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 صراع اللقاحات: بين احتكار الدول الغنية وحرمان الدول الفقيرة 
 د. هيثم مزاحم 

بسبب كشف   عاملية  أخالقية  أزمة  عن  العالم  البشر حول  من  املاليين  ويصيب  ينتشر  يزال  ال  الذي  كورونا  وباء 

األولوية  الدول  هذه  تمنح  الغنية، حيث  الغربية  الدول  لدى   
ً
القومي خصوصا والتمييز  العلمي  االحتكار  استمرار 

رى، فيما ترفض بعض الشركات املنتجة للقاحات  ملواطنيها في توزيع األدوية واللقاحات وتفضيلها على الشعوب األخ 

" والتي يمكن أن تحمي مئات املاليين من 19-مشاركة التقنيات العلمية لصناعة اللقاحات املضادة لفيروس "كوفيد

 البشر من املوت واملرض الشديد. 

 دول النامية والفقيرة منها.تتناول هذه الدراسة أزمة توزيع اللقاحات العاملية وتوفرها في الدول الغنية وحرمان ال 

 مدخل إلى تاريخ اللقاحات
تعود ممارسة التحصين أو التلقيح إلى مئات السنين. فقد شرب الرهبان البوذيون سم األفعى لكسب مناعة ضد 

لدغة الثعابين، وتمت ممارسة التجدير أي تلطيخ الجلد باستخدام جدري البقر ملنح مناعة ضد الجدري في الصين 

 ن السابع عشر.  في القر 

 يبلغ من العمر  1796أما مؤسس علم التطعيمات في الغرب فهو إدوارد جينر عام  
ً
 بلقاح   13، بعد أن لقح صبيا

ً
عاما

 ، تم تطوير أول لقاح للجدري.  1798ضد فيروس جدري البقر، وأظهر مناعة ضد الجدري. وفي عام 

املنهجي للتحصين الجماعي ضد الجدري ذروته في القضاء    وعلى مدى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، بلغ التنفيذ

 في عام 
ً
 (.1) 1979عليه عامليا

على التوالي. وتم اختراع لقاح   1904و  1897قادت تجارب لويس باستور تطوير لقاحي الكوليرا والجمرة الخبيثة عامي  

 الطاعون كذلك في أواخر القرن التاسع عشر.  
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ني طريقة إلبطال مفعول توكسين التيتانوس بالفورمالديهايد. وتم استخدام نفس  ، أتقن ألكسندر جلي1923في عام  

عام   في  الدفتيريا  ضد  لقاح  لتطوير  أول  1926الطريقة  مع  بكثير،  أطول   
ً
وقتا الشاهوق  لقاح  تطوير  واستغرق   .

 (.2) 1948ترخيص كامل للقاح في الواليات املتحدة في عام 

، وأدت إلى ظهور لقاح شلل األطفال بنوعيه. وقد 1985و  1950وسية بين عامي  تم تطوير طرق زراعة األنسجة الفير

 قض ى التحصين الجماعي ضد شلل األطفال اآلن على املرض من مناطق عديدة حول العالم.

 الهدف املحتمل 
ً
تم تطوير سالالت موهنة من الحصبة والحصبة األملانية إلدراجها في اللقاحات. تعد الحصبة حاليا

 (. 3للتخلص منه عن طريق التطعيم ) التالي

بعض   بين  للقاحات  مقاومة   
ً
دائما هناك  كانت  التلقيح،  برامج  من  الصحية  املكاسب  على  األدلة  من  الرغم  وعلى 

السكان في مختلف أنحاء العالم. وقد شهدت أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين تزايد التقاض ي بشأن 

انخفاض ربحية تصنيع اللقاحات، مما أدى إلى انخفاض عدد ألمر الذي انعكس في  االتأثيرات السلبية للقاحات  

 من خالل تنفيذ البرنامج الوطني لتعويض إصابات اللقاح 
ً
الشركات املنتجة للقاحات. وتم إيقاف هذا التراجع جزئيا

من قبل جماعات الضغط . وتستمر حتى يومنا هذا الجهود اإلعالمية املستمرة  1986في الواليات املتحدة في عام  

 . (4) املناهضة للتطعيم

وعلم  الدقيقة  األحياء  وعلم  املناعة  علم  في  املتزايدة  ورؤاها  الجزيئي  الوراثة  علم  تطبيق  املاضيان  العقدان  شهد 

السعال   ولقاح  بي،  الكبد  التهاب  لقاحات  تطوير  الحالية  النجاحات  وتشمل  اللقاحات.  علم  في  املطبق  الجينوم 

 خلوي، وتقنيات جديدة لتصنيع لقاح األنفلونزا املوسمية.الديكي الال 

إليصال   جديدة  أنظمة  تطوير  ذلك  في  بما  اللقاحات،  لعلم  مشرق  ملستقبل  املشهد  الجزيئي  الوراثة  علم  يمهد 

اللقاحات )مثل لقاحات الحمض النووي، واللقاحات النباتية( وتطوير لقاحات أكثر فعالية ضد السل، واللقاحات  

الفي ) CMVروس املضخم للخاليا )ضد  البسيط  الهربس  ) HSV(، وفيروس  التنفس ي  ، والفيروس املخلوي   )RSV ،)

الخنازير   وأنفلونزا  الطيور  أنفلونزا  البلهارسيات وفيروسات  باإليدز وداء  املعروف  البشرية  املناعة  وفيروس نقص 
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لقاحات فيروس كوفيد    
ً
أمو   19-وسارس، وأخيرا بين  بكورونا، من  العالجية املعروف  اللقاحات  تكون  ر أخرى. قد 

 للحساسية وأمراض املناعة الذاتية واإلدمان)
ً
 (.5متاحة قريبا

 فيروس كورونا
، بدأت شركات األدوية وتصنيع  2019بعد أشهر على انتشار وباء كورونا في العالم الذي ظهر في الصين في ديسمبر  

املرض املميت. وقد نجح عدد محدود من هذه الشركات في اللقاحات العاملية بالبحث عن عالجات ولقاحات لهذا  

أند  جونسون  وشركة  األميركية  مودرنا  وشركة  األميركية  فايزر  شركة  أبرزها  وآمنة،  فعالة  لقاحات  إلى  التوصل 

سبوتنيك للقاح  املنتجة  والشركة  البريطانية،  أسترازينيكا  وشركة  األميركية،  والشركتان   5جونسون  الروس ي، 

 للقاحين الصينيين، وغيرها من الشركات األقل شهرة.املنتجتان 

وقد واجهت هذه الشركات تحديين أساسيين هما: األول هو احتكار الدولة التي تنتمي إليها الشركة للكميات الكبيرة 

واألساسية من جرعات اللقاح ملواطنيها، وبيع الفتات للدول األخرى. والتحدي اآلخر هو غالء بعض اللقاحات وعدم 

تمكن الدول الفقيرة من شرائه ملواطنيها، مما جعل هذه اللقاحات تبدو كأنها للدول الغنية فقط ولألغنياء في الدول  

 الفقيرة كذلك. 

بين  الصراعات  فهي  االنتشار  والسريعة  القاتلة  الجائحة  هذه  في خضم  البشرية  واجهتها  التي  اآلخرى  املشكلة  أما 

ملواطنيها   اللقاحات  حجز  على  التزامها  الدول  وعدم  أخرى  لدول  الجرعات  تسليم  في  الشركات  وتآخر  جهة،  من 

 باملواعيد املتفق عليها من جهة أخرى. 

وقد ازداد الخالف بين االتحاد األوروبي واململكة املتحدة حول إمدادات لقاح أسترازينيكا مع تهديد االتحاد األوروبي 

تهاء من تلبية احتياجاته. فرغم محاوالت االتحاد اإلسراع من بوقف صادرات جرعات اللقاح إلى بريطانيا لحين االن

وتيرة جهود توزيع اللقاح في أوروبا، إال أنها ظلت تعاني من بطء شديد. وقد أدى التأخير في عملية توزيع اللقاح داخل 

 أوروبا إلى انتشار املوجة الثالثة للفيروس. 

وروبي يتجاهل حقيقة أن هذه جائحة عاملية وبحاجة إلى استجابة والنزاع الدائر بين اململكة املتحدة واالتحاد األ 

 الخروج من هذه الجائحة. فاألزمتان الصحيتان املتفاقمتان في كل من البرازيل والهند 
ً
عاملية إذا ما أراد العالم حقا
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 للجميع، في وقت يعاني فيه البلدان من نقص إمدادات اللقاح أو بطء توزيعه. وال ش 
ً
ك أن ارتباط  تقدمان درسا

اللقاح ببعض النزعات القومية الحمائية أمر ال مفر منه، لكَن التأثير القوي لهذه النزعات يثير اإلحباط بالنظر إلى 

 (.6حجم التفوق الذي تملكه الدول الغنية في مواجهة العالم النامي)

مر شراء لجرعات تغطي سكانها مرات  وقد أصدرت الواليات املتحدة واململكة املتحدة واالتحاد األوروبي بالفعل أوا

، لم توزع الدول  2021كثيرة. وفي الوقت الذي تولت الدول الغنية تلقيح شخص واحد كل ثانية خالل يناير وفبراير  

 جرعة واحدة آنذاك )
ً
 (.7األشد فقرا

" التي انتهجتها تجاه  وقد  
ً
تعرضت الواليات املتحدة، وكذلك بريطانيا، النتقادات شديدة بسبب سياسة "أميركا أوال

(، مما جعل الواليات املتحدة لديها فائض بالجرعات من أربعة لقاحات، ثالثة لقاحات أميركية  8صادرات اللقاح )

"أسترازنيك  ولقاح  جونسون،  أند  وجونسون  ومودرنا  فايزر  املواطنين هي  من  الكثير  إقبال  وعدم  البريطاني،  ا" 

إلى  للوصول  يائسة  في محاولة  البالغين واألطفال  تلقيح فئات  إلى  األميركية  اإلدارة  اللقاح وتوجه  لتلقي  األميركيين 

 مليار شخص هذا العام.  5.7مناعة القطيع، ويتوقع مصنعو اللقاح أن يتمكنوا من إنتاج عدد كاٍف من الجرعات لـ 

شار إلى أن روسيا والصين استفادتا من تكالب الغرب على تكديس جرعات اللقاح بالترويج للقاحاتها حول العالم، ي

الخيرية  الجهود  في  للمشاركة   
ً
حاليا املتحدة  الواليات  سعي  يفّسر  الذي  األمر  النامية،  الدول  أوساط  في  وخاصة 

 (.8املتعلقة باللقاحات)

ي كشفتها أزمة كورونا أنها أظهرت حجم االعتماد املتبادل بين الدول. ولذلك، يتعين من بين املؤشرات اإليجابية الت

على الواليات املتحدة وبريطانيا واالتحاد األوروبي وروسيا والصين والهند وشركات اللقاحات في هذه الدول، تسوية 

 ى العدو الحقيقي، الجائحة.خالفاتها سواء عبر التشارك في الجرعات املتاحة أو تصنيع املزيد والتركيز عل

 مبادرة "كوفاكس" 
على الرغم من سعي مبادرة "كوفاكس" العاملية، برعاية منظمة الصحة العاملية، إلى تأمين لقاحات كورونا للدول  

الفقيرة، إال أن استئثار الدول الغنية بحصة األسد من اللقاحات يهدد بتقويض جهود املبادرة. ففيما تمض ي دول  

ا "كوفيدالعالم  فيروس  ملواطنيها ضد  الشاملة  التلقيح  في حمالت   
ً
قدما تسعى 19-لغنية  الفقيرة  الدول  التزال   ،"
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االستئثار   إلى  الغنية  الدول  سعي  من  العاملية  الصحة  منظمة  حذرت  وقد  لسكانها.  اللقاحات  لتأمين  جاهدة 

ي جرعة إلى الدول النامية بحلول نهاية باللقاحات على حساب الدول الفقيرة، وتسعى املنظمة إلى إرسال نحو مليار 

 (. 9، من خالل مبادرة "كوفاكس" املعنية بتوزيع عادل للقاحات)2021العام 

، لتطعيم 2021مليون جرعة بصورة إجمالية في النصف األول من عام    337,2وأعلنت "كوفاكس" أنها ستوزع نحو  

ملبادرة. ما يعني أن تطعيم جميع سكان الدول الفقيرة قد املشاركة في ا  145باملائة )فحسب( من سكان الدول الـ    3,3

 (.10يستغرق سنوات عدة، في حين يتوقع أن يتلقى غالبية سكان الدول الغنية التطعيم مع نهاية العام الجاري)

 إلى "عدم التخلي عن 
ً
ودعا مدير عام منظمة الصحة العاملية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول الغنية مجددا

ول الفقيرة"، وقال خالل مؤتمر صحافي: "إذا احتفظنا باللقاحات ألنفسنا ولم نشاركها، فستكون هناك ثالث  الد

والثالثة  الجائحة،  بتواصل استعار  السماح  والثانية  كارثي،  األولى هي تسجيل فشل أخالقي   )...( مشكالت رئيسية 

خالقي، ولن يساعد في وقف الوباء ولن يعيد وسائل إبطاء التعافي االقتصادي بشكل كبير"، وتابع: "هذا إذن خطأ أ

 (. 11كسب العيش. هل هذا ما نريد؟ األمر متروك لنا التخاذ القرار")

اللقاحات خارج منطقته، ومنع  كما انتقدت منظمة الصحة العاملية اعتماد االتحاد األوروبي آلية ملراقبة صادرات  

 تصدير الجرعات املخصصة لألوروبيين. 

يقرب من   ما  أن  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  أجراها  دراسة  باملائة من   70وأظهرت 

 50ي أفقر  باملائة ف  0.1دولة في العالم، بينما تم حقن    50جرعات اللقاح املستخدمة حتى اآلن كانت من نصيب أغنى  

دولة. وقال األمين العام لالتحاد، جاغان شاباغان: "إنه أمر ينذر بالخطر ألنه غير عادل وألنه سيطيل أمد هذا الوباء  

("
ً
 (.12الرهيب وقد يزيده سوءا

اتفاقيات   ع كل من االتحاد األوروبي وبريطانيا وكندا ودول أخرى 
ّ
العاملية، وق آلية "كوفاكس"  وبدل االعتماد على 

نبية مع الشركات املصنعة، ما أدى إلى قلة كمية اللقاح املتوفرة في السوق العاملي. لكن الدول الغنية ال تفكر في جا

 مشاركة اللقاح مع الدول الفقيرة.
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الفقيرة، كشف موقع "شبيغل" األملاني أن  تأكيد دول غنية، مثل كندا، على سعيها لتقديم لقاحات للدول  ورغم 

 ملشاركة  هناك مشكلتين فيما  
ً
يتعلق بتأمين اللقاحات للدول الفقيرة، "فهناك دول غنية مثل كندا مستعدة تماما

، ال يتم إعطاء اللقاح )من قبل 
ً
اللقاح )مع الدول الفقيرة(، لكن فقط في ظل شروط يضعها األغنياء بأنفسهم.. وثانيا

 (. 13الشركات( ملن هم بأمس الحاجة إليه، بل ملن يدفعون أكثر!")

 
ّ
ر املدير العام ملنظمة الصحة العاملية بأن بعض الدول الفقيرة اضطرت لالنتظار عشرة أعوام كي تحصل على وذك

األدوية الضرورية ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية )اإليدز(. أما في حالة إنفلونزا الخنازير، فقد حصلت دول 

جّدد غيبريسوس التحذير من النزعة القومية في ما يتعلق  فقيرة على اللقاح املضاد له "لكن بعدما انتهى الوباء". و 

في جميع    19-باللقاحات، وشّدد على "أننا نعيش في قرية عاملية" وأن ال أحد سيكون بمأمن ما لم يتم احتواء كوفيد

 أنحاء العالم.

ثر من مجرد واجب  بين البلدان وداخلها هو أك  19-وقد أكد شاباغان، من جهته، "أن التوزيع العادل للقاح كوفيد

 (.14أخالقي"، وقال "إنه السبيل الوحيد لحل أهم حالة طوارئ صحية عامة في عصرنا")

 امللكية الفكرية للقاحات
تطالب العديد من الدول برفع امللكية الفكرية للقاحات وتوزيع معرفة إنتاج اللقاحات على جميع الدول في العالم 

دوية حول العالم من تصنيع بعض هذه اللقاحات وتوزيعها على السكان في بحيث تتمكن جميع الشركات املنتجة لأل 

دولها أو دول أخرى. هذه املعرفة تعود إلى شركات األدوية الكبيرة التي تنتج اللقاحات السبعة األولى املرخصة من 

مو  فايزر،  وهي  والصين،  وروسيا  األوروبي  واالتحاد  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  مثل  دول  وأسترازينيكا، قبل  ديرنا 

 وجونسون أند جونسون، وسبوتنيك، وسينوفارم.  

في غضون مهلة   19-وتوجد مصانع أدوية في ثالث قارات فقيرة يمكنها البدء في إنتاج مئات املاليين من لقاحات كوفيد

ن شركات اللقاحات  قصيرة، إذا كانت لديهم املخططات واملعرفة التقنية فقط. وال تزال هذه املصانع تنتظر الردود م

 (. 15الكبرى)

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 7 of 18 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

June 29, 2021      

وتدعو الحكومات ومنظمات اإلغاثة في جميع أنحاء إفريقيا وجنوب شرق آسيا، وكذلك منظمة الصحة العاملية، 

شركات األدوية إلى مشاركة معلومات براءات االختراع الخاصة بها على نطاق أوسع ملواجهة النقص العاملي الهائل في 

 مليون شخص.    2.5ت بحياة أكثر من اللقاحات في ظل جائحة أود 

 من أموال دافعي الضرائب من الواليات املتحدة أو أوروبا لتطوير  
ً
 حكوميا

ً
تقول شركات األدوية، التي أخذت تمويال

اللقاحات بسرعة غير مسبوقة، إنها تتفاوض بشأن العقود وصفقات الترخيص الحصرية مع املنتجين على أساس 

 بحاجة إلى حماية ملكيتها الفكرية وضمان السالمة. كل حالة على حدة، ألنها 

ويقول املنتقدون لشركات األدوية هذه إن هذا النهج املجزأ بطيء للغاية في وقت ثمة حاجة ملحة لوقف الفيروس 

 وسرعة في االنتشار. إن املعروض من لقاحات فيروس كورونا في جميع  
ً
القاتل، مع انتشار سالالت متحورة أكثر فتكا

 (.  16ء العالم أقل بكثير من الطلب، والكمية املحدودة املتاحة تذهب إلى البلدان الغنية)أنحا

بدورها، دعت منظمة الصحة العاملية مصنعي اللقاحات إلى مشاركة معرفتهم العلمية في تركيبة اللقاحات من أجل 

ئة من اللقاحات حتى اآلن لـعشر دول  في امل  80زيادة العرض العاملي بشكل كبير. وقالت املنظمة إنه تم إعطاء نحو  

من   أكثر  تحصل  لم  بينما  سكانها    210فقط،  عدد  يبلغ  هذه   2.5دولة  من  واحدة  جرعة  على  نسمة  مليار 

 (. 17اللقاحات)

بل إن البلدان الفقيرة تدفع أكثر من الدول األكثر ثراء ثمن نفس اللقاح. فعلى سبيل املثال، تدفع جنوب إفريقيا  

ازيل وأوغندا مبالغ مختلفة لكل جرعة مقابل لقاح أسترازينيكا نفسه، وهي قيمة أكثر مما تدفعه واملكسيك والبر 

 على عوامل مثل تكاليف 
ً
الحكومات في االتحاد األوروبي. وقالت شركة أسترازينيكا إن سعر اللقاح سيختلف اعتمادا

 (. 18اإلنتاج ومكان صنع الجرعات ومقدار طلب الدول)

و  الحكومات  االقتراح األول تدعمه منظمة وتقدم  اقترحان:  أبرزها  اللقاحات  لتعويض نقص   
ً
خبراء الصحة حلوال

الصحة العاملية، وهو عبارة عن جمع براءات االختراع على غرار منصة تم إنشاؤها لعالجات فيروس نقص املناعة 

مللكية الفكرية والبيانات. لكن لم البشرية والسل والتهاب الكبد الوبائي من أجل املشاركة الطوعية للتكنولوجيا وا 

 تعرض شركة واحدة حتى اآلن مشاركة بياناتها أو نقل التكنولوجيا الالزمة لتصنيع لقاح كورونا. 
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كورونا.  فيروس  انتشار  لوقف  طريقة  أفضل  وهي  الوباء،  أثناء  الفكرية  امللكية  حقوق  تعليق  هو  الثاني  االقتراح 

دولة عضو في منظمة التجارة العاملية، لكن صانعي   164األقل من بين    دولة على  119وحظيت هذه الحملة بدعم  

 (.19اللقاحات يعارضونها بشدة) 

من  املزيد  إعطاء  ببساطة  الغنية  الدول  على  يجب  الفكرية،  امللكية  قيود  رفع  من   
ً
بدال إنه  األدوية  تقول شركات 

مبادرة بين القطاعين العام والخاص ساعدت   اللقاحات التي لديها إلى البلدان الفقيرة من خالل "كوفاكس"، وهي

 منظمة الصحة العاملية في خلقها، لتوزيع اللقاحات بشكل عادل. 

الفكرية على نطاق واسع بأنها   ووصف الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورال، فكرة مشاركة حقوق امللكية 

 "هراء" بل و"خطيرة".  

يوت، فقال إنه إذا لم تكن امللكية الفكرية محمية، "فال يوجد حافز ألي  أما رئيس شركة أسترازينيكا، باسكال سور 

 شخص على االبتكار". 

براءات   رفع حماية  كويني، فكرة  توماس  الصيدالنية،  املستحضرات  الدولي ملصنعي  لالتحاد  العام  املدير  ووصف 

جائحة، فإن براءات االختراع الخاصة ال  االختراع بأنها "إشارة سيئة للغاية للمستقبل، معنى ذلك أنه إذا كانت لدينا  

("
ً
 (. 20تساوي شيئا

في املقابل، يجادل املدافعون عن مشاركة مخططات اللقاح بأنه، على عكس معظم األدوية، دفع دافعو الضرائب  

ويجب   عاملية"،  اآلن "سلع عامة  هي  لقاحات  لتطوير  في املليارات  البشرية  واجهتها  أكبر جائحة  استخدامها إلنهاء 

 التاريخ. 

وقال خبير األوبئة ومستشار الرئيس األميركي لشؤون الصحة، الدكتور أنتوني فاوتش ي، إن جميع الخيارات يجب أن 

مل مع  تكون مطروحة على الطاولة، بما في ذلك زيادة املساعدات وتحسين القدرة اإلنتاجية في العالم النامي. والع

شركات األدوية لتخفيف براءات االختراع الخاصة بها. وأضاف "الدول الغنية، بما في ذلك أنفسنا، تتحمل مسؤولية  

 (.21أخالقية عندما يكون هناك تفش ي عاملي مثل هذا. علينا تطعيم العالم بأسره، وليس بلدنا فقط")

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 9 of 18 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

June 29, 2021      

 على رفع
ً
 هذه امللكية الفكرية.    وقد وافقت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن مبدئيا

وقد حاول مصنع "انسيبتا" البنغالدش ي الحصول على ما يحتاجه لصنع املزيد من اللقاحات بطريقتين، من خالل  

تقديم خطوط إنتاجه إلى شركة "موديرنا"، والتواصل مع أحد شركاء منظمة الصحة العاملية. لم تستجب "مودرنا"  

ستيفان بانسل، أخبر البرملانيين األوروبيين أن مهندس ي الشركة مشغولون  لطلبات املصنع، لكن رئيسها التنفيذي،

 يمكن أن يعرض اإلنتاج وزيادة  
ً
 بتوسيع اإلنتاج في أوروبا. وقال: "إن القيام بمزيد من نقل التكنولوجيا حاليا

ً
تماما

 على القيام بذلك في
ً
املستقبل بمجرد تشغيل   اإلنتاج لألشهر القادمة لخطر كبير". وأضاف: "نحن منفتحون جدا

 (. 22مواقعنا الحالية")

وقال رئيس مجلس إدارة مصنع "انسيبتا" في بنغالديش، عبد املقتدر: "إذا كان من املمكن القيام بذلك، فسيكون 

لكل قارة عشرات الشركات التي ستكون قادرة على إنتاج هذه اللقاحات على الفور". وأوضح أنه أجرى مناقشات  

(، أحد شركاء منظمة الصحة العاملية، ولكن لم يتم التوصل CEPIتحالف ابتكارات التأهب الوبائي ) بهذا الشأن مع

إلى أي ش يء. وأشار إلى أنه يقدر اإلنجاز العلمي االستثنائي الذي تم تحقيقه في إنتاج لقاحات كورونا، ويريد أن يتمكن 

ادل. وأضاف: "ال ينبغي ألحد أن يعطي ممتلكاته مقابل بقية العالم من املشاركة فيه، وهو على استعداد لدفع ثمن ع

 (. 23ال ش يء. يمكن جعل اللقاح في متناول الناس، بحيث تكون لقاحات عالية الجودة وفعالة")

 كيف تحصل الدول الفقيرة ىلع اللقاحات؟
ى اآلن كانت في يعاني العالم من مشكلة الوصول إلى لقاح كورونا فنحو نصف جميع الجرعات التي تم إعطاؤها حت

بتلقيح أقل من   الفقيرة قامت  البلدان  العديد من  في حين أن  ٪ من سكانها. ومع وجود 1أوروبا وأميركا الشمالية، 

متغيرات فيروس كورونا الجديدة التي تزيد من املخاطر الصحية، اقترحت جنوب إفريقيا والهند أن تتنازل منظمة 

امللك حقوق  عن   
ً
مؤقتا العاملية  "كوفيدالتجارة  للقاحات  الفكرية  ورفضت  19-ية  اإلنتاج.  زيادة  في  للمساعدة   "

التي تمنح منشئي اللقاحات    -الواليات املتحدة وبريطانيا واالتحاد األوروبي الفكرة، بحجة أن حقوق امللكية الفكرية  

زل عنها لن يؤدي إلى ضرورية لضمان االبتكار والتنا  -القدرة على منع الشركات األخرى من إعادة إنتاج منتجاتهم  

 (. 24زيادة اإلنتاج. لكنهم اآلن تحت ضغط لتغيير رأيهم)
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 للمشكلة، وقال إنه عندما يوافق  
ً
واقترح األستاذ الجامعي والباحث دالينديبو شباالال األستاذ في جامعة دايتون حال

 
ً
 لفترة محدودة، عادة

ً
، لألفكار الجديدة عالية   20  بلد ما على براءة اختراع، فإنه يمنح صاحب البراءة احتكارا

ً
عاما

إلى  منتج  وإيصال  والتطوير  البحث  مخاطر  لتحمل  أكبر   
ً
حافزا البراءة  صاحب  يمنح  باالحتكار  فالوعد  االبتكار. 

 لفترة محدودة لتعويض هذا االستثمار.
ً
 مرتفعا

ً
 السوق. ويمكن للشركة أن تفرض سعرا

ود". وهذا يضمن أنه بمجرد نفاد براءة االختراع، يمكن لآلخرين واعتبر شباالال أن العبارة الرئيسية هي "وقت محد

 أكبر ملن يريدون 
ً
صنع املنتج. فاألدوية الجنيريك هي مثال. وتعمل املنافسة عادة على خفض األسعار وتضمن وصوال

ن التي تسمح  املنتج أو يحتاجون إليه. ولحاالت الطوارئ، يحتوي نظام براءات االختراع على سلسلة من صمامات األما

للحكومات بالتدخل قبل انتهاء هذا الوقت املحدود. وأهم صمام أمان إلنتاج لقاح كوفيد هو الترخيص اإلجباري.  

العامة   االحتياجات  الصحية    -فبناء على  الطوارئ  في ذلك حاالت  بصنع   -بما  لآلخرين  أن تسمح  للحكومة  يمكن 

دفع ملالك البراءة. وأضاف أنه يمكن ألي دولة أصدرت براءة املنتج، وعادة ما يكون ذلك بإتاوة أو رسوم معقو 
ُ
لة ت

اختراع لصانع لقاح كورونا أن تستخدم اليوم براءة االختراع هذه ببساطة عن طريق إصدار ترخيص إلزامي لتمكين 

 (. 25شركاتها من اإلنتاج ) 

"اإليدز" في أواخر تسعينيات -ة  لقد نشأت نفس املشكلة في سياق الوصول إلى أدوية فيروس نقص املناعة البشري

غير موزعة  اليوم  اللقاحات  القدرة على تصنيع  "اإليدز"، فإن  أدوية فيروس  مع  الحال  العشرين. وكما هو  القرن 

يسمح   إلزامي  ترخيص  إصدار  بوتسوانا  مثل  دولة  بإمكان  كان  إذا  فيما  الحقيقية  املشكلة  تكمن  وال  بالتساوي. 

اللق النوع من منشآت اإلنتاج، وفي كثير من   -احات  لشركاتها املحلية بتصنيع  البلدان ال تمتلك هذا  فالعديد من 

 (. 26الحاالت، لم يتم تسجيل براءات اختراع األدوية هناك )

البلدان ذات الصناعات الدوائية املزدهرة وحيث من   -القضية الحقيقية هي ما إذا كانت الهند أو الصين أو الفلبين  

يمكنها إصدار ترخيص إلزامي من شأنه أن يسمح لشركاتها بالتصدير    -وية على براءات اختراع  املرجح أن تحصل األد

املادة   لكن  بوتسوانا.  تقصر    31إلى  الفكرية،  للملكية  التجارية  للجوانب  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقية  من 

ي  املحلي. وال  اإلنتاج واالستخدام  املقام األول على  في  إلزامي  التراخيص اإلجبارية  سمح ألي دولة بإصدار ترخيص 
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لشركة خارج أراضيها. وال تستطيع البلدان كذلك إصدار تراخيص إلزامية للشركات داخل أراضيها إلنتاج منتجات  

 (.27للتصدير في املقام األول)

تمت املوافقة كانت هناك محاوالت عديدة لحل هذه املشكلة، بما في ذلك تغيير اتفاقية منظمة التجارة العاملية التي  

عام   في  فقط  2005عليها  واحدة  دولة  لكن  عملية    -رواندا    -.  فبعد  األدوية.  إلى  للوصول  النظام  هذا  استخدمت 

، تمكنت رواندا من استيراد  
ً
 بين البلدين   7استمرت عامين تقريبا

ً
ماليين جرعة من كندا. وتتطلب العملية اتفاقا

مع سلسلة من املتطلبات القانونية، بما في ذلك إنتاج الكمية املطلوبة  اللذين يصدران تراخيص إجبارية. يأتي أيًضا

فقط من قبل البلد املستورد؛ استخدام عبوات أو ألوان أو أشكال مختلفة تماًما لتمييز الدواء عن اإلنتاج املنتظم؛ 

اك حاجة إلى ترخيص إلزامي واتباع اإلجراءات الخاصة في البلد املستورد ملنع تحويل املنتج إلى مكان آخر. ستكون هن

 (.28مختلف وخط إنتاج لكل بلد إضافي)

بالنسبة للقاح كورونا، هناك مشكلة أخرى هي التقنيات املستخدمة في لقاحات كوفيد معقدة وتنطوي على العديد 

بر  فقط  ليس  معالجة  إلى  اإلجباري  الترخيص  نظام  يحتاج  واملعرفة.  التجارية  واألسرار  االختراع  براءات  اءات  من 

 (.29االختراع ولكن جميع حقوق امللكية الفكرية ذات الصلة) 

 الترخيص اإلجباري العاملي
تحاول "كوفاكس" توسيع إيصال لقاح كورونا إلى البلدان منخفضة الدخل من خالل اتفاقيات مع منتجي اللقاحات،  

. ولتوسيع إنتاج اللقاحات  2021ام  لكنها تكافح للوصول إلى هدفها املتمثل في توفير ملياري جرعة بحلول نهاية ع 

 يسمح لدولة مثل الهند بمنح ترخيص واحد شامل يسمح لشركاتها  
ً
بنجاح، تحتاج البلدان إلى نظام سلس نسبيا

التصنيعية  القدرة  إلى  تفتقر  التي  البلدان  جميع  إلى  للتصدير  أوروبية  أو  أميركية  طورتها شركات  لقاحات  بإنتاج 

 (. 30الخاصة بها)

األمر سيحتاج إلى نظام الترخيص اإلجباري العاملي عبر منظمة التجارة العاملية. ال يعتبر الترخيص اإلجباري  لكن ذلك  

 لبراءات االختراع أو امللكية الفكرية إذ ال يزال صاحب الحقوق يحصل على تعويض، ويتم ضمان الوصول  
ً
انتهاكا

ملنظمة التجارة العاملية عن حقوق امللكية الفكرية إلى عندما تكون هناك حاجة ماسة إليه. ويسعى التنازل املقترح  
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هو تمهيد الطريق الستخدام الترخيص اإلجباري عبر جميع    -في رأي شباالال    -تلبية هذه الحاجة. لكن الحل األفضل  

 (.31حقوق امللكية الفكرية ذات الصلة الالزمة لتوسيع تصنيع اللقاح)

الع التجارة  اتفاقية  قيود  إزالة  مؤهل، ستسمح  بلد  طلب  على  بناء  الهند،  مثل  لدولة  للتصدير  اإلنتاج  على  املية 

، وتحديد أسعار التعويض والسماح بتصدير  19-بإصدار تراخيص إجبارية شاملة تغطي جميع تقنيات لقاح كوفيد

بت  لها  في منشآتها الحالية وسيسمح  اللقاح  الشركة  الوقت نفسه. وستصنع  في  إلى بلدان متعددة  خزين اللقاحات 

اللقاح للطلبات املستقبلية. ويمكن تلبية الطلبات اإلضافية من البلدان األخرى من نفس خط اإلنتاج على نفس  

األساس. قد يفقد مالك البراءة السيطرة على السوق، لكنه يحتفظ بحقه في الحصول على تعويض، كما هو معتاد  

تصن في  سريعة  زيادة  النتيجة  تكون  وقد  إجباري.  ترخيص  تم ألي  التي  البلدان  إلى  تصل  التي  اللقاحات  يع 

 (.  32استبعادها)

فمن دون لقاحات عاملية، من الصعب رؤية نهاية لهذا الوباء. هذه الحالة الطارئة هي بالضبط ما تم تصميم نظام 

 له بالعمل بشكل صحيح لصاحب البراءة وللجمهور.
ً
 براءات االختراع من أجله، إذا كان مسموحا

 صادي لتوزيع اللقاحاتالدافع االقت
في دراسة أجريت بطلب من غرفة التجارة الدولية، احتسب علماء األوبئة أنه حتى لو أن االقتصادات املتطورة قامت  

 200بتطعيم كل سكانها ضد كورونا، فإن الكلفة التي ستتكبدها بسبب ارتباط دول العالم فيما بينها، قد تراوح بين  

 على اللقاحات. وأكدت الدراسة أن "هذا املبلغ أكبر بكثير  مليار دوالر في حال ل  4500و
ً
م تحصل الدول األقل تقدما

مليار دوالر كلفة صناعة اللقاحات وتوزيعها على الصعيد العاملي". وخلصت الدراسة إلى أن "االقتصادات   38من  

عاملي أساس  على  اللقاحات  توزيع  من  تسّرع  ألن  واضح  اقتصادي  حافز  لديها  احتماالت    املتقدمة  وتقليل  منسق 

 الدول  
ً
حدوث صدامات في العرض والطلب في الدول األخرى مما ينجم عنه حدوث خسائر اقتصادية تطال أيضا

 (. 33الغنية")

إذن، قد يكون إدراك دول غنية لهذا الثمن الباهظ، هو الذي دفعها في البداية إلى املشاركة في مبادرة "كوفاكس"  

ل للقاح. لكن ومع قلة كمية اللقاح املتوفرة في السوق، حددت "كوفاكس" هدفها بتوزيع  التي تهدف إلى توزيع عاد 
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، لكن "كوفاكس" التزال  2021باملائة )فحسب( من سكان الدول املشاركة بحلول نهاية    20جرعات تكفي لتلقيح  

 (. 34رنا أعاله)، كما ذك2021بحاجة إلى ملياري دوالر على األقل من أجل تحقيق الهدف الذي وضعته لعام 

 دعوات عاملية لرفع القيود عن تصدير اللقاحات
اللقاحات   املفروضة على تصدير  القيود  إلى رفع جميع  املتحدة،  الواليات  إيمانويل ماكرون  الفرنس ي  الرئيس  دعا 

لـ"كوفيد املضادة  اللقاحات  إنهاء  19  -ومكونات  إلى  بوضوح شديد  املتحدة  الواليات  "أدعو  ماكرون  وقال  حظر  ". 

. وأضاف أن "املفتاح إلنتاج اللقاحات  "التصدير ليس فقط للقاحات، ولكن ملكونات تلك اللقاحات التي تمنع اإلنتاج

 بشكل أسرع للبلدان الفقيرة والبلدان الوسيطة هو إنتاج املزيد.. "ارفعوا الحظر على التصدير". 

م تتم املوافقة على لقاحه بعد، ولكن يتوقع أن يلعب  ولفت الرئيس الفرنس ي إلى أن مختبر "كيورفاك" األملاني الذي ل

الواليات   في  عالقة  املكّونات  ألن  أوروبا  في  اإلنتاج  يمكنه  ال  إنه  "يقول  األوروبية،  التطعيم  حمالت  في   
ً
مهما  

ً
دورا

 (. 35املتحدة")

 على اقتراح الرئيس األميركي جو بايدن رفع براءات االختراع الخاصة بلقاحات كوفيد،  
ً
الذي أجبر األوروبيين على وردا

اتخاذ موقف، قال ماكرون إنه منفتح على "رفع محدود" وفق نموذج عالجات اإليدز، لكن هذا األمر ليس األكثر  

 
ً
الـ    .إلحاحا مليون جرعة املنتجة على    400واعتبر أن أوروبا أكثر سخاء من الواليات املتحدة، ألنها صدرت نصف 

للمختبرات    .أراضيها رسوم  دفع  عدم  بمعنى  االختراع"،  براءات  رفع  ليست  "األولوية  أن  الفرنس ي  الرئيس  وأوضح 

للتكنولوجي ابتكرت لقاحات، ولكن "إجراء عمليات نقل  التي  الفقيرة"، األميركية  البلدان  في  إنتاج  ا إلنشاء مواقع 

من  بمساعدة  أنش ئ  مصنع  الفتتاح   
ً
قريبا سيتوجه  حيث  إفريقيا،  وجنوب  والهند  السنغال  إلى   

ً
خصوصا  

ً
مشيرا

 (. 36االتحاد األوروبي) 

، لكن فقط عندما ننتج ما يكفي من اللقاحات ويصير  
ّ
األمر  ولفت ماكرون إلى أن رفع براءات االختراع "سيكون حال

 إلى أن "املفتاح هو نقل التكنولوجيا التي نستحدثها في أوروبا ملساعدة منصات اإلنتاج، 
ً
 فقط بالكلفة"، منوها

ً
متعلقا

 من خالل اقتراحها  
ً
وخاصة في إفريقيا". وأعرب عن سخطه إزاء فكرة أن الواليات املتحدة تبدو كأنها رائدة أخالقيا

إلي أشار  الذي  االختراع  براءات  فرنسيسحول  البابا  لتطوير    .ه  مبادرة  عام  قبل  أطلقوا  األوروبيين  أن  إلى  وأشار 

 (. 37اللقاحات واألدوية ووسائل التشخيص وتعزيز األنظمة الصحية حول العالم)
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الواليات   بلقاحات كوفيد، داعية  املتصلة  براءات االختراع  رفع  أعلنت معارضتها  أنجيال ميركل  األملانية  املستشارة 

وقالت في مؤتمر صحافي: "آمل اآلن، بعدما تلقى   .لى فتح "السوق" للسماح بتصدير اللقاحات ومكّوناتهااملتحدة إ

سوق   فتح   
ً
وأيضا للمكّونات،  حر  تبادل  تأمين  على  قادرين  نكون  أن  اللقاح،  األميركي  الشعب  من  كبير  قسم 

" من انتاجه
ً
 كبيرا

ً
 (.38من اللقاحات)  اللقاحات"، مؤكدة أن االتحاد األوروبي يصّدر "قسما

 الخوف من التلقيح
مواطنيها، إال أن بعض الدول على الرغم من مشكلة ندرة اللقاحات والتنافس بين الدول على الحصول عليها لتطعيم  

والشعوب تعيش رفاهية رفض بعض اللقاحات وخوف جزء من السكان من اللقاح وتمنعهم عن التطعيم. هذا األمر  

 بين املحافظين والجمهوريين. 
ً
 تعاني منه الواليات املتحدة األميركية حيث يعارض قسم كبير من شعبها، وخصوصا

األ  تايمز"  "نيويورك  التأثيرات  وذكرت صحيفة  التقارير عن بعض  السالمة بسبب  إن مخاوف  لها  تقرير  في  ميركية 

عمر   بإطالة  وتهدد  العاملية  التلقيح  للخطر حمالت  تعّرض  أند جونسون،  أسترازينيكا وجونسون  للقاحي  السلبية 

 .(39جائحة كورونا في البلدان الفقيرة )

سترازينيكا من أجسادهم. وفي جنوب إفريقيا، تم إيقاف  ففي مالوي، يسأل الناس األطباء عن كيفية إخراج لقاح أ

جرعات جونسون أند جونسون، وهي ضربة متكررة للبالد بعد أن أوقفت لقاح أسترازينيكا. وتم ترك مليوني جرعة 

 .(40من لقاح أسترازينيكا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث لم يتم تطعيم أحد )

عليها يهيمن  التي  البلدان  املسؤولون   وفي  يشعر  األخالقية،  غير  الطبية  واملمارسات  االستعمار  بسبب  الثقة  عدم 

تتخلص من   الغنية  الدول  بأن  في حال ساد تصور  اللقاحات  انتشار كبير ملعارضة  بالقلق من حدوث  الصحيون 

 .(41لقاحات من الدرجة الثانية في جنوب الكرة األرضية)

واأل  األميركيون  املشرعون  يطمئن  "أسترازينيكا"  وبينما  لقاحي  من  جرعات  تلقي  رفضوا  الذين  األشخاص  وروبيون 

العالم، ال يوجد بديل عن هذين  في كثير من أنحاء  تلقي لقاح آخر، فإنه  بأنه يمكنهم  أند جونسون"  و"جونسون 

 (. 41اللقاحين، فهما أرخص وأسهل في التخزين، مما يجعلهما الدعامة األساسية للتلقيح العاملي )
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خالصة، فإن الدول الغنية كالواليات املتحدة ينعم مواطنوها بترف رفض أخذ اللقاح أو االختيار بين اللقاحات  في ال

من  اآلالف  وموت  للوباء  واسع  تفٍش  وسط  الكبرى  الدول  من  اللقاحات  والفقيرة  النامية  الدول  تستجدي  بينما 

 مواطنيها في املستشفيات واملنازل نتيجة املرض. 

____________ _________ 
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2-Op.cit. 

3-Ibid. 

4-Ibid. 

5-Ibid. 

السعودية،   -6 األوسط"  "الشرق  في صحيفة  مقالة منشورة  اللقاحات"،  األوروبي حول  "الصراع  لورينت،  ليونيل 

  https://bit.ly/3gWeZKb، متوفرة على الرابط التالي: 2021مارس  27بتاريخ 

 املصدر نفسه.-7

 املصدر نفسه.-8

!"، تقرير على موقع قناة "دويتشه فيله" األملانية "تأمين لقاح كورون  -9
ً
ا للدول الفقيرة.. مسؤولية الدول الغنية أيضا

  https://bit.ly/3zWmoR4على الرابط التالي:  2021فبراير  5منشور بتاريخ 

 املصدر نفسه.-10

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://bit.ly/3gV3UsI
https://bit.ly/3gWeZKb
https://bit.ly/3zWmoR4


Page 16 of 18 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

June 29, 2021      

 املصدر نفسه.-11

 املصدر نفسه.-12

 در نفسه.املص-13

 املصدر نفسه.-14

"شركات اللقاح ترفض منح الدول الفقيرة حقوق التصنيع.. جدل حول امللكية الفكرية"، تقرير منشور في موقع    -15

   pNkAhttps://arbne.ws/3ddعلى الرابط التالي:  2021قناة "الحرة" األميركية بتاريخ األول من مارس 

 املصدر نفسه.-16

 املصدر نفسه.-17

 املصدر نفسه.-18

 املصدر نفسه.-19

 املصدر نفسه.-20

 املصدر نفسه.-21

 املصدر نفسه.-22

 املصدر نفسه.-23

دالينديبو شباالال، "كيف تحصل الدول الفقيرة على اللقاحات"، مقالة منشورة في موقع "ذا كونفرسيشن" على   -24

 التالي: الرابط 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://arbne.ws/3ddpNkA


Page 17 of 18 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

June 29, 2021      

and still keep patent benefits for drugmakers  –19 vaccines to poor countries -to get COVIDHow 

(theconversation.com) 

 املصدر نفسه.-25

 املصدر نفسه.  -26

 املصدر نفسه.  -27

 املصدر نفسه.  -28

 املصدر نفسه.  -29

ا اللقاح: األرباح أم األرواح؟"، مقالة منشورة  جوزيف ستيغليتز ولوري والش، "الشركات ترفض تعميم تكنولوجي  -30

 على الرابط التالي:  2021مايو   24في صحيفة "األخبار" اللبنانية بتاريخ 

  akhbar.com)-(alالشركات ترفض تعميم تكنولوجيا اللقاح: األرباح أم األرواح؟

 ال، مصدر سابق.دالينديبو شباال  -31

 املصدر نفسه.-32

!"، مصدر سابق. -33
ً
 " تأمين لقاح كورونا للدول الفقيرة.. مسؤولية الدول الغنية أيضا

 املصدر نفسه.-34

 املصدر نفسه.-35

 املصدر نفسه.-36

 املصدر نفسه.-37

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://theconversation.com/how-to-get-covid-19-vaccines-to-poor-countries-and-still-keep-patent-benefits-for-drugmakers-158384
https://theconversation.com/how-to-get-covid-19-vaccines-to-poor-countries-and-still-keep-patent-benefits-for-drugmakers-158384
https://al-akhbar.com/Issues/306648
https://al-akhbar.com/Issues/306648
https://al-akhbar.com/Issues/306648


Page 18 of 18 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

June 29, 2021      

 املصدر نفسه.-38

لقاحا-39 "تحذيرات غربية تشوه  بعنوان  تايمز"  "نيويورك  العالم بشدة"  تقرير لصحيفة  التي يحتاجها  ت كوفيد 

 على الرابط التالي: 2021أبريل  14منشور بتاريخ 

The New York Times  -Western Warnings Tarnish Covid Vaccines the World Badly Needs  

(nytimes.com) 
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