
 

 3 من 1 صفحة 

 

 
 

الجدول الزمنى المحدد 

 للنشر على موقع الغرفة

 المادة المشار إليها محتوى المعلومات

بتنظيم  في البروتوكول، طرف ،بلد عبور قرار غير محدد
 .أرضه رالمحورة عبالكائنات الحية نقل 

6-1 

من تاريخ تلقي  يوماً  270
  اإلخطار

الكائنات استيراد أو إطالق بشأن نهائية قرارات 
، أي (يعني الموافقة أو المنعالحية المحورة 

طلبات للمزيد من اإلرشادات،  شروط،
   التمديدات الممنوحة، أسباب القرار)

10-3  

من تاريخ اتخاذ  يوماً  15
 القرار

لكائنات لى خدام محلّ نهائي بشأن است رقرا
عبر الحدود نقلها  يمكن التيالمحورة الحية 

غذاء أو علف أو كمباشر البهدف االستخدام 

 تجهيز.لل

11-1 

و التوجيهات الوطنية القابلة  اللوائحالقوانين و  غير محدد
للتطبيق على استيراد الكائنات الحية المحورة 

مباشرة كأغذية أو كأعالف  استخدامهاالمراد 
 .و للتجهيزأ

11-5 

عملية اتخاذ القرار عند غياب إعالن حول  غير محدد
 ى.إطار تنظيمي محلّ 

11-6 

من تاريخ اتخاذ  يوماً  30
 القرار

النقل المقصود عبر لقرارات المتعلقة بامراجعة 
 .ة المحورةلكائنات الحيّ لالحدود 

12-1- 

ائنات الحية الكيجوز فيها نقل  التيالحاالت  مقدمَا عن هذه الواردات
في نفس الوقت الذي يتم  عبر الحدودالمحورة 

 .بالنقل خطاراإلفيه 

 أ-13-1

  فوريمرجع 

  المحدد لنشر المعلومات الزمنيلجدول ا

  على موقع غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

 RR13 



 

 3 من 2 صفحة 

 

الجدول الزمنى المحدد 

 للنشر على موقع الغرفة

 المادة المشار إليها محتوى المعلومات

أعفيت  التي الكائنات الحية المحورة استيراد  غير محدد
 من إجراء االتفاق المسبق عن علم.

 ب-13-1

االتفاقيات والترتيبات الثنائية واإلقليمية والدولية  غير محدد
حيز  البروتوكول لدخو أبرمت قبل وبعد  التي
 .النفاذ

14-2 

المحّلية التي  اللوائحمعلومات حول تطبيق  غير محدد
الكائنات الحية من  تسري على واردات محددة

  .المحورة

14-4  

نقل غير  إطالق يؤدي أو قد يؤدي إلي حدوث بمجرد علم الطرف بالوضع
مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من 

لتنوع االمحتمل أن تكون لها آثار ضارة على 
 .البيولوجي

17-1 

بدء نفاذ منذ يوم 
 في البلدلبروتوكول ا

الطوارئ لتدابير االتصال  ةنقطتفاصيل عن 

نقل غير مقصود عبر  ي إخطاراتألغراض تلقّ 
 .لكائنات حية محورةالحدود 

17-2 

بدء نفاذ وم منذ ي
 في البلدلبروتوكول ا

 االتصال الوطنيةأسماء وعناوين نقطة 

  .والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة

19-2  

الوطنية  االتصالتغييرات تلحق بتعيين نقطة   فورا
أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات 

  .السلطة أو السلطات الوطنية المختصة

19-2  

 وائح و المبادئ التوجيهية الساريةالل و القوانين غير محدد

إجراء االتفاق المسبق عن حول ومعلومات 
 علم.

 أ -20-3



 

 3 من 3 صفحة 

 

الجدول الزمنى المحدد 

 للنشر على موقع الغرفة

 المادة المشار إليها محتوى المعلومات

االتفاقيات والترتيبات الثنائية واإلقليمية  غير محدد
 والدولية.

 ب-20-3

واالستعراضات  أ ملخصات لتقييمات المخاطر غير محدد
 المحورة. الحية البيئية للكائنات

 ج-20-3

الكائنات النهائي بشأن استيراد أو إطالق  القرار غير محدد
 .الحية المحورة

 د-20-3

اإللتزامات بموجب  التقارير الخاصة بتنفيذ غير محدد
 االتفاقإجراء البرتكول بما في ذلك المتعلقة ب

 .المسبق عن علم

 هـ-20-3

غير الالمعلومات المتعلقة بحاالت النقل  غير محدد
  .لحية المحورةلكائنات ال مشروع عبر الحدودال

25-3  

 


