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Note by the Secretary 
 
 
At its second meeting of the Ad hoc Technical Expert Group on Farmers’ Rights (AHTEG), the 
Expert Group agreed on a revised version of the template for collecting information on examples 
of national measures, best practices and lessons learned from the realization of Farmers’ Rights 
 
This document presents the updated information on best practices and measures of implementing 
Article 9 of the International Treaty submitted by Libya on 5 July 2019.   

 
The submission is presented in the form and language in which it was received. 
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NA079/A-Annex 1 

A 

 نموذج لجمع بیانات عن األمثلة
 

 المعلومات األساسیة
 
 عنوان التدبیر/الممارسة •

  لموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةلمزارعین لصون الالتقنیة وتطبیق نقل 
 تاریخ تقدیم المعلومات •

 2019 - 7شھر 
 التدبیر/الممارسة تنفیذاسم البلد (أسماء البلدان) التي یتم فیھا  •

 لیبیا  -طرابلس  
الموقع اإللكتروني (إن وج�د)، وعن�وان البری�د والعنوان، والمؤسسة/المنظمة المسؤولة (االسم،  •

 وجھة االتصال)  الھاتفاإللكتروني ورقم (أرقام) 
للدرس��ات  محط��ة ص��فیت –وث الزراعی��ة مرك��ز البح�� –وزارة الزراع��ة والث��روة الحیوانی��ة 

 والبحوث الزراعیة 
 00218913240257ھاتف   

 للدراسات والبحوث الزراعیة ) محطة صفیت( الموقع االلكتروني   
 نوع المؤسسة/ المنظمة (الفئات) •

 حكومیة 
المتعاونة/ الداعمة، إن وجدت (االسم والعنوان والموقع  المؤسسات/ المنظمات/ الجھات الفاعلة •

 )) الھاتفاإللكتروني (إن وجد)، وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف (أرقام 
 محطة صفیت مركز البحوث الزراعیة        خالد عبود السید / یرجع الي 

    00218913240257رقم الھاتف 
 

 وصف األمثلة
      

  1:اإللزامیةالمعلومات 
ش�مل تد أقص�ى) كلم�ة كح� 200( الت�دابیرالدراسة االستقصائیةالخاص�ة بموجز قصیر في  إدراج •

 المعلومات التالیة:

                                                      
 إدراج التدبیر/الممارسة في قوائم الجرد.دف ثبھتوفیر ھذه المعلومات اإللزامیة  یرجى1
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المن�اطق ش�بھ الجاف�ة ( منطق�ة س�ھل الجف�ارة فى السنوات االخی�رة زادت معان�ات الم�زارعین ف�ى   
ب�ذور م�ن  الزراع�ي االنت�اج نظرا الرتفاع اسعار مستلزماتوجنوب طرابلس )  ومحدودة الموارد 

س��ماد وغیرھ��ا ج��اء ھ��ذا الت��دبیر للتخفی��ف م��ن المعان��ات الت��ي یعیش��ھا الم��زارع ف��ى ھ��ذه المن��اطق و
من خالل ھذه تطبق التقنیات المناسبة بنقل التقنیة لھ ب  المزارع بتقدیم نوع من الدعمتطویر لغرض 
   البحثیة التي یھمھا المزارع بالدرجة االولى ةالموسس
o المنفذة والشركاء الھیئة 

 بمرك��ز البح��وث الزراعی��ة والحیوانی��ة  البحثی��ة نف��ذ ھ��ذا الت��دبیر بواس��طة محط��ة ص��فیت
 المزارعین عدد منبمشاركة 

o سنة البدایة 
o (األھداف) الھدف 

تح�ت ظ�روف المنطق�ة الت�ي  توعیة المزارع بأھمیة تطبیق تقنیات زراعیة مالئمة للزراعة
 لى عائد مادي مناسب ومرضي یعیش فیھا المزارع للحصول ع

o موجز عن المكونات األساسیة 
وف�ى الس�نة  49ك�ان ع�دد الم�زارعین  2018ف�ى الس�نة االول�ي  اختیار عدد من الم�زارعین

لم���زارع الواقع���ة بالمنطق���ة م���زارع م���ن ا 136ك���ان ع���دد الم���زارعین  2019الت���ى تلیھ���ا 
مث��ل  المتمش��یة م��ع المنطق��ةالمس��تھدفة لتطبی��ق مجموع��ة م��ن التقنی��ات واالس��الیب الزراعی��ة 

باش�راف اف�راد م�ن محط�ة ص�فیت  انواع واصناف من الحب�وب واس�تعمال محاری�ت معین�ة
 البحثیة 

                         
 
o النواتج الرئیسیة 
الزراعیة فى بیئانھم القاس�یة وش�بھ أھمیة وضرورة تطبیق التقنیات الى المزارعین الوصول ب       

 الجافة 
         

 الدروس المستفادة (إن وجدت)
 لمحة تاریخیة (بما في یشمل سنة البدایة)، حسب االقتضاء •

  2019وحتي سنة  2018بدایة التدبیر فى  فى التسعینیات ثم  كانت سنة البدایة 
 كلمة كحد أقصى)  200المكونات األساسیة للتدبیر/ الممارسة ( •

االمط�ار الس�نوى  لمنطقة تعتب�ر ش�بھ جاف�ة مع�دنقل التقنیة للمزارعین بتطبیق تقنیات معینة فة 
اعتم��اد عل��ى كمی��ات االمط��ار القادم��ة م��ن الجب��ل نح��و الس��ھول عب��ر الودی��ان م��ل  200 – 150

   الجبلیة 
وص���ف لس���یاق وت���اریخ التدبیر/الممارس���ة الت���ي یج���ري تطبیقھ���ا (الظ���روف اإلطاری���ة عل���ى  •

كلم�ة كح�د  200التدبیر/الممارس�ة) ( المستویات السیاس�یة والقانونی�ة واالقتص�ادیة الخاص�ة بھ�ذا
 أقصى)

م��ن خ��الل مرك��ز   2000 – 1991ك��ان بدای��ة الت��دبیر ف��ى العش��ر التس��عینیات الماض��یة خ��الل 
بالتعاون مع المركز  البحوث الزراعیة تحت برنامج  الزراعة المطریة ونقل التقنیة للمزارعین

باعتب��ار ان الم��زارع م��ن حقوق��ھ الحص��ول عل��ى التقنی��ة م��ن خ��الل  ICARDAال��دولي ایك��اردا 
م�ن التقنی�ات الزراعی�ة والحصول عل�ى العدی�د تساھم فى تطویره  وطنیة ادماجھ فى عدة برامج

، وخ�الل ھ�اتین الس�نتین ت�م ظروف�ھ االقتص�ادیةانتاجھ وتحسین لتحسین  واالستفادة منھاالمتبعة 
    2019و   2018السنتین الحالیتین احیاء ھذا البرنامج من جدید خالل 
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 من المعاھدة الدولیة التي یرتبط بھا ھذا اإلجراء 9أحكام المادة  •
  1-9یرتبط بالمادة  •

(ج) وھ�و المش�اركة ف�ى ص�نع الق�رار عل�ى المس�توي القط�ري -2-9یرتبط ھذا االجراء بالمادة 
 لصیانة الموراد الوراثیة النباتیة لالغذیة والزراعة 

  
  1-9المادة 
  )أ(2-9المادة 

 
 

 معلومات أخرى، إن وجدت
 
، وس�ائر الفئ�ات الدراس�ة االستقص�ائیةذف�ي  اإلجراء المقت�رحب� ص�لة األوث�قفئة الالرجاء تحدید  •

 ذات الصلة (إن وجدت):
 

األوثق  الفئة العدد
 3صلةالذات  2صلة

1 
االعت��راف بمس��اھمات المجتمع��ات المحلی��ة ومجتمع��ات الش��عوب 

صون الموارد الوراثی�ة النباتی�ة لألغذی�ة  والمزارعین فياألصلیة 
دور الج��وائز واإلق��رار ب�� لوالزراع��ة واس��تخدامھا المس��تدام، مث��

 المزارعین األمناء/األولیاء

ذات ص��������لة  
 بالتدبیر 

2 
المساھمات المالیة ل�دعم ص�ون الم�زارعین واس�تخدامھم المس�تدام 

مث�ل المس�اھمات ف�ي  للموارد الوراثی�ة النباتی�ة لألغذی�ة والزراع�ة
 صنادیق تقاسیم المنافع

  

3 
نھ���ج تش���جیع األنش���طة الم���درة لل���دخل ل���دعم ص���ون الم���زارعین 

 واستخدامھا المستدام للموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة
االوث�������������ق 
ص�����������������لة 

 بالتدبیر 

 

الفھارس والسجالت واألش�كال األخ�رى لتوثی�ق الم�وارد الوراثی�ة  4
 والزراعة وحمایة المعارف التقلیدیة النباتیة لألغذیة

  

5 
ص��ون الم��وارد الوراثی��ة النباتی��ة لألغذی��ة والزراع��ة وإدارتھ��ا ف��ي 

إدارة و، والثقافی�ةالموقع وفي المزرعة، مث�ل الت�دابیر االجتماعی�ة 
 على مستوى المجتمع المحلي وصون المواقع التنوع البیولوجي

  

6 
الوراثی�ة النباتی�ة لألغذی�ة تیسیر وص�ول الم�زارعین إل�ى الم�وارد 

وش�بكات الب�ذور،  4والزراعة م�ن خ�الل بن�وك الب�ذور المجتمعی�ة،
وسائر التدابیر التي من شأنھا تحسین خیارات المزارعین في ظل 

 توّسع تنّوع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة.

  

  النباتی��ة ال�نھج التش�اركیة إلج��راء البح�وث ح�ول الم��وارد الوراثی�ة  7
                                                      

 الرجاء اختیار فئة واحدة فقط تكون األنسب وإدراج اإلجراء ضمنھا. 2
 الرجاء اختیار فئة واحدة أو أكثر قد تكون أیًضا ذات صلة باإلجراء (إن وجدت).  3
 بما یشمل مخازن البذور 4
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لألغذی��ة والزراع��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك التوص��یف والتقی��یم، والتربی��ة 
 التشاركیة للنبات واختیار األصناف

مشاركة المزارعین في ص�نع الق�رارات عل�ى المس�تویات المحلی�ة  8
 واإلقلیمیة والدولیة الفرعیة اإلقلیمیةووالوطنیة 

  

  ذات صلة  التدریب وتنمیة القدرات وتوعیة الرأي العام 9

الحقوق القانونیة إلعمال حقوق المزارعین مثل التدابیر التشریعیة  10
 المتصلة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

  

   سائر التدابیر/الممارسات 11
 
في حال اخترتم "سائر التدابیر"، ھل ترغبون في اقتراح وصف لھذا اإلجراء، مث�ل فئ�ة جدی�دة  •

 محتملة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الھدف (األھداف) •
5والمتأثرینشاركین المستھدفة وعدد المزارعین الم )المجموعة (المجموعات •

F 
 مزارع  136كان  2019مزارع وفى سنة  49كان  2018عدد المزارعین المشاركین فى سنة 

 التوعیة استنادًا إلى المكان(األماكن) والموقع الجغرافي •
توعیة شریحة واس�عة م�ن الم�زارعین م�ن خ�الل اقام�ة احتفالی�ة ی�وم الحق�ل وحض�ور ع�دد م�ن 

 المزارعین بالمنطقة المستھدفة 
 الممارسةالتدبیر/لتنفیذ الموارد المستخدمة  •

 زراعة انواع من محاصیل الحبوب تحت تقنیات زراعیة علمیة 
التدبیر/الممارسة في صون الم�وارد الوراثی�ة النباتی�ة لألغذی�ة والزراع�ة واس�تخدامھا  أثركیف  •

 المستدام؟
بس�تخدام االت حراث�ة معین�ة  اص�ناف وان�واع م�ن المحاص�یلزراع�ة  تعریف الم�زارعین عل�ى

 لمنطقة بتقنیات زراعیة معینة وبیئة ا تتالئم
 200الرجاء وصف اإلنجازات التي حققھا التدبیر/الممارسة حتى اآلن (بم�ا یش�مل التحدی�د الكم�ي) ( •

 كلمة كحد أقصى)
ا االنجازات التى حققھ�ا ھ�ذا الت�دبیر ھ�و التق�دم والتحس�ن الملح�وظ ف�ى مس�توى تقب�ل الم�زارعین ھ�ذ

التقنی��ات وتطبیقھ��ا عل��ى ارض الواق��ع وجن��ي النت��ائج االیجابی��ة  الت��دبیر واس��تیعاب الم��زارع لھ��ذه
 لتحسین ادائھ عند تطبیق ھذا التدبیر او ھذه التقنیات على مستوى المزرعة

 سائر الصكوك الوطنیة المتصلة بالتدبیر/ الممارسة  •
 صلة بھذا التدبیر/ھذه الممارسة؟ يل أنتم على علم بأي اتفاق أو برنامج دولي آخر ذھ •
، لوص��ف الت��دبیر/ بع��د ت��تم تغطیتھ��ا ل��م القض��ایا األخ��رى الت��ي ترغب��ون ف��ي معالجتھ��ا والت��ي •

 الممارسة؟
                                                      

 ، أن یكون خاًصا ببلد محددعالجة مثالً المیمكن لتصنیفأنواع المزارع 5
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 الدروس المستفادة
 
رى الت�ي لجھ�ات األخ�بالنس�بة إل�ى االرجاء وصف الدروس المستفادة التي قد تك�ون ذات أھمی�ة  •

 .كلمة كحد أقصى) 250الممارسات نفسھا أو تدابیر/ممارسات مماثلة (ترغب في اتخاذ التدابیر/
 200(إن وج��دت) ( م�دة تطبی�ق التدبیر/الممارس�ةل االتح�دیات الت�ي تم�ت مواجھتھ�ا ط�و م�ا ھ�ي •

 كلمة كحد أقصى)
 اكبر التحدیات فى ھذه المناطق الشبھ الجافة ھي البیئة القاسیة وقلة االمطار والجفاف  

ف�ي رغب�ت اس�تیفاؤھا إذا م�ا  الجھ�ات األخ�رىما ھي برأیكم ش�روط النج�اح، الت�ي ینبغ�ي عل�ى  •
 تنفی���������������������������������������������ذ مث���������������������������������������������ل ھ���������������������������������������������ذا الت���������������������������������������������دبیر 

 كلمة كحد أقصى) 100أو تنظیم مثل ھذا النشاط؟ (
دائماً اشراك المزارع اثناء تطبیق التدابیر باسالیب مختلفة للوصول الى انجع النت�ائج والوق�وف 

 علیھا عن قرب مما یساعده فى اتخاذ القرار الصائب
 

  معلومات إضافیة
 .(الروابط) للحصول على مزید من المعلومات بشأن التدبیر/ الممارسةالرابط  •
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 نموذج لجمع بیانات عن األمثلة
 

 المعلومات األساسیة
 
 عنوان التدبیر/الممارسة •
 تدریب المزارعین وتنمیة قدراتھم  •
 تاریخ تقدیم المعلومات •
 شھر  •
 التدبیر/الممارسة تنفیذاسم البلد (أسماء البلدان) التي یتم فیھا  •

 طرابلس -لیبیا 
الموقع اإللكتروني (إن وج�د)، وعن�وان البری�د والعنوان، والمؤسسة/المنظمة المسؤولة (االسم،  •

 اإللكتروني ورقم (أرقام) الھاتف وجھة االتصال) 
 قسم البستنة   –كلیة الزراعة  –جامعة طرابلس 

 00218913240257االستاذ عبد الرزاق بلبان  ھاتف 
 الموقع االلكتروني   كلیة الزراعة جامعة طرابلس  

 نوع المؤسسة/ المنظمة (الفئات) •
 حكومیة 

المتعاونة/ الداعمة، إن وجدت (االسم والعنوان والموقع  المؤسسات/ المنظمات/ الجھات الفاعلة •
 اإللكتروني (إن وجد)، وعنوان البرید اإللكتروني ورقم الھاتف (أرقام الھاتف)) 

 شركة دالیا لالستثمار الزراعيدعم من القطاع الخاص 
 وصف األمثلة

      
  6المعلومات اإللزامیة:

                                                      
 إدراج التدبیر/الممارسة في قوائم الجرد.دف ثبھتوفیر ھذه المعلومات اإللزامیة  یرجى1
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ش�مل تكلم�ة كح�د أقص�ى)  200( الخاصة بالتدابیر الدراسة االستقصائیةموجز قصیر في  إدراج •
 المعلومات التالیة:

 المنفذة والشركاء الھیئة  
 

 ش�ركة دالی�اودعم م�ن نفذ ھذا التدبیر بواسطة قسم البستنة بكلیة الزراعة طرابلس بالتعاون 
 ـستثمار الزراعي لل

o 2015  سنة البدایة  
o (األھداف) الھدف 

الھدف من الدورة ھو تدریب المزارعین على كیفیة تربیة وتقل�یم اش�جار الفاكھ�ة ( العن�ب ، 
 الزیتون ، الحمضیات) 

 لالھتمام باشجار المزرعة لتحسین االنتاجیة وزیادة المردود المادي للمزارع    
     
o موجز عن المكونات األساسیة 

من الغیر  الھواةعدد من  وأیضامزارع سنویا  50 – 40 دعوة عدد                        
من مختلف مناطق البلد الذین ألجل االھتمام بأشجارھم المنزلیة الوافدین مزارعین 

من  المزرعة بأشجارفیما یخص االھتمام  أدائھموتشجیعھم لتلقي دورات تدریبیة لتحسین 
بطرابلس ودون دفع اي  تھمإقامتقدیم ھذه الدورات مجانیة خالل مدة ، یتم تربیة وتقلیم

العملي علي  تم التقاء المزارعین بمزرعة كلیة الزراعة النموذجیة لتلقى تدریبھمیتكالیف 
بطرق علمیة  األشجار أنواعوشمل التدریب طرق تقلیم عدد من  بستانیة متنوعة  أشجار  

 
o النواتج الرئیسیة 

النتیجة الرئیسیة ھو توعیة المزارع وتعلیمھ باھمیة االسالیب الفنیة والعلمیة المتبع�ة لتربی�ة 
 االشجار البستانسة بمزرعتھ 

o (إن وجدت) الدروس المستفادة 
تدریب المزارع فى جھة اعتباری�ة اكادیمی�ة تك�ون انج�ح م�ن غیرھ�ا وخاص�ة عن�دما تك�ون 

 للمزارع  تشجیعا مدعومة
     

 تاریخیة (بما في یشمل سنة البدایة)، حسب االقتضاءلمحة  •
  2019واستمر سنویا حتي سنة  2015بدایة ھذا البرنامج كان سنة 

 كلمة كحد أقصى)  200المكونات األساسیة للتدبیر/ الممارسة ( •
توعیة المزارعین فیما یخص ادارة مزارعھم لتحس�ین من التدابیر المھمة لدي الدولة اللیبیة ھو 

 المزرعة لتغطیة السوق المحلي بمنتوج ذات جودة عالیة وبالتالي تحسین دخل المزارع  انتاج
وص���ف لس���یاق وت���اریخ التدبیر/الممارس���ة الت���ي یج���ري تطبیقھ���ا (الظ���روف اإلطاری���ة عل���ى  •

كلم�ة كح�د  200المستویات السیاس�یة والقانونی�ة واالقتص�ادیة الخاص�ة بھ�ذا التدبیر/الممارس�ة) (
 أقصى)

لتعزیر حق المزارع فى التعلم والحصول على التقنیة وتطبیقھ�ا  2015بدء من سنة ھذا التدبیر 
الدارة م��زارعھم وتربی��ة باستض��افة اع��داد م��ن الم��زارعین لت��دریبھم  ف��ى مزرعت��ھ وت��م ذل��ك 

حقولھم البستانیة لغرض تحسین مردودھا االقتصادي بما یع�ود ب�النفع عل�ى الم�زارع ث�م الدول�ة 
 ایضا 
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 من المعاھدة الدولیة التي یرتبط بھا ھذا اإلجراء 9أحكام المادة  •
وھ���ي ت���نص عل���ى وض���ع ت���دابیر لحمای���ة وت���دعیم حق���وق   2-9ی���رتبط ھ���ذا االج���راء بالم���ادة 

  المزارعین 
لیس فى ھذه المادة مایحد من حقوق المزارعین فى ادخ�ار واس�تخدام وتب�ادل وبی�ع  2-9والمادة 

 البذور / مواد االكثار المدخرة فى المزرعة وفقا للقوانین القطریة وحسبما یكون مالئما. 
  1-9المادة 
  )أ(2-9المادة 

 
 معلومات أخرى، إن وجدت

 
، وس�ائر الفئ�ات ف�ي ذالدراس�ة االستقص�ائیة اإلجراء المقت�رحاألوث�ق ص�لة ب�فئة الالرجاء تحدید  •

 ذات الصلة (إن وجدت):
 

األوثق  الفئة العدد
 8صلةالذات  7صلة

1 
االعت��راف بمس��اھمات المجتمع��ات المحلی��ة ومجتمع��ات الش��عوب 
األصلیة والمزارعین في صون الموارد الوراثی�ة النباتی�ة لألغذی�ة 

دور الج��وائز واإلق��رار ب�� لوالزراع��ة واس��تخدامھا المس��تدام، مث��
 المزارعین األمناء/األولیاء

  

2 
المساھمات المالیة ل�دعم ص�ون الم�زارعین واس�تخدامھم المس�تدام 
للموارد الوراثی�ة النباتی�ة لألغذی�ة والزراع�ة مث�ل المس�اھمات ف�ي 

 صنادیق تقاسیم المنافع

  

نھ���ج تش���جیع األنش���طة الم���درة لل���دخل ل���دعم ص���ون الم���زارعین  3
 واستخدامھا المستدام الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة للموارد

  

الفھارس والس�جالت واألش�كال األخ�رى لتوثی�ق الم�وارد الوراثی�ة  4
 النباتیة لألغذیة والزراعة وحمایة المعارف التقلیدیة

  

5 
ص��ون الم��وارد الوراثی��ة النباتی��ة لألغذی��ة والزراع��ة وإدارتھ��ا ف��ي 

إدارة و، والثقافی�ةالموقع وفي المزرعة، مث�ل الت�دابیر االجتماعی�ة 
 على مستوى المجتمع المحلي وصون المواقع التنوع البیولوجي

 ذات صلة  

6 
تیسیر وص�ول الم�زارعین إل�ى الم�وارد الوراثی�ة النباتی�ة لألغذی�ة 

وش�بكات الب�ذور،  9م�ن خ�الل بن�وك الب�ذور المجتمعی�ة، والزراعة
وسائر التدابیر التي من شأنھا تحسین خیارات المزارعین في ظل 

 توّسع تنّوع الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة.

  

7 
ال�نھج التش��اركیة إلج�راء البح��وث ح��ول الم�وارد الوراثی��ة النباتی��ة 

التوص��یف والتقی��یم، والتربی��ة لألغذی��ة والزراع��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك 
 التشاركیة للنبات واختیار األصناف

  

                                                      
 الرجاء اختیار فئة واحدة فقط تكون األنسب وإدراج اإلجراء ضمنھا. 7
 احدة أو أكثر قد تكون أیًضا ذات صلة باإلجراء (إن وجدت).الرجاء اختیار فئة و  8
 بما یشمل مخازن البذور 9
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مشاركة المزارعین في ص�نع الق�رارات عل�ى المس�تویات المحلی�ة  8
 واإلقلیمیة والدولیة الفرعیة اإلقلیمیةووالوطنیة 

  

االوث������������ق  التدریب وتنمیة القدرات وتوعیة الرأي العام 9
 صلة 

 

حقوق المزارعین مثل التدابیر التشریعیة الحقوق القانونیة إلعمال  10
 المتصلة بالموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة

  

   سائر التدابیر/الممارسات 11
 
في حال اخترتم "سائر التدابیر"، ھل ترغبون في اقتراح وصف لھذا اإلجراء، مث�ل فئ�ة جدی�دة  •

 محتملة؟ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الھدف (األھداف) •
10شاركین والمتأثرینالمستھدفة وعدد المزارعین الم )المجموعة (المجموعات •

F 
 مزارع سنویا وعدد من الھواة محبي ھذا التدبیر  50یتم استھداف حوالي  

 التوعیة استنادًا إلى المكان(األماكن) والموقع الجغرافي •
 الموارد المستخدمة لتنفیذ التدبیر/الممارسة •

 الموارد المستخدمة اشجار بستانیة ( الزیتون ، العنب ،الحمضیات )  
ون الم�وارد الوراثی�ة النباتی�ة لألغذی�ة والزراع�ة واس�تخدامھا التدبیر/الممارسة في ص أثركیف  •

 المستدام؟
ھذا التدبیر یشجع عل�ي االھتم�ام بھ�ذه الم�وارد الوراثی�ة النباتی�ة واس�تمراریة رعایتھ�ا وص�ونھا 

 بالتالي حفظھا بالمزرعة. االجیالواستدامتھا وتوارثھا عبر 
  

 200التدبیر/الممارسة حتى اآلن (بم�ا یش�مل التحدی�د الكم�ي) (الرجاء وصف اإلنجازات التي حققھا  •
 كلمة كحد أقصى)

فى الس�نوات االخی�رة ھن�اك زی�ادة اھتم�ام م�ن الم�زارع او الھ�واة وال�تعطش للتع�رف عل�ى التقنی�ات 
جی�د یك�ون  وانت�اج دوالتى من شئنھا ان ترفع مستوى الم�زارع واداء مزرعت�ھ للحص�ول عل�ى م�رد

 وممارستھ لھذه التدابیر. راضي عنھ باتباعة 
 سائر الصكوك الوطنیة المتصلة بالتدبیر/ الممارسة  •

 كلیة الزراعة بجامعة طرابلس 
 شركة دالیا لالستثمار الزراعي 

 صلة بھذا التدبیر/ھذه الممارسة؟ يل أنتم على علم بأي اتفاق أو برنامج دولي آخر ذھ •

                                                      
 ، أن یكون خاًصا ببلد محددعالجة مثالً المیمكن لتصنیفأنواع المزارع 5
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، لوص��ف الت��دبیر/ بع��د ت��تم تغطیتھ��ا ل��م القض��ایا األخ��رى الت��ي ترغب��ون ف��ي معالجتھ��ا والت��ي •
 الممارسة؟
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 الدروس المستفادة
 
لجھ�ات األخ�رى الت�ي بالنس�بة إل�ى االرجاء وصف الدروس المستفادة التي قد تك�ون ذات أھمی�ة  •

 .كلمة كحد أقصى) 250ترغب في اتخاذ التدابیر/الممارسات نفسھا أو تدابیر/ممارسات مماثلة (
 200(إن وج��دت) ( م�دة تطبی�ق التدبیر/الممارس�ةل االتح�دیات الت�ي تم�ت مواجھتھ�ا ط�و م�ا ھ�ي •

 كلمة كحد أقصى)
ف�ي رغب�ت اس�تیفاؤھا إذا م�ا  الجھ�ات األخ�رىما ھي برأیكم ش�روط النج�اح، الت�ي ینبغ�ي عل�ى  •

 تنفی���������������������������������������������ذ مث���������������������������������������������ل ھ���������������������������������������������ذا الت���������������������������������������������دبیر 
 كلمة كحد أقصى) 100أو تنظیم مثل ھذا النشاط؟ (

م الجید وایجاد حوافز تش�جع الم�زارع بالمش�اركة ف�ى مث�ل ھ�ذه النش�اطات شروط النجاح التنظی
م�ثال تنظ�یم نش�اطات مجانی�ة للم�زارع والمھ�تم وتحفی�زه التى من ش�ئنھا رف�ع مس�توي الم�زارع 

تكالیف او مثال تقدیم جائزة الفض�ل م�زارع ق�ام بطب�ق االس�لوب او للرفع من قدراتھ دون تكبده 
 التدبیر بطریقة مثلى. 

 
 معلومات إضافیة

 
 .الرابط (الروابط) للحصول على مزید من المعلومات بشأن التدبیر/ الممارسة •
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