
 7931 زمستان، 52پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره  فصلنامه

 

 

 

 

 

 بررسی نقش الزامات افشا در حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی

 

 2محمدحسین عرفان منش - 1مهدی زاهدی
 

 1/4/7931تاریخ پذیرش:  4/4/7931دریافت:  تاریخ
 

 چکیده

و طب سنتی، در عرصه  ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانشبا توجه به
غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر  هایی در جهت جلوگیری از استفادهالمللی تالشبین

برانگیزترین حال چالشترین و درعیناین دانش صورت پذیرفته است. یک از کلیدی
 دبای اختراع ثبت متقاضیان ،بر اساس این پیشنهاد سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است 

 از که یمنشائکننده و نام تأمین ابداعاتشان، در بومی و سنتی دانش از استفاده صورت در
ای و کنند و گواهی دال بر اجازه برای چنین استفاده افشا را اندیافتهدست دانش به آن طریق

پرسشی که این مقاله درصدد بررسی آن  .تقسیم عادالنه منافع را ارائه کنند تعیین نحوه
توانند حمایت مؤثر از دانش و طب د بود  این است که الزامات افشا تا چه اندازه میخواه

سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای 
 تجارت با مرتبط هایجنبه به راجع نامهطریق موافقتتوسعه برای درج الزامات افشا از درحال
المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری و سند بین تمالکی حقوق

های پیش رو تصویب این پیشنهاد در این فکری، این مقاله در ادامه به بررسی فرایند و چالش
 پردازد.اسناد می

  

 سنتی، رضایت پیشین آگاهانه، شروط مورد طب و افشا، دانش الزامات :واژگان کلیدی

 مالکیت فکری. توافق طرفین،

                                                                                                     
     M_Zahedi@atu.ac.ir       )نویسنده مسئول(  ، دانشگاه عالمه طباطبائیگروه حقوق عمومی و بین الملل دانشیار،  .7
          . دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه عالمه طباطبائی2

erfanmanesh1@gmail.com 



771 
 

 7931 زمستانم، وپنجبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

 مقدمه
 بهداشتی، اقدامات کلیه شامل عملی و نظری تجربیات و علوم مجموعه به سنتی طب

 برای دارویی ازجمله گیاهی، مختلف اشکال به شود کهگفته می و باورهایی رویکردها، اطالعات

ر د این طب 7روند.می به کار هابیماری درمان و تشخیص پیشگیری، همچنین و سالمتی حفظ

 یا گفتاری صورتبه مردمان جوامع بومی و محلیویژه بهچهارچوب آداب و سنن یک ملت 

 با شدن روزآمد قابلیت و یابندمی انتقال جغرافیایی منطقه یک در دیگر نسل به نسلی از نوشتاری

ای از دانش سنتی ازجمله عنوان زیرمجموعهطب سنتی به 5.هستند دارا را اساسی هایمؤلفه حفظ

 و قواعد بر پایه محلی و بومی جوامع توسط هاقرنطی دانشی که ادیق مالکیت فکری است. مص

نش سنتی گرفته داهای آن شکلدر تعامل با طبیعت و جلوه هاسنت و عرف محلی، ورسومآداب

 9.است

اخیر، با آشکار شدن، اثبات و افزایش آگاهی عموم از آثار جانبی و منفی استفاده  در دو دهه

یافته است. از داروهای شیمیایی، توجه به داروهای سنتی در میان جوامع گوناگون افزایش

داروهای سنتی به جهت اتکا به مواد طبیعی همچون برگ و گل و ریشه گیاهان و استفاده از 

های تهیه غیر صنعتی همانند جوشاندن، خیساندن و یا پودر کردن در میان عموم مردم روش

 4شده است.ها شناختهرهای جایگزین یا مکمل داروهای شیمیایی در درمان بیماریعنوان راهکابه

ها تحقیقات علمی متعدد و گوناگون نیز تأثیر مفید این داروها را در پیشگیری و درمان بیماری

موازات اقبال عمومی به طب سنتی، ارزش اقتصادی داروهای سنتی اهمیت به 2کنند.تصدیق می

                                                                                                     
 . 1(، ص 7935فرهنگی، ) بانقال عالی سنتی، شورای طب و دارویی گیاهان ملی سند .7
 فصلنامه «فکری مالکیت حقوق نظام در سنتی طب از حمایت مناسب بستر ایجاد بررسی»زاهدی مهدی،  سمیرا، دخت غالم  .5

 .704-709صص  (7935) ،54 شماره ،1 دوره پزشکی، حقوق
9. WIPO, “Glossary of Key Terms Related to Intellectual Property and Genetic Resources, 

Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions”, WIPO/GRTKF/IC/95/INF/1, 

(5071), P 40. 
4. WHO, Quality Assurance of Pharmaceuticals: A Compendium of Guidelines and 

Related Materials, Vol 5, 5nd edn, (Geneva: WHO Publication, 5001), p 521. 

2. Tshibangu KC, “Assessment of effectiveness of traditional herbal medicine in managing 

HIV/AIDS patients in South Africa”, East African Medical Journal, No. 17(5004), P 209; 

Graz B, Kitua AY, Malebo HM, “To what extent can traditional medicine contribute a 
complementary or alternative solution to malaria control programmes?”, Malaria Journal, 
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 ده است. ای پیداکرویژه

ها از اطالعات و منابع طب سنتی در کشورهای در بسیاری موارد، استفاده این شرکت

شیوع  7توسعه بدون اجازه و بدون تقسیم عادالنه و منصفانه منافع و سود حاصله بوده است.درحال

ع استفاده غیرمجاز و بدون تقسیم عادالنه منافع ناشی از استفاده دانش و طب سنتی منجر به وض

 Hoodia, Enolaهای فراوانی همانند گیاهان دارویی شده است. نمونه 5اصطالح سرقت زیستی

bean, rosy periwinkle, turmeric ها در حین کاوش وجود دارند که محققان در این شرکت

ها و مجالت از دانش و طب سنتی در میدانی یا با استفاده از مطالب منتشره شده در کتاب

برخی از این داروها همانند  9اند.قیق و توسعه جهت تولید دارو استفاده کردههای تحپروژه

turmeric 4اند.عنوان اختراع به ثبت رسیدهبه 

های برای مدت است. 2نیم های مشهور در بحث سرقت زیستی درختیک از این نمونه

 آفات با بارزهو م پوستی هایبیماری مداوای برای هندوستان در های این درختطوالنی برگ

 کش بودنقارچ و خون کنندگیرقیق این گیاه به خاطر خواص گرفته،می قرار مورداستفاده نباتی

 استفاده از این برای 1«گریس آر دبلیو» چندملیتی قوی آن موجب جلب نظر محققان شرکت

وفق به درخت و تولید محصوالت مشتق از آن شد و این شرکت با استفاده از دانش بومی در هند م

کش در اداره ثبت اختراع و عالئم تجاری عنوان قارچثبت چند اختراع در ارتباط با این درخت به

                                                                                                     
No. 70(5077), P 1; Tovey P, “Patient Assessment of Effectiveness and Satisfaction With 

Traditional Medicine, Globalized Complementary and Alternative Medicines, and 
Allopathic Medicines for Cancer in Pakistan”, Integrative Cancer Therapies, No. 4(5002), P 

545. 
، سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله «.المللی بین و ملی عرصه در سنتی دانش از حمایت» سعید، معتمدی غالمرضا، حبیبا.7

 .753، ص (7912) ،14 شماره

5. Biopiracy 
9. Dwyer L, “Biopiracy, Trade and Sustainable Development”, Colorado Journal of 

International Environmental Law and Policy, No. 73, (5001), PP 551–97. 
4. Dutfield G, Intellectual Property, Biogenetic Resources, and Traditional Knowledge, 

(London: Earthscan, 5004), PP 25-21. 
2. Neem Tree. 

1. W.R. Grace. 



750 
 

 7931 زمستانم، وپنجبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

درنهایت اگرچه گواهینامه ثبت اختراع راجع به  7آمریکا و همچنین اداره ثبت اختراع اروپا شد.

نابع بومی درخت نیم در اروپا ابطال شد، اما استفاده بدون اجازه و کسب حقوق انحصاری از م

 5قرارگرفته است.اعتراض شدید صاحبان دانش سنتی  همواره مورد

کشورهای غنی ازنظر دانش و طب سنتی همانند چین، برزیل، هند و  چنین وضعیتی موردانتقاد

اند، ها و جوامع بومی و محلی که نقش کلیدی در پیدایش این دانش داشتههمچنین گروه

اند، نها از منافع اقتصادی حاصل از استفاده منابع خود سودی نبردهتقرارگرفته زیرا این کشورها نه

های اجتماعی این بلکه دانش و طب سنتی در این کشورها که قرابت نزدیکی به فرهنگ و ارزش

 کشورها دارد، بدون اجازه مورداستفاده بیگانگان قرارگرفته است.

المللی طب سنتی، در عرصه بین ضرورت اقدام حقوقی در جهت حمایت از دانش وبا توجه به

غیرمجاز و تثبیت مالکیت کشورها بر منابع ژنتیکی و  هایی در جهت جلوگیری از استفادهتالش

برانگیزترین حال چالشترین و درعینها صورت پذیرفته است. یک از کلیدیدانش سنتی بومی آن

از دانش سنتی از طریق نظام سازوکارهای پیشنهادی الزامات افشا است که در چهارچوب حمایت 

 از استفاده صورت در بایستی اختراع ثبت بر اساس این پیشنهاد، متقاضیانشده است. خاص مطرح

 به آن طریق از که کننده و منشائینام تأمین ،(ما بحث در دارو و) ابداعاتشان در بومی و سنتی دانش

تقسیم  ای و تعیین نحوهازه برای چنین استفادهکنند و گواهی دال بر اج افشا را اندیافتهدست دانش آن

واضح است، با توجه به اینکه بسیاری از موارد سرقت زیستی از طریق  9.عادالنه منافع را ارائه کنند

ها از دانش سنتی کشورهای غنی ازنظر تنوع زیستی و ثبت اختراعاتی صورت گرفته که در آن

های ثبت اختراع را هدف شده ، این پیشنهاد تقاضانامهتفادهاس ها و جوامع بومی و محلیویژه گروهبه

غیرمجاز و کسب حقوق انحصاری نسبت به منابع دیگران را مسدود  قرار داده است تا امکان استفاده

 کند.

باشد این است که الزامات افشا تا چه پرسشی که این مقاله درصدد بررسی و پاسخ به آن می

                                                                                                     
 و فکری مالکیت بر حق و دارو به دسترسی و سالمتی بر حق میان تعارضات بررسی» کوشا ابوطالب، احمدی مریم،.7 
 ،گیاهی فصلنامه داروهای ،(»TRIPSمعنوی ) مالکیت حقوق تجاری یهانامه جنبهموافقت پرتو در آن با مقابله یکارهاراه
 .715(، ص 7930، )5 ارهشم

 .719همان، ص   .5
 افشا اطالق خواهد شد. جهت رعایت اختصار در این مقاله به این پیشنهاد الزامات  .9
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ثر از دانش و طب سنتی را فراهم آورد و با سرقت زیستی مقابله کند؟ توانند حمایت مؤاندازه می

رو، بخش بعدی این مقاله به بررسی محتوای الزامات افشا و نقاط ضعف و قوت آن ازاین

طریق توسعه برای درج الزامات افشا در پردازد. همچنین، با توجه به پیشنهاد کشورهای درحالمی

نامه تریپس( و سند فکری )موافقت مالکیت حقوق تجارت با مرتبط یهاجنبه به راجع نامهموافقت

المللی حمایت از دانش سنتی در سازمان جهانی مالکیت فکری، این مقاله در ادامه به بررسی بین

 پردازد.های پیش رو تصویب این پیشنهاد در این اسناد میفرایند و چالش

 پیشینه، محتوی الزامات افشا -1
این  9ماده طور خاص، الزامات افشا ریشه در کنوانسیون تنوع زیستی دارد. به ایده پیشنهاد

 ملل منشور اساس بر طبیعی و ژنتیکی خود منابع از استفاده را بر هادولت حاکمیت کنوانسیون، حق

دارد کنوانسیون مقرر می 1بند دال ماده شناسد و الملل به رسمیت میبین حقوق اصول و متحد

 مزایای در محلی، این جوامع را و بومی جوامع ابتکار دانش و بایست با احترام بهو میکشورهای عض

به  دسترسی دارداعالم می 72ماده  4بند . همچنین، سهیم کنند ابتکار دانش و از وریبهره از حاصل

 ادهصورت پذیرد. م 5«طرفین موردتوافق شروط»و  7«رضایت پیشین آگاهانه»منابع باید بر اساس  این

9ناگویا پروتکل 1
برابر دهد. نیز مفاد کنوانسیون تنوع زیستی را به دانش سنتی جوامع بومی توسعه می 

که مقررات کنوانسیون تنوع زیستی را با جزییات بیشتری تشریح  4دستورالعمل بن 92تا  54با مواد 

برداری نسبت به ز بهرهبایستی قبل اکند، افرادی که درصدد استفاده از منابع دیگران هستند میمی

کسب اجازه و رضایت دارنده منابع اقدام کنند و برای این منظور اطالعات کاملی از خود و اهداف 

طرفین  موردتوافق شروط این دستورالعمل، 92 تا 54 مواد استفاده را ارائه کنند. همچنین مطابق با

بندی، منابع مورداستفاده، زمان کننده، مشخص شدن دانش وکننده و استفادهشامل تعهدات تأمین

  شود.تقسیم منافع و سود و در نظر گرفتن مالحظات اخالقی می نحوه

سازی مفاد مصرح در کنوانسیون تنوع زیستی، کشورهای غنی بر این اساس و در راستای پیاده

                                                                                                     
7. Prior Informed Consent. 

5. Mutually Agreed Terms. 

9. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing 

of Benefits Arising from their Utilization (2112). 
4. Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of 

the Benefit Arising out of their Utilization (2112). 



755 
 

 7931 زمستانم، وپنجبیست، شماره هفتمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

ایی ها هند، چین، برزیل و گروه کشورهای آفریقازنظر تنوع زیستی و دانش سنتی و در رأس آن

شده ها تقاضای صدور گواهینامه ثبتپیشنهادی ارائه دادند و بر مبنای آن ابداعاتی که برای آن

شده باشد، متقاضیان باشد، در مواردی که در این ابداعات از منابع ژنتیکی و دانش سنتی استفاده

نتیکی و دانش کننده منابع ژ( نام کشور تأمین7خود  بایست در تقاضانامهثبت این اختراعات می

شده گواهی رعایت شناخته( »9کننده افشا کنند؛ ( نام منشأ را در کشور تأمین5سنتی را افشا کنند؛ 

مقصود از  5کننده اخذ و به تقاضانامه ثبت اختراع خود ضمیمه کنند.را از کشور تأمین 7«المللیبین

کننده پس از اخذ مجوز ینای است که کشور تأمالمللی تأییدهشده بینگواهی رعایت شناخته

با  سنتی دانش و ژنتیکی کند که دسترسی به منابعاعطا و اثبات می کنندگاناستفادهبرداری به بهره

رضایت پیشین آگاهانه همراه بوده و در قبال این دسترسی شروط موردتوافق طرفین برای 

. همچنین، در این پیشنهاد است شدهمیتنظبرداری مشارکت و تقسیم عادالنه منافع ناشی از بهره

کننده، کشور مبدأ و خاستگاه منابع ژنتیکی و دانش سنتی و یا منظور از کشور تأمین شدهحیتصر

کشوری است که این منابع را مطابق با اصول و ضوابط مندرج در کنوانسیون تنوع زیستی 

 باشد.  کردهلیتحص

این الزامات، فرایند رسیدگی به  برای تضمین حسن اجرای شدهینیبشیپدر این پیشنهاد 

در دفاتر ثبت اختراع تا زمان انطباق و تکمیل آن به حالت  افشا های موضوع الزاماتتقاضانامه

بعد از اعطای گواهینامه ثبت اختراع عدم رعایت هر  کهیدرصورت، عالوهبهآمد.  درخواهدتعلیق 

کننده مکشوف یا مشخص شود که یک از اجزاء الزامات افشا مطابق با مقررات کشور تأمین

اطالعات مندرج در تقاضانامه نادرست یا جعلی باشد، کشورها باید ضمانت اجرای مؤثر که 

مالی، اداری، جزایی یا حتی ابطال گواهینامه ثبت اختراع مزبور باشد، به  مجازاتشامل  تواندیم

 اجرا بگذارند.

هایی که در آن از منابع ژنتیکی و دانش انامهی و سابقه در مورد تقاضسازشفافایجاد  منظوربه

در زمان  هاتقاضانامهبایست اطالعات مربوط به الزامات افشا در این شده است، میسنتی استفاده

که زودتر باشد( منتشر شوند. با توجه به پرسش اصلی  هرکدامانتشار تقاضانامه یا اعطای گواهینامه )

                                                                                                     
7. Internationally Recognized Certificate of Compliance (IRCC). 

5. WTO, “Draft Decision to Enhance Mutual Supportiveness between the TRIPS 

Agreement and the Convention on Biological Diversity”, TN/C/W/95, (2111), PP 2-3. 
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شا برای حمایت از دانش و طب سنتی است، در ادامه مقاله، به پژوهش حاضر که ارزیابی الزامات اف

 .میپردازیمدر راستای حمایت از دانش و طب سنتی  شدهارائهبررسی نقاط ضعف و قوت پیشنهاد 

 
 . نقاط قوت پیشنهاد الزامات افشا در حمایت از دانش و طب سنتی1-1

، هدف قرار دادن اختراعاتی است کننده دانش استدلیل پیشنهاد افشای نام کشوری که تأمین

ی از دانش و منابع این کشور استفاده کرده است. از این طریق، با اجرای مؤثر این الزام، نوعبهکه 

و مخترعین ترغیب خواهند شد با توجه به ضمانت اجراهای موجود مقررات  کنندگاناستفاده

امه ثبت اختراع که در آن حقوق مالکین دسترسی به دانش و منابع را رعایت کنند و از اعطای گواهین

بنابراین، هدف ابتدایی و اولیه جهت وضع ؛ قرارگرفته، جلوگیری شود سوءاستفادهاین دانش مورد 

 ی و استفاده مجاز از دانش مالکان قانونی آن است.اندازدستچنین الزامی پیشگیری از 

کننده، فشای نام کشور تأمینکند که اسازوکار دستیابی به این هدف به این صورت عمل می

 شدهگرفتهدر اختراع در دست بررسی از دانش سنتی بهره  که سازدیمدفاتر ثبت اختراع را مطلع 

کننده و هم برای ادارات ثبت اختراع مفید خواهد بود. است. این اطالعات هم برای کشور تأمین

شده آن در ساخت اختراعی استفادهکننده اینکه از منابع ژنتیکی و دانش ، کشور تأمینطرفکیاز

توانند با نظارت بر چگونگی استفاده از منابع تحت در اختیار خود، نسبت به شود و میمطلع می

شود تا در صورت کننده آگاه میبررسی رعایت و تبعیت از قوانین و مقررات خود توسط استفاده

 7.لزوم بتواند نسبت به طرح دعوی و احقاق حق خود اقدام کند

کننده موجب تسهیل دسترسی دفاتر ثبت از سوی استفاده افشاشدهاز طرف دیگر، اطالعات 

ویژه در زمان شود. این مسئله بهاختراع به سابقه اختراع و استفاده از دانش مرتبط در منشأ خود می

بررسی شروط جدید بودن و داشتن گام ابتکاری حائز اهمیت است زیرا در این شرایط 

جستجوی خود پیرامون مطالب مرتبط  با گسترش دامنه تواندیمتقاضای ثبت اختراع  ندهکنیبررس

با اختراع، دقت خود را در بررسی اطالعاتی که در ارتباط با جدید بودن و داشتن گام ابتکاری 

ات دارویی باشد که با استفاده از ترکیب موردنظرطور مثال، اگر اختراع اختراع دارند، باال ببرند. به

                                                                                                     
7. De Werra J, “Fighting Against Biopiracy: Does the Obligation to Disclose in Patent 

Applications Truly Help?”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, No. 45(5003), p 711. 
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شود و دانش استفاده گیاه یا گیاهان خاص موجب درمان یا کاهش تأثیرات منفی بیماری معین می

شده بوده است، از این گیاهان برای درمان آن بیماری قبالً توسط مردمان بومی در کشوری شناخته

م ی در تعیین و ارزیابی شروط جدید بودن و گاتوجهقابلطور به تواندیمافشای این مطلب 

موجب کاهش اشتباه و افزایش  تواندیم، الزام افشا بیترتنیابهابتکاری اختراع تأثیر داشته باشد. 

 ی ثبت اختراع شود.هانامهیگواهافزایش کیفیت  جهیدرنتدقت دفاتر ثبت اختراع و 

شده ارتباط مستقیم با شرایط اساسی قابلیت ثبت حال باید توجه داشت خواه دانش استفادهدرعین

ویژه جدید بودن و داشتن گام ابتکاری( داشته، خواه چنین ارتباطی وجود نداشته و دانش اختراع )به

ی خواهند شد. این جنبه، موجب افزایش ااستفادهشده جزئی باشد، الزامات افشا مشمول چنین استفاده

از طریق نظام  از دانش طب سنتی سوءاستفادهکاهش احتمال  جهیدرنتمحدوده اعمال الزامات افشا و 

شود. توضیح اینکه دانش سنتی بکار رفته در اختراع ممکن است مستقیماً راجع به ثبت اختراع می

اختراع هستند، باشد. مثالً اگر اختراع راجع به یک  7«مفهوم ابتکاری»همان  درواقعادعای اختراع که 

شده در اختراع استفادهترکیب از گیاهان سودمند برای درمان کبد چرب بوده است، دانش سنتی 

 شامل اطالعاتی راجع به تأثیر یکی از این گیاهان در مداوای این بیماری باشد.

همچنین این امکان وجود دارد که این استفاده ارتباط مستقیمی با مفهوم ابتکاری نداشته باشد 

کلی از  ورتصبهدهد. برای نمونه، دانش سنتی و صرفاً اطالعات کلی پیرامون اختراع ارائه می

دهد و مخترع با صرف زمان و پژوهش شفابخشی آن گیاه در فواید درمانی گیاه خاص خبر می

درمان بیماری خاصی را کشف کند. باید توجه داشت الزام افشا شامل هر دو حالت مذکور 

شود و از این حیث تفاوتی میان درجه ارتباط دانش سنتی و اختراع وجود ندارد و نام کشور می

 شود.بایستی افشا کننده این دانش دأ و یا تأمینمب

توسط کشورهای غنی ازنظر تنوع زیستی  شدهارائهعنوان شد، پیشنهاد  ترشیپکه  طورهمان

شامل  تواندیمشود. مقصود از منشأ در این پیشنهاد کننده نیز میشامل افشای منشأ در کشور تأمین

ی، شناساهیگی هاباغژنتیکی و دانش سنتی، منابع علمی، ی هادادهی اطالعاتی مرتبط با هابانک

ی امقررهیکی از محسنات مثبت چنین  5ی دولتی متولی امر باشد.هادستگاهمؤسسات تحقیقاتی و 
                                                                                                     
7. Inventive Concept. 

5. Kuruk P, “Regulating Access to Traditional Knowledge and Genetic Resources: The 

Disclosure Requirement as a Strategy to Combat Biopiracy”, San Diego International 
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کننده، این است که در کنار ایجاد شفافیت و افزایش ابزارهای مدیریت منابع برای کشور تأمین

توانند تحت این عنوان مورد شناسایی قرار گیرند و از این میهای بومی و محلی نیز جوامع و گروه

برداری نیز های تحقیق و توسعه و کسب عواید ناشی از بهرهطریق امکان مشارکت آنان در پروژه

عنوان منشأ و پدیدآورنده دانش سنتی های بومی به، ذکر نام گروهبیترتنیابهشود. ها شامل آن

 شیازپشیبی صنعتی و تجاری هاشرفتیپو  هاتیفعالنقش آنان را در شده در اختراع، استفاده

 .سازدیمآشکار 

المللی شده بینی گواهی رعایت شناختهنیبشیپیکی دیگر از نقاط قوت طرح الزامات افشا، 

توسعه و جوامع بومی محلی است. در مقدمه مقاله ذکر شد که چالش بزرگ کشورهای درحال

گرفتن عواید مادی برای  در نظراستفاده غیرمجاز از دانش سنتی بدون  سرقت زیستی در معنای

 تواندیمطور بالقوه صاحبان آن است. در اینجا الزام متقاضیان ثبت اختراع به ارائه این گواهی به

 تواندیمالمللی بین شدهشناخته رعایت ارائه کند. اوالً، گواهی حلراهبرای هر وجه این مشکل 

ها سترسی به دانش سنتی با اجازه صاحبان آن صورت پذیرفته است. ثانیاً، آنتضمین کند د

 طرفین، شرایط استفاده را مشخص کنند. موردقبولتوانند در قالب شروط می

نظارت بر اجرای مفاد الزامات افشا با ملزم کردن دفاتر ثبت اختراع برای انتشار تقاضانامه یا 

تسهیل شده است. انتشار اطالعات  ندشویممول این الزامات ی ثبت اختراعی که مشهانامهیگواه

شود تا عنوان یک اهرم نظارتی منجر میدر خصوص اخذ رضایت و تعیین شروط استفاده به

قابلیت ردیابی و اطالع از چگونگی استفاده افزایش یابد. مثالً این احتمال وجود دارد که در 

از دانشی که اجازه  تواندینمکننده باشد که استفاده شدهحیتصربرای استفاده  شدهنییتعشرایط 

دسترسی به آن را یافته در ثبت اختراع استفاده کند. در چنین مواردی، مقامات مسئول در کشور 

 کنندگاناستفاده، شنهادیپدر  شدهینیبشیپی از سازوکارهای ریگبهرهتوانند با کننده میتأمین

 زشان کنند. متخلف را پاسخگوی اعمال غیرمجا

گرفتن  در نظری مثبتی که تاکنون در خصوص الزامات افشا بدان پرداخته شد، با هاجنبه

طور که در ابتدای شود. همانضمانت اجراهای مؤثر و کارآمد از حالت بالقوه خارج و بالفعل می

 شدهینیبشیپتقویت حسن اجرای الزامات افشا، ضمانت اجراهایی  منظوربهاین بحث ذکر شد، 

                                                                                                     
Law Journal, No. 11(2119), PP 91-91. 
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ترغیب به رعایت شرایط دسترسی  کنندگاناستفاده، مقررشده مجازات، با وضع بیترتنیابهاست. 

ی سنگین ناشی عدم تبعیت از این الزامات، در بسیاری هانهیهززیرا با توجه به  شوندیمعادالنه 

 نخواهد بود. صرفهبهمقرونموارد تخلف از شرایط دسترسی عادالنه و 

تفکیکی در این سازوکار سازوکار الزامات افشا این است که اصوالً دیگر  حسناتمیکی از 

7میان دانش سنتی در حوزه عمومی
. توضیح اینکه در منابع متعدد اذعان وجود نداردو غیر آن  

این  5است. یدسترسبرای عموم قابلو دانش سنتی وارد حوزه عمومی شده  بخش معتنابهی ازشده 

لی برای حمایت از داروهای سنتی و سایر اشکال مشتق از دانش سنتی از مسئله یکی از موانع اص

شروط  بودنثبت اختراع جدید  نظامدر  طرفکیطریق حقوق مالکیت فکری است زیرا از

ثبت اختراع است و از طرف دیگر، در نظام اسرار تجاری محرمانه بودن یکی از  برایاساسی 

. درواقع در این شرطی وجود نداردامات افشا چنین باشد اما در سازوکار الزشروط حمایت می

استفاده از آن را منوط  توانیاب به فرد یا گروه معین باشد، مسسازوکار تا زمانی که دانش قابل انت

 حوزه شده در اختراع دراستفاده سنتی خواه دانشرو، . ازایندانستبه کسب اجازه صاحب دانش 

قاضی ثبت آن اختراع ملزم به افشای منشأ آن خواهد بود و خواه نباشد، مت  داشتهعمومی قرار 

 حوزه در سنتی در حمایت از دانش خأل موجود در نظام حقوق مالکیت فکری بیترتنیابه

 شود.می رفعاز طریق الزامات افشا  عمومی

  
 افشا الزامات مشکالت و کمبودها در پیشنهاد -2-1

ی الزم برای حمایت مؤثر از طب سنتی را هامؤلفه افشا الزامات ارکان پیشنهاد نکهیباوجودا

اجرایی دچار کمبودهایی است. در  ازلحاظ، این پیشنهاد چه ازنظر تئوری و چه آوردیمفراهم 

 .میپردازیمها این مقاله به بیان اهم آن ادامه

                                                                                                     
7. Public Domain. 

5. Trotti John L., “Compensation Versus Colonization: A Common Heritage Approach to 

the Use of Indigenous Medicine in Developing Western Pharmaceuticals”, Food and Drug 
Law Journal, No. 95 (2111), p 313; Timmermans Karin, “Intellectual Property Rights and 
Traditional Medicine: Policy Dilemmas at the Interface”, Social Science & Medicine, No. 
91(2113), p 127. Heather A Sapp, “Monopolizing Medicinal Methods: The Debate Over 
Patent Rights for Indigenous Peoples”, Temple Journal of Science, Technology & 
Environmental Law, No. 29(2115), p 151. 
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هاد شود. طبق پیشنیی است که الزامات افشا اعمال میهاتیموقعاولین مسئله در ارتباط با 

المللی شده بینکننده و منبع و ارائه گواهی رعایت شناختهشده، زمانی افشای نام کشور تأمینمطرح

، منابع ژنتیکی و دانش سنتی شدهمیتسلالزامی است که در اختراعی که برای ثبت آن تقاضانامه 

نابع بدون قید و ، استفاده از این مدیآیبرمکه از متن صریح پیشنهاد  طورهمانبکار رفته باشد. 

شود پیشنهادکنندگان اصرار بر این دارند که هرگونه استفاده از شرط آمده و چنین برداشت می

اینکه این مسئله  رغمیعل. ردیگیممنابع تحت تسلطشان در اختراع در محدوده الزامات افشا قرار 

ما در عمل ممکن است ، ارسدیمدر وهله اول از جهت افزایش گسترده این الزامات مفید به نظر 

 چنین نباشد.

نکته دوم در خصوص کشور منشأ منابع ژنتیکی و دانش سنتی است. تا زمانی که منشأ مشخص 

ویژه زمانی که باشد، الزام افشای نام این کشور یا کشورها امر دشواری نخواهد بود. این مسئله به

. رعایت این الزام وقتی دشوار شود صادق خواهد بودکننده اخذ میمنابع در محل کشور تأمین

شود که منشأ مشخص نباشد و یا اینکه چند کشور ادعای مالکیت منابع را داشته باشند. در مورد می

نیست زیرا تعیین کشور منشأ مستلزم انجام تحقیقات در  ریپذامکاناول، رعایت الزامات افشا عمالً 

در مورد  7نین اطالعاتی در دسترس نباشد.مورد اطالعات جغرافیای زیستی است که امکان دارد چ

ها وجود نداشته باشد، نام دوم نیز اگر سازوکاری برای تعیین کشور مالک یا تقسیم سهم میان آن

شود. با توجه به عنوان کشور منشأ ممکن است موجب مرافعه از این کشورها به هرکدامبردن 

شود، این وق انحصاری به دارنده آن میاینکه اعطای گواهینامه ثبت اختراع موجب اختصاص حق

رو، در برداری ساده از موضوع اختراع باشد. ازایناز بهره تر زیبرانگتیحساسقضیه ممکن است 

خواهد بود. در مورد  زیبرانگچالشیا حداقل  رممکنیغاعمال مجازات افشا  الذکرفوقموارد 

 افشای نام منبع نیز این مشکالت وجود خواهد داشت.

 5پروتکل ناگویا 77ماده  5با استفاده از مقررات موجود در بند  توانیمته در چنین مواردی الب

                                                                                                     
7. Dutfield G, “Thinking Aloud on Disclosure of Origin”, Occasional Paper 71, Quaker 

International Affairs Programme (5002), P 9, available at <http://ictsd.org/i/ip/ 
51209/?view=document> accessed 7 April 5071. 

 به الحاقی آنها استفاده از حاصل منافع منصفانه و عادالنه تسهیم و ژنتیکی منابع به دسترسی مورد در ناگویا پروتکل» .5
 این. شد ویبتص( ژاپن) ناگویا در 5070 اکتبر 53 در متحد ملل سازمان عمومی مجمع دهم جلسه در «زیستی تنوع کنوانسیون

. دارد عضو 704 پروتکل این. کندمی تبیین بیشتر شفافیت و قانونی صراحت با را زیستی تنوع کنوانسیون سوم هدف پروتکل
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اجزاء تنوع زیستی و دانش سنتی متعلق به یک کشور خاص نباشد و  کهیدرصورتابراز داشت 

اطالعات راجع به آن در چند کشور یافت شود، این کشورها  برای نیل به اهداف پروتکل که 

ن اهداف کنوانسیون تنوع زیستی برای تقسیم عادالنه و منصفانه منافع ناشی از استفاده هما درواقع

از دانش سنتی است، باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و در این مسیر از مشارکت جوامع بومی 

ا ی دو یهانامهتوافقپیشنهاد کرد با امضای  توانیمهای محلی بهره ببرند. در این حالت، و گروه

سازوکارهای مدیریت استفاده از دانش سنتی مشترک در چند کشور با مشارکت و  چندجانبه

با تشکیل  کهیطوربهکرد  نییتبعنوان صاحبان دانش طراحی و رعایت حقوق این جوامع به

، نسبت به اعالم رضایت جهت استفاده و نظارت نفعیذهایی شامل کنندگان کشورهای کارگروه

 برداری از این دانش اقدام کرد.نه منافع ناشی از بهرهبر تقسیم عادال

نکته سوم، در ارتباط با مقررات دسترسی به منابع ژنتیکی و دانش سنتی در کشور مبدأ است. 

کننده و منبع، رعایت قواعد مربوط به رضایت پیشین آگاهانه در کنار الزام افشای نام کشور تأمین

پیشنهاد الزامات افشا و از نقاط قوت آن هستند. برای  و شروط موردتوافق طرفین بخش عمده

را ملزم به تبعیت از این دو شرط کرد، وجود قوانین و مقررات ملی  کنندگاناستفادهاینکه بتوان 

، وجود سازوکار قانونی در سطح ملی برای درواقعپیرامون دسترسی به این منابع ضروری است. 

اجرای مفاد الزامات افشا در خصوص رضایت  ازینشیپی دسترسی به منابع ژنتیکی و دانش سنت

 پیشین آگاهانه و شروط موردتوافق طرفین است.

ی متعددی از عدم وجود سازوکارهای قانونی الزم در هاگزارشچنین ضرورتی،  رغمیعل

برخی دیگر از کشورها  7بعضی از کشورهای غنی ازنظر تنوع زیستی همانند کشورمان وجود دارد.

در مرحله وضع مقررات در این رابطه هستند. با توجه به اینکه صدور گواهی رعایت هنوز 

                                                                                                     
 پروتکل به ایران اسالمی جمهوری دولت الحاق الیحه» عنوان تحت ایالیحه و پروتکل این به الحاق صدد در نیز کشورمان

 تنوع کنوانسیون به الحاقی آنها استفاده از حاصل منافع منصفانه و عادالنه تسهیم و ژنتیکی ابعمن به دسترسی مورد در ناگویا
 .است مجلس در بررسی حال در «زیستی

7. WTO, “Article 5179(b): Relationship between the TRIPS Agreement and the CBD, and 

the Protection of Traditional Knowledge and Folklore”, IP/C/W/494, (5004), para 57; WTO, 

“Review of Article 5179(b) of the TRIPS Agreement, and the Relationship between the 

TRIPS Agreement and the CBD and the Protection of Traditional Knowledge and Folklore 
— “A Concept Paper”, IP/C/W/919, (5005), para 24. 
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کننده از اصول دسترسی المللی یا هر نوع گواهی مشابه برای تأیید تبعیت استفادهشده بینشناخته

سازی باشد، عمالً امکان اجرا و پیادهعادالنه و منصفانه مستلزم ایجاد رژیم حقوقی و اداری می

امات افشا در کشورهای فاقد چنین رژیمی وجود ندارد. از طرف دیگر، وجود ساختار حقوقی الز

بررسی  ترشیپکه  طورهمانو اداری از جهت نظارت بر حسن اجرای الزامات افشا ضروری است. 

برای ثبت اختراعاتی که در آن از منابع ژنتیکی و دانش  هاتقاضانامهشد، اطالعات موجود در 

توانند کننده می. کشورهای تأمینشوندیممنتشر  هاتقاضانامهشده است، همراه با این فادهسنتی است

ها در و التزام آن کنندگاناستفادهاز طریق تعبیه تشکیالت الزم نسبت به رعایت مقررات توسط 

، کشورها با درواقعخصوص شروط مندرج در قراردادهای اعطای دسترسی اطمینان حاصل کنند. 

و اقدامات الزم را  بپردازندتوانند به رصد چگونگی استفاده از منابع ن چنین تشکیالتی میداشت

 .آورندبه عملموارد کشف استفاده غیرمجاز 
 

 محل اعمال الزامات افشا -2

شود. با بحث مهم دیگر محلی است که الزامات افشا برای اجرایی شدن در آنجا معرفی می

نامه تریپس عنوان یک ماده جدید در موافقتزمان جهانی تجارت بهتوجه به اینکه  موضوع در سا

المللی برای حمایت از دانش سنتی معاهده بین سینوشیپو در سازمان جهانی مالکیت فکری در 

های موجود شده است، در ادامه به بررسی روند طرح الزامات افشا در این دو سند و چالشمطرح

 .میپردازیمدر آن 

 
 تریپس نامهموافقت در افشا الزامات طرح -1-2

طور مشخص هند، برزیل، گروه کشورهای آفریقایی به الزامات افشا، به شنهاددهندهیپکشورهای 

توسعه دیگر، پیشنهاد اضافه کردن این الزامات را به مقررات حق اختراع همراه چند کشور درحال

 هیاعالمدلیل انتخاب این پیشنهاد را ابتداً  در  7.انددادهمکرر  53نامه تریپس در قالب ماده موافقت

این اعالمیه،  73باید جستجو کرد. بند  5007دوحه در نشست وزیران سازمان جهانی تجارت سال 

ترپیس با مفاد کنوانسیون تنوع زیستی و  نامهموافقتشورای تریپس را مأمور بررسی ارتباط بین 

                                                                                                     
7. WTO, “Draft Decision to Enhance Mutual Supportiveness between the TRIPS 

Agreement and the Convention on Biological Diversity”, TN/C/W/23, (5077), PP 5-9. 
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 کهیدرحالناسازگارند زیرا  باهمها این دو معاهده آنحمایت از دانش سنتی کرده بود. به اعتقاد 

شناسد و آن را کنوانسیون تنوع زیستی حق کشورها بر منابع ژنتیکی و دانش سنتی را به رسمیت می

تریپس از اعطای حقوق انحصاری به افراد  نامهموافقت، داندیم هادولتدر زمره حقوق حاکمیتی 

، به درواقع 7کند.ر دیگری تعلق داشته باشد، جلوگیری نمیبرای منابعی که ممکن است به کشو

عدم وجود مقرراتی پیرامون ضرورت دسترسی عادالنه و منصفانه به منابع کشورهای  ها،اعتقاد آن

تریپس قرار گیرند،  نامهموافقتدیگر که ممکن است موضوع حقوق مالکیت فکری مندرج در 

با کنوانسیون تنوع زیستی که حول محور لزوم احترام به  هنامموافقتموجب ایجاد تعارض میان این 

 5شود.، میچرخدیمهای محلی و دانش سنتی و ابداعات جوامع بومی و گروه هاملتحقوق 

کنند که کنوانسیون اشاره می 71ماده  2همچنین به بند  شنهاددهندهیپدر این راستا، کشورهای 

 بر تواندویژه حق اختراع میبه فکری مالکیت حقوق بر اینکه تأیید با عضو مطابق آن کشورهای

 المللبین حقوق و داخلیقوانین  برابر مورد، این در باید بگذارد، تأثیر کنوانسیون این اجرای

 آن اهداف با مغایر و بوده کنوانسیون این حامی حقوقی چنین کهنیا از اطمینان حصولمنظور به

نامه الزامات افشا سکوت موافقت شنهاددهندهیپکشورهای  .دکنن با یکدیگر همکاری بود، نخواهد

ی متعدد هانامهیگواهعنوان دلیلی بر رواج سرقت زیستی و صدور تریپس نسبت به این ماده را به

رو، ازاین 9.دانندیم، اندشدهاستفادهی ارمنصفانهیغطور ها دانش سنتی بهثبت اختراع که در آن

کند و را جبران می خألتریپس این  نامهموافقتدن الزامات افشا در این کشورها گنجان زعمبه

مفاد یکدیگر باشند و از  کنندهتیحماطور متقابل موجب شود تا هر دو سند به تواندیم

 4شود.از حقوق دیگر کشورها جلوگیری  سوءاستفاده

                                                                                                     
7. WTO, “The Relationship between the TRIPS Agreement and the CBD and the 

Protection of Traditional Knowledge” IP/C/W/921, (5005), paras 1-1. 

، «فکری مالکیت جهانی نظام در سنتی دانش و زیستی تنوع از حمایت» ،احمد راد مومنی ناصر، علی، عزیزی ینالدشهاب .5
 .544(، ص 7935، )43 شماره المللی، بین مجله حقوقی

9. WTO, “The Relationship between the TRIPS Agreement and the CBD and the 

Protection of Traditional knowledge”, IP/C/W/409, (5009), para 4. 

4. WTO, “The Relationship between the TRIPS Agreement and the Convention on 

Biological Diversity (CBD) and the Protection of Traditional Knowledge: Technical 
Observations on Issues Raised in a Communication by the United States”, IP/C/W/449, 

(5002), para 79. 
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ات افشا و گنجاندن آن نسبت به الزام افتهیتوسعهبعد از ارائه این پیشنهاد، جمعی از کشورهای 

طور خاص، آمریکا و ژاپن وجود ناسازگاری میان ی و بهریگموضعتریپس  نامهموافقتدر متن 

تریپس و کنوانسیون تنوع زیستی را رد کردند. استدالل آمریکا مبتنی بر این مبنا بود  نامهموافقت

این  7کند.ی میزیرهیپاتریپس اصول کلی حمایت از حقوق مالکیت فکری را  نامهموافقتکه 

نامه تریپس در ارتباط با منابع ژنتیکی، دانش سنتی و لزوم دسترسی عادالنه به حقیقت که موافقت

با کنوانسیون تنوع  نامهموافقتکند دلیلی بر تعارض این ها تعهدی برای کشورها ایجاد نمیآن

این دو سند اهداف مجزا و  از هرکدام 5زیستی یا نقض اصول دسترسی عادالنه و منصفانه نیست.

 9کنند.ها را اجرایی میآن شدهینیبشیپمختص به خود را دارند و از این طریق سازوکارهای 

تریپس دارای مقرراتی دال بر مخالفت یا  نامهموافقتهمچنین، اتحادیه اروپا نیز متذکر شد 

وط موردتوافق طرفین جلوگیری از اصول دسترسی عادالنه همانند رضایت پیشین آگاهانه و شر

این اتحادیه اظهار داشت سازمان جهانی تجارت محل مناسبی برای بحث پیرامون  عالوهبه 4نیست.

ی مالکیت فکری، منابع ژنتیکی، الدولنیببا توجه به تأسیس کمیته  2حمایت از دانش سنتی نیست.

ن جهانی مالکیت فکری در سازما 1ی(الدولنیبو فولکلور )کمیته  فرهنگی دانش سنتی، نمودهای

المللی و مسئول بررسی راهکارهای حمایت از دانش سنتی، الزامات افشا موضوعاً عنوان نهاد بینبه

طرح این مسئله در سازمان جهانی تجارت موجب  1بایستی در این کمیته مطرح و پیگیری شود.

نتی در این دو نهاد برای چگونگی حمایت از دانش س هاتیفعالی و تکرار بررسی و کاردوباره

                                                                                                     
7. WTO, “Report of the Meeting Held on 22-29 November 1551”, WT/CTE/M/15, 

(1551), para 51. 
5. Ibid. 
9. Ibid. 
4. WTO, “Review of Article 5179(b) of the TRIPS Agreement, and the Relationship 

between the TRIPS Agreement and the CBD and the Protection of Traditional Knowledge 
and Folklore — “A Concept Paper”, IP/C/W/919, (5005), para 99. 
2. WTO, “Minutes of Meeting Held in the Centre William Rappard on 71-73 September 

5005”, IP/C/M/91/Add.7, (5005), para 545; WTO, “Minutes of Meeting Held in the Centre 

William Rappard on 57 and 55 September 5000”, IP/C/M/51, (5000), para 720. 
1. WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 

Traditional Knowledge and Folklore (IGC). 
1. Ibid. 
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 7شود.المللی میبین

موضع مساعدی پیرامون اصل موضوع یعنی الزامات افشا  افتهیتوسعههمچنین، کشورهای 

نداشتند. آمریکا و ژاپن در مکاتبات مختلف و جداگانه نسبت به اجرایی شدن الزامات افشا 

ختراع بار مالی خواهد داشت و ازنظر ها این پیشنهاد برای دفاتر ثبت امخالفت داشتند. به اعتقاد آن

این  5خواهد کرد. تردهیچیپهای ثبت اختراع را طوالنی و اداری نیز روند رسیدگی به تقاضانامه

ی مربوط به تحقیق و توسعه در صنعت داروسازی نیز تأثیر منفی خواهد هاتیفعالمسئله در 

ی به بررسی و راستی آزمایی مدارک هند و برزیل دفاتر ثبت اختراع لزوم زعمبهاگرچه  9داشت.

کار توسط نهادهای مربوطه  آندر مورد کسب رضایت و تعیین شروط استفاده ندارند و  شدهارائه

کننده انجام خواهد گرفت، ازنظر آمریکا تهیه مقدمات و تعبیر سازوکارهای الزم در کشور تأمین

مقررات برای اعمال ضمانت اجراها در برای اجزای الزامات افشا در دفاتر ثبت اختراع و تنظیم 

 4خواهد بود. برنهیهزموارد عدم رعایت الزامات پیچیده، طوالنی و 

کننده )متقاضی ثبت اختراع( و آمریکا، در صورت حدوث اختالف میان استفاده زعمبه

ی کشوری که تقاضای ثبت اختراع در آن شده است  بر هادادگاهکننده، مقامات کشور تأمین

شود، نسبت به پرونده و بنا به اقتضا در س اطالعاتی که اکثراً شامل مقررات کشور خارجی میاسا

طبق این دیدگاه، تعریف و اجرایی  2ی کنند.ریگمیتصمخصوص ضمانت اجرای متناسب باید 

در چند دهه اخیر  هاتالشکردن چنین سازوکاری بدعت در نظام ثبت اختراع خواهد بود که 

ی را دستخوش ابهام و پیچیدگی آورفنار مؤثر برای توسعه اقتصادی و حمایت از جهت ایجاد ابز

 1کند.می

ترپیس، نسبت  نامهموافقتمخالف با گنجاندن پیشنهاد الزامات افشا در  رغمیعلاتحادیه اروپا 
                                                                                                     
7. WTO, “Minutes of Meeting Held in the Centre William Rappard on 57 September 5004”, 

IP/C/M/42, (5004), para 41; WTO, “Minutes of Meeting Held in the Centre William 

Rappard on 2-1 March 5005”, IP/C/M/92, (5005), paras 547-545. 
5. WTO, op. cit, IP/C/W/494, para 72. 

9. Ibid, para 99. 

4. WTO, “Article 5179(b), Relationship between the TRIPS Agreement and the CBD, and 

the Protection of Traditional Knowledge and Folklore”, IP/C/W/413, (5001), para 2. 

2. WTO, op. cit, IP/C/W/494, para 72. 

1.. Ibid, para 99. 
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این اتحادیه در مکاتباتش  7ی اتخاذ کرد.ترمنعطفبه تعریف و اجرایی شدن الزامات افشا موضع 

شورای تریپس اظهار داشت از ایده متعهد ساختن متقاضیان ثبت اختراع به افشای کشور منشأ  به

کند؛ اما در ارتباط با الزام متقاضیان نسبت به تهیه مدارک دال بر رعایت شرایط حمایت می

سویس و نروژ نیز موضعی کمابیش مشابه با  5دسترسی عادالنه با آمریکا و ژاپن اشتراک نظر دارد.

 کشور افشای حاوی باید الزام، این به اعتقاد نروژ عنوان نمونه،به 9تحادیه اروپا اتخاذ کردند.ا

 در باید مسئله این باشد ناشناخته منبع، کشور اگر و باشد سنتی دانش و ژنتیکی منابع کنندههیته

 ازآمده دستبه رضایت مدرک که شوند متعهد باید شود. متقاضیان ذکر تقاضانامه ثبت اختراع

 تعهد با موافقت عدم توسعه، درحال کشورهای نظر برخالف اما؛ کنند افشا را منبع صاحب کشور

این  زعمبه زیرا دکنینم وارد خللی اختراع، اعتبار به اختراع، حق اعطای از پس منبع افشای به

 4.نیست اختراع حق صحت برای اصلی ضابطه افشا، به الزام کشور،

توسط کشورها، جهت بررسی و ارزیابی گنجانیدن  شدهاعالمو مواضع  اهدگاهیدمستقل از 

و  نامهموافقتضروری است آیا میان این  سؤالترپیس، پاسخ به این  نامهموافقتالزامات افشا در 

کنوانسیون تنوع زیستی ناسازگاری وجود دارد؟ آیا فقدان مقررات پیرامون دسترسی عادالنه به 

شود و تریپس مغایر با اهداف کنوانسیون تنوع زیستی  نامهموافقتشود تا منابع زیستی موجب می

 دهد؟تصور دارند، اجازه سرقت زیستی می شنهاددهندگانیپکه  طورآن

تریپس وضع استانداردهای حداقلی برای حمایت  نامهموافقتدر ابتدا باید توجه داشت هدف 

است تا زمینه  شدهانیبصورت کلی به مهناموافقتاز حقوق مالکیت فکری است. مقررات این 

در  هادولتی حمایت از این حقوق را با ایجاد انعطاف و آزاد گذاشتن ابتکار عمل سازیجهان

را مجاز به  هادولت خود 1در بند دوم ماده  نامهموافقتحال، تعیین جزییات فراهم آورد. درعین

                                                                                                     
7. WTO, “Background and the Current Situation”, (5077), available at <http:// www. 
wto.org/english/tratop_e/trips_e/art51_9b_background_e.htm> accessed 7 April 5071. 
5. WTO, op. cit., IP/C/W/919, para 24. 

9. WTO, “Article 5179(b), the Relationship between the TRIPS Agreement and the CBD, 

and the Protection of Traditional Knowledge”, IP/C/W/400/Rev.7, (5009), P 5; WTO, “The 

Relationship between the TRIPS Agreement, the Convention on Biological Diversity and 
the Protection of Traditional Knowledge — Amending the TRIPS Agreement to Introduce 
an Obligation to Disclose the Origin of Genetic Resources and Traditional Knowledge in 
Patent Applications”, IP/C/W/419, (5001), PP 5-9. 

 .541 پیشین، ص احمد، راد مومنی ناصر، عزیزی ،علی الدینشهاب .4
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. چنین کندیماز حقوق مالکیت فکری  سوءاستفادهانجام اقدامات الزم برای جلوگیری از 

شامل ضوابط و الزامات پیرامون نحوه و چگونگی دسترسی به منابع ژنتیکی و  تواندیماقداماتی 

الزامات افشا  شنهاددهندهیپکه کشورهای  گونهآن رسدینمرو، به نظر دانش سنتی باشد. ازاین

به دانش سنتی تعبیر به ناسازگاری میان کنند نبود مقررات پیرامون دسترسی عادالنه استدالل می

 نامهموافقتتریپس و کنوانسیون تنوع زیستی شود زیرا با توجه به آنچه ذکر شد این  نامهموافقت

در ایفای تعهدات خود در ارتباط با دسترسی به منابع و دانش سنتی  هادولتبرای اشخاص و 

 کند.مانعی ایجاد نمی

به معنی نفی پیشنهاد گنجانیدن  ت نفی تعارض میان دو سندحال باید توجه داشاما درعین

ی برای توجهقابلامتیازات  نامهموافقتتریپس نیست. مسلماً این  نامهموافقتالزامات افشا در 

گنجاندن این الزامات در جهت حمایت مؤثر از دانش و طب سنتی دارد. سازمان جهانی تجارت، 

ی کالن اقتصادی و هایگذاراستیسلمللی برای تعیین اسازمانی قدرتمند و مرجع رسمی بین

تنظیم روابط تجاری است که نقش حقوق مالکیت فکری در تجارت جهانی با تصویب 

و  نامهموافقتشده است. اهمیت وضع الزامات افشا در این تریپس به رسمیت شناخته نامهموافقت

عنوان ت از منابع دانش سنتی را بهدر چهارچوب سازمان جهانی تجارت، جایگاه احترام و حمای

کشور عضو این سازمان که شامل  714. با تصویب این الزامات، تمامی بردیممنبعی ارزشمند باال 

بازیگران عرصه اقتصاد در جهان هستند، متعهد به اجرای این بسته حمایتی  نیترمهمو  نیتریاصل

 .شوندیماز دانش سنتی در داخل مرزهای خود 

 وفصلحلامتیازات سازمان جهانی تجارت وجود سازوکار  نیتربرجسته، یکی از هعالوبه

ی انصاف، سرعت، مؤثر بودن و پذیرش متقابل هامؤلفهدعاوی است. این سازوکار که با 

ی زیرمجموعه سازمان هانامهموافقتشده، موجب افزایش تبعیت کشور از مقررات  مندضابطه

در صورت تصویب الزامات افشا، کشور  7تریپس شده است. امهنموافقتجهانی تجارت ازجمله 

 موقعبهی درستبهها را کنند یا آنسازی نمییا کشورهایی که این الزامات را در کشور خود پیاده

های رسیدگی به اختالف محکوم و از طریق ضمانت اجراهای کارآمد در هیات گذارندینماجرا 

 را خواهد شد.مسئول جبران خسارت و ملزم به اج
                                                                                                     

(، 7937) 71سیاست، شماره  و حقوق دانشنامه ،«تجارت جهانی سازمان در اختالفات وفصلحل حقوقی رژیم» پیلتن فرزاد، .7
 .93-92ص 
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برای گنجانیدن الزامات افشا در  شنهاددهندهیپبه هر ترتیب، اشتیاق و تالش کشورهای 

توجه سازمان جهانی تجارت و این  درخوربر اساس امتیازات  توانیمتریپس را  نامهموافقت

ه کرد. به حداکثر رساندن جایگاه و ارزش منابع ژنتیکی و دانش سنتی توجی منظوربهو  نامهموافقت

در اجالس دوحه و مأموریت شورای تریپس برای بررسی رابطه  جادشدهیابا استفاده از فضای 

تریپس با کنوانسیون تنوع زیستی برای حمایت از دانش سنتی، این کشورها کوشش  نامهموافقت

ر طوتریپس و حقوق مالکیت فکری که به نامهموافقتاند تا با معرفی الزامات افشا، میان کرده

بوده و کنوانسیون تنوع زیستی که در آن بر حقوق  افتهیتوسعهسنتی مورد اقبال و توجه کشورهای 

 توسعه نسبت به منابع خود تأکید شده است، پیوند برقرار کنند.کشورهای درحال

 5077وقت سازمان جهانی تجارت در سال  کل ریدبازودو  طور که روبرتو، همانوجودنیباا

ی میان کشورها، شورای تریپس در ارتباط با گنجاندن بندگروهلیل اختالف آراء و اعالم کرد به د

رسیده  بستبنی نرسید و در عمل مذاکرات به ریگجهینتتریپس به  نامهموافقتالزامات افشا در 

، الزم است نامهموافقتمکرر  53عنوان ماده ، برای معرفی پیشنهاد الزامات افشا بهدرواقع 7است.

از اعضای سازمان جهانی تجارت مفاد آن را تصویب کنند که تاکنون چنین اکثریتی  دوسوم

، این مقرره صرفاً دوسومحاصل نشده است، به فرض رسیدن تعداد کشورهای حامی پیشنهاد به 

 نیست. آورالزامخواهد بود و برای سایر کشورها  االجراالزمآن  کنندهبیتصوبرای کشورهای 

 
 قوانین داخلی در افشا ت. درج الزاما2-2

با توجه به مشکالتی که پیش روی تصویب الزامات افشا در سازمان جهانی تجارت و کندی 

فکری و همچنین ضرورت وجود سازوکارهای  مالکیت در سازمان جهانی شدههیتهپیشرفت سند 

داخلی جهت حمایت از دانش و طب سنتی، برخی از کشورها درصدد به اجرا گذاشتن این 

 ثبت اند. قانونلزامات در قوانین داخلی هستند و تعداد معدودی نیز چنین قوانینی را تصویب کردها

 جوامع سنتی دانش منبع افشای صراحتاً خود 43 ماده در ،شدهاصالح یتازگبه که سوئیس اختراع

                                                                                                     
7. WTO, “Report on Issues Related to the Extension of the Protection of Geographical 

Indications Provided for in Article 59 of the TRIPS Agreement to Products other than 

Wines and Spirits and Those Related to the Relationship between the TRIPS Agreement 
and the Convention on Biological Diversity”, WT/GC/W/199, (5077), para 51. 
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. دکنمی اعالم اختراع ثبت رسمی شروط از است،کاررفته به اختراع در که محلی را یا بومی

 اظهارنامه در را این باید متقاضی نیست، شدهشناخته متقاضی یا مخترع برای منبع کهیدرصورت

 در. شودنمی آغاز اختراع ثبتتقاضانامه  بررسی نگیرد، صورت افشا این که زمانی تا. کند اعالم

 اختراع ثبتدرخواست  تقاضانامه، تسلیم تاریخ از روز 90 ظرف شرط این رعایت عدم صورت

 . شد خواهد رد

 تصمیم در نیز اکوادور و کلمبیا -پرو -شامل کشورهای بولیوی آندین حوزه کشورهای

 ماده در. است الزامی کرده حوزه این کشورهای برای را افشا الزام ، اعمال5000 مصوب 411 شماره

 به تعلقم بومی سنتی دانش از استفاده برای مجوز یا معتبر سند از کپی یک آمده، تصمیم این 51

 ،آمدهدستبه آن از است،موردتقاضا  آن از حمایت که فرایندی یا محصول که عضو کشورهای

 قانون در پرو تصمیم، این تصویب پیرو باشد.می اختراع ثبت تقاضانامه الزامی به همراه موارد ازجمله

درخواست  در موجب الزام این رعایت عدم و کرد قانونی را الزام این 5005 مصوب 5117 شماره

 . شودمی آن یاعتباریب موجب ثبت گواهینامه صدور از پس آن رعایت عدم صورت در یا ثبت

امضاکنندگان اولین  از و شودمی شناخته جهان در زیستی تنوع ازنظر غنی کشوری که برزیل در
 ثبت شرط افشا الزام است، تریپسنامه موافقت اصالح اصلی حامیان از و زیستی تنوع کنوانسیون

 صنعتی مالکیت حقوق اعطای کندمی تصریح 5007 مصوب موقت مقررات 97 ماده. است اختراع
 رعایت به مشروط مرتبط سنتی دانش و زیستی تنوع اجزاء از ناشی اختراع برای صالح نهاد توسط
 به رسیدست دارد، تجاری استفاده ینیبشیپ که زمان هر قانون، این 71 ماده طبق 7.باشدمی هاآنمبدأ 

 ممکن منابع این از استفاده برای قرارداد یک تصویب از پس تنها مرتبط سنتی نقش و زیستی میراث
 . شودمی اختراع حق تعلیق یا و بطان به منجر افشا تعهدات تکلیف انجام در توانایی عدم. است

 میراث یریتمد کمیته از را استفاده مجوز بایستیمی متقاضیان دسترسی، از پیش اساس، این بر
 المللیبین مشترک یگذارهیسرما یا برزیلی اشخاص به صرفاً دسترسی. کنند اخذ لیبرز زیستی
این  زیستی تنوع قانون 1 ماده برابر نیز کاستاریکا در. است ممکن برزیلی ینهادها نظارت تحت

 یمتقس و آگاهانه رضایت به راجع گواهی صدور مرجع زیستی تنوع مدیریت کشور، کمیسیون
 این ارائه به منوط صنعتی مالکیت ثبت دفتر در چه و بذر ملی دفتر در چه اختراع ثبت و است منافع

                                                                                                     
7. Brazil Provisional Act no5. 711-71. 
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 .است گواهی

شود این است که آیا با توجه به اینکه وضع چنین ی که در این خصوص مطرح میسؤال

ه معیارها و تریپس ک نامهموافقتعنوان یک قاعده جدید حقوقی در نظام ثبت اختراع با قوانینی به

ی پیرامون الزامات افشا ندارد، امقررهو در آن  کندیماستانداردهای مالکیت فکری را تعیین 

نامه و مطابقت الزامات بایست با کنکاش در مقررات موافقترا می سؤالسازگار است؟ پاسخ این 

 ها جستجو کرد.افشا با آن

توانند برای کسب یا مقرر دارد اعضا می نامهموافقت 15در این رابطه، بند اول و دوم ماده 

رعایت رویه و تشریفات معقولی را  نامهموافقتدر  شدهمنعکسحفظ حقوق مالکیت فکری 

تریپس سازگار باشند.  نامهموافقتبایست با سایر مقررات الزامی کنند. چنین رویه و تشریفاتی می

از آن است که در تعیین مقررات  تریپس حاکی نامهموافقتمفاد مذاکرات برای تصویب مواد 

نوآوری و تجارت  ارتقای سطح ابتکار، منظوربهراجع به شرایط قابلیت ثبت اختراعات، اعضا 

بر  7های کوچک و متوسط مصر بودند.ویژه برای شرکتنسبت به تسهیل این شرایط به المللنیب

، 51ابق مفاد بند اول ماده تریپس مط نامهموافقتدهد که این اساس، سوابق مذاکرات نشان می

عنوان شروط اساسی برای قابلیت ثبت جدید بودن، داشتن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی به رازیغبه

ی است که در حالاین  5.تابدیبرنمبا این شروط را  سطحهماختراعات، تعریف شرط دیگر 

کنند روط اساسی عمل میش طرازهمکه ازنظر تأثیر  اندشدهمیتنظی اگونهبهالزامات افشا 

شود و در صورت کشف تخلف از این شروط ها مانع ثبت اختراع میعدم رعایت آن کهیطوربه

، تصویب الزامات افشا بیترتنیابهبعد از ثبت، امکان ابطال گواهینامه ثبت اختراع وجود دارد. 

 15مغایر با ماده توسعه آمده در قوانین داخلی ی که در پیشنهاد کشورهای درحالتیفیباک

 تریپس خواهد بود. نامهموافقت

تریپس پیرامون شرط افشای اختراع  نامهموافقت 53، طرح الزامات افشا در قالب ماده عالوهبه

بایستی ابداع متقاضیان ثبت اختراع می 53. توضیح اینکه مطابق ماده رسدینمچندان موجه به نظر 
                                                                                                     
7. De Carvalho NP, “Requiring Disclosure of the Origin of Genetic Resources and Prior 

Informed Consent in Patent Applications Without Infringing the TRIPS Agreement: The 
Problem and the Solution”, Washington University Journal of Law and Policy, No. 5, 

(5000), PP 915-913. 

5. Ibid. 
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ی که فرد ماهر در صنعت بتواند با استفاده از اگونهبهند خود را با جزئیات کافی و روشن افشا ک

مهارت خاص اختراع را بازتولید کند. مفاد این ماده  بکار بردنبدون مشقت و  افشاشدهاطالعات 

 و صنعتی یهاطرح اختراعات، ثبت در قوانین ثبت اختراعات بسیاری از کشورها ازجمله قانون

کننده است. افشای کشور منشأ و منبع تأمین شدهمنعکس 1 مادهدر  7911تجاری مصوب  عالئم

ندارد اگرچه این مطلب  53رعایت ماده  ی تأثیری در نحوهطورکلبهمنابع ژنتیکی و دانش سنتی 

صحیح است که امکان دارد نمونه یا دانش موجود در یک منطقه خاص جغرافیایی کارایی 

از تعهد به  53محدوده اعمال ماده  اماداشته باشد، بیشتری نسبت به موارد مشابه در سایر مناطق 

نخواهد  53بنابراین، منشأ جغرافیایی ارتباطی با مفاد ماده ؛ رودینمچگونگی عملکرد ابداع فراتر 

 داشت.

با توجه به اینکه پیامد حقوقی عدم رعایت الزامات افشا در سازگاری قانون داخلی با 

که  نامهموافقتاین  1و همچنین با عنایت به بند دوم ماده تریپس نقش اساسی دارد  نامهموافقت

از حقوق مالکیت فکری اقدامات  سوءاستفادهجلوگیری از  منظوربهکند تا اعضا را مجاز می

متعارفی را بکار گیرند، برای اجتناب از مغایرت و امکان درج الزامات افشا در قوانین کشورهای 

ویژه در مرحله ضمانت اجرا در ارتباط با این الزامات را به توانیمعضو سازمان جهانی تجارت، 

، رعایت بیترتنیابهبعد از اعطای گواهینامه خارج از محدوده نظام ثبت اختراع در نظر گرفت. 

 ثبت هایعنوان شرط رسمی و تشریفاتی )در مقابل شروط اساسی( همانند هزینهالزامات افشا به

 ه جریان افتادن تقاضانامه ثبت اختراع منوط به رعایت آن است.که ب شوندیمتقاضانامه تلقی 

بعد از اعطای  ؛ اماشودمحسوب می نشدهلیتکمتا زمان رعایت الزامات افشا تقاضانامه درواقع 

ابطال گواهینامه در نظر گرفته  رازیغبهگواهینامه در صورت کشف تخلف، ضمانت اجرایی 

جریمه مالی از جهت مسئولیت مدنی گزینه مناسبی باشد  رسدیمشود. در چنین حالتی، به نظر می

ی و سازیتجارو دریافت گواهینامه ثبت آن  اختراعزیرا با توجه به اینکه هدف اصلی حمایت از 

شود تا با باال رفتن هزینه عدم رعایت مالی متناسب موجب می مجازاتباشد، اعمال کسب سود می

حال، سایر ضمانت اجراها همانند با . درعینابدها افزایش یآن از الزامات افشا، میزان تبعیت از

 .باشندیم اعمالقابلتوجه به نوع تخلف مثل ارائه اسناد و اطالعات جعلی 

ایی اصالح شد که عدم قانون مالکیت صنعتی دانمارک به گونه 5000، در سال مثالعنوانبه
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ی ثبت اختراع که متضمن استفاده از اجزاء تنوع هادر تقاضانامه رواقعیغافشا نام مبدأ یا افشای 

زیستی است، از حیث ارائه اطالعات نادرست به مقام یا مرجع دولتی جرم انگاری شده و به جهت 

همچنین در برزیل، عدم رعایت  7فریب مقامات عمومی دارای ضمانت اجرای کیفری است.

دارد. در هند نیز مطابق قانون تنوع زیستی  میلیون دالر در پی 50ی سنگین تا هامهیجرالزامات افشا 

 5مشمول جریمه یا زندان است. مبدأعدم افشا 

عنوان شرط رسمی و تشریفاتی برای اعطای ی اینکه الزامات افشا بهجابه شنهادشدهیپهمچنین، 

 حقوق ناشی از گواهینامه موکول به رعایت این 9گواهینامه ثبت اختراع باشد، قابلیت اجرا و اعمال

 تجهیزات»در رأی  2«کارانهبیفردکترین تحصیل »بر اساس این پیشنهاد که از  4الزامات باشد.

ثبت اختراع دارای  کنندهدرخواستاست، وقتی  شدهگرفتهدیوان عالی آمریکا الهام « فرایند واکر

ثبت اطالعات یا عدم رعایت شرایط ثبت، اختراع خود را به  داشتننگاهبوده و با مخفی  تیسوءن

رسانده باشد، چنین اعمالی موجب توقف قابلیت اجرا و اعمال حقوق ناشی از ثبت اختراع 

ها این اجرای حقوق را تا زمان رعایت آن توانیم، در مورد الزامات افشا، بیترتنیابه 1شود.می

ن که آنچه در ارتباط با ضمانت اجرای تبعیت از الزامات افشا مهم است ای هرحالبهمتوقف کرد. 

طور مؤثر ریسک عدم رعایت این الزامات را برای متخلفان باال ببرد باید بتوانند به مجازات

از دانش و طب سنتی تشویق و ترغیب به تبعیت از الزامات افشا  کنندگاناستفادهی که اگونهبه

 شوند.

فیایی و تنوع است با توجه به اینکه ایران به دلیل وسعت جغرا ذکرانیشادر انتهای این بحث، 

آب و هوایی از کشورهای غنی تنوع زیستی است و به دلیل حضور مردم بومی و محلی با سبک 

باشد، ضروری ی گوناگون میهانهیزمرسوم مختلف سرشار از دانش سنتی در  و آدابزندگی 

                                                                                                     
7. Asia-Pacific Economic Cooperation, Genetic resources and growth—TRIPs and CBD—

how to improve access and benefit sharing without stifling agricultural development and 
innovation, (Melbourne: APEC, 2115), p 11. 
5. Blakeney Michael, Proposals for the Disclosure of Origin of Genetic Resources in Patent. 

Applications, (London: Queen Mary Intellectual Property Research Institute, 2115), p 13. 
9. Enforceability. 

4. Ibid, PP 352-211. 

2. Fraudulent Procurement Doctrine. 

1. Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp, 372 U.S., (1559), 

P 117. 
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توسعه که در جهت حمایت و پاسداشت از منابع زیستی و همگام با کشورهای پیشرو درحالاست 

، ایران نیز که در حال حاضر فاقد مقررات قانونی در خصوص  نش سنتی خود اقدام نموده اند،دا

 الزامات افشا است، در این جهت اقدام کند. 

ی اصالح اگونهبهی صنعتی و عالئم تجاری باید هاطرح، قانون ثبت اختراعات، بیترتنیابه

این  1تی، عالوه به مواد مذکور در ماده ی ثبت اختراع مبتنی بر دانش سنهااظهارنامهشود که 

کننده دانش، گواهی رضایت قانون، حاوی الزامات افشا ازجمله افشای نام کشور منبع و تأمین

برداری از این منابع آگاهانه و ارائه ترتیبات مربوط به تقسیم عادالنه و منصفانه منافع ناشی از بهره

باید به متقاضی ثبت اختراع مهلت داده شود تا  باشد. در صورت فقدان هر یک از این شرایط

، این الزام رعایت نشد، مطابق با مفاد ماده مقررشدهاظهارنامه خود را تکمیل کند و اگر در مهلت 

 قانون مذکور تقاضانامه رد شود. 77

تدوین  صالحیت دارای مرجع کدام این است که قوانین تدوین و اصالح اساسی دربارهسؤال 

 و هماهنگی شورای کهاکنون هم گفت باید این نکته با رابطه در باشد؟می قوانین نو اصالح ای

 و شدهسیتأس دادگستری وزارت در فکری مالکیت نهیدرزمی اجرایی هادستگاه یگذاراستیس

 نهاد این رسدیم نظر به دارد،بر عهده  را در این حوزه هایگذاراستیس و هایهماهنگ مسئولیت

 عضویت آنکه توضیح. دارد موضوع این برای کافی جامعیت که است صالحی مرجع مناسب و

 مباحث این تکلیف تعیین و طرح برای مناسبی محل به را آن شورا، در متعدد نهادهای وها سازمان

 توسط آن ایجاد حهیال که فکری مالکیت حقوق سازمان تحققدر صورت  البته. است کرده تبدیل

مسائل مختلف در حوزه مالکیت فکری  متولی تواندیم نیز سازمان آن ،شنهادشدهیپ شورا همین

 7شود. قوانین ازجمله تدوین و اصالح
 

 گیرینتیجه
شده از سوی کشورهای غنی ازنظر تنوع زیستی و این مقاله به ارزیابی پیشنهاد مطرح

از دانش و ی پیشنهادی برای حمایت هاطرحتوسعه پیرامون الزامات افشا در چهارچوب درحال

مشخص شد این الزامات دارای نقاط قوتی است  شدهارائهطب سنتی پرداخت. با توجه به مطالب 
                                                                                                     

نامه حمایت از دانش سنتی در پرتو مقررات موافقت»فتحی زاده امیر هوشنگ، رجبی خاصوان جالل، حسن نژاد مجید،  .7
 .509، ص (7939)، 17، پژوهشنامه بازرگانی، شماره «تریپس در سازمان جهانی تجارت
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از  کنندگاناستفادهشود. متعهد ساختن ی حمایت مؤثر از این دانش ریگشکلمنجر به  تواندیمکه 

م و اذعان به کننده و منبع در آن کشور، موجب احترادانش و طب سنتی به افشای نام کشور تأمین

ی در صنایع بزرگی همچون داروسازی و افزایش آورفنها در فرایند تحقیق، توسعه و نقش آن

ی استفاده از منابع در این کشورها است. لزوم ارائه گواهی در ارتباط با ریگرهقابلیت مدیریت و 

کننده ز تأمینها ارضایت پیشین آگاهانه و شروط موردتوافق طرفین و یا تصریح به دریافت آن

 سوءاستفادهبرداری قرارگرفته است، موجب تضمین جلوگیری از منابعی که در اختراع مورد بهره

 شود.می آمدهدستبهو شریک قرار ندادن صاحبان دانش و طب سنتی در منافع 

طور شود. هماندر نظر گرفتن ضمانت اجرای مؤثر نیز موجب افزایش رعایت این الزامات می

، الزامات افشا باالخص در مرحله اجرا دارای مشکالتی اندشدهفان این پیشنهاد متذکر که مخال

 برزمانبرای دریافت گواهینامه ثبت اختراع،  هانهیهز باال رفتنبه  توانیماست که از آن جمله 

حال، این مطلب را در دفاتر ثبت اختراع خواهد شد. درعین بودن آن و افزایش فرایند اداری

نادیده انگاشت که حمایت مؤثر از منابع زیستی همانند حمایت از سایر موضوعات از  توانینم

قبیل حقوق مالکیت فکری مستلزم ایجاد سازوکارهایی است که تأسیس ساختار حقوقی و اداری 

طور مثال، برای تثبیت حمایت از ابداعات و اختراعات نظام ثبت اختراع است. به ریناپذاجتنابآن 

 تریپس، کنوانسیون پاریس، معاهده نامهموافقتهمانند  آورالزامی امنطقهالمللی و د سند بیندر چن

اختراعات و کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع تصویب شد، ساختار اداری الزم از  ثبت در همکاری

ای ی مختلف برهانامهنییآطریق دفاتر ثبت اختراع در بسیاری از کشورها ایجاد شد، قوانین و 

 اجرای فرایند ثبت، اعطای حقوق انحصاری و ضمانت اجراها تنظیم شد. 

ای از منابع تنوع زیستی نیز نیازمند ایجاد عنوان زیرمجموعهحمایت از دانش و طب سنتی به

بودن و سایر مشکالتی  برنهیهززمان و  توانینمباشد و ساختارها، سازوکارهای مختص به خود می

 ی طرد کرد.کلبهشدن است، قالب حمایتی را  عرفقابلکه در اجرا 

بحث مهم دیگر در این مقاله، بررسی فرایند و امکان تعریف الزامات افشا در سازمان جهانی 

المللی تریپس و سازمان جهانی مالکیت فکری از طریق سند بین نامهموافقتتجارت از طریق 

کشورهای  چندسالهی هاتالش رغمیعلحمایت از دانش سنتی بود. در سازمان جهانی تجارت 

بود، مذاکرات  افتهیتوسعهکه عمالً ناشی از مخالفت کشورهای  نظراختالفبه دلیل  شنهاددهندهیپ
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مکرر به  53عنوان یک ماده جدید تریپس برای درج الزامات افشا به نامهموافقتبرای اصالح 

یز گفتگوها و تبادل اسناد کماکان نتیجه مطلوب نرسیده است. در سازمان جهانی مالکیت فکری ن

المللی حمایت از دانش سنتی حاصل ادامه دارد اما تاکنون پیشرفتی در جهت تصویب سند بین

ی در سازمان جهانی مالکیت فکری برای مذاکره الدولنیب، مأموریت کمیته ریهرتقدبهنشده، 

ا در این سند ایجاد کرده جهت تدوین سند حمایتی فرصت مناسب برای پیگیری طرح الزامات افش

 است.

توانند از طریق قوانین این الزامات می شنهاددهندهیپاین مطلب صحیح است که کشورهای 

از دانش و طب سنتی نیازمند ایجاد  سوءاستفادهاما مبارزه مؤثر با ؛ ها را به اجرا بگذارندخود آن

ی مناسب حمایتی را در داخل هاقالبسازوکارها و  هادولتالمللی است تا یک تعهد صریح بین

در قلمروی مشخص و  عرفامرزهای خود به اجرا بگذارند. در غیر این صورت، قوانین داخلی 

است و نسبت به استفاده غیرمجاز از دانش و طب سنتی در کشورهای  اجراقابلمحدود چند کشور 

اشیم بیشتر موارد نقض و شود که متوجه بهستند. اهمیت این نکته زمانی بارزتر می اثریبدیگر 

که مخالف اصلی طرح مباحث حمایت از  افتدیماز این منابع در کشورهایی اتفاق  سوءاستفاده

 المللی هستند.دانش سنتی ازجمله الزامات افشا در قالب مقررات بین

المللی ی خود در عرصه بینهاتیظرفبایستی از تمامی توسعه می، کشورهای درحالهرحالبه

ی برای ترغیب اراده سیاسی زنچانهی از قدرت ریگبهرهنزدیک کردن اشتراکات و برای 

سنتی استفاده کنند.  بادانشالمللی مرتبط در جهت تصویب مقررات بین افتهیتوسعهکشورهای 

حال، این کشورها به همان اندازه که نسبت به متقاعد کردن سایر کشورها برای تشکیل درعین

بایستی نسبت به عملیاتی کردن اقدامات مقتضی کنند، میالمللی تالش میبین آورالزامسازوکار 

ازجمله تقنینی و اداری جدیت داشته باشند. قبل از اینکه استفاده غیرمجاز از دانش و طب سنتی 

توسعه و غنی ازنظر اتفاق بیافتد، دسترسی غیرمجاز به وقوع پیوسته است. اگر کشورهای درحال

رات خود را در قبال دسترسی به منابع مؤثر و کارآمد کنند، این مسئله قطعاً موارد تنوع زیستی مقر

 .کندیمالمللی بیش از پیش فراهم را کاهش و زمینه را برای حمایت بین سوءاستفاده
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 .(7912) ،14 شماره ،سیاسی علوم و حقوق دانشکده مجله

 در سنتی طب از حمایت مناسب بستر ایجاد بررسی» مهدی، زاهدی سمیرا، دخت غالم -
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