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ضمن  ایران  زیستی  ایمنی  انجمن  خانه  دبیر 
اساتید،  کلیه  توجه  بذل  از  امتنان  و  قدردانی 
دانش پژوهان، صاحب نظران و خوانندگان گرامی 
جهت  نظر  اظهار  و  پیشنهاد  انتقاد،  هرگونه  از 
شماره های  در  مجموعه  این  تصحیح  و  تکمیل 
این  در  مطالب  درج  می کند.  استقبال  بعدی 
نشریه الزاما به معنی رد یا قبول دیدگاه نویسنده 
عالقمندان  نیست.  انجمن  این  سوی  از  محترم 
 word می توانند مطالب خود را در قالب نرم افزار
به دبیرخانه انجمن ارسال کنند. خبرنامه تعهدی 
در چاپ مطالب ارسالی ندارد و حق ویرایش این 
مطالب را برای خود محفوظ مي دارد. استفاده از         

م  مطالب خبرنامه با ذکر منبع بالمانع است.

• سرمقاله: کلید تدبیر دولت: گشایش امور مهندسی ژنتیک و ایمنی  زیستی
• برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتكل ایمني  زیستي کارتاهنا

• مراسم افتتاحیه: بیانیه  ها، مسائل سازماني و تقسیم کار در اجالس، گزارش  ها، برگزاري نشست ویژه 
در مورد اجراي پروتكل 

ایمني  زیستي  پروتكل  اجراي  در  جنوبي  آفریقاي  موفقیت  اصلي  »عامل  جنوبي:  آفریقاي  نماینده   •
هماهنگي بین وزارتخانه  هاي ذیربط و ارتباط آنها با جامعه علمي کشور است.«

• نماینده هندوستان: “ایمني  زیستي بخش اصلي سیاست  این کشور است که در این سیاست  گذاري به 
لزوم آگاهي و مشارکت عمومي در بیوتكنولوژي و ایمني  زیستي تاکید شده است.”

• نماینده مولداوي: “برنامه عملیاتي ملي مورد بازنگري قرار گرفته و ایمني  زیستي به همه برنامه  هاي 
راهبردي اضافه شده است.”

• نماینده بولیوي: “عنوان »زندگي خوب« براي محصوالت تراریخته یک جایگزین مناسب براي آن است.”
• گزارش شوراي حكام

• دومین روز برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتكل ایمنی  زیستی کارتاهنا
• جمهوري اسالمي ایران: “ظرفیت  سازي نباید جانبدارانه یا دارای ابعاد ایدئولوژیک باشد بلكه باید فني 

و وفادار به پروتكل باشد.”
• موضوع جبران خسارات و الحاق به پروتكل الحاقی ناگویا کواالالمپور

• مرجع ملي ایمني  زیستي: “تصویب موجودات زنده تراریخته را نباید صرفا بر اساس مالحظات اجتماعي 
و اقتصادي رد کرد.”

• مخالفت کشور ها با راهنماي ارزیابي احتمال ریسک موجودات زنده تراریخته
• سومین روز برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتكل ایمنی  زیستی کارتاهنا

• جمهوري اسالمي ایران: “نقل و انتقاالت فرامرزي موجودات زنده تراریخته براي ایران که وارد کننده 
عمده محصوالت تراریخته است، حائز اهمیت است.”

از  که  توسعه  تراریخته در کشور هاي در حال  زنده  از موجودات  “استفاده  ایران:  اسالمي  جمهوري   •
دسترسي به بیوتكنولوژي و بهره گیري از مزایاي محصوالت تراریخته محروم هستند، بسیار مهم است.«

• چهارمین روز برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتكل ایمنی  زیستی کارتاهنا
ارزیابي ریسک  هاي احتمالي موجودات زنده  “امیدواریم که سند راهنماي  ایران:  جمهوري اسالمي   •
تراریخته به نحوی بازنگری شود تا بدون هیچ   گونه تردید جهت تایید شدن، در هشتمین اجالس به 

تصویب برسد.”
• اتخاذ تصمیمات نهایي در اختتامیه هفتمین اجالس متعاهدین پروتكل ایمني  زیستي کارتاهنا

موافقت نماینده سازمان ملل متحد با تصمیمات مطرح  شده در هفتمین اجالس متعاهدین پروتكل   •
ایمني زیستي کارتاهنا جهت پیشبرد اجراي پروتكل 

• نگاهي به مشارکت کشور ایران در اجالس  های تعهدآور ایمنی  زیستی از ابتدا تاکنون
• گفت و گوي ویژه: مصاحبه اختصاصي با مسئول اتاق تهاتر ایمني  زیستي ایران
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سرمقاله

کلید تدبیر دولت: گشایش امور مهندسی 
ژنتیک و ایمنی  زیستی

بهزاد قره یاضی
مرجع ملی ایمنی  زیستی

قابلیت  های  و  توانمندی  با وجود  ایران  اسالمی  جمهوری 
باال طی دولت  های نهم و دهم با سیر قهقرایی جایگاه خود 
اجالس  است.  بوده  مواجه  بین  المللی  و  علمی  مجامع  در 
ششم متعاهدین پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا )حیدرآباد 
هندوستان( در حالی در سال 1391 برگزار شد که حتی 
نداشت.  حضور  اجالس  این  در  کشورمان  از  نماینده  یک 
در اجالس پیش از آن هم که در ناگویای ژاپن برگزار شد 
و متاسفانه پروتکل الحاقی ناگویا-کواالالمپور نیز طی آن 
از  به تصویب رسید، هیئت سه نفره بی تجربه  ای منحصرا 
نشان  دهنده  که  داشتند  شرکت  کشاورزی  جهاد  وزارت 
فشل بودن تام و تمام دولت وقت در این حوزه بوده است. 
بین  المللی  تعهد  آور  اجالس  های  در  ایران  خالی  صندلی 
هر  تحت  و  همواره  نگارنده  که  است  بوده  موضوعی 
شرایطی نسبت به آن واکنش نشان داده و آن را به اطالع 
است  رسانده  نظام  محترم  مسئولین  و  ایران  شریف  ملت 

برای مثال این سایت  ها را ببینید. 

http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&sitei
d=1&pageid=143&newsview=463

http://irbic.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&page
id=143&newsview=472

صندلی خالی ایران در ششمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی 
کارتاهنا در دولت دهم

با به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، انتظار می رفت که 
روی  پیش  آزمون  اولین  کند.  تغییر  سرعت  به  شرایط  این 
متعاهدین  با  تعامل  نحوه  ایمنی زیستی  حوزه  در  دولت 
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا بود که اجالس های متعاهدین 
اجالس  هفتمین  می شود.  تشکیل  بار  یک  سال  دو  هر  آن 
سپتامبر   29 تاریخ  از  کارتاهنا  ایمنی زیستی  متعاهدین 
پیونگ چانگ  شهر  در  میالدی   2014 سال  اکتبر  سوم  تا 
اقدامات  دولت،  تغییر  به  توجه  با  شد.  برگزار  جنوبی  کره 
در  و حضور  رویه ها  در  مثبت  تغییر  ایجاد  برای  گسترده ای 
مجامع بین المللی الزم بود. اولین اقدام در این بازه صد البته 
ناکارآمد و فناوری  هراس و جایگزینی مدیران  تغییر مدیران 
شایسته و شجاع و دانایی پرور بود. این امر در همه حوزه های 
در  و  کامل  طور  به  ایمنی زیستی  و  بیوتکنولوژی  با  مرتبط 
حوزه محیط زیست به طور ناقص صورت گرفت. با انتصاب 
http://irbic.ir/index.asp(ایمنی زیستی ملی  مرجع 
x?fkeyid=&siteid=1&pageid=143&newsvi

مرجع  این  مشورتی  شورای  مرتبه  اولین  برای   )ew=863
با حضور نمایندگان عالی رتبه کلیه دستگاه های عضو شورای 
ملی ایمنی زیستی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
استاندارد  موسسه  و  ذیربط  علمی  انجمن های  نمایندگان  و 
بررسی موضوعات  و ضمن  تحقیقات صنعتی تشکیل شد  و 
و  مجرب  کارشناسی  تیم  متعاهدین  اجالس  در  مطرح 
برجسته ای را برای شرکت در این اجالس انتخاب و امور اعزام 
اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست  پیگیری کرد.  را  آنها 
ملی  مرجع  مشورتی  شورای  در  حضور  و  مشارکت  در  چه 
ایمنی زیستی و چه در مورد معرفی نماینده ای برای عضویت 
در هیئت اعزامی با تاخیر زیاد عمل کرد )و به همین دلیل 
در ترکیب نهایی حضور نداشت( و گرچه با توجه به مجموعه 
محدودیت ها دو نفر از ترکیب معرفی شده، با مخالفت هیئت 
دولت  کارکنان  خارجی  ماموریت های  بر  نظارت  نفره  پنج 
هیئت  این  یقین  و  قطع  طور  به  اما  بازماندند،  همراهی  از 
هیئت  موجه ترین  و  عالی رتبه ترین  کامل ترین،  مجرب ترین، 
ایمنی زیستی  ملی  مرجع  بر  عالوه  که  است  بوده  اعزامی 
)وزارت جهاد کشاورزی(، نماینده کمیسیون بهداشت مجلس 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  نماینده  اسالمی،  شورای 
نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئول 

اتاق تهاتر ایمنی زیستی را نیز با خود به همراه داشت. 

 2 ساعت  تا  گاهی  که  گسترده ای  تالش  با  اعزامی  هیئت 
صبح به طول می انجامید موفق شد از وضع مقررات بازدارنده 
جدید در مقابل دسترسی کشورهای درحال توسعه و به ویژه 
مهندسی  فناوری  به  ایران  مانند  فناوری  صاحب  کشورهای 
ژنتیک جلوگیری کنند. اگرچه گزارش تفصیلی این اجالس و 
دستاوردهای جمهوری اسالمی در این مورد در سایت مرکز 
منتشر  خبرنامه  همین  در  و  ایران  بیوتکنولوژی  اطالعات 
به  اعزامی  هیئت  دستاوردهای  اجمالی  طور  به  خواهد شد، 

شرح زیر اعالم  می شود

• خاتمه افسانه انزوای ایران با توجه به اقبال گسترده جمع 
قابل توجهی از هیئت های اعزامی به مواضع ایران و حتی اعالم 
پشتیبانی رسمی از آن. حتی سایر کشورهایي که با نظرات 
هیئت اعزامی مخالف بودند از بعد علمی و استدالل قوی و 
تجارب جمعی،  از  ناشی  مذاکره  فنون  بر  دیپلماتیک  تسلط 
هیئت اعزامی را تحسین می کردند تا جایی که رفع برخی از 

گره های مذاکراتی را بر عهده ایران می گذاشتند.

• تقویت همکاری ملی داخلی با توجه به تجارب کسب شده 
و به ویژه حضور نماینده محترم مجلس شورای اسالمی آقای 

دکتر سلیمان عباسی

آنالیز  راهنمای  تصویب  از  جلوگیری  در  موثر  نقش  • ایفای 
ارزیابی ریسک بازدارنده ای که به طور عمده توسط کشورهای 
آفریقایی و نروژ تهیه شده بود و افزودن پنج متخصص جدید 
به نحوی که متضمن حقوق  راهنما  بازنگری  برای  تیمی  به 
منافع  از  استفاده  به  مایل  که  توسعه  حال  در  کشورهای 

بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک هستند.

• تصویب ارزیابی های مالحظات اجتماعی و اقتصادی ناشی 
تصمیم گیری،  مرحله  در  تراریخته  محصوالت  کاربرد  آثار  از 
پیشگیری از ورود این مسائل به مرحله آنالیز ریسک و مهمتر 
از همه در نظر گرفتن “منافع و مالحظات مثبت” استفاده از 
محصوالت تراریخته در کنار بررسی مالحظات ابراز شده دیگر.

اگرچه دستاوردهای هیئت اعزامی فراتر از این مختصر است، 
اما آنچه به  یقین می توان در مورد آن قضاوت کرد این است 
که دوره افسانه  سرایی، فناوری هراسی و دانایی ستیزی در حوزه 
مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی به سر آمده و در دولت تدبیر 
و امید جایگاهی برای این نوع بازدارندگی ها وجود ندارد. تدبیر 
دولت وقتی با "شجاعت" مورد انتظار مقام معظم رهبری در 
حوزه توسعه علمی و فناوری کشور همراه شود امیدهایي را 
اکنون توپ در میدان  افزایش خواهد داد.  بهتر  برای فردای 
پژوهشگران مهندسی ژنتیک، مدیران وتولیدکنندگان است تا 
از این فرصت طالیی ایجاد شده نهایت استفاده و بهره برداری 
را به عمل آورده و مردم را به طور واقعی از منافع بیوتکنولوژی 

و مهندسی ژنتیک بهره مند سازند. به امید آن روز. والسالم.

              
 اخبار

               

نسرین  مهندس  قره یاضي،  بهزاد  دکتر  تنظیم:  و  تهیه 
اسمعیل زاده و مهندس لیال سرمدی

برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتكل 
ایمني  زیستي کارتاهنا

هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا از 
29 سپتامبر الي 3 اکتبر 2014 )۷ الي 11 مهر ماه 1393( 
در شهر پیونگ  چانگ کره جنوبي برگزار شد. صد ها هیئت 
نمایندگی از کشور های جهان و ده  ها سازمان بین  المللی و 
سازمان  های مردم  نهاد و خبرنگاران از سراسر جهان در این 
اجالس شرکت کردند. در این اجالس تصمیم  های بیشتری در 
مورد استفاده بهتر و ایمن  تر از مهندسی ژنتیک و محصوالت 
یک  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل  شد.  اتخاذ  تراریخته 
موافقت  نامه تعهد آور در مورد تجارت بین  المللي محصوالت 
میان  آمده  عمل  به  مذاکرات  روند  در  که  است  تراریخته 
متخصصان، نمایندگان و صاحبان صنایع، تجارت و کشاورزی 
بیش از 1۷0 کشور طی اجالس فوق  العاده همایش متعهدان 
و  انسان  اصلی حفظ سالمت  با هدف  زیستی  تنوع  اجالس 
محیط زیست از ریسک  هاي بالقوه محصوالت زیست  فناوری 
منابع طبیعی  از  پایدار  استفاده  و  تنوع زیستی  نوین، حفظ 
انتقاالت  و  نقل  کنترل  برای  بین  المللی  ابزار  یک  به عنوان 
سه  و  ماده   40 در  ژنتیک  مهندسی  محصوالت  فرامرزی 
در 29  و  تدوین   )13۷4( میالدی  در سال 1995  پیوست، 
به  کانادا  مونترال  در   )13۷9( میالدی   2000 سال  ژانویه 
مرحله  به   2003 سال  سپتامبر  یازدهم  از  و  رسید  تصویب 
در  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل  ایران،  در  آمد.  در  اجرا 
به تصویب مجلس شوراي اسالمي  تاریخ 29 مرداد ماه 82 
رسید و کشور ایران از 29 بهمن ماه 82 ملزم به اجراي مفاد 
یک  عنوان  به  کارتاهنا  ایمنی  زیستی  پروتکل  شد.  پروتکل 
معاهده بین  المللي، کلیه ضوابط و استاندارد هاي الزم براي 
و  مناسب  عملکرد  از  اطمینان  حفظ سالمت مصرف  کننده، 
در  را  تراریخته  ایمني محصوالت  و  غذا  تجارت  در  صادقانه 
ورود به بازار و تبادالت بین  المللي دارا است. در حال حاضر 
عضو  ایران  اسالمی  جمهوری  جمله  از  جهان  کشور   168
این پروتکل هستند. پروتکل الحاقی دیگری در سال 2010 
امروز 26 کشور  تا  به تصویب رسید.  ناگویای ژاپن  در شهر 
جهان به این پروتکل الحاقی پیوسته  اند. پروتکل الحاقی 90 
درخواهد  اجرا  مرحله  به  کشور  چهلمین  الحاق  از  بعد  روز 
آمد. آخرین کشوری که سه هفته پیش به عضویت پروتکل 

http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=143&newsview=463
http://irbic.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=143&newsview=463
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45 الحاقی درآمده است کشور امارات متحده عربی است. ایران 
اتخاد  موضعی  رسما  پروتکل  این  به  الحاق  مورد  در  هنوز 
نکرده است. پژوهشگران و انجمن  های علمی به  ویژه انجمن 
در  پروتکل  این  تصویب  مراحل  تمام  در  که  ایمنی  زیستی 
دو  فناوری  هراس  مدیریت  سال  هشت  کبرای  غیبت  طول 
دولت احمدی  نژاد در این مذاکرات حضور فعال داشته است، 
ایران  کشور  است.  مخالف  پروتکل  این  به  ایران  الحاق  با 
بیوتکنولوژی  حوزه  در  به  ویژه  مدیریت  سوء  دلیل  به  که 
کشاورزی طی دو دولت احمدی  نژاد غایب بزرگ مذاکرات 
ایمنی  زیستی کارتاهنا محسوب و از این حیث به کرات مورد 
انتقاد انجمن  های علمی قرار گرفته بود، در هفتمین اجالس 
متعاهدین پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا با هیئتي بلند پایه 
متشکل از دکتر بهزاد قره یاضي )مرجع ملی ایمنی  زیستی(، 
دکتر محمد رضا زماني )رئیس کارگروه ایمني  زیستي وزارت 
)عضو  امیدي  نیا  اسکندر  دکتر  فناوري(،  و  تحقیقات  علوم، 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  ایمني  زیستي  کمیته 
شوراي  مجلس  )نماینده  عباسي  سلیمان  دکتر  و  پزشکي( 
ناظر( شرکت  )عضو  ایمنی  زیستی  ملی  در شورای  اسالمي 
داشت.  تصمیم گیري  ها  در  موثر  و  فعال  حضوري  و  کرد 
ریاست این هیئت بر عهده دکتر بهزاد قره یاضی مرجع ملی 
ایمنی  زیستی کشورمان بود که ریاست انجمن ایمنی  زیستی 

کشورمان را نیز بر عهده دارد.

و  بسته  بندی  جمله  از  مهمی  موضوعات  اجالس  این  در 
حمل و نقل موجودات زنده تغییر یافته ژنتیک )تراریخته(، 
پروتکل الحاقی ناگویا کوااللمپور در مورد جبران خسارات، 
آنالیز احتمال ریسک و مدیریت احتمال ریسک، مالحظات 
اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد محصوالت تراریخته 
نقل و  ایمنی  زیستی کارتاهنا،  پروتکل  اثرگذاری  بود، مرور 
انتقال غیر متعمدانه فرامرزی محصوالت تراریخته، استفاده 
بودجه،  و  منابع  تامین  تراریخته،  محصوالت  از  محصور 
ظرفیت  سازي و گسترش اتاق تهاتر ایمني  زیستي در دستور 
برای  نیز  ویژه  ای  نشست  اجالس،  این  در  گرفت.  قرار  کار 
تلفیق ایمنی  زیستی در برنامه  های توسعه کشور های عضو 
برگزار  هدف  این  بهتر  اجرای  برای  جدید  منابع  تامین  و 
کارتاهنا  ایمنی  زیستی  پروتکل  متعاهدین  اجالس  شد. 
به  قبلي  برگزار می شود. شش اجالس  بار  هر دو سال یک 
در   2005 سال  مالزي،  کشور  در   2004 سال  در  ترتیب 
کشور کانادا، سال 2006 در کشور برزیل، سال 2008 در 

کشور آلمان، سال 2010 در کشور ژاپن و سال 2012 در 
کشور هندوستان برگزار شد. طي پنج روز بحث و مذاکره، 
کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل  عضو  نمایندگان کشور هاي 
بیشتر  اجرایي کردن  براي  مختلف  فعالیت  هاي  در خصوص 
این  نتایج  از جمله مهمترین  توافق کردند.  پروتکل  بهتر  و 
اجالس، تصمیم در مورد ایجاد یک ساز وکار براي بازنگري 
بررسي  و  ریسک  احتمال  ارزیابي  دستورعمل  توسعه  و 
مجدد آن در اجالس هشتم بود که هیئت نمایندگی ایران 
فعلی  راهنمای  تصویب  از  ممانعت  و  تصمیم  این  اتخاذ  در 
نقش محوری ایفا کرد. همچنین کشور ها توافق کردند که 
به  مستقیم  استفاده  براي  تراریخته  موجودات  شناسایي 
برون  نقل  و  حمل  مورد  که  فرآوري  و  علوفه  غذا،  عنوان 
تصمیم  به  مربوط  مدارك  طریق  از  مي گیرند  قرار  مرزي 
از  گیرد.  صورت   )Bs-III/10( سوم  اجالس  در  شده  اتخاذ 
دیگر مفاد پروتکل که به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت؛ 
موضوع مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد 
که  این شد  بر  تصمیم  نهایت  در  بود.  تراریخته  محصوالت 
یک گروه از متخصصین براي شفافیت موضوع و ایجاد یک 
رویه براي راهنمایي در این خصوص تشکیل شود. هفتمین 
اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا در روز 29 
سپتامبر با پیام وزیر تجارت، صنایع و انرژي کره جنوبی که 
ریاست این اجالس را نیز بر عهده داشت، در پیونگ  چانگ 
 3 در  نیز  وي  سخنراني  با  و  کرد  کار  به  آغاز  جنوبی  کره 
اکتبر، به کار خود پایان داد. این مذاکرات یک هفته پیش از 
دوازدهمین کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی از 
تاریخ 6 تا 1۷ اکتبر )14-25 مهر ماه 93( و اولین اجالس 
متعاهدین پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیک 
از تاریخ 13 تا 1۷ اکتبر )25-21  و تقسیم عادالنه منافع 
مهر ماه 93( در همین محل؛ شهر پیونگ  چانگ کره جنوبی 

برگزار شد.

مراسم افتتاحیه

ایمني  زیستي  پروتکل  متعاهدین  اجالس  هفتمین 
پیونگ  چانگ  شهر  در  سپتامبر   29 دوشنبه  روز  کارتاهنا 
اولین روز هفتمین  کره جنوبي آغاز به کار کرد. در صبح 
کارتاهنا،  ایمني  زیستي  پروتکل  متعاهدین  اجالس 
به  پایبندی کشور ها  در خصوص  گزارش  هایي  و  بیانیه  ها 
پروتکل،  به  الحاق کشورها  بروز  گزارش  و  پروتکل  اجرای 
دیگر  با  همکاري  منابع،  تامین  مالي،  مکانیسم   هاي 
بررسي  بودجه،  مدیریت،  برنامه  ها،  و  طرح  ها  سازمان  ها، 
جلسات  براي  پیشنهادي  طرح  هاي  و  دبیرخانه  عملکرد 

آینده COP و COP/MOP ارائه شد. 

ایمني  زیستي  پروتکل  متعاهدین  اجالس  ششمین  رئیس  الوازا  شري 
کارتاهنا

در افتتاحیه این اجالس، رئیس ششمین اجالس متعاهدین 
پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا و وزیر محیط زیست، جنگل 
سخنراني  در  الوازا  شري  آقاي  هندوستان  هواي  و  آب  و 
اهمیت  به  شرکت  کنندگان،  به  خوشامدگویي  ضمن  خود، 
مورد  در  ناگویا-کواالالمپور  الحاقي  پروتکل  استراتژیک 
از  و  کرد  تاکید  خسارات  جبران  و  پذیری  مسئولیت 
الحاقي  پروتکل  تصویب  با  تا  خواست  کشور ها  نمایندگان 

ناگویا کواالالمپور به این پروتکل الحاقي بپیوندند. 

پروتکل  متعاهدین  اجالس  هفتمین  رئیس  سانگ  جیک  یون 
کارتاهنا ایمني  زیستي 

وزیر  سانگ  جیک  یون  آقاي  از  الوازا  آقاي  ادامه،  در 
رئیس  عنوان  به  جنوبي  کره  انرژي  و  صنعت  تجارت، 
کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل  متعاهدین  اجالس  هفتمین 

در  یون  آقاي  کند.  ارائه  را  خود  سخنراني  تا  کرد  دعوت 
سخنراني خود به بررسي ارزیابي احتمال ریسک، مالحظات 
تراریخته،  زنده  محصوالت  از  استفاده  اقتصادي  اجتماعي- 
فرامرزي  انتقاالت  و  نقل  محصوالت،  این  مدیریت  بحث 
موجودات زنده تراریخته اشاره کرد. وي در سخنراني خود 
یک  راه اندازي  صدد  در  جنوبي  کره  کشور  که  کرد  تاکید 
ایمني  زیستي  ظرفیت  سازي  ارتقاي  براي  ابتکاري  طرح 
ریسک  هاي  ارزیابي  جهت  الزم  آموزش  هاي  و  منطقه  اي 
احتمالي استفاده از محصوالت تراریخته است. وي با دعوت 
از آقاي "این هو لي" رئیس سیاست نوآوري صنعتي، خواست 

که ریاست جلسه را از طرف وي بر عهده بگیرد. 

فریرا دیاس دبیر اجرایي کنوانسیون تنوع زیستي

تنوع  اجرایي کنوانسیون  فریرا دیاس دبیر  آقاي  ادامه،  در 
زیستي، ضمن خوشامد گویي به کشور امارات متحده براي 
خواست  کشور ها  سایر  از  ناگویا،  الحاقي  پروتکل  تصویب 
مارگارت  خانم  کنند.  تصویب  را  ناگویا  الحاقي  پروتکل  تا 
برنامه محیط زیست  از مدیر اجرایي  به نمایندگي  اودوك 
سازمان ملل متحد )UNEP( در سخنراني خود تاکید کرد 
سال  از  بعد  توسعه  کار  دستور  در  باید  ایمني  زیستي  که 
2015 در نظر گرفته شود. همچنین وي به نقش پر رنگ 
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در ظرفیت  سازي 
ایجاد  براي  توسعه،  حال  در  کشور هاي  دسترسي  جهت 
احتمال  ارزیابي  ایمني  زیستي،  در  قانوني  چهار چوب  هاي 
ریسک، مدیریت احتمال ریسک، آگاهي و مشارکت عموم 
ایالت گانگ ون ضمن اظهار امیدواري  اشاره کرد. فرماندار 
از برقراري صلح در شمال شرق آسیا، عنوان کرد که این 
منطقه غیر نظامي تبدیل به یک مخزن منحصر بفرد تنوع 
زیستي شده است. شیم جائه گوك شهردار پیونگ  چانگ، 
مسائل  در  پیشرفت  و  توسعه  به  را  کشور ها  نمایندگان 
ملي،  مجلس  عضو  ادامه،  در  کرد.   تشویق  ایمنی  زیستی 
طرف  هاي  کنفرانس  دوازدهمین  معرفي  به  ووك  ون  لي 
ذینفع )COP( با موضوع "تنوع زیستی برای توسعه پایدار" 

پرداخت. 



67
بیانیه  ها

پروتکل  متعاهدین  اجالس  هفتمین  افتتاحیه  مراسم  در 
بیانیه  هایي توسط برخي کشور ها  ایمني  زیستي کارتاهنا، 
به  صعودي  عربستان  کشور  بیانیه،  اولین  در  شد.  قرائت 
به  که  کرد  تاکید  آسیا  غرب  کشور های  از  نمایندگی 
با  مرتبط  و  ملی  توسعه  برنامه  های  در  ایمني  زیستي 
اجراي  برای  پشتیبانی  و  حمایت  و  سیاسی  تصمیم  هاي 
احتمال  مدیریت  و  ریسک  احتمال  ارزیابی  برنامه  های 
ریسک و ظرفیت  سازی نیاز است. کشور پرو در بیانیه خود 
اجرا  براي  فرعي  یا  تابعه  تاسیس یک شرکت  پیشنهاد  از 
گرجستان  کرد.  حمایت  کنوانسیون  تحت  پیاده  سازي  و 
مالي  منابع  و شرقي، جمع  آوري  مرکزي  اروپاي  از طرف 
پاالئو  شد.  خواستار  را  پروتکل  پیاده  سازي  براي  اضافي 
پیاده  سازي  و  اجرا  براي  یکپارچه  و  رویکرد جامع  از یک 
در  آفریقا،  گروه  طرف  از  موریتاني  کرد.  حمایت  پروتکل 
تقویت  به  نیاز  کرد:  تاکید  زیر  موضوعات  بر  خود  بیانیه 
پیشبرد  براي  تالش  ایمنی  زیستی،  ملی  چهار چوب  های 
اقتصادي  با موضوع مالحظات اجتماعي و  بحث در رابطه 
احتمال  ارزیابي  تراریخته،  زنده  موجودات  از  استفاده 
ریسک و طرح یک مدل عملیاتي براي تامین منابع مالي 
و  بهره وري  بهبود  اهمیت  بر  اروپا  اتحادیه  آینده.  جلسات 
آمریکا  متحده  ایاالت  کرد.  تاکید  پروتکل  ساختار  کارایي 
رژیم  در  تغییرات  جمعیت،  رشد  در  کشاورزي  نقش  به 
غذایي و تنش  هاي محیطي تاکید کرد و در ادامه خواستار 
بررسي و ارزیابي ریسک  علمی و مبتني بر دانش شد. متن 
زیر نیز از طرف جمهوری اسالمی ایران تهیه و به دبیرخانه 
به  جلسه  رئیس  تصمیم  بر  بنا  اگرچه  شد؛  ارائه  اجالس 
اجازه  منطقه  ای  نمایندگان  جز  به  کشور ها  از  یک  هیچ 

صحبت داده نشد.

Thank you Mr. Chairman, 

The Islamic Republic of Iran congratulates you as 
Chair of MOP 7 and is confident of your leadership 
and wishes you and the participants a successful 
and productive meeting. Iranian delegation also 
appreciates the excellent preparatory work of 
the Host Country the Republic of Korea, the 
Pyeongchang community and the Secretariat for this 
important event. 

As one of the primary centers of biological diversity 
particularly with regards to the food and agriculture, 
the Islamic Republic of Iran gives significant priority 
for the conservation of biological diversity, has 

actively been involved in the development of the 
Cartagena Protocol on Biosafety and is supporting 
the fundamental principles behind the protocol 
derived from the Convention on Biological Diversity.

Mr. Chairman, Islamic Republic of Iran also 
gives significant priority for the access and use of 
technology-including biotechnology- in line with the 
Article 16 of the Convention on Biological Diversity 
that considers “both access to and transfer of 
technology among Contracting Parties” as “essential 
elements for the attainment of the objectives of the 
Convention”.

To this end Mr. Chairman we believe that this 
occasion that is provided to discuss about the third 
assessment and review of the effectiveness of the 
Cartagena Protocol and the mid-term evaluation 
of the Strategic Plan for the Cartagena Protocol 
on Biosafety for the period 2011-2020, provides 
critical opportunity to review and assess whether the 
implementation of the biosafety Protocol has been 
successful in the achievement of the “great potential 
of modern biotechnology for human well-being” 
stated in the preamble of the protocol or the essence 
of the Convention as is stated for example in Article 
19 that instructs “each Contracting Party to take all 
practicable measures to promote and advance priority 
access by Contracting Parties, especially developing 
countries, to the results and benefits arising from 
biotechnologies. 

We assure you Mr. Chirman that Islamic Republic 
of Iran will continue actively to contribute to 
biosafety and the sustainable use of biological 
diversity through facilitation of responsible and safe 
Biotechnology transfer.

Thank you Mr. Chairman.

مسائل سازماني و تقسیم کار در اجالس

در هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا 
دو گروه کاري براي بررسي موضوعات مختلف تشکیل شد. 
نمایندگان هیئت  هاي منتخب، الني ماراما توکادادا از کشور 
فیجي را به عنوان گزارشگر جلسه انتخاب کردند. همچنین 
عنوان  به  را  اوگاندا  کشور  از  اگوال  فرانسیس  نمایندگان، 
رئیس گروه کاري اول و خانم چاوي چان هوتاچارن از کشور 

تایلند را به عنوان رئیس گروه کاري دوم انتخاب کردند. 

فرانسیس اگوال رئیس گروه کاري اول

رسیدگي  براي  اوگاندا،  از  اگوال  ریاست  به  یک  کاري  گروه 
مربوط  موضوعات  به  رسیدگي  انطباق،  کمیته  گزارش  به 
ناگویا کوااللمپور،  الحاقي  به مکانیزم مالي و منابع، پروتکل 
مالحظات اجتماعي و اقتصادي )ماده 26(، ارزیابي و بازنگري 
اثر بخشي پروتکل )ماده 35( و پایش و گزارش  دهي )ماده 33( 
و گروه کاري دو به ریاست خانم چاوي چان از تایلند، براي 
ایمني  زیستي،  تهاتر  اتاق  فعالیت  استماع گزارش عملکرد و 
موجودات  شناسایي  و  نقل  و  حمل  بسته  بندي،  بکارگیري، 
زنده تراریخته )ماده 18(، ارزیابي و مدیریت احتمال ریسک 
)ماده 15 و 16(، حمل و نقل برون مرزي غیر عمدي و تدابیر 
زنده  موجودات  از  محصور  استفاده  و   )1۷ )ماده  اضطراري 

تراریخته به بحث و تبادل نظر پرداختند.

             گزارش  ها

پروتکل  متعاهدین  اجالس  هفتمین  افتتاحیه  مراسم  در 
ایمني  زیستي کارتاهنا، نمایندگان کشور هاي عضو پروتکل، 
کردند:  استماع  را  ذیل  موضوعات  با  ارائه  شده  گزارش  هاي 
 ،)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/2 انطباق و پذیرش )
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/4/( مکانیزم مالي و منابع
کنوانسیون  های  و  سازمان  ها  سایر  با  همکاري   ،)REV1
بین  المللی )UNEP/CBD/BS/COPMOP/7/5(، مدیریت 
 ،)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6 پروتکل و بودجه )
پیشنهاد بودجه جهت برنامه کاري براي دوره دو ساله -16
 UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.1 and( 2015
UNEP/CBD/BS/ COP-MOP/7/6/Add.5(. تسهیالت 
جهاني محیط زیست )GEF( گزارش کرد که حمایت مالي 
براي اجراي پروتکل براي سال  هاي 2010 تا 2014، شانزده 
همکاري  هاي  خصوص  در  است.  بوده  آمریکا  دالر  میلیون 
را  احتیاط  جانب  باید  که  داشت  اظهار  اروپا  اتحادیه  مالي، 
از عواقب تامین بودجه و افزایش همکاري با کمیته سنجش 

گرفت.  نظر  در   )WTO( جهاني  تجارت  سازمان  بهداشت 
کشور مکزیک تسهیل تبادالت اطالعات با موسسه  هاي فني 
را  تراریخته  زنده  موجودات  شناسایي  در  دیگر  نهاد هاي  و 
خواستار شد. هیئت ایرانی در مورد بودجه اظهار نظری نکرد.

در ادامه، دبیر اجرایي اجالس در خصوص اجراي پروتکل و 
برنامه  ریزي براي جلسات آینده در رابطه با بهبود کارایي و 
بهره وري پروتکل با مشارکت همه اعضا، صحبت کرد. اغلب 
همزمان  تشکیل  با  بهره وری،  افزایش  منظور  به  کشور ها 
و  کارتاهنا  ایمنی زیستی  پروتکل  متعاهدین  اجالس  های 
اجالس تنوع زیستی و پروتکل  های الحاقی آن توافق کردند. 
چند گروه نیز بر مشارکت کامل و موثر کشور هاي در حال 
توسعه تاکید کردند. کوبا و گرانادا خواستار توسعه روش  هاي 
شدند.  توسعه  حال  در  کشور هاي  مشارکت  جهت  جدید 
دستاورد هاي  و  نتایج  از  استفاده  که  داد  پیشنهاد  نیوزلند 
براي  راهي  مي تواند  جلسات،  همزمان  برگزاري  از  بهره وري 
تامین بودجه و کمک  هاي مالي جهت مشارکت کشور هاي 
در حال توسعه باشد. اتحادیه اروپا، کوبا، کلمبیا، پرو و اکوادور 
الحاقي صحبت  پروتکل  مدیریت  با مشخص کردن  رابطه  در 

کردند. 

برگزاري نشست ویژه در مورد اجراي پروتكل 

پروتکل  متعاهدین  اجالس  هفتمین  افتتاحیه  مراسم  در 
ایمني  زیستي کارتاهنا، یک نشست ویژه در خصوص اجراي 
جانگ  مین  هو  ریاست  به  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل 
مسئول اتاق تهاتر ایمني  زیستي و مرجع ملي کره برگزار شد. 
جلسه ویژه مربوط به اجراي پروتکل در ساعت 3 بعدازظهر 
روز اول اجالس شروع به کار کرد. در این جلسه نمایندگان 
پنج منطقه جغرافیایي )آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، اروپاي شرقي 
و مرکزي، آمریکاي التین و کارائیب و اروپاي غربي( گزارش 
مختصري از فعالیت  هاي ایمني  زیستي کشورشان و چالش  هاي 
مربوط به آن را ارائه دادند. رئیس گروه موقت فني تخصصي 
ریسک،  احتمال  مدیریت  و  ارزیابي  در خصوص   )AHTEG(
گزارش مختصري در خصوص فعالیت  هاي این گروه کاري ارائه 
کرد و در پایان نیز، نمایندگان بقیه کشور ها به صورت شفاهي 
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ارائه کردند. در ادامه، دبیر اجرایي کنوانسیون تنوع زیستي، در 
رابطه با چالش  هایي نظیر تعهدات تحت پروتکل و موضوعات 
دیگر تحت کنوانسیون، ادغام و یکپارچه  سازي ایمني  زیستي 
عملیاتي  برنامه  هاي  و  زیستي  تنوع  ملي  استراتژي  هاي  در 
یک  ارائه  ویژه،  جلسه  این  تشکیل  از  هدف  کرد.  صحبت 
پلت  فرم جهت اشتراك اطالعات و تبادل تجربیات و چالش  ها 
ایمني  زیستي  ادغام  بر  با تمرکز  در خصوص اجراي پروتکل 
در برنامه  هاي توسعه ملي و تامین منابع مالي براي پیشبرد 
اجراي پروتکل در سطح ملي اعالم شد. از موضوعات اساسي 
که در این جلسه بحث و تبادل نظر شد، مي توان به موارد ذیل 

اشاره کرد.

• بکارگیري، حمل و نقل، بسته  بندي و برچسب  گذاري )ماده 
)18

• پروتکل الحاقي ناگویا کوااللمپور

• ارزیابي و مدیریت احتمال ریسک )مواد 15 و 16(

• مالحظات اجتماعي و اقتصادي )ماده 26(

• پایش و گزارش  دهي )ماده 33(

• ارزیابي، بازنگري، اثربخشي و کارآیي پروتکل )ماده 35( 

• جابجایي فرامرزي غیر عمدي و تدابیر اضطراري )ماده 1۷( 

• استفاده محصور از موجودات زنده تراریخته

برگزاري  محل  و  تاریخ  نظیر  موضوعاتي  به  راجع  همچنین 
اجالس هشتم، تصویب گزارش نهایي جلسه و اختتامیه اجالس 

تصمیماتي اتخاذ شد.

نماینده آفریقاي جنوبي: "عامل اصلي 
موفقیت آفریقاي جنوبي در اجراي پروتكل 
ایمني  زیستي هماهنگي بین وزارتخانه  هاي 
ذیربط و ارتباط آنها با جامعه علمي کشور 

است."

در ادامه، اعضاي کشور هاي عضو پروتکل، تجربیات خود را به 
اشتراك گذاشتند. نماینده آفریقاي جنوبي بر هماهنگي بین 
دولتي و بهبود ارتباطات جهت افزایش رابطه بین عموم مردم 
پژوهشي  ظرفیت  هاي  و  نو  فناوري  هاي  توسعه  دهندگان  و 
گفت:  جنوبي  آفریقاي  نماینده  کرد.  تاکید  مستقل،  دولتي 
است  زیستي  تنوع  کنوانسیون  آفریقاي جنوبي عضو  "کشور 
و در سال 2003 به پروتکل ایمني  زیستي پیوسته است. وي 

در  پروتکل  کامل  اجراي  براي  چالش  ها  بزرگترین  از  یکي 
آفریقاي جنوبي را تعادل پایدار بین حفاظت از محیط زیست و 
پیشرفت  هاي اجتماعي و اقتصادي دانست و افزود: "در آفریقای 
جنوبی در سال 2013، حدود سه میلیون هکتار از زمین  هاي 
به  یافت.  اختصاص  تراریخته  زراعي  به کشت گیاهان  زراعي 
طوري  که 100 درصد پنبه کشت شده ، 92 درصد سویا و 8۷ 
درصد ذرت کشت شده در این کشور تراریخته است. استفاده 
از انگور و سیب  زمیني تراریخته به دلیل مسائل اجتماعي و 

اقتصادي هنوز تصویب نشده است." 

بن دورهام نماینده آفریقاي جنوبي 

تراریخته،  موجودات  به  مربوط  قانون  "اولین  داد:  ادامه  وي 
قانون مصوب سال 199۷ است که براي تطابق با پروتکل در 
برنامه عملیاتي ملي  قرار گرفت.  بازنگري  سال 2006 مورد 
الزامات کشور  از  به عنوان بخشي  و چار چوب تنوع زیستي 
در برابر کنوانسیون تهیه شده است که ایمني  زیستي را هم 
شامل مي  شود و فعالیت  هاي مربوط در خصوص جلوگیري 
از تهدیدات به تنوع زیستي در کشاورزي، تجارت و علوم را 
پوشش مي دهد." وي عامل اصلي موفقیت آفریقاي جنوبي در 
اجراي پروتکل ایمني  زیستي را هماهنگي بین وزارتخانه  هاي 

ذیربط و ارتباط آنها با جامعه علمي کشور دانست. 

نماینده هندوستان: "ایمني  زیستي بخش 
اصلي سیاست  این کشور است که در این 
سیاست  گذاري به لزوم آگاهي و مشارکت 

عمومي در بیوتكنولوژي و ایمني  زیستي تاکید 
شده است."

نماینده هندوستان به عنوان نماینده قاره آسیا و اقیانوسیه بر 
چالش  هاي اجرا و پیاده  سازي پروتکل تاکید کرد و گفت: " 
با توجه به تنوع زیستي غني هندوستان، ایمني  زیستي بخش 

سیاست  گذاري  این  در  که  است  کشور  این  سیاست   اصلي 
و  بیوتکنولوژي  در  عمومي  مشارکت  و  آگاهي  لزوم  به 
مردم مي شود،  اعتماد  به  منجر  نهایت  در  ایمني  زیستي که 
که  کمیته  هایي  طریق  از  ایمني  زیستي  است.  شده  تاکید 
تحت نظارت قانون حفاظت از محیط زیست هستند، کنترل 
کرد  اشاره  رابطه  این  در  مطرح  مشکالت  به  وي  مي شود." 
سریع  پیشرفت  با  تحوالت  همگام  سازي  "عدم  افزود:  و 
بیوتکنولوژي، زیر ساخت  ها، منابع محدود موجود و ارتباطات 
ناکافي بین سازمان  هاي نظارتي از جمله مشکالت مطرح  شده 
سازماني،  ظرفیت  هاي  بررسي  بر  وي  است."  رابطه  این  در 
کشور،  در  بیوتکنولوژي  توسعه  راستاي  در  ظرفیت  افزایش 
بروز  رساني  تصمیم گیري  ها،  در  عمومي  مشارکت  افزایش 
اطالعات پایه براي یکپارچه  سازي مدیریت تنوع زیستي در 
ارزیابي ایمني  زیستي و استفاده از برنامه استراتژیک 2011-
2020 به عنوان یک ابزار راهنما در اجرای سیاست  های ملی 
تاکید کرد. وی افزود: "در حال حاضر هندوستان بیش از 12 
میلیون هکتار از اراضی خود را به کشت محصوالت تراریخته 
)به طور عمده پنبه متحمل به علف  کش و مقاوم به آفات( 
زندگی  در  را  مثبتی  تحول  رهگذر  این  از  و  داده  اختصاص 

کشاورزان و اقتصاد ملی ایجاد کرده است". 

نماینده مولداوي: "برنامه عملیاتي ملي مورد 
بازنگري قرار گرفته و ایمني  زیستي به همه 

برنامه  هاي راهبردي اضافه شده است."

نماینده مولداوي به عنوان نماینده کشور هاي اروپاي شرقي 
افزایش  و مرکزي به یکپارچه  سازي مدیریت ایمني  زیستي، 
دولتی  سازمان  های  میان  هماهنگی  و  منابع  تامین  آگاهی، 
مرتبط اشاره کرد و افزود: "در دو سال اخیر کشور مولداوي 
از  خود  ملي  راهبردي  برنامه  هاي  همه  در  را  ایمني  زیستي 
جمله برنامه راهبردي زیست  محیطي براي سال  هاي 2014 
ظرفیت  هاي  برنامه  ها،  این  در  است.  کرده  وارد   2020 تا 
ظرفیت  افزایش  با  همراه  نظارتي  سیستم  هاي  و  سازماني 
زنده  موجودات  شناسایي  به  مربوط  آزمایشگاه  هاي  براي 
تراریخته در نظر گرفته شده است. برنامه عملیاتي ملي مورد 
بازنگري قرار گرفته و ایمني  زیستي به آن اضافه شده است." 
کمک  با   2004 سال  در  مولداوي  کشور  که  است  گفتني 
جف چارچوب ملي ایمني  زیستي خود را ایجاد کرده است. 
قانون ملي ایمني  زیستي مولداوي در سال 2001 به تصویب 
رسید ولي پیش  نویس قانون جدید در خصوص تجاري  سازي 
قوانین  راستاي  در  که  بازار  به  تراریخته  محصوالت  ارائه  و 
شده  گذاشته  عموم  مشورت  به  و  تهیه  است،  اروپا  اتحادیه 
است. پیش  بیني مي شود که این قانون تا پایان سال 2014 
به تصویب برسد. در فوریه سال 2014، یک دوره آموزشي 
منطقه  اي در خصوص ایمني  زیستي و ارزیابي احتمال ریسک 

ریسک  احتمال  ارزیابي  دستور العمل  آن  در  که  شد  برگزار 
تهیه شده توسط دبیرخانه پروتکل به مرحله آزمایش گذاشته 
خصوص  در  بیشتري  توانمند سازي  هاي  هنوز  البته  شد. 
ارزیابي و مدیریت احتمال ریسک و شناسایي موجودات زنده 
بر آن، در زمینه مالحظات  نیاز است. عالوه  تراریخته مورد 
اجتماعي و  اقتصادي ناشی از آثار کاربرد محصوالت تراریخته، 
مسئولیت و جبران خسارت، آگاهي و مشارکت عموم بایستي 

پژوهش  ها و فعالیت  هاي بیشتري انجام شود. 

نماینده مكزیک: "کشور مكزیک با این دید 
که علم موتور پیشرفت است، سابقه زیادي در 
زمینه مهندسي ژنتیک و بیوتكنولوژي دارد."

نماینده مکزیک به عنوان نماینده آمریکاي التین و کارائیب 
اطالعات،  گسترش  و  اشاعه  آگاهی،  افزایش  اهمیت  به  نیز 
ظرفیت  سازی، هماهنگی در سطح ملی و تبادل اطالعات و 
این خصوص  در  منطقه  کشور های  با  همکاری  و  ارتباطات 
علم  که  دید  این  با  مکزیک  "کشور  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
موتور پیشرفت است، سابقه زیادي در زمینه مهندسي ژنتیک 
و بیوتکنولوژي دارد. تجربه این کشور در زمینه ایمني  زیستي 
 2000 سال  در  مکزیک  کشور  برمي گردد.   1980 دهة  به 
پروتکل ایمني  زیستي کارتاهتا را امضا کرد و در سال 2002 
چارچوب  ایجاد  براي  جف  و  یونپ  توانمند سازي  پروژه  در 
ایمني  زیستي  ملي  قانون  کرد.  مشارکت  ایمني  زیستي  ملي 
این کشور در سال 2005 به تصویب رسیده است و متعاقب 
آن ایمني  زیستي در برنامه  هاي توسعه  ملي این کشور وارد 

شده  است.

جو لیوس برنال نماینده مکزیک

در ادامه، نماینده نروژ به عنوان نماینده اروپاي غربي گفت: 
و  پروتکل  ارزیابي  دومین  ارائه شده در  اساس اطالعات  "بر 
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آگاهي عموم دچار وقفه شود. در کشور نروژ خوشبختانه تامین 
منابع و آگاهي  دادن عموم به حد قابل قبول وجود دارد. قانون 
پروتکل  از تصویب  )قبل  نروژ که در سال 1993  فناوري ژن 
ایمني  زیستي کارتاهنا( به تصویب رسیده است، طیف وسیعي 
از تدابیر مربوط به ارزیابي احتمال ریسک، مسئولیت و جبران 
خسارت، آگاهي عموم و مالحظات اخالقي کاربرد این محصوالت 
با  مشورت  نروژ  کشور  "در  افزود:  وي  است."  داده  پوشش  را 
عموم مردم اجباري است و گزارش  هاي ارزیابي احتمال ریسک 
محصوالت تراریخته در این کشور منتشر شده است. جلسات 
شنیدن نظرات عموم توسط آژانس محیط زیست نروژ برگزار 
مي شود که این اطالعات در وب سایت آن آژانس و اتاق تهاتر 
نهاد هاي  سازمان،   50 حدود  در  است.  موجود  ایمني  زیستي 
این  در  و گروه  هاي عالقمند  پژوهشي  مشورتي، موسسه  هاي 
ارائه  از  پس  ارائه مي دهند."  جلسات شرکت و نظرات خود را 
گزارش  هاي نمایندگان کشور ها، رئیس گروه موقت کارشناسان 
فني تخصصی در خصوص ارزیابي و مدیریت احتمال ریسک، 
داد  ارائه  گروه  این  فعالیت  هاي  خصوص  در  کوتاهي  گزارش 
و گفت: "ایجاد این گروه کاري و برگزاري جلسات آنالین در 
خصوص ارزیابي و مدیریت احتمال ریسک در اجالس چهارم به 
تصویب رسید. در اجالس ششم، کشور ها از عملکرد گروه فني 
تخصصي تقدیر و سایر کشور ها را به استفاده از دستور العمل 
ایجاد شده، تشویق و ترغیب کردند. عالوه بر آن، تصمیم گرفته 
شد که جلسات آنالین ارزیابي و مدیریت احتمال ریسک ادامه 

یابد."

نماینده بولیوي: "عنوان »زندگي خوب« براي 
محصوالت تراریخته یک جایگزین مناسب 

براي آن است."

جهت  خود  ملی  تالش  های  از  گروه  ها  از  بسیاری  ادامه،  در 
پیشنهاد  برزیل  نماینده  کردند.  صحبت  پروتکل  پیاده  سازي 
انتقال فناوري به سایر بخش  ها را مطرح کرد. نماینده نیجریه 
از تصمیم  گیری مبتنی بر علم صحبت کرد. نماینده نیوزلند 
پیشنهاد ایجاد توازن بین نو آوري و حفاظت در برنامه  ریزي  ها و 
همکاری  های بین سازمانی را در این خصوص مطرح کرد. نماینده 
مالزي بر افزایش آگاهي ایمني  زیستي در سیاست  های ملی از 
طریق برگزاري جلسات، سمینار ها و کارگاه  های آموزشی تاکید 
کرد. نماینده چین گفت که تنها راه براي اجراي موثر تعهدات 
پروتکل؛ ایجاد ظرفیت در مدیریت ایمني  زیستي در کشور هاي 
در حال توسعه است. نماینده غنا با تمرکز بر چالش  هاي موجود، 
به فعالیت  هاي سازمان  هاي مخالف محصوالت تراریخته اشاره 
کرد. نماینده سودان بر افزایش آگاهي عمومي و تضمین کیفیت 
محصوالت تراریخته در آزمایشگاه  ها براي محصوالت تراریخته 
تجاري تاکید کرد. نماینده بولیوي عنوان »زندگي خوب« براي 
محصوالت تراریخته به عنوان یک جایگزین مناسب به بازار را 

مطرح کرد. نمایندگان کشور هاي کیریباتی، فیجی و کامبوج با 
تمرکز بر ظرفیت  سازي؛ به فقدان منابع مالی در این خصوص 
از سخنرانان  پاسخ  و  پرسش  در خاتمه، جلسه  کردند.  اشاره 
تشکیل شد. از جمله موضوعات مورد بحث مي توان به مسئله 
ذینفعان،  بازخورد  از  اطمینان  حصول  و  عمومي  مشارکت 
کارگاه  های  برگزاري  ظرفیت  سازی،  منطقه  ای،  همکاری  های 
جهت  قوانین  از  استفاده  و  ریسک  احتمال  ارزیابی  آموزشی، 

تکمیل چار چوب ایمني  زیستي اشاره کرد. 

گزارش شوراي حكام

کشور  جمله  از  کشور  ده  گزارشی،  ارائه  حکام ضمن  شورای 
پاکستان را نام برد که به تعهدات خود در مقابل پروتکل عمل 
نیاز به کمک اعالم  تا در صورت  آنها خواست  از  نمی کنند و 
آن در شورای  با  برخورد  نحوه  و  این موضوع  قرار شد  کنند. 
به  توجه  با  ایرانی  هیئت  بگیرد.  قرار  بررسی  مورد  حکام 
عالقمندی کشور های در حال توسعه به موضوع توانمند سازی 
و اخذ منابع مالی خارجی و با توجه به اینکه عدم پایبندی را 
نباید مستمسکی برای برخورد با کشور های در حال توسعه قرار 
داد بیانیه زیر را قرائت کرد که بالفاصله از سوی اتحادیه اروپایی 
و کلیه کشور های آفریقایی و تعداد زیادی از کشور های آسیایی 

مورد حمایت قرار گرفت.

Thank you Mr. Chairman,

Islamic Republic of Iran would also like to 
appreciate and support the recommendations made 
by the compliance committee. Iran believes that all 
those countries facing with difficulties in complying 
with their obligations are from developing countries 
and least developed countries. These countries are 
bombarded with contradicting ideological views 
on the benefits or negative impacts of the LMOs. 
The capacity building programs supported with one 
country is not meant to build capacity to assure the 
improvement of the capacity of any given country to 
imply its obligation under the protocol. 

We therefore like to call the increased technical 
support for capacity building for developing 
countries and the least developed countries free from 
ideological elements. The capacity building should 
be technical and loyal to the protocol and the spirit 
of the CBD. 

Our delegation also would also like to emphasize 
that all capacity building programs in every country 
should be administered through the countries 
National Focal Point only.  

  دومین روز برگزاري هفتمین اجالس 
متعاهدین پروتكل ایمنی  زیستی کارتاهنا

متعاهدین  اجالس  هفتمین  برگزاري  روز  دومین  در 
پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا مورخ سي سپتامبر 2014 
از  کشور ها  نمایندگان   ،)1393 ماه  مهر   8( میالدي 
گروه   دو  صورت  به  ایران  اسالمي  جمهوري  کشور  جمله 
جمله  از  مختلف  مسایل  مورد  در  موازی   )WGs( کاري 
کاربرد  آثار  از  ناشی  اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات 
و  منابع  تامین   ،)LMOs( تراریخته  زنده  محصوالت 
براي  منابع  از  استفاده  مالي، ظرفیت  سازي،  حمایت  هاي 
خسارت،  جبران  و  مسئولیت  ایمني  زیستي،  پروژه  هاي 
بهبود  پروتکل،  کارایي  و  اثر بخشي  بررسي  گزارش ،  ارائه 
و  بحث  به  تراریخته  زنده  موجودات  ردیابي  و  بهره وري 
حمل  مدیریت،  بررسي  همچنین  پرداختند.  نظر  تبادل 
تراریخته،  زنده  موجودات  و شناسایي  بسته  بندي  نقل،  و 
اتاق  گسترش  و  ریسک  احتمال  ارزیابي  و  مدیریت 
مطرح  شده  مباحث  دیگر  از   )BCH( ایمني زیستي  تهاتر 
پروتکل  متعاهدین  اجالس  هفتمین  روز  دومین  در 
پیونگ  چانگ کره جنوبي  ایمنی  زیستی کارتاهنا در شهر 
محصوالت  پذیرش  با  رابطه  در  جلسه،  این  در  بود. 
پیشنهاد  مصر  و  اردن  کشور هاي  نمایندگان  تراریخته، 
آفریقا،  گروه  نمایندگان  دادند.  منطقه  اي  همکاري  هاي 
سوریه و کوبا بر تاثیر نقش برنامه  محیط زیست سازمان 
 )GEF( و برنامه جهاني محیط زیست )UNEP( ملل متحد
تاکید  محصوالت  این  فني  پشتیباني  توسعه  و  بهبود  در 
داشتند. نماینده کشور مکزیک بر رسیدگي به موضوع نقل 
تراریخته  زنده  فرامرزي غیر عمدي موجودات  انتقاالت  و 
کرد.  تاکید  کشور ها  ملي  تجارب  اشتراك  گذاشتن  به  و 
و  امکانات  با  رابطه  در  نروژ  و  اروپایي  اتحادیه  نماینده 
مالي صحبت  دسترس جهت حمایت  هاي  قابل  ابزار هاي 
اتحادیه  تا  داد  پیشنهاد  کلمبیا  کشور  نماینده  و  کردند 
این  اطالع  رساني  و  مالي  منابع  هدایت  نروژ،  و  اروپایي 

موضوع را بر عهده بگیرند.

جمهوري اسالمي ایران: »ظرفیت  سازي نباید 
جانبدارانه یا دارای ابعاد ایدئولوژیک باشد 
بلكه باید فني و وفادار به پروتكل باشد.«

نمایندگان کشور ها در رابطه با ظرفیت  سازي، حمایت  هاي 
سه  در  حمایت  ها  کاهش  از  منابع،  به  دسترسي  و  مالي 
محیط  جهاني  برنامه  اجراي  با  رابطه  در  گذشته،  دوره 

زیست )GEF( ابراز نگراني کردند و نمایندگان کشور های 
 GEF مالی  کمک  های  افزایش  خواهان  توسعه،  حال  در 
ایران  اسالمي  جمهوري  سوی  از  اعزامی  هیئت  بودند. 
برای  مالی  کمک  های  افزایش  ضرورت  بر  تاکید  ضمن 
که  می شود  "مالحظه  گفت:  توسعه  حال  در  کشور های 
اجرای  در  خود  تعهدات  به  پایبندی  در  که  کشور هایي 
به  مواجهند،  مشکالتي  با  کارتاهنا  ایمنی  زیستی  پروتکل 
کشور هاي  و  توسعه  حال  در  کشور هاي  از  عمده  طور 
دیدگاه  هاي  با  کشور ها  این  هستند.  یافته  توسعه  کمتر 
متناقض و تبلیغات منفي در رابطه با اثرات مثبت و منفي 
از  مالی  حمایت  مي شوند.  بمباران  تراریخته  محصوالت 
به  که  یک کشور خاص  توسط  برنامه  هاي ظرفیت  سازي 
از  اطمینان  معني  به  می گیرد،  صورت  ایدئولوژیک  طور 
بهبود ظرفیت  سازي و انجام تعهدات کشور عضو پروتکل 
نیست. بنابراین، ما از افزایش پشتیباني فني عاري از ابعاد 
حال  در  کشور هاي  در  ظرفیت  سازي  براي  ایدئولوژیک 
توسعه و کشور هاي کمتر توسعه  یافته حمایت مي کنیم." 
نباید  "ظرفیت  سازي  افزود:  قره یاضي  بهزاد  دکتر 
جانبدارانه یا دارای ابعاد ایدئولوژیک باشد بلکه باید فني 
و وفادار به پروتکل باشد." این پیشنهاد ایران بالفاصله از 
سوی چندین کشور از جمله اتحادیه اروپایی، هندوراس، 
قرار  حمایت  مورد  پاراگوئه  و  فیلیپین  برزیل،  مکزیک، 
از  کامبوج  و  بیسائو  آفریقا، گینه  نمایندگان گروه  گرفت. 
اروپا،  اتحادیه  مخالفت  هاي  کاهش  براي  راهکاري  ایجاد 
در  کردند.  حمایت  رابطه  این  در  برزیل  و  نروژ  سوئیس، 
این جلسه، نماینده کشور کوبا گفت که تقاضاي کم براي 
ایمني  زیستي  بودن  به معني کم  اهمیت  مالي  کمک  هاي 
نمایندگان  است.  فني  مشکالت  نشان  دهنده  بلکه  نیست 
دبیرخانه  یک  تا  دادند  پیشنهاد  مصر  و  جنوبي  آفریقاي 
از  استفاده  کاهش  تحلیل  و  تجزیه  و  بودجه  تامین  براي 

منابع براي پروژه  هاي ایمني  زیستي ایجاد شود. 

موضوع جبران خسارات و الحاق به پروتكل 
الحاقی ناگویا کواالالمپور

در رابطه با موضوع مسئولیت و جبران خسارت، نمایندگان 
کشور ها از جمله کشور هاي جمهوری کنگو، هندوستان، 
نیجریه، لیبریا، مصر و کامرون از آماده  سازي یک راهنماي 
جامع جهت پیاده  سازي و تسریع ورود اطالعات پشتیباني 
نامیبیا،  نیجریه،  کشور هاي  نمایندگان  همچنین  کردند. 
ظرفیت  سازي  بر  کشور ها  از  برخي  و  اوگاندا  بروندي، 
اروگوئه  کشور هاي  نمایندگان  کردند.  تاکید  ساختار  این 
تاکید  ایمني  زیستي  آگاهي  سطح  افزایش  بر  سودان  و 



1213 برگزاري  از  نیجریه  کشور  نماینده  راستا،  این  در  کردند. 
کارگاه  هاي ملي و منطقه  اي ایمني  زیستي جهت افزایش 
حمایت  ایمني  زیستي  الحاقی  پروتکل  زمینه  در  آگاهي 
تصویب  عدم  به  توجه  با  ایران  اسالمی  جمهوری  کرد. 
پروتکل الحاقی ناگویا در مورد جبران خسارات و با توجه 
طور  به  ملی  تصمیم  هیچ  هنوز  مورد  این  در  اینکه  به 
رسمی اعالم نشده است، در این موضوع اظهار نظر نکرد. 
الحاقی  پروتکل  این  به  کشور   26 تاکنون  است  گفتنی 
 50 )جمعا  دیگر  کشور   24 که  صورتی  در  پیوسته  اند. 
آنگاه  را تصویب کنند  الحاقی  به پروتکل  کشور( پیوستن 
انجمن  های  بود.  خواهد  تعهد  آور  و  اجرایی  پروتکل  این 
علمی در ایران با الحاق جمهوری اسالمی به این پروتکل 
مخالفند. با توجه به این که در دو دولت قبل در مراحل 
نمایندگان  پروتکل  این  تصویب  به  مربوط  مذاکرات 
)به  است  بوده  خالی  آنها  صندلی  و  غایب  همیشه  ایرانی 
جهاد  وزارت  از  نفر  سه  تنها  که  آن  تصویب  مرحله  جز 
داشته  اند(؛  ساکت  حضور  اجالس  در  وقت  کشاورزی 
بنابراین، اطالعات مسئولین دولتی در این مورد کم و در 

حد بی  اطالعی است. 

مرجع ملي ایمني  زیستي: "تصویب موجودات 
زنده تراریخته را نباید صرفا بر اساس 
مالحظات اجتماعي و اقتصادي رد کرد."

اقتصادي ناشی  با مبحث مالحظات اجتماعي و  در رابطه 
اکثر  نمایندگان  تراریخته،  محصوالت  کاربرد  آثار  از 
موقت  فني  کارشناسان  گروه  تمدید  خواستار  کشور ها 
برزیل مشارکت جوامع  نماینده کشور  )AHTEG( شدند. 
موقت  فني  کارشناسان  گروه  در گسترش  محلي  و  بومي 
مهم  تاثیر  بر  نیز  ترکیه  کشور  نماینده  داد.  پیشنهاد  را 
کرد.  تاکید  خرده  پا  کشاورزان  میان  تراریخته  محصوالت 
آفریقاي  کنیا،  نیوزلند،  کشور هاي  نمایندگان  ادامه،  در 
جنوبي، اتحادیه اروپا، ژاپن و هندوستان اعالم کردند که 
کار گروه کارشناسان فني موقت باید با ماده 26 پروتکل 
از  ناشی  اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات  با  رابطه  در  که 
منطبق  و  سازگار  است،  تراریخته  محصوالت  کاربرد  آثار 
و  کنیا  پاراگوئه،  کشور هاي  نمایندگان  همچنین  باشد. 
اجتماعي  مالحظات  که  داشتند  تاکید  جنوبي  آفریقاي 
تراریخته،  محصوالت  کاربرد  آثار  از  ناشی  و  اقتصادي 
براي هر کشوري مخصوص به آن کشور است. نمایندگان 
اتحادیه  و  نیوزلند  ایران،  اسالمي  جمهوري  کشور هاي 
دو  هر  و  اقتصادي  و  اجتماعي  بررسي مالحظات  اروپایي 
تاثیر مثبت و ریسک موجودات زنده تراریخته را خواستار 

شدند. 

بهزاد قره یاضي مرجع ملي ایمني  زیستي ایران

در این رابطه، جمهوري اسالمي ایران عنوان کرد: »ماده 
انتقال  تنوع زیستی »هم دسترسی و هم  16 کنوانسیون 
طرف  های  میان  در  بیوتکنولوژی،  جمله  از  تکنولوژی 
دستیابی  برای  ضروری  »عناصر  عنوان  به  را  متعاهد« 
پروتکل  است.  کرده  تاکید  کنوانسیون«  اهداف  به 
بیوتكنولوژي  مي گوید،  نیز  کارتاهنا  ایمني  زیستي 
دارد.  انسان  رفاه  زیادي جهت  پتانسیل  هاي  مدرن 
و  اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات  جنس  از  رفاه  این 
زیستي  تنوع  کنوانسیون   19 ماده  است.  زیست محیطی 
پروتکل،  متعاهد  طرف  دو  هر  که  مي کند  )CBD(عنوان 
ملزم به اعمال همه اقدامات عملي و دسترسي به موجودات 
کشور هاي  به  ویژه  کشور ها  همه  توسط  تراریخته  زنده 
از  ناشي  مزایاي  و  نتایج  از  بهره مندي  و  توسعه  حال  در 
بیوتکنولوژي  از  ناشي  مزایاي  این  هستند.  بیوتکنولوژي 
نیز مزایایي اقتصادي و اجتماعي و برای حفاظت از محیط 

زیست است." 

جمهوري  کشور  ایمني  زیستي  ملي  مرجع  ادامه،  در 
مالحظات  ورود  با  رابطه  در  کشور  مواضع  ایران  اسالمي 
ارزیابی  در  تراریخته  زنده  موجودات  اقتصادي  اجتماعي- 

احتمال ریسک را این طور عنوان کرد

پروتکل  و   )CBD(زیستي تنوع  کنوانسیون  اساس  بر   .1"
منفي  و  مثبت  اثر  دو  هر   )CPB( کارتاهنا  ایمني  زیستي 
زنده  موجودات  استفاده  از  ناشي  منافع(  و  )ریسک 
تراریخته باید در تصمیم  گیري  ها و پرداختن به مالحظات 

اجتماعي و اقتصادي لحاظ شود.

2. در پروتکل هیچ رابطه  اي بین ارزیابي احتمال ریسک 

ارزیابي  ندارد.  وجود  اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات  و 
احتمال ریسک باید همان طور که در پیوست سه پروتکل 
شود.  انجام  است؛  شده  مشخص  کارتاهنا  ایمني  زیستي 
اما در نظر گرفتن مالحظات اجتماعي و اقتصادي مربوط 
آنالیز  مسئله  با  ارتباطی  و  است  تصمیم  گیری  مرحله  به 

احتمال ریسک ندارد. 

3. با توجه به ماده 26 پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا، تنها 
ناشي  که  اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات  از  دسته  آن 
و  حفاظت  بر  یافته  تغییر  زنده  موجودات  "تاثیر"  از 
در  "می تواند"  است  زیست،  محیط  از  پایدار  استفاده 
"تاثیر"  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  تصمیم  گیري  مرحله 
پس  تنها  و  دارد  واقعي  نتیجه  و  خروجي  یک  به  اشاره 
به کار  تراریخته  بردن موجودات زنده  به کار  استفاده و  از 
مي آید و در واقع، پتانسیلي نیست که مي تواند مورد بررسی 
پروتکل،  اساس  بر  که  است  روشن  همچنین  بگیرد!  قرار 
در  اختیاري  گزینه  یک  اقتصادي،  و  اجتماعي  مالحظات 

مرحله تصمیم گیری است نه یک تعهد اجباري." 

داشت:  اظهار  اجالس  رئیس  به  خطاب  قره یاضي  دکتر 
نباید  را  تراریخته  زنده  موجودات  تصویب  "بنابراین، 
مالحظات  اساس  بر  صرفا  و  علمی  مستندات  ارائه  بدون 
ایران،  ترتیب، کشور  بدین  اقتصادي رد کرد.  و  اجتماعي 
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/11/ از ارائه رئوس سند 
Rev.1 با برخي از اصالحات به شرح زیر استقبال مي کند: 
و  حفظ  موقت،  فني  کارشناسان  گروه  یا   AHTEG  .1
ترکیب  وجود،  این  با  شود.  تمدید  دیگر  سال  دو  براي 
آن باید با افزودن کارشناسان از کشور هاي در حال 
i ماده پنجم  بند  از   )a( 2. عبارت  توسعه تقویت شود. 
اتخاذ تصمیم پیش  نویس  در مورد عناصر پیشنهادي براي 
کشور های  از سوی  نیز  پیشنهادات  این  شود.”  باید حذف 
دستاورد های  از  یکی  گرفت.  قرار  حمایت  مورد  متعددی 
پیشنهادات جمهوری  این  همه  که  بود  اجالس همین  این 
تصویب  به  نهایی  متون  در  استثنا  بدون  ایران  اسالمی 
رسید. در این رابطه، نماینده آفریقاي جنوبي از جمع  آوري 
اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات  به  راجع  بیشتر  اطالعات 
کرد.  حمایت  بین  المللي  تعهدات  سایر  با  آن  ارتباط  و 
گروه  تا  کرد  درخواست  بولیوي  کشور  نماینده  همچنین 
کارشناسان فني موقت نسبت به اجراي تعهدات بین  المللی 
اجتماعی  و  اقتصادی  مالحظات  با  آنها  ارتباط  و  موجود 
مشکالت  به  توجه  با  آفریقا،  گروه  نماینده  کنند.  اقدام 
شرکت در کنفرانس آنالین اینترنتی درخواست یک کارگاه 
مکزیک،  کشور هاي  نمایندگان  داد.  را  آفریقا  در  آموزشي 
کشور ها  از  برخی  و  ماداگاسکار  السلوادور،  هندوستان، 
حمایت  تراریخته  محصوالت  ردیابي  در  ظرفیت  سازي  از 

کردند.

راهنمای ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک

پس از ارائه گزارش رئیس گروه موقت فنی و اقتصادی در 
مورد راهنمای یاد شده در مورد ارزیابی ریسک و شناسایي 
و ردیابي محصوالت تراریخته، نمایندگان کشور هاي ایران، 
ژاپن و نیجریه با "راهنماي ارزیابی ریسک  موجودات زنده 
برای  و  تهیه  پروتکل  دبیرخانه  سوی  از  که  تراریخته« 
کردند.                                                                         مخالفت  شد،  ارائه  متعاهدین  اجالس  به  تصویب 
نمایندگان  پروتکل،  اثربخشي  و  ارزیابي  با  رابطه  در 
کشور ها به بررسي ارزیابي میان  دوره  اي برنامه استراتژیک 
UNEP/CBD/BS/ COP-MOP/7/13 پرداختند. در ادامه، 
از  جنوبي  آفریقاي  و  کنیا  برزیل،  کشور هاي  نمایندگان 
منظور،  این  براي  موقت  فني  کارشناسان  گروه  تشکیل 
حمایت کردند. نماینده اتحادیه اروپایي با تشکیل گروهي 
آن  جاي  به  و  کرد  مخالفت  ایدئولوژیک،  ابعاد  از  عاري 
پیشنهاد تشکیل گروه رابط در هر منطقه را مطرح کرد. 
نماینده کشور ژاپن گفت که گروه کارشناسان فني موقت 
ادامه،  در  باشند.  داشته  دسترسي  مالي  منابع  به  باید 
بسیاري از کشور ها تصریح کردند که کشور هاي در حال 
به  نیاز  براي آماده  کردن گزارش  هاي درخواستي،  توسعه 

حمایت و پشتیباني دارند.

کارایي و اثر بخشي پروتكل

در رابطه با کارایي و اثر بخشي پروتکل، جمهوري اسالمي 
ایران درخواست کرد تا سواالت زیر نیز در پرسش  نامه در 
دست تدوین درج شوند و خواستار بهبود کارایي پروتکل 
پروتکل.  تعهدات  انجام  به  پایبند  اعضای  تعداد   -1" شد: 
بیوتکنولوژي  به  آنها  دسترسي  از  که  اعضایی  تعداد   -2
ماده  طبق  که  اعضایی  تعداد   -3 است.  شده  ممانعت 
دسترسي  فناوري  به  زیستي  تنوع  کنوانسیون   19 و   16
تولید،  در  گزارش  شده  منفي  اثرات  تعداد   -4 یافته  اند. 
واردات یا مصرف موجودات زنده تراریخته. 5- تعداد نقل 
و انتقاالت غیر عمدي فرامرزي و تاثیر آنها."همچنین در 
نماینده  ایمني  زیستي،  دبیرخانه  بررسي عملکرد  با  رابطه 
آن،  در  که  داد  را  دبیرخانه  اي  پیشنهاد  اروپایي  اتحادیه 
به تخصص خود  مربوط  مختلف  بخش  هاي  در  کارمندان 
کار کنند. نماینده کشور نروژ نیز نسبت به تغییر عملکرد 

و وظایف اصلي دبیرخانه هشدار داد. 
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نمایندگان  ایمني  زیستي،  تهاتر  اتاق  بهبود  با  رابطه  در 
کشور هاي کنیا و آفریقاي جنوبي بر ضرورت هماهنگي در 
در  کردند.  تاکید  تراریخته  زنده  موجودات  اطالعات  ارسال 
با  ادامه، نمایندگان کشور هاي هندوراس، برزیل و آرژانتین 
ارائه اطالعات موجودات زنده تراریخته در مرحله آزمایشات 
اتحادیه  نماینده  جلسه،  این  در  کردند.  مخالفت  مزرعه  اي 
اروپایي با ظرفیت  سازي در ردیابي موجودات زنده تراریخته 
مخالفت کرد. نماینده کشور نروژ نیز پیشنهاد داد که بهبود 
اتاق تهاتر ایمني  زیستي به تجارب بیشتر و اشتراك  گذاشتن 
اطالعات بیشتر نیاز دارد. در رابطه با مدیریت، حمل و نقل، 
بسته  بندي و شناسایي موجودات زنده تراریخته، نمایندگان 
اروپا  اتحادیه  و  فیلیپین  ژاپن،  کلمبیا،  پاراگوئه،  کشور هاي 
روش  هاي  و  راهنما ها  موجود،  استاندارد هاي  که  گفتند 
و شناسایي  بسته  بندي  نقل،  و  کاربردي در مدیریت، حمل 
است. همچنین  کافي  پروتکل  در  تراریخته،  زنده  موجودات 
استاندارد هاي  داراي   COP/MOP که  داشتند  تاکید  آنها 
کافي نیست و باید مجموعه استاندارد هاي الزم بدین منظور 

تدوین شود. 

مخالفت کشور ها با راهنماي ارزیابي احتمال 
ریسک موجودات زنده تراریخته

محصوالت  ریسک  احتمال  ارزیابي  و  مدیریت  با  رابطه  در 
تراریخته، نمایندگان کشور هاي فیلیپین، هندوراس، برزیل، 
یا  پیش  نویس  با  دومینیکن  جمهوري  و  پاراگوئه  نیوزلند، 
راهنماي جامع پیشنهادی دبیرخانه در رابطه با ارائه اطالعات 
کردند.  مخالفت  ریسک  احتمال  ارزیابي  به  راجع  بیشتر 
ترکیه،  ژاپن،  هندوستان،  کشور هاي  نمایندگان  همچنین 

آفریقاي جنوبي، کنیا، آرژانتین و جمهوري اسالمي ایران با 
این راهنما مخالفت کردند.

لتچومانان راماتها نماینده مالزي

ارزیابي  انجام  که  کرد  نگراني  ابراز  مالزي  کشور  نماینده 
ریسک  هاي احتمالي براي آزمایشات مزرعه  اي براي کشور هاي 
در حال توسعه سنگین است و این کشور ها نمي توانند صنعت 
فناوري زیستي کشور را توسعه دهند. نمایندگان کشور هاي 
مصر، مولداوي، نروژ، چین، بولیوي، اتحادیه اروپا و گروه آفریقا 
از تدوین راهنماي جامع مالحظات اجتماعي و  اقتصادي ناشی 
تراریخته حمایت کردند. همچنین  آثار کاربرد محصوالت  از 
نمایندگان کشور هاي چین، گروه آفریقا، کاستاریکا و کلمبیا 
محصوالت  احتمالي  ریسک  هاي  ارزیابي  اهمیت  به  توجه  با 
و  ویروس  ها  زیستي  تنوع  و  مبدا  مراکز  در  تراریخته 
میکروارگانیسم  ها و ماهي  هاي تراریخته، گسترش کارشناسان 

فني موقت و کنفرانس آنالین اینترنتي را خواستار شدند.

کازوکي سوابه نماینده ژاپن

دورینگتن اوگویي نماینده کنیا

جیم مونتویا نماینده فیلیپین

سومین روز برگزاري هفتمین اجالس 
متعاهدین پروتكل ایمنی  زیستی کارتاهنا

در سومین روز برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل 
 9( میالدي   2014 اکتبر  اول  در  کارتاهنا  ایمنی  زیستی 
جمله  -از  شرکت  کنندگان  نمایندگان   ،)1393 ماه  مهر 
ایران – به صورت دو گروه کاري در مورد مسایل مختلف از 
جمله پذیرش موجودات زنده تراریخته، مسئولیت و جبران 
خسارت، مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد 
و  بسته  بندي  نقل،  و  حمل  مدیریت،  تراریخته،  محصوالت 
شناسایي موجودات زنده تراریخته، نقل و انتقاالت فرامرزي 
غیر عمدي و اقدامات اضطراري، موارد استفاده و اتاق تهاتر 

ایمن  تر  و  بهتر  استفاده  جهت  را  تصمیماتي  ایمني  زیستي 
موضوع  با  رابطه  در  کردند.  اتخاذ  تراریخته  محصوالت  از 
به بررسي  نمایندگان کشور ها  مسئولیت و جبران خسارت، 
فعالیت  هاي  افزایش  به سواالت،  پاسخ  ارائه  آگاهي،  افزایش 
کواالالمپور-ناگویا ،  الحاقي  پروتکل  اجراي  در  ظرفیت  سازي 
توسعه سیاست و ابزار هاي قانون  گذاري جهت انجام اقدامات 
تنوع  و  زیست  محیط  به  احتمالي  جبران صدمه  براي  الزم 

زیستي، پرداختند. 

ترنسي لوسیا نماینده سنت لوسیا

بند  تا  داد  پیشنهاد  لوسیا  سنت  کشور  نماینده  ادامه،  در 
به  با محیط زیست و تنوع زیستي«  »حفاظت و سازگاري 
متن پیش  نویس نهایي اضافه شود. در این رابطه، نماینده 
این پیشنهاد اعالم کرد و  از  کشور برزیل مخالفت خود را 
به جاي آن، پیشنهاد داد تا آسیب ناشي از نقل و انتقاالت 
فرامرزي موجودات زنده تراریخته در مبدا آنها بررسي شود. 
پیشنهاد  این  برزیل،  از  حمایت  در  اروپا  اتحادیه  نماینده 
اتحادیه  از  حمایت  در  ترکیه  کشور  نماینده  و  پذیرفت  را 
اروپا، بررسي ریسک  هاي احتمالي موجودات زنده تراریخته 
این  که  کرد  درخواست  را  آنها  مبدا  در  انسان  در سالمت 
درج  پیشنهاد  گینه  کشور  نماینده  شد.  پذیرفته  پیشنهاد 
جهت  اجرایي  وزیر  از  دعوت  براي  جدید  پاراگراف  یک 
افزایش  منظور  به  آموزشي«  کارگاه  هاي  »سازمان  دهي 
فعالیت  هاي ظرفیت  سازي و افزایش آگاهي کشور هاي در 
توسعه  و  تصویب  و  الحاقي  پروتکل  اجراي  از  توسعه  حال 
سیاست  و ابزار هاي قانون  گذاري براي ارائه پاسخ به آسیب 
کرد.  مطرح  پیش  نویس  در  را  زیستي،  تنوع  به  احتمالي 
»موضوع  گنجاندن  پیشنهاد  اروپایي  اتحادیه  نماینده 
دسترسي به منابع مالي« را مطرح کرد. دبیر اجرایي اجالس، 
موضوع همکاري با سازمان  هاي مرتبط -مشروط به موجود 
بودن منبع مالی- جهت تهیه یک راهنما به منظور تسریع 
درخواست  پیرو  کرد.  درخواست  را  الحاقي  پروتکل  اجراي 
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سنگال در مخالفت با اتحادیه اروپایي، ژاپن، کلمبیا، لیبریا 
و کنیا خواستار حذف عبارت »منوط به موجود بودن منابع 
مالی« شدند و در واقع درخواست کردند دبیر خانه حتی با 
کنند.  ایجاد  را  توانمند سازی  این  مالی خود  منابع  به  اتکا 
ناشی  اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات  مبحث  در خصوص 
به  نمایندگان کشور ها  تراریخته،  آثار کاربرد محصوالت  از 
توسعه  در  محلی  و  بومی  جوامع  مشارکت  و  نقش  بررسي 
مفاهیم مربوط به مالحظات اجتماعي و  اقتصادي ناشی از 

آثار کاربرد محصوالت تراریخته پرداختند. 

جمهوري اسالمي ایران: »نقل و انتقاالت 
فرامرزي موجودات زنده تراریخته براي ایران 

که وارد کننده عمده محصوالت تراریخته 
است، حائز اهمیت است.«

عمدي  غیر  فرامرزي  انتقاالت  و  نقل  موضوع  با  رابطه  در 
مربوطه،  ضروري  اقدامات  و  تراریخته  زنده  موجودات 
بولیوی  و  نیوزلند  بالروس،  چین،  کشور هاي  نمایندگان 
حمایت  رابطه  این  در  قبلي  پیش  نویس  متن  محتواي  از 
داده  هاي  ثبت  و  اطالعات  ارائه  که  گفتند  آنها  کردند. 
مصر،  کشور هاي  نمایندگان  و  نیست  کافي  موجود 
ارائه  پیشنهاد  آنها  از  در حمایت  اروپایي  اتحادیه  و  مالزي 
بیشتر و کامل  تر در هشتمین اجالس متعاهدین  اطالعات 
پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا را مطرح کردند. نمایندگان 
هندوستان،  بولیوي،  اکوادور،  مصر،  نیوزلند،  کشور هاي 
سایر  همراه  به  ایران  اسالمي  جمهوري  و  اروپایي  اتحادیه 
مشورتي  کمیته  یک  تشکیل  از  را  خود  مخالفت  کشور ها، 
اعالم  فني  ابزار هاي  توسعه  در  راهنما  تهیه  و  رسمي  غیر 
اسالمي  جمهوري  کشور  نماینده  رابطه،  این  در  کردند. 
وارد کنندگان  از  یکي  ایران  »کشور  کرد:  عنوان  ایران 
عمده محصوالت تراریخته براي مصرف غذا، دام و فرآوري 
است. بنابراین، نقل و انتقاالت فرامرزي غیر عمدي و نقل 
تراریخته  زنده  موجودات  قانوني  غیر  مرزي  انتقاالت  و 
ایران  کشور  که  حالي  در  است.  اهمیت  حائز  ایران  براي 
چهره  به  چهره  آموزشي  کارگاه  هاي  برگزاري  از  به  شدت 
)e) iii پیش  نویس حمایت  بند  و ظرفیت  سازي مندرج در 
مي کند اما با تاسیس کمیته مشورتي غیر رسمي و هر گونه 
راهنما مخالف  تهیه  و  فني  ابزار هاي  توسعه  کار جدید در 
است.« در ادامه، مرجع ملي ایمني  زیستي ایران در حمایت 
موضع  از  ایران  »کشور  افزود:  اروپایي،  اتحادیه  نماینده  از 
با بند )a( مبني بر ثبت اجباري  اروپایي در رابطه  اتحادیه 
و  تراریخته  زنده  موجودات  با  رابطه  در  تصمیم  گونه  هر 
ارزیابي ریسک موجودات زنده تراریخته تحت پروتکل، در 

اتاق تهاتر ایمني  زیستي حمایت مي کند. با این وجود، ثبت 
آزمایشات مزرعه  اي را ضروري نمي داند. چرا که آزمایشات 
محیط  به  تراریخته  محصوالت  ورود  منزله  به  مزرعه  اي 
زیست نیست.« در ادامه، نماینده اتحادیه اروپایي پیشنهاد 
نمایندگان  اما  داد  را  آنالین  آزمایشگاهي  ایجاد یک شبکه 
آرژانتین  و  کانادا  فیلیپین،  هندوراس،  برزیل،  کشور هاي 
از  مکزیک  کشور  نماینده  کردند.  مخالفت  پیشنهاد  این  با 
ایجاد یک کمیته مشورتي رسمي تا زماني که ترکیب اعضا 
در  کرد.  حمایت  بگیرد،  شکل  کامل  طور  به  فعالیت  ها  و 
کشور هاي  نمایندگان  مزرعه  اي،  آزمایشات  ثبت  با  رابطه 
برزیل، هندوراس، فیلیپین، کانادا و آرژانتین گفتند که این 
تعهد، تحت پروتکل نیست. نماینده کشور جمهوري کره نیز 
اشاره کرد که هر گونه اطالعات براي تشخیص و شناسایي 
باید  مزرعه  اي  آزمایشات  مرحله  در  تراریخته،  محصوالت 
ارائه  پژوهشي،  فعالیت  هاي  مورد  در  فقط  و  شود  ارائه 
اطالعات غیر ضروري است. نمایندگان کشور هاي مالزي و 
هندوستان گفتند که اطالعات اختصاصي و کامل فقط باید 
براي اهداف نظارتي ارائه شود؛ چون در این پروتکل، مرحله 
بین آزمایشات مزرعه  اي و رها سازي غیر عمدي محصوالت 
کشور هاي  نمایندگان  است.  نشده  گنجانده  تراریخته 
تمایز  بر  اروپایي  اتحادیه  و  اکوادور  پرو،  مالزي،  مکزیک، 
بین دو واژه "غیر عمدي" یا نا خواسته و واژه "غیر قانوني" 
رها سازي موجودات زنده تراریخته تاکید کردند. نمایندگان 
اهمیت ثبت  به  نیز  آفریقا  ژاپن و گروه  کشور هاي کلمبیا، 
اتاق  در  تراریخته  زنده  موجودات  فرامرزي  انتقاالت  و  نقل 
کشور هاي  نمایندگان  کردند.  تاکید  ایمني  زیستي  تهاتر 
در  اطالعات  هرگونه  ثبت  که  گفتند  بولیوي  و  السلوادور 
شناسایي  و  تشخیص  به  مربوط  ایمني  زیستي  تهاتر  اتاق 

موجودات زنده تراریخته با ارزش و ضروري است. 

خالد علم نماینده مصر

جرج ارنستو کویزادا دیاس نماینده السلوادور

اکوادور،  آفریقا،  گروه  کنیا،  تایلند،  کشور هاي  نمایندگان 
نیجریه، مولداوي، بولیوي، آفریقاي جنوبي، مصر و جمهوري 
مانند  ظرفیت  سازي  فعالیت  هاي  اهمیت  بر  ایران  اسالمي 
ایجاد کارگاه  هاي منطقه  اي تاکید کردند. نماینده گروه آفریقا 
گفت که براي تهیه راهنما به تبادل اطالعات و مشاوره نیاز 
داریم و نماینده کشور مالزي پیشنهاد ارائه یک تعریف کاري 
مشخص براي نقل و انتقاالت فرامرزي غیر عمدي موجودات 

زنده تراریخته را مطرح کرد. 

بیوتکنولوژي  از  استفاده  و  به  دستیابي  سرویس  نماینده  داینگ  پاپا 
کشاورزي

از  استفاده  و  به  دستیابي  سرویس  نماینده  ادامه،  در 
در  که  شد  متذکر   )ISAAA( کشاورزي  بیوتکنولوژي 
پروتکل الحاقي، به یک کمیته مشورتي براي ظرفیت  سازي 

فعالیت  هاي ایمني  زیستي نیاز است. 

جمهوری اسالمی ایران: "استفاده از موجودات 
زنده تراریخته در کشور هاي در حال توسعه 
که از دسترسي به بیوتكنولوژي و بهره گیري 

از مزایاي محصوالت تراریخته محروم هستند، 
بسیار مهم است."

کوبا،  کلمبیا،  آفریقا،  گروه  مکزیک،  کشور هاي  نمایندگان 
براي  راهنما  و  ابزار ها  توسعه  از  برزیل  و  بولیوي  گواتماال، 
استفاده از موجودات زنده تراریخته، حمایت کردند. در این 
و  فیلیپین  هندوراس،  ژاپن،  کشور هاي  نمایندگان  رابطه، 
جدید  ابزار هاي  توسعه  مخالف  ایران  اسالمي  جمهوري 
راهنما  هاي  و  قوانین  که  شدند  متذکر  و  بودند  راهنما  و 
سازمان  هاي  و  کشور  هر  علمي  نهاد هاي  در  موجود  ملي 
زنده  موجودات  ایمن  هدایت  مدیریت  براي  بین  المللي، 
در  است.  کافي  آنها،  از  استفاده  براي  مقصد  به  تراریخته 
ادامه، نمایندگان کشور هاي جمهوري اسالمي ایران، تایلند، 
گروه آفریقا و کوبا گفتند که در خصوص ظرفیت  سازي به 
کشور هاي  در  ایمني  زیستي  فعالیت  هاي  گسترش  منظور 
هم  آن  که  است  نیاز  تحقیقات  انجام  به  توسعه،  حال  در 
این  در  است.  تراریخته  زنده  موجودات  از  استفاده  نیازمند 
کرد:  عنوان  ایران  اسالمي  جمهوري  کشور  نماینده  رابطه، 
"استفاده از موجودات زنده تراریخته در کشور هاي در حال 
از  بهره  گیري  و  بیوتکنولوژي  به  دسترسي  از  که  توسعه 
مزایاي محصوالت تراریخته محروم هستند، بسیار مهم است. 
کشور ایران سرمایه  گذاري  هاي قابل توجه و مهمي را در این 
زمینه انجام داده است؛ از جمله تاسیس گلخانه محصوالت 
پژوهشي جهت  فعالیت  هاي  انجام  و  براي هدایت  تراریخته 
زیاد  »پتانسیل  هاي  از  بهره مندي  و  بیوتکنولوژي  توسعه 
بیوتکنولوژي براي رفاه انسان« که در مواد 16 و 19 مقدمه 
زیستي  تنوع  اجالس  براي  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل 
تصریح  ایران  ایمني  زیستي  ملي  مرجع  است.«  آمده  نیز 
محرومیت  هاي  و  تحریم  ها  وجود  از  ایران  »کشور  کرد: 
مالي جدي کشور هاي در حال توسعه، در ساخت و توسعه 
بیوتکنولوژي آگاه و نگران است. با در نظر گرفتن این موارد، 
به منظور انجام پژوهش  هاي ایمن و مطمئن، در قانون ملي 
و  )آزمایشگاهی  پژوهش  هاي  انجام  ایران،  ایمني  زیستي 
شمول  از  تراریخته  زنده  موجودات  مزرعه  ای(  و  گلخانه  ای 
این قانون مستثنی شده است. همچنین در مواد 6 و  مفاد 
18 پروتکل، درباره روش  هاي توافقي )AIA( نقل و انتقاالت 
آنها  بکارگیري  موارد  و  تراریخته  زنده  موجودات  مرزي 
هیئت  ادامه،  در  است.«  شده  آورده  توضیحاتي  مقصد،  در 
و  ابزار ها  توسعه  پیشنهاد  با  ایران   -1« کرد:  اعالم  ایرانی 
فعالیت  هاي  از  به  شدت  ایران   -2 نیست.  موافق  راهنما 
ظرفیت  سازي براي تسهیل اجراي مفاد پروتکل در خصوص 

استفاده از موجودات زنده تراریخته حمایت مي کند.«



1819 که  گفتند  برزیل  و  نمایندگان کشور هاي مکزیک  همچنین 
ابزار ها و راهنما نباید مانعي براي پژوهش  ها باشند. نماینده 
اتحادیه اروپایي از جمع  آوري اطالعات مربوطه حمایت کرد 
هنوز  و  توسعه  حال  در  راهنما،  و  ابزار ها  که  شد  متذکر  و 
ناقص است. در رابطه با موضوع بهبود اتاق تهاتر ایمني  زیستي، 
تهاتر  اتاق  در  ظرفیت  سازي  بررسي  به  کشور ها  نمایندگان 
پیشنهاد  مکزیک  کشور  نماینده  پرداختند.  ایمني  زیستي 
ارتباطات  گسترش  بر  مبني  اجرایي  دبیر  درخواست  تا  داد 
ارائه  شده  پرونده  هاي  به روز رساني  و  ویرایش  براي  گروه  ها 
توسط کشور هاي مختلف به اتاق تهاتر ایمني  زیستي، لحاظ 
شود. همچنین نماینده کشور برزیل پیشنهاد داد تا براي ثبت 
اطالعات در اتاق تهاتر ایمني  زیستي در اولین نقل و انتقال 
فرامرزي عمدي موجودات زنده تراریخته، یک تصمیم نهایي 
اتخاذ شود. نماینده کشور جمهوري کره، طرح ظرفیت  سازي 
ایمني  زیستي در آینده را مطرح کرد. نماینده کشور کلمبیا 
پیشنهاد افزودن یک مرجع براي تداوم کنفرانس  هاي آنالین را 
عنوان کرد و متذکر شد که این، ابزاري عالي در ظرفیت  سازي 
گروه  ها  نمایندگان  ادامه،  در  است.  ایمني  زیستي  تهاتر  اتاق 
احتمالي  ریسک  هاي  ارزیابي  و  مدیریت  مبحث  با  رابطه  در 
»راهنما  یک  تهیه  خصوص  در  تراریخته،  زنده  موجودات 
گروه  و  تراریخته  زنده  موجودات  ریسک   احتمال  ارزیابي  در 
کارشناسان فني موقت« به بحث و تبادل نظر پرداختند. ادامه 
ارزیابي احتمال ریسک، همچنین  بررسي مبحث مدیریت و 

موضوع تامین منابع مالي به جلسات بعد موکول شد. 

چهارمین روز برگزاري هفتمین اجالس 
متعاهدین پروتكل ایمنی  زیستی کارتاهنا

در چهارمین روز برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل 
ایمنی  زیستی کارتاهنا مورخ دوم اکتبر 2014 میالدي )10 
جمهوري  جمله  از  کشور ها  نمایندگان   ،)1393 ماه  مهر 
مسایل  مورد  در  کاري  گروه  دو  صورت  به  ایران  اسالمي 
مختلف از جمله مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار 
کاربرد محصوالت تراریخته، ردیابي و ارائه گزارش، کارایي و 
پروتکل،  اثر بخشي  بررسي  و  ارزیابي  نظارت،  پروتکل،  تاثیر 
کنوانسیون  تحت  فرآیند هاي  و  ساختار ها  بهره وري  بهبود 
را  تصمیماتي  منابع،  تامین  و  مالي  امور  آن،  پروتکل  هاي  و 
اتخاذ  تراریخته  از محصوالت  ایمن  تر  و  بهتر  استفاده  جهت 
کردند. همچنین نمایندگان در رابطه با استفاده از موجودات 
زنده تراریخته، نقل و انتقاالت فرامرزي غیر عمدي و اقدامات 
اضطراري، اتاق تهاتر ایمني  زیستي، مدیریت و ارزیابي احتمال 
ریسک، به تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در مورد استفاده بهتر 
پیش  نویس  متن  در  تراریخته  زنده  موجودات  از  ایمن  تر  و 

نهایي پرداختند.

در مورد ورود »مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار 
کاربرد محصوالت تراریخته« به مرحله ارزیابی ریسک، نماینده 
کشور برزیل گفت که براي تشکیل یک گروه کارشناسان فني 
نمایندگان  نیست.  موافق  راهنما  آماده  سازي  جهت  موقت 
کشور هاي پرو و پاراگوئه، بر مشارکت جوامع بومي و محلي 
کردند.  تاکید  موقت  فني  کارشناسان  گروه  گسترش  در 
نمایندگان کشور هاي بولیوي و لیبریا -با تاکید بیشتر کشور 
لیبریا روي این موضوع،- با مشارکت جوامع بومي و محلي در 
از آثار کاربرد  ارزیابي مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی 

محصوالت تراریخته مخالفت کردند. 

متیو لنر نماینده اتحادیه اروپایي

سائولو سئولین نماینده برزیل

در رابطه با موضوع بررسي اثر بخشي و کارایي پروتکل، نمایندگان 
کشور هاي برزیل، کنیا، آفریقاي جنوبي، ترکیه، مصر، سودان و 
اتحادیه اروپایي با گروه کارشناسان فني موقت براي بررسي و 
ارزیابي کارایي پروتکل، با توجه به محدویت  هاي بودجه مخالفت 
کردند و پیشنهاد دادند تا ارجاع این کار به افراد دیگر از جمله 
گروه کاري بررسي پیاده  سازي )WGRI( یا گروه  هاي رابط در 

ظرفیت  سازي واگذار شود. 

نماینده کشور برزیل بر حفظ عبارت »مشارکت جوامع بومي و 
محلي« در متن پیش  نویس نهایي تاکید کرد. در ادامه، دبیرخانه 
به  عالوه گروه  رابط در ظرفیت  سازي  پیشنهاد تشکیل گروه 
کاري پیاده  سازي پروتکل با مشارکت جوامع بومي و محلي را 
مطرح کرد که سایر کشور ها نیز آن را پذیرفتند. در رابطه با 
موضوع بهبود بهره وري ساختار و فرآیند هاي تحت کنوانسیون 
و پروتکل  هاي آن، نماینده کشور برزیل پیشنهاد داد تا براي 
تحت   COP/MOPs و   COP هم  زمان  سازمان  دهي جلسات 
کنوانسیون، کشور هاي در حال توسعه، به صورت داوطلبانه و 
با مشارکت کامل و موثر نمایندگان کشور هاي توسعه  یافته 
به  ویژه کشور هاي کمتر توسعه   یافته و جزایر کوچک در حال 
شدن،  انتخاب   براي  شرایط  واجد  گروه  هاي  به جاي  توسعه، 
اقدام کنند. نماینده اتحادیه اروپایي درخواست دبیر اجرایي؛ 
ارائه یک طرح براي سازمان  دهي تشکیل هم  زمان  مبني بر 

جلسات، را براي این منظور پذیرفت.

علي عثمان ساري نماینده ترکیه

نمایندگان  مالي،  منابع  و  بودجه  تامین  با موضوع  رابطه  در 
کشور ها پیشنهاد دادند که از تسهیالت جهاني محیط زیست 
)GEF( دعوت به همکاري کنند. نماینده کشور کلمبیا گفت 
که این مورد از حوزه اختیارات جف خارج است و نمایندگان 
این  از  جنوبي  آفریقاي  و  مصر  گامبیا،  لیبریا،  کشور هاي 
موضع حمایت کردند. نماینده کشور لیبریا به ظرفیت  سازي 
چار چوب  هاي ملي ایمني  زیستي در کشورش تاکید کرد. در 
کلمبیا،  کشور هاي  نمایندگان  میان  مشورت  از  پس  ادامه، 
لیبریا، برزیل، اتحادیه اروپایي، مصر، بولیوي، سنگال، ترکیه، 
آفریقاي جنوبي و سوئیس، با درخواست دعوت از جف براي 
چارچوب  هاي  تکمیل  و  به روز رساني  مکانیزم  هاي  بررسي 
استفاده  موارد  با  رابطه  در  شد.  موافقت  ایمني  زیستي  ملي 
اروپایي  اتحادیه  نمایندگان  تراریخته،  زنده  موجودات  از 
گروه  ها  سایر  تا  دادند  پیشنهاد  ایران  اسالمي  جمهوري  و 
اختیار  در  را  و سودمند خود  کاربردي  تجربیات  و  اطالعات 

سایر کشور ها نیز قرار دهند.

و  عمدي  غیر  فرامرزي  انتقاالت  و  نقل  موضوع  با  رابطه  در 
اقدامات اضطراري، نمایندگان اتحادیه اروپایي، بولیوي، چین، 
السلوادور و اوگاندا ارائه اطالعات شامل "توالي یابي وکتور ها 
یا حامل  ها، عناصر ژنتیکي تغییر یافته و نواحي طرفین" در 
ساختار محصوالت تراریخته را مطرح کردند. در این رابطه، 
نمایندگان کشور هاي آرژانتین، برزیل، کنیا و کانادا به این 
خواسته معترض شدند و گفتند که این اطالعات ممکن است 
ارائه  به  جاي  دادند  پیشنهاد  ادامه  در  آنها  باشد.  محرمانه 
استاندارد  از  تراریخته،  اطالعات ساختار محصوالت  جزئیات 
کدکس آلیمنتاریوس سازمان خواروبار کشاورزي ملل متحد 
که روش  هاي تشخیص و مواد مرجع را بدین منظور معرفي 
پرو  و  برزیل  کشور هاي  نمایندگان  شود.  استفاده  مي کند، 
پیشنهاد دادند که همه گروه  ها باید تمام اطالعات الزم براي 
با  مطابق  را  تراریخته  زنده  موجودات  شناسایي  و  تشخیص 
قوانین ملي ارائه دهند. در رابطه با موضوع مدیریت و ارزیابي 
هندوراس  فیلیپین،  کشور هاي  نمایندگان  ریسک،  احتمال 
مورد  در  بررسي  و  بحث  از  پس  ایران  اسالمي  جمهوري  و 
که  شدند  متذکر   ،COP / MOP 7 در  مطرح  نگراني  هاي 

درخواست آنها در گزارش لحاظ شود. 

جمهوري اسالمي ایران: »امیدواریم که 
سند راهنماي ارزیابي ریسک  هاي احتمالي 

موجودات زنده تراریخته بدون هیچ  گونه 
تردید جهت تایید شدن، در هشتمین اجالس 

به تصویب برسد.«

در رابطه با گسترش گروه کارشناسان فني موقت در مدیریت 
نماینده  تراریخته،  احتمال ریسک موجودات زنده  ارزیابي  و 
جمهوري اسالمي ایران اظهار داشت: »در این رابطه، از سند 
راهنما استقبال مي کنیم اما تقاضاي تجدید نظر آن را داریم 
اما چون به نظر می رسد که تجدید نظر براي گروه کارشناسان 
فني فعلي دشوار خواهد بود؛ بدین منظور، افزودن چند نفر 
به این گروه برای تجدید نظري موفق و بهبود سند راهنما 
»ما  افزود:  قره یاضي  بهزاد  دکتر  می رسد.«  نظر  به  ضروری 
نفر  پنج  موقت،  فني  کارشناسان  گروه  جدید  ترکیب  براي 
افراد  این  مي دهیم.  پیشنهاد  مجزا  جغرافیایي  مناطق  در  را 
باید در رابطه با موضوع مدیریت و ارزیابي احتمال ریسک در 
کنفرانس آنالین مشارکت داشته باشند و به تایید کارشناسان 
سایر گروه  ها نیز برسند. همه گروه  ها مي توانند کارشناسان 
نماینده  کنند.«  معرفي  منظور  این  براي  را  خود  نظر  مورد 
کشور جمهوري اسالمي ایران، پیشنهاد سازمان  دهي تشکیل 
یک جلسه چهره به چهره از گروه کارشناسان فني موقت، در 
صورت وجود بودجه را مطرح کرد و نمایندگان سایر کشور ها 
کشورمان  ایمني  زیستي  ملي  مرجع  پذیرفتند.  را  آن  نیز 
براي تحقق این درخواست، به پیشنهاد حمایت مالي توسط 



2021 کشور  نماینده  کرد.  اشاره  برزیل  و  مکزیک  کشور هاي 
»امیدواریم  کرد:  امیدواري  اظهار  ایران  اسالمي  جمهوري 
موجودات  احتمالي  ریسک  هاي  ارزیابي  راهنماي  سند  که 
زنده تراریخته به نحوی مورد بازنگری قرار بگیرد تا بدون 
اجالس  هشتمین  در  شدن،  تایید  جهت  تردید  هیچ   گونه 
COP/MOP 8 به تصویب برسد.« در مورد موضوع مدیریت 
و ارزیابي احتمال ریسک، برخي از کشور ها نگراني خود را 
در این باره ابراز کردند و خواستار بازنگري و اصالح ترکیب 
اعضاي جدید  فني موقت؛ شامل  اعضاي گروه کارشناسان 
پیشنهاد  با  جلسه  این  رئیس  ادامه،  در  شدند.  متخصص 
بازنگري ترکیب گروه کارشناسان فني موقت با اضافه  کردن 
پنج  معرفي  و  ممکن  تخصص  بهترین  با  جدید  عضو  پنج 
مدیر از کنفرانس آنالین که به  عنوان واسطه بین کنفرانس 
آنالین و گروه کارشناسان فني موقت خدمت کنند، موافقت 
اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات  مبحث  با  رابطه  در  کرد. 
ناشی از آثار کاربرد محصوالت تراریخته، نمایندگان گروه  ها 
مفاهیم  تعاریف  و  سیاست  ها  انتشار  و  تدوین  در خصوص 
کردند.  اتخاذ  تصمیماتي  اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات 
تامین  با  رابطه  در  ایران  اسالمي  جمهوري  کشور  نماینده 
و  اجتماعي  مالحظات  ارتباط  بررسي  براي  مالي  منابع 
با سایر  تراریخته  آثار کاربرد محصوالت  از  ناشی  اقتصادي 
اجتماعي  مالحظات  به  مربوط  بین  المللي  توافق  نامه  هاي 
کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل   26 ماده  در  اقتصادي  و 

مخالفت کرد. 

لوئیر آرالوز نماینده پاراگوئه

فیلیپین،  هندوستان،  هندوراس،  کشور های  ویژه  طور  به 
پاراگوئه، برزیل و ایران مایل نبودند کار جدیدی در این مورد 
آغاز شود و هر روز بر پیچیدگی  های ایمنی  زیستی افزوده 
به حرکت می افتد  بودند وقتی یک قطار  آنها معتقد  شود. 
نگه داشتن آن کار مشکلی است. ایران گفت: »هر کشوری 
به تعهدات بین  المللی خود واقف است و ما نیازی نداریم تا 
هزینه کنیم و گروهی به ما بگویند تعهدات بین  المللی شما 

قرار گرفت  بسیاری  استقبال  مورد  پیشنهاد  این  چیست«. 
اما تعدادی از کشور های آفریقایی کوچک و بولیوی و نروژ 
اصرار داشتند گروهی برای این منظور تدارك دیده شود تا 
کار جدیدی آغاز شود. این موضوع با وجود بحث و تبادل  نظر 
در گروه تماسی که به طور ویژه برای این منظور تشکیل 
شده بود، به اجماع نرسید. در نهایت موضوع در گروه کاری 
یک مطرح شد و اختالف نظر کشور ها به صحن گروه کاری 
کشیده شد. در گروه کاری رئیس جلسه با استماع گزارش و 
اطالع از اختالف نظر 10 کشور از جمله ایران را مامور کرد 
تا ظرف 15 دقیقه موضوع را در گوشه  ای از سالن به صورت 
و دشوار  کار سخت  مواردی  در چنین  کنند.  سرپایی حل 
است زیرا موضوعی که طی ساعت  ها و بلکه روز ها بحث و 
تبادل  نظر به نتیجه نرسیده است باید ظرف 15 دقیقه به 
نتیجه می  رسید. پاراگوئه به هیچ عنوان مایل نبود در این 
زمینه کاری آغاز شود و بولیوی مایل بود کاری آغاز شود 
و تا انتها به پیش برود و گزارش آن در اجالس هشتم ارائه 
که  بود  بدیهی  شود.  تصمیم  گیری  کار  ادامه  برای  و  شود 
این موضوع نمی  توانست به  راحتی حل شود. موضع ایران به 
پاراگوئه نزدیک  تر بود. بنابراین ایران پیشنهاد داد گروهی 
برای مطالعه موضوع تشکیل شود اما نتیجه کار این گروه 
به صورت سندی منحصرا برای اطالع، بر روی سایت اتاق 
تهاتر ایمنی  زیستی قرار داده شود و از ادامه کار یا طرح آن 
در اجالس بعدی خودداری شود. بولیوی و پاراگوئه هر دو 
با این پیشنهاد مخالفت می کردند اما در نهایت به اتفاق آرا 
گرفت  قرار  تصویب  مورد  اسالمی  جمهوری  پیشنهاد  این 
صحن  در  اسالمی  جمهوری  نماینده  توسط  آن  گزارش  و 

اجالس ارائه شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

مالحظات  ارتباط  مورد  در  جدید  کار  به  آغاز  مورد  در  اختالف  حل 
با سایر  تراریخته  آثار کاربرد محصوالت  از  ناشی  اجتماعي و  اقتصادي 
قوانین و مقررات بین  المللی در مدت 15 دقیقه! در گوشه ای از محل 

اجالس گروه کاری اول

اجتماعي  مالحظات  بررسي  به  جلسه،  این  در  همچنین 
موجودات  به  مربوط  تصمیم  گیري  هاي  در  اقتصادي  و 
و  زیست  محیط  به  مربوط  جنبه  هاي  و  تراریخته  زنده 
شد.  پرداخته  انسان  سالمت  در  ریسک  احتمال  ارزیابي 

تعریف  براي  گروه  ها  همه  از  اطالعات  جمع  آوري  لزوم 
اجتماعي  مالحظات  تعریف  در  مشخص  چار چوب  یک 
منظور  به   آنالین  بحث  گروه  هاي  برگزاري  و  اقتصادي  و 
تسهیل تبادل نظرات، اطالعات و تجربیات طبق ماده 26 
)1( پروتکل، از دیگر موارد مطرح  شده در این جلسه بود. 

پنجمین روز برگزاري هفتمین اجالس 
متعاهدین پروتكل ایمنی  زیستی کارتاهنا

اتخاذ تصمیمات نهایي در اختتامیه هفتمین 
اجالس متعاهدین پروتكل ایمني  زیستي 

کارتاهنا

در پنجمین روز برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل 
ایمنی  زیستی کارتاهنا مورخ سوم اکتبر 2014 میالدي )11 
گروه  دو  صورت  به  کشور ها  نمایندگان   ،)1393 ماه  مهر 
کاري در مورد مسایل مختلف از جمله مالحظات اجتماعي 
و اقتصادي و مسایل مالي و تامین بودجه به بحث و اتخاذ 
تصمیم در رابطه با استفاده بهتر و ایمن  تر از مهندسی ژنتیک 
و محصوالت تراریخته در متن پیش  نویس نهایي پرداختند. 
برگزاري  روز  آخرین  یا  جمعه  روز  صبح  در  ترتیب،  بدین 
هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا، 
گروه کاري یک تشکیل جلسه داد تا تصمیمات اتخاذ شده 
آثار  از  ناشی  و  اقتصادي  اجتماعي  مالحظات  در خصوص 
کاربرد محصوالت تراریخته را نهایي و گزارش گروه کاري 
را تهیه کند. بدین ترتیب، گروه کاري اول در این جلسه، 
تصمیمات نهایي را در رابطه با موضوع مالحظات اجتماعي 
–که  تراریخته  کاربرد محصوالت  آثار  از  ناشی  اقتصادي  و 
در این اجالس مورد بحث بسیار، میان نمایندگان کشور ها 
واقع شد- اتخاذ کردند و در ادامه، گزارشي در این خصوص 
مراسم  بعداز ظهر،  دقیقه   3:30 ساعت  در  دادند.  ارائه 
جلسه  این  در  شد.  تشکیل  اعضا  تمام  حضور  با  اختتامیه 
به حل و فصل مسایل مطرح   شده و تصمیمات اتخاذ شده 
در  بررسي  مورد  مسایل  مهمترین  جمله  از  شد.  پرداخته 
این جلسه مي توان به مسئله بودجه و تامین منابع مالي و 
مبحث مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد 
محصوالت تراریخته اشاره کرد. سپس، نمایندگان کشور ها، 
همه تصمیمات اتخاذ شده را به عنوان اصالحات و 12 مورد 
تصویب  به  تغییر جزئي  با  یا  تغییر  بدون  را  تصمیم  گیري 
رساندند. هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمني  زیستي 
کارتاهنا در ساعت 5:28 دقیقه عصر با صحبت  هاي لي وزیر 
تجارت، صنایع و انرژي کره جنوبي که ریاست این اجالس 

را نیز به عهده داشت، به کار خود خاتمه داد. 

موافقت نماینده سازمان ملل متحد با 
تصمیمات مطرح  شده در هفتمین اجالس 
متعاهدین پروتكل ایمني  زیستي کارتاهنا 

جهت پیشبرد اجراي پروتكل 

در اختتامیه هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمني  زیستي 
کارتاهنا، نماینده سازمان ملل متحد با اتخاذ تصمیمات و اعمال 
اقدامات مختلف به منظور استفاده ایمن  تر از موجودات زنده 
تراریخته جهت بهبود و پیشبرد اجراي پروتکل ایمني  زیستي 
ابزار  یک  عنوان  به  زیستي  تنوع  کنوانسیون  براي  کارتاهنا 
جهاني جهت نقل و انتقاالت برون مرزي، مدیریت و استفاده 
از موجودات زنده تراریخته، موافقت کرد. همچنین  ایمن  تر 
با ایجاد یک مکانیزم و ساز وکار جهت تجدید نظر و توسعه 
و  ریسک  احتمال  ارزیابي  راهنماي  بهبود  و  دستور العمل 
بررسي مجدد آن در اجالس هشتم موافقت شد. عالوه بر آن، 
کشور ها توافق کردند که شناسایي موجودات زنده تراریخته 
براي استفاده مستقیم به عنوان غذا، خوراك دام و فرآوري 
طریق  از  مي گیرند  قرار  مرزي  برون  نقل  و  تحت حمل  که 
BS- اتخاذ شده در اجالس سوم  به تصمیم  مدارك مربوط 

III/10 صورت بگیرد. در رابطه با موضوع مالحظات اجتماعي 
به  که  تراریخته  کاربرد محصوالت  آثار  از  ناشی  و  اقتصادي 
طور مفصل مورد بحث قرار گرفت؛ برگزاري یک نشست دیگر 
از گروه کارشناسان براي توسعه و شفافیت بیشتر این موضوع 
براي  راهنما  تهیه  تدوین یک طرح کلي جهت  به منظور  و 
رابطه  به تصویب رسید. در  اقتصادي  و  اجتماعي  مالحظات 
با بهبود کارایي ساختار ها و فرآیند هاي تحت کنوانسیون و 
پروتکل  هاي آن، اعضاي کشور ها با برگزاري جلسات بعدي 
با  هم  زمان  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل  عضو  کشور هاي 
جلسات کنوانسیون تنوع زیستي و پروتکل  هاي آن، موافقت 
تنوع  کنوانسیون  عضو  افراد  که  شد  قرار  همچنین  کردند. 
به  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل  مفاد  اجراي  در  زیستي 
اتاق  موضوعات  جمله  از  موارد  سایر  کنند.  خدمت  پروتکل 
منابع،  تامین  و  مالي  امور  پذیرش،  ایمني  زیستي،  تهاتر 
گزارش،  ارائه  و  ردیابي  پروتکل،  کارایي  بررسي  و  ارزیابي 
تراریخته و بودجه پروتکل  از موجودات زنده  موارد استفاده 
اتخاذ   تصمیات  دیگر  از   2016-2015 ساله  دو  دوره  براي 
شده بود. به طوري که در خصوص اتاق تهاتر ایمني  زیستي، 
از تسهیالت جهاني محیط زیست )GEF(و دبیرخانه پروتکل 
بر  و  تقدیر  ظرفیت  سازي  فعالیت  هاي  از  حمایت  براي 
دولت  ها  از  همچنین  شد.  تاکید  بیشتر  ظرفیت  سازي  هاي 
خواسته شد تا کلیه تصمیمات خود در خصوص اولین نقل 
و انتقاالت برون مرزي عمدي موجودات زنده تراریخته براي 
احتمال  ارزیابي  و  کننده  وارد  کشور  زیست  محیط  به  ارائه 
ریسک مربوط به آنها را آن چنان که در پروتکل آمده است، 
را ثبت کنند. عالوه بر آن، مقرر شد که اولین نقل و انتقاالت 



2223 برون مرزي موجودات زنده تراریخته براي آزمایشات میداني 
در اتاق تهاتر ایمني  زیستي ثبت شود. رئیس هفتمین اجالس 
متعاهدین پروتکل ایمنی  زیستی کارتاهنا در مراسم اختتامیه 
توسط  گذشته  روز  پنج  در  که  "تالش  هایي  گفت:  اجالس 
نمایندگان کشور هاي عضو صورت گرفت مسیر اجرایي شدن 
بهتر پروتکل را هموار تر خواهد کرد و دولت کره جنوبي به 
اجالس  دوره  هفتمین  رئیس  و  اجالس  این  میزبان  عنوان 
دریغ  پروتکل  توسعه  براي  تالشي  هیچ  از  عضو  کشور هاي 
طرح  جنوبي  کره  دولت  که  این  خصوص  به  کرد.  نخواهد 
پروتکل  اجراي  در  کشور ها  از  حمایت  براي  ظرفیت  سازي 
ایمني  زیستي کارتاهنا را ایجاد کرده و این طرح مورد قبول 
کشور ها نیز قرار گرفته است." وي افزود: "بي  صبرانه منتظر 
همکاري کشور ها براي دستیابي به اهداف این طرح هستیم." 
دبیر  و  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  معاون  مراسم،  این  در 
اجرایي کنوانسیون تنوع زیستي به همه کشور ها براي تالش  
تصمیم  گیري  ها  در  مشارکت  جهت  آنها  همکاري  روحیه  و 
اجراي  به  "تالش همه کشور ها  و عنوان کرد:  تبریک گفت 
که  کرد  خواهد  کمک  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل  بهتر 
ایمني  زیستي  پروتکل  اجراي  از  اطمینان  باعث  تنها  نه  این 
مي شود بلکه در اجراي کنوانسیون تنوع زیستي و نقش مهم 
آن در توسعه پایدار کشور ها نیز موثر است." اهم تصمیمات 
پروتکل  متعاهدین  اجالس  هفتمین  در  توافق  مورد  نهایي 

ایمني  زیستي کارتاهنا در ذیل آورده شده است.

راهنماي  بهبود  و  تجدید نظر  جهت  مکانیزم  یک  ایجاد   •
اجالس  هشتمین  در  آن  ارائه  و  ریسک  احتمال  ارزیابي 

متعاهدین پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا در سال 2016 

• شناسایي موجودات زنده تراریخته در نقل و انتقاالت برون 
و  دام  غذا، خوراك  عنوان  به  مستقیم  استفاده  براي  مرزي، 
در  شده  اتخاذ  تصمیم  به  مربوط  مدارك  طریق  از  فرآوري 

اجالس سوم 

• برگزاري یک نشست دیگر از گروه کارشناسان براي توسعه و 
شفافیت بیشتر موضوع مالحظات اجتماعي و  اقتصادي ناشی 
از آثار کاربرد محصوالت تراریخته و تدوین یک طرح کلي به 

منظور تهیه راهنما براي مالحظات اجتماعي و اقتصادي

پروتکل  عضو  کشور هاي  بعدي  جلسات  برگزاري   •
با جلسات کنوانسیون تنوع  ایمني  زیستي کارتاهنا هم  زمان 
زیستي و پروتکل  هاي آن، جهت بهبود کارایي ساختار ها و 

فرآیند هاي تحت کنوانسیون و پروتکل  هاي آن

• تاکید بر ظرفیت  سازي اتاق تهاتر ایمني  زیستي

• ثبت کلیه تصمیمات در خصوص اولین نقل و انتقاالت برون 
به محیط  ارائه  براي  تراریخته  مرزي عمدي موجودات زنده 

زیست کشور وارد کننده و ارزیابي احتمال ریسک آنها

زنده  موجودات  مرزي  برون  انتقاالت  و  نقل  اولین  ثبت   •
تراریخته براي آزمایشات میداني در اتاق تهاتر ایمني  زیستي 

به  راجع  بیشتر  اطالعات  کسب  براي  مي توانند  عالقمندان 
ایمنی  زیستی  پروتکل  متعاهدین  اجالس  هفتمین  برگزاري 
http://www.iisd.ca/ پایگاه  به  جنوبي  کره  در  کارتاهنا 
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مراجعه کنند.

نگاهي به مشارکت کشور ایران در اجالس  های 
تعهدآور ایمنی  زیستی از ابتدا تاکنون

تهیه و تنظیم: مهندس لیال سرمدي

به منظور تبادل اطالعات و مشارکت کشور هاي عضو پروتکل 
ایمني  زیستي و  امور  ایمني  زیستي کارتاهنا در  بین  المللي 
بکارگیري محصوالت تراریخته، اجالس متعاهدین پروتکل 
از  یکی  در  بار  یک  سال  دو  هر  کارتاهنا  ایمني  زیستي 
کشور ها برگزار مي شود. پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا به 
عنوان یک موافقت  نامه تعهد آور در مورد تجارت بین  المللي 
سال  در  پیوست،  سه  و  ماده   40 در  تراریخته  محصوالت 
1995 میالدی )13۷4( تدوین و در 29 ژانویه سال 2000 
از  و  رسید  تصویب  به  کانادا  مونترال  در   )13۷9( میالدی 
در  آمد.  در  اجرا  مرحله  به   2003 سال  سپتامبر  یازدهم 
مرداد   29 تاریخ  در  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل  ایران، 
و کشور  اسالمي رسید  به تصویب مجلس شوراي  ماه 82 
پروتکل  مفاد  اجراي  به  ملزم   82 ماه  بهمن   29 از  ایران 
از جمله جمهوری  در حال حاضر 168 کشور جهان  شد. 
نشست  اولین  هستند.  پروتکل  این  عضو  ایران  اسالمی 
زیستي  تنوع  کنوانسیون  متعاهدین  کنفرانس  فوق  العاده 

سال  ژانویه   28 تا   24 تاریخ  در  ایمني  زیستي  مورد  در 
اعزامي  هیئت  ایران  کشور  از  شد.  برگزار   )13۷9(  2000
شامل دکتر بهزاد قره یاضي از طرف وزارت جهاد کشاورزي، 
دکتر نعمت  اهلل خوانساري از طرف سازمان حفاظت محیط 
وزارت  از  سلیمان  پور  و  سعادت  سالمت،  آقایان  زیست، 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  از  صنعتي  دکتر  و  خارجه  امور 
فناوری شرکت کردند. در اولین نشست فوق  العاده کنفرانس 
نماینده  هاي  با  ایران  زیستي،  تنوع  کنوانسیون  متعاهدین 
خود از دستگاه  هاي مختلف شرکت کرد و امیدوار به ادامه 
این روند در اجالس  هاي بعدي و بهره مندي از دستاورد ها و 
تصمیم  گیري  هاي مربوط به امور ایمني  زیستي و بهره مندي 
از محصوالت تراریخته در سال  هاي آتي بود. در سال  هاي 
بعد تا سال 1384 تیم منتخب هیئت ایراني شامل وزارت 
سازمان  و  خارجه  امور  وزرات  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
فعال  حضوري  اجالس  ها  این  در  زیست  محیط  حفاظت 
داشتند. بدین ترتیب، هیئت ایراني در اولین نشست کمیته 
بین  الدول پروتکل ایمني  زیستي در فرانسه در سال 13۷9، 
ایمني  زیستي در  بین  الدول پروتکل  دومین نشست کمیته 
بین  الدول  کمیته  نشست  سومین   ،1380 سال  در  کنیا 
پروتکل ایمني  زیستي در هلند در سال 1381، اولین نشست 
در  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل  متعاهدین  کنفرانس 
مالزي در سال 1382 و دومین نشست کنفرانس متعاهدین 
 1384 سال  در  کانادا  در  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل 
حضوري مستمر و موثر در تصمیم گیري  ها داشتند. از سال 
1384 )2006( با تغییر دولت، رویکرد آن به سمت مخالفت 
با استفاده از دستاورد هاي مهندسي ژنتیک، تیم اعزامي به 
در  بدون دستاورد  و  نزولي  روندي  با  و  کرد  تغییر  اجالس 
تصمیم  گیري  ها  در  موثر  مشارکتي  که  این  بدون  اجالس؛ 
داشته باشد، صرفا حضور داشت. به طوري که در سال  هاي 
متعاهدین  کنفرانس  نشست  سومین  در  ایراني  هیئت  بعد 
پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا در برزیل در سال 2006 و 
چهارمین نشست کنفرانس متعاهدین پروتکل ایمني  زیستي 
کارتاهنا در آلمان در سال 2008 شرکت کرد ولي دستاورد 
کنفرانس  نشست  پنجمین  نداشت.  همراه  به  توجهي  قابل 
متعاهدین پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا در ناگویاي ژاپن 
در سال 2010 بدون نمایندگاني از سازمان حفاظت محیط 
زیست، وزارت امور خارجه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
برگزار شد. به طوري که در این اجالس، هیئت ایراني سه 
نفره بی  تجربه  اي  شرکت داشتند که نشان  دهنده عدم توجه 
دولت  در  ایمني  زیستي  و  ژنتیک  مهندسي  نزولي  سیر  و 
نشست  پنجمین  در  متاسفانه  است.  بوده  کشور  در  وقت 
کنفرانس متعاهدین پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا؛ پروتکل 
الحاقی ناگویا کواالالمپور به تصویب رسید و با وجودي که 
نفر  سه  مخالفند؛  پروتکل  این  با  کشور  علمي  انجمن  هاي 
اعزامي از ایران که فقط از طرف وزارت جهاد کشاورزی وقت 
بودند، در اجالس حضور ساکت داشتند و در تصمیم  گیري 

جهت عدم تصویب این پروتکل مشارکتي موثر نداشتند. در 
ششمین نشست کنفرانس متعاهدین پروتکل ایمني  زیستي 
کارتاهنا در سال 2012 در هندوستان، صندلي کشور جمهوري 
اسالمي ایران خالي بود و حتی یک نماینده از کشورمان در این 
اجالس حضور نداشت. قابل توجه است که خالي  بودن صندلي 
یک کشور در اجالس  هاي تعهدآور بین  المللي موضوعي مهم 
است که در سطح جهاني بازتاب گسترده  اي براي آن کشور 
و تعهدات کشور مذکور به دنبال دارد. در سایر اجالس  هاي 
مربوط به ایمني  زیستي در دنیا؛ در دومین اجالس موسسات 
ایمني  زیستي در  آموزشي و سازمان  هاي درگیر در آموزش 
مالزي در سال 200۷ و سومین اجالس موسسات آموزشي 
ژاپن در  ایمني  زیستي در  آموزش  و سازمان  هاي درگیر در 
سال 2010 در حالي که از همه کشور هاي عضو شرکت کرده 
بودند، هیچ هیئت اعزامي از ایران شرکت نکرد و دستاوردي 
نداشت. این وضعیت در حالي بود که دکتر بهزاد قره یاضي در 
آن دوران نیز همواره در همه اجالس ها و نشست  هاي مربوط 
به ایمني  زیستي شرکت مي کرد و به عنوان عضو غیر رسمي 
دستاورد هاي  و  داشت  فعال  حضوري  اجالس  ها  همه  در 
بیوتکنولوژي کشور منتقل مي کرد. در  به جامعه  را  اجالس 
سال 1393 )2014( با روي کار آمدن دولت تدبیر و امید، 
بالفاصله تیمي کارآمد با رویکردي مثبت نسبت به فناوري 
هفتمین  در  و  شد  قبلي  تیم  جایگزین  ژنتیک  مهندسي 
کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل  متعاهدین  نشست کنفرانس 
در کره جنوبی، کشور جمهوري اسالمي ایران به سرپرستي 
دکتر قره یاضي به عنوان مرجع ملي ایمني  زیستي با مشارکت 
فعال و موثر حضور بهم رسانید. به طوري که هیئت نمایندگی 
از  ایمن  تر  استفاده  به  ایران در تصمیم گیري  هاي مربوط  از 
بازنگري  براي  سازوکار  یک  ایجاد  تراریخته،  محصوالت 
بررسي  و  ریسک  احتمال  ارزیابي  دستور العمل  توسعه  و 
تصویب  از  ممانعت  همچنین  هشتم،  اجالس  در  آن  مجدد 
ایفا کرد. در هفتمین اجالس  فعلی نقش محوری  راهنمای 
با  ایران  کشور  کارتاهنا،  ایمني  زیستي  پروتکل  متعاهدین 
پژوهشکده  رئیس  از  متشکل  تجربه  با  و  متخصص  هیئتي 
رئیس  ایمنی  زیستی(،  ملی  )مرجع  کشاورزی  بیوتکنولوژی 
نماینده  زیست  فناوری،  و  ژنتیک  مهندسی  ملی  پژوهشگاه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نماینده مجلس 
ناظر(  )عضو  ایمنی  زیستی  ملی  شورای  در  اسالمی  شورای 
که  است  امید  بازگشت.  کشور  به  پر  دست  و  کرد  شرکت 
این روند موفقیت  آمیز و مشارکت فعال و موثر هیئت ایراني 
امور مهندسي  با  رابطه  بین  المللي در  در تصمیم گیري  هاي 
ژنتیک و ایمني  زیستي در سایر اجالس  ها نیز ادامه پیدا کند 

و کشورمان از دستاورد هاي روز دنیا بهره مند شود. 

لیست اعضاي شرکت  کننده در اجالس  ها در جدول زیر که 
از سوي دبیرخانه انجمن ایمني  زیستي ایران اخذ شده، آورده 

شده است )جدول 1(.

http://www.iisd.ca/biodiv/bs-copmop7/1oct.html
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مصاحبه اختصاصي با سرکار خانم مهندس 
اسماعیل  زاده مسئول اتاق تهاتر ایمني  زیستي

به دنبال سفر هیئت ایراني به کره جنوبي و اطالع از چگونگي 
متعاهدین  اجالس  هفتمین  برگزاري  کیفیت  و  کمیت 
خانم  سرکار  صحبت  پاي  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتکل 
تهاتر  اتاق  مسئول  عنوان  به  اسماعیل  زاده  نسرین  مهندس 
نقش  از  شنیدني  حرف  هاي  وي  نشستیم.  ایمني  زیستي 
اجالس  در  غیبت  مدت  ها  از  بعد  ایراني  هیئت  حضور  و 
متعاهدین پروتکل ایمني  زیستي در سال  هاي قبل دارد. در 

ادامه مصاحبه جذابي با وي را مي خوانیم.

ضمن تشكر از وقتي که در اختیار ما قرار دادید، لطفا 
درباره سفرتان به کره جنوبي توضیح بفرمایید.

قرار  اینجانب  اختیار  در  را  وقت  این  که  شما  از  تشکر  با 
ایمني  زیستي  تهاتر  اتاق  مسئول  عنوان  به  اینجانب  دادید. 
براي شرکت  تنوع زیستي  به دعوت دبیرخانه کنوانسیون  و 
الي   4 از  که  ایمني  زیستي  تهاتر  اتاق  آموزشي  کارگاه  در 
در  پروتکل  عضو  کشور هاي  اجالس  حاشیه  در  ماه  مهر   5
شهر پیونگ  چانگ کره جنوبي برگزار شد، به این کشور سفر 
کردم. با توجه به این که 11 سال از اجرایي  شدن پروتکل 
اطالعات  تبادل  براي  ایمني  زیستي  تهاتر  اتاق  از  استفاده  و 
ایمني  زیستي مي گذرد و همچنین با توجه به انجام فاز 1 و 2 
پروژه توانمند سازي یونپ و جف براي مشارکت موثر کشور ها 
در اتاق تهاتر ایمني  زیستي و کارگاه  هاي آموزشي متعدد که 
در سطح منطقه  اي و جهاني تاکنون برگزار شده است، در این 
اتاق  کارگاه آموزشي عالوه بر مروري بر بخش  هاي مختلف 
خصوص  در  اطالعات  ثبت  چگونگي  و  ایمني  زیستي  تهاتر 
ارائه  توضیحاتي  ایمني  زیستي،  تهاتر  اتاق  پایداري  و  تداوم 
شد. هزینه شرکت اینجانب توسط دبیرخانه کنوانسیون تنوع 
زیستي فراهم شده بود و اینجانب توانستم به همراه هیئت 
اعزامي در سه روز اول اجالس نیز شرکت کنم. الزم به ذکر 
است که با توجه به این که یکي از موضوعات ثابت دستور کار 
اجالس، بررسي عملکرد و فعالیت اتاق تهاتر ایمني  زیستي و 
اتخاذ تصمیمات الزم براي عملکرد بهتر آن است و معموال در 
حاشیه اجالس، یک کارگاه آموزشي اتاق تهاتر ایمني  زیستي 
تهاتر  اتاق  مهم  نقش  به  توجه  با  مي  شود؛ همچنین  برگزار 
اتاق تهاتر  ایمني  زیستي در اجراي پروتکل، شرکت مسئول 

ضروري  پروتکل  عضو  کشور هاي  اجالس  در  ایمني  زیستي 
است. 

لطفا درباره برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتكل 
این  در  کشور ها  استقبال  و  کارتاهنا  ایمني  زیستي 

اجالس توضیح بفرمایید.

پروتکل  اجرایي  بدنه  کارتاهنا،  پروتکل  متعاهدین  اجالس 
است که وظیفه اصلي آن تحت نظارت داشتن مداوم عملکرد 
پروتکل و اتخاذ تصمیمات مناسب براي عملکرد بهتر آن است. 
از  یکي  در  بار  یک  سال  دو  هر  که  اجالس  ها  این  مصوبات 
کشور هاي عضو پروتکل برگزار مي  شود، براي اعضا تعهد آور 
است. عالوه بر آن، این اجالس  ها محل مناسبي براي تبادل 
دیدگاه  ها و تجارب کشور هاي مختلف در رابطه با موضوعات 
ایمني  زیستي است. بنابر این، حضور هیئتي از طرف جمهوري 
اسالمي ایران که متشکل از نمایندگان تمامي وزارتخانه  هاي 
بود. هفتمین اجالس  این اجالس ضروري  باشند، در  ذیربط 
کشور هاي عضو پروتکل ایمني  زیستي کارتاهنا از 29 سپتامبر 
الي 3 اکتبر 2014 )۷ الي 11 مهر ماه سال جاري( در شهر 
پیونگ  چانگ کره جنوبي برگزار شد. در این اجالس بین  المللي 
که در خصوص استفاده ایمن از موجودات تغییر یافته ژنتیک 
و  نمایندگان 168 کشور عضو و کشور هاي غیر عضو  است، 
نهاد هاي غیر دولتي شرکت کرده بودند. بسیاري از کشور ها با 
یک تیم کامل در این اجالس شرکت کرده بودند. براي مثال 
کشور چین با 14 نفر، کشور مکزیک با 16 نفر و کشور آمریکا 
که عضو هم نیست با 6 نفر در این اجالس شرکت کرده بودند. 
عالوه بر آن، بسیاري از کشور ها در سطوح ملي و منطقه  اي 
اقدام به برگزاري سمینار هاي مختلف براي بررسي موضوعات 
دستور کار اجالس و تهیه یک بیانیه مشترك کردند که بیانگر 

مواضع مشترك آنها بود.  

با توجه به غیبت هشت ساله کشور ایران در این اجالس، 
از مشارکت و حضور هیئت اعزامي کشور ایران در رابطه 

با موضوعات مورد بحث بفرمایید.

نقش  اخیر  سال  هاي  در  ایران  اسالمي  جمهوري  کشور 
عضو  کشور هاي  اجالس  به  مربوط  مذاکرات  در  کم  رنگي 
پروتکل ایمني  زیستي داشته است. به خصوص در زمان اجالس 
ششم که با وجود تالش  ها و پیگیري  هاي انجام  شده توسط 
سازمان  هاي  و  وزارتخانه  ها  طرف  از  معرفي شده  نمایندگان 
در  نتوانستند  نمایندگان  این  از  یک  هیچ  متاسفانه  ذیربط 
در   1391 سال  ماه  مهر   14 الي   10 از  که  ششم  اجالس 
غیر  به  برگزار شد، شرکت کنند.  شهر حیدر آباد هندوستان 
از کمبود منابع مالي و مسائل بودجه  اي بعضي از سازمان  ها، 
دلیل اصلي عدم شرکت نمایندگاني که تقریبا همه کارها یشان 
را براي انجام این سفر انجام داده بودند، سهل  انگاري وزارت 
امور خارجه به عنوان فوکال پوینت ایمني  زیستي، در معرفي 
به عنوان  افرادي که  بود.  به دبیرخانه پروتکل  افراد  به موقع 
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2627 نمایندگان کشور هاي مختلف مي خواهند در اجالس شرکت 
به  پوینت  فوکال  طرف  از  رسمي  نامه  یک  طي  باید  کنند 
دبیرخانه پروتکل معرفي شوند تا ضمن صدور اعتبار نامه براي 
آنها، مراحل الزم براي تسهیل صدور ویزا براي آنها انجام شود. 
به موجب ماده 11 قانون ملي ایمني  زیستي که در مرداد ماه 
1388 به تصویب مجلس شوراي اسالمي رسید، فوکال پوینت 
وزارت  ولي  تعیین شد  وزارت جهاد کشاورزي  ایمني  زیستي 
سال 1391  ماه  مهر  در  عمال  را  مسئولیت  این  خارجه  امور 
به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي منتقل کرد. 
این سازمان هم متاسفانه کار خاصي در این زمینه به خصوص 
برگزاري جلسات، سمینار ها  به  مربوط  اطالعیه  هاي  دریافت 
اردیبهشت  در  که  این  تا  نداد  انجام  آموزشي  کارگاه  هاي  و 
فوکال  مسئولیت  یازدهم  دولت  وزیر جهاد کشاورزي   1393
ایمني  زیستي  ملي  مرجع  همان  یا  ایمني  زیستي  پوینت 
نزدیک   به  توجه  با  کردند.  قره یاضي محول  دکتر  آقاي  به  را 
شدن زمان اجالس کشور هاي عضو پروتکل، ضرورت بررسي 
موضوعات دستور کار اجالس و تعیین موضع علمي کشور در 
این اجالس، دکتر قره یاضي با دعوت از نمایندگان وزارتخانه  ها 
برگزاري  به  اقدام  انجمن  هاي علمي  و  و سازمان  هاي ذیربط 
جلسات مشورتي کردند. در این خصوص چهار جلسه مشورتي 
با وزارتخانه  ها و  از مکاتبه  قره یاضي پس  برگزار شد و دکتر 
اجالس  این  در  شرکت  براي  را  نفر   9 ذیربط،  سازمان  هاي 
معرفي کردند که متاسفانه هیئت پنج نفره فقط براي چهار نفر 
از این افراد مجوز شرکت در اجالس را صادر کرد. البته از طرف 
دبیرخانه شوراي ملي ایمني  زیستي و سازمان حفاظت محیط 
زیست که یکي از مراجع ذیصالح ملي است، هیچ فردي در این 
جلسات مشورتي شرکت نکرد و هیچ فردي را هم براي شرکت 
در اجالس معرفي نکردند. خوشبختانه هیئت اعزامي جمهوري 
اسالمي ایران با جدیت در مذاکرات مربوط به پروتکل شرکت 
کرد و با شرکت در جلسات اصلي و گروه  هاي کاري یک و دو 
توانست مواضع جمهوري اسالمي ایران در خصوص مواد مهم 
پروتکل از جمله ارزیابي و مدیریت مخاطرات، بکارگیري، بسته 
بندي و شناسایي موجودات زنده تراریخته، موضوعات اجتماعي 

و اقتصادي و استفاده محصور از آنها را مطرح کند. 

تصمیم گیري  ها  و  بحث  مورد  موضوعات  با  رابطه  در 
چه  روي  بیشتر  تراریخته،  زنده  موجودات  با  رابطه  در 
رابطه،  این  در  شد؟  تصمیم گیري  و  بحث  موضوعي 

رویكرد کشور ها چطور بود؟

تهاتر  اتاق  انطباق،  به کمیته  مربوط  گزارشات  اجالس هفتم 
دیگر  با  همکاري  منابع،  و  مالي  مکانیزم  ایمني  زیستي، 
سازمان  ها و کنوانسیون  ها و گزارش دبیر اجرایي در خصوص 
دبیرخانه پروتکل و موضوعات مالي آن را مورد بررسي قرار داد 
و تصمیمات الزم در مورد آنها را اتخاذ کرد. موضوعات اصلي 

دستور کار اجالس عبارت بودند از 

بکارگیري، بسته  بندي، حمل و نقل و شناسایي موجودات   •
تغییر یافته ژنتیک )ماده 18 پروتکل(

• ارزیابي و مدیریت ریسک  هاي احتمالي )مواد 15 و 16(

• مالحظات اجتماعي و اقتصادي )ماده 26(

• نقل و انتقال برون مرزي غیر عمدي )ماده 1۷(

• استفاده محصور از موجودات تغییر یافته ژنتیک

عالوه بر موضوعات فوق، یک جلسه خاص در خصوص اجراي 
تجربیات  تبادل  منظور  به  جلسه  این  شد.  برگزار  پروتکل 
ادغام  بر  تمرکز  با  پروتکل  اجراي  خصوص  در  چالش  ها  و 
ایمني  زیستي در برنامه  هاي توسعه  اي ملي تدارك دیده شده 
بود. از مهمترین نتایج این اجالس، دعوت از کشور ها و دیگر 
موسسات ذینفع براي استفاده از راهنماي ارزیابي ریسک  هاي 
فني  گروه  یک  توسط  که  بود  ژنتیک  یافته  تغییر  موجودات 
تخصصي و به منظور ظرفیت  سازي براي ارزیابي ریسک تهیه 
شده بود. عالوه بر آن کشور ها براي ایجاد یک سازوکار براي 
بازنگري و توسعه دستور العمل ارزیابي ریسک و بررسي مجدد 
آن در اجالس هشتم توافق کردند. کشور ها همچنین توافق 
کردند که شناسایي موجودات تغییر یافته ژنتیک براي استفاده 
مستقیم به عنوان غذا، علوفه و فرآوري که تحت حمل و نقل 
برون مرزي قرار مي گیرند از طریق مدارك مربوط به تصمیم 
اتخاذ شده در اجالس سوم صورت بگیرد. از دیگر مفاد پروتکل 
که به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت؛ مالحظات اجتماعي 
گروه  که یک  این شد  بر  تصمیم  نهایت  در  بود.  اقتصادي  و 
ایجاد  و  موضوع  شفافیت  بیشتر  توسعه  براي  متخصصین  از 
از  شود.  تشکیل  خصوص  این  در  راهنمایي  براي  رویه  یک 
کشور هایي که هم هنوز به پروتکل الحاقي ناگویا کواالالمپور 
ملحق نشده  اند، خواسته شد که به این پروتکل ملحق شوند و 
از دبیر اجرایي خواسته شد که تدابیري را براي سرعت  بخشي 
به این کار اتخاذ کند. در خصوص اتاق تهاتر ایمني  زیستي که 
در گروه کاري دو مورد بررسي قرار گرفت، از جف و دبیرخانه 
پروتکل براي حمایت از فعالیت  هاي ظرفیت  سازي تقدیر و بر 
ظرفیت  سازي  هاي بیشتر تاکید شد. از دولت  ها خواسته شد 
که کلیه تصمیمات خود در خصوص اولین نقل و انتقال برون 
محیط  به  ارائه  براي  تراریخته  زنده  موجودات  عمدي  مرزي 
زیست کشور وارد کننده و ارزیابي ریسک  مربوط به آنها را آن 
چنان که در پروتکل آمده است، ثبت کنند. عالوه بر آن، مقرر 
شد که اولین نقل و انتقال برون مرزي موجودات زنده تراریخته 
اتاق تهاتر ایمني  زیستي ثبت  براي آزمایشات میداني نیز در 

شود. 

لطفا در رابطه با مالحظات اجتماعي و اقتصادي استفاده 
از موجودات زنده تراریخته و نتایج حاصل از این بحث 

توضیح بفرمایید. 

بحث  هاي مربوط به مالحظات اجتماعي و اقتصادي در گروه 
مطالب  جدیت  با  قره یاضي  دکتر  که  شد  انجام  یک  کاري 
 )Contact Group( تماس  گروه   و  یک  کاري  گروه  در  را  آن 
نظر  بودم  جریان  در  بنده  که  جایي  آن  تا  مي کردند.  دنبال 
در  که  بود  این  ایران  اسالمي  اعزامي جمهوري  هیئت  خاص 
این خصوص نبایستي فقط به اثرات منفي توجه شود بلکه این 
موجودات تغییر یافته ژنتیک چنانچه مراحل مربوط به ارزیابي 
ریسک  هاي احتمالي را طي کرده و مجوز الزم را کسب کرده 
باشند، مي توانند اثرات مثبتي بر مسائل اجتماعي و اقتصادي نیز 
داشته باشند. در نهایت تصمیم اجالس بر این شد که یک گروه 
از متخصصین براي توسعه بیشتر شفافیت موضوع و ایجاد یک 
رویه براي راهنمایي در خصوص مالحظات اجتماعي و اقتصادي 

تشکیل شود. 

در رابطه با کشت و تولید محصوالت تراریخته و مالحظاتي 
که درباره آنها مطرح است، به چه نتایجي رسیدید؟ 

آنچه که مسلم است و همواره در مذاکرات مربوط به پروتکل 
معاهده  یک  کارتاهنا  پروتکل  که  است  این  مي شود  مطرح 
بین  المللي در خصوص نقل و انتقال برون مرزي موجودات زنده 
تغییر ژنتیک یافته است و کشور ها باید در سطوح ملي قوانین و 
مقررات ایمني  زیستي خود را با توجه به اولویت  ها و رویکرد هاي 
خود و با در نظر گرفتن مفاد این معاهده بین  المللي ایجاد کنند. 
در مذاکرات و اجالس  هاي اخیر، پروتکل سعي دارد تا جزئیات 
مربوط به مواد مهم پروتکل از جمله ارزیابي و مدیریت ریسک، 
حمل و نقل و شناسایي موجودات زنده تراریخته را تهیه کند. 
حتي در خصوص مواردي مانند استفاده محصور که در پروتکل 
به مقررات داخلي کشور ها ارجاع داده شده، مواردي را تعیین 
یا حداقل با ثبت در اتاق تهاتر ایمني  زیستي اطالع  رساني کند 
یا در رابطه با ارزیابي ریسک، دستور العمل جداگانه  اي توسط 
متخصصین ایمني  زیستي از طریق برگزاري جلسات حضوري 
و جلسات  آنالین که توسط دبیرخانه پروتکل ترتیب داده شده 
است، تهیه کرده و از کشور ها خواسته که آن را در عمل امتحان 

کنند. 

رویكرد کشور ایران در رابطه با موضوعات مورد بحث و 
موضوعاتي  چه  روي  ایران  بود؟  چطور  تصمیم  گیري  ها 

تاکید داشت؟ با چه موضوعاتي مخالف یا موافق بود؟

بنده تا روز سوم در اجالس شرکت داشتم. ولي همان طور که 
اقتصادي،  خدمتتان گفتم در خصوص مالحظات اجتماعي و 
اثرات مثبت موجودات  ایراني بر در نظر داشتن  تاکید هیئت 
زنده تراریخته بود. هیئت ایراني با لحاظ  کردن مقررات جداگانه 
قانون  از  موضوع  این  که  دلیل  این  به  محصور  استفاده  براي 
ایمني  زیستي کشور ما مستثني شده، مخالفت کردند. عالوه بر 
آن، مقررات مربوط به استفاده محصور از موجودات تغییر یافته 
ژنتیک از سال  هاي گذشته در قوانین سازمان  هاي بین  المللي 

مانند WHO و NIH آمده است. 

لطفا از دستاورد هاي این سفر و نتایجي که از هفتمین 
به  کارتاهنا  ایمني  زیستي  پروتكل  متعاهدین  اجالس 

دست آمد، بفرمایید.

دستاورد هاي مربوط به شرکت در کارگاه آموزشي اتاق تهاتر 
ایمني  زیستي عبارت بودند از

به  ایران  اسالمي  ایمني  زیستي جمهوري  فعالیت  هاي  ارائه   -
خصوص در رابطه با اتاق تهاتر ایمني  زیستي 

بیشتر در خصوص چگونگي ثبت و کسب  - کسب اطالعات 
اطالعات در اتاق تهاتر ایمني  زیستي

تهاتر  اتاق  وبگاه  جدید  امکانات  و  بخش  ها  با  آشنایي   -
ایمني  زیستي

کشور هاي  در  ایمني  زیستي  تهاتر  اتاق  فعالیت  از  اطالع   -
دیگر و استفاده از تجربیات آنها؛ به طوري که ثبات و پایداري 
پایداري  راه  هاي  مهمترین  از  یکي  ایمني  زیستي  تهاتر  اتاق 
ایمني  زیستي در کشور هاي مختلف است. همچنین مي توان 
به ادغام ایمني  زیستي در برنامه  هاي توسعه ملي به خصوص 
بودجه  تخصیص  زیست  فناوري،  و  تنوع زیستي  ملي  برنامه 
و  کلیه موسسه  ها  و مشارکت  آموزش  مناسب،  مالي  منابع  و 
افراد ذینفع از جمله سیاست  گذاران، قانون  گذاران، دانشمندان، 

گمرك، سازمان  هاي غیر دولتي و عموم مردم اشاره کرد. 

- کسب اطالعات در خصوص فاز سوم پروژه توانمند سازي اتاق 
تهاتر ایمني  زیستي

اجالس هفتم به عنوان اولین تجربه بسیار آموزنده و ارزشمند 
بود. آنچه که مسلم است این اجالس  ها موقعیت بسیار مناسبي 
فعالیت  هاي دیگر  از  تبادل نظرات و تجربیات و آگاهي  براي 

کشور ها است. 

در کل سفرتان را چطور ارزیابي مي کنید؟ 

براي سفر هاي  داخلي  به جز مشکالتي که معموال در سطح 
خارجي و شرکت در این گونه اجالس  ها وجود دارد، شرکت در 
این گونه جلسات پر از تجربه و ارزشمند است. یکي از مهمترین 
مشکالتي که مایل هستم به آن اشاره کنم، کسب مجوز سفر 
است که متاسفانه به علت طوالني بودن روند صدور مجوز تا 
آخرین روز ها هم فرد نمي داند که آیا سفر انجام مي شود یا خیر. 
متاسفانه در این اجالس هم دیدیم که بعضي  ها با وجود تمامي 
تالش  هایي که براي کسب ویزا، خرید بلیط هواپیما، رزرو هتل و 
دیگر موارد انجام داده بودند، موفق به شرکت در اجالس نشدند.

قرار  ما  اختیار  در  وقتي که  از  موفقیت، مجددا  آرزوي  ضمن 
دادید، سپاسگزاریم.

مرکز اطالعات بیوتکنولوژي ایران



2829 اطالعیه
عضویت در خبرنامه هفتگی
Crop Biotech Update 

Crop Biotech Update توسط سرویس  خبرنامه هفتگی 
بیوتکنولوژی کشاورزی  از  استفاده  و  بین  المللی دستیابی 
)ISAAA( تهیه و تنظیم شده است که به صورت هفتگی 
و رایگان اخبار و اطالعیه  های مهم در زمینه بیوتکنولوژی 
می دهد.  قرار  خود  اعضای  کلیه  اختیار  در  را  کشاورزی 
آدرس به   )IRBIC( ایران  بیوتکنولوژی  اطالعات  مرکز 
www.irbic.ir  یکی از اعضای فعال ISAAA  است که زیر 
ایران  بیوتکنولوژی  ایمنی  زیستی و  انجمن بزرگ  نظر دو 
استفاده  و  دستیابی  بین  المللی  سرویس  می کند.  فعالیت 
از بیوتکنولوژی کشاورزی )ISAAA( یک لینک اختصاصی 
اختیار  در  ایران  از  اعضای مشتاق  تنها جهت عضویت  را 
از  است.  داده  قرار  ایران  بیوتکنولوژی  اطالعات  مرکز 
خبرنامه  در  تاکنون  چنانچه  می شود  دعوت  عالقمندان 
جهت  نشده  اند،  عضو   Crop Biotech Update هفتگی 
عضویت در این خبرنامه و دریافت اخبار و اطالعیه  ها به 
سایتhttp://www.isaaa.org/subscribe/ir  مراجعه کرده و 

جهت عضویت در این خبرنامه اقدام کنند.

معرفی سایت

سایت پاسخگویی به سواالت گیاهان 
تراریخته

در  ژنتیک  مهندسی  دستاورد  مهمترین  تراریخته  گیاهان 
کشاورزی است که با وجود بهره مندی 2۷ کشور دنیا در تولید 
و بکارگیری محصوالت تراریخته، در برخی از کشور ها هنوز 
تردید در تولید آنها وجود دارد. بدین منظور سایت پاسخگویی 
به سواالت محصوالت تراریخته توسط اعضای شورای اطالعات 
بیوتکنولوژی جهان و با همکاری فدراسیون کشاورزی آمریکا، 
انجمن تجارت دانه آمریکا، انجمن سویای آمریکا، انجمن ملی 
پرورش  دهندگان ذرت و شورای ملی پنبه تشکیل شده است. 
این سایت، سایت پرسش و پاسخی است که به هر گونه سوال 
و ابهام در رابطه با بیوتکنولوژی و محصوالت تراریخته جواب 
می  دهد. هدف این سایت ارائه اطالعات کامل و جدید درباره 
کاربرد فناوری بیوتکنولوژی در کشاورزی و تولید محصوالت 
با  رابطه  در  را  خود  سواالت  می توانید  شما  است.  تراریخته 
گیاهان تراریخته بپرسید و پاسخ خود را دریافت کنید. کافی 
است که به آدرس http://gmoanswers.com مراجعه کرده و 
سواالت خود را مطرح کنید. این سایت در اسرع وقت به سواالت 
شما جواب می دهد. سایت پاسخگویی به سواالت محصوالت 
بگیرید”  پاسخ  و  “بپرسید  با شعار  مجرب  تیمی  با  تراریخته 
آماده است تا هر گونه سوال در رابطه با تاریخچه محصوالت 
محصوالت  سالمت  و  ایمنی  آنها،  تولید  چگونگی  تراریخته، 
تراریخته، آزمایشات، ارزیابی و بررسی  های زیست  محیطی و 
سایر سواالت مطرح  شده را از طریق پیوستن به این سایت به 

شما ارائه دهد.

معرفی کتاب
            

 

تراریخته  پذیرش محصوالت   :ISAAA Brief 2014-28
هندوستان،  کشور هاي  در  خرده  پا  کشاورزان  توسط 

چین و فیلیپین

و  دستیابي  سرویس  توسط  منتشر شده  کتاب  در جدیدترین 
از  آماري   ،2014 سال  در  کشاورزي  بیوتکنولوژي  از  استفاده 
آخرین وضعیت پذیرش محصوالت تراریخته توسط کشاورزان 
خرده  پا در کشور هاي هندوستان، چین و مالزي ارائه شده است. 
روند تصاعدي آمار ارائه  شده در این کتاب، نشان مي دهد که 
توسط کشاورزان خرده  پا  به  ویژه  تراریخته  پذیرش محصوالت 
به  اشتیاق  با  کشاورزان  و  است  افزایش  حال  در  روز  به  روز 
محصوالت  کاشت  به  اقدام  و  رفته  محصوالت  این  استقبال 
تراریخته در زمین  هاي خود کرده  اند. این کتاب توسط یک گروه 
پژوهشي به سرپرستي ماریچل ناوارو و رندي هوتي تالیف شده 
است. در این کتاب به بررسي و مقایسه سطح زیر کشت و تولید 
در کشور هاي  در سال  هاي مختلف  تراریخته  انواع محصوالت 
پذیرش  است. کتاب  پرداخته شده  مالزي  و  هندوستان، چین 
کشور هاي  در  خرده  پا  کشاورزان  توسط  تراریخته  محصوالت 
هندوستان، چین و فیلیپین در 88 صفحه و پنج فصل نوشته 
محصوالت  انواع  از  مقدمه  اي  کتاب  اول  فصل  در  است.  شده 
تراریخته و کاربرد آنها در کشور هاي هندوستان، چین و فیلیپین 
آورده شده است. فصل دوم کتاب به زیر ساخت  ها و زمینه  هاي 
کشاورزان  به  سوم  فصل  مي  پردازد.  محصوالت  این  پژوهشي 
تراریخته  کار در این کشور ها اختصاص دارد. فصل چهارم کتاب 
به درك و پذیرش محصوالت تراریخته توسط کشاورزان خرده  پا 
تراریخته  کار  کشاورزان  موردي  مطالعات  و  گزارش  ها  ارائه  و 
پرداخته است و در فصل پنجم نتیجه  گیري و پیشنهادات آورده 
شده است. عالقمندان جهت تهیه این کتاب می توانند به پایگاه 
سرویس دستیابي و استفاده از بیوتکنولوژي کشاورزي به آدرس 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/48/

default.asp مراجعه کنند.

          معرفی همایش

برگزار کننده: گروه پژوهشي مدیریت کشاورزی 

محور های کنگره

• بررسی اثر تجمع زیستی آالینده  هاي محیطی در زنجیره 
غذایی

محصوالت  تولید  در  زیست  محیطي  استاندارد هاي  نقش   •
سالم

• بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در تولیدات سالم

• ایمنی زیستی و مخاطرات فناوری زیستی

• تاثیر گیاهان تراریخته بر محیط زیست

• کاربرد انرژی  های نوین در کشاورزی

دومین کنگره بین  المللی علوم کشاورزی 
و محیط زیست

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/48/default.asp


3031 • تنوع زیستی و امنیت غذایی

• ژنتیک و تنوع زیستی

مهلت ارسال مقاالت: 10 بهمن ماه 1393

تاریخ برگزاری کنگره: 16 اسفند ماه 1393

محل برگزاري کنگره: دانشگاه شهید بهشتی تهران

http://agri2015.com / :سایت کنگره

ومرکز  هگمتانه  زیست  محیط  ارزیابان  برگزار کنندگان: 
توسعه همایش  های آریا هگمتان

محور های همایش

• فناوری  های نوین و محیط زیست

• تنوع زیستی و محیط زیست

• کشاورزی و محیط زیست

• مدیریت و محیط زیست

• انرژی و محیط زیست

• نانو و محیط زیست

مهلت ارسال مقاالت: 1۷ بهمن ماه 1393

تاریخ برگزاری همایش: 26 بهمن ماه 1393

محل برگزاري همایش: همدان

env2.bonyadhamayesh.ir :سایت همایش

دومین همایش ملی برنامه  ریزی، حفاظت 
و حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار 

برگزارکننده: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

محور های همایش

• چالش  هاي حقوقي در مدیریت بحران  هاي زیست  محیطي

• چالش  هاي زیست  محیطي و جایگاه دیپلماسي کشور

• فناوري  هاي نوین کنترل آلودگي  هاي هوا

• سوخت  هاي زیستي و مطالعات موردي

• قابلیت  هاي بومي  سازي دانش و فناوري

• فناوري  هاي دوستدار محیط زیست

مهلت ارسال مقاالت: 30 بهمن ماه 1393

کنفرانس ملي علوم، مهندسي و 
فناوري  هاي محیط زیست

تاریخ برگزاری همایش: 23-24 اردیبهشت ماه 1394

محل برگزاري همایش: تهران

http://ceset.ir :سایت همایش

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادکوه

محورهای همایش

• نقش پژوهش  هاي دانشگاهي در امنیت غذایي

• صنایع کشاورزي و باغباني و امنیت غذایي

• سند چشم  انداز 20 ساله و امنیت غذایي

• نقش اقتصاد ملي در امنیت غذایي

• صنایع بسته  بندي و امنیت غذایي

• فناوري  هاي نوین و امنیت غذایي

چهارمین همایش ملي امنیت غذایي

مهلت ارسال مقاالت: 30 دي ماه 1393

تاریخ برگزاری همایش: 2-3 اردیبهشت ماه 1394

محل برگزاري همایش: سوادکوه- مازندران

http://www.savadkoohconference.com  :سایت همایش

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسالمي واحد میبد

محورهای همایش

• برنامه  ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیست

• زیستگاه  ها و تنوع محیط زیست

• اقتصاد و مدیریت کشاورزي

• زراعت و اصالح نباتات

• بیوتکنولوژي کشاورزي

دومین همایش کاربرد علوم و فناوري هاي 
نوین در کشاورزي، منابع طبیعي و محیط 

زیست

http://agri2015.com/
http://env2.bonyadhamayesh.ir
 http://www.savadkoohconference.com
 http://www.savadkoohconference.com
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ارتباط با ما

با  مرتبط  مطالب  مایلند  که  عالقمندانی  کلیه  از 
ایمنی  زیستی شامل خبر، گزارش یا مقاله را در این نشریه 
صورت  به  را  خود  مطالب  می  شود  دعوت  کنند  منتشر 
انجمن  دبیرخانه  الکترونیک  پست  آدرس  به   Word فایل 
ارسال  است  بدیهی  کنند.  ارسال  ایران  ایمنی  زیستی 
مطالب به منزله چاپ قطعی آنها نبوده و در صورت چاپ، 
نشریه در ویراستاری مطالب آزاد است. همچنین عزیزانی 
می توانند  هستند،  نشریه  این  در  آگهی  ارائه  به  مایل  که 
برای اطالعات بیشتر از طریق تلفن  ها یا پست الکترونیک 
انجمن  دبیرخانه  کنند.  حاصل  تماس  انجمن  دبیرخانه  با 
از بذل توجه  ایران ضمن قدردانی و امتنان  ایمنی  زیستی 
خوانندگان  و  صاحب  نظران  دانش  پژوهان،  اساتید،  کلیه 
جهت  اظهار نظر  و  پیشنهاد  انتقاد،  گونه  هر  از  گرامی 
آن  بعدی  شماره  های  در  مجموعه  این  تصحیح  و  تکمیل 
استقبال خواهد کرد. شایان ذکر است درج مطالب در این 
نشریه الزاماً به معنی رد یا قبول دیدگاه نویسنده محترم از 

سوی انجمن ایمنی  زیستی ایران نیست.

تلفن: 0912۷65985۷- 09122191۷8۷

تلفکس: 445803۷5

www.biosafetysociety.ir :آدرس سایت انجمن

biosafetysocietyofiran@gmail.com :آدرس پست الکترونیک
ایمنی  زیستی  انجمن  در  عضویت  نحوه  از  آگاهی  جهت 
انجمن  سایت  به  می توانید  مربوطه  فرم  دریافت  و  ایران 
ایمنی  زیستی ایران مراجعه کنید. شایان ذکر است که کلیه 
الکترونیک و از طریق سایت و پست  مراحل ثبت عضویت 

الکترونیک است و نیازی به مراجعه حضوری نیست. 

• آلودگي محیط زیست

مهلت ارسال مقاالت: 5 بهمن ماه 1393

تاریخ برگزاری همایش: 14 اسفند ماه 1393

محل برگزاري همایش: میبد- یزد

http://conf.maybodiau.ac.ir/agri2 :سایت همایش

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس

محور های همایش

• مدل  سازي و مهندسي محیط زیست و توسعه پایدار

• آلودگي  ها و ارزیابي محیط زیست و توسعه پایدار

• توسعه صنعتي، کشاورزي، شهري و توسعه پایدار

• کاربرد بیوتکنولوژي در حفظ محیط زیست

چهارمین همایش ملي سالمت، محیط 
زیست و توسعه پایدار

• تنوع زیستي، اکوسیستم  ها و توسعه پایدار

• جنگل، مرتع و توسعه پایدار

مهلت ارسال مقاالت: 3 بهمن ماه 1393

تاریخ برگزاری همایش: 14 اسفند ماه 1393

محل برگزاري همایش: بندرعباس

http://www.hesd.ir :سایت همایش

http://www.biosafetysociety.ir



