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 مقرر اعتمدته األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية
 قائمة خبراء السالمة األحيائية -8/4

 ،إن مؤتسخ األطخاف العامل كاجتساع لألطخاف في بخوتؽكؽل قخطاجشة لمدالمة األحيائية
 ،BS-VI/4 إلى السقخرإذ يذيخ 
 سية قائسة الخبخاء كأداة مفيجة لبشاء القجرات،أىوإذ يجرك 

األطخاف والحكؽمات األخخى التي لػ تخشح خبخاء لمقائسة حتى اآلن أن تقؽم بحلغ، واألطخاف التي  يجعؽ -1
 قامت بحلغ أن تجعؽ الخبخاء السخشحيؼ لمقائسة إلى تحجيث سجالتيػ؛

أن تقجم  ذات الرمةؽمات األخخى والسشعسات البمجان الستقجمة، والحكاألطخاف مؼ دعؽتو إلى  يكخر -2
-2011تفعيل قائسة الخبخاء بذكل كامل، لتيديخ تشفيح الخطة االستخاتيجية لبخوتؽكؽل قخطاجشة لمفتخة ل طؽعية مداىسات

 1؛2020
تؽسيع نطاق القائسة لتذسل الخبخاء الحيؼ رشحتيػ األطخاف والحكؽمات األخخى لمسذاركة في أفخقة  يقخر -3

 ؛في إطار بخوتؽكؽل قخطاجشة خاء التقشييؼ السخررة والذبكاتالخب
في خبخاء في السجاالت التي يؽجج فييا نقص  تخشيحمى الشعخ في عاألطخاف والحكؽمات األخخى  يذجع -4

القائسة الحالية، عمى سبيل السثال، في مجاالت إدارة البيانات الستعمقة بالدالمة األحيائية والتشؽع البيؽلؽجي،  عمى اتالخبخ 
 التعميػ والسذاركة؛و  والتؽعية العامةوالبيؽلؽجيا التخكيبية، ، ةوالتحميل االجتساعي واالقترادي والتجار 

خبخاء الدالمة األحيائية لتيديخ تقجيػ  لقائسةلتخشيح وتبديط استسارة ا تشقيحاألميؼ التشفيحي  إلى يطمب -5
 واستخجاع السعمؽمات؛

إلى األميؼ التشفيحي إدراج وظيفة في غخفة تبادل معمؽمات الدالمة األحيائية تدسح  أيزا يطمب -6
ذلغ أفخقة الخبخاء أو لمسدتخجميؼ بالبحث في قائسة الخبخاء وفخز الشتائج حدب الفئة التي جخى تخشيح الخبخاء إلييا، بسا في 

 بشذاط في ىحه األفخقة أو الذبكات؛ يذاركؽن ، وكحلغ الخبخاء الحيؼ في إطار البخوتؽكؽلالذبكات 
                                                           

1
 .8، الفقخة BS-VI/4 السقخر 
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إلى األميؼ التشفيحي استكذاف إمكانية ربط قائسة خبخاء الدالمة األحيائية بأدوات وضعت في  كحلغ يطمب -7
التؽفيق بيؼ  تيديخ، بيجف يئة الجستؽر الغحائي لسشعسة األغحية والدراعةوى إطار مبادرات أخخى، مثل مبادرة الجدخ البيؽلؽجي

 .الستاحة االحتياجات التي حجدتيا األطخاف والتسؽيل الستاح والسداعجة التقشية
_________ 


