
 

 

 نموذج بيانات المشروع

 مشروع تنفيذ االطار الوطني للسالمة االحيائية في االردن أسم المشروع

 

 الهدف الرئيس للمشروع

ان يكون هناك اطار وطني للسالمة االحيائية عملي وشفاف يتالئم مع االولويات الوطنية 

 لألردن وااللتزامات الدولية

 

 

 اهداف المشروع

 االحيائية ضمن السياسات واالستراتيجيات الوطنية دمج مفهوم السالمة .1

 وضع تشريع قانوني للتعامل مع الكائنات المعدلة وراثيا ومنتجاتها .2

وضع نظام اداري عملي للتعامل مع الطلبات ألستيراد أية مواد تحتوي على مواد  .3

 معدلة وراثيا

 وضع نظام ورصد وتفيتيش مالئم .4

 للسالمة االحيائيةتفعيل مقاصة المعلومات الوطنية  .5

 تفعيل المشاركة الجماهيرية والعمل على زيادة التوعية في هذا المجال .6

جاء المشروع التزاما من الحكومة االردنية بتنفيذ بروتوكول السالمة االحيائية والذي وقع عليه  مبررات المشروع

 2003وصادق عليه عام  2000االردن عام 

 

 

 

 مكونات المشروع

 

دمج السالمة االحيائية واالستخدام االمن للتكنولوجيا الحيوية في الخطط  .1

تتماشى مع االستراتيجية الوطنية وخطة العمل بحيث القطاعية الوطنية واالستراتيجيات 

 للتنوع الحيوي في االردن.

وبما يتماشى مع  الجهات ذات العالقةانشاء نظام قانوني سليم وفعال بمشاركة جميع  .2

 ت واالحتياجات واالولويات الوطنية، ومتطلبات بروتوكول السالمة االحيائيةالتشريعا

المقدمة بشأن دخول كائنات محورة  الطلباتللتعامل مع  الداري والفني تطوير النظام ا .3

 ، واجراء تقييم المخاطر، واتخاذ القراراتوراثيا أو منتجاتها

البيئية ، وعمليات اطالق  انشاء نظام وطني عملي وفعال للمتابعة : لرصد االثار .4

زيادة الكفاءة الوطنية من خالل توفيؤ ادوات لبناء القدرات الكائنات المحورة الحية، و

 .البشرية والمؤسسية

انشاء نظام وطني لمشاركة الجمهور وتثقيفه وتوعيته وسهولة حصوله على المعلومات  .5

 بخصوص الكائنات الحية المعدلة وراثيا.



 

 

 

 تاريخ المباشرة

  

، اال انه تم تنفيذ 20011

المشروع لسنة واحدة 

 وتوقف

 

 

تم مباشرة المشروع من جديد 

 3/10/2019اعتبارا من 

 

ينتهي المشروع عام 

2021 

 GEF - UNEP الجههة الممولة

 

 موازنة المشروع

 

 دوالر أمريكي 884000الجهة المانحة :  

 دوالر أمريكي ) بشكل عيني( 900000االردن : ما يقارب 

 

 

 التدفقات المالية

 

2011 

 

2018 

 

2019 

 منح موازنة عامة منح موازنة عامة منح موازنة عامة

 132000  200000   

 مستمر الوضع الحالي للمشروع

النتائج المتوقعة حال 

 انتهاء المشروع

وعي وادراك سياسي لموضوع السالمة االحيائية. االنتهاء من وضع مسودة قانون السالمة 

االحيائية. االنتهاء من وضع نظام اداري ومؤسسي للتعامل مع طلبات االستيراد والتصدير. بناء 

 القدرات الوطنية. تفعيل المشاركة الجماهيرية.

 

 منسق المشروع

 المهندس خالد المجالي

 0778703834موبايل : 

kzdmajali@gmail.com 

 


