
 

 
 

 

Views, Experiences and Best Practices as an example of possible options for the 

national implementation of Article 9 of the International Treaty Submitted by 

Contracting Parties and Relevant Organizations 

 

 

Note by the Secretary 

 

This document presents the views, experiences and best practices on the implementation of 

Farmers’ Rights, as set up in Article 9 of the International Treaty submitted by Libya on 5 June 

2018. 

The submission is presented in the form and language in which it was received.  

 

 



 

Kent Nnadozie  السيد 

والزراعة  لألغذيةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية  أمين  

 

 تحية طيبة 

 أمثلةالممارسات الستخالص  وأفضلوالخبرات  اآلراء أفضلوالدعوة الى تقديم  إشعاركم إلىباإلشارة  

والمعلومات عن التدابير المتعلقة  الوطنيمن المعاهدة الدولية على المستوى  9كخيارات ممكنة لتنفيذ المادة 

 9لتطبيق المادة    7/ 2017القرار  الى وإشارةالمخصص المعنى بحقوق المزارعين  التقنيبفرق الخبراء 

 المطبقة نرفق لكم الممارساتالمتعلقة بحقوق المزارعين بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية 

  بليبيا حول حقوق المزارعين 

مثل  والتقني الفنيبتقديم الدعم لمزارعين فى ليبيا اهناك مؤسسات حكومية وغير حكومية تساهم فى دعم 

 الغير حكومية  األهليةوبعض الجمعيات   بعض المراكز البحثيةوالتعاون و مثل إدارة اإلرشاد

  وإشراكهموتعتبر وزارة الزراعة والثروة الحيوانية من الجهات الرئيسية التى تقدم دعم للمزارعين 

الطرق الستدامة هذه  أفضل وإتباعباتخاذ القرار فى اختيار وتداول مدخراتهم من بذور محاصيلهم 

 واألعالموالتعاون  اإلرشاد إدارةفى المستقبل وذلك بالمساعدة الفنية التى يتلقونها من المحاصيل 

التى  اآلفاتالعمليات الزراعية ومكافحة  أفضل وإتباعبوزارة الزراعة لتوعية المزارعين  الزراعي

 تهدد محاصيلهم الزراعية .

    اإلرشاديةبرنامج الحقول  إقامة 2017 – 2016والتعاون خالل سنة  اإلرشاد إدارةقيام  أيضا     

 : التالية  االيجابيوكانت النتائج فى مناطق مختلفة  المزارعينموقع  مع بعض  15فى          

 تعريف المزارعين بأصناف هامة من محاصيل الشيقم والجلبان والبرسيم واالترس   -1

ومع حاصيل التى تتماشى معهم الم أنواعالمزارعين فى اتخاذ القرار فى اختيار انسب  إشراك -2

 مزارعهم 

كميات من بذور المحاصيل بالمزرعة  إلنتاجساهم هذا البرنامج فى تأهيل العديد من المزارعين  -3

 .اإلنتاجواالكتفاء منها وبيع فائض 

 بالسوق أسعارهابعض المشاكل التى تواجه المزارعين فى توفير البذور بسبب ارتفاع ل جزئى  حل -4

 المحلي.

  التى تعنى  األقساممركز البحوث الزراعية مؤسسة حكومية تتبع وزارة الزراعة تضم العديد من

الزراعية  اآلفاتبالبحوث الزراعية نذكر على سبيل المثال مجال تربية النبات ووقاية ومكافحة 

الممارسات الزراعية وهناك  بأفضليرشد المزارع  الذي الزراعي واإلعالم اإلرشادجانب  وأيضا

المزارع فى اتخاذ القرارات  إلشراكمزارعهم المزارعين فى العديد من نفذت مع  إرشاديةبرامج 



 بإنشاءوالطرق الزراعية وذلك  واألساليبالنباتية  واألصناف األنواعبخصوص اختيار انسب 

  ى هذا المجال.   دورهم الهام ف وإبرازحقلية لتوعية المزارعين  وأيام إرشاديةحقول 

 له دور فى ييتبع وزارة الزراعة والذ والذيالبذور المحسنة  إكثارهناك مركز  أيضا : 

وتوزيعها بأسعار مناسبة للمزارعين من محاصيل الحبوب مثل القمح والشعير   أصنافبعض  إكثار -1

 لهذه المحاصيل. إنتاجهمهم لالستمرار فى ملتشجيعهم ودع

ً خالل السنتين  -2  2018 – 2017توفير بعض بذور الخضروات مثل الطماطم والبصل مجانا

 (الفاو والزراعة ) األغذية منظمة ودعم بالتعاون

  الجمعيات األهلية الزراعية المنتشرة فى ليبيا ونذكر على ايضأ هناك مؤسسات غير حكومية مثل

 أنواععم العديد من المزارعين بتوفير شتول الشجرة التى لها دور فى د أصدقاءجمعية سبيل المثال 

 والشجيرات المثمرة والحرجية مجانا. األشجارمن  وأنواعمختلفة من النباتات الطبية والعطرية 

 بوزارةيتبع مركز البحوث الزراعية  والذيالوراثية النباتية  لألصول الوطنيهناك المصرف  أيضا 

لمزارعين حيث قام فريق التجميع بالمصرف بزيارة ل تقديم الدعم الفني فى الزراعة كان له دور

حصادهم لمحاصيلهم مناطق مختلفة جنوب وغرب طرابلس أثناء  فى المزارعين فى حقولهم 

وسالالت محاصيلهم  أصنافهموتم تجميع جزء من حفظ أصنافهم التي يتوارثونها  بأهميةوتعريفهم 

  المحصودة كعينات تم حفظها بالبنك.

 الوراثية النباتية(  األصولوهو ) قانون حماية وتداول  وطنيمشروع قانون رح مقتهناك  أيضا

تقدمت به نقطة االتصال الوطنية بالمعاهدة الدولية بشان الموارد الوراثية النباتية بليبيا والذي 

في انجازه العديد من المؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة ذات العالقة بالموارد الوراثية  تساهم

ونحن فى انتظار اعتماده من الجهات التشريعية  2015نباتية وتم تقديمه للحكومة الليبية خالل سنة ال

والزراعة  لألغذيةمادة تنظم تداول الموارد الوراثية النباتية  16بالدولة، ويتكون هذا القانون من 

منافع الناجمة عن وتبادلها واستخدامها واقتسام الونظم الحصول على الموارد الوراثية النباتية 

 لألغذيةالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية  وأحكاماستخدامها بما يتماشى مع شروط 

على ضمان حقوق المزارعين والفالحين المتعلقة  من هذا القانون 6وتشير المادة ، والزراعة

اتخاذ القرارات المتعلقة بصيانة  بالموارد الوراثية النباتية ومشاركة المزارعون والفالحون فى

مواردهم الوراثية النباتية واقتسام المنافع الناتجة عن اتفاقيات نقل المواد لدعم جهودهم فى هذا 

 المجال 

ً  1الفقرة  8المادة يشير القانون الليبي فى  أيضا              الى ضمان حقوق الملكية الفكرية من الجزء ثانيا

   من مشتقاتها أو المعرفة التقليدية المتعلقة بها .   أي أو اردالموعلى هذه        

   

 مصطفى على العاقل                                                                            

 نقطة االتصال الوطنية بالمعاهدة الدولية بشأن                                                                   

 ليبيا –الموارد الوراثية النباتية                                                         



  2018/ 5صور لزيارة المزارعين فى حقولهم اثناء موسم الحصاد شهر 

             

             

المختلفة  محاصيلهم صور للسوق المحلى لمدينة مرزق جنوب ليبيا ) الصحراء ( يقوم المزارعون ببيع إنتاجهم وبذور

             


