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 .1چکیده طرح
قانون ايمني زيستي ايران که در سال  8811به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است ،دولت را مکلف به توسعهه
فناوري بومي  -ملي محصوالت تراريخته در چارچوب پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا و قانون ايمني زيستي ميکند .بعر
اساس بند ماده  4قانون ،سه دستگاه اجرايي :وزارت جهاد کشاورزي ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و سازمان
حفاظت محيط زيست وظيفه صدور مجوز براي محصوالت تراريخته را بر عهده دارند .به نظر ميرسعد يکعي از داليعل
اصلي عدم مجوزگيري محصوالت تراريخته در کشور عدم وجود آموزش کافي و الزم براي چگونگي فرايند صدور مجوز
محصوالت تراريخته در اين دستگاهها باشد .از اينروز نياز به آموزش کارشناسان دسعتگاه هعاي اجرايعي فعوذ العزکر از
طريق برگزاري دوره پيشرفته تئوري و عملي ارزيابي ريسک زيست محيطي و صدور مجوز گياهان تراريخته است.
 .2بیان مساله
فناوري مهندسي ژنتيک گياهي و محصوالت تراريخته مدرن ترين رهاورد دانش بشري در حوزه کشعاورزي طعي چنعد
دهه اخير بوده است .اين فناوري ،به دليل توانمنديهاي بسيار زيادي که براي حل چالشهاي پيش روي بشعر در حعوزه
تامين غزا دارد ،در دو دهه اخير از اقبال جهاني بسيار بااليي برخوردار شده است .در ايران نيز فناوري مهندسي ژنتيعک
گياهي قدمتي قابل توجه در حد دو دهه دارد .اين فناوري از مدتها قبل قادر بود که به کشاورزي کشور کمک کند و اگر
شرايط حاکم بر فضاي قانونگزاري و مديريتي جامهه اجازه داده بود ،اين فناوري اکنون به عنوان يک فنعاوري تببيعت
شده از جايگاه ارزشمند خود در رفع بخشي از مشکالت کشاورزي ايران برخوردار شده بود .با اين حال ،روند توسهه ايعن
فناوري در ايران ،هنوز هم با موانهي در حوزه تصميم سازي مواجه است .اندکي مطالهه در تاريخچه فناوري محصوالت
تراريخته به ما نشان مي دهد که دنيا نيز براي توسهه اين فناوري با موانع مشابهي مواجه بوده اسعت ،امعا بعا توسعل بعه
راهکارهاي علمي ،فني و قانوني مناسب در حوزه ايمني زيستي از اين موانع عبور کرده است.
در سال  8811مجلس شوراي اسالمي الحاذ کشور جمهوري اسالمي ايران به پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا را تصويب
کرد و ايران رسماً به مهاهده جهاني ايمني زيستي پيوست .پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا که در راستاي توسهه فنعاوري
زيستي مدرن در دنيا تنظيم شده است ،دستورالهمل هاي جهاني براي تضمين بهره برداري ايمن از فناوري محصعوالت
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فناوري بومي  -ملي محصوالت تراريخته در چارچوب پروتکل ايمني زيستي کارتاهنا و قانون ايمني زيستي ميکند .بعر
اساس اين قانون ،مرجع عالي تنظيم قوانين و مقررات در حوزه زيست فناوري مدرن ،شعوراي ملعي ايمنعي زيسعتي بعه
رياست مهاون اول رئيس جمهور است و دبيرخانه اين شورا در سازمان حفاظت محيط زيست مستقر است .اين سعازمان
عالوه بر ميزباني دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي ،بر اساس بند ماده  4قانون ،سه دستگاه اجرايي وظيفه صدور مجوز
براي محصوالت تراريخته را بر عهده دارند :وزارت جهاد کشاورزي ،در امور مربوط به کشاورزي و دام و آبزيعان ،وزارت
بهداشت ،درما ن و آموزش پزشکي در حوزه پزشکي و سالمت انسان و سازمان حفاظت محيط زيسعت در حعوزه حيعات
وحش و ارزيابي ريسک زيست محيطي محصوالت تغيير ژنتيکي يافته .بر اساس قانون ايمني زيستي ،ارزيعابي ريسعک
زيست محيطي توسط سازمان حفاظت محيط زيست براي محصوالت تراريخته در حوزه حيات وحش تا مرحلعه صعدور
مجوز و براي ساير محصوالت تراريخته (محصوالت حوزه کشاورزي ،غزا ،دارو ،آرايشي ،بهداشتي و  )...بعر حسعب نيعاز
(موضوعيت يا عدم موضوعيت ريسک زيست محيطي) تا مرحله اعالم نظر کارشناسي به مرجع صعدور مجعوز مربوطعه
(وزارت جهاد کشاورزي يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي) ادامه مي يابد.
بنابراين ،اين مسئوالن صدور مجوز در هر يک از اين سه دستگاه اجرايي يادشده در قانون هر يک در حعوزه مسعئوليتي
خود بايد آموزش کافي دريافت دارند .به نظر مي رسد يکي از داليل اصلي ععدم مجعوزگيري محصعوالت تراريختعه در
کشور عليرغم تشکيل کميتههاي ايمني زيستي در اين دستگاهها ،عدم وجود آموزش کافي و الزم براي چگونگي فرايند
صدور مجوز در اين دستگاه ها باشد .دوره پيشرفته تئوري و عملي ارزيابي ريسک زيست محيطي و صدور مجوز گياهان
تراريخته به عنوان قدمي بسيار موثر براي ايجاد يک پيشرفت اساسي در حوزه ايمني زيسعتي سعازمان حفاظعت محعيط
زيست از طريق پرورش کادر تخصصي الزم از بدنه اين سازمان در راستاي حرکت هموار علمي و همسوي اين سازمان
در روند استقرار و توسهه فناوري بومي مهندسي ژنتيک گياهي پيشنهاد ميشود.
 .3اهداف مدنظر طرح
 برگزاري دوره پيشرفته تئوري و عملي ارزيابي ريسک زيست محيطي و صدور مجوز گياهان تراريخته
 آموزش کارشناسان سه دستگاه اجرايي کشور شامل وزارت جهاد کشاورزي ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي و سازمان حفاظت محيط زيست.
 اجراي آزمون و اهداي گواهينامه.
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 .4ذینفعان طرح
افراد ذينفع در برگزاري اين کارگاه ،کارشناسان فني درگير در فرايند صدور مجوز محصوالت تراريخته در دستگاههعاي
اجرايي مرتبط هستند.
 .0رئوس شرح خدمات مورد انتظار
موضوعات مورد نظر براي آموزش آموزشگيرندگان:
 آشنايي با مهندسي ژنتيک گياهي
 آشنايي با مهندسي ژنتيک در دنياي جانوري و ريزسازوارهها
 مباني ايمني زيستي
 قوانين و مقررات جهاني و ملي ايمني زيستي
 ارزيابي ريسک (ويژه هر دستگاه اجرايي)
 روششناسي و گردش کار ارزيابي ريسک (ويژه هر دستگاه اجرايي)
 اجراي مطالهات موردي (ويژه هر دستگاه اجرايي و به عنوان برنامه عملي)
 اجراي آزمون و اهداي گواهينامه
 .6خروجي مورد انتظار طرح
برگزاري دورههعاي آموزشعي  9روزه ( 5روز کعاري معوثر شعامل  1روز تئعوري 8 ،روز عملعي) بعراي  15نفعر از
کارشناسان هر يک از سه دستگاه اجرايي شامل:
الف-وزارت جهاد کشاورزي
ب -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
ج -سازمان حفاظت محيط زيست
 .9برآورد زماني انجام طرح
کليه مراحل اجرايي اين طرح (مزکور بند  )5به مدت شش ماه از زمان تصويب و ابالغ به انجام ميشود.
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 .8استانداردهاي مورد انتظار براي انجام طرح
استانداردهاي برگزاري کارگاههاي علمي بينالمللي بايد در برگزاري کارگاه لحاظ شود.
 .7فرآیند تحویل طرح به ستاد
 .15حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
 مهندسي ژنتيک گياهي ،جانوري و ريزسازوارهها
 ايمني زيستي
 حقوذ و قوانين ملي و بينالمللي مرتبط
 فرايندهاي اداري و گردش کار صدور مجوز محصوالت تراريخته در جهان
 .11چارچوب پروپوزال
کليه پيشنهادات بايد در قالب چارچوب تهريف شده براي پروپوزال که در پيوست موجود ميباشد تهيه و ارسال گردد.
 .12نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپوزالها بهد از تهيه بايد به ستاد توسهه زيستفناوري به ايميل زير ارسال شوند.
پست الکترونيکيseifsahandi@gmail.com :
گيرنده :گروه/کارگروه کشاورزي زيست فناوري
رابط :آقاي مهدي سيف سهندي
شماره تماس 11688694 :داخلي 186

