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 �سم هللا الرحمن الرحیم
 

 ،،،،،،،،،،،،،،، االجتماع رئیس معالي

 المشار�ة،أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود 

 ،،،،،،،،،،،،،،الحضورالسیدات والسادة 

 

 

 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 

إلیكم   ونقل  ،      المملكة األردنیة الهاشمیة  وفد  �اسم إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث 
نظر   امام  المعنیین  وجهة  الغذائیة  لقمة  االجتماع  �النظم  الذي  و   ،النظمهذه  التحضیري 

أ�عادًا ومعاٍن خاصة الحاضر  لما  ،  �كتسب في وقتنا  له شأنناننظرًا  �بقیة دول    تعرض 
في المتخذة  االجراءات  طبیعة  فرضتها  تحد�ات  من  �ورونا    العالم  جائحة  مع  التعامل 

التغیر المناخي واالزد�اد    �اإلضافة الى آثار  وأثارها على النظم الغذائیة وسالسل اإلمداد
سوء   وأنماط  الغذاء  على  الطلب  وارتفاع  المتتالیة  اللجوء  موجات  عن  الناجم  السكاني 

المیاه  و التغذ�ة   الذي    ،شح  الدولیة �ستدعي  األمر  الجهود  فیه  تتحد  فاعل  موقف  بلورة 
، واالستعداد لتقلبات التغیر المناخي في العالم  لكل البشر  توفیر الغذاء الصحي والمستدام  ل

الزراعي،   اإلنتاج  لتعز�ز  االبتكار  وز�ادة  الطبیعیة  الموارد  استخدام  سوء  من  والحد 
وتشجیع المزارعین على إتباع نهج جدیدة في الزراعة ، وتعز�ز القدرة لمواجهة المخاطر 

 .واألزمات 

 

 ،،،،،،السیدات والسادة 
 الذي الحسین  عبد هللا الثاني ابن    توجیهات جاللة الملك  من  جاءت   غذائيال  للنظاماألردن    ان رؤ�ة

العمل على صیاغة أول استراتیجیة    األردن  ه بدأ  و�ناء علی  ،  عامًا لألمن الغذائي    2021أعلن عام  



الغذائي   ذلك،    2030-2021لألمن  العمل    وتلى  یتم    التنفیذ�ة  إعداد خطة  المتوقع أن  والتي من 

 . 2021 أغسطس/أب شهر االنتهاء منها خالل 

 

الغذائیة هي قضا�ا الغذائي والنظم  الحالیة  إن قضا�ا األمن  التحد�ات  تم    حاسمة على ضوء  والتي 

خاللتشخیصها   سیتمو ،  الغذائیة  االنظمة  حوارات    من  مخرجاتها  األمن    من  استراتیجیة  صیاغة 

 الغذائي.  
أنظمته الغذائیة إلى أنظمة أكثر �فاءة واستدامة تساهم    ل في  تحوال    لترتیب    �ذلكاألردن    و�سعى

الذات، على  واالعتماد  التوافر  تحسین  ا  في  إلى  وتحسین  الصحیة    المستو�ات  لوصول  الغذائیة 

 . 2030لجمیع السكان في جمیع األوقات �حلول عام 
 

الوطنیة  وقد  الحوارات  عقدت    لخصت  المعنیة التي  القطاعات  جمیع  �مشار�ة  المملكة   مسارات   في 

 : شملت ما یلي والتي  المطلو�ة التحول
 .�فاءة استخدام الموارد الطبیعیة والمالیة والبشر�ة المتاحةتحسین  •

 .تشر�عیةعمل نظام حو�مة قوي وحیوي وأطر اعتماد  •

بناء شراكات مع جمیع أصحاب المصلحة �شكل رئیسي، القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع   •

 .  الدولي
تحقیق اتساق السیاسات والتعاون بین مختلف السیاسات واالستراتیجیات والمؤسسات على المستو�ین   •

 .القطاعي والوطني
 .والموارد المالیة المناسبة والبیئة المواتیة لتنفیذ عملیات التحول نةالمواز تخصیص  •

النظم   • لتحول  رائًدا  و�لًدا  الغذائي  لألمن  إقلیمًیا  مر�ًزا  لیكون  لألردن  النسبیة  المیزات  من  االستفادة 

  الغذائیة.
 

 ،،،،،،،السیدات والسادة ،،،،،
التي یتعین القیام بها    التعدیالت وتحدید األولو�ات الملموسة، وتحدید  تم المباشرة �عمل التغییرات الالزمة    قد 

القادمة   أفقر �عتبر من    األردن�الرغم من �ون    والقرارات التي �جب العمل من خاللها في السنوات الثالث 

الموارد،الدول   متزایدة  لمواجهة  إلضافة�ا   ،والطاقة  �المیاهرئیسیة    و�صورة   في  اقتصاد�ة  انعكاسا    تحد�ات 

األردن لعدة موجات من الالجئین، و�ان آخرها استضافة حوالي    عرضت التي  مضطر�ة  المنطقة  ال  لظروف



سوري.  1.3 الجئ  الغذائیة  ملیون  النظم  في  ناجح  تحول  تحقیق  أولو�ات جرى    فقد   ولغا�ة  جدول    تعدیل 

 :لیشمل ما یلي األعمال الوطني

مناسًبا   .1 تحدیًدا  بدورها  تتطلب  والتي  التحول،  �عملیة  اآلخر�ن  المصلحة  وأصحاب  الحكومة  التزام 

�جب   الذي  وما  تواجهها،  التي  والقیود  والتحد�ات  الغذائیة،  للنظم  الحالي   و�یف،   تغییره،للوضع 

 و�واسطة من ومتى.
لمتعددة التخصصات للنظم الغذائیة إعادة النظر في أدوار ومسؤولیات طلب الطبیعة المؤسساتیة اتت   .2

�مثا�ة    لیكون   تحدید / إنشاء �یان وطني  ذلك،واألهم من    المصلحة،مختلف المؤسسات وأصحاب  

 وتجهیزها �شكل مناسب للقیام بذلك. تمكینهاو  المظلة الوطنیة لألمن الغذائي وتحو�ل النظم الغذائیة
لألزمة   .3 األمد  طو�لة  الطبیعة  الصعید    عامة�ضرورة  الالجئین  واستضافة    السور�ة،في ضوء  على 

تحدید   العالمي الدولي  وضرورة  المجتمع  االزمة  مسؤولیة  هذه  مع  األردن    و   ،�التعامل  ترك  عدم 

االقتصاد�ة   یواجه تأتي  منفرد   �شكل   واالجتماعیة  التحد�ات  هذا  ومن  إلى  الحاجة  ال،  للتوصل  ملحة 

األردن بین  جدید  المانحة    میثاق  األردن   والدول  في  الالجئون  �عیش  أن  لضمان  الدولي  والمجتمع 

األمر الذي یتطلب   ؛للغا�ة  هي محدودةإن إدراك وفهم حالة وطبیعة وأولو�ة تغییر النظم الغذائیة    .4 �كرامة وأن یتم تقاسم مسؤولیاتهم �شكل عادل ومستدام. 

مت الصد ظجهوًدا  هذا  في  منافرة  و   د  والمستهلكون  والمنتجون  والممارسون  القرار    قدمو م  صناع 

 الخدمات. 
   .نبغي تعز�ز قدرات و�مكانیات جمیع المشار�ین في سالسل النظم الغذائیةی .5

 .التغییرینبغي إیالء المز�د من االهتمام للنساء والشباب لدورهم الحیوي في عملیة  .6

بین الجهات الرسمیة   مشتت     إن اإلطار التشر�عي الذي �حكم النظم الغذائیة في األردن هو إطار .7

 لذلك �جب وضع هیكل تشر�عي جدید.   و�عید عن أن �كون شامًال، المعنیة 
 االبتكار. هناك حاجة إلى مز�د من التر�یز والدعم لتعز�ز البحث التطبیقي، ونقل التكنولوجیا ونظام  .8

المناسبة لألغذ�ة و  .9 البیانات  إلى  غیرها من  تعد قاعدة  أولو�ة عالیة �اإلضافة  الصلة  المجاالت ذات 

  ذ�یة.لالستجا�ة الأنظمة المراقبة والتقییم و�عداد التقار�ر سر�عة 
المستخدماألغذ�ة   .10 وال  ةغیر  هم(الفاقد  منهمفقودة  موارد    يهدر)  التقلیل  �جب   والباقي  ا �جب 

   النحو األمثل. علىوتوز�عه  استخدامه



الجهود المبذولة لتحسین استخدام المیاه المتاحة ال تزال �عیدة �ل البعد عن أن تكون مناسبة أو  .11

 فعالة.
تساهم العادات االجتماعیة وأنماط االستهالك في عدم �فاءة النظم الغذائیة الحالیة. هناك حاجة    .12

 .ورفع مستوى المعرفة لدى الجمیع مكانإلى إجراءات سر�عة لترشیدها قدر اإل

 وشبكات األمان والوصول العادل إلى الموارد والخدمات.  ةالئقتوفیر فرص عمل  .13

التحول عامًال مهًما  عملیة  الفهم األفضل لقوى الدفع والجذب ومن الذي �كسب و�خسر من  �عتبر   .14

 للغا�ة لتحقیق تغییر سلس ومستدام.
 

 

 ،،،، والسادة، السیدات 
التقدم    ُتظهرإّن الطر�ق إلى نظم غذائیة فّعالة ومستدامة ستمر من خالل خطوات ومعالم رئیسیة      

نفسه، الوقت  في  لمؤشرات    سیكون وهذا    واإلنجازات؛    محطات   ستشكل    التياإلنجاز  خاضع 

 التحولعملیات  للمراجعة والتعدیل واستخالص الدروس المستفادة والمالحظات في نها�ة المطاف في  

اإلطار   هذا  تحدید وفي  الرئیسیة    تم  الغذائیة  النظم  االردن  وتشخیص  العوامل في  مراعاة  مع 

التشخیصي قبل نها�ة العام  االجتماعیة واالقتصاد�ة والجغرافیة المختلفة. ومن المتوقع اعداد التقر�ر  

 2022أبر�ل  نیسان/حو�ل النظم الغذائیة بنها�ة لعملیة تإعداد خارطة الطر�ق / المسار  -  :و�شمل الجاري 

 . 2022إعادة هیكلة المؤسسات واإلطار القانوني وتعدیلها بنها�ة تموز/یولیو  -

 . 2022اعتباًرا من ا�ار/مایو تنفیذ التدخالت واإلجراءات المدرجة في المسار،  -

 مراقبة المسار وتقییمه ومراجعته وتعدیله �شكل مستمر ودوري. -

  

 الغذائیة  النظم  على  للمحافظة  والجهات  الدول  �افة  مع  التعاون   لتعز�ز  سنسعى  ،  األردن   في   إننا

  المستدامة  غیر الغذائیة  والنظم العادات من للحد  اقلیمیا سنعمل و�ذلك لشعو�نا والمتوازنة  المتنوعة

  والظروف   والتغذو�ة  الغذائیة  للمتطلبات  وتستجیب  تتالءم   غذائیة  نظم  الى  التحول   وتعز�ز

  وموائمة  والتدر�ب  الوعي  تحسین  �الضرورة  �شمل  ذلك  إن.  لشعو�نا  واالجتماعیة  االقتصاد�ة

  .االخرى  الفنیة التدخالت حزمة الى �اإلضافة والتشر�عات السیاسات وتعدیل



لتوصیات    أعماله  في  النجاح  االجتماع  لهذاى  أتمنواخیرا      الغذائیة  تخدم  والوصول  النظم  تحول 

محدود�ة   سبب �  دول المستضیفة لالجئینال  للوقوف مع  إعطاء أولو�ة    جمعاء مع  �خدم البشر�ة   �ما

م  والتأكید   ،مواردها المستضیفة   سكان  عاناةعلى  لتحمیلها    الدول  اإلقلیمیة   اعباءنتیجة  ،  األوضاع 

االمور إلى     ههذ مؤتمر�م    �عید    والتي نأمل   من الدول المانحة   تراجع �افة أنواع الدعم  مترافقة مع

حلول    ،  نصابها وجود  عدم  استمرار  إلعادة  مع  القر�ب  المدى  على  في  متوقعة  الالجئین  توطین 

 .  بالدهم 
 

 علیكم ورحمة هللا  السالم  و                   
 

 


