
 قسة الشظم الغذائية

 0202ومدتدامة بحمهل عام  ةظم غذائية فّعالتحهل إلى ن  ماألردن ل مدار

 .0202 عام األردن في الغذائي لمشظامسيكهن حال  اكيف ، 0202عام غذائي الشظام مرؤية األردن ل -1
اضصمع فقج عامًا لألمن الغحائي،   2021الحي أعمن عام عبجهللا الثاني ابن الحدين حدب تهجييات جاللة السمك 

والتي تم اعتسادىا من قبل  0202-0201أول استراتيجية لألمن الغذائي األردن وبجأ في العسل عمى صياغة 
، والتي من الستهقع أن يتم 0204-0200لألعهام إعداد خطة العسل  وتبعيا، مجمس الهزراء ىذا الذير

 . إعتسادىاىحا الذيخ
 

كجدء  2021سيعقج األمين العام لألمم الستحجة أنصهنيه غهتيخير قسة الُشظم الغحائية في شيخ أيمهل/سبتسبخ عام 
. تذّكل القسة تشبييًا رئيديًا عمى السدتهى 2030العسل لتحقيق أىجاف التشسية السدتجامة بحمهل عام  َعْقجَ من 

الّتحهل إلى ُنظم غحائية أكثخ ضخورة في الشظم الغحائية و أن العالم بحاجة إلى وقف و/أو عكذ التجىهر بالعالسي 
كفاءة وأفزل لمرحة واكثخ عجالة واستجامة، مسا يتصمب برهرة حتسية إعادة التفكيخ في الصخيقة التي نشتج بيا 

حيث يتعين عمى الجسيع أن يكهنها فاعمين ومداىسين في  الشاس قسةالغحاء وندتيمكو ونفكخ فيو. فالقسة ىي 
 ة التّحهل عمى مدتهى األسخة  والسدتهى السحمي والهششي والعالسي. عسمي

 
تم تهجيو دعهة لألردن، برفتيا دولة عزه، لعقج حهارات قسة الشظم الغحائية عمى السدتهى الهششي وألصحاب 

حهار فة الى باالضاالسرمحة الستعجدين استعجادًا لمقسة العالسية . وتبعًا لحلك، تم عقج ثالث حهارات وششية فخعية 
من الغحائي ألاستخاتيجية ل أول  مع صياغةت الحهارات وتدامش. 2021تسهز  – خالل شيخي حديخان عام وششي

دتخشج تسنتائج الحهارات الهششية بذكل جيج في االستخاتيجية. وبشاًء عمى ذلك،  حيث تم تزسين وخصة عسميا. 
 لالستخاتيجية. باألىجاف  والسبادئ التهجييية ةتحهل الشظم الغحائيعسمية 

 
 



تحدين  والتي ستؤدي الى  رؤية األردن في تحهيل أنظستو الغذائية إلى أنظسة أكثر كفاءة واستدامة تداىم
التهافر واالعتساد عمى الذات، والهصهل إلى األغذية السغذية والهجبات الغذائية الرحية لجسيع الدكان في 

 .0202جسيع األوقات بحمهل عام 
وتحجيًا لألردن لتحقيق االستخجام األمثل لسهارده الصبيعية والسالية، وإعادة ليكمة  فخصةً  ُتذّكل قسة الُشظم الغحائية 

 ىالسعص دخم وال القرهى  األولهية عمى بشاءً  ،كسة وإعادة الشظخ في أولهياتو بيجف تحقيق الخؤية أعالهنظام الحه 
 القخن الحادي والعذخين.  من لثالثاخالل العقج لألمن الغحائي والشظم الغحائية عمى الرعيجين الهششي والجولي 

 : 2030عام  بشياية وبحا فإن االردن سيعسل عمى إنجاز وتحقيق ما يمي
 ُنظم غحائية فّعالة وصحية وعادلة وقادرة عمى الرسهد ومدتجامة  . 1
 فعالة وحيهية تذخيعيةعسل نظام حهكسة  وأشخ  . 2
 القصاع الخاص والسجتسع السجني والسجتسع الجولي سعمع جسيع أصحاب السرمحة بذكل رئيدي فّعالة .  شخاكات3
مختمف الدياسات واالستخاتيجيات والسؤسدات عمى السدتهيين القصاعي الدياسات والتعاون بين في .  اتداق 4

 .والهششي
 والسهارد السالية السشاسبة والبيئة السهاتية لتشفيح عسميات التحهل السهازنة. تخريز 5
نظم ه نح تحهلمل ونسهذجاً  مثاال ذكلاألردن مخكدًا اقميسيًا يسكن االعتساد عميو لألمن الغحائي ويأن يكهن . 6

 . مدتجامة غحائية
 في تحقيق أىجاف وغايات  التشسية السدتجامة.ممحهظ إحخاز تقجم . 7
  دورًا فاعاًل وأساسيًا في عسمية التحهل  .  لمقصاع الخاص والسدتثسخين8
 .الخكب خمف أحج الحخص عمى ان ال يتخك.9
 
 
 
 
 



 التي والقرارات عسميا يتعين التي التغييرات وتحديد السمسهسة، األولهيات وتحديد اآلن، تغييره تحديد ما يجب -0
 الهطشية الغذائية لشظمفي االزرورية  التغييرات ىي ما. القادمة الثالث الدشهات في خالليا من العسل يجب

 راألخذ بعين االعتبا ؟إتخاذىا يتعين التي القرارات ىي ما ؟0202 عام بحمهل السحددة التهقعات لتمبية
 والتسكين والعدالة اإلنراف مراعاة خالليا من يتم التي الطرق تحديد و  مهاجيتيا يجب التي التحديات

 .الشاس لجسيع واالستدامة
 

جائحة كهرنا ل نتيجةالسياه والصاقة، ويهاجو تحجيات اقترادية متدايجة خاصًة  في السهارد،  خفقي اً بمج يعتبخ األردن
في مشصقة مزصخبة التي األردن يقع عمى األردنيين والالجئين مسا زاد من الفقخ والبصالة. كسا و  تأثخ  تيال

تحقيق  من أجل مميهن الجئ سهري. و  1.3لعجة مهجات من الالجئين، وكان آخخىا استزافة حهالي  وعّخضت
 :ةالهششي جشجةما يمي في مقجمة أولهيات ججول األ ووضع غييخت العسل عمى يتعينهل ناجح في الشظم الغحائية، تحّ 

التدام الحكهمة وأصحاب السرمحة اآلخخين بعسمية التحهل، والتي تتصمب بجورىا تحجيًجا مشاسًبا لمهضع الحالي  .1
 ؟لمشظم الغحائية، والتحجيات والقيهد التي تهاجييا، وما الحي يجب تغييخه ، وكيف ، وبهاسصة من ومتى

لمشظم الغحائية إعادة الشظخ في أدوار ومدؤوليات مختمف ف سعار ة السؤسداتية الستعجدة التصمب الصبيعت   .2
وششي سيكهن بسثابة السظمة الهششية لألمن  جدم ، تحجيج / إنذاء يبذكل رئيدالسؤسدات وأصحاب السرمحة ، و 

 ذلك. لتحقيقتسكيشو وتجييده بذكل مشاسب حيث يتعين الغحائي وتحهيل الشظم الغحائية، 
ًا نظخ ، و  ىم شأن ومدؤولية عالسية الالجئين حيث أن في ضهء الصبيعة الصهيمة األمج لألزمة الدهرية ، و  .3

بين  لمذخاكة ججيج )عقج( ىشاك حاجة ممحة لمتهصل إلى ميثاقفإن تحجيات االقترادية التي يهاجييا األردن، مل
ن بكخامة وأن يتم تقاسم مدؤولياتيم بذكل عادل األردن والسجتسع الجولي لزسان أن يعير الالجئهن في األرد

 ومدتجام.
إدراك وفيم حالة وشبيعة وأولهية تغييخ الشظم الغحائية، األمخ الحي يتصمب جيهًدا متزافخة في ىشالك ضعف في   .4

 والسشتجهن والسدتيمكهن ومقجمه الخجمات. لفشيهن اصشاع القخار و  تهعية ىحا الرجد، بسا في ذلك
  .تعديد قجرات وإمكانيات جسيع السذاركين في سالسل الشظم الغحائية  .5
 إيالء السديج من االىتسام لمشداء والذباب لجورىم الحيهي في عسمية التغييخ  .6



إن اإلشار التذخيعي الحي يحكم الشظم الغحائية في األردن ىه إشار مبعثخ ومذتت وبعيج عن أن يكهن شاماًل،  .7
 .وفعال تذخيعي ججيجوإشار لحلك يجب وضع ليكل 

 ىشاك حاجة إلى مديج من التخكيد والجعم لتعديد البحث التصبيقي، ونقل التكشهلهجيا ونظام االبتكار. .8
أنظسة  وجهد السجاالت ذات الرمة أولهية عالية باإلضافة إلىغيخىا من قاعجة البيانات السشاسبة لألغحية و  تعتبخ .9

  سخيعة االستجابة.الحكية و  السخاقبة والتقييم وإعجاد التقاريخ
يجب استخجامو عمى الشحه مشو  ما يبقى مهرد يجب التقميل مشو و  ي)الفاقج واليجر( ى ةغيخ السدتخجماألغحية  .10

  األمثل.
 ى ويعد  الجيهد السبحولة لتحدين استخجام السياه الستاحة ال تدال بعيجة كل البعج عن أن تكهن مشاسبة أو فعالة. .11

الجهدة السشخفزة السياه ذات الدصحية و و واالستخجام غيخ الفّعال لمسياه الجهفية  الدخقةسائي و مفاقج الل ذلك أساسا
 ومياه الرخف الرحي. 

في عجم كفاءة الجيشية، و ، خرهصا خالل السشاسبات االجتساعية تداىم العادات االجتساعية وأنساط االستيالك  .12
 إجخاءات سخيعة لتخشيجىا قجر اإلمكان.ىشاك حاجة إلى لحلك الشظم الغحائية الحالية. 

، مقتخنة بأدوات والهصهل العادل إلى السهارد والخجمات ذات تغصية واسعة وشبكات أمان ةالئقتهفيخ فخص عسل  .13
 تحفيدية مشرفة.

عاماًل ميًسا  لك ذحيث يعتبخ التحهل عسمية والجحب ومن الحي يكدب ويخدخ من  لصخد لقهى ا لهاضح الفيم ا  .14
 غييخ سمذ ومدتجام.لتحقيق ت

 
لمسدار. حيث يسكن أن تداعد ىذه السعالم في تحديد كيفية االمتداد الزمشي تحديد السعالم الرئيدية عمى  -0

 مذاركة التقدم واالنجاز وتحديد التحديات الشاشئة وإعادة الشظر في نيج السدار حدب الحاجة. 
التقجم  تبين رئيدية التي  خصهاتمخاحل و من خالل  نظم غحائية فّعالة ومدتجامة  نحهالتحهل  مدار سيسخ 

والتعجيل واستخالص الجروس السدتفادة  مسخاجعة لفي الهقت نفدو، سيكهن بسثابة محصات و ؛ الستحققة واإلنجازات
 األردن: تحهل الشظم الغحائية في فيسا يمي السعالم الخئيدية لسدار  عمى عسمية التحهل. والسالحظات

تحجيج وتذخيز الشظم الغحائية الخئيدية مع مخاعاة العهامل االجتساعية واالقترادية والجغخافية السختمفة. ومن  -
 .2022شباط الستهقع اعجاد التقخيخ التذخيري قبل نياية 



 2022 حديخان إعجاد خارشة الصخيق / السدار لعسمية تحهيل الشظم الغحائية بشياية  -
  2022 تسهز/آب ارات وششية حهل خارشة الصخيق خالل شيخ عقج جمدات استساع/حه  -
 .2022 آيمهلالسرادقة عمى خارشة الصخيق بشياية شيخ  -
 .2022 كانهن أولإعادة ليكمة السؤسدات واإلشار القانهني وتعجيميا بشياية -
 .2023 كانهن الثاني تشفيح التجخالت واإلجخاءات السجرجة في السدار، اعتباًرا من  -
وىحا يذسل استعخاض مشترف السجة في نياية  مخاقبة السدار وتقييسو ومخاجعتو وتعجيمو بذكل مدتسخ ودوري. -

 . 2030-2026/خصة انتقالية ججيجة /معجلة لمفتخة ، ووفقا لحلك التهصل إلى خارشة شخيق2025عام 
  تبادل الخبخات والجروس السدتفادة بذكل دوري مع دول أخخى في السشصقة وأماكن أخخى.  -

التحهل  عسمية  إلنجاح من األىسية بسكانتعتبخ األمهر أدناه  كيفية تحقيق ذلك، التفكير في هيكل الحهكسة.  -4
 والتغييخ : 

التغييخ  أبصال/ تحجيج  يجاداألىسية  إ ة منبشفذ الجرجو السمكية القهية والتأييج من أصحاب السرمحة السعشيين؛  .1
 السدتهى السحمي واالقميسي والهششي. عمىل عسمية التحه إلدارة وقيادة 

من الحكهمة والقصاع الخاص والسجتسع السجني والجيات السانحة  فق اآلراء والتدام أصحاب السرمحةبشاء تها .2
 ومشظسات األمم الستحجة.

 .رالحيات الالزمةبالتسهيل وال دويجىالتهجيو العسمية واإلشخاف عمييا وت وبيت خبخة وششي إنذاء مظمة .3
 الدياسات وتشاغسيا مع االستخاتيجيات والخصط األخخى.في تداق االضسان  .4
 بشاء الخوابط ومشرات االترال عمى السدتهيين الهششي واالقميسي .5
 التصهيخ والتعخيد السدتسخ لمقجرات السؤسداتية والسهارد البذخية .6
 اد التفاريخ سخيع االستجابة وذكي وتقييم وإعج متابعة انذاء نظام .7

 
 
 

إبراز وتعزيز الروابط بين السدار ووثائق التخطيط األخرى. قد تذسل الروابط الدياسات الحالية والسهازنات  -5
الهطشية، فزاًل عن السداىسات السحددة وطشيًا، وحدب االقتزاء، أطر األمم الستحدة لمتعاون اإلنسائي 

 السدتدام. 



جاءت صياغة السدار في وقت كان األردن ُيعج فيو أول استخاتيجية لألمن الغحائي، لحا تم  أعاله، ذكخ وكسا 
واالتداق بين كمتا الهثيقتين حيث أن كمتا الهثيقتين شاممتان ومكسمتان  تشاغم الدعي لتحقيق قجر كبيخ من ال

، 2025-2020جيًجا مع أىجاف االستخاتيجية الدراعية  لبعزيسا البعس. عالوة عمى ذلك، يتساشى السدار
، والسداىسات السحجدة وششًيا الستعمقة بالدراعة والسياه والصاقة. 2025-2019واستخاتيجية الحساية االجتساعية 

حيث يختبط مدار األردن ارتباًشا وثيًقا وبجرجات مختمفة بجسيع أىجاف التشسية السدتجامة الدبعة عذخ  من خالل 
ج الشظم الغحائية، مسا يعدز التخابط بين الشظم الغحائية والتحجيات العالسية مثل الجهع وتغيخ السشاخ واإلنتاج ني

وسيتحقق مدار االنتقال من خالل تشفيح مجسهعة واسعة  واالستيالك والعسل الالئق والفقخ وعجم السداواة وغيخىا.
صاعات األخخى، في حين أن تجخالت السدار سُتكسل وتعدز من التجخالت التي تعج جدءا ال يتجدأ من تجخالت الق

 جهانب معيشة وتعسل عمى االستجابة لالحتياجات العاجمة التي ال تذّكل جدءا من االستخاتيجيات والخصط القائسة.
 تشفيذ . يذسل ذلك إقامة شراكات قهية و وجساعي تحديد كيف يسكن ألصحاب السرمحة العسل مًعا بذكل جيد    -6

معززة وتقهية دورة التعمم السدتسر. يجب أن يعتسد العسل الجساعي عمى أسس قهية لمعمم والسعارف  تدخالت
 -الشظم الغذائية السدتدامة. ادراج تحقيق خيارات الدياسات والسسارسات التي تداىم في عسيم التقميدية وت

 وتقدير من يرى قيسة في دعم التغيير ومن يعارضو.
سمية تغييخ، ستهاجو عسمية تحهل الشظم الغحائية في األردن درجات مختمفة من الجعم ع كسا ىه الحال في أية

والسقاومة. حيث أن لكل مجسهعة أسبابيا ودوافعيا لمكيام بحلك. لكن التحجي الخئيدي ىه كيفية الحفاظ عمى الجعم 
. وسيتحقق ذلك من خالل اتباع نيج تذاركي نذط لوفي نفذ الهقت تقميل السقاومة لمتحه وتقهيتو أثشاء العسل 

تبشي البحث و  نتائج األساس لعسمية صشع القخار بذفافية وبرهرة مدتشيخة وعمى أساس اعتساد  والحي سيذكل 
 والسدتيمكين والسشتجين السدارعين صغار حيث يحتاج السشاسبة والسسارسات الجيجة والجروس السدتفادة. قشياتالت

 ينقهة والجعم الالزمال عمى الحرهل أجل من جساعي بذكل العسل إلى والحزخية الخيفية سشاشقال في والفقخاء
الزخورية  والسداعجة واستقصاب الجعم والتدهيق وتبشي االبتكار ، التكاليف تقميل مرالحيم، خاصة في خجمةل

 التهاصل وسائل من تدتفيجالتي  لزغطا وجساعات ومشظسات تعاونيات إنذاء خالل من تحقيق ذلك ليم. ويسكن
 .السعخفة  التكشهلهجياونذخ  نقل في والتقجم الحاصل  االجتساعي


