
  همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي  موافقتنامه 
  هندوستان جمهوري بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت 

  
  مقدمه

هـاي   كه پس از ايـن بـا عنـوان طـرف     هندوستان جمهوري دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت
اي بين المللي در زمينه حفـظ  متعاهد، به آنها اشاره خواهد شد، با علم به سودمند بودن همكاري ه

د و انتشـار  و كنترل و جلـوگيري ازورو  هاي گياهيگياهان و فرآوردهنباتات و مهار آفات مربوط به 
و همچنين با عنايت به تمايل به توسعه هرچه بيشـتر روابـط علمـي، فنـي،     آنها در كشورهاي خود 

داماتي كه براي نيل به اين اهـداف  اقاتخاذ اقتصادي و تجاري به منظور ايجاد هماهنگي نزديك در 
فقتنامه به شرح زيـر   الزم مي باشند، در خصوص اجراي كليه شرايط و تعهدات مندرج در اين موا

  .توافق نمودند
  تعاريف -1ماده 

  :ه كار رفته به شرح زير خواهد بوداز نظر اين موافقتنامه معاني اصطالحات ب
  .جمله بذور و ژرم پالسمهاي گياهي از  گياهان زنده و اندام: گياه

گياهي از جملـه دانـه و آن دسـته از توليـدات      ءمواد فرآوري نشده با منشا :فرآورده هاي گياهي
فرآوري شده اي كه ماهيت يا نحوه فرآوري آنها ممكن است باعث خطر ورود و پراكندگي آفـات  

  .شود
خسارت آور بـراي  ) پاتوژني(زاي هر نژاد، گونه يا گونه زيستي گياهي، حيواني يا عامل بيماري :آفت

  گياهان يا فرآورده هاي گياهي
براي منطقه در معـرض خطـر كـه هنـوز در آن      بالقوه اقتصادي اهميتآفتي با  :آفت قرنطينه اي

منطقه وجود ندارد يا اينكه وجود دارد ولي پراكندگي گسترده نداشته و به طور رسمي تحت كنترل 
  .باشد
طقه كه بومي بودن آن به طور رسمي گزارش شـده باشـد يـا بـه آن     وجود آفتي در يك من :شيوع

  .منطقه وارد شده و به طور رسمي گزارشي از ريشه كني آن ارائه نشده باشد
  .وجود آفت زنده گياه يا فرآورده گياهي در يك كاال : آلودگي
جهـت  رسمي گياهان، فرآورده هاي گياهي يا ديگـر اقـالم تحـت كنتـرل     بصري بررسي  : بازرسي

  .تعيين وجود يا عدم وجود آفت به همراه آنها و يا تعيين مطابقت با مقررات بهداشت گياهي
حذف يا عقيم ساختن آفات يا از بين بردن   روش رسمي براي كشتن، غيرفعال كردن، :آفت زدايي

  .قوه ناميه گياه



له بسته بندي، وسـي  ، موادهرگونه گياه، فرآورده هاي گياهي، محل نگهداري :مشمول مقررات اقالم
، شي يا ماده ديگر كه بـه ويـژه در   )ارگانيزم(خاك و هر موجود زنده  ،)كانتينر(حمل و نقل، بارگنج 

  .حمل و نقل بين المللي قابليت انتقال يا انتشار آفات را داشته باشد
مـراه  گياه، فرآورده هاي گياهي و يا اقالم تحت كنترل كه از يك كشور به كشور ديگري ه :محموله

محموله ممكن است شامل يك يـا چنـد كـاال و يـا     . با گواهي بهداشت گياهي حمل و نقل مي شود
  .بسته كاال باشد

جمعيتي از آفت كه جديداً كشف شده، از جمله كشـف جمعيتـي از يـك     : وقوع آفات قرنطينه اي
ورد انتظـار  آفت جديد در يك منطقه كه هنوز مستقر نشده است، اما بقاي آن در آينده نزديك مـ 

  .است يا افزايش ناگهاني و معني دار در جمعيت آفتي كه در منطقه مستقر بوده است
  

  مراجع صالحيتدار -2ماده 
  :عبارتند از هاي متعاهد براي اجراي اين موافقتنامه مراجع صالحيتدار طرف

  .وزارت جهاد كشاورزي جمهوري اسالمي ايران: از طرف ايراني -

 .و رفاه كشاورزان رت كشاورزيوزا: هندوستاناز طرف  -

ارتباط برقـرار  طريق مجاري ديپلماتيك  ها براي اجراي اين موافقتنامه، از مراجع صالحيتدار طرف
   .خواهند نمود

  تبادل اطالعات -3ماده 
هاي متعاهد اطالعات مربوط به شيوع آفات قرنطينـه اي طـرف متعاهـد ديگـر در      طرف -1

نترل آنها را به صورت ساالنه و در بهـار هـر سـال    هاي مبارزه و ك قلمرو خويش، و روش
در صورت وقوع آفات قرنطينه اي جديد در قلمرو هر طرف متعاهـد،  . مبادله خواهند كرد

اطالعات مربوط به آفت و اقدامات انجام شده براي ريشه كنـي و يـا كنتـرل آن بايـد در     
  .اعالم گرددزودترين زماني كه عمالً امكان پذير است به طرف متعاهد ديگر 

هاي متعاهد نسخه اي از قوانين و مقررات جاري حفظ نباتـات و قرنطينـه گيـاهي و     طرف -2
مـي   هـاي متعاهـد موافقـت    طرف. فهرست آفات قرنطينه اي خود را مبادله خواهند كرد

هرگونه تغيير در قوانين و مقررات و فهرست مـذكور را بـه اطـالع طـرف متعاهـد       نمايند
روز از اعالم به طرف متعاهد ديگـر،   60غييرات پس از گذشت مدت اين ت. ديگر برسانند

 .خواهد بود جراالزم اال

در  دو كشـور هاي بين موسسات تحقيقـاتي   همكاري كمك بههاي متعاهد نسبت به  طرف -3
 .تالش خواهند كرداز جمله تحقيقات مشترك، زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي 

، و فنـي در زمينـه حفـظ نباتـات     تاوردهاي نوين علميهاي متعاهد يكديگر را از دس طرف -4
 .آفات آگاه خواهند كرد قرنطينه گياهي و كنترل



اطالعـات و   اهـد داشـت  ورضايت طرف ديگر حـق نخ هاي متعاهد بدون  هر يك از طرف -5
 .نمايدسوم ارايه  هاي اين موافقتنامه را به طرفبه دست آمده در چارچوب نتايج 

  
  واردات و اقدامات پيشگيرانه شرايط مربوط به -4ماده 

هاي متعاهد كليه مساعي خود را در زمينه انجام اقدامات الزم به منظور بازرسـي و   طرف -1
و وسـايل   هاي گياهيفرآوردهمحموله گياهان، عندالزوم بررسي آزمايشگاهي و آفت زدايي 

و طرف متعاهد حمل و نقل آنها به كار خواهند گرفت تا از انتقال آفات قرنطينه اي به قلمر
  .ديگر جلوگيري بعمل آيد

به قلمرو طرف متعاهد ديگر بايد با هاي گياهي گياهان و فرآوردهصادرات هرگونه محموله  -2
 هاي متعاهد طرف. كننده صورت پذيردرعايت مقررات قانوني قرنطينه گياهي طرف وارد 

 :خواهند داشت ، حقورود و پراكندگي آفات قرنطينه ايبه منظور كنترل و پيشگيري از 

 يـا  اي گيـاهي و هـ اقدامات بهداشت گياهي اضافي را در رابطه با ورود گياهان، فرآورده  –الف 
درخواسـت كننـد و در صـورت وجـود خطـر جـدي ورود آفـات        مشمول مقررات ساير اقالم 

قرنطينه اي، واردات كاالهاي خاصي را ممنوع، محدود و يا منوط به انجام تشريفاتي مانند آفت 
  .ايي نمايندزد
، نقاط ورودي را تعيين و اعـالم  مشمول مقررات براي واردات محموله هاي گياهي و اقالم -ب

  .نمايند
و صـرفنظر از وجـود    نان از عدم وجـود آفـات قرنطينـه اي   براي اطميهاي متعاهد  طرف –3

اقدام به بازرسـي، نمونـه بـرداري و آزمـايش      حق خواهند داشت گواهي بهداشت گياهي،
كنند و در صورت آلودگي محمولـه هـا   هاي گياهي گياهان و فرآوردهمحموله هاي وارداتي 

به آفات قرنطينه اي، آنها را آفت زدايي، مرجوع و يا معدوم نمايند كـه در ايـن صـورت    
  .مراتب را به طور كتبي به اطالع طرف متعاهد ديگر خواهند رساند

هاي متعاهد ورود خاك و استفاده از كاه، علف خشك، ساير اجزاء گياهي و همچنين  طرف -4
هرگونه مواد يا منشاء گياهي كه احتمالي ورود آفات قرنطينه اي به همراه آن وجـود دارد،  

  .به منظور بسته بندي محموله هاي وارداتي را ممنوع اعالم مي نمايند
  

  گواهي بهداشت گياهي -5ماده 
هاي متعاهد به قلمرو طرف  موله هاي وارداتي و صادراتي كه از قلمرو هر يك از طرفمح -1

متعاهد ديگر وارد و صادر مي گردد بايد داراي گواهي بهداشت گياهي صادر شـده توسـط   
  .هاي متعاهد باشد مراجع صالحيتدار طرف



هـد ديگـر،   هاي متعاهد بايد در هنگام صدور محموله به قلمرو طرف متعا هر يك از طرف -2
 .قوانين و مقررات حفظ نباتات آن طرف را رعايت نمايد

 60صدور گواهي بهداشتي بايد توسط مقامات صالحيتدار انجام گيـرد و از تـاريخ صـدور     -3
 .روز اعتبار داشته باشد

هـاي   گواهي بهداشت گياهي بايد اصل و به زبان انگليسي و زبان رسمي هر يـك از طـرف   -4
ح، قلم خوردگي و ناخوانايي مـتن موجـب سـاقط شـدن اعتبـار      هرگونه اصال. متعاهد باشد

 .گواهي بهداشت گياهي خواهد شد

  
  شرايط صدور مجدد -6ماده 

براي صادرات مجدد محموله، اصل يا تصوير تاييد شده گواهي بهداشت گياهي كشور مبداء بايد به 
   .ت شودهاي متعاهد پيوس گواهي بهداشت گياهي صادرات مجدد صادر شده توسط طرف

  
   )ترانزيت( گذرشرايط  -7ماده                                              

با رعايت قوانين و مقررات ملي قرنطينـه طـرف متعاهـدي كـه گـذر از       هامحموله) ترانزيت(گذر 
   .قلمرو آن صورت مي گيرد و در صورت ارائه گواهي بهداشت گياهي كشور مبداء مجاز است

  
  دامات مشتركاق -8ماده 

هـايي كـه در هنگـام    محمولـه هـاي آزمايشـگاهي   هاي مشترك بهداشت گيـاهي و بررسـي  بازرسي
از قلمرو يك طرف متعاهد بـه قلمـرو طـرف متعاهـد ديگـر بـه عنـوان خطـر         واردات  وصادرات 
هر طرف بايـد مكـان الزم   . گيردشوند، بر اساس ترتيبات قبلي صورت مياي مهم تلقي ميقرنطينه
اعـزام كننـده    طـرف . در نظر بگيـرد فوق براي بررسي هاي آزمايشگاهي  يبررسي و تجهيزات براي

  .پرداخت خواهد كردخود  و قوانين ملي كشورمطابق ضوابط  را  ي مربوطههاتمام هزينه
  

  ارتباط با ساير موافقتنامه ها -9ماده 
كـه  بـين المللـي   ي هاافقتنامهمو ناشي ازهاي متعاهد  مفاد اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرف

   .تاثيري نخواهد داشتهاي متعاهد عضو آنها هستند،  طرف
  

  كميسيون مشترك -10ماده 
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند در صورت لزوم كميسيوني مركب از تعداد مسـاوي از نماينـدگان   

شـكيل جلسـه   هر دو طرف متعاهد تشكل شود و ساالنه به طور متناوب در هر يك از دو كشـور ت 
  . دهد



  : وظايف كميسيون به قرار زير خواهد بود
 نظارت برحسن اجراي اين موافقتنامه،  -1

 تبادل اطالعات و نظرات كارشناسي در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي،  -2

 ارائه راه حل براي رفع مشكالتي كه ممكن است در اجراي اين موافقتنامه حادث شود،  -3

 . نظر در متن اين موافقتنامه پيشنهاد اصالح و تجديد -4

  
  حل و فصل اختالفات -11ماده 

از طريق مذاكرات دو جانبه  هاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه ابتدا كليه اختالف -1
 .حل و فصل خواهد شد

 ازهاي متعاهد مي تواند  طرف طرف متعاهد يا ،)1(شرح بند حل اختالف بهدرصورت عدم  -
درخواسـت كنـد كـارگروهي از    ) فـائو (واربـار و كشـاورزي ملـل متحـد     مدير كل سـازمان خ 

كارشناسان را تعيين نمايد تا بر اساس مقررات و رويه هاي مدون سازمان خواربار و كشاورزي 
  .نمايد بررسيرا  مسائل مورد اختالف) فائو(ملل متحد 

 .كارگروه مزبور شامل نماينده هاي طرفهاي متعاهد خواهد بود -2

نمـي   روه، اگـر چـه ماهيتـاً الزم االجـرا    تعاهد توافق مي كنند كه نظرات كارگهاي م طرف -3
 موضوعي كه عدم توافق از آن ناشي شده اسـت  بررسي مجدد ي برايمبنايعنوان به  ،باشد

 .متعاهد ذيربط قرار گيرد هاي توسط طرف

خـود  مطـابق ضـوابط و قـوانين ملـي كشـور      هاي متعاهد هزينه هاي كارشناسـي را   طرف -4
 .داخت خواهند كردپر

  
  اصالح موافقتنامه -12ماده 
و به شـكل پروتكلـي كـه جـزء الينفـك ايـن       هاي متعاهد  اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرف

ايـن   13هرگونه اصـالح بـا رعايـت مفـاد مـاده      . مي تواند اصالح شودموافقتنامه تلقي خواهد شد، 
 .االجرا خواهد شدموافقتنامه الزم

  
  الزم االجرا شدن -13ماده 

هـاي متعاهـد مبنـي بـر      موخر طرفكتبي اين موافقتنامه در روز سي و يكم پس از تاريخ اطالعيه 
الزم درباره الزم االجرا شدن اين موافقتنامه براي مدت پنج سـال بـه اجـرا    انجام تشريفات داخلي 

همچنـان   متـوالي له پس از مدت مزبور اين موافقتنامه براي دوره هاي پـنج سـا  . گذارده خواهد شد
هاي متعاهد فسخ آن را به طور كتبي بـه اطـالع طـرف     معتبر خواهد ماند مگر آنكه يكي از طرف

اين موافقتنامه تا زمان انقضاي شش ماه از تاريخ دريافت اطالعيه كتبـي يـك   متعاهد ديگر برساند، 



يل آن طـرف بـه   طرف متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك توسط طرف متعاهد ديگر مبني بر تما
  .مانداالجرا باقي ميخاتمه اعتبار آن، الزم
 سـه ر مـيالدي د ..................  هجري شمسي برابر بـا ............  در تاريخ....... ....اين موافقتنامه در شهر

و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي آنها از اعتبار يكسـان برخـوردار مـي     هاي فارسي نسخه به زبان
، متن انگليسي مـالك خواهـد   مفاد اين موافقتنامه ر صورت بروز هرگونه اختالف در تفسيرد. باشد
   .بود
  
  

  هندوستاناز طرف دولت جمهوري  از طرف دولت جمهوري اسالمي ايران
  
  


