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  چکیده

ایـن  . ، در مـونترال کانـادا بـه تصـویب رسـید     2000پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینـا در سـال   
میـان   هاي عضو به المللی است که الزامات جدي تقنینی براي دولت پروتکل یک سند تعهدآور بین

پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایـران اجـازه امضـاي    . کشیده است
وتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمـود و متعاقبـاً قـانون ایمنـی زیسـتی را در سـال       پر

مقاله حاضر در مقام پاسخ به ایـن سـئواالت اسـت کـه الزامـات      . از تصویب مجلس گذراند 1382
تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستاي انجام این تعهدات چه بوده و چگونه 

در این مقاله میزان پایبندي دولت ایران به الزامـات عمـومی و اختصاصـی تقنینـی     . شودبی میارزیا
. پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیسـتی شـده اسـت   

مات رسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجوالنه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزانظر می به
المللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شوراي اسالمی این سند بین

.رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل براي شهروندان خود قائل شده است
  

پروتکـل کارتاهینـا، الزامـات تقنینـی عمـومی، الزامـات تقنینـی        : واژگان کلیدي
  .اختصاصی، قانون ایمنی زیستی
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  مقدمه.1
العـاده  میالدي در اولین جلسه فـوق  2000ژانویه سال  29در  1پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا

در مـونترال کانـادا و در جهـت تکمیـل کنوانسـیون تنـوع        2متعهدین به کنوانسیون تنـوع زیسـتی  
مـاه مـی همـان سـال، در پنجمـین کنفـرانس سـران         26تا  15زیستی به تصویب رسید و از تاریخ 

ژوئـن سـال    5هاي متعهد به کنوانسیون، در دفتر سازمان ملل متحد در نایروبی و از تـاریخ  کشور
میالدي در مقرّ سازمان ملل متحد در نیویـورك بـراي امضـا     2001ژوئن سال  4میالدي تا  2000

  . در دسترس کشورها قرار گرفت
ده اسـت،  پروتکـل عنـوان گردیـ    1چنـان کـه در مـاده     هدف اصلی از تصویب پروتکل، آن

یاري جهت تضمین سطح مناسب حفاظت در زمینه انتقال، جابجایی و استفاده ایمن  کمک و هم
یافته است که حاصل فناوري زیستی جدید هستند و ممکن است با از موجودات زنده تغییرشکل
مـرزي، اثـرات    انتقـال بـرون   و ویـژه نقـل   ها بـراي سـالمت انسـان، بـه     در نظر گرفتن مخاطرات آن

  .آوري بر حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی داشته باشد زیان
سال و اندي پس از تصویب پروتکـل در کانـادا، اجـازه     دولت جمهوري اسالمی ایران، یک

 2001آوریـل سـال    23و در  3امضاي پروتکل را به سازمان حفاظـت محـیط زیسـت اعطـا نمـود     
ایـران در نـوامبر سـال     4.یـران رسـید  میالدي، پروتکل به امضاي دولت وقت جمهوري اسـالمی ا 

و نهایتـاً پروتکـل کارتاهینـا، در     )RTF(5میالدي مبادرت به تصویب رسمی پروتکل نمود 2003
و در 6رسماً در مجلس شوراي اسالمی به تصویب رسید 1382تاریخ بیست و نهم مرداد ماه سال 

 2004فوریـه سـال    18در  پروتکـل  7.االجراسـت  حال حاضر، جـزء قـوانین داخلـی و بـالتبع الزم    
                                                                                                                                                                                                                     
1. Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. 
(Published by the Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal, 
Quebec, Canada, 2000). 
2. Convention on Biological Diversity (CBD), United Nation 1992. Also: http://www.cbd.int/ 
convention/text/.
Date of Reference: 2014/12/07
Title: Convention on Biological Diversity

به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا  22/1/1380ه مورخ  24453ت 1499قت پروتکل، طی تصویبنامه شماره اجازه امضاي مو .3
  .در این مصوبه همچنین اعالم گردید سازمان حفاظت محیط زیست مراحل قانونی را تا تصویب پروتکل پیگیري نماید. گردید

4. Date of Signature
5.  Date of Ratification

.مجلس شوراي اسالمی 1382اق دولت جمهوري اسالمی ایران به پروتکل ایمنی زیستی، مصوب سال قانون الح.6
المللی باید به تصویب مجلس هاي بیننامهها، قراردادها و موافقتنامهها، مقاولهقانون اساسی، عهدنامه 77مستند به اصل  .7

سال پروتکل به مجلس شوراي اسالمی عمل نموده و در حال دولت به تکلیف قانونی خود مبنی بر ار(شوراي اسالمی برسد 
).حاضر پروتکل به تصویب مجلس رسیده است
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رسـد اگـر الحـاق دولـت     نظر مـی  به 1.االجرا شد میالدي براي دولت جمهوري اسالمی ایران الزم
سویی با مقررات و  زده عنوان نکنیم و گامی در جهت هم ایران به پروتکل ایمنی زیستی را شتاب

زده و  ی امري بسـیار شـتاب  المللی تلقی نماییم، به یقین تدوین قانون ملی ایمنی زیست تعهدات بین
شواهد و دالیل بسیار زیادي وجود دارد که بتوانـد ادعـاي مزبـور را ثابـت     . ناسنجیده بوده است

ــد ــن. نمای ــه ای ــاده   از جمل ــف م ــد ال ــه در بن ــت    3ک ــده اس ــان ش ــتی بی ــی زیس ــی ایمن ــانون مل : ق
ي آن، گذاري، تعیین و تصویب راهبردهـا در عرصـه ایمنـی زیسـتی و نظـارت بـر اجـرا        سیاست

بر عهده شوراي ملی ایمنـی زیسـتی اسـت؛ در    ) قانون ملی ایمنی زیستی(مطابق با مفاد این قانون 
که شایسته بود قبل از الحاق به پروتکل ایمنی زیستی و تصویب قانون ملـی در ایـن زمینـه،     حالی

 گردید و سـپس ایـن  چنین شورایی با مقرره مجلس شوراي اسالمی و یا هیئت دولت تشکیل می
نمود که الحاق به پروتکـل، واجـد چـه مزایـا یـا معـایبی        گذاري، تبیین می شورا در مقام سیاست

است و تدوین قانون ملی ایمنـی زیسـتی متعاقـب پروتکـل، منـافع ملـی را در پـی دارد یـا خیـر؟          
بـدون مبـانی کارشناسـی دقیـق و     (هایی کـه در مـتن قـانون    انگاري شده و جرم بینی تخلّفات پیش

صورت گرفته است و حاوي ایرادات جدي ماهوي و شکلی ) بدون وجود شواهد کافیعلمی و 
  . زدگی مقنن در تدوین قانون ایمنی زیستی است است، انعکاس شتاب

هـا از ابعـاد    ها و بایدها و نبایدهاي مترتب بر دولـت  در پروتکل ایمنی زیستی، تکالیف دولت
یند اجراي تعهدات پروتکل قابل بررسی برخی الزامات از حیث فرآ. مختلف مشخص شده است

هستند، برخی الزامات جنبه تقنینی دارند و از سوي دیگـر واجـد وصـف عمـومی بـوده و دامنـه       
گـذاري و تـدوین    هـا را ملـزم بـه قـانون     شمول آن به وسعت تمامی اعضا پروتکل است و دولت

صاص به اعضایی پیدا روش و نحوه برخورد نموده است و برخی وظایف تقنینی دیگر صرفاً اخت
ونقـل، کـاربرد و رهاسـازي     ، حمـل )انتقال یا صـادرات (جایی  نموده است که قصد توسعه، جابه

دنبال پاسخ به این سئوال هستیم که بـر   در این مقاله ما به. یافته را دارند موجودات زنده تغییرشکل
مقـرر شـده اسـت و     اساس پروتکل مذکور چه الزامات تقنینی عام یا اختصاصی نسبت بـه اعضـا  

عنوان یکی از اعضاي این پروتکـل، چـه اقـداماتی در راسـتاي      دولت جمهوري اسالمی ایران، به
. رسـد نظـر مـی   گرفته تا چه حد صحیح و مؤثر به این وظایف انجام داده است و اقدامات صورت

هـا   ی دولتها و الزامات تقنینی اختصاص لذا به تفکیک، تکالیف یا الزامات تقنینی عمومی دولت
در خالل بحث، قانون ملی ایمنی زیستی ایران از این دیدگاه که چه اندازه . گذرانیم را از نظر می

                                                                                                                                                                                                                     
1. Date of Entry into Force
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دولت ایران مبادرت به اجراي تعهدات خود در این پروتکل نموده اسـت، مـورد کنکـاش قـرار     
اهیم از سوي دیگر نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی مقـنن در نظـام حقـوق داخلـی خـو     . گیردمی

  .داشت
  
  ها در پرتو پروتکل کارتاهینا الزامات تقنینی عمومی دولت. 2

گذاري به آن دسته از الزاماتی اطالق شده است که هر عضو با الحـاق   الزامات عمومی قانون
ایـن نـوع تقنـین، فـوري     . به پروتکل کارتاهینا ناگزیر از تصویب مقرراتی در این خصوص است

انتقـال یـا   (جـایی   ین استدالل که در شرایط حاضر قصد توسـعه، جابـه  تواند با ا است و عضو نمی
یافتـه را نـدارد، از تصـویب     ونقل، کاربرد و رهاسازي موجـود زنـده تغییرشـکل    ، حمل)صادرات

در این بخـش، مـواردي کـه حسـب پروتکـل همـه       . مقررات امتناع کند یا آن را به تأخیر اندازد
  :ین گردیده استاعضا موظف به تقنین فوري هستند، تبی

  
  اقدامات الزم براي اجراي تعهدات .2-1

هـر عضـو بایـد    : در بند یک ماده دو پروتکل، تحت عنوان مقررات عمومی بیان شـده اسـت  
اقدامات حقوقی، اداري و دیگر معیارهاي الزم و مناسب براي اجـراي تعهـدات خـود بـر مبنـاي      

ت و بـا بـه رسـمیت شـناختن حـق تقنـین       اي بسیار کلـی اسـ   بند یک مقرره. پروتکل اتخاذ نماید
ها  دید آن هاي عضو، به صالح ها در حقوق داخلی، اتخاذ هرگونه اقدام را در اختیار دولت دولت

بند یک، بدون ایجاد محـدودیت و  . در جهت اجراي تعهدات مندرج در پروتکل گذاشته است
کشـورهاي عضـو پروتکـل    گذاري کشورها، اختیار تـام بـه    بدون دخالت در نحوه و شیوه قانون

عنوان یکی از نقاط برجسته پروتکـل کارتاهینـا    تواند به از این حیث این بند می. اعطا نموده است
اقدام حقـوقی،  : باشد؛ تصریح شده است کلیت دیگر مقرره مربوط به نوع اقدام می. مطرح گردد

عهدات پروتکل، مجاز ها در اجراي ت از این حیث دولت. اداري و دیگر معیارهاي مناسب و الزم
در حقوق داخلـی ایـران و   . به هرگونه اقدام حقوقی یا اداري در حقوق داخلی خود خواهند بود

در جهت اجراي تعهدات مندرج در پروتکل، قانون ایمنی زیسـتی بـه تصـویب مجلـس شـوراي      
  .پروتکل را اجرا نموده است 2بنابراین دولت ایران به خوبی ماده  1.تاسالمی رسیده اس

                                                                                                                                                                                                                     
هزار و سیصد و  قانون ایمنی زیستی جمهوري اسالمی ایران، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه یک .1

.به تأیید شوراي نگهبان رسید 21/5/1388و در تاریخ  هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب
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  اطمینان بخشی یا تضمین از سوي اعضا .2-2
جـایی،   اعضـا بایـد اطمینـان دهنـد کـه توسـعه، جابـه       : دارد بند دو ماده دو پروتکـل بیـان مـی   

شود کـه بـا    اي انجام می یافته، به گونه ونقل، کاربرد و رهاسازي موجودات زنده تغییرشکل حمل
ت آن بـراي تنـوع زیسـتی جلـوگیري     در نظر گرفتن مخاطرات آن براي سالمتی انسان از خطـرا 

اطمینان بخشی یا تضمین از سوي اعضـاي پروتکـل مبنـی بـر     . دهد ها را کاهش می کند یا آن می
یافته از خطرات آن بر تنـوع زیسـتی    موجودات زنده تغییرشکل... جایی و  که رهاسازي، جابه این

. پـذیر نیسـت   داخلی امکاندهد، جز با تصویب مقررات  ها را کاهش می کند یا آن جلوگیري می
مندرج در بند (Ensureفعل : که نکته حایز اهمیت در ترجمه مصوب مجلس شوراي اسالمی آن

تـر، بنـد دو چنـین     عبـارت روشـن   به. ، آمده است»تضمین کنند«، به معناي )1دو ماده دو پروتکل
کـاربرد و  ونقـل،   جـایی، حمـل   اعضاء بایـد تضـمین کننـد کـه توسـعه، جابـه      «: ترجمه شده است

شـود کـه بـا در نظـر گـرفتن      اي انجـام مـی  یافتـه بـه گونـه    رهاسازي موجودات زنـده تغییرشـکل  
هـا   کنـد یـا آن   مخاطرات آن براي سالمت انسان، از خطرات آن براي تنوع زیستی جلوگیري می

هیچ نوع خطري بـراي محـیط زیسـت    ... که رهاسازي و  دانیم تضمین این می. »دهد را کاهش می
زیـرا  . کنـد، تقریبـاً غیـرممکن اسـت     که از خطـرات جلـوگیري مـی    یا یک گام باالتر، اینندارد 

هـاي علمـی موجـود و عـدم      موجود زنده تغییر شکل یافتـه بـر مبنـاي داده   ... رهاسازي، انتقال و 
چه بسا در گذر زمان خطرات . شود هاي خالف مبنی بر مضر بودن موجود زنده، انجام می گزاره

کـه در بنـد دو مـاده دو     Ensureرسـد، واژه   نظر مـی  بنابراین به. اثبات شود... ال و رهاسازي، انتق
  . کار رفته است، نباید به معناي تضمین مصطلح فارسی ترجمه شود به

. To Make Sure, Certain or Safe, Convince: خـوانیم  می Ensureافزون بر این، ذیل مدخل 
)416:2003Webster,،508Oxford, 2066: ،5202006:Longman, .(    حتی اگـر یکـی از معـانی

رسـد مـراد نویسـندگان پروتکـل، تضـمین       نظر می واژه مذکور، تضمین مصطلح فارسی باشد، به
ونقـل موجـودات زنـده     جایی و حمل ها در خصوص عدم مخاطرات ناشی از توسعه، جابه دولت

هـاي علمـی موجـود     ی بر مبناي دادهبخشی نسب یافته نبوده است؛ بلکه یک نوع اطمینان تغییرشکل
یافتـه   ونقل موجود زنـده تغییرشـکل   جایی و حمل در خصوص عدم مخاطرات فعلی توسعه، جابه

بـه کـار رفتـه اسـت، در      Ensureشایان ذکر است در برخی از مواد پروتکل که واژه . بوده است
                                                                                                                                                                                                                     
1. The Parties Shall Ensure that the Development, Handling, Transport, Use, Transfer, 
and Release of any Living Modified Organisms are Undertaken in a Manner that 
Prevents or Reduces the Risks to Biological Diversity, Taking also into Account Risks to 
Human Health.  



  93پاییز، 44، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  134

مـواردي واژه  و در  1آمـده اسـت  » تضمین کنند«ترجمه مصوب مجلس شوراي اسالمی، عبارت 
از این حیث ضروري است در ترجمه چنـین اسـناد    2.، ترجمه شده است»اطمینان دهند«مزبور به 

شوند و داراي بار حقـوقی و اجرایـی هسـتند، دقـت      المللی، که جزء قوانین داخلی قلمداد می بین
مـه واژه  ترج: کـه  پروتکـل ایـن   2ماده  2نکته قابل ذکر دیگر در ترجمه بند . بیشتري مبذول شود

Transfer 3.شود در متن مصوب مجلس شوراي اسالمی مشاهده نمی  
در ماده . اي در این مورد به تصویب رسیده است در حقوق داخلی، مقررات بسیار سختگیرانه

ونقـل   کلیـه اشـخاص کـه قصـد واردات، صـادرات و یـا حمـل       : خوانیم قانون ایمنی زیستی می 7
یافتـه را دارنـد، موظفنـد اطالعـات مـورد نیـاز و        رشـکل داخلی و فرامرزي موجـودات زنـده تغیی  

مســتندات علمــی ارزیــابی مخــاطرات احتمــالی را حســب مــورد بــه وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزي و یا سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت کشـور ارائـه و       

ــد  ــت نماین ــال  . مجــوز الزم را دریاف ــابی احتم ــی ارزی ــتندات علم ــدوین مس ــن  ت ــاطرات، ای ی مخ
بـار موجـود زنـده تغییرشـکل یافتـه،       بخشی نسبی را ایجاد خواهد کرد که از اثرات زیـان  اطمینان

اي، این اطمینـان بـه    بنابراین با وجود چنین مقرره. ، در امان خواهیم بود)حداقل در شرایط فعلی(
نکتـه  . اجرا شـده اسـت  پروتکل به دقت  2ماده  2اتاق تهاتر ایمنی زیستی داده شده است که بند 

هـاي   و انتقـال  مفـاد پروتکـل کارتاهینـا نـاظر بـر نقـل       : حایز اهمیتـی در ایـن ارتبـاط وجـود دارد    
بنابراین مقـررات داخلـی کشـورها نیـز نهایتـاً و در سـقف تعهـدات پروتکـل،         . مرزي است برون

ن ایمنی زیستی دولت قانو 7که ماده  مرزي باشد؛ در حالی هاي برون تواند ناظر بر نقل و انتقال می
کلیـه اشخاصـی کـه قصـد واردات،     «: ایران، فراتر از سقف تعهدات پروتکـل بیـان نمـوده اسـت    

عبـارت  . »یافتـه را دارنـد   و نقل داخلی و فرامرزي موجودات زنده تغییرشکل صادرات و یا حمل
رنــده نگا. ، تعهــد و الزامـی فراتــر از تعهـدات پروتکــل اسـت   7، منـدرج در مــتن مـاده   »داخلـی «

مخالفتی با تدوین مقـررات داخلـی و مسـتقل از پروتکـل کارتاهینـا در حـوزه موجـودات زنـده         
شود که اصل قـانون ایمنـی زیسـتی در     جا ناشی می از آن 7یافته ندارد، ولی ایراد ماده  تغییرشکل

پرتو پروتکل کارتاهینا تدوین و تصویب شده است؛ بنابراین تعهداتی کـه دولـت ایـران در ایـن     
اشخاص در داخل قلمرو جمهوري اسالمی ایران شناخته است،  ، براي)7به ویژه در ماده (انون ق

  . شود فراتر از پروتکل کارتاهینا تلقی می
                                                                                                                                                                                                                     

.8ماده  2بند  .1
.پروتکل 15ماده  2پروتکل، بند  11ماده  2بند  .2
چنین به پایگاه الکترونیکی حافظه قوانین مجلس  و هم 29/6/1382مورخ  17058به متن منتشره روزنامه رسمی کشور به شماره  .3

.انگاري در امور تایپ از قلم افتاده است که در اثر سهل واژه موضوع بحث یا اساساً ترجمه نشده یا این. جعه شدشوراي اسالمی مرا
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  هاي مناسبی براي تنظیم، مدیریت و کنترل خطر کارها، اقدامات و استراتژي اتخاذ راه .3- 2
ز جمله مـوادي اسـت کـه در نگـاه اول     ا) بند ب این ماده 5به استثناي جز (پروتکل  16ماده 

گردد؛ ولی غور در مفاد این مقـرره بـه خـوبی نشـان      عنوان یک تکلیف اختصاصی قلمداد می به
مطابق این ماده، . دهد که ماده مزبور، یک تکلیف تقنینی عمومی براي اعضاي پروتکل است می

بـراي تنظـیم، مـدیریت و     هـاي مناسـبی   کارها، اقدامات و اسـتراتژي  اعضاي پروتکل موظفند راه
مـرزي موجـودات زنـده     جـایی و نقـل و انتقـال بـرون     کنترل خطـر، در ارتبـاط بـا اسـتفاده، جابـه     

انـد تـالش نماینـد هـر      اعضا موظف شـده  16ماده  4طبق بند . یافته وضع و اجرا نمایند تغییرشکل
، دوره نظـارتی  موجود زنده تغییرشکل یافته، اعم از وارد شـده یـا در داخـل پـرورش داده شـده     

هـا بـه ایـن     الـزام دولـت  . مناسبی که متناسب با چرخه زندگی یا زمان تکثیـر آن باشـد، بگذرانـد   
یافته در حال  تواند ناظر بر اعضایی باشد که در ارتباط با یک موجود زنده تغییرشکلتکلیف نمی

الزامـات  هـاي عضـو مکلفنـد     این الزام یک تکلیف عمومی است که همه دولـت . فعالیت هستند
  .قانونی داخلی مبنی بر گذراندن دوره نظارتی بر موجود زنده را تصویب کرده باشند

شـود؛ ولـی    در قانون ایمنی زیستی، ماده مشخصی تحـت عنـوان کنتـرل خطـر مشـاهده نمـی      
توان مطرح نمود مسایل مربوط به کنترل خطر، در مسـتندات علمـی ارزیـابی مخـاطرات بیـان       می
: قـانون آمـده اسـت    9افـزون بـر ایـن، در مـاده     ). قـانون ایمنـی زیسـتی    7موضوع مـاده (شود  می

اشخاص حقیقی یا حقوقی، بـه هنگـام تقـدیم درخواسـت بـه دسـتگاه اجرایـی ذیصـالح بـراي          «
دریافت مجوزها، باید براي حفاظت از محیط زیست، تنوع زیسـتی، سـالمت انسـان، دام و گیـاه     

ریتی و سـایر خـدمات، بـراي مقابلـه بـا شـرایط       یک طرح اضطراري مکتوب، شامل اقدامات فـو 
چنـین طرحـی از   . »صالح ارائه نمایند ایجاد شده از انتشار ناخواسته تهیه و به دستگاه اجرایی ذي

تـوان ادعـا    بنابراین می. کارهاي کنترل خطر تلقی شود عنوان یکی از راه تواند به لحاظ ماهوي می
  . پروتکل تدوین گردیده است 16ي ماده قانون ایمنی زیستی در راستا 9نمود ماده 

  
  المللی ونقل بین بندي و حملجایی، بسته فراهم آوردن شرایط ایمنی جهت جابه  .4- 2

جـایی،   پروتکـل، اعضـا موظفنـد شـرایط ایمنـی را جهـت جابـه        18به موجب بند یک مـاده  
 18مـاده   2بنـد  . ینـد یافتـه فـراهم نما   المللی موجودات زنده تغییرشکل ونقل بین بندي و حمل بسته

ایـن بنـد مقـرر    . یافتـه دارد  گذاري موجـودات زنـده تغییرشـکل    پروتکل تلویحاً اشاره به برچسب
کنـد کـه اسـناد و مـدارك همـراه موجـود زنـده         نموده اسـت هـر عضـو اقـداماتی را اتخـاذ مـی      
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انبار  جایی، تغییرشکل یافته، مشتمل بر هویت، صفات و یا مشخصات آن و هرگونه الزامات جابه
  .وانتقال و استفاده امن از آن باشد کردن، نقل

قانون ایمنی زیستی مقـرر داشـته اسـت اشـخاص موظفنـد شـرایط الزم از نظـر         7بند ب ماده 
یافتـه ژنتیکـی را رعایـت     گـذاري موجـودات زنـده تغییرشـکل     ونقل و برچسب بندي و حملبسته

داخلی و فرامرزي توسـط شـوراي ملـی    ونقل  گذاري و حمل بندي و برچسب شرایط بسته. نمایند
گونـه کـه    در این ماده نیـز همـان  . گردد ایمنی زیستی تهیه و پس از تأیید رییس جمهور ابالغ می

، دامنه تعهدات دولت ایران، فراتر »داخلی و فرامرزي«قبالً توضیح داده شد، با استفاده از عبارت 
  .از پروتکل رفته است

  
  ز اطالعاتمحرمانه بودن و حفاظت ا .5- 2

بایستی اطمینـان دهـد کـه     دارد، هر عضو می پروتکل مقرر می 21بخشی از قسمت سوم ماده 
اي که به موجب مقررات پروتکل دریافت کرده اسـت،   هاي حراست از اطالعات محرمانه روش

 کند و رفتار عضو، نامساعدتر از رفتار با بودن چنین اطالعاتی را حفظ می باشد و محرمانه دارا می
  .یافته داخلی نباشد اطالعات محرمانه در رابطه با موجودات زنده تغییرشکل

. باشـد  می WTOبند اخیر مقرره مزبور، متأثر از مناسبات سازمان جهانی تجارت و مقررات   
الوداد، اعضاي سازمان را از اعمال رفتار  رفتار دولت کامله اصلزیرا در سازمان جهانی تجارت، 

اي کـه هـر یـک از اعضـا      کند، به گونـه  عضاي دیگر در روابط تجاري منع میآمیز میان ا تبعیض
توان  بر اساس اصل رفتار ملی، که می. چون بهترین دوستان خود رفتار کنند باید با سایر اعضا هم

الوداد است، کشورهاي عضو سازمان جهانی تجـارت بایـد    گفت مکمل اصل رفتار دولت کامله
تر از رفتار اعمال شده با کاالهاي داخـل   ي اعمال کنند که نامطلوببا محصوالت وارداتی رفتار

نامـه   آمیـز در موافقـت   منع رفتار تبعـیض . )5-11: 1383و ایروانی،  47-49: 1386بزرگی، (نباشد 
هـاي تجـاري حقـوق مالکیـت      نامـه جنبـه   و موافقت 2نامه تجارت خدمات ، موافقت1تجارت کاال

.صریحاً بیان شده است 3فکري
بودن اطالعات دریافتی ناشی از پروتکل را  قانون ایمنی زیستی ایران به خوبی محرمانه 8ده ما

حسب ماده مرقوم، به جز نام و آدرس متقاضی، توصیف کلی موجود زنده . تضمین نموده است
                                                                                                                                                                                                                     

.3و  1گات مواد  .1
.2ماده  1گاتس بند  .2
.4تریپس ماده . 3
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یافتـه،   هاي پـایش و ارزیـابی موجـود زنـده تغییرشـکل      یافته، ارزیابی مخاطرات، روش تغییرشکل
یافته،  ورود و چگونگی رهاسازي، بقیه اطالعات مربوط به موجود زنده تغییرشکلهدف و محل 

تخلـف از مفـاده مـاده، منجـر بـه      . گردیـده اسـت   1محرمانه تلقی و مشمول قانون مالکیت معنوي
دار خواهـد   محکومیت مرتکب به جبران ضرر و زیان وارده بنا به رأي مرجـع قضـایی صـالحیت   

  .بود
در  8زده انجام شده اسـت کـه قـانون حـاکم بـر تخلـف از مـاده         شتابتدوین ماده به قدري 

سو در متن ماده، عنوان شـده، اطالعـات محرمانـه تلقـی      از یک. اي از ابهام قرار گرفته است هاله
بنــابراین تضــمینات منــدرج در قــانون ثبــت  . گردیــده و مشــمول قــانون مالکیــت معنــوي اســت 

ت خواهد داشت؛ از سوي دیگر در فراز پایانی ماده القاعده حاکمیعلی 1386اختراعات مصوب 
بیان شده است که مرتکب بر اساس رأي مرجع قضایی بـه جبـران ضـرر و زیـان وارده محکـوم      

حـاکم بـر موضـوع اسـت یـا       8بر این اساس، آیا تضمین منـدرج در فـراز پایـانی مـاده     . شود می
 648افشاي سر، جـرم موضـوع مـاده    که  تضمین مندرج در قانون ثبت اختراعات؟ ابهام دیگر این

آیا افشاي اسرار در مانحن فیه، صرفاً محکومیـت منـدرج در فـراز     2.قانون مجازات اسالمی است
قانون مجـازات اسـالمی    648که مشمول عنوان مجرمانه ماده  را به دنبال دارد یا این 8پایانی ماده 

. نیز خواهد شد
  
  الزام به مشورت با عموم مردم  .6- 2

پروتکل، اعضا بایستی مطابق قوانین و مقررات مربوط خود، در فرآینـد   23ماده  2ب بند حس
گیري در خصوص موجودات زنده تغییرشکل یافته با عموم مردم مشورت کننـد و نتـایج    تصمیم

  .چنین تصمیماتی را در اختیار عموم بگذارند
کـه   ور از ایـن حوزه فناوري زیستی یک حوزه بسیار تخصصی اسـت و مشـخص نیسـت منظـ    

یافتـه بـا عمـوم مـردم      گیـري در خصـوص موجـود زنـده تغییرشـکل      اعضا باید در فرآیند تصمیم
مشورت کنند و نتایج چنین تصمیماتی را در اختیار عموم بگذارند چیست؟ بـراي نمونـه، اتخـاذ    
                                                                                                                                                                                                                     

نظر مقنن را در این به تصویب نرسیده است، قطعاً باید » قانون مالکیت معنوي«در حقوق داخلی ایران، قانونی تحت عنوان  .1
چنین اشتباهاتی در . دانست 7/8/1386م تجاري مصوب ئهاي صنعتی و عالخصوص، ناظر به قانون ثبت اختراعات، طرح

.زدگی در تدوین قانون فعلی استتوجهی مقنن به قوانین مصوب قبلی و شتابتدوین قانون، ناشی از بی
ماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اطبا و جراحان و ما: داردمقرر می 648ماده  .2

سال حبس و یا به یک  شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یکاسرار می
.شوندمیلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزاي نقدي محکوم می
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یافته، موضوعی نیست کـه   تصمیم در خصوص واردات یا صادرات یک موجود زنده تغییرشکل
بایست به صورت علمی و دقیق مـورد بررسـی    موضوع می. در معرض آراء عموم گذاشتبتوان 

شاید از یـک زاویـه بتـوان منظـور     . قرار گیرد و بر اساس شواهد و مدارك علمی تصمیم گرفت
گونه بیان نمود که حق شهروندان خواهد بود که در کشور محل سـکونت خـود،    پروتکل را این

گونـه محصـوالت    اعم از تولید داخل یا ورود این(یافته ژنتیکی  از وجود محصوالت تغییر شکل
آگاهی یابند و چنان سازوکاري طراحی شده باشد کـه نظـرات مشـورتی عمـوم     ) به کشور خود

قـانون ایمنـی    3با این حال، در ماده . گیري شود مردم اخذ و با تکیه بر نظرات شهروندان تصمیم
ستی آمده است یکی از اعضاي شورا، یک نفر از اعضا زیستی، در ترکیب شوراي ملی ایمنی زی

ایرادي کـه  . خواهد بود) نهاد هاي مردم تشکل(هاي علمی تخصصی فناوري زیستی جدید  انجمن
هـایی عمـوم مـردم نیسـتند، بلکـه       کـه معمـوالً اعضـاي چنـین انجمـن      تـوان مطـرح نمـود ایـن     می

قـانون ایمنـی زیسـتی در     3ترکیب ماده رسد  نظر نمی متخصصین حوزه مربوط هستند، بنابراین به
  .پروتکل باشد 23ماده  2مقام اجراي بند 

  
  اتخاذ اقدامات مناسب جهت جلوگیري و مجازات اقدامات خالف پروتکل. 7- 2

هر عضو باید اقدامات داخلی مناسبی را با هدف جلوگیري و «: دارد بیان می 25بند یک ماده 
یافتـه   مرزي موجودات زنده تغییرشکل نقل و انتقال بروندر صورت اقتضاء، تعیین مجازات براي 

نقـل و  » .که بر خالف اقدامات داخلی جهت اجراي پروتکل صورت گرفتـه اسـت، اتخـاذ کنـد    
.شوند مرزي غیرقانونی تلقی می انتقاالت مزبور، نقل و انتقاالت برون

وقـت مجوزهـاي صـادره،    قانون ایمنی زیستی در مرتبه اول تخلف، ضمن تعلیـق م  6مطابق با ماده 
، موجبـات تضـییع حقـوق اشـخاص را فـراهم نمـوده و یـا        )بـا تأییـد مرجـع قضـایی    (چه تخلف  چنان

بوم وارد نموده باشد، متخلف به جبـران خسـارات وارده محکـوم     خساراتی به سایر اشخاص یا زیست
برابـر خسـارات    شود و در صورت تکرار براي بار دوم، عالوه بر جبران خسارات، به پرداخـت دو  می

هـاي اجرایـی    وارده به صورت جزاي نقدي محکوم و کلیه مجوزهاي صادره قبلی باطـل و از فعالیـت  
هـایی بـه نظـام قضـایی      زدگی مقنن در سوق چنین پرونده شتاب. متخلف ممانعت به عمل خواهد آمد

معـه نیسـتند،   رسد با توجه به ماهیت تخلفات و مرتکبین تخلـف کـه عمـوم جا    نظر می به. مشهود است
فناوري هستند، بهتر بود رسیدگی به تخلفات بـه صـورت تخصصـی در     بلکه متخصصین حوزه زیست

چنـین  . شـد، رسـیدگی شـود    هـایی کـه در ایـن زمینـه تشـکیل مـی       هاي اداري ذیربط با هیـأت  دستگاه
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اي هـ  گرفـت، هزینـه   تر انجام مـی  تر بود و هم برخورد با مسئله به صورت تخصصی رسیدگی هم سریع
که تکرار تخلف در مرتبـه دوم صـبغه کیفـري     نکته جالب توجه این. یافت دستگاه قضا نیز کاهش می
با توجه به . گردد عنوان جزاي نقدي به دو برابر خسارات وارده محکوم می به خود گرفته و مرتکب به

ع تخلفـات  که هنوز در شرایط فعلی، تعداد متخلفین، میزان ارتکاب تخلـف در سـطح جامعـه، نـو     این
گونـه آمـار و شـواهد علمـی و کارشناسـی در خصـوص موضـوع         روشن نیسـت و هـیچ  ... ارتکابی و 

اي بدون هیچ مبناي مطالعاتی و جامعه شناختی و صرفاً بر اسـاس عالیـق و    موجود نیست، چنین مقرره
د در اي است که جامعه در دفـاع از خـو   انگاري، آخرین حربه جرم. سالیق شخصی تدوین یافته است

قبال مجرمین و بر اساس آمار دقیق، نـوع جـرایم ارتکـابی و سـایر عوامـل دخیـل در موضـوع، اتخـاذ         
بـا  (و جـرم منـدرج در ایـن مـاده     ) با فـرض ارتکـاب در مرتبـه اول   (6تخلف مندرج در ماده . کند می

مطلـق   بدین معنـا کـه  . عنوان یک تخلف و جرم مقید بیان شده است ، به)فرض ارتکاب در مرتبه دوم
تخلف یا جـرم زمـانی محکومیـت در پـی خواهـد      . تخلف یا جرم حسب این قانون قابل تصور نیست

داشت که موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی بـه سـایر اشـخاص و یـا     
نون بنابراین کلیه تخلفات و جرایمی که بر خالف دستورات آمره ایـن قـا  . بوم وارد نموده باشد زیست

بـراي  . گیرد، تا زمانی که منجر به ورود خسارتی نشده باشد، منجر به برائت مرتکب اسـت  صورت می
قـانون مبـادرت بـه فعالیـت در حـوزه واردات،       7نمونه فردي که بدون اخذ مجوزهاي موضـوع مـاده   

م کنـد، در صـورت عـد    یافتـه مـی   ونقل داخلی یا فرامرزي موجود زنده تغییرشـکل  صادرات و یا حمل
این استدالل که اخذ مجـوز حسـب   . هاي او وجود ندارد ورود ضرر به غیر، منعی در خصوص فعالیت

نظر از ورود خسارت یـا عـدم ورود    صرف(الزامی است و بنابراین در صورت عدم اخذ مجوز   7ماده 
زیـرا قـانون متضـمن ممنوعیـت، کـه فاقـد       . صـورت گرفتـه اسـت، پذیرفتـه نیسـت      ، تخلف)خسارت

در شرایط فعلی کـه  . تر است تا قوانین آمره ضمانت اجرا باشد، چنین قانونی به قوانین تکمیلی نزدیک
با یک خالء قانونی مواجهیم، باید به انتظار رویه قضایی نشست و دید که محاکم در عمل چگونـه بـا   

در هر حـال، ضـروري بـود مقـنن بـا دقـت بیشـتري نسـبت بـه تـدوین           . رد خواهند نمودموضوع برخو
  .نمود عنوان جرم یا تخلف، اقدام می انگاري و محسوب نمودن یک رفتار به مقررات مربوط به جرم

  
  ها در پرتو پروتکل کارتاهینا الزامات اختصاصی تقنینی دولت. 3

انتقـال  (جایی  شده است که قصد توسعه، جابهالزامات اختصاصی تقنینی، مختص به اعضایی 
بنابراین چنین . یافته را دارند ونقل، کاربرد و رهاسازي موجود زنده تغییرشکل ، حمل)یا صادرات
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البته این امر مـانع از آن نخواهـد بـود کـه دولتـی      . الزاماتی شامل همه اعضا پروتکل نخواهد شد
یافته را داشته باشد، مبادرت  جودات زنده تغییرشکلمو... جایی و  که قصد توسعه، جابه بدون این

یافتـه   موجـود زنـده تغییرشـکل   ... ونقـل و   جـایی، حمـل   به تصویب قوانین در حوزه توسعه، جابه
کشور ایران از لحاظ الگوهاي ژنتیکی و ذخایر ژنتیکی از کشـورهاي منحصـر بـه فـرد در     . نماید

اند ارزش اقتصادي این ذخایر و الگوهـاي   نمودهجا که برخی عنوان  شود، تا آن دنیا محسوب می
وجود ظرفیت عظیم ذخایر ژنتیکی، پتانسیل . ژنتیکی به مراتب از ذخایر معدن و نفت باالتر است

. یافته ژنتیکی را به همراه دارد باالي توسعه، تغییر، کاربرد و رهاسازي موجودات زنده تغییرشکل
چـه کـه در    اما آن. ر این عرصه بسیار قوي عمل نمایدرود حقوق داخلی د بدین ترتیب انتظار می

ویـژه موجـودات    شود نظام حقوق داخلی در عرصـه زیسـت فنـاوري جدیـد بـه      عمل مشاهده می
گـذاري در ایـن عرصـه     خالءهـاي جـدي قـانون   . باشـد  یافته ژنتیکی بسیار ضعیف مـی  تغییرشکل

زده و بدون تعمـق   قدر شتاب صالح رسیده، آن چه هم که به تصویب مراجع ذي وجود دارد، آن
در ذیل الزامـات اختصاصـی     1.است که مشکالت جدي براي دولت و شهروندان ایجاد می کند

  .گذاري بیان شده است قانون
  

  مرزي  سازي مرجع صالح ملی جهت هرگونه نقل و انتقال برونآگاه .1- 3
است که اقدام به  پروتکل تکلیف اختصاصی جهت آن دسته از کشورهایی قرار داده 8ماده 

در این مقرره عنوان شـده اسـت عضـو    . نمایند یافته ژنتیکی می صدور موجودات زنده تغییرشکل
یافته، مرجـع   مرزي موجود زنده تغییرشکل وانتقال برون بایست قبل از هرگونه نقل صادرکننده می

. ینان حاصـل کنـد  ملی صالح عضو وارد کننده را آگاه سازد یا نسبت به ارسال اعالمیه کتبی اطم
اي بسـیار دقیـق مشـتمل بـر کلیـه مشخصـات موجـود زنـده          اعالمیه مورد نظر پروتکـل، اعالمیـه  

به دلیل اهمیـت  ... ) اعم از نام موجود، تغییرات ژنتیکی موجود و . (یافته ژنتیکی است تغییرشکل
کننده، اسم،صادرباتماسجزئیاتوآدرساسم،: گردد این اعالمیه، برخی از مفاد آن درج می

بنـدي  یافتـه، طبقـه   تغییرشـکل موجـود زنـدة  هویتوواردکننده، اسمباتماسجزئیاتوآدرس
                                                                                                                                                                                                                     

نها قانونی که متولی صدور مجوزهاي فعالیت در حوزه زیست فناوري جدید را مطرح ساخته است، قانون در حال حاضر ت.1
قانون مزبور، صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوري زیستی جدید در  4حسب ماده . ایمنی زیستی است

کی وزارت بهداشت، در حوزه تولیدات بخش کشاورزي حوزه ایمنی و سالمت مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و مواد پزش
کننده این نهاد هماهنگ. و منابع طبیعی وزارت جهاد و در حوزه حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست می باشد

  .قانون، شوراي ملی ایمنی زیستی معرفی شده است 3ها، حسب ماده  دستگاه



141  ...ها در پروتکل کارتاهینا و میزان پایبندي دولت جمهوري اسالمی ایران الزامات تقنینی دولت

یــایافتــه در کشــور صــادرکننده، تــاریخ تغییرشــکلموجــود زنــدةزیســتیایمنــیســطحمحلــی
به دستیاگردآوريمحلعمومی،اسمبندي، طبقهوضعیتفرامرزي،عمديانتقالهاي تاریخ

یافته والدینی موجود زنده تغییرشکلیاگیرندههاي موجود زنده تغییرشکل یافته ویژگیآوردن،
وشـده روش اسـتفاده شـده، ایجـاد تغییـر یـا اسـید نوکلئیـک  اززیستی، شرحیایمنیبامرتبط

یافتـه  تغییرشـکل موجود زنـدة حجمیایافته، مقدار تغییرشکلموجود زندةازحاصلهاي ویژگی
پروتکـل،   3بـا ضـمیمه   منطبـق موجـود وقبلـی خطـر ارزیـابی ازشـود، گزارشـی  قلباید منتکه

در صورت امکان شاملواستفادهوذخیره، انتقالکاربرد،بودنایمنبرايپیشنهاديهايروش
پیشامدهاي احتمـالی، وضـعیت  وریختندورهاي روشمدارك،ارائهزدن،بندي، برچسب بسته

ــدهنظــارتی ــه شــکلتغییرموجــود زن ــه،(کشــور صــادرکنندهدریافت ــراي نمون ــاب کشــوردرآی
آیـا دارد،وجـود دیگـري هـاي  محدودیتیا -با ذکر دالیل ممنوعیت-استممنوعصادرکننده

و نهایتاً مطابق بـا  ) دالیل ممنوعیتاست با ذکرممنوعاست یاشدهتأییدرهاسازي عمومیبراي
الـذکر حقیقتـاً صـحیح    فـوق اطالعـات کـه  ایـن بـر نـی مباي بند اخیر ضـمیمه اول پروتکـل بیانیـه   

  .باشد می
اي، کشور واردکننده به خوبی و با اشراف بر جوانب مختلـف موجـود زنـده     با چنین اطالعیه

یافته، امکان اتخاذ یک تصمیم درست و در جهت منافع ملی، در خصوص واردات یا  تغییرشکل
شـاید چنـین تعهـدات سـنگینی در     . هـد داشـت  یافته را خوا عدم واردات موجود زنده تغییرشکل

پروتکل، کشورهایی نظیر کانادا را بر آن داشته که تا زمان نگارش این سطور به پروتکل ملحـق  
  . که پروتکل در مونترال کانادا به تصویب رسید رغم این نشوند، علی

نی بـراي  پروتکل آمده است عضو صادرکننده باید تضمین کنـد الـزام قـانو    8در بند دو ماده 
اطالعـاتی کـه در اعالمیـه درج و بـه کشـور واردکننـده ارسـال        (صحت اطالعـات فـراهم شـده    

اي داخلـی بایـد شـخص     دارد حـداقل مقـرره   منطوق خشک مـاده بیـان مـی   . وجود دارد) کند می
رسـد در حقـوق    نظـر مـی   به. صادرکننده را ملزم به ارایه اطالعات صحیح در این خصوص نماید

نیـاز از تصـویب چنـین     تمسک به عمومات مواد قانون مدنی و اصول حقـوقی بـی   داخلی ایران با
قانون مدنی تصریح نموده است تدلیس عبارت است از عملیاتی  438ماده . اي خواهیم بود مقرره

بنابراین در صـورتی کـه طـرف ایرانـی، عضـو صـادرکننده       . که موجب فریب طرف معامله شود
مزبور قادر به ارائه اطالعات نادرست به  438یکی باشد بنا به ماده یافته ژنت موجود زنده تغییرشکل

زیرا هرگونه نادرستی در ارایـه اطالعـات بـه طـرف مقابـل مشـمول تـدلیس        . طرف مقابل نیست
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 292:1388الکلینـی،  (االسالم  افزون بر این بر اساس قاعده کلی الضرر و الضرار فی. خواهد بود
تواند با ارائه اطالعات ناصـحیح   طرف ایرانی نمی) 429:1367و حر عاملی،  96:1367و صدوق، 

چه که مقنن را بر آن داشته تـا ایـن    رسد آن نظر می به. موجبات ضرر طرف مقابل را فراهم نماید
قسمت از پروتکل را در قانون ایمنی زیستی لحاظ نکند، عموم مقـررات و اصـول حقـوقی بـوده     

بـدین ترتیـب خـود را بـی نیـاز از تصـویب       . داشته استکه از قبل در نظام حقوق داخلی وجود 
نکته مهمی که در قانون ایمنـی زیسـتی اشـاره نشـده اسـت      . مجدد قانون در این زمینه دیده است

یافته ژنتیکی، اطالعـات صـحیحی بـه     که اگر متقاضی مجوز صادرات موجود زنده تغییرشکل آن
ارائـه  ) ازمان حفاظـت محـیط زیسـت   حسب مورد وزارت بهداشت، جهاد یا س(ربط  دستگاه ذي

کـه   رسـد بـا توجـه بـه ایـن      نظر مـی  نکند، ضمانت اجرایی عدم ارائه اطالعات صحیح چیست؟ به
جهت دریافت مجوز، متقاضی الجرم باید کلیه اطالعات و مستندات الزم در خصـوص موجـود   

واصـله، مجوزهـاي   یافته ژنتیکی را ارائه نماید و صرفاً پـس از بررسـی مسـتندات     زنده تغییرشکل
زیرا اطالعـات مـورد   . شود، در عمل ارائه اطالعات ناصحیح اتفاق نخواهد افتاد مربوط صادر می

نیاز کامالً فنی و تخصصی بوده و اگـر اطالعـات نادرسـت باشـد، در هنگـام بررسـی مسـتندات        
شـود؛ بـدین    شود و به دلیل عدم ارائـه اطالعـات صـحیح، عمـالً مجـوزي صـادر نمـی        روشن می

ترتیب، مکانیسم طراحی شده عمالً متقاضی را به سمت ارسال اطالعـات صـحیح سـوق خواهـد     
  .داد و درست به همین دلیل این موضوع در قانون ذکر نشده است

  
  اطمینان از الزام قانونی براي دقت و صحت اطالعات تهیه شده از سوي متقاضی .2- 3

سـتفاده از یـک موجـود زنـده     پروتکل در صورتی کـه عضـوي تصـمیم بـه ا     11حسب ماده 
یافته ژنتیکی در بازار داخلی کند و بیم این مسئله وجود داشته باشـد کـه ایـن موجـود      تغییرشکل

عنـوان   زنده، ممکن است مورد نقل و انتقال برون مرزي قرار گرفته و از آن به صورت مستقیم به
ربوط بـه موجـود زنـده را از    غذا یا علوفه یا پردازش استفاده شود، چنین عضوي باید اطالعات م

طریق اتاق تهاتر ایمنی زیستی به اطالع اعضا برساند، این عضو باید این اطمینـان خـاطر را بـراي    
کـه چـرا    ایـن . اعضا ایجاد کند که الزام قانونی براي ارائه اطالعات صـحیح وجـود داشـته اسـت    

گیـرد کـه مصـرف     له نشأت میپروتکل همواره تأکید بر این نوع الزامات قانونی دارد از این مسئ
ضـمن  . یافته ژنتیکـی نـدارد   کننده خارجی اطالعی از مخاطرات احتمالی موجود زنده تغییرشکل

یافتـه   که اطالعی از سازوکارهاي صدور مجوز جهت مصرف یک موجـود زنـده تغییرشـکل    این
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یافتـه   بدین ترتیب کشور مبدأ ممکن اسـت بـر روي موجـود زنـده تغییرشـکل      1ژنتیکی نیز ندارد
کند مقررات داخلی کشور مبدأ بایـد   پروتکل تأکید می. را درج نموده باشد Safeژنتیکی عنوان 

  .الزام قانونی براي تولیدکننده جهت ارائه اطالعات صحیح راجع به موجود داشته باشد
  

هاي مناسب جهت تنظیم، مدیریت و کنترل خطرهااتخاذ اقدامات و استراتژي .3- 3
هـاي مناسـبی   کارهـا، اقـدامات و اسـتراتژي    پروتکل اعضا موظفند راه 16ماده  1مطابق با بند 

براي تنظیم، مدیریت و کنترل خطرهاي مشخص شده در مقـررات ارزیـابی خطـر وضـع و اجـرا      
انجام اقدامات باید تا حـدي  : بیان شده است 16ماده  2حدود و ثغور این اقدامات در بند . نمایند

یافته، ضروري است صورت گیرد  آور موجود زنده تغییرشکل رات زیانکه براي جلوگیري از اث
اعضـا موظفنـد اقـدامات مناسـب بـه منظـور جلـوگیري از نقـل و انتقـال           16مـاده   3و حسب بند 

  . یافته انجام دهند مرزي غیرعمدي موجودات زنده تغییرشکل برون
یافته یا صفات خاص  شکلپروتکل، اعضا موظفند موجودات زنده تغییر 16ماده  5مطابق بند 

بار بر حفظ و استفاده پایدار از تنـوع زیسـتی داشـته باشـد را      ها را که ممکن است اثرات زیان آن
اند اقدامات مناسب در خصوص رفتار یـا   موجب همین بند مکلف شده شناسایی نمایند، متعاقباً به

  .صفات خاص چنین موجوداتی اتخاذ نمایند
ارزیـابی  . ماتی مستلزم تصویب قوانین روشن داخلی بـراي اعضاسـت  الزام اعضا به چنین اقدا

پروتکـل   3شناسی و مراحل ارزیابی خطر در پیوست شماره  خطر مشتمل بر هدف، اصول، روش
  .بیان شده است

اشخاصی که قصد «: قانون ایمنی زیستی بیان شده است 7در حقوق داخلی، در بند الف ماده 
یافتـه ژنتیکـی را    ل داخلی و فرامرزي موجودات زنده تغییرشکلونق واردات، صادرات و یا حمل

دارند موظفند اطالعات مورد نیاز و مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی را بر اساس مفاد 
حسب مورد وزارت جهاد کشاورزي، بهداشت (هاي اجرایی ذیربط  پروتکل کارتاهینا به دستگاه

الزام به تدوین مستندات » .و مجوز الزم را دریافت نمایندارائه ) یا سازمان حفاظت محیط زیست
ارزیابی مخاطرات، تکلیف و تعهـدي بسـیار سـنگین بـراي اشخاصـی اسـت کـه قصـد واردات،         

در حال حاضر مقنن ایرانی نحوه ارزیابی مخاطرات را بـه دو بخـش تقسـیم    . دارند... صادرات و 
ارزیابی مخاطرات مربوط به  -مت انسان، بارزیابی مخاطرات مربوط به سال -الف: نموده است

                                                                                                                                                                                                                     
  .یافته ژنتیکی است تولید موجود زنده تغییرشکل أمبدمنظور از این نوع سازوکارها، سازوکارهاي کشور .1



  93پاییز، 44، شماره شانزدهمپژوهش حقوق عمومی، سال  فصلنامه  144

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی،  30در بخش الف و مطابق با ماده . سالمت زیست محیطی
عنـوان شـده اسـت جهـت ارزیـابی مخـاطرات احتمـالی بـراي سـالمت انسـان، رعایـت آخـرین             

فنـاوري مـدرن الزامـی    هاي کدکس در رابطه با ایمنی مواد غذایی حاصل از زیست  دستورالعمل
آیـین نامـه، دسـتورالعمل نحـوه ارزیـابی مخـاطرات احتمـالی         31در بخش ب و در مـاده  . است

زیست محیطی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیسـت گذاشـته شـده اسـت کـه تـاکنون چنـین        
می دانـیم در صـدور مجـوز بـراي اسـتفاده یـا واردات یـا        . دستورالعملی تهیه و ابالغ نشده است

تـرین سـندي کـه بایـد ضـمیمه موجـود        یافته ژنتیکی، مهم ات یک موجود زنده تغییرشکلصادر
قـانون  . باشـد  یافته ژنتیکی شود، ایمن بودن یا ارزیابی مخاطرات احتمالی آن مـی  زنده تغییرشکل

متقاضـی فعالیـت در    8ایمنی زیستی به کلیاتی در این خصوص بسنده نموده است مـثالً در مـاده   
اي از ارزیابی مخـاطرات احتمـالی    اوري جدید را مکلف نموده است که خالصهحوزه زیست فن
که ارزیابی مخاطرات احتمـالی بایـد واجـد چـه مختصـات فنـی باشـد، در         اما این. را تدوین کند

هـم ذکـر شـده اسـت کـه متقاضـی بایـد یـک طـرح           9در ماده . قانون بحثی به میان نیامده است
ت فوریتی و اقدامات الزم بـراي مقابلـه بـا شـرایط ناخواسـته      اضطراري مکتوب مشتمل بر اقداما

تکـالیف مزبـور، تکـالیفی    . یافته ژنتیکی ارائـه نمایـد   کارگیري موجود زنده تغییرشکل ناشی از به
کـه   در حـالی . کلی و مبهم هستند و عمالً همه اختیارات به متقاضی فعالیـت واگـذار شـده اسـت    

ور مجـوز فعالیـت در حـوزه زیسـت فنـاوري مـدرن،       رود در بحـث مهمـی نظیـر صـد     انتظار مـی 
ها بایـد بـه صـورت     هاي گزارش ها و حداقل هاي متقاضی، مختصات گزارش چارچوب گزارش

  .دقیق و موشکافانه تبیین گردند

  نتیجه. 4
میالدي در مونترال کانـادا بـه تصـویب رسـید و تعهـدات و       2000پروتکل کارتاهینا در سال 

رسد دولت  نظر می به. هاي عضو ایجاد نمود براي دولت) و یا اختصاصی اعم از عمومی(الزامات 
زده و بدون بررسی منافع و مضـار الحـاق بـه پروتکـل،      جمهوري اسالمی ایران در اقدامی شتاب

از نکات مهم و برجسته پروتکل کارتاهینا به رسمیت شـناختن حـق   . سریعاً به پروتکل ملحق شد
، اتخـاذ هـر نـوع اقـدام حقـوقی و اداري در نظـام داخلـی در        هـا در حقـوق داخلـی    تقنین دولت

این موضـوع  . گونه محدودیتی است یافته ژنتیکی بدون هیچ خصوص موجودات زنده تغییرشکل
به ویژه براي دولت ایران که از ذخایر ژنتیکی بسیار قوي برخوردار است و جزء کشورهاي برتر 
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حضور ذخایر ژنتیکی قـوي، ایجـاد   . ز اهمیت استشود، بسیار حائ دنیا در این زمینه محسوب می
چنـین ذخـایر قـوي و    . ورزي ژنتیکی موجـودات زنـده را بـه همـراه دارد     پتانسیل باال براي دست

المللـی را   پتانسیل باال، یک نظـام حقـوقی منسـجم، کارآمـد و منطبـق و همسـو بـا مقـررات بـین         
راهم نمـود کـه هرگونـه و طبـق     پروتکـل کارتاهینـا ایـن فرصـت را بـراي کشـورها فـ       . طلبـد  می

ممکن است اشکال کنید پروتکل با این وصف، چگونه داراي . دید خود به تقنین بپردازند صالح
کـه نظـام    پاسـخ آن . مضار شد یا اساساً پروتکل چگونه منافع ملی ایـران را تهدیـد نمـوده اسـت    

شود بسـیار   ب میحقوق داخلی در حوزه زیست فناوري مدرن که یک علم نوپا در ایران محسو
متعاقب الحاق به پروتکل، دولت عضو مکلف به تنظیم و تهیه مقررات داخلـی  . باشد ضعیف می

گذاري ضعیفی در این  دولت ایران که سابقه قانون. و ارسال آن به اتاق تهاتر ایمنی زیستی است
. ب رسـاند زده قانون ایمنی زیستی را در جهت اجراي مفاد پروتکل به تصوی حوزه داشت، شتاب

کـه، تـا    انـد آن  کند متولیان امر هم بر ضعف قانون ایمنی زیسـتی واقـف شـده    چه که تأیید می آن
. زمان نگارش مقاله حاضر، قانون ایمنی زیستی به اتاق تهـاتر ایمنـی زیسـتی ارسـال نشـده اسـت      

بـایی از  تردید اگر مقنن، به اتقان و انسجام و کارآمدي قانون ایمنـی زیسـتی اعتقـاد داشـت، ا     بی
  .ارسال آن به اتاق تهاتر ایمنی زیستی نداشت

رفـت اگـر دولـت در صـدد ایفـاي تعهـدات و الزامـات         متعاقب الحاق به پروتکل، انتظار می
بایست به الزامـات و تعهـدات حـداقلی و منـدرج در پروتکـل اکتفـا        مندرج در پروتکل بود، می

تی که به تصویب مجلس شوراي اسـالمی  که دولت، در قانون ملی ایمنی زیس نمود؛ در حالی می
رسید، فراتر از پروتکل حرکت نمـود و تعهـداتی بـراي شـهروندان خـود قائـل شـد، کـه اساسـاً          

شایسـته بـود مقـنن در قـانونی کـه در اجـراي       . پروتکل تعرضی به چنین تعهـداتی نداشـته اسـت   
در قـوانین بعـدي کـه     نمود؛ ولی ها اکتفا می نمود، به رعایت حداقل تعهدات پروتکل تدوین می

مندسازي و منسجم ساختن زیست فناوري مـدرن بـود، طبـق شـرایط بـومی و محلـی        در پی نظام
  .نمود خود نسبت به ایجاد تعهد براي شهروندان اقدام می

مقـنن چنـان   . انگاري و تدوین تخلفات نیز دقت کـافی نداشـته اسـت    از سوي دیگر، در جرم
رهایی زد که اساساً این نوع رفتارها هنـوز در جامعـه توسـط    انگاري رفتا زده دست به جرم شتاب

انگـاري یـک رفتـار، آخـرین      جرم. شناسان مورد واکاوي قرار نگرفته است شناسان و جامعه جرم
قانون ایمنی زیستی که بـراي  . گذار براي مقابله و منهدم ساختن رفتار در جامعه است حربه قانون

وین مسـتندات ارزیـابی مخـاطرات را مـورد توجـه قـرار داده       اولین بار متولیان صدور مجوز و تد
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انگاري در حوزه زیست فناوري مـدرن   شناختی و رفتاري، به جرم هاي جامعه است، بدون بررسی
شایسته بود سطح برخـورد بـا رفتارهـاي مخـالف قـانون، در حـد تخلـف شـناخته         . پرداخته است

هـاي رسـیدگی    ی و تخصصی است، به هیأتشد و رسیدگی به این نوع تخلفات که کامالً فن می
رسیدگی به تخلفات و جرایم قانون ایمنی زیستی به دستگاه قضا سپرده . شد دستگاهی ارجاع می

  .شده است، دستگاهی که متخصصی در این علم نوپا ندارد
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