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االعتماد
اعتمدت هيلة تدابير الصحة النباتية خالل دورتها السادسة عشرة هذا المعيار في أبريل /نيسان
.2022
مقدمة
النطاق
ّ
يغطي هذا المعيار المراجعات في سياق الصحة النباتية التي تجريها منظمة وطنية لوقاية النباتات
إما في أراضيها ،وإما مع منظمة وطنية أخرى لوقاية النباتات وفي أراضي هذه األخيرة .كما ّ
يغطي
المراجعات التي تجريها الكيانات التي تر ّخص لها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات من أجل إجراء
المراجعات نيابةً عنها .وير ّكز هذا المعيار فقل على الجوانب المتصلة بالصحة النباتية للمراجعات.
أما بالنسبة إلى الجوانب العامة للمراجعات ،فهناك مصادر أخرى متاحة للمعلومات.
المراجع
قد يحيل هذا المعيار إلى معايير دولية لتدابير الصحة النباتية .ويمكن االطالع على هذه المعايير
الدولية على البوابة الدولية للصحة النباتية على العنوان التاليwww.ippc.int/core- :
.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 االطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستخدمة في هذا المعيار ضمن المعيار
الدولي رقم ) 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).
اإلطار العام للمتطلبات
يتناول هذا المعيار الغرض من أنشطة المراجعة في سياق الصحة النباتية واإلجراءات الخاصة بها.
المراجعة والجهة الخاضعة
ويشمل ذلك الظروف التي قد تؤدي إلى إجراء مراجعة ،وأدوار الجهة
ِ
للمراجعة ومسؤولياتهما ،وإجراءات التخطيل للمراجعة وإعدادها واالضطالع بها واإلبالغ عن
نتائجها .وتعتمد عناصر المراجعة التي يجب مراعاتها على نوع المراجعة والغرض منها ونطاقها
وأهدافها.
ضا إرشادات حول اختيار الجهات المراجعة ،وتحديد وتيرة المراجعة ،وتسوية
ويوفر هذا المعيار أي ً
المنازعات حول نتائج المراجعة ،واالتفاق على الترتيبات المالية بين الطرفين المعنيين.
معلومات أساسية
يقع على عاتك المنظمات الوطنية لوقاية النباتات عدد من المسؤوليات بموجب االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات بشأن األنشطة المنفذة في أراضيها ،مثل المراقبة والتفتيش وإجراء تحليالت مخاطر اآلفات
وتحديد شروط االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية وإصدار شهادات الصحة النباتية وإجراء
المعالجات أو اإلشراف عليها كتدابير للصحة النباتية وتدريب الموظفين .ولمساعدة المنظمات
الوطنية لوقاية النباتات على الوفاء بهذه المسؤوليات بشكل فعال ،تستخدم تلك المنظمات المراجعات
بشكل متزايد لتوفير الثقة بأن نظم الصحة النباتية وإجراءاتها تحقك أهدافها.
ويتضمن العديد من المعايير الدولية المعتمدة إحاالت إلى المراجعات .ويهدف هذا المعيار إلى توفير
اإلرشاد للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات بشأن نهج مشترك للمراجعات في سياق الصحة النباتية.
المعيار الدولي رقم
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تُعدّ المراجعة عملية تحقك موثقة .و ّ
إن المراجعة في سياق الصحة النباتية (يشار إليها في ما يلي باسم
"المراجعة") هي مراجعة منهجية وموثقة لنظام أو إلجراء للصحة النباتية من أجل تقييم مستوى
الرقابة ،والتأكد من امتثاله للشروط التي حددتها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات المسؤولة عن
المراجعة ،وتقييم ما إذا كان النظام أو اإلجراء يحقك أهداف الصحة النباتية المتوقعة.
وبخالف اإلشراف ،ال تشمل المراجعة المراقبة المستمرة وتوجيه األنشطة ،ولكنها توفر ً
بدال من
ذلك تقيي ًما لنظام أو إجراء معين للصحة النباتية أو لعناصر معينة من نظام أو إجراء ،في وقت معين.
ويتم جمع أدلة موضوعية حول ما إذا كانت نتائج نظام أو إجراء للصحة النباتية تمتثل للشروط ذات
الصلة للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات التي ت ُجري المراجعة ،وما إذا كانت هذه المتطلبات قد نفّذت
بشكل فعّال لتحقيك أهداف الصحة النباتية.
اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي والبيئة
يساعد إجراء المراجعات على ضمان فعالية نظم الصحة النباتية وإجراءاتها ،وبالتالي تقليل مخاطر
اآلفات .ويحمي ذلك صحة النبات ،ما يقلّل بدوره من اآلثار البيلية السلبية ويفيد التنوع البيولوجي.
المتطلبات
 -1الغرض من المراجعة
يجب أن ت ُقيّم المراجعة على نحو موضوعي ما إذا كان نظام أو إجراء معيّن للصحة النباتية يتوافك
مع المتطلبات التي حددتها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات التي تجري المراجعة .وينبغي أن توفر
المراجعة فرصةً لتحديد النتائج ،بما في ذلك حاالت عدم االمتثال والمالحظات ،في ما يتعلك بفعالية
نظام أو إجراء الصحة النباتية قيد المراجعة.
ويمكن أن تجري منظمة وطنية لوقاية النباتات مراجعات للتحقك من المطابقة مع ما يلي:
 نظم وإجراءات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات؛ ونظم وإجراءات الكيانات التي تم التصريح لها من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات ،بمافي ذلك الكيانات المصرح لها بإجراء المراجعات نيابةً عن المنظمة الوطنية لوقاية النباتات؛
 ونظم وإجراءات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في بلد ُمصدّر وفقًا لمتطلبات المعيار الدوليلتدابير الصحة النباتية رقم ( 20الخطوط التوجيهية لنظام تطبيك لوائح الصحة النباتية على
الواردات).
ويجوز ألي كيان مرخص له من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات بإجراء مراجعات نيابة عنها،
أن يجري مراجعات للتحقك من نظم وإجراءات الكيانات المرخص لها من قبل تلك المنظمة الوطنية
لوقاية النباتات لالضطالع بإجراءات الصحة النباتية.
-2

أنواع المراجعات

النوعان الرئيسيان للمراجعات هما مراجعة النظم والمراجعة المر ّكزة.
مراجعة النظام هي مراجعة شاملة لنظام أو إلجراء للصحة النباتية بغية تقييم فعاليته وامتثاله لشروط
المنظمة الوطنية لوقاية النباتات .ويتم إجراؤها لتحديد ما إذا كان النظام أو اإلجراء يحقك أهدافه،
وما إذا كانت الجهة الخاضعة للمراجعة تتمتع بالقدرة الكافية على تطبيك النظام أو اإلجراء .وبشكل
عام ،يمكن لمراجعة النظام أن تنفّذ قبل التصريح لكيان ما أو لعملية جديدة ،أو عند الضرورة .وقد
يشمل نطاق مراجعة النظام نظا ًما كامالً ،بد ًءا من اإلنتاج وصوالً إلى التصدير ،أو نظام كيان معينًا.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار الدولي رقم

5-47

المعيار الدولي رقم

47

المراجعة في سياق الصحة النباتية

أ ّما المراجعة المركزة فهي مراجعة لعناصر معينة من نظام أو من إجراء للصحة النباتية بغية تقييم
فعاليته وامتثاله لشروط المنظمة الوطنية لوقاية النباتات .ويتم إجراؤها لتحديد ما إذا كان النظام أو
اإلجراء يتم تنفيذه وصيانته بشكل صحيح .وهي قد تنفذ بشكل دوري ،أو على فترات منتظمة أو
عشوائية ،أو نتيجة لظروف معينة.
 -3الظروف التي قد تؤدي إلى إجراء مراجعة
ترد في ما يلي أمثلة على الظروف التي قد تؤدي إلى إجراء مراجعة:
التغييرات في الظروف (مثل ممارسات اإلنتاج ،أو حالة اآلفات ،أو شروط االستيراد المتعلقة
بالصحة النباتية ،أو نظم اإلدارة أو عمليات المنشأة المعينة)؛
وطريك استيراد جديد؛
وبرنامج تصدير جديد؛
وإخطار بعدم االمتثال من المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لبلد مستورد (مثل الكشف عن آفة
خاضعة للوائح في شحنة مستوردة)؛
والكشف عن حالة عدم امتثال قد تضر بنظام الصحة النباتية؛
وتنفيذ إجراءات تصحيحية لمعالجة حاالت عدم االمتثال؛
وطلبات جديدة للمشاركة في نظام الصحة النباتية؛
وتحديد موعد مراجعة روتينية للتحقك من االمتثال لشروط المنظمة الوطنية لوقاية النباتات
التي تجري المراجعة.
-4

األدوار والمسؤوليات

 1-4األدوار
راجعة إما
راجعة وجهة خاضعة للمراجعة .وقد تكون الجهة ال ُم ِ
تشمل المراجعة طرفين اثنين :جهة ُم ِ
ً
صا له .وقد تكون الجهة الخاضعة للمراجعة منظمة لوقاية
منظمة لوقاية النباتات وإما كيانًا مرخ ً
النباتات تقوم بمراجعة نفسها بنفسها ،أو منظمة وطنية لوقاية النباتات لبلد ُمصد ّر تتم مراجعتها من
صا له من قبل منظمة وطنية لوقاية
قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لبلد مستورد ،أو كيانًا مرخ ً
النباتات ألداء إجراءات الصحة النباتية ،أو أي جهة مشاركة أخرى في نظام الصحة النباتية الذي
تتم مراجعته .وتصف األقسام أدناه مسؤوليات كل طرف .وفي سياق هذا المعيار ،قد يشير كل من
راجعة" أو "الجهة الخاضعة للمراجعة" إما إلى شخص فردي وإما إلى
المصطلحين "الجهة ال ُم ِ
مجموعة أشخاص يمث ّلون كيانًا.
 2-4مسؤوليات منظمة وطنية لوقاية النباتات تقوم بمراجعة في أراضيها
ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ،في ما خص المراجعات في أراضيها ،أن تقوم بما يلي:
وضع إطار عمل وشروط لعملية المراجعة؛
والتأكد من وجود إطار قانوني وفني مناسب بحال قررت تفويض كيانات بإجراء عمليات
ً
مراجعة نيابة عنها ومن أجل مواصلة اإلشراف على إجراءات تلك الكيانات الحقا؛
ووضع خطل طوارئ الستمرار المراجعات في حالة عدم قدرة الكيان المر ّخص له على
متابعة تنفيذ أنشطة المراجعة؛
وتحديد التكاليف والتأكد من وجود الترتيبات المالية المناسبة للوفاء بهذه التكاليف؛
وإذا ما تم تحديد حاالت عدم االمتثال ،التأكد من أن الجهة الخاضعة للمراجعة ت ُحدد إجراءات
ّ
تصحيحية لمعالجة حاالت عدم االمتثال هذه وتنفذها ضمن اإلطار الزمني المتفك عليه؛
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واتخاذ اإلجراءات الالزمة ،التي قد تشمل إلغاء ترخيص لكيان ما أو تعليك المشاركة في نظام
الصحة النباتية ،عندما يتم تحديد حالة عدم امتثال حرجة أو عندما ال يتم التعامل مع حاالت
مرض.
عدم االمتثال المحددة بشكل
ٍ

 3-4مسؤوليات منظمة وطنية لوقاية النباتات تقوم بمراجعة في بلد ُمصدر
ينبغي لمنظمة وطنية لوقاية النباتات في بلد مستورد ،ت ُجري عملية مراجعة في أراضي البلد
ال ُمصدّر ،أن تقوم بما يلي:
وضع إطار عمل وشروط لعملية المراجعة؛
والتوصل إلى اتفاق مع المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر بشأن كيفية إجراء
المراجعة ،بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بجوانب مثل التكلفة المالية للمراجعة والجهات
المرخص لها بإجراء المراجعة؛
وإذا ما تم تحديد حاالت عدم االمتثال ،االتفاق مع المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد
المصدّر على اإلجراءات التصحيحية المطلوبة واإلطار الزمني التي ينبغي استكمالها بموجبه.
 4-4مسؤوليات الجهة المراجعة
ترد في ما يلي المسؤوليات العامة للجهة ال ُمراجعة التي يجب أن تنطبك جميعها ،بغض النظر عما
المراجعة
صا له .وينبغي للجهة
راجعة منظمةً وطنية لوقاية النباتات أو كيانًا مرخ ً
ِ
إذا كانت الجهة ال ُم ِ
القيام بما يلي:
وضع برنامج للمراجعة وتنفيذه والمحافظة عليه ضمن إطار عمل المراجعة الذي وضعته
المنظمة الوطنية لوقاية النباتات التي تقوم بالمراجعة؛
وتحديد الغرض والنطاق واألهداف لكل عملية مراجعة؛
وتحديد معايير المراجعة التي سيتم استخدامها؛
والتحضير للمراجعات وتنفيذها باستخدام المعايير المتفك عليها؛
وإعداد تقارير المراجعة واستكمالها وتقديمها في الوقت المناسب إلى الجهة الخاضعة للمراجعة؛
أو لكل من الجهة الخاضعة للمراجعة وللمنظمة الوطنية لوقاية النباتات التي تقوم بإجراء
صا له؛
المراجعة إذا كانت الجهة
المراجعة كيانًا مرخ ً
ِ
وتوفير موارد بشرية كافية حاصلة على التدريب والكفاءات الالزمة إلجراء المراجعات؛
والخلو من أي تضارب في المصالح والحفاظ على الحياد واالستقاللية عن الكيانات الخاضعة
للمراجعة؛
وإتاحة الفرصة للجهة الخاضعة للمراجعة للردّ على نتائج التقرير (على سبيل المثال لتأييد
النتائج أو عدم الموافقة عليها) قبل استكمالها ونشرها؛
والحفاظ على سرية المعلومات التي يتم االطالع عليها من خالل المراجعة (راجع القسم .)8
1-4-4المسؤوليات المحددة للكيانات المرخص لها بإجراء مراجعة
باإلضافة إلى المسؤوليات العامة للجهة المراجعة المنصوص عليها في بداية القسم ،4-4
والمسؤوليات المنصوص عليها في المعيار الدولي رقم ( 45المتطلبات المفروضة على المنظمات
الوطنية لوقاية النباتات في حال الترخيص لهيلا ٍ
ت لتنفيذ إجراءات الصحة النباتية) ،ينبغي للكيانات
المرخص لها بإجراء المراجعة نيابةً عن منظمة وطنية لوقاية النباتات ،القيام بما يلي:
إجراء عمليات المراجعة على النحو المتفك عليه مع المنظمة الوطنية لوقاية النباتات
ال ُمر ِ ّخصة؛
وإخطار المنظمة الوطنية لوقاية النباتات المر ِ ّخصة بأي حاالت عدم امتثال على النحو المحدد
في القسم .12
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 5-4مسؤوليات الجهة الخاضعة للمراجعة
ينبغي للجهة الخاضعة للمراجعة القيام بما يلي:
راجعة وتلبية شروط المراجعة؛
التعاون مع الجهة ال ُم ِ
وإتاحة الوصول إلى ما يلزم من معلومات ومرافك وسجالت وموظفين إلجراء المراجعة؛
المراجعة داخل بلد الجهة الخاضعة
وتسهيل الشؤون اللوجستيات المرتبطة بزيارات الجهة
ِ
للمراجعة ،وحسب االقتضاء؛
ووضع خطة عمل وفقًا لنتائج المراجعة وتقديمها؛
ووضع وتنفيذ إجراءات تصحيحية لمعالجة حاالت عدم االمتثال ضمن اإلطار الزمني المتفك
عليه ،لدى تحديد حاالت عدم امتثال.
 -5اختيار الجهة المراجعة
المراجعة بنا ًء على مزيج المعارف والتدريب والخبرات التي تتمتع بها ،في ما
يجب اختيار الجهة
ِ
يتعلك بنظام أو إجراء الصحة النباتية الذي تقوم بمراجعته ،ومنهجية المراجعة وجمع األدلة
الموضوعية.
وعند الحاجة إلى خبرة فنية إضافية ،يجوز لخبير فني أن ينضم إلى فريك المراجعة أو أن يساعد
الجهة المراجعة.
ضا مراعاة أي تضارب في المصالح بين الجهة
وللوفاء بشرط الحياد (انظر القسم  ،)7يجب أي ً
راجعة والجهة الخاضعة للمراجعة أثناء عملية االختيار.
ال ُم ِ
 -6وتيرة المراجعات
عند إعداد برنامج للمراجعة ،على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات التي تقوم بالمراجعة أن تحدد
وتيرة المراجعات وأن تتحقك من تلك الوتيرة حسب االقتضاء .وقد تتأثر وتيرة المراجعات بما يلي:
الظروف التي قد تؤدي إلى إجراء المراجعة (انظر القسم )3؛
والناحية الموسمية في ما يتعلك بأنشطة الصحة النباتية؛
ومخاطر اآلفات المرتبطة باآلفات أو الطرقات ذات الصلة؛
وتاريخ الجهة الخاضعة للمراجعة في ما يتصل بالمطابقة واالمتثال؛
ّ
وما إذا كان هناك إجراء ثابت وموثك ثبُت أنه يقلل من مخاطر اآلفات.
 -7تضارب المصالح
يجب أن تضع المنظمة الوطنية لوقاية النباتات التي تقوم بالمراجعة إرشادات بشأن الحياد وتضارب
المصالح المحتمل في ما يتعلك بالمراجعات .ومن أجل الحفاظ على نزاهة المراجعة ،يجب أن تكون
الجهة المراجعة محايدة ً .وبالنسبة إلى كل عملية مراجعة ،على الجهة المراجعة تحديد تضارب
المراجعة والجهة
المتصور أو الفعلي في ما يتعلك بالمراجعة .وعلى كل من الجهة
المصالح المحتمل أو
ّ
ِ
الخاضعة للمراجعة اإلعالن والموافقة على عدم وجود تضارب في المصالح في ما يتعلك بالمراجعة.
-8

السرية

ينبغي أن يتفك الطرفان وأن يضمنا مستوى مناسبًا من السرية ،بما في ذلك سرية المعلومات الخاصة
والحساسة تجاريًا ،من أجل الحفاظ على نزاهة المراجعة .ويجب أن تضع المنظمة الوطنية لوقاية النباتات
التي تقوم بالمراجعة إرشادات بهذا الشأن حسب االقتضاء.
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وقبل البدء بالمراجعة ،ينبغي للطرفين مناقشة الكشف المقصود والمحتمل عن المعلومات التي تم
جمعها أثناء المراجعة ،بما في ذلك التقرير.
 -9الترتيبات المالية
ضا القسمين
يجب مناقشة الترتيبات المالية واالتفاق عليها من قبل الطرفين قبل بدء المراجعة (انظر أي ً
 2-4و.)3-4
 -10تسوية المنازعات
ينبغي إرساء عملية لتسوية المنازعات واالتفاق عليها مسبقًا قبل البدء بالمراجعة ،وذلك كجزء من
إطار العمل الخاص بالمراجعة.
وإذا لم يوافك الطرفان على أن المنهجية المتوخاة قد ات ُبعت ،أو على نتائج المراجعة أو استنتاجاتها،
فعليهما التشاور في ما بينهما أثناء المراجعة.
وإذا لم يتم ح ّل المنازعة بعد هذه المشاورات ،يترتب على الطرفين المتنازعين الرجوع إلى عملية
تسوية المنازعات المتفك عليها.
 -11خطوات عملية المراجعة
قد تختلف منهجية المراجعة باختالف الغرض من المراجعة ونطاقها وأهدافها ،وقد يستلزم األمر
استعراض وثائك أو إجراء مقابالت أو اجتماعات أو زيارات ميدانية ،أو مزي ًجا منها .وتصف األقسام
الفرعية التالية الخطوات في عملية المراجعة.
 1-11التخطيط للمراجعة
ينبغي أن يتض ّمن التخطيل للمراجعة العناصر التالية:
تحديد الغرض من المراجعة ونطاقها (النظام بأكمله أو عناصر معينة منه) والعملية وأهدافها،
والموافقة عليها؛
وتحديد معايير المراجعة التي سيتم استخدامها؛
المراجعة والجهة الخاضعة للمراجعة؛
وتحديد الجهة
ِ
والنظر في نظم المراجعة المكافلة الحالية ،أو النظم األخرى التي طورتها المنظمات الوطنية
لوقاية النباتات ،كبديل من المراجعات في الموقع ،عند االقتضاء.
 1-1-11تحديد مواعيد المراجعات
ينبغي تحديد مواعيد المراجعات (على سبيل المثال ،يجب إخطار الجهة الخاضعة للمراجعة بتاريخ
ووقت مرحلة األداء والتقييم الخاصة بالمراجعة (القسم  )2-3-11من قبل المنظمة الوطنية لوقاية
النباتات أو الكيان المرخص له بإجراء المراجعة ،مقد ًما .وقد يتم ترتيب مواعيد لعمليات تدقيك غير
دورية من قبل منظمة وطنية لوقاية النباتات أو جهة مرخص لها ،نتيجة لظروف معينة
(انظر القسم  ،)3وفي بعض الحاالت (مثل حاالت عدم االمتثال الحرج) ،قد تجرى المراجعات بدون
تحديد موعد مسبك.
 2-11التحضير للمراجعة
للتحضير للمراجعة ،على الجهة المراجعة أن تقوم بما يلي:
جمع ومراجعة المعلومات ذات الصلة ،مثل الكتيبات اإلرشادية ،واإلجراءات ،وخطل العمل،
وإخطارات عدم االمتثال ،والسجالت ،واستبيان ما قبل المراجعة ،والمعايير واالتفاقات ذات
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الصلة ،وتقارير المراجعة السابقة ،وتقارير عن اإلجراءات التصحيحية المنفّذة لمعالجة عدم
االمتثال إذا كانت متوفرة؛
وإعداد أدوات المراجعة ،مثل قوائم المراجعة والمواد المرجعية والمعدات وقائمة األسللة
المحتملة؛
والتواصل مع المشاركين (ما قد يشمل إخطار الجهات الخاضعة للمراجعة) وتأكيد توافرهم،
واستكمال الترتيبات اللوجستية ،إذا كان ذلك مناسبًا ،والموافقة على اللغة التي ستُجرى بها
المراجعة؛
ومطالبة الجهة الخاضعة للمراجعة بالتأكد من توفر الموظفين والوثائك ذات الصلة أثناء
المراجعة؛
وتأكيد أدوار المشاركين ومسؤولياتهم أثناء المراجعة ،مثل مسؤولي االتصال الرئيسيين لكل
طرف ،والمراجع الرئيسي ،وأعضاء فريك المراجعة ،والخبراء الفنيين ،إذا كان ذلك مناسبًا.

 3-11االضطالع بالمراجعة
يتضمن االضطالع بالمراجعة ثالث مراحل ،وقد تختلف األنشطة التي تتم خالل كل مرحلة باختالف
نوع المراجعة ونطاقها .والمراحل الثالث موضحة أدناه ،إلى جانب أمثلة عن األنشطة التي يمكن
تضمينها.
 1-3-11االستهالل
المراجعة ما يلي:
قد تشمل أنشطة الجهة
ِ
تأكيد الغرض من المراجعة ونطاقها وأهدافها وتأكيد معايير المراجعة؛
والتعريف عن المشاركين في المراجعة والتأكد من توافر الموظفين المطلوبين؛
ومناقشة تقارير المراجعة السابقة ،بما في ذلك اإلجراءات التصحيحية المنفذة (إن وجدت)؛
ومراجعة المنهجية التي سوف تستخدم في مرحلة األداء والتقييم للمراجعة؛
وتأكيد ما إذا كانت الوثائك المقدمة حديثة؛
وتأكيد عملية المراجعة وإطارها الزمني؛
وإعالم المشاركين بالشروط القانونية للسرية وحماية البيانات.
 2-3-11األداء والتقييم
قد تشمل أنشطة الجهة المراجعة ما يلي:
إجراء مقابالت مع الموظفين المعنيين إذا لزم األمر وطلب توضيحات عند الضرورة؛
وتقييم العمليات الموثقة؛
وتقييم السجالت المتصلة باإلجراءات (مثل السجالت الفنية واإلدارية ،وسجالت التفتيش،
وسجالت المعالجة ،ونتائج االختبارات ،وسجل اإلجراءات التصحيحية)؛
والتحقك مما إذا كانت المرافك واألدوات واآلالت والمعدات تمتثل للمواصفات ذات الصلة
والشروط التي حددتها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات التي تقوم بالمراجعة؛
ورصد العمليات لتقييم االمتثال لإلجراءات المتفك عليها ومالحظة الجوانب التي قد تضر
بنظام أو بإجراء الصحة النباتية قيد المراجعة؛
والتحقك مما إذا كان نظام أو إجراء الصحة النباتية قيد المراجعة يحقك أهداف الصحة النباتية
المتوقعة؛
ومناقشة نتائج المراجعة داخل فريك المراجعة للتوصل إلى توافك في اآلراء؛
وتحديد أي نتائج أثناء المراجعة وإبالغ الجهة الخاضعة للمراجعة بتلك النتائج ،وفي حالة
الكيانات المصرح لها بإجراء المراجعة ،إبالغ المنظمة الوطنية لوقاية النباتات المسؤولة ،في
غضون اإلطار الزمني المتفك عليه ،بأي حالة عدم امتثال.
المعيار الدولي رقم
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 3-3-11اإلغالق ورفع التقرير
المراجعة والجهة الخاضعة للمراجعة ما يلي:
قد تشمل أنشطة الجهة
ِ
مناقشة النتائج وتحديد حاالت عدم االمتثال واالستنتاجات األولية؛
وطلب أو تقديم توضيحات وتعقيبات إضافية؛
وقيام الجهة المراجعة بصياغة تقرير المراجعة ،وقيام الجهة الخاضعة للمراجعة بالتعليك على
مسودة تقرير المراجعة ،مع مناقشة كال الطرفين للجداول الزمنية لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية
عند تحديد حاالت عدم امتثال؛ وفي الحاالت التي تحدث فيها منازعة ،محاولة حل المنازعة
(انظر القسم )10؛
ومراجعة الخطوات التالية واالتفاق على الموعد النهائي لتقديم التقرير النهائي للمراجعة.
وينبغي دائ ًما إعداد تقرير للمراجعة ،على أن يتضمن الغرض من المراجعة ونطاقها وأهدافها
ونتائجها (حاالت االمتثال وحاالت عدم االمتثال ،والمالحظات ،إذا وجدت) .ويجب أن تستخلص
ضا استنتاجات بنا ًء على تحليل النتائج .وإذا تم تحديد حاالت عدم امتثال ،يجب أن تتضمن
المراجعة أي ً
هذه االستنتاجات ضرورة القيام بإجراءات تصحيحية ،وتقييم الجهة المراجعة لخطة العمل المقترحة
من قبل الجهة الخاضعة للمراجعة (بما في ذلك الجداول الزمنية المقترحة لتنفيذ هذه اإلجراءات
التصحيحية) .وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يقدّم تقرير المراجعة اقتراحات لتحسين فعالية نظام أو
إجراء الصحة النباتية الخاضع للمراجعة ،مع تسليل الضوء على الممارسات الجيدة ،ومالحظات
مفيدة حول لوائح أو متطلبات الصحة النباتية.
وقبل استكمال تقرير المراجعة وتقديمه إلى الجهة الخاضعة للمراجعة ،يجب مراعاة المعلومات
اإلضافية (مثل التعليقات واإلجراءات التصحيحية المنفذة) الواردة من الجهة الخاضعة للمراجعة،
كما يجب وصف تفاصيل أي منازعات تتعلك بالمراجعة ونتائجها بوضوح في التقرير.
 -12أنواع عدم االمتثال
ينبغي تسجيل حاالت عدم االمتثال مع األدلة الداعمة .وتصنف حاالت عدم االمتثال بين حاالت عدم
امتثال حرجة وبين حاالت أخرى لعدم االمتثال.
"حاالت عدم االمتثال الحرجة" هي حاالت عدم االمتثال التي تضر بصورة فورية بسالمة نظام
الصحة النباتية في المنظمة الوطنية لوقاية النباتات الذي تمت مراجعته ،أو بعناصره ،والتي تتطلب
إجرا ًء تصحيحيًا سريعًا ينبغي تحديده وتنفيذه.
"الحاالت األخرى لعدم االمتثال" هي حاالت عدم امتثال ال تضر بشكل مباشر أو فوري بسالمة
نظام الصحة النباتية في المنظمة الوطنية لوقاية النباتات الذي تجري مراجعته ،أو بعناصره ،وبالتالي
ال تعتبر بمثابة عدم امتثال حرج من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات التي تقوم بالمراجعة.
وتتطلب حاالت عدم االمتثال األخرى إجرا ًء تصحيحيًا يتخذ في غضون فترة زمنية محددة.
 -13متابعة حاالت عدم االمتثال
تعتبر المتابعة واجبةً إذا ما اعتبر تقرير المراجعة أن اإلجراءات التصحيحية ضرورية .ويجب تنفيذ
هذه اإلجراءات التصحيحية ضمن الجداول الزمنية المحددة في التقرير والتحقك من فعاليتها.
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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  180طرفًا متعاقدًا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆لك ّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆ت ّم إنشاء  10منظمات 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.

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

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما ،إيطاليا

