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حوار دون وطني حول الُنُظم الغذائية في المملكة االردنية " نحو بناء القدرة المجتمعات المحليةعنوان الحوار
على الصمود في مواجهة االزمات والصدمات والضغوط
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دولة عضوحوار نموذجي

األردننطاق التركيز الجغرافي

ستكون نواتج حوارات قمة النظم الغذائية مفيدة في تطوير المسار إلى النظم الغذائية المستدامة في المنطقة التي تجري فيها. ستكون
مساهمة قّيمة في المسارات الوطنية وأيضاً محل اهتمام لمسارات العمل المختلفة التي تستعد للقمة: مسارات العمل والمجموعات العلمية

والمناصرون باإلضافة إلى الحوارات األخرى.
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1. المشاركة

25إجمالي عدد المشاركين

المشاركة حسب الفئة العمرية

0-18219-30731-501151-65566-80+80

المشاركة حسب نوع الجنس

أفّضل أال أقول أو أخرى0أنثى8ذكر17

عدد المشاركين في كل قطاع

الرعاية الصحيةالتعليم3الزراعة / المحاصيل14
تغذية1االتصاالتاألسماك والزراعة

الحكومة الوطنية أو المحليةتجهيز المواد الغذائية0الماشية2
شركات المرافقتجزئة المواد الغذائية، األسواقالحراجة الزراعية

صناعي1الصناعة الغذائية1البيئة واإليكولوجيا
أخرى3الخدمات الماليةالتجارة

عدد المشاركين من كل مجموعة أصحاب مصلحة

عمال ونقابة عمالية3منشأة أعمال صغيرة/متوسطة/حرفي
عضو البرلمان1منشأة أعمال وطنية كبيرة1

هيئة محليةشركة متعددة الجنسيات
مؤسسة حكومية ووطنية10مزارع صغير

جماعة اقتصادية إقليميةمزارع متوسط
األمم المتحدة2مزارع كبير

مؤسسة مالية دوليةمنظمة غير حكومية محلية
مؤسسة خاصة / شراكة / تحالف4منظمة غير حكومية دولية

جماعة مستهلكينشعب أصلي
أخرىالعلوم واألوساط األكاديمية3
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2. مبادئ المشاركة
كيف نظمت الحوار بحيث يتم دمج المبادئ وتعزيزها والنهوض بها؟

االردن يدرك الضرورة القصوى للعمل المستمر والهادف على جميع المستويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ذات الصلة بالنظم
الغذائية . وعليه يتم تنظيم الحوارات كمساهمة في قمة النظم الغذائية وإلعداد مسارات إحداث التحول في النظم الغذائية للمساهمة في

خطة التنمية المستدامة لعام 2030.وفي إطار قدراتنا وظروفنا الخاصة، سنعمل على تعزيز سياسات وممارسات إنتاج الغذاء واستهالكه التي
تسعى جاهدة لحماية وتحسين صحة ورفاهية األفراد، وتعزيز سُبل العيش والمجتمعات القادرة على التحمل والتكيف، وتعزيز المحافظة الجيدة

على الموارد الطبيعية، مع احترام الثقافات والسياقات المحلية. وقد تبنى الحدث مبادئ القمة للمشاركة: التصرف على وجه السرعة ، وااللتزام
نحو القمة ، التحلي باالحترام، إدراك درجة التعقيد، استيعاب شمولية أصحاب المصلحة المتعددين، وأكمال أعمال اآلخرين ، والقيام ببناء الثقة.

كيف جّسد حوارك جوانب معينة من المبادئ؟

حوارات االردن دون الوطنية للنظم الغذائية - تم دعوة العديد من أصحاب المصلحة من خلفيات وقطاعات مختلفة إلى المشاركة في الحوار
دون الوطني استعداًدا لقمة األمم المتحدة المعنية بالنظم الغذائية في سبتمبر 2021. حيث نظمت وزارة الزراعة الحوار دون الوطني والذي عقد

بشكل وجاهي ولكن بسبب جائحة كورونا تم دعوة ٢٥ مشارك فقط . كان المشاركون (أصحاب المصلحة ) من مختلف قطاعات النظم
الغذائية من المزارعين ، وصناعة األغذية ، والحكومة ، والمنظمات غير الحكومية ، والنشطاء ، والمؤسسات البحثية واألكاديمية ، والجمعيات
النسوية واتحاد المزارعين والنقابات المهنية الزراعية والبيطرية ، تجار التجزئة والجملة والبلديات ، ووسائل اإلعالم ، والبرلمان ،وغرف التجارة و

الصناعة. قدمت هذه المجموعة المتنوعة من أصحاب المصلحة نظرة شاملة لالنظمة الغذائية حيث تبادل المشاركون وجهات نظر متنوعة ،
وتمكنوا من تحديد المشاكل والتحديات وتم اقتراح الحلول القابلة للتطبيق والتوصيات .وقد تم تقسيم المشاركين الى ثالث مجموعات يديرها

منسقين اثنين وثالث ميّسرين حيث تم تخصيص ساعة ونصف (٩٠) دقيقه للمجموعات لمناقشة المسار الخامس و استكشاف اهم المشاكل
والتحديات ووضع الحلول والتوصيات وفي الساعة االخيره من الحوار عاد المشاركون إلى الجلسة العامة وقام الميسر من كل مجموعة بقراءة

النقاط المهمة التي تمت مناقشتها وتغطيتها في كل مجموعة وفي الختام قام المنسقين الوطنيين بتلخيص اهم التوصيات المتستخلصه
من نتائج حوارات المجموعات .

هل لديك نصيحة للداعين إلى الحوارات اآلخرين حول تقدير مبادئ المشاركة؟

تعتبر أهم خطوات التحضير لعقد الحوارات الوطنية ودون الوطنية هو تحديد اصحاب المصلحة الذين يجب دعوتهم وتحديد المواضيع المنوي
مناقشتها والتي يجب ان تتوائم مع طبيعة المنطقة الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية ، لضمان عدم تخلف أحد عن الركب وان الجميع يحق له

التعبير عن رأيه بحرية وان يتم تبني أرائهم .
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3. الطريقة3. المنهجية
تتأثر نتائج الحوار بالطريقة المستخدمة

هل استخدمت نفس الطريقة الموصى بها في الدليل المرجعي للداعين؟

النعم✓
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4. الجوانب التي يركز عليها الحوار والنتائج
محور التركيز الرئيسيمحور التركيز الرئيسي

التعريف بالمسار الخامس بناء القدرة على الصمود في مواجهة االزمات والصدمات والضغوط

التركيز على توضيح الهدف من مسار  العمل الخامس والذي سيعى الى ضمان استمرار إعمال النظم الغذائية المستدامة في المناطق
المعرضة للنزاعات أو الكوارث الطبيعية. وسيعزز مسار العمل أيضاً اإلجراءات العالمية المتخذة لحماية اإلمدادات الغذائية من آثار األوبئة.يعني

تحقيق هذا الهدف التركيز على المحاور التالية:
1.    ضمان الغذاء وقدرة النظم الغذائية على الصمود في المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية والنزاعات؛

2.    تمكين جميع األشخاص داخل أي منظومة غذائية من التأهب لحاالت عدم االستقرار والصمود في مواجهتها والتعافي منها؛ِِ
3.    المشاركة في النظم الغذائية التي توفر األمن الغذائي والتغذية وسبل العيش المنصفة للجميع، على الرغم من الصدمات والضغوط.

وتم التركيز على المحور الثاني: حماية اإلمدادات الغذائية من آثار األوبئة
مناقشة واقتراح التزامات للعمل لتعزيز عمل سلسلة اإلمدادات الغذائية خالل االزمات

-        ما هو السياق الحالي وكيف يؤثر على واقع النظم الغذائية المحلية؟
-        ما هي االقتراحات واإلجراءات الضرورية التي يمكن تطبقيها على المدى القريب والمتوسط؟

-        كيف يمكننا ان نخلق بيئية مساندة لتنفيذ اإلجراءات المقترحة؟
-        ماذا ستكون اإلنجازات الحقيقية؟

-        أين يجب ان نركز إمكانياتنا وجهودنا لتحقيق تقدم ملموس؟
-        ما هي األمور التي يجب استكشافها أكثر؟

-        من هم الشركاء الرئيسين وما هو دور مختلف أصحاب المصلحة؟

مسارات العمل

مسار العمل 1: ضمان حصول الجميع على طعام
مأمون ومغذ

مسار العمل 2: التحول إلى أنماط االستهالك
المستدامة

مسار العمل 3: تعزيز اإلنتاج ذي األثر اإليجابي على
الطبيعة

مسار العمل 4: تعزيز سبل العيش المنصفة

✓
مسار العمل 5: بناء القدرة على الصمود في مواجهة

نقاط الضعف والصدمات والضغوط

الكلمات المفتاحية

السياسات✓التمويل✓

البيانات واألدلةاالبتكار

الحوكمة✓حقوق اإلنسان

التسويات✓تمكين النساء والشباب✓

البيئة والمناخ✓
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النتائج الرئيسية

حوار إربد

1. إعداد خطط طوارىء ونظام إلدارة األزمات
2. ضرورة التزام المجتمع الدولي باستدامة دعم األردن في مواجهة األزمات وبشكل خاص تلك المتعلقة باللجوء

3. زيادة حجم المخزون االستراتيجي وشمول كافة السلع االستراتيجية
4. تحسين التعاون االقليمي للتغلب على األزمات
5. تعزيز االنتاج األسري والريفي والعمل التعاوني

6. ترشيد استهالك الغذاء
7. االستفادة من االغذية غير المستعملة

8. االستفادة من الميز النسبية لالجئين
9. ضرورة وجود قواعد بيانات ورصد ومتابعة دقيقة وموثوقة

10. األهتمام بقضايا التغير المناخي والبيئة والمرأة والشباب
11. ترشيد وزيادة كفاءة استخدام المياه والطاقة وايجاد مصادر بديلة لها مثل الحصاد المائي والمياه الحدودية وطاقة الشمس والرياح وغيرها

12. التركيز على بعض الزراعات مثل التمور واألسماك واالهتمام بتحسين إنتاجية األغنام

مسارات العمل
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مأمون ومغذ

مسار العمل 2: التحول إلى أنماط االستهالك
المستدامة

مسار العمل 3: تعزيز اإلنتاج ذي األثر اإليجابي على
الطبيعة

مسار العمل 4: تعزيز سبل العيش المنصفة

✓
مسار العمل 5: بناء القدرة على الصمود في مواجهة

نقاط الضعف والصدمات والضغوط
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البيانات واألدلةاالبتكار

الحوكمةحقوق اإلنسان
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البيئة والمناخ
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نتائج كل موضوع من موضوعات المناقشة - 1/2

مسارات العمل

مسار العمل 1: ضمان حصول الجميع على طعام
مأمون ومغذ

مسار العمل 2: التحول إلى أنماط االستهالك
المستدامة

مسار العمل 3: تعزيز اإلنتاج ذي األثر اإليجابي على
الطبيعة

مسار العمل 4: تعزيز سبل العيش المنصفة

مسار العمل 5: بناء القدرة على الصمود في مواجهة
نقاط الضعف والصدمات والضغوط

الكلمات المفتاحية

السياساتالتمويل

البيانات واألدلةاالبتكار

الحوكمةحقوق اإلنسان
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نتائج كل موضوع من موضوعات المناقشة - 2/2

مسارات العمل

مسار العمل 1: ضمان حصول الجميع على طعام
مأمون ومغذ

مسار العمل 2: التحول إلى أنماط االستهالك
المستدامة

مسار العمل 3: تعزيز اإلنتاج ذي األثر اإليجابي على
الطبيعة

مسار العمل 4: تعزيز سبل العيش المنصفة

مسار العمل 5: بناء القدرة على الصمود في مواجهة
نقاط الضعف والصدمات والضغوط

الكلمات المفتاحية

السياساتالتمويل
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مجاالت االختالف

مسارات العمل

مسار العمل 1: ضمان حصول الجميع على طعام
مأمون ومغذ

مسار العمل 2: التحول إلى أنماط االستهالك
المستدامة

مسار العمل 3: تعزيز اإلنتاج ذي األثر اإليجابي على
الطبيعة

مسار العمل 4: تعزيز سبل العيش المنصفة

مسار العمل 5: بناء القدرة على الصمود في مواجهة
نقاط الضعف والصدمات والضغوط

الكلمات المفتاحية

السياساتالتمويل

البيانات واألدلةاالبتكار

الحوكمةحقوق اإلنسان
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اجتماعات قمة نظم الغذاء نموذج المالحظات

حوار دون وطني حول الُنُظم الغذائية في المملكة االردنية ” نحو بناء القدرة المجتمعات المحليةعنوان الحوار
21/06/2021تاريخ نشرعلى الصمود في مواجهة االزمات والصدمات والضغوط



التصحيحات أو التعديالت أو التغييرات - 1/2
كيف نظمت الحوار بحيث يتم دمج المبادئ وتعزيزها والنهوضبها؟العنوان

21/06/2021تاريخ

اننا في االردن ماضون قدما نحو تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتعزيز اإلنتاج المحلي، وتنمية
الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تساهم في ضمان األمن الغذائي في كافة الظروف والمراحل
من خالل التركيز على استخدام التقنيات المبتكرة وتكنولوجيا إنتاج الغذاء بما يساهم في استقرار وتنوع سلسلة اإلمدادات الغذائية والحد من

جميع أنواع الهدر وسوء استغالل الموارد الطبيعية، وضمان سالمة الغذاء وتحسين نظم التغذية، وتعزيز القدرة لمواجهة المخاطر واألزمات
المتعلقة بالتغير المناخي واألمن الغذائي. وألن من أولوياتنا السعي الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والتعاون من أجل الوصول الى

أمن غذائي إنساني ومستدام ، فإننا نؤكد على ضرورة تطوير مساراتنا الوطنية نحو التحول الى ُنظم غذائية مستدامة ُتسهم في الحفاظ على
االستقرار الغذائي لمواجهة االزمات والصدمات و تعزيز سبل الٌعيش المنصفة وضمان حصول الجميع على طعام آمن ومغذي ، كمساهمة

في قمة النظم الغذائية وقد حرصنا ان تتوائم الحوارات مع طبيعة المنطقة الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية ، لضمان عدم تخلف أحد عن
الركب والتأكيد على أن الجميع يحق له التعبير عن رأيه بحرية وقد حرصنا ان يبنى الحوار على مبادئ القمة للمشاركة والتي تتضمن التصرف على

وجه السرعة ، وااللتزام نحو القمة ،و التحلي باالحترام ، إدراك درجة التعقيد ، استيعاب شمولية أصحاب المصلحة المتعددين ، وإكمال أعمال
اآلخرين ، والقيام ببناء الثقة.
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حوارات االردن دون الوطنية للنظم الغذائية لقد تم دعوة العديد من أصحاب المصلحة من خلفيات وقطاعات مختلفة للمشاركة في المرحلة
الثانية من الحوار الوطني استعداًدا لقمة األمم المتحدة المعنية بالنظم الغذائية والتي ستعقد في سبتمبر 2021، حيث نظمت وزارة الزراعة

الحوار دون الوطني والذي عقد بشكل وجاهي ولكن بسبب جائحة كورونا تم دعوة ٢٥ مشارك فقط . كان المشاركون (أصحاب المصلحة ) من
مختلف قطاعات النظم الغذائية ، بدًءا من المزارعين ، والعاملين في صناعة األغذية ، والمنظمات غير الحكومية ، والمؤسسات البحثية

واألكاديمية ، والجمعيات النسوية واتحاد المزارعين والنقابات المهنية الزراعية والبيطرية ، تجار التجزئة والجملة والبلديات ، ووسائل اإلعالم ،
والبرلمان ،وغرف التجارة و الصناعة وطالب الجامعات باإلضافة الى المؤسسات والوزارات الحكومية . لقد قدمت هذه المجموعة المتنوعة من

أصحاب المصلحة نظرة شاملة للتحديات والمشاكل التي تواجه اإلنظمة الغذائية حيث تبادل المشاركون وجهات نظر متنوعة ، وتمكنوا من
تحديد المشاكل والتحديات واقتراح الحلول القابلة للتطبيق ووضع التوصيات . لقد تم تقسيم المشاركين الى ثالث مجموعات يديرها منسقين

اثنين وثالث ميّسرين حيث تم تخصيص ساعة ونصف (٩٠ دقيقه) للمجموعات لمناقشة المسار الذي تم تحديده لهذه المنطقة وهو المسار
الخامس ، حيث تمت مناقشة اهم المشاكل والتحديات التي تواجه االردن و وضع الحلول والتوصيات ، كما تم تخصيص الساعة االخيره من

الحوار للمناقشة العامة حيث عاد المشاركون إلى الجلسة العامة وقام ميسر كل مجموعة بعرض الهم النقاط المهمة (المشاكل، التحديات،
الحلول والتوصيات) التي تمت مناقشتها وتغطيتها . وفي الختام قام المنسقين الوطنيين بتلخيص اهم التوصيات المستخلصة من نتائج

حوارات المجموعات .
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