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 الفصل األول

 وقاية النباتات

 ( 1)مادة 

يف تطبيق أحكام هذا القانون . و القـرارات الصـادرة تقتهـاد تـدل األلفـال و العبـارات ا تيـة        

 سياق النص على غري ذلك.على املعاني املقابلة هلا. ما مل يدل 

  أو  أزهـارا    أو  أوراقـا   أو  سـوقا    أو  هـي النبـات يميـع أئزاسـا سـوا  كـان ئـذورا           : نباتات - أ

 ، سوا   كان حيا  أو غها  أو ئافا . يف أي حالة كان عليها و مثارا   وبذور أ

هيـزا  مل  تكـون قـد ئهـزت      اتي والتــى مـ  أصـل نبـ    هـي املنتجـات التــى    : منتجات نباتية - ب

 حيوهلا ع  طبيعتها النباتية.
 هــي الكاسنــات احليــة الهــارة يف أي طــور مــ  أطــوار حياتهــا أو لهــور       : أمــرا آفــات أو    -ج

 ألعرا  الدالة على وئودها.ا

 هي كل مادة م  شأنها أن تنقل أساسا  أو عرضا  آفة أو مرضا .:  مواد حجرية    -د

ة كيماوية على أية صورة يكون الغر  مـ  ننتائهـا   هي كل ماد:  مبيدات كيماوية    -ـه

 استعماهلا يف مكافحة آفات أو أمرا  النباتات.

 و الثروة احليوانية .  الزراعة وزير :  الوزير -و

 . و الثروة احليوانية  الزراعة   وزارة : الوزارة -ز

قسـم وقايـة النباتـات     )وانيـة  احلي الثروة  و الزراعة   بوزارة النباتات  وقاية  ندارة :  اإلدارة -ح

 .(حاليا 

 

 (2)مادة 

تعمـل ندارة وقايــة النباتــات علـى إلايــة اإلنتــاج الزراعــي للـبئد كافــة الوســاسل و اإلئــرا ات    

 وهلا يف سبيل ذلك ما يلي:

ــام بالدراســات اصستقصــاسية حلصــر وتصــنيا ا فــات و األمــرا  وبيــان توزيعهــا         -1 القي

 حتدثها باملزروعات. هار التـىيف و تقدير اخلساسر و املاجلغرا

ــات و     -2 ــار لتحديـــد ألـــع الطـــرق و الوســـاسل ملكافحـــة آفـــات النبـ القيـــام باأل ـــات و التجـ

 أمراضها و الوقاية منها و عئئها.

احلجريـة    املـواد  و  الصـحية علـى النباتـات و املنتجـات النباتيـة       الزراعيـة   فر  الرقابـة  -3

دون   للحيلولـة  الئزمـة   التـدابري   كافـة    اختاذ و للتصدير  الواردة م  اخلارج و املعدة 

ــبئد        ــبئد و لهــمان مطابقــة الصــادرات لتشــريعات ال تســرب آفــة أو مــر  نىل داخــل ال

 . املستوردة

  تشـكل خطـرا  علـى الزراعـة      التــى تنظيم إلئت املكافحة ضد ا فات و أمرا  النباتات  -4

للقهـا  علـى مصـادر العـدو       الوائبة   اطاتاصحتي اختاذ التدابري و و  و اإلنتاج الزراعي

 و احليلولة دون انتشارها.

 عئئها. و مزروعاتهم  لوقاية  الطرق  أفهل  نىل   نرشادهم و  املزارعني توعية  -5
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 (3) مادة

البسـاتني و   املزارع و احلقـول و   تفتيش   للمولفني باإلدارة بنا  على تكليا م  مديرها -1

ــات و غري ــاتل و الغابـ ــات    املشـ ــازن املنتجـ ــة و املســـتودعات و  ـ ــا مـــ  األمـــاك  الزراعيـ هـ

 و احلـزم    سـاسل النقـل   و املعدات و و   األوعية و   احلظاسر ، و كذلك  الزراعية و املبيدات

ــة   ــة بالزراعـ ــواد اخلاصـ ــة املعـــدات و املـ ــا    و الرتبـــة وكافـ ــً ملكـ ــوا  كانـ ــراد  ، سـ   أو لألفـ

 مة أو غريها.أو املؤسسات أو اهليئات العا  احلكومة

نئـرا     ص جيـوز  أنـا   ، على  احلصول على نذن خاص با استلزام  دون  هذا التفتيش  يتم  -2

و تـنظم   ،  الشـأن  صـاح     هـور   نص   للسـك    املعـدة   أو التفتيش يف األمـاك  املغلقـة   

 التفتيش. نئرا ات  التنفيذية  الئسحة 

 تا.ص جيوز ألي شخص منع التفتيش أو عرقلة نئرا ا -3

جيــوز للمــولفني املــذكوري  كلمــا اقتهــى األمــر أخــذ العينــات الئزمــة للفحــص دون   -4

أو مـ  ثثلـونهم    األوىل يف الفقـرة   املبينـة   على املزارعني و احلاسزي  لألشـيا    و ،مقابل 

 أن يقدموا هلؤص  املولفني التسهيئت املمكنة للقيام بوائباتهم. 

 

 (4)مادة 

ــى املــزارعني و حــاسزي    -1 ــة أو مــ  يقــوم مقــامهم أن      عل يبلغــوا  النباتــات و املنتجــات النباتي

أحد فروعها أو أقـرب فـرع تـابع للـوزارة أو أقـرب سـلطة نداريـة بكـل مـا يطـرأ            أو  اإلدارة 

، مــ    النباتــات أو املنتجــات النباتيــة    أو الزراعيــة   احملاصــيل   أو  علــى الزراعــة القاسمــة  

وذلــك خــئل أربــع     ، نامجــة عــ  آفــة أو مــر     أحــوال غــري عاديــة أو تلــا أو أضــرار      

 وعشري  ساعة م  وقً مشاهدتهم هلا و علمهم بها.  

سـاعة   و عشـري    بـا اإلدارة يف مـد  أربـع     يصلها التبليـ  أن ختطـر    وعلى اجلهات التـى -2

 على األكثر م  تاريخ ورود البئغ نليها.
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 الفصل الثاني
 بذور ونباتات اإلكثار
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 الفصل الثاني

 

 
 ذور ونباتات اإلكثارب

 ( 5) مادة

توزيعهـا أو اص ـار فيهـا نص بعـد احلصـول       أو  اإلكثـار   نباتـات    أو بـذور   ننتـاج   ص جيوز  -1

 على نذن كتابي بذلك م  اإلدارة.

و  امنتجيهــ و اإلكثــار  نباتــات   و  بــذور  ــار  يعــد بــاإلدارة ســجل خــاص لقيــد أ ــا     -2

 موزعيها.

رســوم   و نئــرا ات اإلذن و القيــد و البيانــات و النمــاذج الئزمــة تــبني الئسحــة التنفيذيــة  -3

 اإلذن.

وزيعهـا  ت أو  على األشخاص الذي  يقومون حاليا  بعمليات ننتاج بـذور و نباتـات اإلكثـار     -4

  نفــاذ  أو اص ــار فيهــا أن حيصــلوا علــى اإلذن املــذكور خــئل ثئثــة أشــهر مــ  تــاريخ        

 الئسحة التنفيذية هلذا القانون.

 

 ( 6)مادة 

التأكـد   نص بعـد    ، التعامل فيها  ار بذور و نباتات اإلكثار و  حيظر على منتجي و مزعي 

  الوقاسيـة  اإلئـرا ات   اختـاذ   م  سئمتها وخلوها م  كافة ا فـات و األمـرا  وعلـيهم    

كل منهم ، وص خيل  و العئئية الئزمة مع نثبات هذد اإلئرا ات يف سجل خاص لد  

 وائ  التبلي  املنصوص عليا يف املادة الرابعة.ذلك ب
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 الفصل الثالث

 املبيدات الكيماوية
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 الفصل الثالث

 املبيدات الكيماوية

 ( 7)مادة 

ــناعتها أو     -1 ــتقاتها وذلـــك بصـ ــة و مشـ ــدات الكيماويـ ــوز ألي شـــخص التعامـــل يف املبيـ ص جيـ

صول على نذن كتابي بـذلك  فيها نص بعد احل اص ار  ننتائها أو استريادها أو توزيعها أو 

 م  اإلدارة.

يعد باإلدارة سجل خاص لقيد أ ا  املتعـاملني يف املبيـدات و مشـتقاتها وعلـى املتعـاملني       -2

ــدات التــى     املــذكوري  ننشــا  ســجئت خاصــة لــد  كــل مــنهم ،     ــواع املبي وتــدون فيهــا أن

 ما بيع منها. ريتعاملون فيها و كمياتها وأسعارها ومقدا

و  نئــرا ات اإلذن بالتعامــل و القيــد يف الســجئت و البيانــات      التنفيذيــة   تــبني الئسحــة  -3

 النماذج الئزمة ورسوم اإلذن.

علــى األشــخاص الــذي  يقومــون حاليــا  بالتعامــل يف املبيــدات املــذكورة أن حيصــلوا علــى     -4

 اإلذن املذكور خئل ثئثة أشهر م  تاريخ نفاذ الئسحة التنفيذية هلذا القانون.  
 

 ( 8) مادة

،  تقــوم اإلدارة بوضــع املواصــفات و الشــروب اخلاصــة بكــل مبيــد يصــرح بالتعامــل فيــا         -1

 الوزير.  وأماك  ختزينا و يصدر بهذد املواصفات و الشروب قرار م

، فـور نبئغهـم بهـا أو نشـرها يف      يلتزم املتعـاملون يف املبيـدات بهـذد املواصـفات و الشـروب      -2

 اجلريدة الر ية.
 

 ( 9)مادة 

املواصـفات و الشـروب    ص تتـوافر فيهـا   ت الهـارة بالسـئمة العامـة أو التــى    ضبط املبيداجيوز 

املنصوص عليها يف هذا القـانون و اللـواسو و القـرارات الصـادرة  تقتهـاد كمـا جيـوز احلكـم         

، وذلك مع عدم اإلخئل بالعقوبات املنصوص عليهـا يف هـذا القـانون أو     تصادرتها و نعدامها

 وانني.غريد م  الق
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 الفصل الرابع

 احلجر الزراعي الدولي
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 الفصل الرابع

 احلجر الزراعي الدولي

 الرقابة على الواردات –أوص  

 

 ( 10)  مادة

 ثنع منعا  باتا  ندخال ما يأتي نىل األراضي الليبية: -1

 النباتات و املنتجات النباتية املصابة بآفات أو أمرا  غري موئودة بليبيا. - أ

حتــدد بقــرار مــ   التــى  ا  و النباتــات و املنتجــات و املــواد احلجريــة  ا فــات و األمــر - ب

 الوزير.
 النباتات و املنتجات النباتية املصابة بآفات أو أمرا  زراعية خطرية حيددها الوزير. -ج

على  اخلارج  يعيد تصديرها نىل  ندخاهلا ، أو  احملظور  املواد  وعلى املستورد أن يعدم  -2

عدامها مع نلزاما بكافة املصروفات اب  قامً اإلدارة نص  دارة ونفقتا وحتً نشراف اإل

 والنفقات املرتتبة على ذلك.

نعادة   أو املمنوعة   املواد نعدام  نفقات  و مواعيد  و نئرا ات  وتبني الئسحة التنفيذية  -3

 تصديرها نىل اخلارج.

 

 ( 11)مادة 

 علـــى مســـتوردي النباتـــات واملنتجـــات النباتيـــة أن حيصـــلوا علـــى تـــرخيص كتـــابي ســـابق         

باصسترياد م  اإلدارة ويقدم طل  الرتخيص على النموذج املعد لذلك مشتمئ  علـى البيانـات   

 ا تية: 

 . نوع الواردات ومقدارها - أ

 . البلد و اجلهة املستورد منها - ب
 . منهما ، وموط  كل اسم املستورد و املصدر   -ج

 . وسيلة الشح  أو النقل    -د

 . املركز اجلمركي الذي تدخل منا الواردات نىل البئد -هـ 

 . أية بيانات أخر  تنص عليها الئسحة التنفيذية   -و

 

 ( 12) مادة

علـــى املســـتوردي  أو وكئسهـــم نخطـــار اإلدارة بوصـــول الشـــحنة املســـتوردة نىل املركـــز  -1

جيــوز نئــرا  أي تغــيري يف هــذد الشــحنات أو عئماتهــا أو     ، وص وصــوهلا  اجلمركــي فــور 

 وساسل حزمها دون تصريو بذلك م  املولا املختص باإلدارة.

ــواردة نص بعــد التأكــد مــ  وئــود        -2 ص جيــوز لســلطات اجلمــارا اإلفــراج عــ  الشــحنات ال

 تصريو كتابي بذلك م  اإلدارة. 

املرسـلة    للشـحنات   حي بالنسـبة تنظم الئسحة التنفيذية نئرا ات احلجر الزراعي الصـ  -3

 املسافري .  مع  الواردة  بالربيد أو 
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 ( 13) مادة

لــادارة أن تســمو بلدخــال النباتــات و املنتجــات النباتيــة املصــابة بآفــات أو أمــرا  غــري تلــك       

تقرهـا الئسحـة    التــى وفقا  للشروب و اإلئرا ات  وذلك  ( 10) املنصوص  عليها يف املادة 

 التنفيذية.

 

 ( 14) مادة

، مصـحوبة بشـهادة زراعيـة صـحية      جي  أن تكون النباتات و املنتجات النباتية املسـتوردة  -1

صادرة م  السـلطة املختصـة يف البلـد املصـدر منهـا تثبـً فحصـها وخلوهـا مـ  ا فـات و           

 األمرا .  

 .ص يعتد بهذد الشهادة نص نذا كانً حمررة وفقا  للنموذج املعتمد دوليا  يف هذا الشأن -2

 

 ( 15) مادة

نذا تبني أن الشحنة املستوردة و املصحوبة بالشهادة الزراعية الصحية املشار نليهـا مصـابة         

أو مـر  كـان لـادارة عـزل هـذد الشـحنة  أو وضـعها يف         أو مشتبا يف نصابتها بأي آفة 

ر احلجر الزراعي ملدة ص يرتت  عليهـا تلـا الشـحنات أو فسـادها وذلـك نىل أن يصـدر قـرا       

 بشأنها.

 

 ( 16) مادة

 : حيدد الوزير بقرار منا

 أماك  خاصة لدخول نباتات أو منتجات نباتية معينة. - أ

 الشروب اخلاصة باملرور العابر لشحنات النباتات و املنتجات النباتية بأراضي البئد. - ب
الشــروب اخلاصــة بلدخــال بعــا النباتــات و املنتجــات النباتيــة املصــابة بــبعا ا فــات أو      -ج

،  متــى كــان عئئهــا  كنــا  ( 10) مــرا  عــدا املنصــوص عليهــا يف البنــد أ مــ  املــادة    األ

 . وكانً صزمة لألغرا  العلمية أو لصاحل اصقتصاد الوطين

 

 الرقابة على الصادرات –ثانيا  

 

 ( 17) مادة

ر حيظر تصدير النباتات و املنتجات النباتية و املواد احلجرية غـري املطابقـة لتشـريعات احلجـ    

 الزراعي يف البئد املصدر نليها.

 

 ( 18) مادة

ســابق مــ   ص جيــوز تصــدير النباتــات و املنتجــات النباتيــة نص بعــد احلصــول علــى تــرخيص -1

 على الدراسات ا تية: ، ويقدم طل  الرتخيص على النموذج املعد لذلك مشتمئ   اإلدارة

 نوع الصادرات و مقدارها. - أ

 اردة منها تلك الصادرات.البلد أو اجلهة الليبية الو - ب
 الدولة املصدر نليها.  -ج

 اسم املصدر و املستورد و موط  كل منهما.  -د 



 م 1968لسنة  27قانون وقاية النباتات رقم     التشريعات اخلاصة بوقاية النباتات

 

 وسيلة الشح  أو النقل.  -د 

 املركز اجلمركي الذي خترج منا الصادرات نىل اخلارج.  -و

 حتددها الئسحة التنفيذية. التـى  كافة البيانات األخر  -ز

ا  على طلبا شهادة زراعية صحية حترر وفقا  للنموذج املعتمد تعطي اإلدارة املصدر بن -2

 دوليا  يف هذا الشأن .

 ص جيوز لسلطات اجلمارا السماح خبروج هذد الصادرات نص بعد التأكد  م  وئود  -3

 ، وشهادة اإلفراج الزراعي الصحي. الرتخيص بالتصدير

بة للشحنات املصدرة بالربيد أو تنظم الئسحة التنفيذية نئرا  احلجر الزراعي بالنس -4

 املصاحبة للمسافري . 

 

 ( 19) مادة

ص جيوز الرتخيص بتصدير النباتات و املنتجـات النباتيـة املصـابة     (17 ) مع مراعاة حكم املادة

، نص بعد تطهريهـا تعرفـة املصـدر وعلـى      نليا بآفات أو أمرا  ص متنع دخولا البئد املصدر 

حتـددها اإلدارة وص جيـوز  نعطـا  شـهادة اإلفـراج الزراعـي الصـحي نص         التـىنفقتا بالطريقة 

 بعد نئرا  عملية التطهري.

   

 ( 20)  مادة

جيــ  أن تكــون الشــحنات معــدة نعــدادا  نهاسيــا  للتصــدير عنــد تقــدثها للفحــص ويكــون       -1

 فتحها حتً مسئولية املصدر.

 الشــحنات نص بــلذن مــ  ، نئــرا  أي تغــيري يف وص جيــوز بعــد صــدور الرتخــيص بالتصــدير  -2

 اإلدارة وحتً نشرافها.

و  التنفيذيـة   تعينهـا الئسحـة     التــى   ، خـئل املـدة   حنات املرخص بهاو يتعني تصدير الش -3

 اختذت يف شأنها ملغاة.  ئرا ات التـىنص اعتربت مجيع اإل
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 الفصل اخلامس

 احلجر الزراعي الداخلي
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 الفصل اخلامس

 احلجر الزراعي الداخلي

 ( 21) دةما

اخــل الــبئد أن  دجيــوز للــوزير منعــا  صنتشــار ا فــات أو األمــرا  مــ  ئهــة نىل أخــر          -1

يفــر  بقــرار منــا احلجــر الزراعــي يف املنطقــة أو املنــاطق املصــابة ، وأن ثنــع تــداول          

النباتات و املنتجـات النباتيـة و املـواد احلجريـة أو نقلـها مـ  املنـاطق املصـابة نىل غريهـا أو          

 اطق املصابة و بعهها أو يف حدود املنطقة املصابة ذاتها.بني  املن

 و تبني الئسحة التنفيذية نئرا ات احلجر الزراعي الداخلي.   -2

 

 ( 22) مادة

للوزير يف حالة هجوم أو انتشـار آفـات أو أمـرا  تعـر  الزراعـة يف الـبئد لألخطـار أن         -1

يف املنــاطق املوبــو ة   الشــاملةيفــر  بقــرارات منــا تــدابري املكافحــة اإلئباريــة أو اإلبــادة  

وعلــى الســلطات اإلداريــة بنــا  علــى طلــ  مــ  مــولفي اإلدارة املختصــني نلــزام املــزارعني 

وم  يقوم مقامهم يف املزارع باملساهمة يف التدابري املشار نليهـا وتقـديم كافـة املعونـات و     

 التسهيئت الئزمة.

التعويا عـ    كيفية   و كافحة اإلئبارية تدابري اإلبادة و امل التنفيذية  ني الئسحة بوت -2

ــد   ــدابري و طريقــة    النفقــات  اإلضــرار و حتدي  و  األفــراد  بــني  توزيعهــا  الناشــئة عــ  الت

 لوزارة.ا
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 الفصل السادس

 أحكام عامة
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 الفصل السادس

 أحكام عامة

 ( 23) مادة

 ع عدم اإلخئل بأية عقوبة أشد ، يقهي بها قانون العقوبات أو غريد م م

 القوانني:

أو بلحـد    ئنيـا    تة أشهر وبغرامـة ص تزيـد عـ  ماستــى    يعاق  باحلبس مدة ص  اوز س - أ

أو نئــرا ات  املكافحــة   أو هــاتني العقــوبتني كــل مــ  خيــالا أو يعرقــل تــدابري الوقايــة     

 احلجر الزراعي املنصوص عليها يف  هذا القانون و اللواسو و القرارات الصادرة تقتهاد.

احلبس مدة ص  اوز ثئثة أشهر وبغرامة ص تزيـد عـ  ماسـة ئنيـا أو بلحـد       و يعاق  ب - ب

أو الفقـرة األوىل مـ     (3 ) هاتني العقـوبتني ، كـل مـ  خيـالا الفقـرة الثالثـة مـ  املـادة        

مـــ  هـــذا  ( 8 ) أو الفقـــرة الثانيــة مـــ  املــادة   (7،6،5)  ، أو حكـــم نحــد  املـــواد  (4)املــادة  

  القـــرارات  أو بـــة ذاتهــا كــل مــ  خيـــالا أحكــام اللــواسو      ، كمــا يعاقــ  بالعقو   القــانون 

 الصادرة تنفيذا  للنصوص املشار نليها. 
 

 ( 24)مادة 

صــفة   الــوزير  مــ   قــرار  بتحديــدهم  الــذي  يصــدر يكــون للمــولفني الفنــيني بــاإلدارة  -1

 ألحكـام هـذا   باملخالفـة   تقـع   التــى  ، فيما يتعلق بلثبـات اجلـراسم    رئال الهبط القهاسي

 القانون و اللواسو و القرارات الصادرة تقتهاد.

 اإلداري  و هلــم يف ســبيل أدا  مهمــتهم ســلطة وقــا األعمــال املخالفــة ومنعهــا بــالطريق     -2

 كلما طلبها املولفون املذكورون.،  وعلى سلطات األم  تقديم املعاونة يف هذا الشأن
 

 ( 25) مادة

 اجلراد.  ص تسري أحكام هذا القانون على تدابري مكافحة

 

 ( 26) مادة

هــذا   يصــدر وزيــر الزراعــة و الثــروة احليوانيــة اللــواسو و القــرارات الئزمــة لتنفيــذ أحكــام         

القــرارات   لقــانون ونىل أن توضــع هــذد اللــواسو و القــرارات ، يســتمر العمــل بــاللواسو و        ا

ــم    ــانون رقـ ــذا  للقـ ــادرة تنفيـ ــنة  76الصـ ــا ص   1958لسـ ــة الصـــحية فيمـ ــأن الرقابـ م بشـ

 عار  مع أحكام هذا القانون. يت

 

 ( 27) مادة

 9رقم  م املعدل بالقانون 1958لسنة  76يلغى قانون الرقابة الصحية على النباتات رقم 

 م. 1965لسنة 

 

 ( 28) مادة

على وزير الزراعة و الثروة احليوانية تنفيذ هذا القانون ويعمل با م  تاريخ نشرد يف 

 اجلريدة الر ية. 

 


