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 ظهارنظر كارشناسي درباره:ا

 مورد در ناگويا پروتکل به ايران اسالمي جمهوری دولت الحاق اليحه»

 از حاصل منافع منصفانه و عادالنه تسهیم و ژنتیکي منابع به دسترسي

 «زيستي تنوع كنوانسیون به الحاقي آنها استفاده

 

 

 

 

 

 
 

 

 قدمهم

 مزايای برابر و عادالنه تسهيم و هاگونه از پايدار كنوانسيون تنوع زيستي با هدف حفظ تنوع زيستي و استفاده

الحاق »اساس قانون بردر كشور برزيل منعقد شد و كشور ما نيز  1992 ژوئن 5ژنتيکي در  منابع كاربرد حاصل از

مجلس شورای اسالمي، عضو اين كنوانسيون  1375مصوب « زيستيجمهوری اسالمي ايران به كنوانسيون تنوع 

جمله از طريق دسترسي مناسب به منابع ازژنتيکي،  منابع كاربرد حاصل از برابر مزايای و عادالنه است. تسهيم

( 15های مربوط، يکي از اهداف مهم كنوانسيون تنوع زيستي است كه در ماده )ژنتيکي و انتقال صحيح تکنولوژی

 انسيون به آنها اشاره شده است. كنو

 

 تبیین موضوع

 و عادالنه تسهيم و ژنتيکي منابع به دسترسي مورد در ناگويا پروتکل به ايران اسالمي جمهوری دولت الحاق»اليحه 

 4/5/1395در تاريخ  86به شماره ثبت  «زيستي تنوع كنوانسيون به الحاقي آنها استفاده از حاصل منافع منصفانه

شورای اسالمي اعالم وصول شد. اين پروتکل در اجالس كشورهای عضو كنوانسيون تنوع زيستي در ماه  در مجلس

( 15راه و دستورالعمل اجرايي ماده ) در واقع نقشه و ميالدی در ناگويای ژاپن اتخاذ شد 2010اكتبر سال 

جمله از تفاده از منابع ژنتيکي، ازكنوانسيون مذكور است كه هدف آن، تسهيم منصفانه و عادالنه منافع حاصل از اس

های مربوط، با در نظر گرفتن تمام حقوق مربوط طريق دسترسي مناسب به منابع ژنتيکي و انتقال مناسب فناوری

های مالي مناسب است، كه در نتيجه به حفاظت از تنوع زيستي و های مزبور و تأمين كمكبه منابع و فناوری

كشور به اين  78 تاكنون عضو كنوانسيون تنوع زيستي، 196كند. از بين كمك مي استفاده پايدار از اجزای آن

 مورد 8/9/1393تاريخ  در مجلس يادآوری است كه اين اليحه قبالً نيز در دوره نهمبه اند. الزم پروتکل ملحق شده

تصويب آن به عنوان كميسيون اصلي، بررسي قرار گرفت كه طبق نظر كميسيون كشاورزی و منابع طبيعي به

 شود، به آينده موكول شد. داليلي كه در ادامه به آنها پرداخته مي
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 مالحظات

 الحاق بنابراين و داشت خواهند مجوز اخذ به نياز يکديگر، ژنتيکي منابع به دسترسي برای عضو پروتکل ناگويا، كشورهای به پيوستن با

نياز اين امر، وجود قانون ملي و مهمترين پيش ،اين با وجود كرد. خواهد وركش ژنتيکي منابع حفظ به زيادی كمك پروتکل اين به

های موجود در اين پروتکل توان از پتانسيلنه تنها نمي صورت،متولي مشخص در زمينه مديريت منابع ژنتيکي كشور است. در غير اين

مثال تعيين  برایتواند به همراه داشته باشد. شور ميتعهدات سنگين و ضررهايي نيز برای كبرداری كرد، بلکه المللي بهرهبين

های الزم با برنامه و بودجه مشخص و متولي منظور نظارت بر استفاده از منابع ژنتيکي نيازمند ايجاد زيرساختهای بازرسي بهايستگاه

های تواند سبب به خطر افتادن گونهبرداری از منابع ژنتيکي، ميمشخص است. يا اينکه مشخص نبودن سازوكار نحوه دسترسي و بهره

 در حال انقراض يا استراتژيك كشور شود. 

 آن پيچيدگي بر ناگويا، پروتکل حقوقي مباحث وجود كه است تخصصي بسيار موضوعي ژنتيکي منابع موضوع ديگر، ازسوی

 مختلفي متولي نهادهای و هايکروارگانيسمم و گياهي جانوری، انساني، قبيل از ژنتيکي منابع مختلف شقوق وجود همچنين. افزايدمي

برداری از حفاظت و بهره» تواند با تصويب اليحهميكه  است ملي و يکپارچه گذاریسياست مندنياز دارند، وجود هاحوزه اين در كه

موضوع در كشور مشخص  اوالً متولي اصلي كه شوداحساس مي ملي قانون يك به نياز ابتدا شود. بنابراينتعيين  «منابع ژنتيکي كشور

 در منابع كدام مشخص شود تا شود احراز اهميتشان درجه و شده شناسايي كشور ژنتيکي منابع كه كند ايجاد شود، ثانياً تکليفي

 آنها منافع تسهيم ساير اعضای پروتکل و درباره اجازه دسترسي تا دارند كشور برای استراتژيك اهميت يا بوده انقراض خطر معرض

 . شود گيریتصميم

و اعالم  84به شماره ثبت  «ژنتيکي منابع از برداریبهره و حفاظت» اليحه ابتدا باال، ضروريست شده بيان به مسائل توجه با

 تصويب و بررسي مورد پردازد،ژنتيکي كشور و نحوه دسترسي به آنها مي منابع مديريت موضوع به كه 2/5/1395شده در تاريخ  وصول

  اقدام شود. درخصوص منابع ژنتيکي ازجمله پروتکل ناگويا الملليبين هایالحاق به پروتکل نسبت به و سپس گيرد قرار

 

 پیشنهاد

 تسهیم و ژنتیکي منابع به دسترسي مورد در ناگويا پروتکل به ايران اسالمي جمهوری دولت الحاق»بررسي اليحه 

های تخصصي در كمیسیون «زيستي تنوع كنوانسیون به الحاقي آنها استفاده از حاصل منافع منصفانه و عادالنه

كه در زمینه « ژنتیکي منابع از برداریبهره و حفاظت» مجلس شورای اسالمي، به بعد از تصويب و اجرايي شدن اليحه

 مديريت منابع ژنتیکي كشور است، موكول گردد.

 

 


