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الملخص التنفيذي

ــات  ــم املنتج ــنة 2021 بشــأن تنظي ــم )11( لس ــون الفلســطيني رق ــرار بقان ــىل ضــوء صــدور الق ع

الطبيــة ملكافحــة فايــروس كوفيــد- 19، ويف إطــار مراجعتهــا للترشيعــات واملامرســات الصــادرة عــن 

الجهــات الرســمية ومــدى انســجامها مــع املعايــري الدوليــة لحقــوق االنســان، والتجــارب العامليــة يف 

هــذا الصــدد، عملــت الهيئــة مــن خــال هــذا التقريــر عــىل مراجعــة هــذا القــرار بقانــون. واطلعــت 

عــىل عــدد مــن التجــارب العامليــة الخاصــة ببعــض الــدول يف التعامــل مــع مســألة إعفــاء منتجــي 

أدويــة كوفيــد- 19 مــن املســؤولية القانونيــة )أمريــكا، روســيا، االتحــاد األورويب،  جورجيــا، الــدول 

العربيــة: تونــس، لبنــان، األردن(، عــام قــد يقــع مــن أرضار بســبب منتجاتهــم بحــق مســتخدميها. 

ــن  ــض املترضري ــوين لتعوي ــم قان ــع تنظي ــت إىل وض ــي ذهب ــة الت ــة العام ــة العاملي ــك التجرب وكذل

دون الحاجــة إىل تحديــد املســؤول عــن الــرضر برعايــة منظمــة الصحــة العامليــة، واشــراك كل مــن 

ــة الخاصــة  ــادرة )كوفاكــس(، واملجموع ــد- 19 مب ــري لقاحــات كوفي ــة عــىل توف ــات العامل املجموع

بتوفــري اللقاحــات عــىل العمــوم )غــايف(.

عالــج التقريــر هــذا املوضــوع يف خمســة محــاور، تطــرق املحــور األول ملعطيــات عامــة حــول الحــق 

يف الصحــة أثنــاء انتشــار فايــروس كوفيــد- 19، وتنــاول املحــور الثــاين التــوازن بــن احــرام حقــوق 

امللكيــة الفكريــة واإلعفــاء مــن املســؤولية القانونيــة، فيــام تنــاول املحــور الثالــث نظــام التعويــض 

العاملــي عــن أرضار لقاحــات فايــروس كوفيــد- 19 دون مســؤولية، وتنــاول املحــور الرابــع التجــارب 

ــور  ــاول املح ــد- 19، وتن ــات كوفي ــن أرضار منتج ــؤولية ع ــن املس ــاء م ــة لإلعف ــة العاملي الترشيعي

ــات  ــن أرضار منتج ــؤولية ع ــن املس ــاء م ــطيني لإلعف ــي الفلس ــام الترشيع ــري النظ ــس واألخ الخام

ــات. ــم الخــروج بعــدد مــن االســتنتاجات والتوصي ــد-19، ويف الخامتــة ت كوفي
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لقد تم االعتامد يف إنجاز هذا التقرير عىل منهجية متثلت فيام ييل: 

أوال: مراجعــة القــرار بقانــون الفلســطيني رقــم )11( لســنة 2021 بشــأن تنظيــم املنتجــات الطبيــة 

ملكافحــة فايــروس كوفيــد- 19.

 ثانيــا: االطــاع عــىل تجــارب عــدد مــن دول العــامل يف هــذا الخصــوص وكيفيــة تعاطيهــا مــع لــويب 

منتجــي منتجــات كوفيــد- 19 املطالــب باإلعفــاء مــن املســؤولية القانونيــة عــن أرضار منتجاتهــم فيام 

لــو حدثــت. وقــد تــم االطــاع عــىل هــذه التجــارب عــن طريــق ترجمــة بعــض الوثائــق واألبحــاث 

التــي نُــرشت حــول التعديــات الترشيعيــة التــي أحدثتهــا بعــض الــدول عــىل أنظمتهــا القانونيــة، 

وبخاصــة مــا نــرش عــىل عــدد مــن املواقــع اإللكرونيــة يف الشــبكة العنكبوتيــة، كاملواقــع الخاصــة 

مبنظمــة الصحــة العامليــة، ودائــرة الصحــة يف وزارة الصحــة األمريكيــة، وتحالــف اللقاحــات العاملــي 

)غــايف(، وتحالــف اللقاحــات الخــاص بفايــروس كورونا مبــادرة )كوفاكــس(، والربملــان األورويب، ورشكة 

محامــاة دوليــة، ورشكــة استشــارات رضيبيــة، واملنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة )WIPO(، وموقع 

ــك بعــض  ــاين، وكذل ــان اللبن ــا، والربمل ــة بشــأن إحصــاءات جائحــة كورون ــز األمريكي ــة هوبكن جامع

املقــاالت املتخصصــة املنشــورة األخــرى.

ــي  ــاش الت ــة النق ــيام يف جلس ــبة، وال س ــن مناس ــر م ــة يف أك ــا الهيئ ــي أجرته ــات الت ــا: النقاش ثالث

عقدتهــا مــع عــدد مــن املختصــن بتاريــخ 2021/9/27 حــول املســودة األوىل مــن هــذا التقريــر قبــل 
طباعتــه، والنقاشــات األخــرى التــي جــرت مــع عــدد مــن املختصــن يف مناســبات أخــرى. 

ويف الختام خرج التقرير بعدد من االستنتاجات، ومن أهمها:

ــدان ( 1 ــة لبل ــة القانوني ــرية يف املنظوم ــريات كب ــدوث تغي ــد- 19 إىل ح ــاء كوفي ــار وب ــاد انتش ق

العــامل، وال ســيام فيــام يتعلــق باملســؤوليات القانونيــة التقصرييــة والتعاقديــة عــىل حــدٍّ ســواء. 

وقــاد انخفــاض املســتوى األخاقــي عنــد الــدول الغنيــة، واســتحواذها عــىل القســم األكــرب مــن 

اللقاحــات، وال ســيام التــي تــم تصنيعهــا يف البدايــات إىل إنشــاء العــامل آلليــة »كوفاكــس« مــن 

أجــل تحفيــز الــرشكات عــىل ترسيــع عمليــة تصنيــع اللقاحــات، وطأمنتهــا إىل أن هنــاك مــن 

سيشــري هــذه اللقاحــات منهــا، هــذا مــن جهــة، ومــن أجــل أن يكــون هنــاك توزيــع شــبه 

عــادل ومنصــف لهــا بــن كافــة دول العــامل، أيــاً كان غناهــا ومســتواها االقتصــادي، مــن جهــة 

أخــرى.

ــىل ( 2 ــات ع ــرت تعدي ــي أج ــدول الت ــة ال ــن كاف ــركاً ب ــربراً مش ــاك م ــح أن هن ــن الواض كان م

ــات  ــا منتج ــد تحدثه ــي ق ــن األرضار الت ــة ع ــؤولية القانوني ــق باملس ــوين املتعل ــا القان نظامه
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لقاحــات كوفيــد- 19 إلجــراء هــذا التعديــل، وهــو أن الحصــول عــىل منتجــات كوفيــد- 19، وال 

ســيام اللقاحــات مل يكــن باملقــدور، باعتبارهــا مل تحــظ بالوقــت الــكايف مــن أجــل متكــن جودتها 

وتجريبهــا بالشــكل املعهــود يف تطويــر أي لقــاح، والتــي كانــت بالعــادة تحتــاج لعــدة ســنوات، 

ــع  ــات بترسي ــة للقاح ــرشكات املنتج ــع ال ــى تُقن ــل حت ــذا تعدي ــل هك ــراء مث ــي إج وكان ينبغ

ــات مناســبة. ــدول املختلفــة بهــا، وبكمي ــد ال ــع يف تزوي ــة تصنيعهــا، والترسي عملي

رغــم قيــادة العديــد مــن دول العــامل، وال ســيام غــري الغنيــة منهــا، لحملــة كبــرية عــىل الــرشكات ( 3

املنتجــة للقاحــات مــن أجــل تنــازل هــذه الــرشكات عــن حقــوق امللكيــة الفكريــة التــي لهــا 

بشــأن منتجــات كوفيــد-19، إال أنهــا فشــلت يف مســعاها، حيــث أرصت الــرشكات املنتجــة عــىل 

الحفــاظ عــىل هــذه الحقــوق، مهــددة باللجــوء إىل القضــاء فيــام لــو تــم االعتــداء عــىل هــذه 

الحقــوق، أو أن الدولــة مل تقــم بحاميــة هــذه الحقــوق. 

ــىل ( 4 ــر ع ــذا التقري ــداد ه ــار إع ــا يف إط ــىل تجاربه ــاع ع ــم االط ــي ت ــامل الت ــد دول الع مل تعتم

نهــج موحــد يف التعامــل مــع ضغــط لــويب اللقاحــات وإعفــاء رشكات األدويــة مــن املســؤولية 

القانونيــة، وإمنــا تباينــت اآلليــات القانونيــة املتخــذة. هنــاك بعــض الــدول التــي ســّنت قوانــن 

قبــل انتشــار الجائحــة خاّصــة بحــاالت انتشــار األوبئــة، حيــث خّولــت فيهــا وزراء الصحــة يف 

ــذا  ــم يف ه ــاء، وخولته ــم الوب ــرض  يف حك ــروس، أو امل ــذا الفاي ــوا أن ه ــىل أن يعلن ــا ع بلدانه

الصــدد بــأن يتخــذوا اإلجــراءات املناســبة، مبــا فيهــا اإلعفــاء مــن املســؤولية القانونيــة بــرشوط 

وقيــود )الواليــات املتحــدة األمريكيــة مثــال عــىل ذلــك(، فيــام رفضــت بعــض الــدول التجــاوب 

ــن أي  ــدت أن املســؤول األســايس ع ــن، وأك ــف الرســمي املعل ــويب بحســب املوق ــع هــذا الل م

ــه وقَّعــت مــع هــذا  ــدواء، لكنهــا يف الوقــت ذات أرضار قــد تحــدث هــي الــرشكات املنتجــة لل

الــرشكات عــىل اتفاقيــات رفضــت نرشهــا للجمهــور )االتحــاد األورويب مثــال عــىل ذلــك(، وهناك 

فريــق ثالــث مــن الــدول التــي انصاعــت بالكامــل ملطالبــات هــذا اللــويب دون وضــع قيــود أو 

رشوط كافيــة مثــل )فلســطن ولبنــان(.

وأوىص التقرير بعدد من التوصيات من أهمها:

رضورة أن تناقــش الجهــات الرســمية الكيفيــة التــي ميكــن مــن خالهــا تحقيــق التــوازن املنشــود ( 1

بــن تنــازل منتجــي منتجــات كوفيــد- 19 الوطنيــن والدوليــن عــن جــزء مــن حقــوق امللكيــة 

الفكريــة التــي يتمتعــون بهــا عــىل منتجاتهــم وبــن إعفائهــم الكامــل مــن املســؤولية القانونيــة 

عــن األرضار التــي قــد تحدثهــا منتجاتهــم عــىل صحــة املواطنــن.
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مبــا أن الســبب الرئيــي إلعفــاء منِتجــي منتجــات كوفيــد- 19 مــن املســؤولية القانونيــة عــن ( 2

أرضار منتجاتهــم هــو أن هــذه املنتجــات مل تحــظ بالوقــت الــكايف للتطويــر وجعلهــا أكــر أمنــاً، 

وتــم الضغــط عــىل هــؤالء املنتجــن مــن قبــل الــدول املختلفــة مــن أجــل الترسيــع يف توفــري 

ــادة  ــر وزي ــم الخاصــة بتطوي ــىل أن يســتمر هــؤالء املنتجــون يف تجاربه ــة ع اللقاحــات الازم

ــة  ــه مــن الــرضوري أن تســاهم الجهــات الرســمية الوطني ــايل فإن أمــان هــذه املنتجــات، وبالت

مــع الجهــات الدوليــة يف الرقابــة عــىل عمليــة التطويــر هــذه، ويف تطويــر مــؤرشات قــادرة عــىل 

قيــاس التطويــر الفعــيل املنفــذ.

رضورة اتخــاذ إجــراءات لتطويــر الصناعــة الدوائيــة يف فلســطن، مبــا مُيّكــن الــرشكات الوطنيــة ( 3

ــق  ــام يتعل ــيام في ــة، وال س ــرشكات العاملي ــا ال ــي أحدثته ــورات الت ــن التط ــتفادة م ــن االس م

مبنتجــات كوفيــد- 19، وفتــح حــوار مســتمر مــع املنتجــن املحليــن، وإرشاكهــم إرشاكاً حقيقيــاً 

ــة.  ــة الترشيعــات ذات العاق يف صياغــة كاف

الفلســطينية ( 4 رضورة قيــام املنتجــن املحليــن والكليــات الصحيــة املحليــة يف الجامعــات 

املســاهمة يف تطويــر األدوات العاجيــة ورفــع املســتوى البحثــي لديهــا، وبخاصــة بشــأن كوفيد- 

ــراءات  ــأن إج ــنَّ بش ــذي ُس ــنة 2016، وال ــم )16( لس ــون رق ــرار بقان ــن الق ــتفادة م 19، واالس

ــة. ــات الدوائي الدراس

رضورة أن تعمــل هــذه الجهــات عــىل نــرش االتفاقــات املوقعــة يف هــذا املجــال، وكافــة ( 5

ــي  ــد- 19 الت ــة لكوفي ــطينية اإللكروني ــة الفلس ــىل املنص ــات ع ــة باللقاح ــات املتعلق املعلوم

طّورتهــا وزارة الصحــة وتنرشهــا باســتمرار عــىل املوقــع اإللكــروين للــوزارة.

ــض ( 6 ــن تعوي ــة ع ــن املســؤولية املدني ــة م ــة العاملي ــاء رشكات األدوي ــن حــدة إعف ــف م التخفي

املترضريــن مــن اســتخدام مــا تصنعــه هــذه الــرشكات مــن لقاحــات، ألســباب ومــربرات كثــرية، 

باتخــاذ عــدة إجــراءات بهــذا الخصــوص، ومنهــا عــىل ســبيل املثــال:

االهتــامم بوضــع رشوط يف االتفاقــات مــع رشكات األدويــة تربــط بــن إعفــاء هــذه الرشكات أ( 

مــن املســؤولية القانونيــة التــي قــد تنجــم مــن اســتخدام اللقــاح، وإســهامها يف صنــدوق 

التعويضــات عــن األرضار لــدى الدولــة. 

إيجــاد صيغــة مامئــة ميكــن مــن خالهــا تنــازل رشكات تصنيــع لقاحــات كوفيــد- 19 عــن ب( 

ــة،  ــة الوطني ــح رشكات األدوي ــذه اللقاحــات لصال ــة له ــا الفكري ــة مبلكيته ــا املتعلق حقوقه
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ــات  ــع منتج ــىل تصني ــادرة ع ــون ق ــى تك ــرشكات حت ــذه ال ــر أداء ه ــاعدة يف تطوي واملس

ــاج هــذه املنتجــات. ــد- 19، أو عــىل األقــل إنجــاز بعــض املراحــل يف إنت كوفي

رضورة اإلشــارة يف القــرار بقانــون، وبنــصٍّ رصيــح، إىل أن موضــوع اإلعفــاء مــن املســؤولية ج( 

التــي يتحــدث عنهــا بحاجــة إىل حكــم قانــوين يقيّدهــا مــن حيــث الزمــن. 

نتيجــة لغيــاب وجــود مجلــس ترشيعــي يعمــل عــىل مناقشــة القوانــن قبــل إقرارهــا، فإنــه د( 

مــن الــرضوري أن يتــم العمــل عــىل إرشاك حقيقــي لكافــة األطــراف ذات العاقــة بالقانــون 

بغــرض الحــدِّ مــن أيــة عيــوب قــد تكتنفــه، وال ســيام الــرشكات الوطنيــة املنتجــة لألدويــة 

واللقاحــات واإلتحــادات الخاصــة بهــا.

رضورة إنشــاء الجهــات الرســمية لجســم متخصــص تــوكل إليــه مهمــة جمــع املعلومــات عــن ( 7

ــة الخــروج  ــد- 19، ودراســتها، ومحاول ــد تكــون وقعــت مبتلقــي لقاحــات كوفي ــي ق ــار الت اآلث

باســتنتاجات تحــد مــن هــذه اآلثــار، وذلــك مــن أجــل توفــري صحــة أفضــل للمواطــن.

ــرار ( 8 ــذا الق ــذ ه ــة لتنفي ــة الازم ــراءات التنفيذي ــع اإلج ــة بوض ــات املختص ــام الجه رضورة قي

بقانــون، وال ســيام إنشــاء صنــدوق لجــرب الــرضر الناتــج عــن اســتخدام املنتــج الطبــي الخــاص 

بكوفيــد- 19، ووضــع معايــري وأســس التعويضــات التــي يقدمهــا هــذا الصنــدوق. وكذلــك وضــع 

ــع هــذه اللقاحــات  ــىل م ــل املث ــة التعام ــة لطريق ــوالت املبين ــامت والربوتوك ــة والتعلي األنظم

واآلثــار الناتجــة عنهــا.

رضورة أن تــويل الجامعــات الفلســطينية موضــوع التغــريات القانونيــة الحاصلــة بســبب انتشــار ( 9

ــا،  ــا طلبته ــي يجريه ــازم، وال ســيام يف األبحــاث الت ــي ال ــامم البحث ــد- 19 اإلهت ــروس كوفي فاي

ســواًء خــال دراســتهم، أو تقديــم أبحــاث مــن أجــل تخرجهــم.
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مقوالت هامة ألصحاب قرار على مستوى العالم
حول القوانين الصحية

من  الناس  متكِّن  أن  اإلنسان  وحقوق  واألدلة  العلم  إىل  تستند  التي  والسياسات  للقوانني  »ميكن 

الحصول عىل الخدمات الصحية، وحامية أنفسهم من كوفيد- 19، والعيش مبنأى عن الوصم والتمييز 

بشأن  الجيدة  املامرسات  لتبادل  مهمة  أداة  هو   1 19 بكوفيد-  الخاصة  القوانني  ومخترب  والعنف. 

القوانني والسياسات.« 
أكيم شتايرن، مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

»إن وضع أطر قانونية قوية أمر بالغ األهمية لالستجابات الوطنية لـكوفيد- 19. وكثرياً ما تندرج 

القوانني املؤثرة عىل الصحة خارج القطاع الصحي. ومبا أن الصحة مفهوم عاملي، فينبغي مواءمة األطر 

القانونية مع االلتزامات الدولية من أجل االستجابة للمخاطر الصحية العامة الحالية والناشئة. فقد 

أصبح إرساء أساس قانوين قوي للصحة اآلن أكرث أهميًة من أي وقت مىض.« 

الدكتور تيدروس أدحانوم غيربيسوس،

 املدير العام ملنظمة الصحة العاملية

 »القوانني الضارة قد تفيض إىل تفاقم الوصم والتمييز، وتنتهك حقوق الناس، وتقوِّض االستجابات 

الصحية العامة. وليك نضمن أن تكون االستجابات للجائحة فعالة وإنسانية ومستدامة، يجب عىل 

رين من كوفيد-  القانون كأداة لدعم حقوق اإلنسان وكرامة األشخاص املترضِّ الحكومات استخدام 

».19
لويني بيانييام، املديرة التنفيذية لربنامج األمم املتحدة املشرك 

املعني بفايروس العوز املناعي البرشي/اإليدز

مبادرة مخترب القوانن الخاصة بكوفيد- 19 تقوم عىل جمع وتبادل الوثائق القانونية من أكر من 190 بلداً يف جميع أنحاء العامل، ملساعدة الدول   1

عىل وضع وتنفيذ أطر قانونية متينة إلدارة الجائحة. وتهدف املبادرة إىل ضامن أن تحمي القوانن صحة ورفاه األفراد واملجتمعات، وأن تلتزم باملعايري 

الدولية لحقوق اإلنسان. واملخترب الجديد )الرابط :  www.COVIDLawLab.org( هو مرشوع مشرك بن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ومنظمة 

الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة املشرك املعني بفايروس نقص املناعة البرشية/اإليدز، ومعهد أونيل لقوانن الصحة الوطنية والعاملية بجامعة 

جورجتاون . للمزيد حول ذلك راجع: بيان عن »مخترب جديد للقوانن الخاصة بكوفيد- 19 من أجل توفري املعلومات القانونية الحيوية والدعم لتيسري 

1441--12-https://www.who.int/ar/news/item/01 :االستجابة العاملية لجائحة كوفيد- 19، منشور عىل املوقع اإللكروين ملنظمة الصحة العاملية

new-covid-19-law-lab-to-provide-vital-legal-information-and-support-for-the-global-covid-19-response
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مقدمة

لغايــات الحفــاظ عــىل صحــة اإلنســان ومتكينــه مــن الحصــول عــىل حقــه يف الصحــة، كرت النقاشــات 

ــات  ــة واملنتج ــي األدوي ــة لصانع ــة الفكري ــوق امللكي ــن حق ــة ب ــة املوازن ــول أهمي ــريت ح ــي أث الت

الصحيــة األخــرى، ويف نفــس الوقــت الحفــاظ عــىل حــق اإلنســان يف الحصــول عــىل مســتوى مناســب 

مــن الصحــة بتكلفــة وأمــان مناســبن. إذ ليــس مــن املعقــول، أو املقبــول، أن يُحــرم اإلنســان مــن 

حقــه يف الصحــة بســبب عــدم قدرتــه املاليــة عــىل رشاء وتغطيــة تكلفــة العــاج، أو أن يُعطــى عاجــاً 

غــري آمــن اليِّ ســبب كان، ويتــم يف ذات الوقــت إعفــاء منتجــه مــن املســؤولية القانونيــة عــن األرضار 

ــره  ــازم لتطوي ــكايف وال ــت ال ــه مل يأخــذ الوق ــة أن ــن اســتخدام منتجــه بذريع ــد تحــدث م ــي ق الت
واضطــراره إىل طرحــه يف الســوق تحــت ضغــط حاجــة دول العــامل.2

لقــد أثــري هــذا النقــاش مجــدداً عــىل ضــوء انتشــار فايــروس كوفيــد- 19 والحاجــة إىل الكثــري مــن 

ــيام  ــا، وال س ــة له ــرشكات املصنع ــدد ال ــه، وتع ــة من ــه، أو الوقاي ــة ملكافحت ــات الصحي ــواع املنتج أن

اللقاحــات املختلفــة الخاصــة بهــذا الفايــروس. وكذلــك بعــد متّكــن، أو متكــن الــدول املتقدمــة ماليــاً، 

وليــس أخاقيــا3ً، مــن الحصــول عــىل قــدر أكــرب مــن هــذه اللقاحــات، تفــوق املقــدار الــذي متكنــت 

مــن الحصــول عليــه دول أخــرى ذات دخــول ماليــة متدنيــة ومتوســطة.

2  كان مجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة قد ناقش بتاريخ 2013/5/1 تقرير املقرر الخاص املعني بحق كل إنسان يف التمتع بأعىل مستوى ممكن 

من الصحة البدنية والعقلية، أناند غروفر، بشأن أمكانية الحصول عىل األدوية. وكان هذا التقرير قد أوىص بأن يتم التحول من منظور السوق فيام 

يتعلق بالحصول عىل األدوية إىل املنظور الذي يعتمد عىل الحق يف الصحة يف تعزيز فرص الحصول عىل أدوية ورعاية طبية ميسورة التكلفة، وذات 

https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/ :جودة يف حالة اإلصابة باملرض، فضا عن الوقاية من األمراض ومكافحتها وعاجها. للمزيد انظر

.2021/10/12 بتاريخ  دخول  آخر   ،ar.pdf_42-hrcouncil/regularsession/session23/a-hrc-23

3   جاء يف بيان مشرك لفرقة عمل القادة املتعددة األطراف بشأن توسيع نطاق أدوات مكافحة كوفيد- 19 أن »نرش لقاحات كوفيد- 19 عىل الصعيد 

العاملي يجري بوتريتن مختلفتن عىل نحو مفزع. فنسبة البالغن الحاصلن عىل تطعيم كامل يف البلدان األقل دخا ال تتجاوز 2% مقارنة ب 50% يف 

البلدان مرتفعة الدخل«. للمزيد: انظر البيان املنشور بهذا الخصوص حول أزمة عدم اإلنصاف يف إتاحة اللقاحات عىل موقع منظمة الصحة العاملية 

للموقع 2021/9/22. ، آخر دخول   www.who.int/ar/news
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وزاد مــن أهميــة هــذا النقــاش ضغــط الــرشكات العامليــة املنتجــة للقاحــات عــىل الــدول املختلفــة 

ــم  ــد تنج ــي ق ــن األرضار الت ــتتحملها ع ــي س ــات الت ــن االلتزام ــد م ــة للح ــات قانوني ــع تعدي لوض

ــا تحتاجــه  ــدول مب ــد هــذه ال ــة تزوي ــرّسع عملي ــا ســوف تُ ــة أنّه ــا، بذريع ــن اســتخدام منتجاته ع

ــون  ــروس، دون أن يك ــذا الفاي ــة، وال ســيام اللقاحــات الخاصــة به ــة املختلف ــن املنتجــات الصحي م

هنــاك وقــت كاٍف لتجريــب فاعليــة هــذه املنتجــات وآثارهــا الصحيــة، وبخاصــة اللقاحــات الازمــة 

ملكافحــة فايــروس كوفيــد- 19، قبــل أن تتمكــن مــن إخضــاع هــذه املنتجــات للتطويــر والتجريــب 

ــة  ــن األنظم ــد م ــر يف العدي ــذا األم ــم ه ــد ت ــتخدميها. وق ــىل ملس ــاً أع ــة وأمان ــق فاعلي ــذي يحق ال

القانونيــة لعــدد مــن دول العــامل. إضافــة إىل وضــع نظــام قانــوين عاملــي لتعويــض املترضريــن مــن 

اســتخدام قاحــات كوفيــد- 19 دون الحاجــة إىل تحديــد املســؤول عــن الــرضر، وذلــك مقابــل زيــادة 

بســيطة عــىل مثــن اللقــاح الــذي يتــم رشاؤه عــرب املبــادرة العامليــة )كوفاكــس(.

يف الوقــت ذاتــه، رفضــت هــذه الــرشكات ذاتهــا إبــداء أي شــكل مــن أشــكال التنــازل عــن حقوقهــا 

الخاصــة مبلكيتهــا الفكريــة عــىل هــذه املنتجــات، وطرحــت يف ســبيل رفــض ذلــك عــدداً مــن الحجــج 

واملربرات.

ــات  ــم املنتج ــنة 2021 بشــأن تنظي ــم )11( لس ــون الفلســطيني رق ــرار بقان ــىل ضــوء صــدور الق ع

الطبيــة ملكافحــة فايــروس كوفيــد- 19، ويف إطــار مراجعتهــا للترشيعــات واملامرســات الصــادرة عــن 

الجهــات الرســمية ومــدى انســجامها مــع املعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان، والتجــارب العامليــة يف 

هــذا الصــدد )أمريــكا، روســيا، االتحــاد األورويب، بريطانيــا، جورجيــا، الــدول العربيــة: تونــس، لبنــان، 

ــجيل  ــون، وتس ــرار بقان ــذا الق ــة ه ــىل مراجع ــر ع ــذا التقري ــال ه ــن خ ــة م ــل الهيئ األردن(، تعم

ماحظاتهــا وتوصياتهــا بشــأنه، والطريقــة املثــىل التــي يتوجــب اعتامدهــا يف إطــار تحقيــق التــوازن 

املنشــود بــن جملــة حقــوق اإلنســان وحــق اإلنســان يف الصحــة مــن جهــة، ويف نفــس الوقــت الحــد 

ــر عــىل هــذا الحــق مــن جهــة أخــرى.  ــة، وتؤث مــن أي مخالفــات قــد تحدثهــا الترشيعــات الوطني

ــرى  ــة أخ ــار أي أوبئ ــبة انتش ــن مبناس ــد تُس ــة ق ــن الحق ــة قوان ــع أي ــادي وض ــة تف ــك محاول وكذل

ــد- 19. ــة لجائحــة )فايــروس( كوفي مامثل

منهجية العمل على التقرير
تم االعتامد يف انجاز هذا التقرير عىل ما ييل: 

أوال: مراجعــة القــرار بقانــون الفلســطيني رقــم )11( لســنة 2021 بشــأن تنظيــم املنتجــات الطبيــة 

ملكافحــة فايــروس كوفيــد- 19.
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ثانيــاً: االطــاع عــىل تجــارب عــدد مــن دول العــامل يف هــذا الخصــوص، وكيفيــة تعاطيهــا مــع لــويب 

ــم  ــة عــن أرضار منتجاته ــن املســؤولية القانوني ــاء م ــب باإلعف ــد- 19 املطال منتجــي منتجــات كوفي

ــم االطــاع عــىل  ــد ت ــان. وق ــا، ولبن ــكا، االتحــاد األورويب، جورجي ــت، وال ســيام أمري ــو حدث ــام ل في

ــات  ــول التعدي ــرشت ح ــي نُ ــاث الت ــق واألبح ــض الوثائ ــة بع ــة ترجم ــن طريق ــارب ع ــذه التج ه

ــع  ــن املواق ــدد م ــىل ع ــرش ع ــا ن ــة م ــة، وبخاص ــا القانوني ــىل أنظمته ــا ع ــي أحدثته ــة الت الترشيعي

اإللكرونيــة يف الشــبكة العنكبوتيــة، كاملواقــع الخاصــة مبنظمــة الصحــة العامليــة، دائــرة الصحــة يف 

وزارة الصحــة األمريكيــة، تحالــف اللقاحــات العاملــي )غــايف(، تحالــف اللقاحــات الخــاص بفايــروس 

ــة )LAW.MG( بالتعــاون مــع  ــاة دولي ــادرة )كوفاكــس(، الربملــان األورويب، رشكــة محام ــا مب كورون

رشكــة استشــارات رضيبيــة )GORGIS IN GLOBAL-ANDERSEN(، املنظمــة العامليــة للملكيــة 

الفكريــة )WIPO(، موقــع جامعــة هوبكنــز األمريكيــة بشــأن إحصــاءات جائحــة كورونــا، الربملــان 

ــاين، وكذلــك بعــض املقــاالت املتخصصــة املنشــورة األخــرى. اللبن

ــي  ــاش الت ــة النق ــيام يف جلس ــبة، وال س ــن مناس ــر م ــة يف أك ــا الهيئ ــي أجرته ــات الت ــا: النقاش ثالث

عقدتهــا مــع عــدد مــن املختصــن بتاريــخ 2021/9/27 حــول املســودة األوىل مــن هــذا التقريــر قبــل 

طباعتــه،4 والنقاشــات األخــرى التــي جــرت مــع عــدد مــن املختصــن يف مناســبات أخــرى.

4  شارك يف جلسة النقاش أعاه كل من: وزارة الصحة الفلسطينية، منظمة الصحة العاملية، إتحاد الصناعات الدوائية، كليات الصيدلة يف الجامعات التالية: 

جامعة النجاح الوطنية - نابلس، جامعة بريزيت - رام هللا، عدد من رشكات األدوية، بعض املؤسسات الصحية الوطنية، وعدد من الخرباء الفلسطينين 

يف املجال الصحي.
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المبحث األول 

معطيات عامة حول الحق في الصحة 
وانتشار فايروس كوفيد- 19

ــر، وال  ــة تســاعد يف فهــم موضــوع التقري ــا متهيدي ــع قضاي ــة أرب يف هــذا املبحــث نســتعرض بعجال

ســيام اإلطــار الحقوقــي الــدويل العــام للحــق يف الصحــة، انتشــار وبــاء )فايــروس( كورونــا، واملبــادرة 

العامليــة )كوفاكــس( لتوفــري اللقاحــات، وفكــرة املســؤولية واإلعفــاء منهــا. 

أوال: اإلطار القانوني للحق في الصحة في المواثيق الدولية:
أولــت املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان الحــق يف الصحــة اهتامًمــا خاًصــا ملــا ميثلــه مــن أهميــة 

ــؤرخ يف  ــان امل ــوق اإلنس ــي لحق ــان العامل ــن اإلع ــادة )25( م ــاء يف امل ــث ج ــان، حي ــاة اإلنس لحي

ــه  ــى لضــامن الصحــة والرفاهــة ل ــكل شــخص حــق يف مســتوى معيشــة يكف 1948/12/10، أَن »ل

ــات  ــد الخدم ــة وصعي ــة الطبي ــس واملســكن والعناي ــأكل وامللب ــد امل ــه، وخاصــة عــىل صعي وألرست

االجتامعيــة الرضوريــة«. وجــاءت مــواد العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة 

ــب  ــع بالحــق يف الصحــة، وطال ــًدا لحــق اإلنســان يف التمت ــاً وتأكي ــر شــموالً وتفصي ــة، أك والثقافي

العهــُد يف املــادة )12( منــه الــدوَل األطــراف بـــ »أن تقــر بحــق كل إنســان يف التمتــع بأعــىل مســتوى 

مــن الصحــة الجســمية والعقليــة ميكــن بلوغــه«. وحــدد كذلــك بعــض الخطــوات الرضوريــة للوصول 

ــات  ــد ووفي ــات يف املوالي ــا:1. العمــل عــىل خفــض نســبة الوفي إىل إعــامل الحــق يف الصحــة، ومنه
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األطفــال؛ 2. تحســن شــتى الجوانــب البيئيــة والصناعيــة، والوقايــة مــن األمــراض املعديــة واملتفشــية 

واملهنيــة، وحرصهــا وعاجهــا، وخلــق ظــروف مــن شــأنها تأمــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة 

يف حالــة املــرض. وقــد حــدد التعليــق رقــم )14( الصــادر عــن اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة 

ــق يف  ــة بالح ــادة )12( املتعلق ــود بامل ــري املقص ــأن تفس ــنة 2000، بش ــة لس ــة والثقافي واالجتامعي

الصحــة بأربعــة عنــارص، وهــي:

التوافــر: توافــر الخدمــات الصحيــة بقــدر كاٍف مــن مرافــق الرعاية الصحيــة والســلع والخدمات . 1

والربامج.

ــق . 2 ــول إىل املراف ــرص الوص ــن ف ــات م ــن واملواطن ــع املواطن ــتفادة جمي ــول: اس ــة الوص إمكاني

ــاد هــي: ــة أبع ــة الوصــول بأربع ــم إمكاني ــة. وتتس ــات الصحي والســلع والخدم

عدم التمييز بن املواطنن واملواطنات تبعاً للجنس واللون واالنتامء والعرق والدين.أ- 

اإلمكانيــة االقتصاديــة للوصــول: مبعنــى قــدرة املواطنــن واملواطنــات عــىل تحمــل ب- 

تكاليــف ونفقــات خدمــة الرعايــة الصحيــة.

ــدرة ج-  ــن الق ــات بالفعــل م ــون واملواطن ــادي: أي أن يتمكــن املواطن ــة الوصــول امل إمكاني

ــة يف الوقــت املناســب وضمــن أيــرس الطــرق.  عــىل الحصــول عــىل الخدمــة الصحي

إمكانيــة الحصــول عــىل املعلومــات حــول طبيعــة الخدمــات والســلع الصحيــة املقدمــة د- 

مــن قبــل الدولــة.

الجــودة: يجــب أن تكــون املرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة مناســبًة علميــاً وطبيــاً وذات . 3

نوعيــة جيــدة، تســهم يف تحســن الوضــع الصحــي للمواطنــن واملواطنــات.

املقبوليــة: يجــب أن تحــرم جميــع املرافــق والســلع والخدمــات الصحيــة األخــاق الطبيــة، وأن . 4

تكــون مناســبة لثقافــة املجتمــع، وأن تراعــي متطلبــات الجنســن ودورة الحيــاة.

ثانيا: انتشار فايروس كوفيد- 19: 
بتاريــخ 11 آذار )مــارس( 2020 أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة عــن اعتبــار وبــاء كوفيــد- 19 وبــاًء 

عامليــاً، يســتدعي مــن كافــة دول العــامل اتخــاذ اإلجــراءات الفاعلــة الكفيلــة مبنــع انتشــاره. علــامً بــأن 

االنتشــار األول لهــذا الفايــروس كان يف مدينــة أوهــان الصينيــة يف نهايــة العــام 2019.
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ورغــم اإلجــراءات الحثيثــة التــي اتخذتهــا دول العــامل، ســواًء يف محيطهــا الداخــيل، أو فيــام بينهــا، 

ــت  ــامل بلغ ــتوى الع ــىل مس ــروس ع ــذا الفاي ــوا به ــن أصيب ــخاص الذي ــة لألش ــام املعلن إال أن األرق

ــغ  ــام بل ــخ 2021/9/12 5. ك ــى تاري ــم )4,624,952( شــخصاً حت ــويف منه )224,281,038( شــخصاً، ت

عــدد املواطنــن الذيــن أصيبــوا بهــذا الفايــروس بحســب وزارة الصحــة الفلســطينية يف ذات التاريــخ 
ــاً.6 ــم )4,067( مواطن ــويف منه ــاً، ت )397,575( مواطن

ويف إطــار اإلجــراءات العامليــة ملكافحــة هــذا الفايــروس، بــدأت الكثــري مــن الــرشكات بالعمــل عــىل 

تصنيــع املنتجــات املختلفــة الازمــة ملكافحتــه ومنــع انتشــاره ومعالجــة املصابــن بــه منــذ اللحظــات 

األوىل لظهــوره وانتشــاره، يف حــن بلــغ عــدد اللقاحــات التــي يجــري العمــل عــىل تطويرهــا بشــأن 

هــذا الفايــروس أكــر مــن )200( لقــاح7. فيــام تــم اســتخدام )16( لقاحــاً وتنفيذهــا بالفعــل عــىل 
عدد من األشخاص يف العامل حتى شهر حزيران )يونيو( 8.2021

ــذا  ــادة له ــات املض ــا اللقاح ــىل إنجازه ــل ع ــدء العم ــي بُ ــات الت ــذه املنتج ــم ه ــن أه ــل م ولع

الفايــروس. ورغــم أن الوصــول إىل لقــاح آمــن وفعــال يحتــاج بالعــادة حســب املراجــع الطبيــة إىل 

عــدة ســنوات، قــد ال تقــل عــن ثــاث ســنوات مــن األبحــاث والتجــارب املخربيــة والرسيريــة، إال أن 

هــذا اللقــاح طـُـرح بعــد عــدة أشــهر فقــط مــن انتشــار الفايــروس. فقــد تــم تطعيــم عــدد كبــري مــن 

مواطنــي بعــض الــدول ببعــض اللقاحــات التــي تــم تطويرهــا يف هــذا الشــأن بعــد عــدة أشــهر مــن 

انتشــار الفايــروس.9 

اعتمــدت منظمــة الصحــة العامليــة )9( مــن بــن عــرشات اللقاحــات التــي طــّورت لعــاج فايــروس 

كوفيــد- 19. وهــذا األمــر دفــع بالعديــد مــن دول العــامل للتنافــس مــن أجــل الحصــول عــىل أكــرب 

عــدد مــن هــذه اللقاحــات، وذلــك مــن أجــل إعــادة الحيــاة إىل طبيعتهــا يف كافــة مناحــي الحيــاة 

ــة. ــة والتعليمي ــة واالجتامعي االقتصادي

بتاريخ  دخول  آخر   ،coronavirus.jhu.edu/map.html اإللكروين:  موقعها  عىل  االمريكية  هوبكنز  جامعة  تنرشها  التي  لإلحصاءات  انظر  للمزيد   5

.2021/9/12

6   بحسب اإلحصاءات التي نرشتها وزارة الصحة الفلسطينية عىل املنصة اإللكرونية الخاصة بكوفيد- 19 عىل موقعها اإللكروين: www.moh.ps، آخر 

.2021/9/12 دخول 

 https://mca.essensys.ro/ar/news/item/04-02-1442-boost-for-global-response-to-covid-19-as-economies-worldwide-formally-sign-up-to-covax-facility    7

بتاريخ 2021/9/12. آخر دخول 

آند  جونسون  نوفافاكس،  يف،  سبوتنك-  سينوفارم،  كوفيشيلد،  أكسفورد،  اسرازينيكا-  بيونتك،  فايزر-  موديرنا،  هي:  للمواطنن  املقدمة  اللقاحات    8

تأكيدا. فاك،  كويف  كورونا،  فاك  إيبي  بيوتيك،  بهارات  بيوتكنلوجي،  مينهاي  لونغكوم،  زيفي  انهوي  بيولوجيكس،  كانسينوا  سينوفاك،  جونسون، 

9  أعلنت الوكالة الفيدرالية لألبحاث الطبية والبيولوجية يف روسيا بتاريخ 2020/7/19 عن حصولها عىل ترصيح إلجراء االختبارات الرسيرية عىل لقاح 

جديد مضاد لفايروس كورونا. وبتاريخ 2020/12/5 انطلقت حملة التطعيم الجامعي يف روسيا بطلب من الرئيس الرويس فادميري بوتن. للمزيد راجع 

املوقع اإللكروين لوكالة األنباء فرانس www.france24.com 24  آخر دخول يف 2021/9/12.
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ونتيجــة لهــذا التدافــع مــن قبــل العديــد مــن الــدول للحصــول عــىل نصيبهــا مــن هــذه اللقاحــات، 

زادت الحاجــة لكميــات أكــرب منــه، وزاد الضغــط عــىل الــرشكات املنتجــة لهــا مــن أجــل اإلرساع يف 

توفريهــا ألســباب عديــدة. 

هــذا الضغــط عــىل تلــك الــرشكات ســمح لهــا مبامرســة ضغــط مضــاد بغــض النظــر عــن أخاقيــة، أو 

عــدم أخاقيــة املــربرات التــي اســتخدمتها يف مامرســة هــذا الضغــط املضــاد، واشــرطت عــىل الــدول 

املختلفــة الراغبــة يف الحصــول عــىل اللقــاح أن تعفيهــا مــن املســؤولية القانونيــة عــن األرضار التــي 

قــد تقــع مبســتخدمي هــذه اللقاحــات التــي مل تأخــذ وقتهــا الــكايف يف االختبــار.

ثالثا: المبادرة العالمية )كوفاكس(:
نتيجــة لتدافــع الــدول املختلفــة للحصــول عــىل لقاحــات كوفيــد- 19 التــي أقرتهــا منظمــة الصحــة 

العامليــة، وبســبب التوزيــع غــري العــادل، وغــري األخاقــي للكميــات املتوفــرة مــن اللقاحــات، 

ــرشكات  ــي ال ــرية، وتراخ ــدول الفق ــان ال ــا، وحرم ــرب منه ــزء األك ــىل الج ــة ع ــدول الغني ــتئثار ال واس

املصنعــة للقاحــات مــن إنتــاج كميــات كافيــة بســبب تخوفهــا مــن عــدم ترصيفهــا وتلفهــا وحاجتهــا 

إلجــراءات تخزيــن شــديدة، جــاءت مبــادرة »كوفاكــس« مــن أجــل تحقيــق التوفــري العــادل لهــذه 

ــك  ــة، وكذل ــا املالي ــن مقدرته ــداً ع ــا بعي ــدول منه ــة ال ــتفادة كاف ــة بإنصــاف، واس اللقاحــات للكاف

تحفيــزاً للــرشكات املنتجــة عــىل زيــادة اإلنتــاج. ومــن املقــرر أن تســتفيد مــن هــذه املبــادرة )92( 

ــف رشاء لقاحــات. ــل تكالي ــة10 ذات دخــل متوســط ومنخفــض، وال تســتطيع تحم دول

وقــد ائتلفــت دول العــامل مــن خــال مــا أصبحــت تســمى مببــادرة )كوفاكــس( مــن أجــل ترسيــع 

تشمل قامئة ألـ )92( دولة واقتصادات مؤهلة للحصول عىل هذا النوع من املساعدات استناًدا إىل بيانات الدخل القومي اإلجاميل للبنك الدويل لعامي   10

التالية: 2018 و2019 

دول ذات دخل منخفض: )31 دولة( وهي: أفغانستان، بنن، بوركينا فاسو، بوروندي، إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو الدميوقراطية، إريريا، إثيوبيا، 	 

غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، كوريا الدميقراطية، ليبرييا، مدغشقر، ماوي، مايل، موزمبيق، نيبال، النيجر، رواندا، سرياليون، الصومال، جنوب 

السودان، سوريا، طاجيكستان، تنزانيا، توغو، أوغندا، واليمن.

الكونغو، 	  القمر،  جزر  الكامريون،  كمبوديا،  فريدي،  كابو  بوليفيا،  بوتان،  بنغاديش،  الجزائر،  أنغوال،  وهي:  دولة(   48( متوسط  دخل  ذات  دول 

الو  جمهورية  قريغيزستان،  كرييبايت،  كينيا،  إندونيسيا،  الهند،  هندوراس،  غانا،  إسواتيني،  السلفادور،  مرص،  جيبويت،  ديفوار،  كوت  جمهورية 

الدميقراطية الشعبية، ليسوتو، موريتانيا، ميكرونيزيا، مولدوفا، منغوليا، املغرب، ميامنار، نيكاراغوا، نيجرييا، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، الفلبن، 

ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، جزر سليامن، رسي النكا، السودان، تيمور الرشقية، تونس، أوكرانيا، أوزبكستان، فانواتو، فيتنام، الضفة الغربية 

وزميبابوي. وزامبيا  وغزة، 

دول بحاجة اىل رشوط إضافية لالستفادة من الدعم )13 دولة( وهي: دومينيكا، فيجي، غرينادا، غيانا، كوسوفو، املالديف، جزر مارشال، ساموا، 	 

سانت لوسيا، سانت فنسنت، جزر غرينادين، تونغا، وتوفالو.

للمزيد راجع: منظمة الصحة العاملية، تعزيز االستجابة العاملية لجائحة كوفيد- 19 يف الوقت الذي تنضّم فيه اقتصادات العامل رسمياً، بيان صحفي 

1442-boost-for--02-https://mca.essensys.ro/ar/news/item/04 :للمنظمة اإللكروين  املوقع  منشور عىل  )سبتمرب( 2020،  أيلول   21 بتاريخ 

.2021 )سبتمرب(  أيلول   12 دخول  آخر    global-response-to-covid-19-as-economies-worldwide-formally-sign-up-to-covax-facility
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إتاحــة أدوات مكافحــة كوفيــد- 19 )مبــادرة ترسيــع اإلتاحــة(، حيــث اعتــربت هــذه املبــادرة إطــاراً 

ــه،  ــه ولقاحات ــد- 19 وعاجات ــارات كوفي ــر اختب ــل بتطوي ــدف التعجي ــي به ــاون العامل ــداً للتع رائ

وإنتاجهــا وإتاحتهــا إتاحــة منصفــة. ويخضــع مرفــق )كوفاكــس( للقيــادة املشــركة مــن كل مــن: 1( 

التحالــف العاملــي مــن أجــل اللقاحــات والتمنيــع )غــايف(؛ 2( االئتــاف املعنــي بابتــكارات التأهــب 

ملواجهــة األوبئــة؛ و3( منظمــة الصحــة العامليــة، ويعمــل املرفــق بالرشاكــة مــع 4( مصنعــي اللقاحات 
يف البلــدان املتقدمــة والناميــة.11

ومن املزايا املنتظرة ملبادرة )كوفاكس( ما ييل:

• توفري جرعات من اللقاح ملا ال يقل عن )20%( من سكان البلدان.	

• إنشاء محفظة متنوعة من اللقاحات تدار بشكل فعال.	

• توفري اللقاحات للدول املختلفة مبجرد إنتاجها من املنِتج.	

• إنهاء املرحلة الحادة من الجائحة.	

• إعادة الحركة والتنقل وبناء االقتصادات.	

ــة عــام 2021، وهــو مــا  ــاري جرعــة مــن اللقــاح بحلــول نهاي ــادرة إىل توفــري ملي تهــدف هــذه املب

يجــب أن يكــون كافيــا لحاميــة األشــخاص املعرضــن للخطــر والعاملــن يف مجــال الرعايــة الصحيــة 

ــذا  ــاف ه ــون، بخ ــن تك ــي ل ــض، والت ــل املنخف ــدول ذات الدخ ــبة لل ــة بالنس ــوط األمامي يف الخط

الربنامــج، قــادرة عــىل تحمــل تكلفــة اللقــاح. هــذا باإلضافــة إىل توفــري اللقــاح لعــدد مــن البلــدان 
ــة مــع الــرشكات املصنعــة.12 ذات الدخــل املرتفــع، لكــن ليــس لديهــا صفقــات ثنائي

مــن جانــب آخــر، قــد تُحجــم الــرشكات املصنعــة عــن املخاطــرة بإجــراء االســتثامرات الكبــرية الازمــة 

ــاح،  ــة عــىل اســتخدام اللق ــى تحصــل عــىل املوافق ــع اللقاحــات حت ــق تصني ــاء أو توســيع مراف لبن

ــار  ــاء كوفيــد- 19 الحــايل، والــذي يكلــف االقتصــاد العاملــي )375( ملي ولكــن يف ســياق انتشــار وب

دوالر شــهرياً، مــا قــد يــؤدي إىل تأخــري كبــري ونقــص يف اللقاحــات. ولكــن، ومبجــرد ترخيــص اســتخدام 

اللقــاح، يعمــل مرفــق )كوفاكــس( عــىل توفــري االســتثامرات والحوافــز لضــامن اســتعداد الــرشكات 

املصنعــة إلنتــاج الجرعــات التــي تحتاجهــا الــدول مبجــرد املوافقــة عــىل اســتخدام اللقــاح. ويســتخدم 

املرفــق القــوة الرشائيــة الجامعيــة التــي تــأيت مــن املبالــغ املدفوعــة مســبقاً مــن الــدول املختلفــة 

منظمة الصحة العاملية، برنامج التعويض عن لقاحات كوفيد- 19 بغض النظر عن الطرف املسؤول عنه، 22 شباط )فرباير( 2021، منشور عىل املوقع   11

.2021/8/16 دخول:  آخر  تاريخ    www.who.int للمنظمة:  اإللكروين 

 Dr seth Berkley,CEO of Gavi, the Vaccine Alliance, COVAX EXPLAINED, www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained  12

.2021/8/2
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الراغبــة يف الحصــول عــىل اللقــاح مــن أجــل خلــق هــذه الحوافــز للــرشكات املصنعــة.13 

هــذا األمــر الــذي يحفــز املنتــج عــىل زيــادة إنتاجــه، ويف نفــس الوقــت تأكــده مــن أنــه ســيبيع كل 

مــا أنتجــه، ويخفــف عليــه تكلفــة تخزيــن اللقــاح.

رابعا: المسؤولية القانونية واإلعفاء منها في المجال الصحي:
تَُعــرَُّف املســؤولية لغــة بأنهــا حالــة أو صفــة مــن يســأل عــن أمــر تقــع عليــه تبعتــه14،  واملســؤولية 

ــة أو  ــون أدبي ــد تك ــذة وق ــب املؤاخ ــراً يوج ــب أم ــذي ارتك ــخص ال ــة الش ــي: حال ــام ه ــه ع بوج

قانونيــة15. فــإذا خالــف مرتكــب الفعــل قاعــدة مــن القواعــد األخاقيــة كانـــت املســؤولية أدبيــة، 

وهــي ال تتعــدى ســوى اســتنكار واســتهجان املجتمــع لهــذا الفعــل. أمــا املســؤولية القانونيــة: فهــي 

الحالــة التــي يرتكــب فيهــا الشــخص فعــاً يســبب رضراً للغــري، وقــد يرتــب عليهــا مســؤولية مدنيــة 
ــة.16 ــة وإداري و/أو جزائي

ــاة، وحقــه يف ســامته الجســدية،  حفاظــاً عــىل حقــوق اإلنســان املختلفــة، وال ســيام حقــه يف الحي

ــد  ــال يُقص ــة أفع ــرّم أي ــة تُج ــا قانوني ــن أحكام ــامل تتضم ــة يف كل دول الع ــة القانوني ــإن املنظوم ف

منهــا االعتــداء عــىل أي مــن هــذه الحقــوق. وتتضمــن كذلــك أحكامــا قانونيــة تُجــرّم األفعــال غــري 

املقصــودة التــي تنــم عــن إهــامل أو قلــة احــراز أو عــدم مراعــاة القوانــن واألنظمــة. وكذلــك تفــرض 

عــىل مســبب الــرضر تعويــض مــن وقــع عليــه الــرضر.

وميكــن عــىل هــذا األســاس القانوين مســاءلة الــرشكات منتجة األدويــة أو اللقاحــات إذا مــا أدى املنتج 

الــدوايئ )اللقــاح( إىل اإلرضار باملريــض، وقضــت املحكمــة املختصــة بــأن هــذا الــرضر كان ناتجــاً عــن 

فعــل ينــدرج ضمــن مفهــوم »اإلهــامل أو قلــة االحــراز، أو عــدم مراعــاة القوانــن واألنظمــة«.

ــذا  ــرشكات املنتجــة للقاحــات الخاصــة به ــد- 19، ونتيجــة عــدم أخــذ ال ــاء كوفي وبعــد انتشــار وب

الفايــروس الوقــت الــكايف لتطويــره ورغبــة دول العــامل يف الترسيــع يف الحصــول عليــه، وإعــادة الحيــاة 

إىل مرافــق الحيــاة املختلفــة اشــرطت هــذه الــرشكات عــىل دول العــامل الراغبــة يف الحصــول عــىل 

هــذا اللقــاح إعفاءهــا مــن املســؤولية القانونيــة التــي قــد ترتــب عليهــا نتيجــة اســتخدامه.

 Dr. seth Berkley,CEO of Gavi, the Vaccine Alliance, COVAX EXPLAINED, www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained  13

.2021/8/2

14  أنيس، إبرهيم، املعجم الوسيط، ج1، القاهرة، 1960، ص411.

15   املرجع السابق، ص 411.

16   الصده، عبد املنعم فرج، مصادر االلتزام، دار النهضة العربية، بريوت، 1979، ص512.
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ــذي  ــة بالشــكل ال ــا القانوني ــل منظومته ــامل إىل تعدي ــري مــن دول الع ويف هــذا الصــدد ســعت الكث

يــؤدي إىل إعفــاء هــذه الــرشكات مــن املســؤولية القانونيــة، وتحملــت هــي بنفســها هــذه املســؤولية 

وتكفلــت بتعويــض املواطــن عــام وقــع عليــه مــن أرضار إمــا مــن خــال موازنــة الدولــة مبــارشة، أو 

مــن خــال نظــام التعويــض الــدويل بــدون مســؤولية.
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المبحث الثاني 

التوازن بين احترام حقوق الملكية الفكرية 
واإلعفاء من المسؤولية القانونية17

ــدول ذات  ــن ال ــي متك ــس( وه ــادرة )كوفاك ــا مب ــئت ألجله ــي أنش ــباب الت ــربرات واألس ــذات امل ل

الدخــل املنخفــض واملتوســط مــن الحصــول عــىل لقاحــات كوفيــد- 19 وفــق أســس أخاقيــة قامئــة 

عــىل العدالــة واملســاواة، اقرحــت مجموعــة مــن الــدول األعضــاء يف منظمــة التجــارة العامليــة )مــا 

يقــرب مــن 80 مــن الــدول الناميــة عــىل رأســها الهنــد وجنــوب افريقيــا( عــىل مجلــس املنظمــة يف 

العــام 2021 أن تتنــازل الــرشكات املنتجــة لهــذه اللقاحــات عــن حقــوق امللكيــة الفكريــة للمنتجــات 

والتكنولوجيــا األساســية للوقايــة مــن اإلصابــة بفايــروس كوفيــد- 19، وذلــك للســامح للــدول الناميــة 

بإنتــاج هــذه اللقاحــات، واملســاعدة يف التوســع يف نــرش اللقاحــات يف دول جنــوب الكــرة األرضيــة.18 

ســبق وأن تــم اســتخدام مثــل هــذه التنــازالت املنصــوص عليهــا يف اتفــاق مراكــش املُنشــئ ملنظمــة 

التجــارة العامليــة )املــادة التاســعة منــه(، وذلــك ملعالجــة مجموعــة مــن الظــروف مبــا يف ذلــك اإلنتاج 

والتصديــر مبوجــب الراخيــص اإلجباريــة )املــادة 73( للمنتجــات الصيدالنيــة لصالــح البلــدان التــي 

ــك نظــام »االســترياد  ــة، وكذل ــة غــري كافي ــا قــدرة تصنيعي ــة، أو أن لديه ــا قــدرة تصنيعي ليــس لديه

سبق وأن ناقشت الهيئة هذا املوضوع يف إطاره العام، قبل أن تناقشه بشكل خاص مبناسبة اللقاحات املتعلقة بفايروس كوفيد- 19، يف تقريرها الخاص:   17

معن شحدة دعيس، التوازن بن حقوق امللكية الفكرية والحق يف الصحة، )فلسطن: الهيئة املستقلة لحقوق االنسان- ديوان املظامل(، 2010.

 Carlos M. Correa, expanding the production of covid-19 vaccines to reach developing countries-lift the barriers to fight the  18

pandemic in the global south, south centre- policy brief. No 92. April 2021. https://www.southcentre.int/policy-brief- آخر 

.2021/10/4 دخول: 
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ــا  ــي يكــر فيه ــدول الت ــدز يف ال ــق باللقاحــات الخاصــة مبــرىض اإلي ــام يتعل ــوازي«، وال ســيام في امل

هــذا املــرض. 

وإذا متــت املوافقــة عــىل هــذا التنــازل املقــرح فإنــه سيســمح بالتنــازل، ليــس فقــط عــن اللقاحــات، 

وإمنــا كذلــك عــن منتجــات أخــرى تُســتخدم لغايــات تشــخيص هــذا الفايــروس واملعــدات واألدويــة 

ــوين بعــدم  ــة اليقــن القان ــازل ألعضــاء منظمــة التجــارة العاملي ــه. كــام ســيوفر هــذا التن ــة ل الازم
التعــرض للشــكاوى مبوجــب قواعــد املنظمــة مــن قبــل أعضــاء آخريــن.19

ــة  ــرشكات املصنع ــا وال ــل دول أوروب ــة كمث ــيام الغني ــامل، وال س ــن دول الع ــر م ــدداً آخ ــري أن ع غ

ملنتجــات كوفيــد- 19 رفضــت مقــرح التنــازل عــن حقــوق امللكيــة الفكريــة عــىل أســاس الحجــج 
ــة:20 التالي

الحجة األوىل: أن اتفاقيات امللكية الفكرية تحتوي عىل أدوات أخرى بديلة عن التنازل 
عن الحقوق كالرتخيص اإلجباري واالسترياد املوازي

ويف املقابل يرد مؤيدو التنازل عن حقوق امللكية الفكرية عىل هذه الحجة بالتايل: 

إن إصــدار الراخيــص اإلجباريــة يســتغرق وقتــاً خاصــاً قــد يطــول، وبخاصــة إذا كانــت هنــاك . 1

حاجــة إىل مفاوضــات ســابقة مــع صاحــب بــراءة االخــراع.

ــة . 2 ــوق امللكي ــن حق ــا م ــراع أو غريه ــراءات االخ ــع ب ــد جمي ــب تحدي ــن الصع ــون م ــد يك ق

الفكريــة التــي تغطــي منتجــاً أو عمليــة، وبخاصــة أن بــراءات االخــراع ال يتــم نرشهــا إال بعــد 

ــا.  )18( شــهراً مــن إيداعه

إن اقــراح التنــازل يوفــر نهجــاً أكــر وظيفيــة وماءمــة مــن اإلجــراءات الفرديــة وغــري املنســقة . 3

القامئــة عــىل الفــرد.  

يســمح التنــازل بالتعــاون املســتمر يف تطويــر وتوســيع نطــاق إنتــاج وتوريــد املنتجــات الصحيــة . 4

والتقنيــات، بــن الــدول والــرشكات املختلفــة.

سبق وأن ثّنت منظمة الصحة العاملية عىل إعان الرئيس األمرييك جو بايدن دعمه للطلب الخاص بالتنازل عن حقوق امللكية الفكرية الذي تقوده   19

الهند وجنوب أفريقيا. للمزيد انظر: منظمة الصحة العاملية، بيان صحفي بعنوان »املدير العام ملنظمة الصحة العاملية يشيد بقرار الواليات املتحدة 

األمريكية دعم اإلعفاء املؤقت للقاحات كوفيد- 19 من حقوق امللكية الفكرية«، 5 أيار 2021، منشور عىل املوقع االلكروين للمنظمة:

          www.who.int/ar/news/item، اخر دخول 2021/8/11.

مقالة Carlos M. Correa، مرجع سابق.  20
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ال ميكن منح الراخيص اإلجبارية إال عىل أساس كل حالة عىل حدة، ولكل منتج ثانوي.. 5

ال ميكــن إصــدار الرخيــص اإلجبــاري إال لتزويــد الســوق املحليــة يف الغالــب، وبالتــايل لــن مُيّكــن . 6

ذلــك الــدول الفقــرية، والتــي ال متلــك قــدرة تصنيعيــة، عــىل االســتفادة مــن نتــاج قــدرة جارتهــا 

التــي حصلــت عــىل الرخيــص اإلجبــاري.

إن قــرار الرخيــص اإلجبــاري يجــوز الطعــن عليــه قضائيــاً، وتعليــق تنفيــذه، حتــى يتــم اتخــاذ . 7

قــرار نهــايئ.

الحجة الثانية: سوف تؤدي فكرة التنازل عن الحقوق إىل تثبيط االبتكار:

ويــرى مؤيــدو التنــازل أن هــذه الحجــة ضعيفــة، وال ســيام أننــا نتحــدث عــن التنــازل عــن حقــوق 

امللكيــة الفكريــة بســبب طــارئ صحــي، وهــو انتشــار فايــروس كوفيــد- 19، وهــذا األمــر أدى إىل 

ــذي هــو املــربر االقتصــادي  ــكار، وال ــد مــن االبت ــه يحــد مــن العائ فشــل يف الســوق، وهــذا يف ذات

األســايس ملنــح بــراءة االخــراع ابتــداًء. إضافــة إىل ذلــك، فقــد تلقــت الــرشكات مصنعــة اللقاحــات 

إعانــات مــن الحكومــات مبــا يقــرب مــن مليــار دوالر أمريــيك، وهــذه األمــوال باألســاس مــن أمــوال 

دافعــي الرضائــب، الذيــن مــن املفــرض أن يســتفيدوا مــن اللقاحــات التــي سيســتفيد مصنعوهــا مــن 

التنــازل عــن حقــوق امللكيــة الفكريــة.

الحجة الثالثة: إن التنازل عن حقوق امللكية الفكرية غري كاٍف للحصول عىل املعرفة 
والبيانات لبدء إنتاج اللقاح:

ويــرد مؤيــدو التنــازل عــىل هــذه الحجــة بــأن هــذا األمــر صحيــح، ولكــن قــد يكــون الوصــول إىل 

هــذه املدخــات معوقــة أو مقيــدة بــدالً مــن تســهيلها مــن خــال إنفــاذ حقــوق امللكيــة الفكريــة. 

إضافــة إىل أن هنــاك العديــد مــن الــرشكات املصنعــة التــي قــد تنتــج لقاحــات عــن طريــق إعــادة 

ــة  ــا مــن الوصــول إىل املعرف ــاج لقاحــات أخــرى، وأن متكينه ــات املســتخدمة يف إنت اســتخدام النبات

والبيانــات التــي اســتخدمتها الــرشكات التــي وصلــت إىل إنتــاج اللقاحــات، مــن شــأنه أن يســاعدها 

ــة،  ــال، والصياغ ــون الفع ــث املك ــن حي ــواًء م ــد )س ــاح جدي ــول إىل لق ــة الوص ــع يف عملي يف الترسي

والتعبئــة، والتشــطيب(، وبالتــايل زيــادة كميــة اللقاحــات املطروحــة وتلبيــة الطلــب املتزايــد عليهــا 

ملواجهــة الوبــاء.
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ــة  ــة الفكري ــوق امللكي ــة بحق ــس( الخاص ــة )الرب ــة اتفاقي ــك إىل مراجع ــر كذل ــذا األم ــاج ه ويحت

ــر  ــة بتصدي ــراءات االخــراع املتعلق مــن أجــل الســامح باســتثناءات أوســع الســتخدامات حقــوق ب

املنتجــات الصيدالنيــة. ويف نفــس الوقــت األخــذ يف الحســبان أن اعتــامد هــذا التنــازل يف ذاتــه لــن 

ــاء، ولكــن ســيمثل خطــوة إىل األمــام  ــن يــؤدي إىل القضــاء عــىل الوب يحقــق الهــدف املطلــوب، ول

ــة. ــة الحالي ــة واالقتصادي ــة الصحي لاســتجابة لألزم

ويف هــذا اإلطــار، وباتجــاه التخفيــف مــن حــدة التمســك بحقــوق امللكيــة الفكريــة الخاصــة 

ــق  ــوق، اتف ــذه الحق ــن ه ــازل ع ــرة التن ــىل فك ــة ع ــة الفعلي ــد- 19، ودون املوافق ــات كوفي مبنتج

املــدراء العامــون للمنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة )الويبــو( ومنظمــة التجــارة العامليــة، ومنظمــة 

ــاء  ــع أنح ــة يف جمي ــات الطبي ــة التكنولوجي ــام إلتاح ــاون دع ــف التع ــىل تكثي ــة21 ع ــة العاملي الصح

ــيتن:  ــن أساس ــق مبادرت ــن طري ــد- 19 ع ــامل للتصــدي لجائحــة كوفي الع

األوىل، التعــاون عــىل تنظيــم حلقــات عمــل تطبيقيــة بشــأن بنــاء القــدرات لتعزيــز تدفــق أحــدث 

املعلومــات عــن املســتجدات الحاليــة فيــام يتعلــق بالجائحــة وأوجــه االســتجابة لتحقيــق الحصــول 

ــل هــذه إىل  ــات العم ــدف حلق ــد- 19. وته ــة ملكافحــة كوفي ــات الصحي ــىل التكنولوجي املنصــف ع

تعزيــز قــدرة واضعــي السياســات والخــرباء يف الحكومــات األعضــاء عــىل التصــدي لهــذه الجائحــة 

ــا ال  ــا مب ــا وترخيصه ــل التكنولوجي ــوان نق ــات بعن ــد أول هــذه الحلق عــىل نحــو مناســب. وأن تعق

يتجــاوز شــهر أيلــول )ســبتمرب( 2021.

والثانيــة، إطــاق منصــة مشــركة لتقديــم املســاعدة التقنيــة الثاثيــة للبلــدان فيــام يتعلــق 

ــة مرجــع واحــد  ــد- 19، تكــون مبثاب ــة ملكافحــة كوفي ــة الازم ــا الطبي ــا مــن التكنولوجي باحتياجاته

ــة. ــائل التجاري ــة واملس ــة الفكري ــة وامللكي ــة باإلتاح ــربات املتعلق ــن الخ ــة م ــة كامل ــح مجموع يتي

ــة  ــات الصيدالني ــأن املنتج ــة بش ــة الفكري ــوق امللكي ــن حق ــازل ع ــدو التن ــرح مؤي ــة، يق يف الخالص

لكوفيــد- 19 عــىل أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة أن يســتخدموا فكــرة تعليــق االلتزامــات املقــررة 

عــىل أعضائهــا يف حالــة الطــوارئ الدوليــة املنصــوص عليهــا يف املــادة )73( مــن اتفاقيــة )الربــس(.

املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، خرب بعنوان: »املديرون العامون ملنظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة   21

بتاريخ 2021/6/22،  كوفيد- 19«  لجائحة  للتصدي  العامل  أنحاء  الطبية يف جميع  التكنولوجيات  التعاون دعام إلتاحة  تكثيف  يتفقون عىل  العاملية 

.2021/8/12 دخول  آخر  تاريخ   https://www.wipo.int/pressroom 2021/6/24 بتاريخ  الويبو  ملنظمة  اإللكروين  املوقع  عىل  منشور   ،878/PR/2021
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المبحث الثالث: 

نظام التعويض العالمي22 عن أضرار لقاحات
فايروس كوفيد- 19 23

اســتكامالً للجهــود الهادفــة إىل توفــري اللقاحــات بشــكل كاٍف وعــادل ضمــن مــا أطلــق عليــه مرفــق 

ــر(  ــخ 17 شــباط )فرباي ــة بتاري ــر، وقعــت منظمــة الصحــة العاملي ــادرة كوفاكــس« ســالفة الذك »مب

ــن  ــة )تشــب(25 الخاصت ــة لرشك ــزس(24 التابع ــة )اي ــع رشك ــا م ــق اتفاق ــن هــذا املرف ــة ع 2021 نياب

بالتأمــن عــن األرضار، تقــوم مبقتضــاه الرشكــة بتعويــض مــن قــد يصابــون بــأرضار خطــرية نتيجــة 

ــة: ــا للــرشوط واألســس التالي ــد- 19 وفق اســتخدامهم للقاحــات كوفي

تعويض عن األحداث الضارة الخطرية فقط.. 1

تعويض بغض النظر عن الطرف املسؤول عن الرضر.. 2

هذا النظام قائم عىل فكرة التكافل بن متعاطي اللقاح لتعويض بعضهم، الذي يتوىف أو يترضر من اللقاح رضراً جسياًم، وهي ذات الفكرة التي تقوم   22

عليها الصناديق املقررة مبوجب القوانن الوطنية املختلفة التي تنشئها الدولة، سوى أن الصندوق الوطني ميول من كافة املواطنن )من املوازنة العامة( 

يف حن أن صندوق التعويض عن الرضر الخطري أو الوفاة دون تحديد املسؤول مُيَوَّل من الدول مستخدمة اللقاح فقط.

23  منظمة الصحة العاملية، »برنامج التعويض عن الرضر الناجم عن لقاحات كوفيد- 19 بغض النظر عن الطرف املسؤول عنه، هو األول من نوعه يف 

.2021 )أغسطس(  آب   16 بتاريخ  دخول  آخر   www.who.int للمنظمة:  اإللكروين  املوقع  عىل  منشور  صحفي،  بيان   ،2021 )فرباير(  شباط   22 العامل«، 

24  تقدم رشكة )إيزس( خدمات إدارة املطالبات واملخاطر إىل طائفة واسعة من العماء التجارين. وبفضل امتدادها عىل أكر من )66( عاماً يف كل من 

وبعده. الرضر  قبل وقوع  التأمن  املطروحة يف صناعة  املخاطر  إدارة  أكرب مجموعة حلول  واحدة من  تقدم  والعامل،  املتحدة  الواليات 

25  تعد رشكة )تشب( أكرب رشكات تأمن عىل املمتلكات واإلصابات يف العامل وتطرح أسهمها للتداول العام. أسست عام 1985، ومقرها مدينة زيورخ يف 

التأمن عىل املمتلكات التجارية والشخصية والخسائر، والتأمن الصحي للحوادث الشخصية  وإقليامً، وتوفر  سويرسا. وتجري عملياتها يف )54( بلداً 

والتأمن الصحي التكاميل، وإعادة التأمن عىل الحياة ملجموعة متنوعة من العماء. وبوصفها رشكة لاكتتاب العام ... تتميز ... بالطيف الواسع من 

االستثنائية...«. املالية  التوزيع وقوتها  الكبرية عىل  التي تقدمها، وقدرتها  املنتجات والخدمات 
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التعويــض خــاص بــأيٍّ مــن مواطنــي الــدول املســتفيدة مــن مبــادرة )كوفاكــس( ســالفة الذكــر . 3
وعددهــا )92( بلــداً.26

أن يكــون الــرضر ناجــامً عــن اللقاحــات التــي تؤخــذ عــرب مرفــق )كوفاكــس( فقــط، وليــس أيَّ . 4

لقاحــات تــأيت أو يتــم الحصــول عليهــا بطــرق أخــرى.

التعويــض عــن األرضار الواقعــة مــن اللقاحــات املوزعــة حتــى 30 حزيــران )يونيــو( 2022، وال . 5

يتــم تعويــض أي مترضريــن أخــذوا اللقــاح وفــق الــرشوط الســابقة بعــد هــذا التاريــخ.

ــوء إىل . 6 ــات، ودون اللج ــة أليِّ مطالب ــة ونهائي ــوية كامل ــار تس ــض، يف إط ــىل تعوي ــول ع الحص

ــة.  ــة ومكلف ــة طويل ــد يشــكل عملي ــذي ق القضــاء ال

يحــق للمترضريــن الحصــول عــىل التعويــض حتــى وإن أخــذوا اللقــاح عــرب مرفــق )كوفاكــس( . 7

قبــل تاريــخ 31 آذار )مــارس( 2021.

ــوَّل الربنامــج باألمــوال التــي تقدمهــا االقتصــادات املؤهلــة لاســتفادة مــن مبــادرة )كوفاكــس(،  ومُيَ

وتحتســب كرضيبــة عــىل جميــع جرعــات لقاحــات كوفيــد- 19 التــي توفرهــا املبــادرة.

وقــد رســم هــذا النظــام اإلجــراءات التــي يتوجــب اتباعهــا لحصــول املتــرضر عــىل التعويــض، وتــم 

إنشــاء البوابــة اإللكرونيــة التاليــة للمرفــق )www.covaxcliams.com(، والتــي تحتــوي عــىل 

بروتوكــول عمــل الربنامــج واألســئلة املتكــررة ومعلومــات عــن كيفيــة تقديــم الطلــب، غــري أن هــذه 

ــة األمــم املتحــدة،  ــا لغــة رئيســية مــن لغــات هيئ ــة رغــم أنه ــق غــري متاحــة باللغــة العربي الوثائ

ــد إجــراءات اســتفادة مواطنــي الــدول الناطقــة بالعربيــة مــن هــذا  األمــر الــذي مــن شــأنه أن يَُعقِّ

الربنامــج.

26  ملعرفة هذه االقتصادات راجع هامش هذا التقرير رقم )10(.
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المبحث الرابع:

التجارب التشريعية العالمية لإلعفاء من المسؤولية 
عن أضرار منتجات كوفيد- 19

ــن مــن لقاحــات  ــم التعويضــات للمترضري ــدول املختلفــة يف تقدي ــا ال ــي اتبعته ــة الت تنوعــت اآللي

كوفيــد- 19. فقــد ذهــب عــدد مــن دول العــامل إىل ســنِّ ترشيعــات تُعفــي منتجــي لقاحــات كوفيــد- 

19 مــن املســؤولية القانونيــة عــن األرضار التــي قــد تقــع بســبب اســتخدام هــذه املنتجــات، وتُحمــل 

نفســها مســؤولية تعويــض املترضريــن. بينــام أعلــن البعــض عــن عــدم رضوخــه ملطالــب لــويب رشكات 

األدويــة املطالبــة باإلعفــاء مــن املســؤولية، لكنــه يف الوقــت ذاتــه وقــع مــع هــذه الــرشكات اتفاقــات 

مــن أجــل الحصــول عــىل اللقاحــات، وجعــل هــذه االتفاقــات رسيــة. 

القانون األمريكي،27
مل تضــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة قانونــاً خاصــاً باإلعفــاء مــن املســؤولية القانونيــة للمشــمولن 

ــنِّ يف  ــد س ــيك كان ق ــرس األمري ــد – 19، ألن الكونج ــروس كوفي ــاء فاي ــار وب ــبب انتش ــاء بس باإلعف

العــام 2005 قانــون ألـــ ACT PREP ( The Puplic Readiness And Preparedness Act( الــذي 

يخــول وزيــر الصحــة والخدمــات اإلنســانية األمريــيك اإلعــان عــن وجــود تهديــد أو خطــر صحي ذي 

مصداقيــة ويســتدعي إعــان حالــة الطــوارئ. ويوفــر هــذا القانــون حصانــة مــن الدعــاوى القضائيــة، 

U.S DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES/ PUPLIC HEALTH EMERGENCY. https://www.phe.gov/  27

prepardness/legal/prepact/pages/prepqa.aspx
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ويــؤدي لإلعفــاء مــن املســؤولية التقصرييــة )باســتثناء ســوء الســلوك املتعمــد( لألفــراد أو املنظــامت 

أو الــرشكات املشــاركة يف تصنيــع أو توزيــع أو االســتغناء عــن التدابــري الطبيــة املضــادة. وينبغــي أن 

يشــمل اإلعــان تحديــد الفــرة الزمنيــة الفعليــة لتطبيــق هــذا القانــون، والســكان املشــمولن بــه، 

واملنطقــة الجغرافيــة لــه، وأيــة قيــود أخــرى. وكان إعــان قانــون ألـــ )prep( قــد صــدر أكــر مــن 

مــرة، ومنهــا لــدى انتشــار فايــروس إنفلونــزا الخنازيــر يف العــام 2009، وكذلــك لــدى انتشــار فايــروس 

كوفيــد- 19، حيــث صــدر هــذا اإلعــان يف العــام 2020. 

فلتشــجيع التطويــر الرسيــع لإلجــراءات الطبيــة املضــادة ونرشهــا أثنــاء حالة طــوارئ الصحــة العامة، 

وباالســتناد إىل قانــون االســتعداد العــام واالســتعداد للطــوارئ )ACT PREP( أصــدر وزيــر الصحــة 

ــه مــن املســؤولية  ــا حــّد في ــر( 2020 إعان ــخ 4 شــباط )فرباي والخدمــات اإلنســانية األمريــيك بتاري

ــل  ــادة مث ــة املض ــراءات الطبي ــة )اإلج ــات الطبي ــإدارة الخدم ــة ب ــائر املتعلق ــن الخس ــة ع القانوني

التشــخيص والعــاج واللقاحــات( املتعلقــة بكوفيــد- 19. ومبوجــب هــذا اإلعــان يتمتــع األشــخاص 

ــن  ــم ع ــن مقاضاته ــث ال ميك ــة، بحي ــؤولية القانوني ــن املس ــام م ــكل ع ــة بش ــمولون بالحصان املش

األرضار املاليــة الناتجــة عــن الخســائر املتعلقــة بــإدارة أو اســتخدام التدابــري املضــادة لكوفيــد- 19 

املغطــاة. وقــد اعتــربت املحاكــم الحصانــة التــي مينحهــا هــذا القانــون شــاملة لــكل الواليــات بحيــث 

تعــدل يف النظــام القانــوين يف الواليــة، وكذلــك يف القانــون الفيــدرايل.

)PREP( محتويات قانون ألـ

يشتمل قانون ألـ ) ACT PREP( عىل ما ييل:

تحديــد أن مرًضــا أو حالــة صحيــة أو تهديــًدا للصحــة يشــكل حالــة طــوارئ صحيــة عامــة، أو 	 

ــا مــن أنــه سيشــكل يف املســتقبل حالــة طــوارئ. أن هنــاك خطــرًا حقيقيً

فئــة األمــراض أو الظــروف الصحيــة أو التهديــدات الصحيــة التــي يــوىص بإدارتهــا واســتخدامها 	 

للتدبــري املضــاد خــال الفــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا اإلعــان.

الفــرة الزمنيــة الفعالــة )يجــوز لألمــن تحديــد فــرة زمنيــة ممتــدة للمصنعــن للتخلــص مــن 	 

اإلجــراء املضــاد ولآلخريــن لوقــف إدارة واســتخدام اإلجــراء املضــاد(.

عــدد األفــراد الذيــن يتلقــون اإلجــراء املضــاد واملنطقــة الجغرافيــة لــإلدارة واســتخدام التدبــري 	 

املضــاد الــذي تــرسي عليــه الحصانــة مــن املســؤولية ملخططــي الربامــج واألشــخاص املؤهلــن 
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)يتــم منــح املصنعــن واملوزعــن حصانــة مــن املســؤولية بغــض النظــر عمــن يتلقــى اإلجــراء 

املضــاد أو مــكان وجــوده(.

القيــود )إن وجــدت( عــىل املنطقــة الجغرافيــة أو املناطــق التــي تــرسي عليهــا الحصانــة فيــام 	 

يتعلــق بــإدارة أو اســتخدام التدبــري املضــاد.

القيود )إن وجدت( عىل وسائل التوزيع.	 

أي أشــخاص إضافيــن تــم تحديدهــم باعتبارهــم مؤهلــن لوصــف اإلجــراء املضــاد أو االســتغناء 	 

عنــه أو إدارتــه.

أي قيود أو رشوط أخرى.	 

إجراءات نرش اإلعالن الصادر عن وزير الصحة والشؤون اإلنسانية املستند لقانون ألـــ 
)PREP(

يتــم نــرش اإلعــان وأي تعديــات عليــه يف الســجل الفيــدرايل. ومــع ذلــك، مــن املهــم ماحظــة أنــه 

مــا مل ينــص اإلعــان عــىل خــاف ذلــك، فإنــه يــرسي عنــد توقيــع الوزيــر/ الســكرتري، وليــس عنــد 

نــرشه يف الســجل الفيــدرايل.

العوامل التي يأخذها الوزير يف االعتبار لغايات إصدار اإلعالن:

عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن إصــدار إعــان قانــون PREP، يجــب عــىل وزارة الصحــة مراعــاة الرغبــة يف 

ــار الرسيــري، أو التحقيــق، أو التصنيــع، أو إلغــاء وتوزيــع  ــر، أو االختب تشــجيع التصميــم أو التطوي

وصياغــة وتعبئــة وتســويق وترويــج وبيــع ورشاء وتــربع ورصف ووصــف وإدارة وترخيــص واســتخدام 

اإلجــراء املضــاد املــوىص بــه يف اإلعــان.

: PREP طبيعة الحصانة القانونية التي مينحها قانون الـــ

تعنــي الحصانــة أنــه يجــب عــىل املحاكــم رفــض الدعــاوى املرفوعــة ضــد أيِّ كيــان أو فــرد مشــمول 

بقانــونPREP  املتعلقــة بــأي خســارة تتعلــق بــأي مرحلــة مــن مراحــل التصميــم والتطويــر 

واالختبــار والتصنيــع والوســم والتوزيــع والصياغــة ووضــع العامــات والتعبئــة والتســويق والرويــج 
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ــري املضــاد  ــص، أو اســتخدام التدب ــربع  واالســتغناء والوصــف واإلدارة أو الرخي ــرشاء والت ــع وال والبي

املــوىص بــه يف اإلعــان. وهــذا يشــمل، عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، املطالبــات املتعلقــة مبــا يــيل:

املوت، أو. 1

اإلصابــة الجســدية أو العقليــة، أو العاطفيــة، أو املــرض، أو اإلعاقــة، أو الحالــة، أو الخــوف مــن . 2

أي إصابــة أو مــرض أو إعاقــة أو حالــة، أو

أي حاجة للمراقبة الطبية، أو. 3

تلف أو خسارة املمتلكات، مبا يف ذلك خسارة انقطاع األعامل.. 4

واالستثناء الوحيد هو مطالبات سوء السلوك املتعمد.

PREP  املتمتعون بالحصانة من املسؤولية مبوجب إعالن قانون

قد يشمل األشخاص املشمولن ما ييل:

صانعي التدابري املضادة.	 

موزعي اإلجراءات املضادة.	 

مخططــي الربامــج، أي األفــراد والكيانــات املشــاركة يف تخطيــط الربامــج أو إدارتهــا أو اإلرشاف 	 

عليهــا لتوزيــع التدابــري املضــادة )عــىل ســبيل املثــال، حكومــات الواليــة أو الحكومــات املحليــة 

ــي  ــة الت ــات املجتمعي ــل يف القطــاع الخــاص، أو املجموع ــاب العم ــة، أو أرب ــل الهندي أو القبائ

تحــدد املتطلبــات أو توفــر التوجيــه الفنــي أو العلمــي املشــورة أو املســاعدة(.

األشــخاص املؤهلــن، أي األشــخاص الذيــن يصفــون أو يديــرون أو يوزعــون اإلجــراءات املضــادة 	 

ــخاص  ــن األش ــرى م ــات األخ ــن، أو الفئ ــات اآلخري ــي الخدم ــة ومقدم ــة الصحي ــل الرعاي مث

ــل املتطوعــن. ــواردة أســامؤهم يف اإلعــان، مث ال

املسؤولن والوكاء واملوظفن يف أي من هذه الكيانات أو األشخاص.	 

الواليات املتحدة.	 
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PREP قيود عىل الحصانة من املسؤولية بحسب قانون

الحصانــة مــن املســؤولية مبوجــب قانــون PREP غــري متاحــة للوفــاة أو اإلصابــة الجســدية الخطــرية 

الناجمــة عــن ســوء الســلوك املتعمــد. »اإلصابــة الجســدية الخطــرية« هــي تلــك التــي تهــدد الحيــاة، 

ــا ملنــع حــدوث خلــل دائــم يف وظيفــة الجســم، أو  ــا أو جراحيً أو تــؤدي إىل أو تتطلــب تدخــًا طبيً

ــرب مــن أي  ــكل الجســم. وســوء الســلوك املتعمــد هــو ســوء ســلوك أك ــم لهي ــا رضر دائ ــج عنه ينت

شــكل مــن أشــكال التهــور أو اإلهــامل. يتــم تعريفــه يف قانــون PREP عــىل أنــه فعــل أو فشــل يف 

التــرصف يتــم اتخــاذه:

عمدا لتحقيق غرض غري مرشوع.	 

عن علم دون مربر قانوين أو واقعي. 	 

يف تجاهــل لخطــر معــروف أو واضــح يكــون كبــريًا لدرجــة تجعــل مــن املحتمــل جــًدا أن يفــوق 	 

الــرضُر املنفعــَة، ويجــب إثبــات كل هــذه الــرشوط الثاثــة بأدلــة واضحــة ومقنعــة. وال ميكــن 

إثبــات ســوء الســلوك املتعمــد ضــد:

• ُمصنِّــع أو مــوزع لإلجــراءات التــي تنظمهــا وزارة الصحــة مبوجــب قانــون خدمــات الصحــة 	

ــارت  ــل، إذا اخت ــتحرضات التجمي ــة ومس ــة واألدوي ــدرايل لألغذي ــون الفي ــة، أو القان العام

ــوزارة عــدم اتخــاذ إجــراء تنفيــذي ضــد الرشكــة املصنعــة أو املــوزع، أو إذا أنهــت، أو  ال

ــة، أو ــاً دون فــرض عقوبــة جنائيــة، أو مدنيــة، أو إداري قــررت إجــراًء تنفيذي

• مخطــط برنامــج أو شــخص مؤهــل يعمــل وفًقــا للتوجيهــات املعمــول بهــا، أو اإلرشــادات، 	

أو التوصيــات الصــادرة عــن الــوزارة.

من جانب آخر، فإن الحصانة غري متاحة:

ملطالبــات الخســارة غــري املتعلقــة بتصميــم أو تطويــر أو اختبــار أو تصنيــع أو توزيــع أو صياغــة 	 

أو وضــع العامــات أو التعبئــة والتغليــف أو التســويق أو الرويــج أو البيــع أو الــرشاء أو التــربع 

ــه يف  ــوىص ب ــاد امل ــراء املض ــتخدام اإلج ــص أو اس ــف أو اإلدارة أو الرخي ــتغناء أو الوص أو االس

اإلعــان.

للمطالبــات األجنبيــة حيــث ال تتمتــع الواليــات املتحــدة بــأي واليــة قضائيــة. ولكــن قــد تكــون 	 

الحصانــة متاحــة إلدارة أو اســتخدام إجــراء مضــاد خــارج الواليــات املتحــدة إذا كانــت الدعــوى 
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تســتند إىل أحــداث تقــع يف أرايض الواليــات املتحــدة أو إذا كان هنــاك ارتبــاط آخــر بالواليــات 

املتحــدة يجعــل مــن املعقــول تطبيــق قانــون الواليــات املتحــدة عــىل املطالبــة.

للمطالبات القامئة عىل األنشطة التي تقع خارج نطاق اإلعان املعمول به.	 

اإلجراءات املضادة التي ميكن أن تغطيها الحصانة من املسؤولية

:PREP قد يكون »اإلجراء املضاد املغطى بقانون ألـــ

منتجاً وبائياً أو	 

إجراًء أمنياً مضاداً أو	 

دواًء أو منتجــاً بيولوجيــاً أو جهــازاً غــري معتمــد يســتخدم مبوجــب ترخيــص اســتخدام الطــوارئ 	 

)EUA( الصــادر عــن إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة أو/

ــدرايل يف ظــروف 	  ــون الفي ــا للقان ــًدا يســتخدم وفًق ــازًا معتم ــا أو جه ــا بيولوجيً ــاًرا أو منتًج عق

ــه أو ــع موافقت ــق م تتواف

دواًء أو منتجــاً أو جهــازاً بيولوجيــاً غــري معتمــد أو دواء أو منتجــاً بيولوجيــاً أو جهــازاً ُمعتمــداً 	 

ــحنه  ــم ش ــوارئ ويت ــاالت الط ــتخدام يف ح ــص لاس ــو مخص ــه، وه ــرصح ب ــري م ــتخدام غ لاس

وحيازتــه بواســطة وكالــة حكوميــة أو شــخص يعمــل نيابــة عــن تلــك الوكالــة لاســتخدام فقــط 

عندمــا يكــون هــذا االســتخدام مرصًحــا بــه.

االتحاد األوروبي:
ــاء  ــوع إعف ــول موض ــاد األورويب ح ــعه يف دول االتح ــات واس ــارت نقاش ــامل، ث ــن دول الع ــريه م كغ

ــة عــن األرضار الناتجــة عــن هــذه  ــد- 19 مــن املســؤولية القانوني الــرشكات منتجــة لقاحــات كوفي

ــرت  ــة، وأج ــذ البداي ــرشكات من ــذه ال ــت ه ــي أعف ــذه اآلراء، والت ــرز ه ــن أب ــات. وكان م اللقاح

ــا(،  ــه اململكــة املتحــدة )بريطاني ــة مــا فعلت ــا القانوني ــة الازمــة عــىل منظومته التعديــات القانوني

لكــن يف املقابــل ظــل الــرأي الرســمي املعلــن لاتحــاد األورويب يرفــض إعفــاء هــذه الــرشكات مــن 

ــة. ــة العام ــؤولية املدني ــن املس ــا قوان ــي تنظمه ــة« الت ــوب الخفي ــة »العي ــؤولية إال يف حال املس
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مــن جانــب آخــر، ورغــم إعــان االتحــاد األورويب بأنــه لــن يرضــخ لضغوطــات لــويب رشكات إنتــاج 

اللقاحــات الــذي يطالــب بإعفائــه مــن املســؤولية حتــى يقــوم بالتوفــري الرسيــع للقــاح، إال أنــه وقـّـع 

صفقــة كــربى مــع رشكــة )اســرازينكا( مــن أجــل توفــري مــا يقــرب مــن )400( مليــون جرعــة لقــاح 

مــن أجــل تطعيــم مواطنيــه، ودون نــرش هــذا االتفــاق للعلــن. ومل يكــن بإمــكان املواطــن االطــاع 

عــىل رشوط هــذا االتفــاق/ االتفاقــات املتعلقــة باملســؤولية القانونيــة عــن اآلثــار الجانبيــة للقــاح، 

بســبب طلــب رشكات األدويــة أن تبقــى رشوط هــذا االتفــاق رسيــة، وال يتــم اإلعــان عنهــا بحســب 

مــا ادعتــه الحكومــة. كــام وجــه برملــان االتحــاد األورويب28 عــدة أســئلة يف هــذا الخصــوص إىل اللجنــة 

اإلداريــة يف حكومــة االتحــاد األورويب التــي وقعــت هــذه االتفاقــات مــع رشكات األدويــة كمثــل:

هل تستطيع اللجنة أن تحدد كيف ومن سيحدد »العيوب الخفية« للقاحات؟	 

هــل ميكــن للجنــة تقديــم أمثلــة محــددة عــن الحــاالت التــي ســيتم فيهــا إعفــاء رشكات األدوية 	 

كليــاً او جزئيــاً مــن دفــع التعويض؟

هــل ينبغــي عــىل الدولــة العضــو دفــع التعويــض عندمــا يتــم إعفــاء الرشكــة املنتجــة مــن هــذا 	 

االلتزام؟

وكذلــك جــاء يف تســاؤالت الربملــان بتاريــخ 22 شــباط )فربايــر( 2021 حــول آليــات تعويــض املواطنــن 

عــن اآلثــار الجانبيــة للقاحــات:

هــل تفكــر اللجنــة يف إنشــاء آليــة تنســيق )أو عــىل األقــل إرشــادات يف شــكل توصيــات( بشــأن 	 

مــن يجــب أن يقــدم تعويضــات عــن اآلثــار الجانبيــة للقــاح covid-19، وبــأي طريقــة ينبغــي 

؟ تقدميها

ــة التــي يجــب تعويضهــا؟ نظــراً ألن آليــة 	  ــار الجانبي هــل هنــاك أي خطــط لتنظيــم نــوع اآلث

ــاً إال يف بعــض الــدول األعضــاء، فهنــاك خطــر حقيقــي  التعويــض بــدون خطــأ ال تنطبــق حالي

ــول  ــن الوص ــة م ــتويات مختلف ــم مس ــيكون لديه ــاد األورويب س ــي االتح ــل يف أن مواطن يتمث

ــه نفــس اللقــاح املســتخدم. للتعويــض، عــىل الرغــم مــن أن

ــاك أي خطــط التخــاذ خطــوات للتواصــل بشــفافية أكــرب بشــأن إجــراءات التعويــض 	  هــل هن

عــن اآلثــار الجانبيــة للقــاح؟ ومــا هــي الــرشكات املصنعــة للقاحــات التــي وافقــت عــىل وجــه 

التحديــد عــىل أنهــا ســتدفع تعويضــات عــن اآلثــار الجانبيــة؟

للمزيد حول هذه األسئلة انظر األسئلة املوجهة من الربملان األورويب إىل الجهات الصحية الرسمية التي أبرمت اتفاقات مع رشكات اللقاحات بتاريخ   28

األورويب:  اإلتحاد  لربملان  اإللكروين  املوقع  عىل  املنشورة  و2021/8/31  و2021/2/22،   ،2020/9/9

 https//www.euparl.europa.eu/doceo/document/p-9-2021-001043_en.html آخر دخول للموقع بتاريخ 2021/9/2.
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ــع رشكات اللقاحــات يف 2021/8/31 عــىل الســؤال  ــاق م ــة لاتف ــة املوقع ــة الصحي ــد ردت الجه وق

املتعلــق مبــن ســيتحمل املســؤولية عــن أرضار اللقاحــات بــأن )الــرشكات املصنعــة، أو رشكات األدويــة 

ــذه  ــرح يف ه ــك طُ ــات ال )COVID-19(. وكذل ــة للقاح ــار الجانبي ــن اآلث ــؤولية ع ــتتحمل املس س

الجلســة ثــاث أســئلة أخــرى: 

هــل توصلــت الــدول األعضــاء أو املفوضيــة إىل أحــكام قانونيــة إضافيــة بشــأن املســؤولية عــن 	 

اآلثــار الجانبيــة - الضامنــات التــي تحــايب الــرشكات املصنعــة؟

ــام 	  ــة في ــع رشكات األدوي ــات م ــات أو اتفاق ــة أي ضامن ــاء أو الهيئ ــدول األعض ــت ال ــل أبرم ه

يتعلــق بالتعويــض عــن األرضار التــي دفعتهــا رشكات األدويــة بعــد أي دعــاوى قضائيــة ناجحــة 

رفعهــا املواطنــون فيــام يتعلــق باآلثــار الجانبيــة ملنتجاتهــا؟

ــاً 	  ــون رشط ــا املنتج ــي يدفعه ــن األرضار الت ــض ع ــة بالتعوي ــات املتعلق ــل كان إدراج الضامن ه

ــد اللقاحــات مــع هــؤالء املنتجــن؟ ــود توري ــرام عق إلب

ــة دون أن  ــن الحصــول عــىل اللقاحــات الازم ــد متكــن م ــدو أن االتحــاد األورويب ق وبالخاصــة، يب

يخضــع ملطالــب لــويب الــرشكات املنتجــة للقاحــات كوفيــد- 19، غــري أن عــدم نــرش االتفاقــات املوقعة 

ــدم املســؤولية  ــيام بشــأن رشط ع ــرية، وال س ــري الشــكوك والتســاؤالت الكث ــرشكات يث ــع هــذه ال م

ــع عــىل  ــا مل نطل ــن. فضــاً عــن أنن ــه القوان ــات، وســمحت ب ــد أدرج يف هــذه االتفاق ــا كان ق إذا م

أي أحــكام قضائيــة أو نزاعــات حصلــت بخصــوص أرضار وقعــت نتيجــة تلقــي لقــاح كوفيــد- 19، 

وبالتــايل مل نتمكــن مــن معرفــة حقيقــة مثــل هــذه الــرشوط.

المملكة المتحدة )بريطانيا(:
ــرشكات  ــذه ال ــي ه ــا يحم ــا قانونيً ــة Pfizer وModerna تعويًض ــدة لرشك ــة املتح ــت اململك قدم

املصنعــة مــن الدعــاوى املدنيــة املحتملــة التــي يقدمهــا عامــة النــاس. تــم تنفيــذ التعويــض القانــوين 

عــىل أســاس لوائــح األدويــة البرشيــة لعــام 2012، والتــي تتعلــق باســتخدام املنتجــات الصيدالنيــة يف 

اململكــة املتحــدة بالعــادة. وتــم اســتغال الائحــة، كأســاس إلدخــال لقــاح غــري مرخــص، وتــم تعديــل 

الائحــة للســامح مبثــل هــذا التعويــض القانــوين.

كــام تحــدد مصــادر ترشيعيــة متعــددة يف اململكــة املتحــدة املســؤولية املدنيــة للرشكــة املصنعــة عــن 

املنتجــات، وهــذه األحــكام قابلــة للتطبيــق عــىل مصنعــي لقاحــات  COVID-19 كذلك.
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ومــن أجــل تعويــض الــرشكات املصنعــة للقاحــات COVID-19، قدمــت اململكــة املتحــدة حصانــة 

ــذا  ــم )345(، وه ــة رق ــىل الائح ــت ع ــي أدخل ــات الت ــال التعدي ــن خ ــة م ــؤولية املدني ــن املس م

يعنــي أنــه يف حالــة املوافقــة عــىل بيــع اللقــاح مــن قبــل الحكومــة، فــإن املصنعــن أو البائعــن أو أي 

أطــراف أخــرى ذات صلــة لــن تكــون مســؤولة عــن األرضار املحتملــة الناتجــة عــن اســتخدام املنتــج. 

ومــع ذلــك، ال ينبغــي تفســري هــذا الحكــم عــىل أنــه حاميــة مطلقــة للمصنعــن. فكــام هــو محــدد 

يف الائحــة رقــم )345( قــد يظــل املُصّنــع خاضًعــا للمســؤولية املدنيــة عــن اآلثــار الجانبيــة للقــاح 

وعواقبــه مبوجــب قانــون حاميــة املســتهلك لعــام 1987، إذا تــم إثبــات أن ســامة املنتــج ال تتطابــق 

ــات أن  ــل Pfizer إثب ــة للقاحــات مث ــرشكات املصنع ــىل ال ــث يتعــن ع ــة، حي ــات العام ــع التوقع م

املنتــج قــد تــم اختبــاره وفًقــا ألعــىل املعايــري العلميــة املعمــول بهــا، والتــي مل يتــم خالهــا اكتشــاف 

العيــب املزعــوم. 

نظام المسؤولية بموجب القانون الجورجي29
بالعــادة، ميكــن لألشــخاص الذيــن عانــوا مــن اللقــاح االســتناد إىل القانــون املــدين الجورجــي لرفــع 

ــده نتيجــة  ــم تكب ــد ت ــرضر ق ــات أن هــذا ال ــم إثب دعــوى ضــد مصنعــي اللقاحــات، ويجــب عليه

ــؤالء  ــىل ه ــن ع ــة. ويتع ــة األدوي ــل رشك ــن قب ــامل م ــودة، أو إه ــة أو مقص ــري قانوني ــراءات غ إلج

األشــخاص إظهــار الــرضر الــذي ميكــن قياســه بصحتهــم، وقــد يطلبــون أيًضــا تعويضــات عــن األرضار 

ــة. املعنوي

كــام ينظــم قانــون جورجيــا بشــأن األدويــة واألنشــطة الصيدالنيــة )MPA( بيــع املنتجــات الصيدالنية 

وتوزيــع املســؤولية عــن ســامتها، حيــث توفــر املــادة )371( مــن هــذا القانــون األســاس القانــوين 

ــة املــرصح باســتخدامها يف الســوق  ــق بســامة وجــودة املنتجــات الصيدالني ــام يتعل للمســؤولية في

الجورجــي، حيــث مُتيــز املــادة املذكــورة بــن نظامــن لتســجيل املنتجــات الصيدالنيــة يف جورجيــا: )1( 

نظــام االعــراف، وينطبــق عندمــا يكــون املنتــج مرخًصــا بالفعــل يف بلــد آخــر ويتــم التســجيل بنــاًء 

عــىل هــذا الترصيــح، و)2( النظــام الوطنــي، وينطبــق يف الغالــب للمنتجــات الصيدالنيــة الجديــدة. 

وتختلــف مســؤولية األطــراف ذات الصلــة عــن جــودة وســامة وفعاليــة املنتجــات الصيدالنيــة وفًقــا 

لذلــك، حيــث ينــص القانــون بوضــوح عــىل أن الدولــة مســؤولة مبوجــب نظــام االعــراف. يف حــن 

 Andersen Global in يف جورجيا بالتعاون مع رشكة االستشارات الرضيبية والقانونية  )MG. LAW( 29  للمزيد انظر ما نرشه مكتب املحاماة املسمى

Georgia بتاريخ 5 كانون ثاين 2021 يف مراجعته القانونية املعنونة »مسؤولية مصنعي اللقاحات وحاميتهم: التجربة الدولية واملنظور الجورجي« 

liability-and-protection-of-vaccine-manufacturers-international-/05/01/https://mglaw.ge/2021 اإللكروين:  املوقع  عىل  منشور 

.2021-9-2 بتاريخ  دخول  آخر   /experience-and-georgian-perspective
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ــب  ــع، صاح ــص )الصان ــل الرخي ــة وحام ــق الدول ــىل عات ــع ع ــي تق ــام الوطن ــؤولية يف النظ أن املس

العمــل،... إلــخ(.

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن نظــام املســؤولية عــن اللقاحــات املـُـدارة مبوجــب جــدول التحصــن الوطنــي 

ــذا  ــن ه ــادة )2/42( م ــص امل ــث تن ــة، حي ــة العام ــا للصح ــون جورجي ــب قان ــة مبوج ــدد بدق مح

القانــون عــىل أن تقــدم الدولــة خدمــات إعــادة التأهيــل الطبــي املجانيــة للمترضريــن مــن اآلثــار 

الجانبيــة للقاحــات املقــررة واملقدمــة وفقــاً لجــدول التحصــن الوطنــي.

ــة  ــت الرشك ــؤولية إذا أثبت ــن املس ــاء م ــىل إعف ــج ع ــامة املنت ــون س ــن قان ــادة )5/6( م ــص امل وتن

املصّنعــة أن الخــربة العلميــة املوجــودة يف ذلــك الوقــت مل تســمح باكتشــاف عيــب معــن. ويوجــد 

أيضــا حكــم مامثــل ملــا جــاء يف هــذه املــادة أوردتــه املــادة )1009( مــن القانــون املــدين الجورجــي، 

ــت  ــي كان ــة والت ــري املطبق ــج للمعاي ــال املنت ــة امتث ــؤولية يف حال ــن املس ــك م ــتبعد كذل ــث تس حي

ســارية وقــت املوافقــة عــىل املنتــج.

ــة الخاصــة يف شــكل تعويضــات  ــات التعاقدي ــا الرتيب ــة يف جورجي ــري الحامي وميكــن أن تشــمل تداب

تعاقديــة متنحهــا الدولــة للمصنعــن مبوجــب اتفاقيــات رشاء اللقــاح. ورغــم أن القانــون الجورجــي ال 

يتصــور مفهــوم التعويــض أو مفهومــاً مكافئــاً لــه، إال أنــه يعــرف بحريــة التعاقــد يف هــذا املوضــوع. 

وبالتــايل، فــإن أطــراف االتفاقيــة يتمتعــون بحريــة تحديــد الــرشوط واألحــكام الخاصــة بهــم. 

وعــاوة عــىل ذلــك، تســمح بعــض أحــكام القانون املــدين )مثــل املــادة 1/395 واملــادة 1002( بتحديد 

املســؤولية املدنيــة يف حــاالت محــددة، حيــث ميكــن مناقشــة تطبيــق أحــكام التعويــض التعاقــدي 

والتفــاوض بنشــاط مــن قبــل الدولــة التــي تــزود مصنعــي اللقاحــات بشــبكة أمــان رضوريــة ضــد 

املســؤولية املحتملــة الناشــئة عــن اســتخدام لقاحهــم يف جورجيــا.

وباإلضافــة إىل املســار التعاقــدي، ميكــن لجورجيــا أن تختــار اعتــامد لوائــح محــددة تحمــي الــرشكات 

املصنعــة مــن النزاعــات القضائيــة املحتملــة والعواقــب املرتبــة عــىل ذلــك.

وبالتــايل، فــان النظــام القانــوين الجورجــي املــرن يف الكثــري مــن جوانبــه هــو الــذي ســمح لــرشكات 

تصنيــع اللقاحــات بتزويــد جورجيــا باللقاحــات ضمــن اتفاقيــات تعاقديــة مرضيــة.
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الدول العربية:
اتجهــت العديــد مــن بلــدان املنطقــة العربيــة كذلــك إىل إعفــاء رشكات إنتــاج لقاحــات كوفيــد- 19 

مــن املســؤولية عــن األرضار التــي قــد تحدثهــا هــذه اللقاحــات. فقــد أصــدرت العديــد مــن هــذه 

ــري  ــط وتأث ــاح، وتحــت ضغ ــىل اللق ــن أجــل الحصــول ع ــن املســؤولية م ــاء م ــن اإلعف ــدول قوان ال

ــان، األردن، مــرص، وتونــس. واشــراط الــرشكات املنتجــة للقــاح، مثــل دول: لبن

ومــن النــامذج العربيــة لترشيعــات اإلعفــاء مــن املســؤولية مــا جــاء بــه القانــون اللبنــاين الحديــث 
الــذي ُســّن يف شــهر كانــون ثــاين )ينايــر( مــن العــام 30.2021

ومام جاء يف هذا القانون: 

أوال: عـدم جـواز »ماحقـة األشـخاص أو الكيانـات التاليـة العاملـة يف قطـاع الصحـة قضائيـاً جـراء 

املسـؤولية الناتجـة مـن تطويـر أو إدارة أو اسـتعامل أي منتـج للعـاج الطبي يف إطار جائحـة كورونا، 

واملتعلقـة بأفعـال حاصلـة يف الفـرة املمتـدة ألربعـة وعرشيـن شـهراً اعتبـاراً مـن تاريـخ نفـاذ هـذا 

القانـون وبنتائـج هـذه االفعـال. وحـّدد القانـون املذكـور الجهـات املعفـاة مـن املاحقـة بـ:

مقّدمــي الرعايــة الصحيــة مــن أطبــاء وصيادلــة وممرضــن واملؤسســات االستشــفائية والعاملــن 	 

يف القطــاع الصحــي، بقــدر مــا يســتعمل هــؤالء املنتــج وفــق العاجــات الحائــزة عــىل موافقــة 

وزارة الصحــة العامــة أصــوالً، تبعــاً للقواعــد املحــّددة علميــاً وطبيــاً لاســتخدام الطــارئ.

املُصّنع، حامل شهادة التسويق، واملوّزع ملنتج العاج الطبي الخاص بجائحة كورونا.	 

ــة، إذا  ــة بالغ ــاة أو إصاب ــاه، يف حــال حــدوث وف ــه أع ــة املنصــوص عن ــدم املاحق ــق ع 2 - ال يُطبّ

كانــت الوفــاة أو اإلصابــة البالغــة ســببها املبــارش ســوء ســلوك قصــدي مــن ِقبــل هــذا الشــخص أو 

ــان«.  الكي

ــلوك  ــوء الس ــن س ــة م ــة الناتج ــة البالغ ــاة أو اإلصاب ــاالت الوف ــات يف ح ــتثناء املطالب ــاً: »باس ثاني

أشار هذا القانون إىل أن األسباب املوجبة لوضعه هي: )مبا أن ظهور جائحة كورونا COVID-19 وانتشارها الذي شّكل ويشّكل تحّدياً كبرياً للبرشية   30

جمعاء مع تداعيات اجتامعية واقتصادية وصحية كارثية، بحيث سعت مختلف دول العامل إىل تصنيع لقاح قادر عىل القضاء عىل هذه الجائحة أو عىل 

األقل الحّد من انتشارها والتخفيف من آثارها الصحية، لذلك سارعت العديد من الرشكات املصّنعة لألدوية واللقاحات إىل إنتاج لقاح خاص بالجائحة.

بيد انّه، وبفعل تداعيات الجائحة، مل يتوافر للمصّنعن الوقت الكايف إلمتام التجارب الرسيرية بالطريقة التقليدية باعتبار أّن الرشكات املصّنعة للقاحات 

واألدوية أجرت دراساتها وتجاربها الرسيرية وفق برنامج عمل طارئ ومخترص. ومبا أّن هذه اللقاحات باتت والحال هذه، بحاجة إىل ترشيع ينظّم 

استخدامها ويحّدد املسؤوليات الناجمة عن هذا االستخدام، ال سيام وأّن اللقاح الخاص بكورونا بورش بتوزيعه عاملياً. ومبا اّن لبنان يعاين من تفيش 

جائحة كورونا عىل أراضيه، وبحاجة ماّسة إىل الحصول عىل هذا اللقاح، أقّر املجلس النيايب اقراح القانون املعّجل املكّرر، الذي واءم بالقدر املتاح واقعاً 

وقانوناً، بن الرضورات والحاجة ومقتضيات الحامية املطلوبة وبن موجبات تحصن النصوص وضامن الحقوق بالصفة املستعجلة(.



الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة التقارير القانونية رقم )87(

42

القصــدي املنصــوص عنهــا أعــاه، يكــون التعويــض مــن خــال وزارة الصحــة العامــة وفقــاً ملنطــوق 

هــذا القانــون فيــام خــّص املنتجــات املتعاقــد عليهــا، أو املوافــق عليهــا مــن قبلهــا، هــو الطريقــة 

الوحيــدة ألي مطالبــة بالتعويــض عــن أي رضر نابــع مــن، أو ناتــج مــن، أو متعلــق بتطويــر أو إدارة 

ــا«.  ــة جائحــة كورون أو اســتعامل أي منتــج للعــاج الطبــي يف إطــار حال

ــر،  ــج مــن تطوي ــي قــد تنت ــن عــن األرضار الت ــّول التعويضــات املحــّددة لألفــراد املترضري ــاً: »مُت ثالث

أو إدارة، أو اســتعامل أي منتــج للعــاج الطبــي يف إطــار حالــة جائحــة كورونــا وفقــاً ملنطــوق هــذا 

القانــون، مــن احتياطــي املوازنــة العامــة يف املرحلــة األوىل ملــدة ســنة مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون، 

عــىل أن يُصــار بعدهــا إىل إنشــاء صنــدوق مســتقل خــاص بالتعويضــات يف وزارة املاليــة«. 
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المبحث الخامس:

 

النظام القانوني الفلسطيني لإلعفاء 
من المسؤولية عن أضرار منتجات كوفيد 19

كغريهــا مــن دول العــامل، وبحســب القواعــد القانونيــة العامــة، تضــم املنظومــة القانونيــة النافــذة 

يف فلســطن أحكامــاً قانونيــة تُســائل منتــج الــدواء وموزعــه ومســتخدمه وغريهــم ممــن كان لهــم 

ــؤولية  ــأن املس ــنة 2018 بش ــم )11( لس ــون رق ــرار بقان ــك يف الق ــىل ذل ــدت ع ــد أك ــه. وق ــة ب عاق

والحاميــة الطبيــة والصحيــة الــذي هــدف إىل تنظيــم وتشــجيع وتطويــر العمــل الصحــي والحفــاظ 

ــه عــن قصــد أو عــن إهــامل وعــدم اكــراث، مــع تدخــل هــذا القــرار  ــه نظيفــاً ممــن يــرض ب علي

بقانــون يف مســألة إجرائيــة وهــي عــدم جــواز احتجــاز مقــدم الخدمــة الصحيــة املنســوب لــه الفعــل 

غــري القانــوين املــاّس بصحــة املريــض إال بعــد صــدور حكــم نهــايئ مــن املحكمــة باإلدانــة.

لكــن، وبســبب االنتشــار الرسيــع لوبــاء كورونــا )كوفيــد- 19(، ومــا نجــم عنــه مــن إغــاق وتعطّــل 

كافــة منشــآت العمــل واملنشــآت االقتصاديــة عــىل املســتوى العاملــي، ورغبــة دول العــامل يف ترسيــع 

ــاج هــذه اللقاحــات، أصــدرت  ــويب إنت ــروس، وضغــط ل ــذا الفاي ــاج لقاحــات مضــادة له ــة إنت عملي

»فلســطن« قــرارا بقانــون أعفــت مبوجبــه منتجــي هــذه اللقاحــات مــن املســؤولية القانونيــة عــن 

األرضار التــي قــد تحــدث مــن اســتخدامها. 

فبتاريــخ 29 آذار )مــارس( 2021 أقــرت »فلســطن« القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 2021 بشــأن 
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تنظيــم املنتجــات الطبيــة ملكافحــة فايــروس كوفيــد- 31،19 ونصــت فيــه عــىل عــدم قيــام املســؤولية 

عــن نتائــج اســتخدام هــذه املنتجــات إال يف حــاالت نــادرة.

ومام جاء به هذا القرار بقانون: 

تعريــف مفهــوم »تنظيــم املنتــج الطبــي«: »أي أفعــال أو أنشــطة تتعلــق باملنتــج الطبــي مــن . 1

ــف أو  ــع أو التصني ــق أو التصني ــة أو التحق ــة الرسيري ــر أو التجرب ــم أو التطوي ــث التصمي حي

التوزيــع أو النقــل أو التخزيــن أو الصياغــة أو التوظيــف أو التســويق أو الرويــج أو البيــع أو 

ــة أو الــرصف أو الوصــف أو اإلدارة أو الرخيــص أو التجــارة أو االســتعامل«. الــرشاء أو الهب

تعريــف املنتــج الطبــي عــىل أنـّـه »العقــار الطبــي الــذي تعتمــده الــوزارة وفقــاً للقانــون لغايات . 2

ــن أي  ــدث ع ــون يتح ــرار بقان ــذا الق ــايل، فه ــا«. وبالت ــة كورون ــن جائح ــاج م ــة أو الع الوقاي

منتــج طبــي ســواًء لغايــات الوقايــة )جميــع األدوات التــي تســتخدم مــن أجــل الوقايــة كمــواد 

ــات  ــا( أو لغاي ــن، أو خافه ــف أو اليدي ــم واألن ــي الف ــي تغط ــة الت ــف وأدوات الحامي التنظي

العــاج كاللقاحــات.

تعريــف مفهــوم »ســوء الســلوك القصــدي«: »هــو أي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل تُقــدم عليــه . 3

ــوين أو  ــدون أي مــربر قان ــه غــري املــرشوع أو ب ــق هدف ــة تحقي الجهــة املنتجــة أو املــوردة بني

طبــي مــع علمهــا بذلــك أو بتجاهــل خطــر معــروف أو واضــح يــؤدي إىل رضر أكــرب مــن الفائــدة 

املرجــوة مــن املنتــج الطبــي«.

ــرار . 4 ــذا الق ــدف ه ــون إىل أن ه ــرار بقان ــذا الق ــن ه ــادة )2( م ــارت امل ــون: أش ــدف القان ه

بقانــون، وعــىل ســبيل االســتثناء، إىل تنظيــم العاقــة واملســؤولية بــن الــوزارة والجهــات املنتجــة 

ــا. ــي الخــاص مبواجهــة جائحــة كورون ــج الطب أو املــوردة للمنت

طبيعــة املســؤولية عــىل املنتــج/ املــورد: أشــارت املــادة )4( مــن هــذا القــرار بقانــون إىل عــدم . 5

قيــام املســؤولية عــىل الجهــة املنتجــة أو املــوردة جــراء الــرضر الناتــج عــن األفعــال أو األنشــطة 

املتعلقــة بتنظيــم املنتــج الطبــي أو عــن نتائــج هــذه األفعــال أو األنشــطة، باســتثناء مســؤوليته 

ــن: األول، ســوء الســلوك القصــدي،  ــة إذا ســببها أحــد أمري ــة البالغ ــاة أو اإلصاب ــة الوف يف حال

والثــاين، مخالفــة رشوط االتفاقيــة املوقعــة مــع وزارة الصحــة. 

كــام أعفــت ذات املــادة مقدمــي الرعايــة الطبيــة والصحيــة مبختلــف فئاتهــم مــن املســؤولية عــن 

31   نرُش القرار بقانون املذكور يف العدد )178( من الجريدة الرسمية لدولة فلسطن )الوقائع الفلسطينية( الصادرة بتاريخ 2021/4/26. ص 8.
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األرضار التــي يســببها هــذا املُنتـَـج إذا اســتخدموا املنتــج الطبــي: أوالً، مبوافقــة وزارة الصحــة، وثانيــاً، 

تبعــا للقواعــد املحــددة علميــاً وطبيــاً لاســتخدام الطــارئ.

ــة عــام . 6 ــاء املتقدمــن مــن تحمــل املســؤولية القانوني ــم إعف ــض املتــرضر: ت ــزم بتعوي مــن يلت

قــد تحدثــه ُمنتجاتهــم مــن أرضار، وحّملــت هــذه املســؤولية للدولــة فيــام إذا وقعــت. فقــد 

نصــت املــادة )5( مــن القانــون بأنــه: »تتــوىل الدولــة جــرب الــرضر الناتــج عــن اســتخدام املنتــج 

ــس  ــري وأس ــدد معاي ــام يح ــة مبوجــب نظ ــذه الغاي ــة له ــدوق تنشــئه الحكوم ــن خــال صن م

ــة«. ــل عــن وزارة املالي التعويضــات، ويكــون برئاســة ممث

مــام تقــدم، ومبوجــب هــذا القــرار بقانــون، وكغــريه مــن قوانــن عــدد مــن دول العــامل، فــإن املواطــن 

آخــذ املنتــج الطبــي هــو مــن ســيدفع مثنــه مــن خــال مــا يدفعــه للموازنــة العامــة. وهــو كمواطــن/ 

ــذي  ــي ال ــج الطب ــذ املنت ــن/ آخ ــو كمواط ــذه، وه ــن أخ ــرضر م ــد يت ــن ق ــي م ــج الطب ــذ املنت آخ

ســيتكافل مــع غــريه مــن املواطنــن حتــى وإن مل يأخــذوا املنتــج الطبــي، لتعويــض أي متــرضر منــه، 

بــذات فكــرة التأمــن القامئــة عــىل فكــرة التعــاون. 

ــرضر  ــاً أن ال ــج طامل ــة عــن أرضار وقعــت مبســتخدمي املنت ــع أي تكلف ــا يتحمــل دف ــج ف ــا املُنِت أم

ــرضر  ــود. وإن أي مت ــلوك مقص ــوء س ــن س ــن ع ــاة الناتج ــاً أو أدى إىل الوف ــن بالغ ــادث مل يك الح

ــج الطبــي تــرضر بــرضر أقــل مــن »اإلصابــة البالغــة« أو الوفــاة الناجمتــن عــن الســلوك  مــن املُنتَ

ــج الــدوايئ وإن كان باإلمــكان تعويضــه  ــج هــذا املُنتَ القصــدي فإنــه ال يســتحق التعويــض مــن ُمنِت

ــة لهــذا الغــرض. ــذي تنشــئه الدول ــدوق ال مــن الصن

كــام ينحــرص عمــل هــذا القــرار بقانــون بشــأن منتجــات لقاحــات فايــروس كوفيــد- 19 الــذي ظهــر 

خــال جائحــة كورونــا املعلــن عــن انتشــارها عامليــاً، واعتبارهــا يف حكــم الجائحــة منــذ بدايــة شــهر 

ــا. وال يشــمل األرضار  ــن انتهائه ــان ع ــة، واإلع ــاء هــذه الجائح ــارس( 2020 وإىل حــن انته آذار )م

التــي قــد تحــدث مــن اســتخدام هــذه املنتجــات ملكافحــة فايــروس كورونــا أو غريهــا إذا مــا ظهــر 

مــرة أخــرى بعــد انتهــاء ظهــور فايــروس كورونــا- كوفيــد 19، أو تحــول هــذا الفايــروس إىل فايــروس 

طبيعــي تقليــدي االنتشــار كغــريه مــن الفايروســات، وخــرج مــن دائــرة »الجائحــة«. ويؤكــد ذلــك: 

اإلشــارة يف عنــوان القــرار بقانــون إىل أنــه خــاص بتنظيــم املنتجــات الطبيــة ملكافحــة فايــروس . 1

كوفيــد- 19 فقــط، وليــس غــريه مــن املنتجــات الطبيــة.

اإلشارة يف ديباجة هذا القرار بقانون إىل أنه صدر بعد االطاع عىل القرار بقانون رقم )7( لسنة . 2

2020 بشأن حالة الطوارئ التي أُعلنت بسبب انتشار فايروس كوفيد- 19 بشكل محدد. 
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اإلشــارة إىل أن املخاطــب بهــذا القانــون هــو الشــخص الطبيعــي أو املعنــوي املرخــص لــه قانونــاً . 3

بالقيــام بــأي أفعــال أو أنشــطة خاصــة بتنظيــم املنتــج الطبــي. 

اإلشــارة يف املــادة )2( مــن القــرار بقانــون إىل أن هــدف هــذا القــرار بقانــون، بشــكل اســتثنايئ، . 4

ــوردة  ــات املنتجــة أو امل ــوزارة )وزارة الصحــة( والجه ــن ال ــة واملســؤولية ب ــم العاق هــو تنظي

للمنتــج الطبــي الخــاص مبواجهــة جائحــة كورونــا.

لكــن يف املجمــل مل يتضمــن القــرار بقانــون نصــاً رصيحــاً وواضحــاً عــن املــدة التــي سيســتمر فيهــا 

نافــذ املفعــول. 

وباإلضافة إىل ذلك، نسجل بشأن القرار بقانون املذكور املاحظات التالية:

ــأن  	 ــا، أو بش ــا يف ذاته ــة كورون ــأن جائح ــواًء بش ــون، س ــرار بقان ــذا الق ــل ه ــة مث ــم أهمي برغ

ــاء قــد  معرفــة التوجــه الرســمي العــام الــذي ســيتم التعامــل بــه الحقــاً تجــاه أي حــاالت وب

ــة  ــاركة كاف ــج مش ــأنها، إال أن نه ــؤولية بش ــن املس ــاء م ــات إعف ــع ترشيع ــم وض ــع، ويت تق

األطــراف املختصــة يف هــذا املوضــوع، كالــرشكات الوطنيــة املختصــة بإنتــاج األدويــة، وإتحــاد 

رشكات األدويــة الوطنيــة والجهــات األكادمييــة ذات االختصــاص مبوضــوع األدويــة يــكاد يكــون 

ضعيفــاً. فقــد أفــاد اتحــاد الصناعــات الدوائيــة بعــدم مشــاركتهم يف أيــة مــداوالت حــول هــذا 

ــر التنفيــذي لاتحــاد الدكتــور عــوض أبــو  القــرار بقانــون بحســب مــا جــاء عــىل لســان املدي
ــو مغــيل.32 ــور فتحــي أب ــا، وعضــو مجلــس إدارة االتحــاد الدكت علي

ــم  	 ــمية، ومل يت ــة رس ــامت أو أنظم ــرارات أو تعلي ــة ق ــون يف أي ــرار بقان ــذا الق ــتند إىل ه مل يُس

الكشــف عــام إذا متــت اإلشــارة إىل هــذا القــرار بقانــون أو أيــة قضايــا ذات عاقــة باملســؤولية 
ــات املوقعــة مــع الــرشكات املنتجــة للقاحــات كوفيــد- 33.19 يف االتفاقي

مل يصدر لهذا القرار بقانون أي لوائح أو قرارات تنفيذية. 	

32  يف عدد من املكاملات الهاتفية التي أجراها باحث الهيئة العامل عىل إعداد هذا التقرير بتاريخ 12+13+2021/9/14، إضافة إىل ما تم تأكيده مرة 

.2021/9/27 بتاريخ  التقرير  هذا  مسودة  ملناقشة  الهيئة  عقدتها  التي  النقاش  جلسة  يف  مغيل  أبو  فتحي  الدكتور  لسان  عىل  أخرى 

بتاريخ  التميمي  أروى  املستشارة  الصحة  وزارة  يف  القانونية  الدائرة  رئيسة  مع  التقرير  هذا  الباحث يف  أجراها  هاتفية  مكاملة  يف  جاء  ما  بحسب    33

2021/9/5، حيث أفادت كذلك بأن هذا القرار بقانون جاء تحت ضغط ومطالبة الرشكات املصنعة للقاحات كوفيد- 19، متاما كالذي حدث يف الكثري 

العامل. دول  من 



إعفاء منتجي منتجات كوفيد - 19 من المسؤولية القانونية عن أضرار منتجاتهم

47

االستنتاجات والتوصيات

استنتاجات
ــام  ــة النظ ــور، ومراجع ــنة 2021 املذك ــم )11( لس ــطيني رق ــون الفلس ــرار بقان ــا للق ــد مراجعتن بع

ــة  ــض رشكات األدوي ــد 19، ورف ــاح كوفي ــن لق ــة م ــن األرضار الواقع ــض ع ــي للتعوي ــوين العامل القان

التنــازل عــن حقــوق امللكيــة الفكريــة الخاصــة مبنتجــات لقاحــات كوفيــد 19 وتجــارب دول العــامل 

يف هــذا الصــدد نســتنتج مــا يــيل:

ــدان ( 1 ــة لبل ــة القانوني ــرية يف املنظوم ــريات كب ــدوث تغي ــد- 19 إىل ح ــاء كوفي ــار وب ــاد انتش ق

العــامل، وال ســيام فيــام يتعلــق باملســؤوليات القانونيــة التقصرييــة والتعاقديــة عــىل حــدٍّ ســواء. 

وقــاد انخفــاض املســتوى األخاقــي عنــد الــدول الغنيــة، واســتحواذها عــىل القســم األكــرب مــن 

اللقاحــات، وال ســيام التــي تــم تصنيعهــا يف البدايــات إىل إنشــاء العــامل آلليــة »كوفاكــس« مــن 

ــن  ــاك َم ــا إىل أن هن ــع اللقاحــات وطأمنته ــة تصني ــع عملي ــز الــرشكات عــىل ترسي أجــل تحفي

سيشــري هــذه اللقاحــات منهــا مــن جهــة، ومــن أجــل أن يكــون هنــاك توزيــع شــبه عــادل 

ــاً كان غناهــا ومســتواها االقتصــادي مــن جهــة أخــرى. ومنصــف لهــا بــن كافــة دول العــامل أيّ

ــىل ( 2 ــات ع ــرت تعدي ــي أج ــدول الت ــة ال ــن كاف ــركاً ب ــربراً مش ــاك م ــح أن هن ــن الواض كان م

ــات  ــا منتج ــد تحدثه ــي ق ــن األرضار الت ــة ع ــؤولية القانوني ــق باملس ــوين املتعل ــا القان نظامه

لقاحــات كوفيــد- 19 إلجــراء هــذه التعديــات، وهــو أن الحصــول عــىل منتجــات كوفيــد- 19، 

ــكايف مــن أجــل متكــن  وال ســيام اللقاحــات مل يكــن باملقــدور، باعتبارهــا مل تحــظ بالوقــت ال

جودتهــا وتجريبهــا بالشــكل املعهــود يف تطويــر أي لقــاح، والتــي كانــت بالعــادة تحتــاج لعــدة 

ســنوات، وكان ينبغــي إجــراء مثــل هكــذا تعديــات حتــى تُقنــع الــرشكات املنتجــة للقاحــات 

ــات مناســبة. ــا وبكمي ــدول املختلفــة به ــد ال ــع يف تزوي ــا والترسي ــة تصنيعه ــع عملي بترسي
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ــة كبــرية عــىل الــرشكات ( 3 ــادة العديــد مــن الــدول، وال ســيام غــري الغنيــة منهــا، بحمل رغــم قي

املنتجــة للقاحــات مــن أجــل تنــازل هــذه الــرشكات عــن حقــوق امللكيــة الفكريــة التــي لهــا 

بشــأن منتجــات كوفيــد- 19، إال أنهــا فشــلت يف مســعاها، حيــث أرصت الــرشكات املنتجــة عــىل 

الحفــاظ عــىل هــذه الحقــوق، مهــددة باللجــوء إىل القضــاء فيــام لــو تــم االعتــداء عــىل هــذه 

الحقــوق، أو أن الدولــة مل تقــم بحاميــة هــذه الحقــوق. 

للتخفيــف مــن حــدة قضايــا اإلعفــاء مــن املســؤولية عــن األرضار املتأتيــة مــن منتجــات كوفيــد- ( 4

ــدوق  ــيس صن ــم تأس ــاج ت ــة اإلنت ــع عملي ــىل ترسي ــة ع ــز رشكات األدوي ــادة يف تحفي 19، وزي

للتعويــض عــن األرضار املحتملــة مــن اســتخدام لقاحــات كوفيــد- 19 بــدون مســؤولية، ونــرش 

إجــراءات ومنــاذج مطالبتهــا بالتعويضــات، غــري أن هــذه التعليــامت والنــامذج نــرشت بثــاث 

لغــات ليــس منهــا اللغــة العربيــة، األمــر الــذي يجعــل مــن اســتفادة الــدول العربيــة، ومنهــا 

»فلســطن« محــدودة، وغــري ســهلة، ومكلفــة.

ــىل ( 5 ــر ع ــذا التقري ــداد ه ــراض إع ــا ألغ ــىل تجربته ــاع ع ــم االط ــي ت ــامل الت ــد دول الع مل تعتم

نهــج موحــد يف التعامــل مــع ضغــط لــويب اللقاحــات وإعفــاء رشكات األدويــة مــن املســؤولية 

القانونيــة، وإمنــا تباينــت اآلليــات القانونيــة املتخــذة. فبعــض تلــك الــدول ســّنت قوانــن قبــل 

حــدوث الجائحــة، والتــي خّولــت فيهــا وزيــر صحــة بلدهــا عــىل أن يعلــن أن هــذا الفايــروس 

أو املــرض  يف حكــم الوبــاء، وخولهــا يف هــذا الصــدد بــأن يتخــذ اإلجــراءات املناســبة مبــا فيهــا 

اإلعفــاء مــن املســؤولية القانونيــة بــرشوط وقيــود )الواليــات املتحــدة األمريكيــة عــىل ســبيل 

ــدول التــي رفضــت التجــاوب مــع هــذا اللــويب بحســب املوقــف الرســمي  ــال(، وبعــض ال املث

املعلــن، وقالــت أن املســؤول األســايس هــو الــرشكات املنتجــة للــدواء، لكنهــا يف الوقــت ذاتــه 

وقَّعــت مــع هــذه الــرشكات عــىل اتفاقيــات رفضــت نرشهــا للجمهــور )االتحــاد األورويب مثــال 

عــىل ذلــك(، وهنــاك فريــق ثالــث مــن الــدول التــي انصاعــت بالكامــل ملطالبــات هــذا اللــويب 

دون وضــع قيــود أو رشوط كافيــة )فلســطن ولبنــان مثــاً(.
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توصيات
عــىل الرغــم مــن أن موضــوع إعفــاء منتجــي لقاحــات كوفيــد- 19 مــن املســؤولية القانونيــة التــي قد 

تنجــم عــن أرضار يوقعهــا منتجهــا هــي مســألة ذهبــت لهــا عــدد كبــري مــن دول العــامل بشــكل أو 

بآخــر، وعــىل الرغــم مــن أننــا كمثــل دول العــامل تلــك مضطريــن للرضــوخ تحــت تأثــري مطالــب لــويب 

لقاحــات كوفيــد- 19، إال أنــه كان بإمكاننــا أن نفعــل شــيئاً، ونحــد مــن تأثــري هــذا الضغــط، ومنّكــن 

املواطــن الفلســطيني مــن الحصــول عــىل حقــه يف أعــىل مســتوى مــن الصحــة ميكــن بلوغــه، وذلــك 

مــن خــال اتبــاع مجموعــة مــن اإلجــراءات، ومنهــا مــا يــيل:

رضورة أن تناقــش الجهــات الرســمية الكيفيــة التــي ميكــن مــن خالهــا تحقيــق التــوازن املنشــود ( 1

بــن تنــازل منتجــي منتجــات كوفيــد- 19 الوطنيــن والدوليــن عــن جــزء مــن حقــوق امللكيــة 

الفكريــة التــي يتمتعــون بهــا عــىل منتجاتهــم، وبــن إعفائهــم الكامــل مــن املســؤولية القانونيــة 

عــن األرضار التــي قــد تحدثهــا منتجاتهــم باملواطنــن.

مبــا أن الســبب الرئيــي إلعفــاء منِتجــي منتجــات كوفيــد- 19 مــن املســؤولية القانونيــة عــن ( 2

أرضار منتجاتهــم هــو أن هــذه املنتجــات مل تحــظ بالوقــت الــكايف للتطويــر وجعلهــا أكــر أمنــاً، 

وتــم الضغــط عــىل هــؤالء املنتجــن مــن قبــل الــدول املختلفــة مــن أجــل الترسيــع يف توفــري 

ــادة  ــر وزي ــم الخاصــة بتطوي ــىل أن يســتمر هــؤالء املنتجــون يف تجاربه ــة ع اللقاحــات الازم

ــات الرســمية  ــرضوري أن تســاهم الجه ــه مــن ال ــان هــذه املنتجــات. ويف هــذا الصــدد فإن أم

الوطنيــة مــع الجهــات الدوليــة يف الرقابــة عــىل عمليــة التطويــر هــذه، ويف تطويــر مــؤرشات 

قــادرة عــىل قيــاس التطويــر الفعــيل املنفــذ.

رضورة اتخــاذ إجــراءات لتطويــر الصناعــة الدوائيــة يف فلســطن، مبــا مُيّكــن الــرشكات الوطنيــة ( 3

ــق  ــام يتعل ــيام في ــة، وال س ــرشكات العاملي ــا ال ــي أحدثته ــورات الت ــن التط ــتفادة م ــن االس م

مبنتجــات كوفيــد-19، وفتــح حــوار مســتمر مــع املنتجــن املحليــن، وإرشاكهــم إرشاكا حقيقيــاً 

ــة.  ــات ذات العاق ــة الترشيع ــة كاف يف صياغ

رضورة قيــام املنتجــن املحليــن والكليــات الصحيــة املحلية يف الجامعات الفلســطينية املســاهمة ( 4

ــد- 19،  ــأن كوفي ــة بش ــا، وبخاص ــي لديه ــتوى البحث ــع املس ــة ورف ــر األدوات العاجي يف تطوي

واالســتفادة مــن القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2016 والــذي ســّن بشــأن إجــراءات الدراســات 

الدوائيــة.

ــج ( 5 ــن الربنام ــتفادة م ــة االس ــة لكيفي ــراءات توعوي ــل إج ــمية بعم ــات الرس ــام الجه رضورة قي
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العاملــي للتعويــض بــدون مســؤولية، والــذي تديــره منظمــة الصحــة العامليــة، والضغــط عــىل 

الجهــات ذات العاقــة بنــرش كافــة البيانــات عــن هــذا الربنامــج والنــامذج الخاصــة باالســتفادة 

منــه باللغــة العربيــة.

مــن أجــل االســتفادة مــن الرقابــة األهليــة عــىل اإلجــراءات الرســمية املتعلقــة مبنتجــات كوفيــد- ( 6

ــه  19، وال ســيام اللقاحــات )توزيعهــا، أســعارها، أنواعهــا، اتفاقيــات الــرشاء الخاصــة بهــا( فإن

مــن الــرضوري أن تعمــل هــذه الجهــات عــىل نــرش االتفاقــات املوقعــة يف هــذا املجــال، وكافــة 

ــي  ــد- 19 الت ــة لكوفي ــطينية اإللكروني ــة الفلس ــىل املنص ــات ع ــة باللقاح ــات املتعلق املعلوم
طّورتهــا وزارة الصحــة وتنرشهــا باســتمرار عــىل املوقــع اإللكــروين للــوزارة،34

ــض ( 7 ــن تعوي ــة ع ــن املســؤولية املدني ــة م ــة العاملي ــاء رشكات األدوي ــن حــدة إعف ــف م التخفي

املترضريــن مــن اســتخدام مــا تصنعــه هــذه الــرشكات مــن لقاحــات، ألســباب ومــربرات كثــرية، 

باتخــاذ عــدة إجــراءات بهــذا الخصــوص كمثــل:

االهتــامم بوضــع رشوط يف االتفاقــات مــع رشكات األدويــة تربــط بــن إعفــاء هــذه أ( 

الــرشكات مــن املســؤولية القانونيــة التــي قــد تنجــم مــن اســتخدام اللقــاح وإســهامها يف 

ــا يجــب أن نتكافــل  ــار أن جميعن ــة، باعتب صنــدوق التعويضــات عــن األرضار لــدى الدول

مــع بعضنــا البعــض يف تحمــل نتيجــة هــذا الوبــاء، وال ســيام: املريــض، املواطــن، املُنِتــج، 

ــدول واألشــخاص. املُقتــدر عــىل التــربع مــن ال

إيجــاد صيغــة مامئــة ميكــن مــن خالهــا تنــازل رشكات تصنيــع لقاحــات كوفيــد- 19 عــن ب( 

حقوقهــا املتعلقــة مبلكيتهــا الفكريــة لهــذه اللقاحــات لصالــح رشكات األدويــة الوطنيــة، 

ــع منتجــات  ــىل تصني ــادرة ع ــون ق ــى تك ــرشكات حت ــر أداء هــذه ال واملســاعدة يف تطوي

كوفيــد- 19، أو عــىل األقــل إنجــاز بعــض املراحــل يف إنتــاج هــذه املنتجــات.

رضورة اإلشــارة يف القــرار بقانــون، وبنــص رصيــح، إىل أن موضوعــة اإلعفــاء مــن املســؤولية ج( 

التــي يتحــدث عنهــا بحاجــة إىل حكــم قانــوين يقيّدهــا مــن حيــث الزمــن )مــدة رسيــان 

مفعــول القانــون(. 

ــل إقرارهــا، د(  ــن قب ــس ترشيعــي يعمــل عــىل مناقشــة القوان ــاب وجــود مجل نتيجــة لغي

34  سبق أن خاطبت الهيئة وزارة الصحة مبوجب الكتاب رقم ت.س/21/ 2021 بتاريخ 2021/6/1، وطالبتها بأن يتم إدراج البيانات الخاصة بلقاحات 

كوفيد- 19 تلك ضمن املنصة اإللكرونية لكوفيد19- املوجودة عىل املوقع اإللكروين لوزارة الصحة. وطالبتها بذلك كذلك يف أكر من اجتامع بهذا 

التقرير. الوزارة مل تقم بأي إجراء بشأن ذلك حتى صدور هذا  الخصوص، غري أن 
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فإنــه مــن الــرضوري أن يتــم العمــل عــىل إحــداث إرشاك حقيقــي لكافــة األطــراف ذات 

العاقــة بالقانــون بغــرض الحــد مــن أيــة عيــوب قــد تكتنفــه، وال ســيام الــرشكات الوطنيــة 

املنتجــة لألدويــة واللقاحــات واإلتحــادات الخاصــة بهــا.

رضورة توعيــة الجهــات الرســمية للمواطــن بطبيعــة اللقــاح الــذي تناولــه، واآلثــار املتوقعــة مــن ( 8

اســتخدامه، واآلثــار الجانبيــة لــه، وطريقــة التعامــل معها.

رضورة إنشــاء الجهــات الرســمية لجســم تقــوم مهمتــه عــىل جمــع معلومــات عــن اآلثــار التــي ( 9

ــة الخــروج باســتنتاجات  قــد تكــون وقعــت مبتلقــي لقاحــات كوفيــد- 19، ودراســتها، ومحاول

تحــد مــن هــذه اآلثــار وتوفــر صحــة أفضــل للمواطــن.

ــرار ( 10 ــذا الق ــذ ه ــة لتنفي ــة الازم ــراءات التنفيذي ــع اإلج ــة بوض ــات املختص ــام الجه رضورة قي

بقانــون، وال ســيام إنشــاء صنــدوق لجــرب الــرضر الناتــج عــن اســتخدام املنتــج الطبــي الخــاص 

بكوفيــد- 19، ووضــع معايــري وأســس التعويضــات التــي يقدمهــا هــذا الصنــدوق. وكذلــك وضــع 

ــع هــذه اللقاحــات  ــىل م ــل املث ــة التعام ــة لطريق ــوالت املبين ــامت والربوتوك ــة والتعلي األنظم

واآلثــار الناتجــة عنهــا.

رضورة أن تــويل الجامعــات الفلســطينية موضــوع التغــريات القانونيــة الحاصلــة بســبب انتشــار ( 11

ــا،  ــا طلبته ــي يجريه ــازم، وال ســيام يف األبحــاث الت ــي ال ــامم البحث ــد- 19 االهت ــروس كوفي فاي

خــال دراســتهم، أو مــن أجــل تخرجهــم.

ويف الختــام، مــن الــرضوري أن تقــوم الجهــات الوطنيــة مبراعــاة مثــل هــذه التوصيــات يف الترشيــع 

ــمية  ــات الرس ــا الجه ــي تضعه ــات الت ــوالت واالتفاقي ــامت والربوتوك ــة والتعلي ــايل، ويف األنظم الح

ــاً.  ــنها الحق ــيتم س ــة س ــات مامثل ــد- 19، ويف أي ترشيع ــة بكوفي املتعلق





53

منشورات الهيئة

منشورات الهيئة

سلسلة التقارير السنوية

التقرير السنوي األول، شباط 1994 - حزيران 1995، 1995.. 1

التقرير السنوي الثاين، 1 متوز 1995 - 31 كانون األول 1996، 1997.. 2

التقرير السنوي الثالث، 1 كانون الثاين 1997 - 31 كانون األول 1997، 1998.. 3

التقرير السنوي الرابع، 1 كانون الثاين 1998 - 31 كانون األول 1998، 1999.. 4

التقرير السنوي الخامس، 1 كانون الثاين 1999 - 31 كانون األول 1999، 2000.. 5

التقرير السنوي السادس، 1 كانون الثاين 2000 - 31 كانون األول 2000، 2001.. 6

التقرير السنوي السابع، 1 كانون الثاين 2001 – 31 كانون األول 2001، 2002.. 7

التقرير السنوي الثامن، 1 كانون الثاين 2002 – 31 كانون األول 2002، 2003.. 8

التقرير السنوي التاسع، 1 كانون الثاين 2003 – 31 كانون األول 2003، 2004.. 9

التقرير السنوي العارش، 1 كانون الثاين 2004 – 31 كانون األول 2004، 2005.. 10

التقرير السنوي الحادي عرش، 1 كانون الثاين 2005 – 31 كانون األول 2005، 2006.. 11

التقرير السنوي الثاين عرش، 1 كانون الثاين 2006 – 31 كانون األول 2006، 2007.. 12

التقرير السنوي الثالث عرش، 1 كانون الثاين 2007 – 31 كانون األول 2007، 2008.. 13

التقرير السنوي الرابع عرش، 1 كانون الثاين 2008 – 31 كانون األول 2008، 2009.. 14

التقرير السنوي الخامس عرش، 1 كانون الثاين 2009 – 31 كانون األول 2009، 2010.. 15

التقرير السنوي السادس عرش، 1 كانون الثاين 2010- 31 كانون األول 2010، 2011.. 16

التقرير السنوي السابع عرش، 1 كانون الثاين 2011- 31 كانون األول 2011، 2012.. 17

التقرير السنوي الثامن عرش، 1 كانون الثاين 2012- 31 كانون األول 2012، 2013.. 18

التقرير السنوي التاسع عرش، 1 كانون الثاين 2013- 31 كانون األول 2013، 2014.. 19

التقرير السنوي العرشون، 1 كانون الثاين 2014- 31 كانون األول 2014، 2015.. 20

التقرير السنوي الواحد والعرشون، 1 كانون الثاين 2015- 31 كانون األول 2015، 2016.. 21

التقرير السنوي الثاين والعرشون، 1 كانون الثاين 2016 -31 كانون األول 2016، 2017.. 22

التقرير السنوي الثالث والعرشون، 1 كانون الثاين 2016 -31 كانون األول 2017، 2018.. 23

التقرير السنوي الرابع والعرشون، 1 كانون الثاين 2018-31 كانون األول 2018، 2019.. 24

التقرير السنوي الخامس والعرشون، 1 كانون الثاين 2019 - 31 كانون األول 2019، 2020.. 25

سلسلــة التقاريــر القانونيــة

محمود شاهن.  تقرير حول لجان التحقيق الفلسطينية، 1998.. 1

أريان الفاصد.  تقرير حول آليات املساءلة وسيادة القانون يف فلسطن، 1998.. 2

حسن أبو هنود.  تقرير حول الترشيعات وآلية سّنها يف السلطة الوطنيــة الفلسطينيـة “دراسـة تحليليـة”، 1998.. 3

جربيل محمد.  دراسة حول فاقدي الهوية، 1998.. 4

عامر الدويك.  الحركة عرب الحواجز، تقرير حول تقييد حرية حركة الفلسطينين يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 1998.. 5

قيس جبارين.  تقرير حول جنوح األحداث يف الترشيعات الفلسطينية، 1998.. 6

عيىس أبو رشار )وآخرون(.  مرشوع قانون السلطة القضائية: دراسات وماحظات نقدية، 1998.. 7



54

منشورات الهيئة

زياد عريف )وآخرون(.  قوانن الرشطة يف فلسطن: دراسات وماحظات نقدية، 1998.. 8

عزمي الشعيبي )وآخرون(.  قانون املطبوعات والنرش: “دراسات وماحظات نقديّة”، 1999.. 9

محمود شاهن.  تقرير حول النيابة العامة الفلسطينية، 1999.. 10

11 ..Gil Friedman, The Palestinian Draft Basic Law: Prospects and Potentials, 1999

أريان الفاصد.  أصوات الصمت: تقرير حول حرية التعبري يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، 1999.. 12

عزيز كايد.  تقرير حول تداخل الصاحيات يف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، 1999.. 13

بيري شلسروم.  تقرير حول مرشوع قانون األحزاب السياسية الفلسطيني، 1999.- 

اإلنسان . 14 املامرسة اإلرسائيلية يف ضوء معايري حقوق  الفلسطينين،  األطفال  الحق يف جمع شمل وإقامة  مصطفى مرعي. 

الدولية.  1999.

حسن أبو هنود.  محاكم العدل العليا الفلسطينية، التطورات واإلشكاليات، واألداء يف مجال حامية الحقوق والحريّات، 1999.. 15

أ. د. محمد علوان ود. معتصم مشعشع.  حقوق اإلنسان يف قانوين العقوبات الفلسطيني واألردين، 1999.. 16

فراس ملحم )وآخرون(.  اإلطار القانوين للضامن االجتامعي يف فلسطن، 1999.. 17

أ. د. محمد علوان )وآخرون(.  حقوق اإلنسان يف قوانن العقوبات السارية يف فلسطن “دراسات وماحظات نقدية”، 1999.. 18

عامر الدويك.  عقوبة اإلعدام يف فلسطن بن الترشيعات السارية واملعايري الدولية، 1999.. 19

أمينة سلطان.  تقرير حول مامرسة التعذيب يف التحقيق، 2000.. 20

معتز قفيشة.  تقرير حول الجنسية الفلسطينية، 2000.. 21

مصطفى مرعي.  تقرير حول عملية الترشيع يف فلسطن، اآلليات واألهداف واألولويات، 2000.. 22

لحقوق . 23 الوطنية  الهيئات  بشأن  الدولية  املعايري  املواطن، يف ضوء  لحقوق  املستقلة  الفلسطينية  الهيئة  مصطفى مرعي.  

اإلنسان، 2000.

موىس أبو دهيم.  تقرير حول تفتيش املساكن، 2000.. 24

حسن أبو هنود.  تقرير حول نقابة املحامن الفلسطينين، 2000.. 25

عزيز كايد.  تقرير حول إشكالية العاقة بن السلطتن الترشيعية والتنفيذية يف السلطة الوطنية الفلسطينية، 2000.. 26

جهاد حرب.  تأثري النظام االنتخايب عىل األداء الرقايب للمجلس الترشيعي، 2000.. 27

أ. د. نضال صربي.  الجوانب املالية والقانونية للموازنة الفلسطينية، 2000.. 28

عزيز كايد.  قراءة يف مرشوع الدستور الفلسطيني املؤقت، 2000.. 29

فاتن بوليفة.  تشغيل األطفال بن القانون والواقع، 2000.. 30

عبد الرحيم طه.  تعويـض املترضريـن مادياً جراء األعامل العدائية خال انتفاضة األقىص، 2001.. 31

طارق طوقان.  الامركزية والحكم املحيل يف فلسطن، 2001.. 32

أ. د. عدنان عمرو.  إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد واملوظفن، 2001.. 33

باسم بشناق.  الرقابة املالية عىل األجهزة الحكومية يف ظل السلطة الوطنية الفلسطينية )هيئة الرقابة العامة(، 2001.. 34

داود درعاوي.  جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية: مسؤولية إرسائيل الدولية عن الجرائم خال انتفاضة األقىص، 2001.. 35

زياد عمرو، حقوق ذوي االحتياجات الخاصة يف الترشيعات السارية يف فلسطن، 2001.. 36

عزيز كايد.  السلطة الترشيعية بن نظام املجلس الواحد ونظام املجلسن، 2001.. 37

حسن أبو هنود.  مراكز اإلصاح والتأهيل الفلسطينية، 2001.. 38

موىس أبو دهيم.  التأمينات االجتامعية، 2001.. 39

عزيز كايد، الرقابة الربملانية عىل املعاهدات التي تربمها السلطة التنفيذية، 2002.. 40

لؤي عمر.  األوقاف اإلسامية يف الضفة الغربية، 2002.. 41

باسم بشناق.  الوظيفة العامة يف فلسطن بن القانون واملامرسة، 2002.. 42

عيىس أبو رشار، محمود شاهن، داود درعاوي.  مرشوع قانون العقوبات الفلسطيني، -أوراق وماحظات نقدية - 2001.. 43

مازن سيسامل، أمين بشناق، سعد شحيرب.  دليل املحاكم النظامية يف فلسطن – عىل ضوء صدور قانون تشكيل املحاكم . 44

النظامية وقانون اإلجراءات الجزائية، 2001.



55

منشورات الهيئة

معن ادعيس، فاتن بوليفة، ربحي قطامش، رشا عامرنة.  حول قانون العمل الفلسطيني الجديد – أوراق عمل – 2002.. 45

خالد محمد السباتن.  الحامية القانونية للمستهلك، 2002.. 46

معن ادعيس.  اللوائح التنفيذية للقوانن، 2002.. 47

نزار أيوب.  القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان، 2003.. 48

معن ادعيس.  املؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية – اإلشكاليات والحلول، 2003.. 49

باسم بشناق.  التنظيم اإلداري للمحافظات يف فلسطن، 2003.. 50

نارص الريّس، محمود حاّمد، عامر الدويك، محمود شاهن.  مرشوع قانون العقوبات الفلسطيني – أوراق عمل، 2003.. 51

محمود شاهن.  حول الحّق يف التنظيم النقايب، 2004.. 52

مصطفى عبد الباقي.  العدالة الجنائية يف مجال األحداث، الواقع والطموح، 2004.. 53

بال الربغويث.  الحق يف االطاع، أو )حرية الحصول عىل املعلومات(، 2004.. 54

معن الربغويث.  عقود االمتياز )حالة رشكة االتصاالت الفلسطينية(، 2004.. 55

باللغتن . 56 اإلنسان، 2004،  املتحدة لحقوق  األمم  بنظام  اإلنسان  الوطنية لحقوق  املؤسسات  معتز قفيشة.  تحديد عاقة 

)العربية واإلنجليزية(.

معن ادعيس.  حول صاحيات جهاز الرشطة، 2004.. 57

كلودي بارات.  تحليل قانوين للرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية حول بناء الجدار الفاصل يف األرايض الفلسطينية . 58

املحتلة.  2004، )باللغتن العربية واإلنجليزية(.

معن الربغويث. حول املفهوم القانوين للرسم )تحليل للمبادئ الدستورية والسياسات الترشيعية(، 2005.. 59

د. فتحي الوحيدي.  حول املحكمة الدستورية العليا الفلسطينية يف مرشوع القانون الخاص بها، 2005.. 60

ثائر أبو بكر.  ضامنات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدايئ، 2005.. 61

بهاء الدين السعدي، الرقابة الربملانية عىل أداء األجهزة األمنية، 2005.. 62

إبراهيم شعبان، أحمد قنديل، معن ادعيس، سامي جبارين، ماجد العاروري.  أوراق قانونية، )االنسحاب من قطاع غزة، . 63

مراجعة القوانن، والحريات األكادميية(، 2006.

معن الربغويث.  حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدالة يف العام 2005، 2006.. 64

أحمد الغول. حرية الرأي والتعبري يف املواثيق الدولية والترشيعات املحلية، 2006.. 65

معن ادعيس، معن الربغويث، باسم بشناق، سامي جبارين، أحمد الغول.  صاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية . 66

باملقارنة مع صاحيات مجلس الوزراء واملجلس الترشيعي يف القانون األسايس )أوراق عمل(، 2006.

سامي جبارين.  حول استغال النفوذ الوظيفي، 2006.. 67

خديجة حسن نرص.  نظم التأمن الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2007.. 68

معن شحدة ادعيس.  مراجعة قانونية ألحكام التعذيب يف النظام القانوين الفلسطيني، 2009.. 69

صاح موىس، يارس عاونة، مراجعة قانونية ملرشوع القانون الصحي الوطني، 2009.. 70

آية عمران.  النيابة العامة الفلسطينية وفقاً لقانون اإلجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وقانون السلطة القضائية رقم . 71

1 لسنة 2002، 2009.

معن شحدة ادعيس.  مراجعة قانونية لعقوبة اإلعدام يف النظام القانوين الفلسطيني، 2010.. 72

يارس غازي عاونة.  املدافعون عن حقوق اإلنسان- الضامنات القانونية الدولية والوطنية، 2010.. 73

معن شحدة ادعيس.  التوازن بن حقوق امللكية الفكرية والحق يف الصحة، 2010.. 74

غاندي الربعي.  جهاز املخابرات الفلسطيني وفقاً ألحكام القانون، 2010.. 75

يارس غازي عاونة.  فلسطن وعضويتها يف األمم املتحدة، 2011.. 76

معن شحدة ادعيس.  األخطاء الطبية: نحو حامية قانونية متوازنة ألطراف األخطاء الطبية، 2012.. 77

خديجة حسن نرص.  السفاح “قتل الروح”، 2012.. 78

يارس غازي عاونة.  االستحقاقات القانونية املرتبة عىل حصول فلسطن عىل دولة مراقب يف األمم املتحدة، 2013.. 79

أحمد األشقر.  الحامية القضائية للحقوق والحريات العامة يف فلسطن، 2013.. 80



56

منشورات الهيئة

غاندي الربعي.  سياسة التجريم والعقاب يف فلسطن، 2013.. 81

املرأة )سيداو( . 82 التمييز ضد  القضاء عىل جميع أشكال  اتفاقية  تبعات مصادقة دولة فلسطن عىل  خديجة حسن نرص.  

.2013 ،1979

إسام التميمي.  مراجعة حقوقية لحق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل الائق يف فلسطن، 2013.. 83

معن شحدة دعيس.  نحو نظام قانوين شامل للتحقيق اإلداري يف قضايا األخطاء الطبية، 2014.. 84

معن شحدة دعيس.  العاقة بن حقوق اإلنسان والفساد، 2016.. 85

معن شحدة ادعيس.  حقوق األشخاص املنتفعن بخدمات الصحة النفسية يف فلسطن، 2017.. 86

سلسلــة تقارير خاصـة

ال لعدالة الشارع، تقرير خاص حول قضايا محالة إىل محاكم أمن الدولة واملحاكم العسكرية بسبب ضغط الرأي العام، . 1

.2000

السكن املشرك، مشاكل وحلول مقرحة، 2000.. 2

االعتقال السيايس من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خال العام 2000، 2000.. 3

الجاهزية الطبية الفلسطينية لحاالت الطوارئ، 2000.. 4

الدفاع املدين الفلسطيني يف ظل االنتفاضة، املضمون والتشكيل واألداء، 2001.. 5

الجاهزية املجتمعية لتأهيل معوقي االنتفاضة، 2001.. 6

أداء املحاكم النظامية الفلسطينية خال انتفاضة األقىص، 2001.. 7

التأثريات الصحية والبيئية الناتجة عن التلوث بالنفايات الصلبة واملياه العادمة يف األرايض الفلسطينية، 2001.. 8

السامة العامة عىل الطرق الفلسطينية، 2001.. 9

حول التحقيق والترشيح - حاالت الوفاة يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية، 2001.. 10

11 . -  2000/9/28 من  الفرة  األقىص،  انتفاضة  خال  اإلرسائييل  االحتال  قوات  قبل  من  الخاصة  واملنشآت  املنازل  تدمري 

.2001 ،2001/8/31

األخطاء الطبية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2002.. 12

سوء استخدام الساح من قبل العاملن يف األجهزة األمنية الفلسطينية خال العام 2001، 2002.. 13

ظاهرة أخذ القانون باليد – أحداث رام هللا بتاريخ 2002/1/31، 2002.. 14

تشكيل الجمعيات يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – بن القانون واملامرسة، 2002.. 15

تبعات االعتداءات اإلرسائيلية عىل السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية، 2002.. 16

لجان إدارة واإلرشاف عىل االنتخابات العامة، 2002.. 17

معاناة الفلسطينين عىل معربي الكرامة ورفح، 2002.. 18

الترصف بأرايض الدولة وإدارتها بن القانون واملامرسة، 2003.. 19

حول تباين أسعار املياه يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2003.. 20

حول توزيع املساعدات عىل املترضرين جراء االعتداءات اإلرسائيلية )حالة محافظتي جنن ورفح(، 2003.. 21

تلفزيون فلسطن وقناة فلسطن الفضائية - اإلدارة، التمويل، والسياسات الربنامجية، 2003.. 22

23 .Creeping Annexation – The Israeli Separation Wall and its Impact on the West Bank, June 2003

حول إشغال املناصب العليا يف السلطة الوطنية الفلسطينية، 2003.. 24

حول تعين املوظفن يف الهيئات املحلية )األسس، اإلجراءات، جهات االختصاص(، 2003.. 25

حول رضيبة األماك يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – قطاع غزة، إشكاليات وحلول، 2003.. 26



57

منشورات الهيئة

حول معاناة مرىض الفشل الكلوي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2003.. 27

حول بؤس الرقابة عىل املستحرضات الصيدالنية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004.. 28

حول أزمة مياه الرشب يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004.. 29

حول االختفاء القرسي يف أعقاب االعتقال أو االختطاف يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004، باللغتن )العربية . 30

واإلنجليزية(.

حول تباين أسعار الكهرباء يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004.. 31

حول إساءة معاملة املوقوفن يف نظارات املباحث الجنائية يف محافظات شامل الضفة الغربية، 2004.. 32

حول دور الجهات األمنية يف مجال الوظيفة العامة، 2004.. 33

حول تحويات العاج إىل خارج املؤسسات الطبية الحكومية، 2004.. 34

حول انتخابات الهيئات املحلية بالضفة الغربية بتاريخ 2004/12/23، 2004، باللغتن )العربية واإلنجليزية(.. 35

حول عملية انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية التي جرت بتاريخ 2005/1/9، 2005.. 36

حول جاهزية مراكز اإلصاح والتأهيل الفلسطينية، 2005.. 37

حـــول أداء اللجنة العليا لانتخابات املحلية املرحلة الثانية من انتخابات الهيئات املحلية الفلسطينية بتاريخ 2005/5/5، . 38

.2005

قطــاع الزراعـــة الفلسطينــي خال انتفاضة األقىص )األرضار، واملساعدات ومعايري تقدميها(، 2005.. 39

البيئة يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية )حالة دراسية: محافظة بيت لحم(، 2005.. 40

إدارة انتخاب الهيئات املحلية يف املرحلة الثالثة بتاريخ 2005/9/29، 2005.. 41

نقابة . 42 مجلس  انتخابات  املحلية،  االنتخابات  الرئاسية،  )االنتخابات   2005 العام  يف  الفلسطينية  االنتخابات  حول  تقرير 

املحامن(، 2005.

حول حالة االنفات األمني وضعف سيادة القانون يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية، 2005.. 43

حول عملية االنتخابات الترشيعية الثانية التي جرت يف تاريخ 2006/1/25، 2006.. 44

بعد مرور عام عىل اإلخاء اإلرسائييل لقطاع غزة، اآلثار القانونية لإلخاء، إدارة األرايض املخاة، املناطق املهمشة، 2006.. 45

معن دعيس، غاندي ربعي، نجاح صبح، إسام التميمي، وليد الشيخ، صاح عبد العاطي، يارس عاونة، حسن حاسة، خلود . 46

نجم.  حقوق الطفل- الحق يف الحامية، 2006.

بهاء السعدي.  حقوق املعوقن يف املجتمع الفلسطيني، 2006.. 47

املعتقلن . 48 واختطاف  املركزي  أريحا  لسجن  اإلرسائييل  االحتال  سلطات  اقتحام  عن  القانونية  املسؤولية  عاونة.   يارس 

السياسين بتاريخ 2006/3/14، 2006.

معن الربغويث، نجاح صبح، إسام التميمي، مأمون عتييل، عاء نزال.  أثر إرضاب املوظفن العمومين عىل القطاعات الحيوية . 49

يف فلسطن، 2006.

الوطنية . 50 السلطة  أداء  وأثرها عىل  العام 2006،  الفلسطيني خال  اإلنسان  لحقوق  اإلرسائيلية  االنتهاكات  أحمد.   عائشة 

الفلسطينية، 2007.

معن دعيس، أحمد الغول، مأمون عتييل، إسام التميمي.  أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج للعام 1427 هـ/ 2006م، . 51

.2007

تاريخ . 52 اندلعت يف قطاع غزة منذ  التي  االقتتال  الوطنية عىل ضوء عمليات  السلطة  اإلنسان يف مناطق  انتهاكات حقوق 

.2007 ،2007/6/7

قطاع غزة بعد االقتتال: الحريات والحقوق يف غياب سلطة القانون، 2007.. 53

االعتقاالت يف الضفة الغربية يف أعقاب اإلعان عن حالة الطوارئ بتاريخ 2007/6/14، 2007، )باللغتن العربية واإلنجليزية(.. 54

االعتداء عىل الجمعيات الخريية خال حالة الطوارئ )6/14 – 2007/7/13(، 2007.. 55

حول بدء موسم الحج للعام 1428 هـ يف قطاع غزة، 2007.. 56

األوضاع الصحية يف قطاع غزة يف شهر آب 2007، 2007.. 57

االعتقاالت خارج نطاق القانون يف قطاع غزة، 2007.. 58



58

منشورات الهيئة

حول الحريات اإلعامية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خال الفرة من 6/15 – 2007/11/30، 2007.. 59

وتعيينات يف . 60 توظيف  )قضية وقف عقود  املؤقت(،  التشغيل  إنهاء عقود  )قضية  العامة  الوظيفة  وتويل  العمل  الحق يف 

الوظيفة العمومية(، 2007.

يوسف وراسنة.  حول أداء هيئة الحج والعمرة يف موسم الحج للعام 1428هـ/2007م، 2008.. 61

الفلسطينية يف حامية حقوق . 62 العام 2007 عىل قدرة السلطة الوطنية  عائشة أحمد.  حول أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف 

اإلنسان، 2008.

معن دعيس، أحمد الغول، عائشة أحمد، وليد الشيخ.  حول واقع الحق يف الصحة يف أرايض السلطة الوطنية الفلسطينية، . 63

.2008

غاندي ربعي.  حول احتجاز املدنين لدى األجهزة األمنية الفلسطينية بقرار من هيئة القضاء العسكري، 2008.. 64

صاح موىس، يارس عاونة.  حول واقع الحريات اإلعامية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خال العام 2008، 2008.. 65

صاح موىس، يارس عاونة.  حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خال العام 2008، 2008.. 66

عائشة أحمد.  أثر االنتهاكات اإلرسائيلية يف العام 2008 عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حامية حقوق اإلنسان، . 67

.2009

العدوان اإلرسائييل عىل قطاع غزة - جرائم حرب وعقوبات جامعية غري مسبوقة يف ظل صمت عريب ودويل فاضح، 2009.. 68

صاح موىس، آية عمران، وديانا بشري.  حول واقع الجمعيات الخريية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خال العام . 69

.2009 ،2009

حازم هنية.  الحق يف السكن وإعادة اإلعامر يف قطاع غزة، 2010.. 70

يارس غازي عاونة.  حول واقع املستشفيات الحكومية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2009.. 71

خديجة حسن.  دور مفتيش العمل يف حامية الحقوق العاملية، 2009.. 72

يارس غازي عاونة.  إعدام خارج نطاق القانون، 2010.. 73

عائشة أحمد.  أثر االنتهاكات اإلرسائيلية عىل قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حامية حقوق اإلنسان، 2010.. 74

غاندي ربعي.  فلسطينيون با عدالة، 2011.. 75

يارس غازي عاونة.  الحق يف التجمع السلمي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2012.. 76

غاندي ربعي.  ضامنات النساء يف خافهن مع القانون يف فلسطن، 2011.. 77

حازم هنية.  وفيات اإلنفاق- حقوق ضائعة، 2012.. 78

معن شحدة دعيس.  االنتخابات املحلية يف العام 2012، 2013.. 79

حازم هنية.  جاهزية الدفاع املدين يف قطاع غزة، الدور واألداء، 2012.. 80

إسام التميمي، وحازم هنية.  حق األشخاص ذوي اإلعاقة يف العمل الائق يف فلسطن )دراسة ميدانية(، 2013.. 81

حازم هنية.  األطفال العاملون، أياٍد صغرية، وحقوق مهدورة، 2014.. 82

“الحياة . 83 الفلسطيني  “ج” والحقوق األساسية للمواطن  املناطق املصنفة  السياسات والقيود اإلرسائيلية يف  عائشة أحمد.  

عىل الهامش”، 2014.

روان فرحات.  الحامية االجتامعية، برنامج املساعدات النقدية يف وزارة الشؤون االجتامعية، 2015.. 84

عائشة أحمد.  السياسات اإلرسائيلية يف املناطق املصنفة “ج” ... معيقات التنمية فيها وتدخات الحكومة الفلسطينية يف . 85

مواجهتها “خطط وتحديات”، 2016.

عامر جاموس.  تنظيم دور الحضانة والرقابة عليها، 2016.. 86

حازم هنية، أوضاع النزيات يف مراكز اإلصاح والتأهيل يف فلسطن،2017.. 87

عائشة أحمد. املؤسسات العاملة يف مجال رصد وتوثيق االنتهاكات اإلرسائيلية واستخدام اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، 2017.. 88

طاهر املرصي.  الحق يف التعليم واألزمة املالية يف الجامعات الفلسطينية العامة، 2017.. 89

حازم هنية.  تدخل الرّشطة العسكريَّة يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة، 2017.. 90

معن ادعيس.  الرقابة عىل االنتخابات املحلية، 2017.. 91

أ. حازم هنية. أ. عامر جاموس. أ. طاهر املرصي. أ. معن ادعيس.  تحليل املوازنة العامة للعام من منظور حقوق اإلنسان 2017.. 92



59

منشورات الهيئة

معن ادعيس، قامئة أحكام اإلعدام يف فلسطن )2018-1995(. 93

حازم هنية.  تقرير تحلييل حول أحكام عقوبة اإلعدام الصادرة يف قطاع غزة )2014 -2017(.. 94

أ. حازم هنية. أ. عامر جاموس. أ. طاهر املرصي. أ. معن ادعيس.  تحليل املوازنة العامة للعام من منظور حقوق اإلنسان . 95

.2018

أ. معن ادعيس، كبار السن بن مظلة الحقوق ومطرقة اإلهامل 2018.. 96

أ. عائشة أحمد، التلوث البيئي بفعل املناطق الصناعية ومكبات النفايات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة “منطقة . 97

سلفيت منوذجاً”، 2019

د. علياء العسايل، تحليل محتوى الكتب املدرسية )اللغة العربية، الرياضيات، الربية اإلسامية، التنشئة الوطنية واالجتامعية، . 98

العلوم والحياة( للصفوف من األول حتى التاسع األساسية 2019/2018 يف ضوء مدى حساسيتها للنوع االجتامعي، 2019

 أ. معن ادعيس، نحو اسراتيجية وطنية شاملة للسامة عىل الطرق يف فلسطن، 2019. 99

التاسع . 100 العلوم والحياة( للصفوف من األول حتى  العربية،  )اللغة  الكتب املدرسية  أيوب، تحليل محتوى  الكريم  د. عبد 

األساسية 2019/2018 من منظور حقوق اإلنسان، 2019

أ. حازم هنية، الوفيات الناتجة عن عدم اتّباع معايري السامة والصحة املهنية يف بيئة العمل، تقرير تحلييل )2018-2014(،  . 101

2019

أ. عامر جاموس،  اإلصاح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري، 2019. 102

أ. عائشة أحمد، سياسات ومخططات سلطات االحتال اإلرسائييل وأثرها عىل إعامل الحق يف التعليم يف القدس املحتلَّة، . 103

2019

أ. طاهر املرصي، حقوق املنتسبات لقوى األمن الفلسطينية: املساواة وعدم التمييز، 2019. 104

أ. أحمد الغول، إساءة معاملة وتعذيب األطفال يف نزاع مع القانون، تقرير تحلييل من واقع شكاوى انتهاك الحق . 105

يف السامة الجسدية يف االعوام )2018-2016(، 2020

أ. معن شحدة دعيس، جاهزية دولة فلسطن إلعامل الحق يف الصحة أثناء جائحة كرونا )COVID-19( من . 106

منظور حقوقي، 2020

أ. عائشة أحمد، األرسى الفلسطينيون املرىض يف سجون االحتال اإلرسائييل »سياسات االحتال تجاههم والتدخات . 107

الفلسطينية بحقهم«،   2020

ر يارس جاموس، االحتجاز عىل ذمة املحافظ، 2020. 108 أ. عامَّ

أ. طاهر املرصي، إعامل الحق يف التعليم العام خال جائحة كورونا يف فلسطن، 2020. 109

سلسلة تقارير تقصي الحقائـق

نتائج تقيص حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية يف مدينة رام هللا بتاريخ 2006/6/13، 2006.. 1

التحقيق يف وفاة املواطنة منال صيدم بتاريخ 2006/9/21 بعد إجراء عملية تنظيفات لها يف أحد املستشفيات، 2007.. 2

تقيص حقائق حول حادثة انفجار محطة النبايل للوقود بتاريخ 2007/2/8، 2007.. 3

تقيص حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت رشيد حسن، 2007.. 4

تقيص حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 2007/7/24، 2007.. 5

تقيص حقائق حول وفاة املواطن مجد عبد العزيز الربغويث يف مقر تحقيق املخابرات العامة/رام هللا بتاريخ 2008/2/22، . 6

.2008

تقيص حقائق حول وفاة املواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ 2008/1/15، 2008.. 7

تقيص حقائق حول األحداث التي وقعت يف قلقيلية بتاريخ 2009/5/30 و2009/6/4، 2009.. 8



60

منشورات الهيئة

تقيص حقائق حول حادثة غرق الطفلن دراغمة ومكاوي يف برك سليامن مبدينة بيت لحم خال شهر نيسان من العام . 9

.2009 ،2009

تقيص حقائق حول وفاة املواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز األمن الداخيل، 2010.. 10

تقيص حقائق حول وفاة املواطن أسامة منصور يف مقر االستخبارات العسكرية، 2013.. 11

تقيص حقائق حول األحدث التي وقعت يف مدينة نابلس خال شهر آب من العام 2016، 2017. 12

تقيص حقائق بشأن األحداث التي وقعت يف حي األمريكية شامل غزة بتاريخ 4 نيسان 2017 . 13

تقيص حقائق حول حادثة وفاة املواطن وليد الدهيني يف مركز رشطة رفح بقطاع غزة  2018 . 14

تقيص حقائق حول وفاة املواطن محمود الحماوي يف مركز إصاح وتأهيل رام هللا 2019 . 15

تقيص حقائق حول وفاة الشقيقن عامر وضياء الديك بتاريخ 2020/6/14، 2020 . 16

سلسلة أدلة تدريبية

غاندي الربعي.  دليل اإلجراءات الجزائية، 2010.. 1

غاندي الربعي.  دليل العدالة الجنائية لألحداث وفق القواعد الدولية والقوانن الوطنية، 2010.. 2

صاح عبد العاطي وليىل مرعي.  دليل املدرب لدورات تدريبية متخصصة يف مناهضة عقوبة اإلعدام، 2011.. 3

غاندي ربعي.  دليل رصد ضامنات املحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانن الوطنية يف فلسطن، 2012.. 4

سلسلة أوراق سياسات عامة

خديجة حسن.  ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم )6( بشأن الضامن االجتامعي للعام 2016، 2016.. 1

سلسلة تقارير الظل

دائرة الرقابة عىل السياسات والترشيعات الوطنية. تقرير الظل املقدم للجنة األمم املتحدة للقضاء عىل كافة أشكال التمييز 1. 

ضد املرأة بخصوص التقرير االويل لدولة فلسطن. يوليو. 2018 .

سلسلة تقارير تقييم أماكن اإلحتجاز

 تقرير تقييم مواءمة مراكز اإلصاح والتأهيل يف فلسطن للمعايري الدولية للسجون )مراكز إصاح وتأهيل الضفة الغربية(، 1. 

.2019


