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 المطلوب التنويه

حال الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات المتطلبات المفروضةةة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات    . 2021أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 
 لوقاية الدولية االتفاقية أمانة عن نيابة والزراعة األغذية منظمة قبل من نشةةر  تم. روما. 45 رقم النباتية الصةةحة لتدابير الدول  المعيار .للصةةحة النباتية

 .اتالنبات

مم المسةةةةةةميات المسةةةةةةتادمة    إلذا المنتي ا عرم  ويريدة عرا المواد الوارد   يه ال تعبر عن أص رأص ما  خاذ بمنظمة األغذية والزراعة لأ
وتاوم ا. وال  دإلاالمتحد  )المنظمة( بشةة   الوضةةق الدانون  أو ا نماي  ألص بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطدة، أو لسةةلطات أص من ا، أو بشةة   تعيين حدو

ر ل ا تعن  ا شةةار  إلا شةةرمات أو منتمات محدد  لمصةةنعين، اةةواء مان  مشةةمولة ببراءات االختراه أت ال، أن ا تحظا بدعم أو تزمية المنظمة تف ةةي
 .علا أخرى ذات يابق مماثل لم يرد ذمرإلا

 .وال تعكس بال رور  وج ات نظر المنظمة أو ايااات ا إ  وج ات النظر الُمعبر عن ا    إلذا المنتي ا عرم  تاص المؤلف )المؤلفين(

 2021منظمة األغذية والزراعة،  ©
 

 

غير  -بعض الحدوق محفوظة. إلذا الُمصةةةنمف متاف و دا لشةةةروي الترخيص العات للمشةةةاه ا بداع  نسةةة  المصةةةنف 
 .(igo/legalcode/0.3sa/-nc-https://creativecommons.org/licenses/by؛ IGO 0.3SA -NC-CC BY) لفايد  المنظمات الحكومية الدولية 0.3المشارمة بالمثل  -تمارص 

در العمل علا نحو منااةةة . بموج  أحكات إلذا الترخيص، يمكن نسةةةذ إلذا العمل، وإعاد  توهيعه، وتكييفه ألغراا غير تمارية، بشةةةري التنويه بمصةةة
تادات شةعار و   أص ااةتادات ل ذا العمل، ال ينبي  أ  يكو  إلنا  أص اقتراف ب   المنظمة تؤيد أص منظمة، أو منتمات، أو خدمات محدد . وال يسةمب بااة

ه. وإذا تم إنشاء ترجمة ل ذا العمل،  يم  المنظمة. وإذا تم تكييف العمل،  إنه يم  أ  يكو  مرخصا بموج  نفس ترخيص المشاه ا بداع  أو ما يعادل
مم المتحد . أ  تت ةةةةمن بيا  إخرء المسةةةةؤولية التال  با ضةةةةا ة إلا التنويه المطلوبش ءلم يتم إنشةةةةاء إلذ  الترجمة من قبل منظمة األغذية والزراعة لأ

   ."[ األصلية إل  الطبعة المعتمد والمنظمة ليس  مسؤولة عن محتوى أو دقة إلذ  الترجمة. واوف تكو  الطبعة ]يبعة اللية

من الترخيص،  8تتم تسوية النزاعات الناشئة بموج  الترخيص الت  ال يمكن تسويت ا بطريدة ودية عن يريق الوااية والتحكيم مما إلو وارد    الماد  
ة للملكية بااتثناء ما إلو منصوذ عليه بارف ذلك    إلذا الترخيص. وتتمثل قواعد الوااية المعمول ب ا    قواعد الوااية الااصة بالمنظمة العالمي
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المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات  45 رقم النباتية الصحة لتدابير الدول  المعيار
    حال الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4-45 رقم الدولي المعيار

 االعتماد

   مارس/ الاامسة عشر   ت ادور إليئة تدابير الصحة النباتية خرل تم اعتماد إلذا المعيار من قبل
 .2021آذار 

 المقدمة

 النطاق

المنظمات الوينية لوقاية النباتات    حال  الواج  تو يرإلا من قبليعرا إلذا المعيار المتطلبات 
 الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات محدد  للصحة النباتية بالنيابة عن ا.قررت 

)ا( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ال يشةةةةةمل إلذا المعيار إصةةةةةدار شةةةةة ادات  2-5 للماد وو دا 
 .الصحة النباتية.  مما ال يشمل وضق واتااذ تدابير للصحة النباتية

 المراجع

المعايير إلذ  يشةةةةةير إلذا المعيار إلا المعايير الدولية لتدابير الصةةةةةحة النباتية. ويمكن االيره علا 
ية  لدول تال ش إلذ  ا ية علا العنوا  ال بات حة الن ية للصةةةةةة لدول بة ا /شwww.ippc.int/core/https-علا البوا

setting/ispms-activities/standards. 

 االتفاقية أمانة روما، .النباتات لوقاية الدولية االتفاقية .1997 .النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة

 .والزراعة األغذية منظمة النباتات، لوقاية الدولية

 التعاريف

عيار    المعيار مالنباتية المسةةةةتادمة    إلذا اليمكن االيره علا تعاريف مصةةةةطلحات الصةةةةحة 
 (.مصطلحات الصحة النباتية مسرد) 5الدول  رقم 

 اإلطار العام للمتطلبات

يعرا إلذا المعيار المتطلبات الرييسية لوضق برنامي ترخيص ومعايير األإللية لك  تصبب ميانات 
ا م برنامي ترخيص. أص ومسةةةؤوليات األيراف المشةةةارمة    تنفيذ  م اتل ا. ويحدد المعيار رخصةةةً

 .الترخيص وإليايه وتعليقمما يتناول العمليات الااصة بالمراجعات، وأنواه عدت االمتثال، 

 معلومات أساسية

المسةةةةةةؤوليات الملدا  علا عاتق المنظمات  علا لدولية لوقاية النباتاتامن االتفاقية  4تنص الماد  
)أ( علا إمكانية قيات المنظمات الوينية لوقاية النباتات  2-5ة النباتات. بينما تنص الماد  الوينية لوقاي

 معاييرعد     إجراءات للصةةةةةةحة النباتية. ويشةةةةةةار إلا مف وت الترخيص  بالترخيص لكيانات لتنفيذ
وشةةةةةةحن التوجي ية لتصةةةةةةدير  الاطوي) 3، مثل المعيار الدول  رقم النباتيةدولية لتدابير الصةةةةةةحة 

(، والمعيار الدول  وااةةةةةتيراد وإيرق عوامل المكا حة البيولوجية وغيرإلا من الكاينات الحيّة المفيد 
(، والمعيار الدول  نظات إصةةةدار شةةة ادات الصةةةحة النباتية) 7(، والمعيار الدول  رقم المراقبة) 6رقم 
توجي ية لنظات تطبيق لوايب الاطوي ال) 20(، والمعيار الدول  رقم النباتية شةةة ادات الصةةةحة) 12رقم 

(، والمعيار الاطوي التوجي ية للتفتيش) 23 (، والمعيار الدول  رقمعلا الواردات الصةةةةةةحة النباتية
الدول   والمعيار (،النباتية متطلبات ااةةةةةتادات المعالمات بالحرار  متدابير للصةةةةةحة) 42الدول  رقم 

(. ولتعزيز الثدة بين المنظمات الوينية النباتيةشةةةةروي ااةةةةتادات التباير متدبير للصةةةةحة ) 43رقم 
لوقاية النباتات، ثمة حاجة إلا مواءمة المتطلبات الااصةةةةةةةة بالتراخيص التااذ إجراءات محدد  

. و   حال لوقاية النباتاتللصةحة النباتية وضةما  تماشة  إلذ  المماراةة مق مبادت االتفاقية الدولية 
ترخيص لكيانات ما،  إن ا تظل مسةةةةةةؤولة عن إجراءات  منبقررت منظمة وينية لوقاية النباتات 

 ة عن ا.بالصحة النباتية الت  ت طلق ب ا تلك الكيانات بالنيا

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


 45 رقم الدول  المعيار المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات   
 إجراءات للصحة النباتيةحال الترخيص لكيانات لتنفيذ 

 

 5- 45 رقم الدولي المعيار  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 على التنوع البيولوجي والبيئة المترتبةاآلثار 

ث ثيرً  يً وقد تؤثر برامي الترخيص  ئة ألن ا قد تسةةةةةة م    تنفيذ ا إيماب ا علا التنوه البيولوج  والبي
 .للصحة النباتيةإجراءات 

 المتطلبات

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

  إنه ينبي  تطبيق المتطلبات التاليةش

 للترخيصالفهم األساسي  -1

 للصةةةحة إجراءات لتنفيذ لكيانات الترخيص اةةةيتم ما  إذا ما النباتات لوقاية وينية منظمة تدرر
 أجل من الترخيص نظات ااةةةتادات النباتات لوقاية الوينية للمنظمات يموهو. بالنيابة عن ا النباتية

 المرخص األخرى الكيانات إخ ةةاه أو النباتية للصةةحة محدد  إجراءات لتنفيذ لكيانات الترخيص
 الصةةحة إجراءات علا األمثلة وتشةةمل .النباتية للصةةحة إجراءات علا شةةرافلإل أو للمراجعة ل ا

 عمليات تنفيذإلال الكيانات ألحد الترخيص النباتات لوقاية وينية منظمة تدرر قد الت  النباتية
عمليات و  الدخول بعد ما وحمر والمعالمة والمراقبة والفحص والتفتيش العينات وأخذ الرصةةةةةد
  .ا ترف

 تتحمل أ  ل ا ينبي   إنه ،ما لكيانات ترخيص منب النباتات لوقاية وينية منظمة قررت وإذا
 ويموه .المحدد  النباتية الصةةةةحة إجراءات وعن له المرخص الكيا  تحديد عن  دط المسةةةةؤولية

 إجراء فيذنلت آخر ميا  أإللية تدييم أجل من له مرخص ميا  قبل من المراجعة عمليات إجراء
 لوقاية الوينية المنظمة مسةةؤولية يكو  أ  ينبي  الترخيص قرار أ  غير النباتية؛ للصةةحة محدد

 .وحدإلا النباتات

وتتحمل المنظمة الوينية لوقاية النباتات مسةةةةةةؤولية ضةةةةةةما  أ  الكيا  المرخص له ينفذ إجراءات 
بموج  الترخيص، يتولا الكيا  ولوقاية النباتات.  الصةةةةةحة النباتية و دا لمتطلبات المنظمة الوينية

المعن  تنفيذ إجراء الصةةةةحة النباتية ولكن المسةةةةؤولية تظل ملدا  علا عاتق المنظمة الوينية لوقاية 
النباتات. ويموه منب الترخيص  دط لتنفيذ إجراءات للصةةحة النباتية من أجل تطبيق تدابير للصةةحة 

لوقاية النباتات. وال يشةةةةةةمل الترخيص لتنفيذ إجراءات للصةةةةةةحة  النباتية تدررإلا المنظمة الوينية
النباتية األنشةةطة األاةةااةةية الت  تدوت ب ا المنظمة الوينية، مثل إصةةدار شةة ادات الصةةحة النباتية أو 

إلذ  األنشطة ليس  إجراءات للصحة النباتية. وينبي    أحيث وضق واتااذ تدابير للصحة النباتية 
الوينية لوقاية النباتات ما يكف  من الموظفين الذين يتمتعو  بالابر  الرهمة أ  يكو  لدى المنظمة 

 .التدقيقعمليات إجراء للديات بالرقابة علا الكيانات المرخص ل ا، بما    ذلك 

و   إلذا المعيار، تشةةةةةةمل ءالكياناتء مددم  إجراءات الصةةةةةةحة النباتية )مثل األ راد والمنظمات 
والمؤاةةسةةات(، وعند االقت ةةاء، المرا ق التابعة ل م )مثل المعدات والماتبرات وأمامن المعالمة(. 

لوقةةايةةة النبةةاتةةات مةةا و   بعض الحةةاالت، قةةد يتطلةة  منب ترخيص للكيةةانةةات قيةةات منظمةةة وينيةةة 
الموا دة علا األ راد داخل الكيا  )مثل المسةةةةةةؤولين عن إجراءات محدد  للصةةةةةةحة النباتية(، أو ب

من إلذ  األمور. وينبي  للمنظمة الوينية لوقاية  ممموعةالمسةةتندات ذات الصةةلة أو المرا ق أو أص 
 .الترخيصلذلك تفاق الالنباتات والكيا  المعن  تحديد يبيعة ا

 برنامج الترخيص -2

منب عند تدرر، بموج  نظات الصحة النباتية الااذ ب ا،   أوينية لوقاية النباتات ال للمنظمةينبي  
 .للترخيص برنامي   وضقترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات محدد  للصحة النباتية 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-45 رقم الدولي المعيار

لتنفيةةذ  مةةا وينبي  للمنظمةةات الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات، قبةةل اتاةةاذ قرار بمنب ترخيص لكيةةانةةات
يميز ل ا إجراءات للصةةةةحة النباتية ووضةةةةق برنامي ترخيص، الت مد من أ  ا يار الدانون  لبلدإلا 

 .وإعادت ا وإلياءإلاتراخيص وتعليد ا المن منب 

وال ينبي  للمنظمات الوينية لوقاية النباتات اوى وضق برامي ترخيص تؤدص إلا إجراءات  عالة 
أ  تكو  الكيانات  ضما نزاإلة وشفا ية. وينبي  لبرنامي الترخيص كل للصحة النباتية يتم تنفيذإلا ب

المرخص ل ا مسةةةؤولة أمات المنظمة الوينية عن تلك ا جراءات وأ  يتم الحفاظ علا أمن الصةةةحة 
لتدابير الصةةةةةةحة  الدوليةالنباتية، بما يتماشةةةةةةا مق أحكات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمعايير 

 .النباتية

 وضع برنامج الترخيص 2-1

 الم مولةا لأغراا ينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات وضةةةةق برنامي للترخيص يكو  منااةةةةبً 
أوال نطاق البرنامي وأإلدا ه. وينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات، عند وضةةةةةةق  يه منه، ويحدد 

 برنامي للترخيص، الديات بما يل ش

 ترخيًصا؛ يُمنب لك  ااتيفاءإلا ما ميا  علا يم  الت  المتطلبات تحديد -

 السرية؛ ل ما  إجراءات ذلك    بما وتدديم ا، وحفظ ا المعلومات لتلد  إجراءات وضق -

 من المطلوبة المعلومات تلد  وق  من الوارد ، المعلومات لمعالمة إجراءات وضةةةةةةق -
 ترخيص منب بشةة   الدرار اتااذ حين إلا الرحق وتدييم ا النباتات لوقاية الوينية المنظمة
 ؛من عدمه أت المعن  للكيا 

 الابر  علا النباتات لوقاية الوينية المنظمة موظف  حصةةول ل ةةما  تدريبية خطة وضةةق -
 الترخيص؛ برامي  دار  الرهمة

ية دور  وضةةةةةةق - بات من األدنا الحد تحديد أو تدريب تدري  متطل  والكفاء  والمعدات ال
 تلك تعادل أ  المتطلبات ل ذ  وينبي  النباتية؛ للصةةةحة إجراءات لتنفيذ للكيانات والم ارات

 إجراءات نفس تنفيذ اةةةةةةتتولا مان  إذا النباتات لوقاية الوينية المنظمة من تطل  الت 
 النباتية؛ الصحة

 للكيانات الترخيص علا الراةةةم  الطابق  ضةةةفاء ااةةةتادامه يمكن تفاقالانمودج  وضةةةق -
 قانونًا؛ ملزًما الترخيص وجعل

 يولتحديد و مراجعة أص إجراء توقي  ذلك    بما الترخيص، التفاقاةةةريا    تر  تحديد -
 مناابا؛ ذلك ما  إذا تمديد أص مد 

 لإلجراءات األداء علا قايمة محدد  تحدق وعمليات توجي ية وخطوي أداء معايير وضةةةةق -
 الكيانات؛ تنفذإلا الت 

 مراقبة ونماذج أو تدقيق قوايم تشمل قد والت  داعمة، وأدوات مراقبة أو تدقيق عملية وضق -
 التصحيحية؛ ا جراءات لتدارير ونماذج ،المراقبة أو التدقيق لتدارير

 االمتثال؛ عدت أوجه لتحديد معايير وضق -

 إعادته أو الترخيص تعليق االقت اء، عند ذلك،    بما االمتثال، عدت لمعالمة إجراء وضق -
 إليان ؛ أو

 المنظمة مق المبرت الترخيص اتفاق من يوًعا لرنسةةحاب له المرخص للكيا إجراء  وضةةق -
 النباتات؛ لوقاية الوينية

 برنةةامي خرل من إدارت ةةا يتعين والت  الترخيص عن تنشةةةةةةةة  قةةد الت  الماةةاير تحةةديةةد -
 الترخيص؛
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 ألحد ترخيص إلياء أو تعليق حال    العمل ااةةةةتمرارية ل ةةةةما  يوارت خطط وضةةةةق -
 الترخيص؛ برنامي من يوعا الكيا  إلذا انسحاب أو ل ا المرخص الكيانات

 والكيا  النباتات لوقاية الوينية المنظمة بين ومفء  عال تواصةةةل ل ةةةما  إجراء وضةةةق -
 له؛ المرخص

 ل ا؛ المرخص بالكيانات محدثة قايمة علا للحفاظ إجراء وضق -

    محتمل ت ةةارب أص وتحديد وتدييم وااةةتدرل ا، الكيانات يةحياد مدى لتدييم إيار وضةةق -
 أص عن بنفسةةةة ا تن ى ب   الكيانات بإلزات مثرً ) المنااةةةة  النحو علا ومعالمته المصةةةةالب
 (.المصالب ت ارب بإدار  للكيانات بالسماف أو المصالب    ت ارب

 معايير أهلية الكيانات -3

 الكيا  المعن  المعايير التاليةش يستو   ينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات الحرذ علا أ 

 الترخيص؛  يه يمنب الذص البلد    قانون  بشكل العمل إمكانية -

 النباتات؛ لوقاية الوينية المنظمة مق اتفاق إبرات علا بالددر  التمتق -

 والبنية والمعدات الفنية الابر  ذلك    بما ،(والبشةةرية المالية) الموارد من يكف  ما امتر  -
 ول ةةةةةما  تنفيذإلا اةةةةةيتم الت  المحدد  النباتية الصةةةةةحة بإجراءات للديات الرهمة، التحتية

 المددمة؛ الادمات ااتمرارية

 إجراءات تنفيذ عن المسؤولية ايتحملو  الذين األشااذ أو الشاص تحديد أو تعيين تول  -
 تطبيد ا؛ ايتم الت  النباتية الصحة

 الت  المتطلبات ااتيفاء    يستمر لك  ب ا الديات ايستعين الت  العملية تبيّن مستندات امتر  -
 تنفيذإلا؛ ايتم الت  النباتية الصحة إجراءات إلا بالنسبة الوينية المنظمة ت ع ا

 متطلبات    ذلك بما النباتات، لوقاية الوينية المنظمة لمتطلبات االمتثال علا الموا دة -
 أص عن بنفسةةةه ين ى ما  إذا ما  عر  مثر) المصةةةالب وت ةةةارب واالاةةةتدرلية الحيادية
 ؛(المصالب    محتمل ت ارب لتحديد أو المصالب    ت ارب

    ب ا يدوت الت  ا جراءات عن  الت  تنشةة األضةةرار عن بالمسةةؤولية واضةةب بيا  امتر  -
 له؛ مرخص مكيا  دور  إيار

 الصحة إجراءات يستلم الذص العميل مق للنزاعات و عالة مفؤ  تسوية ل ما  إجراء اعتماد -
 لر ق عملية ذلك    بما ،(النباتات لوقاية الوينية المنظمة إلو العميل يكن لم إذا) النباتية
 .ن اي  قرار التااذ لوقاية النباتات الوينية المنظمة إلا الد ايا

 في ما يتعلق بتنفيذ برنامج الترخيص والمسؤوليات المهام -4

 لوقاية النباتات سؤوليات المنظمة الوطنية مومهام  4-1

 والمسؤوليات الملدا  علا عاتق المنظمة الوينية لوقاية النباتات ما يل ش الم اتأ  تشمل  ينبي 

    المحدد و ترخيص علا الحصول ب إللية الااصة المعايير ضوء    المعن  الكيا  تدييم -
 النباتات؛ وقاية الوينية المنظمة قبل من الموضوعة وتلك المعيار إلذا

 النباتات لوقاية الوينية المنظمة قبل من المحدد  المتطلبات ضةةةةوء    المعن  الكيا  تدييم -
 ال رور ؛ عند للتحسين اقتراحات وتدديم ،الموقق    وتنفيذإلا الموثدة إجراءات ا بش  

 ب ا الديات المعن  للكيا  يرخص الت  النباتية الصةةةحة إجراءات تحديد    الوضةةةوف توخ  -
 األداء؛ ومعايير
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ية إبرات - فاق يذ المعن  للكيا  ابموجب  يرخص ات ية، للصةةةةةةحة محدد  إجراءات لتنف بات  الن
 ؛الحاجة حس  اوتحديث  يةاالتفاق مراجعةو

 الدرار؛ ل ذا المنطد  األااس وتدديم األإللية معايير تستو   ال الت  الكيانات إخطار -

ية المنظمة موظف  تدري  - ية الوين تات لوقا با نات موظف  االقت ةةةةةةةاء، وعند ،الن  الكيا
 برنامي لتنفيذ مناا  مستوى عند ومفاءات م م ارات م علا الحفاظ والت مد من ل ا المرخص
 متسق؛ بشكل الترخيص

 مدى من التحدق أجل من له المرخص للكيا  منتظمة مراقبة أو مراجعة عمليات إجراء -
 الترخيص؛ برنامي لمتطلبات امتثاله

يات إجراء - يةتدقيق  عمل يات لإلجراءات داخل  من التحدق أجل من ب ا الااصةةةةةةةة والعمل
 الترخيص؛ برنامي أإلداف تحديق    االاتمرار

 ا جراءات تحةةديةةد ذلةةك    بمةةا المحةةدد ، االمتثةةال عةةدت أوجةةه لمعةةالمةةة عمليةةات تطبيق -
 االقت ةةةاء، وعند التصةةةحيحية، ا جراءات باتااذ له المرخص الكيا  وإلزات التصةةةحيحية

 التنظيم ؛ ا نفاذ يشمل قد ما وإلو إلياء ، أو الترخيص تعليق

 الترخيص؛  عاد  عمليات تطبيق -

 المبرت الترخيص اتفاق من يوع  بشةةكل باالنسةةحاب المعن  للكيا  تسةةمب عمليات تطبيق -
 االقت اء؛ عند النباتات، لوقاية الوينية المنظمة مق

 ل ا، المرخص للكيانات المنشةةور  والدوايم السةةمرت ذلك    بما المسةةتندات، علا الحفاظ -
 وجدت؛ إ  الترخيص، و تر  ل ا المرخصالمتوا دة  النباتية الصحة وإجراءات

 الصةةةحة بإجراءات يتعلق ما    اةةةمرته، علا الحفاظ للكيا   ي ا ينبي  الت  المد  تحديد -
 تنفيذإلا؛ تم الت  المحدد  النباتية

 بين اةةيما ال علي ا، والحفاظ الترخيص برنامي بشةة   و عالةومفؤ   شةةفا ة باتصةةاالت الديات -
 ل ا؛ المرخص والكيانات النباتات لوقاية الوينية المنظمة

 للكيةةانةةات بةةالترخيص المعنيين النبةةاتةةات لوقةةايةةة الوينيةةة المنظمةةة موظف  أ  من التةة مةةد -
 .المصالب    ت ارب أص عن ب نفس م وين و  نزاإلت م علا يحا ظو 

 الملقاة على عاتق الكيان المعنيوالمسؤوليات  المهام 4-2

 والمسؤوليات الملدا  علا عاتق الكيا  المعن  أ  تشمل ما يل ش  للم اتينبي  

 الحصةةول يل     النظر عند المطلوبة بالمعلومات النباتات لوقاية الوينية المنظمة تزويد -
 النباتية؛ للصحة محدد  إجراءات لتنفيذ ترخيص علا

 المحدد ؛ النباتية الصحة إجراءات لتنفيذ خط  اتفاق إبرات -

 لوقاية الوينية المنظمة قبل من الموضةةةةةةوعة للمتطلبات لرمتثال موثدة إجراءات تنفيذ -
 :يل  ما تشمل قد والت  النباتات،

 ( ص من أإجراءات تشةةييلية تعرا الطريدة الت  تنفذ ب ا إجراءات محدد  للصةةحة النباتية

 ؛يفعل ماذا ومتا وأين وميف(

  ؛الموظفين ومفاءت مم ارات 

 ؛تدري  الموظفين 

 مراقبة المستندات، وإلو ما يشملش 
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 ؛تنديب المستندات 

 ايما تلك الااص    ما يتعلق با جراءات المحدد   المنفذ باألنشطة  ةالسمرت، ال 

 ؛النباتية للصحة

 ؛بالمعدات والمدول الزمن  لصيانت ا أو معايرت ا، حس  االقت اء ةقايم 

  ؛الداخليةالمراجعة 

 ؛إدار  عدت االمتثال 

 بعد النباتات لوقاية الوينية المنظمة إلا( عليه متفق همن  إيار ضةةةةمن) إخطار إراةةةةال -
 معلومات أص أو االمتثال وعدت العملية،    وتييير الموقق، أو ا دار     مبير تييير حدوث
 ل ا؛ الترخيص تم الت  النباتية للصحة المحدد  ا جراءات علا ت ثير ل ا أخرى

 إجراءات لتنفيذ الرهمة والموارد ذلك، ينطبق حيثما واألمن، التحتية البنية علا الحفاظ -
 المنظمة قبل من الموضةةةةوعة للمتطلبات لرمتثال متسةةةةق بشةةةةكل المحدد  النباتية الصةةةةحة
 النباتات؛ لوقاية الوينية

 أجل من الوينية المنظمة تطلب ا الت  الصلة ذات والابر  بالمعارف الموظفين تمتق ضما  -
 المحدد ؛ النباتية الصحة إجراءات تنفيذ

 لتنفيذ منااةةةة  مسةةةةتوى عند ومفاءات م م ارات م علا الحفاظ وضةةةةما  الموظفين تدري  -
 قبل من الموضةةةوعة للمتطلبات لرمتثال متسةةةق بشةةةكل المحدد  النباتية الصةةةحة إجراءات
 النباتات؛ لوقاية الوينية المنظمة

 الوينية المنظمة إلا وتدديم ا (أنشةةطت ا اةةمرت ذلك    بما) موثدة إجراءات علا الحفاظ -
 االقت اء؛ حس 

 المتطلبات    وارد إلو ما نحو علا وال ةةةةةةبط والتدقيق المراقبة لعمليات الا ةةةةةةوه -
 النباتات؛ لوقاية الوينية المنظمة قبل من الموضوعة

 النباتية، الصةةةةةحة وإجراءات الترخيص، اتفاق    علي ا المنصةةةةةوذ للمتطلبات االمتثال -
 تتعلق الت  النباتات لوقاية الوينية للمنظمة التوجي ية والاطوي والتشةةةةةريعات والمعايير،
 بالترخيص؛

 النباتية الصةةحة إجراءات خرل من علي ا الحصةةول يتم الت  المعلومات اةةرية علا الحفاظ -
 .ب ا المصرف

 التاادقيقوالمسااااااؤوليااات الملقاااة على عاااتق الكيااانااات المرخص لهااا باا جراء  لمهاااما 4-2-1
 واإلشراف

لكيانات أخرى  تدقيقيموه للمنظمة الوينية لوقاية النباتات أ  تاتار الترخيص لكيانات بإجراء 
لكيانات أخرى  تدقيقل ا أو ا شراف عل  إجراءات للصحة النباتية. وينبي  لكيا  يمرص رخص م

و يشرف علا إجراءات للصحة النباتية ااتيفاء المتطلبات المنصوذ علي ا    الدسم مرخص ل ا أ
 . وينبي  لأدوار والمسؤوليات الملدا  علا عاتق الكيا  المعن  أ  تشمل ما يل ش 4-2

 مق للتعامل تصةةحيحية، إجراءات أو إجراءات وضةةق ذلك    بما عمل، خطة وتنفيذ وضةةق -
 بما  يه، والثدة البرنامي نزاإلة تكشف والت بتدقيد ا  تدوت الت  للكيانات االمتثال عدت حاالت

 متفق همن  إيار ضمن) للترخيص المانحة النباتات لوقاية الوينية المنظمة إخطار ذلك   
 بذلك؛ (عليه



المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات  45 رقم النباتية الصحة لتدابير الدول  المعيار
    حال الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-45 رقم الدولي المعيار

 بالتدقيق المتعلدة أنشةةطت ا خرل من علي ا الحصةةول يتم الت  المعلومات اةةرية علا الحفاظ -
 االشراف؛ أو

 والن ص علي ا، ا شراف أو بتدقيد ا تدوت الت  الكيانات إهاء واالاتدرلية الحياد علا الحفاظ -
 المصالب؛    ت ارب أص عن بنفس ا

 أو التدقيق بعمليات للديات الرهمة والتدريبات والابرات بالمعارف الموظفين تمتق ضةةةما  -
 تنفيذإلا؛ يتم الت  المحدد  ا شراف

 .(وجدت إ ) النظات ثيرات وتحديد مستمر  تعديبات لتو ير داخلية تدقيق عمليات إجراء -

 التدقيقالعملية المتبعة إلجراء عمليات  -5

 مالمنح ترخيص لكيان  التدقيقعمليات  5-1

إذا قررت منظمة وينية لوقاية النباتات النظر    منب ترخيص ألحد الكيانات، ينبي  ل ذ  المنظمة 
 أوال بتدييم أول   جراءات الكيا  الموثدة.  تدوت( أ  تدقيقالجراء عمليات  )أو الكيا  المرخص له 

وعنةةدمةةا تكو  ا جراءات الموثدةةة مدبولةةة، ينبي  للمنظمةةة الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات )أو الكيةةا  
بعملية مراجعة لتدييم النظات ب ممله ومدى قدر  الكيا   الديات( التدقيقجراء عمليات  المرخص له 

 علا تطبيق إجراءات تشييلية موثدة لكل إجراء من إجراءات الصحة النباتية. 

( أ  تزود تدقيقوينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات )أو الكيا  المرخص له بإجراء عمليات 
، بتعديبةةات عن المرحظةةات والفرذ قيقالتةةدالكيةةا  المعن ،    مةةل خطو  من خطوات عمليةةة 

 المتاحة للتحسين حس  االقت اء.

وينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات وحدإلا اتااذ قرار منب ترخيص. وينبي  ل ا منب ترخيص 
أ  متطلبات المنظمة الوينية الااصةةةةة بمنب ترخيص  التدقيقللكيا  المعن   دط إذا تبيّن من عملية 

 ااتيفانإلا. للكيانات قد تم

 لإلبقاء على ترخيص التدقيقعمليات  5-2

باتات أ  تحدد الحد األدنا لمدى  ية الن يات  تكرارينبي  للمنظمة الوينية لوقا لإلبداء  التدقيقعمل
علا ترخيص، باالاةةتناد إلا نطاق إجراءات الصةةحة النباتية ومدى تعديدإلا والمسةةتوى ذص الصةةلة 

 لتدقيقالمرخص له وأوجه عدت االمتثال المحدد ، ونتايي عمليات  ات، وأداء الكيا  ااآلمن مااير 
اةةةةبيل المثال إثر تلد  إخطار بعدت االمتثال  اغير مدرر ، عل تدقيقالسةةةةابدة. ويموه إجراء عملية 

 .من بلد مستورد

من جان  المنظمة الوينية لوقاية النباتات )أو الكيا  المرخص له  التدقيقويمكن إجراء عمليات 
( باصةةةةةةوذ جزء أو أجزاء محةةدد  من نظةةات الكيةةا  المعن ، حسةةةةةةة  التةةدقيقجراء عمليةةات  

 االقت اء. 

 أنواع عدم االمتثال -6

عندما ال يسةةةةةةتو   الكيا  المرخص له المتطلبات المحدد  من قبل المنظمة الوينية لوقاية النباتات 
لك  ما إلو منصةةةةةةوذ عليةه    اتفةاق الترخيص، ينبي  اعتبةار ذ عدت علا نحو  نوعا من أنواه 

 االمتثال. 

يات  ثال خرل عمل تدقيقاويمكن تحديد نوه من أنواه عدت االمت أو ا شةةةةةةراف أو التحديق جراء  ل
خطوي توجي ية لإلبرغ عن ) 13إخطار بعدت االمتثال )المعيار الدول  لتدابير الصةةةةحة النباتية رقم 

 ((.الطاريةالصحة النباتية وا جراءات حاالت عدت التديد بشروي 



 45 رقم الدول  المعيار المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات   
 إجراءات للصحة النباتيةحال الترخيص لكيانات لتنفيذ 

 

 11- 45 رقم الدولي المعيار  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ثال الت  جرى  عدت االمت حاالت  ادات نوه وعدد  تات ااةةةةةةت با ية الن قا ية لو وينبي  للمنظمة الوين
 تكرارتحديدإلا لتحديد حالة الكيا  المعن  )مرخص له أو تم تعليق ترخيصةةةةةةةه أو إليان ( ومدى 

 المتابعة. تدقيق عملية 

و   حال تم تحديد حالة عدت االمتثال، ينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات )أو الكيا  المرخص 
 .اتصحيحيً  إجراءً    يتاذأأو إشراف( أ  تشتري علا الكيا  المرخص له  تدقيقجراء عملية  له 

ذلك من أوجه ( أو غير 1-6حرج )الدسةةةةم الويمكن اعتبار أوجه عدت االمتثال محاالت عدت االمتثال 
 (.2-6 عدت االمتثال )الدسم

 عدم االمتثال الحرج 6-1

تعتبر حالة ءعدت االمتثال الحرجء نوعا من عدت االمتثال الذص يؤثر  ورا علا نزاإلة نظات الصةةحة 
النباتية للمنظمة الوينية لوقاية النباتات والثدة  يه، والذص يتطل  اتااذ إجراء تصةةحيح  اةةريق يتم 

 . وقد تعتبر المنظمة الوينية لوقاية النباتات حاالت عدت االمتثال حرج    حاالت تحديد  وتنفيذ
 من قبيل ما يل ش

 تنفيذًا ل ا المرخص النباتية الصةةةةةةحة إجراءات تنفيذ عدت يثب  دليل إلنا  يكو  عندما -
 صحيًحا؛

  جراء له المرخص الكيا  أو) الوينية المنظمة يرض  بما تصحيح  إجراء ينفذ ال عندما -
 ؛(االشراف أو التدقيق عملية

 تحدد؛ الت  الدصور أوجه لتدار  المناا  الوق     التصحيحية ا جراءات تنفذ ال عندما -

 ؛قد تعرا للاطر حياد  أو الكيا  نزاإلة أ  يتبين عندما -

 .تزوير حدوث علا يدلّ  ما إلنا  يكو  عندما -

لديات بإجراء محدد للصحة النباتية أو إليان  علا الفور إذا تم تحديد ما لوينبي  تعليق ترخيص ميا  
حالة عدت االمتثال حرج. وينبي  أ  يكو  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات نظات  دار  حالة عدت 

 االمتثال الحرج. 

 خر عدم االمتثال اآل 6-2

مباشةةةةةةر  أو  ورا علا نزاإلة نظات ءعدت االمتثال اآلخرء إلو نوه من عدت االمتثال الذص ال يؤثر 
الصةةةةةةحة النباتية للمنظمة الوينية لوقاية النباتات والثدة  يه وال تعتبر  المنظمة الوينية حالة عدت 

 االمتثال حرج.

تطل  عدت االمتثال اآلخر اتااذ إجراءات تصةةةةةةحيحية ضةةةةةةمن ا يار الزمن  المحدد من جان  يو
 أو إشراف(.  تدقيقجراء عملية  لكيا  المرخص له المنظمة الوينية لوقاية النباتات )أو ا

وليس ثمة حاجة إلا تعليق الترخيص أو إليايه ولكن يمكن النظر    ذلك عندما يتم مرارا وتكرارا 
تحديد إلذا النوه من عدت االمتثال أو عندما ال تتاذ إجراءات تصةةةةةةحيحية ضةةةةةةمن ا يار الزمن  

 ة النباتات وحدإلا اتااذ قرار تعليق الترخيص أو إليايه. المطلوب. وينبي  للمنظمة الوينية لوقاي

 تعليق الترخيص وإلغاؤه -7

 ينبي  للمنظمة الوينية لوقاية النباتات وحدإلا اتااذ قرار تعليق الترخيص أو إليايه أو إعادته. 

تدوت المنظمةةة الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات بشةةةةةةكةةل مؤقةة  بتعليق الترخيص الممنوف ألحةةد التعليق. 
 الكيانات لفتر  همنية محدد  لك  يتسنا للكيا  المعن  تنفيذ إجراء تصحيح .

 تسح  المنظمة الوينية لوقاية النباتات الترخيص من ميا  ما.  اإللغاء.



المتطلبات المفروضة علا المنظمات الوينية لوقاية النباتات  45 رقم النباتية الصحة لتدابير الدول  المعيار
    حال الترخيص لكيانات لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-45 رقم الدولي المعيار

لذصلكيا  لوينبي   له  ا يه إلذا الترخيص، أ   والراغ تم تعليق الترخيص الممنوف  عاد إل    أ  ي
الوينية لوقاية النباتات. وعندما يتم إلياء تصةةةريب أحد الكيانات، يددت يل  بااةةةتعادته إلا المنظمة 

إذا مةةا  الكيةةا  المعن  مؤإلر للحصةةةةةةول علا  م مةةايينبي  للمنظمةةة الوينيةةة لوقةةايةةة النبةةاتةةات تدي
ا للدواعد ترخيص جديد. وينبي  للكيانات المت ةةرر  تدديم يل  للحصةةول علا ترخيص جديد، و دً 

باتات الموضةةةةةةوعة من قبل المنظمة  ية الن باتات. وينبي  للمنظمة الوينية لوقا ية الن الوينية لوقا
 وحدإلا اتااذ قرار إعاد  ترخيص ميا  ما.

وينبي  لكيا  انسةح  بشةكل يوع  من اتفاق ترخيص ويرغ     أ  يعاد إليه ترخيصةه أ  يتددت 
 بطل  إلا المنظمة الوينية لوقاية النباتات ليعاد إليه الترخيص.



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
 www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


