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الموافقة
ت ّم اعتماد ھ ذا المعي ار أوالً ف ي ال دورة الرابع ة للھيئ ة المؤقت ة لت دابير الص حة النباتي ة ف ي م ارس/آذار  2002بش كل خط وط توجيھي ة
إلخضاع م واد التعبئ ة الخش بية ف ي التج ارة الدولي ة إل ى الل وائح .واع ُتم دت تع ديالت عل ى الملح ق  1ف ي ال دورة األول ى لھيئ ة ت دابير
الص حة النباتي ة ف ي نيس ان/أبري ل  .2006واع ُتم د التنق يح األول خ الل ال دورة الرابع ة لھيئ ة ت دابير الص حة النباتي ة ف ي م ارس/آذار-
أبريل/نيسان  2009بشكل ھذا المعيار 15:2009

وت ّم اعتماد التنقيح للملحـق  1مع التغييرات المقترنــة ب ه ف ي الملح ق  2خ الل ال دورة الثامن ة لھيئ ة
تدابير الصحة النباتية في أبريل/نيسان 2013

مقدمة
النطاق
يع رض ھ ذا المعي ار ت دابير الص حة النباتي ة الت ي تقلّ ل خط ر دخ ول وانتش ار اآلف ات الحجري ة
المترافقة مع حركة مواد التعبئ ة الخش بية المص نوعة م ن خش ب خ ام ف ي التج ارة الدولي ة .وتش مل
مواد التعبئة الخشبية التي يغطيھا ھذا المعيار أخشاب فرش الشحنة ،ولكنھ ا ال تش مل م واد التعبئ ة
الخشبية المصنوعة من خشب معالج بطريقة تجعله خاليا ً من اآلفات )مثل الخشب الرقائقي(.
ال يقصد بتدابير الصحة النباتي ة ف ي ھ ذا المعي ار ت أمين حماي ة مس تمرة م ن اآلف ات الملوث ة أو م ن
كائنات حيّة أخرى.

بيان بيئي
م ن المع روف أن اآلف ات المص احبة لم واد التعبئ ة الخش بية لھ ا ت أثير س لبي عل ى ص حة الغاب ات
والتن وع البيول وجي .ويقص د بتنفي ذ ھ ذا المعي ار الح د كثي را م ن انتش ار اآلف ات وبالت الي تأثيرھ ا
السلبي .وفي ظ ّل غياب عالجات بديلة في بعض الح االت أو لجمي ع البل دان ،أو ت وافر م واد تعبئ ة
مناس بة أخ رىُ ،ي درج الع الج بواس طة برومي د الميثي ل ض من ھ ذا المعي ار .ومع روف أن برومي د
الميثيل يؤدي إلى استنزاف طبقة األوزون .وك ان ق د ت ّم اعتم اد توص ية بھ ذا الخص وص لالتفاقي ة
الدولية لوقاية النباتات عن االستعاضة عن استخدام برومي د الميثي ل أو الح د م ن اس تخدامه كت دبير
ة ).(2008
حة النباتي
للص
ومن الجاري التماس التدابير البديلة التي تكون أكثر مراعاة للبيئة.

المراجع
ھيئة تدابير الصحة النباتية  .2008االستعاض ة ع ن اس تخدام برومي د الميثي ل أو الح د م ن اس تخدامه كت دبير للص حة النباتي ة .توص ية
االتفاقي ة الدولي ة لوقاي ة النبات ات .ف ي تقري ر ال دورة الثالث ة لھيئ ة ت دابير الص حة النباتي ة -روم ا  11-7أبري ل/نيس ان ،2008
المرفق  ،6روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
االتفاقية الدولية لوقاية النبات .1997 ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.
 -ISO 3166-1:2006رم وز لتمثي ل اس ماء البل دان وأقس امھا الفرعي ة -الج زء  -7رم وز البل دان .جني ف ،المنظم ة الدولي ة لتوحي د
المقاييس )متاح على .(http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm
المعيار الدولي رقم  -5قائمة مصطلحات الصحة النباتية .روما ،االتفاقية الدولية لصحة النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
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المعيار ال دولي رق م  -1997 ،7نظ ام إص دار ش ھادات الص حة النباتي ة للص ادرات .روم ا ،االتفاقي ة الدولي ة لص حة النبات ات ،منظم ة
األغذية والزراعة ]من َّقح؛ اآلن المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية .[7:2011
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المعيار الدولي رقم  -2004 ،20خطوط توجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتي ة عل ى ال واردات ،روم ا ،االتفاقي ة الدولي ة لص حة
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
المعيار الدولي رقم  -2005 ،23الخطوط التوجيھية للتفتيش ،روما ،االتفاقية الدولية لصحة النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
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المعيار الدولي رقم  -2007 ،28ط رق المعالج ة الخاص ة بالص حة النباتي ة لآلف ات الخاض عة لل وائح ،روم ا ،االتفاقي ة الدولي ة لص حة
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
برنامج األمم المتحدة للبيئة -2000 ،بروتوكول مونت﷼ عن الم واد الت ي تس تنزف طبق ة األوزون .نيروب ي ،أمان ة األوزون ،برن امج
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اب 92-807-1888-6
المي للكت
رقم الع
ة .ال
دة للبيئ
م المتح
األم
)(http://www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf

تعاريف
يمكن اإلطالع على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستخدمة في ھذه النشرة في المعايير الدولي ة لت دابير الص حة النباتي ة رق م 5
)مسرد مصطلحات الصحة النباتية(.

اإلطار العام للمتطلبات
تت ألف ت دابير الص حة النباتي ة المعتم دة الت ي تقل ل إل ى ح د بعي د م ن خط ر إدخ ال وانتش ار اآلف ات
بواسطة مواد التعبئة الخشبية ،من استخدام الخشب المنزوع اللحاء )مع مستوى سماح محدد للح اء
المتبق ي( ،وم ن المعالج ات المعتم دة )المش ار إليھ ا ف ي الملح ق  .(1وإنّ وض ع العالم ة المعروف ة
)المشار إليھا في الملح ق  (2يس ھّل التع رّف ف وراً إل ى م واد التعبئ ة الخش بية الخاض عة للمعالج ات
المعتمدة  .2ويعرض ھذا المعيار المعالجات المعتمدة والعالمة المذكورة واستخدامھا.
تق ع عل ى ع اتق المنظم ات القطري ة لوقاي ة النبات ات ف ي البل دان المص درة والمس توردة مس ؤوليات
محددة .فيجب أن ُتجرى المعالجة وأن يتم وضع العالمة دائما تحت سلطة المنظمة القطرية لوقاي ة
النباتات .وينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات التي ت رخص باس تخدام العالم ة أن تش رف )أو
تراجع وتستعرض على األق ل( تطبي ق المعالج ات واس تخدام العالم ة ووض عھا ،حس ب االقتض اء،
م ن قب ل المنتج ين/مق دمي خ دمات المعالج ة كم ا ينبغ ي أن تنش ئ إج راءات للتفت يش أو الرص د
والمراجع ة .وتنطب ق متطلب ات مح ددة عل ى م واد التعبئ ة الخش بية الت ي ي تم إص الحھا أو يع اد
تص نيعھا .وينبغ ي للمنظم ة القطري ة لوقاي ة النبات ات ف ي البل دان المس توردة قب ول ت دابير الص حة
النباتية المعتمدة كأساس للسماح ب دخول م واد التعبئ ة الخش بية ب دون أي ة متطلب ات إض افية للص حة
النباتي ة بالنس بة ل واردات م واد التعبئ ة الخش بية ،ويج وز لھ ا أن تتحق ق عن د االس تيراد م ن الوف اء
بمتطلب ات المعي ار .وحيثم ا ال تمتث ل متطلب ات م واد التعبئ ة الخش بية لمتطلب ات ھ ذا المعي ار ،ف إن
المنظمات القطرية لوقاية النباتات تتحمل أيضا مس ؤولية الت دابير المنف ذة واإلش عار بع دم االمتث ال،
حسب االقتضاء.

المتطلبات
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أسس اإلخضاع للوائح

قد تكون األخشاب الناتجة من أشجار ح ّي ة أو ميت ة مص ابة باآلف ات .وغالب ا ً م ا تك ون م واد التعبئ ة
الخش بية مص نوعة م ن خش ب خ ام ق د ال يك ون خض ع لعملي ات تص نيع أو معالج ات كافي ة إلزال ة
اآلف ات أو قتلھ ا ،وتبق ى بالت الي مم راً إلدخ ال ونش ر اآلف ات الحجري ة .وتب يّن أن أخش اب ف رش
الشحنة ،بصفة خاصة ،تمثل خطراً عاليا ً في إدخ ال ونش ر اآلف ات الحجري ة .وباإلض افة لم ا تق دم،
غالب ا ً م ا ي تم إع ادة اس تعمال م واد التعبئ ة الخش بية ،أو إص الحھا أو إع ادة تص نيعھا )عل ى النح و
المعروض في القسم  .(3-4إن تحدي د األص ل الحقيق ي ألي قطع ة م ن م واد التعبئ ة الخش بية عملي ة
صعبة ،وبالتالي ال يمكن تأكيد حالة الصحة النباتية لھا .وعليه ف إن العملي ة االعتيادي ة الت ي تقض ي
بتحليل مخاطر اآلفات لتحديد ما إذا كانت ھناك ضرورة التخاذ ت دابير وم دى ش دتھا ،غي ر ممكن ة
بالنسبة لمواد التعبئة الخشبية .ولھذا السبب ،يعرض ھذا المعيار التدابير المقبولة دولياً ،التي يمك ن
لكافة البلدان تطبيقھا على مواد التعبئ ة الخش بية للتقلي ل بدرج ة كبي رة م ن مخ اطر إدخ ال وانتش ار
معظم اآلفات الحجرية التي قد تكون مرافقة لھذه المواد.
.2

مواد التعبئة الخشبية الخاضعة للوائح

تغطي ھذه الخطوط التوجيھية جميع أشكال مواد التعبئة الخشبية التي ق د تك ون مم راً لآلف ات الت ي
تشكل مخاطر آفات لألشجار الحية بشكل رئيسي .كما تغطي مواد التعبئ ة الخش بية مث ل األقف اص،
والصناديق ،وعلب التعبئ ة ،والطب الي ،واس طوانات الك ابالت ،وأخش اب الف رش ،1والبك رات الت ي
يمكن أن تكون موجودة في أي شحنة مستوردة تقريباً ،بما في ذلك الشحنات التي قد ال تكون ع ادة
محال لتفتيش صحة نباتية.
1.2

استثناءات
2

تعتبر البنود التالية ذات مخاطر منخفضة بشكل كاف لكي يتم استثناؤھا من أحكام ھذا المعيار :
-

مواد التعبئة الخشبية المصنوعة كليا ً من رقائق خشبية ) 6ملليمترات أو أقل(
م واد التعبئ ة الخش بية المص نوعة كلي ا ً م ن م واد خش بية معالج ة مث ل الخش ب الرق ائقي ،أو األل واح ذات التجزيع ات موح دة
االتجاه ،أو القشرة التي ص ّنعت باستخدام الغراء أو الحرارة أو الضغط ،أو بتوليفة من ھذه الطرائق

-

براميل الخمور والمشروبات الروحية التي ُعرّ ضت للحرارة أثناء التصنيع
ً
صناديق ھدايا النبيذ والسيجار وسلع أخرى مصنوعة من الخش ب ال ذي تم ت معالجت ه و/أو تص نيعه بطريق ة تجعل ه خالي ا م ن
اآلفات

-

نشارة الخشب وقشور الخشب وصوف الخشب.

-

المكونات الخشبية المثبتة بصفة دائمة في مركبات وحاويات الشحن.

-

 1يمكن أن توضع شحنات الخشب )أي األخشاب/األلواح الخشبية( على فرش مصنوعة من خشب من نفس نوع أخشاب الشحنة
وجودتھا وتكون مستوفية لنفس شروط الصحة النباتية كخشب الشحنة .وفي ھذه الحالة ،يجوز اعتبار أخشاب الفرش جزءا من
الشحنة وال يجوز اعتبارھا مواد تعبئة خشبية في سياق ھذا المعيار.
 2ليست جميع الصناديق أو البراميل مصنوعة بطريقة تجعلھا خالية من اآلفات ،ويجوز بالتالي اعتبار بعضھا واقعة ضمن نطاق ھذا
المعيار .ويجوز ،حيثما يكون ذلك مالئماً ،اتخاذ ترتيبات محددة خاصة بھذا النوع من السلع باالتفاق بين المنظمات القطرية لوقاية
النباتات المستوردة والمصدّرة.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تدابير الصحة النباتية لمواد التعبئة الخشبية

يع رض ھ ذا المعي ار ت دابير الص حة النباتي ة )بم ا ف ي ذل ك المعالج ات( الت ي أ ُق رت لم واد التعبئ ة
الخشبية ويھيئ إلقرار معالجات جديدة أو منقحة.
1.3

تدابير الصحة النباتية المعتمدة

تتألف تدابير الصحة النباتية الموصوفة في ھذا المعيار من عدد م ن إج راءات الص حة النباتي ة بم ا
ف ي ذل ك المعالج ات ووض ع العالم ة عل ى م واد التعبئ ة الخش بية .ووض ع العالم ة يجع ل اس تخدام
شھادة الصحة النباتية غير ضروري ألنه يبين أن تدابير الصحة النباتي ة المقبول ة دولي ا ق د ُ
طبق ت.
ويجدر بكافة المنظمات القطرية لوقاي ة النبات ات قب ول ت دابير الص حة النباتي ة ھ ذه كأس اس للس ماح
بدخول مواد التعبئة الخشبية بدون متطلبات إضافية .م ن الض روري تق ديم مس وّ غ فن ي ألي ت دابير
مطلوبة على صعيد الصحة النباتية تتع ّدى التدابير المتفق عليھا والمشار إليھا في ھذا المعيار.
ُتع ّد المعالجات الموصوفة في الملحق  1ف ّعالة إلى ح د بعي د إزاء معظ م اآلف ات المرافق ة لم واد التعبئ ة الخش بية المس تعملة ف ي التج ارة
الدولية .وتقترن ھذه المعالجات باستخدام الخش ب من زوع اللح اء ف ي ص نع م واد التعبئ ة الخش بية ،وھ و م ا ي ؤدي أيض ا إل ى الح د م ن
احتمال إعادة إصابة األشجار الحية باآلفات .وقد تم اعتماد ھذه التدابير باالرتكاز على االعتبارات التالية:
-

مدى اآلفات التي قد تؤثر فيھا

-

فاعلية المعالجة

-

الجدوى الفنية و/أو التجارية.

ينط وي إنت اج م واد التعبئ ة الخش بية )بم ا ف ي ذل ك أخش اب الف رش( عل ى ثالث ة أنش طة رئيس ية:
المعالج ة ،والص نع ،ووض ع العالم ة .ويمك ن أن تق وم ھيئ ات منفص لة بھ ذه األنش طة ،أو أن تق وم
ھيئة واحدة بعدة أنشطة منھا أو بھا كلھا .وتيسيرا لإلحالة ،يشير ھذا المعي ار إل ى المنتج ين )ال ذين
يص نعون م واد التعبئ ة الخش بية ويج وز لھ م وض ع العالم ة عل ى م واد التعبئ ة الخش بية المعالج ة
بالصورة المالئمة( وإلى مقدمي خدمات المعالجة )الذين يطبقون المعالجات المعتم دة و يج وز لھ م
وضع العالمة على مواد التعبئة الخشبية المعالجة بالصورة المالئمة(.
ويتم تحديد مواد التعبئة الخشبية التي أخضعت للتدابير المعتمدة بوضع عالمة رسمية وفقا للملح ق
 .2وتتألف العالمة من ش عار ُيس تخدم ب االقتران م ع الرم وز الت ي تح ّدد البل د والمن تج المس ؤول أو
مقدم خدمات المعالجة والمعالجة المستخدمة .و ُيشار في م ا يل ي إل ى كاف ة مكوّ ن ات العالم ة بتعبي ر
"العالم ة" .وت ّيس ر العالم ة المعت رف بھ ا دولي ا وغي ر المرتبط ة بلغ ة خاص ة ،تحدي د م واد التعبئ ة
الخشبية المعالجة في أثناء التفتيش الذي يجري قبل التصدير ،في نقطة الدخول ،أو في مكان آخ ر.
وينبغ ي للمنظم ات القطري ة لوقاي ة النبات ات قب ول العالم ة المش ار إليھ ا ف ي الملح ق  2كأس اس
للترخيص بدخول مواد التعبئة الخشبية دون أية متطلبات محددة إضافية.
ويجب استخدام الخشب منزوع اللح اء ف ي ص نع م واد التعبئ ة الخش بية ،إض افة إل ى تطبي ق إح دى
المعالجات المعتمدة والمشار إليھا في الملحق  .1ويحدد مستوى التحمّل بالنسبة إل ى اللح اء المتبق ي
في الملحق .1
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إقرار معالجات جديدة أو منقحة

عندما تتاح معلومة فنية جديدة ،قد تج ري مراجع ة المعالج ات القائم ة أو تع ديلھا ،وق د تعتم د ھيئ ة
ت دابير الص حة النباتي ة معالج ات بديل ة جدي دة و/أو ج داول معالج ات بديل ة جدي دة لم واد التعبئ ة
الخشبية .ويوفر المعي ار ال دولي لت دابير الص حة النباتي ة رق م  28إرش ادات بش أن أس لوب االتفاقي ة
الدولي ة لوقاي ة النبات ات ف ي إق رار المعالج ات .وإذا م ا ت م اعتم اد معالج ة جدي دة أو ج دول معالج ة
معدل لمواد التعبئة الخشبية وتم إدراجھما ف ي ھ ذا المعي ار ،ف إن الم واد الت ي س بقت معالجتھ ا وفق ا
للمعالج ة الس ابقة و/أو الج دول الس ابق ال تك ون بحاج ة إل ى الخض وع لمعالج ة جدي دة أو لوض ع
العالمة عليھا من جديد.
3.3

ترتيبات ثنائية بديلة

يجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن توافق على تدابير غير تلك الواردة ف ي الملح ق  1عب ر
ترتيبات ثنائية مع شركائھا التجاريين .وفي ھذه الحاالت ،ال يجب استعمال العالمة المعروضة في
الملحق  2إال إذا تم الوفاء بجميع متطلبات ھذا المعيار.
.4

مسؤوليات المنظمات القطرية لوقاية النباتات

بغي ة الوف اء بھ دف من ع دخ ول اآلف ات وانتش ارھا ،ف إن عل ى األط راف المتعاق دة المص درة
والمس توردة والمنظم ات القطري ة لوقاي ة النبات ات التابع ة لھ ا ،مس ؤوليات مح ددة )عل ى النح و
المع روض ف ي الم واد األول ى والرابع ة والس ابعة م ن االتفاقي ة الدولي ة لوقاي ة النبات ات( .أم ا فيم ا
يخص ھذا المعيار فإن المسؤوليات المحددة معروضة أدناه.
1.4

اعتبارات تنظيمية

يجب أن ُتط َّبق المعالجة وأن تستخدم العالمة )و/أو النظم المتعلقة بذلك( دائما ً تح ت س لطة المنظم ة القطري ة لوقاي ة النبات ات .وتتحم ل
المنظمات القطرية التي ت رخص باس تخدام العالم ة مس ؤولية ض مان أن ك ل ال نظم الم رخص لھ ا بتطبي ق ھ ذا المعي ار والمعتم دة لھ ذا
الغرض تفي بكافة المتطلبات الضرورية المعروضة في المعي ار ،وأن م واد التعبئ ة الخش بية )أو األخش اب الت ي ستص ّنع م واد التعبئ ة
الخشبية منھا( الحاملة للعالمة قد عولجت و/أو ُ
صنعت وفقا ً لھذا المعيار .وتشمل المسؤوليات:
-

لترخيص والتسجيل واالعتماد ،حسب االقتضاء

-

رص د نظ م المعالج ة ووض ع العالم ات بغي ة التح ّق ق م ن االمتث ال )يت يح المعي ار ال دولي  7:1997معلوم ات إض افية ع ن
المسؤوليات ذات الصلة(.

-

لتفتيش ،وإنشاء إجراءات التحقق والمراجعة حسب االقتضاء )ترد معلومات إضافية في المعيار الدولي .((23:2005

ويتع يّن عل ى المنظم ة القطري ة لوقاي ة النبات ات أن تش رف )أو كح ّد أدن ى أن تراج ع وت نقّح( عل ى
تطبي ق المعالج ات ،وأن ت ّ
رخص باس تعمال العالم ة ،حس ب االقتض اء .وبغي ة من ع م واد التعبئ ة
الخش بية غي ر المعالج ة أو المعالج ة بق در غي ر ك اف/ص حيح ،م ن حم ل العالم ة ،يج در أن ُتط َّب ق
المعالجات قبل وضع العالمة.
2.4

وضع العالمة واستخدامھا

ينبغي أن تكون العالمات المحددة الموضوعة على مواد التعبئة الخشبية المعالجة وفقا ً لھذا المعيار
مطابقة للمتطلبات الموصوفة في الملحق .2
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متطلب ات المعالج ة ووض ع العالم ة لم واد التعبئ ة الخش بية الت ي ُيع اد اس تعمالھا أو ي تم إص الحھا
أو يعاد تصنيعھا.

تكون المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان التي تم فيھا إصالح مواد التعبئ ة الخش بية الت ي
تحمل العالمة المشار إليھا في الملحق  2أو التي أ ُعيد تصنيعھا ،مسؤولة عن الضمان والتحقق م ن
أن النظم المتعلقة بتصدير ھذا النوع من مواد التعبئة الخشبية تمتثل بشكل كامل لھذا المعيار.
1.3.4

إعادة استعمال مواد التعبئة الخشبية

ال تحت اج وح دة م ا م ن م واد التعبئ ة الخش بية ت ّم ت معالجتھ ا ووُ ض عت عليھ ا العالم ة وفق ا لھ ذا
المعيار ،ولم يتم إصالحھا أو إعادة تصنيعھا أو تحويرھا بش كل آخ ر ،إل ى إع ادة معالج ة أو إع ادة
وضع العالمة عليھا طوال مدة خدمة ھذه الوحدة.
2.3.4

مواد التعبئة الخشبية التي تم إصالحھا

إن م واد التعبئ ة الخش بية الت ي أعي د إص الحھا ھ ي م واد تعبئ ة خش بية أزي ل واح د أو أكث ر م ن
مكوناتھا وتم استبداله .ويتعيّن على المنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تضمن عند إصالح م واد
تعبئة خشبية وُ ضعت عليھ ا العالم ة أال تس تخدم ف ي إص الحھا س وى األخش اب المعالج ة طبق ا ً لم ا
نص عليه ھ ذا المعي ار ،أو األخش اب المبني ة أو المص نوعة م ن م واد خش بية مجھ زة )عل ى النح و
المعروض في القسم  .(1-2وعند استخدام الخشب المعالج ف ي اإلص الح يج ب وض ع العالم ة عل ى
كل عنصر مضاف وفقا لھذا المعيار.
قد تتسبب مواد التعبئة الخشبية التي تحمل عالمات متعددة بمشاكل عند تحديد مصدر م واد التعبئ ة
الخشبية في حال تبيّن وجود آفات فيھا .ويوصى ب أن تعم د المنظم ات القطري ة لوقاي ة النبات ات ف ي
البلدان التي يتم فيھا إصالح مواد التعبئة الخشبية ،إلى الح ّد من تعدد العالمات عل ى ك ل وح دة م ن
وحدات مواد التعبئة الخشبية .وبنا ًء على ذلك ،يجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات ف ي البل دان
التي يتم فيھا إصالح مواد التعبئة الخشبية أن تطل ب إبط ال العالم ات الت ي كان ت موض وعة س ابقا ً
عل ى م واد التعبئ ة الخش بية ومعالج ة الوح دة م ن جدي د طبق ا ً لم ا ھ و وارد ف ي الملح ق  1ووض ع
العالمة بعد ذلك طبقا ً للملحق  .2وفي حال استخدام بروميد الميثي ل للمعالج ة مج دداً ،ينبغ ي عن دھا
مراعاة المعلومات الواردة في توصية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن االستعاضة عن استخدام
بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية )ھيئة تدابير الصحة النباتية.(2008 ،
ف ي الظ روف الت ي يوج د فيھ ا ري ب أن كاف ة مكون ات وح دة م ن م واد التعبئ ة الخش بية الت ي أ ُعي د
إصالحھا قد عولج ت وفق ا لھ ذا المعي ار ،أو ف ي ح ال ك ان م ن الص عب التحق ق م ن مص در وح دة
مواد التعبئة الخشبية أو مكوناتھا ،ينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات في البل دان الت ي يج ري
فيھا إصالح مواد التعبئة الخشبية طلب إعادة معالجة م واد التعبئ ة الخش بية الت ي ج رى إص الحھا،
أو إتالفھ ا أو من ع ت داولھا ،ب أي ش كل آخ ر ،ف ي التج ارة الدولي ة كم ادة م ن م واد التعبئ ة الخش بية
الممتثلة لھذا المعيار .وفي حالة المعالجة مجدداً ،يج ب إزال ة العالم ات الموض وعة س ابقا بص ورة
دائمة )عن طريق تغطيتھا بطالء أو تفتيتھا مثال( .ويجب بعد إعادة المعالجة وضع العالمة مج دداً
وفقا لھذا المعيار.
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مواد التعبئة الخشبية التي أعيد تصنيعھا

إذا م ا تم ت االستعاض ة ع ن زھ اء ثل ث مكون ات وح دة م ن وح دات م واد التعبئ ة الخش بية ،يُعتب ر
عندھا أنه قد أعيد تصنيع ھذه الوحدة .وفي أثناء ھذه العملية ،يج وز الجم ع ب ين مختل ف المكون ات
)مع تعديلھا تعديال إضافيا عند االقتضاء( ثم إعادة تجميعھا في صورة مواد تعبئة خش بية إض افية.
ويجوز ،بالتالي ،أن تضم مواد التعبئة الخشبية التي أعيد تص نيعھا مكون ات جدي دة ومكون ات س بق
استعمالھا على حد سواء.
ً
إزالة دائمة )عن طريق التغطية بط الء أو التفتي ت ،عل ى
ينبغي إزالة أية استعماالت سابقة للعالمة
سبيل المثال( من مواد التعبئة الخشبية المعاد إصالحھا .ويجب إعادة معالجة مواد التعبئ ة الخش بية
التي أعيد تصنيعھا ثم وضع العالمة من جديد وفقا لھذا المعيار.
4.4

العبور

عندما تكون ضمن الشحنات المنقولة عل ى س بيل العب ور م واد تعبئ ة خش بية ال تف ي بمتطلب ات ھ ذا
المعيار ،يجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات في بلدان العب ور أن تطل ب اتخ اذ ت دابير لض مان
أن مواد التعبئة الخشبية ال تشكل خط راً غي ر مقب ول .ويت يح المعي ار ال دولي رق م  2006 :25توجيھ ا ً
إضافيا ً عن ترتيبات العبور.
5.4

اإلجراءات عند االستيراد

بما أن مواد التعبئة الخش بية تتراف ق م ع معظ م الش حنات ،بم ا ف ي ذل ك تل ك الت ي ال ُتعتب ر ف ي ح د
ذاتھا ھدفا ً لتفتيشات الصحة النباتية ،فمن المھ ّم وجود تعاون بين المنظمات القطرية لوقاية النباتات
والمنظمات غير المعنية عادة بالتحقق من استيفاء متطلبات الصحة النباتية لالستيراد .وعلى س بيل
المثال ،فإنّ التعاون م ع منظم ات الجم ارك وغيرھ ا م ن أص حاب الش أن س وف يس اعد المنظم ات
القطري ة لوقاي ة النبات ات عل ى تلق ي معلوم ات ح ول وج ود م واد تعبئ ة خش بية .وھ ذا عنص ر ھ ام
لضمان الكفاءة في كشف عدم االمتثال المحتمل لمواد التعبئة الخشبية.
6.4

تدابير الصحة النباتية لعدم االمتثال عند نقطة الدخول

ترد المعلومات ذات الصلة بعدم االمتثال واإلجراءات الطارئة في األقسام  1-6-1-5إلى  3-6-1-5م ن
المعيار الدولي رقم  ،2004 :20والمعيار الدولي رقم  .2001 :13وم ع األخ ذ ف ي االعتب ار الت واتر ف ي
إعادة استخدام م واد التعبئ ة الخش بية ،ينبغ ي للمنظم ات القطري ة لوقاي ة النبات ات أن تعتب ر أن ع دم
االمتثال ربما كان قد نش أ ف ي بل د اإلنت اج أو اإلص الح أو إع ادة الص نع ،ب دالً م ن بل د التص دير أو
العبور.
وحيثما ال تحمل مواد التعبئة الخشبية العالمة المطلوبة أو في حال د ّل الكشف عن اآلف ات عل ى أنّ
المعالجة لم تكن فعّالة ربما ،ينبغي على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو تواجه الحالة وفقا لذلك
وأن تتخذ ،عند االقتضاء ،إجرا ًء طارئا .وقد يأخذ ھذا اإلجراء شكل االحتج از ،ف ي أثن اء التص دي
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للحالة ،ثم شكل إزالة المادة غير الممتثلة ،أو المعالجة ،3أو اإلتالف )أو أي تص رف آم ن آخ ر ف ي
المادة( ،أو إعادة الشحن .ويت يح المرف ق  1أمثل ة لخي ارات مالئم ة إض افية لإلج راءات الت ي تتخ ذ.
وينبغي ت وخي مب دأ الت أثير األدن ى فيم ا يتعل ق ب أي إج راء ط ارئ يتخ ذ ،في تم التميي ز ب ين الش حنة
المتج ر فيھ ا وم واد التعبئ ة الخش بية المص احبة لھ ا .إض افة إل ى ذل ك ،وإذا ك ان اإلج راء الط ارئ
ضروريا ً وفي حال استخدام بروميد الميثيل من قِبل المنظمة القطرية لوقاية النبات ات ،ينبغ ي اتب اع
الجوانب ذات الص لة م ن توص ية االتفاقي ة الدولي ة لوقاي ة النبات ات بش أن االستعاض ة ع ن اس تخدام
بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية )ھيئة تدابير الصحة النباتية.(2008 ،
ينبغي للمنظمة القطرية لوقاي ة النبات ات ف ي البل د المس تورد إع الم البل د المص در أو البل د المص ّنع،
حسب االقتضاء ،بالحاالت التي ت م فيھ ا العث ور عل ى آف ات ح ّي ة .وف ي ھ ذه الح االت ،إذا م ا كان ت
وح دة م ا م ن وح دات م واد التعبئ ة الخش بية تحم ل أكث ر م ن عالم ة واح دة ،يتع يّن عل ى المنظم ة
القطري ة لوقاي ة النبات ات أن تح اول تحدي د مص در المك ون )أو المكون ات( ال ذي
ال يمتث ل للمتطلب ات قب ل إرس ال إش عار بع دم االمتث ال .وم ع مراع اة أحك ام القس م  ،2-3-4تج در
اإلشارة إلى أنّ وجود عالمات متعددة على وح دة واح دة م ن م واد التعبئ ة الخش بية ال يش كل حال ة
من حاالت عدم االمتثال..

3

ليس ھناك ما يقتضي أن تكون معالجة معتمدة في ھذا المعيار.
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ت ّم اعتماد الملحق  1المن َّقح في الدورة الثامنة لھيئة تدابير الصحة النباتية في أبريل/نيسان 2013
ھذا الملحق جزء ملزم من ھذا المعيار

الملحق  :1معالجات معتمدة مقترنة بمواد التعبئة الخشبية
يمكن أن ُتطبّق المعالجات المعتمدة على وحدات من م واد التعبئ ة الخش بية ،أو عل ى قط ع م ن الخش ب س وف ُتص نع منھ ا م واد تعبئ ة
خشبية.
استخدام الخشب منزوع اللحاء
بصرف النظر عن نوع المعالجة المطبقة ،يجب أن تكون مواد التعبئة الخشبية مص نوعة م ن الخش ب من زوع اللح اء .وألغ راض ھ ذا
المعيار ،يجوز أن يبقى أي عدد من قطع اللحاء الصغيرة التي يتم تحديدھا بالنظر وتمييزھا بوضوح إذا كانت:
-

بعرض يقل عن  3سم )بغض النظر عن طولھا( أو

-

بعرض يزيد على  3سم ،وتقل المساحة الكلية لكل قطعة لحاء منھا عن  50سم

مربع

.

وبالنس بة إل ى المعالج ة ببرومي د الميثي ل ،يج ب ن زع اللح اء قب ل المعالج ة ألن وج ود اللح اء عل ى
الخشب يؤثر على كفاءة المعالجة .أما بالنسبة للمعالجة بالحرارة ف يمكن ن زع اللح اء قب ل المعالج ة
أو بعدھا .ولدى وجود تحدي د لحج م أن واع معيّن ة م ن المعالج ة ب الحرارة )مث ل الع زل الح راري(،
ينبغي أن يدخل أي لحاء ضمن قياس الحجم.
المعالجة بالحرارة

تتو ّفر مص ادر طاق ة أو عملي ات متنوّ ع ة لتحقي ق ب ارامترات المعالج ة الحراري ة المطلوب ة .وعل ى
سبيل المثال ،فإن التسخين البخاري التقليدي ،والتجفي ف ف ي القم ائن ،والتش بيع بالض غط الكيمي ائي
ع ن طري ق الح رارة ،والع زل الح راري )أف ران الميكرووي ف والت ردد الالس لكي( ُتعتب ر جميعھ ا
معالجات حرارية شريطة أن تفي ببارامترات المعالجة الحرارية المحددة في ھذا المعيار.
ويج ب أن تض من المنظم ات القطري ة لوقاي ة النبات ات أن يق وم م زو ّدو خ دمات المعالج ة برص د
حرارة المعالجة في موقع من المرجّ ح أن يكون األب رد ،أي الموق ع ال ذي يل زم في ه الوق ت األط ول
لبل وغ الح رارة المس تھدفة ف ي الخش ب ،وأن تض من الحف اظ عل ى الح رارة المس تھدفة ط وال فت رة
معالجة دفعة الخشب .والنقطة التي تكون عندھا قطعة الخشب ھ ي األب رد ق د تختل ف تبع ا ً لمص در
ّ
ولتوزع الحرارة األساسي في الخشب.
الطاقة أو العملية المطبقة ،ولمكوّ ن الرطوبة فيھا،
ولدى استخدام التسخين بالعزل الحراري كمصدر للحرارة ،يك ون الس طح ع اد ًة الج زء األب رد م ن
الخشب خ الل المعالج ة .وف ي بع ض الح االت )مث ل الع زل الح راري لقط ع كبي رة م ن الخش ب ت ّم
تجميدھا أو إلى حين ذوبان الخشب( ،قد يكون القلب ھو الجزء األبرد من الخشب.
المعالجة بالحرارة باستخدام غرفة تقليدية للتسخين بالبخار أو التجفيف في القمائن
)رمز المعالجة بالنسبة للعالمة(HT :

لدى استخدام تكنولوجيا غرفة الحرارة التقليدية ،يتمثل الشرط األساسي بالوصول إل ى ح رارة دني ا
تبلغ  56درجة مئوية لفترة زمنية دنيا قدرھا  30دقيقة متواصلة وتعالج القط ع الكام ل للخش ب )بم ا
في ذلك قلبه(.
ويمكن قياس ھذه الحرارة عبر إدخال أجھزة استشعار الح رارة ف ي قل ب الخش ب .وبالمقاب ل ،ل دى
اس تخدام غ رف الح رارة للتجفي ف ف ي القم ائن أو غ رف أخ رى للمعالج ة ب الحرارة ،يمك ن وض ع
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار رقم 13 -15

المعيار الدولي رقم

15

إخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية – الملحق

1

جداول المعالجة استناداً إلى مجموعة من اختبارات المعالجات يك ون ق د ت ّم خاللھ ا قي اس الح رارة
األساسية للخشب في مواقع مختلفة داخل غرفة الحرارة وربطھا بدرجة حرارة الھواء في الغرف ة،
مع األخذ في االعتبار مك وّ ن الرطوب ة ف ي الخش ب وب ارامترات جوھري ة أخ رى )م ن قبي ل أن واع
الخش ب وس ماكته ،ومع ّدل دف ق الھ واء ،والرطوب ة( .ويج ب أن تب يّن سلس لة االختب ارات أن ه ي ت ّم
الحفاظ على حرارة دنيا تبلغ  56درج ة مئوي ة لفت رة زمني ة دني ا ق درھا  30دقيق ة متواص لة وتع الج
القطع الكامل للخشب.
يتعين على المنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تح ّد◌ّ د جداول المعالجة أو أن توافق عليھا.
ويج ب أن يك ون مق دّمو خ دمات المعالج ة معت َم دين ل دى المنظم ات القطري ة لوقاي ة النبات ات .وم ن ش أن ھ ذه المنظم ات أن تأخ ذ ف ي
االعتبار العوامل التالية التي قد يكون من الضروري تو ّفرھا في غرفة حرارة لالستجابة إلى متطلبات المعالجة:








تكون غرفة الحرارة محكمة اإلغالق ومعزولة حرارياً ،بما في ذلك العزل الحراري في األرض.
غرفة الحرارة مصمّمة بطريقة تسمح بتدفق موحّ د للھواء حول كومة الخشب وعبرھا .ويُفرغ الخش ب ال ذي س وف ت ت ّم معالجت ه
في غرفة الحرارة بطريقة تضمن تدفقا ً مالئما ً للھواء حول كومة الخشب وعبرھا.
ُتستخدم حارفات الھواء في الغرفة والفواصل في كومة الخشب وفقا ً لما ھو مطلوب من أجل ضمان تدفق مالئم للھواء.
ُتستخدّم المراوح لتدوير الھواء خالل المعالجة ،ودفق الھواء من ھذه المراوح كا ٍ
ف لضمان المحافظة على الح رارة ف ي الخش ب
عند مستوى محدّد للفترة الزمنية المطلوبة.
يت ّم تحديد الموقع األكثر برودة داخل الغرفة لك ّل حمولة وتوضع أجھزة استشعار الحرارة ھناك ،إما ّ في الغرفة أو في الخشب.
حين يت ّم رصد المعالجة باستخدام أجھزة استشعار الحرارة الموضوعة ،يوصى بوضع جھازين عل ى األق ل الستش عار الح رارة.
ويجب أن تك ون ھ ذه األجھ زة مالئم ة لقي اس الح رارة األساس ية للخش ب .وإن اس تخدام ع دة أجھ زة الستش عار الح رارة يض من
الكشف ع ن أي عط ل ف ي أي جھ از الستش عار الح رارة خ الل عملي ة المعالج ةُ .ت دخل أجھ زة استش عار الح رارة عل ى بع د 30
دخل أيض ا ً
سنتيمتراً على األقل من طرف قطعة الخشب حت ى وس طھا .وبالنس بة إل ى األل واح األقص ر أو كت ل منص ات النق لُ ،ت َ
أجھ زة استش عار الح رارة ف ي قطع ة الخش ب األكب ر حجم ا ً بم ا يض من قي اس الح رارة األساس ية .وأي ثق وب ُتح َف ر ف ي الخش ب
إلدخ ال أجھ زة استش عار الح رارة ُتغ َل ق بإحك ام بم واد مالئم ة للح ؤول دون أي ت ّ
دخل ف ي قي اس الح رارة بالحم ل الح راري أو
التوصيل .وينبغي إي الء أھمي ة خاص ة للت أثيرات الخارجي ة عل ى الخش ب م ن قبي ل المس امير أو إدخ االت معدني ة ق د ت ؤدي إل ى
قياسات غير صحيحة.



حين يستند جدول تسجيل الحرارة إلى رصد حرارة الھواء في الغرفة ،ويُستخدَ م لمعالجة مختلف أنواع الخشب )م ن قبي ل أن واع
وأحجام محدّدة( ،يأخذ الجدول الزمني في االعتب ار ن وع الخش ب ال ذي ت ت ّم معالجت ه ،ومك وّ ن الرطوب ة في ه ،وس ماكته .ويوص ى
بوضع جھازين على األقل الستشعار الحرارة من أجل رصد حرارة الھواء في الغرفة حيث تجري معالجة مواد التعبئة الخش بية
وفقا ً لجداول المعالجة.



إذا كان دفق الھواء في الغرفة ينعكس عاد ًة خ الل المعالج ة ،ق د يك ون م ن الض روري اس تخدام ع دد أكب ر م ن أجھ زة استش عار
الحرارة لتسجيل أي تغيير ممكن في موقع النقطة األكثر برودة.



يجري تعيير أجھزة استشعار الحرارة وأجھزة تسجيل البيانات وفقا ُ لتعليم ات المص ّنع ،وبت واتر تح دده المنظم ة القطري ة لوقاي ة
النباتات.



يت ّم رصد الحرارة وتسجيلھا خالل كل معالجة لضمان أن يت ّم الحف اظ عل ى درج ة الح رارة ال دنيا المطلوب ة خ الل الفت رة الزمني ة
المحدّدة .وإذا لم يت ّم الحفاظ على درجة الحرارة الدنيا ،ينبغي اتخاذ تدابير تصحيحية لضمان أن تت ّم معالجة جميع أن واع الخش ب
وفقا ً لمتطلّبات المعالجة بالحرارة ) 30دقيقة متواصلة بحرارة تبل غ  56درج ة مئوي ة( ،وعل ى س بيل المث الُ ،تع اد المعالج ة م ن
رارة.
ع الح
رورة ُتر َف
د الض
ة ،وعن
ا الزمني
دّد فترتھ
ة أو ُتم
البداي
ّ
ً
وخالل فترة المعالجة ،يكون تواتر تسجيل درجات الحرارة كافيا لضمان الكشف عن تخلف في المعالجة.
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ولغاي ات الت دقيق يحف ظ مق دّم خ دمات المعالج ة س جالت المعالج ات ب الحرارة وعياراتھ ا لفت رة زمني ة تح دّدھا المنظم ة القطري ة
لوقاية النباتات.

المعالجة بالحرارة باستخدام التسخين بالعزل الحراري

حيثم ا يُس تخدَ م التس خين ب العزل الح راري )مث ل ف رن الميكرووي ف( ،ف إن م واد التعبئ ة الخش بية
ب
ن خش
ةم
المؤلف
4
ال يتجاوز  20سنتيمتراً لدى قياسھا عب ر الج زء األص غر م ن القطع ة أو الكوم ة ،يج ب أن ُتس َّخن
لتصل إلى درجة حرارة دنيا تبلغ  60درجة مئوية لدقيقة واحدة متواصلة في القطع الكامل للخش ب
)بما في ذلك سطحه( .ويجب بلوغ الحرارة المطلوبة خالل  30دقيقة من بدء المعالجة.5
يتعين على المنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تح ّد◌ّ د جداول المعالجة أو أن توافق عليھا.
ويج ب أن يك ون مق دّمو خ دمات المعالج ة معت َم دين ل دى المنظم ات القطري ة لوقاي ة النبات ات .وم ن ش أن ھ ذه المنظم ات أن تأخ ذ ف ي
االعتبار العوامل التالية التي قد يكون من الضروري تو ّفرھا في غرفة التسخين بالعزل الحراري لالستجابة إلى متطلبات المعالجة.



بصرف النظر عمّا إذا كان التسخين بالعزل الح راري يج ري كعملي ة لك ل الكمي ة أو كعملي ة متواص لة ،ي تم رص د المعالج ة ف ي
الخشب حيث من المرجّ ح أن تكون الحرارة األكثر برود ًة )على السطح عاد ًة( لضمان الحفاظ عل ى الح رارة المس تھدفة .ولقي اس
الح رارة ،يوص ى باس تخدام جھ ازين عل ى األق ل الستش عار الح رارة وذل ك لض مان الكش ف ع ن أي عط ل ف ي جھ از استش عار
الحرارة.



يك ون مق دّم خدم ة المعالج ة ق د ص ادق أص الً عل ى أن درج ات ح رارة الخش ب تبل غ وتتع دى  60درج ة مئوي ة لدقيق ة واح دة
متواصلة في القطع الكامل للخشب )بما في ذلك سطحه(.



بالنسبة إل ى الخش ب ال ذي تتج اوز س ماكته  5س نتيمترات ،إن التس خين ب العزل الح راري بق وة  2.45جيغ اھرتز يتطلّ ب تطبيق ا ً
مزدوج االتجاه أو أدلة موجية متعددة لتوفير الطاقة الميكرووية من أجل ضمان توحيد التسخين.



يجري تعيير أجھزة استشعار الحرارة وأجھزة تسجيل البيانات وفقا ُ لتعليم ات المص ّنع ،وبت واتر تح دده المنظم ة القطري ة لوقاي ة
النباتات.



ولغاي ات الت دقيق يحف ظ مق دّم خ دمات المعالج ة س جالت المعالج ات ب الحرارة وعياراتھ ا لفت رة زمني ة تح دّدھا المنظم ة القطري ة
لوقاية النباتات.

ويحتوي المرفق  2خطوطا ً توجيھية لالضطالع بمعالجات حرارية فعالة.
المعالجة ببروميد الميثيل )رمز المعالجة بالنسبة للعالمة(MB :

المنظم ات القطري ة لوقاي ة النبات ات م دعوة إل ى تش جيع اس تعمال معالج ات بديل ة معتم دة ف ي ھ ذا
المعي ار .6وينبغ ي مراع اة اس تخدام برومي د الميثي ل ف ي توص ية ھيئ ة ت دابير الص حة النباتي ة بش أن
االستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتي ة )ھيئ ة ت دابير

4

يستند الح ّد األعلى من  20سنتيمتراً إلى بيانات الفعالية المتوفرة حاليا ً.

 5وحدھا تكنولوجيا الميكروويف قد أثبتت حتى اليوم أنھا قادرة على بلوغ درجة الحرارة المطلوبة ضمن المھلة الزمنية الموصى
بھا.
 6إضافة إلى ذلك ،قد يكون على األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التزامات في ظل برتوكول مونت﷼ عن
المواد التي تستنزف طبقة األوزون )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.(2000 ،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الصحة النباتية .(2008 ،والمنظمات القطرية لوقاية النباتات مدعوة إلى تش جيع اس تعمال معالج ات
بديلة معتمدة في ھذا المعيار.
ومواد التعبئة الخشبية التي تحتوي على قطعة من الخشب بأكثر م ن  20س نتيمتراً ف ي المقط ع عن د
الجزء األصغر منھا ال يجب أن ُتعا َلج ببروميد الميثيل.
ويجب أن يتم تدخين مواد التعبئة الخشبية بغاز بروميد الميثيل وفقا ً لجدول تح ّدده المنظمة القطرية
لوقاية النباتات ،وتوافق عليه ،ويحقق الناتج األدنى من حي ث الترك ز  -الفت رة الزمني ة (CT) 7لم دة
 24ساعة عند درجة الح رارة والترك ز المتخل ف النھ ائي المح ددين ف ي الج دول رق م  .1ويج ب أن
تش مل النس بة  CTالخش ب بأكمل ه) ،بم ا ف ي ذل ك قلب ه( ،رغ م أن درج ة الترك ز س تقاس ف ي الج و
المحيط .وينبغي أن ال تقل درجة الحرارة الدنيا للخشب والجو المح يط ب ه ع ن  10درج ات مئوي ة،
وأال يق ل وق ت التع ريض األدن ى ع ن  24س اعة .وينبغ ي القي ام برص د ترك زات الغ از عن د م رور
ساعتين و 4ساعات و 24ساعة كحد أدنى م ن بداي ة المعالج ة .وح ين تك ون فت رة التع ريض أط ول
والتركز أقل ،ينبغي إجراء قياس إضافي لتر ّكزات الغاز في نھاية عملية التدخين.
وإذا لم تتحقق النسبة  CTخالل  24ساعة ،ينبغي اتخاذ تدابير تصحيحية لضمان بل وغ ھ ذه النس بة؛
وعلى سبيل المثال ُتع اد المعالج ة م ن البداي ة ،أو ُتم َّدد فترتھ ا الزمني ة لم دة  24س اعة إض افية م ن
دون إض افة المزي د م ن برومي د الميثي ل ،وذل ك لتحقي ق النس بة  CTالمطلوب ة )أُنظ ر الحاش ية ف ي
الجدول .(1

 7إن ناتج نسبة  CTالمستخدم للمعالجة ببروميد الميثيل في ھذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية ھو حاصل ناتج التركز
)غرام/م (3والفترة الزمنية )ساعة( على مدى فترة التدخين.
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الجدول  :1النسبة  CTالدنيا خالل  24ساعة لمواد التعبئة الخشبية المدخنة ببروميد الميثيل
التركز النھائي األدنى )غ/م (3بعد 24

درجة الحرارة

النسبة ) CTغرام-ساعة/م(3خالل  24ساعة

 21درجة مئوية أو أعلى

650

24

 16درجة مئوية أو أعلى

800

28

 10درجة مئوية أو أعلى

900

32

#

ساعة

 #في الحاالت حيث ال يتحقق التركز النھائي األدنى بعد  24ساعة ،يُس َمح بانحراف بحوالي  5في المائ ة ش ريطة زي ادة وق ت إض افي للمعالج ة ف ي
نھاية المعالجة من أجل تحقيق النسبة  CTالمحدّدة

يعرض الجدول رقم  2أحد األمثلة لبرنامج قد يتم استعماله للوصول إلى المتطلبات المحددة,
الجدول  :2مثال لجدول معالجة تحقق الحد األدنى لنسبة  CTالمطلوبة لمواد التعبئة الخشبية المعالجة ببروميد الميثيل )قد تكون ھناك
حاجة إلى زيادة الجرعات األولية في األوضاع المتسمة بارتفاع االمتصاص أو التسرب(.
درجة الحرارة

الجرعة )غ/م(3

 21درجة مئوية أو
أعلى

التركز األدنى )غ/م (3عند مرور:
ساعتان

 4ساعات

 24ساعة

48

36

31

24

20.9 -16.0

56

42

36

28

15.9 -10.0

64

48

42

32

ويجب أن يكون مق ّدمو خ دمات المعالج ة معت َم دين ل دى المنظم ات القطري ة لوقاي ة النبات ات .وم ن
ش أن ھ ذه المنظم ات أن تأخ ذ ف ي االعتب ار العوام ل التالي ة الت ي ق د تك ون مطلوب ة للت دخين بغ از
بروميد الميثيل لالستجابة إلى متطلبات المعالجة.


اس تعمال الم راوح عل ى نح و مناس ب أثن اء مرحل ة توزي ع الغ از ف ي عملي ة الت دخين لض مان التوص ل إل ى الت وازن ،م ع وض ع
المراوح على نحو يضمن توزيع عنصر التدخين توزيعا ً سريعا وفعاال في كل منطق ة الت دخين )خ الل س اعة م ن المعالج ة عل ى
وجه التفضيل(.



عدم تحميل مناطق التدخين بأكثر من  80في المائة من حجمھا.



ك ون من اطق الت دخين مغلق ة بإحك ام ومانع ة لتس رب الغ از إل ى أقص ى ح د ممك ن .وعن د إج راء الت دخين ف ي من اطق مغط اة
بصحائف ،فيجب أن تك ون ھ ذه الص حائف مص نوعة م ن م ادة غي ر منف ذة للغ از وأن تك ون محكم ة عن د مس توى تالقيھ ا وعن د
مستوى األرض.




كون أرضية موقع التدخين غير منفذة لعنصر التدخين؛ أو مغطاة بصحائف غير منفذة للغاز.
يوصى باستعمال بروميد الميثيل من خالل مرذاذ )"التحويل إلى غاز بالمعالجة الحارة"( بغية تحوي ل عنص ر الت دخين إل ى رذاذ
بالكامل قبل دخوله إلى منطقة التدخين.



عدم تطبيق المعالجة بغاز بروميد الميثيل على مواد التعبئة الخشبية المرصوفة في كومة والتي يزيد سمك مقطعھا على  20س م
عند جزئھا األصغر .لذا ،فھذه المواد الخشبية تحتاج إلى فواصل لضمان مرور بروميد الميثيل والتشبع بالقدر الكافي.



يت ّم دائم ا ً قي اس تر ّك ز برومي د الميثي ل ف ي الھ واء ف ي الموق ع األبع د ع ن نقط ة إدخ ال الغ از وف ي مواق ع أخ رى ف ي ك ّل منطق ة
التدخين )مثالً في األمام من األسفل ،وفي الوس ط ،وف ي الخل ف م ن األعل ى( لض مان ت ّ
وزع الغ از بطريق ة موحّ دة .وال يُح َتسَ ب
ّ
التوزع الموحّ د.
وقت المعالجة إلى حين بلوغ
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التعويض ،عند حساب جرعة بروميد الميثيل ،عن أية خالئط غازية ) 2في المائة من الكلوروبكرين على سبيل المث ال( لض مان
وفاء مجموع كمية بروميد الميثيل المضافة بمعدالت الجرعات المطلوبة.



مراعاة معدالت الجرعات األولى وإجراءات مناولة المنتج بعد المعالجة لالمتصاص المحتمل من مواد التعبئة الخشبية المعالج ة
أو المنتج المقترن بھا )مثل صناديق البوليستيرين( لبروميد الميثيل.



استخدام درجة الحرارة المسجلة ،أو المتو ّقعة ،للمنتج والھ واء المح يط مباش رة قب ل المعالج ة أو خاللھ ا )أيھم ا أق ل( ف ي حس اب
جرعة بروميد الميثيل.




عدم تغليف مواد التعبئة الخشبية أو كسوتھا بمواد عازلة لعنصر التدخين.



تعيي ر أجھ زة تس جيل الح رارة ،وأجھ زة استش عار تر ّك ز الغ از ،وأجھ زة تس جيل البيان ات وفق ا ً لتعليم ات المص ّنع بت واتر تح دّده
المنظمة القطرية لوقاية النباتات.
احتفاظ مقدمو خدمات المعالجة بس جل المعالج ات ببرومي د الميثي ل لم دة مح ددة الط ول وفق ا لم ا تطلب ه المنظم ة القطري ة لوقاي ة
النباتات ألغراض المراجعة.

اعتماد معالجات بديلة وتنقيح جداول المعالجات المعتمدة

بتوافر المعلومات الفنية الجديدة ،يج وز إع ادة النظ ر ف ي المعالج ات الراھن ة وتع ديلھا ،كم ا يج وز
اعتماد معالجات بديلة ،أو ج دول )ج داول( معالج ات جدي دة م ن قب ل ھيئ ة ت دابير الص حة النباتي ة.
ول و اعتم دت معالج ة جدي دة أو ج داول منقح ة لمعالج ات م واد التعبئ ة الخش بية وأدرج ت ف ي ھ ذا
المعي ار ،ف إن الم واد المعالج ة وفق ا للمعالج ات و/أو ج داول المعالج ات الس ابقة ال تحت اج إل ى
الخضوع لمعالجة جديدة أو وضع العالمة عليھا من جديد..
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ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعيار

الملحق  :2العالمة وتطبيقاتھا
ھي عالمة تبين أن مواد التعبئة الخشبية قد أخضعت لمعالجة صحة نباتية معتمدة وفق ا لھ ذا المعي ار 8وھ ي تش مل المكون ات المطلوب ة
التالية:
-

الشعار

-

رمز البلد

-

رمز المنتج ،مقدم خدمات المعالجة

-

رمز المعالجة باستخدام المختصر المناسب على النحو الوارد في الملحق ) HTأو (MB

الشعار

يجب أن يشبه تصميم الشعار )الذي ق د يك ون ت م تس جيله ف ي ظ ل إج راءات قطري ة ،أو إقليمي ة أو
دولي ة ،إم ا عل ى ش كل عالم ة تجاري ة مس جلة أو عالم ة إج ازة /جماعي ة /ض مان( بص ورة وثيق ة
للش عار المع روض ف ي األمثل ة الموض حة أدن اه ويج ب أن يك ون معروض ا ً عل ى يس ار المكون ات
األخرى.
رمز البلد

ينبغي أن يكون رمز الدولة ھو الرمز الثن ائي الح روف للمنظم ة الدولي ة للتوحي د القياس ي )المش ار
إليه في األمثلة " .("XXويجب أن يكون مفصوالً بواصلة عن رمز المنتج مقدم خدمات المعالجة.
رمز المنتج /مقدم خدمات المعالجة

يعد رمز المنتج/مقدم خدمات المعالجة رمزاً فري داً تعطي ه المنظم ة القطري ة لوقاي ة النبات ات لمن تج
م واد التعبئ ة الخش بية أو مق دم خ دمات المعالج ة ال ذي يض ع العالم ات أو الجھ از المس ؤول أم ام
المنظمة القطرية لوقاية النباتات ع ن ض مان اس تخدام الخش ب المالئ م واس تخدام العالم ة بالطريق ة
الص حيحة )ت م توض يح ذل ك ف ي األمثل ة ب الرمز " .("000وتق وم المنظم ة القطري ة لوقاي ة النب ات
بتعيين عدد وترتيب األرقام و/أو الحروف.
رمز المعالجة

رم ز المعالج ة عب ارة ع ن مختص ر م ن مختص رات االتفاقي ة الدولي ة لوقاي ة النبات ات عل ى النح و
المنصوص عليه في الملحق  1بالنسبة للت دابير المعتم دة وھ و مب ين ف ي األمثل ة ف ي ص ورة الرم ز
" ."YYويجب أن يظھر رمز المعالجة بعد الرمزين المدمجين للبلد والمنتج/مقدم خدمات المعالج ة.
ويجب أن يوضع الرمز على خط منفصل عن رمز البلد ورمز المنتج/مقدم المعالج ة ،أو أن يك ون
ّ
الخط مع الرموز األخرى.
مفصوالً عن الرموز األخرى بواسطة ) (-في حال وُ ضع على نفس
رمز المعالجة

نوع المعالجة

HT

معالجة حرارية

 8عند االستيراد ،يجدر بالبلدان أن تقبل مواد التعبئة الخشبية التي أنتجت سابقا ً وتحمل عالمة مطابقة للنسخ السابقة من ھذا المعيار.
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بروميد الميثيل

DH

التسخين بالعزل الحراري

2

وضع العالمة

يج وز أن يختل ف حج م العالم ة والب نط المس تخدم بش أنھا وموقعھ ا ،ولك ن يج ب أن يك ون حجمھ ا
واضحا ً وقابالً للقراءة من المفتشين دون استعمال وسيلة رؤي ة مس اعدة .وينبغ ي أن تك ون العالم ة
مستطيلة أو مربعة الشكل ومحتواة ضمن إطار مع وجود خط رأس ي يفص ل الش عار ع ن مكون ات
الرمز .ولتيسير استعمال الص حائف المثقوب ة لطباع ة األح رف )استنس ل( يج وز أن توج د فج وات
في الجوانب وفي الخط الرأسي.
ويجب أال يحتوي إطار العالمة على أية معلومات أخرى .وإذا ما اعتبر وجود العالمات اإلض افية
)مثل العالمات التجارية للمنتج ،أو شعار الھيئة المرخصة( مفيدا في حماية اس تخدام العالم ة عل ى
الصعيد القطري ،فإنه يجوز تقديم ھذه المعلومات إلى جانب اإلطار ولكن خارجه.
يجب أن تكون العالمة:
-

ممكنة القراءة

-

مستديمة ،غير قابلة للنقل

-

موضوعة في موقع يمكن رؤيته عندما تكون التعبئة الخشبية مس تخدمة ،ويفض ل أن تك ون عل ى ج انبين متعاكس ين م ن وح دة
التعبئة الخشبية.

-

ينبغي أال تكون العالمة مكتوبة بخط اليد.

يتع يّن تجن ب اس تعمال الل ونين األحم ر والبرتق الي ألن ھ ذين الل ونين يس تعمالن ف ي توس يم الس لع
الخطيرة.
وعن د إدراج مكون ات مختلف ة ف ي وح دة م واد تعبئ ة خش بية ،فإن ه ينبغ ي اعتب ار الوح دة المركب ة
الناتج ة ع ن ذل ك وح دة مف ردة ألغ راض وض ع العالم ة .وق د يك ون م ن المناس ب ف ي حال ة وح دة
مركبة من وحدات م واد التعبئ ة الخش بية مص نوعة س واء م ن أخش اب معالج ة أو أخش اب مجھ زة
)حيثما ال يتطلب المكوّ ن المجھز معالجة( ،ظھ ور العالم ة عل ى مكون ات الم ادة الخش بية المجھ زة
لضمان أن تكون العالمة في موق ع مرئ ي وأنھ ا م ن حج م ك اف .وال ينطب ق ھ ذا ال نھج ف ي وض ع
العالم ات إال عل ى الوح دات المف ردة المركب ة ،ول يس عل ى ح االت التجمي ع المؤق ت لم واد التعبئ ة
الخشبية.
يكون من الضروري النظر بصفة خاصة في وض ع العالم ة بص ورة يس ھل تمييزھ ا عل ى أخش اب ف رش الش حنة نظ راً ألن األخش اب
المعالج ة المس تعملة كأخش اب ف رش الش حنة ق د ال ي تم قطعھ ا ب الطول النھ ائي إل ى ح ين تحمي ل وس يلة النق ل .وم ن المھ م أن يض من
الشاحنون أن كل أخشاب فرش الشحنة المستعملة لتأمين أو دعم الس لع معالج ة و ُتظھ ر العالم ة الموص وفة ف ي ھ ذا الملح ق ،وأن ھ ذه
العالمات واضحة ومقروءة .وينبغي أال تستخدم قطع الخشب الص غيرة الت ي ال تش مل جمي ع عناص ر العالم ة كف رش للش حنة .وتش مل
الخيارات المتاحة لوضع العالمة بالشكل المناسب على أخشاب الفرش:
ً
وضع العالمات على قطع الخشب المزمع استعمالھا كأخشاب فرش على كامل طولھا بفواصل قص يرة ج دا )ملحوظ ة :عن دما
يتم قطع القطع الصغيرة جداً بعد ذلك الستخدامھا كأخشاب فرش ،يتعيّن أن يج رى القط ع بحي ث تظھ ر العالم ة بالكام ل عل ى
أخشاب فرش الشحنة(.
وضع العالمة أيضا ً على أخشاب الفرش المعالجة في مكان ظاھر للعيان بع د القط ع ،ش رط أن يك ون الش احن يحم ل ترخيص ا ً
بمقتضى القسم .4
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وتوض ح األمثل ة أدن اه بع ض التنوع ات المقبول ة للمكون ات المطلوب ة م ن العالم ة الت ي تس تخدم
للتص ديق ب أن م واد التعبئ ة الخش بية الت ي تحم ل مث ل ھ ذه العالم ة ق د أخض عت لمعالج ة معتم دة.
وينبغي قبول التنويع في تخطيط العالمة شريطة وفائھا بالمتطلبات المبينة في ھذا الملحق.
المثال 1

المثال 2

المثال ) 3يقدم مثاال محتمال للعالمة بزوايا منحنية إلطارھا(

المثال ) 4يقدم مثاال مح تمال لعالم ة وض عت باس تخدام ص حائف الح روف المثقوب ة )استنس ل( ،ويمك ن أن توج د فج وات ص غيرة ف ي
اإلطار والخط الرأسي ،وخالفھا من بين مكونات العالمة(

المثال 5
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المثال 6
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أدرج ھذا المرفق ألغراض مرجعية فقط وھو ليس جزءا واجب االتباع من المعيار

المرفق  :1أمثلة لطرائق التصرف اآلمن في مواد التعبئة الخشبية غير الممتثلة
يعد التص رف اآلم ن ف ي م واد التعبئ ة الخش بية غي ر الممتثل ة خي ار م ن خي ارات إدارات المخ اطر
يمكن أن تستعمله المنظمة القطرية لوقاي ة النبات ات ف ي البل د المس تورد عن دما ال تك ون اإلج راءات
الطارئة متاحة أو مرغوبا فيھا .ويوصى بإتباع الطرائق المذكورة أدن اه للتص رف اآلم ن ف ي م واد
التعبئة الخشبية غير الممتثلة:
)(1

الترميد إذا كان مسموحا به

)(2

الدفن العميق في مواقع معتمدة من قبل السلطات )مالحظة :يمكن أن يتوقف عمق الدفن على الظروف المناخية واآلفة
المعترضة ،ولكن يوصى بأن يكون بعمق مترين على األقل .ويتعيّن أن تغطى المادة مباشرة بعد الدفن وأن تبقى مدفونة.
الحظ أيضا ً أن الدفن العميق ليس خياراً مناسبا ً لألخشاب المصابة باألرضات أو بعض الممرضات الجذرية(.

)(3

التجھيز )مالحظة :ينبغي استخدام التقطيع رقائق فقط إذا اقترن بعمليات تجھيز إضافية بطريقة معتمدة من المنظمة
القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد الستبعاد اآلفات المعنية ،مثل تصنيع األلواح ذات التجزيعات موحدة االتجاه(.

)(4

أية طرائق تصادق عليھا المنظمة القطرية لوقاية النباتات كطرائق فعالة في مواجھة اآلفات المعنية.

)(5

اإلعادة إلى البلد المصدر عند االقتضاء.

وللتقليل إلى أدني حد مخاطر إدخال آفة أو انتشارھا ،فإنه يجب تنفي ذ طرائ ق للتص رف اآلم ن ف ي
المواد غير الممتثلة بأقل تأخير ممكن.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المعيار رقم 23 -15

