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االعتماد
تم اعتماد إلذا المعيار من قبل إليئة تدابير ال صحة النباتية خرل دورت ا الاام سة ع شرة
آذار .2021

مارس/

المقدمة
النطاق
حال

يعر إلذا المعيار المتطلبات الواج تو يرإلا من قبل المنظمات الوينية لوقاية النباتات
قررت الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات محددة للصحة النباتية بالنيابة عن ا.
وو دا للمادة ( 2-5ا) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،ال يشةةةةةمل إلذا المعيار إصةةةةةدار شةةةةة ادات
الصحة النباتية .كما ال يشمل وضق واتااذ تدابير للصحة النباتية.

المراجع
يشةةةةةير إلذا المعيار إلا المعايير الدولية لتدابير الصةةةةةحة النباتية .ويمكن االير علا إلذ المعايير
الدولية إلذ علا البوابة الدولية للصةةةةةةحة النباتية علا العنوان التال ش //www.ippc.int/core-شhttps
.activities/standards-setting/ispms
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات . 1997.االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .روما ،أمانة االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
التعاريف
يمكن االير علا تعاريف مصةةةةطلحات الصةةةةحة النباتية المسةةةةتادمة إلذا المعيار المعيار
الدول رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
يعر إلذا المعيار المتطلبات الرييسية لوضق برنامي ترخيص ومعايير األإللية لك تصبب كيانات
رخصةةةا ل ا .ويحدد المعيار م ا ومسةةةؤوليات األيراف المشةةةاركة تنفيذ أي برنامي ترخيص.
م
ً
كما يتناول العمليات الااصة بالمراجعات ،وأنوا عد االمتثال ،وتعليق الترخيص وإليايه.

معلومات أساسية
تنص المادة  4من االتفاقية ا لدولية لوقاية النباتات علا المسةةةةةةؤوليات الملداة علا عاتق المنظمات
الوينية لوقاية النباتات .بينما تنص المادة ( 2-5أ) علا إمكانية قيا المنظمات الوينية لوقاية النباتات
بالترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات للصةةةةةةحة النباتية .ويشةةةةةةار إلا مف و الترخيص عدة معايير
دولية لتدابير الصةةةةةةحة النباتية ،مثل المعيار الدول رقم ( 3الاطوي التوجي ية لتصةةةةةةدير وشةةةةةةحن
واسةةةةةتيراد وإيرق عوامل المكا حة البيولوجية وغيرإلا من الكاينات الحيّة المفيدة) ،والمعيار الدول
رقم ( 6المراقبة) ،والمعيار الدول رقم ( 7نظا إصةةةدار شةةة ادات الصةةةحة النباتية) ،والمعيار الدول
رقم ( 12شةةة ادات الصةةةحة النباتية) ،والمعيار الدول رقم ( 20الاطوي التوجي ية لنظا تطبيق لوايب
الصةةةةةةحة النباتية علا الواردات) ،والمعيار الدول رقم ( 23الاطوي التوجي ية للتفتيش) ،والمعيار
الدول رقم ( 42متطلبات اسةةةةةتادا المعالمات بالحرارة كتدابير للصةةةةةحة النباتية) ،والمعيار الدول
رقم ( 43شةةةةروي اسةةةةتادا التباير كتدبير للصةةةةحة النباتية) .ولتعزيز الثدة بين المنظمات الوينية
لوقاية النباتات ،ثمة حاجة إلا مواءمة المتطلبات الااصةةةةةةةة بالتراخيص التااذ إجراءات محددة
للصةحة النباتية وضةمان تماشة إلذ الممارسةة مق مبادت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .و حال
قررت منظمة وينية لوقاية النباتات منب ترخيص لكيانات ما ،إن ا تظل مسةةةةةةؤولة عن إجراءات
الصحة النباتية الت تلطلق ب ا تلك الكيانات بالنيابة عن ا.
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اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي والبيئة
ثيرا إيماب ًيا علا التنو البيولوج والبيئة ألن ا قد تسةةةةةة م
وقد تؤثر برامي الترخيص ث ً
إجراءات للصحة النباتية.

تنفيذ

المتطلبات
ال تدق علا عةةاتق المنظمةةات الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات أيةةة التزامةةات بةةالترخيص لكيةةانةةات لتنفيةةذ
إجراءات للصةةةحة النباتية بالنيابة عن ا .ولكن إذا قررت إحدى المنظمات منب ترخيص لكيانات ما،
إنه ينبي تطبيق المتطلبات التاليةش

الفهم األساسي للترخيص

-1
تدرر منظمة وينية لوقاية النباتات ما إذا كان سةةةيتم الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات للصةةةحة
النباتية بالنيابة عن ا .ويموه للمنظمات الوينية لوقاية النباتات اسةةةتادا نظا الترخيص من أجل
الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات محددة للصةةحة النباتية أو إخلةةا الكيانات األخرى المرخص
ل ا للمراجعة أو لإلشةةراف علا إجراءات للصةةحة النباتية .وتشةةمل األمثلة علا إجراءات الصةةحة
النباتية الت قد تدرر منظمة وينية لوقاية النباتات الترخيص ألحد الكيانات لتنفيذإلا عمليات
الرصةةةةةد وأخذ العينات والتفتيش والفحص والمراقبة والمعالمة وحمر ما بعد الدخول وعمليات
ا ترف .
وإذا قررت منظمة وينية لوقاية النباتات منب ترخيص لكيانات ما ،إنه ينبي ل ا أن تتحمل
المسةةةةؤولية دط عن تحديد الكيان المرخص له وعن إجراءات الصةةةةحة النباتية المحددة .ويموه
إجراء عمليات المراجعة من قبل كيان مرخص له من أجل تدييم أإللية كيان آخر لتنفيذ إجراء
محدد للصةةحة النباتية؛ غير أن قرار الترخيص ينبي أن يكون مسةةؤولية المنظمة الوينية لوقاية
النباتات وحدإلا.
وتتحمل المنظمة الوينية لوقاية النباتات مسةةةةةةؤولية ضةةةةةةمان أن الكيان المرخص له ينفذ إجراءات
الصةةةةةحة النباتية و دا لمتطلبات المنظمة الوينية لوقاية النباتات .وبموج الترخيص ،يتولا الكيان
المعن تنفيذ إجراء الصةةةةحة النباتية ولكن المسةةةةؤولية تظل ملداة علا عاتق المنظمة الوينية لوقاية
النباتات .ويموه منب الترخيص دط لتنفيذ إجراءات للصةةحة النباتية من أجل تطبيق تدابير للصةةحة
النباتية تدررإلا المنظمة الوينية لوقاية النباتات .وال يشةةةةةةمل الترخيص لتنفيذ إجراءات للصةةةةةةحة
النباتية األنشةةطة األسةةاسةةية الت تدو ب ا المنظمة الوينية ،مثل إصةةدار شة ادات الصةةحة النباتية أو
وضق واتااذ تدابير للصحة النباتية حيث أن إلذ األنشطة ليسم إجراءات للصحة النباتية .وينبي
أن يكون لدى المنظمة الوينية لوقاية النباتات ما يكف من الموظفين الذين يتمتعون بالابرة الرهمة
للديا بالرقابة علا الكيانات المرخص ل ا ،بما ذلك إجراء عمليات التدقيق.
و إلذا المعيار ،تشةةةةةةمل ءالكياناتء مددم إجراءات الصةةةةةةحة النباتية (مثل األ راد والمنظمات
والمؤسةةسةةات) ،وعند االقتلةةاء ،المرا ق التابعة ل م (مثل المعدات والماتبرات وأماكن المعالمة).
و بعض الحةةاالت ،قةةد يتطلة منب ترخيص للكيةةانةةات قيةةا منظمةةة وينيةةة مةةا لوقةةايةةة النبةةاتةةات
ب الموا دة علا األ راد داخل الكيان (مثل المسةةةةةةؤولين عن إجراءات محددة للصةةةةةةحة النباتية) ،أو
المسةةتندات ذات الصةةلة أو المرا ق أو أي ممموعة من إلذ األمور .وينبي للمنظمة الوينية لوقاية
النباتات والكيان المعن تحديد يبيعة االتفاق لذلك الترخيص.

برنامج الترخيص

-2
ينبي للمنظمة الوينية لوقاية النباتات أن تدرر ،بموج نظا الصحة النباتية الااص ب ا ،عند منب
ترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات محددة للصحة النباتية وضق برنامي للترخيص.
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وينبي للمنظمةةات الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات ،قبةةل اتاةةاذ قرار بمنب ترخيص لكيةةانةةات مةةا لتنفيةةذ
إجراءات للصةةةةحة النباتية ووضةةةةق برنامي ترخيص ،الت كد من أن ا يار الدانون لبلدإلا يميز ل ا
من منب التراخيص وتعليد ا وإلياءإلا وإعادت ا.
وال ينبي للمنظمات الوينية لوقاية النباتات سوى وضق برامي ترخيص تؤدي إلا إجراءات عالة
للصحة النباتية يتم تنفيذإلا بكل نزاإلة وشفا ية .وينبي لبرنامي الترخيص ضمان أن تكون الكيانات
المرخص ل ا مسةةةؤولة أما المنظمة الوينية عن تلك ا جراءات وأن يتم الحفاظ علا أمن الصةةةحة
النباتية ،بما يتماشةةةةةةا مق أحكا االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير الدولية لتدابير الصةةةةةةحة
النباتية.
 1-2وضع برنامج الترخيص
ينبي للمنظمة الوينية لوقاية النباتات وضةةةةق برنامي للترخيص يكون مناسةةةةبًا لألغرا الم مولة
منه ،ويحدد يه أوال نطاق البرنامي وأإلدا ه .وينبي للمنظمة الوينية لوقاية النباتات ،عند وضةةةةةةق
برنامي للترخيص ،الديا بما يل ش
صا؛
تحديد المتطلبات الت يم علا كيان ما استيفاءإلا لك يُمنب ترخي ً
وضق إجراءات لتلد المعلومات وحفظ ا وتدديم ا ،بما ذلك إجراءات للمان السرية؛
وضةةةةةةق إجراءات لمعالمة المعلومات الواردة ،من وقم تلد المعلومات المطلوبة من
المنظمة الوينية لوقاية النباتات وتدييم ا الرحق إلا حين اتااذ الدرار بش ة ن منب ترخيص
للكيان المعن أ من عدمه؛
وضةةق خطة تدريبية للةةمان حصةةول موظف المنظمة الوينية لوقاية النباتات علا الابرة
الرهمة دارة برامي الترخيص؛
وضةةةةةةق دورة تدريبية أو تحديد الحد األدنا من متطلبات التدري والمعدات والكفاءة
والم ارات للكيانات لتنفيذ إجراءات للصةةةحة النباتية؛ وينبي ل ذ المتطلبات أن تعادل تلك
الت تطل من المنظمة الوينية لوقاية النباتات إذا كانم سةةةةةةتتولا تنفيذ نفس إجراءات
الصحة النباتية؛
وضةةةق نمودج االتفاق يمكن اسةةةتادامه ضةةةفاء الطابق الرسةةةم علا الترخيص للكيانات
وجعل الترخيص ملز ًما قانونًا؛
تحديد ترة سةةةريان التفاق الترخيص ،بما ذلك توقيم إجراء أي مراجعة وتحديد يول
مدة أي تمديد إذا كان ذلك مناسبا؛
وضةةةةق معايير أداء وخطوي توجي ية وعمليات تحدق محددة قايمة علا األداء لإلجراءات
الت تنفذإلا الكيانات؛
وضق عملية تدقيق أو مراقبة وأدوات داعمة ،والت قد تشمل قوايم تدقيق أو مراقبة ونماذج
لتدارير التدقيق أو المراقبة ،ونماذج لتدارير ا جراءات التصحيحية؛
وضق معايير لتحديد أوجه عد االمتثال؛
وضق إجراء لمعالمة عد االمتثال ،بما ذلك ،عند االقتلاء ،تعليق الترخيص أو إعادته
أو إليان ؛
عا من اتفاق الترخيص المبر مق المنظمة
وضةةق إجراء للكيان المرخص له لرنسةةحاب يو ً
الوينية لوقاية النباتات؛
تحةةديةةد الماةةاير الت قةةد تنشةةةةةةةة عن الترخيص والت يتعين إدارت ةةا من خرل برنةةامي
الترخيص؛
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-

حال تعليق أو إلياء ترخيص ألحد
وضةةةةق خطط يوارت للةةةةمان اسةةةةتمرارية العمل
الكيانات المرخص ل ا أو انسحاب إلذا الكيان يوعا من برنامي الترخيص؛
وضةةةق إجراء للةةةمان تواصةةةل عال وكفء بين المنظمة الوينية لوقاية النباتات والكيان
المرخص له؛
وضق إجراء للحفاظ علا قايمة محدثة بالكيانات المرخص ل ا؛
وضةةق إيار لتدييم مدى حيادية الكيانات واسةةتدرل ا ،وتدييم وتحديد أي تلةةارب محتمل
المصةةةةالب ومعالمته علا النحو المناسةةةة (مثرً بإلزا الكيانات ب ن تن ى بنفسةةةة ا عن أي
تلارب المصالب أو بالسماف للكيانات بإدارة تلارب المصالب).

-3
ينبي
-

معايير أهلية الكيانات

-

-

للمنظمة الوينية لوقاية النباتات الحرص علا أن يستو الكيان المعن المعايير التاليةش
البلد الذي يمنب يه الترخيص؛
إمكانية العمل بشكل قانون
التمتق بالددرة علا إبرا اتفاق مق المنظمة الوينية لوقاية النباتات؛
امتر ما يكف من الموارد (المالية والبشةةرية) ،بما ذلك الابرة الفنية والمعدات والبنية
التحتية الرهمة ،للديا بإجراءات الصةةةةةحة النباتية المحددة الت سةةةةةيتم تنفيذإلا وللةةةةةمان
استمرارية الادمات المددمة؛
تول تعيين أو تحديد الشاص أو األشااص الذين سيتحملون المسؤولية عن تنفيذ إجراءات
الصحة النباتية الت سيتم تطبيد ا؛
امتر مستندات تبيّن العملية الت سيستعين الديا ب ا لك يستمر استيفاء المتطلبات الت
تلع ا المنظمة الوينية بالنسبة إلا إجراءات الصحة النباتية الت سيتم تنفيذإلا؛
الموا دة علا االمتثال لمتطلبات المنظمة الوينية لوقاية النباتات ،بما ذلك متطلبات
الحيادية واالسةةةتدرلية وتلةةةارب المصةةةالب (مثر عرن ما إذا كان ين ى بنفسةةةه عن أي
تلارب المصالب أو لتحديد تلارب محتمل المصالب)؛
امتر بيان واضةةب بالمسةةؤولية عن األضةةرار الت تنش ة عن ا جراءات الت يدو ب ا
إيار دور ككيان مرخص له؛
اعتماد إجراء للمان تسوية كفؤة و عالة للنزاعات مق العميل الذي يستلم إجراءات الصحة
ذلك عملية لر ق
النباتية (إذا لم يكن العميل إلو المنظمة الوينية لوقاية النباتات) ،بما
الدلايا إلا المنظمة الوينية لوقاية النباتات التااذ قرار ن اي .

 -4المهام والمسؤوليات في ما يتعلق بتنفيذ برنامج الترخيص
 1-4مهام ومسؤوليات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات
ينبي أن تشمل الم ا والمسؤوليات الملداة علا عاتق المنظمة الوينية لوقاية النباتات ما يل ش
ضوء المعايير الااصة ب إللية الحصول علا ترخيص والمحددة
تدييم الكيان المعن
إلذا المعيار وتلك الموضوعة من قبل المنظمة الوينية وقاية النباتات؛
ضةةةةوء المتطلبات المحددة من قبل المنظمة الوينية لوقاية النباتات
تدييم الكيان المعن
بش ن إجراءات ا الموثدة وتنفيذإلا الموقق ،وتدديم اقتراحات للتحسين عند اللرورة؛
توخ الوضةةةوف تحديد إجراءات الصةةةحة النباتية الت يرخص للكيان المعن الديا ب ا
ومعايير األداء؛
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إبرا اتفاقية يرخص بموجب ا للكيان المعن لتنفيذ إجراءات محددة للصةةةةةةحة النباتية،
ومراجعة االتفاقية وتحديث ا حس الحاجة؛
إخطار الكيانات الت ال تستو معايير األإللية وتدديم األساس المنطد ل ذا الدرار؛
تدري موظف المنظمة الوينية لوقاية النباتات ،وعند االقتلةةةةةةةاء ،موظف الكيانات
المرخص ل ا والت كد من الحفاظ علا م ارات م وكفاءات م عند مستوى مناس لتنفيذ برنامي
الترخيص بشكل متسق؛
إجراء عمليات مراجعة أو مراقبة منتظمة للكيان المرخص له من أجل التحدق من مدى
امتثاله لمتطلبات برنامي الترخيص؛
إجراء عمليات تدقيق داخلية لإلجراءات والعمليات الااصةةةةةةةة ب ا من أجل التحدق من
االستمرار تحديق أإلداف برنامي الترخيص؛
ذلةةك تحةةديةةد ا جراءات
تطبيق عمليةةات لمعةةالمةةة أوجةةه عةةد االمتثةةال المحةةددة ،بمةةا
التصةةةحيحية وإلزا الكيان المرخص له باتااذ ا جراءات التصةةةحيحية ،وعند االقتلةةةاء،
تعليق الترخيص أو إلياء  ،وإلو ما قد يشمل ا نفاذ التنظيم ؛
تطبيق عمليات عادة الترخيص؛
تطبيق عمليات تسةةمب للكيان المعن باالنسةةحاب بشةةكل يوع من اتفاق الترخيص المبر
مق المنظمة الوينية لوقاية النباتات ،عند االقتلاء؛
الحفاظ علا المسةةتندات ،بما ذلك السةةمرت والدوايم المنشةةورة للكيانات المرخص ل ا،
وإجراءات الصحة النباتية المتوا دة المرخص ل ا و ترة الترخيص ،إن وجدت؛
تحديد المدة الت ينبي ي ا للكيان الحفاظ علا سةةةمرته ،ما يتعلق بإجراءات الصةةةحة
النباتية المحددة الت تم تنفيذإلا؛
الديا باتصةةاالت شةةفا ة وكفؤة و عالة بش ة ن برنامي الترخيص والحفاظ علي ا ،ال سةةيما بين
المنظمة الوينية لوقاية النباتات والكيانات المرخص ل ا؛
التة كةةد من أن موظف المنظمةةة الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات المعنيين بةةالترخيص للكيةةانةةات
يحا ظون علا نزاإلت م وين ون ب نفس م عن أي تلارب المصالب.
 2-4المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الكيان المعني
ينبي للم ا والمسؤوليات الملداة علا عاتق الكيان المعن أن تشمل ما يل ش
تزويد المنظمة الوينية لوقاية النباتات بالمعلومات المطلوبة عند النظر يل الحصةةول
علا ترخيص لتنفيذ إجراءات محددة للصحة النباتية؛
إبرا اتفاق خط لتنفيذ إجراءات الصحة النباتية المحددة؛
تنفيذ إجراءات موثدة لرمتثال للمتطلبات الموضةةةةةةوعة من قبل المنظمة الوينية لوقاية
النباتات ،والت قد تشمل ما يل :





إجراءات تشةةييلية تعر الطريدة الت تنفذ ب ا إجراءات محددة للصةةحة النباتية (أي من
يفعل ماذا ومتا وأين وكيف)؛
م ارات الموظفين وكفاءت م؛
تدري الموظفين؛
مراقبة المستندات ،وإلو ما يشملش
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 تنديب المستندات؛
 السمرت ،ال سيما تلك الاا صة باألن شطة المنفذة ما يتعلق با جراءات المحددة
للصحة النباتية؛
 قايمة بالمعدات والمدول الزمن لصيانت ا أو معايرت ا ،حس االقتلاء؛
 المراجعة الداخلية؛
 إدارة عد االمتثال؛
إرسةةةةال إخطار (ضةةةةمن إيار همن متفق عليه) إلا المنظمة الوينية لوقاية النباتات بعد
حدوث تييير كبير ا دارة أو الموقق ،وتييير العملية ،وعد االمتثال أو أي معلومات
أخرى ل ا ت ثير علا ا جراءات المحددة للصحة النباتية الت تم الترخيص ل ا؛
الحفاظ علا البنية التحتية واألمن ،حيثما ينطبق ذلك ،والموارد الرهمة لتنفيذ إجراءات
الصةةةةحة النباتية المحددة بشةةةةكل متسةةةةق لرمتثال للمتطلبات الموضةةةةوعة من قبل المنظمة
الوينية لوقاية النباتات؛
ضمان تمتق الموظفين بالمعارف والابرة ذات الصلة الت تطلب ا المنظمة الوينية من أجل
تنفيذ إجراءات الصحة النباتية المحددة؛
تدري الموظفين وضةةةةمان الحفاظ علا م ارات م وكفاءات م عند مسةةةةتوى مناسةةةة لتنفيذ
إجراءات الصةةةحة النباتية المحددة بشةةةكل متسةةةق لرمتثال للمتطلبات الموضةةةوعة من قبل
المنظمة الوينية لوقاية النباتات؛
الحفاظ علا إجراءات موثدة (بما ذلك سةةمرت أنشةةطت ا) وتدديم ا إلا المنظمة الوينية
حس االقتلاء؛
المتطلبات
الالةةةةةةو لعمليات المراقبة والتدقيق واللةةةةةةبط علا نحو ما إلو وارد
الموضوعة من قبل المنظمة الوينية لوقاية النباتات؛
اتفاق الترخيص ،وإجراءات الصةةةةةحة النباتية،
االمتثال للمتطلبات المنصةةةةةوص علي ا
والمعايير ،والتشةةةةةريعات والاطوي التوجي ية للمنظمة الوينية لوقاية النباتات الت تتعلق
بالترخيص؛
الحفاظ علا سةةرية المعلومات الت يتم الحصةةول علي ا من خرل إجراءات الصةةحة النباتية
المصرف ب ا.
 1-2-4المهااام والمسااااااؤوليااات الملقاااة على عاااتق الكيااانااات المرخص لهااا ب ا جراء التاادقيق
واإلشراف
يموه للمنظمة الوينية لوقاية النباتات أن تاتار الترخيص لكيانات بإجراء تدقيق لكيانات أخرى
مرخص ل ا أو ا شراف عل إجراءات للصحة النباتية .وينبي لكيان يمري تدقيق لكيانات أخرى
مرخص ل ا أو يشرف علا إجراءات للصحة النباتية استيفاء المتطلبات المنصوص علي ا الدسم
 .2-4وينبي لألدوار والمسؤوليات الملداة علا عاتق الكيان المعن أن تشمل ما يل ش
وضةةق وتنفيذ خطة عمل ،بما ذلك وضةةق إجراءات أو إجراءات تصةةحيحية ،للتعامل مق
حاالت عد االمتثال للكيانات الت تدو بتدقيد ا والت تكشف نزاإلة البرنامي والثدة يه ،بما
ذلك إخطار المنظمة الوينية لوقاية النباتات المانحة للترخيص ( ضمن إيار همن متفق
عليه) بذلك؛
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الحفاظ علا سةةرية المعلومات الت يتم الحصةةول علي ا من خرل أنشةةطت ا المتعلدة بالتدقيق
أو االشراف؛
الحفاظ علا الحياد واالستدرلية إهاء الكيانات الت تدو بتدقيد ا أو ا شراف علي ا ،والن ي
بنفس ا عن أي تلارب المصالب؛
ضةةةمان تمتق الموظفين بالمعارف والابرات والتدريبات الرهمة للديا بعمليات التدقيق أو
ا شراف المحددة الت يتم تنفيذإلا؛
إجراء عمليات تدقيق داخلية لتو ير تعديبات مستمرة وتحديد ثيرات النظا (إن وجدت).

العملية المتبعة إلجراء عمليات التدقيق
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 1-5عمليات التدقيق لمنح ترخيص لكيان ما
إذا قررت منظمة وينية لوقاية النباتات النظر منب ترخيص ألحد الكيانات ،ينبي ل ذ المنظمة
(أو الكيان المرخص له جراء عمليات التدقيق) أن تدو أوال بتدييم أول جراءات الكيان الموثدة.
وعنةةدمةةا تكون ا جراءات الموثدةةة مدبولةةة ،ينبي للمنظمةةة الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات (أو الكيةةان
المرخص له جراء عمليات التدقيق) الديا بعملية مراجعة لتدييم النظا ب كمله ومدى قدرة الكيان
علا تطبيق إجراءات تشييلية موثدة لكل إجراء من إجراءات الصحة النباتية.
وينبي للمنظمة الوينية لوقاية النباتات (أو الكيان المرخص له بإجراء عمليات تدقيق) أن تزود
الكيةةان المعن  ،كةةل خطوة من خطوات عمليةةة التةةدقيق ،بتعديبةةات عن المرحظةةات والفرص
المتاحة للتحسين حس االقتلاء.
وينبي للمنظمة الوينية لوقاية النباتات وحدإلا اتااذ قرار منب ترخيص .وينبي ل ا منب ترخيص
للكيان المعن دط إذا تبيّن من عملية التدقيق أن متطلبات المنظمة الوينية الااصةةةةة بمنب ترخيص
للكيانات قد تم استيفانإلا.
 2-5عمليات التدقيق لإلبقاء على ترخيص
ينبي للمنظمة الوينية لوقاية النباتات أن تحدد الحد األدنا لمدى تكرار عمليات التدقيق لإلبداء
علا ترخيص ،باالسةةتناد إلا نطاق إجراءات الصةةحة النباتية ومدى تعديدإلا والمسةةتوى ذي الصةةلة
من مااير اآل ات ،وأداء الكيان المرخص له وأوجه عد االمتثال المحددة ،ونتايي عمليات التدقيق
السةةةةابدة .ويموه إجراء عملية تدقيق غير مدررة ،علا سةةةةبيل المثال إثر تلد إخطار بعد االمتثال
من بلد مستورد.
ويمكن إجراء عمليات التدقيق من جان المنظمة الوينية لوقاية النباتات (أو الكيان المرخص له
جراء عمليةةات التةةدقيق ) باصةةةةةةوص جزء أو أجزاء محةةددة من نظةةا الكيةةان المعن  ،حسةةةةةةة
االقتلاء.

أنواع عدم االمتثال
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عندما ال يسةةةةةةتو الكيان المرخص له المتطلبات المحددة من قبل المنظمة الوينية لوقاية النباتات
علا نحو ما إلو منصةةةةةةوص عليةه اتفةاق الترخيص ،ينبي اعتبةار ذ لك نو عا من أنوا عد
االمتثال.
ويمكن تحديد نو من أنوا عد االمتثال خرل عمليات التدقيق أو ا شةةةةةةراف أو التحديق جراء
إخطار بعد االمتثال (المعيار الدول لتدابير الصةةةةحة النباتية رقم ( 13خطوي توجي ية لإلبرغ عن
حاالت عد التديد بشروي الصحة النباتية وا جراءات الطارية)).
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وينبي للمنظ مة الوين ية لو قا ية الن با تات اسةةةةةةت ادا نو و عدد حاالت عد االمت ثال الت جرى
تحديدإلا لتحديد حالة الكيان المعن (مرخص له أو تم تعليق ترخيصةةةةةةةه أو إليان ) ومدى تكرار
عملية تدقيق المتابعة.
و حال تم تحديد حالة عد االمتثال ،ينبي للمنظمة الوينية لوقاية النباتات (أو الكيان المرخص
له جراء عملية تدقيق أو إشراف) أن تشتري علا الكيان المرخص له أن يتاذ إجرا ًء تصحيحيًا.
ويمكن اعتبار أوجه عد االمتثال كحاالت عد االمتثال الحرج (الدسةةةةم  )1-6أو غير ذلك من أوجه
عد االمتثال (الدسم .)2-6
 1-6عدم االمتثال الحرج
تعتبر حالة ءعد االمتثال الحرجء نوعا من عد االمتثال الذي يؤثر ورا علا نزاإلة نظا الصةةحة
النباتية للمنظمة الوينية لوقاية النباتات والثدة يه ،والذي يتطل اتااذ إجراء تصةةحيح سةةريق يتم
تحديد وتنفيذ  .وقد تعتبر المنظمة الوينية لوقاية النباتات حاالت عد االمتثال حرج حاالت
من قبيل ما يل ش
 عندما يكون إلنا دليل يثبم عد تنفيذ إجراءات الصةةةةةةحة النباتية المرخص ل ا تنفيذًاصحي ًحا؛
 عندما ال ينفذ إجراء تصحيح بما يرض المنظمة الوينية (أو الكيان المرخص له جراءعملية التدقيق أو االشراف)؛
 عندما ال تنفذ ا جراءات التصحيحية الوقم المناس لتدار أوجه الدصور الت تحدد؛ عندما يتبين أن نزاإلة الكيان أو حياد قد تعر للاطر؛ عندما يكون إلنا ما يد ّل علا حدوث تزوير.وينبي تعليق ترخيص كيان ما للديا بإجراء محدد للصحة النباتية أو إليان علا الفور إذا تم تحديد
حالة عد االمتثال حرج .وينبي أن يكون للمنظمة الوينية لوقاية النباتات نظا دارة حالة عد
االمتثال الحرج.
 2-6عدم االمتثال اآلخر
ءعد االمتثال اآلخرء إلو نو من عد االمتثال الذي ال يؤثر مباشةةةةةةرة أو ورا علا نزاإلة نظا
الصةةةةةةحة النباتية للمنظمة الوينية لوقاية النباتات والثدة يه وال تعتبر المنظمة الوينية حالة عد
االمتثال حرج.
وي تطل عد االمتثال اآلخر اتااذ إجراءات تصةةةةةةحيحية ضةةةةةةمن ا يار الزمن المحدد من جان
المنظمة الوينية لوقاية النباتات (أو الكيان المرخص له جراء عملية تدقيق أو إشراف).
وليس ثمة حاجة إلا تعليق الترخيص أو إليايه ولكن يمكن النظر ذلك عندما يتم مرارا وتكرارا
تحديد إلذا النو من عد االمتثال أو عندما ال تتاذ إجراءات تصةةةةةةحيحية ضةةةةةةمن ا يار الزمن
المطلوب .وينبي للمنظمة الوينية لوقاية النباتات وحدإلا اتااذ قرار تعليق الترخيص أو إليايه.

تعليق الترخيص وإلغاؤه
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ينبي للمنظمة الوينية لوقاية النباتات وحدإلا اتااذ قرار تعليق الترخيص أو إليايه أو إعادته.
التعليق .تدو المنظمةةة الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات بشةةةةةةكةةل مؤقةةم بتعليق الترخيص الممنوف ألحةةد
الكيانات لفترة همنية محددة لك يتسنا للكيان المعن تنفيذ إجراء تصحيح .
اإللغاء .تسح المنظمة الوينية لوقاية النباتات الترخيص من كيان ما.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات
حال الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية

أن يعاد إليه إلذا الترخيص ،أن
وينبي للكيان الذي تم تعليق الترخيص الممنوف له والراغ
يدد يل باسةةةتعادته إلا المنظمة الوينية لوقاية النباتات .وعندما يتم إلياء تصةةةريب أحد الكيانات،
ينبي للمنظمةةة الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات تدييم مةةا إذا كةةان الكيةةان المعن مؤإلر للحصةةةةةةول علا
ترخيص جديد .وينبي للكيانات المتلةةررة تدديم يل للحصةةول علا ترخيص جديد ،و دًا للدواعد
الموضةةةةةةوعة من قبل المنظمة الوينية لوقاية النباتات .وينبي للمنظمة الوينية لوقاية النباتات
وحدإلا اتااذ قرار إعادة ترخيص كيان ما.
أن يعاد إليه ترخيصةه أن يتدد
وينبي لكيان انسةح بشةكل يوع من اتفاق ترخيص ويرغ
بطل إلا المنظمة الوينية لوقاية النباتات ليعاد إليه الترخيص.
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