
  ايمني زيستي در مقررات بين المللي
  ياضي بهزاد قره

  آرزو متقي

  ندا ويشلق

  حميد راشدي
  چكيده

سال از اولين سال توليد تجاري محصوالت تراريخته در دنيا و  13با وجود گذشت 
ميليون هكتار در  134(سابقه سطح زير كشت اين گياهان  سرعت پذيرش و افزايش بي

حظات ايمني زيستي و مخالفت مخالفين فناوري مهندسي ، مال)ميالدي 2009پايان سال 
هاي متفاوت اين مخالفين كه مجموعه وسيعي  فارغ از انگيزه. ژنتيك كاهش نيافته است

المللي متعددي نسبت به  هاي بين گيرد، سازمان از مالحظات مشروع و نامشروع را دربر مي
را براي و راهنماهايي  داردها، استاناين مالحظات واكنش نسان داده و اصول، مقررات

مهمترين . اند هاي ابراز شده تدوين و ارائه كرده افزايش ايمني و كاهش سطح نگراني
 158مقررات تعهد آور بين المللي پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا است كه هم اكنون 

ير هاي بين المللي درگ مهمترين سازمان. كشور و از جمله ايران عضو اين پروتكل هستند
يعني سازمان بهداشت جهاني و سازمان خواروبار جهاني ، مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي

هاي مستقل در اين زمينه فعاليت مشتركي را در قالب كميسيون كدكس  عالوه بر فعاليت
دهي كرده و اصول و راهنماهايي را در مورد ارزيابي ايمني غذاهاي  اليمنتاريوس سازمان

تفاوت پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و . اند ك ارائه كردهحاصل از مهندسي ژنتي
مقررات كدكس اليمنتاريوس در دو بعد اساسي شمول اين مقررات و ميزان تعهدآور 

شمول اولي تنها بر موجودات زنده تراريخته است و از نظر آداب تبادالت . بودن آنهاست
حتي موجودات (تراريخته  آور است اما دومي بر همه انواع محصوالت فرامرزي الزام

نقش . است و از نظر حقوقي الزام آور نيست) ها غيرزنده و محصوالت حاصل از آن
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المللي استاندارد، سازمان تجارت  سسه بينؤم مانندالمللي ديگر  هاي تخصصي و بين سازمان
  .جهاني تشريح خواهد شد

  
  واژگان كليدي

 زيستي ايمني پروتكل ؛اريوساليمنت كدكس المللي؛ بين مقررات زيستي؛ ايمني

  .كارتاهنا؛ اخالق زيستي
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  المللي ايمني زيستي در مقررات بين

ميليون هكتار از اراضي جهان به زير كشت  134 ميالدي 2009پايان سال در 
اين مساحت ده برابر سطح زير كشت همه . )2009كاليو، ( گياهان تراريخته رفت

اكنون گياهان تراريخته هم . در كشور پهناور ايران استمحصوالت زراعي و باغي 
 200كشور كشت و در بيش از  26ميليون كشاورز در بيش از  14ز توسط بيش ا

كشورهاي كشت كننده محصوالت تراريخته مسكن . كشورجهان مصرف مي شوند
رگه كشورهاي وارد ج 1383ايران نيز از سال . ستبيش از سه پنجم مردم جهان ا

در  1385اگرچه توليد برنج تراريخته از سال . كننده محصوالت تراريخته شد توليد
توسط  1388اي كه در سال  اما شنگول و منگول دو بزغاله تراريخته ،محاق رفت

ي پا به عرصه وجود پژوهشگران سختكوش پژوهشكده رويان و زير نظر رهبر
ه در ژوي مدرن بههاي بيوتكولوژي  هاي اميد پژوهشگران عرصه گذاشتند جوانه

ميدي دانايي ستيزان فناوري وبخش كشاورزي را زنده كرد و موجب ياس و ن
. اي طوالني در جهان است فناوري هراسي داراي پيشينهو دانايي ستيزي . هراس شد

هاي مخالف محصوالت  با توسعه كشت محصوالت تراريخته اعتراض گروه
ميالدي مالحظات  1990اويل دهه  از. شدطور عمده در اروپا تشديد  تراريخته به

كه  يها و نيز مالحظات مشروع دانشمندان و متخصصين مطرح شده توسط اين گروه
در مورد ) تراريخته يا غير تراريخته(مايل بودند پيش از مصرف هرگونه محصولي 

هاي  ن ايمني و سالمت آن اطمينان كافي وجود داشته باشد وارد مباحث سازما
المللي  آخرين وضعيت مقررات بيندر اين مقاله . المللي شد نعلمي و تخصصي بي

 هاي تخصصي در اين مورد مرور در مورد ايمني زيستي و نقش هريك از سازمان
  .شود مي
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  المللي هاي تخصصي و معاهدات بين سازمان
ه هر نحو با سالمت انسان، ب المللي كه هاي تخصصي و بين بسياري از سازمان

بازرگاني محصوالت كشاورزي و استاندارد سروكار  ،زيستتوليد غذا، محيط 
دارند به نحوي وارد موضوع بيوتكنولوژي مدرن، مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي 

ها تبيين چند نكته ضروري  اين سازمانورود قش و نحوه پيش از مرور ن. اند شده
  .است
) ژنتيك مهندسي(به جز محصوالت توليد شده از طريق بيوتكنولوژي مدرن ـ 1

كشت (ها  مقررات خاص ديگري در مورد محصوالت توليد شده از ساير روش
هاي سنتي ميكروبي و حتي روش  بافت، استفاده از نشانگرهاي مولكولي، روش

هاي  بنابراين ضروري است تمايزي بين روش. وجود ندارد) خطرناك پرتوتابي
همين اساس تعريف  بر. هاي بيوتكنولوژي قائل شد مهندسي ژنتيك و ساير روش

المللي و قوانين داخلي بسياري از  در متون متعدد بين 1دقيق بيوتكنولوژي مدرن
كشورها به شرح زير ارائه شده است تا مخالفين عام توسعه علمي نتوانند مالحظات 

هاي بيوتكنولوژي هم  نامشروع خود را فراتر از مهندسي ژنتيك به سطح ساير رشته
عريف رسمي بيوتكنولوژي مدرن در پروتكل ايمني زيستي اولين ت. توسعه دهند

كارتاهنا و به دنبال آن عينا در راهنماهاي كدكس اليمنتاريوس و سازمان 
اين تعريف در قوانين داخلي بسياري از كشورها . كار گرفته شد استاندارد جهاني به

مي در قوانين مصوب مجلس شوراي اسال. از جمله ايران به تصويب رسيده است
به هر . معادل سازي شده است» فناوري زيستي جديد«اين عبارت تحت عنوان 

حال بيوتكنولوژي جديد از نظر فني به مجموعه مهندسي ژنتيك و امتزاج سلولي از 
با توجه به اينكه امتزاج سلولي از دو خانواده . شود دو خانواده مختلف اطالق مي

ندارد، امروزه بيوتكنولوي جديد ) الاقل در سطح تجاري(مختلف مصداق خارجي 
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از پروتكل ايمني  3ماده  براساس. شود مساوي با مهندسي ژنتيك درنظر گرفته مي
بيوتكنولوژي  )رسيده است نيز اسالمي شوراي مجلس تصويب به كه( كارتاهنا زيستي
 :از اعمالعبارت است ) يا مهندسي ژنتيك(مدرن 

اكسي  از جمله اسيد دينوكلئيك،  اسيدهاي آزمايشگاهي كار باهاي  روش) الف
يا  ها سلول داخلبه  اسيدهاي نوكلئيكمستقيم  انتقالنوتركيب و  ريبونوكلئيك

  .ها اندامك
شوند از طريق غلبه بر  بندي نمي هايي كه در يك خانواده طبقه تلفيق سلول) ب 

سنتي هاي  طبيعي يا سطوح نوتركيبي كه در روشفيزيولوژيك  تكثيرموانع 
  2.گيرند ورد استفاده قرار نميو توليد مثل م انتخاب

المللي تمايز خاصي را بين موجودات  هاي تخصصي و معاهدات بين سازمان ـ2
محصول مهندسي ژنتيك . زنده تراريخته و محصوالت حاصل از آن قائلند

در  Transformedيا  Transgenicشود كه معادل واژه  خوانده مي» تراريخته«
است و به  3»مهندسي ژنتيك شده«موجودات تراريخته و يا . زبان انگليسي است
اي  هاي درون شيشه ها با استفاده از روش اي آن.ان.شود كه دي موجوداتي اطالق مي

پس از ايجاد تغيير در خارج از بدن ) اسيدنوكلئيك(ا .ان.تغيير يافته باشد يعني دي
كه بتواند جزو  هاي آن منتقل شده باشد به نحوي آن موجود به درون سلول

تواند به فعاليت عادي  مي 4اي منتقل شده.ان.اين دي. اي موجود شود.ان.دي
شود كه به نوبه خود صفات مطلوبي مانند  هايي  پرداخته و موجب توليد فراورده

مقاومت به آفات و تحمل به خشكي در محصوالت زراعي را ايجاد كند و منجر به 
ها و داروهاي گياهي شود  وراكي يا ويتامينتوليد مواد با ارزشي مثل واكسن خ

در اين است كه اولي به موجودات زنده  GMOو  LMOتفاوت . )1385، ياضي  قره(
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شود و دومي بدون توجه به وضعيت زنده بودن يا نبودن آن به  تراريخته اطالق مي
  .شود همه موجودات تراريخته اطالق مي

 
  كنوانسيون تنوع زيستي

كنوانسيون تنوع زيستي از كشورهاي عضو دعوت  19ماده پاراگراف سوم از 
كند تا نياز به داشتن يك پروتكل و نحوه تدوين آن در مورد انتقال،  مي

اي را كه ممكن است داراي  ورزي و استفاده ايمن از موجودات زنده تراريخته دست
قرار تاثير سوئي بر حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي باشد مورد مالحظه 

كند تا تمهيداتي را  از همان كنوانسيون از متعاهدين دعوت مي (G) 8ماده . دهند
براي مديريت و كنترل ريسك ناشي از استفاده و رهاسازي موجودات زنده 

اي كه ممكن است داراي تاثير سوئي بر حفاظت و استفاده پايدار از تنوع  تراريخته
در اين دو . انسان باشد فراهم آورند زيستي با در نظر گرفتن ريسك براي سالمتي

شود چند  ماده كه تنها ردپاي ايمني زيستي در كنوانسيون تنوع زيستي محسوب مي
موضوع مورد مالحظه اين كنوانسيون موجودات زنده ) 1: موضوع قابل توجه است

ها  LMO همه ،مالحظه مورد موضوع )2، ها GMO نه است ها LMO يعني تراريخته
ممكن است داراي «اند كه  ها مدنظر قرار گرفته LMOآن دسته از  نيستند بلكه

موضوع مورد ) 3و » تاثير سوئي بر حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي باشد
مالحظه تنوع زيستي است نه حفاظت از محيط زيست يا مسائل اقتصادي و 

  .اجتماعي و ساير مالحظالت مربوط به كشاورزي و غذا
  

  زيستي كارتاهنا پروتكل ايمني
المللي در مورد تبادل فرامرزي  آور بين اين پروتكل اولين معاهده حقوقي الزام

كنوانسيون  19در اجراي پاراگراف سوم از ماده . موجودات زنده تراريخته است
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نويس پروتكل ايمني زيستي تعيين  تنوع زيستي يك گروه كاري براي تهيه پيش
را كه ممكن اي  فرامرزي موجودات زنده تراريختهطور ويژه آداب تبادل  شد تا به

ثير سوئي بر حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي باشند را تعيين است داراي تأ
اين گروه كاري كه متشكل از بيش از يكصد كشور عضو كنوانسيون، . كند

نهاد موافق و مخالف توسعه  هاي مردم ه ثير گروتأاعضاي ناظر و حضور پر
. شش اجالس برگزار كرد 1999تا فوريه  1996والي جلوژي بود بين بيوتكنو

تصويب نتايج كار اين گروه در كنفرانس متعاهدين تنوع زيستي كه در شهر 
در . مقرر شد تا مذاكرات ادامه يابد كارتاهناي كلمبيا برگزار شد كامل نشد و

ره خشن و نهايت پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا پس از پنج سال و دريك مذاك
ميالدي در مونترآل  2000ژانويه سال  29شبانه روز در تاريخ  6گير به مدت  نفس

 90ميالدي يعني  2003سپتامبر  11اين پروتكل از تاريخ . كانادا به تصيب رسيد
روز پس از آنكه پنجاهمين كشور آن را به امضا رسانيد به مرحله اجرا درآمده و 

اين پروتكل با . اور براي اعضاي آن ثبت شد و الزام المللي اي بين به عنوان معاهده
هاي  وزارتخانه و ها سازمان و كشور بيوتكنلوژي متخصصين بين كه اجماعي به توجه
به تصويب مجلس شوراي اسالمي  29/5/1382مدخل وجود داشت در تاريخ  ذي

 6متن كامل اين پروتكل به . به عضويت اين پروتكل درآمد رسيد و ايران رسماً
  .قابل دسترسي است/www.biodiv.org/biosafety زبان در پايگاه 

آوري سطح ايمني قابل قبول در مورد تبادل فرامرزي  هدف اين پروتكل فراهم
و  ثير سوئي بر حفاظتأممكن است داراي تاي است كه  موجودات زنده تراريخته

الزامات اساسي ناشي از اجراي اين پروتكل . استفاده پايدار از تنوع زيستي باشد
كشورهايي كه موجودات زنده تراريخته ياد شده را با هدف ) 1: عبارتند از

اي  كنند بايد قبل از اولين ارسال چنين محموله رهاسازي در محيط زيست صادر مي
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ده تراريخته را به شرح مندرج در كننده آن موجود زن موافقت كتبي كشور وارد
توانند مقررات ويژه كشور  البته كشورها مي. پروتكل دريافت دريافت كرده باشد

كننده موظف به تمكين در  خود را مبناي عمل قرار دهند كه در اين صورت صادر
كشورهاي عضو موظفند به وظايف خود در مقابل اين ) 2مقابل آن خواهد بود، 

هاي نظارتي كشور  ند و اطالعات خاصي را در مورد سيستمپروتكل عمل نماي
، هرگونه تصويب رهاسازي موجودات زنده تراريخته و )ها( متبوع، نقطه تماس

قرار داده و از آن طريق به اطالع ساير  5غيره را در اختيار اتاق تهاتر ايمني زيستي
خته بايد همراه تمام تبادالت فرامرزي موجودات زنده تراري) 3. كشورها برسانند

خي اطالعات ديگر ركننده وضعيت تراريختگي محموله و ب اسنادي كه مشخص
است صورت بگيرد و هدف از استفاده از آن موجودات را كه براي رهاسازي، 

 10تا تاريخ . وهش يا استفاده غذايي يا خوراك دام است را مشخص كندژپ
در حال . اند ل ملحق شدهكشور جهان به اين پروتك 158تعداد  1389ارديبهشت 

آور حقوقي   حاضر پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا تنها پروتكل وتنها مقررات الزام
ترين نكات اين  از برجسته. المللي در مورد موجودات زنده تراريخته است بين

موضوع مورد مالحظه اين پروتكل ) 1: توان به موارد زير اشاره كرد پروتكل مي
ها است  LMOون تنوع زيستي موجودات زنده تراريخته يعني نيز همچون كنوانسي

ها نيستند بلكه آن دسته از  LMOموضوع مورد مالحظه همه ) 2، ها GMOنه 
LMO ثير سوئي بر حفاظت و أممكن است داراي ت«اند كه  ها مدنظر قرار گرفته

است موضوع مورد مالحظه تنوع زيستي ) 3و  »استفاده پايدار از تنوع زيستي باشد
نه حفاظت از محيط زيست يا مسائل اقتصادي و اجتماعي و ساير مالحظالت 

اين پروتكل، دبيرخانه و اعضاي آن از كنوانسيون ) 4، مربوط به كشاورزي و غذا
، شود اي مستقل از كنوانسيون تلقي مي عنوان معاهده تنوع زيستي متمايز بوده و به
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با تبادل  پروتكل منحصراً) 5اند،  تهمالحظات اخالق در اين پروتكل راه نياف) 5
كشورها  داخلي امور در اي مداخله و دارد سروكار تراريخته زنده موجودات فرامرزي

نظير الزام پژوهشگران براي كسب مجوز از مرجعي خاص قبل از رهاسازي 
اي بر محدود كردن توليد محصوالت  پروتكل به هيچ عنوان اشاره) 6كند،  نمي

نفس تعيين آداب براي تبادل ) 7چ يك از كشورهاي عضو ندارد و تراريخته در هي
كارگيري و استفاده از موجودات زنده تراريخته در اين پروتكل  هفرامرزي، ب

دهنده عزم جهاني براي توسعه استفاده از اين محصوالت است؛ چنانچه توليد و  نشان
تكل در سطح زير كشت اين محصوالت يك دهه پس از زمان تصويب اين پرو

كاليو، (سيصد درصد رشد داشته است ) 2010مي (تا امروز  2000ژانويه سال 
2009(.  
  

  سازمان خواروبار جهاني
اين سازمان كه به دليل ساختار جهان سومي آن از بيشترين اعتبار نزد كشورهاي 

عنوان ابزاري قدرتمند در  در حال توسعه برخوردار است، بيوتكنولوژي مدرن را به
در آستانه تحويل هزاره دوم به هزاره . كند ع فقر و گرسنگي تلقي ميجهت رف

 كه كرد اعالم اي اطالعيه صدور با جهاني خواروبار سازمان ميالدي سوم
بيوتكنولوژي ابزار قدرتمندي را براي توسعه پايدار كشاورزي شيالت و «

كنولوژي بيوت كه صورتي در .است آورده فراهم غذايي صنايع همچنين و جنگلداري
تواند نقش مهمي را در تامين نيازهاي  هاي توليد غذا تلفيق شود مي با ساير روش

  .»فزاينده جامعه شهري هزاره بعدي ايفا كند
. هاي مختلفي در موضوع ايمني زيستي درگير است اين سازمان از طريق برنامه

  :تعدادي از اين برنامه ها عبارتند از
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  ه صورت مشترك با سازمان بهداشت جهانيكميسيون كدكس اليمنتاريوس بـ 
  6المللي حفظ نباتات كنوانسيون بينـ 
يالت و جنگلداري مشتمل شارزيابي و مديريت بيوتكنولوژي مدرن در حوزه ـ 

  بر تعين آداب ماهيگيري مسئوالنه
  المللي منابع ژنتيك غذا و كشاورزي كميسيون و معاهده بينـ 
، اجتماعي سازي، مطالعات اقتصاديرد توانمنداي بيشمار ديگري در موه فعاليتـ 

  كنولوژي و ايمني زيستيو غيره در مورد بيوت
توان  نكات در مورد ايمني زيستي و سازمان خواروبار جهاني ميترين  از برجسته

موضوع مورد مالحظه سازمان خواروبار جهاني نه تنها ) 1: به موارد زير اشاره كرد
ها است بلكه راهنماها و اصول تدوين شده  LMOموجودات زنده تراريخته يعني 

ها را دربر  GMOها يعني تمام  در اين سازمان محصوالت غيرزنده ناشي از آن
موضوع مورد مالحظه سازمان خواروبار جهاني بيشتر معطوف به ) 2، گيرد مي
اي محصوالت تراريخته و غذاهاي ناشي از آن است و  هاي كشاورزي و تغذيه جنبه

سازمان خواروبار جهاني  درويكر) 3عات زيست محيطي و تنوع زيستي، نه موضو
سازمان خواروبار  )4 ندارد 7احتياطي پيش اصل به اعتقادي و است علمي رويكردي

آوري را در مورد محصوالت تراريخته ارائه نكرده و  جهاني تاكنون مقررات  الزام
  .بسنده كرده است» راهنماها«و » لاصو«تنها به تهيه 

  
  سازمان بهداشت جهاني

تاسيس شده است  1948چنانچه از اساسنامه اين اين سازمان كه در سال 
آيد، هدف اصلي سازمان دسترسي تمام مردم در باالترين سطح ممكن به   برمي

بخش . رواني و اجتماعي است نه فقط نداشتن بيماري ،بهداشت فيزيكي، جسمي
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ير آن بر أثو تاشي از غذا هاي ن بيماريسالمت غذاي اين سازمان در تالش است تا 
محصوالت  بنابراين، ايمني غذاهاي حاصل از. سالمتي را به حداقل ممكن برساند

سازمان  .گيرد تراريخته جزو وظايف اساسي و نهادينه اين بخش از سازمان قرار مي
ثير مثبت محصوالت تراريخته أبا صراحت تمام بر ت بهداشت جهاني در عين اينكه

ذاهاي حاصل از آن بر سالمت انسان از طريق كاهش بقاياي سموم و بهبود و غ
گذارد، مايل است تمهيداتي را فراهم آورد تا  اي مواد غذايي صحه مي ارزش تغذيه

  .تراريخته را هم به حداقل برساندتاير سوء احتمالي غذاهاي حاصل از محصوالت 
توان  زمان بهداشت جهاني مينكات در مورد ايمني زيستي در ساترين  از برجسته

موضوع مورد مالحظه اين سازمان نه تنها موجودات ) 1: به موارد زير اشاره كرد
ها است بلكه راهنماها و اصول تدوين شده در اين  LMOتراريخته يعني  زنده

، گيرد مي دربر نيز را ها GMO تمام يعني ها آن از ناشي غيرزنده محصوالت سازمان
الحظه سازمان بهداشت جهاني بيشتر معطوف به آثار مثبت موضوع مورد م) 2

قطعي و سوء احتمالي محصوالت تراريخته و غذاهاي ناشي از آن بر سالمت انسان 
سازمان بهداشت  درويكر) 3است و نه موضوعات زيست محيطي و تنوع زيستي، 

اصل جهاني در ارزيابي سالمتي اين نوع غذاها رويكردي علمي است و اعتقادي به 
آوري را  سازمان بهداشت جهاني نيز تا كنون مقررات الزام) 4پيش احتياطي ندارد 

» راهنماها«و » اصول«در مورد محصوالت تراريخته ارائه نكرده و تنها به تهيه 
به صورت مشترك با سازمان خواروبار جهاني اين سازمان ) 5، بسنده كرده است

ا در مورد ارزيابي سالمتي غذاهاي ر) به صورت راهنما(استانداردهايي علمي 
  .حاصل از محصوالت تراريخته ارائه كرده است
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  هاي تخصصي مشترك سازمان خواروبار جهاني و سازمان بهداشت جهاني نشست
راهنما و يا  ،اين دو سازمان براي آغاز فرايند تدوين هر نوع استناندارد، اصول

تخصصي مشورتي  هاي نشست اساس تقاضاي كشورهاي عضو اقدام به برگزاريبر
از ) نفر 12تا  7بين  معموالً(ترين نخبگان فني آن موضوع  با حضور برجسته

عنوان اسنادي كه  هاي تخصصي به نتايج اين نشست. كنند ميكشورهاي مختلف 
كار گرفته شوند  آغازين براي تدوين استندارد يا راهنما به  توانند به عنوان نقطه مي

تلقي شده  »پيشنهاد«ا به تنهايي سنديتي نداشته و تنها به عنوان شوند، ام منتشر مي
اين دو سازمان طي دو دهه . شود عنوان متون علمي معتبر به آن استناد مي و به

نشست مشورتي تخصصي برگزار كرده است كه يكي از  20گذشته بيش از 
ناوين برخي ع. ها مشاركت فعال داشته است مورد از آن 6نگارندگان اين مقاله در 

  :هاي مشورتي تخصصي عبارتند از از اين نشست
ايمني زيستي در چهارچوب امنيت «نشست تخصصي مشورتي در مورد ـ 1

، 2006فوريه تا سوم مارس  28 »كمك به كشاورزي پايدار و توليد غذا: زيستي
  .مقر سازمان خواروبار جهاني، رم، ايتاليا

بيوتكنولوژي « سند نويس پيش مورد در منافع صاحبان مشورتي تخصصي نشستـ 2
سازمان بهداشت . »مدرن، سالمت انسان و توسعه؛ يك مطالعه مبتني بر شواهد

  .2002. جهاني، ژنو
و سازمان  8جهاني نشست تخصصي مشورتي مشترك سازمان خواروبارـ 3

در مورد ارزيابي سالمتي غذاهاي ناشي از حيوانات تراريخته  9بهداشت جهاني
، مقر سازمان 2003نوامبر  21تا  17. مشتمل بر ماهي) تيك شدهمهندسي ژن(

  .خواروبار جهاني، رم ايتاليا
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گذاري بيوتكنولوژي سازمان خواروبار جهاني و  اجالس گفتمان سياستـ 4
استفاده از : خشك تحت عنوان المللي تحقيقات مناطق خشك و نيمه موسسه بين

شاورزي در خاور نزديك و شمال بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك براي توسعه ك
 .قاهره، مصر. 2006فوريه  14تا  12. آفريقا

  
  ايمني زيستي در كدكس اليمنتاريوس

كميسيون كدكس اليمنتاريوس، متشكل از وزراي كشاورزي كشورهاي عضو 
به صورت مشترك بين سازمان خواروبار جهاني و سازمان بهداشت جهاني در سال 

. اهنماها و استانداردهاي غذايي را تهيه و تدوين كندسيس شد تا اصول، رأت 1363
آور  الزام حقوقي نظر از اليمنتاريوس كدكس كميسيون مصوب غذايي استنانداردهاي

شوند اما اصول و  االجرا محسوب مي المللي الزم بوده و جزو قوانين و مقررات بين
ي است، اگرچه ها اختيار راهنماها جنبه الزامي و تعهدآور نداشته و رعايت آن

آور  طور ويژه راهنماهاي ارائه شده از سوي كدكس غذايي در نبود قوانين الزام به
المللي  المللي به فراواني در فرايند حل اختالف و رسيدگي دعاوي بين ملي و بين

سيس كارگروه أكدكس اليمنتاريوس با وجود ت. گيرند مورد استناد قرار مي
سال مذاكره در  7، و بيش از حصو الت تراريختهبيوتكنولوژي غذاهاي حاصل از م

االجراي مورد توافقي را به تصويب نرسانده و  گونه استاندارد الزم هيچاين مورد 
هايي به شرح زير اكتفا كرده است »راهنما«و » اصول«به تدوين و تصويب  صرفاً

ماها در اين اصول و راهن. اند كه برخي از نگارندگان نيز در تدوين آن نقش داشته
انجمن ايمني . اند به تصويب كميسيون كدكس رسيده و منتشر شده 2003سال 

زيستي ايران اين راهنماها و اصول را ترجمه و در دسترس عالقمندان قرار داده 
  .)1387، توحيدفر(است 
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  اصول ارزيابي ريسك غذاهاي حاصل از بيوتكنولوژي مدرن كدكس. 1
  غذاهاي حاصل از گياهان تراريخته كدكس راهنماي انجام ارزيابي سالمتي. 2
  زايي كدكس پيوست ارزيابي حساسيت. 3
هاي تراريخته  راهنماي انجام ارزيابي سالمتي غذاهاي حاصل از ريزسازواره. 4

 كدكس

  
  المللي هاي بين ايمني زيستي در ساير سازمان

سازمان تجارت  10،ايمني زيستي در سازمان همكاري براي توسعه اقتصادي
نيز مورد  13و سازمان استاندارد جهاني 12المللي تحقيقات دامي سسه بينؤم 11،نيجها

ها نيز هر يك  ، اين سازمانبه اختصار. )9- 5( مرور و بررسي قرار خواهد گرفت
وارد موضوع ايمني زيستي شده و هاي سازماني خود  موريتأوظايف و م از منظر

ا از محصوالت .ان.استخراج دي براي مثال سازمان استاندارد جهاني استانداردهاي
ا يا پروتئين را .ان.مختلف و استانداردهاي رديابي محصوالت تراريخته مبتني بر دي

  .رائه كرده استا
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  نتيجه
بيوتكنولوژي  تجلي ترين عالي عنوان به تراريخته محصوالت مصرف و كشت توسعه

، طرفداران محيط ها استقبال كشاورزان، دولت. در كشاورزي روزافزون است
زيست و دانشمندان از توسعه بيوتكنولوژي مانع از ابراز مالحظات مشروع و 

نتيجه اين تعامل . نامشروع مخالفين توسعه مهندسي ژنتيك كشاورزي نشده است
بين موافقان و مخالفان توسعه توليد و استفاده از محصوالت تراريخته مجموعه 

رداري از فوايد قطعي مهندسي ژنتيك و ب تدابيري است كه براي تضمين بهره
اين . شود كار گرفته مي هكاهش آثار سوء احتمالي جانبي اين محصوالت ب

المللي  مقررات ايمني زيستي در مجامع بين. شوند ايمني زيستي ناميده مي ،مقررات
ترين مقررات ايمني  مهم. هاي متعددي مطرح شده است كنوانسيون و هاي و پروتكل

پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و اصول و راهنماهاي المللي در  سطح بيندر  زيستي
تا امروز پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا تنها . اند كدكس اليمنتاريوس مطرح شده

ايران عضو پروتكل ايمني زيستي . المللي است آور حقوقي بين مقررات الزام
در مجلس شوراي  كارتاهناست اما با وجود تصويب قانون ملي ايمني زيستي

مدي دبيرخانه اين پروتكل در سازمان حفاظت محيط زيست ااسالمي، به دليل ناكار
ويژه مديريت پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي، اجراي اين قانون در محاق  و به

است و با وجود گذشت بيش از يك و نيم سال از تصويب و ابالغ قانون، حتي 
قضاوت در . تشكيل نشده استر كامل و قانوني طو بهشوراي ملي ايمني زيستي نيز 

  .شود ميزان اخالقي بودن عدم اجراي قانون برعهده مخاطب قرار داده مي
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  ها نوشت پي

1- Modern Biotechnology. 
2‐ http://bch.biodiv.org/database. 
3- Genetically Modified Organisms (GMO) or Living Modified Organisms 
(LMO). 
4- Transgene ( تراژن(  

5- BCH 
6- IPPC 
7- Precautionary Principle 
8- FAO 
9- FAO/WHO 
10- OECD 
11- WTO 
12- ILSI 
13- ISO 
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