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 وب:التنويه المطل

 روما. تم نشتتترن من قبن منظمة. 44 رقم كتدابير للصتتتحة النباتية معالجات الجو المعدّلمتطلبات استتتتمدا   .2021. أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 والزراعة نيابة عن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. األغذية

األغذية والزراعة لألمم المتحدة المسميات المستمدمة في هذا المنتج اإلعالمي وطريقة عرض المواد الواردة فيه ال تعبر عن أي رأي كان خاص بمنظمة 
متا. وال تعني )المنظمة( بشتتتتلن الولتتتتن القانوني أو اإلنمادي ألي بلد، أو وقليم، أو مدينة، أو منطقة، أو لستتتتلطات أي منتا، أو بشتتتتلن تعيين  دودها وتمو

تا تحظر بدعم أو تزكية المنظمة تفضتتتيال لتا علر اإلشتتتارة ولر شتتتركات أو منتجات محددة لمصتتتنعين، ستتتواة كانا مشتتتمولة ببراةات االخترا  أ  ال، أن
   .أخرى ذات طابن مماثن لم يرد ذكرها

 ون وجتات النظر الُمعبر عنتا في هذا المنتج اإلعالمي تمص المؤلف )المؤلفين( وال تعكس بالضرورة وجتات نظر المنظمة أو سياساتتا. 

 2021، منظمة األغذية والزراعة ©
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العمن علر نحو مناسب.  التنويه بمصدروتكييفه ألغراض غير تجارية، بشرط  ،ووعادة توزيعه ،هذا الترخيص، يمكن نسخ هذا العمن أ كا بموجب 
أو خدمات محددة. وال يستتتتمس باستتتتتمدا   ،أو منتجات ،وفي أي استتتتتمدا  لتذا العمن، ال ينبني أن يكون هنا  أي اقتراح بلن المنظمة تؤيد أي منظمة
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 4-44المعيار الدولي رقم 

 االعتماد

 /في مارسالمعقودة المامستتتتة عشتتتترة تتا دورفي تدابير الصتتتتحة النباتية هذا المعيار  هيرةاعتمدت 
 .2021آذار

 المقدمة

 النطاق

النباتات )المنظمات الوطنية( بشتتتتتتلن يقدّ  هذا المعيار توجيتات فنية ولر المنظمات الوطنية لوقاية 
تطبي  معالجات الجو المعدّل )بما في ذلك معالجات الجو المالعة للتحكم( كتدابير للصحة النباتية، 

 .بما في ذلك الترخيص لمقدمي المعالجات ورصدهم ووجراة مراجعة لتم

ل زمنية محددة آلفات وال يقدّ  هذا المعيار تفاصتتتتتين عن معالجات جو محددة معدّلة، من قبين جداو
محددة خالعة للوادس في سلن محددة، وال يشمن استمدا  الجو المعدّل ألغراض ال تتعل  بالصحة 
النباتية م ن التقلين من قابلية تلف المواد النذادية أو غير ذلك من استتتتتتتمدامات الجو المعدّل ذات 

 .الصلة بالجودة

 المراجع

المعايير هذن ية لتدابير الصتتتتتحة النباتية. ويمكن االطال  علر يشتتتتتير هذا المعيار ولر المعايير الدول
https://www.ippc.int/core-علر البوابة الدولية للصتتتتتتحة النباتية علر العنوان التالي: هذن الدولية 

.setting/ispms-activities/standards 

 التعاريف

عيار في المعيار ميمكن االطال  علر تعاريف مصتتتتتطلحات الصتتتتتحة النباتية المستتتتتتمدمة في هذا ال
 (.مصطلحات الصحة النباتية مسرد) 5 الدولي رقم

 اإلطار العام للمتطلبات

ويحدد  معالجات الجو المعدّل وتطبيقتا كتدابير للصحة النباتية. يقدّ  هذا المعيار توجيتات فنية بشلن
لة. ويعرض المتطلبات التشتتنيلية لتطبي  تتا عند تطبي  معالجات الجو المعدّ االمعايير الواجب مراع

 .المعالجات، بما في ذلك األماكن ووجراةات المعالجات ونظم المعالجات

الترخيص لمقدمي المعالجات ورصتتتتتتتدهم ووجراة  ويقد  توجيتات ولر المنظمات الوطنية بشتتتتتتتلن
يات الم مراجعة لتم. ية ومقدمي لكما يعرض األدوار والمستتتتتتؤول عات  المنظمات الوطن قاة علر 

 .المعالجات

 معلومات أساسية

شلن تطبي  معالجات الجو المعدّل كتدابير للصحة النباتية، خاصةً   يقدّ  هذا المعيار متطلبات عامة ب
)معامالت الصتتتتتتحة النباتية لقفات لقواعد الحجر  28ا وطار المعيار الدولي رقم تلك المعتمدة تح

 .الزراعي(

وتشتتتتتتمن معالجات الجو المعدّل تنيير تركيزات الناز في التواة المحي ، والتي تتحق  عن طري  
زيادة محتوي ثاني أكستتتيد الكربون )فرط ثاني أكستتتيد الكربون( أو تقلين محتوى األكستتتجين )نقص 
األكستتتتتتجين أو غياب األكستتتتتتجين( لبيرة المعالجة، أو كليتما، لمل  جو متلك لقفات المستتتتتتتتدفة. 

 ومعالجة الجو المتحكم فيه هو نو  من معالجة الجو المعدّل.

وك يرا ما تستتتتتتتمد  معالجات الجو المعدّل باالقتران من تعدين معايير أخرى، م ن درجة الحرارة 
 والرطوبة.

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 5-44المعيار الدولي رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 ى التنوع البيولوجي والبيئةعل المترتبةاآلثار 

شارها وبالتالي  ستمدا  معالجات الجو المعدّل للحؤول دون دخول اآلفات المالعة للوادس وانت ويجوز ا
ويتيس استمدا  معالجات الجو المعدّل كبدين لتبمير بروميد  يمكن أن يعود بالنفن علر التنو  البيولوجي.

المي ين منفعة ولافية بالنسبة ولر البيرة عن طري  تقلين انبعاثات بروميد المي ين التي تؤدي ولر استنفاد 
الكربون أو تركيز منمفض  أكستتتتتتيتتدطبقتتة األوزون. وبينمتتا قتتد تكون لبيرتتة ذات تركيز مرتفن ل تتاني 

 .كان المعالجة آثار لارة، فإن هذا التطبي  ينطوي علر آثار بيرية قليلةلألكسجين داخن م

 المتطلبات

 هدف المعالجات -1

يتم ن التدف من استتتتتمدا  معالجات الجو المعدّل كتدابير للصتتتتحة النباتية، في التوصتتتتن ولر نفوق 
 .الفعالية اآلفات بمستوى محدَّد من

 تطبيق المعالجات -2

المعدّل وما من قبن موظفي المنظمة الوطنية ومقدمي المعالجات المرخص تجرى معالجات الجو 
ويمكن تطبي  معالجات  لتم من المنظمة الوطنية للبلد الذي يتم فيه وجراة المعالجة أو الشتترو  فيتا.

خالل النقن أو عند نقطة الدخول في ظن  الجو المعدّل كتدابير للصتتتتتتحة النباتية قبن التصتتتتتتتدير أو
 .مناسبة ظروف ا تواة

 ويجوز تعدين تركيزات األكسجين وثاني أكسيد الكربون بالطرق التالية:

تنيير نسبة األكسجين وثاني أكسيد الكربون في الجو بإلافة غاز )م ن ثاني أكسيد الكربون  -
 ؛أو النيتروجين( والحفاظ علر هذا الجو

 ؛ولافة مادة )م ن أكسيد الحديد( الذي يلتق  األكسجين -

 ؛ولر ثاني أكسيد الكربون عن طري   رق هيدروكربون األكسجينتحوين  -

تمزين السلعة بشكن محكم أو شبه محكم، يقو  فيه تنفس السلعة واآلفات التي تصيبتا باستنفاد  -
 ؛الكربون أكسيدوزيادة مستوى ثاني سجين كاألمستوى 

 .خل  فراغ جزدي يمفض تركيزات جمين النازات الجوية بشكن تناسبي -

 ايير المعالجاتمع 2-1

 :تشمن المعايير الرديسية الواجب مراعاتتا عند تنفيذ معالجات الجو المعدّل ما يلي

 ؛تركيزات غازات الجو )األكسجين وثاني أكسيد الكربون( -

 ؛مدة المعالجة -

 ؛درجة  رارة )التواة والسلعة( -

 .الرطوبة -

غرفة فارغة أو  اوية شتتتتحن أو تجرى معالجات الجو المعدّل في مكان منل  )علر ستتتتبين الم ال، 
مستتتود  أو عنبر ستتفينة شتتحن أو التعبرة(. وينبني التوصتتن ولر  الة الجو المتلكة لقفات والحفاظ 

 .عليتا في ممتلف جمين أنحاة المكان المنل  لمدة زمنية محددة  سبما يقتضيه جدول المعالجة

ر تركيزات تمايزية للنازات داخن وقد يؤدي تنفس الستتتلعة وامتصتتتاص النازات الجوية وتعبرتتا ول
 فعالية معالجة جو معدّلة. وينبني مراعاة ذلك عند تطبي  المعالجة. رثير عللالمكان المنل  والت

وعنتتدمتتا ال يتم الحفتتاظ علر تركيزات النتتاز عنتتد المستتتتتتتوى المطلوب للمتتدة المحتتددة، ينبني بتتدة 
 المعالجة من جديد.



 بير للصحة النباتيةاكتد متطلبات استمدا  معالجات الجو المعدّل 44المعيار الدولي رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 6-44المعيار الدولي رقم 

عاملين يجب مراعاتتما لتحقي  الفعالية المطلوبة لمعالجات الجو وتشتتتتكن درجة الحرارة والرطوبة 
ا لجدول ألنتما يؤثران في معدل تنفس اآلفة المستتتتتدفة، وينبني الحفاظ عليتما وفقً  المعدّل، خاصتتتةً 

 المعالجة.

 األماكن المستخدمة لمعالجات الجو المعّدل -3

ي عبوة تعبرة أو هيكن محمول أو ثابا مصمم قد يم ن المكان المستمد  لمعالجات الجو المعدّل وما ف
 .وما كنظا  للتدف  المستمر للناز أو كنظا  ثابا

المواد ونستتتتتتبة مستتتتتتا ة  ةوتتلثر القدرة علر الحفاظ علر تركيزات غاز محددة لمدة المعالجة بنفاذي
الستتتتتتطس ولر الحجم لمكان المعالجة، وفعالية التوصتتتتتتيالت أو الوصتتتتتتالت التيكلية وفتحات مكان 

 المعالجة.

وينبني تصميم أماكن المعالجة وبناؤها للحفاظ علر معايير المعالجة. وتشمن سمات أماكن المعالجة 
 المصممة والمبنية، ال ابتة والمحمولة علر السواة ما يلي:

 ؛للناز كتيمةللناز أو صمامات  كتيمةأبواب  -

 ؛مراقبة تركيز الناز -

 ؛مراقبة درجة الحرارة -

 ؛مراقبة الرطوبة -

 ؛مراقبة الضن  -

 ؛وعادة تدوير النازات الجوية داخن مكان المعالجة -

 ؛نظم العاد  -

 .نظم تنبيه المشنلين عندما يكون هنا  عطب تقني )م ن التسرب( -

 األكستتتتتجينيمكن لمعالجات الجو المعدّل التي تعتمد علر ودخال غازات خاملة للحد من مستتتتتتويات 
للناز أو أماكن غير مصتتتتممة  كتيمةغير استتتتتمدا  أماكن  نقص األكستتتتجينظروف التالي تحقي  بو

ا لمعالجات الجو ا لمعالجات الجو المعدّل. وعند استتتتمدا  أماكن غير مصتتتممة خصتتتيصتتتً خصتتتيصتتتً 
ينبني ويالة اهتما  خاص لمستتتتتوى الضتتتتن  الالز  للحفاظ علر معايير المعالجة علر نحو المعدّل، 

 ما هو محدد في الجدول الزمني للمعالجة.

 قياس معايير المعالجات -4

فترات مناستتتتبة لضتتتتمان  ردول الزمني للمعالجة وتستتتتجيلتا علينبني قياس المعايير المحددة في الج
فات. اآلاستتتتتتيفاة معايير المعالجة المطلوبة والحفاظ عليتا طوال فترة المعالجة للتوصتتتتتن ولر نفوق 

ل في تركيزات األكستتتتتتجين وثاني أكستتتتتتيد ما تتم ن المعايير الحرجة لمعالجات الجو المعدّ  وعادةً 
  .الكربون ودرجة الحرارة ومدة تعرض السلعة

ا قياستتتتا وتستتتجيلتا ا للمعالجة وبالتالي ينبني أيضتتتً ا متمً تبر الرطوبة معيارً وفي بعض الحاالت، تع
  .خالل فترن المعالجة

قد يكون متمً  ية المعالجة ولكن  مان تحقي  ظروف المعالجة وال يؤثر الضتتتتتتن  علر فعال ا لضتتتتتت
ابي ستتجين أو عندما يستتتمد  الضتتن  اإليجكيستتتمد  الضتتن  الستتلبي إلزالة األالمطلوبة، وما عندما 

ا لتحقي  ظروف العالج المطلوبة، فإنه سجين. ووذا كان الضن  متمً كلتنظيف مكان المعالجة من األ
 .ا قياسه وتسجيلهينبني أيضً 

ا لتعليمات المصتتتنّن، ينبني معايرة جمين المعدات المستتتتمدمة لقياس وتستتتجين معايير المعالجة وفقً 
 .لنباتاتوعند االقتضاة، مواصفات المنظمة الوطنية لوقاية ا



 44المعيار الدولي رقم  بير للصحة النباتيةاكتد متطلبات استمدا  معالجات الجو المعدّل

 

 7-44المعيار الدولي رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 قياس تركيزات الغاز 4-1

ينبني أن تتمتن المعدات المستتتتتتمدمة لقياس تركيزات الناز داخن مكان المعالجة بما يكفي من الدقة 
 في المادة من تركيزات الناز التي يتعين تحقيقتا طوال فترة المعالجة(. 5± )م ال 

 قياس وتحديد درجة الحرارة 4-2

والجو داخن مكان المعالجة وتسجيلتا لضمان التوصن ولر درجة  ينبني قياس درجة  رارة السلعة
 .الحرارة المطلوبة

ا ولر جنب من معالجة بالحرارة، قد يكون من الضتتتتتروري ل جنبً وذا تم استتتتتتمدا  معالجة الجو المعدّ 
تحديد درجة  رارة مكان المعالجة لتحديد تباين درجة الحرارة في الظروف التشنيلية العادية )علر 

 .ن الم ال في ما يتعل  بالحموالت والتعبرة(سبي

 النظم المناسبة لمرافق المعالجة -5

ل كتدابير للصحة النباتية في المقا  األول علر لمان تقو  ال قة في مدى كفاية معالجات الجو المعدّ 
أن فعالية المعالجات لمكافحة اآلفات المستتتتتتتتدفة في ظن ظروف محددة، وأن المعالجات قد طبقا 
بشتتتكن صتتتحيس. وينبني تصتتتميم هذن المعالجات واستتتتمدامتا ورصتتتدها لضتتتمان التنفيذ المناستتتب 

  .المعالجة للمعالجات و ماية السلن من اإلصابة باآلفات وتلوثتا بعد

وتتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي تجرى أو تستتتتتتتتن فيه المعالجة، المستتتتتتؤولية عن لتتتتتتمان 
 .استيفاة متطلبات النظا 

 الترخيص لمقدمي المعالجات 5-1

تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي تجرى أو تستتتتتتتن فيه المعالجة مستتتتتؤولية الترخيص لمقدمي 
 ما يتضتتتتتتمن الترخيص الموافقة علر مراف  المعالجة ومقدميتا. وينبني للمنظمة المعالجات. وعادةً 

ن تدريب الموظفين ووجراةات يشتتتتتتم أن تحدد متطلبات منس ترخيص لمقد  المعالجة، بما الوطنية
وينبني أيضتتتتتتتاً للمنظمة الوطنية الموافقة علر  المعالجة والمعدالت المناستتتتتتبة وظروف التمزين.

 .وجراةات محددة مناسبة لكن مرف  ومقد  معالجة ومعالجة سلعة

وينبني للمنظمات الوطنية أن تحافظ علر قادمة بمقدمي المعالجات المرخص لتم إلجراة معالجة 
 . ل، بما في ذلك، عند االقتضاة، المراف  المعتمدةمعدّ جو 

 الرصد والمراجعة 5-2

تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي تجرى أو تستتتتن فيه المعالجة مستتؤولية وجراة رصتتد لمراف  
ومن غير المفترض أن يكون هنا  ما يقتضتتتتتتي  المعالجة ومقدميتا ومراجعة لتم ولتذن المراف .

المستمر علر المعالجات شريطة أن تكون وجراةات المعالجة مصممة بشكن جيد ويمكن اإلشراف 
من ستتتتتالمة النظا  بالنستتتتتبة ولر المرف  والعملية والستتتتتلعة  التحق  منتا بحيد تكفن مستتتتتتوى عال  

وينبني أن يكون الرصد والمراجعة كافيين الكتشاف أوجه القصور وتصحيحتا علر وجه  المعنية.
 .السرعة

بات الرصتتتتتتتد والمراجعة المحددة من قِّ ويتعي فاة متطل جة استتتتتتتي بن المنظمة ن علر مقدمي المعال
 ويمكن لتذن المتطلبات أن تشمن ما يلي: الوطنية.

ا وغير السماح للمنظمة الوطنية بإجراة عمليات مراجعة، بما في ذلك الزيارات المحددة مسبقً  -
 ؛المعلن عنتا أوكالهما

 ؛ال  عليتالمسك سجالت المعالجات وأرشفتتا والسماح للمنظمات الوطنية باالّطِّ  انظامً  -

 اإلجراةات التصحيحية الواجب اتماذها في  الة عد  االمت ال. -



 بير للصحة النباتيةاكتد متطلبات استمدا  معالجات الجو المعدّل 44المعيار الدولي رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-44المعيار الدولي رقم 

 الحيلولة دون اإلصابة باآلفة والتلوث بعد المعالجة 5-3

المعالجة ويجوز  يكون صا ب الشحنة مسؤوالً عن الحيلولة دون وصابة السلعة باآلفة والتلوث بعد
له التعاون من مقد  المعالجة بشلن كيفية تحقي  ذلك. وبعد ونجاز المعالجة بشكن ناجس، ينبني اتماذ 
تدابير للحيلولة دون ومكانية وصتتتتابة الستتتتلعة التي تمضتتتتن للمعالجة باآلفة أو تلوثتا. ويجوز تطبي  

 التدابير التالية: 

 ؛من اآلفات وبقاة السلعة في مكان خال   -

 ؛في عبوة واقية من اآلفاتا تعبرة السلعة فورً  -

 ؛الفصن بين السلن التي تمضن للمعالجة وتحديدها -

 .ورسال السلعة بلسر  ما يمكن -

 التوسيم 5-4

يجوز توسيم السلن باستمدا  أرقا  شحنات المعالجة، أو بسمات تعريفية أخرى )م ن مواقن التعبرة، 
والمعالجة(، األمر الذي يتيس تتبن منشتتتتتل الشتتتتتحنات غير الممت لة ومرف  المعالجة، وتواريخ التعبرة 

للشتتروط. وعند استتتمدا  التوستتيمات، ينبني أن يكون من الممكن التعرف عليتا بستتتولة وأن تكون 
 .مولوعة في أماكن مردية

 التوثيق -6

ا  مقدمي تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي تجرى أو تستتتتتن فيه المعالجة مستتتؤولية لتتتمان قي
المعالجات بالحفاظ علر مستتتتتتندات اإلجراةات ومستتتتتك الستتتتتجالت المناستتتتتبة، م ن البيانات األولية 
المتعلقة بتركيزات الناز ودرجات الحرارة المسجلة خالل المعالجات. ويعدّ المسك الدقي  للسجالت 

 .ا ال غنر عنه إلتا ة القدرة علر تتبن المنشلأمرً 

 توثيق اإلجراءات 6-1

. وينبني تحديد المعالجاتا لجدول توثي  اإلجراةات لضتتمان معالجة الستتلن بشتتكن متستت  وفقً  ينبني
لواب  العملية والمعايير التشنيلية لتوفير التفاصين التشنيلية الالزمة لمنس ترخيص لمقد  معالجة. 

اإلجراةات ويتعيّن علر مقد  المعالجة توثي  وجراةات المعايرة ومراقبة الجودة. وينبني أن تتضمن 
 الموثقة ما يلي: 

 ؛وجراةات مناولة الشحنة قبن المعالجة وخاللتا وبعدها -

 ؛موقن السلعة وترتيبتا خالل المعالجة -

 ووسادن قياستا وتسجيلتا؛ المعالجةمعايير  -

 ؛معايرة مستشعر الناز ودرجة الحرارة -

 ولتتتتتتن خط  طوارا ووجراةات تصتتتتتتحيحية تتمذ في  الة  دوث عطب في المعالجة أو -
 ؛المعالجة مشاكن في ما يتعل  بمعايير

 ؛وجراةات مناولة الشحنات المرفولة -

 ؛متطلبات التوسيم )عند االقتضاة(، ومسك السجالت والتوثي  -

 .تدريب الموظفين -

 مسك السجالت 6-2

ينبني لمقدمي المعالجات مستتتتتتتك ستتتتتتجالت مناستتتتتتبة لكن عملية معالجة منفذة. وينبني وتا ة هذن 
وطنية للبلد الذي تجرى أو تستتتن فيه المعالجة ألغراض المراجعة والتحق  أو الستجالت للمنظمة ال

 عندما يكون من الضروري تتبن المنشل. 



 44المعيار الدولي رقم  بير للصحة النباتيةاكتد متطلبات استمدا  معالجات الجو المعدّل

 

 9-44المعيار الدولي رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

وينبني لمقد  المعالجة، لمدة ستتتنة وا دة علر األقن،  فظ ستتتجالت مناستتتبة خاصتتتة بمعالجات الجو 
من أجن التمكن من تتبن منشل  المعدّل كتدابير للصحة النباتية، بما في ذلك سجالت معايرة المعدات،

الشتتحنات التي خضتتعا للمعالجة. ويجوز للستتجالت المتعلقة بفرادى المعالجات أن تتضتتمن بيانات 
 بشلن: 

 ؛هوية المرف  ومقد  المعالجة -

 ؛الجدول المطب  للمعالجة -

 ؛السلعة المعالجة -

 ؛اآلفة المالعة للوادس المستتدفة -

 ؛ومكان ونتاجتاوتصديرها الجتة القادمة بتعبرة السلعة وزراعتتا  -

  جم الشحنة ومقدارها، بما في ذلك عدد القطن أو العبوات؛ -

 ؛رقم المعالجة أو غير ذلك من العالمات أو المصادص التعريفية للشحنة -

 ؛تاريخ المعالجة واسم الشمص الذي نفذها -

الستتتتلعة )وعند االقتضتتتتاة( المعايير الجوية األخرى تركيز أو تركيزات الناز ودرجة  رارة  -
 ؛م ن الرطوبة والضن 

 ا.أي انحراف ملحوظ عن جدول المعالجة، و سب االقتضاة، اإلجراةات المتمذة ال قً  -

 بل المنظمة الوطنية لوقاية النباتاتالتوثيق من ق   6-3

ناستتتب وينبني اال تفاظ لمدة وينبني أن تكون جمين وجراةات المنظمة الوطنية موثقة علر النحو الم
بالسجالت، بما فيتا تلك الماصة بعمليات التفتيش والرصد المنجزة وشتادات  سنة وا دة علر األقن

شوة  االت جديدة أو غير متوقعة  الصحة النباتية التي يتم وصدارها. وفي  االت عد  االمت ال أو ن
الطلب علر نحو ما هو وارد في المعيار الدولي تتعل  بالصحة النباتية، ينبني وتا ة المستندات عند 

باتية واإلجراةات  13قم ر يد بشتتتتتتروط الصتتتتتتحة الن )خطوط توجيتية لإلبالغ عن  االت عد  التق
 الطاردة(.

 التفتيش -7

ينبني للمنظمة الوطنية للبلد المصدّر وجراة عملية التفتيش، ويجوز للمنظمة الوطنية للبلد المستورد 
عند االستتتيراد، بنية تحديد مدى االمت ال لمتطلبات االستتتيراد المتعلقة بالصتتحة  وجراة عملية تفتيش

ية. و ي ما يتم الع ور علر آفات  ية غير مستتتتتتتتدفة بعد المعالجة، وما من جانب المنظمة  بات الن
الوطنية للبلد المصتتتتدر أو المنظمة الوطنية للبلد المستتتتتورد، ينبني للمنظمة الوطنية أن تنظر في ما 

ا كان بقاة تلك اآلفات يشتتتتتتير ولر فشتتتتتتن المعالجة وما وذا كان قد يكون من الضتتتتتتروري تطبي  وذ
 وجراةات ولافية للصحة النباتية. 

ويجوز للمنظمة الوطنية للبلد المستتتتتورد دراستتتتة المستتتتتندات والستتتتجالت المتعلقة بالمعالجات التي 
 يراد المتعلقة بالصحة النباتية.أجريا أثناة نقن السلن لتحديد مدى االمت ال لمتطلبات االست

 المسؤوليات -8

ستتن فيه المعالجة مسؤولية تقييم تطبي  معالجات  تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي تجرى أو ت
الجو المعدّل كتدابير للصتتتتتتحة النباتية والموافقة عليتا ومراجعتتا، بما في ذلك تلك التي تقو  بتا 

ي يقو  بتا مقدمو معالجات مرخص لتم. و ينما يتم وجراة أو ونجاز المنظمة الوطنية نفستتتتتتتا أو الت
ما تكون المنظمة الوطنية للبلد المصدر الجتة المسؤولة عن  معالجات أثناة عملية نقن السلعة، عادةً 

منس ترخيص لمقد  معالجة لتطبي  المعالجة خالل عملية النقن، وتكون نظيرتتا في البلد المستتتتتورد 
  ة عن التحق  مما وذا تم استيفاة متطلبات المعالجة.الجتة المسؤول



 بير للصحة النباتيةاكتد متطلبات استمدا  معالجات الجو المعدّل 44المعيار الدولي رقم 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-44المعيار الدولي رقم 

وينبني للمنظمتتة الوطنيتتة، ولر الحتتد الالز ، أن تتعتتاون من الوكتتاالت الوطنيتتة األخرى التنظيميتتة 
المعنية بتطوير معالجة الجو المعدّل والموافقة عليتا وبسالمتتا، بما في ذلك تدريب الموظفين الذين 

تادات لتم، ومنس ترخيص لمقدمي المعالجة، والموافقة علر مراف  ينفذون المعالجة ووصتتتتتتدار شتتتتتت
ية والوكاالت التنظيمية األخرى، ون  يات كن من المنظمة الوطن المعالجة. وينبني تحديد مستتتتتتؤول
وجدت، لتفادي وجود متطلبات متداخلة أو متضتتتتتتاربة فيما بينتا أو غير متستتتتتتقة أو ليس هنا  ما 

 .يبررها



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
 www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


