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 ).راءات للصحة النباتیةإج تنفیذل
 قامت مجموعة عمل الخبراء بصیاغة المعیار الدولي 06-2017
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 المتطلبات المفروضة على المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات مشروع المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة:
 002-2014 النباتیةتنفیذ إجراءات للصحة ل الترخیص لكیاناتفي حال 

 11 من 3الصفحة  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 االعتماد
 [یدرج بعد االعتماد]

 المقدمة
 النطاق

یعرض ھذا المعیار المتطلبات المفروض�������ة على المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات في حال قررت  ]1[
 .بالنیابة عنھاالترخیص لكیانات لتنفیذ إجراءات محددة للصحة النباتیة 

(ا) من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، ال یش������مل ھذا المعیار إص������دار ش������ھادات  2-5ووفقا للمادة  ]2[
 .كما ال یشمل وضع واتخاذ تدابیر للصحة النباتیة  الصحة النباتیة.

 المراجع
المعاییر ھذه یش������یر ھذا المعیار إلى المعاییر الدولیة لتدابیر الص������حة النباتیة. ویمكن االطالع على  ]3[

/:www.ippc.int/core/https-على البوابة الدولیة للص�������حة النباتیة على العنوان التالي: ھذه الدولیة 
.setting/ispms-activities/standards 

باتات. یة الن یة لوقا لدول باتات. 1997 االتفاقیة ا یة الن یة لوقا لدول یة ا فاق نة . روما، االت ما فاقیة أ االت
 الدولیة لوقایة النباتات، منظمة األغذیة والزراعة.

 التعاریف
عیار في المعیار مالنباتیة المس�����تخدمة في ھذا الیمكن االطالع على تعاریف مص�����طلحات الص�����حة  ]4[

 ).مصطلحات الصحة النباتیة مسرد( 5الدولي رقم 
 اإلطار العام للمتطلبات

یعرض ھذا المعیار المتطلبات الرئیسیة لوضع برنامج ترخیص ومعاییر األھلیة لكي تصبح كیانات  ]5[
ا م لھا. ویحدد المعیار األدوار والمس���ؤولیات الملقاة على عاتق األطراف المش���اركة في تنفیذ رخص���ً

برنامج ترخیص. كما یتناول العملیات الخاص�������ة بالمراجعات، وأنواع عدم االمتثال، وبتعلیق أي 
 .الترخیص وإلغائھ

 معلومات أساسیة
المس������ؤولیات الملقاة على عاتق المنظمات  على لدولیة لوقایة النباتاتامن من االتفاقیة  4تنص المادة  ]6[

(أ) على إمكانیة قیام المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات  2-5الوطنیة لوقایة النباتات. بینما تنص المادة 
دولیة  معاییرعدة في ویشار إلى مفھوم الترخیص  إجراءات للصحة النباتیة. بالترخیص لكیانات لتنفیذ

التوجیھیة لتص����دیر وش����حن واس����تیراد  الخطوط( 3، مثل المعیار الدولي رقم النباتیةلتدابیر الص����حة 
یدة نات الحّیة المف كائ مل المكافحة البیولوجیة وغیرھا من ال لدولي رقم وإطالق عوا یار ا  6)، والمع

 12)، والمعیار الدولي رقم نظام إص��دار ش��ھادات الص��حة النباتیة( 7)، والمعیار الدولي رقم المراقبة(
الخطوط التوجیھیة لنظام تطبیق لوائح الص���حة ( 20)، والمعیار الدولي رقم النباتیة ت الص���حةش���ھادا(

)، والمعیار الدولي رقم الخطوط التوجیھیة للتفتیش( 23 )، والمعیار الدولي رقمعلى الواردات النباتیة
شروط ( 43الدولي رقم  والمعیار )،النباتیة متطلبات استخدام المعالجات بالحرارة كتدابیر للصحة( 42

ولتعزیز الثقة بین المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات، ثمة  ).اس��تخدام التبخیر كتدبیر للص��حة النباتیة
حاجة إلى مواءمة المتطلبات الخاص��ة بالتراخیص التخاذ إجراءات محددة للص��حة النباتیة وض��مان 

. وفي حال قررت منظمة وطنیة النباتاتلوقایة تماش������ي ھذه الممارس������ة مع مبادئ االتفاقیة الدولیة 
ترخیص لكیانات ما، فإنھا تظل مس�������ؤولة عن إجراءات الص�������حة النباتیة التي  منحلوقایة النباتات 

 تضطلع بھا تلك الكیانات بالنیایة عنھا.

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms


 المتطلبات المفروضة على المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة:مشروع  2014-002
 النباتیةتنفیذ إجراءات للصحة ل في حال الترخیص لكیانات

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 11 من 4 الصفحة

 على التنوع البیولوجي والبیئة المترتبةاآلثار 
یا على التنوع الب ]7[ ثأثیرا إیجاب یذ وقد تؤثر برامج الترخیص  قد تس�������ھم في تنف ھا  ئة ألن یولوجي والبی

 .إجراءات للصحة النباتیة
 المتطلبات

ال تقع على عاتق المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات أیة التزامات بالترخیص لكیانات لتنفیذ إجراءات  ]8[
نھ ینبغي تطبیق  فإ یة. ولكن إذا قررت إحدى المنظمات منح ترخیص لكیانات ما،  بات حة الن للص�������

 المتطلبات التالیة:
 الفھم األساسي للترخیص -1

إجراءات للص�������حة  تقرر منظمة وطنیة لوقایة النباتات ما إذا كان س�������یتم الترخیص لكیانات لتنفیذ ]9[
یجوز للمنظمات الوطنیة لوقایة النباتات اس�������تخدام نظام الترخیص من أجل الترخیص و النباتیة.

إخضاع الكیانات األخرى المرخص لھا للمراجعة  یة أوإجراءات محددة للصحة النبات لكیانات لتنفیذ
وتش��مل األمثلة على إجراءات الص��حة النباتیة التي قد  ش��راف على إجراءات للص��حة النباتیة.أو لإل

تنفیذھا عملیات الرص�����د وأخذ العینات لتقرر منظمة وطنیة لوقایة النباتات الترخیص ألحد الكیانات 
وإذا قررت منظمة وطنیة  والمعالجة وحجر ما بعد الدخول والتدمیر.والتفتیش واالختبار والمراقبة 

، فإنھ ینبغي لھا أن تتحمل المس����ؤولیة فقط عن تحدید الكیان ما لوقایة النباتات منح ترخیص لكیانات
ویجوز إجراء عملیات المراجعة من قبل كیان  المرخص لھ وعن إجراءات الصحة النباتیة المحددة.

فی��ذ إجراء مح��دد للص�������ح��ة النب��اتی��ة؛ غیر أن قرار نییم أھلی��ة كی��ان آخر لتمرخص ل��ھ من أج��ل تق
 .الترخیص ینبغي أن یكون مسؤولیة المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات وحدھا

وتتحمل المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات مس�������ؤولیة ض�������مان أن الكیان المرخص لھ ینفذ إجراءات  ]10[
بموجب الترخیص، یتولى الكیان ولوقایة النباتات.  الوطنیةالص������حة النباتیة وفقا لمتطلبات المنظمة 

المعني تنفیذ إجراء الص����حة النباتیة ولكن المس����ؤولیة تظل ملقاة على عاتق المنظمة الوطنیة لوقایة 
ویجوز منح الترخیص فقط لتنفیذ إجراءات للص��حة النباتیة من أجل تطبیق تدابیر للص��حة  النباتات.

الوطنیة لوقایة النباتات. وال یشمل الترخیص لتنفیذ إجراءات للصحة النباتیة  النباتیة تقررھا المنظمة
األنش��طة األس��اس��یة التي تقوم بھا المنظمة الوطنیة، مثل إص��دار ش��ھادات الص��حة النباتیة أو وض��ع 

وینبغي أن یكون  واتخاذ تدابیر للص���حة النباتیة ألن ھذه األنش���طة لیس���ت إجراءات للص���حة النباتیة.
لذین یتمتعون بالخبرة الالزمة للقیام لدى الم نظمة الوطنیة لوقایة النباتات ما یكفي من الموظفین ا

 .عملیات المراجعةإجراء بالرقابة على الكیانات المرخص لھا، بما في ذلك 
وفي ھذا المعیار، تش�������مل "الكیانات" مقدمي إجراءات الص�������حة النباتیة (مثل األفراد والمنظمات  ]11[

االقتض��اء، المرافق التابعة لھم (مثل المعدات والمختبرات وأماكن المعالجة). والمؤس��س��ات)، وعند 
لوقایة النباتات بالموافقة ما وفي بعض الحاالت، قد یتطلب منح ترخیص للكیانات قیام منظمة وطنیة 

على األفراد داخل الكیان (مثل المسؤولین عن إجراءات محددة للصحة النباتیة)، أو المستندات ذات 
لة أو المرافق أو أي تولیفة من ھذه األمور. وینبغي للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات والكیان الص�������

 .المعني تحدید طبیعة اتفاق الترخیص
 برنامج الترخیص -2

ینبغي لمنظمة وطنیة لوقایة النباتات تقرر، بموجب نظام الص��حة النباتیة الخاص بھا، منح ترخیص  ]12[
 .محددة للصحة النباتیة أن تضع برنامجا للترخیصلكیانات لتنفیذ إجراءات 

لتنفیذ إجراءات  ما وینبغي للمنظمات الوطنیة لوقایة النباتات، قبل اتخاذ قرار بمنح ترخیص لكیانات ]13[
للص�������حة النباتیة ووض�������ع برنامج ترخیص، التأكد من أن اإلطار القانوني لبلدھا یمّكنھا من منح 

 .تراخیص وتعلیقھا وإبطالھا وإعادتھا



 المتطلبات المفروضة على المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات مشروع المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة:
 002-2014 النباتیةتنفیذ إجراءات للصحة ل الترخیص لكیاناتفي حال 

 11 من 5الصفحة  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

وال ینبغي للمنظمات الوطنیة لوقایة النباتات س��وى وض��ع برامج ترخیص تؤدي إلى إجراءات فعالة  ]14[
للص�������حة النباتیة یتم تنفیذھا بنزاھة وش�������فافیة. وینبغي لبرنامج الترخیص كفالة أن تكون الكیانات 

الص���حة المرخص لھا مس���ؤولة أمام المنظمة الوطنیة عن تلك اإلجراءات وأن یتم الحفاظ على أمن 
 .لوقایة النباتات الدولیةالنباتیة، بما یتماشى مع أحكام االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات والمعاییر 

 وضع برنامج الترخیص 2-1
ا لألغراض المتوخاة ینبغي للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات وض�����ع برنامج للترخیص یكون مناس�����بً  ]15[

فھ.  باتات، عند وض������ع منھ، ویحدد أوال نطاق البرنامج وأھدا یة الن یة لوقا وینبغي للمنظمة الوطن
 برنامج للترخیص، القیام بما یلي:

 ؛اتحدید المتطلبات التي یجب على كیان ما استیفاءھا لكي یُمنح ترخیصً  -
 ؛وضع إجراءات لتلقي المعلومات وحفظھا وتقدیمھا، بما في ذلك إجراءات لضمان السریة -
الواردة، من وقت تلقي المعلومات المطلوبة من المنظمة وض���ع إجراءات لمعالجة المعلومات  -

الوطنیة لوقایة النباتات وتقییمھا الالحق إلى اتخاذ القرار بشأن منح ترخیص للكیان المعني أم 
 ؛ال

وض����ع خطة تدریبیة لض����مان حص����ول موظفي المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات على الخبرة  -
 ؛الترخیص الالزمة إلدارة برامج

رة تدریبیة أو تحدید الحد األدنى من متطلبات التدریب والمعدات والكفاءة والمھارات وضع دو -
من  التي تطلبللكیانات لتنفیذ إجراءات للصحة النباتیة؛ وینبغي لھذه المتطلبات أن تعادل تلك 

 ؛المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات إذا كانت ستتولى تنفیذ نفس إجراءات الصحة النباتیة
اق نموذجي یمكن استخدامھ إلضفاء الطابع الرسمي على الترخیص للكیانات وجعل وضع اتف -

 ؛الترخیص ملزًما قانونًا
تحدید فترة ص���الحیة التفاق الترخیص، بما في ذلك توقیت إجراء أي اس���تعراض وطول مدة  -

 ؛مناسبا أي تمدید إذا كان ذلك
على األداء لإلجراءات التي وضع معاییر أداء محددة وخطوط توجیھیة وعملیات تحقق قائمة  -

 ؛تنفذھا الكیانات
وض��ع عملیة مراجعة أو رص��د وأدوات داعمة، وھو ما قد یش��مل قوائم مرجعیة للمراجعة أو  -

الرص���د وص���یغ نموذجیة لتقاریر المراجعة أو الرص���د، وص���یغ نموذجیة لتقاریر اإلجراءات 
 ؛التصحیحیة

 ؛وضع معاییر لتحدید أوجھ عدم االمتثال -
لمعالجة عدم االمتثال، بما في ذلك، عند االقتض����اء، تعلیق الترخیص أو إعادتھ وض����ع عملیة  -

 ؛هؤأو إلغا
ا من اتفاق الترخیص المبرم مع المنظمة وض�����ع عملیة للكیان المرخص لھ لالنس�����حاب طوعً  -

 ؛الوطنیة لوقایة النباتات
 ؛برنامج الترخیصتحدید المخاطر التي قد تنشأ عن الترخیص والتي یتعین إدارتھا من خالل  -
وضع خطط طوارئ لضمان استمراریة العمل في حال تعلیق أو إلغاء ترخیص ألحد الكیانات  -

 ؛انسحاب ھذا الكیان طوعا من برنامج الترخیص المرخص لھا أو
وض������ع عملیة لض������مان تواص������ل فعال وكفء بین المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات والكیان  -

 ؛المرخص لھ



 المتطلبات المفروضة على المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة:مشروع  2014-002
 النباتیةتنفیذ إجراءات للصحة ل في حال الترخیص لكیانات

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 11 من 6 الصفحة

 ؛ى قائمة محدثة بالكیانات المرخص لھاوضع عملیة للحفاظ عل -
وض�����ع إطار لتقییم مدى حیاد الكیانات واس�����تقاللھا، وتقییم وتحدید أي تض�����ارب محتمل في  -

بإلزام الكیانات بأن تنأى بنفس�������ھا عن أي  المص�������الح ومعالجتھ على النحو المناس�������ب (مثالً 
 تضارب في المصالح أو بالسماح للكیانات بإدارة تضارب المصالح).

 معاییر أھلیة الكیانات -3
 ینبغي للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات الحرص على أن الكیان المعني یستوفي المعاییر التالیة: ]16[

 ؛عمل بشكل قانوني في البلد الذي یمنح فیھ الترخیصال إمكانیة -
 ؛تمتع بالقدرة على إبرام اتفاق مع المنظمة الوطنیة لوقایة النباتاتال -
الموارد (المالیة والبش�������ریة)، بما في ذلك الخبرة الفنیة والمعدات والبنیة ما یكفي من امتالك  -

التحتیة الالزمة، للقیام بإجراءات الص�������حة النباتیة المحددة التي س�������یتم تنفیذھا ولض�������مان 
 ؛استمراریة الخدمات المقدمة

 عن تنفیذ إجراءات ةمس��ؤولیتحملون التعیین أو تحدید الش��خص أو األش��خاص الذین س��ی ليتو -
 ؛الصحة النباتیة التي سیتم تطبیقھا

مس����تندات تبیّن العملیة التي س����یس����تعین بھا لكي یس����تمر في اس����تیفاء المتطلبات التي الك متا -
 ؛تضعھا المنظمة الوطنیة بالنسبة إلى إجراءات الصحة النباتیة التي سیتم تنفیذھا

بما یش������مل متطلبات الحیاد  على االمتثال لمتطلبات المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات،الموافقة  -
واالس���تقاللیة وتض���ارب المص���الح (مثال إلعالن ما إذا كان ینأى بنفس���ھ عن أي تض���ارب في 

 ؛المصالح أو لتحدید تضارب محتمل في المصالح)
بیان واضح بالمسؤولیة عن األضرار في حال نشأت عن اإلجراءات التي یقوم بھا في  امتالك -

 ؛إطار دوره ككیان مرخص لھ
سلتم إجراءات الصحة اعتماد  - سویة كفوءة وفعالة للنزاعات مع العمیل الذي ی عملیة لضمان ت

یة لرفع  لك عمل ما في ذ تات)، ب با یة الن قا یة لو یة (إذا لم یكن العمیل ھو المنظمة الوطن بات الن
 القضایا إلى المنظمة الوطنیة التخاذ قرار نھائي.

 ذ برنامج الترخیصفي ما یتعلق بتنفی والمسؤولیاتاألدوار  -4
 األدوار والمسؤولیات الملقاة على عاتق المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات  4-1

 ینبغي لألدوار والمسؤولیات الملقاة على عاتق المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات أن تشمل ما یلي: ]17[
في ھذا  أھلیة الحصول على ترخیص المحددةالخاصة بمعاییر التقییم الكیان المعني في ضوء  -

 ؛وقایة النباتات المعیار وتلك الموضوعة من قبل المنظمة الوطنیة
تقییم الكیان المعني في ض�������وء المتطلبات المحددة من قبل المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات  -

 ؛بشأن إجراءاتھا الموثقة وتنفیذھا في عین المكان، وتقدیم اقتراحات للتحسین عند الضرورة
تحدید إجراءات الص�������حة النباتیة التي یرخص للكیان المعني القیام بھا توخي الوض�������وح في  -

 ؛ومعاییر األداء
تنفی��ذ إجراءات مح��ددة للص�������ح��ة النب��اتی��ة، لل��ھ للكی��ان المعني بموجب��ھ إبرام اتف��اق یرخص  -

 ؛االقتضاء واستعراض االتفاق وتحدیثھ حسب
 ؛المنطقي لھذا القرارإخطار الكیانات التي ال تستوفي معاییر األھلیة وتقدیم األساس  -



 المتطلبات المفروضة على المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات مشروع المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة:
 002-2014 النباتیةتنفیذ إجراءات للصحة ل الترخیص لكیاناتفي حال 

 11 من 7الصفحة  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

تدریب موظفي المنظمة الوطنیة لوقایة النبتاتات، وعند االقتضاء، موظفي الكیانات المرخص  -
لھا وكفالة الحفاظ على مھاراتھم وكفاءاتھم عند مس�������توى مناس�������ب لتنفیذ برنامج الترخیص 

 ؛بشكل متسق
قق من مدى امتثالھ إجراء عملیات مراجعة أو رصد منتظمة للكیان المرخص لھ من أجل التح -

 ؛الترخیص لمتطلبات برنامج
إجراء عملی��ات مراجع��ة داخلی��ة لإلجراءات والعملی��ات الخ��اص��������ة بھ��ا من أج��ل التحقق من  -

 ؛بلوغ أھداف برنامج الترخیصفي ستمرار الا
، بم��ا في ذل��ك تح��دی��د اإلجراءات ةتطبیق عملی��ات لمع��الج��ة أوج��ھ ع��دم االمتث��ال المح��دد -

المرخص لھ باتخاذ اإلجراءات التصحیحیة، وعند االقتضاء، تعلیق  التصحیحیة وإلزام الكیان
 ؛التنظیمي الترخیص أو إلغاءه، وھو ما قد یشمل اإلنفاذ

 ؛تطبیق عملیات إلعادة الترخیص -
شكل طوع - سحاب ب سمح للكیان المعني باالن من اتفاق الترخیص المبرم مع  يتطبیق عملیات ت

 ؛االقتضاء المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات، عند
لھا، رخص الحفاظ على المس�����تندات، بما في ذلك الس�����جالت والقوائم المنش�����ورة للكیانات الم -

 ؛وإجراءات الصحة النباتیة المرخص لھا المقابلة وفترة الترخیص، إن وجدت
تحدید المدة التي ینبغي فیھا للكیان الحفاظ على س�������جالتھ، في ما یتعلق بإجراءات الص������حة  -

 ؛تنفیذھا التي تم النباتیة المحددة
اتص���االت ش���فافة وكفوءة وفعالة بش���أن برنامج الترخیص والحفاظ علیھا، ال س���یما بین ب القیام -

 ؛المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات والكیانات المرخص لھا
التأكد من أن موظفي المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات المعنیین بالترخیص لكیانات یحافظون  -

 ون بأنفسھم عن أي تضارب في المصالح.على نزاھتھم وینأ
 والمسؤولیات الملقاة على عاتق الكیان المعني األدوار 4-2

  ینبغي لألدوار والمسؤولیات الملقاة على عاتق الكیان المعني أن تشمل ما یلي: ]18[
تزوید المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات بالمعلومات المطلوبة عند النظر في طلب الحص�������ول  -

 ؛لتنفیذ إجراءات محددة للصحة النباتیةعلى ترخیص 
 ؛إبرام اتفاق خطي لتنفیذ إجراءات الصحة النباتیة المحددة -
تنفیذ إجراءات موثقة لالمتثال للمتطلبات الموضوعة من قبل المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات،  -

 یلي: والتي قد تشمل ما
ي من أمحددة للص��حة النباتیة (إجراءات تش��غیلیة تعرض الطریقة التي تنفذ بھا إجراءات  •

 یفعل ماذا ومتى وأین وكیف)
 مھارات الموظفین وكفاءتھم •
 تدریب الموظفین •
 مراقبة المستندات، وھو ما یشمل: •

 تنقیح المستندات •



 المتطلبات المفروضة على المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة:مشروع  2014-002
 النباتیةتنفیذ إجراءات للصحة ل في حال الترخیص لكیانات

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 11 من 8 الصفحة

باألنش��طة المض��طلع بھا في ما یتعلق باإلجراءات  ةالس��جالت، ال س��یما تلك الخاص�� •
 النباتیة المحددة للصحة

 والجدول الزمني لصیانتھا أو معایرتھا، حسب االقتضاءقائمھ بالمعدات  •
 المراجعة الداخلیة •
 ؛إدارة عدم االمتثال •

إرس�������ال إخطار (ض�������من إطار زمني متفق علیھ) إلى المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات بعد  -
حدوث تغییر كبیر في اإلدارة أو الموقع، وتغییر في العملیة، وعدم االمتثال أو أي معلومات 

 ؛ثیر على اإلجراءات المحددة للصحة النباتیة التي تم الترخیص لھاألھا تأخرى 
البنی��ة التحتی��ة واألمن، حیثم��ا ینطبق ذل��ك، والموارد الالزم��ة لتنفی��ذ إجراءات  ىالحف��اظ عل -

الصحة النباتیة المحددة بشكل متسق لالمتثال للمتطلبات الموضوعة من قبل المنظمة الوطنیة 
 ؛لوقایة النباتات

تمتع الموظفین بالمعارف والخبرة ذات الص���لة التي تطلبھا المنظمة الوطنیة من أجل  ض���مان -
 ؛تنفیذ إجراءات الصحة النباتیة المحددة

تدریب الموظفین وض�������مان الحفاظ على مھاراتھم وكفاءاتھم عند مس�������توى مناس�������ب لتنفیذ  -
ة من قبل إجراءات الص�����حة النباتیة المحددة بش�����كل متس�����ق لالمتثال للمتطلبات الموض�����وع

 ؛المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات
الحفاظ على إجراءات موثقة (بما في ذلك س����جالت أنش����طتھا) وتقدیمھا إلى المنظمة الوطنیة  -

 ؛حسب االقتضاء
الخض�������وع لعملی��ات الرص��������د والمراجع��ة والمراقب��ة على نحو م��ا ھو وارد في المتطلب��ات  -

 ؛تالنباتا الموضوعة من قبل المنظمة الوطنیة لوقایة
باتیة،  - فاق الترخیص، وإجراءات الص�������حة الن بات المنص�������وص علیھا في ات ثال للمتطل االمت

تات التي تتعلق  با یة الن یة لوقا والمعاییر، والتش�������ریعات والخطوط التوجیھیة للمنظمة الوطن
 ؛بالترخیص

الحفاظ على س����ریة المعلومات التي یتم الحص����ول علیھا من خالل إجراءات الص����حة النباتیة  -
 ح بھا.المصر

األدوار والمس�������ؤولی��ات الملق��اة على ع��اتق الكی��ان��ات المرخص لھ��ا ب��إجراء المراجع��ة  4-2-1
 واإلشراف

یجوز للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات أن تختار الترخیص لكیانات بإجراء مراجعة لكیانات أخرى  ]19[
لھا أو اإلش�������راف علي إجراءات للص�������حة النباتیة. وینبغي لكیان یجري مراجعة لكیانات رخص م

أخرى مرخص لھا أو یش��رف على إجراءات للص��حة النباتیة اس��تیفاء المتطلبات المنص��وص علیھا 
  . وینبغي لألدوار والمسؤولیات الملقاة على عاتق الكیان المعني أن تشمل ما یلي:2-4في القسم 

خطة عمل، بما في ذلك وض����ع إجراءات أو إجراءات تص����حیحیة، للتعامل مع  وض����ع وتنفیذ -
لكیانات التي تقوم بمراجعتھا والتي تقوض نزاھة البرنامج والثقة فیھ، حاالت عدم االمتثال ل

بما في ذلك إخطار المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات المانحة للترخیص (ض�������من إطار زمني 
 ؛متفق علیھ) بذلك

س��ریة المعلومات التي یتم الحص��ول علیھا من خالل أنش��طتھا المتعلقة بالمراجعة  ىالحفاظ عل -
 ؛أو االشراف



 المتطلبات المفروضة على المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات مشروع المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة:
 002-2014 النباتیةتنفیذ إجراءات للصحة ل الترخیص لكیاناتفي حال 

 11 من 9الصفحة  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

علیھا، اإلش�������راف الحفاظ على الحیاد واالس�������تقاللیة إزاء الكیانات التي تقوم بمراجعتھا أو  -
 ؛والنأي بنفسھا عن أي تضارب في المصالح

لالزمة للقیام بعملیات المراجعة أو ض������مان تمتع الموظفین بالمعارف والخبرات والتدریبات ا -
 ؛تنفیذھا اإلشراف المحددة التي یتم

 إجراء عملیات مراجعة داخلیة لتوفیر تعقیبات مستمرة وتحدید ثغرات النظام (إن وجدت). -
 العملیة المتبعة إلجراء عملیات المراجعة -5
 ماعملیات المراجعة لمنح ترخیص لكیان  5-1

إذا قررت منظمة وطنیة لوقایة النباتات النظر في منح ترخیص ألحد الكیانات، ینبغي لھذه المنظمة  ]20[
جراء عملیات مراجعة) أن تض�������طلع أوال بتقییم أولي إلجراءات الكیان إل(أو الكیان المرخص لھ 

  الموثقة.
ات��ات (أو الكی��ان وعن��دم��ا تكون اإلجراءات الموثق��ة مقبول��ة، ینبغي للمنظم��ة الوطنی��ة لوق��ای��ة النب�� ]21[

جراء عملیات المراجعة) االض��طالع بعملیة مراجعة لتقییم النظام بأكملھ ومدى قدرة إلالمرخص لھ 
  الكیان على تطبیق إجراءات تشغیلیة موثقة لكل إجراء من إجراءات الصحة النباتیة.

راجعة) أن تزود وینبغي للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات (أو الكیان المرخص لھ بإجراء عملیات م ]22[
الكی��ان المعني، في ك��ل خطوة من خطوات عملی��ة المراجع��ة، بتعقیب��ات عن المالحظ��ات والفرص 

 المتاحة للتحسین حسب االقتضاء.
وینبغي للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات وحدھا اتخاذ قرار منح ترخیص. وینبغي لھا منح ترخیص  ]23[

المراجع��ة أن متطلب��ات المنظم��ة الوطنی��ة الخ��اص��������ة بمنح للكی��ان المعني فقط إذا تبیّن من عملی��ة 
 ترخیص للكیانات قد تم استیفاؤھا.

 عملیات المراجعة لإلبقاء على ترخیص 5-2
ینبغي للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات أن تحدد الحد األدنى لمدى تواتر عملیات المراجعة لإلبقاء  ]24[

لنباتیة ومدى تعقیدھا والمس��توى ذي الص��لة على ترخیص، باالس��تناد إلى نطاق إجراءات الص��حة ا
ف��ات، وأداء الكی��ان المرخص ل��ھ وأوج��ھ ع��دم االمتث��ال المح��ددة، ونت��ائج عملی��ات اآلمن مخ��اطر 

س������بیل المثال إثر تلقي إخطار  ىالمراجعة الس������ابقة. ویجوز إجراء عملیة مراجعة غیر مقررة، عل
 .بعدم االمتثال من بلد مستورد

مراجعة من جانب المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات (أو الكیان المرخص لھ ویمكن إجراء عملیات ال ]25[
یات المراجعة) بخص�������وص جزء أو أجزاء محددة من نظام الكیان المعني، حس�������ب إل جراء عمل

  االقتضاء.
 أنواع عدم االمتثال -6

لوقایة النباتات عندما ال یس�������توفي الكیان المرخص لھ المتطلبات المحددة من قبل المنظمة الوطنیة  ]26[
على نحو م��ا ھو منص�������وص علی��ھ في اتف��اق الترخیص، ینبغي اعتب��ار ذل��ك نوع��ا من أنواع ع��دم 

  االمتثال.
ویمكن تحدید نوع من أنواع عدم االمتثال خالل عملیات المراجعة أو اإلش�������راف أو التحقیق جراء  ]27[

خطوط توجیھیة لإلبالغ عن ( 13إخطار بعدم االمتثال (المعیار الدولي لتدابیر الص������حة النباتیة رقم 
 )).حاالت عدم التقید بشروط  الصحة النباتیة واإلجراءات الطارئة

وینبغي للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات استخدام نوع وعدد حاالت عدم االمتثال التي جرى تحدیدھا  ]28[
ملیة مراجعة لتحدید حالة الكیان المعني (مرخص لھ أو تم تعلیق ترخیصھ أو إلغاؤه) ومدى تواتر ع

 المتابعة. 



 المتطلبات المفروضة على المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة:مشروع  2014-002
 النباتیةتنفیذ إجراءات للصحة ل في حال الترخیص لكیانات

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات 11 من 10 الصفحة

وفي حال تم تحدید حالة عدم االمتثال، ینبغي للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات (أو الكیان المرخص  ]29[
 جراء عملیة مراجعة أو إشراف) أن تشترط على الكیان المرخص لھ اتخاذ إجراء تصحیحي.إللھ 

) أو غیر ذلك من أوجھ 1-6القس�����م حرج (الویمكن اعتبار أوجھ عدم االمتثال كحاالت عدم االمتثال  ]30[
 ).2-6 عدم االمتثال (القسم

 عدم االمتثال الحرج 6-1
تعتبر حالة "عدم االمتثال الحرج" نوعا من عدم االمتثال الذي یؤثر فورا على نزاھة نظام الص����حة  ]31[

یتم  النباتیة للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات والثقة فیھ، والذي یتطلب اتخاذ إجراء تص���حیحي س���ریع
تحدیده وتنفیذه. وقد تعتبر المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات حاالت عدم االمتثال حرج في حاالت من 

 قبیل ما یلي:
 ؛اا صحیحً تنفیذً رخص لھا عندما یكون ھناك دلیل یثبت عدم تنفیذ إجراءات الصحة النباتیة الم -
جراء إلیان المرخص لھ عندما ال ینفذ إجراء تص���حیحي بما یرض���ي المنظمة الوطنیة (أو الك -

 ؛االشراف) عملیة المراجعة أو
 ؛عندما ال تنفذ اإلجراءات التصحیحیة في الوقت المناسب لتدارك أوجھ القصور التي تحدد -
 ؛عندما یتبین أنھ تم تقویض نزاھة الكیان أو حیاده -
 غش.ما یدّل على حدوث عندما یكون ھناك  -

لقیام بإجراء محدد للصحة النباتیة أو إلغاؤه على الفور إذا تم تحدید ما لوینبغي تعلیق ترخیص كیان  ]32[
حالة عدم االمتثال حرج. وینبغي أن یكون للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات نظام إلدارة حالة عدم 

 االمتثال الحرج. 
 خر عدم االمتثال اآل 6-2

باش�������رة أو فورا على نزاھة نظام "عدم االمتثال اآلخر" ھو نوع من عدم االمتثال الذي ال یؤثر م ]33[
الص�������حة النباتیة للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات والثقة فیھ وال تعتبره المنظمة الوطنیة حالة عدم 

 االمتثال حرج.
تطلب عدم االمتثال اآلخر اتخاذ إجراءات تص�������حیحیة ض�������من اإلطار الزمني المحدد من جانب یو ]34[

  جراء عملیة مراجعة أو إشراف).إلكیان المرخص لھ المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات (أو ال
ولیس ثمة حاجة إلى تعلیق الترخیص أو إلغائھ ولكن یمكن النظر في ذلك عندما یتم مرارا وتكرارا  ]35[

تحدید ھذا النوع من عدم االمتثال أو عندما ال تتخذ إجراءات تص�������حیحیة ض�������من اإلطار الزمني 
 ة النباتات وحدھا اتخاذ قرار تعلیق الترخیص أو إلغائھ. المطلوب. وینبغي للمنظمة الوطنیة لوقای

 تعلیق الترخیص وإلغاؤه -7
 ینبغي للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات وحدھا اتخاذ قرار تعلیق الترخیص أو إلغائھ أو إعادتھ.  ]36[
الكیانات تقوم المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات بشكل مؤقت بتعلیق الترخیص الممنوح ألحد  التعلیق. ]37[

 لفترة زمنیة محددة لكي یتسنى للكیان المعني تنفیذ إجراء تصحیحي.
  تسحب المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات الترخیص من كیان ما. اإللغاء. ]38[
قدم  ]39[ یھ ھذا الترخیص، أن ی عاد إل لھ ویرغب في أن ی وینبغي لكیان ما تم تعلیق الترخیص الممنوح 

یة لوقایة النباتات. وعندما یتم إلغاء تص��ریح أحد الكیانات، ینبغي طلب باس��تعادتھ إلى المنظمة الوطن
إذا كان الكیان المعني مؤھال للحصول على ترخیص جدید.  م مایللمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات تقی

ا للقواعد الموض��وعة من وینبغي للكیانات المتض��ررة تقدیم طلب للحص��ول على ترخیص جدید، وفقً 



 المتطلبات المفروضة على المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات مشروع المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة:
 002-2014 النباتیةتنفیذ إجراءات للصحة ل الترخیص لكیاناتفي حال 

 11 من 11الصفحة  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

یة لوقایة النباتات. وینبغي للمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات وحدھا اتخاذ قرار قبل المنظمة الوطن
 إعادة ترخیص كیان ما.

وینبغي لكیان انس��حب بش��كل طوعي من اتفاق ترخیص ویرغب في أن یعاد إلیھ ترخیص��ھ أن یتقدم  ]40[
 بطلب إلى المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات لیعاد إلیھ الترخیص.
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