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  صنعتي و عالئم تجاري
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 چكيده
. منابع ژنتيك به معني مواد ژنتيكي است كه از ارزش واقعي يا بالقوه برخوردار باشند

محيطي منابع مذكور باعث بروز نگراني جدي در  اهميت اقتصادي، اجتماعي و زيست
زيستي و ناديده انگاشتن حقوق جوامع بومي و محلي در شيوه  خصوص وقوع سرقت

كشور ايران به دليل  .ها شده است برداري از اين منابع و امكان محو و نابودي آن بهره
دو برخورداري از منابع غني ژنتيكي و در راستاي اعمال حاكميت ملي خويش بايد به 

رويكرد حفاظت از اين منابع در مقابل صدمه و اتالف و حمايت از اين منابع در مقابل 
يكي از  .برداري بدون مجوز، توجه ويژه داشته باشد زيستي و سوءاستفاده و بهره سرقت
اي حمايت، جلوگيري از كسب ناعادالنه و غيرمنصفانه حقوق مالكيت فكري بر ه روش

باشد كه به  كننده اين منابع مي منابع ژنتيك توسط اشخاصي به جز جوامع دارنده و تأمين
قانون ) 4(ماده ) د(اين صورت از حمايت در بند . شود عنوان حمايت سلبي شناخته مي

بيني شده  پيش 1387الئم تجاري ايران مصوب هاي صنعتي و ع ثبت اختراعات، طرح
داشت كه عمدتاً از سوي  هايي را نيز در پي تصويب اين بند همچنين مخالفت. است

شد؛ لذا اين مقاله با هدف بررسي وضعيت فعلي نظام  آوري ابراز مي فن متخصصان زيست
قان و حقوقي ثبت اختراع كشور در حفاظت و حمايت از منابع ژنتيك و داليل مواف

مخالفان حمايت سلبي و نيز لزوم تدوين نظام حمايت ايجابي از منابع ژنتيك تدوين شده 
  .است

 
 واژگان كليدي

 .فكري مالكيت منابع ژنتيك؛ سرقت زيستي؛ حمايت سلبي؛ حمايت ايجابي؛ حقوق
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هاي صنعتي و  قانون ثبت اختراعات، طرح حمايت از منابع ژنتيك در پرتو
  عالئم تجاري

 هاي نام و عالئم صنعتي، هاي طرح اختراعات، ثبت با ارائه طرح 1382 در سال
هاي سازمان ثبت اسناد و امالك و قوه  تجاري در مجلس شوراي اسالمي تالش

آوري قوانين و مقررات مالكيت صنعتي در كشور ابعاد   روز هقضاييه به منظور ب
و  1زمينه منابع ژنتيكالمللي در  با توجه به تحوالت بين. اي به خود گرفت تازه

و نيز تأثيرات قابل توجه اجراي طرح مذكور بر موضوع حفاظت و  2دانش سنتي
مديريت منابع ژنتيك در ايران، وزارت جهاد كشاورزي به عنوان عضو كميته ملي 

اي را با  هاي گسترده منابع ژنتيك، دانش سنتي و مظاهر فرهنگ عامه، رايزني
امالك، دولت و نيز مجلس شوراي اسالمي به عمل  مسئوالن سازمان ثبت اسناد و

آورده و طي آن پيشنهادات خود را براي خروج موقت منابع ژنتيك و دانش سنتي 
) د(ها منجر به درج بند  اين رايزني. از شمول مقررات ثبت اختراع مطرح ساخت

 .هاي صنعتي و عالئم تجاري شد در قانون آزمايشي ثبت اختراعات، طرح) 4(ماده 
 همچنين و آنها دهنده تشكيل ژنتيك اجزاء منابع ژنتيك و«به موجب اين بند 

به اين . از حيطه حمايت از اختراع خارج شدند» آنها توليد بيولوژيك فرآيندهاي
از منابع ژنتيك كشور و جلوگيري  3حمايت سلبيترتيب عمالً امكان قانوني اعمال 

همزمان . هم آمداشده فر حاق بند ياداز اين منابع با ال 4زيستي  سرقتاز بروز 
هايي نيز با رويكرد حمايت سلبي از منابع ژنتيك شكل گرفت كه قسمت  مخالفت

گرديد  ربط هدايت مي هاي ذي وري و انجمنافن عمده آن از سوي متخصصان زيست
آوري و حذف يا  فن ها فرآهم آوردن امكان ثبت اختراعات زيست و هدف آن

بارزترين ثمره اين تالش ارائه . حمايت سلبي در قانون بوداثر نمودن قاعده  بي
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 عالئم و صنعتي هاي طرح اختراعات، ثبت قانون) 4( ماده) د( بند طرح استفساريه
تجاري بود كه به صورت يك شوري در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد 

قضايي و حقوقي به عنوان كميسيون اصلي و   به كميسيون 439و با شماره ثبت 
  .به عنوان كميسيون فرعي ارجاع شدكميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي 

رح شده به موجب استفساريه مذكور از مجلس شوراي اسالمي اين سئوال مط
  :است
 اجزاء طبيعي، ژنتيكي منابع شامل فقط قانون) 4( ماده )د( بند موضوع آيا

چنان كه در طبيعت است  بيولوژيك آن فرايندهاي همچنين و دهنده تشكيل
 مصنوعي) شده مهندسي( شده وزري دست ژنتيكي منابع شامل شود يا مي

  .گردد مي نيز شوند مي ايجاد و طراحي به طور مصنوعي كه زيستي وفرايندهاي
همچنين طراحان استفساريه پاسخ پيشنهادي ذيل را براي تصويب توسط مجلس 

  :اند ارائه نموده
 همچنين و دهنده تشكيل واجزاء طبيعي ژنتيكي منابع شامل فقط تبصره اين

 ژنتيكي منابع و گردد مي هست طبيعت در كه چنان آن بيولوژيك فرايندهاي
 فرآيندهاي همچنين و آن متعلقات و مصنوعي) شده مهندسي( شده وزري دست
 شامل را است مخترع توسط طراحي بر مبتني و دارد كاربرد صنعت در كه زيستي
  .گردد نمي

از آنجا كه طرح مذكور آثار متعدد وضعي و تبعي را نه تنها بر قانون، بلكه بر 
المللي خواهد  ينهاي داخلي و ب اجرا و اعمال وظايف حاكميتي دولت در حوزه

داشت و نيز تأمين و ايجاد توازن بين حقوق انحصاري اشخاص و حقوق عمومي را 
هاي  به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد؛ اين مقاله با بررسي داليل و استدالل

سلبي از منابع ژنتيك، سعي در ارائه تصويري از   حاميان و مخالفان حمايت
هاي هر  قضاوت در خصوص درستي استدالل وها طرفين داشته است  گيري موضع
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به  .گذارد مندان مي يك از طرفين را فارغ از هياهوهاي تبليغاتي برعهده عالقه
همين منظور، در اين مقاله ابتدا تحوالت ناظر بر موضوع حمايت از منابع ژنتيك و 

 آوري مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در ادامه هنجارها فن ارتباط آن با زيست
و قواعد ملي مرتبط با طرح استفساريه تجزيه و تحليل خواهد شد و البته در هر 

ارديبهشت  9مورد، نظرات حاميان طرح استفساريه مستفاد از گزارش توجيحي 
  .شود نقد و بررسي مي 5انجمن علمي بيوتكنولوژي 1388سال 
  
 زيستي اهميت حمايت از منابع ژنتيك و مقابله با سرقت )الف

 اهميت منابع ژنتيك براي ايرانـ 1

 زيستي تنوع و بوده جهان محيطي زيست هاي اقليم ترين غني از يكي داراي ايران
 5 برخورد محل ايران. باشد مي مالحظه قابل آن جانوري و گياهي هاي عرصه در

 شمار به شمالي نيمكره گياهي هاي گونه تنوع مهد و گياهي معروف سرزمين
 كه است شده شناخته ايران در گياهي گونه 7600 از بيش نمونه عنوان به. رود مي

است  نادر دنيا در آن گونه 1400 و بوده ايران بومزاد آن گونه 2300 حدود
 تغييرات دستخوش كمتر كه است مناطقي جمله از ايران همچنين. )1388قهرمان، (
 توده يكصد از بيش ايران در. است بوده طيور و دام ژنتيكي ذخاير زمينه در

 سازگار خوبي به خود زندگي محل شرايط با كه كشور طيور و دام بومي ژنتيكي
دارد  وجود اند كرده پيدا نسبي مقاومت اي منطقه هاي بيماري به نسبت و شده

بنا بر آنچه گفته شد بديهي است كه كشوري با چنين پشتوانه . )1378توكليان، (
اي به حفظ و حراست از  اين منابع مبذول  غني از منابع ژنتيكي بايد توجه ويژه

گيري  نموده و از آن به نحو احسن در راه نيل به رشد و توسعه همه جانبه بهره
راحان آن ثبت آيد هدف ط نمايد؛ ليكن همانگونه كه از سياق استفساريه برمي
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آوري، حتي فراتر از استانداردهاي جهاني  فن بدون قيد و شرط اختراعات زيست
  .زيستي در كشور خواهد بود ع سرقتشك نتيجه آن تسهيل و تسري باشد كه بي  مي
 
 زيستي منابع ژنتيك و سرقتـ 2

ترين داليلي كه طراحان استفساريه در دفاع از لزوم ثبت  يكي از اساسي
نمايند عدم ارتباط ثبت با موضوع  آوري به آن استناد مي فن زيست اختراعات

 اختراعات از حمايت به ديگر سخن،. حمايت از منابع ژنتيك است
 زيرا باشد، ژنتيك منابع از حمايت قانون تدوين بر متوقف نبايد آوري فن زيست

براي درك اين ارتباط الزم است قبل  .ندارند هم با ارتباطي اساساً موضوع دو اين
زيستي براي نخستين  عبارت سرقت .زيستي پرداخته شود از هرچيز به مفهوم سرقت

توسط يك گروه غيردولتي مستقر در آمريكاي شمالي به نام  1994بار در سال 
طرح اين عبارت در پاسخ به . مطرح گرديدالمللي توسعه روستايي  مؤسسه بين

هاي  نقض حقوق انحصاري شركت 1993رفت كه در سال ادعاهايي صورت گ
توسط ) كشورهاي شمال(صاحب حق اختراع مستقر در كشورهاي توسعه يافته 

را در زمره ) كشورهاي جنوب(كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته 
زيستي تأكيد بر اين  در واقع هدف از طرح عبارت سرقت. قرار داده بود 6سرقت

هاي مذكور بدون اجازه جوامع محلي و بومي دارنده و  شركت نكته بود كه
كننده منابع ژنتيك و دانش مرتبط با استفاده از اين منابع و بدون پرداخت  تأمين

هاي جبراني به ايشان اقدام به استفاده تجاري از منابع و دانش  هرگونه هزينه
نجارهاي حقوقي مالكيت نمايند و اين سوءاستفاده عمدتاً با استفاده از ه مذكور مي

فكري و به ويژه از طريق كسب حقوق انحصاري ناشي از ثبت منابع ژنتيك و 
در همين  .پذيرد دانش سنتي جوامع بومي و محلي به عنوان اختراع صورت مي

زيستي را به معناي به دست آوردن حقوق  راستا برخي از نويسندگان سرقت
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رضايت قبلي و /يا دانش سنتي بدون اخذ اجازه/مالكيت فكري بر منابع ژنتيك و
برخي از نويسندگان موخر نيز در تشريح مفهوم  .اند قسيم منافع ناشي از آن دانستهت

هاي  اند كه در واكنش به سياست زيستي آن را عبارتي نوپديد دانسته عبارت سرقت
در واقع  .سازي شكل گرفته است داري و اخيراً جهاني استعماري، سرمايه

دانست كه با سوءاستفاده و  زيستي را بايد صورتي نوين از استعمارنو سرقت
برداري از منابع غني ژنتيكي كشورهاي در حال توسعه بروز و ظهور يافته  بهره

هاي مالي و فني  است و اينبار عامل مهم در تحقق اين شكل از استعمار، توانايي
هاي حقوقي كشورهاي توسعه يافته براي نيل به  هاي چندمليتي و ظرفيت شركت
ن فرآيند استعماري، سوءاستفاده از نظام ثبت اختراع براي باشد و در اي آن مي

به عنوان يكي از   آوري فن هاي حوزه زيست كسب حقوق انحصاري بر نوآوري
شود و همانگونه كه در ادامه اين مقاله  هاي غالب و شناخته شده محسوب مي روش

به تفصيل به آن پرداخته خواهد شد كشورهاي در حال توسعه با توسل به 
اي سعي در خنثي نمودن اين پديده و حفاظت و  سازوكارهاي حقوقي ويژه

 90البته چنين رويكردي از اواسط دهه . اند مديريت از منابع ژنتيك خود نموده
ميالدي در جامعه جهاني آغاز شده و تحوالت بعدي همه در مسير توسعه و تعميق 

ويب كنوانسيون تنوع تص. اند هاي حفظ و حراست از منابع ژنتيك رخ داده روش
المللي منابع ژنتيك گياهي براي غذا و  در نخستين مرحله و نيز معاهده بين 7زيستي

  .در گام بعدي مبين اين تحوالت هستند 9فائو 8كشاورزي
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 ميت ملي در كنوانسيون تنوع زيستيحق حاكـ 3

 در ميالدي 1992 سال مه ماه 22در  زيستي تنوع كنوانسيون تدوين مذاكرات
ماه  5در  آن نهايي سند و رسيد نتيجه به كنيا آفريقايي كشور مركز نايروبي، شهر
امضاء  برزيل براي كشور ريودوژانيرو نشست زمين در در سال همان ژوئن

كشور  168به امضاي  1993ژوئن  4كننده مفتوح و تا تاريخ  كشورهاي شركت
  تقديم  تاريخ از  پس روز  نودمين يعني در 1993دسامبر  29رسيده و در تاريخ 

ايران نيز در سال  10.االجرا شد الزم الحاق به امين اسناد آن بر ناظر سند  امين  سي
 جهت المللي بين ابزار ترين اصلي سند اين واقع در 11.به كنوانسيون ملحق شد 1375
 از حاصل منافع عادالنه تقسيم و زيستي منابع از پايدار استفاده و زيستي تنوع حفظ
 :كنوانسيون اين) 1( ماده بر اساس .باشد مي آن

 حفظ از عبارتند شود؛ دنبال آن مقررات برابر بايد كه كنوانسيون اين اهداف
 مزاياي در منصفانه و عادالنه شدن سهيم و ها گونه از پايدار استفاده زيستي؛ تنوع

 منابع به مناسب دسترسي طريق از جمله از ژنتيكي، منابع كاربرد از حاصل
 مربوط حقوق كليه گرفتن درنظر با مربوط، هاي وريفنا صحيح انتقال و ژنتيكي

 .الزم مالي منابع تأمين طريق از همچنين ها، آوري فن و منابع آن به
 تنوع از حفاظت ـ1 :شامل توان مي را كنوانسيون اهداف بنابراين به طور خالصه

 تقسيم به نيل ـ3 آن، دهنده تشكيل عناصر از پايدار استفاده ارتقاء ـ2 زيستي،
 كنوانسيون. ژنتيك دانست منابع كاربرد از حاصل مزاياي در منصفانه و عادالنه

 و گذارد مي آزاد خود ملي قواعد براساس آن مفاد اجراي در را عضو كشورهاي
 قرار تاكيد مورد را شان ژنتيكي منابع بر ها دولت حاكميت حق صراحت به
ژنتيك و اخذ تصميم در مورد  منابع بر ها دولت حاكميت حق شناسايي. دهد مي

 مقدمه و مواد مختلف كنوانسيون در چگونگي صدور مجوز دسترسي به اين منابع
ماده ) 1(مقدمه و بند ) 4(از جمله به موجب بند  .است گرفته قرار اشاره مورد
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بع زيستي با تاكيد مجدد بر اينكه كشورهاي جهان از حق حاكميت بر منا« ):15(
 ».خود برخوردارند

گيري  ها بر منابع طبيعي خود، اختيار تصميم با عنايت به حق حاكميت دولت«
هاي ملي بوده و تابع قوانين داخلي  در مورد دسترسي به منابع ژنتيكي با دولت

 » .باشد مي
مورد ) 15(ماده ) 5(يكي ديگر از اصول پذيرفته شده اين كنوانسيون كه در بند 

ين يقرار گرفته آن است كه دسترسي به منابع ژنتيك منوط به رعايت آتاكيد 
دسترسي به منابع « :باشد كننده اين منابع مي كشور تأمين 12اعالم رضايت قبلي

ژنتيك بايد به موجب اطالع و توافق پيشين كشور عضو تأمين كننده آن منابع 
  ».اشدباشد، مگر اينكه آن كشور عضو طريق ديگري را تعيين كرده ب

 
حق حاكميت ملي در معاهده بين المللي منابع ژنتيك گياهي براي غذا و ـ 4

 كشاورزي

ميالدي در سي و يكمين كنفرانس سازمان  2001نوامبر سال  3اين معاهده در 
خواربار و كشاورزي ملل متحد در مقر آن سازمان در شهر رم به تصويب رسيد و 

 الحاق سند چهلمين توديع از پس روز نودمين ميالدي در 2004ژوئن سال  29در 
به  1384ايران نيز در سال  13.االجرا شد الزم) به عنوان امين اسناد(به مديركل فائو 

آور  اين معاهده كه يك سند جديد و الزام 14.معاهده فوق ملحق گرديده است
 المللي براي تضمين حفظ و مديريت پايدار منابع ژنتيك گياهي براي غذا و بين

رود با توجه به مقدمه آن، عالوه بر تقسيم عادالنه و  كشاورزي به شمار مي
منصفانه منافع ناشي از كاربرد منابع ژنتيك، بر مبناي شناسايي حق حاكميت 
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ها بر منابع ژنتيك گياهي خود و شناسايي حقوق كشاورزان شكل گرفته  دولت
 ):1(ماده ) 1(بر اساس بند . است
بارتند از حفاظت و استفاده از ذخاير توارثي براي غذا و اهداف اين معاهده ع«

كشاورزي و تقسيم عادالنه و منصفانه منافع حاصل از استفاده از آن هماهنگ با 
 ».كنوانسيون تنوع زيستي به منظور نيل به كشاورزي پايدار و امنيت غذايي

ا پيش از اند كه ت در حقيقت اين اصول كلي به اين دليل مورد توجه قرار گرفته
برداري از تنوع زيستي  المللي معطوف به نحوه بهره هاي بين آن تمامي تالش

گرديده بود و به ماهيت متفاوت منابع ژنتيك كشاورزي كه در طول هزاران سال 
اند،  برداري قرار گرفته، مبادله شده و با ساير منابع تركيب گرديده رشد مورد بهره

كشورهاي در حال توسعه   امر موجبات نگراني توجه كافي مبذول نشده بود و اين
 :معاهده در اين زمينه مقرر داشته است) 10(ماده ) 1(بند . را فرآهم آورد

ها را بر  هاي متعاهد در روابط خود با ساير كشورها، حقوق حاكميتي آن طرف«
، از جمله اختيار تعيين چگونگي  منابع ژنتيك گياهي خود براي غذا و كشاورزي

هاي متبوع و با رعايت قوانين ملي به رسميت  سي به آن منابع توسط دولتدستر
 ».شناسند مي

اساسي در مفهوم  تغييري 1992در حقيقت، با تصويب كنوانسيون در سال 
به عبارت ديگر تا قبل از تصويب . شود مالكيت منابع ژنتيك مشاهده مي

ر حاليكه اين مفهوم در گرديد، د كنوانسيون، منابع ژنتيك ميراث بشريت تلقي مي
 15مقدمه كنوانسيون تنوع زيستي به عنوان مسئله مشترك همه بشريت) 1(بند 

معاهده نيز تحت عنوان مسئله مشترك همه ) 3(معرفي شده است و سپس در بند 
بنابراين مفاهيم فوق كامالً به مفهوم مالكيت . شناسايي گرديده است 16كشورها

تنها از شناسايي آن به عنوان حق همه بشريت منابع ژنتيك توجه داشته و نه 
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اند، بلكه حق مالكيت ملي بر اين منابع را به صورتي برجسته و  اجتناب ورزيده
  .اند متمايز در مقابل حقوق مالكيت فكري مورد تأكيد قرار داده

  
حقوق مالكيت فكري و سازوكارهاي حمايت از منابع ژنتيك و زيست ) ب

 فناوري

 فكريحقوق مالكيت ـ 1

 سطح در اقتصادي نوين سياست بنايي زير مسائل از يكي فكري مالكيت نظام
 روزافزون طور به فكري مالكيت. رود مي شمار به توسعه براي بستري و بوده ملي
 توسعه كمتر كشورهاي ويژه به توسعه، حال در كشورهاي پايدار توسعه براي
همين رو از جمله داليلي كه از  .شود مي تلقي مهم ابزار يك عنوان به يافته،

آوري به آن  فن طراحان استفساريه در خصوص لزوم آزادي ثبت اختراعات زيست
از . گذاري و تجارت در كشور است توسعه آموزش و سرمايه: كنند استناد مي

آوري زيستي به كشور ثبت و حمايت از اختراعات  ديدگاه ايشان مقدمه انتقال فن
 .باشد آوري مي فن زيست

ر پاسخ به اين استدالل بايد گفت اگرچه حقوق مالكيت فكري و به ويژه نظام د
آيند،  هاي اساسي توسعه دانش محور كشور به شمار مي ثبت اختراع از جمله پايه

 مالكيت نظام اقتصادي و حقوقي هاي پايه درك ليكن بايد در نظر داشت كه
 ملي هاي ستراتژيا در آن اهميت و نقش افزايش درك براي شرطي پيش فكري

 به شمار رفته و اجتماعي - اقتصادي توسعه تسريع و رقابت تقويت جهت در
 براي متقابل الزامات  حال عين در و مطمئن تجارت متضمن حقوقي چنين كسب
هاي تجاري حقوق مالكيت فكري  جنبه موافقتنامه 7 ماده. باشد مي آن دارنده

 فكري مالكيت حقوق اجراي و حمايت«: دارد مي مقرر راستا همين در 17)تريپس(
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 جهت آوري فن انتشار و انتقال و آوري فن ابتكارهاي ارتقاء و رشد منظور به بايد
 كه نحوي به يابد اشاعه فني دانش كنندگان استفاده و توليدكنندگان منافع تأمين
بزرگي، (» .شود الزامات و حقوق بين توازن و اجتماعي و اقتصادي رفاه به منجر
 از غايي هدف است گرديده تصريح ماده اين در كه همانگونه) 1383زاده،  فتحي

 توازن رهگذر از اجتماعي و اقتصادي رفاه فكري مالكيت حقوق اجراي و حمايت
در واقع اگر چنين توازني در عرصه . است الزامات و حقوق بين

حقوق مالكيت فكري به هاي ملي مورد توجه قرار نگيرد حمايت از  گذاري سياست
آوري صرفاً موجب انحصارات خاص براي اشخاص  فن ويژه در عرصه زيست

نه تنها ايراني بلكه با توجه به اصل رفتار ملي اتباع تمامي (حقيقي و حقوقي 
گرديده و حقوق عمومي آحاد افراد اجتماع ) كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس

ن نكته بسيار مهم در اعطاي حقوق مالكيت بنابراي. را تحت تأثير قرار خواهد داد
آوري در ايران پاسخ به اين سئوال است كه آيا  فن فكري به اختراعات زيست

فنĤوري در  شماري از مخترعان زيست اعطاي حقوق انحصاري به تعداد انگشت
آوري كشورهاي توسعه يافته،  فن شماري از اختراعات زيست كشور و تعداد بي
هاي الزم در  ن منافع عمومي آحاد مردم و بدون اخذ تضمينبدون در نظر گرفت

خصوص الزام ايشان به تقسيم منافع ناشي از دسترسي به منابع ژنتيك و 
آوري، منطقي  برداري از منابع مذكور از جمله با استفاده از سازوكار انتقال فن بهره

  و مناسب خواهد بود يا خير؟
كشور ديگر در حال توسعه  12ايران و  بهترين شاهد مدعا در اين خصوص اقدام

دار توسعه  عضو سازمان جهاني مالكيت فكري موسوم به گروه كشورهاي دوست
ميالدي  2004در سال  18.در تدوين و تصويب بيانيه توسعه آن سازمان است

ويكم مجمع  نويس طرحي را به نشست سي كشورهاي برزيل و آرژانتين پيش
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نويس مشتمل بر چهار موضوع اساسي  اين پيش. عمومي آن سازمان ارائه كردند
آوري مورد  وظايف و اختيارات سازمان، هنجارسازي، همكاري فني و انتقال فن
هاي فراوان  تأييد كشورهاي عضو گروه دوستداران توسعه قرار گرفت و با رايزني

ميالدي با اصالح و تكميل به تصويب مجمع عمومي  2007سرانجام در پاييز سال 
در واقع آنچه موجب اين رويكرد گرديد، نگراني روزافزون  19.ان رسيدسازم

كشورهاي يادشده در خصوص نتايج معكوس اعمال مالكيت فكري بر رشد و 
آوري در كشورهاي توسعه  توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و انحصار فن

بت اختراع بيانيه توسعه گواهي روشن بر اين واقعيت است كه نظام ث. يافته بود
گردد بلكه با توجه به انحصار حقوقي  آوري نمي النفسه نه تنها موجب انتقال فن في

آوري نيز هست را از تعهد  و اقتدار ناشي از آن عمالً صاحب اختراع كه مالك فن
هاي ملي بايد با لحاظ نمودن منافع   سازد؛ لذا سياست نياز مي آوري بي به انتقال فن
آوري در قوانين  مناسب را براي الزام مخترعان به انتقال فنهاي حقوقي  ملي روش

نظير اين نگراني در كنوانسيون تنوع زيستي مالحظه  .بيني نمايند ملي خويش پيش
هاي بكار  وريتواند بر ماهيت فنا لكيت فكري مياز آنجا كه حقوق ما. شود مي

گونگي انتقال و برداري از منابع ژنتيك موثر بوده و چ هاي بهره رفته در شيوه
آوري  ها را نيز تحت تاثير خود قرار دهد؛ توسعه و انتقال فن آوري كاربرد اين فن

رو  از اين. آميز اهداف كنوانسيون بسيار مهم است متناسب براي تأمين موفقيت
ها در صيانت و استفاده پايدار از تنوع  هايي كه كاربرد آن آوري كنوانسيون به فن

هاي متعاهد  در اين راستا طرف. توجه ويژه مبذول داشته استزيستي اهميت دارد، 
، موافقت خود را با تعهد )16(ماده ) 2(و ) 1(بر اساس شرايط مندرج در بندهاي 

هاي متعاهد  آوري به ساير طرف به فراهم آوردن و يا تسهيل دستيابي و انتقال فن
گونه كه گفته شد  همان. دارند به ويژه در قالب شرايط عادالنه و مطلوب اعالم مي
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آوري بر اساس كنوانسيون واجد  ارتباط بين حقوق مالكيت فكري و انتقال فن
توان تاثير نظام حمايتي  ترين اين وجوه را مي ليكن مهم. باشد وجوه مختلف مي

آوري بكار رفته در منابع ژنتيك و انتقال اين  مالكيت فكري بر ماهيت فن
د توجه داشت كه اين حقوق نبايد در تضاد با همچنين باي. ها دانست آوري فن

اين امر مورد تاكيد دبيرخانه كنوانسيون تنوع زيستي نيز . اهداف كنوانسيون باشند
آوري زيستي، بايد در  آوري، به ويژه فن با توجه به توسعه سريع فن« : بوده است

 اسرع وقت به تاثير حقوق مالكيت فكري بر نيل به اهداف كنوانسيون شامل
  »20.آوري انجام شود تسهيل دستيابي و انتقال فن

  
 سازوكارهاي حمايت حقوقي از منابع ژنتيكـ 2

همانگونه كه قبال گفته شد اهميت اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي منابع 
برداري از  هاي ملي در شيوه بهره هاي جدي حاكميت ژنتيك باعث بروز نگراني

از  21از اينرو دو رويكرد حفاظت. ها شده است آناين منابع و امكان محو و نابودي 
از اين  22ها در مقابل صدمه و اتالف و حمايت اين منابع به منظور صيانت از آن

ها، در دستور كار مذاكرات  منابع در برابر استفاده نامناسب يا بدون مجوز از آن
زم است با بديهي است كه براي نيل به اين دو هدف ال. المللي قرار گرفته است بين

طراحي يك نظام حقوقي متناسب كه به حقوق مالكيت فكري موجود نيز توجه 
مفهوم حفاظت كه به . بايسته مبذول داشته باشد ابزار حقوقي الزم را فراهم آورد

صورت اساسي در كنوانسيون تنوع زيستي و معاهده منابع ژنتيك گياهي براي غذا 
قبلي مورد توجه قرار گرفته است، زير  و كشاورزي با تاكيد بر اصل اخذ رضايت

هايي با  حمايت سلبي به معناي انجام اقدام. شود شناخته مي 23عنوان حمايت سلبي
هدف جلوگيري از كسب حقوق انحصاري مالكيت فكري بر منابع ژنتيك، توسط 
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) د(در واقع بند  24.باشد اشخاصي به جز جوامع محلي و بومي دارندة اين منابع مي
هاي صنعتي و عالئم تجاري در راستاي اعمال  قانون ثبت اختراعات، طرح) 4(ماده 

حمايت سلبي از منابع غني ژنتيكي كشور طراحي و در متن قانون گنجانده شده 
است؛ ليكن با توجه به كشاكش موجود بين نياز به ارتقاء و تشويق قوه ابتكار و 

و و نياز به تضمين آزادي، گذاري خصوصي مولّد از يكس خالقيت و افزايش سرمايه
آوري از سوي  جريان آزاد اطالعات و آثار فرهنگي، و نياز به دستيابي به فن

به بيان ديگر، حمايت سلبي . تواند به تنهايي كارساز باشد ديگر، حمايت سلبي نمي
هاي ناشي از عدم حفاظت از منابع ژنتيك را تا حدي  تواند نگراني اگرچه مي

سوي ديگر اعمال يكجانبه حمايت سلبي در قانون باعث بروز  برطرف كند، اما از
به . ربط ايشان شده است هاي ذي آوري و انجمن فن نگراني جدي متخصصان زيست

ويژه نگراني ايشان در خصوص نااميدي و سرخوردگي نيروي انساني متخصص 
و آوري  فن ها، ابداعات و اختراعات زيست كشور به علت عدم حمايت از نوآوري

گذاري صنايع و توليد  عدم ثمردهي نتايج ناشي از تحقيقات ايشان، عدم سرمايه
هاي شغلي و در  آوري، عدم ايجاد فرصت فن سازي زيست ثروت از رهگذر تجاري

رو الجرم بايد با  از اين. باشد آوري در كشور برجسته مي فن نهايت ركود زيست
ري زيستي و تطبيق آن با آو شناخت دقيق عناصر مختلف مرتبط با موضوع فن

نيازهاي اين حوزه، به يك نظام مناسب حمايتي كه امكان پشتيباني از 
كننده  هاي علمي و فنّي اين حوزه را فراهم آورده و از سوي ديگر تأمين پيشرفت

از اين نظام حمايتي به . نفع باشد، دست يافت منافع و حقوق تمامي اشخاص ذي
تواند  شود مفهومي وسيعتر از حفاظت داشته و مي ياد مي 25عنوان حمايت ايجابي

اگرچه  26.هاي حقوقي مالكيت فكري باشد شامل چگونگي استفاده از نظام
سازوكارهاي حمايتي حقوق مالكيت فكري خواه به صورت قراردادي و خواه به 
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توانند در نيل به اهداف حمايت ايجابي موثر باشند؛ لذا  شكل نظام حمايتي ويژه مي
است با نيل به يك نظام حقوقي مناسب بين اين دو رويكرد تعادل ايجاد  الزم
كنندگان منابع  براي مثال شايد با اعطاي صالحيت حقوقي الزم به تأمين. نمود

هاي خاص از منابع و مواد  برداري ژنتيك بتوان اشخاص ثالث را از برخي بهره
كنندگان،  حقوق تأمين ژنتيك بازداشته و يا محدود نمود و چگونگي احترام به

اما . هاي توافقي و قراردادي تقسيم منافع را تبيين كرد تضمين منافع ايشان و شيوه
اين امور منوط به وجود راهبردهاي ملّي حفاظتي و حمايتي به صورت توامان 

) د(هاي طراحان استفساريه، نه از طريق حذف بند  بنابراين رفع نگراني. باشد مي
زيستي منابع كشور  كه الجرم منجر به سرقتـ ثر نمودن آن يا بالا) 4(ماده 

بلكه از طريق ايجاد يك نظام جامع حفاظت و مديريت منابع ژنتيك  ـ خواهد شد
م تجاري يهاي صنعتي و عال و نيز اصالح هماهنگ قانون ثبت اختراعات، طرح

  .پذير خواهد بود امكان
  

  وريافن زيست مقايسه تطبيقي در خصوص قواعد ثبت اختراعاتـ 3
آوري در ساير كشورهاي جهان،  فن برخالف رويه جاري ثبت اختراعات زيست

ورزي شده و  طرح استفساريه تمامي انواع منابع ژنتيكي و مواد ژنتيكي دست
فرآيندهاي بيولوژيك توليد مواد و منابع ژنتيكي را كه در صنعت كاربرد دارند با 

ختراع دانسته است؛ در حالي كه يك حكم كلي و عام مشمول مقررات ثبت ا
اي حتي در كشورهاي توسعه يافته عضو اتحاديه اروپا و مقررات  چنين رويه

  :براي مثال. ارت نيز سابقه نداردسازمان جهاني تج
موافقتنامه ) 27(ماده ) 3(به موجب بند  :منابع ژنتيك گياهي و جانوريـ 3ـ1
عضو سازمان جهاني تجارت هاي تجاري حقوق مالكيت فكري به كشورهاي  جنبه
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ع جانوري را از شمول ثبت اخترا و هاي گياهي گونه اجازه داده شده است كه
  :بر اساس اين بند. خارج نمايند

 بيولوژيك اساساً و فرآيندهاي ها از ميكروارگانيزم غير به جانوران و گياهان«
 و بيولوژيك غير فرآيندهاي از غير به جانوران و گياهان توليد براي

  »ميكروبيولوژيك
آوري كه در بيانيه  فن البته بايد توجه نمود كه برخالف نظر انجمن زيست

توجيهي خود صرفاً گياهان، جانوران و فرآيندهاي بيولوژيك طبيعي را موضوع 
هاي گياهي و جانوري تراريخته و نيز فرآيندهاي  اين استثناء دانسته است، گونه

شگاه بازسازي شوند نيز مشمول اين استثناء توانند در آزماي بيولوژيكي كه مي
هستند و نحوه بيان عبارات در متن به ويژه اشاره مستقيم به لزوم ثبت ارقام جديد 
گياهي در ادامه بند به روشني مبين اختياري است كه موافقتنامه به كشورهاي عضو 

ن در حالي اي. اند براي اعمال استثناء بر ثبت اشكال حيات به عنوان اختراع داده
است كه عليرغم عدم عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت و عدم استفاده از 
امتيازات ناشي از عضويت در سازمان مذكور، طرح استفساريه هيچگونه محدوديتي 

هاي جانوري و گياهي به عنوان اختراع قائل نشده است و  در خصوص ثبت گونه
رات مربوط به الحاق سازمان جهاني به اصطالح بدون اخذ هيچ امتيازي در مذاك

 !!!تجارت امكان ثبت اشكال حيات را به ساير كشورها داده است

  
 هرگونه كه هستند بيولوژيك مواد از اي گسترده طيف :ها ميكروارگانيزم ـ3ـ2

. باشد داشته بهداشتي و غذايي مسائل بر زيادي تاثير تواند مي آنها حوزه در اختراع
 و دارويي محصول مكتوب تشريح و توصيف اختراع، ثبت متقاضي براي اينرو از

 افشاي هدف با آنها توديع بنابراين. است مشكل بس امري اختراع موضوع غذايي
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 با عمومي حوزه به ها ميكروارگانيزم انتقال نيز بعد مرحله در. دارد ضرورت اختراع
 سازوكار اين از استفاده امكان اشخاص، توسط ها آن به دسترسي مشكالت به توجه

 و تدوين شده ياد هاي معضل حل براي بوداپست معاهده. رساند خواهد حداقل به را
 براي آسانتري تمهيدات معاهده اين موجب به. است شده منعقد 1977 سال در

 توسط زيستي آوري فن اختراع به مربوط هاي الزام به عمل امكان آوردن فراهم
 اي نمونه توديع با توان مي و است شده انديشيده حوزه اين در اختراع ثبت متقاضيان

 با مهم اين. داشت انتظار را مشابه اي نتيجه ويژه، نهاد يك نزد ميكروارگانيزم از
 .پذيرد مي صورت رسمي المللي بين امين مقام يك نزد جديد ميكروارگانيزم توديع

ع هيچگونه تكليفي در حالي كه در صورت تصويب استفساريه، متقاضي ثبت اخترا
 .به توديع ميكروارگانيزم ادعايي حتي نزد يك مرجع امين ملي نخواهد داشت

  
 كميسيون EC/98/44 شماره به موجب دستورالعمل :ـ مواد ژنتيكي انساني3ـ3
 اختراعات از حقوقي حمايت خصوص در 1998 جوالي 6 مصوب اروپا

 ساده كشف يا رشد يا و شكل از گوناگون سطوح در انسان بيوتكنولوژي، بدن
 همانندسازي ژن، فرايندهاي يك توالي از بخشي يا توالي شامل آن عناصر از يكي

انسان و كاربرد صنعتي آن از  جنين ژنتيكي خصوصيت اصالح انسان، فرايندهاي
اند، ليكن به موجب استفساريه  شمول نظام حمايتي ثبت اختراعات خارج شده

موظف به ثبت تمامي اختراعات مذكور خواهد مذكور اداره كل مالكيت صنعتي 
  !بود

و  27در حالي كه بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي حوزه آندـ 
همچنين كشورهاي با اقتصادهاي در حال ظهور نظير برزيل و هند و نيز برخي 
ديگر از كشورهاي آسيايي افشاي مبداء جغرافيايي منابع ژنتيك را در 
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 اختراع و ارائه اسناد مبين اخذ رضايت قبلي از جوامع تأمين هاي ثبت اظهارنامه
متأسفانه طرح استفساريه حتي دستورالعمل . اند كننده منابع ژنتيك الزامي نموده 

مقدمه ) 27(به موجب بند . كميسيون اروپا را نيز مدنظر قرار نداده است
  :دستورالعمل مقرر گرديده است

اي مواد زيستي با منشاء گياهي و جانوري با در مواردي كه يك اختراع بر مبن«
استفاده از چنين موادي صورت گرفته باشد، اظهارنامه ثبت اختراع بايد به نحو 

  »....مقتضي شامل اطالعاتي در خصوص مبداء جغرافيايي چنين موادي باشد
 
بررسي وضعيت و مباني حقوقي طرح استفساريه نسبت به قوانين و مقررات  )ج

  جاري كشور
هاي  بررسي محتواي طرح استفساريه نسبت به قانون ثبت اختراعات، طرحـ 1

  صنعتي و عالئم تجاري
متأسفانه طراحان استفساريه صرفاً با هدف نيل به يك نتيجه خاص كه عبارت از 

اند و  باشد اقدام به ارائه آن نموده مي» آوري فن حمايت از مخترعين حوزه زيست«
ارتباط منطقي استفساريه با كليت قانون و ساير مواد توجه شايسته و بايسته به 

عدم آگاهي طراحان استفساريه نسبت به كليت موضوع . اند قانون را مبذول ننموده
نيز از سياق عبارات به روشني قابل تشخيص  1387مقررات ثبت اختراع در قانون 

در طرح  هاي اين غفلت عدم ذكر عنوان درست قانون  ترين نشانه از بديهي. است
الزم به توضيح است كه عنواني كه براي طرح استفساريه مورد . باشد استفساريه مي

هاي  طرح قانوني ثبت اختراعات، طرح«استفاده قرار گرفته است مربوط به عنوان 
باشد كه قبل از اصالح و تصويب در مجلس  مي »هاي تجاري صنعتي، عالئم و نام

كه قانون تحت عنوان  ده است؛ درحاليشوراي اسالمي مورد بحث و بررسي بو
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. هاي صنعتي و عالئم تجاري به تصويب رسيده است قانون ثبت اختراعات، طرح
قانون به هيچ قسمت ) 4(ماده ) د(به ديگر سخن طراحان استفساريه به جز بند 

  .اند ديگر آن و حتي عنوان آن توجه ننموده
يه را به ارتباط منطقي بين توان عدم توجه طرحان استفسار در همين راستا مي

زيرا طرح ابتدا منابع ژنتيك و اجزاء . دانست) 4(ماده ) د(و ) الف(بندهاي 
و » طبيعي«ها را به دو دسته  ها و فرآيندهاي بيولوژيك توليد آن آن دهنده  تشكيل

تقسيم و جداسازي نموده و سپس تنها » )شده مهندسي(ورزي  مصنوعي و دست«
 را» طبيعي«ها و فرآيندهاي بيولوژيك توليد  آن  دهنده تشكيل منابع ژنتيك، اجزاء

گذار مطابق  الزم به توضيح است كه اگر مقصود قانون. مشمول استثناء دانسته است
در خصوص خارج نمودن ) الف(با طرح استفساريه بود، با عنايت به تصريح بند 

) 4(ماده ) د(ديگر نيازي به درج بند  28از حيطه حمايت از اختراع» كشفيات«
زيرا منابع، اجزاء و فرآيندهاي توليد طبيعي قاعدتاً  از قبل در . وجود نداشت

گيرند و مشمول تعريف اختراع  طبيعت وجود داشته و در زمره كشفيات قرار مي
كه الزمه آن ارائه براي اولين بار توسط شخص است،  29قانون) 1(در ماده 

تمامي انواع منابع ) د(توان نتيجه گرفت كه استثناء بند  نابراين ميب. باشند نمي
ها اعم  ها و فرآيندهاي بيولوژيك توليد آن دهنده آن ژنتيك، اجزاء ژنتيك تشكيل
  .شود را شامل مي) شده مهندسي(ورزي  از طبيعي و مصنوعي و دست

اي ه آوري در خصوص تفاوت فن عليرغم اذعان همه كارشناسان حوزه زيست
عمده و اساسي اختراعات بيوتكنولوژي با ساير اختراعات، طرح استفساريه به اين 

قانون ثبت اختراعات، ) 15(از جمله در مورد ماده . توجه بوده است ها بي تفاوت
برداري از فرآورده يا  هاي صنعتي و عالئم تجاري ناظر بر چگونگي بهره طرح

كه آيا با توجه به خاصيت توارثي و ماند  پاسخ باقي مي ال بيؤفرآيند، اين س
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توليدمثل منابع ژنتيك، حقوق اعطايي به يك اختراع صرفاً بر نسل اول تعلق 
  !شود؟ هاي بعدي را نيز شامل مي گيرد يا نسل مي

  
  عدم توجه به تعاريف قانوني منابع ژنتيك در كليت قوانين و مقررات كشورـ 2

ه تعريف ارائه شده در ساير قوانين و طرح استفساريه در ارائه تقسيمات مذكور ب
از . يسته مبذول ننموده استمقررات كشور در خصوص منابع ژنتيك توجه شا

  :جمله
 كشور دامپروري جامع نظام قانون قانون) 2(ماده ) و(به موجب بند ـ 2ـ1

منابع ژنتيكي به انواع گونه، نژاد، سويه «اسالمي  شوراي مجلس 1388مصوب 
ي دام كشور كه حامل عوامل ارثي شناخته شده و يا ناشناخته ها و جمعيت) تيپ(

اين قانون  بنابراين 30».گردد هستند، اعم از اصالح شده و يا اصالح نشده، اطالق مي
ورزي شده و  به صراحت مفهوم منابع ژنتيك را اعم از منابع ژنتيك طبيعي يا دست

  .مقررات مندرج در آن دانسته است مشمول احكام و
قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به ) 2(به موجب ماده ـ 2ـ2

  بهمنابع ژنتيكي «مجلس شوراي اسالمي  1375كنوانسيون تنوع زيستي مصوب 
همچنين به  .»برخوردار باشد  يا بالقوه  واقعي  از ارزش  كه  است  مواد ژنتيكي  معني

 المللي بين معاهده به ايران اسالمي جمهوري قانون الحاق دولت) 2(موجب ماده 
مجلس شوراي اسالمي  1384كشاورزي مصوب  و غذا براي گياهي ژنتيكي ذخاير

 منشأ با ژنتيكي ماده هرگونه به كشاورزي و غذا براي گياهي ژنتيكي منابع«
 كشاورزي و غذا براي بالقوه يا بالفعل ارزش داراي كه شود مي اطالق گياهي
توان نتيجه گرفت آنچه در تعريف  بنابراين با مالحظه تعاريف مذكور مي .»باشد

باشد و نه طبيعي يا  ها مي منابع ژنتيك تأثيرگذار است ارزش بالفعل يا بالقوه آن
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و شده در طرح فاقد مبنا   بندي ارائه رو تقسيم مصنوعي بودن اين منابع و از اين
 .باشد توجيه حقوقي و قانوني مي

 
تصويب طرح استفساريه بر قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي  تأثير ـ3

 بذر و نهال

به تصويب مجلس شوراي اسالمي  1382براساس قانون موصوف كه در سال 
هيأت امناي سازمان تحقيقات،  1387هاي اجرايي آن مصوب  نامه رسيد و نيز آيين

رخورداري از شرايط آموزش و ترويج كشاورزي، ارقام جديد گياهي با احراز ب
جديد بودن، تمايز، يكنواختي و پايداري به موجب نظام خاص حمايت از ارقام 

از سوي ديگر براساس طرح استفساريه . گيرند جديد گياهي مورد حمايت قرار مي
ورزي شده كه ارقام جديد گياهي را نيز شامل خواهد  هرگونه منابع ژنتيكي دست

با توجه به اينكه تاريخ تصويب . ت قرار خواهد دادشد به عنوان اختراع مورد حماي
بوده و نسبت به قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل  1386قانون ثبت اختراعات سال 

به نظر . شود شناخته مي) الحق(قانون موخر  1382و گواهي بذر و نهال مصوب 
اهي و به وضعيت حقوقي نظام ثبت ارقام گي  رسد ذكر اين پيشنهاد بدون اشاره مي

تأثير نظام ثبت اختراع بر اين نظام عمالً به اين معنا خواهد بود كه با توجه به 
موخرالتصويب بودن قانون ثبت اختراعات به عنوان يك قانون خاص، عمالً قانون 

ورزي  ثبت ارقام گياهي نسخ ضمني گرديده و در نتيجه ثبت ارقام گياهي دست
و توسط اداره كل مالكيت صنعتي سازمان شده نيز مشمول قانون ثبت اختراع شود 

اي از موافقان طرح  اگرچه عده. ثبت اسناد و امالك كشور صورت پذيرد
استفساريه بر اين باورند كه با توجه به اينكه ارقام گياهي گونه خاصي از منابع 
ژنتيك هستند بنابراين حتي در صورت تصويب استفساريه قانون ثبت اختراع به 
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تواند قانون ثبت ارقام گياهي را به عنوان قانون مقدم  وخر عام نميعنوان قانون م
كه   نظر اصوالً با هدف غايي طراحان استفساريه اين اختالف. خاص نسخ نمايد

  .باشد تناقض دارد حكام قانوني ميهاي شخصي از ا جلوگيري از برداشت
ر نظام در عين حال، در صورت تصويب استفساريه و ثبت ارقام جديد گياهي د

هاي احراز شرايط تمايز،  اختراع، مخترعين اين حوزه بدون نياز به طي آزمون
يكنواختي و پايداري در مزارع، و صرفاً با تأمين شرايط جديد بودن، داراي گام 

گونه  ها بدون انجام هيچ ابتكاري بودن و كاربرد صنعتي داشتن كه احراز آن
پذيرد؛ از حقوق  ترع صورت ميآزموني و صرفاً با بررسي شكلي ادعاي مخ

هاي تهيه و استفاده  و در نتيجه هزينه اي برخوردار خواهند شد العاده انحصاري فوق
شده به شدت براي كشاورزان افزايش خواهد يافت و  از بذر و نهال جديد و اصالح

  نامه حقوق ايشان را به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد؛ در حالي كه در آيين
حقوق كشاورزان به نحو مقتضي  1387اجرايي ثبت ارقام جديد گياهي مصوب 

 .قرار گرفته استمورد توجه 
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   نتيجه
به كنوانسيون تنوع زيستي و  1375گونه كه قبالً اشاره شد ايران در سال  همان

به معاهده منابع ژنتيك گياهي براي غذا و كشاورزي ملحق شده  1384در سال 
ها  هاي يادشده شناسايي حق حاكميت دولت از جمله اصول اساسي عهدنامه. است

و نيز شناسايي اصل لزوم اخذ رضايت قبلي از جوامع دارنده اين بر منابع ژنتيك 
برداري  منابع براي دسترسي به منابع ژنتيك و در نهايت تقسيم منافع ناشي از بهره

ضمن آنكه در معاهده اخيرالذكر بر لزوم توجه خاص به . باشد از اين منابع مي
توليد محصوالت حقوق كشاورزان در استفاده از منابع ژنتيك گياهي براي 

كشاورزي و تضمين امنيت غذايي تأكيد شده است؛ لذا تدوين قوانين ملي براي 
هاي مذكور در كشور براي حفظ منافع ملي و حق  اجرايي نمودن اصول عهدنامه

اين در حالي است كه . باشد ناپذير مي حاكميت بر منابع ژنتيك الزامي و اجتناب
طه اختراعي كه يك فرد انجام داده است به حق ثبت اختراع، حقي است كه به واس

با لحاظ نمودن اين نكته مهم كه بيشترين . شود طور انحصاري به وي اعطاء مي
هاي چند مليتي و  تعداد و ميزان اختراعات حوزه بيوتكنولوژي توسط شركت

اي براي  پذيرد؛ نظام ثبت اختراع اهميت ويژه كشورهاي توسعه يافته صورت مي
شورهاي مذكور داشته و با توجه به خطر جدي كه چنين انحصاري ها و ك شركت

براي كشورهاي داراي منابع ژنتيك غني نظير ايران دارد، هرگونه اعطاي حقوق 
تواند  انحصاري بدون اخذ تعهدات مربوط به تقسيم منافع و انتقال تكنولوژي مي

نتيك كشور تواند آثار مخربي بر حق حاكميت ملي و وضعيت حقوقي منابع ژ مي
در واقع . داشته باشد ناپذيري را براي كشور در پي برجاي گذاشته و خسارات جبران

خروج موقت منابع ژنتيك از شمول نظام ثبت اختراع امري حياتي براي كشور 
باشد و اين خروج الزاماً بايد تا زمان تهيه و تصويب نظام جامع حفاظت و  مي

يندهاي مربوط به چگونگي دسترسي و افرمديريت منابع ژنتيكي كشور و تنظيم 
بنابراين از نظر نگارنده، الزم است به جاي . برداري از اين منابع حفظ گردد بهره
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ها و لوايح انحرافي نظير طرح استفساريه موضوع اين مقاله،  ارائه طرح
وري افن هاي الزم بين متخصصان مالكيت فكري و متخصصان زيست هماهنگي

ه و تدوين و تصويب نظام جامع حفاظت و مديريت منابع كشور به منظور تهي
صنعتي و عالئم تجاري هاي  ژنتيك و همزمان اصالح قانون ثبت اختراعات، طرح

 .به عمل آيد
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  ها نوشت پي

1  - Genetic Resources (GR) 
2  - Traditional Knowledge (TK) 
3- Defensive Protection 
4  - Biopiracy 

توسط رييس محترم انجمن بيوتكنولوژي از طريق  28/09/1388گزارش توجيهي مذكور در تاريخ ـ 5
 .ميل براي اعضاي انجمن ارسال شده است اي

6- Piracy 
7- Convention on Biological Diversity (CBD). 
8- International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

(PGRFA). 
9- Food and Agriculture Orgnization of United Nation (FAO). 
10- www.cbd.int/history. 

 .07/04/1375مورخ  14946به نقل از روزنامه رسمي شماره ـ 11
12- Prior Informed Consent (PIC) 
13- http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-about/cgrfa-history. 

 .04/05/1384مورخ  17595به نقل از روزنامه رسمي شماره ـ 14
15- Common concern of humankind 
16- Common concern of all countries 
17- TRIPS 

بوليوي، كوبا، دومينيكن، داران توسعه عبارتند از ايران، مصر، برزيل، آرژانتين،  اعضاي گروه دوستـ 18
 .اكوادور، پرو، ونزوئال، كنيا، سيرالئون، آفريقاي جنوبي، تانزانيا

19- Proposal To Establish a Development a gender for WIPO: an 
Elaboration of Issues Raised in Document Wo/Ga/31/11, Iim/1/4. 

20- The relationship between Intellectual Property Rights and the relevant 
provisions of TRIPS Agreement and The CBD, UNEP/CBD/ISOC/5, 
Para.5 

21- Preservation 
22- Protection 
23- Defensive protection 
24-Traditional knowledge, traditional cultural expressions and genetic 
resources:  the international dimension WIPO/GRTKF/IC/6/6. 
25- Positive protection. 
26- WIPO/GRTKF/IC/3/6, P.4. 

 .جامعه كشورهاي حوزه آند متشكل است از كشورهاي بوليوي، كلمبيا، اكوادور، پرو، ونزوئالـ 27
 ....الف ـ كشفيات، : موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است -4ماده ـ 28

اي خاص را ارائه  فرد يا افراد است كه براي اولين بار فرآيند يا فرآورده فكر نتيجهاختراع  -1ماده ـ 29
 .كند مي

  .05/06/1388مورخ  18784به نقل از روزنامه رسمي شماره ـ 30
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