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 االعتماد
 .]االعتماد بعد الفقرة ھذه نص[یضاف 

 مقدمة

 النطاق
 ماإ تفي سیاق الصحة النباتیة التي تجریھا منظمة وطنیة لوقایة النباتا المراجعاتھذا المعیار  يیغطّ 

ي كما یغطّ  .األخیرة ھذه يفي أراضو لوقایة النباتات منظمة وطنیة أخرى مع وإمافي أراضیھا، 
إجراء أجل  من لوقایة النباتات الوطنیة المنظمةص لھا رخّ تالتي تجریھا الكیانات التي  المراجعات
. اتالصحة النباتیة للمراجعب المتصلة جوانبالز ھذا المعیار فقط على یركّ و. عنھا نیابةً  المراجعات
 .للمعلوماتمتاحة ، فھناك مصادر أخرى للمراجعاتلجوانب العامة ا إلىأما بالنسبة 

 المراجع
 الدولیة المعاییر ھذه على االطالع ویمكن. النباتیة الصحة لتدابیر دولیة معاییرھذا المعیار إلى  حیلی

https://www.ippc.int/core- :التالي العنوان على النباتیة للصحة الدولیة البوابة على
setting/ispms-activities/standards. 

المعیار  ضمناالطالع على تعاریف مصطلحات الصحة النباتیة المستخدمة في ھذا المعیار  یمكنو
 النباتیة).مصطلحات الصحة  مسرد( 5 الدولي رقم

 للمتطلبات العام اإلطار
 واإلجراءات الخاصة بھا. أنشطة المراجعة في سیاق الصحة النباتیة منھذا المعیار الغرض  یتناول

والجھة الخاضعة جھة المراِجعة ال، وأدوار مراجعةویشمل ذلك الظروف التي قد تؤدي إلى إجراء 
 عن واإلبالغ بھا واالضطالع وإعدادھا للمراجعةوإجراءات التخطیط  ،ومسؤولیاتھما للمراجعة

 اونطاقھ اوالغرض منھ المراجعة التي یجب مراعاتھا على نوع المراجعةتعتمد عناصر و. نتائجھا
 .اوأھدافھ
وتحدید وتیرة المراجعة، وتسویة  ،الجھات المراجعةإرشادات حول اختیار  أیًضا المعیار ھذا ویوفر

 .الطرفین المعنییننتائج المراجعة، واالتفاق على الترتیبات المالیة بین  حول المنازعات

 أساسیة معلومات
على عاتق المنظمات الوطنیة لوقایة النباتات عدد من المسؤولیات بموجب االتفاقیة الدولیة لوقایة  قعی

ت مخاطر اآلفات مثل المراقبة والتفتیش وإجراء تحلیال ،أراضیھا المنفذة فيألنشطة ا بشأنالنباتات 
شھادات الصحة النباتیة وإجراء المعالجات  إصدارصحة النباتیة ولبا المتعلقة ستیرادالا شروط تحدیدو

المنظمات الوطنیة لوقایة  ةولمساعدصحة النباتیة وتدریب الموظفین. للأو اإلشراف علیھا كتدابیر 
بشكل متزاید  المراجعات تلك المنظمات لى الوفاء بھذه المسؤولیات بشكل فعال، تستخدمعالنباتات 

 .اتحقق أھدافھ ھاوإجراءات الصحة النباتیة نظمأن بلتوفیر الثقة 
 ویھدف ھذا المعیار إلى توفیر. إحاالت إلى المراجعات العدید من المعاییر الدولیة المعتمدة ویتضمن
 في سیاق الصحة النباتیة. للمراجعاتلوقایة النباتات بشأن نھج مشترك  الوطنیةللمنظمات  اإلرشاد

ما یلي باسم  المراجعة في سیاق الصحة النباتیة (یشار إلیھا فيإّن عملیة تحقق موثقة. و المراجعة تُعدّ 
تقییم مستوى أجل  منجراء للصحة النباتیة إل "المراجعة") ھي مراجعة منھجیة وموثقة لنظام أو

لوقایة النباتات المسؤولة عن  الوطنیةلمنظمة التي حددتھا ا شروطلل امتثالھالرقابة، والتأكد من 
 وتقییم ما إذا كان النظام أو اإلجراء یحقق أھداف الصحة النباتیة المتوقعة. ،المراجعة

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
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من ذلك  وفر بدًال ت االمراقبة المستمرة وتوجیھ األنشطة، ولكنھ المراجعة تشملاإلشراف، ال  وبخالف
 عناصر معینة من نظام أو إجراء، في وقت معین.لإجراء معین للصحة النباتیة أو  تقییًما لنظام أو

ذات  تمتثل للشروطلصحة النباتیة لجمع أدلة موضوعیة حول ما إذا كانت نتائج نظام أو إجراء  ویتم
 تنفّذوما إذا كانت ھذه المتطلبات قد  المراجعة، جريتُ لوقایة النباتات التي  الوطنیةالصلة للمنظمة 

 ال لتحقیق أھداف الصحة النباتیة.بشكل فعّ 

 والبیئة البیولوجي عالتنوّ  على المترتبة اآلثار
، وبالتالي تقلیل مخاطر ھاوإجراءات الصحة النباتیة نظمعلى ضمان فعالیة  المراجعاتإجراء  یساعد
 بدوره من اآلثار البیئیة السلبیة ویفید التنوع البیولوجي. لیقلّ  ماذلك صحة النبات،  یحميو .اآلفات

 المتطلبات

 المراجعة من الغرض -1
ن للصحة النباتیة یتوافق موضوعي ما إذا كان نظام أو إجراء معیّ نحو  على المراجعة قیّمأن تُ  یجب

 توفر. وینبغي أن المراجعة تجريلوقایة النباتات التي  الوطنیةمع المتطلبات التي حددتھا المنظمة 
 عالیةما یتعلق بف والمالحظات، في عدم االمتثال حاالت لتحدید النتائج، بما في ذلك فرصةً  المراجعة

 .ةنظام أو إجراء الصحة النباتیة قید المراجع
 مع ما یلي: المطابقةأن تجري منظمة وطنیة لوقایة النباتات مراجعات للتحقق من  یمكنو

 النباتات؛ لوقایة الوطنیة المنظمة وإجراءات نظم -
 بما النباتات، لوقایة الوطنیة المنظمة قبل من لھا التصریح تم التي الكیانات وإجراءات نظمو -

 عن المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات؛ نیابةً  المراجعات بإجراء لھا المصرح الكیانات ذلك في
ر وفقًا لمتطلبات المعیار الدولي لوقایة النباتات في بلد ُمصدّ  الوطنیةوإجراءات المنظمة  نظمو -

 على النباتیة الصحة لوائح تطبیقلنظام  الخطوط التوجیھیة( 20رقم لتدابیر الصحة النباتیة 
 .)الواردات

 أن ،نیابة عنھا مراجعاتإجراء بلوقایة النباتات  الوطنیةألي كیان مرخص لھ من قبل المنظمة  یجوزو
لوقایة  الوطنیةوإجراءات الكیانات المرخص لھا من قبل تلك المنظمة  نظمللتحقق من  مراجعات یجري

 إجراءات الصحة النباتیة.ب لالضطالعالنباتات 

 المراجعات أنواع -2
 .زةالمركّ  ةوالمراجع النظم مراجعة ماللمراجعات ھ انالرئیسی نوعانال

 وامتثالھ لشروطتقییم فعالیتھ  بغیةجراء للصحة النباتیة إلالنظام ھي مراجعة شاملة لنظام أو  مراجعة
وما  ،لتحدید ما إذا كان النظام أو اإلجراء یحقق أھدافھ الوقایة النباتات. ویتم إجراؤھ الوطنیةالمنظمة 

بشكل عام، والنظام أو اإلجراء.  طبیقتالقدرة الكافیة على ب تتمتع مراجعةإذا كانت الجھة الخاضعة لل
عملیة جدیدة، أو عند الضرورة. وقد یشمل ل كیان ما أول لتصریحاقبل تنفّذ  أنالنظام  مراجعةلیمكن 
 .انظام كیان معینً  أو ،إلى التصدیر وصوالً من اإلنتاج  بدًءا ،النظام نظاًما كامالً  مراجعةنطاق 

تقییم  بغیةإجراء للصحة النباتیة  من ھي مراجعة لعناصر معینة من نظام أوفالمركزة  المراجعة أّما
لوقایة النباتات. ویتم إجراؤھا لتحدید ما إذا كان النظام أو  الوطنیةالمنظمة  امتثالھ لشروطفعالیتھ و

على فترات منتظمة أو  أو بشكل دوري، تنفذ قد ھيواإلجراء یتم تنفیذه وصیانتھ بشكل صحیح. 
 عشوائیة، أو نتیجة لظروف معینة.
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 مراجعة إجراء إلى تؤدي قد التي الظروف -3
 :مراجعةما یلي أمثلة على الظروف التي قد تؤدي إلى إجراء  في ترد

 المتعلقة االستیراد شروطالتغییرات في الظروف (مثل ممارسات اإلنتاج، أو حالة اآلفات، أو  -
 )؛المعینة اإلدارة أو عملیات المنشأة نظم، أو النباتیة بالصحة

 ؛استیراد جدید طریقو -
 د؛برنامج تصدیر جدیو -
لوقایة النباتات لبلد مستورد (مثل الكشف عن آفة  الوطنیةمن المنظمة  االمتثال إخطار بعدمو -

 خاضعة للوائح في شحنة مستوردة)؛
 ضر بنظام الصحة النباتیة؛تقد  امتثالعدم  حالةلكشف عن وا -
 ؛االمتثال عدم حاالتنفیذ إجراءات تصحیحیة لمعالجة وت -
 ؛لبات جدیدة للمشاركة في نظام الصحة النباتیةوط -
 النباتات لوقایة الوطنیة لمنظمةا شروطل االمتثالللتحقق من  روتینیة مراجعة موعد وتحدید -

 .التي تجري المراجعة

 والمسؤولیات األدوار -4
 األدوار 4-1

إما  عةراجِ مُ ال الجھة تكون. وقد وجھة خاضعة للمراجعة عةراجِ مُ  جھة: اثنین المراجعة طرفین تشمل
لوقایة  كیانًا مرخًصا لھ. وقد تكون الجھة الخاضعة للمراجعة منظمةً  وإمامنظمة لوقایة النباتات 

من  مراجعتھا تتمر لوقایة النباتات لبلد ُمصدّ  وطنیة منظمةالنباتات تقوم بمراجعة نفسھا بنفسھا، أو 
 لوقایة وطنیةلھ من قبل منظمة  امرخصً  الوقایة النباتات لبلد مستورد، أو كیانً  الوطنیةقبل المنظمة 

تتم  في نظام الصحة النباتیة الذي ة أخرىمشارك جھة لنباتات ألداء إجراءات الصحة النباتیة، أو أيا
 من كل یشیرتصف األقسام أدناه مسؤولیات كل طرف. وفي سیاق ھذا المعیار، قد و. مراجعتھ

 إلى وإماإلى شخص فردي  إما" للمراجعة الخاضعة"الجھة  أو" عةراجِ المُ  الجھة" المصطلحین
 .لون كیانًامجموعة أشخاص یمثّ 

 في أراضیھا بمراجعةٍ  تقوم النباتات لوقایة وطنیة منظمة مسؤولیات 4-2
 :یلي بما أن تقوم في أراضیھا، لمراجعاتا في ما خص ،لوقایة النباتات الوطنیةلمنظمة ل ینبغي

 ؛لعملیة المراجعة وشروطإطار عمل  وضع -
إجراء عملیات بكیانات  تفویضقررت  بحالني مناسب فمن وجود إطار قانوني و والتأكد -

 ؛الحقًا تلك الكیانات اإلشراف على إجراءات مواصلةنیابة عنھا ومن أجل  مراجعة
 متابعةص لھ على في حالة عدم قدرة الكیان المرخّ  المراجعاتخطط طوارئ الستمرار  ووضع -

 ؛أنشطة المراجعة تنفیذ
 ؛ھذه التكالیفب للوفاءالتكالیف والتأكد من وجود الترتیبات المالیة المناسبة  وتحدید -
إجراءات  حددتُ  مراجعةمن أن الجھة الخاضعة لل التأكد، االمتثال تم تحدید حاالت عدم ما وإذا -

 ؛ضمن اإلطار الزمني المتفق علیھ ذھاھذه وتنفّ  االمتثالتصحیحیة لمعالجة حاالت عدم 
كیان ما أو تعلیق المشاركة في نظام لقد تشمل إلغاء ترخیص  التيإلجراءات الالزمة، ا واتخاذ -

أو عندما ال یتم التعامل مع حاالت  حرجة امتثالعدم  حالةالصحة النباتیة، عندما یتم تحدید 
 .المحددة بشكل مرٍض  االمتثالعدم 

 ُمصّدر بلد في بمراجعة تقوم النباتات لوقایة وطنیة منظمة مسؤولیات 4-3
 ،الُمصدّر البلد أراضي في مراجعة عملیة جريتُ  ،مستورد بلد في النباتات لوقایة وطنیة منظمةل ینبغي

 أن تقوم بما یلي: 
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 لعملیة المراجعة؛ شروطو عمل إطار وضع -
ر بشأن كیفیة إجراء لوقایة النباتات في البلد المصدّ  الوطنیةإلى اتفاق مع المنظمة  والتوصل -

والجھات  للمراجعة، بما في ذلك الترتیبات المتعلقة بجوانب مثل التكلفة المالیة المراجعة
 ؛بإجراء المراجعة لھا المرخص

لوقایة النباتات في البلد  الوطنیةمع المنظمة  االتفاق، االمتثالتم تحدید حاالت عدم  ما وإذا -
 .بموجبھ بغي استكمالھاین واإلطار الزمني التيالمطلوبة  ر على اإلجراءات التصحیحیةالمصدّ 

 المراجعة الجھة مسؤولیات 4-4
یجب أن تنطبق جمیعھا، بغض النظر عما  التي راجعةالمُ  للجھةعامة المسؤولیات الفي ما یلي  ترد

 عةالمراجِ  لجھةل وینبغي. وطنیة لوقایة النباتات أو كیانًا مرخًصا لھ منظمةً  عةراجِ المُ  الجھة تإذا كان
 :یلي بما القیام

الذي وضعتھ  المراجعةوتنفیذه والمحافظة علیھ ضمن إطار عمل  مراجعةللبرنامج  وضع -
 بالمراجعة؛ تقوم التيالمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات 

 مراجعة؛ عملیة كللالغرض والنطاق واألھداف  وتحدید -
 استخدامھا؛ سیتم التي المراجعة معاییر وتحدید -
 وتنفیذھا باستخدام المعاییر المتفق علیھا؛ للمراجعات والتحضیر -
 للمراجعة؛ الخاضعة الجھة إلى المناسب الوقت في وتقدیمھا واستكمالھا المراجعة تقاریر وإعداد -

 بإجراء تقوم التي النباتات لوقایة الوطنیة لمنظمةلو للمراجعة الخاضعة الجھة من لكل أو
 لھ؛ ًصامرخ كیانًا عةالمراجِ  الجھة كانت إذا ةالمراجع

 ؛المراجعاتإلجراء  ةالالزم اتالتدریب والكفاء حاصلة علىموارد بشریة كافیة  وتوفیر -
 الخاضعة الكیانات عن واالستقاللیة الحیاد على ظاحفالمن أي تضارب في المصالح و والخلو -

 للمراجعة؛
 تأییدل المثال سبیل(على  التقریر نتائج على للردّ  للمراجعة الخاضعة للجھة فرصةال إتاحةو -

 ونشرھا؛ استكمالھاالنتائج أو عدم الموافقة علیھا) قبل 
 ).8خالل المراجعة (راجع القسم  منالتي یتم االطالع علیھا على سریة المعلومات  والحفاظ -
 مراجعة بإجراء لھا المرخصالمحددة للكیانات  المسؤولیات 4-4-1

والمسؤولیات  ،4-4المنصوص علیھا في بدایة القسم  المراجعة للجھةإلى المسؤولیات العامة  باإلضافة
المنظمات الوطنیة لوقایة  على المفروضة المتطلبات( 45المنصوص علیھا في المعیار الدولي رقم 

 لھا المرخص كیاناتلل نبغيی)، لتنفیذ إجراءات الصحة النباتیة ھیئاتٍ ل الترخیص حال فيالنباتات 
 :یلي بما القیام ،عن منظمة وطنیة لوقایة النباتات نیابةً  مراجعةالبإجراء 

على النحو المتفق علیھ مع المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات  مراجعةالعملیات  إجراء -
 ؛صةرخِّ المُ 

بأي حاالت عدم امتثال على النحو المحدد  صةالمنظمة الوطنیة لوقایة النباتات المرخِّ  وإخطار -
 .12في القسم 

 مسؤولیات الجھة الخاضعة للمراجعة 4-5
 :یلي بما القیام للمراجعة الخاضعة لجھةل ینبغي

 المراجعة؛ شروطوتلبیة  عةراجِ المُ  الجھة مع التعاون -
 المراجعة؛ إلجراء وموظفین سجالتو مرافقو معلومات من ما یلزم الوصول إلى إتاحةو -
داخل بلد الجھة الخاضعة  عةاللوجستیات المرتبطة بزیارات الجھة المراجِ  الشؤون وتسھیل -

 وحسب االقتضاء؛ ،للمراجعة
 لنتائج المراجعة وتقدیمھا؛ وفقًا عمل خطة ووضع -
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ضمن اإلطار الزمني المتفق  المتثالالمعالجة حاالت عدم  تصحیحیة إجراءاتوتنفیذ  ووضع -
 عدم امتثال. تحدید حاالت لدى ،علیھ

 المراجعة الجھة اختیار -5
ما  في ،التي تتمتع بھا والخبرات والتدریب المعارف مزیجبناًء على  عةالمراجِ  الجھة اختیار یجب

، ومنھجیة المراجعة وجمع األدلة مراجعتھب قومتیتعلق بنظام أو إجراء الصحة النباتیة الذي 
 الموضوعیة.

یساعد  أن فریق المراجعة أو ینضم إلىأن  خبیر فنيل یجوزعند الحاجة إلى خبرة فنیة إضافیة، و
 .المراجعة الجھة

مراعاة أي تضارب في المصالح بین الجھة  أیًضا یجب)، 7القسم  نظراالحیاد ( شرطب وللوفاء
 .االختیار عملیة أثناء للمراجعة الخاضعة والجھة عةراجِ المُ 

 المراجعات وتیرة -6
تحدد  أن المراجعةبلوقایة النباتات التي تقوم  الوطنیة، على المنظمة لمراجعةل برنامجإعداد  عند

 المراجعات بما یلي: وتیرةتأثر تحسب االقتضاء. وقد  وتیرةال تلك من تتحقق وأن المراجعات وتیرة
 )؛3القسم  نظرا( المراجعة إجراء إلى تؤدي قد التي الظروف -
 النباتیة؛ الصحة بأنشطة یتعلق ما في الموسمیةالناحیة و -
 ذات الصلة؛ طرقاتال أو باآلفات المرتبطة اآلفات ومخاطر -
  ؛واالمتثال المطابقةب في ما یتصل للمراجعة الخاضعة الجھة وتاریخ -
 .اآلفات مخاطر من یقلل أنھ تثبُ  قوموثّ  ثابت إجراء ھناك كان إذا وما -

 المصالح تضارب -7
إرشادات بشأن الحیاد وتضارب  بالمراجعةلوقایة النباتات التي تقوم  الوطنیةأن تضع المنظمة  یجب

 تكون. ومن أجل الحفاظ على نزاھة المراجعة، یجب أن المراجعاتما یتعلق ب المصالح المحتمل في
تحدید تضارب المصالح  المراجعة الجھة، على مراجعةكل عملیة  إلى. وبالنسبة ةً محاید المراجعة الجھة

والجھة الخاضعة  عةالمراجِ  الجھةعلى كل من و. بالمراجعةما یتعلق  ر أو الفعلي فيالمحتمل أو المتصوّ 
 .بالمراجعةما یتعلق  اإلعالن والموافقة على عدم وجود تضارب في المصالح في للمراجعة

 السریة -8
 خاصةلمعلومات الا سریة من السریة، بما في ذلك امستوى مناسبً  یضمناوأن  الطرفان یتفقأن  ینبغي

لوقایة النباتات  الوطنیةویجب أن تضع المنظمة  الحفاظ على نزاھة المراجعة.، من أجل اوالحساسة تجاریً 
 شأن حسب اإلقتضاء.ال بھذاإرشادات  بالمراجعةالتي تقوم 

 تم التي لمعلوماتا عن مناقشة الكشف المقصود والمحتمل طرفینلینبغي لالبدء بالمراجعة،  وقبل
 .التقریر ذلك في بما المراجعة، أثناء جمعھا

 المالیة الترتیبات -9
القسمین  قبل بدء المراجعة (انظر أیًضا طرفینال قبل من علیھا واالتفاق المالیة الترتیبات مناقشة یجب

 ).3-4و 4-2
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 المنازعات تسویة -10
كجزء من  وذلك ة،بالمراجع البدءواالتفاق علیھا مسبقًا قبل  المنازعاتتسویة لعملیة  رساءإ ینبغي
 .المراجعةب الخاص عملالإطار 

 ،أو استنتاجاتھا المراجعةنتائج  على أو ،بعتقد اتُ  توخاةالمنھجیة الم أنعلى  طرفانال وافقیلم  وإذا
 .المراجعة أثناء امبینھ ما في التشاور امفعلیھ
الرجوع إلى عملیة  ینالمتنازع طرفینال على یترتبلم یتم حّل المنازعة بعد ھذه المشاورات،  وإذا

 المتفق علیھا. المنازعاتتسویة 

 المراجعة عملیة خطوات -11
 األمر ستلزمیالغرض من المراجعة ونطاقھا وأھدافھا، وقد  باختالفتختلف منھجیة المراجعة  دق

منھا. وتصف األقسام  مزیًجا أو میدانیة، زیاراتأو  اجتماعاتأو  مقابالت إجراءأو  وثائق استعراض
 .الفرعیة التالیة الخطوات في عملیة المراجعة

 للمراجعة التخطیط 11-1
 :التالیة العناصر للمراجعة التخطیط نیتضمّ  أن ینبغي

 وأھدافھا، والعملیة) منھ معینة عناصر أو بأكملھ النظام( ونطاقھا المراجعة من الغرض تحدید -
 علیھا؛ والموافقة

 استخدامھا؛ سیتم التي المراجعة معاییر وتحدید -
 للمراجعة؛ الخاضعة والجھة عةالمراجِ  الجھة وتحدید -
في نظم المراجعة المكافئة الحالیة، أو النظم األخرى التي طورتھا المنظمات الوطنیة  والنظر -

 في الموقع، عند االقتضاء. لمراجعاتا منلوقایة النباتات، كبدیل 
 المراجعات مواعید تحدید 11-1-1

(على سبیل المثال، یجب إخطار الجھة الخاضعة للمراجعة بتاریخ  المراجعات مواعید تحدید ینبغي
لوقایة  الوطنیةن قبل المنظمة م) 2-3-11 مووقت مرحلة األداء والتقییم الخاصة بالمراجعة (القس

 غیر عملیات تدقیقل مواعید رتیبتقد یتم ومقدًما.  ،النباتات أو الكیان المرخص لھ بإجراء المراجعة
 نتیجة لظروف معینةلھا،  مرخصلوقایة النباتات أو جھة  وطنیةدوریة من قبل منظمة 

المراجعات بدون  تجرىالحرج)، قد  المتثالا)، وفي بعض الحاالت (مثل حاالت عدم 3(انظر القسم 
 .مسبق موعدتحدید 

 للمراجعة التحضیر 11-2
 :یلي بما تقوم أن المراجعة الجھة على للمراجعة، للتحضیر

، واإلجراءات، وخطط العمل، اإلرشادیة ومراجعة المعلومات ذات الصلة، مثل الكتیبات جمع -
، والمعاییر واالتفاقات ذات المراجعةوالسجالت، واستبیان ما قبل  االمتثال،وإخطارات عدم 
ذة لمعالجة عدم عن اإلجراءات التصحیحیة المنفّ  وتقاریرالسابقة،  المراجعةالصلة، وتقاریر 

 متوفرة؛ كانت إذا االمتثال
 األسئلة وقائمة والمعدات المرجعیة والمواد المراجعة قوائم مثل المراجعة، أدوات وإعداد -

 المحتملة؛
وتأكید توافرھم،  )للمراجعة الخاضعة الجھات إخطار یشمل قد ا(م المشاركین مع والتواصل -

 بھا ستُجرى التي اللغة على والموافقة ،االترتیبات اللوجستیة، إذا كان ذلك مناسبً  استكمالو
 المراجعة؛
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 أثناء الصلة ذات والوثائق الموظفین توفر من بالتأكد للمراجعة الخاضعة الجھة ومطالبة -
 المراجعة؛

أثناء المراجعة، مثل مسؤولي االتصال الرئیسیین لكل  ومسؤولیاتھم المشاركینأدوار  وتأكید -
 .مناسبًا ذلك كان إذا الفنیین، راءطرف، والمراجع الرئیسي، وأعضاء فریق المراجعة، والخب

 بالمراجعة االضطالع 11-3
باختالف ، وقد تختلف األنشطة التي تتم خالل كل مرحلة مراحل ثالث بالمراجعة االضطالع یتضمن

ألنشطة التي یمكن ا عنوالمراحل الثالث موضحة أدناه، إلى جانب أمثلة  .اونطاقھ المراجعةنوع 
 تضمینھا.

 الستھاللا 11-3-1
 :یلي ما عةالمراجِ  الجھة أنشطة تشمل قد
 المراجعة؛ معاییر وتأكید وأھدافھا ونطاقھا المراجعة من الغرض تأكید -
 المشاركین في المراجعة والتأكد من توافر الموظفین المطلوبین؛ عن تعریفالو -
 )؛وجدت(إن  المنفذة التصحیحیة اإلجراءات ذلك في بما السابقة، المراجعة تقاریر ومناقشة -
 للمراجعة؛ والتقییم األداء مرحلة في تستخدم وفس التي المنھجیة ومراجعة -
 حدیثة؛ المقدمة الوثائق كانت إذا ما وتأكید -
 الزمني؛ وإطارھا المراجعة عملیة وتأكید -
 .البیانات وحمایة للسریة القانونیة بالشروط المشاركین وإعالم -

 والتقییم األداء 11-3-2
 :یلي ما المراجعة الجھة أنشطة تشمل قد
 عند الضرورة؛ اتتوضیحمقابالت مع الموظفین المعنیین إذا لزم األمر وطلب  إجراء -
 الموثقة؛ العملیات تقییمو -
 التفتیش، وسجالت واإلداریة، الفنیة السجالت(مثل  اإلجراءاتب المتصلة السجالت تقییمو -

 )؛التصحیحیة اإلجراءات وسجل ،اتاالختبار ونتائج المعالجة، وسجالت
 الصلة ذات لمواصفاتل متثلت والمعدات واآلالت واألدوات المرافق كانت إذا مما والتحقق -

 ؛بالمراجعة تقوم التي النباتاتالتي حددتھا المنظمة الوطنیة لوقایة  شروطوال
المتفق علیھا ومالحظة الجوانب التي قد تضر بنظام  إلجراءاتل االمتثالالعملیات لتقییم  ورصد -

 المراجعة؛ قید النباتیة الصحة إجراءبأو 
 النباتیة الصحة أھداف یحقق المراجعة قید النباتیة الصحة إجراء أو نظام كان إذا مما والتحقق -

 المتوقعة؛
  للتوصل إلى توافق في اآلراء؛ المراجعة فریق داخل المراجعة نتائج ومناقشة -
 حالة وفي ،النتائج بتلكالجھة الخاضعة للمراجعة  وإبالغ نتائج أثناء المراجعة يأ وتحدید -

 في المسؤولة، النباتات لوقایة الوطنیة المنظمة إبالغ المراجعة، بإجراء لھا المصرح الكیانات
 .امتثال عدمة حال بأي علیھ، المتفق الزمني اإلطار غضون

 التقریر ورفع اإلغالق 11-3-3
 :یلي ما للمراجعة الخاضعة والجھة عةالمراجِ  الجھة أنشطة تشمل قد
 واالستنتاجات األولیة؛ المتثالا عدم حاالت وتحدید النتائج مناقشة -
 إضافیة؛ تعقیباتو توضیحات تقدیم أو وطلب -
بالتعلیق على  للمراجعةالجھة الخاضعة  قیامو ،المراجعةالجھة المراجعة بصیاغة تقریر  وقیام -

، مع مناقشة كال الطرفین للجداول الزمنیة لتنفیذ اإلجراءات التصحیحیة المراجعةمسودة تقریر 



014-2015                                                 دولي لتدابیر الصحة النباتیة: المراجعة في سیاق الصحة النباتیةمشروع معیار   

 

الدولیة لوقایة النباتاتاالتفاقیة   الصفحة 10 من 10  

 منازعةمحاولة حل ال، منازعة فیھا تحدثوفي الحاالت التي  ؛امتثالعند تحدید حاالت عدم 
 )؛10(انظر القسم 

 التالیة واالتفاق على الموعد النھائي لتقدیم التقریر النھائي للمراجعة. الخطوات ومراجعة -
 ھاوأھداف ھاونطاق من المراجعة أن یتضمن الغرض على ،لمراجعةلدائًما إعداد تقریر  ینبغيو

 تستخلصیجب أن و). وجدت إذا ،والمالحظات، االمتثالعدم  وحاالت االمتثال حاالت( ھاونتائج
یجب أن تتضمن  امتثال، عدم حاالتإذا تم تحدید والمراجعة أیًضا استنتاجات بناًء على تحلیل النتائج. 

لخطة العمل المقترحة  المراجعة الجھةوتقییم  ،إجراءات تصحیحیةب ضرورة القیامھذه االستنتاجات 
في ذلك الجداول الزمنیة المقترحة لتنفیذ ھذه اإلجراءات  (بما مراجعةمن قبل الجھة الخاضعة لل

نظام أو  فعالیةاقتراحات لتحسین  المراجعةتقریر  مأن یقدّ  یمكن ذلك،باإلضافة إلى والتصحیحیة). 
مالحظات وتسلیط الضوء على الممارسات الجیدة، مع ، للمراجعة الخاضعإجراء الصحة النباتیة 

 الصحة النباتیة.مفیدة حول لوائح أو متطلبات 
، یجب مراعاة المعلومات للمراجعةاستكمال تقریر المراجعة وتقدیمھ إلى الجھة الخاضعة  وقبل

، للمراجعة الخاضعة الجھةاإلضافیة (مثل التعلیقات واإلجراءات التصحیحیة المنفذة) الواردة من 
 تقریر.تتعلق بالمراجعة ونتائجھا بوضوح في ال منازعاتكما یجب وصف تفاصیل أي 

 االمتثالعدم  أنواع -12
عدم  حاالتبین  االمتثالحاالت عدم  وتصنفاألدلة الداعمة.  مع االمتثالتسجیل حاالت عدم  ینبغي
  .االمتثال عدمل أخرى حاالت وبینحرجة  امتثال

بسالمة نظام  بصورة فوریةضر ت التي المتثالدم اع حاالت ھيالحرجة"  المتثالا عدم حاالت"
تطلب ت التيعناصره، وب، أو مراجعتھ متالصحة النباتیة في المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات الذي ت

 تحدیده وتنفیذه. نبغيی اسریعً  اتصحیحیً  إجراءً 
ضر بشكل مباشر أو فوري بسالمة تال  امتثالعدم  حاالت" ھي االمتثال لعدم األخرى الحاالت"

، وبالتالي رهعناصبمراجعتھ، أو  جريت الذينظام الصحة النباتیة في المنظمة الوطنیة لوقایة النباتات 
. بالمراجعةلوقایة النباتات التي تقوم  الوطنیةمن قبل المنظمة  حرج امتثال عدم بمثابة تعتبرال 
 في غضون فترة زمنیة محددة. یتخذ اصحیحیً ت األخرى إجراءً  االمتثالتتطلب حاالت عدم و

 االمتثال عدمحاالت  متابعة -13
ویجب تنفیذ  .ن اإلجراءات التصحیحیة ضروریةأتقریر المراجعة  اعتبر ما إذا واجبةً  المتابعة تعتبر

 ھذه اإلجراءات التصحیحیة ضمن الجداول الزمنیة المحددة في التقریر والتحقق من فعالیتھا.
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