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چکیده
زیستفناوری با حفاظت از تنوع زیستی و ابداع راهکارهایی از جمله براای حرف ل ینرد هرای
لب ،خاک و هوا ،امکان بها وری از زیستتود و زیستدیزل را در تأمین سروخت فرااه رراد
است و با ایجاد زمینهای باای بها باداری از قابلیرت اسرتراا مرواد ت تیکری اشری از بقایرای
منقاضشدۀ گو ههای گیاهی و جا وری بهمنظور شبیهسازی گو ههای منقاضشد یا در معاض
ا قااض ،بستای را باای توسعۀ حقوق بینالملل محیطزیست ایجاد میرند .این اما برهویرژ برا
ارائ رۀ سررازورارهای جررایگزین در مقابررل رو هررای سررنتی پیشررگیای و حفاظررت از ترای رب
محیطزیست میتوا د به توسعۀ حقوق بینالملل در این حوز رمک قابرل مححظرهای رنرد .برا
وجود قش قابل مححظۀ فناوری زیستی در توسعۀ حقوق بینالملرل محریطزیسرت ،تاریبرا
سمی اشناخته ،وارنشهای للاتیک و للودگی ت تیرک غیاقابرل پریشبینری بالمرد از را رۀ
ارگا یس های سمی اشی از دخل و تصا در ارگا یس های موجود به اروسیست هرا مریتوا رد
زمینهای را باای ترایب یا للودگی مضارف محیطزیست فرااه لورد .ایرن در حرالی اسرت رره
پیامدهای مثبت این فناوری و تأثیاا زیانبار لن از جمله روامل تعیینرنند در شتاببرشری
به تغییا گا جامعۀ بینالمللی سبت به اهمیت محیطزیست و لرزو حفاظرت و ریا ت از لن
شد ره در هایت رو د توسعه و تدوین بیش از پیش حقوق بینالملل محیطزیست را سبب شد
است .در این مقاله با تأملی در منافع و مضار زیستفناوری ،به تأمل در این اما خواهی پاداخت
ره زیستفناوری به چه حو در خدمت توسعۀ حقوق بینالملرل محریطزیسرت بره ررار گافتره
میشود .در این خصوص ،هاچند باید از وجو مثبت زیستفناوری چش پوشی رراد ،راوری
است تا به تبعا و لثار جا بی زیستفناوری یز بیتوجه باشی .
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مقدمه
تحول شگا در رو د دستیابی ا سان به دا ش وین ،ویژگی بارز قان بیست و یکر اسرت .ایرن
رو د رو به رشد در حوزۀ رل و فناوری حقوق بینالملل معا ا را یز تحت تأثیا قاار داد است.
بیتادید تحو رلمی جدید در جامعرۀ برینالمللری را رههرای جدیردی را در باابرا حقروق
بینالملل قاار داد است .رو د رنو ی ره با شتاب قابل مححظهای در جایان اسرت همزمران برا
دستیابی به تکنولوتیهای مدرن و تولید را ها و خدما مناسبتا تبعا منفری و پیامردهرای
امناسبی را یز درباداشته است .حقوق بینالملل محیطزیست بهمنزلۀ شراخهای سربتا وپرا از
حقوق بینالملل یکی از مه تاین حروز هرایی اسرت رره تحرت ترأثیا رشرد فنراوری ،متحمرل
بیشتاین تبعا مراب و امطلوب میشود ،در حالی ره بسیاری از تعهدا ایرن شراخۀ سربتا
وپا در حقوق بینالملل ه چنان در قالب تعهدا ا و قوا یافته شکل گافته است .ترایرب و
للودگی اجتناب اپفیا محیطزیست و لزو پیشگیای از اقداما مراب زیستمحیطی زمینرهای
را باای تحولی جدی در فناوریهای وین در قالب فناوریهای زیستی فرااه لورد اسرت ترا از
رهگفر لن میان بها باداری از منابع طبیعی و پایداری تااز محیطزیست مواز های فرااه شرود.
فناوری زیسرتی برهمنزلرۀ «ررنش هوشرمندا ۀ ا سران در طبیعرت برهمنظرور بهبرود و را رۀ
فالورد های گو اگون برا دخرل و تصرا در سراختار مولکرولی ا ردا وارۀ گو رههرای گیراهی و
جا وری» هاچند هنوز مااحل رستین خود را پشت سا میگفارد ایرن قابلیرت را داراسرت ترا
چهاۀ محیطزیست را تغییا دهد (سند ملی زیستفناوری جمهروری اسرحمی ایراان دبیاخا رۀ
شورای رالی زیستفناوری . 1385 ،حف ل یند های لب ،خراک و هروا و تولیرد سروختهرای
زیستی بهمنظور حفاظت از تنوع زیستی رارباد فناوری زیستی را در مسیا پیشگیای از ترایب
محیطزیست قاار میدهد .با این حال این فناوری سبتا مدرن ایرن ظافیرت را داراسرت رره در
تیجۀ استفادۀ ادرست زمینهساز پیامدهای امطلوب و جباان اپفیای باای محیطزیست باشرد.
ورود مقولۀ زیستفناوری به حقوق بینالملل محیطزیست میتوا د سالغازی با تحلیل حقروقی
قضیه و تبعا این مفهو با محیطزیست در حنۀ بینالمللی تلقی شود.

ورود زیستفناوری به قلمرو حقوق بینالملل محیطزیست
زیستفناوری 1از مه تاین محورهای توسعۀ رلمی ،اجتمراری و اقتصرادی رشرورهای جهران و
ارتقررای لن از اساس ریترراین شرراخ هررای تعیررینرننرردۀ توسررعه محسرروب مرریشررود .رررارباد
زیستفناوری در سدۀ بیست و یک به میزا ی فااگیا شد است ره از محیطزیست تا اقتصراد و
1. Biothechnology.
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نعت و از رشاورزی و تغفیه تا دیگا جنبههای حیا ا سان را تحت تأثیا و فوذ شگفتا گیرز
خررود قرراار مرریدهررد و راهکارهررایی را برراای گهررداری منررابع غررفایی ،حررف للررودگیهررای
زیستمحیطی ،افزایش و بهبود تولیردا رشراورزی ،رراهش وابسرتگی بره مرواد شریمیایی در
رشاورزی و راهش هزینهها و  ...ارائه راد است1.

 .1تعریف زیستفناوری
باای زیستفناوری تعاریف متعددی ارائه شد است ،از جمله رل استفاد از میکاوارگا یس هرا
بهمنظور منرافع ا سران (مهبرودی . 9 1379 ،سرازمان جهرا ی بهداشرت یرز تعایرف خرود از
بیوتکنولوتی را چنین ارائه راد است «بیوتکنولوتی درباگیا دۀ تمامی رو هایی است رره از
موجودا ز د یا برشهایی از لنها استفاد میرند تا فالورد هایی را تولید و ا رح رنرد یرا
تغییا دهد و به بهینهسازی گیاهان و جا وران بپادازد و یا میکاوارگا یس هایی باای راربادهرای
ویژ تولید رند» (یوس تور  . 12 1390 ،از سوی دیگا ،سند ملری زیسرتفنراوری جمهروری
اسحمی ایاان بیوتکنولوتی (زیستفناوری را «رنش هوشمندا ۀ ا سران در طبیعرت برهمنظرور
بهبود و را ۀ فالورد های گو اگون با دخل و تصا در ساختار مولکرولی ا ردا وارۀ گو رههرای
گیاهی و جا وری» تعایف راد است (سند ملی زیستفناوری جمهوری اسحمی ایاان دبیاخا ۀ
شورای رالی زیستفناوری. 1385 ،

 .2پیامدهای مثبت و مخاطرات احتمالی استفاده از زیستفناوری
زیستفناوری در گفشته بیشتا در زمینۀ نایع غفایی به رار گافته میشد و بره قردمت تولیرد
وشید یها و انهای ترمیای دارای سابقه و پیشینه است .اما اماوز افزون با نایع غرفایی و
دارویی ،اهمیت تکنیکهای بیوتکنولوتی در دفع ایعا  ،راهش للودگیهای زیستمحیطری و
تولید منابع ا اتی تجدیدپفیا مثالزد ی است ( . Smith, 2004: 27افزایش جمعیت راۀ زمرین،
دغدغۀ تغفیۀ ا سانها و مشکح تولید و توزیع لن یاز به با امرهریرزی همرهجا برهای در ایرن
را ه دارد ( ژ دیمنش و اسرکندرزاد  . 1384 ،زیسرتفنراوری در افرزایش تولیرد محصرو
غفایی ،توا مندی و ظافیت خوبی دارد .اماوز ا ح گیاهان به شیوۀ سنتی بهتنهایی قرادر بره
تأمین مواد غفایی مورد یاز جامعۀ بشای یست .لفا تلفیق بیوتکنولروتی برا رو هرای سرنتی
ا ح گیا  ،فا تی باای بهبود رمیت و ریفیت غفایی گیاهران تولیدشرد فرااه لورد اسرت
(دهناد و حاجیزاد  . 121 1392 ،اهمیت خاک و حفظ لن باای تغفیرۀ جمعیرت رو بره رشرد
جهان بسیار مه است .این در حالی است ره زیستشناسان دا شگا شفیلد بایتا یا ( Milman,
1. Ibid & See:United Nations Population Fund, The State of world Population 1998.
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 2015: The Guardianدر دسامبا  2015ارح راد د ره یرک سرو از خراکهرای حا رلریز
جهان در  40سال گفشته به دلیل فاسایش خاک یا للودگی ابود شد است .زیستفنراوری در
مقابل این بحاان میتوا د با افزایش تولید گیاهان مقاو به تنشهای محیطی ما ند رمبود مواد
مغفی خاک ،از تأثیا این بحراان در تغفیره و حیرا ا سرانهرا بکاهرد ( Milman, 2015: The
. Guardian
با بهرارگیای تکنیکهای زیستفناوری ،میتوان فتی خاص در یک جا دار ایجاد رراد یرا
به تولید یک محصول به شیو ای غیا از شیوۀ طبیعی منجا شرد (احمردیخروا  . 3 1377 ،از
جمله اینکه با ایجاد تغییااتی در ساختار گیاهان تح میشود ره تمامی رنا ا اوری و ز
باای بدن ا سان (ما ند ویتامینها حا ل و ارز غفایی مورد ظا تأمین شرود .ررحو برا ایرن،
زیستفناوری قادر است تنشهای محیطی را تحت رنتال درلورد (دهناد و حراجیزاد 1392 ،
 . 131رنتال این تنش اهمیت زیادی باای حفظ محیطزیست پایدار دارد .ترنشهرایی رره در
محیطزیست و بهویژ را ههای جنگلی تأثیای منفری خواهنرد داشرت (دهنراد و حراجیزاد ،
 . 131 1392البته این تکنولوتی وین افزون با تایج مثبت در حوز های گو راگون ،مریتوا رد
پیامدهای مرابی سبت به حیا ا سان و بقای محیطزیسرت داشرته باشرد (مهبرودی1379 ،
 . 11رررارباد مررواد بیوتکنولوتی رک در زمین رۀ رشرراورزی و در مررزارع احتمررال دارد ررره سرربب
باه خوردن تعادل و طبیعت محیطزیسرت شرود (خوا سراری 73 1377 ،و تکامرل و شراایط
زیستمحیطی را دگاگون رند و به خطرا ا ردازد .ترایرب خا ریت رویرش خراک ،رراهش یرا
معدو شدن تنوع گیاهان مغفی ،افزایش مواد ساطانزا در لب و خاک رره سربب رراهش زاد و
ولد و طول رما موجودا می شود ،از جمله پیامدهای منفی اشی از بهررارگیای ایرن فنراوری
(زیستفناوری به شمار میلید ( ادریشهاب . 55 1377 ،در تیجه باید افا در دستاوردهای
مثبت زیستفناوری متوقف شد .باید با تأمل و مطالعا درازمد و توجه به ایمنری سرلهرای
فعلی و لیند از این فناوری استفاد رنی  .این در حالی است ره حقوق بینالملل محیطزیسرت
در این ماحله قادر است قش تاریری خویش را در جامعۀ برینالمللری ایفرا رنرد (خوا سراری،
. 73 1377

پیوند مفهومی زیستفناوری و حقوق بینالملل محیطزیست
جامعۀ بشای به ماور اهمیت باقااری وری تعادل میان ا سان و محیطزیسرت را دریافرت .ایرن
تفکا و گا جدید از دهۀ  1970میحدی به این سو ،روزبهروز رمق و قو بیشتای یافته اسرت.
اماوز توجه به محیط زیست سبت به گفشته اهمیت فزایند ای یافته اسرت (موسروی1391 ،
 . 19از دهۀ  1970میحدی تارنون تابعان جامعۀ بینالمللی ررایت هنجارهای زیسرتمحیطری
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(بهمنظور حفاظت از طبیعت را با توجه به اور زیستاجتماری خود اجتناب اپرفیا قلمرداد
میرنند و یاز به دسرتیابی بره روری تعرادل درخصروص ا سران و طبیعرت را ز
(پورهاشمی و ارغند. 26 1392 ،

مریدا نرد1

 .1روند تحول مفهومی حقوق بینالملل محیطزیست
ساختار رنو ی حقوق بینالملل محیطزیست از یمۀ دهۀ  1970میحدی به این سو شکل گافته
است ،اما ریشههای لن را باید در تحو حقوقی یمۀ دو قان وزده جستجو راد .مه تاین
دورۀ زما ی در توسعۀ حقوق بینالملل محیطزیسرت از لغراز دهرۀ  1970مریحدی و رنفراا
استکهل ( 1972لغاز شد و در سال  1992با رنفاا ملل متحرد راجرع بره محریطزیسرت و
توسعه به او خود رسید .ارحمیۀ استکهل اولین سند بینالمللی است ره به ااحت رابطۀ میان
حررق فررادی و ریفیرت محرریطزیسررت را شناسررایی و برراای رسررتینبررار ارتبررا میران حفررظ
محیطزیست و حقوق بشا را ارح میرنرد .رنفراا اسرتکهل زمینره را براای فعالیرتهرای
بینالمللی در سطح جها ی و منطقهای مهیا راد (مسعودی . 64 1394 ،رنفاا ملرل متحرد
راجع به محیطزیست و توسعه در توئن  1992در ریودوتا یاو بازیل و با شارت مایندگان 176
دولت ،بیش از  50سرازمان برینالمللری دولتری و چنردین هرزار شرصریت حقروقی و سرازمان
غیادولتی تشکیل شد .این رنفاا سه سند غیاالزا لور تصویب رراد (ملرکمحمردی روری،
 . 10 1374ارحمیۀ ریو راجع به محیطزیست و توسعه (ارحمیۀ ریو  ،بیا یۀ غیاالزا لور ا رول
اجماع جها ی پیاامون مدیایت ،حفظ و توسعۀ پایدار ا واع جنگلها (ا ول  1992جنگرلهرا و
با امۀ اقدا باای قان بیست و یک بود ره از لن بهمنزلۀ «دستوررار  »21یاد میشود .رحو برا
این ،دو معاهد یز از دستاوردهای این رنفاا بود رنوا سریون تنروع زیسرتی و رنوا سریون
چارچوبی تغییاا لب و هوایی ملل متحد .در دهمین سالگاد رنفاا ملرل متحرد راجرع بره
محیطزیست و توسعه ،اجحس جها ی توسعۀ پایدار در سال  2002در توها سبورگ باگزار شرد.
این شست هیچگو ه ا ل یا رنوا سیو ی را پفیافت و رموما با مسرللۀ ریشرهررنررادن فقرا
تمارز داشت .در سال  2012با هد ارزیابی اقداما ا جا شد درخصوص توسرعۀ پایردار طری
دورۀ  20ساله پ از رنفاا سال  1992ریو ،رنفاا ریو 20+باگرزار شرد .ایرن رنفراا
ور گافته در زمینۀ توسعۀ پایدار ،به ارزیابی لیندۀ لن و چالشهرای
رحو با بارسی اقداما

 .1یز ر.ک ربداللهی ،محسن و معافی ،سعید (« . 1389ا ل مسلولیت مشتاک ،اما متفاو در حقوق بینالملل
محیطزیسرت» ،فصرل امرۀ پرژوهش حقروق ،سرال دوازدهر  ،شرمارۀ  .29ربرداللهی ،محسرن و ر روا یفرا،
محمدمهدی ( « . 1391ظا حقوقی ایاان و مسللۀ سیاستگفاری زیسرتمحیطری» ،راهبراد ،سرال بیسرت و
یک  ،شمارۀ .64
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جامعۀ بینالمللی در این زمینه پاداخت .تیجۀ این رنفاا در قالب ارحمیرهای تحرت رنروان
«لیند ای ره ما میخواهی » منعک شد .از ولوریهای رنفاا ریو 20+طا مسللۀ اقتصراد
سبز و توجه خاص لن به این مفهو است ره این اما در اسناد پیشین مود رینی یافته بود .بنا
با دیدگا یو پ اقتصاد سبز ،اقتصادی است ره موجب بهبود لسایش ا سا ی و ا صا اجتمراری،
همچنین موجرب رراهش قابرل توجره خطاهرای زیسرتمحیطری و رمیرابی منرابع مریشرود
(پورهاشمی و ارغند . 35-30 1392 ،پ از رنفراا ریرو  ،1992افرزایش قابرل تروجهی در
دراوی بینالمللی زیستمحیطی رخ داد و این اما بیا گا ارادۀ دولتها در حلوفصرل اختحفرا
خود در را ۀ بینالمللی و پفیا روزافزون مسائل و معضح زیستمحیطی از سروی محرار
بینالمللی است .دیوان بینالمللی دادگستای در قضایای باخی زمینهای فسفا ائورو در سال
 ،1992رأی مشورتی مشراوریت تهدیرد یرا اسرتفاد از سرح هرای هسرتهای در سرال ،1996
گابچیکوو -اگایمارو در سال  ،1997رارخا ههای خمیا راغف در سال  ،2006رلفررشهرای
هوایی در سال  ،2008ید هنگها در جنوبگان در سال  2010و قضیۀ ساخت جاد در امتداد
رودخا ۀ سنخوان در راستاریکا در سال  2011به مسائل زیستمحیطی پاداخته است .امراوز ،
دغدغههای زیستمحیطی بهمنزلۀ مو وری مه در جامعۀ بینالملرل ،برا تمرامی فعالیرتهرای
ا سا ی ادغا و در ظا گافته میشود (مسعودی. 91 1394 ،

 .2نقشآفرینی زیستفناوری در توسعۀ حقوق بینالملل محیطزیست
در این برش بال ی تا با تبیین چگو گی پیو د زیستفناوری با منرابع و مبرا ی حقروق برینالملرل
محیطزیست ،قش این فناوری وین را در توسعۀ حقوق بینالملل محیطزیست به تصویا رشی .

 .1 .2زیستفناوری در آیینۀ مبانی و منابع حقوق بینالملل محیطزیست
بهمنظور توسعۀ حقوق بینالملل محیطزیست ،ظایهپادازان زیستمحیطی و حقوقدا ان ،در دو
دهۀ اخیا با زمینهسازی باای و ع و اجاای ا ول و تعهردا حقروقی مابرو بره مسرلولیت و
تعهدا دولتها بهویژ دربارۀ پاسرگویی به یازهای فاامازی زیستمحیطی روششهای قابرل
مححظهای را مبفول داشتها د .توسعۀ موافقت امههای بینالمللی از سوی دولتها و برهویرژ برا
هد پیشگیای از فعالیتهای مضا سبت به محیطزیست ،میتوا د زمینۀ قابرل مححظرهای را
باای درک جدیتا جامعۀ بینالمللی از پیو د میان لزو توجه به محیطزیست در قالب ا رول و
هنجارهای این حوز و تسهیل و تسایع فاایندهای ذیربط فااه لورد.
در ادامه به پیو د میان زیستفناوری و قوارد و ا ول حقوق بینالملل محیطزیست خواهی
پاداخت
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الف) زیستفناوری در آیینۀ حقوق سخت

 .1کنوانسیون تنوع زیستی
اهدا رنوا سیون با  ،حفاظت از تنوع زیستی و بها باداری پایدار از منابع لن و تسهی باابرا و
راد ۀ منافع حا ل از بها باداری از منابع ت تیکری اسرت و در مرادۀ  19ایرن رنوا سریون برا
استفاد از زیستفناوری و توزیع مزایای لن تأرید شرد اسرت .از جملره در بنرد اول مرادۀ 19
سبت به فااه سازی زمینۀ مسارد باای مشاررت رشورهای در حرال توسرعه در فعالیرتهرای
پژوهشی مابو به زیستفناوری با ا جا اقداما تقنینی و اجاایی مناسب از سوی دولرتهرای
رضو (یا دولتهای توسعهیافتره و رنعتی اشرار شرد اسرت ( Convention On Biological
 . Diversityدر بند دو همین ماد یز با فااه سازی زمینۀ مسارد باای بهرا براداری باابرا و
راد ۀ رشورهای رضو به تایج و مزایای حا ل از زیستفناوری از سوی دولتهای توسعهیافته
(بااساس شاایط توافقشدۀ دو طا تصایح شد است (مو یی و همکاران . 3 1393 ،درواقرع
با توجه به اهدا رنوا سیون مورد ظا و تأرید لن با بها جستن از زیستفناوری ،مریتروان بره
اهمیت قشلفاینی مطلوب و دستاوردهای مثبت زیسرتفنراوری برهمنظرور حفاظرت از تنروع
زیستی و طبیعت پی باد .پیامدهای سراز د ای ظیرا تحرول در حروزۀ رشراورزی ،حفاظرت از
گو ههای گیاهی و جنگلی ،پیشگیای از بحاانهایی ظیا فاسایش خاک و للودگیهای زیسرتی
و  ...زمینۀ مساردی را بهمنظور استفاد از طبیعت هماا برا توجره بره لرزو حفرظ و بقرای لن
فااه راد است .توجه رنوا سیون تنوع زیستی به لزو مشراررت هاچره بیشرتا دولرتهرا در
فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی در حروزۀ زیسرتفنراوری و اترراذ تصرمیما و اقرداما ز
تقنینی و اجاایی از سوی دولتها در همین خصوص قابل فه است.

 .2پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا
ایمنی زیستی دربادار دۀ معیارها و رو هایی است ره با هرد راسرتن از خطاهرای احتمرالی
اشی از زیستفناوری ،به رارباد و بها باداری مطلوب از لن میا جامد (ماتضروی. 14 1392 ،
تنوع زیستی میان سطو سازمانیافتۀ حیا بااسراس سلسرلهمااترب تن ،فراد ،گو ره ،جامعرۀ
زیستی و اروسیست است .بنابااین ،هاگو ه تغییا در این سطو حیا باید با دقت ا جا شرود.
باای پایداری و حفاظت منابع ت تیکی و در رل حفظ ایمنی زیستی ،تدابیای ه چون هماهنگی
میان تمامی فعالیتهای تنوع زیستی در سطح وسیع اروسیست ها ،مدیایت جمعیت گو ههرای
اقتصادی تولیدرنند از ظا حفظ سطو متغیا ت تیکی ،توسعۀ لگاهیهرای رمرومی و دا رش و
تکنولرروتی ،مرردیایت و ارز یررابی پرراوت هررای ایمنرری زیسررتی مررد ظا قرراار گافترره اسررت
(محمدیفا ل . 23 1379 ،لفا رشورهای رضو رنوا سیون تنوع زیسرتی در  29تا ویره 2000
پاوتکل ایمنی زیستی رارتاهنا (الحاقی به رنوا سیون تنوع زیستی را تردوین راد رد .پاوتکرل
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ایمنی زیستی رارتاهنا با «اتراذ تمهیدا احتیاطی» تأرید دارد ره مبتنی با ا ل  15ارحمیۀ
ریو در زمینۀ محیطزیست و توسعه است (محمدیفا ل . 23 1379 ،بااساس این ا ل وقتری
احتمال باوز خطا یا خسار جباان اپفیای وجود دارد رمبود یرا برود اطحررا رلمری بایرد
بها های باای بهتأخیاا داختن اقداما اوری بهمنظور پیشگیای از ترایب و فاسایش محریط
باشد .هد پاوتکل مفرور رمک و همیاری در جهت تضمین سطح مناسب حفاظرت در زمینرۀ
ا تقال ،جابهجایی و استفادۀ ایمرن از ا ردا وار هرای ز ردۀ تغییراشرکلیافتره اسرت (مرو یی و
همکاران. 4 1393 ،
با توجه به مطالب با بایرد در ظرا داشرت رره هرا فعالیرت بشرای مریتوا رد دربادار ردۀ
مراطااتی باشد و زیستفناوری یز از این اما مستثنا یست .این فناوری اگا به روشی ادرسرت
و بیتوجه به چارچوبهای حقوقی بهرا براداری و اسرتفاد شرود محتمرل اسرت رره ردما
جباان اپفیای را به محیطزیست از طایق راهش تنوع زیستی گو رههرا و مرراطاا احتمرالی
دیگا سبت به سحمت گو ههای گیاهی و جا وری وارد لورد .لفا اتراذ تصمیما ز در جهرت
پیشگیای از وقوع هاگو ه خطا و خسار جباان اپفیا ز به ظا مریرسرد .اترراذ تمهیردا
احتیاطی ره در این سند به لن تأرید شد است ،رحو با تدوین قوا ین مورد یاز ،به سازمانهرا
و تشکیح ویژ ای یز یاز دارد تا رنتال و ظار با تحقیقا زیستفنراوری و محصرو لن
را رهد دار شو د.

 .3کنوانسیون لوگانو
رنوا سیون شورای اروپا درخصوص مسلولیت مد ی خسارا اشی از فعالیتهای خطا اک باای
محیطزیست (لوگا و در  21توئن  1993در لوگا و به تصویب رسید .در مادۀ ( 2بند سو ایرن
رنوا سرریون در تعایررف بیوتکنولرروتی (زیسررتفنرراوری چنررین مقررار مرریدارد «مقصررود از
بیوتکنولوتی ،ارگا یس تغییایافته از ظا ت تیکی است به حوی ره تغییا بهرمللمد معمو به
ور طبیعی از طایق تکثیا یا تاریب طبیعری رور مریگیراد» ( Convention on Civil
 . Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environmentایرن
رنوا سیون بهمنظور مشمول قااردادن تمامی فعالیتهایی ره موجب خسرار زیسرتمحیطری
میشود ،منعقد شد و از این جهت با سایا رنوا سیونهایی ره تنها فعالیتهای خاطی را مرد ظا
قاار میدهند ،تفاو دارد .هد این رنوا سیون حصول اطمینان از جباان خسار رافی براای
خسارا اشی از فعالیتهای خطا اک باای محیطزیست است و رو هرای پیشرگیای و اررادۀ
و ع را یز ارائه راد است (تقیزاد ا صاری و فائقیراد. 25 1389 ،
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ب) زیستفناوری و حقوق نرم

 .1بیانیۀ ریو
ارحمیۀ ریو به رشورهای واردرنند حق میدهد ره بهمنظور رنتال تأثیاا زیانبرار احتمرالی
محصو ا ح شدۀ ت تیکی ،با لحاظرادن منافع اقتصادی و اجتماری خرویش دربرارۀ واردا
یا را ۀ محصو زیستفناوری تصمی گیای رنند ،زیاا جرایگزینررادن غرفاهای سرنتی برا
غفاهای ا ح شدۀ ت تیکی بدون در ظاگافتن راهکار رلمری رحیح و احتمرال رراهش تنروع
زیستی در اجتمارا بومی ممکن است مرراطا لمیرز باشرد .هرد از ایرن ارحمیره مشراررت
بهمنظور حصول اطمینان از حمایت رافی در زمینۀ ا تقرال ،گهرداری و اسرتفاد از موجرودا
ز دۀ ا ح شدۀ ت تیکی است ره لثار زیا بار لنها سبت به حفظ و بها جسرتن پایردار از تنروع
زیستی احتمال میرود (پورهاشمی و ارغند. 36 1392 ،

 .2دستورکار 21
دستوررار  21یز طا و با امۀ رمل غیاالزا لور باای همکاری جها ی در زمینۀ توسرعۀ پایردار
است .دستوررار  21مسائل بحاا ی بشا ظیا ترایب اروسیست ها ،تشدید فقا ،عف بهداشرت
فادی ،ا فجار جمعیت و  ...را شامل میشود .اهمیت زیستفناوری بهمنظور تحقرق اهردا ایرن
سند و سایا اسناد مشابه در پایداری منابع تجدیدپفیا و استفادۀ حیح از منابع طبیعری اسرت.
از سوی دیگا ،در برش دو  ،فصل شا زده دستور  21من اشار به اهمیرت زیسرتفنراوری
خواستار ا تقال این تکنولوتی به رشورهای در حال توسعه و ایجراد زیابنرای هرادین و یراوی
ا سا ی اسرت رره بتوا رد ایرن تکنولروتی را بره خردمت گیراد (شرهبازی . 14 1389 ،ا تقرال
بینالمللی تکنولوتی قش مهمی در توسعۀ اقتصادی و نعتی بسیاری از رشرورهرا ایفرا رراد
است .تجابۀ موفقیتلمیز در شاق لسیا و امایکرای ترین شران داد اسرت رره دسرتیابی بره
تکنولوتیهای پیشافته به این رشورها امکان داد ترا از طایرق ارائرۀ سرطو برا یی از دا رش و
مهار ره در حال حا ا در رشورهای توسعهیافته استفاد میشود ،با بها وریشران بیفزاینرد
(حاجیحسینی. 11 1378 ،

 .3اجالس جهانی ژوهانسبورگ
در این اجحس من تأرید با مصوبا و اهدا مورد ظا در اجحس ریو سبت به رفع معضح
مرتلررف و از جملره فقازدایرری و بهبررود ز رردگی مرراد فقیرا ،همچنررین جلرروگیای از ترایرب
محیطزیست در ابعاد جها ی اتراذ تصمی شد .تأریرد برا فقازدایری و پیشرگیای از ترایرب و
ابودی محیطزیست به رنوان «چالشهای فرااروی جهران» ( Report of The World Summit
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 on Sustainable Development Johannesburg: 2002دو مورد از دغدغههرای مهر اجرحس
ذراشد بود .ا اارورزیدن با اهدا و تأریدا اسرناد زیسرتمحیطری پیشرین رره اشرار بره
فناوریهای وین و از جمله زیستفناوری را دربا میگیاد حکایت از لن دارد ره تکنولوتیهای
جدید قادر د برشهای وسیعی از رفتار ملی و فااملری (در را رههرایی ظیرا غرفا و درمران و
محیطزیست را دگاگون رنند و رسالتی بزرگ باای رمرک بره ریشرهررنررادن بیمراریهرا و
گاسنگی در میان دولتهای فقیا جهان دار د.
ج) زیستفناوری در آیینۀ اصول حقوق بینالملل محیطزیست

 .1اصل حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی
ا ل حارمیت یکی از ا ول بنیادین حقوق بینالملل محیطزیست به شمار میرود و در حقروق
داخلی بسیاری از رشورها وجود دارد و در حقوق بینالملل یز ریشۀ رافی دارد (پرورهاشرمی و
ارغند . 71 1392 ،قطۀ رطف ا ل حارمیت در اسناد استکهل (ا ل بیست و یک و ارحمیۀ
ریو (ا ل دو است ره مقار میدارد
«بهمنظور حفظ و حااست از محیطزیست ،رشورها مجاز د لنگو ره درلمردهرایی را رسرب
رنند و سیاستهای توسعه ای را ارمال مایند ره ه با روابط سرازمان ملرل متحرد و ا رول
حقوقی پفیافتهشدۀ بینالمللی منطبق بود و ه راد ه و تحت رنتال باشرد ،بره طروری رره
موجبا ار و زیان به رشورهرای دیگرا و یرا منراطق خرار از مراز لنهرا را فرااه سرازد»
(پورهاشمی و ارغند. 72 1392 ،
در تیجه ،دولتها از حق حارمیت ا حصاری با منابع طبیعی خویش باخوردار د البته ارمال
چنین حقی میبایست بهمنزلۀ وسیلهای باای ا اار به غیا استفاد شود .حارمیت و ححیت
ا حصاری دولتها برا سرازمین خرود به این معنی است ره لنها میتوا ند سیاستها و حقروق
مابو به منابع طبیعی و محیطزیست سازمینشان را گسرتا دهنرد (موسروی. 25 1391 ،
رنوا سیون تنوع زیستی با حق حارمیت دولتهای محل وقوع منابع ت تیکی و زیستی تأریرد و
تصایح میرند ره طا های متعاقد معیارهایی را اتراذ خواهند راد تا بره تبرع ثبرت اخترااع و
سایا حقوق مالکیت فکای راجع به ذخایا ت تیک ،دستاسی به فناوری و ا تقال لن میسا شرود.
این رنوا سیون بهمنزلۀ متن مورد پفیا رشورهای نعتی (با تنوع زیستی فقیا و رشورهای
در حال توسعه (با تنوع زیستی غنی محل بحث و جدل فااوا ی واقع شد ( ادقی. 94 1384 ،
پار ای از رشورهای در حال توسعه (ه چون هند از اینکه دولتهای توسعهیافته از لنها ا تظار
دار د ره منابع طبیعی ه چون جنگلها را حفظ رنند ،اما از منافع اقتصرادی لن چشر پوشری
رنند شکو و گحیه داشتند و این رو رد را منصرفا ه ارزیرابی مریراد رد و برا توجره بره ارز
اقتصادی بالقوۀ تنوع زیستی از یکسو و یاز به بهبود توا مندیهای رلمی و تکنولوتیک و مالی
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از سوی دیگا ،به خود حق میداد د ره بهمنظور تسهی منصرفا ۀ روایرد حا رل از ایرن منرابع
شاایطی را از قبیل الزا منتفعان به ا تقرال فنراوری تعیرین رننرد .در مقابرل یرز دولرتهرای
توسعهیافته و شارتهای فااملی خواهان محدودیتهای رمتا باای دستاسی به منرابع زیسرتی
بود د ( ادقی . 94 1384 ،در رنوا سیون تنوع زیستی به دولتهای متعاقرد اجراز داد شرد
است ره شاایط دستاسی به منابع ت تیک را «طبق شاو مورد توافق طرافین» تعیرین رننرد
(رنوا سیون تنوع زیستی ،مادۀ  ،15بند  .4اما تارنون ظا امرهای براای تنظری فعالیرتهرای
ماتبط با استفاد از منابع زیستی مقار شد است .مقارا مابو به تسهی راد ۀ منافع یرز
رلی است و لفا همین اما مو ع رشورهای فقیا را بسیار تضعیف میرند .ایا متحدۀ امایکرا
تارنون حا را بره امضرا و پرفیا ایرن رنوا سریون شرد اسرت ،زیراا از محردودیت رنایع
بیوتکنولوتی خود به لحاظ مقارا راجع به حقوق مالکیت فکای در ایرن رنوا سریون بیمنراک
است .در مقابل رشورهای در حال توسعه احساس میرنند این رنوا سیون رنترال لنهرا را برا
ذخایا ت تیک افزایش میدهد ( ادقی. 94 1384 ،

 .2اصول پیشگیری و احتیاط
مطابق ا ل پیشگیای ،دولتها وظیفه دار د تا از هاگو ره اقردامی رره بره ترایرب یرا للرودگی
محیطزیست میا جامد ،پیشگیای و در موارد ز اقداما احتیراطی ز را بره ا جرا رسرا ند
(دبیای و همکاران . 218 1388 ،رویکاد ا ل مفرور (به ور مسرتقی یرا غیامسرتقی از
سوی ارحمیۀ  1972استکهل  ،پیش وی ا ول با امۀ ملل متحد راجرع بره محریطزیسرت در
 ،1978منشور جها ی طبیعت در  ،1982ا ل  11ارحمیۀ ریو  1992تأیید و مطا شد اسرت.
ارزیابی مثبت از تایج و پیامدهای زیستفناوری باید به غفلت از خطاهای بالقوۀ لن ره ممکن
است به دلیل رد ررایت ا ول ایمنی زیستی روی دهد ،منجا شود (مسرعودی. 125 1394 ،
ارتبا ا ل احتیا و فناوری زیستی در دو سطح قابل بارسری اسرت؛ از یرکسرو ،پیامردهرای
تحوللفاین این تکنولوتی مدرن قادر است با ارمال اقداما احتیاطی از بسیاری از بحاانهرای
زیستی پیشگیای رند (بحاانهایی ظیا فاسایش خاک ،للودگیهای زیستی ،حفرظ گیاهران و
گو ههای جنگلی در باابا ا واع تنشهای محیطی و  . ...از سوی دیگا ،اگرا ایرن فنراوری بردون
مححظههای ایمنی و رارشناسی ،به رار گافته شود (برهویرژ در رشرورهرای در حرال توسرعه
میتوا د تبعا خطا اری به د بال داشته باشد ره تعیین حدود و گستادگی لن قابل پیشبینی
رواهد بود .باخی از مطالعا پژوهشی شان میدهند ره محصو ا ح شدۀ ت تیکری دارای
باخی لثار مضا در سحمت ا سان و محیطزیست هستند و بین استفاد از رلفکرشهرا و رواق
مررادرزادی ،سرراطان یررا بعضرری پیامرردهررای خطا رراک زیسررتمحیطرری ،ارتبررا وجررود دارد
(خوا ساری . 72 1377،لفا بهجاست ره بازیگاان و تابعان حقوق بینالملل ،با توجه بره ارز و
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اهمیت طبیعت و منابع لن باای حفظ حیا مشتاک بشایت ،در پیو د و همبستگی با یکردیگا
باای پیشگیای از این پیامدهای مراب احتمالی ،در قالب شستها و رنفاا های بینالمللری
و با تدوین اسناد حقوقی مناسب ،به چار ا دیشی مشتاری (بیش از اماوز دست یابند .بنابااین،
قشی ره دولتها میبایست در جهت پیشگیای از هاگو ه اقدا ترایبگو ۀ محیطزیست ایفرا
رنند از اهمیت زیادی باخوردار است (خدادادی. 10 1393 ،

 .3اصل توسعۀ پایدار
جامعۀ جها ی در رنفاا ملل متحد پیاامون محیطزیسرت و توسرعه در سرال  1992توسرعۀ
پایدار را بهمنزلۀ الگویی مؤثا باای ارتقای ریفیت ز دگی به رسمیت شرناخت .توسرعۀ پایردار و
رنا ررا لن در اسررناد بررینالمللری دارای ماهیرت زیسررتمحیطرری اقتصررادی و اجتمرراری اسررت
(مسعودی . 130 1394 ،دستاسی به غفای سال و رافی ،لب لشامید ی سال و هروای پراک از
بدیهیتاین حقوق ا سان است و تولید و تأمین این یازها باای شرهاو دان ،وظیفرۀ ذاتری همرۀ
دولتهاست .رسیدن به این هد بدون توسرعۀ پایردار امکرانپرفیا یسرت .فقرا و گاسرنگی و
سوءتغفیه ریشۀ بسیاری از بیماریها و معضح بزرگ فاهنگی و ابهساما یهرای اجتمراری در
جوامع بشای است .توسعۀ پایدار استفاد از منابع ،هدایت سامایهگفاریها و سمتگیای توسعۀ
فناوری را بهگو های تغییا میدهد ره با یازهای حال و لیند سازگار باشد و به پنج یاز اساسی
شامل تلفیق حفاظت و توسعه ،تأمین یازهای اولیۀ زیستی ا سان ،دستیابی به ردالت اجتماری،
تنوع فاهنگی و حفظ یگا گی ارولوتیکی پاسخ گوید ( اخدا و زینالعابدینی. 1 1392 ،
در این میان زیستفناوری بهمنزلۀ ابزاری رارلمد میتوا د به ا سان باای رسیدن به توسرعۀ
پایدار رمک فااوا ی رند .ا ح باتا سنتی با وجود قابلیتهای فااوان باای تولید واریتههرای
جدید گیاهی با فا باتا زراری دارای مشکح و تنگناهای متعرددی اسرت رره از لن جملره
میتوان به طو ی و پاهزینهبودن فاایند تولید ارقا زراری اشار راد .از طافی مشرکح فنری
از جمله اممکنبودن ا تقرال رفا مطلروب از سرایا گو رههرا و جا رداران و مشرکح ا جرا
تحقیهای دور و حج ا برو رفا اخواسرته در هرا تحقری وجرود دار رد .در اینجاسرت رره
زیستفناوری بهمنزلۀ ابزاری رارلمد در خدمت ا ح باتا افقهای روشنی را فااروی جامعرۀ
بینالمللی گشود است تا با استفاد از لخاین فناوریهای روز د یا در زمینۀ  DNAوتاریرب و
با پیشافتهای چشمگیا در را ۀ رلو زیستشناسی سلولی و مولکولی رلیۀ موا ع موجرود در
را دستیابی به گو های جدید را از سا را برادارد و در مرد زمرا ی بسریار روترا ترا از قبرل و
هزینهای بهمااتب رمتا به واریتههای جدید گیراهی برا رفا دلرروا دسرت یابرد .امراوز از
معیارهای مه تمایز رشورهای توسعهیافته از توسعه یافته میزان بها گیای لنها از فنراوری در
ابعاد مرتلف توسعه ،بهخصوص توسعۀ فناوری اسرت .توسرعه در شراایط رنرو ی جهران بردون
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دستیابی به فناوری پیشافته امکانپفیا یست .ل چه اهمیت و ارز سامایهگفاری دارد قابلیت
تبدیل رل به ثاو از طایق تولید فناوری و تولید محصو فناورا ه و تسریا بازارهای جها ی
است .زیست فناوری بهدرستی ،ظافیت فااوا ی باای قشلفاینی در حروز هرای مرورد ظا دارد.
در تیجه با ررایت ا ول مفرور و دیگا ا ول مطا در حقوق برینالملرل محریطزیسرت ما نرد
ا ل همکاری ،ا ل الزا به پاداخت غاامت از سوی للود رنندۀ محیطزیست و  ...مریتروان بره
میزان چشمگیای از تأثیاا زیا بار این فناوری راست (مو یی و همکاران. 2 1393 ،

 .4زیستفناوری و تدوین و توسعۀ حقوق بینالملل محیطزیست
روامل متعددی را میتوان بهمنزلۀ روامل مؤثا در رو د توسعۀ حقوق برینالملرل محریطزیسرت
باشماد .از جمله میتوان به ررواملی ظیرا رلر و تکنولروتی ،سیاسرت برینالملرل ،برازیگاان
بینالمللی غیادولتی ،رویۀ قضایی بینالمللی ،حقوق بشا و  ...اشار رراد .از ایرن روامرل ،رامرل
رل و تکنولوتی مو وع این پژوهش است .زیستفناوری در توسعه و تدوین حقروق برینالملرل
محیطزیست قشلفاین بود است و تأثیاا لن را میتوان در پدیدلوری اسناد حقوقی (فارغ از
الزا لور یا غیاالزا لور مححظه راد .در بارسی رو د توسعۀ حقوق بینالملل محیطزیسرت بایرد
توجه داشت ره توسعۀ ا ول و مبا ی این گاایش از حقوق بینالملل از طایق اسناد بینالمللری
و را  ،غالبا در وارنش به پیشافتهای رلمی بود است و ایرن پیشرافتهرا محارری مهر در
توسعۀ حقوق بینالملل محیطزیست بود ا د .از سوی دیگا ،قش ساز دۀ بازیگاان غیادولتی در
فعل و ا فعا متقابل با دولتها و زمینرهسرازی براای شرکلدهری اراد و تمایرل لنهرا براای
پفیا و اجاای تعهدا حقوقی در حوزۀ محیطزیسرت شرایان یرادلوری اسرت ( McCaffrey,
 . 1993: 87-111از ویژگیهای مه حقوق بینالملل محیطزیست ،تکوین اساس این رشرته برا
پایۀ حقوق ا است .درواقع این رتی خاص ،به رلت اتکا با بیا یهها ،ارحمیههرا و  ...از رما ت
اجاای حقوقی قدرتمندی باخوردار یست ،اما حقوق بینالملل محیطزیست رو دی تردریجی را
به سوی حقوق سرت پیش گافته است (پورهاشمی . 1384 ،دولتها همچنان قش باتا را برا
رهد دار د ،اما تنها بازیگا جامعۀ بینالمللی به شمار میرو د ،سازمانهای غیادولتی بهتردریج
توا ستها رد در شرکلگیرای ،تردوین و توسرعه ،اجراا و ظرار سربت بره حقروق برینالملرل
محیط زیست تأثیاگفار باشند .شارت لنها در رنفاا های برینالمللری ظیرا رنفراا هرای
استکهل  ،ریو و  ...و بهویژ پفیا ل ان بهمنزلۀ اظا در رنوا سیونهای برینالمللری حکایرت از
شناسایی قش سازمانهای غیادولتی بهمنزلۀ «برازیگاا ی اثاگرفار» در را رۀ برینالملرل دارد
(مسعودی . 101 1394 ،ابزار ا لی باای تأثیاگفاری سازمانهرای غیادولتری «افکرار رمرومی
بینالمللی» است ره این هادها قدر تأثیا و برازیگای فعرال خرویش در روابرط برینالملرل را
ماهون لن هستند (پورهاشمی و ارغند . 253 1392 ،قش سازمانهرای غیادولتری در تراویج
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زیستفناوری بسیار مؤثا بود است (خوا ساری . 76 1377 ،منظرور از تراویج زیسرتفنراوری،
فااه رادن بستا فاهنگی مناسب و ارتقای سطح لگاهی جامعۀ بینالمللی (و گاو های مراتبط
با زیستفناوری با هد تقویت زمینههای رلمی و فاهنگی مورد یاز باای فعالیرت هماهنرگ و
منسج این گاو هاست (ری و شلتون. 204 1386 ،
اماوز حقوق بینالملل محیط زیست در ابعاد گو راگون در حرال گسرتا و توسرعه اسرت.
زیستفناوری ره در جهان اماوز برهمنزلرۀ مهر تراین محرورهرای توسرعۀ رلمری ،اقتصرادی و
اجتماری رشورها به شمار میرود ،در تدوین ا ول حقوق بینالملل محیطزیست و رو د گفار از
هنجارهای ا به سرت و قوا یافته قش مهمی داشته است .رارراد زیستفنراوری برهمنظرور
حفاظت از محیطزیست سبب شد است تا سازورارهای حفاظت سنتی از تنوع زیستی بهمنظور
اتراذ سیاستهای همسوی مدیایتی-توسعهای تغییا یابند و رویکادهای حل مقطعی مشرکح
رنار گفاشته شو د .رویکاد جدید به محیطزیست و مفهرو «توسرعۀ پایردار» در سردۀ رنرو ی
بهمثابۀ برشی مه از سامایۀ ملی رشورها از مه تاین دغدغههرای بشرایت در جهران معا را
است .مه تاین راربادهای زیستفناوری در حفاظت از محیطزیست و دستیابی به توسعۀ پایدار
شامل حفظ تنوع زیستی و بقای گیاهان ،جلوگیای از فاسایش خراک برا تولیرد و ا رح رژاد
گیاهان ماتعی ،تولید گیاهران ماتعری ،تولیرد رودهرای بیولوتیرک و رراهش مصرا رودهرای
شیمیایی ،راهش مصا سمو شیمیایی ،قابل رشت رادن مناطق خشک ،شور ،گا و افزایش
بازد تولید گیاهان از طایق ا ح ت تیکی و  ...است .سامایهگفاری در زمینۀ تحقیقا  ،تابیرت
یاوی مترص  ،تجهیز لزمایشگا ها و  ...در تقویت قش زیستفناوری در حفاظت از طبیعت و
محیطزیست تأثیا بسزایی دارد .البته همۀ این موارد با توجه به ررایت جوا رب مرتلرف رلمری،
فنی ،ظاهای رارشناسان و محققان مستقل و  ...امکانپفیا خواهد شد .دیدگا های دا شمندان،
مترصصان و حتی رشاورزان و مصا رنندگان درخصروص تهدیردهرای اشری از برهررارگیای
شتابزدۀ بیوتکنولوتی و لثار منفی لن در محصو رشاورزی و طبیعت ،باید مورد توجه واقرع
و احتیا های ز به رار گافته شو د.
زیستفناوری از بعد دیگای یز در توسعۀ حقوق بینالملل محیطزیست مرؤثا برود اسرت.
درواقع رحو برا پیامردهای مثبرت ایرن فنراوری ،پیامردهای احتمرالی خطا راک و بحراانزای
زیستفناوری به باوز گاا یهایی منجا شد است .در رو د اجحس ریرو و تصرویب رنوا سریون
تنوع زیستی دولتهای شارترنند گاا یهای خود را از باخی پیامدهای بیوتکنولوتی ابرااز و
پیشنهادهایی را بهمنظور فااه لوردن سرازورارهای قرا و ی در زمینرۀ اسرتفاد از ایرن رلر برا
مححظۀ خطاهای احتمالی سبت به تنوع زیستی مطرا راد رد .در جایران تصرویب پاوتکرل
رارتاهنا یز گاا یهای اشی از لثار سوء و زیا بار زیسرتفنراوری مرورد بحرث و رنکرا قراار
گافت (محمدیفا ل . 25-20 1379 ،در همین زمینه در سطح منطقهای رنوا سیون شورای
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اروپا درخصوص مسلولیت مد ی خسارا اشی از تایج خطا اک زیستفناوری و مواد ت تیکری
باای محیطزیست تدوین شد است .در جایان شستها و رنفاا های بینالمللی بسریاری از
رشورها خواهان این بود د ره باای رنتال ،مصا و رارباد تاریبا تغییات تیکرییافتره ا رل
پیشگیای و احتیا ارمال شود .طا مسائل احتیاطی در جایران برهررارگیای زیسرتفنراوری
ممکن است محدودیتهایی یز در رو د فعالیت رلمی دا شرمندان و محققران زیسرتمحیطری
ایجاد رند ،اما سبب میشود تا طی زمان ،جوامع ا سا ی سبت بره پیامردهای مرراب اسرتفادۀ
امناسب از زیستفناوری تأمل بیشتای رنند .با اینکه پیشافتهای رلمی در حوزۀ مولکولهای
زیستی باای افزایش لگاهی ا سان از طبیعت و فااه رادن ابزارهای جدید باای تأمین یازهرای
او مه است ،اما این باید دلیلی باای تبدیل محیطزیست به لزمایشرگا رظری ت تیکری براای
اهدا و مقا د تجاری باشد .درواقع تضمین منافع لیندگان و دغدغههای زیستمحیطری یکری
از اهدا محدودیتهای اشی از ررایت ا ولی ظیا پیشگیای و احتیا سبت بره اسرتفاد از
این تکنولوتی است .هد زیستفناوری باید تعالی و تکامل جامعۀ بشای و رهرایی از معضرح
فااروی ز دگی ا سان و بقای طبیعت باشد.
باای این منظور بسیاری از دولتها پیش از اینکه تاریب تغییایافتۀ ت تیکی بتوا د در داخل
رشور استفاد شود ،خواهان ارزیابی زیستمحیطی دقیرق و ارائرۀ اخطرار قبلریا رد .در همرین
چارچوب خواهان تدوین سیست مسلولیت و جباان خسار ا د .البته دولرتهرای پیشرافته در
ررنعت بیوتکنولرروتی الزامررا محرردودتای را خواسررتار د (تقرریزاد ا صرراری. 145 1394 ،
پیامدهای مثبت و منفی این تکنولوتی ،سبب تحاراتی میان فعرا ن محریطزیسرت ،همچنرین
دولتها و جامعۀ جها ی شد است تا با پیشبینی تمهیداتی باای حفاظت از محریطزیسرت ،برا
توسعه و غنای حقوق بینالملل محیطزیست ،بیش از پیش بیفزاینرد .تردوین و توسرعۀ حقروق
بینالملل محیطزیست حارتی تاریری را از سال  1992میحدی و اجحس ریرو ترارنون تجابره
راد است .شمار قابل توجه اسناد حقوقی در این زمینه و توجه محار بینالمللی به معضرح
زیستمحیطی (ره منجرا بره پیشرافت قابرل تروجهی در رویرۀ قضرایی برینالمللری در حروزۀ
محیطزیست شد است به ماور زمان ،با توسعه و رارایی حقوق بینالملل محیطزیست افرزود
اسرت و خواهررد افرزود .همکرراری برینالمللرری دربرارۀ مقولرره فنراوریهررای زیسرتی و از جملرره
بیوتکنولوتی یاز به همااهی رامل دولتهرای توسرعهیافتره و در حرال توسرعه دارد .متأسرفا ه
همکاری بینالمللی در این زمینه تاحدودی قابا ی تأمین منرافع اقتصرادی و تجراری مریشرود.
اماوز رشورهای در حال توسعه ،روزبهروز با واردا سازوار هرای دسرتورزیشردۀ ت تیکری و
فالورد های لن افزود ا د .افزایش واردا این محصو در رشورهای جهان سو تیجرۀ فشرار
رشورهای تولیدرنند است ره مایلا د مازاد تولید خود را به رشورهرای توسرعه یافتره ارسرال
رنند .این در حالی است ره این رشورها در بسیاری از موارد توجه و شناخت حیحی به حو

 38فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،48شمارۀ  ،1بهار 1397

دار د .دولتها باید با ظار بینالمللی از طایق پاوتکلهای
و میزان استفاد از این محصو
امنیت زیستی و و ع قوا ین ملی مناسب ،سحمت شهاو دان را تضمین رنند و ما ع واردلمردن
خسار با محیطزیست شرو د .خح رۀ ررح ل کره ،فشرارهرای برینالمللری براای شناسرایی
محصو و محمولههای وارداتی باید ا جا شرود و برازیگاان جامعرۀ برینالمللری یرز بایرد برا
همکاری با یکدیگا ،رو هایی را اتراذ رنند تا خطاهای اشی از رارباد ادرست زیستفنراوری
و محصو لن را مدیایت ،ظار و رنتال رنند .لفا اسناد بینالمللی در حوزۀ محریطزیسرت،
من ل که با استفاد از تمامی فناوریهای مدرن و مزایای لنها باای بقای محیطزیست تأرید
راد است ،به اقداما و رو های احتیاطی مناسب یز براای رنترال لثرار رامطلوب لنهرا در
حفاظت و استفادۀ پایدار از تنوع زیستی ،اشار راد است .زیستفناوری در توجه هاچه بیشرتا
دولتها ،سازمانهای بینالمللی و هادهای غیادولتی ،به مقرو و معضرح زیسرتمحیطری،
موفقیت قابل توجهی رسب راد و این خود رارایی بیشتا ا ول حقوق بینالملل محیطزیسرت
را یز فااه لورد است .این ا ول ،چرارچوبی را تشرکیل مریدهنرد رره توسرعۀ لتری حقروق
بینالملل محیطزیست را رق میز د و محار بینالمللری و دولرتهرا یرز در همرین خصروص
در د د ره با استناد به این ا ول رملکاد خویش را موجه جلو دهنرد ترا در ارمرال تعهردا
ماهوی حقوق بینالملل محیطزیست به قطعیت باسند.

نتیجهگیری
با سارسید مورد اهدا توسعۀ هزار ( MDGsترا سرال  2015در اجرحس ریرو ،20+برا لرزو
طااحی و پیشبینی چارچوبی جدید باای توسعۀ جها ی پ از  2015تأرید شد .چرالشهرایی
ظیا راهش منابع طبیعی و تأثیاا ترایب محیطزیست شامل بیایانزایی ،خشکسالی ،ترایب
زمین ،رمبود لب شیاین و راهش تنوع زیستی از موارد قابل توجهی است ره در سرند جدیرد،
به لن تأرید شد و ارنون ره چش ا داز اهدا توسعۀ پایدار در دسرتوررار جهران قراار گافتره
است ز است تا به سازورارها و ابزاری ره میتوا د مسیا دستیابی به اهدا مورد ظا را فااه
لورد ،توجهی جدی شود .به ها روی ،باید توجه داشت ره توسل به ابزارها و سازورارها بهمنظور
تسهیل و تسایع تحقق اهدا توسعۀ پایدار ،بایرد زمینرۀ ترایرب و للرودگی محریطزیسرت را
فااه لورد .زیستفناوری با دخل و تصا در فااینردها و ا ردا وار هرا ،همچنرین فرااه لوردن
زمینۀ ز باای تدوین ا ول و گفار از هنجارهای ا به قوارد قوا یافته قادر است زمینرهسراز
توسعه و تدوین حقوق بینالملل محریطزیسرت شرود .زیسرتفنراوری ،در ا رل ،از مهر تراین
محورهای توسعۀ رلمی ،اجتماری و اقتصرادی رشرورهای جهران و ارتقرای لن از اساسریتراین
شاخ های تعیینرنندۀ توسعه محسوب میشود .راربادهای فااوان زیسرتفنراوری ،حکرایتگا

نقش زیستفناوری در توسعۀ حقوق بینالملل محیطزیست 39

قرردر لن در ارتقررای ز رردگی ا سرران اسررت و برره یکرری از شرراخ هررای مهر ارزیررابی میررزان
توسعهیافتگی رشورها تبدیل شد است .بها جستن از ارگا یس های پا یشگا بهمنظرور حرف
ل یند های خطا اک از محیطزیست و استفاد از فنون حفظ ،گهداری و بها باداری مناسب از
ذخایا ت تیکی از جمله راررادهای ایرن تکنولروتی در حروزۀ محریطزیسرت اسرت .البتره ایرن
تکنولوتی میتوا د زمینهای باای ترایب و للودگی محیطزیست فااه لورد .لثار این فناوری در
محیطزیست در دهههای اخیا مورد توجه جامعۀ جها ی قاار گافته و در مجامع و رنفاا های
بینالمللی بهویژ از سال  1992میحدی و در جایان رنفاا محیطزیست و توسعۀ ملل متحد
مورد بحث و بارسی فااوا ی برود رره از خرحل لن زمینرهسرازی خروبی براای توسرعۀ حقروق
بینالملل محیط زیست فااه لمد است .تحقق اهدا حقوق بین الملل محیطزیست در جهران
اماوز ،با سازورارهایی ره بهمنظور پیشگیای از ترایب و للودگی محریطزیسرت طااحری شرد
است ،میسا میشود .بسیاری از این سازورارها به دلیرل رعف رما ت اجراای مسرتحک  ،در
باخی از موارد ادید گافته میشو د ،با این حال ،حقوق بینالملل محیطزیست در مسیای گا
بامیدارد ره تعهداتی از درجۀ ا را در قالب قوارد قوا یافتهای شناسایی رنرد رره در رور
قض ،به حو سازمانیافتهای جباان شود .قشلفاینی زیستفناوری در حروز هرای گو راگون و
بهویژ محیطزیست به میزا ی تأثیاگفار بود ره توا ست از روامل شکلدهنرد بره ارادۀ جامعرۀ
جها ی باای توجه بیشتا به مقولۀ محیطزیست باشرد .امراوز جامعرۀ جهرا ی برهدرسرتی ایرن
حقیقت را ار می هد ره زما ۀ رابطۀ یکسویۀ ا سان و طبیعت به پایان رسید است و حفاظت
از حیا بشایت جز از را تعامل ا سان و طبیعت ممکن یست .بیتادید ،رفرع باخری ابهامرا
موجود در زمینۀ رارباد فناوریهای زیستی ره سرابقۀ قابرل مححظرهای در حقروق برینالملرل
دار د ،در گاو رملکاد و رویۀ دولتها و سازمانهای برینالمللری و البتره برازیگاان غیادولتری،
مشاو به همکاریهای لتی در این زمینه خواهد بود.
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