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  :الهدف

للعثور على مختبرات للكشف وتحديد الهوية  السالمة األحيائية استخدام البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات

  .الحدود للكائنات الحية المحورة يمكن استخدامها الختبار عينات من

  

  :المراجع

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

  تبادل معلومات السالمة االحيائية

) لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية: استخدام غرفة تبادل معلومات السالمة 11الدليل التدريبي رقم (

  األحيائية لمهام موظفي الجمارك و مراقبة الحدود

  

  :السيناريو

عبر الحدود للكائنات الحية المحورة.  النقلي ميناء ميانمار مسؤول عن األنشطة المتصلة بتعمل موظف جمارك ف

  .العينات الخاصة بك لالختبارإليه أن ترسل يمكن بحاجة إلى العثور على مختبر  أنت

  

 :29دراسة الحالة  

لكائنات الحية اعن مختبرات للكشف وتحديد هوية بحث يجمارك  موظف

  .المحورة
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 :29دراسة الحالة  

 .لكائنات الحية المحورةاعن مختبرات للكشف وتحديد هوية بحث يجمارك  موظف 

  

  مالحظات خاصة بالمدرب

  

  الهدف من التدريب:

مختبرات للكشف و تحديد هوية للعثور على  ون في غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةركالمشاأن يبحث 

  الكائنات الحية المحورة في البلد أو المنطقة.

  

  متطلبات:ال

  الدخول على غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

  

  مالحظات:

أن يبحث البعض في يمكن . سارات مختلفة السترجاع المعلوماتبعض المستخدمين مقد يتبع • 

و تحديد هوية  لكشفاشبكة مختبرات بوابة إلى  مباشرة  آخرينيذهب  أنيمكن في حين المنظمات 

 المعلومات المطلوبة، فإن الطريقة تسترد اي اختاروهتال أن الطريقةطالما والكائنات الحية المحورة. 

  .مهمةليست  نفسها

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

  لتحديث النتائج المتوقعة.

لعامل بوصفه لإلجتماع الخامس لمؤتمر األطراف ا BS-V/9 رار إلقاء الضوء علي أن القيمكن • 

دعا األطراف إلى تسمية مختبرات مرجعية وطنية ودولية بهدف إنشاء  في البروتوكول ألطرافلاجتماع 

لتسهيل تحديد الكائنات  ، من خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية،شبكة الكترونية للمختبرات

  كذلك تبادل المعلومات والخبرات.الحية المحورة، و

  

  الحلول الممكنة

من القائمة المنسدلة " المنظمات" الصفحة الرئيسية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية اختارمن • 

مختبر للكشف وتحديد و" "منطقة جغرافية" حقل " فيجميع البلدان -آسيا . ثم حدد ""إيجاد معلومات"

  .ابحث االناضغط على زر  . و"المنظمةنوع "حقل  في "لمحورةالهوية للكائنات الحية ا


