
 

 2 من 1 صفحة 

 

 
 

  وا�تفاقات التشريعات القوانين،

 قبل من المطلوبة المعلومات الى با�ضافة البروتوكول لتطبيق الموجودة والتوجيھات الوطنية القوانين    .أ 
  أ) 3 الفقرة 20 ادةالم.(علم عن المسبق ا!تفاق جراء� ا!طراف

 الحية المحورة  الكائنات استيراد عملية على تطبق التي الوطنية والتوجيھات التشريعات القوانين،    .ب 
  ) 5 فقرة 11 مادةالمراد استخدامھا مباشرة كأغذية أو كأع6ف أو للتجھيز (

  )ب 3 الفقرة 20 والمادة 2 قرةالف 14 المادة( وا!قليمية ا!طراف المتعددةو الثنائية والتدابير ا!تفاقات    .ج 

 المادة( المحورةالحية  للكائنات محددة استيراد عمليات على المحلية تشريعاتال تطبيق عن معلومات    .د 
  )4  الفقرة 14

  ا�تصال عناوين

  )3و  2فقرات  19   مادة( المختصة الوطنية السلطاتعناوين     .ه 

  )3 و 1 اتفقر 19 ةماد( الوطنية ا!تصال عناوين نقاط    .و 

الحية ا للكائنات مقصودة الغير النقل لعملية ا!خطارات !ست6م الطارئة للحا!ت ا!تصال عناوين نقاط    .ز 
  )2 فقرة 17 مادة( المحورة

  وا�ع	مات القرارات

  )1 فقرة 6 مادة( الحية المحورة  للكائنات العبور عمليات بتنظيم المتعلقة ا!طراف قرارات    .ح 

 ضارة تأثيراتينتج عنه أو قد ينتج عنه  والذي الحدود عبر مقصود غير لنق إخطارات عن حدوث    .ط 
 ا!ضافية للمعلومات ا!تصال نقاط فية بما الحادث، بھذا المتعلقة والمعلومات البيولوجي التنوع على

  )3 و 1 فقرات 17 مادة(
  )3 فقرة 25 مادة(جينيا المعدلة للكائنات الحدود عبر مشروع يرغ نقل إخطارات عن حدوث    .ي 

 اية المنع، او السماح مث� حية محورة في البيئة كائناتأو إط6ق  باستيراد المتعلقة النھائية القرارات    .ك 
 فقرة 20 ومادة 3 فقرة 10 مادة( القرار اسباب معطى، مھلة تمديد اضافية، لمعلومات طلبات شروط،

  )د  3

الحية المحورة المراد استخدامھا مباشرة كأغذية  اتللكائن المحلي با!ستخدام المتعلقة النھائية القرارات    .ل 
  )1 فقرة 11 مادة( الحدود عبر للنقل عرضة تكون ان الممكن من التي أو كأع$ف أو للتجھيز،

الحية المحورة و المراد استخدامھا مباشرة  للكائنات المحلي با!ستخدام المتعلقة النھائية القرارات    .م 
 ة فقر 11 مادة( المحلية الوطنية الھيكلي6ت تشريعية وفق تؤخذ والتي للتجھيز أو اع6ف أو كأغذية

 فوري مرجع

 تبادل غرفة على اھنشر يجب التي بالمعلومات الئحة

  األحيائية السالمة معلومات

 RR12 



 

 2 من 2 صفحة 

 

  د 3 افقرة 20 المادة متطلبات 6  فقرة 11 مادة الملحق وفق وأ )4

 اع6ف أو كأغذيةو المراد استخدامھا مباشرة  الكائنات على تستعمل التي بالھيكلية المتعلقة ا!ع6مات    .ن 
  6 فقرة 11 مادة للتجھيز أو

الحية  للكائنات الحدود عبرالمقصود   النقل بعمليات المتعلقة القرارات وتغييرمات عن استعراض إع6    .س 
  )1 فقرة 12 مادة المحورة(

 المقصودة النقل بعملية يختص بما المبسط ة اVجراءللعملي تخضع التي المحورة الكائناتقرارات بشأن     .ع 
  )1 فقرة 13 مادة( علم عن المسبق إجراء ا!تفاق من تعفى والتي

  اخرى معلومات

  ه 3 فقرة 20 مادة البروتوكول تطبيق يختص بما ا!طراف قبل من المقدمة التقارير    .ف 

 قبل من تمت التي جينيا الحية المحورة للكائنات البيئية والمراجعات المخاطر تقييمات ملخصات  .ص 
 المواد ذلك في بما ،لحي المحوربنواتج الكائن ا يختص بما الصلة ذات والمعلومات التنظيمية العمليات

المعالجة التي تعود في ا[صل لكائن حي محور و تحتوي علي إئت6فات جديدة يمكن كشفھا لمواد جينية 
  ج 3 فقرة 20 مادة الحديثةا[حيائية التكنولوجيا ستخدامقابلة للمضاعفة تم الحصول عليھا عن طريق إ

قرطاجنة يحث على تقديم المعلومات   في برتوكولمؤتمر ا طراف الذي يعمل كإجتماع ل�طراف 
  المتعلقة :

حية محورة في البيئة قبل دخول البروتوكول حيز النفاذ  كائناتأو إط6ق  باستيراد المتعلقة القرارات    .ق 
 BS-IV/2، 3الفقرة  BS-III/2، 4الفقرة  BS-II/2،  5الفقرة  BS-I/3(قرارات مؤتمر ا[طراف 

  )2الفقرة 

 /BS-Iقبل دخول البروتوكول حيز النفاذ (قرارات مؤتمر ا[طراف  المخاطر التي أجريتتقييمات     .ر 
BS-II/2  4الفقرة ،BS-III/2  3الفقرة ،BS-IV/2  2الفقرة(  

البروتوكول بما في ذلك ، في جملة  يتطلبملخصات تقييم المخاطر بالنسبة لجميع الحا!ت عندما     .ش 
ميدانية بغض النظر عن ما إذا اللتجارب ا ،ية المحورة في البيئةللكائنات الح اVدخال المقصودأمور، 

قرار مؤتمر ( في المستقبل أو تسويق نقل عبر الحدود لحركة أو ! سيتعرضالكائن الحي المحوركان 
  أ)-فقرة ا BS-V/2ا[طراف 

 
 


