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 تعتبر الزراعة العضوية نظام زراعي إنتاجي آمن بيئيا يركز على:

االستخدام االمثل للموارد البيئية ضمن اطر قانونية

لزى منزت  تجنب استخدام االسمدة والمبيدات الكيميائية ومنظمات النمو واإلضافات العلفية المركززة بهزدا الوصزول ع

.زراعي وغذاء نظيا صوي وآمن خال من هذه المواد الضارة على االنسان والويوان

ادة اسززتخدام الززدورات الزراعيززة وااسززمدة البلديززة وبصايززا المواصززيل وااسززمدة الخضززراء والمخلفززات العضززوية لزيزز

لمسزاوة وخفز  خصوبة التربة وتوسين خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وبالتالي زيادة إنتاجيزة ووزدة ا

.تكاليا االنتاج

 استخدام نظم المكافوة المتكاملة والمستخلصات الطبيعية لمكافوة اآلفات الضارة.

الوفاظ على المياه الجوفية من التلوث بالكيماويات.

االتي تسهم الزراعة العضوية في:

ين اعطاء منتجاتها بشصيها النباتي والويواني قيمة مضافة تساعد على توسين الظروا المعيشية للمنتج.

 توفير منتجات للمستهلكين ذات جودة عالية وامنه بيئيا

ايجاد افاق تسويصية جديدة بما ويلبي متطلبات االسواق المولية واالقليمية والعالمية.

اهمية وفوائد الزراعة العضوية



التنظيمياالطارفي:اوال
في) توعيةوتعرياهيالرئيسيةمهمتهاالنباتياالنتاجمديريةفيالعضويةللزراعةشعبةانشاءتم2002عاممطلع2

للتوولالفنيواإلرشادالنصحوتصديملهاالناظمةوالتعليماتاالنظمةووضعالعضويةالزراعةوفوائدبأهميةالمزراعين

بهانوالمهتميالمستهلكينتوعيةالى،إضافةبذلكالخاصةوالتعليماتاالنظمةتطبيقخاللمناالنتاجمنالنوعلهذا

.وبيئيا  صويا  آمنةزراعيةمنتجاتإنتاجفياهميتها

:من ابرزهافي مجال توفيرالبيئة التشريعة للتوول للزراعة العضوية تم اتخاذ العديد من االجراءات و:ثانيا 

ادراج) .2015لعام(13)رقمالجديدالزراعةقانونفيالعضويةالزراعةتعريا1

تم) (71)و(7)المادتينبمصتضىالصادر2016لسنة(133)رقمالجديدالصانونيبالسندالعضويةالزراعةنظامإصدار2

.2015لسنة(13)رقمالزراعةقانونمن

تم) :لجنتينتشكيلالعضويةالزراعةنظامبموجب3

واإلرشادللبوثالوطنيالمركز:التاليةالجهاتوعضويةالعاماالمينعطوفةبرئاسةالعضويةللزراعةالوطنيةاللجنة

والدواءللغذاءالعامةوالمؤسسةوالمصاييسالمواصفاتومؤسسةالزراعياالقرا ومؤسسةالبيئةووزارةالزراعي

راتيجياتواالستيوالتشريعاتاقرارالسياساتأبرزهامنوالتيوالصالوياتالمهاممنالعديدتتولىويثالجماركودائرة

مايتعلقبكلالمرجعيةهياللجنةهذهتعتبروبذلكالصطاع،بهذاالمتعلصةواالبواثواالنشطةوالمشاريعوالبرام والخطط

.االردنفيالعضويةبالزراعةويعنى

منالتيووالصالوياتالمهاممنالعديدتتولىالنباتياإلنتاجمديريةمديربرئاسةالعضويةللزراعةالفنيةاللجنة

معتنسيقوالبالتعاونلهاالناظمةالتعليماتووضعالعضويةالزراعةلتطويرالالزمةوالبرام الخططتنفيذمتابعةأبرزها

.العالقةذاتالجهات

تم) جاروالعملالعضويةللزراعةالوطنيةاللجنةقبلمنعليهاوالمصادقهالعضويةللزراعةتعليماتاعدادمناالنتهاء4

.اعالهاليهالمشارالعضويةالزراعةنظامبموجباالصولوسباصدارهاعلى

العمل) ار بالمعللمشاركةالعضويةالزراعيةللمنتجاتوالتسويقللتروي مناسبتنظيميوإطارآليةلوضعجاري5

والخاصالعامالصطاعمنمؤلفةلجنةتشكيلخاللمنوالموليةالدولية

أهم انجازات الوزارة في مجال الزراعة العضوية



واالعالموالتوعيةالتروي مجالفي:ثالثا
فهزوم تم اعداد وتنفيذ خطة إعالمية من خالل وسائل االعالم المختلفة المرئية والمسموعة والمصروءة هدفت الى نشزر م

مسزتهلكين واهمية الزراعة العضوية وتصنياتها لتشجيع المزارعين علزى تبنزي هزذا النظزام الزراعزي البيئزي وكزذلك توعيزة ال

.لالقبال على شراء منتجات الزراعة العضوية الهميتها الصوية 

 (2013).العضويةإصدار خمس نشرات إرشادية تتعلق بمواضيع مختلفة للزراعة

 (2015).االردنإصدار نشرة تعريفية عن واقع الزراعة العضوية في

 التعميم على مديريات الزراعة والمركز الوطني للبوث واالرشاد الزراعي لوجز

جناح خاص بمنتجات الزراعة العضوية عند إقامة المعار  والمهرجانات الزراعية

.للعمل على تروي  وتسويق منتجات الزراعة العضوية لدى المزارعين 

أهم انجازات الوزارة في مجال الزراعة العضوية
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العضويةالزراعةتخصمختلفةمواضيعوولالمملكةموافظاتفيالعملورشمنالعديدعصد،

والمؤتمراتالعملوورشبالندواتللمشاركةباإلضافةزراعيمهندسمائةمناكثرمنهااستفاد

.العضويةبالزراعةالخاصةوالموليةالدوليةوالمعار 

أهم انجازات الوزارة في مجال الزراعة العضوية



:االردنفيالعضويةللزراعةبياناتقاعدةتوفيرمجالفي:رابعا

وهيالعضويةللزراعةمسوواتثالثاجراءتم:

 وتضمنت نتائ  المسح  وصر المساوات العضوية ونوع الموصول2013المسح ااول  تم  تنفيذه عام

.وعدد المزارع والتصنيع العضوي وجهات اإلصدار العاملة في ااردن

 وقد نت  عنه توديث قاعدة بيانات الزراعة العضوية في ااردن2014المسح الثاني تم  تنفيذه عام.

 وتم اصدار كتيب خاص بذلك وقد اظهرت نتائ  هذا المسح الواقع 2015المسح الثالث تم تنفيذه عام

.االردن الوالي للزراعة العضوية في 

 العضوية وواليا يتم المسح الرابع للزراعة.

أهم انجازات الوزارة في مجال الزراعة العضوية



2015ابرز نتائ  المسح الثالث للزراعة العضوية في االردن عام 
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الزيتون

النخيل

ومضيات

لوزيات

عنب

خضروات 

مواصيل وصلية 

اشجار مثمرة اخرى 

بلغززززززززت مسززززززززاوة المزززززززززارع . 1

العضزززززوية الكليزززززة فزززززي االردن 

دونززززم واهززززم انززززواع 17060

المواصززززززززيل فززززززززي المزززززززززارع 

يزل الزيتون والنخ:العضوية هي

واللوزيزززززززززات , والومضزززززززززيات

والعنززززززززززززززب والخضززززززززززززززروات 

.وغيرها, والمواصيل الوصلية

دار توفر جهتين خارجيتين إلص.2

:العضوية هيشهادات الزراعة
 )IMO ) Institute For Marketecology

Tuv. Nord 



2015ابرز نتائ  المسح الثالث للزراعة العضوية في االردن عام 
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منشززززززززززز ت ( 6)تزززززززززززوفر . 3

أربزع للتصنيع العضوي تمثزل

معاصزززززر للزيتزززززون ومعمزززززل 

ة للمنتجززات العضززوية وشززرك

. ويةتسويصية للمنتجات العض



2015ابرز نتائ  المسح الثالث للزراعة العضوية في االردن عام 
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سزوق ( 12)ووالي توفر .4

دائمزة )الموليزة من ااسزواق 

( وموسزززززززززمية وأسزززززززززبوعية

وية لتسززويق المنتجززات العضزز

الطازجززة والمصززنعة الموليززة

صزاط الى العديد من نباالضافة

البيزززززع المختلفزززززة للمنتجزززززات

ة العضزززوية المصزززنعة الموليززز

.والمستوردة



2015-2013مساوة وعدد المزارع العضوية خالل االعوام 
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صطاع في مجال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الصطاع الخاص المولية والمنظمات الدولية المهتمة ب:خامسا

الزراعة العضوية 

ةالعضويالزراعةلتبنيالوطنيةالخطةباعدادالعالقةذاتوالجهاتاالردننهرمؤسسةمعالمشاركة

.(2014-2009)للفترة

تطويربرنام الملكيةالمبادرةبتصييمالملكيوالديوانللتنميةهللاعبدالملكصندوقمعالمشاركة

.(2013-2009)الفترةخالل(BioJordan)ااردنفيالعضويةالزراعة

السنويةاجتماعاتهافيوالمشاركةالمتوسطيةللدولالعضويةالزراعةلشبكةاالنضمام.

فيةالعضويبالزراعةالخاصالمكونتنفيذفيالزراعيواإلرشادللبوثالوطنيالمركزمعالمشاركة

.(الدنماركيالمشروع)البستنهموور/االوسطللشرقاالقليميالزراعيالبرنام 

العضويةللزراعةالتوولمشروعتنفيذفيالعضويةللزراعةاالردنيةالجمعيةمعالتعاون

يف(العضويةالزراعة)المستدامةالزراعةمشروعتنفيذفياليابانيةجايــــكاوكالةمعالتعاون

فييااردنالزيتونزيتتنافسيةفرصلزيادةعضويزيتونزيتانتاجإلىهداوالذيجرشموافظة

.الريفيينللمزارعيناالقتصاديالوضعتوسينعلىايجاباانعكسالذياامرالعالميةااسواق

أهم انجازات الوزارة في مجال الزراعة العضوية
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شكرا لوسن اصغائكم
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