
 

الدواء سلعة ال َمكم مال االسمءم م م ء              

ع ه  حُث أنه  ضسوزَة للمالمة مة    

البدنُة وأَضم   يمٍ أحمىاث رم مُمس                

ولمرلمم   .  لملمبم م ء عمملمً يمُمد الم مُم                  

اتممتممهممظ الممكمم ممتممكمم   والممهممُمم مم           

واأليساد الكهءكىن ب  ىق اإلنالم ن  

للدعى  إلً أهكمُمة ضمكم ن تمىيمُمس            

الدواء التُد وبش ل َءُح لملمتمكمُم         

 .إ   نُة ال ظىث علُه

 

وَء دث ال م نمىن المدولمٍ لم م مىق            

اإلنال ن بىضىح عال حق المتمكمُم      

يٍ ال ظىث علً األدوَة الك مسز   

طبُ  بش ل   ءتم وآ ال وبالعس يٍ 

الكء  وث،  م  المءمدرمُمد عملمً عمد                  

حممس مم ن أمممممض أو  ممتممكممىعممة             

أأم ص  ال ح همم يمٍ الم مظمىث          

علً أَة أدوَة   سز  طمبمُم  سمىاء         

بالبب الع ظس، أو العسق أو اللمىن  

أو الممتمم ممل أو المملمم ممة أوالممدَممال أو            

الممسأٌ أو األطمممل الممم ممى مممٍ أو               

االجءك عٍ أو الكُةد أو الكل ُة أو 

 .أَة وضعُة أخسي

 

وَُعءبس حق الشمض يٍ ال مظمىث   

علً الدواء جصء  أس سُ    ال حص ة 

الم مق يمٍ      :  ح ىق أخمسي، أهمكمهم       

ال ُ  ، والظ ة، واالسمءمدم د   مال         

الء د  العلكٍ، وهى أَضم   عم مظمس       

أس سٍ لضك ن حمكم َمة  متمكمىعمة          

حم مىق أخمسي  مم مل الم م ممىق يممٍ               

الءعلُم، والعكل، وتمىيمُمس  المءمىي        

 . عُشة الئق

 ...ال ق يٍ الدواء

 9002سبتمبر 

                          

 ......الحق في الدواء                

 

 ......حق ال يمكن االستغنبء عنه               

 

 ......الدواء والتجبرة                 

 

 ......مسئوليت من؟                    

 

 

دائك  ر نظ يُكة ورسا ة البشس هٍ 

الدسضُة األس سُمة المءمٍ تمدسمالمظ           

. علُه  ي س  أكىلُة ح ىق اإلنال ن

وإذا وضع   رسا ة ويُكمة اإلنالم ن     

يٍ االعءب ز يإن وي    تكىعة  مال  

البشس ألسمبم ك رم ن  مال المكمكم مال               

تد دَه  لُل  تسد حدث تساجمُمدٌ   

حالمب    –ولم م مهم        .   مصٌ ي مالمب  

تمعمءمبمس انمءمهم رم               –ال  نىن الدولٍ   

وتمسرمص   .  طسَ    لل ق يٍ الم مُم       

هره الكررس  علً حق البشس جكُع  

" إت حة ال ظىث علمً المدواء    " يٍ 

ب عءب زه ح    َ دله ال  نىن المدولمٍ     

وجصءا  أطُة   ال ال ق يٍ ال مُم     

والعدَد  ال ال  ىق األخمسي المءمٍ      

 . تلءص  الدوث ب لىي ء به 
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المدوث األطمساف يمٍ المكمعم همد               لمً    الءعلُ    الع  ة هٍ وث ئق تظدزه  لت ن األ م الكء د  الكع ُة بكء بعة العهىد الدولُة لءدالُس  ىاد العهد  ال الءصا    و مبم دي َمتمب عم              -1

 .االسءسأ د به  ع د تطبُق االتد يُة

 http://www.mohp.gov.eg/Sec/Drugs/Groups3.pdf: لإلطةع علُه  . 2002ي ئكة األدوَة األس سُة الظ دز  عال وشاز  الظ ة تم ت دَ ه  يٍ   -2

 

"accessibility" 
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 املبادرة املصريت للحقوق الشخصيت
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 الذواء حق ال ميكن االستغناء عنه



 

 

4 

 املبادرة املصريت للحقوق الشخصيت



 

5 

 الذواء حق ال ميكن االستغناء عنه
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 املبادرة املصريت للحقوق الشخصيت
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 الذواء حق ال ميكن االستغناء عنه



 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/1e1f4514f8512432c1256ba6003b2cc6/$FILE/G0146641.doc 

http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm 

http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/human_rights_quarterly/v025/25.2joseph.html 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/ar/index.html 

http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/827/392/document/en/pdf/text.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm  : 

إحاحت الحصوصُل عصلصى األدٌَصت كصحص  لصمصُجص  الصقصاوصُن                        :  لٍسج مجشد حشاجٍذٌا" اعخمذث ٌزي المزكشة فً األساس على مقال الذكخُسة ألٍشٍا إلً ٌامٍه ححج عىُان 

 :كما اعخمذ على مشاجع إضافٍت َمىٍا. َالزي حشجمخً المبادسة الموشٌت للحقُق الشخوٍت لإرن مىٍا" الذَلً

 

  ،21:178صحيفح الماًىى الذولي لجاهؼح تىضترتىى، ػتذد        ."  إذاحح الحصىل ػلً األدويح كحك توىجة الماًىى الذولي: ليطد هجرد ذراجيذيا"أليشيا إلي ياهيي( :

2003 :)http://www.cptech.org/ip/health/cl/yamin03012004.pdf 

 

  ،وثيمح األهن الورحذج رلن . 6، الرؼليك الؼام رلن "الحك في الحياج"لجٌح حمىق اإلًطاى، األهن الورحذج:A/37/40 (1982):  

     http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/84ab9690ccd81fc7c12563ed0046fae3?Opendocument       

 

  6316، وثيمح األهن الورحذج رلن 2200األهن الورحذج، الؼهذ الذولي الخاص تالحمىق االلرصاديح واالجرواػيح والثمافيح، لرار الجوؼيح الؼاهح/A: 

        (1966 )http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm 

 

  ،يتوت تي    هي الصحح  تتعػتلتً هطترتىي          الرورغ  الحك فتي      " لجٌح األهن الورحذج الوؼٌيح تالؼهذ الذولي الخاص تالحمىق االلرصاديح واالجرواػيح والثمافيح، األهن الورحذج

 E/C.12/200/4:(2000)وثيمح األهن الورحذج رلن . 14الرؼليك الؼام رلن ."  تلىغه

 

  ،الرؼليك التؼتام رلتن        ."  طثيؼح الرساهاخ الذول األطراف"لجٌح األهن الورحذج الوؼٌيح تالؼهذ الذولي الخاص تالحمىق االلرصاديح واالجرواػيح والثمافيح، األهن الورحذج

  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm(:1991) 3، هلحك E/1991/23وثيمح األهن الورحذج رلن .  3

 

  ،الٌظتر فتي الترتمتاريتر التوتمتذهتح هتي التذول األطتراف                          " لجٌح األهن الورحذج الوؼٌيح تالؼهذ الذولي الخاص تالحمىق االلرصاديح واالجرواػيح والثمافيح، األهن الورحذج

." الوالحظاخ الخراهيح للجٌح األهن الورحذج الوؼٌيح تالؼهذ الذولي التختاص تتالتحتمتىق االلترتصتاديتح واالجترتوتاػتيتح والتثتمتافتيتح                            :  هي الؼهذ 17و  16توىجة الوادذيي 

 :E/C.12/1/Add.57، وثيمح األهن الورحذج رلن 2001هايى / أيار 21هٌذوراش، 

 

 

  (:1948: )217الجوؼيح الؼاهح لألهن الورحذج، األهن الورحذج، اإلػالى الؼالوي لحمىق اإلًطاى، لرار الجوؼيح الؼاهح 

 

 

         26والتوتلت تيتح التفت تريتح،              اى   لجٌح األهن الورحذج الوؼٌيح تالؼهذ الذولي الخاص تالحمىق االلرصاديح واالجرواػيح والثمافيح، األهن الورحذج،  تياى تشتعى حتمتىق اإلًطت 

 :2001ًىفوثر 

 

  ،2007أغططص /،آب 323، صحيفح ولائغ رلن "الحك في الصحح"هٌظوح الصحح الؼالويح: 

 

 

 25".  الوىجح الراتؼح هي ذعهيي حمىق اإلًطاى في الشركاخ: شركاخ الصيذلح والحصىل ػلً األدويح. "ضارج جىزيف .HUM RTS Q 425 (2003)  

 

 

 هررجن إلً اللغح الؼرتيح هي ه رثح اإلض ٌذريح. ه رة ال ىي ر لذي األهن الورحذج تجٌيف. 2004، "تراءاخ االخرراع، الرجارج والرٌويح. "هثروى، جىًاثاى . 
 

 موادس الوُس

 هٌظوح الصحح الؼالويح. 

 رويررز 

 كىم.كلرن 

  صيذليح الوالن 

 bentvip.com ،worldofstock.com ،weblo.com 
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 املبادرة املصريت للحقوق الشخصيت


