
 

 أصحاب المعالي والسعادة والزمالء الكرام 

 

ي الكلمة لالدالء
برأينا حول هذا الموضوع الهام، والذي يؤثر  اشكرك سيدي الرئيس العطائ 

 .بشكل كبير ومباشر عىل سبل الحياة لجميع سكان العالم

اء رفيع المستوى عىل استصدار التقرير المعنون "األمن   اللجنة وفريق الخير
ً
نشكر أوال

ي والتغذية بناء شدية عالمية نحو العام 
 2030الغذائ 

 السيد الرئيس 

ي فايروس ظهرت مسالة األمن الغ 
ي يومنا هذا بسبب تفشر

 
ي ال السطح بشكل اكير ف

ذائ 

ي منها مئات  
ي الجائحة ويعائ 

ي منها العالم حتى قبل تفشر
الكورونا عالميا، لكنها معضلة يعائ 

ي الوقت الحالي هو 
 
الماليير  من سكان العالم. والسؤال الذي يجب ان نطرحه عىل انفسنا ف

ي القرن الـ 
 
ي مئات الماليير  من الجوع؟ وهل من المعقول  ان ي 21هل من المعقول وف

عائ 

 ان يموت الماليير  بسببه؟

ي كالتغير 
لقد زاد انتشار جائحة الكورونا من تاثير المسببات األساسية النعدام االمن الغذائ 

، والتهديدات العالمية لمصادر المياة العذبة، واألزمات االقتصادية، والرصاعات  ي
المناخ 

وء عالمية غير مسبوقة تثقل االمدادات الغذائية لالجئير  والمجتمعات  االقليمية، وازمة لج

 .المضيفة، وهذه باالخص قضية مالوفة لدى االردن

 السيد الرئيس 

السؤال هنا هو ليس ما إذا كان يجب علينا الترصف، انما السؤال هو ما العمل الذي  

ي نرجوها. البناء عىل الطرق المتبعة 
ي الوقت الحالي لن يكون  سيوصلنا ال التنيجة التى

 
ف

كافيا لمعالجة هذه المعضلة خصوصا بعد انتشار جائحة الكورونا. يجب ان يتحد العالم  

السغالل الفرصة األن النشاء نظم غذائية افضل، واكير شمولية، واكير فاعلية. ويمكن 

ك لخدمة المصا لح  التوصل ال ذلك من خالل اعادة العولمة وتعزيز العمل الدولي المشيى

ي يتطلبها المستقبل
كير  عىل روح االبتكار التى

كة واليى  .المشيى

ي المجاالت  
 
ستوجه اعادة العولمة الموارد العالمية، وبالشكل المطلوب، لتصب ف

ي 
 
األساسية كالبنية التحتية الزراعية. يجب علينا تامير  الدعم الالزم لالفكار المتقدمة ف

كة المعرفة واالتصال. يجب ان نعزز الدعم مجال االنتاج، والتوريد، والتخزين، ومشار 

ي الدول النامية الذين هم بحاجة ال الدعم المادي والتدريب لخدمة 
 
للمزارعير  ف

مجتمعاتهم. كما يجب توفير التكنولوجيا الزراعية الجديدة ألغراض تنويــــع المحاصيل 

ي 
 .وخلق شبكات أمان قوية لألمن الغذائ 

، ويفتخر االردن بكونه مصدر  ان التعاون هو العنرص االساسي لل عمل االقليمي والعالمي



ق طرق أفريقيا وآسيا وأوروبا  ي عىل مفيى اتيجر للدعم للدول المجاورة له، موقعنا االسيى

يمكن االردن من لعب دور الميرس للعمل الدولي الواسع، وكمركز إقليمي للغذاء، األمر 

 .ية والكوارثالذي سيرسع ويعزز االسجابة العالمية لالزمات الغذائ

ان االستجابة للتهديدات العالمية تحتم علينا اعادة ضبط عالمنا وانظمته، ولتمكيننا من  

ي العالمي والتغذية، يجب وضع أطر تنظيمية وسياسية قوية، واالدوات  
بناء االمن الغذائ 

ي مج
 
ي مجال التكنولوجيا الزراعية، واالستثمار ف

 
ال المالية، والتبادل بشكل افضل عالميا ف

وري تعزيز التعاون بير  الدول لمنع االزمات العالمية المتعلقة   . انه من الرص  البحث العلمي

ي  
بالمجاعات وسوء التغذية من الحدوث اذا ما كنا مستعدين للتصدي لجوائح جديدة التى

 .من الممكن تظهر مستقبال

الهتمام،  قبل الحصاد، يجب علينا العمل بجد من خالل التخطيط، والزراعة، والري، وا 

وايجاد سبل جديدة لمساعدة الحياة عىل النمو واالزدهار. مسؤوليتنا اليوم هو حماية 

الحقول والمزارع والمحاصيل اليوم، كما انها مسؤوليتنا اليوم زراعة البذور الجديدة لتامير   

 . مستقبل االجيال القادمة
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