
 

 

وس كورونا المستجد  •  . التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفير
اللقاحات،  إنتاج  بزيادة  عليه، سيسمح  الموافقة  تمت  إذا  اإلعفاء،  إن  المؤيدون  يقول 

 وتوفير جرعات أكير بأسعار معقولة للدول األقل ثراء. 
تطالب   ي 

الت  القواعد  بأن  النامية  البلدان  من  عدد  براءات وجادل  بحماية  العالم  دول 
ها  ها من أشكال الملكية الفكرية، تعد عقبة أمام زيادة إنتاج اللقاحات، وغير اع، وغير

االخي 
 من المنتجات الالزمة للتصدي للوباء. 

 

البنك ال يدعم التنازل عن الملكية الفكرية   أن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس،    أفاد 
ي 
 
االبتكار ف أن يقوض ذلك  المستجد، خوفا من  وس كورونا  لفير المضادة  للقاحات 

 .قطاع األدوية

رئيس البنك: "نحن ال ندعم هذا، ألنه سيؤدي إىل خطر تقليل االبتكار والبحث   و قال
ي القطاع". 

 والتطوير ف 

 ملكية الفكرية للقاحات كورونا البنك الدولي يرفض التنازل عن ال
البنك   أن،    2021يونيو    08الموافق    الثالثاء  يومرئيس البنك الدوىلي ديفيد مالباس،    أفاد 

وس كورونا  لمستجد، خوفا  ا ال يدعم التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفير
ي قطاع األدوية. 

 من أن يقوض ذلك االبتكار ف 

خالل مكالمة إعالمية بشأن التوقعات االقتصادية الجديدة للبنك جاء هذا ردا عىل سؤال  
الدوىلي وإذا ما كان يدعم مفاوضات منظمة التجارة العالمية للتنازل عن ملكية اللقاح، 

ز«.   بحسب »رويي 

وأضاف رئيس البنك: »نحن ال ندعم هذا، ألنه سيؤدي إىل خطر تقليل االبتكار والبحث 
ي القطاع«. 

 والتطوير ف 



ي  
ين وف  ، دعت منظمة التجارة العالمية زعماء دول مجموعة العشر ي

أواخر الشهر الماض 
الملكية  من حقوق  إعفاء  ة  في  عن  ح  بمقي  المتعلقة  المفاوضات  ي 

ف  تقدم  تحقيق  إىل 
 . 19-الفكرية المرتبطة بلقاحات الوقاية من كوفيد

اضية   وقالت نجوزي اوكونجو إيوياال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ي قمة افي 
ف 

ين عن ملف الصحة »يجب علينا التحرك اآلن لدفع كل السفراء عىل  لمجموعة العشر
 الطاولة للتفاوض عىل نص... علينا أن نجلس معا ونتفاوض إن كنا نريد إنقاذ األرواح«. 

وأيد الرئيس األمريكي جو بايدن مثل هذه الخطوة، استجابة لدعوات من الهند وجنوب 
ز«.  100يزيد عىل  أفريقيا وما   دولة أخرى، بحسب ما نقلت »رويي 

اح،  غير أن العديد من الدول األوروبية، بقيادة ألمانيا وفرنسا، نأت بنفسها عن هذا االقي 
ة أرسع.   وقالت إن السبيل إلنهاء الجائحة هو صنع اللقاحات وتوزيعها بوتير

 المصدر: 

https://sarmad.com/newsdetails.php?id=235800 

 

 

 

 

 

 

 


