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متطلبات استمداع معال ات ال و المعد كتدابير للصحة النباتية

االعتماد
اعتمدت هيرة تدابير الصتتتتحة النباتية هذا المعيار في دورتأا المامستتتتة عشتتتترة المعقودة في مارس/
آذار.2021

المقدمة
النطاق
يقدع هذا المعيار توجيأات فنية إلر المنظمات الوطنية لوقاية النباتات (المنظمات الوطنية) بشتتتتتتلن
تطبي معال ات ال و المعد (بما في ذلك معال ات ال و المالعة للتحكم) كتدابير للصحة النباتية،
بما في ذلك الترخيص لمقدمي المعال ات ومراقبتأم وإخ اعأم للتدقي .
وال يقدع هذا المعيار تفاصتتتتين عن معال ات جو معدلة محددة  ،من قبين جداو زمنية محددة آلفات
معينة خالتتتعة للوائس في ستتتل محددة ،وال يشتتتمن استتتتمداع ال و المعد ألغراض أخرى ال تتعل
بالصتتتحة النباتية م ن التقلين من قابلية تلف المواد النذائية أو غير ذلك من استتتتمدامات ال و المعد
ذات الصلة بال ودة.

المراجع
يشتتتتتير هذا المعيار إلر المعايير الدولية لتدابير الصتتتتتحة النباتية .ويمكن االطالظ علر هذن المعايير
الدولية هذن علر البوابة الدولية للصتتتتتتحة النباتية علر العنوان التاليhttps://www.ippc.int/core- :
activities/standards-setting/ispms.

التعاريف
يمكن االطالظ علر تعاريف مصتتتتتطلحات الصتتتتتحة النباتية المستتتتتتمدمة في هذا المعيار في المعيار
الدولي رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية).

اإلطار العام للمتطلبات
يقدع هذا المعيار توجيأات فنية بشلن معال ات ال و المعد وتطبيقأا كتدابير للصحة النباتية .ويحدد
المعايير الواجب مراعاتأا عند تطبي معال ات ال و المعدلة .ويعرض المتطلبات التشتتنيلية لتطبي
تلك المعال ات ،بما في ذلك األماكن وإجراةات المعال ات ونظم المعال ات.
ويقدع توجيأات إلر المنظمات الوطنية بشتتتلن الترخيص لمقدمي المعال ات ومراقبتأم وإخ تتتاعأم
للتدقي  .كما يعرض مأاع ومسؤوليات المنظمات الوطنية ومقدمي المعال ات.

معلومات أساسية
يقدع هذا المعيار متطلبات عامة ب شلن تطبي معال ات ال و المعد كتدابير لل صحة النباتية ،خا صةً
تلك المعتمدة لمن إطار المعيار الدولي رقم ( 28معامالت الصحة النباتية لآلفات المالعة لقواعد
الح ر الزراعي).
وتشتتتتتتمن معال ات ال و المعد تنيير تركيزات الناز في الأواة المحيح ،والتي تتحق عن طري
زيادة محتوي ثاني أكستتيد الكربون (زيادة ثاني أكستتيد الكربون) أو تقلين محتوى األكس ت ين (نقص
األكس ت ين أو غياب األكس ت ين) لبيرة المعال ة ،أو كليأما ،وذلك لتأيرة جو قاتن لآلفات المستتتأدفة.
ومعال ة ال و المتحكم فيه هو نوظ من معال ات ال و المعد .
وك يرا ما تستتتتتتتمدع معال ات ال و المعد تزام ًنا م تعدين معايير أخرى ،م ن درجة الحرارة
والرطوبة.

المعيار الدولي رقم
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اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي والبيئة
وي وز استمداع معال ات ال و المعد للحيلولة دون دخو اآلفات المالعة للوائس وانتشارها وبالتالي
يمكن أن يعود بالنف علر التنوظ البيولوجي .ويتيس استتتتتتتمداع معال ات ال و المعد كبدين من التبمير
بناز بروميد المي ين منفعة إلافية بالنسبة إلر البيرة عن طري تقلين انبعاثات غاز بروميد المي ين التي
تؤدي إلر استنفاد طبقة األوزون .وبينما قد تكون لبيرة ذات تركيز مرتف ل اني أكسيد الكربون أو تركيز
منمفض لألكس ين داخن مكان المعال ة آثار لارة ،فإن هذا التطبي ينطوي علر آثار بيرية لريلة.

المتطلبات
هدف المعالجات

-1
يتم ن الأدف من استتتتتمداع معال ات ال و المعد كتدابير للصتتتتحة النباتية ،في التوصتتتتن إلر موت
اآلفات بمستوى محدَّد من الفعالية.

تطبيق المعالجات

-2
ت رى معال ات ال و المعد إما من قبن موظفي المنظمة الوطنية أو مقدمي المعال ات المرخص
لأم من قبن المنظمة الوطنية للبلد الذي يتم فيه إجراة المعال ة أو الشتتتتتتروظ فيأا .ويمكن تطبي
معال ات ال و المعد كتدابير للصتتحة النباتية قبن التصتتدير أو خال النقن أو عند نقطة الدخو في
ظن ظروف اتتواة مناسبة.
وي وز تعدين تركيزات األكس ين وثاني أكسيد الكربون بالطرق التالية:
تنيير نسبة األكس ين وثاني أكسيد الكربون في ال و بإلافة غاز (م ن ثاني أكسيد الكربون
أو النيتروجين) والحفاظ علر هذا ال و؛
إلافة مادة (م ن أكسيد الحديد) الذي يحت ز األكس ين؛
تحوين األكس ين إلر ثاني أكسيد الكربون عن طري ترق هيدروكربون؛
تمزين السلعة بشكن محكم أو شبه محكم ،يقوع فيه تنفس السلعة واآلفات التي تصيبأا باستنفاد
مستوى األكس ين وزيادة مستوى ثاني أكسيد الكربون؛
خل فراغ جزئي يعمن علر خفض تركيزات جمي النازات ال وية بشكن تناسبي.
 1-2معايير المعالجات
تشمن المعايير الرئيسية الواجب مراعاتأا عند تنفيذ معال ات ال و المعد ما يلي:
تركيزات غازات ال و (األكس ين وثاني أكسيد الكربون)؛
مدة المعال ة؛
درجة ترارة (الأواة والسلعة)؛
الرطوبة.
ت رى معال ات ال و المعد في مكان منل (علر ستتتتبين الم ا  ،غرفة فارغة أو تاوية شتتتتحن أو
مستتتتودظ أو عنبر ستتتفينة شتتتحن أو التعبرة) .وينبني التوصتتتن إلر تالة ال و القاتلة لآلفات والحفاظ
عليأا في ممتلف جمي أنحاة المكان المنل لمدة زمنية محددة تسبما يقت يه برنامج المعال ة.
وقد يؤدي تأوية الستتتتلعة وامتصتتتتاص النازات ال وية وتعبرتأا إلر تركيزات ممتلفة للنازات داخن
المكان المنل والتلثير علر فعالية معال ة ال و المعد  .وينبني مراعاة ذلك عند تطبي المعال ة.
وعنتتدمتتا ال يتم الحفتتاظ علر تركيزات النتتاز عنتتد المستتتتتتتوى المطلوب للمتتدة المحتتددة ،ينبني بتتدة
المعال ة من جديد.
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وتشتتتتكن درجة الحرارة والرطوبة عاملين ي ب مراعاتأما لتحقي الفعالية المطلوبة لمعال ات ال و
المعد  ،خاصةً كونأما يؤثران في معد تنفس اآلفة المستأدفة ،وينبني الحفاظ عليأما وفقًا لبرنامج
المعال ة.
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األماكن المستخدمة لمعالجات الجو المعدّل

قد يم ن المكان المستتتتمدع لمعال ات ال و المعد إما في عبوة تعبرة أو هيكن محمو أو ثابا يكون
مصم ًما إما كنظاع للتدف المستمر للناز أو كنظاع ثابا.
وتتلثر القدرة علر الحفاظ علر تركيزات غاز محددة لمدة المعال ة بنفاذية المواد ونستتتتتتبة مستتتتتتاتة
السطس إلر ت م مكان المعال ة ،وفعالية التوصيالت أو الوصالت الأيكلية وفتحات مكان المعال ة.
وينبني تصتتتتتميم أماكن المعال ة وبناؤها للحفاظ علر معايير المعال ة .وتشتتتتتمن مواصتتتتتفات أماكن
المعال ة المصممة والمبنية ،ال ابتة والمحمولة علر السواة ما يلي:
أبواب محكمة للناز أو صمامات محكمة للناز؛
مراقبة تركيز الناز؛
مراقبة درجة الحرارة؛
مراقبة الرطوبة؛
مراقبة ال نح؛
إعادة تدوير النازات ال وية داخن مكان المعال ة؛
نظم العادع؛
نظم تنبيه المشنلين عندما يكون هنا عطب تقني (م ن التسرب).
يمكن لمعال ات ال و المعد التي تعتمد علر إدخا غازات خاملة للحد من مستتتتتتويات األكستتتتت ين
وبالتالي تحقي ظروف نقص األكستتتت ين استتتتتمداع أماكن غير غير مانعة لتستتتترب الناز أو أماكن
خصتتتيصتتتا
خصتتتيصتتتا لمعال ات ال و المعد  .وعند استتتتمداع أماكن غير مصتتتممة
غير مصتتتممة
ً
ً
لمعال ات ال و المعد  ،ينبني إيالة اهتماع خاص لمستتتتتتتوى ال تتتتتتنح الالزع للحفاظ علر معايير
المعال ة علر نحو ما هو محدد في ال دو الزمني للمعال ة.

قياس معايير المعالجات
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ينبني قياس المعايير المحددة في ال دو الزمني للمعال ة وتستتتت يلأا علر فترات مناستتتتبة ل تتتتمان
استتتتتتيفاة معايير المعال ة المطلوبة والحفاظ عليأا طوا فترة المعال ة للتوصتتتتتن إلر موت اآلفات.
وعادة ً ما تتم ن المعايير الحرجة لمعال ات ال و المعد في تركيزات األكستتتتتت ين وثاني أكستتتتتتيد
الكربون ودرجة الحرارة ومدة تعرض السلعة.
معيارا مأ ًما للمعال ة وبالتالي ينبني أي ً تتتا قياستتتأا وتستتت يلأا
وفي بعض الحاالت ،تعتبر الرطوبة
ً
خال فترن المعال ة.
مأما ل تتتتتتمان تحقي ظروف المعال ة
وال يؤثر ال تتتتتتنح علر فعالية المعال ة ولكن قد يكون ً
المطلوبة ،إما عندما يستتتمدع ال تتنح الستتلبي إلزالة األكس ت ين أو عندما يستتتمدع ال تتنح اإلي ابي
لتنظيف مكان المعال ة من األكستتتت ين .وإذا كان ال تتتتنح مأ ًما لتحقي ظروف المعال ة المطلوبة،
فإنه ينبني أي ً ا قياسه وتس يله.
ينبني معايرة جمي المعدات المستتتتمدمة لقياس وتستتت ين معايير المعال ة وفقًا لتعليمات المصتتتن ،
وعند االقت اة ،مواصفات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات.
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 1-4قياس تركيزات الغاز
ينبني أن تتمت المعدات المستتتتتتمدمة لقياس تركيزات الناز داخن مكان المعال ة بما يكفي من الدقة
(م ال  5 ±في المائة من تركيزات الناز التي يتعين تحقيقأا طوا فترة المعال ة).
 2-4قياس وتحديد درجة الحرارة
ينبني قياس درجة ترارة السلعة وال و داخن مكان المعال ة وتس يلأا ل مان التوصن إلر درجة
الحرارة المطلوبة.
إذا تم استتتتتتمداع معال ة ال و المعد جنبًا إلر جنب م معال ة بالحرارة ،قد يكون من ال تتتتتروري
تحديد درجة ترارة مكان المعال ة لتحديد تباين درجة الحرارة في الظروف التشنيلية العادية (علر
سبين الم ا في ما يتعل بالحموالت والتعبرة).

النظم المناسبة لمرافق المعالجة

-5
تقوع ال قة في مدى كفاية معال ات ال و المعد كتدابير لل صحة النباتية في المقاع األو علر لمان
أن فعالية المعال ات لمكافحة اآلفات المستتتتتتتأدفة في ظن ظروف محددة ،وأن المعال ات قد طبقا
بشتتتكن صتتتحيس .وينبني تصتتتميم هذن المعال ات واستتتتمدامأا ورصتتتدها ل تتتمان التنفيذ المناستتتب
للمعال ات وتماية السل من اإلصابة باآلفات وتلوثأا بعد المعال ة.
وتتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي ت رى أو تبدأ فيه المعال ة ،المستتؤولية عن لتتمان استتتيفاة
متطلبات النظاع.
 1-5الترخيص لمقدمي المعالجات
تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي ت رى أو تبدأ فيه المعال ة مستتتتتتؤولية الترخيص لمقدمي
المعال ات .وعادة ً ما يت تتتتتتمن الترخيص الموافقة علر مراف المعال ة ومقدميأا .وينبني للمنظمة
الوطنية أن تحدد متطلبات منس ترخيص لمقدع المعال ة ،بما يشتتتتتتمن تدريب الموظفين وإجراةات
المعال ة والمعدالت المناستتتتتتبة وظروف التمزين .وينبني أي تتتتتتتا ً للمنظمة الوطنية الموافقة علر
إجراةات محددة مناسبة لكن مرف ومقدع معال ة ومعال ة سلعة.
وينبني للمنظمات الوطنية أن تحتفظ ب قائمة بمقدمي المعال ات المرخص لأم إلجراة معال ة جو
معد  ،بما في ذلك ،عند االقت اة ،المراف المعتمدة.
 2-5الرصد والمراجعة
تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي ت رى أو تبدأ فيه المعال ة مستتتتتتؤولية إجراة مراقبة لمراف
المعال ة ومقدميأا وإخ اعأم وتلك المراف للتدقي  .ومن غير المفترض أن يكون هنا ما يقت ي
اإل شراف المستمر علر المعال ات شريطة أن تكون إجراةات المعال ة م صممة بشكن جيد ويمكن
التحق منأا بحي تكفن مستتتتتتوى عا من ستتتتتالمة النظاع بالنستتتتتبة إلر المرف والعملية والستتتتتلعة
المعنية .وينبني أن تكون المراقبة والمراجعة كافيين الكتشاف أوجه القصور وتصحيحأا علر وجه
السرعة.
ويتعين علر مقتتدمي المعتتال تتة استتتتتتتيفتتاة متطلبتتات المراقبتتة والمراجعتتة المحتتددة من قِّبتن المنظمتة
الوطنية .ويمكن لأذن المتطلبات أن تشمن ما يلي:
الستتتماح للمنظمة الوطنية بإجراة عمليات متابعة ،بما في ذلك الزيارات المحددة مستتتبقًا وغير
المعلن عنأا أو كالهما؛
باالطالظ عليأا؛
نظا ًما لحفظ س الت المعال ات وأرشفتأا والسماح للمنظمات الوطنية
ِّ
اإلجراةات التصحيحية الواجب اتماذها في تالة عدع االمت ا .
-
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 3-5الحيلولة دون اإلصابة باآلفة والتلوث بعد المعالجة
يكون صاتب الشحنة مسؤوالً عن الحيلولة دون إصابة السلعة باآلفة والتلوث بعد المعال ة وي وز
له التعاون م مقدع المعال ة بشلن كيفية تحقي ذلك .وبعد إن از المعال ة بشكن ناجس ،ينبني اتماذ
تدابير للحيلولة دون إمكانية إصتتتتابة الستتتتلعة التي تم تتتت للمعال ة باآلفة أو تلوثأا .وي وز تطبي
التدابير التالية:
إبقاة السلعة في مكان خا من اآلفات؛
فورا في عبوة واقية من اآلفات؛
تعبرة السلعة ً
للمعال ة وتحديدها؛
الفصن بين السل التي تم
إرسا السلعة بلسرظ ما يمكن.
 4-5التوسيم
ي وز توسيم السل باستمداع أرقاع شحنات المعال ة ،أو بسمات تعريفية أخرى (م ن مواق التعبرة،
ومرف المعال ة ،وتواريخ التعبرة والمعال ة) ،األمر الذي يتيس تتب منشتتتتتل الشتتتتتحنات غير الممت لة
للشتتروط .وعند استتتمداع التوستتيمات ،ينبني أن يكون من الممكن التعرف عليأا بستتأولة وأن تكون
مولوعة في أماكن مرئية.

التوثيق

-6
تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي ت رى أو تستتتتأن فيه المعال ة مستتتؤولية لتتتمان قياع مقدمي
المعال ات بالحفاظ علر مستتتتتتتندات اإلجراةات وتفظ الستتتتتت الت المناستتتتتتبة ،م ن البيانات األولية
المتعلقة بتركيزات الناز ودرجات الحرارة الم س لة خال المعال ات .ويعد الحفظ الدقي لل س الت
أمرا مأ ًما لتسأين عملية تتب المنشل.
ً
 1-6توثيق اإلجراءات
ينبني توثي اإلجراةات ل مان معال ة السل بشكن متس وفقًا لبرنامج المعال ات .وينبني تحديد
لوابح العملية والمعايير التشنيلية لتوفير التفاصين التشنيلية الالزمة لمنس ترخيص لمقدع معال ة.
ويتعين علر مقدع المعال ة توثي إجراةات المعايرة ومراقبة ال ودة .وينبني أن تت من اإلجراةات
الموثقة ما يلي:
إجراةات التعامن م الشحنة قبن المعال ة وخاللأا وبعدها؛
موق السلعة وترتيبأا خال المعال ة؛
معايير المعال ة ووسائن قياسأا وتس يلأا؛
معايرة مستشعر الناز ودرجة الحرارة؛
ولتتتتتت خطح طوارا وإجراةات تصتتتتتتحيحية تتمذ في تالة تدوث عطب في المعال ة أو
مشاكن في ما يتعل بمعايير المعال ة؛
إجراةات التعامن م الشحنات المرفولة؛
متطلبات التوسيم (عند االقت اة) ،وتفظ الس الت والتوثي ؛
تدريب الموظفين.
 2-6حفظ السجالت
ينبني لمقدمي المعال ات تفظ س الت مناسبة لكن عملية معال ة منفذة .وينبني إتاتة هذن الس الت
للمنظمة الوطنية للبلد الذي ت رى أو تبدأ فيه المعال ة ألغراض المراجعة والتحق أو عندما يكون
من ال روري تتب المنشل.
المعيار الدولي رقم
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وينبني لمقدع المعال ة ، ،تفظ ستتتت الت مناستتتتبة خاصتتتتة بمعال ات ال و المعد كتدابير للصتتتتحة
النباتية ،بما في ذلك ست الت معايرة المعدات ،لمدة ستتنة واتدة علر األقن ،من أجن التمكن من تتب
منشتتل الشتتحنات التي خ تتعا للمعال ة .وي وز للس ت الت المتعلقة بالمعال ات الفردية أن تت تتمن
بيانات بشلن:
هوية المرف ومقدع المعال ة؛
ال دو أو البرنامج المطب للمعال ة؛
السلعة المعال ة؛
اآلفة المالعة للوائس المستأدفة؛
ال أة القائمة بتعبرة السلعة وزراعتأا وتصديرها ومكان إنتاجأا؛
ت م الشحنة ومقدارها ،بما في ذلك عدد القط أو العبوات؛
رقم المعال ة أو غير ذلك من العالمات أو المصائص التعريفية للشحنة؛
تاريخ المعال ة واسم الشمص الذي نفذها؛
تركيز أو تركيزات الناز ودرجة ترارة الستتتتلعة (وعند االقت تتتتاة) المعايير ال وية األخرى
م ن الرطوبة وال نح؛
أي انحراف ملحوظ عن جدو المعال ة ،وتسب االقت اة ،اإلجراةات المتمذة التقًا.
 3-6التوثيق من قبل المنظمة الوطنية لوقاية النباتات
وينبني أن تكون جمي إجراةات المنظمة الوطنية موثقة علر النحو المناستتتب وينبني االتتفاظ لمدة
ستتتتتتنة واتدة علر األقن بالستتتتتت الت ،بما فيأا تلك الماصتتتتتتتة بعمليات التفتيش والمراقبة المن زة
وشتتتأادات الصتتتحة النباتية التي يتم إصتتتدارها .وفي تاالت عدع االمت ا أو نشتتتوة تاالت جديدة أو
غير متوقعة تتعل بالصتتتتتحة النباتية ،ينبني تقديم المستتتتتتندات عند الطلب علر نحو ما هو وارد في
المعيار الدولي رقم ( 13خطوط توجيأية لإلبالغ عن تاالت عدع التقيد بشتتتتتتروط الصتتتتتتحة النباتية

واإلجراةات الطارئة).
 -7التفتيش

ينبني للمنظمة الوطنية للبلد المصدر إجراة عملية التفتيش ،وي وز للمنظمة الوطنية للبلد المستورد
إجراة عملية تفتيش عند االستتتيراد ،بنية تحديد مدى االمت ا لمتطلبات االستتتيراد المتعلقة بالصتتحة
النباتية .وتي ما يتم الع ور علر آفات تية غير مستتتتتتتأدفة بعد المعال ة ،إما من جانب المنظمة
الوطنية للبلد المصتتتتدر أو المنظمة الوطنية للبلد المستتتتتورد ،ينبني للمنظمة الوطنية أن تنظر في ما
إذا كان بقاة تلك اآلفات يشتتتتتتير إلر فشتتتتتتن المعال ة وما إذا كان قد يكون من ال تتتتتتروري تطبي
إجراةات إلافية للصحة النباتية.
وي وز للمنظمة الوطنية للبلد المستتتتتورد دراستتتتة المستتتتتندات والستتتت الت المتعلقة بالمعال ات التي
أجريا أثناة نقن السل لتحديد مدى االمت ا لمتطلبات االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية.

المسؤوليات
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تتحمن المنظمة الوطنية في البلد الذي ت رى أو تبدأ فيه المعال ة مستتتتتتؤولية تقييم تطبي معال ات
ال و المعد كتدابير للصتتتتتتحة النباتية والموافقة عليأا ومراجعتأا ،بما في ذلك تلك التي تقوع بأا
المنظمة الوطنية نفستتتتتتأا أو التي يقوع بأا مقدمو معال ات مرخص لأم .وتينما يتم إجراة أو إن از
معال ات أثناة عملية نقن السلعة ،عادة ً ما تكون المنظمة الوطنية للبلد المصدر ال أة المسؤولة عن
منس ترخيص لمقدع معال ة لتطبي المعال ة خال عملية النقن ،وتكون نظيرتأا في البلد المستتتتتورد
ال أة المسؤولة عن التحق مما إذا تم تطبي متطلبات المعال ة.
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وينبني للمنظمة الوطنية ،بالقدر الالزع ،أن تتعاون م الوكاالت الوطنية األخرى التنظيمية المعنية
بتطوير معال ة ال و المعد والموافقة عليأا وب سالمتأا ،بما في ذلك تدريب الموظفين الذين ينفذون
المعال ة وإصتتتدار شتتتأادات لأم ،ومنس ترخيص لمقدمي المعال ة ،والموافقة علر مراف المعال ة.
وينبني تحديد مسؤوليات كن من المنظمة الوطنية والوكاالت التنظيمية األخرى ،إن وجدت ،لتفادي
وجود متطلبات متداخلة أو مت اربة فيما بينأا أو غير متسقة أو ليس هنا ما يبررها.
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