
األردن



الحالة الراهنة لألمن الغذائي

 من الحبوو  95)٪ من االحتياجات الوطنية 80يعتمد األردن اعتمادا كبيرا على استيراد األغذية لتلبية احتياجاته من االستهالك، حيث يستورد حوالي ٪

من إجموالي %3.7ويساهم القطاع الزراعي بنسبة  تقدر بنحو . على الرغم من أنه ينتج معظم الخضروات التي يستهلكها( ٪ من السكر واألرز100و 

.2015من إجمالي الصادرات لعام % 21الناتج المحلي و تشكل ما نسبته 

 بمووا  ووي ذلووك الميووا  )٪ موون إجمووالي الميووا  51٪ موون إجمووالي المسوواحة الكليووة لووالردن وتسووتخدم 2.9تمثوول األراضووي الصووالحة للزراعووة  ووي األردن

اني ا قور ومن أهم التحديات التي تواجه التوسع  ي اإلنتاج الزراعي شح موارد الميا  العذبة وإدارتها بشكل مستدام، حيوث يعود االردن ثو(. المستصلحة 

.٪ من المصادر الداخلية138، بلغ إجمالي سح  الميا  العذبة 2014و ي عام . دول العالم مائيا

األساسوية، ذائيوةوبما أن األردن يعتمد على األسواق الدولية لتلبية احتياجاته الغذائية،  قود اتخوذ تودابير لضومان احتيواطي مخوزون اسوتراتيجي للسولع الغ

. والمطلو  اتخاذ المزيد من التدابير لحماية الوصول إلى الغذاء  ي سياق زيادة تقل  أسعار األغذية

 معرضوين النعودام األمون الغوذائي ( مليوون نسومة8.5)٪ من السوكان 5.7كان 2014٪ ، و ي عام 14.4بلغ  معدل الفقر  ي األردن 2010 ي عام

 وي المائوة تلقووا 5.9من السكان علوى مسواعدات غذائيوة عينيوة، و % 9.6حصل 2013و ي عام . ٪ يعانون من انعدام األمن الغذائي0.5بينما كان 

%3ويقدر نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن . مساعدات غير غذائية من خالل خطة المعونة الوطنية

 عاما غير 30٪ من السكان دون سن 70، كان 2010و ي عام . 2000٪ منذ عام 28.7مستويات البطالة مرتفعة جدا  ي االردن، وقد ارتفعت بنسبة

( ٪27.7سنة تصل نسبة غير العاملين الى 25-14وضمن الفئة العمرية ) عاملين 

ميشا مون عفا وتهارتفاع عدد السكان والتد ق الكبيرلالجئين السوريين ادى إلى زيادة الضغط وضمان توا ر األغذية وتيسير الوصول إلى الفئات األقل ض

لوى تركيوز المنطقوة ذات أع) وتظهر تقييمات االمن الغذائي وسوبل العويل لالجئوين السووريين والمجتمعوات المضويفة االردنيوة  وي شومال االردن . السكان

٪ مون السوووريين معرضووون 18٪ موون االردنووين و 15٪ موون السوووريين يعتبورون غيوور ذمنووين غوذائيا،  ووي حوين أن 3٪ موون االردنوين و 1ان ( لالجئوين 

على ضوء ذلك ،  إن األمن الغذائي المتكامول هوو ( AMEUدراسة تقييم . )٪ من دخلهم الشهري على الغذاء40للخطر،  ي حين أن كال الجنسيتين تنفق 

. هدف استراتيجي هام  ي استراتيجيات التنمية الوطنية المتعددة



2025رؤية األردن •

قضاياالجتعالتياإلنمائيللتدخلالرئيسيةالمجاالتتحددللتنميةالنطاقوواسعةالمدىطويلةشاملةاستراتيجيةهي

الخاصالقطاعسياساتوتدابير،المواطنةحقوقاستحقاقاتووالعمالةوالتعليمالصحةمجاالت ياالجتماعيةالتنمية

التنسيقوالمواردإدارةلتعزيزالعامالقطاعوإصالحاتالتجارية؛التنا سيةوالقدرةالتجاريةاألعمالودعمحفزإلىالرامية

.األردنداخلاألخرىواإلصالحالتدخلمجاالتمنمجموعةمعجن إلىجنباالمؤسسي

ذلكي بماالرؤية،تحقيقأجلمنالعمل يالمواردإلدارةالطرقوأ ضلالالزمةالرئيسيةالمواردأيضاالرؤيةوتوضح

لخصوتت.وغيرهاوالخاصالعامالقطاعينبينوالشراكاتاألساسيةالهياكلوتطوراتالماليةوالمواردالطبيعيةالموارد

يةتنمدعمالعمالة،والفقرمنالحدالكلي،االقتصادسياسةتعزيزاالقتصادي،النمودعم:تشملمبادئ؛7 يالرؤية

.والطاقةالميا مجال يالغذائياألمنوتعزيزالعامة،الخدماتتحسينالحرة،األعمال

الوارداتلىعيعتمدحيث يها،ضعيفااالردنيعتبرالتيالدولية،الغذاءأسعارتقلباتمخاطرالغذائياالمنرؤيةوتحدد

.(44صاالولالجزء)الغذائيةاحتياجاتهمن٪81لتلبيةالغذائية

تبرزالرؤية إنشهرا،12-3لمدةاألساسيةالسلعمناستراتيجيمخزوناحتياطيبالفعلاألردنلدىأنحينو ي

استراتيجيةعوتض.السكانعدد يالمتوقعةالزياداتلتلبيةالزراعيواإلنتاجالمحليةالتخزينيةالقدرةتوسيعإلىالحاجة

-84الطاقة؛83-82:الميا ؛81-80الصفحة:الغذاء:الثانيالجزء)وإدارتهاالمواردأمنأجلمنالهدفعلىقائمة

باألمنةالصلذاتاألخرىالسياسةمجاالت ياألهدافإلىالمستندةالخططجزء يالتاليةالصفحات يوالناضر.(85

(120-119)التعليم(116-114)االجتماعيةوالحمايةالفقر(93-91)التجارة؛(88-87)التحتيةالبنية:الغذائي

(136-125)الصحة(123-122)العمالة

Policy-level Legend



Policy-level Legend continued

2013-2011التنمويالتنفيذيالبرنامج•

2006)الوطنيةاالجندةمعويتماشىالقائمةالمبادراتإلى2013-2011للفترةالتنمويالتنفيذيالبرنامجيستند-

منوالحدينالمواطنمعيشةمستوياتوتحسيناالقتصاديالنموتسريع يالمتمثلةاالستراتيجيةاأهدا ه ي(2015

 يالعجزوتخفيضالتضخم،معدالتوتخفيضالوطنية،والصادراتاالستثماراتوزيادةالبطالةمعدالتوخفضالفقر

.البشريةالتنميةوتعزيزالبديلة،الطاقةومواردالمائيةالمواردوتنميةالميزانية،

لمرتبطةاواألنشطةالمشاريعشمليوواالجتماعية،االقتصاديةالمجاالتجميعتغطيركائزسبعمنالبرنامجويتكون

للتنميةمالشابرنامجايتضمنوهو.األداءلقياسمؤشراتويو رالماليةالتكاليفيبينأنهكما.للتنفيذزمنيةبأطر

االنتاجيةلتحسينوالميا لالراضيالمستدامةواالدارةالزراعيةللبحوثخططايتضمن(63-54صفحة)الزراعية

.الكثيروغيرهاالغذائي،لالمنمحددةسياسات،النباتي،واالرشادوالبحوثالحيوانيةالثروةصحة،والكفاءة

عن ضال،(6ص)"الحقليةالمحاصيلدعم"مواصلةإلى(63-54ص)المفصلةالزراعيةالتنميةسياساتتدعو

.الغذائيأمنهموحمايةللمزارعينالرزقكس سبلودعمالمحلياإلنتاجتعزيزإلىالراميةالتدابيرمنالعديد

(والرير للشالصالحةالميا استخدام)الميا تستهدفالتحتيةالبنيةلتنميةشاملةخطةأيضاالبرنامج يويوجد

(217-210)والطرق،(209-194)للنقلالتحتيةوالبنية،(245-228ص)الصحيللصرفالتحتيةوالبنية

المتعلقةوالخططالنفاياتإدارةمثلالبيئيةالتحتيةوالبنية(260-254)والطاقة،(228-221)العامةالمساكن

-111ص)التوظيف(أالمبادرات؛منعدد ياالجتماعيالر هيستهدفوهو.(287-276)البيئةعلىبالحفاظ

.(191-166)والتعليم(ج)(150-141)الفقروطأةمنالتخفيف(140-126)والصحةاالجتماعيالر ا ( )144

العامةالمؤسساتقدراتلبناءالمبادراتبعضيتضمنكما



الريميا سياسة•

لري،افيالمستخدمةالمائيةالمواردالسياسةوتتناول.وتنفذهاوالريالمياهوزارةوضعتهاالسياسةهذه

،الكفاءةالمياه،نوعيةالتكنولوجيا،نقلحتميةالموارد،إدارةالزراعي،االستخدامإلىأهدافهاوتمتد

الريمياهكفاءةزيادةإلىالسياسةهذهوتهدف.القضايامنوغيرهااإلدارةالتكاليف،استرداد

علقيتفيماالزراعةوزارةمعالوثيقالتنسيقالمياه،مصادرفيالتوسعطريقعنوذلكومردودها،

التكنولوجيا،اماستخدتوسيعالمياه،نوعيةزيادةعليها،والحفاظالتحتيةالبنيةفيوالتوسعباالستخدام

.اإلدارةوتحسين

الصحيالصرفميا سياسة•

الحفاظإلىتهدفالتياألهدافمنعدداوتضع.وتنفذهاوالريالمياهوزارةوضعتهاالسياسةهذه*

أواليهالصحيالصرفمياهمعالجةمحطاتوتحسينصيانة.األردنفيالصحيالصرفمياهإطاروتحسين

ومن.استخدامهاإلعادةإليهاالوصولويمكنمتاحةالمعالجةالمياهأنضمانعنفضالشيء،كلوقبل

كاليفالتوأنبالضرائبمشموالنهوالتسعيرالتكاليفوأنعاليهالمعالجةالمياهجودةتكونأنالمفترض

أالانلضمالمعالجةالمياهومستخدميالمحاصيلجميعمراقبةإلىتدعواكما.الزمنمرعلىضئيلةستكون

.سلبيةآثارأيإلىالمعالجةعمليةتؤدي

Policy-level Legend continued



2016الميا علىالطل إدارةسياسة•

وضعتهاالتي،للسياسةالرئيسيةاألهدافتتمثلالوطنية،المياهالستراتيجيةاألوسعالسياقإطارفيتقع
:فيوالريالمياهوزارة

الكفاءةيزتعزالمياه،مواردعلىوالحفاظالمياهمنالفاقدتقليلالمتاحة،المياهمناستفادةأقصىتحقيق
.الطلبوالعرضبينالفجوةتقليصأجلمنالمياهندرةتحدياتمعوالتكيفالمياهاستخدامفيالفعالة

التعليماتمثلوالصناعيةوالسياحيةالبلديةللقطاعاتمحددةقطاعيةاستراتيجياتالسياسةهذهوتتضمن
مرويةالالزراعةلقطاعمحددةواستراتيجياتذلكإلىوماالمياهوقياسالقصوىالحصصوتحديدالفنية

السياسةوتطرح.المياهحصادوتقنياتالكفاءةتحسين،االستخداموإعادةاالستبدالسياسةذلكفيبما

.غيرهاوالقدراتبناء،والتعرفهوالتسعيروالمؤسسية،التشريعيةاإلصالحاتمثلشاملةمسائلكذلك
سياسات المياه القائمة األخرى•

سياسة استدامة المياه الجوفية

سياسة استخدام المياه السطحية

سياسة الصمود من أجل تأثير تغير المناخ على قطاع المياه

 2025-2016االستراتيجية الوطنية للمياه

Policy-level Legend continued



2020-2013الفقرمنللحداألردناستراتيجية•

والبرنامج(2020-2011)للعمالةالوطنيةاالستراتيجيةمعوتتماشى(2015-2006)الوطنيةاالجندةإلىوتستند

االجتماعي؛النوع،االجتماعيالر ا :ركائزخمسةمناالستراتيجيةوتتألف.(2013-2011)الوطنيالتنفيذي

للصحةنيةالوطاالستراتيجيةمعيتماشىبما)الصحيةوالخدمات،التعليميةالخدمات؛للفقراءالمساند العملسياسات

 يالقائمةالسياساتتحسيناالستراتيجيةهذ استهد تحيث؛(2013-2009للفترةوالتعليم2012-2008للفترة

زيادةلىإالراميةالتدابيرومعالجةالعمل،سوقسياسات يواالستثمارالنقدية،والتحويالتاالجتماعيةالحمايةمجال

ودعمية؛الوطنلأللفيةاإلنمائيةاألهدافلتحقيقوالطفلاألمصحةمجال يالخدماتوتحسينالمهنيالتدري  عالية

البيئيةاالستدامةتعزيزأجلمنالطبيعيةالمواردوإدارةالريفيالدخلتوليدتدابيرخاللمنوالزراعيالغذائياإلنتاج

(2020-2015)خطة العمل الوطنية لمكا حة التصحر  ي األردن •

2006لوطنية لعام تقوم الخطة التنفيذية الوطنية لمكا حة التصحر بتقييم تجربة التنفيذ وأوجه القصور  ي خطة التصحرا

، 2006وتحدد الخطة مواطن الضعف وأوجه القصور  ي خطة عام .  ي سياق اتفاقية األمم المتحدة لمكا حة التصحر

ومن ثم . ذ الفعالوتتصل أوجه القصور الرئيسية التي تم تحديدها بعدم وجود بيئة تمكينية لدعم التنفي. وتحددها لمعالجتها

إصالح أطر ؛ وواتثقيف إن األهداف التشغيلية تتعلق بوجه عام بإيجاد بيئة من هذا القبيل من خالل الدعوة إلى التوعية

ن أمور السياسات وتآزرها؛ وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز استخدام وجمع البيانات العلمية وتبادل المعر ة من بي

ن سبل وتهدف األهداف االستراتيجية الشاملة التي أعدها االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ووزارة البيئة إلى تحسي. أخرى

م المتحدة العيل والظروف المعيشية للناس  ي النظم اإليكولوجية المتضررة وتعبئة الموارد لدعم تنفيذ اتفاقية األم

.لمكا حة التصحر

Policy-level Legend continued



االستراتيجية الوطنية وخطة العمل لالستهالك واإلنتاج المستدامين •

رؤيةمعمتوائمةوكانت2016عام يالبيئةوزارةقبلمنالسياسةهذ وضعتم

هذ وتضمنت.تحددهاالتيواألهدافالرؤيةاستدامةضمانأجلمن2025االردن

األردن يالمستدامينواإلنتاجاالستهالكعلىللحفاظرئيسيةأهدافثالثةاالستراتيجية

:وهينطاقهماوتوسيع

تاجواإلناالستهالكتعميمعمليةعلىالمؤسسيالطابعإلضفاءوطنيمنبرإنشاء:أوال

طةأنشوتنفيذوالتنسيقاالتساقلضمانالصلةذاتالقطاعاتخطط يالمستدامين

.واإلقليميالوطنيالصعيدينعلىالمستدامينواإلنتاجاالستهالك

.الوطنيالصعيدعلىعليهاالمتفقاألهدافوتنفيذوضع:ثانيا

نماذجوتقييموممارسةتطوير يالرئيسيينالوطنيينالمصلحةأصحا إشراك:ثالثا

.الدائرياالقتصادوتدابيرالمستدامةواإلنتاجاالستهالك

Policy-level Legend continued



المحلياإلنتاج الغذاءتوا ر 

الوارداتالغذاءتوا ر 

الغذائي والتغذيةالنظام اإلستخدام      

سالمة األغذيةاإلستخدام

بناء القدرات في مجال األمن الغذائيالمؤّسسية    

مياهاإلستخدام   

البنية التحتيةالمؤّسسية       

الطوارئ حاالت اإلستقرار

واألزمات

الصرف الصحياإلستخدام    

الحدوداإلنتاج خارج الغذاءتوا ر 

ضبط األسعارإمكانية الوصول إليه      

المهّمشة العيش لدى المجتمعات سبل الوصول إليه   إمكانية

الدعمإمكانية الوصول إليه    

برنامج رصد األمن الغذائياإلستقرار

طويلةقصيرة

الفترة الزمنية

وطنيمحلي

النطاق
خاصهعامه

الشراكه

نجاح شاملنجاح جزئي

االنجازات

المصفوفة التحليليّة لألمن الغذائي

السياسات
2025رؤية األردن 

اإلستراتيجية وخطة العمل المتعلقتان بأنماط

اإلستهالك واإلنتاج المستدامة 

2013-2011البرنامج التنفيذي 

والسياسات 2025-2016استراتيجية المياه 

المائية المنبثقة عنها

خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر في 

(2020-2015)األردن 

2020-2013الفقرمنللحداألردناستراتيجية



ي إن توا ر الغوذاء وإمكانيوة الوصوول إليوه هموا بعودان مون األمون الغوذائي يوتم تناولهموا  وي الغالو   و•

، 2013-2011، والبرنووامج التنفيووذي 2025االجنوودة الوطنيووة ، والرؤيووة : االسووتراتيجيات التاليووة 

7ويعتبوور ذخرهووا خطووة عموول كاملووة لتنفيووذ االجنوودة الوطنيووة  ووي . 2016-2019، 2013-2016

يجيات ركائز، أول ثالثة منها تهتم مباشرة باألمن الغذائي، وتشومل أيضوا أهودا ا مشوتركة موع اسوترات

. أخرى مثل األهداف اإلنمائية لأللفية واستراتيجية الحد من الفقر

: تاليةالتي يتم التعبير عنها  ي البرنامج التنفيذي التنموي تشمل األهداف ال( 14)االهداف ال 

ذية تحسين قدرة القطاع الزراعي على المنا سة وزيادة اإلنتاجية  ي نوعية وكمية إنتاج األغ

طبقة العاملة تعزيز التنمية المحلية لتحقيق نتائج إنمائية متوازنة تحمي الطبقة الوسطى وتدعم ال

ين كفواءة تو ير الخدمات االجتماعية بما  ي ذلك اإلسكان وجيو  الفقر، تنمية مصوادر الميوا  وتحسو

والصوحة االستخدام، تشجيع األعموال التجاريوة  وي المجتمعوات المحليوة المسوتهد ة، تحسوين التغذيوة

.والمساواة بين الجنسين، من بين أمور أخرى

Policy-level Analysis



قوق اإلنسان  ي حين لم يتم تشريع الحق  ي الغذاء رسميا،  إن األردن  ي حالة عدم امتثال التفاقيات ح•

، ويعتبور الحوق  وي 1966الدولية السوابقة، بموا  يهوا االتفاقيوة الدوليوة للحقووق المدنيوة والسياسوية لعوام 

طنيوة ويعمول األردن علوى تحقيوق األهوداف اإلنمائيوة الو. الغذاء حقا أساسيا من حقوق اإلنسان  ي األردن

صوندوق  ي إطار التعاون الدولي، وهو أحد الدول الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة لمكا حة التصحر، ال

، واألهووداف 1997، وبروتوكووول كيوتووو 1992الوودولي للتنميووة الزراعيووة، تغيوور المنووات لالمووم المتحوودة 

.  اإلنمائية لأللفية

مؤشوراتها األهداف اإلنمائية لأللفية التي أدرجتثمانية من و ي العام الماضي تعاون األردن  ي تحقيق

. 2013-2011 ي خطط وأولويات البرامج الوطنيوة للحود مون الفقور، مثول البرنوامج التنفيوذي التننمووي 

، 2010والثوواني  ووي عووام 2004وقوود نشوور التقريوور األول عوون تنفيووذ األهووداف اإلنمائيووة لأللفيووة  ووي عووام 

الجووع ، تحقوق الكثيور  وي تنفيوذ األهوداف اإلنمائيوة لأللفيوة، وال سويما الفقور و2010وو قا لبرنامج عوام 

(.من األهداف اإلنمائية لأللفية2الهدف )

Policy-level Analysis



إلوى مواصولة ( 63-54ص )2013-2011تدعو سياسات التنمية الزراعية المفصلة  ي برنامج التنفيذي •

،  ضوال عون العديود مون التودابير الراميوة إلوى تعزيوز اإلنتواج المحلوي،(6صفحة " )دعم المحاصيل الحقلية"

تنميوة ويوجد  ي البرنامج أيضا خطوة شواملة ل. ودعم سبل كس  العيل للمزارعين، وحماية أمنهم الغذائي 

رف الصوحي ، البنيوة التحتيوة للصو( استخدام الميوا  الصوالحة للشور  والوري)البنية التحتية تستهدف الميا  

-221)المسووواكن العاموووة ( 217-210)، الطووورق (209-194)، البنيوووة التحتيوووة للنقووول (245-228ص )

اظ علوى والبنية التحتية البيئية مثول إدارة النفايوات والخطوط المتعلقوة بالحفو( 260-254)، والطاقة ( 228

: ي عدد من المبادراتالر ا  االجتماعي وهو يستهدف (. 287-276)البيئة 

)144-111ص )التوظيف ( أ

(150-141)التخفيف من وطأة الفقر ( 140-126)الرعاية االجتماعية والصحة (  )

(.191-166)التعليم ( ج)

.كما يتضمن ايضا بعض المبادرات لبناء قدرات المؤسسات العامة

Policy-level Analysis



Program Legend

وإصالحات قطاع الميا     للطاقهالبرنامج الثاني •

.  2016يتم تمويل هذا البرنامج من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ويجري تنفيذ  من عام 

أخذ كما ي. ويهدف البرنامج إلى زيادة الجدوى المالية والكفاءة  ي استخدام الطاقة والميا   ي األردن

البرنامج إلى ويد ع. البرنامج  ي االعتبار الضغط على األردن بسب  التد ق األخير لالجئين السوريين

المزيد من معالجة ميا  الصرف الصحي وجمع ميا  األمطار وتحسين توا ر مصادر الميا  وإمكانية

.الوصول إليها مع إيالء اهتمام خاص للمنتجين الزراعيين

االستراتيجية الوطنية وخطة العمل لالستهالك واإلنتاج المستدامين   •

اج لالستهالك واإلنتالعمل وخطة الوطنية ستراتيجيةاالالبرامج التي يتم تهيئتها من خالل وهي 

ا إلى وليست لديها أسماء محددة ألنها إجراءات وبرامج ومشاريع تشير السياسة تحديد. مين المستدا

.حاسمة لنجاحها مع الميزانيات المخصصة والشركاء المنفذينتكون أنها 
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ك اإلستراتيجية وخطة العمل المتعلقتان بأنماط اإلستهال

واإلنتاج المستدامة

البرنامج الثاني لإلصالحات الطاقة والميا 



الموسسات الرسمية
الدور المؤسسة/ الوزارة الدور المؤسسة/ الوزارة الدور المؤسسة/ الوزارة

توافر الغذاء (MOMA) وزارة الشؤون البلدية إمكانية / توا ر الغذاء
الوصول إليه 

المركز الوطني للبحث واالرشاد  
)NCARE )  الزراعي 

توا ر الغذاء (MoW&I( وزارة الميا  والري

إمكانية/توا ر الغذاء

/ الوصول إليه 
االستخدا

(DOS ) دائرة االجصاءات العامة إمكانية / توا ر الغذاء
الوصول إليه 

(CAC)  مؤسسة االقراض

الزراعي
ةإمكاني/توا ر الغذاء

الوصول إليه 

(MOA) وزارة الزراعة

إمكانية / توا ر الغذاء
الوصول إليه 

(NCC)  المؤسسة التعاونية

االردنية

االستخدام (MOH  )   وزارة الصحة (MOF)   وزارة المالية

إمكانية الوصول إليه  (Zf)    صندوق الزكا امكانية الوصول اليه، 
االستخدام

(NSSF ) الوطني صندوق المعونه الغذاءتوا ر (MOE)    وزارة البيئة

/  امكانية الوصول اليه
االستخدام

(JFDA ) المؤسسة العامه للغذاء

والدواء

الغذاءتوا ر (SO) مكت  المعايير (PRSU) وحدة استراتيجية الحد من الفقر

/  امكانية الوصول اليه
توا ر الغذاء

(FA-NU ) كليات الزراعة  ي

الجامعات الوطنية

اليهامكانية الوصول (MOIT) وزارة الصناعة

والتجارة 

توا ر الغذاء ( JISMO )  مؤسسة المواصفات

والمقاييس

/  امكانية الوصول اليه
توا ر الغذاء

(MCC ) المؤسسة االستهالكية

العسكريه

امكانية الوصول اليه (MoSD )  وزارة التنمية
االجتماعية

إمكانية/توا ر الغذاء

/ الوصول إليه 
االستخدام

(MOPIC)  وزارة التخطيط والتعاون

الدولي

امكانية الوصول اليه (MOL) وزارة العمل إمكانية/توا ر الغذاء
الوصول إليه 

المكت  الوطني لإلحصاء  ي وزارة 
والتعاون الدولي  (NBS)التخطيط 

امكانية الوصول اليه المؤسسة العامة لالسكان 
الحضري ( GCHUI)والتطوير 

(MOT) وزارة النقل

المصفو ة التحليلية لالمن الغذائي



مؤسسة نور الحسين . (االستخدام: )1

تكية. (  االستخدام/ الوصول اليه : )أم علي2

مؤسسة نهر األردن . (الوصول إليه/تو رالغذاء : )3

(االستخدام: )لمكا حة الجوع وسوء التغذية التحالف اإلقليمي 4.

االهلية لتطوير وتمويل المشاريع الصغيرة . (الوصول)5

( الوصول)صندوق المرأة -6.

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة . (  توا رالغذاء)7

برنامج بحوث وتنمية البادية االردنية . توا ر الغذاء/8

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية . (  الوصول)9

الجمعية األردنية لمكا حة التصحر وتنمية البادية  . ( توا ر الغذاء)01

المنظمات غير الحكومية غير ممثلة  ي المصفو ة* 

المصفو ة التحليلية لالمن الغذائي

المنظمات غير الحكومية 



المصفو ة التحليلية لالمن الغذائي

المؤسسات

التنمية الزراعيةتوا ر الغذاء

استثمارات خارجّيةتوا ر الغذاء

الحمية والتغذيةاإلستخدام          

األغذيةسالمة اإلستخدام

الدوليالتجارة والتعاون توا ر الغذاء

االستثمار في األمنبرامج الغذاء توا ر 
الغذائي

األمن اإلجتماعي شبكات الوصول إليه إمكانية

دعم/ مراقبة األسعارالوصول إليه إمكانية

القدرات بناء اإلستقرار      

والمواردالبنية التحتية توا ر الغذاء   

االحتياطيات االستراتيجيةاإلستقرار

األسواق والجفاف-نظام اإلنذار المبكراإلستقرار

رصد األمن برنامج اإلستقرار

الغذائي                               
البنية التحتيةالمؤّسسية      
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