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Abstract 

Background and aim: Intellectual property plays an increasingly vital 

role in global trade and economic development. Globalization of intellectual 

property rights means that intangible informational resources are now 

produced, exchanged and consumed anywhere and everywhere defying 

jurisdictional borders. Intellectual property has moved into the mainstream 

of national economic and developmental planning. In the recent years, it has 

also emerged as a central element of multilateral trade relations. 

Methods: It is probably more accurate to portray intellectual property rights 

as a class of intangible business asset that is usually held by global companies 

such as pharmaceutical companies performing the (admittedly important) roles 

in the modern economy of investors, employers, distributors and marketers. 

Findings: By globalization of intellectual property law, Individual 

pharmacologists are less frequently the ones who own and control the rights. 

Conclusion: Viewed in isolation, globalization of intellectual property 

law is a stunning triumph of the pharmaceutical companies in making global 

IP rules and in enlisting states and international organizations to enforce 

them. However, one must be careful not to generalize from one case. 
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 نظام حقوق مالکیت فکری سازیجهانیی دارویی در هاشرکت نقش

 1اسالممحمد معین

 چکیده

 ی فکری، به این معنا است که در حال حاضر، منابعهاداراییی تجارت در شمولجهان: زمینه و هدف

 ند.شومیهای سیاسی، در هر جا و همه جا، تولید، مبادله و مصرف ملموس، فارغ از مرزبندیاطالعاتی نا

، فرایند یا مجموعه فرایندهایی است که یک سازیجهانیدر این پژوهش، مقصود ما از  روش:

یتی را ارتباطات که سراسر گ فعالپیچیده و ه اقتصاد جهانی هماهنگ، محیط زندگی واحد و یک شبک

 ایمجموعهسان، نظام حقوق خصوصی و مالکیت فکری کشورهای جهان، د. بدینشومییرد، شامل گیمدربر

 ند،شومیطور کامل نابود ن به هم وابسته را تشکیل داده و مرزهای جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی، اگرچه به

 خواهند شد. رنگکما ام

تلف در حمایت از های مخی سیاستگذاریاین مقاله، تالشی است در راستای بررسی حقوق: هاهیافت

آن. بنابراین در این تحقیق، بیش از توجه به تقسیمات جغرافیایی،  شدنجهانیو روند  اختراعات دارویی

های سازمان ی در حمایت از اختراعات دارویی )نظیر فعالیتالمللی و فراملبینعوامل تأثیرگذار و نیز سیر 

 مالحظه شده است.اروپا( ه جهانی تجارت و اتحادی

 ، حمایت از اختراعاتفراملیحقوق بازرگانی ه گفت مشابه با طرح نظری توانمی: گیریبحث و نتیجه

پیدا کرده و تبدیل به عرفی جهانی شده است. بدیهی است که تأکید بر  فراملیای دارویی نیز گستره

ثبت  شدنجهانیی هاچالشگاشتن انسیر حقوقی نظام موجود در سطح ملی و جهانی، نباید باعث نادیده

 و حمایت از اختراعات دارویی شود.

 

 واژگان کلیدی
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 مقدمه

قابل انکار است که در عصر کنونی، نظام حقوق مالکیت فکری به  این، یک حقیقت غیر

د. اهمیت شومیکشورها قلمداد ه اساسی پیشرفت و توسع عنوان نیازی جدی، یکی از معیارهای

د که بدانیم این نظام، ایفاگر نقشی اساسی در حقوق شومی تراین موضوع هنگامی نمایان

ی تجارت در شمولجهانآید. اقتصادی به حساب میه خصوصی، تجارت جهانی و توسع المللبین

ضر، منابع اطالعاتی ناملموس، فارغ از ی فکری، به این معنا است که در حال حاهادارایی

نظام  ند. از این روشومیهای سیاسی، در هر جا و همه جا، تولید، مبادله و مصرف مرزبندی

کارآمد حقوق مالکیت فکری، دارای ویژگی راهبردی برای کشور صاحب آن است و در ارتقای 

 بدیل دارد.اقتصاد ملی نقشی بی

ه رو به رشد مستمری داشته و موضوعات جدیدی را به حوز اختراعات دارویی، همواره روند

 و تحول این شاخه از مالکیت، متأثر از تحوالت اقتصادیری افزوده است. تغییر حقوق مالکیت فک

ی فناوری است. امروزه، حقوق مالکیت فکری، به بخشی از دارایی و هاپیشرفتاجتماعی و نیز ـ 

 بنابراین حضور ونوین داروسازی تبدیل ه یرگذار در عرصی بزرگ و تأثهاشرکتناملموس ه سرمای

، در دوران از این تر شده است. فراتررنگکمشخصی و انفرادی دارندگان و مالکان این حقوق، 

مسیر دستیابی جامعه به دستاوردهایی برای  کنندهتعیینحاضر، نظام حقوق مالکیت فکری، 

 زندگی بهتر است.

، فرایند یا مجموعه فرایندهایی است که یک سازیجهانیز در این پژوهش، مقصود ما ا

ارتباطات که سراسر  فعالپیچیده و ه اقتصاد جهانی هماهنگ، محیط زندگی واحد و یک شبک

سان، نظام حقوق خصوصی و مالکیت فکری د. بدینشومییرد، شامل گمیگیتی را دربر

جغرافیایی، سیاسی و  و مرزهایبه هم وابسته را تشکیل داده  ایمجموعهکشورهای جهان، 

 خواهند شد. رنگکم اماند، شومیطور کامل نابود نچه به اجتماعی، اگر

تلف در حمایت از های مخاین مقاله، تالشی است در راستای بررسی حقوقی سیاستگذاری

ی هانظامآن. در این مطالعه، بررسی تحوالت هر یک از  شدنجهانیو روند  اختراعات دارویی

عناصر مهم و پایدار در است تا بلکه سعی شده  ،و حقوق خصوصی کشورها ضرورتی ندارد ملی

 شمولجهانف با یکدیگر در این سیر ی مختلف حقوقی که از جهات مختلهانظامتحوالت اصلی 

ها و ها، تدوین ابتدایی کنوانسیونبارز این گرایشه نظر قرار گیرند. نمون مشابهت دارند، مد
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ین حمایت از اختراعات دارویی نظیر کنوانسیون پاریس است که در اه در زمین معاهدات مادر

ی تجاری حقوق هاهجنب نامهموافقتی هاهپایه دهندی، تشکیلشمولجهانحرکت به سمت 

فراتریپسی »و پس از آن، سیر به فضایی فراتر مانند استانداردهای مالکیت فکری )تریپس( 

(TRIPS-Plus)» تمام واقعیت جهان امروز باشده کنندد منعکستوانمیبررسی ن البته این ،است، 

حمایت از ه خود را در عرصه ، تحوالت ویژملیی هانظامها، هر یک از در کنار این مشابهت زیرا

 سازیجهانیعناصر اصلی و مشابه، جهت تسهیل بررسی سیر کلی ه محصوالت دارویی داشته و مالحظ

بنابراین در این تحقیق، بیش از توجه به تقسیمات جغرافیایی،  نظام حقوق مالکیت فکری است.

های در حمایت از اختراعات دارویی نظیر فعالیت فراملیی و المللبینعوامل تأثیرگذار و نیز سیر 

 اروپا مالحظه شده است.ه و اتحادی (World Trade Organization) سازمان جهانی تجارت

از اختراعات  حمایت یهاهو ریش بند، مختصات ب در هشتترتی بهبنابراین در این مقاله، 

رسیدگی به اختالفات تریپس و  نامهموافقت گیریشکلی دارویی در هاشرکتدارویی و نقش 

 کرد. یمبررسی خواهرا فکری  ی نظام حقوق مالکیتشمولجهان سرانجامآن و 

 

 یت از اختراعات داروییسیر تاریخی حما

مریکا، آرشد داروسازی ایاالت متحده به  نی دوم، صنعت رودر دوران پس از جنگ جها

کرد که ها شد که این سؤال را مطرح میبیوتیکآنتید تولیه منتظر متوجه سود سرشار و غیر

به آزمایشگاهی، قابلت ثبت  شدهشناختهآیا ساخت این محصوالت طبیعی بر اساس فرایندهای 

مریکا منجر به گنجاندن عباراتی در آر صنایع داروسازی مؤث رایزنیاختراع را دارد یا خیر. عنوان 

شده از طریق های کشفبیوتیکآنتیشد که اعطای حق اختراع به  1299قانون ثبت اختراع 

نیویورک  ساخت. اعضای کانون وکالی ثبت اختراعمند آزمایشگاهی را ممکن میفرایندهای نظام

ای را تهیه و به کنگره ارائه نویس الیحه، پیشالن خود در صنعت داروسازیبه نمایندگی از موک

قانون  ا و اعمال فشارهای مختلف دیگر، تغییر دلخواه آنان را درهکردند که با همراهی پیشنهاد

بودن، به نحوی در قانون جدید اعمال شد که فرایند بدیهی در واقع، شرط غیر .(1) موجب شد

ه عنوان اختراع نداشته باشد. برخی با تردید، ساخت محصول، تأثیر منفی در قابلیت ثبت آن ب

( Inventive Stepبودن اختراع )نمودن دامنه و حدود شرط ابتکاریهدف از این تغییر را مضیّق

الزم به ذکر است که دیوان  دانند که البته در دستیابی به این هدف هم موفق بوده است.می
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، سطح و 1299نموده و معتقد است قانون نظری متفاوت در این خصوص ابراز  1266عالی، در 

 (.9بودن را برای قابلیت ثبت اختراع تغییر نداده است )کلی لزوم تأمین شرط ابتکاریه درج

بودن اختراع، آثار و نتایج مختلفی را در این تحول در حدود و ثغور مفهوم شرط ابتکاری

ی بزرگ، بهتر مورد حمایت هاتشرکهای جمعی مریکا و اروپا به دنبال داشت. نخست، نوآوریآ

 شدهی مختلفی از اختراعات ثبتهاهدست توانستند( Businesses) کارها وکسب  ،دوم ؛قرار گرفت

 بهتر از گذشته توانستند با یک سودآوری هاشرکتسوم،  ؛خود قرار دهنده و سرمای هاداراییرا در 

 یهاشرکتاین تحوالت، ه . در نتیجی سنگین تحقیق و توسعه را جبران نمایندهاهمطمئن، هزین

 (Research and Developmentاندازی ساختارهای بزرگ تحقیق و توسعه )تر، به فکر راهبزرگ

 .(9) در درون خود افتادند

 

 ثبت اختراعات فراملیحمایت از دارو در نظام ه دامن

د. در اروپا موارد وشمینظام ثبت و حمایت از اختراعات، انواع مختلفی از اختراعات را شامل 

 ، قابل ثبت و حمایت است:بر اساس کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع زیر

 محصوالت جدید؛ـ 

 فرایندهای جدید؛ـ 

 جدید برای محصوالت قدیمی.ه و استفاد ایاکاربردها، مزـ 

، استمفید ، اعطای حق اختراع در خصوص محصوالت جدید، بسیار سازیبرای صنعت دارو

د. زمانی که حق شومیشامل نشده را نیز حتی کاربردهای کشف ،ای از محصولادههر استف زیرا

داد، بحث و اختراع، محصوالت و ابزارهای مکانیکی با کاربرد مشخص را مورد حمایت قرار می

 مشکل از زمانی آغاز شد که در مورد قابلیت ثبت و حمایت از ترکیبات اما ،ای در میان نبودمناقشه

 به عنوان که یژنعنوان مثال،  یر داروها و محصوالت طبیعی، اختالف نظر پدید آمد. بهشیمیایی نظ

ه و مالک را به نمایش بگذارد که کاشف اولی، ممکن است کاربردهای متعددی شدهثبت اختراع

 هکنندعنوان درمان شده بهاربردها مطلع باشد. یک داروی ثبتحق اختراع آن، تنها از یکی از این ک

انصاف و ه بیماری قلبی بیاید. ممکن است کسی بر پایه ن، ممکن است بعدها به کار معالجسرطا

 بار کشفنظم عمومی، بپرسد چرا یک نفر که کاربردی از محصول اختراعی خود را برای نخستین

 (1) ؟نموده، برای سایر کاربردهای کامالً متنوع و متفاوت آن نیز دارای حق انحصاری باشد
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 شده طی فرایند، تنها از محصوالت ساخته(Process Patent) فرایند ات ناظر بهثبت اختراع

اگرچه این  ،اندنماید نه محصوالت مشابهی که با فرایندی متفاوت، تولید شدهمذکور حمایت می

 رسند،نظر میبه  (Product Patents) تر از ثبت اختراعات ناظر بر محصولتاهمیاختراعات، کم

اند. به عنوان مثال، اختراع ابداعی تأثیرگذار، بسیار درآمدزا بوده رخی فرایندهایبا این حال ب

 هربرت»و  «(Stanley Cohen)کوهن  استنلی»توسط  دی ان ای فرایند و تکنیک بازترکیب

ای مجوز صورت گستردهه نام دانشگاه استنفورد ثبت و به که ب «(Herbert Boyer) بویر

که حق اختراع آن  1229تا  1299 زمانیه آن، واگذار شد، در فاصل برداری از)لیسانس( بهره

 .(9)میلیون دالر، درآمدزایی داشت  933 منقضی شد، بیش از

 ی داروسازی، کشف و اختراع مواد و ترکیبات دارویی جدید،هاشرکتبرای  کهاینبا توجه به 

فتن کاربردهای جدید از بیشتر به سمت تحقیق برای یا هاشرکتبر است، این مشکل و هزینه

ثبت و حمایت از  امکان، خواستار هاشرکتسو، این . بدیناندکردهداروهای قدیمی سوق پیدا 

قبلی هستند. برای ه شداختراع برای کشف و یافتن کاربردهای جدید از مواد و ترکیبات ثبت

 آسپیرینیا  ، دارای خاصیت ضدعفونی نیز هستندای مصنوعیهمثال، مشخص شد که برخی رنگ

 .(6) دارویی کامالً متفاوت است اصیتشد، دارای چندین خن تولید و عرضه میعنوان مسککه به 

 

 استثناشدن دارو در نظام جهانی ثبت اختراع

ال، احصای موارد استثنا در متون قانونی، ژرمنی، برخالف کامنـ  حقوقی رومیه در خانواد

ترین این استثناها، غذا ها کاسته شده است. رایجیزان آناگرچه که امروزه از م ،امری متداول بود

نخستین قانون ثبت اختراعات آلمان، ثبت و حمایت از اختراعات به عنوان مثال، و دارو بود. 

مخالف نظم عمومی و اخالق حسنه و همچنین اختراعات مربوط به مواد غذایی، نوشیدنی و 

 . چنین استثنایی، به(9) را ممنوع کرده بود دارویی و فرایند شیمیایی ساخت این محصوالت

ویژه خارجی( در این زمینه را در  دلیل این برداشت عمومی بود که ایجاد انحصار خصوصی )و به

اروپایی دارد. علت ه ای عمیق در جامعدیدند. این دیدگاه، ریشهتعارض با منافع عمومی می

که ثبت اختراع یک دارو  یص این موضوع بودومی، ناتوان از تشخجامعه و افکار عم کهایندیگر 

 .(8) آن ندارداز رداری بای با صدور مجوز تولید و بهرهخاصیت، مالزمهچه بی ،چه خطرناک باشد
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استثنای داروها از نظام ثبت و حمایت از اختراعات، تا همین اواخر نیز در بسیاری از 

، آلمان 1261، ایرلند 1263رانسه از سال کشورهای اروپایی برقرار بود. اختراعات دارویی، در ف

، قابل ثبت شدند. ثبت اختراعات 1229و اسپانیا  1298، ایتالیا و سوئد 1299سوییس ، 1268

 پذیرفته شد. 1296دارویی در ژاپن، از 

. اندکردهجالب این است که برخی کشورهای در حال توسعه، در این زمینه، برعکس عمل 

، برزیل و هند، اختراعات دارویی را از نظام 1293ه و اوایل ده 1263ه برای نمونه، در اواخر ده

ی، الزام ناشی از شمولجهاناگرچه در سیر نهایی  ،ثبت و حمایت از اختراعات، مستثنی نمودند

 نمود. ها را مجبور به تغییر رویهآن تریپس نامهموافقت

 

 ی حمایت از اختراعات داروییشمولجهان دورنمای

 سازیجهانید فرایند ناگزیر واعد نظام حقوق مالکیت فکری، مؤیی قشمولجهانن بررسی کال

داری غربی، با فرهنگ و سرمایه (.2) است و اقتصادی و چه حالت فرهنگی آن یچه صورت ماد

 طی امن برای دستیابی به اهداف خویش، دنیا را به محیسازیجهانیخود در ه سرعت فزایند

مبتنی  المللبیناظ مادی و اقتصادی، تمامی موانع بر سر راه تجارت تبدیل نموده است. از لح

حقوق مالکیت فکری،  شمولجهاندار ارتدوکس برداشته شده است. نظام سرمایهه بر منافع طبق

 د. جهت دستیابی به این موفقیت، بازیگران قدرتمندشومیین و نه آخرین پیروزی محسوب نه اول

نظام حقوق ه رت همکاری داشتند. این توفیق، اگرچه در عرصیتی با کشورهای ابرقدملچند

 مستقیم خارجی، گذاریسرمایهمثل  هاهدر سایر عرص اما ،رسدمالکیت فکری، چشمگیر به نظر می

داری جهانی، با حضور ای مشابه از تغییرات ساختاری سرمایهمورد تردید است. در زمینه

مریکا، آبخش خصوصی  انشابه )دور اروگوئه(، تأثیرگذاربازیگران مشابه و در فرایند مذاکراتی م

 اما ،نظام حقوق مالکیت فکری و هم خدمات مالی، موفق عمل کردند سازیه جهانیهم در عرص

و  (General Agreement on Trade in Services) عمومی تجارت خدمات نامهموافقت

 Agreement on Trade-Related) گذاریسرمایهی تجاری اقدامات هاهجنب نامهموافقت

Investment Measures)الن بخش خصوصی، ناامیدکننده بود.ا، برای فع 

، بازیگر اصلی «Pfizer Inc»ی داروسازی المللبینبه عنوان نمونه، این حقیقت که شرکت 

تنهایی  ن قدرت و منابع، بهبود، نشانگر آن است که داشتتریپس  نامهموافقتدر جریان مذاکرات 
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 آمده، بایددست نوع بهنتایج مته های پشت پردنتیجه نخواهد بود. برای فهم سیاست کنندهنتعیی

االن دارویی، آمیز، فعنمود. در موارد موفقیت توجهنیز ی داروسازی هاشرکتلی و رایزنی به نقش دال

 Financial Leaders) یافته شدند؛ گروه رهبران اقتصادیسازمان رایزنیی هاهتبدیل به گرو

Group) مریکاآمالکیت فکری ه و کمیت (Intellectual Property Committee) تشکیالت ،

 تی خود را کنار گذاشتند.سن

یر داشته باشد. تمرکز بر عنصر ها تأثسته در موفقیت آنتوانمییافتگی جدید این سازمان

وضع  سانی که به دنبالهای کها و سیاستگذاریل تالش، ما را در تحلهاهاین گرو رایزنیلی و دال

، بودند هایشان به موضوع حمایت از اختراعات داروییبرداری از جلب توجه دولتقواعد تازه و بهره

مطلوب را بر  نامهموافقتبندی و جزئیات یک رساند. این تأکید است که چگونگی زمانیاری می

زدن میان مالکیت فکری و یوندی مذکور در پهاهسازد. به اعتقاد ما، چالش مهم گروما آشکار می

 هکمیتمالکیت است. اگر سعی دوازده عضو  شمولجهانقواعد نهایی و  کنندهتعیینتجارت دارو، 

در تشدید حمایت از مالکیت فکری نبود، امروز با قواعد متفاوتی در نظام  مریکاآمالکیت فکری 

 .(13) حقوق مالکیت فکری مواجه بودیم شمولجهان

 

 تریپس نامهموافقت ارو باخوردن دپیوند

نهایی ه تجاری است که در مصوبه جانب ی چندهانامهموافقت، بخشی از تریپس نامهموافقت

، برای هر کشوری که خواهان نامهموافقتاین آور شد. الحاق به دور اروگوئه، برای اعضا، الزام

، تمامی مصادیق حقوق مهناموافقتد. این باشمیاست، الزامی  عضویت در سازمان جهانی تجارت

و نیز  مالکیت فکری نظیر حق اختراع، عالمت تجاری، مالکیت ادبی و هنری، اسرار تجاری

، ضمن نامهموافقتیرد. گمیبرا درر دیهاهنیم یهاهموضوعات جدیدی چون حمایت از تراش

ی اعضا، شمردن قواعد حقوق مالکیت ادبی و هنری مندرج در کنوانسیون برن براعاالتباالزم

ی داده و ضبط صدا را نیز هاهای، پایگاافزارهای رایانهحمایت از مصادیق دیگری مانند نرم

 تریپس، هم با گسترش موضوعات مورد حمایت و هم با افزایش نامهموافقتاجباری دانسته است. 

 اقلی کنوانسیون پاریس، باالتر رفته است.زمان حمایت، از استانداردهای حد دوره و مدت

ها، موضوعات )به استثنای انسان و حیوان( شامل میکرواُرگانیسمه حق اختراع، تقریباً به کلی

ی گیاهی تعلق گرفته و برای مدت بیست هاهی دارویی، محصوالت شیمیایی و گونهاهفراورد
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دی هاهنیم یهاه، تراشتریپس نامهموافقتاساس  د. برشومیسال از تاریخ ثبت اظهارنامه، اعطا 

 (Sui Generis) ند، طبق نظام حمایتی خاصشومیتثبیت  هاهطرح مدارهای یکپارچه که در تراش و

اجراها و مقررات و تشریفات داخلی و مرزی  مورد حمایتند. اعضا، ملزم به برقراری ضمانت

حل و فصل اختالفات ه ، روینامهموافقتند. این باشمینمودن حمایت از این حقوق جهت اجرایی

تریپس و نیز امکان اعمال  نامهموافقتان جهانی تجارت را در مورد اختالفات ناشی از سازم

اقدامات جبرانی و متقابل را در مورد عضوی که به اجرای تصمیمات مرجع حل و فصل 

نموده است. تخلف در رعایت مقررات حقوق مالکیت  بینیپیشدهد، اختالفات سازمان تن نمی

های کاالیی شود. سازمان جهانی تجارت این اختیار را دارد که تحریم د منجر بهتوانمیفکری، 

رأی مرجع حل  ری از سوی عضو متخلف )محکومرعایت الزامات حقوق مالکیت فکه بر نحو

زمانی مشخص، نظارت داشته باشد. در صورت کوتاهی، سازمان جهانی ه اختالف(، طی یک دور

های جبرانی و متقابل را در مورد دهد که تحریم( میهلمتجارت این اجازه را به خواهان )محکو

 .(11) عضو متخلف، به اجرا بگذارد

ین حوزه، موضوعات ی، در تعیالمللبینحقوق مالکیت فکری، نظام  شدنجهانیپیش از 

داد. به عنوان مثال، بسیاری میای به اعضا گسترده اتزمان حمایت، اختیارتحت شمول و مدت 

اختراعات دارویی،  ظور کاهش قیمت داروهای حیاتی، از ثبت و حمایت ازاز کشورها، به من

چنین اقدامی، کامالً منطبق با مقررات کنوانسیون پاریس بود. در حقیقت،  خودداری کردند.

تریپس، اقداماتی که از نظر صاحبان منافع در ایاالت متحده، نقض حق  نامهموافقتپیش از 

ی، کامالً المللبینجرای االالزم ی مختلف حقوقی و معاهداتهانظامشد، با توجه به شمرده می

شد. در این ساختار قدیمی و ابتدایی، کشورها، وسعت اختیار و مشروع و قانونی محسوب می

شان در یافتگی و مزیت نسبیصالحیت قابل توجهی در قانونگذاری با توجه به سطح توسعه

 نوآوری یا تقلید داشتند.

ثبت اختراعات دارویی،  شمولجهانی و سپس المللبینرای ایجاد نظام تقاضای اصلی ب

های صنایع داروسازی نگرانی کهاین. فارغ از مجاز بود غیره استفادداروسازان از گستردگی ه شکو

نظام حقوق مالکیت فکری بدانیم، عامل  گیریشکلمریکا در اواخر قرن بیستم را مؤثر در آدر 

حقوق مالکیت فکری بود. تحوالت اخیر در فناوری، این سرقت را ه عادالنتصاحب ناه اصلی، مسأل

 ی جدید، این امکان را به ناقضان حقوق داد که محصوالت و فرایندهایهافناوری ، زیراسرعت بخشید
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قیمت و پرهزینه را بسیار راحت و ارزان، کپی کنند. برای مثال، داروهایی که با صرف گران

 ی جدید، به سادگی و باهافناوریند، با استفاده از این شومیاع و تولید ی گزاف، ابدهاههزین

 ای ناچیز، قابل تقلیدند.هزینه

تریپس، بیشتر در جهت  نامهموافقتنماید، این است که توازن برقرارشده در آنچه آشکار می

که  مریکاآ سابق نمایندگی تجاری مسؤول «بِلو»ی. حفظ منافع دارندگان حق است تا منافع عموم

 Pharmaceutical Research) مریکاآسازمان تحقیقات و ساخت داروی »مقام اجرایی  بعدها، قائم

& Manufacturers of America)»  نامهموافقتدر حقیقت، »شد، به این نکته اذعان دارد که 

 «کندمیرا به رسمیت شناخته و حمایت کنندگان از نوآوری و نه استفادهتریپس، حقوق نوآوران 

بیند که کنترل نظام حقوق تریپس را به سود کسانی می نامهموافقتنیز  «مِی کرستوفر». (19)

ی بزرگ داروسازی، از هاشرکت، نامهموافقتمالکیت فکری را در دست دارند. بر اساس این 

 .(19) ها و حقوق بیشتری برخوردارندحمایت

 

 مالکیت فکریام نظ سازیجهانیداروسازی در  تأثیر رایزنی

افزار و محور مانند رایانه، نرمهای دانشدر بخش فراملیی هاشرکتمعتقد است  «ژِرمِین»

ی مختلف در دنیا جهت هانظامهای الزم را برای جستجو و بررسی دارو، منابع، انگیزه و قابلیت

برتر،  های. این بخش(11) های مناسب در حمایت از حقوق مالکیت فکری داشتندیافتن فرصت

و در جهت کنترل این بازارها، مشارکت فعال داشتند. مفهوم کنترل،  شمولجهاندر بازارهای 

متضمن ساختارهایی برای طراحی رقابت است. یکی از این ابزارهای کنترل بر بازار، قوانین 

های برتر کردن بخشمطرح تریپس، با نامهموافقتمالکیت فکری است. مدافعان ه سختگیران

 .(19) ها در چگونگی کنترل بازار، کمک کردندها و مطلوبیت آنگرایش سازیجهانی، به ادیاقتص

عنوان یک نهاد متعادل در ارتباط ی، سازمان جهانی مالکیت فکری، به میالد 1293ه در ده

 Organization for Economic) با منافع اعضای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی

Cooperation & Development ) ،و منافع کشورهای در حال توسعه شناخته شد. امروزه

بزرگ این سازمان، تنها یک ابزار برای تأمین منافع این کشورها نیست، بلکه خود، به یک منبع 

ه از طریق معاهد سازمان جهانی مالکیت فکریه تبدیل شده است. بخش اعظم بودج درآمد

شکل معاهده، به  ردد. اینگمیتأمین  (Patent Cooperation Treaty) همکاری ثبت اختراع
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ی را تسهیل و ساده المللبینای، فرایند تحقیق و جستجو، ارزیابی و ثبت اختراعات قابل مالحظه

ی دارویی از این هاشرکتکارها و  و کسبه ، میزان استفاد1283ه نموده است. از اواخر ده

 معاهدهحال حاضر، درآمد ناشی از  نحوی که دربه  ،نیزم، افزایش چشمگیری پیدا کردمکا

را تشکیل داده است.  سازمان جهانی مالکیت فکریه از بودج %89، حدود اختراع ثبت یهمکار

 ترینزیاد از سایرین، مهمه مریکا، اروپا و ژاپن(، با فاصلی بزرگ دارویی و شیمیایی )از آهاشرکت

 .کنندگان از این معاهده هستنداستفاده

و نهادها را با  های خلق کردتریپس، ساختارها، عوامل تازه نامهموافقت اییمریکآه نسخدر 

این تغییر نهادها، به دارندگان حقوق مالکیت فکری، قدرت و  .هدف تقویت عوامل، تغییر دادند

ی هاهگرو گیریشکلتریپس، به  نامهموافقتاین، پایان کار نبود.  اما ،امکان بیشتری بخشید

ها را قادر ساخت تا در حقوق مالکیت فکری نیز کمک کرد و آن شمولهانجمخالف با نظام 

 ها،سرنوشت محتوم نظام حقوق مالکیت فکری، تغییراتی ایجاد کنند. در حقیقت، اثر این مخالفت

بلکه در  ،فقط در دوران پساتریپس و موضوع مالکیت ادبی و هنری در فضای دیجیتال نبود

ت فکری بر روی محصوالت دارویی و کشاورزی نیز قابل اعتراض به گسترش حقوق مالکی

فریقا، این فرصت را آ مالحظه بود. برای مثال، بحران ایدز در تایلند و کشورهای جنوب صحرای

عنوان موضوعی ناظر به منافع عمومی و نه  ایجاد کرد که به بحث حق اختراعات دارویی، به

 .(16) ای تجاری نگاه شودمسأله

مریکا آری مالکیت فکری، نقش بیشتری در تدوین سیاست تجا رایزنی، 1283ه در طول ده

، دست به (Pfizer)شرکت داروسازی  عامل مدیر «(Edmund Pratt) پرات ادموند» بازی کرد.

جدی با نقض و تجاوز به حقوق مالکیت ه یک رایزنی طوالنی با دولت ایاالت متحده برای مقابل

ائتالف »در پایان مذاکرات دور توکیو برای اصالح گات، در  ،از کشور زد. اوفکری در خارج 

)برای  «(Anti-Counterfeiting Coalition) علیه تجارت متقلبانه ،یالمللبینمحور  مریکاآ

 هاییفعالیت، 1281و  1289االهای لوکس و ارزشمند( شرکت کرد. در حمایت از عالئم تجاری ک

 صوص حقوق مالکیت فکری انجام گرفت و در نهایتخدر  زی برای پیشبرد مالحظات تجاریموا

مریکا، بخش خصوصی را به همکاری برای گنجاندن موضوع آ، نمایندگی تجاری 1281 سال در

 ر مذاکرات دور اروگوئه فراخواند.مالکیت فکری د
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، «راتپِ»مذاکراتی ایاالت متحده، ه ی تجاری حقوق مالکیت فکری در برنامهاهشدن جنببا مطرح

، مشاور ر اروگوئه را بر عهده گرفت. ویمریکا در مذاکرات دوآیت نمایندگان بخش خصوصی هدا

د که بدانیم در شومیمریکایی بود. اهمیت این موضوع زمانی مشخص آه کنندت مذاکرهأهی

 این، ایاالت وجود صورت رسمی حق دخالت نداشت. باجریان مذاکرات گات، بخش خصوصی، به 

بخش خصوصی، مالحظات صنعت دارو را در بر اهمیت اساسی منافع  أکیدمریکا، با تآه متحد

 نمود.پیشبرد بحث حقوق مالکیت فکری در مذاکرات، ِاعمال می

ژاپنی  ساختن همتایان اروپایی ومستقیم صنایع دارویی، همراه غیر اتترین تأثیریکی از مهم

حقوق مالکیت فکری بود. این  ی ازالمللبینبرای اجماع بر سر تدوین قواعد ماهوی حمایت 

از محتوای معاهدات و یا  المللبینتجارت ه مقررات ماهوی، فهم مشترک بازیگران عرص

این  گیریشکلدارو، نقش مهمی در رایزنی دارویی بود. نفوذ  شمولجهانهای سیاستگذاری

مختلف بر داروسازی، با ایجاد بستر مناسب، سبب اتحاد اصناف ه فرایند داشت. فعاالن عرص

ی هاشرکتحقوق مالکیت فکری( شدند. متن پیشنهادی  سازیجهانیروی موضوعی واحد )

ارائه شد، موضوعات مالکیت  1289دارویی در مورد محور مذاکرات حقوق مالکیت فکری، که در 

شترک م های خصوصی را تحت عنوانعنوان مسائل تجاری تبیین کرد و منافع بخش فکری را به

 در متحدکردن اصناف مختلف مثل صنایع الکترونیک، اهمیت کار جا متمرکز نمود. کی مزبور، در

ی هاهصنایع شیمیایی بود که منجر به تشکیل جب هنری و وتی در مالکیت ادبی های سنبخش

سازی واحد برای حمایت جهانی از حقوق مالکیت فکری شد. این فرایند، تنها محدود به مفهوم

 .(19) شدسازی را نیز شامل میو تصمیم بلکه تدبیرسنجی ،نبود

 

در شده شکایات مطرحی در فرایند رسیدگی به ایفای نقش و اِعمال نفوذ صنایع داروی

 سازمان جهانی تجارت

مریکا، بیشترین دعاوی مالکیت فکری را در سازمان جهانی تجارت آتعجبی ندارد اگر بدانیم 

مامی اعضای این سازمان، بیشتر است. با توجه به مطرح کرده که تعداد آن، از مجموع شکایات ت

 دلیل کوتاهی کشورها، به هاهتمامی این پروندسیاستگذاری حقوق مالکیت فکری ایاالت متحده، 

اند تا تریپس و حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری، مطرح شده نامهموافقتدر رعایت مقررات 
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 حقوق مالکیت شمولجهانی در حمایت از نظام با موفقیت در این دعاوی، زیربنای حقوقی محکم

 فکری پدید آید.

مریکا، دعوایی تحقیق و ساخت دارویی آ درخواست سازمان ، آمریکا بنا به1226 می در ماه

ل . این، نخستین شکایتی بود که پس از طی تمامی مراحل ح(18) را علیه هند مطرح نمود

 سازمان مرجع استیناف»رسید. تحده به پایان مینفع ایاالت ماختالف سازمان جهانی تجارت، به 

(Appellate Body)»هیأته ، توصی (Panel)  اختالف مبنی بر درخواست از هند فصل  وحل

تریپس را مورد تأیید قرار داد. کشور هند،  نامهموافقتبرای سازگارنمودن نظام قانونگذاری خود با 

 (PhRMA) آمریکا یگان دارومرکز تحقیقات و تولیدکنندترین اهداف و مقاصد مورد نظر از مهم

حقوق  شمولجهانتوسعه جهت ارتقا به سطح حمایتی نظام حال  دررهای کردن کشوبرای وادار

مریکایی در مذاکرات دور اروگوئه، تغییر آکنندگان مالکیت فکری بود. در حقیقت، تالش مذاکره

ن اقدامات تریاین تغییرات، از مهم زیرا ،ودنظام ثبت اختراعات کشورهایی مثل هندوستان ب

 .(12) شدشدن حقوق مالکیت فکری، محسوب میاصالحی در مسیر جهانی

، خصوص ثبت اختراعات دارویی و محصوالت شیمیایی کشاورزی مریکا مدعی بود هند درآ

 اگرچه کشورهای در ،خودداری نموده است (Mailbox) صندوق پستموسوم به  از ایجاد نظام

تریپس، از مهلت ارفاقی جهت ثبت اختراع موارد  نامهموافقت 69ه مادتوسعه بر اساس  حال

 بودن، باید سازوکاری را برای تأمین حق تقدم و جدید93ه ماد 8بند طبق  امامذکور برخوردارند، 

شهرت دارد، در صورت « صندوق پست»محصوالت ابداعی، فراهم نمایند. در این مکانیزم که به 

 د.شومیحمایتی آن از زمان تقدیم اظهارنامه، محاسبه ه زمان و دوریک اختراع، مدت  نهاییثبت 

د حقوق مالک حق اختراع، در زمانی که اختراعات مشابهی ممکن است شومیاین اثر باعث 

کند های عضو را ملزم مینیز دولت 93ه دما 2 مطرح بوده باشند، تأمین و حمایت گردد. بند

ثبت اختراع، ه تقاضانامه ری به بازار را برای این محصوالت ابداعی از زمان ارائدسترسی انحصا

و مجوز کسب تأییدیه  ـ1سه شرط است: بازاریابی، مشروط به  حق انحصاری فراهم نمایند.

دیگری از سازمان جهانی  وز عرضه در بازار عضوتحصیل مجـ 9؛ عرضه در بازار مورد تقاضا

 .(93) ختراع معتبر در یکی دیگر از کشورهای عضووجود یک حق ا ـ9؛ تجارت

ی مزبور را هاهاظهارنام صاری به بازار و نیز آثار دریافتقانون ثبت اختراع هند، دسترسی انح

 جمهوررییسه دستور ویژ»موجب یی، امکان دریافت به هاهتقاضانام برای چنین اما ،ذکر نکرده
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(Presidential Ordinance)»  جمهوررییسه دستور ویژ»رده بود. با نسخ موضوع ک بینیپیشرا» 

ثبت اختراع هند همچنان به دریافت و نگهداری تقاضاهای مذکور بر ه هند، ادار از نظام حقوقی

شکایت مزبور ادعا ادامه داد. کشور هند در پاسخ به  تریپس نامهموافقت 93ه ماد 8بند اساس 

اداری استفاده کند. ه جای قانونگذاری از رویت به اس مختار، 93ه ماد 8 کرد در انطباق با بند

 انتخابوجود پذیرش حق سازمان جهانی تجارت، الیحه و اظهارات هند را رد کرد و با  هیأت

، اعالم کرد که کشور هند، مکانیزم الزم را برای حفظ حق 93ه ماد 8بند اجرای ه سازوکار و نحو

بازار و همچنین  ی حق انحصاری عرضه درو نیز اعطا محصوالت ابداعی بودنقدم و جدیدت

رسانی در این زمینه مبنی بر انتشار و اطالع 69ه ماد 9 و 1رعایت الزامات مندرج در بندهای 

 2 و 8در مورد بندهای  هیأتتجدیدنظر، نهاد استیناف، تصمیم ه فراهم نکرده است. در مرحل

 کرد.را رد  69ه از ماد هیأت استنباط اما ،را تأیید 93ه ماد

 (US Trade Representative)مریکا آشورای تریپس به نمایندگی تجاری  نظارتیه روی

در  اجازه داد.« صندوق پست»سازی سازوکار برای اعمال فشار به هند و پاکستان جهت پیاده

اساس قواعد حل اختالف سازمان جهانی  متحده اعالم کرد بر، نمایندگی تجاری ایاالت 1226

و « صندوق پست»خصوص اعمال مکانیزم  های رسمی خود را با پاکستان درتجارت، مشورت

. بعد از درخواست ایاالت متحده برای (91) ایجاد حق انحصاری عرضه در بازار، آغاز خواهد کرد

و  8 ، کشور پاکستان الزامات بندهایاختالفات سازمان جهانی تجارتفصل  وحل  هیأتتشکیل 

ه پاکستان نیز در همان مرحله پرونداجرا نمود. در نتیجه، خود،  را در نظام حقوقی 93ه ماد 2

 حل شد. نخستینِ مشورتی

 گرفتههای رسمی انجامماه پس از مشورتنیز چند  (99) مریکا علیه پرتغالآهمچنین شکایت 

ماه فوریه  ه پیدا کرد. در گزارشسازمان جهانی تجارت، خاتم اساس فرایند حل اختالف بر

ا اشاره به مریکا، بآ به نمایندگی تجاریآمریکا  یگان داروقیقات و تولیدکنندمرکز تح 1226

ر استفاده از تریپس، ب 99ه و نیز ماد 93ه ماد 9 کشور پرتغال با بند ناسازگاری نظام حقوقی

. ایاالت متحده، (18) ، تأکید شد61ه دطبق مامکانیزم حل اختالف سازمان جهانی تجارت 

که حالی  پرتغال را به چالش کشید. در از اختراعات در قانون زمان حمایتموضوع مدت 

ساله را برای حمایت از اختراعات جدید و قدیمی اجباری بیسته تریپس، یک دور نامهموافقت

 ه بعد از یکاعطاشد کور را تنها در خصوص حق اختراعاتمذه مقرر کرده است، پرتغال، مقرر
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، درخواست مشورت 1226 مریکا در آپریلآه متحد التدانست. ایا، قابل اعمال می1229 ژوئن

مریکا را فراهم آهمان سال، با اصالح قانون خود، موجبات رضایت  پرتغال در آگوست اما ،کرد

ای خطاب به نهاد حل اختالف سازمان جهانی نمود. در ماه اکتبر، دو کشور با صدور اطالعیه

از شورای  تجاری آمریکاه نماینداند. نی رسیدهالطرفیمرضی حل تجارت، اعالم کردند به یک راه

 تریپس استفاده کرد. نامهموافقتخود از  کشور پرتغال، برای تأیید تفسیره تریپس و پروند

اختراعات، عالئم تجاری و ه ای از تخلفات در زمینمریکا علیه اکوادور، طیف گستردهآدعوای 

 ها برای رسیدنلی اتفاق افتاد که دو کشور، سالرفت. این، در حاگمیبرهنری را در ومالکیت ادبی 

الزام به  نظیر کاهش مهلت ارفاقی« راتریپسیف»به توافقی دوجانبه جهت رعایت استانداردهای 

 ت اختراعات یا سازوکار منطبقی گیاهی بر اساس نظام ثبهاهتریپس و حمایت از گون نامهموافقت

، 1226 . در جوالی(99و  16) مشغول مذاکره بودندی جدید گیاهی هاهحمایت از گونه اتحادیبر 

 تصویب توافق مزبور گردید. ایاالتکنگره، مانع از  محیطی، با اشغالزیست نهادیک سازمان مردم

اشاره کرد که آمریکا  یگان دارومرکز تحقیقات و تولیدکنندمتحده در شکایت خود، به گزارش 

کارگیری اختراع در داخل کشور، شرایط صدور م به ه قانون اکوادور در مورد لزودر آن، نسبت ب

 عنوان اختراع اعتراض شده بودقابل ثبت به  موضوعاته مجوزهای اجباری و محدودشدن دامن

دانستن کاربرد لزامی ، اکوادور را در خصوص اسازمان جهانی تجارت . نهاد حل اختالف(91)

داند(، میمحصول را کافی  راحت، وارداتص تریپس، به نامهموافقتاختراع در داخل )در حالی که 

 شدناختراع، مقصر دانست. در پی مطرح کردن برخی موارد از قابلیت ثبتمجوزهای اجباری و خارج

 ، قانون جامعی را در1228 اکوادور در ماه میه این پرونده در سازمان جهانی تجارت، کنگر

 تصویب رساند.ی و هنری به ارتقای حمایت از اختراعات، عالئم تجاری و مالکیت ادب

ن را در دستور کار خود و آرژانتیکانادا  دعوی علیهه ، اقامتجاری آمریکاه نمایند، 1222در 

شد، پیگیری می کایآمر یدارو گاندکنندیتول و قاتیتحق مرکزکانادا که از سوی ه قضیقرار داد. 

 نامهموافقتقررات مربوط به اختراع در مریکا با توجه به مآپرتغال بود که در آن، ه کامالً شبیه پروند

 نامهموافقتحمایت مندرج در ه سالبیست زمانیروز شده بود. قانون کانادا، مدت تریپس، پ

ثبت شده بود، اعمال  1282 شان از اول اکتبرتریپس را تنها برای اختراعاتی که اظهارنامه

نی تجارت، تأکید داشت که که تصمیم قبلی رکن حل اختالف سازمان جهاحالی  درکرد، می
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تر نیز قدیمیتریپس، مدت مزبور را شامل اختراعات  نامهموافقت 93ه ماد 9 و بند 99ه ماد

 .(99) متحده در این پرونده پیروز شددانسته است. ایاالت 

 از عدمآمریکا  یگان دارومرکز تحقیقات و تولیدکنندآرژانتین، به دلیل شکایت ه پروند

رح این . با ط(96) خارجی بود تی آرژانتین از اختراعات داروییمالکیت صنعحمایت کافی نظام 

با تعهد به تقویت قانون ثبت  «(Carlos Menem) س مِنِمکارل»جمهور وقت، شکایت، رییس

 خاطر قدرت سیاسی صنایع داروییبه  اما ،آمریکا شدهای تجاری اختراعات، موفق به تعلیق تحریم

جایی های حمایت از اختراعات دارویی، به برای ارتقای استاندارد« نِممِ»های آرژانتین، تالش

 داخلی بود به ی داروییهاشرکتتری را که در جهت منافع آرژانتین، طرح ضعیفه نرسید. کنگر

 مریکایی، وِتو کرد.آعلت ناسازگاری با استانداردهای اما کارلُس مِنِم آن را به  ،اندتصویب رس

ای برای حمایت از مِنِم، دستور ویژهفشارهای شدید ایاالت متحده،  تحتو  1229 در آپریل

ه . مجلس سنا و کنگر(99) ودب« فراتریپسی»قواعد ه اختراعات دارویی صادر نمود که در زمر

جمهور، واکنش رییس اسی در این دستور، به این اقدامآرژانتین بالفاصله با تصویب تغییراتی اس

 ای درصددهمچنان ادامه پیدا کرد و کارلُس مِنِم با ارسال الیحه هاهنشان دادند. این جنگ اراد

سازی و اجرای حمایت از مذکور و کاهش مهلت ارفاقی )دوران گذار( برای پیادهه اصالح مقرر

 با وجود پذیرش کاهش آرژانتینه اختراعات دارویی، از ده سال به پنج سال برآمد. در مقابل، کنگر

خره باری را به این الیحه افزود. باالخصوص صدور مجوزهای اج مقرراتی درسال، مزبور به پنج 

مریکا و آرژانتین، توافق خود را به آمِنِم دستور اجرای این قانون را ابالغ کرد و ، 1226 در مارس

 .(98) سازمان جهانی تجارت اعالم کردند اختالف نهاد حل

مطرح کرد، توجه  9333 آن را در سالمریکا آبرزیل که ه آرژانتین و هم پرونده هم قضی

های کمپین دسترسی به داروهای حیاتی، با فعالیتهر دو زیرا  ،خود جلب نمودزیادی را به 

 استناد نقض بندتحده شکایتی را علیه برزیل به ت ممیالدی، ایاال 9333 مرتبط بودند. در سال

مرکز تحقیقات راح اصلی دعوا، . در اینجا هم ط(92) تریپس مطرح کرد نامهموافقت 99ه ماد 1

، «مریکاآتحقیق و ساخت دارویی »سازمان  بود. مبنای اعتراضآمریکا  یگان داروو تولیدکنند

کارگیری اختراع در داخل کشور بود که به  1226 برزیل مصوب ماه میقانون مالکیت صنعتی 

 تریپس، صرف نامهوافقتمکه  در حالی ،را از شرایط الزامی برای امکان ثبت اختراع دانسته بود

تریپس، در جریان  نامهموافقته مورد کافی دانسته است. این مقرر واردات محصول را در این
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صراحت اعالم قانون برزیل به مذاکرات دور اروگوئه بسیار برای صنایع داروسازی اهمیت داشت. 

که اختراع مزبور باید بل ،داشت برای امکان ثبت اختراع، واردات محصول به کشور کافی نبودهمی

در داخل، تولید گردد. برخالف واردات، تولید محصول در داخل کشور، امکان انتقال فناوری را 

ا برای اختراعاتی که ظرف مهلت سه کند. قانون برزیل، صدور مجوزهای اجباری رتسهیل می

 واردکردن محصول تجویز کرده و ،شدندسال از زمان اعطای حق اختراع، در داخل کشور تولید نمی

 اثر دانسته بود.خصوص، ناکافی و بی را در این

 ایر کشورهایس زیرا ،آمدحساب می ی داروسازی بههاشرکتقانون برزیل تهدید بزرگی برای 

کرد. از تریپس ترغیب می نامهموافقت 99ه ماد 1 توسعه را نیز به تفسیر مذکور از بنددر حال 

بزرگ داروسازی جهت  یهاشرکتهای اجباری برای مذاکره با مجوزه سوی دیگر، برزیل از حرب

 برزیل، تهدید مزبور را علیه شرکتبرای نمونه  .کردوردن قیمت داروها استفاده میآپایین

«Roche & Merck »نهادهای مردمبرخی سازمان کار گرفت. برای کاهش قیمت داروی ایدز به، 

ها، آوردن قیمت داروسیاست کشور برزیل در پاییند این مرز معتقدنانجمن پزشکان بدون مثل 

. در اثر این (93) ایدز داشته است میر ناشی از بیماری وتأثیر مهمی در کاهش آمار مرگ 

گرفتن دعوای خود از نهاد ، با برزیل در پس9331یکا در سال مرآها، نمایندگی تجاری پافشاری

 ، به توافق رسید.سازمان جهانی تجارتاختالف حل 

 

 کار ی داروسازی و سرانجامهاشرکتروی  ی پیشهاچالش

 تریپس، خیلی نامهموافقتتوسعه، اعتراض به حال  برخی کشورهای دره مقاومت اولی ءجز به

چه اصل و ضرورت ، اتفاق افتاد. واقعیت این است که اگرنامهموافقتدیر و پس از انعقاد این 

های دعوا بر سر فضاهای خالی و خأل امااست،  قابل انکار تریپس، غیر نامهموافقت وجودی

از همه، مقاومت در برابر گسترش بیش  تر ازموجود، تفاسیر جایگزین از عبارات مبهم و مهم

 هاحقوق مالکیت فکری، همچنان ادامه دارد. این موضوع، بیانگر محدودیت شمولجهاننظام  پیش

ق مالکیت فکری است که طراحان حقو شمولجهانی آن شکل از مدیریت نظام هاچالشو 

منعطف  و هدایت بریدر مقابل، راه را برای یک راه اما ،پروراندندتریپس در سر می نامهموافقت

ترین کند. جنبش دسترسی به دارو، بسیار مؤثر واقع شد که یکی از مهمکراتیک باز میو دمو
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از  (91) «ت عمومی و تریپسسالمت و بهداش»ه های اخیر، صدور اعالمیدستاوردهایش در سال

 سوی اعضای سازمان جهانی تجارت بوده است.

نظر داریم  ما اتفاق»به تصویب رسید و در آن تأکید شد:  9331 نوامبر 11دوحه در ه اعالمی

اقدام اعضا برای حفاظت از سالمت و بهداشت  د مانعتوانمیتریپس نباید و ن نامهموافقتکه 

ضوی حق صدور مجوزهای اجباری و آزادی در تعیین مبانی و هر ع»همچنین  «.عمومی گردد

 ملیاضطرار »چه مواردی، یک  کهاین ها را دارد. هر عضو اختیار تعیینعلت صدور آن

(National Emergency)»  های سالمت عمومی از جمله ایدز،ردد را دارد. بحرانگمیمحسوب 

 «.تلقی گردد...  ملید از موارد اضطرار نتوامیگیر، های همهسِل، ماالریا و سایر بیماری

دارو برای  بیانیه، بر حق اعضا در حمایت از سالمت و بهداشت عمومی و تقویت دسترسی به

مریکا برای آجلب حمایت حال توسعه موفق به  ده است. در نهایت، کشورهای درهمه تأکید نمو

ع مجوزهای اجباری و صادرات اعالمیه نیز حل موضو 6آور نشدند. بند تصویب توافقی الزام

 عهده شورای تریپس موکول داروهای ژِنِریک به کشورهای فقیر و فاقد زیرساخت تولید دارو را بر

فریقایی را تا پایان آدارو و کشورهای ائز اهمیت برای َکمپِین دسترسی به نمود که این مسأله ح

برای اجرای  9316 تا سالنیز یافته توسعهترکمکشورهای ، بررسی نماید. به 9339 سال

 تریپس مهلت ارفاقی داده شد. نامهموافقت

دارو، همگی دست دسترسی به کارزار های و تالشتوسعه حال  رهای درانسجام بلوک کشو

آن، مختلف . با این حال، نظرات نسبت به (99) ثمر نشیند دوحه بهه به دست هم داد تا اعالمی

 ،تریپس آمده بود نامهموافقتتکرار آنچه که در  ءجز است. بعضی معتقدند این بیانیه چیزی

دارو و دسترسی به کارزار نیست. برخی دیگر آن را یک پیروزی مهم و البته ناقص برای 

 .(99) دانندطرفداران حمایت از سالمت و بهداشت عمومی می

دند توسعه موفق شحال  ها و کشورهای دررغم نظر صاحبان صنایع، سَمَندر هر حال علی

حقوق مالکیت فکری را تغییر دهند. اتفاق جدیدی که رخ داد این بود ه ها در زمینسیاستگذاری

گره خورد. بنابراین از رویکرد مالکیت فکری و تجارت که مسائل سالمت و بهداشت عمومی به 

 تریپس فاصله گرفته شد. فعاالن طرفدار سالمت و بهداشت نامهموافقتتأثیرگذار در  صنعت محور

 هعمومی موفق شدند طرح جدید و تأثیرگذاری از موازنه میان منافع خصوصی و عمومی در زمین
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کارزار باید پذیرفت که  اما ،اگرچه مناقشات همچنان ادامه دارد ،حقوق مالکیت فکری ارائه کنند

 شبه بپیماید.ساله را یک  دارو موفق شد ره یکدسترسی به 

، ترکیبی از «(Post-TRIPS) َپساتریپس»دوران  عنوان نتیجه باید گفت که تصویربه 

 بیشتری را بهه تریپس، انرژی و انگیز نامهموافقتکه تصویب  رویکردهای متضاد است. در حالی

ی اجتماعی هاهتزریق کرد، در مقابل، گرو« فراتریپسی»کارها برای پیگیری وضع قواعد  وکسب 

 طور کوشیدند. به ی داروسازیهاشرکتدی اقتصاه ف سلطها و تضعیدر جهت تغییر این سیاست

وجود آورده و شرایط ی جدیدی از تعارض را به هاهزمین ها در عصر پساتریپس،خالصه، گرایش

 سیاسی دشوارتری را برای صنایع رقم زده است.

 

 گیرینتیجه

ه حمایت از اختراعات دارویی، در اثر برخی تحوالت حقوقی، سیاسی و اقتصادی، از مرحل

رسد که ی حرکت کرده است. به نظر میشمولجهانگرایی در حقوق خصوصی، به سمت یمل

های این عناصر به شرحی که در متن مقاله به صورتی مفصل مورد بحث واقع شد، به ویژگی

 ناپذیرها امری اجتنابرا برای دولت سازیجهانیترتیبی است که تصویب قوانین هماهنگ با این 

مقرر در اسناد ه د که نظام یکپارچشومیل تنها به این موضوع اشاره سازد. در این مجامی

مؤسس سازمان جهانی تجارت به شکلی است که پیوستن به این سازمان، منوط به پذیرش 

ی تجاری حقوق مالکیت هاهجنب نامهموافقتآن، از جمله ه زیرمجموع یهانامهموافقتتمامی 

های لحاق به کنوانسیونلزام کشورها به ااخیر، بدون ا نامهموافقتفکری است و از سوی دیگر 

 مادر را در قوانین ملی، اجباری کرده است.ه عمال استانداردهای این دو معاهدرن، اپاریس و ب

 (،Lex Mercatoria) فراملیحقوق بازرگانی ه گفت مشابه با طرح نظری توانمیبه عبارت دیگر 

 پیدا کرده و تبدیل به عرفی جهانی شده است. فراملیی احمایت از اختراعات دارویی نیز گستره

 انگاشتنملی و جهانی، نباید باعث نادیده بدیهی است که تأکید بر سیر حقوقی نظام موجود در سطح

ویژه آنکه تالش کشورهای  شدن ثبت و حمایت از اختراعات دارویی شود. بهی جهانیهاچالش

 ی حیاتی، تعارض میان منافع خصوصیسی به داروهادستر های اجتماعیتوسعه و حرکتحال  در

 کند.توسعه را بیش از پیش منعکس میحال  ی داروسازی و منافع عمومی کشورهای درهاشرکت
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آن است ه دهندثبت و حمایت از اختراعات دارویی، نشان قی نظام جهانیبررسی سیر حقو

برانگیزی مانند حقوق لشی، به دلیل وجود موضوعات چاشمولجهانکه این حرکت به سمت 

بودن حقوق مالکیت فکری، بشر، توسعه، سالمت و بهداشت و دانش سنتی و نیز اصل سرزمینی

بودن فراملیبا سهولت انجام نگرفته و همچنان، فعاالن صنعت دارو، تردیدهایی را در رابطه با 

 ند.کناین نظام، مطرح می
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