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 مقدمة

ىل وثيقة  .1 لتفاقية الأوبوف" )ادلليل( أأن تكون وس يةل تساعد  1991يراد لوثيقة "دليل لإعداد القوانني ابلستناد اإ
ادلليل  لتفاقية الأوبوف. وهذا 1991لأحاكم وثيقة ادلول/املنظامت احلكومية ادلولية الراغبة يف صياغة قانون وفقا 

مناسب لأعضاء الأوبوف املقبةل ولأعضاء الأوبوف امللزمة بوثيقة سابقة لتفاقية الأوبوف الراغبة يف صياغة قانون وفقا 
 . ويقع ادلليل يف جزأأين اثنني هام:1991لأحاكم وثيقة 

ىل املواد املقابةل من وثيقة نص منوذيج لإعداد القوانني ابلستن اجلزء الأول:  لتفاقية الأوبوف؛ 1991اد اإ

 .لتفاقية الأوبوف 1991مالحظات مس تخلصة من الواثئق املتعلقة ببعض مواد وثيقة  اجلزء الثاين:

ىل املواد املقابةل من وثيقة  اجلزء الأول:  لتفاقية الأوبوف 1991نص منوذيج لإعداد القوانني ابلستناد اإ

لتفاقية الأوبوف ومضموهنا وترقميها لكام أأمكن  1991لأول من ادلليل ترتيب املواد املقابةل من وثيقة يتبع اجلزء ا .2
لتفاقية الأوبوف يف اجلزء الأول من ادلليل فهي  مرشوحة يف  1991ذكل. أأما الأحاكم اليت ختتلف عن وثيقة 

 التالية. الفقرات

 املعنية بصياغة القوانني، ومفاده ما ييل:والنّص امللّون بني قوسني مربّعني موجه للجهات  .3

 (؛]امس الإدارة[أأو  ]امس ادلوةل/املنظمة احلكومية ادلولية[نّص ينبغ  اس تكامهل )مثال:  "1"

 ([ ]الأصناف حديثة الابتاكر[2])لتفاقية الأوبوف )مثال:  1991وأأحاكم اختيارية يف وثيقة  "2"
 (؛]الاس تثناءات الاختيارية[ ([2]) أأو

ماكنية الاختيار )مثال: املادة  1991وأأحاكم يف وثيقة  "3" لتفاقية الأوبوف تنّص عىل مس توى أأدىن و/أأو اإ
 بشأأن مدة حق مس تودل النبااتت(؛ 19بشأأن امحلاية املؤقتة واملادة  13

ىل الرشوح املقابةل يف اجلزء الثاين من ادلل  "4" حاةل يف النّص المنوذيج يف اجلزء الأول من ادلليل اإ يل )مثال: واإ
 (؛[3املادة  –املالحظات ]الأجناس والأنواع النباتية الواجب حاميهتا 

ىل تغيري )مثال: يف النص المنوذيج للامدة  "5"  1991" من وثيقة 3("1)15وأأرقام الأحاكم اليت قد حتتاج اإ
لهيا يف الفقرات من  لتفاقية الأوبوف "والأعامل املبارشة من أأجل استيولد أأصناف نباتية جديدة، والأعامل املشار اإ

ىل ) (1])  ."(.([5)14]ما مل تنطبق أأحاكم املادة  فامي خيص تكل الأصناف الأخرى، 14من املادة  ([4اإ

تفظ يف اجلزء الأول من ادلليل بعناوين املواد احملّددة من وثيقة  .4 لتفاقية الأوبوف اليت ختّص املنظامت  1991وُيح
ن وجد.  احلكومية ادلولية. ويرد يف اجلزء الثاين من ادلليل مضمون تكل املواد وما يتعلق هبا من رشح اإ

مة ووضعت عالمة النج .5
)*(
ىل  23قبل أأرقام النص المنوذيج للمواد   يف اجلزء الأول من ادلليل واليت  27اإ

لتفاقية الأوبوف. وأأضيفت حاش ية لرشح ذكل ابلنس بة اإىل املواد املعنية يف اجلزء  1991تطابق أأرقام مواد وثيقة  ل
 الأول من ادلليل.
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لتفاقية الأوبوف، مثل  1991واملقابةل لبعض أأحاكم وثيقة وتنص الأحاكم المنوذجية الواردة يف هذه الوثيقة  .6
املعامةل الوطنية أأو حق الأولوية، عىل رشوط تقتضهيا اتفاقية الأوبوف. وجيوز للك دوةل أأو منظمة حكومية دولية أأن 

الأحاكم  تضيف اإىل تكل الأحاكم مثال ما يناسب للوفاء ابتفاقات دولية أأخرى. وميكن طلب املشورة بشأأن صياغة هذه
 من مكتب الاحتاد.

جراءات العضوية يف الأوبوف كام حتتوي الوثيقة  UPOV/INF/13وحتتوي الوثيقة  .7 عىل دليل يرشح اإ
UPOV/INF/14  لتفاقية الأوبوف  1991خمصص لأعضاء الأوبوف الراغبة يف التصديق عىل وثيقة عىل رشح

لهيا. وميكن طلب املزيد من املشورة يف هذا الشأأن من مكتب الاحتاد. أأو  الانضامم اإ

 لتفاقية الأوبوف 1991املتعلقة ببعض مواد وثيقة الواثئق من  مس تخلصةمالحظات  اجلزء الثاين:

لتفاقية  1991ن ادلليل عىل مالحظات مس تخلصة من الواثئق املتعلقة ببعض مواد وثيقة ُيتوي اجلزء الثاين م .8
الأوبوف )مثل واثئق اجمللس واملالحظات التوضيحية ومواد التعلمي عن بعد(.ويذكر ما ييل حتديدا بشأأن املالحظات 

 التوضيحية التالية:

• UPOV/EXN/BRD: 
 "(4"1)املادة 

 1991مالحظات توضيحية بشأأن تعريف مس تودل النبااتت بناء عىل وثيقة 
 الأوبوف لتفاقية

   
• UPOV/EXN/VAR: 

 "(6"1)املادة 
 لتفاقية الأوبوف 1991مالحظات توضيحية بشأأن تعريف الصنف بناء عىل وثيقة 

   
• UPOV/EXN/GEN: 

 (3)املادة 
 1991مالحظات توضيحية بشأأن الأجناس والأنواع الواجب حاميهتا بناء عىل وثيقة 

 لتفاقية الأوبوف
   
• UPOV/EXN/NAT: 

 (4)املادة 
 لتفاقية الأوبوف 1991مالحظات توضيحية بشأأن املعامةل الوطنية بناء عىل وثيقة 

   
• UPOV/EXN/NOV: 

 (6)املادة 
 ت توضيحية بشأأن اجلدة بناء عىل اتفاقية الأوبوفمالحظا

   
• UPOV/EXN/PPM: 

 ()أأ((1)14)املادة 
 مالحظات توضيحية بشأأن مواد التاكثر بناء عىل اتفاقية الأوبوف

   
• UPOV/EXN/PRI: 

 (11)املادة 
 مالحظات توضيحية بشأأن حق الأولوية بناء عىل اتفاقية الأوبوف

   
• UPOV/EXN/PRP: 

 (13)املادة 
 امحلاية املؤقتة بناء عىل اتفاقية الأوبوفمالحظات توضيحية بشأأن 

   
• UPOV/EXN/CAL: 

 ()ب((1)14)املادة 
فامي ملتعلقة بترصحي مس تودل النبااتت مالحظات توضيحية بشأأن الرشوط والقيود ا

 خيص مواد التاكثر بناء عىل اتفاقية الأوبوف
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• UPOV/EXN/HRV: 

 ((2)14)املادة 
 مالحظات توضيحية بشأأن الأعامل املتعلقة ابملواد احملصودة بناء عىل اتفاقية الأوبوف

   
• UPOV/EXN/EDV: 

 ((5)14)املادة 
لتفاقية  1991مالحظات توضيحية بشأأن الأصناف املش تقة أأساسا بناء عىل وثيقة 

 الأوبوف
   
• UPOV/EXN/EXC: 

 (15)املادة 
 1991مالحظات توضيحية بشأأن الاس تثناءات عىل حق املس تودل بناء عىل وثيقة 

 لتفاقية الأوبوف
   
• UPOV/INF/12: 

 (20)املادة 
 مالحظات توضيحية بشأأن تسمية الصنف بناء عىل اتفاقية الأوبوف

   
• UPOV/EXN/NUL: 

 (21)املادة 
 مالحظات توضيحية بشأأن بطالن حق املس تودل بناء عىل اتفاقية الأوبوف

   
• UPOV/EXN/CAN: 

 (22)املادة 
سقاط حق املس تودل بناء عىل اتفاقية الأوبوف  مالحظات توضيحية بشأأن اإ

   
• UPOV/EXN/ENF: 

 "(1("1)30)املادة 
نفاذ حقوق املس تودل بناء عىل اتفاقية الأوبوف  مالحظات توضيحية بشأأن اإ

   
• UPOV/INF/21: 

 "(1("1)30)املادة 
 الآليات البديةل لتسوية املنازعات

 ومن املعزتم حتديث اجلزء الثاين من ادلليل ملواكبة أأي تطور يف حمتوايت النص املرجع ووضعه.

 وقد أأعّد ادلليل بطريقة متكّن من التنقل بسهوةل بني اجلزء الأول والثاين. .9
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 اجلزء الأول:
 اإىل املواد نص منوذيج لإعداد القوانني ابلستناد

 لتفاقية الأوبوف 1991املقابةل من وثيقة 

 ]عنوان مرشوع القانون[

 الفصل الأول
 تعاريف

 1املادة 
 تعاريف

 [1املادة  –]مالحظات 

 لأغراض هذا القانون:

 يقصد مبصطلح "مس تودل النبااتت" "1"

 الشخص اذلي اس تودل صنفا ما أأو اكتشفه وطّوره، -

 ]أأو الشخص اذلي هو صاحب معل الشخص الآنف ذكره أأو اذلي لكفه مببارشة معل ما،[ -

 ، حسب احلال؛]أأو اثنيا[أأو خلف الشخص املذكور أأول  -

 مس تودل النبااتت" حق مس تودل النبااتت املنصوص عليه يف هذا القانون؛ ويقصد بعبارة "حق "2"

ويقصد مبصطلح "الصنف" أأي مجموعة نباتية تندرج يف اتكسون نبايت واحد من أأدىن املرتبات املعروفة،  "3"
 النبااتت، وميكن:مس تودل وتس تويف أأو ل تس تويف متامًا رشوط منح حق 

 كيب ورايث معني أأو مجموعة معينة من الرتاكيب الوراثية،تعريفها ابخلصائص النامجة عن تر  -

حدى اخلصائص املذكورة عىل الأقل،  -  ومتيزيها عن أأي مجموعة نباتية أأخرى ابإ

ىل قدرهتا عىل التاكثر دون أأي تغيري؛ -  واعتبارها وحدة نظرًا اإ

 ؛"]امس الإدارة[" "4"

 1961ف النباتية اجلديدة املنشأأ مبوجب وثيقة " الاحتاد ادلويل محلاية الأصناالأوبوفويقصد مبصطلح " "5"
ليه لالتفاقية ادلولية محلاية الأصناف النباتية اجلديدة و   ؛1991 وثيقةو  1978ووثيقة  1972يف وثيقة أأيضا املشار اإ

الطرف  أأو 1978أأو وثيقة  1972وثيقة /1961يف وثيقة الطرف  " ادلوةلعضو الأوبوف"ويقصد بعبارة  "6"
 ؛1991مبوجب وثيقة  تعاقدامل 

ىل املنظامت احلكومية ادلولية( "7]"  "الإقلمي"[ )ابلنس بة اإ
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 الفصل الثاين
 أأحاكم عامة

 2املادة 
 الغرض

 "[9"1املادة  –]مالحظات 

 القانون هو منح حقوق مس تودلي النبااتت وحامية تكل احلقوق.الغرض من هذا  (1)

 مبهمة منح حقوق مس تودلي النبااتت. ]امس الإدارة[تلكَّف  (2)

 3املادة 
 الأجناس والأنواع النباتية الواجب حاميهتا

 [3املادة  –]مالحظات 

 (1)اخليار 

 دخوهل حزي النفاذ عىل مجيع الأجناس والأنواع النباتية.[]يطّبق هذا القانون يف اترخي 

 (2)اخليار 

]يطّبق هذا القانون عىل الأجناس والأنواع النباتية احملّددة مبوجب ]قرارات الوزير/الالحئة التنفيذية[، وعىل اكفة 
 النفاذ عىل أأقىص تقدير.[ [ س نوات عىل اترخي دخول هذا القانون حزي10[/]5الأجناس والأنواع النباتية بعد انقضاء ]

 4املادة 
 املعامةل الوطنية

 [4املادة  –]مالحظات 

قلمي ني املقمينيوالأشخاص الطبيعيعضو يف الأوبوف لك  واطي[  ُيّق ملاملعامةل]  ([1]) عضو يف الاحتاد  يف اإ
قلمي يف ع المتتّ والأشخاص املعنوية اليت يقع مقرها يف ذكل الإقلمي،  ابملعامةل ذاهتا  ]امس ادلوةل/املنظمة احلكومية ادلولية[اإ

النبااتت مس تودلي فامي خيص منح حقوق  ]امس ادلوةل/املنظمة احلكومية ادلولية[ ملواطيهذا القانون نحها مي اليت 
 املواطنون والأشخاص يس تويف هؤلءهذا القانون. وجيب أأن وحاميهتا، وذكل دون الإخالل ابحلقوق املنصوص علهيا يف 

]امس ادلوةل/املنظمة احلكومية الرشوط والإجراءات الشلكية املفروضة عىل مواطي الطبيعيون والأشخاص املعنوية 
 .ادلولية[

ذا اكن عضو ([1])[  لأغراض تطبيق الفقرة "املواطنون"]  ([2]) ، يقصد مبصطلح "املواطنني" مواطنو ادلوةل اإ
ذا اكن عضو الأوبوف منظمة حكومية دولية.الأوبوف دوةل، ومواطنو   ادلول الأعضاء يف املنظمة احلكومية ادلولية اإ
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 الفصل الثالث
 رشوط منح حق مس تودل النبااتت

 5املادة 
 رشوط امحلاية

 [5املادة  –]مالحظات 

ذا اكن الصنف:مس تودل مينح حق [  املعايري الواجب استيفاؤها] (1)  النبااتت اإ

 جديدًا، "1"

 وممزيًا، "2"

 ومتجانسًا، "3"

 واثبتًا. "4"

ضافية أأو خمتلفة عن مس تودل ل جيوز أأن يتوقف منح حق [  الرشوط الأخرى] (2) النبااتت عىل أأية رشوط اإ
النبااتت  مس تودل، ويس تويف [20]الرشوط الوارد ذكرها أأعاله، عىل أأن تبني تسمية الصنف وفقًا لأحاكم املادة 

 قانون، ويدفع الرسوم املس تحقة.هذا الالإجراءات الشلكية املنصوص علهيا يف 
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 6املادة 
 اجلدة

 [6املادة  –]مالحظات 

يداع طلب حق   [املعايري] [(1)] ذا مل يمت، يف اترخي اإ النبااتت، بيع مواد التناسل مس تودل يعترب الصنف جديدًا اإ
النبااتت أأو مس تودل أأو التاكثر النبايت للصنف أأو منتجات حمصول الصنف أأو مل يمت نقلها للغري بطريقة أأخرى، من قبل 

 مبوافقته، لأغراض اس تغالل الصنف

قلمي يف  "1" يداع الطلب منذ أأكرث من س نة ]امس ادلوةل/املنظمة احلكومية ادلولية[اإ  ،قبل اترخي اإ

قلمي غري  "2" قلمي ويف اإ ، من اترخي الإيداع أأربع س نواتخالل  ]امس ادلوةل/املنظمة احلكومية ادلولية[اإ
ذا اكن الأمر يتعلق ابلأجشار أأو الكروم.من ذكل التارخي ست س نوات  خاللأأو   اإ

 ((2)6املادة  –املالحظات  انظر –)فقرة اختيارية  [الأصناف حديثة الابتاكر] ([2])

ىل أأعضاء الأوبوف من ادلول الأعضاء يف املنظمة احلكومية   ["الإقلمي" يف بعض احلالت] [(3)] )ابلنس بة اإ
 ادلولية ذاهتا(.
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 7املادة 
 المتزي

 [7املادة  –]مالحظات 

يداع  آخر يكون وجوده معروفًا عالنية يف اترخي اإ ذا أأمكن متيزيه بوضوح عن أأي صنف أ يعترب الصنف ممتزيًا اإ
يداع طلب ملنح حق  ن اإ النبااتت أأو لتقييد صنف أآخر يف جسل رمس  للأصناف مس تودل الطلب. وبصورة خاصة، فاإ

يداع الطلب، رشط أأن يرتتب  النباتية، يف أأي بدل، يعترب أأنه جعل ذكل الصنف الآخر معروفًا عالنية ابتداء من اترخي اإ
النبااتت أأو تقييد ذكل الصنف الآخر يف السجل الرمس  للأصناف النباتية، مس تودل عىل الطلب منح حق 

 .احلال حسب

 8املادة 
 التجانس

 [8املادة  –]مالحظات 

ذا اكنت خصائصه الأساس ية متجانسة بصورة اكفية، مع مراعاة ما قد يتوقع من تباين  يعترب الصنف متجانسًا اإ
 نتيجة للممزيات اخلاصة اليت تتسم هبا معلية تاكثره.

 9املادة 
 الثبات

 [9املادة  –]مالحظات 

ثر تاكثره املتتابع، أأو يف هناية لك دورة خاصة للتاكثر. ذا مل تتغري خصائصه الأساس ية اإ  يعترب الصنف اثبتًا اإ
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 الفصل الرابع
 النبااتت مس تودلطلب منح حق 

 10املادة 
يداع الطلب  اإ

 [10املادة  –]مالحظات 

يداع طلب منح حق مس تودل  (1) هو اترخي اس تالم الطلب املودع حسب الأصول كام النبااتت يكون اترخي اإ
 .]هذا القانون/الالحئة التنفيذية/قرارات الوزير[هو مقّرر يف 

د مدته حتالنبااتت أأو  مس تودلرفض منح حق تأأن  ]امس الإدارة[لـ ل جيوز [  الطابع املس تقل للحامية] (2)
 .دولية أأخرىعىل أأساس أأن حامية الصنف ذاته مل تطلب، أأو رفضت، أأو انقضت يف أأي دوةل أأو منظمة حكومية 

 11املادة 
 حق الأولوية

 [11املادة  –]مالحظات 

النبااتت اذلي أأودع حسب الأصول طلبًا محلاية مصنف ما دلى أأحد ملس تودل ُيق   [مّدته -احلّق ] (1)
يداع طلب ملنح حق أأعضاء الأوبوف  مس تودل )"الطلب الأول"( أأن يمتتع حبق الأولوية ملدة اثي عرش شهرًا من أأجل اإ

يداع الطلب الأول، ول [دارة]امس الإ النبااتت فامي خيص الصنف ذاته دلى  . وحتسب هذه املدة اعتبارًا من اترخي اإ
 ُيتسب فهيا يوم الإيداع.

املودع دلى النبااتت يف الطلب مس تودل لالس تفادة من حق الأولوية، جيب أأن يطالب   [املطالبة ابحلّق ] (2)
ل تقل ]أأن تطالب مس تودل النبااتت بأأن يزودها، خالل همةل  [دارة]امس الإ ـ بأأولوية الطلب الأول. وجيوز ل [دارة]امس الإ 

يداع  [عن ثالثة أأشهر ، بصورة عن الواثئق اليت يتكون مهنا الطلب الأول، تكون قد صدقهتا الطلبابتداء من اترخي اإ
 .، وعينات أأو أأدةل أأخرى تثبت أأن الصنف موضع الطلبني هو نفسهالأول الإدارة اليت أأودع دلهيا ذكل الطلب

 [دارة]امس الإ ن بعد انقضاء همةل الأولوية لزتويد االنبااتت همةل مدهتا سنتمس تودل منح يح   [الواثئق واملواد] (3)
ذا رفض الطلب الأول [12] مبا يلزم من معلومات وواثئق ومواد مطلوبة لأغراض الفحص املنصوص عليه يف املادة . أأما اإ

ن   مناس بة ذلكل بعد اترخي الرفض أأو السحب.منح همةل النبااتت يح مس تودل أأو حسب، فاإ

ل جيوز التحجج ابلوقائع اليت حتدث خالل املهةل املنصوص علهيا   [الوقائع اليت حتدث خالل همةل الأولوية] (4)
آخر أأو نرش الصنف موضع الطلب الأول أأو اس تعامهل، لرفض الطلب الالحق. كام ل 1يف الفقرة ) يداع طلب أ (، مثل اإ

  عن هذه الوقائع أأي حق ملصلةة الغري.جيوز أأن يتودل
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 12املادة 
 حفص الطلب

 [12املادة  –]مالحظات 

جراء حفص للتأأكد من استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف مس تودل يقتيض اختاذ أأي قرار مبنح حق  النبااتت اإ
ىل  5من ]املواد  جراء الفحص، أأن تزرع الصنف أأو تبارش غري ذكل من الاختبارات  [لإدارة]امس الـ . وجيوز [9اإ أأثناء اإ

تأأخذ يف احلس بان نتاجئ  الرضورية، أأو تلكف الغري بزرع الصنف أأو مببارشة غري ذكل من الاختبارات الرضورية، أأو
أأن  [لإدارة]امس الـ اختبارات الزرع أأو غري ذكل من الاختبارات اليت س بقت مبارشهتا. ولأغراض هذا الفحص، جيوز 

]هذا القانون/الالحئة املنصوص علهيا يف  تطالب مس تودل النبااتت بأأن يزودها باكفة املعلومات والواثئق واملواد الرضورية
 .الوزير[ التنفيذية/قرارات

 13املادة 
 امحلاية املؤقتة

 [13املادة  –]مالحظات 

يداع]النبااتت خالل الفرتة املرتاوحة بني اترخي مس تودل مصاحل  متنح امحلاية املؤقتة لصون (1) طلب منح  [اإ
 واترخي منح ذكل احلق. [أأو نرشه]النبااتت مس تودل حق 

 التدابري"[]"حتديد  (2)
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 الفصل اخلامس
 النبااتتمس تودل حقوق 

 14املادة 
 النبااتتمس تودل نطاق حق 

 [14املادة  –]مالحظات 

 مس تودل، يتعني احلصول عىل ترصحي [16]و [15])أأ( مع مراعاة املادتني   [الأعامل املتعلقة مبواد التاكثر] (1)
 النبااتت ملبارشة الأعامل التالية اذلكر فامي يتعلق مبواد التاكثر:

نتاج أأو التوادل، "1"  الإ

 التكييف لأغراض التاكثر، "2"

 العرض للبيع، "3"

 أأعامل التسويق،البيع أأو غري ذكل من  "4"

 التصدير، "5"

 ،الاس ترياد "6"

لهيا يف النقاط من " "7" ىل "1التخزين لأي غرض من الأغراض املشار اإ  " أأعاله.6" اإ

 النبااتت أأن يفرض عىل ترصُيه بعض الرشوط والقيود.ملس تودل جيوز  )ب(

مس تودل ، يتعني احلصول عىل ترصحي [16]و [15]مع مراعاة املادتني   [الأعامل املتعلقة ابملواد احملصودة] (2)
لهيا يف النقاط من " ىل "1النبااتت ملبارشة الأعامل املشار اإ ()أأ( فامي يتعلق ابملواد احملصودة، مبا 1" الواردة يف الفقرة )7" اإ

ما  يف ذكل النبااتت الاكمةل أأو أأجزاء النبااتت، املس تحصةل عن طريق اس تعامل مواد تاكثر الصنف احملم  دون ترصحي،
 النبااتت حقه فامي يتعلق مبواد التاكثر املذكورة.مس تودل مل تتح فرصة معقوةل ليك ميارس 

احلصول عىل يتعنّي ، [16]و [15]مع مراعاة املادتني ]فقرة اختيارية[   [الأعامل املتعلقة ببعض املنتجات] (3)]
لهيا يف النقاط من " ()أأ( فامي يتعلق 1" الواردة يف الفقرة )7" اإىل "1ترصحي مس تودل النبااتت ملبارشة الأعامل املشار اإ

ابس تعامل املواد  [(2)]ابملنتجات املصنوعة مبارشة من املواد احملصودة من الصنف احملم  اليت تشملها أأحاكم الفقرة 
 [تتح فرصة معقوةل ليك ميارس مس تودل النبااتت حقه فامي يتعلق ابملواد احملصودة املذكورة. احملصودة دون ترصحي، ما مل

ضافية ممكنة] ([4])  ((4)14املادة  –املالحظات انظر  –)فقرة اختيارية  [أأعامل اإ
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ىل ( 1)]من الفقرات تطبق أأيضًا أأحاكم [  )أأ(  الأصناف املش تقة وبعض الأصناف الأخرى] ([5]) عىل  [(4)اإ
 الأصناف التايل ذكرها:

ذا مل يكن هو أأيضًا صنفًا مش تقًا أأساسًا،  "1"  الأصناف املش تقة أأساسًا من الصنف احملم ، اإ

 ، 7والأصناف اليت ل ميكن متيزيها بسهوةل عن الصنف احملم ، وفقًا للامدة  "2"

نتاهجا اس تعامل الصنف احملم  اس تعامًل متكررًا.والأصناف اليت يقتيض  "3"  اإ

آخر 1لأغراض تطبيق أأحاكم الفقرة الفرعية )أأ(" ب() "، يعترب الصنف صنفًا مش تقًا أأساسًا من صنف أ
 )"الصنف الأصيل"( يف احلالت التالية:

ذا اكن مش تقًا بصورة رئيس ية من الصنف الأصيل أأو من صنف مش تق بصورة رئيس ية من  "1" اإ
نف الأصيل، وحمتفظًا بظواهر اخلصائص النامجة عن الرتكيب الورايث أأو عن مجموعة الرتاكيب الوراثية الص 

 الأصيل، للصنف

ذا متزي بوضوح عن الصنف الأصيل، "2"  واإ

ذا اكن مطابقًا للصنف الأصيل من حيث خصائصه الأساس ية النامجة عن الرتكيب الورايث أأو  "3" واإ
 ية للصنف الأصيل، ما عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاق.عن مجموعة الرتاكيب الوراث 

جيوز مثال، اس تحصال الأصناف املش تقة أأساسًا ابنتقاء متغري طبيع  أأو مس تحث، أأو منط جسدي  )ج(
لكوين، أأو ابنتقاء وحدة مغايرة من نبااتت الصنف الأصيل، أأو ابلهتجني العكيس، أأو ابلتحويل عن طريق 

 نية.اجلي  الهندسة

 



UPOV/INF/6/5  15املادة 

18 

 15املادة 
 النبااتتمس تودل احلالت املس تثناة من حق 

 [15املادة  –]مالحظات 

 اذلكر:النبااتت الأعامل التالية مس تودل ل يشمل حق [  الاس تثناءات الإلزامية] [(1])

 الأعامل املبارشة لأغراض خشصية غري جتارية، "1"

 والأعامل املبارشة عىل سبيل التجربة، "2"

لهيا يف اس تولد والأعامل املبارشة من أأجل  "3" الفقرات أأصناف جديدة، والأعامل املشار اإ
ىل  (1) ]من  .[(5)14]واملبارشة فامي خيص تكل الأصناف الأخرى ما مل تنطبق أأحاكم املادة  14من املادة  [(4)اإ

 ((2)15املادة  –املالحظات )انظر  [الاختيارية الاس تثناءات] [(2)]
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 16املادة 
 النبااتت مس تودلاستنفاد حق 

 [16املادة  –]مالحظات 

النبااتت الأعامل املتعلقة مبواد الصنف احملم ، أأو مبواد أأي صنف مس تودل ل يشمل حق [  استنفاد احلق] (1)
ليه أأحاكم املادة  آخر بنفسه أأو مبوافقته يف مس تودل ، يكون [(5)14]تشري اإ قلمي النبااتت قد ابعها أأو سوقها بأأي شلك أ اإ

ذا انطوت تكل الأعامل عىل ما ييل ذكره:]امس ادلوةل/املنظمة احلكومية ادلولية[ ل اإ  ، أأو مبواد مش تقة من املواد املذكورة، اإ

ضايف للصنف املعي، "1"  تاكثر اإ

ىل بدل ل ُيم  أأصناف الأجناس أأو الأنواع أأو تصدير مواد الصنف اليت تسمح بت "2" اكثر الصنف اإ
لهيا الصنف، ما مل يكن الغرض املنشود من التصدير هو الاس هتالك.  النباتية اليت ينمت  اإ

 ، يقصد مبصطلح "املادة" ابلرتباط بأأي صنف[(1)]لأغراض تطبيق الفقرة [  معىن مصطلح "املادة"] (2)

 ها،مادة التاكثر همام اكن نوع  "1"

 ومادة احلصاد، مبا يف ذكل النبااتت الاكمةل وأأجزاء النبااتت، "2"

 ولك منتج مصنوع مبارشة من مادة احلصاد. "3"

ىل أأعضاء الأوبوف من ادلول الأعضاء يف املنظمة احلكومية "الإقلمي" يف بعض احلالت] ([3]) [  ]ابلنس بة اإ
 ادلولية ذاهتا[

 17املادة 
 النبااتت مس تودلتقييد ممارسة حق 

 [17املادة  –]مالحظات 

د حرية قيَّ ت ل جيوز أأن [  ابس تثناء احلالت املنصوص علهيا رصاحة يف هذا القانون، املصلةة العامة] (1)
 النبااتت لأس باب خالف املصلةة العامة.مس تودل ممارسة حق 

ذا ترتب عىل هذا التقييد [  املاكفأأة املنصفة] (2) للغري مببارشة أأحد الأعامل  ]الوزير/الإدارة اخملتصة[ترصحي اإ
 عىل ماكفأأة منصفة.ُيصل النبااتت فاإن مس تودل للنبااتت، مس تودل اليت تقتيض ترصحي 
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 18املادة 
 التنظمي الاقتصادي

 [18املادة  –]مالحظات 

نتاج مواد الأصناف النباتية ومراقبهتا مينظت ل  تخذتح ل يتوقف حق مس تودل النبااتت عىل أأية تدابري   معليات اإ
 .هذا القانونوتسويقها، أأو اس ترياد تكل املواد أأو تصديرها. وأأاًي اكن احلال، ل جيوز أأن ختل تكل التدابري بتطبيق أأحاكم 

 19املادة 
 مدة حق مس تودل النبااتت

 [19املادة  –]مالحظات 

د املدة[ النبااتت ملدةمس تودل مينح حق  ىل الأجشار  .النبااتتمس تودل اعتبارًا من اترخي منح حق  ]حتدَّ وابلنس بة اإ
د املدة[هذه املدة تكون والكروم،   اعتبارًا من التارخي املذكور. ]حتدَّ
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 الفصل السادس
 تسمية الصنف

 20املادة 
 تسمية الصنف

 [20املادة  –]مالحظات 

مع و  يعنيَّ الصنف بتسمية تعترب تعريفًا جلنس الصنف.  [اس تعامل التسمية-تعيني الأصناف ابلتسميات] (1)
احلقوق املتصةل ابلتعيني املسجل كتسمية للصنف دون اس تعامل التسمية حبرية ابلرتباط ل حتول ، [(4)]مراعاة الفقرة 

 النبااتت.مس تودل ابلصنف، حىت بعد انقضاء مدة حق 

ذا   [التسميةخصائص ] (2) ل اإ جيب أأن تسمح التسمية بتعريف الصنف. ول جيوز أأن تتكون من جمرد أأرقام اإ
ىل التضليل أأو الالتباس بشأأن خصائص الصنف أأو قميته أأو  اكن ذكل عرفًا متبعًا لتعيني الأصناف. وجيب أأل تؤدي اإ

تسمية أأخرى تعني صنفًا  النبااتت. وجيب أأن تكون خمتلفة عىل وجه اخلصوص عن أأيمس تودل ماهيته، أأو بشأأن هوية 
قلمي أأي عضو يف الأوبوفموجودًا من قبل النوع النبايت ذاته أأو من نوع قريب، يف   .اإ

ذا تبني أأن التسمية ل تف  [الإدارة]امس النبااتت التسمية دلى مس تودل يودع   [التسميةتسجيل ] (3) . واإ
النبااتت ابقرتاح تسمية أأخرى مس تودل أأن ترفض تسجيلها، وأأن تطالب  [الإدارة]امس ، تعني عىل [(2)]مبتطلبات الفقرة 
 النبااتت.مس تودل تسجل التسمية يف نفس الوقت اذلي مينح فيه حق أأن و  ،خالل همةل حمددة

ذا اكن احملظور، بناء   [احلقوق السابقة املمنوحة للغري] (4) ل جيوز الإرضار ابحلقوق السابقة املمنوحة للغري. واإ
ىل [(7)]حق سابق، أأن يس تعمل خشص ما تسمية الصنف، واضطر هذا الشخص، وفقًا لأحاكم الفقرة عىل  ، اإ

 النبااتت ابقرتاح تسمية أأخرى للصنف.مس تودل أأن تطالب  [الإدارة]امس اس تعاملها، تعنيَّ عىل 

يداع أأي صنف يف   [أأعضاء الأوبوفالتسمية ذاهتا يف أأقالمي لك ] (5) أأعضاء الأوبوف لك أأقالمي ل جيوز اإ
ل أأن تسجل التسمية املودعة دلهيا هبذا الشلك، ما مل تر عدم مناس بة  [دارة]امس الإ حتت تسمية واحدة. وعىل  اإ
 النبااتت ابقرتاح تسمية أأخرى.مس تودل أأن تطالب  [الإدارة]امس التسمية. ويف هذه احلاةل الأخرية، عىل  هذه

دارات سائر  [دارة]امس الإ عىل   [ابلتسمياتالبياانت املس تعمةل ابلرتباط ] (6) خطار اإ أأعضاء أأن تتكفل ابإ
دارة أأن الأوبوف  يداع التسميات وتسجيلها وشطهبا. وجيوز لأي اإ ابملعلومات املتعلقة بتسميات الأصناف، ول س امي اإ

ىل  حدى التسميات اإ  .[الإدارة]امس ترسل أأي مالحظات حممتةل لها بشأأن تسجيل اإ

قلمي عىل لك من يقوم يف   [ابس تعامل التسميةالالزتام ] (7) ببيع أأو تسويق  ]دوةل/منظمة حكومية دولية[اإ
أأن يلزتم ابس تعامل تسمية هذا الصنف، حىت بعد انقضاء مدة حق هذا الإقلمي مواد التاكثر النبايت لصنف محم  يف 

 .[(4)]تعامل وفقًا لأحاكم الفقرة النبااتت يف الصنف املذكور، رشط أأل حتول حقوق سابقة دون هذا الاس  مس تودل 

سمح عند عرض صنف ما للبيع أأو عندما جيري تسويقه، يح   [البياانت املس تعمةل ابلرتباط ابلتسمية] (8)
ن مت هذا امجلع، وجب ابلرمغ من  ابمجلع بني عالمة جتارية أأو امس جتاري أأو أأي بيان مماثل والتسمية املسجةل للصنف. واإ

 املمكن التعرف عىل التسمية بسهوةل.ذكل أأن يكون من 
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 الفصل السابع
سقاطه مس تودلبطالن حق   النبااتت واإ

 21املادة 
 النبااتت مس تودلبطالن حق 

 [21املادة  –]مالحظات 

ذا ثبت:مس تودل يعلن بطالن حق [  أأس باب البطالن] (1)  النبااتت، اإ

 النبااتت، مس تودلمل تس توف وقت منح حق  [7أأو املادة  6]أأن الرشوط احملددة يف املادة  "1"

النبااتت، يف مس تودل مل تس توف وقت منح حق  [9أأو املادة  8]أأو أأن الرشوط احملددة يف املادة  "2"
ىل املعلومات والواثئق اليت قدهما مس تودل حاةل منح حق   النبااتت،مس تودل النبااتت ابلستناد أأساسًا اإ

 النبااتت منح لشخص ل يس تحقه، ما مل ينقل احلق للشخص اذلي يس تحقه.مس تودل أأو أأن حق  "3"

بطال حق [  استبعاد الأس باب الأخرى] (2) لأس باب خالف الأس باب املشار النبااتت مس تودل ل جيوز اإ
لهيا يف الفقرة   .[(1)]اإ
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 22املادة 
سقاط حق مس تودل النبااتت  اإ

 [22املادة  –]مالحظات 

سقاط  ]جيوز[)أأ( [  الإسقاطأأس باب ] (1) ذا ثبت أأن الرشوط احملددة يف املادة اإ حق مس تودل النبااتت، اإ
 مل تعد مس توفاة. [9أأو املادة  8]

سقاط  [جيوز]عالوة عىل ذكل،  )ب( حق مس تودل النبااتت يف احلالت التالية اذلكر، بعد مطالبته بذكل اإ
 وخالل فرتة حمددة:

ذا مل يزود مس تودل النبااتت  "1" ابملعلومات أأو الواثئق أأو املواد اليت تعد رضورية للتأأكد  [الإدارة]امس اإ
 من احلفاظ عىل الصنف،

ذا مل يدفع مس تودل النبااتت الرسوم املس تحقة ليك يظل حقه انفذًا، "2"  أأو اإ

ذا مل يقرتح مس تودل النبااتت تسمية مناس بة أأخرى، يف حاةل شطب  "3" تسمية الصنف بعد أأو اإ
 احلق. منح

سقاط حق مس تودل النبااتت لأس باب خالف الأس باب املشار [  استبعاد الأس باب الأخرى] (2) ل جيوز اإ
لهيا يف الفقرة   .[(1)]اإ
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و 23
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و 24
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24 

 الثامنالفصل 
 القانون وأأحاكم ختاميةتنفيذ 

املادة 
)*(

23 
نفاذ حق مس تودل النبااتت  اإ

 "[1("1)30املادة  –]مالحظات 

 تتاح س بل الانتصاف القانونية التالية لإعامل حقوق مس تودلي النبااتت:

]...[ 

املادة 
)*(

24 
 الإرشاف

 "[1("1)30املادة  –]مالحظات 

 الإرشاف عىل تنفيذ هذا القانون. ]الوزارة/املفتّشون/الإدارة اخملتصة[يتوىل 

 ]...[: ]والالحئة التنفيذية/القرارات[وترسي التدابري الإدارية والعقوابت التالية يف حال الإخالل بأأحاكم القانون 

املادة 
)*(

25 
 النرش

 "[3("1)30ملادة ا –]مالحظات 

عالم امجلهور عن طريق النرش املنتظم للمعلومات املتعلقة مبا ييل:  يمت اإ

 طلبات حقوق مس تودلي النبااتت وحالت منح تكل احلقوق، -

 والتسميات املقرتحة واملقبوةل. -

 

                                                
)*(

وضعت عالمة النجمة  
)*(
 لتفاقية الأوبوف. 1991قبل أأرقام املواد اليت ل تطابق أأرقام مواد وثيقة  
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و 26
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25 

املادة 
)*(

26 
 ]الالحئة التنفيذية[ و/أأو ]قرارات الوزير[

 [30املادة  –]مالحظات 

صدار قرارات بشأأن أأي مسأأةل لزمة لتنفيذ هذا  ]الإدارة اخملتصة/الوزير[جيوز لـ  وضع الالحئة التنفيذية أأو اإ
 القانون، و بشأأن ما ييل عىل وجه اخلصوص:

 املسائل الإجرائية املتعلقة بطلبات منح حقوق مس تودلي النبااتت؛ (1)

 املسائل املتعلقة بتسميات الأصناف النباتية؛ (2)

 حقوق مس تودلي النبااتت؛ املسائل املتعلقة بفحص طلبات منح (3)

 رشوط النرش؛ (4)

جراءات الاعرتاض؛ (5)  اإ

 الطعون؛ (6)

 جدول الرسوم؛ (7)

 البياانت اليت تدرج يف السجالت بشأأن حقوق مس تودلي النبااتت. (8)

املادة 
)*(

27 
 ادلخول حزي النفاذ

 ]...[يدخل هذا القانون حزي النفاذ يف 

 

                                                
)*(

وضعت عالمة النجمة  
)*(
 لتفاقية الأوبوف. 1991قبل أأرقام املواد اليت ل تطابق أأرقام مواد وثيقة  
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 لتفاقية الأوبوف 1991مالحظات مس تخلصة من الواثئق املتعلقة ببعض مواد وثيقة  اجلزء الثاين:

 28 ..................................................................................................... تعاريف 1بشأأن املادة مالحظات 

 32 ..........................................................الأجناس والأنواع النباتية الواجب حاميهتا  3مالحظات بشأأن املادة 

 33 ........................................................................................... املعامةل الوطنية 4مالحظات بشأأن املادة 

 34 ........................................................................................... رشوط امحلاية  5مالحظات بشأأن املادة 

 36 ...................................................................................................... اجلّدة  6مالحظات بشأأن املادة 

 41 ....................................................................................................... المتزّي   7مالحظات بشأأن املادة 

 42 .................................................................................................. التجانس  8مالحظات بشأأن املادة 

 43 ..................................................................................................... الثبات  9مالحظات بشأأن املادة 

يداع الطلب  10مالحظات بشأأن املادة   44 .......................................................................................... اإ

 45 ........................................................................................... حق الأولوية  11مالحظات بشأأن املادة 

 49 .......................................................................................... حفص الطلب  12مالحظات بشأأن املادة 

 52 ........................................................................................... امحلاية املؤقتة  13مالحظات بشأأن املادة 

 54 ........................................................................نطاق حق مس تودل النبااتت  14مالحظات بشأأن املادة 

 72 ................................................... احلالت املس تثناة من حق مس تودل النبااتت  15مالحظات بشأأن املادة 

 79 ..................................................................... النبااتتاستنفاد حق مس تودل   16مالحظات بشأأن املادة 

 80 ............................................................... تقييد ممارسة حق مس تودل النبااتت  17مالحظات بشأأن املادة 

 81 ................................................................................... التنظمي الاقتصادي  18مالحظات بشأأن املادة 

 82 ......................................................................... مدة حق مس تودل النبااتت  19مالحظات بشأأن املادة 

 83 ........................................................................................ تسمية الصنف  20مالحظات بشأأن املادة 

 98 ...................................................................... بطالن حق مس تودل النبااتت  21مالحظات بشأأن املادة 

سقاط حق مس تودل النبااتت  22مالحظات بشأأن املادة   99 ..................................................................... اإ

 101 ........................................................................................ تنفيذ التفاقية  30مالحظات بشأأن املادة 
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 اجلزء الثاين:
 من الواثئق مس تخلصةمالحظات 

 لتفاقية الأوبوف 1991املتعلقة ببعض مواد وثيقة 

 تعاريف 1مالحظات بشأأن املادة 

 النبااتت""  "مس تودل 4"1مالحظات بشأأن املادة 

 ويقصد بعبارة "مس تودل النبااتت" "4"

 الشخص اذلي اس تودل صنفًا ما أأو اكتشفه وأأعده، -

ذا ما  - أأو الشخص اذلي هو صاحب معل الشخص الآنف ذكره أأو اذلي لكفه مببارشة معل ما، اإ
 نصت عىل ذكل ترشيعات الطرف املتعاقد املعي،

 حسب احلال؛أأو خلف الشخص املذكور أأوًل أأو اثنيًا،  -

 وترشح الفقرات التالية بعض اجلوانب من تعريف مس تودل النبااتت:

 أأهلية اكتساب حق مس تودل النبااتت )أأ(

ل ملن ينطبق عليه التعريف الوارد يف املادة  .1 لتفاقية  1991" من وثيقة 4"1ل يحمنح حق مس تودل النبااتت اإ
عىل لك طرف متعاقد أأن يعلن بطالن حق  اقية الأوبوف بأأنه "لتف 1991" من وثيقة 3("1)21الأوبوف. وتقيض املادة 

ذا ثبت ]...[ " " أأن حق مس تودل النبااتت منح لشخص ل يس تحقه، ما مل ينقل احلق 3مس تودل النبااتت اذلي منةه، اإ
 للشخص اذلي يس تحقه."

 الشخص )ب(

لتفاقية الأوبوف أأنه يشمل  1991" من وثيقة 4"1ينبغ  أأن يحفهم من مصطلح "الشخص" الوارد يف املادة  .2
الشخص الطبيع  والشخص املعنوي عىل حد سواء. ويشري مصطلح "الشخص" اإىل خشص واحد أأو أأكرث. ولأغراض 
ىل كيان هل حقوق وواجبات كبقا لترشيعات العضو املعي من أأعضاء  هذه الوثيقة يشري مصطلح "الشخص املعنوي" اإ

 الاحتاد.

 تعنارص تعريف مس تودل النباات )ج(

 يرد يف الفقرات التالية رشح العنارص الثالثة لتعريف مس تودل النبااتت. .3

 الشخص اذلي اس تودل صنفًا ما أأو اكتشفه وطوره "1"

لتفاقية الأوبوف، يشمل تعريف "مس تودل  1991" من وثيقة 4"1طبقا للفقرة الفرعية الأوىل من املادة  .4
 النبااتت" ما ييل:

 ا أأو اكتشفه وطوره".الشخص اذلي اس تودل صنفًا م -"
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ول يوجد، وبناء عىل اتفاقية الأوبوف، أأي تقييد عىل من ميكنه أأن يصبح مس تودل نبااتت. فقد يكون مس تودل  .5
النبااتت، مثال، ممارسا هاواي لبستنة احلدائق أأو مزارعا أأو خبريا علميا أأو معهد لستيالد النبااتت أأو رشكة متخصصة يف 

 استيالد النبااتت.

 اتفاقية الأوبوف أأي تقييد فامي خيص أأساليب أأو تقنيات "استيالد" الصنف اجلديد. ول تضع .6

وفامي يتعلق بعبارة "اكتشفه وطوره"، فميكن أأن يكون الاكتشاف اخلطوة الأوىل يف معلية استيالد الصنف  .7
شخص لكتساب حق اجلديد. غري أأّن عبارة "اكتشفه وطوره" تعي أأّن جمّرد الاكتشاف، أأو الإجياد، ل يؤّهل ال 

مس تودل النبااتت. فال بّد هل من تطوير املادة النباتية اإىل صنف يك يصبح مؤهال لكتساب حق مس تودل النبااتت. 
 تحمنح امحلاية لصنف موجود اكتشفه خشص وأأكرثه دون أأن يغرّي شيئا فيه. ول

رشادات حول مفهوم "مس تودل النبااتت"، مبا يف ذكل مفهوم .8 "اكتشفه  ويرد مزيد من الإ
وطوره"، يف "مفهوم مس تودل النبااتت واملعارف العامة يف نظام حامية أأصناف النبااتت القامئ عىل اتفاقية 

وبوف  :التايل املوقع )انظر (.C(Extr.)/19/2 Rev الوثيقة )مرفق الأ
http://www.upov.int/information_documents/en/list.jsp). 

 صاحب العمل "2"

لتفاقية الأوبوف، ميكن أأن يكتسب حق مس تودل  1991" من وثيقة 4"1طبقا للفقرة الفرعية الثانية من املادة  .9
ذلي لكّفه النبااتت الشخص اذلي اس تودل صنفًا ما أأو اكتشفه وطوره، أأو صاحب معل ذكل الشخص، أأو الشخص ا

 بذكل، عندما يقيض القانون املنطبق بذكل.

 اخللف "3"

لتفاقية الأوبوف، ميكن أأن يكون مس تودل النبااتت  1991" من وثيقة 4"1طبقا للفقرة الفرعية الثالثة من املادة  .10
"خلف" الشخص اذلي اس تودل صنفًا ما أأو اكتشفه وطوره، أأو خلف صاحب معل ذكل الشخص، أأو خلف الشخص 

ي لكّفه بذكل، عندما تقيض بذكل قوانني العضو املعي من أأعضاء الاحتاد. وميكن، مثال، أأن يصبح خشص ما "خلفا" اذل
رادة أأو هبة أأو بيع أأو تبادل، عندما يقيض بذكل قانون العضو املعي من أأعضاء الاحتاد.  مبوجب قانون أأو اإ

  

http://www.upov.int/information_documents/en/list.jsp
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 "  "الصنف"6"1مالحظات بشأأن املادة 

لصنف" أأي مجموعة نباتية تندرج يف اتكسون نبايت واحد من أأدىن املرتبات املعروفة، ويقصد مبصطلح "ا "6"
 وتس تويف أأو ل تس تويف متامًا رشوط منح حق مس تودل النبااتت، وميكن: 

 تعريفها ابخلصائص النامجة عن تركيب ورايث معني أأو مجموعة معينة من الرتاكيب الوراثية، -

حدى اخلصائص املذكورة عىل الأقل،  -  ومتيزيها عن أأي مجموعة نباتية أأخرى ابإ

 واعتبارها وحدة نظراً اإىل قدرهتا عىل التاكثر دون أأي تغيري؛ -

 وترشح الفقرات التالية بعض اجلوانب من تعريف الصنف:

 مجموعة نباتية تندرج يف اتكسون نبايت واحد من أأدىن املرتبات املعروفة "1"

ىل أأنّه "أأي مجموعة نباتية تندرج يف  1991تعريف "الصنف" بناء عىل وثيقة يبدأأ  .1 لتفاقية الأوبوف ابلإشارة اإ
اتكسون نبايت واحد من أأدىن املرتبات املعروفة، ..." ويؤكّد ابلتايل أأنّه ل ميكن، مثال، أأن يكون الصنف، مكّوان من 

ىل أأكرث من نوع واحد.  نبااتت تنمت  اإ

ّن الصنف يعي "مجموعة نباتية" أأّن التعريف ل ينطبق، مثال، عىل ما ييل:ويوّّض التعريف  .2  القائل اإ

نبات واحد؛ )ولكّن الصنف القامئ ميكن أأن يكون ممثَّال بنبات واحد أأو جبزء )أأجزاء( من نبات،  -
ماكنية اس تخدام ذكل النبات أأو ذكل اجلزء )الأجزاء( من النبات لإكثار الصنف(؛  رشيطة اإ

 مثل مقاومة الأمراض، أأو لون الزهور(؛مسة ) -

 مادة كمييائية أأو مادة أأخرى )مثل الزيت، أأو امحلض ادلان(؛ -

 تكنولوجيا لستيالد النبااتت )مثل زراعة الأنسجة(. -

 تس تويف أأو ل تس تويف متامًا رشوط منح حق مس تودل النبااتت "2"

لتفاقية الأوبوف، حتديدا، اإىل أأي مجموعة نباتية  1991" من وثيقة 4"1يشري تعريف "الصنف" الوارد يف املادة  .3
تندرج يف اتكسون نبايت واحد من أأدىن املرتبات املعروفة، "وتس تويف أأو ل تس تويف متامًا رشوط منح حق مس تودل 

ّن تعريف "الصنف" أأوسع من "الصنف القابل للحامية".  النبااتت". وابلتايل فاإ

لتفاقية الأوبوف عىل  1991من وثيقة  7س ياق حفص المتزي. وتنص املادة ويؤدي تعريف الصنف دورا هاما يف  .4
يداع  ما ييل: " آخر يكون وجوده معروفًا عالنية يف اترخي اإ ذا أأمكن متيزيه بوضوح عن أأي صنف أ يعترب الصنف ممتزيًا اإ

ميكن، مع ذكل، أأن تكون الطلب." وتوّّض عبارة "تس تويف أأو ل تس تويف متامًا رشوط منح حق مس تودل النبااتت" أأنّه 
"، عىل أأن ميكن متيزيها 4"1الأصناف املعروفة عالنية وغري احملمية أأصنافا تتناسب مع تعريف الصنف كام ورد يف املادة 

رشادات  بوضوح عن "الصنف املرحش" )وهو "صنف" أأودع بشأأنه طلب للحصول عىل حق مس تودل النبااتت(. وترد اإ
ىل حفص المتزّي والتجانس والثبات ووضع أأوصاف موّحدة  " TG/1/3يف الوثيقة بشأأن الأصناف املعروفة عالنية  مدخل اإ

نشاء مجموعات الأصناف النباتية وصيانهتا". " TGP/4/1للأصناف النباتية اجلديدة"" والوثيقة   اإ
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ذا اكن "الصنف املرحش" متناس با مع تعريف الصنف وفقا للامدة  .5  "6"1وبشلك عام، ل تفحص السلطات ما اإ
ذا اكن طلب احلصول عىل حق مس تودل  1991من وثيقة  ّن السلطات مطالبة بفحص ما اإ لتفاقية الأوبوف. بل اإ

ذا اكن الصنف املرحش ممتزيا ومتجانسا واثبتا. والصنف اذلي  النبااتت يس تويف رشط منح ذكل احلق، ل س امي ما اإ
ذا يس تويف تكل املعايري يكون متناس با مع تعريف الصنف. ويف حال ر  ىل ما اإ فض الطلب لن تشري السلطات، معوما، اإ
 اكنت تعترب أأّن الصنف املرحش يتناسب مع تعريف "الصنف" أأو ل.

 تعريفها ابخلصائص النامجة عن تركيب ورايث معني أأو مجموعة معينة من الرتاكيب الوراثية "3"

 لهجينة.يشمل مفهوم "الرتاكيب الوراثية"، مثال، الأصناف الرتكيبية و الأصناف ا .6

ىل قدرهتا عىل التاكثر دون أأي تغيري "4"  اعتبارها وحدة نظرًا اإ

كثار الصنف دون أأي تغيري. ويف حاةل بعض  .7 ل حتّد اتفاقية الأوبوف من نطاق الأساليب اليت ميكن اتباعها لالإ
كثار اخلرضي والأصناف امللقّةة ذاتيا وبعض الأصناف امللقّة ة بطريقة هتجينية، الأصناف، مثل الأصناف اخلاضعة لالإ

كثار الصنف دون أأي تغيري انطالقا من نبااتت الصنف ذاته. أأما يف حاةل بعض الأصناف الأخرى، مثل الأصناف  ميكن اإ
كثار الصنف دون أأي تغيري من خالل دورة لإكثار قد تشمل نبااتت غري تكل  الهجينة والأصناف الرتكيبية، فميكن اإ

ىل الصنف. وقد تنطوي دو  رة الإكثار املذكورة عىل هتجني بس يط ثنايئ السالةل )مثل الهجني البس يط( أأو قد املنمتية اإ
كثار أأكرث )مثل الهجني الثاليث السالةل والأصناف الرتكيبية وغري ذكل(. وترد بعض الأمثةل عىل  تعقيدا ينطوي عىل دورة اإ

كثار الأصناف يف الوثيقة  رشادية"،  3ت"، املرفق "مبادئ توجهيية لتطوير الاختبارا TGP/7أأساليب اإ "مالحظات اإ
كثار الصنف"، واملالحظة الإرشادية  31املالحظة الإرشادية  كثار  32"معلومات عن أأسلوب اإ "معلومات عن أأسلوب اإ
شارة مرجعية[.الأصناف الهجينة"   ]اإ

 "  "الإقلمي"8"1مالحظات بشأأن املادة 

ذا اكن الطرف املتعاقد دوةل، والإقلمي ويقصد مبصطلح "الإقلمي" فامي يتعلق ابلطرف املتعاقد  "8" قلمي ادلوةل اإ اإ
ذا اكن الطرف املتعاقد منظمة دولية حكومية؛  اذلي تطبق فيه املعاهدة املنش ئة للمنظمة ادلولية احلكومية اإ

لتفاقية  1991( بشأأن "استنفاد حق مس تودل النبااتت" من وثيقة 3)16( بشأأن "اجلدة" واملادة 3)6حتتوي املادة 
 يف بعض احلالت". "الإقلمي"الأوبوف عىل أأحاكم بشأأن " 

 "  "الإدارة"9"1مالحظات بشأأن املادة 

لهيا يف املادة  "9"  ؛"2("1)30ويقصد مبصطلح "الإدارة" الإدارة املشار اإ

 من اجلزء الأول من هذه الوثيقة[ 2املادة انظر ]

دارة تلكف مبهمة منح حقوق  1991" من وثيقة 2("1)30تقتيض املادة  لتفاقية الأوبوف أأن ينشئ عضو الأوبوف اإ
آخر يف الأوبوف. قلمي عضو أ  مس تودلي النبااتت أأو يعهد ذكل لإدارة قامئة يف اإ
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 الأجناس والأنواع النباتية الواجب حاميهتا  3مالحظات بشأأن املادة 

يطبق  أأن 1978أأو وثيقة  1961/1972متعاقد يلزتم بوثيقة [ عىل لك طرف ادلول الأعضاء يف الاحتاد] (1)
 أأحاكم هذه التفاقية

عىل اكفة الأجناس والأنواع النباتية اليت يطبق علهيا يف التارخي اذلي يصبح فيه ملزتمًا هبذه  "1"
 ، يف هذا التارخي،1978أأو وثيقة  1961/1972التفاقية أأحاكم وثيقة 

اع النباتية، بعد انقضاء مخس س نوات عىل التارخي املذكور وعىل اكفة الأجناس والأنو  "2"
 تقدير. أأقىص عىل

أأن  1978أأو وثيقة  1961/1972[ عىل لك طرف متعاقد ل يلزتم بوثيقة الأعضاء اجلدد يف الاحتاد] (2)
 يطبق أأحاكم هذه التفاقية

 ملزتمًا هبذه التفاقية، صبح فيهجنسًا أأو نوعًا نباتيًا عىل الأقل، يف التارخي اذلي ي  15عىل  "1"

س نوات عىل التارخي املذكور  10وعىل اكفة الأجناس والأنواع النباتية، بعد انقضاء  "2"
 تقدير. أأقىص عىل

وجيوز لدلوةل أأو املنظمة احلكومية ادلولية، يف البداية، أأن تطبق أأحاكم اتفاقية الأوبوف عىل مجيع الأجناس  1.1
ذا اكنت  ادلوةل أأو املنظمة احلكومية ادلولية املعنية ل تطّبق القانون عىل مجيع الأجناس والأنواع والأنواع النباتية. واإ

 لتفاقية الأوبوف. 1991النباتية يف البداية، فاإن الرشط الأدىن هو أأن تطّبق أأحاكم وثيقة 

 دوةل عضو يف الأوبوف 1.1.1

لتفاقية الأوبوف حزي التنفيذ،  1991ول وثيقة عىل الأجناس والأنواع النباتية اليت تطّبق علهيا، يف اترخي دخ
 5أأحاكم الوثيقة السابقة لتفاقية الأوبوف اليت اكنت ملزمة هبا، مث عىل اكفة الأجناس والأنواع النباتية بعد انقضاء 

 (؛1991" من وثيقة 2" و"1("1)3س نوات )انظر املادة 

 عضو جديد يف الأوبوف 1.1.2

س نوات  10اتيا، مث عىل مجيع الأجناس والأنواع النباتية بعد انقضاء عىل مخسة عرش جنسا أأونوعا نب
 (.1991" من وثيقة 2" و"1("2)3 املادة )انظر

ويف حال اكن ترشيع عضو الاحتاد ينص عىل حامية مجيع الأجناس والأنواع النباتية، يس تحسن تقدمي توضيةات  2.1
 ت والطةالب والبكترياي.بشأأن ما يكفهل الترشيع من حامية فامي يتعلق ابلفطراي

"اس امترة  2القسم "اخلربة والتعاون يف الاختبار الثاليث )المتزي والتجانس والثبات(،  TGP/5ويرد يف الوثيقة  3.1
دراهجا يف اس امترة طلب الأوبوف المنوذجية لطلب حقوق  مس تودل النبااتت" ما يساعد عىل الإملام ابملعلومات اليت ميكن اإ

نظر التعلاميت اسا نباتيا ما مشمول يف القانون )حقوق مس تودل النبااتت ملساعدة املودعني عىل التأأكد من أأن نوعا أأو جن 
ىل اس امترة خاصة ابلإدارة املعنية:لتحويل اس امترة الأوبوف المنوذجية بشأأن طلب حقوق مس تودل النبااتت   (.3البند-ابء اإ
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 املعامةل الوطنية 4مالحظات بشأأن املادة 

قلمي هذا الطرف املتعاقد [ يمتتع مواطنو لك طرف متعاقد والأشخاص الطبيعيون املقميون يف املعامةل] (1) اإ
آخر، ابملعامةل ذاهتا اليت متنحها حالياً  قلمي لك طرف متعاقد أ والأشخاص املعنوية اليت يقع مقرها يف ذكل الإقلمي، يف اإ

مس تقباًل قوانني الطرف املتعاقد الآخر ملواطنيه فامي خيص منح حقوق مس تودلي النبااتت وحاميهتا، وذكل دون  أأو
املنصوص علهيا يف هذه التفاقية ورشط أأن يس تويف هؤلء املواطنون والأشخاص الرشوط الإخالل ابحلقوق 

 والإجراءات الشلكية املفروضة عىل مواطي الطرف املتعاقد الآخر.

ذا اكن "املواطنون"] (2) [ لأغراض تطبيق الفقرة السابقة، يقصد مبصطلح "املواطنني" مواطنو ادلوةل اإ
ذا اكن الطرف املتعاقد الطرف املتعاقد دوةل، ومو  اطنو ادلول الأعضاء يف املنظمة ادلولية احلكومية اإ

 حكومية. دولية منظمة

قامة  1.1 ذا مل يكن القانون يقمي أأي قيد عىل اجلنس ية أأو ماكن اإ ليس من الرضوري النص عىل املعامةل الوطنية اإ
يداع الطلبات.الأشخاص الطبيعيني أأم ماكن املاكتب املعمتدة دلى الكيان القانوين،   عند اإ

دارة أأن تلمتس املعلومات الرضورية يف اس امترة الطلب من  2.1 ذا اكن القانون ينص عىل املعامةل الوطنية، جاز لالإ واإ
قامة أأو املكتب املعمتد للمودع )حسب احلال(.  أأن املودع مؤهل لإيداع الطلب، عىل أأساس اجلنس ية أأو ماكن الإ

" اخلربة والتعاون يف الاختبار TGP/5ية لطلب حقوق مس تودل النبااتت )الوثيقة وتش متل اس امترة الأوبوف المنوذج 
 املعلومات.( عىل الالامتس التايل لطلب 1 ، البند2القسم الثاليث )المتزي والتجانس والثبات(، 

 

املودع )املودعون( )أأ( -1
(1)

 

  __________________________________________________  الامس )الأسامء( 

 UPOV-A1: 1(a)(i)
#

 

  __________________________________________________  العنوان )العناوين( 

 UPOV-A1: 1(a)(ii) 

  __________________________________________________  رمق الهاتف )الأرقام( 

 UPOV-A1: 1(a)(iii) 

  __________________________________________________  رمق الفاكس )الأرقام( 

 UPOV-A1: 1(a)(iv) 

  __________________________________________________  الربيد الإلكرتوين )العناوين( 

 UPOV-A1: 1(a)(v) 

  __________________________________________________  اجلنس ية )اجلنس يات(: )ب(

 UPOV-A1: 1(b) 

قامة )ادلوةل(: )ج(   __________________________________________________  :ماكن الإ

 UPOV-A1: 1(c) 

  ___________________________________________ : املاكتب املعمتدة دلى الكيان القانوين )ادلوةل(: )د(

 UPOV-A1: 1(d) 

  ل نعم  سيس تعان مبمثل لالإجراءات/وكيل/انئب:  )ھ(

  UPOV-A1: 1(e)(i) UPOV-A1: 1(e)(ii) 
(1)

 لتفاقية الأوبوف، أأي: 1991" من وثيقة 4" 1يكون "املودع" هو "املس تودل" وفقا لتعريف "املس تودل النبااتت" يف املادة  ينبغ  أأن 
 الشخص اذلي اس تودل صنفًا ما أأو اكتشفه وطوره، -"
ذا ما نصت عىل ذكل ترش  -   يعات الطرف املتعاقد املعي،أأو الشخص اذلي هو صاحب معل الشخص الآنف ذكره أأو اذلي لكفه مببارشة معل ما، اإ
 أأو خلف الشخص املذكور أأوًل أأو اثنيًا، حسب احلال." - 
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 رشوط امحلاية  5مالحظات بشأأن املادة 

ذا اكن الصنف:[ مينح حق املعايري الواجب استيفاؤها] (1)  مس تودل النبااتت اإ

 جديداً، "1"

 وممزياً، "2"

 ومتجانسًا، "3"

 واثبتًا. "4"

ضافية أأو خمتلفة عن الرشوط الأخرى] (2) [ ل جيوز أأن يتوقف منح حق مس تودل النبااتت عىل أأية رشوط اإ
ويف مس تودل النبااتت الإجراءات ، ويس ت20 الرشوط الوارد ذكرها أأعاله، عىل أأن تبني تسمية الصنف وفقًا لأحاكم املادة

دارته، ويدفع الرسوم املس تحقة.  الشلكية املنصوص علهيا يف قانون الطرف املتعاقد اذلي أأودع الطلب دلى اإ

ىل أأحاكم املادة  السابعة  لتفاقية الأوبوف، اعمتد جملس الأوبوف يف دورته العادية 1991( من وثيقة 2)5ابلنس بة اإ
 2003 ويوني 26، "رّد الأوبوف عىل الإخطار املؤرخ يف 2003 أأكتوبر 23والثالثني يف 

 http://www.upov.int/en/news/2003/pdf/cbd_response_oct232003.pdfالبيولويج"  التنوع لتفاقية التنفيذي الأمني عن الصادر
ىل  7د فامي ييل نّص الفقرات من )ير   (.11اإ

 "الكشف عن املنشأأ 

جراء حفص للتأأكد من أأن الصنف  1يقصد برشط "المتزّي" يف اتفاقية الأوبوف .7" ل بعد اإ أأن امحلاية ل متنح اإ
يداع الطلب أأاي  2النبايت ممتزّي بوضوح عن لك الأصناف النباتية الأخرى، ويكون وجوده معروفا عالنية يف اترخي اإ

عالن بطالن حق مس تودل النبااتت يف حال  اكن منشؤه اجلغرايف. وتنص اتفاقية الأوبوف أأيضا عىل أأنه يتعنّي اإ
 تبنّي أأن ذكل احلق قد منح لصنف نبايت غري ممتزّي.

 ومنش ئه ويشرتط من مس تودل النبااتت معوما تقدمي معلومات تتعلق بتارخي اس تولد الصنف النبايت .8"
الورايث ابس تعامل اس تبيان تقي يرفقه بطلب امحلاية اذلي يتقدم به. ويشّجع الأوبوف عىل تقدمي معلومات عن 
منشأأ املواد النباتية املس تعمةل يف اس تولد الصنف النبايت عندما تيرّسر الفحص املذكور أأعاله ولكن الأوبوف ل 

ضافيا للحامية لأ  ن اتفاقية الأوبوف تنص عىل تقدمي امحلاية للأصناف النباتية اليت يقبل أأن يكون تقدميها رشطا اإ
ضافية أأو رشوط  تس تويف رشوط اجلّدة والمتزّي والتجانس والثبات والتسمية املناس بة ول تسمح بأأية رشوط اإ
أأن خمتلفة للحامية. وهناك فعال بعض احلالت اليت قد يس تعيص فهيا عىل املودع أأو يس تحيل هل لأس باب تقنية 

 ُيدد بدقة املنشأأ اجلغرايف مجليع املواد املس تعمةل لأغراض الاس تولد.

                                                
1

(. وميكن الاطالع عىل نص 1991 اةل اإىل أآخر وثيقة لتفاقية الأوبوف )وثيقةيفهم من أأية اإشارة اإىل اتفاقية الأوبوف يف هذه الوثيقة أأهنا اإح 
 .http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/pdf/act1991.pdfالتفاقية ابلاكمل يف العنوان التايل: 

2
.  .C(Extr.)/19/2 Revمسأأةل املعرفة العالنية مطروحة بتفصيل يف وثيقة الأوبوف عن مفهوم مس تودل النبااتت واملعرفة العالنية رمق  

الاطالع عىل تكل الوثيقة يف العنوان التايل:  وميكن
http://www.upov.int/export/sites/upov/about/en/pdf/c_extr_19_2_rev.pdf. 

http://www.upov.int/en/news/2003/pdf/cbd_response_oct232003.pdf
http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/pdf/act1991.pdf
http://www.upov.int/export/sites/upov/about/en/pdf/c_extr_19_2_rev.pdf
http://www.upov.int/export/sites/upov/about/en/pdf/c_extr_19_2_rev.pdf
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آلية للكشف عن بدل املنشأأ أأو املنشأأ اجلغرايف  .9" طار س ياس ته العامة تطبيق أ وينبغ  للبدل اذلي يقّرر يف اإ
آلية  اخلاص ابملوارد الوراثية أأل يطبقها مبعناها الضّيق كرشط من رشوط حامية الأصناف النباتية. وميكن الآخذ بأ

منفصةل عن ترشيع حامية الأصناف النباتية، مثل تكل املس تعمةل فامي يتعلق مبتطلبات الصةة النباتية، وتطبيقها 
ابلتساوي عىل مجيع الأنشطة املتعلقة بتسويق الأصناف النباتية مبا يف ذكل مثال جودة البذور أأو لواحئ أأخرى 

 تنظم التسويق.

 ملس تنريةاملوافقة املس بقة ا"

جراء أأنشطة الاس تولد فامي يتعلق  .10" يشّجع الأوبوف عىل احرتام مبدأأي الشفافية والترصف الأخاليق عند اإ
بأأي رشط خيص الإعالن بأأن املواد الوراثية قد اكتسبت بطريقة قانونية أأو تقدمي دليل يثبت احلصول عىل املوافقة 

ىل املواد الوراثية ىل املواد الوراثية املس تعمةل املس بقة املس تنرية للنفاذ اإ . ويف هذا الصدد، ينبغ  أأن يمت النفاذ اإ
خضاع  لإعداد الصنف النبايت اجلديد ابحرتام الإطار القانوين لبدل منشأأ املواد الوراثية. ول جتزي اتفاقية الأوبوف اإ

ضافية أأو خمتلفة عن تكل املطلوبة للحصول عىل امحلاي ة. ويذكّر الأوبوف بأأن حق مس تودل النبااتت لأية رشوط اإ
ىل املوارد  15ذكل احلمك متوافق واملادة  من اتفاقية التنوع البيولويج اليت تنص عىل أأن تظل مسأأةل حتديد النفاذ اإ

الوراثية مضن صالحيات احلكومات الوطنية وختضع للترشيع الوطي. ويعترب الأوبوف أأيضا أأن الإدارة اخملتصة 
ىل املواد الوراثية قد مت وفقا للقانون الساري مبنح حقوق مس تودلي النبااتت ل  يست مؤهةل للتأأكد من أأن النفاذ اإ

 يف هذا اجملال.

 خالصة"

ىل أأهداف خمتلفة وهلام نطاقا  .11" ىل املواد الوراثية وترشيع منح حقوق مس تودلي النبااتت اإ يريم ترشيع النفاذ اإ
دارية خمتلفة لرصد تنفيذهام دراج لك تطبيق خمتلفان ويقتضيان بىن اإ ، وذلكل يعترب الأوبوف أأنه من الأنسب اإ

 واحد مهنام يف ترشيع خمتلف عىل أأن يكوان متطابقني ومتدامعني."
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 اجلّدة  6مالحظات بشأأن املادة 

 عن توجيه بشأأن "حفص استيفاء رشط اجلّدة"[ 12املادة  -املالحظات ]انظر أأيضا 

 (1)6املادة 

يداع طلب حق مس تودل النبااتت، بيع مواد التناسل املعايري] (1) ذا مل يمت، يف اترخي اإ [ يعترب الصنف جديداً اإ
نقلها للغري بطريقة أأخرى، من قبل مس تودل النبااتت أأو  أأو التاكثر النبايت للصنف أأو منتجات حمصول الصنف أأو مل يمت

 مبوافقته، لأغراض اس تغالل الصنف ]...[.

 مواد الصنف النبايت

لتفاقية الأوبوف، ختّص أأحاكم اجلّدة مواد التناسل والتاكثر النبايت  1991كام هو منصوص عليه يف وثيقة  1.1
 للصنف أأو منتجات حمصول الصنف.

لغري بطريقة أأخرى، من قبل مس تودل النبااتت أأو مبوافقته، لأغراض اس تغالل الصنف )العرض للبيع البيع أأو النقل ل
 والتسويق، مبوافقة مس تودل النبااتت(

ل يف حال البيع أأو النقل للغري )أأو العرض للبيع أأو  1991توّض وثيقة  2.1 لتفاقية الأوبوف أأن اجلدة ل تتأأثر اإ
واد التناسل أأو التاكثر النبايت للصنف أأو منتجات حمصول الصنف من قبل مس تودل ( مل1978التسويق مبوجب وثيقة 

 أأو مبوافقته، لأغراض اس تغالل الصنف. 3النبااتت

ىل فقدان اجلّدة: لوجيوز اعتبار الأعامل التالية عىل أأهنا  3.1  تؤدي اإ

ىل الغري لأغراض  "1" اس تغالل الصنف النبايت اختبارات الصنف النبايت اليت تشمل البيع أأو النقل اإ
 (؛1978يف وثيقة  )موّّضة

ىل الغري دون موافقة مس تودل النبااتت؛ "2"  والبيع أأو النقل اإ

ىل اخللف؛ "3" ىل الغري كجزء من اتفاق بشأأن نقل احلقوق اإ  والبيع أأو النقل اإ

كثار مواد  "4" ىل الغري كجزء من اتفاق يعمل خشص مبوجبه عىل اإ التناسل للصنف النبايت والبيع أأو النقل اإ
ىل مس تودل النبااتت؛ ة اإ رجاع ملكية املواد املكرثَّ  لفائدة مس تودل النبااتت يف حال اكن التفاق يقتيض اإ

ىل الغري كجزء من اتفاق جيري الشخص مبوجبه اختبارات ميدانية أأو جتارب خمتربية  "5" والبيع أأو النقل اإ
 تقيمي الصنف النبايت؛ اختبارات املعاجلة عىل نطاق حمدود بغية أأو

                                                
3

 لتفاقية الأوبوف: 1991" من وثيقة 4"1يفهم مصطلح "مس تودل النبااتت" حسب تعريفه يف املادة  
 ي اس تودل صنفا ما أأو اكتشفه وأأعّده،الشخص اذل -
ذا ما نصت عىل ذكل ترشيعات الطرف  - أأو الشخص اذلي هو صاحب معل الشخص الآنف ذكره أأو اذلي لكفه مببارشة معل ما، اإ

 املتعاقد املعي،
 أأو خلف الشخص املذكور أأول أأو اثنيا، حسب احلال؛ -

لتفاقية الأوبوف عىل أأنه يشمل الأشخاص الطبيعيني واملعنويني  1991" من وثيقة 4"1ويفهم من مصطلح "الشخص" يف املادة 
 الرشاكت(. )مثل
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داري، ل س امي فامي يتعلق ابلسالمة البيولوجية  "6" ىل الغري كجزء من الوفاء ابلزتام قانوين أأو اإ والبيع أأو النقل اإ
 أأو تدوين أأصناف نباتية يف دليل رمس  للأصناف النباتية املسموح الاجتار هبا؛

ىل الغري واليت تكون  "7" منتجا فرعيا أأو زائدا عن اس تةداث الصنف النبايت أأو وبيع مواد احملصول أأو نقلها اإ
لهيا يف البنود " " أأعاله، رشيطة أأن تباع املواد املذكورة أأو تنقل دون تعريف الصنف 6" اإىل "4عن الأنشطة املشار اإ

 النبايت لأغراض الاس هتالك؛

ىل الغري لأغراض عرض الصنف النبايت يف معرض رمس  أأو معرتف به رمس  "8"  يا.والنقل اإ
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 (1)6املادة 

يداع طلب حق مس تودل النبااتت، بيع مواد التناسل [ املعايري] (1) ذا مل يمت، يف اترخي اإ يعترب الصنف جديداً اإ
حمصول الصنف أأو مل يمت نقلها للغري بطريقة أأخرى، من قبل مس تودل النبااتت أأو أأو التاكثر النبايت للصنف أأو منتجات 
 مبوافقته، لأغراض اس تغالل الصنف

قلمي الطرف املتعاقد اذلي أأودع دليه الطلب منذ أأكرث من س نة، "1"  يف اإ

قلمي الطرف املتعاقد اذلي أأودع دليه الطلب منذ أأكرث من أأربع س نوات، أأو "2" قلمي غري اإ أأكرث  ويف اإ
ذا اكن الأمر يتعلق ابلأجشار أأو الكروم.  من ست س نوات اإ

 املدد الزمنية املطبقة

قلمي عضو  4.1 تطّبق مدد زمنية خمتلفة فامي يتعلق ببيع الصنف النبايت أأو نقهل بطريقة أأخرى لأغراض اس تغالهل يف اإ
وضعت تكل املدد نظرا اإىل طول معلية الاحتاد اذلي يودع فيه الطلب ويف أأقالمي أأخرى دون التأأثري يف اجلدة، وقد 

قلمي قبل أأن يقّرر طلب امحلاية. وتطبق مدة زمنية أأطول ابلنس بة اإىل  التقيمي اذلي جيرهيا مس تودل الصنف النبايت يف لك اإ
كثارها.  الأجشار والكروم لأهنا أأنواع من النبااتت تمتزّي ببطء منّوها واإ

الأجشار والكروم لأغراض الأحاكم بشأأن اجلّدة ومدة امحلاية )املادة  واكن للأوبوف تبادل للمعلومات عن مفهوم 5.1
(. وتبنّي من خالل ذكل التبادل تباين يف تفسري مفهوم الأجشار والكروم 1978من وثيقة  8واملادة  1991من وثيقة  19

كروم خملتلف واس تةاةل وضع تصنيف عىل مس توى الأوبوف. وميكن احلصول عىل معلومات حول مفهوم الأجشار وال
أأعضاء الأوبوف ابلطالع عىل الترشيعات السارية للك عضو من أأعضاء الاحتاد املعنية )انظر العنوان التايل من موقع 

 (.http://www.upov.int/upovlex/en/#notifiedالأوبوف عىل الإنرتنت: 

 

http://www.upov.int/upovlex/en/#notified
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 ( ]فقرة اختيارية[2)6املادة 

ذا طبق طرف متعاقد هذه التفاقية عىل جنس أأو نوع نبايت مل يس بق هل أأن الأصناف حديثة الابتاكر] (2) [ اإ
سابقة، جاز هل أأن يعترب أأن الصنف حديث الابتاكر واملوجود يف اترخي متديد امحلاية  طبق عليه هذه التفاقية أأو وثيقة

ن مت بيعه أأو نقهل للغري، كام ورد ذكل يف تكل الفقرة، قبل املهل 1يس تويف رشط اجلدة احملدد يف الفقرة ) (، حىت واإ
 احملددة يف تكل الفقرة.

 الأصناف حديثة الابتاكر

عىل حمك "انتقايل" بشأأن الأصناف حديثة الابتاكر فقرة اختيارية. والهدف من احلمك الانتقايل الفقرة اليت حتتوي  1.2
بشأأن اجلدة هو توفري امحلاية للأصناف النباتية اليت ابتكرت بفرتة وجزية قبل أأن تصبح امحلاية متاحة لأول مرة واليت ل 

. وهناك مهنج اعمتدته أأعضاء 1991" من وثيقة 1("1)6دة تقع مضن الفرتة احملّددة بشأأن اجلدة املنصوص علهيا يف املا
قلمي  ضافة هذا احلمك وهو أأن تكون املدة الزمنية احملّددة لبيع الصنف أأو نقهل لأغراض اس تغالهل يف اإ الاحتاد اليت اختارت اإ

قلمي عضو الاحتاد امل ىل الأصناف يف أأقالمي غري اإ عي، أأي أأربع س نوات أأو عضو الاحتاد يه املدة ذاهتا احملددة ابلنس بة اإ
ضافة حمك انتقايل يس تحسن حتديد همةل زمنية  ذا اكن الأمر يتعلق ابلأجشار أأو الكروم. ويف حال اإ سّت س نوات اإ

 ملس تودلي النبااتت يك يطالبوا مبزااي احلمك الانتقايل.

ىل الأصناف حديثة  2.2 دراج الأحاكم بشأأن نظام اجلدة الانتقايل ابلنس بة اإ الابتاكر مضن القانون اذلي ومن املمكن اإ
ىل الأعضاء اليت تقترص فهيا امحلاية  ينص لأول مرة عىل حامية الأصناف النباتية مبا يمتىش واتفاقية الأوبوف. وابلنس بة اإ
ضافة حمك بشأأن نظام اجلدة الانتقايل عندما تصبح امحلاية متاحة  عىل قامئة من الأجناس والأنواع النباتية، من املمكن اإ

ضافية أأو مجليع الأجناس والأنواع النباتية. لأجناس  أأو أأنواع نباتية اإ

دراج احلمك اخلياري  3.2 يراد من احلمك المنوذيج الوارد أأدانه مساعدة ادلول واملنظامت احلكومية ادلولية الراغبة يف اإ
 وانيهنا.من اتفاقية الأوبوف "الأصناف حديثة الابتاكر" يف ق 1991( من وثيقة 2) 6الوارد يف املادة 
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 [6]املادة 
 اجلدة

يداع طلب حق مس تودل النبااتت، بيع مواد التناسل   [املعايري] ([1]) ذا مل يمت، يف اترخي اإ يعترب الصنف جديدًا اإ
أأو التاكثر النبايت للصنف أأو منتجات حمصول الصنف أأو مل يمت نقلها للغري بطريقة أأخرى، من قبل مس تودل النبااتت أأو 

 مبوافقته، لأغراض اس تغالل الصنف

قلمي  "1"  اليت أأودع دلهيا الطلب منذ أأكرث من س نة، نظمة احلكومية ادلولية[]امس ادلوةل/امل يف اإ

قلمي  "2" قلمي غري اإ خالل أأربع س نوات من اترخي الإيداع،  ]امس ادلوةل/املنظمة احلكومية ادلولية[ويف اإ
ذا اكن الأمر يتعلق ابلأجشار أأو الكروم.  أأو خالل ست س نوات من ذكل التارخي اإ

ذا اكن هذا القانون يرسي عىل جنس أأو نوع نبايت مل يس بق هل أأن يرسي  [الابتاكرالأصناف حديثة ] ([2]) اإ
[،[ يعترب أأن الصنف املنمت  اإىل ذكل اجلنس أأو النوع حديث الابتاكر مس توفيا لرشط اجلدة وفقا للامدة]رمق املادةعليه ]

ن مت بيعه أأو نقهل للغري، ك []هذه[ من (1])احملدد يف الفقرة  ام ورد يف تكل الفقرة،املادة حىت واإ

ل عىل طلبات حق املس تودل املودعة خالل س نة عىل  ]هذه[من  ([2])ل تطبق أأحاكم الفقرة  ([3]) املادة اإ
 الأكرث بعد أأن ترسي أأحاكم القانون عىل النوع أأو اجلنس املعي.

 (3)6املادة 

الأطراف املتعاقدة الأعضاء يف  (، جيوز لاكفة1[ لأغراض تطبيق الفقرة )"الإقلمي" يف بعض احلالت] (3)
نفس املنظمة ادلولية احلكومية أأن تعمد معًا اإىل اعتبار الأعامل املبارشة يف أأقالمي ادلول الأعضاء يف تكل املنظمة عىل أأهنا 

ذا ما اقتىض ذكل نظام تكل املنظمة. ويف هذه احلاةل، عىل تكل الأطراف املتعاقدة أأن حت  يط أأعامل مبارشة يف أأقالميها، اإ
 الأمني العام علامً بذكل.
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 المتزّي   7مالحظات بشأأن املادة 

آخر يكون وجوده معروفًا عالنية يف ات ذا أأمكن متيزيه بوضوح عن أأي صنف أ يداع يعترب الصنف ممتزياً اإ رخي اإ
آخر يف جسل رمس  للأصناف  يداع طلب ملنح حق مس تودل النبااتت أأو لتقييد صنف أ الطلب. وبصورة خاصة، فاإن اإ
يداع الطلب، رشط أأن يرتتب  النباتية، يف أأي بدل، يعترب أأنه جعل ذكل الصنف الآخر معروفًا عالنية ابتداء من اترخي اإ

ذكل الصنف الآخر يف السجل الرمس  للأصناف النباتية،  عىل الطلب منح حق مس تودل النبااتت أأو تقييد
 احلال. حسب

 ميكن الاسرتشاد ابلواثئق التالية فامي يتعلق بفحص المتزّي:

"مدخل عام اإىل حفص المتزّي والتجانس والثبات ووضع أأوصاف موّحدة للأصناف  TG/1/3الوثيقة  -
 النباتية اجلديدة" )"املدخل العام"(

نشاء مجموعات الأصناف النباتية وصيانهتا" 4/1PTG/الوثيقة  -  "اإ

 "حفص المتزّي" 9/1PTG/الوثيقة  -
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 التجانس  8مالحظات بشأأن املادة 

ذا اكنت خصائصه الأساس ية متجانسة بصورة اكفية، مع مراعاة ما قد  يتوقع من تباين يعترب الصنف متجانسًا اإ
 نتيجة للممزيات اخلاصة اليت تتسم هبا معلية تاكثره.

ابلنس بة اإىل حفص المتزّي، ميكن الاسرتشاد ابلوثيقة "مدخل عام اإىل حفص المتزّي والتجانس والثبات ووضع أأوصاف 
 ."حفص التجانس" TGP/10"املدخل العام"(، وابلوثيقة  TG/1/3موّحدة للأصناف النباتية اجلديدة" )الوثيقة 

 

http://www.upov.int/resource/en/introduction_dus.html
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 الثبات  9مالحظات بشأأن املادة 

ثر تاكثره املتتابع، أأو يف هناية لك دورة خاصة للتاكثر. ذا مل تتغري خصائصه الأساس ية اإ  يعترب الصنف اثبتًا اإ

ابلنس بة اإىل حفص الثبات، ميكن الاسرتشاد ابلوثيقة "مدخل عام اإىل حفص المتزّي والتجانس والثبات ووضع أأوصاف 
 "حفص الثبات". TGP/11"املدخل العام"( وابلوثيقة  TG/1/3موّحدة للأصناف النباتية اجلديدة" )الوثيقة 

 

http://www.upov.int/resource/en/introduction_dus.html
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يداع الطلب  10مالحظات بشأأن املادة   اإ

دارته [ ُيق ملس تودل النبااتت أأن خيتار الطرف ماكن الطلب الأول] (1) املتعاقد اذلي يود أأو يودع دلى اإ
 الطلب الأول حلق مس تودل النبااتت.

دارات اترخي الطلبات الالحقة] (2) [ ُيق ملس تودل النبااتت أأن يطلب منةه حقوق مس تودل النبااتت من اإ
دارة الطرف املتعاقد اليت أأود ع دلهيا الأطراف املتعاقدة الأخرى، دون انتظار منةه حق مس تودل النبااتت من اإ

 الأول. الطلب

[ ل جيوز لأي طرف متعاقد أأن يرفض منح حق مس تودل النبااتت أأو ُيد مدته الطابع املس تقل للحامية] (3)
 عىل أأساس أأن حامية الصنف ذاته مل تطلب، أأو رفضت، أأو انقضت يف أأي دوةل أأو منظمة دولية حكومية أأخرى.

"اخلربة والتعاون يف  TGP/5حقوق مس تودلي النبااتت )الوثيقة حتتوي اس امترة الأوبوف المنوذجية لطلب منح  1.1
رشادات لإعداد اس امترات لطلب حقوق 2القسم الاختبار الثاليث )المتزّي والتجانس والثبات(،  مس تودلي (، عىل اإ

 النبااتت.

وفامي خيص اس تبيان الأوبوف التقي الواجب استيفاؤه فميت يتعلق بطلب منح حقوق مس تودلي النبااتت،  2.1
 (.3 القسم"اخلربة والتعاون يف الاختبار الثاليث )المتزّي والتجانس والثبات(،  TGP/5الوثيقة  انظر

 

http://www.upov.int/tgp/en/list.jsp
http://www.upov.int/tgp/en/list.jsp
http://www.upov.int/tgp/en/list.jsp
http://www.upov.int/tgp/en/list.jsp


UPOV/INF/6/5  (1)11املادة  –املالحظات 

45 

 حق الأولوية  11مالحظات بشأأن املادة 

 (1)11املادة 

الأصول طلبًا محلاية مصنف ما دلى أأحد [ ُيق ملس تودل النبااتت اذلي أأودع حسب مدته -احلق] (1)
يداع طلب ملنح حق  الأطراف املتعاقدة )"الطلب الأول"( أأن يمتتع حبق الأولوية ملدة اثي عرش شهراً من أأجل اإ
آخر )"الطلب الالحق"(. وحتسب هذه املدة  دارة أأي طرف متعاقد أ مس تودل النبااتت فامي خيص الصنف ذاته دلى اإ

يد  اع الطلب الأول، ول ُيتسب فهيا يوم الإيداع.اعتباراً من اترخي اإ

تنص اتفاقية الأوبوف عىل حق الأولوية ملدة اثي عرش شهرا ابلستناد اإىل طلب سابق محلاية الصنف النبايت  1.1
يداع الطلب الأول. وتساق يف  آخر يف الأوبوف، ويعترب مبوجبه الطلب الالحق كام لو أأودع يف اترخي اإ ذاته دلى عضو أ

 أأمثةل نظرية عن بعض احلالت اخملتلفة املتعلقة حبق الأولوية. 11هناية هذه املالحظات التوضيحية بشأأن املادة 

يداع الطلب الأول اترخي اس تالم الطلب الأول املودع حسب الأصول ووفقا ملا هو مقّرر يف  2.1 ويقصد بتارخي اإ
 ترشيع عضو الاحتاد املعي.

 اجلدة وحق الأولوية

دارة عضو الأوبوف )"عضو الأوبوف أألف"( عىل  3.1 يداع الطلب الأول دلى اإ مبوجب حق الأولوية، يؤخذ بتارخي اإ
آخر )"طلب لحق مودع دلى عضو الأوبوف ابء"(، فامي يتعلق ابلفرتات  دارة عضو أ أأنه اترخي طلب لحق أأودع دلى اإ

(. ونتيجة 1991" من وثيقة 2" و"1"1دة )املادة الزمنية لبيع الصنف أأو نقهل لأغراض اس تغالهل دون التأأثري يف اجل
 لتفاقية الأوبوف الأثر التايل: 1991( من وثيقة 1)6ذلكل، يكون للامدة 

 الطلب الالحق: اجلدة

 الطلب الأول: العضو أألف

 تقدمي طلب لحق: العضو ابء

ذا مل يمت، يف ] يداع الطلب الأول محلاية الصنف ال يعترب الصنف جديدًا اإ [، بيع مواد نبايت يف عضو الأوبوف أألفاترخي اإ
التناسل أأو التاكثر النبايت للصنف أأو منتجات حمصول الصنف أأو مل يمت نقلها للغري بطريقة أأخرى، من قبل مس تودل 

 النبااتت أأو مبوافقته، لأغراض اس تغالل الصنف

كرث من س نة قبل ]اترخي الإيداع يف عضو "1"  قلمي ]عضو الأوبوف ابء[ منذ أأ الأوبوف أألف  يف اإ
 الأول([، )الطلب

قلمي ] "2"  قلمي غري اإ ذا اكن عضو الأوبوف ابءويف اإ كرث من ست س نوات اإ كرث من أأربع س نوات، أأو أأ [ منذ أأ
 [.اترخي الإيداع يف عضو الأوبوف أألف )الطلب الأول(الأمر يتعلق ابلأجشار أأو الكروم، قبل ]
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 المتزّي وحق الأولوية

ىل  4.1 يداع طلبات بشأأن أأصناف ابلنس بة اإ استيفاء رشط المتزّي، يرتتب عىل حق الأولوية الأثر التايل: ل يؤدي اإ
يداع الطلب الأول يف أأحد أأعضاء الأوبوف )"عضو الأوبوف أألف"( اإىل جعل  قلمي بعد اترخي اإ نباتية أأخرى يف أأي اإ

ىل الطلبات الالحقة  1991من وثيقة  7. ونتيجة ذلكل، يكون للامدة وجود تكل الأصناف النباتية معروفا عالنية ابلنس بة اإ
 لتفاقية الأوبوف الأثر التايل:

متزّي   الطلب الالحق: ال

 الطلب الأول: العضو أألف

 تقدمي طلب لحق: العضو ابء

يداع الطلب  ذا أأمكن متيزيه بوضوح عن أأي صنف أآخر يكون وجوده معروفًا عالنية يف اترخي اإ يعترب الصنف ممتزيًا اإ
يداع طلب ملنح حق مس تودل النبااتت أأو لتقييد صنف الصنف يف عضو الأوبوف أألفمحلاية ] [. وبصورة خاصة، فاإن اإ

أآخر يف جسل رمس  للأصناف النباتية، يف أأي بدل، يعترب أأنه جعل ذكل الصنف الآخر معروفًا عالنية ابتداء من اترخي 
يداع الطلب، رشط أأن يرتتب عىل الطلب منح حق مس تودل النبااتت أأو تقييد ذكل الصنف الآخر يف السجل الرمس   اإ

 للأصناف النباتية، حسب احلال.

ويف العديد من احلالت، ل ترتتب عىل حق الأولوية أأية نتاجئ خمتلفة فامي يتعلق ابلمتزي لأن الأصناف الأخرى اليت  5.1
يداع الطلب الأول يتعني أأن تعترب ا قلمي بعد اترخي اإ لصنف اذلي اكن موضع الطلب الأول تكون موضع طلبات يف أأي اإ

يداع الطلب الأول.  كصنف وجوده معروف عالنية منذ اترخي اإ

ذا  6.1 ىل منح حق مس تودل النبااتت  ملويكون حلق الأولوية أأثر حمّدد اإ يفض الطلب الأول يف عضو الأوبوف أألف اإ
ذا اكنت  ىل تقييد يف السجل الرمس  للأصناف النباتية )مثل رفض الطلب الأول أأو حسبه(. ويف تكل احلاةل، اإ أأو اإ

يداع املطالبة حبق الأولوية يف طلب لحق موفّقة، فاإن الصنف النبايت يعترب رمغ ذكل معروفا عالنية اعت  بارا من اترخي اإ
يداع الطلب الالحق  ل يف اترخي اإ الطلب الأول. ويف غياب حق الأولوية، ل ميكن أأن يصبح الصنف معروفا عالنية اإ

ىل التقييد يف السجل الرمس  للأصناف النباتية(. ىل منح حق مس تودل النبااتت أأو اإ ذا أأفىض الطلب الالحق اإ  )اإ

 الأولويةتسميات الأصناف النباتية وحق 

يداع الطلب الأول، اعتحربت تكل التسمية عىل أأهنا جزء  7.1 حت تسمية للصنف النبايت يف الطلب يف اترخي اإ ذا اقرتح اإ
( 2)13واملادة  1991( من وثيقة 4( و)2)20من "احلق السابق" لأغراض متطلبات تسمية الصنف النبايت )انظر املادة 

ذا1978( من وثيقة 4و) مت التسمية ذاهتا يف طلبات لحقة بشأأن الصنف النبايت ذاته، اعتحربت  (. ونتيجة ذلكل، اإ قّدر
يداع الطلب الأول لأغراض متطلبات تسمية الصنف النبايت )انظر  الطلبات الالحقة كام لو أأهنا أأودعت يف اترخي اإ

 –UPOV/INF/12"مالحظات توضيحية بشأأن تسميات الأصناف النباتية بناء عىل اتفاقية الأوبوف" )الوثيقة 
 )ب( و)ج(( فامي يتعلق ابحلقوق السابقة وتسجيل تسميات الأصناف النباتية(.4املالحظة 
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 (2)11املادة 

[ لالس تفادة من حق الأولوية، جيب أأن يطالب مس تودل النبااتت يف الطلب الالحق املطالبة ابحلق] (2)
دارة اليت أأودع دلهيا الطلب الالحق أأن تطالب مس تودل النبااتت بأأن يزودها، خالل  بأأولوية الطلب الأول. وجيوز لالإ

يداع الطلب الالحق، بصورة عن الواثئق اليت يتكون مهنا الطلب الأول، همةل ل تقل عن  ثالثة أأشهر ابتداء من اترخي اإ
تكون قد صدقهتا الإدارة اليت أأودع دلهيا ذكل الطلب، وعينات أأو أأدةل أأخرى تثبت أأن الصنف موضع الطلبني هو 

 نفسه.

ن يطالب يف الطلب الالحق بأأولوية الطلب الأول. يتعنّي عىل مس تودل النبااتت يك يس تفيد من حق الأولوية أأ  1.2
ذا   يطالب املس تودل حبق الأولوية، اعتحرب الطلب الالحق عىل أأنه أأودع يف اترخي تقدمي الطلب الالحق. ملواإ

يداع الطلب  2.2 اتحة همةل للمس تودل ل تقل عن ثالثة أأشهر، حمسوبة اعتبارا من اترخي اإ وتنص اتفاقية الأوبوف عىل اإ
د املهةل بدقّة الالح ق، يك يرسل صورة عن الواثئق اليت يتكون مهنا الطلب الأول. وينبغ  لعضو الاحتاد املعي أأن ُيدَّ

 أأشهر عىل الأقل( يف ترشيعه. 3)

من اس امترة الأوبوف  7وميكن ملس تودلي النبااتت املطالبة ابلأولوية ابلعامتد عىل الأساس التايل اذلي يتيةه البند  3.2
"اخلربة والتعاون يف الاختبار الثاليث )المتزّي والتجانس  TGP/5ية لطلب حقوق مس تودل النبااتت )الوثيقة المنوذج 

 (.7، البند 2القسم والثبات(، 

 احلكومية ادلولية( )الطلب الأول(يطالَب ابلأولوية فامي يتعلق ابلطلب املودع يف )ادلوةل/املنظمة  .7
 يف )اترخي( __________  _______________________________

UPOV-A1: 7(i)          UPOV-A1: 7(ii) 

 __________________________________________ وابلتسمية
       UPOV-A1: 7(iii) 

وتحطلب صورة مصّدقة عن الطلب الأول، مبا يف ذكل اترخي الإيداع، كس ند لإثبات 
(1)

 الأولوية. 
     UPOV-A1: 7(iv) 

________ 
(4)

 أأشهر كةّد أأدىن(. 3يف غضون املهةل املقّررة ) 
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 (3)11املادة 

دارة الطرف الواثئق واملواد] (3) [ مينح مس تودل النبااتت همةل مدهتا س نتني بعد انقضاء همةل الأولوية لزتويد اإ
املتعاقد اليت أأودع دلهيا الطلب الالحق مبا يلزم من معلومات وواثئق ومواد مطلوبة مبوجب قوانني ذكل الطرف املتعاقد 

ذا رفض الطلب الأول أأو حسب، فاإن مس تودل النبااتت مينح همةل 12لأغراض الفحص املنصوص عليه يف املادة  . أأما اإ
 مناس بة ذلكل بعد اترخي الرفض أأو السحب.

 انقضاء همةل الأولوية

يداع الطلب شهرا بعد اترخي 12يحمنح مس تودل النبااتت همةل مدهتا س نتني بعد انقضاء همةل الأولوية )أأي سنتان و 1.3  اإ
 الأول( لزتويد الإدارة مبا يلزم من معلومات وواثئق ومواد مطلوبة لأغراض الفحص.

 عضو الأوبوف أألف
 الطلب الأول

 15/5/2004اترخي الإيداع: 
 

 عضو الأوبوف ابء

 الطلب الالحق

 13/2/2005اترخي الإيداع: 

 )مطالبة ابلأولوية(

، يحمنح مس تودل النبااتت همةل مدهتا 12لأغراض الفحص املنصوص عليه يف املادة 

س نتني بعد انقضاء همةل الأولوية لزتويد الإدارة مبا يلزم من معلومات وواثئق ومواد: 

15/5/2007 

 رفض الطلب الأول أأو حسبه

تقيض اتفاقية الأوبوف يف حال رفض الطلب الأول أأو حسبه بأأن يحمنح مس تودل النبااتت "ملهة مناس بة" بعد ذكل  2.3
الرفض أأو السحب يك يقّدم ما يلزم من معلومات وواثئق ومواد مطلوبة لأغراض الفحص. وعند حتديد "املهةل املعقوةل"، 

دارة أأن تأأخذ يف احلس بان بعض العوامل اليت قد تؤثر يف الوقت اذلي ُيتاجه مس تودل النبااتت يك يقّدم  ميكن لالإ
 تايل عدم حتديد تكل املهةل يف القانون.املعلومات أأو الواثئق أأو املواد. ومن املمكن ابل 

 وتعرض الأمثةل النظرية التالية لبعض احلالت اخملتلفة املتعلقة حبق الأولوية:

 عضو الأوبوف أألف
 الطلب الأول

 15/5/2004اترخي الإيداع: 
 

 عضو الأوبوف ابء

 الطلب الالحق

 13/2/2005اترخي الإيداع: 

 )مطالبة ابلأولوية(

قرار ابلأولوية )يقع اترخي الطلب ابء يف غضون همةل املطالبة ابلأولوية وطولب  اإ

 ابلأولوية يف الطلب املودع يف ابء(

يعترب الطلب يف عضو الأوبوف ابء كام لو اكن قد أأودع يف اترخي الإيداع يف عضو 

 15/5/2004الأوبوف أألف، أأي يف 

 عضو الأوبوف جمي

 الطلب الالحق

 10/5/2005اترخي الإيداع: 

 )مطالبة ابلأولوية(

انعدام الأولوية )يقع اترخي الطلب جمي يف غضون همةل املطالبة ابلأولوية ولكن مل 

 ((2يطالَب ابلأولوية يف الطلب املودع يف جمي( )انظر الفقرة )

 10/5/2005اترخي الإيداع يف عضو الأوبوف جمي هو 

 عضو الأوبوف دال

 الطلب الالحق

 10/6/2005اترخي الإيداع: 

 )مطالبة ابلأولوية(

 انعدام الأولوية )اترخي الطلب يف دال يتجاوز همةل املطالبة ابلأولوية(

 10/6/2005اترخي الإيداع يف عضو الأوبوف دال هو 
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 حفص الطلب  12 مالحظات بشأأن املادة

 12املادة 

جراء حفص للتأأكد من استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف  يقتيض اختاذ أأي قرار مبنح حق مس تودل النبااتت اإ
ىل  5املواد من  جراء الفحص، أأن تزرع الصنف أأو تبارش غري ذكل من الاختبارات الرضورية، 9اإ دارة أأثناء اإ . وجيوز لالإ

مببارشة غري ذكل من الاختبارات الرضورية، أأو تأأخذ يف احلس بان نتاجئ اختبارات أأو تلكف الغري بزرع الصنف أأو 
الزرع أأو غري ذكل من الاختبارات اليت س بقت مبارشهتا. ولأغراض هذا الفحص، جيوز لالإدارة أأن تطالب مس تودل 

 النبااتت بأأن يزودها باكفة املعلومات والواثئق واملواد الرضورية.

 اجلّدة .1

جراء حفص للتأأكد من استيفاء رشط اجلّدة كام ييل:تقتيض  1.1  اتفاقية الأوبوف اإ

دارة لأغراض الفحص أأن تطالب مس تودل النبااتت بأأن يزودها باكفة  2.1 كام هو مبنّي يف اتفاقية الأوبوف، جيوز لالإ
دارة أأن تطالب مس تودل النبااتت بأأن يزودها باكفة  املعلومات والواثئق واملواد الرضورية. وذلكل الغرض، جيوز لالإ

اس امترة الأوبوف المنوذجية من  8املعلومات الرضورية لفحص اجلدة يف اس امترة الطلب. ويتاح الالامتس التايل يف البند 
 )المتزّي والتجانس والثبات("، "اخلربة والتعاون يف الاختبار الثاليث TGP/5لطلب حقوق مس تودل النبااتت )الوثيقة 

 (.8، البند 2القسم 

الصنف النبايت قد مت ]بيعه أأو نقهل اإىل الغري بطريقة أأخرى، من قبل مس تودل النبااتت أأو مبوافقته، لأغراض اس تغالل الصنف[ .8
(5)

/ ]عرضه للبيع  
أأو تسويقه، ابلتفاق مع مس تودل النبااتت[
(6)

 )يرىج من الإدارة شطب ما ل ينطبق( 

قلمي الطلب[:    ________________________________________________  يف ]اإ
[UPOV-A1: 8(91)(a)] / [UPOV-A1: 8(78)(a)] 

  ____________________________ ]   [ لأول مرة )التارخي(  ]   [ مل يمت بعد 
[UPOV-A1: 8(91)(b)] / [UPOV-A1: 8(91)(c)(i)] / [UPOV-A1: 8(91)(c)(ii)] / / 
[UPOV-A1: 8(78)(b)] [UPOV-A1: 8(78)(c)(i)] [UPOV-A1: 8(78)(c)(ii)] 

  __________________________________________________  ابلتسمية التالية: 
[UPOV-A1: 8(91)(c)(iii)] / [UPOV-A1: 8(78)(c)(iii)] 

  __________________________________________________  ويف أأقالمي أأخرى: 
[UPOV-A1: 8(91)(d)(i)] /  [UPOV-A1: 8(78)(d)(i)] 

  ___________________________ ]   [ لأول مرة )الإقلمي والتارخي(   ]   [ مل يمت بعد
[UPOV-A1: 8(91)(d)(ii)] / [UPOV-A1: 8(91)(d)(iii)] /[UPOV-A1: 8(91)(d)(iv)] / [UPOV-A1:8(91)(d)(v)]/ 
[UPOV-A1: 8(78)(d)(ii)] [UPOV-A1: 8(78)(d)(iii)][UPOV-A1: 8(78)(d)(iv)] [UPOV-A1: 8(78)(d)(v)] 

  __________________________________________________  ابلتسمية التالية: 
[UPOV-A1: 8(91)(d)(vi)] / [UPOV-A1: 8(78)(d)(vi)] 

______ 
(5) 

 .1991( من وثيقة 1) 6املادة 
(6)

 .1991( )ب( من وثيقة 1) 6املادة  

عالم امجلهور  1991" من وثيقة 3("1)30وتقتيض املادة  3.1 لتفاقية الأوبوف من لك عضو يف الاحتاد أأن يضمن اإ
للمعلومات املتعلقة بطلبات حقوق مس تودلي النبااتت وحالت منح تكل احلقوق. وتتيح معلية عن طريق النرش املنتظم 

ماكنية التقدم أأمام الإدارة ابعرتاضات تتعلق ابستيفاء رشط اجلدة.  نرش املعلومات املتعلقة ابلطلبات اإ

http://www.upov.int/tgp/en/list.jsp
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متزّي والتجانس والثبات .2  ال

 المتزّي والتجانس والثبات:ميكن الاسرتشاد ابلواثئق التالية فامي يتعلق بفحص 

الوثيقة "مدخل عام اإىل حفص المتزّي والتجانس والثبات ووضع أأوصاف موّحدة للأصناف النباتية اجلديدة"  1.2
 "املدخل العام"(. TG/1/3)الوثيقة 

 (TGP/6شأأن الاختبار الثاليث )المتزّي والتجانس والثبات(" )الوثيقة الوثيقة "اتفاقات ب  2.2

متزّي والتجانس والثبات( .3  اخلربة والتعاون يف الاختبار الثاليث )ال

من  12وتقتيض اتفاقية الأوبوف )املادة التعاون يف جمال الاختبار الثاليث مزية هممة من مزااي نظام الأوبوف.  1.3
فامي بعد ما  1991( حفص الصنف النبايت للتأأكد من استيفاء معايري المتزّي والتجانس والثبات. وتبنّي وثيقة 1991وثيقة 

جراء الفحص، أأن تزرع الصنف أأو تبارش غري ذكل من الاختبارات الرضورية، أأو تلكف  دارة أأثناء اإ ييل: "وجيوز لالإ
بزرع الصنف أأو مببارشة غري ذكل من الاختبارات الرضورية، أأو تأأخذ يف احلس بان نتاجئ اختبارات الزرع أأو غري الغري 

دارة التابعة لعضو الاحتاد أأن تأأخذ عىل سبيل  ذكل من الاختبارات اليت س بقت مبارشهتا." ومعىن ذكل أأنه جيوز لالإ
 املثال بواحد أأو أأكرث من الرتتيبات التالية:

جراء اختبارات الزرع أأو غري ذكل من الاختبارات؛تتوىل )أأ(   الإدارة بنفسها اإ

جراء اختبارات الزرع أأو غري ذكل من الاختبارات؛ )ب(  تلّكف الإدارة هجة/هجات أأخرى ابإ

دارة أأخرى أأو مؤسسة مس تقةل  يقصد ابلغري أأو اجلهة الأخرى يف هذه احلاةل، عىل سبيل املثال، اإ
 نبااتت. مس تودل أأو

 ذ الإدارة يف احلس بان نتاجئ اختبارات الزرع أأو غري ذكل من الاختبارات اليت س بقت مبارشهتا.تأأخ )ج(

تسمح هذه الإماكنية لأعضاء الاحتاد بقبول تقارير الاختبار الثاليث بشأأن الأصناف النباتية اليت س بق أأن حفصها 
املس تغرق يف الفحص الثاليث  عضو أآخر يف الاحتاد. ويس تحسن اعامتد هذا املهنج كوس يةل لتقليص الوقت

ذ يقلّل من تكرار العمل نفسه.  وخفض تلكفته اإ

ىل تيسري التعاون يف الاختبار الثاليث حيامن يراه أأعضاء الاحتاد مناس با، أأعّد الأوبوف الوثيقة  2.3  TGP/5سعيا اإ
 "اخلربة والتعاون يف الاختبار الثاليث". وتقع الوثيقة يف الأقسام التالية:

http://www.upov.int/en/publications/tg-rom/tg001/tg_1_3.pdf
http://www.upov.int/tgp/en/list.jsp
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 مقدمة مقدمة

داري منوذيج بشأأن التعاون ادلويل يف اختبار الأصناف  1القسم   النباتيةاتفاق اإ

 اس امترة الأوبوف المنوذجية لطلب حقوق مس تودلي النبااتت 2القسم 

ىل جانب طلب حقوق مس تودلي النبااتت 3القسم   اس تبيان تقي مطلوب اس تكامهل اإ

 اس امترة الأوبوف المنوذجية لتعيني عينة الصنف النبايت 4القسم 

 اس امترة الأوبوف لطلب نتاجئ الفحص 5القسم 

 واس امترة الأوبوف للرد عىل طلب نتاجئ الفحص

 تقرير الأوبوف عن الفحص التقي 6القسم 

 واس امترة الأوبوف لوصف الصنف النبايت

 تقرير الأوبوف املرحيل عن الفحص التقي 7القسم 

 التعاون يف جمال الفحص 8القسم 

نواع النباتية اليت اكتحسب عهنا معارف تطبيقية أأو وضعت بشأأهنا مبادئ توجهيية وطنية لالختبار 9القسم   قامئة الأ

ضافية 10القسم   الإخطار خبصائص اإ

 أأمثةل عن الس ياسة العامة والعقود بشأأن املواد اليت يقّدهما مس تودل النبااتت 11القسم 

داري منوذيج ب  1ُيتوي القسم  3.3 شأأن التعاون ادلويل يف اختبار الأصناف النباتية" عىل اتفاق منوذيج "اتفاق اإ
 للتعاون بني الإدارات.

ىل التفاق الإداري المنوذيج رشطا مس بقا مجليع جوانب التعاون ادلويل، كام  4.3 داري ابلستناد اإ برام اتفاق اإ ول يعّد اإ
برام اتفاق من ذكل  القبيل يك ُيق لها اس تخدام تقارير الاختبار الثاليث القامئة ل يشرتط ابلرضورة من أأعضاء الاحتاد اإ

دارات أأعضاء الاحتاد الأخرى. ولكن، يف حال غياب أأي اتفاق من ذكل القبيل، مفن املس تحسن أأن  اليت تتيحها اإ
"اس امترة  5 تس تخدم أأعضاء الاحتاد اليت تطلب تقارير الاختبار الثاليث القامئة الاس امترة المنوذجية الواردة يف القسم

 الأوبوف لطلب نتاجئ الفحص واس امترة الأوبوف للرد عىل طلب نتاجئ الفحص".

 

http://www.upov.int/tgp/en/list.jsp
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 امحلاية املؤقتة  13مالحظات بشأأن املادة 

اإىل حامية مصاحل مس تودل النبااتت خالل الفرتة املرتاوحة بني اترخي عىل لك طرف متعاقد أأن يتخذ تدابري تريم 
يداع طلب منح حق مس تودل النبااتت أأو نرشه واترخي منح ذكل احلق. ويرتتب عىل هذه التدابري أأن ُيق لصاحب  اإ

كورة، حق مس تودل النبااتت أأن ُيصل عىل الأقل عىل ماكفأأة منصفة من أأي خشص يكون قد ابرش، خالل املدة املذ
. وجيوز لأي طرف متعاقد أأن ينص 14أأعامًل تقتيض ترصحي مس تودل النبااتت بعد منةه احلق، كام تنص عىل ذكل املادة 

يداع الطلب. ل عىل الأشخاص اذلين يكون مس تودل النبااتت قد أأحاطهم علامً ابإ  عىل عدم تطبيق تكل التدابري اإ

 املدة والإخطار

( عىل حساب مدة امحلاية من اترخي 1978من وثيقة  8واملادة  1991من وثيقة  19)املادة تنص اتفاقية الأوبوف  1.1
لتفاقية الأوبوف عىل منح امحلاية املؤقتة ملس تودل النبااتت خالل الفرتة  1991منح حق مس تودل النبااتت. وتنص وثيقة 

يداع طلب منح حق مس تودل  .5خي منح ذكل احلقالنبااتت أأو نرشه واتر 4املرتاوحة بني اترخي اإ

وجيوز لأي عضو يف الاحتاد أأن ينص يف ترشيعه عىل عدم تطبيق امحلاية املؤقتة )انظر املالحظات بشأأن  2.1
يداع الطلب. وميكن اعتبار أأن  ل عىل الأشخاص اذلين يكون مس تودل النبااتت قد أأحاطهم علام ابإ "التدابري" أأدانه( اإ

اإىل مجيع الأشخاص يف حال اعتحرب مبوجب القانون أأن اترخي النرش هو التارخي رشط الإخطار قد مت استيفاؤه ابلنس بة 
آلية لإخطار الغري.  الأصيل للحامية املؤقتة، لأن النرش يعّد معوما مبثابة أ

 التدابري

أأن يتخذوا تدابري  1991لتفاقية الأوبوف من أأعضاء الاحتاد امللزمة بوثيقة  1991من وثيقة  13تقتيض املادة  1.2
يداع طلب منح حق مس تودل النبااتت أأو  تريم اإىل حامية مصاحل مس تودل النبااتت خالل الفرتة املرتاوحة بني اترخي اإ
نرشه واترخي منح ذكل احلق. وتقتيض تكل التدابري أأن ُيق لصاحب حق مس تودل النبااتت احلصول "عىل الأقل" عىل 

ذكورة، أأعامل تقتيض ترصحي مس تودل النبااتت بعد منةه ماكفأأة منصفة من أأي خشص يكون قد ابرش، خالل املدة امل
 لتفاقية الأوبوف. 1991من وثيقة  14احلق، كام تنص عىل ذكل املادة 

وابس تعامل العبارة "عىل الأقل"، يتّضح أأنه من املمكن مثال أأن تتيح أأحاكم امحلاية املؤقتة يف القانون اذلي ينظم  2.2
 ق مس تودل النبااتت ذكل احلّق بنطاقه الاكمل.حقوق مس تودلي النبااتت لصاحب ح

ىل الأعامل اليت تقتيض ترصحي مس تودل النبااتت "بعد منةه احلّق". وتنص  3.2 ل ابلنس بة اإ ول تصّح امحلاية املؤقتة اإ
عالم عامة 1978()ج( من وثيقة 1)30واملادة  1991" من وثيقة 3("1)30اتفاقية الأوبوف )انظر املادة  امجلهور ( عىل اإ

عن طريق النرش املنتظم للمعلومات املتعلقة بطلبات حقوق مس تودلي النبااتت وحالت منح تكل احلقوق، مبا يشمل 
 حالت حسب الطلبات ورفضها.

جراءات قانونية  4.2 برام اتفاقات ترخيص عىل أأساس طلبات حقوق مس تودلي النبااتت و/أأو اختاذ اإ ماكنية اإ د اإ دَّ وحتح
ضافة اإىل قبل منح تكل احل قوق يف الترشيع الوجيه للعضو املعي من أأعضاء الاحتاد. وجيوز أأن يش متل الترشيع الوجيه، اإ

الترشيع اذلي ُيمك حقوق مس تودلي النبااتت، عىل ترشيعات أأخرى بشأأن املسائل املوضوعية والإجرائية )مثل الترشيع 
 املدين والترشيع اجلنايئ(.

                                                
4

يداع طلب امحلاية والقرار اخلاص بذكل الطلب." 1978( من وثيقة 3)7ل تشري املادة    سوي اإىل "الفرتة املرتاوحة بني اإ
5

 .، تحعد امحلاية املؤقتة حكام خياراي1978( من وثيقة 3)7مبوجب املادة  
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َدد الآاثر املرتتبة  ويف احلالت اليت يتس ىن فهيا 5.2 برام اتفاق ترخيص قبل منح حق مس تودل النبااتت، جيوز أأن حتح اإ
ذا اكن عىل املرخرص سداد الإاتوات السابقة أأم ل( يف الترشيع  عىل الإاتوات املدفوعة يف حال عدم منح احلق )ما اإ

 الوجيه و/أأو أأن يتفق بشأأهنا الطرفان طبقا للنظام الترشيع .

ل بعد منح احلق. ويف بعض ويف بعض أأعض 6.2 جراءات قانونية فامي خيص امحلاية املؤقتة اإ اء الاحتاد، ل ميكن اختاذ اإ
دارة  جراءات قانونية قبل منح حق مس تودل النبااتت. ويف تكل احلالت، جيوز لالإ أأعضاء الاحتاد الأخرى، ميكن اختاذ اإ

دارة القضائية اخملتصة أأن تقّرر أأل تكون أأي تعويضات خالل مدة ا محلاية املؤقتة انفذة سوى بعد منح احلق. وميكن لالإ
ىل حساب وديعة ليحسدد ملس تودل النبااتت  القضائية، يف تكل احلالت، أأن تطلب من الغري مثال حتويل مبلغ التعويضات اإ

 يف حال منح احلق وعند منةه.

 حمك منوذيج

ظامت احلكومية ادلولية الراغبة يف صياغة حمك بشأأن يراد من احلمك المنوذيج الوارد أأدانه مساعدة ادلول واملن .3
 لتفاقية الأوبوف: 1991امحلاية املؤقتة يف قوانيهنا وفقا لوثيقة 

  6[13]املادة 
 امحلاية املؤقتة

يداع[ينص هذا القانون عىل امحلاية املؤقتة صوان ملصاحل مس تودل النبااتت خالل الفرتة بني  ([1])  ]نرش[ /]اإ
 طلب حق مس تودل النبااتت ونه ذكل احلق.

 ----------------------------  

 املثال أألف

[ من أأي خشص يكون قد ُيق لصاحب مس تودل النبااتت أأن ُيصل عىل الأقل عىل ماكفأأة منصفة] ([2])
، أأعامل تقتيض ترصحي مس تودل النبااتت بعد منح احلق، كام تنص عىل ([1])ابرش، خالل املدة املنصوص علهيا يف الفقرة 

 .[14]ذكل املادة 

 املثال ابء

زاء أأي خشص يكون قد ابرش، خالل املدة املنصوص علهيا  ([2]) يعترب املودع صاحب حق مس تودل النبااتت اإ
. ويكون للمودع احلقوق ذاهتا لإبرام [14] ، أأعامل تقتيض ترصحي مس تودل النبااتت كام تنص عليه املادة([1])يف الفقرة 

نح هل يف اترخي  جراءات قانونية كام لو اكن حق مس تودل النبااتت اخلاص ابلصنف املعي قد مح اتفاقات ترخيص واختاذ اإ
 . وتحعترب احلقوق املمنوحة مبوجب هذه الفقرة كام لو مل تحمنح قط يف حال عدم منح احلق.]النرش[/  ]الإيداع[

 ----------------------------  

ل عىل الأشخاص اذلين يكون مس تودل النبااتت قد أأحاطهم علام ]  ([3]) ل يرسي أأثر امحلاية املؤقتة اإ
يداع الطلب.[  ابإ

ذا أأخذ القانون، يف الفقرة )3ل تكون الفقرة ) (، بتارخي النرش بوصفه التارخي 1( يف احلمك المنوذيج الوارد أأعاله رضورية اإ
 "املدة والإخطار"(. 2.1الأصيل للحامية املؤقتة )انظر الفقرة 

 
                                                

6
عادة ترقميه حسب ما قد يكون مناس با أأو هو من   ما يرد ملوان بني قوسني مربعني خمصص للمسامهني يف صياغة القوانني وينبغ  اس تكامهل واإ

 لتفاقية الأوبوف. 1991الأحاكم اليت ترتك ابب اخليار مفتوحا يف وثيقة 
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 نطاق حق مس تودل النبااتت  14مالحظات بشأأن املادة 

 (1)14مالحظات بشأأن املادة 

، يتعني احلصول عىل ترصحي مس تودل 16و 15]الأعامل املتعلقة مبواد التاكثر[ )أأ( مع مراعاة املادتني  (1)
 النبااتت ملبارشة الأعامل التالية اذلكر فامي يتعلق مبواد التاكثر:

نتاج أأو التوادل، "1"  الإ

 التكييف لأغراض التاكثر، "2"

 العرض للبيع، "3"

 البيع أأو غري ذكل من أأعامل التسويق، "4"

 التصدير، "5"

 الاس ترياد، "6"

لهيا يف النقاط من " التخزين لأي غرض "7"  " أأعاله.6" اإىل "1من الأغراض املشار اإ

 جيوز ملس تودل النبااتت أأن يفرض عىل ترصُيه بعض الرشوط والقيود. )ب(

 مواد التاكثر

ل تنص اتفاقية الأوبوف عىل تعريف ملفهوم "مواد التاكثر". وتشمل مواد التاكثر مواد الإكثار اجلنيس واخلرضي.  .1
غري حرصية للعوامل اليت نظر فهيا أأعضاء الاحتاد فامي خيص منح صفة التاكثر للمواد. وينبغ  مراعاة تكل  أأمثةلوفامي ييل 

 العوامل يف س ياق لك عضو من أأعضاء الاحتاد وظروفه اخلاصة.

كثار الصنف؛النبااتت  "1"  وأأجزاء النبااتت املس تخدمة لأغراض اإ

كثار الصنف؛ أأو الاس تخدام السابق أأو املمكن للامدة يف "2"  اإ

 أأو قدرة املادة عىل اس تولد نبااتت اكمةل من الصنف؛ "3"

أأو وجود عرف أأو ممارسة لس تخدام املادة لأغراض الإكثار؛ أأو ظهور عرف أأو ممارسة جديدة لس تخدام  "4"
 املادة لأغراض الإكثار نتيجة تطورات جديدة؛

 واملشرتي واملتلق  واملس تخدم(؛أأو نية اجلهات املعنية )املنتج والبائع واملزود  "5"

 حالهتا و/أأو شلك اس تخداهما؛/أأو وطبيعهتا عىل أأساس  " ملادةتاكثر مادةأأو البت يف منح صفة " "6"

كثار نبااتت جديدة من الصنف وأأساليب أأو مادة الصنف عندما تكون ظروف  "7" نتاهجا متكيفة مع غرض اإ اإ
 ولكن غري صاحلة لالس هتالك الهنايئ.

 لغرض من الفقرة السابقة تعريف مفهوم "مواد التاكثر".ليس او  .2
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واملواد احملصودة بناء عىل اتفاقية الأوبوف" يف جنيف يف يوم  التاكثرالأوبوف "ندوة عن مواد  ونظم .3
 التايل: املوقع عىل الندوة حمارض عىل الاطالع وميكن .2016 أأكتوبر 24

http://www.upov.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=73. 

 جيوز ملس تودل النبااتت أأن يفرض عىل ترصُيه بعض الرشوط والقيود.و 

ملبارشة أأعامل تتعلق مبواد التاكثر  تنص اتفاقية الأوبوف عىل حق مس تودل النبااتت يف جعل الترصحي اذلي مينةه .4
خاضعا لرشوط وقيود. وملس تودل النبااتت أأن ُيّدد الرشوط والقيود اليت قد مينح مبوجهبا ترصُيا ملبارشة أأعامل تتعلق 

 مبواد التاكثر.

يضاحية فامي ييل أأمثةل عىل الرشوط والقيود اليت ميكن أأن يدرهجا مس تودل النبااتت:و .5  لأغراض اإ

مس توى املاكفأأة )املرتبط، مثال، بمكية مواد التاكثر واملساحة اخملّصصة لزرع تكل املواد وجحم  –اكفأأة امل "1"
 أأو قمية املواد املنتجة مهنا، وغري ذكل(، والتوقيت وطريقة ادلفع وغري ذكل؛

 مدة الترصحي؛ "2"

نتاج أأو ال  "3"  وادل، وطرق التصدير وغري ذكل(؛تالأسلوب املنهتج ملبارشة الأعامل املرّصح هبا )أأسلوب الإ

نتاهجا؛ "4"  نوعية ومكية املواد املزمع اإ

 الإقلمي )الأقالمي( املشمول)ة( ابلترصحي اخلاص ابلتصدير؛ "5"

الرشوط اليت ميكن مبوجهبا للمرصَّح هل منح ترخيص/ترخيص من الباطن جلهات أأخرى يك تبارش الأعامل  "6"
 املرصَّح هبا نيابة عنه؛

 وغري ذكل.

 

http://www.upov.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=73
http://www.upov.int/meetings/en/topic.jsp?group_id=73
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 (2)14املادة 

، يتعني احلصول عىل ترصحي مس تودل 16و 15]الأعامل املتعلقة ابملواد احملصودة[ مع مراعاة املادتني  (2)
لهيا يف ا ىل "1لنقاط من "النبااتت ملبارشة الأعامل املشار اإ ()أأ( فامي يتعلق ابملواد احملصودة، مبا 1" الواردة يف الفقرة )7" اإ

يف ذكل النبااتت الاكمةل أأو أأجزاء النبااتت، املس تحصةل عن طريق اس تعامل مواد تاكثر الصنف احملم  دون ترصحي، ما 
 ثر املذكورة.مل تتح فرصة معقوةل ليك ميارس مس تودل النبااتت حقه فامي يتعلق مبواد التاك

بأأنه يتعني، يك يشمل حق مس تودل النبااتت الأعامل املتعلقة ابملواد  1991( من وثيقة 2)14تقتيض املادة  .1
فرصة ل تكون هناك  وأأن اس تعامل مواد التاكثر دون ترصحياحملصودة، أأن تكون املواد احملصودة مس تحصةل عن طريق 

رشادات فامي خيص  معقوةل أأمام مس تودل النبااتت ملامرسة حقه فامي يتعلق مبواد التاكثر املذكورة. وتوفر الفقرات التالية اإ
 "الاس تعامل دون ترصحي" و"الفرصة املعقوةل".

 املواد احملصودة )أأ(

ورد ما ييل: "]..[ املواد ت 1991( من وثيقة 2)14ل توفر اتفاقية الأوبوف تعريفا للمواد احملصودة. غري أأن املادة  .2
، املس تحصةل عن طريق اس تعامل مواد تاكثر الصنف احملم  دون مبا يف ذكل النبااتت الاكمةل أأو أأجزاء النبااتتاحملصودة، 

ىل أأن املواد احملصودة تشمل النبااتت الاكمةل وأأجزاء النبااتت املس تحص عن طريق  ةلترصحي ]...["، وتشري ابلتايل اإ
 التاكثر.اس تعامل مواد 

متل اس تعاملها  .3 والتفسري اذلي مفاده أأن املواد احملصودة تشمل النبااتت الاكمةل وأأجزاء النبااتت، ويه مواد ُيح
 لأغراض الإكثار، يعي أأن بعض أأشاكل مواد التاكثر عىل الأقل كفيةل بأأن تحس تعمل مكواد للتاكثر.

 اس تعامل مواد التاكثر دون ترصحي )ب(

 ة مبواد التاكثرالأعامل املتعلق

ىل الأعامل املتعلقة مبواد التاكثر اليت تقتيض ترصحي صاحب حق مس تودل  .4 تشري عبارة "الاس تعامل دون ترصحي" اإ
صل فهيا عىل ذكل الترصحي. 1991( من وثيقة 1)14النبااتت يف الإقلمي املعي )املادة  (، ولكن يف احلالت اليت مل ُيح

ّن الأعامل غري امل نح حق مس تودل النبااتت وابلتايل فاإ قلمي عضو يف الاحتاد حيث مح ّل يف اإ رّصح هبا ل ميكن أأن حتدث اإ
 ول يزال ساراي.

مع  لتفاقية الأوبوف عىل ما ييل: " 1991( من وثيقة 1)14وفامي خيص "الاس تعامل دون ترصحي"، تنص املادة  .5
]استنفاد حق مس تودل النبااتت[، يتعني احلصول  16النبااتت[ و]احلالت املس تثناة من حق مس تودل  15مراعاة املادتني 

 عىل ترصحي مس تودل النبااتت ملبارشة الأعامل التالية اذلكر فامي يتعلق مبواد تاكثر الصنف احملم :

نتاج أأو التوادل، "1"  الإ

 التكييف لأغراض التاكثر، "2"

 العرض للبيع، "3"

 ،البيع أأو غري ذكل من أأعامل التسويق "4"

 التصدير، "5"

 الاس ترياد، "6"

لهيا يف النقاط من " "7" ىل "1التخزين لأي غرض من الأغراض املشار اإ  " أأعاله.6" اإ
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لهيا يف النقاط من "16و 15وابلتايل فاإن مع مراعاة املادتني  ىل الأعامل املشار اإ " اإىل 1، يشري "الاس تعامل دون ترصحي" اإ
صل فهيا عىل ذكل الترصحي." أأعاله فامي خيص مواد التاكثر يف 7"  الإقلمي املعي، يف احلالت اليت مل ُيح

نح  .6 قلمي عضو يف الاحتاد حيث مح ومن الأمثةل عىل الأعامل غري املرّصح هبا تصدير مواد التاكثر دون ترصحي يف اإ
 حق مس تودل النبااتت ول يزال ساراي.

 الرشوط والقيود

تفاقية الأوبوف كذكل عىل ما ييل: "جيوز ملس تودل النبااتت أأن يفرض ل 1991()ب( من وثيقة 1)14تنص املادة  .7
، يشري "الاس تعامل دون ترصحي" أأيضا اإىل 16و 15عىل ترصُيه بعض الرشوط والقيود. وابلتايل فاإن مع مراعاة املادتني 

لهيا يف النقاط من " ىل "1الأعامل املشار اإ للرشوط والقيود احملّددة من  ()أأ( واليت ل تحبارش طبقا1)14" من املادة 7" اإ
 قبل مس تودل النبااتت.

املتعلقة بترصحي مس تودل مالحظات توضيحية بشأأن الرشوط والقيود  " UPOV/EXN/CALوتوفر الوثيقة  .8
رشادات خبصوص الرشوط والقيود اليت قد خيضع لها ترصحي فامي خيص مواد التاكثر بناء عىل اتفاقية الأوبوف" اإ  النبااتت

 مس تودل النبااتت فامي خيص الأعامل املتعلقة مبواد التاكثر بناء عىل اتفاقية الأوبوف.

 الاس تثناءات الإلزامية عىل حق مس تودل النبااتت

مالحظات توضيحية بشأأن الاس تثناءات عىل حق مس تودل النبااتت  " EXN/EXCUPOV/توفر الوثيقة  .9
رشادات  1991بناء عىل وثيقة  لزامية عىل حق مس تودل النبااتت"، اإ لتفاقية الأوبوف، القسم الأول "الاس تثناءات الإ

لزامية عىل حق مس تودل النبااتت املنصوص علهيا يف  ( من وثيقة 1)15املادة حول الأحاكم اخلاصة ابلس تثناءات الإ
ىل الأعامل املشموةل ابملادة  1991  1991( من وثيقة 1)15لتفاقية الأوبوف. ول يشري "الاس تعامل دون ترصحي" اإ

 لتفاقية الأوبوف.

 الاختيارية عىل حق مس تودل النبااتت الاس تثناءات

ختيارية[ عىل ما ييل: "[ابلرمغ من لتفاقية الأوبوف ]الاس تثناءات الا 1991( من وثيقة 2)15تنص املادة  .10
، جيوز للك طرف متعاقد أأن يعمد، يف حدود املعقول ومع مراعاة املصاحل املرشوعة ملس تودل النبااتت، 14أأحاكم الفقرة 

ىل تقييد حق مس تودل النبااتت فامي يتعلق بأأي صنف من أأجل السامح للمزارعني بأأن يس تعملوا يف أأراضهيم منتوج  اإ
"، لأغراض التاكثر. 2" أأو "1("5)14حصلوه عن طريق زراعة الصنف احملم  أأو أأي صنف تشمهل املادة احلصاد اذلي 
النبااتت بناء عىل  "مالحظات توضيحية بشأأن الاس تثناءات عىل حق مس تودل UPOV/EXN/EXCوتوفر الوثيقة 

رشادات حول لتفا 1991وثيقة  قية الأوبوف، القسم الثاين "الاس تثناءات الاختيارية عىل حق مس تودل النبااتت"، اإ
 لتفاقية الأوبوف. 1991( من وثيقة 2)15الاس تثناءات الاختيارية املنصوص علهيا يف املادة 

دراج هذه الاس تثناءات الاختيارية يف ترشيعاته، فاإن "الا .11 س تعامل دون ترصحي" وعندما يقّرر عضو يف الاحتاد اإ
ىل الأعامل املشموةل ابلس تثناءات الاختيارية. غري أأن "الاس تعامل دون ترصحي" سيشري، مع مراعاة املادتني  لن يشري اإ

ىل الأعامل املندرجة يف نطاق حق مس تودل النبااتت وغري املشموةل ابلس تثناءات الاختيارية احملّددة يف 16و 15 ، اإ
ىل الأعامل اليت ترشيعات العضو املعي  من أأعضاء الاحتاد. وسيشري "الاس تعامل دون ترصحي"، عىل وجه اخلصوص، اإ

خرجت عن حدود املعقول ومل تراع املصاحل املرشوعة ملس تودل النبااتت كام هو منصوص عليه يف الأحاكم اخلاصة 
 ابلس تثناءات الاختيارية.

http://www.upov.int/explanatory_notes/en/
http://www.upov.int/explanatory_notes/en/
http://www.upov.int/explanatory_notes/en/
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 فرصة معقوةل ليك ميارس مس تودل النبااتت حقه )ج(

أأنه ل ميكن ملس تودلي النبااتت ممارسة حقوقهم فامي  1991( من وثيقة 2)14تعي الأحاكم الواردة مضن املادة  .12
ذا مل تكن دلهيم "فرصة معقوةل" ملامرسة حقوقهم فامي خيص مواد التاكثر. ّل اإ  خيص املواد احملصودة اإ

اإىل حق مس تودل النبااتت يف الإقلمي املعي  1991( من وثيقة 2)14ويشري املصطلح "حقه" الوارد يف املادة  .13
ّل يف ذكل الإقلمي. وابلتايل فاإن عبارة "ميارس  4)انظر الفقرة  أأعاله(: أأي أأنه ل ميكن ملس تودل النبااتت ممارسة حقه اإ

 .يف الإقلمي املعيمس تودل النبااتت حقه" فامي يتعلق مواد التاكثر تعي ممارسة حقه فامي يتعلق مبواد التاكثر 
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 ( ]فقراتن اختياريتان[4( و)3)14املادة 

 15[ جيوز للك طرف متعاقد أأن ينص عىل أأنه يتعني، مع مراعاة املادتني الأعامل املتعلقة ببعض املنتجات] (3)
لهيا يف النقاط من " ، احلصول16و " الواردة يف الفقرة 7" اإىل "1عىل ترصحي مس تودل النبااتت ملبارشة الأعامل املشار اإ
( 2()أأ( فامي يتعلق ابملنتجات املصنوعة مبارشة من املواد احملصودة من الصنف احملم  اليت تشملها أأحاكم الفقرة )1)

ة معقوةل ليك ميارس مس تودل النبااتت حقه فامي يتعلق ابملواد ابس تعامل املواد احملصودة دون ترصحي، ما مل تتح فرص
 احملصودة املذكورة.

ضافية ممكنة] (4) ، 16و 15[ جيوز للك طرف متعاقد أأن ينص عىل أأنه يتعني، مع مراعاة املادتني أأعامل اإ
لهيا يف الن " الواردة 7" اإىل "1قاط من "احلصول أأيضًا عىل ترصحي مس تودل النبااتت ملبارشة أأعامل خالف الأعامل املشار اإ

 ()أأ(.1يف الفقرة )
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 مالحظات بشأأن "الأصناف املش تقة أأساسا"

محلاية الأصناف النباتية اجلديدة، املعقود يف جنيف يف اعمتد املؤمتر ادلبلومايس املعي مبراجعة التفاقية ادلولية  .1
ىل  4الفرتة من   )املؤمتر ادلبلومايس(، القرار التايل: 1991مارس  19اإ

 7(5)14"قرار بشأأن املادة 

"املؤمتر ادلبلومايس املعي مبراجعة التفاقية ادلولية محلاية الأصناف النباتية اجلديدة، املعقود يف جنيف يف 
ىل  4من الفرتة  ، يطلب من الأمانة العامة للأوبوف مبارشة العمل فور اختتام املؤمتر 1991مارس  19اإ

 عىل وضع مرشوع مبادئ توجهيية معيارية بشأأن الأصناف املش تقة أأساسا يك يعمتدها جملس الأوبوف".

ماملالحظات التالية تنقسم اإىل جزأأين؛ و  .2 رشاداتش تقة أأساسا" القسم الأول "أأحاكم بشأأن الأصناف امل  يقّدر  اإ
مبشأأن مفهوم الأصناف املش تقة أأساسا،  رشاداتالقسم الثاين "تقيمي الأصناف املش تقة أأساسا"  ويقّدر بشأأن تقيمي  اإ

 أأساسا. مش تقلتةديد أأي مهنا الأصناف 

  

                                                
7

حرش هذا القرار عىل أأنه "مرشوع هنايئ" يف الوثيقة   "صكوك أأخرى اعمتدها املؤمتر" من منشور الأوبوف  63)انظر الصفةة  DC/91/140ن
 : "حمارض املؤمتر ادلبلومايس املعي مبراجعة التفاقية ادلولية محلاية الأصناف النباتية اجلديدة"(.346 رمق
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 القسم الأول: أأحاكم بشأأن الأصناف املش تقة أأساسا

 الأوبوفلتفاقية  1991الأحاكم املعنية من وثيقة  )أأ(

 حقوق مس تودل النبااتت

 14ملادة ا

 نطاق حق مس تودل النبااتت

]...[ 

لـى )1[ )أأ( تطبق أأيضاً أأحاكم الفقرات من )الأصناف املش تقة وبعض الأصناف الأخرى] (5) (4( اإ
)*(

عىل الأصناف  

 ذكرها: التايل

ذا مل يكن هو أأيضاً صنفاً  "1"  مش تقاً أأساسًا،الأصناف املش تقة أأساسًا من الصنف احملم ، اإ

 ،7والأصناف اليت ل ميكن متيزيها بسهوةل عن الصنف احملم ، وفقًا للامدة  "2"

نتاهجا اس تعامل الصنف احملم  اس تعامًل متكرراً. "3"  والأصناف اليت يقتيض اإ

آخر 1لأغراض تطبيق أأحاكم الفقرة الفرعية )أأ(" )ب( )"الصنف "، يعترب الصنف صنفاً مش تقاً أأساساً من صنف أ

 الأصيل"( يف احلالت التالية:

ذا اكن مش تقًا بصورة رئيس ية من الصنف الأصيل أأو من صنف مش تق بصورة رئيس ية من الصنف الأصيل،  "1" اإ

 وحمتفظاً بظواهر اخلصائص النامجة عن الرتكيب الورايث أأو عن مجموعة الرتاكيب الوراثية للصنف الأصيل،

ذا متزي بوضوح عن الصنف ا "2"  لأصيل،واإ

ذا اكن مطابقاً للصنف الأصيل من حيث خصائصه الأساس ية النامجة عن الرتكيب الورايث أأو عن مجموعة الرتاكيب  "3" واإ

 الوراثية للصنف الأصيل، ما عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاق.

أأو منط جسدي لكوين، أأو ابنتقاء  جيوز مثال، اس تحصال الأصناف املش تقة أأساساً ابنتقاء متغري طبيع  أأو مس تحث، )ج(

 وحدة مغايرة من نبااتت الصنف الأصيل، أأو ابلهتجني العكيس، أأو ابلتحويل عن طريق الهندسة اجلينية.

 لتفاقية الأوبوف: 1991( من وثيقة 4( اإىل )1)14ترد فامي ييل أأحاكم املادة  )*(

، يتعني احلصول عىل ترصحي مس تودل النبااتت ملبارشة الأعامل 16و 15مع مراعاة املادتني  )أأ([ الأعامل املتعلقة مبواد التاكثر] (1)

 التالية اذلكر فامي يتعلق مبواد التاكثر:

نتاج أأو التوادل، "1"  الإ

 التكييف لأغراض التاكثر، "2"

 العرض للبيع، "3"

 البيع أأو غري ذكل من أأعامل التسويق، "4"

 التصدير، "5"

 د،الاس تريا "6"

لهيا يف النقاط من " "7"  " أأعاله.6" اإىل "1التخزين لأي غرض من الأغراض املشار اإ

 جيوز ملس تودل النبااتت أأن يفرض عىل ترصُيه بعض الرشوط والقيود. )ب(
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:
ة الأعامل ، يتعني احلصول عىل ترصحي مس تودل النبااتت ملبارش 16و 15[ مع مراعاة املادتني الأعامل املتعلقة ابملواد احملصودة] (2)

لهيا يف النقاط من " ()أأ( فامي يتعلق ابملواد احملصودة، مبا يف ذكل النبااتت الاكمةل 1" الواردة يف الفقرة )7" اإىل "1املشار اإ

أأجزاء النبااتت، املس تحصةل عن طريق اس تعامل مواد تاكثر الصنف احملم  دون ترصحي، ما مل تتح فرصة معقوةل ليك ميارس  أأو

 ت حقه فامي يتعلق مبواد التاكثر املذكورة.مس تودل النباات

، احلصول عىل 16و 15[ جيوز للك طرف متعاقد أأن ينص عىل أأنه يتعني، مع مراعاة املادتني الأعامل املتعلقة ببعض املنتجات] (3)

لهيا يف النقاط من " )أأ( فامي يتعلق ابملنتجات (1" الواردة يف الفقرة )7" اإىل "1ترصحي مس تودل النبااتت ملبارشة الأعامل املشار اإ

( ابس تعامل املواد احملصودة دون ترصحي، ما 2املصنوعة مبارشة من املواد احملصودة من الصنف احملم  اليت تشملها أأحاكم الفقرة )

 مل تتح فرصة معقوةل ليك ميارس مس تودل النبااتت حقه فامي يتعلق ابملواد احملصودة املذكورة.

ضافية ممكنة] (4) ، احلصول أأيضًا عىل ترصحي 16و 15جيوز للك طرف متعاقد أأن ينص عىل أأنه يتعني، مع مراعاة املادتني [ أأعامل اإ

لهيا يف النقاط من "  ()أأ(.1" الواردة يف الفقرة )7" اإىل "1مس تودل النبااتت ملبارشة أأعامل خالف الأعامل املشار اإ

 تعريف الصنف النبايت املش تّق أأساسا )ب(

 لتفاقية الأوبوف 1991وثيقة ()ب( من 5)14املادة 

آخر 1لأغراض تطبيق أأحاكم الفقرة الفرعية )أأ(" )ب( "، يعترب الصنف صنفًا مش تقًا أأساسًا من صنف أ
 :)"الصنف الأصيل"( يف احلالت التالية

ذا اكن مش تقًا بصورة رئيس ية من الصنف الأصيل أأو من صنف مش تق بصورة رئيس ية من  "1" اإ
بظواهر اخلصائص النامجة عن الرتكيب الورايث أأو عن مجموعة الرتاكيب الوراثية للصنف الصنف الأصيل، وحمتفظًا 

 الأصيل،

ذا متزي بوضوح عن الصنف الأصيل، "2"  واإ

ذا اكن مطابقًا للصنف الأصيل من حيث خصائصه الأساس ية النامجة عن الرتكيب الورايث أأو  "3" واإ
 عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاق.عن مجموعة الرتاكيب الوراثية للصنف الأصيل، ما 

 "(1()ب("5)14)املادة  الصنف املش تق بصورة أأساس ية من الصنف الأصيل

ل من  أأنه ل ميكن لصنف أأن يكون مش تقا أأساسا يحقصد برشط الاش تقاق بصورة رئيس ية من صنف أأصيل .3 اإ
آخر واحد فقط عندما ُيتفظ  أأن الصنف ينبغ  أأن يكون مش تقا أأساسا ويعي ذكلصنف أأصيل واحد.  من صنف أ

بظواهر اخلصائص  أأن ُيتفظ الصنف املش تقللصنف الآخر. فال ميكن، من الناحية العملية،  ابلرتكيب الورايث لكه تقريبا
 .ذكل الصنف الأصيل ابلاكمل تقريبامن  لصنف املش تق منه ما مل يكن مش تقاالرئيس ية ل 

لصنف الأصيل مطابقة ل ظواهر اخلصائص  تكون" أأن الأساس ية صبظواهر اخلصائ حمتفظاوتشرتط عبارة " .4
 تكون مش تقة منه. وأأن

 ما ييل بشأأن مفهوم "اخلصائص الأساس ية":وميكن النظر يف  .5

فامي يتعلق ابلصنف النبايت، تعي اخلصائص الأساس ية اخلصائص املوروثة النامجة عن عنرص جيي أأو أأكرث  "1"
 امه يف السامت الرئيس ية للصنف أأو أأدائه أأو قميته؛سالوراثية اليت ت أأو غريه من احملددات 

 اخلصائص املهمة من منظور املنتج أأو البائع أأو املزود أأو املشرتي أأو املتلق  أأو املس تخدم؛ "2"
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 الزراعيةو  الفس يولوجيةو  رفولوجيةو املاخلصائص الأساس ية للصنف كلك ومهنا مثاًل اخلصائص  "3"
 ؛والبيوكمييائية الصناعيةو 

س تخدمة يف حفص  "4"  ؛المتزّي والتجانس والثباتاخلصائص الأساس ية قد تكون خصائص مظهرية أأو ل مح

)فقد تحعترب و القمية العالية أأ ابلأداء العايل  حمصورة يف اخلصائص املتعلقة حرصااخلصائص الأساس ية ليست  "5"
 للمرض(؛ الصنف معرضايكون خاصية أأساس ية عندما  مقاومة الأمراض مثال

 اخلصائص الأساس ية قد ختتلف ابختالف احملاصيل/الأنواع. "6"

 "(2()ب("5)14)املادة  متزي بوضوح عن الصنف الأصيلال 

ذا متزي بوضوح عن الصنف الأصيلتنطوي عبارة " .6 ل الأصناف املمزية اإ " عىل أأن الاش تقاق الأسايس ل خيص اإ
ذا اكن2()أأ("5)14نطبق املادة وت لأصيل ومن مث تكل القابةل للحامية. عن الصنف ا 7بوضوح وفقًا للامدة  الصنف من  " اإ

 ."7ل ميكن متيزيها بسهوةل عن الصنف احملم ، وفقًا للامدة ناف اليت الأص "

 "(3()ب("5)14)املادة  للصنف الأصيل من حيث خصائصه الأساس ية النامجةاملطابقة 

ىل اخلصائص الأساس ية النامجة عن الرتكيب الورايث للصنف الأصيل.جيب البت يف مسأأةل املطابقة  .7  استنادًا اإ

" ل تضع حدًا حلجم الفوارق اذلي قد يكون موجودًا خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاقما عدا فامي عبارة "و  .8
تكون الفوارق يف  أأن" تضع ذكل احلد. فيجب 3" و"1()ب("5)14عندما يحعترب صنف مش تقًا أأساسًا. غري أأن املادة 

 ".بظواهر اخلصائص النامجة عن الرتكيب الورايث أأو عن مجموعة الرتاكيب الوراثية للصنف الأصيلحمتفظة "الصنف 

واحد  ة عن الاش تقاق جيب أأن تكون فارقا()ج( أأن الفوارق النامج5)14وتوّض الأمثةل احملددة يف املادة  .9
ذ جيب عىل ارق ل يعي ابلرضورة أأن الصنف مش تق أأساسابضعة فو بضعة فوارق فقط. ولكن وجود فارق أأو  أأو . اإ

 ()ب(.5)14الصنف أأن يس تويف أأيضًا التعريف املنصوص عليه يف املادة 

فا عن ذكل وأأن يكون خمتل كيب الورايث للصنف الأصيل تقريباجيب أأن ُيتفظ الصنف املش تق باكمل الرت و  .10
 من اخلصائص. الصنف بعدد حمدود جدا

 (()ج(5)14لطرق اليت ميكن من خاللها اس تحصال الصنف النبايت املش تق أأساسا )املادة لأأمثةل 

ل حتتوي التفاقية عىل توضيح ملصطلةات مثل "مش تق بصورة رئيس ية" أأو "مش تق أأساسا"، ولكهنا حتتوي  .11
()ج(: "جيوز 5)14ساسا )املادة عىل بعض الأمثةل عن الطرق اليت ميكن من خاللها اس تحصال الصنف النبايت املش تق أأ 

مثال، اس تحصال الأصناف املش تقة أأساسًا ابنتقاء متغري طبيع  أأو مس تحث، أأو منط جسدي لكوين، أأو ابنتقاء وحدة 
 مغايرة من نبااتت الصنف الأصيل، أأو ابلهتجني العكيس، أأو ابلتحويل عن طريق الهندسة اجلينية."(.

()ج( عىل أأن تكل الطرق ل تؤدي ابلرضورة اإىل صنف نبايت 5)14املادة ويدّل اس تعامل الفعل "جيوز" يف  .12
ماكنية اعامتد طرق أأخرى لس تحصال  مش تق أأساسا. وابلإضافة اإىل ذكل، تبنّي التفاقية أأن تكل الأمثةل ل تستبعد اإ

 صنف نبايت مش تق أأساسا.
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 أأسلوب الاس تولد

 اخملتلفة وأأسلوب الاس تولد من أأجل حتديد الأصناف املش تقة أأساسا.ينبغ  النظر يف حاةل احملاصيل والأنواع  .13

ذا اكنت الطفرة طبيعية أأو اصطناعية. فعىل سبيل املثال، قد يؤدي التغيري اجليي اإىل طفرة و .14 مل تعد ل هيم اإ
 للصنف الأصيل. النامجة عن الرتكيب الورايث الأساس ية بظواهر اخلصائصحتتفظ 

 غري املبارشالاش تقاق املبارش و 

بصورة رئيس ية من  تكون مش تقة" أأن الأصناف املش تقة أأساسا ميكن أأن 1()ب("5)14توّض صيغة املادة  .15
مش تقا بصورة رئيس ية من الصنف الأصيل، ومن مث ميكن احلصول عىل الأصناف املش تقة أأساسا هو أأيضا صنف يكون 

ما كن أأن تكون الأصناف مش تقة بصورة رئيس ية من الصنف و غري مبارشة من "الصنف الأصيل". وميأأ بطريقة مبارشة  اإ
ما  "أألف"الأصيل   "هاء"أأو  "دال"أأو  "جمي"أأو  "ابء" الصنف من خاللغري مبارشة بطريقة بطريقة مبارشة أأو اإ

ذا اس توفت التعريف املنصوص عليه يف  اأأصناف تحعتربوتظل غريها،  أأو مش تقة أأساسا من الصنف أألف اإ
 ()ب(.5)14 املادة

، الصنف ابء صنف مش تّق أأساسا من الصنف أألف وهو مش تّق بصورة رئيس ية 1ويف املثال الوارد يف الشلك  .16
 من الصنف أألف.

وتنص  اس تحصال أأصناف مش تقة أأساسا من صنف أأصيل بطريقة غري مبارشة.وميكن أأيضًا  .17
رئيس ية من الصنف الأصيل مش تقًا بصورة " عىل أأن أأي صنف مش تق أأساسا ميكن أأن يكون "1()ب("5)14 املادة
، الصنف جمي مش تق بصورة 2". ويف املثال الوارد يف الشلك صنف مش تق بصورة رئيس ية من الصنف الأصيل من أأو

الصنف جمي مش تّق رئيس ية من الصنف ابء اذلي هو مش تق بصورة رئيس ية من الصنف أألف )الصنف الأصيل(. و 
 رئيس ية من الصنف ابء.أأساسا من الصنف الأصيل أألف ولكنه مش تق بصورة 

وسواء اس تححصل الصنف جمي مبارشة من الصنف الأصيل أألف أأو ل، فهو صنف مش تق أأساسا من الصنف  .18
ذا اس توىف التعريف املنصوص عليه يف املادة   ()ب(.5)14أألف اإ

 نطاق حق مس تودل النبااتت فامي يتعلق ابلأصناف الأصلية والأصناف املش تقة أأساسا )ج(

 لتفاقية الأوبوف 1991وثيقة 

 "1()أأ("5)14املادة 

ىل )1تطبق أأيضًا أأحاكم الفقرات ]من ) )أأ( الأصناف املش تقة وبعض الأصناف الأخرى[] (5) ([ 4( اإ
 :عىل الأصناف التايل ذكرها

ذا مل يكن هو أأيضًا صنفًا مش تقًا أأساسًا، "1"  الأصناف املش تقة أأساسًا من الصنف احملم ، اإ

نح مب  (ابء أأو جمي أأو غريهلف( والصنف املش تق أأساسا )الصنف العالقة بني الصنف الأصيل )الصنف أأ ول تتأأثر  .19
 جمي وأأ ابء  الصنفيظل الصنف أألف هو الصنف الأصيل ابلنس بة اإىل تكل الأصناف. ف فامي خيص حق مس تودل النبااتت 

ذا اكن الصنف الأصيل محميا فتكون ذلكل انعاكسات  وتظل تكل الأصناف مش تقة أأو غريه أأساسا من الصنف أألف. أأما اإ
 .الصنف املش تق أأساسا ابء أأو جمي أأو غريهعىل 
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 الصنف "ابء" املش تق أأساسا – 1الشلك 

 "الصنف الأصيل "أألف

 1اس تودله مس تودل النبااتت 

 ليس مش تقا أأساسا من أأي صنف أآخر -

 

 املش تق أأساسا "ابء" الصنف

 2اس تودله مس تودل النبااتت 

 "أألف"مش تّق بصورة رئيس ية من الصنف  -

 "أألف"وُيتفظ بظواهر اخلصائص الأساس ية للصنف  -

 "أألف"ويمتزّي بوضوح عن الصنف  -

 من حيث خصائصه الأساس ية "أألف"ومطابق للصنف  -

 (ما عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاق)
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 مش تق أأساسا ضادودال اإىل  الصنف جمي – 2الشلك 

 "أألف"الصنف الأصيل 

 1اس تودله مس تودل النبااتت 

 ليس مش تقا أأساسا من أأي صنف أآخر -

 
 املش تق أأساسا "ابء" الصنف

 2اس تودله مس تودل النبااتت 

 "أألف" مش تّق بصورة رئيس ية من الصنف -

 "أألف"وُيتفظ بظواهر اخلصائص الأساس ية للصنف  -

 "أألف"ويمتزّي بوضوح عن الصنف  -

 من حيث خصائصه الأساس ية "أألف"ومطابق للصنف  -

 (ما عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاق)

 
 املش تق أأساسا "جمي" الصنف

 3اس تودله مس تودل النبااتت 

 "ابء""أألف" أأو  مش تّق بصورة رئيس ية من الصنف -

 "أألف"وُيتفظ بظواهر اخلصائص الأساس ية للصنف  -

 "أألف"ويمتزّي بوضوح عن الصنف  -

 من حيث خصائصه الأساس ية "أألف" ومطابق للصنف -

 )ما عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاق(

 
 دال"" الصنف

 
 هاء"" الصنف

 
 " املش تق أأساساضادالصنف "

 مس تودل النبااتت سنياس تودله 

 "أألف" أأو "ابء" أأو "جمي" أأو "دال" أأو "هاء"...مش تّق بصورة رئيس ية من الصنف  -

 "أألف"وُيتفظ بظواهر اخلصائص الأساس ية للصنف  -

 "أألف"ويمتزّي بوضوح عن الصنف  -

 من حيث خصائصه الأساس ية "أألف"ومطابق للصنف  -

 الاش تقاق()ما عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن 
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تحمنح حقوق مس تودلي النبااتت للأصناف املش تقة أأساسا مىت اس توفت الرشوط املنصوص علهيا يف التفاقية  .20
ذا اكن الصنف املش تق أأساسا  1991من وثيقة  5)انظر املادة  لتفاقية الأوبوف( شأأهنا يف ذكل شأأن أأي صنف نبايت. واإ

( من اتفاقية 1)14صنف النبايت املش تق أأساسا، وفقا لأحاكم املادة محميا، وجب احلصول عىل ترصحي من مس تودل ال 
ىل أأن أأحاكم املادة  ىل )1)14" توّسع نطاق احلق املنصوص عليه يف املادة 1()أأ("5)14الأوبوف. ويشار اإ ( اخلاص 4( اإ

ذا اكن الصنف أألف صنفا أأصليا محميا، ط احلصول  ابلصنف الأصيل احملم  يك يشمل الأصناف املش تقة أأساسا. فاإ اشرتح
ىل )1)14عىل ترصحي من صاحب احلق يف الصنف أألف ملبارشة الأعامل املذكورة يف املادة  ( بشأأن الأصناف 4( اإ

ىل )1)14املش تقة أأساسا. ويف هذه الوثيقة، يس تعمل مصطلح "التسويق" ليشمل الأعامل املذكورة يف املادة  (. 4( اإ
أأن لك من الصنف الأصيل )الصنف أألف( والصنف املش تق أأساسا وهكذا، يف حال وجود حق مس تودل النبااتت بش

)الصنف ابء(، يشرتط احلصول عىل ترصحي من مس تودل الصنف الأصيل )الصنف أألف( ومن مس تودل أأو مس تودلي 
 الصنف املش تق أأساسا )الصنف ابء( من أأجل تسويق الصنف املش تق أأساسا )الصنف ابء(.

النبااتت للصنف الأصيل )الصنف أألف(، يسقط رشط احلصول عىل ترصحي مس تودل وفور انقضاء حق مس تودل  .21
الصنف النبايت الأصيل من أأجل تسويق الصنف ابء. ويف تكل احلاةل، يشرتط احلصول فقط عىل ترصحي مس تودل 

ذا مل الصنف النبايت املش تق أأساسا لتسويق الصنف ابء مادام حق مس تودل النبااتت للصنف املش تق أأساسا ساراي . واإ
يكن الصنف الأصيل محمّيا قطّ، فال يشرتط احلصول سوى عىل ترصحي مس تودل الصنف النبايت املش تق أأساسا من أأجل 

 تسويق الصنف ابء.

 ملّخص

ىل أأن نطاق حق مس تودل النبااتت ميتد اإىل  4و 3يعرض الشالكن  .22 آنفا. وجتدر الإشارة اإ جياز احلاةل املفّصةل أ ابإ
ىل أأن الصنف املش تق أأساسا الأصناف املش تقة أأ  ساسا فقط فامي يتعلق بصنف أأصيل محم . ويشار أأيضا يف هذا الصدد اإ

آخر ل ميكن أأن يكون صنفا أأصليا )انظر املادة  ، متتّد حقوق مس تودل 3"(. ويف الشلك 1()أأ("5)14من صنف أ
. " املش تق أأساساضاد" والصنف املش تق أأساسا "جمي"املش تق أأساسا والصنف  "ابء"لتشمل الصنف  1النبااتت 

مش تق بصورة  "جمي"املش تق أأساسا رمغ أأن الصنف  "جمي"فليس هل أأي حق يف الصنف  2مس تودل النبااتت  أأما
ليس هلام أأي حق يف الصنف  3و 2وابلطريقة ذاهتا، مس تودلا النبااتت املش تق أأساسا.  "ابء"رئيس ية من الصنف 

ىل الأصناف املش تقة ". ضاد" آخر همم يف النص املتعلق ابلش تقاق الأسايس وهو عدم امتداد احلقوق اإ وهناك جانب أ
ذا مل يكن الصنف الأصيل محميا. ويف الشلك  ذا مل يكن الصنف 4أأساسا اإ ذا مل يعد الصنف  "أألف"، اإ  "أألف"محميا أأو اإ

سقاط حقوق مس تو بطالها(، سقط رشط احلصول عىل ترصحي محميا )نتيجة لنقضاء مدة امحلاية مثال أأو اإ دلي النبااتت أأو اإ
 ."ضادالأصناف "ابء" و"جمي" و"من أأجل تسويق  2من مس تودل النبااتت 
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 صنف أأصيل محمّ  وأأصناف مش تقة أأساسا محمية – 3الشلك 

 "أألف"الصنف الأصيل 
 (محم ّ )
 1مس تودل النبااتت اس تودله وحامه 

  

 

  

 املش تق أأساسا "ابء"الصنف 
 2مس تودل النبااتت  وحامهاس تودله 

 "أألف"من الصنف مش تق بصورة رئيس ية  -

 "أألف"وُيتفظ بظواهر اخلصائص الأساس ية للصنف  -

 "أألف"ويمتزّي بوضوح عن الصنف  -

 من حيث خصائصه الأساس ية "أألف"ومطابق للصنف  -

 )ما عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاق(

 
التسويق
(8): 

 رضوري من ترصحي
 2و 1مس تودلي النبااتت 

 

  

 الصنف "جمي" املش تق أأساسا
 3مس تودل النبااتت  وحامهاس تودله 

 "ابء"أأو  "أألف"مش تق بصورة رئيس ية من الصنف  -

 "أألف"وُيتفظ بظواهر اخلصائص الأساس ية للصنف  -

 "أألف"ويمتزّي بوضوح عن الصنف  -

 من حيث خصائصه الأصلية "أألف"ومطابق للصنف  -

 )ما عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاق(

 

التسويق
(8)

: 
 رضوري من ترصحي

 3و 1مس تودلي النبااتت 
 رضوري من غري)ترصحي 

 (2مس تودل النبااتت 

 

  

   الصنف "دال"

 

  

   الصنف "هاء"

 

  

 " املش تق أأساساضادالصنف "

 النبااتت سنيمس تودل اس تودله وحامه 

 "أألف" أأو "ابء" أأو "جمي" أأو "دال"مش تق بصورة رئيس ية من الصنف  -
 "هاء"...أأو 

 "أألف"وُيتفظ بظواهر اخلصائص الأساس ية للصنف  -

 أألف"ويمتزّي بوضوح عن الصنف " -

 من حيث خصائصه الأصلية "أألف"ومطابق للصنف  -

 )ما عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاق(

 

التسويق
(8)

: 
 رضوري من ترصحي

 سنيو  1مس تودلي النبااتت 
 رضوري من غري)ترصحي 

 (وما اإىل ذكل 3و 2النبااتت  يمس تودل

                                                
8

( من 4( اإىل )1)14النبااتت وفقا للامدة  يشمل مصطلح "التسويق" الأعامل املبارَشة فامي يتعلق بصنف محم  واليت تقتيض ترصُيا من مس تودل 
 لتفاقية الأوبوف. 1991وثيقة 
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 صنف أأصيل غري محمّ  وأأصناف مش تقة أأساسا محمية – 4الشلك 

 "أألف"الصنف الأصيل 
 (محم ّ غري )
 1مس تودل النبااتت اس تودله 

  

 

  

 املش تق أأساسا "ابء"الصنف 
 2مس تودل النبااتت  وحامهاس تودله 

 "أألف"مش تق بصورة رئيس ية من الصنف  -
 "أألف"وُيتفظ بظواهر اخلصائص الأساس ية للصنف  -
 "أألف"ويمتزّي بوضوح عن الصنف  -
 من حيث خصائصه الأساس ية "أألف" للصنفومطابق  -

 )ما عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاق(

 

التسويق
(9): 

 2مس تودل النبااتت رضوري من  ترصحي
 رضوري من غري)ترصحي 

 (1مس تودل النبااتت 

 

  

 الصنف "جمي" املش تق أأساسا
 3مس تودل النبااتت  وحامهاس تودله 

 "أألف" أأو "ابء"مش تق بصورة رئيس ية من الصنف  -
 "أألف"وُيتفظ بظواهر اخلصائص الأساس ية للصنف  -
 "أألف"ويمتزّي بوضوح عن الصنف  -
 من حيث خصائصه الأصلية "أألف"ومطابق للصنف  -

 )ما عدا فامي خيص الفوارق النامجة عن الاش تقاق(

 

التسويق
(9)

: 
 رضوري من ترصحي

 3مس تودل النبااتت 
 رضوري من غري)ترصحي 

 (2و 1مس تودلي النبااتت 

 

  

   الصنف "دال"

 

  

   الصنف "هاء"

 

  

 " املش تق أأساساضادالصنف "
 مس تودل النبااتت سنياس تودله وحامه 

 "أألف" أأو "ابء" أأو "جمي" أأو "دال"مش تق بصورة رئيس ية من الصنف  -
 أأو "هاء"...

 "أألفوُيتفظ بظواهر اخلصائص الأساس ية للصنف " -
 أألف"ويمتزّي بوضوح عن الصنف " -
 من حيث خصائصه الأصلية "أألف"ومطابق للصنف  -

 النامجة عن الاش تقاق()ما عدا فامي خيص الفوارق 

التسويق 
(9)

: 
 رضوري من ترصحي

 سنيمس تودل النبااتت 
 رضوري من غري)ترصحي 

 (وما اإىل ذكل 3و 2و 1مس تودلي النبااتت 

                                                
9

( من 4( اإىل )1)14يشمل مصطلح "التسويق" الأعامل املبارَشة فامي يتعلق بصنف محم  واليت تقتيض ترصُيا من مس تودل النبااتت وفقا للامدة  
 لتفاقية الأوبوف. 1991وثيقة 
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 للأصناف الأصلية والأصناف املش تقة أأساسااإقلميية امحلاية املمنوحة  )د(

قلمي عضو الاحتاد  يفنطاق حقوق املس تودل  ينحرص .23 ، ل ل تزال سارية. ومن مثوتكل احلقوق  فيه تنحمح  اذلياإ
ذا اكن الصنف الأصيل محمياعىل صنف مش تق أأساس ميتكل مس تودل صنف أأصيل حقوقا ل اإ يف الإقلمي املعي. وفضاًل  ا اإ

ذا اكن محميًا يف حد ذاته يف الإقلمي املعي  تكل مس تودل صنف مش تق أأساسا حقوقاعن ذكل، ل مي  ل اإ عىل ذكل الصنف اإ
ذا اكن مس تودل الصنف املش تق أأساسا هو مس تودل الصنف الأصيل أأو  واكن الصنف الأصيل محميًا يف الإقلمي املعي. اإ

ىل وثيقة  (ه)  لتفاقية الأوبوف 1991الانتقال من وثيقة سابقة اإ

اتحةختتار لتفاقية الأوبوف أأن  1991عضاء الاحتاد اليت تعّدل ترشيعاهتا مبا يمتىش ووثيقة لأ  جيوز .24 املزااي  اإ
ىل الأصناف احملمية مبوجب قانون سابق. ومن املمكن ابلتايل لأعضاء الاحتاد  1991املنصوص علهيا يف وثيقة  ابلنس بة اإ

( للأصناف النباتية اليت اكنت تمتتع ابمحلاية مبوجب قانون سابق. 5)14أأن تتيح نطاق امحلاية املنصوص عليه يف املادة 
ىل أأن منح نطاق جديد من احلقوق لصنف نبايت أأصيل محم  سابقا من شأأنه أأن يضع رشوطا جديدة فامي  وجتدر الإشارة اإ

 الأصناف النباتية املش تقة أأساسا واليت مل يكن تسويقها يف السابق يتطلب احلصول عىل ترصحي. (*)يتعلق بتسويق

ىل الأصناف ا .25 لنباتية اليت طلبت حاميهتا مبوجب ومن الس بل املتاحة للتعامل مع هذه احلالت ما ييل: ابلنس بة اإ
يتبقى من مدة حاميهتا فرتة ختضع للقانون اجلديد، من املمكن حرص نطاق احلقوق املتعلقة ابلصنف القانون السابق و 

الأصيل احملم  يف الأصناف املش تقة أأساسا اليت مل يكن وجودها معروفا عالنية يف اترخي دخول القانون اجلديد حزي 
ىل الأصناف النباتية اليت اكن وجودها معروفا ع الوثيقة "مدخل اإىل حفص النية، يرد الرشح التايل يف النفاذ. وابلنس بة اإ

 (:TG/1/3المتزّي والتجانس والثبات ووضع أأوصاف موّحدة للأصناف النباتية اجلديدة" )الوثيقة 

 املعرفة العلنية 2.2.5"

 ب ينبغ  النظر فهيا عند حتديد املعرفة العلنية، ومن بيهنا ما ييل:هناك عدة جوان 1.2.2.5

تسويق مواد التناسل أأو التاكثر النبايت للصنف أأو حمصول الصنف النبايت،  )أأ(
 مفّصل؛ وصف نرش أأو

يداع طلب ملنح حق مس تودل النبااتت أأو لتقييد الصنف يف جسل رمس  للأصناف  )ب( واإ
يداع الطلب، رشط أأن يرتتب النباتية، يف أأي بدل، يعترب  أأنه جعل ذكل الصنف معروفا عالنية اعتبارا من اترخي اإ

 عىل الطلب منح حق مس تودل النبااتت أأو تقييد الصنف يف السجل الرمس  للأصناف النباتية، حسب احلال؛

 ووجود مواد نباتية حيّة يف مجموعات نباتية متاحة للجمهور. )ج(

 مقيّدة حبدود وطنية أأو جغرافية." ليست املعرفة العلنية 2.2.2.5

                                                
(*)

( من 4( اإىل )1)14ل املبارَشة فامي يتعلق بصنف محم  واليت تقتيض ترصُيا من مس تودل النبااتت وفقا للامدة يشمل مصطلح "التسويق" الأعام 
 لتفاقية الأوبوف. 1991وثيقة 

http://www.upov.int/en/publications/tg-rom/tg001/tg_1_3.pdf
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 القسم الثاين: تقيمي الأصناف املش تقة أأساسا

ل يعمتد قرار منح امحلاية لصنف نبايت أأو عدم منحها عىل كونه صنفا مش تقا أأساسا أأول: بل تحمنح امحلاية للصنف  .26
وبوف )ويه اجلدة والمتزّي والتجانس والثبات من اتفاقية الأ  5النبايت مىت اس توىف رشوط امحلاية املنصوص علهيا يف املادة 

ذا تبنّي أأن الصنف هو صنف مش تّق أأساسا، احتفظ  وتسمية الصنف واستيفاء الرشوط الشلكية ودفع الرسوم(. واإ
 أأيضامس تودل النبااتت رمغ ذكل جبميع احلقوق اخملوةل هل مبوجب اتفاقية الأوبوف. وُيتفظ مس تودل الصنف الأصيل احملم  

  ذكل الصنف سواء اكن الصنف املش تق أأساسا محميا أأو مل يكن.حبقوق يف

رشادات بشأأن تقيمي  .27 نوالغرض من هذا القسم هو توفري اإ لرشوط  ؤهاستيفال  ،اكن الصنف مش تقا أأساسا ما اإ
 .النبااتت مس تودلمنح حق 

الأصيل( واملطابقة مع اخلصائص دليل عىل املطابقة الوراثية مع الصنف كالاش تقاق بصورة رئيس ية )لك من ويعّد  .28
دليل عىل املطابقة مع ظواهر اخلصائص الأساس ية للصنف الأصيل( نقطيت انطالق ممكنتني لبيان كالأساس ية )

 الصنف قد يكون مش تقا أأساسا من الصنف الأصيل. أأن

شأأن الاش تقاق اليت يقدهما مس تودل الصنف الأصيل ب الوجهية ويف بعض احلالت، ميكن اس تخدام املعلومات  .29
بصورة رئيس ية و/أأو املطابقة للخصائص الأساس ية بوصفها أأساسا لعكس عبء الإثبات. ويف تكل احلالت، قد ُيتاج 
ثبات أأن الصنف الآخر غري مش تق أأساسا من الصنف الأصيل. فعىل سبيل املثال، س يحتاج  ىل اإ املس تودل الآخر اإ

ىل توفري معلومات بشأأن اترخي الا س تولد للصنف الآخر لإثبات أأن الصنف ليس مش تقا أأساسا من املس تودل الآخر اإ
 الصنف الأصيل.

: وقد خّصص الأوبوف ركنا يف موقعه الإلكرتوين )نظام الأوبوف: مراجع قانونية: أأحاكم احملامك .30
http://www.upov.int/about/en/legal_resources/case_laws/index.html يه السوابق القضائية اخلاصة ف ( ينرش

 حبقوق مس تودلي النبااتت مبا فهيا قضااي بشأأن الأصناف املش تقة أأساسا.

 

http://www.upov.int/about/en/legal_resources/case_laws/index.html
http://www.upov.int/about/en/legal_resources/case_laws/index.html
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 احلالت املس تثناة من حق مس تودل النبااتت  15مالحظات بشأأن املادة 

 "1("1)15املادة 

 [ ل يشمل حق مس تودل النبااتت الأعامل التالية اذلكر:الاس تثناءات الإلزامية] (1)

 الأعامل املبارشة لأغراض خشصية غري جتارية، "1"

دراهجا مضن الاس تثناءات وبعض الأعامل اليت ل ميكن حتتوي املالحظات التالية  عىل أأمثةل عن بعض الأعامل اليت ميكن اإ
دراهجا:  اإ

دراهجا يف نطاق الاس تثناء 1.1  الأعامل املمكن عدم اإ

لأغراض خشصية وغري  يف أآن واحد" أأن الاس تثناء يشمل الأعامل اليت تبارَش 1("1)15يبنّي نص املادة  1.1.1
ن اكنت لأغراض غري جتارية.  جتارية. ومعىن ذكل أأن الأعامل املبارَشة لأغراض غري خشصية خترج عن نطاق الاس تثناء واإ

ويبنّي نص املادة أأيضا أأن الأعامل الشخصية اليت تبارَش لأغراض جتارية ل تندرج مضن الاس تثناء. وعىل  2.1.1
رع اذلي يدخر بذوره اخلاصة من الصنف النبايت عىل مزرعته أأنه يبارش معال خشصيا ولكن سبيل املثال، قد يحعترب املزا

ىل التفاقية فقرة  ذا اكن ادخار تكل البذور معال لأغراض جتارية. وأأضيفت اإ قد يحعترب أأنه ليس مشمول ابلس تثناء اإ
 (.(2)15املادة  -املالحظات  زارع )انظر(( بغية التصدي ملسأأةل البذور اليت يدخرها امل2)15اختيارية )انظر املادة 

دراهجا يف نطاق الاس تثناء 2.1  الأعامل املمكن اإ

" عىل أأنه ميكن أأن يسمح مثال بتاكثر الصنف من قبل خشص غري متخصص يبارشه حرصا يف 1("1)15يدل نص املادة 
ذ ميكن اعتبار ذكل يف الوقت ذاته معال لأغراض خشصية حديقته اخلاصة )أأي دون تزويد الغري مبواد الصن ف النبايت(، اإ

نتاج حمصول غذايئ ويس هتلكه لكه ذكل  وغري جتارية. ويف املقابل، فاإن تاكثر الصنف من قبل مزارع يبارشه حرصا لإ
دراجه مضن معىن الأعامل املبارَشة لأغرا ض خشصية غري جتارية. املزارع ومعاليه اذلين يعيشون عىل تكل املزرعة، ميكن اإ

ن الأنشطة مثل "زراعة الاكتفاء اذلايت"، اليت تشمل أأعامل تبارَش لأغراض خشصية غري جتارية، ميكن أأن  وذلكل، فاإ
تعترب أأهنا خارجة عن نطاق حق مس تودل النبااتت، وُيق للمزارعني اذلين يتعاطون لتكل الأنشطة أأن يس تفيدوا ابجملان 

 ة اجلديدة احملمية.من توافر الأصناف النباتي
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 "3("1)15املادة 

 [ ل يشمل حق مس تودل النبااتت الأعامل التالية اذلكر:الاس تثناءات الإلزامية] (1)

]...[ 

لهيا يف الفقرات من )والأعامل املبارشة من أأجل اس تولد  "3" ( 1أأصناف جديدة، والأعامل املشار اإ
 (.5)14واملبارشة فامي خيص تكل الأصناف الأخرى ما مل تنطبق أأحاكم املادة  14( من املادة 4) اإىل

 "الإعفاء اخلاص ابملس تودلين"

املبارَشة من أأجل الأعامل " عىل أأن حق مس تودل النبااتت ل يشمل "3("1)15ينّص الاس تثناء يف املادة  3.1
لهيا يف الفقرات من )اس تولد أأصناف جديدة ىل )1، والأعامل املشار اإ واملبارَشة فامي خيص تكل  14( من املادة 4( اإ

وهذا عنرص أأسايس يف نظام الأوبوف محلاية الأصناف النباتية وهو (". 5)14الأصناف الأخرى ما مل تنطبق أأحاكم املادة 
ابملس تودلين" ويسمح بعدم فرض أأية تقييدات عىل اس تخدام الأصناف النباتية احملمية  معروف ابمس "الإعفاء اخلاص

 لأغراض اس تولد أأصناف نباتية جديدة.

لهيا يف الفقرات من )": "3("2)15أأما اجلزء الثاين من نص املادة  4.1 ىل )1والأعامل املشار اإ  14( من املادة 4( اإ
"، فيوّض أأنه ابس تثناء الأصناف املدرجة يف (5)14ى ما مل تنطبق أأحاكم املادة واملبارَشة فامي خيص تكل الأصناف الأخر 

(، أأي الأصناف املش تقّة أأساسا، والأصناف اليت ل ميكن متيزيها بسهوةل عن الصنف احملم ، والأصناف اليت 5)14املادة 
نتاهجا اس تعامل الصنف احملم  اس تعامل متكررا، فاإن تسويق الأصناف النباتية اجلديدة املس تحصةل ل يقتيض  10يقتيض اإ

 احلصول عىل ترصحي من صاحب احلق يف الصنف احملم  اذلي اس تحعمل لس تولد تكل الأصناف اجلديدة.

ويرضب الشلك التايل مثال نظراي عن حاةل يس تعمل فهيا مس تودل النبااتت الصنف احملم  أألف والصنف غري  5.1
د الصنف اجلديد جمي. ويبنّي الشلك أأن اس تولد الصنف جمي ل يقتيض احلصول عىل أأي احملم  ابء من أأجل اس تول

ذا اكن الصنف صنفا  ل اإ ترصحي. كام أأن تسويق الصنف جمي ل يقتيض احلصول عىل ترصحي من مس تودل الصنف أألف اإ
نفا ل ميكن متيزيه بسهوةل عن مش تقا أأساسا أأو اكن صنفا يقتيض اس تعامل الصنف احملم  أألف اس تعامل متكررا أأو اكن ص 

 لتفاقية الأوبوف(. 1991( من وثيقة 5)14الصنف احملم  أألف )انظر املادة 
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 لتفاقية الأوبوف. 1991( من وثيقة 4( اإىل )1)14املدرجة يف املادة الأعامل يس تعمل مصطلح "التسويق" يف هذه الوثيقة ليشمل  



UPOV/INF/6/5  (1)15املادة  –املالحظات  

74 

 رمس بياين عن "الإعفاء اخلاص ابملس تودلين"
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غير
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غير
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2النباتات 

  )* :فيما عدا)

صنفا مشتقا أساسا،األصناف النباتية المشتقة أساسا من صنف محمي، إذا لم يكن هو أيضا “1”

،7وفقا للمادة واألصناف النباتية التي ال يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي، “2”

.متكرراواألصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعماال “3”

الصنف جيم
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غير

مطلوب
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 (2)15املادة 

، جيوز للك طرف متعاقد أأن يعمد، يف حدود 1411[ ابلرمغ من أأحاكم الفقرة الاس تثناءات الاختيارية] (2)
ىل تقييد حق مس تودل النبااتت فامي يتعلق بأأي صنف من أأجل  املعقول ومع مراعاة املصاحل املرشوعة ملس تودل النبااتت، اإ

السامح للمزارعني بأأن يس تعملوا يف أأراضهيم منتوج احلصاد اذلي حصلوه عن طريق زراعة الصنف احملم  أأو أأي صنف 
 "، لأغراض التاكثر.2" أأو "1("5)14تشمهل املادة 

 البّت يف تنفيذ الاس تثناءات الاختيارية 1.2

للك طرف متعاقد...".  جيوزري" كام هو مبنّي ابس تخدام العبارة "... ( عىل حمك "اختيا2)15حتتوي املادة  1.1.2
دراج الفقرة الاختيارية املنصوص علهيا يف املادة  دراهجا 2)15وترتك هذه املسأأةل بني يدي لك عضو يك يقّرر اإ ( أأو عدم اإ
ىل أأعضاء الاحتاد اليت تقر  رشادات اإ ىل تقدمي اإ دراج الاس تثناءات حسب ما يناس به. وتريم الفقرات التالية اإ ر اإ

 الاختيارية مضن ترشيعاهتا.

التوصية التالية  1991وعند النظر يف س بل تنفيذ الاس تثناءات الاختيارية، وضع املؤمتر ادلبلومايس لس نة  2.1.2
 : "حمارض املؤمتر ادلبلومايس املعي مبراجعة التفاقية ادلولية محلاية346من منشور الأوبوف رمق  63)انظر الصفةة 

 الأصناف النباتية اجلديدة"(:

( من التفاقية ادلولية محلاية 2)15"يويص املؤمتر ادلبلومايس بعدم قراءة الأحاكم املنصوص علهيا يف املادة 
 أأكتوبر 23و 1972 نومفرب 10، واملعّدةل يف جنيف يف 1961 ديسمرب 2الأصناف النباتية اجلديدة املؤرخة يف 

ماكنية متديد املامرسة املعروفة بعبارة "امتياز املزارع" 1991مارس  19و 1978 اتحة اإ ، كام لو اكن الهدف مهنا اإ
قلمي الطرف  نتاج النبايت والشجري اذلي ل يكون فيه هذا الامتياز مبثابة ممارسة متعارف علهيا يف اإ ىل قطاع الإ اإ

 املتعاقد املعي."

دلبلومايس أأن الاس تثناءات الاختيارية تس هتدف احملاصيل يف احلالت اليت يكون فهيا وتبنّي توصية املؤمتر ا 3.1.2
 من املتعارف عليه، يف عضو الاحتاد املعي، أأن يدخر املزارعون املواد احملصودة لأغراض التاكثر.

ىل تقييد حق مس تودل 2)15وتنص املادة  4.1.2 النبااتت فامي ( عىل أأنه "جيوز للك طرف متعاقد أأن يعمد ]...[ اإ
اذلي حصلوه عن طريق زراعة  منتوج احلصاديتعلق بأأي صنف من أأجل السامح للمزارعني بأأن يس تعملوا يف أأراضهيم 

 ." )أأضيف التسطري للتأأكيد(لأغراض التاكثر"، 2" أأو "1("5)14الصنف احملم  أأو أأي صنف تشمهل املادة 

س تثناءات الاختيارية عىل أأهنا تتصل مبةاصيل خمتارة يف حال وتدل تكل امجلةل عىل أأنه من املمكن اعتبار الا 5.1.2
اس تعامل منتوج احلصاد لأغراض التاكثر، مثل احلبوب الصغرية اليت ميكن اس تعامل حبوهبا احملصودة كبذور أأيضا، أأي 

ىل جانب توصية املؤمتر ادلبلومايس لس نة  ذا قرئت امجلةل اإ ( )انظر أأعاله(، 2)15املتعلقة ابملادة  1991مكواد تاكثر. واإ
دراج الاس تثناءات الاختيارية فامي يتعلق ابلقطاعات النباتية والشجرية  دلّت أأيضا عىل أأنه قد يكون من غري املناسب اإ

 مثل الفواكه والنبااتت الزتينية واخلرض، اليت مل يحتعارف فهيا عىل اس تعامل املواد احملصودة مكواد التاكثر.
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 "نطاق حق مس تودل النبااتت". 14 املادة 
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 اعاة املصاحل املرشوعة ملس تودل النبااتت""يف حدود املعقول ومع مر  2.2

دراج الاس تثناءات الاختيارية ابلنس بة اإىل حماصيل خمتارة. وعن تكل  1.2.2 ترشح الفقرة الفرعية )ب( جواز اإ
 ( من اتفاقية الأوبوف عىل ما ييل:2)15احملاصيل، تنص املادة 

مراعاة املصاحل املرشوعة ومع  حدود املعقول يف، جيوز للك طرف متعاقد أأن يعمد، 14"ابلرمغ من أأحاكم الفقرة 
ىل تقييد حق مس تودل النبااتت ]...[" )أأضيف التسطري للتأأكيد(ملس تودل النبااتت  ، اإ

دراج الاس تثناءات الاختيارية، ميكن النظر يف العوامل التالية  2.2.2 وابلنس بة اإىل تكل احملاصيل اليت ميكن بشأأهنا اإ
دراج أأحاكم بشأأن "حدود املعقول ومراعاة املصاحل املرشوعة ملس تودل لكها أأو بعضها أأو مع عوامل أأخ رى يف س ياق اإ

 النبااتت" مضن الترشيعات اخلاصة حبقوق مس تودلي النبااتت.

 نوع الصنف النبايت

ضافة الاس تثناءات الاختيارية ابلنس بة اإىل حمصول معنّي أأو أأجناس نباتية معّينة، من املمكن حتديد 3.2.2 ذا تقّرر اإ  اإ
نوع معنّي فقط من الأصناف النباتية اليت ترسي علهيا. وميكن مثال أأن تقرر الإدارة تطبيق الاس تثناءات الاختيارية عىل 

دارة بأأن تأأخذ يف احلس بان وجود أأية  أأنواع معّينة من الأصناف النباتية اكلأصناف الهجينة أأو الرتكيبية. ويسمح ذكل لالإ
ابدخار املواد احملصودة لأغراض التاكثر، وأأن تنظر يف تطبيق الاس تثناءات  ممارسة متعارف علهيا دلى املزارعني

 الاختيارية عىل تكل الأنواع من الأصناف النباتية ملا تراه مناس با.

 جحم املزرعة/املساحة املزروعة/قمية احملصول

العوامل املمكن الاستناد  جحم املزرعة ومساحة احملصول اذلي زرعه املزارع وقمية حمصول احلصاد، يه من بني 4.2.2
لهيا لتةديد حدود املعقول ومراعاة املصاحل املرشوعة ملس تودل النبااتت. وهكذا، ميكن السامح "لصغار املزارعني" ذوي  اإ
آت  مزارع صغرية )أأو مساحات مزروعة صغرية( ابس تخدام بذور املزرعة اليت ادخروها اإىل حدود متفاوتة ومباكفأ

عن تكل احملّددة "لكبار املزارعني". وقد يتفاوت جحم املزرعة )أأو املساحة املزروعة( اذلي  ملس تودلي النبااتت ختتلف
ُيدد صغار املزارعني عند النظر يف مسأأةل حدود املعقول ومراعاة املصاحل املرشوعة ملس تودل النبااتت يف لك عضو 

 الاحتاد. من

 مثال:

 5هكتارات أأكرث من  10أأو املساحات املزروعة( اليت تقل عن يف البدل أألف، قد ل ينتج املزارعون ذوي املزارع )
ذا حّدد البدل أألف مس توى  هكتارات لصغار املزارعني ومسح هلم بدفع ماكفأأة  10من مجموع احملصول سني. فاإ

 خمفَّضة لقاء احملصول سني أأو أأعفامه من دفعها، مل يكن ذلكل سوى الأثر الضعيف عىل املاكفأأة الإجاملية املدفوعة
 10ملس تودلي النبااتت. ويف البدل ابء، قد ينتج املزارعون ذوو املزارع )أأو املساحات املزروعة( اليت تقل عن 

ذا حّدد البدل ابء مس توى  %90هكتارات حوايل  نتاج. فاإ هكتارات لصغار املزارعني ومسح هلم  10من مجموع الإ
، اكن ذلكل وقع كبري عىل املاكفأأة الإجاملية املدفوعة بدفع ماكفأأة خمفَّضة لقاء احملصول سني أأو أأعافهم من دفعها

ملس تودلي النبااتت. ول بّد من تقيمي مدى اندماج هذا املهنج مضن حدود املعقول ومراعاة املصاحل املرشوعة 
 ملس تودل النبااتت، وذكل مبوازاة مع الترشيعات املعنية لعضو الاحتاد املعي.
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 حصة احلصاد أأو مقداره

املرشوعة ملس تودل  لأمثةل الأخرى عن العوامل اليت ميكن النظر فهيا بشأأن "حدود املعقول ومراعاة املصاحلمن ا 5.2.2
النبااتت" هناك حصة احملصول املعي أأو مقداره اذلي س يخضع لالس تثناءات الاختيارية. وعىل سبيل املثال، قد خيتار 

لمزارع اس تعامهل لأغراض التاكثر. وميكن أأن تتفاوت تكل أأحد أأعضاء الاحتاد حتديد سقف لنس بة احلصاد اذلي جيوز ل
د  النس بة بتفاوت جحم املزرعة )املساحة املزروعة( و/أأو مس توى املاكفأأة، كنس بة مئوية من املاكفأأة املعيارية، اليت حتدَّ

ي تنطبق عليه وفقا للحصة من بذور املزرعة املّدخرة اليت يس تعملها املزارع. وميكن أأيضا حتديد مقدار احلصاد اذل
ىل مكية مواد تاكثر الصنف احملم  اذلي اس تحصهل املزارع يف الأصل، مبقدار مناسب  الاس تثناءات الاختيارية ابلنس بة اإ
للزرع يف مزرعة املزارع أأو مقدار معقول لس هتالك املزارع ومعاليه. وميكن أأيضا حتديد املقدار كسقف من الهكتارات اليت 

 صاد.ميكن زرعها ابس تعامل احل

 أأوضاع متغرية

تيان بأأصناف نباتية جديدة ومن شأأن ذكل بدوره أأن 6.2.2 ىل تغريات  تشجع حامية الأصناف النباتية عىل الإ يفيض اإ
ن تطّور أأساليب  يف مس توى املواد احملصودة املس تعمةل لأغراض تاكثر احملصول املعي )البذور املّدخرة يف املزرعة(. مث اإ
لهيا التطورات الاقتصادية، لك ذكل من شأأنه أأن يؤدي اإىل  الزراعة ومهنجيات الاس تولد والتاكثر النبايت، أأضف اإ

حملصودة املس تعمةل لأغراض التاكثر. وميكن ابلتايل أأن ُيّد عضو يف الاحتاد مثال مس توى تغريات يف مس توى املواد ا
 البذور املّدخرة يف املزرعة يف املس توايت اليت اكن متعارفا علهيا قبل تطبيق حامية الأصناف النباتية.

 املاكفأأة

ىل احملاصيل اليت تطبق علهيا الاس تثناءات الاختيارية، مي 7.2.2 مباكفأأة لفائدة  كن النظر يف املطالبةابلنس بة اإ
 مس تودلي النبااتت كوس يةل ملراعاة مصاحلهم املرشوعة.

 املزرعة 3.2

 تنحرص الاس تثناءات الاختيارية يف الرتخيص التايل: 1.3.2

منتوج احلصاد اذلي حصلوه عن طريق زراعة الصنف احملم  أأو أأي  يف أأراضهيمبأأن يس تعملوا  للمزارعني"السامح 
 التاكثر." )أأضيف التسطري للتأأكيد( "، لأغراض2" أأو "1( )أأ("5)14ادة صنف تشمهل امل

عىل أأراضهيم.  يبنّي نص التفاقية أأن الاس تثناءات الاختيارية تتعلق ابس تعامل منتوج احلصاد من قبل املزارعني 2.3.2
آخر.ول ترسي اب  لتايل الاس تثناءات الاختيارية مثال عىل املواد التاكثر اليت تنتج يف أأرايض مزارع أ

 (2)15تنفيذ الاس تثناءات الاختيارية يف املادة  4.2

ضافة الاس تثناءات الاختيارية يف وثيقة  1.4.2 قرارا بوجود بعض 1991تفيد اإ املامرسات املتعارف  لتفاقية الأوبوف اإ
ىل بعض احملاصيل، ابدخار منتوج احلصاد لأغراض التاكثر. وميكن هذا احلمك لك عضو يف  علهيا دلى املزارعني، ابلنس بة اإ
الاحتاد، لأغراض توفري حامية الأصناف النباتية، من أأن يأأخذ يف احلس بان تكل املامرسة وما يتعلق هبا من مسائل 

ن اس تخدام العبارة "يف حدود املعقول ومع مراعاة املصاحل املرشوعة ملس تودل النبااتت" ويتناول لك حمصول عىل حد ة. مث اإ
تمتىش واملهنج اذلي يضمن الأخذ ابلس تثناءات الاختيارية، يف حال تنفيذها، بطريقة ل متّس ابحلوافز اليت تتيحها اتفاقية 

 ناف نباتية جديدة.الأوبوف ملس تودلي النبااتت من أأجل تشجيعهم عىل تطوير أأص 
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( 2)15تنفيذ املادة  ول بّد من التأأكيد عىل أأن هذه املسأأةل مرتوكة بني يدي لك عضو يف الاحتاد يك يبّت يف 2.4.2
وُيّدد طريقة تنفيذها. ومن العوامل اليت ميكن النظر فهيا هناك الوقع عىل اس تولد النبااتت وتلكفة الآليات الالزمة 
للتنفيذ والوقع الاقتصادي الإجاميل عىل الزراعة. ومن الوسائل املهمة اليت تكفل جناح معلية التنفيذ، هناك التشاور مع 

 ول س امي مع مس تودلي النبااتت واملزارعني بغية تقيمي تكل الآاثر. اجلهات املعنية

اإىل التطورات  ومع مرور الزمن، فاإن تطّور ممارسات املزارعني ومهنجيات الاس تولد والتاكثر النبايت ابلإضافة 3.4.2
آلية تنفيذ الاس تثناء الاختياري من أأجل ضامن اس تفادة عضو الا حتاد املعي من حامية الاقتصادية قد يتطلب تعديل أ

ماكنية حتديث  جياد الإطار القانوين املالمئ لإدراج أأحاكم تنص عىل اإ الأصناف النباتية عىل أأمكل وجه. ويس تحسن ابلتايل اإ
 تكل الآلية وفقا لإجراءات معلية.

مناذج  وحبّذا لو ابدرت السلطات املعنية بصياغة الترشيعات ابلتصال مبكتب الاحتاد لالس تفسار عن 4.4.2
 لترشيعات أأعضاء الاحتاد اليت يه رباّم أأقرب ما تكون لظروفها وخصوصياهتا.
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 استنفاد حق مس تودل النبااتت  16مالحظات بشأأن املادة 

حق مس تودل النبااتت الأعامل املتعلقة مبواد الصنف احملم ، أأو مبواد أأي صنف  [ ل يشملاستنفاد احلق] (1)
ليه أأحاكم املادة  قلمي 5)14تشري اإ آخر بنفسه أأو مبوافقته يف اإ (، يكون مس تودل النبااتت قد ابعها أأو سوقها بأأي شلك أ

ذا انطوت تكل ل اإ  الأعامل عىل ما ييل ذكره: الطرف املتعاقد املعي، أأو مبواد مش تقة من املواد املذكورة، اإ

 تاكثر اإضايف للصنف املعي، "1"

أأو تصدير مواد الصنف اليت تسمح بتاكثر الصنف اإىل بدل ل ُيم  أأصناف الأجناس أأو الأنواع  "2"
لهيا الصنف، ما مل يكن الغرض املنشود من التصدير هو الاس هتالك.  النباتية اليت ينمت  اإ

 (، يقصد مبصطلح "املادة" ابلرتباط بأأي صنف1لأغراض تطبيق الفقرة )[ معىن مصطلح "املادة"] (2)

 مادة التاكثر همام اكن نوعها، "1"

 ومادة احلصاد، مبا يف ذكل النبااتت الاكمةل وأأجزاء النبااتت، "2"

 ولك منتج مصنوع مبارشة من مادة احلصاد. "3"

، جيوز لاكفة الأطراف املتعاقدة الأعضاء يف (1[ لأغراض تطبيق الفقرة )"الإقلمي" يف بعض احلالت] (3)
نفس املنظمة ادلولية احلكومية أأن تعمد معًا اإىل اعتبار الأعامل املبارشة يف أأقالمي ادلول الأعضاء يف تكل املنظمة عىل أأهنا 

ذا ما اقتىض نظام املنظمة ذكل. ويف هذه احلاةل، عىل الأطراف املتعاقدة أأ  ن حتيط الأمني العام أأعامل مبارشة يف أأقالميها، اإ
 علامً بذكل.

 



UPOV/INF/6/5  17املادة  –املالحظات  

80 

 تقييد ممارسة حق مس تودل النبااتت  17مالحظات بشأأن املادة 

مس تودل النبااتت لأس باب خالف [ ل جيوز لأي طرف متعاقد أأن يقيد حرية ممارسة حق املصلةة العامة] (1)
ل يف احلالت املنصوص علهيا رصاحة يف هذه التفاقية.  املصلةة العامة، اإ

ذا ترتب عىل هذا التقييد السامح للغري مببارشة أأحد الأعامل اليت تقتيض ترصحي مس تودل املاكفأأة املنصفة] (2) [ اإ
تدابري الرضورية لضامن حصول مس تودل النبااتت عىل النبااتت، تعني عىل الطرف املتعاقد املعي أأن يتخذ لك ال 

 منصفة. ماكفأأة
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 التنظمي الاقتصادي  18مالحظات بشأأن املادة 

نتاج ل يتوقف حق مس تودل النبااتت عىل أأية تدابري يتخذها أأحد  قلميه معليات اإ الأطراف املتعاقدة ليك ينظم يف اإ
مواد الأصناف النباتية ومراقبهتا وتسويقها، أأو اس ترياد تكل املواد أأو تصديرها. وأأاًي اكن احلال، ل جيوز أأن ختل تكل 

 التدابري بتطبيق أأحاكم هذه التفاقية.

ىل أأحاكم املادة  ف، اعمتد جملس الأوبوف يف دورته العادية السابعة لتفاقية الأوبو  1991من وثيقة  18ابلنس بة اإ
، "جواب الأوبوف عىل الإخطار املؤرخ يف 2003أأكتوبر  23والثالثني يف 

 البيولويج" التنوع لتفاقية التنفيذي الأمني عن الصادر 2003 يونيو 26
(http://www.upov.int/en/news/2003/pdf/cbd_response_oct232003.pdf ؛) (.9)يرد فامي ييل نّص الفقرة 

آلية للكشف عن بدل املنشأأ أأو .9" طار س ياس ته العامة تطبيق أ املنشأأ اجلغرايف  وينبغ  للبدل اذلي يقّرر يف اإ
آلية  اخلاص ابملوارد الوراثية أأل يطبقها مبعناها الضّيق كرشط من رشوط حامية الأصناف النباتية. وميكن الأخذ بأ
منفصةل عن ترشيع حامية الأصناف النباتية، مثل تكل املس تعمةل فامي يتعلق مبتطلبات الصةة النباتية، وتطبيقها 

لقة بتسويق الأصناف النباتية مبا يف ذكل مثال جودة البذور أأو لواحئ أأخرى ابلتساوي عىل مجيع الأنشطة املتع
 تنظم التسويق."

 

http://www.upov.int/en/news/2003/pdf/cbd_response_oct232003.pdf
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 مدة حق مس تودل النبااتت  19مالحظات بشأأن املادة 

 مس تودل النبااتت ملدة حمددة.[ مينح حق مدة امحلاية] (1)

س نة، اعتباراً من اترخي منح حق مس تودل النبااتت  20[ ل جيوز أأن تقل املدة املذكورة عن املدة ادلنيا] (2)
 س نة، اعتباراً من التارخي املذكور. 35وابلنس بة اإىل الأجشار والكروم، ل جيوز أأن تقل هذه املدة عن 

ىل الأجشار والكروم. 25س نة، ول عن  20ن ل جيوز أأن تقل مدة امحلاية ع 1.1  س نة ابلنس بة اإ

 "امحلاية املؤقتة"(. 13املادة  –املالحظات وتبتدئ مدة امحلاية اعتبارا من اترخي املنح )انظر أأيضا  2.1
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 تسمية الصنف  20مالحظات بشأأن املادة 

 (1)20املادة 

 [ )أأ( يعنيَّ الصنف بتسمية تعترب تعريفًا جلنس الصنف.اس تعامل التسمية-تعيني الأصناف ابلتسميات] (1)

ابلتعيني (، جيب عىل لك طرف متعاقد أأن يتأأكد من أأن احلقوق املتصةل 4مع مراعاة الفقرة ) )ب(
املسجل كتسمية للصنف ل حتول دون اس تعامل التسمية حبرية ابلرتباط ابلصنف، حىت بعد انقضاء مدة حق 

 النبااتت. مس تودل

( 1لتفاقية الأوبوف أأن يكون الصنف النبايت مبيّنا بتسمية. وتنص الفقرة ) 1991( من وثيقة 2)5تقتيض املادة  1.1
جلنس الصنف، وعىل أأن ل حتول احلقوق املتصةل ابلتعيني دون اس تعامل تسمية الصنف عىل أأن تكون التسمية تعريفا 

حبرية، مع مراعاة أأية حقوق سابقة، حىت بعد انقضاء حق مس تودل النبااتت. وينبغ  النظر يف الالزتام املنصوص عليه يف 
 ((.7) الفقرة ر النبايت للصنف أأو تسويقها )انظر( مع الالزتام ابس تعامل تسمية الصنف فامي يتعلق ببيع مواد التاكث1الفقرة )

( ابلسامح ابس تعامل التسمية للصنف، حىت بعد انقضاء حق 1وتمكن فائدة الالزتام املنصوص عليه يف الفقرة ) 2.1
مس تودل النبااتت، يف حال اكن مس تودل الصنف النبايت هو ماكل عالمة جتارية مطابقة لتسمية الصنف. وجتدر الإشارة 

دارة تسجيل العالمات، فاإن اس تعامل ذكل الامس كتسمية صنف نبايت  اإىل أأنه يف حال تسجيل امس كعالمة جتارية دلى اإ
ىل امس تعريف . وميكن أأن تصبح العالمة التجارية يف تكل احلاةل معّرضة للشطب . 12قد يؤدي اإىل حتويل العالمة التجارية اإ

ميات الأصناف النباتية، يتعني عىل الإدارات أأن ترفض تسميات وسعيا اإىل ضامن الوضوح والثبات فامي يتعلق بتس 
الأصناف املطابقة لعالمة جتارية يكون للمس تودل حّق فهيا. ورباّم فّضل املس تودل التخيل عن حق العالمة التجارية قبل 

 تقدمي التسمية املقرتحة تفاداي لرفضها.

 

                                                
12

 (:489دليل الويبو للملكية الفكرية )منشور الويبو رمق  
 الانتفاع السلمي ابلعالمات التجارية

ميكن ميكن أأن يفيض عدم الانتفاع ابلعالمة التجارية اإىل فقدان حقوقها. وميكن أأيضا أأن يؤدي الانتفاع غري السلمي هبا اإىل النتيجة ذاهتا. و  2-397
ذا تسبب املاكل املسّجل يف حتولها اإىل امس تعريف  أأو قبل بذكل فامي يتعلق بواحدة أأو أأكرث  من أأن تصبح العالمة معّرضة للشطب من السجل اإ

 .السلع واخلدمات اليت جسلت بشأأهنا العالمة، حبيث فقدت دللهتا كعالمة يف الأوساط التجارية ويف منظور املس هتكل املعي وامجلهور عامة
ا اإىل وبصورة عامة، هناك أأمران قد يؤداين اإىل حتول العالمة اإىل امس تعريف ، وهام انتفاع املاكل هبا بطريقة غري سلمية مما يفيض اإىل حتوله 2-398

 ]...[ة غري سلمية واملاكل قابل بذكل. امس تعريف ، وانتفاع الغري هبا بطريق
 التجارية كتسمية للمنتج ول كبديل لها. ]...[والقاعدة الأساس ية يه أأن ل تس تعمل العالمة  2-400
ول يكف  اتباع تكل القواعد، بل جيب عىل ماكل العالمة أأن يتأأكد من أأن الغري وامجلهور ل يسيئوا الانتفاع بعالمته. ومن املهم جدا  2-404
 ية واجملالت املتخصصة وغريها.يحنتفع ابلعالمة التجارية كوصف للمنتج أأو كبديل لوصفه يف املعامج واملنشورات الرمس  أأل
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 (2)20املادة 

ذا خصائص التسمية] (2) ل اإ [ جيب أأن تسمح التسمية بتعريف الصنف. ول جيوز أأن تتكون من جمرد أأرقام اإ
ته أأو اكن ذكل عرفًا متبعًا لتعيني الأصناف. وجيب أأل تؤدي اإىل التضليل أأو الالتباس بشأأن خصائص الصنف أأو قمي 

ماهيته، أأو بشأأن هوية مس تودل النبااتت. وجيب أأن تكون خمتلفة عىل وجه اخلصوص عن أأي تسمية أأخرى تعني صنفًا 
قلمي أأي طرف متعاقد.  موجوداً من قبل النوع النبايت ذاته أأو من نوع قريب، يف اإ

 التعريف 1.2

التسمية الرئييس هو تعريف الصنف. وينبغ  ترك ( عىل ادلور "التعريف " للتسمية. وهدف 2تشّدد أأحاكم الفقرة )
 هامش من املرونة الاكفية للأخذ ابملامرسات املتطورة يف تعيني الأصناف النباتية.

 جمرد أأرقام 2.2

ذا اكن ذكل "عرفا متّبعا" لتعريف 2تبنّي الفقرة ) 1.2.2 ل اإ ( أأنه ل جيوز أأن تتكون التسمية من "جمرد أأرقام" اإ
ىل تسميات الأصناف اليت تتكون من أأرقام فقط )مثل الأصناف. وتشري ا (. ومعىن ذكل أأن 91150لعبارة "جمرد أأرقام" اإ

 (.AX350التسميات املتكونة من حروف وأأرقام أأيضا ل ختضع لرشط "العرف املتّبع" )مثل 

ىل التسميات املكونة من "جمرد أأرقام"، ميكن للسلطات أأن تط 2.2.2 لتالية اليت حتتوي عىل ع عىل القامئة الوابلنس بة اإ
 بعض العنارص والاسرتشاد هبا لالإحاطة مبا ميكن اعتباره "عرفا متّبعا":

ىل الأصناف النباتية املس تعمةل يف أأوساط حمدودة من املتخصصني، ينبغ  أأن جيّسد العرف املتّبع  )أأ( ابلنس بة اإ
 (؛املس تودلة من ادلاخلتكل الأوساط املتخصصة )مثل الساللت 

ىل أأنواع معّينة من الأصناف )مثل الأصناف الهجينة( وأأجناس وامل )ب( امرسات املقبوةل يف الأسواق ابلنس بة اإ
 (.الفصة أأو اخلرشوفمعّينة )مثل 

ىل التضليل أأو الالتباس 3.2  تؤدي اإ

ىل التضليل أأو الالتباس بشأأن خصائص الصنف أأو قميته أأو ماه 2تنص الفقرة ) يته، ( عىل أأن التسمية جيب أأل "تؤدي اإ
 أأو بشأأن هوية مس تودل النبااتت". وترد هذه اجلوانب مفّصةل فامي ييل:

 خصائص الصنف 1.3.2

ىل:  ينبغ  أأل تؤدي التسمية اإ

عطاء الانطباع أأن الصنف ميكل خصائص ليست من خصائصه يف الواقع؛ )أأ(  اإ

جودة يف ذكل النوع النبايت : اس تعامل تسمية "قزمة" لصنف نبايت ذي طول عادي علام بأأن خاصية القزمية مو مثال
 لكن الصنف بعينه ل ميلكها.

أأو الإشارة اإىل خصائص حمّددة يف الصنف بطريقة تعط  الانطباع بأأن الصنف وحده اذلي ميلكها، يف  )ب(
حني أأن أأصنافا أأخرى من النوع النبايت ذاته متكل تكل اخلصائص أأيضا أأو قد تكون لها اخلصائص ذاهتا؛ مثال عندما 

 التسمية من جمرد لكامت وصفية تصف سامت الصنف اليت قد متلكها أأيضا أأصناف أأخرى من النوع النبايت ذاته.تتكون 
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 : "حلو" لصنف فاكهة؛1مثال 

 " لصنف من الأحقوان.أأبيض انصع: "2مثال 

آخر أأو مرتبط به لكنه ليس كذكل يف الواقع؛ )ج( عطاء الانطباع بأأن الصنف مش تّق من صنف أ  أأو اإ

آخر من النوع النبايت ذاته أأو نوع نبايت قريب، مثل "نعمي اجلنوب : مثال اس تعامل تسمية مشاهبة لتسمية صنف أ
آخره، مما يعط  الانطباع أأن تكل الأصناف تندرج مضن سلسةل من الأصناف املتصةل 2"،"نعمي اجلنوب 1 ىل أ "، اإ

 ذات خصائص مماثةل لكهنا ليست كذكل يف الواقع.

 قمية الصنف 2.3.2

 غ  أأل تتكون التسمية من تعيينات تفيد املقارنة أأو التفضيل.ينب

 مثال: اس تعامل تسمية حتتوي عىل مفردات مثل: "أأطيب" أأو "أأروع" أأو "أأحىل".

 هوية الصنف 3.3.2

ىل التضليل أأو الالتباس بشأأن هوية  )أأ( يعترب معوما الاختالف حبرف واحد أأو رمق واحد عىل أأنه قد يؤدي اإ
 ا احلالت التالية:الصنف، فامي عد

ذا اكن الفرق  "1" براز فارق برصي أأو مسع  واّض، مثال اإ ذا اكن الفرق يف حرف واحد ميكّن من اإ اإ
 يف احلرف الأول من اللكمة:

ليل" اإىل الالتباس، يف حني أأن لكمة خ ليل" ولكمة "ج : يف اللغة العربية، ل تؤدي لكمة "1مثال 
 لتباس )الفرق يف الإمالء(؛"حمى" ولكمة "حما" قد تؤداين اإىل الا

 ionL: يف اللغتني الياابنية والكورية، ل فرق بني حرف الالم وحرف الراء، مما جيعل مكةل 2مثال 
ىل الناطق ابلإنلكزيية؛ ionRولكمة   تنطقان ابلطريقة نفسها يف حني أأن الفرق بيهنام واّض ابلنس بة اإ

ذا تكونت التسميات من مجموعة من احلروف وا "2"  لأرقام؛واإ

ذا تكونت التسميات من "جمّرد أأرقام". "3"  واإ

وقد ُيدث الالتباس من جراء اس تعامل تسمية مماثةل لتسمية مس تعمةل لصنف من نوع أأو جنس نبايت  )ب(
آخر يف فئة التسمية ذاهتا )انظر البند   (.5.2أ

عادة  )ج( وسعيا اإىل ضامن الوضوح والثبات فامي يتعلق بتسميات الأصناف، يس تحسن معوما العزوف عن اإ
ن اكنت قد اس تعملت لتعيني صنف مل يعد هل وجود  اس تعامل التسميات لأن اس تعامل تسمية س بق اس تعاملها، حىت واإ

فقة عىل اس تثناء يف بعض احلالت احملدودة (، قد يؤدي اإىل الالتباس عىل لك حال. ومن املمكن املوا2.4.2)انظر البند 
ابلنس بة مثال اإىل صنف مل يطرح قطّ يف الأسواق أأو طرح بطريقة حمدودة جدا ولفرتة وجزية. ويف تكل احلاةل، ينبغ  
عادة اس تعامل التسمية دفعا لأي التباس فامي  الانتظار ملدة مناس بة بعد الانقطاع عن تسويق الصنف مث ميكن بعدها اإ

 هبوية الصنف أأو خصائصه. يتعلق
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 هوية مس تودل النبااتت 4.3.2

ىل التضليل أأو الالتباس بشأأن هوية مس تودل النبااتت.  ينبغ  أأل تؤدي تسمية الصنف اإ

 خمتلفة عن صنف موجود من قبل النوع النبايت ذاته أأو من نوع قريب 4.2

 من قبل النوع النبايت ذاته أأو نوع قريب. ( عىل أأن تكون التسمية "خمتلفة" عن صنف موجود2تنص الفقرة ) 1.4.2

ويساق الرشح التايل لأغراض تسميات الأصناف النباتية ودون الإخالل مبعىن العبارة "صنف ]...[ يكون  2.4.2
عادة اس تعامل تسميات سابقة ولكن 1991من وثيقة  7وجوده معروفا عالنية" يف املادة  . ويس تحسن بصورة عامة عدم اإ

 )ج((، تسجيل تسمية صنف قدمي لصنف جديد.3.3.2يا ويف حالت اس تثنائية )انظر البند من املمكن مبدئ 

كرث من مرة يف الفئة الواحدة 5.2  فئات تسميات الأصناف النباتية: ينبغ  أأل تس تعمل تسمية صنف أأ

رشادات بشأأن امجللتني الثالثة  1.5.2 طار تقدمي اإ أأعّدت فئات تسميات الأصناف النباتية يف اإ
. وينبغ  أأل تس تعمل تسمية صنف أأكرث 1991من وثيقة  20من املادة  2)ب(( والرابعة من الفقرة 3.3.2 البند ظر)ان

من مرة يف الفئة الواحدة. وأأعّدت الفئات حبيث تعترب التاكسوانت النباتية املندرجة يف الفئة الواحدة عىل أأهنا متقاربة و/أأو 
ىل التضليل أأو الالتباس بشأأن   هوية الصنف.قد تؤدي اإ

ىل قاعة بياانت الأوبوف بشأأن الأصناف النباتية  2.5.2 عند التأأكد  (”UPOV-ROM“)ويس تحسن الاستناد اإ
قلمي أأي عضو يف الاحتاد فامي يتعلق بأأصناف من اجلنس  من أأن التسمية املقرتحة خمتلف عن التسميات املس تعمةل يف اإ

ن اكن ذكل قامئة فئات التسميات ، (2)20املادة  –املالحظات مناس با )انظر  النبايت ذاته أأو بفئة تسميات الأصناف اإ
حرصا  (”UPOV-ROM“)(. وجيدر التذكري ابلطالع عىل "الإشعار العام والتةذير" املرفق بقاعدة البياانت النباتية

 عىل اس تعامل املعلومات الواردة فهيا عىل أأنسب وجه.

 فئات التسميات النباتية للأوبوف[]تيل ذكل 
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 فئات التسميات النباتية للأوبوف:
 ل تس تعمل تسمية الصنف
 أأكرث من مرة يف الفئة الواحدة

رشادات بشأأن امجللتني الثالثة والرابعة من الفقرة أأعّدت فئات تسميات الأصناف النباتية يف  طار تقدمي اإ  20من املادة  2اإ
. وينبغ  أأل تس تعمل تسمية الصنف أأكرث من مرة يف الفئة الواحدة. وأأعّدت الفئات حبيث تعترب 1991من وثيقة 

ىل ا لتضليل أأو الالتباس التاكسوانت النباتية املندرجة يف الفئة الواحدة عىل أأهنا متقاربة و/أأو قد تؤدي اإ
 الصنف. هوية بشأأن

 وفامي ييل فئات تسميات الأصناف النباتية:

ىل الأنواع والأجناس النباتية غري املشموةل بقامئة فئات  )أأ( قاعدة عامة )نوع نبايت واحد/فئة واحدة(: ابلنس بة اإ
 التسميات النباتية، يعترب اجلنس النبايت فئًة؛

 امة )قامئة الفئات(؛واس تثناءات من القاعدة الع )ب(

 وفئات مضن جنس نبايت: قامئة فئات التسميات النباتية: اجلزء الأول؛ )ج(

 وفئات تضم أأكرث من جنس نبايت واحد: قامئة فئات التسميات النباتية: اجلزء الثاين. )د(

LIST OF CLASSES 
 

Part I 
 

Classes within a genus 
 

 Botanical names UPOV codes 

   

Class 1.1 Brassica oleracea BRASS_OLE 

Class 1.2 Brassica other than Brassica oleracea other than BRASS_OLE 

   

Class 2.1 Beta vulgaris L. var. alba DC.,  
Beta vulgaris L. var. altissima 

BETAA_VUL_GVA;  
BETAA_VUL_GVS 

Class 2.2 Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.:  B. vulgaris L. var. 
rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. 
vulgaris 

BETAA_VUL_GVC; 
BETAA_VUL_GVF 

Class 2.3 Beta other than classes 2.1 and 2.2. other than classes 2.1 
and 2.2 

   

Class 3.1 Cucumis sativus CUCUM_SAT 

Class 3.2 Cucumis melo CUCUM_MEL 

Class 3.3 Cucumis other than classes 3.1 and 3.2 other than classes 3.1 
and 3.2 

   

Class 4.1 Solanum tuberosum L. SOLAN_TUB 

Class 4.2 Tomato & Tomato rootstocks  

 Solanum lycopersicum L.  
(synonym: Lycopersicon esculentum Mill.) 

SOLAN_LYC 

 Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg  
(Lycopersicon cheesmaniae L. Riley) 

SOLAN_CHE 
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 Botanical names UPOV codes 

   

 Solanum chilense (Dunal) Reiche  
(Lycopersicon chilense Dunal) 

SOLAN_CHI 

 Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al.  
(Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.) 

SOLAN_CHM 

Class 4.2 
(cont’d.) 

Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta 
(Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.) 
(Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) 
D. M. Porter) 

SOLAN_GAL 

 Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner 
(Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) 
(Lycopersicon hirsutum Dunal) 
(Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)  

SOLAN_HAB 

 Solanum pennellii Correll 
(Lycopersicon pennellii (Correll) D'Arcy) 

SOLAN_PEN 

 Solanum peruvianum L. 
(Lycopersicon dentatum Dunal) 
(Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.) 

SOLAN_PER 

 Solanum pimpinellifolium L. 
(Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) 
(Lycopersicon racemigerum Lange) 

SOLAN_PIM 

 and hybrids between those species  

Class 4.3 Solanum melongena L. SOLAN_MEL 

Class 4.4 Solanum other than classes 4.1, 4.2 and 4.3 other than classes 4.1, 4.2 
and 4.3 
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LIST OF CLASSES (Continuation) 

Part II 

Classes encompassing more than one genus 

 Botanical names UPOV codes 

   

Class 201 Secale, Triticale, Triticum SECAL;  TRITL;  TRITI 

Class 202 Megathyrsus, Panicum, Setaria, Steinchisma MEGAT;  PANIC;  SETAR;  STEIN 

Class 203
*
 Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum 

and Poa 
AGROS;  DCTLS;  FESTU;  FESTL;  
LOLIU;  PHALR;  PHLEU;  POAAA  

Class 204
*
 Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium LOTUS;  MEDIC;  ORNTP;  

ONOBR;  TRFOL 

Class 205 Cichorium, Lactuca  CICHO;  LACTU 

Class 206 Petunia and Calibrachoa PETUN;  CALIB 

Class 207 Chrysanthemum and Ajania CHRYS;  AJANI 

Class 208 (Statice) Goniolimon, Limonium, Psylliostachys GONIO;  LIMON;  PSYLL 

Class 209 (Waxflower) Chamelaucium, Verticordia CHMLC;  VERTI;  VECHM 

Class 210 Jamesbrittania and Sutera JAMES; SUTER 

Class 211 (Mushrooms) 
Agaricus  
Agrocybe  
Auricularia  
Dictyophora  
Flammulina  
Ganoderma  
Grifola  
Hericium  
Hypsizigus  
Lentinula  
Lepista  
Lyophyllum  
Meripilus  
Mycoleptodonoides  
Naematoloma  
Panellus 
Pholiota  
Pleurotus  
Polyporus  
Sparassis  
Tricholoma  

 
AGARI 
AGROC 
AURIC 
DICTP 
FLAMM 
GANOD 
GRIFO 
HERIC 
HYPSI 
LENTI 
LEPIS 
LYOPH 
MERIP 
MYCOL 
NAEMA 
PANEL 
PHLIO 
PLEUR 
POLYO 
SPARA 
MACRO 

Class 212 Verbena L. and Glandularia J. F. Gmel. VERBE;  GLAND 

Class 213 Eupatorium L. EUPAT 

 Acanthostyles R. M. King & H. Rob. - 

 Ageratina Spach AGERT 

 Asplundianthus R. M. King & H. Rob. - 

 Bartlettina R. M. King & H. Rob. - 

 Campuloclinium DC. - 

 Chromolaena DC. - 

 Conoclinium DC. - 

 Cronquistianthus R. M. King & H. Rob. - 

 Eutrochium Raf. EUTRO 

 Fleischmannia Sch. Bip. - 

 Praxelis Cass. - 

 Viereckia R. M. King & H. Rob. - 

 
                                                

*  Classes 203 and 204 are not solely established on the basis of closely related species. 
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 (3)20املادة 

ذا تبني أأن التسمية ل تف  مبتطلبات تسجيل التسمية] (3) [ يودع مس تودل النبااتت التسمية دلى الإدارة. واإ
(، تعني عىل الإدارة أأن ترفض تسجيلها، وأأن تطالب مس تودل النبااتت ابقرتاح تسمية أأخرى خالل همةل 2الفقرة )

 حق مس تودل النبااتت. حمددة، وأأن تسجل التسمية يف نفس الوقت اذلي مينح فيه

ذا مل جتد الإدارة أأية أأس باب للرفض مبوجب الفقرة ) 1.3 (، ومل تكن عىل عمل بأأية أأس باب للرفض مبوجب 2اإ
دارات سائر أأعضاء الاحتاد بذكل.4) الفقرة بالغ اإ  (، وجب تسجيل التسمية املقرتحة ونرشها واإ

للرفض، جيوز لأي خشص معي أأن يعرتض عىل  (( أأو أأس باب أأخرى4ويف حال وجود حقوق سابقة )الفقرة ) 2.3
 ((.6التسجيل. وجيوز لإدارات سائر أأعضاء الاحتاد التقدم مبالحظات )انظر املالحظات التوضيحية بشأأن الفقرة )

بالغ املودع بلك الاعرتاضات أأو املالحظات اليت تعنيه. وينبغ  أأن تتاح هل فرصة الرد عىل املالحظات.  3.3 وينبغ  اإ
ذا اعت قلميها، تعنّي علهيا أأن تطالب مس تودل النبااتت ابقرتاح تسمية أأخرى. واإ ربت الإدارة أأن التسمية غري مناس بة يف اإ

ذا مل يقدم اقرتاحه يف غضون املهةل املقّررة، تعّرض طلبه للرفض.  واإ

جراءات حفص سائر رشوط حامية  4.3 جراءات حفص التسمية املقرتحة مبوازاة مع اإ الصنف النبايت ويتعني اس تكامل اإ
 حىت يتس ىن تسجيل التسمية حني مينح حق املس تودل.

 (4)20املادة 

ذا اكن احملظور، بناء احلقوق السابقة املمنوحة للغري] (4) [ ل جيوز الإرضار ابحلقوق السابقة املمنوحة للغري. واإ
ىل اس تعاملها، 7قرة )عىل حق سابق، أأن يس تعمل خشص ما تسمية الصنف، واضطر هذا الشخص، وفقًا لأحاكم الف (، اإ

 تعنيَّ عىل الإدارة أأن تطالب مس تودل النبااتت ابقرتاح تسمية أأخرى للصنف.

ميكن أأن تسرتشد الإدارات مبا ييل عند المتيزي بني التسميات املقرتحة املناس بة وغري املناس بة وحفص الاعرتاضات  .4
 واملالحظات فامي يتعلق ابحلقوق السابقة املمنوحة للغري.

ىل الغري مبوجب قانون حق  )أأ( ينبغ  أأل تقبل الإدارة تسمية صنف يف حال س بق وأأن منح حق سابق اإ
آخر بشأأن امللكية الفكرية، واكنت ممارسة ذكل احلق السابق  مس تودل النبااتت أأو قانون العالمات التجارية أأو أأي ترشيع أ

جراءات حتول دون اس تعامل التسمية املقرتحة. وتقع عىل صاحب احلق الس ابق مسؤولية المتّسك حبقوقه من خالل اإ
جراء حبوث عن احلقوق السابقة يف املنشورات  الاعرتاض والتقايض املتاحة. وحبّذا لو معلت الإدارات من هجهتا عىل اإ

هبدف حتديد احلقوق السابقة يف تسميات  (UPOV-ROMاملعنية )مثل اجلرائد الرمسية( وقواعد البياانت )مثل 
نباتية. ولها أأيضا أأن جتري أأحبااث يف جسالت أأخرى، مثل جسالت العالمات التجارية، قبل املوافقة عىل الأصناف ال 

 تسمية الصنف النبايت.

ويشمل مفهوم احلقوق السابقة احلقوق السارية يف الإقلمي املعي يف اترخي نرش التسمية املقرتحة. أأما  )ب(
ىل احلقوق اليت تبدأأ مدهتا يف اترخي ن توارخي الإيداع يه التوارخي اليت يؤخذ هبا عند النظر يف ابلنس بة اإ يداع الطلب، فاإ  اإ

ىل منح احلقوق.  احلقوق السابقة رشيطة أأن تكون تكل الطلبات قد أأفضت اإ

قلمي واحد أأو أأقالمي خمتلفة، ينبغ  الأخذ 2ويف حال تعارضت تسميتان مقرتحتان )انظر الفقرة ) )ج( (( يف اإ
الطلب ذي التارخي الأس بق مث يتعني عىل الإدارة أأن تطالب مس تودل النبااتت اذلي نرشت تسميته ابلتسمية املقدمة يف 

 املقرتحة يف اترخي لحق أأو اكنت س تنرش يف ذكل التارخي الالحق بأأن يتقّدم بتسمية أأخرى.
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ذا تبنّي بعد منح حق مس تودل النبااتت وجود حق سابق يف التسمية اكن من املفروض أأن يف )د( يض اإىل واإ
رفضها، وجب شطب التسمية ومطالبة مس تودل النبااتت ابقرتاح تسمية أأخرى مناس بة للصنف. وجتزي املادة 

ذا مل يقرتح تسمية أأخرى مناس بة. 1991" من وثيقة 3()ب("1)22 سقاط حق مس تودل النبااتت اإ دارة اإ  لالإ

ابق" اذلي قد حتول ممارس ته دون وترد يف البنود التالية بعض التوجهيات لالإحاطة مبفهوم "احلق الس )ه(
 اس تعامل التسمية املقرتحة:

ذا اكنت التسمية املقرتحة مطابقة للعالمة التجارية املسجةل  "1" ميكن اعتبار العالمة التجارية كحق سابق اإ
ىل العالمات التجارية املسجةل  لسلعة مطابقة. ويف الواقع، من الأرحج أأن تكون السلع متطابقة ابلنس بة اإ

، علام بأأن العالمات التجارية يف بعض البدلان تمتتع ابمحلاية عىل 13من تصنيف نيس 31حتت الصنف  لسلع
ذا مل تكن العالمة والتسمية املقرتحة متطابقتني بل اكنتا متشاهبتني،  أأساس الانتفاع ودون تسجيل. واإ

حلقوق املس متدة مهنا دون جاز يف بعض احلالت أأن تعترب العالمة التجارية حقا سابقا وأأن حتول ممارسة ا
اس تعامل التسمية املقرتحة وأأن يحطلب من مس تودل النبااتت اقرتاح تسمية أأخرى. ويف حال مل حتحل ممارسة 
حقوق العالمة التجارية دون اس تعامل التسمية املقرتحة رمغ تشاهبهام، جاز قبول التسمية. أأما رفض الإدارة 

ارية فيكون عادة انجتا عن اعرتاضات من صاحب العالمة التسميات عىل أأساس تشاهبها مع عالمة جت
التجارية أأو مالحظات من الإدارات املسؤوةل عن تسجيل العالمة التجارية أأو قرار صادر عن احملمكة 
اخملتصة. ويف حال التشابه البس يط أأو الاحامتل الضعيف برتابطهام دلى املس تخدم، تطرح حلول مالمئة 

عفاءا ملس تودل النبااتت.مهنا أأن مينح ماكل احلقو   ق السابقة يف العالمة التجارية اإ

ذا اكنت التسمية املقرتحة مطابقة لعالمة شائعة الشهرة أأو مماثةل لها، جاز اعتبارها غري مناس بة حىت  "2" واإ
ن من  31اكنت العالمة شائعة الشهرة تس تعمل ابلنس بة اإىل سلع غري تكل املبيّنة يف الصنف  واإ

 ؛14نيس تصنيف

 والشخصيات؛ 15وميكن أأيضا الأخذ ابحلقوق السابقة فامي يتعلق ابلأسامء التجارية "3"

 16ومن التسميات غري املناس بة أأسامء املنظامت ادلولية وخمترصاهتا اليت ُيرض اس تعاملها كعالمات جتارية "4"
 أأجزاء من العالمات التجارية مبوجب اتفاقيات دولية؛ أأو

السابقة فامي يتعلق بتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية )مثل مرشوب وميكن تطبيق احلقوق  "5"
ىل القانون العام أأو التسجيل  ؛17"اسكوتش"( اليت قد تنّص علهيا الترشيعات الوطنية ابلستناد اإ

وهناك يف بعض احلالت حقوق سابقة يف أأسامء جغرافية )مثل أأسامء املدن أأو ادلول(، وليست هناك أأية  "6"
 امة يف هذا الصدد وينبغ  الاعامتد فهيا عىل مواد الإثبات املقدمة يف لك حاةل عىل حدة.قاعدة ع

                                                
13

 يوليو 14واملراجع يف اس توكهومل يف  1957 يونيو 15اتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات لأغراض تسجيل العالمات املؤرخ يف  
 .1979 سبمترب 28، واملعدل يف 1977 مايو 13 جنيف يف ، ويف1967

14
)اثنيا(( واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل 6تمتتع العالمات شائعة الشهرة ابمحلاية مبوجب اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية )املادة  

 بشأأن الأحاكم املتعلقة حبامية العالمات شائعة الشهرة. 1999نة (. وانظر أأيضا توصية الويبو املشرتكة لس  3و 2-16ابلتجارة )املادة 
15

 من اتفاقية ابريس. 8املادة  
16

 )اثلثا( من اتفاقية ابريس.6تشمل هذه التوصية الأسامء واخملترصات اليت تكون موضع اإخطار بناء عىل املادة  
17

اانت اجلغرافية. ويضع اتفاق لش بونة محلاية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد من اتفاق تريبس أأعضاء املنظمة حبامية البي 24اإىل  22تحلزم املواد  
 ادلويل اإجراءات خاصة بتسجيل تسميات املنشأأ يف ادلول الأعضاء فيه.
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 (5)20املادة 

يداع أأي صنف يف أأقالمي لك الأطراف املتعاقدة املتعاقدةالتسمية ذاهتا يف أأقالمي لك الأطراف ] (5) [ ل جيوز اإ
دارة لك طرف متعاقد أأن تسجل التسمية املودعة دلهيا هبذا الشلك، ما مل تر عدم  اإل حتت تسمية واحدة. وعىل اإ

قلمي هذا الطرف املتعاقد. ويف هذه احلاةل الأخرية، عىل الإدارة أأن تطالب مس تودل النبااتت  مناس بة هذه التسمية يف اإ
 ابقرتاح تسمية أأخرى.

 يؤكّد هذا احلمك عىل أأمهية اس تعامل تسمية فريدة للصنف من أأجل ضامن الفعالية يف تطبيق نظام الأوبوف. 1.5

 عىل توجهيات واّضة للك من مس تودلي النبااتت والإدارات: (5الفقرة )وحتتوي  2.5

ىل الطلبات الالحقة بشأأن الصنف  )أأ( ذاته، جيب عىل مس تودل النبااتت أأن يقّدم اإىل مجيع أأعضاء ابلنس بة اإ
حدى  مت يف الطلب الأول. وهناك اس تثناء لهذا الالزتام ميكن النظر فيه وهو حيامن تكون اإ الاحتاد التسمية اليت قّدر

دارة أأي عضو أآخر يف الاحتاد. ويف تكل احلاةل، ي  س تحسن أأن الإدارات قد رفضت التسمية املقرتحة قبل أأن تسجلّها اإ
 يقّدم املس تودل تسمية جديدة اإىل مجيع الإدارات بغية احلصول عىل تسمية فريدة يف مجيع الأقالمي.

لت مع 5والالزتام الأسايس املنصوص عليه يف الفقرة ) )ب( مت وجّسر ( هو أأن تقبل الإدارات التسمية اليت قّدر
قلميها )ان (. وعىل ذكل الأساس، هناك بعض الأحاكم 3.5ظر البند الطلب الأول، ما مل تكن التسمية غري مناس بة يف اإ

دارات وضع توجهياهتا اخلاصة بشأأن أأفضل املامرسات يف هذا الشأأن  املتعلقة بتسميات الأصناف النباتية اليت جتزي لالإ
ع أأحاكم (، ما مل تتضارب تكل التوجهيات اخلاصة م5ولكن ينبغ  أأن تكون الأولوية لاللزتام املنصوص عليه يف الفقرة )

اتفاقية الأوبوف مبارشة. ويف ذكل الصدد، يس تحسن تفادي التفسري الضّيق لأحاكم اتفاقية الأوبوف وما يتصل هبا من 
ىل اس تةداث مرادفات  ىل رفض تسميات الأصناف بال مرّبر ويدفع اإ التوجهيات وأأفضل املامرسات، مما قد يفيض اإ

 للصنف بال سبب؛

ىل اختالف الأجبداي )ج( ت والإمالء، قد يكون من الرضوري نقل التسمية املقدمة أأو نسخها يف اللغة ونظرا اإ
آخر. ويف تكل احلاةل، تعترب تسمية الصنف املقدمة يف الطلب وصيغهتا املنقوةل أأو  قلمي أ الأخرى للمتكن من تسجيلها يف اإ

 ية واحدة.املنسوخة بلغة أأخرى عىل أأهنا تسمية واحدة. ول تعترب ترمجة التسمية عىل أأهنا تسم 

دارات  3.5 ويس تحسن أأن يرتك هامش من املرونة يف الفرز بني التسميات املناس بة وغري املناس بة، وميكن مع ذكل لالإ
ذا استشفت ما ييل  أأن تسرتشد يف ذكل ابلقامئة اخملترصة التالية. وجيوز لإدارة أأحد الأعضاء أأن ترفض تسمية مقرتحة اإ

قلميها، رمغ اجلهود احل  ىل اإ  (:5.5ثيثة املبذوةل )انظر البند ابلنس بة اإ

 (،4( و)2أأن التسمية ل تف  ابملتطلبات املنصوص علهيا يف الفقرتني ) )أأ(

 أأو أأهنا منافية للس ياسة العامة. )ب(

أأعاله(  3.5ولضامن ادلقة يف التعّرف عىل الصنف املسّجل بتسميات خمتلفة يف حالت اس تثنائية )انظر البند  4.5
قلمييا أأو دوليا للمرتادفات.أأقالمي خمتلفة يف  ، من املمكن أأن يضع الأوبوف أأو بعض أأعضاء الاحتاد جسال اإ
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وتفاداي لعتبار تسمية الصنف غري مناس بة يف الإقلمي اذلي تطلب امحلاية فيه، حبّذا لو تتيح أأعضاء الاحتاد  5.5
دارات الأخرى واملس تودلين املعايري والتوجهيات وأأفضل املامرسات اليت  تطبقها يف ما يتعلق بتسميات الأصناف. لالإ

ماكنيات البحث الإلكرتوين اليت تس تخدهما يف حفص التسميات  اتحة لك اإ ىل اإ والإدارة مدعوة عىل جوه اخلصوص اإ
بشلك ميكن من التحقق عن بعد من تسمية الصنف املقرتحة ابس تعامل قواعد بياانت الأصناف املعنية ول س امي قاعدة 

اتحة خدمات خاصة للتحقق من تسميات بياانت الأوبوف بش أأن الأصناف النباتية. وقد تفضل أأعضاء الاحتاد اإ
نرتنت لتوفري املعلومات عن  الأصناف. وتدعى أأعضاء الاحتاد أأيضا اإىل الاس تفادة من موقع الأوبوف الإلكرتوين عىل الإ

لهيا.  تكل املصادر والإحاةل اإ
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 (6)20املادة 

دارات الأطراف املتعاقدة] (6) دارات تبادل املعلومات بني اإ خطار اإ دارة الطرف املتعاقد أأن تتكفل ابإ [ عىل اإ
يداع التسم  يات وتسجيلها وشطهبا. وجيوز سائر الأطراف املتعاقدة ابملعلومات املتعلقة بتسميات الأصناف، ول س امي اإ

ىل الإدارة اليت أأبلغهتا تكل التسمية. دارة أأن ترسل أأي مالحظات حممتةل لها بشأأن تسجيل اإحدى التسميات اإ  لأي اإ

 ( أأمهية التعاون وتبادل املعلومات فامي بني الإدارات.6تؤكّد أأحاكم الفقرة ) 1.6

بالغ سائر أأعضاء الاحتاد ابملسائل املتعلقة ابلتسميات عىل تبادل اجلرائد الرمسية وغريها من  2.6 ويعمتد الالزتام ابإ
وسائط النرش. ويوىص بتصممي اجلريدة الرمسية ابلستناد اإىل جريدة الأوبوف المنوذجية حلقوق مس تودلي النبااتت 

(. ويس تحسن عىل وجه اخلصوص أأن تكون الفصول اليت حتوي معلومات عن تسميات UPOV/INF/5)الوثيقة 
آلية هممة  ىل قاعدة بياانت الأوبوف بشأأن الأصناف النباتية ويه أ الأصناف مبيّنة بوضوح يف قامئة احملتوايت. ويشار أأيضا اإ

 اء الاحتاد بطريقة معلية فامي يتعلق بتسميات الأصناف.تسمح بتحسني توافر املعلومات لأعض

آخر يف 6وتتيح الفقرة ) 3.6 ماكنية التقدم مبالحظاته مىت اعترب أأن التسمية املقرتحة يف عضو أ ( للك عضو يف الاحتاد اإ
اليت تتقدم هبا  ( حتديدا، ينبغ  أأن تراع  الإدارة مجيع املالحظات5الاحتاد غري مناس بة. وفامي يتعلق بأأحاكم الفقرة )

ىل عائق  ذا اكنت املالحظات تشري اإ دارات سائر الأعضاء ويه تبّت يف التسمية املقرتحة للتحقق من أأهنا مناس بة. واإ اإ
ُيول دون املوافقة عىل التسمية واكن ذكل العائق ينطبق عىل مجيع الأعضاء مبوجب الأحاكم بشأأن تسميات الأصناف 

نه ينبغ   ىل عائق ُيول دون يف اتفاقية الأوبوف، فاإ ذا أأشارت املالحظات اإ يف تكل احلاةل رفض التسمية املقرتحة. أأما اإ
املوافقة عىل التسمية ولكن فقط يف عضو الاحتاد اذلي تقدم ابملالحظات )مثال، حق سابق يف عالمة جتارية يف ذكل 

ذا اكن من املقرر ط خطار املودع بذكل. واإ نه ينبغ  يف تكل احلاةل اإ لب امحلاية أأو اكن من املرتقب تسويق مواد الإقلمي(، فاإ
دارة اليت تفحص التسمية  نه ينبغ  لالإ قلمي عضو الاحتاد اذلي تقدم ابملالحظة، فاإ التوادل أأو الإكثار النبايت للصنف يف اإ

 املقرتحة أأن تطالب املودع ابقرتاح تسمية أأخرى.

دارات اليت تقدم مالحظات والإدارة اليت جتري ال 4.6 ىل اتفاق وينبغ  لالإ ىل التوصل اإ فحص أأن تسعى قدر الإماكن اإ
ماكنية قبول تسمية الصنف.  بشأأن اإ

خطار اإىل مجيع الإدارات اليت تقّدمت مبالحظات لإطالعها ابلقرار الهنايئ. 5.6  ويوىص بأأن يرسل اإ

ىل الإدارات اليت تعىن حبام 6.6 رسال املعلومات عن تسميات الأصناف اإ ية احلقوق وحبّذا لو ابدرت الإدارات ابإ
دارات تسجيل العالمات التجارية(.  الأخرى )مثل اإ

مة يف عضو أآخر يف الاحتاد يف  7.6 وترد اس امترة منوذجية للتقدم مبالحظات عىل تسميات نباتية مقرتحة ومقدَّ
اس امترة منوذجية للرّد عىل مالحظات يف  ". وترد أأيضااس امترة منوذجية للتقدم مبالحظات(، 6)20املادة  –"املالحظات 
رسال نسخ عن تكل الاس امترات اإىل اس امترة منوذجية للرّد عىل مالحظات(، 6)20املادة  –"املالحظات  ". وينبغ  اإ

دارات سائر أأعضاء الاحتاد يف الوقت ذاته.  اإ

]تيل ذكل "اس امترة منوذجية للتقدم مبالحظات 
نباتية مقرتحة ومقّدمة يف عضو   تسمياتعىل

 أآخر يف الاحتاد"[

 

http://www.upov.int/information_documents/en/list.jsp
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 اس امترة منوذجية للتقدم مبالحظات عىل تسميات نباتية مقرتحة
 ومقّدمة يف عضو أآخر يف الاحتاد

 املرسل:

 ________________________  
ليه  مرجع املرسل اإ

 ________________________  
 مرجع املرسل

 

مة  مالحظات عىل تسمية صنف مقدَّ

ليه:  املرسل اإ

مة:    ________________________________________ تسمية الصنف املقدَّ

  ________ شفرة الأوبوف:   _________________ اجلنس/النوع النبايت )الامس النبايت(: 

  ___________________________________________ اجلريدة الرمسية: 
 )العدد/الس نة(

  _______________________________________________ املودع: 

  ____________________________________________ املالحظات: 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

ذا أأشري يف املالحظات اإىل عالمة جتارية  ن أأمكن(:اإ آخر، يرىج بيان امس املاكل وعنوانه )اإ  أأو حق أ
 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

دارات سائر أأعضاء الاحتاد ىل اإ  أأرسلت نسخة عن هذه الاس امترة اإ

 

 

  _______________________ التوقيع:  _________________ التارخي: 

 

اس امترة منوذجية للرّد عىل ]تيل ذكل 
ومقّدمة  مقرتحةنباتية  مالحظات عىل تسميات
 [يف عضو أآخر يف الاحتاد
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 للرّد عىل مالحظات عىل تسميات أأصناف مقرتحة اس امترة منوذجية
 ومقّدمة يف عضو أآخر يف الاحتاد

 املرسل:

 ________________________  
ليه  مرجع املرسل اإ

 ________________________  
 مرجع املرسل

 

مة  رّد عىل مالحظات عىل تسمية صنف مقدَّ

ليه:  املرسل اإ

الأوبوف[، نرغب رّدا عىل اعرتاضمك عىل التسمية ]................[ للصنف النبايت ]الامس النبايت/شفرة  
 اإطالعمك مبا ييل:

نرى أأن هناك فرق اكف بني الامس ...................... والامس ......................... يف الإمالء والنطق عىل  □ .1
 السواء. وذلكل، فاإن ]الإدارة[ ل جتد أأي سبب لرفض التسمية.

 اعرتاضات علهيا خالل املهةل املقّررة ذلكل بعد نرشها.وافقت ]الإدارة[ عىل هذه التسمية ومل تس تمل أأية  □ .2

ل هذا الصنف هبذا الامس يف ........................................................... □ .3  جّسر

حرشت التسمية لأول مرة كتسمية مقرتحة يف .............................................. □ .4  ن

لب من  □ .5  املودع أأن يتقّدم بتسمية أأخرى.طح

 هذا هو الصنف ذاته. □ .6

فض الطلب بشأأن الصنف. □ .7 ب/رح  حسح

 حسب املودع التسمية املقرتحة للصنف. □ .8

 غري ذكل □ .9

دارات سائر أأعضاء الاحتاد ىل اإ  أأرسلت نسخة عن هذه الاس امترة اإ

 

 

  _______________________ التوقيع:  _________________ التارخي: 
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 (7)20املادة 

قلمي أأحد الأطراف املتعاقدة ببيع أأو تسويق مواد الالزتام ابس تعامل التسمية] (7) [ عىل لك من يقوم يف اإ
التاكثر النبايت لصنف محم  يف هذا الإقلمي أأن يلزتم ابس تعامل تسمية هذا الصنف، حىت بعد انقضاء مدة حق مس تودل 

 (.4النبااتت يف الصنف املذكور، رشط أأل حتول حقوق سابقة دون هذا الاس تعامل وفقًا لأحاكم الفقرة )

ذا تبنّي أأن حقوقا سابقة ممنوحة للغري حتول دون  1.7 اس تعامل التسمية املسّجةل للصنف، تعنّي عىل الإدارة أأن تطالب اإ
ذا مل  1991" من وثيقة 3()ب("1)22املس تودل بتقدمي تسمية أأخرى. وجتزي املادة  سقاط حق مس تودل النبااتت "اإ اإ

 يقرتح مس تودل النبااتت تسمية مناس بة أأخرى، يف حاةل شطب تسمية الصنف بعد منح احلق."

رشادات خبصوص التغيريات املدخةل عىل تسميات الأصناف املسجةل:وتوفر البنود  2.7  التالية اإ

تنص اتفاقية الأوبوف عىل تغيري التسمية املسجةل يف حال شطب تسمية الصنف بعد منح احلق. وينبغ   )أأ(
دارة اخملتصة شطب تسمية الصنف يف احلالت التالية:  لالإ

(، 7قبل خشص ملزم، طبقا لأحاكم الفقرة )ُيول حق سابق دون اس تعامل تسمية صنف من  "1"
 ( "احلقوق السابقة املمنوحة للغري"(؛4ابس تعاملها )انظر الفقرة )

 ( "خصائص التسمية"؛2التسمية غري مناس بة لكوهنا خمالفة لأحاكم الفقرة ) "2"

آخر من أأعضاء الاحتاد لكوهنا غري )ب( قلمي  ويف احلالت اليت تحرفض فهيا التسمية لحقا يف عضو أ مناس بة يف اإ
دارة، بناء عىل طلب مس تودل النبااتت، أأن تعترب من املالمئ  ذكل العضو )بسبب وجود حق سابق مثال(، جيوز لالإ

 ( "التسمية ذاهتا يف أأقالمي لك الأطراف املتعاقدة"(؛5تغيري التسمية املسجةل يف ذكل العضو الآخر )انظر أأحاكم الفقرة )

دارة تغيري تسمية مسجةل وبشلك عام ورهن الفقرتني )ج(  )أأ( و)ب( أأعاله، لن يكون من املالمئ ابلنس بة لالإ
 بناء عىل طلب من مس تودل النبااتت.

 (8)20املادة 

[ عند عرض صنف ما للبيع أأو عندما جيري تسويقه، جيب أأن البياانت املس تعلمة ابلرتباط ابلتسميات] (8)
ن مت هذا امجلع، وجب  يسمح ابمجلع بني عالمة جتارية أأو امس جتاري أأو أأي بيان مماثل والتسمية املسجةل للصنف. واإ

 ابلرمغ من ذكل أأن يكون من املمكن التعرف عىل التسمية بسهوةل.
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 بطالن حق مس تودل النبااتت  21مالحظات بشأأن املادة 

ذا ثبت:أأس باب البطالن] (1)  [ عىل لك طرف متعاقد أأن يعلن بطالن حق مس تودل النبااتت اذلي منةه، اإ

 النبااتت، مل تس توف وقت منح حق مس تودل 7أأو املادة  6أأن الرشوط احملددة يف املادة  "1"

تس توف وقت منح حق مس تودل النبااتت، يف مل  9أأو املادة  8أأو أأن الرشوط احملددة يف املادة  "2"
 حاةل منح حق مس تودل النبااتت ابلستناد أأساسًا اإىل املعلومات والواثئق اليت قدهما مس تودل النبااتت،

 أأو أأن حق مس تودل النبااتت منح لشخص ل يس تحقه، ما مل ينقل احلق للشخص اذلي يس تحقه. "3"

باستبعاد الأس باب الأخرى] (2) لهيا [ ل جيوز اإ طال حق مس تودل النبااتت لأس باب خالف الأس باب املشار اإ
 (.1يف الفقرة )

يتّضح من اس تخدام العبارة ""عىل لك طرف متعاقد أأن يعلن" أأنه جيب عىل الإدارة اخملتصة أأن تعلن بطالن  1.1
ذا   تفاقية الأوبوف.ل 1991( من وثيقة 1)21يف املادة اس توفيت املعايري املنصوص علهيا حق مس تودل النبااتت اإ

قرار بأأن احلق غري حصيح ومل يكن من الصواب منةه يف  2.1 يعّد الإعالن عن بطالن حق مس تودل النبااتت مبثابة اإ
سقاطه، واكن حصيةا ابلتةديد يف  سقاطه فهو حق اكن حصيةا حىت اترخي اإ الأصل. أأما حق مس تودل النبااتت اذلي يمت اإ

سقاط حق مس تودل النبااتتاترخي منةه )انظر املالحظات التوضي  مبوجب اتفاقية الأوبوف  حية بشأأن اإ
 (.22املادة  –املالحظات ( املنقول نصها يف UPOV/EXN/CAN )الوثيقة

جراءات وقرارات البطالن  اإ

جراءات  1.2 البطالن اس تجابة لطلب من الغري، أأو اختاذها تلقائيا من قبل الإدارة اخملتصة للعضو املعي جيوز اختاذ اإ
 من أأعضاء الاحتاد.

د الإدارة، أأو الإدارات، اليت لها صالحية البّت يف املسائل املتعلقة ببطالن حقوق مس تودلي النبااتت )مثل  2.2 دَّ وحتح
والإدارات القضائية( يف الترشيع الوجيه للعضو املعي من أأعضاء الاحتاد.  الإدارات اليت متنح حقوق مس تودلي النبااتت،

ىل الترشيع اذلي ُيمك حقوق مس تودلي النبااتت، عىل ترشيعات أأخرى بشأأن  ضافة اإ وجيوز أأن يش متل الترشيع الوجيه، اإ
 املسائل املوضوعية والإجرائية )مثل الترشيع املدين والترشيع اجلنايئ(.

 1991" من وثيقة 3("1)30ية الأوبوف عىل نرش بطالن حقوق مس تودلي النبااتت )انظر املادة وتنص اتفاق  3.2
 (.1978()ج( من وثيقة 1)30واملادة 

 الآاثر الرجعية

يبطل قرار الإعالن عن بطالن حقوق مس تودل النبااتت احلق اعتبارا من اترخي منةه، ابلرمغ من صدور قرار  .3
آاثرا رجعية. وقد ختتلف الآاثر الرجعية البطالن من قبل الإدارة اخمل  ن للبطالن، مبدئيا، أ تصة يف اترخي لحق. وعليه، فاإ

آاثر البطالن الرجعية عىل الترشيع الوجيه للعضو املعي من أأعضاء  من الناحية العملية. وتعمتد س بل الانتصاف اخلاصة بأ
ض احلالت مثل حالت الغش أأو الأعامل التعسفية الاحتاد وقد تعمتد أأيضا عىل الرتتيبات التعاقدية. فيجوز، يف بع

املتعمدة اليت يقرتفها صاحب حق مس تودل النبااتت، فرض سداد الإاتوات املدفوعة و/أأو تطبيق س بل انتصاف أأخرى. 
 وجيوز، يف بعض احلالت الأخرى، عدم فرض سداد الإاتوات احملصةل من قبل صاحب حق مس تودل النبااتت.
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 اإسقاط حق مس تودل النبااتت  22مالحظات بشأأن املادة 

ذا ثبت أأس باب الإسقاط] (1) [ )أأ( جيوز للك طرف متعاقد أأن يسقط حق مس تودل النبااتت اذلي منةه، اإ
 مل تعد مس توفاة. 9املادة أأو  8أأن الرشوط احملددة يف املادة 

عالوة عىل ذكل، جيوز للك طرف متعاقد أأن يسقط حق مس تودل النبااتت اذلي منةه يف  )ب(
 احلالت التالية اذلكر، بعد مطالبته بذكل وخالل فرتة حمددة:

ذا مل يزود مس تودل النبااتت الإدارة ابملعلومات أأو الواثئق أأو املواد اليت تعد رضورية  "1" اإ
 من احلفاظ عىل الصنف، للتأأكد

ذا مل يدفع مس تودل النبااتت الرسوم املس تحقة ليك يظل حقه انفذاً، "2"  أأو اإ

ذا مل يقرتح مس تودل النبااتت تسمية مناس بة أأخرى، يف حاةل شطب تسمية الصنف  "3" أأو اإ
 بعد منح احلق.

سقاط حق مس تودل النبااتت لأس باب خاستبعاد الأس باب الأخرى] (2) الف الأس باب املشار [ ل جيوز اإ
لهيا يف الفقرة )  (.1اإ

سقاط حق مس تودل النبااتت معناه أأن احلق يفقد صالحيته اعتبارا من اترخي حمّدد وأأن احلصول عىل ترصحي من  1.1 اإ
مس تودل النبااتت يصبح غري رضوري ملبارشة الأعامل املشموةل بنطاق حق مس تودل النبااتت. وحق مس تودل النبااتت 

سقاطه، واكن حصيةا ابلتةديد يف اترخي منةه. أأما الإعالن عن بطالن اذلي يسقط  هو حق اكن حصيةا حىت اترخي اإ
قرار بأأن احلق غري حصيح ومل يكن من الصواب منةه يف الأصل )انظر املالحظات  حق مس تودل النبااتت ففيه اإ

( املنقول نصها UPOV/EXN/NUL مبوجب اتفاقية الأوبوف )الوثيقة التوضيحية بشأأن بطالن حق مس تودل النبااتت
 (.21املادة  –املالحظات يف 

سقاط حق مس تودل النبااتت عن التنازل أأو التخيل عن ذكل احلق. فاإسقاط حق مس تودل النبااتت  2.1 خيتلف اإ
ارة اخملتصة طبقا لتفاقية الأوبوف. أأما التنازل أأو التخيل عن حق مس تودل النبااتت فهو قرار أأحادي مسأأةل تبّت فهيا الإد

اجلانب يتخذه صاحب حق مس تودل النبااتت وليس هل عالقة ابلمتثال لأي الزتام مبوجب اتفاقية الأوبوف. فميكن 
رسال ىل الإدارة اليت متنح حقوق مس تودلي  لصاحب حق مس تودل النبااتت أأن يقّرر الإهناء املبكّر حلقه ابإ خطار بذكل اإ اإ

هناء حق مس تودل النبااتت.  النبااتت. وتنرش الإدارة اخملتصة اإ

جراءات وقرارات الإسقاط  اإ

جراءات الإسقاط اس تجابة لطلب من الغري، أأو اختاذها تلقائيا من قبل الإدارة اخملتصة للعضو املعي  1.2 جيوز اختاذ اإ
 من أأعضاء الاحتاد.

سقاط حقوق مس تودلي النبااتت  2.2 د الإدارة، أأو الإدارات، اليت لها صالحية البّت يف املسائل املتعلقة ابإ دَّ وحتح
)مثل الإدارات اليت متنح حقوق مس تودلي النبااتت، والإدارات القضائية( يف الترشيع الوجيه للعضو املعي من أأعضاء 

ىل الترشيع اذلي ُيمك حقوق مس تودلي النبااتت، عىل ترشيعات وجيوز أأن يش متل الترشيع الوجيه، اإضاالاحتاد.  فة اإ
 أأخرى بشأأن املسائل املوضوعية والإجرائية.
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سقاط حقوق مس تودلي النبااتت )انظر املادة  3.2 " 3("1)30وتنص اتفاقية الأوبوف عىل نرش القرارات اخلاصة ابإ
 (.1978()ج( من وثيقة 1)30واملادة  1991من وثيقة 

سقاط حق مس تودل النبااتت"جيوز"   للطرف املتعاقد اإ

سقاط حق مس تودل  .3 ل تنص اتفاقية الأوبوف عىل لزوم أأن تدرج أأعضاء الاحتاد يف ترشيعاهتا أأحاكما بشأأن اإ
دارة اخملتصة، يف حال ثبتت أأس باب الإسقاط، أأن تسقط حق مس تودل النبااتت.  فبناء عىل اتفاقية الأوبوف، "جيوز" لالإ

دارة اخملتصة أأن النبااتت، وم سقاطه. وبناء عليه ومع مراعاة الترشيع املنطبق، جيوز لالإ عىن ذكل أأهنا ليست ملزمة تلقائيا ابإ
ضافية لتصحيح الوضع.  تراع  الظروف اخلاصة. فيجوز لها مثال أأن تتيح همةل اإ

سقاط تسميات الأصناف  اإ

سق 1991" من وثيقة 3()ب("1)22جتزي املادة  .4 ذا مل يقرتح لتفاقية الأوبوف اإ اط حق مس تودل النبااتت "اإ
مس تودل النبااتت تسمية مناس بة أأخرى، يف حاةل شطب تسمية الصنف بعد منح احلق". وميكن الاسرتشاد ابملالحظات 

مالحظات توضيحية بشأأن تسميات الأصناف النباتية بناء ") 1991لوثيقة  20( من املادة 4التوضيحية بشأأن الفقرة )
( يف حتديد احلالت اليت 20املادة  –املالحظات ( املنقول نصها يف UPOV/INF/12بوف" )الوثيقة عىل اتفاقية الأو 

 جتزي شطب تسمية الصنف.
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 تنفيذ التفاقية  30مالحظات بشأأن املادة 

]انظر املواد 
)*(

اإىل  23
)*(

 من اجلزء الأول من هذه الوثيقة[ 26

التفاقية. ويتعني عليه [ عىل لك طرف متعاقد أأن يتخذ لك التدابري الرضورية لتنفيذ هذه تدابري التنفيذ] (1)
 خباصة أأن:

 فعاةل؛ ينص عىل س بل الانتصاف القانونية املناس بة لإعامل حقوق مس تودلي النبااتت بصورة "1"

دارة تلكف مبهمة منح حقوق مس تودلي النبااتت أأو يعهد ذكل لإدارة قامئة يف "2" قلمي طرف  ينشئ اإ اإ
آخر؛  متعاقد أ

عالم عامة امجلهور عن طريق "3"  ذكره: ييل النرش املنتظم للمعلومات املتعلقة مبا يضمن اإ

 طلبات حقوق مس تودلي النبااتت وحالت منح تكل احلقوق، -

 والتسميات املقرتحة واملقبوةل. -

يداع متايش القوانني] (2) [ من املتفق عليه أأنه جيب أأن يكون يف مقدور لك دوةل أأو منظمة دولية حكومية، عند اإ
 ها أأو موافقهتا أأو انضامهما، أأن تنفذ أأحاكم هذه التفاقية وفقًا لقوانيهنا.وثيقة تصديقها أأو قبول 

نفاذ حقوق مس تودلي النبااتت  اإ

 ينص عىل س بل الانتصاف القانونية املناس بة لإعامل حقوق مس تودلي النبااتت بصورة فعاةل؛" "1"]...[ " 1.1

]انظر املادتني 
)*(

و 23
)*(

 من اجلزء الأول من هذه الوثيقة[ 24

اتحة س بل الانتصاف القانونية املناس بة لإعامل حقوق مس تودلي  1.1.1 تقتيض اتفاقية الأوبوف من أأعضاء الاحتاد اإ
نفاذ حقوقهم.  النبااتت بصورة فعاةل، ويتعنّي عىل مس تودلي النبااتت من هجهتم أأن ُيرصوا عىل اإ

نفاذ املمكن اختاذها حسب ما يكون مناس با:ترد فامي ييل قامئة غري  2.1.1  حرصية بتدابري الإ

 :تدابري مدنية )أأ(

ىل منع التعدي عىل حق مس تودل النبااتت أأو وقفه  "1" آل ادلعوى القضائية تريم اإ تدابري حتفظية يف انتظار مأ
 واحلفاظ عىل الأدةل )مثل مجع عينات من املواد اخملالفة يف حقول الزراعة احملمية(؛

 وتدابري للسامح ابدلعاوى املدنية حلظر التعدي عىل حق مس تودل النبااتت أأو منع الاس مترار يف التعدي عليه؛ "2"

وتدابري تتيح تعويضات مالمئة لتغطية اخلسارة اليت يتكبدها صاحب حق مس تودل النبااتت وتشلّك رادعا ملنع  "3"
 مزيد من أأعامل التعدي؛

تالف املواد  "4"  اخملالفة أأو الترصف فهيا؛وتدابري تسمح ابإ

لزام املعتدي بتغطية تاكليف صاحب حق مس تودل النبااتت )مثل أأتعاب احملايم(؛ "5"  وتدابري لإ

نتاج املواد  "6" لزام املعتدي بزتويد صاحب حق مس تودل النبااتت مبعلومات عن الغري مّمن شارك يف اإ وتدابري لإ
 اخملالفة ويف توزيعها.
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 :تدابري مجركية )ب(

 س تريادالا

تدابري تسمح للسلطات امجلركية بتعليق ترسحي املواد اليت أأنتجت مبا خيالف حق مس تودل النبااتت ملنع  "1"
تالفها؛  تداولها، أأو مبصادرهتا أأو ضبطها أأو اإ

 التصدير

 تدابري تسمح للسلطات امجلركية بتعليق ترسحي املواد اخملالفة املعدة للتصدير. "2"

دارية )ج(  :تدابري اإ

تدابري مؤقتة ملنع تعد عىل حق املس تودل أأو وقف التعدي و/أأو للحفاظ عىل الأدةل )مثل مجع عينات من مواد  "1"
 التعدي املس متدة من ادلافئات(؛

 وتدابري حلرض ارتاكب تعد عىل حق مس تودل النبااتت أأو الاس مترار يف ارتاكبه؛ "2"

تالف مواد التعدي أأو الترصف هبا؛ "3"  وتدابري تسمح ابإ

آخرين متورطني  "4" وتدبري ملطالبة املتعدي بتقدمي معلومات اإىل صاحب حق مس تودل النبااتت عن أأي أأشخاص أ
نتاج مواد التعدي وتوزيعها؛  يف اإ

 وتدابري تسمح مبصادرة املواد املنتجة مبا خيالف حق مس تودل النبااتت وجحزها؛ "5"

جراء  "6" ىل وتدابري تتخذها السلطات املسؤوةل عن اإ الاختبارات والتأأكد من مواد التاكثر لتقدمي معلومات اإ
 صاحب حق مس تودل النبااتت بشأأن مواد تاكثر أأصنافه؛

دارية وغرامات مالية يف حال خرق قانون حقوق مس تودلي النبااتت أأو عدم الامتثال للأحاكم  "7" وعقوابت اإ
ساءة اس تعاملها.  املتعلقة بتسميات الأصناف النباتية أأو اإ

 :تدابري جنائية )د(

 .18دعاوى جنائية وعقوابت يف حال التعدي ]العمد[ عىل حق مس تودل النبااتت ]يف نشاط جتاري[

آلية بديةل لتسوية املنازعات )ه(  :تدابري انجتة عن أ

 19)أأ( أأعاله( كنتيجة لآليات بديةل لتسوية املنازعات )مثل التحكمي(.الفقرة تدابري مدنية )انظر 

 حمامك خمتصة )و(

ن   شاء حمامك خمتصة ابلقضااي املتعلقة حبقوق مس تودلي النبااتت.اإ

                                                
18

 ل.النص الوارد بني قوسني مربعني خمصص للمسامهني يف صياغة القوانني وُيدد النص اذلي جيب اس تعامهل أأو حذفه، حسب ما يكون احلا 
19

" الآليات البديةل لتسوية املنازعات" عىل املوقع التايل:  UPOV/INF/21انظر الوثيقة  
http://www.upov.int/information_documents/en/. 
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قلمي طرف  "2"]...[ " 2.1 دارة تلكف مبهمة منح حقوق مس تودلي النبااتت أأو يعهد ذكل لإدارة قامئة يف اإ ينشئ اإ
 متعاقد أآخر؛"

 من اجلزء الأول من هذه الوثيقة[ 2املادة ]انظر 

لهيا يف  "الإدارة"لتفاقية الأوبوف يف "التعاريف" عىل أأنه "يقصد مبصطلح  1991" من وثيقة 9"1تنص املادة  الإدارة املشار اإ
دارة تلكف مبهمة  1991" من وثيقة 2("1)30". وتقتيض املادة  "2("1)30املادة  لتفاقية الأوبوف أأن ينشئ عضو الاحتاد اإ

آخر يف الأوبوف.منح حقوق مس تودلي النبااتت أأو أأ  قلمي عضو أ  ن يعهد ذكل لإدارة قامئة يف اإ

عالم عامة امجلهور عن طريق النرش املنتظم للمعلومات املتعلقة مبا ييل ذكره: "3"]...[ " 3.1  يضمن اإ

 طلبات حقوق مس تودلي النبااتت وحالت منح تكل احلقوق، - 

 والتسميات املقرتحة واملقبوةل." - 

املادة ]انظر 
)*(

 من اجلزء الأول من هذه الوثيقة[ 25

عالم عامة امجلهور عن طريق النرش املنتظم للمعلومات املتعلقة بطلبات حقوق مس تودلي النبااتت  يقوم الالزتام بضامن اإ
وحالت منح تكل احلقوق والتسميات املقرتحة واملقبوةل، عىل نرش اجلرائد الرمسية وسائر وسائط النرش. ويوىص بتصممي 

 (.UPOV/INF/5وبوف المنوذجية حلقوق مس تودلي النبااتت )الوثيقة اجلريدة الرمسية ابلستناد اإىل جريدة الأ 

 ]هناية الوثيقة[
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