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عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان کرد: »این بحث 
امروز پیشرفت کرده است وامروز کمتر کشوری 
است که اسناد بین المللی مبتنی بر حق سالمت از 
جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق 
اجتماعی و فرهنگی و.. را امضا نکرده باشد. حتی 
اگر این اسناد را هم نپذیرفته باشند در قانون خود این 
اسناد را مورد توجه قرارداده. اما به دلیل برخی مسایل 
از جمله مسایل مادی توانایی مدیریت و پرداخت 
این حقوق در کشورهای مختلف متفاوت است.« 
حقوق  تدوین  در  جمهور  رئیس  دستیارویژه 
شهروندی تصریح کرد: »یکی از علل این مساله 
عدم توان یک سان مادی کشورهای مختلف است.«
وی با اشاره به جایگاه حق دسترسی به داروهای 
اساسی در چارچوب اسناد بین المللی گفت: »به 
طور کلی در اسناد بین المللی چیزی به نام حق 
دسترسی به حق داروهای اساسی صراحتا ذکر 
نشده است ولی چون دسترسی به دارو مستقیما 
مرتبط با حق حیات و حق بر سالمت است به 
شکل غیر مستقیم حق دسترسی به دارو یک حق 
بنیادین تلقی می شود. دارو چه برای پیشگری باشد 
و چه برای درمان بیماری ها باشد به صورت مقطعی 
و چه دارویی که جلوی فراگیر شدن یک بیماری 

را بگیرد برای حق بر سالمت ضروری است.«
امین زاده اظهارکرد: »اسناد بین المللی ماده 12 میثاق 
بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به 

حق همه مردم جهان بر پیشگری، درمان و کنترل 
بیماری های فراگیر تاکیدکرده است. سوال اینجا 
است که دارو بالخره توسط یک فرد اختراع شده 
است و کشور محل ثبتی هم وجود دارد. حال 
اگر این فرد مخترع یا کشور محل ثبت نخواهند 
بر اساس اسناد حق بر سالمت، این را در اختیار 
جامعه بشری قرار دهند چه باید کرد؟ چون بر 
اساس مالکیت فکری مخترع حق دارد که داروی 
خود را ثبت کند. آیا حق بر سالمت اقتضا می کند 
که شهروندی بدون هیچ تبعیض و محدودیتی به 
این دارویی که این فرد اختراع کرده و به عنوان 
پیگیری و درمان دسترسی داشته باشد؟  حق مالکیت 

فکری مخترع چه می شود؟ !«
وی گفت: »در اینجا توافقی با عنوان توافق نامه تریپس 
وجود دارد. بعد از اینکه فناوری های نوپدید در عالم 
گسترش یافت بسیاری از کشورهای کمتر توسعه 
یافته و به خصوص آفریقایی خواهان دسترسی به 
این فناوری ها شدند. از طرفی تعدادی از کشورهایی 
که به این اختراعات دسترسی داشتند به دنبال 
توافق نامه ای بودند که ازدارایی های فکری خود 

محفاظت کنند.«
وی اظهارکرد: »موافقت نامه تریپس یکی از سه رکن 
کلیدی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی 
از  این اهداف از جمله مراقبت  است که برای 
کپی رایت، عالئم تجاری، نشان های جغرافیایی 
طرح های صنعتی و... بوجود آمده است. ایران از 

سال 2001 عضو سازمان جهانی مالکیت فکری 
شده است. در سال 1959 به پیمان پاریس به عنوان 
مالکیت صنعتی پیوست. در 2003 ثبت عالئم 
مادرید و در سال 2005 به توافق نامه لیسبون در 
حوزه حفاظت از نام جغرافیایی محصولت پیوست 
ولی هنوز به موافقت نامه تریپس نپیوسته است. با 
این وجود دو قانون حمایت از مالکیت فکری و 
صنعتی در دولت تهیه شدکه به مجلس ارسال شد.«
وی گفت: »این موافقت نامه یک سری انعطاف هایی 
به خرج داده است که ملت ها بتوانند به دارو دسترسی 
پیدا کنند یعنی در صورت تعارض میان تعهدات 
حقوق بشری و تعهدات ناشی از نظام مالکیت فکری 

اولویت را به حق بشری و حق سالمتی بدهد.«
استاد دانشگاه تهران بیان کرد: »کشورهایی نگران 
بودند که این موافقتنامه باعث شود که به داروها 
و درمان های که برای بیماری های فراگیر بود به 
خاطر حق مالکیت فکری نتوانند دست پیدا کنند. لذا 
کشورهای آفریقایی در 4 نوامبر 2001 در کنفرانس 
وزاری کشورهای عضو تجارت جهانی پیشنهاد 
دادند که موافقت نامه تریپس و بهداشت جهانی 
مرتبط شوند که این مساله به اعالمیه دوحه موافقت 
نامه ای در این زمینه منتج شد. با این وجود نگرانی 
کشورهای افریقایی در این زمینه با ارتباطی که بین 
حقوق مالیکت فکری و دسترسی به دارو و بین 
حقوق مالکیت فکری و حق سالمت ایجاد شد رفع 
گردید. زیرا حق سالمت عنصر دارای اولویت است 

و بعد از آن حقوق مالکیت فکری قرار میگیرد.«
وی گفت: »بر اساس اعالمیه دوحه موافقت نامه 
تریپس به این حالت بود که به هیچ عنوان نباید 
بر اساس این موافقت نامه اقداماتی به بهداشت 
عمومی مردم لطمه وارد کند. حال این سوال مطرح 
است که در وضعیت شیوع یک بیماری خطرناکی 
مثل کرونا اگر واکسن پیشگیری از این بیماری 
و داوری آن اختراع شود کسی حق انحصاری 

دارو را دارد؟« 
به گزارش ایسنا، وی عنوان کرد: »در اعالمیه دوحه 
عنوان شده که بحران های بهداشت عمومی از جمله 
بیماری های ایدز، سل، مالریا و دیگر اپیدمی ها 
نمونه ای از وضعیت فوق العاده برخوردار هستند. 
سوال این است که تکلیف مخترع واکسن چه 
می شود؟ برای اینکه هم سوءاستفاده احتمالی از 
این اختراع نشود و مخترعین دلسرد نشوند، کشور 
صادر کننده دارو که متبوع است باید متناسب 
با ارزش اقتصادی دارو حق الزحمه ای به دارنده 
امتیاز دارو پرداخت کند و از هر کشوری هم که 
مبلغی دریافت می کند متناسب با آن حق الزحمه 
در  آن  وحبس  دارو  کردن  بلوکه  پس  بدهند. 
انتقال به کشورهایی که شهروندان نیازمند دارو 
هستند چه به صورت واکسن و درمان قطعی 
صورت نمی گیرد و در صورت حبس این دارو 
و افزایش تلفات انسانی می توانیم از آن به عنوان 

یک جرم یاد کنیم.«
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واکسیناسیون کودکان را فراموش نکنید

از  دیگری  در بخش  همچنین  بهداشت  وزارت  کل  معاون 
صحبت هایش با تاکید بر لزوم انجام به موقع واکسیناسیون کودکان، 
گفت: »در شرایطی که افراد در روستاهای دورافتاده واکسیناسیون 
را فراموش نمی کنند، یک سلبریتی فیلمی در فضای مجازی پخش 
می کند و می گوید واکسن نزنید. بهترین کمک این افراد به ما این 

است که توصیه های مارا بازگو کنند.« 
حریرچی با بیان اینکه موثرترین روش در نگهداری مبتالیان کرونا، 
مراقبت خوب از آنها است، ادامه داد: »در فروردین ماه میزان مرگ 
و میر به نسبت میزان بستری 14.2 درصد بود و در اردیبهشت به 
12.2 درصد، در خرداد 11.4 درصد و در تیرماه به 10.5 درصد 
رسیده است. یعنی روند کاهشی بوده و امیدواریم این رقم را کاهش 

دهیم. این نکته را تذکر می دهم که مردم تنها به اینکه پزشک و 
پرستار خوب داریم دل نبندند.« 

وی درباره برگزاری آزمون های سراسری، اظهار کرد: »دو ساعت 
برگزاری کنکور به اندازه حضور چندصد نفره در پاساژهای کامپیوتری 
یا اندازه چند عروسی 200 نفره نیست. در کنکور و امتحانات جامع، 
داوطلبین با فاصله هستند و تنها جایی که ما می ترسیم این است که 
هنگام ورود مشکلی پیش آید. باید نگاه مان را متعادل کنیم اکنون 

حتی پاساژها و بازارها باز هستند.«
حریرچی گفت: »از سوی دیگر برخی از این امتحانات ورودی 
هستند و با برگزار نشدن آنها نمی توانیم دانشگاه ها را ببندیم. مردم 
اطمینان داشته باشند امتحان ها با شرایط مناسبی برگزار خواهد 
شد و جزئیات آن با تایید نهایی وزیر بهداشت و وزیر علوم 

اعالم خواهد شد.«

حریرچی ادامه داد: »در ابتدای شیوع بیماری در کشورها دیده 
شد افراد پیر و در معرض خطر به ویروس مبتال می شوند. پس 
از بازگشایی ها که جوانان سر کار آمدند در خیلی از کشورها ابتال 
به کووید19 در جوانان بیشتر شده است. دو دسته از جوانان نیز 
شدیدا مبتال می شوند، اول کسانی که جوان هستند و بیماری زمینه ای 
دارند و دسته دوم هم کسانی هستند که به دلیل میزان بالی ورود 
ویروس در بدن شان دچار عالئم شدید می شوند و چون موارد 
مرگ و میر در جوانان هم وجود دارد، هیچ جوانی نباید مغرور 

شود هم به خاطر خودش و هم اطرافیانش.«
وی درباره تاب آوری کادر درمانی کشور با اشاره به فداکاری این 
افراد، افزود: »تعدادی از استادان برجسته خود را از دست داده ایم. به 
مردم عزیز با صراحت می گویم که کادر پزشکی در حال فرسودگی 

هستند، به اینها رحم کنید تا بتوانند برایتان کار کنند.«ایسنا


