
1

الملل کشاورزي پایدار در حفاظت از تحلیلی بر تاثیر و اهمیت نظام حقوق بین

هاي گیاهیتنوع زیستی گونه

An Analysis of the Effect and Importance of the International Law of Sustainable Agriculture
Concerning Conservation of Plant Biodiversity

ر فرهاد طالییدکت:  *نویسنده اول

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

Email: dr_farhad_talaie@yahoo.com

Tel: 0711-6134803

علی رزم خواه: نویسنده دوم

الملل دانشکده حقوق دانشگاه شیرازدانشجوي کارشناسی ارشد حقوق بین

Email: Alirazmkhah@ymail.com

Tel: 09382244908



2

الملل کشاورزي پایدار در حفاظت از تحلیلی بر تاثیر و اهمیت نظام حقوق بین
هاي گیاهیتنوع زیستی گونه

چکیده

تنوع . استمهم زندگی و حیات است که بر اساس گوناگونی وسیع گیاهان و جانوران تبیین شدهتنوع زیستی یک ویژگی
کشاورزي نقش بسیار مهم و . دادن آن غیرقابل جبران خواهد بودکه از دستستمحیطی یک منبع تجدیدناشدنیزیستزیستی 

تواند نقش مثبتی هاي پایدار کشاورزي میروش. هاي گیاهی و جانوري داردغیرقابل انکاري در حفظ و یا کاهش تنوع زیستی گونه
المللی کشاورزي الملل، نظام حقوقی بینپایدار در حقوق بیني مان تبیین مفهوم توسعهاز ز. نمایددر حفظ تنوع بیولوژیکی ایفا 

در این مقاله برخی از مهم ترین موضوعات مرتبط با نظام حقوق . استالملل برخوردار شدهپایدار از اهمیت فراوانی در حقوق بین
ی توان به تاثیر قواعد حقوقی کشاورزي پایدار و حقوق مالکیت از جمله این موارد م. بین الملل کشاورزي پایدار تحلیل می شوند

در این مقاله . شونددر این چارچوب مهم ترین اسناد حقوقی بین المللی مرتبط، بررسی می. فکري بر حفظ تنوع زیستی اشاره کرد
المللی حاکم بر کشاورزي پایدار نتیجه گیري می شود که براي حفاظت مناسب از تنوع زیستی گونه هاي گیاهی، قواعد حقوقی بین 

.و میان حمایت از حقوق مالکیت فکري و حفظ تنوع زیستی، تعادل حقوقی برقرار گرددباید به نحو موثري مورد توجه قرار گیرند

.الملل، کنوانسیون تنوع زیستی، حقوق مالکیت فکريتنوع زیستی، کشاورزي پایدار، حقوق بین: کلمات کلیدي

مقدمه
، زمینیهاياکوسیستمشاملکههر منبعاززندههايارگانیسمتمایز بینقابلیتمعنايبه)Biodiversity(ستیزیتنوع

این. استدهند،میها را تشکیلاز اکوسیستمبخشیکهکاکولوژیترکیباتشامل، همچنینآبزيهايو دیگر اکوسیستمدریایی
اشکال، يتنوع زیستی، تنوعی از حیات در همه)18(.ستهااکوسیستمها و تنوعگونهها، بینگونهر دروندتنوعشاملمفهوم

به طور کلی، تنوع زیستی، بر اساس. مهم زندگی و حیات استاز این رو تنوع زیستی یک ویژگی. سطوح و ترکیبات آن است
که از دست دادن ستیک منبع تجدیدناشدنیتنوع زیستی )3(.استدرك شدهها گوناگونی وسیع گیاهان، جانوران و میکروارگانیسم

ه خاطر تنوع زیستی بنابراین نه تنها ب. هاي جدید بازتولید شودآن غیرقابل جبران خواهد بود و هرگز نمی تواند از طریق تکنولوژي
)3(.، بسیار ارزشمند است))Evolution(تدریجی تکامل(چهار میلیارد سال فرایند فرگشتي به عنوان نتیجهتنوع ذاتی خود بلکه

زیستیمنابعبهینزدیک، وابستگیهستندسنتیزندگینوعتجسمکهو محلیبومیاز جوامعبسیارياز طرف دیگر، 
گیاهی براي غذا و کشاورزي و ارقام هاپایدار از گونهيو استفادهزیستیاز تنوعحفاظتمطلوبیتهویت این جوامع به دارند و 
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تنوع زیستی داراي ارزش بسیار باالیی براي . عمیقی در محیط زیست داردي هویت فرهنگی اقوام بومی و محلی، ریشه.وابسته است
)11(.جوامع محلی و مردمان بومی به دلیل وابستگی به غذا، دارو و پناهگاه این جوامع به محیط زیست دارد

ي مورد استفادهترینبزرگهاي کشاورزي زمینآبیاري .مهمی داردمحیطی آثار زیستنیز رزي اوکشدر همین چارچوب، 
برداي نادرست از زمین و گسترش ، تاثیرات بهرهداري به کشاورزيتغییر الگوي مصرف زمین از جنگلست، آب در اکثر کشورها

نهایت تغییر و کاهش تنوع زیستیو در هاي زیرزمینیك و آبکردن خامحدود از کودهاي شیمیایی و آلودهنايزایی، استفادهبیایان
)15(.هاي ناپایدار کشاورزي چه از نوع سنتی و چه صنعتی آن استاز معایب و مضرات روش

هاي در حفظ دشتپایدار کشاورزي . کوسیستم بازي کندتواند نقش مثبتی در مدیریت امیکشاورزيهاي پایدار اما روش
تنوع بذرهاي گوناگون، کشاورزان از يدر کنار آن استفاده.نمایدمیبیولوژیکی موجود در آنها نقش اساسی ایفا خیز و تنوع حاصل

اي براي کشاورزي آثار و پیامدهاي پیچیده و عمدهو موارد مرتبط دیگر باعث شده است که یکی و تغییرات ژنتیکی این بذرها ژنت
)19(.استتوسعه پایدار داشته

و پذیرش تدوین الملل و به ویژه پس از در حقوق بین) Sustainable Development(پایدار ي توسعهیین مفهوم از زمان تب
Sustainable(و ایجاد رهیافت کشاورزي پایدارمیالدي1992در سال در اجالس زمین ) AGENDA 21(21دستور کار 

Agriculture(کشاورزي پایدار المللی ، نظام حقوقی بین)International Law of Sustainable Agriculture (و حساسیت از اهمیت
و حقوق مالکیت فکري لل محیط زیست و حفظ تنوع زیستی المحقوق بینهاي به ویژه در بخشالملل فراوانی در مباحث حقوق بین

.استشدهبرخوردار 

که هدفشان کاهش اثرات را نواع کشاورزي توان به عنوان یک اصطالح عام تلقی کرد که همه اکشاورزي پایدار را می
ترین نهاد درگیر در فرایند به عنوان مهم)فائو(سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد . گیردست در بر میمنفی عملیات کشاورزي

نولوژي و نهادي هاي تکمدیریت و حفاظت از منابع طبیعی پایه و هدایت دگرگونی« کشاورزي پایدار را ، کشاورزي پایداري توسعه
، زمین، آب و منابع ژنتیکی گیاهی کهايتوسعه...هاي حاضر و آینده باشددر راستایی که متضمن ارضاي مستمر نیازهاي انسانی نسل

کند و از حیث محیطی نامخرب، از لحاظ تکنولوژي مناسب، از نظر کارآمد و از لحاظ اجتماعی قابل پذیرش و جانوري را حفظ می
)17(.اندمی د».است

دهد که این مفهوم یک مفهوم ثابت نیست و کاربرد هاي متفاوتی که از کشاورزي پایدار وجود دارد نشان میتعریف
به عبارت دیگر آنچه در کشاورزي پایدار )8(.ها تاثیر گذار استگونی این تعریفي در گونهتولید پایدار کشاورزمتفاوت هاي روش

کشاورزي در حقیقت، )2(.ستاجتماعی، اقتصادي زیست محیطی و حقوقیکه داراي ابعادست ثابت است چارچوب پایداري
Environmentally(دار محیط زیستهاي دوستپایدار، با استفاده از روش Friendly(هاي گیري از بذررهترین آلودگی، با به، با کم

Genetically(ينژاد شدهبه Modified (هاي مختلف استفاده از گونهگونیگونهگسترشهمچنین با و متناسب با وضعیت کشاورزان
دادن است،ال رخهاي اخیر با سرعتی باور نکردنی در حکند مانع از کاهش تنوع زیستی که در دههمحصوالت کشاورزي، تالش می

.رار استتنگاتنگ و محکمی برقي طهدر واقع باید گفت که میان کشاورزي پایدار و حفظ تنوع زیستی راب.شود
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را به کمک الملل ویژه حقوق بینو بهلذا حقوق .شدباید نهادینه می، رهیافت آنکشاورزيپایدار ي توسعهبراي تحقق
، متعددي در این زمینهالمللی بینهاي از این رو کنفرانس. هاي استوار مسیر خود را بپیمایدطلبید تا بتواند در چارچوب حقوقی با گام

ها مدون گشته و به تصویب دولتلالملحقوق بیني در عرصهاین زمینهدر همبرگزار گردید و اسناد حقوقی فائو،به ویژه با همت 
.استشدهکشاورزي پایدار ي براي نیل به توسعهالمللیی جدیدي در سطح بینرسید که موجد مقررات و قواعد حقوق

کشاورزي «میان دو مفهوم ي الملل رابطهدر حقوق بینست کهاین امر ااز این مقاله بررسی اصلی هدف در همین راستا، 
هاي گیاهی نقش و اهمیت کشاورزي پایدار در حفظ و گسترش تنوع زیستی گونهاست؟تبیین شدهچگونه » نوع زیستیت«و » پایدار

د که مفهوم حقوق در راستاي این اهداف، باید بررسی شوچنین هماست؟ رچوبی در این اسناد لحاظ شدهچیست و در چه چا
نژادگران در تقابل میان حقوق مالکیت فکري بههمچنینو . کشاورزان و جوامع محلی و بومی چه تاثیري در حفظ تنوع زیستی دارد

ست؟الملل به کدام سو ه حقوق بینو حقوق جوامع بومی، توج

به طور خاص کنوانسیون تنوع زیستی، ایدارو کشاورزي پتنوع زیستیي المللی مرتبط با مسئلههاي بیندر میان کنوانسیون
)The Convention on Biological Diversity (CBD) المللی در مورد منابع ژنتیک گیاهی براي غذا و کشاورزيبیني معاهده، )1992
)International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA) هاي حفاظت از گونهکنوانسیونو )2001

International(گیاهیجدید  Convention for the Protection of New Varieties of Plants(UPOV) بیشتر از همه با بحث )1961
.حاضر در ارتباط است

. رودشمار میزیستی، بخشی از روند کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست و توسعه بهکنوانسیون تنوع
این کنوانسیون بر مبناي سه هدف .االجرا شدمیالدي الزم1993و در به امضا رسیددر ریودوژانیرو میالدي1992ین معاهده در سال ا

The(زیستیاصلی حفاظت از تنوع conservation of biological diversity( ،نباالبردن ظرفیت کاربرد پایدار آ)The sustainable use

of its components(استفاده ذخایر ژنتیکیو سهیم شدن عادالنه در منافع حاصل از)The fair and equitable sharing of the benefits

arising out of the utilization of genetic resources(شددوینت.)18(

در سی و یکمین اجالس الديمی2001نوامبر ي درالمللی در مورد منابع ژنتیک گیاهی براي غذا و کشاورزبیني معاهده
ي آور در زمینهالزامي چندجانبهي نامهاولین موافقتاین معاهده، .الزم االجرا شدمیالدي2004در و تصویب شده سازمان فائو، 

)16(.الملل براي کشاورزي و محیط زیست به شمار می آیدتبیین حقوق بیني ه گام مهمی در زمینهککشاورزي پایدار است
مالکیتخصوصدر)Farmer’s Rights(»کشاورزانحقوق«شناختن رسمیتبهدرهادولتذخایر ژنتیک بر مسئولیتيمعاهده
گذارد و همچنین بر تداوم کشت و تکثیر آنها صحه میدر بومیدانشتداوموبومیبذرهايباارتباطدرایشانجمعیمعنوي

)10(.داردتاکیدذخایراینمندان بهالمللی و دیگر عالقههاي بینسازمانرتها در فراهم کردن دسترسی آزادانهتهمکاري دول

حادیه اتاشاره کرد کهگیاهیجدید هاي حفاظت از گونهالمللی بینکنوانسیون توان به میعالوه بر دو کنوانسیون مذکور،
این کنوانسیون از زمان تصویب تاکنون چندین . استشدهتشکیلبر اساس آن)UPOV(گیاهیجدید هاي ی حفاظت از گونهالمللبین

.استاصالح گردیدهمیالدي 1991و 1978، 1972هاي بار در سال
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بر مبناي  این حقوق، . نژادگران ارقام جدید گیاهی بنیان نهاده شدبا هدف تخصیص حقوق انحصاري به بهفوق ي یهاتحاد
این بدان معناست که به عنوان مثال . نژادگر به وي تعلق می گیردبهفروش رقم گیاهی ثبت شده به نامبخشی از سود حاصل از

مبلغی را تحت عنوان حق بت شده است استفاده نماید، باید ري ثنژادگبهزمانی که  شخصی بخواهد از رقم گیاهی که به نام فرد 
)11(.نژادگر بپردازدبه به) royalty(استفاده 

Intellectual Property(تحادیه تعریف شده است، نوعی حق مالکیت معنوي نژادگر که توسط این احق انحصاري به

Rights (راي اولین بار صورت گرفته اي که باولین بار تولید شده و یا توسعهاین نوع مالکیت به حمایت از محصولی که براي. است
در زمینه دستاوردهاي . وطه به فعالیت مشغولندمربيگذارانی است که در عرصهر واقع پشتیبان منافع سرمایهپردازد و داست می

نژادگران تعریف و در زمینه بذر به شکل حقوق انحصاري به)Copy Right(حق نشر فرهنگی، حق مالکیت معنوي به شکل قانون 
)10(.شودمی

روز موضع هبدهد که این اتحادیه روزدر طول زمان نشان میدر کنوانسیون ارقام جدید گیاهیمصوباتتغییرات
ست بیشتر میالدي1978و 1961شامل مصوبات ابتدایی که يدو نسخه. نمایداتخاذ میربذبرداري از بهرهتري نسبت به گیرانهسخت

توانستند در ازاي یک بار پرداخت حق استفاده به کشاورزان میآن شبیه است که به موجب )Copy Right(حق نشر به قوانین 
سال يمصوبهاما . از انجام این کار منع نمی کردهاي بعد بپردازند و هیچ قانونی آنها رار در سالداري و تکثیر بذنژادگر،  به نگهبه

این مصوبه به طور کلی حق استفاده از بذر خود . تري اتخاذ نموده استگیرانهموضع سختقبلينسبت به دو نسخهمیالدي 1991
اجازه استفاده از این بذور ذکر شده باشد که البته در ر اینکه در قانون داخلی آن کشور گنماید، ممصرفی را از کشاورزان سلب می

)13(.نمایدمیتحمیلعضورهايکشوبهزمینهایندرراخاصیهايمحدودیتحادیه اتاین صورت نیز، 
بحث

هاي علمی و موثرترین موفقیتترین نژادي مدرن از برجستهبهي دستاوردهاي حاصل از کشاورزي مدرن به ویژه در زمینه
آوردهاي پیشرفت علم در پا در کشورهاي در حال توسعه از نتایج و دستها کشاورز خردهبا این وجود، میلیون. استانسان بوده

کنند و اکثر این کشاورزان در مزارع کوچک با شرایط سخت و نامناسب از این طریق امرار معاش می. بهره هستندکشاورزي بی
دسته از کشاورزان اند، براي این هاي تحقیقاتی ایجاد شدهدر ایستگاهجدید که در شرایط استاندارديشدهنژادبهیرش ارقام پذ

میالدي1980ها بود تا در کشاورزي و دولتي هاي مدیدي موضوع بحث دانشمندان، فعاالن توسعهاین مشکل مدت. مقدور نیست
Participatory plants(»گیاهاننژادي مشارکتیبه«دي به نام منجر به ابداع روش تحقیقاتی جدی breeding(PPB)(شد.)در این )13

انتخاب همچون ی یهابرنامهدر ید نیستند و از دانش بومی آنهاهاي جدآوري و یافتهفني روش کشاورزان دیگر فقط پذیرنده
نژادي مشارکتی گیاهان بهي کردن برنامهاضافه.ددرگاستفاده میگران بخش کشاورزيشبه عنوان همکار پژوههاي برتر گیاهیگونه

گیاهی جدید دهد و به تولید ارقام را افزایش مینژادگري در کشاورزيبهنژادي، کارآمديبهي وم برنامههاي مرسزراعی به روش
.انجامدمیايسیت محیطی و منطقهزو سازگار با شرایط انافزایش تنوع زیستی مطابق با نیاز کشاورزدر نتیجه کشاورزي و 
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به زیست محیط و هاي سنگین به وارد آمدن خسارتيدر مواردآوري مدرنبردن از فندر بهرهافراط و تفریطاز طرفی، 
هاي حاصل از آوردن به بذربه دلیل رويشدن ارقام گیاهی بومی در مورد کنار گذاشته.گرددسالمت و رفاه بشري منجر می

اي شدهنژادهاي بهگونهي مطالعهکاربرد بیبه عبارت دیگر حاکم است؛ی از این دستشرایطنیزآزمایشگاهی –ري صنعتی نژادگبه
تنها کمک هاي شیمیاییادهنهاستفاده از این. است) هاي شیماییسمو کودنظیر (هاي شیمیایی بیشتر از نهادهي مستلزم استفادهکه
)11(.استه سالمت انسان و محیط زیست تهدیدي علیآنها، کند بلکه به کارگیريصول نمییانی به افزایش عملکرد محشا

کمی از تعداد، با کیفیت مشخصتر محصولیابی به میزان انبوهبا هدف دستکشاورزي مدرن و صنعتی از طرف دیگر، 
این بذرها به هیچ )7().ذر بومی موجود در جهانیعنی درصد پایینی از تنوع ارقام ب(گیرد میرکاهبذر را بخاص و پرمحصول ارقام 

محصولی که ارقام پر. ندمحیط طبیعی نیستزیستگویی به نیازهاي متنوع و در حال تحول هم کشاورزان و هم عنوان قادر به پاسخ
است و هم از نظر هزینه برکه همدارندبرد کودها، مواد شیمیایی و آب بسیاري اند نیاز به کارتوسط نظام تحقیقاتی جدید تولید شده

نقاط جهان،ازبسیاريدرکهاندکردهتأکیدمسألهاینبررسیدرکارشناسان از بسیاري )5(.تمحیط زیست پایداري نخواهد داش
نجاماآب،وهاکشآفتآلی،غیرکودهايباال،عملکرددارايبذورازبیشتراستفادهطریقازشگرفیطوربهکشاورزيتولیدات

کیفیتافتوژنتیکیتنوعنابوديآب،آلودگیسببکشاورزي،شیمیاییموادنامناسبوحدازبیشکاربرداز طرفی )15(.گیردمی
.استگردیدهخاك

با معرفی ارقام ویژهبهدر جهان، )Genetic Erosion(ژنتیکیفرسایشيامروزه، بسیاري از متخصصین نگران پدیده
همچنین، استفاده )7(.ه انحصار در آوردن تولیدات بذر توسط بخش خصوصی این فرسایش را سرعت می بخشدب. هستندشده ژادنبه

. سازدمطرح میبومی هاي گیاهی و حیوانی هاي اصالح شده به گونههایی را در رابطه با انتقال ژننگرانینژاد شده بههاي از ارگانیسم
شده ژنتیکی الحهاي اصست که ارگانیسمدر این میان تاثیريیترین نگرانمهم. کنترل استلبقاها ناشناخته و غیر این انتقالتاثیر 

)3(.داشته باشندهاي بومی و فرسایش ژنتیکی گونهتنوع ژنتیکی گیاهان و جانوران توانند بر کاهش می

ي هي بسیار مهم در زمینهاحقوق مالکیت فکري که از چالشي هاي زیست محیطی، باید به مسئلهیدر کنار این نگران
ابتکار و یا اختراع، اند که با توجه به نوع ابداع، گذاران در گذشته تالش کردهقانون.اشاره کردست، نیز هاي گیاهینژادگري گونهبه

عبارتند ازهاي حمایتی،نظام.ایجاد کنندبراي حمایت از حقوق مالکیت فکري صاحب ابتکار اي نظام حقوقی حمایتی ویژه
هاي نوآوري، ابداعات در چارچوب فناوري زیستی یکی از زمینه. کنندیت میتاسیسات حقوقی که هر یک به نحوي از نوآوران حما

اگر چه به.گري گیاهان در مورد آنها وجود داردد که بحث به نژادهاي استفاده از فناوري زیستی، گیاهان هستنیکی از زمینه.هستند
اندهاي نوین فناوري زیستینژادگري ژنتیکی گیاهان، از جمله پیشرفتهاي بهاست، اما روششته مرسوم بودهگري گیاهان از گذنژاد

.استوجود آوردههاي تکنولوژیکی، مسائل حقوقی بسیاري را بهوقوع این پیشرفت. شوندکه نوعی ابداع محسوب می

که در داخل هاي گیاهیگونهبه گیاهی، گري ارقامدنژافعال در عرصه بهي چند ملیتیهاشرکتاز تعداديمروزها
با گسترش این روند، . اندحق ثبت انحصاري اعطا کردهاند، پرورش یافتهدانش بومی ي اغلب بر پایهو کشورهاي در حال توسعه 

ها استفاده کرده، رنشوند که خود آنها این محصوالت را طی قمجبور به پرداخت هزینه براي استفاده از محصوالتی میکشاورزان 
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ژنتیک گیاه، کشاورزان را در استفاده از بذر آنها ي اعمال حقوق مالکیت معنوي نسبت به ماده.اندت کردهفاظتوسعه داده و از آنها ح
که حقوق ثبت خود مصرفیآینده به عنوان بذر ي تواند براي استفادهکند، زیرا انواع گوناگون بذر ثبت شده نمیمحدود می

کنندگان از این رو کشاورزان با خطر وابستگی به عرضه. صاري آن بذر ندارد، مورد استفاده براي رشد و نمو صورت بگیردانح
تر ممکن است این مساله هاي طوالنیدر طی گذشت زمان. تجاري نسبت به برخی مواد حیاتی همانند بذرها مواجه هستند

شکلی ژنتیک گیاهان و در نهایت این امر منجر به هم. ومی و محلی کاهش دهدرا براي جوامع و کشاورزان بکاشتهاي جانشین
بنابراین، . شوندپذیرتر میها آسیبگردد که روز به روز نسبت به آفات و بیماريمیبذرهاي کشاورزي يشدههاي تجاريدیگر گونه

)4(.دباعث شوژنتیکی را تنوع ش کاهتواند ي میفکرحقوق مالکیت فعلی هاي مشیوه و روند تدوین و اجراي نظا

ست که در گرفته مدلییافته مورد توجه قرار هاي گیاهی که در کشورهاي توسعههاي حفاظت از گونهسیستمیکی از 
است مشابه آن استانداردهایی که در این کنوانسیون وضع شده. استمطرح شدهگیاهیجدید هاي المللی حفاظت از گونهاتحادیه بین

به نظر منتقدین این اتحادیه، هدف اصلی آن با وجود شعار حمایت از .که در مورد حمایت از حق ثبت وجود داردستچیزي
) 1(.تر براي صنعت چند ملیتی بذر استپا و رفع گرسنگی در جهان، حمایت از کشاورزي صنعتی و کسب سود بیشکشاورزان خرده

،هستنداتحادیهدر قانون کشورهایی که عضو،)UPOV(ظت از ارقام جدید گیاهی حفاکنوانسیونکنند که بر اساس استدالل میآنها 
و تبادل بذر خود نه تنها تحت هیچ شرایطی حق فروش کشاورزان شود و نمیداده استفاده از  بذر خودمصرفی يکشاورزان اجازهبه 

. وان هدیه به کسی ببخشنددارند بذر مزبور را به عنبلکه حتی اجازه نهانی و چه در بازار محلی ندارند،مصرفی را چه در بازار ج
)14(.داردکشاورزي در سطح محلی نقش مهمی در تولیدات د و فروش یا تبادل غیر رسمی بذر ست که خریحالیاین در 

اي هسري از این تاثیرات از انگیزهیک. دنگذارهاي حقوق مالکیت فکري به چند طریق بر کشاورزي پایدار تاثیر مینظام
کند، اما یجاد ساختارهاي صنعتی کمک میگیري و اگذاري به شکلمشخص است که افزایش سرمایه. ناشی می شوداقتصادي

به جهت بازار هاي کشاورزي نیزگونهوتجارت بذر. یت از حقوق مالکیت فکري جذب شودتواند بدون حماگذاري نمیسرمایه
بستر مناسبی براي ، از طرف دیگرتهیه مواد غذایی داردي اي که در زمینهژهاهمیت ویاز یک طرف وگسترده و پر رونقش

هاي شرکت.آور استگري گیاهان کشاورزي بسیار سودنژادتولید و بهي زمینهدرگذاريبنابراین،  سرمایه. ستگذاريسرمایه
فکري در صنعت تولید بذر منجر مالکیتو اجراي حقوق به تمرکزخود ،ین واقعیتا. دنماینمیاستقبال این امراز نیز گذار سرمایه

چرا که)19(.استدر بازار قیمت باالتر براي محصوالت ابتکاري جدید از قبیل انواع بذرها دارد، این تمرکز خطري که .شودمی
تري در با قیمت باالو شود مینیز به قیمت بذر اضافه و حق نشر مبلغ حق استفاده در بازار عرضه شود، رقم ثبت شده بذر زمانی که 

پاي جهان سوم تاثیر منفی این امر به شدت بر کار، درآمد و معاش خانوارهاي فقیر کشاورزان خرده.  بازار به فروش خواهد رفت
)12(.گذاردمی

ور چرا که کشاورزان مجبست که به سرعت در حال کاهش است،يهاي کشاورزدومین تاثیر مربوط به تنوع زیستی گونه
هاي و در دهه)The Green Revolution(انقالب سبزاز پس این امر . اي جدید روي بیاورندهند از بذرها ستنی و بومی به گونهشومی

یعنی استفاده از بذرهاي صنعتی یکنواخت از نظر ژنتیکی و به کار نبردن این امر،ي نتیجه. استگذشته با نرخ باالیی رشد کرده
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که به معناي کاهش انواع مقاوماز تنوع غالت در قرن بیستم بوده % 75از بین رفتن حدود وم متنوع، باعثبذرهاي بومی با ژن
)9(.گیاهی مورد نیاز استهاي گونه

هاي متعددي از جمله تشکیل تالشالملل، در چارچوب حقوق بینهایی براي مسائل یاد شده، لحبراي یافتن راه
حقوق ی براي حمایت از نظامگرفته تا المللی صورتهاي بیننامهموافقتوتدوین معاهداتنتیجه، درالمللی و هاي بینکنفرانس

و ایجاد گردد هاي گیاهی کشاورزي از طرف دیگر تنوع زیستی گونهطرف، حفظاز یک و حقوق جوامع بومی پا خردهکشاورزان 
کنوانسیون تنوع المللی در مورد ذخایر ژنتیک گیاهی فائو، تعهد بینطرح . وجود آیدبهنوعی تعادل میان آنها و حقوق مالکیت فکري 

که در هستندالمللیسناد بینترین امهمذخایر ژنتیک گیاهی براي غذا و کشاورزي از المللی بیني و معاهده21، دستور کار زیستی
.انداین راستا پذیرفته شده

غیرزیانبار از تنوع زیستی ي نسبت به حفاظت  و استفادهدر آن ست که المللینیبيهکنوانسیون تنوع زیستی اولین معاهد
ن در وسیاین کنوانهمانگونه که پیشتر تاکید گردید، )4(.ده استشاتخاذ )Ecosystem-based approach(رویکرد اکوسیستم محور

-، جایدار از عناصر تنوع زیستیپي استفاده-، بحفاظت از تنوع زیستی-الف :سه هدف کلی را بیان می کند،ماده یک خود
)18.(منافع ناشی از استفاده از منابع ژنتیکیي تقسیم عادالنه و منصفانه

زمین است، ي پایدار که هدفش حفظ تنوع زیستی کرهي ق توسعهتحقيست براکنوانسیون تنوع زیستی سنديدر واقع، 
این کنوانسیون براي . ه تکنولوژي از جمله بیوتکنولوژي داردیابی بضمن اینکه در راستاي تحقق توسعه، مقرراتی در مورد دست

یابی به این در مقابل دستعوض مناسب پرداخت برداري موفق از منابع ژنتیک و همین طور نخستین بار مکانیسمی را براي بهره
.استمنابع مقرر داشته

ت یکی گیاهان جهان در چارچوب سالمت و امنبه بررسی منابع ژنتی21از دستور کار 14بخش در کنار این کنوانسیون، 
حفاظت تنوع زیستی و ي از این دستور کار به مسئله15بخش . پردازدروستایی میي غذایی بلند مدت، کشاورزي پایدار و توسعه

جوامع اهمیت 21در تمامی این بخش ها، دستور کار . استمدیریت تنوع زیستی بیوتکنولوژي را مورد توجه قرار داده16بخش 
)6(.استسهم بالقوه آنها در حمایت از تنوع زیستی را مورد شناسایی قرار دادهو بومی، دانش و فرهنگ این جوامع ومحلی

به منظور بررسی مداوم مسایل المللی ذخایر ژنیتک گیاهی و بیني از تدوین معاهدهپیشهمچنین الزم به ذکر است که 
راي غذا و کشاورزيفائو کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی بمیالدي1983در و کشاورزي، غذا ي مرتبط با تنوع زیستی در زمینه

)The Commission on plant Genetic resources for food and agriculture (CGRFA)(هیئت دایمی بین حکومتی را به عنوان یک
طرح تعهد بین المللی در مورد منابع ژنتیک گیاهییکی گیاهی وجود داشت، تاسیس و براي بررسی مسائلی که در مورد منابع ژنت

)International Undertaking on Plant Genetic Resources (IUPGR)( براي فعالیت در این زمینه، را به عنوان یک چارچوب رسمی
از منابع ژنتیکی پایدار ي سیستم جهانی فائو در خصوص حفاظت و استفادهاز آن زمان تاکنون کمیسیون توسعه، .تصویب نمود

عناصر تنوع زیستی ارات خودش را براي پوشش دادنگیاهی براي غذا و کشاورزي را هماهنگ، نظارت و ارزیابی کرده و اختی
سالم و ترویج در دسترس بودن ی، تضمین حفاظت ناهداف این سیستم جها)16(.استمربوط به غذا و کشاورزي گسترش داده
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هاي حال و آینده از طریق یک چارچوب منعطف براي تقسیم منافع و تیکی گیاهی براي نسلاز منابع ژنپایداريادهاستف
حاکم بر حفاظت و که المللی جامع بودبیني توافقنامهینطرح تعهد بین المللی در مورد منابع ژنیتک گیاهی اول.هاستمسئولیت
.بودیر زیانبار تنوع زیستی کشاورزياستفاده غ

و بعد میالدي2001المللی در مورد منابع ژنتیک گیاهی براي غذا و کشاورزي در نوامبر  بیني معاهدهیر، این مسيدر ادامه
، ذخایر ژنتیک گیاهیي هدف معاهده.تصویب شدنابع ژنتیک گیاهیمالمللی در مورد براي بازنگري تعهد بیناز هفت سال مذاکره

ژنتیک گیاهی براي خواربار و کشاورزي و تقسیم عادالنه و مناسب منافع ناشی از پایدار و غیر زیانبار از منابعيحفاظت و استفاده
این هدف با پیوند بسیار نزدیک . ستاي کشاورزي پایدار و امنیت غذاییاستفاده آنها است که در تطابق کنوانسیون تنوع زیستی بر

.کنوانسیون تنوع زیستی از طرف دیگر محقق شده استیک آن باي طرف و بر اساس مادهکیبین المللی به فائو از ي معاهدهاین

اعضاي این معاهده نقش زیاد جوامع محلی و بومی ... «د شده است که یکتاالمللی ذخایر ژنتیکبیني معاهده9ي در ماده
ناسایی قرار زیستی محصوالت کشاورزي هستند را مورد شیژه مناطقی که در مراکز اصلی تنوعو کشاورزان همه مناطق جهان به و

منابع ژنتیکي مشارکت این جوامع محلی و بومی و کشاورزان مختص به گذشته نیست و نقش آنها در حفاظت و توسعه.  می دهند
تامین در همین راستا و به جهت )10(».اي براي تولید غذا و کشاورزي در سراسر جهان است ادامه خواهد داشتگیاهی که پایه

ي جانبهم چند نظایک ذخایر ژنتیک گیاهیي در کشورهاي در حال توسعه، معاهدهبه ویژه ،و جوامع بومیپا حقوق کشاورزان خرده
تاسیس هاي مرتبط به این منابع دانش و تکنولوژيانتقال بع ژنتیک گیاهی ومناياستفادهرسی و تقسیم منافع ناشی از دست
اول معاهده آمدهي در ضمیمهکه قرار گرفته مورد توافق ت کشاورزيی از محصوالفهرستي البته این سیستم در محدوده. استکرده

)3(.استشدهایجادغذاییامنیتومتقابلوابستگیي توافق به دست آمده بر پایه. قابل اجراست
نتیجه گیري

يهتوسعراامراینعلتبسیارى،. استکاهششرفدرسریعیبسیارروندباوگسترده صورتبهکشاورزىزیستىتنوع
درصد 60قریب به گیاهىياین چند گونه. دانندبرنج و ذرت مىگندم، هاىگونهبذردرویژهبه،نژادي گیاهانبهيگسیختهلجام

ا چند رقم از این تنهها،یشرفت علم در اصالح بذر این گونهپىنتیجه. کندامع بشرى را تامین مىغذایى جوکالرى موجود در رژیم
روندى،چنیننتایجترینمهمازیکى. شودمىکشتدنیادروسیعخیلىسطحدروبودهیکنواختژنتیکینظرکه ازاستسه گونه 

.ستاکولوژیکىومحیطىتغییراتبرابردرهاانسانغذایىمنابعترینمهمروزافزونشدنپذیرترآسیب

جهانی و احترام به ي گاه کشاورزي پایدار در جامعهشدن جایبراي نهادینهبا توجه به موارد مطرح شده مشخص شد که
المللی اسناد بینتوجه و بررسیبا این امر .الملل نقشی انکارناپذیر بر عهده داردحقوق بینپا و جوامع بومی، حقوق کشاورزان خرده

المللی ذخایر ژنتیک بیني معادهو 21المللی براي ذخایر ژنتیک گیاهی، کنوانسیون تنوع زیستی، دستور کار نظیر طرح تعهد بین
المللی مرتبط با موضوع به ویژه سازمان خواربار و کشاورزي هاي بیننهادها و سازمانهاي فعالیتگیاهی براي غذا و کشاورزي و 
.ملل متحد، به خوبی مشهود است
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ارایه پیشنهادات زیر توانورزي، میتنوع زیستی در بخش کشاکاهش روندبراي مقابله با به هر روي، با بررسی وضعیت موجود و 
:نمود

:در سطح ملی

.ندباید با تصویب قوانین مناسب از اکشتافات بیوتکنولوژي حمایت عملی به عمل آورهادولت-
ورد تشویق قرار هاي جدید باید متکنولوژي به ویژه در بخش کشاورزي در مورد گونهي ملی در زمینهي تحقیقات و توسعه-

است باید تابع اعطا شدهنژادگريدر زمینه بهاز حقوقی که بر اساس قوانین ملیو یا سوء استفاده استفاده هر گونه. گیرد
.مجوزهاي اجباري باشد تا منافع ملی حفظ گردند

هدف این . تدوین نمودپایدار نیاز است، باید قوانین جدیديي هدر جهت حفظ و تحول تنوع زیستی، آنگونه که براي توسع-
.باید حفاظت از نژادهاي بومی و سرزمینی باشدقوانین

کنند، به طرز مناسب شاورزي کمک میهاي بذرهاي کتنوع زیستی و گسترش تنوع گونهي هکشاورزانی که به حفظ و توسع-
اي هو گونههستند که نژادهاي بومیاین کشاورزان.آنها در این مورد بسیار مهم استار گیرند، چرا که نقشمورد تشویق قر

.کنند و از این رو، نقش فعال آنها باید از سوي دولت مورد توجه قرار گیردهاي آتی حفظ میسرزمینی را براي نسل

:یالمللبینسطحدر 

به ویژه در . ت فکري و حفظ تنوع زیستی وجود داشته باشدیبراي حفظ تنوع زیستی، باید تعادل و توازنی میان حقوق مالک-
یابی به دستاست،سعه مورد توجه قرار گرفتهاد سازي و جهانی شدن اقتصاد و تحقیقات و توزمانی که آزي این دوره

. پذیر نیستتکنولوژي بدون حمایت از حقوق مالکیت فکري امکان
یولوژیک خود حق مالکیت نسبت به منابع ب«ها از دولتکه بر اساس آنکنوانسیون تنوع زیستی ي مقدمهمطابق با-

براي توانند ها میدولت».حفظ تنوع بیولوژیک خود و استفاده پایدار از منابع بیولوژیک هستند«مسئول و » .برخوردارند
.المللی و حقوق بشري خود به تصویب برسانندحفظ تنوع زیستی، قوانین داخلی در این زمینه البته مطابق با تعهدات بین

درصد 80اي گیاهی و جانوري در جهان غنی هستند و حدود هه از لحاظ داشتن تنوع زیستی گونهکشورهاي در حال توسع-
باید همکاري بنابراین، .کشورها تعلق دارد که در واقع مواد خام تکنولوژي هستندنیتنوع زیستی خاکی و کره زمین به ا

ع زیستی و آوري نوین در کشورهاي در حال توسعه، بر اساس مفاد کنوانسیون تنوالمللی در جهت ارتقاي دانش و فنبین
ذخایر ژنتیک، میان کشورهاي شمال و جنوب ارتقا یابد تا تنوع زیستی که در این دسته کشورها از غناي بیشتري ي معاهده

.برخوردار است، تحلیل نرود

حفاظت موثرتر از تنوع زیستی یابی به کشاورزي پایدار و سزایی در دستعملی فوق، تاثیر بههايکارتردید تحقق راهبی
.خواهد داشتگیاهیهايهگون
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An Analysis of the Effect and Importance of the International Law of Sustainable
Agriculture Concerning Conservation of Plant Biodiversity

Abstract

Biodiversity is one of the important features of life. This concept is the result of on the extensive
variety of flora, fauna, and also microorganisms. Biodiversity is an asset whose lost cannot be
compensated. Agriculture can have positive and negative impact on biodiversity and its conservation.
Today   sustainable agriculture plays an effective role in the conservation of biodiversity. Since the
emergence of the concept of sustainable agriculture has gained its special statues in this regard.
Accordingly, this paper analyses some of the most important issue in the international law of
sustainable agriculture, issue such as the impact of sustainable agriculture and the effect of intellectual
property rules on the conservation of biodiversity. In this context the most relevant international
documents are examined and their rules are discussed. In addition, the importance of international law
of sustainable agriculture with regard to the conservation of biodiversity is emphasized. This paper
includes that if biodiversity is to be conserved should be effectively observed and there should be a
balance between the protection of the property rights and the conservation of biodiversity

Keywords:  Biodiversity, Sustainable Agriculture, International Law, intellectual property.


