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مدیر مسئول :دکتر بهزاد قرهیاضی
سردبیر :مهندس فهیم دخت مختاری
مدیر اجرایی و دبیر هیئت تحریریه:
مهندس لیال سرمدی
اعضای هیئت تحریریه :نیر اعظم خوش
خلق سیما ،اسکندر امیدی نیا ،فهیم دخت
مختاری ،بابک ناخدا ،عباس عالم زاده ،زهرا
کهریزی ،لیال سرمدی ،نغمه عبيري و بنفشه
درويش روحاني
طراح گرافیک :نسیم ارشدی فرد
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :نشر کهن
نشانی :دبیرخانه انجمن ایمنی زیستی ایران
آدرس سایت انجمن, www.irbic.ir :
www.biosafetysociety.ir
دبیر خانه انجمن ایمنی زیستی ایران ضمن
قدردانی و امتنان از بذل توجه کلیه اساتید،
دانش پژوهان ،صاحب نظران و خوانندگان گرامی
از هرگونه انتقاد ،پیشنهاد و اظهار نظر جهت
تکمیل و تصحیح این مجموعه در شمارههای
بعدی استقبال میکند .درج مطالب در این
نشریه الزاما به معنی رد یا قبول دیدگاه نویسنده
محترم از سوی این انجمن نیست .عالقمندان
میتوانند مطالب خود را در قالب نرم افزار word
به دبیرخانه انجمن ارسال کنند .خبرنامه تعهدی
در چاپ مطالب ارسالی ندارد و حق ویرایش این
مطالب را برای خود محفوظ ميدارد .استفاده از
م مطالب خبرنامه با ذکر منبع بالمانع است.
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سرمقاله

کلید تدبیر دولت :گشایش امور مهندسی
ژنتیک و ایمنی زیستی
بهزاد قرهیاضی
مرجع ملی ایمنی زیستی

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

با به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ،انتظار میرفت که
این شرایط به سرعت تغییر کند .اولین آزمون پیش روی
دولت در حوزه ایمنیزیستی نحوه تعامل با متعاهدین
پروتکل ایمنیزیستی کارتاهنا بود که اجالسهای متعاهدین
آن هر دو سال یک بار تشکیل میشود .هفتمین اجالس
متعاهدین ایمنیزیستی کارتاهنا از تاریخ  29سپتامبر
تا سوم اکتبر سال  2014میالدی در شهر پیونگچانگ
کره جنوبی برگزار شد .با توجه به تغییر دولت ،اقدامات
گستردهای برای ایجاد تغییر مثبت در رویهها و حضور در
مجامع بینالمللی الزم بود .اولین اقدام در این بازه صد البته
تغییر مدیران ناکارآمد و فناوریهراس و جایگزینی مدیران
شایسته و شجاع و داناییپرور بود .این امر در همه حوزههای
مرتبط با بیوتکنولوژی و ایمنیزیستی به طور کامل و در
حوزه محیط زیست به طور ناقص صورت گرفت .با انتصاب
مرجع ملی ایمنیزیستی(http://irbic.ir/index.asp
x?fkeyid=&siteid=1&pageid=143&newsvi
 )ew=863برای اولین مرتبه شورای مشورتی این مرجع
با حضور نمایندگان عالیرتبه کلیه دستگاههای عضو شورای
ملی ایمنیزیستی ،نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
و نمایندگان انجمنهای علمی ذیربط و موسسه استاندارد
و تحقیقات صنعتی تشکیل شد و ضمن بررسی موضوعات
مطرح در اجالس متعاهدین تیم کارشناسی مجرب و
برجستهای را برای شرکت در این اجالس انتخاب و امور اعزام
آنها را پیگیری کرد .اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست
چه در مشارکت و حضور در شورای مشورتی مرجع ملی
ایمنیزیستی و چه در مورد معرفی نمایندهای 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
محدودیتها دو نفر از ترکیب معرفی شده ،با مخالفت هیئت
پنج نفره نظارت بر ماموریتهای خارجی کارکنان دولت
از همراهی بازماندند ،اما به طور قطع و یقین این هیئت
مجربترین ،کاملترین ،عالیرتبهترین و موجهترین هیئت
اعزامی بوده است که عالوه بر مرجع ملی ایمنیزیستی
(وزارت جهاد کشاورزی) ،نماینده کمیسيون بهداشت مجلس
شورای اسالمی ،نماینده وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
نماینده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مسئول
اتاق تهاتر ایمنیزیستی را نیز با خود به همراه داشت.

هیئت اعزامی با تالش گستردهای که گاهی تا ساعت 2
صبح به طول میانجامید موفق شد از وضع مقررات بازدارنده
جدید در مقابل دسترسی کشورهای درحال توسعه و بهویژه
کشورهای صاحب فناوری مانند ایران به فناوری مهندسی
ژنتیک جلوگیری کنند .اگرچه گزارش تفصیلی این اجالس و
دستاوردهای جمهوری اسالمی در این مورد در سایت مرکز
اطالعات بیوتکنولوژی ایران و در همین خبرنامه منتشر
خواهد شد ،به طور اجمالی دستاوردهای هیئت اعزامی به
شرح زیر اعالممیشود
• خاتمه افسانه انزوای ایران با توجه به اقبال گسترده جمع
قابل توجهی از هیئتهای 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
تسلط دیپلماتیک بر فنون مذاکره ناشی از تجارب جمعی،
هیئت اعزامی را تحسین میکردند تا جایی که رفع برخی از
گرههای مذاکراتی را بر عهده ایران میگذاشتند.
• تقویت همکاری ملی داخلی با توجه به تجارب کسب شده
و بهویژه حضور نماینده محترم مجلس شورای اسالمی آقای
دکتر سلیمان عباسی
• ایفای نقش موثر در جلوگیری از تصویب راهنمای آنالیز
ارزیابی ریسک بازدارندهای که به طور عمده توسط کشورهای
آفریقایی و نروژ تهیه شده بود و افزودن پنج متخصص جدید
به تیمی برای بازنگری راهنما به نحوی که متضمن حقوق
کشورهای در حال توسعه که مایل به استفاده از منافع
بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک هستند.
• تصویب ارزیابیهای مالحظات اجتماعی و اقتصادی ناشی
از آثار کاربرد محصوالت تراریخته در مرحله تصمیمگیری،
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 ب ه یقین میتوان در مورد آن قضاوت کرد این است
که دوره افسانهسرایی ،فناوریهراسی و داناییستیزی در حوزه
مهندسی ژنتیک و ایمنیزیستی به سر آمده و در دولت تدبیر
و امید جایگاهی برای این نوع بازدارندگیها وجود ندارد .تدبیر
دولت وقتی با "شجاعت" مورد انتظار مقام معظم رهبری در
حوزه توسعه علمی و فناوری کشور همراه شود امیدهایي را
برای فردای بهتر افزایش خواهد داد .اکنون توپ در میدان
پژوهشگران مهندسی ژنتیک ،مدیران وتولیدکنندگان است تا
از این فرصت طالیی ایجاد شده نهایت استفاده و بهرهبرداری
را به عمل آورده و مردم را به طور واقعی از منافع بیوتکنولوژی
و مهندسی ژنتیک بهرهمند سازند .به امید آن روز .والسالم.

اخبار
تهیه و تنظیم :دكتر بهزاد قرهياضي ،مهندس نسرين
اسمعيلزاده و مهندس لیال سرمدی

برگزاري هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا
هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا از
 ۲۹سپتامبر الي  ۳اكتبر  ۷( ۲۰۱۴الي  ۱۱مهر ماه )1393
در شهر پيونگ چانگ كره 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 شركت كردند .در این اجالس تصمیم های بیشتری در
مورد استفاده بهتر و ایمن تر از مهندسی ژنتیک و محصوالت
تراریخته اتخاذ شد .پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا یک
موافقت نامه تعهد آور در مورد تجارت بين المللي محصوالت
تراريخته است که در روند مذاکرات به عمل آمده میان
متخصصان ،نمایندگان و صاحبان صنایع ،تجارت و کشاورزی
بیش از  170کشور طی اجالس فوق العاده همایش متعهدان
اجالس تنوع زیستی با هدف اصلی حفظ سالمت انسان و
محیط زیست از ريسك هاي بالقوه محصوالت زیست فناوری
نوین ،حفظ تنوع زیستی و استفاده پایدار از منابع طبیعی
بهعنوان یک ابزار بین المللی برای کنترل نقل و انتقاالت
فرامرزی محصوالت مهندسی ژنتیک در  40ماده و سه
پیوست ،در سال  1995میالدی ( )1374تدوین و در 29
ژانویه سال  2000میالدی ( )1379در مونترال کانادا به
تصویب رسید و از یازدهم سپتامبر سال  2003به مرحله
اجرا در آمد .در ايران ،پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا در
تاريخ  29مرداد ماه  82به تصويب مجلس شوراي اسالمي
رسيد و كشور ايران از  29بهمن ماه  82ملزم به اجراي مفاد
پروتكل شد .پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا به عنوان يك
معاهده بين المللي ،كليه ضوابط و استاندارد هاي الزم براي
حفظ سالمت مصرف كننده ،اطمينان از عملكرد مناسب و
صادقانه در تجارت غذا و ايمني محصوالت تراريخته را در
ورود به بازار و تبادالت بين المللي دارا است .در حال حاضر
 168کشور جهان از جمله جمهوری اسالمی ایران عضو
این پروتکل هستند .پروتکل الحاقی دیگری در سال 2010
در شهر ناگویای ژاپن به تصویب رسید .تا امروز  26کشور
جهان به این پروتکل الحاقی پیوسته اند .پروتکل الحاقی 90
روز بعد از الحاق چهلمین کشور به مرحله اجرا درخواهد
آمد .آخرین کشوری که سه هفته پیش به عضویت پروتکل
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الحاقی درآمده است کشور امارات متحده عربی است .ایران
هنوز در مورد الحاق به این پروتکل رسما موضعی اتخاد
نکرده است .پژوهشگران و انجمن های علمی به ویژه انجمن
ایمنی زیستی که در تمام مراحل تصویب این پروتکل در
طول غیبت کبرای هشت سال مدیریت فناوری هراس دو
دولت احمدی نژاد در این مذاکرات حضور فعال داشته است،
با الحاق ایران به این پروتکل مخالف است .كشور ايران
که به دلیل سوء مدیریت به ویژه در حوزه بیوتکنولوژی
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 پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا با هیئتي بلند پایه
متشکل از دكتر بهزاد قرهياضي (مرجع ملی ایمنی زیستی)،
دكتر محمد رضا زماني (رئيس كارگروه ايمني زيستي وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري) ،دكتر اسكندر اميدي نيا (عضو
كميته ايمني زيستي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي) و دكتر سليمان عباسي (نماينده مجلس شوراي
اسالمي در شورای ملی ایمنی زیستی (عضو ناظر) شرکت
كرد و حضوري فعال و موثر در تصميمگيري ها داشت.
ریاست این هیئت بر عهده دکتر بهزاد قرهیاضی مرجع ملی
ایمنی زیستی کشورمان بود که ریاست انجمن ایمنی زیستی
کشورمان را نيز بر عهده دارد.

در این اجالس موضوعات مهمی از جمله بسته بندی و
حمل و نقل موجودات زنده تغییر یافته ژنتیک (تراریخته)،
پروتکل الحاقی ناگویا کوااللمپور در مورد جبران خسارات،
آنالیز احتمال ريسك و مدیریت احتمال ريسك ،مالحظات
اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد محصوالت تراریخته
بود ،مرور اثرگذاری پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا ،نقل و
انتقال غیر متعمدانه فرامرزی محصوالت تراریخته ،استفاده
محصور از محصوالت تراریخته ،تامين منابع و بودجه،
ظرفيت سازي و گسترش اتاق تهاتر ايمني زيستي در دستور
کار قرار گرفت .در این اجالس ،نشست ویژه ای نیز برای
تلفیق ایمنی زیستی در برنامه های توسعه کشور های عضو
و تامین منابع جدید برای اجرای بهتر این هدف برگزار
شد .اجالس متعاهدین پروتكل ایمنی زیستی كارتاهنا
هر دو سال یک بار برگزار میشود .شش اجالس قبلي به
ترتيب در سال  ۲۰۰۴در كشور مالزي ،سال  ۲۰۰۵در
كشور كانادا ،سال  ۲۰۰۶در كشور برزيل ،سال  ۲۰۰۸در

كشور آلمان ،سال  ۲۰۱۰در كشور ژاپن و سال  ۲۰۱۲در
كشور هندوستان برگزار شد .طي پنج روز بحث و مذاكره،
نمايندگان كشور هاي عضو پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا
در خصوص فعاليت هاي مختلف براي اجراييكردن بيشتر
و بهتر پروتكل توافق كردند .از جمله مهمترين نتايج اين
اجالس ،تصميم در مورد ايجاد يك ساز وكار براي بازنگري
و توسعه دستورعمل ارزيابي احتمال ريسك و بررسي
مجدد آن در اجالس هشتم بود که هیئت نمایندگی ایران
در اتخاذ این تصمیم و ممانعت از تصویب راهنمای فعلی
نقش محوری ایفا کرد .همچنين كشور ها توافق كردند كه
شناسايي موجودات تراريخته براي استفاده مستقيم به
عنوان غذا ،علوفه و فرآوري كه مورد حمل و نقل برون
مرزي قرار ميگيرند از طريق مدارك مربوط به تصميم
اتخاذ شده در اجالس سوم ( )Bs-III/10صورت گيرد .از
ديگر مفاد پروتكل كه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت؛
موضوع مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد
محصوالت تراریخته بود .در نهايت تصميم بر اين شد كه
يك گروه از متخصصين براي شفافيت موضوع و ايجاد يك
رويه براي راهنمايي در اين خصوص تشكيل شود .هفتمین
اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در روز 29
سپتامبر با پیام وزیر تجارت ،صنايع و انرژي کره جنوبی كه
رياست اين اجالس را نيز بر عهده داشت ،در پیونگ چانگ
کره جنوبی آغاز به کار کرد و با سخنراني وي نيز در 3
اكتبر ،به كار خود پايان داد .این مذاکرات یک هفته پیش از
دوازدهمین کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی از
تاریخ  6تا  17اکتبر ( 25-14مهر ماه  )93و اولین اجالس
متعاهدین پروتکل ناگویا در مورد دسترسی به منابع ژنتیک
و تقسیم عادالنه منافع از تاریخ  13تا  17اکتبر (25-21
مهر ماه  )93در همین محل؛ شهر پیونگ چانگ کره جنوبی
برگزار شد.

دعوت كرد تا سخنراني خود را ارائه كند .آقاي يون در
سخنراني خود به بررسي ارزيابي احتمال ريسك ،مالحظات
اجتماعي -اقتصادي استفاده از محصوالت زنده تراريخته،
بحث مديريت اين محصوالت ،نقل و انتقاالت فرامرزي
موجودات زنده تراريخته اشاره كرد .وي در سخنراني خود
تاكيد كرد كه كشور كره جنوبي در صدد راهاندازي يك
طرح ابتكاري براي ارتقاي ظرفيت سازي ايمني زيستي
منطقه اي و آموزش هاي الزم جهت ارزيابي ريسك هاي
احتمالي استفاده از محصوالت تراريخته است .وي با دعوت
از آقاي "اينهو لي" رئيس سياست نوآوري صنعتي ،خواست
كه رياست جلسه را از طرف وي بر عهده بگيرد.

شري الوازا رئيس ششمين اجالس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي
كارتاهنا

در افتتاحيه اين اجالس ،رئيس ششمين اجالس متعاهدين
پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و وزير محيط زيست ،جنگل
و آب و هواي هندوستان آقاي شري الوازا در سخنراني
خود ،ضمن خوشامدگويي به شركت كنندگان ،به اهميت
استراتژيك پروتكل الحاقي ناگويا-كواالالمپور در مورد
مسئولیت پذیری و جبران خسارات تاكيد كرد و از
نمايندگان كشور ها خواست تا با تصويب پروتكل الحاقي
ناگويا كواالالمپور به اين پروتكل الحاقي بپيوندند.

مراسم افتتاحيه
هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي
كارتاهنا روز دوشنبه  ۲۹سپتامبر در شهر پيونگ چانگ
كره جنوبي آغاز به كار كرد .در صبح اولين روز هفتمين
اجالس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا،
بيانيه ها و گزارش هايي در خصوص پایبندی کشور ها به
اجرای پروتکل و گزارش بروز الحاق کشورها به پروتکل،
مكانيسم هاي مالي ،تامين منابع ،همكاري با ديگر
سازمان ها ،طرح ها و برنامه ها ،مديريت ،بودجه ،بررسي
عملكرد دبيرخانه و طرح هاي پيشنهادي براي جلسات
آينده  COPو  COP/MOPارائه شد.

يون سانگ جيك رئيس هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا

در ادامه ،آقاي الوازا از آقاي يون سانگ جيك وزير
تجارت ،صنعت و انرژي كره جنوبي به عنوان رئيس
هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا

فريرا دياس دبير اجرايي كنوانسيون تنوع زيستي

در ادامه ،آقاي فريرا دياس دبير اجرايي كنوانسيون تنوع
زيستي ،ضمن خوشامد گويي به كشور امارات متحده براي
تصويب پروتكل الحاقي ناگويا ،از ساير كشور ها خواست
تا پروتكل الحاقي ناگويا را تصويب كنند .خانم مارگارت
اودوك به نمايندگي از مدير اجرايي برنامه محیط زیست
سازمان ملل متحد ( )UNEPدر سخنراني خود تاكيد كرد
كه ايمني زيستي بايد در دستور كار توسعه بعد از سال
 2015در نظر گرفته شود .همچنين وي به نقش پر رنگ
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در ظرفيت سازي
جهت دسترسي كشور هاي در حال توسعه ،براي ايجاد
چهار چوب هاي قانوني در ايمني زيستي ،ارزيابي احتمال
ريسك ،مديريت احتمال ريسك ،آگاهي و مشاركت عموم
اشاره كرد .فرماندار ايالت گانگون ضمن اظهار اميدواري
از برقراري صلح در شمال شرق آسيا ،عنوان كرد كه اين
منطقه غير نظامي تبديل به يك مخزن منحصر بفرد تنوع
زيستي شده است .شیم جائه گوک شهردار پيونگ چانگ،
نمایندگان كشور ها را به توسعه و پیشرفت در مسائل
ایمنی زیستی تشويق كرد .در ادامه ،عضو مجلس ملي،
لي ون ووك به معرفي دوازدهمين كنفرانس طرف هاي
ذينفع ( )COPبا موضوع "تنوع زیستی برای توسعه پایدار"
پرداخت.
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بيانيه ها
در مراسم افتتاحيه هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا ،بيانيه هايي توسط برخي كشور ها
قرائت شد .در اولين بيانيه ،كشور عربستان صعودي به
نمایندگی از کشور های غرب آسیا تاكيد كرد كه به
ايمني زيستي در برنامه های توسعه ملی و مرتبط با
تصمیم هاي سیاسی و حمايت و پشتیبانی برای اجراي
برنامه های ارزیابی احتمال ریسک و مدیریت احتمال
ریسك و ظرفیت سازی نياز است .كشور پرو در بيانيه خود
از پيشنهاد تاسيس يك شركت تابعه يا فرعي براي اجرا
و پياده سازي تحت كنوانسيون حمايت كرد .گرجستان
از طرف اروپاي مركزي و شرقي ،جمع آوري منابع مالي
اضافي براي پياده سازي پروتكل را خواستار شد .پاالئو
از يك رويكرد جامع و يكپارچه براي اجرا و پياده سازي
پروتكل حمايت كرد .موريتاني از طرف گروه آفريقا ،در
بيانيه خود بر موضوعات زير تاكيد كرد :نیاز به تقویت
چهار چوب های ملی ایمنی زیستی ،تالش براي پيشبرد
بحث در رابطه با موضوع مالحظات اجتماعي و اقتصادي
استفاده از موجودات زنده تراريخته ،ارزيابي احتمال
ريسك و طرح يك مدل عملياتي براي تامين منابع مالي
جلسات آينده .اتحاديه اروپا بر اهميت بهبود بهرهوري و
كارايي ساختار پروتكل تاكيد كرد .اياالت متحده آمريكا
به نقش كشاورزي در رشد جمعيت ،تغييرات در رژيم
غذايي و تنش هاي محيطي تاكيد كرد و در ادامه خواستار
بررسي و ارزيابي ريسك علمی و مبتني بر دانش شد .متن
زیر نیز از طرف جمهوری اسالمی ایران تهیه و به دبیرخانه
اجالس ارائه شد؛ اگرچه بنا بر تصمیم رئیس جلسه به
هیچ یک از کشور ها به جز نمایندگان منطقه ای اجازه
صحبت داده نشد.

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.

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

بهداشت سازمان تجارت جهاني ( )WTOدر نظر گرفت.
كشور مكزيك تسهيل تبادالت اطالعات با موسسه هاي فني
و نهاد هاي ديگر در شناسايي موجودات زنده تراريخته را
خواستار شد .هیئت ایرانی در مورد بودجه اظهار نظری نکرد.

مسائل سازماني و تقسیم کار در اجالس
در هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا
دو گروه كاري براي بررسي موضوعات مختلف تشكيل شد.
نمايندگان هيئت هاي منتخب ،الني ماراما توكادادا از كشور
فيجي را به عنوان گزارشگر جلسه انتخاب كردند .همچنين
نمايندگان ،فرانسيس اگوال از كشور اوگاندا را به عنوان
رئيس گروه كاري اول و خانم چاوي چان هوتاچارن از كشور
تايلند را به عنوان رئيس گروه كاري دوم انتخاب كردند.

فرانسيس اگوال رئيس گروه كاري اول

گروه كاري يك به رياست اگوال از اوگاندا ،براي رسيدگي
به گزارش كميته انطباق ،رسيدگي به موضوعات مربوط
به مكانيزم مالي و منابع ،پروتكل الحاقي ناگويا كوااللمپور،
مالحظات اجتماعي و اقتصادي (ماده  ،)۲۶ارزيابي و بازنگري
اثر بخشي پروتكل (ماده  )۳۵و پايش و گزارش دهي (ماده )۳۳
و گروه كاري دو به رياست خانم چاوي چان از تايلند ،براي
استماع گزارش عملكرد و فعاليت اتاق تهاتر ايمني زيستي،
بكارگيري ،بسته بندي ،حمل و نقل و شناسايي موجودات
زنده تراريخته (ماده  ،)۱۸ارزيابي و مديريت احتمال ريسك
(ماده  ۱۵و  ،)۱۶حمل و نقل برون مرزي غير عمدي و تدابير
اضطراري (ماده  )۱۷و استفاده محصور از موجودات زنده
تراريخته به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گزارش ها
در مراسم افتتاحيه هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا ،نمايندگان كشور هاي عضو پروتكل،
گزارش هاي ارائه شده با موضوعات ذيل را استماع كردند:
انطباق و پذيرش ( ،)UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/2
مكانيزم مالي و منابع (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/4/
 ،)REV1همكاري با ساير سازمان ها و كنوانسيون های
بین المللی ( ، )UNEP/CBD/BS/COPMOP/7/5مديريت
پروتكل و بودجه ( ، )UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6
پيشنهاد بودجه جهت برنامه كاري براي دوره دو ساله 16-
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/6/Add.1 and( 2015
 .)UNEP/CBD/BS/ COP-MOP/7/6/Add.5تسهيالت
جهاني محيط زيست ( )GEFگزارش كرد كه حمايت مالي

براي اجراي پروتكل براي سال هاي  ۲۰۱۰تا  ،۲۰۱۴شانزده
ميليون دالر آمريكا بوده است .در خصوص همكاري هاي
مالي ،اتحاديه اروپا اظهار داشت كه بايد جانب احتياط را
از عواقب تامين بودجه و افزايش همكاري با كميته سنجش

در ادامه ،دبير اجرايي اجالس در خصوص اجراي پروتكل و
برنامه ريزي براي جلسات آينده در رابطه با بهبود كارايي و
بهرهوري پروتكل با مشاركت همه اعضا ،صحبت كرد .اغلب
کشور ها به منظور افزایش بهرهوری ،با تشكيل همزمان
اجالس های متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و
اجالس تنوع زیستی و پروتکل های الحاقی آن توافق كردند.
چند گروه نيز بر مشاركت كامل و موثر كشور هاي در حال
توسعه تاكيد كردند .كوبا و گرانادا خواستار توسعه روش هاي
جديد جهت مشاركت كشور هاي در حال توسعه شدند.
نيوزلند پيشنهاد داد كه استفاده از نتايج و دستاورد هاي
بهرهوري از برگزاري همزمان جلسات ،ميتواند راهي براي
تامين بودجه و كمك هاي مالي جهت مشاركت كشور هاي
در حال توسعه باشد .اتحاديه اروپا ،كوبا ،كلمبيا ،پرو و اكوادور
در رابطه با مشخصكردن مديريت پروتكل الحاقي صحبت
كردند.

برگزاري نشست ويژه در مورد اجراي پروتكل
در مراسم افتتاحيه هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا ،يك نشست ويژه در خصوص اجراي
پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا به رياست هو مين جانگ
مسئول اتاق تهاتر ايمني زيستي و مرجع ملي كره برگزار شد.
جلسه ويژه مربوط به اجراي پروتكل در ساعت  ۳بعدازظهر
روز اول اجالس شروع به كار كرد .در اين جلسه نمايندگان
پنج منطقه جغرافيايي (آفريقا ،آسيا و اقيانوسيه ،اروپاي شرقي
و مركزي ،آمريكاي التين و كارائيب و اروپاي غربي) گزارش
مختصري از فعاليت هاي ايمني زيستي كشورشان و چالش هاي
مربوط به آن را ارائه دادند .رئيس گروه موقت فني تخصصي
( )AHTEGدر خصوص ارزيابي و مديريت احتمال ريسك،
گزارش مختصري در خصوص فعاليت هاي اين گروه كاري ارائه
كرد و در پايان نيز ،نمايندگان بقيه كشور ها به صورت شفاهي
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يا كتبي فعاليت ها و مشكالت خود را در زمينه اجراي پروتكل
ارائه كردند .در ادامه ،دبير اجرايي كنوانسيون تنوع زيستي ،در
رابطه با چالش هايي نظير تعهدات تحت پروتكل و موضوعات
ديگر تحت كنوانسيون ،ادغام و يكپارچه سازي ايمني زيستي
در استراتژي هاي ملي تنوع زيستي و برنامه هاي عملياتي
صحبت كرد .هدف از تشكيل اين جلسه ويژه ،ارائه يك
پلت فرم جهت اشتراك اطالعات و تبادل تجربيات و چالش ها
در خصوص اجراي پروتكل با تمركز بر ادغام ايمني زيستي
در برنامه هاي توسعه ملي و تامين منابع مالي براي پيشبرد
اجراي پروتكل در سطح ملي اعالم شد .از موضوعات اساسي
كه در اين جلسه بحث و تبادل نظر شد ،ميتوان به موارد ذيل
اشاره كرد.

يكي از بزرگترين چالش ها براي اجراي كامل پروتكل در
آفريقاي جنوبي را تعادل پايدار بين حفاظت از محيط زيست و
پيشرفت هاي اجتماعي و اقتصادي دانست و افزود" :در آفریقای
جنوبی در سال  ،۲۰۱۳حدود سه ميليون هكتار از زمين هاي
زراعي به كشت گياهان زراعي تراريخته اختصاص يافت .به
طوريكه  ۱۰۰درصد پنبه كشت شده ۹۲ ،درصد سويا و ۸۷
درصد ذرت كشت شده در اين كشور تراريخته است .استفاده
از انگور و سيب زميني تراريخته به دليل مسائل اجتماعي و
اقتصادي هنوز تصويب نشده است".

• بكارگيري ،حمل و نقل ،بسته بندي و برچسب گذاري (ماده
)۱۸
• پروتكل الحاقي ناگويا كوااللمپور
• ارزيابي و مديريت احتمال ريسك (مواد  ۱۵و )۱۶
• مالحظات اجتماعي و اقتصادي (ماده )۲۶
• پايش و گزارش دهي (ماده )۳۳
• ارزيابي ،بازنگري ،اثربخشي و كارآيي پروتكل (ماده )۳۵
• جابجايي فرامرزي غير عمدي و تدابير اضطراري (ماده )۱۷
• استفاده محصور از موجودات زنده تراريخته
همچنين راجع به موضوعاتي نظير تاريخ و محل برگزاري
اجالس هشتم ،تصويب گزارش نهايي جلسه و اختتاميه اجالس
تصميماتي اتخاذ شد.

نماينده آفريقاي جنوبي" :عامل اصلي
موفقيت آفريقاي جنوبي در اجراي پروتكل
ايمني زيستي هماهنگي بين وزارتخانه هاي
ذيربط و ارتباط آنها با جامعه علمي كشور
است".
در ادامه ،اعضاي كشور هاي عضو پروتكل ،تجربيات خود را به
اشتراك گذاشتند .نماينده آفريقاي جنوبي بر هماهنگي بين
دولتي و بهبود ارتباطات جهت افزايش رابطه بين عموم مردم
و توسعه دهندگان فناوري هاي نو و ظرفيت هاي پژوهشي
دولتي مستقل ،تاكيد كرد .نماينده آفريقاي جنوبي گفت:
"كشور آفريقاي جنوبي عضو كنوانسيون تنوع زيستي است
و در سال  ۲۰۰۳به پروتكل ايمني زيستي پیوسته است .وي

بن دورهام نماينده آفريقاي جنوبي

وي ادامه داد" :اولين قانون مربوط به موجودات تراريخته،
قانون مصوب سال  ۱۹۹۷است كه براي تطابق با پروتكل در
سال  ۲۰۰۶مورد بازنگري قرار گرفت .برنامه عملياتي ملي
و چار چوب تنوع زيستي به عنوان بخشي از الزامات كشور
در برابر كنوانسيون تهيه شده است كه ايمني زيستي را هم
شامل مي شود و فعاليت هاي مربوط در خصوص جلوگيري
از تهديدات به تنوع زيستي در كشاورزي ،تجارت و علوم را
پوشش ميدهد ".وي عامل اصلي موفقيت آفريقاي جنوبي در
اجراي پروتكل ايمني زيستي را هماهنگي بين وزارتخانه هاي
ذيربط و ارتباط آنها با جامعه علمي كشور دانست.

نماينده هندوستان" :ايمني زيستي بخش
اصلي سياست اين كشور است كه در اين
سياست گذاري به لزوم آگاهي و مشاركت
عمومي در بيوتكنولوژي و ايمني زيستي تاكيد
شده است".
نماينده هندوستان به عنوان نماينده قاره آسيا و اقيانوسيه بر
چالش هاي اجرا و پياده سازي پروتكل تاكيد كرد و گفت" :
با توجه به تنوع زيستي غني هندوستان ،ايمني زيستي بخش

اصلي سياست اين كشور است كه در اين سياست گذاري
به لزوم آگاهي و مشاركت عمومي در بيوتكنولوژي و
ايمني زيستي كه در نهايت منجر به اعتماد مردم ميشود،
تاكيد شده است .ايمني زيستي از طريق كميته هايي كه
تحت نظارت قانون حفاظت از محيط زيست هستند ،كنترل
ميشود ".وي به مشكالت مطرح در اين رابطه اشاره كرد
و افزود" :عدم همگام سازي تحوالت با پيشرفت سريع
بيوتكنولوژي ،زير ساخت ها ،منابع محدود موجود و ارتباطات
ناكافي بين سازمان هاي نظارتي از جمله مشكالت مطرح شده
در اين رابطه است ".وي بر بررسي ظرفيت هاي سازماني،
افزايش ظرفيت در راستاي توسعه بيوتكنولوژي در كشور،
افزايش مشاركت عمومي در تصميمگيري ها ،بروز رساني
اطالعات پايه براي يكپارچه سازي مديريت تنوع زيستي در
ارزيابي ايمني زيستي و استفاده از برنامه استراتژيك -2011
 2020به عنوان يك ابزار راهنما در اجرای سیاست های ملی
تاكيد كرد .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)
اختصاص داده و از این رهگذر تحول مثبتی را در زندگی
کشاورزان و اقتصاد ملی ایجاد کرده است".

نماينده مولداوي" :برنامه عملياتي ملي مورد
بازنگري قرار گرفته و ايمني زيستي به همه
برنامه هاي راهبردي اضافه شده است".
نماينده مولداوي به عنوان نماينده كشور هاي اروپاي شرقي
و مركزي به يكپارچه سازي مديريت ايمني زيستي ،افزایش
آگاهی ،تامين منابع و هماهنگی میان سازمان های دولتی
مرتبط اشاره كرد و افزود" :در دو سال اخير كشور مولداوي
ايمني زيستي را در همه برنامه هاي راهبردي ملي خود از
جمله برنامه راهبردي زيست محيطي براي سال هاي ۲۰۱۴
تا  ۲۰۲۰وارد كرده است .در اين برنامه ها ،ظرفيت هاي
سازماني و سيستم هاي نظارتي همراه با افزايش ظرفيت
براي آزمايشگاه هاي مربوط به شناسايي موجودات زنده
تراريخته در نظر گرفته شده است .برنامه عملياتي ملي مورد
بازنگري قرار گرفته و ايمني زيستي به آن اضافه شده است".
گفتني است كه كشور مولداوي در سال  ۲۰۰۴با كمك
جف چارچوب ملي ايمني زيستي خود را ايجاد كرده است.
قانون ملي ايمني زيستي مولداوي در سال  ۲۰۰۱به تصويب
رسيد ولي پيش نويس قانون جديد در خصوص تجاري سازي
و ارائه محصوالت تراريخته به بازار كه در راستاي قوانين
اتحاديه اروپا است ،تهيه و به مشورت عموم گذاشته شده
است .پيش بيني ميشود كه اين قانون تا پايان سال ۲۰۱۴
به تصويب برسد .در فوريه سال  ،۲۰۱۴يك دوره آموزشي
منطقه اي در خصوص ايمني زيستي و ارزيابي احتمال ريسك

برگزار شد كه در آن دستور العمل ارزيابي احتمال ريسك
تهيه شده توسط دبيرخانه پروتكل به مرحله آزمايش گذاشته
شد .البته هنوز توانمند سازي هاي بيشتري در خصوص
ارزيابي و مديريت احتمال ريسك و شناسايي موجودات زنده
تراريخته مورد نياز است .عالوه بر آن ،در زمينه مالحظات
اجتماعي واقتصادي ناشی از آثار کاربرد محصوالت تراریخته،
مسئوليت و جبران خسارت ،آگاهي و مشاركت عموم بايستي
پژوهش ها و فعاليت هاي بيشتري انجام شود.

نماينده مكزيك" :كشور مكزيك با اين ديد
كه علم موتور پيشرفت است ،سابقه زيادي در
زمينه مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي دارد".
نماينده مكزيك به عنوان نماينده آمريكاي التين و كارائيب
نيز به اهمیت افزایش آگاهی ،اشاعه و گسترش اطالعات،
ظرفیت سازی ،هماهنگی در سطح ملی و تبادل اطالعات و
ارتباطات و همکاری با کشور های منطقه در اين خصوص
اشاره كرد و ادامه داد" :كشور مكزيك با اين ديد كه علم
موتور پيشرفت است ،سابقه زيادي در زمينه مهندسي ژنتيك
و بيوتكنولوژي دارد .تجربه اين كشور در زمينه ايمني زيستي
به دهة  ۱۹۸۰برميگردد .كشور مكزيك در سال ۲۰۰۰
پروتكل ايمني زيستي كارتاهتا را امضا كرد و در سال ۲۰۰۲
در پروژه توانمند سازي يونپ و جف براي ايجاد چارچوب
ملي ايمني زيستي مشاركت كرد .قانون ملي ايمني زيستي
اين كشور در سال  ۲۰۰۵به تصويب رسيده است و متعاقب
آن ايمني زيستي در برنامه هاي توسعه ملي اين كشور وارد
شدهاست.

جو ليوس برنال نماينده مكزيك

در ادامه ،نماينده نروژ به عنوان نماينده اروپاي غربي گفت:
"بر اساس اطالعات ارائه شده در دومين ارزيابي پروتكل و
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جلسات آنالين ،اجراي پروتكل ميتواند بر اثر كمبود منابع و
آگاهي عموم دچار وقفه شود .در كشور نروژ خوشبختانه تامين
منابع و آگاهي دادن عموم به حد قابل قبول وجود دارد .قانون
فناوري ژن نروژ كه در سال ( ۱۹۹۳قبل از تصويب پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا) به تصويب رسيده است ،طيف وسيعي
از تدابير مربوط به ارزيابي احتمال ريسك ،مسئوليت و جبران
خسارت ،آگاهي عموم و مالحظات اخالقي كاربرد اين محصوالت
را پوشش داده است ".وي افزود" :در كشور نروژ مشورت با
عموم مردم اجباري است و گزارش هاي ارزيابي احتمال ريسك
محصوالت تراريخته در اين كشور منتشر شده است .جلسات
شنيدن نظرات عموم توسط آژانس محيط زيست نروژ برگزار
ميشود كه اين اطالعات در وب سايت آن آژانس و اتاق تهاتر
ايمني زيستي موجود است .در حدود  ۵۰سازمان ،نهاد هاي
مشورتي ،موسسه هاي پژوهشي و گروه هاي عالقمند در اين
جلسات شركت و نظرات خود را ارائه ميدهند ".پس از ارائه
گزارش هاي نمايندگان كشور ها ،رئيس گروه موقت كارشناسان
فني تخصصی در خصوص ارزيابي و مديريت احتمال ريسك،
گزارش كوتاهي در خصوص فعاليت هاي اين گروه ارائه داد
و گفت" :ايجاد اين گروه كاري و برگزاري جلسات آنالين در
خصوص ارزيابي و مديريت احتمال ريسك در اجالس چهارم به
تصويب رسيد .در اجالس ششم ،كشور ها از عملكرد گروه فني
تخصصي تقدير و ساير كشور ها را به استفاده از دستور العمل
ايجاد شده ،تشويق و ترغيب كردند .عالوه بر آن ،تصميم گرفته
شد كه جلسات آنالين ارزيابي و مديريت احتمال ريسك ادامه
يابد".

نماينده بوليوي" :عنوان «زندگي خوب» براي
محصوالت تراريخته يك جايگزين مناسب
براي آن است".
در ادامه ،بسیاری از گروه ها از تالش های ملی خود جهت
پياده سازي پروتكل صحبت كردند .نماينده برزیل پيشنهاد
انتقال فناوري به ساير بخش ها را مطرح كرد .نماينده نيجريه
از تصمیم گیری مبتنی بر علم صحبت كرد .نماينده نيوزلند
پيشنهاد ايجاد توازن بين نو آوري و حفاظت در برنامه ريزي ها و
همکاری های بین سازمانی را در اين خصوص مطرح كرد .نماينده
مالزي بر افزايش آگاهي ايمني زيستي در سیاست های ملی از
طريق برگزاري جلسات ،سمینار ها و کارگاه های آموزشی تاكيد
كرد .نماينده چين گفت كه تنها راه براي اجراي موثر تعهدات
پروتكل؛ ايجاد ظرفيت در مديريت ايمني زيستي در كشور هاي
در حال توسعه است .نماينده غنا با تمركز بر چالش هاي موجود،
به فعاليت هاي سازمان هاي مخالف محصوالت تراريخته اشاره
كرد .نماينده سودان بر افزايش آگاهي عمومي و تضمين كيفيت
محصوالت تراريخته در آزمايشگاه ها براي محصوالت تراريخته
تجاري تاكيد كرد .نماينده بوليوي عنوان «زندگي خوب» براي
محصوالت تراريخته به عنوان يك جايگزين مناسب به بازار را

مطرح كرد .نمايندگان كشور هاي کیریباتی ،فیجی و کامبوج با
تمرکز بر ظرفیت سازي؛ به فقدان منابع مالی در اين خصوص
اشاره كردند .در خاتمه ،جلسه پرسش و پاسخ از سخنرانان
تشكيل شد .از جمله موضوعات مورد بحث ميتوان به مسئله
مشارکت عمومي و حصول اطمینان از بازخورد ذینفعان،
همکاری های منطقه ای ،ظرفیت سازی ،برگزاري كارگاه های
آموزشی ،ارزیابی احتمال ریسک و استفاده از قوانین جهت
تکمیل چار چوب ايمني زيستي اشاره كرد.

گزارش شوراي حكام
شورای حکام ضمن ارائه گزارشی ،ده کشور از جمله کشور
پاکستان را نام برد که به تعهدات خود در مقابل پروتکل عمل
نمیکنند و از آنها خواست تا در صورت نیاز به کمک اعالم
کنند .قرار شد این موضوع و نحوه برخورد با آن در شورای
حکام مورد بررسی قرار بگیرد .هیئت ایرانی با توجه به
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.

دومين روز برگزاري هفتمین اجالس
متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا
در دومين روز برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا مورخ سي سپتامبر 2014
ميالدي ( 8مهر ماه  ،)1393نمايندگان كشور ها از
جمله كشور جمهوري اسالمي ايران به صورت دو گروه
كاري ( )WGsموازی در مورد مسايل مختلف از جمله
مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد
محصوالت زنده تراريخته ( ،)LMOsتامين منابع و
حمايت هاي مالي ،ظرفيت سازي ،استفاده از منابع براي
پروژه هاي ايمني زيستي ،مسئوليت و جبران خسارت،
ارائه گزارش ،بررسي اثر بخشي و كارايي پروتكل ،بهبود
بهرهوري و رديابي موجودات زنده تراريخته به بحث و
تبادل نظر پرداختند .همچنين بررسي مديريت ،حمل
و نقل ،بسته بندي و شناسايي موجودات زنده تراريخته،
مديريت و ارزيابي احتمال ريسك و گسترش اتاق
تهاتر ايمنيزيستي ( )BCHاز ديگر مباحث مطرح شده
در دومين روز هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل
ایمنی زیستی کارتاهنا در شهر پيونگ چانگ كره جنوبي
بود .در اين جلسه ،در رابطه با پذيرش محصوالت
تراريخته ،نمايندگان كشور هاي اردن و مصر پيشنهاد
همكاري هاي منطقه اي دادند .نمايندگان گروه آفريقا،
سوريه و كوبا بر تاثير نقش برنامه محیط زیست سازمان
ملل متحد ( )UNEPو برنامه جهاني محيط زيست ()GEF
در بهبود و توسعه پشتيباني فني اين محصوالت تاكيد
داشتند .نماينده كشور مكزيك بر رسيدگي به موضوع نقل
و انتقاالت فرامرزي غير عمدي موجودات زنده تراريخته
و به اشتراك گذاشتن تجارب ملي كشور ها تاكيد كرد.
نماينده اتحاديه اروپايي و نروژ در رابطه با امكانات و
ابزار هاي قابل دسترس جهت حمايت هاي مالي صحبت
كردند و نماينده كشور كلمبيا پيشنهاد داد تا اتحاديه
اروپايي و نروژ ،هدايت منابع مالي و اطالع رساني اين
موضوع را بر عهده بگيرند.

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.

جمهوري اسالمي ايران« :ظرفيت سازي نباید
جانبدارانه یا دارای ابعاد ایدئولوژیک باشد
بلکه بايد فني و وفادار به پروتكل باشد».

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.

نمايندگان كشور ها در رابطه با ظرفيت سازي ،حمايت هاي
مالي و دسترسي به منابع ،از كاهش حمايت ها در سه
دوره گذشته ،در رابطه با اجراي برنامه جهاني محيط

زيست ( )GEFابراز نگراني كردند و نمايندگان کشور های
در حال توسعه ،خواهان افزایش کمک های مالی GEF
بودند .هیئت اعزامی از سوی جمهوري اسالمي ايران
ضمن تاکید بر ضرورت افزایش کمک های مالی برای
کشور های در حال توسعه گفت" :مالحظه میشود که
كشور هايي كه در پایبندی به تعهدات خود در اجرای
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا با مشكالتي مواجهند ،به
طور عمده از كشور هاي در حال توسعه و كشور هاي
كمتر توسعه يافته هستند .اين كشور ها با ديدگاه هاي
متناقض و تبليغات منفي در رابطه با اثرات مثبت و منفي
محصوالت تراريخته بمباران ميشوند .حمايت مالی از
برنامه هاي ظرفيت سازي توسط يك كشور خاص که به
طور ایدئولوژیک صورت میگیرد ،به معني اطمينان از
بهبود ظرفيت سازي و انجام تعهدات كشور عضو پروتكل
نيست .بنابراين ،ما از افزايش پشتيباني فني عاري از ابعاد
ايدئولوژيك براي ظرفيت سازي در كشور هاي در حال
توسعه و كشور هاي كمتر توسعه يافته حمايت ميكنيم".
دكتر بهزاد قرهياضي افزود" :ظرفيت سازي نباید
جانبدارانه یا دارای ابعاد ایدئولوژیک باشد بلکه بايد فني
و وفادار به پروتكل باشد ".این پیشنهاد ایران بالفاصله از
سوی چندین کشور از جمله اتحادیه اروپایی ،هندوراس،
مکزیک ،برزیل ،فیلیپین و پاراگوئه مورد حمایت قرار
گرفت .نمايندگان گروه آفريقا ،گينه بيسائو و كامبوج از
ايجاد راهكاري براي كاهش مخالفت هاي اتحاديه اروپا،
سوئيس ،نروژ و برزيل در اين رابطه حمايت كردند .در
اين جلسه ،نماينده كشور كوبا گفت كه تقاضاي كم براي
كمك هاي مالي به معني كم اهميت بودن ايمني زيستي
نيست بلكه نشان دهنده مشكالت فني است .نمايندگان
آفريقاي جنوبي و مصر پيشنهاد دادند تا يك دبيرخانه
براي تامين بودجه و تجزيه و تحليل كاهش استفاده از
منابع براي پروژه هاي ايمني زيستي ايجاد شود.

موضوع جبران خسارات و الحاق به پروتکل
الحاقی ناگویا کواالالمپور
در رابطه با موضوع مسئوليت و جبران خسارت ،نمايندگان
كشور ها از جمله كشور هاي جمهوری کنگو ،هندوستان،
نیجريه ،لیبریا ،مصر و کامرون از آماده سازي يك راهنماي
جامع جهت پياده سازي و تسريع ورود اطالعات پشتيباني
كردند .همچنين نمايندگان كشور هاي نيجريه ،ناميبيا،
بروندي ،اوگاندا و برخي از كشور ها بر ظرفيت سازي
اين ساختار تاكيد كردند .نمايندگان كشور هاي اروگوئه
و سودان بر افزايش سطح آگاهي ايمني زيستي تاكيد
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كردند .در اين راستا ،نماينده كشور نيجريه از برگزاري
كارگاه هاي ملي و منطقه اي ايمني زيستي جهت افزايش
آگاهي در زمینه پروتکل الحاقی ايمني زيستي حمايت
كرد .جمهوری اسالمی ایران با توجه به عدم تصویب
پروتکل الحاقی ناگویا در مورد جبران خسارات و با توجه
به اینکه در این مورد هنوز هیچ تصمیم ملی به طور
رسمی اعالم نشده است ،در این موضوع اظهار نظر نکرد.
گفتنی است تاکنون  26کشور به این پروتکل الحاقی
پیوسته اند .در صورتی که  24کشور دیگر (جمعا 50
کشور) پیوستن به پروتکل الحاقی را تصویب کنند آنگاه
این پروتکل اجرایی و تعهد آور خواهد بود .انجمن های
علمی در ایران با الحاق جمهوری اسالمی به این پروتکل
مخالفند .با توجه به این که در دو دولت قبل در مراحل
مذاکرات مربوط به تصویب این پروتکل نمایندگان
ایرانی همیشه غایب و صندلی آنها خالی بوده است (به
جز مرحله تصویب آن که تنها سه نفر از وزارت جهاد
کشاورزی وقت در اجالس حضور ساکت داشته اند)؛
بنابراین ،اطالعات مسئولین دولتی در این مورد کم و در
حد بی اطالعی است.

مرجع ملي ايمني زيستي" :تصويب موجودات
زنده تراريخته را نبايد صرفا بر اساس
مالحظات اجتماعي و اقتصادي رد كرد".
در رابطه با مبحث مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی
از آثار کاربرد محصوالت تراريخته ،نمايندگان اكثر
كشور ها خواستار تمديد گروه كارشناسان فني موقت
( )AHTEGشدند .نماينده كشور برزيل مشاركت جوامع
بومي و محلي در گسترش گروه كارشناسان فني موقت
را پيشنهاد داد .نماينده كشور تركيه نيز بر تاثير مهم
محصوالت تراريخته ميان كشاورزان خرده پا تاكيد كرد.
در ادامه ،نمايندگان كشور هاي نيوزلند ،كنيا ،آفريقاي
جنوبي ،اتحاديه اروپا ،ژاپن و هندوستان اعالم كردند كه
كار گروه كارشناسان فني موقت بايد با ماده  26پروتكل
كه در رابطه با مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از
آثار کاربرد محصوالت تراريخته است ،سازگار و منطبق
باشد .همچنين نمايندگان كشور هاي پاراگوئه ،كنيا و
آفريقاي جنوبي تاكيد داشتند كه مالحظات اجتماعي
و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد محصوالت تراریخته،
براي هر كشوري مخصوص به آن كشور است .نمايندگان
كشور هاي جمهوري اسالمي ايران ،نيوزلند و اتحاديه
اروپايي بررسي مالحظات اجتماعي و اقتصادي و هر دو
تاثير مثبت و ریسک موجودات زنده تراريخته را خواستار
شدند.

و مالحظات اجتماعي و اقتصادي وجود ندارد .ارزيابي
احتمال ريسك بايد همان طور كه در پيوست سه پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا مشخص شده است؛ انجام شود.
اما در نظر گرفتن مالحظات اجتماعي و اقتصادي مربوط
به مرحله تصمیم گیری است و ارتباطی با مسئله آنالیز
احتمال ريسك ندارد.

بهزاد قرهياضي مرجع ملي ايمني زيستي ايران

در اين رابطه ،جمهوري اسالمي ايران عنوان كرد« :ماده
 16کنوانسیون تنوع زیستی «هم دسترسی و هم انتقال
تکنولوژی از جمله بیوتکنولوژی ،در میان طرف های
متعاهد» را به عنوان «عناصر ضروری برای دستیابی
به اهداف کنوانسیون» تاکید کرده است .پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا نيز ميگويد ،بيوتكنولوژي
مدرن پتانسيل هاي زيادي جهت رفاه انسان دارد.
اين رفاه از جنس مالحظات اجتماعي و اقتصادي و
زیستمحيطی است .ماده  19كنوانسيون تنوع زيستي
()CBDعنوان ميكند كه هر دو طرف متعاهد پروتكل،
ملزم به اعمال همه اقدامات عملي و دسترسي به موجودات
زنده تراريخته توسط همه كشور ها به ويژه كشور هاي
در حال توسعه و بهرهمندي از نتايج و مزاياي ناشي از
بيوتكنولوژي هستند .اين مزاياي ناشي از بيوتكنولوژي
نيز مزايايي اقتصادي و اجتماعي و برای حفاظت از محيط
زيست است".
در ادامه ،مرجع ملي ايمني زيستي كشور جمهوري
اسالمي ايران مواضع كشور در رابطه با ورود مالحظات
اجتماعي -اقتصادي موجودات زنده تراريخته در ارزیابی
احتمال ریسک را اين طور عنوان كرد
" .1بر اساس كنوانسيون تنوع زيستي( )CBDو پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا ( )CPBهر دو اثر مثبت و منفي
(ریسک و منافع) ناشي از استفاده موجودات زنده
تراريخته بايد در تصميم گيري ها و پرداختن به مالحظات
اجتماعي و اقتصادي لحاظ شود.
 .2در پروتکل هيچ رابطه اي بين ارزيابي احتمال ريسك

 .3با توجه به ماده  26پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا ،تنها
آن دسته از مالحظات اجتماعي و اقتصادي که ناشي
از "تاثير" موجودات زنده تغيير يافته بر حفاظت و
استفاده پايدار از محيط زيست ،است "میتواند" در
مرحله تصميم گيري مورد استفاده قرار بگیرد" .تاثير"
اشاره به يك خروجي و نتيجه واقعي دارد و تنها پس
از استفاده و به كار بردن موجودات زنده تراريخته به كار
ميآيد و در واقع ،پتانسيلي نيست كه ميتواند مورد بررسی
قرار بگیرد! همچنين روشن است كه بر اساس پروتکل،
مالحظات اجتماعي و اقتصادي ،يك گزينه اختياري در
مرحله تصمیمگیری است نه يك تعهد اجباري".

دكتر قرهياضي خطاب به رئيس اجالس اظهار داشت:
"بنابراین ،تصويب موجودات زنده تراريخته را نبايد
بدون ارائه مستندات علمی و صرفا بر اساس مالحظات
اجتماعي و اقتصادي رد كرد .بدين ترتيب ،كشور ايران،
از ارائه رئوس سند UNEP/CBD/BS/COP-MOP/7/11/
 Rev.1با برخي از اصالحات به شرح زير استقبال ميكند:
 AHTEG .1يا گروه كارشناسان فني موقت ،حفظ و
براي دو سال ديگر تمديد شود .با اين وجود ،تركيب
آن بايد با افزودن كارشناسان از كشور هاي در حال
توسعه تقويت شود .2 .عبارت ( )aاز بند  iماده پنجم
در مورد عناصر پيشنهادي براي اتخاذ تصميم پيش نويس
بايد حذف شود ”.این پیشنهادات نیز از سوی کشور های
متعددی مورد حمایت قرار گرفت .یکی از دستاورد های
این اجالس همین بود که همه این پیشنهادات جمهوری
اسالمی ايران بدون استثنا در متون نهایی به تصویب
رسید .در اين رابطه ،نماينده آفريقاي جنوبي از جمع آوري
اطالعات بيشتر راجع به مالحظات اجتماعي و اقتصادي
و ارتباط آن با سایر تعهدات بين المللي حمايت كرد.
همچنين نماينده كشور بوليوي درخواست کرد تا گروه
كارشناسان فني موقت نسبت به اجراي تعهدات بین المللی
موجود و ارتباط آنها با مالحظات اقتصادی و اجتماعی
اقدام کنند .نماينده گروه آفريقا ،با توجه به مشكالت
شركت در کنفرانس آنالین اینترنتی درخواست يك كارگاه
آموزشي در آفريقا را داد .نمايندگان كشور هاي مكزيك،
هندوستان ،السلوادور ،ماداگاسكار و برخی از كشور ها
از ظرفيت سازي در رديابي محصوالت تراريخته حمايت
كردند.

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 شناسايي
و رديابي محصوالت تراريخته ،نمايندگان كشور هاي ایران،
ژاپن و نيجريه با "راهنماي ارزیابی ريسك موجودات زنده
تراريخته» که از سوی دبیرخانه پروتکل تهیه و برای
تصویب به اجالس متعاهدین ارائه شد ،مخالفت كردند.
در رابطه با ارزيابي و اثربخشي پروتكل ،نمايندگان
كشور ها به بررسي ارزيابي ميان دوره اي برنامه استراتژيك
 UNEP/CBD/BS/ COP-MOP/7/13پرداختند .در ادامه،
نمايندگان كشور هاي برزيل ،كنيا و آفريقاي جنوبي از
تشكيل گروه كارشناسان فني موقت براي اين منظور،
حمايت كردند .نماينده اتحاديه اروپايي با تشكيل گروهي
عاري از ابعاد ايدئولوژيك ،مخالفت كرد و به جاي آن
پيشنهاد تشكيل گروه رابط در هر منطقه را مطرح كرد.
نماينده كشور ژاپن گفت كه گروه كارشناسان فني موقت
بايد به منابع مالي دسترسي داشته باشند .در ادامه،
بسياري از كشور ها تصريح كردند كه كشور هاي در حال
توسعه براي آماده كردن گزارش هاي درخواستي ،نياز به
حمايت و پشتيباني دارند.

كارايي و اثر بخشي پروتكل
در رابطه با كارايي و اثر بخشي پروتكل ،جمهوري اسالمي
ايران درخواست کرد تا سواالت زير نیز در پرسش نامه در
دست تدوین درج شوند و خواستار بهبود كارايي پروتكل
شد -1" :تعداد اعضای پایبند به انجام تعهدات پروتكل.
 -2تعداد اعضایی که از دسترسي آنها به بيوتكنولوژي
ممانعت شده است -3 .تعداد اعضایی كه طبق ماده
 16و  19كنوانسيون تنوع زيستي به فناوري دسترسي
یافته اند -4 .تعداد اثرات منفي گزارش شده در توليد،
واردات يا مصرف موجودات زنده تراريخته -5 .تعداد نقل
و انتقاالت غير عمدي فرامرزي و تاثير آنها".همچنين در
رابطه با بررسي عملكرد دبيرخانه ايمني زيستي ،نماينده
اتحاديه اروپايي پيشنهاد دبيرخانه اي را داد كه در آن،
كارمندان در بخش هاي مختلف مربوط به تخصص خود
كار كنند .نماينده كشور نروژ نيز نسبت به تغيير عملكرد
و وظايف اصلي دبيرخانه هشدار داد.
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آفريقاي جنوبي ،كنيا ،آرژانتين و جمهوري اسالمي ایران با
اين راهنما مخالفت كردند.

دورينگتن اوگويي نماينده كنيا

كسپر لينستاد نماينده نروژ

در رابطه با بهبود اتاق تهاتر ايمني زيستي ،نمايندگان
كشور هاي كنيا و آفريقاي جنوبي بر ضرورت هماهنگي در
ارسال اطالعات موجودات زنده تراريخته تاكيد كردند .در
ادامه ،نمايندگان كشور هاي هندوراس ،برزيل و آرژانتين با
ارائه اطالعات موجودات زنده تراريخته در مرحله آزمايشات
مزرعه اي مخالفت كردند .در اين جلسه ،نماينده اتحاديه
اروپايي با ظرفيت سازي در رديابي موجودات زنده تراريخته
مخالفت كرد .نماينده كشور نروژ نيز پيشنهاد داد كه بهبود
اتاق تهاتر ايمني زيستي به تجارب بيشتر و اشتراك گذاشتن
اطالعات بيشتر نياز دارد .در رابطه با مديريت ،حمل و نقل،
بسته بندي و شناسايي موجودات زنده تراريخته ،نمايندگان
كشور هاي پاراگوئه ،كلمبيا ،ژاپن ،فيليپين و اتحاديه اروپا
گفتند كه استاندارد هاي موجود ،راهنما ها و روش هاي
كاربردي در مديريت ،حمل و نقل ،بسته بندي و شناسايي
موجودات زنده تراريخته ،در پروتكل كافي است .همچنين
آنها تاكيد داشتند كه  COP/MOPداراي استاندارد هاي
كافي نيست و بايد مجموعه استاندارد هاي الزم بدين منظور
تدوين شود.

لتچومانان راماتها نماينده مالزي

نماينده كشور مالزي ابراز نگراني كرد كه انجام ارزيابي
ريسك هاي احتمالي براي آزمايشات مزرعه اي براي كشور هاي
در حال توسعه سنگين است و اين كشور ها نميتوانند صنعت
فناوري زيستي كشور را توسعه دهند .نمايندگان كشور هاي
مصر ،مولداوي ،نروژ ،چين ،بوليوي ،اتحاديه اروپا و گروه آفريقا
از تدوين راهنماي جامع مالحظات اجتماعي واقتصادي ناشی
از آثار کاربرد محصوالت تراریخته حمايت كردند .همچنين
نمايندگان كشور هاي چين ،گروه آفريقا ،كاستاريكا و كلمبيا
با توجه به اهميت ارزيابي ريسك هاي احتمالي محصوالت
تراريخته در مراكز مبدا و تنوع زيستي ويروس ها و
ميكروارگانيسم ها و ماهي هاي تراريخته ،گسترش كارشناسان
فني موقت و كنفرانس آنالين اينترنتي را خواستار شدند.

ترنسي لوسيا نماينده سنت لوسيا

جيم مونتويا نماينده فيليپين

سومين روز برگزاري هفتمین اجالس
متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

مخالفت كشور ها با راهنماي ارزيابي احتمال
ريسك موجودات زنده تراريخته
در رابطه با مديريت و ارزيابي احتمال ريسك محصوالت
تراريخته ،نمايندگان كشور هاي فيليپين ،هندوراس ،برزيل،
نيوزلند ،پاراگوئه و جمهوري دومينيكن با پيش نويس يا
راهنماي جامع پیشنهادی دبیرخانه در رابطه با ارائه اطالعات
بيشتر راجع به ارزيابي احتمال ريسك مخالفت كردند.
همچنين نمايندگان كشور هاي هندوستان ،ژاپن ،تركيه،

ايمني زيستي تصميماتي را جهت استفاده بهتر و ایمن تر
از محصوالت تراریخته اتخاذ كردند .در رابطه با موضوع
مسئوليت و جبران خسارت ،نمايندگان كشور ها به بررسي
افزايش آگاهي ،ارائه پاسخ به سواالت ،افزايش فعاليت هاي
ظرفيت سازي در اجراي پروتكل الحاقي کواالالمپور-ناگويا،
توسعه سياست و ابزار هاي قانون گذاري جهت انجام اقدامات
الزم براي جبران صدمه احتمالي به محيط زيست و تنوع
زيستي ،پرداختند.

كازوكي سوابه نماينده ژاپن

در سومين روز برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل
ایمنی زیستی کارتاهنا در اول اكتبر  2014ميالدي (9
مهر ماه  ،)1393نمايندگان شرکت کنندگان -از جمله
ايران – به صورت دو گروه كاري در مورد مسايل مختلف از
جمله پذيرش موجودات زنده تراريخته ،مسئوليت و جبران
خسارت ،مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد
محصوالت تراريخته ،مديريت ،حمل و نقل ،بسته بندي و
شناسايي موجودات زنده تراريخته ،نقل و انتقاالت فرامرزي
غير عمدي و اقدامات اضطراري ،موارد استفاده و اتاق تهاتر

در ادامه ،نماينده كشور سنت لوسیا پيشنهاد داد تا بند
«حفاظت و سازگاري با محيط زيست و تنوع زيستي» به
متن پيش نويس نهايي اضافه شود .در اين رابطه ،نماينده
كشور برزيل مخالفت خود را از اين پيشنهاد اعالم كرد و
به جاي آن ،پيشنهاد داد تا آسيب ناشي از نقل و انتقاالت
فرامرزي موجودات زنده تراريخته در مبدا آنها بررسي شود.
نماينده اتحاديه اروپا در حمايت از برزيل ،اين پيشنهاد
را پذيرفت و نماينده كشور تركيه در حمايت از اتحاديه
اروپا ،بررسي ريسك هاي احتمالي موجودات زنده تراريخته
در سالمت انسان در مبدا آنها را درخواست كرد كه اين
پيشنهاد پذيرفته شد .نماينده كشور گينه پيشنهاد درج
يك پاراگراف جديد براي دعوت از وزير اجرايي جهت
«سازمان دهي كارگاه هاي آموزشي» به منظور افزايش
فعاليت هاي ظرفيت سازي و افزايش آگاهي كشور هاي در
حال توسعه از اجراي پروتكل الحاقي و تصويب و توسعه
سياست و ابزار هاي قانون گذاري براي ارائه پاسخ به آسيب
احتمالي به تنوع زيستي ،را در پيش نويس مطرح كرد.
نماينده اتحاديه اروپايي پيشنهاد گنجاندن «موضوع
دسترسي به منابع مالي» را مطرح كرد .دبير اجرايي اجالس،
موضوع همكاري با سازمان هاي مرتبط -مشروط به موجود
بودن منبع مالی -جهت تهيه يك راهنما به منظور تسريع
اجراي پروتكل الحاقي را درخواست كرد .پيرو درخواست
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دبير اجرايي ،نمايندگان كشورهاي مصر ،زامبیا ،قطر و
سنگال در مخالفت با اتحادیه اروپايي ،ژاپن ،کلمبیا ،لیبریا
و کنیا خواستار حذف عبارت «منوط به موجود بودن منابع
مالی» شدند و در واقع درخواست کردند دبیر خانه حتی با
اتکا به منابع مالی خود این توانمند سازی را ایجاد کنند.
در خصوص مبحث مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی
از آثار کاربرد محصوالت تراريخته ،نمايندگان كشور ها به
بررسي نقش و مشارکت جوامع بومی و محلی در توسعه
مفاهيم مربوط به مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از
آثار کاربرد محصوالت تراریخته پرداختند.

جمهوري اسالمي ايران« :نقل و انتقاالت
فرامرزي موجودات زنده تراريخته براي ايران
كه وارد كننده عمده محصوالت تراريخته
است ،حائز اهميت است».
در رابطه با موضوع نقل و انتقاالت فرامرزي غير عمدي
موجودات زنده تراريخته و اقدامات ضروري مربوطه،
نمايندگان كشور هاي چين ،بالروس ،نیوزلند و بولیوی
از محتواي متن پيش نويس قبلي در اين رابطه حمايت
كردند .آنها گفتند كه ارائه اطالعات و ثبت داده هاي
موجود كافي نيست و نمايندگان كشور هاي مصر،
مالزي و اتحاديه اروپايي در حمايت از آنها پيشنهاد ارائه
اطالعات بيشتر و كامل تر در هشتمين اجالس متعاهدین
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را مطرح كردند .نمايندگان
كشور هاي نيوزلند ،مصر ،اكوادور ،بوليوي ،هندوستان،
اتحاديه اروپايي و جمهوري اسالمي ايران به همراه ساير
كشور ها ،مخالفت خود را از تشكيل يك كميته مشورتي
غير رسمي و تهيه راهنما در توسعه ابزار هاي فني اعالم
كردند .در اين رابطه ،نماينده كشور جمهوري اسالمي
ايران عنوان كرد« :كشور ايران يكي از وارد كنندگان
عمده محصوالت تراريخته براي مصرف غذا ،دام و فرآوري
است .بنابراين ،نقل و انتقاالت فرامرزي غير عمدي و نقل
و انتقاالت مرزي غير قانوني موجودات زنده تراريخته
براي ايران حائز اهميت است .در حالي كه كشور ايران
به شدت از برگزاري كارگاه هاي آموزشي چهره به چهره
و ظرفيت سازي مندرج در بند ( e( iiiپيش نويس حمايت
ميكند اما با تاسيس كميته مشورتي غير رسمي و هر گونه
كار جديد در توسعه ابزار هاي فني و تهيه راهنما مخالف
است ».در ادامه ،مرجع ملي ايمني زيستي ايران در حمايت
از نماينده اتحاديه اروپايي ،افزود« :كشور ايران از موضع
اتحاديه اروپايي در رابطه با بند ( )aمبني بر ثبت اجباري
هر گونه تصميم در رابطه با موجودات زنده تراريخته و
ارزيابي ريسك موجودات زنده تراريخته تحت پروتكل ،در

اتاق تهاتر ايمني زيستي حمايت ميكند .با اين وجود ،ثبت
آزمايشات مزرعه اي را ضروري نميداند .چرا كه آزمايشات
مزرعه اي به منزله ورود محصوالت تراريخته به محيط
زيست نيست ».در ادامه ،نماينده اتحاديه اروپايي پيشنهاد
ايجاد يك شبكه آزمايشگاهي آنالين را داد اما نمايندگان
كشور هاي برزیل ،هندوراس ،فیلیپین ،کانادا و آرژانتین
با اين پيشنهاد مخالفت كردند .نماينده كشور مكزيك از
ايجاد يك كميته مشورتي رسمي تا زماني كه تركيب اعضا
و فعاليت ها به طور كامل شكل بگيرد ،حمايت كرد .در
رابطه با ثبت آزمايشات مزرعه اي ،نمايندگان كشور هاي
برزيل ،هندوراس ،فيليپين ،كانادا و آرژانتين گفتند كه اين
تعهد ،تحت پروتكل نيست .نماينده كشور جمهوري كره نيز
اشاره كرد كه هر گونه اطالعات براي تشخيص و شناسايي
محصوالت تراريخته ،در مرحله آزمايشات مزرعه اي بايد
ارائه شود و فقط در مورد فعاليت هاي پژوهشي ،ارائه
اطالعات غير ضروري است .نمايندگان كشور هاي مالزي و
هندوستان گفتند كه اطالعات اختصاصي و كامل فقط بايد
براي اهداف نظارتي ارائه شود؛ چون در اين پروتكل ،مرحله
بين آزمايشات مزرعه اي و رها سازي غير عمدي محصوالت
تراريخته گنجانده نشده است .نمايندگان كشور هاي
مكزيك ،مالزي ،پرو ،اكوادور و اتحاديه اروپايي بر تمايز
بين دو واژه "غير عمدي" يا نا خواسته و واژه "غير قانوني"
رها سازي موجودات زنده تراريخته تاكيد كردند .نمايندگان
كشور هاي كلمبيا ،ژاپن و گروه آفريقا نيز به اهميت ثبت
نقل و انتقاالت فرامرزي موجودات زنده تراريخته در اتاق
تهاتر ايمني زيستي تاكيد كردند .نمايندگان كشور هاي
السلوادور و بوليوي گفتند كه ثبت هرگونه اطالعات در
اتاق تهاتر ايمني زيستي مربوط به تشخيص و شناسايي
موجودات زنده تراريخته با ارزش و ضروري است.

جمهوری اسالمی ایران" :استفاده از موجودات
زنده تراريخته در كشور هاي در حال توسعه
كه از دسترسي به بيوتكنولوژي و بهرهگيري
از مزاياي محصوالت تراريخته محروم هستند،
بسيار مهم است".

جرج ارنستو كويزادا دياس نماينده السلوادور

نمايندگان كشور هاي تايلند ،كنيا ،گروه آفريقا ،اكوادور،
نيجريه ،مولداوي ،بوليوي ،آفريقاي جنوبي ،مصر و جمهوري
اسالمي ايران بر اهميت فعاليت هاي ظرفيت سازي مانند
ايجاد كارگاه هاي منطقه اي تاكيد كردند .نماينده گروه آفريقا
گفت كه براي تهيه راهنما به تبادل اطالعات و مشاوره نياز
داريم و نماينده كشور مالزي پيشنهاد ارائه يك تعريف كاري
مشخص براي نقل و انتقاالت فرامرزي غير عمدي موجودات
زنده تراريخته را مطرح كرد.

پاپا داينگ نماينده سرويس دستيابي به و استفاده از بيوتكنولوژي
كشاورزي

خالد علم نماينده مصر

در ادامه ،نماينده سرويس دستيابي به و استفاده از
بيوتكنولوژي كشاورزي ( )ISAAAمتذكر شد كه در
پروتكل الحاقي ،به يك كميته مشورتي براي ظرفيت سازي
فعاليت هاي ايمني زيستي نياز است.

نمايندگان كشور هاي مكزيك ،گروه آفريقا ،كلمبيا ،كوبا،
گواتماال ،بوليوي و برزيل از توسعه ابزار ها و راهنما براي
استفاده از موجودات زنده تراريخته ،حمايت كردند .در اين
رابطه ،نمايندگان كشور هاي ژاپن ،هندوراس ،فيليپين و
جمهوري اسالمي ايران مخالف توسعه ابزار هاي جديد
و راهنما بودند و متذكر شدند كه قوانين و راهنما هاي
ملي موجود در نهاد هاي علمي هر كشور و سازمان هاي
بين المللي ،براي مديريت هدايت ايمن موجودات زنده
تراريخته به مقصد براي استفاده از آنها ،كافي است .در
ادامه ،نمايندگان كشور هاي جمهوري اسالمي ايران ،تايلند،
گروه آفريقا و كوبا گفتند كه در خصوص ظرفيت سازي به
منظور گسترش فعاليت هاي ايمني زيستي در كشور هاي
در حال توسعه ،به انجام تحقيقات نياز است كه آن هم
نيازمند استفاده از موجودات زنده تراريخته است .در اين
رابطه ،نماينده كشور جمهوري اسالمي ايران عنوان كرد:
"استفاده از موجودات زنده تراريخته در كشور هاي در حال
توسعه كه از دسترسي به بيوتكنولوژي و بهره گيري از
مزاياي محصوالت تراريخته محروم هستند ،بسيار مهم است.
كشور ايران سرمايه گذاري هاي قابل توجه و مهمي را در اين
زمينه انجام داده است؛ از جمله تاسيس گلخانه محصوالت
تراريخته براي هدايت و انجام فعاليت هاي پژوهشي جهت
توسعه بيوتكنولوژي و بهرهمندي از «پتانسيل هاي زياد
بيوتكنولوژي براي رفاه انسان» كه در مواد  16و  19مقدمه
پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا براي اجالس تنوع زيستي
نيز آمده است ».مرجع ملي ايمني زيستي ايران تصريح
كرد« :كشور ايران از وجود تحريم ها و محروميت هاي
مالي جدي كشور هاي در حال توسعه ،در ساخت و توسعه
بيوتكنولوژي آگاه و نگران است .با در نظر گرفتن اين موارد،
به منظور انجام پژوهش هاي ايمن و مطمئن ،در قانون ملي
ايمني زيستي ايران ،انجام پژوهش هاي (آزمایشگاهی و
گلخانه ای و مزرعه ای) موجودات زنده تراريخته از شمول
مفاد این قانون مستثنی شده است .همچنين در مواد  6و
 18پروتكل ،درباره روش هاي توافقي ( )AIAنقل و انتقاالت
مرزي موجودات زنده تراريخته و موارد بكارگيري آنها
در مقصد ،توضيحاتي آورده شده است ».در ادامه ،هیئت
ایرانی اعالم كرد -1« :ايران با پيشنهاد توسعه ابزار ها و
راهنما موافق نيست -2 .ايران به شدت از فعاليت هاي
ظرفيت سازي براي تسهيل اجراي مفاد پروتكل در خصوص
استفاده از موجودات زنده تراريخته حمايت ميكند».
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همچنين نمايندگان كشور هاي مكزيك و برزيل گفتند كه
ابزار ها و راهنما نبايد مانعي براي پژوهش ها باشند .نماينده
اتحاديه اروپايي از جمع آوري اطالعات مربوطه حمايت كرد
و متذكر شد كه ابزار ها و راهنما ،در حال توسعه و هنوز
ناقص است .در رابطه با موضوع بهبود اتاق تهاتر ايمني زيستي،
نمايندگان كشور ها به بررسي ظرفيت سازي در اتاق تهاتر
ايمني زيستي پرداختند .نماينده كشور مكزيك پيشنهاد
داد تا درخواست دبير اجرايي مبني بر گسترش ارتباطات
گروه ها براي ويرايش و بهروز رساني پرونده هاي ارائه شده
توسط كشور هاي مختلف به اتاق تهاتر ايمني زيستي ،لحاظ
شود .همچنين نماينده كشور برزيل پيشنهاد داد تا براي ثبت
اطالعات در اتاق تهاتر ايمني زيستي در اولين نقل و انتقال
فرامرزي عمدي موجودات زنده تراريخته ،يك تصميم نهايي
اتخاذ شود .نماينده كشور جمهوري كره ،طرح ظرفيت سازي
ايمني زيستي در آينده را مطرح كرد .نماينده كشور كلمبيا
پيشنهاد افزودن يك مرجع براي تداوم كنفرانس هاي آنالين را
عنوان كرد و متذكر شد كه اين ،ابزاري عالي در ظرفيت سازي
اتاق تهاتر ايمني زيستي است .در ادامه ،نمايندگان گروه ها
در رابطه با مبحث مديريت و ارزيابي ريسك هاي احتمالي
موجودات زنده تراريخته ،در خصوص تهيه يك «راهنما
در ارزيابي احتمال ريسك موجودات زنده تراريخته و گروه
كارشناسان فني موقت» به بحث و تبادل نظر پرداختند .ادامه
بررسي مبحث مديريت و ارزيابي احتمال ريسك ،همچنين
موضوع تامين منابع مالي به جلسات بعد موكول شد.

در مورد ورود «مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار
کاربرد محصوالت تراريخته» به مرحله ارزیابی ریسک ،نماينده
كشور برزيل گفت كه براي تشکیل یک گروه كارشناسان فني
موقت جهت آماده سازي راهنما موافق نيست .نمايندگان
كشور هاي پرو و پاراگوئه ،بر مشاركت جوامع بومي و محلي
در گسترش گروه كارشناسان فني موقت تاكيد كردند.
نمايندگان كشور هاي بوليوي و ليبريا -با تاكيد بيشتر كشور
ليبريا روي اين موضوع -،با مشاركت جوامع بومي و محلي در
ارزيابي مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد
محصوالت تراريخته مخالفت كردند.

نماينده كشور برزيل بر حفظ عبارت «مشاركت جوامع بومي و
محلي» در متن پيش نويس نهايي تاكيد كرد .در ادامه ،دبيرخانه
پيشنهاد تشكيل گروه رابط در ظرفيت سازي به عالوه گروه
كاري پياده سازي پروتكل با مشاركت جوامع بومي و محلي را
مطرح كرد كه ساير كشور ها نيز آن را پذيرفتند .در رابطه با
موضوع بهبود بهرهوري ساختار و فرآيند هاي تحت كنوانسيون
و پروتكل هاي آن ،نماينده كشور برزيل پيشنهاد داد تا براي
سازمان دهي جلسات هم زمان  COPو  COP/MOPsتحت
كنوانسيون ،كشور هاي در حال توسعه ،به صورت داوطلبانه و
با مشاركت كامل و موثر نمايندگان كشور هاي توسعه يافته
به ويژه كشور هاي كمتر توسعهيافته و جزاير كوچك در حال
ب شدن،
توسعه ،بهجاي گروه هاي واجد شرايط براي انتخا 
اقدام كنند .نماينده اتحاديه اروپايي درخواست دبير اجرايي؛
مبني بر ارائه يك طرح براي سازمان دهي تشكيل هم زمان
جلسات ،را براي اين منظور پذيرفت.

جمهوري اسالمي ايران« :اميدواريم كه
سند راهنماي ارزيابي ريسك هاي احتمالي
موجودات زنده تراريخته بدون هيچگونه
ترديد جهت تاييد شدن ،در هشتمين اجالس
به تصويب برسد».

متيو لنر نماينده اتحاديه اروپايي

چهارمين روز برگزاري هفتمین اجالس
متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا
علي عثمان ساري نماينده تركيه

در چهارمين روز برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل
ایمنی زیستی کارتاهنا مورخ دوم اكتبر  2014ميالدي (10
مهر ماه  ،)1393نمايندگان كشور ها از جمله جمهوري
اسالمي ايران به صورت دو گروه كاري در مورد مسايل
مختلف از جمله مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار
کاربرد محصوالت تراريخته ،رديابي و ارائه گزارش ،كارايي و
تاثير پروتكل ،نظارت ،ارزيابي و بررسي اثر بخشي پروتكل،
بهبود بهرهوري ساختار ها و فرآيند هاي تحت كنوانسيون
و پروتكل هاي آن ،امور مالي و تامين منابع ،تصميماتي را
جهت استفاده بهتر و ایمن تر از محصوالت تراریخته اتخاذ
كردند .همچنين نمايندگان در رابطه با استفاده از موجودات
زنده تراريخته ،نقل و انتقاالت فرامرزي غير عمدي و اقدامات
اضطراري ،اتاق تهاتر ايمني زيستي ،مديريت و ارزيابي احتمال
ريسك ،به تبادل نظر و اتخاذ تصميم در مورد استفاده بهتر
و ایمن تر از موجودات زنده تراريخته در متن پيش نويس
نهايي پرداختند.

سائولو سئولين نماينده برزيل

در رابطه با موضوع بررسي اثر بخشي و كارايي پروتكل ،نمايندگان
كشور هاي برزيل ،كنيا ،آفريقاي جنوبي ،تركيه ،مصر ،سودان و
اتحاديه اروپايي با گروه كارشناسان فني موقت براي بررسي و
ارزيابي كارايي پروتكل ،با توجه به محدويت هاي بودجه مخالفت
كردند و پيشنهاد دادند تا ارجاع اين كار به افراد ديگر از جمله
گروه كاري بررسي پياده سازي ( )WGRIيا گروه هاي رابط در
ظرفيت سازي واگذار شود.

در رابطه با موضوع نقل و انتقاالت فرامرزي غير عمدي و
اقدامات اضطراري ،نمايندگان اتحاديه اروپايي ،بوليوي ،چين،
السلوادور و اوگاندا ارائه اطالعات شامل "توالييابي وكتور ها
يا حامل ها ،عناصر ژنتيكي تغيير يافته و نواحي طرفين" در
ساختار محصوالت تراريخته را مطرح كردند .در اين رابطه،
نمايندگان كشور هاي آرژانتين ،برزيل ،كنيا و كانادا به اين
خواسته معترض شدند و گفتند كه اين اطالعات ممكن است
محرمانه باشد .آنها در ادامه پيشنهاد دادند به جاي ارائه
جزئيات اطالعات ساختار محصوالت تراريخته ،از استاندارد
كدكس آليمنتاريوس سازمان خواروبار كشاورزي ملل متحد
كه روش هاي تشخيص و مواد مرجع را بدين منظور معرفي
ميكند ،استفاده شود .نمايندگان كشور هاي برزيل و پرو
پيشنهاد دادند كه همه گروه ها بايد تمام اطالعات الزم براي
تشخيص و شناسايي موجودات زنده تراريخته را مطابق با
قوانين ملي ارائه دهند .در رابطه با موضوع مديريت و ارزيابي
احتمال ريسك ،نمايندگان كشور هاي فيليپين ،هندوراس
و جمهوري اسالمي ايران پس از بحث و بررسي در مورد
نگراني هاي مطرح در  ،COP / MOP 7متذكر شدند كه
درخواست آنها در گزارش لحاظ شود.

در رابطه با موضوع تامين بودجه و منابع مالي ،نمايندگان
كشور ها پيشنهاد دادند كه از تسهيالت جهاني محيط زيست
( )GEFدعوت به همكاري كنند .نماينده كشور كلمبيا گفت
كه اين مورد از حوزه اختيارات جف خارج است و نمايندگان
كشور هاي ليبريا ،گامبيا ،مصر و آفريقاي جنوبي از اين
موضع حمايت كردند .نماينده كشور ليبريا به ظرفيت سازي
چار چوب هاي ملي ايمني زيستي در كشورش تاكيد كرد .در
ادامه ،پس از مشورت ميان نمايندگان كشور هاي كلمبيا،
ليبريا ،برزيل ،اتحاديه اروپايي ،مصر ،بوليوي ،سنگال ،تركيه،
آفريقاي جنوبي و سوئيس ،با درخواست دعوت از جف براي
بررسي مكانيزم هاي بهروز رساني و تكميل چارچوب هاي
ملي ايمني زيستي موافقت شد .در رابطه با موارد استفاده
از موجودات زنده تراريخته ،نمايندگان اتحاديه اروپايي
و جمهوري اسالمي ايران پيشنهاد دادند تا ساير گروه ها
اطالعات و تجربيات كاربردي و سودمند خود را در اختيار
ساير كشور ها نيز قرار دهند.

در رابطه با گسترش گروه كارشناسان فني موقت در مديريت
و ارزيابي احتمال ريسك موجودات زنده تراريخته ،نماینده
جمهوري اسالمي ايران اظهار داشت« :در اين رابطه ،از سند
راهنما استقبال ميكنيم اما تقاضاي تجديد نظر آن را داريم
اما چون به نظر میرسد كه تجديد نظر براي گروه كارشناسان
فني فعلي دشوار خواهد بود؛ بدين منظور ،افزودن چند نفر
به این گروه برای تجديد نظري موفق و بهبود سند راهنما
ضروری به نظر میرسد ».دكتر بهزاد قرهياضي افزود« :ما
براي تركيب جديد گروه كارشناسان فني موقت ،پنج نفر
را در مناطق جغرافيايي مجزا پيشنهاد ميدهيم .اين افراد
بايد در رابطه با موضوع مديريت و ارزيابي احتمال ريسك در
كنفرانس آنالين مشاركت داشته باشند و به تاييد كارشناسان
ساير گروه ها نيز برسند .همه گروه ها ميتوانند كارشناسان
مورد نظر خود را براي اين منظور معرفي كنند ».نماينده
كشور جمهوري اسالمي ايران ،پيشنهاد سازمان دهي تشكيل
يك جلسه چهره به چهره از گروه كارشناسان فني موقت ،در
صورت وجود بودجه را مطرح كرد و نمايندگان ساير كشور ها
نيز آن را پذيرفتند .مرجع ملي ايمني زيستي كشورمان
براي تحقق اين درخواست ،به پيشنهاد حمايت مالي توسط
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كشور هاي مكزيك و برزيل اشاره كرد .نماينده كشور
جمهوري اسالمي ايران اظهار اميدواري كرد« :اميدواريم
كه سند راهنماي ارزيابي ريسك هاي احتمالي موجودات
زنده تراريخته به نحوی مورد بازنگری قرار بگیرد تا بدون
هيچ گونه ترديد جهت تاييد شدن ،در هشتمين اجالس
 COP/MOP 8به تصويب برسد ».در مورد موضوع مديريت
و ارزيابي احتمال ريسك ،برخي از کشور ها نگراني خود را
در اين باره ابراز كردند و خواستار بازنگري و اصالح تركيب
اعضاي گروه كارشناسان فني موقت؛ شامل اعضاي جديد
متخصص شدند .در ادامه ،رئيس اين جلسه با پيشنهاد
بازنگري تركيب گروه كارشناسان فني موقت با اضافه كردن
پنج عضو جديد با بهترين تخصص ممكن و معرفي پنج
مدير از كنفرانس آنالين كه بهعنوان واسطه بين كنفرانس
آنالين و گروه كارشناسان فني موقت خدمت كنند ،موافقت
كرد .در رابطه با مبحث مالحظات اجتماعي و اقتصادي
ناشی از آثار کاربرد محصوالت تراريخته ،نمايندگان گروه ها
در خصوص تدوين و انتشار سياست ها و تعاريف مفاهيم
مالحظات اجتماعي و اقتصادي تصميماتي اتخاذ كردند.
نماينده كشور جمهوري اسالمي ايران در رابطه با تامین
منابع مالي براي بررسي ارتباط مالحظات اجتماعي و
اقتصادي ناشی از آثار کاربرد محصوالت تراريخته با سایر
توافق نامه هاي بين المللي مربوط به مالحظات اجتماعي
و اقتصادي در ماده  26پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا
مخالفت کرد.

لوئير آرالوز نماينده پاراگوئه

به طور ویژه کشور های هندوراس ،هندوستان ،فیلیپین،
پاراگوئه ،برزیل و ایران مایل نبودند کار جدیدی در این مورد
آغاز شود و هر روز بر پیچیدگی های ایمنی زیستی افزوده
شود .آنها معتقد بودند وقتی یک قطار به حرکت میافتد
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

چیست» .این پیشنهاد مورد استقبال بسیاری قرار گرفت
اما تعدادی از کشور های آفریقایی کوچک و بولیوی و نروژ
اصرار داشتند گروهی برای این منظور تدارک 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  10کشور از جمله ایران را مامور کرد
تا ظرف  15دقیقه موضوع را در گوشه ای از سالن به صورت
سرپایی حل کنند .در چنین مواردی کار سخت و دشوار
است زیرا موضوعی که طی ساعت ها و بلکه روز ها بحث و
تبادل نظر به نتیجه نرسیده است باید ظرف  15دقیقه 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
شود و برای ادامه کار تصمیم گیری شود .بدیهی بود که
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 میکردند اما در نهایت به اتفاق آرا
این پیشنهاد جمهوری اسالمی مورد تصویب قرار گرفت
و گزارش آن توسط نماینده جمهوری اسالمی در صحن
اجالس ارائه شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید.

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

همچنين در اين جلسه ،به بررسي مالحظات اجتماعي
و اقتصادي در تصميم گيري هاي مربوط به موجودات
زنده تراريخته و جنبه هاي مربوط به محيط زيست و
ارزيابي احتمال ريسك در سالمت انسان پرداخته شد.

لزوم جمع آوري اطالعات از همه گروه ها براي تعريف
يك چار چوب مشخص در تعريف مالحظات اجتماعي
و اقتصادي و برگزاري گروه هاي بحث آنالين به منظور
تسهيل تبادل نظرات ،اطالعات و تجربيات طبق ماده 26
( )1پروتكل ،از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه بود.

موافقت نماينده سازمان ملل متحد با
ح شده در هفتمين اجالس
تصميمات مطر 
متعاهدين پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا
جهت پيشبرد اجراي پروتكل

پنجمين روز برگزاري هفتمین اجالس
متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا

در اختتاميه هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي
كارتاهنا ،نماينده سازمان ملل متحد با اتخاذ تصميمات و اعمال
اقدامات مختلف به منظور استفاده ايمن تر از موجودات زنده
تراريخته جهت بهبود و پيشبرد اجراي پروتكل ايمني زيستي
كارتاهنا براي كنوانسيون تنوع زيستي به عنوان يك ابزار
جهاني جهت نقل و انتقاالت برون مرزي ،مديريت و استفاده
ايمن تر از موجودات زنده تراريخته ،موافقت كرد .همچنين
با ايجاد يك مكانيزم و ساز وكار جهت تجديد نظر و توسعه
دستور العمل و بهبود راهنماي ارزيابي احتمال ريسك و
بررسي مجدد آن در اجالس هشتم موافقت شد .عالوه بر آن،
كشور ها توافق كردند كه شناسايي موجودات زنده تراريخته
براي استفاده مستقيم به عنوان غذا ،خوراك دام و فرآوري
كه تحت حمل و نقل برون مرزي قرار ميگيرند از طريق
مدارك مربوط به تصميم اتخاذ شده در اجالس سوم BS-
 III/10صورت بگيرد .در رابطه با موضوع مالحظات اجتماعي
و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد محصوالت تراریخته كه به
طور مفصل مورد بحث قرار گرفت؛ برگزاري يك نشست ديگر
از گروه كارشناسان براي توسعه و شفافيت بيشتر اين موضوع
و به منظور تدوين يك طرح كلي جهت تهيه راهنما براي
مالحظات اجتماعي و اقتصادي به تصويب رسيد .در رابطه
با بهبود كارايي ساختار ها و فرآيند هاي تحت كنوانسيون و
پروتكل هاي آن ،اعضاي كشور ها با برگزاري جلسات بعدي
كشور هاي عضو پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا هم زمان با
جلسات كنوانسيون تنوع زيستي و پروتكل هاي آن ،موافقت
كردند .همچنين قرار شد كه افراد عضو كنوانسيون تنوع
زيستي در اجراي مفاد پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا به
پروتكل خدمت كنند .ساير موارد از جمله موضوعات اتاق
تهاتر ايمني زيستي ،پذيرش ،امور مالي و تامين منابع،
ارزيابي و بررسي كارايي پروتكل ،رديابي و ارائه گزارش،
موارد استفاده از موجودات زنده تراريخته و بودجه پروتكل
براي دوره دو ساله  2016-2015از ديگر تصميات اتخاذ
شده بود .به طوري كه در خصوص اتاق تهاتر ايمني زيستي،
از تسهيالت جهاني محيط زيست ()GEFو دبيرخانه پروتكل
براي حمايت از فعاليت هاي ظرفيت سازي تقدير و بر
ظرفيت سازي هاي بيشتر تاكيد شد .همچنين از دولت ها
خواسته شد تا كليه تصميمات خود در خصوص اولين نقل
و انتقاالت برون مرزي عمدي موجودات زنده تراريخته براي
ارائه به محيط زيست كشور وارد كننده و ارزيابي احتمال
ريسك مربوط به آنها را آن چنان كه در پروتكل آمده است،
را ثبت كنند .عالوه بر آن ،مقرر شد كه اولين نقل و انتقاالت

اتخاذ تصميمات نهايي در اختتاميه هفتمين
اجالس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي
كارتاهنا
در پنجمين روز برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل
ایمنی زیستی کارتاهنا مورخ سوم اكتبر  2014ميالدي (11
مهر ماه  ،)1393نمايندگان كشور ها به صورت دو گروه
كاري در مورد مسايل مختلف از جمله مالحظات اجتماعي
و اقتصادي و مسايل مالي و تامين بودجه به بحث و اتخاذ
تصميم در رابطه با استفاده بهتر و ایمن تر از مهندسی ژنتیک
و محصوالت تراریخته در متن پيش نويس نهايي پرداختند.
بدين ترتيب ،در صبح روز جمعه يا آخرين روز برگزاري
هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا،
گروه كاري يك تشكيل جلسه داد تا تصميمات اتخاذ شده
در خصوص مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار
کاربرد محصوالت تراریخته را نهايي و گزارش گروه كاري
را تهيه كند .بدين ترتيب ،گروه كاري اول در اين جلسه،
تصميمات نهايي را در رابطه با موضوع مالحظات اجتماعي
و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد محصوالت تراريخته –كه
در اين اجالس مورد بحث بسيار ،ميان نمايندگان كشور ها
واقع شد -اتخاذ كردند و در ادامه ،گزارشي در اين خصوص
ارائه دادند .در ساعت  3:30دقيقه بعداز ظهر ،مراسم
اختتاميه با حضور تمام اعضا تشكيل شد .در اين جلسه
به حل و فصل مسايل مطرح شده و تصميمات اتخاذ شده
پرداخته شد .از جمله مهمترين مسايل مورد بررسي در
اين جلسه ميتوان به مسئله بودجه و تامين منابع مالي و
مبحث مالحظات اجتماعي و اقتصادي ناشی از آثار کاربرد
محصوالت تراريخته اشاره كرد .سپس ،نمايندگان كشور ها،
همه تصميمات اتخاذ شده را به عنوان اصالحات و  12مورد
تصميم گيري را بدون تغيير يا با تغيير جزئي به تصويب
رساندند .هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي
كارتاهنا در ساعت  5:28دقيقه عصر با صحبت هاي لي وزير
تجارت ،صنايع و انرژي كره جنوبي كه رياست اين اجالس
را نيز به عهده داشت ،به كار خود خاتمه داد.
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برون مرزي موجودات زنده تراريخته براي آزمايشات ميداني
در اتاق تهاتر ايمني زيستي ثبت شود .رئيس هفتمین اجالس
متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در مراسم اختتاميه
اجالس گفت" :تالش هايي كه در پنج روز گذشته توسط
نمايندگان كشور هاي عضو صورت گرفت مسير اجراييشدن
بهتر پروتكل را هموار تر خواهد كرد و دولت كره جنوبي به
عنوان ميزبان اين اجالس و رئيس هفتمين دوره اجالس
كشور هاي عضو از هيچ تالشي براي توسعه پروتكل دريغ
نخواهد كرد .به خصوص اين كه دولت كره جنوبي طرح
ظرفيت سازي براي حمايت از كشور ها در اجراي پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا را ايجاد كرده و اين طرح مورد قبول
كشور ها نيز قرار گرفته است ".وي افزود" :بي صبرانه منتظر
همكاري كشور ها براي دستيابي به اهداف اين طرح هستيم".
در اين مراسم ،معاون دبير كل سازمان ملل متحد و دبير
اجرايي كنوانسيون تنوع زيستي به همه كشور ها براي تالش
و روحيه همكاري آنها جهت مشاركت در تصميم گيري ها
تبريك گفت و عنوان كرد" :تالش همه كشور ها به اجراي
بهتر پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا كمك خواهد كرد كه
اين نه تنها باعث اطمينان از اجراي پروتكل ايمني زيستي
ميشود بلكه در اجراي كنوانسيون تنوع زيستي و نقش مهم
آن در توسعه پايدار كشور ها نيز موثر است ".اهم تصميمات
نهايي مورد توافق در هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا در ذيل آورده شده است.

• ثبت اولين نقل و انتقاالت برون مرزي موجودات زنده
تراريخته براي آزمايشات ميداني در اتاق تهاتر ايمني زيستي
عالقمندان ميتوانند براي كسب اطالعات بيشتر راجع به
برگزاري هفتمین اجالس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی
کارتاهنا در كره جنوبي به پايگاه http://www.iisd.ca/
 biodiv/bs-copmop7/1oct.htmlو http://www.cbd.int
مراجعه كنند.

نگاهي به مشاركت كشور ايران در اجالس های
تعهدآور ایمنی زیستی از ابتدا تاكنون

• ايجاد يك مكانيزم جهت تجديد نظر و بهبود راهنماي
ارزيابي احتمال ريسك و ارائه آن در هشتمين اجالس
متعاهدين پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا در سال 2016
• شناسايي موجودات زنده تراريخته در نقل و انتقاالت برون
مرزي ،براي استفاده مستقيم به عنوان غذا ،خوراك دام و
فرآوري از طريق مدارك مربوط به تصميم اتخاذ شده در
اجالس سوم
• برگزاري يك نشست ديگر از گروه كارشناسان براي توسعه و
شفافيت بيشتر موضوع مالحظات اجتماعي واقتصادي ناشی
از آثار کاربرد محصوالت تراریخته و تدوين يك طرح كلي به
منظور تهيه راهنما براي مالحظات اجتماعي و اقتصادي
• برگزاري جلسات بعدي كشور هاي عضو پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا هم زمان با جلسات كنوانسيون تنوع
زيستي و پروتكل هاي آن ،جهت بهبود كارايي ساختار ها و
فرآيند هاي تحت كنوانسيون و پروتكل هاي آن
• تاكيد بر ظرفيت سازي اتاق تهاتر ايمني زيستي
• ثبت كليه تصميمات در خصوص اولين نقل و انتقاالت برون
مرزي عمدي موجودات زنده تراريخته براي ارائه به محيط
زيست كشور وارد كننده و ارزيابي احتمال ريسك آنها

تهيه و تنظيم :مهندس ليال سرمدي

به منظور تبادل اطالعات و مشاركت كشور هاي عضو پروتكل
بين المللي ايمني زيستي كارتاهنا در امور ايمني زيستي و
بكارگيري محصوالت تراريخته ،اجالس متعاهدين پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا هر دو سال يك بار در یکی از
كشور ها برگزار ميشود .پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا به
عنوان یک موافقت نامه تعهد آور در مورد تجارت بين المللي
محصوالت تراريخته در  40ماده و سه پیوست ،در سال
 1995میالدی ( )1374تدوین و در  29ژانویه سال 2000
میالدی ( )1379در مونترال کانادا به تصویب رسید و از
یازدهم سپتامبر سال  2003به مرحله اجرا در آمد .در
ايران ،پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا در تاريخ  29مرداد
ماه  82به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و كشور
ايران از  29بهمن ماه  82ملزم به اجراي مفاد پروتكل
شد .در حال حاضر  168کشور جهان از جمله جمهوری
اسالمی ایران عضو این پروتکل هستند .اولين نشست
فوق العاده كنفرانس متعاهدين كنوانسيون تنوع زيستي

در مورد ايمني زيستي در تاريخ  24تا  28ژانويه سال
 )1379( 2000برگزار شد .از كشور ايران هيئت اعزامي
شامل دكتر بهزاد قرهياضي از طرف وزارت جهاد كشاورزي،
دكتر نعمت اهلل خوانساري از طرف سازمان حفاظت محيط
زيست ،آقايان سالمت ،سعادت و سلیمان پور از وزارت
امور خارجه و دكتر صنعتي از وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری شركت كردند .در اولين نشست فوق العاده كنفرانس
متعاهدين كنوانسيون تنوع زيستي ،ايران با نماينده هاي
خود از دستگاه هاي مختلف شركت كرد و اميدوار به ادامه
اين روند در اجالس هاي بعدي و بهرهمندي از دستاورد ها و
تصميم گيري هاي مربوط به امور ايمني زيستي و بهرهمندي
از محصوالت تراريخته در سال هاي آتي بود .در سال هاي
بعد تا سال  1384تيم منتخب هيئت ايراني شامل وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزرات امور خارجه و سازمان
حفاظت محيط زيست در اين اجالس ها حضوري فعال
داشتند .بدين ترتيب ،هيئت ايراني در اولين نشست کميته
بين الدول پروتکل ايمني زيستي در فرانسه در سال ،1379
دومين نشست کميته بين الدول پروتکل ايمني زيستي در
كنيا در سال  ،1380سومين نشست کميته بين الدول
پروتكل ايمني زيستي در هلند در سال  ،1381اولين نشست
کنفرانس متعاهدين پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا در
مالزي در سال  1382و دومين نشست کنفرانس متعاهدين
پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا در كانادا در سال 1384
حضوري مستمر و موثر در تصميمگيري ها داشتند .از سال
 )2006( 1384با تغییر دولت ،رويكرد آن به سمت مخالفت
با استفاده از دستاورد هاي مهندسي ژنتيك ،تيم اعزامي به
اجالس تغيير كرد و با روندي نزولي و بدون دستاورد در
اجالس؛ بدون اين كه مشاركتي موثر در تصميم گيري ها
داشته باشد ،صرفا حضور داشت .به طوري كه در سال هاي
بعد هيئت ايراني در سومین نشست کنفرانس متعاهدين
پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا در برزیل در سال  2006و
چهارمين نشست کنفرانس متعاهدين پروتکل ايمني زيستي
کارتاهنا در آلمان در سال  2008شركت كرد ولي دستاورد
قابل توجهي به همراه نداشت .پنجمین نشست کنفرانس
متعاهدين پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا در ناگوياي ژاپن
در سال  2010بدون نمايندگاني از سازمان حفاظت محيط
زيست ،وزارت امور خارجه و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
برگزار شد .به طوري كه در اين اجالس ،هیئت ايراني سه
نفره بی تجربه اي شرکت داشتند كه نشان دهنده عدم توجه
و سير نزولي مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي در دولت
وقت در كشور بوده است .متاسفانه در پنجمین نشست
کنفرانس متعاهدين پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا؛ پروتکل
الحاقی ناگویا کواالالمپور به تصویب رسید و با وجودي كه
انجمن هاي علمي كشور با اين پروتكل مخالفند؛ سه نفر
اعزامي از ايران كه فقط از طرف وزارت جهاد کشاورزی وقت
بودند ،در اجالس حضور ساکت داشتند و در تصميم گيري

جهت عدم تصويب اين پروتكل مشاركتي موثر نداشتند .در
ششمین نشست کنفرانس متعاهدين پروتکل ايمني زيستي
کارتاهنا در سال  2012در هندوستان ،صندلي كشور جمهوري
اسالمي ايران خالي بود و حتی یک نماینده از کشورمان در این
اجالس حضور نداشت .قابل توجه است كه خاليبودن صندلي
يك كشور در اجالس هاي تعهدآور بين المللي موضوعي مهم
است كه در سطح جهاني بازتاب گسترده اي براي آن كشور
و تعهدات كشور مذكور به دنبال دارد .در ساير اجالس هاي
مربوط به ايمني زيستي در دنيا؛ در دومين اجالس موسسات
آموزشي و سازمان هاي درگير در آموزش ايمني زيستي در
مالزي در سال  2007و سومين اجالس موسسات آموزشي
و سازمان هاي درگير در آموزش ايمني زيستي در ژاپن در
سال  2010در حالي كه از همه كشور هاي عضو شركت كرده
بودند ،هيچ هيئت اعزامي از ايران شركت نكرد و دستاوردي
نداشت .اين وضعيت در حالي بود كه دكتر بهزاد قرهياضي در
آن دوران نيز همواره در همه اجالسها و نشست هاي مربوط
به ايمني زيستي شركت ميكرد و به عنوان عضو غير رسمي
در همه اجالس ها حضوري فعال داشت و دستاورد هاي
اجالس را به جامعه بيوتكنولوژي كشور منتقل ميكرد .در
سال  )2014( 1393با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد،
بالفاصله تيمي كارآمد با رويكردي مثبت نسبت به فناوري
مهندسي ژنتيك جايگزين تيم قبلي شد و در هفتمین
نشست کنفرانس متعاهدين پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا
در کره جنوبی ،كشور جمهوري اسالمي ايران به سرپرستي
دكتر قرهياضي به عنوان مرجع ملي ايمني زيستي با مشاركت
فعال و موثر حضور بهم رسانيد .به طوري كه هیئت نمایندگی
از ایران در تصميمگيري هاي مربوط به استفاده ايمن تر از
محصوالت تراريخته ،ايجاد يك سازوكار براي بازنگري
و توسعه دستور العمل ارزيابي احتمال ريسك و بررسي
مجدد آن در اجالس هشتم ،همچنين ممانعت از تصویب
راهنمای فعلی نقش محوری ایفا کرد .در هفتمین اجالس
متعاهدین پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا ،كشور ايران با
هیئتي متخصص و با تجربه متشکل از رئیس پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی (مرجع ملی ایمنی زیستی) ،رئیس
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،نماینده
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و نماینده مجلس
شورای اسالمی در شورای ملی ایمنی زیستی (عضو ناظر)
شرکت كرد و دست پر به كشور بازگشت .اميد است كه
اين روند موفقيت آميز و مشاركت فعال و موثر هيئت ايراني
در تصميمگيري هاي بين المللي در رابطه با امور مهندسي
ژنتيك و ايمني زيستي در ساير اجالس ها نيز ادامه پيدا كند
و كشورمان از دستاورد هاي روز دنيا بهرهمند شود.
ليست اعضاي شركت كننده در اجالس ها در جدول زير كه
از سوي دبيرخانه انجمن ايمني زيستي ايران اخذ شده ،آورده
شده است (جدول .)1
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اسامی

اسامی شرکتکنندگان دولتی
ردیف

سال

عنوان اجالس

اولين نشست
فوقالعاده كنفرانس
 24تا 28
متعاهدين كنوانسيون
 1ژانويه 2000
تنوع زيستي در مورد
ايمني زيستي
اولين نشست کميته
 24-20آذرماه بينالدول پروتکل
2
 )2000(1379ايمني زيستي (.)ICCP1

سرپرست
سازمان
وزارت
حفاظت محیط
هيئت اعزامي جهاد کشاورزی
زیست

وزارت امور
خارجه

وزارت علوم ،وزارت بهداشت،
تحقیقات و درمان و آموزش
پزشكي
فناوری

شرکت
سایر

کنندگان
NGO

آقای سالمت
آقاي سليمان پور دکتر قرهیاضی دکتر خوانساری آقای سعادت

دکتر صنعتی

غایب

تهيه و تنظيم :ليال سرمدي

غایب

آقای سلیمان پور
آقاي سالمت

دکتر قرهیاضی

دکتر خوانساری

مونت پوليه ،فرانسه

آقای سالمت
آقای سعادت

دکتر صنعتی

غایب

گفتوگوي ويژه

مصاحبه اختصاصي با سركار خانم مهندس
اسماعيل زاده مسئول اتاق تهاتر ايمني زيستي

غایب

دومين نشست کميته

 1تا  5اكتبر بينالدول پروتکل
3
2001
نايروبي كنيا
سومين نشست کميته
 28-22آوريل بينالدول پروتكل
4
2002
ايمني زيستي (.)ICCP3
ايمني زيستي (.)ICCP2

 8-4اسفند
 23( 1382تا
 27 5فوریه سال
 2004میالدی)

الهه ،هلند
اولين نشست کنفرانس
متعاهدين پروتکل
ايمني زيستي کارتاهنا.
کواالالمپور ،مالزي

 8تا  13خرداد دومين نشست کنفرانس
 30( 1384مي متعاهدين پروتکل ايمني
 6تا سوم ژوئن زيستي کارتاهنا .مونترال،
كانادا
)2005

آقاي سالمت

دکتر قرهیاضی

آقاي امین منصور دکتر قرهیاضی

غایب

غایب

دکتر قرهیاضی

دکتر خوانساری

غایب

دکتر مظاهری
دکتر خوانساری

دکتر قرهیاضی دکتر خوانساری

7

سومین نشست کنفرانس
متعاهدين پروتکل
 22الی 26
ايمني زيستي کارتاهنا.
اسفند 1384
کوریتیبای برزیل

8

دکتر
چهارمين نشست کنفرانس
خیام نکویی
 12تا  16مي متعاهدين پروتکل ايمني دکتر جهانشاهی
دکتر
دکتر حیات غیب
زيستي کارتاهنا .بن ،آلمان
2008
صالحیجوزانی

9

دومين اجالس موسسات
 16تا  18آموزشي و سازمانهاي
آوريل  2007درگير در آموزش ايمني
زيستي .كواالالمپور ،مالزي

غایب

10

 15تا 17
فوريه 2010

سومين اجالس موسسات
آموزشي و سازمان هاي درگير
در آموزش ايمني زيستي.
دانشگاه تسوکوبا ژاپن

غایب

11

2010

پنجمین نشست کنفرانس
متعاهدين پروتکل ايمني
زيستي کارتاهنا .ناگویا
ژاپن

دکتر کمالی

12

2012

ششمین نشست کنفرانس
متعاهدين پروتکل ايمني
زيستي کارتاهنا .حیدرآباد،
هندوستان

غایب

13

2014

آقای برمکی

دکتر خیام نکویی

غایب

آقاي سالمت

آقای برمکی
آقای امین منصور

غایب

غایب

آقای برمکی

غایب

دکتر صنعتی

دکتر صنعتی

غایب

دکتر ملبوبی

غایب

غایب

غایب

غایب

غایب

به دنبال سفر هيئت ايراني به كره جنوبي و اطالع از چگونگي
كميت و كيفيت برگزاري هفتمين اجالس متعاهدين
پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا پاي صحبت سركار خانم
مهندس نسرين اسماعيل زاده به عنوان مسئول اتاق تهاتر
ايمني زيستي نشستيم .وي حرف هاي شنيدني از نقش
و حضور هيئت ايراني بعد از مدت ها غيبت در اجالس
متعاهدين پروتكل ايمني زيستي در سال هاي قبل دارد .در
ادامه مصاحبه جذابي با وي را ميخوانيم.

آقای زینالزاده
(وزارت بازرگانی)

ضمن تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد ،لطفا
درباره سفرتان به كره جنوبي توضيح بفرماييد.

خانم مختاری
دکتر امیدی نیا
(موسسه
استاندارد)

دکتر امیدی نیا

غایب

دکتر جهانشاهی

غایب

غایب

غایب

غایب

آقای برمکی

غایب

غایب

غایب

غایب

غایب

دکتر امیدی نیا

غایب

غایب

غایب

غایب

غایب

دکترخیامنکویی
دکترصالحی جوزانی

غایب

غایب

غایب

غایب

غایب

دکترکمالی

هفتمین نشست کنفرانس
متعاهدين پروتکل ايمني
دکتر قرهیاضی
زيستي کارتاهنا .کره جنوبی

غایب

دکتر قرهیاضی

غایب

غایب

غایب

غایب

غایب

غایب

غایب

دکتر زمانی
دکتر عباسی
دکتر امیدی نیا (مجلس شورای
مهندس اسمعیل
اسالمی)
زاده

دکتر قرهیاضی

دکتر قرهیاضی

دکتر قرهیاضی

دکتر قرهیاضی
دکتر ملبوبی

دکتر قرهیاضی

با تشكر از شما كه اين وقت را در اختيار اينجانب قرار
داديد .اينجانب به عنوان مسئول اتاق تهاتر ايمني زيستي
و به دعوت دبيرخانه كنوانسيون تنوع زيستي براي شركت
در كارگاه آموزشي اتاق تهاتر ايمني زيستي كه از  ۴الي
 ۵مهر ماه در حاشيه اجالس كشور هاي عضو پروتكل در
شهر پيونگ چانگ كره جنوبي برگزار شد ،به اين كشور سفر
كردم .با توجه به اين كه  ۱۱سال از اجرايي شدن پروتكل
و استفاده از اتاق تهاتر ايمني زيستي براي تبادل اطالعات
ايمني زيستي ميگذرد و همچنين با توجه به انجام فاز  ۱و ۲
پروژه توانمند سازي يونپ و جف براي مشاركت موثر كشور ها
در اتاق تهاتر ايمني زيستي و كارگاه هاي آموزشي متعدد كه
در سطح منطقه اي و جهاني تاكنون برگزار شده است ،در اين
كارگاه آموزشي عالوه بر مروري بر بخش هاي مختلف اتاق
تهاتر ايمني زيستي و چگونگي ثبت اطالعات در خصوص
تداوم و پايداري اتاق تهاتر ايمني زيستي ،توضيحاتي ارائه
شد .هزينه شركت اينجانب توسط دبيرخانه كنوانسيون تنوع
زيستي فراهم شده بود و اينجانب توانستم به همراه هيئت
اعزامي در سه روز اول اجالس نيز شركت كنم .الزم به ذكر
است كه با توجه به اين كه يكي از موضوعات ثابت دستور كار
اجالس ،بررسي عملكرد و فعاليت اتاق تهاتر ايمني زيستي و
اتخاذ تصميمات الزم براي عملكرد بهتر آن است و معموال در
حاشيه اجالس ،يك كارگاه آموزشي اتاق تهاتر ايمني زيستي
برگزار مي شود؛ همچنين با توجه به نقش مهم اتاق تهاتر
ايمني زيستي در اجراي پروتكل ،شركت مسئول اتاق تهاتر

ايمني زيستي در اجالس كشور هاي عضو پروتكل ضروري
است.
لطفا درباره برگزاري هفتمين اجالس متعاهدين پروتكل
ايمني زيستي كارتاهنا و استقبال كشور ها در اين
اجالس توضيح بفرماييد.
اجالس متعاهدين پروتكل كارتاهنا ،بدنه اجرايي پروتكل
است كه وظيفه اصلي آن تحت نظارت داشتن مداوم عملكرد
پروتكل و اتخاذ تصميمات مناسب براي عملكرد بهتر آن است.
مصوبات اين اجالس ها كه هر دو سال يك بار در يكي از
كشور هاي عضو پروتكل برگزار مي شود ،براي اعضا تعهد آور
است .عالوه بر آن ،اين اجالس ها محل مناسبي براي تبادل
ديدگاه ها و تجارب كشور هاي مختلف در رابطه با موضوعات
ايمني زيستي است .بنابر اين ،حضور هيئتي از طرف جمهوري
اسالمي ايران كه متشكل از نمايندگان تمامي وزارتخانه هاي
ذيربط باشند ،در اين اجالس ضروري بود .هفتمين اجالس
كشور هاي عضو پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا از  ۲۹سپتامبر
الي  ۳اكتبر  ۷( ۲۰۱۴الي  ۱۱مهر ماه سال جاري) در شهر
پيونگ چانگ كره جنوبي برگزار شد .در اين اجالس بين المللي
كه در خصوص استفاده ايمن از موجودات تغيير يافته ژنتيك
است ،نمايندگان  ۱۶۸كشور عضو و كشور هاي غير عضو و
نهاد هاي غير دولتي شركت كرده بودند .بسياري از كشور ها با
يك تيم كامل در اين اجالس شركت كرده بودند .براي مثال
كشور چين با  ۱۴نفر ،كشور مكزيك با  ۱۶نفر و كشور آمريكا
كه عضو هم نيست با  ۶نفر در اين اجالس شركت كرده بودند.
عالوه بر آن ،بسياري از كشور ها در سطوح ملي و منطقه اي
اقدام به برگزاري سمينار هاي مختلف براي بررسي موضوعات
دستور كار اجالس و تهيه يك بيانيه مشترك كردند كه بيانگر
مواضع مشترك آنها بود.
با توجه به غيبت هشت ساله كشور ايران در اين اجالس،
از مشاركت و حضور هيئت اعزامي كشور ايران در رابطه
با موضوعات مورد بحث بفرماييد.
كشور جمهوري اسالمي ايران در سال هاي اخير نقش
كم رنگي در مذاكرات مربوط به اجالس كشور هاي عضو
پروتكل ايمني زيستي داشته است .به خصوص در زمان اجالس
ششم كه با وجود تالش ها و پيگيري هاي انجا م شده توسط
نمايندگان معرفيشده از طرف وزارتخانه ها و سازمان هاي
ذيربط متاسفانه هيچ يك از اين نمايندگان نتوانستند در
اجالس ششم كه از  ۱۰الي  ۱۴مهر ماه سال  ۱۳۹۱در
شهر حيدر آباد هندوستان برگزار شد ،شركت كنند .به غير
از كمبود منابع مالي و مسائل بودجه اي بعضي از سازمان ها،
دليل اصلي عدم شركت نمايندگاني كه تقريبا همه كارها يشان
را براي انجام اين سفر انجام داده بودند ،سهل انگاري وزارت
امور خارجه به عنوان فوكال پوينت ايمني زيستي ،در معرفي
به موقع افراد به دبيرخانه پروتكل بود .افرادي كه به عنوان
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نمايندگان كشور هاي مختلف ميخواهند در اجالس شركت
كنند بايد طي يك نامه رسمي از طرف فوكال پوينت به
دبيرخانه پروتكل معرفي شوند تا ضمن صدور اعتبار نامه براي
آنها ،مراحل الزم براي تسهيل صدور ويزا براي آنها انجام شود.
به موجب ماده  ۱۱قانون ملي ايمني زيستي كه در مرداد ماه
 ۱۳۸۸به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد ،فوكال پوينت
ايمني زيستي وزارت جهاد كشاورزي تعيين شد ولي وزارت
امور خارجه اين مسئوليت را عمال در مهر ماه سال ۱۳۹۱
به سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي منتقل كرد.
اين سازمان هم متاسفانه كار خاصي در اين زمينه به خصوص
دريافت اطالعيه هاي مربوط به برگزاري جلسات ،سمينار ها
و كارگاه هاي آموزشي انجام نداد تا اين كه در ارديبهشت
 ۱۳۹۳وزير جهاد كشاورزي دولت يازدهم مسئوليت فوكال
پوينت ايمني زيستي يا همان مرجع ملي ايمني زيستي
را به آقاي دكتر قرهياضي محول كردند .با توجه به نزديك
شدن زمان اجالس كشور هاي عضو پروتكل ،ضرورت بررسي
موضوعات دستور كار اجالس و تعيين موضع علمي كشور در
اين اجالس ،دكتر قرهياضي با دعوت از نمايندگان وزارتخانه ها
و سازمان هاي ذيربط و انجمن هاي علمي اقدام به برگزاري
جلسات مشورتي كردند .در اين خصوص چهار جلسه مشورتي
برگزار شد و دكتر قرهياضي پس از مكاتبه با وزارتخانه ها و
سازمان هاي ذيربط ۹ ،نفر را براي شركت در اين اجالس
معرفي كردند كه متاسفانه هيئت پنج نفره فقط براي چهار نفر
از اين افراد مجوز شركت در اجالس را صادر كرد .البته از طرف
دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي و سازمان حفاظت محيط
زيست كه يكي از مراجع ذيصالح ملي است ،هيچ فردي در اين
جلسات مشورتي شركت نكرد و هيچ فردي را هم براي شركت
در اجالس معرفي نكردند .خوشبختانه هيئت اعزامي جمهوري
اسالمي ايران با جديت در مذاكرات مربوط به پروتكل شركت
كرد و با شركت در جلسات اصلي و گروه هاي كاري يك و دو
توانست مواضع جمهوري اسالمي ايران در خصوص مواد مهم
پروتكل از جمله ارزيابي و مديريت مخاطرات ،بكارگيري ،بسته
بندي و شناسايي موجودات زنده تراريخته ،موضوعات اجتماعي
و اقتصادي و استفاده محصور از آنها را مطرح كند.
در رابطه با موضوعات مورد بحث و تصميمگيري ها
در رابطه با موجودات زنده تراريخته ،بيشتر روي چه
موضوعي بحث و تصميمگيري شد؟ در اين رابطه،
رويكرد كشور ها چطور بود؟
اجالس هفتم گزارشات مربوط به كميته انطباق ،اتاق تهاتر
ايمني زيستي ،مكانيزم مالي و منابع ،همكاري با ديگر
سازمان ها و كنوانسيون ها و گزارش دبير اجرايي در خصوص
دبيرخانه پروتكل و موضوعات مالي آن را مورد بررسي قرار داد
و تصميمات الزم در مورد آنها را اتخاذ كرد .موضوعات اصلي
دستور كار اجالس عبارت بودند از

• بكارگيري ،بسته بندي ،حمل و نقل و شناسايي موجودات
تغيير يافته ژنتيك (ماده  ۱۸پروتكل)
• ارزيابي و مديريت ريسك هاي احتمالي (مواد  ۱۵و )۱۶
• مالحظات اجتماعي و اقتصادي (ماده )۲۶
• نقل و انتقال برون مرزي غير عمدي (ماده )۱۷
• استفاده محصور از موجودات تغيير يافته ژنتيك
عالوه بر موضوعات فوق ،يك جلسه خاص در خصوص اجراي
پروتكل برگزار شد .اين جلسه به منظور تبادل تجربيات
و چالش ها در خصوص اجراي پروتكل با تمركز بر ادغام
ايمني زيستي در برنامه هاي توسعه اي ملي تدارك ديده شده
بود .از مهمترين نتايج اين اجالس ،دعوت از كشور ها و ديگر
موسسات ذينفع براي استفاده از راهنماي ارزيابي ريسك هاي
موجودات تغيير يافته ژنتيك بود كه توسط يك گروه فني
تخصصي و به منظور ظرفيت سازي براي ارزيابي ريسك تهيه
شده بود .عالوه بر آن كشور ها براي ايجاد يك سازوكار براي
بازنگري و توسعه دستور العمل ارزيابي ريسك و بررسي مجدد
آن در اجالس هشتم توافق كردند .كشور ها همچنين توافق
كردند كه شناسايي موجودات تغيير يافته ژنتيك براي استفاده
مستقيم به عنوان غذا ،علوفه و فرآوري كه تحت حمل و نقل
برون مرزي قرار ميگيرند از طريق مدارك مربوط به تصميم
اتخاذ شده در اجالس سوم صورت بگيرد .از ديگر مفاد پروتكل
كه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت؛ مالحظات اجتماعي
و اقتصادي بود .در نهايت تصميم بر اين شد كه يك گروه
از متخصصين براي توسعه بيشتر شفافيت موضوع و ايجاد
يك رويه براي راهنمايي در اين خصوص تشكيل شود .از
كشور هايي كه هم هنوز به پروتكل الحاقي ناگويا كواالالمپور
ملحق نشده اند ،خواسته شد كه به اين پروتكل ملحق شوند و
از دبير اجرايي خواسته شد كه تدابيري را براي سرعت بخشي
به اين كار اتخاذ كند .در خصوص اتاق تهاتر ايمني زيستي كه
در گروه كاري دو مورد بررسي قرار گرفت ،از جف و دبيرخانه
پروتكل براي حمايت از فعاليت هاي ظرفيت سازي تقدير و بر
ظرفيت سازي هاي بيشتر تاكيد شد .از دولت ها خواسته شد
كه كليه تصميمات خود در خصوص اولين نقل و انتقال برون
مرزي عمدي موجودات زنده تراريخته براي ارائه به محيط
زيست كشور وارد كننده و ارزيابي ريسك مربوط به آنها را آن
چنان كه در پروتكل آمده است ،ثبت كنند .عالوه بر آن ،مقرر
شد كه اولين نقل و انتقال برون مرزي موجودات زنده تراريخته
براي آزمايشات ميداني نيز در اتاق تهاتر ايمني زيستي ثبت
شود.
لطفا در رابطه با مالحظات اجتماعي و اقتصادي استفاده
از موجودات زنده تراريخته و نتايج حاصل از اين بحث
توضيح بفرماييد.

بحث هاي مربوط به مالحظات اجتماعي و اقتصادي در گروه
كاري يك انجام شد كه دكتر قرهياضي با جديت مطالب
آن را در گروه كاري يك و گرو ه تماس ()Contact Group
دنبال ميكردند .تا آن جايي كه بنده در جريان بودم نظر
خاص هيئت اعزامي جمهوري اسالمي ايران اين بود كه در
اين خصوص نبايستي فقط به اثرات منفي توجه شود بلكه اين
موجودات تغيير يافته ژنتيك چنانچه مراحل مربوط به ارزيابي
ريسك هاي احتمالي را طي كرده و مجوز الزم را كسب كرده
باشند ،ميتوانند اثرات مثبتي بر مسائل اجتماعي و اقتصادي نيز
داشته باشند .در نهايت تصميم اجالس بر اين شد كه يك گروه
از متخصصين براي توسعه بيشتر شفافيت موضوع و ايجاد يك
رويه براي راهنمايي در خصوص مالحظات اجتماعي و اقتصادي
تشكيل شود.
در رابطه با كشت و توليد محصوالت تراريخته و مالحظاتي
كه درباره آنها مطرح است ،به چه نتايجي رسيديد؟
آنچه كه مسلم است و همواره در مذاكرات مربوط به پروتكل
مطرح ميشود اين است كه پروتكل كارتاهنا يك معاهده
بين المللي در خصوص نقل و انتقال برون مرزي موجودات زنده
تغيير ژنتيك يافته است و كشور ها بايد در سطوح ملي قوانين و
مقررات ايمني زيستي خود را با توجه به اولويت ها و رويكرد هاي
خود و با در نظر گرفتن مفاد اين معاهده بين المللي ايجاد كنند.
در مذاكرات و اجالس هاي اخير ،پروتكل سعي دارد تا جزئيات
مربوط به مواد مهم پروتكل از جمله ارزيابي و مديريت ريسك،
حمل و نقل و شناسايي موجودات زنده تراريخته را تهيه كند.
حتي در خصوص مواردي مانند استفاده محصور كه در پروتكل
به مقررات داخلي كشور ها ارجاع داده شده ،مواردي را تعيين
يا حداقل با ثبت در اتاق تهاتر ايمني زيستي اطالع رساني كند
يا در رابطه با ارزيابي ريسك ،دستور العمل جداگانه اي توسط
متخصصين ايمني زيستي از طريق برگزاري جلسات حضوري
ت آنالين كه توسط دبيرخانه پروتكل ترتيب داده شده
و جلسا 
است ،تهيه كرده و از كشور ها خواسته كه آن را در عمل امتحان
كنند.
رويكرد كشور ايران در رابطه با موضوعات مورد بحث و
تصميم گيري ها چطور بود؟ ايران روي چه موضوعاتي
تاكيد داشت؟ با چه موضوعاتي مخالف يا موافق بود؟
بنده تا روز سوم در اجالس شركت داشتم .ولي همان طور كه
خدمتتان گفتم در خصوص مالحظات اجتماعي و اقتصادي،
تاكيد هيئت ايراني بر در نظر داشتن اثرات مثبت موجودات
زنده تراريخته بود .هيئت ايراني با لحاظكردن مقررات جداگانه
براي استفاده محصور به اين دليل كه اين موضوع از قانون
ايمني زيستي كشور ما مستثني شده ،مخالفت كردند .عالوه بر
آن ،مقررات مربوط به استفاده محصور از موجودات تغيير يافته
ژنتيك از سال هاي گذشته در قوانين سازمان هاي بين المللي
مانند  WHOو  NIHآمده است.

لطفا از دستاورد هاي اين سفر و نتايجي كه از هفتمين
اجالس متعاهدين پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا به
دست آمد ،بفرماييد.
دستاورد هاي مربوط به شركت در كارگاه آموزشي اتاق تهاتر
ايمني زيستي عبارت بودند از
 ارائه فعاليت هاي ايمني زيستي جمهوري اسالمي ايران بهخصوص در رابطه با اتاق تهاتر ايمني زيستي
 كسب اطالعات بيشتر در خصوص چگونگي ثبت و كسباطالعات در اتاق تهاتر ايمني زيستي
 آشنايي با بخش ها و امكانات جديد وبگاه اتاق تهاترايمني زيستي
 اطالع از فعاليت اتاق تهاتر ايمني زيستي در كشور هايديگر و استفاده از تجربيات آنها؛ به طوري كه ثبات و پايداري
اتاق تهاتر ايمني زيستي يكي از مهمترين راه هاي پايداري
ايمني زيستي در كشور هاي مختلف است .همچنين ميتوان
به ادغام ايمني زيستي در برنامه هاي توسعه ملي به خصوص
برنامه ملي تنوع زيستي و زيست فناوري ،تخصيص بودجه
و منابع مالي مناسب ،آموزش و مشاركت كليه موسسه ها و
افراد ذينفع از جمله سياست گذاران ،قانون گذاران ،دانشمندان،
گمرك ،سازمان هاي غير دولتي و عموم مردم اشاره كرد.
 كسب اطالعات در خصوص فاز سوم پروژه توانمند سازي اتاقتهاتر ايمني زيستي
اجالس هفتم به عنوان اولين تجربه بسيار آموزنده و ارزشمند
بود .آنچه كه مسلم است اين اجالس ها موقعيت بسيار مناسبي
براي تبادل نظرات و تجربيات و آگاهي از فعاليت هاي ديگر
كشور ها است.
در كل سفرتان را چطور ارزيابي ميكنيد؟
به جز مشكالتي كه معموال در سطح داخلي براي سفر هاي
خارجي و شركت در اين گونه اجالس ها وجود دارد ،شركت در
اين گونه جلسات پر از تجربه و ارزشمند است .يكي از مهمترين
مشكالتي كه مايل هستم به آن اشاره كنم ،كسب مجوز سفر
است كه متاسفانه به علت طوالني بودن روند صدور مجوز تا
آخرين روز ها هم فرد نميداند كه آيا سفر انجام ميشود يا خير.
متاسفانه در اين اجالس هم ديديم كه بعضي ها با وجود تمامي
تالش هايي كه براي كسب ويزا ،خريد بليط هواپيما ،رزرو هتل و
ديگر موارد انجام داده بودند ،موفق به شركت در اجالس نشدند.
ضمن آرزوي موفقيت ،مجددا از وقتي كه در اختيار ما قرار
داديد ،سپاسگزاريم.
مركز اطالعات بيوتكنولوژي ايران
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اطالعیه

عضویت در خبرنامه هفتگی
Crop Biotech Update

خبرنامه هفتگی  Crop Biotech Updateتوسط سرویس
بین المللی دستیابی و استفاده از بیوتکنولوژی کشاورزی
( )ISAAAتهیه و تنظیم شده است که به صورت هفتگی
و رایگان اخبار و اطالعیه های مهم در زمینه بیوتکنولوژی
کشاورزی را در اختیار کلیه اعضای خود قرار میدهد.
مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران ( )IRBICبه آدرس
 www.irbic.irیکی از اعضای فعال  ISAAAاست که زیر
نظر دو انجمن بزرگ ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی ایران
فعالیت میکند .سرویس بین المللی دستیابی و استفاده
از بیوتکنولوژی کشاورزی ( )ISAAAیک لینک اختصاصی
را تنها جهت عضویت اعضای مشتاق از ایران در اختیار
مرکز اطالعات بیوتکنولوژی ایران قرار داده است .از
عالقمندان دعوت میشود چنانچه تاکنون در خبرنامه
هفتگی  Crop Biotech Updateعضو نشده اند ،جهت
عضویت در این خبرنامه و دریافت اخبار و اطالعیه ها به
سایت http://www.isaaa.org/subscribe/irمراجعه کرده و
جهت عضویت در این خبرنامه اقدام کنند.

معرفی سایت
سایت پاسخگویی به سواالت گیاهان
تراریخته

گیاهان تراریخته مهمترین دستاورد مهندسی ژنتیک در
کشاورزی است که با وجود بهرهمندی  27کشور 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
تراریخته است .شما میتوانید سواالت خود را در رابطه با
گیاهان تراریخته بپرسید و پاسخ خود را دریافت کنید .کافی
است که به آدرس  http://gmoanswers.comمراجعه کرده و
سواالت خود را مطرح کنید .این سایت در اسرع وقت به سواالت
شما جواب میدهد .سایت پاسخگویی به سواالت محصوالت
تراریخته با تیمی مجرب با شعار “بپرسید و پاسخ بگیرید”
آماده است تا هر گونه سوال در رابطه با تاریخچه محصوالت
تراریخته ،چگونگی تولید آنها ،ایمنی و سالمت محصوالت
تراریخته ،آزمایشات ،ارزیابی و بررسی های زیست محیطی و
سایر سواالت مطرحشده را از طریق پیوستن به این سایت به
شما ارائه دهد.

معرفی کتاب
 :ISAAA Brief 2014-28پذيرش محصوالت تراريخته
توسط كشاورزان خرده پا در كشور هاي هندوستان،
چين و فيليپين

در جديدترين كتاب منتشر شده توسط سرويس دستيابي و
استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي در سال  ،2014آماري از
آخرين وضعيت پذيرش محصوالت تراريخته توسط كشاورزان
خرده پا در كشور هاي هندوستان ،چين و مالزي ارائه شده است.
روند تصاعدي آمار ارائ ه شده در اين كتاب ،نشان ميدهد كه
پذيرش محصوالت تراريخته به ويژه توسط كشاورزان خرده پا
روز به روز در حال افزايش است و كشاورزان با اشتياق به
استقبال اين محصوالت رفته و اقدام به كاشت محصوالت
تراريخته در زمين هاي خود كرده اند .اين كتاب توسط يك گروه
پژوهشي به سرپرستي ماريچل ناوارو و رندي هوتي تاليف شده
است .در اين كتاب به بررسي و مقايسه سطح زير كشت و توليد
انواع محصوالت تراريخته در سال هاي مختلف در كشور هاي
هندوستان ،چين و مالزي پرداخته شده است .كتاب پذيرش
محصوالت تراريخته توسط كشاورزان خرده پا در كشور هاي
هندوستان ،چين و فيليپين در  88صفحه و پنج فصل نوشته
شده است .در فصل اول كتاب مقدمه اي از انواع محصوالت
تراريخته و كاربرد آنها در كشور هاي هندوستان ،چين و فيليپين
آورده شده است .فصل دوم كتاب به زير ساخت ها و زمينه هاي
پژوهشي اين محصوالت مي پردازد .فصل سوم به كشاورزان
تراريخته كار در اين كشور ها اختصاص دارد .فصل چهارم كتاب
به درك و پذيرش محصوالت تراريخته توسط كشاورزان خرده پا
و ارائه گزارش ها و مطالعات موردي كشاورزان تراريخته كار
پرداخته است و در فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات آورده
شده است .عالقمندان جهت تهیه این کتاب میتوانند به پايگاه
سرويس دستيابي و استفاده از بيوتكنولوژي كشاورزي به آدرس

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

معرفی همایش

دومین کنگره بین المللی علوم کشاورزی
و محیط زیست

برگزار كننده :گروه پژوهشي مدیریت کشاورزی
محور های كنگره
• بررسی اثر تجمع زیستی آالینده هاي محیطی در زنجیره
غذایی
• نقش استاندارد هاي زيست محيطي در توليد محصوالت
سالم
• بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی در تولیدات سالم
• ایمنی زیستی و مخاطرات فناوری زیستی
• تاثیر گیاهان تراریخته بر محيط زيست
• کاربرد انرژی های نوين در کشاورزی
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• تنوع زیستی و امنیت غذایی

• مدیریت و محیط زیست

تاریخ برگزاری همايش 24-23 :ارديبهشت ماه 1394

مهلت ارسال مقاالت 30 :دي ماه 1393

• ژنتیک و تنوع زیستی

• انرژی و محیط زیست

محل برگزاري همايش :تهران

تاریخ برگزاری همايش 3-2 :ارديبهشت ماه 1394

مهلت ارسال مقاالت 10 :بهمن ماه 1393

• نانو و محیط زیست

سایت همايشhttp://ceset.ir :

محل برگزاري همايش :سوادكوه -مازندران

تاریخ برگزاری كنگره 16 :اسفند ماه 1393

مهلت ارسال مقاالت 17 :بهمن ماه 1393

محل برگزاري كنگره :دانشگاه شهید بهشتی تهران

تاریخ برگزاری همايش 26 :بهمن ماه 1393

سایت كنگرهhttp://agri2015.com / :

محل برگزاري همايش :همدان

سایت همايش:

چهارمين همايش ملي امنيت غذايي

سایت همايشenv2.bonyadhamayesh.ir :

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

http://www.savadkoohconference.com

دومين همايش كاربرد علوم و فناوريهاي
نوين در كشاورزي ،منابع طبيعي و محيط
زيست

كنفرانس ملي علوم ،مهندسي و
فناوري هاي محيط زيست

برگزاركننده :دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران
محور های همایش
• چالش هاي حقوقي در مديريت بحران هاي زيست محيطي

برگزاركننده :دانشگاه آزاد اسالمي واحد سوادكوه

• چالش هاي زيست محيطي و جايگاه ديپلماسي كشور

محورهای همایش

برگزاركننده :دانشگاه آزاد اسالمي واحد ميبد

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

• فناوري هاي نوين كنترل آلودگي هاي هوا

• نقش پژوهش هاي دانشگاهي در امنيت غذايي

محورهای همایش

• سوخت هاي زيستي و مطالعات موردي

• صنايع كشاورزي و باغباني و امنيت غذايي

• برنامه ريزي ،مديريت و آموزش محيط زيست

محور های همایش

• قابليت هاي بومي سازي دانش و فناوري

• سند چشم انداز  20ساله و امنيت غذايي

• زيستگاه ها و تنوع محيط زيست

• فناوری های نوین و محیط زیست

• فناوري هاي دوستدار محيط زيست

• نقش اقتصاد ملي در امنيت غذايي

• اقتصاد و مديريت كشاورزي

• تنوع زیستی و محیط زیست

مهلت ارسال مقاالت 30 :بهمن ماه 1393

• صنايع بسته بندي و امنيت غذايي

• زراعت و اصالح نباتات

• فناوري هاي نوين و امنيت غذايي

• بيوتكنولوژي كشاورزي

• کشاورزی و محیط زیست
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• آلودگي محيط زيست

• تنوع زيستي ،اكوسيستم ها و توسعه پايدار

مهلت ارسال مقاالت 5 :بهمن ماه 1393

• جنگل ،مرتع و توسعه پايدار

تاریخ برگزاری همايش 14 :اسفند ماه 1393

مهلت ارسال مقاالت 3 :بهمن ماه 1393

محل برگزاري همايش :ميبد -يزد

تاریخ برگزاری همايش 14 :اسفند ماه 1393

سایت همايشhttp://conf.maybodiau.ac.ir/agri2 :

محل برگزاري همايش :بندرعباس
سایت همايشhttp://www.hesd.ir :

چهارمين همايش ملي سالمت ،محيط
زيست و توسعه پايدار

ارتباط با ما
از کلیه عالقمندانی که مایلند مطالب مرتبط با
ایمنی زیستی شامل خبر ،گزارش یا مقاله را در این نشریه
منتشر کنند دعوت می شود مطالب خود را به صورت
فایل  Wordبه آدرس پست الکترونیک دبیرخانه انجمن
ایمنی زیستی ايران ارسال کنند .بدیهی است ارسال
مطالب به منزله چاپ قطعی آنها نبوده و در صورت چاپ،
نشریه در ویراستاری مطالب آزاد است .همچنین عزیزانی
که مایل به ارائه آگهی در این نشریه هستند ،میتوانند
برای اطالعات بیشتر از طریق تلفن ها یا پست الکترونیک
با دبیرخانه انجمن تماس حاصل کنند .دبیرخانه انجمن
ایمنی زیستی ایران ضمن قدردانی و امتنان از بذل توجه
کلیه اساتید ،دانش پژوهان ،صاحب نظران و خوانندگان
گرامی از هر گونه انتقاد ،پیشنهاد و اظهار نظر جهت
تکمیل و تصحیح این مجموعه در شماره های بعدی آن
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.
تلفن09122191787 -09127659857 :
تلفکس44580375 :

برگزاركننده :دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرعباس

آدرس سایت انجمنwww.biosafetysociety.ir :

محور های همایش

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

• مدل سازي و مهندسي محيط زيست و توسعه پايدار
• آلودگي ها و ارزيابي محيط زيست و توسعه پايدار
• توسعه صنعتي ،كشاورزي ،شهري و توسعه پايدار
• كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست

