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المثالي موجه إلى أعوان الجمارك و أعوان آخرين للتنفيذ الذين يستعملون  دراسيهذا البرنامج ال

  للبحث عن بيانات تتعلق بمراقبة الحدود. غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
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 تعتبر تركيز التدريب. بالخط الكبيرالمبرزة المادة 
 

 

 المواد التدريبية المقترحة

MO01 •  لسالمة األحيائيةبشأن امقدمة حول بروتوكول قرطاجنّة 
IM01 •  لسالمة األحيائيةبشأن امقدمة حول بروتوكول قرطاجنّة 
MO02 •  مقدمة حول غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية 
IM02 • رفة تبادل معلومات السالمة األحيائية مقدمة حول غ 
MO03 •  اإلبحار في البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السالمة

 األحيائية 
MO04 •  غرفة تبادل معلومات البوابة المركزية لإيجاد المعلومات في

 السالمة األحيائية 
MO11 •  استخدام غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية لمهام

  جمارك ومراقبي الحدودأعوان ال

   
 

  



 

 

  دراسات الحاالت المقترحة

CS01 • إلى المتحدة الواليات من قطن بذور يستورد أن يريد مكسيكي تاجر 
 للتجهيز المكسيك

CS02 • إستخدامها المراد المحورة المحاصيل أنواع تحديد يريد منظم 
 .البالد إلى إدخالها يجوز التى للتجهيز أو كأعالف أو كأغذية

CS07 • الكائنات باستيراد خاصة معلومات عن جمارك موظف يبحث 
 .جينياً المحورة

CS08 • محورة قطنية سالالت حول معلومات عن الباحثات احدى تبحث 

 تجارياً رائجة
CS09 • استيراد كيفية عن معلومات على للحصول الباحثات احدى  تسعى 

 .جينياً محور كائن
CS13 • بناء برامج مساندة عن معلومات عن تبحث وطنية تنمية هيئة 

 القدرات
CS19 • الحية الكائنات أحد نقل واقعة تتناول قصة عن يبحث الصحفيين أحد 

 .متعمدة غير/ قانونية غير بطريقة الحدود عبر المحورة
CS28 • بشأن السالمة  بروتوكول قرطاجنة عون جمارك سامي يبحث عن

لألطراف  كاجتماعمؤتمر األطراف الذي يعمل  قراراتو األحيائية

   وفرص بناء القدرات
CS29 • عون جمارك يبحث عن مخابر معتمدة  
CS30 • في  عون جمارك يبحث عن أحداث فول الصويا غير موافق عليها

  شحنة
CS31 •  عون الصحة النباتية يبحث عن أحداث ذرة  

 

 

 

 

 المقترحة المراجع الفوريةأدلة 
 

RR01 • األحيائية السالمة معلومات تبادل لغرفة سريع فوري لبدء مرجع 
RR02 • الشائعة فورى لالختصارات مرجع 



RR03 • األحيائية السالمة معلومات تبادل غرفة فى السجالت ألنواع فورى مرجع 
RR04 •  األيقونات  
RR05 • المصطلحات لمسرد فوري مرجع 
RR07 • واإلعالنات للقرارات فورى مرجع 
RR08 • المدخلة للسمات فوري مرجع 
RR09 • والمنظمات األفراد: االتصال لجهات فورى جعمر 
RR11 • الفريدة فوري للمعرفات مرجع 

 
 

 


