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 هنندكمصرف قوقح و ختهیتراریی غذا مواد

 1یاظمك عبدالحسن

 2یعباس محمود

 دهیچك

 ابناءی اساس حقوق ازی کی هاآن نوع و ییغذا مواد انتخابی آزاد ازی برخوردار حق

 و داراشدن استحقاق مفهوم به حق نیا ست.ینی ردنکسلب هک شودیم محسوب بشر

 به جامعه افراد از فرد هر حقوق قیدتص و تصور اساس بر هکی اخالق استی تعهد

 ختهیترار موادی گذارعالمت لزوم مورد دری حق مردم عموم اگر .شودیم شناخته تیرسم

کننده و داشته باشند، باید درك شود که منظور از مصرف (1یکیژنت شدهیمهندس)

کننده کسی است که کاالی اقتصادی را به کار کننده چیست؟ مصرفحقوق مصرف

کننده عبارت است از حق مصرف کند. حقوقرد و در بازار عمومی مصرف شرکت میبمی

داشتن: سالمت، اطالعات، انتخاب، عرضه، دریافت خسارت، آموزش و تعلیم در مورد 

شده به بازار، برآوردن نیازهای اصلی و محیط زندگی خود و مواد و وسایل جدید عرضه

 .باشدافراد و محیط تحت تکفل خود میباالخره حق تمیز و تشخیص مصلحت خود و 

د. استقالل، توانایی نکمی مطرحرا  فرد کننده موضوع استقاللحقوق مصرف درك

 گیری در محدودهاز طریق انتخاب و تصمیم شیك فرد با حفظ هویت یشتندادن خونشان

تضاد است که در آن شخصی یا در . استقالل با پدرمآبی باشدرفتارهای خودش می

 ی در محل و موضع قدرت مستقر است تا برای مصلحت دیگری عمل کند بدوننهاد
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که رضایت وی را داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی دنیای تولید و تجارت و این

برای دفاع حق خودشان در برابر غذاهای  گیریتصمیمتوانایی  کنندگانمصرفاقتصاد آیا 

GM شده های مهندسیا یك میکروارگانیسمشده ژنتیکی( و ی)مواد غذایی مهندسی

 دار را دارند؟بدون برچسب و یا عالمت مشخص و یا حتی عالمت 2ژنتیکی

انجام شود.  GMات بلندمدت غذاهای تأثیرهنوز الزم است تحقیقات بیشتری درباره 

کننده طرفانه و آموزش مناسب مصرفهمچنین دسترسی آسان به اطالعات حقیقی، بی

کننده خواهد بود و اعتمادی مصرفابزار ارزشمندی برای کاهش بی GMOsدر رابطه با 

بودن مواد  GMها ضروری است. اطالع از ی عموم و پرداختن به آنهانگرانیتوجه به 

دانستن و  ها حقی است که عموم مردم استحقاقبودن میکروارگانیسم GMOغذایی و 

 GMO و GMر صورت فقدان برچسب د کنندگانمصرفاما حقوق  ،آن را دارندآگاهی از 

 شوند.و عدم ارائه آموزش کافی قبلی در بازار مصرف زیر پا گذاشته می

 

 واژگان كلیدی

 کنندهمصرف حقوق ،حق دانستن، GM مواد غذایی
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 مقدمه

 ژیاستفاده از بیوتکنولو ،محدودیت سطح زیر کشت و با افزایش روزافزون جمعیت

 8غذایی مورد توجه قرار گرفته و غذاهای تراریخته کیفیت و کمیت مواد یبرای ارتقا

فرآوردهای لبنی مصرفی بزرگساالن و سایر مواد  دیگرتا گرفته از شیر نوزادان 

های سویا، روغن کانوال، فرنگی، کدو، ذرت، دانهزمینی، گوجهسیبغذایی مانند 

کتان  ،انند پنبهقند و...، الیاف مورد استفاده برای تهیه البسه م چغندربرنج، گندم، 

 .شوندهای مطلوب تهیه میبا ویژگی DNA و... با استفاده از جابجایی قطعات بزرگ

های آلرژیك غذایی به عنوان یك مشکل واکنش (م. 2008 ،و همکاران لونتیمار)

های مهم در صنایع غذایی اند و پیشگیری از آن از چالشبهداشت عمومی مطرح

و در ایجاد آن  جمعیت دیده شده درصد 2-3ود حد باشد. آلرژی غذایی درمی

 ،و همکاران ایج؛ م. 2002، همکارانلرر و ) .ندمؤثرفاکتورهای ژنتیکی و عوامل محیطی 

 (م. 2008و همکاران،  سیالد؛ .م 2002

در یکی از سه  تراریختهمواد غذایی  کنندگانمصرفریسك اولیه آلرژی در 

زمانی است که یك آلرژن شناخته شده  گیرد: بیشترین ریسكحالت زیر قرار می

شود. حالت دوم ایجاد یا آلرژنی با واکنش متقاطع به فرآورده جدید منتقل می

یاد حساسیت آندوژن نسبت به فرآورده تغییریافته ژنتیکی است و حالت سوم داز

استن و همکاران، ) .است تراریختهزا در محصوالت ید آلرژیدامکان بیان پروتئین ج

 .(م 2002بورکس، ؛ .م 2002

شده تراریختهیافته به محصول های انتقالبه منظور مقابله با این عوارض ژن

آلرژن  منشأکه ژن جدید  صورتی گیرند، درمی تحت یك سری آزمایشات قرار

بررسی  سرمی بر روی افراد آلرژیك IgE های ایمونولوژیك سطحداشته باشد با روش

 غیر آلرژن داشته باشد، منشأکه ژن جدید  گردد. زمانیها تعیین میزایی آنو آلرژی
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های شناخته شده و دار در توالی اسیدهای آمینه با آلرژنعدم وجود شباهت معنی

گیرد و در این مقاوم به تجزیه توسط پروتئاز دستگاه گوارش مورد بررسی قرار می

ای آنان تغذیههای های دستگاه گوارش در نوزادان و نیازمیان توجه به ویژگی

و  نیبرنشتا؛ م. 2001کرول، ؛ م. 2001 ،یموزل ؛م. 2002بورکس، ) .اهمیتی خاص دارد

 م.( 2008همکاران، 

امروزه دانشمندان را ، های فراوان کاربرد بیوتکنولوژی در صنایع غذاییقابلیت

 سازی ژن به دنبال رونویسی،هایی مانند خاموشبر آن داشته تا با استفاده از روش

های ، درصدد تولید فراورده4سانسآنتی هایها و تکنیكتغییر ساختار دوم یا سوم آلرژن

ترین صورت یك مشکل بینانهغذایی هایپوآلرژن برآیند. آلرژی غذایی در خوش

و  ستگو ؛م. 2002 ،یدالن) .محدودکننده زندگی و در بدترین شکل حتی کشنده است

با توجه به استفاده چشمگیر صدها  (.م 2008ان، و همکار تروفونس؛ م. 2004همکاران، 

در ارزیابی الزم ایجاد تدابیر  ،های اخیرمیلیون نفر از محصوالت تراریخته در سال

ها ضروری به نظر زایی آنآلرژی حذفمنظم سالمتی این محصوالت به خصوص 

 مصرفیك فراورده غذایی سالم بایستی پاسخگوی تمامی انتظارات  زیرا ،رسدمی

این در  (م. 2008و همکاران،  چاردزیر؛ م. 2008تروفونس و همکاران، ) .باشد کنندگان

نوترکیب در تولید محصوالت هیپوآلرژن  DNAحالیست که استفاده از تکنولوژِی 

تهیه  به کاربرد این تکنولوژی در کنندگانمصرفهای آلرژِیك، اطمینان از فرآورده

لیون ی. با توجه به استفاده چشمگیر صدها مدکرغذای سالم را دوچندان خواهد 

 ها تدوینزایی آنهای اخیر استانداردهایی برای آلرژیدر سال GMنفر از محصوالت 

و همکاران،  گنیه؛ م. 2008و همکاران،  چاردزیر؛ م. 2008تروفونس و همکاران، ) .شده است

 م.( 2002
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های ن میکروارگانیسم( و همچنیGM) تراریختهزایی مواد غذایی البته آلرژی

ها یکی از مباحث مطرح در مورد این محصوالت است ن( تGMOشده ژنی )اصالح

ها( میکروارگانیسم یاهان وگمحصوالت ) زها امهم دیگری مانند انتقال ژن مسائلو 

های طبیعی و وحشی مشابه با روش انتقال افقی شده ژنتیکی به گونهدستکاری

مفید در طبیعت، تغییر ترکیب جمعیتی حیات وحش،  رفتن حشراتها، از بینژن

ها، کشها و حشرهکشهای جدید گیاهان و حشرات مقاوم به علفظهور گونه

های یاهان و میکروارگانیسمگآلودگی منابع آب و خاك به تولیدات متابولیکی 

ها و... کشها و حشرهکششده ژنتیکی و گیاهان و حشرات مقاوم به علفدستکاری

شده ژنی و همچنین یز از تبعات پایدار و درازمدت ورود مواد غذایی اصالحن

 ،و همکاران دووس) .باشدشده ژنی به عرصه زندگی میهای اصالحمیکروارگانیسم

و  نیبرنشتا؛ م. 2008تروفونس و همکاران، ؛ م. 2004 کرادوك، ؛م. 2004نا، یب؛ م. 2002

 م.( 2008همکاران، 

شده ژنی و همچنین ر شود که غذاهای اصالحممکن است چنین تصو

 شده ژنی نیاز به هیچ برچسب یا عالمت شناسایی توسطهای اصالحمیکروارگانیسم

 هایو میکروارگانیسم GM ندارند. عدم وجود برچسب برای غذاهای کنندگانمصرف

GMO خواهند در بازار مصرف، حقوق مشتریان را درباره انتخاب غذاهایی که می

؛ م. 2008 آئور،؛ م. 2002 و همکاران، یفبروهارتانت) .انداردبه خطر می ،کنند مصرف

از مواردی  GMOهای و میکروارگانیسم GM غذاهای (م. 2008تروفونس و همکاران، 

اند های مهندسی ژنتیکی تغییر داده شدهها، مواد ژنتیکی با روشهستند که در آن

و  لونتیمار) .افتندیندهای طبیعی اتفاق نمیو این تغییرات به طور طبیعی و با فرا

 (م. 2008 ،همکاران
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مهندسی ژنتیکی معمول، شامل افزودن یك ژن به ژنوم میزبان های اصالح

ها، حفاظت از کشمفید از قبیل مقاومت به علفهای است که پروتئینی با ویژگی

بیشتر در مقابل  مقاومت ها و یا مثالًای بیشتر در فروشگاهحشرات و یا عمر قفسه

 س،یوا) .کندآبی را در مراحل رشد محصول کشاورزی ایجاد میسرمازدگی و یا کم

و  GM غذاهای (م. 2008 ،و همکاران لونتیمار؛ م. 2008و همکاران،  چاردزیر؛ م. 2002

، ماده غذایی و یا میکروارگانیسمی است که از جدید GMOهای میکروارگانیسم

اما از لحاظ ژنتیکی  ،آیدوجود میه کروارگانیسمی طبیعی بیك گیاه، حیوان یا می

دهند، یا یك ویژگی ویژگی جدیدی را نشان می آن چنان اصالح شده است که

و  چاردزیر؛ م. 2001دووس و همکاران،  .؛م 2002 س،یوا) ،دهنددست می طبیعی را از

ریف کامل و شناسایی البته برای تع (م. 2008 ،و همکاران لونتیمار؛ .م 2008همکاران، 

به توان جدید می GMOهای و میکروارگانیسم تراریخته ییغذامحصول یك 

. سالم در بازار مصرف مراجعه کردمواد غذایی علمی اینترنتی تولیدات  هایسایت

 (م. 2000، کانادابهداشت  تیسا)وب

در بازار فروش و مصرف  تراریختهی یغذامواد اکنون بیش از صدها نوع هم

فرنگی، زمینی، گوجهای مانند سیبشدهپذیرفته تراریختهجود دارد و محصوالت و

رقند و... ندهای سویا، کانوال، پنبه، گندم، گیاه کتان و چغکدو، ذرت، برنج، دانه

های که در کشور نحویه ب ،حاضرند ماسفره  ما بر سربدون تصمیم و انتخاب 

 ر بازار مصرف از نوع مواد غذاییمحصوالت کشاورزی د %10یافته حدود توسعه

 (م. 2008 ،همکارانو  تیاسم؛ تابیاشنور، ؛ م. 2001دووس و همکاران، ) .هستند تراریخته

آنچه در اینجا اهمیت دارد و نگارندگان برآنند تا به نحو مستوفی به آن بپردازند 

مواد غذایی ترانس ژنتیك است که در میان  کنندگانمصرفتوجه به حقوق 
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 شود برچسبتلقی می کنندگانمصرفهای مورد مطالعه که از حقوق اساسی فهمؤل

 کننده و حق دانستن از اهمیت حیاتی برخوردار است.ی مصرفهانگرانیغذایی، 

 

 غذاییمواد برچسب  الف ـ

 هایدرباره امنیت و سالمت محصوالت در بازار مصرف توسط سازمان گیریتصمیم

 عالئم زدن و نصبمینان خاطر در این مورد با برچسبشود و اطبهداشتی انجام می

؛ م. 2001لو، ) .آیدوجود میه ب کنندگانمصرفاستاندارد بر روی مواد غذایی برای 

های اختیاری مثبت و نصب برچسب (م. 2008 آئور،؛ م. 2002 و همکاران، یفبروهارتانت

بوده و در جهت کننده نکه گمراه های اختیاری مثبت منفی هم تا جاییبرچسب

یك برچسب  ،شوند. برای مثالمجاز شمرده می ،باشد کنندگانمصرفمصالح 

بر روی یك محصول خاص برای  «بدون شکر» برچسب دتوانمی مثبت اختیاری

 اساس بر GMرعایت حال افراد مبتال به بیماری قند باشد. سالمت غذای جدید 

 شود.می در مقایسه با محصول عادی سنجیده «معادل واقعی»

، اطالعات درباره مواد مغذی و روش توسعه GMترکیب ماده غذایی جدید 

و... از عواملی هستند که برای ارزیابی و مقایسه معادل واقعی  GMمحصول جدید 

و  ینیپپر) .شوندو ماده غذایی معادل )طبیعی( مالحظه می GMبین غذای جدید 

های تازه و مواد تمالی وجود توکسینپتانسیل اح (م. 2008 ا،یج؛ م. 2004 ،همکاران

جدید  زای ممکن، از جمله عواملی هستند که منجر به ارزیابی سالمت غذایآلرژی

GM صنعت محصول جدید که بدانیم حائز اهمیت است این نکته شوند. میGM 

های بهداشتی در بازار یت سازمانمسؤولاثبات معادل واقعی است و این  مسؤول

 م.( 2002بورکس، ؛ م. 2002 ،یدالن؛ م. 2008 ،همکارانو  تیاسم) .باشدمصرف نمی
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با ایجاد بازاری  2002 تا 1992کشاورزی در بازار مصرف در سال ـ  صنعت غذا

خت و وپنج صنعت رده باالی بازار مصرف س یکی از ،میلیارد دالر 92بیش از 

 2002 س،یوا؛ تایاشنور، ب)ه است. دنیا گردید ملیتولید ناخالص  درصد 2/3 پاسخگوی

 GM غذاهای کنندگانمصرفهمچنین فعاالن و مدافعین حقوق  (م. 2002 ،یدالن؛ م.

 زنیگذاری و برچسبعالمت»برای مقابله با این گفته که:  GMOهای و میکروارگانیسم

 معنیسواد بیحال توسعه برای افراد بی کشورهای در ویژه دره این گونه محصوالت ب

اگرچه  (م. 2008 ا،یج) ،دهندرا ترجیح می GMریم مطلق غذاهای تح ،«خواهد بود

سخی برای گرسنگی اپ GMگویند که غذاهای می GMهای غذای تولیدکننده

ولی  ،توان غذاهای مغذی بسیاری با این تکنولوژی تولید کردهستند و می یجهان

دفاع از  مؤسسه»منتقدین طرز فکر متفاوتی دارند و در یك دادخواست در برزیل، 

با  GMو متحدانش با استفاده از شعار مبازره با غذاهای  «2کنندگانمصرفحقوق 

 %22را در کشوری که  یهایکشت تجاری دانه «ن آشغال را قورت ندهآ»عنوان: 

 متوقف ساختند. ،کردجهان در آن رشد می GMسویای 

 تأثیرارزیابی  که: مونسانتو بایدرأی داد  1999دادگاه فدرال برزیل در ژوئن 

 GMرا قبل از هر گونه کشت یا فروش تجاری سویای  GMمحیطی سویای زیست

در این میان اگرچه برخی  (م. 2008تروفونس و همکاران، ؛ م. 2002 ج،یتیهر) .ارائه دهد

های حمایت از بیشتر گروه ،بودند GMها خواستار تحریم کلی غذاهای گروه

 و GM زنی بر غذاهایکردن برچسبای اجباریاستراتژی فشار بر کنندگانمصرف

ات برای تأکیددهند و در سایه این گونه را ترجیح می GMOهای میکروارگانیسم

است که  GMOهای و میکروارگانیسم GM زنی بر غذاهایضرورت برچسب

 زدن بر غذاهایبرچسب»مطبوعات اعتراف کرد:  در برابرسخنگوی شرکت مونسانتو 
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GM های نیسمو میکروارگاGMO ولی البته بعضی از  ،«موضوعی کلیدی است

کنند می تأکید کنندگانمصرفهای تندرو طرفدار محیط زیست و حمایت از گروه

توانید عالمت جمجمه می ،زنیداگر روی غذای تولیدشده ژنتیکی برچسب می»که 

؛ م. 2002منما، ؛ م. 2002 ج،یتیهر) .«های ضربدر را نیز روی آن بزنیدو استخوان

 (م. 2008آئور، ؛ م. 2001لو، ؛ م. 2008 ا،یج؛ م. 2001زورنتز، 

 

 گانكنندمصرف نگرانیب ـ 

و  GM ضد غذاهایبر های چندگانه فشار گیری گروهرغم شکلعلی

الملل، شورای بازار بین کنندگانمصرفجدید، مثل  GMOهای میکروارگانیسم

 مواد کنندگانمصرفوجود دارد که و صلح سبز، دالیل فراوانی  کنندگانمصرف

 ،اسمیت و همکاران) .هستندجدید نگران  GMOهای و میکروارگانیسم GM ییغذا

 (م. 2008

 زای غذاهایات وسیع ناشناخته و آلرژیتأثیر، هانگرانیبرخی از موارد کلیدی 

GM های و میکروارگانیسمGMO های مقاومجدید بوده و همچنین وجود ژن 

طبیعی  یافته ممکن، گسترش دستکاری غیرای کاهش، ارزش تغذیهبیوتیكآنتی

زا موارد اضطراب ءجز «شیمیایی یغذای مواد» به طبیعت و محیط طبیعی، خوردن

؛ م. 2008 بوش،؛ م. 2008 ا،یج؛ م. 2004 ،پپرینی و همکاران؛ م. 2001لو، ) .باشندمی

 ،رامون و همکاران؛ م. 2002 ارك،پ؛ م. 2002 نو،یه؛ م. 2002 هارلندر، .؛م 2002 ،یموزل

 (م. 2002و همکاران،  شوئوراین؛ م. 2004

محیطی محصول جدید بر زندگی حشرات و  تأثیریی درباره هانگرانیهمچنین 

 GMOهای و میکروارگانیسم GM مالی سلطه کشاورزی غذاهای تأثیرحیوانات و 

یی در مورد هاانینگرجدید بر تولید محصوالت طبیعی وجود دارد که خود موجب 
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 ،همکاران دووس و؛ م. 2002و همکاران،  گنیه) .شودآینده بازار محصوالت کشاورزی می

ات بلندمدت تأثیرعدم اطمینان مردم به  (م. 2004 کرادوك،؛ م. 2004، نایب؛ م. 2002

ی موجود در بازار هانگرانیجدید به  GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای 

کنند که انکار اساسی آزادی انتخاب خوراك و برخی احساس می افزاید.مصرف می

ها را غذا نکته اصلی اختالف نظر است و توجه به این حق انتخاب، تنوع دیدگاه

بوش،  ؛م. 2008 ا،یج ؛م. 2004 ،پپرینی و همکاران ؛م. 2001)لو،  .سازدخاطر نشان می

رامون و  ؛م. 2002پارك،  ؛م. 2002 نو،یه ؛م. 2002هارلندر،  .؛م 2002 ،یموزل ؛م. 2008

 (م. 2002و همکاران،  شوئوراین؛ م. 2004 ،همکاران

از کشوری به  کنندگانمصرفی هانگرانیهمچنین باید خاطر نشان کرد که 

 ؛م. 2008 ا،یج ؛م. 2004 ،پپرینی و همکاران ؛م. 2001)لو، متفاوت است. کشور دیگر 

رامون  ؛م. 2002پارك،  ؛م. 2002 نو،یه ؛م. 2002در، هارلن .؛م 2002 ،یموزل ؛م. 2008بوش، 

کشورهای  زدن اجباری دربرچسب (م. 2002و همکاران،  شوئوراین؛ م. 2004 ،و همکاران

محتوی کل  %1اتحادیه اروپا، استرالیا، نیوزیلند برای محصوالت دارای بیش از 

مواد ی احتوکل م %2و در ژاپن با بیش از GMOهای و میکروارگانیسم GM مواد

GM های و میکروارگانیسمGMO ا،یج؛ م. 2004 ،پپرینی و همکاران) .اجباری است 

و  چاردزیر؛ م. 2008 آئور، .؛م 2002 فبروهارتانتی و همکاران،؛ م. 2008 بوش،؛ م. 2008

 (م. 2008همکاران، 

در کشورهای مختلف  GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای تلقی مردم از 

جامعه کشاورزی استرالیا اصالح ژنتیکی کامل غیر ضروری به  . درمتفاوت است

که در آمریکای شمالی به عنوان عامل افزایش تولید تلقی  در حالی ،رسدنظر می

شایع است و درك خطر مربوط  بسیار نولوژیشود. در فنالند طرفداری از بیوتکمی

و  GMغذاهای ها از به اصالح ژنتیکی پایین است و تصویر و تصور رسانه
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ولی  ،احساس مواجهه با یك فرصت است تا یك خطر GMOهای میکروارگانیسم

طرفداری زیادی از  ،های صنعتی مربوط به تولید مواد داروییدر آلمان در چرخه

کند طرفداری از ها حکومت میاما در کشاورزی که سنت ،گیردبیوتك صورت می

و  شوئوراین) .بسیار پایین است GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای تولید 

؛ م. 2002 فبروهارتانتی و همکاران، .؛م 2002 ،یموزل؛ م. 2008بوش،  .؛م 2002همکاران، 

 (م. 2008 آئور،

های و میکروارگانیسم GMغذاهای در سطور قبلی ذکر شد که صنعت تولید 

GMO ،یدالن) .باشدها میارزیابی سالمت محصوالت تولیدی با این تکنیك مسؤول، 

 ولی ،ها ریشه داشته باشدمعیار سالمت این محصوالت باید در علم و مالك (م. 2002

 های چندملیتیبا عالیق شرکت مواد غذایی، معموالً کنندگانمصرفعالیق عمومی 

از طرف چنین  جهت نیستند. معموالًموازی و هم 2و نوواریس 1از قبیل مونسانتو

، GMOهای و میکروارگانیسم GMهای غذاهای بزرگ تولیدکننده شرکت

های یافته و با کمك شبکه رسانهبه صورتی زیرکانه و سازمان کنندگانمصرف

شوند که معتقد شوند به ها، طوری هدایت میدارای ارتباطات وسیع با این شرکت

ولی  ،های آنان اعتماد کنندهای بزرگ و اظهار نظردانشمندان وابسته به شرکت

ه و احساسی گنگ در مورد اطمینان و یا عدم اطمینان در مورد اظهار عقید عموماً

 ها وجود دارد.نظر

ات نامشخص این تکنولوژی تأثیردر واقع حس عمومی احساس خطر در مورد 

وجود دارد که این احساس خطر به طور بالقوه ریشه در عدم اعتماد به اظهار 

شده ژنتیکی را خطر نهفته اصالح غذاهای ،شده دارد و افکار عمومیهای ارائهنظر

عدم وجود برچسب و یا مارك مناسب، حق  ،کنند و در این میاناحساس می

کننده بر رژیم کند و کنترل مصرفکننده سلب میانتخاب درست را از مصرف
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 ،یموزل؛ م. 2008 بوش،؛ م. 2008 ا،یج) ،گیردرا از دست او می اشمورد استفادهغذایی 

؛ م. 2004 ،رامون و همکاران؛ م. 2002 پارك،؛ م. 2002 نو،یه؛ م. 2002 در،هارلن .؛م 2002

البته  (م. 2008تروفونس و همکاران، ؛ م. 2002 س،یوا .؛م 2002و همکاران،  شوئوراین

طور که به  آن GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای استفاده از برچسب برای 

غذاها را از لحاظ احتمال وجود  ساده نیست. آیا الزم است تمام ،رسدنظر می

گذاری حقیقی تست کرد تا عالمت GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای 

باشد؟ درباره غذاهای وارداتی چطور؟ آیا باید بر مقررات و عالوه بر آن بر رعایت و 

در  GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای اجرای صحیح مقررات مربوط به 

؛ .م 2002منما، ؛ م. 2002بوش، ) ؟وارداتی نیز نظارت کردمواد غذایی  أمبدکشور 

پرتوافشانی غذاها برای  (م. 2002 س،یوا؛ تایاشنور، ب؛ م. 2001لو، ؛ م. 2008بوش، 

زدن طی دوران حفظ در انبار، کنترل هجوم دالیلی از قبیل جلوگیری از جوانه

رف باید برای حشرات و کاهش بار میکروبی نیز فرایندی است که در بازار مص

شده خاصی ممکن است گذاری صورت گیرد. غذاهای لیستچنین غذاهایی عالمت

 به دنبال فرایندهای خاصی پرتوافشانی شوند.

زمینی، پیاز، گندم، آرد، آرد توانند شامل سیبشده میغذاهای پرتوافشانی

توافشانی ها باشند. مقررات در بازار مصرف درباره پرها و چاشنیدار، ادویهسبوس

شود. غذاهای غذاها، بر همه غذاهای وارداتی و داخلی به طور مساوی اعمال می

به دو زبان  «پرتوافشانی» ای مثلشدهشده باید دارای جمله نوشتهپرتوافشانی

؛ م. 2008 چل،یم) .المللی باشدشده بینرسمی به همراه سمبل غذای پرتوافشانی

 (م. 2002 فبروهارتانتی و همکاران،؛ م. 2008بوش،  .؛م 2002 ج،یتیهر؛ .م 2002 کندرو،

تفاوت باید به خاطر داشت که بین غذاهای مرکب و غذاهای ساده همچنین 

شده، فقط غذاهای یکپارچه که در معرض وجود دارد. در مورد غذاهای پرتوافشانی
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که جزء  باید برچسب مشخصی داشته باشند و زمانی ،اندتشعشعات قرار گرفته

برچسب یا عالمت در  ،شده باشدی از ترکیب کلی ماده غذایی پرتوافشانیاندک

کندرو، ) .گیردقرار می «شدهجزء پرتوافشانی»ل بدهنده در مقالیست مواد تشکیل

در بازار مصرف  (م. 2002 فبروهارتانتی و همکاران، ؛تایاشنور، ب؛ م. 2008بوش، ؛ .م 2002

 زمینی،زیادی مانند سیب GM ، غذاهاییGMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای 

قند و  های سویا، کانوال، گندم، چغندرفرنگی، ذرت، ذرت شیرین، برنج، دانهگوجه

 بنابراین .ولی ممکن است فاقد برچسب عالمت باشند ،مشتقات این مواد وجود دارند

گذاری و عالمت GMتوان در مورد مواد غذایی دارای اجزایی از محصوالت می

 (م. 2001لو، ) .ها بحث کرداری آناجب

ولی قابل اجتناب، عادی تلقی نشود. اگر  ،باید توجه کرد که وجود ضرر اندك

ای غذاهای عمده مصرفی در خانه ءجز GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای 

شاید حس وجود خطر اندك به احساس وجود خطر زیاد تغییر یابد و  ،باشند

و  GM ییصورت عدم وجود برچسب بر روی مواد غذاالبته در  ،چنین احساسی

های چه برسد به آنکه با شیوه ،آیدبه وجود نمی GMOهای میکروارگانیسم

و یا مخاطرات احتمالی  GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای مختلفی وجود 

؛ م. 2001لو، ؛ م. 2008بوش،  .؛م 2002 ج،یتیهر) .ها انکار و یا کتمان شوندآن

 (م. 2002 ارتانتی و همکاران،فبروه

 

 حق دانستن ج ـ

کند و رسیدن هر کس داللت می فرد و توانایی داراشدنبر استحقاق ، «حق»

تلقی  اساس تصویر و تصور حقوق فردی برو حقوقی به حق خود یك تعهد اخالقی 

تراریخته و گذاری مواد غذایی . اگر عموم مردم حقی در مورد لزوم عالمتشودمی
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کننده و شده ژنتیکی داشته باشند، باید درك شود که منظور از مصرفیمهندس

فبروهارتانتی ؛ م. 2004 ،پپرینی و همکاران؛ م. 2008بوش، ) .کننده چیستحقوق مصرف

 (م. 2002 و همکاران،

برد و در بازار میکننده کسی است که کاالی اقتصادی را به کار یك مصرف

است از داشتن  کننده مشخص جهانی عبارتکند. حقوق مصرفعمومی شرکت می

حق: سالمت، اطالعات، انتخاب، عرضه، دریافت خسارت، آموزش و تعلیم در مورد 

شده به بازار، برآوردن نیازهای اصلی و محیط زندگی مواد و وسایل جدید عرضه

وی خود و باالخره حق تمیز و تشخیص مصلحت خود و افراد و محیط تحت تکفل 

 (م. 2008و همکاران،  چاردزیر .؛م 2002 ج،یتیره) .باشدمی

. استقالل، کندمطرح میکننده موضوع استقالل را فهمیدن حقوق مصرف

در  گیریتصمیمش از طریق انتخاب و یتخود یك فرد با حفظ هودادن توانایی نشان

است که در آن  ر تضاد. استقالل با پدرمآبی دباشدخودش می محدوده رفتارهای

نهادی در محل و موضع قدرت مستقر است تا برای مصلحت دیگری  شخصی یا

 که رضایت وی را داشته باشد.بدون این ،عمل کند

 کنندگانمصرفآیا  ،بنابراین در شرایط فعلی دنیای تولید و تجارت و اقتصاد

)مواد غذایی  GMبرای دفاع حق خودشان در برابر غذاهای  گیریتصمیمتوانایی 

شده ژنتیکی( های مهندسی)میکروارگانیسم GMOSو یا ( کیشده ژنتیمهندسی

؛ م. 2008بوش، )؟ دار را دارندبدون برچسب و یا عالمت مشخص و یا حتی عالمت

 2008 آئور، .؛م 2002 فبروهارتانتی و همکاران،؛ م. 2001 لو،؛ ،م. 2008 ،اسمیت و همکاران

 (م. 2008و همکاران،  چاردزیر؛ م.

انجام  GMات بلندمدت غذاهای تأثیریقات بیشتری درباره هنوز الزم است تحق

طرفانه و آموزش مناسب شود. همچنین دسترسی آسان به اطالعات حقیقی، بی
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کننده اعتمادی مصرفابزار ارزشمندی برای کاهش بی GMOsکننده در رابطه با مصرف

. اطالع از ها ضروری استی عموم و پرداختن به آنهانگرانیخواهد بود و توجه به 

GM  بودن مواد غذایی وGMO ها حقی است که عموم مردم بودن میکروارگانیسم

و  GMدر صورت فقدان برچسب  کنندگانمصرفاما حقوق  ،استحقاق آن را دارند

GMO شوندو عدم ارائه آموزش کافی قبلی در بازار مصرف زیر پا گذاشته می .

 فبروهارتانتی و همکاران،؛ م. 2002 پارك،؛ م. 2002 نو،یه؛ م. 2002هارلندر، ؛ .م 2002منما، )

های حمایت از حقوق اعضای فعال گروه (م. 2008تروفونس و همکاران،  .؛م 2002

که  استبه این معنی  GMنزدن به غذاهای برچسب»گویند: کنندگان میمصرف

د خورنکه غذاهای خطرناك میآلرژی هیچ راهی برای دانستن اینمبتال به  افراد

ای در آنان آلرژی را ایجاد دانند چه مادهوجود ندارد یا در موقع ایجاد مشکل نمی

 «است.کرده 

از  %10حدود  اکنون در بازار بسیاری از کشورها درباید توجه کرد که هم

 های گیاهی، آردکه این مشتقات شامل روغن است GMمشتقات سویا، سویای 

محصوالت  تمام %20در  GMشد. همچنین غله باسویا، لسیتین و پروتئین سویا می

 غله و مشتقات آن مثل نشاسته، آرد غالت و... در بازار مصرف وجود دارد و بالغ بر

گذاری اتحادیه اروپا که الزم این غذاها خارج از فرایند و معیارهای عالمت 90%

دیك نیز گردند. در آینده نزتولید و عرضه می ،جهان است االجراترین معیارها در

چغندر  ، چای،مانند برنج، شکر ،زودی تولید خواهند شده که ب GMسایر غذاهای 

محصوالت  اما تغذیه حیوانی، بازار اصلی برای ،شوندبه این لیست اضافه می و... قند

GM تروفونس و  .؛م 2002 فبروهارتانتی و همکاران،؛ م. 2001لو،  ؛م. 2008بوش، ) .است

 (م. 2008و همکاران،  چاردزیر؛ م. 2008همکاران، 
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 های پیوندی جهانی فقط در کشورهاییدرصد قابل توجهی از محصوالت دارای ژن

آرژانتین، استرالیا و کشورهای نزدیك به آین کشورها تولید  کانادا،مانند آمریکا، 

 GM های کشت محصوالتزمین %24میلیون هکتار و یا  2/20شوند و آمریکا با می

؛ .م 2002کندرو، )است. را دار GMهای زیرکشت محصوالت ت زمینبیشترین مساح

 (م. 2002بوش،  .؛م 2002 ج،یتیهر
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 گیرینتیجه

های و میکروارگانیسم GMغذاهای گذاری برچسب در زمینه ضرورت اگرچه

GMOکه رسد دیری نخواهد پایید به نظر میاما  ،وجود دارداختالف نظر  ه، امروز

و صاحبان این  GMOهای و میکروارگانیسم GMهای غذاخود تولیدکنندگان 

 هایو میکروارگانیسم GMغذاهای بر روی ها ها بر ضرورت وجود برچسبتکنولوژی

GMO تر ها ممکن است مبلغ کیفیت مناسبزیرا این برچسب ،اصرار نمایند

فبروهارتانتی و  .؛م 2002 ،یموزل) .باشند GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای 

 (م. 2002 کاران،هم

دارای اسیداولئیك باال مدعی تولید یك  GMهای سویای تولیدکننده دانه مثالً

تر تر و برای مصرف مناسبپایین آنشده که میزان چربی اشباع استماده غذایی 

طرف و همچنین آموزش است. بنابراین دسترسی آسان به اطالعات حقیقی، بی

 GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای در رابطه با  کنندگانمصرفمناسب 

؛ م. 2002 س،یوا) .کننده خواهد بوداعتمادی مصرفابزار ارزشمندی برای کاهش بی

شده ژنتیکی ممکن است تکنولوژی موجود در غذاهای اصالح (م. 2002 ،یدالن

ات تأثیرولی البته هنوز الزم است تحقیقات بیشتری درباره  ،نهایت مفید باشدبی

 انجام شود. عقیده عمومی در GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای  بلندمدت

کند و برای پیشرفت در می بمورد این تکنولوژی ضرورت تحقیقات بیشتر را ایجا

ی عمومی و پرداختن به هانگرانیها، البته شناخت کردن آنتکنولوژی و کاربردی

 که بیان شد گونههمان (م. 2008اسمیت و همکاران، ) .است ناپذیراجتناب یتها ضرورآن

 هایو میکروارگانیسم GM ییهای غذابرچسب قبال فقداندر  کنندگانمصرفحقوق 

GMO مهمی چون مواد غذایی  مسألهشوند و چنین امری در زیر پا گذاشته می
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قابل  است،دارای بستر و زمینه فرهنگی و سالمتی مانند تغذیه جامعه انسانی که 

 د و این انتخابی است که عموم مردم به صورتی بدیهی استحقاقباشنمی پوشیچشم

 (م. 2001لو، ) .داشتن آن را دارند

 های خود خواستارجهان با تقویت فعالیت سرتاسر در کنندههای مصرفگروهاخیراً 

اند و با شده GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای زدن کردن برچسباجباری

 یهانگرانی «کنندگانمصرفروز جهانی حقوق »ان مارس به عنو 12کردن مشخص

و  GM ییمعمول محصوالت غذا خود از جریان رو به رشد تولید و تجارت غیر

کنند که ها پافشاری میکنند. این گروهمنعکس میرا  GMOهای میکروارگانیسم

 کنندگانمصرف، GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای گذاری اجباری عالمت

خواهد کرد و از  ،کننده استهای آگاهانه که اساس حق مصرفبه انتخابرا قادر 

ها را قادر خواهد ها برای سالمتی حمایت خواهد نمود و به این وسیله آنحق آن

و  کنندگانمصرفکه بروز هر گونه مشکالت احتمالی بعدی برای سالمتی  ساخت

 ،پپرینی و همکاران؛ م. 2001لو، ) .حتی محیط زیست و منبع آن را تشخیص دهند

 2002 نو،یه؛ م. 2002 هارلندر، .؛م 2002 ،یموزل؛ م. 2008 بوش،؛ م. 2008 ا،یج؛ م. 2004

 2002 بوش، .؛م 2002و همکاران،  شوئوراین؛ م. 2004 ،رامون و همکاران ؛م. 2002 پارك،؛ م.

؛ م. 2004نا، یب؛ م. 2002 ،دووس و همکاران؛ م. 2002و همکاران،  گنیه؛ .م 2002 منما،؛ م.

 (م. 2004 کرادوك،

های خاص و دلخواه از یك موجود ژن DNAباید دانست که مهندسی ژنتیك، 

 کامالً  ها را به داخل ارگانیزم یا موجود زندهگیرد و آنمی ، گیاه، باکتری( را)حیوان

فرستد )برای مثال محصوالت غذایی( تا یك ویژگی و صفت و یا متفاوتی می

ژنتیکی  گیاهان از نظر مثالً ،لخواه را به آن محصول غذایی انتقال دهدخصوصیت د

؛ م. 2002 س،یوا) ،ها مقاوم شوندکشها و علفشوند تا در مقابل آفتمیاصالح 
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ماریلونت و  .؛م 2002 ،یدالن؛ م. 2008تروفونس و همکاران،  م.؛ 2001و همکاران،  دووس

دوستداران و اعضای فعال محیط  ،دافعینم ،کنندگانمصرفاما  (م. 2008 ،همکاران

ات بلندمدت دستکاری طبیعت و مواد غذایی نگران هستند. تأثیرزیست در مورد 

تشعشعات  ها با دادنکشعلف خلق محصوالت مقاوم در برابر مثالً »گویند: آنان می

بردن تواند منجر به از بینبه یك گیاه و سپس کشت و تکثیر آن در طبیعت می

سایر گیاهان منطقه و همین طور زندگی حشرات مفید و حیواناتی که به زندگی 

 .«گردداند، آن گیاه وابسته

 کنندگانمصرفالمللی مدیرکل فدراسیون بین 3در این مورد جولیان ادواردز

غذای »گوید: می ،کشور است 111 کننده درسازمان مصرف 220که متشکل از 

ی رو هانگرانینسبت به این ابهام با  گانکنندمصرفما، انتخاب چه کسی است؟ 

 هانگرانیترین کندکه برجستهوی اشاره می .«دهندالعمل نشان میبه رشد عکس

ممکن است به نحوی از انحا برای خوردن خطرناك  GMاین است که محصوالت 

ات ناخواسته غذاهای تأثیر، در خطر کنندگانمصرف»نماید که: باشد و اضافه می

GM و  چاردزیر؛ م. 2008تروفونس و همکاران، ؛ م. 2008 ،اسمیت و همکاران) «.هستند

؛ م. 2004نا، یب؛ م. 2002 ،دووس و همکاران؛ م. 2002و همکاران،  گنیه؛ م. 2008همکاران، 

 (م. 2002بورکس، ؛ م. 2004 کرادوك،

زا ژیآلر ،دانندزا را از غذاهایی که مردم میتواند مواد آلرژیاصالح ژنتیکی می

انتقال دهد. باید دانست که  ،د سالم هستندنکنهستند به غذاهایی که فکر می

چهارم به های غذایی دارند و حدود یكکودکان آلرژی %3بزرگساالن و  %2حدود 

ستگو و ) .دهندالعمل آلرژیك نشان میطور نامطلوبی به برخی از انواع غذاها عکس

 ،و همکاران ایج؛ م. 2002، لرر و همکاران؛ م. 2008ن، تروفونس و همکارا؛ م. 2004همکاران، 
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 ،یموزل؛ م. 2002 بورکس،؛ م. 2002و همکاران،  استن .؛م 2008و همکاران،  سیالد؛ م. 2002

 (.م 2001 کرول،؛ م. 2001

یا عالمت )برای  «مارکر» بیوتیك که به عنوانهای مقاوم در برابر آنتیژن

 هایو میکروارگانیسم GMغذاهای ال انتقال( در رح کردن ژن حامل ویژگی ددنبال

GMO بیوتیکی موجود در مباحث تواند به مشکل مقاومت آنتیمی ،استفاده شود

های پزشکی و دامپزشکی اضافه شود. دستکاری ژنتیکی از نظر اعضای فعال گروه

و  GMغذاهای تواند سطح سموم را در می کنندگانمصرفحمایت از حقوق 

 های غیرجدیدی با راه افزایش دهد و یا سموم کامالً  GMOهای یسممیکروارگان

 2002 س،یوا) .ایجاد کنند GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای در  همنتظر

؛ م. 2002 ،دووس و همکاران؛ م. 2002و همکاران،  گنیه؛ م. 2001و همکاران،  دووس؛ م.

 (م. 2008 ،رانماریلونت و همکا؛ م. 2004 کرادوك،؛ م. 2004، انیب

 غذاهایکردن گوید: تستمشاور سازمان جهانی بهداشت می 9دکتر نادین گاسمن

GM های و میکروارگانیسمGMO ا،یج) .فرسا استبیش از تست دارویی طاقت 

 (م. 2008و همکاران،  چاردزیر؛ م. 2008تروفونس و همکاران، ؛ م. 2008

بر محیط طبیعی  GMغذاهای  تأثیراصلی دیگر به نظر جولیان ادواردز  خطر

به گیاهان وحشی منتقل شده و  GMهای محصوالت گویند ژناست. منتقدین می

های مقابل آفت ها را آلوده خواهند کرد و این گونه گیاهان وحشی درآینده درآن

ها را از گیاهی خاصی مقاوم یا سمی خواهند بود. باد، پرندگان و حشرات گرده

ها در محیط کنند و با رهاکردن این گردهاط حمل میبه اقصی نق GMگیاهان 

طبیعت، ممکن است آلودگی ژنی دائمی را به صورتی ناخواسته در سایر گیاهان 

شده برای مقاومت در گویند محصوالت مهندسیها میدر طبیعت ایجاد کنند. آن

ا را به خویشاوندان ی خصوصیات خود ،ها ممکن استکشها و حشرهکشعلف برابر
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های های گیاهی وحشی نزدیك به خود منتقل کنند و موجب ایجاد علفگونه

دووس ؛ م. 2002 س،یوا) .ها شوندکشها و حشرهکشعلف هرزه سوپر مقاوم در برابر

 (م. 2004 کرادوك،؛ م. 2004نا، یب؛ م. 2002 ،و همکاران

ژیکی بیولو خطر کاهش تنوع GMهای منتقدین همچنین معتقدند که ارگانیسم

تواند می GMهای را در پی دارند. به عقیده این افراد تولید و یا کشت ارگانیسم

بینی در های هرز و حشرات و تغییرات غیر قابل پیشرفتن علفمنجر به از بین

را نیز  GM های نزدیك به این ارگانیسم هایاکوسیستم شود و چنین اتفاقی گونه

 س،ی)وا .یولوژیکی را به دنبال خواهد آوردد و خطر کاهش تنوع بکرثر خواهد أمت

 (م. 2004کرادوك، ؛ م. 2004، نایب؛ م. 2002 ،دووس و همکاران ؛م. 2002

 GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای مالکیت انحصاری  مسألههمچنین 

های مهندسی ژنتیك کردن تکنولوژیطریق انحصاری های بزرگ ازتوسط شرکت

مدیر شبکه غذای سالم در  10ود دارد. جنیفر مورینوج GMOمولد این غذاها 

عصبانی  کشاورزان در کشورهای جنوب»گوید: اقیانوسیه در پنانگ می ـ اداره آسیا

دووس ) .«ها را مالك شودهای آنکنند که کسی بذرها و دانهزیرا قبول نمی ،هستند

 (م. 2008 ،ماریلونت و همکاران؛ م. 2001و همکاران، 

 غذاهایالمللی درباره حفاظت طبیعت در مقابل های بیند که بیانیهباید توجه کر

GM های و میکروارگانیسمGMO ها باید به جای اظهار دولت کهکنند می تأکید

مین أت محیطی و سالمتی، اقدامات عملی برایسف در مقابل خطرات نهفته زیستأت

یت اثبات سالمت سؤولمبدان معنی است که بار  تأکیدسالمت را اعمال کنند. این 

بر دوش تولید  GMOهای و میکروارگانیسم GMغذاهای بلندمدت محصوالت و 

تروفونس و  م.؛ 2001و همکاران،  دووس؛ م. 2002 س،یوا) .کنندگان این محصوالت است

طبق محاسبات مؤسسه پیشرفت  .(م 2008 ،ماریلونت و همکاران؛ م. 2008همکاران، 
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غذاهای آسای تولید ار مصرف جهانی پنج شرکت غول، در باز11المللزراعی بین

GM های و میکروارگانیسمGMOزمان پاسخگوی دوسوم بازار تولید و مصرف ، هم

 هایتمام بازار دانه های تجاری و تقریباًچهارم بازار دانهکش جهانی، حدود یكحشره

GM 14نتو، مونسا18، دوپانت12اد. این پنج شرکت عبارتند از استازنکنباشمی ،

 .11و آونتیس 12نوواریس

 کندیم کنترل کایآمر در را GM محصوالت بازار %90 كینزدیی تنها به مونسانتو

 غالت، خودی هانیزم نصف در باًیتقر آن کشاورزان که استی کشور کایآمر و

ی هاآژانس ازی بعض و وتكیب صنعتی ول ،کارندیم GMی هادانه ایسو و پنبه

 GMی غذای گذاربرچسب و نوشتن که کنندیم استدالل تصنع نیای رو بر ناظر

 ،ندارند ازینی خاص سالمت تست گذراندن به GMی غذاها نیهمچن .نداردی ضرورت

ی هاسمیکروارگانیم و GMغذاهای  کنندگانمصرف حقوق نیمدافع و فعاالنی ول

GMO ی اهیکمپان اتینظر بای دولتی هاسازمان نیهمچن و خودی هاسازمان توسط

 ج،یتیهر) .ندینمایم مقابله GMOی هاسمیکروارگانیم و GM یغذاها دکنندهیتول

 س،یوا ؛م. 2002 نو،یه ؛م. 2002 هارلندر، م.؛ 2008 چل،یم .؛م 2001 زورنتز، .؛م 2002

 (م. 2002 ،یدالن؛ م. 2008 همکاران، و تروفونس ؛م. 2002
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 هانوشتپی

1. Genetically Modified  

2. GM: Genetically Modified 

 (.GMشده ژنتیکی )مواد غذایی مهندسی .8

4. Antisence 

5. IDEC 

6. Monsanto 

7. Novaris 

8. J Edwards 

9. N. Gasman 

10. J. Mourin 

11. RAFI 

12. Stasenka 

13. Dupont 

14. Monsanto 

15. Novaris 

16. Avantis 
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Des Produits Alimentaires Génétiquement Modifiés et le Droit du 

Consommateur 

Abdol-hassin Kazemie 

Mahmmoud Abbasi 

Abrége 

Le droit d’avoir le choix des produits alimentaires et leurs genres 

est l’un des droits essentiaux de l’homme qui n’est pas privatif. Ce 

droit a la signification de posséder et l’engagement moral qui est légal 

selon l’imagination et l’affirmation du droit de chaque individu de la 

société. 

Si le public aurait le droit au cas de la nécessite de marquer des 

produits génétiquement modifiés, il faut comprendre qu’est- ce que 

veut dire le consommateur et son droit? 

Le consommateur est quelqu’un qui utilise des produits économiques 

pour son usage et par la, participe au monde de la consommation. Le 

droit du consommateur s’agit de celui d’avoir la santé, renseignement, 

le choix, l’offre, recevoir le dégât, formation et enseignement dans le 

domaine de nouveaux matières et produits offerts au marche, faire 

satisfaire ses besoins essentiaux et son environnement et enfin avoir le 

droit de distinguer son profit et celui des personnes sous sa tutelle. La 

compréhension du droit du consommateur pose le sujet de lindependance 

de l’individu. L’indépendance et le pouvoir de présenter son propre 

caractéristique en gardant sa personnalité par le choix et prendre la 

décision est dans le cadre de son propre comportement. Lindependance 

est le contraire du paternalisme que dans ce cas quelqu’un est en tête 

du pouvoir à fin de pratiquer au profit des autres sans avoir leurs 

autorisations. Donc, dans le monde actuel de la production et celui du 

commerce et l’économie, est- ce que les consommateurs auraient le 

pouvoir pour décider de défendre de leurs droits face au produit 

alimentaire GM (des produits alimentaires génétiquement modifient) 

ou un micro-organisme génétiquement modifié sans label ou sans une 

marque distincte ou même avec label? 
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Il fallait encore faire davantage de recherche à propos des effets 

durables des produits GM. L’acces facile aux vrais renseignements et 

l’enseignement favorite du consommateur devant GMOS sera un 

instrument valable pour diminuer la méfiance du consommateur et ce 

qui est nécessaire la, c’est faire attention au public et s’occuper d’eux. 

Informe du GM des produits alimentaires et GMO des micro-

organismes est le droit de tout le monde, mais on viole le droit du 

consommateur en offrant des produits sans label de GM et GMO et 

sans l’enseignement suffisant en avance dans la marche. 

 

Des mots clés 
Des Produits Alimentaires GM, Le Droit de Savoir L’Information, 

le Droit du Consommateur 


