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 عتماداال

خطةوط توجيئيةة بشةكل  2002ر الصةحة النباتيةة فةي مةارسرآذار تّم اعتماد هذا المعيار أوالً في الةدورة الرابعةة للئيئةة المةقتةة لتةدابي

فةي الةدورة األولةى لئيئةة تةدابير  1 واعُتمةدت تعةديالت علةى الملحةقإلخضاع مواد التعبئة الخشةبية فةي التجةارة الدوليةة إلةى اللةوائح. 

 -تةدابير الصةحة النباتيةةة فةي مةةارسرآذار . واعُتمةةد التنقةيح األول خةالل الةةدورة الرابعةة لئيئةةة2006الصةحة النباتيةة فةةي نيسةانرأبريل 

 بشكل هذا المعيار 2009أبريلرنيسان 

لئيئةة  الثامنةةخةالل الةدورة  2به فةي الملحةق  المقترنــةمع التغييرات  1وتّم اعتماد التنقيح للملحـق 

 2013أبريلرنيسان تدابير الصحة النباتية في 

 مقدمة

 النطاق

تيةةة التةةي تقلّةةل خطةةر دخةةول وانتشةةار ا فةةات الحجريةةة يعةةره هةةذا المعيةةار تةةدابير الصةةحة النبا

المترافقة مع حركة مواد التعبئة الخشةبية المصةنوعة مةن خشةم خةام فةي التجةارة الدوليةة. وتشةمل 

مواد التعبئة الخشبية التي يغطيئا هذا المعيار أخشام فرش الشحنة، ولكنئةا ال تشةمل مةواد التعبئةة 

 يقة تجعله خالياً من ا فات )مثل الخشم الرقائقي(.الخشبية المصنوعة من خشم معالج بطر

ال يقصد بتدابير الصحة النباتية فةي هةذا المعيةار تة مين حمايةة مسةتمرة مةن ا فةات الملوثةة أو مةن 

 كائنات حّية أخرى.

 بيئي بيان

مةةن المعةةرو  أن ا فةةات المصةةاحبة لمةةواد التعبئةةة الخشةةبية لئةةا تةة ثير سةةلبي علةةى صةةحة الغابةةات 

البيولةةوجي. ويقصةةد بتنفيةةذ هةةذا المعيةةار الحةةد كثيةةرا مةةن انتشةةار ا فةةات وبالتةةالي ت ثيرهةةا  والتنةةوع

السلبي. وفي ظّل غيام عالجات بديلة في بعه الحاالت أو لجميةع البلةدان، أو تةوافر مةواد تعبئةة 

مناسبة أخةرى، ُيةدرج العةالج بواسةطة بروميةد الميثيةل ضةمن هةذا المعيةار. ومعةرو  أن بروميةد 

يل يةدل إلى استنزا  طبقة األوزون. وكان قةد تةّم اعتمةاد توصةية بئةذا الخصةوا لالتفاقيةة الميث

م بروميةد الميثيةل أو الحةد مةن اسةتخدامه كتةدبير ااالستعاضة عن استخدالدولية لوقاية النباتات عن 

 ة.ومن الجارل التماس التدابير البديلة التي تكون أكثر مراعاة للبيئ (.2008) للصحة النباتية

 المراجع

البوابةة علةى يةة النبات تةدابير الصةحةشير هذا المعيةار إلةى المعةايير الدوليةة لتةدابير الصةحة النباتيةة، يمكةن مراجعةة المعةايير الدوليةة لي

.activities/standards-ippc.int/en/corehttps://www-يةةةةةةة علةةةةةةى الدوليةةةةةةة للصةةةةةةحة النبات

setting/ispms/. 

 توصةية. م بروميد الميثيل أو الحد من اسةتخدامه كتةدبير للصةحة النباتيةةااستخدعن  االستعاضة. 2008 ،هيئة تدابير الصحة النباتية

، 2008 أبريلرنيسةةان 11-7 رومةا -اتيةةةفةي تقريةةر الةدورة الثالثةة لئيئةةة تةدابير الصةحة النب. الدوليةة لوقايةةة النباتةات االتفاقيةة

 ، روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. 6المرفق 

 . منظمة األغذية والزراعة، روما.1997، االتفاقية الدولية لوقاية النبات

ISO 3166-1 :2006- لبلةدان. جنية ، المنظمةة الدوليةة لتوحيةد رمةوز ا -7الجةزء  -رموز لتمثيل اسماء البلدان وأقسامئا الفرعية

 (.http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm المقاييس )متاح على

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists.htm
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أمانةة األوزون، برنةامج . نيروبي، اد التي تستنز  طبقة األوزونبروتوكول مونتلاير عن المو -2000، برنامج األمم المتحدة للبيئة

 ISBN :92-807-1888-6 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرقم العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمي للكتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم المتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة للبيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.

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

 تعريفاتال

 مصةطلحاتمسةرد ) 5 رقةم المعيةار الةدولي فةي هةذا المعيةار فةي المسةتخدمة النباتيةة الصحة طلحاتصم تعاري  على اإلطالع يمكن

 .(النباتية الصحة

 للمتطلبات العام اإلطار

تتة ل  تةدابير الصةحة النباتيةة المعتمةدة التةي تقلةل إلةى حةد بعيةد مةن خطةر إدخةال وانتشةار ا فةات 

التعبئة الخشبية، من استخدام الخشم المنزوع اللحاء )مع مستوى سماح محدد للحاء  بواسطة مواد

(. وإّن وضةةع العالمةةة المعروفةةة 1المتبقةةي(، ومةةن المعالجةةات المعتمةةدة )المشةةار إليئةةا فةةي الملحةةق 

( يسةّئل التعةّر  فةوراً إلةى مةواد التعبئةة الخشةبية الخاضةعة للمعالجةات 2)المشار إليئا في الملحق 

 . ويعره هذا المعيار المعالجات المعتمدة والعالمة المذكورة واستخدامئا.2عتمدة الم

تقع علةى عةاتق المنظمةات القطريةة لوقايةة النباتةات فةي البلةدان المصةدرة والمسةتوردة مسةةوليات 

يتم وضع العالمة دائما تحت سلطة المنظمة القطرية لوقايةة أن جرى المعالجة ومحددة. فيجم أن تُ 

ت. وينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات التي ترخا باسةتخدام العالمةة أن تشةر  )أو النباتا

تراجع وتستعره على األقل( تطبيةق المعالجةات واسةتخدام العالمةة ووضةعئا، حسةم االقتضةاء، 

مةةن قبةةل المنتجينرمقةةدمي خةةدمات المعالجةةة كمةةا ينبغةةي أن تنشةةش إجةةراءات للتفتةةيش أو الرصةةد 

طبةةق متطلبةةات محةةددة علةةى مةةواد التعبئةةة الخشةةبية التةةي يةةتم إصةةالحئا أو يعةةاد والمراجعةةة. وتن

تصةةنيعئا. وينبغةةي للمنظمةةة القطريةةة لوقايةةة النباتةةات فةةي البلةةدان المسةةتوردة قبةةول تةةدابير الصةةحة 

النباتية المعتمدة ك ساس للسماح بدخول مةواد التعبئةة الخشةبية بةدون أيةة متطلبةات إضةافية للصةحة 

ويجةةوز لئةةا أن تتحقةةق عنةةد االسةةتيراد مةةن الوفةةاء  ،سةةبة لةةواردات مةةواد التعبئةةة الخشةةبيةالنباتيةةة بالن

بمتطلبةةات المعيةةار. وحيثمةةا ال تمتثةةل متطلبةةات مةةواد التعبئةةة الخشةةبية لمتطلبةةات هةةذا المعيةةار، فةةجن 

ل، المنظمات القطرية لوقاية النباتات تتحمل أيضا مسةولية التةدابير المنفةذة واإلشةعار بعةدم االمتثةا

 حسم االقتضاء.

 المتطلبات

 أسس اإلخضاع للوائح .1

قد تكون األخشام الناتجة من أشجار حّية أو ميتةة مصةابة با فةات. وغالبةاً مةا تكةون مةواد التعبئةة 

الخشةبية مصةنوعة مةن خشةم خةةام قةد ال يكةون خضةع لعمليةةات تصةنيع أو معالجةات كافيةة إلزالةةة 

أن أخشةةام فةةرش  وتبةةّين. الحجريةةةدخةةال ونشةةر ا فةةات إل وتبقةةى بالتةةالي ممةةراً  ،ا فةةات أو قتلئةةا

 فةات الحجريةة. وباإلضةافة لمةا تقةدم، ا إدخال ونشةرالشحنة، بصفة خاصة، تمثل خطراً عالياً في 

يةةتم إعةةادة اسةةتعمال مةةواد التعبئةةة الخشةةبية، أو إصةةالحئا أو إعةةادة تصةةنيعئا )علةةى النحةةو  غالبةةاً مةةا

ألصةل الحقيقةي ألل قطعةة مةن مةواد التعبئةة الخشةبية عمليةة (. إن تحديد ا3-4المعروه في القسم 

 التةي تقضةي العتياديةةصعبة، وبالتالي ال يمكن ت كيد حالة الصحة النباتية لئا. وعليه فجن العملية ا

http://www.unep.org/ozone/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf
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تدابير ومةدى شةدتئا، غيةر ممكنةة  التخاذبتحليل مخاطر ا فات لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة 

شبية. ولئذا السبم، يعره هذا المعيار التدابير المقبولة دولياً، التي يمكن بالنسبة لمواد التعبئة الخ

لكافة البلدان تطبيقئا على مواد التعبئة الخشةبية للتقليةل بدرجةة كبيةرة مةن مخةاطر إدخةال وانتشةار 

 معظم ا فات الحجرية التي قد تكون مرافقة لئذه المواد.

 مواد التعبئة الخشبية الخاضعة للوائح .2

لآلفةات التةي  طي هذه الخطوط التوجيئية جميع أشكال مواد التعبئة الخشبية التي قةد تكةون ممةراً تغ

فات لألشجار الحية بشكل رئيسي. كما تغطي مواد التعبئةة الخشةبية مثةل األقفةاا، آتشكل مخاطر 

والبكةرات التةي ، 1والصناديق، وعلم التعبئة، والطبةالي، واسةطوانات الكةابالت، وأخشةام الفةرش

يمكن أن تكون موجودة في أل شحنة مستوردة تقريباً، بما في ذلك الشحنات التي قد ال تكون عادة 

 محال لتفتيش صحة نباتية.

 استثناءات 1.2

 :2تعتبر البنود التالية ذات مخاطر منخفضة بشكل كا  لكي يتم استثناةها من أحكام هذا المعيار

 ملليمترات أو أقل( 6ئق خشبية )مواد التعبئة الخشبية المصنوعة كلياً من رقا -

مةةواد التعبئةةة الخشةةبية المصةةنوعة كليةةاً مةةن مةةواد خشةةبية معالجةةة مثةةل الخشةةم الرقةةائقي، أو األلةةواح ذات التجزيعةةات موحةةدة  -

 االتجاه، أو القشرة التي صّنعت باستخدام الغراء أو الحرارة أو الضغط، أو بتوليفة من هذه الطرائق

 الروحية التي ُعّرضت للحرارة أثناء التصنيعبراميل الخمور والمشروبات  -

صناديق هدايا النبيذ والسيجار وسلع أخرى مصنوعة من الخشم الذل تمةت معالجتةه ورأو تصةنيعه بطريقةة تجعلةه خاليةاً مةن  -

 ا فات

 نشارة الخشم وقشور الخشم وصو  الخشم. -

 المكونات الخشبية المثبتة بصفة دائمة في مركبات وحاويات الشحن. -

 تدابير الصحة النباتية لمواد التعبئة الخشبية .3

قةةرت لمةةواد التعبئةةة يعةةره هةةذا المعيةةار تةةدابير الصةةحة النباتيةةة )بمةةا فةةي ذلةةك المعالجةةات( التةةي أُ 

 الخشبية ويئيش إلقرار معالجات جديدة أو منقحة.

 تدابير الصحة النباتية المعتمدة 1.3

لمعيار من عدد من إجةراءات الصةحة النباتيةة بمةا تت ل  تدابير الصحة النباتية الموصوفة في هذا ا

فةةي ذلةةك المعالجةةات ووضةةع العالمةةة علةةى مةةواد التعبئةةة الخشةةبية. ووضةةع العالمةةة يجعةةل اسةةتخدام 

. تبقةطُ  قةدشئادة الصحة النباتية غير ضرورل ألنه يبين أن تدابير الصحة النباتية المقبولةة دوليةا 

باتةات قبةول تةدابير الصةحة النباتيةة هةذه ك سةاس للسةماح ويجدر بكافة المنظمات القطرية لوقاية الن
                                                           

لواح الخشبية( على فرش مصنوعة من خشم من نفس نوع أخشام الشحنة يمكن أن توضع شحنات الخشم )أل األخشامراأل  1

وجودتئا وتكون مستوفية لنفس شروط الصحة النباتية كخشم الشحنة. وفي هذه الحالة، يجوز اعتبار أخشام الفرش جزءا من 

 الشحنة وال يجوز اعتبارها مواد تعبئة خشبية في سياق هذا المعيار.

البراميل مصنوعة بطريقة تجعلئا خالية من ا فات، ويجوز بالتالي اعتبار بعضئا واقعة ضمن نطاق هذا ليست جميع الصناديق أو   2

المعيار. ويجوز، حيثما يكون ذلك مالئماً، اتخاذ ترتيبات محددة خاصة بئذا النوع من السلع باالتفاق بين المنظمات القطرية لوقاية 

 النباتات المستوردة والمصّدرة.
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بدخول مواد التعبئة الخشبية بدون متطلبات إضافية. من الضةرورل تقةديم مسةّون فنةي ألل تةدابير 

 التدابير المتفق عليئا والمشار إليئا في هذا المعيار.  تتعّدىمطلوبة على صعيد الصحة النباتية 

الة إلى حد بعيد إزاء معظم ا فةات المرافقةة لمةواد التعبئةة الخشةبية المسةتعملة فةي التجةارة فعّ  1لملحق عّد المعالجات الموصوفة في اتُ 

الدولية. وتقترن هذه المعالجات باستخدام الخشم منزوع اللحاء فةي صةنع مةواد التعبئةة الخشةبية، وهةو مةا يةةدل أيضةا إلةى الحةد مةن 

 د تم اعتماد هذه التدابير باالرتكاز على االعتبارات التالية:احتمال إعادة إصابة األشجار الحية با فات. وق

 مدى ا فات التي قد تةثر فيئا -

 فاعلية المعالجة -

 الجدوى الفنية ورأو التجارية. -

ينطةةول إنتةةاج مةةواد التعبئةةة الخشةةبية )بمةةا فةةي ذلةةك أخشةةام الفةةرش( علةةى ثالثةةة أنشةةطة رئيسةةية: 

تقةوم هيئةةات منفصةلة بئةةذه األنشةطة، أو أن تقةةوم المعالجةة، والصةنع، ووضةةع العالمةة. ويمكةةن أن 

هيئة واحدة بعدة أنشطة منئا أو بئا كلئا. وتيسيرا لفحالة، يشير هذا المعيار إلةى المنتجةين )الةذين 

يصةةنعون مةةواد التعبئةةة الخشةةبية ويجةةوز لئةةم وضةةع العالمةةة علةةى مةةواد التعبئةةة الخشةةبية المعالجةةة 

المعالجة )الذين يطبقون المعالجات المعتمةدة و يجةوز لئةم بالصورة المالئمة( وإلى مقدمي خدمات 

 وضع العالمة على مواد التعبئة الخشبية المعالجة بالصورة المالئمة(.

ويتم تحديد مواد التعبئة الخشبية التي أخضعت للتدابير المعتمدة بوضع عالمة رسمية وفقا للملحةق 

لرمةوز التةي تحةّدد البلةد والمنةتج المسةةول أو سةتخدم بةاالقتران مةع ا. وتت ل  العالمة من شعار يُ 2

نةات العالمةة بتعبيةر شار في ما يلةي إلةى كافةة مكوّ مقدم خدمات المعالجة والمعالجة المستخدمة. ويُ 

، تحديةد مةواد التعبئةة خاصةةسةر العالمةة المعتةر  بئةا دوليةا وغيةر المرتبطةة بلغةة "العالمة". وتيّ 

ذل يجرل قبل التصدير، في نقطة الدخول، أو في مكان آخر. الخشبية المعالجة في أثناء التفتيش ال

ك سةةاس  2وينبغةةي للمنظمةةات القطريةةة لوقايةةة النباتةةات قبةةول العالمةةة المشةةار إليئةةا فةةي الملحةةق 

 للترخيا بدخول مواد التعبئة الخشبية دون أية متطلبات محددة إضافية. 

لخشةبية، إضةافة إلةى تطبيةق إحةدى ويجم استخدام الخشم منزوع اللحاء فةي صةنع مةواد التعبئةة ا

 لحةاء المتبقةي. ويحدد مستوى التحّمل بالنسبة إلى ال1المعالجات المعتمدة والمشار إليئا في الملحق 

 .1في الملحق 

 إقرار معالجات جديدة أو منقحة  2.3

ئةة عندما تتاح معلومة فنية جديدة، قد تجرل مراجعةة المعالجةات القائمةة أو تعةديلئا، وقةد تعتمةد هي

تةةدابير الصةةحة النباتيةةة معالجةةات بديلةةة جديةةدة ورأو جةةداول معالجةةات بديلةةة جديةةدة لمةةواد التعبئةةة 

معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجةر ) 28الخشبية. ويوفر المعيار الدولي رقم 

جةات. وإذا مةا تةم إرشادات بش ن أسلوم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في إقرار المعال (الزراعي

اعتماد معالجة جديدة أو جدول معالجة معدل لمواد التعبئة الخشبية وتم إدراجئما في هةذا المعيةار، 

فجن المواد التةي سةبقت معالجتئةا وفقةا للمعالجةة السةابقة ورأو الجةدول السةابق ال تكةون بحاجةة إلةى 

 الخضوع لمعالجة جديدة أو لوضع العالمة عليئا من جديد.
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 بات ثنائية بديلةترتي 3.3

عبةر  1يجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن توافق على تدابير غير تلك الواردة في الملحةق 

إال إذا تةم  2ترتيبات ثنائية. وفي هذه الحةاالت، ال يجةم اسةتعمال العالمةة المعروضةة فةي الملحةق 

 الوفاء بجميع متطلبات هذا المعيار.

 ة لوقاية النباتات مسؤوليات المنظمات القطري .4

بغيةةةة الوفةةةاء بئةةةد  منةةةع دخةةةول ا فةةةات وانتشةةةارها، فةةةجن علةةةى األطةةةرا  المتعاقةةةدة المصةةةدرة 

والمسةةتوردة والمنظمةةات القطريةةة لوقايةةة النباتةةات التابعةةة لئةةا، مسةةةوليات محةةددة )علةةى النحةةو 

اتةةات(. أمةةا فيمةةا المعةةروه فةةي المةةواد األولةةى والرابعةةة والسةةابعة مةةن االتفاقيةةة الدوليةةة لوقايةةة النب

 يخا هذا المعيار فجن المسةوليات المحددة معروضة أدناه.

 اعتبارات تنظيمية 1.4

تحت سلطة المنظمةة القطريةة لوقايةة النباتةات. وتتحمةل  ق المعالجة وأن تستخدم العالمة )ورأو النظم المتعلقة بذلك( دائماً طب  يجم أن تُ 

مةة مسةةولية ضةمان أن كةل الةنظم المةرخا لئةا بتطبيةق هةذا المعيةار والمعتمةدة لئةذا المنظمات القطرية التي ترخا باستخدام العال

الغره تفي بكافة المتطلبات الضرورية المعروضة في المعيار، وأن مواد التعبئةة الخشةبية )أو األخشةام التةي ستصةّنع مةواد التعبئةة 

 معيار. وتشمل المسةوليات:لئذا ال  نعت وفقاً الخشبية منئا( الحاملة للعالمة قد عولجت ورأو صُ 

 االقتضاءلترخيا والتسجيل واالعتماد، حسم  -

نظةام اصةدار شةئادات الصةحة ) 7رقةم  يرصد نظم المعالجة ووضع العالمات بغية التحقّق من االمتثال )يتةيح المعيةار الةدول -

  (.معلومات إضافية عن المسةوليات ذات الصلة (النباتية

الخطةوط ) 23رقةم  )ترد معلومةات إضةافية فةي المعيةار الةدولي االقتضاءالمراجعة حسم لتفتيش، وإنشاء إجراءات التحقق و -

 .((التوجيئية للتفتيش

أن تشةر  )أو كحةةّد أدنةى أن تراجةع وتةنقّح( علةةى  المنظمةة القطريةةة لوقايةة النباتةاتعلةى ويتعةّين 

التعبئةةة  . وبغيةةة منةةع مةةواداالقتضةةاءا باسةةتعمال العالمةةة، حسةةم تطبيةةق المعالجةةات، وأن تةةرخّ 

ةةقالخشةةبية غيةةر المعالجةةة أو المعالجةةة بقةةدر غيةةر كا رصةةحيح، مةةن حمةةل العالمةةة، يجةةدر أن تُ   طب 

 المعالجات قبل وضع العالمة.

 وضع العالمة واستخدامها 2.4

لئذا المعيار  ينبغي أن تكون العالمات المحددة الموضوعة على مواد التعبئة الخشبية المعالجة وفقاً 

 .2الموصوفة في الملحق  مطابقة للمتطلبات

 عدددددداد اسددددددتعمالها أو يددددددتم إصددددددالحهامتطلبددددددات المعالجددددددة ووضددددددع العالمددددددة لمددددددواد التعبئددددددة الخشددددددبية التددددددي ي   3.4

 .أو يعاد تصنيعها

تكون المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان التي تم فيئا إصالح مواد التعبئة الخشةبية التةي 

عيد تصنيعئا، مسةولة عن الضمان والتحقق من أو التي أُ  2لملحق تحمل العالمة المشار إليئا في ا

 أن النظم المتعلقة بتصدير هذا النوع من مواد التعبئة الخشبية تمتثل بشكل كامل لئذا المعيار.
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 إعادة استعمال مواد التعبئة الخشبية  1.3.4

ا العالمةةة وفقةةا لئةةذا ضةةعت عليئةةت معالجتئةةا ووُ ال تحتةةاج وحةةدة مةةا مةةن مةةواد التعبئةةة الخشةةبية تّمةة

أو تحويرها بشكل آخةر، إلةى إعةادة معالجةة أو إعةادة  المعيار، ولم يتم إصالحئا أو إعادة تصنيعئا

 .وضع العالمة عليئا طوال مدة خدمة هذه الوحدة

 مواد التعبئة الخشبية التي تم إصالحها 2.3.4

ة أزيةةل واحةةد أو أكثةةر مةةن إن مةةواد التعبئةةة الخشةةبية التةةي أعيةةد إصةةالحئا هةةي مةةواد تعبئةةة خشةةبي

مكوناتئا وتم استبداله. ويتعّين على المنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تضمن عند إصالح مواد 

تعبئة خشبية ُوضعت عليئةا العالمةة أال تسةتخدم فةي إصةالحئا سةوى األخشةام المعالجةة طبقةاً لمةا 

اد خشةبية مجئةزة )علةى النحةو نا عليه هذا المعيةار، أو األخشةام المبنيةة أو المصةنوعة مةن مةو

(. وعند استخدام الخشم المعالج في اإلصةالح يجةم وضةع العالمةة علةى 1-2المعروه في القسم 

 كل عنصر مضا  وفقا لئذا المعيار. 

قد تتسبم مواد التعبئة الخشبية التي تحمل عالمات متعددة بمشاكل عند تحديد مصدر مواد التعبئةة 

فات فيئا. ويوصى ب ن تعمةد المنظمةات القطريةة لوقايةة النباتةات فةي الخشبية في حال تبّين وجود آ

البلدان التي يتم فيئا إصالح مواد التعبئة الخشبية، إلى الحّد من تعدد العالمات على كةل وحةدة مةن 

على ذلك، يجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلةدان  وحدات مواد التعبئة الخشبية. وبناءً 

يئا إصالح مواد التعبئة الخشبية أن تطلم إبطةال العالمةات التةي كانةت موضةوعة سةابقاً التي يتم ف

ووضةةع  1علةةى مةةواد التعبئةةة الخشةةبية ومعالجةةة الوحةةدة مةةن جديةةد طبقةةاً لمةةا هةةو وارد فةةي الملحةةق 

. وفي حال استخدام بروميد الميثيل للمعالجةة مجةدداً، ينبغةي عنةدها 2العالمة بعد ذلك طبقاً للملحق 

االستعاضة عن استخدام عاة المعلومات الواردة في توصية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن مرا

 (.2008هيئة تدابير الصحة النباتية، ) بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية

عيةةد لتةي أُ فةي الظةرو  التةةي يوجةد فيئةا ريةةم أن كافةة مكونةات وحةةدة مةن مةواد التعبئةةة الخشةبية ا

إصالحئا قد عولجت وفقةا لئةذا المعيةار، أو فةي حةال كةان مةن الصةعم التحقةق مةن مصةدر وحةدة 

مواد التعبئة الخشبية أو مكوناتئا، ينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان التةي يجةرل 

ي جةرى إصةالحئا، فيئا إصالح مواد التعبئة الخشبية طلم إعادة معالجة مواد التعبئةة الخشةبية التة

أو إتالفئةةا أو منةةع تةةداولئا، بةة ل شةةكل آخةةر، فةةي التجةةارة الدوليةةة كمةةادة مةةن مةةواد التعبئةةة الخشةةبية 

الممتثلة لئذا المعيار. وفي حالة المعالجة مجدداً، يجم إزالةة العالمةات الموضةوعة سةابقا بصةورة 

لمعالجة وضع العالمة مجةدداً دائمة )عن طريق تغطيتئا بطالء أو تفتيتئا مثال(. ويجم بعد إعادة ا

 وفقا لئذا المعيار.

 مواد التعبئة الخشبية التي أعيد تصنيعها 3.3.4

إذا ما تمةت االستعاضةة عةن زهةاء ثلةث مكونةات وحةدة مةن وحةدات مةواد التعبئةة الخشةبية، ُيعتبةر 

مكونةات عندها أنه قد أعيد تصنيع هذه الوحدة. وفي أثناء هذه العملية، يجوز الجمةع بةين مختلة  ال

)مع تعديلئا تعديال إضافيا عند االقتضاء( ثم إعادة تجميعئا في صورة مواد تعبئة خشبية إضةافية. 
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ويجوز، بالتالي، أن تضم مواد التعبئة الخشبية التي أعيد تصنيعئا مكونةات جديةدة ومكونةات سةبق 

 استعمالئا على حد سواء.

التفتيةت، علةى ئمة )عن طريق التغطية بطالء أو دا ينبغي إزالة أية استعماالت سابقة للعالمة إزالةً 

( من مواد التعبئة الخشبية المعاد إصالحئا. ويجم إعادة معالجة مواد التعبئة الخشةبية سبيل المثال

 التي أعيد تصنيعئا ثم وضع العالمة من جديد وفقا لئذا المعيار.

 العبور 4.4

اد تعبئةة خشةبية ال تفةي بمتطلبةات هةذا عندما تكون ضمن الشحنات المنقولة على سةبيل العبةور مةو

المعيار، يجوز للمنظمات القطرية لوقاية النباتات في بلدان العبور أن تطلةم اتخةاذ تةدابير لضةمان 

الشةةحنات ) 25أن مةةواد التعبئةةة الخشةةبية ال تشةةكل خطةةراً غيةةر مقبةةول. ويتةةيح المعيةةار الةةدولي رقةةم 

 توجيئاً إضافياً عن ترتيبات العبور. (العابرة

 اإلجراءات عند االستيراد 5.4

عتبةر فةي حةد بما أن مواد التعبئة الخشبية تترافةق مةع معظةم الشةحنات، بمةا فةي ذلةك تلةك التةي ال تُ 

ذاتئا هدفاً لتفتيشات الصحة النباتية، فمن المئّم وجود تعاون بين المنظمات القطرية لوقاية النباتات 

متطلبات الصحة النباتية لالستيراد. وعلى سةبيل  والمنظمات غير المعنية عادة بالتحقق من استيفاء

المثال، فجّن التعاون مةع منظمةات الجمةارك وغيرهةا مةن أصةحام الشة ن سةو  يسةاعد المنظمةات 

القطريةة لوقايةةة النباتةةات علةةى تلقةةي معلومةةات حةةول وجةود مةةواد تعبئةةة خشةةبية. وهةةذا عنصةةر هةةام 

 لتعبئة الخشبية.لضمان الكفاءة في كش  عدم االمتثال المحتمل لمواد ا

 تدابير الصحة النباتية لعدم االمتثال عند نقطة الدخول 6.4

مةن  3-6-1-5إلى  1-6-1-5ترد المعلومات ذات الصلة بعدم االمتثال واإلجراءات الطارئة في األقسام 

، (الخطوط التوجيئية لنظام تطبيةق لةوائح الصةحة النباتيةة علةى الةواردات) 20رقم المعيار الدولي 

خطوط توجيئية لفبالن عن حاالت عدم التقيةد بشةروط الصةحة النباتيةة ) 13يار الدولي رقم والمع

التةواتر فةي إعةادة اسةتخدام مةواد التعبئةة الخشةبية، مع األخذ في االعتبةار . و(واإلجراءات الطارئة

د اإلنتاج ينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تعتبر أن عدم االمتثال ربما كان قد نش  في بل

 من بلد التصدير أو العبور. أو اإلصالح أو إعادة الصنع، بدالً 

وحيثما ال تحمل مواد التعبئة الخشبية العالمة المطلوبة أو في حال دّل الكش  عن ا فات علةى أّن 

 المعالجة لم تكن فّعالة ربما، ينبغي على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو تواجه الحالة وفقا لذلك

طارئا. وقد ي خذ هذا اإلجراء شكل االحتجاز، في أثنةاء التصةدل  وأن تتخذ، عند االقتضاء، إجراءً 

مةن آخةر فةي آ، أو اإلتال  )أو أل تصر  3للحالة، ثم شكل إزالة المادة غير الممتثلة، أو المعالجة

ت التةي تتخةذ. أمثلةة لخيةارات مالئمةة إضةافية لفجةراءا 1المادة(، أو إعادة الشحن. ويتيح المرفةق 

وينبغي توخي مبةدأ التة ثير األدنةى فيمةا يتعلةق بة ل إجةراء طةارف يتخةذ، فيةتم التمييةز بةين الشةحنة 

                                                           

 ما يقتضي أن تكون معالجة معتمدة في هذا المعيار. ليس هناك  3



15المعيار الدولي رقم   إخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية 

11 لنباتاتالدولية لوقاية ا االتفاقية  -15المعيار رقم   

إذا كةان اإلجةراء الطةةارف والمتجةر فيئةا ومةواد التعبئةة الخشةبية المصةاحبة لئةا. إضةافة إلةى ذلةك، 

اتبةاع  ينبغةي ة النباتات،وفي حال استخدام بروميد الميثيل من ِقبل المنظمة القطرية لوقاي ضرورياً 

االستعاضةة عةن اسةتخدام الجوانم ذات الصلة مةن توصةية االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة النباتةات بشة ن 

 (. 2008هيئة تدابير الصحة النباتية، ) بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية

تورد إعةالم البلةد المصةدر أو البلةد المصةّنع، ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتةات فةي البلةد المسة

حسم االقتضاء، بالحاالت التي تم فيئةا العثةور علةى آفةات حّيةة. وفةي هةذه الحةاالت، إذا مةا كانةت 

وحةدة مةةا مةةن وحةدات مةةواد التعبئةةة الخشةةبية تحمةل أكثةةر مةةن عالمةةة واحةدة، يتعةةّين علةةى المنظمةةة 

 المكةةةةةةون )أو المكونةةةةةةات( الةةةةةةذلالقطريةةةةةةة لوقايةةةةةةة النباتةةةةةةات أن تحةةةةةةاول تحديةةةةةةد مصةةةةةةدر 

، تجةةدر 2-3-4ال يمتثةةل للمتطلبةةات قبةةل إرسةةال إشةةعار بعةةدم االمتثةةال. ومةةع مراعةةاة أحكةةام القسةةم 

اإلشارة إلى أّن وجود عالمات متعددة على وحدة واحةدة مةن مةواد التعبئةة الخشةبية ال يشةكل حالةة 

 .من حاالت عدم االمتثال.
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 2013أبريلرنيسان تدابير الصحة النباتية في  لئيئة الثامنةلدورة المنق ح في ا 1اعتماد الملحق  تمّ 

 هذا الملحق جزء ملزم من هذا المعيار 

 معالجات معتمدة مقترنة بمواد التعبئة الخشبية: 1الملحق 

مةواد تعبئةة يمكن أن ُتطّبق المعالجات المعتمدة على وحدات من مواد التعبئة الخشةبية، أو علةى قطةع مةن الخشةم سةو  ُتصةنع منئةا 

 خشبية.

 استخدام الخشب منزوع اللحاء

بصر  النظر عن نوع المعالجة المطبقة، يجم أن تكون مواد التعبئة الخشبية مصنوعة من الخشةم منةزوع اللحةاء. وألغةراه هةذا 

 المعيار، يجوز أن يبقى أل عدد من قطع اللحاء الصغيرة التي يتم تحديدها بالنظر وتمييزها بوضوح إذا كانت:

 سم )بغه النظر عن طولئا( أو  3بعره يقل عن  -

 .مربع سم 50سم، وتقل المساحة الكلية لكل قطعة لحاء منئا عن  3بعره يزيد على  -

نةةزع اللحةاء قبةل المعالجةةة ألن وجةود اللحةاء علةةى  يجةم معالجةة ببروميةةد الميثيةل،إلةى البالنسةبة و

نةزع اللحةاء قبةل المعالجةة  فةيمكنالحرارة الخشم يةثر على كفاءة المعالجة. أما بالنسبة للمعالجة ب

ولدى وجود تحديد لحجةم أنةواع معّينةة مةن المعالجةة بةالحرارة )مثةل العةزل الحةرارل(،  أو بعدها.

 ينبغي أن يدخل أل لحاء ضمن قياس الحجم. 

 المعالجة بالحرارة

لوبةة. وعلةى تتوفّر مصادر طاقةة أو عمليةات متنّوعةة لتحقيةق بةارامترات المعالجةة الحراريةة المط

الكيميةائي القمةائن، والتشةبيع بالضةغط  فةيسبيل المثال، فجن التسخين البخارل التقليدل، والتجفي  

عتبةةر جميعئةةا تُ ، والعةةزل الحةةرارل )أفةةران الميكروويةة  والتةةردد الالسةةلكي( عةةن طريةةق الحةةرارة

 لمعيار. بارامترات المعالجة الحرارية المحددة في هذا ابمعالجات حرارية شريطة أن تفي 

ويجةةم أن تضةةمن المنظمةةات القطريةةة لوقايةةة النباتةةات أن يقةةوم مةةزوّدو خةةدمات المعالجةةة برصةةد 

األطةول  الوقةتالةذل يلةزم فيةه  الموقةعحرارة المعالجة في موقع من المرّجح أن يكون األبرد، أل 

رة فتةة طةةواللبلةون الحةةرارة المسةةتئدفة فةةي الخشةم، وأن تضةةمن الحفةةاظ علةةى الحةرارة المسةةتئدفة 

معالجة دفعة الخشم. والنقطة التي تكون عندها قطعة الخشم هي األبةرد قةد تختلة  تبعةاً لمصةدر 

 ، ولمكّون الرطوبة فيئا، ولتوّزع الحرارة األساسي في الخشم.المطبقةالطاقة أو العملية 

للحرارة، يكون السةطح عةادًة الجةزء األبةرد مةن  كمصدر الحرارلبالعزل  التسخينولدى استخدام 

الخشم خالل المعالجةة. وفةي بعةه الحةاالت )مثةل العةزل الحةرارل لقطةع كبيةرة مةن الخشةم تةّم 

 تجميدها أو إلى حين ذوبان الخشم(، قد يكون القلم هو الجزء األبرد من الخشم. 

 التجفيف في القمائن المعالجة بالحرارة باستخدام غرفة تقليدية للتسخين بالبخار أو 

 (HT)رمز المعالجة بالنسبة للعالمة: 

، يتمثل الشرط األساسي بالوصول إلى حةرارة دنيةا التقليديةلدى استخدام تكنولوجيا غرفة الحرارة 

دقيقة متواصلة وتعالج القطع الكامةل للخشةم )بمةا  30درجة مئوية لفترة زمنية دنيا قدرها  56تبلغ 

 في ذلك قلبه(.
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اس هذه الحرارة عبر إدخال أجئزة استشعار الحةرارة فةي قلةم الخشةم. وبالمقابةل، لةدى ويمكن قي

اسةةتخدام غةةر  الحةةرارة للتجفيةة  فةةي القمةةائن أو غةةر  أخةةرى للمعالجةةة بةةالحرارة، يمكةةن وضةةع 

 الحةرارةجداول المعالجة استناداً إلى مجموعة من اختبارات المعالجات يكون قةد تةّم خاللئةا قيةاس 

شم في مواقع مختلفة داخل غرفة الحرارة وربطئا بدرجة حرارة الئواء في الغرفةة، األساسية للخ

مع األخذ في االعتبار مكّون الرطوبةة فةي الخشةم وبةارامترات جوهريةة أخةرى )مةن قبيةل أنةواع 

الخشةةم وسةةماكته، ومعةةّدل دفةةق الئةةواء، والرطوبةةة(. ويجةةم أن تبةةّين سلسةةلة االختبةةارات أنةةه يةةتّم 

دقيقةة متواصةلة وتعةالج  30درجة مئويةة لفتةرة زمنيةة دنيةا قةدرها  56ة دنيا تبلغ الحفاظ على حرار

 القطع الكامل للخشم. 

د جداول المعالجة أو أن توافق عليئا. النباتاتيتعين على المنظمات القطرية لوقاية  ّّ  أن تحّد

ةد باتةات. ومةن شة ن هةذه المنظمةات أن ت خةذ فةي القطريةة لوقايةة الن المنظمةاتن لةدى يويجةم أن يكةون مقةّدمو خةدمات المعالجةة معتم 

 االعتبار العوامل التالية التي قد يكون من الضرورل توفّرها في غرفة حرارة لالستجابة إلى متطلبات المعالجة:

 .تكون غرفة الحرارة محكمة اإلغالق ومعزولة حرارياً، بما في ذلك العزل الحرارل في األره 

 ح بتدفق موّحد للئواء حول كومة الخشم وعبرها. وُيفرن الخشم الذل سو  تةتّم معالجتةه غرفة الحرارة مصّممة بطريقة تسم

 في غرفة الحرارة بطريقة تضمن تدفقاً مالئماً للئواء حول كومة الخشم وعبرها.

 .ُتستخدم حارفات الئواء في الغرفة والفواصل في كومة الخشم وفقاً لما هو مطلوم من أجل ضمان تدفق مالئم للئواء 

  ُتستخّدم المراوح لتدوير الئواء خالل المعالجة، ودفق الئواء من هذه المراوح كاٍ  لضمان المحافظة على الحرارة في الخشةم

 عند مستوى محّدد للفترة الزمنية المطلوبة.

 فة أو في الخشم. يتّم تحديد الموقع األكثر برودة داخل الغرفة لكّل حمولة وتوضع أجئزة استشعار الحرارة هناك، إماّ في الغر 

  .حين يتّم رصد المعالجة باستخدام أجئزة استشعار الحرارة الموضوعة، يوصى بوضع جئازين على األقل الستشةعار الحةرارة

ويجم أن تكون هذه األجئةزة مالئمةة لقيةاس الحةرارة األساسةية للخشةم. وإن اسةتخدام عةدة أجئةزة الستشةعار الحةرارة يضةمن 

 30ز الستشةعار الحةرارة خةالل عمليةة المعالجةة. ُتةدخل أجئةزة استشةعار الحةرارة علةى بعةد الكش  عن أل عطل في أل جئةا

ل أيضةاً  سنتيمتراً على األقل من طر  قطعة الخشم حتى وسطئا. وبالنسبة إلةى األلةواح األقصةر أو كتةل منصةات النقةل، ُتةدخ 

ارة األساسةية. وأل ثقةوم ُتحف ةر فةي الخشةم أجئزة استشعار الحرارة فةي قطعةة الخشةم األكبةر حجمةاً بمةا يضةمن قيةاس الحةر

إلدخال أجئةزة استشةعار الحةرارة ُتغل ةق بجحكةام بمةواد مالئمةة للحةةول دون أل تةدّخل فةي قيةاس الحةرارة بالحمةل الحةرارل أو 

ى التوصيل. وينبغي إيالء أهمية خاصةة للتة ثيرات الخارجيةة علةى الخشةم مةن قبيةل المسةامير أو إدخةاالت معدنيةة قةد تةةدل إلة

 قياسات غير صحيحة. 

  م لمعالجة مختل  أنواع الخشم )من قبيل أنةواع حين يستند جدول تسجيل الحرارة إلى رصد حرارة الئواء في الغرفة، وُيستخد 

وأحجام محّددة(، ي خذ الجدول الزمني في االعتبار نوع الخشم الةذل تةتّم معالجتةه، ومكةّون الرطوبةة فيةه، وسةماكته. ويوصةى 

على األقل الستشعار الحرارة من أجل رصد حرارة الئواء في الغرفة حيث تجرل معالجة مواد التعبئة الخشبية بوضع جئازين 

 وفقاً لجداول المعالجة. 

  إذا كان دفق الئواء في الغرفة ينعكس عادًة خالل المعالجة، قةد يكةون مةن الضةرورل اسةتخدام عةدد أكبةر مةن أجئةزة استشةعار

 مكن في موقع النقطة األكثر برودة.الحرارة لتسجيل أل تغيير م

  يجرل تعيير أجئزة استشعار الحرارة وأجئزة تسجيل البيانات وفقاُ لتعليمات المصّنع، وبتةواتر تحةدده المنظمةة القطريةة لوقايةة

 النباتات.

 ل الفتةرة الزمنيةة يتّم رصد الحرارة وتسجيلئا خالل كل معالجة لضمان أن يتّم الحفاظ على درجة الحةرارة الةدنيا المطلوبةة خةال

المحّددة. وإذا لم يتّم الحفاظ على درجة الحرارة الدنيا، ينبغي اتخاذ تدابير تصحيحية لضمان أن تتّم معالجة جميع أنواع الخشم 

درجة مئويةة(، وعلةى سةبيل المثةال، ُتعةاد المعالجةة مةن  56دقيقة متواصلة بحرارة تبلغ  30وفقاً لمتطلّبات المعالجة بالحرارة )
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ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرارة.ال  بدايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أو ُتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّدد فترتئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الزمنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، وعنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرورة ُترف 

 وخالل فترة المعالجة، يكون تواتر تسجيل درجات الحرارة كافياً لضمان الكش  عن تخلّ  في المعالجة.

 مةة القطريةة ولغايات التدقيق يحفةظ مقةّدم خةدمات المعالجةة سةجالت المعالجةات بةالحرارة وعياراتئةا لفتةرة زمنيةة تحةّددها المنظ

 لوقاية النباتات. 

 المعالجة بالحرارة باستخدام التسخين بالعزل الحراري

م التسةةخين بةةالعزل الحةةرارل )مثةةل فةةرن الميكروويةة (، فةةجن مةةواد التعبئةةة الخشةةبية  حيثمةةا ُيسةةتخد 

لدى قياسئا عبر الجزء األصغر من القطعةة أو الكومةة،  4سنتيمتراً  20ال يتجاوز  المةلفة من خشم

ن لتصل إلى درجة حرارة دنيا تبلغ يجم  درجة مئوية لدقيقة واحدة متواصلة في القطع  60أن ُتسخ 

دقيقةةة مةةن بةةدء  30الكامةةل للخشةةم )بمةةا فةةي ذلةةك سةةطحه(. ويجةةم بلةةون الحةةرارة المطلوبةةة خةةالل 

 . 5المعالجة

 عليئا.د جداول المعالجة أو أن توافق دّ تح أنيتعين على المنظمات القطرية لوقاية النباتات 

ةدين  القطريةة لوقايةة النباتةات. ومةن شة ن هةذه المنظمةات أن ت خةذ فةي  المنظمةات لةدىويجةم أن يكةون مقةّدمو خةدمات المعالجةة معتم 

 الضرورل توفّرها في غرفة التسخين بالعزل الحرارل لالستجابة إلى متطلبات المعالجة.  ناالعتبار العوامل التالية التي قد يكون م

  ّا إذا كان التسخين بالعزل الحرارل يجرل كعمليةة لكةل الكميةة أو كعمليةة متواصةلة، يةتم رصةد المعالجةة فةي بصر  النظر عم

الخشم حيث من المرّجح أن تكون الحرارة األكثر برودًة )على السطح عادًة( لضمان الحفاظ على الحرارة المستئدفة. ولقيةاس 

الحةرارة وذلةك لضةمان الكشة  عةن أل عطةل فةي جئةاز استشةعار الحرارة، يوصةى باسةتخدام جئةازين علةى األقةل الستشةعار 

 الحرارة. 

  درجةةة مئويةةة لدقيقةةة واحةةدة  60يكةةون مقةةّدم خدمةةة المعالجةةة قةةد صةةادق أصةةالً علةةى أن درجةةات حةةرارة الخشةةم تبلةةغ وتتعةةدى

 متواصلة في القطع الكامل للخشم )بما في ذلك سطحه(.

  جيغةاهرتز يتطلّةم تطبيقةاً  2.45مترات، إن التسةخين بةالعزل الحةرارل بقةوة سةنتي 5بالنسبة إلى الخشم الةذل تتجةاوز سةماكته

 مزدوج االتجاه أو أدلة موجية متعددة لتوفير الطاقة الميكرووية من أجل ضمان توحيد التسخين. 

  القطريةة لوقايةة يجرل تعيير أجئزة استشعار الحرارة وأجئزة تسجيل البيانات وفقاُ لتعليمات المصّنع، وبتةواتر تحةدده المنظمةة

 النباتات.

  ولغايات التدقيق يحفةظ مقةّدم خةدمات المعالجةة سةجالت المعالجةات بةالحرارة وعياراتئةا لفتةرة زمنيةة تحةّددها المنظمةة القطريةة

 لوقاية النباتات.

 بمعالجات حرارية فعالة. لالضطالع توجيئيةخطوطاً  2ويحتول المرفق 

 (MBبالنسبة للعالمة:  المعالجة ببروميد الميثيل )رمز المعالجة

المنظمةةات القطريةةة لوقايةةة النباتةةات مةةدعوة إلةةى تشةةجيع اسةةتعمال معالجةةات بديلةةة معتمةةدة فةةي هةةذا 

ة هيئةة تةدابير الصةحة النباتيةة بشة ن ينبغي مراعةاة اسةتخدام بروميةد الميثيةل فةي توصةي. و6المعيار

                                                           

 سنتيمتراً إلى بيانات الفعالية المتوفرة حالياً. 20يستند الحّد األعلى من   4

وحدها تكنولوجيا الميكرووي  قد أثبتت حتى اليوم أنئا قادرة على بلون درجة الحرارة المطلوبة ضمن المئلة الزمنية الموصى   5

 بئا.

قد يكون على األطرا  المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التزامات في ظل برتوكول مونتلاير عن  ،ى ذلكإضافة إل  6

 (.2000)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  المواد التي تستنز  طبقة األوزون
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هيئةة تةدابير النباتية ) للصحةر االستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبي

والمنظمات القطرية لوقاية النباتات مدعوة إلى تشجيع اسةتعمال معالجةات  .(2008الصحة النباتية، 

 بديلة معتمدة في هذا المعيار.

سةنتيمتراً فةي المقطةع عنةد  20على قطعة من الخشم ب كثر من  تحتولومواد التعبئة الخشبية التي 

 يجم أن ُتعال ج ببروميد الميثيل.الجزء األصغر منئا ال 

تحّدده المنظمة القطرية  لجدول يجم أن يتم تدخين مواد التعبئة الخشبية بغاز بروميد الميثيل وفقاً و

( لمةدة CT) 7الفتةرة الزمنيةة - يحقق الناتج األدنى من حيةث التركةزو لوقاية النباتات، وتوافق عليه،

. ويجةم أن 1لة  النئةائي المحةددين فةي الجةدول رقةم ساعة عند درجة الحرارة والتركةز المتخ 24

الخشةةم ب كملةةه، )بمةةا فةةي ذلةةك قلبةةه(، رغةةم أن درجةةة التركةةز سةةتقاس فةةي الجةةو  CTتشةةمل النسةةبة 

 ،درجةات مئويةة 10المحيط. وينبغي أن ال تقل درجة الحرارة الدنيا للخشم والجو المحيط بةه عةن 

غةي القيةام برصةد تركةزات الغةاز عنةد مةرور سةاعة. وينب 24 وقت التعةريه األدنةى عةن وأال يقل

فتةرة التعةريه أطةول  وحةين تكةون من بدايةة المعالجةة. ساعة كحد أدنى 24ساعات و 4ساعتين و

 في نئاية عملية التدخين. لترّكزات الغاز  إجراء قياس إضافي ينبغي والتركز أقل،

ية لضمان بلون هةذه النسةبة  ساعة، ينبغي اتخاذ تدابير تصحيح 24خالل  CTوإذا لم تتحقق النسبة 

د فترتئةا الزمنيةة لمةدة البدايةةوعلى سبيل المثال ُتعاد المعالجةة مةن  سةاعة إضةافية مةن  24، أو ُتمةد 

المطلوبةةة )أُنظةةر الحاشةةية فةةي  CTدون إضةةافة المزيةةد مةةن بروميةةد الميثيةةل، وذلةةك لتحقيةةق النسةةبة 

 (.1الجدول 

                                                           

تدابير الصحة النباتية هو حاصل ناتج التركز المستخدم للمعالجة ببروميد الميثيل في هذا المعيار الدولي ل CTإن ناتج نسبة   7

 ( والفترة الزمنية )ساعة( على مدى فترة التدخين.3)غرامرم
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لوقاية النباتات الدولية االتفاقية  16   -15المعيار رقم 

 لمواد التعبئة الخشبية المدخنة ببروميد الميثيلساعة  24خالل  الدنيا CT: النسبة 1الجدول 

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

 #ساعة

 24 650 درجة مئوية أو أعلى 21

 28 800 درجة مئوية أو أعلى 16

 32 900 درجة مئوية أو أعلى 10

ح بةانحرا  بحةوالي  24لتركز النئائي األدنى بعد في الحاالت حيث ال يتحقق ا # فةي المائةة شةريطة زيةادة وقةت إضةافي للمعالجةة فةي  5ساعة، ُيسم 

 المحّددة CTنئاية المعالجة من أجل تحقيق النسبة 

 ,أحد األمثلة لبرنامج قد يتم استعماله للوصول إلى المتطلبات المحددة 2يعره الجدول رقم 

المطلوبة لمواد التعبئة الخشبية المعالجة ببروميد الميثيل )قد تكون هناك  CTالجة تحقق الحد األدنى لنسبة : مثال لجدول مع2الجدول 

 حاجة إلى زيادة الجرعات األولية في األوضاع المتسمة بارتفاع االمتصاا أو التسرم(.

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

  ساعة 24 ساعات 4 ناساعت   

درجة مئوية أو  21

 أعلى

48  36 31 24  

16.0- 20.9  56  42 36 28  

10.0- 15.9  64  48 42 32  

ةدين لةدى المنظمةات القطريةة لوقايةة النباتةات. ومةن  ويجم أن يكون مقّدمو خةدمات المعالجةة معتم 

لوبةةة للتةةدخين بغةةاز شةة ن هةةذه المنظمةةات أن ت خةةذ فةةي االعتبةةار العوامةةل التاليةةة التةةي قةةد تكةةون مط

 لالستجابة إلى متطلبات المعالجة.  الميثيلبروميد 

  استعمال المةراوح علةى نحةو مناسةم أثنةاء مرحلةة توزيةع الغةاز فةي عمليةة التةدخين لضةمان التوصةل إلةى التةوازن، مةع وضةع

سةاعة مةن المعالجةة علةى  سريعا وفعاال في كل منطقة التدخين )خةالل توزيعاً المراوح على نحو يضمن توزيع عنصر التدخين 

 وجه التفضيل(.

  في المائة من حجمئا. 80عدم تحميل مناطق التدخين ب كثر من 

  حكةةام ومانعةةة لتسةةرم الغةةاز إلةةى أقصةةى حةةد ممكةةن. وعنةةد إجةةراء التةةدخين فةةي منةةاطق مغطةةاة بجكةةون منةةاطق التةةدخين مغلقةةة

ز وأن تكةون محكمةة عنةد مسةتوى تالقيئةا وعنةد بصحائ ، فيجم أن تكون هذه الصةحائ  مصةنوعة مةن مةادة غيةر منفةذة للغةا

 مستوى األره.

 أو مغطاة بصحائ  غير منفذة للغاز.  كون أرضية موقع التدخين غير منفذة لعنصر التدخين 

 ( بغية تحويل عنصر التةدخين إلةى رذاذ "التحويل إلى غاز بالمعالجة الحارة"بروميد الميثيل من خالل مرذاذ ) يوصى باستعمال

 بل دخوله إلى منطقة التدخين. بالكامل ق

 سم 20التي يزيد سمك مقطعئا على و المرصوفة في كومة عدم تطبيق المعالجة بغاز بروميد الميثيل على مواد التعبئة الخشبية 

 الخشبية تحتاج إلى فواصل لضمان مرور بروميد الميثيل والتشبع بالقدر الكافي. ئذه الموادف لذا، .عند جزئئا األصغر

 ائماً قياس ترّكز بروميةد الميثيةل فةي الئةواء فةي الموقةع األبعةد عةن نقطةة إدخةال الغةاز وفةي مواقةع أخةرى فةي كةّل منطقةة يتّم د

ةم  س  التدخين )مثالً في األمام من األسفل، وفي الوسط، وفي الخل  مةن األعلةى( لضةمان تةوّزع الغةاز بطريقةة موّحةدة. وال ُيحت 

 لموّحد.وقت المعالجة إلى حين بلون التوّزع ا
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 ( لضمان  2التعويه، عند حسام جرعة بروميد الميثيل، عن أية خالئط غازية )في المائة من الكلوروبكرين على سبيل المثال

 وفاء مجموع كمية بروميد الميثيل المضافة بمعدالت الجرعات المطلوبة.

 المحتمل من مواد التعبئة الخشبية المعالجة  مراعاة معدالت الجرعات األولى وإجراءات مناولة المنتج بعد المعالجة لالمتصاا

 أو المنتج المقترن بئا )مثل صناديق البوليستيرين( لبروميد الميثيل.

 أيئمةا أقةل( فةي حسةام  مباشرة قبةل المعالجةة أو خاللئةا للمنتج والئواء المحيط ، أو المتوقّعة،استخدام درجة الحرارة المسجلة(

  ل.جرعة بروميد الميثي

 لعنصر التدخين. واد التعبئة الخشبية أو كسوتئا بمواد عازلةعدم تغلي  م 

  تعيير أجئزة تسجيل الحةرارة، وأجئةزة استشةعار ترّكةز الغةاز، وأجئةزة تسةجيل البيانةات وفقةاً لتعليمةات المصةّنع بتةواتر تحةّدده

 المنظمة القطرية لوقاية النباتات.

 لميثيةل لمةدة محةددة الطةول وفقةا لمةا تطلبةه المنظمةة القطريةة لوقايةة احتفاظ مقدمو خدمات المعالجة بسجل المعالجات ببروميةد ا

 النباتات ألغراه المراجعة.

 اعتماد معالجات بديلة وتنقيح جداول المعالجات المعتمدة

بتوافر المعلومات الفنية الجديدة، يجوز إعةادة النظةر فةي المعالجةات الراهنةة وتعةديلئا، كمةا يجةوز 

جدول )جةداول( معالجةات جديةدة مةن قبةل هيئةة تةدابير الصةحة النباتيةة. أو ، اعتماد معالجات بديلة

ولةو اعتمةدت معالجةة جديةدة أو جةةداول منقحةة لمعالجةات مةواد التعبئةةة الخشةبية وأدرجةت فةي هةةذا 

المعيةةار، فةةجن المةةواد المعالجةةة وفقةةا للمعالجةةات ورأو جةةداول المعالجةةات السةةابقة ال تحتةةاج إلةةةى 

 .ضع العالمة عليئا من جديد.الخضوع لمعالجة جديدة أو و
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 هذا الملحق هو جزء واجم االتباع من المعيار

 العالمة وتطبيقاتها: 2الملحق 

وهةي تشةمل المكونةات المطلوبةة  8هي عالمة تبين أن مواد التعبئة الخشبية قد أخضعت لمعالجة صحة نباتية معتمدة وفقا لئذا المعيةار

 التالية:

 الشعار  -

 رمز البلد -

 مقدم خدمات المعالجة رمز المنتج، -

 (DHأو  MB ،HT)اسم على النحو الوارد في الملحق رمز المعالجة باستخدام المختصر المن  -

 الشعار

يجم أن يشبه تصميم الشعار )الذل قد يكةون تةم تسةجيله فةي ظةل إجةراءات قطريةة، أو إقليميةة أو 

مان( بصةورة وثيقةةة دوليةة، إمةا علةةى شةكل عالمةة تجاريةةة مسةجلة أو عالمةةة إجةازةر جماعيةةر ضةة

للشةةعار المعةةروه فةةي األمثلةةة الموضةةحة أدنةةاه ويجةةم أن يكةةون معروضةةاً علةةى يسةةار المكونةةات 

 األخرى. 

 رمز البلد

ينبغي أن يكون رمز الدولة هو الرمز الثنائي الحةرو  للمنظمةة الدوليةة للتوحيةد القياسةي )المشةار 

 ن رمز المنتج مقدم خدمات المعالجة."(. ويجم أن يكون مفصوالً بواصلة عXXإليه في األمثلة "

 رمز المنتج/ مقدم خدمات المعالجة

يعد رمز المنتجرمقدم خدمات المعالجة رمزاً فريداً تعطيةه المنظمةة القطريةة لوقايةة النباتةات لمنةتج 

مةةواد التعبئةةة الخشةةبية أو مقةةدم خةةدمات المعالجةةة الةةذل يضةةع العالمةةات أو الجئةةاز المسةةةول أمةةام 

ية لوقاية النباتات عن ضةمان اسةتخدام الخشةم المالئةم واسةتخدام العالمةة بالطريقةة المنظمة القطر

"(. وتقةةوم المنظمةةة القطريةةة لوقايةةة النبةةات 000الصةةحيحة )تةةم توضةةيح ذلةةك فةةي األمثلةةة بةةالرمز "

 بتعيين عدد وترتيم األرقام ورأو الحرو .

 رمز المعالجة

قيةةة الدوليةةة لوقايةةة النباتةةات علةةى النحةةو رمةةز المعالجةةة عبةةارة عةةن مختصةةر مةةن مختصةةرات االتفا

مبةين فةي األمثلةة فةي صةورة الرمةز  وهةوبالنسبة للتدابير المعتمةدة  1المنصوا عليه في الملحق 

"YY .ويجم أن يظئر رمز المعالجة بعد الرمزين المدمجين للبلد والمنتجرمقدم خدمات المعالجةة ."

ورمز المنتجرمقدم المعالجة، أو أن يكةون ويجم أن يوضع الرمز على خط منفصل عن رمز البلد 

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

 

 نوع المعالجة رمز المعالجة

HT معالجة حرارية 

                                                           

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

DH التسخين بالعزل الحرارل 

 وضع العالمة

لمسةةتخدم بشةة نئا وموقعئةةا، ولكةةن يجةةم أن يكةةون حجمئةةا يجةةوز أن يختلةة  حجةةم العالمةةة والبةةنط ا

واضحاً وقابالً للقراءة من المفتشين دون استعمال وسيلة رةية مسةاعدة. وينبغةي أن تكةون العالمةة 

مستطيلة أو مربعة الشكل ومحتواة ضمن إطار مع وجود خط رأسةي يفصةل الشةعار عةن مكونةات 

باعةة األحةر  )استنسةل( يجةوز أن توجةد فجةوات الرمز. ولتيسير استعمال الصحائ  المثقوبةة لط

 في الجوانم وفي الخط الرأسي.

ويجم أال يحتول إطار العالمة على أية معلومات أخرى. وإذا ما اعتبر وجود العالمات اإلضافية 

)مثل العالمات التجارية للمنتج، أو شعار الئيئة المرخصة( مفيدا في حماية استخدام العالمةة علةى 

 رل، فجنه يجوز تقديم هذه المعلومات إلى جانم اإلطار ولكن خارجه.الصعيد القط

 يجم أن تكون العالمة:

 ممكنة القراءة -

 مستديمة، غير قابلة للنقل -

موضوعة في موقع يمكن رةيته عندما تكون التعبئة الخشبية مستخدمة، ويفضةل أن تكةون علةى جةانبين متعاكسةين مةن وحةدة  -

 التعبئة الخشبية.

 ن العالمة مكتوبة بخط اليد. ينبغي أال تكو -

 السةةلعيتعةةّين تجنةةم اسةةتعمال اللةةونين األحمةةر والبرتقةةالي ألن هةةذين اللةةونين يسةةتعمالن فةةي توسةةيم 

 الخطيرة.

وعنةةد إدراج مكونةةات مختلفةةة فةةي وحةةدة مةةواد تعبئةةة خشةةبية، فجنةةه ينبغةةي اعتبةةار الوحةةدة المركبةةة 

د يكةون مةن المناسةم فةي حالةة وحةدة الناتجة عةن ذلةك وحةدة مفةردة ألغةراه وضةع العالمةة. وقة

مركبة من وحدات مةواد التعبئةة الخشةبية مصةنوعة سةواء مةن أخشةام معالجةة أو أخشةام مجئةزة 

)حيثما ال يتطلم المكّون المجئز معالجة(، ظئور العالمةة علةى مكونةات المةادة الخشةبية المجئةزة 

طبةق هةذا الةنئج فةي وضةع لضمان أن تكون العالمة في موقع مرئةي وأنئةا مةن حجةم كةا . وال ين

العالمةات إال علةى الوحةدات المفةردة المركبةة، ولةةيس علةى حةاالت التجميةع المةقةت لمةواد التعبئةةة 

 الخشبية.

يكون من الضرورل النظر بصفة خاصة في وضع العالمة بصورة يسةئل تمييزهةا علةى أخشةام فةرش الشةحنة نظةراً ألن األخشةام 

ة قةةد ال يةتم قطعئةةا بةالطول النئةةائي إلةى حةةين تحميةل وسةةيلة النقةل. ومةةن المئةم أن يضةةمن المعالجةة المسةةتعملة ك خشةام فةةرش الشةحن

العالمةة الموصةوفة فةي هةذا الملحةق، وأن هةذه وُتظئةر الشاحنون أن كل أخشام فرش الشحنة المستعملة لت مين أو دعم السلع معالجة 

تي ال تشمل جميةع عناصةر العالمةة كفةرش للشةحنة. وتشةمل العالمات واضحة ومقروءة. وينبغي أال تستخدم قطع الخشم الصغيرة ال

 الخيارات المتاحة لوضع العالمة بالشكل المناسم على أخشام الفرش:

وضع العالمات على قطع الخشم المزمع استعمالئا ك خشام فرش على كامل طولئا بفواصل قصيرة جداً )ملحوظةة: عنةدما  -

مئا ك خشام فرش، يتعّين أن يجرى القطع بحيةث تظئةر العالمةة بالكامةل علةى يتم قطع القطع الصغيرة جداً بعد ذلك الستخدا

 أخشام فرش الشحنة(. 

وضع العالمة أيضاً على أخشام الفرش المعالجة في مكان ظاهر للعيان بعد القطع، شرط أن يكةون الشةاحن يحمةل ترخيصةاً  -

 . 4بمقتضى القسم 



2الملحق  –ع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية إخضا 15المعيار الدولي رقم    

الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  20   -15المعيار رقم 

ونةةات المطلوبةةة مةةن العالمةةة التةةي تسةةتخدم وتوضةةح األمثلةةة أدنةةاه بعةةه التنوعةةات المقبولةةة للمك

للتصةةديق بةة ن مةةواد التعبئةةة الخشةةبية التةةي تحمةةل مثةةل هةةذه العالمةةة قةةد أخضةةعت لمعالجةةة معتمةةدة. 

 وينبغي قبول التنويع في تخطيط العالمة شريطة وفائئا بالمتطلبات المبينة في هذا الملحق.

 1المثال 

 

 2المثال 

 

 لعالمة بزوايا منحنية إلطارها()يقدم مثاال محتمال ل 3المثال 

 

)يقدم مثاال محتمال لعالمة وضةعت باسةتخدام صةحائ  الحةرو  المثقوبةة )استنسةل(، ويمكةن أن توجةد فجةوات صةغيرة فةي  4المثال 

 اإلطار والخط الرأسي، وخالفئا من بين مكونات العالمة(

 

 5المثال 

 



15المعيار الدولي رقم  2الملحق  –إخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية    

21 الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  -15المعيار رقم   

 6المثال 

 



15المعيار الدولي رقم  1المرفق  –إخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية    

22 الدولية لوقاية النباتات االتفاقية  -15المعيار رقم   

 ليس جزءا واجم االتباع من المعيار أدرج هذا المرفق ألغراه مرجعية فقط وهو

 أمثلة لطرائق التصرف اآلمن في مواد التعبئة الخشبية غير الممتثلة: 1المرفق 

يعد التصر  ا مةن فةي مةواد التعبئةة الخشةبية غيةر الممتثلةة خيةار مةن خيةارات إدارات المخةاطر  

د عنةدما ال تكةون اإلجةراءات يمكن أن تستعمله المنظمة القطرية لوقاية النباتةات فةي البلةد المسةتور

الطارئة متاحة أو مرغوبا فيئا. ويوصى بجتباع الطرائق المذكورة أدناه للتصةر  ا مةن فةي مةواد 

 التعبئة الخشبية غير الممتثلة:

 الترميد إذا كان مسموحا به (1)

ى الظرو  المناخية وا فة الدفن العميق في مواقع معتمدة من قبل السلطات )مالحظة: يمكن أن يتوق  عمق الدفن عل (2)

المعترضة، ولكن يوصى ب ن يكون بعمق مترين على األقل. ويتعّين أن تغطى المادة مباشرة بعد الدفن وأن تبقى مدفونة. 

 الحظ أيضاً أن الدفن العميق ليس خياراً مناسباً لألخشام المصابة باألرضات أو بعه الممرضات الجذرية(.

استخدام التقطيع رقائق فقط إذا اقترن بعمليات تجئيز إضافية بطريقة معتمدة من المنظمة  التجئيز )مالحظة: ينبغي (3)

 القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد الستبعاد ا فات المعنية، مثل تصنيع األلواح ذات التجزيعات موحدة االتجاه(.

 كطرائق فعالة في مواجئة ا فات المعنية.أية طرائق تصادق عليئا المنظمة القطرية لوقاية النباتات  (4)

 اإلعادة إلى البلد المصدر عند االقتضاء. (5)

وللتقليل إلى أدني حد مخاطر إدخال آفة أو انتشارها، فجنه يجم تنفيذ طرائةق للتصةر  ا مةن فةي 

 المواد غير الممتثلة ب قل ت خير ممكن.



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



 

 

 

 

 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية

 النباتات حماية إلى تهدف دولية نباتية صحة اتفاقية هي النباتات لوقاية الدولية االتفاقية

 حجم ايدتز. اآلفات انتشار و دخول منع طريق عن البرية النباتات و المزروعة

 حول والسلع البشر يتنقل فعندما. قبل ذي عن كبير بشكل الدولية التجارة و السفريات

 .معهم تنتقل النباتات علي خطرا   تمثل التي الكائنات فإن العالم

 : تنظيم

 .النباتات لوقاية الدولية االتفاقية في متعاقد طرف 180 من أكثر هناك ◆

 لالتفاقية رسمية اتصال نقطة و لنباتاتا لوقاية قطرية منظمة متعاقد طرف لكل ◆

 .النباتات لوقاية الدولية

 لوقاية الدولية االتفاقية تنفيذ لتيسير النباتات لوقاية إقليمية منظمات تسع تعمل ◆

 .البلدان في النباتات

 الصلة ذات الدولية المنظمات مع النباتات لوقاية الدولية االتفاقية تتواصل ◆

 .الوطنية و اإلقليمية القدرات بناء في للمساعدة

 (.الفاو) المتحدة لألمم الزراعة و األغذية منظمة تقدمها االتفاقية أمانة ◆

 النباتات لوقاية الدولية االتفاقية
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 4812 5705 06 39+: الهاتف رقم
 4819 5705 06 39+ : الفاكس رقم

 ippc@fao.org: االلكتروني البريد
 www.ippc.int: االلكتروني الموقع
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