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  چکیده:

 . این مسئلهدینمایمعلمی، هنری و غیره  طلب  روزافزونی را از مخترعان، تولیدکنندگان و صاحبان آثار یهاتیحما ،پیشرفت سریع فناوری

و چه در زمینه منافع  مورد حمایت موضوعاتگسترش استانداردهای حمایتی مالکیت فکری چه در زمینه  موجب ،در دو دهه اخیر خصوصاً

ارتباط گسترده میان نظام مالکیت فکری و تجارت جهانی زمینه الزم  ایجاد اقتصادی مورد حمایت شده است. با تصویب معاهده تریپس، ضمن

و  مختلف اقتصادی یهاحوزه حقوق بشری در یهاچالش بروز موجب برای حمایت گسترده از تولیدات فراهم گشته است. انعقاد تریپس

 یفعاالن حقوق بشر هاچالشاین  است. ات شدهو دسترسی آزاد به اطالع کشاورزی ، آموزش، غذا،؛ بهداشت عمومی، سالمتازجملهاجتماعی 

 یهاالشچ. در این مقاله شوند توسعهدرحالبر کشورهای  تعدیل آثار سوء ناشی از اجرای این معاهده خواستار کاهش و یارا بر آن داشته است که 

 ست. ا قرارگرفتهسالمت، کشاورزی و تنوع زیستی مورد توجه  یهاحوزهحقوق بشری معاهده تریپس در 
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 مقدمه

مالکیت  1با صدور میثاق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، 1311و   1با صدور اعالمیه جهانی حقوق بشر 1341در سال 

برای ورود  فرصتی مالکیت فکری مسائل وجود نیا با. نظام حقوق بشر شد مورد توجه یهاحوزهیکی از  تبدیل به فکری

کمتر به مباحث حقوق  3و تریپس 1برن 7اسناد مالکیت فکری همچون پاریس، رد نیز متعاقباً به مباحث حقوق بشری نیافتند.

 توانیمر در این ام شاید را. دلیل این جدایی و عدم توجه بود دآورندگانیپدحقوق  اصلی متوجه دیتأکو  بشری توجه شد

 یدی در قلمرو خودتهد عنوانبهدیگری را  کیچیهو  بودند مفاهیم واالیی رندهیدربرگ هاحوزهیافت که هردوی این 

که با  ،حقوق بشر تمرکز اصلی و ابتدایی خود را یالمللنیببعد از جنگ جهانی دوم نظام  کهیطوربه ،کردینماحساس 

شر در مراتب بدوم و سوم حقوق  یهانسلبر حقوق مدنی و سیاسی گذاشت و  ،همراه بود افتهیتوسعهپشتیبانی کشورهای 

 11.تبعدی اهمیت قرار گرف

ت توسعه تدریجی موضوعا لی خود را بر دو زمینه گذاشت: در کنار این امر نظام حقوق مالکیت فکری تمرکز اص

ر میان مالکیت هر چه بیشت  تالش برای ایجاد ارتباط رن و پاریس وبر توافقات ب یادورهمالکیت فکری از طریق بازنگری 

 11.حلقه مفقوده مسائل حقوق بشری بوده است نیب نیا در آنکهحال ،فکری و تجارت

11:توسط حقوق بشر شد  مالکیت فکری قرار گرفتن حقوق موردتوجهعمده موجب  دو عاملزمان  درگذر

 

مل علوم اخواستار شناسایی و کنترل بر فرهنگشان که ش )بومی( جوامع .نادیده گرفته شدن حقوق مردم بومی :عامل اول

مالکیت فکری این نظام این در حالی است که از دید  19.باشندیم ،است ، تنوع زیستیدارو، کشاورزی یهانهیزمسنتی در 

 طوربهوجود ندارد و  هاآنزیرا معیاری برای حمایت از  ،شوندیممحسوب  14علوم امروزه جزئی از قلمرو عمومی

ه اولی یهاداده عنوانبهکشورهای صنعتی از این علوم  ،جوامع فقیر نظر نقطه ازاما  11.انداستفادهو  دسترسقابلنامحدودی 

                                                           
5 Art. 27 of Universal Declaration of Human Rights. 

6 Art. 15 of Covenant on Economic, Social and Cultural. 

7 Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 
8 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 
9 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
10 Laurence R. Helfer, "Human Rights and Intellectual Property: Conflict or Coexistance", Minnesota Journal of 

Law Science & Technology, Vol. 5, 2003, p 51. 
11 Ibid. 

12 Ibid. 

13 Erica-Irene Daes, " Intellectual Property and Indigenous People", 95 AM SOC’Y INT’L L, 2001, p 146 

14 Public domain 

15 Dutfield Graham, "TRIPS-Related Aspects of Traditional Knowledge", 33 Case W. Res. J. INT’L, 2001, pp 

233,238. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=459120##
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=459120##
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سیم تق و منافع حاصله انددادهمورد حمایت قرار  تیرایکپرا در قالب حق اختراع و  هاآنو  ،بردهبرای نتایج خود بهره 

  11.گشته است

همچون  ییهاسینوشیپسازمان ملل سعی نمود این شکاف را از طریق تشکیل کارگروه و تعیین گزارشگر ویژه و تهیه 

ضمن داشتن  سینوشیپاین  11د.ل حمایت از میراث مردم بومی حل نمایدستورالعماصول و  و 17اعالمیه حقوق مردم بومی

ت غرامت دریاف همچون علوم سنتی حمایت ازبرای  ی راهای مکانیزم ت به حمایت از مالکیت فکری، سبن نقادانهی گاهن

مقررات  حتی سینوشیپاین  13.کندیمارائه  کشورهای مبدأعلوم سنتی  غیرقانونی کنندگاناستفاده از کشورهای مبدأ

ه در و غیر تیرایکپ، ا برای خودداری از وضع حق اختراعدعوت از کشوره ؛ازجمله .کندیمحمایتی باالتری نیز ارائه 

 11با این مردم تقسیم نشده است. هاآنمنافع و کنترل بر  بانی میراث مردم بومی که مالکیت،مورد کلیه م

سازمان  یهانامهموافقتوضع شد و جزئی از  1334در سال  نامهموافقتاین  11.تریپس نامهموافقت عامل دوم: تصویب

 و . به دلیل تداخلباشدیمحقوق بشر  نظام با نظام مالکیت فکری برخورد یهامحلز یکی ا که تجارت جهانی است

فرعی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر  ونیکمس 1111سال  اوتبا مسائل حقوق بشر دارد در  نامهموافقتتعارضاتی که این 

پس اجرای مفاد تری»  :که داردیمبیان  ،به تریپسنسبت  نقادانه ینگاهاین قطعنامه با   11.را صادر نمود 7/1111قطعنامه 

بعد از این توجه ویژه به مسائل  19«.، اجتماعی و فرهنگی استه در تعارض با تحقق حقوق اقتصادیواقعی و بالقو طوربه

 .ایدز صادر کرد ازجملهفراگیر  یهایماریبدسترسی به درمان  نامه در زمینهاین کمیسیون سه قطع ،مربوط به مالکیت فکری
می بررسی تریپس و بهداشت عمو به این موارد اشاره داشت: توانیمدر این زمینه  ی صورت گرفتههاتیفعالدیگر  از 14

ظام ن داردیمکه بیان  ،اجتماعی و فرهنگی بیانیه رسمی کمیته حقوق اقتصادی، 11،توسط کمیساریای عالی حقوق بشر

                                                           
16 Ibid. pp 243-249. 
17 Discrimination Against Indigenous People, Technical Review Of United Nations Draft Declaration on the Right 

of Indigenous People, UN ESCOR Sub Commission on Human Rights, Sub Commission of Preventing of 

Discrimination and Protecting of Minorities, 46th sess, Ageneda Item 15. UN. DOC. E/CN .4/sub.21/1994.  
18 Discrimination Against Indigenous People, Protection  Heritage of Indigenous People, Final Report of Special 

Rapporteur, UN ESCOR Sub Commission on Prevention of  Discrimination and Protection of Minorities, 47th  

sess, Agenda Item 15, UN. DOC. E/Cn.4/sub.2/1995. 
19 See: Revised Draft Principle and Guidelines, Art 23(b). 
20 Ibid., Art 23(c). 

 هدف از این موافقت نامه ایجاد یک نظام حداقلی حمایتی، برای تولید کنندگان می باشد. 21 
22 Intellectual Property Rights and Human Rights Res 2000/7, UN Sub Commission on Promotion and Protection 

of Human Rights, 52nd  Sess, UN. DOC. E/CN. 4/sub. 2/ Res/2000/7. 
23 Ibid. Para 11. 

24 UN Commission on Human Rights, Res 2001/33, UN. DOC. E/CN. 4. 

25 The Impact of TRIPS on Human Rights: Report of High Commissioner ESCOR Sub Commission on Promotion 

and Protection of Human Rights 52nd  Sess.  
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که بیان  ،یسازیجهانگزارش گزارشگر ویژه در خصوص  و 11مالکیت فکری باید مطابق با حقوق مندرج در میثاق باشد

 17ت.حمایت از مالکیت فکری اهداف حقوق بشری را تضعیف نموده اس داردیم

از زمان اجرای تریپس، این »  :خود بیان داشت که 7/111111کمیسیون فرعی ارتقای حقوق بشر در قطعنامه  همچنین

ندی از مکلیه افراد برای بهره وقحق ازجملهکلیه موارد حقوق بشر  کنندهمنعکس یخوببهنتوانسته است  نامهموافقت

های علمی، حق بر سالمت، غذا و غیره باشد و تعارضی آشکار میان نظام حقوق مالکیت فکری مندرج در تریپس پیشرفت

 91سازمان بهداشت جهانی 91،یسازمان جهانی مالکیت فکراز سایر نهادها همچون  همچنین 13.«و نظام حقوق بشر وجود دارد

 خصوصبهنامه تریپس موافقت راتیتأثخواهد که همچنان به بررسی می 91 سازمان ملل از طریق برنامه توسعهو  91جهانی

 99در مورد مسائل حقوق بشری ادامه دهند.

در ادامه مطالب سعی خواهد شد بخشی از مشکالت ناشی از نظام مالکیت فکری و اثر آن بر نظام حقوق بشر در 

 د.با آن مواجه هستند بیان گرد توسعهدرحالکشورهای  خصوصاًکه  یمسائلکشاورزی و تنوع زیستی و  دارو، یهاحوزه

 

 

 

 مبحث اول: دارو

د کلیه حق اختراع باید در مور ،تریپس معاهده مندرج در ،فکری و حق بر سالمتبا توجه به رابطه میان حقوق مالکیت 

و این قلمرو شامل امکان اعمال حق اختراع بر محصوالت دارویی نیز خواهد بود. اما  94باشد اعمالقابل های فناوریزمینه

ها اننسهمه ا: »داردجهانی حقوق بشر بیان می. اعالمیه قرارداد موردتوجهق اختراع باید حق بر سالمت را نیز در کنار این ح

که شامل غذا، پوشاک، مسکن و  ،برای خود و خانواده خود حق بر یک زندگی استاندارد همراه با بهداشت و رفاه مناسب

                                                           
26 Substantive Issues Arising in Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights, UN ESCOR, 27th sess, Para 4, 11, UN.Doc.E/C.12/2001/15.  
27 Economic, Social and Cultural Rights: Globalization and Its Impact on the Full Enjoyment of Human Rights, 

UN ESCOR, 53th  sess, Para 19-34, UN.Doc.E/CN.4/Sub.2/2001/10. 
28 United Nation High Commission for Human Rights, Sub Commission on Human Rights Resolution 2000/7: 

Intellectual Property Rights and Human Rights, UN.Doc.E/CN.4/Sub.2/RES/2000/7. 
29 Report of High Commissioner, Para 12. 

30 World Intellectual Property Organization 

31 World Health Organization 

32 United Nations Development Programe 
33 Report of High Commissioner, Para. 12. 
34 Art. 27(1) 
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 شدهانیبچنین  حق بر سالمت در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 91«.های پزشکی و غیره است را دارندمراقبت

ت جسمی و روانی بهداش استاندارد برخورداری از باالترین برای ها، حق همه انسانهای عضو میثاق حاضردولت» :است

 91.«دهندقرار می دییتأمورد  ،موجود را

باالترین استاندارد "به شرح عبارت  خود، 14نظریه تفسیری شماره اجتماعی و فرهنگی در  ،کمیته حقوق سیاسی

 شدهانیبدر این نظریه تفسیری  97.حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداختمیثاق  11مذکور در ماده  "موجود یبهداشت

از عوامل اقتصادی و ای دامنه گسترده رندهیدربرگمبین آن است که حق بر سالمت  11عبارت مندرج در ماده »است که: 

ر دغذا، دسترسی به آب سالم، محیط زندگی سالم و غیره را  ازجملهاجتماعی است که امکان ارتقای شرایط زندگی 

 خصوصهبها و بیماریارتقای تحقیقات، دسترسی به درمان  اساس نظریه تفسیری توجه خاصی بهبر این  91.«ردیگیبرم

ه کالمللی و اعمالی تعهدات بین یسازشفافمات ملی برای ارتقای حق بر سالمت و امانند ایدز، اقد داروهای اساسی

 93دارد. است، متضمن نقض حق بر سالمت

 کهآن خصوصبهپردازد. المللی در خصوص حق بر سالمت میبه بیان تعهدات بین 14نظریه تفسیری شماره همچنین، 

 ی،جمع و فردی صورتبهدات خود را المللی نموده و تعههای بینمهم شرکتهای عضو باید اقدام به شناسایی نقش دولت

و  توسعهرحالدمیان وضع بهداشت کشورهای موجود بر سالمت و رفع نابرابری فاحش  حقبهمطابق با دستیابی حداکثری 

ن امر ای حالنیباا ؛دهدها قرار میبر عهده دولت را این نظریه تفسیری وظیفه اصلی تحقق این اهداف 41نمایند. افتهیتوسعه

المت بر سهای خصوصی نیز وظایفی در زمینه تحقق اهداف بخش ازجمله اعضای جوامع،شود که کلیه را نیز متذکر می

 در خصوصعمل سازمان بهداشت جهانی  که توسط برنامه 41داروهای اساسی نیتأمها مکلف به دولت ضمناً 41.دارندعهده

 49شوند، هستند.داروهای اساسی تعریف می

 رواقعدحوزه سالمت، یعنی دارو خواهیم پرداخت.  یهاچالش نیتریاصلبه یکی از  شدهانیبحال با توجه به مطالب 

خاصی همچون  یهایماریبداروهای  ژهیوبهاعمال قواعد مالکیت فکری در این حوزه باعث افزایش شدید قیمت دارو 

                                                           
35 Art. 25. 
36 Art. 12. 
37 United Nations Economic and Social Committee General Comment No.14. 22nd Sess. Geneva, 25 April -12 

May 2000, E/C.12/2000/14. 
38 Ibid. Para 4. 

39 Ibid. 

40 Ibid. Para 38. 

41 Ibid. Para 42. 

42 Essential Drugs 

43 United Nations Economic and Social Committee General Comment No.14, 22nd Sess, Geneva, 25 April-12 May 

2000, E/C.12/2000/14. Paras 43-44. 
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عظیم  با خیل که توسعهدرحالدر کشورهای  خصوصاًایدز شده است که اثر نهایی آن عدم دسترسی آسان به این داروها، 

 .هست، اندمواجهاین بیماران در کشور خود 

اوری به برای انتقال فن تواند فضای مناسبی رافکری میباید توجه داشت که حمایت و اجرای قواعد حقوق مالکیت  

را  هانآبه که امکان دسترسی  شودیم افزایش قیمت دارو موجب از سوی دیگر ایجاد نماید اما توسعهدرحالکشورهای 

دغدغه کشورهای  نیترمهم، هاآنآن بر دسترسی آسان به  ریتأثقیمت باالی داروها و  مسئله درواقع 44.کندمحدود می

شکل متمرکز اصلی خود را بر روی حل این  توسعهدرحالکشورهای  کهیطوربه باشدیمدر حوزه سالمت  توسعهدرحال

 بسیار باالست و دلیل اصلی قیمت باالی این داروها هزینه ییهایماریباین در حالی است که هزینه درمان چنین  .اندگذاشته

گرم از داروهای ایدز در هند که بدون در نظر میلی 111دهد که ناشی از حق اختراع است. تحقیقات سازمان ملل نشان می

 نیپیلیفاین قیمت به خاطر مالحظه حق اختراع در  کهیدرحالدارد  دالر قیمت 11شود حدود گرفتن حق اختراع تولید می

دالر  194دالر و در آمریکا  41حدود  AZTدالر است و درمان ایدز در هند به شیوه  719دالر و در اندونزی  137حدود 

 41.بردارددر  هزینه

با  سعهتودرحالتعدادی از کشورهای  هاآنهای باالی چنین داروهایی و مشکالت ناشی از دسترسی به به دلیل قیمت

این کشورها،  ازجمله 47اند.ل در حل این موضوع نمودهاقدام به ایجاد نوعی تعاد 41ستریپهای موجود در توجه به ظرفیت

قانون اساسی برزیل مورخ  131توانسته است موفقیت چشمگیری در این حوزه داشته باشد. طبق اصل است که کشور برزیل 

 بتال بها های اجتماعی و اقتصادی خطرسیاست لهیوسبهدولت است که  بر عهدهبهداشت یک حق همگانی است و »: 1311

 «.ها را فراهم آورددرمان بیماریو ها را کاهش دهد و امکان دسترسی برابر برای حمایت، ارتقاء بیماری

قانون اساسی خود و با استفاده از  131در اصل  شدهحیتصربا توسل به مسائل بهداشتی  قامات برزیلیبر این اساس م

 .دهندیمتری در اختیار بیماران قرار ینرا نادیده گرفته و داروها را با قیمت پایحق اختراع این داروها  41لیسانس اجباری

سانس لی توان ازمیبرزیل در موارد دیگری همچون منافع عمومی و امنیت ملی  قانون مالکیت فکری 71همچنین طبق ماده 

                                                           
44 Ibid. Para 42. 
45 Ibid. Para 44. 
46 Like:Compulsory Licence (Art 31) & Parallal Import (Art 6) 

Parallal Import محصول مشابهی در دو کشور وارد کننده این محصول، با قیمت های : به این معنا می باشد که برای مثال اگر

متفاوت عرضه شود کشوری که کاال در آن قیمتش باالتر است می تواند از کشور دیگر که در آنجا کاال با قیمت پایین تری عرضه 

 می شود، مستقیما کاال را وارد نماید.

Compulsory Licenceاقعی که بهداشت عمومی و منافع حیاتی جامعه ایجاب کند، می توان : به این معنا می باشد که در مو

 حقوق دارنده حق اختراع را نادیده گرفت و اقدام به تولید، توزیع، فروش وغیره آن کاال نمود.

 کشورهایی از جمله: برزیل ، هند، آفریقای جنوبی 7
48 Compulsory Licence 
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تواند صاحب حق اختراع نمی ،یا منافع عمومیدر موارد امنیت ملی »دارد که: این ماده بیان می 43اجباری استفاده نمود.

نسبت  1111آمریکا در سال  ،)نادیده گرفتن حق اختراع این داروها( . با این عمل برزیل«درخواست اعمال این حق را نماید

متوسل شد اما به دلیل فشار  در سازمان تجارت جهانی موجود اختالفات وفصلحل رکن مود و بهبه این اقدام اعتراض ن

 11دعوی خود را مسترد نمود. ،و مذاکرات صورت گرفته میان طرفین 11بشری حقوق نهادمردم یهاسازمان

عملکرد »و بیان داشت:  کرد ت برزیل در این زمینه اشارهکمیساریای عالی حقوق بشر نیز در گزارش خود به موفقی

سالمت  بربرای احترام، حمایت و اجرای حق تریپس توان از مقررات برزیل در این خصوص مبین آن است که چگونه می

 نیتأمی برای لسیاست سالمت م اجرای باتریپس، ضمن اجرای دقیق مقررات  قانون مالکیت فکری برزیل، استفاده کرد و

  11«.افراد نیازمند حمایت کرده است داروهای اساسی، از

در  مقداری از مشکالت خود راتریپس های موجود در تعداد معدودی از کشورها توانستند با استفاده از ظرفیت هرچند

ن برای اده از آکه امکان استف به دنبال ایجاد یک نظام حمایتی مناسب توسعهدرحالاما کشورهای  ،این حوزه کاهش دهند

یکی  ،دوحه در 1111در سال  19ث شد در نشست وزرای اعضای سازمان تجارت جهانیباع این امر .ندبود ،همگان باشد

ها باعث شد که در اعالمیه نهایی دور دوحه که به از موضوعات اصلی مورد بحث موضوع دارو باشد. مجموعه این تالش

صراحتاً به مشکالت ناشی از دسترسی دارو و  ،معروف است 14"تریپس و بهداشت عمومی نامهموافقتاعالمیه راجع به "

از نتایج دیگر صدور این اعالمیه آن بود که شورای تریپس به کشورهای با کمترین میزان  11بهداشت عمومی اشاره شود.

ر و د 11حمایتی از اختراعات داروی به عمل نیاورند 1111تا سال  توانندمی این کشورها د کهاین اجازه را دا یافتگیتوسعه

شورای تریپس مقرر شد کشورهایی که ظرفیت تولید داروهای مورد نیاز خود را ندارند در شرایط اضطراری  1119اجالس 

 17تر از سایر کشورها به صورت قانونی اقدام کنند.با قیمت ارزانتوانند به واردات داروهای می

                                                           
49 Intellectual Property law, Brazil, No.9279/96, 1996, Art 71. 
50 NGO'S Such as Grupo de Incertivo a VIDA (GIV). 

51 Available at: http: www.twnside.org.sg/title/withdraw.html, visited at13 Oct 2013. 
52 Report of the Hight Commissioner, Para 58. 

53 World Trade Organization 

54 Declaration on the TRIPS Agrement and Public Health 2001 

55 Ibid. Para 6. 

، 1388، پاییز 30، ش39فصلنامه حقوق، دوره ، "های حقوق بشریحمایت از اختراعات دارویی و چالش " صادقی، محسن،56 

 .203ص 

 .پیشین 57 

http://www.twnside.org.sg/title/withdraw.html,%20visited
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 سازمان بهداشت جهانیها در نبود و این تالش سازمان تجارت جهانیمحدود به  توسعهدرحالهای کشورهای تالش

این قطعنامه ضمن اشاره به اهمیت حقوق  11گردید. 1111جمع عمومی این سازمان در سال مای در به صدور قطعنامه منجر

 ریتأثداروها و  قیمت باالی نسبت به آثار سوء ،بخشی از حقوق بشر و اشاره به اسناد حقوق بشری عنوانبهمالکیت فکری 

سازمان بهداشت جهانی عمومی متعاقباً در جلسه شصت و یکم مجمع  13کند.آن بر دسترسی به این داروها ابزار نگرانی می

این سازمان  11سعی نمود تا تعادلی میان حق بر سالمت و حقوق مالکان حق اختراع ایجاد نماید.این سازمان  ،1111در سال 

ای تعهدات حقوق بشری کشورها در حوزه سالمت مندرج در اسناد بشری در تالش بود که این تعادل را از طریق اجر

 یهاسازمانموضوعات در چارچوب  گونهنیاسعی دارند از طریق پیگیری  توسعهدرحالکشورهای  درواقع ایجاد نماید.

 یهاواستهختیابی به بخشی از فعال در زمینه حقوق بشر، در جهت دس نهادمردم یهاسازمانو با کمک گرفتن از  یالمللنیب

ازمان س همچون یالمللنیب یهاسازمان)در چارچوب  هایریگیپاین زمینه گام بردارند و این  و ایجاد نوعی تعادل در خود

این چالش مطرح  حلراهبخشی از  عنوانبه (نهادمردم یهاسازمانو با کمک  تجارت جهانی، سازمان بهداشت جهانی

 .باشدیم

از حقوق  بخشی عنوانبهتوان بیان داشت که تعارض موجود میان تفسیر حقوق مالکیت فکری این احوال میبا همه 

 طورهببخشی از حقوق بشر و دسترسی به دارو  عنوانبهو از سوی دیگر حق بر سالمت  ،سوکیبشر از دید حقوق مالکانه از 

 .ر داردقرا توسعهدرحالدر اختیار کشورهای  تا حدی نیزرسد چگونگی حل این تعارض به نظر می 11است. نشدهحلکامل 

 های موجود در اسناد حقوقتوانند از ظرفیتمی هاآندارد و  در آنجا وجود شورهایی که مشکل اصلی دسترسی به داروک

د با خواهاز همه کشورها می 14راستا نظریه تفسیری شماره  در همین 11بشری مقداری از مشکالت خود را حل نمایند.

را در تحقق تعهدات خود در حوزه سالمت یاری  توسعهدرحالکشورهای  ،های فنی و اقتصادیهمکاری و مساعدت

صحیح  با اتخاذ موضع داندیمدر این عرصه الزم  نانیآفرنقشو سایر  افتهیتوسعهبدان صورت که بر کشورهای  19نمایند.

ت در داقل تعهداقادر باشند که ح توسعهدرحالهای حتی در صورت گسترش نظام مالکیت فکری در این حوزه کشور

 14تحت صالحیت خود را اجرا نمایند. یهاگروهقبال اشخاص و 

                                                           
58 World Health Assembly Public Health, Innovation, Essential Health Research and Intellectual Property Rights: 

Toward a Global Strategy and Plan of Action, Fifty–Ninth World Health Assembly, WHA59, 24-27 May 2006. 
59 Ibid. Para 6. 
60 World Health Assembly, Global Strategy and Plan of Action on Public Health Innovation and Intellectual 

Property, Sixth-First World Health Assembly, WHA61, 21-24 May 2008. 
61 Matthews Duncan, "Intellectual Property Rights, Human Rights and the Right to Health", Queen Mary 

University of London, No. 24, 2009, P. 19. 
62 Ibid. 
63 United Nations Economic and Social Committee, General Comment 14, Para 45. 
64 Ibid. Para 13. 
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از  صورتقابلاقدامات عملی  است. تصورقابلبیان داشت که چند راهکار عملی  توانیماین مبحث  یبندجمعحال در 

قررات برزیل و هند و با رعایت م ازجملهاز تجربیات کشورهای دیگر  آن است که با استفاده توسعهدرحالسوی کشورهای 

 بارا  هاآنداروها را نادیده گرفته و  از لیسانس اجباری حق اختراع این تریپس ازجمله استفاده نامهموافقتدر  مندرج

 یند.د و عرضه نمادر کشور خود تولی ترنییپا یهامتیق

 شامل آگاهی بخشی تواندیم افتهیتوسعهو  توسعهدرحالکشورهای  نهادمردم یهاسازمانسوی  از اجراقابلاقدامات 

 توانندیم هاسازمانهمچنین این  .پیش روی این حوزه است شکالتلب توجه افکار عمومی در خصوص مو ج مسئلهدر این 

نظام  یهاتهخواس زمینه ایجاد تعادل میان توسعهدرحالدر کنار کشورهای  یالمللنیبشارکت گسترده در نهادهای از طریق م

 د.را فراهم آورنقوق بشر مالکیت فکری و ح

وق حق حقوق بشر همچون سوم و چهارم یهانسلبا توجه به  افتهیتوسعهکشورهای  رودیمتظار از سوی دیگر ان

فنی  یهامساعدتبا همکاری و  11اسناد حقوق بشری و نظرات تفسیریبا در نظر گرفتن  حق بر توسعه و غیره و ،همبستگی

 را در تحقق تعهداتشان در حوزه سالمت یاری نمایند. توسعهدرحالو اقتصادی خود، کشورهای 

ده به ای توانیم این حوزهن بر بخشی از مشکالت دآم قفائبرای  ،یک راهکار عملی و جامع ارائهبرای  تینها در

ت جهانی و با همکاری کارشناسان اشاره کرد. این معاهده که با تالش سازمان بهداش 11"معاهده تحقیقات و توسعه پزشکی"

بر  یذارگهیسرمااست هدف اصلی خود را بر تشویق کشورها برای  شدهمیتنظمرتبط با این حوزه  نهادمردم یهاسازمانو 

همچون ایدز از طریق تولید داروهای  ،خاص یهایماریببارزه با م ازجملهپزشکی  یهابحران نیترمهمروی مبارزه با 

جام ناقلی برای ادتعهدات مالی ح ستیبایممکانیزم اجرایی این امر بدان صورت است که کشورها  17.اشته استذجدید گ

ر کشورها انجام سای در یا و ودخرا در کشور  یگذارهیسرمااین  توانندیمالبته کشورها . بپذیرند هاتیفعالاین تحقیقات و 

ان هده آن است که امکاهدف غایی این مع تقسیم خواهد شد. نیز توسعهدرحالبا کشورهای  ،منافع حاصله تیدرنهادهند و 

جمع باشد،  بشر و منافع که مطابق با حقوق ، نوآوری و دسترسی به داروارتقا ازجملهمختلف  یهااستیس میانمجدد آشتی 

 . 11دفراهم آی

 

 کشاورزیمبحث دوم: 

                                                           

 .14همچون نظر تفسیری شماره  65 
66 The Medical Research and Development Treaty, Draft Feb. 7, 2005, available at: 

http://www.cptech.org/workingdrafts/rndtreaty4. Pdf. (visited at: 13 Oct 2013). 
67Laurence R Helfer," Toward a Human Rights Framework for Intellectual Property,” U.C. Davis Law Review, 

Vol. 40, 2007, p.1008. 
68 Ibid. 

http://www.cptech.org/workingdrafts/rndtreaty4
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 حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، چون اعالمیه جهانیدر اسناد حقوق بشری، هممقوله حق بر غذا را  به توجه

شتن در دا هاانسانهمه » :داردیمبیان در این خصوص اعالمیه جهانی حقوق بشر . مالحظه نمود توانیم اجتماعی و فرهنگی

دارای  ،است حق بر غذا و غیره رندهیدربرگکه  شانخانوادهای سالمتی و رفاه خود و مناسب بر و یک زندگی استاندارد

اسب و عدم نحقوق همگان در داشتن غذای م"ضمن بیان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثاق  13«.باشندیمحق 

گهداری ، نتولید یهاوهیش ءدر ارتقا که با همکاری یکدیگر شوندیمد هو متعکشورهای عض»: داردیمبیان  71"گرسنگی

تالش  ،حداکثر  توسعه و استفاده از منابع طبیعی منظوربه ه کامل از دانش و فناوری ....با استفاد د غذاییو توزیع موا

 71«.نمایند

در "و  71"هم بودنفرا"مربوط به  ،احقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مفهوم اولیه حق بر غذ بر اساس نظر کمیته

نای بودن به مع مواد غذایی و در دسترسو کیفیت  تولید دن به معنای میزانفراهم بو .است مواد غذایی 79"بودن دسترس

میلیون نفر،  91 باًیتقرجهان،  یرهایوممرگاز  %11که  دهدیمآمارها نشان  حالنیباا 74.تداوم داشتن تولیدات است

میلیون نفر از مردم جهان از سو تغذیه رنج  141مربوط به گرسنگی یا سو تغذیه است و  میرمستقیغمستقیم یا  صورتبه

برای  توسعهدرحالحال کشورهای  71.کنندیمگی دزن توسعهدرحالاز این افراد در کشورهای  %31بیش از  که برندیم

 یتیچندمل یهاشرکت نوین یهایفناور از طریق استفاده از همآنرهایی از این بحران، ناچار به افزایش تولیدات کشاورزی 

 آن، پیوستن به معاهده تریپس است.که الزمه  باشندیم افتهیتوسعهکشورهای 

مجبورند  ییمواد غذاسنگان و کمبود رمبارزه با حجم انبوه گ منظوربه توسعهدرحالکشورهای  که بیان شد، طورهمان

سازگار با شرایط اقلیمی خود استفاده کنند. در ادامه  شدهاصالحبذرهای  ازجملهنوین در حوزه کشاورزی  یهایفناوراز 

، خواهیم شوندیمو با استفاده از قواعد مالکیت فکری تعیین  یتیچندمل یهاشرکتبه شرایط استفاده از این بذرها که توسط 

 یهارکتشعملکردهای نامناسب  ریتأثبه  صرفاًدر این قسمت  هالبت حقوق بشری آن بازگو خواهد شد. مسائلپرداخت و 

بر حوزه کشاورزی خواهیم پرداخت و برای تبیین بهتر موضوع، اعمال قواعد  از طریق قواعد مالکیت فکری یتیچندمل

 مالکیت فکری بر بذر را بیان خواهیم کرد.

                                                           
69 Art. 25. 
70 Art. 11. 
71 Art. 11. 2. (a). 
72 Availability 
73 Accessibility 
74 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 12, UN Doc. E/C.12/1999/5, 2009, 

Para 8. 
75 http://www.careusa.org/campaigns/world-hunger/facts.asp (last visited Mar. 26, 2005). 
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دیگری را  71سیستم حق اختراع یا شیوه مخصوصدر مورد کشاورزی،  اندملزمکشورها تریپس  نامهموافقت بر اساس 

اشاره نمود. در ابتدا تصور بر آن بود  UPOV71اختراع و  حقبهتوان به دو سیستم رایج در این حوزه می 77انتخاب نمایند.

و  محصوالت خود درفروشکننده بذرهای کشاورزی و حق کشاورزان های تولیدتنوع و تعداد زیاد شرکت باوجودکه 

اکثریت  حالنیباا 73نخواهد داشت. هاآنبر حقوق  یخاص ریتأثانتخاب یکی از دو سیستم  ،ترهای کوچکحق شرکت

یشتری ب یخودسازگارهای حقوقی زیرا بر این باور بودند که با نظام ،را برگزیدند UPOVسیستم  توسعهدرحالکشورهای 

 11دارد.

مندی بهره هرگونهم نیستند برای کشاورزان ملز UPOVهایی با یکدیگر تفاوت دارند. بر اساس این دو سیستم در زمینه

اما در موارد خاص، البته با هزینه کمتر، هر کشور ملزم است مبلغی  ؛از گیاهان مورد حمایت مبلغی را پرداخت نمایند

 هرگونهحمایت است. بر اساس حق اختراع  زمانمدتتفاوت دیگر در زمینه معیار و  11منصفانه را به صاحب حق بپردازد.

تحقیق بدون اجازه از صاحب حق ممکن  UPOVدر  کهیدرحالحق باشد استفاده از تحقیق علمی باید با اجازه صاحب 

مدت حمایت در حق اختراع  11است. شدهشمردههای قبلی مجاز است و تولیدات گیاهی جدید در صورت تفاوت با گونه

ابتکاری  معیار در حق اختراع جدید، کهیدرحال  19مورد به مورد متفاوت است. UPOVدر  کهیدرحالسال است  11

 دهششناختههای بت بودن و تمایز از سایر گونههمگون و ثا UPOVبودن و امکان استفاده در فرآیند صنعتی است معیار در 

 14.باشدیم

 ن سیستمای زیرا کننددر حوزه کشاورزی استفاده میاز سیستم حق اختراع  عمدتاً کشورهای صنعتی از سوی دیگر

در مورد زنجیره ژنی محصوالت نمود  خصوصبهحق اختراع  استفاده ازو  11نمایدحمایت بیشتری از تولیدات آنان می

یگر با یکد هانآزنجیره ژنی بیشتری دارد. ممکن است در مورد یک گیاه چندین حق اختراع وجود داشته باشد زیرا 

متفاوت است و اگر زنجیره ژنی در محصوالت بعدی یکسان باشد حق اختراع محصوالت جدید برای دارنده حق اختراع 

                                                           
76 Sui generis 

77 Art. 27. 3. 
78 International Union for Protection of New Varieties of Plants. 
79 Jeremy F. Debeer, "Reconciling Property Rights in Plants", 8(1) Journal of world Intellectual Property 5, 2005. 
80 http:// www.UPOV.int/members/en/pdf/pub 423. (Visited at: 13 Oct 2013). 
81 UPOV Convention 1978, Art5. 
82 Mercelo Dias Varella, “Intellectual Property and Agriculture: The Case on Soybeans and Monsanto" 

http://ssrn.com/abstract:2145111.P.9, (visited on 20 Sep. 2013). 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. p. 10. 

http://www.upov.int/members/en/pdf/pub%20423
http://ssrn.com/abstract
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شود و تولید می مُنسانتواشاره نمود که توسط شرکت  RR  17توان به بذر برای مثال می خواهد بود. 11زنجیره ژنی اولی

 RRبذر یوند که حاصل پ دیگر یاگونه از شود بلکهمقاوم در برابر آفت است. در برزیل این محصول تولید نمی گونهکی

نی که باعث مقاومت گیاه در ژ اما بعداً معلوم گشت  11شود.استفاده می ،دیگر در کشور برزیل است یاشدهثبتو بذر 

نیز  گونهنیاتوانست حق اختراع خود را بر  مُنسانتوپس است  RRشود همان زنجیره ژنی موجود در بذر برابر آفت می

  13اعمال کند.

های خارجی دارنده حق اختراع در این در حوزه کشاورزی سلطه شرکت توسعهدرحالکشورهای یکی از مشکالت 

ای هگونخود امر اما این  از کشورها شده است ولید در برخیها باعث افزایش تحضور این شرکت هرچندکشورهاست. 

توان در کشور برزیل مشاهده نمود. این کشور نمونه بارز این مثال را می 31انحصار در بازار این کشورها ایجاد کرده است.

حصوالت ن مصادرکنندگا نیتربزرگبه یکی از  مُنسانتوهای کشاورزی بزرگی همچون توانسته با همکاری شرکت

و شرکت  31یردبازار را در دست گبرزیلی کنترل های ا خرید سایر شرکتاین شرکت توانسته است ب کشاورزی تبدیل شود.

 کند. سیتأسرا در این کشور  31مُنُسی وابسته به خود به نام

اند با استفاده از قواعد موجود در نظام مالکیت فکری در جهت کسب هر چه بیشتر توانسته حتی هاییچنین شرکت

اقدام به درخواست ثبت سه حق اختراع در برزیل نمود اما به دلیل مغایرت  مُنسانتوبرای مثال  .منافع به نفع خود قدم بردارند

ها را در آمریکا ثبت نمود و خواستار استفاده از حق این شرکت درخواست 39ها رد شد.با قوانین برزیل این درخواست

ود شکند. پس این امر باعث مین تضمین میاعتبار حق اختراع را در سراسر جها ،که این حق تقدم 34تقدم یکپارچه شد

در این  31و در سراسر جهان معتبر باشد. دییتأحتی اگر درخواست حق اختراع در کشور مبدأ رد شود در کشور دیگری 

حقوقی  هاینظام خصوصبه توسعهدرحالدهد که بیشتر ناشی از ضعف خود کشورهای مواقع مشکل دیگری نیز رخ می

رکت شود آن شگیرد تا زمان اعالم نتیجه، فرض میزمانی که درخواستی در دفاتر ثبت اختراع صورت می 31.هاستآن

                                                           
86 Ibid. 
87 Roundup Ready 
88 http://revistagloborural,globo.com/Globarural/0,6993,EEC517911_1484_5,00.html, (visited on 13 Oct. 2013). 
89 Marcelo Dias Varella, op cit. p13.   
90 Ibid. 

91 Ibid.    

92 Monsoy 
93 Theresa Wolf. http://www.dannemann.com. br/site.cfm?app=show&dsp=mtw6&pos=5.7&lng=pt, (visited on 

13 oct. 2013). 
94 Uninist priority 

95 Robert Sherwood, "Promotion of Inventiveness in Developing Countries Through a More Advanced Patent 

Administration". http://ssrn.com/abstract 206528, (visited on 20 Sep. 2013). 
96 Marcello Dais Varella. op cit. p. 14. 

http://revistagloborural,globo.com/Globarural
http://ssrn.com/abstract%20206528
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شد کچندین سال طول می توسعهدرحالدارای حق اختراع است و معموالً این مدت ارزیابی دفاتر ثبت اختراع در کشورهای 

ها شکایت کرد که در طول مدت بررسی نیز این حق اهتوان از این رد درخواست در دادگمی ،و اگر هم درخواست رد شد

 37.نجامدیبتواند چندین سال به طول اختراع مفروض است که این فرآیند نیز می

یگر همچون د ،که گفته شد یکی از مشکالت قواعد مالکیت فکری در حوزه کشاورزی تسلط سایرین طورهمان

های کشاورزی با داشتن حق اختراع محصوالت شرکت 31خواهد.های چندملیتی در بازارهای داخلی کشورها و شرکت

ال اگر . برای مثاثر بگذارندتوانند بر واردات و صادرات محصوالت حتی می ،کشاورزی در کشورهای اروپایی و آمریکا

-یا مهاین شرکت محدود مورد شناسایی قرار دهند طوربهها را بخواهند حق اختراع این شرکت توسعهدرحالکشورهای 

واردات محصوالت کشاورزی را از کشورهایی مانند  ،خود در اروپا و آمریکا شدهشناختهتوانند با استفاده از حق اختراع 

برای صادرات محصوالت  دارندنهیزمای در این پس کشورهایی مانند برزیل که صادرات گسترده 33برزیل محدود نمایند

محدود،  تصوربهدارند و در صورت عدم رعایت قواعد مالکیت فکری، حتی  مُنسانتوهایی همچون نیاز به موافقت شرکت

  111تا امکان صادرات محصوالت خود را پیدا نمایند. بتدا اقدام به پرداخت غرامت کنندباید ا

اورزان های کشاورزی بستن قرارداد مستقیم با خود کشهای گسترش قواعد مالکیت فکری توسط شرکتیکی از شیوه

 ،برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از محصوالت خود و کنترل بازار مُنسانتوهایی همچون ی مثال شرکتبرا 111است.

العات مهمی اط ،ضمن دریافت حق االمتیاز بذر ها،قرارداد گونهنیادر  .کنداقدام به بستن قرارداد مستقیم با کشاورزان می

 111کند.کسب می و غیره میزان تولید ها واز کشاورزان همچون نام، نشانی، میزان دارایی

کنترل  ،نندکتولید بذر خود میبا بستن قرارداد با تجار، سایر کشاورزان را که اقدام به  هاشرکتاین  از سوی دیگر

کی بر های ژنتیدر صورتی حق دارند این محصوالت را خریداری کنند که ابتدا آزمایش د. بدان صورت که تجارمایننمی

 اقدام به خرید محصول عدم تطابق با الگوی ژنی محصوالت مُنسانتو محصوالت صورت گیرد و در صورتروی این 

 119حق اختراع شرکت باید پرداخت گردد. ،و در صورت تطابق ژنی کنندیم

باعث  ،UPOVوع ااختر حقبهمربوط  رراتقم ازجمله ،بیان داشت که اجرای دقیق مقررات تریپس توانیم درمجموع

و  ولید مواد غذایی داخلیت یهااستیسشاهد به کنترل درآمدن  کشورها، افزایش تولید در برخی از رغمیعل استشده 

                                                           
97 Ibid. 

98 Jay Erstling and Isabelle Boutillon, "The Patent Cooperation Treaty: At the Center of International Patent 

System". http://ssrn.com/abstract:1619523, (visited on 20 Sep. 2013). 
99 Ibid. 

100 Ibid. 

101 Marcelo Dias Varella. Op cit. p 19. 
102 Ibid. 

103 Ibid. 
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باعث خواهد شد استقالل اقتصادی کشورهای  تنهانهاین امر  درواقع یم.در خارج از مرزها باش هااستیسین اعمال ا جهیدرنت

کشورهای  و یتیچندمل یهاشرکتخواست دیگران یعنی  ریتأثجهان سوم بلکه استقالل سیاسی این کشورها تحت 

و سیاسی و میثاق حقوق  114این سلطه  ناقض حقوق مندرج در میثاق حقوق مدنی گریدانیببه قرار گیرد. افتهیتوسعه

شورهای ، کافتهیتوسعهسابقه استعماری کشورهای و  یمسائلبه دلیل وجود چنین   111.اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

 تردید دارند.   ییهایفناوردر مورد استفاده از چنین استعمار نو تلقی کرده و  ینوعبهاین پدیده را  توسعهدرحال

در میان  مین دلیل استفاده از آنهبه و باالیی است  یهانهیهزدارای  هایفناورالبته الزم به ذکر است که استفاده از این  

 و این امر خود مغایر با میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعیفراگیر نشده است  با مشکل روبرو بوده و  توسعهدرحالکشورهای 

 عهده برحال این 111 .باشدیمو فرهنگی در مورد مشارکت همگانی برای استفاده از علوم جدید در تولیدات کشاورزی 

فراهم آورده تا از این طریق حجم را  هایفناوراین  ترارزانو  ترآساناست که زمینه دسترسی  افتهیتوسعهکشورهای 

  تولیدات محصوالت غذایی افزایش یابد.

ر کردن و محدودت مندنظاملی را بر اص دیتأکاز مشکالت این حوزه باید ن بر بخشی آمد قفائبرای  رسدیمبه نظر 

که با  "و حقوق بشر هاشرکت"گذاشت و در این مسیر مبنای اصلی را بر روی برنامه  یتیچندمل یهاشرکت آزادی عمل

ق آن بتوان گذاشت که از طری 117،است شدههیتهتوسط کمیساریای عالی حقوق بشر  ،همکاری میثاق جهانی ملل متحد

این امر خود آرمانی است دور  هرچند .وادار نمود شانیهاتیفعالرا به رعایت حقوق بشر در قلمرو  یتیچندمل یهاشرکت

 وسعهتدرحالدر این حوزه وظیفه کشورهای  .افتیدستحقوق بشری  یهاحداقلاز این طریق به  توانیماز دسترس اما 

که  ،ییهابرنامهکه در تدوین و اجرایی کردن چنین  باشدیم افتهیتوسعهو  توسعهدرحالکشورهای  نهادمردمو نهادهای 

داشته باشند  یترالفعمشارکت بیشتر و  ،حقوق بشری وادارند مسائلرا به رعایت  یتیچندمل یهاشرکتبتوانند از این طریق 

 را متذکر شوند. دستنیازا یمسائلتوجه بیشتر به  و ضرورت

دارو استفاده کرد. بدان صورت  ازجمله هاحوزهدر سایر  آمدهدستبهاز تجربیات  توانیماقدامات  گونهنیادر کنار 

منافع  برهیتکبا استفاده از مقررات موجود در تریپس همچون لیسانس اجباری و با  توانندیم توسعهدرحالکشورهای  که

لطه س ازجملهحق اختراع را نادیده گرفت و از پیامدهای ناگوار آن  ،حیاتی جامعه یعنی حق بر غذا و امنیت غذایی جامعه

 جلوگیری کرد.

 

  تنوع زیستیمبحث سوم: 

                                                           
104 Art. 1. 1. 

105 Art. 1. 1. 

106 Art. 11. 2(a). 

 .430، ص 1389انتشارات مجد، چاپ اول،، حقوق سازمان های بین المللیبیگ زاده ابراهیم،  107 
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 ها،تنوع زیستی عبارت است از: مجموعه ژن World Conservation Unionو  UNEP111بر اساس تعریف 

: تنوع ژنی، تنوع ردیدر برگتواند تنوع در سه حوزه را پس این تعریف می 113اکوسیستم موجود در یک منطقه. ها وگونه

 ای و اکوسیستم. گونه

در  با الگوی ژنی متفاوت ،های مختلف برنج)مانند نمونه 111،است گونهکیمنظور از تنوع ژنی، تنوع ژنی موجود در 

ای همان مجموعه و تنوع اکوسیستم 111،های مختلف در یک منطقه استای وجود گونهیک منطقه( و منظور از تنوع گونه

 (119دهد.چمنزار، رودخانه و غیره اکوسیستم را تشکیل می )برای مثال مجموعه 111هاستاز گونه

ار هستند که خواست توسعهدرحالاین کشورهای  ،های قبلی )دارو و کشاورزی( در حوزه تنوع زیستیبرخالف حوزه

بر این باورند که کشورهای صنعتی با  توسعهدرحال کشورهای 114اند.وضع قواعد مالکیت فکری مناسب در این حوزه

اقدام به  ،های موجود در طبیعت آنانو با استفاده از گونه توسعهدرحالده از تجربیات و علوم مردم بومی کشورهای استفا

منافع حاصل از فروش این داروها میان آنان نیز  کهآنبدون  ،انددر حوزه دارو نموده خصوصبهساخت محصوالت جدید 

 111تقسیم گردد.

هر کس نسبت به حمایت از منافع مادی و اخالقی ناشی "این در حالی است که بر اساس اعالمیه جهانی حقوق بشر: 

. همچنین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 111"از هر تولید علمی، ادبی یا هنری که آفریننده آن است حق دارد

از منافع پیشرفت علمی و کاربرد آن و  یمندبهرهرا در .....  طرف میثاق حاضر، حق هر کس یهادولت"که:  داردیمبیان 

ت آن است، به رسمی نندهیآفربرخورداری از حمایت از منافع مادی و اخالقی ناشی از هر تولید علمی، ادبی یا هنری که 

 .117"شناسندیم

برای  ندتوانیم که بر  اساس تریپس اعضای سازمان تجارت جهانی معتقدند توسعهدرحالکشورهای در کنار این امر، 

یا ترکیبی از هر دو استفاده  111مؤثراز شیوه حق اختراع یا یک شیوه مخصوص  ،حمایت از تنوع گیاهی و زیستی خود

                                                           
108 United Nations Environment Program 

109 http://ceres.ca.gov/biodiv/biodiversity/biodiv.def2.html. (Visited at: 13 Oct 2013). 
110 Ibid. 

111 http://icaves.ca.gov/biodiv/biodiversity/biodiv-dov2.html. (visited at:13 oct 2013). 
112 Ibid. 
113 Ibid. 

114 S. B. Brush, “Whose Knowledge, Whose Genes, Whose Right?" Island Press, Washington DC 1996. 
115 Ibid. 

116 Art. 27(b). 

117 Art. 15(a). 

118 Effective sui generis system. 

http://icaves.ca.gov/biodiv/biodiversity/biodiv-dov2.html
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وه خاص شیاص آن است که این خعمده میان حق اختراع و شیوه  یهاتفاوتالبته باید توجه داشت که یکی از  113نمایند.

 111.گرددیماستثنائات مربوط به تحقیقات  ازجملهمتنوعی  ئاتمشمول استثنا

 111گیری کنوانسیون تنوع زیستیدر این حوزه منجر به شکل توسعهدرحالهای کشورهای مجموعه نگرانی تیدرنها

یم عادالنه و )تنوع زیستی( و تقستوان به حفظ تنوع زیستی، استفاده پایدار از عناصر آن می شد. از اهداف این کنوانسیون

قصد دارد از طریق شناسایی حاکمیت دولت . کنوانسیون تنوع زیستی 111منصفانه منافع ناشی از استفاده از منابع ژنی است

واند از طریق یک تبه این اهداف دست یابد و این دسترسی می ،توسط دولت هاآنژنی و تعیین شرایط دسترسی به  عبر مناب

شرایط دقیق امکان و دسترسی به منافع ژنی را  البته کنوانسیون 119ها صورت گیرد.یا اعالم رضایت قبلی دولت نامهموافقت

 111و114تعیین نمایند.توانند شرایط دسترسی را بلکه قوانین داخلی خود کشورها هستند که می ،کندبیان نمی

مسائل و  تریپس و این کنوانسیون رابطه میان در خصوصای همچنان اختالفات گسترده کنوانسیون تنوع زیستی باوجود

 هدف کنفرانس 111شد. گیری کنفرانس اعضاءشکل زیستی وجود داشت که این امر منجر بهمالکیت فکری مربوط به تنوع 

ت تنوع زیستی و حمای در خصوصنظرات  یسازکسانی حمایت مشترک،دت رویه در اجرای توافقات حاصله، ایجاد وح

و این کار  113در این زمینه متوسل شد 111برای رسیدن به این اهداف به ایجاد حقوق نرم کنفرانس 117از مالکیت فکری بود.

ها و با همکاری گسترده نامهوصیهها و تها، ایجاد دستورالعملکمیسیون یاطالعات، مطالعات مورد یآورجمعرا از طریق 

خاص دو  طوربهها مجموعه این فعالیت 191الدولی انجام دادند.های بیناشخاص خصوصی و سازمان ،نهادمردم یهاسازمان

موضوعات مربوط به دسترسی و تقسیم منافع )منابع موضوع اصلی داشت: حمایت از علوم و ابتکارات جوامع بومی و 

 191.ژنی(

                                                           
119 Art. 27(3)(b). 

120 John Linarelli, "Treaty Governance Intellectual Property and Boidiversity" 

http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/6290/treaty.pdf , p. 21. 
121 Convention on Biological Diversity, Jun 5, 1992, U.N Doc.UNEPIBio.Div/N7-Inc514. 

122 Ibid. Art 1. 

123 Ibid. Art 3. 

 اند.در قوانین داخلی خود این شرایط را تعیین کرده –عمدتاً در حال توسعه  –کشور  30حدود  2002سال  تا124 
125 Laurence R. Helfer, "Regim Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics of International Intellectual 

Property Lawmaking", Yale Journal of International Law, Vol. 29, 2004, p. 32. 
126 Confrence of Parties (Convocation of CBD member states that determines how the Convention should be 

applied and implemented). 
127 See at UN.Doc.UNEPI/CBD/COP/4/27 (june 15,1998). 

128 Soft law 
129 R. Helfer, op cit. p. 32. 
130 Ibid. 

131 Ibid. 

http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/6290/treaty.pdf
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با تشکیل یک گروه کاری متشکل از  1337از اوایل  بومی، حمایت از علوم و ابتکارات جوامع در خصوصبحث 

بایست که می 199یک گروه کاری خاص کنفرانس اعضاء بعدها 191مقامات دولتی و نمایندگان جوامع بومی آغاز شد.

های این کارگروه شیوه 194حمایت قانونی از علوم و ابداعات جوامع بومی تهیه کند تشکیل داد. در خصوصهایی توصیه

های موجود در مالکیت فکری، ایجاد یک : استفاده از شیوهازجمله توصیه نمود؛را از علوم جوامع بومی  مختلف حمایت

 سرانجام اعضای 191، ثبت علوم سنتی، تهیه راهنما و دستورالعمل در این خصوص.نامهموافقتنظام خاص حمایتی، انعقاد 

و  سازمان جهانی مالکیت فکریو با همکاری  1111در سال  در ششمین جلسه کنفرانس اعضاء کنوانسیون تنوع زیستی

 191الدولی ایجاد یک نظام خاص حمایتی برای علوم سنتی را تصویب نمود.های بینسایر سازمان

 یهاسازمانو  "77جی"با حمایت چین، گروه  توسعهدرحالدر مورد دسترسی و تقسیم منابع ژنی، کشورهای 

از کارشناسان و  یئتیه کنفرانس اعضاء سپس 191نگرانی خود را بر نظام موجود در این حوزه ابراز داشتند. 197نهادمردم

مل تهیه و دستورالع ،کارگروه موردی را برای تهیه یک دستورالعمل تشکیل داد. حاصل کار این کارگروه بعدازآن

Bonn193 توصیه دستورالعمل  نیترمهم 141تصویب شد. 1111در سال  کنفرانس بود که در ششمین جلسهBonn  در

و با معین شدن  141برای استفاده از حقوق مالکیت فکری است شور منشأ منابع ژنی )و علوم سنتی(آشکارسازی ک خصوص

از سازمان جهانی  کنفرانس مزبور همچنین 141است یا خیر. شدهحاصل مبدأر مبدأ مشخص شود که رضایت کشور کشو

خواهد اقدام به یکسری از مطالعات در زمینه بررسی کشور مبدأ، رضایت الدولی میهای بینو سایر سازمان مالکیت فکری

 149د.های انتقال مواد و غیره نمایننامهموجود در درخواست حق اختراع، موافقت شدهاعالماز پیش 

                                                           
132 CBO, Report of Workshop on Traditional Knowledge and Biological Diversity. U.N.Doc.UNEP/CBD/TKBD/1/3 

Dec.15.1997.  
133 Ad hoc. 

134 U.N. Doc. UNEP/CBD/W G8J/1/2(Jan,10,2000). 

135 U.N. Doc. UNEP/CBD/COP/6/7(Feb,14,2002). 
136 U.N. Doc. UNEP/CBD/COP/6/20(May,27,2002) 

http://www.biodiv.org/doc/decisions/cop-06-dec-en-pdf (visited at:13 oct 2013). 
137 Like world wildlife Fund. 

138 U.N.Doc.UNEP/CBD/COP/3/19 & U.N.Doc.UNEP/CBD/COP/1/17. 

139 The Bonn guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising 

out of their Utilization. 
140 U.N.Doc.UNEP/CBD/COP/6/6 (Oct.31.2002). Paras. 3-5. 

141 Ibid. para. 284. 

142 Ibid. 
143 Ibid. Paras. 284-85. 

http://www.biodiv.org/doc/decisions/cop-06-dec-en-pdf
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ر فضای نقش مهمی را د کنوانسیون تنوع زیستی و کنفرانس اعضاء توان بیان داشت که کشورهای عضومی درمجموع

ای برای شیوه عنوانبهشکلی آنان مالکیت فکری را  ازنظر 144کنند.حقوق مالکیت فکری مرتبط با تنوع زیستی ایفا می

با  های حمایتی مشترکاند و خواستار همکاری، طراحی و اجرای فعالیتاعمال صالحیت در حوزه تنوع زیستی پذیرفته

از  اما اعضای کنفرانس اعضاء 141اند.شده سازمان تجارت جهانیو جهانی مالکیت فکری  سازمانها همچون سایر سازمان

ها انزه تنوع زیستی به این سازممسائل مالکیت فکری مرتبط با حو در خصوصواگذار کردن اعمال صالحیت قضایی 

برگزاری ند از طریق و بیشتر سعی دار 141کنند( خودداری می)سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت فکری

غیره اهداف  وسازمان جهانی مالکیت فکری کنفرانس، تعیین موضوع برای مطالعات آینده، پیشنهاد یادداشت تفاهم با 

 147خود را پیگیری کنند.

 ش از طریق کنوانسیون تنوع زیستی و کنفرانسلو بهترین مسیر برای حل این چا نیترمهم رسدیمبه نظر  درمجموع

ه ، به حمایت هر چنهادمردم یهاسازمانو  یالمللنیببدین شیوه، و با همکاری با سایر نهادهای  توانیمباشد که  اعضاء

 .  افتیدستاین حوزه  بیشتر در

 

 گیرینتیجه

نتوانسته است  ، هنوزشود که نظام حقوق بشرمشخص می 141ادشدهیهای با نگاهی به وضعیت حقوق بشر در حوزه

همچنان با مشکل  توسعهدرحالدر حوزه دارو کشورهای ها دست یابد. های خود در این زمینهبه خواسته مناسب طوربه

ای ههای دسترسی به فناوری، در حوزه کشاورزی وجود نوعی انحصار و سلطه و هزینههاآنقیمت باالی دارو و دسترسی به 

رو کافی از منابع ژنی خود روب تیحماعدمو در حوزه تنوع زیستی با مشکل  بر غذا آن بر حق ریتأثو  نوین کشاورزی

ملل سازمان  در چارچوب نهادهای خصوصبهقوق بشر ح المللنیب و نظام توسعهدرحالهای کشورهای هستند و تالش

سازی از طریق حقوق نرم بوده است و با  قاعده بهحقوق بشری بیشتر معطوف  نهادمردم یهاسازمان متحد و با همکاری

 امکان اجرای آن با مشکل روبروست. ،ای مبنی بر عدم الزام قواعد حقوق نرمتوجه به اعتقاد عده

ه های دارو، کشاورزی و تنوع زیستی بدر بخشی از حوزه همآننظام حقوق بشر تنها توانسته است در تعدیل و توازن 

الکیت قواعد حمایتی باالتری در زمینه م همچنان خواستار افتهیتوسعهکه کشورهای است در حالی  این ،نتایجی دست یابد

تداوم  در این مورد، اند.محقق ساخته تریپس پالسهای موسوم به نامهفکری هستند و این امر را از طریق انعقاد موافقت

                                                           
144 R. Helfer. op cit. p. 34. 

145 U.N.Doc.UNEP/CBD/COP/6/20 (May.27.2002) paras. 205.207-208.  

146 R. Helfer. op cit. p. 34. 
147 Ibid. 

 .حوزه های دارو، کشاورزی و تنوع زیستی 148 
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همچون  ،از طریق حقوق نرم و البته مشارکت و همکاری هر چه بیشتر نهادهای مرتبط با مالکیت فکری یقاعده سازروند 

می مچون مجمع عموه نهادهای با فراگیری و توان بیشتر،و حتی  سازمان جهانی مالکیت فکری، سازمان تجارت جهانی

 به حل بخشی از مشکل کمک نماید. تواندیمسازمان ملل، 

آن  دهندهنشاناست و این امر  یریگشکلمالکیت فکری در حال  143یک تغییر مسیر در نظام رسدیمبه نظر  حالنیباا

تی ، حداقل، ضرورت چنین تغییر حرکاندتوانسته نهادمردم یهاسازمانبا همکاری  توسعهدرحالاست که چگونه کشورهای 

اد یک چارچوب حقوق بشری مناسب برای مالکیت جنیازمند ای ،برای حل کامل این موضوع 111.را به سایرین بقبوالنند

 نیترمناسب رسدیمبه نظر  شنهادشدهیپ یهاچارچوباین امر در مراحل اولیه خود قرار دارد. از میان  ظاهراًو  فکری هستیم

دستیابی  ،در این روش هدف 111است. "مالکیت فکری لهیوسبهدستیابی به اهداف حقوق بشر "استفاده از چارچوب  هاآن

عایت را ملزم به ر هادولتمبارزه با فقر و... است که حقوق بشر  ،آموزش ،تیمسال ازجملهقل نیازهای حقوق بشری ابه حد

تلقی  برای رسیدن به این اهداف یالهیوس عنوانبهنقش ثانویه داشته و  نیبنیدرامالکیت فکری  کهیدرحال ،داندیمآن 

شرایط بهتری را پیشنهاد کنند، اما باید توجه داشت که سایر الگوها بیشتر ویژگی  119البته شاید سایر الگوها 111.شودیم

حداقلی،  هرچندیک الگوی عملی،  عنوانبه توانیمآرمانی داشته و با شرایط فعلی مطابقت کافی ندارند و این الگو را 

  تلقی نمود.
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