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 الموافقة

خطوط توجیھیة بش�������كل  2002تّم اعتماد ھذا المعیار أوالً في الدورة الرابعة للھیئة المؤقتة لتدابیر الص�������حة النباتیة في مارس/آذار 
في الدورة األولى لھیئة تدابیر  1 واعُتمدت تعدیالت على الملحقبئة الخش�������بیة في التجارة الدولیة إلى اللوائح. إلخض�������اع مواد التع

 -. واعُتمد التنقیح األول خالل الدورة الرابعة لھیئة تدابیر الص������حة النباتیة في مارس/آذار2006الص������حة النباتیة في نیس������ان/أبریل 
 15:2009ر بشكل ھذا المعیا 2009أبریل/نیسان 

لھیئة  الثامنةخالل الدورة  2بھ في الملحق  المقترنـ���ـ���ةمع التغییرات  1وتّم اعتماد التنقیح للملحـ���ق 
 2013أبریل/نیسان تدابیر الصحة النباتیة في 

 مقدمة

 النطاق
یعرض ھذا المعیار تدابیر الصحة النباتیة التي تقلّل خطر دخول وانتشار اآلفات الحجریة المترافقة 

حركة مواد التعبئة الخشبیة المصنوعة من خشب خام في التجارة الدولیة. وتشمل مواد التعبئة مع 
الخش���بیة التي یغطیھا ھذا المعیار أخش���اب فرش الش���حنة، ولكنھا ال تش���مل مواد التعبئة الخش���بیة 

 المصنوعة من خشب معالج بطریقة تجعلھ خالیاً من اآلفات (مثل الخشب الرقائقي).
ابیر الص����حة النباتیة في ھذا المعیار تأمین حمایة مس����تمرة من اآلفات الملوثة أو من ال یقص����د بتد

 كائنات حّیة أخرى.

 بیئي بیان
من المعروف أن اآلفات المص�����احبة لمواد التعبئة الخش�����بیة لھا تأثیر س�����لبي على ص�����حة الغابات 

أثیرھا فات وبالتالي توالتنوع البیولوجي. ویقص�������د بتنفیذ ھذا المعیار الحد كثیرا من انتش�������ار اآل
الس�������لبي. وفي ظّل غیاب عالجات بدیلة في بعض الحاالت أو لجمیع البلدان، أو توافر مواد تعبئة 
مناس����بة أخرى، ُیدرج العالج بواس����طة برومید المیثیل ض����من ھذا المعیار. ومعروف أن برومید 

یة ھذا الخص���وص لالتفاقالمیثیل یؤدي إلى اس���تنزاف طبقة األوزون. وكان قد تّم اعتماد توص���یة ب
م برومید المیثیل أو الحد من اس��تخدامھ كتدبیر ااالس��تعاض��ة عن اس��تخدالدولیة لوقایة النباتات عن 

 ).2008( ل������������������لص�������������������������ح������������������ة ال������������������ن������������������ب������������������ات������������������ی������������������ة
 ومن الجاري التماس التدابیر البدیلة التي تكون أكثر مراعاة للبیئة.

 المراجع
 یةتوص��. م برومید المیثیل أو الحد من اس��تخدامھ كتدبیر للص��حة النباتیةااس��تخدعن  االس��تعاض��ة. 2008ھیئة تدابیر الص��حة النباتیة 

، 2008 أبریل/نیس�������ان 11-7 روما -في تقریر الدورة الثالثة لھیئة تدابیر الص�������حة النباتیة. الدولیة لوقایة النباتات االتفاقیة
 ، روما، االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات، منظمة األغذیة والزراعة. 6المرفق 

 . منظمة األغذیة والزراعة، روما.1997االتفاقیة الدولیة لوقایة النبات، 
ISO 3166-1:2006- رموز البلدان. جنیف، المنظمة الدولیة لتوحید  -7الجزء  -رموز لتمثیل اس�������ماء البلدان وأقس�������امھا الفرعیة

 ).http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm یس (متاح علىالمقای
 األغذیة والزراعة.. روما، االتفاقیة الدولیة لصحة النباتات، منظمة قائمة مصطلحات الصحة النباتیة -5المعیار الدولي رقم 
روما، االتفاقیة الدولیة لص���حة النباتات، منظمة . نظام إص���دار ش���ھادات الص���حة النباتیة للص���ادرات -1997، 7المعیار الدولي رقم 

 ].7:2011األغذیة والزراعة [منقَّح؛ اآلن المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة 

http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm
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 ،بالغ عن حاالت عدم التقّید باش����تراطات الص����حة النباتیة واإلجراءات الطارئةخطوط توجیھیة لإل -2001، 13المعیار الدولي رقم 
 روما، االتفاقیة الدولیة لصحة النباتات، منظمة األغذیة والزراعة.

روما، االتفاقیة الدولیة لص����حة ، خطوط توجیھیة لنظام تطبیق لوائح الص����حة النباتیة على الواردات -2004، 20المعیار الدولي رقم 
  باتات، منظمة األغذیة والزراعة.الن

  روما، االتفاقیة الدولیة لصحة النباتات، منظمة األغذیة والزراعة.، الخطوط التوجیھیة للتفتیش -2005، 23المعیار الدولي رقم 
  والزراعة.روما، االتفاقیة الدولیة لصحة النباتات، منظمة األغذیة ، الشحنات العابرة -2006، 25المعیار الدولي رقم 

روما، االتفاقیة الدولیة لص���حة ، طرق المعالجة الخاص���ة بالص���حة النباتیة لآلفات الخاض���عة للوائح -2007، 28المعیار الدولي رقم 
  النباتات، منظمة األغذیة والزراعة.

أمانة األوزون، برنامج بي، . نیروبروتوكول مونتلایر عن المواد التي تس�������تنزف طبقة األوزون -2000، برنامج األمم المتحدة للبیئة
 ISBN: 92-807-1888-6ال������رق������م ال������ع������ال������م������ي ل������ل������ك������ت������اب  األم������م ال������م������ت������ح������دة ل������ل������ب������ی������ئ������ة.

)http://www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf( 

 تعاریف
 5 نباتیة رقمال الص�حة لتدابیر الدولیة المعاییر في نش�رةال ھذه في المس�تخدمة النباتیة الص�حة طلحاتص�م تعاریف على اإلطالع یمكن

 .)النباتیة الصحة مصطلحاتمسرد (

 للمتطلبات العام اإلطار
تتألف تدابیر الص�������حة النباتیة المعتمدة التي تقلل إلى حد بعید من خطر إدخال وانتش�������ار اآلفات 
بواسطة مواد التعبئة الخشبیة، من استخدام الخشب المنزوع اللحاء (مع مستوى سماح محدد للحاء 

روفة ). وإّن وض�������ع العالمة المع1المتبقي)، ومن المعالجات المعتمدة (المش�������ار إلیھا في الملحق 
) یس���ّھل التعّرف فوراً إلى مواد التعبئة الخش���بیة الخاض���عة للمعالجات 2(المش���ار إلیھا في الملحق 

 . ویعرض ھذا المعیار المعالجات المعتمدة والعالمة المذكورة واستخدامھا.2المعتمدة 
ت اتقع على عاتق المنظمات القطریة لوقایة النباتات في البلدان المص�����درة والمس�����توردة مس�����ؤولی

سلطة المنظمة القطریة لوقایة أن جرى المعالجة ومحددة. فیجب أن تُ  یتم وضع العالمة دائما تحت 
النباتات. وینبغي للمنظمات القطریة لوقایة النباتات التي ترخص باس���تخدام العالمة أن تش���رف (أو 

ء، اتراجع وتس��تعرض على األقل) تطبیق المعالجات واس��تخدام العالمة ووض��عھا، حس��ب االقتض��
من قبل المنتجین/مقدمي خدمات المعالجة كما ینبغي أن تنش�������ئ إجراءات للتفتیش أو الرص��������د 
عاد  یة التي یتم إص�������الحھا أو ی ئة الخش�������ب بات محددة على مواد التعب والمراجعة. وتنطبق متطل
تص������نیعھا. وینبغي للمنظمة القطریة لوقایة النباتات في البلدان المس������توردة قبول تدابیر الص������حة 

باتیة المعتمدة كأس��اس للس��ماح بدخول مواد التعبئة الخش��بیة بدون أیة متطلبات إض��افیة للص��حة الن
ویجوز لھا أن تتحقق عند االس�����تیراد من الوفاء  ،النباتیة بالنس�����بة لواردات مواد التعبئة الخش�����بیة

ر، فإن ابمتطلبات المعیار. وحیثما ال تمتثل متطلبات مواد التعبئة الخش�������بیة لمتطلبات ھذا المعی
المنظمات القطریة لوقایة النباتات تتحمل أیض��ا مس��ؤولیة التدابیر المنفذة واإلش��عار بعدم االمتثال، 

 حسب االقتضاء.

 المتطلبات
 أسس اإلخضاع للوائح .1

قد تكون األخش���اب الناتجة من أش���جار حّیة أو میتة مص���ابة باآلفات. وغالباً ما تكون مواد التعبئة 
خش���ب خام قد ال یكون خض���ع لعملیات تص���نیع أو معالجات كافیة إلزالة الخش���بیة مص���نوعة من 

أن أخش�������اب فرش  وتبّین. الحجریةإلدخال ونش�������ر اآلفات  وتبقى بالتالي ممراً  ،اآلفات أو قتلھا

http://www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf
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 فات الحجریة. وباإلض��افة لما تقدم،آلا إدخال ونش��رالش��حنة، بص��فة خاص��ة، تمثل خطراً عالیاً في 
عمال مواد التعبئة الخش����بیة، أو إص����الحھا أو إعادة تص����نیعھا (على النحو یتم إعادة اس����ت غالباً ما

). إن تحدید األص����ل الحقیقي ألي قطعة من مواد التعبئة الخش����بیة عملیة 3-4المعروض في القس����م 
 لتي تقض��يا العتیادیةص��عبة، وبالتالي ال یمكن تأكید حالة الص��حة النباتیة لھا. وعلیھ فإن العملیة ا

تدابیر ومدى ش���دتھا، غیر ممكنة  التخاذاآلفات لتحدید ما إذا كانت ھناك ض���رورة  بتحلیل مخاطر
بالنسبة لمواد التعبئة الخشبیة. ولھذا السبب، یعرض ھذا المعیار التدابیر المقبولة دولیاً، التي یمكن 

ش�����ار تلكافة البلدان تطبیقھا على مواد التعبئة الخش�����بیة للتقلیل بدرجة كبیرة من مخاطر إدخال وان
 معظم اآلفات الحجریة التي قد تكون مرافقة لھذه المواد.

 مواد التعبئة الخشبیة الخاضعة للوائح .2

التي  لآلفات تغطي ھذه الخطوط التوجیھیة جمیع أش���كال مواد التعبئة الخش���بیة التي قد تكون ممراً 
شكل مخاطر  سي. كما تغطي مواد التعبئة آت شكل رئی اص، الخشبیة مثل األقففات لألشجار الحیة ب

والبكرات التي ، 1والص���نادیق، وعلب التعبئة، والطبالي، واس���طوانات الكابالت، وأخش���اب الفرش
یمكن أن تكون موجودة في أي شحنة مستوردة تقریباً، بما في ذلك الشحنات التي قد ال تكون عادة 

 محال لتفتیش صحة نباتیة.

 استثناءات 1.2

 :2مخاطر منخفضة بشكل كاف لكي یتم استثناؤھا من أحكام ھذا المعیارتعتبر البنود التالیة ذات 
 مللیمترات أو أقل) 6مواد التعبئة الخشبیة المصنوعة كلیاً من رقائق خشبیة ( -
مواد التعبئة الخش�����بیة المص�����نوعة كلیاً من مواد خش�����بیة معالجة مثل الخش�����ب الرقائقي، أو األلواح ذات التجزیعات موحدة  -

 لقشرة التي صّنعت باستخدام الغراء أو الحرارة أو الضغط، أو بتولیفة من ھذه الطرائقاالتجاه، أو ا
 برامیل الخمور والمشروبات الروحیة التي ُعّرضت للحرارة أثناء التصنیع -
ص��نادیق ھدایا النبیذ والس��یجار وس��لع أخرى مص��نوعة من الخش��ب الذي تمت معالجتھ و/أو تص��نیعھ بطریقة تجعلھ خالیاً من  -

 اآلفات
 نشارة الخشب وقشور الخشب وصوف الخشب. -
 المكونات الخشبیة المثبتة بصفة دائمة في مركبات وحاویات الشحن. -

 تدابیر الصحة النباتیة لمواد التعبئة الخشبیة .3

ما في ذلك المعالجات) التي أُ  یة (ب بات حة الن تدابیر الص������� ئیعرض ھذا المعیار  ة قرت لمواد التعب
 ار معالجات جدیدة أو منقحة.الخشبیة ویھیئ إلقر

 تدابیر الصحة النباتیة المعتمدة 1.3

تتألف تدابیر الص��حة النباتیة الموص��وفة في ھذا المعیار من عدد من إجراءات الص��حة النباتیة بما 
في ذلك المعالجات ووض����ع العالمة على مواد التعبئة الخش����بیة. ووض����ع العالمة یجعل اس����تخدام 

                                                           

یمكن أن توضع شحنات الخشب (أي األخشاب/األلواح الخشبیة) على فرش مصنوعة من خشب من نفس نوع أخشاب الشحنة   1
الحالة، یجوز اعتبار أخشاب الفرش جزءا من وجودتھا وتكون مستوفیة لنفس شروط الصحة النباتیة كخشب الشحنة. وفي ھذه 

 الشحنة وال یجوز اعتبارھا مواد تعبئة خشبیة في سیاق ھذا المعیار.

لیست جمیع الصنادیق أو البرامیل مصنوعة بطریقة تجعلھا خالیة من اآلفات، ویجوز بالتالي اعتبار بعضھا واقعة ضمن نطاق ھذا   2
المعیار. ویجوز، حیثما یكون ذلك مالئماً، اتخاذ ترتیبات محددة خاصة بھذا النوع من السلع باالتفاق بین المنظمات القطریة لوقایة 

 ة والمصّدرة.النباتات المستورد
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. تبقطُ  دقر ض��روري ألنھ یبین أن تدابیر الص��حة النباتیة المقبولة دولیا ش��ھادة الص��حة النباتیة غی
ویجدر بكافة المنظمات القطریة لوقایة النباتات قبول تدابیر الص���حة النباتیة ھذه كأس���اس للس���ماح 
بدخول مواد التعبئة الخش��بیة بدون متطلبات إض��افیة. من الض��روري تقدیم مس��ّوغ فني ألي تدابیر 

 التدابیر المتفق علیھا والمشار إلیھا في ھذا المعیار.  تتعّدىید الصحة النباتیة مطلوبة على صع
الة إلى حد بعید إزاء معظم اآلفات المرافقة لمواد التعبئة الخش����بیة المس����تعملة في التجارة فعّ  1عّد المعالجات الموص����وفة في الملحق تُ 

اللحاء في ص���نع مواد التعبئة الخش���بیة، وھو ما یؤدي أیض���ا إلى الحد من الدولیة. وتقترن ھذه المعالجات باس���تخدام الخش���ب منزوع 
 احتمال إعادة إصابة األشجار الحیة باآلفات. وقد تم اعتماد ھذه التدابیر باالرتكاز على االعتبارات التالیة:

 مدى اآلفات التي قد تؤثر فیھا -
 فاعلیة المعالجة -
 الجدوى الفنیة و/أو التجاریة. -

مواد التعبئة الخش�����بیة (بما في ذلك أخش�����اب الفرش) على ثالثة أنش�����طة رئیس�����یة: ینطوي إنتاج 
المعالجة، والصنع، ووضع العالمة. ویمكن أن تقوم ھیئات منفصلة بھذه األنشطة، أو أن تقوم ھیئة 
واحدة بعدة أنش������طة منھا أو بھا كلھا. وتیس������یرا لإلحالة، یش������یر ھذا المعیار إلى المنتجین (الذین 

واد التعبئة الخش�����بیة ویجوز لھم وض�����ع العالمة على مواد التعبئة الخش�����بیة المعالجة یص�����نعون م
بالص����ورة المالئمة) وإلى مقدمي خدمات المعالجة (الذین یطبقون المعالجات المعتمدة و یجوز لھم 

 وضع العالمة على مواد التعبئة الخشبیة المعالجة بالصورة المالئمة).
شبیة التي أخضعت للتدابیر المعتمدة بوضع عالمة رسمیة وفقا للملحق ویتم تحدید مواد التعبئة الخ

س����تخدم باالقتران مع الرموز التي تحّدد البلد والمنتج المس����ؤول أو . وتتألف العالمة من ش����عار یُ 2
نات العالمة بتعبیر ش����ار في ما یلي إلى كافة مكوّ مقدم خدمات المعالجة والمعالجة المس����تخدمة. ویُ 

، تحدید مواد التعبئة خاص�������ةس�������ر العالمة المعترف بھا دولیا وغیر المرتبطة بلغة یّ "العالمة". وت
الخشبیة المعالجة في أثناء التفتیش الذي یجري قبل التصدیر، في نقطة الدخول، أو في مكان آخر. 

تات قبول العالمة المش��������ار إلیھا في الملحق  با یة الن كأس��������اس  2وینبغي للمنظمات القطریة لوقا
 بدخول مواد التعبئة الخشبیة دون أیة متطلبات محددة إضافیة. للترخیص 

ویجب اس���تخدام الخش���ب منزوع اللحاء في ص���نع مواد التعبئة الخش���بیة، إض���افة إلى تطبیق إحدى 
 لحاء المتبقي. ویحدد مس��توى التحّمل بالنس��بة إلى ال1المعالجات المعتمدة والمش��ار إلیھا في الملحق 

 .1في الملحق 
 معالجات جدیدة أو منقحة إقرار  2.3

عندما تتاح معلومة فنیة جدیدة، قد تجري مراجعة المعالجات القائمة أو تعدیلھا، وقد تعتمد ھیئة 
باتیة معالجات بدیلة جدیدة و/أو جداول معالجات بدیلة جدیدة لمواد التعبئة  تدابیر الص�������حة الن

إرش���ادات بش���أن أس���لوب االتفاقیة   28م الخش���بیة. ویوفر المعیار الدولي لتدابیر الص���حة النباتیة رق
باتات في إقرار المعالجات. وإذا ما تم اعتماد معالجة جدیدة أو جدول معالجة  یة لوقایة الن لدول ا
معدل لمواد التعبئة الخش�����بیة وتم إدراجھما في ھذا المعیار، فإن المواد التي س�����بقت معالجتھا وفقا 

كون بحاجة إلى الخض����وع لمعالجة جدیدة أو لوض����ع للمعالجة الس����ابقة و/أو الجدول الس����ابق ال ت
 العالمة علیھا من جدید.
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 ترتیبات ثنائیة بدیلة 3.3

عبر  1یجوز للمنظمات القطریة لوقایة النباتات أن توافق على تدابیر غیر تلك الواردة في الملحق 
ضة في ة المعروترتیبات ثنائیة مع شركائھا التجاریین. وفي ھذه الحاالت، ال یجب استعمال العالم

 إال إذا تم الوفاء بجمیع متطلبات ھذا المعیار. 2الملحق 
 مسؤولیات المنظمات القطریة لوقایة النباتات  .4

بغیة الوفاء بھدف منع دخول اآلفات وانتشارھا، فإن على األطراف المتعاقدة المصدرة والمستوردة 
ی تابعة لھا، مس�������ؤول باتات ال ات محددة (على النحو المعروض في والمنظمات القطریة لوقایة الن

المواد األولى والرابعة والس������ابعة من االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات). أما فیما یخص ھذا المعیار 
 فإن المسؤولیات المحددة معروضة أدناه.

 اعتبارات تنظیمیة 1.4

تحت س����لطة المنظمة القطریة لوقایة النباتات. وتتحمل  دائماً ق المعالجة وأن تس����تخدم العالمة (و/أو النظم المتعلقة بذلك) طبَّ یجب أن تُ 
المنظمات القطریة التي ترخص باس�����تخدام العالمة مس�����ؤولیة ض�����مان أن كل النظم المرخص لھا بتطبیق ھذا المعیار والمعتمدة لھذا 

عبئة ألخش��اب التي س��تص��ّنع مواد التالغرض تفي بكافة المتطلبات الض��روریة المعروض��ة في المعیار، وأن مواد التعبئة الخش��بیة (أو ا
 لھذا المعیار. وتشمل المسؤولیات:  نعت وفقاً الخشبیة منھا) الحاملة للعالمة قد عولجت و/أو صُ 

 االقتضاءلترخیص والتسجیل واالعتماد، حسب  -
فیة عن معلومات إض�������ا 7:1997ي رص�������د نظم المعالجة ووض�������ع العالمات بغیة التحقّق من االمتثال (یتیح المعیار الدول -

  ).المسؤولیات ذات الصلة
 .))23:2005(ترد معلومات إضافیة في المعیار الدولي  االقتضاءلتفتیش، وإنشاء إجراءات التحقق والمراجعة حسب  -

باتاتعلى ویتعّین  أن تش�������رف (أو كحّد أدنى أن تراجع وتنقّح) على  المنظمة القطریة لوقایة الن
. وبغیة منع مواد التعبئة االقتض������اءالعالمة، حس������ب ص باس������تعمال تطبیق المعالجات، وأن ترخّ 

 طبَّقالخش�������بیة غیر المعالجة أو المعالجة بقدر غیر كاف/ص�������حیح، من حمل العالمة، یجدر أن تُ 
 المعالجات قبل وضع العالمة.

 وضع العالمة واستخدامھا 2.4

لمعیار لھذا ا المعالجة وفقاً ینبغي أن تكون العالمات المحددة الموضوعة على مواد التعبئة الخشبیة 
 .2مطابقة للمتطلبات الموصوفة في الملحق 

 ع����اد اس�������تعم����الھ����ا أو یتم إص�������الحھ����امتطلب����ات المع����الج����ة ووض�������ع العالم����ة لمواد التعبئ����ة الخش�������بی����ة التي یُ  3.4
 .أو یعاد تصنیعھا

تكون المنظمات القطریة لوقایة النباتات في البلدان التي تم فیھا إص��الح مواد التعبئة الخش��بیة التي 
عید تصنیعھا، مسؤولة عن الضمان والتحقق من أو التي أُ  2تحمل العالمة المشار إلیھا في الملحق 

 عیار.ل لھذا المأن النظم المتعلقة بتصدیر ھذا النوع من مواد التعبئة الخشبیة تمتثل بشكل كام
 إعادة استعمال مواد التعبئة الخشبیة  1.3.4

ض�������عت علیھا العالمة وفقا لھذا ت معالجتھا ووُ ال تحتاج وحدة ما من مواد التعبئة الخش�������بیة تمّ 
أو تحویرھا بش��كل آخر، إلى إعادة معالجة أو إعادة  المعیار، ولم یتم إص��الحھا أو إعادة تص��نیعھا

 .وضع العالمة علیھا طوال مدة خدمة ھذه الوحدة
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 مواد التعبئة الخشبیة التي تم إصالحھا 2.3.4

إن مواد التعبئة الخش�������بیة التي أعید إص�������الحھا ھي مواد تعبئة خش�������بیة أزیل واحد أو أكثر من 
نظمات القطریة لوقایة النباتات أن تضمن عند إصالح مواد مكوناتھا وتم استبدالھ. ویتعّین على الم

تعبئة خش��بیة ُوض��عت علیھا العالمة أال تس��تخدم في إص��الحھا س��وى األخش��اب المعالجة طبقاً لما 
نص علیھ ھذا المعیار، أو األخش����اب المبنیة أو المص����نوعة من مواد خش����بیة مجھزة (على النحو 

الخش��ب المعالج في اإلص��الح یجب وض��ع العالمة على  ). وعند اس��تخدام1-2المعروض في القس��م 
 كل عنصر مضاف وفقا لھذا المعیار. 

قد تتسبب مواد التعبئة الخشبیة التي تحمل عالمات متعددة بمشاكل عند تحدید مصدر مواد التعبئة 
الخش����بیة في حال تبّین وجود آفات فیھا. ویوص����ى بأن تعمد المنظمات القطریة لوقایة النباتات في 
البلدان التي یتم فیھا إص��الح مواد التعبئة الخش��بیة، إلى الحّد من تعدد العالمات على كل وحدة من 

على ذلك، یجوز للمنظمات القطریة لوقایة النباتات في البلدان  وحدات مواد التعبئة الخش��بیة. وبناءً 
ابقاً نت موض��وعة س��التي یتم فیھا إص��الح مواد التعبئة الخش��بیة أن تطلب إبطال العالمات التي كا

ووض�������ع  1على مواد التعبئة الخش�������بیة ومعالجة الوحدة من جدید طبقاً لما ھو وارد في الملحق 
. وفي حال اس������تخدام برومید المیثیل للمعالجة مجدداً، ینبغي عندھا 2العالمة بعد ذلك طبقاً للملحق 

تخدام االستعاضة عن استات عن مراعاة المعلومات الواردة في توصیة االتفاقیة الدولیة لوقایة النبا
 ).2008 ھیئة تدابیر الصحة النباتیة،( برومید المیثیل أو الحد من استخدامھ كتدبیر للصحة النباتیة

یة التي أُ  ئة الخش�������ب ید عفي الظروف التي یوجد فیھا ریب أن كافة مكونات وحدة من مواد التعب
ن الصعب التحقق من مصدر وحدة مواد إصالحھا قد عولجت وفقا لھذا المعیار، أو في حال كان م

التعبئة الخش������بیة أو مكوناتھا، ینبغي للمنظمات القطریة لوقایة النباتات في البلدان التي یجري فیھا 
إص���الح مواد التعبئة الخش���بیة طلب إعادة معالجة مواد التعبئة الخش���بیة التي جرى إص���الحھا، أو 

جارة الدولیة كمادة من مواد التعبئة الخش��بیة الممتثلة إتالفھا أو منع تداولھا، بأي ش��كل آخر، في الت
لھذا المعیار. وفي حالة المعالجة مجدداً، یجب إزالة العالمات الموض����وعة س����ابقا بص����ورة دائمة 
(عن طریق تغطیتھا بطالء أو تفتیتھا مثال). ویجب بعد إعادة المعالجة وض�����ع العالمة مجدداً وفقا 

 لھذا المعیار.
 بئة الخشبیة التي أعید تصنیعھامواد التع 3.3.4

إذا ما تمت االس�����تعاض�����ة عن زھاء ثلث مكونات وحدة من وحدات مواد التعبئة الخش�����بیة، ُیعتبر 
عندھا أنھ قد أعید تص�����نیع ھذه الوحدة. وفي أثناء ھذه العملیة، یجوز الجمع بین مختلف المكونات 

ة. ھا في صورة مواد تعبئة خشبیة إضافی(مع تعدیلھا تعدیال إضافیا عند االقتضاء) ثم إعادة تجمیع
ویجوز، بالتالي، أن تض��م مواد التعبئة الخش��بیة التي أعید تص��نیعھا مكونات جدیدة ومكونات س��بق 

 استعمالھا على حد سواء.
ت، على التفتیدائمة (عن طریق التغطیة بطالء أو  ینبغي إزالة أیة اس��تعماالت س��ابقة للعالمة إزالةً 

اد التعبئة الخشبیة المعاد إصالحھا. ویجب إعادة معالجة مواد التعبئة الخشبیة ) من موسبیل المثال
 التي أعید تصنیعھا ثم وضع العالمة من جدید وفقا لھذا المعیار.
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 العبور 4.4

عندما تكون ض���من الش���حنات المنقولة على س���بیل العبور مواد تعبئة خش���بیة ال تفي بمتطلبات ھذا 
المعیار، یجوز للمنظمات القطریة لوقایة النباتات في بلدان العبور أن تطلب اتخاذ تدابیر لض������مان 

توجیھاً  2006: 25أن مواد التعبئة الخش����بیة ال تش����كل خطراً غیر مقبول. ویتیح المعیار الدولي رقم 
 إضافیاً عن ترتیبات العبور.

 اإلجراءات عند االستیراد 5.4

ر في حد ذاتھا عتببما أن مواد التعبئة الخشبیة تترافق مع معظم الشحنات، بما في ذلك تلك التي ال تُ 
ھدفاً لتفتیش�������ات الص�������حة النباتیة، فمن المھّم وجود تعاون بین المنظمات القطریة لوقایة النباتات 

ات غیر المعنیة عادة بالتحقق من استیفاء متطلبات الصحة النباتیة لالستیراد. وعلى سبیل والمنظم
المثال، فإّن التعاون مع منظمات الجمارك وغیرھا من أص���حاب الش���أن س���وف یس���اعد المنظمات 
القطریة لوقایة النباتات على تلقي معلومات حول وجود مواد تعبئة خش�������بیة. وھذا عنص�������ر ھام 

 ءة في كشف عدم االمتثال المحتمل لمواد التعبئة الخشبیة.لضمان الكفا
 تدابیر الصحة النباتیة لعدم االمتثال عند نقطة الدخول 6.4

سام  من  3-6-1-5إلى  1-6-1-5ترد المعلومات ذات الصلة بعدم االمتثال واإلجراءات الطارئة في األق
التواتر في مع األخذ في االعتبار . و2001: 13، والمعیار الدولي رقم 2004: 20المعیار الدولي رقم 

إعادة اس������تخدام مواد التعبئة الخش������بیة، ینبغي للمنظمات القطریة لوقایة النباتات أن تعتبر أن عدم 
 من بلد التص���دیر أو االمتثال ربما كان قد نش���أ في بلد اإلنتاج أو اإلص���الح أو إعادة الص���نع، بدالً 

 العبور.
لخشبیة العالمة المطلوبة أو في حال دّل الكشف عن اآلفات على أّن وحیثما ال تحمل مواد التعبئة ا

المعالجة لم تكن فّعالة ربما، ینبغي على المنظمة القطریة لوقایة النباتات أو تواجھ الحالة وفقا لذلك 
طارئا. وقد یأخذ ھذا اإلجراء ش��كل االحتجاز، في أثناء التص��دي  وأن تتخذ، عند االقتض��اء، إجراءً 

من آخر في آ، أو اإلتالف (أو أي تص��رف 3ثم ش��كل إزالة المادة غیر الممتثلة، أو المعالجةللحالة، 
أمثلة لخیارات مالئمة إض�����افیة لإلجراءات التي تتخذ.  1المادة)، أو إعادة الش�����حن. ویتیح المرفق 

بأي إجراء طارئ یتخذ، فیتم التمییز بین الش�������حنة  ما یتعلق  تأثیر األدنى فی وینبغي توخي مبدأ ال
إذا كان اإلجراء الطارئ والمتجر فیھا ومواد التعبئة الخش�����بیة المص�����احبة لھا. إض�����افة إلى ذلك، 

اتباع  بغيین المیثیل من ِقبل المنظمة القطریة لوقایة النباتات،وفي حال اس��تخدام برومید  ض��روریاً 
دام االس��تعاض��ة عن اس��تخالجوانب ذات الص��لة من توص��یة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات بش��أن 

 ). 2008 ھیئة تدابیر الصحة النباتیة،( برومید المیثیل أو الحد من استخدامھ كتدبیر للصحة النباتیة
القطریة لوقایة النباتات في البلد المس����تورد إعالم البلد المص����در أو البلد المص����ّنع، ینبغي للمنظمة 

حس������ب االقتض������اء، بالحاالت التي تم فیھا العثور على آفات حّیة. وفي ھذه الحاالت، إذا ما كانت 
یة تحمل أكثر من عالمة واحدة، یتعّین على المنظمة  ئة الخش�������ب وحدة ما من وحدات مواد التعب

 لوق����ای����ة النب����ات����ات أن تح����اول تح����دی����د مص����������در المكون (أو المكون����ات) ال����ذي القطری����ة
، تجدر 2-3-4ال یمتثل للمتطلبات قبل إرس������ال إش������عار بعدم االمتثال. ومع مراعاة أحكام القس������م 

                                                           

 لیس ھناك ما یقتضي أن تكون معالجة معتمدة في ھذا المعیار.  3
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اإلش���ارة إلى أّن وجود عالمات متعددة على وحدة واحدة من مواد التعبئة الخش���بیة ال یش���كل حالة 
 ..من حاالت عدم االمتثال
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 2013أبریل/نیسان تدابیر الصحة النباتیة في  لھیئة الثامنةالمنقَّح في الدورة  1اعتماد الملحق  تمّ 

 ھذا الملحق جزء ملزم من ھذا المعیار 

 معالجات معتمدة مقترنة بمواد التعبئة الخشبیة: 1الملحق 
یمكن أن ُتطّبق المعالجات المعتمدة على وحدات من مواد التعبئة الخش���بیة، أو على قطع من الخش���ب س���وف ُتص���نع منھا مواد تعبئة 

 خشبیة.

 استخدام الخشب منزوع اللحاء
التعبئة الخش��بیة مص��نوعة من الخش��ب منزوع اللحاء. وألغراض ھذا بص��رف النظر عن نوع المعالجة المطبقة، یجب أن تكون مواد 

 المعیار، یجوز أن یبقى أي عدد من قطع اللحاء الصغیرة التي یتم تحدیدھا بالنظر وتمییزھا بوضوح إذا كانت:
 سم (بغض النظر عن طولھا) أو  3بعرض یقل عن  -
 .مربع سم 50ھا عن سم، وتقل المساحة الكلیة لكل قطعة لحاء من 3بعرض یزید على  -

نزع اللحاء قبل المعالجة ألن وجود اللحاء على  یجب معالجة ببرومید المیثیل،إلى البالنس�������بة و
الجة نزع اللحاء قبل المع فیمكنالخش���ب یؤثر على كفاءة المعالجة. أما بالنس���بة للمعالجة بالحرارة 

بالحرارة (مثل العزل الحراري)،  أو بعدھا. نة من المعالجة  ولدى وجود تحدید لحجم أنواع معّی
 ینبغي أن یدخل أي لحاء ضمن قیاس الحجم. 

 المعالجة بالحرارة

تتوفّر مص�������ادر طاقة أو عملیات متنّوعة لتحقیق بارامترات المعالجة الحراریة المطلوبة. وعلى 
الكیمیائي ط القمائن، والتش��بیع بالض��غ فيقلیدي، والتجفیف س��بیل المثال، فإن التس��خین البخاري الت

عتبر جمیعھ��ا تُ ، والعزل الحراري (أفران المیكروویف والتردد الالس�������لكي) عن طریق الحرارة
 بارامترات المعالجة الحراریة المحددة في ھذا المعیار. بمعالجات حراریة شریطة أن تفي 

لنباتات أن یقوم مزوّدو خدمات المعالجة برص�������د ویجب أن تض�������من المنظمات القطریة لوقایة ا
یھ  الموقعحرارة المعالجة في موقع من المرّجح أن یكون األبرد، أي  لذي یلزم ف األطول  الوقتا

رة فت طواللبلوغ الحرارة المس����تھدفة في الخش����ب، وأن تض����من الحفاظ على الحرارة المس����تھدفة 
طعة الخش��ب ھي األبرد قد تختلف تبعاً لمص��در معالجة دفعة الخش��ب. والنقطة التي تكون عندھا ق

 ، ولمكّون الرطوبة فیھا، ولتوّزع الحرارة األساسي في الخشب.المطبقةالطاقة أو العملیة 
للحرارة، یكون الس��طح عادًة الجزء األبرد من  كمص��در الحراريبالعزل  التس��خینولدى اس��تخدام 

الخش�������ب خالل المعالجة. وفي بعض الحاالت (مثل العزل الحراري لقطع كبیرة من الخش�������ب تّم 
 تجمیدھا أو إلى حین ذوبان الخشب)، قد یكون القلب ھو الجزء األبرد من الخشب. 

 التجفیف في القمائن المعالجة بالحرارة باستخدام غرفة تقلیدیة للتسخین بالبخار أو 
 )HT(رمز المعالجة بالنسبة للعالمة: 

، یتمثل الشرط األساسي بالوصول إلى حرارة دنیا التقلیدیةلدى استخدام تكنولوجیا غرفة الحرارة 
دقیقة متواص���لة وتعالج القطع الكامل للخش���ب (بما  30درجة مئویة لفترة زمنیة دنیا قدرھا  56تبلغ 

 في ذلك قلبھ).
ویمكن قیاس ھذه الحرارة عبر إدخال أجھزة اس���تش���عار الحرارة في قلب الخش���ب. وبالمقابل، لدى 
اس�������تخدام غرف الحرارة للتجفیف في القمائن أو غرف أخرى للمعالجة بالحرارة، یمكن وض�������ع 

 الحرارةجداول المعالجة اس�������تناداً إلى مجموعة من اختبارات المعالجات یكون قد تّم خاللھا قیاس 
اسیة للخشب في مواقع مختلفة داخل غرفة الحرارة وربطھا بدرجة حرارة الھواء في الغرفة، األس
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مع األخذ في االعتبار مكّون الرطوبة في الخش�������ب وبارامترات جوھریة أخرى (من قبیل أنواع 
الخش����ب وس����ماكتھ، ومعّدل دفق الھواء، والرطوبة). ویجب أن تبّین س����لس����لة االختبارات أنھ یتّم 

دقیقة متواص�������لة وتعالج  30درجة مئویة لفترة زمنیة دنیا قدرھا  56على حرارة دنیا تبلغ الحفاظ 
 القطع الكامل للخشب. 

 أن تحّدّ◌د جداول المعالجة أو أن توافق علیھا. النباتاتیتعین على المنظمات القطریة لوقایة 
قایة النباتات. ومن ش�������أن ھذه المنظمات أن تأخذ في القطریة لو المنظماتن لدى یویجب أن یكون مقّدمو خدمات المعالجة معتَمد

 االعتبار العوامل التالیة التي قد یكون من الضروري توفّرھا في غرفة حرارة لالستجابة إلى متطلبات المعالجة:

 تكون غرفة الحرارة محكمة اإلغالق ومعزولة حراریاً، بما في ذلك العزل الحراري في األرض. −

سوف تتّم معالجتھ غرفة الحرارة مصّممة بط − سمح بتدفق موّحد للھواء حول كومة الخشب وعبرھا. وُیفرغ الخشب الذي  ریقة ت
 في غرفة الحرارة بطریقة تضمن تدفقاً مالئماً للھواء حول كومة الخشب وعبرھا.

 للھواء. ُتستخدم حارفات الھواء في الغرفة والفواصل في كومة الخشب وفقاً لما ھو مطلوب من أجل ضمان تدفق مالئم −

ُتس�تخّدم المراوح لتدویر الھواء خالل المعالجة، ودفق الھواء من ھذه المراوح كاٍف لض�مان المحافظة على الحرارة في الخشب  −
 عند مستوى محّدد للفترة الزمنیة المطلوبة.

−  ّ  في الغرفة أو في الخشب.  یتّم تحدید الموقع األكثر برودة داخل الغرفة لكّل حمولة وتوضع أجھزة استشعار الحرارة ھناك، إما

حین یتّم رصد المعالجة باستخدام أجھزة استشعار الحرارة الموضوعة، یوصى بوضع جھازین على األقل الستشعار الحرارة.  −
ویجب أن تكون ھذه األجھزة مالئمة لقیاس الحرارة األس��اس��یة للخش��ب. وإن اس��تخدام عدة أجھزة الس��تش��عار الحرارة یض��من 

 30ي أي جھاز الس���تش���عار الحرارة خالل عملیة المعالجة. ُتدخل أجھزة اس���تش���عار الحرارة على بعد الكش���ف عن أي عطل ف
س��نتیمتراً على األقل من طرف قطعة الخش��ب حتى وس��طھا. وبالنس��بة إلى األلواح األقص��ر أو كتل منص��ات النقل، ُتدَخل أیض��اً 

یاس الحرارة األس���اس���یة. وأي ثقوب ُتحَفر في الخش���ب أجھزة اس���تش���عار الحرارة في قطعة الخش���ب األكبر حجماً بما یض���من ق
إلدخال أجھزة اس�������تش�������عار الحرارة ُتغلَق بإحكام بمواد مالئمة للحؤول دون أي تدّخل في قیاس الحرارة بالحمل الحراري أو 

لى تؤدي إ التوص����یل. وینبغي إیالء أھمیة خاص����ة للتأثیرات الخارجیة على الخش����ب من قبیل المس����امیر أو إدخاالت معدنیة قد
 قیاسات غیر صحیحة. 

حین یستند جدول تسجیل الحرارة إلى رصد حرارة الھواء في الغرفة، وُیستخَدم لمعالجة مختلف أنواع الخشب (من قبیل أنواع  −
وأحجام محّددة)، یأخذ الجدول الزمني في االعتبار نوع الخش����ب الذي تتّم معالجتھ، ومكّون الرطوبة فیھ، وس����ماكتھ. ویوص����ى 

جھازین على األقل الستشعار الحرارة من أجل رصد حرارة الھواء في الغرفة حیث تجري معالجة مواد التعبئة الخشبیة  بوضع
 وفقاً لجداول المعالجة. 

إذا كان دفق الھواء في الغرفة ینعكس عادًة خالل المعالجة، قد یكون من الض���روري اس���تخدام عدد أكبر من أجھزة اس���تش���عار  −
 تغییر ممكن في موقع النقطة األكثر برودة. الحرارة لتسجیل أي

یجري تعییر أجھزة اس��تش��عار الحرارة وأجھزة تس��جیل البیانات وفقاُ لتعلیمات المص��ّنع، وبتواتر تحدده المنظمة القطریة لوقایة  −
 النباتات.

المطلوبة خالل الفترة الزمنیة یتّم رص���د الحرارة وتس���جیلھا خالل كل معالجة لض���مان أن یتّم الحفاظ على درجة الحرارة الدنیا  −
المحّددة. وإذا لم یتّم الحفاظ على درجة الحرارة الدنیا، ینبغي اتخاذ تدابیر تصحیحیة لضمان أن تتّم معالجة جمیع أنواع الخشب 

عالجة من درجة مئویة)، وعلى س�����بیل المثال، ُتعاد الم 56دقیقة متواص�����لة بحرارة تبلغ  30وفقاً لمتطلّبات المعالجة بالحرارة (
ع ال������ح������رارة. رف������َ م������ّدد ف������ت������رت������ھ������ا ال������زم������ن������ی������ة، وع������ن������د الض�������������رورة ت������ُ  ال������ب������دای������ة أو ت������ُ

 وخالل فترة المعالجة، یكون تواتر تسجیل درجات الحرارة كافیاً لضمان الكشف عن تخلّف في المعالجة.

ّددھا المنظمة القطریة ولغایات التدقیق یحفظ مقّدم خدمات المعالجة س�������جالت المعالجات بالحرارة وعیاراتھا لفترة زمنیة تح −
 لوقایة النباتات. 

 المعالجة بالحرارة باستخدام التسخین بالعزل الحراري

حیثما ُیس������تخَدم التس������خین بالعزل الحراري (مثل فرن المیكروویف)، فإن مواد التعبئة الخش������بیة 
 ال�������������������������م�������������������������ؤل�������������������������ف�������������������������ة م�������������������������ن خش�������������������������������ب
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ن  4س��نتیمتراً  20ال یتجاوز  لدى قیاس��ھا عبر الجزء األص��غر من القطعة أو الكومة، یجب أن ُتس��خَّ
درجة مئویة لدقیقة واحدة متواصلة في القطع الكامل للخشب  60لتصل إلى درجة حرارة دنیا تبلغ 

 . 5دقیقة من بدء المعالجة 30(بما في ذلك سطحھ). ویجب بلوغ الحرارة المطلوبة خالل 
 تحّدّ◌د جداول المعالجة أو أن توافق علیھا. أنة لوقایة النباتات یتعین على المنظمات القطری

القطریة لوقایة النباتات. ومن ش�������أن ھذه المنظمات أن تأخذ في  المنظمات لدىویجب أن یكون مقّدمو خدمات المعالجة معتَمدین 
 الضروري توفّرھا في غرفة التسخین بالعزل الحراري لالستجابة إلى متطلبات المعالجة.  ناالعتبار العوامل التالیة التي قد یكون م

بص���رف النظر عّما إذا كان التس���خین بالعزل الحراري یجري كعملیة لكل الكمیة أو كعملیة متواص���لة، یتم رص���د المعالجة في  −
سطح عادةً  ) لضمان الحفاظ على الحرارة المستھدفة. ولقیاس الخشب حیث من المرّجح أن تكون الحرارة األكثر برودًة (على ال

الحرارة، یوص���ى باس���تخدام جھازین على األقل الس���تش���عار الحرارة وذلك لض���مان الكش���ف عن أي عطل في جھاز اس���تش���عار 
 الحرارة. 

دة متواصلة درجة مئویة لدقیقة واح 60یكون مقّدم خدمة المعالجة قد صادق أصالً على أن درجات حرارة الخشب تبلغ وتتعدى  −
 في القطع الكامل للخشب (بما في ذلك سطحھ).

جیغاھرتز یتطلّب تطبیقاً  2.45س���نتیمترات، إن التس���خین بالعزل الحراري بقوة  5بالنس���بة إلى الخش���ب الذي تتجاوز س���ماكتھ  −
 مزدوج االتجاه أو أدلة موجیة متعددة لتوفیر الطاقة المیكروویة من أجل ضمان توحید التسخین. 

عییر أجھزة اس��تش��عار الحرارة وأجھزة تس��جیل البیانات وفقاُ لتعلیمات المص��ّنع، وبتواتر تحدده المنظمة القطریة لوقایة یجري ت −
 النباتات.

ولغایات التدقیق یحفظ مقّدم خدمات المعالجة س�������جالت المعالجات بالحرارة وعیاراتھا لفترة زمنیة تحّددھا المنظمة القطریة  −
 لوقایة النباتات.

 بمعالجات حراریة فعالة. لالضطالع توجیھیةخطوطاً  2المرفق  ویحتوي
 )MBالمعالجة ببرومید المیثیل (رمز المعالجة بالنسبة للعالمة: 

المنظمات القطریة لوقایة النباتات مدعوة إلى تش�������جیع اس�������تعمال معالجات بدیلة معتمدة في ھذا 
 ة ھیئة تدابیر الص���حة النباتیة بش���أنینبغي مراعاة اس���تخدام برومید المیثیل في توص���ی. و6المعیار

یئة تدابیر ھالنباتیة ( للصحةاالستعاضة عن استخدام برومید المیثیل أو الحد من استخدامھ كتدبیر 
والمنظمات القطریة لوقایة النباتات مدعوة إلى تش��جیع اس��تعمال معالجات  .)2008الص��حة النباتیة، 

 بدیلة معتمدة في ھذا المعیار.
س��نتیمتراً في المقطع عند  20على قطعة من الخش��ب بأكثر من  تحتويالخش��بیة التي  ومواد التعبئة

 الجزء األصغر منھا ال یجب أن ُتعالَج ببرومید المیثیل.

                                                           

 سنتیمتراً إلى بیانات الفعالیة المتوفرة حالیاً. 20یستند الحّد األعلى من   4

ى الموص وحدھا تكنولوجیا المیكروویف قد أثبتت حتى الیوم أنھا قادرة على بلوغ درجة الحرارة المطلوبة ضمن المھلة الزمنیة  5
 بھا.

قد یكون على األطراف المتعاقدة في االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات التزامات في ظل برتوكول مونتلایر عن  ،إضافة إلى ذلك  6
 ).2000(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  المواد التي تستنزف طبقة األوزون
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مة القطریة تحّدده المنظ لجدول یجب أن یتم تدخین مواد التعبئة الخشبیة بغاز برومید المیثیل وفقاً و
) لمدة CT( 7الفترة الزمنیة - الناتج األدنى من حیث التركز یحققو لوقایة النباتات، وتوافق علیھ،

. ویجب أن 1س�������اعة عند درجة الحرارة والتركز المتخلف النھائي المحددین في الجدول رقم  24
الخش�����ب بأكملھ، (بما في ذلك قلبھ)، رغم أن درجة التركز س�����تقاس في الجو  CTتش�����مل النس�����بة 

 ،درجات مئویة 10المحیط. وینبغي أن ال تقل درجة الحرارة الدنیا للخش�����ب والجو المحیط بھ عن 
س�������اعة. وینبغي القیام برص�������د تركزات الغاز عند مرور  24 وقت التعریض األدنى عن وأال یقل

فترة التعریض أطول  وحین تكون من بدایة المعالجة. ة كحد أدنىس���اع 24س���اعات و 4س���اعتین و
 في نھایة عملیة التدخین. لترّكزات الغاز  إجراء قیاس إضافي ینبغي والتركز أقل،

ساعة، ینبغي اتخاذ تدابیر تصحیحیة لضمان بلوغ ھذه النسبة؛  24خالل  CTوإذا لم تتحقق النسبة 
د فترتھا الزمنیة لمدة البدایة وعلى س����بیل المثال ُتعاد المعالجة من س����اعة إض����افیة من  24، أو ُتمدَّ

المطلوبة (أُنظر الحاش������یة في  CTدون إض������افة المزید من برومید المیثیل، وذلك لتحقیق النس������بة 
 ).1الجدول 

                                                           

في ھذا المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة ھو حاصل ناتج التركز  المستخدم للمعالجة ببرومید المیثیل CTإن ناتج نسبة   7
 ) والفترة الزمنیة (ساعة) على مدى فترة التدخین.3(غرام/م
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 ساعة لمواد التعبئة الخشبیة المدخنة ببرومید المیثیل 24خالل  الدنیا CT: النسبة 1الجدول 

 24بعد  )3التركز النھائي األدنى (غ/م ساعة 24)خالل 3ساعة/م-(غرام CT النسبة درجة الحرارة
 #ساعة

 24 650 درجة مئویة أو أعلى 21

 28 800 درجة مئویة أو أعلى 16

 32 900 درجة مئویة أو أعلى 10

في المائة ش���ریطة زیادة وقت إض���افي للمعالجة في  5س���اعة، ُیس���َمح بانحراف بحوالي  24في الحاالت حیث ال یتحقق التركز النھائي األدنى بعد  #
 المحّددة CTنھایة المعالجة من أجل تحقیق النسبة 

 ,أحد األمثلة لبرنامج قد یتم استعمالھ للوصول إلى المتطلبات المحددة 2یعرض الجدول رقم 

المطلوبة لمواد التعبئة الخشبیة المعالجة ببرومید المیثیل (قد تكون ھناك  CT: مثال لجدول معالجة تحقق الحد األدنى لنسبة 2الجدول 
 حاجة إلى زیادة الجرعات األولیة في األوضاع المتسمة بارتفاع االمتصاص أو التسرب).

 :) عند مرور3التركز األدنى (غ/م )3الجرعة (غ/م درجة الحرارة

  ساعة 24 ساعات 4 ناساعت   

درجة مئویة أو  21
 أعلى

48  36 31 24  

16.0- 20.9  56  42 36 28  

10.0- 15.9  64  48 42 32  

باتات. ومن  ویجب أن یكون مقّدمو خدمات المعالجة معتَمدین لدى المنظمات القطریة لوقایة الن
تدخین بغاز  یة التي قد تكون مطلوبة لل تال بار العوامل ال ش��������أن ھذه المنظمات أن تأخذ في االعت

 لالستجابة إلى متطلبات المعالجة.  المیثیلبرومید 

اس����تعمال المراوح على نحو مناس����ب أثناء مرحلة توزیع الغاز في عملیة التدخین لض����مان التوص����ل إلى التوازن، مع وض����ع  −
س��ریعا وفعاال في كل منطقة التدخین (خالل س��اعة من المعالجة على  توزیعاً المراوح على نحو یض��من توزیع عنص��ر التدخین 

 التفضیل). وجھ

 في المائة من حجمھا. 80عدم تحمیل مناطق التدخین بأكثر من  −

حكام ومانعة لتسرب الغاز إلى أقصى حد ممكن. وعند إجراء التدخین في مناطق مغطاة بصحائف، بإكون مناطق التدخین مغلقة  −
 ى تالقیھا وعند مستوى األرض.فیجب أن تكون ھذه الصحائف مصنوعة من مادة غیر منفذة للغاز وأن تكون محكمة عند مستو

 أو مغطاة بصحائف غیر منفذة للغاز. ؛كون أرضیة موقع التدخین غیر منفذة لعنصر التدخین −

) بغیة تحویل عنص��ر التدخین إلى رذاذ "التحویل إلى غاز بالمعالجة الحارة"برومید المیثیل من خالل مرذاذ ( یوص��ى باس��تعمال −
 التدخین. بالكامل قبل دخولھ إلى منطقة 

 سم 20التي یزید سمك مقطعھا على و المرصوفة في كومة عدم تطبیق المعالجة بغاز برومید المیثیل على مواد التعبئة الخشبیة −
 الخشبیة تحتاج إلى فواصل لضمان مرور برومید المیثیل والتشبع بالقدر الكافي. ھذه الموادف لذا، .عند جزئھا األصغر

ومید المیثیل في الھواء في الموقع األبعد عن نقطة إدخال الغاز وفي مواقع أخرى في كّل منطقة التدخین یتّم دائماً قیاس ترّكز بر −
ب وقت  (مثالً في األمام من األس�����فل، وفي الوس�����ط، وفي الخلف من األعلى) لض�����مان توّزع الغاز بطریقة موّحدة. وال ُیحَتس�����َ

 المعالجة إلى حین بلوغ التوّزع الموّحد.

في المائة من الكلوروبكرین على سبیل المثال) لضمان  2د حساب جرعة برومید المیثیل، عن أیة خالئط غازیة (التعویض، عن −
 وفاء مجموع كمیة برومید المیثیل المضافة بمعدالت الجرعات المطلوبة.
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تعبئة الخشبیة المعالجة مراعاة معدالت الجرعات األولى وإجراءات مناولة المنتج بعد المعالجة لالمتصاص المحتمل من مواد ال −
 أو المنتج المقترن بھا (مثل صنادیق البولیستیرین) لبرومید المیثیل.

(أیھما أقل) في حس���اب  مباش���رة قبل المعالجة أو خاللھا للمنتج والھواء المحیط ، أو المتوقّعة،اس���تخدام درجة الحرارة المس���جلة −
  ل.جرعة برومید المیثی

 لعنصر التدخین. أو كسوتھا بمواد عازلة عدم تغلیف مواد التعبئة الخشبیة −

تعییر أجھزة تس���جیل الحرارة، وأجھزة اس���تش���عار ترّكز الغاز، وأجھزة تس���جیل البیانات وفقاً لتعلیمات المص���ّنع بتواتر تحّدده  −
 المنظمة القطریة لوقایة النباتات.

لطول وفقا لما تطلبھ المنظمة القطریة لوقایة احتفاظ مقدمو خدمات المعالجة بس�������جل المعالجات ببرومید المیثیل لمدة محددة ا −
 النباتات ألغراض المراجعة.

 اعتماد معالجات بدیلة وتنقیح جداول المعالجات المعتمدة

یة الجدیدة، یجوز إعادة النظر في المعالجات الراھنة وتعدیلھا، كما یجوز  بتوافر المعلومات الفن
ت جدیدة من قبل ھیئة تدابیر الص�������حة النباتیة. أو جدول (جداول) معالجا، اعتماد معالجات بدیلة

ولو اعتمدت معالجة جدیدة أو جداول منقحة لمعالجات مواد التعبئة الخش�������بیة وأدرجت في ھذا 
تاج إلى  قة ال تح جات الس��������اب عال جداول الم جات و/أو  عال قا للم جة وف عال فإن المواد الم یار،  المع

 .جدید. الخضوع لمعالجة جدیدة أو وضع العالمة علیھا من
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 ھذا الملحق ھو جزء واجب االتباع من المعیار

 العالمة وتطبیقاتھا: 2الملحق 
وھي تش��مل المكونات المطلوبة  8ھي عالمة تبین أن مواد التعبئة الخش��بیة قد أخض��عت لمعالجة ص��حة نباتیة معتمدة وفقا لھذا المعیار

 التالیة:
 الشعار  -
 رمز البلد -
 رمز المنتج، مقدم خدمات المعالجة -
 )DHأو  MB ،HT(اسب على النحو الوارد في الملحق رمز المعالجة باستخدام المختصر المن  -

 لشعارا

یجب أن یش���بھ تص���میم الش���عار (الذي قد یكون تم تس���جیلھ في ظل إجراءات قطریة، أو إقلیمیة أو 
دولیة، إما على ش����كل عالمة تجاریة مس����جلة أو عالمة إجازة/ جماعیة/ ض����مان) بص����ورة وثیقة 

ار المكونات للش����عار المعروض في األمثلة الموض����حة أدناه ویجب أن یكون معروض����اً على یس����
 األخرى. 

 رمز البلد

ینبغي أن یكون رمز الدولة ھو الرمز الثنائي الحروف للمنظمة الدولیة للتوحید القیاس����ي (المش����ار 
 "). ویجب أن یكون مفصوالً بواصلة عن رمز المنتج مقدم خدمات المعالجة.XXإلیھ في األمثلة "

 رمز المنتج/ مقدم خدمات المعالجة

م خدمات المعالجة رمزاً فریداً تعطیھ المنظمة القطریة لوقایة النباتات لمنتج یعد رمز المنتج/مقد
مواد التعبئة الخش������بیة أو مقدم خدمات المعالجة الذي یض������ع العالمات أو الجھاز المس������ؤول أمام 
المنظمة القطریة لوقایة النباتات عن ض���مان اس���تخدام الخش���ب المالئم واس���تخدام العالمة بالطریقة 

"). وتقوم المنظمة القطریة لوقایة النبات بتعیین 000تم توضیح ذلك في األمثلة بالرمز "الصحیحة (
 عدد وترتیب األرقام و/أو الحروف.

 رمز المعالجة

رمز المعالجة عبارة عن مختص�������ر من مختص�������رات االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات على النحو 
مبین في األمثلة في ص����ورة الرمز  وھوتمدة بالنس����بة للتدابیر المع 1المنص����وص علیھ في الملحق 

"YY .ویجب أن یظھر رمز المعالجة بعد الرمزین المدمجین للبلد والمنتج/مقدم خدمات المعالجة ."
ویجب أن یوض��ع الرمز على خط منفص��ل عن رمز البلد ورمز المنتج/مقدم المعالجة، أو أن یكون 

 ُوضع على نفس الخّط مع الرموز األخرى.) في حال -مفصوالً عن الرموز األخرى بواسطة (
 

 نوع المعالجة رمز المعالجة
HT معالجة حراریة 
MB برومید المیثیل 
DH التسخین بالعزل الحراري 

                                                           

 عند االستیراد، یجدر بالبلدان أن تقبل مواد التعبئة الخشبیة التي أنتجت سابقاً وتحمل عالمة مطابقة للنسخ السابقة من ھذا المعیار. 8 
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 وضع العالمة

یجوز أن یختلف حجم العالمة والبنط المس�������تخدم بش�������أنھا وموقعھا، ولكن یجب أن یكون حجمھا 
دون اس�تعمال وس�یلة رؤیة مس�اعدة. وینبغي أن تكون العالمة  واض�حاً وقابالً للقراءة من المفتش�ین

شعار عن مكونات  سي یفصل ال شكل ومحتواة ضمن إطار مع وجود خط رأ مستطیلة أو مربعة ال
الرمز. ولتیس��یر اس��تعمال الص��حائف المثقوبة لطباعة األحرف (اس��تنس��ل) یجوز أن توجد فجوات 

 في الجوانب وفي الخط الرأسي.
یحتوي إطار العالمة على أیة معلومات أخرى. وإذا ما اعتبر وجود العالمات اإلض��افیة ویجب أال 

(مثل العالمات التجاریة للمنتج، أو ش��عار الھیئة المرخص��ة) مفیدا في حمایة اس��تخدام العالمة على 
 الصعید القطري، فإنھ یجوز تقدیم ھذه المعلومات إلى جانب اإلطار ولكن خارجھ.

 المة:یجب أن تكون الع
 ممكنة القراءة -
 مستدیمة، غیر قابلة للنقل -
موض��وعة في موقع یمكن رؤیتھ عندما تكون التعبئة الخش��بیة مس��تخدمة، ویفض��ل أن تكون على جانبین متعاكس��ین من وحدة  -

 التعبئة الخشبیة.
 ینبغي أال تكون العالمة مكتوبة بخط الید.  -

 لس����لعایتعّین تجنب اس����تعمال اللونین األحمر والبرتقالي ألن ھذین اللونین یس����تعمالن في توس����یم 
 الخطیرة.

وعند إدراج مكونات مختلفة في وحدة مواد تعبئة خشبیة، فإنھ ینبغي اعتبار الوحدة المركبة الناتجة 
دة مركبة من عن ذلك وحدة مفردة ألغراض وض����ع العالمة. وقد یكون من المناس����ب في حالة وح

وحدات مواد التعبئة الخش���بیة مص���نوعة س���واء من أخش���اب معالجة أو أخش���اب مجھزة (حیثما ال 
یتطلب المكّون المجھز معالجة)، ظھور العالمة على مكونات المادة الخش��بیة المجھزة لض��مان أن 

ت إال تكون العالمة في موقع مرئي وأنھا من حجم كاف. وال ینطبق ھذا النھج في وض�������ع العالما
 على الوحدات المفردة المركبة، ولیس على حاالت التجمیع المؤقت لمواد التعبئة الخشبیة.

یكون من الض��روري النظر بص��فة خاص��ة في وض��ع العالمة بص��ورة یس��ھل تمییزھا على أخش��اب فرش الش��حنة نظراً ألن األخش��اب 
ھائي إلى حین تحمیل وس�����یلة النقل. ومن المھم أن یض�����من المعالجة المس�����تعملة كأخش�����اب فرش الش�����حنة قد ال یتم قطعھا بالطول الن

العالمة الموص��وفة في ھذا الملحق، وأن ھذه وُتظھر الش��احنون أن كل أخش��اب فرش الش��حنة المس��تعملة لتأمین أو دعم الس��لع معالجة 
مل ة كفرش للش�حنة. وتش�العالمات واض�حة ومقروءة. وینبغي أال تس�تخدم قطع الخش�ب الص�غیرة التي ال تش�مل جمیع عناص�ر العالم

 الخیارات المتاحة لوضع العالمة بالشكل المناسب على أخشاب الفرش:
وضع العالمات على قطع الخشب المزمع استعمالھا كأخشاب فرش على كامل طولھا بفواصل قصیرة جداً (ملحوظة: عندما  -

رى القطع بحیث تظھر العالمة بالكامل على یتم قطع القطع الص���غیرة جداً بعد ذلك الس���تخدامھا كأخش���اب فرش، یتعّین أن یج
 أخشاب فرش الشحنة). 

وض�ع العالمة أیض�اً على أخش�اب الفرش المعالجة في مكان ظاھر للعیان بعد القطع، ش�رط أن یكون الش�احن یحمل ترخیص�اً  -
 . 4بمقتضى القسم 

 ي تس�������تخدموتوض�������ح األمثلة أدناه بعض التنوعات المقبولة للمكونات المطلوبة من العالمة الت
للتص������دیق بأن مواد التعبئة الخش������بیة التي تحمل مثل ھذه العالمة قد أخض������عت لمعالجة معتمدة. 

 وینبغي قبول التنویع في تخطیط العالمة شریطة وفائھا بالمتطلبات المبینة في ھذا الملحق.



15المعیار الدولي رقم  2الملحق  –إخضاع مواد التعبئة الخشبیة في التجارة الدولیة    

21 الدولیة لوقایة النباتات االتفاقیة  -15المعیار رقم   

 1المثال 

 

 2المثال 

 
 (یقدم مثاال محتمال للعالمة بزوایا منحنیة إلطارھا) 3المثال 

 

(یقدم مثاال محتمال لعالمة وض���عت باس���تخدام ص���حائف الحروف المثقوبة (اس���تنس���ل)، ویمكن أن توجد فجوات ص���غیرة في  4المثال 
 اإلطار والخط الرأسي، وخالفھا من بین مكونات العالمة)

 

 5المثال 

 



2الملحق  –إخضاع مواد التعبئة الخشبیة في التجارة الدولیة  15المعیار الدولي رقم    

الدولیة لوقایة النباتات االتفاقیة  22   -15المعیار رقم 

 6المثال 

 



15المعیار الدولي رقم  1المرفق  –یة إخضاع مواد التعبئة الخشبیة في التجارة الدول   

23 الدولیة لوقایة النباتات االتفاقیة  -15المعیار رقم   

 االتباع من المعیارأدرج ھذا المرفق ألغراض مرجعیة فقط وھو لیس جزءا واجب 

 أمثلة لطرائق التصرف اآلمن في مواد التعبئة الخشبیة غیر الممتثلة: 1المرفق 
یعد التص�������رف اآلمن في مواد التعبئة الخش�������بیة غیر الممتثلة خیار من خیارات إدارات المخاطر  

جراءات اإل یمكن أن تس����تعملھ المنظمة القطریة لوقایة النباتات في البلد المس����تورد عندما ال تكون
الطارئة متاحة أو مرغوبا فیھا. ویوص���ى بإتباع الطرائق المذكورة أدناه للتص���رف اآلمن في مواد 

 التعبئة الخشبیة غیر الممتثلة:
 الترمید إذا كان مسموحا بھ )1(

یة واآلفة الدفن العمیق في مواقع معتمدة من قبل السلطات (مالحظة: یمكن أن یتوقف عمق الدفن على الظروف المناخ )2(
المعترضة، ولكن یوصى بأن یكون بعمق مترین على األقل. ویتعّین أن تغطى المادة مباشرة بعد الدفن وأن تبقى مدفونة. 

 الحظ أیضاً أن الدفن العمیق لیس خیاراً مناسباً لألخشاب المصابة باألرضات أو بعض الممرضات الجذریة).

ع رقائق فقط إذا اقترن بعملیات تجھیز إضافیة بطریقة معتمدة من المنظمة التجھیز (مالحظة: ینبغي استخدام التقطی )3(
 القطریة لوقایة النباتات في البلد المستورد الستبعاد اآلفات المعنیة، مثل تصنیع األلواح ذات التجزیعات موحدة االتجاه).

 مواجھة اآلفات المعنیة. أیة طرائق تصادق علیھا المنظمة القطریة لوقایة النباتات كطرائق فعالة في )4(

 اإلعادة إلى البلد المصدر عند االقتضاء. )5(

وللتقلیل إلى أدني حد مخاطر إدخال آفة أو انتش���ارھا، فإنھ یجب تنفیذ طرائق للتص���رف اآلمن في 
 المواد غیر الممتثلة بأقل تأخیر ممكن.
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