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  :الهدف

، وقررات مؤتمر لمواد البروتوكوللعثور على  السالمة األحيائية استخدام البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات

عبر بالنقل ، فضال عن أنشطة بناء القدرات ذات الصلة في البروتوكول ألطرافلاألطراف العامل بوصفه اجتماع 

  .) للكائنات الحية المحورة ويمكن أن تساعد موظفي الجمارك في أداء مهامهم25و  18و  17المواد  الحدود (أي

  

  :المراجع

  ألحيائيةكول قرطاجنة بشأن السالمة اوتوبر

����� ا���اف ا��ي ���� آ�����ع ���اف 	� ����آ�ل صادرة عنال قراراتال  �������  

) لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية: إيجاد المعلومات على البوابة المركزية لغرفة 4رقم ( الدليل التدريبي

  تبادل معلومات السالمة االحيائية

ة تبادل معلومات السالمة األحيائية: استخدام غرفة تبادل معلومات السالمة ) لغرف11الدليل التدريبي رقم (

  األحيائية لمهام موظفي الجمارك و مراقبة الحدود

  

  :السيناريو

موظف رئيسي مسؤول عن تنظيم األنشطة الجمركية المتعلقة بعمليات النقل عبر الحدود للكائنات الحية  تعمل

ا���اف ا��ي وقررات مؤتمر  بروتوكول قرطاجنة حاجة للعثور على موادب و أنتفي جمهورية كوريا.  المحورة

علي البوابة لعثور على أنشطة ا ذات الصلة بهذه المهمة. وتريد ايضاَ ���� آ�����ع ���اف 	� ه�ا ا� ���آ�ل

  لهذه المهمة. مؤسستكيمكن أن تساعدك في بناء القدرات الخاصة ب المركزية للغرفة

 :28دراسة الحالة  

وقررات مؤتمر  بروتوكول قرطاجنة بحث عن مواديجمارك رئيسي  موظف

وفرص بناء  في البروتوكول طرافلألاألطراف العامل بوصفه اجتماع 

 .ذات صلة القدرات
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 :28لة دراسة الحا 

، و قرارات مؤتمر األطراف ي يبحث عن مواد بروتوكول قرطاجنةموظف جمارك رئيس 

 .ذات صلة العامل بوصفه اجتماع لألطراف في البروتوكول، و فرص بناء القدرات

  

  مالحظات خاصة بالمدرب

  

  الهدف من التدريب:

عبر  بالنقلذات الصلة  بروتوكول قرطاجنة موادلغرفة للعثور على لركين للبحث في البوابة المركزية دعوة المشا

التغليف وتحديد  و التعبئة و النقل و (المناولة ذات الصلة ) وأنشطة بناء القدرات25، 18، 17 المواد الحدود (أي

الكائنات الحية وتحديد هوية لكشف اشبكة مختبرات  ،موظفي الجماركمنتدي هوية الكائنات الحية المحورة، 

  التدريب)المحورة ، ومواد 

  

  المتطلبات:

  الدخول على غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

  

  مالحظات:

  بعض المستخدمين مسارات مختلفة السترجاع المعلومات.قد يتبع • 

 مسبقاَ ا التدريبالمدربين تنفيذ هذعلي اإلجابات تغيرت من تاريخ إعداد هذه الدراسة وقد تكون • 

  لتحديث النتائج المتوقعة.

  

  :للتعلم لحظة

للعثور على معلومات بشأن  لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية تسهيل استخدام البوابة المركزية• 

  المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية للكائنات الحية المحورة ومنتدى للجمارك. 

  

  الحلول الممكنة

" من قرطاجنة نص بروتوكول" اذهب إلي يائيةلغرفة تبادل معلومات السالمة األحمن الصفحة الرئيسية • 

، 17،18فحص مواد البروتوكول، وحدد تلك التي تتعلق بالجمارك (ا. المنسدلة "البروتوكول" قائمةال

25.(  
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رارات مؤتمر األطراف في قلغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية  افتح "من الصفحة الرئيسية • 

 ,CPB Handling". حدد "البروتوكول"المنسدلة  قائمةالمن  "بروتوكول السالمة األحيائية

Transport, Packaging and Identification (Art. 18) ") ا���دة  ا����و��) ��وا���� وا������ و����� ا��

قرارات ذات  10صل على قائمة من " من محرك بحث القرارات. سوف تحالموضوع" في حقل "))18

 الصلة.

لمناولة والنقل والتعبئة ا"فتح الغرفة، لالصفحة الرئيسية  فيالتي تقع  المنسدلة "البروتوكولمن قائمة "• 

من  18هناك يمكنك العثور على نص المادة و". الرئيسية قضايا البروتوكول" من "وتحديد الهوية

اليسار من تلك الصفحة  التنقل إلي شريطو من النقل وتحديد الهوية. المناولة والتعبئة وعن بروتوكول ال

. هذه البوابة بوابة المناولة و النقل و التعبئة و تحديد الهوية " Portal HTPIمباشرة الى " الذهابيمكنك 

محورة هي موطن المناقشات الجارية والعمل على المناولة والتعبئة والنقل وتحديد الهوية للكائنات الحية ال

لكشف عن الكائنات اشبكة بموجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية. وسوف تجد معلومات عن: 

على تحديد وتوثيق  تدريب المدربين لموظفي الجماركلعمل الرشات و و المختبراتو الحية المحورة

 حولاالنترنت  منتدى على"لمناقشات السابقة مثل لالكائنات الحية المحورة. سوف تجد أيضا محفوظات 

من البروتوكول). استكشف الروابط في  18من المادة  3(الفقرة  "معايير شحنات الكائنات الحية المحورة

  هذه الصفحة لمزيد من المعلومات.


