داروهاي گياهي ،سال دوم ،شماره ( /2تابستان :) 0931 ،صفحه  051تا 061

فصلنامه داروهاي گياهي
journal homepage: www.journal.iaushk.ac.ir

بررسي حقوق مالکيت فکري گياهان دارويي و مسأله سرقت زيستي در پرتو
موافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت معنوي ()TRIPS
2

مريم احمدي ،*1ابوطالب کوشا

 .1دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل عمومي دانشگاه پيام نور واحد تهران ،تهران ،ايران؛
*مسئول مکاتبات () E-mail: m.ahmadi@phd.pnu.ac.ir

 .2استاديار دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري تهران ،تهران ،ايران؛
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تاريخ دريافت مقاله0933/5/5 :

در طي دو دهه گذشته نقش حقوق مالکيت فکري در تمامي زمينه هاي علمي و فنن آوري در سن ج جهناني بسنيار حنايز

تاريخ پذيرش مقاله0931/1/21 :

اهميت بوده است .در وهله نخست اين امر به علت قوانيني کنه توسنم موافقنت نامنه  TRIPSسنازمان تانارت جهناني و

نوع مقاله :پژوهشي -مروري

موافقت نامه هاي تااري دوجانبه /من قه اي تدوين و تاويز شده است .موافقنت نامنه  ،TRIPSتمنامي کشنورهاي ع نو

موضوع :طب سنتي

سازمان تاارت جهاني را ملزم به پذيرش و اجراي حداقل استانداردهاي حقوق مالکيت فکري مي نمايند .بنا اينن وجنود ،در

کليد واژگان :

 حقوق مالکيت معنوي
 موافقت نامه ()TRIPS

حين مذاکرات موافقت نامه  ،TRIPSاجماعي در زمينه بحث برانگيز اختراعات زيسنت فنن آوري حاصنل نگرديند .ايناتت
متحده و ديگر کشورهاي توسعه يافته هيچ گونه استثنايي را بر حقوق ثبت اختراعنات برنمني تافتنند ،در حنالي کنه ديگنر
کشورها ي در حال توسعه ترجيج مي دادند که تمامي اختراعات زيست فن آوري را از حقوق مالکيت فکري مستثني نمايند.
عمده منابع ژنتيکي در کشورهاي در حال توسعه قرار دارد و از همين رو شنرکتهناي متعندد در پني دسنتيابي بنه ژنهنا،



کنوانسيون تنوع زيستي

ميکروبها ،گياهان ،حيوانات و حتي جمعيتهاي بومي انساني هستند تا آن ها را به عنوان يک کات به انحصار خود درآورند.



سرقت زيستي

منتقدان ،برقراري حقوق مالکيت فکري براي کشورهاي صنعتي را نسبت به اين منابع" ،سرقت زيسنتي" منينامنند و النزام



گياهان دارويي

ملل در حال توسعه را به پرداخت حق امتياز به ملل مرفه صنعتي در ازاي فرآوردههايي که از منابع ژنتيکي و بع اً از داننش
سنتي خود آن ها گرفته شده« ،استعمار زيستي» ميدانند .صنايع دارويي ،عمده ترين سارقان ذخاير ژني و منابع طبيعي در
س ج بين المللي به شمار مي آيند ،لذا اين بر عهده کشورهاي جهان سوم است که ضمن حفظ منابع و ذخاير حياتي خنود،
از اين مواهب طبيعي استفاده بهينه را به عمل آورند.

 .1مقدمه
با پايان رسيدن عصر صنعت و رخت بر بستن آرام آن ،طليعه

در چنين عرصهاي است که ژنها به منابع خام قرن جديد مبدّل

عصر جديد بشريت ،عصر«زيست فن آوري» ،ظهور ميکند .عصر

ميشوند (ريفيکين .)0939 ،اين انقالب عظيم به ويژه در جهان

جديد برخالف دوره صنعتي که محور آن فيزيک و شيمي بود ،بر

صنعتي ،به شکل غير قابل تصوري تقاضا براي دسترسي به منابع

محور زيستشناسي و ژنتيک قرار دارد .اين عصر با دستکاريهاي

طبيعي را افزايش داده است .دستاندازي دولتهاي غربي و

زيستشناسان در عناصر تشکيلدهنده موجودات زنده و جداسازي،

شرکتهاي چند مليتي بر منابع طبيعي و تنوعزيستي کره خاکي که

ترکيب و وارد نمودن ژنهاي جديد به موجودات زنده شکل ميگيرد.

در قالب معاهدهها و قوانين بينالمللي و به خصوص موافقت نامه
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0TRIPSو نيز با توسل به تغييرات گسترده علمي و فن آوري سامان

اختراعات صرف نظر از حوزه اختراع پيش بيني کرده است (بند 0

داده ميشود ،تهديدي جهاني است که در سالهاي آينده ،همه

ماده  21موافقت نامه  .)TRIPSبر طبق بند " 0امکان حق ثبت

جوامع ،خواه سنتي و خواه پيشرفته را اسير خود ميسازد.

اختراع براي هر گونه اختراعي اعم از محصوتت يا فرآيندها در تمام
2

موضوع اين مقاله ،بررسي حقوق مالکيت فکري گياهان دارويي و

رشتههاي فن آوري وجود دارد ،مشروط بر اين که اختراعات تازه ،

مسأله سرقت زيستي در پرتو موافقت نامه جنبههاي تااري حقوق

مت من مرحله ابتکاري و داراي کاربرد صنعتي باشند ".به عبارت

مالکيت معنوي ( )TRIPSسازمان تاارت جهاني است .براي تمهيد

ديگر معيارهاي ثبت اختراع را احراز نمايند .اين بند همچنين مي-

بحث ،ابتدا تحوتت قانوني مربوطه در اين زمينه در دو دهه اخير را

گويد که حق اختراع مي بايست بدون تبعيض از لحاظ محل اختراع،

به اختصار بررسي ميکنيم ,آنگاه به بيان اصلي مساله در س ج بين

رشته فن آور ي و اعم از اين که محصول وارداتي يا توليد محلي

الملل مي پردازيم.

باشد ،قابل دسترسي و بهره برداري باشد .هر کوششي براي تبعيض

9

1

در بهره گيري از حق اختراع به دليل محل و مکان اختراع مردود

 .2متن مقاله

است .حتي اگر محصول ثبت شده وارداتي باشد يا در داخل توليد

موافقت نامه جنبه هاي تااري حقوق مالکيت فکري )(TRIPS

شده باشد.

در طي دو دهه گذشته نقش حقوق مالکيت فکري در تمامي زمينه

موافقت نامه  TRIPSمت من تعريف اختراع نيست و اين امر

هاي علمي و فن آوري در س ج جهاني بسيار حايز اهميت بوده

نشانگر عدم اتفاق نظر در خصوص مفهوم اختراع در بين تدوين

است .در وهله نخست اين امر به علت قوانيني است که توسم

کنندگان آن بوده است .به عبارتي ديگر ،هر کشوري که ع و اين

موافقت نامه  TRIPSسازمان تاارت جهاني و موافقت نامه هاي

اين موافقت نامه است از اين آزادي برخوردار است که اختراع را با

تااري دو جانبه  /من قه اي تدوين و تاويز شده است .موافقت نامه

توجه به معيارهاي خود تعريف کند (حبيبا.)0939 ،

 TRIPSتمامي کشورهاي ع و سازمان تاارت جهاني را ملزم به

اتخاذ يک چنين رويکرد آگاهانهاي با توجه به مفهوم وسيعي که

پذيرش و اجراي حداقل استانداردهاي مالکيت فکري مي نمايد .با

از اختراع به دست مي آيد ،مي تواند حوزه هايي را مشخص کند که

تصويب موافقتنامه جنبههاي تااري حقوق مالکيت معنوي TRIPS

به خصوص در زمينه زيست فن آوري حق اختراع به آن دسته از

در اول ژانويه  ،0331حقوق مالکيت فکري جزئي از حقوق ذاتي

موادي اع ا گردد که در طبيعت از پيش وجود داشته اند (حبيبا،

نظام تاارت چند جانبه درآمد.

.)0939

در خصوص موافقت نامه  TRIPSکشورهاي ع و متعهد هستند

در نتياه ،انع اف پذيري زيادي در خصوص موارد قابل ثبت و

تا حداقل حمايت را از اختراعات صرف نظر از شرايم اقتصادي،

غير قابل ثبت فراهم مي آيد و حق اختراع نه تنها به کشف يا

اجتماعي و س ج توسعه علمي و فني خود فراهم آورند .اين نگرش

جداسازي يک ميکروارگانيسم اع ا مي شود ،بلکه شامل سلول هاي

جديد نسبت به حق اختراع در تعارض با منافع عامه و نيز در تعارض

خوني ،سلول هاي بند ناف ،ترادف هاي  ، DNAژن هاي گياهي از

با انتشار دانش و ترويج نوآوري و ابتکار است .اين موافقت نامه

جمله توالي ژنوم برنج و شبيه سازي (کلونينگ) درماني و روش هاي

عمدتاً به عنوان ابزاري براي حفظ برتري کشورهاي توسعه يافته

جداسازي سلول هاي بنيادي و نظاير آن نيز مي گردد(.)Ho, 2001

تلقي مي شود (.)Correa, 2000

در حين مذاکرات موافقت نامه  ،TRIPSاجماعي در زمينه بحث

ماده  21دشوارترين جنبه در مذاکرات دور اروگوئه در خصوص

برانگيز اختراعات زيست فن آوري حاصل نگرديد .اياتت متحده و

مقررات موافقتنامه بوده است .ماده  21حداقل حمايت را از
1

-Novelty
-Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property
)Rights (1994
3
)- Inventive step (non-obviousness
4
(- industrial applicability (utility
2

1

- Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property
)Rights (TRIPS)(1994
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ديگر کشورهاي توسعه يافته هيچ گونه استثنايي را بر حقوق ثبت

مقررات معاهدات سابق تا حدي قابل اجرا است که با مقررات معاهده

اختراعات برنمي تافتند ،در حالي که ديگر کشورهاي در حال توسعه

تحق م ابقت داشته باشد .همچنين طبق قاعده تقدم خاص بر عام،

ترجيج مي دادند که تمامي اختراعات زيست فن آوري را که منشاء

مقررات  TRIPSکه بي شک خاص تر و جزئيتر از کنوانسيون تنوع

آنها در کشورهاي در حال توسعه قرار دارد (يا مواردي که بر مبناي

زيستي است ،مقدم خواهد بود (صادقي.)0931 ،

دانش سنتي هستند) از حقوق مالکيت فکري مستثني نمايند.

سرقت زيستي

کنوانسيون تنوع زيستي

همواره دستي در نظم طبيعي ،مسئول تحوّل حيات بوده و

کنوانسيون تنوع زيستي ،با هدف حفاظت از تنوع زيستي و

هست .رفتارهاي جديد بشر ،ميتواند اين نظم را به هم بزند .آدمي

استفاده پايدار و عادتنه از منابع ژنتيک دنيا ،در چارچوب کنفرانس

دانشي بسيار ناچيز درباره تحوّل در عرصه حيات داشته است.

ملل متحد درباره محيم زيست و توسعه ،در سال  0332در شهر

ابزارهاي نوين و نيرومند زيست فن آوري ،مهندسي ژنتيک و رايانه

ريودوژانيرو به تصويب رسيد و از  23دسامبر سال  0339به مرحله

ها ،اين امکان را براي ما فراهم آوردهاند که ژنها را به گونههايي

اجرا در آمد .اين کنوانسيون بر حقِ حاکميت دولتهاي محل وقوع

کامالً نامرتبم منتقل کنيم ،تا اشکال جديدي از حيات را خلق کنيم

منابع ژنتيکي و زيستي تأکيد کرده ،تصريج ميکند که طرفهاي

که ابداً جزئي از طرح تکاملي موجود نبودهاند .به راستي ،تعامل و

متعاقد معيارهايي را اتخاذ خواهند کرد تا به تبع ثبت اختراع و ساير

رفتار چنين تازه واردهايي در عرصه طبيعت چه خواهد بود؟

حقوق مالکيت فکري راجع به ذخاير ژنتيک ،دسترسي به فن آوري و

هر فن آوري اي همواره در کنار نقاط مثبت خود ،نقاط منفي

انتقال آن ميسر شود .در کنوانسيون CBDبه دولتهاي ع و اجازه

نيز به همراه دارد .به عنوان نمونه ،در عرض چند سال آينده ،عمالً

داده شده که شرايم دسترسي به منابع ژنتيک را خودشان «طبق

همه صدها هزار ژن تشکيل دهنده آدمي قابل شناسايي است ،اما آيا

شروط مورد توافق طرفين» تعيين کنند]ماده ،05بند ،[1اما هيچ

جامعه ميداند که نتياه ثبت تکتک اين ژنها و تحت حقوق

نظامنامهاي براي تنظيم فعاليتهاي مربوط به استفاده از منابع

مالکيت فکري قرار گرفتن آنها به چه معنا خواهد بود؟ صاحبان

زيستي مقرر نشده است .مقررات مربوط به تسهيم عادتنه منافع نيز

چنين ژنهايي مدعياند که هر يک از اين ژنها و رموز  DNAآنها

بسيار کلي بيان شده و نظام منسامي براي اعمال اين اصل تدوين

يا همان «طرحهاي واقعي حيات» نوعي اختراع ثبت شدهاند .به

نشده که اين امر ،موضع کشورهاي فقير را به شدت ت عيف ميکند.

راستي آيا ميتوانيم حتي تصور کنيم که اين مسأله تا چه حد

تاکنون حدود  031کشور اين کنوانسيون را ام ا کردهاند؛ اما

ميتواند به شرکتهاي فعال در عرصه علوم حياتي قدرت اع ا کند.

اياتت متحده آن را ام ا نکرده است ،زيرا صنايع زيست فن آوري

آيا اين شرکتها نميتوانند با چنين قدرت نويافتهاي ،آينده گونههاي

آمريکا ميترسند به لحاظ مقررات راجع به حقوق مالکيت فکري در

زيستي را در قرن بيست و يکم يا همان قرن زيست فن آوري در

اين کنوانسيون ،فعاليتهاي آنها محدود شود .در مقابل ،کشورهاي

کنترل خود بگيرند .جامعه از همه اين مسائل غافل است (ريفيکين،

در حال توسعه احساس ميکنند اين کنوانسيون ،کنترل آنها را بر

.)0939
کاربرد زيست فن آوري در حوزه کشاورزي ،پيشرفتهاي

ذخاير ژنتيک افزايش ميدهد.
هرچند ظاهراً حمايت از ذخاير ژنتيک در کنوانسيون تنوع

شگرفي را براي بشر به ارمغان آورده است .اين نوآوري ها از يک سو

زيستي ،م لوب تر از موافقتنامه  TRIPSاست ،اما از لحاظ حقوقي،

مرهون ظهور فن آوريهاي جديد در علوم و صنايع زيستي است که

استناد دولتها به آن براي توجيه نقض تعهدات حاصل از موافقت-

دست يابي بشر به نيروها و منابع طبيعي را بيشتر کرده است و از

نامه  TRIPSمشکل است ،زيرا طبق قاعده در حقوق بين الملل،

سوي ديگر متکي بر منابع زيستي است که عمدتاً در کمربند

(-The Convention on Biological Diversity(CBD) (1992

-Biopiracy

5
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استوايي کره زمين و کشورهاي جنوب (کشورهاي در حال توسعه)

در روند استخراج و تصفيه مواد به کار گرفته و نه خود اين عناصر

قرار دارند .بسياري از اين منابع در کشورهاي صنعتي ،به عنوان

شيميايي را به ثبت رساند ،چرا که قوانين ثبت و انحصار در آمريکا و

اختراع ،به ثبت رسيده اند .محققان ،اکنون مي توانند مواد و عناصر

ديگر کشورها از اين که «کشفيات طبيعت» به مثابه اختراع تلقي

ژنتيکي را تحت بررسي و شناسايي قرار دهند ،آنها را تفکيک کنند

شوند ،ممانعت مينمايند .هيچ فرد عاقلي نميتواند بر اين عقيده

و يا به روشهاي مختلف ،ترکيب هاي جديد و تازه اي بيافرينند.

باشد دانشمندي که به جداسازي ،طبقهبندي و توصيف ويژگيهاي

عالوه بر اين مي توانند ،نظم و ترتيب دوباره اي به اين مواد و ماهيت

هيدروژن ،هليوم و يا آلومينيوم ميپردازد ،بايستي از حقي انحصاري

آنها داده و برنامه ريزي مادد براي آنها داشته باشند .در حقيقت،

براي چنين «اختراعي» سود جويد .در سال  0323فردي بر آن شد

دانشمندان ژنتيک براي نخستين بار از اين توانمندي برخوردار شده

تا درخواست انحصار ماده تنگستن را م البه نمايد که اين ادعا

اند که به عنوان معماران طبيعت شناخته شوند.

توسم دفتر اع اي حقوق انحصاري آمريکا رد شد ،دادگاههاي آمريکا

م ابق اين روند ،که هم اکنون در کشورهاي صنعتي و به

نيز با حمايت از اين حکم ،اعالم نمودند اگرچه مدعي درخواست

خصوص در اياتت متحده آغاز شده است ،شرکتهاي بينالمللي که

چنين امتيازي ،اولين فردي بوده که اين ماده را کشف و با موفقيت

براي تحقيقات بيولوژيک ،امکانات مالي و مادي را فراهم آوردهاند،

تصفيه نمود ،اما از آن جا که اين ماده همواره در عرصه طبيعت

ميتوانند هر يک از دستاوردهاي اين تحقيقات را به نام خود ،به

وجود داشته ،پس صرفاً يک کشف بوده و نميتوان آن را به عنوان

عنوان مالک انحصاري به ثبت برسانند .م ابق اين روند ،يک بذر

يک «اختراع» تلقي نمود (ريفيکين. )0932 ،

اصالح شده ميتواند متعلق به يک شرکت بينالمللي باشد و يا يک

با اين وجود ،در سال  0331شاهد نقض آشکار چنين حکمي

ژن کشف شده با خصوصيات خاص ،در انحصار شرکت ديگري قرار

بوديم .در اين سال ،اداره ثبت اختراعات و عاليم تااري آمريکا 1با

گيرد .مالکيت انحصاري ،پا را از اين نيز فراتر نهاده است و ادعاي

صدور حکم عاوتنهاي اعالم نمود که مؤلفههاي موجودات زنده

مالکيت سلولها ،بافتها و اندامها را نيز م رح نموده است و از اين

يعني ژنها ،کروموزمها ،سلولها و بافتها ،قابل انحصار بوده و شامل

رو ،حيات (اعم از گياهي ،حيواني و انساني) به عنوان يک اختراع و

مقررات حقوق مالکيت فکري براي کساني که نخستين بار به

به مثابه مالکيت معنوي يک شرکت ،در خواهد آمد (ريفيکين ،

جداسازي ويژگيها ،توصيفِ کارکردها و يافتن کاربردهاي مفيد قابل

. )0932

عرضه به بازار بپردازند ،ميشود (ريفيکين .)0932 ،اين حکم ،نق ه

ژنها نيز مانند منابع تاديدنشدني عصر صنعتي يعني نفت و

ع في در شناسايي نوآوريهاي زيست فن آوري بهعنوان اختراع و

فلزات در عرصه طبيعتاند و بايستي براي استفاده ،آنها را استخراج،

ثبت آن نه تنها در اياتت متحده ،بلکه در جهان بود .از آن پس،

تصفيه ،پاتيش و پردازش نمود .شرکتهاي فعال در عرصه علوم

 USPTOاظهارنامههاي فراواني را در زمينه زيست فن آوري

زيستي با کاوش در چهار گوشه اين کره خاکي ،در پي يافتن ژنهاي

پذيرفت و با پيروي از معيار اين حکم ،در موارد زيادي به متقاضيان

ناياب موجودات ذرهبيني ،گياهان ،حيوانات و انسانها هستند؛

گواهي اختراع اع ا کرد .با اين تحول ،ادارههاي ثبت اختراع در ساير

ژنهايي که ميتوانند در گسترش و شکل دادن به محصوتت جديد

کشورها ،به ويژه اداره اروپايي ثبت اختراع )EPO( 3نيز بر خالف

غذايي ،خلق فرآوردههاي نوين دارويي و توليد الياف و منابع بديع

رويه گذشته خود ،مبادرت به ثبت اين قبيل نوآوري ها کردند.

انرژي به کار گرفته شوند.

در دو دهه اخير ،هزاران شرکت کوچک و بزرگ در بخش زيست

طبق قانون ،زماني که ژنهايي با چنين ارزش تااري بالقوهاي

فن آوري با مشارکت پژوهشگران دانشگاهي در سراسر دنيا،

يافت شوند ،به مثابه اختراع تلقّي شده و ضمن ثبت ،به انحصار در

بهخصوص در اياتت متحده ،تأسيس شدهاند ،که بسياري از آنها

ميآيند .در قرن گذشته زماني که يک شيميدان ،عناصر جديد
شيميايي را از طبيعت مييافت ،تنها مااز بود تا فرآيندهايي را که

)-United States Patent and Trademark Office (USPTO
)-European Patent Office (EPO
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موفق به دريافت گواهينامههاي اختراع ،بهويژه در زمينه آزمايش-

نمونه ،صنايع دارويي مرک 3گونه هاي ميکروبي با ارزش را در 3

هاي تشخيص ژنتيکي و داروهاي جديد ،با استفاده از پروتئينهاي

کشور جهان به انحصار خود درآورده است .برخي از اين گونه ها

انساني ،گرديدهاند .اين جريان ،انتقادهاي گستردهاي را در سراسر

شامل باکتريهاي خاک جنگلهاي گرم کليماناارو ،قارچهاي

دنيا ،بهويژه در اروپا و آمريکا برانگيخته است .بع ي از منتقدان ،اين

مکزيکي براي سنتز هورمونهاي مردانه ،قارچهاي ناميبيايي براي

قبيل نوآوري ها را کماکان فاقد معيارهاي قانوني براي امکان ثبت

درمان افسردگي شديد ،باکتريهاي هندي به عنوان عامل ضد قارچ

اختراع ،و بسياري از ايشان ،غالب ورقههاي اختراع صادره را مغاير با

و يک باکتري ونزوئاليي براي توليد آنتي بيوتيکها مي باشند.

اخالق ميدانند (صادقي. )0931 ،

صنايع دارويي ،عمدهترين سارقان ذخاير ژني و منابع طبيعي در

امروزه ،دانش سنتي و منابع گياهي و دريايي کشورهاي جنوب،

س ج بين المللي به شمار مي آيند .بيش از  25درصد نسخه هاي

سخت مورد توجه مراکز علمي و شرکتهاي فراملي فعال در اين

دارويي تاويز شده در آمريکا از داروهاي گياهي مي باشند .در اروپا،

بخش قرار گرفته است ،به طوري که همه ساله و در نتياه ثبت و

استراليا ،کانادا و آمريکا ،ارزش تااري داروهاي گياهي تاويز شده با

انحصار اين دانش و سرمايه سنتي ،ساتنه ميلياردها دتر سود عايد

نسخه و بدون نسخه ،بيش از  11ميليارد دتر تخمين زده ميشود.

صاحبان به ظاهر قانوني آنها ميشود و اين در حالي است که

بيش از نيمي از  251111گونه گياهي شناسايي شده جهان ،در

کمترين توجهي به حامالن اين دانش و حافظان اين منابع يعني

جنگلهاي حاره اي و گرمسيري کشورهاي جهان سوم مي باشند.

جوامع سنتي نميشود (سينگ.)0931 ،

دست اندازيهاي غير اصولي و بي رويه شرکتهاي چند مليتي در

شرکتهاي چند مليتي و دولتهاي صنعتي (کشورهاي شمال)

اين مناطق و انحصاري کردن برداشت و بهره برداري هاي غيرمااز

يا به عبارتي شکارگران ژن به منبع و گونه هاي گياهي و جانوري

اين سارقان ،منابع ملي ،من قه اي و بين المللي اين جوامع و در

کشورهاي جهان سوم حمله ورشده و با هدف بهره برداري

کنار آن نابودي تدرياي گونه هاي منحصر به فرد و با ارزش گياهي

سودجويانه در جهت منافع اقتصادي هر چه بيشتر خود ،به غارت

را به دنبال دارد .لذا بر عهده کشورهاي جهان سوم است که ضمن

منابع و امکانات آنها مي پردازند .اين بهره برداريهاي غير مااز

حفظ منابع و ذخاير حياتي خود ،از اين مواهب طبيعي استفاده

منابع طبيعي که بيش از پيش جهان سوم را تهديد مي کنند ،همان

بهينه را به عمل آورند.
از طرف ديگر ،انحصار حيات در حوزه درياها نيز با کاهش روبهرو

سرقت زيستي مي باشد.
شرکت هاي بزرگ تااري و صنايع پيشرفته در راستاي کسب

نبوده است .موجودات دريايي و مرجانهاي مناطق گرمسيري،

در آمد و تسلم بيشتر بر بازار رقابت ،حتي از اطالعات و دانش و

کماکان منبعي سودمند براي کاوشگران زيستي هستند .نکته مهم

تاارب مردم بومي نيز به نفع خود استفاده مي کنند .محققان و

آن که ،اکثر اين يافتهها نيز در سواحل و درياهاي تحت حاکميت

دانشمندان اروپايي و آمريکايي ،اميدوارند که حتي از نمونه هاي

کشورهاي جهان سوم و بدون اجازه از دولتهاي آنها صورت

خون ،مو و بزاق دهان بوميان جهان سومي نيز ميلياردها دتر درآمد

ميپذيرد .نمونههاي متعدد اين سرقتهاي زيستي در حوزه درياها،

کسب کنند .از اين رو دانش و تاارب ،منافع ،امکانات و حتي اجزاي

چندي پيش توسم مرکز تامبويوگ فيليپين منتشر شد .طبق

بدن مردم بومي به سرقت رفته ،به گونه اي که در بسياري از موارد،

گزارش اين مرکز ،عمده نمونههاي جمعآوري شده توسم اين

آنها کوچکترين اطالعي از اين موضوع ندارند .م ابق با قانون ثبت

کاوشگران زيستي ،مستقيماً توسم مردم بومي و محلي اين مناطق

امتياز مذکور ،ميتوان ماده يا فرآورده طبيعي را در نق ه اي از جهان

جمعآوري شده و اطالعات ارزشمندي نيز توسم همين بوميها به

شناسايي ،مواد با ارزش ژنتيکي آن را تفکيک و تازيه کرد و سپس

اين افراد ارائه شده است .همچنين اين مرکز به افشاي پروژههاي

امتياز آن را به نام خود به ثبت رساند .در نتياه از حق استفاده

متعدد و سؤال برانگيزي توسم مراکز و دانشگاههايي همچون

انحصاري و کاربرد تااري آن حتي تا دو دهه برخوردار شد .به عنوان
-Merck
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دانشگاه کاليفرنيا در مناطق متعدد جهان و از آن جمله فيليپين

مشهورترين ورقههاي اختراع در خصوص موارد سرقت زيستي،

پرداخته است .به عنوان نمونه ،محققين اين دانشگاه با يافتن نوعي

گواهينامههايي است که اداره ثبت اختراع اياتت متحده در دهه

عامل ضدالتهاب پوستي در درياي کارآئيب و ثبت و انحصار آن،

 0331در مورد برنج باسماطي و درخت نيم صادر کرد .برنج

توانستند به ترکيبي دست يابند که در ساخت نوعي کرم پوست

باسماطي گونه اي برنج مرغوب و مع ر است که موقع پخت بسيار قد

توسم شرکت بزرگ لوازم آرايش «استي لودر» به کار ميرود .تنها

ميکشد .اين نوع برنج از گذشتههاي دور ،بهطور سنتي در ايالت

در عرض دو سال ،دانشگاه کاليفرنيا هفتصد و پنااه هزار دتر بابت

پنااب هند و پاکستان کاشته ميشده و بازار مصرف خوبي،

حق امتياز کشف خود ،از اين شرکت دريافت کرد .امروزه از ميان

مخصوصاً در عربستان سعودي و بريتانيا دارد .در  0331شرکت

 051دارو که بيشترين تاويز را در آمريکا به خود اختصاص دادهاند،

آمريکايي رايس تک ،01واقع در ايالت تگزاس ،با ادعاي اناام پارهاي

تنها دو نمونه فاقد ترکيبات دريايي هستند؛ ترکيباتي که به ثبت و

تغييرات ژنتيکي در اين برنج ،ورقه اختراعي را ،از اداره ثبت اختراع

انحصار مراکز و شرکتهاي مختلف رسيده است (سينگ.)0931 ،

اياتت متحده دريافت کرد ،که خشم کشاورزان هندي را برانگيخت.

در موردي ديگر ،دانشمندان دانشگاه ويسکانسين به واس ه

در بسياري از نقاط دنيا تظاهرات گستردهاي در اعتراض به آن بر پا

انحصار خود بر نوعي پروتئين شيرين با نام برازئين که از نوعي توت

شد .دولت هند نيز رسماً آن را مورد اعتراض قرار داد .سراناام PTO

بومي آفريقايي غربي به دست ميآيد ،سود هنگفتي عايد خود

در تاريخ  01آگوست  ،2110پانزده مورد از  21مورد ادعاهاي مندرج

ساختهاند .دانشمندان اين دانشگاه با مشاهده اين توت در گابن يعني

در گواهينامه را ،از جمله ادعاي شماره  0را بر اين اساس که فاقد

کشوري که مردم بومي آن ساليان سال از ميوه آن بهره بردهاند،

شرط جديد بودن است و در دانش پيشين سابقه دارد قلم گرفت.

دست به ثبت و انحصار آن زدند؛ انحصاري که هيچ نفعي براي

شرکت رايس تک اخيراً اين برنج را با نامهاي جديد تکسم ي 00و

بوميان اين کشور نداشته است .دانشمندان اين مرکز علمي در

جاسم ي 02به بازار عرضه کرده است.
درخت نيم 09نيز که نام ديگر آن کلمه فارسي آزاد درخت

سالهاي  0331-33چهار حق انحصار مرتبم با اين گياه را به نام

01

خود ثبت کردند .اين پروتئين که دو هزار برابر شيرينتر از شکر

است ،قرنها در هندوستان ،براي مداواي بيماريهاي پوستي و

است ،به عنوان يک شيرين کننده کم کالري طبيعي ،سخت مورد

مبارزه با آفات نباتي مورد استفاده قرار مي گرفته است .اين درخت

توجه است .اين ماده که منافع زيادي براي شرکتهاي مختلف دارد،

هم از نظر بوميان و هم از نظر علم مدرن يک معازه است.

درآمدي حدود  0/1ميليارد دتر براي صاحبان آن کسب کرده است.

سرشاخههايش به عنوان مسواک ،برگهاي ل يف آن داراي مصرف

از ديگر موارد اين گونه فعاليتها ميتوان به تالش محققين

خوراکي و نيز يک رقيقکننده خون و يک قارچکش قوي است .هم-

دانشگاه ايلينويز شيکاگو در من قه پاتوان فيليپين اشاره کرد که در

چنين در درمان بيماريهاي پوستي کاربرد دارد .زماني که روغن نيم

پروژه اي ،در حال دستيابي و ثبت و به انحصار درآوردن تنوع گياهان

به پوست ماليده شود ،ديگر پشه آن نق ه را نيش نميزند .همچنين

دارويي اين من قه هستند .عمده توجه اين گروه به نوعي گياه به نام

اين گياه در درمان ماتريا مؤثر است .با کاشت اين درخت ،ديگر

ديکاپلين مع وف شده که تحقيقات بيانگر ويژگي ضدسرطان آن

اثري از پشه در اطراف آن مشاهده نميشود و اين خود يک کنترل

است .اگرچه برخي مراکز داخلي نيز با اين گروه همکاري دارند ،اما

کننده طبيعي و زيستي آفات است .البته اين گياه نه کشنده آنها،

در قرارداد آنها هيچ حقي براي مردم بومي اين من قه که

که از زاد و ولد سريع آنها جلوگيري ميکند.

کاوشگران از يافتههاي آنها در شناسايي اين گياه استفاده کردهاند،
ذکر نشده است .همچنين طبق قرارداد بين آنها ،تنها  %5سود
- Rice Tec
11
- Texmati
12
- Jasmati
13
- Neem
14
-Azad-Darakth
10

حاصله به طرفهاي داخلي اختصاص مييابد (سينگ.)0931 ،
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در سال  ،0332شرکت چند مليتي دبليو آر گريس

05

براي

تالشهاي ميليونها کشاورز در سراسر جهان براي حفظ اين تنوع،

مشتقات اين درخت ،از  USPTOورقه اختراع دريافت کرد که

به مثابه مالکيت فکري شرکتهايي چون مونسانتو 01تعريف شده

بسيار مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت .اين شرکت متعاقباً

است .همانطور که بارها اين شرکتها اعالم نمودهاند ،در صورتي که

اظهارنامه اي را براي ثبت روش کنترل قارچ گياهان ،با کمک عصاره

صاحب بذر باشند ،صاحب زنايره غذايي جهانيان هم خواهند بود.

دانه درخت نيم ،به  EPOتقديم کرد و موفق به دريافت ورقه اختراع

چندي پيش سخنگوي شرکت مونسانتو ،صريحاً اعالم نمود که

از آن اداره شد .اما در سال  ،0335چند سازمان ،از جمله گروه سبز

معاهده مرتبم با جنبههاي تااري حقوق مالکيت فکري و بندهاي

پارلمان اروپايي و بنياد پژوهشي علم ،فن آوري و سياست منابع

مرتبم با منابع زيستي ،توسم اين شرکت تنظيم شده است .در اين

طبيعي دهلي نو ،06اين گواهينامه را مورد اعتراض قرار داده ،خواهان

معاهده ،آنها به شراي ي دست يافتهاند که در طول تاريخ بينالملل

اب ال آن شدند .استدتل آنها اين بود که اثر ضد قارچي عصاره

بيسابقه بوده است .با اين حال اياتت متحده رسماً از درک و

دانههاي درخت مذکور از قبل شناخته شده بوده و از قرنها پيش در

پذيرش پديدهاي با نام «سرقت زيستي» در سازمان تاارت جهاني

طب و کشاورزي سنتي هند براي درمان بيماريهاي پوستي و

اجتناب ميورزد.

حفاظت از گياهان در برابر عفونتهاي قارچي مورد استفاده بوده و

کشورهاي در حال توسعه ،در نتياه استثمار منابع و نيز

لذا فاقد شرط جديد و ابتکاري بودن (و در حقوق آمريکا غير بديهي

تااريسازي دانش بوميشان ،ساتنه با آسيبهاي مالي و اقتصادي

بودن) است .در نهايت هيأت رسيدگي به اعتراضات  ,EPOحکم کرد

گستردهاي روبهرو ميشوند .در چنين شراي ي ،حتي آنها مابور

که با توجه به دتيل ارائه شده از سوي معترضين و به علت فقدان

مي شوند تن به نظامي دهند که بايد براي دستيابي به منابع زيستي

شرط جديد و ابتکاري بودن و اينکه تمام ويژگيهاي ادعاي حاضر

به سرقت رفتهاش ،بهاي حق انحصار نيز به شرکتهاي غربي

قبالً براي عموم افشا شده است ورقه اختراع حاضر نمي تواند ابقا

بپردازند.
ناکارآمدي و ضعف نظام حقوق مالکيت فکري در حمايت از

شود (صادقي.)0931 ،

حقوق کشاورزان و مردم بومي در قبال دانش سنتي و تنوع

 .3نتيجه گيري

زيستيشان ،سبب مي شود که نظامهاي موجود ،نه تنها از منافع اين

سال  0336مصوبه جاسوسي اقتصادي اياتت متحده ،عمالً

جوامع بومي و سنتي حمايت نکنند بلکه حفاظت از تنوع زيستي را -
در سراسر جهان – با تهديد روبرو سازند.

گسترش و تبادل طبيعي و آزادانه دانش را غير قانوني اعالم کرد .اين
مصوبه که در هفدهم سپتامبر همان سال در اين کشور به عنوان يک

جهانگشايي و مستعمره کردن کشورها توسم غرب ،سابقهاي

قانون تزماتجرا به رسميت شناخته شد ،به سازمانهاي اطالعاتي

چند صد ساله دارد .اما آن چه امروز شاهد آن هستيم ،شکلي جديد

اين کشور دستور داد تا روند فعاليتهاي مرسوم و معمول مردم در

از غارت کشورها است که در قالب اشکالي از حقوق انحصاري و

گوشه و کنار جهان را مورد م العه و بررسي قرار دهند .در واقع

حقوق مالکيت فکري رخ نموده است .اين شکل جديد از استعمار ،به

امروزه اين قانون ،حقوق مالکيت فکري شرکتهاي آمريکايي را

مدد دانش و ابزار زيست فن آوري و مهندسي ژنتيک ،ميسر شده

اساس امنيت ملي اين کشور بر ميشمارد.

است و ميرود تا بر منابع و حيات طبيعي مناطق مختلف جهان،

بندهاي مرتبم با حقوق مالکيت فکري در معاهده  TRIPSکه

چنگ بياندازد.

هماکنون در قوانين سازمان تاارت جهاني هم حفظ شده است،

انديشه سرزمينهاي تهي و خالي از سکنه ،در حال حاضر به

دقيقاً مواردي ميباشد که در آنها تنوع طبيعت و نوآوريها و

انديشه «حيات تهي» در بذرها و گياهان دارويي تبديل شده است .به
تصرّف درآوردن ثروتها و منابع طبيعي ديگر ملتها در روند

-W.R. Grace
-Research Foundation for Science, Technology, and Natural
Resource Policy, New Delhi
15
16

-Monsanto
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گسترش استعمار ،با تکيه بر اين فرض که چنين ملتهاي سنتي و

خود حيات ميباشد؛ چرا که آينده تکامل طبيعي حيات و نيز

بومياي نتوانستهاند سرزمينهاي خود را «بهبود» ببخشند ،توجيه

سرنوشت انديشهها و سنتهاي غير غربي با سرنوشت اين طبيعت

شده است.

آگاه ،گره خورده است ،و اين ايستادگي است که به منزله نوعي

چنين من قي هم اکنون با تعريف بذر ،گياهان دارويي و دانش

مبارزه و جهاد با هدف حمايت از آزادي گونههاي زيستي و آزادي

طب سنتي به عنوان تاليهايي از طبيعت که فاقد هرگونه مبناي

فرهنگهاي گوناگون محسوب ميشود ،تا اينان در سايه چنين

علمي هستند ،تصرّف و سرقت اين داراييها و ثروتها را از مالکان و

ف ايي راه تکامل و سعادت را بپيمايند .و باتخره اين که ،چنين

نوآوران اصلي آنها ،پيشه خود ساخته است و حاميان چنين من قي

مبارزهاي در واقع حافظ و نگاهدارنده تنوعزيستي و فرهنگي اين کره

هستند که امروزه ابزار مهندسي ژنتيک را معيار و مالک «بهبود» بر

خاکي خواهد بود ،زيرا در دنيايي که از منظر قانون ،همه حيات به

ميشمارند (شيوا. )0932 ،

مثابه سود و منفعت نگريسته ميشود ،ديگر جايي براي ارزش ذاتي

در امتيازها و ماوزهاي انحصاري قرون پانزده و شانزده ميالدي

باقي نمي ماند و زماني که مفهوم حيات به حقوق مالکيت فکري

بود که مناطق و سرزمينهاي به استعمار درآمده به عنوان مناطقي

صرف تقليل مييابد ،نسل هاي آينده درکي از ارزش هاي واتي

فاقد سکنه معرّفي ميشدند و از همين رو بود که طبيعتاً ساکنان اين

بشري نخواهند داشت.

سرزمينها «تحت سل ه و کنترل» بشر غربي درميآمدند .در ادامه

 .4منابع

اين روند تسخير و استعمار است که به تنوع زيستي به مثابه طبيعتِ

حبيبا ،س .0939 .نظام حق اختراع ايران پس از پذيرش موافقت

صرف نگريسته ميشود و در واقع ،چنين تعريفي است که به نحوي

نامه راجع به جنبه هاي مرتبم با تاارت حقوق مالکيت فکري

حساب شده ،سهم فکري و فرهنگي نظامهاي دانش غيرغربي را انکار

( . )TRIPSماله دانشکده حقوق و علوم سياسي-030 :66 ،

مينمايد.

.015

اراضي ،جنگلها ،رودخانهها ،اقيانوسها و نيوار و بلکه همه کس

ريفکين ،ج.0932 .حيات و عصر دسترسي .سياحت غرب-16 :5 ،

و همه چيز به استعمار درآمده ،تخريب شده و به آلودگي کشيده

.61

شدهاند .هم اکنون نظام سرمايهداري به مستعمرههاي جديدي ،چشم

ريفکين ،ج .0939 .فرا رخسارهاي قرن بيوتکنولوژي .سياحت غرب،

دوخته تا براي انباشت بيشتر سرمايههاي خود بدانها هاوم برده و

.022-025 :03

آنها را نيز به استثمار خود درآورد .اين مستعمرههاي جديد ،امعاء و

سينگ ،س .د .0931 .سرقت زيستي  .سياحت غرب-090 : 91 ،

احشاء بدن زنان ،گياهان و حيوانات است .

.021

بيشک چنين سرمايههايي نبايد به کاتيي تااري تقليل يابند،

شيوا ،و .0932 .سرقت از طريق حقوق انحصاري ،سياحت غرب:2 ،

چرا که اين سرمايهها ميراث نژاد بشري هستند و جداي از آن ،همه

.30-33

ما در قبال ديگر موجودات مسئول هستيم و از همين رو ،نبايد

صادقي ،م .0931 .چالشهاي اخالقي ثبت اختراعات بيوتکنولوژيک.

چنين سرمايه هايي در قالب اختراع بشري و کاتهايي قابل عرضه

مدرس علوم انساني.31-003 :11 ،
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مهندسي ژنتيک ،نبردي عليه انحصار سرمايههاي زيستي و فکري
است که سنگ بناي بقاي اکثريت مردم جهان است .اين سرمايهها
حتي اساس تنوع و غناي فرهنگي ميباشند .از همين رو است که
ايستادگي در برابر سرقت حيات ،در واقع ايستادگي در برابر استعمار
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