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 در مؤثر فكري مالكیت حقوق الملليبین رژيم نقش بررسي 
  *وهواييآب تغییرات کاهش

 
  دکتر محمدیار ارشدی - دکتر بهاره حیدری -زهرا مرادی  
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المللی حقوق مالکیت فکری نقشی محوری و تأثیرگذار در مدیریت و کنترل های بینرژیم
تغییرات  در توسعهیافته و درحالمسئولیت کشورهای توسعهوهوایی دارند. در این میان، تغییرات آب

از اهمیت و  گرمایش زمین ای و تأثیرات منفیکاهش انتشار گازهای گلخانه معطوف به اقلیمی
نقش و  عمده حول محور نظراختالف ،المللی. در مذاکرات بیناولویت چشمگیری برخوردار است

های سازگار با تر حق اختراع در توسعه و انتشار فناوریدقیقبه بیان و  فکریحقوق مالکیت  تأثیر
مشوق  حقوق مالکیت فکری .استگرمایش زمین در هش تأثیرات منفی و کا زیست محیط

در  یافته است،کشورهای توسعهدر  در توسعه و انتقال فناوری مؤثریشرط های سبز و پیشنوآوری
 عنوانبهآن را مالکان  انحصارطلبانهو رفتار  توسعه حقوق مالکیت فکری حال کشورهای درکه حالی

است که  آنپرسش اصلی مقاله حاضر در این ارتباط، دانند. می های سبزریفناو دریافتمانع اصلی 
در چه وضعیت و  وهواییمؤثر در کاهش تغییرات آب مالکیت فکری حقوقالمللی های بینرژیم

های مقاله یافته است.صورت پذیرفته این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی  جایگاهی قرار دارند؟
المللی های بینواسطة نفوذ روزافزون در سطح رژیمبه مالکیت فکریسیستم حاکی از آن است که 

حل برای تقاضای منافع عمومی برای یافتن راه و ارائه نتایج مثبت ای در زمینهبالقوه ظرفیتدارای 
در  دیپلماتیكهای مستمر و گسترده موضوع گفتگوها و همکاری وهواییآبتغییرات کاهش 

 است.های خصوصی شرکترابطه با  در سطح عملی در المللی وبین مجامع
هوایی، انتقال ومالکیت فکری، تغییرات آب المللی،های حقوقی بینرژیم :کلیدواژگان

 تکنولوژی، فناوری سازگار با محیط زیست.
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 مقدمه
شود. توسعه حقوق حفظ محیط زیست نگرانی مشترک بشریت در سراسر جهان محسوب می

یست است. الملل محیط زالمللی در اجرای حقوق بینزیست نتیجه ابتکارات بینالملل محیط بین
زدایی لتخریب الیه ازون، تغییر آب و هوا، آلودگی هوا، آب و خاک، کاهش تنوع زیستی، جنگ

پیشرفت  وترین مشکالت فراروی محیط زیست هستند. مشکالتی که با توسعه زایی اصلیو بیایان
سوسی نیز همراه اند، بلکه در مواردی چون تغییرات آب و هوایی با افزایش محتنها کاهش نیافتهنه

وجه ت.  این موضوع اهمیت (Tayebi et.al., 2018: 108(؛)108: 1397شده است )طیبی و دیگران، 
وهوایی را المللی حقوق مالکیت فکری در کاهش تغییرات آبهای بینبه نقش و جایگاه رژیم

 کند. دوچندان می
وهوایی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی مردم تبدیل به نگرانی جهانی شده و عالوه بر تغییرات آب

المللی را به خود مشغول کرده است. پس های علمی، توجه محافل حقوق بینجلب توجه پژوهش
از کنوانسیون چارچوب سازمان ملل تاکنون سعی در تدوین یك رژیم مؤثر بر کاهش اثرات 

مبارزه با  ونیو کنوانس 1ییآب و هوا راتییتغ یالمللنیب ونیسیکم وهوایی شده است.تغییرات آب
اصلی  یهاحلاز راه یکی ،تغییرات نیبر اثرات نامطلوب ا دیبا تأک 2سازمان ملل یمیاقل راتییتغ

 ,.Raiser et.al)اند کرده یمعرف یاگلخانه یبه منظور کاهش انتشار گازها یرا توسعه فناورمقابله 
های های فکری و انتقال تکنولوژیبه این ترتیب، بین رژیم حقوقی حمایت از مالکیت .(6 :2017

از ناشی  خودتغییرات اقلیمی وجود دارد. ارتباط معناداری وهوایی کاهنده اثرات تغییرات آب
لکیت تحت حمایت نظام ما شدند وانقالب صنعتی  موجب تسریع هایی کهفناوری هستند،فناوری 

بر جو مخرب  تأثیرات انسانی اصالح .را تشدید کردند زمینای بر اثرات گلخانه ،شتندقرار دا فکری
تغییرات اقلیمی  بر کاهشاتخاذ سازوکار مؤثر ، فناوری با استفاده ازکاهش تغییرات اقلیمی،  زمین و

یافته و توسعه کشورهای های سبز دربرداری از فناوریهای مناسب برای بهرهو ارائه سیاست
  روی دیگر فناوری نسبت به تغییر اقلیم است.توسعه درحال

های سبز و سازگار با محیط حقوق مالکیت فکری  مشوق ایجاد انواع فناوری ازجمله فناوری
 .برانگیز است، امری پیچیده و تاحدودی چالشمحیط زیستمطالعه سیاست جهانی زیست است. 

اند. حقوقدانان، تماعی از زوایای مختلفی به این مسئله پرداختههریك از اندیشمندان علوم اج
زیست را از منظری خاص مورد شناسان و اقتصاددانان، سیاست محیطاندیشمندان سیاسی، روان

رژیم کوشد با تأکید بر (. مقاله حاضر میShokri, 2020: 15(؛)15: 1399) شکری،اندمطالعه قرار داده
، جنبة حقوقی مطالعه زیست محیطی را مدنظر قرار دهد. عرصه حقوق مالکیت فکری یالمللنیب

                                                           
1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
2. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
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المللی موجود در این شود و ترتیبات بینمثابه میراث مشترک بشری محسوب میمحیط زیست به
پذیر المللی و مسئولیتهای بینها و سازمانزمینه سعی دارند نظم حقوقی خاصی بر رفتار دولت

 تمالی ایجاد نمایند.    کردن ناقضان اح
در توسعه و انتشار  مالکیت فکری حقوقالمللی های بینهدف این پژوهش، بررسی نقش رژیم

وهوایی های موجود در زمینه تغییرات آباست تا از این طریق، تفاوت دیدگاه های سبزفناوری
ها داقل رسیدن این شکافیافته برمال شده و با به حویژه میان کشورهای در حال توسعه و توسعهبه

های محیط زیستی و مساعی مشترک جهت حفظ میراث مشترک بستر مناسبی برای توسعه فناوری
-های بینرژیماست که  آنپرسش اصلی مقاله حاضر بشری در این حوزه فراهم شود. بر این مبنا، 

جایگاهی قرار در چه وضعیت و  وهواییمؤثر در کاهش تغییرات آب مالکیت فکری حقوقالمللی 
سیستم در این ارتباط، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، این فرضیه طرح شده که  دارند؟

ای در بالقوه ظرفیتدارای المللی های بینواسطة نفوذ روزافزون در سطح رژیمبه مالکیت فکری
 وهواییآبتغییرات  کاهشحل برای تقاضای منافع عمومی برای یافتن راه و ارائه نتایج مثبت زمینه

المللی و در سطح بین مجامعدر  دیپلماتیكهای مستمر و گسترده موضوع گفتگوها و همکاری
  است.های خصوصی شرکترابطه با  عملی در

 
 پیشینه تحقیق -1

. به خته استپردا نقش قانون ثبت اختراع در ایجاد انگیزه در فناوری سبزبه  (2012) گاتری
گذاری های فناوری سبز سرمایهدولت، در شرکت گذاران خصوصی، برخالفسرمایه»، اعتقاد وی

که بتوانند پاداشی متناسب با سطح باالی ریسك را بدست آورند. درحالی نخواهد کرد، مگر اینکه
کند، گذاری در فناوری سبز را توجیه میهای غیردولتی دیگری نیز وجود دارد که سرمایهمشوق

 (2010، هال و هلمرز )اگر چه« حق ثبت اختراع، رشد فناوری سبز راکد خواهد بود.بدون حمایت از 
خود خودیشواهد محکمی وجود ندارد که مالکیت فکری به»ها معتقد هستند نظر متفاوتی دارند. آن

را نقض  هال و هلمرز نتایج (2018)و همکاران  کانتریاس« باعث افزایش توسعه فناوری سبز شود.
یك کنندگان نظرسنجی از شرکت و هاوتحلیل دادهبا استفاده از شواهد تجزیهها آن کنند.می

را پوشش  «سبز»اختراع  94حق اختراع را که  248حق دسترسی حق امتیاز به شرکت چندملیتی که 
گیری کردند که دسترسی عوام به حق امتیاز  باعث افزایش و انتقال توسعه فناوری نتیجهدهد می

برای موفقیت تجاری، رویکردهای استراتژیك استفاده  معتقدند (2020)و همکاران  چی شود.نمی
کند: ( بیان می2020) کایتون وکار همسو باشد.سبکنوآوری مدل از مالکیت فکری باید با 

توانند فناوری سبز را بیشتر توسعه دهند، برای حل مسائل ذاتی که صنعت و کارآفرینی میدرحالی»
شود.  یجادمتحده ادر رژیم ثبت اختراع ایاالت یجامعتحول های ثانویه، باید آوریپیرامون نو

دهد که سیستم ثبت اختراع با اجازه دادن به دارندگان حقوق پارادوکس ثبت اختراع سبز نشان می
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نظر محیط  شود و روند انتقال به یك اقتصاد پایدار ازبرای حق ثبت اختراع مانع از نوآوری می
اهمیت دسترسی »( بیان داشتند: 2021همکاران ) و و والش (2020گوری ) «کند.ا کندتر میزیست ر

بهداشت عمومی، و تعامل  -در دو زمینه مهم  فکریشده از حقوق مالکیت به موضوعات محافظت
تواند می که البته نشان داده شده 19پاندمی کووید طور گسترده در طیبه -آموزشی و فرهنگی

این در حالی است « ی با توجه به تأثیرات تغییرات اقلیمی به این مقوله نیز ربط پیدا کند.طور ضمنبه
حمایت و اجرای حقوق مالکیت ( به اهمیت 2021که در جدیدترین گزارش کمیسیون اروپایی )

 فکری پرداخته شده است. 
خصوص تغییرات المللی در سازوکارهای بین»معتقدند ( 2017( و طیبی و ضرابی )2015طیبی )

ترین راه برای موفق بودن این روند داری را در دستورکار داشته اما مهمهای دامنهاقلیمی فعالیت
زیست لماسی محیطالمللی و جهانی در بستر دیپای، بینهای منطقهتوجه ویژه به تعامالت و همکاری

عنوان ت را بهملل محیط زیسال( بازسازی و نوسازی حقوق بین2018طیبی و همکاران )« .خواهد بود
( برای 2020یك راهکار در جهت توسعه پایدار محیط زیست معرفی نمودند. نادری و همکاران )

نیاز به  2030بخشی به دستورکار رسیدن به اهداف توسعه پایدار در محیط زیست و برای عینیت
اثبات  علی رغم»( 2020و همکاران ) صادقیمودند. سازی توسعه پایدار را عنوان نرویکرد بومی

 حقوقدر  آوری برای آنزیست، چارچوب حقوقی الزامتوسعه حقوق محیط تأثیرات فناوری نانو در
زیست، فاقد ضمانت محیط المللی در حوزه حقوقبین قوانین و معاهدات، الملل وجود نداردبین

وع این تحقیق صورت خاص به موضچه واضح است پژوهشی که بهچنان« اجرایی کافی هستند.
د ادبیات موجود کنپرداخته باشد به رشته تحریر درنیامده است. در این راستا، مقاله حاضر تالش می

 در این زمینه را غنای بیشتری بخشد.   
 

 مباني نظري -2
 هایتعریفی از رژیمالمللی محیط زیست، الزم است های بینپیش از ورود به مبحث رژیم

المللی چارچوبی از های بینشده، رژیمارائه شود. مطابق تعریف عام و پذیرفتهالمللی بین حقوقی
های که بر حوزه دهندرا شکل میها، انتظارات و تجویزهایی بین بازیگران قوانین، اصول، رویه

ها، صورت کنوانسیونها ممکن است بهباشد. رژیمالملل حاکم میموضوعی خاص در حقوق بین
المللی تشکل یابند. در این روند فرض بر آن المللی، معاهدات و نهادهای بینی بینهانامهموافقت

ها یك سلسله منافع مشترک و همسو دارند و برای رسیدن به نتایج خاص، خواهان است که دولت
ای از اصول، عنوان مجموعهالمللی را بههای بینرژیم1کوهن،یکدیگرند. رابرت همکاری با 

 کندای از بازیگران تعریف میشدهعد حاکم بر روابط میان مجموعة تعریفهنجارها و قوا
(Keohane, 2012: 127). 

                                                           
1. Robert Keohane 
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المللی گیری نظام حقوقی بیننقش بسزائی در شکلو ترتیبات چندجانبه المللی های بینسازمان
ها اعم از اقتصاد، فرهنگ، حوزه تمامیایفا کرده و به استانداردسازی و نهادینه کردن رفتارها در 

های ، ایجاد رژیمسازوکارها اند. یکی از کارکردهای اساسی این پرداخته غیرهو حقوق بشر، امنیت 
. محیطی و تجاری استحقوق بشری، زیست امنیتی، موضوعات جمله در ازالمللی فراگیر بین

ها، انتظارات و ل، رویهقوانین، اصوای از المللی محیط زیست مجموعههای حقوقی بینرژیم»
ریزی چنین بخشند. حرکت در مسیر پیچندجانبه را در زمینه محیط زیست سازمان میتجویزهای 

های آغاز گردید و چنین روندی تاکنون ادامه داشته است. رژیم 1970هایی از اوایل دهة رژیم
زیستی، بشر را در جهت نیل المللی محیط های بینگیری موافقتنامهالمللی از طریق شکلحقوقی بین

شود تا کشورها ملزم به رعایت های حقوقی تالش میکنند. در این رژیمبه اهداف واال یاری می
(. Simbar and Maleki, 2020: 30(؛)30: 1398ملکی،  سیمبر و)«های محیط زیستی شوندمسئولیت

عارض همیشگی مصالح متقابل با این حال، کماکان در این حوزه خأل جدی وجود دارد. به عالوه، ت
المللی با قوانین ملی کشورها، حاکمیت و منافع ملی آنها حرکت در بشری و هنجارهای حقوقی بین

 این مسیر را با چالش مواجه کرده است.
ها از حق حاکمیت بر منابع طبیعی نباید سبب خسارت به مساله این است که برخورداری دولت

 یبرا هاییسمیمکان جادیبا ا ستزیطیمح المللنیحقوق بد. محیط زیست و حقوق سایرین شو
را  ستزیطیمح یفرامرز بیتخر تالش می کند هادولت انیم یمستمر و دائم یمللالنیب یهمکار

. حق دینما المللینیب ییهمگرا یبه فرصت برا لتبدی المللی،نیب تیصلح و امن بعنوان تهدیدی برای
 حق بر توسعه و مفهوم توسعه نده،یآ هایحقوق نسل ت،یمشترک بشر راثیسالم، م ستزیطیبر مح

مورد  المللینیو ب یمل یحقوق هنجارهای ی بعنوانطمحیستیحقوق بشر ز قمصادی عنوانبه داریپا
 ست،زیطیمحتوجه به . ه شده استشناخت ترسمی به آن المللینیب ییقضا هایهیو رو هقرار گرفت

و درحال توسعه  افتهیتوسعه یرقابت کشورها تبدیل بهمستعمره را  -استعمارگر یکشورها تقابل
. اجالس وجود دارد الملل،نیدر روابط ب نینو هایوهشی با  ییبه استعمارگرا تمایلو نشان داد  کرد

 ستزیطیمح المللنیدر حقوق ب تیواقع نیظهور ا ینیمصداق ع 2011 در سال کپنهاگ
 (. Poorhashemi and Azghand, 2020: 15(؛)15: 1399ند، )پورهاشمی و ازغبود

ها، بلکه منافع الملل محیط زیست، نه منافع مستقیم و بدون واسطه دولتهدف نهایی حقوق بین
استکهلم با اعالم حق انسان برای  1972هاست. بیانیه پایانی کنفرانس بشریت و بهبود سرنوشت انسان

پیوندی بنیادین میان حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر ایجاد  برخورداری از محیط زیست سالم،
الملل محیط زیست و کاهش نواقص نظام ضمانت اجرا، کرد. اهمیت و جایگاه قواعد در حقوق بین

تند) صادقی و دیگران، المللی هسدر حفاظت از محیط زیست و اجرای قواعد این رژیم حقوقی بین
 . (Sadeghi et.al., 2020: 95)(؛95: 1399
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 ي براي رويارويي با تغییرات آب و هوايي المللبین تاريخچه اي از تالش هاي -3
تعامل  یادید زتا ح توانست ایو چند رشته ایرشته انیم یافتیبا ره ستزیطیمح المللنیحقوق ب

 ستزیطمحی»را در کنار حقوقدانان بنشاند.  ستزیطیمتخصصان محرده ک كیعلم و حقوق را نزد
 تیرو اضمحالل کل جامعه بش یسبب نابود حوزه نیبه ا بیمرز ندارد و هرگونه صدمه و آس

 اعم لمللیانیب یبا همکار دیبا ستزیطیمح تیحفاظت و حما ت،یریمد هایحللذا راه گردد،یم

 واعدق توانسته است المللنیرشته نوظهور در حقوق ب نی. اردیصورت گ دولتیریو غ دولتی از
و  ردیگنداشت، در خدمت توسعه خود  یگاهیجا كیکالس المللنیکه در حقوق ب آوریالزامریغ

 لیناد تبدمدون و قابل است یرا به اصول حقوق آورالزامریغ یابزارها نیا توانیم ثابت کند
 (.  Poorhashemi and Azghand, 2020: 16(؛)16: 1399پورهاشمی و ازغند، «)کرد

ریزی اصول و المللی محیط زیست و نخستین اقدامات برای پیبینهای حقوقی آغاز رژیم
و بیانیه کنفرانس ملل متحد درباره انسان و محیط  1970هنجارهای حقوقی در این زمینه به دهه 

گردد. تکامل تاریخی این موضوع سه دوره اصلی را شامل باز می 1972در سال  1زیست استکهلم
استکهلم(: این  1972گیرد )کنفرانس را در بر می 1970والت دهه اول، دوره سنتی که تح»شود: می

عنوان یکی از حقوق اساسی دوره با به رسمیت شناختن حق برخورداری از محیط زیست سالم به
-بشریت، به ارتباط تنگاتنگ توسعه با محیط زیست پرداخت و با ارائه پیشنهاد تشکیل نهادهای بین

 المللی مربوطه را فراهم کرد. تکامل و توسعه بیشتر قواعد بین های الزم برایالمللی، زمینه
1992-) 2ریو راجع به محیط زیست و توسعه 1992دوم، دوران مدرنیته از استکهلم تا کنفرانس 

المللی از نظر ساختاری توسعه یافت و از نظر های بینالملل و رژیم(: در این دوره، حقوق بین1972
المللی برای حفاظت از محیط زیست رشد های بینهمچنین ایجاد سازماناصول و قواعد حقوقی و 

نقطه عطف دوره یادشده  3و توسعه پیدا کرد. تشکیل سازمان برنامه محیط زیست ملل متحد )یونپ(
المللی ها و حقوق بینسوم، دوران پست مدرنیته از ریو تاکنون: عمده تکامل و توسعه رژیم است.

توان برگزاری کنفرانس توسعه ره صورت گرفت که نقطه اوج آن را میمحیط زیست در این دو
پرنده )«دانست 2015وهوایی پاریس در سال و توافقنامه آب 2002در سال  4پایدار در ژوهانسبورگ

 . (Parandeh Motlagh et.al., 2021: 126)(؛126: 1400مطلق و دیگران، 
چارچوب سازمان ملل در تغییرات کنوانسیون ازجمله  5محیطی چندجانبهزیست معاهدات

                                                           
1. United Nations Conference on the Man and Environment (Stockholm Declaration) Stockholm - 1972 
2. United Nations Conference on Environment and Development Declaration Rio -June 1992 
3. United Nations Environment Program (UNEP) 
4. World Summit On Sustainable Development Johannesburg September 2002 
5. Multilateral Environmental Agreements (MEAs) 
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خصوص مالکیت فکری و  ، مباحث مقدماتی در1997 و پروتکل کیوتو 19921 وهواییآب
کارگیری و انتشار فناوری و شالوده توسعه، به را مطرح نموده 2های سازگار با محیط زیستفناوری

گی ارتقاء، تسهیل و انتقال سرمایه در مورد چگون یتمهیدات خاص بنیان گذارده اند وکربن را کم
 .را عنوان می کنندیافته توسعه و کمتر توسعهکشورهای درحال هایی درچنین فناوری

 
 3فكري، انتقال فناوري و مالكیت وهواييآبتغییرات  -4

ها برای یا پروتکل کیوتو از سوی دولتکنوانسیون چارچوب اجرایی کردن اهداف و تعهدات 
، اساساً دشوار است وهواییآبیرات تغییرات های سبز جهت کاهش تأثتوسعه و انتقال فناوری

ای که به فقدان انگیزه المللی در مورد اجرای مناسب آنها شکل نگرفته، مسئلهاجماع بین چراکه هنوز
-4ماده در  منجر شده است. وهواییات آبرهای تغییدر اغلب کشورها برای مشارکت در سیاست

 مورد توجه قرارگرفته است. اوت اعضاهای مشترک اما متفمسئولیت کنوانسیون چارچوب،( سی) 1
 ها و فرآیندها، مستلزم مشارکت تمام اعضاست، درها، شیوهارتقاء و همکاری در انتقال فناوری

انتقال  کند تا در راستای ارتقاء و تسهیلیافته دعوت میتوسعه از کشورهای 5-4که ماده حالی
 (UNFCCC, 2009: 1) توسعه گام بردارند حال فناوری به کشورهای در

کارگیری های مؤثر در توسعه، بهتمام اعضا باید به ارتقاء روشو پروتکل کیوت 10ماده بر اساس  
 ن سرمایه، و درصورت لزوم،های سبز کمك کنند و در راستای ارتقاء، تسهیل و تأمیو انتشار فناوری

ها ها، کسب دانش و مهارت، شیوههای سازگار با محیط زیست یا دسترسی به آنبرای انتقال فناوری
های عملی توسعه، گامویژه در کشورهای درحال، بهوهواییآبو فرآیندهای مرتبط با تغییرات 

 بردارند.
های دیگری اقلیمی مناسب، بحث هایرسد در عوض عدم اجماع در خصوص سیاستبه نظر می

 214دستورکار  24شود. از یك سو، فصل را شامل می« فناوری سبز»که دقیقاً اصطالح  وجود دارد
های کند که شامل فناوریهای سازگار با محیط زیست اشاره میبه فناوری کنوانسیون چارچوب در

هایی که به فناوریر، آلودگی کمتهای دارای فناوری، های محافظ محیط زیستفناوری زیر است:
هایی که فناوری یعات،هایی با هدف بازیافت ضافناوری، کنندای پایدارتر از منابع استفاده میشیوه

 Intellectual Property and Green) کنندضایعات پسماند را از طریق فرآیندهای تصفیه کنترل می
Technology Report, 2014: 1) 

                                                           
1. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC) 
2. Environmentally Sound Technologies (ESTs) 
3. Intellectual Property (IP) 
4. Agenda 21 
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های کاهش فناوری»ها را به فناوری 1وهواییآب اتئت بین دولتی تغییراز سوی دیگر، هی
، دسته اول .کندبندی میطبقه« وهواییآبهای سازگار با تغییرات فناوری»و « وهواییآبتغییرات 

جایگزین سازی و  شامل و دهندای را کاهش میمنابع انرژی ورودی و انتشار گازهای گلخانه
بار ناشی از که هدفشان کاهش اثرات زیان هاییفناوری ،دسته دوم .ستندتغییرات فن شناختی ه

 2«فناوری سبز»که تعریف قابل قبولی از اصطالح بینی شده است. ازآنجاییپیش وهواییآبتغییرات 
های هم اطالق کرد که به معنای نوآوری 3«های سبزنوآوری»توان به آن اصطالح وجود ندارد، می
های سوخت فسیلی و وری انرژی، جایگزیناغلب بهره وشوند زیست شناخته می سازگار با محیط

ایمنی و بهداشتی، منابع موارد تولید کربن، رفع آلودگی و اصالح مواد سمی، تصفیه آب، بازیافت، 
و پروتکل چارچوب  های اخیر و پس از کنوانسیونسال شوند. طیشامل میتجدیدپذیر و غیره را 

، نشست 2009عنوان بخشی از مذاکرات توافق کپنهاگ در سال به وهواییآبغییرات ت مسئلهکیوتو، 
دوحه در سال دور ، 2011در شهر کانکون، تصمیمات دوربان در سال  وهواییآب تغییرات 2010
در سال  وهواییآبو فراخوان لیما برای اقدامات  2013های مطروحه ورشو در سال ، فرصت2012
در مذاکرات اقلیمی  وهواییآب . موضوع خاص مالکیت فکری و تغییراتمطرح شده است 2014

 .(Javadi, 2019: 22)ت شگ 2015پاریس در سال  نامه موافقتمنجر به و  پاریس مطرح شد
و به تصویب رسید  2015پاریس، در بیست و یکمین کنفرانس اعضاء در سال  نامهموافقت

کنوانسیون چارچوب  نسبت به المللی جدیدی رابین نظم، وهواییآبمنظور مبارزه با تغییرات به
عنوان رویکردی کلیدی در کشورها به 4شده ملیهای تعیینپایه کمك . این توافق برردایجاد ک

سازی استوار است. در سطح شناختی و ظرفیتهای مالی، فنمورد کاهش، تطبیق و حمایت
شده ملی های تعیینشفافیت در مورد کمك ،بارسال یك 5های منظمِ هر الملل، بازنگریبین

کشورها را به سمت هدف حفظ افزایش متوسط ها این کمكتقویت خواهد کرد و را کشورها 
درجه سلسیوس در مقایسه با سطوح پیش صنعتی تا پایان قرن حاضر سوق  2دمای جهانی زیر 

های ملی ، سیاستییوهواآب کاهش پیامدهای تغییرات منظوربهبایست میدهد. کشورها می
اَشکال انرژی تجدیدپذیر را  ارتقایو  وری انرژی، کاهش مصرفکارآمد و اقداماتی نظیر بهره

 .گیرندکار به
 هادولت برای دستیابی به موفقیت نیازمند حمایت وهواییآب تغییراتمقابله با های جدید سیستم

پاریس، دسترسی به  نامهموافقتتوسعه هستند. براساس  حال یافته و دردر کشورهای توسعه
های اصلی اقدامات و کسب دانش و مهارت، محرک وهواآبهای سودمند و سازگار با فناوری

                                                           
1. Intergovernmental Panel on Climate Change 
2. Green Technologies 
3. Green Innovations 
4. National Determined Contributions (NDCs) 
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شوند. دستورکار سیاست تجاری تحت محسوب می وهواییآبکاهشی و تطبیقی در تغییرات 
هایی ن رژیمتریشود، ازجمله مهممی مالکیت فکریهم که شامل  1نظارت سازمان تجارت جهانی

های سبز مورد توجه قرار گرفته است. آزادسازی است که به سبب دسترسی صحیح به فناوری
تواند استفاده از یك سو می سازمان تجارت جهانیشده توسط تجاری ازطریق سازوکارهای ارائه

سعه دهد، های سبز را توکارگیری فناوریو به را پشتیبانی وهواآباز کاالها و خدمات سازگار با 
توانند با قواعد تجاری ناشی از اصول و می های تعیین شده ملی،کمكکه از سوی دیگر، درحالی
 های متناقض مغایرت داشته باشند.اولویت

منظور دستیابی به انتقال فناوری سبز، اقداماتی برای اتکا به پاریس و به نامهموافقتبراساس 
های ای فناوری رسمی، اتحادها و مشارکتهگذاری مشترک و شبکهتعدادی سرمایه

 2وهواییآبخصوصی صورت گرفته، اقداماتی از قبیل تأسیس مرکز و شبکه فناوری _عمومی
های ائتالف برای انرژی معاهده کنوانسیون چارچوب، شبکه سبز سازمان جهانی مالکیت فکری

عمده همچنان در خصوص  تالفاتاخ (Javadi, 2019: 1-22).  المللی خورشیدیپیشرفته، و اتحاد بین
، چراکه شمار زیادی وجود دارد تواند در انتقال فناوری ایفا کندنقشی که سیستم مالکیت فکری می

نتیجه محدود کردن دسترسی به  درو  3حق اختراع انحصاراتتوسعه به  حال از کشورهای در
 یافتهکشورهای توسعه کهدر حالیاند، سال اخیر انتقاد کرده چند های جدید درها و فناورینوآوری

و  استگذاری سود منصفانه سرمایهتضمین که موجب چرا هستند حقوق مالکیت فکری مدافع
اند حال مدعی عین در شود.را موجب میوکار در ارائه راهکارهای نوآورانه تحقیقاتی کسبانگیزه 

حل شناخته ن بخشی از راهعنواآنکه مانعی برای نوآوری باشد به جایبه حقوق مالکیت فکری
 .شودمی

سیستم  دارندتوسعه تأکید  حال ، کشورهای دروهواییآبهای تغییرات فناوری در مورد
با  و های مهمی عمل کندمنزله ابزاری برای انتقال فناوریباید به اختراع ویژه حق، بهمالکیت فکری
وهوایی شدید و بود آب، شرایط آبزایی، کمآب، بیابان عمقحقایقی چون افزایش در نظر داشتن 

تغییرات  واقعیتتوسعه با  حال به فرآیندهای کاهش و تطبیق کشورهای در هااسیدی شدن اقیانوس
تواند توسعه، می مالکیت فکری  (Sumanadasa, 2018: 399- 427).نمایدکمك  وهواییآب

ارتقاء دهد )نه آنکه  وهوایی راآبها برای کاهش و تطبیق تغییرات سازی و توزیع فناوریتجاری
و  مالکیت فکریبستگی به نحوه عملکرد امر  ها گردد(. موفقیت در اینمانع پیشرفت آن

رسد سازوکار دقیق و منعطف به نظر می دارد. وهواییآب سازی براساس نیازهای تغییراتسفارشی
 کردت. باید اطمینان حاصل مالکیت فکری برای تحقیق، توسعه و استقرار فناوری سبز ضروری اس

                                                           
1. World Trade Organization (WTO) 
2. Climate Technology Centre and Network (CTCN) 
3. Patent 
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 وهواییآبالمللی در مورد تغییرات بین عنوان جدیدترین چارچوبپاریس به نامهموافقتسازوکار 
های پاک را در یك مقیاس برای تواند تحقیق، توسعه و انتشار فناوریهای سبز میو کسب فناوری

 . یا خیر پذیر سازدهای جهانی امکانمقابله با چالش
 فكريقش سیستم مالكیت ن -4-1

مالکیت ، مسئله 2007در سال  کنوانسیون چارچوببراساس  1به دنبال تصویب نقشه راه بالی
تبدیل به موضوع  وهواییآبهای تغییرات عنوان امکانی برای دسترسی به فناوریبه فکری
و  77کشورهای گروه  ویژهبهتوسعه،  حال کشورهای در یها. پیشنهاداست برانگیزی شدهبحث

 مالکیت فکریمند بررسی نظام .است مالکیت فکریهای موجود در مسئله چین، حاکی از نگرانی
یافته به کشورهای انتقال فناوری از کشورهای توسعه موانع بخشی از وهواییآبو مسئله تغییرات 

 .سازدرا نمایان میتوسعه  حال در
ممانعت مالکیت فکری از انتقال فناوری وجود دارد و این که آیا امکان ارزیابی این منظوربه

 و درحوزه انتقال فناوری تشکیل شد کنوانسیون چارچوبگروه کارشناسی  ،امکان تا چه حد است
شناسایی  ،های عملکرد در توسعه و انتقال فناوریشاخص در این مورد ارائه داد؛ سه گزارش پیشرفته

های درازمدت رهای مربوط به توسعه و انتقال فناوری و استراتژیابزا ،و بررسی منابع مالی موجود
استراتژیك این است که  دیدگاه(UNFCCC, 2009: 1). برای پشتیبانی از توسعه و انتقال فناوری

منظور ارائه ابزاری کارآمد در راستای های جدید، بلکه بهفقط برای ایجاد فناورینه مالکیت فکری
شناختی جدید و ایجاد ساختارهایی برای انتقال فناوری و استفاده از این اطالعات فن گسترده انتشار

های سبز نقشی گذاری خصوصی در فناوریتواند در سرمایهآن تشکیل شده است. این سیستم می
، سیستمی وهواییآب حوزه تغییرات مدت درساسی ایفا کند و در ارائه راهکارهای طوالنیا

 ضروری به شمار رود.
توانند به کاهش هایی که می، با بسیاری از فناوریحق اختراعویژه ، بهمالکیت فکریسیستم 

مانعی  عنوانبه گرچه در مواردیکمك کنند، ارتباط تنگاتنگ دارد،  وهواییآب اثرات تغییرات
که  ه این مسئله استبحث در مورد حق اختراع  عمدتاً محدود ب شوند.برای انتشار فناوری مطرح می

 دهدلعات نشان میتایج قابل توجه برخی از مطان .است یا مانع آنآیا این حقوق موجب انتقال فناوری 
حقوق مباحث  درست مانند ،استکننده انتقال فناوری لکه تسهیلتنها مانع نیست بنه حق اختراع

ی دسترسی مانع اصل حق اختراع،که « اثبات کردند»و داروها، بسیاری از گزارشات  مالکیت فکری
 (Sadeghi, 2008: 230- 250).؛(250-230: 1387)صادقی،  شوندبه داروها محسوب نمی

                                                           
. رسید تصویب به بالی شهر در 2007 دسامبر در اعضاء نشست سومین و اعضاء کنفرانس سیزدهمین در بالی راه نقشه. 1

 گوناگون« مسیرهای» در باید که دهدمی نشان را اقداماتی که است پیشگام تصمیمات از ایمجموعه بالی راه نقشه
 .هستند ضروری امن هوایی و آب آینده به دستیابی برای که اقداماتی شوند، انجام مذاکره

https://unfccc.int/resource/docs/2009/sb/eng/03.pdf
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های های علمی، ازجمله در حوزهرا در مورد نوآوری انحصاری، حقوق اختراع قوانین حق
دهند. در طول چند سال گذشته، ارائه می وهواییآبو فناوری کاهش  وهواییآب فناوری انطباق

های پاک، از قبیل محصوالت سازگار با اقلیم، در مورد فناوری متعددیحقوقی  هاینظراختالف
های مهمی درخصوص بحثگر وجود داشته است. ای از موضوعات دیوسایط هیبریدی و مجموعه

 1،اختراعهای سبز ازجمله اعطای مجوز به بخش خصوصی، ائتالف حق پذیری فناوریانعطاف
حق   ). ,2016Sarnoff :334–351(است  مجوز اجباری، انتقال فناوری واردات موازی صورت گرفته
که  هایی داردواگذاری انواع فناوری اختراع ارتباط نزدیکی با کل فرآیند ایجاد، اصالح، توسعه

های جدید و باعث ایجاد فناوری و ؛حیاتی هستند وهواییآببرای کاهش و تطبیق با تغییرات 
وجود، این سیستم نیاز به مدیریت مستمر دارد تا اطمینان حاصل گردد. بااینها میآن نتقالمسیرهای ا

 کند.واگذار می یتدهد درواقعارائه میرا آنچه  شود
طورجدی اجرای کارآمد تواند بهاسرار تجاری میو حفاظت از کارگیری این، به مضاف بر

های تولید دانش و مهارت را از طریق فرآیند انتقال دارای حق اختراع و تنظیم دقیق فن یهافناوری
زارهای دیگری در اب و عالئم گواهی، هابرچسب (Sumanadasa, 2018: 424). فناوری ارتقاء دهد

 طوربهگرچه جدید ) هایسیستم مالکیت فکری برای ارتقاء محصوالت سبز هستند. این ابزار
اند( در صدور مجوز کاال و خدمات دوستدار قرار نگرفته تقبالها مورد اسگسترده از سوی دولت

ه شده و مورد گواهی شناختعنوان بهاتحادیه اروپا  2«اکو لیبل» مانندهستند،  مؤثرمحیط زیست 
 شود.کننده میاعتماد مصرف جلبکه موجب ی تأیید

 ترینگسترشبه  برانگیزترین و روعنوان یکی از چالشبه 3های جغرافیایی،خصوص نشانه در
های کاهشی )به تعبیری دیگر برای کاهش توانند استراتژیها می، رویهمالکیت فکری مصادیق

دیگر برای عبارتیهای تطبیقی )بهیا استراتژی قداماتی بزنند( وها دست به امحیطی آنتأثیرات زیست
های صحیح اقداماتی را انجام دهند( اتخاذ کنند. شناخت استراتژی وهواییآبسازش با تغییرات 

های جغرافیایی ، نهایتاً موجب چالشی برای تولیدکنندگان نشانهوهواییآببرای مقابله با تغییرات 
های نشانه توانند جابجا شوند.تن مشخصات دقیق برای احراز هستند و نمیکه ملزم به داش است

های کشاورزی دوستدار محیط زیست ها و روشکارگیری فناوریجغرافیایی و مشارکتشان در به
 . دارند وهواییآبنقش مهمی در کاهش تغییرات 

درگرو  دارای نشان جغرافیایی تفرد و باالی محصوالاین، حفاظت از کیفیت منحصربه عالوه بر
استفاده  مانندیابند، است که محصوالت در آن پرورش می محلیحفظ شرایط فیزیکی و اقلیمی 

های ها نقشی اساسی در تعیین استراتژیهمچنین دولت ها و کودهای شیمیایی.کشکمتر از آفت
                                                           

1. Patent Pool 
2. Eco Label 
3. Geographical Indications (GIs) 
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های سبز تولید ایفا روش جهت رعایت سطح کیفیت و نشان جغرافیاییآور برای صاحبان حق الزام
و مزایای قانونی و تجاری  نشان جغرافیاییصورت محصوالت از برچسب  این غیر کنند، درمی

ازپیش اجرای توسعه بیش حال اخیر، کشورهای در هایدر سال .شدمربوطه برخوردار نخواهند 
زیست طبیعی، توسعه  و با هدف ارتقاء محیطاند مورد توجه قرار دادهرا  نشان جغرافیاییقوانین 

در تغییرات اقلیمی  مؤثرترین عواملعنوان یکی از روستایی و کاهش استفاده از سموم دفع آفات، به
 المللی هستند.حمایت از توافقات تجاری بینجلب دنبال در پرورش محصوالت زراعی، به

در اختیار بزاری عنوان اها بهمندی از آنو بهره های جغرافیایینشانمنظور حفظ توسعه به
گذاری صحیح ضرورتی توسعه، حمایت از طریق یك نظام سیاست حال در کشورهای

های جنبه یعنی ها باید دربردارنده سه جنبه از توسعه پایدارناپذیر است. سیاستاجتناب
محیطی، مرتبط ساختن نظام لحاظ پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی باشند. اززیست

 محیطی امری ضروری است. دربا حفظ تنوع زیستی یا تکمیل آن با قوانین زیست افیایینشان جغر
شناخت ارتباط میان شرایط طبیعی مانند منابع بیولوژیکی، آب، زمین، های جغرافیایی نشان واقع،

میان  گذاران باید ارتباطبخشند. بنابراین، در قوانین مربوطه، قانونمیراث فرهنگی و غیره را بهبود می
نشان ای در ویژگی عنوان ضابطهو اکولوژی را به دارای برچسب نشان جغرافیایی محصوالت
 مدنظر قرار دهند. جغرافیایی

های و محافظت از پایگاه داده نیز در مقررات دسترسی به اطالعات و دادهحق اختراع 
دهندگان قوق پرورش، حفکریکند. بعالوه ارتباط مهمی میان مالکیت محیطی نقش ایفا میزیست

هایی چون در حوزه گیاهان، دسترسی به منابع ژنتیکی، و دانش بومی و سنتی وجود دارد.
های زیستی، مدیریت منابع رایج، ارزیابی اثرات کاری زراعی، طب سنتی، حفاظت از گونهجنگل

از  ایشانشوند. محسوب می بالیای طبیعی، مردم بومی منبع مهم اطالعات در مقابلو آمادگی 
در جوامع خود برخوردارند و  وهواییآب تجربیات و دانش سنتی  بسیار غنی در مورد تغییرات

 وهواییآب ای و محلی برای مقابله با تغییراتهای جهانی، منطقهتوانند در تدوین سیاستمی
 روندها به شمار میهایی که پشتوانه دانش، فرهنگ و توسعه آنمشارکت داشته باشند، سیاست

(Raygorodetsky, 2011: 95). 
ترین نقش را در کاهش ، همچنان مهمفکریهرچند حق اختراع در میان سایر حقوق مالکیت 

های اساسی حال گذاران برای شناسایی فناوریکند، چالش واقعی با سیاستمی ایفاتغییرات اقلیمی 
های موردنیاز برای غلبه تشار فناوریمنظور انهای حیاتی آتی خواهد بود و اینکه بهحاضر و فناوری

ها را برای واگذاری به مردم، به توان حقوق این فناوری، چگونه میوهواییآببر چالش تغییرات 
، شرح اختراع ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم اطالعاتی حق؟ بهترین وجه مدیریت و ساختارمند کرد

دهد. این سیستم قادر است گذاران قرار مییاستهای سبز نوظهور را در اختیار ساجمالی از فناوری
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ترین بازیگران و ها را شرح دهد، فعالمرور روندها و تغییر مشخصات جغرافیایی نوآوریبه
یافته و های دولتی و خصوصی، توسعهکنندگان جدید را نشان دهد و شکاف میان شرکتشرکت

 گذاران به نمایش گذارد. ردعالقه سیاستهای موتوسعه، چندملیتی و کوچك را در فناوری حال در
ها به سه ضابطه قانون حق اختراع، برای انحصاری کردن نوآوری دارایتقریباً تمام کشورهای 

در مورد تغییرات  نیازمندند. داشتن نعتیص و کاربردحاوی گام ابتکاری ، بودن جدید اساسیِ
 مفیدیا استانداردهای  یاستانداردهای محیط زیستچهارم انطباق با ابطه گنجاندن ض، وهواییآب

 .رسدبه نظر میبرای بهداشت عمومی ضروری 
 توسعه حال هاي سبز به کشورهاي درانتقال فناوري -4-2

اند. دستور تشکیل داده را المللیعناصر اصلی مذاکرات بین فکریهای انتقال فناوری و مالکیت
این توصیه شامل  21 ، طرح توسعه پایدار در قرن 1993سال سازمان ملل در  21آور کار غیرالزام

جمله  ، ازفکریبر عهده گرفتن اقداماتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حقوق مالکیت »بود: 
و نیاز به  افزایش انتشار کربن .«ها ازطریق اعطای مجوز اجباریقوانین مربوط به دستیابی به آن

است، اما فناوری در حرکت توسعه  حال کشورهای در متبه سهای سبز دسترسی به فناوری
از اهمیت تأمین انتقال عادالنه  نشانکه  کرد یافته پیداکشورهای توسعه توان درموردنیاز را می

هدف از انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه جدا  (.Shabalala, 2016: 199)ت هاسفناوری
هدف از شود. المللی محیط زیست تعریف نمیهای بینرژیم الملل واز رسالت بنیادین حقوق بین

 ،، توسعهگیریبهره د،یتول جهت توسعهدرحال یکشورها یتوانمندساز ،سبز یهایانتقال فناور
 است. هایفناوراین  عیبهبود و توز

ی گرایپاریس، به هم نامهموافقتبراساس  وهواییآبمنظور دستیابی به انرژی پاک و عدالت به
نیاز است.  وهواییآبی هاانتقال فناوری های، سیاست نوآوری، و سیاستفکریمالکیت  یشترب

باید مبتنی بر مالحظات عملی در مورد مالکیت  وهواییآبمباحث فلسفی درخصوص عدالت 
فکری و انتقال فناوری باشند. سازوکار مالکیت فکری برای فراهم ساختن امکان تحقیق، توسعه و 

های پاک الزامی است. باید اطمینان حاصل شود که سازوکار فناوری سازی فناوریآماده
های پاک را در یك مقیاس برای مقابله فناوریتواند تحقیق، توسعه و انتشار پاریس می نامهموافقت

گذاری سرمایه (Rimmer, 2018: 206).  پذیر سازدامکان وهواییآبهای جهانی تغییرات با چالش
های مقابله های سبز امکان موفقیت برنامهجمعی برای تسهیل انتقال فناوریمشترک و مساعی دسته

برای اکثر محصوالت پاک )سبز( هزینه دهد. ش میوهوایی را افزایبا آثار مخرب تغییرات آب
( مانع از اختراعتر، فناوری اسرار تجاری )نه حق باالی مواد و کارگر و برای محصوالت پیچیده

 شود.می مالکیت فکرینه خود سیستم  البته کردن این نوع انتقال و« اجباری»
دی ناکافی برای نوآوران سبز، عدم های اقتصاعدم توانایی در تأمین نیازهای فعلی بازار، محرک

گذاری بدون سود یا با سود کم، ها، سرمایهتوانایی در اتخاذ فناوری جدید، عدم وجود زیرساخت
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های تولید، ناکافی بودن قوانین های پشتیبان انتقال فناوری، عدم وجود ظرفیتناکافی بودن سیستم
از دیگر عوامل اصلی ممانعت از انتقال  حاکم بر انتقال و توانایی اندک در مجازات متخلفین

 ناشی مالکیت فکریروند که از سیستم توسعه به شمار می حال های سبز به کشورهای درفناوری
تر فقط عنصری در یك اکوسیستم بزرگ مالکیت فکریاند یا ارتباطی با این سیستم ندارند. نشده

که  «توسعه پاک»های معروف به فناوریعرضه  .(Zhuang, 2017: 163است و همه آن نیست )
اند، در ای با حفظ استانداردهای زندگی طراحی شدهکاهش انتشار گازهای گلخانه منظوربه

های خورشیدی، بادی و ها که شامل سیستماین فناوریگرچه  ،یافته آغاز شدهکشورهای توسعه
استقرار  نیز توسعهور درحالهای تجدیدپذیر در مقیاسی وسیع هستند، در چند کشسایر انرژی

کربن برای توسعه حیاتی است اند، جایی که وجودشان برای ترسیم یك مسیر پایدار کمیافته
((Webb, 2016: 83. 

ملی سبز، اقدامات  یهایفناور نهیثبت اختراع در زم یهادرخواست یشیبا توجه به روند افزا
 یفکر تیگرنت رخ داده است. دفتر مالک یها و اعطادرخواست یابیدر ارز عیتسر یبرا یمتعدد

 یاقدام به معرف ،2009در سال  و راه برداشت نیدر ا یجد ییهاست که گامی انهاد مل نیاول سیانگل
 عیآن، تسر ینمود که هدف اصل« گرین کانال»سبز، به نام  یهایمرتبط با فناور یدهروش شتاب

 یمشابه یهاسبز است. برنامه یهایثبت اختراع با موضوع فناور یهادرخواست یابیارز ندیدر فرآ
، دفتر یکره جنوب یفکر تیانجام گرفته است از جمله دفتر مالک زیپتنت ن یدفاتر مل گرید یاز سو
، دفتر ایاسترال یفکر تیکانادا، دفتر مالک یفکر تی، دفتر مالککایآمر یو عالئم تجار اختراعثبت 
حال منعطف،  نیگسترده در ع فیتعر كیاز  این دفاتر .نیچاختراع و دفتر ثبت  لیبرز اختراعثبت 

و اطالع از  ندینمایسبز استفاده م یهایثبت اختراع مرتبط با فناور یهادرخواست یابیارز یبرا
 .Patentoffice, 2018: 1)) کندیم تیآن کفا رشیو پذ یابیارز یفناورانه اختراع، برا یایمزا

الزم بودجه  درصد 80یونسکو، ده کشور برتر در تأمین بودجه برای تحقیق و توسعه، طبق اعالم 
شدت متمرکز شده است. بهچند منطقه در های تحقیق و توسعه کنند. بنابراین، هزینهرا تأمین می

. البته، کنندتأمین میها را مجموع حدود نیمی از کل این هزینه آمریکای شمالی و اروپای غربی در
ها بیانگر شود، بلکه مقیاس این شرکتنوآوری محدود به تحقیقات سازمانی با بودجه رسمی نمی

احتماالً  وهواییآبهای صنعتی موردنیاز برای تحوالت دوستدار این است که بسیاری از نوآوری
  (Zhuang, 2017: 37-40). آیندشماری از کشورهای نسبتاً ثروتمند به وجود میاز تعداد انگشت

یکسان، این عدم  فناوریحصول به صورت عدم  درپیرو گزارش یونسکو باید توجه کرد که 
تعادل چه تأثیری خواهد داشت؟ در وهله اول، این بدان معناست که تحقیق و توسعه جدید براساس 

سعه تو حال یافته بدون توجه به منافع حیاتی کشورهای درهای کشورهای توسعهنیازها و اولویت
توسعه  حال ، بدان معناست که سود حاصل از اعطای مجوز به کشورهای دردومگیرد. صورت می
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 (Javadi, 2019: 22).گردد های سبز موجب تقویت نابرابری در ثروت جهانی میبرای فناوری
یافته میان دانشمندان، مهندسان و کارکنان فنی که دولت را مسئول سازمان نهادتشکیل یك 

تواند برای می ،دانند و خواستار اقدام فوری مستمر هستندمی وهواییآب در مورد تغییرات انفعال
باید اطمینان حاصل کند  نهادیباشد. چنین مؤثر های سبز کمك به سهولت بیشتر در انتقال فناوری

ی هاانگاری منافع سایر کشورها، توجه خود را معطوف به سیاستتواند با نادیدههیچ کشوری نمی
 های علمی خود دراند از ظرفیتیافته موظفکند. همه کشورهای توسعهد ملی خو وهواییآب

راستای منافع کره زمین استفاده کنند و این مسئله با عملکرد فعلی سیستم حق اختراع که منفعت 
 (Javadi, 2019: 22).  دارد نافاتدارد، ممدت را بر گسترش سریع فناوری سبز مقدم میکوتاه

ترین بازیگران مهم) له چین و هندجم از های سبز در برخی از کشورهاحق اختراع فناوری
توسعه  حال کشورهای در اغلبس، روبه افزایش است. برعک (های انرژی خورشیدی و بادیبخش

اخذ مجوز  و های انرژی پاک مجاز هستندبرای ایجاد فناوری فنیمعموالً فاقد منابع مالی و ظرفیت 
 ست. ها بسیار دشوار ایافته برای آنکشورهای توسعه ها از دارندگان حق اختراع درفناوری

های انرژی یدارندگان حق اختراع باید فناورند توسعه پیشنهاد کرد حال برخی از کشورهای در
مایت از ح خواستار محدودیت درکنند. برخی دیگر  عرضه باال حق امتیاز درخواستپاک را بدون 

آنچه درگذشته در  مانند هاحذف کامل حمایت از این فناوریهای سبز، یا فناوری حق اختراع 
وضوعات م ،. پیشنهاد دوم، هستندشرایط دسترسی به دارو برای کشورهای نیازمند به آن رخ داد

های مرتبط با نامه سازمان تجارت جهانی در مورد جنبهویژه موافقتالمللی، بهتحت معاهدات بین
سازد که شامل تعهد اعطای حقوق انحصاری را مطرح می )تریپس(ق مالکیت فکری تجارت حقو

 .Webb, 2016: 83)) های فناوری استدر تمام عرصه
 هاي سبزنوآوري در فناوري ارتقايسازوکارهاي  -4-3

واهد کاست. ها در زمینه نابودی محیط زیست خهای سبز از نگرانیارتقای نوآوری در فناوری
ها، ازجمله رای تقسیم عادالنه فناوریب هاییهای سبز و ایجاد سازوکارسطح انتشار فناوریارتقاء 

. حوزه هستند از پیشنهادات قابل طرح در این بودجه صندوق چندجانبه برای اجرای پروتکل مونترال
های مالی توسعه حمایت حال این صندوق، در قالب کمك بالعوض یا اعطای وام، از کشورهای در

اوزون  ربمخ کشورها قادر به انجام تعهدات خود در قبال کاهش استفاده از مواد این تاکند می
های های سبز ازجمله هزینههای مربوط به مالکیت فکری در دسترسی به فناوریشامل هزینه وباشند، 

 باشد.های نوآورانه در زمینه حقوق انحصاری سبز میصدور مجوز یا ارتقاء فعالیت
در مورد  نفع،ای در میان سهامداران ذیفزاینده توجهز تأثیر و نقش مالکیت فکری، فراتر ا

 یابد. گسترشکه برای ارتقاء انتقال فناوری سبز باید  های نوآورانه وجود داردساختارها و فعالیت
های نوآورانه، پیشرو در امور غیرانتفاعی است و در عرصه سیاست سازمانیکه  1گروه انرژی پاک

                                                           
1. Clean Energies Group (CEG) 
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کند، در حال فعالیت می وهواییآبفناوری سبز و تغییرات   زمینه های مالی درفناوری و استراتژی
المللی و شده بینهای اقلیمی، یك الگوی نوآوری توزیعای برای نوآورییك گروه مشاوره»ارائه 

ک مؤثر را های انرژی پاسیاست این گروه 1.باشدمی« وهواییآبهای هایی برای فناوریاستراتژی
و برای ثبات انتشار گازهای  دادهکربن را توسعه های نوآوری فناوری کمدهد، استراتژیارتقاء می

وهوایی و انرژی بر روی مسائل آب همچنین،کند. کار می ای روی ابزارهای جدید مالیگلخانه
های ها و بخشدولتبا سهامداران مختلفی از  والمللی متمرکز است پاک در سطح ایالتی، ملی و بین

منظور پیشبرد بازارهای انرژی پاک و استقرار به این گروهکند. خصوصی و غیرانتفاعی کار می
کمك  کشورهاهای بودجه عمومی، به های نوآورانه و برنامهپروژه، برای ایجاد و اجرای شیوه

ثبات اقلیمی ایجاد ه مطالعبرای  آمریکایی راالمللی و گذاران بینهایی از سیاستکند؛ شبکهمی
بررسی را  وهواییآبهای در مورد فناوری 21در قرن  شدهعنوانهای نوآوری مؤثر نظریه نموده و

گذاران جدید تالش دهد و برای جذب سرمایه؛ ابزارهای جدید مالی و تجاری را توسعه میکندمی
 کند.های انرژی پاک را به بازار منتقل سرعت بیشتری فناوری با کرده تا

های نمونه است که ابتکار یکی دیگر از سازمان 2وکار برای توسعه پایدارشورای جهانی کسب
را از های سازگار با محیط زیست را بر عهده دارد، مجموعه از فناوری 3«اکو پتنت کامانز» عمل

حلی مشابه راه .دهددر دسترس قرار میصورت رایگان به دهندههای ارائهطریق قرارداد با شرکت
های سودمند برای محیط زیست در نظر گرفت. این توان برای پرداختن به نوآوریرا می موارد باال

که تحت حمایت وهوایی آبتواند یك صندوق پاداش باشد مانند صندوق تأثیرات حل میراه
 ،دهدن قرار میها، بودجه دراختیار نوآوراها قرار دارد و براساس منفعت اکولوژیکی نوآوریدولت

ناشی از حق اختراعشان داشته باشند تا  افزودهارزشپوشی از ها تمایل به چشممشروط براینکه آن
ممکن برایشان فراهم گردد و سپس بابت  حداقل فرصت فروش نوآوری با کمترین هزینه تولید

 تالش خالقانه ]ازصندوق[ پاداش دریافت کند.
نیاز توسعه و عنوان پیشتوسعه به حال اسب به کشورهای درهای منهرچند برای انتقال فناوری

های جدیدی مانند بودجه مناسب برای های پاک، هنوز هم یافتن محرکگسترش بازارهای فناوری
یافته الزم است. ارتباط کارشناسان و سهامداران توسعه حال های مستقر در کشورهای درشرکت

برای مشارکت در تعیین  وهواییآبری و تغییرات های تجارت، مالکیت فکربط در حوزهذی
های سبز بسیار حائز اهمیت و ارزشمند های مناسب برای ارتقاء انتقال فناوریها و استراتژیجایگزین

 است.

                                                           
 https://www.cleanegroup.org :نمایید مراجعه لینك این به پاک انرژی گروه های فعالیت درمورد بیشتر مطالعه برای. 1

2. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
3. Eco Patent Commons 
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 گیرينتیجه
های شخصی و کارآمد برای استفاده آالت مؤثر انرژی پاک و ارزان، ماشینانتقال تولید و 

کشاورزی که بدون از بین بردن زمین، قادر به تأمین خوراک نوین های شیوه ابداع ،تولیدات صنعتی
است. ایجاد سازوکار جدید برای تقسیم عادالنه  برای کل جهان ، امری ضروریباشندانسان 

آن، ای نیازمند توسعهفناوری و کشورهای درحال ی مبدعیافتهها میان کشورهای توسعهفناوری
مشورت با کشورهای  از طریقالمللی چندمنظوره، که بینیك نهاد  حیاتی است. تأسیس مسئله

بندی طبقه، را شده شانانتقالمالکیت فکری مانع که های دارای پتانسیل باال فناوری توسعه،درحال
های سازگار با محیط زیست و حقوق انحصاری و فناوری نهادی که رسد.ضروری به نظر می، کند

اجباری برای بازیکنان  هایپس از شناسایی مجوز نماید ودقت بررسی کارآمد برای عموم را به
مشابه پرونده  -های خصوصیشرکتبرای  ازجمله ،پیمانکاران توانمند صادر کند موردنظرصنعتی 

 تمایل به فعالیت با سود کمتر دارند. _ دارویی تولیدکنندگان داروهای عمومی
منظور جلوگیری از رفتارهای نامناسب در وانند بهتتوسعه می حال یافته و درکشورهای توسعه

های احتمالی استراتژی و مجازات، ارتقاء و انتقال فناوری سبز برانحصاری و با تمرکز  وقرابطه با حق
این به معنای تجدیدنظر در امتیاز و  های نادرست در نظر گیرندرا برای صاحبان فناوریِ دارای شیوه

ها مات فعال برای توزیع مؤثر قابلیت فن شناختی ایجادشده توسط شرکتحق اختراع و توجه به اقدا
 .خواهد بود و مؤسسات تحقیقاتی

چارچوب قانونی وجود دارد. اراده سیاسی و اِعمال نیاز به  المللیشناختی بینبرای هماهنگی فن 
های منظور پرداختن به نگرانیبه .مغفول ماندهاقدامات مناسب برای ایجاد این چارچوب کارآمد 

 فکریواضح است توجه و بحث زیادی در مورد حقوق مالکیت  پر وهوایی،آبمربوط به شرایط 
های منبع باز، جوایز و نوآوری با بودجه عمومی، های دیگر، مانند سیستمنیز برخی جایگزین و

 صورت گرفته است.
های مستمر و ضوع گفتگوها و همکاریمو وهواییآبتغییرات کاهش حل برای یافتن راه

های خصوصی بخشی از شرکت المللی، و در سطح عملی دربین مجامعدر  دیپلماتیكگسترده 
تقاضای  و اساساً دارای پتانسیل بالقوه ارائه نتایج مثبت مالکیت فکریاست. بدون تردید سیستم 

با  مالکیت فکریملی از مزایای وجود، چالش نحوه استفاده ع این با است.منافع عمومی برای آن 
 قوت خود باقی است. به های مناسب همچنانها و سیاستاستفاده از استراتژی

یافته و در کشورهای توسعه چههایی، اصالحات و انطباقباید های مالکیت فکری در رژیم
انگیزه ایجاد  های مربوطههای نوآورانه سبز و انتقال فناوریتوسعه صورت گیرد تا در فعالیتدرحال

هایی، موجب افزایش دهی و ترغیب چنین نوآوریتر، تأمین بودجه، سازمانطور گستردهکند و به
  ها گردد.گیری پایدار، استفاده و انتقال آنشکل
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