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األمن الغذائي 
األمن الغذائي 
األمن الغذائي 

أولويات القطاع الزراعي الزراعي األردني



مفهوم األمن الغذائي
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 sources of food/مصادر الغذاء

الغذاء  

Food 

الغذاء المستورد

Imported food               
(Animal plant products )

الغذاء المنتج محليا 

local production of
food 
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محلياالغذاء المنتج 

Local food



االكتفاء الذاتي األردني من المنتجات الحيوانية 
    م دالت االستهال  واالكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية عام 

 نسبة االكتفاء الذاتي 

Self sufficiency 

م دل استهال  الفرد سنويا  

Annual 

consumption/cap

الصنف   

   13.2 kg كغم اللحوم الحمراء

Red meat

  kg    كغم الحلي 

Dairy

كغم      لحوم الدواجن  ير المصن ة

Poultry meat

    eggs     بيض المائدة

eggs

   Kg 4.1  االسما

Fish

Honeyال سل م 205    



االكتفاء الذاتي األردني من المنتجات الحيوانية 
    الخضار والفواكه عام من الذاتي م دالت االستهال  واالكتفاء 

 نسبة االكتفاء الذاتي 

Self sufficiency 

م دل استهال  الفرد سنويا  

Annual 

consumption/cap

الصنف   

كغم      

مليون طن    مجمل اإلنتاج 

ألف طن    المستورد 

ألف طن    الصادر 

الخضار

  kg    كغم

ألف طن    مجمل اإلنتاج 

ألف طن    المستورد 

ألف طن   الصادر 

 

الفواكه



توجيه اإلنتاج الزراعي               

 زراعات ال جز

المحاصيل ذات القيمةcash crops      

 المحاصيل ذات الميزة النسبيةcomparative 

advantage 

 خفض سلع الفائض
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جودة المنتجات الزراعية

سالمة وجودة الغذاء 

food quality and safety 
 تلبية المواصفات القياسية األردنية

 تلبية الم ايير الدولية

 تلبية متطلبات الدول المستوردة

MRL , microbial and chemical 

contamination 
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مشاكل التسويق لدى صغار المزارعين    

ما ب د الحصاد تقنات

 والتدريج التوضي

 الهوامش التسويقية

 كلف ال بوات

كلف النقل

كلفة رسوم البيع للبلديات

كلفة ال موالت

 أس ار البيع
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أهم الحلول التسويقية المطلو  تطبيقها  

تدريج المنتجات البستانية

البيع بالوزن

استخدام عبوات الحقل

تف يل أنظمة التتبع

 وجود ت اونيات ومراكز تدريج في مناطق اإلنتاج

 آلية البيع داخل األسواق المركزية

 األسواق الواعدة
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 شكرا إلصغائكم 
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الغذاء المستورد



 Inspection at entry points

الرقابة في المراكز الحدودية على الغذاء المستورد
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االجراءات في المراكز الحدودية

االستهداف ودرجته

Risk level (Risk assessment)

االجراءات المطلوبة للمعاينة

Measures required for inspection

التنسيق مع الجهات الرسمية األخرى
Coordination with other competent authorities
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 Issuing advance import license for most of 

animal and plant origins commodities with 

technical regulations
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تقوم وزارة الزراعة بإصدار كافة الشروط الفنية المطلوبة الستيراد 

حيواني ضمن رخصة استيراد مسبقةاونباتي اصلالمواد الغذائية من 



vegetables and fruits 

 Control pesticides residues  in vegetables 

and fruits by testing all imported 

consignment, 

 Random testing of local production  

 Testing most of exporting shipments of 

vegetables and fruits as a part of national 

residue control program  .    

أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، 2015تشرين الثاني  /نوفمبر26–22تحسين إمكانات وقدرات اإلنذار المبكر في مجال سالمة األغذية ،  18



Inspection of Horticultures

 (الخضار والفاكهة)المنتجات البستانية

 المواصفة القياسية من حيث الجودة

 سالمة المنتج لالستهال  البشري

.سالمة المنتج من اآلفات

Jordanian standards of quality 

Free of pesticide residues 

Free of insects and quarantine disease 
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