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زیستی المللی ایمنیزیستی و قوانین و مقررات بینایمنی

 محصوالت تراریخته )مزایا و مخاطرات احتمالی(

(۱) 

 

 

 

 

 

 

 چكیده

 )تغيير شكل یافتهدر گزارش حاضر تالش شده است تا به وضعيت توليد و مصرف محصوالت تراریخته 

المللی ایمنی زیستی و های موجود و همچنين قوانين و مقررات بيندر سطح جهانی، نگرانی( ژنتيكی

هندسی ژنتيك فناوری موالت تراریخته پرداخته شود. صراهكارهای آنها برای استفاده ایمن از مزایای مح

حوزه زیست  ساز درهای نوین و تحولژنتيكی یكی از فناوریتغيير شكل یافته یا فناوری ایجاد محصوالت 

های مختلف توانسته فواید و خدمات بسيار ارزشمندی را در بخشكه است سال گذشته  23فناوری، طی 

های زنده محصوالت تراریخته مقاوم به تنشپزشكی )توليد داروهای نوتركيب و ..(، كشاورزی )ایجاد 

ی هرز( و غيرزنده )خشكی و ..(، محيط زیست )كاهش مصرف سموم و هاو علفها )آفات و بيماری

ی صنعتی نوتركيب( به جامعه بشری ارائه دهد. هاها و پروتئينكودهای شيميایی( و صنعت )توليد آنزیم

 26( در دنيا در حدود 2018تاری گياهان تراریخته )سال ميليون هك 7/191برای مثال، كشت بيش از 

 ,ISAAA) استمثبت و فواید این فناوری گذاری كشور، نشان از اثر 70كشور و مصرف آنها در حدود 

سال  23رغم پتانسيل كاربرد و توسعه بسيار گسترده محصوالت تراریخته، با گذشت حدود به(. 2018

محصوالت در دنيا، تنها چهار گياه زراعی )سویا، ذرت، پنبه و كلزا( كه مصرف سازی این از زمان تجاری

اند كه یكی از دالیل آن وجود طور گسترده در دنيا كشت شدهمستقيم غذایی توسط انسان نداشته به

هایی درخصوص سالمت انسان بوده است. از طرفی تنها دو صفت در گياهان تراریخته تجاری نگرانی

كش است و دیگری مقاومت به آفات. صفات هانی پيدا كرده است كه یكی مقاومت به علفگسترش ج

هایی درخصوص مخاطرات احتمالی اند. در كل، نگرانیدیگر در سطح بسيار محدود توسعه یافته

و ایجاد  1وجود دارد كه شامل احتمال جریان ژن تغيير شكل یافته ژنتيكیمحصوالت محيطی زیست

كش، اثر بر موجودات غيرهدف، كاهش احتمالی تنوع ژنتيكی و ارقام محلی مقاوم به علفهای هرز علف

های هرز به ژن)ها(ی منتقل ، مقاوم شدن آفات و علفتغيير شكل یافته ژنتيكیدليل استفاده از ارقام به

لی بر زایی احتمازایی و حساسيت، مخاطرات احتمالی بر سالمت انسان و دام و گياه )مسموميتشده(

های بزرگ انسان و دام(، مخاطرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی )وابستگی احتمالی كشاورزان به شركت

                                                 
1. Gene Flow 
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مبحث موجود،  هایبا توجه به نگرانی. است) تغيير شكل یافته ژنتيكیتوليدكننده بذور محصوالت 

ها اطالق ها، مقررات و روشسياستای از تدابير، جدیدی به نام ایمنی زیستی ایجاد شده كه به مجموعه

شود كه سعی در ایجاد راهكارهای استفاده ایمن از فواید مهندسی ژنتيك داشته و از آثار سوء احتمالی می

كند )پروتكل زیست جلوگيری میكاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سالمت انسان، دام، گياه و محيط

ها، قوانين و استانداردهای مختلف ایمنی ها، پروتكلكنوانسيونایمنی زیستی كارتاهنا(. در این راستا، 

در  تغيير شكل یافته ژنتيكیزیستی در راستای ارائه راهكار توليد، تجارت و استفاده ایمن از محصوالت 

فاده المللی و ملی برای استاند. در این راستا، مقرراتی در سطح بينسطح دنيا تدوین و به تصویب رسيده

برداری ایمن از این نوع محصوالت طراحی و تصویب شده است كه به نام قوانين ایمنی زیستی و بهره

كنوانسيون تنوع زیستی، پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا، پروتكل ها سال اینمشهور هستند. در طی 

های كدكس غذایی، ملپذیری و جبران خسارات، دستورالعكواالالمپور درخصوص مسئوليت-الحاقی ناگویا

های سازمان خواروبار جهانی و سازمان استاندارد، دستورالعمل المللیهای سازمان بيندستورالعمل

بهداشت جهانی و مقررات سازمان تجارت جهانی درخصوص توليد، تجارت و استفاده ایمن از این قبيل 

 .اندمحصوالت تهيه و تصویب شده

 

 مقدمه

، در مفهوم ساده، فناوری استفاده یكموبيستفناوری برتر قرن  5عنوان یكی از فناوری بهبيوتكنولوژی یا زیست

حال زیستی مختلف است. درهای فراورده های موجود در آنها برای توليد یا تغييرفراینداز موجودات زنده یا 

های مختلف كشاورزی، پزشكی، دالر است كه در بخشميليارد  400فناوری حدود حاضر، بازار جهانی زیست

ميليارد  700به بيش از  2025شود كه این ميزان تا سال بينی میپيشزیست كاربرد دارد و صنعت و محيط

 است كه برای توليد 2فناوری، انتقال ژن و مهندسی ژنتيكهای مهم زیستیكی از تكنيك 1.دالر برسد

فناوری مهندسی ژنتيك یا شود. ( استفاده می3GMOژنتيكی یا شكل یافته محصوالت تراریخته )تغيير 

حوزه  ساز درهای نوین و تحولعنوان یكی از فناوریژنتيكی به تغيير شكل یافتهفناوری ایجاد محصوالت 

های مختلف ارزشمندی را در بخشسال گذشته توانسته است فواید و خدمات بسيار  23زیست فناوری، طی 

مقاوم به  غيير شكل یافته ژنتيكیو ..(، كشاورزی )ایجاد محصوالت ت پزشكی )توليد داروهای نوتركيب

ی هرز( و غيرزنده )خشكی و ..(، محيط زیست )كاهش مصرف هاو علفها های زنده )آفات و بيماریتنش

ی صنعتی نوتركيب( به جامعه بشری ارائه هاها و پروتئينیمسموم و كودهای شيميایی( و صنعت )توليد آنز

                                                 
1. Grand View Research Report, 2017. 

2  . Genetic Engineering 

3  . Genetically Modified Organisms 
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( در 2018)سال  تغيير شكل یافته ژنتيكیميليون هكتاری گياهان  7/191دهد. برای مثال، كشت بيش از 

 استمثبت و فواید این فناوری گذاری كشور، نشان از اثر 70كشور و مصرف آنها در حدود  26دنيا در حدود 

(ISAAA, 2018 .) 

، با گذشت حدود تغيير شكل یافته ژنتيكیپتانسيل كاربرد و توسعه بسيار گسترده محصوالت رغم به

سازی این محصوالت در دنيا، تنها چهار گياه زراعی )سویا، ذرت، پنبه و كلزا( كه سال از زمان تجاری 23

اند كه یكی از دالیل آن وجود شدهطور گسترده در دنيا كشت مصرف مستقيم غذایی توسط انسان نداشته به

 تغيير شكل یافته ژنتيكیهایی درخصوص سالمت انسان بوده است. از طرفی تنها دو صفت در گياهان نگرانی

كش است و دیگری مقاومت به آفات. صفات دیگر تجاری گسترش جهانی پيدا كرده كه یكی مقاومت به علف

محيطی هایی درخصوص مخاطرات احتمالی زیستر كل، نگرانیاند. ددر سطح بسيار محدود توسعه یافته

های هرز مقاوم به وجود دارد كه شامل احتمال جریان ژن و ایجاد علف تغيير شكل یافته ژنتيكیمحصوالت 

تغيير دليل استفاده از ارقام كش، اثر بر موجودات غيرهدف، كاهش احتمالی تنوع ژنتيكی و ارقام محلی بهعلف

، مخاطرات احتمالی بر سالمت های هرز به ژن)ها(ی منتقل شده(، مقاوم شدن آفات و علفژنتيكیشكل یافته 

زایی احتمالی بر انسان و دام(، مخاطرات احتمالی اقتصادی و زایی و حساسيتانسان و دام و گياه )مسموميت

تغيير شكل یافته ت های بزرگ توليدكننده بذور محصوالوابستگی احتمالی كشاورزان به شركتو اجتماعی 

 . (1389)صالحی جوزانی و همكاران،  است ژنتيكی

مبحث جدیدی به نام ایمنی زیستی در كنار مهندسی ژنتيك ایجاد موجود،  هایبا توجه به نگرانی

شود كه سعی در ایجاد ها اطالق میها، مقررات و روشای از تدابير، سياستشده كه به مجموعه

ایمن از فواید مهندسی ژنتيك داشته و از آثار سوء احتمالی كاربرد این فناوری بر راهكارهای استفاده 

كند )پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا(. تنوع زیستی، سالمت انسان، دام، گياه و محيط زیست جلوگيری می

راستای ارائه  ها، قوانين و استانداردهای مختلف ایمنی زیستی درها، پروتكلدر این راستا، كنوانسيون

در سطح دنيا تدوین و به  تغيير شكل یافته ژنتيكیراهكار توليد، تجارت و استفاده ایمن از محصوالت 

برداری ایمن از المللی و ملی برای استفاده و بهرهاند. در این راستا، مقرراتی در سطح بينتصویب رسيده

 نام قوانين ایمنی زیستی مشهور هستند. در طی این نوع محصوالت طراحی و تصویب شده است كه به

كواالالمپور -كنوانسيون تنوع زیستی، پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا، پروتكل الحاقی ناگویا هاسالاین 

های سازمان های كدكس غذایی، دستورالعملپذیری و جبران خسارات، دستورالعملدرخصوص مسئوليت

های سازمان خواروبار جهانی و سازمان بهداشت جهانی و مقررات ستورالعملاستاندارد، د المللیبين

توليد، تجارت و استفاده ایمن از این قبيل محصوالت تهيه و تصویب  سازمان تجارت جهانی درخصوص

 (.1389اند )صالحی جوزانی و همكاران، شده

تا به وضعيت توليد و مصرف با توجه به موارد فوق، در این فصل از گزارش، تالش شده است 
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های موجود و همچنين قوانين و مقررات در سطح جهانی، نگرانی تغيير شكل یافته ژنتيكیمحصوالت 

 المللی ایمنی زیستی پرداخته شود. بين

 

  ، مزایا، مخاطرات احتمالی و ایمنی زیستیتغییر شكل یافته ژنتیكیمحصوالت  (الف

 در دنیا تغییر شكل یافته ژنتیكیوضعیت تولید و مصرف محصوالت . ۱

، در مفهوم ساده، فناوری یكموبيستفناوری برتر قرن  5عنوان یكی از فناوری بهبيوتكنولوژی یا زیست

زیستی مختلف های فراورده های موجود در آنها برای توليد یا تغييرفراینداستفاده از موجودات زنده یا 

های مختلف ميليارد دالر است كه در بخش 400فناوری حدود درحال حاضر، بازار جهانی زیستاست. 

 2025شود كه این ميزان تا سال بينی میپيشزیست كاربرد دارد و كشاورزی، پزشكی، صنعت و محيط

ال ژن و مهندسی ژنتيك های مهم زیست فناوری، انتقیكی از تكنيك .ميليارد دالر برسد 700به بيش از 

براساس تعریف پروتكل ایمنی زیستی شود. می شكل یافته ژنتيكیمحصوالت تغيير  است كه برای توليد

كارتاهنا و قانون ملی ایمنی زیستی، محصوالت حاصل از زیست فناوری جدید یا مهندسی ژنتيك به 

 ه باشد:دست آمدشود كه از طریق یكی از دو روش زیر بهمحصوالتی گفته می

اكسی ریبونوكلئيك و انتقال های آزمایشگاهی كار با اسيدهای نوكلئيك ازجمله اسيد دیالف( روش

های دیگر اسيد نوكلئيك ها )انتقال ژن یا توالیها یا اندامكمستقيم اسيدهای نوكلئيك به داخل سلول

 از موجودی به موجود دیگر در شرایط آزمایشگاهی(.

شوند از طریق غلبه بر موانع تكثير بندی نمیكه در یك خانواده طبقههایی ب( تلفيق سلول

های سنتی انتخاب و توليدمثل مورد استفاده قرار فيزیولوژیك طبيعی یا سطوح نوتركيبی كه در روش

 گيرند )مثل امتزاج پروتوپالست(.نمی

عنوان یكی از هژنتيكی بتغيير شكل یافته فناوری مهندسی ژنتيك یا فناوری ایجاد محصوالت 

سال گذشته توانسته است فواید و خدمات  23حوزه زیست فناوری، طی  ساز درهای نوین و تحولفناوری

و ..(، كشاورزی )ایجاد  های مختلف پزشكی )توليد داروهای نوتركيببسيار ارزشمندی را در بخش

ی هرز( و هاو علفها )آفات و بيماریهای زنده مقاوم به تنش تغيير شكل یافته ژنتيكیمحصوالت 

ها زیست )كاهش مصرف سموم و كودهای شيميایی( و صنعت )توليد آنزیم..(، محيط.غيرزنده )خشكی و 

ميليون  7/191ی صنعتی نوتركيب( به جامعه بشری ارائه دهد. برای مثال، كشت بيش از هاو پروتئين

كشور و مصرف آنها در  26( در دنيا در حدود 2018)سال  تغيير شكل یافته ژنتيكیهكتاری گياهان 

(. این فناوری ISAAA, 2018) استمثبت و فواید این فناوری گذاری كشور، نشان از اثر 70حدود 

ای از صفات مطلوب مختلف، از قبيل مقاومت به حشرات آفت، قابليت استفاده برای ایجاد دامنه گسترده

ها، افزایش كشها، مقاومت به علفها و ویروسها، قارچای گياهی مثل باكتریزمقاومت به عوامل بيماری



 

 ____________________________________________________________ 

  
5 

های غيرزنده )خشكی، شوری، سرما و ...(، افزایش كيفيت و ماندگاری محصول نهایی را تحمل به تنش

 (. Mathur et al., 2017 ؛1389)صالحی جوزانی و همكاران  رددا

(، تاكنون 1996سال گذشته )از سال  20در طی  2018در سال   ISAAA1سسهؤبراساس گزارش م

اخذ مجوز  فرایندگونه گياهی مختلف  28گياهی از  تغيير شكل یافته ژنتيكیالین و رقم  400بيش از 

اند. سطح زیركشت این محصوالت در سال كشور دنيا مجوز توليد دریافت كرده 26را طی كرده و در 

ميليون هكتار آن در  102ميليون هكتار بوده است. حدود  7/191شمسی( حدود هجری  1397) 2018

ميليون هكتار آن در كشورهای توسعه  89كشورهای درحال توسعه مثل برزیل، آرژانتين، هند و چين و 

تغيير شكل یافته یافته از قبيل آمریكا، كانادا و استراليا بوده است. این ميزان سطح زیركشت محصوالت 

كه سطح زیركشت برابر كل سطح زیركشت كشاورزی ایران است )در صورتی 12معادل بيش از  كیژنتي

 ميليون هكتار در نظر بگيریم(. 15ایران را حدود 

تار(، ذرت ميليون هك 96ميليون هكتار اختصاص به چهار گياه سویا ) 191درصد از این  98بيش از 

ارای یك یا دميليون هكتار( داشته است كه  10ر( و كلزا )ميليون هكتا 25ميليون هكتار(، پنبه ) 59)

ه بميليون هكتار گياهان مقاوم  103كش هستند )هر دو صفت مقاومت به آفات و مقاومت به علف

وی آفات دميليون هكتار گياهان دارای مقاومت به هر  68ميليون هكتار مقاوم به آفت و  20كش، علف

درصد سطح زیركشت  50به تنهایی  تغيير شكل یافته ژنتيكیكش هستند(. یعنی سویای و علف

 نتيكیتغيير شكل یافته ژگونه گياهی  24كل  شود.را شامل می تغيير شكل یافته ژنتيكیمحصوالت 

س، یا، بنت گرازمينی، سيب، توتون، نيشكر، پتونيا، رز، پاپادیگر )شامل بادمجان، یونجه، سورگوم، سيب

ا، چغندرقند، كدو، سپيدار، اوكاليپتوس، كتان، فلفل شيرین، آلو، كلزای لهستانی، گندم، كاسنی، لوبي

 (.ISAAA report, 2018شوند )ميليون هكتار در دنيا كشت می 2خربزه و برنج( حدود 

 

  تغییر شكل یافته ژنتیكیمخاطرات احتمالی محصوالت . ۲

، با گذشت حدود تغيير شكل یافته ژنتيكیپتانسيل كاربرد و توسعه بسيار گسترده محصوالت رغم به 

سازی این محصوالت در دنيا، تنها چهار گياه زراعی )سویا، ذرت، پنبه و كلزا( كه سال از زمان تجاری 23

دالیل آن  اند كه یكی ازطور گسترده در دنيا كشت شدهمصرف مستقيم غذایی توسط انسان نداشته به

تغيير شكل یافته هایی درخصوص سالمت انسان بوده است. از طرفی تنها دو صفت در گياهان نگرانی

كش است و دیگری مقاومت به تجاری گسترش جهانی پيدا كرده است كه یكی مقاومت به علف ژنتيكی

درخصوص مخاطرات هایی اند. در كل، نگرانیآفات. صفات دیگر در سطح بسيار محدود توسعه یافته

وجود دارد كه شامل احتمال جریان ژن و  تغيير شكل یافته ژنتيكیمحصوالت محيطی احتمالی زیست

                                                 
 .گيري از بيوتکنولوژي کشاورزيسسه ارزيابي بهرهؤم. 1
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كش، اثر بر موجودات غيرهدف، كاهش احتمالی تنوع ژنتيكی و ارقام های هرز مقاوم به علفایجاد علف

های هرز به ژن)ها(ی آفات و علف، مقاوم شدن تغيير شكل یافته ژنتيكیدليل استفاده از ارقام محلی به

زایی احتمالی زایی و حساسيت، مخاطرات احتمالی بر سالمت انسان و دام و گياه )مسموميتمنتقل شده(

های بر انسان و دام(، مخاطرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی )وابستگی احتمالی كشاورزان به شركت

 . (1389)صالحی جوزانی و همكاران،  است ژنتيكیتغيير شكل یافته بزرگ توليدكننده بذور محصوالت 

 های مرتبط با محصوالت تراریخته اشاره شده است:طور اجمالی به موارد مهم نگرانیدر زیر به 

 محیطیمخاطرات احتمالی زیست 

 بر موجودات غیرهدف تأثیر

ات منفی این محصوالت بر موجودات تأثيرهای موجود درخصوص این نوع محصوالت، احتمال یكی از نگرانی

های . برای مثال ممكن است پروتئيناستهای خاك و سایر موجودات غيرهدف مثل حشرات مفيد، ریزسازواره

های ایجادكننده مقاومت به آفات بر حشرات مفيد از قبيل زنبور عسل، شكارگرها و كد شده توسط ژن

زیستی آفات نقش دارند، اثر منفی داشته باشند. یا اینكه این  عنوان عوامل طبيعی كنترلپارازیتوئيدها كه به

این قضيه داشته باشند. نمونه  تأثيربينی و حتی حشرات ها ممكن است بر جمعيت سایر موجودات ذرهژن

است كه برای ایجاد مقاومت به آفات به گياهان مختلف  Bt های جدا شده از باكتریژن كشپروتئين حشره

كند كه شامل گروهی از حشرات اند. این پروتئين معموالً یك گروه خاص از حشرات را كنترل میمنتقل شده

ها )بال بسياری از حشرات راسته پروانه cry1Ab . برای مثال پروتئين حاصل از ژناستمفيد و مضر 

بر حشرات آفت بر برخی حشرات مفيد از این راسته نيز كند كه ممكن است عالوهداران( را كنترل میپولك

  (.Ladics et al., 2015)اثر داشته باشد 

  )ابرحشرات( تغییر شكل یافته ژنتیكیاحتمال ایجاد نژادهاي آفات و بیماري مقاوم به گیاهان 

، احتمال مقاوم شدن عوامل تغيير شكل یافته ژنتيكیها درخصوص محصوالت یكی دیگر از نگرانی

زا حشرات آفت به ژن مقاومت منتقل شده به گياه و درنتيجه شكسته شدن مقاومت گياه به آفات بيماری

؛ یعنی ممكن است به مرور زمان و در جریان انتخاب طبيعی، به مرور استمورد نظر پس از چند نسل 

كه  كردباید توجه ها هم امكانپذیر نباشد. ر روشنژادهای بسيار مقاومی ایجاد شوند كه كنترل آنها با سای

تغيير شكل یافته های دیگر اصالح نباتات و دام نيز وجود دارد و مختص گياهان این احتمال در روش

 . ( ,.2016Carrière et al.,  ;2015Hutchison et al نيست ) ژنتيكی

 احتمال از دست رفتن تنوع زیستی )فرسایش ژنتیكی(

این است كه استفاده گسترده از آنها  تغيير شكل یافته ژنتيكیها درباره گياهان زراعی یكی دیگر از نگرانی

كشتی تنوع زیستی را به طرق مختلفی كشتی )استفاده از تعداد ارقام محدود( منجر شود. تكتواند به تكمی

امكان دارد كشت سایر ارقام بومی و محلی ، تغيير شكل یافته ژنتيكیكند. با كاشت گياهان زراعی تهدید می
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روند و در تيجه تنوع بد، محدود شده و به مرور از بين اقتصادی كمتری در شرایط فعلی هستنآثار كه دارای 

رو هستيم )صالحی جوزانی هگياهی كاهش یابد. البته در كشاورزی سنتی نيز با از دست دادن تنوع زیستی روب

 .(1389و همكاران، 

 جریان ژن از گیاه زراعی به علف هرز احتمال

انند مهای هرز را به كسب صفات جدید های هرز خویشاوند ممكن است علفتالقی گياهان زراعی با علف

برای د كه البته باید توجه كر 4رز(.تواند خطرناك باشد )ابرعلف هها قادر كند كه میكشمقاومت به علف

 :هرز باید شرایط زیر موجود باشدی هاجریان ژن از گياه زراعی به علف

 .. وجود علف هرزی كه از نظر سازگاری جنسی، به گياه زراعی نزدیك باشد1

 دهی بين گياه زراعی و علف هرز.همپوشانی زمان گل .2

تواند برای ته میافشان مانند باد، پرندگان یا حشرات. احتمال انتشار ژن انتقال یاف. وجود عامل گرده3

نی مانند گندم، منطقه متفاوت باشد. احتمال انتقال ژن از طریق گرده در گياهان خودگشن )گياهاهر گياه و 

 ;Wang et al., 2016كنند( بسيار كمتر است )های خود برای توليد دانه استفاده میبرنج و سویا از گرده

Lu et al., 2016). 

 هاي نوتركیب به خاكاحتمال تراوش پروتئین

كه در  كنند. نگرانیگياهان، تركيبات شيميایی خود را از طریق ریشه وارد خاك میبسياری از 

به خاك، منجر  از گياه 2نوتركيب یا پروتئين 1یخصوص وجود دارد این است كه در اثر ورود دی.ان.ااین

 ; Valdor et al., 2015) های غيرهدف اطراف این گياهان شودقرار گرفتن ریزسازواره تأثيربه تحت 

Yaqoob et al., 2016) . 

 احتمال صدمه به كشاورزي سنتی و ارگانیك

نها با گياهانی آوجود دارد، امكان آميزش  تغيير شكل یافته ژنتيكیهایی كه در مورد گياهان یكی از نگرانی

يير تغگياهان  رویند. توانایی حركت گرده از مزرعهاست كه در مزارع سنتی یا ارگانيك در نزدیكی آنها می

كه در كاشت  تبه این بحث منجر شده اس ،تغيير شكل یافته ژنتيكیريبه مزارع گياهان غ شكل یافته ژنتيكی

 دیباگيرد، رت می، فاصله با مزارعی كه در آنها كشت ارگانيك یا متداول صوتغيير شكل یافته ژنتيكیگياهان 

ای كه باید در نظر گرفته آن دسته از گياهان زراعی كه دگرگشنی دارند حداكثر فاصله .رديمد نظر قرار گ

هوا و سرعت  های گرده، رطوبتگيرد. این عوامل شامل اندازه دانهعوامل متعددی قرار می تأثيرشود، تحت 

، 1389ران، و همكا یجوزان یكنند )صالحهای سنگين حركت میتر از گردههای سبك سریعباد است. گرده

Ceccarelli et al., 2014; Azadi et al., 2016). 

                                                 
1. DNA 

2. Recombinant Protein 
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 ها درخصوص سالمت انسان و دام )ایمنی غذایی(نگرانی  

یا محصوالت  تغيير شكل یافته ژنتيكیاز: آیا گياهان ند كلی سؤاالت مطرح در این زمينه عبارت طوربه

های دليل دستكاریشوند؟ آیا بهتوليد شده از طریق مهندسی ژنتيك از نظر خوراكی سالم محسوب می

شود؟ آیا پروتئين یا مواد جدیدی كه در اثر ژنتيكی نوعی سميت یا تغيير كيفيت در آنها ایجاد نمی

یند، موجب حساسيت در برخی آوجود میبه تغيير شكل یافته ژنتيكیهای ژنتيكی در گياهان دستكاری

  شوند؟افراد نمی

وجود دارد شامل  تغيير شكل یافته ژنتيكیهایی كه درخصوص بحث سالمت مصرف گياهان نگرانی

زایی برای انسان و دام است. نگرانی دیگر، احتمال افزایش مقاومت به احتمال سميت و حساسيت

بيوتيك در گياهان های مقاومت به آنتیيل وجود ژندلهها در سيستم گوارش انسان و دام ببيوتيكآنتی

های موجود در سيستم گوارش ها به ژنوم ميكروارگانيسمو احتمال فرار این ژن تغيير شكل یافته ژنتيكی

های شامل ایجاد بيماریو دام ها درخصوص سالمت انسان طور خالصه نگرانیانسان و دام است. به

 ,.Krimsky et al., 2015; Dona et al) استهای جدید انسانی و دامی ناشناخته و ایجاد پاتوژن

2009; Pusztai et al., 2001). 

  احتمال ایجاد سمیت

، امكان سمی بودن خود پروتئين نوتركيب تغيير شكل یافته ژنتيكیها درخصوص گياهان یكی از نگرانی

ها بر این، امكان دارد پروتئين مذكور در تركيب با پروتئينتوليد شده در گياه برای انسان و دام است. عالوه

 و مواد و تركيبات موجود در گياه یك ماده سمی ایجاد كند. 

 تغییر شكل یافته ژنتیكیزایی محصوالت احتمال حساسیت

زا در این ، احتمال ایجاد مواد حساسيتتغيير شكل یافته ژنتيكیی دیگر درخصوص محصوالت هااز نگرانی

زا باشد یا پروتئين مذكور در ست. شاید پروتئين نوتركيب خود عامل حساسيتحاصل از آنها نوع مواد غذایی

مالحظات علمی و زا كند. با وجود همه تركيب با سایر تركيبات موجود در محصول ایجاد مواد حساسيت

های حاصل از زیست فناوری وجود دارد، بروز وردهاهای زیادی كه در ایمنی و سالمتی فرتكنيكی و حساسيت

شود، می تغيير شكل یافته ژنتيكیكه خواسته یا ناخواسته باعث ایجاد ناهنجاری در محصوالت آثاری 

 . كندناپذیر میاجتناب

  هاي معدهرهاحتمال انتقال افقی ژن به ریزسازوا

ها ای به گونه دیگر است كه معموالً بين پروكاریوتمعنای انتقال دی.ان.ای از گونهانتقال افقی ژن به

، تغيير شكل یافته ژنتيكیولی ممكن است در گياهان هم رخ دهد. هنگام استفاده از غذای  ،افتداتفاق می

طور طبيعی در دهان، معده یا روده زندگی ها كه بهبيوتيك ممكن است به ریزسازوارهژن مقاومت به آنتی

ها خوریم، منتقل شود و درنتيجه این ریزسازوارههایی كه ما با غذایمان آنها را میكنند یا به باكتریمی
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ای انتقال افقی ژن، به جذب دی.ان.ای، برحال، با این .های خوراكی مقاوم سازدبيوتيكرا نسبت به آنتی

تلفيق و بيان آن نياز است. دی.ان.ای در روده و معده انسان و حيوان برای مدت كوتاهی ممكن است به 

داخل شود. همچنين تلفيق دی.ان.ای نامشابه بهحالت پایدار باقی بماند و پس از آن تجزیه شده و حذف می

عالوه، دی.ان.ای یابد. بهلوژی وجود داشته به ميزان زیادی كاهش میژنوم باكتری نسبت به حالتی كه همو

 جذب شده برتری قابل انتخابی را برای ميزبان خود نداشته باشد بعد از مدتی از جمعيت حذف خواهد شد. 

 هابیوتیكمقاومت به آنتی

هایی كه ژن مقاومت قسمت، از تغيير شكل یافته ژنتيكیدر مراحل مختلف آزمایشگاهی توليد گياهان 

عنوان جزئی از محصول ها درنهایت بهشود. این بخشكند، استفاده میها را كد میبيوتيكبه بعضی از آنتی

كنند هایی توليد میها اغلب آنزیمبيوتيكهای مقاومت به آنتی. ژنشودمی عنوان غذا استفادهنهایی و به

برند. اگر چنين ژنی بعد از طی مراحل آزمایشگاهی یا از بين میبيوتيك هدف را غيرفعال كرده كه آنتی

های خوراكی گياه زا را در بخشهای مقاومفعاليت خود را ادامه دهد، ممكن است مقادیر كمی از آنزیم

بيوتيك وجود های مقاوم به آنتیتوليد كند. نگرانی دیگری كه درخصوص ژن تغيير شكل یافته ژنتيكی

ها شوند و ممكن است ژندر مزرعه پرورش داده می تغيير شكل یافته ژنتيكیكه گياهان دارد، این است 

های موجود در خاك منتقل كرده و موجب افزایش ميزان مقاومت بيوتيك را به ریزسازوارهمقاومت به آنتی

بيوتيك، حال، بعضی محققان معتقدند مقاومت به آنتیبيوتيك در محيط زیست شوند. با اینبه آنتی

 استناچيز  تغيير شكل یافته ژنتيكیاست كه اثر رهاسازی گياهان آنچنان در محيط طبيعی گسترده 

(Gay and Gillespie, 2005; Rammesar et al., 2007). 

 هاي اقتصادي و اجتماعینگرانی 

های اقتصادی و اجتماعی است. ، نگرانیتغيير شكل یافته ژنتيكیهای دیگر درخصوص محصوالت از نگرانی

تغيير های كنترلی و مدیریتی پيچيده برای محصوالت نياز به ایجاد سيستمهای تحقيق و توسعه و هزینه

های جاری توليد محصول را باال ببرد. از یك طرف با توجه به وجود ، ممكن است هزینهشكل یافته ژنتيكی

های توليدكننده قوانين ثبت اختراع و مالكيت فكری، كشاورزان ممكن است وابستگی شدیدی به شركت

های متمول خصوصی شود. از طرف دیگر، بذر پيدا كنند. این وابستگی شاید موجب افزایش قدرت شركت

برند مانند فناوری ترميناتور )كه در كار میهای خاص بهها برای حفظ مالكيت فكری خود فناوریكتشر

كنند( كه درنتيجه وابستگی كشاورزان به این بذور غيربارور توليد می تغيير شكل یافته ژنتيكیآن گياهان 

های یا جریان ژن ژنتيكیتغيير شكل یافته دهد. همچنين مخلوط شدن محصوالت ها را افزایش میشركت

دهند. منفی بر اقتصاد و توليد كشاورزانی داشته باشد كه كشت ارگانيك انجام میآثار نوتركيب ممكن است 

در جوامع محلی ممكن است به حذف ارقام محلی و  تغيير شكل یافته ژنتيكیاز طرفی، توسعه محصوالت 

 های بومی منجر شود. پالسمژرم
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در  تغییر شكل یافته ژنتیكین و مقررات ایمنی زیستی براي محصوالت ضرورت وضع قوانی. 3

 المللیبین و سطح ملی

های محيطی )احتمال فرار ژن و ایجاد علفهایی درخصوص مخاطرات احتمالی زیستبا توجه به نگرانی

دليل هارقام محلی بكش، اثر بر موجودات غيرهدف، كاهش احتمالی تنوع ژنتيكی و هرز مقاوم به علف

منتقل شده(،  (ی)هاهای هرز به ژن، مقاوم شدن آفات و علفتغيير شكل یافته ژنتيكیاستفاده از ارقام 

زایی احتمالی بر انسان و زایی و حساسيتمخاطرات احتمالی بر سالمت انسان و دام و گياه )مسموميت

های بزرگ توليد )وابستگی احتمالی كشاورزان به شركتدام(، مخاطرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی 

مبحث جدیدی به نام ایمنی زیستی در كنار مهندسی  (،تغيير شكل یافته ژنتيكیكننده بذور محصوالت 

شود كه سعی در ها اطالق میها، مقررات و روشای از تدابير، سياستژنتيك ایجاد شده كه به مجموعه

احتمالی كاربرد این فناوری ایمن از فواید مهندسی ژنتيك داشته و از آثار سوء ایجاد راهكارهای استفاده

كند )پروتكل ایمنی زیستی بر تنوع زیستی، سالمت انسان، دام، گياه و محيط زیست جلوگيری می

ر راستای ها، قوانين و استانداردهای مختلف ایمنی زیستی دها، پروتكلكارتاهنا(. در این راستا، كنوانسيون

در سطح دنيا تدوین و  تغيير شكل یافته ژنتيكیارائه راهكار توليد، تجارت و استفاده ایمن از محصوالت 

برداری ایمن المللی و ملی برای استفاده و بهرهاند. در این راستا، مقرراتی در سطح بينبه تصویب رسيده

ه نام قوانين ایمنی زیستی مشهور هستند. در طی از این نوع محصوالت طراحی و تصویب شده است كه ب

-سال گذشته كنوانسيون تنوع زیستی، پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا، پروتكل الحاقی ناگویا 23

های كدكس غذایی، پذیری و جبران خسارات، دستورالعملكواالالمپور درخصوص مسئوليت

های سازمان خواروبار جهانی و سازمان ، دستورالعملاستاندارد المللیهای سازمان بيندستورالعمل

توليد، تجارت و استفاده ایمن از این قبيل  بهداشت جهانی و مقررات سازمان تجارت جهانی درخصوص

 (.1389اند )صالحی جوزانی و همكاران، محصوالت تهيه و تصویب شده

، تغيير شكل یافته ژنتيكیهای اشاره شده درخصوص مهندسی ژنتيك و محصوالت با توجه به نگرانی

 تغيير شكل یافته ژنتيكیراهكارهای متعدد علمی و مدیریتی درخصوص كاهش مخاطرات احتمالی محصوالت 

ر آثامثال، ارزیابی  رایدر نظر گرفته شده است تا بتوان از فواید این فناوری با ریسك كمتر استفاده كرد. ب

ها، سازی، هرمی كردن ژنبر موجودات غيرهدف قبل از رها تغيير شكل یافته ژنتيكیاحتمالی محصوالت 

به علف هرز و سایر گياهان، كاهش احتمال جریان  تغيير شكل یافته ژنتيكیبررسی احتمال جریان ژن از گياه 

روند. از شمار میزیستی بهكننده از راهكارهای علمی و فنی ایمنی ژن از طریق كاشت گياهان ممانعت

المللی ازجمله پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا، های بينتوان به تدوین پروتكلراهكارهای مدیریتی نيز می

 كدكس غذایی و سازمان تجارت جهانی اشاره كرد.

و لزوم برای كشور  تغيير شكل یافته ژنتيكینظر به اهميت مهندسی ژنتيك و توليد محصوالت 

برداری ایمن از مزایا و منافع این فناوری در كشور، توليد ایمن این قبيل محصوالت در كشور با هدف بهره
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برداری ایمن از مزایا و منافع این مقررات پویا و مناسب كه تضمينی بر توسعه و بهره دارا بودن قوانين و

كواالالمپور و سازمان تجارت جهانی، ایران -ناگویافناوری باشد، بسيار ضروری است. بجز پروتكل الحاقی 

بر این موارد، قانون ملی ایمنی زیستی، ها و مقررات فوق الذكر ملحق شده است. عالوهبه همه پروتكل

های اجرایی وزارت جهاد كشاورزی، وزارت قانون ایمنی زیستی، دستورالعمل (7)ماده  «ب»نامه بند شيوه

اند. آموزش پزشكی و سازمان حفاظت محيط زیست در كشور به تصویب رسيدهبهداشت، درمان و 

دهد كه متن قانون ملی ایمنی زیستی دارای اشكاالتی است كه منجر های صورت گرفته نشان میبررسی

جرایی های ای اجرایی تهيه شده توسط دستگاههانامهها و شيوهبه این موضوع شده است تا دستورالعمل

رو، در پژوهش حاضر تالش شده است؛ با بررسی قانون صالح نيز دارای اشكاالت فراوانی شوند. ازاینذی

ملی ایمنی زیستی ایران و مقررات مربوطه و مقایسه آن با متن پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا و همچنين 

ی چين، ژاپن و هند، هاسيا؛ كشوركشوره از چهار قاره مختلف دنيا ) از قاره آ 10قوانين ایمنی زیستی 

؛ برزیل، آرژانتين، كانادا و آمریكا و از قاره از قاره آمریكا از قاره اروپا ؛ اتحادیه اروپا، آلمان و اسپانيا،

های مختلف كه عضو پروتكل كارتاهنا بوده یا نبوده و در زمينه توليدات اقيانوسيه كشور استراليا( با دیدگاه

فعاليت دارند؛ نقاط ضعف و قوت قانون  تغيير شكل یافته ژنتيكیيز مصرف محصوالت و رهاسازی و ن

 .شودهای مربوطه را مشخص و برای تدوین چارچوب مناسب آن اقدام ملی ایمنی زیستی و دستورالعمل

 

  المللی ایمنی زیستیقوانین و مقررات بین (ب

 شرح زیر است:به تغيير شكل یافته ژنتيكیالمللی موجود درخصوص محصوالت بين عدترین قواهمم

 

  ۱كنوانسیون تنوع زیستی .۱

ترین اجالس سران جهان در مورد محيط زیست و توسعه آن در ریودوژانيرو برزیل بزرگ 1992در سال 

پایدار از تنوع زیستی منظور چگونگی نگهداری و استفاده برگزار شد و طی آن كنوانسيون تنوع زیستی به

االجرا شد. این برای كشورهای عضو الزم 1993دسامبر  29تدوین و تشكيل شد. این معاهده از تاریخ 

ترین و مهم 2000المللی و منشأ انعقاد پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا در سال پيمان، اولين اراده بين

این پيمان،  «2»بند طبق رود. شمار مینوین بهوفصل مسائل فناوری زیستی المللی برای حلابزار بين

ای عادالنه هدف اصلی آن حفظ تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع طبيعی و تقسيم منافع آن به گونه

فناوری نوین از زیست از خطرات بالقوه محصوالت زیستاست. درواقع، حفاظت سالمت انسان و محيط 

ترین اهداف این پيمان در كنار برطرف ساختن نيازهای غذایی، كشاورزی و بهداشتی با استفاده از مهم

فناوری در بهبود زندگی بشر است. ایمنی زیستی یكی از مسائلی است كه های قابل توجه زیستظرفيت

                                                 
1. Convention on Biological Diversity 
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خطرات بالقوه  در این پيمان مطرح شد. مفهوم ایمنی زیستی به نياز انسان و طبيعت به حمایت در مقابل

محصوالت توليد شده از طریق فناوری زیستی نوین اشاره دارد و به نقش مهم این محصوالت در تأمين 

امنيت غذایی و پيشرفت كشاورزی، این پيمان به تمامی جوانب )منافع و مضار( توجه داشت. بنابراین، از 

م مهار مخاطرات و حفظ امنيت دیگر به لزو طرف فناوری نوین و ازیك طرف به لزوم گسترش زیست

( كنوانسيون تنوع زیستی از كشورهای عضو دعوت 19زیستی توجه كرده است. پاراگراف سوم از ماده )

ورزی و استفاده ایمن از كند تا نياز به داشتن یك پروتكل و نحوه تدوین آن در مورد انتقال، دستمی

ئی بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی سو تأثيرای را كه ممكن است موجودات زنده تراریخته

قانون الحاق دولت جمهوری »موجب و به 1375داشته باشد، مورد مالحظه قرار دهند. ایران در سال 

، عضو این كنوانسيون شد و جهت اجرا به سازمان حفاظت «اسالمی ایران به كنوانسيون تنوع زیستی

 محيط زیست ابالغ شد. 

 

  ۱نی زیستی كارتاهنا. پروتكل ایم۲

 تاریخچه پروتكل 

نترال كانادا، در مو 2000ژانویه  29در قالب كنوانسيون تنوع زیستی؛ پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا در 

مبر سال سپتا 11المللی به موجودیت رسيد. در بعد از پنج سال مباحثات مشكل و پيچيده در سطح بين

ت تجارت ایمن االجرا شد. این پروتكل سعی دارد تا مقرراعضو الزممفاد این پروتكل برای كشورهای  2003

برداری هرهبالمللی تبيين و اجرا كند تا ضمن تضمين را در سطح بين تغيير شكل یافته ژنتيكیمحصوالت 

ياه و محيط آن بر تنوع زیستی، سالمت انسان، دام، گ از مزایای مهندسی ژنتيك، از آثار سوء احتمالی

زم كرده تا در االجراست كه كشورها را ملآور و الزمجلوگيری كند. این پروتكل دارای مقررات الزامزیست 

 سری اصول و استانداردها را رعایت كنند. المللی یككشورهای خود و مراودات تجاری بين

   پروتكل( (۴)شمول پروتكل )ماده 

جایی و استفاده ایمن از موجودات هانتقال، جابالمللی درخصوص هدف اصلی این پروتكل ارائه ضوابط بين

ات خاصی بر تنوع زیستی و یا بر سالمتی انسان داشته تأثيراست كه شاید  تغيير شكل یافته ژنتيكیزنده 

باشند. شمول پروتكل شامل همه موجودات زنده تغيير شكل یافته ژنتيكی است كه با هدف رهاسازی در 

در  3یا كار در شرایط محصور و (FFP) 2عنوان غذا، علوفه یا فراوریبهمحيط زیست، استفاده مستقيم 

صادرات، واردات یا ترانزیت(. البته در این پروتكل امور دارو و شوند، است. )ونقل میالمللی حملسطح بين

 اند. شده امستثن تغيير شكل یافته ژنتيكیمشتقات غيرزنده محصوالت 

                                                 
1  . Cartagena Protocol on Biosafety 

2. Food, Feed and Processing (FFP) 

3. Contained Use 
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  (۴)ترجمه ماده 

استفاده از كليه موجودات زنده  جایی وهبرون مرزی، عبور، جابوانتقال نقل این پروتكل در مورد 

 آثار تغييرشكل یافته اعمال خواهد شد كه ممكن است با در نظر گرفتن خطرات برای سالمتی بشر

 زیانباری بر حفظ و نگهداری و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته باشد.

  (۴)تفسیر ماده 

شود. كار برده میهآنها ب هند كه پروتكل درباركیی را مشخص میهاها و سازوارهنوع فعاليت (4)ماده 

 . كنداز مفاد پروتكل پيروی  دكه یك كشور عضو تحت چه شرایطی بایند كمیعبارت دیگر تعيين به

 پروتكل بسيار به هم نزدیك هستند.  (6)و  (5)، (4)مواد 

  ؛دنكمیكارگيری پروتكل را بيان هكلی در باره موارد ب عده، قا(4)ماده 

  یك دسته خاص از موجودات زنده تغيير شكل مرزی وانتقال  بروننقل ، تحت شرایط خاصی (5)ماده

شوند كار برده میهعنوان دارو برای انسان بكه بهی اموجودات زنده تغيير شكل یافته(، یعنی هاLMOیافته )

 كند. می مستثنیپروتكل  اعمالرا از 

  ی را كه اموجودات زنده تغيير شكل یافتهدهد. این ماده می ، یك مورد استثنای دیگر را ارائه(6)ماده

ی كه برای استفاده اموجودات زنده تغيير شكل یافتهشوند و صورت ترانزیت از داخل كشوری عبور داده میبه

(، 7)( كه در مواد AIAراساس اطالعات از پيش فرستاده )های توافقی برا از كاربرد روش هستندمحصور 

 ند. كمی یپروتكل به آن اشاره شده است را مستثن (12)و  (10)

اند. بنابراین كاربرد تعریف شده (3)خاص در ماده  طوربه، (4)بعضی از عبارات مورد استفاده در ماده 

شكل موجود زنده تغيير »خصوص تعاریف هتعاریف بپروتكل در مورد یك سازواره یا فعاليت خاص به این 

 «فرامرزی جاییجابه»است( و  «بيوتكنولوژی مدرن»و  «موجود زنده»)كه شامل عبارات  «(LMOیافته )

 بستگی دارد. 

(، بحث حدود و 1995)سال  در همان شروع اجالس دوم كشورهای عضو كنوانسيون تنوع زیستی

طوركلی كشورهای درحال توسعه كاربرد شمول پروتكل موضوع اصلی مذاكرات در ميان كشورها بود. به

یافته خواستار شدند. درحالی كه كشورهای توسعه موجودات زنده تغيير شكل یافتهپروتكل را در مورد همه 

مورد مشاجره همان بحث در باره كاربرد خواستار محدود شدن شمول پروتكل بودند. موضوعات اصلی 

ی بود كه در صنایع دارویی و سطح محصور استفاده اموجودات زنده تغيير شكل یافتهپروتكل در مورد 

كنند. ساختار صورت ترانزیت از داخل كشوری عبور میی كه بهاموجودات زنده تغيير شكل یافتهشوند و می

موارد فوق در  هدر بار ای است كه نهایتاًدهنده مصالحهپروتكل نشان (6)و  (5)، (4)و محتوای مواد 

)نشریه كارگروه تخصصی  صورت گرفت 2000اجالس كشورهای عضو در مونترال كانادا در ژانویه سال 

 (.1385 ماه، اسفند17ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، ش
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 مفهوم حیطه شمول در پروتكل 

مات تكنيكی مول پروتكل كاری است در ارتباط با اینكه چگونه كشورها بسياری از كلتعيين حدود و ش

 مدرن و  فناوریزیست، موجود زنده،  LMOرا تعریف كرده باشند. درواقع پروتكل از طریق تعریف 

 كند. مرزی وسعت كاربرد خود را توصيف میبرونوانتقال نقل

های توافقی ( همواره باید از حدود و شمول در روش4 مادهحيطه شمول در مفهوم كلی پروتكل )

ك است كه ( مجزا شوند. با استفاده از این تفكي(7)و (6)فرستاده )مواد براساس اطالعات از پيش

را انتظار  مين شوند. از یك طرف آنهایی كه كاربرد وسيعی از پروتكلأتوانند تی مختلف میهاسليقه

 (4)اده توسط م موجودات زنده تغيير شكل یافته هكه هم كنندانونی ادعا صورت قتوانند بهدارند می

ند با ارجاع از طرف دیگر آنهایی كه خواستار استفاده محدودتری از پروتكل هست اند.پوشش داده شده

كنند. ایجاد تعادل احساس رضایت بيشتری می (7)و  (6) (،5)به كاربرد محدودتر پروتكل در مواد 

 دشوآميزی حل وفصل طور مسالمتمفهوم باعث شد كه مشاجره بر سر حيطه شمول بهبين این دو 

 (.1385 ماه، اسفند17)نشریه كارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، ش

 

 اصلی است:  كاركردحدود و شمول پروتكل دارای دو تعيين  ،(4)براساس ماده 

 ؛ كندرا تعيين می آنهاست هدربرگيرندهایی كه پروتكل فعاليت .1

 . نمایدرا مشخص می شودكار برده میهیی كه پروتكل درباره آنها بهاعبارتی سازوارهموضوعات یا به .2

 :استهای زیر كاربرد پروتكل در ارتباط با فعاليت

  (3)این عبارت در ماده  –مرزی وانتقال  بروننقل (kبه این صورت تعریف شده است ) :

كه برای  از یك كشور عضو به كشور عضو دیگر با این فرض موجودات زنده تغيير شكل یافته جایی هجاب»

ای عضو و ن كشورهبيوانتقال نقل به مرزی وانتقال  بروننقل باشد،  (24)و  (17)انجام مقاصد مواد 

  یابد.توسعه می عضوغير

فاد مكند اگرچه بيشتر عمدی و هم غيرعمدی اشاره میمرزی وانتقال  بروننقل پروتكل هم به 

غيرعمدی مرزی وانتقال  بروننقل عمدی است. به مرزی وانتقال  بروننقل كاربردی آن در ارتباط با 

 اشاره شده است.  (17)طور خاص در ماده هب

 ل و رایج پروتكل تعریف خاصی از ترانزیت را ارئه نداده است. هر چند معنای معمو – ترانزیت

از  یافته  زنده تغيير شكل موجودترانزیت در مفهوم كلی پروتكل و با توجه به هدف پروتكل، عبور یك 

 یك یا چندین كشور است.  هطریق حوزتحت صالحيت 

 كارگيری و استفاده را ارائه نداده است. هپروتكل تعریفی از كلمات ب – 2و استفاده 1كارگيریهب

                                                 
1. Handling 

2. Use 
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های مكانيكی یا دستی است كه با استفاده از در رابطه با مراحل یا روش «كارگيریهب»معنای معمول 

هم تعریف  «استفاده»شود. كلمه انتقال، حمل، ارائه یا استفاده می موجودات زنده تغيير شكل یافتهآنها 

دهد. با توجه به تعریف رایج این می ( تعریفی از استفاده محصور را ارائهb) (3)است. هر چند ماده  نشده

 «استفاده»و در ارتباط با هدف و منظور پروتكل كلمه  «استفاده محصور»كلمه و معنای آن در عبارت 

  باشد. موجودات زنده تغيير شكل یافته مرتبط با  معنای هر كاری است كهبه

شكل  رود. عبارت موجود زنده تغييركار میهب تغيير شكل یافتهپروتكل در مورد همه موجودات زنده 

 ( مراجعه شود(: g( )i) (3))به تفسير ماده  ددارآمده، سه عنصر اصلی  كه در پروتكلچنانیافته، آن

 باید یك موجود زنده باشد، .1

 ژنتيكی باشد، مادهباید دارای یك تركيب نوین از  .2

 دست آمده باشد. هنوین ب فناوریزیستژنتيكی باید با استفاده از  مادهچنين  .3

كه ممكن است با در نظر گرفتن مخاطرات »برای مفهوم حيطه شمول پروتكل در ارتباط با عبارت 

به  «زیانباری بر حفظ و نگهداری و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته باشد آثار برای سالمتی بشر

 مراجعه شود.  (1)تفسير ماده 

 راهكارهاي احتیاطی پروتكل 

پروتكل برای پيشبرد ایمنی زیستی، مفهوم بنيادی دیگری را تحت عنوان رویكرد احتياطی منعكس 

زیست و توسعه ریو درخصوص محيط  1992( اعالميه 15كند. در حقيقت با تأكيد مجدد بر اصل )می

 دارد كه: اظهار می

مواردی كه تهدیدات جدی یا غيرقابل بازگشت وجود دارد، عدم اطمينان علمی كامل نباید در »

 «.محيطی شودموجب به تعویق انداختن یا عدم انجام اقدامات الزم برای جلوگيری از مخاطرات زیست

شكل تغيير تواند براساس احتياط، اجازه ورود یك موجود زنده در مورد پروتكل كارتاهنا، هر دولت می

از طریق مرزهایش را صادر كند یا نكند. این مسئله حتی در موردی كه شواهد علمی كافی در  یافته ژنتيكی

 كند.وجود ندارد نيز صدق می تغيير شكل یافته ژنتيكینامطلوب و نهفته یك موجود زنده آثار مورد 

مت انسان را ت احتمالی كه سالبلكه برای مخاطرا ،پروتكل كارتاهنا احتياط را نه تنها برای تنوع زیستی

های دهد كه نگرانیبرد. همچنين به كشورهای واردكننده این حق را میكار میبهكنند، نيز تهدید می

 المللی باشد، مورد توجه قرار دهند. بين تعهداتاقتصادی را به شرطی كه ادعاهای آنها مطابق -اجتماعی

 ) تعاریف و اصطالحات )ترجمه و تفسیر ماده  

 برای اهداف این پروتكل: 

 ؛استمعنای همایش كشورهای عضو كنوانسيون به «همایش اعضا»الف( 

پروتكل توضيح داده شده است، پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا  هطوری كه در بخش مقدمهمان
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دارد كه پروتكل بيان می (29)تنوع زیستی مورد قبول قرار گرفت. ماده  1992تحت حمایت كنوانسيون 

  .كندعنوان اجالس كشورهای عضو این پروتكل فعاليت همایش اعضا باید به

گيرد معنای هر عملی است كه در یك تأسيسات یا ساختار فيزیكی انجام میبه استفاده محصور (ب

با استفاده از تدابير  دبایسيسات تأژنتيكی است. این تغيير شكل یافته  هكه در ارتباط با موجودات زند

شان بر محيط زیست به حداقل تأثيرثر تماس با آنها و ؤطور كامالً مای كنترل شوند كه بهخاص به گونه

 رسانيده شود. 

موجودات زنده تغيير شكل ( اشاره شده است. در این ماده 6) ماده «2»بند  به استفاده محصور در

های شوند با این شرط از اعمال روشجا میهمرز كشورها جابمنظور استفاده محصور در ی كه بهایافته

اند كه استفاده محصور توسط كشور واردكننده شده افرستاده مستثنتوافقی براساس اطالعات از پيش

در اند. برای مثال تنظيم شده ای انجام شود كه برای استفاده محصورمطابق با استاندارهای تعيين شده

كننده قوانين ملی كشور وارد در قالببه مدارك مورد نياز برای استفاده محصور  (18)ماده  «2»بند 

 اشاره شده است. 

با  تغيير شكل یافته هثر تماس موجود زندؤم طوربهكيد بر خصوصياتی است كه أدر تعریف ارائه شده، ت

 كند.آزمایشگاه صدق میكه در محيط چنانند. آنككلی آن را محدود می تأثيرمحيط خارج و درنتيجه 

ی هاباشد، موضوع بحث هاییمشخصهمناسب باید دارای چه  محصورسازیال كه یك ؤهر چند این س

خصوص اینكه آیا موانع فيزیكی مورد نياز هستند و یا موانع هبسياری در طی مذاكرات پروتكل بود. ب

 تأثيرثر تماس و ؤم طوربه. ماهيت چنين موانعی این است كه آنها باید هستندشيميایی و زیستی كافی 

مورد نظر برای استفاده محصور را به حداقل برسانند. چند مثال از قوانين  موجودات زنده تغيير شكل یافته 

مراه اند موانع شيميایی یا زیستی به هملی كه تاكنون در رابطه با استفاده محصور مورد قبول قرار گرفته

نند )نشریه كارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، كمی موانع فيزیكی را الزام

 مراجعه شود(.  1( )به كادر 1386آذر ، 20ش

 

 هایی از تعریف استفاده محصور در قوانین ملی كشورهامثال .۱كادر 

تغییر شكل فیلیپین در مورد كنترل واردات و رهاسازي گیاهان  كشور ماده اجرایی

 ژنتیكی و محصوالت حاصل از آنها به محیط زیست  یافته

معنای استفاده از یك ماده یا كاالی كنترل شده برای تحقيقات و توليد درون استفاده محصور به

ه و ایجاد یك درجه ن تماس آن مادكردمنظور محدود فيزیكی است كه به هسيسات محصور شددت

سيسات باید توسط كميته ملی ایمنی أ. این تاستباالتر ایمنی برای عموم مردم و محيط زیست 

 یيد قرار گرفته باشد. أزیستی فيليپين بازرسی و مورد ت
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 ( ۱۹۹3آوریل  ۲) قانون تكنولوژي ژن در نروژ

ژنتيكی توليد، تغيير شكل یافته معنای هر عملی است كه در آن موجودات عبارت استفاده محصور به

شوند. در این سيستم بسته رشد، ذخيره، نابود و یا به هر طریقی در یك سيستم بسته استفاده می

شوند تا تماس موجود زنده موانع فيزیكی به تنهایی و یا همراه با موانع شيميایی و زیستی استفاده می

 به حداقل ممكن كاهش یابد.  از یك طرف با انسان و از طرف دیگر با محيط زیست

 هافرمان سوئیس در رابطه با استفاده محصور از ریزسازواره

معنای هر حصر فيزیكی است كه با استفاده از موانع فيزیكی و یا تركيبی از موانع فيزیكی استفاده محصور به

 كندآن جلوگيری  و شيميایی یا زیستی، تماس بين موجود زنده و مردم و محيط زیست را محدود و یا از

 .(1386 ماهآذر ،20كارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، ش نشریه)

 

 وانتقاالت بين مرزی تعمدی از یك كشور عضو به كشور عضو دیگر است؛ نقل معنایبه «صادرات»پ( 

صادرات و معنای هر شخص حقيقی یا حقوقی است كه براساس قوانين به «صادركننده» (ت

تغيير شكل یافته ن یك موجود زنده كردكننده، ترتيبات الزم جهت صادر اختيارات قانونی كشور صادر

 را انجام دهد.ژنتيكی 

عضو  وانتقاالت بين مرزی تعمدی به داخل یك كشور عضو از كشورمعنای نقلبه «واردات» (ث

 دیگر است؛ 

معنای هر شخص حقيقی یا حقوقی است كه براساس قوانين واردات و اختيارات به «واردكننده» (ج

 را انجام دهد. یكيژنت افتهیشكل  رييتغالزم جهت وارد كردن موجود زنده  ترتيباتقانونی واردكننده، 

كننده در كانون و مركز بسياری از مفاد پروتكل كننده و صادرتعاریف واردات، صادارت، وارد همجموع

صورت شود كه بهوانتقاالت بين مرزی كاالها و موادی میمنحصر به نقل فقطصادرات و واردات است. 

وانتقاالت بين مرزی غيرعمدی گيرد. به نقلعمدی از یك كشور عضو، یا به یك كشور عضو صورت می

 پروتكل پرداخته شده است. (17)یا تصادفی در ماده 

تعریف وانتقاالت بين مرزی نقلعنوان و هم صادرات به توجه به این نكته مهم است كه هم واردات

تواند واردات یا صادرات باشد. در پروتكل می «جایی فرامرزیهجاب»استفاده از عبارت نتيجه درشوند. می

استحفاظی یك  هها را در حوزتعریف صادركننده و واردكننده به اشخاصی اشاره دارد كه این فعاليت

 هند. دكشور عضو انجام می

یك شركت یا هر سازمانی است كه براساس  «شخص حقوقی» فرد است؛یك  «شخص حقيقی»

  .است مستقلقوانين ملی دارای یك شخصيت قانونی 

ای است كه با استفاده از معنای هر موجود زندهبه « یكيژنت افتهیشكل  رييتغموجودات زنده »چ( 
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 از ماده ژنتيكی شده باشد.، دارای تركيبی جدید فناوریزیستهای نوین روش

ثير یا معنای هر ماهيت زیستی است كه قادر باشد ماده ژنتيكی خود را تكبه «موجود زنده» (ح

 و... هاویروس، شبههاانتقال دهد از قبيل موجودات سترون، ویروس

ر دبر تعریف شمول پروتكل است. مبتنی (LMO) یكيژنت افتهیشكل  رييتغ هموجود زندتعریف 

 یك گروه كاری برای در نظر گرفتن تعاریف فنی و ضميمه پروتكل ایجاد شد. مذاكرات طی 

وضيح مهم آن در زیر ت یهم هستند و اجزابسيار نزدیك به( 3)ماده« ح» و« چ»تعریف بندهای 

ات مربوط زیرا مفهوم آن برای درك توضيح ،شودتعریف می «ماده ژنتيكی»شوند. ابتدا عبارت داده می

 الزم است.  یكيژنت افتهیشكل  رييتغبه موجود زنده و موجود 

 ژنتیكی  هماد

 1(CBDكنوانسيون تنوع زیستی ) (2)ژنتيكی در پروتكل تعریف نشده است. هر چند در ماده  هماد

ای از گياه، حيوان، ميكروب و یا هر مادهمعنای هر به «ماده ژنتيكی»كه ارائه شده صورت به اینتعریفی 

دیگری است كه دارای واحدهای وراثتی فعال باشند. در عبارات زیستی و ژنتيكی واحدهای فعال  أمنش

وراثتی . فعاليت یك واحد هستنداند كه حاوی اطالعات ژنتيكی وراثتی از اسيدهای نوكلئيكی ساخته شده

واحد است. برای مثال، تغييری كه باعث اصالح یك واحد  هرگونه تغييری در آن تأثيرطور كلی تحت به

 مادهتغيير، الحاق و یا حذف یك یا چند نوكلئوتيد در آن واحد شود. توضيح بيشتر درباره  وراثتی در اثر

ت. آمده اس 2ها و اسيدهای نوكلئيك كه حاوی چنين موادی باشند در كادر ها، ژنژنتيكی و كروموزوم

 بگياه، حيوان، ميكرو أاسيدهای نوكلئيك با منش ،CBDژنتيكی در  مادهتعریف ارائه شده از بنابراین، 

باشند. منظور از عبارت ماده ژنتيكی دهد كه حاوی اطالعات ژنتيكی های دیگر را پوشش میأو یا منش

پروتكل آمده است، بيانگر این نكته است  III ضميمهو  I ضميمه، 20ماده  «3»بند  ح(پاراگراف )كه در 

طور خاص برای اشاره به اسيدهای نوكلئيكی استفاده شده كه دارای اطالعات ژنتيكی كه این عبارت به

ژنتيكی باشد. در  مادهكند كه قادر به تكثير به هر ماهيت زیستی اشاره می (3) ماده «ح»بند . هستند

ای مراحل ایجاد نسخهبه ه اشار برایخاص  طوربهتكثير عبارتی است كه »و ژنتيك  یشناسعلوم زیست

ژنتيكی تنها در صورتی امكانپذیر است كه  مادهشود. بنابراین تكثير كار برده میهاز اسيدهای نوكلئيك ب

و  I، ضميمه (20ماده ) «3»بند ژنتيكیِ تكثير شده یك اسيدنوكلئيك باشد. به همين ترتيب  ماده

قابل تكثير، اسيد  ماده، به ماده ژنتيكی قابل تكثير اشاره دارد. در علم ژنتيك و بيولوژی تنها IIIضميمه 

شود كه مطابق با تعریف در پروتكل استفاده می یصورتژنتيكی به آن هنوكلئيك است. بنابراین عبارت ماد

كند سيدهای نوكلئيكی اشاره میطور خاص به اكنوانسيون تنوع زیستی باشد. اما به (2) مادهارائه شده در 

در  «ماده ژنتيكی»عبارت منظور از شد كه . بر این اساس پيشنهاد هستندكه حاوی اطالعات ژنتيكی 

                                                 
1. Convention on Biological Diversity 
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)نشریه كارگروه  هستندكه حاوی واحدهای فعال وراثتی هستند اسيدهای نوكلئيكی همان پروتكل 

 (. 1386 ماهآذر، 20شتخصصی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 

 

 ها و اسیدهاي نوكلئیك(ها، ژنمعرفی ماده ژنتیكی )كروموزوم .۲كادر

ژنتيكی در یك موجود زنده بيش از همه در ساختارهایی به نام كروموزوم وجود دارند. در  ماده

كننده و دیگر عناصری كه درحال حاضر عملشان ها، عناصر كنترلژنتيكی به ژن مادههر كروموزوم 

كه در یك  هستندها واحدهای فعالی از اطالعات ژنتيكی وراثتی شود. ژنمشخص نيست، تقسيم می

 موجود زنده یا یك سلول موجود است. 

موجودات زنده  هكند. برای همیك مولكول اسيد نوكلئيك را رمز می اطالعات ژنتيكی هر ژن،

. برای بعضی از است DNAو ویروئيدها( این مولكول اسيدنوكلئيك ها بعضی از ویروس غير از)به

شوند. این ذخيره می RNAی اسيدنوكلئيك هاها و ویروئيدها اطالعات ژنتيكی در مولكولویروس

دهند. عبارت و این اطالعات را انتقال می هستندهای اسيدنوكلئيك دارای اطالعات ژنتيكی مولكول

كنند و در رود كه اطالعات ژنتيكی را حمل میكار میهدر مورد همه اسيدهای نوكلئيكی ب «ژنوم»

( و یا  Junkهای بيهوده )یك موجود زنده و یا یك سلول وجود دارند. ژنوم ممكن است حاوی توالی

ی گونه فعاليترسد كه هيچظر نمیهنامفهوم باشد كه البته براساس دانش و فهم جدید از ژنتيك بن

 نداشته باشد. 

های نوكلئوتيدی تشكيل شده است. توالی كلی نوكلئوتيدها های اسيد نوكلئيك از توالیمولكول

بگذراند.  تأثيرها توانند بر فعاليت و بيان ژنمی –كننده و عناصر كنترلها شامل ژن -هادر كروموزوم

شود. توجه بنابراین تغييرات در توالی این نوكلئوتيدها منجر به تغييراتی در فعاليت و بيان پروتئين می

های زیستی جای ها و دیگر مولكولزیادی از پروتئين ها در انواعبه این نكته مهم است كه كروموزوم

نند كه در كنترل فعاليت كهم میساختاری و سازوكارهای كنترلی مهمی را فرا یگيرند كه اجزامی

 . دارندژن شركت 

ها و ویروئيدها( آبی ، ویروس -های سبزها، جلبكغير از باكتریبرای همه موجودات زنده )به

ها و دیگر گيرند كه حاوی پروتئيننام هسته سلول قرار میها در یك ساختار سلولی بهكروموزوم

ها حاوی بيشتر مواد ژنتيكی در چنين موجودات كه كروموزومدرحالی  .هستندهای زیستی نيز مولكول

های دیگر )مانند كلروپالست و ميتوكندری( و در ای هستند، بعضی از مواد ژنتيكی دیگر در اندامكزنده

در مورد  ها وجود دارند.زومسيتوپالسم )شامل پالسميدها و دیگر عناصر ژنتيكی مجزا، به نام اپی

شوند و دارای ساختار صورت آزاد در سيتوپالسم یافت میهها بآبی كروموزوم-ای سبزهها و جلبكباكتری

ای ای یا دورشتهرشتهتك DNAاز  ای منفرد هستند كهتری هستند. آنها معوالً یك ساختار دایرهساده
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ای است كه رشتهای یا دورشتهتك RNAیا  DNAها كروموزوم، یك شكل گرفته است. در ویروس

ها پيچيده شده باشد. ساختارهای سلولی و ها و دیگر مولكولای از پروتئينكن است در یك بستهمم

آبی، پيچيده هستند  -های سبزها و جلبكازجمله باكتری –كنترل همه موجودات و مواد ژنتيكی آنها 

از دالیل اتخاذ  شوند باقی است. این یكیها كنترل و بيان میو هنوز راه زیادی برای فهم مسيری كه ژن

)نشریه كارگروه  شوندهایی است كه توسط پروتكل پوشش داده میLMOروش احتياطی در رابطه با 

  (.1386 ماهآذر، 20شتخصصی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 

 

 موجود زنده 

عنوان یك ماهيت زیستی تعریف شده كه قادر به تكثير یك موجود زنده به ( پروتكل،3) ماده «ح»بند در 

 . استژنتيكی  مادهو/یا انتقال 

هایی كه حاوی اطالعات مولكول –های اسيدهای نوكلئيك شود كه نسخهتكثير به عملی گفته می

 شوند. توليد می –هستندژنتيكی 

اطمينان از این  شده برای آورد ( پروتكل3) ماده «ح»بند كه در  «ژنتيكی مادهیا انتقال »عبارت 

ژنتيكی  مادهها و ویروئيدها كه خودشان به تنهایی قادر به تكثير موضوع است كه موجوداتی مانند ویروس

هایی بدون ها ریزسازوارهبا استفاده از تعریف موجود زنده در پروتكل پوشش داده شوند. ویروس يستندن

. آنها خودشان قادر هستند( RNAیا  DNAنوكلئيك )ساختار سلولی هستند كه حاوی پروتئين و اسيد

های دیگر )گياهی، جانوری یا توانند مواد ژنتيكی خود را به درون سلولبلكه می ،به تكثير نيستند

یابند. ویروئيدها عوامل وسيله سيستم سلول ميزبان تكثير می. جایی كه بهكنندميكروبی( تزریق 

 380-240 حاوی تقریباً و دارندای كوچك و برهنه RNAهای كه مولكول هستندبيماریزای گياهی 

 «ح»بند  ها و ویروئيدها دراشاره صریح و واضح به ویروس .هستندواحد مونومر در یك ساختار حلقوی 

 اند. كنندگان پروتكل خواستار گنجاندن آنها بودهكه مذاكره استبيانگر این نكته  ( پروتكل3) ماده

توانند از طور صریح اشاره شده است. اگرچه این موجودات نمیبه موجودات استریل یا عقيم نيز به

و ممكن است  كنندژنتيكی خود را تكثير  مادهتوانند ولی می ،كنندطریق توليد مثل جنسی تكثير 

يم كه در مزرعه بتوانند از طریق توليد مثل غيرجنسی یا رویشی تكثير پيدا كنند. یك گياه استریل یا عق

 زنده است و بسياری از گياهان دیگر در كشاورزی مانند سيب زمينی و موز غالباً یابد مسلماًپرورش می

 یابند. بلكه از طرق رویشی تكثير می ،كننداز طریق دانه رشد نمی

DNA  برهنه و پالسمیدها 

برهنه نشود. هر چند  DNAشامل پالسميدها و  ( پروتكل3) ماده «ح»بند عمل آمد كه تعریف توافق به

عنوان بخشی از برهنه یا پالسميدها و به DNAژنتيكی با استفاده از  مادهدر جایی كه تركيب نوینی از 



 

 ____________________________________________________________ 

  
21 

 «ح»بند طوری كه در همان –شود موجود حاصل گيرنده ارائه می هنوین، به موجود زند فناوریزیستروش 

شود. در مورد موجود شناخته می زنده تغيير شكل یافته  موجودعنوان یك به -تعریف شده ( پروتكل3) ماده

شود و حاوی یك تركيب نوین از نوین یك پالسميد توليد می فناوریزیستای كه در آن با استفاده از زنده

 آن موجود آميخته نشده باشد.  طور است. حتی اگر پالسميد با كروموزومژنتيكی است نيز همين ماده

 یكیژنت افتهیشكل  رییتغ هموجود زند

 ای تعریف شده كه فقط: عنوان موجودات زندهدر پروتكل به «یكيژنت افتهیشكل  رييتغموجود زنده »عبارت 

  ژنتيكی باشند مادهحاوی تركيبات جدیدی از. 

 ایجاد شده باشند فناوریزیستهای نوین با استفاده از روش. 

 ژنتیكی  مادهتركیبات جدید از 

موجود نبوده  بار،عنوان تركيبی قلمداد شود كه در زمان توليد برای اولينتواند بهیك تركيب جدید می

كيب جدید از تر،پروتكل به  هشد كه اشارژنتيكی پيشنهاد  مادهاست. براساس استفاده پروتكل از عبارت 

ی باشد تواند به تركيب جدید از اسيدهای نوكلئيك كه حاوی واحدهای فعال وراثتمی «ماده ژنتيكی

ارد نه به ژنتيكی بستگی د ماده. باید توجه داشته باشيم كه تركيب نوین تنها به تركيب شوداطالق 

ر حتی اگ .رخ بدهد یا ندهد افتهیشكل  رييموجودات زنده تغ (1) مادهتغييرات دیگری كه ممكن است در 

شكل ظاهری  ژنتيكی منجر به یك تغيير قابل مشاهده برای مثال در فنوتيپ یا مادهیك تركيب نوین از 

 و رفتار یك موجود نشود این تركيب باز هم جدید خواهد بود. 

تغيير، اضافه یا  - تواند در اثر وجود یك شكل نوین از یك واحد فعال وراثتینوین بودن یك تركيب می

در آن  كه توالی كلی نوكلئوتيدهاطوریوجود آمده باشد، بههب –كم شدن یك یا چند نوكلئوتيد در آن واحد 

های مختلف به موجود ژنتيكی از گونه مادهدليل انتقال یابد. چنين ترتيبات نوینی برای مثال بهواحد تغيير 

وجود آید هتواند بماده ژنتيكی در همان گونه نيز می 1«يب یافتندوباره ترت»گيرنده است. ترتيبات نوین از 

  (.Mackenzie, et al., 2003، 20)نشریه كارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت علوم، ش

  تغییر شكل یافته ژنتیكیونقل فرامرزي موجودات زنده حمل  

 افته ژنتيكیتغيير شكل یانتقاالت قانونمند و ایمن موجودات زنده وپروتكل مذكور دو راهكار برای نقل

ر شكل تغييدر سطح فرامرزی از یك كشور به كشور دیگر ارائه داده است. یكی برای موجودات زنده 

( و یتغيير شكل یافته ژنتيكای كه قرار است در طبيعت رهاسازی شوند )كشت و زرع محصول یافته

عنوان غذا، علوفه یا كه قرار است مستقيماً به غيير شكل یافته ژنتيكی زنده تدیگری برای موجودات 

 كار روند. وری بهاجهت فر

 

                                                 
1. Rearrangement 
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 نقل فرامرزي جهت رهاسازي در طبیعتوحمل ـ

 صادركننده كشورهای است الزم راستا نیهر دو نوع سيستم، راهكار طراحی شده است. در ادر پروتكل برای 

یا كشوری كه از آن قرار است ترانزیت صورت گيرد، را مطلع كشور واردكننده  یصالح ملیمراجع ذ

آگاهی داده رسانی و ارسال مدارك مربوطه( و موافقت آنها را جلب كنند )موافقت از پيش)اطالع

تغيير به این صورت است كه شركت صادركننده محصوالت  آگاهی داده شده((. موافقت از پيشAIA)1شده

صالح در كشور واردكننده قبل از ارسال محموله به كشور واردكننده از قبل به مرجع ذی ژنتيكیشكل یافته 

ها ترین روشموشكافانه كند.رسانی كرده و پس از اخذ نظر موافق آنها اقدام به ارسال محموله میاطالع

طور عمدی به محيط زیست شود كه قرار است بهاعمال می تغيير شكل یافته ژنتيكیبرای موجودات زنده 

زنده و دیگر موجودات زنده  شامل بذر، ماهيان تغيير شكل یافته ژنتيكیوارد شوند. این موجودات زنده 

های ای هستند كه توانایی بالقوه انتقال ژنشوند یا آن دستهكه برای رهاسازی و توليد در نظر گرفته می

های بعدی دارند. صادركننده قبل از ارسال كاال به كشور واردكننده، كار خود ود را به نسلخ تغيير یافته

كند. مرجع ملی صالح كشور واردكننده را با دادن اطالعات دقيق مكتوب و توصيف موجود زنده آغاز می

روز  270روز پس از دریافت اطالعات، وصول آن را اعالم كرده و سپس ظرف مدت  90ظرف مدت  دبای

طور صریح واردات كاال را با اعالم دالیل تصویب یا رد كند. ضمناً عدم پاسخ بموقع توسط واردكننده به

كند كه اطالع داده شده تضمين می. به این ترتيب، روش توافقی از پيشستيدال بر رضایت آن كشور ن

تغيير شكل یافته ود زنده كشورهای واردكننده شانس ارزیابی هر گونه خطری را كه ممكن است با موج

 همراه باشد، قبل از ورود آن داشته باشند.  ژنتيكی

ود زنده مرزی تعمدی هر موجروش موافقت از قبل آگاهی داده شده، فقط برای اولين انتقال برون

اند، این روش برای رود كه برای ورود به محيط زیست طراحی شدهكار میهب تغيير شكل یافته ژنتيكی

د محصور یابند، كاربروانتقال میكه در داخل یك كشور نقل تغيير شكل یافته ژنتيكیزنده  موجودات

وری )ذرت یا اعنوان غذا، علوفه یا جهت فرهای علمی( و یا آن دسته كه مستقيماً بهشده )در آزمایشگاه

 رود. كار نمیشوند، بهفرنگی( استفاده میگوجه

ت داخلی خود و مطابق با اهداف پروتكل، تصميم بگيرد ممكن است كشوری تحت چارچوب مقررا

نيز مورد ارزیابی مخاطرات و سایر موارد الزم قرار گيرد.  تغيير شكل یافته ژنتيكیاین موجودات زنده 

 تغيير شكل یافته ژنتيكیهمچنين ممكن است در آینده اعضای پروتكل تصميم بگيرند موجودات زنده 

این بند برای این موضوع در پروتكل آورده كه ممكن است در  معاف كنند. AIAدیگری را نيز از روش 

گونه با صفت خاص هيچ تغيير شكل یافته ژنتيكیمشخص شود كه یك گياه  آینده به شكل علمی كامالً

مندرج در پروتكل  فراینداثر مضری بر محيط زیست و سالمت انسان، دام و گياه ندارد و لذا نيازی به طی 

                                                 
1. Advance Informed Agreement (AIA) 
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  ل شوند.ئممكن است در آینده استثنا قا تغيير شكل یافته ژنتيكیاشد. بنابراین برای این محصوالت نداشته ب

 ونقل فرامرزي بدون هدف رهاسازيحمل ـ

شامل ذرت  كاالهای فله تغيير شكل یافته ژنتيكیترین گروه موجودات زنده المللی، بزرگدر تجارت بين

عنوان غذا، تغيير ژنتيك یافته، دانه سویا و دیگر محصوالت كشاورزی هستند كه برای استفاده مستقيم به

جای روش شوند )بدون هدف رهاسازی(. برای این محصوالت، به( حمل می1FFPوری )اعلوفه یا جهت فر

ی با محدوده زمانی خيلی كمتر ایجاد شده است. تراطالع داده شده، پروتكل سيستم سادهتوافقی از پيش

جامعه جهانی  دبایكنند، میتأیيد گونه محصوالت را برای استفاده داخلی هایی كه ایندر این روش دولت

این اطالعات دقيقی در مورد  برعالوه را از طریق اتاق تهاتر ایمنی زیستی در جریان تصميم خود قرار داده و

بر تأیيد واردات محصول مذكور، محموله دهند و پس از اخذ نظرات كشور واردكننده مبنیخود ارائه  تصميم

را ارسال كنند. همچنين ممكن است كشورها در مورد واردات یا عدم واردات این محصوالت براساس 

. نندكصورت باید این تصميمات را از طریق اتاق تهاتر اعالم مقررات داخلی خود تصميم بگيرند كه در این

های اضافی و مدت زمان هزینهضمن رعایت اصول ایمنی زیستی، دنبال آن است تا با این روش، پروتكل به

شكل  رييتغهماهنگی بين كشور صادركننده و واردكننده را برای توليدكنندگان و تاجران موجودات زنده 

 كم كند. (2FFP-LMOشوند )كه با هدف غذا، علوفه یا فراوری صادر می یكيژنت افتهی

 پروتكل( (۶))ماده  انتقال عبوري و استفاده محصور 

  (۶)ترجمه ماده 

انتقال ونظيم نقلو بدون خدشه به حق هر عضو در رابطه با انتقال عبوری جهت ت (4)با وجود مفاد ماده  .1

با  زیستییمنی موجودات زنده تغيير شكل یافته از قلمرو آن و ارائه هر تصميم آن عضو به اتاق تهاتر ا

ته خاص از این پروتكل درخصوص انتقال ترانزیت موجود زنده تغيير شكل یاف (2)ماده  «3»رعایت بند 

ا انتقال ترانزیت بی توافقی از قبل اطالع داده شده، در رابطه هاقلمرو آن، مفاد این پروتكل در مورد روش

 شود. موجودات زنده تغيير شكل یافته اعمال نمی

امی موجودات با ارزیابی مخاطرات تم و بدون خدشه به حق هر عضو در رابطه (4)اد ماده با وجود مف .2

حصور در گيری برای واردات و تنظيم تدابيری برای استفاده مزنده تغيير شكل یافته قبل از تصميم

انتقال وبا نقل ی توافقی از قبل اطالع داده شده در رابطههاصالحيت خود، مفاد این پروتكل در مورد روش

واردكننده  مرزی موجودات زنده تغيير شكل یافته با هدف استفاده محصور كه مطابق معيارهای عضوبرون

  اعمال نخواهد شد. در نظر گرفته شده

 

                                                 
1. Living Modified Organisms for Direct Use as Food, Feed and Processing (FFP) 

2. Living Modified Organisms for Food, Feed and Processing (LMO-FFP) 
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 (۶)تفسیر ماده 

 د. این دو مورد عبارتند از: كنمی ااز شمول كلی پروتكل مستثنرا دو مورد  (6)ماده 

 . كندمی یك كشور عبور تحت حاكميت هصورت ترانزیت از حوزهكه بای یافتهموجودات زنده تغيير شكل  .1

 . اندرفته شدهدر نظر گكننده كه برای استفاده محصور در كشور وارد ایموجودات زنده تغيير شكل یافته .2

آنها را از كاربرد مراحل  (6)اما ماده  هستند جزء شمول پروتكلموجودات زنده تغيير شكل یافته  این

مفاد دیگر پروتكل  .كندمی امستثن 1(AIAفرستاده )های توافقی براساس اطالعات از پيشمربوط به روش

، این حق را به (6)بر آن ماده كاربرد دارند. عالوهموجودات زنده تغيير شكل یافته در مورد این همچنان 

 . كنندرا كنترل  خوداستحفاظی  هبه حوزموجودات زنده تغيير شكل یافته دهد كه ورود این كشورها می

 امستثن AIAكه از كاربرد ای موجودات زنده تغيير شكل یافتهاولين دسته  ( پروتكل6) ماده «1»بند 

ی یك استحفاظ ههستند كه از حوز ایموجودات زنده تغيير شكل یافته. اینها كندمیشوند را مشخص می

های توافقی گذرند. بنابراین قوانين مربوط به روشصورت ترانزیت میبهیا چند كشور عضو پروتكل 

رای بكند. هر چند پروتكل، حق كشورها براساس اطالعات از پيش فرستاده در مورد آنها صدق نمی

رشان را در حوزه استحفاظی كشوموجودات زنده تغيير شكل یافته های مربوط به ترانزیت كنترل فعاليت

 دهد. قرار نمی تأثيرتحت 

از ل یافته موجود زنده تغيير شكیك كشور عضو پروتكل )یا غيرعضو( كه یك  با توجه به این موضوع،

ر شكل موجود زنده تغييتواند مادامی كه آن كند میطور موقت عبور میبهوی استحفاظی  هطریق حوز

ع، با كارگيری آن كنترل داشته باشد. درمجموهنقل و بوبر حمل ،است ویاستحفاظی  هدر حوزیافته 

زنده تغيير  موجودتوانند قبل از ترانزیت یك الملل، كشورهای عضو )و غير عضو( میتوجه به قوانين بين

 . كننداز كشورشان درخواست تذكر  شكل یافته 

صورت ترانزیت وارد به را كه ایتغيير شكل یافتهموجودات زنده  ( پروتكل،6) ماده «1»بند  كه با وجودی

یجاد اهيچ چيزی در این پروتكل كشورهای عضو را از  ،كندمی امستثن AIAشوند از مراحل كشوری می

گونه موارد نيز ی كنترل كننده مانند مدارك مربوط به ارزیابی مخاطرات حتی در اینهاقوانين و سيستم

تواند يز میو بنابراین برای كشورهای غيرعضو ن استالمللی بينكلی دارد. این حق تحت قوانين باز نمی

ه تغيير شكل موجود زندكار گرفته شود. هر تصميم اتخاذ شده توسط كشور عضو در رابطه با ترانزیت یك هب

 موجود رانزیتت در مورد AIAارائه شود. اگرچه مراحل مربوط به  اتاق عملياتی ایمنی زیستی باید به یافته 

 خصوصبهاست.  كاربرد دیگر مفاد پروتكل در مورد آنها همچنان باقی ،رودكار نمیهبزنده تغيير شكل یافته 

موجودات بندی و شناسایی نقل، بستهوكارگيری، حملهكه قوانين الزم برای ب (18)باید توجه شود كه ماده 

 شوند. كار گرفته میهيز بآنها نبرای ترانزیت  كندمیفراهم  را زنده تغيير شكل یافته

                                                 
1. Advanced Informed Agreement 
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صورت ای كه بهكشورهای درحال توسعه خصوصبه ،ر طی مذاكرات پروتكل، تعدادی از كشورهاد

در بين  موجودات زنده تغيير شكل یافتههای خاصی در رابطه با انتقال نگرانی ،هستندجزایر كوچكی 

داخل كشور آنها از یك  در زنده تغيير شكل یافته  موجودند. یعنی مواردی كه یك كردها مطرح كشتی

كه آیا در مورد  شدیی مطرح هاشود تا به مقصد نهایی برسد. بحثكشتی به كشتی دیگر انتقال داده می

شامل  AIAگفته شده كه  (6)در ماده  در این ارتباطها نيز باید تذكراتی داده شود. این گونه فعاليت

موجود زنده ، یك آناستحفاظی  هحوز دراما یك كشور عضو )یا غيرعضو( كه  .شودگونه موارد نمیاین

المللی بينكلی حق دارد كه مطابق با قوانين  ،یابداز یك كشتی به كشتی دیگر انتقال میتغيير شكل یافته 

است كنترل  آناستحفاظی  هحوزمادامی كه در  ،زنده تغيير شكل یافته موجودكارگيری آن هب هبر نحو

 AIAرا كه از مراحل ای موجودات زنده تغيير شكل یافته، دسته دوم ( پروتكل6) ماده «2»بند داشته باشد. 

د. شرایط الزم كنولی مفاد دیگر پروتكل باید در مورد آنها اعمال شود را مشخص می ،شوندمی امستثن

 برای این استثنا عبارتند از:

 وجود داشته باشد؛ موجود زنده تغيير شكل یافتهاز مرزی وانتقال  بروننقل باید یك 

  باید برای استفاده محصور در نظر گرفته شده باشد؛موجود زنده تغيير شكل یافته آن 

 .استفاده محصور باید مطابق با استانداردهای كشور عضو واردكننده باشد  

شود.  امستثن AIAاز مراحل زنده تغيير شكل یافته  جودموتمام این شرایط باید وجود داشته باشد تا 

و یا اگر استفاده محصور مطابق با  ستيبرای استفاده محصور نموجود زنده تغيير شكل یافته بنابراین اگر 

های مورد نظر باید تحت روش نده تغيير شكل یافتهز موجودا ،شوداستانداردهای كشور واردكننده انجام نمی

AIA  .پروتكل قرار گيرد 

تعيين موجودات زنده تغيير شكل یافته تعدادی از كشورها، استانداردهایی را برای استفاده محصور 

( معيارهایی برای استفاده محصور از (EEC/90/219 اروپادر قانون اتحادیه  ،اند. برای مثالهكرد

 ،است. این قانون شدهبا در نظر گرفتن سالمت بشر و محيط زیست ایجاد  تغيير یافتهی هاریزسازواره

كه در  چنانآن كندمی به انجام ارزیابی مخاطراترا ملزم تغيير یافته ی هاریزسازوارهكنندگان از استفاده

شود. ی محصور در چهار دسته میهابندی استفاده. این ارزیابی منجر به طبقهضميمه این قانون آمده است

)ایمنی زیستی  پوشی استهایی كه خطری ندارند و یا خطر آنها قابل چشمبه فعاليت دستهاین چهار 

هایی با درجه خطر متوسط ، فعاليت(II)ایمنی زیستی سطح  هایی با درجه خطر پایينفعاليت (،Iسطح 

شوند. تقسيم می( IV)ایمنی زیستی سطح باال هایی با درجه خطر و فعاليت( III)ایمنی زیستی سطح 

كه های خاصی با استفاده از فرمكننده باید ، استفادهتغيير یافتههای ریزسازوارهقبل از استفاده محصور از 

مراجع اطالعات الزم را در اختيار  ندهم تفاوت دار استفاده محصور باسطح ایمنی زیستی براساس 

سطح ایمنی زیستی دار نيز صحت اطالعات، صحيح بودن ارزیابی، دهد. مراجع صالحيت قراردار صالحيت
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مربوط  تدابيرمعيارهای حفاظتی، مدیریت ضایعات و بودن مورد استفاده و در جایی كه الزم باشد مناسب 

 دهد. موارد اضطراری را مورد بررسی قرار می دربه پاسخ 

كشورهای عضو )و غيرعضو( حق دارند كه مراحل ارزیابی  ،( پروتكل6) ماده «2»بند با وجود 

انجام دهند و استانداردها و قوانين الزم برای موجودات زنده تغيير شكل یافته مخاطرات را برای همه 

این با وجود . كنندتنظيم  خوداستحفاظی  هرا در حوزموجودات زنده تغيير شكل یافته استفاده محصور از 

را  موجودزنده تغيير شكل یافتهای بخواهد یك كنندهین ارتباط مطرح شده اگر صادرادر كه هایی نگرانی

كه آن  كند، نه تنها ملزم نيست اطمينان حاصل كندبرای استفاده محصور به كشور واردكننده صادر 

فقط برای استفاده محصور است، بلكه الزم نيست كه از وجود استاندارهای موجود زنده تغيير شكل یافته 

موجودات زنده تغيير . در مواردی كه احتمال دارد كندایمنی سطح محصور در آن كشور اطالع حاصل 

به محيط زیست آن كشور  بعداً شود،عنوان استفاده محصور وارد كشوری میكه در ابتدا بهشكل یافته 

  .كند AIAتواند كشور صادركننده را ملزم به رعایت مفاد مربوط به ور واردكننده می شارائه شود، ك

 ارزیابی مخاطرات احتمالی 

محيطی و همچنين مدارك مورد نياز در پروتكل روش صحيح انجام ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست

دهد كه بتوانند واردات ها میخصوص را برای كشورها تبيين كرده است. پروتكل این اختيار را به دولتاین

را براساس ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی  تغيير شكل یافته ژنتيكیموجودات زنده 

احتمالی موجودات زنده تغيير آور ها شناسایی و ارزیابی آثار زیانقبول یا رد كنند. هدف از این ارزیابی

كننده است. توليدكننده زیستی و سالمت كشورهای دریافتیافته بر حفظ و استفاده پایدار از تنوعشكل

صورت مخاطرات احتمالی محصول خود را براساس روش علمی و به شود ارزیابییا صادركننده متعهد می

 كشور واردكننده ارائه دهد.  مورد به مورد انجام داده و نتایج مستند آن را به

را دارد، مسئوليت  تغيير شكل یافته ژنتيكیكشوری كه قصد صدور مجوز برای واردات موجود زنده 

و این حق را دارد  استارزیابی مستندات مخاطرات احتمالی ارائه شده توسط توليدكننده یا صادركننده 

اصول ارزیابی مخاطرات احتمالی محصوالت  تر كند.های بيشكه كشور صادركننده را ملزم به انجام ارزیابی

های متعدد متعاهدین پروتكل های پروتكل و همچنين طی اجالسدر پيوست تغيير شكل یافته ژنتيكی

 اند. ارائه شده (COP-MOPsایمنی زیستی كارتاهنا )

 مدیریت مخاطرات احتمالی و اقدامات اضطراري 

. مردم به این دليل نيستندطور كامل عاری از مخاطرات احتمالی های انسانی بهها و فعاليتیك از فناوریهيچ

پذیرند كه باور دارند منافع بالقوه آنها بيش از مخاطرات بالقوه آنهاست. پروتكل همه های نوین را میفناوری

شود، را كند تا هرگونه مخاطرات احتمالی را كه توسط ارزیابی مخاطرات شناسایی میكشورها را ملزم می

های ردیابی، مؤثر مخاطرات احتمالی شامل سيستم های كليدی مدیریتكنترل و مدیریت كنند. بخش
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شود. می های داخلی دولتیها و سرویسهای آموزشی و همكاری بهتر ميان آژانسهای تحقيقاتی، دورهبرنامه

كند چنانچه اطالع حاصل كنند كه احتماالً در حوزه آنها ها را ملزم میبر این، پروتكل هر یك از دولتعالوه

المللی بر اثر قاچاق كاال یا رها شدن در محيط از مرزهای بين تغيير شكل یافته ژنتيكیموجودات زنده 

طور بالقوه تحت اند یا بهواقع شده تأثيراند، اقدامات الزم را در جهت مطلع كردن كشورهایی كه تحت گذشته

كه آنها اقدامات اضطراری یا دهد اند، انجام دهد و با آنها رایزنی كند. این امر امكان میقرار گرفته تأثير

المللی بهتر، یك ایجاد مشاركت بين دليلها به. الزم است دولتكنندهای مناسب دیگری را پيگيری فعاليت

 كانون تماس رسمی را برای امور اضطراری تأسيس كنند.

 مستندسازي صادرات 

ند همراه آنها كه قرار است مستقيماً به محيط وارد شوند، س تغيير شكل یافته ژنتيكیبرای موجودات زنده 

كور باید هویت است. سند مذ تغيير شكل یافته ژنتيكیوضوح بيان كند كه محموله حاوی موجود زنده  باید به

برای خرید  را مشخص كند و شامل نكات الزم تغيير شكل یافته ژنتيكیهای مربوط به موجود زنده و ویژگی

سامی و نشانی ان، ذخيره و نگهداری، انتقال و استفاده یك كانون تماس برای اطالعات بيشتر و و فروش ایم

نطباق با مفاد بر این، محتویات سند مربوط به محموله باید در اواردكنندگان و صادركنندگان باشد. عالوه

 پروتكل كارتاهنا باشد.

كه قرار  تغيير شكل یافته ژنتيكینده در مواردی كه دولتی با ورود یك محموله حاوی موجودات ز

صورت كند باید بهكار رود، موافقت میوری بهاعنوان غذا، علوفه یا فرمستقيم به است برای استفاده

و  1«تغيير یافته باشد ممكن است كاال محتوی موجودات زنده»كه  كندگذاری مشخص اعالم برچسب

البته براساس مصوبات جدید «. وارد محيط شوندقرار نيست این موجودات »همچنين ذكر شود كه 

حذف شده است. دليل این امر، « ممكن است»اجالس متعاهدین پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا كلمه 

 تغيير شكل یافته ژنتيكیتر این موضوع بوده است كه آیا یك كاال حاوی موجود زنده مشخص شدن دقيق

  حدس و گمان در برچسب محصول ارائه نشوند.صورت مبهم و ؟ و اطالعات بهخيرهست یا 

 پروتكل( (۲0))ماده  مشاركت اطالعاتی و مركز تبادل اطالعات ایمنی زیستی 

 )BCH(2اتاق تهاتر ایمنی زیستی 

های اصلی ایمنی زیستی پروتكل است و شفافيت و تبادل ارتباط را كه اتاق تهاتر ایمنی زیستی یكی از پایگاه

كند. اتاق تهاتر ایمنی ، تسهيل میهستندبرای یك سيستم جهانی ایمنی زیستی پویا و كارآمد بسيار مهم 

تصميمات نهایی خود درخصوص واردات دهد دیگران را در مورد ها امكان میبر اینكه به دولتزیستی عالوه

مطلع كنند، همچنين اطالعات مقررات و قوانين ملی هر كشور برای  تغيير شكل یافته ژنتيكیموجودات زنده 

                                                 
1. “May Contain LMOs” 

2. Biosafety Clearing House 
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، خالصه AIAاتاق تهاتر ایمنی زیستی شامل اطالعات الزم برای روش شود. اجرای پروتكل را نيز شامل می

های انجام شده دوجانبه و چندجانبه، گزارش تالش هایمحيطی، موافقتنامههای مخاطرات، بازنگری ارزیابی

شود. جهت اطمينان از عالوه دیگر اطالعات علمی، قانونی، محيطی و فنی میدر راستای اجرای پروتكل به

شود. اتاق آوری شده از كشورهای مختلف، از چارچوب مشتركی استفاده میقابل مقایسه بودن اطالعات جمع

تهاتر ایمنی زیستی بيشتر بر پایه یك سيستم اینترنتی طراحی شده و از طریق پایگاه 

ایمنی زیستی وزارت علوم،  ی)نشریه كارگروه تخصصتدسترس اس در (http://bch.biodiv.org)اینترنتی

 .(1385 ماهآذر ،16ش ،یتحقيقات و فناور

 

  مشاركت اطالعاتی و مركز تبادل اطالعات ایمنی زیستی ( ـ۲0)ماده 

عنوان بخشی از مكانيسم عملياتی ایمنی به موجب این ماده، مركز تبادل اطالعات ایمنی زیستی به .1

 شود تا:می كنوانسيون ایجاد «3»، بند (18)زیستی تحت ماده 

محيطی و حقوقی كه مربوط به ی علمی، فنی، زیستهامبادله اطالعات و تجارب در مقولهالف( 

 ؛ وكندتسهيل  تغيير ژنتيكی یافته است را هموجودات زند

عضو  یخاص كشورها یاین پروتكل با در نظر گرفتن نيازها یعضو در زمينه اجرا یبه كشورها (ب

كوچك درحال توسعه،  یاجزیره ییافته و كشورهاكمتر توسعه یخصوص در مورد كشورهاهدرحال توسعه ب

 .كندهستند، كمك  یو مراكز تنوع ژنتيك أكه مبد یبا اقتصاد درحال تغيير و نيز كشورهای یكشورها

كه از طریق آن اطالعات برای  كندعنوان ابزاری عمل به دمركز تبادل اطالعات ایمنی زیستی بای .2

اطالعات مورد نياز برای انجام پروتكل را در  دبایفوق در دسترس قرار گيرد. این مركز  «1»مقاصد بند 

بر آن چنانچه مقدور باشد باید دستيابی به سایر راهكارهای تبادل اطالعات قرار دهد. عالوه دسترس اعضا

 المللی را فراهم كند.ایمنی زیستی بين

تمامی اطالعات مورد نياز مركز تبادل اطالعات  دبایبدون لطمه زدن به حفظ اطالعات محرمانه، هر كشور عضو  .3

 بر این :ایمنی زیستی كه تحت پوشش این پروتكل قرار دارد را در اختيار این مركز قرار دهد و عالوه

تمامی قوانين موجود، مقررات و رهنمودهای الزم جهت انجام این پروتكل و نيز تمام اطالعاتی  الف(

 های موافقت قبلی، نياز دارند؛ كه اعضا در مورد روش

 ای و چندجانبه؛ی دوجانبه، منطقههاب( تمامی ترتيبات و موافقتنامه

تغيير ژنتيكی یافته  همحيطی موجودات زندج( خالصه ای از ارزیابی مخاطرات یا انجام مطالعات زیست

در موارد مقتضی، اطالعات مربوط اند، ازجمله، توليد شده (15)یندهای مقرراتی و مطابق ماده اكه از طریق فر

تغيير ژنتيكی یافته بوده و شامل  هموجودات زند أای كه از منشبه محصوالت برای مثال مواد پردازش شده

  فناوری نوین هستند؛تركيبات جدید قابل شناسایی از مواد ژنتيكی قابل تكثير حاصل از زیست

http://bch.biodiv.org/
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 و ودات زنده تغيير ژنتيكی یافتهرهاسازی موج یاتصميمات نهایی در مورد واردات چ( 

فقی مربوط به اجرای روش توا هایگزارشازجمله  (33)شده براساس ماده  ارائه هایح( گزارش

 فرستاده. براساس اصالعات از پيش

در اولين  دبای ی آن،هاچگونگی عملكرد مركز تبادل اطالعات ایمنی زیستی، ازجمله گزارش فعاليت .4

سی و بررمورد نيز و پس از آن  گيری قرار گرفتهپروتكل مورد توجه و تصميماجالس كشورهای عضو 

  .گيردقرار  بازبينی

 (۲0)تفسیر ماده 

م سپروتكل كارتاهنا ایجاد شده، یك مكاني (20)( كه توسط ماده BCHاتاق عملياتی ایمنی زیستی )

عنوان بخشی م اطالعاتی بهسمكاني. این استتبادل اطالعات برای كمك به كشورها برای اجرای پروتكل 

 اتاق عملياتی ایمنی زیستی ایجاد شده است. 1(CBDم اتاق عملياتی كنوانسيون تنوع زیستی )ساز مكاني

یك مخزن اطالعات و چرخ مركزی برای اجرای پروتكل است. بسياری از مواد پروتكل، كشورهای عضو 

ه است. این مركز نقش خاصی در تبادل كرد زیستیاتاق عملياتی ایمنی را ملزم به ارائه اطالعات به 

عنوان غذای انسان، دام دارد كه در نظر است به یكيژنت افتهیشكل  رييتغاطالعات مربوط به موجودات 

یا فراورش مورد استفاده قرار گيرند )نشریه كارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و 

 (. 1385 ماهآذر ،16فناوری، ش

برای تبادل اطالعات مربوط ها ی الكترونيكی و دیگر سيستمهااز سيستم اتاق عملياتی ایمنی زیستی

ی تبادل هامسكند. این مركز همچنين امكان دسترسی به دیگر مكانيبه اجرای پروتكل استفاده می

كه شروع آن با ای توسعه یافته صورت مرحلهبه اتاق عملياتی ایمنی زیستیكند. اطالعات را فراهم می

ی هامكانيسمآوری اطالعات بنيادی و كشف بوده است. هدف از مرحله آزمایشی جمع 2«مرحله آزمایشی»

بوده است. بعد از ورود پروتكل به فاز اجرایی تجارب حاصل  اتاق عملياتی ایمنی زیستیاندازی ایجاد و راه

مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به  زیستیاتاق عملياتی ایمنی از مرحله آزمایشی برای توسعه عملكرد 

در اجرای پروتكل فراهم آوردن، صحيح بودن و در  اتاق عملياتی ایمنی زیستینقش مركزی و حساس 

 بسيار ضروری است.  اتاق عملياتی ایمنی زیستیدسترس قرار دادن اطالعات مربوط، در 

 به موضوعات مختلفی پرداخته شده است:  (20)در ماده 

  (؛پروتكل (20) ماده «1»بند ) اتاق عملياتی ایمنی زیستیاهداف اصلی از ایجاد 

 (؛پروتكل (20) ماده «2»بند ) اتاق عملياتی ایمنی زیستی های اصلی فعاليت 

  ؛پروتكل (20(ماده  «3»بند فراهم شود ) اتاق عملياتی ایمنی زیستی نوع اطالعاتی كه باید برای) 

 و بازبينی آن توسط اجالس كشورهای عضو  اتاق عملياتی ایمنی زیستی  عملكرد هتعيين نحو

                                                 
1. Convention on Biological Diversity 

2. Pilot Phase 
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  (.پروتكل (20)ماده  «4»بند پروتكل )

ل اطالعاتی تباد مكانيسم عنوان بخشی ازبه اتاق عملياتی ایمنی زیستی ، (20) هماد «1»براساس بند 

 است.  ( بنا شدهCBDكنوانسيون تنوع زیستی ) (18)ماده  «3»براساس بند كه است 

 است:  در نظر گرفته اتاق عملياتی ایمنی زیستی هدف اصلی را برای دو  (20) هاز ماد «1»بند 

شود علمی، فنی، می ها. نوع اطالعاتی كه تبادلLMOتسهيل تبادل اطالعات و تجارب مرتبط با  .1

وضيح ، ت«3»محيطی و قانونی توصيف شده است. جزئيات مربوط به انواع خاص اطالعات در بند زیست

 داده شده است. 

ی خاص ، نيازها اتاق عملياتی ایمنی زیستی كمك به كشورها برای اجرای پروتكل. دومين عمل  .2

 دهد:سه گروه از كشورها را مورد توجه قرار می

 ،عهیافتگی و جزایر كوچك درحال توسخصوص كشورهایی با حداقل توسعههحال توسعه بكشورهای در -

 ،اقتصاد انتقالیكشورهایی با  -

 مراكز تنوع زیستی هستند.  كشورهایی كه مركز پيدایش و -

حال توسعه یافته، كشورهای دربه شركت فعال كشورهای توسعه اتاق عملياتی ایمنی زیستی  مؤثر عملكرد

شورهایی با اقتصاد كشورهای درحال توسعه و ك و كشورهایی با اقتصاد انتقالی بستگی دارد. منابع تكنولوژیكیِ

رای ایجاد بمورد توجه قرار گرفته و باعث ایجاد انگيزه  اتاق عملياتی ایمنی زیستی انتقالی در طراحی 

 ی زیستی اتاق عملياتی ایمنالكترونيك نباشند. عملكرد  اساس اینترنت یایی شده است كه برهامكانيسم

 شود. می هایی بستگی دارد كه برای كشورهای درحال توسعه فراهمهمچنين به منابع و آموزش

 ست: ااصلی را در نظر گرفته  هسه وظيف اتاق عملياتی ایمنی زیستی برای  (۲0)ماده  «۲»بند 

ماده  «1»ند ای است كه از طریق آن اطالعات الزم برای اجرای ب، وسيلهاتاق عملياتی ایمنی زیستی  .1

 شود. ارائه می (20)

ق كشورهای ، دسترسی به اطالعات مربوط به اجرای پروتكل كه از طریاتاق عملياتی ایمنی زیستی  .2

 . كندمیعضو فراهم شده است را ميسر 

كند. یمی تبادل اطالعاتی را فراهم هامكانيسم دسترسی به دیگر اتاق عملياتی ایمنی زیستی  .3

یی دارای اطالعات كدام از آنها به تنهااند. هر چند هيچایجاد شده تعدای از مراكز تبادل اطالعاتی قبالً

نيازمند  تی اتاق عملياتی ایمنی زیس. نيستندشود، فراهم می اتاق عملياتی ایمنی زیستی جامعی كه توسط 

 گيری شود )نشریه كارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارتآن است كه در جهت اهداف پروتكل جهت

 (. 1385 ماهآذر ،16شو فناوری، علوم، تحقيقات 

اتاق عملياتی ایمنی ن انواع خاصی از اطالعات برای كردكشورها را ملزم به فراهم  (۲0) هاز ماد «3»بند 

اساس برهای توافقی كند كه برای روشبه اطالعاتی اشاره میپروتكل  20ماده الف( -3بند )ه است. كرد زیستی 
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 اتاق عملياتی ایمنی زیستی به  دضروری است. بعضی از این اطالعات كه بای 1(AIAاطالعات از پيش فرستاده )

 ارائه شوند، عبارتند از: 

 اطالع یا تذكر در رابطه با صادرات از كشور یا شخص صادركننده، 

  پروتكل 1اطالعات ضروری در رابطه با ضميمه، 

 اعالم دریافت اطالعيه مربوط به صادرات از كشور صادركننده، 

 3» بندن واردات )كردیيد، ممانعت یا محدود أتصميم كشور واردكننده در موارد مختلفِ ت» 

 ،( و هر گونه دليل مرتبط با آن تصميمپروتكل (10)ماده 

  ی قانونی محلی برای كمك به واردات هامربوط به چارچوبدر صورت مقتضی، اطالعات

 ،از كشور واردكنندهموجودات زنده تغيير شكل یافته 

 اطالعات بيشتر از كشور صادركننده، 

 اطالعات مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی، 

 اطالعات مربوط به بازبينی و بررسی تصميمات اتخاذ شده، 

 های تسهيل شدهاطالعات مربوط به روش. 

 (20)ماده  «3»بند  ث ی الف تاهاطور خاص در پاراگرافمختلف اطالعات كه به هایهبر دستعالوه

 هستند: ایمنی زیستی  اتاق تهاتركشورها همچنين ملزم به ارائه اطالعات زیر به  ،به آنها اشاره شده است پروتكل

  در حوزه ته موجودات زنده تغيير شكل یافتصميمات اتخاذ شده توسط كشورها در رابطه با ترانزیت

 ،شاناستحفاظی

  ن اولين ردك، ممانعت یا محدود تأیيد تذكرات كتبی مربوط به تصميمات اتخاذ شده در رابطه با

 ،برای ارائه عمدی به محيط زیستموجودات زنده تغيير شكل یافته فرامرزی  جاییجابه

  عنوانبهت كه قرار اسموجودات زنده تغيير شكل یافته تصميمات نهایی در رابطه با استفاده محلی 

 ،غذای انسان، دام یا فراورش مورد استفاده قرار گيرند

 موجودات زنده تغيير ی قابل استفاده در واردات هاسخه از قوانين، مقرارت و دستورالعملیك ن

 ،مورد استفاده قرار گيرند 2(FFPغذای انسان، دام یا فراورش ) عنوانبهكه قرار است  ایشكل یافته

 با  ابطهری صادر شده توسط كشورهای درحال توسعه یا كشورهایی با اقتصاد انتقالی در هابيانيه

 ،ن، دام یا فراورشعنوان غذای انسابهموجودات زنده تغيير یافته ژنتيكی  اساس تصميمات آنها در باره واردات

  (12ماده  «1»بند فرامرزی عمدی ) جاییجابهتصميمات مربوط به تذكرات مربوط به بررسی، 

 نده زموجودات فرامرزی عمدی و  جاییجابههای تسهيل شده با توجه به تذكرات مربوط به روش

 ،(AIA) فرستادهاطالعات از پيشاساس بر های توافقیمجزا شده از روشتغيير شكل یافته 

                                                 
1. Advanced Informed Agreement 

2. Food, Feed, Processing 
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 ها با توجه ی دوجانبه، محلی و چندجانبه و توافق با دیگر كشورهاتذكرات مربوط به موافقتنامه

 ،موجودات زنده تغيير شكل یافتهفرامرزی عمدی  جاییجابهبه 

  كاربرد قوانين محلی برای واردات خاصتذكرات مربوط به، 

  موجودات زنده تغيير شكل یافتهفرامرزی غيرعمدی  جاییجابهتذكرات مربوط به، 

 فرامرزی غيرعمدی جاییجابهی مربوط به هانقاط تماس برای اطالعيه، 

  فرامرزی غيرقانونی جاییجابهاطالعات مربوط به.  

ين تعي (19)اطالعات مربوط به مراجع ملی تماس و مراجع صالحيتدار ملی كه به موجب ماده 

 قرار داده شود.  اتاق عملياتی ایمنی زیستی باید در اختيار اند نيز شده

 ،هستند یستی اتاق عملياتی ایمنی زكشورها موظف به ارائه اطالعات به  ،(20)ماده  «3»براساس بند 

مده است. آ (21)حاوی مطالب محرمانه باشد. حفظ اطالعات محرمانه در ماده  دولی این اطالعات نبای

 دنبای یستی زاتاق عملياتی ایمنی تصميم گرفته شد كه  اتاق عملياتی ایمنی زیستی در مرحله آزمایشی 

عموم  مكان دسترسیتواند اشوند. درحالی كه این روش میحاوی اطالعاتی باشد كه محرمانه تلقی می

اد مشكالتی ولی ممكن است باعث ایج ،كندرا ابقا  اتاق عملياتی ایمنی زیستی به اطالعات موجود در 

دليل محرمانه ممكن است به زنده تغيير شكل یافته موجودشود. در عمل، اطالعات خاصی در رابطه با یك 

اساس بر های توافقیموجود نباشد. برای مثال تحت مفاد روش اتاق عملياتی ایمنی زیستی بودن در 

ين واردات كننده باید تصميم كشورش در رابطه با اول( كشور واردAIAاطالعات از پيش فرستاده شده )

دليل نانچه بهچند چ اطالع دهد. هر اتاق عملياتی ایمنی زیستی را به زنده تغيير شكل یافته  موجودیك 

یمنی ااتاق عملياتی ورزی شده در بعضی اطالعات خاص درباره آن موجود زنده دستمحرمانه بودن، 

 كندشخص تواند با اطمينان كامل ماطالعات موجود، صادركننده بعدی نمیاساس بر ثبت نشود، زیستی 

زنده  موجوداتكه توسط یك كشور مجوز داده شده همان  ایموجودات زنده تغيير شكل یافتهكه آیا 

ستی )نشریه كارگروه تخصصی ایمنی زی كندخواهد صادر است كه آن كشور میای شكل یافتهتغيير 

 (. 1385 ماهآذر ،16شوزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 

باره عملكرد خود در هه كه در اولين جلسكرداجالس كشورهای عضو را موظف ، (۲0)ماده  «۴»بند 

 اتاق عملياتی ایمنی زیستی . با توجه به نقشی كه به كندتصميماتی را اتخاذ  اتاق عملياتی ایمنی زیستی 

نيز باید  اتاق عملياتی ایمنی زیستی شود می واگذار شده است در زمانی كه پروتكل وارد فاز اجرایی

قبل از اولين اجالس كميته  اتاق عملياتی ایمنی زیستی كامل فعال شده باشد. كار بر روی  طوربه

صورت آزمایشی فعاليتش را ادامه داد. مرحله هشروع شد و ب 1(1ICCPپروتكل كارتاهنا ) الدولیبين

ای توسط دبيرخانه پروتكل برگزار سری از جلسات منطقهآغاز شد. یك 2001آزمایشی در آوریل سال 
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به آنها اشاره شده است را شناسایی كند. همچنين در طی این  (20)شد تا كشورهای خاصی كه در ماده 

. موضوعاتی كه در طی مرحله مقدماتی كنندمدت آن كشورها بتوانند احتياجات و شرایط خود را مطرح 

 مشخص شدند عبارت بودند از: 

 ( وابستگی به اتاق عملياتی كنوانسيون تنوع زیستیCHM)، 

 ارائه شود اتاق عملياتی ایمنی زیستی وسط شناسایی انواع اطالعاتی كه باید ت، 

  دسترسی  خصوصبهاحتياجات خاص كشورهای درحال توسعه و كشورهایی با اقتصاد انتقالی

ی الزم برای های دیگر غيرالكترونيكی، منابع و آموزشهای اطالعاتی الكترونيكی، روشهابه سيستم

 ،اتاق عملياتی ایمنی زیستی استفاده از 

  ی رایج، وارد كردن هامربوط به مدیریت اطالعات ازجمله اطالعات ملزم شده، فرمتموضوعات

 ،ها، زبان مشترك، اطمينان از كيفيت و صحت اطالعات، گزارش اطالعات و دادههاداده

 های مربوط به حفظ اطالعات محرمانه.مالحظات مربوط به حفظ اسرار محرمانه، روش 

مربوط  هایهمراه با گزارش اتاق عملياتی ایمنی زیستی و عملكرد ی متفاوت برای ساختار هاانتخاب

در اولين اجالس كشورهای عضو پروتكل مورد  د، بایاتاق عملياتی ایمنی زیستی به مرحله آزمایشی 

كه در باال گفته شد در طی مرحله مقدماتی طوریبازبينی قرار گيرد و بعد از آن نيز ادامه یابد. همان

باید صورت بگيرد، مشخص شدند.  اتاق عملياتی ایمنی زیستی  مؤثر ها كه برای عملكردسری فعاليتیك

  ها شامل:این فعاليت

  ازجمله اینكه: است اتاق عملياتی ایمنی زیستی دسترسی به . 

 ،دسترسی یابد و چگونه اتاق عملياتی ایمنی زیستی تواند به چه كسی می -

، شامل موضوعات فنی و اتاق عملياتی ایمنی زیستی اطمينان از دسترسی منظم و مطمئن به  -

 ،ظرفيت مالی

ی مورد استفاده برای هاازجمله فرمت و زبان اتاق عملياتی ایمنی زیستی  یاطمينان از كارآمد -

 ،اتاق عملياتی ایمنی زیستی توسط كشورهای عضو به  ارائه اطالعات

  اتاق عملياتی ایمنی زیستی صحت اطالعات ارائه شده به، 

  ی اطالعاتی.هابا دیگر پایگاه اتاق عملياتی ایمنی زیستی هماهنگی 

 دسترسی

ی هادر مراحل بعد، دبيرخانه پروتكل فرمت و در رابطه با فرمت و زبان اطالعات، در مرحله مقدماتی

. برای مثال اطالعات مربوط به كردایجاد  اتاق عملياتی ایمنی زیستی یكسانی را برای ارائه اطالعات به 

ی محلی، ها، قوانين و مقرارت ملی، موافقتنامهموجودات زنده تغيير شكل یافتهفرامرزی  جاییجابه

به زبان انگليسی  اتاق عملياتی ایمنی زیستی ارزیابی مخاطرات. مرحله آزمایشی  هچندجانبه و خالص
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زبان رسمی سازمان ملل )انگليسی، فرانسوی، اسپانيایی،  6د اما در مراحل بعدی به هر طراحی شده بو

ی دیگر ازجمله استفاده از هاروسی، عربی و چينی( ارائه شد. در رابطه با طرق دیگر ارائه اطالعات، روش

CD-ROM .مورد توجه قرار گرفته است  

 صحت اطالعات 

 یستی زاتاق عملياتی ایمنی كه كشورها یك مرجع ملی برای  كردالدولی توصيه اجالس كشورهای بين

عهده داشته را به اتاق عملياتی ایمنی زیستی كه مسئوليت صحت اطالعات ارائه شده به  كنندانتخاب 

ا نظارت مرجع و ب باید محدود به افراد خاص اتاق عملياتی ایمنی زیستی ن اطالعات در كردباشند. وارد 

لوم، صورت گيرد )نشریه كارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزارت ع ایمنی زیستی اتاق عملياتی ملی 

 (. 1385 ماهآذر ،16شتحقيقات و فناوری، 

 پروتكل( (۲۲)سازي و امور مالی )ماده ظرفیت 

كنند، باید ظرفيت و تجارت می تيفعال تغيير شكل یافته ژنتيكیموجودات زنده  زمينه كشورهایی كه در

های مقرراتی و های الزم، تجهيزات، چارچوبالزم برای اجرای پروتكل را داشته باشند. آنها به مهارت

یا اجتناب از  های آگاهانه و مدیریتهایی نيازمندند كه آنها را جهت ارزیابی مخاطرات، اتخاذ تصميمروش

بيعی قادر سازد. طبر روی خویشاوندان  تغيير شكل یافته ژنتيكینده نامطلوب بالقوه موجودات ز آثارهرگونه 

قدام كنند. تر نسبت به تهيه آن اهرچه سریع دبایبنابراین كشورهای فاقد مقررات داخلی ایمنی زیستی 

ارای المللی را جهت كمك به كشورهای درحال توسعه و كشورهای دهای بينرو پروتكل، همكاریازاین

بخشد. ارتقا می ل انتقال جهت تأمين منابع انسانی و مؤسسات مورد نياز ایمنی زیستی فعاالنهاقتصاد درحا

منظور های علمی و فنی، بهها را برای همكاری با دیگر كشورها از طریق آموزشافزون بر این، پروتكل دولت

 كند.پيشبرد انتقال فناوری، اطالعات خاص و تأمين منابع مالی تشویق می

 ، استحقاق حمایت از طرفهستندهای ایمنی زیستی كه تحت نظارت پروتكل كارتاهنا تفعالي
1GEF اختصاص یافته است كه برای كمك به كشورهای درحال توسعه  ندرا دارالمللی یك بودجه بين

رود كه حضور بخش ها انتظار میكنند. همچنين از دولتكه از محيط زیست جهانی محافظت می

 سازی تقویت كنند.ظرفيتخصوصی را در 

 ایجاد ظرفیت  -( ۲۲)ترجمه ماده 

ی سازمانی در ایمنی زیستی ازجمله، در زمينه هایا تقویت منابع انسانی و قابليت در توسعه و دبای اعضا .1

حال راین پروتكل در كشورهای د مؤثر منظور اجرایوری زیستی تا حد مورد نياز ایمنی زیستی، بهافن

ی یای كوچك درحال توسعه و اعضاخصوص كشورهای كمتر توسعه یافته یا كشورهای جزیرهتوسعه، به

ای، زیر های جهانی، منطقهسسات و سازمانؤاز طریق م ازجمله كه دارای اقتصاد درحال انتقال هستند،

                                                 
1. Environment Facility Global  



 

 ____________________________________________________________ 

  
35 

ای و ملی موجود و در صورت اقتضا از طریق تسهيل مشاركت بخش خصوصی، با یكدیگر همكاری منطقه

 اشتراك مساعی كنند. و 

فوق، در مورد اشتراك مساعی، نيازهای كشورهای عضو درحال توسعه،  «1»از نظر اجرای بند  .2

كوچك درحال توسعه، در زمينه منابع  ایجزیرهیافته یا كشورهای كشورهای كمتر توسعه خصوصبه

كنوانسيون، باید كامالً در ایجاد وری و دانش فنی مطابق با مفاد مربوط به امالی، دستيابی و انتقال فن

ها ظرفيت ایمنی زیستی مورد توجه قرار گيرد. همكاری در زمينه ایجاد ظرفيت باید تابع شرایط، قابليت

وری ای فنی و علمی در مدیریت امن و مناسب فنهاهای مختلف هر عضو، ازجمله آموزشو نيازمندی

ی هادیریت خطر برای ایمنی زیستی و افزایش قابليتزیستی و در چگونگی استفاده از ارزیابی خطر و م

در ایجاد  دبایسازمانی و فناوری در ایمنی زیستی باشد. نيازهای اعضای دارای اقتصاد درحال انتقال نيز 

 طور كامل در نظر گرفته شود.به ظرفيت در ایمنی زیستی

 (۲۲)تفسیر ماده 

 پروتكل نياز به ایجاد ظرفيت مؤثر وسيعی مورد قبول قرار گرفته كه برای اجرای طوربهاین موضوع 

درحال  در كشورهای درحال توسعه و كشورهایی كه اقتصاد انتقالی دارند. خصوصبهاست، ایمنی زیستی 

حاضر، بسياری از این كشورها دارای منابع انسانی، فنی و مالی محدودی هستند، لذا قادر به اجرای كامل 

یا پایش آنها وقتی  یكيژنت افتهیشكل  رييتغبندهای پروتكل مانند ارزیابی و مدیریت مخاطرات موجودات 

بررسی نيازهای كشورهای  پروتكل ضمن (22). ماده نيستندشوند، میكه در محيط زیست رهاسازی 

. این كندمیسازی برای اجرای پروتكل درحال توسعه، كشورهای عضو را ملزم به مشاركت در ظرفيت

یافته و جزایر كوچك را مورد نظر نياز كشورهای درحال توسعه، كشورهای كمتر توسعه خصوصبهماده 

كنوانسيون تنوع زیستی دارد. ماده  (18)و  (16)ارتباط بسيار نزدیكی با مواد  (22)ده ادهد. ممیقرار 

ی هاخواهد كه ضمن فراهم آوردن فناوریمیكنوانسيون تنوع زیستی از كشورهای عضو كنوانسيون  (16)

. كنندمرتبط با حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی، دسترسی به این اطالعات و انتقال آنها را تسهيل 

ایجاد  هدر زمين خصوصبهی علمی و فنی هاضو را ملزم به همكاریكنوانسيون، كشورهای ع (18)ماده 

)نشریه كارگروه  كندمیی ملی در توسعه منابع انسانی و ساختارهای سازمانی هاو تقویت ظرفيت

  (.1386 ماهخرداد، 18شتخصصی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 

. كندمیسازی تعيين الزامات كلی مشاركت را در رابطه با ظرفيت «1»دارای دو بند است. بند  (22)ماده 

زیرا بعضی از كشورهای  ابتدا مورد مخالفت بعضی كشورها قرار گرفت. (22)در ماده  فناوریزیست كردنلحاظ 

علت قوی بودن دانستند كه بهمیای درحال توسعه استفاده از این عبارت را درنتيجه تالش كشورهای پيشرفته

جای توسعه ایمنی زیستی مایل به توسعه تجارت محصوالت و خدمات فناوری در آن كشورها، بهصنایع زیست

( خود هستند. از طرف دیگر، بعضی از كشورهای تغيير شكل یافته)شامل موجودات زنده  فناوریزیست
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ود شود، زیرا اشاره به پيشرفته مایل بودند كه قلمرو این ماده به موضوعات مربوط به انتقال فرامرزی محد

شود كه شمول این ماده از پروتكل نيز فراتر رفته و آنها را مجبور سازد میزیستی باعث و ایمنی فناوریزیست

بيانگر  «1»ار گيرند. درواقع متن نهایی بند هبك فناوریزیستسازی تری را برای ظرفيتی وسيعهاكه فعاليت

را تا حدی پوشش  فناوریزیست دسازی، بایی ظرفيتهاتالش»مصالحه صورت گرفته در این زمينه است كه 

شود كه میبا این جمله نيز بيشتر روشن ( 22)حدود و قلمروی ماده . «دهد كه مورد نياز ایمنی زیستی است

 سازی غالباًحدود و شمول ظرفيت. «ستثر پروتكل كارتاهنا اؤسازی، اجرای ممنظور از همكاری در ظرفيت»

در سطح  ی متفاوت در سطح داخلی كشورها و احتماالًهاها و انتخابشامل ارزیابی نيازها، شناسایی راه

ها در رابطه با منابع انسانی از طریق ها و مهارتسسات مرتبط، توسعه روشؤای، توسعه و تقویت ممنطقه

)نشریه كارگروه تخصصی  مدیریت اطالعات و ارزیابی انتقال فناوری استآموزش، ایجاد تسهيالت مربوط به 

 (. 1386 ماهخرداد ،18شایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 

رود كه برای توسعه و تقویت منابع انسانی و ، از كشورهای عضو پروتكل انتظار می«1»به موجب بند 

. چنين همكاری ممكن است در كننده با یكدیگر همكاری های سازمانی كشورهای درحال توسعظرفيت

ای و جهانی انجام شود. كشورهای عضو همچنين ای، منطقهسسات ملی، ناحيهؤها و مچارچوب سازمان

 . كنندهای خصوصی نيز استفاده سازی از مشاركت بخشتوانند در ظرفيتمی

، به مفاد كنوانسيون تنوع زیستی در ارتباط با منابع مالی، دسترسی به فناوری و (22)ماده  «2»بند 

كنوانسيون تنوع زیستی، كشورهای  (20)از ماده  «2». به موجب مفاد بند كندمیانتقال فناوری اشاره 

تا آنها را  هستندن منابع مالی بيشتر و جدیدتر برای كشورهای درحال توسعه كردیافته ملزم به فراهم توسعه

 . كندی مربوط به اجرای الزامات كنوانسيون تنوع زیستی هامين هزینهأقادر به ت

كنوانسيون تنوع زیستی، اجرای تعهدات توسط كشورهای عضو  (20)از ماده  «4»به موجب بند 

یافته به كشورهای درحال درحال توسعه بستگی به ميزان كمك مالی و انتقال فناوری كشورهای توسعه

 توسعه دارد. 

 : كندمیبرای آنها مشاركت صورت بگيرد را توصيف  دیی كه بایهازمينه (22)ماده  «2»بند 

 فناوریزیستی فنی و علمی برای مدیریت ایمن و مناسب هاآموزش، 

 ی فنی و علمی برای استفاده از ارزیابی و مدیریت مخاطراتهاآموزش، 

 ی تكنولوژیكی و سازمانی در زمينه ایمنی زیستیهاافزایش ظرفيت. 

 پروتكل سه نوع ظرفيت مورد نياز است:  مؤثربنابراین برای اجرای 

 ی قانونی، سازمانی و ساختاری در رابطه با ایمنی زیستیهاظرفيت، 

 ی علمی و فنی در رابطه با ارزیابی مخاطراتهاظرفيت، 

 مخاطرات ی علمی و فنی در رابطه با مدیریتهاظرفيت.  
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مدل یكسانی وجود ندارد ها ن و توسعه این ظرفيتكردپروتكل به این نتيجه رسيده كه در فراهم 

طوری طراحی شود كه مناسب نيازهای  دسازی بایكه برای همه كشورها مناسب باشد؛ بلكه ظرفيت

)نشریه كارگروه  خاص كشورهایی باشد كه قرار است ظرفيت آنها مورد بررسی و توسعه قرار گيرد

 (. 1386 ماهخرداد ،18شتخصصی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 

 سازي طرح ظرفیت

سازی برای ، كميته بين دولتی پروتكل كارتاهنا در دومين جلسه خود طرح ظرفيت2001در اكتبر سال 

از توسعه و  طرح تسهيل و حمایت. هدف از این كردثر پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا را تصویب ؤاجرای م

ای ای، منطقهپروتكل در سطوح ملی، ناحيه مؤثر برای الحاق كشورها به پروتكل و اجرایها تقویت ظرفيت

ی مالی، فنی و تكنولوژیكی هاو جهانی در یك مدت زمان معين بوده است. توجه این طرح به ایجاد حمایت

یافته، كشورهایی كه دارای اقتصاد انتقالی ی كمتر توسعهكشورها خصوصبهبرای كشورهای درحال توسعه 

. برای رسيدن به این هدف طرح هستند تنوع ژنتيكی أو مبد أهستند و كشورهایی است كه منش

ها، سازوكارهای اجرا و همچنين منابع مالی است. كميته بين دنبال شناسایی نيازها، اولویتسازی بهظرفيت

المللی بخواهد برای انجام این و دیگر مراكز بين GEFكه كنفرانس كشورهای عضو از  كرددولتی توصيه 

 : هستند به قرار ذیل الدولی. موارد مورد توجه كميته بينكندپروژه به كشورها كمك 

 سازی سازمانی الف( ظرفيت

 چارچوب قانونی و كنترلی،  

 چارچوب اجرایی و اداری، 

  ارتباطیزیرساختارهای فنی، علمی و، 

 مدیریت مالی و منابع، 

 سازوكارهای پيگيری، پایش و ارزیابی، 

  ،ب( توسعه منابع انسانی و آموزش

  ،ی علمی و فنیهاپ( ارزیابی مخاطرات و دیگر تخصص

 ،ت( مدیریت مخاطرات

نفع سسات ذیؤث( آگاهی، مشاركت و آموزش در كليه سطوح ازجمله برای سياستگذاران، افراد و م

  ،و عموم

ی اطالعاتی شامل مشاركت كامل در مركز تبادل اطالعات هاج( تبادل اطالعات و مدیریت پایگاه

 ،ایمنی زیستی

  ،المللیای و بينای، منطقهی علمی، فنی و سازمانی در سطوح ناحيههاچ( همكاری

  ،ح( انتقال فناوری



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  __________________________________________________ 

 

38 

 .خ( شناسایی

 متخصصین ایمنی زیستی 

زیستی توسط دبيرخانه كنوانسيون تنوع زیستی یكی از راهكارهای ن ایمنی اتهيه فهرست متخصص

ی مختلف ایمنی زیستی هاسازی است. این فهرست تركيب متعادلی از افراد متخصص در زمينهظرفيت

راهنمایی و  ن موظفند كه در صورت درخواست،اشوند. این متخصصمی ها معرفیاست كه توسط دولت

اتخاذ تصميمات آگاهانه، توسعه منابع انسانی و  یابی و مدیریت مخاطرات،ی الزم برای انجام ارزهاكمك

مركز تبادل اطالعات ایمنی زیستی  ساختارهای سازمانی را در اختيار كشورهای درحال توسعه قرار دهند.

ه است. این اطالعات در سایت اینترنتی كردسازی ایمنی زیستی فراهم منبعی از اطالعات را برای ظرفيت

http://bch.biodiv.org تواند توسط مراكز دولتی، بخش خصوصی و می سازیموجود است. ظرفيت

)نشریه كارگروه تخصصی ایمنی زیستی  نياز و اهداف مختلف انجام شوداساس بر های غيردولتیسازمان

 (. 1386 ماهخرداد ،18شوزارت علوم، تحقيقات و فناوری، 

 آگاهی و مشاركت عمومی  

تك شهروندان در تصميمات اتخاذ شده ملی در مورد موجودات زنده كه اهميت درك و شركت تك آنجا از

مساعی در جهت ارتقای آگاهی  ، بنابراین پروتكل برای تشریكاستروشن و واضح  تغيير شكل یافته ژنتيكی

طلب  تغيير شكل یافته ژنتيكیایمن از موجودات زنده  عمومی در رابطه با انتقال، خرید و فروش و استفاده

 كند.همكاری می

عنوان بخشی از زندگی كه فناوری بهواسطه اهميت روزافزون زیستاین امر نياز به آموزش را به

دهد. تر نشان میبپردازد، واضح تغيير شكل یافته ژنتيكیوجودات زنده به م طور فزایندهناگزیر است به

تغيير شكل ها درخصوص موجودات گيرینظر فعاالنه در تصميمپروتكل عموم مردم را جهت شور و تبادل

طور كامل های غيردولتی باید بهها و سازمانكند. افراد، انجمنو ایمنی زیستی دعوت می یافته ژنتيكی

دهد تا در و مستمر در این موضوع پيچيده شركت داشته باشند و همچنين این امكان را به مردم می

شفافيت توانند از این طریق ها میتصميمات نهایی اتخاذ شده توسط دولت همكاری داشته باشند. دولت

 گيری آگاهانه را ارتقا بخشند .و تصميم

  پروتكل( (۲7)تعهد و جبران خسارت )ماده 

 (۲7)ترجمه ماده 

كند باید در اولين اجالس این پروتكل فعاليت می یاجالس اعضا عنوانبههمایش كشورهای عضو كه 

جبران  زمينه تعهد والمللی در های بينقواعد و روش یندی را درخصوص جزئيات مناسباخود، فر

یندهای اه، فركردتغيير شكل یافته اتخاذ  هموجودات زندمرزی برون انتقاالت وخسارات ناشی از نقل

الزم قرار داده  الملل درخصوص این مطالب را مورد تجزیه و تحليل و توجهدرحال توسعه در حقوق بين

http://bch.biodiv.org/
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  .كندسال تالش  4یند ظرف مدت او در جهت تكميل این فر

 (۲7)تفسیر ماده 

مرزی برونوانتقال نقل پردازدكه ممكن است درنتيجهبه موضوع تعهد برای جبران خسارتی می (27)ماده 

LMOرداخته االتی كه عموماً تحت عنوان تعهد و جبران خسارت به آن پؤوجود بياید. انواع سهها ب

 شود عبارتند از: می

 غيير تموجودات زنده مرزی برونوانتقال نقل آسيب ناشی از جلوگيری از برای هاییحلچه راه

 وجود دارد؟شكل یافته 

 ها و یا خساراتی باید جبران شوند؟چه نوع آسيب 

 ها را بپردازد؟ چه كسی باید تاوان این آسيب 

  در تحت چه شرایطی؟ 

 مرزی برونوانتقال نقل ی ناشی از هاآیا تنظيم قوانين مسئوليت و جبران خسارت برای آسيب

 المللی خاص است؟ نيازمند یك رژیم بينموجودات زنده تغيير شكل یافته 

ه ميسر ای بودند كه امكان حل و فصل آنها در طی مذاكرات اوليموضوعات فوق، موضوعات پيچيده

موضوع و ن ، اجالس اول كشورهای عضو را ملزم به در نظر گرفتن ای(27)نشد. بنابراین محتوای ماده 

اره با الزام همو «تعهد»الملل، عبارت در قوانين بين .كندیند میاایجاد یك چارچوب زمانی برای این فر

یست و هایی همراه است كه خطرات بالقوه برای انسان، محيط زبرای جبران خسارت حاصل از فعاليت

وتی ازجمله خسارت اعمال متفاهای تعهد و جبران اموال دارند. در هر سيستم قانونگذاری قواعد و روش

الملل ی بينهای جاری در قوانين محيط زیستدهند. گرایشاعمال بازدارنده و جبران كننده را انجام می

زارت علوم، كيد دارد )نشریه كارگروه تخصصی ایمنی زیستی وأبر پيشگيری از آسيب بيش از جبران آن ت

 (. 1386 ماهشهریور ،19شتحقيقات و فناوری، 

ی قابل توجه و اختالفات هار طی مذاكرات پروتكل، موضوع تعهد و جبران خسارت منجر به بحثد

بر تعهد جدی كشور صادركننده فریقایی پيشنهادی مبنیآدر مراحل ابتدایی مذاكرات، گروه  بسياری شد.

مطرح  صادر شده 1(LMO) یكيژنت افتهیشكل  رييتغبرای هرگونه آسيب ایجاد شده توسط موجودات زنده 

موجودات زنده تغيير عبارت دیگر كشور صادركننده مسئول هرگونه خسارتی خواهد بود كه توسط . بهكرد

اند. بسياری از كشورهای درحال توسعه استحفاظی آن كشور صادر شده و از حوزه یجاد شدها شكل یافته

اطمينان از هرگونه خسارت كه ممكن است ای برای وسيله عنوانبهالمللی خصوصی موجود را قوانين بين

بنابراین آنها در جستجوی افزودن جزئيات بيشتری  وجود بياید، كافی ندانستند.همرزی بدر اثر انتقال برون

های مختلفی در باره این یافته نظریهبه مفاد ماده تعهد و جبران خسارت بودند. در بين كشورهای توسعه

                                                 
1. Living Modified Organism 
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المللی در مورد تعهد برای . بعضی از این كشورها معتقد بودند كه نيازی به مقررات بينشدموضوع مطرح 

توانند در به این دليل كه این مسائل می يستنموجودات زنده تغيير شكل یافته توسط شده خسارت ایجاد 

پروتكل زمان طی مذاكرات  پوشش داده شوند. بقيه كشورها بر این عقيده بودند كه در قوانين ملی كشورها

پروتكل درواقع یك  (27)علت این اختالفات، ماده كافی برای پرداختن به این موضوع وجود ندارد. به

یندی برای پرداختن به موضوع تعهد و جبران اای را برای ایجاد فرطورحداقل، مادهمصالحه است كه به

)نشریه كارگروه  كندارجاع می COP/MOPی اساسی را به اجالس هااما همه بحث ،كندخسارت ایجاد می

 (. 1386 ماهشهریور ،19تخصصی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، ش

 دارای سه بخش اصلی است: (27)متن ماده 

ت یندی را درخصوص جزئياادر اولين جلسه خود، فر دالف( اجالس كشورهای عضو پروتكل بای

مرزی برون انتقاالتوجبران خسارات ناشی از نقل المللی در زمينه تعهد وبينهای قواعد و روش مناسب

 ، كنندتغيير شكل یافته اتخاذ  هموجودات زند

ليل و الملل درخصوص این مطالب را مورد تجزیه و تحیندهای درحال توسعه در حقوق بيناب( فر

 الزم قرار دهند،  توجه

 .كنندچهار سال تكميل  كه این فرایند را در مدت كنندج( سعی 

پردازد. ، میروی این موضوع انجام شود دهایی كه در آینده بایبه لزوم فعاليت (27)بخش دوم ماده 

المللی مربوط در رابطه ای با قوانين بيناین ممكن است بدان معنی باشد كه یك تجزیه و تحليل مقایسه

های توانند مثالمی المللی وجود دارند كههای بيننامهبا این موضوعات انجام پذیرد. تعداد زیادی از موافقت

 مفيدی برای تهيه جزئيات مربوط به تعهد و جبران خسارت باشند. 

در گفتگوهای آینده به آن پرداخته شود در رابطه با جبران خسارت به تنوع  دكار دیگری كه بای

دارد كه كشورهای عضو بيان می 1(CBDكنوانسيون تنوع زیستی ) (14ماده ) «2»بند است.  زیستی

زیستی  موضوع تعهد و جبران خسارت به تنوع ددهند بایمطالعاتی كه انجام میاساس بر این كنوانسيون

ماده  «2»بند را بجز در مواردی كه چنين تعهدی كامالً یك مسئله داخلی است را دربرگيرند. بنابراین 

 (27)كه ماده  پردازد، درحالیبه تنوع زیستی میكنوانسيون تنوع زیستی به موضوع خسارت  (14)

پردازد. تنها خسارات می موجودات زنده تغيير شكل یافتهپروتكل به خسارت ناشی از انتقال فرامرزی 

كه در حالی شوند.وسيله این ماده پوشش داده میهبموجودات زنده تغيير شكل یافته ایجاد شده توسط 

تواند به آن نيز محدود نشود. كار بر رت به تنوع زیستی شود، میاین خسارت ممكن است شامل خسا

و  آغاز شده CBDكنوانسيون تنوع زیستی توسط اجالس كشورهای عضو  (14ماده ) «2»بند روی 

وجود بياید. سومين بخش ماده هب (27)رود كه ارتباطاتی بين این كار و كارهای مرتبط با ماده انتظار می

                                                 
1. Convention on Biological Diversity 
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تالش ». هرچند كه استفاده از كلمه كندیك چارچوب زمانی چهارساله را تنظيم می (27)

(endeavour)»  نشانگر آن است كه یك تاریخ نهایی قطعی برای تكميل كار تعيين نشده است. این

)نشریه  كنندصادقانه تالش  طوربهكه در این جهت  كندپاراگراف حداقل كشورهای عضو را ملزم می

 (. 1386 ماهشهریور ،19شخصصی ایمنی زیستی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، كارگروه ت

المللی به آن اشاره شده است، مشخص های بينبعضی از موضوعاتی كه در دیگر رژیم 1در كادر 

 دموضوعی است كه بای هستند (27)كه چطور و چگونه این موضوعات در ارتباط با ماده اند. البته اینهشد

هایی را در اجالس كشورهای عضو مورد توجه قرار گيرد. چنانچه اجالس كشورهای عضو قواعد و روش

اتخاذ موجودات زنده تغيير شكل یافته مرزی برونانتقال  و نقل ی ازشبرای تعهد و جبران خسارت نا

 گيرند.توانند ازجمله موضوعاتی باشند كه مورد توجه قرار میموضوعات زیر می كنند

 ها الف( شمول قواعد و روش

 شوند؟ها و موجوداتی پوشش داده میچه فعاليت :هافعاليت 

 شمول جغرافيایی 

 هایی است كه پس از ورود به فاز اجرایی ها تنها در مورد خسارتآیا قواعد و روش :شمول موقتی

 اند؟اتفاق افتاده

مورد توجه قرار گيرند ممكن توانند ب( چه كسی مسئول جبران خسارت است؟ احتماالتی كه می

دهنده و یا كسی كه است شامل كشور صادركننده، كشور واردكننده، واردكننده، صادركننده، اطالع

 در زمان وقوع خسارت بوده است. موجودات زنده تغيير شكل یافته  مسئول كنترل

 ؟كندتواند ادعای خسارت ج( چه كسی می

حقيقی یا حقوقی كه  برای مثال چنانچه یك فرد د( منابع كمكی جبران خسارت چه هستند؟

 كندهای خسارت را تقبل مسئول جبران خسارت است در مقام یا موقعيتی نباشد كه بتواند همه هزینه

 . كنندهای الزم برای این منظور را ایجاد میالمللی كمك هزینههای بيندیگر رژیم

تواند مورد توجه قرار انواع خساراتی كه می( تعریف خسارت. چه نوع خسارتی باید جبران شود؟ هـ

گيرد شامل خسارت به تنوع زیستی، خسارت به سالمت بشر، خسارت به اموال، خسارت به محيط زیست 

 اقتصادی است.  –و خسارات اجتماعی 

 شود؟ نوع تقصير است و یا در همه موارد یكسان عمل میاساس بر و( آیا تعهد

 گونه ادعایی پذیرفته نشود. طوری كه پس از آن هيچبرای ادعای خسارت به ز( محدودیت زمانی مناسب

توان سقف خاصی را برای حداكثر ميزان خسارت آیا می –ح( محدودیت در رابطه با ميزان خسارت 

 ؟كردتعيين 

موجودات زنده تغيير شكل كنندگان ازآیا صادركنندگان/وارد كنندگان/استفاده -( تضمين مالی ط
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 شوند؟ی مالی بر عليه خسارت احتمالی برخوردار میهااز بيمه و یا دیگر تضمينیافته 

برای  – عنوان شود دمرزی باشد ادعای خسارت در كجا بای( چنانچه خسارت ناشی از انتقال برونی

ارت علوم، كننده؟ )نشریه كارگروه تخصصی ایمنی زیستی وزكننده یا در كشور واردمثال در كشور صادر

 (1386 ماهشهریور ،19شقات و فناوری، تحقي

 اجالس اعضا و متعاهدین پروتكل كارتاهنا 

ادامه مذاكرات  1MOP-COPپس از اجرایی شدن پروتكل در كشورها، مقرر شد اجالس كشورهای عضو یا 

دار بوده یا مفادی كه هنگام تنظيم و تر و یا مدتمربوط به برخی از مفاد پروتكل را كه نياز به بررسی عميق

های بعدی شده بودند را دنبال كند. از تصویب پروتكل كارتاهنا مسكوت گذاشته شده و موكول به تصميم

كه نياز باشد، متون ل را بررسی كرده و در صورتیطرفی این اجالس در طول زمان نقاط ضعف و قوت پروتك

تصميمات اجرایی و توافقات  COP-MOPهای بر آن در اجالسالحاقی خاص اضافه شده یا تغيير یابد. عالوه

گيرند. نكته مهم این است كه با الحاق ایران به پروتكل جدید كشورهای عضو مطرح و مورد تصویب قرار می

برای  COP-MOPهای پروتكل كارتاهنا و سپس توافقات حاصل شده در اجالسمذكور، رعایت توافقات 

طور به 2ای به نام پایبندیهمچون مقررات داخلی كشور به اجرا درآیند. كميته دآور شده و بایكشور الزام

 هفتمستمر بر رعایت مقررات و توافقات پروتكل توسط كشورهای عضو نظارت دارد. در این راستا، تاكنون 

های ارزیابی احتمال جالس متعاهدین به پروتكل برگزار شده است كه در آنها موضوعات مهمی مثل روشا

وانتقال ایمن موجودات بندی ایمن و نقل، بستهتغيير شكل یافته ژنتيكیخطر و مدیریت خطر موجودات زنده 

در حال و یا دارای اقتصاد سازی در كشورهای درحال توسعه ، كمك به ظرفيتتغيير شكل یافته ژنتيكیزنده 

گيری هایی جهت سهولت تصميم، تشكيل كارگروه تعهد و جبران خسارت، ایجاد فرایندها و سازوكارگذار

اقتصادی،  -دهی، چگونگی و زمان ارائه گزارش، مالحظات اجتماعیتوسط كشورهای عضو، كنترل و گزارش

عات و تجربيات درخصوص ایمنی زیستی مورد بحث گذاری اطالایجاد اتاق تهاتر ایمنی زیستی و به اشتراك

و تصویب قرار گرفته است. نكته قابل توجه اینكه مقررات مورد بحث در دبيرخانه پروتكل و اجالس متعاهدین 

شود. ( با اجماع كشورهای عضو به تصویب رسيده و به اجرا گذاشته میCOP-MOPبه پروتكل كارتاهنا )

های بندی و برای كانوننویس موارد و مقررات توسط دبيرخانه جمعكه پيشگردش كار به این صورت است 

وسيله شود تا نظرات خود را در اجالس شفاهاً اعالم كنند. این موارد بهملی در كشورهای عضو ارسال می

عنوان شود و درنهایت بهبندی مینظران مربوطه در هر كشور بررسی و جمعكارشناسان، متخصصان و صاحب

شود. با توجه به اینكه صورت مشروح مطرح میآن كشور در اجالس به نمایندگانظر كشور متبوع توسط ن

منزله یك كشور یا حضور ضعيف آنها به نمایندگانپذیرد عدم حضور صورت زنده صورت میها بهگيریتصميم

                                                 
1. Conference of Parties of CBD-Meeting of parties of Cartagena Protocol on Biosafety 

2. Compliance Committee 
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 االجرا خواهد بود. ور الزماین امر است كه آن كشور همه تصميمات گرفته شده را قبول داشته و برای آن كش

 مصوب« قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به پروتكل ایمنی زیستی»ایران نيز به موجب 

 .است، عضو این پروتكل 1382

 

 ۱پذیري و جبران خساراتكواالالمپور درخصوص مسئولیت-. پروتكل الحاقی ناگویا3

( پروتكل ایمنی 27سازی ماده )اجرایی شدن و شفافكواالالمپور در راستای -پروتكل الحاقی ناگویا

احتمالی ناشی از  2پذیری و جبران خساراتزیستی كارتاهنا و با هدف ایجاد مكانيسم برای مسئوليت

ونقل فرامرزی )صادرات، واردات و ترانزیت( در حين حمل (3LMOموجودات تغيير ژنتيكی یافته زنده )

-COPپنجم اعضا و متعاهدین پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا ) در جریان اجالس 2010اكتبر  15در 

MOP5 )المللی در ناگویای ژاپن به تصویب رسيد. یكی از اهداف این پروتكل، فراهم آوردن مقررات بين

تغيير شكل یافته هایی درزمينه مسئوليت و جبران خسارت احتمالی ناشی از موجودات زنده و روش

مبنای مسئوليت در حوزه موجودات المللی كشورها برتوان توافق بينبوده است. درنتيجه می ژنتيكی

 را در این پروتكل جستجو كرد.  تغيير شكل یافته ژنتيكی

های بسته در محيط تغيير شكل یافته ژنتيكیدر این پروتكل الحاقی، دامنه شمول )موجودات زنده 

تغيير عنوان غذا یا علوفه(، بررسی ارتباط موجود زنده يم بهو محدود، رهاسازی شده یا مصرف مستق

گيری، بررسی و نحوه جبران با خسارت )سببيت(، اقدامات الزم برای اندازه شكل یافته ژنتيكی

های احتمالی، تعيين وظایف عامل/عوامل خسارت )شركت صادركننده یا واردكننده یا ...( و خسارت

تعيين مدت زمان و ميزان مالی مسئوليت در قبال این نوع محصوالت، صالح، های اجرایی ذیدستگاه

منفی و تغييرات آثار كردن محصوالت برای جبران خسارات احتمالی، تعریف خسارت )ارائه راهكار بيمه

گيری، معنادار و دائمی غيرقابل بازگشت به شكل طبيعی در تنوع زیستی( ارائه شده است. قابل اندازه

مقررات ملی آورده  صوص این پروتكل این است كه حتماً باید موارد فوق در قوانين ونكته مهم درخ

باید تعریف خسارت، نحوه ارزیابی آن، نحوه تشخيص عامل یا عوامل خسارت، نحوه  یعنی دقيقاً 4شوند.

 جبران خسارت و نحوه بيمه كردن محصوالت در قوانين و مقررات ملی كشورهای عضو ذكر شود. 

در چارچوب قوانين داخلی هر كشور یك رابطه سببی بين الزم است »( این پروتكل 4ماده )مطابق 

مطابق با این ماده باید ميان «. خسارت ناشی از موجود زنده تغييریافته ژنتيكی مورد سؤال، برقرار شود

ین شرط رابطه سببيت وجود داشته باشد. بنابرا تغيير شكل یافته ژنتيكیضرر ایجاد شده و موجودات 

                                                 
1.The Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena 

Protocol on Biosafety 

2. Liability and Redress 

3. Living Modified Organisms 

 .1393 ،یاصفهان و یبيگدل .4
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تغيير شكل یافته اصلی برای جبران خسارت، وجود ارتباط منطقی و علمی و معنادار بين موجود زنده 

 و خسارت ایجاد شده است. ژنتيكی

راتور یا : الف( اپیددار ملی بامرجع صالحيت« :دارد( این پروتكل نيز بيان می5ماده ) «2»بند 

امات ج( اقد ،، ب( خسارت را ارزیابی كندكندمتصدی كه باعث ایجاد خسارت شده است را شناسایی 

ه این نكته ب. درحقيقت این بند »كندیا متصدی باید انجام شود را تعيين  ای كه توسط اپراتورمقابله

عيين كند ا كه عامل زیان است، تاشاره دارد كه مرجع صالحيتدار در هر كشور باید متصدی و شخصی ر

يرد. پس گ( پروتكل الحاقی( باید صورت 4و تعيين این شخص نيز براساس احراز رابطه سببيت )ماده )

ه سببيت توان گفت، در این پروتكل تنها نكته اساسی و مهم برای تشخيص شخص مسئول، احراز رابطمی

 . ميان شخص و خسارت ایجاد شده است

توانند در اعضا می« به این مطلب اشاره شده است« هامعافيت»پروتكل، با عنوان  ( این6در ماده )

ب(  ،بينی: الف( حوادث طبيعی یا غيرقابل پيشكنندشرح ذیل ارائه ها را به، معافيتخودقوانين داخلی 

های دیگری را نيز معافيت خودتوانند در قوانين داخلی های مدنی. همچنين، اعضا میجنگ یا آشوب

، «مسئوليت مطلق»توان گفت، مسئوليت تعریف شده در این پروتكل برخالف درنتيجه می تعریف كنند.

 1كه خسارت ایجاد شده ناشی از حوادث طبيعی و یا قوه قاهرهصورتی صورت محدود شده است و دربه

در این پروتكل مبنای مسئوليت  .است باشد، شخص متصدی )اپراتور یا عامل خسارت( معاف از مسئوليت

صورت مسئوليت محض است كه در آن قانونگذار محدوده شمول مسئوليت را تعریف كرده است و به

شود و حتی اثبات رعایت تمامی آنكه نيازی به تقصير و اثبات آن باشد، عامل مسئول تلقی میبی

 .كنديری نيز وی را از مسئوليت معاف نمیتقصها و استفاده از دانش، تجربه، تجهيزات و بیاحتياط

 كواالالمپور درخصوص مسئولیت و جبران خسارت -متن پروتكل الحاقی ناگویا 

زیستی  اعضای این پروتكل الحاقی، كه اعضای پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا تحت كنوانسيون تنوع

وص محيط اعالميه ریو درخص سيزدهمشود، با توجه به اصل ناميده می«پروتكل»، كه از این پس هستند

درخصوص  اعالميه ریو پانزدهمكيد مجدد بر رویكرد احتياطی و پيشگيرانه اصل أزیست و توسعه، با ت

ناقض با بينی و تدارك اقدامات واكنشی مناسب و غيرمتمحيط زیست و توسعه، با تصدیق نياز به پيش

این  (27)ده وز خسارت وجود دارد، با یادآوری ماپروتكل، در جایی كه خسارت یا احتمال كافی برای بر

 پروتكل، موارد زیر را مورد توافق قرار دادند:

 

 هدف ( ـ۱)ماده 

هدف این پروتكل الحاقی، مشاركت و همكاری در حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی و با توجه به 

                                                 
1  . Force Major 
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المللی در زمينه و قوانين بينها نامهاحتمال مخاطرات برای سالمتی انسان، از طریق فراهم آوردن آیين

  .تعهد و جبران خسارت ناشی از موجودات زنده تغيير یافته ژنتيكی است

 

 استفاده از اصطالحات( ـ ۲)ماده 

ناميده  «كنوانسـيون»كنوانسيون تنوع زیستی كه از ایـن پـس  (2)اصطالحات مورد استفاده در ماده . 1

 كند.پروتكل برای این پروتكل الحاقی نيز صدق می (3)شود و ماده می

 عالوه، با در نظر گرفتن اهداف این پروتكل الحاقی:هب. 2

معنای گردهمایی اعضای به «نشست اعضای پروتكل عنوانبهگردهمایی اعضا »الف( عبارت 

 .استنشست اعضای پروتكل  عنوانبهكنوانسيون 

ی زیانبار بر حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی و بر سالمت تأثيرمعنای به «خسارت»ب( 

 انسان است كه: 

دار گيری یا قابل مشاهده باشند و بر پایه اصول علمـی توسـط مراجـع صـالحيتقابل اندازه. 1 

 گيرد؛ میو شامل هرگونه تغيير ایجاد شده انسانی و تغييـر طبيعی را دربر ارزیابی شده

 این ماده توضيح داده شده است «3»باشد كه در بند  «دارمعنی»باید  اثر مخرب .2 

مسـتقيم یـا غيـر مسـتقيم، كنتـرل موجـودات زنـده  طوربهمعنای هر فردی است كه به «اپراتور»ج( 

را به نحو مقتضی و طبق قانون داخلی دارد و ممكـن اسـت شـامل افـرادی  تغيير شكل یافته ژنتيكی

دهنـده، به بازار، پرورش تغيير شكل یافته ژنتيكیكننده موجودات زنده ازجمله دارنده مجوز، معرفی

 .كننده باشدكننده یا عرضهرسانی، صادركننده، واردكننده، حملتوليـدكننده، مرجع اطالع

 :معنای اقدامات مستدل مدبرانه برایبه «كنشیاقدامات وا»د( 

صـورت، اجتناب پيشگيری، به حداقل رساندن، تحت كنترل داشتن، تخفيف دادن یا در غير این. 1

 .صورت مقتضی استاز خسارت، به

ترتيب هـایی كـه بـهترميم تنوع زیستی و بازگرداندن آن به حالت اول از طریق انجام فعاليـت. 2

 :شونداولویت در زیر ذكر می

ترین حالت الف( ترميم و بازگرداندن تنوع زیستی به شرایطی كه قبل از بروز خسارت داشـته یا نزدیك

 كند كه امكان این امر وجود ندارد؛می طور قطعـی اعالممعادل آن و در جایی كه مرجع صالحيتدار به

ب( ترميم و بازگرداندن از طریق اقداماتی مانند جایگزینی خسارت وارده به تنـوع زیستی با دیگر 

اجزای تنوع زیستی برای همان عملكرد یا برای عملكـردی دیگـر، در همان مكان یا در صورت مقتضی، 

 .در یك مكان جایگزین

 :شوندتعيين میدرجاتی ازجمله موارد زیر اساس بر «دارمعنی»اثر مخرب  .3
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شود كه از طریق احيای طبيعی تغييری قلمداد می عنوانبهالف( تغيير طوالنی مدت یا دائمی كه 

 .در طول یك دوره متعارف، جبران نخواهد شد

 .زیانبار دارد تأثيركيفی كه بر اجزای تنوع زیستی ویب( ميزان تغييرات كمّ

 .تأمين كاال و خدماتپ( كاهش توانایی اجزای تنوع زیستی برای 

 .زیانبار بر سالمتی انسان در حدود مفاد پروتكلآثار ت( ميزان 

 

 شمول ( ـ3)ماده 

 اعمـال تغيير شكل یافته ژنتيكیاین پروتكل الحاقی برای خسارت ناشی از آن دسته موجودات زنده . 1

كه به آنها اشاره  یافته ژنتيكیتغيير شكل . موجودات زنده استفرامرزی وانتقال نقلآنها  أشود كه منشمی

 :شده آنهایی هستند كه

 اند؛وری در نظر گرفته شدهاعنوان غذا یا خوراك دام و طيور یا فرالف( برای استفاده مستقيم به

 اند؛ب( برای استفاده در محيط محصور طراحی شده

 .اندپ( برای رهاسازی تعمدی به محيط زیست در نظر گرفته شده

انتقاالت فرامرزی پيش اندیشيده و عمدی، این پروتكل الحاقی برای خسارت ناشی از وبه نقل با توجه. 2

فوق به آنها اشاره  1كه در پاراگراف  تغيير شكل یافته ژنتيكیهای مجاز از موجودات زنده برخی كاربری

 شود.شد، اعمال می

انتقاالت غيـرعمـدی اشـاره شـده در ماده واین پروتكل الحاقی همچنين برای خسارت ناشی از نقل. 3

پروتكل  (25)انتقاالت غيرقـانونی اشـاره شـده در مـاده وپروتكل و همچنين خسارت ناشی از نقل (17)

 .شوداعمال می

انتقاالت فرامرزی موجـودات زنده واین پروتكل الحاقی برای جبران خسارت ناشی از آن دسته از نقل. 4

اند و برای آن االجرا شدن این پروتكل الحاقی آغاز شدهاست كه بعد از الزم ه ژنتيكیتغيير شكل یافت

 .دسته از اعضایی است كه انتقال فرامرزی به درون حوزه استحفاظی آنها رخ داده است

شود كه در محدوده مناطق حوزه اسـتحفاظی ملـی اعضا این پروتكل الحاقی برای خسارتی اعمال می. 5

 .استرخ داده 

توانند برای نشان دادن خسارتی كه در محدوده حوزه استحفاظی ملی آنها اتفاق افتـاده است، اعضا می. 6

 .كننداند، استفاده وجود آوردههاز معيارهایی كه در قوانين داخلی خود ب

قانون داخلی اجراكننده این پروتكل الحـاقی، بایـد بـرای خسـارت ناشـی از انتقـاالت فرامـرزی . 7

 .موجودات زنده تغيير یافته ژنتيكی از كشورهای غيرعضو، نيز اعمال شود
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 سبب ( ـ۴) ماده

مورد نظـر، مطـابق بـا قـوانين  تغيير شكل یافته ژنتيكیباید یك رابطه سببی بين خسارت و موجود زنده 

 .شودداخلی، برقرار 

 

 اقدامات واكنشی( ـ۵)ماده 

اعضا موظفند اپراتور یا اپراتورهای مناسب را ملزم كنند تا در صورت بروز خسارت، طبق هرگونه . 1

 :كننددار، نسبت به انجام موارد زیر اقدام شرایط و الزامات تعيين شده ازسوی مرجع صالحيت

 .كننددار را مطلع سریعاً مرجع صالحيت (الف

  كنندخسارت را ارزیابی  (ب

 .كننداقدامات واكنشی مناسب را اتخاذ  (ج

 :مرجع صالحيتدار موظف است. 2

 .كنداپراتوری كه باعث ایجاد خسارت شده است را شناسایی  (الف

  .خسارت را ارزیابی (ب

 .كنداقدامات واكنشی كه توسط اپراتور باید انجام شود را تعيين  (ج

در جایی كه اطالعات مربوطه، شامل اطالعات علمی موجود یا اطالعـات موجـود در اتـاق تهـاتر . 3

نشان دهد كه اگر اقدامات واكنشی بموقع انجام نگيرد احتمـال كـافی بـرای وقوع خسارت ، ایمنی زیستی

شت، اپراتور باید ملزم شود برای اجتناب از چنـين خسـارتی اقـدامات واكنشی مناسب وجود خواهد دا

 .عمل آوردرا به

ویژه زمانی كه اپراتور موفق بـه انجـام آن هدار ميتواند اقدامات واكنشی مناسب را، بمرجع صالحيت. 4

 .كندنشده است، اجرا 

ها و مخارج ارزیابی خسـارت و اپراتور هزینه دار حق دارد برای جبران خسارت، ازمرجع صالحيت. 5

توانند عمل آورد. اعضـا میو هرگونه اقدامات واكنشی مناسب را به كندی فرعی ضمنی را دریافت هاهزینه

ها مين هزینهأتوانـد ملـزم بـه تمی های دیگری را كه در آن اپراتوردر قوانين داخلی كشور خود موقعيت

 .كنندو منظور  بينیپيش و مخارج نباشد،

باید مسـتدل باشد.  كنددار كه اپراتور را ملزم به انجام اقدامات واكنشی میتصميمات مرجع صالحيت. 6

ی جبـران خسارت هاحـلچنين تصميماتی باید به آگاهی اپراتور رسانده شود. قوانين داخلی باید راه

دار . مرجـع صالحيتكنندو تصـریح  بينیپيشازجمله بررسی قضایی و اجرایی چنين تصميماتی را 

. رجوع به چنين كندهای موجود آگـاه حلهمچنين موظف است طبق قوانين داخلی، اپراتور را از راه

دار را از انجام اقدامات واكنشی در شرایط مقتضـی باز دارد مگر اینكه هایی نباید مرجع صالحيتحلراه
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 .اشددر قوانين داخلی تصریح شده ب

دار ضـروری در اجرای این ماده و با توجه به تعریف اقدامات واكنشی خاصی كه مرجع صـالحيت. 7

كه آیـا اقـدامات واكنشـی قبالً  كنندتوانند به نحو مقتضی ارزیابی آورد، اعضا میمی عملدانسته یا به

 .و به آن پرداخته شده است بينیپيشدر قوانين داخلی آنها در زمينه مسئوليت مدنی، 

 .اقدامات واكنشی باید طبق قوانين داخلی اجرا شود. 8

 

 هامعافیت ( ـ۶)ماده 

 :كنندبينی شرح زیر پيشرا بهها توانند در قوانين داخلی كشورشان، معافيتاعضا می. 1

 بينی )فورس ماژور( ی غيرقابل پيشهاالف( حوادث طبيعی یا موقعيت 

 ی مدنیهاآشوبب( جنگ یا 

توانند، در قوانين داخلی كشورشان، هرگونه معافيت دیگر یا موارد نقصی را كـه ممكـن است اعضا می. 2

 .كنند بينیپيشصالح بدانند، 

 

 هاي زمانیمحدودیت ( ـ7)ماده 

 :كنندبينی توانند در قوانين داخلی خود موارد زیر را پيشاعضا می

 یندهای مربوط به اقدامات واكنشیازمانی نسبی و/ یا مطلق ازجمله برای فرهای الف( محدودیت

 .ب( شروع یك دوره كه دارای محدودیت زمانی است

 

 ي مالیهامحدودیت( ـ ۸)ماده 

مربوط  و مخـارج مـالیها ی مالی برای جبران هزینـههاتوانند، در قوانين داخلی خود، محدودیتاعضا می

 .كنندبينی را پيشبه اقدامات واكنشی 

 

 حق اعاده ( ـ۹)ماده 

این پروتكل الحاقی نباید هرگونه حق اعاده یا جبران خسارتی را كه یك اپراتور ممكن است در برابـر هر 

 .كندفرد دیگری داشته باشد محدود یا ممنوع 

 

 تضمین مالی( ـ ۱0)ماده 

 .كننددارند تا در قوانين داخلی كشور خود تضمين مالی را فـراهم اعضا این حق را بر خود محفوظ می. 1

كـه بـا حقـوق و  كنندصـورتی عمـل فـوق بـه 1اعضا باید به حقوق اشاره شده در پـاراگراف . 2
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المللی منطبق باشد و سه پاراگراف آخر بخش مقدماتی پروتكل را مورد توجه تعهداتشان تحت قوانين بين

 .قرار دهند

االجرا شدن پروتكل الحـاقی باید عنوان نشست اعضای پروتكل، پس از الزماولين گردهمایی اعضا به. 3

 :عمل آورد كه به مواردی ازجمله مـوارد زیـر بپردازدتا مطالعه جامعی به كنداز دبيرخانه درخواست 

 ،ی تضمين مالیهای مكانيسمهاالف( ویژگی

ـویژه در هیی بهامحيطی چنين مكانيسـماقتصادی و زیستاجتماعی، آثار ب( ارزیابی و بررسی 

 ،كشورهای درحال توسعه

 .پ( شناسایی نهادهای مناسب برای تأمين ضمانت مالی

 

 المللیها براي اَعمال غیرقانونی بینمسئولیت دولت( ـ ۱۱)ماده 

الملـل عـام حقـوق بـينهـا تحـت قـوانين این پروتكل الحاقی نباید حقوق و تعهداتی را كه دولت

 .قرار دهد تأثيرالمللی دارند، تحت درخصوص مسئوليت آنها در قبال اَعمال غيرقانونی بين

 

 مرزي و ارتباط با مسئولیت مدنیاجراي درون( ـ ۱۲)ماده 

. كنندبينی پردازند را پيشمی هایی كه به خسارتنامهاعضا باید در قوانين داخلی خود مقررات و آیين. 1

و در  كنند بينیپيشبرای اجرای این تعهد، اعضا باید اقدامات واكنشی را مطابق با این پروتكل الحاقی 

 :صورت مقتضی

های عمـومی در الف( قوانين داخلی موجود و نيز در جایی كه قابل اجرا باشد، قواعد و دستورالعمل

 .كار برندزمينه مسئوليت مدنی را به

  .كار گيرندویژه برای این هدف، ایجاد كنند یا بهههای مسئوليت مدنی را بنامهب( مقررات و آیين 

 .كار برندپ( تركيبی از هر دو را ایجاد كرده یا به

ی مناسـب در قـوانين داخلـی خـود هانامـهن مقـررات و آیـينكرداعضا باید با هدف فـراهم . 2

-2»بند  گونه كه درشخصی مربوط به آن خسارت آندرخصوص مسئوليت مدنی برای خسارت مادی یا 

 :تعریف شده است (2)ماده  «ب

 الف( اجرای قوانين داخلی موجود خود درخصوص مسئوليت مدنی، را ادامه دهند؛

كـارگيری آن را كار برند یـا بـهویژه برای این منظور، ایجاد كرده، بههب( قانون مسئوليت مدنی را ب

 ادامه دهند؛ 

 .كار گيرند یا به كارگيری آن را ادامه دهندتركيبی از هر دو را ایجاد كرده و بهپ( 

فوق، اعضا  2یا  1در پاراگراف  «پ»یا  «ب»هنگام ایجاد قانون مسئوليت مدنی، مطابق با بندهای . 3
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 :باید در كنار موارد دیگر، به عوامل زیر به نحو مقتضی بپردازند

 ،الف( خسارت

 ،تعهد شامل تعهد صریح یا بر پایه تقصيرب( استاندارد 

 ،پ( كاناليزه كردن تعهد در صورت اقتضا

 .ث( حق اعتراض

 

 ارزیابی و بازنگري ـ (۱3)ماده 

سال پـس از  5نشست اعضای پروتكل باید كارایی این پروتكل الحاقی را  عنوانبهگردهمایی اعضا 

بـازنگری قـرار دهـد، بـه شـرط آنكـه اطالعاتی كه بار مـورد سال یك 5االجرا شدن آن و سپس هر الزم

توسط اعضا فراهم و ارائه شده باشـند. بررسـی باید در چارچوب  هستند،ای نيازمند چنين بازنگری

پروتكل تصریح شده است، انجام شود مگر اینكه  (35)گونه كه در ماده ارزیابی و بازنگری پروتكل، همان

اولـين بازنگری باید شامل بازنگری  .شوددر این پروتكل الحاقی تصميم دیگـری توسـط ا عضـا اتخـاذ 

 .باشد (12)و  (10)كارایی دو ماده 

 

 نشست اعضاي پروتكل عنوانبهگردهمایی اعضا ـ ( ۱۴)ماده 

نشسـت اعضـای پروتكل باید  عنوانبهكنوانسيون، گردهمایی اعضا  (32)ماده  2به موجب پاراگراف . 1

 .نشست اعضای این پروتكل الحاقی باشد عنوانبه

منظم مورد  طوربهنشست اعضای پروتكل باید اجرای این پروتكل الحاقی را  عنوانبهگردهمایی اعضا . 2

بازنگری قرار داده و در حوزه اختيـارات خـود تصـميمات الزم را كـه بـرای ارتقای اجرای مؤثر آن 

وسيله این پروتكل الحاقی و با و موظف است وظایف محول شـده بـه آن را به كندضروری است اتخاذ 

 پروتكل انجام دهد. (29)ماده ( fو)( a) 4ی هاتغييرات الزم در وظایف محوله در پاراگراف

 

 دبیرخانه ( ـ۱۵)ماده 

دبيرخانه این پروتكـل  عنوانبهكنوانسيون تأسيس شده است باید  (24)ای كه براساس ماده دبيرخانه

 .كندالحاقی انجام وظيفه 

 

 ارتباط با كنوانسیون و پروتكل( ـ ۱۶)ماده 

 .كنده و پروتكل را نه تغيير و نه اصالح شداین پروتكل الحاقی باید به پروتكل ضميمه . 1

این پروتكل الحاقی نباید حقوق و تعهداتی را كه اعضای آن )اعضای این پروتكـل الحـاقی( تحت . 2
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 .قرار دهد تأثيركنوانيسيون و پروتكل دارند تحت 

ل باید، با بينی شده در این پروتكل الحاقی، مقـررات كنوانسـيون و پروتكـبه استثنای موارد پيش. 3

 .تغييرات الزم، درخصوص این پروتكل الحاقی اعمال شوند

فـوق، ایـن پروتكـل الحاقی  3بدون صرفنظر از یا لطمه به حقوق و امتيازات منـدرج در پـاراگراف . 4

 .قرار دهد تأثيرقوانين بين المللی دارد تحت اساس بر نباید حقوق و تعهداتی را كه یك عضو

 

 امضا( ـ ۱7)ماده 

 7این پروتكل الحاقی باید برای امضای اعضای پروتكل در دفاتر مركزی سـازمان ملـل در نيویـورك از تاریخ 

 .گشـوده باشد( 1390 ماهاسـفند 16ميالدی ) 2012مارس  6الی ( 1389 ماهاسفند 16) 2011مارس 

 

 اجرایی شدن( ـ ۱۸)ماده 

یا تأیيد این پروتكل الحاقی باید در نـودمين روز پـس از تـاریخ سـپردن چهلمـين سـند تصـویب، پذیرش، . 1

 .شوداالجرا ای كه عضو ایـن پروتكل هستند، الزمی وحدت اقتصادی منطقههاالحاق توسط كشورها یا سازمان

ای كـه آن را تصویب، اقتصـادی منطقـهاین پروتكل الحاقی برای یك كشور یا یك سـازمان وحـدت . 2

گونه كه در شـود ، بعـد از سـپردن چهلمـين سـند، همانیا به آن ملحق می كندمی تأیيدپذیرش یا 

نود روز بعد از تاریخی كـه آن كشـور یا سازمان وحدت اقتصادی  -فوق به آن اشاره شده است 1پاراگراف 

، یا در تاریخی كه پروتكل كندمییـا الحـاق خـود را تسـليم تأیيد ای سند تصویب، پـذیرش، منطقه

شود، بر حسب اینكه كدام یك دیرتر االجرا میای الزمبرای آن كشور یا سازمان وحدت اقتصـادی منطقـه

 .شودباشند، وارد فاز اجرایی می

فوق، هر سندی كـه از سـوی یـك سـازمان وحـدت  «2»و « 1»با در نظر گرفتن اهداف بندهای . 3

یك سـند الحـاقی بـه اسـنادی كـه بـه وسـيله كشورهای  عنوانبهای سپرده شود نباید اقتصادی منطقه

 اند، اضافه و محاسبه شود.عضو چنين سازمانی سپرده شده

 

 قید و شرطـ  (۱۹)ماده 

 .قائل شدتوان برای این پروتكل هيچ قيد و شرطی را نمی

 

 گیريكناره( ـ ۲0)ماده 

در هر زمانی پس از آن كه دو سال از ورود این پروتكل به فـاز اجرایـی بـرای یـك كشـور عضـو . 1

 .كندگيری تواند با ارائه اعالن كتبی به دبيرخانه از این پروتكل الحاقی كنارهبگذرد، آن عضو می
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سال از تاریخ دریافت آن توسط دبيرخانـه یـا در تـاریخی پس گيری باید با گذشت یك هرگونه كناره. 2

 .گيری مشخص شود، انجام گيردتواند در اعالن كنارهمی از آنكه

گيـری از این كناره عنوانبهگيری كند باید پروتكل از پروتكل كناره (39)هر عضوی كه مطابق ماده . 3

 .پروتكل الحاقی نيز تلقی شود

 

 متون معتبر( ـ ۲۱)ماده 

های عربی، چينی، انگليسی، فرانسوی، روسی و اسـپانيایی بـه نسخه اصلی این پروتكل الحاقی به زبان

برای گواهی این امر، امضاكنندگان  .یك اندازه معتبر بوده و باید به دبير كل سازمان ملل تسليم شوند

  .اندهكرد، ایـن پروتكل الحاقی را امضا ندذیل، كه اختيـارات الزم را بـرای ایـن امـر دار

 در ناگویا انجام شد. 2010اكتبر  15در تاریخ 

 پروتكل الحاقی ویت كشورها دروضعیت عض 

مارس سال  18االجرا شده است. در كشور به آن الزم 40روز پس از الحاق  90این پروتكل از زمان 

االجرا شده است. تاكنون تعداد پروتكل بود، الزمكه نود روز پس از عضویت چهلمين كشور این  2018

كشور آن را  47اند و از این تعداد نيز كشور این پروتكل الحاقی را امضا كرده یا به آن ملحق شده 69

كه عضو  تغيير شكل یافته ژنتيكیكشور توليدكننده محصوالت  24پذیرفته و الحاق كامل دارند. از بين 

)چهار كشور آمریكا، آرژانتين، كانادا و استراليا عضو پروتكل كارتاهنا نيستند(،  پروتكل كارتاهنا هستند

بوركينافاسو به اسلواكی، رومانی، ویتنام و تاكنون هشت كشور هند، مكزیك، جمهوری چك، اسپانيا، 

ا كرده اند. همچنين كشور برزیل نيز این پروتكل را امضعضویت پروتكل الحاقی ناگویا كواالالمپور درآمده

 است، اما هنوز به تصویب نرسانده است.

رو اینایران هنوز درخصوص پذیرش و عضویت در این پروتكل الحاقی تصميمی اتخاذ نكرده است. از

( پروتكل كارتاهنا به 27با توجه به اینكه ایران عضو پروتكل ایمنی زیستی كارتاهناست و ماده )

كواالالمپور نيز برای اجرایی -ست و پروتكل الحاقی ناگویاپذیری و جبران خسارات پرداخته امسئوليت

( پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا نگاشته شده است و همچنين با توجه به اینكه ایران 27شدن ماده )

واردكننده محصوالت كشاورزی )تراریخته و غيرتراریخته( است، لذا باید درخصوص این موضوع بعد از 

گيری كند. ذیالً به مزایا و ا و معایب احتمالی عضویت در آن، تصميمبررسی كارشناسی دقيق مزای

 های احتمالی عضویت در این پروتكل پرداخته شده است.چالش

 كواالالمپور-مزایاي احتمالی عضویت در پروتكل الحاقی ناگویا 

تغيير پذیری و جبران خسارات احتمالی ناشی از موجودات زنده این پروتكل به تعيين روش مسئوليت -

تغيير شكل پردازد و با توجه به اینكه ایران، كشور واردكننده محصوالت كشاورزی می شكل یافته ژنتيكی
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ی صادركننده این است، لذا در صورت بروز هر نوع خسارت احتمالی از طرف سایر كشورها یافته ژنتيكی

 عنوان یك عامل حمایتی برای جبران خسارت عمل كند. محصوالت به ایران، به

از نظر حقوقی در برخورد با خسارات احتمالی ناشی از موجودات زنده دستكاری شده ژنتيكی، حداقل  -

ها در نظر گرفته شده است و از طریق بيمه كردن این محصوالت تا حدود زیادی مسئوليت مسئوليت

ته تغيير شكل یافشود )امضای این پروتكل توسط برخی كشورهای توليدكننده محصوالت مرتفع می

. لذا دهد(مثل هند، مكزیك، برزیل، رومانی، جمهوری چك و ... این موضوع را نشان می ژنتيكی

های كه كشور ما هم عضو این پروتكل باشد و در آینده نيز جزو توليدكنندگان و صادركنندهدرصورتی

 ود را انجام دهد. تواند با بيمه كردن این محصوالت صادراتی، مسئوليت خباشد، می تراریختهمحصوالت 

قوانين داخلی هر كشور ارجاع داده شده است.  نحوه تأمين تضمين مالی و نحوه برخورد به تخلفات به -

 شود.شده و این باعث استقالل عمل كشورها می ارجاع دادهبنابراین اكثر موارد به قوانين داخلی كشورها 

المللی( را انتقاالت بينو)نقل یافته ژنتيكیتغيير شكل المللی محصوالت این پروتكل فقط بحث بين -

 شود و به توليدات داخل یك كشور كاری ندارد.شامل می

توانند مفاد پروتكل را ( پروتكل الحاقی، كشورهای عضو این پروتكل می3ماده )« 7»براساس بند   -

و این پروتكل سازی كنند؛ یعنی اگر كشوری عضبرای خسارات ناشی از كشورهای غير عضو نيز پياده

تواند در قوانين و مقررات ملی خود كليه كشورهای عضو و غيرعضو را ملزم به پرداخت جبران باشد، می

به كشور خود كند. بنابراین، اگر ایران  تغيير شكل یافته ژنتيكیهای احتمالی ناشی از محصوالت خسارت

ولی  ،ئوليت خواهد داشتعضو این پروتكل هم نباشد درخصوص كليه كشورهای عضو پروتكل مس

این پروتكل نباشد، در صورت انجام  كشورهای دیگر در قبال ما تعهدی نخواهند داشت. لذا اگر ایران عضو

صادرات به كشورهای دیگر عضو و بروز خسارات احتمالی، باید جبران خسارت برای آنها انجام دهد ولی 

ن عضو پروتكل الحاقی نيست، مسئوليتی در قبال اگر سایر كشورها به كشور ما خسارتی بزنند، چون ایرا

  ما نخواهند داشت.

 هاي احتمالی عضویت در پروتكل الحاقیچالش 

المللی و جبران خسارات كشور های بينبرداری كشور از پروتكلعدم سوابق مناسب درخصوص بهره -

 سایر كشورها و ...( ای، حمله به هواپيمای مسافربری ایرباس، بروز گردوغبار سمی از)انرژی هسته

مالی )بيمه محصول( از كشورهای صادركننده و افزایش هزینه  هایبا توجه به نياز به گرفتن تضمين -

توليد و صادرات توسط آنها و با توجه به اینكه ما واردكننده محصوالت كشاورزی هستيم، احتماالً افزایش 

تغيير شكل قيمت محصوالت وارداتی را شاهد خواهيم بود. افزایش هزینه توليد و صادرات محصوالت 

دهد و درنتيجه دليل هزینه بيمه محصوالت مذكور، قيمت محصول صادراتی را افزایش میبه یافته ژنتيكی

 شود. طور غيرمستقيم بر كشور واردكننده هزینه وارد میبه
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های تضمين به قوانين كشورها ارجاع داده شده است و باید موارد الزم مثل كليه موارد این پروتكل -

ورده شود مالی و بيمه، شمول، مدت زمان خسارت، نحوه جبران خسارت و ... در قانون ملی هر كشور آ

ین موارد اهای زیادی دارد و به كه متأسفانه قانون ملی ایمنی زیستی ایران در ساختار حقوقی، ضعف

است تا این  ای نكرده و در تطابق با این پروتكل الحاقی نيست. لذا در صورت عضویت كشور، الزماشاره

  موارد در قوانين و مقررات ملی اصالح شوند.

ی( را )خسارات عمدی یا غيرعمد تغيير شكل یافته ژنتيكیاین پروتكل همه موارد موجودات زنده  -

ن پروتكل ن فقط به تخلفات اشاره شده است )مطابق ایشود، ولی در قانون ایمنی زیستی ایراشامل می

 كشورها باید مفاد مهم پروتكل الحاقی را در قانون خود ببينند(.

ت توان گفبندي میبا توجه به موارد فوق و نقاط قوت و ضعف الحاق به این پروتكل، در جمع

ل تغییر شككه الحاق به این پروتكل با توجه به اینكه كشور ما بیشتر وارد كننده محصوالت 

 تواند براي كشور مفید باشد.      است تا صادر كننده آنها،  می یافته ژنتیكی

 

  ۱(. كدكس غذایی )كدكس الیمنتاریوس۴

 است. این اصطالح« قانون غذا»معنای ریشه التين داشته و به« كدكس اليمنتاریوس»اصطالح 

رعایت  صورت هماهنگ با قوانين دیگر مانند قانونای از استانداردهاست كه بهدربرگيرنده مجموعه

صول كلی اگيری و با رعایت های شناخته شده تجزیه و تحليل، نمونهبهداشت و كيفيت در توليد و روش

تبدیلی، خام یا مههمه مواد غذایی، اعم از تبدیلی، نيآید و شامل استانداردهایی برای دیگر به اجرا درمی

 .استمصرف آماده

با  (FAO) توسط سازمان خواروبار جهانی 1961كميسيون كدكس آليمنتاریوس، در سال 

مسئوليت تدوین و اجرای استانداردهای  1962عضویت چندین دولت تأسيس شد و از سال 

را برعهده گرفت. اهداف این طرح شامل حفظ  (WHO)و سازمان بهداشت جهانی FAO اییغذ

كنندگان، رعایت موازین بهداشتی در تجارت مواد غذایی و ایجاد هماهنگی در سالمت مصرف

های مرتبط با تدوین استانداردهای غذایی است. كميسيون غذایی كدكس طی بيش همه فعاليت

ه و دستورالعمل برای انواع استاندارد، توصي 4000سال فعاليت خود توانسته در حدود  50از 

های بهداشتی و دیگر های غذایی، روشمانده سموم، افزودنیهای غذایی، باقیغذاها، برچسب

كشور عضو این سازمان هستند كه  165اكنون موضوعات مربوط به تجارت غذا را ایجاد كند. هم

ميسيون برای همه دارد. عضویت در این ك تيآن فعال یاز اعضا یكیعنوان به زيكشور ما ن

 ندگانینمابر كشورها، كشورهای عضو یا ناظر فائو و سازمان بهداشت جهانی آزاد است. عالوه

عنوان ناظر در توانند بهكنندگان نيز میالمللی، صنایع غذایی و مصرفهای علمی بينانجمن

                                                 
1. Codex Alimentarius 
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 .های فرعی و تخصصی كدكس شركت كنندها و كميتههمایش

 كنندگان، رعایت موازین بهداشتی در تجارت مواداهداف كدكس شامل حفظ سالمت مصرف

. نحوه استهای مرتبط با تدوین استانداردهای غذایی غذایی و ایجاد هماهنگی در كليه فعاليت

 ليتشك ني( و همچنیتخصص تهيكم 11مختلف آن ) یهاتهياز طریق كم ییكار كدكس غذا

 . است یتخصص یهاكارگروه

 1990و كدكس مواد غذایی اولين بار در سال  WHO/FAO كميسيون مشترك

ر فناوری در توليد مواد غذایی تشكيل داد و سپس دمنظور بررسی نقش زیستای بهاجالسيه

ری مواد غذایی حاصل از فناو»دولتی با عنوان موافقت كرد یك كميته كاری بين 1995سال 

 آثارگذاری و تشكيل دهد تا درباره تجزیه و تحليل و ارزیابی خطر، ایمنی، نشانه« زیستی

های های حاوی سازوارهوردهافر»كرده و ضمن ارائه تعاریفی برای  ای این مواد غذایی كارتغذیه

يك، شده توسط مهندسی ژنت شده ژنتيكی حاصل از زیست فناوری نوین، موجودات اصالحاصالح 

ه تغيير شكل یافتنوتركيب یا موجودات  DNA هایهای مورد استفاده در ایجاد مولكولروش

 .هایی تهيه كندنویسكرده و پيشآوری مدارك ، اقدام به جمع«ژنتيكی

به دبيری و ميزبانی كشور  1999از سال  1با این دیدگاه، گروه كاری غذاهای حاصل از فناوری زیستی

ژاپن فعاليت خود را آغاز كرد و هدف آن برآورده كردن انتظار جهانی در جهت تدوین مقرراتی برای ارزیابی 

ای غذاهای حاصل از فناوری زیستی جدید )مهندسی ژنتيك( در طی چهار سال سالمت و ارزش تغذیه

های تخصصی علمی درباره ایمنی و ای از مشورتمجموعهكاری براساس های این گروهفعاليت .بود

انجام  WHO و  FAOبود كه تغيير شكل یافته ژنتيكیای غذاهای حاصل از موجودات های تغذیهجنبه

شد، كامالً های تخصصی درحالی كه در راستای موضوعات مرتبط با گروه كاری انجام میدادند. این مشورت

 شد.صورت كامالً علمی برخورد میها بوده و با موضوعات بههای درون دولتمستقل از بحث

. 1رار دهد: ها، گروه كاری تصميم گرفت دو مسئله را در دستور كار خود قبا در نظر گرفتن اولویت

درن، سری اصول كلی برای تجزیه و تحليل احتمال خطر غذاهای حاصل از فناوری زیستی متدوین یك

ار، بررسی شامل مواردی چون اتخاذ تصميم براساس اصول علمی، ارزیابی پيش از ورود محصوالت به باز

اصی اهای اختص. تدوین راهنم2شفافيت، پایش پس از عرضه در بازار و سایر عوامل قانونی در صورت نياز 

ناخواسته  آثاركنندگان و مدت غذاها بر سالمت مصرفبرای ارزیابی خطر این غذاها، بررسی اثر طوالنی

ز كاری تصميم گرفت كه تدوین راهنماهایی را برای تمام غذاهای حاصل اآنها. درنهایت گروه

های محوله و تاین كارگروه پس از انجام مسئولي .فناوری جدید در اولویت كاری خود قرار دهدزیست

 رسماً منحل شد. 2009دستورالعمل، در سال  4تصویب 

                                                 
1. Ad Hoc Intergovernmental Task Force on Food Derived from Biotechnology (TFFBT)  
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 1390سال  الملل كدكس مواد غذایی پيوست و دربه عضویت كميسيون بين 1368ایران در سال 

می ربط جمهوری اسالنفع و ذیهای ذیمنظور ساماندهی مشاركت كارشناسان و صاحبنظران و گروهبه

المللی ح بينهای مرتبط در سطت كميسيون مقررات مواد غذایی و همكاری با سایر سازمانایران در فعالي

هداشت، ب -های جهاد كشاورزی ای، شورای هماهنگی كدكس غذایی ایران با مشاركت وزارتخانهو منطقه

اندارد وری و سازمان ملی استاعلوم، تحقيقات و فن -صنعت، معدن و تجارت -درمان و آموزش پزشكی

اظر با كميته متن 24برتشكيل ساختار كدكس غذایی ایران، . تاكنون عالوهشدایران تشكيل و فعال 

ین ی مرتبط تشكيل شده است و وظيفه اصلی اهاالملل با همكاری وزارتخانهی كدكس بينهاكميته

 . ن منافع ملی استكردالمللی با حفظ و ملحوظ ی بينهامشاركت در تدوین استانداردها كميته

ها راریختهتكاری شامل مشتقات زنده و غيرزنده ها گروهدستورالعمل 4استانداردهای ملی مربوط به 

 شرح زیر است:به

  دستورالعمل شمارهCAC/GL 44-2003  :(9643)كد استاندارد ملی ایران، 

 ،زیستیراهنمای تجزیه و تحليل احتمال خطر ناشی از غذاهای حاصل از فناوری 

  دستورالعمل شمارهCAC/GL 45-2003  :(9644)كد استاندارد ملی ایران، 

ی نوتركيب و پيوست ارزیاب DNA راهنمای ارزیابی خطر غذاهای مشتق شده از گياهان حاوی

 ،نوتركيب DNA زایی احتمالی غذاهای حاصل از گياهان حاویحساسيت

  دستورالعمل شمارهCAC/GL 46-2003  (9645ملی ایران: )كد استاندارد. 

 نوتركيب و پيوست DNA های حاویراهنمای ارزیابی خطر غذاهای مشتق شده از ریزسازواره

 نوتركيب  DNA های حاویزایی احتمالی غذاهای حاصل از ریزسازوارهراهنمای ارزیابی حساسيت

  دستورالعمل شمارهCAC/GL 68-2008  :(12261)كد استاندارد ملی ایران 

)احشام،  كیتغيير شكل یافته ژنتيمربوط به ارزیابی سالمت غذاهای حاصل از جانوران دستورالعمل 

 (تغيير شكل یافته ژنتيكیطيور، آبزیان و حشرات 

 

 ۱المللی استاندارد )ایزو(. استانداردهاي سازمان بین۵

كشور در آن عضویت  140المللی استاندارد )ایزو(، یك فدراسيون جهانی است كه بيش از سازمان بين

های های فنی، كميتهدارند. كشور ایران نيز عضو این سازمان است. ساختار این سازمان متشكل از كميته

های این ی فعاليتهای مطالعاتی موردی است. هدف اصلهای كاری و گروهها، گروهفرعی یا زیركميته

المللی تهيه شده است. این های بينسازمان، انتشار مستندات مكتوبی است كه براساس موافقتنامه

گروهی های حاصل از كارهای فنی و موافقتنامههای فنی، گزارشمستندات شامل راهنماهای ایزو، ویژگی

                                                 
1. International Organization for Standardization (ISO) 
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 .شودكه تدوین آن طی مراحل مختلفی انجام می استالمللی بين

 34های مختلف است كه كميته فنی كميته فنی درزمينه 225رحال حاضر سازمان ایزو دارای د

(TC34) تأیيد ز اپس  -های كاری های فنی، گروهبر كميتههای غذایی اختصاص دارد. عالوهوردهاآن به فر

يل شده های كاری تشكشود. یكی از گروههای الزم تشكيل میدر زمينه -اكثریت اعضای ثابت كميته فنی

 (TC34/WG7)در مواد غذایی  تغيير شكل یافته ژنتيكیدر ایزو، گروه كاری جستجو و شناسایی موجودات 

 تند. هس ژنتيكی تغيير شكل یافتهكه استانداردهایی درخصوص موجودات زنده و مشتقات محصوالت  است

سازمان  275با همكاری گروه كاری  34كميته فنی  7استانداردهایی كه تاكنون توسط گروه كاری 

استاندارد ایران  . این استانداردها در سازماناستشرح زیر اروپایی استاندارد تهيه و بررسی شده است، به

 اند(. نيز ترجمه و به تصویب رسيده

شكل  تغييرهای آزمون برای جستجـوی موجودات روش -های غذایی وردهافر -21568. استاندارد 1

 برداری،نمونه –و مشتقات آنها  یافته ژنتيكی

شكل  تغييرهای آزمون برای جستجـوی موجودات روش -های غذایی وردهافر -21569. استاندارد 2

 يفی،سنجش ك -بر اسيد نوكلئيكهای مبتنیروش –و مشتقات آنها  یافته ژنتيكی

شكل  تغييرهای آزمون برای جستجـوی موجودات روش -های غذایی وردهافر -21570. استاندارد 3

 ی،سنجش كمّ -بر اسيدنوكلئيك های مبتنیروش –و مشتقات آنها  یافته ژنتيكی

شكل  تغييرهای آزمون برای جستجـوی موجودات روش -های غذایی وردهافر -21571. استاندارد 4

 استخراج اسيد نوكلئيك، -و مشتقات آنها  كییافته ژنتي

شكل  تغييرهای آزمون برای جستجـوی موجودات روش -های غذایی وردهافر -21572. استاندارد 5

 بر پروتئين،های مبتنیروش –و مشتقات آنها  یافته ژنتيكی

شكل  تغييرهای آزمون برای جستجـوی موجودات روش -های غذایی وردهافر -24276. استاندارد 6

 های عمومی و تعاریف،نيازمندی –و مشتقات آنها  یافته ژنتيكی

 تدوین است. صورت پروپوزال و در دستكه هنوز به –تغيير شكل یافته ژنتيكیهای روغنی . روش بررسی دانه7

 

 )OIE (۱ . سازمان جهانی بهداشت دام۶

زا ها و عوامل بيماریهای طراحی شده برای جلوگيری از ورود بيماریاین سازمان استانداردها و دستورالعمل

المللی جانوران، مواد ژنتيكی جانوری و توليدات جانوری ( را تهيه و به كشور واردكننده )طی تجارت بين

های تشخيصی و استاندارد تست ، سازمان جهانی سالمت جانوران راهنمای2000كند. در سال اصالح می

. هستندهای توصيف شده، محصول مهندسی ژنتيك ها و واكسنها را منتشر كرد. برخی از تستواكسن

                                                 
1. World Organisation for Animal Health 
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بر این، كارگروه زیست فناوری سازمان جهانی بهداشت دام چندین نشریه فنی مرتبط با توليدات عالوه

المللی حال این سازمان هنوز استانداردهای بينینا جانوری و ارزیابی مخاطرات آنها منتشر كرده است. با

های وارداتی و برداری از گونهزیست فناوری را نپذیرفته است. مالحظات ایمنی زیستی در حوزه كاری بهره

ای سازمان كشاورزی و های شيالت منطقه)كه برخی از گروه تغيير شكل یافته ژنتيكیموجودات زنده 

 .اند( در این سازمان لحاظ شده استغذایی سازمان ملل پذیرفته

یران ااند كه سازمان دامپزشكی هشتاد كشور در جهان عضو این سازمان شدهویكصد ،2017تا سال 

 درآمده است. از ایران به عضویت سازمان بهداشت دام  نمایندگیبه  نيز

 

  (WTO) سازمان تجارت جهانی .7

 1(،)اقدامات بهداشتی و قرنطينه گياهی SPSسه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی شامل موافقتنامه 

)موافقتنامه حقوق  TRIPSو موافقتنامه  2()موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت GATTنامه تموافق

 نيز هستند.  تغيير شكل یافته ژنتيكیدر ارتباط با محصوالت  3(مالكيت فكری مرتبط با تجارت

 (SPSنامه اقدامات بهداشتی و قرنطينه گياهی )ت. موافق1

مين ایمنی نامه حق كشورها را در حين تبادالت فرامرزی در حفاظت از محيط زیست و تأتاین موافق

 داند. غذا و همچنين ارائه اطالعات الزم به مردم محفوظ می

 ( GATTموافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ). 2

افته یتغيير شكل این موافقتنامه درخصوص قيمت و تعرفه تجارت انواع محصوالت حاوی محصوالت 

 را ارائه داده است. ژنتيكی

 ( TRIPS. موافقتنامه حقوق مالكيت فكری مرتبط با تجارت )3

در حين  یتغيير شكل یافته ژنتيكالت این موافقتنامه به حقوق مالكيت فكری توليدكنندگان محصو

 تجارت آنها پرداخته است. 

ازمان سبه این  1996ژوئيه  19اولين درخواست ایران برای پيوستن به سازمان تجارت جهانی در 

. اما هنوز عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد عنوانبه 2005مه  26در  ارسال شد كه درنهایت

 تا عضویت كامل ایران در این سازمان راهی طوالنی باقی مانده است.

 

 

                                                 
1  . Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) 

2. General Agreement on Tariffs and Trade  (GATT) 

3. Trade -Related Aspects Of Intellectual Property Rights  (TRIPS) 
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 )IPPC (۱ المللی حفظ نباتات. كنوانسیون بین۸

رعهده دارد. باین كنوانسيون از طریق ارزیابی و مدیریت مخاطرات آفات گياهی كار حفاظت از گياهان را 

ی همراه با المللی حفظ نباتات جریانی است كه استانداردهای بررسی مخاطرات آفات گياهكنوانسيون بين

تغيير شكل  هر موجود زنده كند.های مهاجم را تنظيم میو گونه تغيير شكل یافته ژنتيكیموجودات زنده 

گيرد. این كنوانسيون این معاهده قرار می رود در حوزهشمار میعنوان آفتی گياهی بهكه به یافته ژنتيكی

بر عمل آورند. عالوهدهد كه برای جلوگيری از ورود و پخش این آفات اقداماتی را بهها اجازه میبه دولت

 دهد.ئه میات آنها بر گياهان طبيعی نيز اراتأثيرت آفات شامل هایی را برای بررسی مخاطرااین، روش

ليت های مختلف درخصوص ایمنی زیستی، تجارت، كشاورزی و موارد وابسته فعاهدف موافقتنامه

ضادهای ممكن، ، معموالً جهت اجتناب از تاین هماهنگ، مكمل و چندجانبه آنها با یكدیگر است. با وجود

تی را تواند ایمنی زیسهای مختلف میهمكاری ميان دولت . توسعهاستنيت الزم مدیریت دقيق و حسن

نگی حال از تضادهای ممكن جلوگيری كند. همچنين موجب هماهعين تا حد زیادی تقویت كرده و در

وده و سازمان ایران نيز عضو این كنوانسيون ب .یگر شودهای دمصالح قانونی تجارت، ایمنی زیستی و بخش

 .استحفظ نباتات كشور متولی آن 

 

 بنديجمع

تواند در رفع برخی های بالقوه و بالفعل میها و ظرفيتفناوری با قابليت یك عنوانبهمهندسی ژنتيك 

 7/191كشت بيش از  باشد. موانع توليد محصوالت كشاورزی، صنعتی و پزشكی نقش اساسی داشته

كشور و مصرف  26( در دنيا در حدود 2018)سال  تغيير شكل یافته ژنتيكیميليون هكتاری گياهان 

با توجه به وجود حال، . با ایناستكشور، نشان از اثرگذاری مثبت و فواید این فناوری  70آنها در حدود 

درخصوص مخاطرات احتمالی این نوع محصوالت بر محيط زیست و سالمت انسان و  موجود هایینگران

احتمال جریان ژن و ایجاد شامل  هانگرانی است. اینمبحث جدیدی به نام ایمنی زیستی ایجاد شده دام، 

كش، اثر بر موجودات غيرهدف، كاهش احتمالی تنوع ژنتيكی و ارقام محلی های هرز مقاوم به علفعلف

های هرز به ژن)ها(ی منتقل ، مقاوم شدن آفات و علفتغيير شكل یافته ژنتيكیليل استفاده از ارقام دبه

زایی احتمالی بر زایی و حساسيت، مخاطرات احتمالی بر سالمت انسان و دام و گياه )مسموميتشده(

های مخاطرات احتمالی اقتصادی و اجتماعی )وابستگی احتمالی كشاورزان به شركتو  انسان و دام(

 ها،ونيكنوانسهستند. در این راستا،  تغيير شكل یافته ژنتيكیبزرگ توليدكننده بذور محصوالت 

تفاده تجارت و اس د،تولي كارارائه راه یدر راستا یستیز یمنیمختلف ا یو استانداردها نقواني ها،پروتكل

 23 ی. در طانددهيرس بیبه تصو و نیتدو ايدر سطح دن تغيير شكل یافته ژنتيكیاز محصوالت  منیا

                                                 
1. International Plant Protection Convention 
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كواالالمپور -ایناگو یالحاق تكلكارتاهنا، پرو یستیز یمنیپروتكل ا ،یستیتنوع ز ونيسال گذشته كنوانس

سازمان  هایدستورالعمل ،ییكدكس غذا هایو جبران خسارات، دستورالعمل یریپذتيدرخصوص مسئول

و مقررات  یو سازمان بهداشت جهان یسازمان خواروبار جهان هایاستاندارد، دستورالعمل المللینيب

 بیو تصو هيمحصوالت ته ليقب نیاز ا منیا فادهتجارت و است د،يتول درخصوص یسازمان تجارت جهان

االجرا است كه كشورها را ملزم كرده آور و الزممقررات الزامدارای ایمنی زیستی كارتاهنا پروتكل . دانشده

در  ضمناًسری اصول و استانداردها را رعایت كنند. المللی یكتا در كشورهای خود و مراودات تجاری بين

ایمنی زیستی كشورهای مختلف و مقایسه آن با ساختار  تاین فصل به اهميت بررسی قوانين و مقررا

ایمنی زیستی كشور پرداخته شده است و در ادامه به ساختار هر كدام از این مقررات قوانين و مقررات 

المللی و مكانيسم كاركرد آنها پرداخته شده است. كشور ایران نيز با توجه به اسناد باالدستی خود به بين

قوانين و مقررات  المللی در متناین قوانين و مقررات پيوسته است و لذا الزم است مفاد این مقررات بين

داخلی لحاظ شوند تا بتوانيم هم از مزایای این قبيل محصوالت در سطح كشور استفاده كنيم و هم اینكه 

همچنين در این فصل به  المللی مورد نياز را در پياده سازی كنيم.بتوانيم الزامات حقوقی ملی و بين

و جبران خسارات پرداخته شده است و به  پذیریپروتكل الحاقی ناگویا كواالالمپور درخصوص مسئوليت

با توجه به موارد فوق و نقاط قوت و ضعف الحاق به مزایا و معایب آن برای كشور اشاره شده است. 

توان گفت كه الحاق به این پروتكل با توجه به اینكه كشور ما بندي میاین پروتكل، در جمع

تواند براي ی است تا صادر كننده آنها، میبیشتر وارد كننده محصوالت تغییر شكل یافته ژنتیك

       كشور مفید باشد.
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