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إخضاع مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية

االعتماد
متّ اعتماد هذا املعيار أوالً من قبل الدورة الرابعة للهيئة املؤقتة لتدابري الص للحة النباتية يف مارذاآذار  2002بش للكل خطو
توجيهية إلخضللاع مواد التعبئة اخلشللبية يف التجارة الدولية إىل اللوائح .واعتُمدت تعديالت على امللحق  1يف الدورة األوىل
هليئة تدابري الص للحة النباتية يف نيس للاناأبريل  .2006واعتُمد التنقيح األول خالل الدورة الرابعة هليئة تدابري الص للحة النباتية
يف مارذاآذار -أبريلانيسان  2009بشكل هذا املعيار
ومتّ اعتماد التنقيحات للملحل ل ل ل للق  1مع التغيريات املقرتنل ل ل ل ل ل ل ل ل للة به يف امللحق  2من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا
الثامنة املعقودة يف أبريلانيسان  2013ودورهتا الثالثة عشرة املعقودة يف أبريلانيسان .2018

مقدمة
النطاق
يعرض هذا املعيار تدابري الص ل ل ل ل للحة النباتية اليت تقلّل خطر دخول وانتش ل ل ل ل للار اآلفات احلجرية املرتافقة مع حركة مواد التعبئة
اخلشللبية املصللنوعة من خشللب خام يف التجارة الدولية .وتشللمل مواد التعبئة اخلشللبية اليت يغطيها هذا املعيار أخشللا فر
الشللحنة ،ولكنها ال تشللمل مواد التعبئة اخلشللبية املصللنوعة من خشللب معاق بطريقة جتعله خالياً من اآلفات (مثل اخلشللب
الرقائقي).
ال يقصد بتدابري الصحة النباتية يف هذا املعيار تأمني محاية مستمرة من اآلفات امللوثة أو من كائنات حيّة أخرى.

بيان بيئي

من املعروف أن اآلفات املصاحبة ملواد التعبئة اخلشبية هلا تأثري سليب على صحة الغابات والتنوع البيولوجي .ويقصد بتنفيذ
هذا املعيار احلد كثريا من انتش ل ل ل ل للار اآلفات وبالتايل تأثريها الس ل ل ل ل للليب .ويف ّل غيا عالجات بديلة يف بعض احلاالت أو
جلميع البلدان ،أو توافر مواد تعبئة مناسل ل للبة أخرى ،يُدرج العالج بواسل ل للطة بروميد امليثيل ضل ل للمن هذا املعيار .ومعروف أن
بروميد امليثيل يؤدي إىل استنزاف طبقة األوزون .وكان قد متّ اعتماد توصية هبذا اخلصوص لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
عن االسللتعاضللة عن اسللتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسللتخدامه كتدبري للصللحة النباتية ( .)2008ومن اجلاري التماذ
التدابري البديلة اليت تكون أكثر مراعاة للبيئة.

المراجع
يشللري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصللحة النباتية ،ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصللحة النباتية على البوابة
الدولية للصحة النباتية على https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispmsا.

هيئة تدابير الصح حححة النباتية .2008 ،االس ل للتعاض ل للة عن اس ل للتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اس ل للتخدامه كتدبري للص ل للحة
النباتية .توص ل ل ل ل ل للية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .يف تقرير الدورة الثالثة هليئة تدابري الص ل ل ل ل ل للحة النباتية -روما 11-7
أبريلانيسان  ،2008املرفق  ،6روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
االتفاقية الدولية لوقاية النبات .1997 ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.
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 -ISO 3166-1:2006رموز لتمثيل امساء البلدان وأقس ل ل ل ل ل للامها الفرعية -اجلزء  -7رموز البلدان .جنيف ،املنظمة الدولية
لتوحيد املقاييس (متاح على .)https://www.iso.org/standard/39719.html
برنامج األمم المتحدة للبيئة -2000 ،بروتوكول مونرتيال عن املواد اليت تسل ل ل للتنزف طبقة األوزون .نريويب ،أمانة األوزون،
برنامج األمم املتحدة للبيئة .الرقم العاملي للكتا https://unep.ch/ozone/pdf/Montreal-( 92-807-1888-6 :ISBN
)Protocol2000.pdf

التعريفات
ميكن اإلطالع على تعاريف مص ل ل ل للطلحات الص ل ل ل للحة النباتية املس ل ل ل للتخدمة يف هذا املعيار يف املعيار الدويل رقم ( 5مس ل ل ل للرد
مصطلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
تتألف تدابري الص ل ل ل ل للحة النباتية املعتمدة اليت تقلل إىل حد بعيد من خطر إدخال وانتش ل ل ل ل للار اآلفات بواس ل ل ل ل للطة مواد التعبئة
اخلش للبية ،من اس للتخدام اخلش للب املنزوع اللحاء (مع مس للتوى مساح حمدد للحاء املتبقي) ،ومن املعاجلات املعتمدة (املش للار
التعرف فوراً إىل مواد التعبئة اخلش ل للبية
إليها يف امللحق  .)1وإ ّن وض ل للع العالمة املعروفة (املش ل للار إليها يف امللحق  )2يس ل ل ّلهل ّ
اخلاضعة للمعاجلات املعتمدة  .2ويعرض هذا املعيار املعاجلات املعتمدة والعالمة املذكورة واستخدامها.
تقع على عاتق املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف البلدان املصدرة واملستوردة مسؤوليات حمددة .فيجب أن ُجترى املعاجلة
وأن يتم وض ل ل للع العالمة دائما حتت س ل ل لللطة املنظمة الوطنية لوقاية النباتات .وينبغي للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات اليت
ترخص باسل للتخدام العالمة أن تشل للرف (أو تراجع وتسل للتعرض على األقل) تطبيق املعاجلات واسل للتخدام العالمة ووضل للعها،
حسللب االقتضللاء ،من قبل املنتجنيامقدمي خدمات املعاجلة كما ينبغي أن تنشللء إجراءات للتفتيل أو الرصللد واملراجعة.
وتنطبق متطلبات حمددة على مواد التعبئة اخلش ل ل للبية اليت يتم إص ل ل للالحها أو يعاد تص ل ل للنيعها .وينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية
النباتات يف البلدان املسللتوردة قبول تدابري الصللحة النباتية املعتمدة كأسللاذ للسللماح بدخول مواد التعبئة اخلشللبية بدون أية
متطلبات إضل ل للافية للصل ل للحة النباتية بالنسل ل للبة لواردات مواد التعبئة اخلشل ل للبية ،وبجوز هلا أن تتحقق عند االسل ل للترياد من الوفاء
مبتطلبلات املعيلار .وحيثملا ال متتثلل متطلبلات مواد التعبئلة اخلش ل ل ل ل ل للبيلة ملتطلبلات هلذا املعيلار ،فلإن املنظملات الوطنيلة لوقلاية
النباتات تتحمل أيضا مسؤولية التدابري املنفذة واإلشعار بعدم االمتثال ،حسب االقتضاء.
المتطلبات

-1

أسس اإلخضاع للوائح

قد تكون األخش للا الناجتة من أش للجار حيّة أو ميتة مص للابة باآلفات .وغالباً ما تكون مواد التعبئة اخلش للبية مص للنوعة من
خشل ل للب خام قد ال يكون خضل ل للع لعمليات تصل ل للنيع أو معاجلات كافية إلزالة اآلفات أو قتلها ،وتبقى بالتايل ممراً إلدخال
وتبني أن أخش ل ل للا فر الش ل ل للحنة ،بص ل ل للفة خاص ل ل للة ،متثل خطراً عالياً يف إدخال ونش ل ل للر اآلفات
ونش ل ل للر اآلفات احلجريةّ .
احلجرية .وباإلضل للافة ملا تقدم ،غالباً ما يتم إعادة اسل للتعمال مواد التعبئة اخلشل للبية ،أو إصل للالحها أو إعادة تصل للنيعها (على
النحو املعروض يف القسللم  .)3-4إن حتديد األصللل احلقيقي ألي قطعة من مواد التعبئة اخلشللبية عملية صللعبة ،وبالتايل ال
ميكن تأكيد حالة الصحة النباتية هلا .وعليه فإن العملية االعتيادية اليت تقضي بتحليل خماطر اآلفات لتحديد ما إذا كانت
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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هناك ضرورة الختاذ تدابري ومدى شدهتا ،غري ممكنة بالنسبة ملواد التعبئة اخلشبية .وهلذا السبب ،يعرض هذا املعيار التدابري
املقبولة دولياً ،اليت ميكن لكافة البلدان تطبيقها على مواد التعبئة اخلشل ل للبية للتقليل بدرجة كبرية من خماطر إدخال وانتشل ل للار
معظم اآلفات احلجرية اليت قد تكون مرافقة هلذه املواد.

-2

مواد التعبئة الخشبية الخاضعة للوائح

تغطي هذه اخلطو التوجيهية مجيع أش ل ل ل للكال مواد التعبئة اخلش ل ل ل للبية اليت قد تكون ممراً لففات اليت تش ل ل ل للكل خماطر آفات
لألشل ل للجار احلية بشل ل للكل رئيسل ل للي .كما تغطي مواد التعبئة اخلشل ل للبية مثل األقفاص ،والصل ل للناديق ،وعلب التعبئة ،والطبايل،
واس للطوانات الكابالت ،وأخش للا الفر  ،1والبكرات اليت ميكن أن تكون موجودة يف أي ش للحنة مس للتوردة تقريباً ،مبا يف
ذلك الشحنات اليت قد ال تكون عادة حمال لتفتيل صحة نباتية.
1-2

استثناءات

تعترب البنود التالية ذات خماطر منخفضة بشكل كاف لكي يتم استثناؤها من أحكام هذا املعيار:2
-

مواد التعبئة اخلشبية املصنوعة كلياً من رقائق خشبية ( 6ملليمرتات أو أقل)
مواد التعبئة اخلش ل للبية املص ل للنوعة كلياً من مواد خش ل للبية معاجلة مثل اخلش ل للب الرقائقي ،أو األلواح ذات التجزيعات
موحدة االجتاه ،أو القشرة اليت صنّعت باستخدام الغراء أو احلرارة أو الضغح ،أو بتوليفة من هذه الطرائق

-

عرضت للحرارة أثناء التصنيع
براميل اخلمور واملشروبات الروحية اليتُ ّ

-

نشارة اخلشب وقشور اخلشب وصوف اخلشب.

-

املكونات اخلشبية املثبتة بصفة دائمة يف مركبات وحاويات الشحن.

-

-3

صلناديق هدايا النبيذ والسليجار وسللع أخرى مصلنوعة من اخلشلب الذي متت معاجلته واأو تصلنيعه بطريقة جتعله
خالياً من اآلفات

تدابير الصحة النباتية لمواد التعبئة الخشبية

يعرض هذا املعيار تدابري الص ل ل ل للحة النباتية (مبا يف ذلك املعاجلات) اليت أُقرت ملواد التعبئة اخلش ل ل ل للبية ويهيء إلقرار معاجلات
جديدة أو منقحة.
1-3

تدابير الصحة النباتية المعتمدة

تتألف تدابري الص للحة النباتية املوص للوفة يف هذا املعيار من عدد من إجراءات الص للحة النباتية مبا يف ذلك املعاجلات ووض للع
العالمة على مواد التعبئة اخلشللبية .ووضللع العالمة بجعل اسللتخدام شللهادة الصللحة النباتية غري ضللروري ألنه يبني أن تدابري
 1ميكن أن توضللع شللحنات اخلشللب (أي األخشللا ااأللواح اخلشللبية) على فر مصللنوعة من خشللب من نفس نوع أخشللا الشللحنة وجودهتا وتكون
مس للتوفية لنفس ش للرو الص للحة النباتية كخش للب الش للحنة .ويف هذه احلالة ،بجوز اعتبار أخش للا الفر جزءا من الش للحنة وال بجوز اعتبارها مواد تعبئة
خشبية يف سياق هذا املعيار.
 2ليست مجيع الصناديق أو الرباميل مصنوعة بطريقة جتعلها خالية من اآلفات ،وبجوز بالتايل اعتبار بعضها واقعة ضمن نطاق هذا املعيار .وبجوز ،حيثما يكون ذلك
مالئماً ،اختاذ ترتيبات حمددة خاصة هبذا النوع من السلع باالتفاق بني املنظمات القطرية لوقاية النباتات املستوردة واملص ّدرة.
المعيار الدولي رقم
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الص ل ل للحة النباتية املقبولة دوليا قد طُبقت .وبجدر بكافة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات قبول تدابري الص ل ل للحة النباتية هذه
مسوغ فين ألي تدابري مطلوبة
كأساذ للسماح بدخول مواد التعبئة اخلشبية بدون متطلبات إضافية .من الضروري تقدمي ّ
على صعيد الصحة النباتية تتع ّدى التدابري املتفق عليها واملشار إليها يف هذا املعيار.
فعالة إىل حد بعيد إزاء معظم اآلفات املرافقة ملواد التعبئة اخلش ل ل ل للبية املس ل ل ل للتعملة يف
تُع ّد املعاجلات املوص ل ل ل للوفة يف امللحق ّ 1
التجارة الدولية .وتقرتن هذه املعاجلات باستخدام اخلشب منزوع اللحاء يف صنع مواد التعبئة اخلشبية ،وهو ما يؤدي أيضا
إىل احلد من احتمال إعادة إصابة األشجار احلية باآلفات .وقد مت اعتماد هذه التدابري باالرتكاز على االعتبارات التالية:
-

مدى اآلفات اليت قد تؤثر فيها

-

فاعلية املعاجلة

-

اجلدوى الفنية واأو التجارية.

ينطوي إنتاج مواد التعبئة اخلش ل للبية (مبا يف ذلك أخش ل للا الفر ) على ثالثة أنش ل للطة رئيس ل للية :املعاجلة ،والص ل للنع ،ووض ل للع
العالمة .وميكن أن تقوم هيئات منفص لللة هبذه األنش للطة ،أو أن تقوم هيئة واحدة بعدة أنش للطة منها أو هبا كلها .وتيس ل لريا
لإلحالة ،يشل ل للري هذا املعيار إىل املنتجني (الذين يصل ل للنعون مواد التعبئة اخلشل ل للبية وبجوز هلم وضل ل للع العالمة على مواد التعبئة
اخلشبية املعاجلة بالصورة املالئمة) وإىل مقدمي خدمات املعاجلة (الذين يطبقون املعاجلات املعتمدة وبجوز هلم وضع العالمة
على مواد التعبئة اخلشبية املعاجلة بالصورة املالئمة).
ويتم حتديد مواد التعبئة اخلش للبية اليت أخض للعت للتدابري املعتمدة بوض للع عالمة رمسية وفقا للملحق  .2وتتألف العالمة من
شلعار يُسلتخدم باالقرتان مع الرموز اليت حت ّدد البلد واملنتج املسلؤول أو مقدم خدمات املعاجلة واملعاجلة املسلتخدمة .ويُشلار
مكونات العالمة بتعبري "العالمة" .وتيّس ل للر العالمة املعرتف هبا دوليا وغري املرتبطة بلغة خاص ل للة ،حتديد
يف ما يلي إىل كافة ّ
مواد التعبئة اخلشل ل ل ل ل للبية املعاجلة يف أثناء التفتيل الذي بجري قبل التصل ل ل ل ل للدير ،يف نقطة الدخول ،أو يف مكان آخر .وينبغي
للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات قبول العالمة املش للار إليها يف امللحق  2كأس للاذ للرتخيص بدخول مواد التعبئة اخلش للبية
دون أية متطلبات حمددة إضافية.
وبجب اسللتخدام اخلشللب منزوع اللحاء يف صللنع مواد التعبئة اخلشللبية ،إضللافة إىل تطبيق إحدى املعاجلات املعتمدة واملشللار
التحمل بالنسبة إىل اللحاء املتبقي يف امللحق .1
إليها يف امللحق  .1وحيدد مستوى ّ

2-3

إقرار معالجات جديدة أو منقحة

عندما تتاح معلومة فنية جديدة ،قد جتري مراجعة املعاجلات القائمة أو تعديلها ،وقد تعتمد هيئة تدابري الص ل ل ل ل ل للحة النباتية
معاجلات بديلة جديدة واأو جداول معاجلات بديلة جديدة ملواد التعبئة اخلش للبية .ويوفر املعيار الدويل رقم ( 28معامالت
الصللحة النباتية لففات اخلاضللعة لقواعد احلجر الزراعي) إرشللادات بشللأن أسلللو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف إقرار
املعاجلات .وإذا ما مت اعتماد معاجلة جديدة أو جدول معاجلة معدل ملواد التعبئة اخلش ل ل ل ل ل للبية ومت إدراجهما يف هذا املعيار،
فإن املواد اليت سبقت معاجلتها وفقا للمعاجلة السابقة واأو اجلدول السابق ال تكون حباجة إىل اخلضوع ملعاجلة جديدة أو
لوضع العالمة عليها من جديد.
3-3

ترتيبات ثنائية بديلة
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بجوز للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن توافق على تدابري غري تلك الواردة يف امللحق  1عرب ترتيبات ثنائية .ويف هذه
احلاالت ،ال بجب استعمال العالمة املعروضة يف امللحق  2إال إذا مت الوفاء جبميع متطلبات هذا املعيار.

-4

مسؤوليات المنظمات الوطنية لوقاية النباتات

بغية الوفاء هبدف منع دخول اآلفات وانتشلارها ،فإن على األطراف املتعاقدة املصلدرة واملسلتوردة واملنظمات الوطنية لوقاية
النباتات التابعة هلا ،مسل ل للؤوليات حمددة (على النحو املعروض يف املواد األوىل والرابعة والسل ل للابعة من االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات) .أما فيما ص هذا املعيار فإن املسؤوليات امددة معروضة أدناه.
1-4

اعتبارات تنظيمية

بجب أن تُطبَّق املعاجلة وأن تس ل ل ل ل ل للتخدم العالمة (واأو النظم املتعلقة بذلك) دائماً حتت س ل ل ل ل ل لللطة املنظمة الوطنية لوقاية
النباتات .وتتحمل املنظمات الوطنية اليت ترخص باستخدام العالمة مسؤولية ضمان أن كل النظم املرخص هلا بتطبيق هذا
املعيار واملعتمدة هلذا الغرض تفي بكافة املتطلبات الض للرورية املعروض للة يف املعيار ،وأن مواد التعبئة اخلش للبية (أو األخش للا
صنعت وفقاً هلذا املعيار .وتشمل املسؤوليات:
اليت ستصنّع مواد التعبئة اخلشبية منها) احلاملة للعالمة قد عوجلت واأو ُ
-

لرتخيص والتسجيل واالعتماد ،حسب االقتضاء

-

رصللد نظم املعاجلة ووضللع العالمات بغية التح ّقق من االمتثال (يتيح املعيار الدويل رقم ( 7نظام اصللدار شللهادات
الصحة النباتية) معلومات إضافية عن املسؤوليات ذات الصلة).

-

لتفتيل ،وإنش ل للاء إجراءات التحقق واملراجعة حس ل للب االقتض ل للاء (ترد معلومات إض ل للافية يف املعيار الدويل رقم
(اخلطو التوجيهية للتفتيل)).

23

ويتعني على املنظمللة الوطنيللة لوقللايللة النبللاتللات أن تش ل ل ل ل ل للرف (أو كحل ّد أدط أن تراجع وتن ّقح) على تطبيق املعللاجلللات ،وأن
ّ
ترخص باس ل ل ل ل ل للتعمال العالمة ،حس ل ل ل ل ل للب االقتض ل ل ل ل ل للاء .وبغية منع مواد التعبئة اخلش ل ل ل ل ل للبية غري املعاجلة أو املعاجلة بقدر غري
ّ
كافاصحيح ،من محل العالمة ،بجدر أن تُطبَّق املعاجلات قبل وضع العالمة.
2-4

وضع العالمة واستخدامها

ينبغي أن تكون العالمات امددة املوضوعة على مواد التعبئة اخلشبية املعاجلة وفقاً هلذا املعيار مطابقة للمتطلبات املوصوفة
يف امللحق .2
 3-4متطلبات المعالجة ووضح ح ح ح ححع العالمة لمواد التعبئة الخشح ح ح ح ححبية التي يإعاد اسح ح ح ح ححتعمالها أو يتم إ ح ح ح ح ححال ها
أو يعاد تصنيعها.
تكون املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف البلدان اليت مت فيها إصلالح مواد التعبئة اخلشلبية اليت حتمل العالمة املشلار إليها
يف امللحق  2أو اليت أُعيد تصنيعها ،مسؤولة عن الضمان والتحقق من أن النظم املتعلقة بتصدير هذا النوع من مواد التعبئة
اخلشبية متتثل بشكل كامل هلذا املعيار.
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إعادة استعمال مواد التعبئة الخشبية

ووض ل للعت عليها العالمة وفقا هلذا املعيار ،ومل يتم إص ل للالحها أو
ال حتتاج وحدة ما من مواد التعبئة اخلش ل للبية متّت معاجلتها ُ
إعادة تصنيعها أو حتويرها بشكل آخر ،إىل إعادة معاجلة أو إعادة وضع العالمة عليها طوال مدة خدمة هذه الوحدة.
2-3-4

مواد التعبئة الخشبية التي تم إ ال ها

ويتعني
إن مواد التعبئة اخلشللبية اليت أعيد إصللالحها هي مواد تعبئة خشللبية أزيل واحد أو أكثر من مكوناهتا ومت اسللتبدالهّ .
على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تض للمن عند إص للالح مواد تعبئة خش للبية ُوض للعت عليها العالمة أال تس للتخدم يف
إصالحها سوى األخشا املعاجلة طبقاً ملا نص عليه هذا املعيار ،أو األخشا املبنية أو املصنوعة من مواد خشبية هجهزة
(على النحو املعروض يف القسللم  .)1-2وعند اسللتخدام اخلشللب املعاق يف اإلصللالح بجب وضللع العالمة على كل عنصللر
مضاف وفقا هلذا املعيار.
تبني
قد تتسللبب مواد التعبئة اخلشللبية اليت حتمل عالمات متعددة مبشللاكل عند حتديد مصللدر مواد التعبئة اخلشللبية يف حال ّ
وجود آفات فيها .ويوص ل ل ل ل ل للى بأن تعمد املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف البلدان اليت يتم فيها إص ل ل ل ل ل للالح مواد التعبئة
اخلشبية ،إىل احل ّد من تعدد العالمات على كل وحدة من وحدات مواد التعبئة اخلشبية .وبناءً على ذلك ،بجوز للمنظمات
الوطنية لوقاية النباتات يف البلدان اليت يتم فيها إص ل ل ل ل ل للالح مواد التعبئة اخلش ل ل ل ل ل للبية أن تطلب إبطال العالمات اليت كانت
موض ل للوعة س ل للابقاً على مواد التعبئة اخلش ل للبية ومعاجلة الوحدة من جديد طبقاً ملا هو وارد يف امللحق  1ووض ل للع العالمة بعد
ذلك طبقاً للملحق  .2ويف حال اسللتخدام بروميد امليثيل للمعاجلة هجدداً ،ينبغي عندها مراعاة املعلومات الواردة يف توصللية
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن االسللتعاضللة عن اسللتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسللتخدامه كتدبري للصللحة النباتية
(هيئة تدابري الصحة النباتية.)2008 ،
يف الظروف اليت يوجد فيها ريب أن كافة مكونات وحدة من مواد التعبئة اخلش ل ل للبية اليت أُعيد إص ل ل للالحها قد عوجلت وفقا
هلذا املعيار ،أو يف حال كان من الصل للعب التحقق من مصل للدر وحدة مواد التعبئة اخلشل للبية أو مكوناهتا ،ينبغي للمنظمات
الوطنية لوقاية النباتات يف البلدان اليت بجري فيها إصالح مواد التعبئة اخلشبية طلب إعادة معاجلة مواد التعبئة اخلشبية اليت
جرى إص ل للالحها ،أو إتالفها أو منع تداوهلا ،بأي ش ل للكل آخر ،يف التجارة الدولية كمادة من مواد التعبئة اخلش ل للبية املمتثلة
هلذا املعيار .ويف حالة املعاجلة هجدداً ،بجب إزالة العالمات املوض ل ل للوعة س ل ل للابقا بص ل ل للورة دائمة (عن طريق تغطيتها بطالء أو
تفتيتها مثال) .وبجب بعد إعادة املعاجلة وضع العالمة هجدداً وفقا هلذا املعيار.
3-3-4

مواد التعبئة الخشبية التي أعيد تصنيعها

إذا ما متت االسللتعاضللة عن زهاء ثلث مكونات وحدة من وحدات مواد التعبئة اخلشللبية ،يُعترب عندها أنه قد أعيد تصللنيع
هذه الوحدة .ويف أثناء هذه العملية ،بجوز اجلمع بني خمتلف املكونات (مع تعديلها تعديال إض ل ل ل ل ل للافيا عند االقتض ل ل ل ل ل للاء)
إعادة جتميعها يف ص ل للورة مواد تعبئة خش ل للبية إض ل للافية .وبجوز ،بالتايل ،أن تض ل للم مواد التعبئة اخلش ل للبية اليت أعيد تص ل للنيعها
مكونات جديدة ومكونات سبق استعماهلا على حد سواء.
ينبغي إزالة أية اسل للتعماالت سل للابقة للعالمة إزالةً دائمة (عن طريق التغطية بطالء أو التفتيت ،على سل للبيل املثال) من مواد
التعبئة اخلش للبية املعاد إص للالحها .وبجب إعادة معاجلة مواد التعبئة اخلش للبية اليت أعيد تص للنيعها وض للع العالمة من جديد
وفقا هلذا املعيار.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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العبور

عندما تكون ضمن الشحنات املنقولة على سبيل العبور مواد تعبئة خشبية ال تفي مبتطلبات هذا املعيار ،بجوز للمنظمات
الوطنية لوقاية النباتات يف بلدان العبور أن تطلب اختاذ تدابري لضمان أن مواد التعبئة اخلشبية ال تشكل خطراً غري مقبول.
ويتيح املعيار الدويل رقم ( 25الشحنات العابرة) توجيهاً إضافياً عن ترتيبات العبور.
5-4

اإلجراءات عند االستيراد

مبا أن مواد التعبئة اخلش ل ل ل ل للبية ترتافق مع معظم الش ل ل ل ل للحنات ،مبا يف ذلك تلك اليت ال تُعترب يف حد ذاهتا هدفاً لتفتيش ل ل ل ل للات
املهم وجود تعاون بني املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات غري املعنية عادة بالتحقق من
الص ل ل ل ل ل للحة النباتية ،فمن ّ
اس للتيفاء متطلبات الص للحة النباتية لالس للترياد .وعلى س للبيل املثال ،فإ ّن التعاون مع منظمات اجلمارك وغريها من أص للحا
الشللأن سللوف يسللاعد املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على تلقي معلومات حول وجود مواد تعبئة خشللبية .وهذا عنصللر
هام لضمان الكفاءة يف كشف عدم االمتثال امتمل ملواد التعبئة اخلشبية.
6-4

تدابير الصحة النباتية لعدم االمتثال عند نقطة الدخول

ترد املعلومات ذات الص ل لللة بعدم االمتثال واإلجراءات الطارئة يف األقس ل للام  1-6-1-5إىل  3-6-1-5من املعيار الدويل
رقم ( 20اخلطو التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الص ل ل ل للحة النباتية على الواردات) ،واملعيار الدويل رقم ( 13خطو توجيهية
لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد بش ل ل ل للرو الص ل ل ل للحة النباتية واإلجراءات الطارئة) .ومع األخذ يف االعتبار التواتر يف إعادة
استخدام مواد التعبئة اخلشبية ،ينبغي للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تعترب أن عدم االمتثال رمبا كان قد نشأ يف بلد
اإلنتاج أو اإلصالح أو إعادة الصنع ،بدالً من بلد التصدير أو العبور.
فعالة
وحيثما ال حتمل مواد التعبئة اخلشل للبية العالمة املطلوبة أو يف حال ّ
دل الكشل للف عن اآلفات على أ ّن املعاجلة مل تكن ّ
رمبا ،ينبغي على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أو تواجه احلالة وفقا لذلك وأن تتخذ ،عند االقتض ل ل ل ل للاء ،إجراءً طارئا .وقد
يأخذ هذا اإلجراء شلكل االحتجاز ،يف أثناء التصلدي للحالة ،شلكل إزالة املادة غري املمتثلة ،أو املعاجلة ،3أو اإلتالف
(أو أي تصل ل ل للرف آمن آخر يف املادة) ،أو إعادة الشل ل ل للحن .ويتيح املرفق  1أمثلة خليارات مالئمة إضل ل ل للافية لإلجراءات اليت
تتخذ .وينبغي توخي مبدأ التأثري األدط فيما يتعلق بأي إجراء طارئ يتخذ ،فيتم التمييز بني الش ل ل ل ل ل للحنة املتجر فيها ومواد
التعبئة اخلشبية املصاحبة هلا .إضافة إىل ذلك ،وإذا كان اإلجراء الطارئ ضرورياً ويف حال استخدام بروميد امليثيل من قِبل
املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ،ينبغي اتباع اجلوانب ذات الص ل ل ل ل ل لللة من توص ل ل ل ل ل للية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بش ل ل ل ل ل للأن
االسل ل للتعاضل ل للة عن اسل ل للتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسل ل للتخدامه كتدبري للصل ل للحة النباتية (هيئة تدابري الصل ل للحة النباتية،
.)2008
ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املسللتورد إعالم البلد املصللدر أو البلد املصللنّع ،حسللب االقتضللاء ،باحلاالت
حية .ويف هذه احلاالت ،إذا ما كانت وحدة ما من وحدات مواد التعبئة اخلش ل ل ل ل ل للبية حتمل
اليت مت فيها العثور على آفات ّ
يتعني على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن حتاول حتديد مص ل ل ل ل للدر املكون (أو املكونات) الذي
أكثر من عالمة واحدةّ ،

3

ليس هناك ما يقتضي أن تكون معاجلة معتمدة يف هذا املعيار.

المعيار الدولي رقم
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ال ميتثل للمتطلبات قبل إرسل للال إشل للعار بعدم االمتثال .ومع مراعاة أحكام القسل للم  ،2-3-4جتدر اإلشل للارة إىل أ ّن وجود
عالمات متعددة على وحدة واحدة من مواد التعبئة اخلشبية ال يشكل حالة من حاالت عدم االمتثال.
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مت اعتماد هذا امللحق  1املنقح من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة عشرة املعقودة يف أبريلانيسان .2018
امللحق جزء إلزامي من املعيار

الملحق  :1معالجات معتمدة مقترنة بمواد التعبئة الخشبية ()2018

ميكن أن تُطبّق املعاجلات املعتمدة على وحدات من مواد التعبئة اخلش ل للبية ،أو على قطع من اخلش ل للب س ل للوف تُص ل للنع منها
مواد تعبئة خشبية.
استخدام الخشب منزوع اللحاء
بصللرف النظر عن نوع املعاجلة املطبقة ،بجب أن تكون مواد التعبئة اخلشللبية مصللنوعة من اخلشللب منزوع اللحاء .وألغراض
هذا املعيار ،بجوز أن يبقى أي عدد من قطع اللحاء الصغرية اليت يتم حتديدها بالنظر ومتييزها بوضوح إذا كانت:
بعرض يقل عن  3سم (بغض النظر عن طوهلا) أو
-

بعرض يزيد على  3سم ،وتقل املساحة الكلية لكل قطعة حلاء منها عن  50سم مربع.

وبالنسل ل للبة إىل املعاجلات بربوميد امليثيل وفلوريد السل ل لللفوريل ،بجب نزع اللحاء قبل املعاجلة ألن وجود اللحاء على اخلشل ل للب
يؤثر على كفاءة املعاجلة .أما بالنسبة للمعاجلة باحلرارة فيمكن نزع اللحاء قبل املعاجلة أو بعدها .ولدى وجود حتديد حلجم
أنواع معيّنة من املعاجلة باحلرارة (مثل العزل احلراري) ،ينبغي أن يدخل أي حلاء ضمن قياذ احلجم.
المعالجة بالحرارة
متنوعة لتحقيق بارامرتات املعاجلة احلرارية املطلوبة .وعلى سل ل ل ل للبيل املثال ،فإن التسل ل ل ل للخني
تتوفّر مصل ل ل ل للادر طاقة أو عمليات ّ
البخللاري التقليللدي ،والتجفيف يف القمللائن ،والتش ل ل ل ل ل للبيع بللالض ل ل ل ل ل للغح الكيميللائي عن طريق احلرارة ،والعزل احلراري (أفران
امليكروويف والرتدد الالسل ل ل ل لللكي) تُعترب مجيعها معاجلات حرارية ش ل ل ل ل لريطة أن تفي ببارامرتات املعاجلة احلرارية امددة يف هذا
املعيار.
ودو خدمات املعاجلة برص ل ل ل ل ل للد حرارة املعاجلة يف موقع من
وبجب أن تض ل ل ل ل ل للمن املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن يقوم مز ّ
املرجح أن يكون األبرد ،أي املوقع الذي يلزم فيه الوقت األطول لبلوغ احلرارة املسل للتهدفة يف اخلشل للب ،وأن تضل للمن احلفاظ
ّ
على احلرارة املسللتهدفة طوال فرتة معاجلة دفعة اخلشللب .والنقطة اليت تكون عندها قطعة اخلشللب هي األبرد قد ختتلف تبعاً
لتوزع احلرارة األساسي يف اخلشب.
ملكون الرطوبة فيها ،و ّ
ملصدر الطاقة أو العملية املطبقة ،و ّ
ولدى اس للتخدام التس للخني بالعزل احلراري كمص للدر للحرارة ،يكون الس للطح عاد ًة اجلزء األبرد من اخلش للب خالل املعاجلة.
ويف بعض احلاالت (مثل العزل احلراري لقطع كبرية من اخلشللب متّ جتميدها أو إىل حني ذوبان اخلشللب) ،قد يكون القلب
هو اجلزء األبرد من اخلشب.
المعالجة بالحرارة باسح ح ححتخدام لرفة تقليدية للتسح ح ححخيل بالبخار أو التجفير في القمائل (رمز المعالجة بالنسح ح ححبة
للعالمة)HT :
لدى استخدام تكنولوجيا غرفة احلرارة التقليدية ،يتمثل الشر األساسي بالوصول إىل حرارة دنيا تبلغ  56درجة مئوية لفرتة
زمنية دنيا قدرها  30دقيقة متواصلة وتعاق القطع الكامل للخشب (مبا يف ذلك قلبه).
وميكن قياذ هذه احلرارة عرب إدخال أجهزة اسل ل للتشل ل للعار احلرارة يف قلب اخلشل ل للب .وباملقابل ،لدى اسل ل للتخدام غرف احلرارة
للتجفيف يف القمائن أو غرف أخرى للمعاجلة باحلرارة ،ميكن وضل ل ل ل ل للع جداول املعاجلة اسل ل ل ل ل للتناداً إىل هجموعة من اختبارات
املعاجلات يكون قد متّ خالهلا قياذ احلرارة األس ل ل للاس ل ل للية للخش ل ل للب يف مواقع خمتلفة داخل غرفة احلرارة وربطها بدرجة حرارة
المعيار الدولي رقم
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مكون الرطوبة يف اخلش ل ل ل ل ل للب وبارامرتات جوهرية أخرى (من قبيل أنواع اخلش ل ل ل ل ل للب
اهلواء يف الغرفة ،مع األخذ يف االعتبار ّ
يتم احلفاظ على حرارة دنيا تبلغ  56درجة
ومساكته ،ومع ّدل دفق اهلواء ،والرطوبة) .وبجب أن ّ
تبني س لللس لللة االختبارات أنه ّ
مئوية لفرتة زمنية دنيا قدرها  30دقيقة متواصلة وتعاق القطع الكامل للخشب.
ويتعني على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن حت ّدد جداول املعاجلة أو أن توافق عليها.
معتمدين لدى املنظمات الوطنية لوقاية النباتات .ومن ش ل ل ل ل للأن هذه املنظمات أن
وبجب أن يكون مق ّدمو خدمات املعاجلة َ
تأخذ يف االعتبار العوامل التالية اليت قد يكون من الضروري توفّرها يف غرفة حرارة لالستجابة إىل متطلبات املعاجلة:
تكون غرفة احلرارة حمكمة اإلغالق ومعزولة حرارياً ،مبا يف ذلك العزل احلراري يف األرض.
-

موحد للهواء حول كومة اخلشللب وعربها .ويُفرغ اخلشللب الذي سللوف
غرفة احلرارة مصل ّلممة بطريقة تسللمح بتدفق ّ
تتم معاجلته يف غرفة احلرارة بطريقة تضمن تدفقاً مالئماً للهواء حول كومة اخلشب وعربها.
ّ

-

تُس للتخدم حارفات اهلواء يف الغرفة والفواص للل يف كومة اخلش للب وفقاً ملا هو مطلو من أجل ض للمان تدفق مالئم
للهواء.
تُسل ل ل للتخ ّدم املراوح لتدوير اهلواء خالل املعاجلة ،ودفق اهلواء من هذه املراوح ا
كاف لضل ل ل للمان امافظة على احلرارة يف

-

لكل محولة وتوضللع أجهزة اسللتشللعار احلرارة هناك ،إماّ يف الغرفة أو يف
ّ
يتم حتديد املوقع األكثر برودة داخل الغرفة ّ
اخلشب.

-

يتم رصد املعاجلة باستخدام أجهزة استشعار احلرارة املوضوعة ،يوصى بوضع جهازين على األقل الستشعار
حني ّ
احلرارة .وبجب أن تكون هذه األجهزة مالئمة لقياذ احلرارة األسل ل ل للاسل ل ل للية للخشل ل ل للب .وإن اسل ل ل للتخدام عدة أجهزة
السللتشللعار احلرارة يضللمن الكشللف عن أي عطل يف أي جهاز السللتشللعار احلرارة خالل عملية املعاجلة .وتُدخل
أجهزة اس للتش للعار احلرارة على بعد  30س للنتيمرتاً على األقل من طرف قطعة اخلش للب حط وس للطها .وبالنس للبة إىل
دخل أيض لاً أجهزة اسللتشللعار احلرارة يف قطعة اخلشللب األكرب حجماً مبا
األلواح األقصللر أو كتل منصللات النقل ،تُ َ
يضللمن قياذ احلرارة األسللاسللية .وأي ثقو ُحت َفر يف اخلشللب إلدخال أجهزة اسللتشللعار احلرارة تُغلَق بإحكام مبواد
تدخل يف قياذ احلرارة باحلمل احلراري أو التوصلليل .وينبغي إيالء أ ية خاصللة للتأثريات
مالئمة للحؤول دون أي ّ
اخلارجية على اخلشب من قبيل املسامري أو إدخاالت معدنية قد تؤدي إىل قياسات غري صحيحة.

-

لتخدم ملعاجلة خمتلف أنواع اخلشللب (من
حني يسللتند جدول تسللجيل احلرارة إىل رصللد حرارة اهلواء يف الغرفة ،ويُسل َ
ومكون الرطوبة فيه،
تتم معاجلتهّ ،
قبيل أنواع وأحجام حم ّددة) ،يأخذ اجلدول الزمين يف االعتبار نوع اخلشب الذي ّ
ومساكته .ويوصللى بوضللع جهازين على األقل السللتشللعار احلرارة من أجل رصللد حرارة اهلواء يف الغرفة حيث جتري
معاجلة مواد التعبئة اخلشبية وفقاً جلداول املعاجلة.

-

إذا كان دفق اهلواء يف الغرفة ينعكس عاد ًة خالل املعاجلة ،قد يكون من الضللروري اسللتخدام عدد أكرب من أجهزة
استشعار احلرارة لتسجيل أي تغيري ممكن يف موقع النقطة األكثر برودة.

-

بجري تعيري أجهزة استشعار احلرارة وأجهزة تسجيل البيانات وفقاُ لتعليمات املصنّع ،وبتواتر حتدده املنظمة الوطنية
لوقاية النباتات.

-

اخلشب عند مستوى حم ّدد للفرتة الزمنية املطلوبة.
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-

يتم احلفاظ على درجة احلرارة الدنيا املطلوبة خالل الفرتة
يتم رصد احلرارة وتسجيلها خالل كل معاجلة لضمان أن ّ
ّ
تتم معاجلة
أن
مان
ل
ل
ض
ل
لحيحية
ل
ص
ت
تدابري
اختاذ
ينبغي
الدنيا،
ارة
ر
احل
درجة
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يتم
مل
وإذا
دة.
د
ام
الزمنية
ّ
ّ
ّ
مجيع أنواع اخلش للب وفقاً ملتطلّبات املعاجلة باحلرارة ( 30دقيقة متواص لللة حبرارة تبلغ  56درجة مئوية) ،وعلى س للبيل
املثال ،تُعاد املعاجلة من البداية أو ُمت ّدد فرتهتا الزمنية ،وعند الض ل للرورة تُرفَع احلرارة .وخالل فرتة املعاجلة ،يكون تواتر
تسجيل درجات احلرارة كافياً لضمان الكشف عن ختلّف يف املعاجلة.

-

ولغايات التدقيق حيفظ مق ّدم خدمات املعاجلة س ل ل ل ل ل للجالت املعاجلات باحلرارة وعياراهتا لفرتة زمنية حت ّددها املنظمة
الوطنية لوقاية النباتات.

المعالجة بالحرارة باستخدام التسخيل بالعزل الحراري (رمز المعالجة بالنسبة إلى العالمة)DH :
لتخدم التس للخني بالعزل احلراري (موجات امليكروويف أو املوجات الراديوية) ،بجب تس للخني مواد التعبئة اخلش للبية
حيثما يُس ل َ
للوص ل ل ل ل ل للول إىل درجة حرارة دنيا تبلغ  60درجة مئوية لدقيقة واحدة متواص ل ل ل ل ل لللة يف القطع الكامل للخش ل ل ل ل ل للب (مبا يف ذلك
س ل ل للطحه) .وبجب على مقدمي املعاجلة الذين يس ل ل للتخدمون التس ل ل للخني بالعزل احلراري التأكد من أن جداوهلم حت ّقق معايري
املعاجلة ام ّددة (مع األخذ يف االعتبار حمتوى الرطوبة يف اخلش ل للب وحجمه ومساكته وتواتر موجات امليكروويف أو املوجات
الراديوية).
ويتعني على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن حت ّدد جداول املعاجلة أو أن توافق عليها.
معتمدين لدى املنظمات الوطنية لوقاية النباتات .ومن ش ل ل ل ل للأن هذه املنظمات أن
وبجب أن يكون مق ّدمو خدمات املعاجلة َ
تأخذ يف االعتبار العوامل التالية اليت قد يكون من الض ل ل ل ل للروري توفّرها يف غرفة التس ل ل ل ل للخني بالعزل احلراري لالس ل ل ل ل للتجابة إىل
متطلبات املعاجلة:
عما إذا كان التس ل للخني بالعزل احلراري بجري كعملية لكل الكمية أو كعملية متواص ل لللة ،يتم رص ل للد
بص ل للرف النظر ّ
املرجح أن تكون احلرارة األكثر برود ًة (على السل ل للطح عاد ًة) لضل ل للمان احلفاظ على
املعاجلة يف اخلشل ل للب حيث من ّ
احلرارة املستهدفة .ولقياذ احلرارة ،يوصى باستخدام جهازين على األقل الستشعار احلرارة وذلك لضمان الكشف
عن أي عطل يف جهاز استشعار احلرارة.
-

يكون مق ّدم خدمة املعاجلة قد صللادق أصلالً على أن درجات حرارة اخلشللب تبلغ وتتعدى  60درجة مئوية لدقيقة
واحدة متواصلة يف القطع الكامل للخشب (مبا يف ذلك سطحه).

-

بالنسل ل ل للبة إىل اخلشل ل ل للب الذي تتجاوز مساكته  5سل ل ل للنتيمرتات ،إن التسل ل ل للخني بالعزل احلراري بقوة  2.45جيغاهرتز
يتطلّب تطبيقاً مزدوج االجتاه أو أدلة موجية متعددة لتوفري الطاقة امليكرووية من أجل ضمان توحيد التسخني.

-

بجري تعيري أجهزة استشعار احلرارة وأجهزة تسجيل البيانات وفقاُ لتعليمات املصنّع ،وبتواتر حتدده املنظمة الوطنية
لوقاية النباتات.

-

ولغايات التدقيق حيفظ مق ّدم خدمات املعاجلة س ل ل ل ل ل للجالت املعاجلات باحلرارة وعياراهتا لفرتة زمنية حت ّددها املنظمة
الوطنية لوقاية النباتات.
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المعالجة ببروميد الميثيل (رمز المعالجة بالنسبة للعالمة)MB :
املنظمات الوطنية لوقاية النباتات مدعوة إىل تش ل ل ل ل للجيع اس ل ل ل ل للتعمال معاجلات بديلة معتمدة يف هذا املعيار 4.وينبغي مراعاة
اس للتخدام بروميد امليثيل يف توص للية هيئة تدابري الص للحة النباتية بش للأن االس للتعاض للة عن اس للتخدام بروميد امليثيل أو احلد من
استخدامه كتدبري للصحة النباتية (هيئة تدابري الصحة النباتية.)2008 ،
ومواد التعبئة اخلشبية اليت حتتوي على قطعة من اخلشب بأكثر من  20سنتيمرتاً يف املقطع عند اجلزء األصغر منها ال بجب
أن تُعا َق بربوميد امليثيل.
وبجللب أن يتم تللدخني مواد التعبئللة اخلش ل ل ل ل ل للبيللة بغللاز بروميللد امليثيللل وفق لاً جلللدول حت ل ّدده املنظمللة الوطنيللة لوقللايللة النبللاتللات،
أو توافق عليه ،وحيقق احل ّد األدط املطلو من حيث زمن الرتكز )CT( 5ملدة  24ساعة عند درجة احلرارة والرتكز املتخلف
النهائي امددين يف اجلدول رقم  .1وبجب أن يشل ل للمل زمن الرتكز اخلشل ل للب بأكمله ،مبا يف ذلك قلبه ،رغم أن درجة الرتكز
تقاذ يف اجلو اميح .وينبغي أن ال تقل درجة احلرارة الدنيا للخش ل ل ل ل ل للب واجلو اميح به عن  10درجات مئوية ،وأال يقل
وقت التعريض األدط عن  24سللاعة .وينبغي القيام برصللد تركزات الغاز عند مرور سللاعتني و 4سللاعات و 24سللاعة كحد
أدط من بداية املعاجلة .وحني تكون فرتة التعريض أطول والرتكز أقل ،ينبغي إجراء قياذ إضل ل ل ل ل ل للايف لرتّكزات الغاز يف اية
عملية التدخني.
وإذا مل يتحقق زمن الرتكز خالل  24سللاعة ،ينبغي اختاذ تدابري تصللحيحية لضللمان بلوغه؛ وعلى سللبيل املثال تُعاد املعاجلة
من البداية ،أو ُمتدَّد فرتهتا الزمنية ملدة س ل للاعتني كحد أقص ل للى من دون إض ل للافة املزيد من بروميد امليثيل ،وذلك لتحقيق زمن
الرتّكز املطلو (انظر احلاشية يف اجلدول .)1
الجدول  :1احلد األدط املطلو من زمن الرتكز خالل  24ساعة ملواد التعبئة اخلشبية املدخنة بربوميد امليثيل
درجة الحرارة

التركز النهائي األدنى (غ/م )3بعد
ساعة#

الحد األدنى المطلوب مل زمل التركز
(لرام-ساعة/م )3خالل  24ساعة

 21.0درجة مئوية أو أعلى

650

24

 20.9-16.0درجة مئوية

800

28

 15.9-10.0درجة مئوية

900

32

24

 #يف احلاالت اليت ال يتحقق فيها الرتكز النهائي األدط بعد  24سل للاعة ،يُسل ل َلمح با راف حبوايل  5يف املائة ش ل لريطة زيادة وقت إضل للايف للمعاجلة يف اية
املعاجلة من أجل حتقيق زمن الرتكز ام ّدد.

يعرض اجلدول  2أحد األمثلة جلدول قد يتم استعماله للوصول إىل املتطلبات امددة.
الجدول  :2مثال جلدول معاجلة حتقق احلد األدط املطلو من زمن الرتّكز ملواد التعبئة اخلشبية املعاجلة بربوميد امليثيل (قد
تكون هناك حاجة إىل زيادة اجلرعات األولية يف األوضاع املتسمة بارتفاع االمتصاص أو التسر ).
درجة الحرارة

الجرعة (غ/م)3

التركز األدنى (غ/م )3عند مرور:

 4إضافة إىل ذلك ،قد يكون على األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التزامات يف ل برتوكول مونرتيال عن املواد اليت تستنزف طبقة
األوزون (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.)2000 ،
 5إن زمن الرتكز املس ل للتخدم للمعاجلة بربوميد امليثيل وفلوريد الس ل لللفوريل يف هذا املعيار الدويل هو حاص ل للل ناتج الرتكز (غرامام )3والفرتة الزمنية (س ل للاعة)
على مدى فرتة املعاجلة.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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ساعتان()2

 4ساعات

 24ساعة

 21درجة مئوية أو أكثر

48

36

31

24

 20.9 -16.0درجات مئوية

56

42

36

28

 15.9 -10.0درجات مئوية

64

48

42

32

1

معتمدين لدى املنظمات الوطنية لوقاية النباتات .ومن ش ل ل ل ل ل للأن هذه املنظمات أن
بجب أن يكون مق ّدمو خدمات املعاجلة َ
تأخذ يف االعتبار العوامل التالية اليت قد تكون مطلوبة للتدخني بغاز بروميد امليثيل لالستجابة إىل متطلبات املعاجلة.
-

اسللتعمال املراوح على و مناسللب أثناء مرحلة توزيع الغاز يف عملية التدخني لضللمان التوصللل إىل التوازن ،ووضلع
املراوح على و يض ل ل للمن توزيع عنص ل ل للر التدخني توزيعاً س ل ل ل لريعا وفعاال يف كل منطقة التدخني (خالل س ل ل للاعة من
املعاجلة على وجه التفضيل).

-

عدم حتميل مناطق التدخني بأكثر من  80يف املائة من حجمها.

-

كون مناطق التدخني مغلقة بإحكام ومانعة لتس ل للر الغاز إىل أقص ل للى حد ممكن .وعند إجراء التدخني يف مناطق
مغطاة بصل للحائف ،فيجب أن تكون هذه الصل للحائف مصل للنوعة من مادة غري منفذة للغاز وأن تكون حمكمة عند
مستوى تالقيها وعند مستوى األرض.

-

كون أرضية موقع التدخني غري منفذة لعنصر التدخني؛ أو مغطاة بصحائف غري منفذة للغاز.

-

التوصية باستعمال بروميد امليثيل من خالل مرذاذ ("التحويل إىل غاز باملعاجلة احلارة") بغية حتويل عنصر التدخني
إىل رذاذ بالكامل قبل دخوله إىل منطقة التدخني.

-

عدم تطبيق املعاجلة بغاز بروميد امليثيل على مواد التعبئة اخلش ل للبية املرص ل للوفة يف كومة واليت يزيد مسك مقطعها على
 20س ل للم عند جزئها األص ل للغر .لذا ،فهذه املواد اخلش ل للبية حتتاج إىل فواص ل للل لض ل للمان مرور بروميد امليثيل والتش ل للبع
بالقدر الكايف.

-

-

يتم دائم لاً قيللاذ ترّكز بروميللد امليثيللل يف اهلواء يف املوقع األبعللد عن نقطللة إدخللال الغللاز ويف مواقع أخرى يف كل ّلل
ّ
توزع الغاز بطريقة
لمان
ل
ل
ل
ض
ل
األعلى)
من
لف
اخل
ويف
لح،
ل
ل
ل
س
الو
ويف
لفل،
ل
ل
ل
س
األ
من
األمام
يف
ال
(مث
التدخني
منطقة
ً
ّ
املوحد.
موحدة .وال ُحيتَ َسب وقت املعاجلة إىل حني بلوغ ّ
التوزع ّ
ّ
التعويض ،عند حس ل ل ل ل للا جرعة بروميد امليثيل ،عن أية خالئح غازية ( 2يف املائة من الكلوروبكرين على س ل ل ل ل للبيل
املثال) لضمان وفاء هجموع كمية بروميد امليثيل املضافة مبعدالت اجلرعات املطلوبة.

-

مراعاة معدالت اجلرعات األوىل وإجراءات مناولة املنتج بعد املعاجلة لالمتصل للاص امتمل من مواد التعبئة اخلشل للبية
املعاجلة أو املنتج املقرتن هبا (مثل صناديق البوليستريين) لربوميد امليثيل.

-

اسل للتخدام درجة احلرارة املسل للجلة ،أو املتوقّعة ،للمنتج واهلواء اميح مباشل للرة قبل املعاجلة أو خالهلا (أيهما أقل) يف
حسا جرعة بروميد امليثيل.

-

عدم تغليف مواد التعبئة اخلشبية أو كسوهتا مبواد عازلة لعنصر التدخني.

المعيار الدولي رقم
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-

تعيري أجهزة تسللجيل احلرارة ،وأجهزة اسللتشللعار ترّكز الغاز ،وأجهزة تسللجيل البيانات وفقاً لتعليمات املصللنّع بتواتر
حت ّدده املنظمة الوطنية لوقاية النباتات.

-

احتفاظ مقدمي خدمات املعاجلة بسجل املعاجلات بربوميد امليثيل ملدة حمددة الطول وفقا ملا تطلبه املنظمة الوطنية
لوقاية النباتات ألغراض املراجعة.

المعالجة بفلوريد السولفوريل (رمز المعالجة بالنسبة إلى العالمة)SF :
مواد التعبئة اخلشللبية اليت حتتوي على قطعة من اخلشللب بأكثر من  20سللنتيمرتاً يف املقطع عند اجلزء األصللغر منها ال بجب
أن تُعا َق بفلوريد الس ل ل ل لولفوريل .وبجب أال تُعاق مواد التعبئة اخلش ل ل ل للبية اليت يكون حمتواها من الرطوبة أعلى من  75يف املائة
(على أساذ املادة اجلافة) بفلوريد السولفوريل.
وبجب أن تتم عملية تدخني مواد التعبئة اخلشبية بفلوريد السولفوريل وفقاً جلدول حت ّدده املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ،أو
توافق عليه ،وحيقق احل ّد األدط من زمن الرتّكز خالل  24أو  48س ل ل ل ل ل للاعة عند درجة احلرارة املس ل ل ل ل ل للتهدفة والرتكز املتخلف
النهائي امددين يف اجلدول رقم  .3وبجب أن يشل ل للمل زمن الرتكز اخلشل ل للب بأكمله ،مبا يف ذلك قلبه ،رغم أن درجة الرتكز
تقاذ يف اجلو اميح .وبجوز زيادة وقت املعاجلة قليالً (ليس أكثر من ساعتني) لتحقيق زمن الرتّكز املطلو يف حال مل يتم
بلوغ الرتكز األدط النهائي .وال بجب أن تقل درجة احلرارة الدنيا للخش ل ل ل ل ل للب عن  20درجة مئوية وأال يقل وقت التعريض
األدط عن الوقت املذكور لكل درجة حرارة يف اجلدول  .3وينبغي القيام برصد تركزات الغاز عند مرور ساعتني و 4ساعات
و 24س ل ل ل ل ل للاعة كحد أدط من بداية املعاجلة ،وحينما يكون ذلك مالئماً 48 ،س ل ل ل ل ل للاعة من بداية املعاجلة .وحني تكون فرتة
التعريض أطول والرتكز أقل ،ينبغي إجراء قياذ إضايف لرتّكزات الغاز يف اية عملية التدخني.
وإذا مل يتحقق زمن الرتّكز خالل فرتة واحدة من  24أو  48ساعة (حط وإن حت ّقق احل ّد األدط للرتكيز) ،ينبغي اختاذ تدابري
تصحيحية .وبجوز متديد املعاجلة ملدة أقصاها ساعتني من دون إضافة فلوريد السولفوريل ،أو بجوز إعادهتا من البداية.
الجدول  :3نس ل ل ل ل للبة الرتكز الدنيا املطلوبة ملدة  24أو  48س ل ل ل ل للاعة ملواد التعبئة اخلش ل ل ل ل للبية اليت يتم تدخينها من دون فلوريد
السولفوريل
درجة الحرارة

زمل التركز األدنى المطلوب (غ/م

3

التركز األدنى النهائي

 30درجة أو أكثر ملدة  24ساعة

1 400

41

 20درجة أو أكثر ملدة  48ساعة

3 000

29

(غ/م†)3

† يف حال مل يتحقق الرتكز النهائي األدط بعد  24أو  48سللاعة ،يُسل َلمح با راف يف الرتّكز حبوايل  5يف املائة ش لريطة زيادة وقت إضللايف للمعاجلة يف اية املعاجلة من
أجل حتقيق زمن الرتكز ام ّدد.

يعرض اجلدول  4أحد األمثلة جلدول قد يتم استعماله لتحقيق املتطلبات امددة.
الجدول  :4مثال جلدول معاجلة حتقق زمن الرتكز احلد األدط املطلو ملواد التعبئة اخلش ل ل ل للبية املعاجلة بفلوريد السل ل ل ل لولفوريل
(قد تكون هناك حاجة إىل زيادة اجلرعات األولية يف األوضاع املتسمة بارتفاع االمتصاص أو التسر ).
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درجة
الحرارة

زمل التركز األدنى
المطلوب (لرام-
ساعة/م)3
][167

][166
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معتمدين لدى املنظمات الوطنية لوقاية النباتات .ومن ش ل ل ل ل ل للأن هذه املنظمات أن
بجب أن يكون مق ّدمو خدمات املعاجلة َ
تأخذ يف االعتبار العوامل التالية اليت قد تكون مطلوبة للتدخني بفلوريد السولفوريل لالستجابة إىل متطلبات املعاجلة.
-

اسللتعمال املراوح على و مناسللب أثناء مرحلة توزيع الغاز يف عملية التدخني لضللمان التوصللل إىل التوازن ،ووضللع
املراوح على و يض ل ل للمن توزيع عنص ل ل للر التدخني توزيعاً س ل ل ل لريعا وفعاال يف كل منطقة التدخني (خالل س ل ل للاعة من
املعاجلة على وجه التفضيل).

-

عدم حتميل مناطق التدخني بأكثر من  80يف املائة من حجمها.


كون مناطق التدخني مغلقة بإحكام ومانعة لتسللر الغاز إىل أقصللى حد ممكن .وعند إجراء التدخني يف مناطق
مغطاة بصل ل ل ل ل للحائف ،بجب أن تكون هذه الصل ل ل ل ل للحائف مصل ل ل ل ل للنوعة من مادة غري منفذة للغاز وأن تكون حمكمة
اإلغالق عند مستوى تالقيها وعند مستوى األرض.

-

كون أرضية موقع التدخني غري منفذة لعنصر التدخني؛ أو مغطاة بصحائف غري منفذة للغاز.

-

لذا ،حتتاج أكوام اخلشب إىل فواصل من  20سنتمرتا على األقل لضمان مرور فلوريد السولفوريل والتشبع بالقدر
الكايف.

-

عنللد حس ل ل ل ل ل ل للا جرعللة فلوريللد السل ل ل ل ل ل لولفوريللل ،يتم التعويض عن أيللة خالئح غللازيللة (ثللاين أكسل ل ل ل ل ل ليللد الكربون
على سبيل املثال) لضمان وفاء هجموع كمية عناصر التدخني باملتطلبات امددة يف املعيار.

-

كل
يّ
تم دائماً قياذ ترّكز فلوريد السل ل ل لولفوريل يف اهلواء يف املوقع األبعد عن نقطة إدخال الغاز ويف مواقع أخرى يف ّ
توزع الغاز بطريقة
منطقة التدخني (مثالً يف األمام من األس ل ل للفل ،ويف الوس ل ل للح ،ويف اخللف من األعلى) لض ل ل للمان ّ
املوحد.
موحدة .وال ُحيتَ َسب وقت املعاجلة إىل حني بلوغ ّ
التوزع ّ
ّ

-

مراعاة معدالت اجلرعات األوىل وإجراءات مناولة املنتج بعد املعاجلة لالمتصل للاص امتمل من مواد التعبئة اخلشل للبية
املعاجلة أو املنتج املقرتن هبا لفلوريد السولفوريل.
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-

اس للتخدام درجة احلرارة املس للجلة للمنتج أو اهلواء اميح (أيهما أقل) الحتس للا جرعة فلوريد السل لولفوريل ،وبجب
أن تكون حرارة املنتج  20درجة مئوية على األقل (مبا يف ذلك يف قلب اخلشب) طيلة فرتة املعاجلة.

-

عدم تغليف مواد التعبئة اخلشبية املع ّدة للتدخني أو كسوهتا مبواد عازلة لعنصر التدخني.

-

تعيري أجهزة تسللجيل احلرارة ،وأجهزة اسللتشللعار ترّكز الغاز ،وأجهزة تسللجيل البيانات وفقاً لتعليمات املصللنّع بتواتر
حت ّدده املنظمة الوطنية لوقاية النباتات .وقد تتأثر األدوات املس ل ل ل ل ل للتخدمة لقياذ تركز فلوريد السل ل ل ل ل ل لولفوريل بفعل
االرتفاع ،أو خبار املياه ،أو ثاين أكسل ل لليد الكربون أو درجات احلرارة .ومن الضل ل للروري تعيري هذه األدوات بشل ل للكل
حم ّدد لفلوريد السولفوريل.

-

احتفاظ مقدمو خدمات املعاجلة بس ل ل ل ل للجل املعاجلات بفلوريد السل ل ل ل ل لولفوريل وبالتغيريات ملدة حمددة الطول وفقا ملا
تطلبه املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ألغراض املراجعة.

-

بجب أن يتبع املو فون الذين يطبقون املعاجلة بالتدخني متطلبات بطاقة التوسيم الستخدام فلوريد السولفوريل.

اعتماد معالجات بديلة وتنقيح جداول المعالجات المعتمدة
مع توافر معلومات فنية جديدة ،بجوز إعادة النظر يف املعاجلات املوجودة وتعديلها ،كما بجوز اعتماد معاجلات بدي لة ،أو
جدول معاجلة جديدة ملواد التعبئة اخلشللبية من قبل هيئة تدابري الصللحة النباتية .ويف حال اعتماد معاجلة جديدة أو جدول
معاجلة منقح بالنسل للبة إىل مواد التعبئة اخلشل للبية وإدراج ذلك يف هذا املعيار ،فإن املادة املعاجلة وفقا للمعاجلة السل للابقة واأو
اجلدول السابق ال حتتاج إىل إعادة معاجلة أو إعادة وضع عالمة عليها.
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2

مت اعتماد هذا امللحق  2املنقح من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة عشرة املعقودة يف أبريلانيسان .2018
امللحق جزء إلزامي من املعيار

الملحق  :2العالمة وتطبيقاتها ()2018
هي عالمة تبني أن مواد التعبئة اخلشللبية قد أخضللعت ملعاجلة صللحة نباتية معتمدة وفقا هلذا املعيار 6وهي تشللمل املكونات
املطلوبة التالية:
-

الشعار

-

رمز البلد

-

رمز املنتج ،مقدم خدمات املعاجلة

-

رمز املعاجلة باستخدام املختصر املناسب على النحو الوارد يف امللحق  DH ،HT ،MB( 1أو )SF

الشعار
بجب أن يش للبه تص للميم الش للعار (الذي قد يكون مت تس للجيله يف ل إجراءات قطرية ،أو إقليمية أو دولية ،إما على ش للكل
عالمة جتارية مسلجلة أو عالمة إجازةا مجاعيةا ضلمان) بصلورة وثيقة للشلعار املعروض يف األمثلة املوضلحة أدناه وبجب أن
يكون معروضاً على يسار املكونات األخرى.
رمز البلد
ينبغي أن يكون رمز الدولة هو الرمز الثنائي احلروف للمنظمة الدولية للتوحيد القياس ل ل ل للي (املش ل ل ل للار إليه يف األمثلة ".)"XX
وبجب أن يكون مفصوالً بواصلة عن رمز املنتج مقدم خدمات املعاجلة.
رمز المنتج /مقدم خدمات المعالجة
يعد رمز املنتجامقدم خدمات املعاجلة رمزاً فريداً تعطيه املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ملنتج مواد التعبئة اخلش ل ل ل ل للبية أو مقدم
خدمات املعاجلة الذي يض ل ل ل للع العالمات أو اجلهاز املس ل ل ل للؤول أمام املنظمة الوطنية لوقاية النباتات عن ض ل ل ل للمان اس ل ل ل للتخدام
اخلش للب املالئم واس للتخدام العالمة بالطريقة الص للحيحة (مت توض لليح ذلك يف األمثلة بالرمز " .)"000وتقوم املنظمة الوطنية
لوقاية النبات بتعيني عدد وترتيب األرقام واأو احلروف.
رمز المعالجة
رمز املعاجلة عبارة عن خمتص ل ل ل ل للر من خمتصل ل ل ل ل لرات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على النحو املنص ل ل ل ل للوص عليه يف امللحق
بالنس ل ل ل ل للبة للتدابري املعتمدة وهو مبني يف األمثلة يف ص ل ل ل ل للورة الرمز " ."YYوبجب أن يظهر رمز املعاجلة بعد الرمزين املدهجني
للبلد واملنتجامقدم خدمات املعاجلة .وبجب أن يوضللع الرمز على خح منفصللل عن رمز البلد ورمز املنتجامقدم املعاجلة ،أو
ح مع الرموز األخرى.
أن يكون مفصوالً عن الرموز األخرى بواسطة ( )-يف حال ُوضع على نفس اخل ّ
1

6

عند االسترياد ،بجدر بالبلدان أن تقبل مواد التعبئة اخلشبية اليت أنتجت سابقاً وحتمل عالمة مطابقة للنسخ السابقة من هذا املعيار.
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رمز المعالجة

نوع المعالجة

HT

معاجلة حرارية

DH

التسخني بالعزل احلراري

MB

بروميد امليثيل

SF

فلوريد السولفوريل

15

وضع العالمة
بجوز أن تلف حجم العالمة والبنح املسللتخدم بشللأ ا وموقعها ،ولكن بجب أن يكون حجمها واضللحاً وقابالً للقراءة من
املفتشللني دون اسللتعمال وسلليلة رؤية مسللاعدة .وينبغي أن تكون العالمة مسللتطيلة أو مربعة الشللكل وحمتواة ضللمن إطار مع
وجود خح رأس للي يفص للل الش للعار عن مكونات الرمز .ولتيس للري اس للتعمال الص للحائف املثقوبة لطباعة األحرف (اس للتنس للل)
بجوز أن توجد فجوات يف اجلوانب ويف اخلح الرأسي.
وبجب أال حيتوي إطار العالمة على أية معلومات أخرى .وإذا ما اعترب وجود العالمات اإلضل ل للافية (مثل العالمات التجارية
للمنتج ،أو شللعار اهليئة املرخصللة) مفيدا يف محاية اسللتخدام العالمة على الصللعيد القطري ،فإنه بجوز تقدمي هذه املعلومات
إىل جانب اإلطار ولكن خارجه.
بجب أن تكون العالمة:
-

ممكنة القراءة

-

مستدمية ،غري قابلة للنقل

-

موضللوعة يف موقع ميكن رؤيته عندما تكون التعبئة اخلشللبية مسللتخدمة ،ويفضللل أن تكون على جانبني متعاكسللني
من وحدة التعبئة اخلشبية.

-

ينبغي أال تكون العالمة مكتوبة خبح اليد.

يتعني جتنب استعمال اللونني األمحر والربتقايل ألن هذين اللونني يستعمالن يف توسيم السلع اخلطرية.
و ّ

وعند إدراج مكونات خمتلفة يف وحدة مواد تعبئة خش ل ل ل ل ل للبية ،فإنه ينبغي اعتبار الوحدة املركبة الناجتة عن ذلك وحدة مفردة
ألغراض وضللع العالمة .وقد يكون من املناسللب يف حالة وحدة مركبة من وحدات مواد التعبئة اخلشللبية مصللنوعة س لواء من
املكون ا،هز معاجلة) ،هور العالمة على مكونات املادة اخلشل للبية
أخشل للا معاجلة أو أخشل للا هجهزة (حيثما ال يتطلب ّ
ا،هزة لض ل ل للمان أن تكون العالمة يف موقع مرئي وأ ا من حجم كاف .وال ينطبق هذا النهج يف وض ل ل للع العالمات إال على
الوحدات املفردة املركبة ،وليس على حاالت التجميع املؤقت ملواد التعبئة اخلشبية.

ويكون من الض للروري النظر بص للفة خاص للة يف وض للع العالمة بص للورة يس للهل متييزها على أخش للا فر الش للحنة نظراً ألن
األخشا املعاجلة املستعملة كأخشا فر الشحنة قد ال يتم قطعها بالطول النهائي إىل حني حتميل وسيلة النقل .ومن
املهم أن يضمن الشاحنون أن كل أخشا فر الشحنة املستعملة لتأمني أو دعم السلع معاجلة وتُظهر العالمة املوصوفة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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يف هذا امللحق ،وأن هذه العالمات واض ل للحة ومقروءة .وينبغي أال تس ل للتخدم قطع اخلش ل للب الص ل للغرية اليت ال تش ل للمل مجيع
عناصر العالمة كفر للشحنة .وتشمل اخليارات املتاحة لوضع العالمة بالشكل املناسب على أخشا الفر :
-

وضل ل للع العالمات على قطع اخلشل ل للب املزمع اسل ل للتعماهلا كأخشل ل للا فر على كامل طوهلا بفواصل ل للل قصل ل للرية جداً
يتعني أن بجرى القطع
(ملحو ة :عندما يتم قطع القطع الص ل للغرية جداً بعد ذلك الس ل للتخدامها كأخش ل للا فر ّ ،
حبيث تظهر العالمة بالكامل على أخشا فر الشحنة).

-

وضل للع العالمة أيض ل لاً على أخشل للا الفر املعاجلة يف مكان اهر للعيان بعد القطع ،شل للر أن يكون الشل للاحن
حيمل ترخيصاً مبقتضى القسم .4

وتوضل ل ل ل للح األمثلة أدناه بعض التنوعات املقبولة للمكونات املطلوبة من العالمة اليت تسل ل ل ل للتخدم للتصل ل ل ل للديق بأن مواد التعبئة
اخلش ل للبية اليت حتمل مثل هذه العالمة قد أخض ل للعت ملعاجلة معتمدة .وينبغي قبول التنويع يف ختطيح العالمة شل ل لريطة وفائها
باملتطلبات املبينة يف هذا امللحق.
املثال

1

املثال

2

املثال ( 3يقدم مثاال حمتمال للعالمة بزوايا منحنية إلطارها)
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املثال ( 4يقدم مثاال حمتمال لعالمة وضل للعت باسل للتخدام صل للحائف احلروف املثقوبة (اسل للتنسل للل) ،وميكن أن توجد فجوات
صغرية يف اإلطار واخلح الرأسي ،وخالفها من بني مكونات العالمة)

املثال

5

املثال

6
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أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقح وهو ال يشكل جزءاً إلزامياً من املعيار

المرفق  :1أمثلة لطرائق التصرف اآلمل في مواد التعبئة الخشبية لير الممتثلة
يعد التص ل ل ل للرف اآلمن يف مواد التعبئة اخلش ل ل ل للبية غري املمتثلة خيار من خيارات إدارات املخاطر ميكن أن تس ل ل ل للتعمله املنظمة
الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املسل للتورد عندما ال تكون اإلجراءات الطارئة متاحة أو مرغوبا فيها .ويوصل للى بإتباع الطرائق
املذكورة أدناه للتصرف اآلمن يف مواد التعبئة اخلشبية غري املمتثلة:
()1

الرتميد إذا كان مسموحا به

()2

الدفن العميق يف مواقع معتمدة من قبل السلطات (مالحظة :ميكن أن يتوقف عمق الدفن على الظروف
ويتعني أن تغطى املادة مباشرة بعد
املناخية واآلفة املعرتضة ،ولكن يوصى بأن يكون بعمق مرتين على األقلّ .
الدفن وأن تبقى مدفونة .الحظ أيضاً أن الدفن العميق ليس خياراً مناسباً لألخشا املصابة باألرضات أو
بعض املمرضات اجلذرية).

()3

التجهيز (مالحظة :ينبغي استخدام التقطيع رقائق فقح إذا اقرتن بعمليات جتهيز إضافية بطريقة معتمدة من
املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املستورد الستبعاد اآلفات املعنية ،مثل تصنيع األلواح ذات التجزيعات
موحدة االجتاه).

()4

أية طرائق تصادق عليها املنظمة الوطنية لوقاية النباتات كطرائق فعالة يف مواجهة اآلفات املعنية.

()5

اإلعادة إىل البلد املصدر عند االقتضاء.

وللتقليل إىل أدين حد خماطر إدخال آفة أو انتشل ل ل ل للارها ،فإنه بجب تنفيذ طرائق للتصل ل ل ل للرف اآلمن يف املواد غري املمتثلة بأقل
تأخري ممكن.

المعيار الدولي رقم
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