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تستجيب أنظمة الرعاية الصحية يف جميع أنحاء العامل ألسوأ جائحة شهدها القرن مبستوى غري مسبوق من 

الرسعة والحاجة امللحة. 

فقد أبدى نظام الرعاية الصحية العاملي استجابة 
رسيعة وجامعية لجائحة كوفيد 19 عىل جميع 

األصعدة بدايًة من فرق األطباء والتمريض العاملة 
يف أروقة وحدات العناية املركزة وصوالً إىل الباحثني 
يف املختربات الذين يواصلون الليل بالنهار يف سبيل 

 تطوير اختبارات وعالجات ولقاحات جديدة. 
كام تعكف املؤسسات األكادميية، ورشكات 

املستحرضات الدوائية، وفرق األبحاث عرب الحدود 
الجغرافية والسياسية عىل اكتشاف أساليب مبتكرة 

لعالج املرىض الذين يواجهون فريوس كورونا املستجد. 

وتعكس االستجابة الدولية نظاًما يعمل عىل قدم 
وساق من أجل صالح املرىض. فاملرىض هم يف 

النهاية الفئة األساسية املستفيدة من الرشاكات بني 
الحكومات والقطاع الخاص والتي تثمر عن تحقيق 

استثامرات ودفع مسرية أعامل البحث والتطوير. 
تسعى هذه الرشاكات إىل توفري عالجات جديدة آمنة 

وفعالة للمرىض يف وقت قيايس. 

من أجل حامية هذا النظام، يجب أن ترسخ 
الحكومات السياسات التي تشجع االبتكار وتتيح 
للمرىض عىل مستوى العامل إمكانية الحصول عىل 

االختبارات والعالجات واللقاحات اآلمنة والفعالة يف 
الوقت املناسب.
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ما أبرز الحقائق التي تكشفها االستجابة 
لجائحة كوفيد 19 بشأن قدرة مجتمع 

األبحاث العاملي؟

هناك مقارنة شائعة تُجرى يف وقتنا الحايل بني جائحة فريوس 

كورونا وجائحة اإلنفلونزا اإلسبانية التي بدأت يف عام 1918. 

يرُبز الفرق يف رسعة استجابة املجتمع الطبي حجم استفادة 

املرىض والصحة العامة من التطورات التي حدثت عىل مدار 

القرن املايض.

يف ذروة تفيش وباء اإلنفلونزا اإلسبانية، أصاب الوباء قرابة 

500 مليون شخص حول العامل، وهو ما ميثل ثلث سكان العامل 

تقريبًا. كام أسفر الوباء يف نهاية األمر عن وفاة أكرث من 50 

مليون شخص.1 يف ذلك الوقت، مل تكن هناك لقاحات لإلنفلونزا 

اإلسبانية وال مضادات حيوية لعالج حاالت العدوى البكتريية 

الثانوية. وكان حجم الخيارات املتاحة أمام مقدمي الرعاية 

الصحية بخالف الحجر الصحي واملطهرات ضئيالً. وأصبح 

األسربين البسيط عالًجا أساسيًا لإلنفلونزا اإلسبانية، بيد أن 

املعرفة الطبية املحدودة بالعقار آنذاك أدت إىل وصفه يف غالبية 
الحاالت بجرعات اكتشف العلم اآلن أنها سامة.2

قارن هذا السيناريو بنظام الرعاية الصحية يف عام 2020. 

استناًدا إىل مسرية غري مسبوقة من أعامل البحث والتطوير 

واالستثامر يف املجال الطبي عىل مدار 100 عام، بدأ الباحثون 

أكرث من 876 تجربة رسيرية عىل مستوى العامل يف غضون ستة 

أشهر من اكتشاف أول حالة إصابة معروفة بكوفيد 319 وتم 

اإلعالن عن تحقيق نجاحات باهرة عىل صعيد االختبارات. 

ويدرس الباحثون الفعالية املحتملة للعقاقري الجديدة واملعتمدة 

من قبل يف عالج فريوس كورونا املستجد. وبخالف العالجات، 

تعكف العرشات من الرشكات ومرافق البحث األكادميية عىل 

تطوير لقاحات محتملة للمرض. 

ميثل هذا التقدم الذي يسري بخطى متسارعة شهادًة عىل القدرة 

املتميزة التي تحققت بفضل قرن من االستثامر. وتُقّدم قدرة 

الباحثني عىل االستفادة من التقدم العلمي من أجل تطوير عقاقري 

جديدة واختبارها أمالً واعًدا للمرىض أكرث من أي وقت مىض. 
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السياسات التي تدفع 
باتجاه التوصل إىل 

عالجات مبتكرة

أنظمة حامية امللكية 
الفكرية

تيسري اإلجراءات 
التنظيمية

ما السياسات التي تدفع باتجاه حصول املرىض 
عىل عالجات كوفيد 19؟

تتخذ بعض الحكومات خطوات من أجل دعم تطوير عقاقري 

جديدة وتوفريها استجابًة للجائحة. فقد قامت الواليات املتحدة، 

عىل سبيل املثال، بتيسري إجراءات الحصول عىل املوافقة 

التنظيمية الالزمة لعالجات كوفيد 19 املطلوبة بشكل عاجل 

واإلرساع بهذه اإلجراءات. كام قامت العديد من الحكومات 

بتدعيم سالسل اإلمداد من خالل إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة 

العقبات التي تواجه عمليات االسترياد والتصدير.

كذلك فإن ضامن وجود متويل مستمر من جانب الحكومات 

ألغراض األبحاث وحامية امللكية الفكرية سيؤدي إىل تشجيع 

االستثامر املستمر من جانب القطاع الخاص يف أدوية جديدة 

لعالج مرض كوفيد 19. 

التمويل املقّدم من 
الحكومات والقطاع 

الخاص

تقليل عقبات التجارة
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تؤدي حامية امللكية الفكرية للباحثني 

إىل دفع عجلة االستثامرات واألبحاث 

وهي العوامل التي تسهم يف اإلرساع 

باكتشاف العالجات وتقدميها للمرىض

ما العوامل التي تضمن توفر متويل كاٍف 
لألبحاث املتعلقة مبرض كوفيد 19؟

ما هو تأثري امللكية الفكرية عىل وترية اكتشاف 
عالجات ملرض كوفيد 19 والتي تسري بخطوات 

تسابق الزمن؟

يعتمد نظام أبحاث الرعاية الصحية النشط عىل التمويل املقّدم 
من القطاع الخاص والحكومات عىل حد سواء. ينطبق األمر نفسه 

عىل الوضع الراهن يف ظل جائحة كوفيد 19.

إذ يُسهم التمويل املقّدم من الحكومات والقطاع الخاص بأدوار 
مختلفة يف تطوير األدوية املطلوبة، بالرغم من األهمية البالغة 
لكل منهام. تقوم بضع حكومات بإجراء استثامرات محدودة يف 
األبحاث األولية التي يرتتب عليها تحديد األولويات وتوفري، يف 
األغلب، الدراسات األساسية التي يتبعها تقديم االستثامر من 
جانب القطاع الخاص. تستثمر رشكات تصنيع املستحرضات 

الدوائية قدًرا كبريًا من رأس املال يف أعامل البحث والتطوير. يف 
واقع األمر، يتحمل القطاع الخاص نحو 80% من التكلفة اإلجاملية 

لعملية تطوير العقاقري.4

تشجع الرشاكات املربمة بني الحكومات والقطاع الخاص تقديم 
االستثامرات املطلوبة لإلرساع بوترية تطوير العالجات وتقدميها 

للمرىض بأسعار معقولة. دون األساس الذي وضعته األبحاث 
املمولة من الحكومات وكذلك رأس املال اإلضايف املقدم من 
املستثمرين يف القطاع الخاص، رمبا كان اكتشاف العديد من 

العقاقري الجديدة أمرًا مستحيالً. 

أدت أنظمة حامية امللكية الفكرية إىل اإلرساع بوترية اكتشاف 

العديد من األدوية واللقاحات واألجهزة التي تسهم يف الحفاظ 

عىل صحة املرىض وحامية جودة حياتهم. تستمر أنظمة الحامية 

هذه يف العمل لصالح املرىض اليوم. يف واقع األمر، يؤدي احرتام 

امللكية الفكرية للباحثني إىل دفع عجلة االستثامرات وأعامل 

البحث والتطوير الرسيعة وهي العوامل التي تسهم يف الظرف 

الراهن يف اإلرساع باكتشاف العالج وتقدميه للمرىض.  

ميثل التعاون بني الحكومات والجامعات ورشكات القطاع الخاص 

العامل املحرّك وراء إيجاد عالجات محتملة ملرض كوفيد 19. 

كام أن حامية امللكية الفكرية التي متثل الركيزة األساسية لهذه 

التطورات يدعم التعاون املستمر. وتتيح حامية امللكية الفكرية 

أيًضا إمكانية تصنيع هذه األدوية وتوزيعها فور اعتامدها.
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هل ستؤدي السياسات الحكومية مثل سياسات حظر التصدير والرتخيص اإلجباري إىل تحسني 
إمكانية الحصول عىل عالجات مرض كوفيد 19؟

ال تزال األبحاث املعنية بالتوصل إىل أدوية محتملة ملرض كوفيد 

19 جاريًة، بيد أن بعض الحكومات تدرس بالفعل فرض سياسات 

مثل حظر التصدير أو اتفاقيات الرتخيص اإلجباري. بالرغم من 

النوايا الطيبة لواضعي السياسات، إال أن هذه السياسات قد 

تلحق الرضر باملرىض يف نهاية املطاف.

من خالل فرض سياسات حظر التصدير، يأمل واضعو السياسات 

يف تأمني مخزون العقاقري الخاص بالبالد يف الظروف التي يخيم 

عليها الغموض والشك. بيد أن سياسات الحظر قد تؤدي يف الواقع 

إىل حدوث نقص يف األدوية الخاصة بالتذاكر الطبية وتعوق 

إمكانية حصول املرىض عىل العالجات الرضورية. عندما تقرر دولة 

بعينها إيقاف تصدير دواء معني، فقد ترفض دولة أخرى تصدير 

املكونات الالزمة لتصنيع هذا الدواء رًدا عىل هذا القرار. تسفر 

سياسات الحظر عن سلسلة متوالية من اإلجراءات التي قد تقّوض 

إمكانية حصول املرىض عىل األدوية من خالل إعاقة خطوط إمداد 

املنتجات الجاهزة واملواد الخام عىل حد سواء. 

ميثل الرتخيص اإلجباري نوًعا آخر من التحدي. يف حالة تطبيق 

الرتخيص اإلجباري، متنح الحكومة ترصيًحا لرشكة واحدة بتصنيع 

نسخ من دواء ال يزال خاضًعا للحامية مبوجب امللكية الفكرية 

اململوكة لرشكة أخرى. من الناحية الفعلية، يعني ذلك االستيالء 

عىل امللكية الفكرية ملبتكر الدواء والسامح لآلخرين بنسخها. 

قد يتصور واضعو السياسات أن الرتخيص اإلجباري ميثل وسيلة 

إلتاحة حصول املرىض عىل العالج يف وقت أرسع وتخفيض األسعار. 

بيد أن الواقع أكرث تعقيًدا من ذلك. 

تصنيع األدوية الحديثة هو عملية معقدة. ومجرد حصول أي رشكة 

عىل ترصيح بتصنيع عقار ال يعني امتالك هذه الرشكة للمعرفة 

الفنية أو اإلمكانات التي تتيح لها زيادة حجم اإلنتاج رسيًعا مبا 

يواكب الطلب الحايل. ويف حني تحدد الرشكة األصلية املنتجة للعقار 

أساليب لرصد استجابة املرىض للعقار، قد ال تلتزم الرشكة التي 

تعمل مبوجب الرتخيص اإلجباري بهذا األمر. وقد يتم إغفال دراسة 

أي مشكالت تتعلق بسالمة املرىض. كام قد يؤثر الرتخيص اإلجباري 

بالسلب كذلك عىل املرىض عىل املدى الطويل نتيجة عزوف جهات 

التمويل عن االستثامر يف عالجات جديدة.

يحتاج واضعو السياسات واملرىض إىل حلول منسقة. بيد أن تطبيق 

سياسات مثل حظر التصدير والرتخيص اإلجباري قد يؤدي يف واقع 

األمر إىل إبطاء معدالت الشفاء، وعرقلة االبتكار، وإضعاف االستجابة 

العاملية للجائحة التالية نتيجة تحويل املوارد وتثبيط االستثامر. 
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نبذة عن التحالف العاملي املعني بحصول املرىض عىل الرعاية
التحالف العاملي املعني بحصول املرىض عىل الرعاية هو منرب
دويل ملقدمي الرعاية الصحية واملدافعني عن حقوق املرىض

يهدف إىل نقل قضايا الرعاية املعنية باملرىض إىل دائرة الحوار 
املتعلق بالسياسات.
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املراجع

يحقق التعاون الراسخ بني الحكومات، ومقدمي الرعاية الصحية، 

والقطاع الخاص فوائد عظيمة للمجتمع العاملي أثناء جائحة كوفيد 

19. ولكن، ليك يتمكن املرىض من جني مثار هذا التعاون، يجب أن 

يلتزم واضعو السياسات بتقديم حلول فعالة فيام يتعلق بالسياسة 

الصحية. يجب أال يؤدي القلق الناجم عن جائحة كوفيد 19 إىل 

وضع سياسات تعرقل النهج الناجح الذي أتاح ملنظومة الصحة 

العاملية الوصول إىل الوضع املتقدم الذي أصبحت عليه اليوم.

تستطيع الرشاكات املربمة بني الحكومات والقطاع الخاص تحقيق 
أفضل فوائد للمجتمع العاملي مبساعدة العنارص التالية:

التمويل الكايف	 

أنظمة حامية امللكية الفكرية	 

السياسات املنطقية.	 

تستطيع مجموعة السياسات السليمة هذه اإلرساع بوترية الوصول 
إىل العالجات واللقاحات التي يحتاج إليها املرىض، مام يسهم يف 

إنقاذ ماليني األرواح.


