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چكيده
با صنعتی شدن کشورها و محدودیت در اختراعات دوست دار محیط زیست ،کشورهای در حال توسعه متحمل هزینههای آسیب به محیط
زیست خواهند بود .در این میان حقوق مالکیّت فکری به عنوان ابزار حقوقی در حفظ تعادل از طریق لیسانسقاای اجبقاری و راهکارهقای
دیگر به نفع کشورهای جاان سوم عمل مینماید .هدف از مطالعه ،ارایهی راهکارهای حقوقی پیشقناادی در رفقع موانقع انتققال فقنآوری
میباشد .در این راستا از شیوهی توصیفی -تحلیلی از طری مطالعهی منابع کتابخانهای و اینترنتی استفاده شده است.
ابتدا مطالعهای در خصوص شناسایی موانع انتقال فن آوری صورت گرفت و پس از بررسی نقش حقوق مالکیّت فکری در انتققال فقنآوری،
مکانیزماایی که جات تسایل دسترسی به فنآوریاای پاک پیشنااد شده است ،ارایه گردیقد .در ناایقت رویکقرد اسقناد بقین المللقی کقه
میتوان از آن به عنوان راهکاری در الزام به انتقال فنآوری باره جست ،بیان شد.
نتایج مطالعات نشان داد که هرچند کشورهای در حال توسعه نیاز به حمایت قوی حقوق مالکیّت فکری برای ارتققای انتققال و ایجقاد زیقر
ساختاای مناسب جات جذب فنآوری دارند ،امّا راهکارهایی هم پیرو تعاد کشورهای توسعه یافته در انتقال فقنآوری کقه ناشقی از اصقل
بینادین« مسئولیت مشترک امّا متمایز» کشورها در امر حفاظت از محیط زیست میباشد ،ارائه گردیده است.
کلمات کليدی :انتقال فن آوری ،حقوق مالکیّت فکری ،قرارداد لیسانس ،شرط انتقال منصفانه.

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،حقوق مالکیّت فکری ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم ،ایران(مسئول مکاتبات).
 -2استادیار ،حقوق عمومی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم ،ایران.

06

پایداری ،توسعه و محيط زیست ،شماره  ،3زمستان 93

محتشمی و همكار

مقدمه
امروزه ابعقاد حققوق مالکیقت فکقری انتققال تکنولقو ی

تغییرات آب و هوایی ،به عنوان یکی از مشکالت اساسی زیسقت

دوستدار محیط زیست از بحثاقای اساسقی ایقن حقوزه اسقت.

محیطی بین المللی ،تالش برای رسیدن به اجما در حقل ایقن

حقوق مالکیت فکری به دنبال تضمین احترام به این حققوق در

معضل در کشورهای توسقعه یافتقه و در حقال توسقعه متفقاوت

جریان انتقال تکنولو ی است .دستیابی به تکنولقو ی بقه طقور

است .اما کشورهای در حال توسقعه بقا اصقول حققوق مالکیقت

کلی به دو طری خل تکنولو ی و انتقال از کشقورهای صقاحب

فکری مواجاند که مانع انتققال اختراعقات تکنولقو ی پقاک بقه

تکنولو ی امکان پذیر است ،از آن جا کقه در انتققال تکنولقو ی

کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته میشقود ایقن در

خطرات بالقوه و ریسکاای موجود در تکنولقو ی نیقز همقراه آن

حالی است که دسترسی به تکنولو یاای محقیط زیسقتی بقرای

وارد کشور گیرندهی تکنولقو ی میگقردد توجقه بقه جنبقههای

پاسخ جاانی به مشکالت و تغییرات آب و هقوایی یقک راه حقل

باداشتی ،ایمنی و زیست محیطی در انتققال تکنولقو ی بسقیار

حیاتی است .در ادامقه بقه بررسقی برخقی از ابعقاد آن خقواهیم

اهمیت دارد(.)1

پرداخت.

در همین راسقتا در جریقان انتققال تکنولقو ی ،مو قو

مفهوم انتقال تكنولوژی :انتقال تکنولو ی در متون بین المللی

احترام به الزامات زیست محیطی و نیز حمایت از تکنولو یاقای

غالبقا بقه فقروش ) (Assignmentیقا ققراردادهقای لیسقانس

دوستدار محیط زیست مطرح میگردد .در این زمینه اختالفات

) )Licenseمالکیت فکری مربوط میشود امّقا در واققع انتققال

بسیاری میان کشورهای توسعه یافتقه و در حقال توسقعه و نیقز

تکنولو ی شامل هر روش و فرآینقدی میشقود کقه از طریق آن

کمتر توسعه یافتقه وجقود دارد .انتققال فنآوریاقای دوسقتدار

استفاده کنندگان در یک کشور میتوانند به تکنولو ی موجود در

محیط زیست در اسناد متعدد بین المللی به ویژه اعالمیقه ریقو،

کشوری دیگر دست یابند و از آن باره برداری کنند .واردات بیش

دستور کار  21و کنوانسیون تغییقرات آب و هقوایی ،بقه عنقوان

از اندازه ی دانش مبتنی بر ماشین آالت ،محصوالت و لیسانساای

تعاد کشورهای توسعه یافته در برابر کشورهای در حال توسقعه

مربوط بقه فرآینقد محصقوالت ،کشقورهای در حقال توسقعه را «

و کمتر توسعه یافته ذکر میگردد .این تعاد بیش از همه ناشقی

مصرف کننقدگان تکنولقو ی» یقا «دریافقت کننقدگان منفعقل»

از اصل بینادین «مسئولیت مشترک اما متمایز» کشورها در امقر

تکنولو یاای کشورهای توسعه یافته نموده است( .)1با استفاده از

حفاظت از محیط زیست است .این اصقل بقا ن قر بقه تفاوتاقای

وا ههای« انتقال تکنولو ی» و«دسترسی» تناا موقعیتاایی را در

تاریخی و تواناییاای فنی و اقتصقادی متمقایز میقان کشقورهای

ن ر میگیریم که کشورهای در حال توسعه در آن قادر باشند که

توسعه یافته و در حال توسعه سام متفاوتی را برای حل بحقران

تکنولو ی را در تأسیسات و تجارتاای خود به کار بقرده و اعمقال

محیط زیست در ن ر میگیرد(.)2

کنند .زیرا قرارداد لیسانس مالکیت فکری یا قرارداد ملزم کننده-

اما حقوق مالکیت فکری به ویژه اسقرار تجقاری و فنقی و

ی دیگری را مربوط به توسعهی مشترک ،مسقتندات ،آمقوزش و

حقاای انحصاری اخترا ناشی از این تکنولو یاا مانع بزرگی در

دانش فنی ( (know-howبه دست آورده اند( .)5بحق انتققال

تحق این اصل محسوب میشوند .مسئله اساسی این است کقه

فنآوری بیشتر بر گرد «آموزش» نوعی راز و رمقز تولیقد از یقک

چگونققه بایققد در جریققان انتقققال فققنآوریاققای پققاک و ارزان بققه

طرف و « فراگیری» و به کار بستن آن از طرف دیگر دور میزنقد

کشورهای جنوب ،به حقوق مالکیت فکری نیز احترام گذاشقت

یعنی دسقتکقم در تئقوری ،در حقوزه فر قیّههقای مربقوط بقه

این سؤالی است کقه همقواره ایقن دو حقوزه را در چقالش ققرار

«آموزش /فراگیری» ققرار داریقم نقه در حقوزهی مسقایل فنّقی و

میدهد .واقعیت آن است که کشورهای توسعه یافتقه از حققوق

تکنیکی .به عبارت باتر سر و کار ما با نرمافزارهای انسانی اسقت

مالکیت فکری به عنوان یک ساختار منعطف استفاده کقرده انقد

نه با سخت افزارهای ماشینی ،حتّی اگر آموزش و فراگیری به طور

تا به ارتقای صقنعتی سقازی خقود کمقک کننقد( .)3در زمینقه

مكانيزمهای حقوق مالكيت فكری در رفع موانع ....
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مستقیم در رابطه با به کار انداختن و باقره بقرداری از ایقنگونقه

روند انتقال تکنولو ی سرعت دهند یا مانع انتقال تکنولقو ی بقه

ماشیناا باشد(.)6

کشورهای در حال توسعه شوند(.)4

عوامل محدود کنندهی انتقال تكنولوژی :عوامقل مختلفقی بقه

تعهد به انتقال تكنولوژی :در جریان انتقال تکنولو ی ،مو و

عنوان مانع در انتقال کارآمد تکنولو ی از جانب کشقورهای توسقعه

احترام به الزامات زیست محیطی و نیز حمایقت از تکنولو یاقای

یافته به کشورهای دریافت کننده تکنولو ی تحمیقل میشقود .ایقن

دوستدار محیط زیست مطرح میگردد .در این زمینه اختالفقات

عوامل میتواند از کشوری به کشوری دیگر و حتی از یک تکنولو ی

بسیاری میان کشورهای توسقعه یافتقه و در حقال توسقعه و نیقز

بققه تکنولققو ی دیگققر متفققاوت باشققد .البتققه سققرعت انتقققال در

کمتر توسعه یافته وجود دارد .به عبارت باتر مو و انتقال فقن-

تکنولو یاای مربوط به کاهش تغییرات آب و هوایی چه بسقا کمتقر

آوری جنجالیترین بح

در این زمینه به ویقژه در رابطقه میقان

است .از زمانی که مکانیزماای توسعهی پاک به وجود آمقد و چنقد

کشورهای جنوب و شمال محسوب میگردد .انتقال فنآوریاقای

شرکت خصوصی آناا را دارا شقدند کشقورهای توسقعه یافتقه لقزوم

دوستدار محیط زیست در اسناد متعقدد بقین المللقی بقه ویقژه

وجود سیاستاای دوستانهی بومی ،مؤسسات و حمایت قوی مالکیت

اعالمیه ریو ،دستور کار  21و کنوانسیون تغییقرات آب و هقوایی،

فکری را در کشورهای در حال توسعه برای رشد و ترویج در توزیقع

به عنوان تعاد کشورهای توسعه یافته در برابر کشورهای در حال

انتقال تکنولو ی مورد تأکید قرار دادند .برعکس کشورهای در حقال

توسعه و کمتر توسعه یافته ذکر میگردد .این تعاد بیش از همقه

توسعه ،عدم موفقیت کشورهای توسعه یافته در انجام تعادات خقود

ناشی از اصل بینادین« مسئولیت مشترک اما متمایز» کشورها در

در چارچوب کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سقازمان ملقل و عقدم

امر حفاظت از محیط زیست است .این اصل با ن ر بقه تفاوتاقای

آگاهی و رغبت آناا در انجام تعادات را دالیقل اولیقه عقدم کفایقت

تاریخی و تواناییاای فنقی و اقتصقادی متمقایز میقان کشقورهای

انتقال تکنولو ی میدانند ،دالیل دیگری که به آن اشقاره میکننقد

توسعه یافته و در حال توسعه سام متفاوتی را برای حقل بحقران

عبارتند از :نداشتن برنامه در سطح دولقت و همچنقین سقرمایههای

محیط زیست در ن ر میگیرد(.)2

زیاد مجوزهای باره برداری(.)4

به دلیل هزینههای بقاالیی کقه فنآوریاقا و محصقوالت

مانع عمده در این میان فقدان حقوق محقیط زیسقت بقین

سازگار با محیط زیست نسبت به آن دسته از فنآوریاا که مضقر

المللی قوی در حفاظت از محیط زیست جاانی مقیباشقد .در واققع

به محیط زیست اند دارند ،کشورهای در حال توسقعه بقه دلیقل

مقررات مربوط به انتققال تکنولو یاقای دوسقتدار محقیط زیسقت

رکود اقتصادی قادر به تأمین این هزینقه نیسقتند .از ایقن رو بقه

«حقوق نرم» در ن ر گرفته میشود؛ زیرا تعادات ملزم کننده ای را

استفاده از فن آوریاای غیر اسقتاندارد روی میآورنقد .بقه دلیقل

به کشورها تحمیل نمیکند .به عالوه موانع اصلی که از جانب خقود

تفاوت شرایط اقتصادی بین کشورهای توسقعه یافتقه و در حقال

کشورهای در حقال توسقعه تحمیقل مقیشقود عبارتنقد از :شقرایط

توسعه این منطقی نیست که بخقواهیم هقر دو گقروه را در قبقال

سیاسی و حقوقی کشورهای در حال توسعه بقرای افقزایش ریسقک

مشققکالت محققیط زیسققتی یکسققان مسققئول بققدانیم و انت ققارات

سققرمایهگققذاریاای خققارجی ،عققدم درک درسققت ایققن کشققورها از

یکسانی از آناا داشته باشیم( .)9مسئولیت مشترک اما متمایز در

تکنولو یاای دوستدار محیط زیست ،عدم اطمینان به تکنولو یاای

اصل  7اعالمیه ریو ،در اجالس زمین سازمان ملل متحقد جاقت

زیست محیطقی جدیقد ،شقرایط بقازار در ایقن کشقورها ،سقرمایه-

کاهش شکاف بین کشقورهای توسقعه یافتقه و در حقال توسقعه

گذاریاای نا کافی در بخش تحقی و توسعه و فقدان زیرسقاختاای

مطرح شد و پیشنااد میکند تا کشورهای در حال توسعه از ایقن

مناسب(.)7

طری در حل مشکالت محیط زیستی مختلف مشقارکت نماینقد.

سازماناای غیر دولتی یا  NGOها هم نقش مامقی در
انتقال تکنولو ی ایفا مینمایند و بسته بقه شقرایط میتواننقد بقه

این اصل مبنایی ققانونی و اخالققی ایجقاد میکنقد تقا طبق آن
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بتوانیم آمریکا و دیگر کشقورهای صقنعتی را بقرای خسقارت بقه

در مواردی چون مرگ و میقر و از کقار افتقادگی و نیقز صقدمات

محیط زیست مسئول بدانیم(.)11

محیط زیست در کشورهای در حال توسعه این کشورها در فرض

اصل  7اعالمیهی ریو به شرح زیر است:

انتقال تکنولو ی بیشتر دریافت کنندگان تکنولو یاای خطرنقاک

"کلیققهی دولتاققا بایققد در حفققظ و نگاققداری و بازیافققت

یا مضر به محیط زیست هستند.

سالمت و انسجام اکوسیستماای کقرهی زمقین و بقا روحیقهای

مبد میتوانقد بقا تکیقه بقر حققوق اسقرار تجقاری،

آکنده از مشارکت بینالمللی با یکدیگر همکاری نمایند .با توجه

ورقههای اخترا  ،کپی رایت و عالئم تجاری در صقدد حمایقت از

به سام متفاوت کشقورهای جاقان در تخریقب محقیط زیسقت،

تکنولو یاای جدید خود برآیقد .متأسقفانه مشقوقاایی کقه بقرای

دولتاای مختلف دارای مسئولیت مشترک ،لیکن متفقاوت مقی-

اخترا و استفاده از فنآوریاای سودمند در ن ر گرفته شده با آن

باشند .کشورهای توسعه یافته با توجه به فشارهایی کقه جوامقع

دسته از فن آوریاا که مضر به حال محقیط زیسقت انقد فراتقر یقا

آناا بر محقیط زیسقت جاقانی وارد نمقوده و نیقز بقا توجقه بقه

متمایز نمیباشد و حقوق مالکیتی که در پی این گونه فن آوریاقا

تکنولو یاا و منابع مالی که در اختیار دارند مسئولیت خویش را

اختصاص داده شده هیچ تفاوتی در فقن آوریاقای مضقر و مفیقد

در رابطه با تالش جاانی برای توسعهی پایقدار ،اذعقان و تأییقد

نمیکند( .)13البته به اعتقاد "کندی" دکتقرین حققوق مالکیقت

مینمایند(.)9

فکری حقیقی ،یک مانع انتقال تکنولو ی برای کشورهای در حال

نقش حقوق مالكيت فكری در انتقال تكنولوژی :تأثیر حقوق

توسعه نیست چون دکتریناای حقوقی بر د کشورهای در حال

مالکیت فکری در انتقال تکنولو ی یک مفاوم خقاص و پیییقده

توسعه تبعیض نمینمایند و مالکیت فکری در این خصقوص بقی

است  .به طور کلی تکنولو ی به دو بخقش سقخت افقزاری و نقرم

طرف عمل میکند .در واقع مشقکل در عمقل و اجراسقت نقه در

افققزاری تقسققیم میگققردد .بخققش سققخت افققزاری تکنولققو ی از

تئوری ،یعنی کشورهای در حال توسعه فاققد ققدرت چانقه زنقی

تجایزات و ماشینآالت تشقکیل شقده و بخقش نقرم افقزاری آن

برای تحصیل لیسانساای مربقوط بقه تکنولو یاقای آب و هقوایی

ناشی از تراوشات فکری انسان اسقت و حمایقت از ایقن بخقش را

هسققتند و از سققرمایه الزم و بققازار مناسققب جاققت توسققعه ایققن

«حقوق مالکیت معنوی» بر عاده دارد( .)11مالکیت فکری یقک

تکنولو یاا برخوردار نمیباشند(.)5

مقوله حمایت از داراییاای غیر منقول مربوط به قوه تفکر انسقان

حمایت از حقوق مالکیقت فکقری کمقک میکنقد تقا از

است که از ن ر تجاری ارزشقمند بقوده و بقه خالقیتاقای ذهنقی

انتقال فن آوریاای تحت ورقه ثبت اخترا در کشورهای با درآمد

مانند اختراعات ،آثار ادبی و هنری و هم چنقین نشقانهها ،ناماقا،

متوسقط و اقتصقادهای رو بقه رشقد کقه دارای ظرفیتاقای قابقل

تصاویر و طرحاای به کار رفته در تجارت مربقوط اسقت .حققوق

توجای در تولید تکنولو یاا از طری ماندسی معکوس ،ساخت و

مالکیت فکری قادر است که یک و عیت انحصقاری را در جقایی

انطباق تکنولو ی با شرایط بومی میباشند حمایت شود( .)14در

که توزیع دانش به علقت دسترسقی مشقروط و قیمتاقای بقاالتر

خصوص تکنولو یاای محیطزیستی مانند آن دسقته کقه مربقوط

تکنولو یهای مواف آب و هوا محدود شده است ،به وجود آورند.

است به کاهش تغییرات آب و هقوایی ،دسقت یقابی یقا تحصقیل

ایققن اطمینققان کققه از حقققوق مالکیقت فکققری حمایققت میشققود

حقوق مالکیت فکری آن تکنولو ی تناا شرط کافی و الزم بقرای

دارندگان را تشوی مینماید تا تکنولو ی خقود را بقه کشقورهای

انتشار و توسعه موف تکنولو ی نیست بلکه قرارداد لیسانس باید

دیگر انتقال دهند .اما فقدان حمایت مناسقب از حققوق مالکیقت

عالوه بر موارد باال با سرمایهگذاری در توسعهی ماقارت و دانقش

فکری در کشورهای گیرندهی تکنولو ی میتواند مانع انتققال آن

فنی در جات ارتقای تکنولو ی به دست آمده باشد و این مام به

گردد( .)12در واقع مالکیت فکری هم یک محرک و هم یک مانع

دست نمیآید مگر این که دانش نافته در تکنولو ی نیقز انتققال

برای انتقال تکنولو ی محسوب میشود .از طرفی دیگقر میتقوان

یابد و تو انقایی ،منقابع و تجایقزات بایقد در کشقورهای در حقال

بیان نمود که به علت پایین بودن جریمههای شرکتاای مختلقف

توسعه وجود داشته باشد .تکنولو ی که به موجب ر یقم مالکیقت

مكانيزمهای حقوق مالكيت فكری در رفع موانع ....
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فکری مورد حمایت قرار گرفته است به دلیل هزینقههقای بقاالی

که کشورهای توسعه یافته خیلی برای الزامات و تعادات زیسقت

قراردادهققای لیسققانس ممکققن اسققت توسققط تعققداد بسققیاری از

محیطی و موافقت نامههای بین المللی زیسقت محیطقی اهمیقت

کشورهای در حال توسعه قابقل حصقول نباشقد .نققش مالکیقت

قائقل نمیشققوند تقا منققابع الزم را بققرای تکمیقل موفقیققت آمیققز

فک ری تالش در جات حمایت از حقوق دارنقدگان تکنولقو ی بقا

پرو ههای زیسقتی اختصقاص دهنقد( .)11در واققع ایقن حققوق

استفاده از انحصاری کردن استفاده و محدود نمودن دستیابی به

مالکیت فکری نیست که مانع انتقال تکنولو ی میشود ،تفاوتاای

تکنولو ی و هم چنین افزایش هزینههای مربقوط بقه انتققال آن

بقین ن ققام مالکیققت فکققری در کشققورهای مختلققف و تفققاوت در

است .اما برای رفع مانع حققوق مالکیقت فکقری از مکانیزماقایی

سیاستاای مربوط به مالکیت حقوق مالکیت فکری و قراردادهای

استفاده میشود که در ادامه بیان خواهد شد.

لیسانس این موانع را ایجقاد خواهقد کقرد .کشقورها دیقدگاهاای

اختالف بين کشورهای توسعه یافتهه و در حهال توسهعه:

مختلفی در خصوص استفاده از ن ام ورقهی ثبقت اختقرا بقرای

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هر یک دیدگاه متفاوتی

انتقال بینالمللی فن آوریاای زیستی دارند.

در خصوص حمایت از فن آوری دارند .کشورهای در حال توسعه

کشورهای توسعه یافته مدافعان حمایت قوی تقر جاقت

خواهان چنان حمایتی هستند که انتقال و دسترسقی را تسقایل

ارتقای اقتصاد و پیشرفت فنی کشورشان هستند و کشقورهای در

نماید .این کشورها مدعیاند که فن آوری یک دارایی مشترک یقا

حال توسعه بیان میکننقد کقه سقطح حمایقت بایقد منطبق بقا

مشا است و باید به صورت رایگان بقه اشقتراک گذاشقته شقود.

سیاستاای کلی اقتصادی توسعه در کشورهای دریافت کننقدهی

کشورهای توسعه یافته مدافع تالشاا برای حمایت از فن آوریاند

فن آوری باشد .این سیاستاا تمایل به کاهش حمایت در حققوق

از این جات که فن آوری را یک مال و دارایی شخصی ارزشقمند

مالکیت فکری دارند تا استفادهی بیشقتر از فقن آوریاقا را میسقر

قلمداد میکنند( .)11پس ما با دو رویکقرد متفقاوت در حمایقت

سازند .حمایت عیفتر موجب کاهش سطح فنآوریاای زیسقتی

مواجه هستیم .هر یک از طرفین تناا منقافع خقویش را در ن قر

موجود در کشورهای در حال توسعه میشود( .)15نیاز کشورهای

میگیرد و اهداف متفاوتی از حمایت فن آوری و حفاظت از تنو

در حال توسعه به فنآوری و اطالعقات و بارهمنقدی کشقورهای

زیستی در ن ر دارند.

توسققعه یافتققه و قدرتمنققد از لحققات اقتصققادی نققوعی "اسققتعمار

کشققورهای توسققعه یافتققه در صققدد افققزایش حفاظققت و

تکنولو ی" را به وجود آورده است .کشورهای توسعه یافته ملقزم

دسترسی رایگان به منابع زیستی هستند در حالی که کشقورهای

به قبول شرایط مقرر شده توسط کشورهای اعطقا کننقدهی فقن

در حققال توسققعه خواسققتار تحصققیل اسققتفادهی پایققدار از منققابع

آوری و شرکتاای چند ملیتی برای بقه دسقت آوردن تکنولقو ی

زیستی ،ح حاکمیت بر منابع نتیکی ،کمکاای مالی و فنقی در

میگردند(.)11

حمایت از تنو زیستی و توزیع عادالنهی سود اقتصادی حاصل از

مكانيزمهای حقوق مالكيهت فكهری در رفهع موانهع انتقهال

فعالیتاای مرتبط با فقن آوریاقای زیسقتی میباشقند .حقل ایقن

تكنولوژی :مامترین پیشنااد از سوی کشورهای در حقال توسقعه

اختالفات مستلزم دستیابی به تعادل ما بین نگرانیاا و دغدغهها و

تجدیقد ن قر در مققررات مالکیقت فکقری بقا در ن قر گقرفتن نیققاز

اهداف هر دو گروه است .اختالف مذکور ریشه در فاصلههای زیاد

کشورهای در حال توسعه به تکنولو یاای زیست محیطقی و بقدون

ایققن کشققورها از لحققات اقتصققادی دارد .هققر یققک دیققدگاهاا و

آالیندگیاای گلخانه ای است امقا راهکارهقای دیگقری هقم در ن قر

اولویتاای متفاوتی در خصوص مالح ات زیست محیطی دارنقد.

گرفته شده که عبارتند از:

خیلی از کشورها فاقد منقابع مقالی و فنقی الزم بقرای توسقعهی



قققوانین مناسققب داخلققی ،راه انققدازی سیسققتم اداری مناسققب و

صدور مجوز باره برداری اجباری در اسناد بین المللی مربقوط بقه

استخدام و آموزش کارکنان اجرایی میباشند .این در حالی است

حقوق مالکیت فکری از جمله در کنوانسقیون پقاریس و در صقدر

قرارداد ليسانس اجباری
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مادهی  31موافقت نامهی مربقوط بقه جنبقههای تجقاری حققوق
مالکیت فکری (تریپس ،)TRIPS -به عنوان یک ح به رسمیت

محتشمی و همكار

 تققرویج منققافع عمققومی از قبیققل مققواردی چققون توسققعه
اجتماعی ،اقتصادی و فنی که روری و اهمیت حیاتی دارند،

شناخته است .هم چنین در اعالمیهی دوحه نیز کشقورهای عضقو

 منع مالک یا دارندهی ح مالکیت فکری از سوء استفاده

سازمان تجارت جاانی به ح برققراری لیسقانس اجبقاری تأکیقد

از ح انحصقاریش و نیقز جلقوگیری از مبقادرت بقه اققدامات و

نمودهاند .این قرارداد که به صورت قانونی توسط دولت بقه وجقود

فعالیتاایی که یا به طرز غیر معقولی تجارت را محدود میکننقد

میآید در ازای پرداخت ح االمتیاز) (Royaltyبه افراد معینقی

و یا آن که تأثیر منفی یا مضر بر انتقال تکنولو ی دارند.

داده میشود تا بتوانند بدون نیاز اخقذ اجقازه از دارنقده حق  ،بقه

در قانون ثبت عالئقم و اختراعقات  1311ایقران ،اعطقای

استفاده از تکنولو ی بپردازند .صدور مجوز باره بقرداری اجبقاری

مجوز باره برداری (لیسانس) اجباری پیش بینی نشده بود .تناقا

در اسناد بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکقری از جملقه در

مانت اجرا در مورد سوء اسقتفادهی مختقر از حق انحصقاری

کنوانسققیون پققاریس ،موافقققت نامققهی تققریپس و هققم چنققین در

خود از طری عدم تولید کاال یا اعطای مجقوز باقره بقرداری بقه

اعالمیهی دوحه نیز کشورهای عضو سازمان تجارت جاانی به ح

دیگران و عقدم اسقتفادهی عملقی از اختقرا بقه مقدت  5سقال،

برقراری لیسانس اجباری تأکید نموده انقد .ایقن نقو ققرارداد در

تقا ای بطالن ورقهی اخترا از جانب اشخاص ذی نفع بود .امقا

مواردی که دارنده با ممانعت از انتقال حق خقود بقدون داشقتن

قانون ثبت اختراعات طرحاای صنعتی و عالئقم تجقاری مصقوب

دلیل منطقی در حال سوء استفاده اسقت و خقود نیقز از آن باقره

 ، 86ح اعطای مجوز باره برداری اجباری را در مقاده  17خقود

برداری نمینماید با لحات منافع عمومی داده میشود .امقا منقافع

بیان داشته است .این ماده اعطای مجوز را در مقوارد نیقاز منقافع

عمققومی و رفققاه عمققومی مفققاهیمی چققون سققالمت عمققومی و

عموی میسر دانسته است و منافع عمومی را مواردی چون امنیت

تکنولو یاای پاک را در بر میگیرد .برای گذشتن از مقانع حققوق

ملی ،تغذیه ،باداشت ،یا توسعهی سایر بخشاای حیاتی اقتصادی

مالکیت فکری و استفاده از قراردادهای اجباری در جات حفاظت

کشور میداند .از آن جا کقه بیقان ایقن مقوارد حصقری نیسقت و

از محیط زیست باید تکنولو یاای پقاک کقه کقاهش آلودگیاقای

جنبهی تمثیلی دارد و منافع عمومی شقامل محقیط زیسقت نیقز

زیست محیطی را به همراه دارند به عنوان منقافع عمقومی تلققی

میشود و با تأکید این ماده به توسعهی بخشقاای اقتصقادی و از

گردند .در این رابطه وجود یک معیار برای تشخیص تکنولو یاایی

آن جا که مامترین رکن توسقعه در توسقعهی پایقدار ،توسقعهی

که در این حیطه قرار میگیرند و لیسانس اجباری در مقورد آناقا

زیست محیطی دانسته شده ،میتوانیم منافع عمومی را به مقوارد

اعمال می شود برای راهنمایی کشورهای در حال توسعه مورد نیاز

محیط زیستی سقرایت دهقیم و در ایقن مقوارد مجوزهقای باقره

است.

برداری اجباری را صادر کنیم.
ماده  31تریپس بیان میدارد «:در مواردی که ققانون

با همه مزایای قراردادهای اجباری ،استفاده از آن توسط

کشورهای عضو ،استفادهی دیگری از مو و ح اخترا را بدون

کشورهای در حال توسقعه بقه علقت بازتاباقای سیاسقی بقالقوه،

اجازهی دارندهی ح از قبیل استفادهی دولت یا اشخاص ثقالثی

پیییده شدن و ویژگی پر تعارض آن که موجقب طقوالنی شقدن

که دولت اجازهی چنین استفادهای را به آناقا داده اسقت ،مجقاز

مراحل استفاده از آن در مسیر معمول تجارت میگردد ،به ندرت

میشمرد ،مقررات زیر باشد رعایقت شقوند »...هقم چنقین طبق

میسر میگردد .حتی اگر دستیابی به آن آسقان باشقد بقه علقت

مادهی  8موافقت نامهی تریپس ،کشورهای عضو در مقام تقدوین

فقدان زیرساختاای مورد نیاز بقرای اسقتفاده ،توسقعه و تجقاری

یا اصالح قوانین میتوانند در خصوص موارد زیقر تقدابیری چقون

سازی تکنولو ی ،داشتن تکنولقو ی بقه تناقایی رافقع مشقکالت

صدور مجوز اجباری اتخاذ کنند:

زیست محیطی نخواهد بود( .)5عالوه بقر ایقن لیسقانس اجبقاری

 حمایت از باداشت و تغذیه عمومی

نمیتواند موجب اجبار در انتقال فقن پیشقین و دانقش فنقی بقه
کارگیری تکنولو ی گردد و این اطالعقات هقم چنقان در اختیقار

مكانيزمهای حقوق مالكيت فكری در رفع موانع ....
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دارنده ح باقی خواهد ماند .هم چنین لیسقانس اجبقاری بقرای

شدن کارکرد اخترا است نه دستورالعملی بقرای تولیقد دوبقاره

کشورهای فقیقری کقه دارای ظرفیتاقای داخلقی ناکقافی تولیقد

اختققرا  ،بنققابراین نمققیتوانققد چنققدان مثمرثمققر باشققد .بققرای

محصول هستند مفید نمیباشد( .)14لذا باتقر اسقت اسقتفاده از

کشورهای در حال توسعه تناا مزیت این دادگاناا این است کقه

لیسانس اجباری تا آن جا کقه میتوانقد کقاهش یابقد و تناقا در

بررسی نمایند چقه تکنولو یاقایی در کشقورهای توسقعه یافتقه

مواقعی استفاده شود که خیلی الزم و روری است زیرا استفاده-

موجود است که آناقا فاققد آن هسقتند و در پقی تحصقیل ایقن

ی مداوم از آن موجب بی اثر شدن مشوقاای نوآوری میشقود و

تکنولو یاا برآیند .این کار توسط وکالی مالکیت فکری صقورت

موجب خواهد شد تا انتقال فن آوری از طریق توافققات و چانقه

میگیرد .اطالعات ورقه اخترا در واقع در دست داشتن بخشقی

زنیاای ناکارآمد اتفاق افتد(.)16

از مالکیت شخص دیگر اسقت و بقه عنقوان روشقی در تحصقیل



دادگانهای مربوط به اطالعات ورقههای اختراع

دادگاناای مربوط به اطالعات ورققههقای اختقرا  1یقک راهکقار

تکنولو یاای زیست محیطی به کار میرود(.)5


سرمایه گذاری و مشارکت در ورقهی اختراع

مشابه انتقال تکنولو ی اسقت کقه دسترسقی بقه تکنولو یاقای

این هم روشی دیگر بقرای دسترسقی بقه تکنولو یاقای محقیط

مربوط به تغییرات آب و هوایی را میسر میسازد ،این اطالعقات

زیسققتی توسققط کشققورهای در حققال توسققعه اسققت .تحصقیالت

شامل متنی است که طی آن ورقه اخترا اعطا شده و تقا قای

اشتراکی ورقه اخترا ) (patent poolیک ققرارداد اسقت کقه

ورقه اخترا منتشر شده شامل چکیده ،تو یحات و مشخصات،

توسط چند دارنده ورقه اختقرا بقرای تقسقیم حققوق مالکیقت

ترسیم طرح اخترا و موارد مام دیگر اسقت .سقازمان وایپقو از

فکری میان خودشان یا برای این کقه بسقتههقای دارایقی ورققه

همان ابتدا که سیستم اطالعقات ورققهی اختقرا را راه انقدازی

اخترا طی قرارداد لیسانس به افراد خارج از خود انتقال دهنقد.

میکرد همواره از این اطالعات بقه عنقوان ابقزاری خقاص بقرای

مثال آن ائتالف و مشارکت استانداردهاست یعنی مشارکتی کقه

اسقتفادهی کشققورهای در حققال توسققعه حمایققت نمققوده اسققت.

در طی آن گروهی از شرکتاا که دارای زمینقهی فنقی یکسقانی

خصوصیت مام این دادگاناا این است که هر فردی که قادر بقه

هستند و چه رقیب هم باشند یا نه ،بقا هقدف ارتققا و توسقعهی

استفاده از اینترنت و کامپیوتر باشد میتواند به ساولت اطالعات

استانداردهای فنی به وجود میآیند و متعاد میشقود از طریق

مورد نیاز خود را به دست آورد .نمونهی این دادگاناای داده وب

قرارداد لیسانس به اعضای دیگر ورقهی اخترا اعطا کنند یقا در

سایت  EspaceNetاتحادیهی اروپاسقت .هرچندکقه ایقن کقار

مذاکرات لیسانس هیچ تبعیضی در رابطه با حق الزحمقه بقرای

انتقال تکنولو ی نیست اما میتوان اطالعات بسقیاری مامقی را

اعضا قایل نشوند و موارد دیگر که به تواف اعضا میرسد.

در مورد تکنولو یاای مربقوط بقه تغییقرات آب و هقوایی در آن
یافت و الگو برداری کرد.

در زمینققهی تکنولو یاققای زیسققت محیطققی از جملققه
تغییرات آب و هوایی شورای تجارت جاانی برای توسعهی پایدار

البته باید توجه داشت که اگر اختراعی که مد ن ر اسقت

یک« مشارکت اکو پتنتی» یک مجموعه از ورقههقای اختراعقی

به کشور شخصی که قصد الگو برداری و تقلید از آن را دارد وارد

که مستقیم و غیر مستقیم از محیط زیست حمایت می نماینقد

شده باشد استفاده از آن توسط شخص به مدت  21سال ممنو

را به وجود آورده است .اعضا ملتزم میشوند که ورقههای اخترا

است و هم چنین استفاده محدود به ایقن اسقت کقه بقا حققوق

را به عنوان اعتبار و سرمایه قرار دهند و موافقت مینماینقد کقه

اخترا مورد ن ر تداخل نداشته باشد .مشکل این راه حقل ایقن

نسبت به این ورقههای اخترا علیه شخصی که از آناا در اهداف

است که اطالعات ورقهی اخترا محدود به تو یحاتی در روشن

زیست محیطی استفاده مینمایقد ادعقا و اقامقه دعقوا ننماینقد.
استفاده از این راه حال نیز با محدودیتاایی همراه است از جمله

 -1پایگاههای داده ای یا بانکهای اطالعاتی توسط فرهنگستان فارسقی
«دادگان» نامگذاری شده است.

 :هرچند که برای دسترسی عموم مفتوح است اما به طور عمقوم
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محتشمی و همكار

رایگان نیست و ح االمتیاز (رویالتی) متعارف به مققدار هزینقه

توسعه جوامعی مناسب اسقت کقه از ظرفیقت تحقیق و توسقعه

آن ا افه میشقود عقالوه بقر آن مؤسسقات تحقیققاتی همقواره

بسیار پایینی برخوردار است و میتوانند از تحقیقات دیگران برای

متحمل هزینهی مالیات برای توسعه و تجاریسقازی تکنولقو ی

رشد و توسعه خقود باقره منقد شقوند .شقرکتاا نبایقد تناقا بقه

هستند و هدف از آن برداشتن مقانع مالکیقت فکقری اسقت نقه

اطالعات ،تحقیقات و اختراعات خود بسقنده کننقد بلکقه بایقد از

انتقال تکنولو ی و هم چنین این مکانیزم نابرابری ققدرت چانقه

اطالعات مربوط به نوآوریاای دیگر هم بارهمند شوند .همینقین

زنی را تعدیل نمیکند .به عالوه این راه حل به قدرت دارنقدگان

نباید اطالعات را در درون خود به انحصار درآورد بلکه بایقد آن را

حقوق مالکیت فکری ا افه میکند و از آن طرف کشقورهای در

در اختیار شرکتاای دیگر هم بگذارد .به عبقارتی میتقوان گفقت

حال توسعه را عیفتر مینماید(.)5

تقسققیم سققود و ققرر در ابققداعات اسققت .تحصققیل و در اختیققار

 قراردادهای ليسانس از پيش تنظيم شده

گذاشتن دانش به صورتی که تحت حمایت باشد و از کپیبرداری

استفاده از این روش موجب مقیگقردد تقا کشقورهای در حقال

غیر قانونی جلوگیری به عمل آید و منافع دارنقده حق محفقوت

توسعه بتوانند از یک رویهی متمرکز (جاانی) و الزام آور کقه در

بماند تناا از طری قراردادهای حقوق مالکیت فکری مؤثر اسقت

من از مشکالت مذاکره هم به دور خواهد بود برای دست یابی

مانند خرید و قرارداد لیسانس یا اجازه باقره بقرداری فرآینقد یقا

به تکنولو یاای زیسقت محیطقی باقره ببرنقد کقه ایقن شقامل

محصول ،سرمایهگذاریاای مشترک

پرو ههای مدیریت دیجیتال حقاا و قراردادهقای در بردارنقدهی

( )Joint ventureیا spin off 1

شرایط منصفانه ،استفاده از روشاای مدیریت انتقال تکنولو ی و

ب -نوآوری معکوس()Reverse Innovation

غیره است البته نقطه اشتراک همقه ایقن راهکارهقا وابسقتگی و

اشاره به فرآیندی دارد که طی آن ابتقدا اختراعقات و نوآوریاقای

عققدم انفعققال کشققورهای در حققال توسققعه را بققه همققراه دارد.

جدید با توجه به نیاز و رورت کشورهای در حال توسقعه ابقدا

کشورهای در حال توسعه مصرف کنندگان و کشورهای در حال

میشوند .اختراعات در بازاهای محلی مورد آزمایش قرار میگیرد

توسعه مدیران خواهند بود .به این قراردادها ،قراردادهقای مقدل

و اگر نتیجه فروش محصول و کارکرد اخترا مثبت بود سپس به

هم گفته میشود و محدوده استفاده در آن اصوال مشخص است،

بازارهای غربی راه مییابند .تمرکز عمده در نوآوری معکقوس بقر

برای مثال خرید ،فروش ،صادارات و از این جمله.

محصوالت با هزینه بسیار پایین است و در بازارهای کشورهای در

این نو قراردادها مناسب برای هر گونه تکنولو ی با هقر

حال توسعه مانند هند ایقن مکقانیزم رایقج اسقت .هنگقامی کقه

شرایطی نیستند چون ممکن است در هنگام تن یم مقواردی از

محصول در این بازارها توسعه یافت سپس با همان قیمت پقایین

پیش در آناا در ن ر گرفتقه نشقده باشقد و الزم اسقت تقا ایقن

به بازارهای غربی نیز صادر میشود .البتقه ایقن مکقانیزم موجقب

مذاکرات به وسقیله وکقالی مالکیقت فکقری متخصقص صقورت

رقابت نخواهد شد و تناا ثروتمندترین بخشاای جامعقه را هقدف

گیرد(.)5

قرار میدهد .این مکانیزم موجب رشد و توسعه سقریع اقتصقادی

 استفاده از مكانيزمهای جدید

در کشورهای در حال توسعه میشود .این کشورها به منابع صادر

الف -نوآوریاای باز ()Open Innovation

کننده تکنولو ی تبدیل خواهند شد.

نوآوریاای باز استفادهی هدفمند درونی و بیرونی از دانش جاقت
سرعت دادن به ابداعات است و معرفی الگوی جدیدی است برای
ارای ه اطالعات و تسریع نوآوری .این الگو مبتنی است بر تحقیقات
میدانی گسترده .نوآوری باز به تشریح یقک محقیط جدیقد بقرای
توسعه و تحقی میپردازد .محیطی که نوآوری درونگرا نیست و
برای ایدههای خارج ،بسته و محدود نمی باشد .این مکانیزم برای

 -1اسپین آف ،تقسیم بخشی از شرکت یا سازمان برای تبدیل بقه یقک
تجارت مسقتقل اسقت .معمقوال ایقن شقرکتاا بقرای اختصقاص بخشقی
جداگانه برای داراییاای مالکیّت فکری ،تکنولو ی و یا حتقی اختصقاص
بخشی ویژه به محصوالت موجود در سازمان فعلی جدا میشوند.

مكانيزمهای حقوق مالكيت فكری در رفع موانع ....
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 راهكارهای جانشين

صادرات دارند که بیمقه و تضقمیناتی بقرای ریسقکاای معقین در

عالوه بر مکانیزماای بقاال ،راهکارهقای اختصقاص بودجقه جاقت

رابطه با ارتقای صقادرات فقراهم میکننقد ایقن نماینقدگیاا بایقد

دستیابی به تکنولو ی یا تحقیقات مشقارکتی در ایقن زمینقه از

همگام با ارتقای عمومی صادرات به حمایت و تشوی تکنولو یاای

هزینه های باالی به وجود آمده ناشقی از حققوق مالکیقت فکقری

دوستدار محیطزیست بپردازند.

میکاهد .اکثر تکنولو یاای پاک تحت مالکیقت چنقد سقازمان از

مورد بعدی بازساخت بازارهای کشورهای در حال توسعه

جمله سازمان همکاریاای مشترک اقتصادی و کشورهای توسقعه

است .چون انتقال تکنولو ی در ابتدا از طریق سقرمایهگقذاریاای

یافته قرار دارند .سه کشور آلمان ،اپقن و ایالقت متحقده آمریکقا

بخشاای خصوصی انجام میشود در حالی که انتقال تکنولو ی در

حدود  64درصد تقا ای ورقه اختقرا مربقوط بقه تکنولو یاقای

کشورهای در حال توسعه به علقت فققدان شقفافیت در معقامالت

محیط زیستی را در ادارهی ورقهی اخترا اروپقایی دارا هسقتند.

تجاری و اباقام در دریافقت وام و سقرمایه گقذاری برابقر مسقدود

مکانیزم خرید حقوق مربوط به ورقه اختقرا انتخقابی اسقت کقه

میشود یا به تأخیر میافتد(.)7

میتواند از نیاز به لیسانساای اجباری جلوگیری نماید و نیازهقا و

 رویكرد اسناد بين المللی

نگرانیاای دارندگان ورقه اخترا را به خوبی در ن ر گرفته است.

رویکرد اسناد بینالمللی به دنبال آشقتی ایقن دو گقرایش متضقاد

مکانیزم دیگر معامله بقا قیمقت اجبقاری اسقت کقه در خصقوص

توسعه یافتهها و در حال توسعههاست .برای نمونه طبق پروتکقل

اختراعات دارویی در کشورهای توسقعه یافتقه و در حقال توسقعه

مونترال ،کشورهای توسعه یافته موظقف گشقتند تقا سقال 2111

یک روش رایجی است(.)4

استفاده از گاز گلخانهای CFCرا از محصوالت خود حذف نماینقد

موارد دیگر عبارتند از استراتژی اختراعقات تکنولو یاقای

اما برای کشورهای در حال توسقعه مقدتی تقا سقال  2111بقرای

تغییققرات آب و هققوا ،کققه ایققن اسققتراتژی در دراز مققدت در طققی

انجام همین عمل داده شد ،بودجهای هقم بقه همقین من قور بقه

اختصاص بودجه برای تحقیقات در این زمینه ،به کارگیری نیروها

کشورهای در حال توسعه اختصاص داده شد ،هم چنین پروتکقل

و پرو ههقایی بقا اهقداف زیسقت محیطقی و اسقتفاده از مقدیریت

موادی را در رابطه با انتقال تکنولو ی بر اساس شرایط منصفانه به

دارایی اای فکری موجب خواهد شد تا کشورهای در حقال توسقعه

کشورهای در حال توسعه تصویب نمقود .آنیقه اساسقا مقانعی در

بتوانند منابع خود را برای خل تکنولو ی فقراهم کننقد و حالقت

تحق تعادات کشقورهای در حقال توسقعه تحقت موافققات بقین

انفعالی نداشته باشند .دوم همکاریاقای تکنولقو یکی موسقوم بقه

المللی محیط زیست است حقوق مالکیت فکری میباشد(.)17

قراردادهای  win-winکه من قور از آن قراردادهقایی اسقت کقه

کنوانسیون تنو زیستی تأکید دارد که انتققال فقن آوری

شرایط مادی آن برای طرفین ققرارداد سقود و منفعقت مسقاوی و

به کشورهای درحال توسعه باید با شرایط منصفانه و مطلوب ،از

یکسانی در ن ر میگیرد و هر دو به نحوی در این ققرارداد برنقده

جمله شرایط اعطایی ترجیحی مورد تواف دو طرف در شناسایی

هستند یعنی چیزی تحمیل نمیشود و شرایط به سقود هقر دوی

حقوق بالقوه مالکیتاای فکری متعاد باشقند( بنقد 2مقاده .)16

آنااست و طرفین با اراده خود ملزم به شرایط میشوند(.)5

طب بند  1ماده  16کنوانسیون تنو زیسقتی کشقورهای عضقو

مورد دیگر ،کاهش مالیات و ارتقای توسقعه و تحقیق در

موظققف هسققتند تسققایالت الزم را بققرای دسترسققی و انتقققال

کشورهای در حال توسعه ،که تحقت قراردادهقای محقیطزیسقتی

تکنولو ی اایی که مربوط به حفاظقت و اسقتفاده پایقدار از تنقو

چند جانبه کشورهای پیشرفته متعاد به مساعدت مالی و فنی به

زیستی با استفاده از منابع نتیکی بوده و خسارت قابل مالح ه

کشققورهای در حققال توسققعه میگردنققد مققیباشققد .مققورد دیگققر

ای به محیط زیست وارد نمی نمایند برای سایر کشورهای عضو

نمایندگیاای اعتبار صادرات یا سیاستاای صادراتی اسقت ،تقریبقا

تأمین یا تسایل کنند .کشورهای عضو بقا تأییقد ایقن کقه حق

تمام دولتاا در کشقورهای توسقعه یافتقه یقک نماینقدگی اعتبقار

امتیاز و سایر حقوق مالکیت فکقری مقیتوانقد بقر اجقرای ایقن
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محتشمی و همكار

کنوانسیون تأثیر بگذارد باید در این مورد بنابر قوانین داخلقی و

و سیاسی و اجتماعی الزم است که پس از ایجاد زیر سقاختاای

حقوق بین الملل به من ور حصول اطمینان از ایقن کقه چنقین

مناسققب جاققت جققذب تکنولققو ی در تمققامی مراحققل انتقققال

حقوقی حامی این کنوانسیون بوده و مغایر با اهداف آن نخواهقد

تکنولو ی به جنبههای محیط زیستی و قوانین در این خصقوص

بود همکاری کنند.

توجه شود .کشورهای در حال توسعه باید از سرمایههای فکقری

کنوانسیون تنو زیستی من تأکید بر تسایل دسترسی

خود به عنوان داراییاای اقتصادی باره ببرند .به عالوه بایقد بقه

دولتاا به تکنولقو ی و انتققال آن ،دانقش سقنتی و بقومی را در

مالکیت فکری به عنوان ابزاری در جات کسب تکنولو یاا سقود

راستای تکنولو یاای مورد بح قرار میدهد .برای مثال مادهی

جویند یعنی بتوانند داراییاا و سرمایههای فکری خود را توسعه

 17کنوانسیون که دانشاای بومی و سنتی را در طول تکنولو ی

دهند .هم چنین این کشورها باید برای کسب توسعه و تحقیق

تلقی نموده و این دو دانش را بقا یکقدیگر کقامال قابقل ترکیقب

تکنولو یاای دوستدار محیط زیست بودجقههایی را اختصقاص

میدانند .در این کنوانسقیون ایقن اعتققاد جقاری میباشقد کقه

دهند .به عنوان نتیجه گیری ناایی باید به رویکقرد اسقناد بقین

تکنولو ی بدون توجه به دانش سنتی محلی که معطوف به یقک

المللی در این زمینه و توجه بقه شقرایط منصقفانه و مناسقب در

ناحیه سنّتی خاص میباشد از کارایی چندانی برخوردار نیسقت.

انتقال تکنولو یاای دوستدار محیط زیست نیز توجه نمود .این

مشابه همین و عیت را در پروتکل کیوتو و پروتکل مونترال هم

امر در اسناد متعدد بین المللی به عنوان یک تعاقد عمقومی بقر

مشاهده مینماییم .مادهی  7موافقتنامهی تریپس آشکارا بیقان

عادهی کشورهای توسعه یافته نااده شده است.

میدارد که حقوق مالکیّت فکری باید در انتقال فنآوری به طرز
مناسب به رفاه اقتصادی و اجتماعی کمک کند(.)6
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