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ي لالعتماد  از العر  االطراف متعددةارشادات االنضمام التفاقية ا

)ARAC MLA(  

يف    التص

ا وثيقة  ذه الوثيقة ع أ ي لالعتماداارشادية لدى تصنف    . از العر

  

ض   التفو

  01االصدار رقم: 

اف املتعدد األ اتفاقية نةاعدت بواسطة:  ي لالعتمادطراف لاالع   .از العر

خ:    2020 /04/04 التار

  01ة رقم: 

نة معتمد من قبل:  ي لالعتم ةالتنفيذيال از العر   ادل

خ االصدار:    2020 /30/07تار

خ تقديم الطلب: فوري   تار

  ARAC GD 001رقم الوثيقة: 

ا  ي لسكرتار و يد اإللك ي لالعتمادلالستفسار: ال از العر   secretariat@arabarac.org: ا

  

افر   التو

ذه الوثيقة  ة من  ا تتوفر  ووقع املو  لدى سكرتار از  ياإللك ي لالعتماد ل   .العر

  

شر   حقوق ال

ي لالعتماديمتلك  از العر ا. ا ا إلعادة بيع ذه الوثيقة وال يجوز  شر    حقوق طبع و

ية  ة االصلية: باالنجل   ال
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توى    ا

  

  

 املقدمة .1

 الغرض من الوثيقة .2

ات .3 فات واملصط  التعر

ي لالعتماد فوائد  .4 از العر لية) ARAC MLAاالطراف ( متعددةاتفاقية ا  ومعاي األ

ي لالعتماد  .5 از العر ي لالعتماد لالنضمام التفاقية ا از العر ة دمتعدارشادات ألعضاء ا

 االطراف

م املتطلبات .5.1  ف

ي .5.2  التقييم الذا

 تحض الوثائق .5.3

 الشك النظراءتقييم  .5.4

 تقديم الطلب .5.5

ارة ما قبل التقييم .5.6  ز
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 اعادة التقييم .5.8
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 املقدمة  .1

ي لالعتمادعت  از العر يئات االعتماد  املنطقة  )ARAC( ا ن  عاون ب ت إلقامة  ش منظمة أ

ية  م  ال تدير برامج اعتمادو العر   .طابقةامليئات تقو

 الغرض من الوثيقة .2

ذه الوثيقة  يئات االعتماد  توفر  ي  منطقة  الوطنيةمبادئ ارشادية ل از العر  اد واللالعتما

ي لالعتماد  متطلبات تحقيق ادف  از العر شادات تقدم الوثيقة إر و. ة االطرافمتعدداتفاقية ا

ل خطوة. طاًرا زمنًيا ونتائج متوقعة ل ة ومدخالت و   وا

ات  .3 فات واملصط  التعر

فات املوجودة  باإلضافة إ امل ات والتعر جراءاتسياسات "وثيقة صط از اا و ي تفاقية ا لعر

فات ARAC MD 002/ 17 وثيقة رقم -)ARAC MLAلالعتماد متعددة االطراف ( " ، تنطبق التعر

ذه الوثيقة:   التالية لغرض 

عمل بنظام اعتماد لنوع أو أك من أنواع ): ABيئة االعتماد ( - م مطابقةمنظمة    يئات تقو

ي لالعتمادمنطقة  از العر  .ا

م اعتماد  االعتماد:برنامج  - ة أو قياسية مدرجة  طابقة امليئات تقو تفاقية اوفًقا لوثيقة معيار

ي لالعتماد  از العر  ة االطراف.متعددا

ي لالعتماد  - از العر  االطراف متعددةتفاقية ا :)ARAC MLA( ة االطرافددمتعاتفاقية ا

)MLA( اف" ك اتم قبولي يجة لعملية "االع ل ن ش اف  يةمن اتفاق جزءو الطراف ا ةمتعدداالع

اصة ات ) او  IAF( لالعتماد الدو باملنتدى ا ت  .)ILAC(اتفاقية املنظمة الدولية العتماد ا

يئة االعتماد. :النظراءتقييم  -  عملية تقييم منظمة ل

ي لالعتمادعضو   :العضو املوقع  - از العر اف الذي وقع ع  ا األطراف  ةمتعدداتفاقية االع

. ال  أو أك

اف  .4 اص متعددةفوائد اتفاقية االع ي لالعتمادب ةاالطراف ا از العر لية ا  ومعاي األ

ل  اف ش اصة  االطراف متعددةاتفاقية االع ي لالعتماد شبكة إقليمية ا از العر يئات ن مبا

م ا  الاملطابقة  تقو يئات تم اعتماد ا )ABs( االعتمادمن قبل  اف وال تم تقييم ا ا واالع  ع أ

ر االختبار واملعايرة كفوءة ذه الشبكة قبول تقار ل  س اد.  ش طابقةامل اتومنح ش   والتفت

يل التجارة املنطقة س م   سا دف من، مما  رة  وتحقيق ال  مقبول و مرة واحدة ،  معتمد" التجارة ا

ان".  ل م    
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ليةغية  افصفة للوصول إ  األ ي لالعتمالدى  العضو املوقع ع اتفاقية االع از العر ع  د،ا

:يتحق يئات االعتماد   ق ما ي

املة   - ة  ي لالعتمادعضو از العر ة انظر امل( ا ند إجراءات طلب عضو ي از ال اس عر

 )؛ARAC PR013 / 16 لالعتماد

ام  - شروط وأح ام  ي لالعتماد متعددة االطراف (االتفاق ع االل از العر  ARACاتفاقية ا

MLA( ؛ 

ا تل املتطلبات التالية من خالل إثبات - دة عملي أ عة  ييمالتق اتالتقييمات ومن خالل مشا التا

ا  :ل

  الدولية  املواصفاتمجموعة عاي وأدلة مالتوافق مع ISO/IEC اإللزامية والوثائق

 ؛ ILACو IAF الصادرة عن منظمواالرشادية ذات الصلة 

  ا من قبل املطابقة مع معاي االعتماد ذات الصلة  ؛ILACو IAF منظماملتفق عل

 ميئات  جميع مطابقة ا املعتمدة)CABsاملطابقة ( تقو مجموعة عاي وأدلة مل من قبل

ا  املنطقة  ذات الصلةISO/IEC املواصفات الدولية  ف  وأنظمة تقييم املطابقة املع

ية  ؛العر

  ل من برامج االعتماد ال تقدمت بطلب إتمام عملية اعتماد واحدة ع األقل  

صول  ا ل اف   ؛ع االع

  افية إلثبات دامةتوافر أدلة  ة وعمليات  تطبيق وفعالية و  يقالتدقاملراجعة االدار

يئاتالداخلية   مقدمة الطلب. )ABs( االعتماد ل

ي لالعتماد  .5 از العر ي لالعتماد لالنضمام التفاقية ا از العر ة دمتعدارشادات ألعضاء ا

  االطراف

يئات االعتمادتوفر األقسام التالية إرشادات  از اتال تخطط لتقديم طلب لالنضمام إ  لـ فاقية ا

ي لالعتماد متعددة االطراف ( اف اوقعم اعضو تصبح ي  )ARAC MLAالعر   . ع اتفاقية االع

دير بالذكر أن األقسام  يدية يمكن  5.4 - 5.1ومن ا يئات االعتماد خطوات تم ا قبل  لـ القيام 

.   تقديم الطلب الرس

م املتطلبات  .5.1  ف

افقبل التقدم  ة إ  يئة االعتماد، تحتاج لصفة عضو موقع ع اتفاقية االع م فاملر

ندات التالية معمق للمتطلبات املضمنة    :املس

م" ISO/ IEC 17011:2017 معاي املواصفة الدولية   )أ يئات  -املطابقة تقو متطلبات 

عتمد  م مطابقةاالعتماد ال   ".  يئات تقو
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ذ ستحسن م متطلبات  ية مقدمة تدرمن خالل املشاركة  دورة ا وتفس ه املواصفة ف

ة ذات يئات االعتماد ىمن قبل احد ي لالعتماد ع واملوقعة  ،ا از العر اتفاقية ا

شأن )ARAC MLAمتعددة االطراف ( ي لالعتماد  از العر ا ا شارة سكرتار . يمكن اس

رامج بناء القدرات األخرى ذات الصلة ا و ية املو   .الدورات التدر

جراءات  )ب ي لالعتماد متعددة االطراف (ا سياسات و از العر وثيقة  -)ARAC MLAتفاقية ا

 .ARAC MD 002/ 17 رقم

ي (االتفاقيات متعددة IAF/ILAC اتفاقيات -   IAF/ILAC-A3وثيقة   )ت ): نموذج االطراف والثنا

ر  يئة االعتماد وفقتقر  . ISO/IEC 17011ا للمواصفة الدولية تقييم النظراء ل

ي (االتفاقيات):  IAF/ILAC اتفاقيات - - IAF/ILAC-A2وثيقة    )ث متعددة االطراف والثنا

يئة االعتماد واإلجراءاتاملتطلبات   . لتقييم 

ناء  ورة أعاله  الوثائقجميع  تحميليمكن ، ISO/IEC 17011 املواصفة الدوليةوثيقة باست املذ

صِدرة ذات الصلة. و  موقعمن 
ُ
ة امل يئة االعتمادجب أن ا ي  ة مرخصة من ) AB( ش

  .ISO موقع عISO/ IEC 17011 املواصفة الدولية 

ة  يئة يجدر تاالعتماد املر ا  ان تث يئة االعتمادخ شغيل  ون و  ب اان ي انية ا لد م

ي لالعتماد نطاقات  جميع  الفنية اتا  الوصول ا از العر طراف متعددة اال اتفاقية ا

)ARAC MLA(  اال تقدمت اف  من  2.5الشروط االخرى  النقطة  يحوضوقد تم ت. بطلب لالع

ARAC MD002   من  2.2.1والنقطةIAF/ILAC A2  .  

ي  .5.2  التقييم الذا

 مراجعة التوثيق   )أ

ي لالعتمادل قائمة تفقد تقييم النظراء FM019نموذج ال"ساعد  ماد يئة االعت " از العر

امراجعة   مقدمة الطلب التا تحديد ال وثائق الية و ا الناقصة ال يجب إعد وثائقا اد

.   قبل تقديم الطلب الرس

صو  وتقديمه مع طلبقائمة التفقد ج كمال نموذست، يتم إ مرحلة تقديم الطلب ل ع ا

اف ا ي لالعتماد الع از العر ا ا   . Wordباستخدام برنامج إ سكرتار

ق تقييم النظراء مع الوثائق املطلو قائمة التفقد إعادة التقييم ، يتم إرسال  حالة  ة إ فر

ل متطلب الوثائق ال تنطبقتحدد ان يئة االعتماد جب ع و للتقييم.  انة "وثائق خ  ل

  ". يئة االعتماد

 تقييم األداء  )ب
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يئة االعتماد أ يجب، قبل تقديم الطلب والتقييم نموذج  تكمل األقسام ذات الصلة ن ع 

ر التقييم املتضمن  زء تقر   ، بما  ذلك:5و  4و  3م اقساأل IAF/ILAC-A3من الوثيقة  2 ا

 املواصفة الدولية  تلبية جميع متطلبات ISO/IEC 17011 اإللزامية األخرى  والوثائق 

 ؛ ILAC و   IAF الصادرة عن منظم

  ي لالعتماد. ةتلبية أيو از العر ا ا  متطلبات أخرى كما يحدد

ق تقييم النظراء كجزء من وثائق ، مرحلة تقديم الطلب ر ا فر ذا التقر تقدم مسودة 

  تقديم الطلب.

  

 تحض الوثائق .5.3

يئة االعتماد   ساعد نتائج مراجعة الوثائق وتقييم األداء  ي، س حديد تعد إجراء التقييم الذا

ا. ا مع طل ا وتقديم الت الناقصة ال يجب إعداد   الوثائق وال

و البند  يئة اعتماد لالنضمام ا املطلب ال - FM 001نموذج من  21و اتفاقية قدم من 

ي لالعتماد متعددة االطراف ( از العر ا مع )ARAC MLAا ؛ جميع الوثائق ال يجب تقديم

  الطلب. 

 تقييم النظراء الشك  .5.4

ي لالعتماد  النظراءاستعداًدا لتقييم  از العر يئة االعتماد أن تطلب من ا ، يمكن لـ الرس

يئة  النطاق الذي تنوي التقدم له بموجب  ب إلجراء تقييم شك لـل ت ي اتفاقية اال از العر

  لالعتماد. )ARAC MLAلالعتماد متعددة االطراف (

ف  عر  -ARAC"" رقم إجراء التقييم الشكوثيقة تقييم النظراء الشك   اتإجراءتم 

PR0024 ،ي وقع املمن  اتحميليمكن  ال و ي لالعتماد.لاإللك   از العر

 تقديم الطلب .5.5

ي لالعتماد، ال تنوي االنضمام إ  از العر امل  ا يئة االعتماد العضو ال تفاقية اتقدم 

از  ي لالعتماد متعددة االطراف (ا از ع تقدم ، )ARAC MLAالعر ا ا الطلب إ سكرتار

ي التا  و يد اإللك  FM 001باستخدام نموذج الطلب  secretary@arabarac.org عنوان ال

ي لالنضمام إ اتفاقية  از العر   .ة االطرافمتعددا

انت  ي لالعتماد إذا  از العر شطة ذات  )ARAC MLAمتعددة االطراف (اتفاقية ا غطي األ ال 

ا التقدم مباشرة ا يئة االعتماد، فعل   .ILACاو  /و IAF منظمة  الصلة لـ
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ة املدرجة  النموذج  يئة االعتماد جميع الوثائق املطلو مرفقا بنموذج الطلب  FM 001 تقدم 

اص  ق يوًما ع  90، قبل اا ارة للسماح لفر ار النظراء تقييم األقل من الز ة بالتحض للز

  معلومات إضافية.اية وطلب 

  . ARAC MD002 وثيقة  املوجودخطوات تقديم الطلب  مخطط التدفق التفصي تم توضيح 

  

يئة االعتماد  ي وفقا ملب القيامبداية يطلب من  ذا  ؛IAF/ILAC A3 تطلباتتقييم ذا تم اجراء  و

ي التقييم    تقييم النظراء. تفقدقائمة  - FM 003 باستخدام نموذجالذا

سبة لل ال الشاملتقييم بال اف. التفقد، تقدم قائمة وتوسعة ا  سبةأما بال مع طلب االع

ق تقييم النظراء  إ التفقدإلعادة التقييم، ترسل قائمة  جبمع وثائق التقييم. فر يئة ع  و

ل متطلب  تنطبقتحدد الوثائق ال أن عتماد اال  يئة االعتماد" ل ئمة من قا خانة "وثائق 

  التفقد.

ر التقييميجب ان  ي  نموذج تقر يئة االعتماد نتائج التقييم الذا   .IAF/ILAC A3 تقدم 

 

ارة ما قبل التقييم .5.6   ز

طوات املتضمنة   ARAC MD002 وثيقة  املوجودمخطط التدفق التفصي  يو  )أ ا

 .مرحلة ما قبل التقييم

ض قد   )ب يادعدم توفر تضارب املصا و وجود  ، بناًء عيئة االعتمادع ن ، ع يةا عي

ق.  أي عضو  الفر

ر مراجعة الوث  )ت ارة ما  ائقوفًقا لتقر تم تنفيذ ز ان س تقرر ما إذا  ق. س وتوصية قائد الفر

 .قبل التقييم أم ال

دف من   )ث  لالشامللتقييم  يئة االعتمادو التأكد من استعداد  مرحلة ما قبل التقييمال

ا أثناء التقييم  غ املطابقةوحاالت نتائج التقييم وتقليل عدد   .لشاملاال من املتوقع طرح

ارة ما قبل التقييم من قب  )ج ق تقييم النظراء وأعضايتم إجراء ز  معييوالذي تم  هئل قائد فر

ي لالعتماد من قبل از العر  .ا

ارة ما قبل التقييم  )ح ًرا كتابًيا  ختام ز قدم تقر ق و ق مع أعضاء الفر شاور قائد الفر ، ي

 .يئة االعتمادموجًزا إ 

يحية الجراءات اإل  يئة االعتمادتتخذ   )خ ة  مع اي وتتعاملت ر تنتائج  مو ا  التقر دعم

 األدلة.
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ق   )د ايقدم قائد الفر اف  توصية إ سكرتار س  /)MLAاألطراف ( متعددةاتفاقية االع رئ

اف  مجموعة شرع )MLAاالطراف ( متعددةاتفاقية االع ان س عد ذلك ما إذا  ، والذي يقرر 

 .الشامل التقييم 

 الشامل التقييم  .5.7

خطوات التقييم  ARAC MD002 وثيقة مخطط التدفق التفصي املتضمن يو   )أ

 .الشامل

دة الشامليتم إجراء التقييم   )ب دد ضمن املوقع لعمليات التقييم  واملشا  و .الوقت ا

ارة ق بإعداد تاية الز شاور مع أعضاء الفر ق بال ر موجز يتضمن ، يقوم قائد الفر تائج نقر

ق و . طابقةاملغ املطابقة و تقييم ال يئة االعتماد الفرصةمنح قائد الفر نتائج شة ملناق ل

ومةو و التقييم  ارة التقييم.  اي نقاط غ مف  أثناء ز

ق يئة االعتماد يقدم قائد الفر ارة  إ  اية الز ر املوجز مع قائمة ال  التقييم  نتائجتقر

س مجموعة االتفاقية  ة معF005 باستخدام نموذج  – غ املطابقة ة متعددلرئ

ا االتفاقية.  االطراف  وسكرتار

ق من خالل  ستجيب  )ت يحية و خ تقديميئة االعتماد لقائد الفر  دلةأطة اإلجراءات الت

ميع  يحية  و محدد   نتائج التقييم غ املطابقةاإلجراءات الت  ARACوثيقة  كما 

MD 002 ،3 املرفق. 

ي   )ث ا ر ال يئة االعتماد، والتقر يحية املرسلة من  ق اإلجراءات الت رسالة و يرسل قائد الفر

ا اتفاقية  عة، )MLAC( ة االطرافمتعددتوصية إ سكرتار ارة متا . قد تتضمن التوصية ز

ارةتطبيق عند الضرورة، للتحقق من  يحية.  حال تم التوصية بز عةم اإلجراءات الت ، تا

قيتواجد عضو واحد ع األقل من أعضاء يجب ان   الشاملممن شارك  التقييم  الفر

عة.من  جزءك ق املتا  فر

ي (  )ج ا ر التقييم ال ) بما  ذلك رسالة توصية ARAC MD 002وثيقة   انظريتم تقديم تقر

ا االتفاقية  اف إ سكرتار س مجموعة االتفاقية متعددبخصوص االع ة االطراف ورئ

ائية الواردة  املرفق متعدد  .ARAC MD 002من  3ة االطراف وفًقا للمواعيد ال

شأن ما إذا  )MLA( ة االطرافمتعدد، تتخذ مجموعة االتفاقية االجراءاتو ختام   )ح قراًرا 

ستو متطلبات التوقيع ع االتفاقية. يئة االعتماد   انت 

ون   )خ  وقد يتطلب تقديميمكن للقرار ان ي
ً
موعد كذلك  يحددو إجراءات إضافية  مشروطا

طط له التا النظراء تقييمإجراء    .ا
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يئة االعتماد  تخطر  )د يئة االعتماد بالقرار كتابيا. يحق لـ ا  ناف االتظلم وطلب السكرتار الست

ي لالعتماد للتعامل مع  از العر او  التظلماتضد القرار وفًقا إلجراءات ا  -ARAC -ى والش

PR005. 

 اعادة التقييم  .5.8

طوات  تم توضيح  )أ  .ARAC MD 002وثيقة  من  5إعادة التقييم  املرفق املتعلقة با

تم إجراء مراقبة   )ب ة اداء س يئة االعتماد عضًوا  االتفاقيةدور ما  عادة. بمجرد أن تصبح 

موعة 4ل مرة عادة التقييم جراء إإيتم   االتفاقية متعددة االطراف سنوات ولكن يمكن 

ات زمنية أقصر عند الضرورة  اتخاذ القرار  .تحديد ف

خ  قد يتم  )ت ي وقد يصل لتقييم ك  تار ل جز ش وفقا قرر املوعد امل بقسإعادة التقييم 

ب وجيه  ات مجموعة االتفاقية متعددة االطراف  حالة وجود س ي لذلك،لتوج ل ع س

و محدد  املرفق  املثال امة كما  ات ال  .  ARAC MD 002 وثيقة من 4اإلخطار بالتغي

ي بناءا ع طلب من يمكن أيًضا إجراء   )ث ا عمليات إعادة التقييم  وقت أبكر من املوعد ال

يل املثال؛ من اجل  شاملال اعادة التقييم  آن واحد مع التقييم دمج يئة االعتماد،ع س

ديدة الحد النطاقات  اف. ا  لالع

اب والتوقف عن العملة املراقبة تتم معا ات و  واال  ـيقةوثفًقا لواإلبالغ عن التغي

ARAC MD 002 .  

 املراجع  .6

اف     )أ ي لالعتماد متعددةاتفاقية االع از العر اصة با  /MLA( - ARAC MD 001( االطراف ا

2013. 

اف   )ب  .ARAC MD002 - االطراف متعددةسياسات واجراءات اتفاقية االع

 . ILAC  او  IAFت ارشادات التوقيع ع اتفاقيا  )ت

اف    )ث يئة اعتماد  متعددةاتفاقيات االع االطراف (االتفاقيات): اجراءات ومتطلبات تقييم 

 .IAF/ILAC A2IAF/ILAC -مستقلة 

اف    )ج يئة  متعددةاتفاقيات االع ر لتقييم النظراء ل عتماد ال ااالطراف (االتفاقيات): نموذج تقر

 .ISO/IEC 17011- IAF/ILAC A3لمواصفة الدولية وفقا ل

اف   )ح ات  االطراف متعددةاتفاقية االع ت اصة باملنظمة الدولية العتماد ا  . :ILAC MRAا

اف  اجراءات وسياسات  )خ يئة اعتماد ) MLAاالطراف ( متعددةاتفاقية االع  مستقلةع مستوى 

اف الدولية  . IAF ML - IAF MLA - ومجموعات االع
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 املرفق أ .7

اف  سية للتوقيع ع اتفاقية االع طوات الرئ ص ا از  متعددةم اصة با االطراف ا

ي لالعتماد مع األطر الزمنيةا   لعر

شاط  مدخالت  #   النتائج املتوقعة  األطر الزم  املسؤولية  ال

ية قبل تقديم الطلب1(أ.   ) خطوات تحض

 ISO/IECالتدرب ع    . 1.1أ.

17011  

 نقطةالوثائق وفقا ل 

 أعاله 5.1

 من 2.5 بنداالمتثال ل 

   ARAC MD نموذج

 2.2.1 النقطة و 002

  IAF/ ILAC A2من 

م املتطلبات يئة    ف

االعتماد 

 مقدم الطلب

  العضو

امل   ال

ي  از العر ا

 لالعتماد

ر ع  8قبل  اش

االقل من التقدم 

اف  التفاقية االع

االطراف  متعددة

از  اصة با ا

ي لالعتماد   العر

م متطلبات  ف

تقديم الطلب 

  لالتفاقية 

  ARAC F003نموذج    .1.2أ.

  نموذجIAF/ ILAC A3   

ي  التقييم الذا

  (التوثيق واالداء)

  يئة

االعتماد 

 مقدم الطلب

  العضو

امل   ال

ي  از العر ا

  لالعتماد

ر ع  6قبل  اش

من التقدم  االقل

اف  التفاقية االع

االطراف  متعددة

از  اصة با ا

ي لالعتماد    العر

عبئة قائمة 

ر  مراجعة وتقر

ي   التقييم الذا

نموذج  من 21البند    .1.3أ.

ARAC FM003 

 التقييم  مخرجات

ي   الذا

يئة    تحض الوثائق

االعتماد 

 مقدم الطلب

  العضو

امل   ال

ي  از العر ا

  لالعتماد

ر  3غضون  اش

اء التقييم  منذ ان

ي  الذا

ة  الوثائق املطلو

من  21بند ل وفقا

  FM 001نموذج 

ا  . 1.4أ. س رئ /ارسال ايميل للسكرتار

موعة   ا

طلب تقييم النظراء 

  الشك

  يئة

االعتماد 

 مقدم الطلب

  العضو

امل   ال

غضون اسبوع من 

تحض الوثائق 

  الناقصة

نامج التفصي  ال

لتقييم النظراء 

  الشك
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شاط  مدخالت  #   النتائج املتوقعة  األطر الزم  املسؤولية  ال

ي  از العر ا

  لالعتماد

ة  الوثائق   . 1.5أ. نموذج املو

FM001  

تنفيذ تقييم 

  النظراء الشك

از  يحدد ا

ي لالعتماد  العر

ق التقييم  فر

  الشك

يوما ع  60قبل 

االقل من التقدم 

بالطلب ا 

  االتفاقية

ر تقييم  تقر

النظراء الشك 

 ARACوفقا ل 

PR024  

ر التقييم الشك  .1.6أ. اء من   تقر االن

يجة  النواقص ن

لنتائج تقييم 

  النظراء الشك

  يئة

االعتماد 

 مقدم الطلب

  العضو

امل   ال

ي  از العر ا

  لالعتماد

ر  ع واحد  قبل ش

االقل من التقدم 

بالطلب ا 

  االتفاقية

ندات املكتملة  املس

ة وفًقا للبند  املطلو

 FMنموذج من  21

الت   001 مع ال

  الداعمة

اف 2(أ. اص متعددة) التقدم بالطلب لالنضمام ا اتفاقية االع ي لالعتماد ةاالطراف ا از العر   با

  ARAC FM001  .2.1أ.

 IAF/ILAC A3  

التقدم بالطلب 

لتقييم النظراء ا 

از  ا ا سكرتار

ي لالعتماد   العر

  يئة

االعتماد 

 مقدم الطلب

 العضو 

امل   ال

از  ا

ي  العر

  لالعتماد

اء  30 يوًما من االن

 اغالق حاالتمن 

 ال املطابقة عدم

ت خالل التقييم  أث

  الشك [إن وجد]

 املكتمل الطلب 

  ر التقييم تقر

ي  الذا

  ة الوثائق املطلو

  21وفقا للبند 

FM 001  

يئة االعتماد والوثائق   . 2.2أ. طلب 

  ذات الصلة

قرار مراجعة  و

استالم الطلب 

والوثائق ذات 

  الصلة

از  ا ا سكرتار

ي لالعتماد    العر

قبول الطلب من   

ا  قبل سكرتار

ي  از العر ا

  لالعتماد

از   . 2.3أ. ا ا ايميل من سكرتار

ي لالعتماد   العر

تقديم الطلب مع 

يئة   وثائق

االعتماد إ 

از  ا ا   سكرتار

از  ا ا سكرتار

ي    لالعتمادالعر

يئة االعتماد    طلب 

املقدم والوثائق 

  ذات الصلة

از   . 2.4أ. ا ا ايميل من سكرتار

ي لالعتماد   العر

مراجعة الطلب مع 

يئة االعتماد  وثائق 

ة  اتفاقيسكرت

اف  االع

ايام من  10

ا   استالم

 قبول قبول توصية 

موعة  الطلب 
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شاط  مدخالت  #   النتائج املتوقعة  األطر الزم  املسؤولية  ال

والتوصية بقبول 

موعة  الطلب 

اف  اتفاقية االع

االطراف  متعددة

)MLA(  

 متعددة

االطراف 

)MLA(  

اف  اتفاقية االع

االطراف  متعددة

)MLA(  

اع  . 2.5أ. ت باالق ت ع قبول   استمارة التصو التصو

  الطلب

مجموعة 

اتفاقية 

اف  االع

 متعددة

االطراف 

)MLA(  

يوًما  30 غضون 

من قبول الطلب 

مكن أن يتم ذلك  و

ق اع عن طر  االق

ي ب و يد اإللك   ال

اع   نتائج االق

اع  .2.6أ. يئة   نتائج االق اخطار 

االعتماد بقبول 

  الطلب

ية اتفاقسكرت 

اف  االع

 متعددة

االطراف 

)MLA(  

اع   املوافقة ع الطلب  عد اتمام االق

ق تقييم  FM 019النموذج   .2.7أ. ن فر عي

  النظراء

مجموعة 

از  اتفاقية ا

ي   لالعتمادالعر

متعددة 

 االطراف

)ARAC MLA 

Group( 

(بالتعاون مع 

IAF  وILAC 

 ومنظمات

اخرى اقليمية, 

 حالة التقييم 

ك)   املش

يوم من قبول  60

  الطلب 

  

يئة  FM 019نموذج   .2.8أ. اخطار 

 حول االعتماد 

ق تقييم  ن فر عي

  النظراء

ية اتفاقسكرت 

اف  االع

 متعددة

االطراف 

ق حال ن الفر اض اال قبول أو   عي ع

ق  ن الفر عي ع 

يئة  من قبل 

  االعتماد
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شاط  مدخالت  #   النتائج املتوقعة  األطر الزم  املسؤولية  ال

)MLA(/ 

مجموعة 

اتفاقية 

اف  االع

 متعددة

االطراف 

)MLA(  

  ) مراجعة الوثائق3(أ.

يئة   3.1أ. الوثائق املقدمة من 

  االعتماد 

مراجعة الوثائق 

يئة  املقدمة من 

  االعتماد

ق  قائد الفر

ق   واعضاء الفر

قبول قائد  حال

ق بواسطة  الفر

  مقدم الطلب

نتائج مراجعة 

  الوثائق

  ARAC FM003  .3.2أ.

 IAF/ILAC A3   

ارسال نتائج 

املراجعة وطلب 

  الوثائق الناقصة

ق  قائد الفر

ق    واعضاء الفر

يوًما من  90عد 

ق ع ن الفر ي

واستالم جميع 

طة أن الوثائق ، شر

يتم استالم جميع 

ة  الوثائق املطلو

ا   باللغة املتفق عل

قائمة مراجعة 

ي  التقييم الذا

دثة   ا

ي   .3.3أ. قائمة مراجعة التقييم الذا

دثة   ا

تقديم أي وثائق 

ناقصة بناءا ع 

ق التقييم   طلب فر

  يئة

االعتماد 

 مقدم الطلب

  العضو

امل   ال

از  ا

ي  العر

  لالعتماد

وفقا لألطر الزمنية 

ا   املوافق عل

  الناقصةالوثائق 

اف 4(أ. ارة ما قبل التقييم [ حال التوصية من مجموعة اتفاقية االع اص متعددة) ز ي  ةاالطراف ا از العر با

  مع مقدم الطلب]باالتفاق لالعتماد 

عد اضمام   .4.1أ. دث  التوثيق ا

  الوثائق الناقصة

استالم الوثائق 

الناقة وارسال 

ارة ا  برنامج الز

  االعتماديئة 

ق تقييم  فر

  النظراء

ر واحد ع  قبل ش

ارة   االقل من الز

ارة  برنامج الز

ح   املق
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شاط  مدخالت  #   النتائج املتوقعة  األطر الزم  املسؤولية  ال

ق تقييم   .4.2أ. ي من فر و د إلك بر

ح نامج املق   النظراء مع ال

خ  املوافقة ع تار

ارة رنامج الز   و

  يئة

االعتماد 

مقدم 

 الطلب

  العضو

امل   ال

از  ا

ي  العر

  لالعتماد

استالم برنامج عند 

ارة   الز

ارة  برنامج الز

  املوافق عليه

ارة ما قبل التقييمبرنامج   .4.3أ. ارة  ز ق تقييم   القيام بالز فر

  النظراء

بناءا ع برنامج 

ارة   الز

ارة نتائج  ما قبل ز

  التقييم 

ارةنتائج   .4.4أ. ر نتائج  ما قبل التقييم ز يم التقي تقر

ارةل   لز

ق تقييم  فر

  النظراء

بناءا ع االطر 

املوافق  ةالزمني

  اعل

ر  ارة تقر ما قبل ز

  التقييم

ارة ما قبل التقييم  .4.5أ. ر ز ر   تقر مراجعة التقر

ونتائج التقييم غ 

وابداء اي  املطابقة

  تان وجد مالحظات

  يئة

االعتماد 

مقدم 

 الطلب

  العضو

امل   ال

از  ا

ي  العر

  لالعتماد

ر  عند استالم التقر

ونتائج التقييم غ 

  املطابقة

ما قبل التقييم 

من املوافق عليه 

  يئة االعتمادقبل 

اكمال االجراءات   قائمة النتائج غ املطابقة  .4.6أ.

يحية    الت

  يئة

االعتماد 

مقدم 

 الطلب

  العضو

امل   ال

از  ا

ي  العر

  لالعتماد

 ةضمن االطر الزمني

  ااملوافق عل

االجراءات أدلة 

يحية   الت
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شاط  مدخالت  #   النتائج املتوقعة  األطر الزم  املسؤولية  ال

كمال االجراءات ستا أدلة  .4.7أ.

يحية   الت

انية  القرار حول  ام

   الشاملاداء التقييم 

مجموعة 

اتفاقية 

اف  االع

 متعددة

االطراف 

)MLA(  

اكمال  حال

االجراءات 

عا  يحية:  الت

 نتائج التقييمجميع 

تم  ال غ املطابقة

ا ارة  ايجاد خالل ز

  ما قبل التقييم 

ارةالقرار   بالقيام بز

  الشاملالتقييم 

  الشامل) التقييم 5(أ.

خ   ARAC FM004  .5.1أ. املوافقة ع التار

نامج   وال

  يئة

االعتماد 

مقدم 

 الطلب

  العضو

امل   ال

از  ا

ي  العر

  لالعتماد

نامج املوافق    ال

  عليه

ارة و   IAF/ILAC A3  .5.2أ. اعداد اداء الز

ر ال  الوجتقر

يم التقي نتائجوقائمة 

  غ املطابقة

ق تقييم  فر

  النظراء

عند االجتماع 

  االخ

ر الوج  مع التقر

 نتائج التقييمقائمة 

كما  غ املطابقة

و منصوص  

IAF/ILAC A3  

ر ال  .5.3أ.  نتائجوج وقائمة التقر

  التقييم غ املطابقة

مراجعة ومناقشة 

نتائج التقييم غ 

ق  املطابقة مع الفر

 مالحظاتوابداء اي 

  ان وجدت

  يئة

االعتماد 

مقدم 

 الطلب

  العضو

امل   ال

از  ا

ي  العر

  لالعتماد

االجتماع  

تامي   ا

ر الوج  التقر

النتائج غ وقائمة 

املوافق  املطابقة

يئة  ا من  عل

  االعتماد

تحض مسودة     .5.4أ.

ي ا ر ال   التقر

ق تقييم  فر

  النظراء

يوم من  60خالل 

  التقييم  املوقع
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شاط  مدخالت  #   النتائج املتوقعة  األطر الزم  املسؤولية  ال

 نتائجتقديم رد ع   IAF/ILAC A3  .5.5أ.

 التقييم غ املطابقة

 وخطة االجراءات

يحية   الت

  يئة

االعتماد 

مقدم 

 الطلب

  العضو

امل   ال

از  ا

ي  العر

  لالعتماد

ر منذ  ثالثة اش

ر  استالم التقر

  الوج 

خطة االجراءات 

لالجراءات 

يحية   الت

يحية  .5.6أ. تقديم ادلة عن اداء   خطة االجراءات الت

االجراءات 

يحية    الت

  يئة

االعتماد 

مقدم 

 الطلب

  العضو

امل   ال

از  ا

ي  العر

  لالعتماد

ر منذ التقييم  5 اش

  الشامل

وثائق ل من ا

ر ال  والتقار

  تو االدلة

ر ال ل من ا  .5.7أ. وثائق والتقار

  االدلة تو

الرد ع االجراءات 

اصة  يحة ا الت

  يئة االعتماد

ق تقييم  فر

  النظراء

يوم من  30خالل 

استالم الرد من 

  يئة االعتماد

  املوافقة ع االدلة

يحة املوا  .5.8أ.  قفاالجراءات الت

ا ال   IAF/ILAC A3 تفاقياتعل

ر  تقديم التقر

يئة  ي ل ا ال

االعتماد وسكرت ال 

)MLAC(  

ق تقييم  فر

  النظراء

يوم من  30خالل 

فقة ع ااملو 

االجراءات 

يحية  الت

ة  نتائج ومعا

التقييم غ 

  املطابقة

ي مع  ا ر ال التقر

رسالة التوصية 

لقبول االنضمام 

از ال تفاقية ا

ي لالعتماد  العر

متعددة االطراف 

)ARAC MLA( 

  لالعتماد

  ) اتخاذ القرار6(أ.

ي   .6.1أ. ا ر التقييم ال تقر

IAF/ILAC A3  مع جميع

  املالحظاتذج و نمو رفقات امل

ر  مراجعة التقر

ي  ا  وارساله ال

العضاء مجموعة 

سكرت 

اتفاقية 

اف  االع

ة  30 ابداء يوم ف

   املالحظات

املوافقة ع ان 

يئة االعتماد  ون  ت

ع  العضو املوقع
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شاط  مدخالت  #   النتائج املتوقعة  األطر الزم  املسؤولية  ال

اف  اتفاقية االع

االطراف  متعددة

)MLA(  البداء

  املالحظات

 متعددة

االطراف 

)MLA(  

س و  اعضاء و رئ

مجموعة 

اتفاقية 

اف  االع

 متعددة

االطراف 

)MLA(  

از  اتفاقية ا

ي لالعتماد  العر

متعددة االطراف 

)ARAC MLA(  

اعضاء مجموعة  مالحظات  .6.2أ.

اف   متعددةاتفاقية االع

  )MLAاالطراف (

ق   املالحظاتتوضيح  قائد فر

التقييم 

بالتعاون مع 

   االعضاء

يوما لتوضيح  30

  ةاملستلم املالحظات

ايضاح جميع 

  ةاملستلم املالحظات

املكتمل  املالحظاتنموذج   .6.3أ.

دث ان  ر التقييم ا وتقر

  وجد

 املالحظاتمراجعة 

ر  املة وتقر ال

دث ان  التقييم ا

  وجد

 ءاعضا

مجموعة 

اتفاقية 

اف  االع

 متعددة

االطراف 

)MLA(  

تليوما  30  لبندقرارات وفقا ل  لتصو

وثيقة من  2.3

ARAC MD002 

تنتائج   .6.4أ.  حالة وجود قرار   التصو

ابالغ  ،بااليجاب

معية العامة  ا

ي  از العر ل

ن  لالعتماد باملوقع

م دد ونطاقا   ا

سكرت 

اتفاقية 

اف  االع

 متعددة

االطراف 

)MLA(  

اء من  حال االن

اع   االق

 حالة وجود قرار 

التوقيع  ،بااليجاب

ادة اتفاقية  ع ش

اف   متعددةاالع

اصة  االطراف ا

ي  از العر با

  لالعتماد

  ) اعادة التقييم7(أ.

ن وفًقا للمرفق  مراقبة األداءيتم إجراء  عادة تقييم املوقع   .ARAC MD002من وثيقة  5الدوري و

 


