
 


	اد ��ر��   �
� �
1  فق البيئة العالمي لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةمر -برنامج األمم المتحدة للبيئة ��ء 

 
 
 

 

  :الهدف
  مراقبة الحدود. عملية تلزم أثناءمعلومات قد إلي صول واستخدام البوابة المركزية لل

  
  :المراجع
  .السالمة األحيائيةقرطاجنة بشأن ل وبروتوك - 
البوابة المركزية على علومات السالمة األحيائية: إيجاد المعلومات لغرفة تبادل م 4التطبيقي النموذج  - 

 لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.

�  آ�ل������ ا�	�اف ا��ي ���� آ����ع �
	�اف �� ��� صادر عنال BS-III/10قرار - ��	��  
  

  السيناريو:
من أحد موانئ أمريكا وصلت ذرة صفراء  وثائق عن شحنةالجدد فى المجر بعض الجمارك ال يموظفأحد يستلم 

هذا . وتجهيزالستخدامها لل هي المجر النهائية تهاوجهاألرجنتين والبرازيل،  هو مصدر هذه الشحنة. الالتينية
  كائنات محورة جينياً. استيرادحول  الشحنة ما يثير المخاوف تلكفي  ما إذا كان متأكداً ليس موظف ال
  

  والبروتوكول للرد على األسئلة التالية: لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية بالبوابة المركزيةقم باالستعانة 
  

على موظف الجمارك االتصال به لالستيضاح بشأن الشروط التى تضعها  يتوجبمن هو الشخص الذى  .1
  المجر الستيراد الكائنات المحورة جينياً؟

 ل قرطاجنة؟وعليها بروتوكهل ستخضع هذه الشحنة للشروط التى ينص  .2

 المحور؟ الحي الكائنهذا ما المعلومات التى يجب توافرها عن  .3

 شحنة الذرة تلك؟المرفقة بتندات توقع موظف الجمارك أن يراها فى الوثائق والمسما المعلومات التى ي .4

  :7دراسة حالة  

 استيراد الكائنات المحورة جينياً.خاصة بعن معلومات رك اموظف جمبحث ي
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  :7دراسة حالة  

 .بحث موظف جمارك عن معلومات خاصة باستيراد الكائنات المحورة جينياًي

  
  مالحظات خاصة بالمدرب

  
  الهدف من التدريب:

غرفة  االقرارات والكائنات وأن يستخدموجهات اإلتصال و أن يتمرن المستخدمون على عملية البحث عن 
  .لرقابة الحدودداة آتبادل معلومات السالمة األحيائية ك

  
  :المتطلبات
  تبادل معلومات السالمة األحيائية غرفةإلي الدخول 

  
  :اتمالحظ

 :لحظة للتعلم

 ينصح، فإنه من بشكٍل مستمريجرى التحديث على غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية حيث أنه  •
  .حلاللتحديث النتائج المتوقعة واختبار مختلف مسارات قبل تقديمه تنفيذ هذا التمرين يتم أن ب

ومن ثم عليها أن  طرف في البروتوكول،دولة األطراف وغير األطراف: ناقش حقيقة أن البرازيل هي • 
 غرفةليست طرفاً فيه ولذلك ال يشترط عليها أن تقدم معلوماتها على توفر المعلومات، أما األرجنتين ف
تبادل  لى غرفةعطراف أغير  دول معلومات منن تتوفر أ ويمكنهذا . تبادل معلومات السالمة األحيائية

دولة طرف في البروتوكول: المجر  والدول األعضاء فيه االتحاد األوروبي• معلومات السالمة األحيائية.
هو أيضا طرف  الذي دولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبيهي أيضاَ طرف في البروتوكول و

قرارات على مستوى االتحاد األوروبي وعلى مستوى الدول من  هفي البروتوكول. ناقش ما يتم اتخاذ
ن ع اتلتشريع في االتحاد األوروبي. ناقش كيفية تقديم هذه المعلومامستويات مختلف األعضاء، و

  .في الوقت الراهن علي غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية القرارات والتشريعات
  

  
 كائنات الحية المحورةلل سريعةالوصالت الفرصة جيدة لإلشارة إلى  ههذ •
)https://bch.cbd.int/resources/quicklinks.shtml .(هايمكن نسخ، هي ملفات صور صغيرة و 

) ، unique identifierعرف الفريد (مالبسهولة، تعرف على الكائن الحي المحور من خالل  هاولصق




	اد ��ر��   �
� �
3  مرفق البيئة العالمي لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية -برنامج األمم المتحدة للبيئة ��ء 

حيث المعلومات عن الكائن الحي  ل معلومات السالمة األحيائيةتباد ط إلى غرفةب، ورا يالتجاراإلسم 
المحور متاحة (مثل خصائص الكائن الحي المحور، وقرارات الدول، وتقييمات المخاطر، الخ). ويمكن 

عن إلي صفحة غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  بسهولة الدخول من خالل الروابط السريعة
 في متصفح اإلنترنت. URL ال طريق كتابة طريق مسح الباركود أو عن

 


