
 

 6 من 1 صفحة

 
 

 تفسير االسم األيقونة

 ملف المساعدة ربط إلى مساعدة 

غرفة تبادل معلومات قاعدة بيانات للبحث في ربط  قاعدة بيانات 

 السالمة األحيائية

 RSS   غرفة تبادل معلومات السالمة يسمح لإلشتراك بأخبار
  RSSو بروتوكول قرطاجنة عبر  األحيائية

رابط ألخبار غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية و   تويتر 
  بروتوكول قرطاجنة علي تويتر

رابط ألخبار غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية و   فيسبوك 
  بروتوكول قرطاجنة علي فيسبوك

تبادل  غرفةكّبر حجم الطقم على صفحات انترنيت ت كّبر الطقم 
 معلومات السالمة األحيائية

غرفة تبادل صّغر حجم الطقم على صفحات انترنيت ت صّغر الطقم 
 معلومات السالمة األحيائية

جاهز  إلى صفحة تعرض المعلومة في شكلربط  نسخة مؤتاة للطبع 
 )االختيار(أي بدون قائمات  للطباعة

  عددةيفتح نافذة لإلختيارات المت  إختيارات متعددة 

  التبديل إلي إختيار خيار واحد  إختيار واحد 

غرفة تبادل معلومات موسوعة إلى مدخل من ربط  موسوعة 

 السالمة األحيائية

  فوريمرجع 

 يقونات غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائيةأل

 

RR04 



 

 6 من 2 صفحة

 تفسير االسم األيقونة

 
  إرسل سجل علي النترنت  صيغ علي اإلنترنت

و هو في متناول الجمهور  نشرهُتشير أّن السجل وقع  سجل منشور 
 للتصّفح

 ّدةمسوَ لسجل بصدد التحرير و هو سجل تشير أّن ا قفل للتحريرمُ  

  يشير إلي أن مشروع السجل معلق للموافقة عليه  في إنتظار الموافقة 

 
  يشير إلي أنه تم إلغاء طلب النقل  إلغاء الطلب

 عنوان موقع انترنيت خارجيربط مع  موقع انترنيت 

 وثيقة ملحقةربط مع  وثيقة 

 اعلة متف حلقة نقاشربط مع  حلقة نقاش 

 
 لمحة مختصرة للبلدربط مع سجل  العالم

 

 يشير إلي أن المجلد يحتوي علي سجالت مرجعية  مجلد

  للسجل

 
  يفتح المجلد الذي يحتوي علي سجالت مرجعية للسجل  افتح المجلد

 
  يغلق المجلد الذي يحتوي علي سجالت مرجعية للسجل  إغلق المجلد

 
(أي  معلومة اتصالتشير أن السجل يحتوي على  اتصال

لشخص مثل نقطة اتصال وطنية أو خبير في السالمة 
 أو منظمة)األحيائية، 

 
موقع تشير أن السجل يحتوي على معلومات حول   موقع انترنيت وطني

  انترنيت وطني أو قاعدة للبيانات



 

 6 من 3 صفحة

 تفسير االسم األيقونة

   

 
القرارات و تشير أن السجل يحتوي على معلومات حول  قرار

 اإلعالنات

   

 

ق كائن حي محور إطال
  في البيئة

يشير إلي أن السجل يحتوي علي معلومات تتعلق بقرار 
  إدخال مقصود لكائن حي محور في البيئة

 

كائن حي محور 
  لإلستخدام كغذاء

يشير إلي أن السجل يحتوي معلومات تتعلق بالموافقة 
  علي إستخدام كائن حي محور مباشرة كغذاء

 

كائن حي محور 
  فلإلستخدام كعل

يشير إلي أن السجل يحتوي معلومات تتعلق بالموافقة 
  علي إستخدام كائن حي محور مباشرة كعلف

 

يشير إلي أن السجل يحتوي معلومات تتعلق بكائن حي   كائن حي محور للتجهيز
  محور للتجهيز

 

كائن حي محور 
  لإلستخدام المعزول

يشير إلي أن السجل يحتوي معلومات تتعلق بكائن حي 
  محور لإلستخدام المعزول

 

يشير إلي أن السجل يحتوي معلومات تتعلق بالموافقة   كائن حي محور للعبور
  علي كائن حي محور للعبور

 

كائن حي محور 
  مستحضر صيدلي

يشير إلي أن السجل يحتوي معلومات تتعلق بكائن حي 
  كمستحضر صيدلي

 

كائن حي محور 
  إلستخدام َاخر

يشير إلي أن السجل يحتوي معلومات تتعلق بكائن حي 
  محور إلستخدام َاخر



 

 6 من 4 صفحة

 تفسير االسم األيقونة

 
تقييمات تشير أن السجل يحتوي على معلومات حول   تقييم مخاطر

  للمخاطر

 
أن السجل يحتوي على معلومات حول  إلي تشير تشريع

  اللوائحالقوانين و 

 

 - كائن حي محور 

  حيوان

 ذات صلةشير إلى أن السجل يحتوي على المعلومات ي

  بحيوان حي محور بالتشريعات المتعلقة

 

 ذات صلةيشير إلى أن السجل يحتوي على المعلومات   نبات - كائن حي محور 

  بنبات حي محور بالتشريعات المتعلقة

 

 ذات صلةيشير إلى أن السجل يحتوي على المعلومات   فطر - كائن حي محور 

  بفطر حي محور ريعات المتعلقةبالتش

 

 - كائن حي محور 

  بكتيريا

 ذات صلةيشير إلى أن السجل يحتوي على المعلومات 

  ببكتيريا حية محورة بالتشريعات المتعلقة

 

 - كائن حي محور 

  فيروس

 ذات صلةيشير إلى أن السجل يحتوي على المعلومات 

  بفيروس محور بالتشريعات المتعلقة

 

 ذات صلةيشير إلى أن السجل يحتوي على المعلومات   َاخر -  كائن حي محور

  َاخربكائن حي محور  بالتشريعات المتعلقة

 
سجل الكائنات الحية 

 المحورة

تشير أن السجل يحتوي على معلومات حول كائن حي 
  سجل الكائنات الحية المحورةمحّور و يظهر في 

 

حور مقاوم لألمراض و يشير إلي أن الكائن الحي الم  مقاومة لَالفات
  اَالفات



 

 6 من 5 صفحة

 تفسير االسم األيقونة

 

يشير إلي أن الكائن الحي المحور مقاوم لمبيدات   مقاومة لمبيدات األعشاب
  األعشاب

 

تغييرات في وظائف 
  األعضاء

  

يشير إلي أن الكائن الحي المحور لدية تغيرات في 
  و/أو في اإلنتاجوظائف األعضاء 

 

  التغيرات في نوعية

  

ي المحورلدية تغييرات في يشير إلي أن الكائن الح
  نوعية أو حجم اإلنتاج 

 

يشير إلي أن الكائن الحي المحور يستخدم  إلنتاج   انتاج مركبات طبية
  مستحضرات صيدلية أو طبية

 

  يشير إلي أن الكائن الحي المحور لديه خصائص أخري  خصائص أخلري

 
كائن أن السجل يحتوي على معلومات حول  إلي تشير كائن حي

 (غير محّور) متلقي يح

 
وليج جين تشير أن السجل يحتوي على معلومات حول  يجينتسلسل 

 أو تسلسل جيني

   

 
أن السجل يحتوي على معلومات حول  إلي  تشير مشروع بناء القدرات

 مشروع طويل المدى لبناء القدرات

 
أنشطة، مشاريع و قرص 

 بناء القدرات

علومات حول أن السجل يحتوي على مإلي تشير 
  فرصبناء القدراتأنشطة، مشاريع و 



 

 6 من 6 صفحة

 تفسير االسم األيقونة

 
أن السجل يحتوي على معلومات حول  إلي تشير  إحتياجات بناء القدرات

 حاجيات و أولويات في بناء القدرات

   

   

   

 


