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االعتماد
تم اعتملاد هلذا المعيلار أوالً من قبلل اللدورة الرابعلة للهيئلة المؤقتلة لتلدابير الصللللللحلة النبلاتيلة في
مارس/آذار  2002بشللللكل خطوط توجيهية إلخضللللاع مواد التعبئة الخشللللبية في التجارة الدولية إلى
اللوائح .واعت ُ مدت ت عديالت على الملحق  1في ا لدورة األولى لهي ئة تدابير الصلللللل حة الن بات ية في
نيسللللللان/أبريل  .2006واعتُمد الت نقيح األول خالل الدورة الرابعة لهيئة تدابير الصللللللحة النباتية في
مارس/آذار -أبريل/نيسان  2009بشكل هذا المعيار
وتم اعتماد التنقيحات للملحـللللللق  1مع التغييرات المقترنـللللللـللللللة به في الملحق  2من قبل هيئة تدابير
الصللحة النباتية في دورتها الثامنة المعقودة في أبريل/نيسللان  2013ودورتها الثالثة عشللرة المعقودة
في أبريل/نيسان .2018

مقدمة
النطاق
يعرض هذا المعيار تدابير الصحة النباتية التي تقلل خطر دخول وانتشار اآلفات الحجرية المترافقة
مع حركة مواد التعبئة الخشللبية المصللنوعة من خشللب خام في التجارة الدولية .وتشللمل مواد التعبئة
الخشللللبية التي يغطيها هذا المعيار أخشللللاب فرش الشللللحنة ،ولكنها ال تشللللمل مواد التعبئة الخشللللبية
المصنوعة من خشب معالج بطريقة تجعله خاليا ً من اآلفات (مثل الخشب الرقائقي).
ال يقصلللللد بتدابير الصلللللحة النباتية في هذا المعيار تأمين حماية مسلللللتمرة من اآلفات الملوثة أو من
كائنات حية أخرى.

بيان بيئي
من المعروف أن اآلفات المصلللللاحبة لمواد التعبئة الخشلللللبية لها تأثير سللللللبي على صلللللحة الغابات
والتنوع البيولوجي .ويقصد بتنفيذ هذا المعيار الحد كثيرا من انتشار اآلفات وبالتالي تأثيرها السلبي.
وفي ظل غياب عالجات بديلة في بعض الحاالت أو لجميع البلدان ،أو توافر مواد تعب ئة مناسللللللبة
أخرى ،يُدرج العالج بواسللللللطة بروميد الميثيل ضللللللمن هذا المعيار .ومعروف أن بروميد الميثيل
يؤدي إلى اسللللتنزاف طبقة األوزون .وكان قد تم اعتماد توصللللية بهذا الخصللللوص لالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات عن االسللتعاضللة عن اسللتخدام بروميد الميثيل أو الحد من اسللتخدامه كتدبير للصللحة
النباتية ( .)2008ومن الجاري التماس التدابير البديلة التي تكون أكثر مراعاة للبيئة.

المراجع
يشير هذا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية ،يمكن مراجعة المعايير الدولية لتدابير
الصللللللحلللة النبلللاتيلللة على البوابلللة اللللدوليلللة للصللللللحلللة النبلللاتيلللة على https://www.ippc.int/en/core-
./activities/standards-setting/ispms
هيئة تدابير الصحة النباتية .2008 ،االستعاضة عن استخدام بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه
كتدبير للصحة النباتية .توصية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .في تقرير الدورة الثالثة لهيئة تدابير
الصللحة النباتية -روما  11-7أبريل/نيسللان  ،2008المرفق  ،6روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
منظمة األغذية والزراعة.
االتفاقية الدولية لوقاية النبات .1997 ،منظمة األغذية والزراعة ،روما.
 -ISO 3166-1:2006رموز لتمثيل اسللماء البلدان وأقسللامها الفرعية -الجزء  -7رموز البلدان .جنيف،
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (متاح على .)https://www.iso.org/standard/39719.html
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برنامج األمم المتحدة للبيئة -2000 ،بروتوكول مونتريال عن المواد التي تسللتنزف طبقة األوزون.
نيروبي ،أمانة األوزون ،برنامج األمم المتحدة للبيئة .الرقم العالمي للكتاب 92-807-1888-6 :ISBN
(.)https://unep.ch/ozone/pdf/Montreal-Protocol2000.pdf

التعريفات
يمكن اإلطالع على تعاريف مصللللطلحات الصللللحة النباتية المسللللتخدمة في هذا المعيار في المعيار
الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
تتألف تدابير الصللللللحة النباتية المعتمدة التي تقلل إلى حد بعيد من خطر إدخال وانتشلللللللار اآلفات
بواسطة مواد التعبئة الخشبية ،من استخدام الخشب المنزوع اللحاء (مع مستوى سماح محدد للحاء
المتبقي) ،ومن المعالجات المعتمدة (المشلللللللار إليها في الملحق  .)1وإن وضللللللع العالمة المعروفة
(المشلللار إليها في الملحق  )2يسلللهل التعرف فورا ً إلى مواد التعبئة الخشلللبية الخاضلللعة للمعالجات
المعتمدة  .2ويعرض هذا المعيار المعالجات المعتمدة والعالمة المذكورة واستخدامها.
تقع على عاتق المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في البلدان المصلللللدرة والمسلللللتوردة مسلللللؤوليات
محددة .فيجب أن تُجرى المعالجة وأن يتم وضلللع العالمة دائما تحت سللللطة المنظمة الوطنية لوقاية
النباتات .وينبغي للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات التي ترخص باسللللتخدام العالمة أن تشللللرف (أو
تراجع وتستعرض على األقل) تطبيق المعالجات واستخدام العالمة ووضعها ،حسب االقتضاء ،من
قبل المنتجين/مقدمي خدمات المعالجة كما ينبغي أن تنشئ إجراءات للتفتيش أو الرصد والمراجعة.
وتنطبق متطلبات محددة على مواد التعبئة الخشللللبية التي يتم إصللللالحها أو يعاد تصللللنيعها .وينبغي
للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلدان الم ستوردة قبول تدابير ال صحة النباتية المعتمدة كأ ساس
للسلللماح بدخول مواد التعبئة الخشلللبية بدون أية متطلبات إضلللافية للصلللحة النباتية بالنسلللبة لواردات
مواد التعبئة الخشلللبية ،ويجوز لها أن تتحقق عند االسلللتيراد من الوفاء بمتطلبات المعيار .وحيثما ال
تمتثل متطلبات مواد التعبئة الخشلللللبية لمتطلبات هذا المعيار ،فإن المنظمات الوطنية لوقاية النباتات
تتحمل أيضا مسؤولية التدابير المنفذة واإلشعار بعدم االمتثال ،حسب االقتضاء.
المتطلبات

-1

أسس اإلخضاع للوائح

قد تكون األخشللللاب الناتجة من أشللللجار حية أو ميتة مصللللابة باآلفات .وغالبا ً ما تكون مواد التعبئة
الخشللللبية مصللللنوعة من خشللللب خام قد ال يكون خضللللع لعمليات تصللللنيع أو معالجات كافية إلزالة
اآلفات أو قتلها ،وتبقى بالتالي ممرا ً إلدخال ونشر اآلفات الحجرية .وتبين أن أخشاب فرش الشحنة،
بصفة خاصة ،تمثل خطرا ً عاليا ً في إدخال ونشر اآلفات الحجرية .وباإلضافة لما تقدم ،غالبا ً ما يتم
إعادة اسلللتعمال مواد التعبئة الخشلللبية ،أو إصلللالحها أو إعادة تصلللنيعها (على النحو المعروض في
القسم  .)3-4إن تحديد األصل الحقيقي ألي قطعة من مواد التعبئة الخشبية عملية صعبة ،وبالتالي ال
يمكن تأكيد حالة الصللللللحة النباتية لها .وعليه فإن العملية االعتيادية التي تقضللللللي بتحليل مخاطر
اآلفات لتحديد ما إذا كانت هناك ضللللرورة التخاذ تدابير ومدى شللللدتها ،غير ممكنة بالنسللللبة لمواد
التعبئة الخشلللبية .ولهذا السلللبب ،يعرض هذا المعيار التدابير المقبولة دولياً ،التي يمكن لكافة البلدان
تطبيقها على مواد التعبئة الخشلللللبية للتقليل بدرجة كبيرة من مخاطر إدخال وانتشلللللار معظم اآلفات
الحجرية التي قد تكون مرافقة لهذه المواد.

-2

مواد التعبئة الخشبية الخاضعة للوائح

تغطي هذه الخطوط التوجيهية جميع أشللللكال مواد التعبئة الخشللللبية التي قد تكون ممرا ً ليفات التي
تشللكل مخاطر آفات لألشللجار الحية بشللكل رئيسللي .كما تغطي مواد التعبئة الخشللبية مثل األقفاص،
المعيار الدولي رقم
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والصلللناديق ،وعلب التعبئة ،والطبالي ،واسلللطوانات الكابالت ،وأخشلللاب الفرش ،1والبكرات التي
يمكن أن تكون موجودة في أي شللحنة مسللتوردة تقريباً ،بما في ذلش الشللحنات التي قد ال تكون عادة
محال لتفتيش صحة نباتية.
 1-2استثناءات
تعتبر البنود التالية ذات مخاطر منخفضة بشكل كاف لكي يتم استثناؤها من أحكام هذا المعيار:2
مواد التعبئة الخشبية المصنوعة كليا ً من رقائق خشبية ( 6ملليمترات أو أقل)
مواد التعبئة الخشللللبية المصللللنوعة كليا ً من مواد خشللللبية معالجة مثل الخشللللب الرقائقي ،أو
األلواح ذات التجزيعات موحدة االتجاه ،أو القشرة التي صنعت باستخدام الغراء أو الحرارة
أو الضغح ،أو بتوليفة من هذه الطرائق
براميل الخمور والمشروبات الروحية التي ُعرضت للحرارة أثناء التصنيع
صللناديق هدايا النبيذ والسلليجار وسلللع أخرى مصللنوعة من الخشللب الذي تمت معالجته و/أو
تصنيعه بطريقة تجعله خاليا ً من اآلفات
نشارة الخشب وقشور الخشب وصوف الخشب.
المكونات الخشبية المثبتة بصفة دائمة في مركبات وحاويات الشحن.
-

-3

تدابير الصحة النباتية لمواد التعبئة الخشبية

يعرض هذا المعيار تدابير الصحة النباتية (بما في ذلش المعالجات) التي أُقرت لمواد التعبئة الخشبية
ويهيئ إلقرار معالجات جديدة أو منقحة.
 1-3تدابير الصحة النباتية المعتمدة
تتألف تدابير الصلللحة النباتية الموصلللوفة في هذا المعيار من عدد من إجراءات الصلللحة النباتية بما
في ذلش المعالجات ووضع العالمة على مواد التعبئة الخشبية .ووضع العالمة يجعل استخدام شهادة
الصللحة النباتية غير ضللروري ألنه يبين أن تدابير الصللحة النباتية المقبولة دوليا قد ُ
طبقت .ويجدر
بكافة المنظمات الوطنية لوقاية النباتات قبول تدابير الصللللحة النباتية هذه كأسللللاس للسللللماح بدخول
مواد التعبئة الخشللبية بدون متطلبات إضللافية .من الضللروري تقديم مسللوف فني ألي تدابير مطلوبة
على صعيد الصحة النباتية تتعدى التدابير المتفق عليها والمشار إليها في هذا المعيار.
تُعد المعالجات الموصللوفة في الملحق  1فعالة إلى حد بعيد إزاء معظم اآلفات المرافقة لمواد التعبئة
الخشلبية المسلتعملة في التجارة الدولية .وتقترن هذه المعالجات باسلتخدام الخشلب منزوع اللحاء في
صللنع مواد التعبئة الخشللبية ،وهو ما يؤدي أيضللا إلى الحد من احتمال إعادة إصللابة األشللجار الحية
باآلفات .وقد تم اعتماد هذه التدابير باالرتكاز على االعتبارات التالية:
مدى اآلفات التي قد تؤثر فيها
فاعلية المعالجة
-

 1يمكن أن توضللع شللحنات الخشللب (أي األخشللاب/األلواح الخشللبية) على فرش مصللنوعة من خشللب من نفس نوع أخشللاب
الشلللحنة وجودتها وتكون مسلللتوفية لنفس شلللروط الصلللحة النباتية كخشلللب الشلللحنة .وفي هذه الحالة ،يجوز اعتبار أخشلللاب
الفرش جزءا من الشحنة وال يجوز اعتبارها مواد تعبئة خشبية في سياق هذا المعيار.
 2ليست جميع الصناديق أو البراميل مصنوعة بطريقة تجعلها خالية من اآلفات ،ويجوز بالتالي اعتبار بعضها واقعة ضمن نطاق هذا
المعيار .ويجوز ،حيثما يكون ذلش مالئماً ،اتخاذ ترتيبات محددة خاصة بهذا النوع من السلع باالتفاق بين المنظمات القطرية لوقاية
النباتات المستوردة والمصدرة.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الجدوى الفنية و/أو التجارية.
ينطوي إنتاج مواد التعبئة الخشللللللبية (بما في ذلش أخشللللللاب الفرش) على ثالثة أنشللللللطة رئيسللللللية:
المعالجة ،والصنع ،ووضع العالمة .ويمكن أن تقوم هيئات منفصلة بهذه األنشطة ،أو أن تقوم هيئة
واحدة بعدة أنشللللللطة منها أو بها كلها .وتيسلللللليرا لهحالة ،يشللللللير هذا المعيار إلى المنتجين (الذين
يصلللللنعون مواد التعبئة الخشلللللبية ويجوز لهم وضلللللع العالمة على مواد التعبئة الخشلللللبية المعالجة
بالصللللللورة المالئمة) وإلى مقدمي خدمات المعالجة (الذين يطبقون المعالجات المعتمدة ويجوز لهم
وضع العالمة على مواد التعبئة الخشبية المعالجة بالصورة المالئمة).
ويتم تحديد مواد التعبئة الخ شبية التي أخ ضعت للتدابير المعتمدة بو ضع عالمة ر سمية وفقا للملحق
 .2وتتألف العالمة من شعار يُستخدم باالقتران مع الرموز التي تحدد البلد والمنتج المسؤول أو مقدم
خدمات المعالجة والمعالجة المسللللللتخدمة .ويُشلللللللار في ما يلي إلى كافة مكو نات العالمة بتعبير
"العالمة" .وتيسللللللر العالمة المعترف بها دوليا وغير المرتبطة بلغة خاصللللللة ،تحديد مواد التعبئة
الخشللبية المعالجة في أثناء التفتيش الذي يجري قبل التصللدير ،في نقطة الدخول ،أو في مكان آخر.
وينبغي للمنظ مات الوطن ية لوقا ية الن با تات قبول العال مة المشلللللللار إلي ها في الملحق  2كأسلللللللاس
للترخيص بدخول مواد التعبئة الخشبية دون أية متطلبات محددة إضافية.
ويجب اسلللتخدام الخشلللب منزوع اللحاء في صلللنع مواد التعبئة الخشلللبية ،إضلللافة إلى تطبيق إحدى
المعالجات المعتمدة والمشللار إليها في الملحق  .1ويحدد مسللتوى التحمل بالنسللبة إلى اللحاء المتبقي
في الملحق .1
 2-3إقرار معالجات جديدة أو منقحة
عندما تتاح معلومة فنية جديدة ،قد تجري مراجعة المعالجات القائمة أو تعديلها ،وقد تعتمد هيئة
تدابير الصللللللحة النباتية معالجات بديلة جديدة و/أو جداول معالجات بديلة جديدة لمواد التعبئة
الخشللبية .ويوفر المعيار الدولي رقم ( 28معامالت الصللحة النباتية ليفات الخاضللعة لقواعد الحجر
الزراعي) إرشللادات بشللأن أسلللوب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في إقرار المعالجات .وإذا ما تم
اعتماد معالجة جديدة أو جدول معالجة معدل لمواد التعبئة الخشلللللبية وتم إدراجهما في هذا المعيار،
فإن المواد التي سلللللبقت معالجتها وفقا للمعالجة السلللللابقة و/أو الجدول السلللللابق ال تكون بحاجة إلى
الخضوع لمعالجة جديدة أو لوضع العالمة عليها من جديد.
 3-3ترتيبات ثنائية بديلة
يجوز للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن توافق على تدابير غير تلش الواردة في الملحق  1عبر
ترتيبات ثنائية .وفي هذه الحاالت ،ال يجب اسللللللتعمال العالمة المعروضللللللة في الملحق  2إال إذا تم
الوفاء بجميع متطلبات هذا المعيار.

-4

مسؤوليات المنظمات الوطنية لوقاية النباتات

بغية الوفاء بهدف منع دخول اآلفات وانتشارها ،فإن على األطراف المتعاقدة المصدرة والمستوردة
والمنظمات الوطنية لوقاية النباتات التابعة لها ،مسؤوليات محددة (على النحو المعروض في المواد
األولى والرابعة والسلللللللابعة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات) .أما فيما يخص هذا المعيار فإن
المسؤوليات المحددة معروضة أدناه.
 1-4اعتبارات تنظيمية
يجب أن تُطبَّق المعالجة وأن تسللتخدم العالمة (و/أو النظم المتعلقة بذلش) دائما ً تحت سلللطة المنظمة
الوطنية لوقاية النباتات .وتتحمل المنظمات الوطنية التي ترخص باستخدام العالمة مسؤولية ضمان
أن كللل النظم المرخص لهللا بتطبيق هللذا المعيللار والمعتمللدة لهللذا الغرض تفي بكللافللة المتطلبللات
الضلللرورية المعروضلللة في المعيار ،وأن مواد التعبئة الخشلللبية (أو األخشلللاب التي سلللتصلللنع مواد
المعيار الدولي رقم

8-15

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

إخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية للوائح

المعيار الدولي رقم

15

صللللللنعت وفقا ً لهذا المعيار .وتشللللللمل
التعبئة الخشللللللبية منها) الحاملة للعالمة قد عولجت و/أو ُ
المسؤوليات:
لترخيص والتسجيل واالعتماد ،حسب االقتضاء
رصلللد نظم المعالجة ووضلللع العالمات بغية التحقق من االمتثال (يتيح المعيار الدولي رقم 7
(نظام اصدار شهادات الصحة النباتية) معلومات إضافية عن المسؤوليات ذات الصلة).
لتفتيش ،وإنشلللاء إجراءات التحقق والمراجعة حسلللب االقتضلللاء (ترد معلومات إضلللافية في
المعيار الدولي رقم ( 23الخطوط التوجيهية للتفتيش)).
ويتعين على المنظ مة الوطن ية لوقا ية الن با تات أن تشللللللرف (أو ك حد أدنى أن تراجع وتنقح) على
تطبيق المعالجات ،وأن ترخص باسللللللتعمال العالمة ،حسللللللب االقتضللللللاء .وبغية منع مواد التعبئة
الخشللللللبية غير المعالجة أو المعالجة بقدر غير كاف/صللللللحيح ،من حمل العالمة ،يجدر أن تُطبَّق
المعالجات قبل وضع العالمة.
 2-4وضع العالمة واستخدامها
ينبغي أن تكون العالمات المحددة الموضللوعة على مواد التعبئة الخشللبية المعالجة وفقا ً لهذا المعيار
مطابقة للمتطلبات الموصوفة في الملحق .2
 3-4متطلبات المعالجة ووضععععععع العالمة لمواد التعبئة الخشععععععبية التي يهعاد اسععععععتعمالها أو يتم
إصالحها أو يعاد تصنيعها.
تكون المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في البلدان التي تم فيها إصللللالح مواد التعبئة الخشللللبية التي
تحمل العالمة الم شار إليها في الملحق  2أو التي أُعيد ت صنيعها ،م سؤولة عن ال ضمان والتحقق من
أن النظم المتعلقة بتصدير هذا النوع من مواد التعبئة الخشبية تمتثل بشكل كامل لهذا المعيار.
 1-3-4إعادة استعمال مواد التعبئة الخشبية
ووضللللللعت عليها العالمة وفقا لهذا
ال تحتاج وحدة ما من مواد التعبئة الخشللللللبية تمت معالجتها ُ
المعيار ،ولم يتم إصلللالحها أو إعادة تصلللنيعها أو تحويرها بشلللكل آخر ،إلى إعادة معالجة أو إعادة
وضع العالمة عليها طوال مدة خدمة هذه الوحدة.
 2-3-4مواد التعبئة الخشبية التي تم إصالحها
إن مواد التعبئة الخشبية التي أعيد إصالحها هي مواد تعبئة خشبية أزيل واحد أو أكثر من مكوناتها
وتم اسللللتبداله .ويتعين على المنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تضللللمن عند إصللللالح مواد تعبئة
خشبية ُوضعت عليها العالمة أال تستخدم في إصالحها سوى األخشاب المعالجة طبقا ً لما نص عليه
هذا المعيار ،أو األخشاب المبنية أو المصنوعة من مواد خشبية مجهزة (على النحو المعروض في
القسلللم  .)1-2وعند اسلللتخدام الخشلللب المعالج في اإلصلللالح يجب وضلللع العالمة على كل عنصلللر
مضاف وفقا لهذا المعيار.
قد تتسللبب مواد التعبئة الخشللبية التي تحمل عالمات متعددة بمشللاكل عند تحديد مصللدر مواد التعبئة
الخشلللللبية في حال تبين وجود آفات فيها .ويوصلللللى بأن تعمد المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في
البلدان التي يتم فيها إصللللالح مواد التعبئة الخشللللبية ،إلى الحد من تعدد العالمات على كل وحدة من
وحدات مواد التعبئة الخشلللللبية .وبنا ًء على ذلش ،يجوز للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات في البلدان
التي يتم فيها إصلللالح مواد التعبئة الخشلللبية أن تطلب إبطال العالمات التي كانت موضلللوعة سلللابقا ً
على مواد التعبئة الخشبية ومعالجة الوحدة من جديد طبقا ً لما هو وارد في الملحق  1ووضع العالمة
بعد ذلش طبقا ً للملحق  .2وفي حال اسللللللتخدام بروميد الميثيل للمعالجة مجدداً ،ينبغي عندها مراعاة
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المعلومات الواردة في توصية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن االستعاضة عن استخدام بروميد
الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية (هيئة تدابير الصحة النباتية.)2008 ،
في الظروف التي يو جد في ها ر يب أن كافة مكو نات و حدة من مواد التعب ئة الخشللللللب ية التي أُع يد
إصالحها قد عولجت وفقا لهذا المعيار ،أو في حال كان من الصعب التحقق من مصدر وحدة مواد
التعبئة الخشللللللبية أو مكوناتها ،ينبغي للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات في البلدان التي يجري فيها
إصلللالح مواد التعبئة الخشلللبية طلب إعادة معالجة مواد التعبئة الخشلللبية التي جرى إصلللالحها ،أو
إتالفها أو منع تداولها ،بأي شلللكل آخر ،في التجارة الدولية كمادة من مواد التعبئة الخشلللبية الممتثلة
لهذا المعيار .وفي حالة المعالجة مجدداً ،يجب إزالة العالمات الموضوعة سابقا بصورة دائمة (عن
طريق تغطيتها بطالء أو تفتيتها مثال) .ويجب بعد إعادة المعالجة وضللللللع العالمة مجددا ً وفقا لهذا
المعيار.
 3-3-4مواد التعبئة الخشبية التي أعيد تصنيعها
إذا ما تمت االستعاضة عن زهاء ثلث مكونات وحدة من وحدات مواد التعبئة الخشبية ،يُعتبر عندها
أنه قد أعيد تصللللللنيع هذه الوحدة .وفي أثناء هذه العملية ،يجوز الجمع بين مختلف المكونات (مع
تعديلها تعديال إضللللافيا عند االقتضللللاء) ثم إعادة تجميعها في صللللورة مواد تعبئة خشللللبية إضللللافية.
ويجوز ،بالتالي ،أن تضللم مواد التعبئة الخشللبية التي أعيد تصللنيعها مكونات جديدة ومكونات سللبق
استعمالها على حد سواء.
ينبغي إزالة أية اسلللتعماالت سلللابقة للعالمة إزالةً دائمة (عن طريق التغطية بطالء أو التفتيت ،على
سللبيل المثال) من مواد التعبئة الخشللبية المعاد إصللالحها .ويجب إعادة معالجة مواد التعبئة الخشللبية
التي أعيد تصنيعها ثم وضع العالمة من جديد وفقا لهذا المعيار.
 4-4العبور
عندما تكون ضلللمن الشلللحنات المنقولة على سلللبيل العبور مواد تعبئة خشلللبية ال تفي بمتطلبات هذا
المعيار ،يجوز للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات في بلدان العبور أن تطلب اتخاذ تدابير لضمان أن
مواد التعبئة الخشللبية ال تشللكل خطرا ً غير مقبول .ويتيح المعيار الدولي رقم ( 25الشللحنات العابرة)
توجيها ً إضافيا ً عن ترتيبات العبور.
 5-4اإلجراءات عند االستيراد
بما أن مواد التعبئة الخشللبية تترافق مع معظم الشللحنات ،بما في ذلش تلش التي ال تُعتبر في حد ذاتها
هدفا ً لتفتيشلللللللات الصللللللحة النباتية ،فمن المهم وجود تعاون بين المنظمات الوطنية لوقاية النباتات
والمنظمات غير المعنية عادة بالتحقق من ا ستيفاء متطلبات ال صحة النباتية لال ستيراد .وعلى سبيل
المثال ،فإن التعاون مع منظمات الجمارك وغيرها من أصللللحاب الشللللأن سللللوف يسللللاعد المنظمات
الوطنية لوقاية النباتات على تلقي معلومات حول وجود مواد تعبئة خشللللللبية .وهذا عنصللللللر هام
لضمان الكفاءة في كشف عدم االمتثال المحتمل لمواد التعبئة الخشبية.
 6-4تدابير الصحة النباتية لعدم االمتثال عند نقطة الدخول
ترد المعلومات ذات الصلللللة بعدم االمتثال واإلجراءات الطارئة في األقسللللام  1-6-1-5إلى 3-6-1-5
من المعيار الدولي رقم ( 20الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات)،
والمعيار الدولي رقم ( 13خطوط توجيهية لهبالف عن حاالت عدم التقيد بشلللللروط الصلللللحة النباتية
واإلجراءات الطارئة) .ومع األخذ في االعتبار التواتر في إعادة اسللللللتخدام مواد التعبئة الخشللللللبية،
ينبغي للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تعتبر أن عدم االمتثال ربما كان قد نشلللللأ في بلد اإلنتاج
أو اإلصالح أو إعادة الصنع ،بدالً من بلد التصدير أو العبور.

المعيار الدولي رقم
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وحيثما ال تحمل مواد التعبئة الخشلللبية العالمة المطلوبة أو في حال دل الكشلللف عن اآلفات على أن
المعالجة لم تكن فعالة ربما ،ينبغي على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات أو تواجه الحالة وفقا لذلش
وأن تتخذ ،عند االقتضللاء ،إجرا ًء طارئا .وقد يأخذ هذا اإلجراء شللكل االحتجاز ،في أثناء التصللدي
للحالة ،ثم شلللكل إزالة المادة غير الممتثلة ،أو المعالجة ،3أو اإلتالف (أو أي تصلللرف آمن آخر في
المادة) ،أو إعادة الشللللللحن .ويتيح المرفق  1أمثلة لخيارات مالئمة إضللللللافية لهجراءات التي تتخذ.
وينبغي توخي م بدأ ال تأثير األدنى في ما يتعلق بأي إجراء طارئ يت خذ ،فيتم التمييز بين الشللللللح نة
المتجر فيها ومواد التعبئة الخشللللللبية المصللللللاحبة لها .إضللللللافة إلى ذلش ،وإذا كان اإلجراء الطارئ
ضلللروريا ً وفي حال اسلللتخدام بروميد الميثيل من قمبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات ،ينبغي اتباع
الجوانب ذات الصللللة من توصلللية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشلللأن االسلللتعاضلللة عن اسلللتخدام
بروميد الميثيل أو الحد من استخدامه كتدبير للصحة النباتية (هيئة تدابير الصحة النباتية.)2008 ،
ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المسلللللتورد إعالم البلد المصلللللدر أو البلد المصلللللنع،
حسللللللب االقتضللللللاء ،بالحاالت التي تم فيها العثور على آفات حية .وفي هذه الحاالت ،إذا ما كانت
و حدة ما من و حدات مواد التعب ئة الخشللللللب ية تح مل أكثر من عال مة وا حدة ،يتعين على المنظ مة
الوطنية لوقاية النباتات أن تحاول تحديد مصلللللللدر المكون (أو المكونات) الذي ال يمتثل للمتطلبات
قبل إرسللللال إشللللعار بعدم االمتثال .ومع مراعاة أحكام القسللللم  ،2-3-4تجدر اإلشللللارة إلى أن وجود
عالمات متعددة على وحدة واحدة من مواد التعبئة الخشبية ال يشكل حالة من حاالت عدم االمتثال.

 3ليس هناك ما يقتضي أن تكون معالجة معتمدة في هذا المعيار.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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إخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية للوائح – الملحق 1

تم اعتماد هذا الملحق  1المنقح من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في أبريل/نيسان .2018
الملحق جزء إلزامي من المعيار

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

يمكن أن تُطبق المعالجات المعتمدة على وحدات من مواد التعبئة الخشبية ،أو على قطع من الخشب
سوف تُصنع منها مواد تعبئة خشبية.

استخدام الخشب منزوع اللحاء
بصللللللرف النظر عن نوع المعالجة المطبقة ،يجب أن تكون مواد التعبئة الخشللللللبية مصللللللنوعة من
الخشلللللب منزوع اللحاء .وألغراض هذا المعيار ،يجوز أن يبقى أي عدد من قطع اللحاء الصلللللغيرة
التي يتم تحديدها بالنظر وتمييزها بوضوح إذا كانت:
بعرض يقل عن  3سم (بغض النظر عن طولها) أو
بعرض يزيد على  3سم ،وتقل المساحة الكلية لكل قطعة لحاء منها عن  50سم مربع.
وبالنسلللللبة إلى المعالجات ببروميد الميثيل وفلوريد السللللللفوريل ،يجب نزع اللحاء قبل المعالجة ألن
وجود اللحاء على الخشللللللب يؤثر على فعالية المعالجة .أما بالنسللللللبة للمعالجة بالحرارة فيمكن نزع
اللحاء قبل المعالجة أو بعدها .ولدى وجود تحديد لحجم أنواع معي نة من المعالجة بالحرارة (مثل
العزل الحراري) ،ينبغي أن يدخل أي لحاء ضمن قياس الحجم.
المعالجة بالحرارة
تتوفر مصلللللللادر طاقة أو عمليات متنو عة لتحقيق بارامترات المعالجة الحرارية المطلوبة .وعلى
سلللبيل المثال ،فإن التسلللخين البخاري التقليدي ،والتجفيف في القمائن ،والتشلللبيع بالضلللغح الكيميائي
عن طريق الحرارة ،والعزل الحراري (أفران الميكروويف والتردد الالسلللللللكي) تُعتبر جميعهلللا
معالجات حرارية شريطة أن تفي ببارامترات المعالجة الحرارية المحددة في هذا المعيار.
ويجب أن ت ضمن المنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن يقوم مزودو خدمات المعالجة بر صد حرارة
المعللالجللة في موقع من المرجح أن يكون األبرد ،أي الموقع الللذي يلزم فيلله الوقللت األطول لبلوف
الحرارة المسلللتهدفة في الخشلللب ،وأن تضلللمن الحفاظ على الحرارة المسلللتهدفة طوال فترة معالجة
دفعة الخشللب .والنقطة التي تكون عندها قطعة الخشللب هي األبرد قد تختلف تبعا ً لمصللدر الطاقة أو
العملية المطبقة ،ولمكون الرطوبة فيها ،ولتوزع الحرارة األساسي في الخشب.
ولدى اسلللتخدام التسلللخين بالعزل الحراري كمصلللدر للحرارة ،يكون السلللطح عادة ً الجزء األبرد من
الخشلللللللب خالل المعالجة .وفي بعض الحاالت (مثل العزل الحراري لقطع كبيرة من الخشلللللللب تم
تجميدها أو إلى حين ذوبان الخشب) ،قد يكون القلب هو الجزء األبرد من الخشب.
المعالجة بالحرارة باسععععععتخدام قرفة تقليدية للتسععععععخي بالبخار أو التجفيف في القمائ (رمز
المعالجة بالنسبة للعالمة)HT :
لدى اسللتخدام تكنولوجيا غرفة الحرارة التقليدية ،يتمثل الشللرط األسللاسللي بالوصللول إلى حرارة دنيا
تبلغ  56درجة مئوية لفترة زمنية دنيا قدرها  30دقيقة متواصلللللة وتعالج القطع الكامل للخشللللب (بما
في ذلش قلبه).
ويمكن قياس هذه الحرارة عبر إدخال أجهزة اسللللتشللللعار الحرارة في قلب الخشللللب .وبالمقابل ،لدى
اسللللللتخدام غرف الحرارة للتجفيف في القمائن أو غرف أخرى للمعالجة بالحرارة ،يمكن وضللللللع
جداول المعالجة اسللللللتنادا ً إلى مجموعة من اختبارات المعالجات يكون قد تم خاللها قياس الحرارة
األسللاسللية للخش لب في مواقع مختلفة داخل غرفة الحرارة وربطها بدرجة حرارة الهواء في الغرفة،
مع األخذ في االعتبار مكون الرطوبة في الخشلللللللب وبارامترات جوهرية أخرى (من قبيل أنواع
الخشب وسماكته ،ومعدل دفق الهواء ،والرطوبة) .ويجب أن تبين سلسلة االختبارات أنه يتم الحفاظ
على حرارة دنيا تبلغ  56درجة مئوية لفترة زمنية دنيا قدرها  30دقيقة متواصلللللللة وتعالج القطع
الكامل للخشب.
المعيار الدولي رقم
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ويتعين على المنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تحدد جداول المعالجة أو أن توافق عليها.
ويجب أن يكون مقدمو خدمات المعالجة معت َمدين لدى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات .ومن شللأن
هذه المنظمات أن تأخذ في االعتبار العوامل التالية التي قد يكون من الضللللللروري توفرها في غرفة
حرارة لالستجابة إلى متطلبات المعالجة:
ً
تكون غرفلة الحرارة محكملة اإلغالق ومعزوللة حراريلا ،بملا في ذللش العزل الحراري في
األرض.
غرفة الحرارة مصلللللممة بطريقة تسلللللمح بتدفق موحد للهواء حول كومة الخشلللللب وعبرها.
ً
ً
ويُفرف الخشب الذي سوف تتم معالجته في غرفة الحرارة بطريقة تضمن تدفقا مالئما للهواء
حول كومة الخشب وعبرها.
تُستخدم حارفات الهواء في الغرفة والفواصل في كومة الخشب وفقا ً لما هو مطلوب من أجل
ضمان تدفق مالئم للهواء.
تُسللتخدم المراوح لتدوير الهواء خالل المعالجة ،ودفق الهواء من هذه المراوح كافل لضللمان
المحافظة على الحرارة في الخشب عند مستوى محدد للفترة الزمنية المطلوبة.
يتم تحديد الموقع األكثر برودة داخل الغرفة لكل حمولة وتوضلللع أجهزة اسلللتشلللعار الحرارة
هناك ،إما في الغرفة أو في الخشب.
حين يتم رصللد المعالجة باسللتخدام أجهزة اسللتشللعار الحرارة الموضللوعة ،يوصللى بوضللع
جهازين على األقل الستشعار الحرارة .ويجب أن تكون هذه األجهزة مالئمة لقياس الحرارة
األساسية للخشب .وإن استخدام عدة أجهزة الستشعار الحرارة يضمن الكشف عن أي عطل
في أي جهاز السلللتشلللعار الحرارة خالل عملية المعالجة .وتُدخل أجهزة اسلللتشلللعار الحرارة
على بعد  30سنتيمترا ً على األقل من طرف قطعة الخشب حتى وسطها .وبالنسبة إلى األلواح
األقصلللر أو كتل منصلللات النقل ،تُدخَل أيضلللا ً أجهزة اسلللتشلللعار الحرارة في قطعة الخشلللب
األكبر حجما ً بما يضمن قياس الحرارة األساسية .وأي ثقوب تُحفَر في الخشب إلدخال أجهزة
اسللللللتشللللللعار الحرارة تُغلَق بإح كام بمواد مالئمة للحؤول دون أي تدخل في قياس الحرارة
بالحمل الحراري أو التوصلليل .وينبغي إيالء أهمية خاصللة للتأثيرات الخارجية على الخشللب
من قبيل المسامير أو إدخاالت معدنية قد تؤدي إلى قياسات غير صحيحة.
حين يسلللتند جدول تسلللجيل الحرارة إلى رصلللد حرارة الهواء في الغرفة ،ويُسلللتخدَم لمعالجة
مختلف أنواع الخشلللللللب (من قبيل أنواع وأحجام محددة) ،يأخذ الجدول الزمني في االعتبار
نوع الخشلللب الذي تتم معالجته ،ومكون الرطوبة فيه ،وسلللماكته .ويوصلللى بوضلللع جهازين
على األقل السللتشللعار الحرارة من أجل رصللد حرارة الهواء في الغرفة حيث تجري معالجة
مواد التعبئة الخشبية وفقا ً لجداول المعالجة.
إذا كان دفق الهواء في الغرفة ينعكس عادة ً خالل المعالجة ،قد يكون من الضروري استخدام
عدد أكبر من أجهزة اسلللللتشلللللعار الحرارة لتسلللللجيل أي تغيير ممكن في موقع النقطة األكثر
برودة.
يجري تعيير أجهزة اسللللتشللللعار الحرارة وأجهزة تسللللجيل البيانات وفقا ُ لتعليمات المصللللنع،
وبتواتر تحدده المنظمة الوطنية لوقاية النباتات.
يتم رصلللد الحرارة وتسلللجيلها خالل كل معالجة لضلللمان أن يتم الحفاظ على درجة الحرارة
الدنيا المطلوبة خالل الفترة الزمنية المحددة .وإذا لم يتم الحفاظ على درجة الحرارة الدنيا،
ينبغي اتخاذ تدابير تصلللللحيحية لضلللللمان أن تتم معالجة جميع أنواع الخشلللللب وفقا ً لمتطلبات
المعالجة بالحرارة ( 30دقيقة متواصلللللة بحرارة تبلغ  56درجة مئوية) ،وعلى سللللبيل المثال،
تُعاد المعالجة من البداية أو تُمدد فترتها الزمنية ،وعند الضرورة تُرفَع الحرارة .وخالل فترة
المعالجة ،يكون تواتر تسجيل درجات الحرارة كافيا ً لضمان الكشف عن فشل المعالجة.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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ولغايات التدقيق يحفظ مقدم خدمات المعالجة سللللللجالت المعالجات بالحرارة وعياراتها لفترة
زمنية تحددها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات.

المعالجة بالحرارة باستخدام التسخي بالعزل الحراري (رمز المعالجة بالنسبة إلى العالمة)DH :
حيثما يُسللللللتخدَم التسللللللخين بالعزل الحراري (موجات الميكروويف أو الموجات الراديوية) ،يجب
تسلللللخين مواد التعبئة الخشلللللبية للوصلللللول إلى درجة حرارة دنيا تبلغ  60درجة مئوية لدقيقة واحدة
متواصلللللللة في القطع الكامل للخشللللللب (بما في ذلش سللللللطحه) .ويجب على مقدمي المعالجة الذين
يسللللللتخدمون التسللللللخين بالعزل الحراري التأكد من أن جداولهم تحقق معايير المعالجة المحددة (مع
األخذ في االعتبار محتوى الرطوبة في الخشللللب وحجمه وسللللماكته وتواتر موجات الميكروويف أو
الموجات الراديوية).
ويتعين على المنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تحدد جداول المعالجة أو أن توافق عليها.
ويجب أن يكون مقدمو خدمات المعالجة معت َمدين لدى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات .ومن شللأن
هذه المنظمات أن تأخذ في االعتبار العوامل التالية التي قد يكون من الضللللللروري توفرها في غرفة
التسخين بالعزل الحراري لالستجابة إلى متطلبات المعالجة:
بصللللرف النظر عما إذا كان التسللللخين بالعزل الحراري يجري كعملية لكل الكمية أو كعملية
متواصلللة ،يتم رصللد المعالجة في الخشللب حيث من المرجح أن تكون الحرارة األكثر برودة ً
(على السللللطح عادةً) لضللللمان الحفاظ على الحرارة المسللللتهدفة .ولقياس الحرارة ،يوصللللى
باسلللتخدام جهازين على األقل السلللتشلللعار الحرارة وذلش لضلللمان الكشلللف عن أي عطل في
جهاز استشعار الحرارة.
يكون مقدم خدمة المعالجة قد صلادق أصلالً على أن درجات حرارة الخشلب تبلغ وتتعدى 60
درجة مئوية لدقيقة واحدة متواصلة في القطع الكامل للخشب (بما في ذلش سطحه).
بالنسللبة إلى الخشللب الذي تتجاوز سللماكته  5سللنتيمترات ،إن التسللخين بالعزل الحراري بقوة
ً
 2.45جيغللاهرتز يتطلللب تطبيقللا مزدوج االتجللاه أو أدلللة موجيللة متعللددة لتوفير الطللاقللة
الميكرووية من أجل ضمان توحيد التسخين.
يجري تعيير أجهزة اسللللتشللللعار الحرارة وأجهزة تسللللجيل البيانات وفقا ُ لتعليمات المصللللنع،
وبتواتر تحدده المنظمة الوطنية لوقاية النباتات.
ولغايات التدقيق يحفظ مقدم خدمات المعالجة سللللللجالت المعالجات بالحرارة وعياراتها لفترة
زمنية تحددها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات.
المعالجة ببروميد الميثيل (رمز المعالجة بالنسبة للعالمة)MB :
المنظمات الوطنية لوقاية الن باتات مدعوة إلى تشللللللجيع اسللللللتعمال معالجات بديلة معتمدة في هذا
المعيار 4.و ينبغي مراعاة اسللللتخدام بروميد الميثيل في توصللللية هيئة تدابير الصللللحة النباتية بشللللأن
االسللتعاضللة عن اسللتخدام بروميد الميثيل أو الحد من اسللتخدامه كتدبير للصللحة النباتية (هيئة تدابير
الصحة النباتية.)2008 ،
ً
ومواد التعبئة الخشلللبية التي تحتوي على قطعة من الخشلللب بأكثر من  20سلللنتيمترا في المقطع عند
الجزء األصغر منها ال يجب أن تُعالَج ببروميد الميثيل.
ويجب أن يتم تدخين مواد التعبئة الخشلللللبية بغاز بروميد الميثيل وفقا ً لجدول تحدده المنظمة الوطنية
لوقاية النباتات ،أو توافق عليه ،ويحقق الحد األدنى المطلوب من حيث زمن التركز )CT( 5لمدة 24
 4إضافة إلى ذلش ،قد يكون على األطراف المتعاقدة في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التزامات في ظل برتوكول مونتريال
عن المواد التي تستنزف طبقة األوزون (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.)2000 ،
 5إن زمن التركز المسلللللتخدم للمعالجة ببروميد الميثيل وفلوريد السللللللفوريل في هذا المعيار الدولي هو حاصلللللل ناتج التركز
(غرام/م )3والفترة الزمنية (ساعة) على مدى فترة المعالجة.
المعيار الدولي رقم
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سلللاعة عند درجة الحرارة والتركز المتخلف النهائي المحددين في الجدول رقم  .1ويجب أن يشلللمل
زمن التركز الخشب بأكمله ،بما في ذلش قلبه ،رغم أن درجة التركز تقاس في الجو المحيح .وينبغي
أن ال تقل درجة الحرارة الدنيا للخشلللللللب والجو المحيح به عن  10درجات مئوية ،وأال يقل وقت
التعريض األدنى عن  24ساعة .وينبغي القيام برصد تركزات الغاز عند مرور ساعتين و 4ساعات
و 24سلللللللاعة ك حد أدنى من بداية المعالجة .وحين تكون فترة التعريض أطول والتركز أقل ،ينبغي
إجراء قياس إضافي لتركزات الغاز في نهاية عملية التدخين.
وإذا لم يتحقق زمن التركز خالل  24سللللاعة ،ينبغي اتخاذ تدابير تصللللحيحية لضللللمان بلوغه؛ وعلى
سللللبيل المثال تُعاد المعالجة من البداية ،أو تُمدَّد فترتها الزمنية لمدة سللللاعتين كحد أقصللللى من دون
إضلللللللافللة المزيللد من بروميللد الميثيللل ،وذلللش لتحقيق زمن التركز المطلوب (انظر الحللاشلللللليللة في
الجدول .)1
الجدول  :1الحد األدنى المطلوب من زمن التركز خالل
ببروميد الميثيل
درجة الحرارة

24

الحد األدنى المطلوب م زم التركز
(قرام-ساعة/م )3خالل  24ساعة

ساعة لمواد التعبئة الخشبية المدخنة
التركز النهائي األدنى (غ/م )3بعد
ساعة#

 21.0درجة مئوية أو أعلى

650

24

 20.9-16.0درجة مئوية

800

28

 15.9-10.0درجة مئوية

900

32

24

 #في الحاالت التي ال يتحقق فيها التركز النهائي األدنى بعد  24ساعة ،يُس َمح بانحراف بحوالي  5في المائة شريطة زيادة وقت
إضافي للمعالجة في نهاية المعالجة من أجل تحقيق زمن التركز المحدد.

يعرض الجدول  2أحد األمثلة لجدول قد يتم استعماله للوصول إلى المتطلبات المحددة.
الجدول  :2مثال لجدول معالجة تحقق الحد األدنى المطلوب من زمن التركز لمواد التعبئة الخشبية
المعالجة ببروميد الميثيل (قد تكون هناك حاجة إلى زيادة الجرعات األولية في األوضاع المتسمة
بارتفاع االمتصاص أو التسرب).
درجة الحرارة

التركز األدنى (غ/م )3عند مرور:

الجرعة (غ/م)3

ساعتان()2

 4ساعات

 24ساعة

 21درجة مئوية أو أكثر

48

36

31

24

 20.9 -16.0درجات مئوية

56

42

36

28

 15.9 -10.0درجات مئوية

64

48

42

32

يجب أن يكون مقدمو خدمات المعالجة معت َمدين لدى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات .ومن شأن
هذه المنظمات أن تأخذ في االعتبار العوامل التالية التي قد تكون مطلوبة للتدخين بغاز بروميد الميثيل
لالستجابة إلى متطلبات المعالجة.
اسلللللتعمال المراوح على نحو مناسلللللب أثناء مرحلة توزيع الغاز في عملية التدخين لضلللللمان
التوصللللل إلى التوازن ،ووضللللع المراوح على نحو يضللللمن توزيع عنصللللر التدخين توزيعا ً
سريعا وفعاال في كل منطقة التدخين (خالل ساعة من المعالجة على وجه التفضيل).
عدم تحميل مناطق التدخين بأكثر من  80في المائة من حجمها.
كون مناطق التدخين مغلقة بإحكام ومانعة لتسلللرب الغاز إلى أقصلللى حد ممكن .وعند إجراء
التدخين في مناطق مغطاة بصحائف ،فيجب أن تكون هذه الصحائف مصنوعة من مادة غير
منفذة للغاز وأن تكون محكمة عند مستوى تالقيها وعند مستوى األرض.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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كون أرضلللللية موقع التدخين غير منفذة لعنصلللللر التدخين؛ أو مغطاة بصلللللحائف غير منفذة
للغاز.
التوصلللية باسلللتعمال بروميد الميثيل من خالل مرذاذ ("التحويل إلى غاز بالمعالجة الحارة")
بغية تحويل عنصر التدخين إلى رذاذ بالكامل قبل دخوله إلى منطقة التدخين.
عدم تطبيق المعالجة بغاز بروميد الميثيل على مواد التعبئة الخشلللللبية المرصلللللوفة في كومة
والتي يزيد سللمش مقطعها على  20سللم عند جزئها األصللغر .لذا ،فهذه المواد الخشللبية تحتاج
إلى فواصل لضمان مرور بروميد الميثيل والتشبع بالقدر الكافي.
يتم دائما ً قياس تركز بروميد الميثيل في الهواء في الموقع األبعد عن نقطة إدخال الغاز وفي
مواقع أخرى في كل منطقة التدخين (مثالً في األمام من األسللللفل ،وفي الوسللللح ،وفي الخلف
من األعلى) لضلللمان توزع الغاز بطريقة موحدة .وال يُحت ََسلللب وقت المعالجة إلى حين بلوف
التوزع الموحد.
التعويض ،ع ند حسلللللللاب جر عة بروم يد الميث يل ،عن أ ية خالئح غاز ية ( 2في ال ما ئة من
الكلوروبكرين على سللللللبيل المثال) لضللللللمان وفاء مجموع كمية بروميد الميثيل المضللللللافة
بمعدالت الجرعات المطلوبة.
مراعلاة معللدالت الجرعلات األولى وإجراءات منللاوللة المنتج بعللد المعللالجللة لالمتصلللللللاص
المحتمللل من مواد التعبئللة الخشللللللبيللة المعللالجللة أو المنتج المقترن بهللا (مثللل صللللللنللاديق
البوليستيرين) لبروميد الميثيل.
اسللتخدام درجة الحرارة المسللجلة ،أو المتوقعة ،للمنتج والهواء المحيح مباشللرة قبل المعالجة
أو خاللها (أيهما أقل) في حساب جرعة بروميد الميثيل.
عدم تغليف مواد التعبئة الخشبية أو كسوتها بمواد عازلة لعنصر التدخين.
تعيير أجهزة تسللجيل الحرارة ،وأجهزة اسللتشللعار تركز الغاز ،وأجهزة تسللجيل البيانات وفقا ً
لتعليمات المصنع بتواتر تحدده المنظمة الوطنية لوقاية النباتات.
احتفاظ مقدمي خدمات المعالجة بسللللللجل المعالجات ببروميد الميثيل لمدة محددة الطول وفقا
لما تطلبه المنظمة الوطنية لوقاية النباتات ألغراض المراجعة.

المعالجة بفلوريد السولفوريل (رمز المعالجة بالنسبة إلى العالمة)SF :
مواد التعبئة الخشللللبية التي تحتوي على قطعة من الخشللللب بأكثر من  20سللللنتيمترا ً في المقطع عند
الجزء األصلللغر منها ال يجب أن تُعالَج بفلوريد السلللولفوريل .ويجب أال تُعالج مواد التعبئة الخشلللبية
التي يكون محتواهللا من الرطوبللة أعلى من  75في المللائللة (على أسلللللللاس المللادة الجللافللة) بفلوريللد
السولفوريل.
ويجب أن تتم عملية تدخين مواد التعبئة الخشلللللبية بفلوريد السلللللولفوريل وفقا ً لجدول تحدده المنظمة
الوطنية لوقاية النباتات ،أو توافق عليه ،ويحقق الحد األدنى من زمن التركز خالل  24أو  48سلللاعة
عند درجة الحرارة المسللللللتهدفة والتركز المتخلف النهائي المحددين في الجدول رقم  .3ويجب أن
يشللمل زمن التركز الخشللب بأكمله ،بما في ذلش قلبه ،رغم أن درجة التركز تقاس في الجو المحيح.
ويجوز زيادة وقت المعالجة قليالً (ليس أكثر من ساعتين) لتحقيق زمن التركز المطلوب في حال لم
يتم بلوف التركز األدنى النهائي .وال يجب أن تقل درجة الحرارة الدنيا للخشلللب عن  20درجة مئوية
وأال يقل وقت التعريض األدنى عن الوقت المذكور لكل درجة حرارة في الجدول  .3وينبغي القيام
برصللللد تركزات الغاز عند مرور سللللاعتين و 4سللللاعات و 24سللللاعة كحد أدنى من بداية المعالجة،
وحينما يكون ذلش مالئماً 48 ،سللللاعة من بداية المعالجة .وحين تكون فترة التعريض أطول والتركز
أقل ،ينبغي إجراء قياس إضافي لتركزات الغاز في نهاية عملية التدخين.
المعيار الدولي رقم
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وإذا لم يتحقق زمن التركز خالل فترة وا حدة من  24أو  48سلللللللا عة (حتى وإن تحقق ال حد األدنى
للتركيز) ،ينبغي اتخاذ تدابير تصلللللحيحية .ويجوز تمديد المعالجة لمدة أقصلللللاها سلللللاعتين من دون
إضافة فلوريد السولفوريل ،أو يجوز إعادتها من البداية.
الجدول  :3نسللبة التركز الدنيا المطلوبة لمدة  24أو  48سللاعة لمواد التعبئة الخشللبية التي يتم تدخينها
من دون فلوريد السولفوريل
درجة الحرارة

التركز األدنى النهائي

زم التركز األدنى المطلوب (غ/م)3

 30درجة أو أكثر لمدة  24ساعة

1 400

41

 20درجة أو أكثر لمدة  48ساعة

3 000

29

(غ/م†)3

† في حال لم يتحقق التركز النهائي األدنى بعد  24أو  48ساعة ،يُس َمح بانحراف في التركز بحوالي  5في المائة شريطة زيادة وقت
إضافي للمعالجة في نهاية المعالجة من أجل تحقيق زمن التركز المحدد.

يعرض الجدول  4أحد األمثلة لجدول قد يتم استعماله لتحقيق المتطلبات المحددة.
الجدول  :4مثال لجدول معالجة تحقق زمن التركز الحد األدنى المطلوب لمواد التعبئة الخشللللللبية
المعالجة بفلوريد السللللللولفوريل (قد تكون هناك حاجة إلى زيادة الجرعات األولية في األوضلللللللاع
المتسمة بارتفاع االمتصاص أو التسرب).
درجة
الحرارة

زم التركز
األدنى المطلوب
(قرام-
ساعة/م)3

الجرعة
(غ/م)3

التركز األدنى (غ/م )3عند:
0.5
ساعة

ساعتان
()2

ساعات

4

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

 30درجة
مئوية أو
أكثر

1400

82

87

78

73

58

41

ال
ينطبق

ال
ينطبق

 20درجة
مئوية أو
أكثر

3 000

120

124

112

104

82

58

41

29

12

24

36

48

يجب أن يكون مقدمو خدمات المعالجة معت َمدين لدى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات .ومن شللللللأن
هللذه المنظمللات أن تللأخللذ في االعتبللار العوامللل التللاليللة التي قللد تكون مطلوبللة للتللدخين بفلوريللد
السولفوريل لالستجابة إلى متطلبات المعالجة.
اسلللللتعمال المراوح على نحو مناسلللللب أثناء مرحلة توزيع الغاز في عملية التدخين لضلللللمان
التوصللللل إلى التوازن ،ووضللللع المراوح على نحو يضللللمن توزيع عنصللللر التدخين توزيعا ً
سريعا وفعاال في كل منطقة التدخين (خالل ساعة من المعالجة على وجه التفضيل).
عدم تحميل مناطق التدخين بأكثر من  80في المائة من حجمها.
كون مناطق التدخين مغلقة بإحكام ومانعة لتسلللرب الغاز إلى أقصلللى حد ممكن .وعند إجراء
التدخين في مناطق مغطاة ب صحائف ،يجب أن تكون هذه ال صحائف م صنوعة من مادة غير
منفذة للغاز وأن تكون محكمة اإلغالق عند مستوى تالقيها وعند مستوى األرض.
كون أرضلللللية موقع التدخين غير منفذة لعنصلللللر التدخين؛ أو مغطاة بصلللللحائف غير منفذة
للغاز.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تحتاج أكوام الخشلللللللب إلى فواصلللللللل من  20سللللللنتمترا على األقل لضللللللمان مرور فلوريد
السولفوريل والتشبع بالقدر الكافي.
عند حسللللاب جرعة فلوريد السللللولفوريل ،يتم التعويض عن أية خالئح غازية (ثاني أكسلللليد
الكربون على سبيل المثال) ل ضمان وفاء مجموع كمية عنا صر التدخين بالمتطلبات المحددة
في المعيار.
يتم دائما ً قياس تركز فلوريد السللللولفوريل في الهواء في الموقع األبعد عن نقطة إدخال الغاز
وفي مواقع أخرى في كل منطقة التدخين (مثالً في األمام من األسللللللفل ،وفي الوسللللللح ،وفي
الخلف من األعلى) لضمان توزع الغاز بطريقة موحدة .وال يُحت َ َسب وقت المعالجة إلى حين
بلوف التوزع الموحد.
مراعلاة معللدالت الجرعلات األولى وإجراءات منللاوللة المنتج بعللد المعللالجللة لالمتصلللللللاص
المحتمل من مواد التعبئة الخشبية المعالجة أو المنتج المقترن بها لفلوريد السولفوريل.
اسللللللتخدام درجة الحرارة المسللللللجلة للمنتج أو الهواء المحيح (أيهما أقل) الحتسللللللاب جرعة
فلوريد السللللولفوريل ،ويجب أن تكون حرارة المنتج  20درجة مئوية على األقل (بما في ذلش
في قلب الخشب) طيلة فترة المعالجة.
عدم تغليف مواد التعبئة الخشبية المعدة للتدخين أو كسوتها بمواد عازلة لعنصر التدخين.
تعيير أجهزة تسللجيل الحرارة ،وأجهزة اسللتشللعار تركز الغاز ،وأجهزة تسللجيل البيانات وفقا ً
لتعليمللات المصللللللنع بتواتر تحللدده المنظمللة الوطنيللة لوقللايللة النبللاتللات .وقللد تتللأثر األدوات
المسلللتخدمة لقياس تركز فلوريد السلللولفوريل بفعل االرتفاع ،أو بخار المياه ،أو ثاني أكسللليد
الكربون أو درجات الحرارة .ومن الضللللللروري تعيير هذه األدوات بشللللللكل محدد لفلوريد
السولفوريل.
احتفاظ مقدمو خدمات المعالجة بسللللللجل المعالجات بفلوريد السللللللولفوريل وبالتغييرات لمدة
محددة الطول وفقا لما تطلبه المنظمة الوطنية لوقاية النباتات ألغراض المراجعة.
يجب أن يتبع الموظفون الذين يطبقون المعالجة بالتدخين متطلبات بطاقة التوسللليم السلللتخدام
فلوريد السولفوريل.

اعتماد معالجات بديلة وتنقيح جداول المعالجات المعتمدة
مع توافر معلومات فنية جديدة ،يجوز إعادة النظر في المعالجات الموجودة وتعديلها ،كما يجوز
اعتماد معالجات بديلة ،أو جدول معالجة جديدة لمواد التعبئة الخشلللللبية من قبل هيئة تدابير الصلللللحة
النباتية .وفي حال اعتماد معالجة جديدة أو جدول معالجة منقح بالنسللللللبة إلى مواد التعبئة الخشللللللبية
وإدراج ذلش في هذا المعيار ،فإن المادة المعالجة وفقا للمعالجة السللللللابقة و/أو الجدول السللللللابق ال
تحتاج إلى إعادة معالجة أو إعادة وضع عالمة عليها.
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تم اعتماد هذا الملحق  2المنقح من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في أبريل/نيسان .2018
الملحق جزء إلزامي من المعيار

الملحق  :2العالمة وتطبيقاتها ()2018
هي عالمة تبين أن مواد التعبئة الخشبية قد أخضعت لمعالجة صحة نباتية معتمدة وفقا لهذا المعيار
وهي تشمل المكونات المطلوبة التالية:
الشعار
رمز البلد
رمز المنتج ،مقدم خدمات المعالجة
رمز المعالجة باستخدام المختصر المناسب على النحو الوارد في الملحق DH ،HT ،MB( 1
أو )SF

6

الشعار
يجب أن يشبه تصميم الشعار (الذي قد يكون تم تسجيله في ظل إجراءات وطنية ،أو إقليمية أو دولية،
إما على شكل عالمة تجارية مسجلة أو عالمة إجازة /جماعية /ضمان) بصورة وثيقة للشعار
المعروض في األمثلة الموضحة أدناه ويجب أن يكون معروضا ً على يسار المكونات األخرى.
رمز البلد
ينبغي أن يكون رمز الدولة هو الرمز الثنائي الحروف للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي (المشار إليه
في األمثلة " .)"XXويجب أن يكون مفصوالً بواصلة عن رمز المنتج مقدم خدمات المعالجة.
رمز المنتج /مقدم خدمات المعالجة
يعد رمز المنتج/مقدم خدمات المعالجة رمزا ً فريدا ً تعطيه المنظمة الوطنية لوقاية النباتات لمنتج مواد
التعبئة الخشبية أو مقدم خدمات المعالجة الذي يضع العالمات أو الجهاز المسؤول أمام المنظمة
الوطنية لوقاية النباتات عن ضمان استخدام الخشب المالئم واستخدام العالمة بالطريقة الصحيحة (تم
توضيح ذلش في األمثلة بالرمز " .)"000وتقوم المنظمة الوطنية لوقاية النبات بتعيين عدد وترتيب
األرقام و/أو الحروف.
رمز المعالجة
رمز المعالجة عبارة عن مختصللللللر من مختصللللللرات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على النحو
المنصلللللوص عليه في الملحق  1بالنسلللللبة للتدابير المعتمدة وهو مبين في األمثلة في صلللللورة الرمز
" ."YYويجب أن يظهر رمز المعالجة بعد الرمزين المدمجين للبلد والمنتج/مقدم خدمات المعالجة.
ويجب أن يوضلللع الرمز على خح منفصلللل عن رمز البلد ورمز المنتج/مقدم المعالجة ،أو أن يكون
مفصوالً عن الرموز األخرى بواسطة ( )-في حال ُوضع على نفس الخح مع الرموز األخرى.

 6عند االستيراد ،يجدر بالبلدان أن تقبل مواد التعبئة الخشبية التي أنتجت سابقا ً وتحمل عالمة مطابقة للنسخ السابقة من هذا
المعيار.
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نوع المعالجة
معالجة حرارية
التسخين بالعزل الحراري
بروميد الميثيل
فلوريد السولفوريل

وضع العالمة
يجوز أن يختلف حجم العالمة والبنح المسللللللتخدم بشلللللللأنها وموقعها ،ولكن يجب أن يكون حجمها
واضللحا ً وقابالً للقراءة من المفتشللين دون اسللتعمال وسلليلة رؤية مسللاعدة .وينبغي أن تكون العالمة
مسللتطيلة أو مربعة الشللكل ومحتواة ضللمن إطار مع وجود خح رأسللي يفصللل الشللعار عن مكونات
الرمز .ولتيسير استعمال الصحائف المثقوبة لطباعة األحرف (استنسل) يجوز أن توجد فجوات في
الجوانب وفي الخح الرأسي.
ويجب أال يحتوي إطار العالمة على أية معلومات أخرى .وإذا ما اعتبر وجود العالمات اإلضلللللافية
(مثل العالمات التجارية للمنتج ،أو شلللعار الهيئة المرخصلللة) مفيدا في حماية اسلللتخدام العالمة على
الصعيد القطري ،فإنه يجوز تقديم هذه المعلومات إلى جانب اإلطار ولكن خارجه.
يجب أن تكون العالمة:
ممكنة القراءة
مستديمة ،غير قابلة للنقل
موضللوعة في موقع يمكن رؤيته عندما تكون التعبئة الخشللبية مسللتخدمة ،ويفضللل أن تكون
على جانبين متعاكسين من وحدة التعبئة الخشبية.
ينبغي أال تكون العالمة مكتوبة بخح اليد.
ويتعين تجنب اسللللتعمال اللونين األحمر والبرتقالي ألن هذين اللونين يسللللتعمالن في توسلللليم السلللللع
الخطيرة.
وعند إدراج مكونات مختلفة في وحدة مواد تعبئة خشلللبية ،فإنه ينبغي اعتبار الوحدة المركبة الناتجة
عن ذلش وحدة مفردة ألغراض وضلللللع العالمة .وقد يكون من المناسلللللب في حالة وحدة مركبة من
وحدات مواد التعبئة الخشللللبية مصللللنوعة سللللواء من أخشللللاب معالجة أو أخشللللاب مجهزة (حيثما ال
يتطلب المكون المجهز معالجة) ،ظهور العالمة على مكونات المادة الخشللللبية المجهزة لضللللمان أن
تكون العالمة في موقع مرئي وأنها من حجم كاف .وال ينطبق هذا النهج في وضللللللع العالمات إال
على الوحدات المفردة المركبة ،وليس على حاالت التجميع المؤقت لمواد التعبئة الخشبية.
ويكون من ال ضروري النظر ب صفة خا صة في و ضع العالمة ب صورة يسهل تمييزها على أخشاب
فرش الشللللحنة نظرا ً ألن األخشللللاب المعالجة المسللللتعملة كأخشللللاب فرش الشللللحنة قد ال يتم قطعها
بالطول النهائي إلى حين تحميل وسليلة النقل .ومن المهم أن يضلمن الشلاحنون أن كل أخشلاب فرش
الشحنة المستعملة لتأمين أو دعم السلع معالجة وتُظهر العالمة الموصوفة في هذا الملحق ،وأن هذه
العالمات واضحة ومقروءة .وينبغي أال تستخدم قطع الخشب الصغيرة التي ال تشمل جميع عناصر
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العالمة كفرش للشلللحنة .وتشلللمل الخيارات المتاحة لوضلللع العالمة بالشلللكل المناسلللب على أخشلللاب
الفرش:
وضلللللع العالمات على قطع الخشلللللب المزمع اسلللللتعمالها كأخشلللللاب فرش على كامل طولها
بفواصلللل قصللليرة جدا ً (ملحوظة :عندما يتم قطع القطع الصلللغيرة جدا ً بعد ذلش السلللتخدامها
كأخشللللللاب فرش ،يتعين أن يجرى القطع بحيث تظهر العالمة بالكامل على أخشللللللاب فرش
الشحنة).
وضللع العالمة أيض لا ً على أخشللاب الفرش المعالجة في مكان ظاهر للعيان بعد القطع ،شللرط
أن يكون الشاحن يحمل ترخيصا ً بمقتضى القسم .4
وتوضح األمثلة أدناه بعض التنوعات المقبولة للمكونات المطلوبة من العالمة التي تستخدم للتصديق
بأن مواد التعبئة الخشلللللبية التي تحمل مثل هذه العالمة قد أخضلللللعت لمعالجة معتمدة .وينبغي قبول
التنويع في تخطيح العالمة شريطة وفائها بالمتطلبات المبينة في هذا الملحق.
المثال

1

المثال

2

المثال ( 3يقدم مثاال محتمال للعالمة بزوايا منحنية إلطارها)
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المثال ( 4يقدم مثاال محتمال لعالمة وضعت باستخدام صحائف الحروف المثقوبة (استنسل) ،ويمكن
أن توجد فجوات صغيرة في اإلطار والخح الرأسي ،وخالفها من بين مكونات العالمة)

المثال
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أدرج هذا المرفق ألغراض مرجعية فقح وهو ال يشكل جزءا ً إلزاميا ً من المعيار

المرفق  :1أمثلة لطرائق التصرف اآلم في مواد التعبئة الخشبية قير الممتثلة
يعد التصرف اآلمن في مواد التعبئة الخشبية غير الممتثلة خيار من خيارات إدارات المخاطر يمكن
أن تسلللتعمله المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المسلللتورد عندما ال تكون اإلجراءات الطارئة
متاحة أو مرغوبا فيها .ويوصللللللى بإتباع الطرائق المذكورة أدناه للتصللللللرف اآلمن في مواد التعبئة
الخشبية غير الممتثلة:
()1

الترميد إذا كان مسموحا به

()2

الدفن العميق في مواقع معتمدة من قبل السلطات (مالحظة :يمكن أن يتوقف عمق الدفن
على الظروف المناخية واآلفة المعترضة ،ولكن يوصى بأن يكون بعمق مترين على األقل.
ويتعين أن تغطى المادة مباشرة بعد الدفن وأن تبقى مدفونة .الحظ أيضا ً أن الدفن العميق
ليس خيارا ً مناسبا ً لألخشاب المصابة باألرضات أو بعض الممرضات الجذرية).

()3

التجهيز (مالحظة :ينبغي استخدام التقطيع رقائق فقح إذا اقترن بعمليات تجهيز إضافية
بطريقة معتمدة من المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد الستبعاد اآلفات
المعنية ،مثل تصنيع األلواح ذات التجزيعات موحدة االتجاه).

()4
المعنية.

أية طرائق تصادق عليها المنظمة الوطنية لوقاية النباتات كطرائق فعالة في مواجهة اآلفات

()5

اإلعادة إلى البلد المصدر عند االقتضاء.

وللتقليل إلى أدني حد مخاطر إدخال آفة أو انتشلللللارها ،فإنه يجب تنفيذ طرائق للتصلللللرف اآلمن في
المواد غير الممتثلة بأقل تأخير ممكن.
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