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ماده - 2تِ هَخة ايي لاًَى ٍظاضت خْاز ككاٍضظي هَظف اؾت تِ هٌظَضحفاظت اظ هٌافغ هلي ،ؾاهاًسّي اهط
كٌتطل ٍ گَاّي تصض ٍ ًْال ٍ حفظ حمَق هالكيتهؼٌَي تِ ًػازگطاىً ،ؿثت تِ قٌاؾائي ٍ ثثت اضلام خسيس
گياّي ٍ كٌتطل ٍ ًظاضت تط اهَضتصض ٍ ًْال ككَض السام ًوايس.
ماده - 3تطاي اخطاي هفاز ايي لاًَى ،هؤؾؿِ تحميمات ثثت ٍ گَاّي تصض ٍ ًْال(كِ اظ ايي پؽ « هؤؾؿِ»
ًاهيسُ هيقَز) زض ؾاظهاى تحميمات ٍ آهَظـ ككاٍضظي ٍ تااؾتفازُ اظ اهكاًات فيعيكي ٍ كاضكٌاى هَخَز ٍظاضت
خْاز ككاٍضظي ٍ ظيط ًظط ّيأت اهٌاءؾاظهاى تحميمات ٍ آهَظـ ككاٍضظي تأؾيؽ هيقَز .قٌاؾائي ،ثثت اضلام
گياّي ٍكٌتطل ٍ گَاّي تصض ٍ ًْال زض ككَض هٌحهطاً تَؾظ ايي هؤؾؿِ اًدام ذَاّس قس.
تثهطُ  - 1تطكية ّيأت اهٌاء ؾاظهاى تحميمات ٍ آهَظـ ككاٍضظي تِ قطح ظيطذَاّس تَز:
 ٍظيط خْاز ككاٍضظي ٍظيط ػلَم ،تحميمات ٍ فٌاٍضي ضئيؽ ؾاظهاى هسيطيت ٍ تطًاهِضيعي ككَض ضئيؽ ؾاظهاى حفاظت هحيظ ظيؿت هؼاٍى ٍظيط ٍ ضئيؽ ؾاظهاى تحميمات ٍ آهَظـ ككاٍضظي ٍ يك ًفط اظ هؼاًٍيياخطائي ٍظاضت خْاز ككاٍضظيتِ اًتراب ٍظيط خْاز ككاٍضظي.
 زٍ ًفط اظ اػضاء تطخؿتِ ّيأت ػلوي زاًكگاّْا تِ هؼطفي ٍظيط ػلَم ،تحميماتٍ فٌاٍضي. ؾِ ًفط هحمك تطخؿتِ ٍظاضت خْاز ككاٍضظي تِ اًتراب ٍظيط خْاز ككاٍضظي.تثهطُ  - 2ضئيؽ ؾاظهاى تحميمات ٍ آهَظـ ككاٍضظي ٍظاضت خْاز ككاٍضظي تِػٌَاى زتيط ّيأت اهٌاء ؾاظهاى
هصكَض اًدام ٍظيفِ ذَاّس كطز.
تثهطُ  - 3تككيالت هؤؾؿِ حساكثط ؾِ هاُ پؽ اظ تهَية ايي لاًَى ،تَؾظٍظاضت خْاز ككاٍضظي تْيِ ٍ تِ
ّيأت اهٌاء ؾاظهاى اضائِ ٍ پؽ اظ تهَية ؾاظهاىهسيطيت ٍ تطًاهِضيعي ككَض تِاخطا زضهيآيس.
تثهطُ  - 4كليِ ٍاحسّا ٍ تككيالت هَاظي تا هؤؾؿِ زض ٍظاضت خْاز ككاٍضظي اظتاضيد تهَية تككيالت ايي
هؤؾؿِ هٌحل ٍ اهكاًات ٍ ٍظايف آًْا تِ هؤؾؿِ هٌتملهيگطزز.
تثهطُ  - 5ضئيؽ هؤؾؿِ تِ پيكٌْاز هؼاٍى ٍظيط ٍ ضئيؽ ؾاظهاى تحميمات ٍآهَظـ ككاٍضظي ٍ تا حكن ٍظيط
خْاز ككاٍضظي تِ ايي ؾوت هٌهَب ذَاّس قس.
تثهطُ  - 6هؤؾؿِ اظ ًظط همطضات ػوَهي هالي ،ازاضي ،اؾترساهي ٍ تككيالتيتاتغ همطضات ؾاظهاى تحميمات ٍ
آهَظـ ككاٍضظي هيتاقس.

ماده - 4اضلام گياّي خسيس چٌاًچِ ٍاخس قطايظ ظيط تاقٌس ثثت هيقًَس:
الف  -خسيس تَزى ضلن( ) تِ قكلي كِ تا اضلام ثثت يا قٌاذتِ قسُ لثلي اظ ًظطذهَنيات غًتيكي توايع زاقتِ
تاقس .اضلام تطاضيرتِ( ) ًيع هكوَل ايي تٌس ذَاٌّس تَز.
ب  -ضلن خسيس اظ ًظط غًتيكي ٍ ظاّطي ٍ يا ّط زٍ هَضز يكٌَاذت تاقس.
ج  -ذهَنيات ضلن اػن اظ زٍضگ (ّيثطيس) ٍ يا غيط زٍضگ (غيط ّيثطيس) زضؾالْاي تَليس ٍ تكثيط ثاتت تواًس.
تثهطُ  - 1شذايط غًتيك گياّي انالح ًكسُ ٍ ٍحكي تِ ػٌَاى شذايط هلي تلميگطزيسُ ٍ ثثت آًْا تحت ًام
تركْاي غيطزٍلتي هداظ ًويتاقس .ثثت ايي گًَِ شذايطتطاؾاؼ تماضاي زؾتگاّْاي زٍلتي تحت ًام زٍلت
خوَْضي اؾالهي ايطاى اًدامذَاّس قس.
تثهطُ  - 2آئييًاهِ هؼطفي ٍ ثثت اضلام گياّي تَؾظ هؤؾؿِ تْيِ ٍ پؽ اظ تهَيةّيأت اهٌاء ؾاظهاى لاتل
اخطا ذَاّس تَز.
تثهطُ  - 3هؤؾؿِ هَظف اؾت زضنَضت زضيافت پيكٌْاز اظ عطف زاًكگاّْا،هؤؾؿات تحميماتي ٍ اقرال
حميمي ٍ حمَلي زيگط ًؿثت تِ ثثت اضلام قٌاذتِ قسُ
لثلي (ضايح) ٍ ضگِّاي ذالم (الييّاي ذالم) ،اهيسترف ،ضگِّاي ًط ػمين(الييّاي ًط ػمين) ٍ ذَيف
آهيرتِ (ايٌثطز) كِ زض تَليس ضلن ًمف اؾاؾي زاضز ،السامًوايس.
تثهطُ  - 4هؤؾؿِ هَظف اؾت ثثت اضلام ضايح ككَض ضا زض اٍلَيت لطاض زّس.
ماده - 5تِ هٌظَض حهَل اعويٌاى اظ ايي كِ تصض ٍ ًْال تَليس قسُ حانل اظ اضلامخسيس زاضاي ّواى
ذهَنيات ضلن زض ظهاى ثثت آى هيتاقس ٍ ذهَنيات هَضز ًظط زضظهاى تكثيط ،تَخاضي ٍ تَظيغ تغييط ًيافتِ ٍ
اظ ؾالهت ٍ اؾتاًساضزّاي تؼييي قسُتطذَضزاض اؾت ،هؤؾؿِ هَظف اؾت ًؿثت تِ اًدام اهَض ظيط اػوال ًظاضت
ًوَزُ ،تصض ًٍْال تَليسي ضا كٌتطل ٍ گَاّي ًوايس:
الف  -تؼييي انالت غًتيكي تصض ٍ ًْالْاي تكثيط قسُ.
ب  -ؾالهت تصض ٍ ًْال تَليسي.
ج  -ضػايت اؾتاًساضزّاي هلي يا تييالوللي كِ اخطاي آًْا تطاي تَليس تصض ٍ ًْالتِعطيك ضؾوي يا لاًًَي هَضز
پصيطـ خوَْضي اؾالهي ايطاى لطاض گطفتِ اؾت .ؾغحاؾتاًساضز هلي تاالتط اظ اؾتاًساضزّاي تييالوللي تؼييي
ذَاّس قس.
ماده - 6ثثت اضلام انالح قسُ گياّي تاػث هالكيت هؼٌَي ٍ تِ هٌعلِ تؼلكاًحهاضي تْطُتطزاضي التهازي اظ
آى ضلن تِ هست حساكثط ّدسُ ؾال تِ انالح كٌٌسُ(حميمي يا حمَلي) هيتاقسّ .طگًَِ اؾتفازُ تداضي اظ اضلام
ثثت قسُ هٌَط تِ كؿةهدَظ كتثي اظ انالح كٌٌسُ اؾت.
تثهطُ  -تِ ًػازگطاًي كِ ضلوي ضا تِ ثثت هيضؾاًٌس ،هيتَاًٌس اهتياظ اًحهاضيتْطُتطزاضي التهازي ذَز ضا تِ
اقرال حميمي ٍ حمَلي زيگط ٍاگصاض ًوايٌس.

ماده - 7تِ هؤؾؿِ اخاظُ زازُ هيقَز:
الف ً -ؿثت تِ نسٍض هدَظ تِ ٍاحسّا ٍ اقرال حميمي ٍ حمَلي شينالح كِظيطًظط ٍ تا اذص هدَظ اظ هؤؾؿِ
تِ اهط ًظاضت ٍ كٌتطل ٍ گَاّي تصض ٍ ًْال زض كليِ هطاحلتَليس ٍ فطآٍضي تصض ٍ ًْال هثازضت هيكٌٌس ،السام
ًوايس.
ب ً -ؿثت تِ نسٍض هدَظ تَليس تطاي ٍاحسّا ٍ اقرال حميمي ٍ حمَليشينالح كِ تا ًظاضت هطاخغ شيضتظ
تِ تَليس تصض ٍ ًْال هثازضت هيًوايٌس ،السام ًوايس.
ج  -خْت اضائِ ذسهات فٌي ،قٌاؾائي اضلام ،كٌتطل كيفي تصض ٍ ًْال ٍ زيگطٍظايف هحَلِ تطاؾاؼ تؼطفِاي كِ
تِ تهَية ّيأت اهٌاء ؾاظهاى ذَاّس ضؾيس ،تركياظ ّعيٌِّاي قٌاؾائي ٍ ثثت اضلام گياّي ٍ كليِ ّعيٌِّاي
كٌتطل ٍ گَاّي تصض ٍ ًْال ضازضيافت ٍ تِ حؿاب اذتهاني هؤؾؿِ ًعز ذعاًِزاضي كل ٍاضيع ٍ هؼازل آى ضا زض
تَزخِؾالياًِ هؤؾؿِ هٌظَض ًوايس.
تثهطُ  -ثثت شذايط غًتيكي انالح ًكسُ تحت ًام خوَْضي اؾالهي ايطاى تسٍىاذص ّعيٌِ اًدام ذَاّس قس.
ز  -اؾتاًساضز عثمات هرتلف تصض پطٍضـ ( ،3ؾَپطاليت) ،هازضي (اليت) ،گَاّيقسُ ،زٍضگ (ّيثطيس) ٍ غيطُ ضا
تؼييي ٍ پؽ اظ تهَية ّيأت اهٌاء ؾاظهاى اػالم ًوايس.
ماده -8هَاضز ظيط ترلف هحؿَب ٍ تا هترلفاى هغاتك لَاًيي ٍ همطضات ضفتاضذَاّس قس :
الف  -ثثت ٍ هؼطفي اضلام ثثت قسُ هتؼلك تِ اقرال حميمي ٍ حمَلي زيگط تًِام ذَز.
ب  -ػسم ضػايت انَل فٌي هطتثظ تا تكثيط تصض ٍ ًْال كِ تَؾظ هؤؾؿِ اتالؽ قسٍُ هَخة ضطض ٍ ظياى تِ
اقرال حميمي ٍ حمَلي شيًفغ قَز.
ج  -ػسم ضػايت همطضات لطًغيٌِ گياّي ككَض.
ز  -تْطُتطزاضي اظ اضلام ثثت قسُ تسٍى كؿة هدَظّاي لاًًَي اظ اقرال حميميٍ حمَلي كِ ضلن ياز قسُ تِ
ًام آًْا ثثت گطزيسُ اؾت.
ّـ  -تَليس ٍ تكثيط تصض ٍ ًْال تطاي ػطضِ تِ تاظاض تسٍى كؿة گَاّي هؤؾؿِ.
تثهطُ  -هطاخغ لضائي ككَض هكلفٌس تطاؾاؼ قكايت هؤؾؿِ ٍ ؾايط اقرالشيًفغ ٍ گعاضـ كاضقٌاؾي
هؤؾؿِ يا ؾايط هؤؾؿات ّن تطاظ تِ هَضَع ضؾيسگي ًوَزُ ٍزضنَضت احطاظ ترلف ،هطتكثيي ضا تِ پطزاذت
خعاي ًمسي هؼازل يك الي ؾِ تطاتط ضطضٍ ظياى ٍاضزُ ٍ ّوچٌيي تِ پطزاذت ضطض ٍ ظياى ٍاضزُ تِ قاكي تِ ًطخ
ظهاى نسٍض حكنهحكَم ًوايس.
ماده -9هؤؾؿِ تِ هٌظَض خلَگيطي اظ اذتالط غًتيكي ٍ تطاي تَليس تصض ٍ ًْال تاكيفيت هغلَب هٌاعك
هٌاؾة تَليس اضلام هرتلف تصض ٍ ًْال ضا قٌاؾائي ٍ هؼطفيهيًوايس.

مادهٍ - :ظاضت خْاز ككاٍضظي هَظف اؾت تؿْيالت الظم تطاي تَؾؼِ فؼاليتْا ٍتكَيك ٍ حوايت ترف
ذهَني زض خْت ؾطهايِگصاضي زض ظهيٌِ انالح ،تَليس ،تكثيط،تَظيغ ٍ نازضات تصض ٍ ًْال ضا فطاّن ًوايس.
ماده - 21نازضات تصض ٍ ًْال زض همياؼ تداضي هٌَط تِ اذص گَاّي اظ هؤؾؿِ تاضػايت همطضات لطًغيٌِ
هيتاقس.
ماده - 22اظ تاضيد تهَية ايي لاًَى ٍضٍز اًَاع تصض ٍ ًْال زض ؾغح تداضي پؽ اظكؿة هدَظ ٍظاضت خْاز
ككاٍضظي تا ضػايت همطضات لطًغيٌِ ككَض ٍ اؾتاًساضزّاي تصضٍ ًْال نَضت ذَاّس گطفت.
تثهطُ ٍ -ضٍز ًوًَِّاي آظهايكي اضلام گياّي ذاضخي خْت اًدام تحميمات زضهؤؾؿات ٍ هطاكع تحميماتي
زٍلتي ٍ غيطزٍلتي تطاي اؾتفازُ زض تحميمات ٍ تطضؾيؾاظگاضي ،اظ ايي لاًَى هؿتثٌي هيتاقس.
ماده - 23تِ هٌظَض زؾتياتي تِ فٌاٍضي خسيس ٍ تْطُتطزاضي اظ تَاًوٌسيْاي ػلويهَخَز زضػطنِ تييالوللي ٍ
تثازل اعالػات ٍ فطاّن آٍضزى تؿتط الظم خْت فؼاليتْايتحميماتي تِ هؤؾؿِ اخاظُ زازُ هيقَز تا ضػايت
همطضات هطتَط ،تِ ػضَيت ؾاظهاًْايظيط زض آيس:
اتحازيِ تييالوللي تدعيِ تصض (ايؿتا) )Seed Testing Association (ISTA International
اتحازيِ تصض آؾيا ٍ الياًَؾيِ )Asian Pacfic Seed Association (IPSA
ٍاحس تصض ؾاظهاى تَؾؼِ ٍ ّوكاضيْاي التهازي
Economical Cooperation and Development Seed Cooperation Organization for
Scheme
اتحازيِ تييالوللي حفاظت اظ اضلام خسيس گياّي
)Protection of Plant New Varieties (UPOV International Union for
قثكِ تصض غطب آؾيا ٍ قوال آفطيما
)West Asia and North Africa Seed Network (WANA Seed Network
مادهٍ - 24ظاضت خْاز ككاٍضظي هَظف اؾت گعاضـ ػولكطز ؾالياًِ هَضَعايي لاًَى ضا تْيِ ٍ تِ زٍلت ٍ
كويؿيَى ككاٍضظي ،آب ٍ هٌاتغ عثيؼي هدلؽ قَضاياؾالهي اضائِ ًوايس.
ماده - 25آئييًاهِّاي اخطائي ايي لاًَى حساكثط ؾِ هاُ اظ تاضيد تهَية تَؾظٍظاضت خْاز ككاٍضظي تْيِ ٍ
تِ تهَية ّيأت ٍظيطاى ذَاّس ضؾيس.

لاًَى فَق هكتول تط چْاضزُ هازُ ٍ چْاضزُ تثهطُ زض خلؿِ ػلٌي ضٍظ يككٌثِهَضخ تيؿت ٍ ًْن تيطهاُ يكْعاض
ٍ ؾيهس ٍ ّكتاز ٍ زٍ هدلؽ قَضاي اؾالهي تهَية ٍزض تاضيد  1312.5.1تِ تأييس قَضاي ًگْثاى ضؾيسُ
اؾت.
هْسي كطٍتي  -ضئيؽ هدلؽ قَضاي اؾالهي

