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االعتما
وافقت هيةة تدابري الصحة النباتية املؤقتة على هذا املعيار يف دورتها اخلامسة املنعقدة يف أبريل/نيسان .2003

مقدمة
النطاق
يوفر هذا املعيار 1اإلرشاد بشأن اإلجراءات احملددة الستخدام اإلشعاع املؤين ،كعال للصحة النباتية ،بالنسبة لآلفات
أو البنود اخلاضعة للوائح .وهذا ال يشمل العال من أجل:


إنتا الكائنات العقيمة ملكافحة اآلفات؛



العال الصحي (سالمة األغذية والصحة اربيوانية)؛



اربفاظ على جودة السلع أو حتسينها؛



إحداث طفرة وراثية.

املراجع
ي شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على
https://www.ippc.int/en/coreعلى
النباتية
للصحة
الدولية
البوابة
./activities/standards-setting/ispms
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .1997 ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .منظمة األغذية والزراعة ،روما.
الدستور الغذائي .1983 ،املواصفات العامة للدستور الغذائي املتعلقة باألغذية املعاملة باإلشعاعCODEX STAN .
[ .106-1983مراجعة  ]2003 -1الدستور الغذائي ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.
 .2002 :51261 ISO/ASTMدليل الختيار ومعايرة نظم قياس اجلرعات ألغراض املعاجلة باإلشعاع.
جنيف ،املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ASTM ،الدولية.

التعريفات
ميكن العثور على تعاريف املصطلحات املستخدمة يف هذا املعيار حتت املعيار الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة
النباتية).

 1ال يؤثر أي شئ يف هذا املعيار يف حقوق أو التزامات األطراف املتعاقدة يف إطار سائر االتفاقات الدولية أو التشريعات القطرية ،مبا فيها املطبقة
على تشعيع األغذية.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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اإلطار العام للمتطلبات
جيوز استخدام املعاجلة باإلشعاع املؤين (اإلشعاع ) إلدارة خماطر اآلفات .وينبغي أن تكون املنظمات القطرية لوقاية
النباتات متأكدة من أن فعالية معاجلة اآلفة (اآلفات) املعنية اخلاضعة للوائح واالستجابة املطلوبة ثابتة علميا .وحيتا
تطبيق املعاجلة إىل قياس اجلرعات ورسم خرائطها لكفالة فعالية العال يف مرافق معينة وبرتتيب حمدد للسلع .وتكون
املنظمة القطرية مسؤولة عن تصميم املرافق املناسبة ملعاجلات الصحة النباتية .وينبغي أن توجد اإلجراءات اليت تضمن
إمكانية تطبيق العال بالصورة املناسبة ،ومناولة رسائل السلع وختزينها وحتديدها على حنو يكفل اربفاظ على سالمة
الصحة ال نباتية .كذلك فإن مسك مرفق املعاجلة للسجالت ومقتضيات التوثيق بالنسبة للمرفق واملنظمة القطرية هي أيضا
ضرورية وينبغي أن تتضمن اتفاق تقيد ،بني اجلهة القائمة على إدارة املرفق واملنظمة القطرية ،ينص ،بصفة خاصة،
على املتطلبات احملددة لتدابري الصحة النباتية.
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خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع كتدبري للصحة النباتية
.1

السلطة القانونية

تتحمل املنظمة القطرية لوقاية النباتات املسؤولية عن جوانب الصحة النباتية املتعلقة بتقييم واعتماد واستخدام اإلشعاع
كتدبري للصحة النباتية .وتتوىل املنظمات القطرية ،يف اربدود الالزمة ،مسؤولية التعاون مع الوكاالت القانونية القطرية
والدولية األخرى املعنية بتطوير وإقرار وسالمة وتطبيق اإلشعاع  ،أو توزيع أو استخدام أو استهالك املواد املشععة
(املعاملة باإلشعاع) .وينبغي حتديد مسؤوليات كل منها لتجنب تداخل املتطلبات أو تضاربها أو عدم اتساقها أو افتقارها
إىل املير.
.2

اهلدف من املعاجلة

إن هدف استخدام اإلشعاع كتدبري للصحة النباتية هو منع دخول أو انتشار اآلفات اخلاضعة للوائح .وميكن إجناز ذلك
بتحقيق استجابات معينة لدى اآلفة (اآلفات) املستهدفة مثل:


الفناء؛



أو منع النمو الناجح (عدم الوصول إىل مرحلة البلوغ مثال)؛



أو عدم القدرة على التكاثر (العقم مثال)؛



أو التخميل

كذلك يشمل استخدام اإلشعاع ألغراض الصحة النباتية إماتة النباتات (مثال ذلك أن تتيعم البذرة لكن النبتة ال تنمو،
أو أن ال تنبت الدرنات أو البصيالت).
1.2

الفعالية

ينبغي للمنظمة القطرية يف البلد املستورد أن تعّرف ،بالتحديد ،فعالية املعاجلة املطلوبة .ويتألف ذلك من عنصرين
متميزين:


وصف دقيق لالستجابة املطلوبة؛



املستوى اإلحصائي لالستجابة املطلوبة.

وال يكفي أن حتدد استجابة معينة دون وصف كيفية قياسها.
ويستند اختيار االستجابة املطلوبة إىل املخاطر على النحو الذي يسفر عنه تقديرها عن طريق حتليل خماطر اآلفات ،مع
إيالء العناية ،بصفة خاصة ،للعوامل اربيوية املفضية إىل التوطن ومع أخذ مبدأ التأثري األدنى يف اربسبان .وقد تكون
استجابة مثل ،الفناء ،مناسبة حيثما كانت املعاجلة تتعلق بناقل لكائن ممرض ،يف حني قد يكون العقم استجابة مالئمة
لآلفة (اآلفات) اليت ال تنقل الكائنات املمرضة وتظل مستقرة على السلعة أو داخلها.
وإذا كان الفناء هو االستجابة ،فينبغي وضع حدود زمنية آلثار املعاجلة.
املعيار رقم 6 -18
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وجيوز تعيني نطاق من اخليارات احملددة حيثما كانت االستجابة املطلوبة هي عدم قدرة اآلفة على التكاثر .وهذه ميكن
أن تشمل:


العقم الكامل؛



اخلصوبة احملدودة ألحد اجلنسني فحسب؛



وضع البيض و/أو فقسه دون أي منو إضايف؛



تبديل السلوك؛



إصابة اجليل البنوي األول بالعقم.
املعاجلة

3

ميكن توفري املعاجلة باإلشعاع املؤين عن طريق النظائر املشعة (أشعة غاما من الكوبالت 60-أو السيزيوم ،)137-أو
اإللكرتونات املولدة آليا (حتى  10ميغا إلكرتون فولت) ،أو أشعة إكس (حتى  5ميغا إلكرتون فولت) (حدود وضعها
الدستور الغذائي .)2وينبغي أن تكون وحدة قياس اجلرعة املمتصة هي الغراي (غي).
وتشمل املتغريات اليت يتم النظر فيها وقت تنفيذ املعاجلات معدل اجلرعات مدة املعاجلة ودرجة اربرارة والرطوبة
والتهوية واألجواء املعدلة اليت ميكن أن تكون متسقة مع فعالية املعاجلة .فاألجواء املعدلة حتد من فعالية املعاجلة عند
مستوى معني من اجلرعة املوصوفة.
وينبغي أن تكفل إجراءات املعاجلة أيضا أن يتم وصول اجلرعة املمتصة الدنيا (اجلرعة الدنيا) إىل كل أجزاء السلعة
لتحقيق مستوى الفعالية املطلوب .ونظرا لتباين التهيةة احملددة للرسائل العالجية ،فقد حيتا األمر إىل جرعات تفوق
اجلرعة الدنيا لضمان وصول هذه اجلرعة الدنيا إىل كل أجزاء الشحنات أو اللوطات املهيأة للمعاجلة .وعند املعاجلة
باإلشعاع جيب مراعاة االستخدام النهائي للمنتو .
وحيث أنه سيندر أن يكون الفناء له ميرات من الناحية الفنية باعتباره االستجابة املطلوبة ،فمن املمكن العثور على
اآلفات املستهدفة حية .لذلك من الضروري أن تكفل املعاجلة باإلشعاع عدم قدرة هذه اآلفات على التكاثر .ومن املفضل،
إضافة إىل ذلك ،أال تكون هذه اآلفة (اآلفات) قادرة على البزوغ أو اهلرب من السلعة إال إذا كان من املكن عمليا متييزها
عن اآلفات اليت مل تتعرض لإلشعاع.
1.3

التطبيق

ميكن تطبيق اإلشعاع :


كجزء ال يتجزأ عن عمليات التعبةة؛



على السلع السائبة غري املعبأة (كارببوب املنقولة على سيور)؛



يف املواقع املركزية مثل موانئ الشحن.

2

Codex general standard for irradiated food: Codex Stand . 106-1983. Codex Alimentarius, Section 7.1, Col. lA
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وجيوز ،عندما تكون اإلجراءات الوقائية كافية وحركة عبور السلعة غري املعاجلة ممكنة من الناحية التنفيذية ،إجراء
املعاجلة عند:


نقطة الدخول؛



موقع معني يف بلد آخر؛



موقع معني يف البلد الذي توجد فيه الوجهة النهائية.

وينبغي أن تكون السلع املعاجلة معتمدة بشهادات وال يفر عنها إال بعد تأكيد القراءات اليت يسفر عنها نظام قياس
اجلرعات أنها امتصت اجلرعة الدنيا .وجيوز ،عند االقتضاء ،السماح بإعادة املعاجلة ،شريطة أن تكون اجلرعة املمتصة
القصوى ضمن اربدود اليت يسمح بها البلد املستورد.
واهلدف من امللحق [ 1الذي سيستكمل] هو وضع قائمة جبرعات معاجلات حمددة كجزء من هذا املعيار .أما املرفق ،1
املدر لإلحاطة فقط ،فيوفر بعض املعلومات املنشودة عن نطاقات اجلرعات املمتصة جملموعات معينة من اآلفات.
وميكن ،تبعا ملخاطر اآلفات اليت ينبغي التصدي هلا وأوجه اخليار املتاحة إلدارة خماطر اآلفات ،استخدام اإلشعاع
كمعاجلة منفردة أو مقرتنة بضروب أخرى من املعاجلات وذلك كجزء من نهج النظم املتكاملة لبلوغ مستوى الفعالية
املطلوبة (أنظر املعيار الدولي رقم ( 14استخدام التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات يف إطار منهج النظم)).
4

نظام قياس اجلرعات

يضمن نظام قياس اجلرعات أن اجلرعة الدنيا املطلوبة لسلعة معينة قد وصلت إىل مجيع أجزاء الشحنة .وينبغي ،عند
اختيار نظام قياس اجلرعات ،مراعاة أن تغطي استجابته النطاق الكامل للجرعات اليت يرجح حصول املنتو عليها.
إضا فة إىل ذلك ،ينبغي ضبط نظام قياس اجلرعات وفقا للمعايري الدولية أو املعايري القطرية املناسبة (مثال ذلك ،معيار
املنظمة الدولية للتوحيد القياسي ( :ASTM 51261دليل الختيار ومعايرة نظم قياس اجلرعات ألغراض املعاجلة

باإلشعاع).

وينبغي أن تكون نظم قياس اجلرعات مالئمة ألوضاع املعاجلة .كما ينبغي تقييم مدى ثبات هذه النظم يف مواجهة آثار
متغريات مثل الضوء ،واربرارة ،والرطوبة ،ووقت التخزين ،ونوع ومدة التحاليل املطلوبة.
وينبغي أن تراعى هذه النظم التباينات النامجة عن كثافة وتركيب املادة املعاجلة ،وتباينات الشكل واربجم ،والتباينات
يف موقع املنتو أثناء العملية  ،وأكوامه ،وتكعيبه ،وتغليفه .وينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات ،قبل املوافقة على
مرفق لتطبيق املعاجلة ،أن تطلب رسم خرائط اجلرعات للمنتو يف خمتلف األشكال اهلندسية للتعبةة ،والرتتيبات
وكثافة املنتجات اليت ستستخدم يف املعاجلة الروتينية .وينبغي أال تستخدم ألغراض املعاجلة الفعلية إال األشكال اليت
توافق عليها املنظمة القطرية.
1.4

ضبط عناصر نظام قياس اجلرعات

ينبغي ضبط مجيع عناصر نظام قياس اجلرعات وفقا إلجراءات تشغيل معيارية موثقة .وينبغي أن تقوم منظمة مستقلة
ومعرتف بها من قبل املنظمة القطرية بتقدير أداء نظام قياس اجلرعات.
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رسم خرائط اجلرعات

ينبغي االضطالع برسم خرائط اجلرعات على حنو يسفر عن تقديم صورة دقيقة لتوزيع اجلرعات داخل غرف اإلشعاع
والسلعة ،ويوضح أن املعاجلة تفي على حنو ثابت باملتطلبات املوضوعة يف ظل أوضاع حمددة وخاضعة للرقابة والسيطرة.
وينبغي رسم خرائط اجلرعات وفقا إلجراءات تنفيذ منطية موثقة .وتستخدم املعلومات اليت يسفر عنها رسم خرائط
اجلرعات يف اختيار مواقع مقاييس اجلرعات خالل املعاجلة الروتينية.
ويقتضي األمر رسم خرائط لشحنات العمليات غري الكاملة (غري اململوءة بالكامل) وكذلك ألول وآخر شحنة لتحديد ما إذا
كانت اجلرعة املمتصة ختتلف كثريا عن الشحنة الروتينية ومواءمة املعاجلة تبعا لذلك.
3.4

القياس الروتيين للجرعات

يعد القياس الدقيق للجرعات اليت متتصها شحنة ما حيويا لتحديد الفعالية ورصدها وهو جزء من عملية التحقق .وينبغي
حت ديد العدد املطلوب من هذه القياسات وموقعها ووتريتها على أساس نوع املعدات ،والعمليات ،والسلع ،واملعايري ذات
الصلة ومقتضيات الصحة النباتية.
.5

املوافقة على املرافق

ينبغي أن تصدر املوافقة على مرافق املعاجلة من قبل السلطات النووية املناسبة حيثما اقتضى األمر ذلك .كما ينبغي أن
حتصل مرافق املعاجلة على موافقة (تأهيل ،أو شهادة ،أو اعتماد) من املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد الذي تقع
فيه املرافق قبل الشروع يف العمليات العالجية املتعلقة بالصحة النباتية .وينبغي أن تستند املوافقة ،من وجهة الصحة
النباتية ،على جمموعة معايري موحدة إضافة إىل املعايري اخلاصة باملوقع وبرامج السلع (أنظر امللحق .)2
وينبغي إعادة املوافقة ،من وجهة الصحة النباتية ،بصورة منتظمة مناسبة .وينبغي رسم خرائط موثقة للجرعات بعد
عمليات إصالح أو تعديل أو مواءمة املعدات أو العمليات اليت تؤثر على اجلرعات املمتصة.
.6

سالمة نظام الصحة النباتية

إن الثقة يف مالءمة املعاجلة باإلشعاع تستند ،يف املقام األول ،إىل االطمةنان إىل فعالية املعاجلة يف مواجهة اآلفة (اآلفات)
املعنية يف ظل أوضاع حمددة ،وإىل أن املعاجلة قد طبقت حسب األصول وأن السلعة حصلت على الوقاية الكافية.
وتتحمل املنظمة القطرية للبلد الذي تقع فيه املرافق املسؤولية عن تأمني سالمة النظام ،حبيث تفي املعاجلات مبتطلبات
الصحة النباتية يف البلد املستورد.
ويكفل التماس الفعالية وقياس اجلرعات استخدام العالجات الفعالة دون غريها .كما أن حسن تصميم نظم تنفيذ املعاجلة
ووقايتها والرصد الفعال هلذه النظم يكفالن تنفيذ املعاجلات حسب األصول ووقاية الشحنات من اإلصابة أو تكرار
اإلصابة ،أو من فقدان سالمتها.
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تدابري أمن الصحة النباتية يف مرافق املعاجلة

نظرا ألنه من غري املمكن عادة التمييز ،مبجرد النظر ،بني املنتجات املشععة واملنتجات غري املشععة ،فإن السلع املعاجلة
ينبغي أن متيز بالصورة املناسبة ،وحتدد بوضوح ،وأن جتري مناولتها يف ظل أوضاع تقي من التلوث و/أو اإلصابة ،أو
سوء التعرف عليها.
ومن األمور األساسية أن تكون هناك وسيلة مأمونة لنقل السلع من املناطق املستقبلة هلا إىل مناطق معاجلتها دون خلط
بينها وبني السلع األخرى وبال خطر لتبادل التلوث و/أو اإلصابة .وينبغي االتفاق مسبقا على إجراءات مناسبة لكل مرفق
وبرنامج ملعاجلة السلع .والسلع غري املعبأة أو اليت تكون معرضة يف أثناء التعبةة حتتا إىل الوقاية فور االنتهاء من
معاجلتها لضمان عدم تعرضها لإلصابة ،أو تكرار اإلصابة ،أو التلوث بعد ذلك.
وميكن أن تكون التعبةة قبل اإلشعاع مفيدة يف منع تكرار اإلصابة إذا مت اإلشعاع قبل التصدير ،أو ملنع التسرب العرضي
لآلفة (اآلفات) املستهدفة إذا متت املعاجلة يف جهة وصول السلعة.
2.6

وضع البطاقات

ينبغي متييز الطرود ببطاقات عليها أرقام رسالة املعاجلة وغري ذلك من السمات املميزة اليت تسمح بتحديد رسائل
املعاجلة وتاريخ الطرد (مثال ذلك ،السمات املميزة ملرفق التعبةة واملعاجلة وموقعه ،وتواريخ التعبةة واملعاجلة).
3.6

التحقق

ينبغي التحقق من مالءمة مرافق وعمليات املعاجل ة عن طريق رصد ومراجعة سجالت مرفق املعاجلة اليت تشمل ،حسب
االقتضاء ،بند الرقابة املباشرة على املعاجلة .وليس هناك ما يقتضي فرض رقابة مستمرة على املعاجلات شريطة أن تكون
برامج املعاجلة جيدة التصميم حبيث تكفل درجة عالية من سالمة النظام بالنسبة للمرفق والعملية والسلعة املعنية.
وينبغي أن يكون هذا املستوى من الرقابة كافيا الكتشاف أوجه القصور وتصحيحها على وجه السرعة.
وينبغي إبرام اتفاق حتقق بني املرفق واملنظمة القطرية للبلد الذي يقع فيه املرفق .وميكن أن يتضمن مثل هذا االتفاق
العناصر اآلتية:


املوافقة على املرفق من جانب املنظمة القطرية للبلد الذي يقع فيه املرفق؛



برنامج الرصد كما تديره املنظمة القطرية للبلد الذي جتري فيه املعاجلة؛



أحكام تتعلق باملراجعة شاملة الزيارات املفاجةة؛



حرية اإلطالع على وثائق وسجالت مرفق املعاجلة؛



اإلجراء التصحيحي الذي يتخذ يف حالة عدم التقيد.
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التوثيق من جانب مرفق املعاجلة

تتحمل املنظمة القطرية يف البلد الذي يقع مرفق املعاجلة يف أراضيه املسؤولية عن رصد عملية مسك السجالت والتوثيق
من جانب املرفق وضمان كون السجالت متاحة لألطراف املعنية .وكما يف حالة أية معاجلة تتعلق بالصحة النباتية ،تعد
إمكانية تعقب مراحل العملية أمرا أساسيا.
1.7

توثيق اإلجراءات

تساعد اإلجراءات املوثقة على ضمان معاجلة السلع بصورة متسقة .وحتدد يف العادة إجراءات الرقابة ومعامل التشغيل
لتوفري التفاصيل التشغيلية الالزمة للحصول على ترخيص و/أو تسهيل معني .ويتعني على مسؤول تشغيل املرفق توثيق
برامج املعايرة ومراقبة اجلودة .وينبغي ألية إجراءات مكتوبة أن تتصدى ،على األقل ،للجوانب التالية:


إجراءات مناولة الشحنة قبل املعاجلة وخالهلا وبعدها؛



موقع السلعة وطريقة ترتيبها خالل املعاجلة؛



بارامرتات العملية اربرجة ووسائل رصدها؛



نظام قياس اجلرعات؛



خطط الطوارئ واإلجراءات التصحيحية اليت تتخذ يف حالة فشل املعاجلة أو ظهور مشكالت فيما يتعلق بعمليات
املعاجلة اربرجة؛



إجراءات مناولة الرسائل املرفوضة؛



التوسيم ومسك السجالت والتوثيق.

2.7

سجالت املرفق وإمكانية تعقبها

ينبغي أن يطلب من املعبةني والقائمني على تشغيل املرفق مسك سجالت لعملهم .وينبغي أن تكون هذه السجالت متاحة
للمنظمة القطرية الستعراضها ،عندما تنشأ ارباجة ،مثال ،إىل تعقب مراحل عملية ما.
وينبغي أن يقوم مرفق اإلشعاع مبسك سجالت مالئمة للمعاجلة ألغراض الصحة النباتية ملدة سنة واحدة على األقل
لضمان إمكانية تعقب املراحل املختلفة لرسائل املعاجلة .كذلك ينبغي أن ميسك املسؤول عن تشغيل املرفق مجيع
السجالت لكل معاجلة .وينبغي أن ميسك مرفق املعاجلة سجالت نظام قياس اجلرعات ملدة سنة كاملة على األقل بعد
املعاجلة .ويف معظم ارباالت تكون هذه السجالت مطلوبة من قبل سلطات أخرى ،لكنها جيب أن تكون متاحة أيضا
للمنظمة القطرية الستعراضها .وتشمل املعلومات األخرى اليت قد يقتضي األمر تسجيلها ما يلي:


حتديد املرفق واألطراف املسؤولة؛



هوية السلع املعاجلة؛



الغرض من املعاجلة؛



اآلفة (اآلفات) اخلاضعة للوائح املستهدفة؛



معبئ السلعة ،وزارعها ،وحتديد مكان إنتاجها؛
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حجم الرسالة ،وتكعيبه ،وحتديده ،مبا يف ذلك عدد البنود أو الطرود؛



عالمات التمييز واخلصائص؛



الكمية اليت حتتويها الرسالة؛



اجلرعات املمتصة – املستهدفة واليت مت قياسها؛



تاريخ املعاجلة؛



أي احنراف عن مواصفات املعاجلة.

خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف الصحة النباتية

.8

التفتيش وإصدار شها ات الصحة النباتية من جانب املنظمة القطرية لوقاية النباتات

1.8

تفتيش الصا رات

ضمانا لوفاء الشحنة مبتطلبات الصحة النباتية للبلد املستورد ،فإن التفتيش ينبغي أن يشمل:


التحقق من الوثائق؛



فحص وجود آفات أخرى غري املستهدفة.

تفحص الوثائق للتحقق من كماهلا ودقتها كأساس العتماد املعاجلة .وميكن القيام بهذا التفتيش قبل املعاجلة أو بعدها.
وحيثما مت العثور على آفات غري مستهدفة ،فإنه ينبغي للمنظمة القطرية التحقق مما إذا كان البلد املستورد خيضع هذه
اآلفات للوائح.
وقد ميكن العثور على آفات مستهدفة حية بعد املعاجلة لكن ينبغي أال يؤدي ذلك إىل رفض إصدار الشهادة إال عندما
يكون فناؤها هو االستجابة املطلوبة .وجيوز ،حيثما كان اإلفناء مطلوبا ،العثور على آفات مستهدفة حية خالل الفرتة
اليت تلي تنفيذ املعاجلة مباشرة ،ويتوقف ذلك على مواصفات الفعالية (راجع القسم  )1-2وإذا وجدت آفات حية ميكن
أن تستند الشهادة اىل عمليات التدقيق اليت تؤكد أن فناءها سوف يتحقق .فضال عن ذلك ،فمن املرجح ،عندما ال يكون
الفناء هو االستجابة املطلوبة ،أن يستمر وجود آفات حية مستهدفة يف الشحنة املعاجلة .وينبغي أال يؤدي ذلك أيضا إىل
رفض إصدار الشهادة .فمن اجلائز القيام بعمليات التدقيق ،مبا يف ذلك التحاليل املختيية ،لضمان أن االستجابة
املطلوبة قد حتققت .وميكن أن تكون هذه الفحوص جزءا من برنامج التحقق العادي.
2.8

إصدار شها ات الصحة النباتية

إصدار الشهادات ،وفقا لالتفاقية ،هو إثبات إمتام املعاجلة بنجاح عندما يكون ذلك مطلوبا من جانب البلد املستورد.
وينبغي لشهادة الصحة النباتية ،أو الوثائق املقرتنة بها ،أن تعني بالتحديد ،على األقل ،الرسالة (الرسائل) املعاجلة،
وتاريخ املعاجلة ،واجلرعة الدنيا املستهدفة ،واجلرعة الدنيا احملققة.
وجيوز للمنظمة القطرية أن تصدر شهادات الصحة النباتية على أساس معلومات املعاجلة اليت يوفرها هلا كيان معتمد من
جانبها  .وينبغي التسليم بأن شهادة الصحة النباتية قد تقتضي توفري معلومات أخرى للتحقق من الوفاء أيضا باملتطلبات
اإلضافية للصحة النباتية (أنظر املعيار الدولي رقم ( 7نظام اصدار شهادات الصحة النباتية) و املعيار الدولي رقم 12
(شهادات الصحة النباتية)).
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تفتيش الوار ات

عندما ال يكون الفناء هو االستجابة املطلوبة ،ال ينبغي النظر عند عملية تفتيش الواردات إىل ظهور أطوار حية من اآلفات
املستهدفة على أنه فشل يف املعاجلة يؤدي إىل اربكم بعدم التقيد ،إال إذا كانت هناك دالئل على عدم كفاية نظام
املعاجلة يف جمموعه .وجيوز إجراء حتاليل خمتيية أو غريها من التحاليل لآلفة (اآلفات) املستهدفة الباقية على قيد
اربياة للتحقق من فعالية املعاجلة .وينبغي أال تطلب هذه التحاليل إال بوترية حمدودة كجزء من عملية الرصد ،إال إذا
كانت هناك دالئل على تعرض عملية املعاجلة للمشاكل وحيثما يكون الفناء هو اإلجابة املطلوبة ،فإن هذا الفناء ميكن
إثباته .وجيوز ،حيثما كان اإلفناء مطلوبا ،العثور على آفات مستهدفة حية عندما يكون الوقت املتاح للنقل قصريا ،لكن
ذلك ينبغي أال يسفر عن رفض الشحنة ،ما مل تكن فرتة الفناء املقررة قد انقضت.
وعند اكتشاف آفات أخرى ،غري اآلفات املستهدفة ،يف الواردات ،جيب عمل تقدير من حيث املخاطر اليت ميثلها
ذلك ،وأن تتخذ التدابري املالئمة ،مع إيالء العناية ،بصفة خاصة ،لآلثار اليت ميكن أن تكون املعاجلة قد خلفتها على
اآلفة (اآلفات) غري امل ستهدفة .وجيوز للمنظمة القطرية للبلد املستورد أن حتتجز الشحنة أو تتخذ أي إجةةةراء مالئم
آخر .وينبغي للمنظمةةةات القطرية أن حتدد بوضوح اإلجراءات الطارئة اليت تتخذ يف حالة العثور على آفات حية:


اآلفات املستهدفة  -ليس هناك إجراء مطلوب إال عند عدم حدوث االستجابة املطلوبة ؛



اآلفات اخلاضعة للوائح وغري املستهدفة؛



•

ال يتخذ أي إجراء إذا كان من املعتقد أن املعاجلة كانت فعالة؛

•

يتخذ إجراء إذا مل تكن هناك بيانات كافية عن الفعالية أو كان املعروف أن املعاجلة غري فعالة؛

اآلفات غري اخلاضعة للوائح وغري املستهدفة – ال يتخذ أي إجراء ،أو تتخذ إجراءات طارئة بالنسبة لآلفات
اجلديدة.

يف حالة اربكم بعدم التقيد أو اختاذ إجراءات طارئة ،ينبغي للمنظمة القطرية للبلد املستورد أن تبلغ ذلك للمنظمة
القطرية للبلد املصدر بأسرع ما ميكن (أنظر املعيار الدولي رقم ( 13خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد
بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة)).
4.8

أساليب التثبت من فعالية املعاجلة يف تفتيش الصا رات والوار ات

ينبغي للبلد املصدر أن يقدم ،بناء على طلب البلد املستورد ،وصفا ألساليب التثبت من أن االستجابة املطلوبة حتققت،
مبا يف ذلك التجارب أو التحاليل املختيية.
5.8

اإل ارة والتوثيق من جانب املنظمة القطرية لوقاية النباتات

ينبغي أن تكون للمنظمة القطرية القدرة واملوارد الالزمة لتقييم اإلشعاع ،ورصده ،والرتخيص به ألغراض الصحة النباتية.
وينبغي أن تكون السياسات واإلجراءات واملتطلبات اليت توضع للتشعيع متسقة مع تلك املقرتنة بالتدابري األخرى
للصحة النباتية ،إال حيثما اقتضى استخدام اإلشعاع نهجا خمتلفا يف ظروف فريدة من نوعها.
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خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف الصحة النباتية

واملعتاد أن تضطلع املنظمة القطرية للبلد الذي تقع املرافق يف أراضيه برصد مرافق معاجلات الصحة النباتية ،وإصدار
الشهادات اخلاصة بها ،واعتمادها واملوافقة عليها ،لكن جيوز أن تضطلع بها ،مبوجب اتفاق تعاوني:


املنظمة القطرية للبلد املستورد؛



أو املنظمة القطرية للبلد املصدر؛



أو سلطات قطرية أخرى.

وينبغي اللجوء إىل مذكرات التفاهم ،أو اتفاقيات التقيد ،أو ما شابه من االتفاقات املوثقة بني املنظمة القطرية وجهة
تطبيق/مرفق املعاجلة لتحديد متطلبات العملية وضمان أن تكون املسؤوليات ،وااللتزامات ،ونتائج عدم التقيد ،مفهومة
بوضوح .كما أن مثل هذه الوثائق تعزز قدرة املنظمة القطرية على فرض تنفيذ االتفاق إذا أصبحت اإلجراءات التصحيحية
ضرورية .وميكن للمنظمة القطرية للبلد املستورد وضع إجراءات تعاونية ،لإلقرار واملراجعة ،مع املنظمة القطرية للبلد
املستورد بقصد التحقق من املتطلبات.
وينبغي أن تكون مجيع إجراءات املنظمة القطرية موثقة على النحو املناسب وأن يتم االحتفاظ بالسجالت ،مبا يف ذلك
سجالت عمليات التفتيش اليت يتم إجراؤها ألغراض الرصد وشهادات الصحة النباتية اليت يتم إصدارها ،ملدة سنة
واحدة على األقل .ويف حاالت عدم التقيد أو نشوء أحوال غري متوقعة يف جمال الصحة النباتية ،فإنه ينبغي اإلبالغ عن
الوثائق على النحو املعروض يف املعيار الدولي رقم .13
.9

األحباث

يوفر املرفق  2اإلرشاد بشأن إجراء البحوث اخلاصة بتشعيع اآلفات اخلاضعة للوائح.
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هذا امللحق هو جزء ملزم من املعيار

امللحق  :1املعاجلات احملد ة اليت ووفق عليها
هذا امللحق هو جزء توصيفي للمعيار ،والغرض منه هو تقديم قائمة مبعاجلات اإلشعاع اليت جيوز املوافقة عليها يف
خمتلف التطبيقات .وستضاف جداول هذه املعاجلات ،يف املستقبل ،تبعا ملوافقة اهليةة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية.
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2

هذا امللحق هو جزء ملزم من املعيار

امللحق  :2قائمة مراجعة للموافقة على املرافق
هذا امللحق هو جزء توصيفي للمعيار .وترمي قائمة املراجعة التالية إىل املساعدة أثناء عمليات التفتيش والرصد قبل منح
املوافقة على املرفق أو جتديدها ،وإصدار شهادات الصحة النباتية للسلع املعاملة باإلشعاع ألغراض التجارة الدولية.
وعدم اربصول على رد إجيابي على أي بند من البنود يؤدى إىل رفض منح املوافقة أو إصدار الشهادة أو إىل إنهاء موافقة
سابقة أو شهادة صادرة.
نعم

املعايري

ال

.1املباني
مرفق اإلشعاع حيصل على موافقة املنظمة القطرية فيما خيص متطلبات الصحة النباتيةة .وهنةاك إمكانيةة معقولةة متاحةة للمنظمةة
القطرية لدخول املرفق واإلطالع على السجالت حسب املطلوب للمصادقة على معاجلات الصحة النباتية
صممت مب اني املرفق وشيّدت لتكون مالئمة ،من حيث اربجم واملواد وموقع املعدات ،لتيسري الصيانة السلمية والعمليةات املناسةبة
لرسائل اليت تعاجل
توجد الوسائل املناسبة ،واليت ال تتجزأ عن تصميم املرفةق ،إلبقةاء الشةحنات و/أو اللوطةات غةري املعاملةة باإلشةعاع منفصةلة عةن
الشحنات و/أو اللوطات املعاجلة
توجد املرافق املناسبة للسلع سريعة العطب قبل املعاجلة وبعدها
املباني واملعدات وغريها من املرافق املادية تظل دائما فى أوضاع صحية سليمة مع عمل التصليحات الالزمة ملنةع تلةوث الشةحنات
و/أو اللوطات قيد املعاجلة
توجد التدابري الفعالة ملن ع دخول اآلفات إىل مناطق املعاجلة ولوقاية الشحنات و/أو اللوطات املخزونةة أو اجلةاري معاجلتهةا ،مةن
التلوث أو اإلصابة
توجد التدابري الكافية ملناولة السلع يف حالة الكسر والتناثر والتفكك
توجد النظم املناسبة للتخلص من السلع أو الشحنات اليت عوجلت بصورة غري مناسبة أو اليت ال تصلح للمعاجلة
توجد النظم املناسبة ملراقبة الشحنات و/أو اللوطات اليت ال تستوفى الشروط ،ولتعليق املوافقة على املرفق عند االقتضاء
.2املوظفون
املرفق مزود بالعدد الكايف من املوظفني املدربني واألكفاء
املوظفون على راية مبتطلبات مناولة ومعاجلة السلع على النحو املناسب ألغراض الصحة النباتية
.3مناولة املنتجات وختزينها وفصلها بعضها عن البعض
جيري تفتيش البضائع لدى تسلمها للتأكد من أنها مناسبة للمعاجلة باإلشعاع
جتري مناولة السلع يف بيةة ال تزيد من احتماالت التلوث من جراء األخطار الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية
السلع ختزن بالصورة املناسبة وجيري متييزها بدرجة كافية .وتوجد اإلجراءات واملرافةق الكفيلةة بفصةل الشةحنات و/أو اللوطةات
املعاجلة وغري املعاجلة بعضها عن البعض .وهناك فصل مادي بني مناطق احتجاز السلع الداخلةة واخلارجةة ،عنةدما يكةون ذلةك
مطلوبا
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ال

.4املعاجلة باإلشعاع
املرفق قادر على إجراء املعاجلات املطلوبة وفقا لعملية جمدولة .ويوجد نظام ملراقبة العمليات يوفر املعايري لتقدير فعالية اإلشعاع
توجد بارامرتات سليمة للعمليات لكل نوع من السلع أو الشحنات املطلوب معاجلتها .وسبق عرض اإلجراءات مكتوبة على املنظمة
القطرية وهي معروفة جيدا للموظفني املناسبني يف مرفق املعاجلة
جيري التحقق من كل جرعة ممتصة تعطى لكل نوع من السلع عن طريق أساليب قياس مالئمة لقياس اجلرعات وذلةك باسةتخدام
نظام مضبوط لقياس اجلرعات .وتوجد سجالت قياس اجلرعات ،وميكن للمنظمة القطرية اإلطالع عليها حسب ارباجة
.5التعبئة والتوسيم
تعبأ السلع (عند اللزوم) باستخدام مواد مناسبة للمنتو والعملية
متيز الشحنات و/أو اللوطات املعاجلة مع توسيمها على النحو املناسب (إذا اقتضى األمر ذلك) وتوثق توثيقا كافيا
حتمل كل الشحنات أو اللوطات رقما أو أي رمز آخر لتمييزها عن غريها
.6التوثيق
حيتفظ جبميع السجالت اخلاصة بكل شحنة و/أو لوط عومل باإلشعاع يف املرفق للفرتة الزمنيةة الةيت حتةددها السةلطات املختصةة
وتكون متاحة للتفتيش من قبل املنظمة القطرية حسب ارباجة
هناك اتفاق امتثال حتريري بني املرفق واملنظمة القطرية
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هذا املرفق هو ألغراض مرجعية فحسب ،وال يشكل جزءا ملزما من املعيار

املرفق  :1تقديرات اجلرعات املمتصة الدنيا املطلوبة الستجابات معينة يف جمموعات آفات خمتارة
حيدد اجلدول التالي نطاق الرتاوح للجرعات املمتصة الدنيا جملموعات من اآلفات على أساس أحباث املعاجلات اليت
وردت يف األدبيات العلمية .3وقد استخرجت اجلرعات الدنيا من العديد من املعايري الدولية املشار إليها يف املراجع
الواردة أدناه .وينبغي إجراء اختبارات للتأكيد قبل اعتماد اجلرعة الدنيا ملعاجلة آفة حمددة..
وضمانا لتحقيق اجلرعة املمتصة الدنيا ألغراض الصحة النباتية ،فمن املوصى به التماس املعلومات بشأن اجلرعة الدنيا
للنوع املستهدف بالذات وكذلك إيالء االعتبار للمذكرة الواردة يف املرفق .2
جمموعة اآلفات

االستجابة املطلوبة

نطاق تراوح اجلرعة الدنيا (غي)

)Aphids and whiteflies (Homoptera

تعقيم اربشرات البالغة اليت تتكاثر بنشاط

50-100

)Seed weevils (Bruchidae

تعقيم اربشرات البالغة اليت تتكاثر بنشاط

70-300

)Scarab beetles (Scarabidae

تعقيم اربشرات البالغة اليت تتكاثر بنشاط

50-150

)Fruit flies (Tephritidae

منع بزوغ اربشرات البالغة اعتبارا من الطور الريقي الثالث

50-250

)Weevils (Curculionidae

تعقيم اربشرات البالغة اليت تتكاثر بنشاط

80-165

)Borers (Lepidoptera

منع النمو إىل طور البلوغ اعتبارا من الريقات املتأخرة

100-280

)Thrips (Thysanoptera

تعقيم اربشرات البالغة اليت تتكاثر بنشاط

150-250

)Borers (Lepidoptera

تعقيم اربشرات يف طور اخلادرات املتأخر

200-350

)Spider mites (Acaridae

تعقيم اربشرات البالغة اليت تتكاثر بنشاط

200-350

)Stored product beetles (Coleoptera

تعقيم اربشرات البالغة اليت تتكاثر بنشاط

50-400

)Stored product moths (Lepidoptera

تعقيم اربشرات البالغة اليت تتكاثر بنشاط

100-1,000

)Nematodes (Nematoda

تعقيم اربشرات البالغة اليت تتكاثر بنشاط

~4,000

املراجع
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Sterilization (available at http://www-ididas.iaea.org).

 http://www.iaea.org/icgfi.هو أيضا موقع مفيد للمعلومات الفنية عن تشعيع األغذية
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هذا املرفق هو ألغراض مرجعية وليس جزءا ملزماً للمعيار

املرفق  :2بروتوكول أحباث

4

موا البحوث
من املوصى به حفظ عينات من خمتلف مراحل تطور اآلفات املدروسة وذلك ألغراض عدة منها تسوية أية منازعات مقبلة
بشأن متييز السلع والتعرف عليها .وينبغي أن تكون السلعة املستخدمة ذات أوصاف جتارية عادية.
ومن الضروري ،إلجراء أحباث املعاجلة الرامية إىل مراقبة اآلفات اربجرية ،معرفة حيويتها األساسية وحتديد كيفية
اربصول على اآلفات املستخدمة يف األحباث .وينبغي إجراء جتارب اإلشعاع على سلعة مصابة بصورة طبيعية يف اربقل
أو أصيبت بتعريضها آلفات سبق تربيتها يف املختي ،ويفضل أن تكون السلعة فى حالة طبيعية .وينبغي تقديم عرض
تفصيلي ملنهج الرتبية والتعريض.
مالحظة :ال يوصى بالدراسات اليت جتري على اآلفات يف األنابيب ألن نتائجها قد ختتلف عن تلك اليت تتحقق عند
تشعيع اآلفات داخل السلع إال إذا أظهرت االختبارات التمهيدية أن نتائج املعاجلات يف األنابيب ال ختتلف عن
املعاجلات يف املوقع.
نظم قياس اجلرعات
جيب أن يكون نظام قياس اجلرعات مُعايرا ومعتمدا ومستخدما وفقا للمعايري الدولية املعرتف بها .وينبغي ،عند حتديد
اربد األدنى واربد األقصى للجرعات اليت متتصها املنتجات املشععة ،بذل أقصى اجلهد لتوحيد اجلرعات .وينبغي
إجراء قياس روتيين بصفة دورية.
وتوجد اخلطوط التوجيهية الدولية التى أصدرتها املنظمة الدولية للتوحيد القياسي وهى متاحة إلجراء أحباث قياس
اجلرعات على املنتجات الغذائية والزراعية( .أنظر معايري املنظمة الدولية للتوحيد القياسيISO/ASTM 51261 :

 Guide for Selection and Calibration of Dosimetry Systems for Radiation Processingدليل الختيار ومعايرة
نظم قياس اجلرعات ألغراض املعاجلة باإلشعاع).
تقدير وتأكيد اجلرعة املمتصة الدنيا ألغراض املعاجلة

االختبارات التمهيدية
ينبغي إتباع اخلطوات التالية لتقدير اجلرعة املطلوبة لضمان األمن اربجري:


4

ينبغي حتديد اربساسية اإلشعاعية فى خمتلف أطوار منو اآلفة املعنية اليت قد تكون موجودة يف السلعة املسوّقة
بغرض حتديد أكثر األطوار مقاومة .وحتدد جرعة املعاجلة اربجرية على أساس أكثر األطوار مقاومة ،حتى وإن
مل يكن هو الطور األعم بالنسبة للسلعة.

باالستناد أساسا إىل أحباث معاجلة اآلفات اربشرية.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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خطوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف الصحة النباتية – امللحق

2



حتدد اجلرعة املمتصة ال دنيا عن طريق التجربة .ومن املوصى به ،إذا مل تكن املعلومات ذات الصلة موجودة
بالفعل ،استخدام مخسة ( )5مستويات وإجراء مراقبة لكل طور من أطوار النمو ،مع إعطاء كل جرعة لعدد ال
يقل عن  50وحدة ،وتكرار االختبار ثالث مرات على األقل .وتتقرر العالقة بني اجلرعة واالستجابة لكل مرحلة
بقصد حتديد أكثر املراحل مقاومة .ويلزم حتديد اجلرعة املثلى لوقف تطور أكثر املراحل مقاومة و/أو جتنب
تكاثر اآلفة .وينصب باقي البحث على أكثر املراحل حتمال لألشعة.



وجيب ،خالل فرتة املالحظة الالحقة للمعاجلة ،أن تظل السلع واآلفات املقرتنة بها ،سواء تلك املعاجلة أو
املشاهدة (املستخدمة للمقارنة) يف أوضاع مناسبة لبقاء اآلفات على قيد اربياة ومنو تكاثرها حتى ميكن قياس هذه
البارامرتات  .وجيب أن تنمو اآلفات الشاهدة غري املعاجلة و/أو تتكاثر بصورة طبيعية خالل أي عملية من
عمليات تكرار االختبار حتى تكون التجربة سليمة .وأي دراسة تتسم بارتفاع معدل فناء اآلفات الشاهدة تدل
على أن حفظ الكائنات ومناولتها كان جيرى فى ظل أوضاع دون املثلى .وميكن أن تسفر هذه الكائنات عن نتائج
مضللة إذا استخدم معدل فنائها بسبب املعاجلة يف حتديد اجلرعة املثلى للمعاجلة .وعموما ،فإن معدل فناء
اآلفات الشاهدة ينبغي أال يتجاوز  10يف املائة.

االختبارات الواسعة النطاق (التأكيدية)


من الضرورى ،لتأكيد ما إذا كانت اجلرعة الدنيا املقررة لتوفري األمن اربجري جرعة سليمة ،معاجلة عدد كبري
من آفات أكثر األطوار مقاومة وذلك لتحقيق النتيجة املرجوة ،سواء كانت هذه النتيجة هي النقص فى منو اآلفة
أو إصابتها بالعقم .ويتوقف عدد اآلفات املعاجلة على مستوى الثقة املطلوب .وينبغي أن حيدد مستوى فعالية
العال فيما بني البلدين املصدر واملستورد وأن يكون له ما ييره من الناحية الفنية.



ونظرا ألن اجلرعة القصوى اليت يتم قياسها خالل اجلزء التأكيدي من البحث ستكون هي اجلرعة الدنيا املطلوبة
للعال املعتمد ،فمن املوصى به إبقاء معدل اجلرعة القصوى – الدنيا عند أدنى مستوى ممكن.

مسك السجالت
ينبغي مسك سجالت وبيانات االختبار تأييدا ملتطلبات البيانات كما ينبغي ،عند الطلب ،تقدميها لألطراف املعنية،
مثل املنظمة القطرية للبلد املستورد ،للنظر فيها لدى حتديد معاجلة متفق عليها للسلع.
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تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاقية صحة نباتية دولية تهدف إلى حمايةة النباتةات
المزروعةةة و النباتةةات البريةةة عةةن طريةةق منةةع دخةةول و انتشةةار اآلفةةات .تزايةةد حجةةم
السفريات و التجارة الدولية بشكل كبير عن ذي قبةل .فعنةدما يتنقةل البشةر والسةلع حةول
العالم فإن الكائنات التي تمثل خطرا علي النباتات تنتقل معهم.
تنظيم
◆

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

◆

لكل طرف متعاقد منظمة قطرية لوقاية النباتات و نقطة اتصال رسمية لالتفاقية
الدولية لوقاية النباتات.

◆

تعمل تسع منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتيسير تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات في البلدان.

◆

تتواصل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع المنظمات الدولية ذات الصلة
للمساعدة في بناء القدرات اإلقليمية و الوطنية.

◆

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

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
رقم الهاتف+39 06 5705 4812 :
رقم الفاكس+39 06 5705 4819 :
البريد االلكترونيippc@fao.org :
الموقع االلكترونيwww.ippc.int :

