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4 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -15رقم  الدولي المعيار  

 االعتماد
بشلللكل خطو   2002الدورة الرابعة للهيئة املؤقتة لتدابري الصلللحة النباتية يف مارذاآذار من قبل مّت اعتماد هذا املعيار أوالً 

يف الدورة األوىل  1 توجيهية إلخضللاع مواد التعبئة اخلشللبية يف التجارة الدولية إىل اللوائح. واعُتمدت تعديالت على امللحق
. واعُتمد التنقيح األول خالل الدورة الرابعة هليئة تدابري الصللللحة النباتية 2006هليئة تدابري الصللللحة النباتية يف نيسللللاناأبريل 

 بشكل هذا املعيار 2009أبريلانيسان  -ريف مارذاآذا
ا هتدور هيئة تدابري الصحة النباتية يف  من قبل 2مع التغيريات املقرتنللللللللللللللللللللللة به يف امللحق  1للملحلللللللللللق  اتومّت اعتماد التنقيح

 .2018يف أبريلانيسان  املعقودةودورهتا الثالثة عشرة  2013أبريلانيسان املعقودة يف الثامنة 

 مقدمة
 النطاق

يعرض هذا املعيار تدابري الصلللللللللللحة النباتية اليت تقّلل خطر دخول وانتشلللللللللللار 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  

ة اخلشللبية املصللنوعة من خشللب معاق بطريقة جتعله خالياً من اآلفات )مثل اخلشللب الشللحنة، ولكنها ال تشللمل مواد التعبئ
 الرقائقي(.

 ال يقصد بتدابري الصحة النباتية يف هذا املعيار تأمني محاية مستمرة من اآلفات امللوثة أو من كائنات حّية أخرى.

 بيان بيئي
ذ من املعروف أن اآلفات املصاحبة ملواد التعبئة اخلشبية هلا تأثري سليب على صحة الغابات والتنوع البيولوجي. ويقصد بتنفي

هذا املعيار احلد كثريا من انتشلللللللللللار اآلفات وبالتايل تأثريها السلللللللللللليب. ويف  ّل غيا  عالجات بديلة يف بعض احلاالت أو 
ئة مناسلللللللبة أخرى، يُدرج العالج بواسلللللللطة بروميد امليثيل ضلللللللمن هذا املعيار. ومعروف أن جلميع البلدان، أو توافر مواد تعب

بروميد امليثيل يؤدي إىل استنزاف طبقة األوزون. وكان قد مّت اعتماد توصية هبذا اخلصوص لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
ومن اجلاري التماذ  (.2008) دبري للصللحة النباتيةاالسللتعاضللة عن اسللتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسللتخدامه كتعن 

 التدابري البديلة اليت تكون أكثر مراعاة للبيئة.

 المراجع
على البوابة ري الصللحة النباتية تدابيشللري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصللحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية ل

 .اsetting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreالدولية للصحة النباتية على 

اسلللللتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسلللللتخدامه كتدبري للصلللللحة عن  االسلللللتعاضلللللة. 2008 ،هيئة تدابير الصحححححة النباتية
يةالنباتية.   11-7 روما -يف تقرير الدورة الثالثة هليئة تدابري الصللللللللللللللحة النباتيةالدولية لوقاية النباتات.  االتفاقية توصلللللللللللللل

 ، روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. 6، املرفق 2008 أبريلانيسان
 . منظمة األغذية والزراعة، روما.1997، االتفاقية الدولية لوقاية النبات

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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ISO 3166-1:2006- رموز البلدان. جنيف، املنظمة الدولية  -7اجلزء  -رموز لتمثيل امساء البلدان وأقسللللللللللللللامها الفرعية
 (./html39719https://www.iso.org/standard.لتوحيد املقاييس )متاح على 
انة األوزون، ، أم. نريويببروتوكول مونرتيال عن املواد اليت تسللللللللتنزف طبقة األوزون -2000، برنامج األمم المتحدة للبيئة

ISBN :6-1888-807-92 (-https://unep.ch/ozone/pdf/Montreal برنامج األمم املتحدة للبيئة. الرقم العاملي للكتا 

Protocol2000.pdf) 

 التعريفات
مسللللللللللرد ) 5قم ر  املعيار الدويليف  هذا املعيارميكن اإلطالع على تعاريف مصللللللللللطلحات الصللللللللللحة النباتية املسللللللللللتخدمة يف 

 (.مصطلحات الصحة النباتية

 اإلطار العام للمتطلبات
تتألف تدابري الصللللللللللللحة النباتية املعتمدة اليت تقلل إىل حد بعيد من خطر إدخال وانتشللللللللللللار اآلفات بواسللللللللللللطة مواد التعبئة 
اخلشللللبية، من اسللللتخدام اخلشللللب املنزوع اللحاء )مع مسللللتوى مساح حمدد للحاء املتبقي(، ومن املعاجلات املعتمدة )املشللللار 

( يسللللللّهل التعّرف فوراً إىل مواد التعبئة اخلشللللللبية 2روفة )املشللللللار إليها يف امللحق (. وإّن وضللللللع العالمة املع1إليها يف امللحق 
 . ويعرض هذا املعيار املعاجلات املعتمدة والعالمة املذكورة واستخدامها.2اخلاضعة للمعاجلات املعتمدة 

املعاجلة  يف البلدان املصدرة واملستوردة مسؤوليات حمددة. فيجب أن جُترى املنظمات الوطنية لوقاية النباتاتتقع على عاتق 
وقاية النباتات اليت ل الوطنيةلوقاية النباتات. وينبغي للمنظمات  الوطنيةوأن يتم وضلللللللع العالمة دائما حتت سللللللللطة املنظمة 

وضلللللعها، واسلللللتخدام العالمة و  ترخص باسلللللتخدام العالمة أن تشلللللرف )أو تراجع وتسلللللتعرض على األقل( تطبيق املعاجلات
حسللب االقتضللاء، من قبل املنتجنيامقدمي خدمات املعاجلة كما ينبغي أن تنشللء إجراءات للتفتيل أو الرصللد واملراجعة. 

لوقاية  لوطنيةاوتنطبق متطلبات حمددة على مواد التعبئة اخلشلللللللبية اليت يتم إصلللللللالحها أو يعاد تصلللللللنيعها. وينبغي للمنظمة 
ة لدان املسللتوردة قبول تدابري الصللحة النباتية املعتمدة كأسللاذ للسللماح بدخول مواد التعبئة اخلشللبية بدون أيالنباتات يف الب

متطلبات إضللللللافية للصللللللحة النباتية بالنسللللللبة لواردات مواد التعبئة اخلشللللللبية، وبجوز هلا أن تتحقق عند االسللللللترياد من الوفاء 
ملنظملات الوطنيلة لوقلاية اد التعبئلة اخلشللللللللللللللبيلة ملتطلبلات هلذا املعيلار، فلإن مبتطلبلات املعيلار. وحيثملا ال متتثلل متطلبلات موا

 تتحمل أيضا مسؤولية التدابري املنفذة واإلشعار بعدم االمتثال، حسب االقتضاء. النباتات
 المتطلبات

 أسس اإلخضاع للوائح -1
وعة من كون مواد التعبئة اخلشلللبية مصلللنقد تكون األخشلللا  الناجتة من أشلللجار حّية أو ميتة مصلللابة باآلفات. وغالباً ما ت

خشللللللب خام قد ال يكون خضللللللع لعمليات تصللللللنيع أو معاجلات كافية إلزالة اآلفات أو قتلها، وتبقى بالتايل ممراً إلدخال 
آلفات ا إدخال ونشلللللللر. وتبنّي أن أخشلللللللا  فر  الشلللللللحنة، بصلللللللفة خاصلللللللة، متثل خطراً عالياً يف احلجريةونشلللللللر اآلفات 

ة ملا تقدم، غالباً ما يتم إعادة اسللللتعمال مواد التعبئة اخلشللللبية، أو إصللللالحها أو إعادة تصللللنيعها )على احلجرية. وباإلضللللاف
(. إن حتديد األصللل احلقيقي ألي قطعة من مواد التعبئة اخلشللبية عملية صللعبة، وبالتايل ال 3-4النحو املعروض يف القسللم 

ميكن تأكيد حالة الصحة النباتية هلا. وعليه فإن العملية االعتيادية اليت تقضي بتحليل خماطر اآلفات لتحديد ما إذا كانت 

https://www.iso.org/standard/39719.html
https://unep.ch/ozone/pdf/Montreal-Protocol2000.pdf
https://unep.ch/ozone/pdf/Montreal-Protocol2000.pdf
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عيار التدابري د التعبئة اخلشبية. وهلذا السبب، يعرض هذا املهناك ضرورة الختاذ تدابري ومدى شدهتا، غري ممكنة بالنسبة ملوا
املقبولة دولياً، اليت ميكن لكافة البلدان تطبيقها على مواد التعبئة اخلشلللللللبية للتقليل بدرجة كبرية من خماطر إدخال وانتشلللللللار 

 معظم اآلفات احلجرية اليت قد تكون مرافقة هلذه املواد.
 ضعة للوائحمواد التعبئة الخشبية الخا -2

تغطي هذه اخلطو  التوجيهية مجيع أشللللللللللكال مواد التعبئة اخلشللللللللللبية اليت قد تكون ممراً لففات اليت تشللللللللللكل خماطر آفات 
لألشللللللجار احلية بشللللللكل رئيسللللللي. كما تغطي مواد التعبئة اخلشللللللبية مثل األقفاص، والصللللللناديق، وعلب التعبئة، والطبايل، 

البكرات اليت ميكن أن تكون موجودة يف أي شللللحنة مسللللتوردة تقريباً، مبا يف ، و 1واسللللطوانات الكابالت، وأخشللللا  الفر 
 ذلك الشحنات اليت قد ال تكون عادة حمال لتفتيل صحة نباتية.

 استثناءات 2-1
 :2تعترب البنود التالية ذات خماطر منخفضة بشكل كاف لكي يتم استثناؤها من أحكام هذا املعيار

 ملليمرتات أو أقل( 6كلياً من رقائق خشبية )  مواد التعبئة اخلشبية املصنوعة -
مواد التعبئة اخلشلللللبية املصلللللنوعة كلياً من مواد خشلللللبية معاجلة مثل اخلشلللللب الرقائقي، أو األلواح ذات التجزيعات  -

 موحدة االجتاه، أو القشرة اليت صّنعت باستخدام الغراء أو احلرارة أو الضغح، أو بتوليفة من هذه الطرائق
 ر واملشروبات الروحية اليتُ عّرضت للحرارة أثناء التصنيعبراميل اخلمو  -
صلناديق هدايا النبيذ والسليجار وسللع أخرى مصلنوعة من اخلشلب الذي متت معاجلته واأو تصلنيعه بطريقة جتعله  -

 خالياً من اآلفات
 نشارة اخلشب وقشور اخلشب وصوف اخلشب. -
 ات الشحن.املكونات اخلشبية املثبتة بصفة دائمة يف مركبات وحاوي -
 تدابير الصحة النباتية لمواد التعبئة الخشبية -3

يعرض هذا املعيار تدابري الصللللللللللحة النباتية )مبا يف ذلك املعاجلات( اليت أُقرت ملواد التعبئة اخلشللللللللللبية ويهيء إلقرار معاجلات 
 جديدة أو منقحة.

 تدابير الصحة النباتية المعتمدة 3-1
تتألف تدابري الصللللحة النباتية املوصللللوفة يف هذا املعيار من عدد من إجراءات الصللللحة النباتية مبا يف ذلك املعاجلات ووضللللع 
العالمة على مواد التعبئة اخلشللبية. ووضللع العالمة بجعل اسللتخدام شللهادة الصللحة النباتية غري ضللروري ألنه يبني أن تدابري 

                                                           

ميكن أن توضللع شللحنات اخلشللب )أي األخشللا ااأللواح اخلشللبية( على فر  مصللنوعة من خشللب من نفس نوع أخشللا  الشللحنة وجودهتا وتكون   1
عبئة تمسللللتوفية لنفس شللللرو  الصللللحة النباتية كخشللللب الشللللحنة. ويف هذه احلالة، بجوز اعتبار أخشللللا  الفر  جزءا من الشللللحنة وال بجوز اعتبارها مواد 

 خشبية يف سياق هذا املعيار.
وز، حيثما يكون ذلك بجليست مجيع الصناديق أو الرباميل مصنوعة بطريقة جتعلها خالية من اآلفات، وبجوز بالتايل اعتبار بعضها واقعة ضمن نطاق هذا املعيار. و   2

 ت القطرية لوقاية النباتات املستوردة واملصّدرة.مالئماً، اختاذ ترتيبات حمددة خاصة هبذا النوع من السلع باالتفاق بني املنظما
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بري الصللللللللحة النباتية هذه  قبول تدا املنظمات الوطنية لوقاية النباتاتبقت. وبجدر بكافة الصللللللللحة النباتية املقبولة دوليا قد طُ 
كأساذ للسماح بدخول مواد التعبئة اخلشبية بدون متطلبات إضافية. من الضروري تقدمي مسوّغ فين ألي تدابري مطلوبة 

  هذا املعيار. على صعيد الصحة النباتية تتعّدى التدابري املتفق عليها واملشار إليها يف
فّعالة إىل حد بعيد إزاء معظم اآلفات املرافقة ملواد التعبئة اخلشللللللللللبية املسللللللللللتعملة يف  1تُعّد املعاجلات املوصللللللللللوفة يف امللحق 

التجارة الدولية. وتقرتن هذه املعاجلات باستخدام اخلشب منزوع اللحاء يف صنع مواد التعبئة اخلشبية، وهو ما يؤدي أيضا 
 الية:تماد هذه التدابري باالرتكاز على االعتبارات التإىل احلد من احتمال إعادة إصابة األشجار احلية باآلفات. وقد مت اع

 مدى اآلفات اليت قد تؤثر فيها -
 فاعلية املعاجلة -
 اجلدوى الفنية واأو التجارية. -

ينطوي إنتاج مواد التعبئة اخلشلللللبية )مبا يف ذلك أخشلللللا  الفر ( على ثالثة أنشلللللطة رئيسلللللية: املعاجلة، والصلللللنع، ووضلللللع 
ئات منفصلللللة هبذه األنشللللطة، أو أن تقوم هيئة واحدة بعدة أنشللللطة منها أو هبا كلها. وتيسللللريا العالمة. وميكن أن تقوم هي

لإلحالة، يشلللللللري هذا املعيار إىل املنتجني )الذين يصلللللللنعون مواد التعبئة اخلشلللللللبية وبجوز هلم وضلللللللع العالمة على مواد التعبئة 
ع العالمة ة )الذين يطبقون املعاجلات املعتمدة وبجوز هلم وضاخلشبية املعاجلة بالصورة املالئمة( وإىل مقدمي خدمات املعاجل

 على مواد التعبئة اخلشبية املعاجلة بالصورة املالئمة(.
. وتتألف العالمة من 2ويتم حتديد مواد التعبئة اخلشللللبية اليت أخضللللعت للتدابري املعتمدة بوضللللع عالمة رمسية وفقا للملحق 

يت حتّدد البلد واملنتج املسلؤول أو مقدم خدمات املعاجلة واملعاجلة املسلتخدمة. وُيشلار شلعار ُيسلتخدم باالقرتان مع الرموز ال
يف ما يلي إىل كافة مكّونات العالمة بتعبري "العالمة". وتّيسللللللر العالمة املعرتف هبا دوليا وغري املرتبطة بلغة خاصللللللة، حتديد 

ر. وينبغي قبل التصلللللللللللللدير، يف نقطة الدخول، أو يف مكان آخمواد التعبئة اخلشلللللللللللللبية املعاجلة يف أثناء التفتيل الذي بجري 
كأسللللاذ للرتخيص بدخول مواد التعبئة اخلشللللبية   2لوقاية النباتات قبول العالمة املشللللار إليها يف امللحق  الوطنيةللمنظمات 

 دون أية متطلبات حمددة إضافية. 
وبجب اسللتخدام اخلشللب منزوع اللحاء يف صللنع مواد التعبئة اخلشللبية، إضللافة إىل تطبيق إحدى املعاجلات املعتمدة واملشللار 

 .1. وحيدد مستوى التحّمل بالنسبة إىل اللحاء املتبقي يف امللحق 1إليها يف امللحق 
  إقرار معالجات جديدة أو منقحة 3-2

عندما تتاح معلومة فنية جديدة، قد جتري مراجعة املعاجلات القائمة أو تعديلها، وقد تعتمد هيئة تدابري الصللللللللللللللحة النباتية 
معامالت ) 28معاجلات بديلة جديدة واأو جداول معاجلات بديلة جديدة ملواد التعبئة اخلشلللبية. ويوفر املعيار الدويل رقم 

 إقرار إرشللادات بشللأن أسلللو  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف (اعد احلجر الزراعيالصللحة النباتية لففات اخلاضللعة لقو 
املعاجلات. وإذا ما مت اعتماد معاجلة جديدة أو جدول معاجلة معدل ملواد التعبئة اخلشللللللللللللللبية ومت إدراجهما يف هذا املعيار، 

ة جديدة أو ل السابق ال تكون حباجة إىل اخلضوع ملعاجلفإن املواد اليت سبقت معاجلتها وفقا للمعاجلة السابقة واأو اجلدو 
 لوضع العالمة عليها من جديد.

 ترتيبات ثنائية بديلة 3-3
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عرب ترتيبات ثنائية. ويف هذه  1لوقاية النباتات أن توافق على تدابري غري تلك الواردة يف امللحق  الوطنيةبجوز للمنظمات 
 إال إذا مت الوفاء جبميع متطلبات هذا املعيار. 2ضة يف امللحق احلاالت، ال بجب استعمال العالمة املعرو 

 المنظمات الوطنية لوقاية النباتاتمسؤوليات  -4
ات الوطنية لوقاية املنظمبغية الوفاء هبدف منع دخول اآلفات وانتشلارها، فإن على األطراف املتعاقدة املصلدرة واملسلتوردة و 

قاية )على النحو املعروض يف املواد األوىل والرابعة والسلللللللابعة من االتفاقية الدولية لو التابعة هلا، مسلللللللؤوليات حمددة  النباتات
 النباتات(. أما فيما  ص هذا املعيار فإن املسؤوليات امددة معروضة أدناه.

 اعتبارات تنظيمية 4-1
لوقاية  طنيةالو سلللللللللللللللطة املنظمة  بجب أن ُتطبَّق املعاجلة وأن تسللللللللللللللتخدم العالمة )واأو النظم املتعلقة بذلك( دائماً حتت

 اليت ترخص باستخدام العالمة مسؤولية ضمان أن كل النظم املرخص هلا بتطبيق هذا الوطنيةالنباتات. وتتحمل املنظمات 
املعيار واملعتمدة هلذا الغرض تفي بكافة املتطلبات الضلللرورية املعروضلللة يف املعيار، وأن مواد التعبئة اخلشلللبية )أو األخشلللا  

 ملسؤوليات:اأو ُصنعت وفقاً هلذا املعيار. وتشمل االيت ستصّنع مواد التعبئة اخلشبية منها( احلاملة للعالمة قد عوجلت و
 لرتخيص والتسجيل واالعتماد، حسب االقتضاء -
نظام اصللدار شللهادات ) 7رقم  رصللد نظم املعاجلة ووضللع العالمات بغية التحّقق من االمتثال )يتيح املعيار الدويل -

 معلومات إضافية عن املسؤوليات ذات الصلة(.  (الصحة النباتية
 23قم ر  وإنشلللللاء إجراءات التحقق واملراجعة حسلللللب االقتضلللللاء )ترد معلومات إضلللللافية يف املعيار الدويللتفتيل،  -

 .((اخلطو  التوجيهية للتفتيل)
لوقللايللة النبللاتللات أن تشللللللللللللللرف )أو كحللّد أدط أن تراجع وتنّقح( على تطبيق املعللاجلللات، وأن  الوطنيللةويتعنّي على املنظمللة 

ترّخص باسللللللللللللللتعمال العالمة، حسللللللللللللللب االقتضللللللللللللللاء. وبغية منع مواد التعبئة اخلشللللللللللللللبية غري املعاجلة أو املعاجلة بقدر غري  
 كافاصحيح، من محل العالمة، بجدر أن ُتطبَّق املعاجلات قبل وضع العالمة.

 وضع العالمة واستخدامها 4-2
ينبغي أن تكون العالمات امددة املوضوعة على مواد التعبئة اخلشبية املعاجلة وفقاً هلذا املعيار مطابقة للمتطلبات املوصوفة 

 .2يف امللحق 
 متطلبات المعالجة ووضحححححححححححع العالمة لمواد التعبئة الخشحححححححححححبية التي يإعاد اسحححححححححححتعمالها أو يتم إ حححححححححححال ها 4-3

 تصنيعها.أو يعاد 
ملشلار إليها يف البلدان اليت مت فيها إصلالح مواد التعبئة اخلشلبية اليت حتمل العالمة ا املنظمات الوطنية لوقاية النباتاتتكون 

أو اليت أُعيد تصنيعها، مسؤولة عن الضمان والتحقق من أن النظم املتعلقة بتصدير هذا النوع من مواد التعبئة  2يف امللحق 
 اخلشبية متتثل بشكل كامل هلذا املعيار.
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 إعادة استعمال مواد التعبئة الخشبية 4-3-1
م إصللللللالحها أو العالمة وفقا هلذا املعيار، ومل يتال حتتاج وحدة ما من مواد التعبئة اخلشللللللبية مّتت معاجلتها وُوضللللللعت عليها 

 .أو حتويرها بشكل آخر، إىل إعادة معاجلة أو إعادة وضع العالمة عليها طوال مدة خدمة هذه الوحدة إعادة تصنيعها
 مواد التعبئة الخشبية التي تم إ ال ها 4-3-2

إن مواد التعبئة اخلشللبية اليت أعيد إصللالحها هي مواد تعبئة خشللبية أزيل واحد أو أكثر من مكوناهتا ومت اسللتبداله. ويتعنّي 
أن تضلللمن عند إصلللالح مواد تعبئة خشلللبية ُوضلللعت عليها العالمة أال تسلللتخدم يف  املنظمات الوطنية لوقاية النباتاتعلى 

ا نص عليه هذا املعيار، أو األخشا  املبنية أو املصنوعة من مواد خشبية هجهزة إصالحها سوى األخشا  املعاجلة طبقاً مل
(. وعند اسللتخدام اخلشللب املعاق يف اإلصللالح بجب وضللع العالمة على كل عنصللر 1-2)على النحو املعروض يف القسللم 

 مضاف وفقا هلذا املعيار. 
ة يف حال تبنّي شللاكل عند حتديد مصللدر مواد التعبئة اخلشللبيقد تتسللبب مواد التعبئة اخلشللبية اليت حتمل عالمات متعددة مب

د التعبئة يف البلدان اليت يتم فيها إصللللللللللللللالح موا املنظمات الوطنية لوقاية النباتاتوجود آفات فيها. ويوصللللللللللللللى بأن تعمد 
وز للمنظمات بج اخلشبية، إىل احلّد من تعدد العالمات على كل وحدة من وحدات مواد التعبئة اخلشبية. وبناًء على ذلك،

لوقاية النباتات يف البلدان اليت يتم فيها إصللللللللللللللالح مواد التعبئة اخلشللللللللللللللبية أن تطلب إبطال العالمات اليت كانت  الوطنية
ووضللللللع العالمة بعد  1موضللللللوعة سللللللابقاً على مواد التعبئة اخلشللللللبية ومعاجلة الوحدة من جديد طبقاً ملا هو وارد يف امللحق 

حال اسللتخدام بروميد امليثيل للمعاجلة هجدداً، ينبغي عندها مراعاة املعلومات الواردة يف توصللية  . ويف2ذلك طبقاً للملحق 
 باتيةاالسللتعاضللة عن اسللتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسللتخدامه كتدبري للصللحة الناالتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن 

 (.2008)هيئة تدابري الصحة النباتية، 
يوجد فيها ريب أن كافة مكونات وحدة من مواد التعبئة اخلشللللللللبية اليت أُعيد إصللللللللالحها قد عوجلت وفقا  يف الظروف اليت

هلذا املعيار، أو يف حال كان من الصلللللعب التحقق من مصلللللدر وحدة مواد التعبئة اخلشلللللبية أو مكوناهتا، ينبغي للمنظمات 
عبئة اخلشبية اليت اد التعبئة اخلشبية طلب إعادة معاجلة مواد التلوقاية النباتات يف البلدان اليت بجري فيها إصالح مو  الوطنية

جرى إصلللللالحها، أو إتالفها أو منع تداوهلا، بأي شلللللكل آخر، يف التجارة الدولية كمادة من مواد التعبئة اخلشلللللبية املمتثلة 
ا بطالء أو مة )عن طريق تغطيتههلذا املعيار. ويف حالة املعاجلة هجدداً، بجب إزالة العالمات املوضلللللللوعة سلللللللابقا بصلللللللورة دائ

 تفتيتها مثال(. وبجب بعد إعادة املعاجلة وضع العالمة هجدداً وفقا هلذا املعيار.
 مواد التعبئة الخشبية التي أعيد تصنيعها 4-3-3

صللنيع تإذا ما متت االسللتعاضللة عن زهاء ثلث مكونات وحدة من وحدات مواد التعبئة اخلشللبية، يُعترب عندها أنه قد أعيد 
هذه الوحدة. ويف أثناء هذه العملية، بجوز اجلمع بني خمتلف املكونات )مع تعديلها تعديال إضلللللللللللللافيا عند االقتضلللللللللللللاء(   
إعادة جتميعها يف صللللللورة مواد تعبئة خشللللللبية إضللللللافية. وبجوز، بالتايل، أن تضللللللم مواد التعبئة اخلشللللللبية اليت أعيد تصللللللنيعها 

 ا على حد سواء.مكونات جديدة ومكونات سبق استعماهل
( من مواد املثال التفتيت، على سللللبيلينبغي إزالة أية اسللللتعماالت سللللابقة للعالمة إزالًة دائمة )عن طريق التغطية بطالء أو 

التعبئة اخلشلللبية املعاد إصلللالحها. وبجب إعادة معاجلة مواد التعبئة اخلشلللبية اليت أعيد تصلللنيعها   وضلللع العالمة من جديد 
 ر.وفقا هلذا املعيا
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 العبور 4-4
عندما تكون ضمن الشحنات املنقولة على سبيل العبور مواد تعبئة خشبية ال تفي مبتطلبات هذا املعيار، بجوز للمنظمات 

لوقاية النباتات يف بلدان العبور أن تطلب اختاذ تدابري لضمان أن مواد التعبئة اخلشبية ال تشكل خطراً غري مقبول.  الوطنية
 توجيهاً إضافياً عن ترتيبات العبور. (الشحنات العابرة) 25يل رقم ويتيح املعيار الدو 

 اإلجراءات عند االستيراد 4-5
مبا أن مواد التعبئة اخلشلللللللللللبية ترتافق مع معظم الشلللللللللللحنات، مبا يف ذلك تلك اليت ال تُعترب يف حد ذاهتا هدفاً لتفتيشلللللللللللات 

ة بالتحقق من واملنظمات غري املعنية عاد الوطنية لوقاية النباتاتاملنظمات الصللللللللللللللحة النباتية، فمن املهّم وجود تعاون بني 
اسلللتيفاء متطلبات الصلللحة النباتية لالسلللترياد. وعلى سلللبيل املثال، فإّن التعاون مع منظمات اجلمارك وغريها من أصلللحا  

ة. وهذا عنصللر شللبيعلى تلقي معلومات حول وجود مواد تعبئة خ املنظمات الوطنية لوقاية النباتاتالشللأن سللوف يسللاعد 
 هام لضمان الكفاءة يف كشف عدم االمتثال امتمل ملواد التعبئة اخلشبية.

 تدابير الصحة النباتية لعدم االمتثال عند نقطة الدخول 4-6
من املعيار الدويل  3-6-1-5إىل  1-6-1-5ترد املعلومات ذات الصلللللللة بعدم االمتثال واإلجراءات الطارئة يف األقسللللللام 

خطو  توجيهية ) 13، واملعيار الدويل رقم (اخلطو  التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصلللللللللحة النباتية على الواردات) 20رقم 
إعادة  . ومع األخذ يف االعتبار التواتر يف(لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد بشللللللللللرو  الصللللللللللحة النباتية واإلجراءات الطارئة

د نشأ يف بلد لوقاية النباتات أن تعترب أن عدم االمتثال رمبا كان ق الوطنيةاستخدام مواد التعبئة اخلشبية، ينبغي للمنظمات 
 اإلنتاج أو اإلصالح أو إعادة الصنع، بداًل من بلد التصدير أو العبور.

وحيثما ال حتمل مواد التعبئة اخلشللللبية العالمة املطلوبة أو يف حال دّل الكشللللف عن اآلفات على أّن املعاجلة مل تكن فّعالة 
لوقاية النباتات أو تواجه احلالة وفقا لذلك وأن تتخذ، عند االقتضلللللللللللاء، إجراًء طارئا. وقد  الوطنيةا، ينبغي على املنظمة رمب

، أو اإلتالف 3يأخذ هذا اإلجراء شلكل االحتجاز، يف أثناء التصلدي للحالة،   شلكل إزالة املادة غري املمتثلة، أو املعاجلة
أمثلة خليارات مالئمة إضلللللللللافية لإلجراءات اليت  1(، أو إعادة الشلللللللللحن. ويتيح املرفق )أو أي تصلللللللللرف آمن آخر يف املادة

تتخذ. وينبغي توخي مبدأ التأثري األدط فيما يتعلق بأي إجراء طارئ يتخذ، فيتم التمييز بني الشللللللللللللللحنة املتجر فيها ومواد 
يل من ِقبل ئ ضرورياً ويف حال استخدام بروميد امليثالتعبئة اخلشبية املصاحبة هلا. إضافة إىل ذلك، وإذا كان اإلجراء الطار 

لوقاية النباتات، ينبغي اتباع اجلوانب ذات الصللللللللللللللة من توصلللللللللللللية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشلللللللللللللأن  الوطنيةاملنظمة 
النباتية،  صلللللللحة)هيئة تدابري ال االسلللللللتعاضلللللللة عن اسلللللللتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسلللللللتخدامه كتدبري للصلللللللحة النباتية

2008 .) 
ت لوقاية النباتات يف البلد املسللتورد إعالم البلد املصللدر أو البلد املصللّنع، حسللب االقتضللاء، باحلاال الوطنيةينبغي للمنظمة 

اليت مت فيها العثور على آفات حّية. ويف هذه احلاالت، إذا ما كانت وحدة ما من وحدات مواد التعبئة اخلشللللللللللللللبية حتمل 
 لوقاية النباتات أن حتاول حتديد مصلللللللللللدر املكون )أو املكونات( الذي الوطنيةواحدة، يتعنّي على املنظمة أكثر من عالمة 

                                                           

 ليس هناك ما يقتضي أن تكون معاجلة معتمدة يف هذا املعيار.  3
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، جتدر اإلشلللللارة إىل أّن وجود 2-3-4ميتثل للمتطلبات قبل إرسلللللال إشلللللعار بعدم االمتثال. ومع مراعاة أحكام القسلللللم  ال
 .ال يشكل حالة من حاالت عدم االمتثالعالمات متعددة على وحدة واحدة من مواد التعبئة اخلشبية 
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 .2018دورهتا الثالثة عشرة املعقودة يف أبريلانيسان هيئة تدابري الصحة النباتية يف املنقح من قبل  1هذا امللحق مت اعتماد 
 املعيار من إلزامي جزءامللحق 

 
 (2018) : معالجات معتمدة مقترنة بمواد التعبئة الخشبية1الملحق 

صلللللنع منها اخلشلللللب سلللللوف تُ ميكن أن ُتطّبق املعاجلات املعتمدة على وحدات من مواد التعبئة اخلشلللللبية، أو على قطع من 
 مواد تعبئة خشبية.

 استخدام الخشب منزوع اللحاء
بصلللرف النظر عن نوع املعاجلة املطبقة، بجب أن تكون مواد التعبئة اخلشلللبية مصلللنوعة من اخلشلللب منزوع اللحاء. وألغراض 

 ا كانت:ومتييزها بوضوح إذهذا املعيار، بجوز أن يبقى أي عدد من قطع اللحاء الصغرية اليت يتم حتديدها بالنظر 
 سم )بغض النظر عن طوهلا( أو  3بعرض يقل عن  -
 .مربع سم 50سم، وتقل املساحة الكلية لكل قطعة حلاء منها عن  3بعرض يزيد على  -
على اخلشلللللللب  ، بجب نزع اللحاء قبل املعاجلة ألن وجود اللحاءالسللللللللفوريل وفلوريد بربوميد امليثيلات بالنسلللللللبة إىل املعاجلو 

ديد حلجم نزع اللحاء قبل املعاجلة أو بعدها. ولدى وجود حت فيمكنيؤثر على كفاءة املعاجلة. أما بالنسبة للمعاجلة باحلرارة 
 ذ احلجم. أنواع معّينة من املعاجلة باحلرارة )مثل العزل احلراري(، ينبغي أن يدخل أي حلاء ضمن قيا

 المعالجة بالحرارة
تتوفّر مصلللللللللللادر طاقة أو عمليات متنّوعة لتحقيق بارامرتات املعاجلة احلرارية املطلوبة. وعلى سلللللللللللبيل املثال، فإن التسلللللللللللخني 

القملللائن، والتشللللللللللللللبيع بلللالضللللللللللللللغح الكيميلللائي عن طريق احلرارة، والعزل احلراري )أفران  يفالبخلللاري التقليلللدي، والتجفيف 
امليكروويف والرتدد الالسللللللللللللكي( تُعترب مجيعها معاجلات حرارية شلللللللللللريطة أن تفي ببارامرتات املعاجلة احلرارية امددة يف هذا 

 املعيار. 
وّدو خدمات املعاجلة برصللللللللللللللد حرارة املعاجلة يف موقع من أن يقوم مز  املنظمات الوطنية لوقاية النباتاتوبجب أن تضللللللللللللللمن 

فاظ األطول لبلوغ احلرارة املسلللللتهدفة يف اخلشلللللب، وأن تضلللللمن احل الوقتالذي يلزم فيه  املوقعاملرّجح أن يكون األبرد، أي 
قد ختتلف تبعاً  دفرتة معاجلة دفعة اخلشللب. والنقطة اليت تكون عندها قطعة اخلشللب هي األبر  طوالعلى احلرارة املسللتهدفة 

 ، وملكّون الرطوبة فيها، ولتوزّع احلرارة األساسي يف اخلشب.املطبقةملصدر الطاقة أو العملية 
للحرارة، يكون السللللطح عادًة اجلزء األبرد من اخلشللللب خالل املعاجلة.  كمصللللدر  احلراريبالعزل التسللللخني ولدى اسللللتخدام 

ب من اخلشللب مّت جتميدها أو إىل حني ذوبان اخلشللب(، قد يكون القل ويف بعض احلاالت )مثل العزل احلراري لقطع كبرية
 هو اجلزء األبرد من اخلشب. 

المعالجة بالحرارة باسحححححححتخدام لرفة تقليدية للتسحححححححخيل بالبخار أو التجفير في القمائل )رمز المعالجة بالنسحححححححبة 
 (HTللعالمة: 

درجة مئوية لفرتة  56، يتمثل الشر  األساسي بالوصول إىل حرارة دنيا تبلغ التقليديةلدى استخدام تكنولوجيا غرفة احلرارة 
 دقيقة متواصلة وتعاق القطع الكامل للخشب )مبا يف ذلك قلبه(. 30زمنية دنيا قدرها 

وميكن قياذ هذه احلرارة عرب إدخال أجهزة اسلللللللتشلللللللعار احلرارة يف قلب اخلشلللللللب. وباملقابل، لدى اسلللللللتخدام غرف احلرارة 
جفيف يف القمائن أو غرف أخرى للمعاجلة باحلرارة، ميكن وضلللللللللللللع جداول املعاجلة اسلللللللللللللتناداً إىل هجموعة من اختبارات للت

األسلللللللاسلللللللية للخشلللللللب يف مواقع خمتلفة داخل غرفة احلرارة وربطها بدرجة حرارة  احلرارةاملعاجلات يكون قد مّت خالهلا قياذ 
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ن الرطوبة يف اخلشللللللللللللللب وبارامرتات جوهرية أخرى )من قبيل أنواع اخلشللللللللللللللب اهلواء يف الغرفة، مع األخذ يف االعتبار مكوّ 
درجة  56ومساكته، ومعّدل دفق اهلواء، والرطوبة(. وبجب أن تبنّي سللللسللللة االختبارات أنه يتّم احلفاظ على حرارة دنيا تبلغ 

 دقيقة متواصلة وتعاق القطع الكامل للخشب.  30مئوية لفرتة زمنية دنيا قدرها 
 جداول املعاجلة أو أن توافق عليها. دأن حتدّ  النباتاتلوقاية  الوطنية على املنظمات يتعنيو 

لوقاية النباتات. ومن شللللللللللللأن هذه املنظمات أن وطنية ال املنظماتن لدى يوبجب أن يكون مقّدمو خدمات املعاجلة معتَمد
 ات املعاجلة:غرفة حرارة لالستجابة إىل متطلبتأخذ يف االعتبار العوامل التالية اليت قد يكون من الضروري توفّرها يف 

 تكون غرفة احلرارة حمكمة اإلغالق ومعزولة حرارياً، مبا يف ذلك العزل احلراري يف األرض. -
غرفة احلرارة مصللّممة بطريقة تسللمح بتدفق موّحد للهواء حول كومة اخلشللب وعربها. ويُفرغ اخلشللب الذي سللوف  -

 قة تضمن تدفقاً مالئماً للهواء حول كومة اخلشب وعربها.تتّم معاجلته يف غرفة احلرارة بطري

ُتسللللتخدم حارفات اهلواء يف الغرفة والفواصللللل يف كومة اخلشللللب وفقاً ملا هو مطلو  من أجل ضللللمان تدفق مالئم  -
 للهواء.

حلرارة يف اُتسللللللللتخّدم املراوح لتدوير اهلواء خالل املعاجلة، ودفق اهلواء من هذه املراوح كافا لضللللللللمان امافظة على  -
 اخلشب عند مستوى حمّدد للفرتة الزمنية املطلوبة.

يتّم حتديد املوقع األكثر برودة داخل الغرفة لكّل محولة وتوضلللع أجهزة اسلللتشلللعار احلرارة هناك، إماّ يف الغرفة أو يف  -
 اخلشب. 

قل الستشعار لى األحني يتّم رصد املعاجلة باستخدام أجهزة استشعار احلرارة املوضوعة، يوصى بوضع جهازين ع -
احلرارة. وبجب أن تكون هذه األجهزة مالئمة لقياذ احلرارة األسلللللللللاسلللللللللية للخشلللللللللب. وإن اسلللللللللتخدام عدة أجهزة 

ُتدخل و السلللتشلللعار احلرارة يضلللمن الكشلللف عن أي عطل يف أي جهاز السلللتشلللعار احلرارة خالل عملية املعاجلة. 
ل من طرف قطعة اخلشللللب حط وسللللطها. وبالنسللللبة إىل سللللنتيمرتاً على األق 30أجهزة اسللللتشللللعار احلرارة على بعد 

األلواح األقصلللر أو كتل منصلللات النقل، ُتدَخل أيضلللاً أجهزة اسلللتشلللعار احلرارة يف قطعة اخلشلللب األكرب حجماً مبا 
يضللمن قياذ احلرارة األسللاسللية. وأي ثقو  حُتَفر يف اخلشللب إلدخال أجهزة اسللتشللعار احلرارة تُغَلق بإحكام مبواد 

حؤول دون أي تدّخل يف قياذ احلرارة باحلمل احلراري أو التوصللليل. وينبغي إيالء أ ية خاصلللة للتأثريات مالئمة لل
 اخلارجية على اخلشب من قبيل املسامري أو إدخاالت معدنية قد تؤدي إىل قياسات غري صحيحة. 

ع اخلشلللب )من ة خمتلف أنوا حني يسلللتند جدول تسلللجيل احلرارة إىل رصلللد حرارة اهلواء يف الغرفة، وُيسلللتخَدم ملعاجل -
قبيل أنواع وأحجام حمّددة(، يأخذ اجلدول الزمين يف االعتبار نوع اخلشب الذي تتّم معاجلته، ومكّون الرطوبة فيه، 
ومساكته. ويوصلللى بوضلللع جهازين على األقل السلللتشلللعار احلرارة من أجل رصلللد حرارة اهلواء يف الغرفة حيث جتري 

 وفقاً جلداول املعاجلة.  معاجلة مواد التعبئة اخلشبية

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

 الوطنيةدده املنظمة ليمات املصّنع، وبتواتر حتبجري تعيري أجهزة استشعار احلرارة وأجهزة تسجيل البيانات وفقاُ لتع -
 لوقاية النباتات.



1امللحق  –إخضاع مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية  15املعيار الدويل رقم    

14 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -15رقم الدولي المعيار   

يتّم رصد احلرارة وتسجيلها خالل كل معاجلة لضمان أن يتّم احلفاظ على درجة احلرارة الدنيا املطلوبة خالل الفرتة  -
مان أن تتّم معاجلة تصللللحيحية لضللللالزمنية امّددة. وإذا مل يتّم احلفاظ على درجة احلرارة الدنيا، ينبغي اختاذ تدابري 

درجة مئوية(، وعلى سلللبيل  56دقيقة متواصللللة حبرارة تبلغ  30مجيع أنواع اخلشلللب وفقاً ملتطّلبات املعاجلة باحلرارة )
 رتة املعاجلة، يكون تواتروخالل ف املثال، تُعاد املعاجلة من البداية أو مُتّدد فرتهتا الزمنية، وعند الضلللللرورة تُرَفع احلرارة.

 تسجيل درجات احلرارة كافياً لضمان الكشف عن ختّلف يف املعاجلة.

ولغايات التدقيق حيفظ مقّدم خدمات املعاجلة سللللللللللللللجالت املعاجلات باحلرارة وعياراهتا لفرتة زمنية حتّددها املنظمة  -
 لوقاية النباتات.  الوطنية

 (DHبالنسبة إلى العالمة:  )رمز المعالجة المعالجة بالحرارة باستخدام التسخيل بالعزل الحراري
د التعبئة اخلشللللبية مواتسللللخني بجب (، الراديوية املوجات أو امليكروويفموجات حيثما ُيسللللتخَدم التسللللخني بالعزل احلراري )

درجة مئوية لدقيقة واحدة متواصللللللللللللللة يف القطع الكامل للخشلللللللللللللب )مبا يف ذلك  60درجة حرارة دنيا تبلغ للوصلللللللللللللول إىل 
معايري  ّققحت جداوهلم أن منأكد احلراري الت بالعزل التسللللللللخني يسللللللللتخدمون املعاجلة الذين مقدمي على وبجبسللللللللطحه(. 

 املوجات أو كروويفاملي موجات وتواتر ومساكته وحجمه اخلشللللللب يف الرطوبة االعتبار حمتوى يفاألخذ  مع) ّددةام عاجلةامل
 (.الراديوية

 د جداول املعاجلة أو أن توافق عليها.دّ حت أن املنظمات الوطنية لوقاية النباتاتيتعني على و 
لوقاية النباتات. ومن شللللللللللللأن هذه املنظمات أن  الوطنية املنظمات لدىوبجب أن يكون مقّدمو خدمات املعاجلة معتَمدين 
ة إىل الضلللللللللللروري توفّرها يف غرفة التسلللللللللللخني بالعزل احلراري لالسلللللللللللتجاب نتأخذ يف االعتبار العوامل التالية اليت قد يكون م

  :متطلبات املعاجلة
بصللللللرف النظر عّما إذا كان التسللللللخني بالعزل احلراري بجري كعملية لكل الكمية أو كعملية متواصلللللللة، يتم رصللللللد  -

على  ( لضلللللللمان احلفاظاملعاجلة يف اخلشلللللللب حيث من املرّجح أن تكون احلرارة األكثر برودًة )على السلللللللطح عادةً 
احلرارة املستهدفة. ولقياذ احلرارة، يوصى باستخدام جهازين على األقل الستشعار احلرارة وذلك لضمان الكشف 

 عن أي عطل يف جهاز استشعار احلرارة. 
درجة مئوية لدقيقة  60يكون مقّدم خدمة املعاجلة قد صللادق أصللالً على أن درجات حرارة اخلشللب تبلغ وتتعدى  -

 دة متواصلة يف القطع الكامل للخشب )مبا يف ذلك سطحه(.واح
جيغاهرتز  2.45سللللللللنتيمرتات، إن التسللللللللخني بالعزل احلراري بقوة  5بالنسللللللللبة إىل اخلشللللللللب الذي تتجاوز مساكته  -

 يتطّلب تطبيقاً مزدوج االجتاه أو أدلة موجية متعددة لتوفري الطاقة امليكرووية من أجل ضمان توحيد التسخني. 
 لوطنيةاعيري أجهزة استشعار احلرارة وأجهزة تسجيل البيانات وفقاُ لتعليمات املصّنع، وبتواتر حتدده املنظمة بجري ت -

 لوقاية النباتات.
ولغايات التدقيق حيفظ مقّدم خدمات املعاجلة سللللللللللللللجالت املعاجلات باحلرارة وعياراهتا لفرتة زمنية حتّددها املنظمة  -

 لوقاية النباتات. الوطنية
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 (MBالمعالجة ببروميد الميثيل )رمز المعالجة بالنسبة للعالمة: 
ينبغي مراعاة و  4.املنظمات الوطنية لوقاية النباتات مدعوة إىل تشللللللللللللجيع اسللللللللللللتعمال معاجلات بديلة معتمدة يف هذا املعيار

اسلللتخدام بروميد امليثيل يف توصلللية هيئة تدابري الصلللحة النباتية بشلللأن االسلللتعاضلللة عن اسلللتخدام بروميد امليثيل أو احلد من 
 .(2008النباتية )هيئة تدابري الصحة النباتية،  للصحةاستخدامه كتدبري 

سنتيمرتاً يف املقطع عند اجلزء األصغر منها ال بجب  20على قطعة من اخلشب بأكثر من  حتتويومواد التعبئة اخلشبية اليت 
 أن تُعاَق بربوميد امليثيل.

 لوقللايللة النبللاتللات،  يللةالوطنبجللب أن يتم تللدخني مواد التعبئللة اخلشللللللللللللللبيللة بغللاز بروميللد امليثيللل وفقللًا جلللدول حتللّدده املنظمللة و 

ساعة عند درجة احلرارة والرتكز املتخلف  24ملدة ( CT) 5احلّد األدط املطلو  من حيث زمن الرتكزتوافق عليه، وحيقق  وأ
اخلشلللللللب بأكمله، مبا يف ذلك قلبه، رغم أن درجة الرتكز  زمن الرتكزشلللللللمل ي. وبجب أن 1النهائي امددين يف اجلدول رقم 

 وأال يقلدرجات مئوية،  10تقاذ يف اجلو اميح. وينبغي أن ال تقل درجة احلرارة الدنيا للخشللللللللللللللب واجلو اميح به عن 
سللاعة كحد  24سللاعات و 4سللاعة. وينبغي القيام برصللد تركزات الغاز عند مرور سللاعتني و 24وقت التعريض األدط عن 

أدط من بداية املعاجلة. وحني تكون فرتة التعريض أطول والرتكز أقل، ينبغي إجراء قياذ إضللللللللللللللايف لرتّكزات الغاز يف  اية 
 عملية التدخني.

اد املعاجلة ؛ وعلى سلللبيل املثال تُعغهسلللاعة، ينبغي اختاذ تدابري تصلللحيحية لضلللمان بلو  24خالل  لرتكززمن اتحقق يوإذا مل 
زمن يق من دون إضللللللافة املزيد من بروميد امليثيل، وذلك لتحقكحد أقصللللللى   سللللللاعتني، أو مُتدَّد فرتهتا الزمنية ملدة البدايةمن 
 (.1نظر احلاشية يف اجلدول ااملطلو  ) الرتّكز

 ساعة ملواد التعبئة اخلشبية املدخنة بربوميد امليثيل 24خالل املطلو  من زمن الرتكز  احلد األدط: 1الجدول 
 مل زمل التركز المطلوب الحد األدنى درجة الحرارة

 ساعة 24خالل  (3ساعة/م-)لرام
 24( بعد 3التركز النهائي األدنى )غ/م

 #ساعة
 24 650 درجة مئوية أو أعلى 21.0

 28 800 درجة مئوية  16.0-20.9

 32 900 درجة مئوية  10.0-15.9

 اية يف املائة شللللللريطة زيادة وقت إضللللللايف للمعاجلة يف  5سللللللاعة، ُيسللللللَمح با راف حبوايل  24الرتكز النهائي األدط بعد فيها ال يتحقق اليت يف احلاالت  #
 املعاجلة من أجل حتقيق زمن الرتكز امّدد.

 .امددة املتطلبات إىل للوصول استعماله يتم قد جلدولأحد األمثلة  2يعرض اجلدول 

د امليثيل )قد ملواد التعبئة اخلشبية املعاجلة بربومي املطلو  من زمن الرتّكزمثال جلدول معاجلة حتقق احلد األدط : 2الجدول 
 تكون هناك حاجة إىل زيادة اجلرعات األولية يف األوضاع املتسمة بارتفاع االمتصاص أو التسر (.

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

                                                           

يت تستنزف طبقة لإضافة إىل ذلك، قد يكون على األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التزامات يف  ل برتوكول مونرتيال عن املواد ا  4
 (.2000)برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  األوزون

 ( والفرتة الزمنية )سللللللاعة( 3يف هذا املعيار الدويل هو حاصللللللل ناتج الرتكز )غرامام وفلوريد السلللللللفوريل املسللللللتخدم للمعاجلة بربوميد امليثيل زمن الرتكزإن   5
 .املعاجلةعلى مدى فرتة 
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 ساعة 24 ساعات 4 (2)ساعتان  

 24 31 36 48 أكثردرجة مئوية أو  21

 28 36 42 56 ةمئوي اتدرج 20.9 -16.0

 32 42 48 64 ةمئوي اتدرج 15.9 -10.0

لوقاية النباتات. ومن شللللللللللللللأن هذه املنظمات أن  الوطنيةبجب أن يكون مقّدمو خدمات املعاجلة معتَمدين لدى املنظمات 
 ىل متطلبات املعاجلة. لالستجابة إ امليثيلتأخذ يف االعتبار العوامل التالية اليت قد تكون مطلوبة للتدخني بغاز بروميد 

ع وضللو اسللتعمال املراوح على  و مناسللب أثناء مرحلة توزيع الغاز يف عملية التدخني لضللمان التوصللل إىل التوازن،  -
 سللللللللريعا وفعاال يف كل منطقة التدخني )خالل سللللللللاعة من توزيعاً املراوح على  و يضللللللللمن توزيع عنصللللللللر التدخني 

 املعاجلة على وجه التفضيل(.

 يف املائة من حجمها. 80عدم حتميل مناطق التدخني بأكثر من  -
طق إجراء التدخني يف مناكون مناطق التدخني مغلقة بإحكام ومانعة لتسلللللر  الغاز إىل أقصلللللى حد ممكن. وعند  -

مغطاة بصللللحائف، فيجب أن تكون هذه الصللللحائف مصللللنوعة 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. -
ويل عنصر التدخني ( بغية حت"التحويل إىل غاز باملعاجلة احلارة"من خالل مرذاذ ) بروميد امليثيل التوصية باستعمال -

 إىل رذاذ بالكامل قبل دخوله إىل منطقة التدخني.

املرصللللللوفة يف كومة واليت يزيد مسك مقطعها على  عدم تطبيق املعاجلة بغاز بروميد امليثيل على مواد التعبئة اخلشللللللبية -
لذا، فهذه املواد اخلشلللللبية حتتاج إىل فواصلللللل لضلللللمان مرور بروميد امليثيل والتشلللللبع سلللللم عند جزئها األصلللللغر.  20

 الكايف. بالقدر
يتّم دائمللًا قيللاذ ترّكز بروميللد امليثيللل يف اهلواء يف املوقع األبعللد عن نقطللة إدخللال الغللاز ويف مواقع أخرى يف كللّل  -

قة لف من األعلى( لضللللللللمان توزّع الغاز بطريمنطقة التدخني )مثاًل يف األمام من األسللللللللفل، ويف الوسللللللللح، ويف اخل
 موّحدة. وال حُيَتَسب وقت املعاجلة إىل حني بلوغ التوزّع املوّحد.

يف املائة من الكلوروبكرين على سلللللللللللبيل  2التعويض، عند حسلللللللللللا  جرعة بروميد امليثيل، عن أية خالئح غازية ) -
 دالت اجلرعات املطلوبة.املثال( لضمان وفاء هجموع كمية بروميد امليثيل املضافة مبع

مراعاة معدالت اجلرعات األوىل وإجراءات مناولة املنتج بعد املعاجلة لالمتصلللللاص امتمل من مواد التعبئة اخلشلللللبية  -
 املعاجلة أو املنتج املقرتن هبا )مثل صناديق البوليستريين( لربوميد امليثيل.

 هلواء اميح مباشللللرة قبل املعاجلة أو خالهلا )أيهما أقل( يفاسللللتخدام درجة احلرارة املسللللجلة، أو املتوقّعة، للمنتج وا -
 حسا  جرعة بروميد امليثيل. 

 لعنصر التدخني. عدم تغليف مواد التعبئة اخلشبية أو كسوهتا مبواد عازلة -
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تعيري أجهزة تسللجيل احلرارة، وأجهزة اسللتشللعار ترّكز الغاز، وأجهزة تسللجيل البيانات وفقاً لتعليمات املصللّنع بتواتر  -
 لوقاية النباتات. الوطنيةحتّدده املنظمة 

 لوطنيةاخدمات املعاجلة بسجل املعاجلات بربوميد امليثيل ملدة حمددة الطول وفقا ملا تطلبه املنظمة  ياحتفاظ مقدم -
 قاية النباتات ألغراض املراجعة.لو 

 (SF لعالمة:إلى ا)رمز المعالجة بالنسبة  بفلوريد السولفوريلالمعالجة 
سللنتيمرتاً يف املقطع عند اجلزء األصللغر منها ال بجب  20على قطعة من اخلشللب بأكثر من  حتتويمواد التعبئة اخلشللبية اليت 

يف املائة  75تُعاق مواد التعبئة اخلشلللللللللبية اليت يكون حمتواها من الرطوبة أعلى من  بجب أالو  .بفلوريد السلللللللللولفوريلأن تُعاَق 
 )على أساذ املادة اجلافة( بفلوريد السولفوريل.

 وألوقاية النباتات،  لوطنيةاوفقاً جلدول حتّدده املنظمة  بفلوريد السولفوريلتدخني مواد التعبئة اخلشبية أن تتم عملية بجب و 
والرتكز املتخلف  املسللللللللللللللتهدفة سللللللللللللللاعة عند درجة احلرارة 48أو  24خالل  زمن الرتّكزاألدط من  احلدّ توافق عليه، وحيقق 

اخلشلللللللب بأكمله، مبا يف ذلك قلبه، رغم أن درجة الرتكز  زمن الرتكزشلللللللمل ي. وبجب أن 3النهائي امددين يف اجلدول رقم 
يف حال مل يتم  ملطلو ا عاجلة قليالً )ليس أكثر من ساعتني( لتحقيق زمن الرتّكزبجوز زيادة وقت املتقاذ يف اجلو اميح. و 

وقت التعريض  وأال يقل درجة مئوية 20عن  تقل درجة احلرارة الدنيا للخشللللللللللللللب بلوغ الرتكز األدط النهائي. وال بجب أن
ساعات  4زات الغاز عند مرور ساعتني ووينبغي القيام برصد ترك. 3عن الوقت املذكور لكل درجة حرارة يف اجلدول  األدط

وحني تكون فرتة سللللللللللللللاعة من بداية املعاجلة.  48، وحينما يكون ذلك مالئماً، سللللللللللللللاعة كحد أدط من بداية املعاجلة 24و
 التعريض أطول والرتكز أقل، ينبغي إجراء قياذ إضايف لرتّكزات الغاز يف  اية عملية التدخني.

ساعة )حط وإن حتّقق احلّد األدط للرتكيز(، ينبغي اختاذ تدابري  48أو  24 فرتة واحدة من خالل يتحقق زمن الرتّكز ملإذا و 
 وبجوز متديد املعاجلة ملدة أقصاها ساعتني من دون إضافة فلوريد السولفوريل، أو بجوز إعادهتا من البداية. تصحيحية.
ريد فلو سللللللللللللاعة ملواد التعبئة اخلشللللللللللللبية اليت يتم تدخينها من دون  48أو  24نسللللللللللللبة الرتكز الدنيا املطلوبة ملدة : 3الجدول 
 السولفوريل

 
  †(3)غ/م النهائي التركز األدنى 3)غ/م زمل التركز األدنى المطلوب درجة الحرارة

 41 1 400 ساعة 24ملدة  أكثردرجة أو  30

 29 3 000  ساعة 48ملدة  أكثردرجة أو  20

يف املائة شللريطة زيادة وقت إضللايف للمعاجلة يف  اية املعاجلة من  5حبوايل  يف الرتّكز سللاعة، ُيسللَمح با راف 48أو  24يتحقق الرتكز النهائي األدط بعد  يف حال مل † 
 .امّددزمن الرتكز أجل حتقيق 

 .املتطلبات امددة لتحقيققد يتم استعماله  دولأحد األمثلة جل 4يعرض اجلدول 
وريل احلد األدط املطلو  ملواد التعبئة اخلشلللللللللبية املعاجلة بفلوريد السلللللللللولف زمن الرتكز مثال جلدول معاجلة حتقق :4الجدول 

  تكون هناك حاجة إىل زيادة اجلرعات األولية يف األوضاع املتسمة بارتفاع االمتصاص أو التسر (. )قد
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درجة 
 الحرارة
 
 

[166] 

زمل التركز األدنى 
-)لرام المطلوب

 (3ساعة/م
[167] 

الجرعة 
 (3)غ/م
 

[168] 

 ( عند:3التركز األدنى )غ/م

ساعتان  ساعة 0.5
(2) 

4 
 ساعات

 ساعة 48 ساعة 36 ساعة 24 ساعة 12

درجة  30
مئوية أو 
 أكثر

1400 

 ال ينطبق ال ينطبق 41 58 73 78 87 82

درجة  20
مئوية أو 
 أكثر

000 3 

120 124 112 104 82 58 41 29 

 
بجب أن يكون مقّدمو خدمات املعاجلة معتَمدين لدى املنظمات الوطنية لوقاية النباتات. ومن شللللللللللللللأن هذه املنظمات أن 

 ىل متطلبات املعاجلة.لالستجابة إ بفلوريد السولفوريلتأخذ يف االعتبار العوامل التالية اليت قد تكون مطلوبة للتدخني 

مرحلة توزيع الغاز يف عملية التدخني لضللمان التوصللل إىل التوازن، ووضللع سللتعمال املراوح على  و مناسللب أثناء ا -
املراوح على  و يضللللللللمن توزيع عنصللللللللر التدخني توزيعاً سللللللللريعا وفعاال يف كل منطقة التدخني )خالل سللللللللاعة من 

 املعاجلة على وجه التفضيل(.
 يف املائة من حجمها. 80عدم حتميل مناطق التدخني بأكثر من  -

 تدخني مغلقة بإحكام ومانعة لتسلللر  الغاز إىل أقصلللى حد ممكن. وعند إجراء التدخني يف مناطق كون مناطق ال
مغطاة بصلللللللللللللحائف، بجب أن تكون هذه الصلللللللللللللحائف مصلللللللللللللنوعة من مادة غري منفذة للغاز وأن تكون حمكمة 

 عند مستوى تالقيها وعند مستوى األرض.اإلغالق 

 ني؛ أو مغطاة بصحائف غري منفذة للغاز.كون أرضية موقع التدخني غري منفذة لعنصر التدخ -
القدر والتشبع ب فلوريد السولفوريللضمان مرور  سنتمرتا على األقل 20من  إىل فواصل أكوام اخلشب لذا، حتتاج -

 الكايف.
  ثلللاين أكسلللللللللللللليلللد الكربونعن أيلللة خالئح غلللازيلللة )يتم التعويض ، فلوريلللد السللللللللللللللولفوريللللنلللد حسللللللللللللللللا  جرعلللة ع -

 باملتطلبات امددة يف املعيار. عناصر التدخني وفاء هجموع كميةعلى سبيل املثال( لضمان 
 كّل يف اهلواء يف املوقع األبعد عن نقطة إدخال الغاز ويف مواقع أخرى يف فلوريد السلللللللولفوريلتّم دائماً قياذ ترّكز ي -

از بطريقة الغ منطقة التدخني )مثاًل يف األمام من األسللللللللفل، ويف الوسللللللللح، ويف اخللف من األعلى( لضللللللللمان توزّع
 موّحدة. وال حُيَتَسب وقت املعاجلة إىل حني بلوغ التوزّع املوّحد.

مراعاة معدالت اجلرعات األوىل وإجراءات مناولة املنتج بعد املعاجلة لالمتصلللللاص امتمل من مواد التعبئة اخلشلللللبية  -
 .لفلوريد السولفوريلاملعاجلة أو املنتج املقرتن هبا 
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املسلللجلة للمنتج أو اهلواء اميح )أيهما أقل( الحتسلللا  جرعة فلوريد السلللولفوريل، وبجب اسلللتخدام درجة احلرارة  -
 درجة مئوية على األقل )مبا يف ذلك يف قلب اخلشب( طيلة فرتة املعاجلة. 20أن تكون حرارة املنتج 

 دم تغليف مواد التعبئة اخلشبية املعّدة للتدخني أو كسوهتا مبواد عازلة لعنصر التدخني.ع -
تعيري أجهزة تسللجيل احلرارة، وأجهزة اسللتشللعار ترّكز الغاز، وأجهزة تسللجيل البيانات وفقاً لتعليمات املصللّنع بتواتر  -

حتّدده املنظمة الوطنية لوقاية النباتات. وقد تتأثر األدوات املسللللللللللللللتخدمة لقياذ تركز فلوريد السللللللللللللللولفوريل بفعل 
أو درجات احلرارة. ومن الضللللللروري تعيري هذه األدوات بشللللللكل  االرتفاع، أو خبار املياه، أو ثاين أكسلللللليد الكربون

 حمّدد لفلوريد السولفوريل.
ل وفقا ملا يريات ملدة حمددة الطو غاحتفاظ مقدمو خدمات املعاجلة بسللللللللللللجل املعاجلات بفلوريد السللللللللللللولفوريل وبالت -

 تطلبه املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ألغراض املراجعة.
 يل.الذين يطبقون املعاجلة بالتدخني متطلبات بطاقة التوسيم الستخدام فلوريد السولفور بجب أن يتبع املو فون  -

 اعتماد معالجات بديلة وتنقيح جداول المعالجات المعتمدة
لة، أو وتعديلها، كما بجوز اعتماد معاجلات بديوجودة توافر معلومات فنية جديدة، بجوز إعادة النظر يف املعاجلات املمع 

ة جديدة ملواد التعبئة اخلشلللبية من قبل هيئة تدابري الصلللحة النباتية. ويف حال اعتماد معاجلة جديدة أو جدول جدول معاجل
واأو السلللللابقة  ةاجلاملعاجلة وفقا للمع ةادإدراج ذلك يف هذا املعيار، فإن املمواد التعبئة اخلشلللللبية و بالنسلللللبة إىل منقح معاجلة 

 وضع عالمة عليها.إعادة جلة أو معاإعادة لسابق ال حتتاج إىل ادول اجل
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 .2018دورهتا الثالثة عشرة املعقودة يف أبريلانيسان هيئة تدابري الصحة النباتية يف املنقح من قبل  2هذا امللحق مت اعتماد 
 املعيار من إلزامي جزءامللحق 

 

 (2018) : العالمة وتطبيقاتها2 الملحق
وهي تشللمل املكونات  6وفقا هلذا املعيارهي عالمة تبني أن مواد التعبئة اخلشللبية قد أخضللعت ملعاجلة صللحة نباتية معتمدة 

 املطلوبة التالية:
 الشعار -
 رمز البلد -
 رمز املنتج، مقدم خدمات املعاجلة -
 (SFأو  MB ،HT ،DH) 1 رمز املعاجلة باستخدام املختصر املناسب على النحو الوارد يف امللحق -

 الشعار
بجب أن يشلللبه تصلللميم الشلللعار )الذي قد يكون مت تسلللجيله يف  ل إجراءات قطرية، أو إقليمية أو دولية، إما على شلللكل 
عالمة جتارية مسلجلة أو عالمة إجازةا مجاعيةا ضلمان( بصلورة وثيقة للشلعار املعروض يف األمثلة املوضلحة أدناه وبجب أن 

 يكون معروضاً على يسار املكونات األخرى. 
 البلدرمز 

"(. XXينبغي أن يكون رمز الدولة هو الرمز الثنائي احلروف للمنظمة الدولية للتوحيد القياسلللللللللي )املشلللللللللار إليه يف األمثلة "
 وبجب أن يكون مفصواًل بواصلة عن رمز املنتج مقدم خدمات املعاجلة.

 رمز المنتج/ مقدم خدمات المعالجة
خلشلللللللللللبية أو مقدم لوقاية النباتات ملنتج مواد التعبئة ا الوطنيةيداً تعطيه املنظمة يعد رمز املنتجامقدم خدمات املعاجلة رمزاً فر 

لوقاية النباتات عن ضلللللللللمان اسلللللللللتخدام  الوطنيةخدمات املعاجلة الذي يضلللللللللع العالمات أو اجلهاز املسلللللللللؤول أمام املنظمة 
 الوطنية"(. وتقوم املنظمة 000الرمز "اخلشللللب املالئم واسللللتخدام العالمة بالطريقة الصللللحيحة )مت توضلللليح ذلك يف األمثلة ب

 لوقاية النبات بتعيني عدد وترتيب األرقام واأو احلروف.
 رمز المعالجة

 1رمز املعاجلة عبارة عن خمتصلللللللللللر من خمتصلللللللللللرات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على النحو املنصلللللللللللوص عليه يف امللحق 
". وبجب أن يظهر رمز املعاجلة بعد الرمزين املدهجني YYيف صللللللللللللورة الرمز "بالنسللللللللللللبة للتدابري املعتمدة وهو مبني يف األمثلة 

للبلد واملنتجامقدم خدمات املعاجلة. وبجب أن يوضلللع الرمز على خح منفصلللل عن رمز البلد ورمز املنتجامقدم املعاجلة، أو 
 األخرى. ( يف حال ُوضع على نفس اخلّح مع الرموز-أن يكون مفصواًل عن الرموز األخرى بواسطة )

                                                           

 مواد التعبئة اخلشبية اليت أنتجت سابقاً وحتمل عالمة مطابقة للنسخ السابقة من هذا املعيار.عند االسترياد، بجدر بالبلدان أن تقبل   6
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 نوع المعالجة رمز المعالجة
HT معاجلة حرارية 
DH التسخني بالعزل احلراري 
MB بروميد امليثيل 
SF فلوريد السولفوريل 
 

 وضع العالمة
بجوز أن  تلف حجم العالمة والبنح املسللتخدم بشللأ ا وموقعها، ولكن بجب أن يكون حجمها واضللحاً وقاباًل للقراءة من 

اسللتعمال وسلليلة رؤية مسللاعدة. وينبغي أن تكون العالمة مسللتطيلة أو مربعة الشللكل وحمتواة ضللمن إطار مع املفتشللني دون 
وجود خح رأسلللي يفصلللل الشلللعار عن مكونات الرمز. ولتيسلللري اسلللتعمال الصلللحائف املثقوبة لطباعة األحرف )اسلللتنسلللل( 

 بجوز أن توجد فجوات يف اجلوانب ويف اخلح الرأسي.
ر العالمة على أية معلومات أخرى. وإذا ما اعترب وجود العالمات اإلضلللللللافية )مثل العالمات التجارية وبجب أال حيتوي إطا

للمنتج، أو شلللعار اهليئة املرخصلللة( مفيدا يف محاية اسلللتخدام العالمة على الصلللعيد القطري، فإنه بجوز تقدمي هذه املعلومات 
 إىل جانب اإلطار ولكن خارجه.

 بجب أن تكون العالمة:
 نة القراءةممك -
 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.  -
 خلطرية.ا السلعيتعنّي جتنب استعمال اللونني األمحر والربتقايل ألن هذين اللونني يستعمالن يف توسيم و 

وعند إدراج مكونات خمتلفة يف وحدة مواد تعبئة خشللللللللللللللبية، فإنه ينبغي اعتبار الوحدة املركبة الناجتة عن ذلك وحدة مفردة 
دة مركبة من وحدات مواد التعبئة اخلشللبية مصللنوعة سللواء من ألغراض وضللع العالمة. وقد يكون من املناسللب يف حالة وح

أخشلللللا  معاجلة أو أخشلللللا  هجهزة )حيثما ال يتطلب املكّون ا،هز معاجلة(،  هور العالمة على مكونات املادة اخلشلللللبية 
إال على  تا،هزة لضلللللللمان أن تكون العالمة يف موقع مرئي وأ ا من حجم كاف. وال ينطبق هذا النهج يف وضلللللللع العالما

 الوحدات املفردة املركبة، وليس على حاالت التجميع املؤقت ملواد التعبئة اخلشبية.
يكون من الضللللروري النظر بصللللفة خاصللللة يف وضللللع العالمة بصللللورة يسللللهل متييزها على أخشللللا  فر  الشللللحنة نظراً ألن و 

نقل. ومن نهائي إىل حني حتميل وسيلة الاألخشا  املعاجلة املستعملة كأخشا  فر  الشحنة قد ال يتم قطعها بالطول ال
املهم أن يضمن الشاحنون أن كل أخشا  فر  الشحنة املستعملة لتأمني أو دعم السلع معاجلة وُتظهر العالمة املوصوفة 
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يف هذا امللحق، وأن هذه العالمات واضللللللحة ومقروءة. وينبغي أال تسللللللتخدم قطع اخلشللللللب الصللللللغرية اليت ال تشللللللمل مجيع 
 مة كفر  للشحنة. وتشمل اخليارات املتاحة لوضع العالمة بالشكل املناسب على أخشا  الفر :عناصر العال

وضلللللللع العالمات على قطع اخلشلللللللب املزمع اسلللللللتعماهلا كأخشلللللللا  فر  على كامل طوهلا بفواصلللللللل قصلللللللرية جداً  -
رى القطع )ملحو ة: عندما يتم قطع القطع الصلللللغرية جداً بعد ذلك السلللللتخدامها كأخشلللللا  فر ، يتعنّي أن بج

 حبيث تظهر العالمة بالكامل على أخشا  فر  الشحنة(. 
وضلللللع العالمة أيضلللللاً على أخشلللللا  الفر  املعاجلة يف مكان  اهر للعيان بعد القطع، شلللللر  أن يكون الشلللللاحن  -

 . 4حيمل ترخيصاً مبقتضى القسم 
واد التعبئة يت تسللللللللللتخدم للتصللللللللللديق بأن موتوضللللللللللح األمثلة أدناه بعض التنوعات املقبولة للمكونات املطلوبة من العالمة ال

اخلشلللللبية اليت حتمل مثل هذه العالمة قد أخضلللللعت ملعاجلة معتمدة. وينبغي قبول التنويع يف ختطيح العالمة شلللللريطة وفائها 
 باملتطلبات املبينة يف هذا امللحق.

 1املثال 

 
 2املثال 

 
 )يقدم مثاال حمتمال للعالمة بزوايا منحنية إلطارها( 3املثال 

 



15املعيار الدويل رقم  2امللحق  –إخضاع مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية    

23 -15رقم  الدولي المعيار  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

)يقدم مثاال حمتمال لعالمة وضلللللعت باسلللللتخدام صلللللحائف احلروف املثقوبة )اسلللللتنسلللللل(، وميكن أن توجد فجوات  4املثال 
 صغرية يف اإلطار واخلح الرأسي، وخالفها من بني مكونات العالمة(

 

 5املثال 

 

 6املثال 

 



2امللحق  –إخضاع مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية  15املعيار الدويل رقم    

24 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -15رقم  الدولي المعيار  

 من املعيارإلزامياً  جزءاً ال يشكل أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقح وهو 

 : أمثلة لطرائق التصرف اآلمل في مواد التعبئة الخشبية لير الممتثلة1المرفق 

يعد التصللللللللللرف اآلمن يف مواد التعبئة اخلشللللللللللبية غري املمتثلة خيار من خيارات إدارات املخاطر ميكن أن تسللللللللللتعمله املنظمة 
لوقاية النباتات يف البلد املسلللللتورد عندما ال تكون اإلجراءات الطارئة متاحة أو مرغوبا فيها. ويوصلللللى بإتباع الطرائق  الوطنية

 املذكورة أدناه للتصرف اآلمن يف مواد التعبئة اخلشبية غري املمتثلة:

 الرتميد إذا كان مسموحا به (1)

الحظة: ميكن أن يتوقف عمق الدفن على الظروف الدفن العميق يف مواقع معتمدة من قبل السلطات )م (2)
املناخية واآلفة املعرتضة، ولكن يوصى بأن يكون بعمق مرتين على األقل. ويتعنّي أن تغطى املادة مباشرة بعد 
الدفن وأن تبقى مدفونة. الحظ أيضاً أن الدفن العميق ليس خياراً مناسباً لألخشا  املصابة باألرضات أو 

 ذرية(.بعض املمرضات اجل

التجهيز )مالحظة: ينبغي استخدام التقطيع رقائق فقح إذا اقرتن بعمليات جتهيز إضافية بطريقة معتمدة من  (3)
لوقاية النباتات يف البلد املستورد الستبعاد اآلفات املعنية، مثل تصنيع األلواح ذات التجزيعات  الوطنيةاملنظمة 

 موحدة االجتاه(.

 لوقاية النباتات كطرائق فعالة يف مواجهة اآلفات املعنية. الوطنيةأية طرائق تصادق عليها املنظمة  (4)

 اإلعادة إىل البلد املصدر عند االقتضاء. (5)

وللتقليل إىل أدين حد خماطر إدخال آفة أو انتشلللللللللللارها، فإنه بجب تنفيذ طرائق للتصلللللللللللرف اآلمن يف املواد غري املمتثلة بأقل 
 كن.تأخري مم


