بطاقات مسابقة معلومات عامة :ففتاح الجواب

االجوبة

اسئلة المسابقة

غلط

س.س :1 .صح أو غلط

اي شخص يستطيع البحث في مركز المعلومات
المتوفر لدى غرفة تبادل المعلومات السالمة االحيائية
من دون حساب

انت بحاجة الى حساب للبحث في مركز المعلومات
المتوفر لدى غرفة تبادل المعلومات السالمة االحيائية

غلط

س .س :2 .صح أو غلط

العلبة البريدية الفعلية لغرفة تبادل المعلومات تستعمل
الستقبال رسائل اتوماتيكية من الغرفة ،و الجراء
عمليات محدودة تتعلق باعطاء االذن لنشرالوثائق.

تستطيع استعمال العلبة البريدية الفعلية الرسال رسائل
الكترونية عامة.

عليك أن تتسجل لدى خدمة التوعية الجارية المتوفرة
على الغرفة الستالم رسائل الكترونية عن المستجدات
التي ترسل اليك تلقائيا.

س.س :3.سؤال سريع

غلط
عليك زيارة بريدك االكتروني الفعلي للغرفة عندما
يكون ھنالك رسالة تنتظرك.
تسجل الغرفة السجل ،لكن تبعث لك برسالة تحذيرية

كيف تستلم رسائل الكترونية بطريقة منتظمة عن
المستجدات االخيرة المتعلقة بالوثائق الجديدة التي
اضيفت على غرفة تبادل معلومات السالمة االحيائية؟
س.س :4.صح أو غلط
عليك زيارة بريدك االكتروني الفعلي للغرفة كل يوم

س.س :5.سؤال سريع

يتم ارسال رسالة الى بريدك االلكتروني الفعلي يحذرك
من عدم تطابق الكلمة المفتاح التي استعملت في السجل

ماذا تفعل الغرفة عند انشاء سجل من خالل استعمال
كلمة مفتاح ليست موجدة في المفردات المضبوطة
لدى غرفة تبادل معلومات السالمة االحيائية؟

أي احد يستطيع قراءة المعلومات.

س.س :6 .سؤال سريع

ان المعلومات ھي شخصية فقط عندما ال يتم وصلھا
بقرار تم نشره

من يستطيع قراءة المعلومة المسجلة في مرجع اساسي
شخصي متعلق بقرار تم نشره؟

صح

س.س :7 .صح أو غلط

ان الالئحة العالمية للمرجع االساسي للوثائق متوفرة
الي شخص عند تسجيل وثيقة

اي مستخدم يستطيع الرجوع الى المرجع االساسي
للوثائق في السجل العالمي عند انشاء وثيقة

صح

س.س :8 .صح أو غلط؟

تستطيع فقط االضطالع على المعلومات في المرجع
االساسي للسجالت من خالل اظھار رابط سجل فوريا.

المعلومات المتوفرة في المرجع االساسي للسجالت ال
تتوفر من خالل بحث فوري ،لكنھا تتوفر من خالل
اظھار الرابط للسجل.

االجوبة

اسئلة المسابقة

غلط

س.س :9 .صح أو غلط؟

تستطيع استعمال ميزة "وصلة بحث المواقع ومراكز
المعلومات" للبحث في المواقع التي تم تسجيلھا كمواقع
الكترونية وطنية وكمراكز للمعلومات.

ال تستطيع استعمال غرفة تبادل معلومات السالمة
االحيائية للبحث في النص المتوفر على المواقع
االكترونية الوطنية؟

غلط

س.س :10 .صح أو غلط؟

تحفظ السجالت في دفتر المالحظات الفعلية عندما
تضاف بعد الدخول الي حسابك االلكتروني

اذا اضفت سجل الى دفتر مالحظات الفعلي من دون
الدخول الى حسابك االلكتروني،تجد السجل في الغرفة
في المرة القادمة

صح

س.س :11 .صح أو غلط؟

تستطيع االحتفاظ بالعديد من دفاتر المالحظات المختلفة تستطيع االحتفاظ بالعديد من دفاتر المالحظات المختلفة
في حسابك تحت اسماء مختلفة
في حساب واحد
غلط

س.س :12 .صح أو غلط؟

ان المعلومات السرية ال توضع على غرفة تبادل
السالمة االحيائية

تتضمن غرفة تبادل المعلومات المعلومات السرية التي
يمكن االضطالع عليھا عندما تدخل الى مركز االدارة

غلط

س.س :13 .صح أو غلط؟

المستخدمين العامين ،المنظمات و المؤسسات
يستطيعون تسجيل المعلومات على غرفة تبادل
المعلومات،وھذه المعلومات يتم التصديق عليھا من قبل
االمانة العامة.

فقط ممثلي الدول يستطيعون تسجيل المعلومات على
غرفة تبادل المعلومات

ان الفقرة المتعلقة بلمحة عن البلد تتضمن معلومات
حول اية معلومات تم تسجيلھا لدى غرفة تبادل
معلومات السالمة االحيائية ،وما اذا كان البلد طرفا
بالبروتوكول

س.س :14 .سؤال سريع

قبل عملية اجراء النقل المقصود عبر الحدود للكائنات
الحية المحورة جينيا لالدخال المقصود في البيئة.
غلط

أين تستطيعون ايجاد معلومات حول السبب لغياب أي
قرار مسجل من قبل بلد ما على غرفة تبادل معلومات
السالمة االحيائية
س.س :15 .سؤال سريع؟
متى يتم تطبيق االشعار المسبق عن علم؟
س.س :16 .صح أو غلط؟

اطراف البروتوكول عليھم اخطار الغرفة خالل مدة
عندما يقرر البلد وضع كائن حي محور جينيا
اقصاھا  15يوما عن القرار النتعلق باالستعمال المحلي لالستعمال كأعالف للحيوانات في االسواق،عليه
اخطار غرفة تبادل معلومات السالمة االحيائية في مدة
للكائن المحور جينيا الذي ينقل عبر الحدود
ال تتعدى ال 270يوما من عملية اخذ القرار
غلط

س.س :17 .صح أو غلط؟

الكائنات الحية المحورة المراد استخدامھا مباشرة
كأغذية أو كأعالف أو للتجھيز تخضع الحكام المادة
 11من البروتوكول

ال يطبق البرتوكول على بذور الكاسافا المعدلة جينيا
التي تم شحنھا كأعالف للحيوانات

االجوبة

اسئلة المسابقة

مركز المعلومات المتعلقة بالقوانين والنشريعات
تتضمن معلومات عن التشريعات والقوانين المتعلقة
بالسالمة االحيائية ،وفي بعض االحيان ملخص عن
الھيكلية الوطنية

س .س18 .

يجب ان يتم تعيينك رسميا من قبل نقطة االتصال
الوطنية الحكومية

اين تستطيعون ايجاد معلومات عن الھيكلية الوطنية
للسالمة االحيائية في غرفة تبادل المعلومات؟
س .س19 .
كيف تستطيعون االنضمام الى قائمة خبراء السالمة
االحيائية؟

غلط

س.س :20 .صح أو غلط؟

ان مركز موارد المعلومات المتعلقة بالسالمة االحيائية
محدودة بالموارد التي تتعامل مع مواضيع السالمة
االحيائية

مركز موارد المعلومات المتعلقة بالسالمة االحيائية
يشمل معلومات عن الموارد التي تتعامل مع
التكنولوجيا الحية الحديثة بالعموم ،وليس فقط السالمة
االحيائية.

غلط

س.س :21 .صح أو غلط؟

لكن ،اذا استعملت فئة اوسع "افريقيا" ،ان نتيجة البحث اذا كنت تبحث مستعمال كلمة "نميبيا" ھل ستحصل
ستتضمن الكلمة "ناميبيا"
على نتيجة بحث تتضمن فئة "افريقيا"
صح

س.س :22 .صح أو غلط؟

تتضمن النتائج وثائق مسجلة وفقا للمصطلحات المتبعة
في غرفة تبادل معلومات السالمة االحيائية

اذا كان مصطلحان ”“cottonو “Gossypium
” hirsutumمتطابقان،فان البحث ل Gossypium
hirsutumسيعطي سجالت متطابقة سجلت عند
استعمال كلمةcotton.

س .س23 .

دليل جمعيات السالمة االحيائية يتضمن معلومات
تتعلق بالجمعيات التي تعمل في مجال السالمة االحيائية
اين تستطيع ايجاد معلومات عن الجمعيات الغير
بما فيھا الجمعيات الغير حكومية
حكومية التي تعمل في مجال السالمة االحيائية على
غرفة تبادل معلومات السالمة االحيائية؟
ان سجل الكنج ھو كناية عن الئحة بالكائنات الحية
المحورة جينيا التي تم تسجيلھا في غرفة تبادل
معلومات السالمة االحيائية ،وھي تتضمن شيفرات
التعريف الفريد

س .س24 .
أين في غرفة تبادل المعلومات تستطيع ايجاد الئحة
شيفرات التعريف الفريد والكائن المشار اليه؟

