لعبة  Scavenger Huntفي غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية

للفوز في ھذه اللعبة ،يتعين عليك )أو على فريقك( العثور على أكبر عدد ممكن من البنود الواردة في القائمة
أدناه خالل الوقت المحدد .ويمكن الحصول على إجابات كثيرة بتسجيل رقم السجل في غرفة تبادل معلومات
السالمة األحيائية في عمود اإلجابات .حظا سعيدا...
البند


اإلجابة )أو رقم السجل(
The latest ‘BCH News’ article

أحدث مقال إخباري في غرفة تبادل المعلومات


Contact details for the Egyptian BCH NFP

تفاصيل االتصال لنقطة االتصال الوطنية في الغرفة المصرية لتبادل
المعلومات


A gene that confers tolerance to the herbicide glyphosate
جين ينقل درجة من التحمل لمبيد األعشاب glyphosate



A LMO with potato leaf roll virus resistance
كائن حي محور مقاوم لفيروس potato leaf roll



An organism that has been altered to produce phytate
كائن تم تحويره إلنتاج الفيتات phytate



The developer of the LMO with UID = CUH-CP631-7
مطور الكائن الحي المحور بالصفة الفريدة المحددة UID = CUH-
ّ
CP631-7



A BIRC record that deals with identification of LMOs

سجل مركز الموارد البيولوجية المتكاملة الذي يتعامل مع محددات
الكائنات الحية المحورة


A biosafety expert with expertise in cotton

خبير في السالمة األحيائية متخصص في القطن


A decision taken under Article 14.4 (domestic regulations that
)apply to imports

قرار اتخذ بموجب المادة ) 14.4لوائح محلية تسري على الواردات(


A law from an African country that deals with public

Part of the UNEP-GEF BCH Training Material package.

awareness and participation

قانون من بلد أفريقي بشأن وعي الجمھور ومشاركته
A party to the Protocol that ratified in June 2001



2001 حزيران/طرف في البروتوكول صدق عليه في يونيو
The date of the latest edition of the Competent National
Authority common format



تاريخ أحدث إصدار لالستمارة الموحدة للسلطة الوطنية المختصة
A capacity-building project offering assistance on technology
transfer



مشروع لبناء القدرات يقدم مساعدة في مجال نقل التكنولوجيا
A scientific study published in 2007 on gene flow from
transgenic forests



 عن انسياب الجينات من غابات محورة2007 دراسة علمية نشرت عام
وراثيا
The national biosafety website for Mexico



موقع المكسيك اإللكتروني الوطني للسالمة األحيائية
Contact details for the Secretariat of the Pacific Regional
Environment Programme (SPREP)

تفاصيل االتصال بأمانة البرنامج اإلقليمي للبيئة في المحيط الھادئ

Part of the UNEP-GEF BCH Training Material package.



