
 

 
 مطالعه تطبیقی نظام ثبت اختراعات فناوری زیستی 

 نامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستیدر موافقت

 
 2زهرا محمودی - 1مهدی زاهدی

 
 (24/2/1396تاریخ پذیرش: - 16/6/1395)تاریخ دریافت:

 چکیده 
تریپس( با کنوانسیون )های تجاری حقوق مالکیت فکری جنبه نامهرابطه میان موافقت

های چندجانبه نامهیان موافقتتر یعنی ارتباط مبخشی از یک رابطه گسترده  تنوع زیستی

با نظام سازمان تجارت جهانی و یکی از موضوعات مهم حوزه تجارت و  محیطیزیست

رغم توجه روزافزون به تنوع زیستی و اهمیت آن برای تداوم حیات زیست است. علیمحیط

قرار های مشخصی با کنوانسیون تنوع زیستی در تعارض نامه تریپس، در حوزهانسان، موافقت

ها و فرآیندهای زیستی و در نظر گیرد. ثبت اختراعات زیستی در قالب ریزسازوارهمی

ترین مسائل مورد تعارض است. نگرفتن حقوق کشورهای مبدأ منابع ژنتیکی از مهم

اند را نامه تریپس، اعطاء گواهی اختراع به اختراعاتی که از منابع ژنتیکی استفاده کردهموافقت

عالوه، اجازه ثبت اختراع در داند بههداف کنوانسیون تنوع زیستی مجاز میبدون رعایت ا

ها و ضوابط خاصی را برای آنکه محدودیتهایی از فناوری زیستی را داده است، بیحوزه

که وضعیت موجود تریپس، تنوع زیستی جهان را این قسم از اختراعات قائل شود. ازآنجایی

شود، ی از کشورهای غنی درزمینه منابع ژنتیکی محسوب میکشور ایران یک و کندتهدید می

و ارزیابی رویکردهای  های این دو سندکند ضمن مقایسه ناهماهنگیمقاله پیش رو تالش می

هایی یشنهادپمحیطی موجود از طریق های زیستکارهایی را برای کاهش چالشموجود، راه

 رتریپس ارائه دهد.با محوریت اصالح مقررات مرتبط با ثبت اختراع د

نامه تریپس، کنوانسیون تنوع زیستی، اختراع، فناوری زیستی، موافقت واژگان کلیدی:

 اصالح تریپس.
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 1397 بهار، و دوم بیست، شماره ششمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 مقدمه
های مختلف المللی فراوانی برای حفاظت از جنبهی بینهانامهموافقت 1970هرچند از دهه 

کارگیری گسترده از سال گذشته شاهد به 25زیست منعقدشده اما جامعه جهانی طی محیط

المللی بوده، علت این ناپذیر روابط بینعنوان جزء جداییمحیطی جمعی بههای زیستنامهموافقت

محیطی بر همکاری برای حل مشکالت زیستهای جمعی و مبتنیحلاتخاذ راه ضرورت تمایل،

شود یطی میمحها شامل، مشکالت زیستنامهجهانی است. ماهیت و محتوای اصلی این موافقت

های فرا محیطی داخلی که دغدغهدارند ازجمله، مسائل زیستمرزی در پیکه آثار برون

محیطی برای منافع جهانی به دنبال خواهند داشت. آنچه صالحیتی ایجاد نموده و خطرات زیست

سازد مقررات و اقدامات محیطی را با سازمان تجارت جهانی مرتبط میهای زیستنامهموافقت

پس کنوانسیون نامیده که ازاین)جاری مندرج در آنهاست. در این مقاله، کنوانسیون تنوع زیستی ت

های عنوان سند حاکم بر جنبهنامه تریپس بهمحیطی با موافقتعنوان یک سند زیستشود( بهمی

تجاری مالکیت فکری مقایسه شده است. روابط میان تنوع زیستی و مالکیت فکری از پیچیدگی 

نفعان تجاری برای به دست آوردن مالکیت صی برخوردار است؛ افزایش فشار توسط ذیخا

 تواند آثار منفی و سوئی بر حفاظت از تنوع زیستی داشته باشد.فکری نسبت به منابع ژنتیکی می

 1(2001اعالمیه دوحه ) 19از چنان اهمیتی برخوردار است که بند  این روابط گسترده و پیچیده

عالوه دو نهاد یافته است. بهبه این موضوع اختصاص 2(2005کنگ )عالمیه هنگا 39و بند 

                                                                                                     
دوحه قطر برگزار شد، در این کنفرانس مذاکرات  در 2001چهارمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در نوامبر   . 1

شاورزی، تجارت و محیط ای، کمهمی پیرامون مسایل مورد بحث در سازمان تجارت جهانی از جمله محدودیت های غیر تعرفه
زیست، سرمایه گذاری شفافیت در خریدهای دولتی، حقوق مالکیت فکری و ... صورت گرفت و در نهایت منتهی به صدور 

اعالمیه را به  19تا  17اعالمیه دوحه گردید. یکی از رئوس اعالمیه، جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است که بندهای 
اش را با محوریت تجدید نظر در قسمت ب به شورای تریپس دستور داده شده برنامه کاری 19بند  خود اختصاص داده است. در

 پیش ببرد و ازجمله رابطه میان تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی را در دستور کار خود قرار دهد.  27ماده  3بند 

(DOHA MINISTERIAL DECLARATION WT/MIN(01)/DEC/1,20 November 2001). 
در هنگ گنگ چین برگزار شد. حاصل مذاکرات صورت  2005. ششمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در سال  2

این اعالمیه تحت عنوان مسایل اجرایی بر نقش موثر و تالش  39بند دارد. بند  59کنگ بود که گرفته، اعالمیه وزیران هنگ
های ذیربط در پیدا کردن راه حل های مناسب به منظور حل مسائل نهادای سازمان تجارت جهانی و سایر ارگان های مذاکره

اجرایی و کاربردی دارای اولویت تصریح شده . از جمله موضوعات مهمی که در زمره مسائل کاربردی دادای اولویت مورد 
ورد ناهماهنگی تریپس با تاکید قرار گرفته، رابطه میان تریپس و تنوع زیستی است، اعالمیه هنگ کنگ تاکید دارد که در م
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 ... مطالعه تطبیقی نظام ثبت اختراعات فناوری زیستی

زیست و شورای تریپس نیز روابط تریپس و کنوانسیون المللی یعنی کمیته تجارت و محیطبین

زیست شامل اند. حوزه کاری کمیته تجارت و محیطتنوع زیستی را در دستور کار خود قرار داده

واعد نظام تجارت جمعی و اقدامات مرتبط با تجارت است که بر اساس بررسی رابطه میان ق

خود با  8گردد کمیته طبق دستور کار شمار محیطی جمعی اتخاذ میهای زیستنامهموافقت

محوریت تمرکز بر مقررات تریپس، اقدام به بررسی رابطه میان کنوانسیون تنوع زیستی و تریپس 

های کمیته تجارت و مسئله در شورای تریپس، مباحثات و تالشحال طرح همین نموده است. بااین

الشعاع خود قرار داده و آن را تا حدی محدود ساخته است. درواقع زیست را تحتمحیط

دهد که برای رسیدگی به روابط های برخی از اعضاء سازمان تجارت جهانی نشان میدیدگاه

دانند عمده استدالل آنها غلبه ا صالح میتریپس با کنوانسیون تنوع زیستی، شورای تریپس ر

مابین دو سند است. بعد از صدور اعالمیه دوحه که مالکیت فکری بر سایر مسائل در روابط فی

داند اکثر کشورهای عضو سازمان تجارت صراحتاً بررسی را در صالحیت شورای تریپس می

دستور کار کمیته تجارت و  سازی روابط میان دو سند باید ازجهانی اذعان دارند که شفاف

های اکثریت بر همین اساس، در حال حاضر مذاکرات و بحث  .1زیست خارج شودمحیط

شود شود. سواالتی که در اینجا مطرح میگیری میکشورهای عضو سازمان در شورای تریپس پی

عارضات چه های زیستی با تنوع زیستی وجود دارد؟ تاین است که اصوالً چه ارتباطی بین فناوری

منظور تواند مشکل را حل کند؟ بهشده میشود و آیا رویکردهای ارائههایی را شامل میحوزه

شود. در ابتدا به بررسی جایگاه فناوری ارائه می بخش 5پاسخ به این سواالت، پژوهش حاضر در 

ادامه، با شود. در عنوان موضوع مشترک کنوانسیون تنوع زیستی و تریپس پرداخته میزیستی به

شده توجه به اهمیت مناسبات میان فناوری زیستی و تنوع زیستی، روابط حاکم بر آنها ارزیابی

شود. نهایتاً است و سپس تعارضات دو سند در حوزه اختراعات زیستی طرح و تبیین می

های مطروحه برای حل تعارض، موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان یشنهادپ

 شده است.گیری ارائههای نویسندگان در قالب نتیجهیشنهادپ
                                                                                                     

 کنوانسیون تنوع زیستی باید مذاکرات بیشتری در رابطه با تنوع زیستی انجام شود. 

(Hong Kong Ministerial Declaration, WT/MIN(05)/DEC,22 December 2005). 

1 . Osterwalder, Nathalie and Et al, Environment and Trade, Springer, 2006, P.313 .      
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های خاص را مدنظر قرار ها و زیستگاهبرخالف معاهدات پیشین که صرفاً حمایت از گونه

ها باید در جهت ها و ژنها، گونهشده که اکوسیستماند، در کنوانسیون تنوع زیستی تصریحداده

صورتی که در بلندمدت موجب کاهش هم بهیرند آنبرداری قرار گتأمین منافع انسان مورد بهره

جانداران، گیاهان، ). ماده کنوانسیون، منبع ژنتیکی را همانند ماده ژنتیکی 1تنوع زیستی نشود

 داند.ها( دارای ارزش واقعی یا بالقوه میها و ژنباکتری

و نیز تقسیم کنوانسیون باهدف حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی  19و  16، 15مواد 

شده است. هرچند مقررات کنوانسیون تنوع زیستی در عادالنه منافع حاصل از منابع ژنتیکی تدوین

ها فاقد تعین کافی است اما در عوض مقررات مربوط به بومها و زیستگاهموردحفاظت از سکونت

ضمن نوانسیون، شده است. کانیب 16انتقال فناوری و حقوق مالکیت فکری در با صراحت در ماده 

تایید تاثیرحق اختراع و سایر حقوق مالکیت فکری بر اجرای کنوانسیون، برای حصول اطمینان از 

حامی کنوانسیون بوده و نه  -الملل ی و حقوق بینداخل ینقوانطبق -اینکه حقوق مالکیت فکری 

 .(16ماده  5د )بن مغایر با اهداف آن، کشورهای عضو را به همکاری با یکدیگر دعوت کرده است

در ارتباط با ضروت افشای اطالعات نیز هر یک از کشورهای عضو که مستقیماً یا با الزام هر شخص 

کند باید اطالعات موجود های زنده را ارائه میحقیقی یا حقوقی تحت صالحیت خود ارگانیسم

و نیز اطالعات  را ارائه کندها ها و مقررات ایمنی الزم برای کاربرد آندرباره استفاده از آن ارگانیسم

 (16ماده  3بند دهد )ها را در اختیار کشور واردکننده قرار مضر ارگانیسمموجود درباره آثار بالقوه 

شان اختیار ها بر منابع طبیعیحق حاکمیت دولتبا عنایت بهکنوانسیون تنوع زیستی 

داند و و تابع قوانین داخلی آنها میها گیری در مورد دسترسی به منابع ژنتیکی را با دولتتصمیم

کننده آن منابع و توافق پیشین کشور عضو تأمین بااطالع باید دسترسی به منابع ژنتیکیدرنتیجه 

 با باید ژنتیکی منابع به با دسترسی رابطه در . هر قراردادی(15ماده  5تا  1مستفاد از بندهای ) باشد

 استفاده ژنتیکی منابع از که کشورهایی اد باشد.شروط قرارد از کامل توافق طرفین و آگاهی

 منصفانه و عادالنه طوربه را ژنتیکی منابع کاربردهای دیگر یا تجارت سود حاصل از باید کنندمی

                                                                                                     
1 .  Roffe, P. & Santa Cruz, M, Intellectual Property Rights and Sustainable Development, 

United Nations Publication, (2007), P5 . 
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 ... مطالعه تطبیقی نظام ثبت اختراعات فناوری زیستی

 .(15ماده  5و  4مستفاد از بندهای )کنند  تقسیم کننده منابع(فراهم) قرارداد دیگر طرف با
 

 یت معنویکنوانسیون تنوع زیستی و حقوق مالک -1
های جدید و نیز تنوع زیستی ارزشمندترین منبع کره زمین است. روند ترکیب و تکامل گونه

هایی که توان سازگاری با تغییرات محیطی را نداشتند بیش از چند میلیارد سال به انقراض گونه

ثمره بینیم طول انجامیده تا سرانجام کره زمین به وجود آمده است. تنوعی که ما امروزه می

ها و ای از همه موجودات زنده اعم از جانوران، گیاهان، قارچها سال تکامل است و شبکهبیلیون

سابقاً تنوع زیستی در سه سطح ژن، گونه و  .1گیردسلولی را در برمیسایر جانداران تک

 تنوع» نام به را چهارمی کمپل مرحله آنتونی 2003 سال در شد امااکوسیستم تعریف می

 .2کرد تعریف زیستی تنوع برای «لیمولکو

محیطی راوانی دارد. به لحاظ زیستمحیطی و اقتصادی مزایای فزیستی به لحاظ زیست تنوع

 مانع و کرده حمایت افشانیگرده و آب تطهیر هوا، کیفیت مثل بومزیست خدمات از این تنوع

مالً به تنوع زیستی ک اکوسیستم کاعنوان جزء الینفشود؛ حیات انسان بهمی خاک فرسایش

 و گیاهی منابع نیز به این انسان حیات و بوده تجدید ناپذیر منابع زیستی کهوابسته است. ازآنجایی

از سوی  خواهد داد قرار الشعاعتحت را مستقیما انسان منابع انقراض این است، وابسته جانوری

 برای مثال، مستقیم دارد؛ طارتبا زمین کره دمای و زیستمحیط حفظ با زیستی تنوع حفظ دیگر،

، شودساکن آن مناطق می جانوران از بسیاری نسل افتادن به خطر باعث قطب هاییخ شدن آب

از  برخی برای تواندمی جهان دمای ایدرجهیک افزایش حتی که اندداده هشدار دانشمندان

 خود زیستی تنوع هک بومیزیست .3کند ایجاد تحملیغیرقابل جانوری شرایط و گیاهی هایگونه

 توان سالیخشک و سیل طوفان و مانند طبیعی حوادث برابر در و است ناپایدار بدهد دست از را

تنوع ازنظر اقتصادی،  .شودمی انسان متوجه درنهایت مسائل این تمام آسیب و ندارد مقاومت

                                                                                                     
1 . Shiva, V., “Tripping Over life “, Third World Resurgence, No. 57, 1997, P.29. 

2 . Campbell, A. K. “Save Those Molecules: Molecular Biodiversity and Life”, Journal of 

Applied Ecology, 2003, P.193. 
مجله حقوقی ، «حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت فکری». مومنی راد، احمد و همکاران،   3

  .24(، ص 1392، )49المللی، شماره بین
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سبب  هاه انسانسازد و عالوه بر رفع نیازهای ضروری و اولیزیستی توسعه کشاورزی را ممکن می

تنوع زیستی را  توانگردد. در یک جمله میجانبه میرونق اقتصادی و پیشرفت روزافزون و همه

 نوعی بیمه طبیعت در برابر حوادث بد و ناگوار دانست.

عنوان پایه و اساس حیات زمین و با در نظر گرفتن رابطه بین با توجه به اهمیت تنوع زیستی به

ترین چالش پیش روی جامعه توان دریافت که امروزه جدیت کره زمین میانسان و سایر موجودا

های تنوع زیست و اطمینان از پایداری توسعه آن است. بسیاری از ارزشجهانی حفاظت از محیط

ها با شدت و های اخیر نیز با اقدامات انسانشده و در دههزیستی درگذشته توسط بشر نادیده گرفته

رویه و بیش برداری بیها، بهرهاز بین رفتن است؛ تخریب و انهدام زیستگاه حدت بیشتری در حال

ازحد تنوع زیستی شده است این از ظرفیت از منابع حیاتی سبب تهدید و یا کاهش بیش

المللی با موضوع های گسترده سبب شد تا کشورهای جهان تصمیم به انعقاد سندی بینتخریب

ترین نشست رهبران جهان درزمینه ، بزرگ1992در سال حفاظت از تنوع زیستی بگیرند. 

تشکیل شد و « اجالس زمین»برزیل با نام  «ریودوژانیرو»زیست در کنفرانس سازمان ملل در محیط

محیطی امضاء گردید که یکی از آنها کنوانسیون المللی زیستطی آن تعدادی کنوانسیون بین

برداری پایدار از تنوع زیستی، تقسیم ، بهره1تتنوع زیستی بود. این کنوانسیون باهدف حفاظ

شده و و انجام اقداماتی معین برای این منظور تدوین 2عادالنه منافع حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی

سرعت شود. کنوانسیون تنوع زیستی بهنامه جهانی در این زمینه محسوب مینخستین موافقت

اند. دولت کشور آن را امضاء کرده 194اضر های زیادی امضاء شد و در حال حتوسط دولت

 به کنوانسیون پیوسته است. 1996آگوست  6جمهوری اسالمی ایران در 

 
 تریپس و اختراعات زیستی -2

نامه چندجانبه در خصوص مالکیت فکری، ترین موافقتعنوان جامعنامه تریپس بهموافقت

                                                                                                     
هایی شده است که می توانند آثار سوء بر تنوع زیستی داشته ر تنظیم فرآیندها و فعالیتکنوانسیون خواستا 8( ماده 1بند ).  1

های زیستی )بیوتکنولوژی( است که می تواند تنوع زیستی را به خطر اندازد، در اینجا ها، فناوریباشند. یکی از این فعالیت
 خود را نشان می دهد .ضرورت تنظیم مقرراتی در قالب ثبت اختراعات مربوط به  این حوزه  

کند، می توان به دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی، انتقال درست فناوری هایی که به تقسیم عادالنه کمک می. از جمله روش 2
 های مرتبط و در نظر گرفتن کلیه حقوق مربوط به منابع ژنتیکی و تامین مالی الزم نام برد. 
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کری ازجمله حق اختراع را پوشش های فهای تجاری مالکیتکلیه موضوعات مربوط به جنبه

نامه، حمایت و اجرای از حقوق مالکانه شخصی نسبت به محصوالت و دهد. هدف این موافقتمی

فرآیندها، فارغ از مبنای آنهاست تا از این طریق رفاه اقتصادی و اجتماعی محقق شود. مالکیت در 

لک اختیار کنترل بر ابداعش را ذات خود انحصار را به دنبال خواهد داشت و این انحصار به ما

  1.دهدمی

به علت حاکمیت اصل سرزمینی بودن بر قوانین مالکیت فکری، نظام حقوقی کشورها در مورد 

المللی درزمینه حق ثبت اختراع متنوع است، با تصویب تریپس حداقلی از ضوابط و معیارهای بین

را تعریف نکرده بلکه تنها  ثبت اختراعتریپس، اختراع و حق انحصاری   .2گرفته استاختراع شکل

ها و استثنائات وارد برآن به ذکر موضوعات موردحمایت نظام ثبت اختراع شرایط ثبت و محدودیت

توان به این شرح فهرست پرداخته است. اصول و قواعد تریپس در رابطه با اختراعات زیستی را می

های فناوری ت و فرآیندها در همه شاخهکرد: الزام کشورهای عضو به اعطاء پتنت برای محصوال

ها و (، مجاز بودن ثبت اختراعات مربوط به موجودات زنده ازجمله میکروارگانیسم27ماده  1بند )

(، امکان وضع استثنائات در 27ماده  3قسمت ب بند )فرآیندهای غیر زیستی و میکروبیولوژیک 

(. مقررات تریپس 27ماده  2بند )ها لتاز سوی دو (زیست و نظم عمومیهای محدود )محیطحوزه

اصالت نفع( جرمی بنتام است، )گرایی در خصوص حق اختراع تا حد زیادی متأثر ازنظریه فایده

ای که شالوده آن مطلوبیت پیشرفت در جامعه است و یکی از بازوهای اصلی پیشرفت، افزایش نظریه

دیگر اصول و موازین ثبت اختراع تحت عبارتبه های نوین است.ویژه از طریق فناوریدانش بشر به

شده که به احتیاجات ای تعریفگونهشده و بههای نوین تدوینتأثیر صنعتی سازی و ظهور فناوری

های صنعتی و توسعه ازحد به حمایت از پیشرفتآنکه تمرکز بیشحال .3صنایع پاسخ مطلوب دهد

جای آن از نظام ثبت پوشی شده و بهعات چشممحیطی اختراشود تا از تبعات سوء زیستموجب می

                                                                                                     
1 . Bently, Lionel and Sherman, Brad, Intellectual Property law, 3rd Edition, New York: 

Oxford University Press,(2009), PP.35-36. 
2 . Carlos, Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation in Developing 

Countries , Geneva : South Center Publishing , (2000), P.4.  
زیست با نقش نظام ثبت اختراع در حمایت از محیط"عرفان منش، محمدحسین؛ طباطبایی نژاد، محمد، . زاهدی، مهدی؛  3

 .122(، ص.1394، )48، شماره 17، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال "تأکید بر کنوانسیون تنوع زیستی
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 دار به عمل آید.های جهتفناوری حمایتاختراع زیست

 
 تعامالت میان فناوری زیستی و تنوع زیستی -3

کارل  نام به بلغاری مهندس یک توسط میالدی 1919 سال در بار اولین برای زیستی فناوری

های تحقیقات و علوم جدید نگیزترین بخشبرااریکی ابداع شد و در حال حاضر یکی از بحث

. به 1شودعنوان سومین انقالب فناورانه قرن پس از اتم و فناوری اطالعات یاد میاست که از آن به

که برگرفته از واژه  «بیو»پیشوند  قسمت است، دو از زیستی متشکل شناسی، فناوریلحاظ واژه

فن »معنای است و تکنولوژی به  «انسان ندگیوز زنده موجود به مربوط»یونانی بیوس به معنای 

تخصصی از این واژه برای معرفی فنونی استفاده  اصطالح .در2است «شناسی، دانش فنی و فن

ها استفاده شود که طی آن از موجودات زنده مانند حیوانات و گیاهان و میکروارگانیسممی

 هایفرآورده هدف از این کار، تولیدشود )همان(. شود و یا موجب بروز تغییراتی در آنها میمی

ازجمله  .است انسانی یا حیوانی گیاهی، صفات بهبود و اصالح دارو، تغییر، مثل مشخص

های مربوط به ثبت ای که فناوری زیستی امروزه با آن مواجه است، چالشموضوعات پیچیده

یا  «تراعات زیستیاخ»همچون اختراعات وابسته به این حوزه است که اصطالحاً تحت عناوینی 

 شود.از آنها یاد می «فناوریزیست»

عنوان فناوری جدید جایگاه واالیی در سوی این رابطه، فناوری زیستی قرار دارد که بهدر یک

کند و موردحمایت مطلق و نقش به سزایی در پیشرفت جوامع ایفا می 3های مختلف علمشاخه

ژنتیکی قرارگرفته که حفاظت و استفاده پایدار از تریپس قرارگرفته است و در سوی دیگر، تنوع 

برداری از منابعی که این تنوع را شکل آن و همینطور دسترسی و تقسیم منافع حاصل از بهره

تأمل این است که فناوری زیستی دهند از اهداف اصلی کنوانسیون تنوع زیستی است. نکته قابلمی

                                                                                                     
 . 61ص  (،1387) تهران : نشر میزان، ،WTOحمایت از ابداعات دارویی و الحاق به . صادقی، محسن، ،  1

، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی "نامه تریپسامکان صدور ورقه اختراع فناوری زیستی و موافقت". حبیبا، سعید، ،  2
 . 99(، ص 1382، )60دانشگاه تهران، شماره 

آن جمله می  های مختلف پزشکی، محیط زیست، صنعت و کشاورزی کاربردهای مهمی دارد از.  فناوری زیستی در شاخه 3
های نوترکیب، ازدیاد برداشت از مخازن نفتی، تولید کودها و سموم بیولوژیک و توان به ژن درمانی، ساخت داروها و واکسن

.... 
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جای آنکه ستی وابسته است اما روال حال حاضر بهبا همه اهمیت و جایگاهش شدیداً به تنوع زی

صورتی افسارگسیخته بالی جان آن شده فناوری ابزار حفاظت از این ذخایر تجدید ناپذیر شود به

است. با توجه به اهمیت و ارتباط با موضوع پژوهش حاضر، در ادامه به بررسی مناسبات حاکم 

 پردازیم.می

 
 تنوع زیستی وابستگی فناوری زیستی به - 3-1

ترتیب که تداوم اینبه، سویه حاکم استای یکمیان فناوری زیستی و تنوع زیستی رابطه

صنعت فناوری زیستی به ادامه حیات تنوع زیستی وابستگی تام دارد زیرا مواد اولیة این صنعت 

است،  های گیاهی و جانوری اکوسیستمها و مواد ژنتیکی درگرو وجود تنوع زیستی گونهیعنی ژن

شود. پس اگر این تنوع کم شده و یا از بین برود، صنعت مزبور نیز با تهدیدات جدی مواجه می

ای به هم مرتبط هستند که وجود هر یک از آنها برای ادامه حیات و حفظ کل ها شبکهاین گونه

گیری آزادانه و غیر احتیاطی از فناوری زیستی اکوسیستم ضروری است. از سوی دیگر بهره

های گیاهی و جانوری اگرچه در برابر تواند منتهی به تخریب گسترده تنوع زیستی شود، گونهمی

پذیر هستند، اما در مقابل عوامل نوظهور بسیاری از انواع مشکالت و تغییرات طبیعی انعطاف

 1.محیطی بسیار حساس هستندتغییرات زیست

ها به شکل طبیعی است؛ گونه گام نخست برای برقراری و حفظ تنوع زیستی، حفاظت از

تواند کلیدی برای حل برخی از نیازهای های آنها میفردی که ژنهای منحصربهویژه گونهبه

توان از سالمت حال حاضر و آینده جهان باشد. این رابطه را میهای مربوط بهغذایی و حل نگرانی

کندگی بیشترین تنوع زیستی در ای که پراگونهمنظر روابط اقتصادی کشورها هم نگاه کرد، به

درصد از منابع ژنتیکی در کشورهای جهان سوم  95بر توسعه است؛ بالغکشورهای درحال

. در مقابل، کشورهای 2گرددتمرکزیافته و یا ریشه و اصل این منابع به کشورهای یادشده بازمی

                                                                                                     
1 . Waller, Donald, Biodiversity as a Basic for Conservation Efforts, in: Biodiversity and 

the Law, Island Press, 1996, P 27.  
2 . McDougall, C.L, Intellectual Property Rights and the Biodiversity Convention: The 

Impact of GATT, London: Friends of the Earth, (1995), P 4. 
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یافته، کشورهای توسعه های زیستی هستند. درنتیجه، صنایعیافته دارای جدیدترین فناوریتوسعه

برای تولید محصوالت جدید وابسته به عرضه منابع ژنتیکی متنوع است. نکته مهم این است که 

تواند جانشین تنوع زیستی طبیعی شود. تنهایی نمیهایی که داشته بهفناوری زیستی با تمام پیشرفت

آن طریق، اشکال حیات با  صورت طبیعی مداوم و پویا انجام شود تا ازفرآیند زیستی باید به

های مشابه را تقسیم کرده و درنهایت باعث ها کنش و واکنش نموده و ویژگیبسیاری از گونه

که در -ایجاد تعادل در اکوسیستم و حفظ و بقای تنوع زیستی شوند. جامعه گیاهی یا جانوری 

ژنتیکی است که به  شده اطالعات و دانشحاوی تاریخ خالصه -یافتهها سال تکاملطول میلیون

تولید نیست. اگرچه های ژن قابلهای مصنوعی مانند ایجاد بانکهیچ روش دیگری ازجمله روش

دانند های ژن را گام مفیدی در حفظ تنوع زیستی میطرفداران فناوری زیستی فرآیند ایجاد بانک

شود های ژن سبب میبانکها و مواد ژنتیکی در سازی ژناند که ذخیرهاما از این نکته غافل مانده

های جدید پدیدار شده و درنتیجه گونهها در اثر انجماد متوقفتا فرآیند تکامل طبیعی گونه

ها و درنتیجه که در و وضعیت طبیعی، فشارهای محیطی باعث تغییر در گونهشوند، درحالینمی

یستی را در محل طبیعی شود، به همین دلیل است که کنوانسیون حفاظت از تنوع زتکامل آنها می

 .داندهای ژن( میتر از انجام اقدامات حفاظتی در خارج از محل )از قبیل بانکآن مناسب

های زیستی اگر بدون نظارت و در حد گستره مورداستفاده قرار گیرند این تعادل طبیعی را فناوری

ختالل در سیر طبیعی های گیاهی و جانوری، ازنند و نتایجی همچون منقرض شدن گونهبر هم می

ها کشهای هرز مقاوم در برابر آفتها و ایجاد علفافشانی توسط حشرات و میکروارگانیسمگرده

فائو(، طی سالیان )در پی خواهد داشت. طبق اعالم نظر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

ب از بین رفتن گذشته استفاده گسترده از فناوری زیستی تحت حمایت نظام ثبت اختراع، سب

  1.چهارم تنوع زیستی در محصوالت کشاورزی شده استحدود سه

 

 آثار سوء فناوری زیستی بر تنوع زیستی - 3-2

                                                                                                     
1 . Maskus, Keith E.,” Intellectual Property and the Transfer of Green Technologies: An 

Essay on Economic Perspectives”, WIPO Journal, Vol 1, (2009), P57. 
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اما عوارض  1هرچند هنوز چند صباحی از عمر فناوری زیستی و محصوالت ترا ریخته نگذشته

های زیستی ناوریقیدوشرط از فمحیطی آن آشکارشده، یکی از خطرات اصلی استفاده بیزیست

گیرد. ترویج های وحشی است که به طرق متعدد صورت میاز بین رفتن تنوع زیستی و گونه

های اصلی تولیدکننده و استقبال کشاورزان به شده توسط شرکتاستفاده از بذرهای اصالح

رفتن  مرورزمان باعث از بینرا به دنبال دارد. تک کشتی به« 2تک کشتی»استفاده از آنها رواج 

آلودگی ژنتیکی یکی  .3بردهای وحشی شده و درنهایت تنوع زیستی را تدریجاً از بین میگونه

ها و کاری ژنتیکی سلولرویه فناوری زیستی است. دستدیگر از پیامدهای نامطلوب کاربرد بی

ه های مختلف گیاهی و جانوری برای ایجاد تفاوت ظاهری یا تهیهای گونهپیوند زدن ارگانیسم

ها موجب تغییر در تنوع طبیعی ارقام های مقاوم به نامالیمتی های آب و هوایی و بیماریژن

شده است، آلودگی ژنتیکی فرسایش ژنی را به دنبال دارد، درنتیجه یکی از تهدیدهای عمده بومی

  .4شودبرای امنیت غذایی محسوب می

وجود در گیاهان ترا ریخته به های دست ورزی شده مشیوه دیگر اثرگذاری، انتقال ویژگی

دهد خانواده است. هرچند این انتقال در طبیعت و بدون دخالت انسان رخ میهای وحشی همگونه

. افزایش 5کندشان اختالل ایجاد میهای وحشی و تنوع طبیعیحال درروند تکثیر گونهبااین

ال ژن نیستند اثر دیگر های اصالحی و انتقمقاومت یا حساسیت در موجوداتی که هدف برنامه

. به همین دلیل دانشمندان نگران نتایج حاصل از 6های زیستی استکاربرد افسارگسیخته فناوری

                                                                                                     
بار در مقیاس وسیع کشت شدند تا کنون سطح زیر که گیاهان تراریخته برای اولین 1996دهد که از سال . آمارها نشان می 1

درصد محصوالت  50کشورهای جهان سوم  2010کشت این گیاهان در جهان مرتباً در حال افزایش بوده است و در سال 
  .صالح نژاد شده را تولید نمودندا

2. Mono- Culture. 

3 . Stoll, Peter & et al, WTO Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Martinus 

Nijhoff  Publishers,  (2009) , P 507. 
4 . Akpinior, J. Ohwofasa, Modern Concepts of Security, Bloomington :Author House, 

(2013) ,P195. 
 
5. Report of Intergovernmental Negotiating Committee for a Convention on Biological 

Diversity on the Work of it’s Third Session, UN Environment Programe, UN. DC. 
UNEP/BIO. Div /INC. 3/11 (1991). 

 . 51(، ص 1381، )28، مجله رهیافت، شماره "مسائل اجتماعی مرتبط با مهندسی ژنتیکایمنی زیستی و "قره یاضی، بهزاد، ،  . 6
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های دست ورزی شده و گیاهان ترا ریخته به درون طبیعت هستند زیرا حشرات ورود ارگانیسم

ن دانشگاه کرنل انجام کنند. این اثر در تحقیقی که توسط محققیسودمند را نیز آلوده و بیمار می

معروف )در این تحقیق، دانشمندان گرده نوعی ذرت اصالح نژاد شده  1.شد به اثبات رسیده است

کردند وارد ها از آن تغذیه میبه ذرت بی تی( را به گیاه استبرق مجاور مزارع ذرت که پروانه

از آن گیاه تغذیه کرده  هایی بود کهدرصد از نوزادان پروانه 44بار مرگ نمودند. نتیجه تأسف

بار های هرز از دیگر آثار زیانشده گیاهان به علفهای اصالحاحتمال انتقال افقی ژن .2بودند

های های هرز جدید باقابلیتفناوری زیستی بر تنوع ژنتیکی است. نتیجه این انتقال، ایجاد علف

های هرز کاری شده، علفستویژه و افزایش قدرت تهاجم آنها ست. برای مثال انتقال یک ژن د

ها، خشکی و افزایش میزان محصول کشرا دارای صفات مطلوبی از قبیل مقاومت در برابر علف

تواند تنوع ژنتیکی زیست نبوده و میکند. ایجاد علف هرزی با این خصوصیات، مطلوب محیطمی

تدریجی مقاومت در برابر های هرز باعث گسترش های مقاوم به علفانتقال ژن 3را به خطر اندازد.

همچنین  4های هرز در سراسر جهـان را در پی داردها شده و افزایش احتمالی علفکشعلف

ساختار طبیعی گیاهان را در واکنش به مواد شیمیایی تغییر داده و موجب ضرر رساندن به 

 ای از مخاطرات و تهدیدات محصوالت وگوشه شود. آنچه بیان شد تنهابوم میزیست

دهد که کاربرد های اصالح نژاد شده بود. این قطره از دریای تهدیدات به ما نشان میارگانیسم

ناپذیری به تنوع تواند خسارات جدی و جبرانهای فناوری زیستی میقید اغلب روشتجاری و بی

زیستی وارد آورده و برای حفظ تعادل در چرخه حیات خطرناک باشد، بنابراین ثبت اختراع در 

المللی مرتبط با تنوع زیستی ازجمله مواد مرتبط بایست با در نظر داشتن مقررات بیناین حوزه می

 کنوانسیون باشد.

 

                                                                                                     
1 . Makhijani, A., Ecology and Genetic: An Essay on the Nature of Life and Problems of 

Genetic Engineering, Apex Press, (2001), P 11. 
2 . Ibid., P 12.  

3 . Niranjan Rao, "Patents for Biotechnology Inventions in TRIPs", Economic and Political 

Weekly,Vol. 37, No. 22, (2002), P.128.   
4 . Shiva, V, Optcit P.39. 
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 وجوه ناهماهنگی میان تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی -4
رغم کارکردها و اهداف متفاوت، نامه تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی علیموافقت

های گیاهی، انتقال فناوری و حقوق مالکیت اوری زیستی، گونهموضوعات مشترکی همچون فن

های دهند اما دیدگاه دو سند نسبت به این مقوالت یکسان نیست و نسخهمعنوی را پوشش می

دهند. این تعارضات ریشه در اهداف و منطق متفاوت حاکم بر دو سند دارد؛ متعارضی را ارائه می

عنوان ابزاری برای نیل به حفظ تنوع ژنتیکی کیت معنوی را بهکه کنوانسیون حمایت از مالدرحالی

النفسه را هدف داند، تریپس حمایت از مالکیت معنوی فیو تقسیم عادالنه منافع حاصل از آن می

هایی همچون حاکمیت ملی و داند. این تفاوت دیدگاه، رویکردهای متعارض در حوزهخود می

های این دو دی را در پی دارد. مقاله حاضر ناهماهنگیحقوق خصوصی، حقوق جامعه و حقوق فر

ترین ابعاد تعارض دهد، مهمالمللی را از زاویه ثبت اختراعات زیستی موردبررسی قرار میسند بین

شود به الف( ناهماهنگی میان مقررات کنوانسیون تنوع زیستی در در این حوزه مربوط می

کنوانسیون( با مقررات تریپس در خصوص  15خصوص دسترسی به منابع ژنتیکی ) ماده 

تریپس )با  27بند )ب( ماده  3ب( عدم هماهنگی میان قسمت  ( و27موضوعات قابل ثبت ) ماده 

 3هایی از فناوری زیستی یا همان اشکال حیات( با بندهای موضوع ثبت اختراعات مربوط به حوزه

شده با زیستی و نیز تعارض مقرره بیان کنوانسیون تنوع زیستی در رابطه با فناوری 19ماده  4و 

اهداف کنوانسیون تنوع زیستی در خصوص حفاظت از تنوع زیستی و مبارزه با کاهش 

مالحظه آن. چنانچه در مقدمه اشاره شد، در چارچوب نهادهای تخصصی ازجمله شورای قابل

نامه موافقتهایی برای حل تعارض صورت گرفته که عمداً یا معطوف به اصالح تریپس تالش

شده از تأمل اینکه همه رویکردهای ارائهتریپس و یا قوانین داخلی ثبت اختراع است. نکته قابل

اند و بعد دیگر تعارض یعنی موضوعات زاویه دسترسی به منابع ژنتیکی به حل تعارضات پرداخته

در مباحث پیش سازی هر دو بعد تعارض، منظور شفافقابل ثبت چندان موردتوجه نبوده است. به

 شود.رو، نخست تعارضات و سپس رویکردهای اصالحی نقد و بررسی می

 

 دسترسی به منابع ژنتیکی نظام -4-1
عنوان میراث مشترک بشریت تا قبل از تصویب کنوانسیون تنوع زیستی، منابع ژنتیکی به
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ما اهمیت شدند و درنتیجه تخصیص حقوق مالکانه نسبت به آنها معنایی نداشت اشناخته می

هایی که در حمایت از های زیستی در زندگی بشر پیدا کرد و پیشرفتای که فناوریفزاینده

مالکیت فکری صورت گرفت، کشورها را بر آن داشت تا از مالکیت خود بر منابع ژنتیکی سخن 

 المللی جدیدی را در خصوص دسترسی به منابع ژنتیکیبگویند. کنوانسیون تنوع زیستی نظام بین

ریزی کرده است که اساسش اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است. طبق این نظام، دولت طرح

تواند از طریق وضع کند و میمبدأ منابع ژنتیکی اقتدار حقوقی خود را نسبت به منابع اعمال می

را وضع المللی نظام مالکیت فکری حاکم بر این منابع های بیننامهمقررات داخلی یا انعقاد موافقت

کند، به رسمیت شناختن حقوق ذاتی کند. هدفی که نظام حاکمیت بر منابع ژنتیکی دنبال می

جزء دیگر نظام حقوقی کنوانسیون، شرایط حاکم بر دسترسی  مردمان بومی و جوامع محلی است.

به منابع است. اولین شرط رضایت آگاهانه طرفی است که این منابع را در دسترس مخترع 

( و شرط دوم اینکه دسترسی باید بر اساس توافق و مطابق مقررات ماده 15ماده  5) بند  گذاردمی

بند جاری میان طرفین قرارداد باشد. )کنوانسیون ازجمله تقسیم عادالنه منافع حاصل از استفاده ت 15

آن  ( کنوانسیون برای نحوه دسترسی به منابع ژنتیکی ارزش زیادی قائل شده تا جایی که15ماده  7

 27باره ساکت است. ماده آنکه تریپس دراینداند حالیکی از سه ابزار تحقق اهدافش می را

ها ( را تحت شمول نظام حقوق مالکیت معنوی تریپس ثبت گیاهان و حیوانات و اجزاء آنها ) ژن

و  از ارقام گیاهی دهد. تریپس با آزاد گذاشتن روش حمایتعنوان حقوقی خصوصی قرار میبه

کنوانسیون تنوع زیستی حق حاکمیت  15ماده  7و  5حقوق مذکور در بندهای سکوت راجع به با

تنها از کشورهای مبدأ منابع شان را نادیده انگاشته و نههای طبیعیها بر منابع ژنتیکی و ثروتملت

 اورد، بلکه با سکوت درو پیامدهای آن حمایتی به عمل نمی «سرقت زیستی»ژنتیکی در برابر 

دیگر، تریپس نوعی صالحیت بیانکند. بهمورد لزوم اخذ رضایت، سرقت زیستی را تشویق می

جهانی را برای حقوق مالکانه فردی و خصوصی قائل شده است، این امر رژیم حاکمیت ملی را 

سازد و منابع ژنتیکی که باید تحت کنترل ثبات میشود را بیکه توسط کنوانسیون حمایت می

 دهد.و جوامع محلی باشد را درید دارندگان حقوق مالکیت معنوی قرار میدولت مبدأ 

المللی نهایت استفاده را های بزرگ تحقیقاتی از فقدان مقررات بینهای گذشته شرکتدر دهه
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اند در حال حاضر نیز با برداری از منابع زیستی پرداختهکرده و بدون اجازه کشور مبدأ به بهره

شده ، مخترعین با دسترسی آزادانه به منابع ژنتیکی آن منابع یا فرآیندهای انجامخالء قانونی تریپس

کند که اگرچه از منظر بر روی آنها را تحت عنوان اختراع ثبت کرده و حق اختراعی را کسب می

 نظر کنوانسیون تنوع زیستی نامشروع است.تریپس قانونی است اما ازنقطه
 

 زه فناوری زیستیثبت آزادانه اختراعات حو -4-2
نوع نگرش تریپس به اشکال حیات و اختراعات مرتبط با حوزه فناوری زیستی وجه دیگر 

 از بسیاری چندان دور،درگذشته نه ناهماهنگی میان تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی است.

ن عنوابه بیولوژیکی مواد و مخالف ثبت دانستندمی جانبی مواد را محدود به اختراع کشورها

 برای زنده ساختارهای بر اعمال نظام ثبت اختراع کشورها از بسیاری در هم اختراع بودند هنوز

 هرگونهتریپس،  حالبااین .1شودنوین محسوب می آن کشورها چالشی حقوق مالکیت فکری

شرط آنکه جدید، متضمن گامی به های فناوریرشته تمامرا در  فرآیند و اختراع اعم از فرآورده

تریپس، اختراع  27( ماده 1تصریح بند )داند. بهاری و دارای کاربرد صنعتی باشد، قابل ثبت میابتک

های فناوری داللت بر شود، استفاده از عبارت تمام رشتهعالوه بر فرآورده، فرآیند را نیز شامل می

ختراعات در حوزه ارغم آنکه شود. علیهای زیستی را هم شامل میاین دارد که تریپس فناوری

مبدأ  شود، از منظر تریپس،فناوری، مبدأ منابع ژنتیکی موضوعی بسیار مهم محسوب میزیست

نامه تریپس موافقت 27مواد اولیه محصوالت اختراعی اهمیتی ندارد. بندهای دو و سه ماده 

ظت از منظور حفاتوانند بهاعضاء می 2امتناع از ثبت اختراع اختصاص دارد. مطابق بند موجبات به

نظم عمومی یا اخالقیات ازجمله حفاظت از حیات یا سالمت، انسان، حیوان و گیاه و یا اجتناب از 

برداری تجاری به برخی اختراعات زیست از اعطاء امتیاز ثبت اختراع و یا بهرهلطمه جدی به محیط

شور نبوده و برای بر حقوق داخلی یک کخودداری نمایند مشروط بر اینکه این امتناع صرفاً با تکیه

حفاظت از نظم عمومی یا اخالقیات ضروری باشد. عامل دیگری که کشورها با استناد به آن 

توانند مانع ثبت یک اختراع شون برخی از اختراعات حوزه فناوری زیستی است. قسمت )ب( می

مسائل تحت  تریناز چالشی -«فناوری زیستی» موسوم به ماده -نامه تریپس موافقت 27 ماده 3بند 
                                                                                                     
1 . Hsu, Mu Yen , “Green Patent: Promoting Innovation for Environment by Patent 

System” , PICMET Proceedings, (2007)  
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عنوان اختراع در پرونده های زنده بهمیالدی که ثبت ارگانیسم 80پوشش تریپس است. از دهه 

یرفته شد تاکنون اختالفات زیادی میان کشورها در خصوص قلمرو ثبت پذ 1جنجالی دیاموند

 دارد: اختراعات مرتبط با فناوری زیستی وجود داشته است. ماده مزبور مقرر می

به استثناء  ثبت اختراعات مربوط به گیاهان و حیواناتتوانند چنین میاعضاء هم»

و فرآیندهای اساساً بیولوژیکی برای تولید گیاهان یا حیوانات به جزء فرآیندهای  2هایکروارگانیسمم

های گیاهی حال اعضاء باید از گونهنمایند. درعین مستثنیرا  3میکرو بیولوژیکی و غیر بیولوژیکی

  «آورند.دیگر و یا ترکیبی از این دو حفاظت به عمل 4طریق ثبت اختراع یا هر نظام ویژهخواه از 

متن آن گویای منافع  و 5این ماده تنها مقرره تریپس است که منوط به تجدیدنظر زودهنگام شده 

یافته در تضمین حمایت از اختراعات مربوط به فناوری متعارض کشورهاست؛ نفع کشورهای توسعه

توسعه درباره امکان ثبت اشکال حیات و محدوده حمایت ی و نگرانی غالب کشورهای درحالزیست

محیطی میان کشورهای های زیستاز اختراعات مربوط به فناوری زیستی. گرچه نگرانی

های حقوقی خود، اعطاء حق توسعه بسیار شدیدتر بوده و اکثریت این کشورها در نظامدرحال

یافته رویکرد اما بین کشورهای توسعه اندیاهی و حیوانی را مستثنی کردههای گاختراع به گونه

یکسانی نسبت به این حوزه وجود ندارد و قوانین داخلی این کشورها در رابطه با قلمرو و ثبت 
                                                                                                     

ن قضیه، دیوان عالی آمریکا ضمن رد تصمیم صادره در پژوهش خواهی ، اعالم داشت: معیار این است که آیا ماده . در ای1
توان اختراع دانست از این رو است یا خیر. مسلماً قوانین طبیعت و اندیشه های محض را نمی نتیجة مداخلة انسانیموجود زنده 

ند، موضوعات قابل حمایت نیستند زیرا از مظاهر طبیعت بوده و برای همة شومعادن و گیاهانی که در حیات وحش یافت می
باشند اما میکرو ارگانیسم ها، شرایط ثبت به عنوان یک اختراع را دارا هستند. ادعای متقاضی در این پرونده، انسان ها آزاد می

دهد،  اده ای است که به نحو غیرطبیعی رخ میپدیده ای طبیعی نیست که تاکنون ناشناخته مانده باشد، بلکه تولید یا ترکیب م
 ,Diamond V. Chakraborty ) یعنی محصول نبوغ انسانی است و نام خصوصیت و کاربرد متمایز دارد

447US303,100SCt 2204, 1980). 
شاهده نباشند و بتوان های عموماً تک یاخته ای است که با چشم غیر مسلح قابل متمام ارگانیسم» ها منظور از میکروارگانیسم.  2

ها، گل ها، جلبکها، قارچبا این تعریف می توان باکتری 2 «.نمود دست ورزیو یا  محیط آزمایشگاه رشد دادآنها را در 
 های انسان، حیوان و گیاه را از مصادیق میکروارگانیسم دانست. ای و سلولها، جانداران تک یاختهسنگ

 تولیدهایی از آنها برای ها یا بخشنیز فرآیندی است که طی آن میکروارگانیسم« و غیر زیستیفرآیندهای میکرو بیولوژیک . » 3
بر فناوری زیستی جدید مثل . بنابراین، می توان روش های ژنتیکی و مبتنی3محصوالت مورد استفاده قرار گیرند اصالح یا

را در زمره فرایندهای میکروبیولوژیک تلقی  داخل کردن ژن هایی خاص به درون یک گیاهو یا روش  تکنیک کشت بافت
 است. « تراریخته»کرد. نتیجه کاربرد این فرآیندها تولید محصوالت گیاهی و جانوری 

4. Sui Generis. 

انجام می  1999نامه یعنی در سال سال پس از الزم االجرا شدن موافقت 5نامه تریپس، این بازنگری باید . طبق مفاد موافقت5
 گرفت.
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متحده آمریکا، . برای مثال ایاالت1آوری زیستی بسیار متفاوت استاختراعات مربوط به حوزه فن

های گسترده برای ای هستند که همواره از حق اختراعیافتهمله کشورهای توسعهو سوئیس ازج ژاپن

های گیاهی که جامعه اروپایی درزمینه ثبت گونهدرحالی 2اندگیاهان و مواد زنده حمایت نموده

  3.توسعه داردعنوان اختراع، نظری مشابه کشورهای درحالبه

یران، منابع ژنتیک و ا 1386اختراعات مصوب  قانون آزمایشی ثبت  4موجب بند )د( ماده به

دهنده آنها و نیز فرآیندهای زیستی تولید آنها از حیطه حمایت تحت شمول اجزاء ژنتیکی تشکیل

فناوری موجب طرح هایی از سوی متخصصین زیستهرچند بروز مخالفت. اختراع خارج است

رسیده، ممنوعیت ماده مزبور تنها استفساریه گردید، بر اساس این طرح که در مجلس به تصویب 

مطابق با این طرح، منابع  .4طور طبیعی در طبیعت وجود دارندشود که بهشامل آن دسته از منابعی می

بر تغییر و اصالح و تکمیل ژن هستند و همچنین فرآیندهای دست ورزی شده مصنوعی که مبتنی

در این میان،  د )د( مستثنی شده است.بر طراحی توسط مخترع هستند از شمول بنزیستی که مبتنی

کنوانسیون تنوع زیستی ضمن پذیرش آثار مطلوب فناوری زیستی به تهدیدات ناشی از آن نیز توجه 

تنوع  منظور مقابله با آثار منفی برخواهد بهمتعاهدین می از کنوانسیون 8نشان داده، بند )ز( ماده 

زنده  موجودات رهاسازی و استفاده از ناشی راتخط کنترل و مدیریت برای را زیستی، تمهیداتی

برداری ایمن و عالوه، کنوانسیون شرایط حاکم بر انتقال، کاربرد و بهرهفراهم آورند. به ترا ریخته

های ترا ریخته را بیان کرده و رعایت مقررات پروتکل ایمنی زیستی )کارتاهنا( که سالم از ارگانیسم

عالوه بر لزوم ارائه داند، بههای زیستی دارد را ضروری میریرویکردی احتیاطی نسبت به فناو

اطالعات موجود درباره استفاده از محصوالت ترا ریخته، مقررات ایمنی الزم برای کاربرد آنها و 

                                                                                                     
1.WIPO Memorandum on Exclusion from Patent Protection, HL / CE / IV / INF/1, IN 

MTN. GNG / NG 11 / W / 24, Annex II. 34. 
 .برای اطالعات بیشتر در زمینه  ر. ک.2

 The Notes on Informal Meeting on Intellectual Property Standards, 7 -11 March 1988. 
3 . Bai, J.B. “Protecting Plant Varieties under TRIPs and NAFTA: Should Utility Patents 

be Available for Plants? Texas International Law Journal, Vol. 32, (1997), P139. 
 های صنعتی و عالئمحمایت از منابع ژنتیک در پرتو قانون ثبت اختراعات، طرح".  خادمی، حجت؛ عباسی، محمود،  4

  106(، ص 1389، ) 12، شماره 4، فصلنامه حقوق پزشکی، سال "تجاری
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که نگاه درحالی(. 19ماده  4و  3آثار بالقوه این محصوالت  تأکید نموده است ) مستفاد از بندهای 

بند ویژه به 27وری زیستی و محصوالت ناشی از آن نگاهی سودمحور است. ماده تریپس به مقوله فنا

توان چالش مهم میان فناوری زیستی و تنوع زیستی دانست زیرا این مقرره، قسمت )ب( آن را می 3

میکروارگانیزم ها، فرآیندهای میکروبیولوژیک و غیر زیستی بسط  حق ثبت اختراع را به قلمرو

رویکرد تریپس به مقوله . ه صدور گواهی اختراع را به قیود محتاطانه مشروط کندآنکدهد، بیمی

آثار منفی فناوری زیستی بر تنوع زیستی و  ثبت آزادانه اشکال حیات در قالب اختراعات زیستی،

دهد. عالوه بر این تریپس، برای دانش امنیت غذایی را سرعت بخشیده و به آن چارچوبی قانونی می

 بینی نکرده است. ای پیشعنوان صاحبان این دانش مقررهوق مردمان بومی بهسنتی و حق

 
 های مطروحه برای حل تعارض پیشنهاد -5

نامه مشکل های عضو هر دو موافقتکه وضعیت متعارض موجود، کار را برای دولتازآنجایی

اند. انجام دادههایی را در راستای حل تعارض المللی تالشربط بینکرده است، نهادهای ذی

اتیوپی نخستین کشور عضو کنوانسیون تنوع زیستی بود که پیشنهاد بررسی تعارضات را طرح کرد 

ها معطوف به تعارضات مربوط به اما این تالش؛ و خواستار طرح آن در شورای تریپس شد

ی دسترسی به منابع ژنتیک و تقسیم سود است و تعارضات حوزه ثبت آزادانه اختراعات زیست

حل از برای حل تعارضات مرتبط با دسترسی به منابع ژنتیکی دو راه شده است.مورد غفلت واقع

یپس به شکل موجود و استفاده تر 27( حفظ ماده 1شده: زیست ملل متحد ارائهسوی برنامه محیط

 15نامه تریپس در راستای انطباق آن با ماده موافقت 27( اصالح ماده 2داخلی  هایحلراهاز 

 .  1کنوانسیون

 

 2رویکرد اصالح مقررات داخلی -5-1

آنکه تریپس معتقدند با اصالح قوانین داخلی مالکیت فکری و بی حامیان این دیدگاه

                                                                                                     
1 . UNEP/CBD/WG-CBD/WG-ABS/3/7(March.3.2005). 
2 . National Based Approach 
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محقق کرد. در این راستا کنوانسیون تنوع زیستی را  15توان ماده دستخوش اصالحات شود، می

وضع قوانین داخلی با موضوع دسترسی به منابع ژنتیکی، تقسیم منافع حاصله و یا اصالح قوانین 

برای تضمین حقوق مالکیت فکری  1شده است.موجود بهترین گزینه برای حل تعارض اعالم

شورها ازجمله توان از ابزارهای موجود در نظام حقوق داخلی کصاحبان منابع ژنتیکی نیز می

از حیث مقررات شکلی نیز به  2های مدنی و حتی کیفری بهره برد.ترتیبات قراردادی، مجازات

شده است. مالک منبع ژنتیکی امکان دادرسی و طرح دعوی با محوریت نقض قرارداد اشاره

ردی تواند قبل از صدور مجوز دسترسی به منابعش از ترتیبات قراردادی استفاده نموده و موامی

کنوانسیون(، انتقال عادالنه منافع حاصله به  15ماده  5بند )همچون لزوم اخذ رضایت قبلی مالک 

آوری این منابع را در و نظارت مؤثر بر جمع 3(، افشاء اجباری مبدأ منابع ژنتیکی15ماده  7بند )وی 

جه رسیدن قراداد خود لحاظ کند. نقطه قوت رویکرد داخلی در این است که تا زمان به نتی

کنوانسیون تنوع  15ماده  7و  4تواند راهگشا باشد. مطابق بندهای مذاکرات در شورای تریپس می

توانند در مقررات داخلی خود انعقاد قرارداد میان مقامات صالح برای صدور زیستی، کشورها می

نند. درمجموع، بینی کمجوز دسترسی به منابع ژنتیکی با متقاضیان استفاده از این منابع را پیش

های رویکرد داخلی بر محاسن آن غلبه دارد؛ ازجمله اینکه موفقیت این رویکرد به کاستی

عالوه تنوع و عدم کنند بستگی تام دارد. بههمکاری کشورهایی که بیشترین اختراعات را ثبت می

روابط در های داخلی ایراد دیگر فرا روی این روش است عدم انسجام تنظیم انسجام میان نظام

سازی مقررات المللی متولی یکسانسازد مگر آنکه سندی بینکشورهای مختلف را مشکل می

سازی مقررات منعقد نامه همساننامه کاهش اختالفات یا موافقتداخلی شود مثالً کشورها موافقت

                                                                                                     
اند . نروژ بخشی از قانون ثبت اختراع . سویس و نروژ از جمله کشورهایی هستند که اقدام به اصالح قوانین داخلی خود کرده 1

را اصالح کرده به این نحو که مقررات مشخصی از کنوانسیون تنوع زیستی در باب تقسیم منافع و اخذ رضایت قبلی را به  خود
قانون خود وارد نموده است. طبق اصالحات انجام شده ، تقاضاهای ثبت اختراع مرتبط با مواد بیولوژیکی باید در بردارندة 

که مقررات کشور مبداء الزم بداند ارائه اطالعات در رابطه با کسب ند درصورتیاطالعاتی از کشور مبداء مواد مزبور باش
مجموعه قوانین مدنی کشور نروژ، قصور در ارائه اطالعات صحیح ، مشمول جریمه  166رضایت نیز الزامی است . طبق بخش 

 است. 
2 .US Communication, IP/C/M/42, Para109 & IP/C/M/39 Para129. 

س این قید، هر گونه استفادة تجاری که قرار است در آینده از دانش سنتی و منابع ژنتیکی به عمل آید باید به اطالع . بر اسا 3
   Japan Communication , IP / C/ M/ 29مقامات صالح ) مالک منابع( برسد. ر. ک. 
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مرزی وننمایند. ایراد دیگر روش مزبور این است که قوانین داخلی ثبت اختراع لزوماً دسترسی بر

دهد، در حال حاضر رویه غالب این است که منابع ژنتیکی از به منابع ژنتیکی را پوشش نمی

یافته انجام شود اما درخواست ثبت اختراع در کشورهای توسعهتوسعه اخذ میکشورهای درحال

از است المللی نیشود؛ لذا تکیه به اقدامات داخلی کفایت نکرده و انجام اقداماتی در سطح بینمی

دهنده وضوح نشانالمللی حقوق مالکیت فکری ازجمله تریپس بههای بیننامهوجود موافقت

 دست است. کفایت ضوابط داخلی برای تنظیم مسائلی ازاینعدم
 

  1رویکرد اصالح تریپس )رویکرد افشاء ( -5-1-2

 27اصالح ماده  حل تعارض مربوط به دسترسی به منابع ژنتیکی رارویکرد اصالح تریپس، راه

 5)بندهای 15ای که مفاد این مقرره با تعهدات مندرج در ماده گونهداند. بهنامه تریپس  میموافقت

یون تنوع زیستی منطبق گردد. با توجه به تقدم زمانی کنوانسیون تنوع زیستی بر ( کنوانس 7و 

رفت که تیکی، انتظار میتریپس و ارتباط تنگاتنگ میان اختراعات زیستی و دسترسی به منابع ژن

نظام دسترسی ای بهتریپس هیچ اشاره 27ضوابط کنوانسیون موردتوجه تریپس قرار گیرد اما ماده 

به منابع ژنتیکی ندارد. برای جبران این ضعف، برخی از کشورها که اکثریت آنها کشورهای 

ای با اه باید مقررهرا مطرح کردند. طبق این دیدگ 27توسعه هستند، ایده اصالح ماده درحال

تریپس اضافه شود.  27به ماده  «ضوابط حاکم بر ثبت اختراعات مرتبط با منابع ژنتیکی»مضمون 

کنندگان ثبت اختراعات زیستی را ملزم به افشای اطالعاتی پیرامون منابع این ضوابط درخواست

ت از مقامات کند ازجمله: کشور مبدأ منابع ژنتیکی، کسب رضایشده میژنتیکی استفاده

دار کشور مبدأ و اثبات تقسیم عادالنه و منصفانه منافع حاصل از کاربرد تجاری اختراع. صالحیت

منظور مقابله با عدم گذاری کرد. بهتوان تعهد به افشاء در اختراعات زیستی ناماین تعهد را می

حله ثبت اختراع ایفای تعهد از جانب کشورها تضمینات زیر پیشنهادشده است که بسته به مر

که مدارک الزم دال بر افشای کشور مبدا متفاوت است: در مرحله تقاضا برای ثبت اختراع مادامی

منابع ژنتیکی و اخذ رضایت از آن کشور ارائه نشده است اعطاء ورقه اختراع  باید به تعویق افتد و 

در مرحله بعد از در صورت عدم ارائه مدارک، درخواست کان لم لکن تلقی شود. اگر تخلف 
                                                                                                     
1 . Disclosure Approach 
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اعطاء ورقه ثبت اختراع احراز شود امتیاز اعطاء شده باید باطل اعالم شود. با بیان این مقدمات ذیالً 

 شود.هایی از اجرای تعهد به افشای اطالعات در اختراعات زیستی اشاره میبه نمونه
 الف( سازمان جهانی مالکیت فکری )وایپو( 

اعضاء این سازمان در مورد ایجاد  2009ایپو در سال در جریان چهل و هفتمین اجالس و

گیری تصمیم 1الدولی مالکیت فکری، منابع ژنتیکی و دانش سنتیینبتعهدات جدید برای کمیته 

منظور حمایت مؤثر از منابع ژنتیکی کمیته مزبور موظف است کردند. بر اساس این تصمیم و به

. افشای اطالعات مربوط به منبع 2به منابع ژنتیکی نماید اعضاء را ملزم به عقد قرارداد برای دسترسی

 ژنتیکی ازجمله مواردی که باید در قرارداد دسترسی ذکر شود.

 
  جوامع حوزه آند 391ب(  تصمیم شمار 

و در میان کشورهای عضو جامعه آند  1996جوالی  2که در تاریخ  391تصمیم  شماره 

ذ گردید به دنبال ایجاد نظامی مشترک برای دسترسی به )بولیوی، کلمبیا، اکوادور و پرو ( اتخا

 . 3ای فراهم آورده استمنابع ژنتیکی است و به نحو مناسبی زمینه را برای تصویب مقررات منطقه

تواند این نظام تلفیقی از موضوعات مقرر در کنوانسیون تنوع زیستی و تریپس است و لذا می

بخش دوم متمم  ن کنوانسیون و تریپس محسوب شود. الگوی مناسبی برای ایجاد هماهنگی میا

اعطاء حقوق مالکیت فکری به منابع ژنتیکی و محصوالت تولیدشده از آنها را که  391تصمیم شمار 

اخذشده باشند ممنوع دانسته و برای کشور مبدأ حق  دسترسی غیرقانونی و سرقت زیستیاز طریق 

آند در تصمیمی جدیدتر  است. کمیسیون جامعه طرح دعوی و ابطال حقوق اعطائی را قائل شده

( ضمن ایجاد چارچوبی برای نظام مالکیت فکری مشترک، 20004مورخ سپتامبر  486تصمیم شمار )

                                                                                                     
 رسی کلیه مسائل مرتبط با تنوع زیستی و دانش سنتی در وایپو را برتشکیل شده ، وظیفه بر 2000. این کمیته که در سال  1

 عهده دارد. 

2   . The 47th Session of the WIPO, 2009, p.2. 

3 . Decision 391 , Common Regime on Access to Genetic Resources, 2 July 1996 at: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9446 
 توانید به آدرس الکترونیکی زیر مراجعه نمایید: رای مطالعه متن تصمیم کمیسیون جوامع آند، می. ب 4

http://www.comunidadandina.org/ingles/normativa/D486e.htm 
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   1کند.مجددا بر ضرورت تهد افشاء اطالعات تأکید می

 2اتحادیه اروپا 44/98ج( رهنمود شماره 
، مشتمل بر مقررات مربوط «ه فناوری زیستیحمایت قانونی از اختراعات مربوط به حوز»رهنمود 

در پارلمان اتحادیه اروپا تصویب  1998جوالی  6به دسترسی به منابع بیولوژیکی است که در تاریخ 

شده است. مقدمه دستورالعمل  االجراالزممیالدی برای کشورهای عضو این سازمان  2000و از سال 

بر منابع بیولوژیکی با منشأ ثبت اختراعی که مبتنیآن، تأکید دارد که درخواست  27ویژه بند به

گیاهی یا حیوانی است و یا از چنین منابعی استفاده کرده باشد، باید شامل اطالعات مربوط به 

شده، در سطح آفریقا نیز سازمان . عالوه بر سه مورد اشاره3خاستگاه جغرافیایی منابع مزبور باشد

دهندگان نیز ایت از جوامع محلی، کشاورزان و پرورشآفریقایی وحدت قوانین مربوط به حم

  4.هایی در این زمینه برداشته استگام

 

 گیرینتیجه
اگرچه هر دو سند تالش دارند تا برخی از اشکال حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری را به 

نامه موافقت دهند  هرچندهایی متفاوت برای کنترل منابع ژنتیکی ارائه مینظم بکشند اما نسخه

دهند، اما فناوری زیستی ها و اهداف متفاوتی را پوشش میتریپس با کنوانسیون تنوع زیستی حوزه

توان وجه اشتراک هر دو دانست؛ ارتباط میان رشد فناوری زیستی با دسترسی به منابع را می

المللی را به سند بین ها بر تنوع ژنتیکی از سوی دیگر، این دوسو و تأثیر این فناوریژنتیکی از یک

یکدیگر مرتبط نموده است. وجود رویکردهای متفاوت نسبت به اختراعات زیستی مرتبط با منابع 

                                                                                                     
های ثبت اختراع، ارائه یک نسخه از قرارداد در بیان شرایط الزم برای درخواست 391تصمیم شماره  26. بند )ح( مادة  1

، ابطال ورقة اختراع است  مطابق بند های )ز( 486دسترسی به منابع ژنتیکی را الزامی دانسته است ضمانت اجرای تصمیم شماره 
اگر متقاضی ثبت اختراع در ارائه نسخه مربوط به قرارداد دسترسی به منابع ژنتیکی یا سند  486تصمیم شماره  75و )ح( ماده 

 شود.دانش سنتی کوتاهی نموده باشد، ورقة ثبت اختراع وی باطل میمصدق مجوز وی برای استفاده از 

2 . Directive98/44/EC of the European Parliament and of the Council on the legal 

protection of biotechnological inventions6 July 1998. 
3 . Paragraph 27 of the EC Directive on the Legal Protection of Biotechnological Invention 

98/44/EC. 
4 . The Organization of African Union’s Model law for the Protection of Access to Biological Resources. 
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زمان این دو سند را برای ژنتیکی و اشکال حیات، تعارضاتی را موجب شده که اجرای هم

توان از میکشورهای عضو با مشکل مواجه ساخته است. تعارضات مربوط به اختراعات زیستی را 

دو منظر بررسی کرد وجه اول تعارض، رویکرد کنوانسیون تنوع زیستی در مورد دسترسی به منابع 

باره سکوت تبع آن تقسیم عادالنه منافع حاصل از کاربرد منابع است که تریپس دراینژنتیکی و به

مبدأ منابع کرده است. این سکوت، زمینه را برای سرقت زیستی و تضییع حق حاکمیت کشورهای 

های زیستی است؛ تریپس اعطاء کند. وجه دوم، رویکرد تریپس نسبت به فناوریژنتیکی فراهم می

ها و فرآیندهای زیستی( را بدون  قید و شرط حق اختراع به اشکال حیات ) میکروارگانیسم

همراه با که کنوانسیون تنوع زیستی با لحاظ آثار منفی بر تنوع زیستی، کاربرد پذیرفته درحالی

المللی مرتبط با موضوع احتیاط آن را مدنظر قرار داده است. بعد نخست در سطح نهادهای بین

نامه تریپس و یا هایی در راستای اصالح موافقتمورد ارزیابی قرارگرفته و در همین راستا طرح

مقررات  ضرورت تغییر درها  معطوف بهحلاصالح قوانین داخلی کشورها پیشنهادشده، این راه

موجب آن متقاضی باید دالیل و مدارک مربوط به مربوط به ثبت اختراعات زیستی است که به

اخذ رضایت از کشور مبدأ منابع ژنتیکی مورداستفاده در اختراع خود را به همراه مدارک مربوط 

ای مبدأ و زیرا تنها از این طریق حق حاکمیت کشوره؛ به تقسیم عادالنه منافع حاصل را ارائه نماید

گردد هرچند شان مطابق کنوانسیون تأمین میحقوق جوامع بومی و محلی نسبت به منابع ژنتیکی

اختالفات بر سر اولویت این دو طرح کماکان باقی است، ازنظر نویسندگان مقاله حاضر اصالح 

 تری است: نامه تریپس، به دالیل زیر روش مناسبموافقت

تریپس( ناکافی است و  ) یالمللانجام اصالحات در سطح بین( اصالح قوانین داخلی بدون 1

دهد. ثانیاً نامه قرار میحتی کشورهای عضو تریپس را در مظان تخطی از مقررات این موافقت

شود و نتیجتاً سبب بروز تعارض اصالح قوانین داخلی لزوماً سبب یکسان شدن آن قوانین نمی

امه موجود درزمینه حقوق مالکیت فکری است لذا اجرای نترین موافقت( تریپس جامع2شود. می

های مشابه نامهکنندگی بر سایر موافقتتواند اثر تسهیلتعهد افشاء از طریق اصالح تریپس می

( 3که عکس این قضیه صادق نیست.ازجمله معاهده همکاری ثبت اختراع داشته باشد درحالی

داخلی کشورهای عضو را در پی خواهد داشت.  اصالح تریپس به نحو خودکار اصالح در قوانین

( اصالح تریپس نسبت به مقررات داخلی این مزیت را دارد که کشورها بتوانند اختالفات مربوط 4
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به دسترسی به منابع و تقسیم منافع را نظام فیصله اختالفات سازمان تجارت جهانی پی گیری کنند. 

المللی منابع ژنتیک گیاهی برای ) وایپو، معاهده بینالمللی تاکنون در سطح جهانی ( رویکرد بین5

ی )جوامع او منطقه، کارگروه اصالح معاهده همکاری اختراع( 2001غذا و کشاورزی مصوب 

جا گذاشته است. باوجود اهمیت بسیار زیادی ای مثبت از خود بهآند، اتحادیه اروپا و آفریقا( سابقه

توجهی نهادهای مذکور قرارگرفته است. هرچند آثار که حل وجه دوم تعارض دارد، مورد بی

انکار نیست، اما با توجه به نو بودن این فناوری و ناشناخته بودن جوانب مثبت فناوری زیستی قابل

های گیاهی و جانوری به دنبال داشته زیست و گونهتواند آثار نامطلوبی بر محیطمختلف آن، می

قوه آن غافل بود. مسئله دیگری که در باب اختراعات مربوط به باشد، درنتیجه نباید از خطرات بال

فناوری زیستی وجود دارد، ابهام در موقت بودن یا بلندمدت بودن منافع حاصل از این اختراعات 

 است. 

زیست است، اگر این منافع که یکی از اصول کلی در حوزه حقوق محیط 1طبق اصل احتیاط

های ای اندک و در راستای سودجوییادی و انحصاری عدهتنها در جهت تأمین نیازهای اقتص

مدت باشد، باید تداوم اجرای آن به خاطر خطرات احتمالی با احتیاط باشد گو شخصی کوتاه

زیست را فدای سود اقتصادی حاصل از فروش این اینکه منطقی نیست تنوع ژنتیکی و آینده محیط

ها یزوتوپا یورادحاصل از اتم، مواد شیمیایی و  نوع محصوالت کنیم، این نظریه را تجارب علمی

توسعه در راستای هماهنگ کردن تریپس با نیز ثابت کرده است. غالب کشورهای درحال

ها و فرآیندهای میکروبیولوژیک از کنوانسیون تنوع زیستی پیشنهاد حذف عبارت میکروارگانیسم

ای که فناوری های دنیای کنونی و با پیشینهیتاند. این پیشنهاد با واقعرا طرح کرده 27بند ب ماده 

رسد ضمن زیستی در مدت کم حضورش در بسیاری از کشورها پیداکرده مطلوب به نظر نمی

آنکه با کنوانسیون تنوع زیستی نیز انطباق ندارد زیرا کنوانسیون، دسترسی و انتقال فناوری زیستی 

  کنوانسیون(. 16ماده  1اند ) بند درا ازجمله عناصر اساسی برای نیل به اهدافش می

                                                                                                     
ها به در نظر گرفتن آثار ی راهنما است که هدف آن تشویق دولتاصل Precautionary Principle )  (. اصل احتیاط  1

ها و خسارت بر وجود رابطه میان آن فعالیتالیت هایشان بر محیط زیست است حتی اگر هیچ دلیل و مدرک قطعی دالمضر فع
های عمومی درباره اهمیت محیط زیست و لزوم حفاظت از آن، جایگاه به محیط زیست وجود نداشته باشد. افزایش آگاهی

است. بسیاری از معاهدات زیست محیطی، به اصل احتیاط و لزوم احتیاط را به عنوان یک اصل در حال ظهور تقویت نموده 
 توجه به آن اشاره کرده اند تا جایی که می توان به عنوان یک اصل عرفی از آن یاد کرد. 
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منظور ایجاد هماهنگی میان مقررات کنوانسیون گفته، مقاله حاضر، بهتوجه به مطالب پیش با

تنوع زیستی و تریپس پیرامون ثبت آزادانه اختراعات حوزه فناوری زیستی، پیشنهاد اصالح بند 

همسو توان ها از این طریق است که میکند زیرا تنیپس را مطرح میتر 29و نیز ماده  27)ب( ماده 

تبع آن عوارض سوء و قیدوشرط اشکال حیات شد و بهکنوانسیون مانع از ثبت بی 8با ماده 

احتمالی فناوری زیستی بر تنوع ژنتیکی، اخالل در فرایند طبیعت و تعادل در چرخه حیات را 

ایمنی زیستی در  پروتکل ع زیستی،المللی مثل کنوانسیون تنوکاهش داد. با الهام از قواعد بین

شده و برداری سالم و ایمن از محصوالت اصالحهای مناسب کاربرد و بهرهخصوص روش

در رابطه با استفاده پایدار از تنوع زیستی که جملگی توازن میان توسعه صنعتی و  1پروتکل ناگویا

را اصالح نمود. در این  توان تریپساند، میدرستی لحاظ کردهزیست را بهمراقبت از محیط

چارچوب، ثبت اختراعات مربوط به حوزه فناوری زیستی باید به قیودی صریح و روشن همانند 

محیطی توان شرط زیستشرط بررسی خطرات احتمالی ) قید احتیاط( مقید شود، عالوه بر این می

برداری از اختراع  بهرهزیست و تنوع زیستی را به شرایط بودن اختراع یا مضر نبودن آن برای محیط

برداری از اختراعات مزبور اجباری کرد. مورد اضافه کرد و یا اخذ مجوزهای الزم را برای بهره

پذیر است.  افزودن این قید مکرر انجام 29تریپس یا در قالب ماده  29اخیر از طریق اصالح ماده 

مربوط به زمان ثبت اختراع است، برداری است در قیاس با قید نخست که که مربوط به مرحله بهره

برداری از آن نیست، مراتب مؤثرتر خواهد بود زیرا صدور گواهی اختراع لزوماً به معنی بهرهبه

رسند، هرگز طور متوسط، حداقل دوسوم اختراعاتی که به ثبت میدهد که بهآمارها هم نشان می

شده همسو و منطبق با قانون آزمایشی ها طرحگیرند. پیشنهادبرداری تجاری قرار نمیمورد بهره

                                                                                                     
کواالالمپور مشارکت در حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی و پیشگیری از خطرات -. موضوع پروتکل الحاقی ناگویا  1

پروتکل های جبران خسارات ناشی از موجودات زنده تراریخته است. المللی و روشاز طریق فراهم آوردن مقررات بیناحتمالی 
در خالل ششمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در ناگویای ژاپن به تصویب رسیده و  2010الحاقی در سال 

به تصویب هیات  93الیحه الحاق ایران به این پروتکل در مهرماه  .ن استکشور به آ 40اجرایی شدنش مستلزم پیوستن حداقل 
کند کشورهای عضو را موظف میپروتکل دولت رسید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده است.

ام کنند. در این راستا پروتکل تا در صورت بروز هر گونه خسارت ناشی از استفاده از موجودات تراریخته نسبت به جبران آن اقد
طور مستقیم یا غیر مستقیم موجودات تراریخته را تحت کنترل دارد موظف به جبران خسارت می داند این افراد هر فردی که به

شامل دارنده مجوز اختراع، معرف محصوالت به بازار، پرورش دهنده، صادر کننده، وارد کننده، حمل کننده و عرضه کننده 
 پروتکل (. 2ماده  میشود )
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درستی منابع ژنتیک و دانش سنتی مرتبط را از شمول مقررات ثبت اختراعات ایران است که به

ثبت اختراع مستثنی نموده است لکن این پیشنهاد در مغایرت با طرح استفساریه است درواقع این 

ه از فناوری زیستی بر تنوع زیستی غنی طرح بدون در نظر گرفتن تبعات منفی استفاده غیر محتاطان

های آنکه جنبهدهد بیعنوان اختراع میکشور ایران، اجازه ثبت موجودات دست ورزی شده به

عنوان یکی های الزم را ضروری بداند. این در حالی است که کشور ما بهیاطی و انجام ارزیابیاحت

کنوانسیون  8دات خود ازجمله رعایت ماده از اعضاء کنوانسیون تنوع زیستی متعهد به ایفای تعه

بر این شایسته و بایسته است که قانون ایران ضوابطی را در خصوص نظام دسترسی به است. عالوه

بینی نماید زیرا اعطاء منابع ژنتیکی، ازجمله اخذ مجوزهای الزم و تقسیم منافع حاصل را پیش

ناپذیری بر حاکمیت ملی کشورمان بر حقوق انحصاری بدون این ضوابط، آثار مخرب و جبران

 اش در پی خواهد داشت.منابع ژنتیکی

 منابع 

 فارسی 
مجله دانشکده »نامه تریپس، حبیبا، سعید،  امکان صدور ورقه اختراع فناوری زیستی و موافقت -

 .60شماره  (،1382) ،«حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حمایت از منابع ژنتیک در پرتو قانون ثبت اختراعات، » ود،اسی، محمخادمی، حجت؛ عب -
 .12شماره  (،1389)، 4، فصلنامه حقوق پزشکی، سال «های صنعتی و عالئم تجاریطرح

نقش نظام ثبت اختراع در »زاهدی، مهدی؛ عرفان منش، محمدحسین؛ طباطبایی نژاد، محمد،   -
، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال «ون تنوع زیستیزیست با تأکید بر کنوانسیحمایت از محیط

 . 48شماره  (،1394) ،17

، مجله رهیافت، «ایمنی زیستی و مسائل اجتماعی مرتبط با مهندسی ژنتیک»قره یاضی، بهزاد،   -
 .28شماره  (،1381)

 .(1387)تهران،  :، نشر میزان«WTOحمایت از ابداعات دارویی و الحاق به »صادقی، محسن،   -

حمایت از تنوع زیستی و دانش سنتی در نظام جهانی مالکیت » نی راد، احمد و دیگران،موم -
 .49شماره  (، 1392)  المللی،مجله حقوقی بین، «فکری

 
English sources: 
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