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 ةاالتصال الوطني جهات 

  : اتهم، عننيابة عن حكوم ين،المسؤول )او المؤسسات(هم األفراد 

 بشأن القضايا التنوع البيولوجيالمتعلقة بتفاقية إلأمانة ا التنسيق مع (أ)

  البروتوكول و التي يتطلبها

المتعلقة التفاقية اأمانة التنسيق مع المعلومات و  تيسير تبادل) ب(
 وتنفيذمواصلة تطوير ل بشأن القضايا ذات الصلة التنوع البيولوجيب

  .غرفة تبادل المعلومات

كائنات ل غير مقصود عبر الحدود حركة عن وجود إخطاراتتلقي ج) (
 .الطارئة. لتدابيرلو حية محورة 

 ةاالتصال الوطني نقاط 

 يقتضيهااإلدارية التى  القيام بالمهام هى السلطات المسئولة عن 

 البروتوكول.
 السلطات الوطنية المختصة

حتفظ بها كمصادر يهى الموارد المتاحة على الشبكة المعلوماتية والتى 
 .السالمة األحيائية لمعلومات أو وطنية رسمية

المواقع اإللكترونية والقواعد البيانية 
 حيائية الوطنيةللسالمة األ

    

  القوانين واللوائح  

القانون الوطني هو القانون الذى قام بتمريره الجهاز التشريعي الوطني 
  التابع لحكومة الدولة.

  القانون الوطني

و أتابع التشريع ال"،  في أغلب التشريعات ،ُيقصد بالالئحة الوطنية

  ن وطنى.يكون عادة ذا طبيعة إدارية ، ومعتمد بقانو و فرعى" ال
  الالئحة الوطنية

الوطنية إلى المساعدة على توفير السبل التى  المبادئ التوجيهيةتهدف 
  تمكن من االلتزام بالقوانين واللوائح الوطنية.

  المبادئ التوجيهية الوطنية 

 أحكام هى أى ترتيبات أو اتفاقيات تبرم بين الحكومات من أجل تنفيذ 

  البروتوكول .

 متعددة األطراف أوثنائية، اتفاقية 

  ةإقليمي

  األخري واإلعالناتالدول  القرارات  

دة عبر الحدود لكائن أول عملية نقل مقصو  نأالصادرة بشهى القرارات  تفاق إل ا إجراء القرارات الواردة فى

  مرجع فورى

  أنواع السجالت 

 فى غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
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  4 من 2 صفحة

  عن علم المسبق  .طرف اإلستيراد فى بيئة المقصود اإلدخالحي محورة بغرض

ة مباشر  المراد إستخدامها ة الُمحورةالقرارات الخاصة بالكائنات الحي

 و طرح فى األسواق،الذلك  بما في تجهيزللأعالف أو  كأو كأغذية 

  ستيراد.إلالقرارات المتعلقة با

  11القرارات الواردة فى المادة 

مقصود أو غير  المشروع غير نقل ال عمليات تشمل اإلخطارات حول
 القوانين جراء المبسط، و، كما تشمل القرارات الواردة باإلعبر الحدود

عن  تفاق المسبقاالالمحلية، والتجارب الميدانية التى ال يغطيها إجراء 

 ،لكائن حي محور المعزولواالستخدام العبور ، وتلك المتعلقة ب علم
واإلعالنات الصادرة حول  القرارات المتعلقة بالمستحضرات الصيدالنية

خري بما في ذلك القرارات و اإلعالنات األ المصادقة على البروتوكول
و اإلعالنات المتعلقة بقضايا السالمة األحيائية قبل دخول البروتوكول 

  .حيز النفاذ

  األخرى اإلتصاالتالقرارات و 

ملخصات عن تقييمات المخاطر أو المراجعات البيئية التى أجريت بما 
  من البروتوكول. 3يتماشى مع الملحق 

  تقييمات المخاطرتقارير 

  ات الحية المحورة، الجينات و الكائناتالكائن

 غرفة عليمعلومات موجزة عن كل الكائنات الحية المحورة المسجلة 

بما في ذلك التحول ، والتعديالت  تبادل معلومات السالمة األحيائية
  (إن وجد) لكل سجل التعريف الفريدالجينية ، ورمز 

 uniqueسجل التعريف الفريد (

identifier(  

موجزة عن الوالئج و خصائص التعديل الجيني للكائنات معلومات 
  الحية المحورة

  سجل الجينات

األبوية المتلقية أو المانحة المتعلقة معلومات موجزة عن جميع الكائنات 
الحية الُمحورة والمسجلة فى غرفة تبادل معلومات السالمة بالكائنات 
  األحيائية.

  سجل الكائنات 

    

    

  بناء القدرات  

معلومات عن العديد من مشروعات بناء القدرات وغيرها من المبادرات 
ذات الصلة فى مجال السالمة األحيائية، مثل مشروع برنامج األمم 

  مشروعات بناء القدرات
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المتحدة ومرفق البيئة العالمي لتطوير األطر الوطنية للسالمة 
األحيائية. ويشتمل كل سجل على المعلومات األساسية عن كل 

ك: وضعه وموقعه، والمنظمة أو المنظمات مشروع/مبادرة بما فى ذل
الرائدة، وبيانات االتصال، وتفاصيل عن التمويل، واألهداف واألنشطة، 
 والنتائج األساسية، والدروس المستفادة فضًال عن وصف موجز عنه

. وعادة ما تقام المشروعات لفترات طويلة وروابط للمعلومات التفصيلية
  أشهر أو أكثر). 6األجل (لفترة 

    

ومن أمثالها:  بناء القدراتلمرة واحدة و قصيرة األجل لمعلومات عن 
وتبادل  ،والجامعية المساعدة الفنية، والمنح الدراسيةمنح التمويل، 

، األفراد/الطلبة المقيمين، والتعاون العلمى والتقني، وبرامج الشراكة
  وغيرها. المهنية  والمنتديات النقاشية، والشبكات

  فرص بناء القدرات

    

    

فى الممنوحة حول العالم البرامج التدريبية والتعليمية معلومات عن 

  مجال السالمة األحيائية والمعتمدة أكاديميًا.

لسالمة معتمدة أكاديميًا لدورات 
  األحيائية

هى تلك اإلحتياجات الوطنية و اإلقليمية الخاصة ببناء القدرات 
بروتوكول السالمة األحيائية والتى تم  تحديدها  المطلوبة لتنفيذ

  وتصنيفها بما يتماشى مع عناصر خطة العمل الخاصة ببناء القدرات .

  احتياجات وأولويات بناء القدرات

هى عبارة عن ملخصات للتقارير المعنية باألنشطة المكتملة لبناء 
  القدرات.

تقارير عن مبادرات بناء القدرات و 
  ادةوالدروس المستف

  قائمة الخبراء  

تفاصيل عن خبراء السالمة األحيائية الذين تم ترشيحهم من قبل 
  فى هذا المجال. راءحكومة ما للعمل كخب

  قائمة الخبراء

تقارير عن التكليفات التى أسندت لخبراء السالمة األحيائية الذين تم 
  االتصال بهم عبر قائمة الخبراء.

  تقرير عن تكليف الخبراء

  أخريفئات 
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دليل للمنظمات الدولية المشاركة في األنشطة ذات الصلة بتنفيذ 
  .بها البروتوكول مع ملخصات ألنشطتها ، ومعلومات االتصال

  المنظمات

لمساعدة البلدان في بناء القدرات  تهدف فئات مختلفة من المعلومات
  لتنفيذ البروتوكول. المكتبة توفر الوصول إلى المجموعات التالية :

"BIRC, Bibliosafety, Research4Life (HINARI, 
AGORA, OARE)."  

المكتبة اإلفتراضية لغرفة تبادل 
  معلومات السالمة األحيائبة

معلومات موجزة عن أحد البلدان، تتضمن موقفها من المصادقة 
والمعلومات األخرى التى ُترفع بواسطة الدولة إلى غرفة تبادل معلومات 

  السالمة األحيائية.

  بذة عن الدولةن

  موارد معلومات السالمة األحيائية  الصلة بالسالمة األحيائية.ذات  يةهى المطبوعات والموارد المعلومات

    

معلومات موجزة عن أحد البلدان، تتضمن موقفها من المصادقة 
التى ُترفع إلى غرفة تبادل معلومات السالمة خرى األمعلومات الو 

  األحيائية.

  البلدلمحة مختصرة عن 

هى التقارير الوطنية عن التدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول( نوجد في 
  الملف القطري)

  التقارير الوطنية

  لتقارير و استعراض غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

    

  معلومات عن عدد الزيارات و الزيارات في العام
تقارير الدخول علي غرفة تبادل 

  حيائيةمعلومات السالمة األ

نتائج المراجعات الدورية لتنفيذ و تشغبل غرفة تبادل معلومات السالمة 
  األحيائية

ردود الفعل و استطالع المستخدم، 
غيرها من المنشورات علي غرفة تبادل 

  معلومات السالمة األحيائية 

    

    

 


