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إطار الحالة
ا رسككككميا من المعيار وسككككود تعدّلا ةما ة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد

ال يشككككذا جزا
اعتماده.
اااااااااادور 2019-12-02
تااااارياااا
الوثيقة
مشروع معيار دولي لتدابير الصحة النباتية
فئة الوثيقة
المرحلاااة الحاااالياااة تحال إلى جيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة ()2020
للوثيقة
 2014-04قامت جيئة تدابير الصكككككحة النباتية (الهيئة) في دورتها التاسكككككعة
المراحل الرئيسية
بإضافة موضوع متطلبات استخدام معالجات الجو المعدّل كتدابير للصحة
النباتية ( )006-2014إلى بر امج العما ،مسندة إليا األولوية .2
 2014-05قحت لجنة المعايير مشروع المواصفة.
 2014-11وافقت لجنة المعايير على مشككروع المواصككفة رق ( 62متطلبات
استخدام معالجات الصحة النباتية كتدابير للصحة النباتية) للتشاور بشأ ها
عن طريق قرار إلذترو ي ()2014_eSC_Nov_06
 2015 -05وافقت لجنة المعايير على المواصفة رق .62
 2015-08ت إر ا ا تماع الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية.
 2017-07قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصككككحة النباتية في اال تماع
الزي عقده بتنقيح المشروع.
 2018-02وافق الفريق الفني المعني بمعككالجككات الصككككككحككة النبككاتيككة في
اال تماع الزي عقده على المشروع.
 2018-05قحت لجنة المعايير المشككككككروع ووافقت على عرضكككككككا على
مشاورة ةولى.
 2018-07ا عقدت المشاورة األولى.
 2019-02قح المشرد المشروع.
 2019-05قا مت لج نة الم عايير ( 7-ما عة الع ما ال تاب عة للج نة الم عايير
المؤلفة من سبعة ةعضا ) بتنقيح المشروع والموافقة عليا لغرض عرضا
على مشاورة ثا ية.
 2019-07ا عقدت المشاورة الثا ية.
 2019-11قحت لجنة المعايير المشروع وةوصت باعتماده من قبا الهيئة.
 2019-05لجنة المعايير :السكككيد ( Alvaro SEPULVEDA LUQUEشكككيلي،
مراحل اإلشراف
المشرد)
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االعتماد
[يضاد ص جزه الفقرة بعد االعتماد]

المقدمة
النطاق
[]1

[]2

يقدّم جزا المعيار تو يهات فنية إلى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات (المنظمات الوطنية) بشككككككأن
تطبيق معالجات الجو المعدّل (بما في ذلك معالجات الجو الخاضعة للتحذ ) كتدابير للصحة النباتية،
بما في ذلك الترخيص لمقدمي المعالجات ورصدج وإ را مرا عة له .
وال يقدّم جزا المعيار تفاصكككككيا عن معالجات و محددة معدّلة ،من قبيا داول زمنية محددة آلفات
محددة خاضعة للوائح في سلع محددة ،وال يشما استخدام الجو المعدّل ألغراض ال تتعلق بالصحة
النباتية مثا التقليا من قابلية تلف المواد الغزائية ةو غير ذلك من اسككككككتخدامات الجو المعدّل ذات
الصلة بالجودة.

المراجع
[]3

يشكككككير جزا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصكككككحة النباتية .ويمذن االطالع على جزه المعايير
الدولية جزه على البوابة الدولية للصككككككحة النباتية على العنوان التاليhttps://www.ippc.int/core- :
activities/standards-setting/ispms.

[]4

التعاريف
يمذن االطالع على تعاريف مصكككككطلحات الصكككككحة النباتية المسكككككتخدمة في جزا المعيار في المعيار
الدولي رق ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
[]5

[]6

يقدّم جزا المعيار تو يهات فنية بشأن معالجات الجو المعدّل وتطبيقها كتدابير للصحة النباتية .ويحدد
المعايير الوا ب مراعتها عند تطبيق معالجات الجو المعدّلة .ويعرض المتطلبات التشككككغيلية لتطبيق
المعالجات ،بما في ذلك األماكن وإ را ات المعالجات و ظ المعالجات.
ويقدم تو يهات إلى المنظمات الوطنية بشكككككككأن الترخيص لمقدمي المعالجات ورصكككككككدج وإ را
مرا عة له  .ك ما يعرض األدوار والمسككككككؤول يات المل قاة على عاتق المنظ مات الوطن ية وم قدمي
المعالجات.

معلومات أساسية
[]7

[]8

[]9

يقدّم جزا المعيار متطلبات عامة ب شأن تطبيق معالجات الجو المعدّل كتدابير لل صحة النباتية ،خا صة
تلك المعتمدة تحت إطار المعيار الدولي رق ( 28معامالت الصككككككحة النباتية لقفات لقواعد الحجر
ال راعي).
وتشككككككما معالجات الجو المعدّل تغيير تركي ات الغاز في الهوا المحيط ،والتي تتحقق عن طريق
زيادة محتوي ثا ي ةكسكككيد الذربون (فرط ثا ي ةكسكككيد الذربون) ةو تقليا محتوج األكسكككجين ( قص
األكسككككككجين ةو غياج األكسككككككجين) لبيئة المعالجة ،ةو كليهما ،لخلق و مهلك لقفات المسككككككتهدفة.
ومعالجة الجو المتحذ فيا جو وع من معالجة الجو المعدّل.
وكثيرا ما تسككككككتخدم معالجات الجو المعدّل باالقتران مع تعديا معايير ةخرج ،مثا در ة الحرارة
والرطوبة.
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اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي والبيئة
[]10

ويجوز ا ستخدام معالجات الجو المعدّل للحؤول دون دخول اآلفات الخا ضعة للوائح وا تشارجا وبالتالي
يمذن ةن يعود بالنفع على التنوع البيولو ي .ويتيح استخدام معالجات الجو المعدّل كبديا لتبخير بروميد
الميثيا منفعة إضافية بالنسبة إلى البيئة عن طريق تقليا ا بعاثات بروميد الميثيا التي تؤدي إلى استنفاد
طبقككة األوزون .وبينمككا قككد تذون لبيئككة ذات تركي مرتفع لثككا ي ةكسككككككيككد الذربون ةو تركي منخفض
لألكسجين داخا مذان المعالجة آثار ضارة ،فإن جزا التطبيق ينطوي على آثار بيئية قليلة.

المتطلبات
هدف المعالجات

[]11

-1
يتمثا الهدد من اسككككتخدام معالجات الجو المعدّل كتدابير للصككككحة النباتية ،في التوصككككا إلى فوق
اآلفات بمستوج محدَّد من الفعالية.

تطبيق المعالجات

[]12

[]13

[]14

[]15

[]16
[]17

-2
تجرج معالجات الجو المعدّل إما من قبا موظفي المنظمة الوطنية ومقدمي المعالجات المرخص
له من المنظمة الوطنية للبلد الزي يت فيا إ را المعالجة ةو الشككروع فيها .ويمذن تطبيق معالجات
الجو المعدّل كتدابير للصككككككحة النباتية قبا التصكككككككدير ةو خالل النقا ةو عند قطة الدخول في ظا
ظرود احتوا مناسبة.
ويجوز تعديا تركي ات األكسجين وثا ي ةكسيد الذربون بالطرق التالية:
تغيير سبة األكسجين وثا ي ةكسيد الذربون في الجو بإضافة غاز (مثا ثا ي ةكسيد الذربون
ةو النيترو ين) والحفاظ على جزا الجو؛
إضافة مادة (مثا ةكسيد الحديد) الزي يلتقط األكسجين؛
تحويا األكسجين إلى ثا ي ةكسيد الذربون عن طريق حرق جيدروكربون؛
تخ ين السلعة بشذا محذ ةو شبا محذ  ،يقوم فيا تنفس السلعة واآلفات التي تصيبها باستنفاد
مستوج األكسجين وزيادة مستوج ثا ي ةكسيد الذربون؛
خلق فراغ ئي يخفض تركي ات ميع الغازات الجوية بشذا تناسبي.
 1-2معايير المعالجات
تشما المعايير الرئيسية الوا ب مراعاتها عند تنفيز معالجات الجو المعدّل ما يلي:
تركي ات غازات الجو (األكسجين وثا ي ةكسيد الذربون)؛
مدة المعالجة؛
در ة حرارة (الهوا والسلعة)؛
الرطوبة.
تجرج معالجات الجو المعدّل في مذان مغلق (على سككككبيا المثال ،غرفة فارغة ةو حاوية شككككحن ةو
مسككتودع ةو عنبر سككفينة شككحن ةو التعبئة) .وينبغي التوصككا إلى حالة الجو المهلذة لقفات والحفاظ
عليها في مختلف ميع ة حا المذان المغلق لمدة زمنية محددة حسبما يقتضيا دول المعالجة.
وقد يؤدي تنفس السكككلعة وامتصكككاز الغازات الجوية وتعبئتها إلى تركي ات تماي ية للغازات داخا
المذان المغلق والتاثير علي فعالية معالجة و معدّلة .وينبغي مراعاة ذلك عند تطبيق المعالجة.
وعنككدمككا ال يت الحفككاظ على تركي ات الغككاز عنككد المسككككككتوج المطلوج للمككدة المحككددة ،ينبغي بككد
المعالجة من ديد.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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[]18

وتشككككذا در ة الحرارة والرطوبة عاملين يجب مراعاتهما لتحقيق الفعالية المطلوبة لمعالجات الجو
المعدّل ،خاصكككة أل هما يؤثران في معدل تنفس اآلفة المسكككتهدفة ،وينبغي الحفاظ عليهما وفقا لجدول
المعالجة.

-3
[]19
[]20

[]21

[]22
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األماكن المستخدمة لمعالجات الجو المعدّل

قد يمثا المذان المستخدم لمعالجات الجو المعدّل إما في عبوة تعبئة ةو جيذا محمول ةو ثابت مصم
إما كنظام للتدفق المستمر للغاز ةو كنظام ثابت.
وتتأثر القدرة على الحفاظ على تركي ات غاز محددة لمدة المعالجة بنفاذية المواد و سككككككبة مسككككككاحة
السككككككطح إلى الحج لمذان المعالجة ،وفعالية التوصككككككيالت ةو الوصككككككالت الهيذلية وفتحات مذان
المعالجة.
وينبغي تصمي ةماكن المعالجة وبناؤجا للحفاظ على معايير المعالجة .وتشما سمات ةماكن المعالجة
المصممة والمبنية ،الثابتة والمحمولة على السوا ما يلي:
ةبواج كتيمة للغاز ةو صمامات كتيمة للغاز؛
مراقبة تركي الغاز؛
مراقبة در ة الحرارة؛
مراقبة الرطوبة؛
مراقبة الضغط؛
إعادة تدوير الغازات الجوية داخا مذان المعالجة؛
ظ العادم؛
ظ تنبيا المشغلين عندما يذون جناك عطب تقني (مثا التسرج).
يمذن لمعالجات الجو المعدّل التي تعتمد على إدخال غازات خاملة للحد من مسكككككتويات األكسكككككجين
وبالتالي تحقيق ظرود قص األكسككككجين اسككككتخدام ةماكن غير كتيمة للغاز ةو ةماكن غير مصككككممة
خصكككيصكككا لمعالجات الجو المعدّل .وعند اسكككتخدام ةماكن غير مصكككممة خصكككيصكككا لمعالجات الجو
المعدّل ،ينبغي إيال اجتمام خاز لمسككككتوج الضككككغط الالزم للحفاظ على معايير المعالجة على حو
ما جو محدد في الجدول ال مني للمعالجة.

قياس معايير المعالجات

[]23

[]24
[]25

[]26

-4
ينبغي قياس المعايير المحددة في الجدول ال مني للمعالجة وتسككككجيلها علي فترات مناسككككبة لضككككمان
اسكككككتيفا معايير المعالجة المطلوبة والحفاظ عليها طوال فترة المعالجة للتوصكككككا إلى فوق اآلفات.
وعادة ما تتمثا المعايير الحر ة لمعالجات الجو المعدّل في تركي ات األكسككككككجين وثا ي ةكسككككككيد
الذربون ودر ة الحرارة ومدة تعرض السلعة.
وفي بعض الحاالت ،تعتبر الرطوبة معيارا مهما للمعالجة وبالتالي ينبغي ةيضكككا قياسكككها وتسكككجيلها
خالل فتره المعالجة.
وال يؤثر الضككككككغط على فعالية المعالجة ولذن قد يذون مهما لضككككككمان تحقيق ظرود المعالجة
المطلوبة ،إما عندما يسككتخدم الضككغط السككلبي إلزالة األكسككجين ةو عندما يسككتخدم الضككغط اإليجابي
لتنظيف مذان المعالجة من األكسجين .وإذا كان الضغط مهما لتحقيق ظرود العالج المطلوبة ،فإ ا
ينبغي ةيضا قياسا وتسجيلا.
ينبغي معايرة ميع المعدات المسكككتخدمة لقياس وتسكككجيا معايير المعالجة وفقا لتعليمات المصكككنّع،
وعند االقتضا  ،مواصفات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات.
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 1-4قياس تركيزات الغاز
ينبغي ةن تتمتع المعدات المسكككككتخدمة لقياس تركي ات الغاز داخا مذان المعالجة بما يذفي من الدقة
(مثال  5 ±في المائة من تركي ات الغاز التي يتعين تحقيقها طوال فترة المعالجة).
 2-4قياس وتحديد درجة الحرارة
ينبغي قياس در ة حرارة السلعة والجو داخا مذان المعالجة وتسجيلها لضمان التوصا إلى در ة
الحرارة المطلوبة.
إذا ت اسكككككتخدام معالجة الجو المعدّل نبا إلى نب مع معالجة بالحرارة ،قد يذون من الضكككككروري
تحديد در ة حرارة مذان المعالجة لتحديد تباين در ة الحرارة في الظرود التشغيلية العادية (على
سبيا المثال في ما يتعلق بالحموالت والتعبئة).

النظم المناسبة لمرافق المعالجة
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تقوم الثقة في مدج كفاية معالجات الجو المعدّل كتدابير لل صحة النباتية في المقام األول على ضمان
ةن فعالية المعالجات لمذافحة اآلفات المسككككككتهدفة في ظا ظرود محددة ،وةن المعالجات قد طبقت
بشكككذا صكككحيح .وينبغي تصكككمي جزه المعالجات واسكككتخدامها ورصكككدجا لضكككمان التنفيز المناسكككب
للمعالجات وحماية السلع من اإلصابة باآلفات وتلوثها بعد المعالجة.
وتتحما المنظمة الوطنية في البلد الزي تجرج ةو تسككككككتها فيا المعالجة ،المسككككككؤولية عن ضككككككمان
استيفا متطلبات النظام.
 1-5الترخيص لمقدمي المعالجات
تتحما المنظمة الوطنية في البلد الزي تجرج ةو تسكككككتها فيا المعالجة مسكككككؤولية الترخيص لمقدمي
المعالجات .وعادة ما يتضككككككمن الترخيص الموافقة على مرافق المعالجة ومقدميها .وينبغي للمنظمة
الوطنية ةن تحدد متطلبات منح ترخيص لمقدم المعالجة ،بما يشككككككما تدريب الموظفين وإ را ات
المعالجة والمعدالت المناسككككككبة وظرود التخ ين .وينبغي ةيضكككككككا للمنظمة الوطنية الموافقة على
إ را ات محددة مناسبة لذا مرفق ومقدم معالجة ومعالجة سلعة.
وينبغي للمنظمات الوطنية ةن تحافظ على قائمة بمقدمي المعالجات المرخص له إل را معالجة
و معدّل ،بما في ذلك ،عند االقتضا  ،المرافق المعتمدة.
 2-5الر د والمراجعة
تتحما المنظمة الوطنية في البلد الزي تجرج ةو تسككتها فيا المعالجة مسككؤولية إ را رصككد لمرافق
المعالجة ومقدميها ومرا عة له ولهزه المرافق .ومن غير المفترض ةن يذون جناك ما يقتضككككككي
اإل شراد المستمر على المعالجات شريطة ةن تذون إ را ات المعالجة م صممة بشذا يد ويمذن
التحقق منها بحيث تذفا مسكككككتوج عال من سكككككالمة النظام بالنسكككككبة إلى المرفق والعملية والسكككككلعة
المعنية .وينبغي ةن يذون الرصد والمرا عة كافيين الكتشاد ةو ا القصور وتصحيحها على و ا
السرعة.
ويتعين على م قدمي الم عال جة اسككككككتي فا متطل بات الرصكككككككد والمرا عة الم حددة من ق با المنظمة
الوطنية .ويمذن لهزه المتطلبات ةن تشما ما يلي:
السماح للمنظمة الوطنية بإ را عمليات مرا عة ،بما في ذلك ال يارات المحددة مسبقا وغير
المعلن عنها ةوكالجما؛
ّ
باالطالع عليها؛
ظاما لمسك سجالت المعالجات وةرشفتها والسماح للمنظمات الوطنية
اإل را ات التصحيحية الوا ب اتخاذجا في حالة عدم االمتثال.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية :متطلبات استخدام
معالجات الجو المعدّل
كتدابير للصحة النباتية

 3-5الحيلولة دون اإل ابة باآلفة والتلوث بعد المعالجة
يذون صاحب الشحنة مسؤوال عن الحيلولة دون إصابة السلعة باآلفة والتلوث بعد المعالجة ويجوز
لا التعاون مع مقدم المعالجة بشأن كيفية تحقيق ذلك .وبعد إ جاز المعالجة بشذا ا ح ،ينبغي اتخاذ
تدابير للحيلولة دون إمذا ية إصككككابة السككككلعة التي تخضككككع للمعالجة باآلفة ةو تلوثها .ويجوز تطبيق
التدابير التالية:
إبقا السلعة في مذان خال من اآلفات؛
تعبئة السلعة فورا في عبوة واقية من اآلفات؛
الفصا بين السلع التي تخضع للمعالجة وتحديدجا؛
إرسال السلعة بأسرع ما يمذن.
 4-5التوسيم
يجوز توسي السلع باستخدام ةرقام شحنات المعالجة ،ةو بسمات تعريفية ةخرج (مثا مواقع التعبئة،
ومرفق المعالجة ،وتواريخ التعبئة والمعالجة) ،األمر الزي يتيح تتبع منشكككككأ الشكككككحنات غير الممتثلة
للشككروط .وعند اسككتخدام التوسككيمات ،ينبغي ةن يذون من الممذن التعرد عليها بسككهولة وةن تذون
موضوعة في ةماكن مرئية.

التوثيق
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تتحما المنظمة الوطنية في البلد الزي تجرج ةو تسكككتها فيا المعالجة مسكككؤولية ضكككمان قيام مقدمي
المعالجات بالحفاظ على مسكككككتندات اإل را ات ومسكككككك السكككككجالت المناسكككككبة ،مثا البيا ات األولية
المتعلقة بتركي ات الغاز ودر ات الحرارة المسجلة خالل المعالجات .ويعدّ المسك الدقيق للسجالت
ةمرا ال غنى عنا إلتاحة القدرة على تتبع المنشأ.
 1-6توثيق اإلجراءات
ينبغي توثيق اإل را ات لضككمان معالجة السككلع بشككذا متسككق وفقا لجدول المعالجات .وينبغي تحديد
ضوابط العملية والمعايير التشغيلية لتوفير التفاصيا التشغيلية الالزمة لمنح ترخيص لمقدم معالجة.
ويتعيّن على مقدم المعالجة توثيق إ را ات المعايرة ومراقبة الجودة .وينبغي ةن تتضمن اإل را ات
الموثقة ما يلي:
إ را ات مناولة الشحنة قبا المعالجة وخاللها وبعدجا؛
موقع السلعة وترتيبها خالل المعالجة؛
معايير المعالجة ووسائا قياسها وتسجيلها؛
معايرة مستشعر الغاز ودر ة الحرارة؛
وضككككككع خطط طوارا وإ را ات تصككككككحيحية تتخز في حالة حدوث عطب في المعالجة ةو
مشاكا في ما يتعلق بمعايير المعالجة؛
إ را ات مناولة الشحنات المرفوضة؛
متطلبات التوسي (عند االقتضا ) ،ومسك السجالت والتوثيق؛
تدريب الموظفين.
-
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 2-6مسك السجالت
ينبغي لمقدمي المعالجات مسكككككككك سككككككجالت مناسككككككبة لذا عملية معالجة منفزة .وينبغي إتاحة جزه
السكجالت للمنظمة الوطنية للبلد الزي تجرج ةو تسكتها فيا المعالجة ألغراض المرا عة والتحقق ةو
عندما يذون من الضروري تتبع المنشأ.
وينبغي لمقدم المعالجة ،لمدة سكككنة واحدة على األقا ،حفظ سكككجالت مناسكككبة خاصكككة بمعالجات الجو
المعدّل كتدابير للصحة النباتية ،بما في ذلك سجالت معايرة المعدات ،من ة ا التمذن من تتبع منشأ
الشككحنات التي خضككعت للمعالجة .ويجوز للسككجالت المتعلقة بفرادج المعالجات ةن تتضككمن بيا ات
بشأن:
جوية المرفق ومقدم المعالجة؛
الجدول المطبق للمعالجة؛
السلعة المعالجة؛
اآلفة الخاضعة للوائح المستهدفة؛
الجهة القائمة بتعبئة السلعة وزراعتها وتصديرجا ومذان إ تا ها؛
حج الشحنة ومقدارجا ،بما في ذلك عدد القطع ةو العبوات؛
رق المعالجة ةو غير ذلك من العالمات ةو الخصائص التعريفية للشحنة؛
تاريخ المعالجة واس الشخص الزي فزجا؛
تركي ةو تركي ات الغاز ودر ة حرارة السككككلعة (وعند االقتضككككا ) المعايير الجوية األخرج
مثا الرطوبة والضغط؛
ةي ا حراد ملحوظ عن دول المعالجة ،وحسب االقتضا  ،اإل را ات المتخزة الحقا.
 3-6التوثيق من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات
وينبغي ةن تذون ميع إ را ات المنظمة الوطنية موثقة على النحو المناسكككب وينبغي االحتفاظ لمدة
سنة واحدة على األقا بالسجالت ،بما فيها تلك الخاصة بعمليات التفتيش والرصد المنج ة وشهادات
ال صحة النباتية التي يت إ صدارجا .وفي حاالت عدم االمتثال ةو شو حاالت ديدة ةو غير متوقعة
تتعلق بالصحة النباتية ،ينبغي إتاحة المستندات عند الطلب على حو ما جو وارد في المعيار الدولي
رق ( 13خطوط تو يهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد بشككككككروط الصككككككحة النباتية واإل را ات

الطارئة).
 -7التفتيش
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ينبغي للمنظمة الوطنية للبلد المصدّر إ را عملية التفتيش ،ويجوز للمنظمة الوطنية للبلد المستورد
إ را عملية تفتيش عند االسككتيراد ،بغية تحديد مدج االمتثال لمتطلبات االسككتيراد المتعلقة بالصككحة
النباتية .وحيثما يت العثور على آفات حية غير مسككككككتهدفة بعد المعالجة ،إما من ا ب المنظمة
الوطنية للبلد المصككككدر ةو المنظمة الوطنية للبلد المسككككتورد ،ينبغي للمنظمة الوطنية ةن تنظر في ما
إذا كان بقا تلك اآلفات يشككككككير إلى فشككككككا المعالجة وما إذا كان قد يذون من الضككككككروري تطبيق
إ را ات إضافية للصحة النباتية.
ويجوز للمنظمة الوطنية للبلد المسككككتورد دراسككككة المسككككتندات والسككككجالت المتعلقة بالمعالجات التي
ة ريت ةثنا قا السلع لتحديد مدج االمتثال لمتطلبات االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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تتحما المنظمة الوطنية في البلد الزي تجرج ةو ت ستها فيا المعالجة م سؤولية تقيي تطبيق معالجات
الجو المعدّل كتدابير للصككككككحة النباتية والموافقة عليها ومرا عتها ،بما في ذلك تلك التي تقوم بها
المنظمة الوطنية فسككككككها ةو التي يقوم بها مقدمو معالجات مرخص له  .وحينما يت إ را ةو إ جاز
معالجات ةثنا عملية قا السلعة ،عادة ما تذون المنظمة الوطنية للبلد المصدر الجهة المسؤولة عن
منح ترخيص لمقدم معالجة لتطبيق المعالجة خالل عملية النقا ،وتذون ظيرتها في البلد المسككككتورد
الجهة المسؤولة عن التحقق مما إذا ت استيفا متطلبات المعالجة.
وينبغي للمنظمككة الوطنيككة ،إلى الحككد الالزم ،ةن تتعككاون مع الوكككاالت الوطنيككة األخرج التنظيميككة
المعنية بتطوير معالجة الجو المعدّل والموافقة عليها وبسالمتها ،بما في ذلك تدريب الموظفين الزين
ينفزون المعالجة وإصككككككدار شككككككهادات له  ،ومنح ترخيص لمقدمي المعالجة ،والموافقة على مرافق
المعالجة .وينبغي تحديد مسككككككؤوليات كا من المنظمة الوطنية والوكاالت التنظيمية األخرج ،إن
و دت ،لتفادي و ود متطلبات متداخلة ةو متضككككككاربة فيما بينها ةو غير متسككككككقة ةو ليس جناك ما
يبررجا.
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