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  مقدمه. 1

نخستین بار در سال  (Biotechnology)واژه زیست فناوری 

میالدی توسط یک مهندس مجارستانی به نام کارل  1919

ارکی به مفهوم کاربرد علوم زیستی و اثر متقابل آنها در 

منظور از  .(1) های ساخت بشر به کار برده شده استفناوری

است که در ارتباط با های زیست فناوری کلیه اقداماتی فعالیت

فناوری زیستی در قلمروهای پزشکی، دامپزشکی، امور دارویی 

و غذایی، کشاورزی، صنعت، معدن، محیط زیست، امور دفاعی 

پذیرد و به تولید کاالها یا ارائه خدمات منجر و غیره صورت می

 ؛(1992) زیستی تنوع کنوانسیون تعریف مطابق شود.می

 از که تکنولوژیکی کاربرد نوع هر از است عبارت فناوری زیست

 موجودات اجزای از یا زنده موجودات یا بیولوژیکی هایسیستم

 یا نماید تولید را محصولی بتواند تا کندمی استفاده زنده

 آن که کند ایجاد محصول آن تولید پروسه در تغییراتی

 هدف نهایتاً و داشته معلوم و مشخص استفاده محصول

عالوه بر کاربردهای سنتی زیست  .باشد داشته مشخصی

نوترکیب و انتقال ژن از  DNAفناوری، دستیابی به فناوری 

یک موجود زنده به دیگری یا به عبارت دیگر مهندسی ژنتیک، 

گیری از این فناوری را به نحو چشمگیری افزایش ظرفیت بهره

را قرن فناوری زیستی  21تا جایی که قرن  ؛(2) داده است

آن،  برخی کاربردهای ری،فناو این اهمیت رغمعلی اند.نامیده

های ژنتیکی انسان و محصوالت اصالح نظیر دستیابی به داده

های اخالقی و حقوقی مواجه شده ژنتیکی یا تراریخته با چالش

 هایسازمان و خود ملی قوانین در کشورها که درحالی است.

 فناوری قلمرو مندسازیقاعده پی در ایمنطقه و المللیبین

 کمیته» 2003 سال در نیز المللبین حقوق انجمن. اندزیستی

 آن به و تاسیس را «زیستی فناوری زمینه در المللبین حقوق

 زیست مسائل المللیبین حقوق هایجنبه که داد ماموریت

 که حدی تا را داخلی مقررات و داده قرار توجه مورد را فناوری

 داشتند، ضرورت المللبین حقوق قواعد توسعه و درک برای

 المللرسد توسعه حقوق بینبنابراین به نظر می. نماید بررسی

هر  مندسازی حوزه زیست فناوریو حقوق داخلی در قاعده

 بین ارتباط شکل گرفته است. و ناهماهنگ، چند تدریجی

 در توانمی را بشر حقوق و زیستی فناوری یا بیوتکنولوژی

 که طوری به .(3) یافت 2000 دهه اوایل و 1900 دهه اواخر

 سازمان سوی از خصوص این در جهانی سطح در اقدام اولین

 تعیین و بلندپروازانه ایبرنامه ( باUNESCO) یونسکو

 انسانی ژنوم حوزه در اجرا قابل اخالقی و قانونی استانداردهای

 به انجام جهانی سند چهار در کاری برنامه این نتایج. شد آغاز

 (1997بشر ) حقوق و انسانی ژنوم جهانی اعالمیه -1: رسید

 قرار ملل سازمان عمومی مجمع تصویب مورد 1998 در که

 اعالمیه -3 ؛1999 اعالمیه اجرایی دستورالعمل -2. گرفت

 جهانی اعالمیه -4 (؛2003بشر ) ژنتیکی اطالعات جهانی

 سطح در همچنین. (2005) بشر حقوق و زیستی اخالق

 اسناد تصویب به شروع 1997 سال از اروپا شورای ای،منطقه

 زمینه در اخالقی استانداردهای تعیین خصوص در مختلفی

 به توانمی آن جمله از که نمود پزشکی زیست تحقیقات

 و پزشکی زیست و بشر حقوق مورد در Oviedo کنوانسیون

 جدی صورت به اما .(4) کرد اشاره آن الحاقی هایپروتکل

 اروپایی هایدانشگاه موسسه در موضوع این به بار نخستین

(EUIدر ) تحقیقاتی پروژه چارچوب در ایتالیا فلورانس 

 2004 اکتبر 26 در "بشر حقوق در بیوتکنولوژی تأثیرات"

 این در اساسی موضوع دو به که طوری به. شد پرداخته

 در موجود المللیبین اسناد ارتباط( یک. پردازدمی خصوص

 کابرد و هادولت مسئولیت موضوع با آن ارتباط و زمینه این

 در داخلی گذاریقانون نیاز و ملی؛ سطح در خسارات جبران

( دوم. بیوتکنولوژی توسعه مقتضیات با متناسب داخلی سطح

 وضعیت و بشری هایحق در تحقق بیوتکنولوژی تأثیر

 از بیوتکنولوژی هایاستفاده مختلف ابعاد حقوقی مشروعیت

توان به عبارتی دیگر؛ آن چیزی که می .(5) بشر حقوق منظر

جامعه سازی کاربردهای زیست فناوری در از روند قانون

ناپذیر قواعد حقوق المللی برداشت کرد تاثیرات کتمانبین

که به عنوان سنگ بنای همه « حق بر دانستن»بشری است. 

اعالمیه  19های بشر و از حقوق بنیادین بشر که در ماده آزادی

تواند در جهانی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است؛ می

های مرتبط با ه چالشارائه راهکارهای حقوقی و اخالقی ب
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کاربردهای زیست فناوری نقش مهمی ایفا کند. بنابراین سوالی 

توان پیش روی این پژوهش مطرح کرد؛ این است که که می

های تاثیر تحقق و حمایت از حق بر دانستن در مواجه با چالش

مرتبط با زیست فناوری چیست؟ البته به عنوان مصادیق 

موردی عالوه بر تاثیر تحقق حق بر دانستن در کلیت 

های فناوری، به دو مورد دستیابی به داده زیستقانونمندسازی 

ژنتیکی، فناوری دی.ان.ای و محصوالت تغییریافته ژنتیکی 

 بر تکیه لالملبین حقوق مباحث که آنجا پرداخته شده است. از

 با یکی ارتباط در نیز تحقیق این و دارد تفکر نیروی و اندیشه

 تحقیق روش انجام شده است، المللبین حقوق موضوعات از

المللی و است. و با تکیه بر قوانین بین توصیفی تحلیلی روش

 داخلی به تحلیل سوال مطروحه پرداخته شده است.

 

 اخالقی مالحظات. 2

 متون به استناد و تحلیل دهی،گزارش در امانتداری و صداقت

 .گردید رعایت

 

 ها. مواد و روش3

تطبیقی به صورت -پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی

المللی و قوانین داخلی کشورها به هدفمند با ارزیابی اسناد بین

 استخراج چالشها و راهکارها پرداخته است.

 

 هایافته. 4

 و دانستن بر حق تحققدهد که های پژوهش نشان مییافته

 به دستیابی نظیر فناوری زیست کاربردهای در جمعی آگاهی

 بستر ژنتیکی تغییریافته محصوالت و انسانی ژنتیکی هایداده

که ذیاًل  کرد خواهد فراهم را حقوقی و عملی مناسب هایپاسخ

 گیرد.مورد مطالعه و تحلیل قرار می

 

 . بحث 5

 دانستن بر حق و فناوری زیست. 1-5

آزادی »و « حق دسترسی به اطالعات»، «حق بر دانستن»

توان در یک مفاهیمی هستند که به طور خالصه می« اطالعات

عبارت از حق بر مطلع شدن از آنها در مجموعه حقوق 

این حق، ریشه در الملل بشر از آن یاد کرد. بدون شک بین

اعالمیه جهانی حقوق بشر داشته، و اعالمیه از این  19ماده 

 19حق در قالب آزادی بیان حمایت نموده است. بند دوم ماده 

میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز از آزادی اطالعات حمایت 

را شامل آزادی جستجو، دریافت و اشاعه اطالعات  نموده، و آن

از مرزها در اشکال شفاهی، مکتوب نظر و عقاید مختلف صرف

داند. بدین رو این حق را بایستی و از طریق هرگونه رسانه می

با این وجود . (6) جزو مصادیق حقوق مدنی و سیاسی دانست

توان یک حق حق بر دانستن و حق بر دانستن جمعی را می

میثاق حقوق  13چنانچه ماده  .(7) اجتماعی نیز قلمداد نمود

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حق بر آموزش اشاره کرده 

نیز  13توان حق بر دانستن را جزوی از مصادیق ماده میاست؛ 

المللی در اسناد تفسیر کرد. این حق آزادی، عالوه بر اسناد بین

 ماده بشر، حقوق اروپایی کنوانسیون 10 نظیر مادهای منطقه

 کنوانسیون 9 ماده بشر، حقوق آمریکایی کنوانسیون 13

قرار گرفته است. نیز مورد توجه مردم،  و بشر حقوق آفریقایی

های المللی، کنفرانسآور بیندر کنار اسناد حقوقی الزام

ای نیز وجود دارند های توصیهها و قطعنامهالمللی و اعالمیهبین

« حق دانستن»که وفاق عمومی جهانی بر هنجارهای مرتبط با 

دهند. از جمله موارد قابل توجه و دریافت اطالعات را نشان می

سازمان ملل  (8) مجمع عمومی 59 (1) قطعنامهدر این زمینه 

آزادی اطالعات »است. مجمع در این قطعنامه بیان داشته که 

هایی است یک حق بنیادین بشری و سنگ ستون همه آزادی

عالوه بر این، «. که ملل متحد خود را وقف آنها کرده است

هایی داشته است. از جمله یونسکو نیز در این زمینه تالش

حق دانستن در سال برگزاری کنفرانس آزادی اطالعات و 

در  .(9) است، که منجر به صدور اعالمیه بریسبن شد 2010

این سند بر ترغیب و حمایت از حق بر دسترسی به اطالعات 

اعالمیه اشاره و خاطر  19و در مقدمه آن، به ماده تاکید گردید 

و دسترسی به اطالعات به عنوان، « حق دانستن»نشان شد 

ها بخش الینفک آزادی بیان بوده؛ و باالخره این که از دولت

خواسته شد که تصویب مقررات الزم به منظور تضمین اجرای



 1400وششم، مجله حقوق پزشکی، دوره پانزدهم، شماره پنجاه انو همکار زمانه قدیم
 

 4 

 

ظر الملل را مدنمطابق با قواعد حقوق بین« حق بر دانستن»

شود آن چیزی که از این اعالمیه برداشت می .(9) قرار دهند

-ساالری و تضمیناین است که این حق به عنوان کلید مردم

 شود. یادین حقوق بشر قلمداد میکننده احترام به اصول بن

ها در این زمینه، در خصوص ماهیت حقوقی و تعهدات دولت

ین اساس یک نظریه، اهای مختلفی ارائه شده است. بردیدگاه

 قالب د درها قرار دارد اما برای اینکه بتوانحق در مقوله آزادی

 ویک موضوع حقوقی، ضمانت اجرا پیدا کند، نیازمند حمایت 

در  اساس نظریه دیگر، این حقاما بر .(10) دولت است مداخله

برای تحقق آن، جامعه  ها قرار دارد، فلذاآزادی -زمره حق

ر در مجموع هر دو نظ .(11) نیازمند عدم مداخله دولت است

 رغم اختالف در مبنا، به لحاظ نتیجه با یکدیگرفوق علی

ع این دلیل که اعمال این حق نیازمند وض شباهت دارند. به

ا هتقانون نیست، اما در مواردی نیز وضع قانون و حمایت دول

جهت تامین اجرای حق، ضروری است. به همین دلیل 

ها در این زمینه در قالب تعهدات منفی و مسئولیت دولت

 تعهدات مثبت آورده شده است. 

ها در ماده دو میثاق، حدود و گستره تعهدات حقوقی دولت

کند. همانطور که قبال حقوق مطرح شده در میثاق را بیان می

های عضو، گفته شد طبق بند اول این ماده، تعهدات دولت

فقط محدود به شهروندان نیست، بلکه فارغ از شرط تابعیت، 

تمام افراد تابع حاکمیتشان قابل  این تعهدات در مورد

اجراست. تعهدی که به زعم کمیته حقوق بشر دارای اثر فوری 

بوده، اعمال هر نوع شرط که خالف هدف و موضوع میثاق 

باشد بر این تعهدات ممنوع و هیچ توجیه سیاسی، اجتماعی، 

فرهنگی و اقتصادی در توجیه قصور در اجرای تعهدات مزبور 

ن کمیته معتقد است کاربرد همچنی .(12) بودپذیرفته نخواهد 

، نشانگر شناسایی این 2در بند اول ماده « تضمین»عبارت 

های عضو میثاق مکلف هستند از نقض مطلب است که دولت

حقوق مندرج )از قبیل حق بر دانستن( در میثاق توسط 

های ماموران دولتی و البته اشخاص خصوصی از جمله شرکت

به وسیله است و نه تعهد  تجاری، جلوگیری نمایند؛ این تعهد

حق »رغم ماهیت تعهد و مفهوم پذیرفته علی .(13) به نتیجه

 یستی گفت تحوالتکه در فوق بدان اشاره شد؛ با« بر دانستن

 حق و شناخت حق به جدید بعد یک زیست فناوری حداقل

 بین مداوم پروفسور چادویک به تنش. است افزوده دانستن

 هابیوبانک با رابطه در حق بر دانستن در جمعیت، و فرد منافع

در ارتباط حق بر  "ما"به  "من"اشاره کرده؛ و به تغییر عامل 

)حق بر دانستن جمعی( معتقد های ژنتیکی دانستن و داده

است. عالوه بر آن به همپوشانی حق بر ندانستن و حریم 

خصوصی در رابطه حق بر دانستن و زیست فناوری اشاره کرده 

توان می بنابراین عالوه بر مفهوم سنتی این حق .(14) است

آگاهی جمعی را نیز در قالب کاربردهای بیوتکنولوژیک بر آن 

افزود. اما آگاهی جمعی زمانی در یک جامعه دموکراتیک به 

رسد که مردم بتوانند با آگاهی قبلی به منصه ظهور می

گذاری در حوزه حقوق گیری و قانونمشارکت در تصمیم

و آگاهی در  زیست فناوری بپردازند. البته پیش شرط شناخت

مورد مسائل پیچیده و در حال پیشرفت مانند زیست فناوری، 

آموزش و در موارد قانونی اجازه افشاء اطالعات است. به موجب 

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا کشورهای عضو  23ماده  1بند 

باید آگاهی، آموزش و مشارکت عموم در زمینه انتقال، 

دات زنده تغییر یافته بکارگیری و استفاده ایمن از موجو

« ارتقا و تسهیل»ژنتیکی را ارتقا داده و تسهیل نمایند. عبارت 

بر این نکته داللت دارد که کشورهای عضو باید در ارتباط با 

جایی، به کارگیری و استفاده از موجودات تغییر یافته جابه

ژنتیکی خود را متعهد به تشویق و حمایت از جریان اطالعات 

 موضوع سه روی بر باید سازوکاری یند. چنینبه مردم نما

 طریق از مثال برای -عموم آگاهی( 1: نماید تمرکز اصلی

 ایجاد، تلویزیون؛ و رادیو مانند جمعی ارتباط وسایل از استفاده

 ایمنی ملی رسانیاطالع پایگاه یک داشتن نگه بروز و توسعه

 غذایی محصوالت روی بر خصوصاً برچسب نصب زیستی؛

 مختلف گروهای برای پوستر و جزوات نشریات، تهیه تراریخته؛

 هایگروه آگاهی سطح با متناسب هایهمایش برگزاری مردم،

 برگزاری طریق از مثال برای -عموم آموزش( 2... و مختلف

 هایگروه آگاهی با متناسب آموزشی هایدوره و هاکارگاه

 مرتبط هایرشته برای زیستی ایمنی درس بینیپیش مختلف؛
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 نظرات ارائه امکان -عموم مشارکت( 3 غیره و فناوری زیست با

 و علمی هایانجمن نمایندگان عضویت طریق از پیشنهادات و

 ایجاد تخصصی؛ هایکمیته در نهاد مردم هایسازمان یا

از طرفی، اعضا بایستی مطابق  .(15) ...و اینترنتی هایپایگاه

گیری در بوطه خودشان، در مراحل تصمیمقوانین و مقررات مر

مورد موجودات زنده تغییر یافته ژنتیکی با عموم مشاوره کرده، 

در  .(16) هایی در اختیار عموم قرار گیردو نتایج چنین مشاوره

نیز توجه  21عین حال به محرمانه بودن اطالعات مطابق ماده 

مبذول گردد. اما سوال مطروحه این است که چگونه  کافی

 توان حق بر دانستن را در حوزه زیست فناوری محقق کرد. می

گذاری ملی و رسد استفاده از دو ظرفیت قانونبه نظر می

ترین روش، جهت المللی منطقیهمکاری با نهادهای بین

حمایت و تحقق حق بر دانستن و دسترسی به اطالعات در 

های تغییریافته ژنتیکی به صورت عملی و ارگانیسمحوزه 

المللی مشارکت اجرایی باشد. بدین صورت که در سطح بین

 مهم ارکان از کشورها در اتاق تهاتر ایمنی زیستی )یکی

  زیستی ایمنی تهاتر اتاق کارتاهنا، زیستی ایمنی پروتکل

(Clearing-houseاست ) کمک پروتکل مفاد اجرای به که 

 موجب به اطالعاتی مرکز این ایجاد دالیل از یکی. یدنمامی

 تبادل تسهیل از است عبارت پروتکل 20 ماده از 1 پاراگراف

 آمده دست به تجارب و قانونی و محیطی فنی، علمی، اطالعات

( جهت .ژنتیکی شده ورزیدست زنده موجودات با رابطه در

سازی ظرفیتایجاد چارچوب ملی ایمنی زیستی و اجرای آن و 

رسانی و آموزش جهانی موثرترین روش ایجاد محیط اطالع

جهت تحقق حق بر دانستن و آگاهی از یک سو، و آموزش 

متخصصین و افراد ذیربط، مرتبط با فعالیتهای زیست فناوری 

)از جمله مرحله تولید و ارائه محصوالت دستکاری شده 

ز این مرکز ژنتیکی( از سوی دیگر، خواهد بود. با استفاده ا

نفع( به آسانی کاربران )کشورهای عضو، افراد و موسسات ذی

کنند. این به اطالعات مربوط به ایمنی زیستی دست پیدا می

ای در امر به کشورها کمک خواهد نمود تا تصمیمات آگاهانه

خصوص وارد کردن یا رهاسازی بگیرند. با اجازه دسترسی 

ق تهاتر ایمنی زیستی امکان آسان و باز به اطالعات کلیدی، اتا

کند که این موضوع باعث اجرای شفاف پروتکل را ایجاد می

تسهیل مشارکت موثر مردم و اجتماعات در مراحل 

البته در کنار ظرفیتهای پروتکل  .(17) شودگیری میتصمیم

های اخیر و مکانیسم توانمندسازی آن، در نظر گرفتن ظرفیت

کننده خواهد هنجاری دیگر در تحقق حق بر دانستن، تسهیل

-ها و دستورالعملتوان به راهنماییبود. از جمله این موارد می

 عمومی مشارکت اطالعات، به دسترسی های مفید کنوانسیون

 زیست موضوعات عدالت در به دسترسی و گیریتصمیم در

 محیطی )کنوانسیون آرهوس( اشاره کرد. این کنوانسیون نیاز

 در ترگسترده عمومی بیشتر و مشارکت شفافیت به

 عمدی خصوص رهاسازی در مرتبط هایگیریتصمیم

را مورد  زیست محیط در ژنتیکی شده اصالح هایارگانیسم

شفافیت »توجه به عبارت صریح توجه قرار داده است؛ که با 

و سایر مواد آن ضمن شناسایی این حق، تعهداتی « بیشتر

سازی و اتخاذ اقداماتی را برای همچون چگونگی آگاهی

دسترسی به اطالعات بر دوش کشورهای عضو نهاده است. 

دارد: ذیل عنوان مقررات کلی اشعار می 3کنوانسیون در ماده 

 و گذاریقانون گذاری،قانون ضروری اقدامات باید عضو، ( هر1

به  مربوط مقررات میان سازگاری برای الزم اقدامات سایر

 عدالت به دسترسی و عمومی مشارکت اطالعات، به دسترسی

 اجرایی اقدامات همچنین و کنوانسیون، این مواد در مندرج

 و شفاف روشن، چارچوبی نگهداری و ایجاد به منظور مناسب

 عضو ( هر2 .کند اتخاذ را کنوانسیون این مواد اجرای با سازگار

 و کارگزاران که کند حاصل اطمینان تا کرد خواهد تالش

هستند  اطالعات به دسترسی بدنبال که مردمی به مقامات،

 گیریتصمیم در مشارکت و ارائه را الزم رهنمود و کرده کمک

 را محیطی زیست مسایل در خصوص عدالت به دسترسی و

 هایوآگاهی هاآموزش باید عضو ( هر3 .کرد خواهندتسهیل 

 دستیابی چگونگی بویژه و مردم عموم میان در محیطی زیست

 هایگیریتصمیم در محیطی، مشارکت زیست اطالعات به

 زیست موضوعات در عدالت به دسترسی و محیطی زیست

 .(18) کند ترویج را محیطی
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 گذاری ملی روشی دیگرهمانطور که اشاره شد ظرفیت قانون

اطالعات  به دسترسی و دانستن بر حق تحقق و حمایت جهت

مشارکت عموم و الزام  است. به طور کلی آگاهی، آموزش و نیز

استفاده از ابزارهای آن، در قوانین ایمنی زیستی برخی از 

کشورها به ویژه کشورهایی که به پروتکل کارتاهنا ملحق 

شود. برای ارزیابی شناسایی یا عدم شناسایی اند، دیده میشده

مولفه آگاهی و مشارکت عموم در قوانین ملی ابتداً بایستی 

گذاری ایمنی زیستی مورد مداقه قرار انونرویکرد کشورها در ق

 رویکرد" از زیستی ملی ایمنی هایسیستم از گیرد. برخی

 برخوردار( Science-Based Approach) "علم بر مبتنی

 برای را سیاسی فرایندهای دیگر برخی که حالی در هستند

 علمی رویکرد دارای که کشورهایی. گیرندرمیبدر گیریتصمیم

باشد. استرالیا می و کانادا متحده،ایاالت شامل هستند کاملی

 درجات در را سیاسی هایمؤلفه که کشورهایی از هایینمونه

 فرایند در مختلفی هایروش از و گنجانیده مختلف

 اتحادیه کشورهای شامل کنندمی استفاده خود گیریتصمیم

 نظر گرفت یکبایستی در .است مکزیک و برزیل چین، اروپا،

 (Strictly Scientific Approach) "علمی کامالً رویکرد"

 مربوط هاینگرانی و مسائل از است ممکن مقررات تنظیم برای

 که حالی در شود، گرفته نادیده جامعه هایبخش از برخی به

 Social-Based) "اجتماع بر مبتنی" رویکرد یک

Approachمنافع گروه است، سیاسی نیز مسائل شامل ( که-

 دهدجامعه را در اتخاذ تصمیمات دخالت میهای مختلف 

های کشورها راجع به وجود اختالف در دیدگاه بنابراین .(19)

گذاری اطالعات در این رسانی و به اشتراکپذیرش آگاهی

حوزه با توجه به رویکردهای مطرح در قوانین ایمنی زیستی 

 کشورها کامال مشهود است.

قانون  42، و ماده 2009قانون ایمنی زیستی کنیا  54ماده 

ابه بر این امر تاکید ، در مفادی مش2011ایمنی زیستی غنا 

 و راهنمایی اسناد انتشار با باید صالحدارند که مقامات ذی

 و آگاهی زیستی، امنیت درک بهبود هدف با مطالب سایر

 موضوع هایفعالیت که کسانی و مردم به را عمومی آموزش

 دهند،می انجام زیستی ایمنی امور با رابطه در را قانون این

برزیل نیز با تاکید بر لزوم آگاهی  کشور. (21, 20) بخشد ارتقا

 19( با توجه به ماده Public Awarenesseبخشی به عموم، )

، سیستم اطالعاتی ایمنی زیستی را 2005قانون ایمنی زیستی 

های مرتبط با تعبیه کرده است که بایستی هرگونه فعالیت

یکی از  .(22) موجودات ژنتیکی تغییریافته در آن ثبت گردد

گذاری بر رسانی، برچسبراهکارهای اجرایی جهت آگاهی

مالزی در ماده  2007محصوالت است که قانون ایمنی زیستی 

الت و بدان اختصاص یافته که مطابق آن تمام محصو 61

موجودات تغییریافته ژنتیکی بایستی جهت آگاهی عموم به 

در قانون  .(23) گذاری گرددصورتی که واضح باشد برچسب

ژاپن نیز جهت تحقق حق بر دانستن  2003 ایمنی زیستی

 35راجع به موجودات زنده تغییریافته ژنتیکی، مطابق ماده 

 تنوع بر منفی اثرات ارزیابی به مربوط اطالعات باید دولت

 و تجزیه و آوریجمع قبلی مواد طبق که را اطالعاتی زیستی،

 با گسترده طور به و کند اعالم علنی طور به است، شده تحلیل

به منظور  تا ( کندPublic Consultationمشورت ) مردم

 متقابل تبادل ترغیب جهت و قانون این بر مبتنی اقدامات

 بازتاب گردد عمومی در ارائه راهکارها افکار نظرات و اطالعات

در مقابل با وجود تصویب قانون ایمنی زیستی ایران در  .(24)

رسانی و ، نادیده گرفته شدن لزوم آموزش، آگاهی1388سال 

ایص مشارکت عموم و به طور کلی حق بر دانستن یکی از نق

رود؛ که بایستی با اصالح یا تدوین این قانون به شمار می

های دیگر جای خالی این اصل جبران شود. البته ذکر نامهآیین

این نکته خالی از فایده نیست که در اسناد باالدستی دیگر 

نظیر سند ملی زیست فناوری به اهمیت آگاهی و مشارکت 

ی زیست فناوری هاسیاست 2-4عموم توجه شده و مطابق بند 

کشور در بعد اجتماعی مندرج در سند ملی زیست فناوری 

توسعه فناوری زیستی باید همراه با ارتقای سطح آگاهی عموم 

البته همانطور که در ادامه خواهیم  .(25) از این فناوری باشد

 یز دارای ایراداتی است. پرداخت، این سند ن

با توجه به مطالب فوق، واضح است که احترام به حق دانستن 

و آگاهی و تعهد به اجرای آن در حوزه زیست فناوری اوالً 

موجب تبادل اطالعات و نظرات و در نتیجه در نظر گرفتن
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جامعه را اعم از اشخاصی که فعال در این  منافع اقشار مختلف

گذاری از سوی مقامات کشورها در باشند؛ در قانونحوزه می

شود. ثانیاً مردم با آگاهی یافتن از اثرات منفی و نظر گرفته می

برداری یا زیانبار برخی از این محصوالت حق انتخاب در بهره

ذیل که از برداری از آنها خواهند داشت. در مباحث عدم بهره

نظر خواهد گذشت به دو مورد از موضوعات مهم مرتبط با 

کاربردهای زیست فناوری از منظر حق بر دانستن پرداخته 

شده؛ که تاثیر اجرای این حق در کاهش خطرات ناشی از آن، 

 مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.

 

های ژنتیکی و حق بر آگاهی حق بر حفظ داده .1-1-5

 دیگران )جمعی(: تعارض یا همپوشانی

ناپذیری  اجتناب طورژنتیکی به منشأ هایبیماری و ژنتیک

 به ژنتیکی اطالعات بنابراین. کندمی درگیر را هاخانواده اعضای

 است ممکن شخص در خانواده یک آزمایش با آمده دست

. باشد دیگر خانواده اشخاص مورد در مشابهی اطالعات حاوی

 متاثر از غیرمستقیم طور به اصطالح، به دیگر، افراد این

آزمایش اول )شخصی که در خانواده اولین بار مورد آزمایش 

 که است این اول شخص توجیه آزمایش .گیرد( هستندقرار می

حق دارد اطالعات ژنتیکی خود را بداند. این  شخص این

 برای بهتر زمینه فراهم کردن توان جهتمیاطالعات را 

 از پیشگیرانه اقدامات یا در خصوص باروری گیریتصمیم

 حساسیت یا ژنتیکی بیماری از ناشی آینده بهداشتی مشکالت

 قرار آزمایش تحت که شخصی کنید فرض اما. آورد دست به

 خانواده دیگر اعضای به هایافته این خواهدنمی است، گرفته

های ژنتیکی خود را شود؟ به عبارتی حق حفظ داده منتقل

دارد. متقابالً، عدم دسترسی به اطالعات ژنتیکی توسط سایر 

تواند آثار منفی به دنبال داشته باشد. اعضای خانواده نیز می

رسد در مقابِل حق حفظ اطالعات ژنتیکی بنابراین به نظر می

برای  شخص آزمایش شونده، ممکن است به دلیل وجود خطر

سایر اعضای خانواده حق آگاهی از خطر ابتال به بیماری برای 

آنها نیز ایجاد شود. پس آیا بین این دو حق تعارض وجود دارد 

 نهاد یک (Nuffield council) نوفیلد شورای یا همپوشانی.

 و زیستی اخالق مسائل مورد در که است لندن در مستقل

 و شناسیزیست مسائل به مربوط گزارشات بررسی به پزشکی

 متولیان توسط 1991 سال در نهاد این. پردازدمی پزشکی

-سیاست به مشاوره برای شورا این. شد تأسیس نوفیلد بنیاد

 به زیستی اخالق زمینه در کاربردی هایبحث طرح و گذاران

 زمینه فعال در. (26) است یافته دست المللیبین شهرت یک

 اخالقی مسائل مورد در خود گزارش در اخالق زیستی

کند که نتیجه منفی ه میبه موردی اشار ژنتیک غربالگری

 دهد:تالزم این دو حق را نشان می

 مبتال به نوع خفیف شده داده تشخیص که مردی»

 منشأ با بیماری ( نوعیALDآدرنولکودیستروفی )

 یک آدرنولکودیستروفی. است زومی پراکسی نقائص

 کودکی در که است پیشرونده و دژنراتیو مغزی نقص

 آزمایشگاهی شواهد و پوست در رنگدانه افزایش با

 .(27) کندمی بروز کلیه فوق غدد دژنراتیو بیماری

 یا او تشخیص که گیردتصمیم می ،باشدمی

خانواده وی در میان گذاشته  با ژنتیکی پیامدهای

 دنیا به پسر دو اشخواهرزاده بعد، سال هفت. نشود

 این. بودند ALD از شدیدتری شکل دارای که آورد

 بزرگتر پسر که شد آشکار هنگامی در تنها بیماری

 مرد، این دیگر خواهرزاده. داد نشان خود عالئم را در

 ALD بیماری به متعاقباً که آورد دنیا به پسری

 هستند ناراحت شدت به خانواده دو هر. شد مبتال

ژنتیکی  خطر از آنها به پزشکی چرا خدمات که

 . (28) «ندادند هشدار احتمالی

 حریم حفظ برای فرد حق تداخل بین شرایط، نوع این در

 از کامل اطالع به خانواده اعضای عالقه و سو یک از شخصی

 زندگی مهم هایگیریتصمیم در تواندمی که موجود، اطالعات

باشد از منظر اصول اخالق زیستی و  داشته نقش دیگر طرف از

 به مستقیم و عملی، طور به شود؛ کهحقوق بشر ایجاد می

 و بیمار نسبت به بودن محرمانه وظیفه بین یک مشکل عنوان

افشای  عدم دلیل به احتماالً که ثالثی اشخاص گرفتن نظر در

برای گیرندخطر قرار می در معرض حداقل یا دیده آسیب آن،
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بررسی مقررات و قواعد حقوقی نشان . گرددمطرح می پزشک

دهد که هیچ قاعده کلی نسبت به غالبیت یکی از این دو می

حق بر دیگری وجود ندارد. به طور کلی، کشورها رویکردهای 

برخی از  اند.مختلفی نسبت به اطالعات ژنتیکی اتخاذ کرده

کشورها مانند آمریکا با این اطالعات تحت نظام حریم 

کنند و برای افشای بدون رضایت خصوصی برخورد می

-هایی در نظر گرفتند؛ قانوناطالعات ژنتیکی یک فرد، مجازات

 به مال عنوان به را ژنتیک اطالعات کالیفرنیا، ایالت گذار

 این از خصوصی حریم نظام طریق از اما نشناخته رسمیت

 برخی از کشورها نیز .(29) است کرده حمایت اطالعات

دانند که های ژنتیکی را در چارچوب اطالعات شخصی میداده

اتحادیه  2016تفاوتی با سایر اطالعات پزشکی ندارد. مقررات 

اروپا پیرامون حفاظت از اطالعات شخصی دارای چنین 

که با توجه به اتخاذ این رویکرد به نظر  .(30) رویکردی است

معاهده اروپایی حقوق  8رسد افراد بتوانند به استناد ماده می

مینه حریم اطالعات بشر در شرایط مقتضی از حق خود، در ز

 انسانی ژنتیک هایداده المللیبین ژنتیکی دفاع کنند. اعالمیه

 به دسترسی از نباید را کس هیچ»دارد: اشعار می 13در ماده 

 اینکه مگر کرد، محروم خود پروتئومیک یا ژنتیکی هایداده

 شخص آن برای شناسایی قابل منبع عنوان به هاییداده چنین

 چنین داخلی قانون اینکه مگر یا و باشد بازگشت غیرقابل

 امنیت یا عمومی نظم عمومی، بهداشت نفع به را دسترسی

از شناسایی حق دسترسی هر فرد به  .(31) «کند محدود ملی

آید که هر فرد حق دارد در چنین برمی های ژنتیکی خودداده

های ژنتیکی خود )ژنوم( بداند، چراکه مهمترین مورد داده

دستاورد حق دانستن افراد در مورد اطالعات ژنتیکی خود 

ها تشخیص داده شوند. به شود علل ژنتیکی بیماریموجب می

 ژنوم بر دانستن حق"ترین نمونه تحقق طور مثال بدیهی

آزمایشگاه ژنتیکی با  هر کسی بتواند در که است آن "شخصی

 البته دسترسی .گیرد قرار تحلیل و تجزیه مورد رضایت آگاهانه

 به بستگی خاص اهداف برای هاژنوم یا هاژن بالینی آنالیز به

 تشخیص مثال، عنوان مقررات داخلی هر کشور دارد؛ به

 است ممنوع اتریش مانند کشورهایی در قبل از کاشت ژنتیکی

سند اخیر مالحظاتی نیز در خصوص  14هذا ماده مع .(32)

های ژنتیکی داشته است. مطابق این ظ حریم خصوصی دادهحف

 المللیبین حقوق و داخلی قوانین مطابق باید ماده کشورها

 بودن محرمانه و افراد خصوصی حریم در حفاظت از بشر،

 در یا و خانواده شخص، یک با مرتبط انسانی ژنتیک هایداده

این ماده نظر از اینکه تالش نمایند. صرف گروه، لزوم صورت

های ژنتیکی را به اشخاص ثالث منع کرده است اما انتقال داده

رسد تحت رویکرد استثناناپذیری را پیش نگرفته و به نظر می

شرایطی حق دانستن اشخاص ثالث را پذیرفته است. به طوری 

 هایداده انسان، ژنتیکی هایداده»دارد: که این ماده اشعار می

 شخص با مرتبط بیولوژیکی هایهنمون و انسانی پروتئومیک

 ویژه به ثالث، اشخاص اختیار در نباید شناسایی قابل

 قرار خانواده و آموزشی مؤسسات بیمه، هایشرکت کارفرمایان،

 در عمومی عالقه جهت در مهم دلیل یک جز به گیرند،

 حقوق با مطابق و شده محدود داخلی قانون توسط که مواردی

 رضایت که مواردی در یا باشد شده بینیپیش بشر المللبین

 آمده بدست نظر مورد شخص صریح و آگاهانه رایگان، قبلی،

 داخلی قوانین با مطابق رضایتی چنین که این بر مشروط باشد

از سوی دیگر، یکی از  .(33)« باشد بشر المللیبین قوانین و

لحاقی کنوانسیون اویدو مهمترین تعهداتی که در پروتکل ا

بدان  2008بهداشتی  اهداف برای راجع به آزمایش ژنتیکی

باشد که ضمن پرداخته شده است بخش هفتم این سند می

 .(34) تاکید بر احترام به زندگی خصوصی و حق بر اطالعات

کننده به ویژه زمانی که نتایج تست دربردارنده استعداد مراجعه

ای باشد، در صورت وجود خطر ابتال سایر اعضای ماریبه بی

خانواده، حق مطلع شدن اعضای خانواده از نتایج تست را مورد 

راین در مواردی تحقق و بناب .(35) دهدشناسایی قرار می

تواند از آثار ناشی از می "حق بر دانستن جمعی"حمایت از 

هایی که منشا ژنتیکی دارند در یک خانواده و در بیماری

های زیستی صورت کلی آن در افراد جامعه بکاهد. ایجاد بانک

(Biobank وضعیت اطالعات زیستی، هاینمونه از منابعی 

 که هاستبیماری پیامد همچنین و افراد رفتاری و فیزیکی

وضعیت نمودن دنبال یا بالینی آزمایشات تحقیقات، انجام برای
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 هابانک این ایجاد مهم اهداف از. گیرندمی شکل جامعه سالمت

 ایجاد برای موجود ژنتیکی هاینمونه از استفاده به توانمی

های اجرایی حلیکی از راه .(36) کرد( اشاره پیوندی هایبافت

های ژنتیکی توسط رود. حق دانستن دادهاین حق به شمار می

تواند در اعضای خانواده، دانشمندان و متخصصان ژنتیک می

 در عین حال موجب تحقق سالمت عمومی در جامعه گردد.

 مرتبط علمی هایهحوز دانشمندان میالدی 2010 سال اوایل

 مواد ذخیره مقررات درباره تا گردآمدند بروکسل در بیوبانک به

 به اروپا اتحادیه منطقه شهروندان از آمده دست به ژنتیکی

 انباری اروپا، در انسانی ژنتیکی مواد بانک این و برسند توافق

 کسانی ای.ان.و دی بافت خون، از هایینمونه نگهداری برای

 اجرای البته و کنندمی زندگی اروپا اتحادیه در که بود خواهد

 هدف گرددمی پیگیری نیز کشورها سایر در هاییپروژه چنین

 دسترسی امکان آوردن فراهم عظیم، طرح این اجرای از

 ژنتیکی هاینمونه به اروپا اتحادیه عضو کشورهای گسترده

 بانک این تشکیل. است منطقه این در شده آوریجمع انسانی

 و دارویی هایشرکت که شودمی باعث همچنین ژنتیکی

 و متمرکز صورت به نیز اروپا اتحادیه عضو کشورهای محققان

 عظیم ژنتیکی منبع این به واحدی موازین و مدیریت و الگو با

 انسانی ژنتیکی مواد بانک حامیان باشند داشته دسترسی

 به بانک این در شده نگهداری ذخیرة که نمایندمی استدالل

 دیابت، سرطان، مانند امراضی برای جدید داروهای تولید

 طرح این منتقدان اما بخشدمی سرعت... و آلزایمر استئوپروز،

 و افراد خصوصی حریم بر عظیم ژنتیکی ذخیرة این تاثیر از

 اندکرده نگرانی ابراز گسترده صورتی به شهروندان فردی آزادی

یی هاها و دستورالعملدر حالی که با ایجاد چارچوب. (37)

المللی و ملی، ها در سطوح بینبرای نظارت بر این بانک

آموزش حقوق بشر و قواعد حقوق بشر نظیر حفظ حریم 

خصوصی، لزوم کسب رضایت شخص، حفظ رازداری، اعمال 

محدودیت دسترسی برای افراد غیرمسئول و تعیین طول مدت 

تواند در عین کمک به سازی در قالب قوانین میزمان ذخیره

حق بر دانستن جمعی، بستر همپوشانی آن را با اصول  تحقق

های اخالق زیستی، حریم خصوصی و حق بر حفظ داده

توان ژنتیکی ایجاد نماید. عالوه بر مورد فوق، مثالی که می

جهت بازنمایی تاثیر عملی حق بر دانستن دیگران مطرح کرد؛ 

د. باشامکان دسترسی کارفرما به اطالعات ژنتیکی کارگران می

شاید در نظر اول این امکان از بُعد نقض حریم خصوصی کارگر 

و اعمال تبعیض در به کارگیری کارگران و حتی اخراج آنها 

های قانونی و نظارت مورد ایراد واقع گردد؛ لیکن اعمال حمایت

بر اجرای درست قوانین کار و التزام به اجرای حقوق کارگران 

ها و کارفرمایان و سازمان ربط دولتی، از سویتوسط ارکان ذی

هایی که توسط سازمان نامهها و مقاولهنامهاجرای توصیه

نامه حذف تبعیض در اشتغال و المللی کار از قبیل مقاولهبین

 جایی آن تواند از امکان حدوث این ایرادات بکاهد. ازشغل، می

 برتری منظور به تواندمی انسانی ژنتیک به مربوط اطالعات که

 سوءاستفاده مورد انسانی، افراد میان تبعیض اعمال و جویی

 نموده، انسانی مقرر ژنتیک هایداده اعالمیه 7 ماده گیرد، قرار

 هایداده شود، تضمین تا پذیرد صورت تالشی هرگونه باید

 بشر حقوق به تجاوز یا آمیزتبعیض مقاصد برای انسانی ژنتیک

 به منجر که امری هر یا انسانی کرامت یا اساسی هایآزادی و

 گرفته کار به شود،می جوامع یا گروه خانواده، افراد، بدنامی

 متحد ملل سازمان اجتماعی و شورای اقتصادی .شد نخواهد

 ایقطعنامه ژنو، در جوالی 2 تاریخ در خود، کاری جلسة در

 تصویب بند 6 در «تبعیض عدم و ژنتیکی حریم»عنوان  تحت

 در قوانینی تدوین به عضو هایدولت قطعنامه این در. کرد

پرونده  .(38)اند شده موظف ژنتیکی اطالعات از حمایت

دهد در جایی پاریس به طرفیت شورای استیپنی بورو نشان می

که کارفرما دارای اطالعات ژنتیکی یا هر نوع اطالعات دیگر 

سازد که کارمندش به است و این اطالعات او را آگاه می

پذیر است کارفرما های آسیبای ویژه در برخی زمینهگونه

مورد نیاز است تا  موظف به بررسی این است که چه کارهایی

. (39) کارمندش را در محل کارش مورد حمایت قرار دهد

های ژنتیکی بنابراین حق بر دانستن کارفرما راجع به داده

شود تا استانداردهای ایمنی کار در مورد کارگرانی موجب می

که شرایط ژنتیکی خاصی دارند متناسب با سالمتی وی اعمال
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 گردد. این مهم به طریق اولی موجبات تحقق حق بر سالمتی

 کند.رگران را نیز فراهم میکا

 

 آگاهی و انتخاب بر حق و گذاریبرچسب .2-1-5

 کنندگانمصرف

دلیل  به است و متفاوت مصرفی محصوالت سایر با اساساً غذا

بدان  بقا و رشد برای روزمره هر فرد انسانی به طور اینکه

 چه بدانند دارند حق کنندگانرو مصرفاست؛ از اینوابسته 

بنابراین یکی از  .باشد خطربی آن چیز و خورندمی چیزی

کنندگان حق دسترسی به اطالعات حقوق بنیادین مصرف

مربوط به محصوالت مصرفی است؛ به ویژه محصوالتی که 

 از وسیعی اند. طیفهای ژنتیکی بودهدستخوش دستکاری

بر این  جهان سراسر در مدنی نهادهای سایر و کنندگانمصرف

 از هاژن که حیوانی یا گیاهی غذایی ماده هر که اندعقیده

 تعلق آن به ماده این که هاییگونه از غیر به دیگری منبع

 محصوالت تراریخته عنوان به باید است، شده دارند اضافه

 توانند اثرات منفیاین محصوالت می زیرا شوند، زده برچسب

. (40) برای سالمتی داشته و ارزش غذایی آن را کاهش دهند

 الیحه از متحده ایاالت در کندی دولت ،1962 سال اوایل در

 سیاست برنامه متعاقباً در کنندگان کهمصرف حقوق

 حمایت از حقوق خواستار آمد، اروپا اتحادیه کنندگانمصرف

از جمله این . شد گسترده نسبتاً روشی به ندگانکنمصرف

مطلع  حق ایمنی؛ حق حقوق در الیحه مذکور عبارت بود از

در اصول راهنمای مجمع عمومی  .(41) انتخاب حق شدن و

حق "کنندگان نیز تحد درباره حمایت از مصرفسازمان ملل م

، "حق آموزش"، "کنندگان به اطالعات کافیدسترسی مصرف

، جزو مصادیق حقوق بنیادین "حق انتخاب آزادانه"

 ضمیمه سوم بند در ؛(42) روندکننده به شمار میمصرف

 دسترسی به است آمده کلی اصول عنوان تحت که قطعنامه،

 انتخاب امکان ایجاد برای کافی اطالعات به کنندگانمصرف

 شده تاکید فردی، نیازهای و هاخواسته به توجه با آگاهانه

مصرف کنندگان قادر  "حق دانستن"بنابراین، با تحقق  .است

خواهند بود براساس تمایالت و نیازهایشان، انتخابی آگاهانه 

 های تحقق این حق ارائهترین راهداشته باشند. یکی از اصلی

گذاری محصوالت کنندگان در قالب برچسباطالعات به مصرف

کننده است. غذایی و ایجاد اعتماد بین تولیدکننده و مصرف

 مربوط اطالعات شوند کهمی گفته استانداردهایی به هابرچسب

 را تولید فرایند و غذایی مواد کیفیت و غذایی مواد ترکیب به

اطالعات روی برچسب، باید به نحوی  .(43) کنندمی بیان

کننده را در خصوص تفاوت ماده غذایی باشد که مصرف

تراریخته با سایر محصوالت، آگاه سازد و به نحوی باشد که او 

های مثبت و منفی آنها، بتواند از طریق مقایسه کاالها و ویژگی

آزاد و بهینه بزند. با وجود هماهنگی در  دست به انتخابی

شناسایی و التزام به اجرای حق آگاهی و دانستن 

رسد هنوز المللی، به نظر میکنندگان در سطح بینمصرف

زنی در سطوح ملی به وجود نیامده اجماعی برای الزام برچسب

المللی است؛ با این توضیح که با نگاهی اجمالی به اسناد بین

 مقررات بر ود این هماهنگی را استنباط کرد. عالوهتوان وجمی

 شد؛ پرداخته بدان پیشتر که کارتاهنا زیستی ایمنی پروتکل

 اقدامات موافقتنامه تجارت، و تعرفه عمومی موافقتنامه

 فراراه فنی موانع موافقتنامه گیاهی، بهداشت و بهداشتی

 را عضو هایدولت «احتیاط بر مبتنی رویکرد» اتخاذ با تجارت،

 همچنین کمیته .(44) اندکرده گذاریبرچسب به ملزم

 نامهتوصیه در کدکس کمیسیون گذاریبرچسب

 ،«فناوری زیست از ناشی غذایی محصوالت گذاریبرچسب»

 بتوانند که است کنندگانمصرف حق این که دارد تاکید

 خریداری که غذایی مواد محتویات از و داشته آگاهانه انتخابی

 تراریخته غذایی محصوالت تمام بنابراین. شوند مطلع کندمی

این در حالی است که در . (45) شوند گذاریبرچسب باید

های زیست فناوری با اجباری سطح داخلی یا ملی اغلب شرکت

 کالیفرنیا، اند. به عنوان مثال، دردن این روش مخالفت کردهش

 از پس ژنتیکی شده اصالح غذایی مواد اجباری زدن برچسب

 غذایی مواد بزرگ هایشرکت علیه بزرگ اعتراض کمپین یک

 .(46) است نشده پذیرفته پپسیکو و مونسانتو مانند کشاورزی

رسد سود کالن حاصل از ارائه این محصوالت و به نظر می

هایی مانند مونسانتو بر اتخاذ سیاست قانونمخالفت شرکت
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گذاری نسبت به برچسب "عدم احتیاط"گذاری با رویکرد 

یر قابل توجهی داشته است. عالوه بر آن، قوانین اجباری تاث

المللی در این رابطه، از هماهنگی و یکنواختی ملی و بین

مناسبی برخوردار نیست. این درحالی است که همگان بر حق 

بنیادین دانستن به عنوان حق بشری اجماع دارند؛ و با 

های آموزش توانمندسازی جامعه مدنی با استفاده از ظرفیت

در این  "حق بر دانستن"توان بستر اجرای ق بشر، میحقو

حوزه را از دولت و مقامات مربوطه مطالبه کرد؛ که این مهم در 

گذاران در سطح ملی به اجباری شدن توجه قانون

 گذاری موثر خواهد بود.برچسب

طی چند سال گذشته بسیاری از مردم اروپا مخالفت خود را با 

زیست فناوری در مواد غذایی اعالم های گوناگون کاربرد جنبه

 در 2010 سال در Eurobarometer نظرسنجی اند.نموده

 از ٪61 که داد نشان "بیوتکنولوژی و هااروپایی" مورد

 تنها که حالی در مخالف غذاهای تراریخته هستند؛ هااروپایی

به  .(47) به مصرف این محصوالت دارند تمایل آنها از 23٪

 هایطوری که در این بین اتریش موافق حذف کلیه فرآورده

وده است. مطابق آمار مرکز ایمنی غذا در تراریخته از بازار ب

اصالح شده ژنتیکی،  غذایی مواد گذاریبرچسب مورد قوانین

نظر از کشورهایی که هرگونه کشت و واردات محصوالت صرف

تراریخته در آنها با ممنوعیت رسمی مواجه است )صربستان، 

زنی اجباری بنین، زامبیا(. برخی کشورها با وضع نظام برچسب

اند و کننده در این زمینه پاسخ دادهدغه حقوق مصرفبه دغ

برخی دیگر که تفاوتی بین محصوالت قائل نیستند، نظام 

 نظام که کشورهایی اند.زنی اختیاری را پذیرفتهبرچسب

 آستانه حد لحاظ به اندپذیرفته را اجباری زنیبرچسب

 تقسیم دسته سه به (،Labeling Threshold) زنیبرچسب

 تقریباً  زنیکه برچسب هستند کشورهایی اول، دسته. اندشده

 برای آستانه حد و شودمی شامل را تراریخته غذاهای همه

 دانند؛می تراریختگی درصد 1 تا 9/0 وجود را زنیبرچسب لزوم

 ایسلند، روسیه، اروپا، اتحادیه کشورهای: از عبارتند که

 ترکیه، قزاقستان، استرالیا، نیوزلند، بالروس، مولداوی،

 را الزامات این که هستند کشورهایی دوم، دسته. عربستان

 آستانه و پذیرندمی تراریخته غذاهای از بسیاری برای

 نشده تعیین یا است درصد 1 از باالتر آنها در زنیبرچسب

 مالزی، سریالنکا، چین، جنوبی، کره ژاپن،: از عبارتند که است؛

. برزیل جنوبی، آفریقای کنیا، اوکراین، اندونزی، سنگاپور،

 مقررات وضع به که هستند کشورهایی سوم، دسته

 ولی اندپرداخته تراریخته غذاهای برخی برای زنیبرچسب

 ایآستانه هیچ و گرفته نظر در آن برای متعددی استثنائات

 قانون یا نکرده تعیین نیز زنیبرچسب به اجبار برای

 مقررات فاقد و مبهم آن در تراریخته غذاهای زنیبرچسب

 اردن، هند، تایلند، ویتنام، تایوان،: از عبارتند که است؛ اجرایی

 پرو، اکوادور، السالوادور، کامرون، اتیوپی، سنگال، مالی، تونس،

 متحده ایاالت و کانادا ایران، مانند کشورها سایر نهایتاً؛. بولیوی

 را اختیاری زنیبرچسب نظام که هستند کشورهایی آمریکا

 غذایی مواد زنیبرچسب برای قانونی هیچ یا اندپذیرفته

 .(48) ندارند تراریخته

ترین و به روزترین قوانین و مقررات در این حوزه در دقیق

گذاری رسد برچسبگردد و به نظر میاتحادیه اروپا تدوین می

کنندگان پذیرفته به عنوان جزء الینفک حق دانستن مصرف

پیرامون این موضوع سه مجموع مقررات در اتحادیه شده است. 

معاهده  129تصویب شده است که بدون شک مبنای آن ماده 

 منافع حفظ منظور به»دارد: آمستردام بوده است که اشعار می

 هایحمایت از آنها شدن مندبهره تضمین و کنندگانمصرف

 و کنندگانمصرف ایمنی و سالمت حفظ در باید اتحادیه کافی،

در پ (49) «کند مشارکت اطالعات دریافت در آنها حق تامین

پارلمان اروپا و شورای اروپایی در  97/258دستورالعمل شماره 

گذاری خصوص مواد غذایی جدید، شرایط و مقررات برچسب

اما در مورد نوع مواد غذایی  ؛(50) صحیح مطرح شده است

تراریخته و اینکه با چه شرایطی و چه درصدی، تراریخته 

حث نشده است. لذا به این دلیل دو شوند، بمحسوب می

اند. به مجموعه مقررات دیگر در این خصوص تصویب شده

پارلمان و  1829طوری که در بخش دوم مقررات شماره 

شورای اروپایی در خصوص محصوالت غذایی تراریخته و تغذیه 

گذاری محصوالت تراریخته پرداختهبا آنها، به جزئیات برچسب
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گذاری باید هم در مورد ، برچسبشده است. بدین ترتیب

ای که با هدف استفاده مستقیم به محصوالت غذایی تراریخته

ت اند، اعمال شود و هم در مورد محصوالعنوان غذا تولید شده

 ای که دارای ترکیبات تراریخته هستندغذایی فرآوری شده

درصد  9/0به عبارت دیگر، در این مقررات حد آستانه . (51)

گذاری تعیین شده است. دیوان دادگستری برای برچسب

 3ه ادماول  اروپایی در پرونده بابالک علیه بایرن، براساس بند

افشانی همین مقررات، عسلی که حاوی گرده 4و بند اول ماده 

ا ب .(52) زنی دانستذرت تراریخته بود را مشمول الزام برچسب

 هایی پیرامون تاثیر مصرف محصوالتتوجه به وجود نگرانی

ع کنندگان از باب رفتراریخته بر سالمتی و لزوم آگاهی مصرف

ورای شپارلمان و  1830ها، اتحادیه مقررات شماره این نگرانی

های گذاری ارگانیسماروپایی در خصوص ردیابی و برچسب

اصالح شده ژنتیکی و محصوالت غذایی تراریخته را تصویب 

دامنه شمول  1829نمود. مقررات حاضر، نسبت به مقررات 

ا ی رنتیکتری داشته و کلیه مواد غذایی حاصل از اصالح ژوسیع

 یا پروتئین حاصل از دستورزی، در DNAحتی آنهایی که 

شان قابل شناسایی نباشد، مشمول محصول نهایی

 .(53) گذاری خود کرده استبرچسب

گذاری محصوالت تغییریافته ژنتیکی در در حالی که برچسب

کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزامی شده است، این امر در 

آمریکا هنوز میدان بحث و جدل موافقان و مخالفان است. 

هایی در این زمینه ایالت اورگان اولین ایالتی بود که گام

 1992لی نتوانست آنها را نهایی کند. در سال برداشت و

( اعالم کرد که غذاهای FDAسازمان غذا و داروی آمریکا )

تراریخته مشابه غذاهای سنتی بوده، از این رو ایمن هستند و 

گذاری ندارند. اما با اعمال فشار افکار عمومی و نیاز به برچسب

ی نهادهای مدنی به ویژه ارکان مردم نهاد زیست محیط

سازمان مذبور در مورد نحوه  2001سرانجام در سال 

گذاری را گذاری کاالها دستورالعمل داوطلبانه برچسببرچسب

ارائه نمود. اما به رغم اتخاذ رویکرد محتاطانه دولت، اعتراضات 

 70مردمی برای آگاهی نسبت به مواد غذایی تراریخته که 

اند، باعث دهدرصد بازار مصرف آمریکا را به خود اختصاص دا

ها نظیر ایالت کانکتیکات، ایالت مین و شد در برخی از ایالت

زنی محصوالت ایالت ورمونت قوانینی برای الزام به برچسب

 2016 سال ژوئیه در به عالوه، .(54) مذکور، تصویب شوند

که به  کرد تصویب گذاریبرچسب قانون نام به قانونی کنگره،

 کشاورزی وزارت آن به طی و کرد ابالغ نیز آمریکا دولت

 محصوالت مصادیق داد تا وقت سال دو حداکثر آمریکا

 مقررات و هانامهآیین و تعیین را شده ژنتیکی دستکاری

این  در. کند تعیین مختلف برای محصوالت را گذاریبرچسب

باید  یافته تغییر ژنتیکی مواد حاوی محصوالت همه قانون

 این کدخوان سمبل و متن، طریق از و شوند گذاریبرچسب

با وجود امضای این قانون از  .شود اشاره محصول روی اطالعات

سوی رئیس جمهور وقت )اوباما( همچنان منتقدانی آن را 

بخشی در راستای حفظ حق دانستن آمریکاییان قانون رضایت

دانند. چراکه الزام صریحی در استفاده از این محصوالت نمی

ها وجود نداشته و تنها به گذاری توسط شرکتبرای برچسب

های هوشمند قابل اسکن توسط دستگاه اختیار نصب بارکدهای

 .(55) مانند تلفن همراه اکتفا شده است

ای که رسد همان رویکرد محتاطانهدر ایران نیز به نظر می

اند؛ گذاری اجباری پیش گرفتهبرچسبآمریکا و کانادا راجع به 

قانون  7ها اتخاذ شده است. ماده در قوانین و دستورالعمل

 حقیقی اشخاص کلیه»دارد: ایمنی زیستی در بند ب مقرر می

 و داخلی نقل و حمل یا و صادرات واردات، قصد که حقوقی و

 این موضوع ژنتیکی یافته شکل تغییر زنده موجودات فرامرزی

 و بندیبسته نظر از الزم شرایط ـ ... ب:موظفند دارند، را قانون

 شرایط. نمایند رعایت را گذاریبرچسب و نقل و حمل

 فرامرزی، و داخلی نقل و حمل و گذاریبرچسب و بندیبسته

 از پس و تهیه ماه شش ظرف زیستی ایمنی ملی شورای توسط

 مشاهده که همانطور«. گرددمی ابالغ جمهور رئیس تأیید

حمل  و واردات صادرات، در خصوص اختصاصاً بند این شودمی

 به ایاشاره هیچ قانون یعنی است، و فرامرزی داخلی و نقل

محصوالت  گذاریبرچسب بودن اختیاری یا بودن اجباری

 صادرات، برای گفته تنها و است نکرده داخل تولید تراریخته

محصوالت این قبیل فرامرزی و داخلی حمل و نقل و واردات



 1400وششم، مجله حقوق پزشکی، دوره پانزدهم، شماره پنجاه انو همکار زمانه قدیم
 

 13 

 

 تدوین به نیز را آن نحوه که پذیرد صورت گذاریبرچسب باید

 قانون شمول از طرف دیگر. است محول کرده اجرایی نامهآیین

 و است تراریخته زنده موجودات برای تنها زیستی ایمنی

 روغن، آرد، مثل غیرزنده غذایی محصوالت مشتقات و

 این در. شودنمی شامل را... و شده، پخته غذاهای بیسکویت،

. دارند غیرزنده حالت غذایی مواد اعظم قسمت که است حالی

 تراریخته غذایی اوالً محصوالت زیستی ایمنی قانون در لذا

 قانون شمول در غذایی( محصوالت اعظم )قسمت غیرزنده

 و واردات و صادرات برای فقط گذاریثانیًا برچسب و نیستند

دهنده نقص نشان موضوع این. است شده مطرح حمل و نقل

کنندگان خصوص اجرای حق دانستن و آگاهی مصرف در قانون

قانون ایمنی زیستی  7نامه اجرایی بند )ب( ماده است. آیین

 ایمنی زیستی ملی شورای تصویب به 1394 سال نیز، که در

 مشتقات و هافرآورده گرفتن قرار عدم به دلیل است، رسیده

 همه تواندنمی باز هم آن، شمول در تراریخته غیرزنده

دستورالعمل  دهد. در پوشش را تراریخته غذایی محصوالت

 هایمکمل و غذایی مواد گذاریبرچسب ضوابط حداقل»

 تابستان سال در دوم )بازنگری« ورزشی و غذایی رژیمی

 آرایشی آشامیدنی، غذایی، مواد بر نظارت کل اداره ( که1390

 غذایی مواد گذاریبرچسب به بندی کرده، تهیه بهداشتی و

( 1-3-5 بند»است:  داده اختصاص بیوتکنولوژی از حاصل

 را خود دریافتی غذایی مواد طبیعت دانستن حق کنندهمصرف

 طور به آن هایویژگی درج با باید گذاریبرچسب و دارد

 انتخاب امکان شبهه، یا گمراهی ایجاد بدون واضح، و صحیح

 اخیراً  سازد، فراهم را ایشان پسند مورد غذایی مواد آگاهانه

 از غذایی هایافزودنی و اولیه مواد محصوالت، از جدیدی طیف

 برای را خاصی مسائل که اندآمده دست به بیوتکنولوژی صنایع

 گذاریبرچسب. اندکرده ایجاد گذاریبرچسب اهداف و مقررات

 حاصل غذایی مواد ویژه به بیوتکنولوژی صنایع با متناسب باید

 مجامع توسط حاضر حال در که ژنتیک مهندسی هایروش از

 قرار تدوین و گیریشکل بررسی، مورد المللیبین صالحذی

 :است زیر شرح به بحث مورد مهم نکات. باشد گیرد،می

 

-روش از حاصل) جدید غذایی مواد شناسایی لزوم و اهمیت -

 ،(ژنتیک مهندسی های

 روش به شده تهیه غذاهای طریق از زاحساسیت مواد انتقال -

 فوق،

 ایمنی، -

 مذهبی، و سنتی اخالقی، مالحظات -

 بازار، و صنعت مشکالت -

 مشخص از پس که مقررات اجرای بر نظارت و کنترل نحوه -

 بهداشت، وزارت توسط پروتکل تهیه و نهایی تأیید و شدن

 .است الزامی آن اجرای پزشکی آموزش و درمان

-ذی مراجع باید را محصول بودن تراریخته است ذکر شایان

 تراریخته محصوالت ضوابط تدوین از پس و کنند تأیید صالح

 این به ضابطه این اگرچه در«. االجراستالزم آن مفاد کشور در

 و نبوده واضح و کامل هم باز اما است، شده پرداخته موضوع

 به نظر. دارد توصیفی حالت باشد اجرایی از آنکه بیشتر

 تأیید تراریخته از پس به آن مورد در بیشتر بررسی رسدمی

 ضوابط تدوین و صالحذی مراجع توسط محصوالت بودن

 تأخیری به دلیل و موکول شده کشور در تراریخته محصوالت

 نیز بحث این داشته وجود اجرایی نامهآیین تصویب در که

 و کنترل نحوه درباره که هاییو پروتکل استمانده  مسکوت

توسط  ضابطه از بند این طبق که مقررات اجرای بر نظارت

 تاکنون شدهمی تهیه پزشکی آموزش و درمان وزارت بهداشت،

 اجرایی دستورالعمل»ها پروتکل این از یکی. است نشده اجرا

 غذایی هایفرآورده واردات و اولیه مواد بررسی و نظارت نحوه

 و غذا معاونت 1387 سال در که است« یافته ژنتیکی تغییر

 و آرایشی آشامیدنی، غذایی، مواد بر نظارت کل اداره دارو،

 تدوین»دستورالعمل  این از هدف. است کرده آماده بهداشتی

 محصوالت گذاریبرچسب و واردات بر نظارت برای چارچوبی

 با شده تولید اولیه( ماده یا شده )فرآیند غذایی وارداتی

 اجزای حاوی یا شده ژنتیکی دستکاری محصوالت از استفاده

 مورد در تعریف طبق دستورالعمل این«. شودمی مواد این

 ماده یا شده )فرآیند غذایی وارداتی محصوالت کلیه ارزیابی

ژنتیکی دستکاری محصوالت از استفاده با شده تولید اولیه(
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 ولشم دامنه اما دارد، کاربرد مواد این اجزای حاوی یا شده

 وارداتی تراریخته محصوالت به محدود نیز دستورالعمل این

توان از این رو می .شودنمی شامل را داخل تولیدات و است

-دستگاه هاینامهشیوه همچنین و گفت؛ قانون ایمنی زیستی

 گذاری محصوالتبرچسب و بندیدرخصوص بسته اجرایی های

سال  در هک قانون این اجرایی نامهآیین. نیست شفاف تراریخته

 و باقیمانده بالتکلیف شکل به بود رسیده تصویب به 1392

بندی در نتیجه ایران همچنان در دسته .است نشده اجرایی

زنی مواد غذایی کشورهایی است که الزامی برای برچسب

 تراریخته وضع نکرده است.

ا در رابطه ب "حق بر دانستن"با توجه به مطالب فوق، تحقق 

گذرد گذاری میمحصوالت تراریخته از رهگذر الزام بر برچسب

های که با توجه به پذیرش و ارائه راهکارها و دستورالعمل

المللی در راستای حق المللی، اجماع در سطح اسناد بینبین

کنندگان به آگاهی از محصوالت شکل گرفته، لیکن در مصرف

 ستیردهای مختلف این الزام بایسطوح داخلی با توجه به رویک

المللی شکل بگیرد سازی قوانین ملی با اسناد بینبا هماهنگ

 ربچراکه همانطور که اشاره شد؛ کشورها به الزام تحقق حق 

الملل بشر در صورت کلی دانستن از رهگذر موازین حقوق بین

گرایی آن متعهدند. عالوه بر آن، چنانکه از نتیجه مطالبه

دیه اروپایی و بازخورد آن در مجموعه مقررات اتحاشهروندان 

ه از آید؛ طبیعتاً فشار افکار عمومی در کشورهایی کاروپا برمی

 گذاری، برگذاری با محوریت قانونالزام آگاهی و برچسب

تاثیر نخواهد بود. چراکه حق دانستن زیستی بی گذاریسیاست

د خطرات مردم در مورد محصوالت تراریخته، و در صورت وجو

 ونه احتمالی و بیماری ناشی از مصرف آنها، حق انتخاب آزادا

ارگانیک را میان محصوالت  محصوالت احتماالً جایگزنی

 آورد.مصرفی فراهم می
 

 گیرینتیجه. 6

آگاهی جمعی زمانی در یک جامعه دموکراتیک به منصه ظهور 

رسد که مردم بتوانند با آگاهی قبلی به مشارکت در می

گذاری در حوزه حقوق زیست فناوری گیری و قانونتصمیم

به عبارتی، آگاهی و تحقق حق بر دانستن و تعهد به  بپردازند.

اجرای آن در حوزه زیست فناوری اوالً موجب تبادل اطالعات و 

نظرات و در نتیجه در نظر گرفتن منافع اقشار مختلف جامعه 

-باشند؛ در قانونرا اعم از اشخاصی که فعال در این حوزه می

شود. ثانیًا گذاری از سوی مقامات کشورها در نظر گرفته می

مردم با آگاهی یافتن از اثرات منفی و زیانبار برخی از این 

برداری از برداری یا عدم بهرهمحصوالت حق انتخاب در بهره

آنها خواهند داشت. این امر به کشورها کمک خواهد نمود تا 

ای در خصوص وارد تصمیمات آگاهانه گذاریدر حوزه قانون

های تغییریافته ژنتیکی بگیرند. و کردن یا رهاسازی ارگانیسم

های عضو میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی از آنجایی که دولت

و فرهنگی، مکلف هستند از نقض حقوق مندرج )از قبیل حق 

بر دانستن( در میثاق توسط ماموران دولتی و البته اشخاص 

های تجاری، جلوگیری نمایند؛ با ز جمله شرکتخصوصی ا

های هایی برای نظارت بر بانکها و دستورالعملایجاد چارچوب

المللی و ملی، آموزش حقوق بشر و زیستی در سطوح بین

قواعد حقوق بشر نظیر حفظ حریم خصوصی، لزوم کسب 

رضایت شخص، حفظ رازداری، اعمال محدودیت دسترسی 

سازی ل و تعیین طول مدت زمان ذخیرهبرای افراد غیرمسئو

تواند در عین کمک به تحقق حق بر در قالب قوانین می

دانستن جمعی، بستر همپوشانی آن را با اصول اخالق زیستی، 

 های ژنتیکی ایجاد نمایند.فظ دادهحریم خصوصی و حق بر ح
 

 . تشکر و قدردانی7

 اند،هرساند یاری را ما مقاله این نگارش در که کسانی تمام از

 .شودمی تشکر
 

 . سهم نویسندگان8

 این مقاله با همکاری مشترک نویسندگان نوشته شده است.

بندی ها، ساختارها، تحلیل دادهداده آوریقدیم: جمعنوید زمانه

 و تحریر مقاله

 هحسن خسروی و مریم افشاری: مشاوره ساختار و تحریر مقال
 

 . تضاد منافع9

 .است منافعی تعارض هرگونه فاقد مقاله این
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Background and Aim: Today's modern societies are more concerned about 

basic human rights and human dignity. Human rights seek to establish a well-

established and institutionalized link between biotech and human society. 

Therefore, the challenges of this technology should be explained from the 

perspective of human rights, one of the important issues of which is to examine 

this issue from the perspective of the right to know. 

Materials and Methods: In this article by analytical-comparative method we will 

examine the question: What is the impact of realizing and protecting the right to 

know in the face of challenges related to biotech? 

Findings: Considering the capacities of the international human rights system as 

the common legal language of the international community in coordinating the 

laws related to this field can be an effective solution to the challenges of 

biotechnology. One of these is the need to realize and protect human rights. 

Ethical Considerations: Despite legislation at the national and international level 

to advocate for the use of biotechnological applications, the different approaches 

of different countries and legal systems have led to the creation of uncoordinated 

and separate laws in the field of biotechnology, which has led to persistence 

within communities of ethical concerns about the dangers of biotech applications. 

Conclusion: The realization of the right to know and collectively know about 

biotechnology applications such as access to human genetic data and genetically 

modified crops will provide appropriate practical and legal answers. 
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