
  النباتاتالدولية لوقاية  االتفاقية

 2وامللحق  1تنقيح امللحق : النباتية الصحة لتدابري الدويل املعيار مشروع
 010A&B-2006 تنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية: 15 يل رقملمعيار الدو ل

 MB160 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

العالمة ) 2( والملحق بئة الخشبيةالموافقة على المعالجات المعتمدة المقترنة بمواد التع) 1مشروع تنقيح الملحق  [1]
(: إدراج خشححححححححححبية في التجارة الدوليةتنظي  مواد التعبئة ال) 15( للمعيار الدولي لتدابير الصحححححححححححة النباتية رق  وتطبيقها

  010A&B-2006)) لحرارياوريد السولفوريل وتنقيح قس  التسخين بالعزل بالتبخير بفلمعالجات الصحة النباتية 

 
 إطار الحالة[ 2]
 مادهال يشكل هذا جزءا رمسيا من املعيار وسوف تعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعت[ 3]
 2017-11-24 [5] تاريخ هذه الوثيقة [4]

تنظيم مواد التعبئة اخلشرربية ) 15للمعيار الدويل لتدابري الصررحة النباتية رقم  2و 1امللحقني شررروع تنقيح م[ 7] فئة الوثيقة [6]
 (يف التجارة الدولية

يئة تدابري الصرررررررررررررحة النباتية إىل الدورة ال ال ة عشررررررررررررررة ه 2017من جلنة املعايري يف نوفمرب/تشررررررررررررررين ال ا   [9] للوثيقة الحالية المرحلة [8]
(2018) 

حل الرئيسحححححححية لمعالجة المرا [10]
د بالتبخير بفلوريالصححححححححححححة النباتية 

 السولفوريل

  فلوريد السرررررررررررررررولفوريلببالتبخري  معاجلة الصرررررررررررررررحة النباتية ملواد التعبئة اخلشررررررررررررررربيةمّت تقدمي  09-2006[ 11]
(2007-101) 
 استعرض الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية املعاجلة 2006 -12[ 12]

 يق الفين املعين باحلجر احلرجي يف النّص املنقحنظر الفر  2007 -07 [13]
 لنباتية امّت تقدمي النص املنقح إىل الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة  2007 -12[ 14]
 أجرى الفريق الفين املعين باحلجر احلرجي مناقشة   12-2008 [15]
 لنباتية املعاجلةاستعرض الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة ا 2009 -01 [16]
 نظر الفريق الفين املعين باحلجر احلرجي يف النّص املعّدل 07-2009 [17]
 جرى حتديث النص ورُفعت توصية به إىل جلنة املعايري 07-2010 [18]
 أجرى الفريق الفين املعين باحلجر احلرجي مناقشة   09-2010 [19]
  أصدرت جلنة املعايري قرارا  إلكرتونيا   04-2011 [20]
 باتية عرب نقاش إلكرتو عادت جلنة املعايري إىل الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة الن 2011 -05 [21]
سررررررررررررررتناد إىل تعليقات جلنة باال النص املنقحراجع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصررررررررررررررحة النباتية  07-2011 [22]

 املعايري
 ات الصحة النباتية املعاجلةاستعرض الفريق الفين املعين مبعاجل  2011 -10 [23]
 أجرى الفريق الفين املعين باحلجر احلرجي مناقشة   02-2012[ 24]
 استعرض الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية املعاجلة 02-2012[ 25]

لموافقة ة إىل جلنة املعايري لالفريق الفين املعين مبعاجلات الصررررررحة النباتية توصررررررية باملعاجلرفع  06-2014[ 26]
 على عقد مشاورة بشأهنا

ن طريق عملية وافقت جلنة املعايري على املشرررررروع لررض عرىررررره على مشررررراورة ا ع ررررراء ع 09-2014 [27]
 اختاذ القرارات إلكرتونيا

 تبخري مواد التعبئة اخلشررررربية بفلوريد السرررررولفوريلتفقت جلنة املعايري على تقسررررريم موىررررروع ا 11-2014[ 28]
 تبخري احلشررات يف ا ششراا املقشرورة بواسرلة فلوريد السرولفوريلصرلني: ( إىل موىروعني منف2007-101)
(101A-2007 )وتبخري الديدان اخليلية واحلشررررررررات يف ا ششررررررراا املقشرررررررورة بواسرررررررلة فلوريد السرررررررولفوريل 
(101B-2007،)  وأوصررررت هيئة تدابري الصررررحة النباتية بضدراج موىرررروع جديد: تنقيح قسررررم التسررررخني بالعزل
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( للمعيررار الرردويل لترردابري املوافقررة على املعرراجلررات املعتمرردة املقرتنررة مبواد التعبئررة اخلشررررررررررررررربيررة) 1امللحق )ري احلرا
 ((.تنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية) 15الصحة النباتية رقم 

يليرة يرردان اخلتبخري الررداسرررررررررررررررتعرض الفريق الفين املعين برراحلجر احلرجي مشرررررررررررررررروع معرراجلررة  12-2014 [29]
( إلدراجه يف املعيار الدويل 101B-2007) واحلشرررررررات يف ا ششرررررراا املقشررررررورة بواسررررررلة فلوريد السررررررولفوريل

 (010A-2006) 15النباتية رقم لتدابري الصحة 

يف ما  15ر الدويل رقم املعايري باسرررررتعراض واملوافقة على مشرررررروع التنقيح للمعيا قامت جلنة 05-2015 [30]
 لعرىهما على املشاورة 101B -2007و 010A-2006خيص املوىوعني 

 املعايري الدولية  مشاريعالتشاور بشأن  07-2015 [31]
 مسامهات الفريق الفين املعين باحلجر احلرجي يف املشروع واملشرف 01-2016 [32]
لنباتية عاجلات الصررررررررحة امبالسررررررررابع إىل الفريق الفين املعين  هااجتماعطلبت جلنة املعايري يف  05-2016 [33]

 تقييم املعاجلات على حنو أف ل

 انعقاد االجتماع السابع للجنة املعايري 05-2017 [34]
 انعقاد املشاورة ال انية 07-2017
 ةاستعرض املشرف املشروع باالستناد إىل التعليقات الواردة شالل املشاور  10-2017
يئة تدابري الصرررررحة هلى إحالته إىل اسرررررتعرىرررررت جلنة املعايري املشرررررروع شالل االجتماع ووافقت ع 11-2017

 النباتية العتماده
 )كندا، مشرف رئيسي( Greg WOLFFعن جلنة املعايري: السيد  2006 -05[ 36] اإلشراف مراحل [35]

 )دامنارك، مشرف رئيسي( Thomas SCHRODERعن جلنة املعايري: السيد  04-2010[ 37]
 )بولندا، مشرف رئيسي( Piotr WLODARCZYKعن جلنة املعايري: السيد  11-2011 [38]

 ئيسي(ر )الواليات املتحدة، مشرف  Marina ZLOTINAعن جلنة املعايري: السيدة  2016 -05[ 39]
 )ا رجنتني، مشرف مساعد( Ezequiel FERROعن جلنة املعايري: السيد  2016 -05 [40]

المراحل الرئيسحححية في تنقيح  [41]
 قس  التسخين بالعزل الحراري

اخلشرررررررررررر  باحلرارة  ملعاجلةباحلجر احلرجي مشررررررررررررروع املعاجلة  اسررررررررررررتعرض الفريق الفين املعين 10-2014 [42]
عزل احلراري من ( واقرتح تريريات على قسرررررررم التسرررررررخني بال2007-114) بواسرررررررلة التسرررررررخني بالعزل احلراري

 15للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  1امللحق 

 جتمع هذه الوثيقة بني موىوعني: 2015 -02 [44] األمانة مالحظات [43]
 2و 1ولفوريل يف امللحقني إدراج معاجلات الصرررررررررحة النباتية وتبخري مواد التعبئة اخلشررررررررربية بفلوريد السررررررررر [45]

 15للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
املقرتنة مبواد التعبئة  تمدةاملعاجلات املع) 1تنقيح القسرررررررررررررررم املتعلق بالتسرررررررررررررررخني بالعزل احلراري )امللحق [ 46]

  (010B -2006(( )تنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية) 15( للمعيار الدويل اخلشبية

مع النص املنّقح، املشررررررررررار  مل يُفتح النص باللون الرمادي للتعليقات، ومّت تريريه فقط لررض االتسررررررررررا  [47]
 إليه باللون ا سود

  مت حترير النص 2017 -11
  سيتم ترتي  نسق هذه املعاجلة بعد اعتمادها.
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 صفحة 14من  3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 . ]الشهر[ ]السنة[يفيف الدورة العشرين هيئة لتدابري الصحة النباتية منقح  1 امللحقمّت اعتماد [ 48]
 .يشكل هذا امللحق جزءا  إلزاميا  من املعيار [49]

 (2013) معالجات معتمدة مقترنة بمواد التعبئة الخشبية :1الملحق  [50]

لع من اخلشررر  سررروف ُتصرررنع قكن أن ُتلّبق املعاجلات املعتمدة على وحدات من مواد التعبئة اخلشررربية، أو على مي [51]
 منها مواد تعبئة ششبية.

 استخدام الخشب منزوع اللحاء[ 52]

ن اخلشررررر  منزوع اللحاء. مبصررررررف النظر عن نوع املعاجلة امللبقة،    أن تكون مواد التعبئة اخلشررررربية مصرررررنوعة  [53]
 النظر ومتييزها بوىوح إذا كانت:و غراض هذا املعيار،  وز أن يبقى أي عدد من قلع اللحاء الصررية اليت يتم حتديدها ب

 سم )برض النظر عن طوها( أو  3بعرض يقل عن  -[ 54]
 مربع. سم 50سم، وتقل املساحة الكلية لكل قلعة حلاء منها عن  3بعرض يزيد على  -[ 55]
 املعرراجلررة  ن وجود اللحرراء  نزع اللحرراء قبررل  رر  ،فلوريررد السررررررررررررررولفوريررلو  عرراجلررة بربوميررد املي يررلإىل املبررالنسرررررررررررررربررة و [ 56]

ولدى  حاء قبل املعاجلة أو بعدها.نزع الل فيمكنملعاجلة باحلرارة إىل اعلى اخلشررررررر  ي ثر على كفاءة املعاجلة. أما بالنسررررررربة 
 دشل أي حلاء ىمن قياس احلجم.  ل العزل احلراري(، ينبري أن يوجود حتديد حلجم أنواع معّينة من املعاجلة باحلرارة )م

 المعالجة بالحرارة[ 57]
وبة. وعلى سبيل امل ال، فضن التسخني تتوفّر مصادر طاقة أو عمليات متنّوعة لتحقيق بارامرتات املعاجلة احلرارية امللل[ 58]

العزل احلراري )أفران و ، ميررائي عن طريق احلرارةالكيالقمررائن، والتشرررررررررررررربيع بررال رررررررررررررررط  يفالبخرراري التقليرردي، والتجفي  
 ملعرراجلررة احلراريررة ا ررددة ابررارامرتات بعترب مجيعهررا معرراجلررات حراريررة  ررررررررررررررريلررة أن تفي تُ امليكرووي  والرتدد الالسررررررررررررررلكي( 

 يف هذا املعيار. 
حرارة املعاجلة يف موقع رصرررررررد بأن يقوم مزوّدو شدمات املعاجلة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات و   أن ت رررررررمن  [59]

سررررررررررتهدفة يف اخلشرررررررررر ، وأن ت ررررررررررمن ا طول لبلوغ احلرارة امل الوقتالذي يلزم فيه  املوقعمن املرّجح أن يكون ا برد، أي 
 قلعة اخلشرررررررررررر  هي ا برد  فرتة معاجلة دفعة اخلشرررررررررررر . والنقلة اليت تكون عندها طوالاحلفاظ على احلرارة املسررررررررررررتهدفة 

 رارة ا ساسي يف اخلش .، وملكّون الرطوبة فيها، ولتوزّع احلامللبقةلاقة أو العملية قد ختتل  تبعا  ملصدر ال
برد من اخلشررررر  شالل للحرارة، يكون السرررررلح عادة  اجلزء ا  كمصررررردر  احلراريبالعزل  لتسرررررخنياولدى اسرررررتخدام [ 60]

  حني ذوبان اخلشرررررررررررررر (، ا أو إىلاملعاجلة. ويف بعض احلاالت )م ل العزل احلراري لقلع كبرية من اخلشرررررررررررررر  مّت جتميده

 قد يكون القل  هو اجلزء ا برد من اخلش . 

)رمز المعالجة بالنسححبة لقمائن المعالجة بالحرارة باسححتخدام فرفة تقليدية للتسححخين بالبخار لو التجفي  في ا [61]
 (HTلعالمة: إلى ا

درجة  56ىل حرارة دنيا تبلغ الوصررول إيف ي ، يتم ل الشرررا ا سرراسررالتقليديةلدى اسررتخدام تكنولوجيا غرفة احلرارة  [62]
 لك قلبه(.للخش  )مبا يف ذ القلع الكاملدقيقة متواصلة وتعاجل  30مئوية لفرتة زمنية دنيا قدرها 
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بل، لدى اسررررررتخدام غرف وميكن قياس هذه احلرارة عرب إدشال أجهزة اسررررررتشررررررعار احلرارة يف قل  اخلشرررررر . وباملقا[ 63]
 اسررررررررررررررتنررادا  إىل  موعررة  أو غرف أشرى للمعرراجلررة برراحلرارة، ميكن وىررررررررررررررع جررداول املعرراجلررة احلرارة للتجفي  يف القمررائن

لفة داشل غرفة احلرارة وربلها ا سررررراسرررررية للخشررررر  يف مواقع  ت احلرارةمن اشتبارات املعاجلات يكون قد مّت شالها قياس 
ات جوهرية أشرى )من قبيل أنواع شررررررررر  وبارامرت بدرجة حرارة اهواء يف الررفة، مع ا شذ يف االعتبار مكّون الرطوبة يف اخل

تّم احلفاظ على حرارة دنيا تبلغ اخلشرررر  ومساكته، ومعّدل دفق اهواء، والرطوبة(. و   أن تبنّي سررررلسررررلة االشتبارات أنه ي
 . القلع الكامل للخش دقيقة متواصلة وتعاجل  30درجة مئوية لفرتة زمنية دنيا قدرها  56
 .فق عليهاأن حتّدد جداول املعاجلة أو أن توااملنظمات الوطنية لوقاية النباتات يتعني على [ 64]
د[ 65]  . ومن  ررررررررررررررررأن اتررراتاملنظمرررات الوطنيرررة لوقرررايرررة النبرررن لررردى يو ررر  أن يكون مقرررّدمو شررردمرررات املعررراجلرررة معتمررر 

 رارة لالسررررررررررررررتجررابرة  غرفررة حيفهررذه املنظمررات أن تررأشررذ يف االعتبررار العوامررل الترراليررة اليت قررد يكون من ال ررررررررررررررروري توفّرهررا 

 إىل متللبات املعاجلة:
  ا رض.يفتكون غرفة احلرارة حمكمة اإلغال  ومعزولة حراريا ، مبا يف ذلك العزل احلراري  -[ 66]
اخلش  الذي سوف  غيُفر و غرفة احلرارة مصّممة بلريقة تسمح بتدفق موّحد للهواء حول كومة اخلش  وعربها.  - [67]

 ها.ارة بلريقة ت من تدفقا  مالئما  للهواء حول كومة اخلش  وعرب تتّم معاجلته يف غرفة احلر 

ن أجل ىررمان تدفق مالئم مُتسررتخدم حارفات اهواء يف الررفة والفواصررل يف كومة اخلشرر  وفقا  ملا هو مللوا  -[ 68]
 للهواء.

  ل رررررررررررررمان ا افظة على احلرارة اف  ُتسرررررررررررررتخّدم املراوح لتدوير اهواء شالل املعاجلة، ودفق اهواء من هذه املراوح ك - [69]

 يف اخلش  عند مستوى حمّدد للفرتة الزمنية املللوبة.
  اخلشررررر حلرارة هناك، إماّ يف ايتّم حتديد املوقع ا ك ر برودة داشل الررفة لكّل محولة وتوىرررررع أجهزة اسرررررتشرررررعار  - [70]

 . لررفةاأو يف 

 ى بوىررررررع جهازين ، يوصرررررريف اخلشرررررر  حلرارة املوىرررررروعةحني يتّم رصررررررد املعاجلة باسررررررتخدام أجهزة اسررررررتشررررررعار ا - [71]

ة للخش . وإن استخدام عدة على ا قل الستشعار احلرارة. و   أن تكون هذه ا جهزة مالئمة لقياس احلرارة ا ساسي
ُتدشل و ة املعاجلة. أجهزة السررررتشررررعار احلرارة ي ررررمن الكشرررر  عن أي علل يف أي جهاز السررررتشررررعار احلرارة شالل عملي

 ا لواح وبالنسرررربة إىل سررررنتيمرتا  على ا قل من طرف قلعة اخلشرررر  ح  وسررررلها. 30 على بعدرارة أجهزة اسررررتشررررعار احل
 حجما  مبا ي ررررمن قياس ا قصررررر أو كتل منصررررات النقل، ُتدش ل أي ررررا  أجهزة اسررررتشررررعار احلرارة يف قلعة اخلشرررر  ا كرب

حكام مبواد مالئمة للح ول دون رارة تُرل ق بضاحلرارة ا سررراسرررية. وأي ثقوا حُتف ر يف اخلشررر  إلدشال أجهزة اسرررتشرررعار احل
 ريات اخلارجية على اخلشرررررررررررر  أي تدّشل يف قياس احلرارة باحلمل احلراري أو التوصرررررررررررريل. وينبري إيالء أمهية شاصررررررررررررة للتأث

 من قبيل املسامري أو إدشاالت معدنية قد ت دي إىل قياسات غري صحيحة. 
 اجلة  تل  أنواع اخلشرررررر  د حرارة اهواء يف الررفة، وُيسررررررتخد م ملعتسررررررجيل احلرارة إىل رصرررررر جدولحني يسررررررتند  - [72]

ه، ومكّون الرطوبة فيه، ومساكته. يف االعتبار نوع اخلشرر  الذي تتّم معاجلتاجلدول )من قبيل أنواع وأحجام حمّددة(، يأشذ 
جتري معاجلة مواد التعبئة  ررفة حيثويوصررى بوىررع جهازين على ا قل السررتشررعار احلرارة من أجل رصررد حرارة اهواء يف ال

 اخلشبية وفقا  جلداول املعاجلة. 
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 صفحة 14من  5الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

أكرب من أجهزة  عدداستخدام  إذا كان دفق اهواء يف الررفة ينعكس عادة  شالل املعاجلة، قد يكون من ال روري - [73]
 استشعار احلرارة لتسجيل أي تريري ممكن يف موقع النقلة ا ك ر برودة.

ّنع، وبتواتر حتدده املنظمة  أجهزة اسررررررررتشررررررررعار احلرارة وأجهزة تسررررررررجيل البيانات وفقاُ لتعليمات املصرررررررر ري تعيري - [74]
 لوقاية النباتات. طنيةو ال

رارة الدنيا املللوبة شالل يتّم رصرررررررد احلرارة وتسرررررررجيلها شالل كل معاجلة ل رررررررمان أن يتّم احلفاظ على درجة احل - [75]
تدابري تصرررررررررحيحية ل رررررررررمان أن تتّم معاجلة  يتّم احلفاظ على درجة احلرارة الدنيا، ينبري اختاذ الفرتة الزمنية ا ّددة. وإذا مل

درجة مئوية(، وعلى سررررربيل امل ال،  56دقيقة متواصرررررلة  رارة تبلغ  30مجيع أنواع اخلشررررر  وفقا  ملتلّلبات املعاجلة باحلرارة )
شالل فرتة املعاجلة، يكون تواتر تسجيل درجات و  د ال رورة تُرف ع احلرارة.تُعاد املعاجلة من البداية أو مُتّدد فرتهتا الزمنية، وعن

 احلرارة كافيا  ل مان الكش  عن ختّل  يف املعاجلة.

ا لفرتة زمنية حتّددها املنظمة ولرايات التدقيق حيفظ مقّدم شدمات املعاجلة سرررررررررررجالت املعاجلات باحلرارة وعياراهت - [76]
 لوقاية النباتات.  الوطنية

 (DHلعالمة: إلى ا )رمز المعالجة بالنسبة المعالجة بالحرارة باستخدام التسخين بالعزل الحراري[ 77]
(، فضن مواد التعبئة اخلشرربية لكيةأو املوجات الالسرر ن امليكرووي افر أ م لحي ما ُيسررتخد م التسررخني بالعزل احلراري ) [87]

   أن ُتسخَّن لتصل  ،1 كومةلدى قياسها عرب اجلزء ا صرر من القلعة أو ال سنتيمرتا   20ال يتجاوز  امل لفة من شش 
و   مبا يف ذلك سلحه(. )للخش   القلع الكاملدرجة مئوية لدقيقة واحدة متواصلة يف  60إىل درجة حرارة دنيا تبلغ 

ملعاجلة الذين يسررررررررررررررتخدمون او   أن يتأكد مقّدمو شدمات . 2املعاجلةدقيقة من بدء  30بلوغ احلرارة املللوبة شالل 
عتبار مكّون الرطوبة يف اخلشررررر ، ن أن جداوهم حتقق معايري املعاجلة ا ددة )مع ا شذ يف االالتسرررررخني بالعزل احلراري م

 وحجمه ومساكته، وتردد أفران امليكرووي  أو املوجات الالسلكية(. 

 فق عليها.حتّدد جداول املعاجلة أو أن توا أناملنظمات الوطنية لوقاية النباتات يتعني على [ 79]
دين و ررر  أن يك[ 80]  . ومن  ررررررررررررررررأن اتررراتاملنظمرررات الوطنيرررة لوقرررايرررة النبررر لررردىون مقرررّدمو شررردمرررات املعررراجلرررة معتمررر 

 غرفة التسررررررررخني بالعزل احلراري يفال ررررررررروري توفّرها  نهذه املنظمات أن تأشذ يف االعتبار العوامل التالية اليت قد يكون م
 :لالستجابة إىل متللبات املعاجلة

عملية متواصرررررلة، يتم رصرررررد لتسرررررخني بالعزل احلراري  ري كعملية لكل الكمية أو كبصررررررف النظر عّما إذا كان ا -[ 81]
 رررررررررمان احلفاظ على احلرارة لاملعاجلة يف اخلشررررررررر  حيث من املرّجح أن تكون احلرارة ا ك ر برودة  )على السرررررررررلح عادة ( 

 عللمان الكش  عن أي ك ل املستهدفة. ولقياس احلرارة، يوصى باستخدام جهازين على ا قل الستشعار احلرارة وذل
 يف جهاز استشعار احلرارة.

درجة مئوية  60دى تتع وأيكون مقّدم شدمة املعاجلة قد صرررررررراد  أصررررررررال  على أن درجات حرارة اخلشرررررررر  تبلغ  - [82]
 للخش  )مبا يف ذلك سلحه(. القلع الكامللدقيقة واحدة متواصلة يف 

جيراهرتز  2.45ري بقوة ضن التسررررررخني بالعزل احلرافتيمرتات، سررررررن 5بالنسرررررربة إىل اخلشرررررر  الذي تتجاوز مساكته  -[ 83]
 ىمان توحيد التسخني. يتلّل  تلبيقا  مزدوج االجتاه أو أدلة موجية متعددة لتوفري اللاقة امليكرووية من أجل
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املنظمة ّنع، وبتواتر حتدده  ري تعيري أجهزة اسررررررررتشررررررررعار احلرارة وأجهزة تسررررررررجيل البيانات وفقاُ لتعليمات املصرررررررر -[ 84]
 لوقاية النباتات. الوطنية

ا لفرتة زمنية حتّددها املنظمة ولرايات التدقيق حيفظ مقّدم شدمات املعاجلة سرررررررررررجالت املعاجلات باحلرارة وعياراهت - [85]
 لوقاية النباتات. الوطنية

 (MBلعالمة: إلى االمعالجة ببروميد الميثيل )رمز المعالجة بالنسبة  [86]

ينبري و  1 3.مدعوة إىل تشرررررررجيع اسرررررررتعمال معاجلات بديلة معتمدة يف هذا املعياراملنظمات الوطنية لوقاية النباتات [ 87]
مراعاة استخدام بروميد املي يل يف توصية هيئة تدابري الصحة النباتية بشأن االستعاىة عن استخدام بروميد املي يل أو احلد 

 .(2008نباتية، النباتية )هيئة تدابري الصحة ال للصحةمن استخدامه كتدبري 
ملقلع عند اجلزء ا صررررر منها اسرررنتيمرتا  يف  20على قلعة من اخلشررر  بأك ر من  حتتويومواد التعبئة اخلشررربية اليت [ 88]

 ال    أن تُعاجل  بربوميد املي يل.

 لوقاية النباتات،  الوطنية   أن يتم تدشني مواد التعبئة اخلشرررررررررررررربية براز بروميد املي يل وفقا  جلدول حتّدده املنظمة و [ 89]

سررررررررررررررراعررة عنررد درجررة احلرارة والرتكز  24( ملرردة CT) 2 4احلررّد ا دا املللوا من حيررث زمن الرتكزتوافق عليرره، وحيقق  وأ
 ، مبا يف ذلك قلبه، رغم اخلشرررررررررررررر  بأكمله زمن الرتكزشررررررررررررررمل ي. و   أن 1املتخل  النهائي ا ددين يف اجلدول رقم 

درجات  10يط. وينبري أن ال تقل درجة احلرارة الدنيا للخشررررررر  واجلو ا يط به عن تقاس يف اجلو ا سرررررررأن درجة الرتكز 
سرررراعات  4سرررراعة. وينبري القيام برصررررد تركزات الراز عند مرور سرررراعتني و 24وقت التعريض ا دا عن  مئوية، وأال يقل

ينبري إجراء قياس إىرررايف لرتّكزات  سررراعة كحد أدا من بداية املعاجلة. وحني تكون فرتة التعريض أطول والرتكز أقل، 24و
 الراز  يف هناية عملية التدشني.

؛ وعلى سررربيل امل ال تُعاد غهسررراعة، ينبري اختاذ تدابري تصرررحيحية ل رررمان بلو  24شالل  زمن الرتكزتحقق يوإذا مل [ 90]
من بروميد املي يل، وذلك لتحقيق  ملزيدامن دون إىررررافة  سرررراعتني 2 أقصرررراها، أو مُتدَّد فرتهتا الزمنية ملدة البدايةاملعاجلة من 
 (.1نظر احلا ية يف اجلدول اُ املللوا ) زمن الرتّكز

 بية املدشنة بربوميد املي يلساعة ملواد التعبئة اخلش 24شالل من زمن الرتكز املللوا  احلد ا دا: 1الجدول  [ 91]
-رام)ف من زمن التركز المطلوب الحد األدنى [93] درجة الحرارة [92]

 ساعة 24(خالل 3ة/مساع

 24( بعد 3التركز النهائي األدنى )غ/م [94]
 #ساعة

 24 [97] 650 [96] درجة مئوية أو أعلى 21 [95]

 28 [100] 800[ 99] درجة مئوية   16-20.9 [98]

 32[ 103] 900[ 102] درجة مئوية   10-15.9 [101]

 

                                                           
ل برتوكول مونرتيال عن املواد اليت تستنزف طبقة إىافة إىل ذلك، قد يكون على ا طراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التزامات يف ظ  1

 .(2000)برنامج ا مم املتحدة اإلمنائي،  ا وزون
 ( والفرتة الزمنية )ساعة( 3الرتكز )غرام/م اتجنهو حاصل يف هذا املعيار الدويل  وفلوريد السلفوريل املستخدم للمعاجلة بربوميد املي يل زمن الرتكزإن   2

 على مدى فرتة التدشني.
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يف املائة  5 وايل  يف الرتكز سرراعة، ُيسررم ح باحنراف 24 بعد يف احلاالت حيث ال يتحقق الرتكز النهائي ا دا#  [104]
  ريلة زيادة وقت إىايف للمعاجلة يف هناية املعاجلة من أجل حتقيق زمن الرتكز ا ّدد.

 .ددةقد يتم استعماله للوصول إىل املتللبات ا  جلدولأحد ا م لة  2يعرض اجلدول رقم [ 105]

تعبئة اخلشرررررررررررررربية املعاجلة بربوميد ملواد ال املللوا من زمن الرتّكز: م ال جلدول معاجلة حتقق احلد ا دا 2الجدول [ 106]
 المتصاص أو التسرا(.املي يل )قد تكون هناك حاجة إىل زيادة اجلرعات ا ولية يف ا وىاع املتسمة بارتفاع ا

 
 ( عند مرور:3دنى )غ/مالتركز األ [109] (3الجرعة )غ/م [108] درجة الحرارة [107]

 ساعة 24 [114] ساعات 4 [113] ساعتان[ 112] [111] [110]

 24[ 119] 31[ 118] 36[ 117] 48 [116] أك ردرجة مئوية أو  21[ 115]

 28 [124] 36[ 123] 42[ 122] 56[ 121] ةمئوي اتدرج 20.9 -16.0[ 120]

 32[ 129] 42 [128] 48 [127] 64 [126] ةمئوي اتدرج 15.9 -10.0[ 125]

 
دين لررردى [ 130]  . ومن  ررررررررررررررررأن بررراتررراتاملنظمرررات الوطنيرررة لوقرررايرررة النو ررر  أن يكون مقرررّدمو شررردمرررات املعررراجلرررة معتمررر 

 لالسررررررررررررررتجررابررة  املي يررلبروميررد  هررذه املنظمررات أن تررأشررذ يف االعتبررار العوامررل الترراليررة اليت قررد تكون مللوبررة للترردشني بررراز

 إىل متللبات املعاجلة:
سررررررر  أثناء مرحلة توزيع الراز يف عملية التدشني ل رررررررمان التوصرررررررل إىل التوازن، اسرررررررتعمال املراوح على حنو منا -[ 131]
سريعا وفعاال يف كل منلقة التدشني )شالل ساعة من املعاجلة  توزيعا  املراوح على حنو ي من توزيع عنصر التدشني  وىعو 

 على وجه التف يل(.

 مها.يف املائة من حج 80عدم حتميل مناطق التدشني بأك ر من  -[ 132]
التدشني يف مناطق كون مناطق التدشني مرلقة بضحكام ومانعة لتسرا الراز إىل أقصى حد ممكن. وعند إجراء   - [133]

  اإلغال     أن تكون هذه الصرررررررررررررحائ  مصرررررررررررررنوعة من مادة غري منفذة للراز وأن تكون حمكمةمرلاة بصرررررررررررررحائ ، 

 عند مستوى تالقيها وعند مستوى ا رض.

مرلاة بصرررررررررحائ  غري منفذة  وإن مل تكن كذلك،دشني غري منفذة لعنصرررررررررر التدشني؛ كون أرىرررررررررية موقع الت  - [134]
 للراز.

( برية حتويل عنصررررررررررر "التحويل إىل غاز باملعاجلة احلارة"بروميد املي يل من شالل مرذاذ ) التوصررررررررررية باسررررررررررتعمال -[ 135]
 التدشني إىل رذاذ بالكامل قبل دشوله إىل منلقة التدشني.

 مقلعهااملرصررررررررررروفة يف كومة واليت يزيد مسك  بروميد املي يل على مواد التعبئة اخلشررررررررررربيةعدم تلبيق املعاجلة براز  -[ 136]
حتتاج إىل فواصرررررل ل رررررمان مرور بروميد املي يل والتشررررربع  قد سرررررم عند جزئها ا صررررررر. لذا، فهذه املواد اخلشررررربية 20على 

 بالقدر الكايف.
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دشرال الرراز ويف مواقع أشرى يف كرّل إاملوقع ا بعرد عن نقلرة يتّم دائمرا  قيراس ترّكز بروميرد املي يرل يف اهواء يف  - [137]
 وزّع الراز بلريقة موّحدة. منلقة التدشني )م ال  يف ا مام من ا سرررررررفل، ويف الوسرررررررط، ويف اخلل  من ا على( ل رررررررمان ت

 وال حُيت س   وقت املعاجلة إىل حني بلوغ التوزّع املوّحد.

يف املائة من الكلوروبكرين على سررررربيل  2املي يل، عن أية شالئط غازية ) التعويض، عند حسررررراا جرعة بروميد - [138]
 امل ال( ل مان وفاء  موع كمية بروميد املي يل امل افة مبعدالت اجلرعات املللوبة.

مراعرراة معرردالت اجلرعررات ا وىل وإجراءات منرراولررة املنتج بعررد املعرراجلررة لالمتصررررررررررررررراص ا تمررل من مواد التعبئررة  - [139]
 بية املعاجلة أو املنتج املقرتن هبا )م ل صناديق البوليستريين( لربوميد املي يل.اخلش

 )أيهما أقل(  مبا ررررررة قبل املعاجلة أو شالها للمنتج واهواء ا يط ، أو املتوقّعة،اسرررررتخدام درجة احلرارة املسرررررجلة -[ 140]

  ل.يف حساا جرعة بروميد املي ي
 لعنصر التدشني. خلشبية أو كسوهتا مبواد عازلةعدم ترلي  مواد التعبئة ا - [141]
نات وفقا  لتعليمات املصرررررّنع تعيري أجهزة تسرررررجيل احلرارة، وأجهزة اسرررررتشرررررعار ترّكز الراز، وأجهزة تسرررررجيل البيا - [142]

 لوقاية النباتات. الوطنيةبتواتر حتّدده املنظمة 
د املي يل ملدة حمددة اللول وفقا ملا تللبه املنظمة احتفاظ مقدمو شدمات املعاجلة بسررررررررررررررجل املعاجلات بربومي -[ 143]
  غراض املراجعة.وطنية لوقاية النباتات ال

 (SF لعالمة:إلى ا)رمز المعالجة بالنسبة  بفلوريد السولفوريلالمعالجة [ 144]

 ء ا صرررررررررر ملقلع عند اجلز سررررررررنتيمرتا  يف ا 20على قلعة من اخلشرررررررر  بأك ر من  حتتويمواد التعبئة اخلشرررررررربية اليت [ 145]

 اليت يكون حمتواها من الرطوبة أعلى  وال    أن تُعاجل مواد التعبئة اخلشررررررررربية .بفلوريد السرررررررررولفوريلمنها ال    أن تُعاجل  

 يف املائة )على أساس املادة اجلافة( بفلوريد السولفوريل. 75من 

لوقاية النباتات،  الوطنيةاملنظمة  جلدول حتّددهوفقا   بفلوريد السرررولفوريل   أن يتم تدشني مواد التعبئة اخلشررربية و [ 146]
والرتكز املتخل   املسررررررررتهدفة ارةسرررررررراعة عند درجة احلر  48أو  24شالل  زمن الرتّكزمن ا دا  احلدّ توافق عليه، وحيقق  وأ

درجة الرتكز  ك قلبه، رغم أناخلشررررر  بأكمله، مبا يف ذل زمن الرتكزشرررررمل ي. و   أن 3النهائي ا ددين يف اجلدول رقم 
 يف حررال  املللوا من الرتّكزز  وز زيررادة وقررت املعرراجلررة قليال  )ليس أك ر من سررررررررررررررراعتني( لتحقيق تقرراس يف اجلو ا يط. و 

وقت  وأال يقل درجة مئوية 02عن  تقل درجة احلرارة الدنيا للخشرررررررررررررر  مل يتم بلوغ الرتكز ا دا النهائي. وال    أن
كزات الراز عند مرور سرررررراعتني وينبري القيام برصررررررد تر . 3ذكور لكل درجة حرارة يف اجلدول عن الوقت امل التعريض ا دا

 داية املعاجلة. سرررررررررررررراعة من ب 48، وحينما يكون ذلك مالئما ، سرررررررررررررراعة كحد أدا من بداية املعاجلة 24سرررررررررررررراعات و 4و

 هناية عملية التدشني. از  يفوحني تكون فرتة التعريض أطول والرتكز أقل، ينبري إجراء قياس إىايف لرتّكزات الر

ّد ا دا للرتكيز(، ينبري سرررررررررررررراعة )ح  وإن حتّقق احل 48أو  24 فرتة واحدة من إذا مل يتحقق زمن الرتّكز شالل[ 147]
 السرررررولفوريل، أو  وز إعادهتا  و وز متديد املعاجلة ملدة أقصررررراها سررررراعتني من دون إىرررررافة فلوريد .اختاذ تدابري تصرررررحيحية

 .من البداية
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 صفحة 14من  9الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بية يتم تدشينها من دون فلويد سرررررراعة ملواد التعبئة اخلشرررررر 48أو  24نسرررررربة الرتكز الدنيا املللوبة ملدة : 3الجدول [ 148]
 السولفوريل

 
  †(3)غ/م النهائي التركز األدنى [151] 3)غ/م زمن التركز األدنى المطلوب [150] درجة الحرارة [149]

 41 [154] 1 400 [153] ساعة 24درجة أو أك ر ملدة  30[ 152]

 29 [157] 3 000 [156]  ساعة 48درجة أو أك ر ملدة  20 [155]

[158] 
يف املائة  ررررررررررريلة زيادة وقت إىررررررررررايف  5 وايل  يف الرتّكز سرررررررررراعة، ُيسررررررررررم ح باحنراف 48أو  24يتحقق الرتكز النهائي ا دا بعد  يف حال مل †[ 159]

 .ا ّددن الرتكز زمللمعاجلة يف هناية املعاجلة من أجل حتقيق 

 .ةاملتللبات ا دد لتحقيققد يتم استعماله  دولأحد ا م لة جل 4يعرض اجلدول رقم  [160]
فلوريررد ة اخلشرررررررررررررربيررة املعرراجلررة بواد التعبئرراحلررد ا دا املللوا مل زمن الرتكز م ررال جلرردول معرراجلررة حتقق :4الجدول [ 161]

 ع االمتصاص أو التسرا(.ا ولية يف ا وىاع املتسمة بارتفا )قد تكون هناك حاجة إىل زيادة اجلرعات  السولفوريل

 

[162 ]
درجة 
 الحرارة

زمن التركز [ 163]
 األدنى المطلوب

 (3ة/مساع-)فرام

[164] 
الجرعة 
 (3)غ/م

 ( عند:3التركز األدنى )غ/م [165]

[169 ]
 ساعة 0.5

[107] 
 ساعتان

[171] 4 
 ساعات

[172] 
 ساعة 12

[173] 24 
 ساعة

[174] 
 ساعة 36

[175] 
 ساعة 48

[176] 30 
درجة مئوية 
 أو أك ر

[177 ]1400 
[178] 

82 
[179 ]87 [180] 

78 
[181] 

73 
[182] 

58 
[183] 41 

[184] 
ال 
 †ينلبق

[185] 
ال 
 †ينلبق

[186] 20 
درجة مئوية 
 أو أك ر

[187 ]000 3 
[188] 

120 
[189 ]

124 
[190 ]

112 
[191 ]

104 
[192 ]

82 
[193] 58 

[194] 
41 

[195 ] 

29 

 
 ال ينلبق  †[196]
دين لررردى  [197]  . ومن  ررررررررررررررررأن تررراتاملنظمرررات الوطنيرررة لوقرررايرررة النبرررا ررر  أن يكون مقرررّدمو شررردمرررات املعررراجلرررة معتمررر 

 لالسررررررررررررررتجابة  يد السررررررررررررررولفوريلبفلور هذه املنظمات أن تأشذ يف االعتبار العوامل التالية اليت قد تكون مللوبة للتدشني 

 إىل متللبات املعاجلة.
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات صفحة 14ن م 10الصفحة 

 [198] ل ررررررررررررمان التوصررررررررررررل  سررررررررررررتعمال املراوح على حنو مناسرررررررررررر  أثناء مرحلة توزيع الراز يف عملية التدشنيا 

اال يف كل منلقة التدشني إىل التوازن، ووىرررررع املراوح على حنو ي رررررمن توزيع عنصرررررر التدشني توزيعا  سرررررريعا وفع
 )شالل ساعة من املعاجلة على وجه التف يل(.

 [199 ]يف املائة من حجمها. 80شني بأك ر من عدم حتميل مناطق التد 

 [200  ]ند إجراء التدشني كون مناطق التدشني مرلقة بضحكام ومانعة لتسررررررررا الراز إىل أقصرررررررى حد ممكن. وع 

از وأن تكون    أن تكون هذه الصرررررررحائ  مصرررررررنوعة من مادة غري منفذة للريف مناطق مرلاة بصرررررررحائ ، 
 ض.عند مستوى تالقيها وعند مستوى ا ر  اإلغال حمكمة 

 [201]  فذة للراز.كون أرىية موقع التدشني غري منفذة لعنصر التدشني؛ أو مرلاة بصحائ  غري من 

 [202] ريد السررررررولفوريلفلو  مرورل ررررررمان  على ا قل رتامنتسرررررر 20من  إىل فواصررررررل أكوام اخلشرررررر  لذا، حتتاج 
 بالقدر الكايف. والتشبع

 [203] كسرررررررررريد الكربونثا  أأية شالئط غازية )عن يتم التعويض ، فلوريد السررررررررررولفوريلند حسرررررررررراا جرعة ع  

 ملعيار.اباملتللبات ا ددة يف  عناصر التدشني  موع كميةعلى سبيل امل ال( ل مان وفاء 

 [204 ]نقلة إدشال الراز ويف مواقع  يف اهواء يف املوقع ا بعد عن فلوريد السررررررررررررررولفوريلتّم دائما  قياس ترّكز ي
ن ا على( ل ررررمان توزّع ميف ا مام من ا سررررفل، ويف الوسررررط، ويف اخلل   أشرى يف كّل منلقة التدشني )م ال  

 .الراز بلريقة موّحدة. وال حُيت س   وقت املعاجلة إىل حني بلوغ التوزّع املوّحد

 [205 ]صاص ا تمل من مواد التعبئة مراعاة معدالت اجلرعات ا وىل وإجراءات مناولة املنتج بعد املعاجلة لالمت
 .لفلوريد السولفوريلملعاجلة أو املنتج املقرتن هبا اخلشبية ا

 [206] ا جرعة فلوريد السولفوريل، الحتسا )أيهما أقل( اهواء ا يط وأللمنتج  استخدام درجة احلرارة املسجلة
 .املعاجلة يلة فرتة طدرجة مئوية على ا قل )مبا يف ذلك يف قل  اخلش (  20و   أن تكون حرارة املنتج 

 [207 ]عنصر التدشني.أو كسوهتا مبواد عازلة ل املعّدة للتدشني التعبئة اخلشبية دم ترلي  موادع 

 [208 ]بيانات وفقا  لتعليمات تعيري أجهزة تسررررررجيل احلرارة، وأجهزة اسررررررتشررررررعار ترّكز الراز، وأجهزة تسررررررجيل ال
تركز فلوريررد  سررررررررررررررتخرردمررة لقيرراسوقررد تتررأثر ا دوات امل لوقررايررة النبرراتررات. الوطنيررةاملصررررررررررررررّنع بتواتر حتررّدده املنظمررة 

رارة. ومن ال ررروري تعيري هذه ثا  أكسرريد الكربون أو درجات احل وأخبار املياه،  وأالسررولفوريل بفعل االرتفاع، 
 ا دوات بشكل حمّدد لفلوريد السولفوريل.

 [209 ] ملدة حمددة اللول  اتبفلوريد السرررررررولفوريل وبالتعيري احتفاظ مقدمو شدمات املعاجلة بسرررررررجل املعاجلات
  غراض املراجعة.وطنية لوقاية النباتات ا تللبه املنظمة الوفقا مل

 [210 ] سررررررررررررريم السرررررررررررررتخدام فلوريد ملعاجلة بالتدشني متللبات بلاقة التو ا   أن يتبع املوظفون الذين يلبقون
 .السولفوريل
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 صفحة 14من  11الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 الموافق عليها ةجات بديلة وتنقيح جداول المعالجاعتماد معال [211]
وتعديلها، كما  وز اعتماد معاجلات  اجلديدة،  وز إعادة النظر يف املعاجلات الراهنة توافر املعلومات الفنيةت فيما[ 212]

معاجلة جديدة  ويف حال اعتمادية. من قبل هيئة تدابري الصررحة النبات ملواد التعبئة اخلشرربية جديدة ةبديلة، أو جدول معاجل
ا للمعاجلات و/أو جداول عاجلة وفقعيار، فضن املواد املأو جداول منقحة ملعاجلات مواد التعبئة اخلشررررربية وأدرجت يف هذا امل

 السابقة ال حتتاج إىل اخل وع ملعاجلة جديدة أو وىع العالمة عليها من جديد. املعاجلات
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات صفحة 14ن م 12الصفحة 

 .يف الدورة العشرين هيئة لتدابري الصحة النباتية يف ]الشهر[ ]السنة[منقح  2امللحق مّت اعتماد 

 هاالعالمة وتطبيقات: 2الملحق  [213]
 .يشكل هذا امللحق جزءا  إلزاميا  من املعيار

وهي تشررررمل  3هي عالمة تبني أن مواد التعبئة اخلشرررربية قد أش ررررعت ملعاجلة صررررحة نباتية معتمدة وفقا هذا املعيار [421]
 املكونات املللوبة التالية:

 الشعار  [215]
 رمز البلد [216]
 رمز املنتج، مقدم شدمات املعاجلة [217]
 (SF أو MBأو  DHأو  HTز املعاجلة باستخدام املختصر املناس  على النحو الوارد يف امللحق )رم [218]
 الشعار [219]
 ليمية أو دولية، إما    أن يشررررررربه تصرررررررميم الشرررررررعار )الذي قد يكون مت تسرررررررجيله يف ظل إجراءات قلرية، أو إق [220]

وض يف ا م لة املوىررررحة للشررررعار املعر  على  رررركل عالمة جتارية مسررررجلة أو عالمة إجازة/ مجاعية/ ىررررمان( بصررررورة وثيقة
 أدناه و   أن يكون معروىا  على يسار املكونات ا شرى. 

 رمز البلد [221]
قياسرررررررررررري )املشررررررررررررار إليه يف ا م لة ينبري أن يكون رمز الدولة هو الرمز ال نائي احلروف للمنظمة الدولية للتوحيد ال [222]
"XXز املنتج مقدم شدمات املعاجلة."(. و   أن يكون مفصوال  بواصلة عن رم 
 رمز المنتج/ مقدم خدمات المعالجة [223]
 ملنتج مواد التعبئة اخلشرررررررررررررربية النباتات  وطنية لوقايةيعد رمز املنتج/مقدم شدمات املعاجلة رمزا  فريدا  تعليه املنظمة ال [224]

عن ىررررررررررررمان قاية النباتات وطنية لو مة الأو مقدم شدمات املعاجلة الذي ي ررررررررررررع العالمات أو اجلهاز املسرررررررررررر ول أمام املنظ
"(. وتقوم املنظمة 000الرمز "باستخدام اخلش  املالئم واستخدام العالمة باللريقة الصحيحة )مت توىيح ذلك يف ا م لة 

 لوقاية النبات بتعيني عدد وترتي  ا رقام و/أو احلروف. الوطنية
 رمز المعالجة [225]
ى النحو املنصرروص عليه يف امللحق صررر من  تصرررات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات علرمز املعاجلة عبارة عن  ت [226]
ظهر رمز املعاجلة بعد الرمزين ". و   أن يYYمبني يف ا م لة يف صررررررررررررررورة الرمز " وهولتدابري املعتمدة إىل ابالنسرررررررررررررربة  1

ز البلد ورمز املنتج/مقدم منفصرررررررررل عن رم املد ني للبلد واملنتج/مقدم شدمات املعاجلة. و   أن يوىرررررررررع الرمز على شط
  مع الرموز ا شرى.( يف حال ُوىع على نفس اخلطّ -املعاجلة، أو أن يكون مفصوال  عن الرموز ا شرى بواسلة )

 

                                                           
 ملعيار.لنسخ السابقة من هذا العند االسترياد،  در بالبلدان أن تقبل مواد التعبئة اخلشبية اليت أنتجت سابقا  وحتمل عالمة ملابقة   3
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 نوع المعالجة [228] رمز المعالجة[ 227]

[229 ]HT [230 ]معاجلة حرارية 

[231] DH [322] التسخني بالعزل احلراري 
[233 ]MB [234 ]بروميد املي يل 

[352 ]SF [362 ]فلوريد السولفوريل 

 
 وضع العالمة [237]
جمها واىررررررحا  وقابال  ح وز أن خيتل  حجم العالمة والبنط املسررررررتخدم بشررررررأهنا وموقعها، ولكن    أن يكون  [238]

لشررررركل وحمتواة أو مربعة ا للقراءة من املفتشرررررني دون اسرررررتعمال وسررررريلة ربية مسررررراعدة. وينبري أن تكون العالمة مسرررررتليلة
 قوبة للباعة ىررررررمن إطار مع وجود شط رأسرررررري يفصررررررل الشررررررعار عن مكونات الرمز. ولتيسررررررري اسررررررتعمال الصررررررحائ  امل

 ا حرف )استنسل(  وز أن توجد فجوات يف اجلوان  ويف اخلط الرأسي.
ىررررررررافية )م ل العالمات ات اإلو   أال حيتوي إطار العالمة على أية معلومات أشرى. وإذا ما اعترب وجود العالم [239]

 د القلري، فضنه  وز تقدمي التجارية للمنتج، أو  ررررررررررعار اهيئة املرشصررررررررررة( مفيدا يف محاية اسررررررررررتخدام العالمة على الصررررررررررعي

 هذه املعلومات إىل جان  اإلطار ولكن شارجه.
    أن تكون العالمة: - [240]
 ممكنة القراءة - [241]
 مستدمية، غري قابلة للنقل - [242]
على جانبني متعاكسررني  ىرروعة يف موقع ميكن ربيته عندما تكون التعبئة اخلشرربية مسررتخدمة، ويف ررل أن تكونمو  [243]

 من وحدة التعبئة اخلشبية.
 ينبري أال تكون العالمة مكتوبة خبط اليد.  [244]
 اخللرية. لعالسوسيم تيتعنّي جتن  استعمال اللونني ا محر والربتقايل  ن هذين اللونني يستعمالن يف  [245]
املركبة الناجتة عن ذلك وحدة  وعند إدراج مكونات  تلفة يف وحدة مواد تعبئة ششررررررررربية، فضنه ينبري اعتبار الوحدة [246]

تعبئة اخلشرررررربية مصررررررنوعة مفردة  غراض وىررررررع العالمة. وقد يكون من املناسرررررر  يف حالة وحدة مركبة من وحدات مواد ال
لعالمة على مكونات املادة اهزة )حي ما ال يتلل  املكّون اجملهز معاجلة(، ظهور سررواء من أششرراا معاجلة أو أششرراا  

ا النهج يف وىرررررع العالمات اخلشررررربية اجملهزة ل رررررمان أن تكون العالمة يف موقع مرئي وأهنا من حجم كاف. وال ينلبق هذ
 ية.اخلشب إال على الوحدات املفردة املركبة، وليس على حاالت التجميع امل قت ملواد التعبئة

يكون من ال ررروري النظر بصررفة شاصررة يف وىررع العالمة بصررورة يسررهل متييزها على أششرراا فرش الشررحنة نظرا   [247]
 ن ا ششاا املعاجلة املستعملة كأششاا فرش الشحنة قد ال يتم قلعها باللول النهائي إىل حني حتميل وسيلة النقل. 

العالمة وُتظهر رش الشررررحنة املسررررتعملة لتأمني أو دعم السررررلع معاجلة ومن املهم أن ي ررررمن الشرررراحنون أن كل أششرررراا ف
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املوصرروفة يف هذا امللحق، وأن هذه العالمات واىررحة ومقروءة. وينبري أال تسررتخدم قلع اخلشرر  الصررررية اليت ال تشررمل 
 شاا الفرش:مجيع عناصر العالمة كفرش للشحنة. وتشمل اخليارات املتاحة لوىع العالمة بالشكل املناس  على أش

اصرررررل قصررررررية جدا  وىرررررع العالمات على قلع اخلشررررر  املزمع اسرررررتعماها كأششررررراا فرش على كامل طوها بفو  - [248]
ن  رى القلع  يث )ملحوظة: عندما يتم قلع القلع الصررررررررررية جدا  بعد ذلك السررررررررتخدامها كأششرررررررراا فرش، يتعنّي أ

 تظهر العالمة بالكامل على أششاا فرش الشحنة(. 
را أن يكون الشررراحن  ررروىرررع العالمة أي رررا  على أششررراا الفرش املعاجلة يف مكان ظاهر للعيان بعد القلع،  - [249]

 . 4حيمل ترشيصا  مبقت ى القسم 
تسررررررررتخدم للتصررررررررديق بأن مواد  وتوىررررررررح ا م لة أدناه بعض التنوعات املقبولة للمكونات املللوبة من العالمة اليت [250]

تنويع يف ختليط العالمة  ررررريلة م ل هذه العالمة قد أش ررررعت ملعاجلة معتمدة. وينبري قبول الالتعبئة اخلشرررربية اليت حتمل 
 وفائها باملتللبات املبينة يف هذا امللحق.

 


