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  مرجع فورى
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 ةــــالفئ دورـــال

طرف في  هاحكوممن قبل  (أو ُمعينة) عينمُ  )أو مؤسسة(فرد  

تفاقية اإلأمانة باالتصال  ن ع (أو مسئولة) مسئول البروتوكول
 موضوع معين.بشأن التنوع البيولوجي المتعلقة ب

 (NFP) ةتصال الوطنيإل ا نقطة

حكومة طرف  عنبالنيابة  (أو مسئولة) مسئول )أو مؤسسة(فرد  
تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق مع األمانة في البروتوكولعن 

وتنفيذ غرفة تبادل بإستمرار تطوير العامة بشأن القضايا ذات الصلة 
 . معلومات السالمة األحيائية

لغرفة تبادل معلومات  ةتصال الوطنيإل انقطة 

  (BCH- NFP)حيائيةالسالمة األ

مسئول (أو مسئولة) بالنيابة عن حكومة طرف في  )أو مؤسسة(فرد 
الخاصة  قضاياالالسكرتارية فى ب عن االتصال   البروتوكول

 بالبروتوكول.

 بشأن  لبروتوكول قرطاجنة ةتصال الوطنيإل ا نقطة 

 سالمة األحيائيةبال

(CPB-NFP) 

 تكون مسئولة عن أداء لحكومتها  من قبل  مفوضة معينة وسلطة 

تعمل نيابة بروتوكول المن  19المادة التي تقتضيها  اإلدارية المهام 
 .عنها فيما يتعلق بتلك المهام 

 (CNA)  وطنية مختصةسلطة  

مسئول (أو مسئولة) بالنيابة عن حكومة طرف في  )أو مؤسسة(فرد 
فيما يختص ( 17المادة  تلقي اإلخطارات  بموجب البروتوكول  عن

وتدابير عبر الحدود المحورة   الحية لكائناتغير المقصود ل بالنقل
 الطوارئ).

 )17لمادة وفقَا ل لتدابير الطوارئ (تصال جهة اإل 

مسئول (أو مسئولة) بالنيابة عن حكومة طرف في  )أو مؤسسة(فرد 
 السكرتارية فى ب عن االتصال اإلتفاقية النتعلقة بالتنوع البيولوجي 

غرفة تبادل  في منضَ يمكن أن ي(ضايا المتعلقة باإلتفاقية الق
 ةتصال وطنيإ تعيين نقطة بعدإذا لم يتم حيائية األمعلومات السالمة 

 للبروتوكول)

التنوع ب المتعلقة التفاقيةل ةتصال الوطنيإل انقطة 

 (CBD- NFP) البيولوجي

 أمانةبتصال  إلمن قبل احدى المنظمات ومسئول عن ا فرد معين 

 التنوع البيولوجي حول موضوع معين.المتعلقة بتفاقية اإل
 مسئول اتصال مؤسسي

بخبرة فى واحد أو أكثر من المجاالت المتصلة بالسالمة فرد  يتمتع  
كى يكون عضوًا مدرج من قبل حكومة بالده  يتم تعيينه و ،األحيائية

 حيائيةخبير فى السالمة األ
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 اسمه على قائمة خبراء السالمة األحيائية.

منظمة دولية تشارك في األنشطة ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول 
السالمة االحيائية وٕادراجها في دليل للمنظمات الدولية العاملة في 

 أنشطة السالمة األحيائية

 منظمة للسالمة األحيائية

 


