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 التنويه المطلوب:

من قبل روما. تم نشره . التدقيق في سياق الصحة النباتية :47المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  .2023. أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 2022.اعتمد في  منظمة األغذية والزراعة نيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

مم المتحدة المسميات المستخدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ال تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة األغذية والزراعة لأل
وتخومها. وال تعني  )المنظمة( بشأن الوضع القانوني أو اإلنمائي ألي بلد، أو إقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها

ا على أخرى اإلشارة إلى شركات أو منتجات محددة لمصنعين، سواء كانت مشمولة ببراءات االختراع أم ال، أنها تحظى بدعم أو تزكية المنظمة تفضيال له
   .ذات طابع مماثل لم يرد ذكرها

 ن( وال تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة أو سياساتها. إن وجهات النظر الُمعبر عنها في هذا المنتج اإلعالمي تخص المؤلف )المؤلفي

 2022، منظمة األغذية والزراعة ©
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. بموجب أحكام هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه ألغراض غير تجارية، بشرط التنويه بمصدر العمل على نحو مناسب
م تخداوفي أي استخدام لهذا العمل، ال ينبغي أن يكون هناك أي اقتراح بأن المنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. وال يسمح باس

بموجب نفس ترخيص المشاع اإلبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا شعار المنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا 
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 47المعيار الدولي رقم  في سياق الصحة النباتية التدقيق

 5-47رقم المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 االعتماد

 نيسان /أبريلعشرة هذا المعيار في  السادسةاعتمدت هيلة تدابير الصحة النباتية خالل دورتها 
2022.  

 مقدمة

 النطاق

 تفي سياق الصحة النباتية التي تجريها منظمة وطنية لوقاية النباتا عمليات التدقيقهذا المعيار  ييغطّ 
ي غطّ تكما  .األخيرة هذه يفي أراضو لوقاية النباتات منظمة وطنية أخرى مع وإمافي أراضيها،  ماإ

إجراء أجل  من لوقاية النباتات الوطنية المنظمةص لها رخّ تالتي  الجهاتالتي تجريها  عمليات التدقيق
لعمليات الصحة النباتية ب المتصلة جوانبالز هذا المعيار فقل على يركّ و. عنها نيابةً  عمليات التدقيق

 .للمعلوماتمتاحة ، فهناك مصادر أخرى لعمليات التدقيق لجوانب العامةا إلىأما بالنسبة . التدقيق

 المراجع

 المعايير هذه على االطالع ويمكن. النباتية الصحة لتدابير دولية معاييرهذا المعيار إلى  حيليقد 
-www.ippc.int/core :التالي العنوان على النباتية للصحة الدولية البوابة على الدولية

activities/standards-setting/ispms. 

. روما، أمانة االتفاقية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 
 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.الدولية لوقاية 

 تعاريفال

المعيار  ضمناالطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستخدمة في هذا المعيار  يمكن
 مصطلحات الصحة النباتية(. مسرد (5 الدولي رقم

 للمتطلبات العام اإلطار

 واإلجراءات الخاصة بها. النباتيةفي سياق الصحة  التدقيقأنشطة  منهذا المعيار الغرض  يتناول
 للتدقيقوالجهة الخاضعة  المدققةجهة ال، وأدوار تدقيقويشمل ذلك الظروف التي قد تؤدي إلى إجراء 

تعتمد و. نتائجها عن واإلبالغ بها واالضطالع وإعدادها للتدقيقوإجراءات التخطيل  ،ومسؤولياتهما
 والغرض منه ونطاقه وأهدافه. التدقيق التي يجب مراعاتها على نوع التدقيقعناصر 

، وتسوية التدقيقوتحديد وتيرة  ،المدققةالجهات إرشادات حول اختيار  أيًضا المعيار هذا ويوفر
 .الطرفين المعنيين، واالتفاق على الترتيبات المالية بين  التدقيقنتائج  حول المنازعات

 أساسية معلومات

على عاتق المنظمات الوطنية لوقاية النباتات عدد من المسؤوليات بموجب االتفاقية الدولية لوقاية  قعي
مثل المراقبة والتفتيش وإجراء تحليالت مخاطر اآلفات  ،أراضيها المنفذة فيألنشطة ا بشأنالنباتات 

تية وإجراء شهادات الصحة النبا إصدارصحة النباتية ولبا المتعلقة ستيرادالا شروط تحديدو
المنظمات  ةولمساعدصحة النباتية وتدريب الموظفين. للالمعالجات أو اإلشراف عليها كتدابير 

 المراجعات تلك المنظمات لى الوفاء بهذه المسؤوليات بشكل فعال، تستخدمعالوطنية لوقاية النباتات 
 .افهتحقق أهدا هاوإجراءات الصحة النباتية نظمأن ببشكل متزايد لتوفير الثقة 

ويهدف هذا المعيار إلى . عمليات التدقيقإحاالت إلى  العديد من المعايير الدولية المعتمدة يتضمنو
في سياق الصحة  لعمليات التدقيقلوقاية النباتات بشأن نهج مشترك  الوطنيةللمنظمات  اإلرشاد توفير

 النباتية.

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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في سياق الصحة النباتية التدقيق 47المعيار الدولي رقم    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-47رقم المعيار الدولي 

 ما يلي باسم " في سياق الصحة النباتية )يشار إليها في التدقيقإّن عملية تحقق موثقة. و يعد التدقيق
تقييم مستوى الرقابة، أجل  منجراء للصحة النباتية إل مراجعة منهجية وموثقة لنظام أو هو"(  التدقيق

وتقييم  ،التدقيقلوقاية النباتات المسؤولة عن  الوطنيةالتي حددتها المنظمة  شروطلل امتثالهوالتأكد من 
 ما إذا كان النظام أو اإلجراء يحقق أهداف الصحة النباتية المتوقعة.

من ذلك  وفر بداًل يالمراقبة المستمرة وتوجيه األنشطة، ولكنه يشمل التدقيق اإلشراف، ال  وبخالف
 عناصر معينة من نظام أو إجراء، في وقت معين.لإجراء معين للصحة النباتية أو  تقييًما لنظام أو

ذات  تمتثل للشروطلصحة النباتية لجمع أدلة موضوعية حول ما إذا كانت نتائج نظام أو إجراء  ويتم
 نفّذتوما إذا كانت هذه المتطلبات قد  ،التدقيق جريتُ لوقاية النباتات التي  الوطنيةالصلة للمنظمة 

 ال لتحقيق أهداف الصحة النباتية.بشكل فعّ 

 والبيئة البيولوجي عالتنو   على المترتبة اآلثار

، وبالتالي تقليل هاوإجراءات الصحة النباتية نظمعلى ضمان فعالية  عمليات التدقيقإجراء  يساعد
بدوره من اآلثار البيلية السلبية ويفيد التنوع  ليقلّ  ماذلك صحة النبات،  يحميو .مخاطر اآلفات

 البيولوجي.

 المتطلبات

 التدقيق من الغرض -1

ن للصحة النباتية يتوافق مع موضوعي ما إذا كان نظام أو إجراء معيّ نحو  على التدقيق قيّميُ أن  يجب
 التدقيق وفري. وينبغي أن التدقيق تجريلوقاية النباتات التي  الوطنيةالمتطلبات التي حددتها المنظمة 

أو  نظام عاليةما يتعلق بف والمالحظات، في عدم االمتثال حاالت لتحديد النتائج، بما في ذلك فرصةً 
 .التدقيقإجراء الصحة النباتية قيد 

 مع ما يلي: المطابقةللتحقق من  عمليات تدقيقأن تجري منظمة وطنية لوقاية النباتات  يمكنو

 النباتات؛ لوقاية الوطنية المنظمة وإجراءات نظم -

 بما النباتات، لوقاية الوطنية المنظمة قبل من لها التصريح تم التي الجهات وإجراءات نظمو -
عن المنظمة الوطنية لوقاية  نيابةً  عمليات التدقيق بإجراء لها المصرح الجهات ذلك في

 النباتات؛

ر وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي لوقاية النباتات في بلد ُمصدّ  الوطنيةوإجراءات المنظمة  نظمو -
 على النباتية الصحة لوائح تطبيقلنظام  الخطوط التوجيهية) 20رقم لتدابير الصحة النباتية 

 .(الواردات

 نيابةً  عمليات التدقيقإجراء بلوقاية النباتات  الوطنيةمن قبل المنظمة  امرخص له جهةألي  يجوزو
المرخص لها من قبل تلك المنظمة  الجهاتوإجراءات  نظمللتحقق من  عمليات تدقيق جريت أن ،عنها

 النباتية.إجراءات الصحة ب لالضطالعلوقاية النباتات  الوطنية

 التدقيق أنواع -2

 .زالمركّ  والتدقيق النظم تدقيق ماه لعمليات التدقيق انالرئيسي نوعانال

 وامتثاله لشروطتقييم فعاليته  بغيةجراء للصحة النباتية إلشامل لنظام أو  تدقيقالنظام هي  تدقيق
وما  ،لوقاية النباتات. ويتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان النظام أو اإلجراء يحقق أهدافه الوطنيةالمنظمة 

بشكل عام، والنظام أو اإلجراء.  طبيقتالقدرة الكافية على ب تتمتع للتدقيقإذا كانت الجهة الخاضعة 



 47المعيار الدولي رقم  في سياق الصحة النباتية التدقيق

 7-47رقم المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

وقد يشمل  عملية جديدة، أو عند الضرورة.ل ما أو لجهة التصريحقبل تنفّذ  أنالنظام  لتدقيقيمكن 
 .معينة جهةنظام  أو ،إلى التصدير وصواًل من اإلنتاج  بدًءا ،النظام نظاًما كاماًل  تدقيقنطاق 

تقييم فعاليته  بغيةإجراء للصحة النباتية  من لعناصر معينة من نظام أو تدقيق وهفالمركز  التدقيق أّما
لوقاية النباتات. ويتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان النظام أو اإلجراء  الوطنيةالمنظمة  امتثاله لشروطو

على فترات منتظمة أو عشوائية، أو  أو بشكل دوري، نفذي قد وهويتم تنفيذه وصيانته بشكل صحيح. 
 نتيجة لظروف معينة.

 تدقيق إجراء إلى تؤدي قد التي الظروف -3

 :تدقيقيلي أمثلة على الظروف التي قد تؤدي إلى إجراء  ما في ترد

 المتعلقة االستيراد شروطالتغييرات في الظروف )مثل ممارسات اإلنتاج، أو حالة اآلفات، أو  -
 (؛المعينة اإلدارة أو عمليات المنشأة نظم، أو النباتية بالصحة

 ؛استيراد جديد طريقو -
 د؛برنامج تصدير جديو -
لوقاية النباتات لبلد مستورد )مثل الكشف عن آفة  الوطنيةمن المنظمة  االمتثال إخطار بعدمو -

 خاضعة للوائح في شحنة مستوردة(؛
 ضر بنظام الصحة النباتية؛تقد  امتثالعدم  حالةلكشف عن وا -
 ؛االمتثال عدم حاالتنفيذ إجراءات تصحيحية لمعالجة وت -
 ؛لبات جديدة للمشاركة في نظام الصحة النباتيةوط -
التي  النباتات لوقاية الوطنية لمنظمةا شروطل االمتثالللتحقق من  روتيني تدقيق موعد وتحديد -

 .التدقيقتجري 

 والمسؤوليات األدوار -4

 األدوار 4-1

إما منظمة  الُمدقِقة الجهة تكون. وقد للتدقيقوجهة خاضعة  ُمدقِقة جهة: اثنين طرفين التدقيق شملي
لوقاية النباتات تقوم  منظمةً  للتدقيق. وقد تكون الجهة الخاضعة امرخًصا له جهةً  وإمالوقاية النباتات 

من قبل المنظمة يخضع للتدقيق ر لوقاية النباتات لبلد ُمصدّ  وطنية منظمةنفسها بنفسها، أو  بتدقيق
النباتات ألداء  لوقاية وطنيةمن قبل منظمة  اله امرخصً  جهةً لوقاية النباتات لبلد مستورد، أو  الوطنية

. الخاضع للتدقيق في نظام الصحة النباتية الذي ة أخرىمشارك جهة إجراءات الصحة النباتية، أو أي
 المصطلحين من كل يشيرتصف األقسام أدناه مسؤوليات كل طرف. وفي سياق هذا المعيار، قد و
مجموعة أشخاص  إلى وإماإلى شخص فردي  إما" للتدقيق الخاضعة"الجهة  أو" الُمدقِقة الجهة"
 .جهةً معينةً لون يمثّ 

 في أراضيها بتدقيق تقوم النباتات لوقاية وطنية منظمة مسؤوليات 4-2

 :يلي بما أن تقوم في أراضيها، قعمليات التدقي فيما خص ،لوقاية النباتات الوطنيةلمنظمة ل ينبغي

 ؛التدقيقلعملية  وشروطإطار عمل  وضع -
 تدقيقإجراء عمليات ب جهات تفويضقررت  بحالني مناسب فمن وجود إطار قانوني و والتأكد -

 ؛الحقًا الجهاتتلك  اإلشراف على إجراءات مواصلةنيابة عنها ومن أجل 
على  اص لهالمرخّ  الجهةفي حالة عدم قدرة  عمليات التدقيقخطل طوارئ الستمرار  ووضع -

 ؛التدقيقأنشطة  تنفيذ متابعة
 ؛هذه التكاليفب للوفاءالتكاليف والتأكد من وجود الترتيبات المالية المناسبة  وتحديد -
إجراءات  حددتُ  للتدقيقمن أن الجهة الخاضعة  التأكد، االمتثال تم تحديد حاالت عدم ما وإذا -

 ؛ضمن اإلطار الزمني المتفق عليه ذهاهذه وتنفّ  االمتثالتصحيحية لمعالجة حاالت عدم 



في سياق الصحة النباتية التدقيق 47المعيار الدولي رقم    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-47رقم المعيار الدولي 

ما أو تعليق المشاركة في نظام  لجهةقد تشمل إلغاء ترخيص  التيإلجراءات الالزمة، ا واتخاذ -
أو عندما ال يتم التعامل مع حاالت  حرجة امتثالعدم  حالةالصحة النباتية، عندما يتم تحديد 

 .المحددة بشكل مرض   االمتثالعدم 

 ُمصد ر بلد في تدقيقالب تقوم النباتات لوقاية وطنية منظمة مسؤوليات 4-3

 ،الُمصدّر البلد أراضي في تدقيق عملية جريتُ  ،مستورد بلد في النباتات لوقاية وطنية منظمةل ينبغي
 أن تقوم بما يلي: 

 ؛التدقيقلعملية  شروطو عمل إطار وضع -
ر بشأن كيفية إجراء لوقاية النباتات في البلد المصدّ  الوطنيةإلى اتفاق مع المنظمة  والتوصل -

 المرخصوالجهات  للتدقيق، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بجوانب مثل التكلفة المالية التدقيق
 ؛التدقيقبإجراء  لها

لوقاية النباتات في البلد  الوطنيةمع المنظمة  االتفاق، االمتثالتم تحديد حاالت عدم  ما وإذا -
 .بموجبه ينبغي استكمالها واإلطار الزمني التيالمطلوبة  ر على اإلجراءات التصحيحيةالمصدّ 

 ققةدالمُ  الجهة مسؤوليات 4-4

يجب أن تطبق جميعها، بغض النظر عما إذا  التي الُمدققة للجهةعامة المسؤوليات الفي ما يلي  ترد
 القيام الُمدققة لجهةل وينبغي. امرخًصا له جهةً وطنية لوقاية النباتات أو  منظمةً  الُمدققة الجهة تكان

 :يلي بما

الذي وضعته المنظمة  التدقيقوتنفيذه والمحافظة عليه ضمن إطار عمل  للتدقيقبرنامج  وضع -
 ؛بالتدقيق تقوم التيالوطنية لوقاية النباتات 

 ؛تدقيق عملية كللالغرض والنطاق واألهداف  وتحديد -
 استخدامها؛ سيتم التي التدقيق معايير وتحديد -
 المعايير المتفق عليها؛وتنفيذها باستخدام  لعمليات التدقيق والتحضير -
 أو ؛للتدقيق الخاضعة الجهة إلى المناسب الوقت في وتقديمها واستكمالها التدقيق تقارير وإعداد -

 إذا التدقيق بإجراء تقوم التي النباتات لوقاية الوطنية لمنظمةلو للتدقيق الخاضعة الجهة من لكل
 ؛اله ًصامرخ جهةً  الُمدقِقة الجهة كانت

 ؛عمليات التدقيقإلجراء  ةالالزم اتالتدريب والكفاء حاصلة علىموارد بشرية كافية  وتوفير -
 الخاضعة الجهات عن واالستقاللية الحياد على ظاحفالمن أي تضارب في المصالح و والخلو -

 ؛للتدقيق
النتائج  تأييدل المثال سبيل)على  التقرير نتائج على للردّ  للتدقيق الخاضعة للجهة فرصةال إتاحةو -

 ونشرها؛ استكمالهاأو عدم الموافقة عليها( قبل 
 (.8)راجع القسم  التدقيقخالل  منالتي يتم االطالع عليها على سرية المعلومات  والحفاظ -

 تدقيق بإجراء لها المرخص للجهاتالمحددة  المسؤوليات 4-4-1

والمسؤوليات  ،4-4المنصوص عليها في بداية القسم  الُمدقِقة للجهةإلى المسؤوليات العامة  باإلضافة
المنظمات الوطنية لوقاية  على المفروضة المتطلبات) 45المنصوص عليها في المعيار الدولي رقم 

 لها المرخص للجهات نبغيي(، لتنفيذ إجراءات الصحة النباتية هيلات  ل الترخيص حال فيالنباتات 
 :يلي بما القيام ،عن منظمة وطنية لوقاية النباتات نيابةً  التدقيقبإجراء 

 ؛صةرخِّ المُ على النحو المتفق عليه مع المنظمة الوطنية لوقاية النباتات  التدقيقعمليات  إجراء -
بأي حاالت عدم امتثال على النحو المحدد  صةالمنظمة الوطنية لوقاية النباتات المرخِّ  وإخطار -

 .12في القسم 



 47المعيار الدولي رقم  في سياق الصحة النباتية التدقيق

 9-47رقم المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 للتدقيقمسؤوليات الجهة الخاضعة  4-5

 :يلي بما القيام للتدقيق الخاضعة لجهةل ينبغي

 ؛التدقيق شروطوتلبية  الُمدقِقة الجهة مع التعاون -
 ؛التدقيق إلجراء وموظفين سجالتو مرافقو معلومات من ما يلزم الوصول إلى إتاحةو -
 ،للتدقيقداخل بلد الجهة الخاضعة  الُمدقِقةالمرتبطة بزيارات الجهة  اللوجستية الشؤون وتسهيل -

 وحسب االقتضاء؛
 وتقديمها؛ التدقيقلنتائج  وفقًا عمل خطة ووضع -
ضمن اإلطار الزمني المتفق  المتثالالمعالجة حاالت عدم  تصحيحية إجراءاتوتنفيذ  ووضع -

 عدم امتثال. تحديد حاالت لدى ،عليه

 الُمدقِقة الجهة اختيار -5

ما  في ،التي تتمتع بها والخبرات والتدريب المعارف مزيجبناًء على  الُمدقِقة الجهة اختيار يجب
 وجمع األدلة الموضوعية. التدقيق، ومنهجية بتدقيقه قومتيتعلق بنظام أو إجراء الصحة النباتية الذي 

 الجهةيساعد  أن أو التدقيقفريق  ينضم إلىأن  خبير فنيل يجوزعند الحاجة إلى خبرة فنية إضافية، و
 .الُمدقِقة

 الُمدقِقةمراعاة أي تضارب في المصالح بين الجهة  أيًضا يجب(، 7القسم  نظراالحياد ) شرطب وللوفاء
 .االختيار عملية أثناء للتدقيق الخاضعة والجهة

 عمليات التدقيق وتيرة -6

 وتيرةتحدد  أن بالتدقيقلوقاية النباتات التي تقوم  الوطنية، على المنظمة للتدقيق برنامجإعداد  عند
بما  عمليات التدقيق وتيرةتأثر تحسب االقتضاء. وقد  وتيرةال تلك من تتحقق وأن عمليات التدقيق

 يلي:

 (؛3القسم  نظرا) التدقيق إجراء إلى تؤدي قد التي الظروف -
 النباتية؛ الصحة بأنشطة يتعلق فيما الموسميةالناحية و -
 ذات الصلة؛ طرقاتال أو باآلفات المرتبطة اآلفات ومخاطر -
  ؛واالمتثال المطابقةب في ما يتصل للتدقيق الخاضعة الجهة وتاريخ -
 .اآلفات مخاطر من يقلل أنه تثبُ  قوموثّ  ثابت إجراء هناك كان إذا وما -

 المصالح تضارب -7

إرشادات بشأن الحياد وتضارب  بالتدقيقلوقاية النباتات التي تقوم  الوطنيةأن تضع المنظمة  يجب
 تكون، يجب أن التدقيق. ومن أجل الحفاظ على نزاهة بعمليات التدقيقما يتعلق  المصالح المحتمل في

تحديد تضارب المصالح  الُمدقِقة الجهة، على تدقيقكل عملية  إلى. وبالنسبة ةً محايد الُمدقِقة الجهة
والجهة الخاضعة  الُمدِققة الجهةعلى كل من و. بالتدقيقما يتعلق  ر أو الفعلي فيالمحتمل أو المتصوّ 

 .بالتدقيقما يتعلق  اإلعالن والموافقة على عدم وجود تضارب في المصالح في للتدقيق

 السرية -8

 خاصةلمعلومات الا سرية من السرية، بما في ذلك امستوى مناسبً  يضمناوأن  الطرفان يتفقأن  ينبغي

لوقاية النباتات  الوطنيةويجب أن تضع المنظمة  .التدقيق، من أجل الحفاظ على نزاهة اوالحساسة تجاريً 

 قتضاء.شأن حسب االال بهذاإرشادات  لتدقيقباالتي تقوم 



في سياق الصحة النباتية التدقيق 47المعيار الدولي رقم    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-47رقم المعيار الدولي 

 جمعها تم التي لمعلوماتا عن مناقشة الكشف المقصود والمحتمل طرفينلينبغي ل، بالتدقيقالبدء  وقبل
 .التقرير ذلك في بما ،التدقيق أثناء

 المالية الترتيبات -9

القسمين  )انظر أيًضا التدقيققبل بدء  طرفينال قبل من عليها واالتفاق المالية الترتيبات مناقشة يجب
 (.3-4و 4-2

 المنازعات تسوية -10

كجزء من  وذلك ،بالتدقيق البدءواالتفاق عليها مسبقًا قبل  المنازعاتتسوية لعملية  رساءإ ينبغي
 .بالتدقيق الخاص عملالإطار 

 ،أو استنتاجاتها التدقيقنتائج  على أو ،بعتقد اتُ  توخاةالمنهجية الم أنعلى  طرفانال وافقيلم  وإذا
 .التدقيق أثناء امبينه ما في التشاور امفعليه

الرجوع إلى عملية  ينالمتنازع طرفينال على يترتبلم يتم حّل المنازعة بعد هذه المشاورات،  وإذا

 المتفق عليها. المنازعاتتسوية 

 التدقيق عملية خطوات -11

 استعراض األمر ستلزميونطاقه وأهدافه، وقد  التدقيقالغرض من  باختالف التدقيقتختلف منهجية  دق
منها. وتصف األقسام الفرعية  مزيًجا أو ميدانية، زياراتأو  اجتماعاتأو  مقابالت إجراءأو  وثائق

 .التدقيقالتالية الخطوات في عملية 

 للتدقيق التخطيط 11-1

 :التالية العناصر للتدقيق التخطيل نيتضمّ  أن ينبغي

 وأهدافها، والعملية( منه معينة عناصر أو بأكمله النظام) ونطاقه التدقيق من الغرض تحديد -
 عليها؛ والموافقة

 استخدامها؛ سيتم التي التدقيق معايير وتحديد -
 ؛للتدقيق الخاضعة والجهة الُمدقِقة الجهة وتحديد -
المكافلة الحالية، أو النظم األخرى التي طورتها المنظمات الوطنية  التدقيقفي نظم  والنظر -

 في الموقع، عند االقتضاء. لعمليات التدقيقلوقاية النباتات، كبديل 

 عمليات التدقيق مواعيد تحديد 11-1-1

 للتدقيق)على سبيل المثال، يجب إخطار الجهة الخاضعة  سبقًاعمليات التدقيق م مواعيد تحديد ينبغي
 الوطنيةن قبل المنظمة م ((2-3-11 م)القس بالتدقيقبتاريخ ووقت مرحلة األداء والتقييم الخاصة 

 غير عمليات تدقيقل مواعيد رتيبتقد يتم و. التدقيقبإجراء  االمرخص له الجهةلوقاية النباتات أو 
 نتيجة لظروف معينةلها،  مرخصلوقاية النباتات أو جهة  وطنيةدورية من قبل منظمة 

 عمليات التدقيق تجرىالحرج(، قد  المتثالا(، وفي بعض الحاالت )مثل حاالت عدم 3)انظر القسم 
 .مسبق موعدتحديد بدون 

 للتدقيق التحضير 11-2

 :يلي بما تقوم أن الُمدقِقة الجهة على ،للتدقيق للتحضير

، واإلجراءات، وخطل العمل، اإلرشادية ذات الصلة، مثل الكتيبات المعلومات وتدقيق جمع -
، والمعايير واالتفاقات ذات التدقيقوالسجالت، واستبيان ما قبل  االمتثال،وإخطارات عدم 



 47المعيار الدولي رقم  في سياق الصحة النباتية التدقيق

 11-47رقم المعيار الدولي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ذة لمعالجة عدم عن اإلجراءات التصحيحية المنفّ  وتقاريرالسابقة،  التدقيقالصلة، وتقارير 
 متوفرة؛ كانت إذا االمتثال

 المحتملة؛ األسللة وقائمة والمعدات المرجعية والمواد التدقيق قوائم مثل ،التدقيق أدوات وإعداد -
، واجدهمتوتأكيد  (للتدقيق الخاضعة الجهات إخطار يشمل قد ا)م المشاركين مع والتواصل -

 بها سيُجرى التي اللغة على والموافقة ،االترتيبات اللوجستية، إذا كان ذلك مناسبً  استكمالو
 ؛التدقيق

 ؛التدقيق أثناء الصلة ذات والوثائق الموظفين توفر من بالتأكد للتدقيق الخاضعة الجهة ومطالبة -
، مثل مسؤولي االتصال الرئيسيين لكل التدقيقأثناء  ومسؤولياتهم المشاركينأدوار  وتأكيد -

 .مناسبًا ذلك كان إذا الفنيين، راء، والخبالتدقيقالرئيسي، وأعضاء فريق  الُمدقِقوطرف، 

 بالتدقيق االضطالع 11-3

باختالف ، وقد تختلف األنشطة التي تتم خالل كل مرحلة مراحل ثالث بالتدقيق االضطالع يتضمن
ألنشطة التي يمكن ا عنوالمراحل الثالث موضحة أدناه، إلى جانب أمثلة  .ونطاقه التدقيقنوع 

 تضمينها.

 بدء التدقيق  11-3-1

 :يلي ما الُمدقِقة الجهة أنشطة تشمل قد

 ؛التدقيق معايير وتأكيد وأهدافه ونطاقه التدقيق من الغرض تأكيد -
 والتأكد من توافر الموظفين المطلوبين؛ التدقيقالمشاركين في  عن تعريفالو -
 (؛وجدت)إن  المنفذة التصحيحية اإلجراءات ذلك في بما السابقة، التدقيق تقارير ومناقشة -
 ؛للتدقيق والتقييم األداء مرحلة في تستخدم وفس التي المنهجية ومراجعة -
 حديثة؛ المقدمة الوثائق كانت إذا ما وتأكيد -
 الزمني؛ وإطارها التدقيق عملية وتأكيد -
 .البيانات وحماية للسرية القانونية بالشروط المشاركين وإعالم -

 والتقييم األداء 11-3-2

 :يلي ما الُمدقِقة الجهة أنشطة تشمل قد

 عند الضرورة؛ اتتوضيحمقابالت مع الموظفين المعنيين إذا لزم األمر وطلب  إجراء -
 الموثقة؛ العمليات تقييمو -
 التفتيش، وسجالت واإلدارية، الفنية السجالت)مثل  اإلجراءاتب المتصلة السجالت تقييمو -

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

 ؛بالتدقيق تقوم التي النباتاتالتي حددتها المنظمة الوطنية لوقاية  شروطوال
المتفق عليها ومالحظة الجوانب التي قد تضر  إلجراءاتل االمتثالالعمليات لتقييم  ورصد -

 ؛التدقيق قيد النباتية الصحة إجراءببنظام أو 
 النباتية الصحة أهداف يحقق التدقيق قيد النباتية الصحة إجراء أو نظام كان إذا مما والتحقق -

 المتوقعة؛
  للتوصل إلى توافق في اآلراء؛ التدقيق فريق داخل التدقيق نتائج ومناقشة -
 الجهات حالة وفي ،النتائج بتلك للتدقيقالجهة الخاضعة  وإبالغ التدقيقنتائج أثناء  يأ وتحديد -

 غضون في المسؤولة، النباتات لوقاية الوطنية المنظمة إبالغ ،التدقيق بإجراء لها المصرح
 .امتثال عدمة حال بأي عليه، المتفق الزمني اإلطار



في سياق الصحة النباتية التدقيق 47المعيار الدولي رقم    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-47رقم المعيار الدولي 

 التقرير ورفع اإلغالق 11-3-3

 :يلي ما للتدقيق الخاضعة والجهة الُمدقِقة الجهة أنشطة تشمل قد

 واالستنتاجات األولية؛ المتثالا عدم حاالت وتحديد النتائج مناقشة -
 إضافية؛ تعقيباتو توضيحات تقديم أو وطلب -
بالتعليق على مسودة  للتدقيقالجهة الخاضعة  قيامو ،التدقيقبصياغة تقرير  الُمدقِقةالجهة  وقيام -

، مع مناقشة كال الطرفين للجداول الزمنية لتنفيذ اإلجراءات التصحيحية عند التدقيقتقرير 
 النزاع، محاولة حل نزاع فيها  يحدثوفي الحاالت التي  ؛امتثالتحديد حاالت عدم 

 (؛10)انظر القسم 
 .للتدقيقالتالية واالتفاق على الموعد النهائي لتقديم التقرير النهائي  الخطوات ومراجعة -

 هونتائج هوأهداف هونطاق التدقيقمن  أن يتضمن الغرض على ،للتدقيقدائًما إعداد تقرير  ينبغيو
 التدقيق ستخلصييجب أن و(. وجدت إذا ،، والمالحظاتاالمتثالعدم  وحاالت االمتثال حاالت)

يجب أن تتضمن هذه  امتثال، عدم حاالتإذا تم تحديد وأيًضا استنتاجات بناًء على تحليل النتائج. 
لخطة العمل المقترحة من  الُمدقِقة الجهةوتقييم  ،إجراءات تصحيحيةب ضرورة القياماالستنتاجات 

)بما في ذلك الجداول الزمنية المقترحة لتنفيذ هذه اإلجراءات  للتدقيققبل الجهة الخاضعة 
نظام أو  فعاليةات لتحسين اقتراح التدقيقتقرير  مأن يقدّ  يمكن ذلك،باإلضافة إلى والتصحيحية(. 

مالحظات مفيدة وتسليل الضوء على الممارسات الجيدة، مع ، للتدقيق الخاضعإجراء الصحة النباتية 
 حول لوائح أو متطلبات الصحة النباتية.

، يجب مراعاة المعلومات اإلضافية للتدقيقوتقديمه إلى الجهة الخاضعة  التدقيقاستكمال تقرير  وقبل
، كما يجب للتدقيق الخاضعة الجهة)مثل التعليقات واإلجراءات التصحيحية المنفذة( الواردة من 

 ونتائجها بوضوح في التقرير. بالتدقيقتتعلق  نزاعاتوصف تفاصيل أي 
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عدم  حاالتبين  االمتثالحاالت عدم  وتصنفاألدلة الداعمة.  مع االمتثالتسجيل حاالت عدم  ينبغي
  .االمتثال عدمل أخرى حاالت وبينحرجة  امتثال

بسالمة نظام  بصورة فوريةضر ت التي المتثالدم اع حاالت هيالحرجة"  المتثالا عدم حاالت"
 تطلب إجراءً ت التيعناصره، وب، أو تدقيقه مالصحة النباتية في المنظمة الوطنية لوقاية النباتات الذي ت

 تحديده وتنفيذه. نبغيي اسريعً  اتصحيحيً 

ضر بشكل مباشر أو فوري بسالمة تال  امتثالعدم  حاالت" هي االمتثال لعدم األخرى الحاالت"
، وبالتالي رهعناصب، أو تدقيقه جريي الذينظام الصحة النباتية في المنظمة الوطنية لوقاية النباتات 

تتطلب و. بالتدقيقلوقاية النباتات التي تقوم  الوطنيةمن قبل المنظمة  حرج امتثال عدم بمثابة تعتبرال 
 في غضون فترة زمنية محددة. يتخذ اتصحيحيً  األخرى إجراءً  االمتثالحاالت عدم 
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ويجب تنفيذ  .ن اإلجراءات التصحيحية ضروريةأ التدقيقتقرير  اعتبر ما إذا واجبةً  المتابعة تعتبر
 هذه اإلجراءات التصحيحية ضمن الجداول الزمنية المحددة في التقرير والتحقق من فعاليتها.


