
 مشروع النباتات الطبية والعطريه

 بالتعاون مع القطاعةوالجمعية الملكية لحماية الطبيع       ونقل التكنولوجيا    وزارة التخطيط والمرآز الوطني للبحوث الزراعيه                  تنفذ
 بتمويـل مــن الحكومــة االردنيــه وجهـاتفي مجال تطوير قطاع النباتات الطبية والعطريــة          وطموحا   رائداوطنيا الخاص مشروعا  

ررات عديده املت على الباحثين و اصحاب القرار في المؤسســات المعنيـه االلتفــاتـيستند المشروع الى مب     .دولية اخرى  
 :ما يلي الى اهمية هذا القطاع وضرورة تطويره، وتتلخص مثل هذه المبررات في

اذ يكــاد . حجم المستوردات المتزايد والذي يثكل آاهل االقتصــاد الوطـني فـي غيــاب او ضـعف االنتـاج المحلـي                                  •
االردن ان يستورد آل شيء من النباتات الطبية والعطريه، سواء علــى شــكل مــواد خــام او مشـتقاتها مــن نكهـات                         

ماليين دوالر وهي    ٨ويقدر حجم المستوردات سنويا بحوالي              .زيوت عطريه ومستحضرات صيدالنيه او مواد تجميل          
  .ارة هنا الى ان جـزء آبير من هذه المستوردات يمكن انتاجها محلياـوتجدر االش. تتضاعف بشكل مضطرد

 حاجة الزراعه والمزارع الماسة الى تنويع المحاصيل لتقليـل االختناقـات                            •
 .التسويقيه والخسائر في المحاصيل التقليديه

 الفوضى التي تعم هذا القطاع وعدم توفر اية تشريعات تحدد المقاييس                        •
 آما ان الكثير من االمور المتعلقة بالتداول             .والمواصفات لما يستورد او ينتج      

 .والتداوي باالعشاب بحاجه الى تنظيم او تحسين

هــا المحليــه القيمـه والنــادره و ضـرورة االسـتفاده منهـا والحفــاظ علــي                       النباتـات البريـه      وجود ثروه طبيعيـه مـن                      •
 واستغاللها

يحرص المشروع على تكاملية التوجه في تطوير هذا القطاع من خالل مسارات  
 :متوازيه من اهمها

  مجديه للزراعه جديده محاصيل تطوير زراعة        §

 للمزارع والمنتج  المعلومه والتدريبتوفير         §

النباتات وتصديرتصنيع زراعة وفي مجال المحلي الستثمار اتشجيع         §
  الطبية والعطرية

علمي (رفع المستوى المهني المساهمه في تطوير الكوادر البشريه ب        §
 في قطاع النباتات الطبية والعطريه) وعملي

  المحليه والحفاظ عليها وتطويرهاباالنواع البريهواالهتمام         §

  

 :طاع النباتات الطبية والعطريه السباب عديده يمكن ايجازها بما يليقوتشير الدراسات االوليه الى التفاؤل بنجاح 

 لمحاصيل الطبية والعطرية اه وزراعيه مختلفه تسمح بزراعة العديد من يتوفر معطيات بيئ     .١

 يه مقابل المحاصيل التقليديهرلعديد من محاصيل النباتات الطبية والعطلالميزه النسبيه      .٢

 تها ومستخلصاتها محليا وعالمياات الطبيه والعطريه ومنتجازدياد الطلب على النباتا     .٣

 عقدهمعدم الحاجه الى استثمارات آبيره او تكنولوجيا      .٤

  

 :ويؤمل من خالل تنفيذ هذا المشروع

 تغطية جزء آبير من االحتياجات المحليه وتخفيف اعباء االستيراد     .١

اصهختح خطوط تصدير الى الدول المجاوره واالوروبيه بف     .٢
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 ازدياد االستثمارات المحليه في مجال انتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطريه ومشتقاتها وخلق فرص عمل     .٣

 تحسن نوعيه السلع المنتجه او المعروضه من خالل توفر المواصفات والمقاييس واللوائح والتشريعات المناسبه     .٤

 استغالل افضل للنباتات البريه المحليه والحفاظ عليها     .٥

  

 :وللوصول الى االهداف المرجوه سيقوم المشروع بدعم وتنفيذ نشاطات متعدده

 :في مجال االنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق

 تطويرالعمليات الزراعيه للمحاصيل الواعده 

 تحديد االصناف واالنواع المناسبه لكل منطقه او نمط زراعي 

 توفير المعلومه والبيانات وايصالها الى المزارع والمنتج من خالل التدريب واالرشاد المكثف 

  انشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والخبرات في المرآز الوطني للبحوث الزراعيه

 في مجال النباتات البريه المحليه وتطوير نظم االنتاج التعاقدي والزراعه العضويه

 استكمال المسوحات والدراسات السابقه

 استكمال التحاليل الكيماويه لالنواع الغير مدروسه  

 تطوير وتنفيد طرق المحافظه على االنواع البرية المهددة باالنقراض

   في مجال المواصفات والمقاييس والتشريعات وتطوير طرق استغاللها آثروه طبيعيه

 انشاء مختبر الجوده والنوعيه 

 وضع مواصفات ومقاييس للمنتجات المحليه والمستورده

 وضع تعليمات وشروط التسجيل والتراخيص والتداول

 وضع التشريعات الالزمه لحقوق الملكيه والعالمات التجاريه

 في مجال تطوير القوى البشريه والخبرات  

 في مجال النباتات الطبية والعطرية) ماجستير ودآتوراه(تمويل بعثات دراسات عليا  

 االنتاج والتصنيع والتسويق والتجفيف والتحاليل الكيماويه: تنظيم دورات تدريبيه في مختلف المجاالت  

 تنظيم جوالت استطالعيه التاحة المجال امام المستثمرين واصحاب القرار االطالع على تجارب الدول االخرى 
 .في مختلف المجاالت التي تهم هذا القطاع

 و المشارآه في الندوات والمؤتمرات العلميه والمعارض المحليه واالقليميه المتخصصه في النباتات/اقامة او
 الطبيه والعطريه

 اعداد

آمال خيراهللا. د  
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