی ،ایٗ اػت و ٝدِٚتٞا تایذ اص
افشادی وٕٓ ٝش  ٚػشٔای ٝخٛد سا ٞضی ٝٙوشدٜا٘ذ  ٚاختشآی $داسٚی خذیذ #سا خّك وشدٜا٘ذ،
حٕایت وٙٙذ  .#19$دس ایٗ ساػتا ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ و ٝدس ٔٛسد حمٛق ٔاِىیت فىشی اػت ٚ
آالٔی ٝدٚح ٝو ٝدلیماً ٔشتٛى ٔٛهٔ ّٛاِىیت فىشی  ٚتٟذاؿت ٕٓٔٛی اػت ،دس پی یافتٗ یه
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تٔوی تیٕاسیٞای خاف خٌّٛیشی ٔیوٙذٔ ،یؿٛد .دس ایٗ ساػتا تٔذادی اص آوای ػاصٔاٖ
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ػیؼتٓ حمٛلی ٔتٔادَ دس ٔاِىیت فىشی ٞؼتٙذ و ٓٞ ٝتتٛا٘ذ ٔـٛقٞای ٔٙاػثی سا تشای
ٔـاسوت افشاد حمیمی  ٚحمٛلی دس تحمیك  ٚتٛػٕٔٞ ٚ ٝیٌٛٙس یافتٗ دسٔاٖ تیٕاسیٞا اسائٝ
وٙذ  ٚدس ٔماتُ  ،ٓٞتیٕاساٖ  ٚدِٚتٞا تتٛا٘ٙذ ت٘ ٝتایح حاكُ اص ایٗ پیـشفتٞای ّٕٓی
دػتشػی پیذا وٙٙذ .#20$
گفتار ضطن :هجَسّای اجباری ( )Compulsory Licensingراُکاری بِ ًفع کطَرّای
تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته توسط...

در حال تَسعِ ٍ کنتز تَسعِیافتِ
ٕٞاٌ٘ٛس و ٝلثالً اؿاس ٜؿذٛٔ ،افمت٘أ ٝتشیپغ دس ساػتای حفاُت اص تٟذاؿت  ٚػالٔت
ا٘ؼاٖٞا ،ساٜواسٞایی سا تشای آوا ایداد وشد ٜاػت  ٚاؤ ٖٛٙـخلاً تٔ ٝدٛصٞای اخثاسی
خٛاٞیٓ پشداخت و ٝت٘ ٝحٛی اػتثٙائاتی تش حمٛق آٌایی ت ٝداس٘ذ ٜحك اختشاّ داسٚ ٚاسد
ٔیوٙذ ٛٔ ٚخة ٔیؿٛد ،دػتشػی ت ٝداس ٚتشای وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافتٝ
وٕی آػاٖتش ؿٛد.
تش اػاع ٔادٛٔ 30 ٜافمت٘أ ٝتشیپغ ،آوا ٔیتٛا٘ٙذ اػتثٙائات ٔحذٚدی سا دس ٔٛسد حك
ا٘حلاسی ٘اؿی اص ثثت اختشاّ لائُ ؿ٘ٛذٔ ،ـشٚى تش ایٗو ٝاػتثٙائات ٔضتٛس ٔغایشتی غیش
ٔٔم َٛتا اػتفادِٕٛٔٔ ٜی اص اختشاّ ثثتؿذ٘ ٜذاؿت ٝتاؿذ  ٚتٙٔ ٝافْ ٔـشٔ ّٚاِه اختشاّ
ثثتؿذ$ ٜتا تٛخ ٝتٙٔ ٝافْ ٔـش ّٚاؿخاف ثاِثٌِٕٝ #ای غیش ٔٔمٚ َٛاسد ٘یاٚسد.
تا آٌای ٌٛاٞی اختشاّ  ٚآٌای أتیاص ا٘حلاسی ت ٝداس٘ذ ٜحك اختشاّٚ ،ی حك ا٘حلاسی
٘ؼثت ت ٝتِٛیذ ،تٛصیْٚ ،اسدات ،كادسات ،فشٚؽ ،اخاسٞ ٚ ٜش حك دیٍشی ٘ؼثت ت ٝاختشاّ خٛد
سا ت ٝدػت ٔیآٚسد ،أا دس ِ٘اْٞای حمٛلی ٔٔتثش د٘یأ ،دٛصٞای اخثاسی و ٝاػتثٙایی تش لآذٜ
ا٘حلاسیتٛدٖ ٔاِىیت فىشی $حك اختشاّ #اػتٕٛٔٔ ،الً دس دٚ ٚهٔیت كادس ٔیؿ٘ٛذ:
1ـ ٍٙٞاْ ػٛء اػتفاد ٜاص حك  #Abuse of Right$تٛػي داس٘ذ ٜحكِ٘ ،یش ایٗؤ ٝختشّ
داسٚیی ؿفاتخؾ ،اص ٓشه ٝآٖ ت ٝخأٔ ٝخٛدداسی ٔیٕ٘ایذ؛
2ـ دس كٛست ٚخٛد ٘فْ ٕٓٔٛی  #Public Interest$و ٝتش اػاع آٖ دِٚت تّٓ ٝت
ٔلّحت ٚاالتش وٕٞ ٝاٖ ٘فْ ٕٓٔٛی اػتٔ ،دثٛس ٔیؿٛد حمٛق ا٘حلاسی داس٘ذ ٜحك فىشی سا
٘من وٙذ  .#21$كذٚس ٔدٛص اخثاسی دس اغّة وـٛسٞا دس ٔٛسد ٔؼأِ ٝدػتیاتی ٕٓٔٛی تٝ
داسٞٚای حیاتی  ٚاػاػی ٔٛسد ٘یاص خأٔ ٝاػت  ٚصٔا٘ی ایٗ ٔدٛص كادس ٔیؿٛد و ٝداسٞٚای
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ٔٛسد ٘یاص خأٔ ٝتٔ ٝیضاٖ وافی دس دػتشع ٘یؼت یا تًٛ ٝس غیش ٕٔٔ َٛتا لیٕتی تؼیاس تاال
ٓشهٔ ٝیؿٛد .#22$
٘ىت ٝخاِة تٛخ ٝایٗ اػت وِ ٝفَ «ٔدٛص اخثاسی» دس ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ دیذٕ٘ ٜیؿٛد،
أا دس كذس ٔاد 31 ٜایٗ ٔٛافمت٘أ ٝت ٝاػتفاد ٜدیٍشاٖ تذ ٖٚاخاص ٜاص كاحة حك اؿاس ٜؿذٜ
اػت ؤ ٝدٛص اخثاسی ،تٟٙا ٔلذالی اص آٖ اػت ،چشاو ٝاػتفاد ٜدیٍشاٖ اص خّٕ ٝتٙٔٔ ٝای
اػتفاد ٜدِٚتٞا اص ًشیك ٔدٛص اخثاسی ٞ ٓٞؼت ،حاَ ٕٔىٗ اػت ایٗ ٔدٛص تشای داسٚ ٚ
اختشآات ٔختق ػالٔت  ٚتٟذاؿت ٕٓٔٛی تاؿذ  ٚیا اختشآات دس صٔی ٝٙدیٍش ٘ .#16$ىتٝ
دیٍش آٖ اػت و ٝدس ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ ،دالیّی و ٝدِٚتٞا تتٛا٘ٙذ ٔدٛص اخثاسی كادس وٙٙذ،
ٔحلٛس ٘ـذ ٜاػت  ٚتٟٙا تشای كذٚس ایٌٗٔ ٝ٘ٛدٛصٞا ،ؿشایٌی تٔییٗ ؿذ ٜاػتِ٘ .ش تٝ
إٞیت تحث دس ادأ ٝت ٝتشتیة تاسیخی ٔٛه ّٛسا تشسػی ٔیوٙیٓ:
وٛٙا٘ؼی ٖٛپاسیغ تٛٙٓ ٝاٖ لذیٕیتشیٗ ٔٔاٞذ ٜتیٗإِّّی دس خلٛف حٕایت اص ٔاِىیت
كٔٙتی ٔ$لٛب  .ْ 1883تا اكالحات تٔذی #دس تٙذ «ٔ »Aاد 5 ٜخٛد ،تٔ ٝدٛصٞای اخثاسی
دس فشهی و ٝكاحة اختشاّ اص حك خٛد ػٛء اػتفادٔ ٜیٕ٘ایذ ،پشداخت ٝاػتِٚ ،ی دس خلٛف
ٔدٛصٞای اخثاسی دس حٛص ٜاختشاّٚ ،لتی وّٓ ٝت كذٚس ٔلّحت ٙٔ ٚفٔت ٕٓٔٛی تاؿذ،
ػىٛت وشد ٜاػت.
2ـ هتي تزیپس  1994م.
ٔاد« :30 ٜاػتثٙاٞای ٚاسد تشحمٛق آٌایی» :وـٛسٞای ٓؤ ٛیتٛا٘ٙذ اػتثٙاٞای ٔحذٚدی
تش حمٛق ا٘حلاسی ٘اؿی اص ٚسل ٝاختشاّ ٚهْ ٕ٘ایٙذٔ ،ـشٚى تش ایٗو ٝایٗ اػتثٙاٞا ،تٔاسم
غیش ٔٔمِٛی تا تٟشٜتشداسی ٓادی اص حك اختشاّ ٘ذاؿتٌِٕٝ ٚ ٝای غیش ٔٛخ ٝتٙٔ ٝافْ ٔـشّٚ
داس٘ذ ٜحك اختشاّ تا دس ِ٘شٌشفتٗ ٔٙافْ ٔـش ّٚاؿخاف ثاِث ٚاسد ٘یاٚسد.
ٔاد« :31 ٜػایش اػتفادٜٞا تذ ٖٚاخاص ٜداس٘ذ ٜحك» :دس ٔٛاسدی و ٝلا٘ ٖٛوـٛس ٓوٛی
اػتفادٜٞای دیٍشی اص خّٕ ٝاػتفاد ٜدِٚت ی ا اؿخاف ثاِث ٔداص اص ًشف دِٚت اص ٔٛهٚ ّٛسلٝ
اختشاّ سا تذ ٖٚاخاص ٜداس٘ذ ٜأىاٖپزیش دا٘ؼت ٝتاؿذٔ ،مشسات صیش تایذ سٓایت ٌشدد:
ـ دس ٞش ٔٛسد تایذ اسصؽ چٙیٗ اػتفادٜای تش اػاع ؿشایي خاف خٛد تٔییٗ ؿٛد.
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ـ ٔدٛص چٙیٗ اػتفادٜای تٟٙا دس كٛستی دادٔ ٜیؿٛد و ٝاتتذائاً داًّٚة اػتفادٛٔ ٜسد ِ٘ش،
تشای اخز اخاص ٜاص داس٘ذ ٜحكٚ ،فك ؿشایي  ٚتشتیثات تداسی ٔٙلفا٘ ٝتالؽ وشدِٚ ،ٜی ایٗ
تالؽٞا ُشف ٔذتی ٔٔم َٛت٘ ٝتید٘ ٝشػیذ ٜتاؿذ .آوا ٔیتٛا٘ٙذ دس ؿشایي اهٌشاس ّٔی یا
دیٍش ٚهٔیتٞای فٛسی فٛقأِاد ٜیا ت ٝخاًش اػتفادٕٔٛٓ ٜی غیش تداسی اص ایٗ ٔمشس ٜكشف
ِ٘ش وٙٙذ .تا ٚخٛد ایٗ دس ؿشایي اهٌشاس ّٔی یا دیٍش ٚهٔیتٞای فٛسی فٛقأِاد ٜایٗ ٔٛهّٛ
تایذ دس اِٚیٗ صٔاٖ ٕٔىٗ ت ٝاًالّ داس٘ذ ٜحك تشػذ .دس ٔٛسد اػتفادٕٔٛٓ ٜی غیش تداسی،
تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته توسط...

چٙا٘چ ٝدِٚت یا ًشف لشاسداد ،ا٘داْ تالؽ دس ت ٝدػتآٚسدٖ ٚسل ٝاختشأّ ،یدا٘ؼت ٝیا تٙا تٝ
دالیُ آؿىاسی تایذ ٔیدا٘ؼتٙذ ٚسل ٝاختشاّ ٔٔتثشی تٛػي دِٚت یا ت ٝحؼاب دِٚت ٔٛسد
اػتفاد ٜلشاس ٌشفت ٝیا خٛاٞذ ٌشفت ایٗ ٔٛه ّٛتایذ فٛساً ت ٝاًالّ داس٘ذ ٜحك تشػذ.
ـ دأٔ ٚ ٝٙذت چٙیٗ اػتفادٜای ٔحذٚد تٞ ٝذفی اػت و ٝت ٝخاًش آٖ ٔدٛص داد ٜؿذٚ ٜ
دس ٔٛسد فٙاٚسی ٘یٕ ٝسػا٘اٞا كشفاً ت ٝخاًش اػتفادٕٔٛٓ ٜی غیش تداسی یا ت ٝخاًش خثشاٖ
سٚیٝای وً ٝی سػیذٌی لوایی یا اداسی ،هذ سلاتتی تـخیق داد ٜؿذ ،ٜخٛاٞذ تٛد.
ـ چٙیٗ اػتفادٜای غیش ا٘حلاسی اػت :ایٗ اػتفاد ٜغیش لاتُ ٚاٌزاسی اػتٍٔ ،ش ٕٞشا ٜتا
تخـی اص تٍٙا ٜیا حك وؼة  ٚپیـ ٝو ٝاص آٖ تٟشٙٔ ٜذ اػت؛ ٕٓذتاً آٌای ٔدٛص چٙیٗ
اػتفادٜٞایی ت ٝدِیُ تأٔیٗ تاصاس داخّی وـٛس ٓوٛی اػت ؤ ٝدٛص چٙیٗ اػتفادٜای سا دادٜ
اػت.
ٔفاد ایٗ دٔ ٚاد ٜو ٝت ٝتحث ساخْ تٔ ٝدٛصٞای اخثاسی پشداختٝا٘ذ ،دس لٛا٘یٗ تؼیاسی اص
وـٛسٞا اص خّٕ ٝایشاٖ تا تغییشات ا٘ذن  ٚیا تذ ٖٚتغییش ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
3ـ تحَالت پس اس تصَیب هعاّدُ تزیپس
پغ اص ٔٔاٞذ ٜتشیپغ ّْٛٔٔ ٚؿذٖ آثاس آٖ دس ٔحذٚدیت وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش
تٛػٔٝیافت ٝدس دػتشػی ت ٝداس ،ٚایٗ دػت ٝاص وـٛسٞا ت ٝتىاپ ٛافتاد٘ذ .دس ػاَ  1997تحَٛ
ٕٟٔی دس حٛصٔ ٜشتٛى ت ٝتشیپغ ٔ ٚدٛصٞای اخثاسی ایداد ؿذ .دِٚت آفشیمای خٛٙتی تشای
ٔماتّ ٝتا ؿی ّٛایذص الذاْ ت ٝكذٚس ٔدٛصٞای اخثاسی تشای تٟی ٝداسٕٛ٘ ٚد .پیش ٚایٗ أش اتحادیٝ
ػاص٘ذٌاٖ داس ٚدس آفشیمای خٛٙتی ّٓی ٝایٗ تلٕیٓ دِٚت ؿىایت وشد ٌ ٚشچ ٝدس ػاَ 2001
تحت فـاس افىاس ٕٓٔٛی ایٗ ؿىایت ٔؼتشد ٌشدیذِٚ ،ی ٔؼائُ ٕٟٔی دس حٛصٔ ٜدٛصٞای
اخثاسی ٌٔشح ٌشدیذ  ٚتآث فـاس وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافت ٝخٟت دسیافت
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تؼٟیالت ٔٔ ٚافیتٞا دس حٛص ٜتٟذاؿت  ٚػالٔت ٌشدیذ .أشی و ٝدس ػاَ ٙٔ 2001دش تٝ
كذٚس تیا٘یٝای دس ٘ـؼت ؿٛسای ٚصی شاٖ ػاصٔاٖ خٟاٖ تداست دس دٚح ٝؿذّٓ .ت اكّی ایٗ
ٔؼائُ ،اتٟأات ٘اؿی اص تشخی ٔٛاد تشیپغ تٛد وٓ ٝذْ كشاحت آٖٔ ،ا٘ٔی تشای اػتفاد ٜاص
لاتّیتٞای كذٚس ٔدٛصٞای اخثاسی تٛد .تٛٙٓ ٝاٖ ٔثاَٟ٘ ،اد حُ اختالف ػاصٔاٖ خٟا٘ی تداست
 ،#10$ #DSB$دس پش٘ٚذ ٜدِٚت وا٘ادا و ٝاص ایٗ ٔدٛص دسحٛص ٜداسٚیی خاف اػتفاد ٜوشد ٜتٛد،
تفؼیش تؼیاس ٔویمی اص ٔٛاد  8 ٚ 7تشیپغ اسائ ٝوشد ٕٓ ٚالً ٔٙافْ خلٛكی سا تش ػالٔت ٔشدْ
تشخیح داد .#23$
یىی اص ٟٔٓتشیٗ ٔٛاْ٘ تشیپغ تٙذ «ٔ »Fاد 31 ٜتٛد ؤ ٝمشس ٔیداؿت وـٛسٞا ،فمي تشای
داخُ لّٕش ٚخٛد حك كذٚس ٔدٛصٞای اخثاسی داس٘ذ .تذیٟی اػت وـٛسٞای وٓتش تٛػٔٝیافتٝ
یا دس حاَ تٛػٔ ٝدس تؼیاسی ٔٛاسد ،تٛا٘ایی تِٛیذ داس ٚتاالخق داسٞٚای حاٚی تشویثات پیچیذٜ
داسٞٚای ٔٛسد ِ٘ش سا تِٛیذ وٙذ  ٚػپغ آٖٞا سا ٚاسد وٙٙذ .أشی وُ ٝاٞش تٙذ «ٔ »Fاد31 ٜ
تشیپغ آٖ سا ٔٔ ْٙیوشد.
ایٗ ٔٛاْ٘ تا اػتذالَ وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٝدس ساتٌ ٝتا كذٚس ٔدٛصٞای اخثاسی دس
ٔٛاسد ٔتٙاٚب تشای تٟذاؿت ٕٓٔٛی تٙا تش حٕایت اص ایذ ٜاك َٛاخاللی دس تداست تیٗإِّّی
ٔ #24$خاِف تٛد .آٖٞا ٔیٌفتٙذ دس ساتٌ ٝتا دسیافت ٔشالثتٞای تٟذاؿتی ٔٙاػة ٘ثایذ تٝ
ؿىایت ؿشوتٞای داسٚیی وـٛسٞای تٛػٔٝیافت ٝتشتیة اثش داد ٜؿٛد  ٚتشای ٞش داسٚیی وٝ
تتٛا٘ذ ٔشیوی سا دسٔاٖ وٙذ یا ت ٝتٔٛیك تیا٘ذاصد ،تایذ لاتّیت كذٚس ٔدٛص اخثاسی ٚخٛد داؿتٝ
تاؿذ تا ٍ٘شا٘یٞای ٔشتٛى ت ٝحٛص ٜتٟذاؿت ٔشتفْ ٌشددٔ .اد 27 ٜتشیپغ ٔیتٛا٘ذ دِیُ سٚؿٙی
تشای اػتذالَ وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٝتاؿذ .ایٗ ٔادِ ٜض ْٚثثت یه اختشاّ سا صٔا٘ی وٝ
اخالق  ٚیا ِ٘ٓ ٕٓٔٛی یه وـٛس ٔا٘ٙذ حفَ حیات التوا ٕ٘ایذ ،اػتثٙا ٔیوٙذ.
دس ًشف دیٍش تحث ،وـٛسٞای تٛػٔٝیافت ٝخٛاٞاٖ تفؼیش ٔویك تٚ ٝیظ ٜتشای اختشآات
داسٚیی تٛد٘ذ ،چشا و ٝآتماد ت ٝپزیشؽ تفؼیش ٔٛػْٛٔ ،ج كذٚس ٔدٛص اخثاسی سا حتی تشای
یه ٔـىُ تٟذاؿتی وٛچه دس پی داؿت  ٚتش ػٛد كٔٙت داسٚػاصی تأثیش ٔیٌزاؿت  ٚتٝ
فشایٙذ تحمیك  ٚتٛػٔ٘ ٝیض ٌِٕٔ ٝیصد  .#8$تا ایٗ ٞ ٕٝٞیچ وـٛس تٛػٔٝیافتٝای ٔٙىش آٖ ٘ثٛد
و ٝحتی یه ٔٔوُ تٟذاؿتی وٛچه ٘یض ٔیتٛا٘ذ تٕأی تـشیت سا ٍ٘شاٖ ػاصد .#25$

رحیم پیلوار ،میالد حسینی بلوچی

سا ٘ذاس٘ذ ٓ ٚمُ ػّیٓ حىٓ ٔیوٙذ دس چٙیٗ ٔٛاسدی ،اص ؿشوتٞای داسٚیی خاسخی ،تخٛاٙٞذ

 / 121فصلنامه حقوق پزشكی

سال دوازدهم ،شماره چهلوپنجم ،تابستان 7931

 -1-3بیاًیِ دٍحِ :تشای اسائ ٝتفؼیشی دسػت دس ساتٌ ٝتا تٙذ «ٔ »Fادٛٔ 31 ٜافمت٘أٝ
تشیپغ و ٝؿشى اػتفاد ٜاص ٔدٛصٞای اخثاسی تشای اػتفاد ٜداخّی سا ٔمشس ٔیٕ٘ٛدٌ ،شٜٚ
وـٛسٞای آفشیمایی ،دس وٙفشا٘غ چٟاسْ ٕ٘ایٙذٌاٖ وـٛسٞا دس ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی  ٚدس
٘ٛأثش ػاَ ٔ 2001یالدی ،پیـٟٙادی سا ت ٝؿٛسای تشیپغ اسائٕٛ٘ ٝد .ایٗ تٙذٔ ،اْ٘ تضسٌی
تشای اػتفاد ٜاص ٔدٛصٞای اخثاسی تٛػي آوایی اص ػاصٔاٖ تٛد وُ ٝشفیت تِٛیذ داس ٚسا
٘ذاؿتٙذ  ٚدس ٓیٗ حاَ ٘یاصٔٙذ ت ٝداس ٚتا لیٕت ٔٙاػة دس ٔٛالْ اهٌشاسی ٘اؿی اص تٟذاؿت
تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته توسط...

ٕٓٔٛی تٛد٘ذ .#22$
ت ٝد٘ثاَ ایٗ پیـٟٙاد تلٕیٓ ٌشفت ٝؿذ وٕ٘ ٝایٙذٌاٖ حاهش دس دٚح ،ٝآالٔی ٝخذاٌا٘ٝای
دس ساتٌ ٝتا تٟذاؿت ٕٓٔٛی ،دس ٔماتُ حٕایت ٌّٔك اص ٔاِىیت فىشی كادس ٕ٘ایٙذ  ٚایٗ
ٔٛه ّٛدس ٔشوض ٔثاحث ػیاػی آٖ دٚس ٜلشاس ٌشفت .تٙا تش ٌضاسؿات ؿٛسای تشیپغ ت ٝؿٛسای
ٕٓٔٛی ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی ،ؿٛسای ٕٓٔٛی یا تایذ ٔیپزیشفت و ٝؿشى «تاصاس داخّی» تشای
وـٛسٞای وٓتش تٛػٔٝیافت ٚ ٝدس حاَ تٛػٔ ٝدس ِ٘ش ٌشفت٘ ٝـٛد  ٚوـٛسٞای تٛػٔٝیافت،ٝ
ٔیضاٖ ٔٔیٙی اص ٔحلٛالت داسٚیی خٛد سا ت ٝایٗ وـٛسٞا اسػاَ وٙٙذ  ٚیا تایذ ت ٝاكالح ٔفاد
تشیپغ دس ساتٌ ٝتا ٔدٛصٞای اخثاسی  ٚت ٝواسٌیشی اٌ٘ٔاف ٞای ٔٛخٛد دس ایٗ ٔٛافمت٘أ،ٝ
ٔیپشداخت .ایٗ ؿٛسا ٟ٘ایتاً سا ٜحُ د ْٚسا پزیشفتِٚ ،ی دس آالٔی ٝدٚح ٝو ٝدس ٘ٛأثش ػاَ
 2001كادس ٌشدیذ ،ت ٝوـٛسٞای ٘یاصٔٙذ اخاص ٜآشام  #Waiver$اص ٔفاد تٙذ «ٔ »Fاد 31 ٜسا
آٌا ٕ٘ٛد .دس ٚالْ ،آوای ػاصٔاٖ خٟا٘ی تداست دس وٙفشا٘غ دٚح ٝساخْ ت ٝحُ اتٟأات
تشیپغ ٔیدا٘ؼتٙذ و ٝدػت تشدٖ دس ٔتٗ تشیپغ واس دؿٛاسی اػت  ٚدس ٓیٗ حاَ ٕٝٞ
وـٛسٞا تٙا تش إٞیت ایٗ ٔؼأِ ٝخٛاٞاٖ ٘تیدٔ ٝثثت اص وٙفشا٘غ تٛد٘ذ  ٚتحت تأثیش تیٕاسی
فشاٌیش ػیا ٜصخٓ دس آٔشیىا  ٚوا٘ادا ٘ ٚیاص تٔ ٝدٛص اخثاسی تشای دسٔاٖ آٖ ٘یض تٛد٘ذ.
دس ٕٞیٗ ساػتا آالٔی ٝدٚح ،ٝدس تٙذ یه تلشیح وشد تؼیاسی اص وـٛسٞای وٓتش
تٛػٔٝیافت ٚ ٝدس حاَ تٛػٔ ،ٝدس حاَ تدشت ٝتیٕاسیٞای ٌٕٝٞیش ِ٘یش ایذص ،ػُ ٔ ٚاالسیا
ٞؼتٙذ  ٚدس تٙذ د ْٚتش ٘یاص تٌٙٔ ٝثكوشدِٖ ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ تا تالؽٞای ّٔی  ٚتیٗإِّّی
تشای پشداختٗ ت ٝایٗ تحشاٖٞا تأویذ ٕ٘ٛد.
آالٔیٔ ٝزوٛس دس ٔٛسد تٟذاؿت ٕٓٔٛی تالؽ ٔیوٙذ تا اٌ٘ٔافپزیشی سا و ٝػاتماً دس
ٔمشسات ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ دس خلٛف اػتفاد ٜاص ٔدٛصٞای اخثاسی تٟشٜتشداسی تشای ٓٛٙاٖ
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وشدٖ ٔؼائُ ٔشتٛى ت ٝتٟذاؿت ٕٓٔٛی ٔٙذسج ؿذ ٜتٛد ،تؼي دٞذ .دس ایٗ ساػتا كشیحاً آالْ
ٔیداسد وٞ ٝش ٓو ،ٛحك آٌای ٔدٛص اخثاسی تٟشٜتشداسی سا داسد  ٚدس تٔییٗ خٟاتی و ٝتش
اػاع آٖٔ ،دٛصٞای ٔزوٛس آٌا ٔیؿ٘ٛذٔ ،خیش اػت $تٙذ « »Bآالٔی ،#ٝچشاو ٝتشیپغ تٝ
آوا اخاص ٜػاخت  ٚكذٚس اختشآات داسٚیی ثثتؿذ ٜت ٝوـٛسٞای تا ٔٙاتْ ٔاِی وٓ ،خٟت
تأٔیٗ ٘یاص ٕٓٔٛی ایٗ وـٛسٞا ت ٝداس ٚسا داد ٜاػت.
آوای وٙفشا٘غ دس ساتٌ ٝتا ایٗ آالٔی ،ٝدس تخؾ د ْٚآٖ ت ٝكشاحت ٔمشس ٔیداس٘ذ وٝ
تفؼیش  ٚاخشای تشیپغ تایذ حٕایت اص حك آوای ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی تشای حفاُت اص
تٟذاؿت ٕٓٔٛی تٚ ٝیظٌ ٜؼتشؽ دػتشػی ت ٝداس ٚتشای  ٕٝٞسا دستش داؿت ٝتاؿذ ،چشاو ٝدس
ٔٙـٛسحمٛق تـشٞ ،ش د ٚحك ٔاِىیت تش اختشآات ٔ$اد ٚ #27 ٜحك تش ػالٔتی ٔ$اد #25 ٜدس
وٙاس  ٓٞؿٙاػایی ؿذ ٜاػت  ٚایٗ خٛد دِیُ سٚؿٙی تشای وـٛسٞا تٛد و ٝتذا٘ٙذ دس ُٕٓ
وٙٙذ  .#24$دس ایٗ ساتٌ ٝتیا٘ی ٝدٚح ٝتش اػتفاد ٜاص اٌ٘ٔافٞای ٔٛخٛد دس تشیپغ تأویذ
ٔیوٙذ.
دس ادأ ٝآالٔی ٝدٚح ٝتٟذاؿت ٕٓٔٛی سا دس خشٌٛٔ ٝاسد اهٌشاس ّٔی ؤ ٝیتٛاٖ تشای آٖ
ٔدٛص اخثاسی كادس وشد ،تٙا تش ٔفاد ٔاد 31 ٜتشیپغ لشاس داد  ٚحتی ٘یاص ت ٝوؼة اخاص ٜلثّی
اص داس٘ذ ٜحك اختشاّ تش داس ٚسا ٘یض الصْ ٘ذا٘ؼت.
دس ٟ٘ایت ،تخؾ ػ ْٛآالٔیٔ ،ٝدذدا تٟٔذ آوای وـٛسٞای تٛػٔٝیافت ٝت ٝاسائٔ ٝـٛق
تشای تخؾ خلٛكی خٛد  ٚتـٛیك ا٘تماَ تىِٛٛٙطی ت ٝوـٛسٞای تا حذالُ تٛػٔ ٝسا یاد آٚس
ٔیؿٛد  ٚاص ؿٛسای تشیپغ ؿٙاػایی آوای تا ُشفیت تِٛیذ داسٚی وٓ ٘ ٚاوافی  ٚپیذاوشدٖ
یه سا ٜحُ ػشیْ تشای ٔـىُ ٚاسدات  ٚكادسات داس ٚتا لثُ اص پایاٖ ػاَ  2002سا ٔیخٛاٞذ.
دس هٕٗ ایٗ آالٔی ،ٝت ٝخاآٚسدٖ الذأات الصْ تشای ٔٔافؿذٖ وـٛسٞای وٓتش تٛػٔٝیافت ٝاص
ثثت اختشاّ ٔحلٛالت داسٚیی تا  1طا٘ٛی 2006 ٝتٙا تش ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ سا ،اص دیٍش ُٚایف
ؿٛسا دا٘ؼت تا تذیٗ ٚػیّ٘ ٝیض أىاٖ ٔؼآذت دیٍشی ،تشای وـٛسٞای وٓتش تٛػٔ ٝفشآٞ
ٌشدد.

رحیم پیلوار ،میالد حسینی بلوچی

ٌٔاتك تا ٔفاد تشیپغ  ٚتفؼیش ٔٛاسد ٔث ٟٓآٖ ،تایذ ٞش د ٚحك سا ت ٝسػٕیت تـٙاػٙذ  ٚسٓایت
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دس ٔدٕٔ ّٛیتٛاٖ ٌفت آالٔی ٝدٚح ٝحشوت ٕٟٔی دس ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی ت٘ ٝفْ
وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافت ٝسلٓ صد  ٚوٕه ٕٟٔی دس ساػتای تمٛیت تٟذاؿت
ٕٓٔٛی ایٗ دػت ٝاص وـٛسٞا ٕ٘ٛد.
 -2-3اعطای هعافیت در سال  2003م :.دس ػاَ  ٚ 2003دس ط٘ ،ٛدس ساتٌ ٝتا پاساٌشاف
ؿؾ آالٔی ٝدٚح ٝو ٝآالْ وشد ٜتٛد ،تا تٛخ ٝتٚ ٝالفتٛدٖ تش ٔـىالت داسٚیی وـٛسٞای دس
حاَ تٛػٔٛٔ ٚ ٝا٘ٔی و ٝتش ػش سا ٜكذٚس ٔدٛص اخثاسی دس ایٗ ساتٌ ٝاػت ،ؿٛسای تشیپغ تا
تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته توسط...

لثُ اص پایاٖ ػاَ  2002تایذ سا ٜحُ ایٗ ٔـىُ سا پیذا وٙذ ،ؿٛسای ٕٓٔٛی سٚیىشدی خذیذ
دس ساتٌ ٝتا ٔاْ٘ تأٔیٗ تاصاس داخّی  ،#Supply the Domestic Market$تشای ٔدٛصٞای
اخثاسی ٔ$زوٛس دسٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ #سا اسائٕٛ٘ ٝد  ٚت ٝأىاٖ كذٚس ٔدٛص اخثاسی تشای
اختشآات داسٚیی ٔٛسد ٘یاص ٕٓذ ٜوـٛسٞای ٓو ٛػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی پشداختٔ .فشٚم ؿٛسا
آٖ تٛد و ٝت ٝخلٛف وـٛسٞای وٓتش تٛػٔٝیافت ٚ ٝدس حاَ تٛػٔ ٝؿشایي الصْ تشای ػشٔایٝ
ٌزاسی ٔٙاػة سا دس حٛص ٜداس٘ ٚذاؿت ٚ ٝتٙاتشایٗ ایٗ وـٛسٞای تٛػٔٝیافتٞ ٝؼتٙذ و ٝتا اتخار
اسصیاتیٞای ٔزوٛس دس تشیپغ تایذ ت ٝكذٚس ٔدٛص اخثاسی تپشداص٘ذ.
تش ٕٞیٗ اػاع ؿٛسای ٕٓٔٛی دس تىٕیُ پاساٌشاف  6تیا٘ی ٝدٚحٔٔ ٝافیتٞای الصْ سا دس
خلٛف أىاٖ ٘ذیذٌٜشفتٗ ؿشٚى ٔٙذسج دس تٙذ تشیپغ دس خلٛف ٔحلٛالت آٌا ٕ٘ٛد.
ؿٛسا تذیٗ ٚػیّ ،ٝتٛا٘ؼت ت ٝتٔوی اص وـٛسٞا ،اخاصٚ ٜاسدات داسٞٚایی سا تذٞذ و ٝتا ٔدٛص
اخثاسی  ٚدس وـٛس دیٍشی تِٛیذ ؿذ ٜتٛد٘ذ  ٚایٗ تذتیش ٔاْ٘ تٙذ «ٔ »Fاد 31 ٜدس ساتٌ ٝتا
تِٛیذ داخّی داس ٚتشای وـٛسٞای آفشیمای خٛٙتی ،تشصیُ  ...ٚسا اص تیٗ تشد .پاساٌشاف  6آالٔیٝ
دٚح ٝتٛخ ٝؿٛسای تشیپغ سا ت ٝتخـی اص ٔـىالت وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ،ٝیٔٙی ٘یاصٞای
داسٚیی ً ٚشق حُ آٖ ٔتٛخٔ ٝیوٙذ  ٚآٖ سا ٔتٛخ ٝلاتّیتٞای اٌ٘ٔافپزیش تشیپغ ٓٞ ٚ
چٙیٗ ٔاد 30 ٜآٖ ٔیٕ٘ایذ.
تٟٙا وـٛسٞایی و ٝتٙا تش آالٔی ٝػاَ  2003اص اتخار ایٗ سٚیىشد تٙا تش ؿشایي ٌّٔٛب
داخّیـاٖ ٔحش ْٚؿذٜا٘ذ ،تیؼت  ٚػ ٝوـٛس تٛػٔٝیافت ٝاػتشاِیا ،اتشیؾ ،تّظیه ،وا٘ادا،
دإ٘اسن ،فٙال٘ذ ،فشا٘ؼ ،ٝإِٓاٖ ،ی٘ٛاٖ ،ایؼّٙذ ،ایشِٙذ ،ایتاِیا ،طاپِٗٛ ،وضأثٛسيّٙٞ ،ذ،
٘یٛصیّٙذ٘ ،شٚط ،پشتغاَ ،اػپا٘یا ،ػٛئذ ،ػٛئیغ ،اٍّ٘ؼتاٖ  ٚایاالت ٔتحذٔ ٜیتاؿٙذٞ ،شچٙذ دس
ادأ ٝوـٛسٞای چه ،لثشع ،اػت٘ٛیٔ ،داسػتاِٖ ،ت٘ٛیِ ،یتٛا٘یٔ ،اِتِٟ ،ؼتاٖ ،خٕٟٛسی
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اػّٛاوی  ٚاػّ٘ٚٛی تٙا تش پیٛػتٙـاٖ ت ٝاتحادی ٝاسٚپا دس ِیؼت ٔزوٛس لشاس ٌشفتٙذ  ٚوـٛسٞای
ًٙٞو ًٙچیٗ ،سطیٓ كٟی٘ٛؼتی ،وش ،ٜوٛیتٔ ،اوائ ٛچیٗٔ ،ىضیه ،لٌش ،ػٍٙاپٛس ،چیٗ
تایپ ،ٝتشوی ٚ ٝأاسات ٔتحذٓ ٜشتی و ٝاص خّٕ ٝوـٛسٞای تشخٛسداس اص حك آالٔی 2003 ٝدٚحٝ
تٛد٘ذ ٘یض حك خٛد سا ٔحذٚد تٛٔ ٝاسد اهٌشاسی ّٔی یا دیٍش ؿشایي اهٌشاس ؿذیذ وشد٘ذ.
 -3-3تصَیب هادُ  31هکزرتزیپس در دساهبز  2005م ٍ .اجزاییضدى آى اس سال
 2017م :.دس ػاَ  2005ؿٛسای ٚصیشاٖ ػاصٔاٖ خٟا٘ی تداست ،تشیپغ سا اكالح  ٚدس ٚالْ،
تىٕیُ وشد  ٚتش ٕٞیٗ اػاع ٔادٔ 31 ٜىشس تشیپغ تلٛیة ؿذٕٞ .چٙیٗ هٕیٕٝای تٝ
ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ پغ اص ٔاد 73 ٜآٖ هٕیٌٕ ٝشدیذ .تش اػاع ایٗ اكالحات ساخْ ت ٝتٙذٞای
«ٔ »H« ٚ »Fادٔٔ 31 ٜافیتٞای الصْ ت٘ ٝح ٛلٌٔی تلٛیة ؿذ  ٚاص تلٕیٓ ت ٝلا٘ ٖٛتثذیُ
ٌشدیذ ؤ ٝتٗ آٖ ت ٝؿشح ریُ اػت:
ٔدٛص اخثاسی تٛػي آٖ وـٛس تٔ ٝیضاٖ الصْ تشای تِٛیذ ٔحل َٛیا ٔحلٛالت داسٚیی ٚ
كادسات ایٗ ٔحلٛالت ت ٝآٖ ٓو ٛیا آوای كاِح تشای ٚاسدات وٚ ٝاخذ ؿشایي ٔمشس دس تٙذ 2
هٕیٕٛٔ ٝافمت٘أٞ ٝؼتٙذ ،الصْاِشٓایٕ٘ ٝیتاؿذ؛ 2ـ دسٔٛسادی و ٝیه ٓو ٛكادسوٙٙذ ٜتش
اػاع ِ٘اْ ٔمشس دس ایٗ ٔاد ٚ ٜهٕیٕٛٔ ٝافمت٘أ ٝالذاْ ت ٝكذٚس ٔدٛص اخثاسی ٔیوٙذ ،تایذ
غشأتی ٔٙاػة ًثك تٙذ «ٔ »Hاد 31 ٜدس آٖ وـٛس پشداخت ٌشدد .دس تٔییٗ غشأت ٔیضاٖ
اسصؽ التلادی و ٝاػتفاد ٜاخاص ٜداد ٜؿذ ٜتٛػي وـٛس كادسوٙٙذ ٜتشای وـٛس ٚاسدوٙٙذ ٜداسد
دس ِ٘ش ٌشفتٔ ٝیؿٛد .دس كٛستی ؤ ٝدٛص اخثاسی دس وـٛس ٚاسدوٙٙذٚ ٜاخذ كالحیت تشای
ٕٞاٖ واالٞا كادس ٌشدد ،تٟٔذ آٖ ٓو ٛتشٔثٙای تٙذ «ٔ »Hاد 31 ٜدس خلٛف واالٞایی وٝ
ًثك خّٕ ٝا َٚایٗ تٙذ [دس لّٕشٚی] ٓو ٛكادسوٙٙذ ٜتشای آٖٞا غشأت پشداخت ؿذ ،ٜاخشا
ٕ٘یؿٛد.#26$ ». ...
ٕٓذٍ٘ ٜشا٘یٞای ؿشوتٞای داسٚػاصی ٕٞیـ ٝایٗ تٛد ٜاػت و ٝداسٞٚای تِٛیذؿذ ٜپیشٚ
كذٚس ٔدٛصٞای اخثاسی تٛػي وـٛس خاسخی ،ت ٝخای ٚسٚد ت ٝوـٛس ٘یاصٔٙذ ت ٝوـٛسٞای
دیٍشی اسػاَ ؿٛد یا وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٝتٛإ٘ٙذیٞای خٛد دس تِٛیذ داس ٚسا پٟٙاٖ
ٕ٘ایٙذ ،تِٛٙٔ ٝس سفْ ایٗ ٍ٘شا٘یٞا ٌٔاتك ٔمشسات دس كٛستی و ٝتلٕیٓ تش ٚاسدات داس ٚتا
تٕؼه تٔ ٝدٛص اخثاسی تاؿذ ،خٟت خٌّٛیشی اص تداٚص ت ٝحمٛق كاحثاٖ اختشاّ داسٚیی
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ؿشٚى ریُ تایذ سٓایت ؿٛد1 :ـ ٚخٛد اهٌشاس ّٔی خذی؛ 2ـ ٌٛاٞی وـٛس ٚاسدوٙٙذ$ ٜتا ٕٞاٖ
كادسوٙٙذٔ ٜدٛصٔ #ثٙی تش ٓذْ أىاٖ تِٛیذ داس ٚیا سفْ احتیاج ت٘ ٝح ٛدیٍش؛ 3ـ ٓذْ ٔٛافمت
ؿشوت داسٚیی تا اسائٔ ٝحلَٛ؛ 4ـ تٕاْ داسٞٚای تِٛیذؿذ ٜپیشٔ ٚدٛص ،ت ٝوـٛس ٘یاصٔٙذ ٚاسد
ؿٛد؛ 5ـ فمي تٕٞ ٝاٖ ٔلشف تشػذ ٛٔ ٚسد كادسات ٔدذد  Re-Exportationلشاس ٍ٘یشد؛
6ـ ایٗ الذأات ٔحذٚد تٔ ٝذت ٚخٛد ؿشایي اهٌشاس اػت؛ 7ـ ٔٔٛم ٔٙاػثی ت ٝكاحة حك
تأدی ٝؿٛد؛ 8ـ وـٛس كادسوٙٙذ ٜداس ٓٞ ٚتایذ تشایٗ ؿشایي ِ٘است داؿت ٝتاؿذ.
تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته توسط...

ایٗ اكالحی ٝتا ت ٝحذ ٘لاب سػیذٖ ،تاالخش ٜاص  23طا٘ٛی 2017 ٝسػٕاً اخشایی ٌشدیذ ٚ
٘یاصٞای داسٚیی وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافت ٝتآث ؿذ اِٚیٗ اكالحی ٝتش
ٔٔاٞذات ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی اص تذ ٚپیذایؾ ػاصٔاٖ ٚاسد ؿٛد و ٝا٘لافا الذأی تضسي ت٘ ٝفْ
ایٗ دػت ٝاص وـٛسٞا تٛد  ،#27$اِثت ٝتایذ تٛخ ٝداؿت اص ِحاٍ حمٛلی ٕٞاٌ٘ٛس ؤ ٝالحِٝ
ؿذ ،اص ٔذتٞا لثُ ایٗ تؼٟیالت إٓاَ ٔیؿذِٚ ،ی او ٖٛٙتشیپغ سػٕاً اكالح ؿذ ٜاػت.
سٚتشت ٛآصٚد #Roberto Azevêdo$ ٚدتیش وُ ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی پغ اص تلٛیة دائٕی
ایٗ اكالحی ،ٝتیاٖ داؿت« :ایٗ یه اكالحی ٝتؼیاس ٔ ٟٓاػت .ایٗ إًیٙاٖ لا٘٘ٛی سا فشآٞ
ٔیآٚسد و ٝداسٞٚای ٕٓٔٛی سا ٔیتٛاٖ تا لیٕتٞای ٔٔم َٛكادس وشد تا ٘یاص وـٛسٞایی سا وٝ
ُشفیت تِٛیذ داس٘ ٚذاس٘ذ یا وـٛسٞایی و ٝداسای ُشفیت ٔحذٚد ٞؼتٙذ سا تأٔیٗ ٕ٘ٛد .تا ا٘داْ
ایٗ الذاْ ،ت ٝوـٛسٞای آػیةپزیش ،تا أىاٖ دػتشػی ت ٝداسٞٚایی و٘ ٝیاصٞای آٖٞا سا تشآٚسدٜ
ٔیوٙٙذ ،وٕه ٔیؿٛد تا تٔ ٝماتّ ٝتا تیٕاسیٞایی ٔا٘ٙذ  ،HIV/ AIDSػُٔ ،االسیا  ٚػایش
تیٕاسیٞا الذاْ وٙٙذ ».ػخٙاٖ ٕ٘ایٙذ ٜتٙیٗ اص ًشف وـٛسٞای وٓتش تٛػٔٝیافت ٓٞ ٝلاتُ
تٛخ ٝاػت و ٝایٗ اكالحی ٝسا پاػخی لا٘٘ٛی تشای ٔـىالت دػتشػی ت ٝداسٞٚا تشای دسٔاٖ
تیٕاسیٞایی و ٝكذٞا ٔیّی٘ ٖٛفش دس وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝتٚ ٝیظ ٜوٓتش تٛػٔٝیافتٝ
دسٌیش ٞؼتٙذ ،دا٘ؼتٕٞ .چٙیٗ آالْ وشد ایٗ اكالحات ٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝلٛآذ تداست
تیٗإُِّ ،اتٔاد تٛػٔ ٝسا دس ِ٘ش ٌشفت ٚ ٝت ٝدػتیاتی ت ٝاٞذاف تٛػٔ ٝپایذاس وٕه ٔیوٙٙذ
.#28$
تا تلٛیة اكالحی TRIPS ٝدس طا٘ٛی ،2017 ٝتؼیاسی اص وـٛسٞای كادسوٙٙذ ٜداسٔ ٚمشسات
الصْ سا تشای اػتفاد ٜاص ایٗ ػیؼتٓ خذیذ تشای كادسات ٚهْ وشدٜا٘ذ  ٚحذٚد  "80اص ُشفیت
كادسات خٟا٘ی داسٞٚا سا پٛؿؾ ٔیدٙٞذ .#29$
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تِ٘ ٝش ٔیسػذ ایٗ پیشٚصی دس ػایش حٛصٜٞا  ٓٞدس كٛست اتحاد وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔٝ
 ٚوٓتش تٛػٔ ٝلاتُ تىشاس تاؿذ  ٚدس ٞش حاَ تدشتٝای تؼیاس ٔٛفك تّمی ٔیؿٛد .دس ٞش حاَ
ایٗ تغییش اثثات ٔیوٙذ ،دػت وٓ دس ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی تش سٚی واغز ،ػالٔتی ا٘ؼاٖٞا اص
وؼة ػٛد ٟٔٓتش اػت.
4ـ ٍضعیت ایزاى
تا ٓٙایت ت ٝایٗو ٝایشاٖ ّٓ$یسغٓ ٓوٛیت دس ٔٔاٞذ ٜپاسیغ ،#چ ٝدس دٚساٖ ٌات  ٚچ ٝدس
دٚساٖ ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی تٓ ٝوٛیت سػٕی دس٘یأذ ٜاػت  ٚدس ٞش د ،ٚتٛٙٓ ٝاٖ ٓو٘ ٛاُش
تٛد٘ ،ٜتیدتاً اِضاْ خذی ت ٝسٓای ت حك اختشاّ دس حٛص ٜداس ٚاحؼاع ٘ىشد ٜاػت .حذاوثش دِٚت
اص اختشآات داسٚیی و ٝدس داخُ وـٛس ثثت ؿذ ،ٜحٕایت ٔیوٙذٕٞ .یٗ ٔؼأِ ٝتآث ؿذ ٜوٝ
دس ایشاٖ ادتیات حمٛلی خذی دس صٔیٔ ٝٙدٛصٞای اخثاسی ؿىُ ٍ٘یشد  ٚحتی تٙا تش تحمیك
ایٗو ٝایشاٖ للذ خذی تشای اِحاق ت ٝػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی داسدٕٞ .چٙیٗ تا ٓٙایت ت ٝتأویذ
اػٙاد تاال دػتی وـٛس تش هشٚست تٛػٔٔ ٝاِىیت فىشی  ٚتحمك التلاد دا٘ؾتٙیاٖ ،دیش یا صٚد
ٔؼائُ ٔشتٛى تٛٔ ٝاْ٘ ٔاِىیت فىشی دس حٛص ٜػالٔت تخلٛف ٔدٛصٞای اخثاسی دس حٛصٜ
داس ،ٚدس خأٌٔٔ ٝشح خٛاٞذ ؿذ.
او ٖٛٙتٟٙا ٔتٗ لا٘٘ٛی ٔٛخٛد دس حٛصٔ ٜاِىیت كٔٙتی دس خلٛف ٔدٛصٞای اخثاسی ٔادٜ
 17لا٘ ٖٛثثت اختشآات  1386اػت و ٝتمشیثاً تشخٕٔ ٝاد 31 ٜتشیپغ اػت  ٚتاوٞ ٖٛٙیچ ٌاٜ
ٔلذاق ّٕٓی پیذا ٘ىشد ٜتا آصٔٛد ٜؿٛد ٛ٘ ٚالق احتٕاِی آٖ ٌّٔٔ ْٛشدد .تا ایٗ حاَ اص آ٘دا
و ٓٞ ٝدِٚت ٔ ٓٞ ٚدّغ دس پی تغییش لا٘ ٖٛآصٔایـی حاهش ٞؼتٙذ ،تایذ دس ٔتٗ ٟ٘ایی لاٖ٘ٛ
حٕایت اص ٔاِىیت كٔٙتی ت ٝایٗ تح َٛتٛخ ٝداؿت ٝتاؿٙذ.
ًتیجِگیزی
تٛٙٓ ٝاٖ ٘تیدٔ ٝیتٛاٖ ٌفت :كٔٙت داسٚػاصی یىی اص ٟٔٓتشیٗ كٙایٔی اػت و ٝتایذ
ٔٛسد حٕایت لشاس تٍیشد تا دس ساػتای ایٗ حٕایت ،اٍ٘یض ٜتشای اتذاّ داسٞٚای خذیذ تشای
تیٕاسیٞای خٌش٘ان ُٟٛٛ٘ ٚس ٕٞ ٚیٌٛٙس اٍ٘یض ٜتشای تِٛیذ ٚػیْ ایٗ داسٞٚا تشای ٔختشٓیٗ ٚ
ٕٞیٌٛٙس ؿشوتٞای ػشٔایٌٝزاس دس ایٗ كٔٙت حفَ ؿٛد .دس ٔماتُ دیذیٓ ایٗ حٕایت
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٘ٛیؼٙذٌاٖ ،تاو ٖٛٙحتی یه ٔٛسد ٔ ٓٞدٛص اخثاسی كادس ٘ـذ ٜاػت! تا ایٗ حاَ تا ٓٙایت تٝ
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ٔٛخة ٔیٌشدد تؼیاسی اص وـٛسٞا تاالخق وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافت ،ٝتا
تٟذیذات خذی ٘ؼثت ت ٝتٟذاؿت ٕٓٔٛی ٓ ٚذْ أىاٖ دػتشػی ت ٝداسٞٚای تحت حٕایت
حمٛق ٔاِىیت فىشی ،س ٚت ٝس ٚؿ٘ٛذ .ػاصٔاٖ تداست خٟا٘ی تالؽ وشد ٜاػت اص ًشیك دسج
تشخی ٔٛاد دس ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغ ٕٞ ٚچٙیٗ «اكالح» آٖ ،هٕٗ حفَ اك َٛتٙیادیٗ خٛد
ِ٘یش آصادی تداست  ٚاكُ ٓذْ تثٔین ،اص تٟذاؿت ٕٓٔٛی خٛأْ دس ٔماتُ تٟذیذات حٕایت
وٙذ تا اص ایٗ ًشیك اص تٔاسم تیٗ ایٗ د ٚأش حیاتی خٌّٛیشی وٙذ .تش ٕٞیٗ اػاع ٔٛهّٛ
تسهیل دسترسی به دارو برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته توسط...

تؼٟیُ دػتشػی ت ٝداس ٚتشای وـٛسٞای دس حاَ تٛػٔ ٚ ٝوٓتش تٛػٔٝیافت ٝتٛػي ػاصٔاٖ
تداست خٟا٘ی تا تأویذ تش تحٛالت ٔٛافمت٘أ ٝتشیپغٛٔ ،سد تشسػی لشاس ٌشفت  ٚتا ُشفیتٞای
ایٗ ٔٔاٞذ ٜآؿٙا ؿذیٓ  ٚتذیٟی اػت دس كٛست اِحاق ایشاٖ ت ٝایٗ ػاصٔاٖ تشای ٔا دس حٛصٜ
ػالٔت تٚ ٝیظ ٜدس لؼٕت ٔدٛصٞای اخثاسی ساٌٜـا خٛاٞذ تٛد.
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