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   زيستي تراريخت و حق بر كار درفناوري

با رويكردي بر جوامع  الملل بشر قلمرو حقوق بين
  روستايي

  
  بهاره حيدري
  محمود عباسي
  نجمه رزمخواه

  
  
  كيدهچ

 هر شخص بر دسترسي پايدار به كار حق بنيادين حق بر كار، ، بشريالملل بيندر چارچوب حقوق 
 مخصوص جوامع شهري ،اين حق. هاي معيشتي و رفاهي وي باشدگوي نياز اي است كه پاسخ شايسته

 بسيار به لحاظ نظريحق بر كار برخالف آنكه . ندنيست و اعضاي جوامع روستايي نيز از آن برخوردار
 ،فلت درمورد جوامع روستايي كشاورزاين غ.  در عمل نسبت به آن غفلت شده است،مورد توجه قرار گرفته

كننده  ي خصوصي توليدها شركتذرهاي تراريخته، اعطاي حقوق انحصاري به عرضه ب. حتي بيشتر است
م امكان ذخيره بذرهاي خودمصرفي و بذرهاي مزبور، فروش بذرها با قيمت گزاف به كشاورزان، عد

ه بر پيكره جامعه كشاورزي فقير و هاي مالي گسترد  موجب تحميل محدوديت،عواملي از اين قبيل
ك و حذف كشاورزان ضعيف از گردونه  سبب كاهش تعداد مزارع كوچ،موضوعن اي .پذير شده است آسيب

ميان منافع ناشي از  لذا پرسش اصلي آن است كه در تقابل. شود  ميكار و ورودشان به بازار مشاغل كاذب
مندي از شغل و رفاه چه بايد  ي تحقيقاتي و حقوق بنيادين كشاورزان در بهرهها شركتمالكيت معنوي 

 و البته ها دولتلذا گويي به مشكالت موجود را ندارد و   توان پاسخ،چه مسلم است رويه موجودكرد؟ آن
شيوه موجود و بنيادين حقوق بشر، مكلف به اصالح شان به اصول   با توجه به لزوم پايبنديها شركت
  . قرار گيردوجه ي بايد مورد تالملل بيندر سطح ملي و  امراين . ي تعادل ميان منافع متضاد هستندربرقرا
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 واژگان كليدي

، كنوانسيون )تريپس (هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي نامه جنبه حق بر كار، بذرهاي تراريخته، موافقت
 منابع ژنتيكي درموردالمللي  المللي حفاظت از ارقام جديد گياهي، معاهده بين تنوع زيستي، كنوانسيون بين

  زيگياهي براي غذا و كشاور
  

  مقدمه
انسان موجودي اجتماعي است . بقا و ادامه حيات بشر است  يكي از ضروريات اساسي براي،كار

 و گوناگوني آهنگ حركت در پيشرفت شناسي بومهاي  وجود تنوع مجموعه كه حتي امروزه هم با
 ،در واقع. پردازد  در زندگي به كار مي،فني و تحول در ساخت اجتماعي و سطح اقتصادي جوامع

  1.راك و شرط الزم زندگي انسان در جامعه است وجه اشت،كار
وجود  ، كار اساساً تغييراتي است كه انسان با استفاده از فنون طبيعت بهماركسبه نظر 

او در كتاب معروف خود با . دهد كند و او را تغيير مي آورد و طبيعت نيز بر انسان اثر مي مي
وقوع  است كه بين انسان و طبيعت به كنشي ،در نگاه نخست، كار«: نويسد  ميسرمايهعنوان 

  2.»پيوندد مي

 تأكيدات تخصصي سازمان ملل متحد، همواره مؤسس يكي از عنوان بهي كار، الملل بينسازمان 
خطري براي  و فقر در هر كجا كه باشد،است بيكاري موجب فقر  كاال نيست، ،كند كه كار مي

  3.ي عليه فقر مبارزه كردمللال بينرفاه همگان است و اينكه بايد در سطح ملي و 
هاي برابر براي زنان و  ي كار، از كار شايسته در مفهوم ايجاد فرصتالملل  بيندبيركل سازمان

همراه با كرامت انساني  منظور دستيابي به كار مناسب و مولد در شرايط آزاد و ايمن، مردان به
وگانگي حقوق كار و تأمين كننده اتمسفر د مفهوم نوين كار شايسته كه جمع. كند صحبت مي

بندي جديد  ، در فرمولاستتقاطع مفاهيم سنتي اين حوزه با دكترين حقوق بشر  اجتماعي و نقطه
 اجتماعي بشر، رويكرد مناسبي براي تحقيقات ـاز مفاهيم اصلي حقوق بشر در حوزه اقتصادي 

  4.حقوق بشري فراهم آورده است

مندي از   حق بنيادين هر شخص در بهرهعنوان هبحق بر كار  ،الملل بيندر چارچوب حقوق 
رسميت شناخته شده   وسيله شغلي كه آزادانه قبول يا انتخاب نموده، به هفرصت كسب معاش ب

اجتماعي و فرهنگي  ي حقوق اقتصادي،الملل بين ميثاق 6كار در ماده  مبناي حقوقي حق بر. است
 
  .8، ص 1385، سمت، شناسي كار و شغل جامعهعباس؛  توسلي، غالم. 1

 .37، ص1354، مازيار، فرهنگ اصطالحات اجتماعي و اقتصاديسووه، توماس؛  .2

  .90، ص1378، اطالعات، حقوق بشر و راهكارهاي اجراي آن مهرپور، حسين؛ .3
 .1 ، ص1383 ، مؤسسه كار و تأمين اجتماعي،هاي آماري گيري كار شايسته با استفاده از شاخص اندازه آنكر، ريچارد؛ .4
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ي از فرصت كاركردن و مند بهره فرد در رحق هبر  ،6بند اول ماده . ، است)از اين پس ميثاق(
 د شده است كه بايتأكيددر بند دوم همين ماده، بر اين موضوع . كند مي تأكيدتهيه معاش 

 امكان اجراي حق مزبور در راستاي ايجاد و توسعه مداوم اشتغال تام و تأميناقدامات الزم براي 
 كميته حقوق 18فسير شماره اين حق در ت. ي متعهد، صورت پذيردها دولتمولد، توسط 
 جزء الينفك حيثيت بشري و عنوان به، )از اين پس كميته(ماعي و فرهنگي اقتصادي، اجت

  . كننده حيات فردي معرفي شده است تضمين
 بخصوص انگاشتن اين حق در جوامع، همواره از ناديده  فعاالن عرصه حقوق بشر،،حال بااين

اين موارد، تعارضي است كه با ظهور بذرهاي جملة از. دان دهكرجوامع روستايي ابراز نگراني 
ي ها شركتتراريخته در بازار، ميان حق مالكيت معنوي ناشي از ثبت اين بذرها توسط 

 روستايي اصوالً ايجاد شده است زيرا كارها   آنو حقوق كشاورزان ازجمله حق بر كاركننده  عرضه
توسط ها   آنرهاي مزبور و ثبت انحصاريبر محور كشاورزي متمركز بوده و شيوه عرضه بذ

، تحمل ها شركت زيستي، موجب وابستگي كشاورزان به اين فناوريي بزرگ ها شركت
 حذف طبقه متوسط و فقير جوامع روستايي از گردونه بازار ، و درنهايتها آن  برهاي گزاف هزينه

  5.شود كار و ورودشان به بازار مشاغل كاذب مي

  عملي تحقق حق بر كار، عرصه جوامع ملي است و اسناد حقوق بشري،انعكاس به دليل آنكه
 بررسي جايگاه حق بر كار در فرايند عرضه محصوالت نوين بشري، كند،  ميقواعد آن را تعيين

شود با بررسي مفاد و مقررات مندرج در   ميبنابراين در اين مقاله تالش. رسد  ميضروري به نظر
 حق تأثيرو نحوه شود  نسبت به حق بر كار تشريح ها دولتدات ، تعهيالملل بيناسناد حقوق 

  .انحصاري حاصل از ثبت بذرهاي تراريخته بر آن در جوامع روستايي بررسي شود
در  .شود ميتعريف  برخي كلمات كليدي ،شناسي به اين منظور، ابتدا در قالب عنوان مفهوم

ي الملل بينبشري مطرح و تعهدات ملي و ي حقوق الملل بين جايگاه حق بر كار در اسناد ،ادامه
در بخش بعدي كه به موضوع اصلي مقاله . شود  مي اين حق بيانتأمين در راستاي ها دولت

اختصاص يافته است، به تحليل آثار منفي ناشي از ثبت انحصاري بذرهاي تراريخته بر وضعيت 
اسناد حقوقي مرتبط با اين منظور تكميل مباحث،  اشتغال در جوامع كشاورز پرداخته شده و به

و باالخره با توجه به اهميت موضوع در سطح ملي، وضعيت حقوقي مالكيت   تحليل،موضوع
 حاصل از پژوهش ارائه خواهد ياه نتايج و پيشنهاد،گاه  مطرح و آن،بذرهاي توليدي در ايران

  . شد
  
 

5. Kruft, D, ”Impacts of Genetically Modified Crops and Seeds on Farmers“, Legal Research, (100)97, 
2010, p. 2. 
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   مفهوم شناسي.1
  بذرهاي تراريخته. 1ـ1

به معناي » بيو«يكي : اي مركب و متشكل از دو قسمت كلمه زيستي يا بيوتكنولوژي،فناوري
حيات و شيوه « به معناي Bios، برگرفته از واژه يوناني »مربوط به موجود زنده و زندگي انسان«

اصطالح . استبه معناي فن و هنر بشر در استفاده از علم » تكنولوژي« و ديگري» زندگي
كارل  ميالدي توسط يك مهندس بلغاري به نام 1919 زيستي براي اولين بار در سال فناوري
  6.شد ابداع اريكي

ها است  اي از فنون و روش  از مجموعه، زيستيفناوريدر اصطالح تخصصي، بيوتكنولوژي يا 
هاي مشخص مثل دارو،  براي توليد فرآوردهها   آنهاي زنده يا قسمتي از ها، از سازواره كه در آن

توان گفت  درمجموع مي. دشو يا انساني استفاده مي اهي، حيوانيتغيير، اصالح و بهبود صفات گي
براي توليد و تغيير ها   آنيا بخشي از هاي زنده  زيستي شامل هر فني است كه از سازوارهفناوري
  7.كند هاي خاص استفاده مي فرآورده

. تميسر شده اس انگيز  شگفتفناوري امكان توليد محصوالت زراعي تراريخته، به بركت اين
، شان زيستي پيوند برقرار نموده و امروزه توليدفناورياين محصوالت، ميان مقوله كشاورزي و 

   8.آيد  زيستي به شمار ميفناوريشاخه مهمي از علم 
 زيستي در فناوريي دستيابي و استفاده از الملل بينهاي سرويس  ترين گزارش بر اساس تازه

درصدي نسبت به   ميالدي با رشد سه2013اي سال كاشت بذرهاي تراريخته در انته 9،كشاورزي
طبق اين گزارش، چهار محصول سويا، ذرت، پنبه و كلزا .  ميالدي همراه بوده است2012سال 

ترتيب بيشترين سطح زير كشت را در ميان ساير محصوالت زراعي تراريخته به خود اختصاص  به
 سطح زير كشت ،يافته ورهاي توسعه نسبت به كش،توسعه در اين سال، كشورهاي درحال. دادند

و هندوستان، چين، برزيل، آرژانتين و آفريقاي  بيشتري را به اين نوع بذرها اختصاص داده
  11. ميالدي بودند2013 پيشتاز توليدكنندگان محصوالت زراعي تراريخته در سال 10جنوبي،

 
  .61 ، ص1387 ، ميزان،جهاني تجارت سازمان به الحاق و دارويي ابداعات از حمايت؛ محسن،  صادقي.6
   .2ص ،1388فراغي،  ، مختومقليگياهي بيوتكنولوژي مبانياسداهللا؛  خواه،  احمدي.7
  .19 ، ص1388كرمان،  باهنر شهيد انتشارات دانشگاه ،مباني و اصول بيوتكنولوژي،پور؛  كاظمي سيرچي، غالمرضا و علي شريفي .8

9. International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA) 
 برنج تراريخته طارم مواليي در پژوهشكده بيوتكنولوژي كرج توليد و در سال 1374 در ايران براي اولين بار در سال .10

كاران گيالني توزيع و كاشت  ن بذر در سطح وسيع ميان برنج اي1384در سال . المللي منتشر شد ين خبر آن در سطح ب1383
 ايران جزء ،در حال حاضر. شده در انبار پلمب شد هاي برداشت زيست، برنج اما به دليل مخالفت سازمان حفاظت از محيط. شد

: ك.طالعه بيشتر، نجهت م. كننده محصوالت تراريخته تجاري نيست بلكه جزء واردكنندگان اين نوع بذر است كشورهاي توليد
  .1385هاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك،   معاونت پژوهشخودكفايي در برنج ممكن است،ياضي، بهزاد؛  قره

11. James, C, ”Global Status of Commercialized Biotech/ GM Crops“, ISAAA Brief, no.46, 2014, p.2. 
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   حق بر كار.2ـ1
. استهاي بشري  يار مهم از حقاي بس  دسته،هاي اجتماعي و اقتصادي يا حق حقوق رفاهي

هاي زندگي مطلوب براي  آوردن زمينه خود به فراهم خودي تحقق حقوق رفاهي از آن جهت كه به
تواند به  تحقق اين حقوق مي.  استكند مفيد كمك ميها   آنها و افزايش دامنه انتخاب انسان

ها و  انمندساختن انسان حقوق رفاهي از طريق تو. كمك شاياني كند،هاي ديگر اعمال بهتر حق
  12.كند كمك به افزايش سرمايه انساني به فرايند توسعه نيز كمك مي

تواند در   يكي از حقوق رفاهي ميعنوان بهحق بر كار و داشتن شغل، با توجه به آنكه 
هدف از . بسيار است هايي مانند قحطي مفيد باشد، داراي اهميت بردن فقر و مقابله با بحران ازبين
اي ترتيب يابد  گونه نمودن اين حق، آن بوده است كه شرايط جامعه از نظر اقتصادي بايد به مطرح

مين شده كه أكار ت توان گفت حق بر كه امكان اشتغال افراد جوياي كار فراهم شود و زماني مي
  13.اشتغال مولد وجود داشته باشد

ه مشاغل وابسته مزدبگير  قابل طرح بوده و فقط محدود ب، همه انواع مشاغلدرمورداين حق 
علل اصلي ترغيب  لزوم امرار معاش ازجمله بيكاري گسترده، فقدان امنيت شغلي و. نيست

 14.رسمي است براي ورود به بازار مشاغل كاذب و غير كارگران از جمله كارگران بخش كشاورزي

 در تضمين حق ي عضوها دولتن تعهد طور كه در ميثاق به آن پرداخته شده، مبي  آن،حق بر كار
 ها دولتلذا بر اين اساس . اند يا پذيرفته ي از شغلي است كه آزادانه انتخاب كردهمند بهرهافراد در 
صراحت در تفسير  به اند و كميته عادالنه اشخاص از حق مزبور منع شده نمودن غير از محروم

 حتي كارگران ،انهاي كافي از تمام كارگر  در اعمال حمايتها دولت خود بر تعهد 18شماره 
  15.ده استكر تأكيدهاي ملي  اتخاذ سياست بخش كشاورزي از طريق

  
  المللي حقوق بشري  حق بر كار با استناد بر اسناد بينتأمين در ها دولتتعهدات . 2
  ي حقوق بشري الملل بين جايگاه حق بر كار در اسناد .1ـ2

افراد جامعه  ايط الزم براي داشتن شغلند شرا  موظفها دولتالمللي حقوق بشر،  مطابق اسناد بين
يا مقابله با  بردن فقر تواند در ازميان  اعمال اين حق مي با توجه به آنكه.را فراهم آورند

 برخالف غفلتي كه در عمل ،حق بر كار. هم استمهايي مانند قحطي مفيد باشد، بسيار  بحران
 

12. Heavy, P, ”The Right to Work and Basic Income Guarantees: A Comparative Assessment“, VSBIG 
Discussion Paper, (68) 57, 2003, p.23.  

  .4، ص1384، 62، ش مجله كار و جامعه  ،»المللي كار تحول حقوق بين«اهللا؛   عراقي، عزت.13
   .3، ص 1381ي، ، مؤسسه كار و تأمين اجتماعالمللي كار و كار شايسته سازمان بين سپهري، محمدرضا؛ .14

15. General Comment no.18, on the Right to Work, ICESC, 2005. available at: http://www.refworld.org/ 
docid/4415453b4.html. p.10 
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ه و در گستره وسيعي از شدتوجه ن به آ بسيار به لحاظ نظري ،شود  مينسبت به آن نشان داده
   16.اسناد حقوق بشري به آن پرداخته شده است

 ايجاد با توجه به ضرورت«: ذكر شد  منشور ملل متحد55 حق بر كار در ماده ،نخستين بار
 ،سازمان ملل متحد. ..المللي  آميز و دوستانه بين متمين روابط مسالشرايط ثبات و رفاه براي تأ

ساختن كار براي همه و حصول   باالبردن سطح زندگي، فراهم.الف: يق خواهد كردور زير را تشوام
 عنوان بهكار   حق بر،در اين ماده. »...هاي اقتصادي و اجتماعي  شرايط ترقي و توسعه در نظام

 اعالميه جهاني حقوق 23 ماده 1طبق بند .  در صلح جهاني معرفي شده استمؤثريكي از عوامل 
دارد كار كند، كار خود را آزادانه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و هر كس حق «: بشر

اعالميه . »بخشي براي كار خواستار باشد و در مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد رضايت
دانان بر اين باورند كه   كه بسياري از حقوقشده فتهاي پذير جهاني حقوق بشر در چنان گستره

  17. عرفي شده استالملل بين وارد حقوق ،نكم بخش مشخصي از مفاد آ دست
كشورهاي طرف اين ميثاق، حق «: بند اول ماده ششم ميثاق نيز به اين حق اشاره كرده است

وسيله كاري كه آزادانه انتخاب  هكاركردن را كه شامل حق هر كسي است به اينكه فرصت يابد ب
ناسند و اقدامات مقتضي براي حفظ ش ـ به رسميت مي نمايد معاش خود را تأمين كند يا قبول مي

   18.»اين حق، معمول خواهند داشت

 بازوي اجرايي سازمان ملل در زمينه عنوان بهي كار نيز الملل بين سازمان ،بر موارد فوق عالوه
 ازجمله .استكرده هاي متعددي به حق بر كار اشاره  امور مرتبط با اشتغال در كنوانسيون

وص سياست اشتغال، كه در آن ضمن پرداختن به لزوم آزادانه،  در خص1220كنوانسيون شماره 
 بر ايجاد اشتغال و ممانعت از كار اجباري تأكيد ها دولتمولد و مفيدبودن حرفه و كار، به تعهد 

:  ميالدي آمده است1988 ، مصوب سال168در مقدمه كنوانسيون شماره  همچنين. شده است
كند، بلكه   ميكه ايجاداست تنها به دليل منابع مالي   نه،اهميت كار و اشتغال سازنده در جامعه«
  19.»هست دهد نيز  ميقش در جامعهدليل ايفاي ن  فرد بههنفسي كه ب خاطر احساس اعتماد به به

  
   حق بر كارتأمين در ها دولتي الملل بينتعهدات ملي و . 2ـ2

هاي شغلي و امنيت  رصت حق بر كار در گستره وسيعي از ايجاد فتأمين در ها دولتمسئوليت 
 

  .301، ص 1390 ، دادگستر،هاي بنيادين حقوق بشر و آزاديعباسي، بيژن؛  .16

17. Hannum, H, ”The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International 
Law“, Georgia Journal of International and Comparative Law, no. 25, 1998, p.208. 
18. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1996, available at: 
http://www.legal.un.org, p.2. 

  .7، ص 1377، 20 ،مجله سنبله، »وري و توسعه كشاورزي پايدار بهره «نيا، محمدجواد؛   قلي.19
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نظارت مستقيم بر عملكرد بخش شغلي تا كنترل وضعيت كار و اشتغال با وضع قوانين الزم و 
   20.گيرد  ميكارگيري افراد قرار هخصوصي در ب

  

   حق بر كار تأمين در راستاي ها دولتتعهدات ملي  .الف
ر براي تحقق آن حقوق ييد حقوق بشأ و تتأكيدخوبي روشن است كه صرف اعالم،  اين امر به

بر اساس . بايد به مرحله اجرا و انجام برسدها   آندرمورداالجراشده  كافي نيست بلكه تعهدات الزم
همچنان .  گذاشته شده استها دولتعهده   ، تعهد اساسي تحقق حق بر كار، برالملل بينحقوق 

هاي مناسب براي تحقق  ها و روش بيان شده است راه روشني  كميته به18كه در تفسير شماره 
 به د بايها دولت نسبت به كشورهاي ديگر متفاوت است و درنتيجه ،كشور هر حق بر كار در
  21.را انجام دهند اقدامات متناسب با وضعيت خود ،صالحديد خود

بر  يك چارچوب تحليلي حاوي سه نوع تعهد، ،امروزه در خصوص تعهدات حقوق بشري
تعهد به  اين دسته شامل. نيست ابر كار نيز از اين قاعده مستثنتحميل شده است كه حق ها  دولت

آن است   مستلزم،تعهد به احترام. است كردن تعهد به برآورده احترام، تعهد به حفاظت يا حمايت و
ي افراد از حق بر كار، خودداري مند بهرهمستقيم در  ي متعاهد از مداخله مستقيم يا غيرها دولتكه 

شان و استفاده مطلوب از منابع متعلق به  عالقه شخاص در انتخاب شغل موردكنند و به آزادي ا
  .خود براي ارضاي نيازهايشان احترام بگذارند

ويژه در   متعهد به حمايت فعال از اشخاص در مقابل ساير افراد و بهها دولتدر سطح دوم، 
معني است كه در ابتدا ين ه اتعهد به اجرا ب.  و نهادهاي تجاري خصوصي هستندها شركتمقابل 
 يمند بهرهتقويت دسترسي اشخاص و ها   آني عضو بايد فعاالنه در اقداماتي كه هدف ازها دولت
را به  د دستيابي افرادمشاركت كرده و رون از منابع و وسايل براي تضمين امرار معاش استها  آن

   22.شان تسهيل كنندحق بر كار
  
  حق بر كارمينتأ در ها دولتي الملل بينتعهدات  .ب

بر تعهدي كه نسبت به افراد حاضر در سرزمين تحت   عالوهها دولت، الملل بيندر چارچوب حقوق 
  به اين معنا كه؛ حق بر كار مردم ديگر كشورها نيز متعهد هستندصالحيت خود دارند، در مقابلِ

ار مردمان تنها موجب نقض حق بر ك شان نه هاي اجرايي بايد تضمين كنند كه سياستها  آن
 

20. Convention Concerning Forced or Compulsory Labor, no.29, 1932, available at: http://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en. p.2 
21. General Comment. no. 18, op. cit, p.8. 
22. Convention Concerning Employment Policy, no.122, 1964, available at: http://www.ilo.org/dyn/ 
normlex/en.p.1 
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ها   آنكه ممكن است در تحقق و اجراي كامل حق شود، بلكه تاجايي  نميهاي ديگر سرزمين
 . دني ديگر در جهت تحقق حق بر كار ياري رسانها دولتمشاركت نموده و به 

 به تعهد تمام دول عضو براي اتخاذ اقدامات فردي و همكاري 3كميته در تفسير شماره 
كامل حقوق ، براي اجراي هاي اقتصادي و علمي  همكاريبخصوص، ها دولتجمعي با ديگر  دسته
  23.كند  ميتأكيد، شده در ميثاق مطرح

يك حق بنيادين  عنوان بهمشخص است كه حق بر كار شد با توجه به آنچه تاكنون مطرح 
 و البته نهادهاي ها دولترسميت شناخته شده است و با توجه به تفاسير كميته،   بشري به

 در اند ف موظها دولت. به آن احترام بگذارند اند ولتي فعال در امور اقتصادي و اجتماعي مكلفد غير
از  ي افرادمند بهرهنمودن امكان  منظور فراهم ي اقدامات الزم و ضروري را بهالملل بينسطح ملي و 

وقي كه در اينجا تفاوتي ميان ماهيت شغل موردنظر نيست يعني همان حق. حق بر كار فراهم كنند
 .شود  ميكارگران در جوامع شهري از آن برخوردارند شامل حال كارگران بخش كشاورزي نيز

تنها خود   نهها دولت. مطالعه ديده نشد خصوص در اسناد مورد  هيچ تفكيك صريحي در اين
دولتي نيز داراي  نهادهاي غير  كنترل اقداماتدرمورد، بلكه هستند مكلف به اجراي اين وظايف

هاي خصوصي موجب نقض حق بر كار و تعهدات ناشي  همؤسساند كه مبادا اعمال اين  ليتمسئو
هاي زيادي   نگرانييكي از مواردي كه اخيراً. خوبي نيست  اما درعمل وضعيت به اين .شوداز آن 

ي، چندان الملل بيندر مجامع  موضوعاين  .، وضعيت اشتغال در جوامع روستايي استايجاد كرده
 جوامع شهري و مشكالت شود، معموًال  مي نيست و هر زمان از حق بر كار صحبتمورد توجه

شاهد اين ادعا وضعيتي است كه با عرضه بذرهاي . شود  ميبيكاري اعضاي آن در ذهن متبادر
درحال  يافته توسعه به كشاورزان در جوامع كمترها   آنتراريخته در سطح جهان و فروش

  .گيري است شكل
  

 آن بر وضعيت اشتغال در جوامع تأثيرشت بذرهاي تراريخته و  عرضه و كا.3
  روستايي كشاورز

 ي خصوصي بر بذرهاي تراريخته و فروشها شركتمالكيت انحصاري . 1ـ3
 به كشاورزان ها  آن

 بر محور  كار به دو دسته روستايي و شهري تقسيم شده و كار روستايي اصوالً،از لحاظ جغرافيايي
يافته به منابع  توسعه  در كشورهاي كمتربخصوصروستاييان، . متمركز استكشاورزي و دامداري 

 
23. General Comment. no.3, “On the Nature of States Parties’ Obligations”, ICESC, 1991, available at: 
http://www.refworld.org/docid/4415453b4.html. p.3. 
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 موضوعاين  24.اي براي امرار معاش و حتي بقا متكي هستند  وسيلهعنوان بهطبيعي و البته زراعت 
ي خصوصي بر اين فرايند با ها شركتبا گسترش عرضه و فروش بذرهاي تراريخته و كنترل 

 .تهديد جدي مواجه شده است

هاي گياهي كه در داخل  گونه گري ارقام گياهي، بهنژاد هاي فعال در عرصه به ركتش
اند، حق ثبت انحصاري اعطا  توسعه و اغلب بر پايه دانش بومي پرورش يافته كشورهاي درحال
اعمال حقوق مالكيت معنوي نسبت به ماده ژنتيك . اند را در دست گرفتهها   آنكرده و فروش

رو كشاورزان با خطر وابستگي به  ازاين 25.كند  ميها محدوددر استفاده از بذرشاورزان را گياه، ك
طبق قراردادهايي . كنندگان تجاري نسبت به برخي مواد حياتي همانند بذر مواجه هستند عرضه

 درموردشود، شركت   زيستي براي فروش بذر منعقد ميفناوريهاي  كشاورزان و شركتميان كه 
شده به كشاورزان،   ضررهاي ناشي از استفاده يا نگهداري بذرهاي فروختهها و تمام انواع خسارت

كشاورزان . مسئوليت نداشته و هر نوع خسارت آتي جزئي يا كالن، فقط متوجه خود كشاورز است
اگر به ،  آنكه هزينه زيادي بابت خريد بذر تراريخته بايد پرداخت كنندبر عالوهپا  فقير و خرده

د، شركت در اين نه كيفيت نامطلوب بذر، محصول خوبي برداشت نكنجمل داليل مختلف از
 حق ذخيره ، كشاورزان،از سوي ديگر بر اساس اين قراردادها. پذيرد نمي خصوص مسئوليتي

ي طرف قرارداد، بازرساني را براي ها شركتبذرهاي تراريخته را براي كاشت سال بعد نداشته و 
دوباره  ندلذا كشاورزان مجبور .فرستند  ميسازي بذر به مزارع و اطمينان از عدم ذخيرهها   آنكنترل

هاي گزاف   خود موجب تحميل هزينه، بذر خريداري كنند كه اين موضوع،براي كاشت سال آتي
وسيله  شان به پايي كه معيشت اين امر براي كشاورزان خرده. بر كشاورزان ضعيف خواهد شد

 ،ترتيب بدين. مشكل جدي شده است نيست،شان  شود كه تحت اراده موضوعي كنترل مي
دليل وجود   كردند، به  ميمعاش اش از طريق كشاورزي امرار كشاورزي كه خود و خانواده

ي ها شركتمزرعه خود به كشاورزان بزرگ يا   مجبور به فروش يا اجاره،هاي زياد هزينه
 ،ديگر عبارت  كاذب يا بهيا ورود به مشاغل اي جز بيكاري چاره شود و خود  ميبذركننده  توليد

  26.بيكاري پنهان نخواهد داشت

، دعوايي را ) زيستيفناوريهاي  ترين شركت يكي از بزرگ (مونسانتو مثال، شركت عنوان به
 كه قبالً به نام  طرح كردكش خاطر كاشت كلزاي مقاوم به علف عليه يك كشاورز كانادايي به

 
هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت  نامه راجع به جنبه وري زيستي و موافقتاامكان صدور ورقه اختراع فن «؛حبيبا، سعيد .24

   .97، ص 1382،  60 دانشگاه تهران، سياسي وعلوم ه حقوقمجله دانشكد، »)تريپس(فكري 
سيدمحمدمهدي حسيني، ميزان، : ، ترجمهزيست الملل محيط مباني حقوق بينكوركوالسوريا، الل و نيكالس رابينسون؛  .25

 .45، ص 1390

26. Tisdell, C, “Safety and Social Economic Issues Raised by Modern Biotechnology“, International 
Journal of Social Economics, no. 24, 2009, p. 670. 
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 ،هاي اين نوع كلزا بر اثر وزش باد ه گردهكشاورز مدعي بود ك. شركت مزبور ثبت شده بود
 دادگاه ،هرحال به . و او نقش فعالي در اين قضيه نداشته استستا  اش شده ناخواسته وارد مزرعه

  27.شد مونسانتو مجبور به جبران خسارت وارده به ،به نفع شركت رأي داد و كشاورز

 زيستي، فناوريع نوآوران منظور حمايت كامل از مناف عالوه در برخي از كشورها به به
 براي مثال .كنند حال بوده است تصويب مي تري نسبت به چيزي كه تابه هاي گسترده دستورالعمل

براي تمام انواع سوياي Agra Cetus» «توان به اعطاي اختيارات بسيار گسترده به شركت  مي
تر از گردونه رقابت  هاي ضعيف  موجب خروج شركت،اين اختيارات گسترده. كردتراريخته اشاره 

شده  اين شركت خاص قرار داده منحصراً در اختيار ،شده و توليد محصول مزبور در سطح جهان
  28.است

بيش از پنجاه درصد  ، آنعدد  25 شركت توليد بذر در تمام جهان وجود دارد كه 1500حدود 
در . مچنان ادامه داردها ه كه ادغام اند، درحالي از كل تجارت بذر جهان را به خود اختصاص داده

 ،وهفت درصد و در سال بعد از آن  ميالدي، پنج توليدكننده بزرگ سوياي جهان، سي1998سال 
ها در هم  از اين شركتعدد پنجاه درصد از بازار اين محصول را در اختيار داشتند كه بعدها دو 

زار توليد و  ميالدي، سه شركت بزرگ، هشتادوهشت درصد از با1999در سال . ادغام شدند
  29.فروش بذر ذرت جهان را در اختيار داشتند

، نودوپنج درصد از مونسانتو شركت كشاورزي ،ميالدي 2012 تا 2011هاي  در فاصله سال
 به ،هاي توزيع ترتيب، تعداد رقبا و فروشگاه بدين. جهان را در اختيار خود داشت بازار پنبه تراريخته

  30. استپا رو به كاهش زيان كشاورزان خرده
  

  هديد امنيت شغلي كارگران كشاورزيكاشت بذرهاي تراريخته و ت. 2ـ3
شده،   گير جوامع روستايي ازجمله مسائل ديگري كه همراه با كاشت بذرهاي تراريخته گريبان

 كاشت اين بذرها بر وضعيت امنيت شغلي كارگران فعال در عرصه كشاورزي تأثيرمربوط به 
 2به   ميالدي1985 درصد در سال 60يروي كار كشاورزي آمريكا از  سهم ن، مثالعنوان به. است

 ميالدي به 1935 ميليون مزرعه در سال 7 ميالدي رسيد و تعداد مزارع از 2004درصد در سال 
 
 .675، ص همان .27 

28. Xue, D, Tisdell, C, “Safety and Social Economic Issues Raised by Modern Biotechnology”, 
International Journal of Social Economics, no. 70, 2009, p. 699.  

، 2، ش رازي» شوند؟ زيست محسوب مي  زراعي، تهديدي براي انسان و محيطةآيا گياهان تراريخت«؛ ينالد  تفرشي، حسام.29
  .32ص ، 1384

30. Vandana, Sh, “The Seeds of Suicide: How Monsanto Destroys Farming“, Asian Age and Global 
Research, 2013, available at: http://www.globalresearch.ca/the-seeds-of-suicide-how-monsanto-destroys-
farming, p.1.  
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بيشترين سهم توليد مواد غذايي آمريكا را  ، آن درصد5 ميالدي رسيد كه 2004 ميليون در سال 2
  31.دارند

، قدرت اقتصادي و قانوني را از )سالم يا ناسالم(ي از طريق رقابت هاي بزرگ كشاورز شركت
يافته،  هاي غذايي تغييرژن عرضة فرآورده. اند دست مزارع خانوادگي كوچك و خودكفا خارج ساخته

.  استالمللي افزايش داده  و بينياين روند تمركز و كاهش تعداد مزارع كوچك را در سطح مل
د كه كشت محصوالت تراريخته موجب كاهش نيروي كار هد مطالعات متعددي نشان مي

اي كشاورز را در پي   بيكاري عده،شود و درنتيجه موردنياز براي كشت همان مقدار محصول مي
  32.خواهد داشت

هاي متعددي در اين خصوص وجود دارد، ازجمله بيكارشدن هزاران كشاورز كوچك و  مثال
 مقاوم به ةهمچنين با ورود گياهان تراريخت. وئهمتوسط با ورود سوياي تراريخته در پاراگ

قاضا براي كار زنان تگيرد،  كش، چون كار وجين دستي معموالً توسط زنان صورت مي علف
  33. استكاهش يافته

  
  ي حاكم بر كشاورزيالملل بين حقوق مالكيت بذر و اهميت آن در نظام حقوق .4

عنوي بر توسعه و ترغيب تحقيقات مرتبط با  حقوق مالكيت متأثيردر مجامع حقوقي، همواره از 
بر ساير حقوق بنيادين   اين حقوقتأثيرشود ولي نسبت به عواقب و   ميمسائل ژنتيك صحبت

 ،لذا تحليل و بررسي اسناد حقوقي مرتبط با اين موضوع. اند ازجمله حق بر كار غافل مانده
  . رسد  ميضروري به نظر

  
  )تريپس ( حقوق مالكيت معنويهاي تجاري نامه جنبه موافقت. 1ـ4

در چارچوب اين سند، استانداردهاي مربوط به قابليت دسترسي، حوزه شمول و كاربرد حقوق 
ثبت «به موضوع  ،34 تا 27شامل مواد  ،نامه بخش پنجم موافقت. است  مالكيت معنوي بيان شده

 
 .31، ص همان تفرشي؛ .31

32. Rulli, J, “The Refuges of the Agro Export Model”, BASE Investigaciones Sociales, 2007, available 
at: http://bch.cbd/int/database/record:html, p.20. 

اند كه  يافته را عرضه نموده يرژني يك گياه وانيل تغ،وري زيستيا شركت فندواين است كه   ازجمله موارد قابل توجه.33
ها در ماداگاسكار و كومور قرار  كار جهان را كه اكثر آن تواند معيشت صدهزار كشاورز وانيل  باالتر، ميةشد بر هزينة تمام عالوه

سومي را تهديد  ق مهندسي ژنتيك نيز يك ميليون كشاورز جهانهاي شيميايي شكر از طري  جايگزينتوليد. دارند، تهديد كند
 ، با كشف فرآيند توليد صمغ عربي از طريق مهندسي ژنتيك توسط يك شركت آمريكايي، كشور سودان1986در سال . كند مي

 :ك.ن جهت مطالعه، .صادرات صمغ عربي خود را از دست داد
Friends of the Earth, “Genetically Modified Crops”, 2003, available at: 
<http://www.foe.co.uk/sites/default/files/downloads/gm_crops_food.pdf>. 
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  : نامه تاين موافق 27بر اساس بند اول ماده . است  شده   اختصاص داده34»اختراع
هاي فني  يا فرايندها در تمام رشته گونه اختراعي اعم از محصوالتحق ثبت اختراع براي هر«

ثبت و . وجود دارد مشروط به اينكه اختراعات، تازه و متضمن ابداع و داراي كاربرد صنعتي باشد
ت وارد برخورداري از حق اختراع بدون تبعيض از لحاظ محل اختراع، رشته فني و اينكه محصوال

  35.»اند وجود خواهد داشت اند يا در محل توليد شده شده
 اهداف سياست عمومي در تأمين استثنائات و سازوكارهاي مهمي را براي ،تريپسنامه  موافقت

اعضاي سازمان تجارت جهاني  ،27اساس بند دوم و سوم ماده  براي مثال بر. خود گنجانده است
شان موجب بروز  هاي تجاري  فعاليتق اختراع در قلمروردي كه اعطاي حاند در موا مجاز شده

تهديد عليه نظم عمومي، قانون يا اخالق حسنه ازجمله حفاظت از زندگي و سالمت انسان، 
  36.زيست شود، از اعطاي حق خودداري كنند جانوران و گياهان و محيط

» يواناتگياهان و ح« كه به مبحث 27 از بند سوم ماده )ب(به همين ترتيب، در بخش 
 و فرآيندهاي اساساً  ها جز ريزسازواره گياهان و حيوانات به«: است اختصاص دارد، مقرر شده 

البته . بيولوژيك براي توليد گياهان يا حيوانات نيز قابليت استثناشدن از حق ثبت اختراع را دارند
 يا مؤثروسيله يك سيستم اختصاصي  هاي گياهي از طريق ثبت يا به اعضا براي حفظ گونه

   37.»ترتيباتي مقرر خواهند داشتها   آنتركيبي از
 38»فرآيندهاي اساساً بيولوژيك«نامه از عبارت  مل اين است كه در متن موافقتأ قابل تنكته

 با اين توضيح كه چنانچه فرآيند توليد گياه يا حيوان در اساس بيولوژيك نباشد ؛است  استفاده شده
  . محصول توليدشده قابل ثبت است،د شده باشد، به احتمال زيادبلكه با دخالت فن و صنعت تولي
اين است كه اعضاي سازمان تجارت جهاني شد  به آن اشاره 27آنچه در قسمت آخر ماده 

 يا مؤثر 39»سيستم اختصاصي«وسيله  هاي گياهي از طريق ثبت اختراع يا به براي حفظ گونه
 بيشتر به اين دليل بوده ،مترقبه اين انعطاف غير. ترتيباتي مقرر خواهند داشتها   آنتركيبي از

  .است  نظري وجود نداشته  در اين زمينه اتفاقها دولتميان در طول مذاكرات، است كه  
  

   كنوانسيون تنوع زيستي .2ـ4
 درموردكنوانسيون تنوع زيستي، سندي براي تحقق توسعه پايدار است، ضمن اينكه مقرراتي 

 
34. Patent 

35. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994, available at: 
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm p. 13. 

36. Ibid, p. 96. 

37. Ibid, p.5. 

38. Essentially Biological Processes 

39. Sui Generis System 
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مسئله دسترسي و تقسيم منافع از موضوعات .  زيستي داردفناوريله جم  ازفناوريدستيابي به 
واقع يكي از اهداف مهم اين كنوانسيون، تقسيم عادالنه و منصفانه  به. اصلي اين كنوانسيون است

  . منافع ناشي از كاربرد منابع ژنتيكي است
 15طبق ماده . يافته برخوردار است اي براي كشورهاي كمترتوسعه اين هدف از اهميت ويژه

اعضا بايد تدابير سياسي، اجرايي و قانوني براي تضمين منصفانه و مناسب نتايج «: اين كنوانسيون
منابع را كننده  تأمينتحقيق و توسعه و منافع ناشي از بازرگاني و استفاده از منابع ژنتيكي با كشور 

  .»ورت دوجانبه باشدص شده به اين تقسيم منافع بايد بر اساس شرايط توافق. اتخاذ كنند
اين كنوانسيون، وابستگي سنتي و نزديك بسياري از جوامع محلي و بومي به منابع  همقدمدر 

زيستي و نياز براي تقسيم منصفانه و مناسب منافع ناشي از كاربرد دانش مربوطه، ابتكارات و 
  . ه استشدتجربيات، شناسايي 

اند كه براي دستيابي عادالنه و  دهي عضو مكلف شها دولت، 19همچنين بر اساس ماده 
توسعه به نتايج و منافع حاصل از  ويژه كشورهاي درحال نامه، به ي طرف موافقتها دولتمنصفانه 
هرگونه اقدام ، شدهي عضو فراهم ها دولت زيستي مبتني بر منابع ژنتيك كه از سوي فناوري

  . انجام دهندعملي الزم را 
كه تعادلي ميان اند  كرده سعي ،زيستي با طرح مواد مزبوركنندگان كنوانسيون تنوع  تدوين

 عنوان بهيافته  حقوق مالكيت معنوي حاصل از تحقيقات ژنتيك و منافع جوامع كمترتوسعه
 به حق و حقوق كشاورزان مستقيماً لذا بدون آنكه. صاحبان اصلي ذخاير ژنتيك فراهم آورند

  با آوردن بحث تسهيم منافع، تالش شده تااشاره كنند،ها   آن امنيت شغلي و معيشتبخصوص
اي فراهم شود كه با همكاري كشورهاي عضو، تحقيقات ژنتيك و ارائه بذرهاي حاصل از  زمينه

كه تحقيقات با درنظرگرفتن وضعيت  نحوي  به40يا كشور خاصي نباشد آن در انحصار شركت
شان   معيشت خانوادهتأمين و به زراعت جهت امرار معاشها   آنكشاورزان ازجمله وابستگي زياد

بودن گفتمان حقوق مالكيت معنوي محققان در  اينكه عدم صراحت الزم و غالب  كما؛هدايت شود
  .اي از ابهام و ترديد قرار دهد بافت اين كنوانسيون، شايد احقاق حقوق جوامع روستايي را در هاله

  
  كنوانسيون حفاظت از ارقام جديد گياهي. 3ـ4

، اعضاي سازمان تجارت جهاني تريپستر توضيح داده شد، بر اساس توافقنامه  يشطور كه پ همان
هاي جديد گياهي و  دهندگان گونه بايد با ايجاد نظام حقوقي داخلي حداقلي، از حقوق پرورش

 توافقنامه، اعضا يا از 27بر اساس ماده .  زيستي حمايت كنندفناورياختراعات ديگر در زمينه 
 

40. Ravi, S. Bala, Manual on Farmers’ Rights, M. S. Swami Nathan Research Foundation, Chennai, 
INDIA, 2004, p.8. 
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هاي گياهي حفاظت   يا تلفيقي از هر دو از گونهمؤثرت يا ايجاد سيستم خاص طريق ايجاد حق ثب
  .كرد خواهند 

، شدهتوجه به آن يافته  هاي گياهي كه در كشورهاي توسعه هاي حفاظت از گونه يكي از شيوه
بر اساس نهاد اين . است 41هاي گياهي جديد المللي حفاظت از گونه عضويت در اتحاديه بين

  .ست اتأسيس شده  42هاي جديد گياهي المللي حفاظت از گونه نكنوانسيون بي
هاي  آورندگان گونه وجود  صراحت از حقوق مبتكرين و به  اين كنوانسيون به14 و 2در مواد 

طور قوي حمايت شده اما از حقوق  جديد گياهي يعني از حقوق مالكيت معنوي مبتكرين رسمي به
 43.است نشده  رسمي هيچ حمايتي  مبتكرين غيركشاورزان، يعني از حقوق مالكيت معنوي

 استفاده مجدد، فروش و مبادله بذرهاي سنتي، درموردهمچنين كنوانسيون بر حق كشاورزان 
براي كشاورزان فقير ها  گونه محدوديت ممكن است اين. است  كردهايجاد  هايي محدوديت

 بذر، در عنوان بهي استفاده توسعه كه عادت دارند بخشي از يك محصول را برا كشورهاي درحال
به كشاورزان  اگرچه بر اساس اين كنوانسيون، 44.بار باشد مشقت ،نندككشت سال آينده حفظ 

تحت هيچ شرايطي حق فروش  ها آناست،   داده شده»بذر خودمصرفي« از  محدوداجازه استفاده
 اجازهها   آنعالوه به .ند را چه در بازار جهاني و چه در بازار محلي ندار»بذر خودمصرفي«و تبادل 

، حق فروش، تبادل و مصرف 14د چرا كه بر اساس بند اول ماده  ندارندادن بذر مزبور را هم هديه
آورندگان بذرهاي مزبور  وجود كلي جزء حقوق مبتكرين و به طور دوباره و صادرات بذرهاي جديد به

 ،رسمي بذر در سطح محلي رست كه خريدوفروش يا تبادل غي احالي اين در .شناخته شده است
، با عنوان 14البته طبق بند دوم ماده .  دارد محصوالت كشاورزيتوليدارتقاي نقش مهمي در 

توانند با رعايت حقوق و منافع   ميكه طرفين متعاهد«: آمده است 45»استثناي اختياري«
 را 14وشش ماده دهندگان، به كشاورزان اجازه پرورش و استفاده دوباره از بذرهاي تحت پ پرورش
توانند اجازه اجراي شيوه سنتي   مي كشاورزان،راين با توجه به مفاد اين بندببنا .»بدهند

 اما با توجه به لحن بند دوم و. يافته كسب كنند  ژنتيكي خودمصرفي را در خصوص بذرهاي تغيير
 كارآيي الزم را ، حقوق كشاورزانتأمينرسد در تضمين و   مينظر آن، بهشده براي  عنوان انتخاب
  .نداشته باشد

 
41. International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 

42. International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 1991, available at: 
<http://www.jpo.go.jp/shiryou>. 

43. Barry, G, ”Plant Variety Protection and the Protection of Traditional Knowledge, UNCTAD Expert 
Meeting on Systems and National Experiences for Protecting Traditional Knowledge“, Innovations and 
Practices, 2000, p. 4. 

44. Brush, S. B, “Farmers’ Rights and Protection of Traditional Agricultural Knowledge”, World 
Development, no. 9, 2010, p. 12. 
45. Optional exception 
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 كنوانسيون حفاظت از حاكميت قوانينكه كرد شده بايد اذعان   با توجه به مطالب بيان
مانند تسريع در فرسايش ژنتيكي يعني جدي پيامدهاي تواند  مي هاي جديد گياهي گونه

ژنتيكي و يكنواخت از نظر تجاري دليل استفاده از بذرهاي  هاي بومي به رفتن گونه بين از
رسد اين است  آنچه مسلم به نظر مي. باشد ه  متنوع بومي به همراه داشتهايشدن بذر  كنارگذاشته

اي براي ايجاد توازن بين حق  المللي حاكم بر مالكيت بذر، اراده كه در چارچوب نظام حقوق بين
  . نژادگر و حق كشاورز يا حق جوامع روستايي وجود ندارد به

  
  ي منابع ژنتيك گياهي براي غذا و كشاورزيالملل بين معاهده .4ـ4
 در راستاي تحقق حقوق كشاورزان و همچنين تسهيم عادالنه منافع فائوهاي  حقيقت، تالش در

 درموردالمللي  حاصل از استفاده از منابع ژنتيك گياهي بود كه به تدوين و تصويب معاهده بين
  . يد انجام46منابع ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزي

سازي محصولي  نكته كليدي اين معاهده، پرداخت سهم عادالنه از منافع مالي ناشي از تجاري
ريزي  اساس برنامه بر. است شده  ست كه از منابع ژنتيك گياهي براي توليد آن استفاده  ا

 پرداخت ،رود كار هخصوص اهداف تحقيقاتي و پرورشي ب   كه محصول در  تا زماني،شده انجام
در  47.ست  كه استفاده، خارج از اين چارچوب باشد، پرداخت سهم اجباري ا ري بوده اما زمانياختيا
  : شده است كهتأكيدمعاهده منابع ژنتيك گياهي  9ماده 
 نقش زياد جوامع بومي و محلي و كشاورزان همه مناطق جهان، ،اعضاي اين معاهده... «

نند كه مشاركت اين جوامع بومي و ك  اعالم مي و ختهويژه در مراكز اصلي تنوع زيستي را شنا به
در حفاظت و توسعه منابع ژنتيكي ها   آنمحلي و كشاورزان، مختص به گذشته نيست و نقش

   48.»اي براي توليد غذا و كشاورزي در سراسر جهان است ادامه خواهد داشت گياهي كه پايه

دهندگان گياهي  پرورشحقوق كننده   تكميلعنوان بهدر اين معاهده، حقوق كشاورزان 
 دادن به اين حقوق، بر بر اساس توافق اعضاي معاهده، شناسايي و رسميت. است  شناسايي شده

هاي خود، تدابيري را براي حمايت و ارتقاي   است كه مطابق با نيازها و اولويتها دولتعهده 
بع ژنتيك گياهي حمايت از دانش سنتي مرتبط به منا: حقوق كشاورزان از طرق زير اتخاذ كنند

منابع  صورت عادالنه در تقسيم منافع ناشي از استفاده بار و كشاورزي، حق مشاركت بهوبراي خوار
گيري ملي مرتبط به حفاظت و  بار و كشاورزي، حق مشاركت در تصميموژنتيك گياهي براي خوار

 
46. International Treaty for Plant Generic Resources for Food and Agriculture (PGR Treaty), 2001, 
available at: http://www.planttreaty.org/. 

47. Ravi, B, Manual on Farmers Rights, M. S, Swami Nathan Research Foundation, Chennai, 2004, p. 
22. 

48. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, op. cit, p.25. 
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  . بار و كشاورزيوبار منابع ژنتيك گياهي براي خوار زيان استفاده غير
اي را براي تقسيم سود  شده جانبه دستيابي تسهيل  منابع ژنتيك گياهي، سيستم چندمعاهده

كند كه بر وابستگي متقابل كشورها به  شدن محصوالت كليدي تدوين مي حاصل از تجاري
كنندگان از  استفاده.  داردتأكيديكديگر برحسب منابع ژنتيكي گياهان مربوط به غذا و كشاورزي 

مه انتقال منابع را امضا خواهند نمود كه شرايط مربوط به دستيابي و تقسيم سود اين منابع، توافقنا
، 13در ادامه بر اساس بند دوم ماده . بر اساس شرايط مقررشده در معاهده در آن گنجانده شود

تبادل مالكان منابع ژنتيك، سهمي از سود حاصل از استفاده و توسعه اين منابع را از طريق 
  .دريافت خواهند كردسازي   ظرفيت و و انتقال آنفناوري  ي بهاطالعات، دسترس

آمده از فروش تجاري  دست سود به كنندگان بايد مبلغي از ، توليد13بر اساس بند سوم ماده 
به صندوق   بر اجراي معاهده تعيين شده استشده را كه ميزانش توسط نهاد حاكم محصول توليد

شده به كشاورزان  آوري سودهاي جمع. نندكداخت  پرمعاهده بر اساسشده  تأسيسمشترك 
يابد كه منبع  توسعه و كشورهاي با اقتصاد در حال گذار اختصاص مي پاي كشورهاي درحال خرده

  49.اصلي منابع ژنتيك گياهي براي غذا و كشاورزي هستند

 سيس نظام حقوقي گياهي به اين منظور است كه با تأ تدوين معاهده منابع ژنتيك،درحقيقت
ويژه  هاي حقوق مالكيت معنوي و به بر اساس نظاممستقل براي حمايت از حقوق كشاورزان، 

هاي جديد گياهي و حقوق كشاورزان براي استفاده مجدد،  المللي حمايت از گونه اتحاديه بين
ن و انوعي توازن و تعادل ميان حقوق مبتكرفروش و مبادله منابع ژنتيكي گياهي، 

حال، هرچند بر اساس مفاد اين  بااين 50.هاي جديد گياهي ايجاد شود نهآورندگان گو وجود به
 درموردمعاهده مزبور  توانند منابع ژنتيك گياهي را حفظ و توسعه دهند، معاهده، كشاورزان مي

  .  مقرراتي ندارد،رسمي حقوق مالكيت معنوي ابتكارات غير
 نوع 64رسي و تقسيم منافع جانبه براي دست معاهده منابع ژنتيك گياهي، يك سيستم چند

مواد . ده استكر ايجاد  غالت غذايي و خوراك دام كه در پيوست اول معاهده فهرست شده
خود بايد منافع   نوبه  گيرد كه به طور آزاد در اختيار محققين قرار مي ژنتيكي حاصل از اين غالت به

طور  همان. نندكها تقسيم   اين گونهنفع در حاصل از تجارت هر اختراع و ابتكار را با ساير افراد ذي
 بذل درموردهايي  نسبت به كنوانسيون تنوع زيستي پيشرفت آيد ميكه از مفاد دو معاهده اخير بر

اما در همين موارد . صورت پذيرفته است  صاحبان اصلي منابع ژنتيكعنوان بهتوجه به كشاورزان 
. با مشكالت جدي همراه شود   آناجرايرسد   ميو به نظر  بسيار مبهم و كلي است،نيز مقررات

 هيچ توضيحي ، چگونگي آندرموردصحبت شده است اما  از تسهيم منافع  همواره، مثالعنوان به
 

49. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, op. cit, p. 9. 

50. Moore, G, “Explanatory Guide to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture”, International Union for Conservation of Natural Resources (IUCN), 2005, p.20. 
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 هيچ راهكار جدي و مناسبي در خصوص حل تعارض موجود ميان ،از سوي ديگر. نيامده است
بذرها ارائه نشده ننده ك عرضهي ها شركتو منافع ها   آن امنيت شغليبخصوص منافع كشاورزان

 در ازاي استفاده از فناوريشده در خصوص تسهيم منافع و انتقال  از تفسير جمالت آورده. است
. اي دارد  بيشتر جنبه توصيه اين جمالت،و يستقابل اثبات ن منابع ژنتيك، الزام و تعهد حقوقي

  تنها از حقوق،در اين ماده. ي منابع ژنتيك گياهي استالملل بينمعاهده  9شاهد اين ادعا ماده 
 ،به همين دليل. بيني نشده است كشاورزان نام برده شده و ضمانت اجرايي مناسبي براي آن پيش

در سطح . هاي عضو بر سر چگونگي اجراي اين مقرره وجود دارد نظر زيادي ميان دولت اختالف
گياهي و حق ثبت اختراعات هاي  دهندگان گونه روشني با حق پرورش ي نيز اين مقرره بهالملل بين

هاي اجراي مقرره حقوق   شيوهدرموردعالوه  به.  قرار دارد در تعارض زيستيفناوريصنعت 
  . داده نشده استهيچ توضيحي  ،كشاورز
  

   آن بر حقوق كشاورزيتأثير وضعيت حقوقي مالكيت بذرهاي توليدي در ايران و .5
  و نهال ذرقانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي ب. 1ـ5

 .رسيد  به تصويب1382قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال در سال در ايران، 
 اعم از بذرهاي رايج، ، ثبت انواع بذرهاي كشور،يكي از اهداف مهم اين قانون، 3بر اساس ماده 

ومي در شرايط ثبت بذرهاي رايج و ب. استنشده، وحشي و همچنين ارقام جديد گياهي  اصالح
مندرج در  همانند شرايط  عيناً،اين قانون ثبت نشده است اما شرايط ثبت ارقام گياهي جديد

يكي ديگر از . است نژادگر  براي اخذ حق انحصاري بهكنوانسيون حفاظت از ارقام جديد گياهي
ي گواهي خاص ،در اين قانون اما . اخذ گواهي براي تمامي بذرهاي فروشي است،اهداف اين قانون

  51.براي ارقام رايج و بومي تعيين نشده است

شده   است اما تنها ثبت بذرهاي اصالحتنوع بذري قابل ثب هر اين قانون، 5بر اساس ماده 
برداري  منزله تعلق انحصاري و بهره  مالكيت معنوي قرار بگيرد و اين بهحقوقتواند تحت  مي

 منوط به كسب مجوز كتبي از ،شده قام ثبتهرگونه استفاده تجاري از ار. استاقتصادي از آن رقم 
شد و تكثير و  رقمي كه ثبت نشده باشد گواهي نخواهد، 7 و4 طبق مواد .كننده است اصالح
  . برخالف اين قانون است، بازارچنين بذري درعرضه 

 قانون ثبت و 7ماده  در 52بذرهاي خودمصرفي رسد  به نظر ميشده با توجه به موارد بيان
 

  : دسترسي در، قابل 2-1 قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال، صص .51
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93945. 

بذري كه براي فروش به كشاورزان ـ 1:  حالت دارندسه رها اين بذ،مصرفي در تعريف رايج بذرهاي خود: بذر خودمصرفي .52
 غيررسمي صورت شود يا در بازارهاي محلي توسط كشاورز و ديگر توليدكنندگان بذر در مقياس كوچك و به اطراف عرضه مي
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 تخلف محسوب ،زير موارد« : چرا كه بر اساس اين مادهستا  ه مشكالتي مواجه شدگواهي بذر با
شده  برداري از ارقام ثبت بهره) د...   مطابق قوانين و مقررات رفتار خواهد شد،شده و با متخلفان

ده شثبت ها   آنشده به نامبدون كسب مجوزهاي قانوني از اشخاص حقيقي و حقوقي كه رقم ياد
  53.»است

 ، فروش بذر را بدون كسب گواهي ممنوع كرده است و اين بند،همين ماده) ه(الوه بند ع به
مانع ديگري بر سر راه بذرهاي خودمصرفي است كه در سطح محلي، ميان كشاورزان و ديگر 

 1388در سال  اما .رسد  ميرسمي به فروش صورت غير كنندگان بذر، در مقياس كوچك و به توليد
نامه   سه آيين،وزارت جهاد كشاورزي تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي  سازمانيامنا تئهي

 و نامه معرفي ارقام گياهي  آيين،نامه ثبت ارقام گياهي آيين :دكرتصويب اجرايي براي اين قانون 
نامه ثبت  آيين 10ماده ) 5(بند . نامه ثبت ذخائر ژنتيكي گياهي و ارقام بومي و محلي كشور آيين

ر را نژادگ معافيت از حقوق بهشده گياهي پرداخته، موارد  ثبتحمايت از رقم كه به  ارقام گياهي
  :شود نژادگر نمي  مشمول حقوق به،موارد زير«: بر اين اساس. كند  ميمطرح

   استفاده از رقم موردحمايت براي اهداف غيرتجاري؛.الف
  نژادي ارقام جديد؛  استفاده براي تحقيقات به.ب
  پا از رقم موردحمايت؛ كشاورزان خرده بذر خودمصرفي .ج

پا حسب نوع محصول، نوع كشت و منطقه جغرافيايي توسط  تبصره ـ شمول كشاورزان خرده
  54.»ه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال تعيين خواهد شدمؤسس

پا  گياهي براي مصرف كشاورزان خردهشدة  ثبتبنابراين بر اساس اين ماده، استفاده از بذر 
  .شود نژادگر نمي  بهده و شامل حمايت از حقوق انحصاريآزاد بو
  

   سند ملي بذر و نهال.2ـ5
در چارچوب قوانين اجرايي وزارت جهاد كشاورزي،   و1387سند ملي بذر و نهال در سال 

  .توسعه اقتصادي، اجتماعي كشور تهيه و تدوين شده استبرنامه  ساله و 20انداز  چشم
ان براي استفاده  سد راه كشاورز،در قانون ثبت و گواهيكه  ينعمواطور خاص در اين سند،  به

 خودمصرفي سخن هايدر اين سند از بذر. ستا  شود، خنثي شده  مياز بذرهاي خودمصرفي
                                                                                                                                        

 .شود عنوان هديه به فردي اهدا مي يا به  مبادله،بذري كه بدون پرداخت پول ميان كشاورزانـ 2 .شود حفظ و نگاهداري مي
  .رسد بذري كه به مصرف شخصي خود كشاورز ميـ 3

  . 2 ، صهمان .53
  :  قابل دسترسي در،6، در 7 -1، صص نامه ثبت ارقام گياهي آيين .54

http://www.sabziranbooks.com/?action=news&nid=7028&page=12. 
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صراحت بيان شده  ، به8ماده در بند اول  :ستا  ميان آمده و اين بذرها مورد حمايت قرار گرفته به
 شامل بذر و نهال خودمصرفي كشاورزان ،ذر و نهال كشورمقررات حاكم بر گواهي ب«: است كه 
،  در راستاي افزايش بهبود كيفيت بذر و نهال خودمصرفي توليدي كشاورزانلي ويستن

  55.»آيد مي عمل  هاي الزم به حمايت

ه، بذر و نهال خودمصرفي، حق ذخير  كشاورزان توليدكنندهبهسند نيز  9ماده ) 7(در بند 
 ،اين مقرره بدون شك. است  اعطا شدهخود توليدي مواد گياهي  هعرضهيم يا استفاده، تبادل، تس

پايي كه در  ويژه كشاورزان خرده يك پيشرفت چشمگير در راستاي احقاق حقوق كشاورزان به
  .شود نژادگري مشاركتي فعال دارند تلقي مي زمينه به

  
  نتيجه 

. رسميت شناخته شده است   بشري بهالملل بين يك مفهوم اساسي در حقوق عنوان بهحق بر كار 
ي از حقوق مند بهرهطور خاص متعهد هستند   بهها دولتموجب ميثاق،   شد بهتأكيدطور كه  همان

صورت تدريجي  بشر مندرج در ميثاق را با استفاده از حداكثر منابع و با تمامي تدابير مناسب به
  درها دولت ميثاق، بر تعهد 6ماده . دشو  مياين تعهد شامل اجراي حق بر كار نيز.  كنندتأمين

 ميثاق با عنوان حق 11اين حق، با ماده . كند  ميتأكيدخصوص تضمين حق بر كار افراد جامعه  
بدون وجود . داردارتباط نزديكي اش  كس به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده هر

 سخت زجمله معيشت در رفاه، عمالًي از ساير حقوق بشري امند بهرهشغل و درآمد مالي، امكان 
نيز بايد ها   آن جوامع كشاورزي و معيشتدرمورداين موضوعي است كه . ممكن است و حتي غير

  .مدنظر قرار گرفته شود
 زيستي فناوريي فعال در ها شركتارائه بذرهاي تراريخته و ثبت انحصاري اين بذرها توسط 

ي مزبور بر كل فرايند ها شركتاي كه   گسترده همراه با كنترل،به كشاورزانها   آنو فروش
آن، صرف هزينه   بر عالوه. شود  ميها شركتموجب وابستگي زياد كشاورزان به اين  عرضه دارند،

اي جز تضعيف  گزاف براي خريد بذرها بدون حق ذخيره بذر براي كاشت سال آينده، نتيجه
اي جز فروش مزارع خود به   چاره،بورلذا كشاورزان مز. كشاورزان متوسط و فقير نخواهد داشت

هاي مزبور با  شركت. كشاورزان بزرگ و ورورد به بازار مشاغل كاذب و حتي بيكارشدن ندارند
شناخته شده به رسميت ي الملل بينمندي از حق مالكيت معنوي كه در اسناد مختلف  ادعاي بهره

ها را به كشاورزان  د به اين مجوز، آناست، بذرهاي تراريخته را به نام خود ثبت نموده و با استنا
ها چندان هم با مفاد اسنادي  رويه شركت. كنند  اعمال نظارت كامل مي،فروخته و بر اين فرآيند

 
  :، قابل دسترسي در4، در 9-1ي اسالمي ايران، صص  سند ملي بذر و نهال در جمهور.55

http://spcri.org/Pages/sanadmeli.aspx. 
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نيست و در تقابل ميان حق مطابق كنند  شان را اعمال مي ها، حق انحصاري كه با استناد بر آن
ي شاغل در بخش كشاورزي، برنده ماجرا  و حق بر كار در جوامع روستايها شركتمالكيت معنوي 

 كارگراني هستند ،شود و در مقابل، بازنده  ميروز بر ثروتشان افزوده يي هستند كه روزبهها شركت
اما اين . ازكاركشيدن نخواهند داشت اي جز تسليم و دست كه صاحبان واقعي بذرها بوده و چاره

  .هايي دارد حل مشكل نيز براي خود راه
هاي گياهي و نيازهاي  دهندگان گونه هاي ايجاد توازن ميان حقوق پرورش يكي از روش

كشاورزان، تقويت حمايت از حقوق كشاورزان، هم در چارچوب حقوق داخلي و هم در چارچوب 
نوعي بخشي از ميراث   است چرا كه منابع ژنتيك گياهي براي غذا و كشاورزي بهالملل بينحقوق 

ها، كشاورزان در گستره جهاني در ايجاد آن مشاركت  سلمشترك بشريت است كه در طول ن
هاي  گونه  تدبيرانه و ناپايدار به هاي حقوقي براي دستيابي بي در كنار ايجاد محدوديت. اند داشته

نيز ايجاد ها   آنها، بايد نظامي براي توسعه پرورش گياهي بومي و دانش مرتبط با پرورش آن
  هدف تشويق كشاورزان سنتي به انجام فعاليت بيشتر، دسترسيتوان با  مي نمونهعنوان به. شود
هاي بومي بذر كه خودشان براي غذا و كشاورزي  را به بازارهاي تجاري براي فروش گونهها  آن

  .اند، تسهيل نمود پرورش داده
ويژه در  عالوه، تبادل محلي بذرهاي سنتي در روند حمايت از پرورش بذرهاي بومي به به

يكي از .  برخوردار است از اهميت فراوانيشوند،  نميبذرهاي بومي در بازار عرضهمناطقي كه 
ها كشاورزان  در اين انجمن. هاي بانك بذر است سيس انجمنهاي دستيابي به اين هدف، تأ روش
نياز خود را   بذرهاي مورداستفاده خود را به اشتراك گذاشته و كشاورزان ديگر، بذرهاي مورد،بومي

ترتيبات دولتي . ندستها اعضاي كشاورز آن ه در واقع، اساس اين انجمن. خرند  ميه وپيدا نمود
بودن مواد كاشت در زمان مناسب و همچنين تنوع كافي از بذر و  مناسب بايد در دسترس

هايي در هندوستان و فيليپين وجود دارد كه اغلب  چنين انجمن. هاي گياهي را تضمين كند گونه
 حاوي ،هاي بذر در كشور مالي نيز برخي از بانك. گيرند  مينهاد ريشه اي مردمه ها از سازمان آن

تواند   ميها گونه نظام سيس اينرسد تأ  ميبه نظر. هاي مختلف هستند  نمونه از گونه350بيش از 
 بايد مصرف ها دولتبه همين دليل . ندكپا كمك   بيشتر امنيت شغلي كشاورزان خردهتأمينبه 

ها   آن از،ها را ترغيب نموده و در روند توليد، بازاريابي و فروش شده در اين نظام ليدمواد غذايي تو
پذير جامعه يعني  ها به افزايش درآمد بخش بزرگي از اقشار آسيب اين تالش. حمايت كنند

  .كند پا كمك مي كشاورزان خرده
 فناوريعلوم و هاي الزم براي تدوين نظام اختصاصي براي حمايت از  تمهيدات و هماهنگي
بايد با ها   آنهاي علمي درباره گياهان و فرآيندهاي بيولوژيك براي توليد ژنتيك و انجام پژوهش
صورت عدم اتخاذ اقدامات قانوني و حقوقي  نفعان اتخاذ شود چرا كه در مشاركت تمامي ذي
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  .عادالنه، اين خطر وجود دارد كه كشاورزان به حاشيه رانده شوند
  : استمنظور حل معضالت موجود قابل ذكر  زير بهيهالذا پيشنهاد

هاي تلويحي در مالكيت فكري را ناديده بگيرند،   رهبران ملل ثروتمند نبايد محدوديت.1
:  مشكل و حتي ناممكن سازد، را براي كشورهاي جنوبفناوريكه توسعه و دستيابي به  نحوي به

  .وبلزوم اتخاذ يك سياست عملي واقعي به نفع كشورهاي جن
 حقوقي ثبت محصوالت ـ خصوص آثار اجتماعي  در  سازمان جهاني مالكيت فكري بايد.2

تحقيق و اند  ناشي از اصالحات ژنتيك كه ضوابط و معيارهاي ثبت اختراعات را احراز نموده
 . ندكآغاز بررسي جهاني را 

ازجمله هاي اجتماعي،  با جنبش) فائو( لزوم همكاري سازمان خواروبار و كشاورزي .3
 حقوق مالكيت فكري تأثيرهاي تجاري و نمايندگان جوامع بومي و سنتي، در بررسي  اتحاديه

ناشي از ثبت اختراعات ژنتيك بر ساير اصول بنيادين حقوق بشري ازجمله حق بر كار و امنيت 
 .يافته شغلي در جوامع كمتر توسعه
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