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  االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

لصيانة التنّوع االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي هي اتفاقية دولية مخصصة 
البيولوجي، و استخدام عناصره على نحو قابل لالستمرار و التقاسم العادل و 
المنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية، عن طريق إجراءات منها الحصول عن 
الموارد الجينية بطرق مالئمة و نقل التكنولوجيات المالئمة ذات الصلة و عن طريق 

هو اتفاقية دولية وقع التفاوض فيها و إقرارها  ةقرطاجنّ  تمويل مناسب. بروتوكول
  تحت االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

  إجراء االتفاق المسبق عن علم

لكائنات الحية المحورة التي لإجراء يسري قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود 
   ات و اإلعالنات.: القرار RR7. انظر طرف اإلستيراد سيتم إدخالها قصدا في بيئة

  المعزول االستخدام

أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية االستخدام المعزول يعني 
أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة 

من  3(المادة  من تالمسها مع البيئة الخارجية ، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة
  .البروتكول)

  فوريمرجع 

 المصطلحاتمسرد 
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  االستيراد

لكائنات  المقصود عبر الحدود" النقل االستيراديعني "، للبروتوكول 3بمقتضى المادة 
  .إلى طرف من طرف آخر محورة حية

  الشائعاالسم 

لكائن هو االسم الذي ُيعرف به الكائن عامة خارجا عن اسمه العلمي  الشائعاالسم 
  .)وف عامة كالقطنمعر  Gossypium hirsutumالتصنيفي (مثال: 

  لسالمة األحيائيةاإلطار الوطني ل

يحتوي على تركيبة من اآلالت السياسية و  لسالمة األحيائيةإلطار الوطني لا
اإلدارية و التقنية التي ُوضعت للتطّرق إلى سالمة البيئة و صحة القانونية و 

  .التكنولوجيا األحيائية الحديثةب المتعلقةاإلنسان 

  

  ة المتعلقة بالتنوع البيولوجياالتفاقيأمانة 

 24تصفها المادة التي مهام الأنشأت االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أمانة تتولى 

من االتفاقية. أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  (مقرها بمونت، كندا) تعمل 
يانة البوابة المركزية . األمانة تقوم بصأيًضا كأمانة لبروتوكول السالمة األحيائية

  .غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةل

  رئيسّيةالكلمة بالبحث 

غرفة تبادل ة حقول في قاعدات بيانات تضم عدّ  التي وضيفة حرة لبحث كلمة
  .معلومات السالمة األحيائية
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  بحث سريع

غرفة تبادل معلومات بحث سهل و سريع لسجالت محفوظة بقاعدات بيانات ب
ههذه الخاصية في معظم صفحات البوابة المركزية لغرفة . تظهر ة األحيائيةالسالم

  .تبادل معلومات السالمة األحيائية

  بروتوكول السالمة األحيائية

   انظر بروتوكول قرطاجّنة للسالمة األحيائية

  السالمة األحيائية)(بروتوكول  السالمة األحيائيةبروتوكول قرطاجّنة المتعلق ب

هو اتفاقية دولية تم التفاوض فيها و إقرارها في إطار  المة األحيائيةالسبروتوكول 
حوطي الوارد توفقًا للنهج ال ،إن هدف البروتوكولاالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. 

هو المساهمة في ضمان مستوى ، من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية 15في المبدأ 
الكائنات الحية المحورة  واستخدامل ، ومناولة مالئم من الحماية في مجال أمان نق

الناشئة عن التكنولوجيا األحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على 
حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة أيضًا المخاطر على صحة 

  . اإلنسان، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود

  قدراتلبناء ا

تطوير و/أو تعزيز من البروتوكول، يرّكز بناء القدرات على  22بمقتضى المادة 
ية في مجال السالمة األحيائية ، بما في ذلك اتالموارد البشرية والقدرات المؤسس

التكنولوجيا األحيائية بالقدر الالزم للسالمة األحيائية لغرض فعالية تنفيذ البروتوكول 
ألطراف ، وخاصة أقل البلدان نموًا ، ومن بينها الدول الجزر في البلدان النامية ا

  انتقال.بمرحلة  اقتصادهامر يالنامية الصغيرة ، واألطراف التي 
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  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالبوابة المركزية ل

غرفة تبادل معلومات السالمة  فينقطة دخول انترنيت أساسية للبحث عن معلومات 
. و من بين تقوم علي صيانتها أمانة اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيو  األحيائية

السالمة حاجات أخرى، تجمع البوابة المركزية معلومات ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول 
و التي توفرها مصادر مختلفة، و توّفر للمستخدمين إمكانية البحث على  األحيائية

  المعلومات في ستة لغات. 

  ركزيةالبوابة الم

  .غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالبوابة المركزية لانظر 

  )Interoperability( بيئة مثالية

إمكانية تقاسم المعلومات عبر البرامج التطبيقية، أو أنظمة األشكال المخططة، أو  
األنظمة. المزيد من المعلومات حول جعل بياناتكم في بيئة مثالية مع غرفة تبادل 

من  5-4 عدد ت السالمة األحيائية متوفرة في الوحدة النموذجية للتدريبمعلوما
 مجموعة أدوات غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.

  التصدير

لكائن حي  يعني التصدير النقل المقصود عبر الحدودللبروتوكول،  3بمقتضى المادة 
  .من طرف إلى طرف آخر محور

  الفريدعرفمال

. عادة تكون ائتالف في تعريف الكائنات الحية المحورة ف الفريدالمعر تستخدم أنظمة 
من حروف أبجدية و أعداد تستخدم لتمييز كائن من آخر و التمكين من إلحاق أو 
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: المعرفات RR11انظر المرجع الفوري  إيجاد معلومات خصوصية حول الكائن.
  الفريدة.

  تقييم المخاطر

و  15تشريعية و ُأجرَي طبًقا للمادة  فحص بيئي لكائن حي محور ناتج عن عملية

  من البروتوكول. المرفق الثالث

  التكنولوجيا األحيائية الحديثة

  تعني "التكنولوجيا األحيائية الحديثة":، للبروتوكول 3بمقتضى المادة 

المؤتلف تطبيق تقنيات داخل أنابيب االختبار للحامض النووي بما في ذلك   -أ 
اشر للحامض النووي في الخاليا ـ) ، والحقن المبDNAريبوز منقوص األوكسجين (

  ؛ العضياتأو 

 ؛الكائنات غير المنتمية إلى فئة تصفية واحدة أو دمج خاليا  - ب 

، وال تعتبر التي تتغّلب على الحواجز الفسيولوجية الطبيعية التناسلية أو االئتالفية
  .التقليدي واالنتخابتقنيات مستخدمة في التربية 

  سالمة األحيائيةخبير في ال

وقع تعيينه  السالمة األحيائيةله خبرة في فرع من المعرفة أو أكثر ذات صلة ب فرد
  .السالمة األحيائيةمن طرف حكومته(ها) في قائمة خبراء 

  السالمة األحيائيةخالصة لدروس تدريبية في 

المة تحتوي الخالصة على قائمة في البرامج التربوية و التدريبية المتكررة في الس
 التي تعرضها مؤسسات أكاديمية و أخرى ذات الصلة حول العالم. و  األحيائية
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  الوطنية المختصة ةالسلط

يقع تعيينها و تفويضها من قبل الحكومات كي تقوم  السلطات الوطنية المختصة 
، و أن السالمة األحيائيةمن بروتوكول  19بالمهام اإلدارية المطلوبة بمقتضى المادة 

 . فيما يتعلق بتلك المهامنيابة عنها تعمل بال

  السمة المدخلة أو المحورة

الكائن أو تم تحويرها لخلق هي سمة جينية أدخلت لصنع  السمة المدخلة أو المحورة
التحمل الكيميائي، مقاومة األوبئة، مقاومة الفيروسات، الحي المحور. أمثلة تضم 

  السمات المدخلة: RR08انظر المرجع الفوري  تبديل التناسل، الخ.

  اإلبحار اليساري شريط

يظهر  – غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةإبحار لموقع انترنيت  شريطأهم 
  غرفة.الموقع انترنيت على معظم أوراق 

  العلوي الشريط

غرفة تبادل معلومات الشريط يربط مع المعلومات العامة حول موقع انترنيت هذا 
  على معظم صفحات موقع الغرفة.و يظهر  السالمة األحيائية

  (الصيغ الشائعة) النماذج القياسية
غرفة تبادل معلومات السالمة طريقة توحيد قياسي لتنظيم و تقديم المعلومة لهي 

غرفة تجعل البحث على المعلومة في قاعدات بيانات  النماذج القياسية. األحيائية

  ية.أسهل و أكثر فعال تبادل معلومات السالمة األحيائية

  )GEF(مرفق البيئة العالمي

) هو اآللية المالية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي GEF( مرفق البيئة العالمي
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 28طبًقا للمادة ( السالمة األحيائيةمن االتفاقية) و أيًضا لبروتوكول  21(طبًقا للمادة 

تمويل البرامج لمساعدة البلدان النامية في  1991من البروتوكول). وقع تأسيسه في 
  و المشاريع التي تحمي البيئة العالمية.

  طرف في بروتوكول قرطاجنة

اللتين صادقت، أو قبلت، أو وافقت  االقتصاديقليمية للتكامل اإلمنظمة الدولة أو ال
التزاما  أو انضمت إلى البروتوكول (يعني البلد الذي وافق أن يجعل البروتوكول

 شرعيا).

  السالمة األحيائيةغرفة تبادل معلومات 

لبروتوكول  20بمقتضى المادة  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةأنشئت 
من  3فقرة  18كجزء من َاليه تبادل المعلومات بموجب المادة  السالمة األحيائية

تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية لتيسير  اإلتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،
مساعدة األطراف على ل و؛ نية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورةوالقانو 

 .تنفيذ البروتوكول

  لإلحاطة الجارية يةقائمة البريدال

تبعث تحديثات دورية تلّخص المعلومات الجديدة التي وقعت إضافتها إلى خدمة 
ر البريد ، تُبعث مباشرة إلى المستخدمين عبغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

ل شخصيا أنواع . بإمكان كل مستخدم أن يُ االلكتروني (أو إلى رقم فاكس معّين) َفص
  المعلومات التي ُتضم إلى الملّخصات و َتَردِد تسليمها.

  رفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةخدمة الويب لغ
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النظام نظام مستقل عن  يخدمة الويب لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية ه
ويمكن استخدامها بواسطة تطبيقات أخرى (برامج) لتبادل المعلومات  للغرفة األساسي
  مع الغرفة

  قائمة الخبراء

وقع تعيينهم من طرف الحكومات  السالمة األحيائيةخبراء في إقليمية متوازنة ل قائمة
ات و تهدف إلى "إعطاء نصائح و مساند EM-I/3و أّسست بقرار مؤتمر األطراف 

واألطراف التي تمر  أخرى، حسب االقتضاء و عند الطلب، للبلدان النامية األطراف،
على أساس  انتقال، لُتجرَي تقييم المخاطر، و تأخذ القراراتإقتصاداتها بمرحلة 

نقل الكائنات الحية المحورة ب المرتبطةطور الموارد البشرية الوطنية، تُ ، و مستنير
يفّسر عمليات القائمة و  السالمة األحيائيةت لقائمة خبراء ." الدليل المؤقعبر الحدود 

  أدوار و مسؤوليات المدير (األمين العام)، و الدول التي تعّينهم، و الخبراء.

  11قرارات المادة 

مباشرة كأغذية أو بالكائنات الحية المحورة المراد استخدامها  ةخاصقرارات وطنية 
   رات و اإلعالنات.: القراRR7انظر  .كأعالف أو للتجهيز

  القرارات

القرارات النهائية التي أخذتها أطراف البروتوكول بخصوص توريد أو إطالق  
  : القرارات و اإلعالنات.RR7الكائنات الحية المحورة. انظر 

   الكائن الحي

يعني "الكائن الحي" أي كائن بيولوجي قادر على نقل ، للبروتوكول 3بمقتضى المادة 
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دة الجينية ، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه أو مضاعفة الما
  .الفيروسات

  مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيزاستخدامه الكائن الحي المحور المراد 

 مباشرة كأغذية أو كأعالف أو للتجهيز ااستخدامهالكائنات الحية المحورة المراد 

  تمثل فئة عريضة من البضائع الزراعية.

  ن الحي المحورالكائ

"الكائن الحي المحور" أي كائن حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول 
. (يساوي عامة )3(مادة  التكنولوجيا األحيائية الحديثة استخدامعليها عن طريق 

  ).الكائن المحور

  الكائن المانح

  .المتلقيالكائن الذي يمنح المادة الجينية للكائن 

 )GMOة جينيا (الكائنات المحور 

  ).LMOانظر الكائنات الحية المحورة (

  

  مركز اإلدارة

حيث يمكن  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةمنطقة من البوابة المركزية ل
وا، ُيشّطبوا، أو يحّينوا المعلومات في قاعدات بيانات سجلللمستخدمين المسّجلين أن يُ 

  دارةاإل: مركزRR06انظر المرجع الفوري  الغرفة.
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  مركز مصادر معلومات السالمة األحيائية

هذا المركز هو قاعدة بيانات للبحث على االنترنيت تحتوي على قائمات الكترونية 
(تشمل: مصالح األنباء،  السالمة األحيائيةذات صلة بمعلومات ات و موارد لنشريّ 

ت، تقارير و قائمة توزيع بريد الكتروني، قاعدات بيانات و أدوات بحث على االنترني
حاالت، صحف يومّية و رسائل أنباء، و كذلك مواد تدريس (كتيبات،   دروس

  : موارد المعلوماتRR10انظر المرجع الفوري مجموعات أدوات و عروض). 

  المستخدمين الوطنيين المفوضين

غرفة تبادل معلومات السالمة يتم تعيينهم من طرف نقاط االتصال الوطنية ل أفراد
و يجوز لهم أن يسجلوا معلومات على الغرفة. و لكن، و حتى نؤّمن ، األحيائية

ِصّحة المعلومات، المطلوب من نقطة االتصال الوطنية أن تتثّبت في دّقة أي 
  تسجيل قبل أن تجعله شرعيا و تشيعه.

  المستورد

أو طبيعي  اعتبارييعني المستورد أي شخص ، للبروتوكول 3بمقتضى المادة 
  .الكائن الحي المحور الستيراد، ويرتب باالستيرادولة القائمة خاضع لوالية الد

 رْ الُمَصد  

أو طبيعي  اعتبارييعني الُمَصِدْر أي شخص للبروتوكول،  3بمقتضى المادة 
  .خاضع لوالية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور

  حيائيةمصلحة االنترنيت لغرفة تبادل معلومات السالمة األ

غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية هي منظومة مستقلة عن مصلحة االنترنيت ل
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أي برنامج و يمكن استعمالها من طرف تطبيقات (برامج الكترونية) أخرى لتبادل 
  المعلومات مع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية.

  المفردات المقّيدة

تستخدم في سياق  المرادفات ذات الصلة من المصطلحات و قائمة محددة مسّبقا 
ُتستخدم عند التسجيل و البحث عن  المفردات المقّيدة .متوّفرة في عدة لغات محدد و

  .غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالمعلومات في قاعدات البيانات 

  للتنزيلملف 

في  حيائيةغرفة تبادل معلومات السالمة األالملفات التي يمكن تنزيلها من موقع 

) تضّم صيغة الوثيقة المحمولة"، PDF") أو "بيدياف" ("wordصيغة "وورد" ("
قائمات نقاط االتصال الوطنية و السلطات الوطنية المختصة التي تصدر يوميا، و 

غرفة تبادل الوثائق و االستمارات، و الوحدات النموذجية من حقيبة أدوات التدريب ل
  .ةمعلومات السالمة األحيائي

  الكائنات الحية المحورة المناولة والنقل والتعبئة وتحديد هوية

 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد هويةمن البروتوكول تطرق مسألة  18المادة 

 .الكائنات الحية المحورة

  ةناقشمللتدى من

المعلومات حول  لمنتديات المناقشة هي مصلحة تسمح للمستخدمين أن يتباد
و تنفيذ  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةات صلة بعملية مواضيع متنّوعة ذ

  البروتوكول.



 

 

 15 من 12 صفحة

  االقتصاديمنظمة إقليمية للتكامل 

" منظمة االقتصاديتعني "منظمة إقليمية للتكامل ، للبروتوكول 3بمقتضى المادة 
مكونة من دول ذات سيادة في منطقة معينة ، نقلت إليها دولها األعضاء 

سائل التي ينظمها هذا البروتوكول ، والتي أصبح ُمخوًال لها في الم االختصاص
التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو  ،وفقًا لنظامها الداخلي ،حسب األصول

  .إليه االنضمامأو  اعتمادهقبوله أو 

  منظمة بين حكومية

المنظمات البين الحكومية هي مجموعات متعاضدة حيث األعضاء تتكون من أمم، 
لعكس عن األشخاص. كي تعتبر منظمة بين حكومية يجب أن ينعقد اتفاق رسمي با

أو معاهدة رسمية و عضوية مبدئية ال تقل عن ثالث حكومات. يجب أيًضا تأسيس 
 أمانة قاّرة تعّين للقيام بالمهام اآلنية.

لألطراف  كاجتماعالذي يعمل  المتعلقة بالتنوع البيولوجي لالتفاقيةمؤتمر األطراف 

  لبروتوكولل

 كاجتماعيعمل  )COP( المتعلقة بالتنوع البيولوجي لالتفاقيةمؤتمر األطراف إّن 

مؤتمر للبروتوكول. إّن  29طبًقا للمادة )،COP-MOP( لبروتوكولللألطراف 
يترّكب من كل األطراف  لألطراف في هذا البروتوكول كاجتماعاألطراف الذي يعمل 

خذ القرارات الضرورية أو البروتوكول  تنفيذ راجعةم هيللبروتوكول و مهامه األساسية 
  ه.لزيادة فعالية تنفيذ



 

 

 15 من 13 صفحة

    مؤتمر األطراف

) هو الهيكل البين COP( المتعلقة بالتنوع البيولوجي لالتفاقية مؤتمر األطرافإن 
    الحكومي األعلى ألخذ القرارات بالنسبة لتنفيذ االتفاقية. 

  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية َمسَرد مصطلحات

  المفردات المقيدة.انظر 

  النص الحر

يكتب مادة، بالعكس   أي حقل استمارة غير موحد القياس حيث يمكن للمستخدم أن
  من أن يلجأ إلى مفردات لغوية مضبوطة.

  ة األحيائية بروتوكول قرطاجنة بشأن السالملنقطة اتصال وطنية 

مؤسسة أو فرد مسؤول بالنيابة عن الحكومة عن االتصال مع األمانة العامة بشأن 
  من البروتوكول 19القضايا التي يتطلبها البروتوكول ، وعينت بموجب المادة 

  ) 17تدابير الطوارئ (المادة ل نقطة اتصال

 ر المقصودغي بشأن النقل 17نقطة اتصال رشح لتلقي اإلخطارات بموجب المادة 

  عبر الحدود للكائنات الحية المحورة والتدابير الطارئة.

  نقطة اتصال وطنية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

عن االتصال مع أمانة االتفاقية المتعلقة مؤسسة أو فرد مسؤول بالنيابة عن الحكومة 
وطنية بالتنوع البيولوجي حول موضوع خاص. (إذا لم يكن هناك نقطة اتصال 

إال  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالبوابة المركزية لللبروتوكول ال تعتبر 

  ).لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجيالوطنية نقاط االتصال 



 

 

 15 من 14 صفحة

  نقطة اتصال وطنية

نقطة و  وطنية لبروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التصال النقطة ا انظر
وطنية التصال االنقطة  و فة تبادل معلومات السالمة األحيائيةوطنية لغر التصال اال

   لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

   

  وطنية لغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةنقطة اتصال 

تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق عن مؤسسة أو فرد مسؤول بالنيابة عن الحكومة 
ذات الصلة بتطوير وتنفيذ غرفة تبادل معلومات  مع األمانة العامة بشأن القضايا

وطنية لغرفة تبادل معلومات السالمة التصال االنقطة . يمكن لالسالمة اإلحيائية
سجل جميع أنواع سجالت الغرفة باستثناء سجالت نقاط االتصال ان ي األحيائية
  الوطنية.

  النقل عبر الحدود

ر الحدود" نقل كائن حي محور من يعني "النقل عبللبروتوكول،  3بمقتضى المادة 
فإن النقل عبر  24و 17طرف إلى طرف آخر، إال فيما يتعلق بأغراض المادتين 

  .الحدود ينسحب على النقل بين األطراف وغير األطراف

  نواتج الكائن الحي المحور

نواتج الكائن الحي المحور المواد المعالجة تعني (ج) للبروتوكول، 20.3طبقا للمادة 
جديدة  ائتالفاتتعود في األصل إلى كائن حي محور ، والتي تحتوي على التي 

 استخداميمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق 

  .التكنولوجيا األحيائية الحديثة



 

 

 15 من 15 صفحة

  الهيكل التشريعي المحّلي

فيذ أن يضم قوانين، تنظيمات و توجيهات لتن الهيكل التشريعي المحّليبإمكان 
  .السالمة األحيائيةبروتوكول 

  غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةالوحدات النموذجية للتدريب ل

غرفة تبادل دروس خصوصية متفاعلة تفّسر كيف يتم استخدام موقع انترنيت 
  إليجاد و تسجيل المعلومات. معلومات السالمة األحيائية

  


