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چکیده
، حق بنیادین هر شخص بـر دسترسـی پایـدار بـه     الملل بشر، حق بر غذادر چارچوب حقوق بین

ارائـه  . اي او بوده و فاقد عناصر سـمی و خطرنـاك باشـد   غذایی است که پاسخگوي نیازهاي تغذیه
ــراي        ــذایی ب ــوالت غ ــن محص ــا ای ــه ب ــی از تغذی ــوارض ناش ــه و ع ــرا ریخت ــذایی ت ــوالت غ محص

هر دولتی . شري شده استهاي جدي در میان فعاالن حقوق بکنندگان، موجب بروز نگرانیمصرف
کم همۀ افراد تبعۀ حکومت او بـه حـداقل مـواد غـذایی     موظف است اطمینان حاصل کند که دست

بنابراین، با توجه به عرضۀ روزافـزون  .یابدي معیشتش کافی باشد، دست میضروري و سالم که برا
هاي نامهموافقتمحصوالت غذایی تراریخته در بازار مصرف، پرسش اصلی این است که بر اساس 

تواننـد بـراي ایجـاد تعـادل میـان      ها چگونه مـی المللی موجود درزمینۀ ایمنی مواد غذایی، دولتبین
تأمین حق بر غذا و حق بر سالمتی، به تعهدات خود درزمینۀ تأمین غذاي سالم و ایمـن بـراي افـراد    

.تحت صالحیتشان اقدام نمایند

المللی حق بر غذا، حق بر سالمتی، میثاق بینریخته،مواد غذایی ترا: يواژگان کلید
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مقدمه.1
غذا همواره یکی از ضروریات اساسی براي بقا و ادامۀ حیـات بشـر بـوده و بـر اسـاس نظریـۀ       

در چــارچوب حقــوق . شــودگانــه انســان محســوب مــیمــازلو، اولــین نیازمنــدي از نیازهــاي پــنج
ذا، حق بنیادین هر شخص بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار بـه غـذا بـا    الملل، حق بر غبین

، 1387ابـراهیم گـل،   (. کیفیت و کمیتی است که پاسخگوي نیازهاي غذایی و فرهنگی وي باشد
222(

المللی حقوق اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی   میثاق بین11مبناي حقوقی حق بر غذا در ماده 
کمیتـۀ حقـوق اقتصـادي،    12لین بـار ایـن حـق در تفسـیر کلـی شـمارة       او. شودیافت می) میثاق(

کمیتـه در ایـن   . با عنوان حق بر غذاي کافی، تحلیـل و بررسـی شـد   ) کمیته(اجتماعی و فرهنگی 
تـوان بـه کفایـت، قابلیـت     کند که از آن جمله مـی تفسیر، عناصري را براي حق بر غذا مطرح می

ایـن تفسـیر   . سترس بودن فیزیکی و اقتصادي اشاره کردو در د) سالمت(پذیرش فرهنگی، ایمنی 
کمیته و تأکید بر لزوم سالم بودن مواد غذایی، در نتیجه تغییر نگرش جهانیـان نسـبت بـه حـق بـر      

امروزه دیگر فقط سیر کردن شکم افراد و رهایی از گرسنگی مـد نظـر   . غذا به وجود آمده است
. الم و ایمن بودن محصوالت غـذایی نیـز توجـه نمـود    نیست، بلکه در تأمین حق بر غذا، باید به س

هـاي نـوین تولیـد و عرضـه     آوريموضوعی که به عنوان یک چالش حقوق بشـري فـرا روي فـن   
.آوري زیستی تراریخت مطرح شده استمحصوالت غذایی از جمله فن

آوري امکان جداسازي یک یا چنـد ژن و انتقـال کـد ژنتیکـی را در میـان موجـودات       این فن
هـا یـک یـا چنـد ژن خـارجی وجـود دارد، موجـودات        موجوداتی کـه در آن . راهم کرده استف

هـا یـا مـواد ژنتیکـی هسـتند و      این موجودات حاوي ترکیبـاتی از ژن . شوندتراریخته محسوب می
)Young, 2008: 220. (شوداند که به صورت طبیعی میسر نمییافتهاي تغییرگونهبه

محصول چنین فرایندهایی هستند در حال حاضـر بخشـی از زنجیـره    مواد غذایی تراریخته که 
ها با عوارض ناخواسـته  اند؛ اما مصرف آنغذایی مردم در سراسر جهان را به خود اختصاص داده

)1386:15باقري، (.کنندگان، همراه بوده استو ناخوشایندي در میان مصرف
ادیده انگاشته شدن حق بر غذاي کـافی،  به همین دلیل، فعاالن عرصه حقوق بشر، همواره از ن

امـروزه بـه دلیـل گسـترش     . انـد به دلیل عرضه محصوالت غذایی ترا ریخته ابـراز نگرانـی نمـوده   
مسائل مربوط بـه ایمنـی محصـوالت غـذایی در     هاي ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم،بیماري

ی متقابـل حـق بـر غـذا و     در چارچوب این بحث، وابسـتگ . مرکز توجه مباحث حقوقی قرار دارد
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خود در مورد اجراي ملـی  14موضوعی که کمیته در تفسیر شماره . حق بر سالمتی، نمایان است
هـاي  میثاق، به آن توجه داشته و حق بـر سـالمتی را نـه تنهـا در برگیرنـده ارائـه مراقبـت       12ماده 

از ایـن حـق معرفـی    بهداشتی دانسته، بلکه عرضه محصوالت غذایی سالم را نیز به عنـوان جزئـی   
کرده است؛ لذا با توجه به مطالب مطـرح شـده و عرضـۀ روزافـزون محصـوالت غـذایی حـاوي        

ــر اســاس     ســازواره ــازار مصــرف جهــانی، ســؤال اصــلی ایــن اســت کــه ب ــه در ب ــرا ریخت هــاي ت
تواننـد در  هـا چگونـه مـی   المللی موجود درزمینۀ ایمنی مـواد غـذایی، دولـت   هاي بیننامهموافقت
زمینـۀ تـأمین   ایجاد تعادل میان تأمین حق بر غذا و حق بر سـالمتی، بـه تعهـدات خـود در    راستاي 

شـود بـا   تـالش مـی  در این مقاله. شان اقدام نمایندغذاي سالم و ایمن براي افراد تحت صالحیت
المللی درزمینۀ ایمنی مواد غذایی، به این سؤال پاسخ مقررات مندرج در اسناد حقوقی بینتحلیل
هـا  شـود، سـپس تعهـدات دولـت    به این منظور، ابتدا، تعریفی از حق بر غذا آورده مـی . شودداده 

نسبت به اجرا و تضمین این حق تشریح شده و در ادامه، عوارض خطرنـاك محصـوالت غـذایی    
کنندگان ذکر خواهد شد و سپس به دلیل اهمیت موضوع، اسـناد  ترا ریخته براي سالمتی مصرف

ها در تـأمین ایمنـی محصـوالت غـذایی بررسـی خواهنـد شـد و        ات دولتحقوقی مرتبط با تعهد
.شودباألخره، نتایج و پیشنهادهاي حاصل از پژوهش ارائه می

شناسیمفهوم.2
آوري زیستیفن. 1-2

بـه  » بیـو «یکـی  : اي مرکـب و متشـکل از دو قسـمت   آوري زیستی یا بیوتکنولـوژي، کلمـه  فن
حیـات و  «به معناي Bios، برگرفته از واژه یونانی »انسانمربوط به موجود زنده و زندگی«معناي 

اصـطالح  . به معناي فن و هنر بشر در استفاده از علـم اسـت  » تکنولوژي«و دیگري » شیوه زندگی
م توسط یک مهندس بلغاري به نام کـارل اریکـی   1919آوري زیستی براي اولین بار در سال فن

)1387:66صادقی، (.ابداع شد
هـا اسـت کـه    اي از فنـون و روش آوري زیستی عبارت از مجموعهتخصصی، فندر اصطالح

هـاي مشـخص مثـل دارو،    ها براي تولیـد فـرآورده  هاي زنده یا قسمتی از آنها، از سازوارهدر آن
مهنـدس ژنتیـک، بـه    . شـود تغییر، اصالح و بهبود صفات گیاهی، حیوانی و یا انسانی استفاده مـی 

هایی براي انتقال اطالعات ژنتیکی خـاص از  آوري زیستی، شامل روشعنوان بخش مهمی از فن
مهنـدس ژنتیـک بـر    . هایی غیـر از تولیـد مثـل جنسـی اسـت     یک موجود به موجود دیگر با روش
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ورزي ژنتیکی در سـطح سـلولی و مولکـولی اسـتوار بـوده و یـک روش غیرجنسـی        اساس دست
)1386:16باقري، (.شودانتقال ژن بین موجودات محسوب می

بذرهاي تراریخته، حاصل تغییرات ژنتیکی هستند که با استفاده از مهندسی ژنتیک بـه منظـور   
آوري زیسـتی پیونـد   بهبود کیفیت و تغییر برخی صفات تولید شده و میان مقوله کشاورزي و فـن 

ر ذرت، سـویا، کلـزا و پنبـه مقـاوم د    ). 1388:19شریفی سیرچی، کاظمی پـور،  (اند برقرار نموده
اي هسـتند کـه بیشـترین سـطح زیـر کشـت را در       ترین بذرهاي تراریختهبرابر برخی آفات از مهم

)Clive: 2014: 1. (اندمیالدي در سطح جهان به خود اختصاص داده2013سال 

حق بر غذا و امنیت غذایی.2-2
هـر  «: اعالمیه جهانی حقـوق بشـر، مـورد اشـاره قـرار گرفـت      25نخستین بار این حق در ماده 

، ...اش را از حیث غذا و مسـکن و کس حق دارد تا سطح زندگی، سالمت و رفاه خود و خانواده
اسـتاندارد  «بـا عنـوان   11مـاده  1حق بر غذا، در میثاق عنوان مستقلی ندارد و در بنـد  . »تأمین کند

عنـی  المللی حقـوق بشـر ی  این حق با اصل حاکم بر نظام بین. گنجانده شده است» مناسب زندگی
ها آزاد متولد شده و از نظر حقوق و کرامت با یکدیگر برابرند و باید با یکدیگر اینکه همه انسان

)(Craven, 2000: 481.با روحیه برادري رفتار کنند، رابطۀ نزدیکی دارد
کمیتـۀ، در مـورد مـاده    12ها در مورد حق بر غذا در تفسیر شـماره  یکی از معتبرترین تعریف

یابـد کـه هـر مـرد، زن و     طبق این تعریف حـق بـر غـذا، زمـانی تحقـق مـی      : ه استمیثاق آمد11
کودکی به تنهایی و یا به صورت جمعی با دیگران توانایی دسترسی اقتصادي و فیزیکـی در همـۀ   

General Comment, 1999:5)(.ها به مقدار کافی غذا و یا ابزار تهیه غذا داشته باشدزمان

متضمن بر فراهم بـودن و در دسـترس بـودن مقـدار کـافی غـذا از       محتواي اصلی این تعریف 
منظر کمی و کیفی براي ارضاي نیازهاي رژیم غذایی افراد، فارغ از مواد مضر و قابل پـذیرش از  

خویش عناصري را براي حـق  12لذا کمیته در تفسیر شماره . منظر فرهنگ اجتماعی حاکم است
کفایـت، قابلیـت پـذیرش فرهنگـی، ایمنـی و      : انـد از شـمرد کـه عبـارت   بر دسترسی به غذا برمـی 

)(Ahluvalia, 2003:7.دسترسی اقتصادي و فیزیکی
غـذایی،  » کفایـت «برخی مفسران اظهار کردند کـه  » غذاي کافی«در خصوص معناي عبارت 

فراتر از آن چیزي است که براي صرف بقاء ضروري است، بلکه باید در احراز آن به تـأثیر نـوع   
مت شخص یا توانمند کردن او براي پیگیري یک زندگی عادي و فعال توجه شـود و  غذا بر سال
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. شـود نیـز بایـد تعریـف شـود     واضح است که هر معیاري که کفایت با توجه بـه آن سـنجیده مـی   
)Narula, 2006: 684(

میالدي بـه همـت سـازمان خواروبـار و     1996این موضوع در اجالس جهانی غذا که در سال 
تشکیل شده بود، نیز در قالب عبارت امنیت غـذایی مـورد رسـیدگی    ) فائو(ل متحد کشاورزي مل
امنیـت غـذایی آنگـاه وجـود دارد     «: گونه تعریف شدبر این اساس امنیت غذایی این. قرار گرفت

باشـند و  که همه مردم، همواره به غذاي کافی، سالم و مغذي دسترسی فیزیکی و اقتصادي داشته
یـک زنـدگی   اي سازگار با ترجیحات آنان را بـراي  ازهاي یک رژیم تغذیهغذاي در دسترس، نی

اي که با عنوان امنیـت غـذاي جهـانی در    در اعالمیه) WFS,1999: 6(.»فعال و سالم فراهم سازد
ها به حق همه ابناي بشر بر دسترسی به منـابع ایمـن و   پایان اجالس مزبور تدوین شد، سران دولت

. قق حق بر غذاي کافی و رهایی همه از معضل گرسنگی، تأکید کردنـد مناسب مواد غذایی و تح
تـوان مـدعی بـود کـه حـق بـر غـذا بخشـی از یـک مجموعـه           با توجه به موارد مطرح شـده، مـی  

بـه همـین دلیـل فـائو اصـول      . ها یعنی لزوم تأمین امنیت غـذایی اسـت  تر از تعهدات دولتپیچیده
ر غـذا در چـارچوب مفهـوم امنیـت غـذایی تصـویب       راهبردي خود را به منظور حمایت از حق بـ 

)(Beuchett, 2012: 684.نمود
هاي خودشـان در خصـوص   ها و استراتژيها براي تعریف سیاستدرواقع امنیت غذایی، حق ملت

تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی است که تضمین کننده حق بر غذا بـراي تمـام اعضـاي جامعـه بـر      
حقـی کـه در پرتـو توجـه بـه مسـائل فرهنگـی، شـیوة         . قه متوسط و فقیـر باشـد  مبناي احترام ویژه به طب

.مدیریت کشاورزي و تولید محصوالت زراعی هر جامعه باید تفسیر و توجیه شود

زمینۀ تأمین حق بر غذاها درالمللی دولتتعهدات ملی و بین.3
فعـاالت بسـیار، میـان    اش فعل و انفرایند به دست آوردن غذا، فرایندي پیچیده است که الزمه
این نظـام بـا حقـوق زمـین،     . گویندتعداد زیادي سازمان و موسسه است که به آن نظام غذایی می

شود و تا بازارهـاي فـروش مـواد غـذایی و ایمنـی غـذایی گسـترش        مزارع و تولید غذا شروع می
ور داشـته  توانـد در کنـار نهادهـاي خصوصـی حضـ     در هر مرحله از این فرایند دولت می. یابدمی

ها در این زمینـه در گسـتره وسـیعی از تعیـین حـداقل دسـتمزدها تـا وضـع         مسئولیت دولت. باشد
قوانین مالکیـت زمـین تـا کنتـرل کیفیـت غـذا و مشـارکت مسـتقیم در تولیـد مـواد غـذایی قـرار             

)Narula, 2006: 725. (گیردمی
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ها درزمینۀ حق غذاي کافیتعهدات داخلی دولت.1-3
خوبی روشن است که صرف اعالم و تأکیـد حقـوق بشـر بـراي تحقـق آن حقـوق       این امر به 

بـر  . ها باید به مرحله اجـرا و انجـام برسـد   االجرا شده در مورد آنبلکه تعهدات الزم. کافی نیست
. هـا گذاشـته شـده اسـت    الملل، تعهد اساسی تحقق حق بر غذا بـر عهـده دولـت   اساس حقوق بین

هاي مناسب بـراي  ها و روشروشنی بیان شده است، راهکمیته به12همچنان که در تفسیر شماره 
ها بایستی به تحقق حق بر غذا در هر کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است و در نتیجه دولت

.صالحدید خود اقدام به اتخاذ اقدامات متناسب با وضعیت خود نمایند
تحلیلـی حـاوي سـه نـوع     ها یک چارچوب امروزه در خصوص تعهدات حقوق بشري دولت

هـا  ایـن دسـته  . کنـد هـا بـار مـی   تعهد وجود دارد که حق بر غذا نیز این سه گونه تعهد را بر دولت
میـان ایـن سـه    . شامل تعهد به احترام، تعهد به حفاظت و تعهد به برآورده کردن حقوق بشر است

هـا  خسـت، دولـت  بـدین معنـی کـه در سـطح ن    . مراتب در اجرا وجود داردنوع تعهد نوعی سلسله
هاي انتخابی اشخاص براي تحقق حق بر غذاي خـود و اسـتفاده مطلـوب    متعهد به احترام به روش

ها متعهـد بـه حمایـت    در سطح دوم، دولت. از منابع متعلق به خود براي ارضاي نیازهایشان هستند
ز بـدین معنـی   تعهد به برآورده نمودن نیـ . تر هستندفعال از اشخاص در مقابل منافع اقتصادي قوي

هـا تقویـت دسترسـی    است که در ابتدا دولـت عضـو بایـد فعاالنـه در اقـداماتی کـه هـدف از آن       
مندي از منابع و وسایل بـراي تضـمین امرارمعـاش همچـون امنیـت غـذایی باشـد        اشخاص و بهره

درنهایـت اینکـه   . مشارکت کرده و روند دستیابی افراد را بـه حـق بـر غـذاي خـود تسـهیل کننـد       
ا متعهد به تحقق کامل حق بر غذا در چارچوب امنیت غذایی، یعنی اطمینـان از تغذیـه بـا    هدولت

مواد خوراکی بهداشتی، ایمن و کافی هستند؛ بنابراین، اجرا و تأمین حق بـر غـذا، بـدون دخالـت     
هـا نهـاد اصـلی    الملـل، دولـت  بر اساس حقـوق بـین  . معنا خواهد بودها، امري ناممکن و بیدولت

)Eide, 1998: 4. (مسئولیت دارند، دستیابی مردم به حقوق بشر را تضمین نمایندهستند که
هـا،  یکی از تدابیر مناسب براي تحقق حقوق مندرج در میثـاق در سـطح ملـی توسـط دولـت     

هاي عضو مکلف هستند که قـوانین الزم در راسـتاي تضـمین و فـراهم     دولت. گذاري استقانون
به عنوان مثـال  . تحت صالحیت خود از غذاي سالم را فراهم نمایندمندي افرادنمودن امکان بهره

اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران در خصـوص شـرح وظـایف دولـت       12در بند 
رفـع ورفـاه ایجـاد جهـت اسالمیضوابططبقبرعادالنهوصحیحاقتصادریزيپی«: آمده است

.»غیرهوتغذیههايزمینهدرمحرومیتنوعهرساختنبرطرفوفقر
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هـایی در راه دسـتیابی   ها اتخاذ گامالملل، تعهد اصلی دولتترتیب، بر اساس حقوق بیناینبه
کـم همـه   به تحقق کامل حق بر غذا بوده و هر دولتی موظف است اطمینان حاصل کند که دست
فی باشـد،  افراد تحت صالحیت او به حداقل مواد غذایی ضروري و سالم که بـراي معیشـتش کـا   

.یابددست می

ها درزمینۀ حق بر غذاي کافیالمللی دولتتعهدات بین.2-3
هـا عـالوه بـر تعهـدي کـه نسـبت بـه افـراد حاضـر در          الملـل، دولـت  در چارچوب حقوق بین

سرزمین تحت صالحیت خود دارند، در مقابل حـق بـر غـذاي مـردم دیگـر کشـورها نیـز متعهـد         
شان نـه تنهـا موجـب نقـض     هاي اجراییباید تضمین کنند که سیاستها به این معنا که آن. هستند

شود، بلکه تا جایی که ممکن اسـت در تحقـق و اجـراي    حق بر غذاي مردمان سرزمین دیگر نمی
هاي دیگر در جهت تحقـق ایـن حـق یـاري     ها مشارکت نموده و به دولتکامل حق بر غذاي آن

(Kasturi, 2012: 20). رسانند

هـاي  ها مکلف هستند شرکتالمللی نیز دولتم تعهد به حمایت، در سطح بینبر اساس مفهو
هـاي دیگـر را نقـض    تجاري و بازرگانی خود را به نحوي کنترل کننـد کـه حـق بـر غـذاي ملـت      

میثاق اشاره شـده در تحقـق حـق بـر اسـتاندارد مناسـب       11ماده ) 1(طور که در بند همان. ننمایند
المللی مبتنی بر رضایت آزادانـه، اهمیـت   هاي بینر غذا، همکاريزندگی و در نتیجه تحقق حق ب

بـر ایـن   . کنـد اشاره مـی » المللیمساعدت بین«و » همکاري«مادة مزبور به دو مفهوم . اساسی دارد
المللـی بـه همکـاري و    ها یعنی تعهد به بـرآورده کـردن، در سـطح بـین    اساس تکلیف سوم دولت

منشور ملل متحـد و تفسـیر   56و 55درنهایت با توجه به مواد . شودالمللی تقسیم میمساعدت بین
المللـی  ها باید نقش اساسی و بارز مشارکت بـین میثاق، دولت23و 11، ماده 2کلی بند اول ماده 

را در روند تحقق حق بر غذا به رسمیت بشناسند و تعهداتشان را در قبال مشارکت در اقـدامات و  
.درستی بپذیرندانجامد، بهبه تحقق کامل حق مزبور میالمللی که هاي بینفعالیت

آثار منفی ناشی از تغذیه با مواد غذایی تراریخته.4
هاي مختلف اصـالحی،  مدت مدیدي است که بشر براي افزایش کیفیت غذاي خود از روش

هـاي اخیـر، مهندسـی ژنتیـک بـا اسـتفاده از       در پرورش گیاهان استفاده کرده اسـت؛ امـا در دهـه   
ها به صورت غیرجنسی توانسته است تغییـرات زیـادي را در گیاهـان بـه وجـود      وانایی انتقال ژنت
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آوري، کیفیت مواد غذایی قابـل تغییـر بـوده و کـارایی تولیـد افـزایش       با استفاده از این فن. آورد
اگرچه مهندسـی ژنتیـک بـا رفـع موانـع اصـالح نباتـات بـه روش سـنتی و ایجـاد امکـان            . یابدمی

هـاي متفـاوت، گـام بلنـدي را در     هـا و حتـی خـانواده   ها، جنسهاي مفید، از گونهی به ژندسترس
ها و مالحظاتی را نیز ایجاد کرده است جهت تحقق انقالب ژن برداشته، اما همراه با خود نگرانی

هـا و  هـاي غیردولتـی و حتـی برخـی از دولـت     هاي متعددي از سازمانکه موجب مخالفت گروه
).1385:20شاه نجات بوشهري، (هاي مختلف با این محصوالت شده است شتهدانشمندان ر

هاي صورت گرفته در مهندسی ژنتیک، هنوز مسائل حل نشدة زیـادي وجـود   با همه پیشرفت
اي نسـبتاً دقیـق ژن هـدف    توانند به شیوهمحققان می. هاي فعلی انتقال ژن دقیق نیستنددارد و شیوه

.در روند وارد نمـودن ژن هـدف بـه ژنـوم میزبـان، کنتـرل کـافی ندارنـد        خود را تعیین نمایند اما

شـوند را تعیـین   آمیز وارد مـی هایی که به نحو موفقیتتوانند تعداد کپیعالوه بر آن محققان نمی
چـون در بیـان   . ها داراي آثـار مهمـی اسـت   قرار گرفتن ژن) وضعیت(از سوي دیگر محل . کنند

توانـد  ایـن ناپایـداري ژنتیکـی، مـی    . کنـد نقش بسزایی ایفا میشناختی موجود خصوصیت زیست
)Schahczenski, 2006: 2. (منجر به ایجاد آثار ناخواسته و خطرناك شود

تواننـد ماننـد   هـاي تراریختـه نمـی   حقیقت این است که محصـوالت غـذایی حـاوي سـازواره    
خالت فنـی اسـت، لـذا    هـا و مـدا  کـاري هـا مسـتلزم دسـت   چون تولید آن. غذاهاي معمولی باشند

شوند که سابق بر این در رژیم غـذایی انسـانی وجـود    عناصر و ترکیباتی وارد این محصوالت می
هـا و آثـار منفـی    توانـد در بـدن انسـان، موجـب بـروز واکـنش      نداشته است و همین تغییرات مـی 

شـرفته،  پدیدة مزبور تا آنجایی گسترش پیدا کـرده اسـت کـه در کشـورهاي پی    . اي شودناخواسته
انـد و  هـاي خـود حـذف نمـوده    ها، غذاهاي مهندسی شده را از لیسـت سـفارش  برخی غذاخوري

از طرفی تقاضا براي غذاهاي طبیعی و . اندهاي مهندسی را منع کردهبرخی مدارس ارائه فرآورده
)1386:20باقري، (.ها افزایش یافته استمعمولی در بسیاري از فروشگاه

زااي حساسیتهایجاد واکنش.1-4
ــی ــه نگران ــن     از جمل ــن اســت کــه برخــی از ای ــه، ای ــان تراریخت هــاي جــدي در مــورد گیاه

ایـن حساسـیت از طریـق مصـرف     . هـاي ایجـاد کننـده حساسـیت هسـتند     محصوالت، حـاوي ژن 
مـیالدي بـا   1996بـه عنـوان مثـال در سـال     . شودها ایجاد میهاي آنگیاهان تراریخته و فرآورده

یخته که حاوي ژن خاصی از گردوي برزیلی بود، افرادي که بـه ایـن گـردو    مصرف سویاي ترار
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هـاي شـدیدي شـبیه بـه     حساسیت داشتند، در اثر مصـرف سـویاي مهندسـی شـده دچـار واکـنش      
هـا وجـود   ومیـر در بـین آن  واکنش بدن در برابر نیش زنبورعسل شـدند کـه حتـی امکـان مـرگ     

زا، نجام عملیات مهندسی ژنتیک، عامـل حساسـیت  در نتیجه این امکان وجود دارد که با ا.داشت
به مواد غذایی دیگر انتقال یابد و فرد نادانسته با خوردن غذایی که بـه آن قـبالً حساسـیت نداشـته     

(Stephen, 2006: 126). است، دچار عوارض خطرناکی شود

سمی بودن محصوالت غذایی تراریخته.2-4
برخی محققان نتـایج اصـالح ژنتیـک    . سمی باشندغذاهاي تراریخته ممکن است حاوي مواد 

بـر طبـق گـزارش    . انـد آوري زیستی را از نظر سمی بودن مواد غـذایی بررسـی کـرده   با روش فن
. ها، برخی انواع سموم در گیاهان اصالحی یافت شده است که براي پسـتانداران سـمی اسـت   آن

-BTذرت (BTفات یا همان محصـوالت  به عنوان مثال گیاهان تراریخته مقاوم در برابر برخی آ
کش هسـتند تـا حشـرات و    حاوي ژن تولید نوع خاصی از سموم آفت) BTو کلزاي BTسویاي 

:Roullier, 2009. (آفات با تغذیه از ایـن محصـوالت، دچـار مسـمومیت شـده و از بـین برونـد       

706(
ر ناخوشـایند و مخربـی   علت این نگرانـی، اثـ  . دانندمحققان، وجود چنین ویژگی را، خطرناك می

است که این سم بر معدة حشرات داشته، چراکه با خوردن این نوع بذر، معـده آفـت تخریـب شـده و     
مخالفـان ایـن نـوع محصـوالت، در خصـوص آثـار       . رودحشره در اثر عدم امکـان تغذیـه، از بـین مـی    

)Pradesh, 2006: 2(.کننددرازمدت این نوع سم بر سالمتی انسان، ابراز نگرانی می

هابیوتیکایجاد مقاومت نسبت به آنتی.3-4
بیوتیـک اسـت؛ زیـرا    هاي نشانگر مقاوم به آنتـی تولید گیاهان تراریخته، مستلزم استفاده از ژن

هاي کمتر از حد معمول است و باید یـک روش تشخیصـی   کارایی انتقال ژن در بسیاري از گونه
توانـد سـبب   چراکـه مـی  . ها نگران کننده استن ژنهرحال وجود ایبه. مناسب وجود داشته باشد

بـر اسـاس   . هـا شـود  بیوتیکزا براي مقاومت در برابر آنتیهاي بیماريافزایش توان بالقوه باکتري
سـازي شـده، انجـام گرفـت، محققـان      تحقیقاتی که در کشور هلند، با استفاده از یک معدة شـبیه 

یختـه، بـه طـور کامـل هضـم نشـده و از بـین        هـاي حاصـل از غـذاهاي تـرا ر    متوجه شدند که ژن
تواننـد بـه وسـیله    ها در سیستم گوارشی بدن انسان باقیمانـده و مـی  از آن% 6بلکه حدود . رودنمی

هاي عفونی، بـه  لذا خطر گسترش این توانایی در جمعیت باکتري. هاي معده جذب شوندباکتري
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صفت را کسب نمـوده و در هنگـام   چراکه باکتري با جذب ژن مقاومت، این. وجود خواهد آمد
بیوتیک ضعیف یـا غیـر ممکـن    ایجاد بیماري در بدن انسان، امکان درمان بیماري با مصرف آنتی

)Nielsen, 2004: 1110. (شودمی

ایجاد مشکل در فرایند تولید مثل و باروري و رشد نوزادان.4-4
خطـاب بـه   2006می سال 19اي که در محیطی، ضمن اعالمیهمؤسسه آمریکایی طب زیست

پزشکان و جوامع پزشکی صادر نمود، در خصـوص خطـرات غـذاهاي تراریختـه بـراي سـالمتی       
مـدت و تعلیـق   در این اعالمیه صراحتاً انجام مطالعـات مسـتقل طـوالنی   . جوامع بشري هشدار داد

در بیانیـه خـود،  . هـا، خواسـته شـده بـود    گـذاري آن عرضه محصوالت تراریخته و لزوم برچسـب 
مطالعات صورت گرفته بر روي حیوانات آزمایشـگاهی حـاکی از وجـود    «: مؤسسه اذعان داشت

ــري زودرس،      ــازایی، پی ــه ن ــه، از جمل ــذاهاي تراریخت ــوص مصــرف غ ــدي در خص خطــرات ج
.»جنین استسقط

هاي مزبور در مطالعـات  وجود ارتباط قوي و محکم میان مصرف غذاهاي تراریخته و بیماري
هاي تغذیه شده با سـویاي تراریختـه   موش. وي حیوانات به اثبات رسیده استصورت گرفته بر ر

BT بعد از بارداري و در حین بارداري، صاحب نوزادانی شدند که همگی در طول سه هفته بعد ،
نوزادانی که بعد از تولد با مواد تراریخته تغذیه شده بودند نسبت بـه گـروه شـاهد    . از تولد مردند

,Ermakova. (ري برخوردار بوده و بعد از بلوغ، دچار مشکالت نازایی شدنداز رشد بسیار کمت

2007: 13(
هـاي تغذیـه شـده بـا ذرت تراریختـه      نتایجی شبیه به نتایج فوق در استرالیا نیز، در مورد موش

BTها نسبت به گـروه شـاهد، بـه دسـت     ، یعنی کاهش تعداد نوزادان متولد شده و رشد کمتر آن
هـا بیشـتر   ذرت خورانده شـده بـه مـوش   ) میزان(ثبات شده است هر چقدر درصد همچنین ا. آمد
رسـند  تر خواهند بود و نوزادانی که زنده مانـده و بـه سـن بلـوغ مـی     ها کوچکنوزادان آن. باشد

)Domingo, 2007: 721. (باشندفاقد قدرت باروري می

سرطانی) غدد(ایجاد تومور . 5-4
نسوي به مدت دو سال، پیرامون عوارض خطرناك محصـوالت  طی تحقیقاتی که محققان فرا

اند مشخص شده است که در نتیجه مصرف این ماده غـذایی آسـیب   تراریخته زراعی، انجام داده
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هاي آزمایشگاهی به وجود آمده و شیوع این عالئـم همـراه بـا ایجـاد     جدي در کبد و کلیۀ موش
(Tudisco, 2006: 181). ها گزارش شده استغدد بزرگ سرطانی در بدن آن

همچنین در مطالعات میکروسکوپی صورت گرفته در خصوص آثار سویاي تراریخته مقـاوم  
اي از بـروز تغییـرات سـاختاري در پـانکراس و افـزایش      هاي گستردهکش رانداپ، نشانهبه علف

هـاي آن  علت بزرگ شـدن پـانکراس را رشـد سـرطانی سـلول     . اندازه این عضو بدن مشاهده شد
. هاي آزمایشـگاهی داشـته اسـت   ذرت تراریخته نیز آثار مشابهی را بر روي موش. اندعالم نمودها

) سرطانی شدن(ها شدت دچار مشکل شده و رشد غیرطبیعی سلولدستگاه ایمنی این حیوانات به
روز بـا ذرت تراریختـه تغذیـه شـدند،     90ها که بـه مـدت   این موش. ها رخ داده استدر بدن آن

هـا در کبـد، کلیـه و روده شـده،     کالت گسترده از جمله عفونت، رشد غیرطبیعی سـلول دچار مش
)Falk, 2008: 1387. (ها نیز به طرز غیرطبیعی افزایش یافتهاي خونی آنهمچنین سلول

محصوالت غذایی تراریخته و حق بر غذا در چارچوب مفهوم ایمنی غذا.5
متیارتباط متقابل حق بر غذا و حق بر سال.1-5

کند که حـق مزبـور بـا حیثیـت     کمیته در تفسیر خود پیرامون حق بر غذا، بر این امر تأکید می
ذاتی انسان مرتبط بوده و براي اجراي سایر قواعد حقوق بشري مطـرح شـده در اعالمیـه جهـانی     

افزاید مفهوم واقعـی ایـن حـق، بـر ایـن داللـت دارد کـه        حقوق بشر ضروري است و در ادامه می
اي فـرد  بودن غذایی مد نظر است که از نظر کمـی و کیفـی بـراي تـأمین نیازهـاي تغذیـه      موجود

جمله آخـر ایـن پـاراگراف از تفسـیر     . کفایت کند و فاقد هر نوع ترکیبات نامطلوب و مضر باشد
کمیته، اهمیت و ضرورت ایمنی غذایی و لزوم حمایت از آن توسط بخـش دولتـی و خصوصـی    

وده شدن مواد غذایی به دلیل مداخالت نادرست در مراحل تولیـد غـذا   به منظور جلوگیري از آل
همچنـین در  ) Negri, 2009: 27. (نمایـد و وارد نمودن مواد سـمی و مضـر در آن را مطـرح مـی    

صـراحت در خصـوص عـدم تکامـل سـازوکار      اعالمیه پکن مصوب مجمع جهانی ایمنی غذا، بـه 
المللی بـه  ه و بر لزوم اتخاذ رهیافت یکپارچه بینکنترل ایمنی محصوالت غذایی ابراز نگرانی شد

در ایـن اعالمیـه   . منظور کنترل سالمت مواد غذایی از لحظه تولید تا مصـرف تأکیـد شـده اسـت    
. انـد المللـی متعهـد شـده   ها بر حفـظ و کنتـرل سـالمت مـواد غـذایی در سـطح ملـی و بـین        دولت

Beijing Declaration, 2007: 4)(
ایـن  . کنـد ط و وابستگی متقابل حق بر غذا و حق بر سالمتی صحبت میموضوعی که از ارتبا

وابستگی و ارتباط متقابل با بروز معضـل آلـودگی غـذا در سراسـر جهـان و مطـرح شـدن بحـث         
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هاي ناشی از غذا را بـه عنـوان   سازمان بهداشت جهانی، بحث بیماري. ایمنی غذا، خودنمایی کرد
.هان مطرح نمودیک چالش علیه سالمتی مردم در سطح ج

هشدارها در خصوص اهمیت ایمنی غذا در طول دو دهه اخیر افزایش یافته و مسـائل مربـوط   
در چارچوب بحث ایمنـی  . به ایمنی غذا در حال حاضر در مرکز توجه مباحث حقوقی قرار دارد

ره به همین دلیـل کمیتـه، در تفسـیر شـما    . غذا، وابستگی حق بر غذا و حق بر سالمتی نمایان است
هاي بهداشتی شایسـته و  خود، حق بر سالمتی را به عنوان یک حق جامع در برگیرنده مراقبت14

تعبیـر  ) سـالم (مداوم و همچنین دسترسی به آب سالم و قابل شرب و همچنین عرضه غذاي ایمن 
ها را ملزم بدین ترتیب، کمیته ضمن این تفسیر دولت.(General Comment, 2000: 6)کندمی

ویب قوانین الزم در راستاي تضمین اجـراي عناصـر مهـم سـالمتی از جملـه تغذیـه سـالم و        به تص
موضوعی که در بند پیشین نیز در قالب تفسیر شماره دوازده کمیتـه مطـرح شـد و    . نمایدایمن می

شـان در فـراهم آوردن حـداقل    کمیته دول عضو را متعهد نمود که در راسـتاي اجـراي مسـئولیت   
غذا، امکان دسترسی به غذایی را فراهم نماینـد کـه فـارغ از ترکیبـات و عناصـر      استاندارد حق بر

جمله آخر این پاراگراف از تفسیر کمیتـه، اهمیـت   ) (General Comment, 2000: 3.مضر باشد
و ضـرورت ایمنـی غـذایی و لـزوم حمایـت از آن توسـط بخـش دولتـی و خصوصـی بـه منظــور           
جلوگیري از آلوده شدن مواد غذایی به دلیل مـداخالت نادرسـت در مراحـل تولیـد غـذا و وارد      

.نمایدنمودن مواد سمی در آن را مطرح می

ها به انجام ارزیابی خطر با استناد ذایی تراریخته و تعهد دولتایمنی محصوالت غ.2-5
المللیبه معاهدات بین

هاي محصوالت تراریختـه  اي که به طور جامع تمام جنبهالمللی معاهدهتاکنون در سطح بین
االجرایی تصـویب  را تحت پوشش مقررات خود قرار دهد، تدوین نشده است؛ اما معاهدات الزم

هاي خاص براي اعضاي خود در خصوص ارزیابی ایمنی محصوالت غذایی در زمینهاند کهشده
کننـدگان، تعهـداتی را   از جمله محصوالت تراریخته به منظور حفظ ایمنی غذا و سالمت مصرف

.در ادامه این اسناد حقوقی بررسی خواهند شد. اندمطرح نموده

سازمان تجارت جهانی.2-5-1
هاي وابسته به آن، به نامهویژه گات و موافقتالمللی تجارت بهت بینبه لحاظ تاریخی، مقررا

انـد؛ امـا بـا توجـه بـه گسـترش ارتباطـات        منظور حمایت از منافع تجاري، صنعتی تصـویب شـده  
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هـدف از  . الملـل مطـرح شـد   کنندگان نیز در بحث تجارت بـین المللی، توجه به منافع مصرفبین
هـا از  ها بـه منظـور افـزایش اسـتقبال آن    دگان و حمایت از آنکنناین توجه، جلب اعتماد مصرف

که بتوان با جلـب اعتمـاد   نحويبه. محصوالت تجاري از جمله محصوالت غذایی تراریخته است
همچنــین در . کننــدگان و تولیدکننــدگان تعــادل الزم را برقــرار نمــودهــا، بــین منــافع مصــرفآن

دار به عنوان هدف اصـلی ایـن سـازمان معرفـی شـده      اساسنامه سازمان تجارت جهانی، توسعه پای
بحـث ایمنـی   . کنـد اي ایفـا مـی  در این راستا سالمت عمومی، رفاه و ایمنی غذا نقش عمده. است

غذایی موضوعی است که در رابطه با محصوالت غذایی تراریخته و تأثیرش بر حق بر غذا بسـیار  
)Emiroglu, 2002: 201(.مورد توجه است

)SPS(نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی موافقت.2-5-1-1
ضـمیمه در دور اروگوئـه بـراي اولـین بـار و در ارتبـاط بـا        3مـاده و  14نامـه بـا   این موافقـت 

نامه تأسیس سـازمان  نامه کشاورزي مطرح شد، به نتیجه رسید و به عنوان ضمیمه موافقتموافقت
ایـن  2بـر اسـاس بنـد اول مـاده     . یی قـرار گرفـت  هـاي کـاال  نامـه تجارت جهانی در زمره موافقت

دول عضـو  «: نامه چند جانبه کـاالیی وابسـته بـه گـات اسـت     نامه که جزء دوازده موافقتموافقت
حق دارند به منظور حفظ حیات و سالمت بشري، اقدامات الزم بهداشتی را انجام دهند، مشروط 

بـه آنچـه مطـرح شـد،     بـا توجـه  . »ایر نباشـد نامه مغـ بر آنکه این اقدامات با سایر مقررات موافقت
نامه این اجازه را به اعضاي خود داده است که براي حفظ سالمت فردي و کـاهش آثـار   موافقت

منفـی ناشـی از محصــوالت خطرنـاك از جملــه محصـوالت غــذایی تراریختـه، ترتیبــات الزم را      
گـام اتخـاذ مـوارد    وجود مدارك و مستندات علمی از جمله مسائلی اسـت کـه هن  . صورت دهند

آوري زیسـتی بـر   هاي فنالبته به دلیل تسلط گسترده شرکت. باید لحاظ شود2بیان شده در ماده 
تحقیقات مرتبط با ارزیابی خطر در محصوالت ترا ریخته غـذایی امکـان فـراهم آوردن دالیـل و     

ن موضـوع  نامـه بـه ایـ   به همـین دلیـل موافقـت   . طرف بسیار مشکل استمستندات علی دقیق و بی
در مـواردي کـه   «: بـر ایـن اسـاس   . به این موضـوع اختصـاص یافتـه اسـت    5ماده 7پرداخته و بند 

توانند موقتـاً اقـدامات بهداشـتی الزم را    دالیل و مدارك علمی کافی وجود ندارد، دول عضو می
در ایـن حالـت دولـت مزبـور بایـد بـه دنبـال تحصـیل         . بر مبناي مدارك موجود، صـورت دهنـد  

ت الزم و ضروري به منظور توجیه ارزیابی خطر و بررسی بهداشـتی، بـدون اتـالف وقـت     اطالعا
توانند حتـی در  نامه میهاي عضو موافقتبا توجه به مفاد این بند، دولت) (SPS, 1995: 5».باشد
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نبود دالیل قطعی علمی، اقدامات احتیاطی الزم را به منظـور حفـظ سـالمت فـردي انجـام دهنـد،       
بـه عنـوان   . این رابطه، عدم قطعیت علمی، مانع اتخاذ اقدامات پیشگیرانه نخواهـد بـود  بنابراین در

هاي تأثیرگذار بر محصوالت کشـاورزي، رکـن اسـتیناف سـازمان تجـارت      مثال در قضیه فعالیت
، رویکـرد  SPSنامـه  اگر دولت عضو سازمان، قصد دارد با اسـتناد بـه موافقـت   «: جهانی بیان نمود
کند و هنوز مدارك علمی قطعی در این زمینه ندارد، در صورتی مجاز بـه اتخـاذ   احتیاطی، اتخاذ

تـر بـوده و در   رویکرد مزبـور خواهـد بـود کـه بـه دنبـال کسـب اطالعـات علمـی بیشـتر و دقیـق           
هاي زمانی مشخص، رویکـرد احتیـاطی اتخـاذ شـده را مـورد بـازنگري و تجدیـدنظر قـرار         دوره
)Measures Affecting Agricultural Products Case, 2001: 2(» .دهد

توانند با توجه به مقررات فوق، هرزمان هاي عضو سازمان تجارت جهانی، میبنابراین، دولت
دالیل علمی وجود داشت که محصوالت غذایی تراریخته براي سالمت افراد خطرنـاك اسـت و   

اي الزم را در خصـوص  هـ ایمنی غذایی الزم را ندارد، رویکـرد احتیـاطی اتخـاذ نمـوده و تـالش     
اعضـا بایـد تضـمین    «: 5همچنین بر اساس بنـد اول مـاده   . ارزیابی بیشتر و کنترل خطر انجام دهند

شان بر اساس شرایط موجـود بـه منظـور جلـوگیري     کنند که اقدامات بهداشتی و بهداشتی گیاهی
ي فنـی ارزیـابی   هـا از به خطر انداختن سالمت و حیات بشري، مناسب بوده و در این راستا شـیوه 

.»اند را در نظر بگیرندهاي مربوطه ارائه شدهخطر که توسط سازمان
رسد در مواجـه  و راي رکن استیناف، به نظر می5با توجه به ارتباط میان بند اول و هفتم مادة 

هاي عضو سـازمان تجـارت جهـانی، بتواننـد حتـی در نبـود       با محصوالت غذایی تراریخته دولت
فی، در خصوص به خطر افتادن سالمت افراد به دلیل تغذیه با این مواد غـذایی،  مدارك علمی کا

تر انجام شود و بعد بر اساس نتـایج  به طور موقت رویکرد احتیاطی اتخاذ نموده تا تحقیقات دقیق
به دست آمده بدون اتالف وقت، در خصوص ادامه یا خاتمه رویکـرد احتیـاطی تصـمیمات الزم    

. را اتخاذ کنند
هــاي عضــو ســازمان تجــارت جهــانی، بایــد کنتــرل، بازرســی و تأییــد   ین ترتیــب دولــتبــد

محصوالت تراریخته را طبق موارد مطرح شده، انجـام داده و ایـن کنتـرل بـدون اعمـال هـر نـوع        
اعضـا  «: با عنوان تحقیق و روش پـذیرش اذعـان دارد  8ماده . تبعیض و تأخیر ناروا صورت پذیرد

ایـن تعهـد شـامل    . را در فرایند کنترل، بازرسی و پذیرش اعمال نمایندباید مقررات ضمیمه سوم 
شود و اعضا بایـد تضـمین نماینـد کـه رویـه اتخـاذ       سیستم ملی پذیرش محصوالت غذایی نیز می

.»نامه نباشدها، مغایر با مقررات موافقتشده توسط آن



67رو از منظر حق بر غذاهاي پیشمحصوالت غذایی تراریخته و چالش

TBT)(نامه موانع فنی فرا راه تجارت موافقت. 2-5-1-2

مه موانع فنی فرا راه تجارت، از دور توکیو در قالـب مجموعـه مقـررات مربـوط بـه      ناموافقت
کشور از اعضاي گـات امضـاء شـد و در دور اروگوئـه بـا انجـام مـذاکرات        32استاندارد در بین 

نامـه سـازمان تجـارت جهـانی     تکمیل شده و به شکل کنونی درآمد و به عنوان بخشی از موافقت
ضمیمه اسـت  3ماده و 15نامه داراي این موافقت. االجرا گردیدن الزمدر بین همه اعضاي سازما

)Cotter, 2006: 8(.شوندو ضمایم جزء الینفک آن محسوب می
نباید مانع تالش کشورها براي اتخاذ تدابیر الزم به منظـور  «: نامه آمده استدر مقدمه موافقت

در سـطحی کـه مقتضـی تشـخیص     ...تضمین کیفیت صادرات یا حفظ حیات یـا بهداشـت انسـان   
نامـه، لیسـت غیـر محصـوري از اهـداف مشـروع را ارائـه        موافقـت 2بند دوم ماده . »دهند، شدمی
آمیـز، حفـظ سـالمتی    هاي خدعهکند، اهدافی از قبیل الزامات امنیت ملی، جلوگیري از روشمی

بر اختیار اعضاء در تـدوین و  نامه شرطی را البته در ادامه همین بند، موافقت. یا ایمنی انسان وغیره
به این صورت که اعضاء باید تضمین کنند که مقـررات فنـی،   . تصویب مقررات فنی آورده است

المللی یا با چنین اثـري، تهیـه، تصـویب و اجـرا     به منظور ایجاد موانع غیر الزم فرا راه تجارت بین
تواننـد بـا اتخـاذ رویکـرد     و مـی هـاي عضـ  نامه، دولتاین موافقت2طبق بند دوم از ماده . نگردند

ها در بازار مصرف، فرایند ارزیابی خطر احتیاطی، قبل از واردات محصوالت غذایی و عرضه آن
را انجام و بعد از حصول اطمینان از ایمنی محصوالت براي سالمت فردي اعضاي جامعه، مجـوز  

قبال تـأمین حـق بـر غـذا     امري که منطبق بر تعهدات دول عضو سازمان در. ورود را صادر نمایند
البته مشروط بر آنکه این اقـدامات مبتنـی بـر    . کند، استکه ایمنی غذا در آن نقش مهمی ایفا می

. المللـی ایجـاد نکنـد   طرفانه بوده و مانع غیرموجهی فراروي تجارت بینمدارك علمی دقیق و بی
)(Horng, 2012: 9

تمام تولیدات از جملـه تولیـدات صـنعتی و    «:کندصراحت بیان میبه2در ادامه بند سوم ماده 
موضوعی که لزوم پیروي . »نامه قرار بگیرندمحصوالت کشاورزي باید تحت شمول این موافقت

.کندفرایند تجارت و مبادله محصوالت غذایی تراریخته از این مقررات را تأیید می

برنامه محیط زیست ملل متحد.2-5-2
هـاي  المللی سند حقوقی جـامعی کـه تمـام ابعـاد و جنبـه     بینطور که گفته شد در سطحهمان

آوري زیستی تراریخـت را تحـت پوشـش خـود قـرار دهـد وجـود نـدارد؛ امـا در ایـن راسـتا            فن
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کنوانسـیون تنـوع زیسـتی و    . هاي برنامه محیط زیست ملل متحد را نادیده گرفـت توان تالشنمی
در . رتاهنا در این زمینـه قابـل توجـه هسـتند    مکمل آن پروتکل ایمن زیستی مشهور به پروتکل کا

اي به حفـظ سـالمت انسـان در    این دو سند حقوقی ضمن توجه به بحث توسعه پایدار، توجه ویژه
کما اینکـه پروتکـل کارتاهنـا در ایـن مـورد خـاص از       . ارتباط با محصوالت تراریخته شده است

آور بوده و داراي اعتبـار  حقوقی الزاماین دو توافقنامه به لحاظ . جامعیت بیشتري برخوردار است
.جهانی هستند

کنوانسیون تنوع زیستی. 2-5-2-1
آوري زیستی تراریخت، همراه با در این کنوانسیون پذیرش منافع بالقوه حاصل از کاربرد فن

قبول نیاز به بررسی و ارزیابی خطـرات حاصـل از آن و مـدیریت ایـن خطرهـاي بـالقوه صـورت        
کنوانسیون بحث کنترل خطرهاي ناشی از محصـوالت تراریختـه را مـدنظر    8ده ما. پذیرفته است

اي گونـه هر یک از کشورهاي عضو تا حد امکـان و بـه  «: این ماده7بر اساس بند . قرار داده است
هـاي  مناسب، باید ابزار الزم را براي تنظیم، اداره یا کنترل خطرهاي نهفته در اسـتفاده از سـازواره  

بـا توجـه بـه عـوارض تهدیـد کننـده سـالمت        ... آوري زیسـتی کل یافته ناشی از فـن زنده تغییر ش
جهت داراي اهمیت است کـه  این ماده ازآن. »انسان، ایجاد کرده یا به استفاده از آن تداوم بخشد

وجود بالقوه خطر و احتمال آثـار نـامطلوب بـر سـالمت انسـان، توسـط محصـوالت تراریختـه را         
آمده اسـت  19وسیله آنچه در پاراگراف چهارم ماده به8ح شده در ماده تعهدات مطر. پذیردمی

هر یک از کشورهاي عضو به طور مسـتقیم یـا بـا الـزام هـر شـخص حقیقـی یـا         «: شودتکمیل می
کند، بایـد هرگونـه اطالعـات    هاي تراریخته را ارائه میحقوقی تحت صالحیت خود که سازواره

هــا توســط هــا و مقــررات ایمنــی الزم بــراي کــاربرد آنارهموجــود دربــاره اســتفاده از آن ســازو
اي را کشورهاي عضو را ارائه کند و همچنین هرگونه اطالعات موجود دربارة آثـار مضـر بـالقوه   

تواند در رابطه با کشور عضو وارد کننده آن سـازواره داشـته باشـند،    اي میهاي ویژهکه سازواره
.»ارائه نماید

)پروتکل کارتاهنا(منی زیستی پروتکل ای. 2-5-2-2
هــاي االجــرا در خصــوص تجــارت ســازوارهالمللــی الزمایــن پروتکــل اولــین توافقنامــه بــین

هـدف از تـدوین ایـن پروتکـل عبـارت اسـت از       «: پروتکل کارتاهنـا 1طبق ماده . تراریخته است
اده کمک و همیاري در جهت تضمین سطح مناسب حفاظـت درزمینـۀ انتقـال، جابجـایی و اسـتف     
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همچنین طبق » ...تراریخته، به منظور محافظت از سالمت انسان) هايسازواره(ایمن از موجودات 
اعضا باید تضمین کنند که توسعه، جابجایی، حمل و نقـل، کـاربرد و رهاسـازي    «: 2بند دوم ماده 

المت شود که با در نظر گرفتن مخاطرات آن بـراي سـ  اي انجام میگونههاي تراریخته بهسازواره
؛ بنـابراین در پروتکـل   »دهـد کند یا آن را کـاهش مـی  انسان، از بروز خطرهاي آن جلوگیري می

هاي تراریخته به عنوان تعهد بـر  کارتاهنا، حفظ سالمت انسان در برابر خطرهاي ناشی از سازواره
به همین جهت و بـه منظـور موفقیـت بیشـتر در رسـیدن بـه اهـداف        . دول عضو تحمیل شده است

به عنوان مثال طبـق بنـد شـش    . ، پروتکل، رویکرد احتیاطی را پذیرفته است1شده در ماده مطرح
هاي علمی مربوطه از میـزان  عدم قطعیت علمی به دلیل کافی نبودن اطالعات و آگاهی«: 10ماده 

در خصوص مخاطرات مربوط به سـالمتی انسـان،   ... هاي تراریخته بخش سازوارهآثار بالقوه زیان
هـاي  بـراي واردات سـازواره  ) صـدور مجـوز  (هـاي ویـژه توسـط اعضـا هنگـام      تخـاذ اقـدام  مانع ا

البتـه  . »بار مزبـور نخواهـد بـود   تراریخته به منظور جلوگیري یا به حداقل رساندن آثار بالقوة زیان
اتخاذ رویکرد احتیاطی در غالب تعهد حقـوقی نیامـده   . مشخص است6طور که از مفاد بند همان

UN Expert Group on Human. (گیـري دارنـد  عضو در این زمینـه حـق تصـمیم   است و دول 

Right and Biotechnology, 2002:153(
هاي تراریخته با هدف به صراحت موضوع اعمال مقررات پروتکل در مورد سازواره11ماده 

کـل ارائـه   از جمله نکات قابل توجـه در ایـن پروت  . کنداستفاده مستقیم به عنوان غذا را مطرح می
کلیه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی کـه     «: 7طبق ماده . است» توافق از قبل اطالع داده شده«سیستم 

قصد واردات، صادرات و یا حمل و نقل داخلی و فرامـرزي موجـودات زنـده تغییـر شـکل یافتـه       
اند اطالعـات مـورد نیـاز و مسـتندات علمـی ارزیـابی       ژنتیکی موضوع این قانون را دارند، موظف

هـاي اجرایـی   طرات احتمالی بر اساس مفـاد پروتکـل ایمنـی زیسـتی کارتاهنـا را بـه دسـتگاه       مخا
این سیستم، کشـور وارد کننـده حـق دارد    بر اساس. »مرتبط ارائه و مجوز الزم را دریافت نمایند

گیـري در  قبل از اولین واردات محصوالت تراریخته، از این انتقـال آگـاه شـده و شـانس تصـمیم     
. گیري باید مبتنی بر ارزیابی خطـر باشـد  مجوز ورود را داشته باشد و این تصمیمخصوص صدور 

تقبل ارزیابی خطر به موجب ایـن پروتکـل بـر اسـاس     «: نیز قابل توجه است15در این زمینه ماده 
. هاي شناخته شده ارزیابی خطـر انجـام خواهـد شـد    روش صحیح علمی و با در نظر گرفتن روش

هاي تراریختـه  آور احتمالی سازوارهاید به منظور شناسایی و بررسی آثار زیانهایی بچنین ارزیابی
.»بر سالمت انسان، قابل دسترسی باشد
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نتیجه.6
هر انسانی از این حق برخـوردار اسـت کـه گرسـنه نمانـد و بـه منـابع غـذایی ایمـن و مغـذي           

الملـل بشـري، مـورد    ینحق بر غذا به عنوان یک مفهوم اساسی در حقوق بـ . دسترسی داشته باشد
از جملـه  : المللـی مـورد توجـه اسـت    این حق در بسـیاري از اسـناد بـین   . موافقت قرار گرفته است

المللی حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی، کنوانسـیون      اعالمیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بین
.المللیحقوق کودك و تعداد دیگري از اسناد حقوق بین

مندي از حقوق مطرح شـده در آن  ها به طور خاص متعهد هستند بهرهبه موجب میثاق، دولت
یکی از ایـن حقـوق، حـق بـر     . را با استفاده از حداکثر منابع و با تمامی تدابیر مناسب، تأمین کنند

حقی که محتواي اصلی آن، متضمن بر فراهم بودن و در دسترس بودن میزان کافی از . غذا است
اي فرد مناسب بوده و فاقد هـر  و کیفی براي ارضاي نیازهاي تغذیهغذایی است که از منظر کمی 

.نوع مواد مضر باشد
اي پایـدار بـوده و در تقابـل بـا تحقـق سـایر اصـول        در دسترس بودن مواد غذایی بایـد بـه شـیوه   

چراکه قواعد حقوق بشر به یکدیگر مرتبط بـوده و از یکـدیگر قابـل تفکیـک     . بنیادین بشري نباشد
هـا در خصـوص عرضـه و    میثاق به صراحت مطرح شده است و دولـت 11ن تعهد در ماده ای. نیستند

هـا در راسـتاي   دولـت . ها توجه الزم را مبذول دارنـد ارائه محصوالت غذایی تراریخته نیز باید به آن
از جملـه  . اجراي تعهـدات مطـرح شـده در میثـاق راهکارهـاي گونـاگونی پـیش روي خـود دارنـد         

طـورکلی،  انونی که بـا حـق بـر غـذا در تعـارض اسـت، بایـد اصـالح شـود و بـه          گذاري، هر ققانون
هـم غـذاي سـالم و    گذار باید یک چارچوب حقوقی فراهم کند کـه در آن حـق بـر غـذا، آن    قانون

هـاي الزم را  ها ملزم هستند تا نظارتهمچنین دولت. ایمن محترم شمرده، محافظت و برآورده شود
.صادي داشته باشند تا همواره امنیت غذایی حفظ شودهاي تجاري و اقتبر فعالیت

هـا در مقابـل حـق بـر غـذاي      الملل، دولـت همچنین باید توجه داشت که بر اساس حقوق بین
اي عمـل  گونـه شـان بـه  هاي اجرایـی مردم دیگر کشورها نیز متعهد هستند و باید در اتخاذ سیاست

هاي دیگر نشوند، بلکه تـا جـایی کـه    مینکنند که نه تنها موجب نقض حق بر غذاي مردمان سرز
55ویژه با توجه بـه مـواد   ها یاري رساند، بهممکن است به تحقق و اجراي کامل حق بر غذاي آن

هـا بایـد نقـش اساسـی و بـارز مشـارکت       میثـاق، دولـت  11منشور ملل متحد و تفسیر مـاده  56و 
هـاي  مشـارکت در اقـدامات و فعالیـت   المللی را به رسمیت بشناسند و تعهداتشـان را در قبـال   بین
.بپذیرند،انجامدالمللی که به تحقق حق بر غذا میبین
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موارد مطرح شده در خصوص تولید و عرضه محصـوالت غـذایی تراریختـه نیـز بایـد لحـاظ       
المللـی وجـود   هاي پیشین بیان شد، مشخص است که جامعـه بـین  با توجه به آنچه در بخش. شود

ت تراریخته را پذیرفته و سعی بر این دارد که با انجام تحقیقات علمـی  خطرات ناشی از محصوال
و ارزیابی خطرهاي بالقوه این محصوالت، ایمنی غذایی الزم را که عنصر مهم حق بر غذا است، 

یـک بـه طـور جـامع بـه همـه مسـائل و        تأمین نماید؛ اما به دلیل اینکه اسناد حقوقی موجـود هـیچ  
اند و برخی از کشـورهاي تولیـد کننـده محصـوالت     وري توجه نکردهآمشکالت ناشی از این فن

رسـد هنـوز یـک نظـام یکپارچـه در ایـن       اند، به نظر میتراریخته نیز در این معاهدات عضو نشده
آمده در نتیجه عرضه محصوالت تواند پاسخگوي مسائل پیشآنچه می. راستا شکل نگرفته است

المللی اسـت کـه بـا اتخـاذ رویکـرد مبتنـی بـر        حقوقی بینتراریخته غذایی باشد، ایجاد یک نظام
ها و اشخاص حقوق خصوصی فعال در این زمینه را متعهد به ارزیـابی دقیـق و   حقوق بشر، دولت

کـه  نحـوي بـه . طرفانه محصوالت خود نموده و در این راستا ضمانت اجراهاي الزم را بیندیشدبی
خته در بازار مصرف منوط به حصول اطمینـان  صدور مجوز براي عرضه محصوالت غذایی تراری

.کنندگان شودخطر بودنشان براي سالمت مصرفقطعی و علمی در خصوص بی
هـا  آوري زیسـتی و مسـئولیت آن  هاي چندملیتی فندر این راستا بحث کنترل فعالیت شرکت

ت و در قبال رعایت اصول بنیادین حقوق بشري، موضوع بسیار مهمی اسـت کـه تـاکنون تمهیـدا    
االجرا در این زمینه صـورت نگرفتـه   هاي الزم براي تدوین یک نظام اختصاصی و الزمهماهنگی

هـاي تجـاري   هاي چندملیتی و دیگر شـرکت مجموعه مقررات مربوط به مسئولیت شرکت. است
میالدي توسط کمیسیون فرعـی ترغیـب و حمایـت از    2003در خصوص حقوق بشر که در سال 

االجـرا را نداشـته و در عمـل مـورد     سید، نیز اعتبار یک سند حقوقی الزمحقوق بشر به تصویب ر
رسـد در ایـن راسـتا، تفسـیر قواعـد حقـوق بشـري بـه         بنابراین به نظـر مـی  . ها نیستتوجه شرکت

هـا توسـط   اي که در برگیرنده وظیفه دولت بـه حمایـت از افـراد در قبـال نقـض حقـوق آن      شیوه
هـا  بدین ترتیب دولـت . جاري است، شیوه مناسبی باشدهاي تاشخاص خصوصی از جمله شرکت

المللـی بشـري   نه تنها خود ملزم هستند که به تعهدات حقوق بشري که بر اساس اسناد حقوق بـین 
هـاي تابعـه خـود،    هـاي شـرکت  بلکه در قبال کنترل و نظارت بـر فعالیـت  . اند پایبند بمانندپذیرفته

الیـت دارنـد، مسـئول بـوده و در صـورت قصـور در       المللی فعهایی که در سطح بینبخصوص آن
انجام این تعهد، به طور غیرمستقیم در قبـال نقـض اصـول بنیـادین حقـوق بشـر توسـط اشـخاص         

.مزبور مسئول شناخته خواهند شد
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.استبدین ترتیب، این پیشنهادها به منظور حل معضالت موجود قابل ذکر
هاي نوین و کسب منافع اقتصـادي را بـر منفعـت    آوريرهبران ملل ثروتمند نباید توسعه فن-

غذایی و حق بر غذاي مردم ترجیح دهند؛ بنابراین لزوم اتخاذ یک سیاست عملی واقعـی بـه نفـع    
.مصرف کنندگان در سرتاسر جهان بخصوص کشورهاي جنوب، مسلم است

ــار و کشــاورزي  - ــا  ) فــائو(لــزوم همکــاري ســازمان خواروب و ســازمان بهداشــت جهــانی، ب
هاي تجاري، نمایندگان جوامـع بـومی و سـنتی در بررسـی     هاي اجتماعی، از جمله اتحادیهنبشج

آثار محصوالت غذایی تراریخته بر اصول بنیادین حقوق بشري از جملـه حـق بـر غـذا و حـق بـر       
سالمت، به منظور ارائه راهکارهاي عملی در جهت حل مشـکالت موجـود در خصـوص ایمنـی     

.محصوالت غذایی
ن مجموعه مقررات جامع و فراگیر در چارچوب سازمان ملل متحد، به منظـور اعمـال   تدوی-

هاي تجاري و اقتصادي بـا هـدف حفـظ و تضـمین امنیـت و ایمنـی       نظارت دقیق و کنترل فعالیت
المللی در تحقق کامـل حـق بـر غـذا و تعهـد      غذایی با تأکید بر نقش اساسی و بارز مشارکت بین

المللی و نفی سیاست سودگرایی اقتصـادي  ق مزبور در سطح ملی و بینها در قبال تحقق حدولت
.هاي جهانی از جمله سیاست مقابله با سوءتغذیه و تأمین امنیت غذاییدر تعیین سیاست
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