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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٦٧البند 

مــسائل : تعزيــز حقــوق اإلنــسان ومحايتــها 
البديلة  حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الُنهج

لتحــسني التمتــع الفعلــي حبقــوق اإلنــسان   
    األساسية واحلريات

 احلق يف الصحة  
  

 اممذكرة من األمني الع  
 

يتشرف األمني العام بأن حييـل إىل اجلمعيـة العامـة التقريـر املؤقـت لبـول هنـت، املقـرر                      
اخلـاص املعـين حبـق كـل إنـسان يف التمتـع بــأعلى مـستوى ممكـن مـن الـصحة البدنيـة والعقليــة،            

 .٦/٢٩املقدم وفقا لقرار جملس حقوق اإلنسان 
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ع بـأعلى مـستوى ممكـن مـن         تقرير املقرر اخلاص املعـين حبـق كـل إنـسان يف التمتـ               
 الصحة البدنية والعقلية 

 

 موجز 
، فــرعني ٦/٢٩يتــضمن هــذا التقريــر، املقــدم وفقــا لقــرار جملــس حقــوق اإلنــسان          
ــسية     : رئيــسيني ــا مــن أن املــساءلة تــشكل إحــدى الــسمات الرئي ــاقش الفــرع األول، انطالق ين

ة ومستقلة، وميكـن الوصـول      حلقوق اإلنسان، أمهية وجود آليات للمساءلة تكون فعالة وشفاف        
أما الفـرع الثـاين ومرفـق       . إليها، فيما يتعلق باحلق يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه          

التقرير، فيتضمنان املبـادئ التوجيهيـة املتـصلة حبقـوق اإلنـسان لـدى شـركات صـناعة األدويـة                    
ة األدويـة يف  فيما يتعلق بـسبل احلـصول علـى األدويـة، الـيت حتـدد مـسؤوليات شـركات صـناع                  

وهــذه املبــادئ . وهنــاك تعليــق مرافــق لكــل موضــوع . جمــال حقــوق اإلنــسان يف هــذا الــسياق 
التوجيهية هي نتاج مناقشات واسعة النطاق جرت على مـدى مخـس سـنوات، تغطـي مـسائل                  

 .من قبيل الشفافية، واإلدارة، واملساءلة، وبراءات االختراع، وإصدار التراخيص، والتسعري
هذا هو آخر تقريـر مواضـيعي للـسيد هنـت، فإنـه ينتـهي بـبعض مالحظـات                   وملا كان    

 .٢٠٠٨ و ٢٠٠٢موجزة عن فترة واليته اليت امتدت بني عامي 
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 مقدمة -أوال  
على مـستوى ممكـن مـن       أُنشئت والية املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأ            - ١

 أو “احلــق يف احلــصول علــى أعلــى مــستوى صــحي ميكــن بلوغــه   ”(الــصحة البدنيــة والعقليــة  
ــصحة ” ــق يف الـ ــسان    ) “احلـ ــوق اإلنـ ــة حقـ ــراري جلنـ ــال بقـ . ٢٠٠٤/٢٧ و ٢٠٠٢/٣١عمـ

ــرار   ــؤرخ ٦/٢٩ومبوجــب الق ــسمرب /  كــانون األول ١٤ امل ــوق   ٢٠٠٧دي ــس حق ــدد جمل ، م
وهـذا التقريـر مقـدم مبوجـب ذلـك      . فتـرة ثـالث سـنوات أخـرى     اإلنسان والية املقرر اخلـاص ل     

 . القرار
 

 أنشطة الوالية -ثانيا  
عكف املقرر اخلاص، وفقا لواليته، على النظر يف سياسـات شـركات صـناعة األدويـة                 - ٢

وممارساهتا فيما يتعلق باحلق يف احلصول على أعلى مـستوى صـحي ميكـن بلوغـه، مبـا يف ذلـك                     
ويف هــذا الــسياق، وجهــت الــدعوة إىل املقــرر اخلــاص للقيــام . ى األدويــةإمكانيــة احلــصول علــ

، إىل إحدى شركات صـناعة األدويـة، وهـي شـركة            ٢٠٠٨يونيه،  / حزيران ٣  و ٢بزيارة، يف   
وكــان اهلــدف الرئيــسي هلــذه املهمــة هــو اســتعراض سياســات تلــك  . غالكــسو مسيــث كاليــن

 العقبات الـيت تواجههـا فيمـا يتعلـق بـاحلق            الشركة للتعرف على املمارسات اجليدة فيها، وعلى      
وسوف يقدم التقرير إىل جملـس حقـوق اإلنـسان          . يف التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه      

 . ٢٠٠٩يف عام 
، كرس جملـس حقـوق اإلنـسان اجتماعـا اسـتغرق يومـا              ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٥ ويف   - ٣

الجتماع هو إعطـاء حملـة عامـة        وكان الغرض من هذا ا    . كامال ملوضوع حقوق اإلنسان للمرأة    
وشـارك  . عن أعمال هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا األخرى يف جمال حقـوق اإلنـسان للمـرأة              

املقرر اخلاص يف الفريق الذي توىل مناقـشة وفيـات األمهـات والـذي كـان الغـرض منـه أساسـا             
ــسائل         ــاس، بوصــفها إحــدى م ــاء النف ــات األمهــات أثن ــسألة وفي ــوعي مب ــادة ال ــوق هــو زي حق

وناقش املشاركون جمموعة واسعة من املسائل، ومنها مسألة حقوق الـصحة اجلنـسية             . اإلنسان
ــة؛ وإمكانيــات      ــة بــشأن مــسائل الــصحة اجلنــسية واإلجنابي ــة التثقيــف والتوعي ــة؛ وأمهي واإلجنابي
الوصول إىل خدمات منع احلمل، وتقدمي الرعاية لعمليـات التوليـد يف احلـاالت الطارئـة، وغـري                  

ــك ــات        ذل ــية وعملي ــات النفاس ــدالت الوفي ــني مع ــة ب ــسألة العالق ــصحية؛ وم ــن اخلــدمات ال  م
اإلجهاض غري املأمونة؛ وأمهيـة زيـادة الـدعم املقـدم مـن املـاحنني يف جمـال صـحة األم؛ واألمهيـة                     

 . احليوية للمراقبة واملساءلة، كالقيام بتحريات بشأن الوفيات النفاسية أو باستعراضها
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ــاير ومتــوز/ اخلــاص ،بــني كــانون الثــاين  شــارك املقــرر - ٤ ــه /ين ، يف عــدد مــن ٢٠٠٨يولي
ويف . االجتماعــــات الــــيت عقــــدهتا منظمــــات دوليــــة وحكومــــات واجملتمــــع املــــدين وغريهــــا 

فربايــر، ألقــى كلمــة يف مــؤمتر نظمتــه جلنــة حقــوق اإلنــسان أليرلنــدا الــشمالية، بــشأن     /شــباط
دث إىل مـوظفي أبـرز اجملـالت الطبيـة،          فربايـر أيـضا، حتـ     /ويف شـباط  . الصحة وحقـوق اإلنـسان    

مارس، سافر إىل واشـنطن العاصـمة، وقـدم عرضـا لـدى      /ويف آذار. “The Lancet”وهي جملة 
دراســة اخلطــة االســتراتيجية ملنظمــة الــصحة للبلــدان  ”منظمــة الــصحة للبلــدان األمريكيــة عــن  

ــرة   ــة للفتـ ــسان  ٢٠١٢-٢٠٠٨األمريكيـ ــوق اإلنـ ــور حقـ ــن منظـ ــود . “ مـ ــاء وجـ ه يف ويف أثنـ
ــة        ــة للجن ــثالثني بعــد املائ ــة وال ــة احلادي ــدورة العادي ــدعوة حلــضور ال ــه ال واشــنطن، وجهــت إلي
املشتركة بني البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، للمشاركة يف مناقـشة بـشأن احلـق يف الـصحة                 

مارس، قـدم املقـرر اخلـاص ورقـة تتنـاول      /ويف آذار. مع أعضاء اللجنة وغريهم من املتخصصني     
 الصحة وتقييمات أثر حقوق اإلنسان، يف إطار جمموعة من حلقـات دراسـية نظمتـها                موضوع

و ألقى أيضا، خالل الـشهر نفـسه، كلمـة رئيـسية يف مـؤمتر أفريقـي         . جامعة لندن ميتروبوليتان  
ــشرية   ــدن   /معــين بفــريوس نقــص املناعــة الب ويف . متالزمــة نقــص املناعــة املكتــسب، عقــد يف لن

عن الرعاية املخففة لآلالم وحقـوق اإلنـسان، أمـام الفريـق املرجعـي         أبريل، قدم عرضا،    /نيسان
أبريل، تكلم عـن    /ويف نيسان . الدويل ملساعدة دور الرعاية العاملة يف جمال ختفيف آالم املرضى         

احلــق يف أعلــى مــستوى صــحي ميكــن بلوغــه يف حلقــه دراســية نظمتــها يف لنــدن مجعيــة علمــاء  
. افر إىل نيويــورك حيــث عقــد جمموعــة مــن االجتماعــات أبريــل، ســ/يف هنايــة نيــسان. القــانون

مبـادئ  ”مبادرة العوملـة األخالقيـة، ملناقـشة مـشروع          : واجتمع مع ممثلي مبادرة إعمال احلقوق     
توجيهية يف جمال حقوق اإلنسان لدى شركات صناعة األدويـة فيمـا يتعلـق بإمكانيـة احلـصول                  

ويف أثنـاء وجـوده يف نيويـورك،        . لتحـصني ، وبعمل التحالف العاملي للقاحات وا     “على األدوية 
ــشعوب       ــه حركــة صــحة ال ــرر اخلــاص يف اجتمــاع نظمت ــم املق ــات املتحــدة (تكل ويف ). الوالي

 ألقــى كلمــة االفتتاحيــة يف املــؤمتر الــدويل التاســع عــشر للحــد مــن األضــرار  ٢٠٠٨مــايو /أيــار
وقـد قامـت   . ن األضـرار املتصلة باملخدرات، الذي نظمته، يف برشلونة، الرابطة الدولية للحد م  

: حقـوق اإلنـسان، والـصحة، واحلـد مـن األضـرار        ”الرابطة بنـشر العـرض الـذي قدمـه بعنـوان            
مــايو، ألقــى /ويف أيــار). www.ihra.netانظــر (“فقــدان الــذاكرة عنــد الــدول، والعــوامل املتوازيــة

وروبـا، املعقـود يف   املقرر اخلاص أيضا كلمة رئيسية يف املؤمتر الثاين املعين بصحة املهاجرين يف أ       
 . ٢٠٠٨مايو / أيار٢٤ و ٢٣ماملو، بالسويد، يف 

كولومبيا واهلنـد وإىل  /وسوف تقدم التقارير املتعلقة ببعثات املقرر اخلاص إىل إكوادور     - ٥
 . ٢٠٠٩شركة غالكسو مسيث كالين إىل جملس حقوق اإلنسان يف عام 
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 عددا من النـداءات العاجلـة ورسـائل         ويف الفترة املشمولة بالتقرير، وجه املقرر اخلاص       - ٦
وسـوف تـرد هـذه الرسـائل يف تقريـر الرسـائل الـذي سـيقدم إىل                . أخرى إىل حكومات خمتلفـة    

 . ٢٠٠٩جملس حقوق اإلنسان يف عام 
ــات          - ٧ ــا البيان ــا فيه ــرر اخلــاص، مب ــل املق ــصلة بعم ــم املتحــدة ذات ال ــائق األم ــع وث ومجي

جملـس حقـوق اإلنـسان،      / العامـة وجلنـة حقـوق اإلنـسان        الصحفية والتقارير املقدمة إىل اجلمعية    
. www.ohchr.org: متاحة علـى موقـع مكتـب املفـوض الـسامي حلقـوق اإلنـسان علـى العنـوان                  

اص والتقــــارير الرمسيــــة ولتيــــسري األمــــر، ميكــــن االطــــالع علــــى مجيــــع تقــــارير املقــــرر اخلــــ
ــات ــؤمترات      والبيانــ ــن أوراق املــ ــارة مــ ــة خمتــ ــن جمموعــ ــضال عــ ــصحفية، فــ ــروالــ ض ، والعــ

: علـــــى املوقـــــع االلكتـــــروين ملركـــــز حلقـــــوق اإلنـــــسان، جبامعـــــة إيـــــسيكس واملقـــــابالت،
(www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm) 

 
 املسؤولية -ثالثا  

فمـن دون مـساءلة، ال ميكـن        .  املساءلة هي إحدى السمات الرئيسية حلقوق اإلنـسان        - ٨
وسواء طبقت حقوق اإلنسان يف جمـال       . رد تزيني النوافذ  أن تصبح حقوق اإلنسان أكثر من جم      

التنميــة، أو احلــد مــن الفقــر أو التجــارة، أو الــنظم الــصحية، أو األمــراض املهملــة، أو وفيــات    
متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب أو أي شـيء آخـر،       /األمهات أو فريوس نقص املناعـة البـشرية    

 .صول إليها وتكون شفافة وفعالةفإهنا تستدعي إنشاء آليات للمساءلة ميكن الو
 فاملساءلة تتيح لألفراد واجملتمعات فرصـة لفهـم كيـف يـضطلع بواجباتـه مـن تنـاط بـه                    - ٩

وبنفس القدر، فإهنا تتيح ألولئك املنوطة هبـم مـسؤوليات   . مسؤوليات يف جمال حقوق اإلنسان   
اء، فـإن مبـدأ     وحيـث تكـون أخطـ     . يف جمال حقوق اإلنـسان فرصـة لـشرح مـا قـاموا بـه وملـاذا                

ولكن املـساءلة ليـست مـسألة إلقـاء لـوم وإنـزال عقـاب        . يستوجب تصحيح ما حدث   املساءلة
، عملية تساعد على حتديد ما يـصلح، حـىت   “املساءلة البناءة ”فهي، إذ تسمى أحيانا     . فحسب

إهنـا وسـيلة للتحقـق مـن أن املـوازين الـيت             . يتسىن تكراره، وما ال يصلح، حـىت يعـاد النظـر فيـه            
 .أقيمت كانت معقولة إىل حد بعيد

 ورغم أن حقوق اإلنسان تقتضى وجود مساءلة، فإن هـذا ال يعـين أن علـى كـل مـن        - ١٠
 أي مجيع املهنيني العاملني يف جمال الـصحة، ومجيـع   -يعمل يف جمايل الصحة و حقوق اإلنسان       

ة العمـل مـن   فحركـ .  واجب مـساءلة اجلهـات املكلفـة حبمايـة احلقـوق         -الوكاالت املتخصصة   
أجل الصحة ومن أجل حقوق اإلنسان تتطلب مستشارين، وجهات تنفيذ، وجهـات متكينيـة،              

وينـدر أن   . فضال عن أولئك الذين تناط هبم وظيفة من حياسب أولئك املكلفني حبماية احلقوق            
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فعلى سـبيل املثـال، يف حـني ينبغـي          . أو فرد واحد   تتوافر مجيع هذه الوظائف يف منظمة واحدة      
قدم الوكاالت املتخصصة خدمات استشارية وتنفيذية ومتكينية يف جمـال حقـوق اإلنـسان،              أن ت 

وجيـب أن يتـوىل وظيفـة املـساءلة         . األساسية أن حتاسب الدول يف هـذا الـصدد         فليست مهمتها 
ــة متخصــصة،        ــذلك وكال ــر أن تقــوم ب ــد ال يتطلــب األم ــا، ولكــن ق ــا أو شــخص م  منظمــة م

 .)١( إجراءات وهيئة مستقلة رصينة هلذا الغرضما مل تقرر تلك الوكالة إنشاء 
ويف ســياق احلــق يف احلــصول علــى أعلــى مــستوى صــحي ميكــن بلوغــه، هنــاك أنــواع   - ١١

عديدة خمتلفة من آليات املساءلة، ومنها املؤسسات الوطنيـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، ومفوضـو             
ستماع العامة، وجلان املرضـى،     الصحة، وجمالس الصحة احمللية املنتخبة دميقراطيا، وجلسات اال       

فأي مؤسـسة معقـدة وهامـة مبقـدار         . وأجهزة تقييم اآلثار،واإلجراءات القضائية، وما إىل ذلك      
 وأي حق من حقوق اإلنسان واسع النطاق ومعقـد كـاحلق يف   -تعقيد وأمهية أي نظام صحي  

ة تكون مـستقلة     يتطلبان جمموعة من آليات املساءل     - التمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه     
ولوسـائل اإلعـالم ومنظمـات اجملتمـع املـدين دور حاسـم             . وشفافة وفعالة وميكن الوصول إليها    

 . تضطلع به يف هذا الصدد
ويف بعـض األحيـان يكـون       .  وكثريا ما تكون املساءلة يف النظم الصحية ضعيفة للغايـة          - ١٢

اســب علــى مــا نفــذ مــن الكيــان الــذي يقــدم اخلــدمات الــصحية هــو الــذي يــضع األنظمــة وحي 
ــساءلة كــثريا عــن أن تكــون وســيلة للتأكــد مــن أن      . أعمــال ــد امل ويف بعــض احلــاالت، ال تزي

وبطبيعـة احلـال، فـإن    . األموال املرصودة للخدمات الـصحية قـد صـرفت علـى النحـو املطلـوب          
. ولكـن املـساءلة يف جمـال حقـوق اإلنـسان أوسـع نطاقـا مـن ذلـك إىل حـد بعيـد           . هذا أمر هام  

تتعلق أيضا بضمان أن تتحسن الـنظم الـصحية، وأن ُيعمـل احلـق يف احلـصول علـى أعلـى                     فهي  
ــة        ــراد واجملتمعــات احمللي ــيهم األف ــع، مبــن ف ــصاحل اجلمي ــدرجييا ل مــستوى صــحي ميكــن بلوغــه ت

 . والسكان الذين يعانون من احلرمان
نظمـة  ويف بعض الدول، يظل القطاع الصحي اخلاص إىل حد بعيد غـري خاضـع ألي أ                - ١٣

فمـن األمهيـة مبكـان أن احلاجـة إىل املـساءلة يف جمـال        . على الرغم من اضطالعه بدور هام جدا      
وهــي، إضــافة إىل ذلــك،  . حقــوق اإلنــسان تــشمل كــال مــن قطــاعي الــصحة العــام واخلــاص   

تقتصر على اهليئات الوطنية، بل تشمل اجلهات الفاعلـة الدوليـة العاملـة يف اجملـاالت املتـصلة               ال
 فهناك هناك حاجة ماسة إىل آليات مـساءلة لـدى مجيـع اجلهـات العاملـة يف اجملـاالت                    .بالصحة

 .املتصلة بالصحة، سواء كانت هذه اجلهات عامة أو خاصة، وسواء كانت وطنية أو دولية

__________ 
 .وهو ما اختارت منظمة العمل الدولية عمله )١( 
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وجيب أن يكـون    . يتطلب تصميم آليات مستقلة مالئمة للمساءلة قدرة خالقة وخياال         - ١٤
تكون هلم صلة وثيقة باملساءلة، على اسـتعداد لفهـم الـسمات الفارقـة              احملامون، الذين كثريا ما     

الــيت يتميــز هبــا احلــق يف احلــصول علــى أعلــى مــستوى صــحي ميكــن بلوغــه والتحــديات الــيت     
 . تواجهه، وللتعلم من التجارب الغنية املكتسبة يف جمايل الطب والصحة العامة

ــام      - ١٥ ــذ ع ــرر اخلــاص، من ــئ املق ــا فت ــساءلة    ، يؤكــد ٢٠٠٢وم ــة للم ــة البالغ ــى األمهي عل
وقـد قـام، انطـالق    . يتعلق باحلق يف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن الـصحة ميكـن بلوغـه          فيما

من عمل آخرين، بوضع إطار حتليلي لتقدمي شرح تفصيلي للحق يف الصحة، وجعل هذا احلـق                
يف معظـم   وهـذا اإلطـار التحليلـي مـستخدم         . األساسي من حقـوق اإلنـسان أيـسر علـى الفهـم           

ومما يكتسب أمهية بالغة يف هذا السياق أن الرصد واملساءلة يـشكالن جـزءا ال يتجـزأ       . تقاريره
 . )٢(من هذا اإلطار

وعلى الرغم من أن هـذا الـشكل        . واملساءلة القضائية شكل واحد من أشكال املساءلة       - ١٦
 لــه تــرد يف الوثيقــة  ينــاقَش يف كــثري مــن تقــارير املقــرر اخلــاص، فــإن أكثــر املناقــشات تفــصيال   

A/HRC/4/28)  ــث ــرع الثال ــار       ). الف ــيم اآلث ــل تقي ــساءلة، مث ــة للم ــضا أشــكال إداري ــاك أي وهن
وجـرت أيـضا مناقـشة املـساءلة        ). الفرع الثالث  (A/62/214الصحية، وترد مناقشتها يف الوثيقة      

، )٨٨-٨٦ و ٧٢-٦٦، الفقــرات A/60/348(يف تقــارير املقــرر اخلــاص عــن نــزوح املهــارات  
ــة   ــة لأللفيـ ــرات A/59/422(وعـــن األهـــداف اإلمنائيـ ــنظم الـــصحية  )٤١-٣٦، الفقـ ــن الـ ، وعـ

)A/HRC/7/11   و Corr.1    عالوة على ذلك، فإن تقـارير املقـرر        ). ١٠٦-٩٩ و   ٦٥ ، الفقرات
اخلــاص القطريــة كــثريا مــا تطرقــت آلليــات املــساءلة؛ علــى ســبيل املثــال، فيمــا يتــصل بأوغنــدا   

)E/CN.4/2006/48/Add.2،  ــرات ــا )٩٣-٨٦ الفقــــــ ، E/CN.4/2005/51/Add.4(، ورومانيــــــ
ــان  ــسويد ) ٢٧-٢٦الفقرتـ ). ١٢٣-١٢٢ و ٣٣-٣١، الفقـــرات A/HRC/4/28/Add.2(والـ

املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان، املوجهـة لـشركات صـناعة األدويـة مـن حيـث                    أما
نـاول أيـضا موضـوع مـساءلة        ، فتت )انظـر مرفـق هـذا التقريـر       ( إمكانيات احلـصول علـى األدويـة      

 . شركات صناعة األدوية البالغ األمهية
 غــري أن مــا يــثري الدهــشة هــو أن الكتابــات املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان مل تكــرس، علــى  - ١٧

 بل إن مـا كتـب عـن املـساءلة واحلـق             -وجه العموم، إال اليسري من االهتمام ملوضوع املساءلة         
ولــذلك، ميكــن القــول بــأن .  بلوغــه كــان أقــليف احلــصول علــى أعلــى مــستوى صــحي ميكــن 

املـساءلة واحلـق يف احلـصول علـى أعلـى           ”الدراسة اليت نشرت مؤخرا هلـيلني بـورتس، املعنونـة           
__________ 

ــي يف    )٢(  ــار التحليلــــ ــروح اإلطــــ ــد أوىف شــــ ــرد أحــــ ــات   يــــ ــخاص ذوي اإلعاقــــ ــق باألشــــ ــر املتعلــــ  التقريــــ
 .٧٥-٦٧؛ املتعلق بالرصد واملساءلة، انظر الفقرات )E/CN.4/2005/51(العقلية
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) www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rthانظــــر ( )٣(“مــــستوى صــــحي ميكــــن بلوغــــه
ق يف احلـصول    وتـشكل هـذه الدراسـة العمليـة مـدخال إىل احلـ            . جاءت يف وقـت مناسـب متامـا       

الـيت تـشمل الرصـد،    (على أعلى مستوى صحي ميكن بلوغه؛ وتتضمن وصـفا لعمليـة املـساءلة            
؛ وتــسوق أمثلــة علــى خمتلــف آليــات املــساءلة املتاحــة علــى الــصعيد   )واملــساءلة، وجــرب الــضرر

ــي أن تكــون متاحــة         ــيت ينبغ ــصاف ال ــواع ســبل االنت ــصف أن ــدويل؛ وت ــوطين واإلقليمــي وال ال
وق؛ وتعطــي أمثلــة عمليــة علــى املــساءلة؛ وتقــدم قائمــة مــن العوامــل الرئيــسية  ألصــحاب احلقــ

 . الالزمة للمساءلة يف سياق احلق يف احلصول على أعلى مستوى صحي ميكن بلوغه
وتشكل هذه الدراسة موردا قيما للمعلومات املتعلقة جبميع أولئك املكلفني بواجبـات             - ١٨

ان، مبن فيهم واضـعو الـسياسات واملـدافعون عـن هـذه             يف جمايل احلق يف الصحة وحقوق اإلنس      
ومـــن شـــأهنا أن تـــساعد احلكومـــات علـــى الوفـــاء بالتزاماهتـــا إزاء احلـــق يف الـــصحة . احلقـــوق

ويأمـل املقـرر اخلـاص      . ومساعدة أولئك الذين يسعون إىل مـساءلة احلكومـات يف هـذا الـصدد             
واملنـشورات، وتوليـد تقـدير أعمـق       أن تساعد هذه الدراسة املفيدة يف توليد مزيد من البحوث           

ملا للمـساءلة واحلـق يف احلـصول علـى أعلـى مـستوى صـحي ميكـن بلوغـه مـن دور حاسـم يف                          
  .الصدد هذا
 

يف احلـصول   صـناعة األدويـة     رتبطة مبسؤولية شـركات     ملحقوق اإلنسان ا   -رابعا  
 على الدواء

ففــي الفتــرة . دواءتتحمــل الــدول مــسؤولية رئيــسية يف تعزيــز فــرص احلــصول علــى الــ  - ١٩
 قام املقرر اخلاص برصد منتظم لواجبات الـدول فيمـا يتعلـق بفـرص احلـصول           ٢٠٠٨-٢٠٠٢

 ألـف مـن التقريـر       -ومتثل هذه الواجبات جمال التركيز الرئيسي يف الفصل الثالث          . على الدواء 
عا موضــوأيــضا تــشكل و). A/61/338(يف دورهتــا احلاديــة والــستني   العامــة اجلمعيــةاملقــدم إىل 

املتعلقــــة بــــبريو  خــــالل عــــدد مــــن بعثاتــــه وتقــــاريره القطريــــة كتلــــك       رئيــــسيا يتكــــرر  
)E/CN.4/2005/51/Add.3 (  وأوغندا)E/CN.4/2006/48/Add.2 .(     ويتناول تقرير آخر واجبـات

ــة     ــارة العامليـــــ ــة ومنظمـــــــة التجـــــ ــا يتعلـــــــق يف احلـــــــصول علـــــــى األدويـــــ الـــــــدول فيمـــــ
)E/CN.4/2004/49/Add.1 .(ــركــز بعــض مــن بيانا و ــه ال علــى واجبــات الــدول  صحفية أيــضا ت

 ٥ علــى ســبيل املثــال املالحظــات الــصحافية الــصادرة يف   ؛يتعلــق باحلــصول علــى الــدواء  فيمــا
وباإلضـافة إىل ذلـك اشـتملت بعـض منـشوراته           . ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز  ١٣ و   ٢٠٠٤يوليه  /متوز

__________ 
 ).Open Society Institute(جامعة إيسيكس، بتمويل من معهد اجملتمع املفتوح )٣( 
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: هملـة مراض امل األ(األخرى على دراسة لواجبات الدول فيما يتعلق باحلصول على الدواء مثل            
 .)٤()حتليل حلقوق اإلنسان

ظل املقرر اخلاص جيري مناقشات من حني إىل آخر مع الدول عـن             وفضال عن ذلك،     - ٢٠
فرص احلصول على الدواء، مشلت ما تتركه التعريفات اجلمركية املفروضة على الـواردات مـن               

تمثلـة يف الـنظم الـصحية       أثر سليب على إمكانيات احلصول علـى األدويـة، واملـشكلة الكـربى امل             
قـدم إىل الـدول عـددا    و. وغـري ذلـك   الفاشلة واملنهارة، وعمليات الغش وحتويل مـسار األدويـة       

تعليقاته أيضا عندما يرى أن الـدول       وهو قدم   من التوصيات فيما يتعلق باحلصول على الدواء،        
وي مـن احلـق     ما كان مبقدورها أن تفعله لتعزيز احلـصول علـى هـذا العنـصر احليـ               عجزت ع قد  

 .يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية
 .فيما يتعلق باحلصول على الدواءظلت الدول مركز اهتمامه وباختصار،  - ٢١
الــوزراء وكبــار ظــل علــى مــدى الــسنوات الــست املاضــية، ومــن احلــاالت، كــثري يف و - ٢٢

سـعيها  يف  ل تواجـه العديـد مـن املعوقـات          املقرر اخلـاص بـأن الـدو      بلغون  املسؤولني العموميني ي  
ومــن بــني هــذه . إلعمــال احلــق يف التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة البدنيــة والعقليــة  

 أوهلمـا الـسياسات وممارسـات البلـدان املاحنـة           ،عقبـة كـأداء   معـوقني يـشكالن     املعوقات ذكـروا    
يف العديـد مـن احلـاالت       ني  بدراسة لـدور املـاحن     جعل املقرر اخلاص يقوم، هلذا السبب،        وهو ما 

السويد والبنك الـدويل وصـندوق النقـد        املتعلق بزيارته إىل    كان آخرها تقريره    اليت  يف تقاريره،   
 ).A/HRC/7/11/Add.2(الدويل 
الوزراء وكبار املسؤولني أن السياسات واملمارسات اليت تتبعهـا         وأما ثانيها، فقد ذكر      - ٢٣

 أمــام الــدول يف إعمــال احلــق يف التمتــع بــأعلى  اقــئاتــشكل عصــناعة األدويــة بعــض شــركات 
.  وال سيما يف مساعيها لتعزيز فرص احلصول على الـدواء          ،مستوى من الصحة العقلية والبدنية    

الرتفاع املفرط يف أسعار الدواء وعـدم إيـالء االهتمـام الـالزم             إىل ا  ، على سبيل املثال   ،وأشاروا
ض اليت تؤثر بطريقة غري تناسبية على سكان البلـدان          جملهودات البحث والتطوير املتعلقة باألمرا    

ذكـر  و. النامية وعدم توفري الدعاية املالئمة للدواء ومواجهة املشاكل يف التجـارب اإلكلينيكيـة            
يتعلــق فيمــا الــوزراء وكبــار املــسؤولني أيــضا أن القطــاع الــصيدالين يقــوم بــدور ال غــىن عنــه     

فضال عـن   واعترفوا،  . صحة واحلصول على الدواء   بإعمال احلق يف التمتع بأعلى مستوى من ال       
 . اخلاصةذلك، باملسامهة اإلجيابية لبعض الشركات الصيدالنية

__________ 
 )٤(  Special programme for Research ,WHO, A human rights analysis: Neglected diseases,Paul Hunt et al 

and Training, Special Topics No.6, 2007 . 
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بتحديـد املعوقـات    ،   مجلـة أمـور    ، يف أن يقوم بوضوح  تتطلب والية املقرر اخلاص منه      و - ٢٤
لـف  مكوهـو   . اليت تواجه إعمال احلـق يف التمتـع بـأعلى مـستوى مـن الـصحة البدنيـة والعقليـة                   

صراحة أيضا باإلبالغ عن املمارسات اجليدة وتقدمي توصيات تساعد على تعزيز ومحايـة احلـق               
 .يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية

 يف عدد مـن     ٢٠٠٦-٢٠٠٣ يف الفترة    ، مع عدد من األطراف،    شارك املقرر اخلاص  و - ٢٥
وجـرت  . صـناعة األدويـة   شـركات   مبـا يف ذلـك    ،  املناقشات بشأن فرص احلـصول علـى الـدواء        

  هـذه قشات املوضوعية أثناء ندوات وحلقات عمل فضال عـن زيـارات غـري رمسيـة إىل        انهذه امل 
رابطاهتا مثل االحتـاد الـدويل      صناعة األدوية و  ومت إبالغها بأعمال الدول وشركات      . الشركات

الـسامية حلقـوق    املتحـدة    األمـم ألمم املتحدة ومفوضـية     االتفاق العاملي ل  للرابطات الصيدالنية و  
ومبــادرة قــادة  األمــم املتحــدة مــةومنظوالعناصــر األخــرى يف  الــصحة العامليــة منظمــةاإلنـسان و 

واسـتفاد  . حقوق اإلنسان والعديد من منظمات اجملتمع املـدين وغريهـا      املعنية  األعمال التجارية   
 اإلنـسان والـشركات     املقرر اخلاص مؤخرا من تقارير املمثل اخلاص لألمني العام بشأن حقـوق           

 .عرب الوطنية واملشاريع التجارية األخرى
حقــوق اإلنــسان الــدول يف جمــال أثنــاء هــذه املناقــشات املتعــددة كانــت واجبــات  ويف  - ٢٦
الواجبـات  هـذه   مت استكـشاف    وقـد    ،يتعلق باحلصول على الدواء واضحة بـشكل معقـول         فيما
أصــبح ولكــن ). A/61/338انظــر (اخلــاص املقــرر يف خمتلــف تقــارير تفاصــيل  مبزيــد مــن الاآلن

بـشأن حقـوق اإلنـسان    صـناعة األدويـة   واضحا أثناء هـذه املناقـشات أن مـسؤوليات شـركات           
وتؤكـد جلنـة    .  مـن حيـث طبيعتـها ونطاقهـا        فيما يتعلق باحلـصول علـى الـدواء تفتقـر للوضـوح           

عمــال التجاريــة  أن قطــاع األ، علــى ســبيل املثــال، والثقافيــة،احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة
ــيتحمــل  ــة     فيمــا سؤولية امل ــصحة العقلي ــأعلى مــستوى مــن ال ــع ب تتعلــق بإعمــال احلــق يف التمت

ويف الوقـت الـذي     . والبدنية، ولكنها مل تتخـذ املزيـد مـن اخلطـوات لتحديـد هـذه املـسؤوليات                
يات توجيهـا عمليـا بـشأن مـسؤول       فإنـه يقـدم     العـام بأمهيـة كـبرية،       املبدئي  يتسم فيه بيان اللجنة     

 . فيما يتعلق باحلصول على الدواءنسان  اإلحقوقشركات صناعة األدوية يف جمال 
ــن مث،  أصــبح  - ٢٧ ــا، م ــة  الزم ــذه احلال ــصدي هل ــوال أن ُيطلــب إىل   . الت فكيــف يكــون معق

احترام مسؤولياهتا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان من أجـل احلـصول علـى       صناعة األدوية   شركات  
وكيـف  .  فـضال عـن حتديـد املمارسـات اجليـدة          ،أكثر حتديـدا  ات  دون وجود توجيه  من  الدواء  

فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان        واضـحة   ميكن رصدها وحتميلها املسؤولية إذا مل تكن مـسؤولياهتا          
 . وما يتعلق باحلق يف الدواء
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ــود ل - ٢٨ ــن       وضــع يف جمه ــسلة م ــضية، مت تنظــيم سل ــاوين ملعاجلــة هــذه الق ــد هنــج تع وحتدي
 ،اجملتمـع املـدين   فئـات   الرئيـسية و  صناعة األدويـة    عية مع عدد من شركات      االجتماعات املوضو 

املبـادرة األخالقيـة    : إعمال احلقوق منظمة   رئيسة   ،حتت إشراف املقرر اخلاص وماري روبنسن     
وكانت نتيجة هذه املناقشات وضـع اقتـراح        . للعوملة واملفوضة السامية السابقة حلقوق اإلنسان     

ومتـت مناقـشة هـذا االقتـراح باستفاضـة مـع الـشركات           . ىل األمـام  من مرحلتني حيـدد الطريـق إ      
 .مت تنقيحه ليشمل عددا من اهتماماهتاواملعنية 
مـع ممـثلني مـن    نـسان   اإلحقـوق يف جمال رباء اخل أن يعمل فريق صغري من       ،أوال ،اقُترح - ٢٩

 لتحديــد األســس املــشتركة بقــدر اإلمكــان فــضال عــن االختالفــات  صــناعة األدويــة شــركات 
إمكانيـات  يف جمال حقوق اإلنـسان و     صناعة األدوية   حبسن نية فيما يتعلق مبسؤوليات شركات       

 وتفضي إىل وضـع تقريـر       ،وذُكر أن هذه العملية سوف تستغرق عامني      . احلصول على األدوية  
إمكانيـات احلـصول علـى      مهم ومفيد يوضـح مـا ميكـن أن ُتـسأل عنـه الـشركات فيمـا يتعلـق ب                   

 .نالدواء وحقوق اإلنسا
أوجز اجلزء الثاين من االقتراح عملية ميكن من خالهلا تعيني فريق صغري للخـرباء عـن       و - ٣٠

اآلراء فيما بني املـشاركني يف املبـادرة السـتخدام هـذا التقريـر لتقيـيم سياسـات          يف  طريق توافق   
وســوف . للجمهــوروســوف يــتم نــشر هــذه التقييمــات  . األدويــةوممارســات بعــض شــركات 

 .فترة أوليةكرحلة الثانية ثالث سنوات تستغرق هذه امل
مخــس ســنوات هــي ميتــد لفتــرة والــصفة املميــزة هلــذا االقتــراح املكــون مــن مــرحلتني و  - ٣١

 .الرئيسيةصناعة األدوية التعاون املثمر مع عدد من شركات 
. لشركتني مها نوفارتيس ونوفو نورديـسك رغبتـهما يف املـضي قـدما بـاالقتراح           يقّّدر  ُو - ٣٢
ا يؤســف لــه أن معظــم الــشركات املــسامهة يف هــذه املبــادرة مل تكــن راغبــة يف املــضي أن ممــإال 
ولذا قرر املقرر اخلاص والسيدة روبنسن علـى مـضض أن قبـول شـركتني فقـط ال يعتـرب                    . قدما

. الرئيـسية صـناعة األدويـة     كافيا ملـا ُوصـف بأنـه مبـادرة تعاونيـة تـشمل جمموعـة مـن شـركات                    
 .االقتراحرك ى عدم وجود خيار بكل أسف سوى تولذلك، فقد اُتفق عل

مــن يف هــذا املــشروع التعــاوين أن تــشارك بعــض الــشركات املؤســف فــض مل يقلــل ر - ٣٣
ونظرا ألن بعض الدول تـدعي بـأن املمارسـات الـيت تتبعهـا              . احلاجة إىل متابعة اهلدف الرئيسي    

احلاجــة العاجلــة إن فــ ،تــشكل عائقــا يف احلــصول علــى الــدواءصــناعة األدويــة بعــض شــركات 
ــق باملــسؤوليات ذات الــص    ــادة التوضــيح فيمــا يتعل ــدعو إىل زي ــسان  لة حبت ــشركات قــوق اإلن ل

 .تيسري الدواءصناعة األدوية من أجل 
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قيام كل مـن الـدول وشـركات        الطويل هو   على املدى   ومن الطبيعي أن يكون اهلدف       - ٣٤
بتيـسري   فيمـا يتعلـق   ،رف هبـا دوليـا  وضع مبـادئ توجيهيـة حلقـوق اإلنـسان ُيعتـ     صناعة األدوية ب 

مبــسؤوليات الــدول يف جمــال حقــوق  إال أن مــا يتــوافر حاليــا مــن وضــوح فيمــا يتعلــق  . الــدواء
. تـوفري الـدواء   ا يتـوافر فيمـا يتعلـق مبـسؤوليات شـركات صـناعة األدويـة إزاء                 اإلنسان أكثـر ممـ    

 مـسؤوليات   بيـان سعى ل ومثلما متت مالحظتـه بالفعـل، فـإن كـثريا مـن تقـارير املقـرر اخلـاص تـ                   
العمـل التحليلـي للحـق يف الـصحة         إطـار   أحـد التقـارير     يطبق  و. الدول فيما يتعلق بتوفري الدواء    

لعديــد مــن مــسؤوليات الــدول يف جمــال حقــوق اإلنــسان فيمــا يتعلــق بتــوفري دد بالتفــصيل اوحيــ
صـناعة  كات  وال يتوفر توجيه مماثل يف جمال حقوق اإلنسان بالنـسبة لـشر           ). A/61/338(الدواء  

علـى سـبيل    تركيز املقرر اخلـاص     اجته  ويف مثل هذه احلاالت،     . فيما يتعلق بتوفري الدواء   األدوية  
ــو   ــة، حنـ ــشركات   األولويـ ــسبة لـ ــسان بالنـ ــوق اإلنـ ــادئ حقـ ــة  مبـ ــناعة األدويـ ــق  صـ ــا يتعلـ فيمـ

 .الدواء بتوفري
، فقـد    العامة معيةاجلمثلما متت اإلشارة إليه يف تقرير املقرر اخلاص املقدم إىل           هكذا،  و - ٣٥

حقـوق اإلنـسان   مبـادئ توجيهيـة يف جمـال      عداد مشروع   إليف تنفيذ عملية    املقرر اخلاص   شرع  
وتعتمـد  . اإلجـراء مـشاورات بـشأهن     لدى شركات صناعة األدوية فيمـا يتـصل بتيـسري الـدواء،             

صـناعة األدويــة  تلـك العمليـة إىل حـد كـبري علــى املناقـشات املكثفـة الـيت جــرت مـع شـركات          
فعلــى . ٢٠٠٧جــرت مــشاورات إضــافية أيــضا يف عــام  و. ٢٠٠٦-٢٠٠٣غريهــا يف الفتــرة و

 .لصناعة األدويةسبيل املثال، نظمت جامعة تورنتو حلقة عمل حضرهتا شركات 
وكـان  . ٢٠٠٧سـبتمرب  /أيلـول أدت تلك العملية إىل نشر مشروع مبادئ توجيهية يف      - ٣٦

 مـن أجـل إجـراء       ٢٠٠٧ديـسمرب   /انون األول  كـ  ٣١بادئ متاحا للتعليق عليـه حـىت        املمشروع  
مـارس، ومـرة أخـرى حـىت     / آذار٣١ ومت تأجيل املوعد النهائي حىت     ،شاوراتأكرب عدد من امل   

ولتــسهيل التــشاور، مت وضــع املــشروع علــى موقــع املفوضــية الــسامية  . ٢٠٠٨مــايو / أيــار١٥
والحـظ املقـرر    . وموقع مركز حقـوق اإلنـسان جبامعـة إسـيكس علـى الـشبكة             حلقوق اإلنسان   

 .اخلاص أيضا أن املشروع ُوضع أيضا على عدة مواقع أخرى على الشبكة
 إىل التمــاس تعليقــات علــى  ٢٠٠٧ســبتمرب /أيلــولســعى املقــرر اخلــاص بنــشاط منــذ    - ٣٧

أكتــوبر، عقــدت حكومــة الربازيــل مــشاورات مفتوحــة حــضرهتا /ويف تــشرين األول. املــشروع
وُعقدت مشاورتان مع عـدد مـن املـستثمرين املؤسـسني           . سيالرئي املتحدة   األممالدول يف مقر    

ومتت مناقشة املشروع مع منظمـة الـصحة العامليـة ومـع االحتـاد الـدويل لرابطـات                  . يف نيويورك 
 .استشارة املنظمات غري احلكومية األخرىومتت أيضا . ألدويةصانعي ا
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عة األدويـة مـن     صـنا ومما يؤسف لـه أنـه عنـدما اتـصل املقـرر اخلـاص بـبعض شـركات                    - ٣٨
وبـالرغم مـن أن     . نوفو نورديسك أجل اللقاء ومناقشة املشروع، رفضت كلها باستثناء شركة         

 إىل شــركة غالســكو مسيــث كاليــن ٢٠٠٨يونيــه /حزيــرانمهمــة املقــرر اخلــاص الــيت متــت يف 
مل يكن هـدفها بـصفة خاصـة دراسـة مـشروع املبـادئ              ،  )من هذا التقرير   أعاله   ٢الفقرة  انظر  (

أعـرب  علـى بعـض القـضايا الـيت     كثـب  مناسبة ممتـازة للوقـوف عـن     شكلت  هية، إال أهنا    التوجي
وقد قدمت شركات قليلة تعليقـات خطيـة   . عن امتنانه ملنحه تلك الفرصة  بشأهنا  املقرر اخلاص   

وصـفت مجيعهـا علـى      تعليقـات ُ  جهة من أصحاب املصلحة      ٤٠قدمت  . مفيدة بشأن املشروع  
 .روعي فيها عامل السرية استجابة لطلب أصحاهباالشبكة مع استثناءات قليلة 

جمموعـة واسـعة    مـن   شروع  املبشأن  كثرية  وباختصار، وردت تعليقات خطية وشفوية       - ٣٩
صـناعة األدويـة    من أصحاب املصلحة املعنيني مشلت الدول واملـستثمرين املؤسـسني وشـركات             

ات غـــري احلكوميـــة والوكـــاالت املتخصـــصة واملؤســـسات الوطنيـــة حلقـــوق اإلنـــسان واملنظمـــ
وينتـهز املقـرر اخلـاص هـذه الفرصـة ليعـرب عـن شـكره احلـار                  . واجملتمعات األكادمييـة وغريهـا    

والـشكر اخلـاص موصـول إىل       . جلميع من قدموا تلك التعليقـات واملـشورة واملعلومـات القّيمـة           
امـة عــن  ويتحمـل املقــرر اخلـاص املـسؤولية الت   . العوملـة األخالقيـة  مبــادرة : قمبـادرة إعمـال احلـ   

 .املشروع والنسخة اخلتامية من املبادئ التوجيهية
 بعزمـه علـى   ٢٠٠٦أكتوبر /يف تشرين األول  العامة   اجلمعيةوعندما أبلغ املقرر اخلاص      - ٤٠

التـشجيع للمـضي قـدما يف هـذا املـشروع      املزيـد مـن   إعداد مشروع للمبادئ التوجيهية، وجـد       
ــبري ــستكملة إىل جملـــس   . الكـ ــات مـ ــدم معلومـ ــووقـ ــسان حقـ ــارس /يف آذارق اإلنـ  ،٢٠٠٧مـ

ــةول ــة لجمعي ــشرين األول العام ــوبر /يف ت ــد و. ٢٠٠٧أكت ــره إىل جملــس حقــوق   عن تقــدمي تقري
ــسان يف آذار ــارس /اإلن ــنص      ٢٠٠٨م ــتكمال ال ــى اس ــه عل ــد عزم ــن جدي ــل ، أكــد م ــة قب هناي

 .٢٠٠٨يوليه /متوز
 

 التوجيهية املبادئ

 والـشفوية  اخلطيـة  التعليقـات  ضوء على واسع لتنقيح التوجيهية املبادئ مشروع خضع - ٤١
 املبـادئ  ُتـستهل و .التقريـر  هـذا  مرفق يف التوجيهية للمبادئ النهائية النسخة وترد .جداً الكثرية

 واملـساءلة،  والرصـد  واإلدارة، الشفافية، مثل املواضيع، حسب جممعة وهي بديباجة، التوجيهية
 .مقتضب يقتعل موضوع كل ويلي .األخالقي والتسويق والتسعري،

 بـشأن  العامـة  جلمعيـة ا إىل اخلـاص  املقـرر  تقريـر  مـع  التوجيهيـة  املبـادئ  ُتقـرأ  أن وينبغي - ٤٢
 وفرعـا  الـدول  مـسؤوليات  عـن  فرعـا  التقرير هذا ويتضمن ).A/61/338( األدوية على احلصول
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 مـن  وبـدالً  .التحليـل و املناقـشة  هنـا  ُتعـاد  ولـن  .األدويـة  صـناعة  شـركات  مـسؤوليات  عن آخر
 .املترابطة النقاط بعض على موجز بشكل ُيشدد ك،ذل
 

 الصحية النظم  

 علــى صــميمه يف بلوغــه ميكــن صــحي مــستوى أعلــى علــى احلــصول يف احلــق ينطــوي - ٤٣
 للــصحة، األساســية واحملــددات الــصحية الرعايــة يــشمل ومتكامــل فعــال صــحي نظــام وجــود

 إمكانيـة و الطبيـة  والرعايـة  .إليـه  وصولال جلميعا نوميكِّ واحمللية، الوطنية لألولويات ويستجيب
 ويف ومتجـاوب  ومتكامـل  فعـال  صـحي  نظـام  أي مـن  حيويـان  عنـصران  دويةاأل على احلصول
 الــنظم أن غــري .النظــام هــذا وجــود علــى حاســم بــشكل الكامــل حتقيقهمــا ويتوقــف .املتنــاول
 العديـد  يف وجـد يو .)A/HRC/7/11 انظـر ( دانلـ الب مـن  العديـد  يف وتنـهار  ختفـق  بدأت الصحية

 األدويــة، علــى احلــصول ُســبل حتــسني وجــه يف تقــف جــداً خطــرية نظاميــة عوائــق البلــدان مــن
 وبينمـا  .األساسـية  املرافـق  أهـم  إىلو صحيني أخصائيني إىل تفتقر اليت العيادات قبيل من وذلك
 علـى  احلـصول  إمكانيـات  لتعزيـز  فوريـة  خطـوات  تتخـذ  أن الفاعلـة  اجلهـات  من جملموعة ميكن
ــة،األدو ــإن ي ــى التعــرف اإللزامــي مــن ف ــق عل ــة العوائ ــها النظامي ــى ومعاجلت ــة وجــه عل  األولوي

 .واالستعجال
 

 مشتركة مسؤولية

 مـستوى  أعلـى  علـى  احلصول يف احلق من كل لضمان األوىل املسؤولية الدول تتحمل - ٤٤
 إذافـ  .مـشتركة  سؤوليةاملـ  هذه أن غري .األدوية على احلصول ُسبل   وحتسني بلوغه ميكن صحي
 والدوليـة  الوطنيـة  الفاعلـة  اجلهـات  مـن  لعديـد ل فـإن  األدويـة،  علـى  حلـصول ا ُسـبل  حتسني أُريد
 صـناعة  شـركات  بـأن  لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  وتقـر  .الصدد هذا يف به تضطلع أساسيا دورا

 شـراكة  ،٨ اهلـدف  ويتـضمن  .املـسؤولية  هـذه  حتمـل  يف تـشارك  الـيت  اجلهـات  بـني  مـن  األدوية
 صـناعة  شركات مع التعاون” :أمهية أقلها ليس اليت ،الغايات من عدداً لتنمية،ا أجل من عاملية
 .“النامية البلدان يف ميسورة بأسعار األساسية العقاقري إلتاحة األدوية

 
 األسهم حلاملي املضافة القيمة تعزيز

 جمموعـة  عنـها  تنـتج  معقـدة  ظروف ذات وجمتمعات أسواق يف األدوية شركات تعمل - ٤٥
 مــسؤولية الــشركات تتحمــل احلــال، وبطبيعــة .املعنيــة اجلهــات خمتلــف دىلــ املــسؤوليات مــن
 مـسؤوليات  سـياق  يف املـسؤولية  هـذه  إىل النظـر  وجيـب  .األسـهم  امليحلـ  املـضافة  قيمـة ال تعزيز
 لقطـاع  احملورية االجتماعية املهمة خاصة اإلنسان، حبقوق صلة وذات وإمنائية اجتماعية أخرى
 وعـالوة  .احلاجـة  ذوي متنـاول  يف تكـون  النوعيـة  عاليـة  أدوية حتضري يف املتمثل ةاألدوي صناعة
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 للحقـوق  مـراع  هنـج  اعتمـاد  مـصلحتها  من أن األدوية صناعة شركات كل دستج ذلك، على
 املتحـدة،  لألمـم  العـاملي  التفـاق ا بـني  املـشترك  املمتـاز  املنـشور  يف ورد مـا  حنـو  على أعماهلا، يف

 .)٥(اإلنسان حقوق مفوضية ومكتب اإلنسان، حقوق بشأن األعمال قادة ومبادرة

 وبناءة عملية إرشادات

 األكثـر  “ينبغـي  ”كلمـة  ولكـن  القاطعة، “جيب” كلمة التوجيهية املبادئ تستخدم ال - ٤٦
 للخـالف  إثـارة  األكثر العقائدية األسئلة بعض قصد عن تتجنب فإهنا أخرى، وبعبارة .تواضعاً

 هيمنـت  الـيت  )“اإلنـسان؟  حلقـوق  الـدويل  بالقـانون  قانونـاً  مقيدة يةالتجار األعمال هل” مثل(
 مهمـة،  املناقـشات  وهذه .أعوام لعدة اإلنسان وحقوق التجارية األعمال بشأن املناقشات على
ــد ــا ســاهم وق ــبات يف اخلــاص املقــرر فيه ــدف ولكــن ،)٦(أخــرى مناس  للمبــادئ احملــوري اهل

 مـن  وغريهـا  األدويـة  صـناعة  شـركات  ىلإ وحمـددة  ةوبنـاء  عملية إرشادات تقدمي هو التوجيهية
 واملبـادئ  .للمـساءلة  وإخـضاعها  الـشركات  رصد يف ترغب اليت تلك فيها مبا املعنية، األطراف
 مـسألة  بـشأن  مؤخرا العام لألمني اخلاص املمثل قدمه الذي املفيد لتحليلا مع متسقة التوجيهية
ــوق ــسان حق ــشركات اإلن ــرب وال ــة ع ــا الوطني ــن وغريه ــة املؤســسات م ــة ،التجاري ــه ومكمل  ل

)A/HRC/8/5.( 

 التوجيهية املبادئ عليها تقوم اليت الرئيسية اإلنسان حقوق معايري

ــادئ تقــوم - ٤٧ ــة املب ــادئ علــى التوجيهي ــسان حقــوق مب  العــاملي اإلعــالن يف املكرســة اإلن
 املبـادئ  وتتكـون  .واملـساءلة  والرصد والشفافية واملساواة التمييز عدم فيها مبا اإلنسان، حلقوق

 .بلوغـه  ميكـن  صـحي  مستوى أعلى على احلصول يف احلق خصائص بعض من أيضاً التوجيهية
 بلوغـه  ميكـن  صـحي  مـستوى  بـأعلى  التمتـع ” فـإن  ،العاملية الصحة منظمة دستور يؤكد وكما
 اإلطـار  أسس اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن ويضع .“إنسان لكل األساسية احلقوق أحد هو

 فـضالً  وطنيـة،  دسـاتري  عـدة  يف حاليـاً  املدون اإلنسان، حقوق من األساسي احلق لذلك الدويل
 اخلـاص  الـدويل  والعهـد  الطفـل  حقـوق  اتفاقيـة  فيهـا  مبا اإلنسان، حلقوق الدولية املعاهدات عن

 أخـرى  معـايري  إىل أيـضاً  التوجيهيـة  املبـادئ  وتستند .والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق
 العامليـة  الـصحة  منظمـة  اعتمـدهتا  الـيت  باألدويـة  املتعلقة الصكوك مثل واسع، نطاق على مقبولة

 .األخرية السنوات يف
 

__________ 
: يف العنـوان التـايل  املتيـسر   “A Guide for Integrating Human Rights into Business Management ”انظـر  )٥( 

www.blihr.org. 
ال ميكـن  ” للجمعيـة العامـة عـن رأيـه بأنـه      أعرب املقرر اخلاص يف تقريره املقـدم إىل الـدورة احلاديـة والـستني         )٦( 

، A/6/338انظـر   (“تصور أال ُتلقي بعض حقوق اإلنسان مسؤوليات قانونية علـى عـاتق مؤسـسات األعمـال             
 ).٩٣الفقرة 
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 استنتاج - خامسا 
 إلبـداء  الفرصـة  يغتـنم  فإنـه  اخلـاص،  للمقـرر  مواضـيعي  تقريـر  آخـر  هو هذا أن مبا - ٤٨
 .٢٠٠٨ و ٢٠٠٢ عامي بني واليته فترة عن الناجتة املقتضبة اتاملالحظ بعض

 
 واملنهجية التحليلية املسائل

. معقـد وواسـع  حـق   ميكـن بلوغـه   ي صـح مـستوى أعلى  احلصول على   إن احلق يف     - ٤٩
فهو يـشمل الرعايـة الـصحية وحمـددات الـصحة األساسـية، مثـل امليـاه والـصرف الـصحي                     

مـن  فقـد اسـتفاد   ولكي يعطـي املقـرر اخلـاص معـىن هلـذا التعقيـد،         . وعدم التمييز واملساواة  
ــدين، عمــال أ ــاً  آخــرين عدي منقحــاً لتقــدمي شــرح تفــصيلي للحــق يف   ووضــع إطــاراً حتليلي

 ميكن بلوغه، بغية جعل هذا احلق األساسي من حقوق          مستوى صحي أعلى  احلصول على   
ويـستخدم هـذا اإلطـار يف كـل التقـارير املواضـيعية والقطريـة الـيت                 . اإلنسان سـهالً للفهـم    

 .يعدها املقرر

ير املواضيعية إطار احلق يف الصحة على جمموعة من املسائل الصحية، وتطبق التقار - ٥٠
ونــزوح  فيهــا الوفيــات النفاســية، واألدويــة األساســية، وامليــاه والــصرف الــصحي،          مبــا 

لفية املتصلة  املهارات، والصحة اجلنسية واإلجنابية، واملرض العقلي، واألهداف اإلمنائية لأل        
.  ذلـك  وغري، والنظم الصحية،    الدوليانعدة والتعاون   بالصحة، واألمراض املهملة، واملسا   
احلق يف الـصحة إىل اهتمــام  األخـرى املتعلقـة بـ   سائل املــوبطبيعـة احلـال، حيتـاج العديـد مـن      

 . املخففة لآلالمعاجل، مبا يف ذلك الرعاية

 مـسألة منهجيـة   يفعية اليت أعـدها املقـرر اخلـاص    يضا ثالثة من التقارير املو  تونظر -٥١
أو ال حتقـق  بـشكل تـدرجيي   كيف ميكن التحقق مما إذا كانت دولة ما حتقق  :  وهي ،رئيسية
 احلق يف الصحة؟ وحيدد التقرير الثالث الذي أعـده املقـرر اخلـاص بـشأن املؤشـرات                  هدف

وبـالطبع،  . )٧(والنقاط املرجعية هنجاً قائماً على حقوق اإلنسان لتناول املؤشـرات الـصحية           
بعــدم وجــود أي طريقــة لقيــاس القــول ولكــن يــصعب حاليــاً . ميكــن حتــسني هــذه املنهجيــة
 . صحي ميكن بلوغهمستوىأعلى احلصول على التحقيق التدرجيي للحق يف 

 إذا، معاصـر وسـريغب أي صـانع سياسـات    .  تقييمات اآلثـار   يفوينظر تقرير آخر     - ٥٢
 أو اتلــسياسأن يكــون ل مــا يــرجحتكــن حتركــه دوافــع إيديولوجيــة حبتــة، يف النظــر يف   مل
وحيـدد التقريـر الـذي قدمـه املقـرر          . على حقوق اإلنـسان   من أثر    ةقترحاجلديدة امل ربامج  ال

__________ 
 )٧( E/CN.4/2006/48. 



A/63/263
 

18 08-45645 
 

احلـق  لعمليات تقييم اآلثار املترتبـة علـى        اخلاص إىل اجلمعية العامة يف العام املاضي منهجية         
 ).A/62/214(يف الصحة 

كيـف  ف. ويبدأ فصل آخر من نفس التقرير استكـشاف مـشكلة حتديـد األولويـات              - ٥٣
ــة حمــدودة ميكــن حلكومــة   ــديها ميزاني ــار بــني أولويــات متنافــسة   ل حلــق يف يف جمــال ا أن ختت

 الصحة؟

االلتزامات ف.  هبذا األمر   مشكلة ذات صلة   يستكشفوقد بدأ املقرر اخلاص أيضاً       - ٥٤
وعلى . املواردقدر من   أقصى  بتوافر    رهن يف إطار القانون الدويل املتعلقة باحلق يف الصحة       

تستكـشف هـذه املـسألة    قـد بـدأت   بعض التقارير اليت أعـدها املقـرر اخلـاص         غم من أن    الر
وبطبيعة احلال، تتوقف كل احلقوق     . ا أكرب ، فإهنا بالتأكيد تستوجب اهتمام    والشاقةاملهمة  

وسيكون مـن   . املواردقدر من   أقصى  توافر  االقتصادية واالجتماعية والثقافية الدولية على      
 تعنيه  مابينهم علماء اقتصاد، إرشادات بشأنيكون ، م اجتماع للخرباءأن يقداملفيد جداً 
قـررين  امليـساعد   أن   تفـسري متـسق و      علـى إجيـاد    ومـن شـأن ذلـك أن يـشجع        . هذه املرحلة 

 . كل يف واليته،ذا املفهومهل عند تطبيقهم اآلخريناصني اخل

 احلرجـة املتعلقـة     املسألة تستكشفوبدأت بعض التقارير اليت أعدها املقرر اخلاص         - ٥٥
غـري أن ذلـك أيـضاً       .  ميكـن بلوغـه    ي صح ىأعلى مستو احلصول على   باملشاركة واحلق يف    
 .)٨(االهتماميستوجب املزيد من 

 كل هذه املسائل التحليلية واملنهجية واملفاهيمية ليست سوى         وغين عن القول أن    - ٥٦
 ىأعلى مستوول على احلصاحلق يف إعمال واهلدف احلقيقي هو . وسيلة لتحقيق هدف ما  

مــل املقــرر اخلــاص أن تكــون تقــاريره القطريــة   أويف هــذا الــصدد، ي.  ميكــن بلوغــهيصــح
 .املتعددة مصدراً للمساعدة

 
 األخصائيون الصحيون والتنفيذ والدمج يف املسار الرئيسي

حقـوق  جمـال    املستقرة منذ عهد بعيد مـن         التقليدية ةيملهن الصح اأن تستفيد   ميكن   - ٥٧
فال ميكـن الوصـول إىل احلـق    . طريق ذو اجتاهني  ال هذاولكن  .  األحدث والدينامي  اإلنسان

أعلــى مــستوى صــحي ميكــن بلوغــه دون تــدخل األخــصائيني الــصحيني احلــصول علــى يف 
الطــب جمــايل  دون خــربات أولئــك العــاملني يف  الوصــول إليــهونفــاذ بــصريهتم؛ وال ميكــن  

__________ 
 .يف وقت الحق من هذا العام، ستنشر جامعة إيسيكس دراسة بشأن املشاركة واحلق يف الصحة )٨( 
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املـسائل  ملزيـد مـن األخـصائيني الـصحيني يف          ومن اإللزامي أن يـشارك ا     . )٩(والصحة العامة 
العـاملني يف جمـال   وجيب أيضا أن يزيد عـدد  . )A/HRC/4/28انظر   (قوق اإلنسان املتعلقة حب 

 .راغبني يف التعلم بشأن الصحةالحقوق اإلنسان 

 تقريـره، إىل خـرباء صـحيني وسـعى إىل دمـج             إعـداد  عنـد    ،واستمع املقـرر اخلـاص     - ٥٨
تقريـره عـن األمـراض املهملــة يف    ف. احلق يف الـصحة بــ م املتعلقـة بـاراهت مـشورهتم الفنيـة واعت  

وهو حيدد، بـشيء مـن      . قوق اإلنسان حبالصحة و املسائل املتصلة ب  أوغندا، مثالً، مزيج من     
 تقريـره   وسـريكز . األمـراض املهملـة   يف معاجلـة     على احلـق يف الـصحة        اًالتفصيل، هنجاً قائم  

أمـا  . علـى اجلانـب التـشغيلي أيـضا    ت النفاسـية يف اهلنـد    بـشأن الوفيـا   املتوقع صدوره قريباً  
ــذي جــاء نتيجــة مــشاورا      ــنظم الــصحية، ال ــز ال ــشأن تعزي ــره األخــري ب  واســعة مــع  تتقري

 يــــدمج االعتبــــارات الــــصحية واعتبــــارات حقــــوق اإلنــــسانفاألخــــصائيني الــــصحيني، 
(A/HRC/7/11). 

كـبرية مكونـة    الن هيئـة    شكيا  ماجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان، بوصفه     إن   - ٥٩
دائماً أكثر املنتديات فعالية ملناقـشة احلـق يف        يكونان  أساساً من دبلوماسيني وحمامني، قد ال       

 تنظـر  الويف هـذه الظـروف، يوصـي املقـرر اخلـاص بـأ      . أعلى مـستوى صـحي ميكـن بلوغـه       
حة  مجعيـة الـص    أيـضاً ، بـل     تقارير الوالية  يففحسب  اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان      

 .العاملية واجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية
متاز مع عدد املتعاون من الاملقرر اخلاص استفاد وخالل السنوات الست املاضية،  - ٦٠

الـسياسات واملـسائل    ب  املسائل املتعلقـة   من موظفي منظمة الصحة العاملية بشأن جمموعة من       
، مل تنظـر مجعيـة الـصحة      على حد علمه  غري أنه،   . التشغيلية، اليت يشعر بامتنان كبري بشأهنا     

ورغـم الطلبـات الـيت قـدمها،        . واحد من تقاريره   تقرير    يف قطالعاملية وال اجمللس التنفيذي     
بيعـة احلـال،    وبط. ٢٠٠٢ مبدير عام ملنظمة الصحة العاملية منذ تعيينـه يف عـام             قطجيتمع   مل

 أمهيـة لـو كانـت مجعيـة الـصحة العامليـة واجمللـس التنفيـذي وغريمهـا                   ما كان ذلك ليكتـسي    
ولكن .  معقولبانتظامأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه احلصول على احلق يف ينظرون يف 

 .السجالت تؤكد أهنم ال يفعلون
  صـراحة ميلـي  ، جملس حقوق اإلنـسان أنشأ الذي ٦٠/٢٥١ وقرار اجلمعية العامة  - ٦١
تعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق اإلنسان وتعميم مراعاهتـا داخـل منظومـة             ” اجمللس   على

مراعـاة  وحيـث املقـرر اخلـاص كـل األطـراف علـى اختـاذ خطـوات لتعمـيم                   . “األمم املتحدة 
 .منظور حقوق اإلنسان يف صنع سياساهتا الوطنية والدولية املتصلة بالصحة

__________ 
األخـصائيون الـصحيون كـل مـن يطـورون خـدمات الـصحة الوقائيـة والعالجيـة والتأهيليـة ويـديروهنا                   يشمل   )٩( 

 .ويقدموهنا ويرصدوهنا ويقيموهنا يف القطاعني الصحيني اخلاص والعام، مبا يف ذلك املعاجلون التقليديون
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 الدعم واملوارد  
عرب املقرر اخلاص عن امتنانه البالغ لكل من قـدموا لـه املـساعدة واملـشورة منـذ                  ي - ٦٢

يعــرب عــن بــالغ امتنانــه لوكــاالت و. بالتأكيــد أن نــذكرهم مجيعــايــصعب و. ٢٠٠٢عــام 
برنامج األمم املتحدة املـشترك     واألمم املتحدة، وال سيما صندوق األمم املتحدة للسكان،         

 بفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، وعدد مـن الـزمالء           املشمول برعاية متعددة واملعين   
قدمت منظمة الـصحة للبلـدان األمريكيـة        وقد  . يف منظمة الصحة العاملية ممن ساندوه بقوة      

زيارهتا، وكـذلك ملنظمـة التجـارة    إىل عرب عن امتنانه للدول اليت دعته   هو ي و. دعما ممتازا 
ــام      ــالل عـ ــشأهنا خـ ــارير بـ ــدم تقـ ــيت قـ ــة الـ ــركة ٢٠٠٥ العامليـ ــسومسيثكالين ، وشـ غالكـ

)GlaxoSmithKline(    ويف اجململ، كان الدعم املقدم     . ٢٠٠٨يونيه  / اليت زارها يف حزيران
كانت مساندة اجملتمع املدين    و. سيما من الربازيل ونيوزيلندا    حيويا، وال لواليته  من الدول   

علــى بــصرب وه وهــو يــدين بالفــضل إىل األخــصائيني الــصحيني الــذين أطلعــ  . ال غــىن عنــها
مهنتهم، وإىل الناس العاديني الذين شاركوه وقتهم ورؤاهم وجتارهبم اليت كان بعـض منـها               

 .شخصيا وامؤمل
مل يكـن ليـضطلع   جهـات التمويـل الـيت    عن امتنانه العميـق لعـدد مـن     ويعرب أيضا    - ٦٣

احثني وهـو ممـنت للغايـة لفريـق صـغري مـن كبـار البـ               . )١٠( املاليـة  ابواجباته من دون مـساعدهت    
إجنـاز  ومل يكـن باإلمكـان      . ة إسـيكس  امعـ جبواملتدربني الداخليني يف مركز حقوق اإلنسان،       

فما أبـداه زمـالؤه يف      .  من دون املوظفني الداعمني لعمله يف مفوضية حقوق اإلنسان         شيء
ويف مفوضية حقوق اإلنسان من احتـراف مهـين وعمـل دؤوب كـان أمـرا         ة إسيكس   جامع

 .استثنائيا
احتـرم اجلميـع اسـتقالله بـصفته خـبريا          فقد  تلقيه الدعم من جهات عديدة،      ورغم   - ٦٤

 .مسؤوال أمام اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان
وكان التمويل الـذي حتـصل عليـه مفوضـية حقـوق اإلنـسان قـد زاد يف الـسنوات                     - ٦٥

ولكــن متويــل اإلجــراءات اخلاصــة ال يــزال ميثــل  . موضــع ترحيــب كــبريذلــك  و،األخــرية
ضطلع بوالية عامليـة يف     يخاص،   فأي انطباع يؤخذ عندما ُينتظر من مقرر      . شكلة ضخمة م

 ولـيال ويف عطـالت هنايـة    - جمـال حقـوق اإلنـسان، أن يعمـل بعـد سـاعات العمـل املقـررة        
__________ 

تحدة للـسكان، وصـندوق جوزيـف    الوكالة الكندية للتنمية الدولية، واملفوضية األوروبية، وصندوق األمم امل     )١٠( 
راونتــري اخلــريي، ومؤســسة فــورد، ومعهــد اجملتمــع املفتــوح، والرابطــة الطبيــة الربيطانيــة، واالحتــاد الــدويل     

، والربنـامج  )اليونـسكو (ملنظمات الصحة وحقوق اإلنـسان، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                
 .ناطق املدارية، ومنظمة الصحة العامليةاخلاص للبحث والتدريب يف جمال أمراض امل
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 مبساعدة موظف واحد من موظفي األمم املتحـدة، وهـو موظـف قـدير ولكـن                 - األسبوع
 .ممكنا حتملهب ليس جادا وال ؟ فهذا الترتيباألعباء؟ بالعبءمثقل 
وعلى الرغم من ذلك، فإن املقرر اخلاص يعرب عن بالغ امتنانـه للـدول األعـضاء            - ٦٦

لعمل معها هبدف حتقيق أحد املقاصد الرئيسية لألمم املتحـدة، علـى            لفرصة  إتاحتها ال على  
ــبني يف   ــرة النحــو امل ــن ١الفق ــوق اإل     م ــة حق ــز ومحاي ــو تعزي ــة، أال وه ــاق املنظم ــسان ميث ن

 .مجيعا للناس
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 املرفق 
صــناعة املبــادئ التوجيهيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان واملوجهــة لــشركات      

 األدويةبشأن إمكانية احلصول على األدوية 
 

 الديباجة  
يعاين ما يقرب مـن بليـوين شـخص مـن عـدم إمكانيـة احلـصول علـى األدويـة                      )أ( 

حيــاة إىل إنقــاذ علــى األدويــة املوجــودة إمكانيــة احلــصول أن يــؤدي حتــسني األساسـية؛ وميكــن  
 .منهم يف أفريقيا وجنوب شرق آسياماليني عشرة ماليني شخص كل عام، أربعة 

ــال،      ي )ب(  ــات األطف ــل احلــد مــن وفي ــة، مث ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي عتمــد حتقي
متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب        /وحتسني صحة األم، ومكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية           

 .إمكانية احلصول على األدويةحتسني  وغريها من األمراض، على اواملالري) اإليدز(
التعـاون مـع شـركات      ”يف  الغايات املنبثقة عن األهداف اإلمنائية لأللفيـة        تتمثل إحدى    

 .“إلتاحة العقاقري األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان الناميةصناعة األدوية 
البالغــة انيــة احلــصول علــى األدويــة مــن اخلــصائص   تعــد الرعايــة الطبيــة وإمك  )د( 
 .صحي ميكن بلوغهللحق يف التمتع بأعلى مستوى األمهية 

تعتمد إمكانية احلصول على األدوية على النظم الـصحية الـيت تتـسم بالفعاليـة                 )هـ( 
ويشهد العديد من البلـدان فـشل واهنيـار         . والتكامل وسرعة االستجابة وسهولة االستفادة منها     

ويف . ة كـأداء أمـام زيـادة إمكانيـة احلـصول علـى األدويـة              بـ يـشكل عق  وهو مـا    نظم الصحية،   ال
خطــوات فوريــة مــن أجــل زيــادة إمكانيــة أن تتخــذ الفاعلــة اجلهــات مــن جملموعــة حــني يتــسىن 

 .احلصول على األدوية، جيب تعزيز النظم الصحية على سبيل األولوية واالستعجال
إعمـال احلـق يف التمتـع بـأعلى مـستوى         عـن   لرئيسية  تتحمل الدول املسؤولية ا    )و( 

 .وزيادة إمكانية احلصول على األدويةصحي ميكن بلوغه 
الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة اجلهــات العديــد مــن يتقاســم باإلضــافة إىل الــدول،  )ز( 

 .املسؤولية عن زيادة إمكانية احلصول على األدوية
م املتحدة، واملمثل اخلاص لألمـني العـام       على حنو ما أكده االتفاق العاملي لألم       )ح( 

املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنيـة وغريهـا مـن مؤسـسات األعمـال، وجلنـة                  
احلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، ومبــادرة قــادة األعمــال املعنيــة حبقــوق اإلنــسان،    
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ــإن قطــاع األعمــال اخلــاص يتحمــل مــسؤول      حقــوق يف جمــال يات وأطــراف كــثرية أخــرى، ف
 .اإلنسان
والــشركات مبــا فيهــا الــشركات املبتكــرة، صــناعة األدويــة، تتحمــل شــركات  )ط( 

 يف اتالعاملــة يف ميــدان التكنولوجيــا األحيائيــة، مــسؤولي والــشركات يت تنــتج أدويــة عامــة، الــ
 .جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق بإمكانية احلصول على األدوية

مــسؤوليات أخــرى مــن بينــها علــى أيــضا عة األدويــة صــناتتحمــل شــركات و )ي( 
 .سبيل املثال املسؤولية عن حتسني القيمة املضافة حلاملي األسهم

ألشــكال عــدة مــن الرصــد واملــساءلة علــى صــناعة األدويــة ختــضع شــركات و )ك( 
الصعيدين الداخلي واخلارجي؛ إال أن هذه اآلليات ال تقوم دائما برصد الـشركات ومـساءلتها         

 .زيز إمكانية احلصول على األدويةبشأن تع يتعلق مبسؤولياهتا يف جمال حقوق اإلنسان فيما
بسبل عـدة يف إعمـال احلـق يف التمتـع بـأعلى             صناعة األدوية   تساهم شركات    )ل( 
مثــل إمــداد األفــراد واجملتمعــات باملعلومــات اهلامــة عــن املــسائل بلوغــه، ممكــن صــحي مــستوى 

 أن تعزيـز إمكانيـة احلـصول علـى األدويـة حيتـل مركـز الـصدارة يف                   إال. املتعلقة بالصحة العامـة   
وهلذا السبب، تركز هذه املبادئ التوجيهيـة املترابطـة         . صناعة األدوية املهمة اجملتمعية لشركات    

فيمـا يتعلـق    يف جمـال حقـوق اإلنـسان        صـناعة األدويـة     غري الشاملة على مسؤوليات شـركات       و
 .إمكانية احلصول على األدويةب

يف جمـال حقـوق اإلنـسان علـى         صناعة األدوية   ال تقتصر مسؤوليات شركات      )م( 
ال ذلـك اجملـ  فهـي تتحمـل مـسؤوليات يف        . بلوغـه ممكـن   صـحي   احلق يف التمتع بأعلى مـستوى       

تلـك املـسؤوليات يف     إال أن   . تتعلق على سبيل املثال حبريـة تكـوين اجلمعيـات وظـروف العمـل             
 . املبادئ التوجيهيةحقوق اإلنسان ال تتناوهلا هذهجمال 

بينمــا تتنــاول معظــم املبــادئ التوجيهيــة مــسائل وثيقــة الــصلة جبميــع شــركات  )ن( 
الـشركات  الـيت تنـتج أدويـة عامـة، و        الـشركات   مبا فيهـا الـشركات املبتكـرة، و       صناعة األدوية،   

ذات العاملة يف ميدان التكنولوجيا األحيائية، فإن بعـضا مـن املبـادئ التوجيهيـة يتنـاول مـسائل                   
 .أمهية خاصة لبعض الشركات داخل قطاع املستحضرات الصيدالنية

 .وفروعهاصناعة األدوية تسري هذه املبادئ التوجيهية على شركات  )س( 
تستند هذه املبادئ التوجيهية إىل مبادئ حقوق اإلنسان املكرسـة يف اإلعـالن              )ع( 

.  والــشفافية، والرصــد، واملــساءلةالعــاملي حلقــوق اإلنــسان، مبــا فيهــا عــدم التمييــز، واملــساواة،  
ميكـن بلوغـه هـو      صـحي   التمتع بأعلى مستوى    ”ويؤكد دستور منظمة الصحة العاملية على أن        
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وهــذا احلــق األساســي مـن حقــوق اإلنــسان مــدون يف  . “أحـد احلقــوق األساســية لكــل إنـسان  
ان، مبـا فيهـا     قـوق اإلنـس   املعنيـة حب   فـضال عـن املعاهـدات الدوليـة          ،العديد مـن الدسـاتري الوطنيـة      

وبنـاء  . اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            
على ذلك، تستقي هذه املبادئ التوجيهية معلوماهتا من بعض خصائص احلق يف التمتـع بـأعلى                

ة ومأمونـ أن تكـون األدويـة عاليـة اجلـودة     القاضـي بـ  شرط الـ صحي ميكن بلوغـه، مثـل   مستوى  
معــايري أخــرى ذات قبــول واســع النطــاق، مثــل إىل أيــضا املبــادئ التوجيهيــة وتــستند . وناجعــة

 . اليت اعتمدهتا منظمة الصحة العاملية،الصكوك املتعلقة باألدوية
ــشمل     )ف(  ــة، تـ ــادئ التوجيهيـ ــذه املبـ ــراض هـ ــة ألغـ ــشطة  األدويـ ــر النـ يف العناصـ

ــصية، وال  ا ــصيدالنية، واألدوات التشخي ــصيدالنية   ملستحــضرات ال لقاحــات، واملستحــضرات ال
 .األحيائية، وغري ذلك من التكنولوجيات ذات الصلة يف ميدان الرعاية الصحية

لـة بأهنـا األمـراض الـيت        ألغراض هذه املبادئ التوجيهية، ُتَعرَّف األمراض املهمَ       )ص( 
ويطلـق  .  الدخل البلدان املنخفضة املناطق الريفية ب  تصيب الفقراء بالدرجة األوىل، وال سيما يف        

 علـى سـبيل     ،، وهـي تـشمل     أو األمـراض املرتبطـة بـالفقر       عليها أحيانـا أمـراض املنـاطق املداريـة        
، ومــرض شــاغاس، واجلــذام، )العمــى النــهري(املثــال، داء الليــشمانيات، وداء كالبيــة الــذنب  

وعلـى  . ، والـضنك  )مـرض النـوم   (وداء البلهارسيا، واخليطيات اللمفاوية، وداء النـوم األفريقـي          
اإليـدز، والـسل، واملالريـا جتـذب االنتبـاه واملـوارد            /الرغم من أن فريوس نقـص املناعـة البـشرية         

 .، ميكن أيضا اعتبارها من األمراض املهَملة يف السنوات األخريةبشكل متزايد
ــضة         )ق(  ــدان املنخف ــدويل للبل ــك ال ــف البن ــة تعري ــادئ التوجيهي ــذه املب ــد ه وتعتم

 . واملرتفعة الدخلالدخل، واملتوسطة الدخل،
 مسائل عامة  

أن تعتمد الشركة بيانا بشأن السياسة العامة حلقوق اإلنـسان، يقـر صـراحة              ينبغي   - ١
بلوغــه، ممكــن صــحي بأمهيــة حقــوق اإلنــسان عمومــا، وبــاحلق يف التمتــع بــأعلى مــستوى   

بــشكل خــاص، وذلــك بالنــسبة الســتراتيجيات الــشركة وسياســاهتا وبراجمهــا ومــشاريعها    
 .طتهاوأنش
احلـق يف التمتـع بـأعلى مـستوى         مبا فيهـا    أن تدمج الشركة حقوق اإلنسان،      ينبغي   - ٢

 . استراتيجياهتا وسياساهتا وبراجمها ومشاريعها وأنشطتهابلوغه، يفممكن صحي 
للدولـة الـيت تعمـل فيهـا، وكـذلك        الـوطين   أن متتثل الـشركة دائمـا للقـانون         ينبغي   - ٣

 .رهاألي تشريع ذي صلة يف دولة مق
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ــى       ينبغــي  - ٤ ــا عل ــة م ــشجع دول ــا ي ــشجع أو رمب ــشركة عــن أي ســلوك ي ــع ال أن متتن
قـوق اإلنـسان،   حل ة والدوليـ ة الوطنيـ نيانوقـ الالتصرف بطريقة ختالف التزاماهتا املنبثقة عـن       

 .بلوغهممكن صحي يف ذلك احلق يف التمتع بأعلى مستوى  مبا
 

ــشرح ــو   : ال ــة حق ــصريح بأمهي ــرار الرمســي ال ــساعد اإلق ــأعلى   ي ــع ب ــاحلق يف التمت ــسان وب ق اإلن
لـسياسات الـشركة وأنـشطتها املتعلقـة     مـتني  أسـاس  بلوغـه، علـى وضـع       ممكـن   صـحي   مستوى  

فالتحـدي  : إال أن هذا اإلقرار ليس كافيـا      ). ١املبدأ التوجيهي   (بإمكانية احلصول على األدوية     
لتوجيهيــة إىل الــسبل الــيت شري العديــد مــن املبــادئ ايــو). ٢املبــدأ التــوجيهي (يتمثــل يف التنفيــذ 

وهنـاك  .  يف أنـشطة الـشركة     ااحلق يف الـصحة ودجمهـ     االعتبـارات املتعلقـة بـ     إعمـال   عربها  ميكن  
اليت تـضمن جوانـب احلـق يف        ) مبا فيها اإلقليمية  (العديد من األحكام القانونية الوطنية والدولية       

االحتـرام الـدائم مـن      تلقى  ن  أديهي وجوب   بومن ال . بلوغهممكن  صحي  التمتع بأعلى مستوى    
املبـدآن  (رشـيدة للـشركات   لوفقـا للمبـادئ األوليـة للحوكمـة ا       صـناعة األدويـة،     كل شـركات    

 ).٤  و٣التوجيهيان 
 

 روموناألفراد واجلماعات والسكان احمل  
ــشاريعه       - ٥ ــا وم ــاهتا وبراجمه ــذ اســتراتيجياهتا وسياس ــد صــياغة وتنفي ــشركة عن ــي لل  اينبغ

 أن تـــويل اهتمامـــا خاصـــا الحتياجـــات األفـــراد ،األدويـــةل علـــى باحلـــصووأنـــشطتها املتعلقـــة 
اهتمامــا أيــضا و أن تــويل . مثــل األطفــال واملــسنني والفقــراءاحملــرومني، واجلماعــات والــسكان 

 . لمسائل املتعلقة بنوع اجلنسول ،فقرا يف مجيع األسواقألشد الناس خاصا 
 مبـا يف  ،حقـوق اإلنـسان الدوليـة   يف ساسـية  األاجلوانـب  تعّد املساواة وعدم التمييز مـن      : التعليق

ذي مبفهوم اإلنـصاف    مرتبطان  ميكن بلوغه ومها    صحي  ذلك حق احلصول على أعلى مستوى       
فللمـساواة وعـدم التمييـز واإلنـصاف ُبعـد مـن أبعـاد العدالـة                . يف جمال الصحة  األمهية القصوى   

كـن بلوغـه ينطـوي      مـستوى صـحي مي    احلـصول علـى أعلـى       يف  حلـق   هنا فإن ا  ومن  . االجتماعية
 فــيهم نمبــاحملــرومني ألفــراد واجلماعــات والــسكان بــصفة خاصــة علــى ضــرورة التركيــز علــى ا

 يتطلــب احلــق يف احلــصول علــى الرعايــة  ، مثــل اإلنــصافهومثلــ. األطفــال واملــسنون والفقــراء
وينبغـي تفـسري    . للمـسائل اجلنـسانية   اهتمـام خـاص     شأنه شأن اإلنصاف، إيـالء       ،الصحية أيضا 

كتــسب الــذي ي ٥تــوجيهي رقــم  املبــادئ التوجيهيــة األخــرى وتطبيقهــا يف ضــوء املبــدأ المجيــع
 . أساسيةأمهية 
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 الشفافية  
وفيمــا يتعلــق باحلــصول علــى األدويــة، ينبغــي أن تتمتــع الــشركة بالــشفافية بقــدر    - ٦

ومثة رأي يؤيد الكـشف عـن املعلومـات، الـيت حتـتفظ هبـا الـشركة، والـيت تتعلـق                     . اإلمكان
وإن كان هذا الرأي ميكن دحضه لبعض االعتبارات مثـل احتـرام            . حلصول على األدوية  با

 .سرية البيانات الصحية لألشخاص، اليت يتم مجعها خالل االختبارات املعملية
ينبغي أن تتفق الشركة مع شركات صناعة األدوية األخرى، علـى منـاذج موحـدة                - ٧

هتا املتعلقة بـسبل احلـصول علـى األدويـة،          للكشف املنهجي عن معلومات الشركات وبيانا     
األمــر الــذي ُيــسّهل تقيــيم أداء كــل شــركة مقابــل الــشركات األخــرى، فــضال عــن أداء     

 .الشركة نفسها مع مرور الوقت
وينبغي أن تنشئ الشركة، سواء وحدها أو باالشـتراك مـع آخـرين، هيئـة مـستقلة        - ٨

ف عـن معلومـات تتعلـق باحلـصول         للبت يف اخلالفات اليت ُيمكـن أن تنـشب بـشأن الكـش            
وميكن أن تكون هذه اهليئة هي آلية الرصد واملساءلة املُـشار إليهـا             . عدمه على األدوية أو  

 .١٤يف املبدأ التوجيهي رقم 
حــق  هــاالــشفافية مبــدأ رئيــسي آخــر مــن مبــادئ حقــوق اإلنــسان الدوليــة، مبــا في  إن  :التعليــق

مارســات املسياسات وال يتــسىن فهــم الــو.  صــحي ميكــن بلوغــهاحلــصول علــى أعلــى مــستوى
احلصول على األدوية علـى حنـو سـليم وتقييمهـا علـى حنـو هـادف دون الكـشف عـن                      املتعلقة ب 
يف دحـضه  وإن كـان ميكـن   عن املعلومـات  يؤيد الكشف   رأي  ومثة  . ساسيةاألعلومات  بعض امل 

شفافية ال يتطلـب    رة الـسليمة أن مبـدأ الـ       قـ وتؤكد الف ) ٦ رقم   املبدأ التوجيهي (حاالت حمدودة   
ــاس   ــضا إتاحــة املعلومــات يف شــكل ميكــن    ،فقــط إتاحــة املعلومــات لعامــة الن ــه يتطلــب أي  لكن

وينبغــي إنــشاء هيئــة ). ٧املبــدأ التــوجيهي رقــم (الوصــول إليــه والتعامــل معــه واالســتفادة منــه  
خالفـات ميكـن أن تنـُشب بـشأن الكـشف عـن       أي يف بـت   مستقلة وموثوق هبـا وغـري رمسيـة لل        

وجيـب أن تـوفر     ). ٨املبدأ التوجيهي رقم    ( عدمه   أوة معينة تتعلق باحلصول على األدوية       معلوم
ومــع أن . الكــشف عــن املعلومــات أيــضا بــشأن األســباب املنطقيــة لعــدم  هــذه اهليئــة اإلرشــاد  

طبــق بــصفة عامــة علــى مــسألة احلــصول علــى األدويــة فــإن املبــادئ  ن ت٨-٦املبــادئ التوجيهيــة 
يف سياقات معينة مثل التأثري علـى الـسياسات         وهري  طبق مبدأ الشفافية اجل   التوجيهية األخرى تُ  

 ).١٩-١٧املبادئ التوجيهية (أييد كسب التممارسات  وةالعامة والدعو
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 اإلدارة والرصد واملساءلة  
ينبغي أن ُتشّجع الشركة وُتسهل إسـهام العديـد مـن أصـحاب املـصاحل يف صـياغة                   - ٩

ووفقـا  . ها وغريها من األنشطة املتعلقة باحلصول علـى األدويـة         سياساهتا وبراجمها ومشاريع  
 جيب أن يشمل هذا اإلسـهام مـشاركة نـشطة ومـستنرية مـن قبـل               ٥للمبدأ التوجيهي رقم    

 .األفراد واجلماعات والسكان احملرومني
وينبغي أن تكون للشركة سياسة ميكن لعامة الناس االطالع عليها بشأن احلصول             - ١٠

ــة،  ــى األدوي ــالغ     عل ــة وإجــراءات اإلب ــة واخلاصــة واألطــر الزمني ــضمن األهــداف العام  تت
 .والتسلل اإلداري للمساءلة

وينبغي أن يكون للشركة نظام إداري لتحديد املـسؤولية واملـساءلة املباشـرة علـى                - ١١
  .مستوى جملس اإلدارة فيما يتعلق بسياستها املتصلة باحلصول على األدوية

دى الشركة نظم واضحة لإلدارة تـشمل أهـدافا كميـة، لتنفيـذ             وينبغي أن يكون ل    - ١٢
  .ورصد سياستها املتعلقة باحلصول على األدوية

وينبغي أن تنشر الشركة تقريرا سـنويا شـامال، يتـضمن معلومـات كميـة وكيفيـة،                  - ١٣
ُتمكّــن مــن تقيــيم سياســات الــشركة وبراجمهــا ومــشاريعها وغريهــا مــن األنــشطة املتعلقــة     

 . لى األدويةباحلصول ع
ــة، هنــاك دور حيــوي جيــب أن تقــوم بــه آليــات      - ١٤ ويف ســياق احلــصول علــى األدوي

. الرصد الداخلي واملساءلة، لكن هذه اآلليات جيب أن تكملها آلية مستقلة عـن الـشركة              
وإىل أن ُينشئ آخـرون هـذه اآلليـة، ينبغـي أن تنـشئ الـشركة آليـة فعالـة وشـفافة ومتاحـة                   

 :سائلة تضطلع مبا يليومستقلة للرصد وامل
ــا  )أ(  ــتراتيجيات الــــشركة وسياســ هتا وبراجمهــــا ومــــشاريعها تقيــــيم أثــــر اســ
األفــراد واجلماعــات احلــصول علــى األدويــة ال ســيما بالنــسبة إىل  علــى مــسألة  وأنــشطتها
 ؛احملرومني والسكان
 .املبادئ التوجيهيةهذه رصد الشركة ومساءلتها بشأن  )ب( 
ق اإلنسان مبا يف ذلك احلق يف احلصول على أعلى مـستوى صـحي              تتطلب مجيع حقو  : التعليق

ــة وشــفافة ومتاحــة    ــات فعال ــه، آلي ــساءلة  ميكــن بلوغ ــذه   . للرصــد وامل ــة أشــكال متنوعــة هل ومث
، ومع أن بعض اآلليات تكـون داخليـة       .  من عدة أشكال   اًاآلليات؛ ويكون املطلوب عادة مزجي    

املبـادئ التوجيهيـة    وتتنـاول   . ني مطلـوب  خارجيـة ومـستقلة؛ وكـال النـوع       تكون آليات أخـرى     
أمــا .  مــسألة الرصــد واملــساءلة الــداخليني للــشركة فيمــا يتعلــق باحلــصول علــى األدويــة١٣-٩
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شأن لرصـد واملـساءلة املـستقلة بـ       لآلية اخلارجيـة    وجود  مسألة  تناول   في ١٤رقم  املبدأ التوجيهي   
 .احلصول على األدوية

 
 الفساد  

ــشرك نبغــي ي - ١٥ ــع ال ــل     أن تتب ــساد ومتتث ــة الف ــة حملارب ــة وُمعلن ــدابري فعال ة سياســات وت
  .للقوانني الوطنية ذات الصلة اليت تنفذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

التــدابري املعقولــة للتــصدي مجيــع وينبغــي أن تتخــذ الــشركة، بالتعــاون مــع الــدول  - ١٦
  .لعمليات التزوير

ام التمتع حبـق احلـصول علـى أعلـى مـستوى صـحي ميكـن                ُيعد الفساد عقبة ضخمة أم    : التعليق
 علـى   ،ويتـأثر األشـخاص الـذين يعـانون مـن الفقـر           .  مبا يف ذلك احلـصول علـى األدويـة         ،بلوغه

يف القطـاع  علـى دفـع تكـاليف البـدائل     قـدرة  أقـل   م   أكثر من غريهم بالفـساد ألهنـ       ،سبيل املثال 
. العـام يف القطـاع    اخلـدمات الـصحية      تـدهور إىل  فيهـا   يـؤدي الفـساد     يف األوضاع الـيت     اخلاص  

ق احلـصول علـى أعلـى مـستوى صـحي ميكـن بلوغـه، مثـل                 وهناك خـصائص عديـدة تتعلـق حبـ        
 .هلفـساد أن ينـتعش أو يـستمر فيـ         يـستطيع ا  يف إجياد منـاخ     تسهم  الشفافية، والرصد واملساءلة،    

سياسـة ملكافحـة   ه  يف الوقت نفـس   احلق يف الرعاية الصحية هي      املتعلقة ب سياسة  ال فإن   ،باختصار
بـني  احلصول على األدوية مسؤولية مشتركة      سبل   فإن حتسني    ،وكما أكدت الديباجة  . الفساد

 مثـاال حمـددا علـى هـذه         ١٦رقـم   املبـدأ التـوجيهي     يـشكل    . عديـدة  أطراف فاعلة وطنية ودولية   
 .)١١(التزويراملسؤولية املشتركة فيما يتعلق مبكافحة 

 كسب التأييدممارسات والدعوة والسياسات العامة على تأثري ال  
ــع املواقــف اجل  تكــشف نبغــي أن ي - ١٧ ــشركة عــن مجي ــدعوة   راال ــيت هتــدف إىل ال ــة ال ي

وكسب التأييد، ومـا يتـصل هبـا مـن أنـشطة، علـى األصـعدة اإلقليمـي والـوطين والـدويل،                      
 .واليت تؤثر أو ميكن أن تؤثر على احلصول على األدوية

أو غـري ذلـك مـن أشـكال       أي دعـم مـادي      يا عـن    وينبغي أن تكشف الشركة سـنو      - ١٨
ــرأي الرئيــسيني الــيت تقــدم  الــدعم  ــسياسية   وأ ضــى املراتابطــر أو ،لقــادة ال األحــزاب ال

غريها والـيت    وأمراكز البحوث    وأاألكادميية  دارات  اإل وأنقابات العمال    وأاملرشحني   وأ
رسـات الوطنيـة واإلقليميـة     تسعى من خالهلا للتأثري على السياسات العامة والقـوانني واملما         

__________ 
) األدويـة (أوردت منظمة الصحة العاملية تعريفا للعقاقري املزيفة يف فرع األسئلة اليت تطرح كثريا عـن العقـاقري               )١١( 

 .٢٠٠٨املزيفة، لعام 
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املقدمـة واجلهـات املـستفيدة منـها        وجيب أن متتد عملية الكـشف لتـشمل املبـالغ           . والدولية
 . اليت ُيقدم الدعم من خالهلاقنوات وال
 املستفيدين، عنـد تقـدمي أي دعـم مـايل أو غـريه مـن                منوينبغي أن تطلب الشركة      - ١٩

 . الوقت املناسبهذا الدعم يفلنا عن أشكال الدعم، الكشف ع
العديـد مـن مؤسـسات األعمـال، مـوارد ضـخمة           ناعة األدويـة ك   ختـصص شـركات صـ     : التعليق

ومـع أن بعـض هـذه األنـشطة ميكـن أن            . للدعوة وكسب التأييد وما يتعلـق بـذلك مـن أنـشطة           
مـن أجـل     الـسعي، مـثال،  احلصول على األدويـة، عـن طريـق       إمكانيات  ؤثر بشكل إجيايب على     ي

بعــض األنــشطة األخــرى ن وكــي،  األدويــةالــضرائب املفروضــة علــىيف يض ختفــاحلــصول علــى 
بصفة عامـة علـى األمهيـة املركزيـة للـشفافية فيمـا يتعلـق               تؤكد  املبادئ التوجيهية،   ف. سليبتأثري  
 املبــــادئ التوجيهيــــةوتطبــــق ). ٨-٦املبــــادئ التوجيهيــــة (احلــــصول علــــى األدويــــة سبل بــــ
الـدعوة  أنـشطة   ياق التأثري على الـسياسات العامـة و        مبدأ الشفافية بصفة عامة على س      ١٩-١٧
 .التحديدكسب التأييد بممارسات و
 

 اجلودة  
لــشركة أن تــصنع األدويــة الــيت تلتــزم باملبــادئ التوجيهيــة احلاليــة ملنظمــة    نبغــي لي - ٢٠

غريها من الشروط التنظيمية الدولية بالصحة العاملية واملتعلقة مبمارسات التصنيع اجليدة، و
  .اسبة املتعلقة باجلودة والسالمة والفعاليةاملن

 الـشرط األساسـي املتعلـق بـاحلق يف الرعايـة الـصحية              ٢٠يتضمن املبدأ التوجيهي رقـم      : التعليق
 .والقائل بأن مجيع األدوية جيب أن تكون عالية اجلودة ومأمونة وفعالة

 
 االختبارات املعملية  

املعـايري األخالقيـة    الـيت جتريهـا الـشركة أعلـى         أن تراعي االختبارات املعملية     ينبغي   - ٢١
ــة حب ــتراطات املوافقــة        واملتعلق ــز، واملــساواة واش ــك عــدم التميي ــسان، مبــا يف ذل قــوق اإلن
وهــذه أمــور حيويــة علــى وجــه اخلــصوص يف الــدول ذات األطــر التنظيميــة        . املــستنرية
  .الضعيفة

ألخالقية للبحث العلمـي    بشأن املبادئ ا  هلنسكي  وجيب أن متتثل الشركة إلعالن       - ٢٢
املتعلقــة  فــضال عــن املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة الــصحة العامليــة  ،الــذي ُيجــرى علــى البــشر
 .باملمارسات املعملية السليمة
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ويؤكــد . احلــصول علــى أعلــى مــستوى صــحي األخالقيــات الطبيــة  يف ق احلــيــشمل : التعليــق
يف إطــار احلــق يف ة لألدويــة املــصنعمــسؤولية الــشركات علــى  ٢٢ و ٢١املبــدآن التوجيهيــان 

ــى   ــصحية  احلــصول عل ــة ال ــالرعاي ــاة ن ع ــات    مراع ــة باألخالقي ــسية املتعلق ــة الرئي ــايري الدولي املع
 علــى أمهيــة آليــات الرصــد واملــساءلة  ١٤-٩وتؤكــد املبــادئ التوجيهيــة  . والتجــارب املعمليــة

صنعة لألدويــة الــشركات املــرصــد هــذه اآلليــات تــوىل الفعالــة والــشفافة واملتاحــة؛ وجيــب أن ت
 .املعمليةتجارب عن سياساهتا وممارساهتا بشأن الومسائلتها 

 
 األمراض املهملة  

ــزم ينبغــي  - ٢٣ ــشركات أن تلت ــا ال ــة   علن ــة املتعلق ــشطة البحــث والتنمي باملــشاركة يف أن
داخليـة بـشأن األمـراض      طـوير   أنـشطة حبـث وت    بأيـضا   قـوم   أن ت نبغـي   وي. باألمراض املهملة 
. املتعلقـة بـاألمراض املهملـة أو كليهمـا        طوير اخلارجية    أنشطة البحث والت   املهملة أو تدعم  

أن تكــشف عــن مــدى مــسامهتها واســتثماراهتا يف أنــشطة البحــث نبغــي وعلــى أي حــال، ي
 .والتنمية املتعلقة باألمراض املهملة

 الــصحة العامليــة منظمــةالــشركة مــشاورات واســعة النطــاق مــع أن جتــري وينبغــي  - ٢٤
ــامج  ــة  اوبرن  وغريهــا مــن املنظمــات ذات  )١٢(لبحــث والتــدريب يف جمــال األمــراض املداري

 هبدف تعزيز مـسامهتها يف أنـشطة البحـث          ،اجملتمع املدين الرئيسية  فئات  الصلة مبا يف ذلك     
  .املتعلقة باألمراض املهملةطوير والت
ريها الـيت   وغالرئيسية  ينبغي أن تساهم الشركة على حنو بناء يف املبادرات الدولية            - ٢٥

املتعلقـة  طـوير  تبحث عن هنج جديدة ومستدامة وفعالة لتسريع وتعزيز أنشطة البحـث والت  
 .باألمراض املهملة

علـى االسـتثمار    املصنعة لألدويـة     للشركات   اًحافزبتقدميه  يسهم نظام امللكية الفكرية،     : التعليق
تنقـذ حيـاة     كـن أن  ا يف اكتـشاف أدويـة جديـدة مي        ، إسـهاما ضـخم    تطـوير يف أنشطة البحث وال   

 ولن يكون هـذا احلـافز كافيـا يف حالـة عـدم وجـود سـوق تتـوفر هلـا                      معاناهتمفف  الكثريين وخت 
وهلـذا الـسبب فـإن      . أسباب البقاء اقتصاديا، ولـن يتيـسر هلـذا النظـام أن يـشجع علـى االبتكـار                 
الــذي يواجــه احلــق يف  املطلــوب هــو اعتمــاد هنــج خمتلــف مــن أجــل مواجهــة التحــدي الكــبري    

ــة الــصحيةحلــصول علــى ا ــالفقر  ،الرعاي ــة أو املرتبطــة ب وتــصيب .  واملتمثــل يف األمــراض املهمل
البلــدان شــد الــسكان فقــرا يف أشــد  الــيت ورد تعريفهــا يف الديباجــة أساســا أ،األمــراض املهملــة

__________ 
، منظمـة الـصحة     ، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، البنـك الـدويل            )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة      )١٢( 

 .العاملية وبرنامج البحث والتدريب يف جمال األمراض املدارية
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بعــد االحتياجــات الــصحية لــب مل تطــوير وتــشري الــسجالت إىل أن أنــشطة البحــث والت. فقــرا
ومل تـول أنـشطة البحـث       . ولوية للبلدان املنخفـضة الـدخل واملتوسـطة الـدخل         ذات األ الرئيسية  
 هنـاك دالئـل علـى أن     ،ومـع ذلـك   . اهتماما كافيا لألمـراض املهملـة     حنو أخص،    على   ،والتنمية

. )١٣(املنحـى هـذا  اجتـاه  كـي تعكـس   فعليـة  بدأت تتخذ تـدابري  صنعة لألدوية بعض الشركات امل  
أعلى مستوى صحي ميكن بلوغـه أن تكـون األدويـة احلاليـة             وال يتطلب احلق يف احلصول على       

فحسب، بل وأن يتم أيضا يف أسرع وقت ممكن اكتـشاف أدويـة جديـدة هنـاك حاجـة                   متاحة  
شديدة إليها، وتتطلب األمراض املهملة اهتماما خاصا ألهنا تصيب عادة األشـخاص احملـرومني              

 علـى مطلـب غـري منطقـي، بـأن          ٢٣ رقـم    ال ينطوي املبدأ التوجيهي   ). ٥املبدأ التوجيهي رقم    (
. تقــوم مجيــع الــشركات بأنــشطة داخليــة يف جمــال البحــث والتطــوير، تتعلــق بــاألمراض املهملــة 

املتعلقـة  طـوير   البحث والت بشكل ما يف أنشطة      على مجيع الشركات أن تسهم       فاألحرى هو أن  
ــة  ــاألمراض املهملـ ــة  . بـ ــادئ التوجيهيـ ــضمن املبـ ــتعني ٢٥-٢٣وتتـ ــرى يـ ــوات أخـ ــى  خطـ  علـ

 .لألمراض املرتبطة بالفقرالذي طال أمده الشركات اختاذها ملعاجلة اإلمهال 
 والتراخيص االختراع براءات  

 الـواردة  األحكـام  بالكامـل  تستخدم أن يف البلدان حقوقالشركة   حتترم أن ينبغي - ٢٦
 تـسمح  يتال ،)١٩٩٤( بالتجارة املتصلة الفكرية امللكية حقوق جبوانب املتعلق االتفاق يف

 التـراخيص  بإصـدار  املتعلقة األحكام ذلك يف مبا األدوية، إتاحة سبل تعزيز لغرض باملرونة
 مـن  الـضغوط  ممارسـة  بعـدم  علنـا  تتعهـد  أن للشركة وينبغي .املوازية والواردات اإلجبارية

 قبيـل  مـن  االتفـاق،  يف عليهـا  املنـصوص  تلـك  مـن  أشـد ب الفكريـة  امللكية مصاحل محاية أجل
  .التعهد هذا حتترم وأن اإلجبارية، التراخيص على إضافية دقيو فرض

 جبوانـب  املتعلق االتفاق بشأن الدوحة إعالن وروح نصالشركة   حتترم أن ينبغيو - ٢٧
 حبــق يــسلم الــذي ،)٢٠٠١( العامــة والــصحة بالتجــارة املتــصلة الفكريــة امللكيــة حقــوق
 .للجميع دويةاأل إتاحة سبل وتعزيز العامة الصحة محاية يف الدولة

 الـصحة  منظمـة  مقرر تنفيذ تود اليت الدول تلك جهود تعرقل أال للشركة وينبغي - ٢٨
 حقــوق جبوانــب املتعلــق االتفـاق  بــشأن الدوحــة إعــالن مـن  ٦ الفقــرة تنفيــذ بــشأن العامليـة 
 تـراخيص  إصـدار  طريـق  عـن  ،)٢٠٠٣( العامـة  والـصحة  بالتجارة املتصلة الفكرية امللكية
  .التصنيع قدرات إىل تفتقر اليت باملقرر، املشمولة البلدان لتلك يرللتصد إجبارية

__________ 
ــر د  )١٣(  ــون   . انظــر تقري ــوران وآخــرين بعن ــاري م  The New Landscape of Neglected Disease Drug”م

Development, The Wellcome Trust, 2005“. 



A/63/263
 

32 08-45645 
 

 الـيت  العامليـة  التجـارة  منظمـة  قواعـد  من معفاة منوا البلدان أقل بعض لكون ونظرا - ٢٩
الــشركة  متــارس أال ينبغــي ،٢٠١٦ عــام لغايــة وإنفاذهــا االختــراع بــراءات مــنح تفــرض
  .إنفاذها أو االختراع تبراءا مبنح البلدان هذه تقوم لكي الضغوط

 تـراخيص  ُتـصدر  أن األدويـة، بإتاحة    املتعلقة سياستها من كجزء للشركة، وينبغي - ٣٠
 الـدخل  ذات البلـدان  يف األدويـة  مجيع على احلصول فرص زيادة بغية حصرية غري طوعية

 غــري أو جتاريــة تكــون أن ميكــن الــيت التــراخيص، تــشمل أن وينبغــي .املتوســطو املــنخفض
 والفعاليـة  واألمـان  اجلـودة  مبعـايري  األدويـة  تفـي  بـأن  املطالبـة  مثـل مناسـبة    ضمانات ية،جتار
 تكون للتكنولوجيا نقل عمليات أية أيضا تشمل أن وينبغي .٢٠ التوجيهي املبدأ يف املبينة

 .التراخيص شروط عن اإلفصاح وينبغي .ضرورية

 العقـاقري  لتنظيم الوطنية تالسلطا استخدام أدىن، كحد لشركة،أن تقبل ا   وينبغي - ٣١
 أقـل  يف )الفحـوص  بيانات حصرية عنتتنازل   أن ينبغي الشركة أن أي( الفحوص لبيانات
  .الدخل متوسط بلد يف إجبارية رخصة إصدار عند وكذلك منوا، البلدان

 طلبــا الــشركة تقــدم أال ينبغــي املتوســط،و املــنخفض الــدخل ذات البلــدان يفو - ٣٢
 .موجودة أدوية يف شأن ذات غري بتعديالت تتعلق اختراع براءات على للحصول

 يف الفكريــة امللكيــة نظــام قــدمها الــيت الرئيــسية باملــسامهة الــسابقة التعليقــات تعتــرف:  التعليــق
 “مرونـة ” أوجـه  يتـضمن  النظـام  هـذا  كون احلامسة األمور ومن .للحياة منقذة أدوية اكتشاف
 وقـد  .املوجـودة  األدويـة  إتاحـة  سـبل  وتعزيـز  ايـة حلم املـصممة  الـسمات  مـن  ذلـك  وغري خمتلفة
 مفاوضـات  بعـد  بعنايـة،  املـصممة  هـذه  والسمات املرونة أوجه على جمتمعة العامل دول وافقت
 إتاحـة  سـبل  وتعـزز  حتمـي  الـسمات  مـن  وغريهـا  هـذه “ املرونـة  أوجـه ” لكـون  ونظـرا  .مطولة
 ميكـن  صـحي  مـستوى  بأعلى التمتع يف احلق عناصر من أساسي عنصر وهو املوجودة، األدوية
 يف التوجيهيـة  املبـادئ  وتتنـاول  .هبـا  اإلخـالل  أو منـها  االنتقـاص  أو تقييـدها  عدم ينبغي بلوغه،
، ينبغـــي وباختـــصار .الرئيـــسية والـــسمات“ املرونـــة أوجـــه” بعـــض ٢٩ إىل ٢٦ مـــن بنودهـــا

 مللكيـة ا نظـام  مسـات  مـن  وغريهـا “ املرونـة  أوجه” تقييدتسعى شركات صناعة األدوية إىل       أال
 اإلخـالل  أو منـها  االنتقـاص  أو املوجـودة  األدويـة  إتاحـة  سـبل  وتعزيـز  حلماية املصممة الفكرية

 التـوجيهي  املبـدأ ( األدويـة  إتاحـة  نطـاق  توسـيع  يف تؤديـه  حيـوي  دور الطوعية وللتراخيص .هبا
 تــصمم  أســهمها، حلــاملي  العائــدة القيمــة  زيــادة عــن  الــشركة مــسؤولية  مــع ومتــشيا ).٣٠

ــراخي ــة صالت ــة التجاري ــدخل إلدرار الطوعي ــصاحب ال ــراءة ل ــراع ب ــي .االخت ــشمل أن وينبغ  ت
 توسـيع و .وفعاليتـه  وسـالمته  املنـَتج  جبـودة  يتعلق فيما مثال مناسبة، ضمانات التراخيص شروط

 وحتتـرم  .احلـصرية  التـراخيص  مـن احتمـاال    أكثـر  األدويـة  إتاحـة  نطاقل احلصرية غري التراخيص
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 تنطـوي  البيانـات  حـصرية  لكـون  ونظـرا  .عليه وتعتمد الفكرية امللكية نظام الطوعية التراخيص
 هـذه  احلصرية صفة عن تتنازل أن للشركات فينبغي األدوية، على احلصول إعاقة احتمال على
 تتنـازل  أن للـشركة  ينبغـي  حـالتني  ٣١ التـوجيهي  املبـدأ  حيدد وبينما املناسبة؛ احلاالت مجيع يف

ــ البيانــات، حــصرية عــن فيهمــا  مناســبا التنــازل فيهــا يكــون أخــرى مناســبات هنــاك ستكونف
 أن وميكــن .األدويـة  علــى احملـرومني  والــسكان والفئـات  األفــراد حـصول  ســبل لتعزيـز  كوسـيلة 
 تتعلــق اختــراع بــراءة علــى للحــصول طلبــا الــشركة تقــدم عنــدما األدويــة علــى احلــصول ُيعــاق

 املـشكلة  هـذه  آثـار  مـن  للتخفيـف  ٣٢ التوجيهي املبدأ ُصمم وقد موجود؛ دواء يف بتحسينات
  .واملتوسط املنخفض الدخل ذات البلدان يف
 

 والتربعات واخلصومات التسعري  
 مجيـع  يف تنظـر  أن األدويـة،  إلتاحـة  سياسـتها  وتطبيـق  صـوغ  عنـد  للـشركة،  ينبغي - ٣٣

 مـن  ممكـن  عـدد  ألكـرب  الكلفـة  ميـسورة  أدويتـها  كـون أن ت  كفالـة  بغية هلا املتاحة الترتيبات
 إتاحـة  لكفالـة  خاصـا  اهتماماالشركة   تعري أن ينبغي ،٥ التوجيهي املبدأ مع ومتشيا .الناس
 مجيـع  يف النـاس  وأفقـر  الفاقـة  ذوو فـيهم  مبـن  احملرومني، والسكان والفئات لألفراد أدويتها
 مـن  األسعار تفاوت ،املثال سبيل على ،الصدد هبذا الترتيبات تشمل أن وينبغي .األسواق

 الطوعية والتراخيص الطوعية، التجارية والتراخيص البلدان، داخل يف وتفاوهتا آلخر، بلد
  .واخلاص العام القطاعني بني والشراكات التربع، وبرامج للربح، اهلادفة غري

 التنميـــة يف البلـــد بلغهـــا الـــيت املرحلـــة اعتبارهـــا يف الترتيبـــات تأخـــذ أن وينبغـــي - ٣٤
 البلــد يف الــسكان فئــات خمتلــف بــني الــشرائية وةالقــ يف التفــاوت عــن فــضال االقتــصادية،

 اخلاص القطاعني ألغراض خمتلف حنو على وُيغلف مثال الواحد الدواء ُيسعَّر وقد .الواحد
 .البلدنفس  داخل والعام

 تلــك فيهــا مبــا الــشركة، تــصنعها الــيت األدويــة مجيــع الترتيبــات تــشمل أن وينبغــي - ٣٥
  .السكري وداء القلب أمراض مثل املعدية، غري باألمراض اخلاصة

 بـصورة  تتـواءم  إدارهتـا  جملـس  لدى معتمدة سياسة الشركة لدى تكون أن وينبغي - ٣٦
 .بالعقاقري بالتربع يتعلق فيما العاملية الصحة ملنظمة احلالية التوجيهية املبادئ مع تامة

 نـوات وق لتقدمي احلسومات والتربعات،   خطتيها اتصافالشركة   تكفل أن وينبغي - ٣٧
 :التالية بالصفات ذلك يف تستخدمها اليت اإليصال

ــدر اإلمكــان  أ )أ(  ــسيطة ق ــى ،ن تكــون ب ــال ســبيل فعل ــشكل أن ينبغــي ،املث  ت
 املستفيد؛ الصحي النظام على ممكن إداري عبء أقل اخلطتان



A/63/263
 

34 08-45645 
 

ــدر اإلمكــان  أ )ب(  ــاملة ق ــى ،ن تكــون ش ــال ســبيل فعل ــي ،املث ــصر أال ينبغ  تقت
 .احملرومة والفئات األفراد الفعلية الناحية من تستبعد الإيص قنوات على اخلطتان

 :يلي عماالشركة  تفصح أن وينبغي - ٣٨

 ؛واحلسم لديها لتسعريا ترتيبات عن املعلومات من ممكن قدر أكرب )أ( 

 ؛)١٤(بالعقاقري لتربعاهتا املطلقتان والقيمة الكمية )ب( 

 ذلك؛ أمكن ما حيثما ،عام كل يف نياملعاجل املستفيدين املرضى عدد )ج( 

 .الشركات تربعات عن تنشأ ضريبية فوائد أيحجم  )د( 
 

 ،أسـهمها  حلـاملي  العائـدة  القيمـة  زيادة عن مسؤولية من هلا مبا الشركات تسلم بينما  :التعليق
 نطـاق  علـى  للجميـع  األدويـة  إتاحـة  عـن  اإلنـسان  حقـوق  جمـال  يف مـسؤولية  أيضا تتحمل فإهنا

 دور وللتـسعري  ).٥ التـوجيهي  املبـدأ ( احملرومـون  والـسكان  والفئـات  فراداأل ذلك يف مبا واسع،
 بعــض ففــي .األربــاح اخنفــاض بالــضرورة يعــين ال األســعار فاخنفــاض .الــصدد هــذا يف حاســم
ــان ــز هــدف يتطــابق األحي ــةاحلــصول علــى  ســبل تعزي ــة املــصاحل مــع األدوي  وهنالــك .التجاري
 املبـــدأين يف بعـــضها ورد املبيعـــات، وتزيـــد األســـعار ختفـــض أن شـــأهنا مـــن كـــثرية ترتيبـــات
 علـى  فيجـب  امليـزان  يف النـاس  مـن  املاليني وصحة أرواح لكون ونظرا .٣٤ و ٣٣ التوجيهيني
 .واجلـرأة  اخلالقـة  والـروح  باالسـتعجال  يتـسم  هنجـا  الترتيبـات  هـذه  حيـال  تنتهج أن الشركات

 عليهـا  أكـدت  الـيت  املـشتركة  يةاملـسؤول  علـى  آخـر  مثـال  اكنـ وه :العمل يف االنفراد ميكنها وال
ــات تقتــصر أال ينبغــي .الديباجــة ــسية املنتجــات علــى املبتكــرة الترتيب  علــى وال للــشركة، الرئي
 مــصمم تــربع لربنــامج وميكــن ).٣٥ التــوجيهي املبــدأ( املعديــة األمــراض مــن حمــدودة جمموعــة
 املبــدآن( دويــةاأل إتاحــة نطــاق يوســع أن الطويــل، املــدى علــى وإن مل يكــن مــستداما بعنايــة،

ــان ــد ).٣٧ و ٣٦ التوجيهيــ ــدت وقــ ــادئ أكــ ــة املبــ ــل التوجيهيــ ــاراتو ،بالفعــ ــة بعبــ  ،عامــ
 املبـدأ  ويطبـق  ؛)٨-٦ التوجيهيـة  املبـادئ ( األدويـة  بإتاحـة  يتعلـق  فيمـا  للـشفافية  احلامسة األمهية

 .اتواحلسومات والتربع للتسعري احملدد السياق على للشفافية العام املبدأ هذا ٣٨ التوجيهي
 

__________ 
املبادئ التوجيهية ملنظمة الـصحة العامليـة املتعلقـة          من   ١١ الوارد يف املبدأ التوجيهي      “القيمة”حسب تعريف    )١٤( 

 .بالتربع بالعقاقري
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 األخالقيان والتسويق الترويج  
 مجيــع علـى  األفـراد  حـصول  سـهولة  لكفالـة  فعالـة  تـدابري الـشركة   تتخـذ  أن ينبغـي  - ٣٩

 مـن  يتمكنـوا  حـىت  احملتملـة،  اجلانبيـة  وآثاره وفعاليته الدواء بسالمة الصلة ذات املعلومات
  .للدواء احملتمل االستخدام عن مستنري قرار اختاذ

 جملــس لــدى معتمــدتان وسياســة ســلوك مدونــة الــشركة لــدى تكــون أن وينبغــي - ٤٠
 بـالترويج  يتعلـق  فيمـا  العاملية الصحة ملنظمة احلالية املعايري مع تامة بصورة تتواءمان إدارهتا
 تقـارير  اإلدارة جملـس  يتلقـى  أن ينبغـي  والـسياسة  املدونـة  هـذه  سـياق  ويف .الطبية للعقاقري
  .التسويقو للترويج الشركة أنشطة عن منتظمة

 يف مبـا  والتـسويق،  للترويج وأنشطتها سياساهتا عن علناالشركة   تفصح أن وينبغي - ٤١
 .التكلفة ذلك

 
 يتعلـق  فيما للشفافية احلامسة األمهية ،عامة بعباراتو ،بالفعل التوجيهية املبادئ أكدت :التعليق
 العـام  املبـدأ  هـذا  ٤١-٣٩ التوجيهيـة  املبادئ وتطبق .)٨-٦ التوجيهية املبادئ( األدوية بإتاحة

 والتــسويق التــرويج عــن وتنــشأ .األخالقــيني والتــسويق للتــرويج احملــدد الــسياق علــى للــشفافية
 الـصحيني  األخـصائيني  لـدى  الدعايـة  مثـل  األدويـة،  إتاحـة مـسائل    مـن  النطـاق  واسـعة  جمموعة
 إىل اداواســتن .للمرضــى املوجهــة واملعلومــات العالمــات، ووضــع والتغليــف اجلمهــور، وعامــة

 إرشــادات الطبيــة للعقــاقري للتــرويج العامليــة الــصحة منظمــة معــايري تــوفر األخالقيــة االعتبــارات
 ).٤٠ التوجيهي املبدأ( اهلامة املسائل هذه بشأن رمسية

 
 والعام اخلاص القطاعني بني الشراكات  

 ستمرتـ  أن والعـام،  اخلـاص  القطـاعني  بني شراكة يف املشاركة عند للشركة، ينبغي - ٤٢
 .التوجيهية املبادئ هلذه االمتثال يف

 عن تفصح أن فينبغي والعام، اخلاص القطاعني بني شراكة إىل شركة انضمت وإذا - ٤٣
 .وأنشطتها الشراكة قرارات يف هلا تكون مصاحل أية

 القطــاعني بــني الــشراكات علــى متــساوٍ بــشكل التوجيهيــة املبــادئ هــذه وتنطبــق - ٤٤
  .وأنشطتها ومشاريعها وبراجمها وسياساهتا باستراتيجياهتا يتعلق ام كل يف والعام اخلاص

 مجيـع  تتخـذ  أن والعـام  اخلـاص  القطـاعني  بـني  شـراكة  إىل تنضم شركة ألية وينبغي - ٤٥
 .التوجيهية املبادئ هلذه تاما امتثاال الشراكة امتثال لكفالة املعقولة اخلطوات
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 سـبل  تعزيـز  يف هامـا  إسـهاما  تـسهم  أن والعـام  صاخلـا  القطاعني بني للشراكات ميكن :التعليق
 هـذه  يف املبينـة  لتـك  املنـاظرة  الـصحة  يف احلـق  العتبـارات  خاضعة وهي .األدوية على احلصول
ــة املبــادئ ــة اإلفــصاح ويتــسم .التوجيهي  وفقــا املــصاحل، يف تعــارض نــشوء حيتمــل حيثمــا بأمهي
  .بالشفافية املتعلقة اإلنسان حقوق ملتطلبات

 
 الصيدلية الشركات رابطات  

 كـل  يف صـناعة األدويـة    شركات رابطات مجيع على التوجيهية املبادئ هذه تنطبق - ٤٦
 املبـــادئ نطبـــقتو .وأنـــشطتها ومـــشاريعها وبراجمهـــا وسياســـاهتا باســـتراتيجياهتا يتعلـــق مـــا

 املبدأ( املايل والدعم ،)٢٦ و ١٧ التوجيهيان املبدآن( الضغوط مبمارسة ةاملتعلق التوجيهية
 .صناعة األدوية شركات رابطات مجيع على متساو بشكل مثال )١٨ التوجيهي

ــي - ٤٧ ــة وينبغ ــضو شــركة ألي ــة يف ع ــة   شــركات رابط ــع تتخــذ أنصــناعة األدوي  مجي
  .التوجيهية املبادئ هلذه تاما امتثاال الرابطة امتثال لكفالة املعقولة اخلطوات

 
 الـصحة  يف احلـق  العتبـارات  املهنيـة  رابطاهتـا  احتـرام  كفالـة  مـسؤولية  الـشركة  تتحمـل  :التعليق
 كوسـيلة  رابطـة  تـستخدم  أن مـا  لـشركة  ميكـن  ذلك وخبالف التوجيهية، املبادئ هذه يف املبينة

 .اإلنسان حقوق جمال يف مسؤولياهتا من للتنصل

 
 
 


