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 يةالخشبالتعبئة : المعالجات المتفق عليها المتعلقة بمواد 1مراجعة  الملحق  2

 التعبئة. الخطوط التوجيهية  لتنظيم التجارة الدولية فى خشب  2009: 15المعيار 

 1عدد من المواضيع المتعلقة بالملحق رقم ة الفنية للحجر الزراعى للغابات اللجن تدرس

, قامت هيئة تدابير  15كجزء من المراجعة للمعيار و 2006. فى 12:2009للمعيار 

لتنظيم موضوع الخطوط التوجيهية  ةافضأب 2006الصحة النباتية فى إجتماعها األول  فى 

( الى قائمة المواضيع واألولويات الخاصة 2-011- 2006التجارة الدولية لخشب التغليف )

 بمعايير االتفاقية الدولية للصحة النباتية .

ن هناك تضارب فى المعلومات أذكرت اللجنة الفنية للحجر الزراعى للغابات ب 2009فى 

رة المعالجة بالتبخير بعد الوقت تتمديد ف مهل القائمون بتنفيذ المعالجات يجوز له :وهى

بعد الوقت المحدد.أقترحت لجنة  المحدد وذلك لغرض الوصول الى التركيز المطلوب

قد  1ر الزراعى للغابات باقتراح تغييرات فى الملحق المعايير على اللجنة الفنية للحج

يوضح التوجيه حول نتيجة الوقت بالنسبة لتركيز المعالجة  ببروميد المثيل .وذكرت اللجنة 

الفنية للحجر الزراعى للغابات كذلك أن التوجيه المتعلق بأالبعاد القصوى للخشب والتى 

غير متناسقة مع الخطوط التوجيهية المدرجة يمكن معالجتها بكفأة بإستخدام بروميد المثيل 

 . 1فى الملحق 

 2006فى  النباتية استجابة للدعوة  لتقديم مواضيع  ةراجعت اللجنة الفنية لمعالجات الصح

بالنسبة لمعالجات الصحة النباتية الخاصة بخشب التغليف . قامت اللجنة الفنية  2007و

.اللجنة  2008تها لجنة المعايير قبل سنة بتقييم المقترحات تبعا لمواصفات معينة وضع

افتين جديدتين ضأوصت بإعتماد إ 2010فى اجتماعها فى الفنية لمعالجات الصحة النباتية 

ن نتائج أتقول ب التغليف )فلوريد السلوفوريل وطريقة العزل الحرارى ( خشبلمعالجة مواد 

بالنسبة لآلفة المستهدفة باستخدام  م الحصول عليهاتطريقة المعالجة  تدعم الفعالية التى 

افة )فلوريد السلوفوريل وطريقة العزل الحرارى الى ضم إقتراح اتالطريقة  الموضوعة . 

والتى وجد بإنها  ،" معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح" 28:2007المعيار 

 . 2009 :15: المعيار  1الموجودة فى الملحق  مناسبة لمعالجات خشب التغليف

الى حيث أن هناك   ،2010اللجنة الفنية للحجر الزراعى للغابات فى إجتماعها سنة  تأشار

بالعزل الحرارى . قامت اللجنة الفنية  الجةاقتراح باستخدام التبخير ببروميد المثيل والمع

 2010خالل إجتماعها فى  1للحجر الزراعى للغابات باعداد مراجعة مسودة الملحق 
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لسات الداخلية األخرى . هذه المراجعات كان الغرض منها توضيح المواضيع وخالل الج

 اله.اليها أع رالمشا

لى تقديم مسودة عوافقت لجنة المعايير  2011من خالل القرار االلكترونى فى أبريل 

م تعالجة باستخدام العزل الحراري الى المشاورات اإلقليمية .وعلى كل حال , لم يمال

فإن هذه المعالجة  ،ولهذا ،ودة  المعالجة باستخدام السلفيوريل فلوريدعلى مس ةالموافق

 2009: 15للمعيار  1م إزالتها من الملحق توالمراجع المستندة عليها 

ووافقت عليها  15:2009للمعيار  1قامت لجنة المعاييربمراجعة الملحق  2011فى مايو 

 لتقديمها للمشاورات االقليمية . 2011فى 

 28:2009فاقية الدولية لوقاية النباتات بأن عملية إعتماد المالحق للمعيار أشارت االت

تتبع العملية  15:209مختلفة حيث أن المالحق للمعيار   2009:  15للمعيار  1والملحق 

تتبع العملية العادية   15:2009للمعيار  1الخاصة العداد المعايير بينما المراجعة للملحق 

 إلعداد المعايير.


