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 مقدمه
های های مختلف تجارت و سیاست، عرصهتقابل ديرآشنای کشورهای جنوب و شمال در حوزه

بار نبرد بین  نصیب نگذاشته است. اينرا نیز بیفناوری زيستزيستی يا  فناوریمرتبط با 

جنوب  ةتوسعدرحال مند هستند و کشورهای ضعیفِبااليی بهره فناوریکشورهای شمال که از 
قرن  فناوریترين ای که مواد خام مهمخزانه 3؛بر سر مالکیت خزانه ژنی کره زمین است

دسترسی و کنترل  ،اين کشمکشاصلی علت کند. را تأمین می 5زيستی فناوریيکم يعنی وبیست
کشورهای جنوب که عمدتاً از تنوع زيستی و درنتیجه  ،در عرصه اين نبرد. است منابع ژنتیکی

صدد استقرار  کنند و درمی 1ژنتیکی غنی برخوردارند، کشورهای شمال را متهم به سرقت زيستی
تسهیم منافع حاصل از استفاده از  ،دنبال آن ای برای دسترسی به منابع ژنتیکی و بهنظام عادالنه

بحث اصول حقوقی حاکم بر منابع ژنتیکی و اينکه چه مقامی  ،ترتیب بدين اين منابع هستند.
گذاری و حاکمیت بر اين منابع را دارد، زيربنای وضع قاعده و هنجارمندی صالحیت قاعده

 . استزيستی  یفناورهای فرامرزی ناشی از توسعه روزافزون بسیاری ديگر از دغدغه
دلیل ه المللی و بالملل اگرچه با توجه به ساختار غیرمتمرکز جامعه بیندر اين راستا حقوق بین

کارهای نهادی با رأی موقع از طريق سازوماهیت متکثر آن، برخالف حقوق داخلی قادر نیست به
هنجارهای الزم را وضع  ،فناوریهای ناشی از پیشرفت سريع گويی به چالشبرای پاسخ ،اکثريت

 ،برخی از اصول در اين نظام ،اين کندی به معنای ايستايی اين نظام نبوده و ثانیاً ،، اما اوالًکند
الملل در واقع، حقوق بین هاست. درمندسازی آنقاعده ،ها و درنهايتقادر به مديريت اين چالش

 
 .13 ص ،3131 ،حسین داوری، کتاب صبح :، ترجمهقرن بیوتکنولوژی جرمی؛ ريفکین، .6

 (biotechnology) یفناورستيز، فناوری زيستی يا 3995مصوب  ،خصوص تنوع زيستی متحد در کنوانسیون ملل 5ماده . 2

های زنده يا شناختی، اندامههای زيستکاربرد فناوری که از نظامهرگونه »طور کلی به اين ترتیب تعريف کرده است: را به
پروتکل  1همچنین ماده «. گیردمی ر استفاده علمی بهرهومنظمشتقات آن، برای ساختن يا اصالح تولیدات يا فرايندها به

 ةشداندامه اصالح ، پس از تعريفشدخصوص ايمنی زيستی به کنوانسیون مزبور الحاق  و در 5222که در سال  کارتاهنا
های کارگیری )الف( روشهب»کند که عبارت است از: تری از فناوری زيستی نوين ارائه میتعريف فنی ،خود 9ژنتیکی، در بند 

ترکیب و تزريق مستقیم اسید ای نوان.، ازجمله دی.(in vitro nucleic acid technique) آزمايشگاهی اسید نوکلئیک

شناختی متفاوت که بر باروری فیزيکی زيست یهاهگوناختهيجوشی)الحاق( بین ها، يا )ب( همو سازواره هانوکلئیک به ياخته

 «.شودهای مورد استفاده در زادگیری و اصالح گزينشی سنتی را شامل نمیطبیعی يا موانع نوترکیبی فائق آمده و روش

برداری از منابع غنی ژنتیکی که با سوءاستفاده و بهرهنو است  صورتی نوين از استعمار (biopiracy) سرقت زيستی. 9

های مالی و فنی عامل مهم در تحقق اين شکل از استعمار، توانايی ،بار بروز و ظهور يافته است و اين ،توسعهکشورهای درحال
يند استعماری، اباشد و در اين فريافته برای نیل به آن میهای حقوقی کشورهای توسعههای چندملیتی و ظرفیتشرکت

های عنوان يکی از روشوری بهافنهای حوزه زيستسوءاستفاده از نظام ثبت اختراع برای کسب حقوق انحصاری بر نوآوری
، «فناوریتأسیس نظام ملی ثبت اختراعات زيست»؛ حجت و میکالنجلو تمرمن ،شود. خادمیشده محسوب میغالب و شناخته

 .29 ، ص3شماره ، 3193، های حقوق تطبیقیپژوهش
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های خود را به نمايش ظرفیت و قابلیت، پیش از اين نیز های جديد و استفاده از آنفناوریحوزه 
برداری از منابع بستر درياها منجر به های جديد برای بهرهفناوریکه ايجاد چنان ،بودگذارده 

يا  ؛شدزيست منجر به تکوين حقوق محیط ،يا گرايش گسترده به صنعت ؛تحول حقوق درياها شد
های انسانی در فضای جو را بر فعالیت جو، تدوين اصول ناظرماورای سفر به  فناوریدستیابی به 

 4ضرورت بخشید.
دسترسی به زيربنای اصلی بحث مربوط  ،انگبه نظر نگارند ،اين تحقیق به آن پرداخته آنچه

اصول حقوقی قابل »الملل است يعنی به منابع ژنتیکی و تسهیم منافع حاصل از آن در حقوق بین
های صنعت برداریامروزه موضوع تحقیقات و بهره که« اعمال برای تعیین جايگاه منابع ژنتیکی

 ست.ازيستی  فناوری
 

 المللی حاکم بر منابع ژنتیک غیرانسانیحقوقی بین اصول .6

های ، در ديگر بحث(3995در کنوانسیون تنوع زيستی ) اصطالح منابع ژنتیکی پس از درج

در مذاکرات منتهی به تصويب پروتکل  6و همچنین قوانین داخلی توسعه پیدا کرد. 2المللیبین
نیز  3(5232) خصوص دسترسی به منابع ژنتیکی و تسهیم منافع حاصل از استفاده از آن در ايناگو

ی برای تبیین درک موجود از منابع ژنتیکی ارائه شد ولی به دلیل فقدان اجماع ياهپیشنهاد
صريح يا ضمنی متعددی که برای سیاسی، متن نهايی پروتکل در اين زمینه ساکت است. معانی 

از  بودن و وسعت مفهومی آن وسو حاکی از چندبعدیکار رفته است، از يکتعريف اين منابع به
کنوانسیون تنوع  5اساس ماده  اجماع نسبت به دامنه شمول آن است. بر عدمسوی ديگر، 

 
مراتب وری زيستی همچنین با توجه به حضور فعال بازيگران غیردولتی در اين حوزه بهاو هنجارپذيری در فن هنجارسازی. 4

ها در تدوين و توسعه قواعد ها و منافع آنرغم جايگاه برجسته دولتواقع، علی رسد. درها نیز به نظر میتر از ساير حوزهپیچیده
ضمن  ؛ها و عملکرد بازيگران غیردولتی نیز در ايجاد اين قواعد نقش داردلملل، بازخوردهای اجتماعی در دولتاحقوق بین

 خوبی تأثیرگذار باشد.نهايتاً بايد در بستر حقوقی و اجتماعی يک جامعه نهادينه شود تا به ،المللاينکه قواعد حقوق بین

عد اطالعاتی، اطالعات صرف ای تا بُان.برای پرورش از طريق دی. برای مالحظه اين تعاريف مختلف که از الحاق. 6

دولتی منابع ژنتیکی، کمیسیون بین گیرد و در مباحث مرتبط درالکترونیکی و مفهوم کلی تنوع زيستی در سطح ژن را دربرمی
 The Intergovernmental Commission on Genetic Resources, Traditional Knowledge andدانش سنتی و محلی)

Folklore،) کمیته دائمی سازمان جهانی مالکیت فکری در حوزه حقوق ثبت اختراعات (WIPO Standing Committee on 

Law of the Patentsمنابع ژنتیک گیاهی برای غذا و کشاورزیخصوص  درالمللی سازمان غذا و کشاورزی (، معاهده بین 

(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) شود، و شورای تريپس ديده می
  ن.ک:

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1(19 March 2010), pp.19-24. 
6. Ibid., p. 25. 

7. Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits 

Arising from their Utilization (ABS) to the Convention on Biological Diversity 
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و ماده ژنتیکی « بالقوه دارای ارزش بالفعل يا»زيستی، منابع ژنتیکی عبارت است از مواد ژنتیکی 
های کارکردی واحد»يعنی هر ماده گیاهی، حیوانی، میکروبی يا از هر منشأ ديگری که حاوی 

توان گفت منبع ژنتیکی عبارت باشد. با توجه به ارتباط منابع ژنتیکی با ماده ژنتیکی می« وراثتی
ست که از ادی وراثتی نظر از هر ريشه زيستی، حاوی واحدهای کارکرموادی که صرف»است از 

ارزش »ند از ابنابراين دو عنصر مهم اين تعريف عبارت«. استارزش عینی يا بالقوه برخوردار 
 9«.دارابودن واحدهای کارکردی وراثتی»و  3«بالفعل يا بالقوه در ماده وراثتی

همان های آن يا و رمزگذاری 32ایان.دی.منابع ژنتیکی اعم از  ،تربه بیان ساده نيبنابرا
 35.استزيستی  فناوریويژه های نوين بهفناوریماده اصلی بسیاری از علوم و  33هاژن

اين  ،برای کشورها« فناوریطالی سبز قرن زيست»توجه اين های متعدد و منافع قابلاستفاده
آورد که چه مقامی مالک منابعی است که فنون مهندسی زيستی روی آن وجود می ال را بهسؤ

 المللی حاکم بر اين منابع جست.ال را بايد در اصول حقوقی بینؤشود؟ پاسخ به اين ساعمال می

 
تواند اجتماعی، فرهنگی و های اقتصادی نبوده و ماهیتاً میمنحصر به ارزش« ارزش بالفعل يا بالقوه در ماده وراثتی». 8

ست که در زمان دسترسی به معنوی باشد. ارزش بالفعل يا عینی ماده ژنتیکی شامل ارزش ماده ژنتیکی در ترکیب با فنونی ا
شامل فنون جديدی است که در آينده ممکن است ارزش واحدهای کارکردی وراثتی را  ،و ارزش بالقوه است آن شناخته شده

 ،درنتیجه با توجه به تغییر سطح دانش مرتبط با کارکردهای يک ماده در فناوری زيستی، پويايی اين تعريف. محقق سازد
 گیرد.های دانش و فناوری در آينده را نیز دربرمیاست که توسعه« اده ژنتیکیارزش بالقوه م»محصول 

UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1, pp. 8-10. 

کنوانسیون حقوق  15)ماده  اساس حقوق معاهدات عنوان يکی از ابزارهای تفسیر بررجوع به مذاکرات کنوانسیون به. 3

يا واحدهای کارکردی وراثتیِ « ژن»اين عبارت، مترادف با مفهوم  ،کنوانسیوندهد که در زمان تصويب معاهدات( نشان می
 بوده است. ایان.ماده دی.

Tvedt Morten Walløe and Schei Peter Johan, “The Term 'Genetic Resources': Flexible and Dynamic 

While Providing Legal Certainty?”, in Oberthür Sebastian , Rosendal G. Kristin, Global Governance of 
Genetic Resources: Access and Benefit Sharing after the Nagoya Protocol, Routledge, 2013, p. 23.  

 مولکول دی.ان.ای را ذره اصلی حیات دانست.توان می .60

Zimmerman, D., “Evolution of RNA Viruses”, in RNA Genetics, 62(12)(1988), p. 5278. 

تولیدمثل، صفات و کارکردها و ساختمان و تجديد ساختمان همه موجودات زنده را بر عهده دارد.  دستورالعمل ،مولکول اين
هايی ها هم ناشی از همین کارکردهاست، توسط رمزها يا دستورالعملهمه کارکردهای بدن موجودات زنده که صفات آن

 شود که روی دی.ان.ای نهفته است.هدايت می

Risch, Neil J., “Searching for Genetic Determinants in the New Millennium”, in Nature, vol. 405, 2000, 
p. 49. 

روی يک دی.ان.ای قرار گرفته و  ،معین است که پشت سر هم دینوکلئوتاز نظر ساختاری، ژن توالی خاصی از تعدادی  .66

هزار واژه  دستوری برای ساختن يک پروتئین خاص است. ،ند. هر ژنپیوستگی دار ،با هم در تولید صفتی خاص برای جاندار
 .3192گزينی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار،، گروه واژهشناسیزيست

گزارش کارگروه  ن.ک:، ايناگووتکل رهای تعريف منابع ژنتیکی در کنوانسیون تنوع زيستی و سپس پخصوص چالش در. 62

 ويژه و نامحدود تسهیم منافع کنوانسیون تنوع زيستی
Schei Peter Johan, and Tvedt Morten Walløe, “Genetic Resources in the CBD: The Wording, the Past, the 
Present and the Future”, UNEP/CBD/WG-ABS/9/INF/1 (19 March 2010).  
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دوگانه را در نحوه  ةيک مدل ساد ،الملل سنتی از زمان توسعه در قرن هفدهمحقوق بین
اختصاص منابع طبیعی ارائه کرده است: فضای فیزيکی و منابع موجود در قلمرو صالحیت داخلی 

سرزمینی هر دولت اختصاص داشت و فضا و منابع خارج از صالحیت  يک دولت به حاکمیت
گرفت. نظام اخیر به معنی حقوق برابر در دسترسی به ها، تحت نظام آزادی قرار میداخلی دولت

ها و منابعی بود که متعلق به منابع درياهای آزاد و آزادی در تصرف و ادعای حاکمیت بر سرزمین
بايد ديد که اين تفکیک دوگانه همچنان در زمینه حاکمیت بر منابع  هیچ دولت ديگری نبود. اما

ها، ظهور مفاهیم نو از ژنتیکی زيستی نیز قابل اعمال بوده و هست يا گذشت زمان، تغییر نگرش
سو و پديدارشدن تهديدهای جديد از سوی ديگر، اين تفکیک ساده و روشن را برهم زده يک

 است. 
های در طول قرن بیستم باعث شد که اين مدل دوگانه در برابر شیوهبرخی رويدادها  واقع، در

دلیل ظهور قاعده منع ه ديگر اختصاص و مديريت منابع طبیعی تسلیم شود. اين واقعیت که ب
های بدون صاحب توسل به زور، توسعه قلمرو حاکمیت سرزمینی از طريق اشغال سرزمین

بر اثر لغو  62ئم بر منابع طبیعی در دهه زمان ظهور اصل حاکمیت داد و همشغیرممکن 
اين رويدادها بود. از سوی ديگر، در رابطه با رژيم سنتی درياها، اصل  ةازجمل 31استعمارگری،

که درنتیجه ظهور قواعد عرفی در حوزه ايجاد منطقه  شددستخوش تحول شگرفی  ،آزادی
مبنای ايجاد اين دو مفهوم ها حاصل شده بود. انحصاری اقتصادی و فالت قاره برای دولت

المللی در حقوقی را بايد در ترکیب حاکمیت کارکردی دولت ساحلی با منافع جامعه بین
 های آزاد جستجو کرد.برداری از اين مناطق و نظام سنتی آزادی آببهره

شدن اصل آزادی، ظهور اصل میراث مشترک بشريت بود که ترين دلیل کمرنگشايد مهم
 المللی اعماق درکرد. ايجاد مقام بینللی را مالک منابع بستر درياها معرفی میالمجامعه بین

باعث شد سیستم مديريت و اخذ مجوز قبلی،  34جهانی حقوق درياهاچارچوب کنوانسیون شبه
 جايگزين اصول اولیه دسترسی آزاد و تقدم اولین يابنده شود. 

ای در زمینه مديريت پیچیده کاری وهای ابت، در نیمه دوم قرن گذشته، شیوهحالنیدرع

ها مورد تعرض بود، مطرح المللی منابعی که در قلمرو حاکمیت داخلی نبوده يا حاکمیت آنبین
که آزادی دسترسی به قاره را با حفظ  32ها، نظام معاهده جنوبگان بود. نمونه برجسته اين شیوهشد

ـ نشست مشورتی  پارلمانیيک نهاد شبه با ايجاد و درنتیجه کردبرخی ادعاهای حاکمیتی ترکیب 

 
13. GA Res. 1803 (XVII 1962), ”Permanent Sovereignty over Natural Resources”, Reprinted in [1963] 

ILM 223. 

14. United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 [1982] ILM 1261, Part XI. 

 ايجاد شد. 3929نظام معاهده جنوبگان از طريق معاهده جنوبگان . 66
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حفاظت  ةگیرانرژيم سخت طوربه المللی و، يک سیستم تحقیق و نظارت بینمعاهده جنوبگان ـ 

دغدغه مشترک »مفهوم جديد  ،. از سوی ديگر، در دهه گذشتهکردريزی را پايه زيستمحیطاز 
الملل در حفاظت از ابزاری حقوقی در جهت تضمین نفع عمومی جامعه بین عنوانبه« بشريت

بوم جهانی نظیر تنوع زيستی و جو، ظهور پیدا کرده است. برخالف میراث های زيستبرخی مؤلفه
صدد درج عنوان بر منابع مربوطه نیست بلکه جامعه  مشترک بشريت، دغدغه مشترک در

دار اصلی حفاظت و استفاده از ها، سهامها و ملتکل از دولتيک کل متش عنوانبهالمللی را بین
الملل در طول کند. با توجه به توسعه پیچیده و متفاوت مفهوم حقوق بیناين منابع معرفی می

کدام نظام قانونی برای تعیین  ،شود که در میان موارد مذکورال مطرح میقرن گذشته، اين سؤنیم
هستند، قابل  فناوریزه موضوع تحقیقات و کاربردهای زيستوضعیت منابع ژنتیکی که امرو

الملل در اين حوزه هنوز مستقر نشده است، در حال حاضر اعمال است؟ اگرچه وضعیت حقوق بین
 المللی وجود دارد.رسد سه نظام هنجاری در رويه بیننظر می به
 

 جدید حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی: از حقوق حاکمیتی به حقوق حاکمه میرژ. 6ـ6
« رژيم جديد حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی»توان المللی را میاولین رژيم موجود در رويه بین

خواند. اين عبارت به اين معنی است که اگرچه مواد ژنتیکی موجود در گیاهان و حیوانات در 
آن دولت آزاد  ،اين اساس دولت، تحت صالحیت آن دولت قرار دارد و برقلمرو سرزمینی يک 

 فناوریزيستهای خصوصی يا دولتی فعال در زمینه است دسترسی به اين منابع را برای شرکت
 ،واقع کند. درد، اما يک شرط اساسی وجود دارد که اين آزادی را محدود يا تعديل میکنمند قاعده

راستای تسهیل توسعه پايدار  آزادی دسترسی به منابع ژنتیکی در چارچوب اين رژيم جديد بايد در
نتیجه  ،کارانهنسبتاً محافظه زيست صورت پذيرد. اين رويکردِو استفاده غیرمضر برای محیط

 در طول چند دهه گذشته است. مسئلهعملکرد نوسانی نسبت به اين 

زيستی جديد برای کشاورزی باعث شد  فناورییت نامحدود ، شناخت ظرف32در اوايل دهه 
استثنائی بر اصل  ،سازمان جهانی کشاورزی و غذا )فائو( ادعا کند که منابع ژنتیکی گیاهی

به شمار « میراث مشترک بشريت»بخشی از  ،نآ دلیل ماهیته حاکمیت دائمی بوده و ب
های ايجادشده در حقوق درياها که منجر به درست مغاير با توسعه ،اما همین سازمان 36د.رومی

)فصل يازدهم  شداجرای اصل میراث مشترک بشريت در ارتباط با منابع معدنی بستر دريا 
 

جرموپالسم را کاالی عمومی و  3931مصوب  ،«خصوص منابع ژنتیک گیاهی المللی درتعهد بین»ازمان در سند اين س .65

مطابق با « د و در اختیار تکثیر گیاهان و اهداف علمی باشدشوبررسی، حفاظت و ارزيابی »باارزش اقتصادی خواند که بايد 
ترتیب بايد بدون محدوديت در  ست و بديناراث مشترک بشريت جهانی که منابع ژنتیک گیاهی، می ةشداين اصل پذيرفته»

 .«دسترس قرار گیرد
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تلقی  تدريج از موضع اولیه خود فاصله گرفت و به سمت(، به3935کنوانسیون حقوق درياها 
رداری و توسعه منابع ژنتیکی بمندسازی بهرهمدل قانونی برای قاعده عنوانبه« حقوق حاکمه»

تأثیر دشواری توسعه سازکارهای نهادی برای  شک تحتبی ،اين تغییر موضع سوق پیدا کرد.
کنفرانس  ،مديريت اصل میراث مشترک بشريت در سازمان کشاورزی و غذا بود. بدين ترتیب

لسه خود در ششمین جوسازمان کشاورزی و غذا که خود مدافع اعمال اين اصل بود، در بیست
مفهوم میراث مشترک که در »با انحرافی آشکار از موضع قبلی خود، اظهار داشت:  3993سال 

ها بر کار رفته، مشروط به حاکمیت دولت خصوص منابع ژنتیک گیاهی به المللی درسند تعهد بین
  33«.منابع ژنتیک گیاهی است

های کشاورزی و پرورش دام که های صنعتی و انجمناز اين نوسان، بر اثر فشار دولت پس
قبولی برای حقوق مالکانه اعمال اصل میراث مشترک بشريت بر منابع ژنتیکی را تهديد غیرقابل

ها ، رويه دولتدانستندیم یفناورستيز یدستکارها از طريق بر تنوع گیاهی و توسعه بالقوه آن

از تنوع زيستی بااليی برخوردار بوده و يافته که نیز تغییر پیدا کرد. درنتیجه کشورهای کمترتوسعه
رفتند، برداری از مواد ژنتیکی به شمار میهای خارجی برای بهرهمقصد اصلی شرکت ،حالدرعین

المللی حق خود در تحصیل برخی عوايد در ازای انتقال مواد ژنتیکی از بر ضرورت شناسايی بین
ها پافشاری کردند. اين فشارهای توأمان، منجر به فرسايش تدريجی قلمروشان توسط اين شرکت

 .شدايده میراث مشترک بشريت در خصوص منابع ژنتیکی 
 انداز سیاسی از طريق مذاکرات و تصويب کنوانسیوناين تغییر موضع به تغییر اساسی چشم

زگشت به ايده مؤيد با 3995شد. انعقاد اين کنوانسیون در سال تنوع زيستی نیز مربوط می
 تنوع زيستی را» ،حاکمیت دولت بر منابع ژنتیک بود. کنوانسیون مذکور اگرچه در مقدمه خود

ها بر منابع دولت»کند: صريحاً اعالم می 1خواند، در ماده می« دغدغه مشترک بشريت
اين  32ماده  5همین مفهوم با تفاوت اندکی در بند «. برخورداند حقوق حاکمهبیولوژيکی خود از 

ها بر منابع دسترسی به منابع ژنتیکی منوط به حقوق حاکمه دولت» دارد:کنوانسیون که مقرر می
حکومت داخلی و تحت مقررات  شان بوده و اختیار تعیین دسترسی به منابع ژنتیکی از آنِطبیعی

 پروتکل ناگويا نیز تکرار شده است. 6ماده  3و در بند « داخلی خواهد بود
ها به که از سوی اکثريت دولت دانسته شودکنوانسیونی  ،اگر کنوانسیون تنوع زيستی نيبنابرا

های مغاير با ماهیت هنجاری آن را شرطآن که حق 13و با توجه به ماده  33تصويب رسیده است

مؤيد اصل مذکور در کنفرانس  ،پذيرد، و همچنین نظر به اين واقعیت که مواد اين کنوانسیوننمی
جايگاه حقوقی منابع ژنتیکی نبايد شود که ست، نتیجه معقول اين میااورزی و غذا سازمان کش

 
17. Res. C 3/91, FAO Conf. 26th Sess.  

 اند.کشور در اين کنوانسیون عضو شده 396، 5232تا نوامبر . 68
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سنتی  روی قاعدهدنباله ،گیاهی و جانوری را در میراث مشترک بشريت يافت، بلکه اين جايگاه
با اين تفاوت که اين قاعده ماهیتاً  39؛حاکمیت دولت بر منابع طبیعی موجود در قلمروش است

  تحول شده است.م
عنوان بخشی از میراث رغم اينکه منابع ژنتیک گیاهی و جانوری نتوانست به، علینيبنابرا

گفته حاصل شد به نحو مشترک بشريت تلقی شود، مدل هنجاری که از روند نوسانی پیش
مجمع عمومی  3321توجهی از مفهوم اصلی حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی که در قطعنامه قابل

)مقدمه  «حقوق حاکمه»شناسايی شده بود، فاصله گرفت. اين مدل جديد به  3965در سال 
حاکی از اين  ،اشاره دارد و اين کاربرد واژگان« حقوق حاکمیتی»کنوانسیون تنوع زيستی( و نه 

تری قرار دارد. خصوص منابع ژنتیکی، قدرت دولت سرزمینی در سطح پايین واقعیت است که در
ن اين مدل هنجاری نسبت به نظام حاکمیت دائم بر منابع طبیعی اين بود«جديد»اما دلیل اصلی 

الملل در صدد انطباق حاکمیت دولت سرزمینی با منافع عمومی جامعه بین است که نظام جديد در
  است. زيستمحیطراستای تسهیل دسترسی به منابع ژنتیکی برای اهداف غیرمضر برای 

دلیل رشد آگاهی نسبت به ه بر منابع طبیعی ب اين رويکرد جديد نسبت به حاکمیت ظهور
ظت از منابع ژنتیکی موجود در االمللی در شناسايی، گردآوری، ارزيابی و حفلزوم همکاری بین

ها و نیز خارج از اين قلمرو است. بنابراين حاکمیت در اين حوزه بايد به قلمرو سرزمینی دولت
تفاده پايدار از منابع ژنتیکی زيستی را با نحوی اعمال شود که حفاظت از تنوع زيستی و اس

های غیرمعقول مواجه نسازد. اين نتیجه در معاهده سازمان کشاورزی و غذا در محدوديت

  52کشاورزی نیز تأيید شده است. خصوص منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
 

 میراث مشترک بشریت میرژ. 2ـ6

مندی مفاهیم سنتی حاکمیت برای قاعدهعدم کفايت نتیجة مفهوم میراث مشترک بشريت در 
 

تقويت نقش سازمان  مانده در برنامهدرست است که متعاقب تصويب کنوانسیون تنوع زيستی، آثار میراث مشترک باقی. 63

 کارسازواز طريق  53ها در دستورالعمل عنوان امین منابع ژنتیک گیاهی در مناطق خارج از صالحیت دولتکشاورزی و غذا به
 کارسازو ،حاليید واقع شد، بااينأبرداری از منابع ژنتیک گیاهی مورد تجهانی سازمان کشاورزی و غذا برای حفاظت و بهره

 .کاری انحصاری در زمینه تضمین حفاظت و مديريت منابع ژنتیک گیاهی باشدوست سازنتوانسازمان کشاورزی و غذا هرگز 
پردازند های گیاهی به رقابت میهای خصوصی در ايفای نقش گردآوری و نگهداری جرموپالسمهای ژن و شبکهامروزه بانک

 کنندگان منابع ژنتیک گیاهی در تجارت جهانی است.بازيگران در میان تأمین تنها يکی از ،و درنتیجه سازمان کشاورزی و غذا
http://www.fao.org/FOCUS/E/96/06/06-e.htm. 

 The 2001 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and) مبنای اصلی اين معاهده. 20

Agriculture) المللی دولت بر منابع زيستی بايد مطابق با هدف اصلی پیگیری همکاری بین ةشداين است که حاکمیت شناخته
المللی و در شرايط تسهیم عادالنه و منصفانه منافع ها به نفع جامعه بینبرای تضمین دسترسی به اين منابع برای توسعه آن

 ها باشد.گیری از آنحاصل از بهره
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اگرچه  53.شدالمللی به وجود آمده بود، مطرح روی جامعه بین های جديدی که پیشموقعیت
جامعه  امور اين هالمللی و ادارو وضع قواعد بین بودهالدولی ای بینالمللی هنوز جامعهجامعه بین
نه فقط به جامعه بشری  .حالت انفعالی ندارد ،، بشريت ديگر همانند گذشتههاستدولتدر اختیار 

ها در جهت دولتبه معنی تکلیف بلکه  ها در فراسوی مرزها با يکديگرانسان معنی هماهنگی
 است.ها و بشريت تحقق منافع انسان

ژان هرنشود و حتی ای نزديک برقرار میرابطه ،که میان حقوق بشر و بشريت نجاستيدر ا

در  داند.می« میراث مشترک بشريت»که حقوق بشر را بخشی از رود میتا آنجا پیش  55يیدوپو
برخوردار شده است که فرد را صاحب حقوق  ، حقوق بشر از چنان قدرتیعصر حاکمیت بشريت

توان به اين رو می. ازاينه استکردحقوق  ها را مکلف به دفاع از حريم اينالملل و دولتبین
اند. پیوستههمهايی بهمقوله ،و حقوقی که حقوق بشر و حقوق بشريت از لحاظ فلسفینتیجه رسید 

قلمرو صالحیت ملی  یدر ماورا جو، منابع بستر و زير بستر درياها یفضای ماورا ،به همین دلیل
میراث مشترک » ،آب و باالخره تنوع فرهنگی ، میراث فرهنگی زيرها، ژنوم انسانیدولت

مفروض خود، مدعی  تواند با استناد به حقوق فردیاند يعنی هیچ دولتی نمیاد شدهقلمد« بشريت
صالحیت ملی  قلمرو یبرداری انحصاری و بدون نظارت از فضا يا منابع درياها در ماورابهره

تعرض  تیکی شده يا به حريم تنوع فرهنگیها يا میراث فرهنگی زير آب يا اطالعات ژندولت
از موانع دولتی فراتر رفته و هستة  ،هازشی است که در راه تحقق حقوق انسانار ،نمايد. بشريت

 51.دهداصلی حقوق مشترک جهانی را تشکیل می
 

 دریاها بستر. الف
توجهی امروزه تنوع قابل ،ها قرار دارنداگرچه غالب منابع ژنتیکی در مناطق تحت حاکمیت دولت

ها زندگی يافت که در مناطق خارج از صالحیت دولتهايی توان در اندامهاز اين منابع را می
نظیر بستر  ،محیطی سخت و بسیار سختهايی که در شرايط زيستکنند. در اين رابطه اندامهمی

آورند. در اين زيستی به ارمغان می فناوریمنافع خاصی را برای  ،کنندمی دريا و جنوبگان زندگی
 حاکمیتی که عموماً به رسمیت شناخته شده باشد،هیچ حاکمیت دولتی يا حداقل هیچ  ،مناطق

شود که کدام رژيم حقوقی برای تعیین جايگاه منابع ال مطرح میدرنتیجه اين سؤ .وجود ندارد
ها قابل اعمال است؟ در معاهدات موجود ازجمله کنوانسیون حقوق درياها ژنتیکی موجود در آن

 
21. Espiell, 1998, p. 521. 

Jean Dupuy (1918-1997)  22. René 

و حقوق  المللینحقوق ب يرانیسالنامه ا ،«المللبیندر حقوق  یو مذهب یبر تنوع فرهنگ یملأت» یم؛ابراه ،زادهبیگ. 29

 .33ص  ،3134 ،، شماره اولیقیتطب
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 ه اين پرسش داده نشده و علت هم کامالًهیچ پاسخ صريحی ب 3929يا معاهده جنوبگان  3935
های اين بحث منابع ژنتیکی اندامه ،های مذکورزيرا در زمان تصويب کنوانسیون روشن است

توان دو الملل عرفی میحال، به مدد حقوق بینمطرح نبود. بااين فناوریمناطق به لحاظ علمی و 
ويژه مورد مناطق ارائه کرد. اولین گزينه که بهگزينه حقوقی را برای اعمال بر منابع ژنتیکی اين 

، ستکافی برای دسترسی به اعماق و بستر درياها فناوریتوان مالی و دارای توجه کشورهای 
، استتوسعه است و دومین گزينه که مورد توجه کشورهای درحال« های آزادرژيم آزادی در آب»
 است. « رژيم میراث مشترک بشريت»

های ممکن است منطقی به نظر برسد که منابع ژنتیکی قابل توجه موجود در آب ،اول نگاهدر 
و درنتیجه بايد از طريق قیاس با  ستاها معادل همه منابع زيستی ملموس آزاد و بستر اقیانوس

ها را نیز تحت رژيم آزادی درياها قرار داد. همچنین در اين مناطق، آنگیری ماهیهای فعالیت
توان پذيرفت که اين منابع ست، میاماهیتاً علمی  ،های مربوط به منابع ژنتیکییتازآنجاکه فعال

تواند تحت شمول اصل آزادی درياها قرار گیرد. اما وقتی قرار است وضعیت منابع ژنتیکی می
گیری و تحقیقات های ماهیقیاس منابع ژنتیکی با فعالیتها تعیین شود، دولت صالحیت خارج از
مربوط به صید منابع زنده دريايی برای مصرف گیری ماهی ،کننده است. اوالًگمراهبسیار علمی 

های تجاری است و هیچ ارتباطی با شناسايی، گردآوری و تولید احتمالی برداریانسان يا بهره
ها توسط های زنده ندارد. تملک ماهیصفات ارثی غیرملموس منابع ژنتیکی موجود در اندامه

به همین ترتیب، اعمال قیاس رژيم  54معنی تملک اطالعات ژنتیکی صید نیست.گیران به ماهی
 ،واقع . دراستآزادی درياها در خصوص تحقیقات علمی در درياهای آزاد نیز با ترديد همراه 

ست، به اين معنی که اين قواعد، اقواعد مربوط به تحقیقات دريايی مرتبط با همین نوع فعالیت 
توان آن را وجه نمیهیچکند اما بههای علمی در دريا را وضع میبر فعالیتحقوق و تعهدات ناظر 

 543های آزاد يا بستر دريا به کار برد. ماده برای وضع جايگاه حقوقی منابع ژنتیکی آب
های تحقیقاتی علمی دريايی برای هرگونه دارد فعالیتکنوانسیون حقوق درياها نیز که مقرر می

مبنای حقوقی ايجاد نخواهد کرد، خود  ،زيست دريا يا منابع آنت از محیطادعا درمورد هر قسم
 مؤيد اين ادعاست.

های آزاد و تواند بر جايگاه حقوقی منابع ژنتیکی آبازآنجاکه اصل آزادی درياها نمی جهیدرنت
حاکمیتی وجود ندارد، به لحاظ منطقی اين منابع بايد  ،بستر دريا اعمال شود و در اين مناطق

قرار گیرد. بنابراين بايد اين منابع را تحت صالحیت « رژيم میراث مشترک بشريت»تحت 
 

آن را ای است که مهندس چیزی بیش از خريد خانه ،مثال: تملک مهارت و نحوه مهندسی خانه توسط خريدار عنوانبه .24

ای ده است. آن استعداد اگرچه در خانه به کار رفته، دارايی مستقل بوده و دارای ارزش مستمر و ظرفیت خالقانهکرطراحی 
 تواند مالک آن شود.است که خريدار خانه نمی
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بینی شده يا يک نهاد تخصصی کارهای نهادی موجود که در کنوانسیون حقوق درياها پیشوساز
واقع، بیشترين ذخاير احتمالی مواد  درشود، قرار داد. جديد که در همین چارچوب ايجاد می

دلیل فقدان نور و ه های گرم در بستر دريا قرار دارد که بژنتیکی دريايی در مجاورت جريان آب
محیطی سختی در آنجا حاکم است. با توجه به اين واقعیت، منابع تغییرات دما، شرايط زيست

 تازگی نسبت به آنبه فناوریو  ژنتیکی بسیار ارزشمندی در اين مناطق وجود دارد که علم
شناخت پیدا کرده است. ازآنجاکه اين منابع، ارتباط نزديکی با شرايط بستر دريا دارد، ناگزير 

. اين هم داشتها خواهد برداری احتمالی از منابع معدنی بستر دريا تأثیر مستقیمی روی آنبهره
بشريت بر اين منابع و تضمین اين  کننده ديگر برای اعمال اصل میراث مشترکيک دلیل قانع

. اما شودالمللی اعمال فیزيکی و زيستی بستر بین زيستمحیطبر  ایاست که رژيم يکپارچه

خصوص اعمال اصل میراث مشترک بشريت بر منابع ژنتیکی بستر و  دغدغه مهمی که در
اجرای آن وجود دارد کاری برای نظارت بر وزيربستر دريا وجود دارد اين است که چه مقام يا ساز

الملل، يا بايد وجود داشته باشد. الزم به ذکر است که با توجه به متأخربودن موضوع در فضای بین
در هفتمین  5234در آوريل  مسئلهاين کاری وجود ندارد. بررسی وحاضر چنین نهاد يا ساز حال در

ا حفاظت و استفاده نشست کارگروهی که از سوی مجمع عمومی برای مطالعه مسائل مرتبط ب
حاکی از  52مناطق خارج از صالحیت داخلی ايجاد شده است، پايدار از منابع زيستی دريايی در

يافته است. کشورهای توسعه و توسعههای درحالبین دولت يننظرات ديرهمان اختالف
همچنان معتقد به اعمال رژيم میراث مشترک بشريت بر اين مناطق هستند ولی  ،توسعهدرحال

به تحقیق و توسعه روی ، هیچ تفصیلی در خصوص چگونگی تسری نظام منابع غیرزنده

المللی که بايد اين رژيم را خصوص نهاد بین نظرات دراين اختالف .کنندینمهای زنده ارائه اندامه

کاوی دارد: مقام اعماق که پیش از اين متصدی اعمال اين رژيم بر معدنعملیاتی کند نیز وجود 
زيست توجهی نسبت به محیطدانش قابل ،در بستر بوده يا يک نهاد ويژه و جديد؟ مقام اعماق

های بستر دريا دارد اما در آمادگی و ظرفیت آن برای توسعه دامنه فعالیت از منابع معدنی به اندامه
 56يد وجود دارد.زنده دريايی ترد

 
25. A/RES/59/24(17 Nov.2004) para. 73, A/RES/ 63/111(12 Feb.2009) and A/RES/64/71. 

حل ممکن نیست. المللی موجود يا نهاد ويژه، تنها راهحال، تفويض اجرای اصل میراث مشترک بشريت به نهاد بیندرعین. 25

طور غیرمتمرکز از سوی اين قابلیت را دارد که به ،المللاصل میراث مشترک بشريت از جنبه ماهوی نظیر هر قاعده حقوق بین
در نبود نهادهای خاص، هر دولتی ملزم به رعايت و اجرای اصل میراث مشترک بشريت سان، حتی ها اعمال شود. بديندولت

مغاير با هدف و موضوع آن عمل نخواهند کرد. بنابراين اگر يک دولت  ،تحت صالحیتش از طريق تضمین اين است که تابعانِ
فرد آن زيستی منحصربه بران به تنوعجفناوری در مناطق مشترک که منجر به خسارت شديد و غیرقابلهای زيستبه فعالیت
شود، مجوز دهد يا از آن ممانعت به عمل نیاورد، مغاير با هدف و موضوع اصل میراث مشترک بشريت عمل کرده منطقه می

دانش مرتبط با منابع ژنتیکی و بدون تضمین سهم  ةاست. به همین ترتیب اگر يک دولت بدون الزام به تسهیم عادالن
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 جنوب قطب. ب
بدون معارض و ديرپا درمورد آن، از جايگاه اصل  ةدلیل روييکی از اصول معاهده جنوبگان که به

«نفع همه بشريت»الملل برخوردار شده، اين است که فعالیت در جنوبگان بايد به کلی حقوق بین
ذخیره طبیعی باشد که به صلح و علم اختصاص يافته  عنوانبهو با احترام کامل به جنوبگان 

همان اصل میراث مشترک  ،خصوص منابع ژنتیکی قطب جنوب بر همین اساس، در 53.است
کنون دسترسی به منابع  اعمال باشد. اصل موردبحث تا های قابلتواند از گزينهبشريت می

منجر به تصويب  3993سال طبیعی جنوبگان را تنها برای اهداف علمی مجاز دانسته و در 
منابع ژنتیک زيستی در چارچوب  53برداری از منابع معدنی شده است.ممنوعیت در اکتشاف و بهره

نظر  اين ممنوعیت قرار ندارد اما وقتی تحقیقات روی آن برای کسب درآمد انجام شود، به
اهده جنوبگان و جز در چارچوب حقوقی، با همکاری جمعی اعضای مشورتی مع ،رسد انجام آنمی

 نخواهد بود.پذير امکان ،با تبادل اطالعات

 المللی حاکم بر ژنوم و توالی ژن انسانیحقوقی بین اصول. 2
نیست که اصل میراث مشترک بشريت  یتنها قلمرو ،منابع ژنتیکی موجود در مناطق مشترک

 59است.« ژنوم انسانی»قابل اعمال است. حوزه مهم ديگر برای اعمال اين اصل،  نسبت به آن
کند، بلکه مبنای اين امر را به منطقه مشترک تبديل می اينجا موقعیت ماده ژنتیکی نیست که آن

اين واقعیت است که ماده ژنتیکی انسان، ذات و گوهر ارثی مشترک بشريت است. برخی معتقدند 
سبت به کاربردهای سنتی مفهوم میراث مشترک در حقوق درياها، حتی جزء که ژنوم انسان ن

برخی نیز  12تنها میراث بشريت، بلکه خود بشريت است.تری از بشريت بوده و نهالينفک
تر تر و بديهیدرستی معتقدند که اگر يک مؤلفه قطعی از میراث مشترک بشريت، در واقع قطعیبه

د، کنها را صادر ها برای حفاظت و استفاده پايدار از اين منابع، مجوز تملک انحصاری آنبرداری از آننه از بهرهاقتصادی عادال
بحث را رعايت نکرده است. اصل مورد

27. Preamble to the 1959 Antarctic Treaty and Art. 2 of the Madrid Protocol on Environmental 

Protection to the Antarctic Treaty of 1991. 

های ، فعالیت3993مصوب  ،)پروتکل مادريد( زيست ملحق به معاهده جنوبگانپروتکل حمايت محیط 3اساس ماده  بر. 28

.برای اهداف تحقیقاتی ممنوع شده است جز ،کاوی در جنوبگانمعدن

يا به مجموعه کامل دی.ان.ای يک شود( ثتی هر شخص )آنچه از والدينش به او منتقل میابه مجموعه اطالعات ور .23

تدريجی  تکامل»د؛ . شجاع، جوااست فرد يک ژنتیکی ماده همه ،انسانی ژنوم نيشود. بنابراياخته، ژنوم يا ژنگان گفته می

، آبان 33سال دوم، شماره شدن، ماهنامه داخلی مرکز ملی مطالعات جهانی، «فناوری علمی و هایتو پیشرف بشر حقوق

 .43 ، ص3193
30. Melissa, 1997, pp. 223-224.
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 13ته باشد، آن نظام ژنتیک انسان است.از منابع بستر دريا وجود داش
المللی میراث مشترک بشريت به اين معنی است که جامعه بین عنوانبهيی ژنوم انسان شناسا

اين بدان  15که ژنوم تحت تملک يا اختیار هیچ فرد يا گروهی درنخواهد آمد.کند بايد تضمین 
های آن بايد معنی است که ژنوم بايد تحت مالکیت بشريت تلقی شده و بنابراين منافع و استفاده

  11.ردیگ قرار تيبشردر اختیار همه 
اصل »متعهد است  ،اقدامات مجدانه يونسکو که در زمینه پیشرفت علم و فرهنگ مددبه 

د)سند تأسیس يونسکو(، کنرا تضمین « هاکرامت، برابری و احترام متقابل انسان ةساالرانمردم

ژنوم  ،متحد د و سازمان مللشصويب ت 3993اعالمیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر در سال 
اش، بنابراين، هر فرد از لحظه انعقاد نطفه 14میراث مشترک بشريت پذيرفت. عنوانبهانسانی را 

کند و با او رود، با او تغییر میحلیل میکند، با او تشود که با او رشد میوارث اين میراث می
مندی از ه در بهرهک 12هاستماترکی متعلق به همه انسان ،بنابراين ژنوم انسانی .شودمنتقل می

  16.آن نیز بايد کرامت انسانی وارثان آن را محترم شمرد
در المللی اخالق زيستی يونسکو است که کمیته بینچهارسالة حاصل کار  ،اعالمیه مذکور

بشری های اخالقی و قانونی و انحرافات خطرناک مخالف شأن انسانی و حقوقپاسخ به نگرانی
آغاز « پروژه ژنوم انسانی»که بعد از شروع  شدصادر بخصوص در زمینه پژوهش در ژنوم انسانی 

افراد، که جامعه  ت وهايی درمورد مداخالت در میراث ژنتیکی بشريمحدوديتبر اعالمیه،  13.شد

31. Aguis, 1990, pp. 133-143. 

32. Espiell, op. cit., p. 526.

33. Melissa, op. cit., p. 223. 

34. UNESCO, “Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights”, Resolution 152,

United Nations General Assembly, 53rd Session, U.N. Doc. A/53/635/Add.2, 1998. 

مجله  زاده،گیب میترجمه: ابراه ،«دیو ام میب کیژنت اي تيمشترک بشر راثیبه مثابه م یژنوم انسان» ؛محمد، بجاوی. 96
.51 ، ص3136(، بهار و تابستان363ـ366 یاپی)شماره پ 33، شماره مرکز یدادگستر یکانون وکال

ها شدن اين ژنيیهای حامل صفات فردی خاصی وجود دارد که تبعات شناساموثقی درباره کشف ژنامروزه اظهارات . 95

اين . بشری استهای اجتماعی و نقض اصول حقوقهای جهانی در زمینه تبعیضها، از نگرانیبرای حقوق افراد حامل آن
تر گسترده ها بر يکديگرفناوری نانو و اثرات مکمل آنهای جديدی همچون ها با توسعه فناوری زيستی و ساير فناورینگرانی

 شده است.

عنوان  (Alta Uta) آلتا يوتا در کنفرانسی در 3934 بار در سال نخستین ،برداری و تعیین توالی کل ژنوم انسانطرح نقشه .97

کنگره امريکا رسماً اجرای  3933 عهده گرفت و در ساله مريکا باتأمین قسمتی از بودجه اين پروژه را وزارت انرژی . شد
زودی کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان و ژاپن نیز به هب سال تصويب کرد. 32 به مدت 3993 پروژه ژنوم انسانی را از سال

اهداف  ايجاد شد. The Human Genome Organization (HGU)) سازمان ژنوم انسانی 3993 در سال اين پروژه پیوستند.
. تهیه نقشه فیزيکی 5انسان؛  DNAژن در 52222 – 52222 همه . شناسايی تقريبا3ًانسانی چنین است:  نخست پروژه ژنوم

DNA ةشدبیلیون جفت باز شیمیايی ترکیب 1 . تعیین توالی1اند؛ عنوان مدل انتخاب شدهکه به يیهامهانداهای کروموزوم

اجتماعی که ممکن است  و . بررسی موضوعات اخالقی، حقوقی2های اطالعاتی؛ های ارتباطی و بانک. ايجاد شبکه4انسان؛ 
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رضايت آگاهانه و قبلی . ده استکرالمللی تعهد معنوی به عدم تخطی از آن را دارد، تأکید نبی
برای تمام تحقیقات، مداوا و تشخیص، ممنوعیت هرگونه تبعیض بر پايه صفات فردی، 

بودن اطالعات ژنتیکی افراد، حق جبران عادالنه هرگونه خسارت بر ژنوم فرد، منع محرمانه
ترين حقوق افراد در آزادی تحقیق از مهم برخالف شرافت و حیثیت انسانی وسازی همانند

  13.اعالمیه بود
ژنوم انسانی زيربنای اتحاد اساسی همه اعضای خانواده »اين اعالمیه:  3ماده  اساس بر

، ژنوم انسانی میراث در مفهوم نمادينهاست. بشری و نیز شناسايی کرامت و تنوع ذاتی آن
به نظر ممکن است « در مفهوم نمادين»اگرچه استفاده از عبارت «. ستمشترک بشريت ا

روشنی مؤيد قصد آن استحکام حقوقی اين ماده را تضعیف کرده باشد، اما بستر کلی اعالمیه به
همین سند، ژنوم  4اساس ماده  میراث مشترک بشريت است. بر عنوانبهدر اعالم ژنوم انسانی 

ثبت ژنوم انسانی برای  ،منجر به دستاوردهای مالی شود. اين ماده انسانی در حالت طبیعی نبايد
هايی چون نیز تحقیقات علمی ژنومیک در زمینه 32سازد. ماده مقاصد تجاری را ممنوع می

داند. شناسی و پزشکی را منوط به رعايت کرامت انسانی و حقوق بنیادين افراد و مردم میزيست
المللی در ارزيابی خطرات و منافع ناشی از عهد به همکاری بینعالوه، اين اعالمیه متضمن تبه

توسعه برای انجام اين تحقیقات و تحصیل تحقیقات ژنومیک و ارتقای ظرفیت کشورهای درحال
 آن است. فناوریمنفعت از کاربردهای 

آور نیست و متن آن در بهترين الزام ایبديهی است که اعالمیه جهانی ژنوم انسانی معاهده
ای از ايجاد مجموعه ،ظهور يا حداقل حال المللِ درانعکاس اصول زيربنايی حقوق بین ،حالت

ريزی شده است. دهی به تحول حقوق عرفی حول ضوابط آن طرححقوق نرم است که برای شکل
که  المللی تأثیرگذار بوده است چرار اعتقاد حقوقی جامعه بینببايد اذعان کرد که اين اعالمیه 

ها يعنی نهادی با ماهیت جهانی که دولتتهیه کرده است کنفرانس عمومی يونسکو را متن آن 
تصويب اعالمیه از طريق ابراز  .توانند نظرات خود اعم از مثبت و منفی را در آن ابراز کنندمی

 ،های گسترده و کارهای مقدماتی فنی صورت گرفت که در طول آناحساساتِ مسبوق به مشاوره
 .و هیچ اعتراض يا حق شرطی عنوان نشد شدنظرات اعم از علمی، حقوقی يا اخالقی ارائه  ةهم

 3993دسامبر  9مجمع عمومی ملل متحد پس از تصويب اعالمیه، متن آن را در اعالمیه مصوب 

عملیات  ،های پیشرفتهفناوریسال بعد طراحی شده بود اما با تالش و  32 برای پروژه مذکور اساساً وجود آيد.ه از اين پروژه ب
 با سرعت زياد تکمیل شد.  5221 آن در سال

 انتشارات دوم، و نخست جلد ،یرخانیش ی: محمدعلترجمه ،هاچالش و نيابعاد نو حقوق بشر: دس؛یمونیس ،جانوس .98

.52-56 صص ،3131تهران، یاسیسموعلوقحقو دانشکده
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نقطه آغازی برای تصويب اسناد ديگر در اين  ،تر از همه اينکه اعالمیه جهانیمهم .کردتأيید 
 د.زمینه بو

میراث مشترک بشريت اعالم  عنوانبههمچنان در اسناد ديگر نیز ژنوم انسانی را  ونسکوي
اقدامات اجرايی را در قالب يک قطعنامه به تصويب رساند که اصول راهنما  3993کرد: در سال 

کنفرانس عمومی،  5221داد؛ در اکتبر برای کارآمدسازی اعالمیه در حقوق داخلی را شرح می
المللی در خصوص اطالعات ژنتیکی انسان را تصويب کرد که در اين سند نیز بر بین اعالمیه

المللی ژنوم انسانی و سازمان بین عنوان میراث مشترک بشريت تأکید شد.جايگاه ژنوم انسانی به
اسناد مذکور از حمايت گسترده  19دند.کرشورای اروپا نیز همین تعبیر از ژنوم انسانی را تأيید 

خصوص اخالق  المللی برخوردار شده و اصول و معیارهايی را برای وضع مقررات دربینجامعه 
های برای حفاظت و استفاده درست از صفات ارثی ژنتیکی انسان در حقوق داخلی و سازمان

 عنوانبه، توصیف ژنوم انسانی 53سان، از ابتدای قرن ند و بدينکردای ارائه جهانی و منطقه
42اث مشترک بشريت به بحثی رايج تبديل شد.ای از میرمؤلفه

 ثبت توالی ژن انسان تیقابل .6ـ2
دست آمده ديری نپايید که اين واقعیت آشکار شد که اطالعات به ،با تکمیل پروژه ژنوم انسانی

مالحظه قابل« فرصت تجاری»باشد و اين به معنی  ای داشتهمالحظهتواند ارزش تجاری قابلمی
اجزای آجرها يا  عنوانبههای آن و اخیراً و زنجیره ایان.دی.اجزای  عنوانبهها تلقی ژن 43بود.

های هنگفتی برای دارد که هزينهرا بر آن می فناوریهای زيستشرکت 45،لوگوی زيستی
استمرار  ،ها هزينه چندانی ندارد و درنتیجهند؛ اما جعل نتیجه تحقیقات آنکنتحقیقات صرف 

 41مندی از حمايت حقوق مالکیت فکری است.شدت متکی بر بهرهها بهتحقیقات اين شرکت

ای در استدالل علیه نقش برجسته ،عنوان میراث مشترک بشريتتلقی ژنوم انسانی به ،حالنیدرع

که حق ثبت نبايد به چیزی اعطا شود  شرح بدين 44؛کندثبت ژنوم انسانی يا متعلقات آن ايفا می

39. The Human Genome Organization, “Statement on the Principled Conduct of Genetics Research”, 

Eubios Journal of Asian and International Bioethics 6, no. 3 (1996): 59-60; The Human Genome 
Organization, Statement on Benefit Sharing, April 9, 2000, available at http://www.hugo-

international.org/Statement_on_Benefit_Sharing.htm: Council of Europe (Parliamentary Assembly), 

Recommendation 1512, Protection of the Human Genome by the Council of Europe, 2001, available at 
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta01/erec1512.htm>.  
40. Knoppers, 2005, p. 11.

41. Bergel, 2015, p. 321.

42. Torrance, 2009, pp. 157-191. 

43. Burrone, 2014, p. 4.

44. Demaine and Fellmeth, 2002, p. 442; Karjala, 2006, pp. 483-527. 
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در همین راستا، تحقیق روی کاربردهای مواد ژنتیکی انسان در  42است.که جزئی از میراث جهانی 
بشر به سطح يک ابزار برای کاربرد  یابناممکن است اين بیم را به وجود آورده که  فناوریزيست

عالوه، دانش ژنتیک دارای ظرفیت برای در تحقیقات فنی يا اهداف تجاری تنزل پیدا کنند. به
های ها و ديگر نقضاساس الگوهای ژنتیکی افراد يا گروه برايجاد تبعیضی هوشمندانه 

روی  پیش ،های فرامرزیيکی از دغدغه عنوانبهشود و اين موضوع حتی بشری تلقی میحقوق
 46زيستی مطرح شده است. فناوری
شود منجر به ايجاد اين دغدغه می ،سازی نتايج تحقیقات ژنتیکی، خصوصیسخن گريدبه 

درنتیجه از مردم  .کند د و تمامیت جسمی انسان را نقضوبه کاال تبديل شای ان.دی.که 
 هاهمین دغدغه 43های انسانی نظیر کرامت انسانی نقض شود.برداری و ارزشضعیف بهره

اساس اين ترديد را به وجود آورده است که آيا آرايش ژنتیکی انسان بايد به حقوق مالکیت 
 .تنزل پیدا کند

دانند و بر اين حل درست نمیحذف حمايت ثبتی از توالی ژن انسان را راه، برخی مقابل در
کند زيرا اين ژنومیک را تضمین نمی دسترسی بشر به منافع حاصل از تحقیقات ،باورند که اين امر

وارد بازار نخواهد شد. در راستای اين باور،  ،مندی از حمايت ثبتمنافع احتماالً بدون بهره
تواند بر هر عملی که مستقیماً مورد پسند نیست همانند می« میراث مشترک»م کارگیری مفهوبه

اين گروه معتقدند حمايت مالکیت فکری  43ستفاده از اين مفهوم شود.احق وتو اعمال و باعث سوء
نبايد از ژنوم انسانی دريغ شود بلکه ژنوم بايد قابل ثبت بوده و حمايت مالکیت فکری از آن به 

 عمل آيد. 

 
45. Curien, 1991, p. 1710. 

د که در اين زمینه حائز کردر خصوص اخالق زيستی تصويب را شورای اروپا يک پروتکل الحاقی جديد  5223در سال . 45

ژنتیک برای اهداف  هایآزمايشاهمیت است. پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق بشر و پزشکی زيستی در رابطه با 

 شودی است که برای اهداف سالمتی انجام میهايدنبال تقويت اصل کرامت انسانی در رابطه با آزمايشه سالمتی، بدواً ب

اين «. زادیمنظور تعیین خصوصیات ژنتیکی فردی قابل توارث يا پیششناختی انسانی و بههای زيستازجمله تحلیل نمونه»
عنوان فرد يا عضوی از گروه بر خصوص اعمال هرگونه تبعیض علیه يک شخص، خواه به وعیت صريحی را درممن ،پروتکل

منافع و »دارد: اش وضع کرده و ضمن رد رويکرد سودگرايی و تأکید بر اولويت کرامت انسانی مقرر میاساس میراث ژنتیکی

تقدم داشته  ،پروتکل است بايد بر منفعت صرف جامعه يا علمژنتیکی تحت شمول اين  هایرفاه نوع بشر که مرتبط با آزمايش

 .«باشد
International Law Association, The Hague Conference (2010), International Law on Biotechnology, p. 8. 
Council of Europe, Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, 

concerning Genetic Testing for Health Purposes, 27 November 2008, CETS No. 203, available at: 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/203.htm. 

 آوری در اين زمینه وجود ندارد.خارج از اتحاديه اروپا هنوز معاهدات الزام
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وضع طبیعی  درژنوم انسانی »اعالمیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر:  4موجب ماده به اام
« در وضع طبیعی خود»عبارت  باوجود اين، از .، موجب حدوث هیچ بهره مالی نخواهد شدخود

طور مطلق ها بهانسان، نفی امکان ثبت ژن بودن ژنومتملکشود که مقصود از غیرقابلفهمیده می
وضع طبیعی خود، يعنی هنگامی که از بدن  مفهوم اين عبارت اين است که ژن در غیرنیست. 

بهره مالی شود و به عبارت  ، ممکن است موجب حدوثجداشده( ایِان.دی.)شودجداسازی می
يونسکو نیز برخالف عنوان و  بنابراين، اعالمیه بتواند حق ثبت برای اختراع دريافت کند.ديگر، 

  49.کنداختراع نفی نمی عنوانانسان را بهای ان.دی.امکان ثبت ژن و لحن ظاهری آن، 

ی چون رگذاریتأث، قابلیت ثبت ژنوم انسانی همچنان چالشی پیش روی محاکم همهنيباا

در  22چاکرابارتی هیعلدياموند مريکاست. بعد از رأی برجسته اين ديوان در قضیه ا ديوان عالی
اختراع مجاز دانسته و  عنوانبههای زنده تولیدشده توسط انسان را که ثبت ريزاندامه 3932سال 

تقاضای ثبت ژن و صدور حق ثبت برای  23،زيستی ايجاد کرد فناوریسکويی برای آغاز صنعت 
و ای ان.دی.های ای که ثبت توالیگونهبه سرعت افزايش پیدا کردبهای ان.دی.های توالی
سرعت به امری معمول تبديل شد و اين امر ها، بهنوکلئوتید ژنهای خاص های تعیین توالیروش

  25.شد« هجوم تقاضاهای ثبت ژن»منجر به  53و اوايل قرن  92در طول دهه 

به اوج خود رسیده  5222ها يا متعلقات آن که در سال تقاضاهای ثبت برای ژن جيتدرهباما 

توجهی بود ويژه اخالقی قابلبه اعتراضاتِبود رو به کاهش گذاشت. از عوامل اصلی اين کاهش، 
ی که برای تحديد ثبت اعالوه دعاویبه 21شد.ها ابراز میکه به انحای مختلف نسبت به ثبت ژن

 

، 3134 ،1، شماره فصلنامه مدرس علوم انسانی ،«کيوتکنولوژیثبت اختراعات ب یاخالق یهاشچال» ؛محمود، یصادق. 43
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ورزی کرده بود خواری در موارد نشت نفت در ديا، دستمنظور نفتيک نوع باکتری را به 3935در سال  یآناندا چاکرابارت. 60

خواری مورد توجه ديوان عالی قرار گرفت و رأی به امکان مريکا را داشت. همین ويژگی نفتاو درخواست دريافت حق ثبت از 
که ديگر شرايط الزم برای طبق مقررات حق ثبت، درصورتی، های زندهاندامه»ثبت آن داد. ديوان عالی امريکا اعالم کرد 

اکثريت قضات دادگاه با تعريف «. استثبت  قابل ،باشد شتهداشتن[ را دبودن و کاربردصنعتیاریشدن ]جديدبودن، ابتکثبت

 را قابل ثبت خواندند. « های زندههر ساخته دست انسان روی زمین از جمله اندامه»موسع قانون حق ثبت 
Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)  

، 3195-3191 ،، دانشکده حقوق دانشگاه تهران95ـ91 دوم مسالی، نیفناورتسيزجزوه درس حقوق  د؛یسع ،حبیبا. 66

 .5-1 صص

52. Torrance, 2010, p. 178. 

توسط « دنیای ثبت اختراع»تحت عنوان  نیويورک تايمزای بود که در روزنامه يک نمونه بارز از اين اعتراضات، مقاله. 69

 به چاپ رسید. کرايتون کليما
Michael Crichton, “Patenting Life”, in the New York Times, Feb. 13, 2007: »http://www.nytimes.com/ 

2007/02/13/opinion/13crichton.html«.  
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 24تأثیر نبود.شد نیز در اين زمینه بیها مطرح میها از قبل نزد دادگاهاجزای ژن
رأی ديوان عالی امريکا در  ا، ب5231ژوئن  31زيستی در  فناوریاما شوک اصلی به صنعت 

در اين پرونده که در  22.وارد شد شناسی مولکولی علیه شرکت ژنتیک میريادانجمن آسیبپرونده 

های از بدن انسان به نام شدهیجداسازهای خواستار دريافت حق ثبت برای ژن ،اديریمآن شرکت 

های انسان آيا ژن»يعنی اينکه الی که خود مطرح کرده بود بود، ديوان به سؤ 526و برکا  3برکا 
ژنوم انسانی  ایان.دی.اتفاق آرا به اين نتیجه رسید که ، پاسخ داد و به«قابل ثبت هست؟

اش جدا شده است، قابل محصول طبیعت بوده و صرفاً به اين دلیل که از ماده ژنتیک پیرامونی
 23.ثبت نخواهد بود

 

 ثبت ژن جداشده از انسانمریکا نسبت به ارأی دیوان عالی  لی. تحل2ـ2
باعث کاهش  اديریمدنبال صدور رأی های جداشده بهاعتباری تقاضاهای ثبت برای توالی ژنبی

زيستی  فناوریای جدی به صنعت های خصوصی شده و صدمهگذاریحجم وسیعی از سرمايه
منفعتی نیز  ،زيستی وارد آورد فناوریرغم خسارتی که اين رأی قاطع به صنعت به 23وارد آورد.

 
ای کشف طبیعت بوده و ادعاهای حق ثبت ان.در انگلیس ديوان استیناف حکم کرد که دی. 3939برای نمونه در سال . 64

 ای جداشده از بافت انسانی را غیرمعتبر دانست. ان.ناظر بر دی.
Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the Legal Protection 
of Biotechnological Inventions, Official Journal L 213 , 30/07/1998 P. 0013 – 0021 

کلی  طورموضع قضايی سختی را در برابر قابلیت ثبت ژن به ،اين ری فیشرمريکا در پرونده اهمچنین حوزه قضايی فدرال 
 اتخاذ کرد.

In re Fisher, 421 F.3d 1365 (Fed. Cir.2005). 
مريکا نیز کشیده شده بود و افراد زيادی در کنگره با ارائه قانون تحقیقات اها به کنگره دنبال اين پرونده موضوع ثبت ژن به

 واستار ممنوعیت ثبت ژن انسانی شده بودندخ 5223ژنومیک و دسترسی در سال 
H.R. 977, 110th Cong. § 2 (1st Sess. 2007) 
55. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107, 2111 (2013). 

های مدنی امريکا که دادخواستی مبنی اتحاديه آزادی ،ذکر اين نکته خالی از لطف نیست که يک ساعت پس از انتشار اين رأی
پیروزی! ديوان عالی تصمیم خود را اعالم » نفع ثبت کرده بود، اعالم کرد:بر صدور حکم اعالمی از سوی بیست عضو ذی

 .«هامريکاست نه شرکتاهای ما متعلق به کرد: ژن
Sandra S. Park, “VICTORY! Supreme Court Decides: Our Genes Belong to Us, Not Companies”, Aclu 

Blog of Rights, (June 13, 2013, 11:35 AM), https://www.aclu.org/blog/womens-rights-free-speech-

technology-and-liberty/victory-supreme-court-decides-our-genes-belong. 

ها وجود دارد. اين ست که در همه انساناهای انسانی جلوگیری از تومور ( ژنBRCA2) 5 برکا( و BRCA1) 3 برکا. 65

شده است تخريب ایِان.ترمیم دی. ،شود. مسئولیت اولیه آنها ظاهر میهای سینه و ديگر بافتطور معمول در سلولها بهژن
سینه در زنان ها معموالً باعث سرطان کند. جهش اين ژنها را تخريب میای قابل ترمیم نباشد، سلولان.که دی.اما درصورتی

 درصد است.  32الی  42بین  ،5 برکاو  3 برکاشود. خطر تقريبی ابتال به سرطان سینه در زنان با جهش می
57. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct., paras. 2111, 2120. 

58. Torrance, 2013, p. 10. 
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 29هاست.فناوران داشت که همان ايجاد امنیت و اطمینان حقوقی برای آنبرای محققان و زيست
دهد مسیر ست، به تحقیق و صنعت اجازه میابینی پیشضوابط حقوقی که بیشتر قابل ،شکبی

ن است که آينده خود را در فضايی مملو از اطمینان حقوقی دنبال کنند. از ديگر منافع اين رأی اي

 با اصل میراث مشترک بشريت قرار داد.  راستامهمريکا را اسیاست حقوق مالکیت فکری 

مريکا در زمینه ااساس مقررات موضوعه  رغم تأکید ديوان مبنی بر صدور رأی بردر واقع به
های گويی تلويحی به دغدغهبشری، ديوان برای پاسخهای حقوقحق ثبت و نه دغدغه

های انسانی گونه استثنائات عرفی را نسبت به قابلیت ثبت ژناين ،جامعه پزشکی بشریحقوق

های جداشده را برای ها، ژناما اين واقعیت که ديوان در تحلیل قابلیت ثبت ژن 62.کندیماعمال 

های جداشده پزشکی و تحقیقاتی حیاتی دانسته و اعطای حق ثبت انحصاری به ژن هایآزمايش

يا اينکه برای تعیین دامنه  63نمايدها تلقی میو نوآوری هاآزمايشخطرافتادن اين را باعث به
حاکی از رويکرد  65کند،ثبت به حق دسترسی به اطالعات اشاره میاستثنائات غیرقابل

وجود نداشته و ديوان صرفاً روی  مسئلهکه هیچ صراحتی در اين  ديوان است هرچند بشریحقوق
دادن پیامدهای اقتصادی و برای نشان»واقع ديوان  در. داردکا تمرکز امري تفسیر قانون ثبت

جای سیر در ابعاد اخالقی و های عمومی ثبت توالی ژن بهاجتماعی اعطای حق ثبت و دغدغه
درنتیجه با  61.رفت جلو آن استثنائات و ثبت قابل موارد «لياستر» ریمس از ،کرامت یکيزیمتاف

ای در مالحظهشده، اين حکم ممکن است تأثیر قابلثبت ةجداشدهای توجه به شمار باالی ژن
برای بیماران و نیز دسترسی به  سالمتگشودن درها به روی افزايش دسترسی به خدمات 

  64.داشته باشداطالعات برای محققان پزشکی 
های انسانی در قابلیت ثبت ژن مسئلهمريکا در اين پرونده به اهمه، اگرچه ديوان عالی بااين

های حقوقی ثبت خواند، رويکرد ديگر نظامرا غیرقابل مريکا خاتمه بخشیده و آنانظام حقوقی 
  متفاوت و قابل بررسی است. ،نسبت به اين جزء از میراث مشترک بشريت

 

 هاها و توالی آنها در اعطای حق ثبت به ژندولت کردیرو. 9ـ2
های انسانی دچار شکاف و تغییرات ثبت به توالی ژنها نسبت به اعطای حق رويکرد دولت

 
59. Ibid. 

60. Takenaka & Falcon, 2015, p. 254. 

61. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc. (Myriad IV), 133 S. Ct., para. 2107. 

62. Ibid., para. 2116. 

63. Cook, Trevor, “How Europe Has Learnt How to Deal with Exclusions from Patentability”, 18(4) 

Journal of IP Rights, July 2013, p. 380. 
64. Takenaka & Falcon, op. cit., p. 259. 
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در اتحاديه اروپا قابلیت ثبت مواد ژنتیکی را صريحاً پذيرفته و  62پی است. اداره ثبت اروپايیدرپی
دستورالعمل حمايت حقوقی از اختراعات »کمیسیون اروپايی اين رويکرد را از طريق تصويب 

اجزای جداشده از »اين دستورالعمل،  2(5اساس ماده ) ه است. برکردهماهنگ  66«فناوریزيست
ثبت هستند حتی اگر ساختار اختراعی قابل ،بدن انسان ازجمله توالی يا بخشی از توالی يک ژن

اعالمیه جهانی ژنوم  4ماده رسد به نظر می«. يکسان باشد آن عنصر با ساختار عنصر طبیعی
 63.گذاردصحه میبر رويه در اتحاديه اروپا  شدره اشا به آنانسانی و حقوق بشر که پیش از اين 

که ناظر بر کارکرد های جداشده رويه ديوان عالی کانادا نیز امکان اعطای حق ثبت به ژنمطابق 
 63.داده شد خاص يا وظیفه خاص هستند

های انسانی، موضع قانونی اداره ثبت استرالیا اين است که در رابطه با حق ثبت توالی ژن
، قابلیت ثبت باشد ةگر قواعد موضوعمنطبق با دي»که تا زمانی« ،جداشده يا توالی ژنِ ایان.دی.»

خصوص موضع قضايی اين کشور هم بايد گفت پس از رأی  در 69.«قابل ثبت باشد ممکن است
، باالجماع 5232اکتبر  3، ديوان عالی استرالیا نیز در اديریممريکا در پرونده اديوان عالی 

تر و ديوان عالی با نگاهی عمیق 32ثبت دانست.جداشده از بدن انسان را غیرقابل ایان.دی.
 شود، بررسی صرفهای جديد صادر میدورانديشی بیشتر اشاره کرد که وقتی حق ثبت در حوزه

ای که توسعه انحصار از طريق حق شرايط سنتی قابلیت ثبت کافی نیست و بايد آثار منفی بالقوه
تواند روی اختراعات داشته باشد، تعارضات موجود بین منافع عمومی و خصوصی و تأثیر میثبت 

با توجه به رأی ديوان عالی استرالیا و  33د.شوروی انسجام و اتحاد حقوق ثبت نیز تحلیل  آن
ای اختالفی است مسئله ،حال حاضر قابلیت ثبت ژن در مسئلهديگر آرای مرتبط، مسلم است که 

پژوهی، تصمیمات مرتبط با قابلیت ثبت ژن را صرفاً بر مبنای توانند بدون آيندهها نمیو دادگاه
 35سیاست عمومی اتخاذ کنند.

توسعه بايد اذعان داشت با توجه به تنوع گسترده در در خصوص رويکرد کشورهای درحال
های تحقیقاتی متفاوت در اين کشورها، تعیین رويکرد قاطع اين کشورها های ثبتی و ظرفیتنظام

 
دولتی مستقل از چارچوب که نهاد بین (European Patent Office (EPO)اداره ثبت اروپايی) راهای اروپايی ثبتحق. 56

 د. کننهادی اتحاديه اروپا است صادر می
66. Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions (Directive 98/44/EC)  

 .پیشین ؛صادقی .57

68. Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, 2004, Supreme Court of Canada 

69. Mead, Kate M., “Gene Patents in Australia: A Game Theory Approach”, 22 Pacific Rim Law & 

Policy Journal, 2013, p. 757. 

70. D'Arcy v. Myriad Genetics Inc. [2015] HCA 35 (7 October 2015)  

71. D'Arcy v. Myriad Genetics Inc. [2015] HCA 35 (7 October 2015), para. 28. 
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برزيل، چین و هند که از صنايع  31ها دشوار است.ها و توالی آننسبت به قابلیت ثبت ژن
ها ای برخوردارند، رويکردهای متفاوتی نسبت به اعطای حق ثبت به ژنيافتهتوسعه فناوریزيست

گذاری در چین که سرمايه ،درمقابل 34داند.ثبت نمیکلی قابل طوررا به ند. برزيل منابع ژنتیکیدار
ها را مجاز کند، ثبت ژنگیری در ضوابط قابلیت ثبت تشويق میرا با سهل فناوریحوزه زيست

 دردر ايران نیز  32اختالفی است. مسئلهها در هند نیز اعطای حق ثبت به توالی ژن داند!می
 عالئم و صنعتی هایطرح اختراعات، ثبت قانون 4 ماده( د)به دنبال حذف بند و  3/9/3192

نظر از منشأ آن )انسانی يا غیرانسانی( صرف ،شدهورزیهرگونه ماده ژنتیکی دستتجاری که 

 36شود.ثبت تلقی می، اين مواد در حال حاضر قابلشده میدانستغیرقابل ثبت 

 

 نتیجه
مستلزم تفکیک بین ژنوم انسانی و منابع  ،کرهمنابع ژنتیکی زيست تعیین نظام هنجاری حاکم بر

که در قلمرو کشورها يافت  یيژنتیکی گیاهی و حیوانی است. منابع ژنتیک گیاهی و حیوانی تا جا
دنبال گیرد. اين اصل بهتحت شمول اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی قرار می شود،می

ويژه مفهوم توسعه پايدار و همچنین رشد آگاهی نسبت و به زيستمحیطالملل توسعه حقوق بین
ظت از منابع ژنتیکی موجود در االمللی در شناسايی، گردآوری، ارزيابی و حفبه لزوم همکاری بین
ها به نفع ها با هدف اصلی تضمین دسترسی به اين منابع برای توسعه آنقلمرو سرزمینی دولت

ها، تحول پیدا کرده گیری از آنهیم عادالنه و منصفانه منافع حاصل از بهرهالمللی و تسجامعه بین
است. اين  گیری از منابع طبیعی شدهمحور در رابطه با بهرهبومو منجر به ظهور مالحظاتی زيست

است در راستای تسهیل دسترسی صدد  در« حقوق حاکمه»به « حقوق حاکمیتی»تغییر رويکرد از 
با منافع را حاکمیت دولت سرزمینی زيست، برای اهداف غیرمضر برای محیطبه منابع ژنتیکی 

. اما نظام حقوقی حاکم بر منابع ژنتیکی واقع در خارج از منطبق کندالملل عمومی جامعه بین
رژيم میراث مشترک بشريت است و  ،ها نظیر بستر درياها و جنوبگانقلمرو صالحیتی دولت

برداری از اين منابع را بايد تحت صالحیت سازکارهای نهادی موجود بنابراين نظام حفاظت و بهره
المللی اعماق يا يک نهاد تخصصی نظیر مقام بین ،بینی شدهکه در کنوانسیون حقوق درياها پیش

 شود، قرار داد.جديد که در همین چارچوب ايجاد می

 
73. Human Genetics Program, 2005, p. 24. 

74. Ibid., pp. 25-26.  

75. Ibid., p. 29.  

های صنعتی و عالئم حدر پرتو قانون ثبت اختراعات، طر حمايت از منابع ژنتیک» ؛حجت و محمود عباسی ،خادمی .75

 .339-355 صص ،3139، 35شماره فصلنامه حقوق پزشکی، ، «تجاری
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میراث مشترک بشريت شناخته شده است، جامعه  عنوانبهدر خصوص ژنوم انسانی که 
تحت مالکیت بشريت تلقی شده و بنابراين منافع و  ،که ژنومکند المللی بايد تضمین بین

های آن بايد در اختیار همه بشريت قرار گیرد. اين تلقی از ژنوم انسانی باعث طرح استفاده
شرح که بدين ست؛ا نوم انسانی شدهاستدالالت حقوقی و اخالقی علیه ثبت اجزای جداشده از ژ

به يک کاال شده و ای ان.دی.سازی تحقیقات ژنتیکی منجر به کاهش ارزش خصوصی
ها رويکرد دولت ،شدکه مالحظه کند. چنانهای انسانی نظیر کرامت انسانی را نقض میارزش

پرشکاف و متغیر بوده است. آرای اخیر  ،های جداشده از انسانقابلیت ثبت ژن مسئلهنسبت به 
دهد که واردکردن نیز نشان می اديریممراجع قضايی نظیر رأی ديوان عالی امريکا در پرونده 

های انسانی بشری منع قابلیت ثبت توالی ژنکه زيربنای اخالقی و حقوق« کرامت انسانی»بحث 
بلیت ثبت بوده و اهداف متفاوتی از است، در حوزه حقوق ثبت که دارای ساختارهای فنی برای قا

جمله تقويت و ارتقای نوآوری و اختراع دارد، چندان کارگشا نیست. به همین دلیل اين مراجع 
سو و تضمین مفاهیم اخالقی و حقوقی برای ايجاد فضای امنیت حقوقی برای پژوهشگران از يک

صل میراث مشترک بشريت راستا با اانسانی از سوی ديگر که هم و شأن کرامت چون هويت،
های گريز و استثنائات وارد بر قابلیت ثبت موضوعات در قوانین داخلی است، ناگزير روی راه

بشری و کرامت انسانی. بنابراين با توجه به رويکرد های حقوقکنند تا دغدغهتمرکز می
های غدغهای که درشتهرسد اتخاذ رويکرد بینها به نظر میغیرهماهنگ و چندپاره دولت

های مالکیت فکری را توأمان در نظر بگیرد، جز در های سالمت و دغدغهبشری، دغدغهحقوق
 میسر نخواهد شد. ،المللی مرتبطینهای بسايه همکاری مؤثر سازمان

  



  66   المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانینظام حقوقی بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :منابع

 فارسیالف( 

 کتابـ 
 محمـدعلی شـیرخانی، جلـد     ترجمـه:  ،هاابعاد نوين و چالش حقوق بشر: ؛جانوس سیمونیدس

 .3131 سیاسی تهران،وعلومنخست و دوم، انتشارات دانشکده حقوق

 3136، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، شناسیدانشنامه زيست ؛آذرمیدخت ،خیرانديش. 

 3131حسین داوری، کتاب صبح،  :، ترجمهقرن بیوتکنولوژی ؛ريفکین، جرمی. 

 3192گزينی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، ، گروه واژهشناسیهزار واژه زيست.  

 

 مقاله ـ
 ترجمـه  ،«یدو ام یمب یکژنت يا يتمشترک بشر یراثبه مثابه م یژنوم انسان» ؛بجاوی، محمد: 

(، 363ــ 366 یاپی)شماره پ 33، شماره مرکز یدادگستر یمجله کانون وکال ،زادهیگب یمابراه
 .3136 بهار و تابستان

 سـالنامه ايرانـی    ،«الملـل بـین ملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق أت» ؛ابراهیم ،زادهبیگ
 .3134، ، شماره اولالملل و حقوق تطبیقیحقوق بین

 دانشکده حقوق دانشـگاه  95ـ91، نیمسال دوم فناوریجزوه درس حقوق زيست ؛حبیبا، سعید ،
 تهران.

 حمايت از منابع ژنتیـک در پرتـو قـانون ثبـت اختراعـات،      » ؛عباسیمحمود  و حجت ،خادمی
 .3139، 35شماره  فصلنامه حقوق پزشکی،، «های صنعتی و عالئم تجاریطرح

 فنـاوری تأسیس نظـام ملـی ثبـت اختراعـات زيسـت     » ؛میکالنجلو ،تمرمن ؛حجت ،خادمی» ،
 .3193، 3، شماره های حقوق تطبیقیپژوهش

 ـ  ، «فناوری علمی و هایتو پیشرف بشر حقوقتدريجی  تکامل» ؛جواد ،شجاع  یماهنامـه داخل
  .3193، آبان 33سال دوم، شماره  ،شدنیمطالعات جهان یمرکز مل

 فصلنامه مدرس علـوم   ،«های اخالقی ثبت اختراعات بیوتکنولوژيکچالش» ؛صادقی، محمود
 .3134، 1، شماره انسانی

 

 انگلیسیب( 
- Books 

 Francioni and Scovazzi (eds.), International Law for Antarctica, Kluwer 

Law International, The Hague, Boston, London, 1996. 



66    6935 تابستانـ  بهار/ 65شماره المللی/ حقوقی بین مجله 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- Articles 
 Aguis E., “Germ-Line Cells – Our Responsibilities for Future 

Generations” in S. Busuttil et al., eds., Our Responsibilities towards 

Future Generations (Valletta, Malta: Foundation for International 

Studies, 1990). 

 Bergel, Salvador Darío, “Patentability of Human Genes: The Conceptual 

Differences between the Industrialised and Latin American Countries”, 

6(3) Journal of Community Genetics, 2015. 

 Beyleveld Deryck & Brownsword Roger, “Human Dignity, Human 

Rights, and Human Genetics”, 61 MOD. L. Rev., 1998. 

 Burrone, Esteban, “Patents at the Core: The Biotech Business”, Available 

at: http://www.wipo.int/sme/en/documents/patents_biotech_fulltext.html 

(Nov. 3, 2015). 

 Cook, Trevor, “How Europe Has Learnt How to Deal with Exclusions 

from Patentability”, 18(4) Journal of IP Rights, July 2013. 

 Curien, Hubert, “The Human Genome Project and Patents”, Science 254, 

no. 5039 (1991): 1710, 1712. 

 Demaine L. J. and Fellmeth A. X., “Reinventing the Double Helix: A 

Novel and Nonobvious Reconceptualization of the Biotechnology 

Patent”, Stanford Law Review 55 (2002). 

 Edwards Peter, “AMP v. Myriad: The Future of Medicine and Patent 

Law”, 12 Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2011. 

 Gros Espiell H., “The Common Heritage of Mankind and the Human 

Genome”, in K. Wellens (ed.), International Law: Theory and Practice, 

Essays in Honour of Eric Suy, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 

Boston, London, 1998.  

 Karjala, D. S., “Biotech Patents and Indigenous Peoples”, Minnesota 

Journal of Law, Science & Technology 7, 2006. 

 Knoppers, B. M., “Biobanking: International Norms”, Journal of Law, 

Medicine & Ethics 33, no. 1, 2005. 

 Knoppers Bartha Maria, Hirtle Marie, & Cranley Glass Kathleen, 

“Commercialisation of Genetic Research and Public Policy”, 286 Science 

2277-78 (Dec. 17, 1999), available at http://home.intekom.com/tminfo/ 

rw00103.htm#07. 

 Mead Kate M., “Gene Patents in Australia: A Game Theory Approach”, 

22 Pacific Rim Law & Policy Journal, 2013. 

 Park Sandra S., “VICTORY! Supreme Court Decides: Our Genes Belong 

to Us, Not Companies”, Aclu Blog of Rights (June 13, 2013, 11:35 AM). 

 Risch, Neil J., “Searching for Genetic Determinants in the New 

Millennium”, in Nature, vol. 405, 2000. 

 Takenaka Toshiko & Falcon Linda, “Human Rights and Intellectual 

Property in the United States: The Role Of United States Courts in 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergel%20SD%5Bauth%5D
http://www.wipo.int/sme/en/%20documents/patents_biotech_fulltext.html
https://books.google.com/books?id=ogCMBgAAQBAJ&pg=PA253&dq=intellectual+property+rights+as+human+rights+in+Gene+patent&source=gbs_toc_r&cad=4


  66   المللی حاکم بر منابع ژنتیکی انسانی و غیرانسانینظام حقوقی بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Striking a Fine Balance Between Competing Policies”, in Geiger 

Christophe (ed.), Research Handbook on Human Rights and Intellectual 

Property, Edward Elgar Publishing, 2015. 

 Torrance, Andrew W., “The Unpatentable Human Being, Hastings 

Center Report, vol. 43, Issue 5, Sep.-Oct. 2013.  

 Torrance, Andrew W., “Gene Concepts, Gene Talk, and Gene Patents”, 

11 MINN. J. L. SCI. & TECH. 157, 178 figs.1 & 2 (2010). 

 Tvedt Morten Walløe and Schei Peter Johan, “The Term 'Genetic 

Resources': Flexible and Dynamic while Providing Legal Certainty?”, in 

Oberthür Sebastian, Rosendal G. Kristin, Global Governance of Genetic 

Resources: Access and Benefit Sharing after the Nagoya Protocol, 

Routledge, 2013. 

 Tup Ingram, “Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, 

Inc.: The Product of Nature Doctrine Revisited”, 29 Berkeley Technology 

Law Journal, Issue 4, 2014. 

 Zimmerman, D., “Evolution of RNA Viruses”, in RNA Genetics, 62(12) 

(1988). 

 

- Reports and Other Documents 

 Council of Europe, Additional Protocol to the Convention on Human 

Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research, CETS 

No.195. 

 Human Genetics Program, Chronic Diseases and Health Promotion 

World Health Organization, Genetics, Genomics and the Patenting of 

DNA: Review of Potential Implications for Health in Developing 

Countries (2005), available at: www.who.int/genomics/FullReport.pdf.  

 International Law Association, The Hague Conference (2010), 

International Law on Biotechnology.  

 The Human Genome Organization, Statement on Benefit Sharing, April 

9, 2000, available at: http://www.hugo-international.org/ Statement_on_ 

Benefit_Sharing.htm: Council of Europe (Parliamentary Assembly), 

Recommendation 1512, Protection of the Human Genome by the Council 

of Europe, 2001, available at: http://assembly.coe.int/ Documents/ 

AdoptedText/ta01/erec1512.htm>. 

 

 

https://books.google.com/books?id=ogCMBgAAQBAJ&pg=PA253&dq=intellectual+property+rights+as+human+rights+in+Gene+patent&source=gbs_toc_r&cad=4
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22G.+Kristin+Rosendal%22
http://assembly.coe.int/



