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حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی
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چکیده
در دهه های اخیر ،بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش
اخالقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و
فرآوردههای دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصوالت
میباشد .اگرچه استدالل های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرحشده
در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است ،اما نتیجه آن ایجاد یک شکاف ارتباطی
بین صنایع مذکور و کشورهای کم درآمد شده است .بنایراین ،بحث بر این مسأله است
که آیا اساساً مالکیت فکری در مورد داروهای اساسی قابل اعمال است و آیا نباید این
مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه تعریف و تحدید کرد .مبنای
توجیهی این بحث چیست؟ آیا حق بر سالمت و دسترسی به داروها بر مبانی اخالقی
مبتنی است یا مبانی حقوقی نیز از این امر حمایت میکند؟ دیگر آنکه این حق ،جواز
دسترسی به همه داروها را در بر خواهد گرفت یا صرفاً داروهای اساسی در این قلمرو،
حق بر ابداعات دارویی را تخصیص میزنند؟ به نظر میرسد که مبانی حقوقی و اخالقی
الزم در زمینه حمایت از سالمت افراد در دسترسی به داروهای اساسی برای تخصیص
حق ابداعات دارویی وجود دارد.
این مقاله در دو بخش توجیه حقوقی و اخالقی بحث ،سعی دارد با بیان تعارض بین
حق بر سالمت و حق مالکیت فکری بر اختراعات ،استداللهایی را در دو جنبه ارائه کرده و
با ترجیح مسئولیت اخالقی حق بر سالمت ،توجیه اخالقی در این ترجیح را تبیین نماید.
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مقدمه
میلیونها نفر در کشورهای کمدرآمد هستند که دسترسی چندان یا اصالً هیچ
نوع دسترسی به داروهای قابلاطمینان و با کیفیت باال ندارند .این افراد از بیماریهایی
در رنج هستند و به سبب آنها میمیرند که در سایر بخشهای جهان میتوان آن
بیماریها را درمان نمود .امروزه معالجه دارویی مؤثری برای بسیاری از بیماریهای
مسری وجود دارد ،بیماری هایی که از جمله علل اصلی مرگ در کشورهای فقیر هستند
و ساالنه عده کثیری در این کشورها به سبب بیماری تنفسی حاد ،اسهال ،سل ،ماالریا و
امثال آن از بین میروند .در حالی که در صورت دسترسی به داروهای الزم برای درمان،
میزان این مرگ و میرها کاسته میشود .عدم دسترسی به معالجات ضروری نه تنها رنج
عظیمی را بر افراد فقیر تحمیل میکند ،بلکه آنها را در دام فقر نگه میدارد .بیماریهای
شدید و صعبالعالج یکی از علل اصلی نزول بازدهی اقتصادی و توقف توسعه است .فقر
هم علت و هم معلولِ بار سنگین بیماری است .از این رو ،برای مردمی که در کشورهای
کمدرآمد زندگی میکنند ،گریز از این دور باطل فقر و بیماری عمالً ناممکن است .حتی
اگر در این کشورها دارو در دسترس باشد ،اغلب غیرقابلاطمینان است؛ در یک نظام
ناکارآمد در مراقبت از سالمت ،این داروها مناسب توزیع نمیگردد یا به نحو متناسبی از
آنها استفاده نمیشود .مجموعه این عوامل ،بیماری و مرگهای بسیاری را بر مردم این
کشورها تحمـیل خواهد نمـود .اما از سـویی کشـورهای تولیدکنـنده دارو با بیان حق
بر مالکیت فکری اختراعات و تولیدات خود ،دسترسی آزادانه و بدون مشارکت در
پرداخت هزینههای تولید آن داروها را نمیپذیرند و اذعان میدارند که عدم سودآوری
در این زمینه ،برا ی آنها کاهش انگیزه پیشرفت بیشتر را در پی خواهد داشت .در این
تعارض تبیین های مختلفی از بعد حقوقی و اخالقی مطرح گشته و البته گامهایی نیز در
سطح جهانی برای بهبود وضع موجود برداشته شده است .با این وجود ،هنوز فاصلهای
عظـیم بیـن امکان نجـات جان میلیـونها نفر از طـریق داروهای قابلاطـمینان و
مقرون به صرفه و واقعیت تلخ شیوع بیماری و مرگ و میر بسیار زیاد در کشورهای کم
درآمد جهان هست .لذا بحث ،بر مبانی الزامآور در این زمینه است که چه پشتوانههای
حقوقی و اخالقی استواری میتوان یافت تا به تبع آن ،این مسأله در مبنای علمی قابل
طرح و پیگیری باشد .این بحث ،تاکنون گرچه بارها در قالبهای گوناگون طرح شده اما
اصوالً سعی بر تبیین پایههای الزامآور آن نبوده و صرفاً حول محور بیان مسأله و روشن
نمودن ضرورت دسترسی به دارو گشته است .در این مقاله ،سعی بر تبیین مبانی
حقـوقی و اخالقـی در مستـحکم نـمودن حـمایت از حق بر سـالمت و به تبـع آن،
حق دسترسی به داروها میباشد.

 .1توجیه حقوقی حق دسترسی به داروها

 .1مکمیالن ،جان« ،حق ثبت اختراع یا نجات جان بیماران» ،ترجمه مهدی نصرتی ،روزنامه دنیای اقتصاد20،
اردیبهشت  ،1388ص.2 .
2. Petersmann, Ernst-Ulrich, “Human Rights and the Law of the World Trade
�Organization”,
�Journal of World Trade,
�Vol. 37,
2003, p.264.
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یکی از راه های تشویق تحقیقات پزشکی و نوآوریهای دارویی برای بیمـاریهـای
صعبالعالج ،اعطای حق ثبت اختراع و حق انحصـار اسـت .شـرکتی کـه منـابع خـود را
صرف تحقیق و توسعه دارو برای بیماریهایی چون ایدز میکند ،از حق ثبـت و انحصـار
اختراع خود برخوردار است تا بتواند هزینه های خود را پوشش دهـد و در ضـمن انگیـزه
سودآوری باعث گسترش تحقیقات در این زمینه شود .اما ساز و کار حـق انحصـار ،روی
دیگری نیز دارد .انحصار اعطا شده به سازنده دارو میتواند موجب قیمتگذاری بـیش از
حــد داروهــا گــردد .ایــن ،در عــین حــال کــه پاداشــی بــرای مختــرع آن اســت ،بــه
مصرفکنندگان آسیب می رساند .در این میـان برخـی کشـورهای در حـال توسـعه بـه
صورت یکجانبه شروع به طراحی دوباره بازار داروسازی کرده و قوانین مالکیـت فکـری
خودشان را وضع کردند .در هندوستان دولت تصمیم گرفت حق امتیاز را در مورد غذا و
دارو تأمین نکند .بدین ترتیب سازندگان زیادی امکان یافتند تا با کپیبرداری ،داروهـای
شرکتهای آمریکایی و اروپایی را بفروشند و به همین دلیل ،قیمت دارو در ایـن کشـور
بسیار پایین میباشد .نظایر این کار در برخی کشورهای دیگر نیز واقع شد .ایـن امـر در
نهایت باعث اعتراض اتحادیه داروسازان گشت .آنها اعتقاد داشتند که نادیدهگرفتن حـق
انحصار به معنی براندازی تحقیق و توسـعه اسـت و بیـان کردنـد کـه بـدون ایـن حـق،
انگیزهای برای توسعه داروهای جدید و مؤثرتر وجود نخواهد داشـت 1.بـا ایـن تفاصـیل،
ابعاد حقوقی بحث مورد بررسی قرار میگیرد.
کمیته عمومی میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سازمان
ملل متحد در گزارش خود در خصوص حق بر سالمت اذعان میدارد که «این حق،
ارتباط تنگاتنگی با سایر حقوق بشر دارد و تنها در صورت تحقق همه آنهاست که
میتوان مدعی شد که حق بر سالمت به طور کامل محقق شده است 2».اولین
معاهده ای که به حق بر سالمت اشاره کرده است ،منشور ملل متحد است که بند الف
ماده  55آن ،سازمان ملل را ملزم به ارتقای استانداردهای باالتر زندگی و بند ب همین
ماده ،سازمان را مکلف به یافتن راه حلهای مسائل بینالمللی راجع به سالمت
مینماید .بیگمان ،یکی از شیوه های ارتقای استانداردهای باالتر زندگی ،ایجاد امکان
دسترسی افراد بشر به دارو و افزایش مقابله با بیماریها و گسترش سطح بهداشت

13

حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی

14

جامعه است .مورد دیگر ،اساسنامه سازمان بهداشت جهانی است که در مقدمه آن آمده
است« :بهرهمندی از باالترین استاندارد قابل حصول سالمت ،یکی از حقوق بنیادین هر
انسان است ».و «سالمت ملتها برای دستیابی به صلح و امنیت ،جنبه بنیادین دارد».
بند  1ماده  25اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب  10دسامبر  1948چنین بیان
میکند« :همه افراد بشر از حق استاندارد حمایت مناسب برای بهداشت و رفاه خود و
خانوادهشان از جمله غذا ،پوشاک ،مسکن ،مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی
ضروری و حق تأمین در مواقع بیکاری ،بیماری ،معلولیت ،کهنسالی یا دیگر نیازهای
زندگی در شرایط حاد بهرهمند میباشـند ».اما مـاده  27اعالمیـه جـهانی حقوق بشر
بر حقوق مادی و معـنوی صاحـبان آثار فکـری و حمـایت از آنان تأکید کـرده است .به
رغم نزدیکی و فاصله بسیار کم این دو مـاده در اعالمیـه جهانی حقوق بشـر شاید به
ندرت کسی به ارتباط میان این دو حـق انسانی و تأثیر آن بر دیگری و اثرهای مخرب
توجه به یکی و غفلت از دیگری پرداخته است .در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی نیز مورد مشابهی وجود دارد .از یک سو ماده  9میثاق مقرر
میدارد« :کشورهای طرف این میثاق حق هر شخص را به تأمین اجتماعی از جمله
بیمههای اجتماعی به رسمیت میشناسند ».ماده  12نیز آورده است« :کشورهای طرف
میثاق حق هرکسی را به تمتع از بهـترین حال سـالمت جسمی و روحی ممکنالحصول
به رسمیت میشناسند ».از سوی دیگر در بند اول ماده  15این میثاق آمـده اسـت:
«دولـتهای طـرف میـثاق حاضـر ،حـق هرکس را نسـبت به امور ذیل به رسمیت
میشناسند :الف) مشارکت در حیات فرهنگی؛ ب) بهرهمندی از منافع پیشرفت علمی و
کاربردهای آن؛ ج) برخورداری از حمایت از منافع معنوی و مادی ناشی از هر تولید
علمی ،ادبی یا هنری که آفریننده آن هستند».
چنانکه مالحظه میشود این حق هم تضمینکننده حقوق صاحبان حـق مالکیـت
فکری از جمله ابداعکنندگان دارو است و هم تضمینکننده حق افراد جامعه در استفاده
از محصوالت فکری و دسترسی به آنها جهت بهرهمنـدی از منـافع دارو یـا تـالش بـرای
تکامل داروهای موجود .در حل اختالف نتیجـه ایـن دو حـق ،دولـتهـای عضـو مکلـف
شدهاند تا فضای مناسبی را برای در دسترس بودن نتـایج تحقیقـات علمـی و اطـالع از
محصوالت و اندیشه های نو و مبادلـه یافتـههـای علمـی فـراهم سـازند .کمیتـه حقـوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد از اعضا خواسته است تا گـزارشهـایی
راجع به قوانین و مقررات موجود و اقدامات اتخاذ شده جهت اجرای این حق ،به کمیتـه
ارائه دهند .این کمیته خود نیز به ارائه گزارشهایی در خصوص حقوق مندرج در میثاق
و وضعیت آنها در کشورهای عضو می پردازد .در گزارشی که در  11مـه سـال  2000در

1. Ibid., pp. 259 – 260.
2. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS
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مورد حق بر باالترین سطح قابل حصول سالمت منتشر کرده است ،این حق را یک حـق
بشری بنیادین نامیده است که برای اعمال حقوق بشری دیگر ضروری اسـت؛ زیـرا ایـن
حق ،رابطه ای تنگاتنگ با سایر حقوق بشری دارد .همچنـین کمیتـه مزبـور در گـزارش
مورخ  14نوامبر سال  2000با تأکید بر اهمیت حق بر سالمت مقرر داشت :صرفنظر از
قابلیت دسترسی به منابع ،دولتها باید دسترسی به امکانات بهداشـتی اساسـی را بـرای
افراد تسهیل نمایند و مقررات سازمان تجارت جهانی باید در راستای این تسهیل باشد و
در بخش دیگری از این گزارش در خصوص تالش برای تضمین ایـن حـق بشـری آمـده
است« :هر شخص یا گـروه قربـانی نقـض حـق بـر سـالمت بایـد از امکـان مراجعـه بـه
شیوه های قضایی و دیگر شیوههای مناسب جبران هـم در سـطح ملـی و هـم در سـطح
بین المللی برخوردار باشد 1».وجود این دیدگاه به همراه ذکر حـق دسترسـی بـه نتـایج
تحقیقات و بهرهمندی از منافع پیـشرفت علمی در کنـار حق برخــورداری از مــالکیت
بر محصوالت فکری گویای وصف ترجیح حق بر سالمت نسبت به حق مالکــیت فکـری
بر این محصوالت البته با تأیید وصف پیوستگی حقوق بشر میباشد .بنابراین در تحلیـل
اسناد حقوق بشری و از جمله مواد میثاق ،نباید یک حق مثل حق مندرج در قسمت ب
بند اول ماده  15یا حق مندرج در قسمت ج را صرف نظر از سایر حقوق در نظر گرفته و
تحلیل کرد زیرا تحلیل یک سویه از یک حق به منزله آن است که حقـوق بشـر تنهـا از
همان حق واحد تشکیل شده است در حالیکه نظام حقـوق بشـر ،متشـکل از مجموعـه
حقوق ناگسستنی است؛ لذا در تحلیل حقوقی مثل حق آزادی بایـد حقـوق دیگـر مثـل
حق بر رفاه را نیز لحاظ نمود .یکی از حرکتهای مهم در این راستا انتشار موافقتنامـه
جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری 2بود ،موافقتنامه مزبور در مـاده  7خـود مقولـه
توجه به توسعه کشورها را مورد تصریح قرار داده که یکی از مصادیق بـارز ایـن توسـعه،
ارتقای سطح بهداشتی کشورهای در حال توسعه اسـت .مطـابق ایـن مـاده« :حمایـت و
اجرای حقوق مالکیت فکری باید در تشویق ،انتقال و گسترش نوآوری فنـی و مزیـت دو
جانبه برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دانش فنی سهیم بوده و به شـیوهای باشـد
که به رفاه اجتماعی و اقتصادی و ایجاد تعادل میان حقوق و تکـالیف رهنمـون گـردد».
این موافقتنامه اگرچه در صدد ارتقای سطح بهداشتی کشورهای در حال توسـعه بـود،
اما تاکنون اثر کمی بر حق دسترسی و رعایت این الزام داشته است .برای مثال در سال
 ،2001زمانی که آفریقای جنوبی در رابطه با عدم دسترسی به داروهای اساسی تحـت
مالکیت فکری اعتراض نمود ،هیچ کدام از شرکتهای دارویی نیاز این کشـور را تـأمین
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نکرده و حتی در برابر توافقنامه فوق احساس مسئولیت ننمودند 1.در واقع ،موافقتنامـه
تریپس با توجه به ساختار و الزامات خاص خود ،منشـأ بـروز مناقشـات بسـیاری میـان
گروههای حقوق بشری و مدافعان حمایت گسترده از دارو شد .از ایـن رو ،تصـویب ایـن
موافقتنامه را می توان عاملی برای تقویت دو مقوله حقوق بشر و ابداعات دارویی دانست
و این موضوع بار دیگر چهره خاص ابـداعات دارویـی در میـان سـایر ابـداعات را روشـن
میسازد 2.نخستین نشانههای نگرانی ناشی از تأثیر منفی تریپس بر حق بر سـالمت ،در
سال  1998در ژنو ابراز شد و از این دوران تاکنون که به دوران پس از تـریپس معـروف
3
است ،تالش های حقوق بشری بسیاری برای تبیین این آثار منفی صورت گرفتـه اسـت.
در  9نوامبر این سال ،به مناسبت پنجاهمین سالگرد اعالمیه جهانی حقوق بشر ،نشست
مشترکی از سوی سازمان وایپو و کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد برگـزار شـد و
در آن به برخی پیامدهای منفی حمایت از مالکیت فکری بر حقوق بشر پرداخته شـد .از
جمله نتایج مثبت ایـن نشسـت ،توجـه برخـی سـازمانهـای غیردولتـی ماننـد کمیتـه
بینالمللی غیردولتی حقوق بشر در تجارت و سرمایهگذاری به مقوله حق دسترسـی بـه
بازار از منظر حقوق بشر بود .اما طرح رسمی مسأله ابـداعات دارویـی و حقـوق بشـر در
سطح بینالمللی ابتدا در سال  2000مـیالدی و در خصـوص نیـاز کشـورهای فقیـر بـه
مقابله با ایدز صورت گرفت 4.از سوی دیگر در  27ژوئن سال  2002کشورهای در حـال
توسعه در اعالمیهای تحت عنوان «اعالمیه راجـع بـه موافقـتنامـه تـریپس و بهداشـت
عمومی» به کشورهای با کمترین درجه توسعهیافتگی عضو سازمان تجارت جهانی اجازه
داده شد که تا سال  2016میتوانند حمایتی از ابداعات دارویـی بـه عمـل نیاورنـد؛ هـر
چند در خصوص اینکه این کشورها با توجه به ضـعف مفـرط در جلـب سـرمایهگـذاری
خارجی در بخش دارو و نداشتن ظرفیت تولید دارو توسط شرکتهای محلـی بتواننـد از
این مهلت به بهترین نحو استفاده کنند یا نه ،تردیدهای بسیاری وجـود دارد 5.ایـن امـر
نوعی به رسمیت شناختن دیدگاه حقوق بشری نسبت به ابداعات دارویی بود کـه نهایتـاً
 .1صنیعی ،منصوره« ،حقوق مالکیت فکری و دسترسی به نتایج زیست فناوری در کشـورهای در حـال توسـعه»،
فصلنامه اخالق در علوم و فناوری ،شماره  1و  ،2بهار و تابستان  ،1386ص.4 .
 .2فتحیزاده ،امیرهوشنگ« ،بررسی حق اختراع در مقررات موافقتنامه و جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری:
مطالعه موردی حق اختراع محصوالت دارویی» ،مجله بررسیهای بازرگانی ،شماره  ،3آذر و دی  ،1382ص.42 .
 .3حبیبا ،سعید« ،نظام حق اختراع ایران پس از پذیرش موافقتنامه راجع به جنبههای مرتبط با تجـارت حقـوق
مالکیت فکری» ،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره  ،66زمستان  ،1383ص.148 .
�4. Chapman, Audrey, ”A Human Rights Perspective on Intellectual Property,
�Scientific Progress and Access to the Benefits of science”,
�in :WIPO,
Intellectual
�Property and
�Human Rights,
�Geneva, WIPO Publications,
1999, p. 14.
 .5صادقی ،محسن ،حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی ،تهران ،میزان ،1387 ،ص.142 .
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ایجــاد اجــالسهــایی بــهطــور غیررســمی را در بــر داشــت و منجــر بــه شــکلگیــری
موافقتنامـههـای تجـاری منطقـهای و از جملـه اجـالس سـیدنی اسـترالیا ( )2002یـا
تصمیمات شورای تریپس ( )2003در خصـوص حمایـت بیشـتر از کشـورهای در حـال
توسعه در کشورهای با کمترین درجه توسعهیافتگی و امثال آن گردیده است .عالوه بـر
موارد فوق ،در تبیین توجه ویژه اسناد بینالمللی و منطقهای به حق بر سالمت ،میتوان
به این موارد اشاره داشت که به گونهای ترجـیح حق بر سـالمت به عنوان حــقی ذاتـی
بر حقوق دیگر که حسب مقتضیات ایجاد شدهانـد را نشـان مـیدهـد و از ایـن طریـق،
ابداعات دارویی را به مقوله حقوق بشر پیوند زدهاند ،از جملـه مـاده  5کنوانسـیون رفـع
کلیه اشکال تبعیض نـژادی ( ،)1965مـواد  11و  12کنوانسـیون امحـای کلیـه اشـکال
تبعیض علیه زنان ( ،)1979ماده  24کنوانسیون حقوق کودک ( ،)1989و اصـول  4و 8
اعالمیه جهانی حقوق کودک ( )1959از جمله اسناد جهانی هستند که این حق را مورد
تأیید قرار دادهاند .عالوه بر این ،در سـطح منطقـهای مـاده  11منشـور اجتمـاعی اروپـا
( ،)1961ماده  16منشور آفریقـایی حقـوق بشـر و مـردم ( )1981و مـاده  10پروتکـل
الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقـوق بشـر در حـوزه اقتصـادی اجتمـاعی و فرهنگـی
(پروتکل سان سالوادور) از حق بر سالمتی سخن راندهاند .بنابراین با توجـه بـه مجمـوع
اسناد بینالمللی فوقالذکر و نیز شناسایی حق بر سـالمتی در قـوانین اساسـی و عـادی
اغلب کشورها می توان به ترجیح حق بر سالمت نسبت به حق مالکیت فکری بر ابداعات
دارویی و انحصار ناشی از آن رسید و این حق را از جمله حقوق بنیـادینی قلمـداد کـرد
که گسترهای به وسعت جامعه جهانی دارد و نه فقط دولتها ،بلکه تمام اعضـای جامعـه
جهانی در تحقق حق بر سالمت ،مسئولند.
مطلب دیگر در این بحث ،رویه ایران میباشد .در بند  3ماده  28قانون ثبت عالئم
و اختراعات سال  1310ایران ،ترتیبات و فرمولهای دارویی از ثبت مستثنی شده بود
که به دلیل ایجاد اختالف در ثبت داروها ،رأی وحدت رویه شماره  76مورخ 76/1/19
صادر شد و اشاره قانونگذار به فرمولها و ترتیبات را چنان تفسیر نمود که محصوالت
نهایی داروها همچنان در حیطۀ اصل قابلیت حمایت به عنوان اختراع باقی میمانند و
آنچه استثنا شده ،صرفاً فرمولها و مواد و اجزای تشکیلدهنده این داروها است که از
انحصار ابداعکنندة آن خارج است .در قانون جدید ثبت اختراعات ،طرحهای صنعتی و
عالئم تجاری (مصوب  ،)1386اختراعات دارویی نیز در حیطه حمایت قرار دارند .به نظر
میرسد با توجه به پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت و لزوم
تبعیت از موافقتنامه تریپس ،چنین اصالحی در پیشنویس جدید به درستی انجام
شده است.
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در واقع ،حق بر سالمتی میان یک منحنی حداکثر و حداقل قرار دارد .در مفهوم
حداکثری حق بر سالمتی مؤید وظیفه دولت در تأمین شرایط الزم برای سالمتی افراد
در چارچوب امکانات موجود است .اما در مفهوم حداقلی دولت در قالب منابع خویش
مسئولیت دارد جهت جلوگیری یا کاهش مخاطرات سالمتی افراد یا جامعه مداخله
نماید .بیتردید یکی از جنبههای بارز حق بر سالمتی و حداقل آن ،لزوم درمان و کنترل
بیماریهاست که در بند ج پاراگراف  2ماده  12میثاق  1966مورد تصریح قرار گرفته و
به تعبیری یکی از اساسیترین جلوههای حق بر سالمتی است که در هر سند بینالمللی
یا قانون داخلی متجلی شده است 1.اما آیا اساساً مالکیت فکری در مورد داروهای جدید
قابل اعمال است و آیا نباید ا ین مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه
تعریف و تحدید کرد؟ میتوان گفت که مالکیت فکری بر داروهای کمیاب و گرانقیمت
جدید که برخاسته از دستاوردهای ژنتیک و بیوتکنولوژیک هستند ،با مالکیت فکری در
دیگر حوزه ها فرق دارد .سخت نیست که به لحاظ نظری در خصوص حق معنوی بر
داروهای مذکور تردید کرد و آنها را میراث مشترک بشریت دانست 2.در خصوص اینکه
آیا مفاد حق بر سالمت از طریق حق دسترسی به دارو ،تنها شامل داروهای اساسی
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درمانکننده یا پیشگیریکننده از بیماریهای عمومی چون ایدز ،سل ،بیماریهای
تنفسی و سرطان هستند یا اینکه این حق ،مشتمل بر همه داروهای درمانی است ،دو
عقیده متفاوت وجود دارد .به عقیده برخی صاحبنظران ،از آنجا که حق دسترسی به
سالمتی به عنوان ابزاری تعدیلی بر حق اختراع مطرح شده و این تعدیل ،بر خالف اصل
حمایت از حقوق انحصاری است ،لذا باید آن را محدود به داروهای اساسی کنیم .ضمن
اینکه چالش های حقوق بشری راجع به ابداعات دارویی ،در خصوص داروهای اساسی
مطرح است و نه هر داروی درمانی .از توجه به بند  1اعالمیه دوحه در خصوص تریپس
و سالمت عمومی و مثال های مذکور در این بند مثل ایدز ،ماالریا و دیگر اپیدمیها نیز
میتوان دریافت که غرض از دارو ،داروی اساسی است .به عالوه ،در تصمیم شورای
تریپس در خصوص اجرای بند  6اعالمیه دوحه در خصوص موافقتنامه تریپس و
سالمت عمومی ،عبارت «محصوالت دارویی» مورد تصریح قرار گرفته و اینگونه تعریف
شده است که « :هر محصول ثبت اختراع شده یا ساخته شده یا فرایند ثبت اختراع شده
 .1زمانی ،قاسم« ،شبیهسازی درمانی و حق بر سالمتی در قلمرو حقوق بینالملل بشر» ،پژوهش حقوق و سیاست،
شماره  ،19پاییز و زمستان  ،1385ص.33 .
 .2راسخ ،محمد« ،بیوتکنولوژی و انسان :مسائل و دیدگاهها» ،مجله تحقیقات حقوقی ،شماره  ،40پاییز و زمستان
 ،1383ص.26 .

در بخش دارو که برای حل مشکالت سالمت عمومی شناخته شده در بند  1اعالمیه
الزم باشد  »...اگرچه در مقابل دیدگاه فوق ،برخی عقیده دارند که دسترسی به هر نوع
دارویی یک حق بشری است ،زیرا هر انسانی از این حق فطری برخوردار است که فارغ
از بیماری و درد باشد و تفاوتی در نوع دارو نیست 1.آنها معتقدند که اطالق حق حیات
و حق بر سالمت ،ناظر به هر دارویی که در تأمین حیات مطلوب و عاری از درد مؤثر
2
است ،میتواند باشد.
از مجموع آنچه بیان شد میتوان نتیجه گرفت که حق بهرهمندی از منافع
پیشرفت علمی و کاربردهای آن به عنوان حقی بشری اقتضا دارد که هر انسانی از مزایا،
منافع و تسهیالتی که پیشرفتهای علمی در حل مشکالت ،مبارزه با بیماریها و ارتقای
سطح زندگی در اختیار میگذارد ،بهرهمند شود 3.مجموع موازین حقوقی مذکور نشان
می دهند که عالوه بر به رسمیت شناختن حق مخترعین بر ابداعات دارویی خود ،حق
سالمت جامعه بشریت را هنگام تعارض غیر قابل حل این دو حق ،برتر دانسته و
اختراعات دارویی را وسیلهای برای تضمین سالمت انسانها تلقی نمود که باید در مقام
تامین و ترجیح آن بر آمد.

برخی حقوق باالصاله هستند و به اصطالح هدف تلقی میشوند و برخی دیگر
وسیله برای نیل ب ه هدف هستند و جنبه طریقیت دارند .به نظر میرسد که حق بر
سالمت و دسترسی به سالمت مطلوب انسانها یک هدف است که برای رسیدن به این
هدف ،انسان سعی بر اختراع و تأمین دارو میکند .لذا میتوان گفت اختراع دارو و حق
بر آن ،حق بر وسیله است و حقی اصیل نبوده و برای تحقق هدفی ذاتی یعنی حق بر
سالمت میباشد .بنابراین نمیتوان آن را به طور بی قید و شرط و مطلق قائل شد ،بلکه
آزادی در اعمال این حق ،محدود به تأمین سالمت میباشد 4.حق بر تمامیت فیزیکی و
حق احترام به جسم انسانی که در نهایت با حق او بر سالمت توأم است از اهمیت وافری
5
برخوردار است ،پس کلیه ویژگیهای انسانی در احترام به این اصول باید حفظ شود.
1. Correa, Carlos, “Implications of the Doha Declaration on the TRIPs Agreement
�and Public Health”, Geneva,
�WHO,
2002, pp. 95-100.
 .2صادقی ،محسن ،منبع پیشین ،ص.127 .
 .3امیر ارجمند ،اردشیر؛ و محمد حبیبی مجنده« ،جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بینالمللی حقوق بشر»،
نامه مفید ،شماره  ،52اسفند .1384
 .4موحد ،محمدعلی ،در هوای حق و عدالت ،چاپ دوم ،تهران ،طرح نو ،1381 ،صص.384-385 .
 .5اسبقی ،سیدمحمد« ،ژنوم انسانی به مثابه میراث مشترک بشریت یا ژنتیک بیم و امیـد» ،مجلـه کـانون وکـال،
شماره  ،11بهار و تابستان  ،1376ص.271 .
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در این بخش ،حق دسترسی به داروهای اساسی از بعد اخالقی توجیـه مـیگـردد.
در ساختار کنونی صنعت مربوط به سالمت جامعه ،الزامات اخالقی متعددی قابل بحث
میباشد .یکی از این موارد الزام برای تولید است .منظور از الزام برای تولید عبارت است
از مسئولیت برای تولید و توسعه محصوالت مفید .این الزام حیطهای از فعالیت علمـی
است که تنها تعدادی قادر به انجام آن هستند و هدفشان بر اساس منفعت بیمـاران و
مصلحت جامعه است .الزام مهم دیگر ،الزام دسترسی است .بدین معنا که شـرکتهـا و
مراکزی که دانش زیست فناوری را دارند ،باید فرآورده تحقیقات خـود را در دسـترس
گروههای نیازمند قرار دهند .صاحبنظران بر این اعتقادند که در شرایط فعلـی ،وقتـی
این الزام با ساختار تجاری موجود همچون مالکیت فکری نوآوریها ،سیستم نرخگذاری
هر دولت و حتی سازمانهای خیریه ،مقایسه میشود ،نمیتوان تناسب قابل قبـولی را
بین اجرا و توسعه این الزام دید .اما در صورتیکه سیستم کنونی برای کاربرد این الزام
تمایل نشان دهد و حمایت از آن افزایش یابد ،به تدریج حق دسترسی بر سایر حقـوق
مانند مالکیت فکری اولویت خواهد یافت 1.دیدگاه وظیفهگرایان 2بر این مبتنی است که
احترام به یک انسان به عنوان موجودی ارزشـمند ،الزامـی مـیباشـد .لـذا وقتـی فـردی
میتواند انسانی که در حال مرگ میباشد را نجات دهـد ،نجـات او بـرایش یـک اجبـار
اخالقی است که نادیده گرفتن این وظیفه ،عملی غیر انسـانی مـیباشـد .بـدیهی اسـت
هنگامی که جان عده بسیاری در مناطق کمدرآمد در خطـر اسـت ،قضـیه بـه مراتـب
جدیتر خواهد بود .حتی بعد مسافت نیز دلیل مقبـولی بـرای گریـز از ایـن مسـئولیت
انسانی نمیباشد و قبح شـانه خـالی کـردن از آن را محـو نمـیکنـد .بنـابراین جوامـع
ثروتمند ،مردمی که در این کشورها زندگی میکنند و پژوهشگران و شرکتها اگرچـه
سرمایه فکری و مالی صرف میکنند ،در این مـورد ،اخالقـاً مسـئولیت دارنـد .بـه نظـر
میرسد که این موضوع پیچیده نیاز به حرکت در همه سطوح دارد تا در سطح جهـانی،
عمل به الزام اخالقی نهادینه گردد .در تبیین بیشتر بحـث ،الزم بـه ذکـر اسـت کـه در
بحث حق دسترسی به ضروریات زنـدگی بـرای حفـظ حیـات دو دیـدگاه وجـود دارد.
دیدگاهی که بیانگر اجبار منفی میباشـد ،بـدین بیـان کـه هـیچ کـس حـق نـدارد از
دسترسی افراد به آنچه که برای حفظ حیات ضروری است ،جلـوگیری نمایـد .دیـدگاه
دیگر با رویکرد مثبت اظهار میدارد که ایجاد امکان دسترسی به این گونـه تسـهیالت
امری الزامی است .رویکرد سنتی در ایـن زمینـه عقیـده دارد کـه یـک جامعـه عادالنـه
جامعهای است که به طور معتدل دستهبندی شده اسـت و الزم نیسـت همـه مثـل هـم
 .1صنیعی ،منصوره ،منبع پیشین ،ص.4 .
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باشند تا بگوییم عدالت برقرار شده است .بلکه کافی است که همه از حقـوق الزمـهشـان
برخوردار باشند و امکان دستیابی به فرصتها را داشته باشند .نظر رئالیستهـا بـر ایـن
است که کشورها در عین استقالل میتوانند با هم قرارداد بسته و روابطی را در برقـراری
عدالت ایجاد کنند .لیبرالها عقیده دارند که هـدف از سیسـتم حقـوق بـینالملـل بایـد
حمایت از حق حاکمیت کشورها باشد نه تقسیم ثروت بین کشورهای ثروتمند و فقیـر.
لذا عدهای میگویند که تفاوت کشور فقیر و ثروتمند در دارو مانند تفاوت انسان فقیـر و
غنی در جامعه است .پس این ناعادالنه نیست ،اما به شرطی کـه بـه حقـوق همـه افـراد
احترام گذاشته شود 1.رالز ،در این زمینه اعتقاد دارد که مردم اگرچه با هم تفاوت دارنـد
2
و ایــن ناعادالنــه نیســت امــا بایــد دسترســی برابــر بــه فرصــتهــا را داشــته باشــند.
نویدبخش ترین رویکرد برای توجیه حق برخورداری از سالمت را نورمن دنیل طرح کرده
است که نظریه عدالت رالز را به حوزه مراقبت از سالمتی بسط داده است .دنیـل معتقـد
است که کارکرد مراقبت از سالمتی احیا یا حفظ کارکرد افراد متعارف نوع انسان اسـت.
همانطور که اختالل در کارکرد افراد متعارف از طریق بیماری یا ناتوانی فرصتهای فرد
را محدود میکند ،مراقبت از سالمتی با پیشگیری از بیماریها و درمان آنها فرصتهـای
برابر را تقویت می کنـد .از ایـن رو ،اگـر مـردم حـق برابـری منصـفانه در دسترسـی بـه
فرصتها را داشته باشـند ـ کـه نظریـه عـدالت رالـز آن را اسـتوار کـرده اسـت ـ حـق
(استنتاجی) برخورداری از سالمت را هم خواهند داشت .یقیناً قوت رویکرد دنیل در این
است که او به نحـو متقاعدکننـدهای اهمیـت اخالقـی برخـورداری از سـالمت را نشـان
میدهد :مراقبت از سالمت در حفظ یا احیای برابری منصـفانه فرصـت دخیـل اسـت .از
آنجا که این حق استنتاجی برای برخورداری از سالمت مبتنی بر مفهوم خاصـی از خیـر
نیست ،باید آن را حقی جهانشمول به حساب آورد که میتواند توجیهی اخالقـی بـرای
دسترسی جهانی به داروهای اساسی فراهم کند 3.با این حـال ،چیـزی کـه مـبهم بـاقی
می ماند ،گستره این حق استنتاجی است :آیا مردم حق هر نـوع برخـورداری از سـالمت
که به لحاظ فنی ،شدنی باشد را دارند ،بدون توجه به این که هزینه آن چقدر است؟ یـا
آنها فقط حق برخورداری از حداقل مطلوب مراقبت از سالمتی را دارا میباشند؟ با فرض
محدودیت هایی که در منابع وجود دارد ،فقط تفسیر دوم عملی بـه نظـر مـیرسـد .امـا
رویکرد دنیل حداقل مطلوب یا سطح اساسی مراقبت از سالمت را نشـان نمـیدهـد .بـه
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همین سان ،رویکرد حقمحور تکالیف متناظر را مشخص نمیکند که «چـه کسـی بایـد
چه کاری برای مراقبت و احیای سالمتی چـه کسـی انجـام دهـد؟» بـه همـین خـاطر،
رویکرد حقمحور در حل مناقشهبرانگیزترین موضوع در مسأله دسترسـی ببـه داروهـای
اساسی] ،یعنی تخصیص تکالیف ،کمک چندانی نمی کند .انورا اونیل بـه درسـتی تأکیـد
کرده است« :اگر بخواهیم به لحاظ فکری هنجارهایی دقیق برای خطمشیهـای مربـوط
به سالمتی تثبیت کنیم ،ارجح این است که از تبیین نظاممند تکالیف شروع کنیم تـا از
تبیین نظاممند حقوق 1».لذا باید بر افعال مورد نیـاز تمرکـز شـود تـا بـر اسـتحقاق بـه
دریافت کردن .حال ،پرسشی اخالقـی و البتـه جـدی در بحـث دسترسـی بـه داروهـای
اساسی مطرح میگردد« :چه کسی باید چه کاری را برای چه کسانی انجام دهـد؟» 2در
صورت توافق بر مسئولیت در قبال مردمی که به داروهای اساسی دسترسی ندارند ،عدم
وفاق قابل توجهی در این مطلب وجود دارد که تکلیف متوجه کیست و چه کسی مکلـف
است که به مردم کشورهای کم درآمد در دسترسی به داروهای اساسی کمک کند؟ ایـن
تکالیف مستلزم انجام گرفتن چه کارهایی میباشـد؟ و دریافـتکننـدگان در خـور ایـن
اقدامات در دسترسی به داروهای اساسی چه کسانی هستند؟ در واقع ،مسأله «تخصیص
تکالیف» بـزرگ تـرین چـالش اخالقـی در افـزایش دسترسـی بـه داروهـای اساسـی در
کشورهای کم درآمد میباشد .آنچه نیاز است توجیه اخالقی این مسأله است که چگونـه
باید مسئولیتها را میان عامالن و فعالیتهایی تخصیص داد کـه مـیتواننـد در کـاهش
مشکل دسترسی ببه داروهای اساسی] نقش داشته باشند .علت دشواری تحلیل اخالقـی
در بحث تخصیص تکالیف ،بعد جهانی موضوع است :آن چه مانع دسترسی بـه داروهـای
اساسی است ،شبکهای از عوامل محیطی و جهانی میباشد که مستلزم وجـود عـامالن و
نهادهای بسیار متفاوت است .برای توجیه اخالقـی دسترسـی بـه داروهـای اساسـی ،دو
تدبیر متفاوت وجود دارد :رویکرد مبتنی بر عدالت توزیعی و رویکرد حقوقمحـور .البتـه
هیچ یک از این دو رویکرد قادر نیستند توجیهی کافی برای اختصاص مسئولیتها ارائـه
کنند .برعکس ،باید با تبیینی نظاممند از تکالیف شروع کرد ،چـرا کـه ایـن نـوع تبیـین
صریح تر می گوید که چه کارهـایی از جانـب چـه کسـانی بـرای افـزایش دسترسـی بـه
داروهای اساسی مورد نیاز است .این باعث میشـود کـه شـکاف بـین مالحظـات بسـیار
انتزاعی ناظر به عدالت توزیعی و کارهای مشخص برای افزایش دسترسـی بـه داروهـای
اساسی ،تنگ تر شود .در حقیقت ،به خاطر بعد جهانی موضوع است که مشکل دسترسی
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نشانگر چالشی بزرگ برای نظریههای سنتی عدالت توزیعی اسـت کـه اغلـب بـر توزیـع
کاالها در درون ایاالت یا جوامع محدود تمرکز کردهانـد .در ده سـال گذشـته ،چنـدین
نویسنده کوشیدهاند که این نظریههای عدالت توزیعی را به بعد جهانی گسـترش دهنـد.
ارائه شرحی مفصل از رویکردهای متفاوتی که تا کنون پیشنهاد شدهاند ،بسـیار فراتـر از
چشمانداز این مقاله است .به همین جهت بـه مالحظـاتی کلـی در ایـن زمینـه بسـنده
میشود .بیتردید ،نابرابری عظیمی بین کشورهای با درآمد باال و کشـورهای کـمدرآمـد
جهان وجود دارد .حدود  1.2میلیارد نفر زیر خط فقر بینالمللی زنـدگی مـیکننـد کـه
حدوداً معادل  10دالر برای هر نفر در هر ماه در یک کشور کم درآمـد نـوعی اسـت 1.از
آنجا که فقر یکی از علل اصلی عدم تندرستی است ،این نابرابریهـای اقتصـادی نیـز در
ایجاد نابرابریهای عظیم در وضعیت سالمتی دخیلند و شکاف درآمـد امـروزه بیشـتر از
 50سال پیش است و به احتمال زیاد به رشد خود ادامه خواهد داد .تفاوتهـای عظـیم
بین کشورهای کم درآمد و کشورهای با درآمد باال در زمینه امید به زندگی ـ برای مثال
 26.5سال در سیرالئون در مقابل  73.6در ژاپن ـ از جمله مواردی هسـتند کـه آشـکارا
بر این نابرابریهای جهانی عظیم داللت دارند .نظریههای عدالت توزیعی در حال حاضـر
باید نشان دهند که این نابرابریها به لحاظ اخالقی غیرقابل پذیرش هستند .در دفـاع از
این مدعا که نابرابریهای اجتماعی قابلاعتراض هستند ،تمایزی قابل توجه میان دالیـل
بی واسطه در مقابل دالیل استنتاجی قابل طرح میباشد ،به این تمایز ،فیلسوف سیاسـی
چارلز آر بیتس به خوبی اشاره نموده است 2.دالیل بیواسطه مبتنی بر ایـن فرضـند کـه
نابرابری توزیعی به لحاظ اخالقی ،فینفسه امر مذمومی است .این دالیل اغلـب ناشـی از
3
تفسیری برابرگرایانه از عدالت توزیعی هستند که احتماالً متداول ترین رویکرد میباشد.
در مقابل ،دالیل استنتاجی نشان میدهند که با عطف توجه به ارزشهای دیگری غیر از
برابری است که نابرابری اجتماعی به لحاظ اخالقی امر نامطلوبی میباشد .بـه نظـر ،ایـن
دالیل استنتاجی رویکردی را نسبت به نابرابری های جهانی ارائه میکنند کـه بـه لحـاظ
فلسفی ابهام کمتری دارد و به لحاظ عملی نویدبخش تر است .اما در تبیین علـت توجـه
به نابرابری های اجتماعی و لزوم دفع آن ،دالیـل قابـل تـوجهی وجـود دارد .دلیـل اول،
اینکه نابرابری اجتماعی اغلب با محرومیت مـادی همبسـته اسـت :زنـدگی در شـرایطی
نامطلوب ،رنج ناشی از فقر شدید ،گرسنگی و عـدم تندرسـتی .در ایـن رویکـرد ،چنـین
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نیست که نابرابری فینفسه به لحاظ اخالقی محل توجه باشد ،بلکـه آنچـه محـل توجـه
است رنج عظیم مردم فقیری است که با اختصاص دادن مقدار بالنسبه ناچیزی از ثـروت
اغنیا می توان آن رنج را تسکین داد .در نگاه اول ،این مجموعـه مفـاهیم دلیـل اخالقـی
نیرومندی است که افزایش استاندارد زندگی مـردم محـروم را مطالبـه مـیکنـد .دلیـل
استنتاجی دوم ایـن اسـت کـه نـابرابری هـای عظـیم در دسترسـی بـه منـابع بـه نحـو
قابل توجهی توانایی فرد را برای تعیین مسیر زندگیاش محدود می کنند .کسانی کـه در
شرایط بهتری زندگی می کنند با استفاده از قدرت سیاسی یا اقتصـادیشـان مـیتواننـد
کنترل قابل توجهی را اعمال نمایند که گستره فرصتهای موجود را برای کسانی کـه در
شرایط بدتری زندگی می کنند ،محدود مینمایـد .ایـن انتخـابهـای محـدود ،همچـون
محرومیت مادی ،عللی هستند که هم در مورد نابرابری داخلی و هم در مـورد نـابرابری
جهانی صادقند چراکه بر نیازهای اساسی انسان داللت دارند ،نیازهایی که تنوع چنـدانی
را در قلمرو فرهنگ ها و جوامع مختلف نشـان نمـیدهنـد .دلیـل اسـتنتاجی سـوم کـه
نابرابری را پذیرشناپذیر می کند عدم انصاف رویـهای اسـت .نـابرابری جهـانی اغلـب بـا
رویه های تصمیم گیری نامتناسبی همبسته است که اغنیا بر آن حاکمند و حتـی گـاهی
اوقات به فقرا مجال حضور و مشارکت نمیدهند .یک مثال ،شورای امنیت سازمان ملـل
است که به پنج عضو دائم حـق وتـو مـیدهـد امـا بـه نماینـدگان آن دولـتهـایی کـه
پذیرندگان احتمالی مداخالت انسان دوستانه هستند ،حق وتو نمی دهد .باز هم در اینجا،
نفس نابرابری نیست که اهمیت دارد بلکه چیزی که اهمیت دارد تأثیر مخرب بر فرآیند
تصمیم گیری است کـه منـافع مـردم فقیـر را در مخـاطره قـرار مـیدهـد .ایـن دالیـل
استنتاجی ،در قیاس با دالیل بیواسطه مبتـنی بر برابـری ،مـزایایی دارند .ایــن دالیـل
بر آرمان نظری توزیع جهانی برابرگرایانه کاال مبتنی نیستند ،آرمانی که عمیقاً ریشـه در
فرهنگ غربی دموکراسی اجتماعی دارد و به نظر می رسد که آن قدر انتزاعـی و صـوری
است که نمی تواند در بهبود محرومیت شدید مردم کشورهای کمدرآمـد کمـک خاصـی
بکند .افزون بر این ،تفاسیر برابرگرایانه از عدالت توزیعی به لحاظ فلسفی مبهمند :فقـط
کافی است این پرسش که دههها فیلسـوفان را دلمشـغول خـود کـرده اسـت ،در نظـر
گرفته شود« :برابری در چه چیز؟» در مقابـل ،دالیـل اسـتنتاجی بـر موقعیـت عینـی و
شرایط زندگی افراد محروم متمرکز میشوند .این می تواند کمک کند که آن نوع موازین
مرتبط با خطمشی ایجـاد گـردد کـه از طریـق کـاهش فقـر ،بهبـود وضـعیت تغذیـه و
دسترسی به داروهای اساسی و ایجاد فرآیندهای تصمیم گیری بینالمللی ،بدون واسـطه
به مهمترین نیازهای افراد محروم توجه میکند .یقیناً موازین مرتبط با خطمشـی ایجـاد
شده نابرابری را در جهان کاهش خواهند داد حتی اگر کاهش نابرابری هدف اولیـه آنهـا
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نباشد .اکنون سعی در تبیین این مطلب است که چگونه تکلیف اخالقـی بـرای افـزایش
دسترسی بـه داروهـای اساسـی بایـد بـه عـامالن و نهادهـای مختلـف تخصـیص یابـد.
مسئولیت های درمانی در خصوص دسترسی به داروهـای اساسـی بـر عهـده چـه کسـی
است؟ معنای اینکه کسی از نظر درمانی مسئول یک وضعیت نـامطلوب مـیباشـد ،ایـن
است که تکلیف خاصی برای بهبود آن وضعیت (به نحو فردی یا همراه با دیگـران) دارد.
مسئولیتی در قبال گروه محروم یا افراد دچار رنج دارد کـه هـیچ یـک از عـامالن دیگـر
چنین مسئولیتی ندارند 1.در واقع ،مسئولیت درمانی بر عهده عامالن فردی و همچنـین
نهادهای اجتماعی مسئول در زمینه افزایش دسترسی به داروهای اساسی مـیباشـد .بـه
این ترتیب ،اولین سؤال این است :چه اصولی حاکم بر تخصیص مسئولیتهـای درمـانی
خواهد بود؟ در این بحث ،سه رویکرد قابل طرح است :رویکرد اول بـه عـامالنی متوسـل
میشود که مسئولیت آنها مبتنی بر مرتبط بودن آنهـا بـا افـراد رنـجکشـیده مـیباشـد.
رویکرد دوم بر اساس سهیم بودن عامالن در بحران عدم دسترسی به داروهـای اساسـی
میباشد .رویکرد سوم مدعی است که مسئولیت های درمانی را باید مطابق توان عـامالن
مختلف برای ادای مـسئولیتها تخصـیص داد .مطابق اصل مرتبـط بودن ،عـامالنی کـه
به نحوی با مردم محروم مرتبط هستند مسئولیت خاصی برای کاستن از رنج آنها دارند.
ارتباط را میتوان برای مثال بر فعالیتهای مشـارکتی ،نهادهـای مشـترک ،عضـویت در
اجتماع واحد یا در وضعیت واحد مبتنی کرد .بر این اساس ،مراتب مختلف مرتبط بـودن
قابل تمیز است .در حالی که به طور شهودی و به ظاهر سخنی معنادار اسـت کـه گفتـه
شود کسانی که ارتباط بیشتری با افراد نیازمنـد دارنـد ،مسـئولیت بیشـتری دارنـد .امـا
معیار مرتبط بودن پیامدهای مشکلآفرینی دارد :از آنجا که اغنیا تمایل دارند که ارتباط
نزدیک تری با اغنیا داشته باشند و فقرا مایلند کـه بـا فقـرا ارتبـاط نزدیـکتـری داشـته
باشند ،این معیار به نحو سیستماتیک به نفع اغنیـا خواهـد بـود .لـذا در اینجـا سـئوالی
جدی قابل طرح است که چرا برای کمک به افراد شدیداً نیازمند تکلیف اخالقی کمتری
وجود داشته باشد صرفاً بدین خاطر که آنها ارتباط نزدیکی با افراد قشـر بـاالتر ندارنـد؟
2
لذا این معیار در اینجا محل تردید قرار میگیرد.
مطابق معیار سهیم بودن ،عامالن در صورتی در قبال اوضاع مسئولند که در پدید
آمدن آن اوضاع دخالت داشته باشند .این ارتباط علّی یقیناً یکی از متقاعدکنندهترین
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دالیل اخالقی است :اگر فردی در ایراد صدمه به فرد دیگری سهیم باشد ،تکلیف درمانی
سنگینی دارد .اصل سهیم بودن ریشه در عدم تقارن اخالقی بین غ فلت و ارتکاب دارد:
به نظر می رسد که تکلیف به صدمه نزدن به دیگران (اصل عدم زیانآور بودن) اخالقاً
متقاعدکنندهتر از تکلیف به کمک کردن به دیگران (اصل نیکی) باشد .با فرض شبکه
عللی که مانع از دسترسی به داروهای اساسی در کشورهای کمدرآمد میشود،
تعجببرانگیز نیست که درباره سهیم بودن علّی عامالن و نهادهای مختلف مناقشه
زیادی وجود داشته باشد .برای مثال ،صنعت دارو قائل است که نه حق ثبت اختراع،
بلکه فقر شدید است که مانع اصلی بر سر راه دسترسی (به داروهای اساسی) است.
مطابق اصل سوم ،مردمی که توان عمل دارند مسئولیت کمک به افراد شدیداً نیازمند را
دارند ،صرفنظر از اینکه با محرومیت مرتبط باشند یا در ایجاد آن سهمی علّی داشته
باشند .در نتیجه ،همه آن عامالنی که فناوری یا منابع مورد نیاز را دارند ،مکلفند که
امکان دسترسی به داروهای اساسی را افزایش دهند .توان عمل نه تنها به منابع در
دسترس بلکه به هزینههای فرصت وابسته است که عمل درمانی پدید آورنده آن است.
این مهم است که توان عمل هم بر توان عامالن فردی و هم بر توان عامالن مختلف
جهت عمل جمعی داللت دارد .ممکن است که عمل درون چارچوب نهادی موجود
ممکن باشد ،اما گاهی اوقات ممکن است به تغییر خود چهارچوب نهادی جهت تخفیف
دشواری وضعیت نیاز افتد .بنابراین با توجه به دالیل مذکور ،لزوم دسترسی به داروهای
اساسی وجهه سنگین تری نسبت به علل حمایت از ابداعات دارویی دارد .چنان که
توجیه های اخالقی اصوالً به شأنیت انسانی و موازین حقوق بشر بر میگردد ،بیش از هر
چیز ،به سـالمت ابنای بـشر توجـه دارد .ناگفـته پیـداست که حق دسترسی به داروها
ـ علیالخصوص داروهای اساسی ـ نیز از لوازم تأمین حق بر سالمت میباشد و لذا
پایه های اخالقی و حقوقی حمایت از حق دسترسی افراد به داروهای اساسی مستحکمتر
از مباحث مالکیت فکری در زمینه ابداعات دارویی میباشد.
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نتیجهگیری
ابعاد حقوقی و اخالقی بحث حمایت از ابداعات دارویی و حق دسترسی به
اختراعات دارویی مطرح شد .در بحث دوسویه حق مالکیت بر ابداعات دارویی و حق
دسترسی به داروها این نتیجه حاصل شد که حق بر سالمت و دسترسی به داروهای
اساسی بر حق بر ابداعات دارویی مرجح دانسته شد ،اما باید عنایت داشت که تأکید
افراطی بر یکی از این موارد باعث تشدید شکاف و بیتوجهی به علل مرجح دانستهشده،
خواهد بود .لذا راهکار را در روشهای میانه میتوان جست تا بدون رد نظام مالکیت
فکری و با استفاده از شیوههای دیگری چون بهبود زیرساختهای بهداشتی و نظام
توزیعی در این کشورها و تخصیص بودجهای اختصاصی در سازمان بهداشت جهانی و
دیگر سازمانهای بینالمللی مربوط برای افزایش بهداشت در جوامع در حال توسعه
اقدام کرد و بنابراین ،بعد از اعطای حق ثبت به صاحبان ابداعات مربوط به داروها و
حوزه بهداشت و درمان و ایجاد حقوق انحصاری در تولید و توزیع ،فروش ،واردات و
صادرات محصوالت دارویی در مواردی که دارنده از حقوق اعطایی سوءاستفاده کند و
سالمت انسانها به خطر افتد ،توجه کشورها برای حفظ منافع و سالمت جامعه جهانی
1
الزم میباشد.
لذا با توجه به اینکه حق برخورداری از بهداشت و سالمت و حق بر اثر فکری هر دو
از حقوق اساسی و اولیه بشر است نباید هیچ کدام از این دو حق به نفع دیگری از بین
برود بلکه باید تالش نمود بین این دو تعامل برقرار شود .البته به خاطر نقش ویژه دارو در
زندگی بشر ،بایستی عالوه بر منافع خصوصی صاحبان ابداعات ،منافع جامعه و نیازهای
بهداشتی و توسعهای کشورهای در حال توسعه و فقیر را هم در نظر داشت و تامین کرد.
به عالوه ،کشورهای در حال توسعه نیز باید راهکار توزیع مناسب دارو و ایجاد زمینه
مناسب دسترسی شهروندان به دارو را اتخاذ کنند .در این راستا ،جان رالز نیز که به
عدالت توزیعی در بهداشت تأکید دارد ،اصل حمایت از مالکیت خصوصی مخترع را نفی
نمی کند .لذا تحقق عواملی چون ثبات و برخورداری کشور از یک ساختار و سازماندهی
مناسب است که بهرهمنـدی از نظام بیـمه و ثبات اقتصــادی و نـظام مـناسب توزیع را
در پی خواهد داشت که نهایتاً مشکل دسترسی به داروها نیز الینحل نخواهد ماند.
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