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 االعتماد
 هذه الفقرة بعد االعتماد[. نص]سيضاف 

 مقدمة

 نطاقال
احلننرارة كتنندابري للصننحة النباتيننة  الننت تسننتخدم تيهنناهننذا املعيننار توجيهننات تقنيننة بشننتل تطبيننق  تلننف املعاجلننات  يننوتر [1]

 .املعاجلات احملددة بشتلللوائح ف السلع اخلاضعة للوائح. وال يتضمن املعيار تفاصيل آلتات اخلاضعة للتخلص من ا

 المراجع
علنى  يشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وتتنا  هنذه املعنايري ف البوابنة الدولينة للصنحة النباتينة [2]

  setting/ispms-activities/standards-.int/corehttps://www.ippc.:هذا العنوال

 التعاريف
مسننرد ) 5الرجننوع إىل تعنناريف مصننطلحات الصننحة النباتيننة املسننتخدمة ف هننذا املعيننار حتننت املعيننار النندويل رقننم  ميكننن [3]

 (.مصطلحات الصحة النباتية

 اإلطار العام للمتطلبات
يُقدِّم هذا املعيار توجيهات بشتل الطريقة الت ميكن هبا استخدام املعاجلنات بناحلرارة إلدارة اآلتنات منن أجنل االمت نال  [4]

 الصحة النباتية.ب لشروط االسترياد املتعلقة

بناحلرارة لتحقينق يوتِّر هذا املعيار توجيهات بشنتل املتطلبنات التشنغيلية الرئيسنية لتطبينق كنل ننوع منن أننواع املعاجلنات و  [5]
 نفوق اآلتة مبستوى حمدَّد من الفعالية.

اتق املر  تشكيلةتوجيهات بشتل نُظم الرصد والتسجيل وحتديد درجات حرارة املراتق للتتكد من أل  أيًضايُوتِّر املعيار و  [6]
 تعالية املعاجلة.حتقيق احملددة ستمكِّن من  والسلع

اتننات مسننؤولة عننن املواتقننة علننى مراتننق املعاجلننة، وينبغنني وضننع إجننراءات ينبغنني أل تكننول املنظمننة الوطنيننة لوقايننة النبو  [7]
 لضمال دقة القياس والتسجيل وتوثيق املعاجلات املطبقة.

 الخلفية
الة عندما تتحقق التوليفنة املطلوبنة منن احلنرارة والنزمن لبلنو  معاجلات الصحة النباتية الت تعتمد على احلرارة تعَّ  تُعد [8]

 الفعالية احملددة.

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 باتينننة باسنننتخدام احلنننرارة، وحتدينننًداالغنننرن منننن هنننذا املعينننار هنننو تنننوتري متطلبنننات عامنننة لتطبينننق معاجلنننات الصنننحة النو  [9]
 (.معامالت الصحة النباتية لآلتات اخلاضعة للوائح) 28املعاجلات املعتمدة مبوجب معيار تدابري الصحة النباتية رقم 

الننة لتنندابري الصننحة النباتيننة ف مننن أجننل تنسننيق املعاجلننات الفعَّ  28م اعُتمنند املعيننار النندويل لتنندابري الصننحة النباتيننة رقننو  [10]
طيف واسع من الظروف ولتعزيز االعرتاف املتبادل بفعالية املعاجلة من جانب املنظمات الوطنية لوقاية النباتنات، وهنو 

ننر التجننارة. ويننوتِّر املعيننار رقننم  ننن أل ييسِّ ات املتعلقننة بالفعاليننة وسننائر متطلبننات بشننتل تقنندي وتقيننيم البياننن 28مننا ميكِّ
احملننننددة الننننت قيمتهننننا راريننننة احلعاجلننننات املن مالحننننق بشننننتل البيانننننات اات الصننننلة مبعاجلننننات الصننننحة النباتيننننة، ويتضننننمَّ 

 هيبة تدابري الصحة النباتية. واعتمدهتا

 اآلثار على التنوع البيولوجي والبيئة
علننى التنننوع البيولننوجي والبيبننة عننن طريننق منننع  مفيننًدا االنباتيننة تننتثريً يننؤثر اسننتخدام املعاجلننات بنناحلرارة كتنندابري للصننحة  [11]

 رة النباتات واملنتجات النباتية.عن طريق جتاوانتشارها إدخال اآلتات اخلاضعة للوائح 

 المتطلبات
 هدف المعالجة -1

الن  إماتنة البنذور كتتنات(  اددف من استخدام املعاجلة باحلرارة كتدبري للصحة النباتية هو حتقيق نفوق اآلتنة )مبنا ف [12]
 مبستوى حمدَّد من الفعالية.

 تطبيق المعالجة -2
 ميكن تطبيق املعاجلات باحلرارة ف أي مرحلة من مراحل سلسلة اإلمداد، ومنها على سبيل امل ال ما يلي: [13]

 التعببةيتجزأ من اإلنتاج أو عمليات ال كجزء  -

 على سبيل امل ال( لشحنهاالسلعة  تعبت)حاملا  التعببةبعد  -

 أثناء التخزين -

 (ما ف املواقع املركزية ف مرتت مباشرة )أي م اًل  شحنهاقبل  -
 أثناء النقل -

 التفريغأثناء  -

ف السلعة بكاملها طيلة مدة املعاجلة احملنددة مبنا يسنمح بتحقينق  احملددةشرتط ف املعاجلة باحلرارة بلو  درجة احلرارة ويُ  [14]
 الفعالية املطلوبة.

ومنندة املعاجلننة وكننذل ، عننند درجننة احلننرارة  هننياملعاجلننة بنناحلرارة  إجننراءالننت ينبغنني أخننذها ف االعتبننار عننند  املعلمنناتو  [15]
منة منن أجنل عل  املسنتوى احملندَّد لكنل م  ب الوتناءاالقتضاء، الرطوبة ف بيبة املعاجلة أو حمتنوى الرطوبنة ف السنلعة. وينبغني 

 حتقيق الفعالية املطلوبة.



متطلبات استخدام املعاجلات باحلرارة كتدابري للصحة النباتية مشروع معيار دويل لتدابري الصحة النباتية:  2014-005 

 15من  6الصفحة   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

لننة الناجتنننة عنننن و  [16] ينننري تعالينننة أل تنننؤدي إىل تغ التعببننةميكننن حلجنننم العبنننوات واألجننواء اخلاضنننعة للمراقبنننة أو األجنننواء املعدَّ
 بتطبيق املعاجلة بشكل سليم ف احلمولة بكاملها. مواد التعببةسمح املعاجلة. وينبغي أل ت

ااة أو تتحهننا أو إحننداو ثقننوة كاتيننة هبننا بننة غننري النفَّننأدىن للرطوبننة،  ننب إ الننة مننواد التعب حُتنندِّد املعاجلننة حننًدا حي منناو  [17]
 تطلبه املعاجلة.تللسما  للرطوبة بالوصول إىل املستوى الذي 

أل يصف بروتوكول املعاجلة عملية التكييف قبل املعاجلة وبعندها للوصنول إىل احلنرارة والرطوبنة املطلنوبتني ف  ينبغيو  [18]
احلاالت الت تكول تيهنا تلن  العملينات حامسنة لتحقينق الفعالينة املطلوبنة للمعاجلنة واحلفناظ ف الوقنت نفسنه علنى 

احرتا ينة وتوجيهنات بشنتل اإلجنراءات التصنحيحية ف  إجنراءات أيًضناجودة السلعة. وينبغي أل يشنمل الروتوكنول 
 حال تشل املعاجلة.

 اتالمعالج أنواع -3

 المعالجة بالبرودة 3-1

تسننتخدم املعاجلننة بننالرودة ادننواء املننرَّد خلفنن  درجننة حننرارة السننلعة إىل درجننة حننرارة معيَّنننة أو أقننل منهننا ملنندة حمنندَّدة.  [19]
 الت تتغذى داخلياً. لآلتاتالعائلة  القابلة للتلفمع السلع  أساًساستخدم املعاجلة بالرودة وتُ 

 وحاوينناتفنن ي ف السننفن ميكننن تطبيننق املعاجلننة بننالرودة أثننناء النقننل إىل البلنند املسننتورد )م ننل الشننحنات املننرَّدة الننت حتُ و  [20]
وميكن االنتهاء منها قبنل نقطنة الندخول أو عنندها. وميكنن تريند  الشحنالتريد البحرية(. وميكن أل تبدأ املعاجلة قبل 

عننند االقتضنناء  أيًضنناعننندها السننلعة. وميكننن  السننلعة مسننبقاً قبننل بدايننة املعاجلننة للوصننول إىل درجننة احلننرارة الننت سننُتعا   
أو أثننناء النقنننل.  هاشننحنمعاجلننة شننحنات  تلطننة )م ننل الليمنننول الطننا ج وحملننار الرتقننال احملمَّلننة ف نفننن  املرتننق( قبننل 

ة السنننلع منننن اإلصنننابة أثنننناء تنننرتة املعاجلنننة والنقنننل والتخنننزين. وميكنننن اسنننتخدام املعاجلنننة ينننمحا ف مجينننع احلننناالت ينبغنننيو 
 (.التبخريبالرودة باالقرتال مع املعاجلة الكيميائية )م ل 

 المعالجة بالحرارة 3-2

 حمدَّدة. مدة  منيةاملعاجلة باحلرارة ترتع درجة حرارة السلعة إىل درجة احلرارة الدنيا املطلوبة أو أعلى منها خالل  [21]

وبعد االنتهاء من املعاجلة بناحلرارة، ينبغني تريند السنلعة بسنرعة للحفناظ علنى جودهتنا )عنند االقتضناء( منا   يتبننيَّ أل  [22]
 ال  يُقلل من تعالية املعاجلة.

 ف العننننادة بالتتننننابع )م ننننل التبخننننري ن اسننننتخدام املعاجلننننة بنننناحلرارة إىل جانننننب املعاجلننننة الكيميائيننننة وهننننو مننننا يننننتموميكنننن [23]

 واملعاجلة بالغمر(.

 المعالجة بالغمر في الماء الساخن 3-2-1

باسنم املعاجلنة احلرارينة املائينة( امليناه املسنخَّنة إىل درجنة  أيًضناُتستخدم ف املعاجلة بالغمر ف املاء السناخن )النت تُعنرف  [24]
 احلرارة املطلوبة لتسخني سطح السلعة ملدة حمدَّدة أو لرتع درجة حنرارة السنلعة بكاملهنا إىل درجنة احلنرارة املطلوبنة ملندة
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الفاكهننة، وميكننن  لننة لننذباةالعائ واع معيَّنننة مننن الفواكننه واخلضننرا مننع أنننسننتخدم هننذه املعاجلننة أساًسننحمنندَّدة. وتُ   منيننة
)م ننل األر   مننع النباتننات املخصصننة للننزرع )م ننل أبصننال الزينننة، ومننواد كننروم العنننب( وبعنن  البننذور أيًضننااسننتخدامها 

 وبذور خنيل الزينة(.

 المعالجة بحرارة البخار 3-2-2

مندة خبنار املناء لتسنخني السنلعة خنالل  1تستخدم املعاجلة حبرارة البخار، مبا تيها املعاجلنة بنادواء املندتوع املرتفنع احلنرارة [25]
بالرطوبنة السناخنة حنرارة البخنار منن رتنع درجنة حنرارة السنلعة حمدَّدة. وُُتكِّن الطاقة احلرارية العالية للهواء احملمَّنل   منية

 بسرعة أكر من ادواء اجلاف.

ننن [26] ل الرطوبنننة العالينننة ولكنهنننا عرضنننة للجفننناف، م نننل الفواكنننه وتناسنننب هنننذه املعاجلنننة املنتجنننات النباتينننة القنننادرة علنننى حتم 
 ف معاجلة املنتجات اخلشبية. أيًضاستخدم . وتُ األ هارواخلضر وأبصال 

مننن املعاجلننة حبننرارة البخننار أو ادننواء املنندتوع املرتفننع احلننرارة. وُيسننتخدم ف  بنناحلرارة املتغننرية الرطوبننة نوًعننا وُت ننل املعاجلننة [27]
السننلعة بكاملهننا ورتننع درجننة  كننه مروحننة، لتجنننب التك  ننف، لتسننخنيالننذي حتر  نسننبًيان واجلنناف البدايننة ادننواء السنناخ

 تقل درجة حرارته ببعد ال  ف هواء رط بالسلعة تف يحرارهتا من درجة احلرارة احمليطة إىل درجة احلرارة املطلوبة، ويُ 
  منية حمددة. ملدةعن نقطة الندى 

 المعالجة الحرارية الجافة 3-2-3

لتسنخني سنطح السنلعة أو لرتنع درجنة حنرارة ستخدم املعاجلة احلرارية اجلاتة ادواء املسخَّن عند درجنة احلنرارة املطلوبنة تُ  [28]
 نسنبةمنع السنلع النت يقنل تيهنا  أساًسناسنتخدم هنذه الطريقنة السلعة بكاملها إىل الدرجة املطلوبة ملدة  منية حمدَّدة. وتُ 

 ينبغي عدم تعريضها للرطوبة.و واحلبوة واألخشاة،  ة، م ل البذورالرطوب

 الكهربائيبالعزل الحرارية المعالجة  3-2-4

كهربائيننة   موجنناتعننن طريننق تعريضننها لننرتددات عاليننة مننن  ةحننرارة السننلعدرجننة يرتننع  الكهربننائيالعزل التسننخني بنن [29]
، خاصنة املناء. وميكنن التسنخني بنات القطبينةيلجز ل القطبننيال ننائي  دورالالنُتسبب التسنخني عنن طرينق  طيسيةامغن
طيسي ف طيف من النرتددات، مبنا يشنمل املوجبنات ااملغن طريق استخدام اإلشعاع الكهربائي عن الكهربائيالعزل ب

 واملوجات الراديوية. الدقيقة

لتكنولوجيننات التسننخني التقليديننة الننت تنتقننل تيهننا احلننرارة عننن طريننق التوصننيل مننن السننطح إىل داخننل السننلعة،  وخالتًننا [30]
، بتسنرها احلنرارة ف املنادة الكهربنائيوالت يكول تيها بالتايل السطح هنو املنطقنة األك نر حنرارة، يولِّند التسنخني بنالعزل 

                                                      
من تسخني. وتستخدم  الفرق الرئيسي بني املعاجلة حبرارة البخار وادواء املدتوع املرتفع احلرارة يرتبط مبحتوى الرطوبة ف ادواء الساخن وما يرتتب عليه  1

تفننع درجننة حننرارة سننطحها املعاجلننة حبننرارة البخننار ف العننادة ادننواء القريننب مننن درجننة التشننبع، ملننا يننؤدي إىل تك  ننف املنناء علننى سننطح السننلعة حنن  تر 
دول درجة حرارة سطح السلعة املراد تسخينها، وال  احلرارة تإل نقطة الندى تظل دائمً وتقرتة من درجة حرارة ادواء، وأما أثناء ادواء املدتوع املرتفع ا

 ينشت بالتايل أي تك  ف.
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 اخلننارج عننن طريننق احلمننل احلننراري والتوصننيل ملننا يننؤدي بالتننايل إىل مبننا يشننمل اجلننزء الننداخلي منهننا، وتنتشننر احلننرارة إىل
 من سطحها بسبب اإلشعاع احلراري. حرارةتقليص مدة املعاجلة. ويكول اجلزء الداخلي من السلعة أك ر 

 بإمكانيننة التسننخني االنتقننائي للسننطح الرطبننة، م ننل اآلتننات، داخننل السننلع الننت الكهربننائي لويتميَّننز التسننخني بننالعز  [31]
ا ف احلناالت النت ُتسنخن  منن املعاجلنة عمَّن تقلنيص، م ل األخشاة واحلبوة، ملنا ينؤدي إىل اأك ر جفاتً  نسبًياتكول 

 ة ف كل أجزائها.متجانستيها السلعة بكاملها باملاء أو ادواء حلني بلوغها درجة حرارة 

 ورصدهما وتسجيلهمامعايرة الحرارة والرطوبة  -4

. احلراريننة املختننارةينبغنني أل تكننول معنندات رصنند وتسننجيل درجننة احلننرارة والرطوبننة، عننند االقتضنناء، مالئمننة للمعاجلننة  [32]
 ومدة املعاجلة. ف قياس درجة احلرارة والرطوبة هاواتساق نبغي تقييم املعدات للتتكد من دقتهاوي

 وتًقناا لتحقيق درجة احلرارة والرطوبة ومدة املعاجلة املطلوبة لسلعة معيَّنة، ينبغي معنايرة معندات رصند درجنة احلنرارة وضمانً  [33]
لتعليمنننات الشنننركة املصننننِّعة أو املعنننايري الوطنينننة املالئمنننة ف درجنننة احلنننرارة والرطوبنننة احملنننددتني ف جننندول املعاجلنننة ف حالنننة 

 .من ال لج ف حالة املعاجلات بالرودة الطاملعاجلات باحلرارة أو ف م  

( الك اتنننة والرتكيننب )مبنننا ف الننن  1ة: )ينبغنني أل تراعنننى ف طننرق رصننند درجنننة احلننرارة العوامنننل التالينننة ف السننلعة املعاجل نننو  [34]
نننننن3( الشننننننكل واملقنننننناس واحلجننننننم؛ )2؛ )(ف السننننننلعة اخلننننننواز العا لننننننة  ه ف املرتننننننق )م ننننننل التكنننننندي  واملباعنننننندة(؛( التوج 

 التعببة.و ( 4)

تينه املعاجلنة رصند درجنة احلنرارة والرطوبنة  أو جُتنر ى تسنتهلوينبغي أل تكفل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ف البلد النذي  [35]
وتسننجيلهما علنننى النحنننو السننليم، وبالتنننايل التمكنننني مننن التحقنننق منننن الوتنناء مبعلمنننات املعاجلنننة. وينبغنني أل يكنننول نظنننام 

، لتسنجيلاحلنرارة والرطوبنة( أو ا وأماكنها، وتواتر الرصد )أي قراءات درجنات الستشعارالرصد والتسجيل، وعدد أجهزة ا
 ملعدات املعاجلة احملدَّدة والسلع واملعايري التقنية اات الصلة وشروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية. مالئًما

 الحرارة رسم خرائط درجات 4-1

لنه ينبغي إجراء رسنم خلنرائط درجنات احلنرارة منن جاننب املنظمنة الوطنينة لوقاينة النباتنات أو منن جاننب كينال منرخص  [36]
 تضنمنتيه املعاجلنة. وينبغني للمنظمنة الوطنينة لوقاينة النباتنات أل تستهل أو جُتر ى )شخص أو منظمة( ف البلد الذي 
 عتمدة ويناسب ما يلي:اإلجراءات امل يسري وتقأل رسم خرائط درجات احلرارة 

 نوع مواد التعببة  -

 ترتيب السلعة وك اتتها داخل العبوات  -

 ف مرتق املعاجلة ةاحلمولة املستخدم تشكيلة -

 نوع مرتق املعاجلة. -

درجة احلرارة داخنل مرتنق املعاجلنة بناحلرارة  رجة احلرارة من أجل حتديد خصائص تو يعد خلرائطينبغي إجراء دراسات و  [37]
سننتخدم هننذه املعلومننات لتحدينند األمنناكن الننت ينبغنني أل توضننع تيهننا لحجننم وترتيننب السننلعة(. وتُ بالنسننبة لوالسننلعة )
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السنلع. وال يلنزم رسنم  وتشنكيلةأجهزة رصد وتسجيل درجة احلرارة أثناء تطبيق املعاجلة باحلرارة باستخدام نف  املرتق 
احلنرارة علنى  كن أل يعتمد رسم خرائط درجاتق. وميلكل مرت مصمماحلرارة لكل شحنة، ألل ال   خرائط درجات

منننا يتعلنننق  التشنننكيل والرتتينننب والك اتنننة ف احلصنننول علنننى معلومنننات عنننن منننن أجنننلاالسنننتخدام التنننارعي للمعاجلنننات 
 املواقننع الننت توضننع تيهنناا إىل البحننوو املعننرتف هبننا، ميكننن حتدينند . وف احلنناالت األخننرى، واسننتنادً بالسننلعة أو املرتننق

رسننم خننرائط درجننات احلننرارة بانتظننام للتحقننق مننن التغيننريات احملتملننة ف تو يننع درجننة  أيًضنناأجهننزة االستشننعار. وميكننن 
ا كنال تو ينع لتحديند منا إا املعاجلة املمتلئ جزئًيا حرارة مرتقاحلرارة على مر الزمن. ويلزم إجراء رسم مستقل لدرجات 

ما إاا كانت املعاجلة حتتناج إىل حتديد ، وبالتايل ُتاًما املرتق املمتلئتو يعها ف عن  درجة احلرارة  تلًفا اختالتًا ملموًسا
 لذل . وتًقاتعديل 

ينننتم إدخادنننا علنننى املعننندات أو  التغينننريات والتعنننديالت النننتينبغننني إجنننراء رسنننم مسنننتقل خلنننرائط درجنننة احلنننرارة بعننند و  [38]
أو  تغيننريات التعببننةبعنند  رسننم اخلننرائط أيًضنناالننت تننؤثر علننى حتقيننق درجننة احلننرارة املطلوبننة للمعاجلننة. وينبغنني و العمليننات 
 العبوة. تشكيلة

 تحديد أماكن أجهزة االستشعار لرصد درجة الحرارة 4-2
ئمننة مننن السننلعة أثننناء املعاجلننة، ينبغنني وضننع أجهننزة االستشننعار ف وحنندات مال قلننبعننندما يلننزم قينناس درجننة حننرارة  [39]

النت تقناس تيهنا درجنة حنرارة السنطح. وف حالنة السننلع  الكهربننائيبنالعزل  احلرارينة سنت   منن الن  املعاجلنةالسنلعة، ويُ 
ا إىل درجننة ًعننلضننمال وصننودا مجي تلننف السننلع  لرصنندف مواضننع مالئمننة املختلطننة، ينبغنني وضننع أجهننزة االستشننعار 

 طوال دورة املعاجلة. لوتاء بشروط درجة احلرارةاحلرارة املطلوبة ول

وسننط   )منن اًل  املركزيّننةرارة احلننتسننتغرق أطنول وقننت للوصننول إىل درجننة الننت  واضننعاملينبغني وضننع أجهننزة االستشننعار ف و  [40]
 ة التحميل(.منتصف منصّ ف  كي 

ومبننا يكفننل عنندم حنندوو ينبغنني ت بيننت جهننا  االستشننعار ف مكننال مناسننب علننى السننلعة مبننا يكفننل عنندم سننقوطه، و  [41]
 مع انتقال احلرارة من السلعة وإليها. تداخل

ا بالسننننلعة لتجنننننب القننننراءات الكاابننننة. وينبغنننني أل تكننننول أجهننننزة ا ُتاًمننننينبغنننني أل يكننننول جهننننا  االستشننننعار حماطًننننو  [42]
 حماطة بفتحات اإلدخال باستخدام مرشِّح عا ل مقاوم للحرارة. غطاة ُتاًمااالستشعار األساسية غري امل

احلننرارة ف األجسننام  انتقننال أللتشننعار بننالقرة مننن أجسننام معدنيننة، م ننل املسننامري، ب وضننع جهننا  االسينبغنني جتن ننو  [43]
 أل يؤثر على سالمة درجة احلرارة املسجَّلة بواسطة جها  االستشعار األساسي. ميكن املعدنية

مننن الفاكهنننة  علنننى عمننق كننناف  جهنننا  االستشننعار  وضننع، ينبغنني تيمننا يتعلننق بالسنننلع الصننغرية، م نننل الكننر  والعننننبو  [44]
 ولي  درجة حرارة ادواء احمليط. لضمال رصد درجة حرارة قلب ال مرة

تتطلنب أطنول  أل النت ميكننا حجًمناألكنر  السنلعا، ينبغي وضع أجهزة االستشعار ف األكر حجمً  وف حالة السلع [45]
 .مدة لكي يصل قلبها إىل درجة احلرارة املطلوبة
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 المعالجة بالبرودة 4-2-1

 املعاجلة بالرودة ما يلي:تتطلب  [46]

 السلعة حرارة قلبرصد درجة  -

 درجة احلرارة املطلوبة. جتان لضمال احلفاظ على  للهواء الكاف دورالال -

السلعة، ونوع  ونوععدد أجهزة االستشعار املطلوبة على عوامل من قبيل جدول املعاجلة، وحجم السلعة،  ويتوقف [47]
رجنة احلنرارة علنى خنرائط د أيًضنامرتق املعاجلة. ويتوقف عدد أجهزة االستشعار املطلوبة لرصد درجنة حنرارة السنلعة 

 وحجم مرتق املعاجلة.

 درجنننةرصننند عنننن  معاجلنننة السننلعة، ولكننننه لننني  بنندياًل  رصننند درجنننة حننرارة ادنننواء معلومنننات مفينندة للتحقنننق منننن ويننوتر [48]
 حرارة السلعة.

ينبغنننني اسننننتخدام مننننا ال يقننننل عننننن ثالثننننة أجهننننزة استشننننعار ف مرتننننق املعاجلننننة بنننناحلرارة. وينبغنننني تعننننديل عنننندد أجهننننزة و  [49]
رصنند درجننة  أيًضننااحلمولننة. وقنند يلننزم  وتشننكيلةاالستشننعار اإلضنناتية ملراعنناة عوامننل مننن قبيننل الك اتننة وتركيبننة السننلعة، 

 حرارة هواء املنفذ.

احلند أو أك نر منن  واحنداحتمال تعطل خلريطة درجة احلرارة للتعوي  عن  تًقاو ميكن تركيب أجهزة استشعار إضاتية و  [50]
 .األدىن املطلوة من أجهزة االستشعار

 المعالجة بالغمر في الماء الساخن 4-2-2

 تتطلب املعاجلة بالغمر ف املاء الساخن ما يلي: [51]

 رصد درجة حرارة املاء -

 درجة احلرارةجتان  لضمال احلفاظ على لماء لكاف لادورال ال -

 باملاء. لعة مغمورة ُتاًمالضمال أل تكول الس وسيلة -

 درجننة حننرارة املعاجلننة. وتبًعننا جتننان رصنند إمكانيننة ف املنناء لضننمال  ُتاًمننا ةينبغنني أل تكننول أجهننزة االستشننعار مغمننور و  [52]
املناء عنند درجنة حنرارة أو درجنة حنرارة  حرارة قلب السنلعةملتطلبات املعاجلة )أي ما إاا كال يتعنيَّ احلفاظ على درجة 

حمنندَّدة ملنندة معيَّنننة(، قنند تكننول أجهننزة استشننعار درجننة احلننرارة ف السننلعة مطلوبننة أو غننري مطلوبننة. وإاا كانننت أجهننزة 
 أجهزة االستشعار. لت بيتاالستشعار مطلوبة، ينبغي اختيار أكر وحدات السلعة 

 المعالجة بحرارة البخار 4-2-3

 البخار ما يلي:تتطلب املعاجلة حبرارة  [53]

 رصد درجة حرارة ادواء والرطوبة داخل املرتق -

 حرارة قلب السلعةرصد درجة  -
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 درجة احلرارة والرطوبة النسبية ف املرتق. جتان للهواء املسخَّن بالبخار لضمال  الكاف الدورال -

وننوع  ،احلرارة، وحجم السلعة وشنكلها خريطة درجاتاملطلوبة على عوامل من قبيل ويتوقف عدد أجهزة االستشعار  [54]
مرتق املعاجلة. وينبغي اختيار أكر وحدات السلعة لوضع جها  االستشعار تيها، وينبغي وضع أجهزة االستشنعار ف 

 الذي حتدده خريطة درجات احلرارة.من السلعة ومرتق املعاجلة باحلرارة على النحو  ءأبرد جز 

 لي:وينبغي أل يشمل جدول املعاجلة ما ي [55]

مبدة الزينادة أو االرتفناع(: أقنل مندة مسنمو  هبنا لوصنول مجينع أجهنزة استشنعار  أيًضامدة التسخني )تُعرف  (1)
 للسلعةاحلرارة إىل درجة احلرارة الدنيا املطلوبة  درجة

احلنند األدىن لدرجننة حننرارة ادننواء ومنندة التسننخني: املنندة الزمنيننة القصننوى الال مننة لرتننع درجننة حننرارة الغرتننة إىل  (2)
 درجة احلرارة الدنيا املطلوبة للهواء ف املرتق

ف هناية مدة التسخني: درجة احلرارة الندنيا املطلوبنة لكنل أجهنزة استشنعار درجنة  درجة احلرارة الدنيا للسلعة (3)
 حرارة قلب السلعة

 ةرار احلن بدرجنة: املدة الزمنية الت  ب أل حتتف ي تيها مجينع أجهنزة استشنعار درجنة حنرارة السنلعة البقاء من  (4)
 بدرجة احلرارة الدنيا للهواءأجهزة استشعار درجة حرارة ادواء  ا ب أل حتتف ي تيهو  ،لقلب أو اللبالدنيا ل

 البقاءمنذ بداية تسخني السلعة ح  هناية  من  الزمن الكلي: لمعاجلة احلراريةالزمن الكلي ل (5)

 علمات التحكم ف الرطوبة أثناء املعاجلةم   (6)

 عاجلة )عند االقتضاء(.نوع التريد بعد امل (7)

 المعالجة الحرارية الجافة 4-2-4

 تتطلب املعاجلة احلرارية اجلاتة ما يلي: [56]

 رصد درجة حرارة ادواء والرطوبة ف املرتق -

 رصد درجة حرارة قلب السلعة عند االقتضاء -

 درجة احلرارة والرطوبة النسبية ف املرتق. جتان لضمال  للهواءالكاف  الدورال -

، ينبغي رصد درجنة ة حرارة ادواء والرطوبة املطلوبتنيدرججداول املعاجلات احلرارية اجلاتة  احلاالت الت حتدد تيهاوف  [57]
قينناس موينبغنني رصند الرطوبنة باسنتخدام  ،أجهنزة استشننعار درجنة احلنرارة )التماثلينة أو الرقمينة( باسنتخدامحنرارة ادنواء 

 شعار الرطوبة.احلرارة الرطب والبصلي اجلاف أو أجهزة است

أو ميكنن  ،قدر اإلمكال عنن جندار مرتنق املعاجلنة ري وبعيًداعن أي مصدر حرا ينبغي وضع أجهزة االستشعار بعيًداو  [58]
درجنة احلنرارة األبعند عنن  تقناس تيهنامن ال  وضع جداول باالستناد إىل سلسنلة منن املعاجلنات االختبارينة النت  بداًل 

 االستشعار. موقع جها بدرجة احلرارة ف  وتربطجدار املرتق 

 أجهزة االستشعار. تعطل حتمالاوميكن تركيب أجهزة استشعار إضاتية للتعوي  عن  [59]
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وينبغي أل تشمل املعاجلة احلرارية اجلاتة للجو يات والبذور ما ال يقل عن ثالثنة منن أجهنزة استشنعار درجنة احلنرارة ف  [60]
 رجة احلرارة.السلعة داخل أماكن حتددها دراسات خرائط د

ف احلنناالت الننت ترصنند تيهننا درجننة حننرارة املعاجلننة باسننتخدام أجهننزة استشننعار داخننل السننلعة، ينبغنني أل تكننول تلنن  و  [61]
 لننننوع وتًقنننااألجهنننزة مناسنننبة لقيننناس درجنننة حنننرارة قلنننب السنننلعة. وينبغننني تعنننديل العننندد اإلمجنننايل ألجهنننزة االستشنننعار 

ة ونوع مرتق املعاجلنة. وميكنن لرصند درجنة حنرارة قلنب املعاجلة، ونوع السلعة، وحجمها وشكلها، وخرائط درجة احلرار 
السننلعة، عننند االقتضنناء، أل يننوتِّر معلومننات إضنناتية عننن التحقننق مننن املعاجلننة احلراريننة اجلاتننة باملقارنننة مننع رصنند درجننة 

 حرارة ادواء وحده.

 الكهربائيبالعزل  الحرارية المعالجة 4-2-5

 السلعة. منرصد درجة احلرارة ف أبرد منطقة  الكهربائيبالعزل  احلرارية تتطلب املعاجلة [62]

بطبيعتننننه أل تكننننول نُظننننم رصنننند وتسننننجيل درجننننات احلننننرارة متواتقننننة مننننع هننننذه  الكهربننننائيويتطلننننب التسننننخني بننننالعزل  [63]
التكنولوجيا. وتشمل األم لة أجهزة التصوير الت تعمل باألشعة حتت احلمنراء، وأجهنزة استشنعار درجنة احلنرارة النت ال 

 .الضوئيةالت الكهربائية املغنطيسية املتولدة، واملزدوجات احلرارية وأجهزة االستشعار املصنوعة من األلياف تتتثر باجملا

للمعاجلننة احملننددة املننراد اسننتخدامها مننع سننلعة معيَّنننة )م ننل مننا إاا كننال قلننب السننلعة أو سننطحها هننو أبننرد منطقننة  وتبًعننا [64]
 أجهزة استشعار احلرارة الداخلية.استخدام حمددة ف خريطة درجة احلرارة(، قد يلزم، حسب االقتضاء، 

اجلة ف اجلزء األكر درجة حرارة املع جتان لإلجراءات املعتمدة، لرصد  وتًقاوينبغي اختيار أماكن أجهزة االستشعار،  [65]
 من السلعة.

 كفاية نُظم مرافق المعالجة -5

تعتمنند ال قننة ف منندى كفايننة املعاجلننة بنناحلرارة كتنندبري مننن تنندابري الصننحة النباتيننة ف املقننام األول علننى ضننمال تعاليننة  [66]
حمنددة، وضنمال تطبينق املعاجلنة علنى النحنو السنليم. وينبغني تصنميم املعاجلة من اآلتة موضوع االهتمام ف ظروف 

ن اإلصنابة ُنظم إجنراء املعاجلنة واسنتخدامها ورصندها لضنمال إجنراء املعاجلنات علنى النحنو السنليم ومحاينة السنلع من
 .والتلوو بعد املعاجلة

املعاجلنننات  تسنننتهل تينننهة أو النننذي وتقنننع علنننى املنظمنننة الوطنينننة لوقاينننة النباتنننات ف البلننند النننذي يقنننع تينننه مرتنننق املعاجلننن [67]
 املسؤولية عن ضمال الوتاء مبتطلبات الُنظم.

 الموافقة على المرافق 5-1

املعاجلننة خاضننعة ملواتقننة املنظمننة الدوليننة لوقايننة النباتننات ف البلنند الننذي يقننع تيننه املرتننق قبننل ينبغنني أل تكننول مراتننق  [68]
تطبيق معاجلات الصحة النباتية هناك. وف احلاالت الت ُتطبَّق تيها املعاجلة أثناء النقل،  و  للهيبنة الوطنينة لوقاينة 
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تمسناء بظمنات الوطنينة لوقاينة النباتنات االحتفناظ بقائمنة التطبينق. وينبغني للمن هنذاالنباتات املواتقة على إجنراءات 
 املراتق املعتمدة.

 منع اإلصابة بعد المعالجة 5-2

ينبغي أل يتخذ مرتق املعاجلة التدابري الال مة ملنع أي إصابة حمتملة أو أي تلوو حمتمل للسلعة بعد املعاجلة. وقد يلزم  [69]
 اختاا التدابري التالية:

 خالية من اآلتات السلعة ف غرتة إبقاء -

 بعد املعاجلة تعببة السلعة تورًا -

 عزل السلع املعاجلة وحتديدها  -

 ا بعد املعاجلة.السلعة تورً  شحن -

 التوسيم 5-3

اقتفناء أثنر الُشنحنات باملعاجلة أو غنري الن  منن مسنات حتديند ادوينة النت تسنمح  ميكن توسيم السلع بترقام جمموعات [70]
 وأل توضع ف أماكن ظاهرة للعيال.ُتت ل للوائح. وينبغي أل يكول من السهل التعرف على عالمات التوسيم  الت ال

 الرصد والمراجعة 5-4

تقع على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ف البلد الذي جتري تينه املعاجلنة بناحلرارة املسنؤولية عنن رصند ومراجعنة تطبينق  [71]
علننى املعاجلننات شننريطة وجننود  إشننراف مسننتمرمعاجلننات الصننحة النباتيننة واملراتننق الننت جتننري تيهننا املعاجلننات. وال يلننزم 

مننن املرتننق والعمليننة املتبعننة والسننلعة املعنيننة. وينبغنني أل تكننول عمليننات نظننام لرصنند درجننة احلننرارة باسننتمرار ولضننمال أ
 .لكشف جوانب القصور وتصحيحها تورًاكاتية   والتدقيقالرصد 

 المعالجة متطلبات مرافق 5-5

املتطلبات ينبغي أل تفي مراتق املعاجلة باملتطلبات الت حتددها املنظمة الوطنية لوقاية النباتات. وميكن أل تشمل تل   [72]
 العناصر التالية:

 املرتق من جانب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ف البلد الذي يقع تيه املرتق املواتقة على -

 الرتخيص للكيانات من جانب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات -

 مرتق املعاجلة وسجالتهإمكانية معاينة املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ف البلد الذي يقع تيه املرتق لوثائق  -

 تصحيحية ف حال عدم االمت ال. إجراءاتاختاا  -

 الوثائق -6

لوقاية النباتات ف البلد الذي يوجد تيه مرتق املعاجلة املسؤولية عن ضمال احتفاظ القائمني تقع على املنظمة الوطنية  [73]
بنندرجات احلننرارة والرطوبننة املسننجلة أثننناء املعاجلننة. بتقنندي املعاجلننة بالسننجالت املالئمننة، م ننل البيانننات األوَّليننة املتعلقننة 
 ومن األساسي االحتفاظ بسجالت دقيقة للسما  بإمكانية التتبع.
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 توثيق اإلجراءات 6-1

علننى النحننو املطلننوة. وينبغنني حتدينند ضننوابط العمليننة  بصننورة متسننقة ينبغنني توثيننق اإلجننراءات لضننمال معاجلننة السننلع [74]
توثينق إجنراءات مرتق املعاجلة  ملشغلي. وينبغي التفاصيل الال مة للمواتقة على مرتق املعاجلةتوتري لماهتا التشغيلية ومعل  

 د أدىن معاجلة ما يلي:حاملعايرة وضبط اجلودة. وينبغي ك

 إجراءات مناولة السلعة قبل املعاجلة وأثناءها وبعدها -

 أثناء املعاجلة وتشكيلتهااجتاه السلعة  -

 سيلة رصدهاوو  احلامسة للعمليةاملعلمات  -

 وكذل ، عند االقتضاء، معايرة الرطوبة وتسجيلها ،معايرة درجة احلرارة ورصدها -

احرتا ينننة وإجنننراءات تصنننحيحية ف حنننال تشنننل املعاجلنننة أو حننندوو مشننناكل ف عملينننات  طخطننن وضنننع -
 املعاجلة احلامسة

 موعات املرتوضةاجملناولة ملإجراءات  -

 واالحتفاظ بالسجالت والوثائقمتطلبات التوسيم )إاا اقتضت احلاجة ال (،  -

 تدريب العاملني -

 االحتفاظ بالسجالت 6-2

تلن  السنجالت للمنظمنة  إتاحنة. وينبغني تطبينق كنل معاجلنةاملعاجلنة االحتفناظ بسنجالت بشنتل  ملشغلي مرتقينبغي  [75]
 .على سبيل امل ال إجراء تتبع الوطنية لوقاية النباتات ف البلد املستورد أو املصدِّر عندما يلزم

بسجالت مالئمة بشتل املعاجلات باحلرارة كتدابري للصحة النباتية ملدة ال تقل عن سنة االحتفاظ رتق املعاجلة ملينبغي  [76]
 أثر جمموعات السلع املعاجلة. وتشمل املعلومات الت قد يلزم تسجيلها ما يلي: كي يتس  تتبعواحدة  

 املرتق هوية حتديد -

 ةالسلعة املعاجل   -
 اخلاضعة للوائحة اآلتة املستهدت -

 ومكال إنتاجها تعببة السلعة و راعتها جهة -

 أو العبوات املفرداتمبا يشمل عدد  ،و ل الشحنة وحجمها -

 حتديد العالمات أو اخلصائص -

 تاريخ املعاجلة -

 أي احنراف ملحوظ عن جدول املعاجلة -

 لدرجة احلرارة والرطوبة )إاا اقتضت احلاجة ال ( والزمن املسجَّ  -
 ة.بيانات املعاير  -
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 التوثيق من جانب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات 6-3

توثيق مجيع إجراءات املنظمة الوطنية لوقاية النبات على النحو املالئم، وينبغني االحتفناظ بالسنجالت، مبنا تيهنا ينبغي  [77]
، ملننندة ال تقنننل عنننن سننننة واحننندة. وف حننناالت عننندم الصنننادرةوشنننهادات الصنننحة النباتينننة التفتنننيش الرصننند و سنننجالت 
الوثنائق عنند طلبهنا علنى النحنو املوصنوف ف  إتاحنة، ينبغي أوضاع الصحة النباتية اجلديدة أو غري املتوقعةاالمت ال أو 

خطوط توجيهينة لإلبنال  عنن حناالت عندم التقي ند باشنرتاطات الصنحة ) 13املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
 .النباتية واإلجراءات الطارئة(

 التفتيش -7
الع ننور علننى  تعلقننة بالصننحة النباتيننة. وف حننالاالمت ننال ملتطلبننات االسننترياد املمنندى الغننرن مننن التفتننيش هننو حتدينند  [78]

تلننن  منننا إاا كننال بقننناء  آتننات حيّنننة غننري مسنننتهدتة بعننند املعاجلننة، ينبغننني أل تنظنننر املنظمننة الوطنينننة لوقايننة النباتنننات ف
 يدل على تشل املعاجلة وما إاا كال يلزم اختاا تدابري إضاتية. على قيد احلياة مؤشرًااآلتات 

الوثننائق والسننجالت اخلاصننة باملعاجلننات الننت يننتم  تحننصللمنظمننة الوطنيننة لوقايننة النباتننات ف البلنند املسننتورد  وميكننن [79]
 باتية.ترياد املتعلقة بالصحة النإجراؤها أثناء النقل لتحديد االمت ال لشروط االس

 المسؤوليات -8
املعاجلننة بنناحلرارة املسننؤولية عننن تقيننيم  تسننتهل أو جتننرى تيننهتقننع علننى املنظمننة الوطنيننة لوقايننة النباتننات ف البلنند الننذي  [80]

تطبيننق املعاجلننات بنناحلرارة كتنندابري للصننحة النباتيننة واملواتقننة عليهننا ورصنندها، مبننا يشننمل املعاجلننات الننت جُتريهننا كيانننات 
أثنننناء النقنننل، تكنننول املنظمنننة الوطنينننة لوقاينننة  االنتهننناء منننن إجرائهنننااملعاجلنننات أو  غنننري أننننه عنننند إجنننراءمرخَّصنننة أخنننرى. 
النذي ُ نري املعاجلنة أثنناء النقنل، وتقنع علنى  لد املصندِّر مسنؤولة ف العنادة عنن إصندار تنرخيص للكينالالنباتات ف الب

 لية عن التحقق من الوتاء مبتطلبات املعاجلة.املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ف البلد املستورد املسؤو 


