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ىل بمدك أحد األطراف في بروتوكول قرطاجنة لمسالمة  .21
 األحيائية؟

 نعم 

 ال 

ىناك عممية  ، ىل21 السؤالعمى  الإذا كانت إجابتك  .23
 وطنية قائمة كي يصبح البمد طرفا فيو؟

 نعم 

 ال 

 ال ينطبق 

 : التفاصيليمكن أن تقدم ىنا المزيد من  .24

                   ]ىنا نصك إدخال يرجى[              

 أحكام عامة - 2المادة 

ىل أدخل بمدك التدابير القانونية واإلدارية وغيرىا من  .25
 التدابير الالزمة لتنفيذ البروتوكول؟

 يوجد إطار تنظيمي محمي كامل 

غير يوجد إطار تنظيمي محمي  
 كامل

 ة فقطلم توضع إال تدابير مؤقت 

 ال يوجد إال مشروع إطار 

 لم تتخذ تدابير بعد 

ما ىي األدوات القائمة لتنفيذ اإلطار الوطني لمسالمة  .26
 األحيائية في بمدك؟

قانون وطني واحد أو أكثر بشأن  
 السالمة األحيائية

أو أكثر بشأن الئحة وطنية واحدة  
 السالمة األحيائية

مجموعة واحدة أو أكثر من  
المبادئ التوجييية بشأن السالمة 

 األحيائية

القوانين أو الموائح أو المبادئ  
التوجييية األخرى التي تطبق 

عمى السالمة األحيائية عمى نحو 
 غير مباشر

 أدوات قائمةال توجد  

ىل أنشأ بمدك آلية لتخصيص أموال من الميزانية لتشغيل  .27
 اإلطار الوطني لمسالمة األحيائية؟

 نعم 

 ال 

                                                                                                                                                             

من أجل تيسير تحميل المعمومات الواردة في هذه التقارير، يرجى إرسال التقرير إلى األمانة عن طريق البريد اإللكتروني في هام: 
secretariat@cbd.int  شكل كمرفق فيWordMS   مع صورة من الصفحة األولى التي تم التوقيع عميها؛ برجاء عدم إرسال هذا التقرير عن

 .MS Word بخالفطريق الفاكس أو البريد العادي أو في أشكال إلكترونية 

mailto:secretariat@cbd.int
mailto:secretariat@cbd.int
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ىل لدى بمدك موظفون دائمون إلدارة الميام المتعمقة  .28
 مباشرة باإلطار الوطني لمسالمة األحيائية؟

 نعم 

 ال 

ىو عدد  ، ما28سؤال العمى  نعمإذا كانت إجابتك  .29
الموظفين الدائمين الذين تتعمق مياميم بصورة مباشرة 

 باإلطار الوطني لمسالمة األحيائية؟

 واحد 

 5أقل من  

 22أقل من  

 22أكثر من  

 ال ينطبق 

ىل قدمت األطر/القوانين/الموائح/المبادئ توجييية الخاصة  .12
 ببمدك إلى غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية؟

 نعم 

  جزئيا 

 ال 

 بمدك:  في 1يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .12

من خالل لجنة وطنية مشكمة من  الوراثى التحور منتجات تداول فى األحيائية مسالمةتم صياغة القانون الوطنى ل
من قبل حيث تمت الموافقة عميو  الوزراء لمجمس التشريعيو المجنوجميع الجيات المعنية وقد تم عرض القانون عمى 

رسالو الى امجمس الوزراء   - إلصداره التشريعية المختصة لسمطةوا 
القانون من خالل مشاركة جميع مشروع تم اعداد الالئحة التنفيذية لمقانون تتضمن االجراءات التفصيمية لتنفيذ بنود  

 الخاص والمجتمع المحمى ، سيتم إصدار ىذه الالئحة بعد التصديق عمى القانونالجيات المعنية وممثمين من القطاع 
-  

وزارة تكون تابعة ل ،" الوراثى التحور لمنتجات األحيائية لمسالمة القومية المجنة" تسمى قومية لجنة بإنشاء يمزم القانون
 التنوع اتفاقية حيال مصر التزامات تنفيذ وعن البيئة حماية عن المسئولة االتصال نقطة بصفتيا البيئة شئونالدولة ل

  الدولية البيئية اإلتفاقيات ضمن األحيائية لمسالمة قرطاجنة وبروتوكول البيولوجى
 فى تدمج موازنة لمجنة وتخصص ،تختص المجنة بإصدار التراخيص المتعمقة بالكائنات أو المنتجات المحورة وراثيا

 - .البيئة شئون جياز موازنة
 -حيائية يوجد حاليا فى الييكل االدارى لالدارة العامة لمتنوع البيولوجى بجياز شئون البيئة وحدة لمسالمة اال 
تم وضع القانون الوطنى لمسالمة االحيائية وكذلك بروتوكول تقييم المخاطر عمى موقع غرفة تبادل معمومات  

( " GMOs) وراثيا المحوره واألعالف لألغذيو القياسيو المواصفو" مشروعىكما تم صياغة و   - السالمة االحيائية
 (GMOs) وراثيا المحوره الكائنات من المنتجو واألعالف األغذيو منتجات بيانات لمتتبعوبطاقة القياسيو المواصفو"و

.   

 المستحضرات الصيدالنية – 5المادة 

ىل ينظم بمدك الحركة العابرة لمحدود لمكائنات الحية  .11
المحورة ومناولتيا واستخداميا التي تعتبر من 

 المستحضرات الصيدالنية؟

 نعم 

 إلى حد مانعم،  

 ال 



 

ىذه  ، ىل قدمت11 السؤالعمى  نعمإذا كانت إجابتك  .13
 المعمومات إلى غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية؟

 نعم 

 جزئيا 

 ال 

 ال ينطبق 

 في بمدك:  5ن التفاصيل بشأن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم ىنا المزيد م .14

 وفقا الوراثية، المادة من تحتوى كانت إذا بالتحورالوراثي المنتجة البشرية األدوية وتصدير واستيراد ينظم القاون تداول 
 أو إتفاقات تتناوليا لمو  الوراثى التحور لمنتجات األحيائية لمسالمة القومية المجنة تقرىا التي المعممية لالختبارات

 صمو ذات أخرى دولية منظمات

 المرور العابر واالستخدام المعزول -6المادة 

 ىل ينظم بمدك المرور العابر لمكائنات الحية المحورة؟ .15
 نعم 

 ال 

ىل ينظم بمدك االستخدام المعزول لمكائنات الحية  .16
 المحورة؟

 نعم 

 ال 

ىل قدمت  ،16أو  15عمى السؤال  نعمإذا كانت إجابتك  .17
ىذه المعمومات إلى غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية؟

 نعم 

 جزئيا 

 ال 

 ال ينطبق 
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 في بمدك:  6من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  يمكن أن تقدم ىنا المزيد .18

 عمى تنطوى قد التى المحورة الحية الكائنات  واستخدام والمناولة والعبور الحدود عبر النقل إلى بقانون المرسوم تطرق
 النقل يكون أن بقانون المرسوم ويحتم اإلنسان، بصحة وتضر األحيائى التنوع استخدام واستدامة بحفظ ضارة آثار
 السالمة معمومات تبادل غرفة تزود  أن وعمى كالىما أو األخرى الحية الكائنات أو البيئة عمى سمبا يؤثر ال آمنا

 عمي الحصول بقانون المرسوم يشترط وال البالد. عبر محدد محور حى كائن بعبور يتعمق قرار باى األحيائية
 بقانون المرسوم ىذا ألحكام خاضعة منتجات أو كائنات عمى لالنق اقتصر ما إذا المختصة، السمطة من ترخيص
 بالنقل مسبقا المختصة السمطة الناقل يخطر أن عمى اآلمنة، النقل وسائل من وسيمة بأية المصرى اإلقميم عبر

 .قرطاجنة بروتوكول أحكام مع يتفق بما المتابعة وبأسموب العارضة الحوادث حالة في المخاطر إدارة وبأسموب
 الكائنات أو اإلنسان صحة أو البيئة تصيب التي األضرار عمي المترتبة المسئولية المنقولة الشحنة صاحب تحملوي

 وراثيا المحورة غير المنتجات مع وراثيا المحورة المنتجات نقل يحظر األحوال جميع وفى. النقل نتيجة األخرى الحية
  التنفيذية الالئحة إلى اإلجرائية األمور من عددا بقانون المرسوم أحال وقد. ومشتركة مغمقة واحدة حاوية أو وسيمة في

. المصرية البيئة فى إطالق دون المصرى األقميم عبر النقل حالة فى المتابعة وأسموب النقل وشروط إجراءات تتناول
جراءات شروط إعدادىا الجارى التنفيذية الالئحة تحدد وسوف  فى متمثمة لقانونا ألحكام الخاضعة لممنتجات النقل وا 
 المحور المنتج اسم والوصول، الشحن ميناء الناقل، الشركة الناقل، اسم عن بيانات الترخيص صاحب يقدم أن

 حوادث، وقوع عند تتبع التى اإلجراءات الشحنة، صاحب وعنوان اسم المتبعة، السير خطوط النقل، وسيمة وكميتو،
 فيما ، البروتوكول أحكام تسرى  ولن. الحوادث تمك عن الناتجة اراألضر  معالجة أساليب المتوقعة، الخسائر حجم
 لمكائنات الحدود عبر النقل عمى وكذلك  العابرة، المحورة الحية الكائنات عمى عمم عن المسبق االتفاق بإجراء يتعمق

 أو إكثار أو ثياورا محورة منتجات استنباط عممية كل بو يقصد الذى المعزول، لالستخدام الموجية المحورة الحية
 مادية حواجز خالل من واإلنسان بالبيئة اتصاليا يمنع بأسموب المنتجات تمك إعدام أو نقل أو استخدام أو تخزين
 النقل وشروط إجراءات إعدادىا الجارى التنفيذية التنفيذية الالئحة وتحدد ، أحيائية أو كيميائية حواجز مع أو بمفردىا
 كما والجودة لممواصفات العامة المصرية الييئة تصدرىا التى بالبيانات الخاصة صفاتالموا إتباع  عمى وتنص التى

 المترتبة المسئولية المنقولة الشحنة صاحب ويتحمل. والتداول والنقل الحفظ شروط  عمى وتشمل قوانينيا فى جاءت
 األحوال جميع وفى. النقل نتيجة األخرى الحية الكائنات أو  اإلنسان صحة أو البيئة تصيب التي األضرار عمى
.  ومشتركة مغمقة واحدة حاوية أو وسيمة في وراثيا المحورة غير المنتجات مع وراثيا المحورة المنتجات نقل يحظر
 البالد عبر بقانون المرسوم ىذا ألحكام خاضعة منتجات أو كائنات ينقل  من بمعاقبة المرسوم من 42 المادة وتنص
 بالحبس العارضة الحوادث حالة فى المخاطر إدارة وبأسموب بالنقل المختصة السمطات رإخطا قبل كانت وسيمة بأية
 جنية ألف خمسين تجاوز وال جنية، آالف عشرة عن تقل ال وبغرامة سنة عمى تزيد وال أشير ستة عن تقل ال مدة
  .المخالف نفقة عمى عمية كانت ما إلى الحال وبإعادة البيئى األثر تقييم وبإجراء بالمصادرة يحكم األحوال جميع وفى

دخال الكائنات الحية المحورة عن عمد في البيئة - 11إلى  7المواد   االتفاق المسبق عن عمم وا 

ىل اعتمد بمدك قانونا )قوانين(/لوائح/تدابير إدارية لتفعيل  .19
 االتفاق المسبق عن عمم لمبروتوكول؟

 نعم 

 ال 

ل اعتمد بمدك إطارا تنظيميا محميا يتماشى مع ى .32
البروتوكول فيما يتعمق بالحركات العابرة لمحدود لمكائنات 

 الحية المحورة إلدخاليا عن عمد في البيئة؟

 نعم 

 ال 



 

ىل أنشأ بمدك آلية التخاذ قرارات تتعمق بالحركات األولى  .32
مد لمكائنات الحية المحورة إلدخاليا العابرة لمحدود عن ع
 عن عمد في البيئة؟

 نعم 

 ال 

تنطبق اآللية  ىل 32سؤال عمى ال نعمإذا كانت إجابتك  .31
أيضا عمى الكائنات الحية المحورة التي لم تخضع إلى 

 ن عمد في البيئة؟التي ُتدخل عحركة عابرة لمحدود 

 نعم 

 ال 

 ال ينطبق 

ىل أنشأ بمدك آلية لرصد اآلثار المحتممة لمكائنات الحية  .33
 المحورة التي تطمق في البيئة؟

 نعم 

 ال 

ىل لدى بمدك القدرات الالزمة لمكشف عن الكائنات الحية  .34
 المحورة وتحديدىا؟

 نعم 
 إلى حد مانعم،  
 ال 

ىل وضع بمدك متطمبات قانونية بموجب واليتو القضائية  .35
تشترط عمى المصدرين إبالغ السمطة الوطنية المختصة 
لطرف االستيراد خطيا قبل الحركة العابرة لمحدود عن عمد 

قع في إطار إجراء االتفاق لمكائنات الحية المحورة التي ت
 المسبق عن عمم؟

 نعم 

 ال 

ىل وضع بمدك متطمبات قانونية بشأن دقة المعمومات  .36
 الواردة في اإلخطار؟

 نعم 

 ال 

ىل سبق أن تمقى بمدك طمبا/إخطارا بشأن الحركات العابرة  .37
ن عمد لمكائنات الحية المحورة إلدخاليا عن عمد لمحدود ع
 في البيئة؟

 نعم 

 ال 

ىل سبق أن اتخذ بمدك قرارا بشأن طمب/إخطار يتعمق  .38
بالحركات العابرة لمحدود عن عمد لمكائنات الحية المحورة 

 إلدخاليا عن عمد في البيئة؟

 نعم 

 ال 

 ال ينطبق 

ىو عدد  ، ما38سؤال عمى ال نعمإذا كانت إجابتك  .39
الكائنات الحية المحورة التي وافق عمييا بمدك حتى اليوم 

 الستيرادىا من أجل إدخاليا عن عمد في البيئة؟

 ال يوجد 

 5أقل من  

 22أقل من  

 22أكثر من  

 ال ينطبق 
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ىو عدد  ، ما38سؤال عمى ال نعمإذا كانت إجابتك  .42
الكائنات الحية المحورة، غير المستوردة، التي وافق عمييا 

 بمدك حتى اليوم إلدخاليا عن عمد في البيئة؟

 ال يوجد 

 5ل من أق 

 22أقل من  

 22أكثر من  

 ال ينطبق 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما ىو عدد  .42
الطمبات/اإلخطارات التي استمميا بمدك فيما يتعمق 
بالحركات العابرة لمحدود عن عمد لمكائنات الحية المحورة 

 في البيئة؟إلدخاليا عن عمد 

 ال يوجد 

 5أقل من  

 22أقل من  

 22أكثر من  

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما ىو عدد القرارات  .41
التي اتخذىا بمدك فيما يتعمق بالحركات العابرة لمحدود عن 

 ورة إلدخاليا عن عمد في البيئة؟عمد لمكائنات الحية المح

 ال يوجد 

 5أقل من  

 22أقل من  

 22أكثر من  

 52، يرجى االنتقال إلى السؤال 41عمى السؤال  ال يوجدإذا كانت إجابتك 

ابرة باإلشارة إلى القرارات المتخذة بشأن الحركات الع .43
لمحدود عن عمد لمكائنات الحية المحورة إلدخاليا عن عمد 
في البيئة، ىل استمم بمدك إخطارا من طرف )أطراف( 
التصدير أو من المصدر )المصدرين( قبل الحركة العابرة 

 لمحدود؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

شتممت اإلخطارات عمى معمومات كاممة )كحد أدنى ىل ا .44
المعمومات المحددة في المرفق األول ببروتوكول قرطاجنة 

 لمسالمة األحيائية(؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

م اإلخطارات خالل تسعين ىل أقر بمدك لممخطر باستال .45
 يوما من االستالم؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 



 

ىل أبمغ بمدك المخطر )المخطرين( وغرفة تبادل  .46
 المعمومات بقراره )قراراتو(؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 في بعض الحاالت فقط، المخطر 

في بعض الحاالت فقط، غرفة  
 تبادل معمومات السالمة األحيائية

 ال 

 ال ينطبق 

ىل أبمغ بمدك المخطر )المخطرين( وغرفة تبادل  .47
 172ل ات بقراره )قراراتو( في الوقت المحدد )خالالمعموم
خالل الفترة المحددة في الرسالة الموجية إلى  يوما أو

 المخطر(؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

التي تقع في الفئات  ما ىي النسبة المئوية من قرارات بمدك .48
 التالية؟

الموافقة عمى االستيراد بدون  [%  ]
 شروط

 الموافقة عمى االستيراد بشروط [%  ]
 حظر االستيراد [%  ]
 طمب معمومات إضافية [%  ]
 تمديد فترة إرسال القرار [%  ]

 ال ينطبق 

في الحاالت التي وافق فييا بمدك عمى االستيراد بشروط أو  .49
حظر االستيراد ىل قدم األسباب التي تستند إلييا قراراتو 

 إلى المخطر وغرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

في بعض الحاالت فقط إلى  
 المخطر

في بعض الحاالت فقط إلى غرفة  
  تبادل معمومات السالمة األحيائية

 ال 

 ال ينطبق 
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الة في بمدك، بما في ذلك التدابير في ح 22-7يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المواد  .52
 غياب اليقين العممي بشأن اآلثار الضارة المحتممة لمكائنات الحية المحورة لإلدخال عن عمد في البيئة: 

 العمدى اإلطالق  إلى وتطرق  قرطاجنة، لبروتوكول عمم عن المسبق االتفاق لتفعيل تدابير بقانون المرسوم اعتمد
 طالما البيئة عن المعزولة والتجارب والدراسات البحوث تطبيقو نطاق من وأخرج البيئة فى الوراثى التحور لمنتجات
 البروتوكول مع يتماشى محمى تنظيمى إطار  المرسوم اعتمد كما البيئة، الى التسرب لمنع مناسبة احتياطات اتخذت
 التخاذ آلية إلى طرقوت البيئة، فى عمد عن إلدخاليا المحورة الحية لمكائنات لمحدود العابرة بالحركات يتعمق فيما
 الحية الكائنات وعمى  البيئة فى عمد عن محورة حية لكائنات إلدخال لمحدود العابرة األولى بالحركات تتعمق قرارات

 عمم عن المسبق االتفاق إجراء ويسرى. البيئة قى عمد تدخل التى لمحدود عابرة حركة إلى تخضع لم التى المحورة
 يستخدم ما منيا ويستثنى البيئة فى المقصود لإلدخال محورة حية لكائنات الحدود رعب محدودة نقل أول عممية قبل

 المعمومات كافة متضمنا دقيق كتابى إقرار التصدير طرف ويقدم. يضر ال وما والتجييز واألعالف الغذاء فى مباشرة
 المخطر تفيد أن المختصة ةالسمط وعمى بالنقل، القيام قبل المختصة السمطة إلى قرطاجنة بروتوكول فى الواردة
 المختصة السمطة إخطار تمقيو من يوما 479 خالل االستيراد طرف عمى ويتحتم يوما، 09 خالل إقراره بتسمميا
 يحول وال الحدود، عبر المقصود غير النقل فى المضى يمكنو كان إذا بما المعمومات تبادل وغرفة المخطر إبالغ
 لمنتجات العمدى اإلطالق الى قانونال يتطرق .قراره اتخاذ من المحتممة اراألضر  حول العممى اليقين توفر عدم

 اتخذت طالما البيئة عن المعزولة والتجارب والدراسات البحوث تطبيقو نطاق من ويخرج البيئة فى الوراثى التحور
وتصدير األدوية  ، كما يخرج من نطاق تطبيقو كذلك تداول واستيراد البيئة الى التسرب لمنع مناسبة احتياطات

 المحوره المنتجات عبور حاالت قانونال استثنى - البشرية المنتجة بالتحور الوراثى إذا كانت خالية من المادة الوراثية
 فى المخاطر إدارة أسموب تحديد مع بالحدث مسبقا المجنة أمانة إخطار اشترط إنو إال المصرى اإلقميم عبر وراثيا
ويحدد القانون والئحتو التنفيذية  - األحيائية لمسالمة قرطاجنة بروتوكول أحكام مع يتفق بما العارضة الحوادث حالة

تمقى طمبات الترخيص بتداول الكائنات المحورة وراثيا والبيانات المطموبة واالجراءات التى تتخذ بشأنيا أسموب 
بإجراء دراسات تقييم المخاطر البيئية  القانون التكميفوالعقوبات فى حالة التقدم ببيانات غير صحيحة ، كما اشترط 

 معامل من بالتقدم الخاصة والمواصفات الشروطتم االعالن عن إذا رأت المجنة القومية المختصة ضرورة لذلك. 
عتمادىافى مصر لتأىيميا و  قائمة  االعالن فىوقد تقدم  وراثيا المعدلة الكائنات عن لمكشف محايدة مرجعية كمعامل ا 
 قامت وقد المناسبة المعامل الختيار الطمبات ىذه بمراجعة منوطة فنية لمجنة اجتماعيين عقد وتم جية 47 عدد

 لألوراق المتقدمة الجيات استيفاء من لمتحقق المتقدمة الجيات من ممثمين حضور فى المظاريف بفتح المجنة
 دقة مدى من لمتحقق الواقع أرض عمى زيارتيا ثم ومن فنيا الطمبات فحص فى البدأ لمجنة يمكن حتى المطموبة

معمل مستوفاة لمشروط  24وقد خمصت المجنة الى اختيار  .بالطمبات الواردة الشروط سالمة من والتأكد   بياناتيا
 3وقد تم اجراء الزيارات الميدانية لتمك المعامل عمى أرض الواقع وجارى االن اعداد التقرير النيائى الختيار افضل 

يزة المناسبة وكذلك رفع القدرات البشرية لدييم بما يحقق القدرة عن الكشف عن الكائنات معامل المدادىم باالج
 المحورة وراثيا. 

 إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعالف أو لمتجهيز - 11المادة 
ىل اعتمد بمدك قانونا )قوانين( أو الئحة )لوائح( لصنع  .52

ار المتعمق باالستخدام المحمي لمكائنات الحية المحورة القر 
المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو كأعالف أو لمتجييز، 

 بما في ذلك طرحيا في األسواق؟

 نعم 

 ال 



 

ىل وضع بمدك شروطا قانونية بشأن دقة المعمومات التي  .51
 يتعين أن يقدميا الطالب؟

 نعم 

 ال 

ىل أنشأ بمدك آلية لضمان إرسال القرارات المتعمقة  .53
الكائنات الحية المحورة المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو 
كأعالف أو لمتجييز التي قد تخضع لحركة عابرة لمحدود 
إلى األطراف من خالل غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية؟

 نعم 

 ال 

ىل أنشأ بمدك آلية التخاذ القرارات بشأن استيراد الكائنات  .54
الحية المحورة المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو كأعالف 

 أو لمتجييز؟

 نعم 

 ال 

ىل أعمن بمدك من خالل غرفة تبادل معمومات السالمة  .55
األحيائية أنو في حالة عدم وجود إطار تنظيمي، فإن 

المتخذة قبل أول حالة استيراد من الكائنات الحية  وقرارات
المحورة المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو كأعالف أو 

قرطاجنة  من بروتوكول 6-22وفقا لممادة لمتجييز ستتخذ 
 لمسالمة األحيائية؟

 نعم 

 ال 

ىل حدد بمدك احتياجاتو من المساعدة المالية والتقنية  .56
وبناء القدرات فيما يتعمق بالكائنات الحية المحورة المراد 

 استخداميا مباشرة كأغذية أو كأعالف أو لمتجييز؟

 نعم 

 ال 

المحورة  ىل سبق لبمدك أن اتخذ قرارا بشأن الكائنات الحية .57
المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو كأعالف أو لمتجييز 

 )سواء بشأن االستيراد أو االستخدام المحمي(؟

 نعم 

 ال 

 63، يرجى االنتقال إلى السؤال 57عمى السؤال  الإذا كانت إجابتك 

اميا ىو عدد الكائنات الحية المحورة المراد استخد ما .58
مباشرة كأغذية أو كأعالف أو لمتجييز التي وافق عمييا 

 بمدك حتى اليوم؟

 ال يوجد 

 5أقل من  

 22أقل من  

 22أكثر من  

 ال ينطبق 

القرارات  في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما ىو عدد .59
التي اتخذىا بمدك فيما يتعمق باالستخدام المحمي لمكائنات 
الحية المحورة المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو أعالف 

 أو لمتجييز، بما في ذلك طرحيا في األسواق؟

 ال يوجد 

 5أقل من  

 22أقل من  

 22أكثر من  
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في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما ىو عدد القرارات  .62
التي اتخذىا بمدك فيما يتعمق باستيراد الكائنات الحية 
المحورة المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو كأعالف أو 

 لمتجييز؟

 ال يوجد 

 5أقل من  

 22قل من أ 

 22أكثر من  

 63، يرجى االنتقال إلى السؤال 62و 59عمى السؤالين  ال يوجدإذا كانت إجابتك 

ىل أبمغ بمدك األطراف من خالل غرفة تبادل معمومات  .62
السالمة األحيائية بقراره )قراراتو( فيما يتعمق باستيراد 

مباشرة كأغذية أو الكائنات الحية المحورة المراد استخداميا 
 كأعالف أو لمتجييز؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

ىل أبمغ بمدك األطراف من خالل غرفة تبادل معمومات  .61
السالمة األحيائية بقراره )قراراتو( فيما يتعمق باالستخدام 

رة المراد استخداميا مباشرة المحمي لمكائنات الحية المحو 
كأغذية أو كأعالف أو لمتجييز، بما في ذلك طرحيا في 

 ؟يوما 25األسواق وذلك خالل 

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
ولكن مع تأخير )أي أكثر نعم،  

 يوما( 25من 
 ال 

في بمدك، بما في ذلك التدابير في حالة غياب  22تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  يمكن أن .63
اليقين العممي بشأن اآلثار الضارة المحتممة لمكائنات الحية المحورة المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو 

 كأعالف أو لمتجييز: 

بات رسمية بشأن كائنات حية محورة مراد استخداميا مباشرة كأغذية أو أعالف أو لم يتمقى جياز شئون البيئة أية طم
 لمتجييز

 استعراض القرار - 12المادة 

ىل أنشأ بمدك آلية الستعراض وتغيير أي قرار يتعمق  .64
 بالحركة العابرة لمحدود عن عمد لمكائنات الحية المحورة؟

 نعم 

 ال 

 ىل سبق أن استمم بمدك طمبا الستعراض أحد القرارات؟ .65
 نعم 

 ال 

ىل سبق أن استعرض/غير بمدك قرارا يتعمق بالحركة  .66
 العابرة لمحدود عن عمد لمكائنات الحية المحورة؟

 نعم، استعراض القرار 

 لقرار وتغيرهنعم، استعراض ا 

 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما ىو عدد القرارات  .67
التي استعرضت و/أو تغيرت فيما يتعمق بالحركة العابرة 

 لمحدود عن عمد لمكائنات الحية المحورة؟

 ال يوجد 

 5أقل من  

 5من أكثر  

 72، يرجى االنتقال إلى السؤال 67عمى السؤال  ال يوجدإذا كانت إجابتك 



 

ىل أبمغ بمدك المخطر وغرفة تبادل معمومات السالمة  .68
 األحيائية باستعراض و/أو تغيير القرار؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

  ت فقط، المخطرفي بعض الحاال 

في بعض الحاالت فقط، غرفة  
 معمومات السالمة األحيائية تبادل

 ال 

ىل أبمغ بمدك المخطر وغرفة تبادل معمومات السالمة  .69
 األحيائية باستعراض وتغيير القرار خالل ثالثين يوما؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 
ولكن مع تأخير )أي أكثر نعم،  

 يوما( 32من 
 ال 

ىل قدم بمدك إلى المخطر وغرفة تبادل معمومات السالمة  .72
 األحيائية أسباب استعراض و/أو تغيير القرار؟

 نعم، دائما 

 ت فقطفي بعض الحاال 

  في بعض الحاالت فقط، المخطر 

في بعض الحاالت فقط، غرفة  
  معمومات السالمة األحيائية تبادل

 ال 

 في بمدك:  21يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .72

 فى  العرض أو لإلتجار إتاحتيا أو إطالقيا أو وألحكام الخاضعة والمنتجات الكائنات لبتداو  القيام القانون حظري 
 شروط من تعدل أن لمجنةو  المجنة من بذلك ترخيص عمى الحصول بعد إال ذلك من اليدف كان أيا األسواق
 صحتيا شأن من جديدة معمومات لدييا توافرت إذا سريانو فترة خالل وقت أي في بإلغائو تأمر أن أو الترخيص

ولصاحب الترخيص الحق فى التظمم من  .األخرى الحية الكائنات أو اإلنسان لصحة أو لمبيئة أضرار حدوث احتمال
 وتحدد الالئحة التنفيذية شروط واجراءات التظمم -قرار المجنة 

 اإلجراء المبسط - 13المادة 

ىل وضع بمدك نظاما لتطبيق اإلجراء المبسط فيما يتعمق  .71
 لحركة العابرة لمحدود عن عمد لمكائنات الحية المحورة؟با

 نعم 

 ال 

 ىل سبق أن طبق بمدك اإلجراء المبسط؟ .73
 نعم 

 ال 

أبمغ بمدك  ، ىل73سؤال عمى ال نعمإذا كانت إجابتك  .74
ت السالمة األطراف من خالل غرفة تبادل معموما

 األحيائية بالحاالت التي ينطبق فييا اإلجراء المبسط؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 
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في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما ىو عددا الكائنات  .75
 عمييا بمدك اإلجراء المبسط؟الحية المحورة التي طبق 

 ال يوجد 

 5أقل من  

 5أكثر من  

 في بمدك:  23يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .76

      

 ددة األطرافاالتفاقات والترتيبات الثنائية واإلقميمية والمتع - 14المادة 

ىل أبرم بمدك اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقميمية أو  .77
 متعددة األطراف؟

 نعم 

 ال 

أبمغ بمدك  ، ىل77السؤال عمى  نعمإذا كانت إجابتك  .78
األطراف من خالل غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية بيذه االتفاقات والترتيبات؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

تقديم وصف مختصر عن نطاق وىدف االتفاقات أو الترتيبات  ، يرجى77 السؤالعمى  نعمإذا كانت إجابتك  .79
 المبرمة:

 في بمدك:  24تنفيذ المادة يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن  .82

 أو منيا دعوة توجيو دون ولكن الكوميسا مظمة تحت عمل ورشة اإلقميميو األىميو المنظمات إحدى عقدت أن سبق
 االغذية الى باالضافة وراثيا المحورة الزراعية المنتجات بتجارة تتعمق وسياسات ارشادية خطوط لوضع مشاركتيا

 يتناقض أنو حيث العمل ورشة عن الصادر البيان مصر رفضت وقد العمل بورشة مصر شاركت قدو  وراثيا المحورة
 بالبيان الخاصة المنتجات بين التمييز يتم لم حيث االحيائية لمسالمة قرطاجنة بروتوكول حيال مصر التزامات مع

 نابع ىو بينما والتجارة الزراعية تالمنتجا فى البروتوكول اختزال تم كما. البروتوكول من 22 لممادة الخاصة وتمك
 اإلقميم دول جميع بمقتضاىا تمتزم المخاطر لتقييم مركزيو وحده بانشاء اوصى البيان ان كما. بيئية دولية اتفاقية من
 تقييم من البروتوكول فى جاء ما أغفل البيان أن كما. اإلقميم بيئات  من واحدة فى المخاطر تقييم شأن فى تقرره بما

 وبذلك - لدوليم رسميين ممثمين يكونوا لم المشاركين فإن كذلك،  البيولوجى بالتنوع يتصل فيما البيئة فى طرالمخا
   .الورشو بنتائج اإلقميم دول فى المعنيو الجيات إخطار يتم ولم الموضوع حفظ إلى الورشو إنتيت

 تقييم المخاطر - 15المادة 

خاطر قبل اتخاذ ىل أنشأ بمدك آلية إلجراء تقييمات الم .82
 قرارات تتعمق بالكائنات الحية المحورة؟

 نعم 

 ال 

 ، ىل تشتمل ىذه82سؤال عمى ال نعمإذا كانت إجابتك  .81
اآللية عمى إجراءات لتحديد خبراء إلجراء تقييمات 

 المخاطر؟

 نعم 

 ال 

مبادئ توجييية عن كيفية إجراء تقييمات  ىل وضع بمدك .83
 المخاطر قبل اتخاذ قرارات تتعمق بالكائنات الحية المحورة؟

 نعم 

 ال 



 

ىل اكتسب بمدك القدرات المحمية الالزمة إلجراء تقييم  .84
 المخاطر؟

 نعم 

 ال 

لية لتدريب الخبراء الوطنيين عمى إجراء ىل أنشأ بمدك آ .85
 تقييمات المخاطر؟

 نعم 

 ال 

ىل سبق لبمدك أن أجرى تقييما لمخاطر أحد الكائنات  .86
 الحية المحورة المراد إدخاليا عن عمد في البيئة؟

 نعم 

 ال 

ك تقييما لمخاطر أحد الكائنات ىل سبق أن أجرى بمد .87
الحية المحورة المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو كأعالف 

 أو لمتجييز؟

 نعم 

 ال 

إذا كان بمدك اتخذ قرارا )قرارات( بشأن الكائنات الحية  .88
المحورة المراد إدخاليا عن عمد في البيئة أو بشأن 

ي لمكائنات الحية المحورة المراد استخداميا االستخدام المحم
مباشرة كأغذية أو كأعالف أو لمتجييز، ىل أجريت 

 تقييمات لممخاطر بشأن جميع القرارات المتخذة؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

ك تقارير موجزة عن تقييمات المخاطر إلى ىل قدم بمد .89
 غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، إذا كان بمدك اتخذ  .92
مق بالكائنات الحية المحورة، ما ىو عدد قرارات تتع

 تقييمات المخاطر التي أجريت في سياق ىذه القرارات؟

 ال يوجد 

 أو أقل 5 

 أو أقل 22 

 22أكثر من  

ىل سبق لبمدك أن طمب من المصدر إجراء تقييم  .92
 ر؟)تقييمات( لممخاط

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

ىل سبق لبمدك أن طمب من المخطر تحمل تكاليف تقييم  .91
 )تقييمات( المخاطر المتعمقة بالكائنات الحية المحورة؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 
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 في بمدك:  25يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .93

 بشأن قراربإتخاذ  الوراثى التحور لمنتجات األحيائية لمسالمة القومية المجنةينص القانون الوطنى عمى أن تختص 
 تمك إجراء أسموبكذلك تحديد و  الترخيص طمب في البت قبل المتمقية البيئة في المخاطر تقييم دراسات إجراء
كما تختص المجنة  -  السائدة والعادات االستيالكية واألنماط المتمقية البيئة ظروف االعتبار فى يأخذ بما الدراسات

 دده الالئحة التنفيذية.بتحديد تكمفة دراسات تقييم المخاطر وفقا لما تح
 تنظيم فإن عميو وبناء تداوليا تنظيم أحسن إذا آمنو تكون المنتجات تمك أن عمى العممية الدوائر فى إجماع وىناك 

 وتتركز. ليا المتمقية البيئة و المستيمك حماية مع المنتجات لتمك اآلمن االستخدام تطوير تشجيع يستيدف التداول
طالقيا المصنعة ومنتجاتيا وراثيا المحوره الكائنات دامالستخ المحتممة األخطار  التنوع عمى تأثيرىا فى البيئة فى وا 
 آثارىا وفى اإلنسان صحة عمى المحتمل تأثيرىا وفى اتجاىو عكس أو محاصرتو يتعذر يحدث عندما والذى األحيائى
 إتاحة خالل من السالمة وتتأتى.  القومى األمن وعمى بل لممجتمع واالقتصادى االجتماعى النسيج عمى السمبية
جراء استنباطيا طرق وكذلك المنتجات تمك عن مطمقة شفافية دارتيا المخاطر لتقويم شاممة دراسات وا   البيئة فى وا 

 - بتداوليا السماح قبل المعنية الرقابية الجية بواسطة ليا المتمقية
دارتيا المخاطر تقييم ويسبق وأن البد البيئة فى الوراثى التحور منتجات إطالق أن    بحوث مرحمة فى وا 

 زيادة مع خطوة خطوة ذلك يتم أن ويستمزم المنتجات تمك واستنباط إبتكار أثناء فى ضرورة ذلك يمثل حيث التطوير
 ضروريا يعتبر تماميا بعد مرحمة لكل األحيائية السالمة تقييم فإن وبالتالى المتتالية الخطوات فى اإلطالق مستوى

 - البيئة عن المعزولة والتجارب التطوير وبحوث البحوث سمسمة فى التالية الخطوة فى وعالشر  قبل
دارة تقييم  بروتوكول" صياغة تملذا   " بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين مصر فى وراثيا المحورة الكائنات مخاطر وا 

 باالضافة الى عرضو عمى جميع الجيات المعنية والموافقةعميو.

 إدارة المخاطر - 16المادة 

دارة ومراقبة المخاطر المحددة في  .94 ىل وضع وعزز بمدك آليات تشغيمية وتدابير واستراتيجيات مالئمة لتنظيم وا 
 تقييمات المخاطر من أجل:

 

 الكائنات الحية المحورة لإلدخال عن عمد في البيئة؟ (2)

 نعم 

 ، إلى حد مانعم 

 ال 
 

الكائنات الحية المحورة المراد استخداميا مباشرة  (1)
 كأغذية أو كأعالف أو لمتجييز؟

 نعم 

 ، إلى حد مانعم 

 ال 

ىل وضع وعزز بمدك تدابير مناسبة لمنع الحركات العابرة  .95
 ية المحورة؟لمحدود عن غير عمد لمكائنات الح

 نعم 

 ، إلى حد مانعم 

 ال 



 

ىل اتخذ بمدك تدابير لضمان أن يخضع أي كائن حي  .96
محور، سواء كان مستوردا أو مطورا محميا، إلى فترة 
مالحظة مالئمة تتناسب مع دورة حياتو أو فترة إنتاجو قبل 

 ؟بدء استخدامو المنشود

 نعم 

 ال 

ىل تعاون بمدك مع أطراف أخرى بغية تحديد الكائنات  .97
الحية المحورة أو السمات المحددة التي يمكن أن تكون ليا 
آثار ضارة عمى حفظ التنوع البيولوجي واستخدامو 

 المستدام؟

 نعم 

 ال 

بمدك مع أطراف أخرى بغية اتخاذ تدابير تتعمق ىل تعاون  .98
بمعالجة الكائنات الحية المحورة أو السمات المحددة التي 
قد تكون ليا آثار ضارة عمى التنوع البيولوجي واستخدامو 

 المستدام؟

 نعم 

 ال 

بما في ذلك أي تفاصيل عن ، في بمدك 26ة يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ الماد .99
استراتيجيات إدارة المخاطر، وأيضا في حالة غياب اليقين العممي بشأن اآلثار الضارة المحتممة لمكائنات الحية 

 المحورة: 

دارة تقييم  بروتوكول"  صياغة تم  الخبراء من مجموعة خالل من"   مصر فى كائنات المحورة وراثياال مخاطر وا 
  وراثيا المحورة الحية الكائنات مخاطر وتقييم  تعريف تم حيث وألمانيا أمريكا من دوليين خبراء بمشاركة الوطنيين
 عمى والحفاظ  البيئية النظم تكامل وصون,   والحيوانات الناس وصحة األحيائى والتنوع البيئة حماية بغية ومنتجاتيا

 -. لمحياة تصاديةواالق والثقافية االجتماعية السمات
والتراكمية عمى المدى الطويل  ؤجمةالمو  والفورية المباشرة وغير المباشرة  التأثيرات المخاطر تقييم بروتوكول يتناول 

 المتيقنة غير المخاطر  أيضا التقييم يتناول كما.  العممية األسس إلى تستند شفافة بطريقة  المقصودة وغير والمقصودة
وأن  -وينص عمى ضرورة معالجة كل حالة عمى حده  -. كافية معمومات عنيا يتوفر ال التى كتم مثل المعروفة أو

 يتم تقييم المخاطر فى البيئية المتمقية حتى ولو كانت أجريت فى بيئات أخرى مشابية.
دارة تقييم ويجرى   تقييم( 4 معاكسة تأثيرات عنيا تنشأ التى السمات تعريف( 2:  تتضمن خطوات ستة فى المخاطر وا 
 الناشئة المخاطر تقييم( 2 معاكس تأثير كل حدوث احتماالت تقييم( 3 حدوثو حال معاكس تأثير لكل الفاعمة العواقب

 واالستخدام المتعمد اإلطالق لمخاطر إدارية استراتيجيات تطبيق( 5 وراثيا المطورة الحية لمكائنات معرفة صفة كل عن
 وراثيا المطورة الحية الكائنات مخاطر لمجمل تقييم( 6 اثياور  المطورة الحية لمكائنات والتسويق

 الحركات العابرة لمحدود عن غير عمد وتدابير الطوارئ - 17المادة 

ىل أتاح بمدك لغرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية  .222
بجية االتصال الخاصة بو ألغراض بيانات ذات صمة 

 ؟27تمقي اإلخطارات بموجب المادة 

 نعم 

 ال 

ىل أنشأ بمدك آلية لتناول تدابير الطوارئ في حالة  .222
الحركات العابرة لمحدود عن غير عمد لمكائنات الحية 
المحورة المحتمل أن يكون ليا آثار ضارة كبيرة عمى التنوع 

 البيولوجي؟

 نعم 

 ال 
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تدابير طوارئ استجابة لمعمومات حول ىل نفذ بمدك  .221
حاالت إطالق أدت أو كان من المحتمل أن تؤدي إلى 
حركات عابرة لمحدود عن غير عمد لمكائنات الحية 

 المحورة؟

 نعم 

 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما ىي عدد المرات  .223
ومات تتعمق بأحداث أدت أو من التي استمم فييا بمدك معم

المحتمل أن تكون قد أدت إلى حركة )حركات( عابرة 
لمحدود عن غير عمد لكائن واحد أو أكثر من الكائنات 
الحية المحورة إلى داخل اإلقميم الواقع تحت الوالية 

 القضائية لمبمد أو منو؟

 أبدا 

 5أقل من  

 22أقل من  

 22أكثر من  

 227، يرجى االنتقال إلى السؤال 223عمى السؤال  أبداإذا كانت إجابتك 

ىل قام بمدك بإخطار الدول المتأثرة أو التي من المحتمل  .224
أن تكون قد تأثرت وغرفة تبادل معمومات السالمة 
األحيائية والمنظمات الدولية المعنية بحاالت اإلطالق 

 المشار إلييا أعاله؟

  نعم، لكل حالة 

 نعم، لبعض الحاالت 

 ال 

 

ما ىي الجية التي قام بمدك  ،224 السؤال نعمإذا أجبت  .225
 بإخطارىا؟

الدولة المتأثرة أو المحتمل أن  
  تكون تأثرت

غرفة تبادل معمومات السالمة  
  األحيائية

 المنظمات الدولية المعنية 

أثرة أو المحتمل أن تكون ىل أستشار بمدك فورا الدول المت .226
قد تأثرت لتمكينيا من تحديد االستجابات المناسبة والشروع 

 في اتخاذ اإلجراءات الالزمة، بما فييا تدابير الطوارئ؟

 نعم، دائما 

 نعم، في بعض الحاالت 

ال، أجريت مشاورات، ولكن ليس  
 فورا

 ال، لم تجر مشاورات أبدا 

 في بمدك:  27يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .227

 أو الكائنات نقل عمي الحال اقتصر إذافى حالة ما  ، المجنة من ترخيص عمي الحصوليشترط القانون    
و قد أشار القانون الى ان  النقل وسائل من وسيمة بأية المصري ماإلقمي عبر قانونال ىذا ألحكام الخاضعة المنتجات

 إدارة وبأسموب النقلتفاصيل عن عممية ب مسبقا المجنة أمانة الناقل يخطر أنوضرورة  ، آمنةتكون وسيمة النقل 
مة قرطاجنة لمسال بروتوكول أحكام مع يتفق بما المتابعة بأسموبكذلك و  العارضة الحوادث حالة في المخاطر
كما ألزم  - والشروط التى يجب أن تتوفر فيو النقلالتفصيمية لعممية  جراءاتاإل التنفيذية الالئحة تحدداالحيائية وقد 

 أو  اإلنسان صحة أو البيئة تصيب التي األضرار عمي المترتبة المسئوليةبتحمل  المنقولة الشحنة صاحبالقانون 
 مع وراثيا المحورة المنتجات نقل األحوال جميع فىقد منع القانون و  . النقل جراء ىذا األخرى الحية الكائنات

  . ومشتركة مغمقة واحدة حاوية أو وسيمة في وراثيا المحورة غير المنتجات



 

 المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية - 18المادة 

ىل اتخذ بمدك تدابير تشترط مناولة وتعبئة ونقل الكائنات  .228
اضعة لمحركة العابرة لمحدود بموجب الحية المحورة الخ

شروط السالمة مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية ذات 
 الصمة؟

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 

ىل اتخذ بمدك تدابير تشترط أن توضح الوثائق المصاحبة  .229
داميا مباشرة كأغذية أو لمكائنات الحية المحورة المراد استخ

الحاالت التي تكون فييا ىوية أعالف أو لمتجييز، في 
من خالل وسائل مثل  غير معروفةالكائنات المحورة الحية 

عمى كائنات حية محورة  قد تحتوي يانظم حفظ اليوية، أن
وىي غير معدة لإلدخال عن عمد في البيئة، فضال عن 

 معمومات؟نقطة اتصال لمحصول عمى المزيد من ال

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 

ىل اتخذ بمدك تدابير تشترط أن توضح الوثائق المصاحبة  .222
لمكائنات الحية المحورة المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو 

الحاالت التي تكون فييا ىوية أعالف أو لمتجييز، أنو في 
من خالل وسائل مثل نظم  معروفةالمحورة الحية  الكائنات

وىي عمى كائنات حية محورة  تحتوييا حفظ اليوية، أن
غير معدة لإلدخال عن عمد في البيئة، فضال عن نقطة 

 اتصال لمحصول عمى المزيد من المعمومات؟

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 

ىل اتخذ بمدك تدابير تشترط أن تشير الوثائق المصاحبة  .222
بوضوح  لالستخدام المعزوللمكائنات الحية المحورة المعدة 

وتحدد أي شروط لسالمة  كائنات حية محورةإلى أنيا 
المناولة والنقل واالستخدام ونقطة االتصال لمحصول عمى 
المزيد من المعمومات، بما في ذلك اسم وعنوان الشخص 

 المؤسسة التي ستشحن إليو الكائنات الحية المحورة؟أو 

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 

ىل اتخذ بمدك تدابير تشترط أن تشير الوثائق المصاحبة  .221
 المحورة المراد إدخاليا عن عمد في بيئةلمكائنات الحية 

 كائنات حية محورة؛يا طرف االستيراد بوضوح إلى أن
وتحدد ىويتيا والسمات و/أو الخصائص ذات الصمة، وأي 
متطمبات بشأن سالمة المناولة والتخزين والنقل 
واالستخدام، ونقطة االتصال لمحصول عمى المزيد من 
المعمومات، وحسب االقتضاء باسم وعنوان المستورد 
عالن يفيد بأن الحركة تتوافق مع متطمبات  والمصدر؛ وا 

 ىذا البروتوكول بالنسبة لممصدر؟

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 
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ىل لدى بمدك القدرات الالزمة إلنفاذ متطمبات تحديد  .223
 اليوية والتوثيق لمكائنات الحية المحورة؟

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 

ىل وضع بمدك إجراءات ألخذ عينات من الكائنات الحية  .224
 المحورة والكشف عنيا؟

  نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 

 في بمدك:  28يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .225

 في العمدى إطالقيا لدى وراثيا المحورة المنتجات وتصدير واستيراد تداول سالمة تأكيد بقانون المرسوم يستيدف 
 بصحة اإلضرار ذلك فى بما المصرية البيئة في لذلك نتيجة تنشأ أن يمكن أو تنشأ سمبية آثار أي وتجنب البيئة

 المحورة الحية الكائنات ىوية وتحديد وتعبئة نقلو  مناولة تدابير  تناول وقد.  األخرى الحية والكائنات اإلنسان
 وأكد. اإلنسان وصحة بالبيئة الضرر لتفادى قرطاجنة بروتوكول نطاق فى الحدود عبر المقصود لمنقل الخاضعة

 أنيا المعزول لالستخدام الموجية المحورة الحية لمكائنات بالنسبة بوضوح تبين أن األطراف كافة عمى بقانون المرسوم
 والتخزين المناولة ألمان متطمبات وأى الصمة ذات خصائصيا أو/و وسماتيا ىويتيا تحدد وان محورة حية اتكائن

 حية كائنات عمى والتجييز والدواء الغذاء فى استخداميا المزمع المواد احتواء مدى تحدد وأن واالستخدام، والنقل
 وال جنية، آالف عشرة عن تقل ال وبغرامة سنة ىعم تزيد وال أشير ستة عن تقل ال مدة بالحبس ويعاقب. محورة
 المصرى اإلقميم عبر بقانون المرسوم ىذا ألحكام خاضعة منتجات أو كائنات نقل من  كل جنية ألف خمسين تجاوز
 المادة نص وفق العارضة الحوادث حالة في المخاطر إدارة وأسموب بالنقل المجنة أمانة إخطار قبل كانت وسيمة بأية

 ىذا فى تقديميا المطموب البيانات كافة إعدادىا الجارى التنفيذية الالئحة وتتضمن. بقانون المرسوم ذاى من 29
 وبطاقات التغميف أسموب ذلك فى بما واالستخدام والنقل والتخزين المناولة لسالمة المقترحة األساليب متضمنة الصد
جراءات والوثائق العبوة  وشروط اجراءات فى الئحتو التنفيذية القانون حدد .دثالحوا حالة فى والطوارئ التخمص وا 

  - المصرية البيئة فى إطالق دون المصرى األقميم عبر النقل حالة فى المتابعة وأسموب النقل
 مسبقا المجنة أمانة إخطار اشترط إنو إال المصرى اإلقميم عبر وراثيا المحوره المنتجات عبور حاالت قانونال استثنى
 لمسالمة قرطاجنة بروتوكول أحكام مع يتفق بما العارضة الحوادث حالة فى المخاطر إدارة أسموب ديدتح مع بالحدث

 صحة أو البيئة تصيب قد التى األضرار عمى المترتبة المسئولية المنقولة الشحنة صاحب تحمل مع  األحيائية
  - النقل ليذا نتيجة اإلنسان

ومن بينيا اليوية  الالزمة البيانات من أدنى حد طمب لكل المجنة تصدره الذى الترخيص يتضمن أنب قانونال حدد وقد
 األدنى الحد قانونال حددفقد  المعرفة فى المستيمك وحق الشفافية عمى وحرصا وراثيا المحور لممنتج المتميزة المنفردة

 المنتج عمى واضح بخط مكتوبة بطاقات وضع ذلك فى بما بتداولو المرخص بالمنتج تمحق التى التعريف بيانات من
 محوره منتجات أو مكونات عمي احتوائو إلي فييا ويشار ، وجدت إن وشروطو الترخيص رقم: تتضمن بو المرخص

    وراثيا محور مكون لكل المنفردة واليوية ، وراثيا

 السمطات الوطنية المختصة ونقاط االتصال الوطنية - 19المادة 

 لبروتوكول قرطاجنةنقطة اتصال وطنية ىل عين بمدك  .226
 تكون مسؤولة عن االتصال باألمانة؟

 نعم 

 ال 



 

نقطة اتصال وطنية لغرفة تبادل معمومات ىل عين بمدك  .227
لالتصال باألمانة فيما يتعمق بالقضايا  السالمة األحيائية

ذات الصمة بإنشاء وتشغيل غرفة تبادل معمومات السالمة 
 ئية؟األحيا

 نعم 

 ال 

أو أكثر مسؤولة عن  سمطة وطنية مختصةىل عين بمدك  .228
أداء الميام اإلدارية المطموبة بموجب بروتوكول قرطاجنة 
لمسالمة وتكون مفوضة بالعمل نيابة عن البمد فيما يتعمق 

 بتمك الميام؟

 نعم، سمطة وطنية واحدة 

نعم، أكثر من سمطة وطنية  
 واحدة

 ال 

سمطة وطنية في حالة ما إذا كان بمدك عين أكثر من  .229
، ىل نقل بمدك مسؤوليات ىذه السمطات إلى عمم مختصة
 األمانة؟

 نعم 

 ال 

 ال ينطبق 

المعمومات المطموبة المشار إلييا في  بمدكىل أتاح  .212
غرفة تبادل معمومات السالمة  إلى 229-226األسئمة 
 األحيائية؟

 نعم، جميع المعمومات 

 نعم، بعض المعمومات 

 ال 

سمطة وطنية في حالة ما إذا كان بمدك عين أكثر من  .212
ك آلية لتنسيق أنشطتيا قبل اتخاذ ، ىل أنشأ بمدمختصة

 قرارات تتعمق بالكائنات الحية المحورة؟

 نعم 

 ال 

 ال ينطبق 

ىل وضع بمدك قدرات مؤسسية مناسبة لتمكين  .211
من أداء الميام  السمطة/السمطات الوطنية المختصة
ول قرطاجنة لمسالمة اإلدارية المطموبة بموجب بروتوك

 األحيائية؟

 نعم 

 نعم، إلى حد ما 
 ال 

 في بمدك:  29يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .213

المشكمة من أعضاء متخصصين من الوزارات  الوراثى التحور لمنتجات األحيائية لمسالمة القومية المجنةباالضافة الى 
 لمجنة يكون، فقد أقر القانون بأن  االحيائية التقنيات في األحيائية السالمة مجاالت في الخبراءالمعنية باالضافة الى 

 ونظام العامة األمانة بتشكيل ويصدر ، األحيائية السالمة مجاالت فى خبرة ذو متفرغ عام أمين يرأسيا ، عامة أمانة
 - المختص الوزير من قرار عمميا

تم إنشاء وحدة لمسالمة االحيائية فى الييكل االدارى لوزارة الدولة لشئون لبيئة تندرج تحت االدارة العامة لصون التنوع 
 البيولوجى 

 تقاسم المعمومات وغرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية - 21المادة 

معمومات السالمة األحيائية عن مومات التي قدميا بمدك إلى غرفة تبادل يرجى تقديم نظرة عامة عن حالة المع .214
طريق تحديد لكل فئة من فئات المعمومات ما إذا كانت ىذه المعمومات متوفرة وما إذا كانت قدمت إلى غرفة 

 تبادل معمومات السالمة األحيائية.



 15الصفحة  –التقزيز الوطني الثاني بشأن تنفيذ بزوتوكول قزطاجنة للسالمة األحيائية 

 

التشريعات والموائح والمبادئ التوجييية الوطنية القائمة  (أ 
عن المعمومات المطموبة من قبل ذ البروتوكول، فضال لتنفي

األطراف إلجراء االتفاق المسبق عن عمم المعمومات 
 (12)أ( من المادة 3)الفقرة 

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
غرفة تبادل معمومات  متاحة في

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 

والمبادئ التوجييية الوطنية المطبقة عمى  والموائحالقوانين  (ب 
حورة المراد استخداميا مباشرة استيراد الكائنات الحية الم

 (22من المادة  5لمتجييز )الفقرة كأغذية أو أعالف أو 

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 

االتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف واإلقميمية  (ج 
 (12)ب( من المادة 3والفقرة  24من المادة  1 الفقرة)

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 



 

جية االتصال لمسمطات الوطنية المختصة بيانات عن  (د 
(، ونقاط االتصال الوطنية 29من المادة  3و 1)الفقرتان 
(، وجيات االتصال في 29من المادة  3و 2)الفقرتان 

 (27( من المادة ه)3حاالت الطوارئ )الفقرة 

ومتاحة في المعمومات متوفرة  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 ومات غير متاحةالمعم 

)الفقرة التقارير المقدمة من األطراف بشأن عمل البروتوكول  (ه
 (12( من المادة ه)3

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 األحيائيةالسالمة 

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 

القرارات التي تتخذىا األطراف بشأن تنظيم المرور العابر  (و 
 (6من المادة  2)الفقرة لبعض الكائنات الحية المحورة 

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 

 يائيةمعمومات السالمة األح

 المعمومات غير متاحة 



 17الصفحة  –التقزيز الوطني الثاني بشأن تنفيذ بزوتوكول قزطاجنة للسالمة األحيائية 

 

حدوث حركات عابرة لمحدود عن غير عمد من المرجح أن  (ز 
 2)الفقرة يكون ليا آثار ضارة كبيرة عمى التنوع البيولوجي 

 (27من المادة 

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 

ات الحية الحركات العابرة لمحدود غير المشروعة لمكائن (ح 
 (15من المادة  3)الفقرة المحورة 

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

حة المعمومات متوفرة ولكن متا 
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 

القرارات النيائية المتعمقة باستيراد الكائنات الحية المحورة أو  (ط 
إطالقيا )أي الموافقة أو الحظر، وأي شروط، وطمبات 

معمومات، والفترات اإلضافية لمحصول عمى مزيد من ال
والفقرة  22من المادة  3حة وأسباب القرار( )الفقرة الممنو 

 (12)د( من المادة 3

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 



 

معمومات عن تطبيق الموائح المحمية عمى واردات معينة من  (ي 
 (24من المادة  4المحورة )الفقرة الكائنات الحية 

تاحة في المعمومات متوفرة وم 
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 ات غير متاحةالمعموم 

القرارات النيائية المتعمقة باالستخدام المحمي لمكائنات الحية  (ك 
المحورة التي قد تخضع لحركة عابرة لمحدود الستخداميا 

من المادة  2أعالف أو لمتجييز )الفقرة مباشرة كأغذية أو 
22) 

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 ألحيائيةا

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 

عمقة باستيراد الكائنات الحية المحورة القرارات النيائية المت (ل 
المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو أعالف أو لمتجييز 

من المادة  4المحمية )الفقرة المتخذة بموجب األطر التنظيمية 
( 22من المادة  6( أو وفقا لممرفق الثالث )الفقرة 22

 (12)د( من المادة 3)متطمبات الفقرة 

ات متوفرة ومتاحة في المعموم 
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 



 19الصفحة  –التقزيز الوطني الثاني بشأن تنفيذ بزوتوكول قزطاجنة للسالمة األحيائية 

 

المتعمقة باإلطار الذي يتعين استخدامو لمكائنات اإلعالنات  (م 
الحية المحورة المراد استخداميا مباشرة كأغذية أو أعالف أو 

 (22من المادة  6لمتجييز )الفقرة 

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 

الحركات العابرة لمحدود القرارات المتعمقة باستعراض وتغيير  (ن 
 (21من المادة  2عن عمد لمكائنات الحية المحورة )الفقرة 

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 

الحية المحورة التي ُمنحت صفة اإلعفاء من كل الكائنات  (س 
 (23من المادة  2طرف )الفقرة 

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
ة تبادل معمومات السالمة غرف

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 ةالمعمومات غير متاح 



 

الحاالت التي تتم فييا الحركة العابرة لمحدود عن عمد في  (ع 
 (23من المادة  2)الفقرة نفس وقت إخطار طرف االستيراد 

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
عمومات متاحة في غرفة تبادل م

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 

موجزات عن تقييمات المخاطر أو االستعراضات البيئية  (ف 
ظيمية لمكائنات الحية المحورة الناشئة عن العمميات التن

)ج( من 3بنواتجيا )الفقرة والمعمومات ذات الصمة الخاصة 
 (12المادة 

المعمومات متوفرة ومتاحة في  
غرفة تبادل معمومات السالمة 

 األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن غير  
متاحة في غرفة تبادل معمومات 

 السالمة األحيائية

المعمومات متوفرة ولكن متاحة  
جزئيا فقط في غرفة تبادل 
 معمومات السالمة األحيائية

 المعمومات غير متاحة 

ىل أنشأ بمدك آلية لتعزيز قدرات نقطة االتصال الوطنية  .215
التابعة لغرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية لمقيام 

 بمياميا اإلدارية؟

 نعم 

 ال 

ىل أنشأ بمدك آلية لمتنسيق بين نقطة االتصال الوطنية  .216
التابعة لغرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية ونقطة 
االتصال التابعة لبروتوكول قرطاجنة والسمطة )السمطات( 
الوطنية المختصة إلتاحة المعمومات لغرفة تبادل معمومات 

 ة؟السالمة األحيائي

 نعم 

 ال 

ىل يستخدم بمدك المعمومات المتاحة في غرفة تبادل  .217
معمومات السالمة األحيائية في عمميات صنع القرارات 

 بشأن الكائنات الحية المحورة؟

 نعم، دائما 

 نعم، في بعض الحاالت 

 ال 

ىل واجو بمدك صعوبات في الوصول إلى غرفة تبادل  .218
 معمومات السالمة األحيائية أو استخداميا؟

 نعم 

 ال 
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أبمغ بمدك  ، ىل218 السؤالعمى  نعمإذا كانت إجابتك  .219
غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية أو األمانة بيذه 

 المشاكل؟

 نعم 

 ال 

 ال ينطبق 

ىل كانت المعمومات التي قدميا بمدك إلى غرفة تبادل  .232
 معمومات السالمة األحيائية كاممة وحديثة؟

 نعم 

 ال 

 ك: في بمد 12يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .232

يتم وضع وتحديث كافة البيانات المتاحة لدى وزارة الدولة لشئون البيئة عن موضوعات السالمة االحيائية عمىى غرفة 
تبادل معمومات السالمة االحيائية بصورة مستمرة حيث تم وضع القانون الوطنى لمسالمة االحيائية وكذلك بروتوكول 

تقرير الفنية المتعمقة بتأىيل معامل مرجعية وطنية لمكشف عن الكائنات المحورة وراثيا تقييم المخاطر باالضافة الى ال
وكذلك التقارير المتعمقة برفع الوعى الجماىيرى من خالل مشروع وضع اطار وطنى لمسمة االحيائية بمصر والممول 

 رنامج االمم المتحدة لمبيئة.بوتنفذه وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع من قبل مرفق البيئة العالمى 

 المعمومات السرية - 21المادة 

ىل وضع بمدك إجراءات لحماية المعمومات السرية  .231
 المستممة بموجب البروتوكول؟

 نعم 

 ال 

ىل يسمح بمدك لممخطر بتحديد المعمومات التي يتعين  .233
 تناوليا كمعمومات سرية؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 في بمدك:  12يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .234

 السرية بالمعمومات الخاصة باألحكام االلتزام قواعدالجارى اقرارىا بأن ىناك القانون فى الئحتو التنفيذية  حدد
 وقت بإثباتالقومية  لمجنة العامة األمانة وقد ألزم القانون بأن تقوم البروتوكول من 42 المادة فى عمييا المنصوص

 البيانات بتحديد الترخيص طالب يقوم أن عمى لذلك المعد السجل فى رقم ويمنح خاص سجل فى الطمب ورود وتاريخ
. كما حد القانون فى  الطمب رفض حالة فى حتى التنافسى بمركزه يضر قد إفشاؤىا وأن سرية ويعتبرىا بيا تقدم التى

ذا البروتوكول من 6/  42 لممادة وفقا سريةال يجوز اعتبارىا  بياناتالئحتو التنفيذية بأن ىناك   طالب أصر وا 
عتبارىا عنيا اإلفصاح عدم عمى الترخيص  .الترخيص طمب سحب عميو لزاما يصبح,  عمنية وا 

 بناء القدرات - 22المادة 

ىل حصل بمدك عمى دعم خارجي أو استفاد من األنشطة  .235
التعاونية مع األطراف األخرى في تنمية و/أو تعزيز 
الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السالمة 

 األحيائية؟

 نعم 

 ال 

 



 

ف أتيحت ىذه كي ،235 السؤالعمى  نعمإذا كانت إجابتك  .236
 الموارد؟

 قنوات ثنائية 

 قنوات إقميمية 

 قنوات متعددة األطراف 
 ال ينطبق 

ىل قدم بمدك دعما إلى األطراف األخرى لتنمية و/أو  .237
تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال 

 ألحيائية؟السالمة ا

 نعم 

 ال 

 

كيف أتيحت ىذه  ،237 السؤالعمى  نعمإذا كانت إجابتك  .238
 الموارد؟

 قنوات ثنائية 

 قنوات إقميمية 

 قنوات متعددة األطراف 
 ال ينطبق 

لمحصول عمى تمويل من مرفق البيئة  ىل بمدك مؤىل .239
 العالمية؟

 نعم 

 ال 

 243، يرجى االنتقال إلى السؤال 239 السؤالعمى  ال إذا كانت إجابتك

ىل شرع بمدك أبدا في عممية لمحصول عمى أموال من  .242
مرفق البيئة العالمية لبناء القدرات في مجال السالمة 

 ية؟األحيائ

 نعم 

 ال 

، كيف تصف ىذه 242 عمى السؤال نعمإذا كانت إجابتك  .242
 العممية؟

يرجى إضافة المزيد من التفاصيل حول تجربة الحصول عمى 
 .252تحت السؤال  أموال من مرفق البيئة العالمية

 سيمة جدا 
 سيمة  

 متوسطة الصعوبة 

 صعبة 
 صعبة جدا 



 33الصفحة  –التقزيز الوطني الثاني بشأن تنفيذ بزوتوكول قزطاجنة للسالمة األحيائية 

 

ىل سبق أن حصل بمدك عمى تمويل من مرفق البيئة  .241
 العالمية لبناء القدرات في مجال السالمة األحيائية؟

نشاط تمكيني تجريبي في مجال  
 السالمة األحيائية

إعداد أطر وطنية لمسالمة  
 األحيائية

تنفيذ أطر وطنية لمسالمة  
 األحيائية

بناء القدرات لممشاركة عمى نحو  
فعال في غرفة تبادل معمومات 

السالمة األحيائية )المرحمة 
 األولى(

بناء القدرات لممشاركة عمى نحو  
تبادل معمومات  فعال في غرفة

السالمة األحيائية )المرحمة 
  الثانية(

 ال شيء مما تقدم 

خالل المرحمة الحالية المشمولة بالتقرير، ىل اضطمع  .243
بمدك بأنشطة لتنمية و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات 

 المؤسسية في مجال السالمة األحيائية؟

 نعم 

 ال 



 

 ، في أي مجال243السؤال عمى  نعمإذا كانت إجابتك  .244
 من المجاالت التالية اضطمع فييا بيذه األنشطة؟

 القدرات المؤسسية 

 تنمية قدرات الموارد البشرية والتدريب 
تقييم المخاطر والخبرات العممية  

 ألخرىوالتقنية ا

 إدارة المخاطر 

التوعية العامة والمشاركة والتعميم في  
 مجال السالمة األحيائية

دارة البيانات بما   تبادل المعمومات وا 
في ذلك المشاركة في غرفة تبادل 

 معمومات السالمة األحيائية

مي والتقني والمؤسسي التعاون العم 
عمى الصعيد دون اإلقميمي واإلقميمي 

 والدولي

 نقل التكنولوجيا 

تحديد الكائنات الحية المحورة بما في  
 ذلك الكشف عنيا

 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية 

بموجب المادة  تنفيذ متطمبات التوثيق 
 من البروتوكول 28-1

  مناولة المعمومات السرية 

تدابير لمعالجة الحركات العابرة  
لمحدود عن غير عمد و/أو غير 
 المشروعة لمكائنات الحية المحورة

البحوث العممية في مجال السالمة  
ائنات الحية األحيائية المتعمقة بالك

 المحورة

مراعاة المخاطر عمى الصحة  
 البشرية

    ]يرجى إدخال النص ىنا[  غيرىا  

   

 ال ينطبق 

ىل أجرى بمدك ، في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير .245
 راتتقييما بشأن االحتياجات من حيث بناء القد

 نعم 

 ال 
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 ىل ما زال لدى بمدك احتياجات من حيث بناء القدرات؟ .246

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 

، يرجى اإلشارة 246السؤال عمى  نعمإذا كانت إجابتك  .247
 إلى بناء القدرات. أي من المجاالت التالية تحتاج إلى

 القدرات المؤسسية 

 تنمية قدرات الموارد البشرية والتدريب 

تقييم المخاطر والخبرات العممية  
 والتقنية األخرى

 إدارة المخاطر 

م في التوعية العامة والمشاركة والتعمي 
 مجال السالمة األحيائية

دارة البيانات بما   تبادل المعمومات وا 
في ذلك المشاركة في غرفة تبادل 

 معمومات السالمة األحيائية

التعاون العممي والتقني والمؤسسي  
عمى الصعيد دون اإلقميمي واإلقميمي 

 والدولي

 نولوجيانقل التك 

تحديد الكائنات الحية المحورة بما في  
 ذلك الكشف عنيا

 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية 

تنفيذ متطمبات التوثيق بموجب المادة  
 من البروتوكول 28-1

  مناولة المعمومات السرية 

تدابير لمعالجة الحركات العابرة  
لمحدود عن غير عمد و/أو غير 
 المشروعة لمكائنات الحية المحورة

البحوث العممية في مجال السالمة  
األحيائية المتعمقة بالكائنات الحية 

 المحورة

 مراعاة المخاطر عمى الصحة البشرية 

    ]يرجى إدخال النص ىنا[  غيرىا  

   

 ال ينطبق 



 

 ىل أعد بمدك استراتيجية أو خطة عمل لبناء القدرات؟ .248
 نعم 

 ال 

ىل قدم بمدك بيانات عن الخبراء الوطنيين في مجال  .249
لخاصة بغرفة السالمة األحيائية إلى قائمة الخبراء ا

 تبادل معمومات السالمة األحيائية؟

 نعم 

 ال 

 في بمدك:  11يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .252

,  الوطنيو ألنشطوا من عديد إلى البيئى اإلىتمام حدود تتعدى التى الموضوعات من األحيائيو السالمو موضوعات إن
 من العديد مع توافقيا من والتأكد الوطنيو المؤسسات من العديد مع والتوافق التحاور بعد تشريعاتيا إعداد يمزم ولذا

 ذات واألىميو الحكوميو الجيات مع التشاور إجتماعات من والعديد معتبرا وقتا ذلك إستمزم وقد. الوطنيو التشريعات
 الفنيو القدرات فإن كذلك.  مصر فى األحيائيو مو لمسال الوطنى التشريع إصدار فى وىالتر  ذلك عمى وترتب الصمو

 أن المتوقع ومن المعنيو الجيات من لعدد البيئو شئون جياز قبل من ومستمر معتبر دعم إلى بحاجة كانت والتشريعيو
 اآلثار مثل تماما المحسومو غير اتالموضوع فى خاصة بالقصيره ليست لفترة القدرات وتطوير لدعم الحاجو تمك تستمر

 ضيط إنعكاسات ومثل, األضرار عن التعويضى والجبر المسئوليو ومثل,  األحيائيو لمتكنولوجيا واإلقتصاديو اإلجتماعيو
فى اطار تنمية وتعزيز الموارد البشرية فى مجال السالمة االحيائية تم تنفيذ  -. وغيرىم التجاره عمى األحيائيو السالمو

دارة المخاطر لمكائنات المحورة وراثيا والذى تم بمشاركة خبراء  ديد من االنشة اليامةالع مثل اعداد بروتوكول تقييم وا 
 ، والتقييم ، البيئية المخاطر سمات تحديددوليين وخبراء وطنيين تم خاللو تدريب الخبراء الوطنيين عمى طرق وأساليب 

دارة  البيئى المنظور من المخاطر تقييم عممية، كما تم شرح  االحيائية لمسالمة قرطاجنة بروتوكول سياق في المخاطر وا 
( تقييم 2التى تتضمن  المخاطر تحميل وكذلك عناصر ، الجميور مع والتعامل واالجتماعى االقتصادى البعدو  والصحى

( االتصال 3( الخ.. سيةالسيا – االقتصادية – االجتماعية العوامل( إدارة المخاطر )4المخاطر )الناحية العممية( 
 -(الجميور مع التعامل)

 بالكائنات المتصمة المعمومات عمى والحصول والمشاركة والتعميم الوعى لرفع فعال وظيفي وطني نظام  وضعوفى اطار 
، شارك  يةاالحيائ لمسالمة الوطنى بالقانون التشريعية لممجالس التعريفية االعالمية العمل ورشة تنظيم تم ، وراثياً  المحورة

تم فييا شرح مواد القانون  البيئة لشئون الدولة وزارة وممثمى الشعب بمجمس والبيئة الصحية الشئون لجنة فييا أعضاء
 فى المستيمك حقواحتراه ل وراثيا المحورة الكائنات فى التداول ميظودورة فى تنالوطنى لمسالمة االحيائية وأىمية القانون 

 مصر بعضويتيا تحظى التى الدولية التفاقاتمراعاتو ل وكذلك المنتجات ينب الحر واالختيار المعرفة
 التمويل المطاف نياية فى تترك ال العالم بمدان كل طالت التى الماليو األزمو ظل فى الحكومى اإلنفاق أولويات أن حيث

 نشاط أن مالحظة مع,  الصرف الوطنى اإلطار داخل إحتوائيا يمكن وال بالعالميو تتسم التى البيئو لقضايا المناسب
 مكاسب فى النيايو فى يصب  - األحيائى التنوع من األعظم الجزء حيث – الناميو الدول فى القومى األحيائيو السالمو
. بإمتياز دولية  مسئولية تمويمو يصبح ثم ومن,  ذاتيا الناميو الدول مصالح عمى مباشرة ينعكس ال قد بل ككل لمبشرية
 ىذا رصدىا التى النتائج تحقيق أمكن لما الوطنيين الخبراء من العديد من التطوعيو الجيود لوال إنوف مصر حالة وفى

 رالتقري

 والمشاركة ةالعام ةوعيتال – 23المادة 

لتعزيز أو سن تشريعا ىل وضع بمدك استراتيجية  .252
والتثقيف والمشاركة فيما يتعمق  ةالعام ةوعيتوتيسير ال

 تخدام الكائنات الحية المحورة؟نقل ومناولة واسبأمن 

 نعم 

 نعم، إلى حد ما 

 ال 
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 مسالمة األحيائية؟إلكترونيا لىل أنشأ بمدك موقعا  .251
 نعم 

 ال 

ىل أنشأ بمدك آلية تضمن إمكانية حصول عامة  .253
مات بشأن الكائنات الحية المحورة الجميور عمى معمو 
 التي يجوز استيرادىا؟

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 

ىل أنشأ بمدك آلية الستشارة الجميور في عممية صنع  .254
 القرارات المتعمقة بالكائنات الحية المحورة؟

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 

ىل أنشأ بمدك آلية إلتاحة نتائج القرارات المتخذة بشأن  .255
 الكائنات الحية المحورة إلى عامة الجميور؟

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 

ل وسائل ىل اتخذ بمدك أي مبادرة إلبالغ الجميور حو  .256
 الوصول إلى غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية؟

 نعم 

 ال 

في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ىل عزز ويسر  .257
والتثقيف والمشاركة فيما يتعمق  ةالعام ةوعيتبمدك ال
 نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة؟بأمن 

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 

تعاون  ، ىل257 السؤالعمى  نعمإذا كانت إجابتك  .258
 بمدك مع دول وىيئات دولية أخرى؟

 نعم 

 ال 

 ال ينطبق 

ما ىي عدد المرات في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير،  .259
فييا بمدك الجميور في عممية صنع استشار التي 

القرارات المتعمقة بالكائنات الحية المحورة وأتاح نتائج 
 ىذه القرارات إلى عامة الجميور؟

 أبدا 

 5أقل من  

 5أكثر من  

 في بمدك:  13صيل بشأن تنفيذ المادة يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفا .262

 فى المختصون مثللمجنة القومية لمسالمة الحيائية  إضافية جيات ممثمى أجاز القانون الوطنى لمسالمة االحيائية بدعوة
 الى يحتاج ترخيص طمب فى النظر عند المستيمك حماية وجمعيات المدنى المجتمع ومؤسسات واألمنية الدينية الشئون
 فى الرأىباستطالع  القومية لمجنةالوطنى لمسالمة االحيائية  قانونال، كما رخص  الجيات تمك نظر وجيات عرض
 فييا بما األىتمام ذات المجتمع لقطاعات الغرض ليذا عمنية استماع جمسات وعقد الترخيص طمب موضوع المنتج

  األمر دعى إذا المدنى المجتمع
ى لمسالمة االحيائية فى مصر بإعداد استراتيجية التثقيف والتعميم والوعى الجماىيرى والتى قام مشروع تحقيق اطار وطن

 السالمة برنامج تنفيذ فى الجماىيرية والمشاركة والتعميم العام الوعي لنشر المعموماتى التواصل آليات عمل خطةتتضمن 
 .مصر فى الوراثي التحور لمنتجات اإلحيائية



 

 طرافغير األ - 24المادة 

ىل دخل بمدك في ترتيب ثنائي أو إقميمي أو متعدد  .262
األطراف مع بمد من غير األطراف فيما يتعمق 

 بالحركات العابرة لمحدود لمكائنات الحية المحورة؟

 نعم 

 ال 

ىل سبق لبمدك أن استورد كائنات حية محورة من بمد  .261
 من غير األطراف؟

 نعم 

 ال 

ىل سبق لبمدك أن صدر كائنات حية محورة إلى بمد  .263
 من غير األطراف؟

 نعم 

 ال 

 ، ىل263أو  261ؤال عمى الس نعمإذا كانت إجابتك  .264

الحركات العابرة لمحدود لمكائنات الحية المحورة بما  تمت
بروتوكول قرطاجنة لمسالمة يتماشى مع ىدف 

 األحيائية؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

ىل  ،263أو  261ال عمى السؤ  نعمإذا كانت إجابتك  .265
قدمت معمومات عن ىذه الحركات العابرة لمحدود إلى 

 عمومات السالمة األحيائية؟غرفة تبادل م

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

إذا لم يكن بمدك طرفا في بروتوكول قرطاجنة لمسالمة  .266
األحيائية، ىل قدم معمومات إلى غرفة تبادل معمومات 

بشأن الكائنات الحية المحورة التي  السالمة األحيائية
أطمقت داخل حدود والية البمد القضائية أو نقمت إلييا 

 أو خارجيا؟

 نعم، دائما 

 في بعض الحاالت فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

 في بمدك:  14ذ المادة يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفي .267

      

 الحركات العابرة لمحدود غير المشروعة – 25المادة 

ىل اعتمد بمدك تدابير محمية تيدف إلى منع الحركات  .268
العابرة لمحدود لمكائنات الحية المحورة المضطمع بيا بما 
يتعارض مع تدابير البمد المحمية المتعمقة بتنفيذ 

 معاقبة المسؤولين عنيا؟ البروتوكول و/أو

 نعم 

 ال 

ىل وضع بمد استراتيجية لمكشف عن الحركات العابرة  .269
 لمحدود غير المشروعة لمكائنات الحية المحورة؟

 نعم 

 ال 
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 في الفترة الحالية المشمولة بالتقرير، ما ىو عدد المرات .272
التي حصل فييا بمدك عمى معمومات تتعمق بحاالت 
عن الحركات العابرة لمحدود غير المشروعة لمكائنات 
الحية المحورة إلى أو من اإلقميم الواقع تحت الوالية 

 القضائية لمبمد؟

 أبدا 

 5أقل من  

 22أقل من  

 22أكثر من  

 275، يرجى االنتقال إلى السؤال 272عمى السؤال  أبداإذا كانت إجابتك 

ىل أبمغ بمدك غرفة تبادل معمومات السالمة األحيائية  .272
 والطرف األخر المعني )األطراف األخرى المعنية(؟

  نعم 

  في بعض الحاالت فقط 

  طرف )األطراف( األخر المعني فقطال 

غرفة تبادل معمومات السالمة  
  األحيائية فقط

 ال 

 ال ينطبق 

 ىل حدد بمدك منشأ الكائن أو الكائنات الحية المحورة؟ .271

  نعم 

  نعم، في بعض الحاالت 

 ال 

 ىل حدد بمدك طبيعة الكائن أو الكائنات الحية المحورة؟ .273

  نعم 

  نعم، في بعض الحاالت 

 ال 

ىل حدد بمدك ظروف الحركة )الحركات( العابرة لمحدود  .274
 غير المشروعة لمكائنات الحية المحورة؟

  نعم 

  نعم، في بعض الحاالت 

 ال 

 في بمدك:  15يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .275

      

 االعتبارات االجتماعية واالقتصادية – 26المادة 

إذا اتخذ بمدك قرارا بشأن االستيراد، ىل سبق أن أخذ  .276
ي الحسبان االعتبارات االجتماعية واالقتصادية الناشئة ف

عن أثر الكائنات الحية المحورة عمى حفظ التنوع 
 البيولوجي واستخدامو المستدام؟

  نعم 

 فقط في بعض الحاالت 

 ال 

 ال ينطبق 

اف أخرى بشأن البحوث وتبادل ىل تعاون بمدك مع أطر  .277
المعمومات المتعمقة بأي آثار اجتماعية واقتصادية 

 لمكائنات الحية المحورة؟

 نعم 

 نعم، بقدر محدود 

 ال 



 

 في بمدك:  16يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المادة  .278

 التطوع سبيل عمى الوطنيين الخبراء من مجموعة قبل من الدراسو قيد الموضوع ىذا

 المسؤولية والجبر التعويضي – 27المادة 

-ىل وقع بمدك عمى البروتوكول التكميمي ناغويا .279
 كوااللمبور بشأن المسؤولية والجبر التعويضي؟

 نعم 

 ال 
في خطوات نحو التصديق عمى  ىل شرع بمدك .282

كوااللمبور، أو قبولو أو -البروتوكول التكميمي ناغويا
 الموافقة عميو؟

 نعم 

 ال 

-بمدك لتنفيذ بروتوكول ناغويافي األنشطة التي اضطمع بيا  يمكن أن تقدم ىنا المزيد من التفاصيل بشأن .282
 مق بالمسؤولية والجبر التعويضي:التكميمي المتع ركوااللمبو 

 حاليا تواءاإجر  تجرى الذى التوقيع عمى المصريو الحكومو موافقة تمت

عداد التقارير - 33المادة   الرصد وا 

ىل قدم بمدك التقارير الوطنية السابقة )التقرير المؤقت  .281
 والتقرير الوطني األول(؟

 نعم 

 نعم، التقرير المؤقت فقط 

 نعم، التقرير األول فقط 

 ال 

 ال ينطبق 

إذا لم يقدم بمدك التقارير السابقة، أذكر التحديات  .283
 الرئيسية التي أعاقت تقديم التقرير.

عدم وجود موارد مالية لجمع  
 ت الالزمةالمعموما

عد وجود معمومات ذات صمة عمى  
 الصعيد الوطني

صعوبة جمع المعمومات من مختمف  
 القطاعات

ال يوجد التزام بتقديم تقرير )مثال البمد  
 لم يكن طرفا في ذلك الوقت(

 غيرىا، يرجى التحديد 

       ]يرجى إدخال النص ىنا[  
 ال ينطبق 

  معمومات أخرى
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يرجى استخدام ىذا اإلطار لتقديم أي معمومات أخرى بشأن القضايا المتعمقة بتنفيذ البروتوكول عمى الصعيد  .284
 الوطني، بما في ذلك أي عوائق أو عقبات ووجيت.

      

 

 

 التقرير نموذج تعميقات عمى

  يرجى استخدام ىذا اإلطار لتقديم أي معمومات أخرى بشأن الصعوبات التي واجيتيا في ملء ىذا التقرير. .285

 الموقف إليضاح فرصة النموذج ويتيح شك بال مشكور جيد التقرير نموذج إعداد فى بذل الذى الجيد إن
 التعرف فى المسؤلو الوطنيو الجيات ويساعد بل البروتوكول وادم كافة حيال الوطنى لموضع والشفاف التفصيمى

 عام تقرير إعداد السكرتاريو عمى شك بال ييسر أنو كما – إستدراكيا عمى ويساعد" المنسيو" الموضوعات عمى
 إلستطالع الوقت إتساع عدم ىى الوحيده اإلشكاليو.التنفيذ موضع البروتوكول وضع حيال األطراف موقف عن

 المعنيو الوطنيو الجيات جميع لدى قفالموا
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