Pernyataan PRRI mengenai Pengkajian Keamanan (Risk Assessment)

Terima kasih Ibu Ketua Sidang,

Saya berbicara atas nama PRRI.

Ibu Ketua Sidang, salah satu prestasi kunci dari Cartagena Protocol adalah kesepakatan internasional
tentang prinsip-prinsip dan metodologi untuk melaksanakan pengkajian risiko, yang dibuat
berdasarkan atas pengalaman yang dialami selama bertahun-tahun.

Seperti yang dinyatakan pada Annex III, pengkajian risiko harus dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah
dan dilakukan secara transparan, dengan dapat mempertimbangkan untuk memakai pedoman yang
telah dikembangkan oleh berbagai organisasi internasional yang terkait.

PRRI menyambut baik keputusan MOP4 untuk mengembangkan roadmap yang akan membantu
menerapkan pedoman yang tersedia dengan cara yang sesuai dengan Annex III. Oleh karena itu
PRRI memberikan kontribusi aktif pada AHTEG dan ikut dalam diskusi online, agar tersedia
pengalaman kolektif dari anggota kami yang telah bertahun-tahun melaksanakan pengkajian risiko
tersebut.

Namun, setelah 8 tahun terjadi diskusi online, AHTEGs dan pengetesannya, PRRI menyampaikan
keprihatinan tentang kegunaan draft dokumen tersebut. Sebagai peneliti publik yang bekerja pada
bidang bioteknologi untuk kepentingan publik, kami khawatir bahwa pedoman ini, yang dibuat
seperti itu, akan membingungkan daripada membantu.

Berkenaan dengan unsur-unsur yang diusulkan untuk draft keputusan, kami menawarkan
pengamatan berikut.

Mengenai dukungan (endorsement) dari draft yang diusulkan, dan mengingat bahwa adanya
beberapa pandangan/pendapat yang berbeda pada draft pedoman tersebut, maka muncul
pertanyaan apakah yang diartikan dengan 'dukungan' (endorsement) dalam hal prosedural dalam
sistem PBB, dan bahkan lebih lagi dalam hal praktek –praktek di tingkat nasional.

Pertanyaannya juga muncul apakah judul "dokumen referensi" akan lebih tepat digunakan daripada
"pedoman", mengingat bahwa dokumen itu sendiri menjelaskan bahwa itu adalah untuk dipakai
sebagai referensi.

Untuk usul langkah selanjutnya, PRRI percaya bahwa untuk sementara proses forum diskusi online

dan AHTEG adalah merupakan mekanisme yang baik untuk mendiskusikan berbagai pendapat dan
pandangan, namun, itu menurut kami tidak cocok untuk merancang suatu pedoman untuk daerahdaerah yang sangat spesifik. Menurut kami pedoman bagi daerah-daerah spesifik harus
dikembangkan dan demikian juga menyelengggarakan pelatihan atau training adalah cara yang
paling baik untuk daerah-daerah tertentu yang sangat spesifik tersebut dimana dapat
diselenggarakan baik oleh lembaga regional maupun internasional yang kompeten. Hal-hal tersebut
dapat diketahui dari brosur-brosur dan side-event yang dilaksanakan pada MOP ini.

Terima kasih ibu ketua sidang.

