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 العتمادا

اعتمد هذا المعيار ألول مرة من جانب هيئة تدابير الصحة النباتية )الهيئة( في دورتها الخامسة 
[ للهيئة في XXXX] . واعتمدت هذه المراجعة األولى في الدورة2003في أبريل/نيسان المعقودة 

 ]الشهر والسنة[. 

 مقدمة

 النطاق

لصحة النباتية. وال يقدم هذا لاإلشعاع المؤين كتدبير  تطبيقيوفر هذا المعيار توجيهات فنية بشأن 
المعيار تفاصيل عن معالجات محددة باإلشعاع، مثل جداول المعالجة المحددة الخاصة بآفات محددة 

 أو المعالجات المستخدمة من أجل إنتاج كائنات عقيمة لمكافحة اآلفات.خاضعة للوائح في سلع محددة، 

 المراجع

على البوابة الدولية  مراجعتهايمكن التي يشير هذا المعيار إلى المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 
-https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards العنوان التالي للصحة النباتية على

setting/ispms/ 

APPPC (Asia and Pacific Plant Protection Commission). 2014. Approval of irradiation 
facilities. Regional Standard for Phytosanitary Measures (RSPM) 9. Bangkok, APPPC, 
FAO Regional Office for Asia and the Pacific. 20 pp. 

IAEA (International Atomic Energy Agency). 2015. Manual of good practice in food 
irradiation – Sanitary, phytosanitary and other applications. Technical Reports Series 
No. 481. Vienna, IAEA. 85 pp. 

ISO 14470:2011. Food irradiation – Requirements for the development, validation and routine 
control of the process of irradiation using ionizing radiation for the treatment of food. 
Geneva, International Organization for Standardization. 20 pp. 

ISO/ASTM 51261:2013. Practice for calibration of routine dosimetry systems for radiation 
processing, 2nd edn. United States of America, International Organization for 
Standardization and ASTM International. 18 pp. 

 التعريفات

المعيار الدولي في المستخدمة في هذا المعيار الصحة النباتية مصطلحات  على تعاريفاالطالع يمكن 
 (.مسرد مصطلحات الصحة النباتية) 5رقم لتدابير الصحة النباتية 

 اإلطار العام للمتطلبات

من أجل  كتدبير للصحة النباتيةواستخدامها يوفر هذا المعيار التوجيهات بشأن المعالجة باإلشعاع 
 االمتثال لمتطلبات االستيراد المتعلّقة بالصحة النباتية.

كتدبير للصحة المعيار أدوار ومسؤوليات األطراف المشاركة في استخدام اإلشعاع عرض هذا وي
. كما أنه يتضمن توجيهات للمنظمات القطرية لوقاية النباتات بشأن المسؤوليات المتعلّقة النباتية

 .المعالجات وإجراء مراجعة لهم المعالجة ورصد مرافق ومقدمي بالموافقة على مرافق

https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/ar/core-activities/standards-setting/ispms/
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  14من  4الصفحة 

 معلومات أساسية

كتدبير للصحة يتمثل الغرض من هذا المعيار في توفير المتطلبات العامة الستخدام اإلشعاع المؤين 
 28رقم  النباتية الصحة لتدابير، وبخاصة في المعالجات المعتمدة بموجب المعيار الدولي النباتية

 (.مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا)

لتوحيد معالجات الصحة النباتية الفعالة في نطاق عريض من  28وتم اعتماد المعيار الدولي رقم 
من جانب المنظمات القطرية لوقاية  المعالجاتالظروف والتشجيع على االعتراف المتبادل بفعالية 

المتطلبات  28النباتات، األمر الذي من شأنه أن يسّهل التجارة اآلمنة. ويوفر المعيار الدولي رقم 
الخاصة بتقديم وتقييم البيانات والمعلومات األخرى ذات الصلة المتعلّقة بفعالية معالجات الصحة 

معالجات محددة باإلشعاع تم تقييمها واعتمادها  28رقم  النباتية. وتتضمن الملحقات بالمعيار الدولي
 من جانب هيئة تدابير الصحة النباتية.

وتعتبر المعالجة باإلشعاع فعالة عندما يتم امتصاص جرعة معالجة الصحة النباتية باإلشعاع المؤين 
لمعالجة في موقع )المشار إليها في ما بعد باسم "جرعة معالجة الصحة النباتية"( المطلوبة في جدول ا

شحنة العملية التي تتلقى أقل جرعة من اإلشعاع. بالتالي، تعتمد مراقبة العمليات على تحديد موقع 
شحن محدد لسلعة معيّنة والقيام بصورة روتينية بإيصال جرعة من اإلشعاع  ترتيبفي الجرعة الدنيا 

لنباتية المطلوبة أو تزيد عنها. تعادل جرعة معالجة الصحة اإلى هذا الموقع المؤين )جرعة دنيا( 
فعالية عملية المعالجة أيًضا على تدابير الصحة النباتية المطبقة للوقاية من اإلصابة أو التلوث  وتتوقف
 ة باإلشعاع.جلابعد المع

 اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي والبيئة

للتنوع  مفيدًابالتالي  يكونيمكن استخدام اإلشعاع لمنع دخول اآلفات الخاضعة للوائح وانتشارها، وقد 
البيولوجي. ويتيح استخدام اإلشعاع كبديل لتبخير بروميد الميثيل منفعة إضافية بالنسبة إلى البيئة عن 

 وزون.طريق تقليل انبعاثات بروميد الميثيل التي تؤدي إلى استنفاد طبقة األ

 المتطلبات

 الهدف من اإلشعاع -1

تحقيق استجابات معينة لدى اآلفات في  كتدبير للصحة النباتيةاستخدام اإلشعاع يتمثل الهدف من 
 بمستوى محدد من الفعالية مثل:

 عدم القدرة على النمو كما ينبغي )مثل عدم ظهور اآلفات البالغة(؛ -

 أو عدم القدرة على التكاثر )العقم مثاًل(؛ -

 )مثل فناء بعض نواقل اآلفات(؛ النفوقأو  -

 أو التخميل؛ -

ال تنمو، أو أن الدرنات شتالت ر لكن الوتتبرعم البذقد  ،مثالعل سبيل الأو إماتة النباتات ) -
 (.ال تنبت أو البصيالت

من حديد مجموعة يجوز ت ،االستجابة المطلوبة هي عدم قدرة اآلفة على التكاثرتكون حيثما و
 :ما يلي هذه الخيارات ويمكن أن تشملالخيارات. 

 العقم الكامل ألحد الجنسين أو كليهما؛ -

 أو اإلباضة أو فقس البيض دون أي نمو إضافي؛ -

 أو إصابة الجيل البنوي األول بالعقم. -
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  كتدبير للصحة النباتية

 14 من 5 الصفحة  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

 تطبيق اإلشعاع -2

أو  60-يمكن توفير المعالجة باإلشعاع المؤين عن طريق النظائر المشعة )أشعة غاما من الكوبالت
ميغا  7.5ميغا إلكترون فولت(، أو أشعة إكس )حتى  10(، أو اإللكترونات )حتى 137-السيزيوم

 الغراي )غي(. في وحدة قياس الجرعة الممتصة وتتمثل . ة آليًاإلكترون فولت( المولد

لتحقيق االستجابة لدى اآلفات المطلوبة وإن جرعة معالجة الصحة النباتية هي الجرعة الدنيا 
المحدد من الفعالية. وتتوقف المعالجة على فهم توزيع الجرعات ضمن ترتيب الشحن بالمستوى 

وعرض شحنة العملية بشكل متسق أمام اإلشعاع المؤين. ويمكن أن تشمل العوامل التي يحتمل أن 
 سقة ومستويات األكسجين المتباينة. اتغيّر فعالية المعالجة، ترتيبات الشحن غير المتن

جراءات إلأجزاء شحنة العملية، ينبغي جميع معالجة الصحة النباتية إلى  ولضمان وصول جرعة
جرعة معالجة الصحة النباتية المطلوبة أو تعادل ( minDأن الجرعة الممتصة الدنيا ) كفالة المعالجة

على الرغم من أن على سبيل المثال، فاعاة االستخدام المقصود للسلعة. مرنبغي يكما تزيد عنها. 
ال تناسب  فإنهاالمعالجة باإلشعاع تناسب األغذية والمنتجات الزراعية المعدّة للتجهيز أو االستهالك، 

مراعاة الجرعات يكون من الضروري وقد ماتتها، إقد يؤدي إلى ذلك ألن النباتات المعدّة للزرع 
 الممتصة القصوى كما حددتها السلطات المعنية بسالمة األغذية.

مبرًرا من الناحية الفنية باعتباره االستجابة المطلوبة للمعالجة باإلشعاع.  النفوقونادًرا ما يكون 
بالتالي، من الممكن إيجاد آفات مستهدفة حية ولكن غير قابلة للحياة في السلع المعالجة بشكل صحيح. و
تمّكن اآلفات المستهدفة ال يعني فشل المعالجة، وإنما ضرورة تطبيقها بشكل صحيح لضمان عدم هذا و

 تكون أاّل ستحسن من المإضافة إلى ذلك، ومن استكمال نموها أو التكاثر. الحياة التي ال تزال على قيد 
من الممكن تمييزها عن اآلفات التي لم تتعرض ما لم يكن هذه اآلفات قادرة على الهرب إلى البيئة 

 لإلشعاع.

 ويمكن تطبيق اإلشعاع:

 مليات التعبئة؛ن عمكجزء ال يتجزأ  -

 أو على السلع السائبة غير المعبأة؛ -

 أو على السلع المعبأة. -

عندما تكون قابلة للتنفيذ عمليًا لمنع هروب اآلفات ويمكن إجراء المعالجة باإلشعاع في بلد المنشأ. و
 عند:إجراؤها  يجوزأثناء نقل السلع غير المعالجة، 

 نقطة الدخول؛ -

 أو موقع معين في بلد آخر؛ -

 موقع معين في بلد الوجهة النهائية.أو  -

تظهر قراءات نظام أن عد ب  يفرج عنها إاّل اّل أينبغي أن تكون السلع المعالجة معتمدة بشهادات وو
 ،قياس الجرعات أن جميع الجرعات الممتصة لم تقّل عن جرعة معالجة الصحة النباتية المطلوبة

 أجزاء شحنة العملية. جميع وأنه تم بالتالي استيفاء المتطلبات الخاصة بالجرعات في 

، وقدرة السلعة على تحّمل المعالجة، وتوافر خيارات أخرى لمخاطر اآلفات التي يجب إدارتهاوتبعًا 
و كتدبير منفرد من تدابير الصحة النباتية أإما إلدارة مخاطر اآلفات، يجوز استخدام اإلشعاع 

لتدابير الصحة النباتية المعيار الدولي  انظرباالقتران مع تدابير أخرى كجزء من نهج قائم على النظم )
 ((. استخدام التدابير المتكاملة إلدارة مخاطر اآلفات في إطار منهج النظم) 14رقم 



: متطلبات 18رقم  النباتية الصحة لتدابيرمشروع تنقيح المعيار الدولي   007-2014
 استخدام اإلشعاع كتدبير للصحة النباتية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  14من  6الصفحة 

 قياس الجرعات -3

ال يوفر اإلشعاع جرعة موحدة في كل أجزاء شحنة العملية وإنما سلسلة متكاملة من الجرعات. 
ويمكن أن يزيد نطاق الجرعة إذا زاد حجم المواد المعالجة أو كثافتها. بالتالي، فإنه من المهم أن يكون 

ن وصول جرعة الممتصة في شحنة العملية بسهولة لضماتحديد القياسات الدقيقة للجرعة من الممكن 
 معالجة الصحة النباتية المطلوبة إلى جميع أجزاء الشحنة.

الدنيا معادلة لجرعة معالجة الصحة النباتية الممتصة ويكفل قياس الجرعات أن تكون الجرعة 
عنها، وبالتالي أنه تم استيفاء المتطلبات الخاصة بالجرعات في جميع أجزاء شحنة زائدة المطلوبة أو 
جنبًا إلى المعالجة والوقاية من اإلصابة والتلوث، ب للقيامل النظم المصممة بشكل صحيح العملية. وتكف
المعالجات بشكل ب االضطالعفحص هذه النظم بصورة مستمرة ومراقبتها بشكل منتظم، جنب مع 
لمنظمات القطرية لوقاية النباتات لينبغي من ثم التخصص؛ وعملية عالية قياس الجرعات يعد سليم. و

الوكاالت النووية الوطنية عند  منعلى اإلشعاع أن تتعاون مع الخبراء الفنيين معتادة التي ليست 
 الموافقة على المرافق التي سيتم استخدامها لمعالجة السلع باإلشعاع ألغراض الصحة النباتية.

 نظم قياس الجرعات  3-1

وما يرتبط بذلك من إجراءات  قراءتهالجرعات وأدوات ان مقاييس يتألف نظام قياس الجرعات م
 مهاويمكن استخداللتكرار، ومعايير. وإن مقياس الجرعات هو آلة تستجيب لإلشعاع بطريقة قابلة 

لإلشعاع وتقاس االستجابة بواسطة أدوات يستجيب الجرعات فمقياس لقياس الجرعة الممتصة. 
 الممتصة(.معروفة بالجرعة امتصته شحنة العملية ) كمية اإلشعاع المؤين الذيتحتسب 

مالئمين لنطاق الجرعة ونوع اإلشعاع. مها واستخداوينبغي أن يكون اختيار نظم قياس الجرعات 
وينبغي أن يأخذا في االعتبار تأثير عوامل من قبيل معدالت الجرعات، ومستوى عدم اليقين الذي 

بة. ويمكن االطالع على أمثلة على نظم قياس الجرعات التي يعتبر مقبواًل، والدقة المكانية المطلو
 ISO/ASTM المعيار فياألشعة السينية ويمكن استخدامها في مرافق أشعة غاما وشعاع اإللكترون 

51261:2013 . 

 رسم خرائط الجرعات 3-2

ومعالجة في جميع أجزاء شحنة العملية، للجرعات يتم رسم خرائط الجرعات من خالل وضع مقاييس 
الجرعات. وترد معلومات إضافية عن القيم التي تظهرها مقاييس ، وقراءة باإلشعاع شحنة العملية
 ISO 14470:2011 معيارينفي الاألشعة السينية وإشعاع اإللكترون بالنسبة إلى المتبعة الممارسات 

 . ISO/ASTM 51261:2013و

 :ما يلي وتتمثل أهداف رسم خرائط الجرعات في

ن اتوزيع الجرعات في جميع أجزاء شحنة العملية وبخاصة أين تتواجد الجرعتتحديد  -
 ن الدنيا والقصوى؛االممتصت

وإظهار أنه يمكن بلوغ جرعة معالجة الصحة النباتية المطلوبة في شحنة العملية )أي أنه  -
 نها(؛ يمكن للجرعة الممتصة الدنيا أن تعادل جرعة معالجة الصحة النباتية المطلوبة أو تزيد ع

 العملية التي ستؤدي إلى جرعات ضمن النطاق المطلوب؛  معاييروتحديد  -

 وتقييم تباين العملية المعيّنة؛ -

 وتحديد كيف ستجرى قياسات الجرعة الروتينية. -

جهاز التشعيع، ومسار السلعة وسرعتها في جهاز  علىتوزيع الجرعة في شحنة العملية يتوقف و
ينبغي إعادة رسم  ،إذا تغيّر أي عامل من هذه العواملوص السلعة. ، وخصائوترتيب الشحنةالتشعيع، 
 ذلك أن هذه التغيّرات تؤثر على توزيع الجرعة.، الجرعاتخرائط 
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 القياس الروتيني للجرعات 3-3

هي فحيوية لتحديد فعالية المعالجة. أهمية شحنة العملية الممتصة في القياسات الدقيقة للجرعة كتسي ت
مراقبة جودة المعالجة ومن عملية التحقق. وينبغي تحديد العدد المطلوب من هذه  ل جزًءا منتشكّ 

 ،القياسات وموقعها ووتيرتها على أساس نوع المعدات، والعمليات، والسلع، والمعايير ذات الصلة
 الصحة النباتية.ومتطلبات 

ويكون من غير العملي وعندما يتواجد موقع الجرعة الممتصة الدنيا أو القصوى داخل شحنة العملية 
وضع مقاييس الجرعات هناك بصورة روتينية، يجوز وضع مقياس للجرعات في موقع مرجعي 
على سطح شحنة العملية أو على حاوية اإلشعاع في مكان يسهل الوصول إليه ويمكن للمشغل أن 

ر معيّن عبر (. وبالنسبة إلى ترتيب شحن معيّن، أو مسا1المرفق  انظريعيد الوصول إليه بسهولة )
( refD)معيّنة، تكون العالقة بين الجرعة المقاسة في الموقع المرجعي آلة التشعيع، أو إعدادات جهاز 

حسابية وثابتة. وينبغي تحديد المعامل الذي يمثل هذه العالقة  ،والجرعتين الممتصتين الدنيا والقصوى
لجرعتين الممتصتين الدنيا من خالل رسم خرائط الجرعات ويجوز عندها استخدامه الحتساب ا

 خالل القياس الروتيني للجرعات.الجرعة المقاسة في الموقع المرجعي انطالقًا من والقصوى 

 التحقق -4

ينطوي التحقق على سلسلة من التدقيقات المصممة للتأكد من أن مرفق المعالجة يستوفي متطلبات 
التشغيلي(، وسيقدم التأّهل )التصميم الخاصة به (، ويعمل وفقًا لمواصفات التأّهل التركيبيالتركيب )

 (.التأّهل األدائيدائًما الجرعة المطلوبة لشحنة عملية معيّنة ضمن مستويات تحّمل محددة مسبقًا )

المعالجات بالتحقق من صحة جهاز التشعيع ويجوز لمقدم  التشغيليالتأّهل وويسمح التأّهل التركيبي 
ال تشارك المنظمات القطرية لوقاية النباتات في األنشطة عادة ما مع مزودي التكنولوجيا. و هماأن ينفذ

إدخال في حال إبالغها المعالجات مقدم ل، ولكن ينبغي التشغيليبالتأّهل التركيبي أو التأّهل الخاصة 
تغيّرات رئيسية على المرفق بما يقتضي إعادة رسم خرائط الجرعات )مثل تجديد مصادر أشعة غاما 

 أو التغيّرات الرئيسية في نظم أو سرعات الحزام الناقل(. 

. وينبغي التأّهل األدائي ها شحن السلعة أو معالجتها باإلشعاع إلى نتائجبوتستند الطريقة التي يتم 
التي يتم  التأّهل األدائيبالخاصة  ض األنشطةاستعرارية لوقاية النباتات لمنظمة القطلبالتالي 

(. لوحة تحميلكاملة أو نصف لوحة تحميل االضطالع بها مع السلعة الفعلية وترتيب الشحن )مثاًل 
تشغيلها بالشكل الصحيح، تم تركيبها وكما  ،أن المعداتثبات في إ التأّهل األدائيويتمثل الهدف من 

اء متسقًا على النحو المتوقع وأنه يمكن تطبيق جدول المعالجة. ويعتبر رسم خرائط الجرعات تؤدي أد
الخاصة بشحنة العملية الفعلية لتحديد ترتيب الشحن، نشاًطا رئيسيًا لضمان التوصل إلى جرعة 

 معالجة الصحة النباتية المطلوبة.

 النظم المناسبة لمرافق المعالجة -5

النباتية تستند في المقام األول إلى للصحة من كتدبير الءمة المعالجة باإلشعاع دى مإن الثقة في م
محددة، وإلى أن المعالجة ظروف فعالية جدول المعالجة في مواجهة اآلفات المستهدفة في ظل  ضمان

 المعالجة في المرافق واستخدامها ورصدها إجراءقد طبقت حسب األصول. وينبغي تصميم نظم 
 . ذ المناسب للمعالجاتلضمان التنفي

المسؤولية عن ضمان  ،للبلد الذي يقع فيه مرفق المعالجةلوقاية النباتات وتتحمل المنظمة القطرية 
 استيفاء المتطلبات الخاصة بنظم المرفق.
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  14من  8الصفحة 

 المعالجاتالموافقة على مرافق المعالجة والترخيص لمقدمي  5-1

الذي يقع للبلد الموافقة على مرافق المعالجة من قبل المنظمة القطرية لوقاية النباتات تم ينبغي أن ت
فيه المرفق قبل الشروع في معالجات الصحة النباتية، مع توفير هذه الموافقة الترخيص الالزم لمقدم 

أن تعطى وينبغي المسؤول عن المرفق إلجراء المعالجات وفقًا لإلجراءات المتفق عليها. المعالجات 
هذه الموافقة بعد صدور إذن السلطات المختصة المعنية بالسالمة )مثل السلطة المعنية بالسالمة 

أن تستند إلى مجموعة من واإلشعاعية، وهيئة تنظيم الشؤون النووية( حيثما يكون ذلك مناسبًا، 
لموقع والسلعة المعايير تشمل معايير مشتركة لجميع مرافق المعالجة باإلشعاع ومعايير خاصة با

(. ويمكن االطالع على التوجيهات بشأن الترخيص لهيئاٍت لتنفيذ إجراءات الصحة 1الملحق  انظر)
المتطلبات المفروضة على المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في ) 45النباتية في المعيار الدولي رقم 

 (.حال الترخيص لهيئاٍت لتنفيذ إجراءات للصحة النباتية

تقييم مرافق اإلشعاع إلعادة الموافقة عليها من جانب المنظمة القطرية لوقاية النباتات إجراء وينبغي 
 بصورة منتظمة وعلى فترات زمنية مناسبة.

 الوقاية من اإلصابة والتلوث بعد المعالجة  5-2

تعاون وتلوثها بعد اإلشعاع، ويجوز له الباآلفات يكون صاحب الشحنة مسؤواًل عن منع إصابة السلعة 
ق التدابير الالزمة في مرفق المعالجة لمنع يطبتبشأن كيفية تحقيق ذلك. وينبغي مقدم المعالجات مع 

 أو تلوثها بعد المعالجة. وقد يلزم اتخاذ التدابير التالية: باآلفات إصابة السلعة 

 ؛ والتلوثإبقاء السلعة في مكان خاٍل من اآلفات في ظروف تحميها من اإلصابة  -

 وتعبئة السلعة فور انتهاء المعالجة باإلشعاع؛  -

 وتحديدها؛لإلشعاع والفصل بين السلع التي تخضع  -

 وإرسال السلعة بأسرع ما يمكن بعد معالجتها باإلشعاع. -

على الوقاية من اإلصابة يساعد يمكن الستخدام العبوات الواقية من اآلفات قبل المعالجة باإلشعاع أن و
أو التلوث المحتمل بعد اإلشعاع. ويمكنه أن يقي أيًضا من الهرب العرضي لآلفات المستهدفة قبل 

 المعالجة إذا تم تطبيق اإلشعاع في بلد المقصد. 

 التوسيم 5-3

المعالجة أو غير ذلك من السمات  شحنةأرقام وضع بالسلع توسيم مسؤواًل عن المعالجات يكون مقدم 
وينبغي أن يكون من السهل التعرف على . للشروط الممتثلة المميزة التي تسمح بتتبع الشحنات غير

 . عالمات التوسيم وأن توضع في أماكن ظاهرة للعيان

 الرصد والمراجعة 5-4

الذي تجرى فيه المعالجة باإلشعاع أن ترصد مرافق للبلد لمنظمة القطرية لوقاية النباتات لينبغي 
 47رقم لتدابير الصحة النباتية وتجري مراجعة لهم وفقًا للمعيار الدولي المعالجات ومقدمي 

لمنظمة القطرية أن تمسك جدواًل للمراجعة وأن ل(. وينبغي المراجعة في سياق الصحة النباتية)
. وليس هناك ما يقتضي تدريبًا سليًماين مدربين تضمن تنفيذ عمليات المراجعة من جانب موظف

إجراءات  فرض رقابة مستمرة على المعالجة باإلشعاع من جانب المنظمة القطرية شريطة أن تكون
ويمكن التحقق منها لكفالة درجة عالية المعالجات المعالجة مصممة بشكل صحيح من جانب مقدم 

ة والسلعة المعنية. وينبغي أن يكون الرصد والمراجعة من سالمة النظام بالنسبة إلى المرفق والعملي
 كافيين الكتشاف أوجه القصور وتصحيحها على وجه السرعة.
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 14 من 9 الصفحة  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

استيفاء متطلبات الرصد والمراجعة التي تحددها المنظمة القطرية لوقاية المعالجات مقدمي وينبغي ل
 هذه المتطلبات ما يلي:أن تشمل النباتات. ويمكن 

لوقاية النباتات إلجراء المراجعات، بما يشمل الزيارات غير القطرية السماح بدخول المنظمة  -
 ا؛ المحددة مسبقً 

لوقاية النباتات القطرية ونظام لمسك سجالت بالمعالجات وأرشفتها والسماح للمنظمة  -
 باالطالع عليها؛

 .االمتثاليجب اتخاذها في حالة عدم  واإلجراءات التصحيحية التي -

والمراجعة مع للموافقة المستورد أن تضع إجراءات للبلد يمكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات و
 بقصد التحقق من االمتثال للمتطلبات.المصدّر المنظمة القطرية للبلد 

 التوثيق -6

الذي تجرى فيه المعالجة باإلشعاع مسؤولية الحرص للبلد تتولى المنظمة القطرية لوقاية النباتات 
بتوثيق جميع اإلجراءات التشغيلية ومسك السجالت المناسبة، مثل مقدمي المعالجات على قيام 

البيانات الخام بشأن قراءات نظام قياس الجرعات المسّجلة خالل المعالجات. ويعتبر مسك السجالت 
 والتتبع. الدقيق أمًرا ضروريًا لتمكين المراجعة 

 توثيق اإلجراءات 6-1

توثيق اإلجراءات لضمان معالجة السلع بصورة متسقة على النحو المطلوب. المعالجات مقدم ينبغي ل
ها التشغيلية لتوفير التفاصيل الالزمة للموافقة على مرفق معاييروينبغي تحديد ضوابط العملية و

المعايرة ومراقبة الجودة. ويجب أن تشمل توثيق إجراءات المعالجات مقدم وينبغي لالمعالجة. 
 اإلجراءات الموثّقة ما يلي:

 إجراءات مناولة السلعة قبل معالجتها باإلشعاع وأثناءها وبعدها؛ -

 واتجاه السلعة وترتيب شحنها أثناء المعالجة باإلشعاع؛ -

 الحاسمة للعملية ووسائل قياسها وتسجيلها؛ معاييروال -

 ونظام قياس الجرعات ومعايرته؛ -

في حال فشل المعالجة أو التصحيحية التي يجب اتخاذها واإلجراءات حترازية والخطط اال -
 حدوث مشاكل في عمليات المعالجة الحاسمة؛

 المرفوضة؛شحنات واإلجراءات لمناولة ال -

 والتوثيق؛واالحتفاظ بالسجالت  التوسيمومتطلبات  -

 وتدريب الموظفين. -

 االحتفاظ بالسجالت  6-2

االحتفاظ بسجالت مالئمة بشأن تطبيق كل معالجة. وينبغي إتاحة تلك المعالجات مقدم ينبغي ل
الذي يتواجد فيه مرفق المعالجة ألغراض المراجعة للبلد لوقاية النباتات القطرية السجالت للمنظمة 
 يكون التتبع الزًما. والتحقق أو عندما

تقّل االحتفاظ بسجالت مالئمة بشأن اإلشعاع كتدبير للصحة النباتية لمدة ال المعالجات مقدم وينبغي ل
المعالجة. وتشمل المعلومات التي قد يلزم تسجيلها ما شحنات عن سنة واحدة كي يتسنى تتبع أثر ال

 يلي:

 تحديد هوية المرفق واألطراف المسؤولة؛ -

 والسلعة المعالَجة؛ -
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  14من  10الصفحة 

 واآلفة المستهدفة الخاضعة للوائح؛ -

 دف المعالجة )أي االستجابة المطلوبة(؛ وه -

 ومكان إنتاجها؛ ،والجهة المسؤولة عن تعبئتها وزراعتها ،وصاحب السلعة -

 ؛أو العبوات القطع، بما يشمل عدد احجمهشحنة وووزن ال -

 وتحديد العالمات أو الخصائص؛ -

 واتجاه السلعة وترتيب شحنها أثناء المعالجة باإلشعاع؛ -

رعات المطلوبة والجرعات التي تم قياسها(، ومعايرة نظام قياس والجرعات الممتصة )الج -
 الجرعات، وسجالت رسم خرائط الجرعات؛ 

 وتاريخ المعالجة؛ -

وأي انحراف ملحوظ عن جدول المعالجة، واإلجراءات الالحقة المتخذة حيثما يكون ذلك  -
 مناسبًا.

 التوثيق من جانب المنظمة القطرية لوقاية النباتات  6-3

وينبغي االحتفاظ لوقاية النبات على النحو المالئم. القطرية ينبغي توثيق جميع إجراءات المنظمة 
ألغراض الرصد وشهادات الصحة النباتية التي أجريت بالسجالت، بما فيها سجالت عمليات التفتيش 

حاالت جديدة  وفي حاالت عدم االمتثال أو نشوءعن سنة واحدة. تقّل لمدة ال وذلك ، التي تم إصدارها
أو غير متوقعة تتعلق بالصحة النباتية، ينبغي إتاحة المستندات عند الطلب على نحو ما هو وارد في 

خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيُّد بشروط الصحة النباتية ) 13رقم المعيار الدولي 
 (.واإلجراءات الطارئة

 التفتيش -7

للبلد المصدّر، ويجوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات  المنظمة جانب من عملية التفتيشإجراء ينبغي 
للبلد المستورد إجراء عملية تفتيش عند االستيراد بغية تحديد مدى االمتثال لمتطلبات القطرية 

 االستيراد المتعلقة بالصحة النباتية.

يجب هذا بعد المعالجة باإلشعاع، ولكن تم ويمكن العثور على آفات حية مستهدفة خالل التفتيش الذي ي
هو االستجابة المطلوبة،  النفوقلصحة النباتية. وعندما ال يكون ليؤدي إلى رفض إصدار شهادة  اّل أ

من المرجح أن تبقى اآلفات الحية المستهدفة في الشحنة التي جرت معالجتها؛ وفي مثل هذه الحاالت، 
لى تأكيد برنامج التحقق على أنه يتم إعطاء الجرعة الدنيا ينبغي أن تستند شهادات الصحة النباتية إ

القسم  انظرالمطلوبة وعلى أنه تم تحقيق االستجابة المطلوبة في ظروف المعالجة المحددة المعنية )
2.) 

 المسؤوليات -8

مسؤولية تقييم  ،الذي تجرى فيه المعالجة باإلشعاعللبلد لوقاية النباتات القطرية المنظمة تتولّى 
 والموافقة عليه ومراجعته.  كتدبير للصحة النباتيةاإلشعاع  استخدام

، إلى الحد الالزم، أن تتعاون مع الوكاالت الوطنية التنظيمية لوقاية النباتاتالقطرية وينبغي للمنظمة 
األخرى المعنية بتطوير المعالجة باإلشعاع والموافقة عليها وسالمتها، بما في ذلك تدريب الموظفين 

ين ينفذون المعالجة وإصدار شهادات لهم والموافقة على مرافق المعالجة. وينبغي تحديد مسؤوليات الذ
والوكاالت التنظيمية األخرى لتفادي وجود متطلبات متداخلة أو متضاربة القطرية كل من المنظمة 

 ما بينها أو غير متسقة أو ليس هناك ما يبررها. في

وفقًا لمتطلبات المنظمة القطرية المتعلّقة بإجراءات المعالجة مسؤولية تنفيذ المعالجات ويتولّى مقدم 
 والسجالت ألغراض المراجعة والتحقق.مستندات لمعالجات، وإتاحة هذه الباالتوثيق، ومسك سجالت 
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  كتدبير للصحة النباتية

 14 من 11 الصفحة  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

 لمعيار.من ا إلزاميهذا الملحق جزء 

 مراجعتها للموافقة على مرافق المعالجة باإلشعاع أومرجعية : قائمة 1الملحق 

كجزء من عملية الموافقة هذه القائمة المرجعية يمكن للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن تستخدم  
 على مرفق للمعالجة باإلشعاع أو مراجعته. 

 التعليقات ال نعم المعايير

    المباني -1

لمنظمة التي حددتها ايستوفي المرفق متطلبات الصحة النباتية 
النباتات، ولدى هذه األخيرة إمكانية الوصول  القطرية لوقاية

إلى المرفق واالطالع على السجالت المناسبة حسب 
 االقتضاء للتحقق من معالجات الصحة النباتية.

   

مت مباني المرفق وشيّدت لتكون مالئمة، من حيث مّ ص  
الحجم والمواد وموقع المعدات، لتيسير الصيانة والعمليات 

 التي تعالج. للشحناتالمناسبة 

   

ل جزًءا ال يتجزأ من تصميم تتوافر الوسائل المناسبة التي تشكّ 
غير المعالجة باإلشعاع منفصلة عن  الشحناتالمرفق، إلبقاء 

 المعالجة به. الشحنات

   

وفي حالة صحية حالة المباني والمعدات في يتم الحفاظ على 
 قيد المعالجة أو تلوثها. الشحناتلمنع إصابة إصالح كافية 

   

 الشحناتلمنع إصابة أو تلوث الشحنات أو فعالة توجد تدابير 
 التي يتم تخزينها أو معالجتها.

   

األضرار أو التناثر أو  الكسر توجد تدابير كافية لمناولة
 .الشحناتاألخرى التي تتعرض لها 

   

التي عولجت بصورة  الشحناتص من توجد نظم مناسبة للتخلّ 
 غير مناسبة أو التي ال تصلح للمعالجة.

   

    التي ال تستوفي الشروط. الشحناتتوجد نظم مناسبة لمراقبة 

    الموظفون -2

    د بالعدد الكافي من الموظفين المدربين.المرفق مزوّ 

المناولة والمعالجة الموظفون على دراية بمتطلبات 
 ألغراض الصحة النباتية.المناسبتين للسلع 

   

    مناولة السلع وتخزينها وفصل بعضها عن بعض -3

يجري فحص السلع لدى تسلمها للتأكد من أنها مناسبة 
 للمعالجة باإلشعاع.

   



: متطلبات 18رقم  النباتية الصحة لتدابيرمشروع تنقيح المعيار الدولي   007-2014
 استخدام اإلشعاع كتدبير للصحة النباتية 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  14من  12الصفحة 

 التعليقات ال نعم المعايير

تجري مناولة السلع في بيئة ال تزيد من خطر الملوثات 
 الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية الخطيرة.

   

    المناسب ويجري تمييزها بدرجة كافية.شكل السلع بالن تخز  

 الشحناتهياكل كفيلة بفصل معدات وتوجد إجراءات و
بعضها عن بعض، بما المعالجة باإلشعاع وغير المعالجة به 

احتجاز السلع الداخلة أماكن في ذلك الفصل المادي بين 
 والخارجة.

   

     اإلشعاع -4

مناسب للسماح بإجراء  م ومجّهز بشكلالمرفق مصمّ 
 المعالجات المطلوبة وفقًا لجدول المعالجة.

   

يوجد نظام لمراقبة العمليات يوفر المعايير لتقدير فعالية 
 اإلشعاع.

   

المطلوب سليمة للعمليات لكل نوع من السلع  معاييرتوجد 
 معالجتها.

   

لوقاية النباتات لى المنظمة القطرية خطية إإجراءات تقديم  تم
 في المرفق.المعنيين للموظفين جيدًا وهي معروفة 

   

تعطى لكل نوع من الجرعة الممتصة التي يجري التحقق من 
السلع عن طريق أساليب مالئمة لقياس الجرعات وذلك 
باستخدام نظام مضبوط لقياس الجرعات، وتوجد سجالت 

ليها قياس الجرعات، ويمكن للمنظمة القطرية االطالع ع
 حسب الحاجة.

   

    التعبئة والتوسيم -5

    تعبأ كل سلعة باستخدام مواد مناسبة لها وللعملية.

أو يتم توسيمها على النحو المعالجة باإلشعاع  الشحناتتميز 
 المناسب وتوثق توثيقًا كافيًا.

   

    

    التوثيق -6

باإلشعاع  جتعول شحنةحتفظ بجميع السجالت الخاصة بكل ي  
في المرفق للفترة الزمنية التي تحددها السلطات المختصة 
)سنة واحدة على األقل( وتكون متاحة للتفتيش من قبل 

 حسب الحاجة.لوقاية النباتات المنظمة القطرية 
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 14من  13الصفحة   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 من المعيار. إلزاميًال جزًءا هذا المرفق هو ألغراض مرجعية فحسب، وال يشكّ 

 : مثال على نظام لقياس الجرعات في موقع مرجعي1المرفق 

العالقة بين ( اللذين يمثالن maxR( والمعامل األقصى )minR، تم احتساب المعامل األدنى )1في الشكل 
( والجرعة الممتصة في الموقع maxD( والجرعة الممتصة القصوى )minDالجرعة الممتصة الدنيا )

 على التوالي. وفي ما يلي تفصيل الحسابات:  1.4و 0.8على أنهما يبلغان  ،(refDالمرجعي )

 القيم المقاسة:
maxD  =4.2  كيلوغراي 
minD = 2.4  كيلوغراي 

 refD  =3.0 كيلوغراي 
 : ، فإنبالتالي

minR  =minD / refD  =2.4 /0.8كيلوغراي =  3.0كيلوغراي 
maxR  =maxD / refD  =4.2 /1.4كيلوغراي =  3.0كيلوغراي 
 

كيلوغراي، فإنه يمكن  maxD = 5.0كيلوغراي و minD = 2.0 إذًا، إذا كان نطاق الجرعة المستهدفة هو
 :أنها تبلغ تقدير القيم الروتينية للجرعة الممتصة في الموقع المرجعي على

refD = minD / minR  =2.0  /كحد أدنى كيلوغراي 2.5=  0.8كيلوغراي 
refD = maxD / maxR  =.05  /كحد أقصى. كيلوغراي 3.57=  1.4كيلوغراي 

 (.2015الوكالة الدولية للطاقة الذرية )لمزيد من األمثلة، يرجى الرجوع إلى 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  14من  14الصفحة 

المربع ويدّل مثال على العالقة بين الجرعتين الممتصتين الدنيا والقصوى والجرعة الممتصة في الموقع المرجعي.  -1 الشكل
المربع و(؛ maxDموقع الجرعة الممتصة القصوى )على المربع األحمر و(؛ minDموقع الجرعة الممتصة الدنيا )على األزرق 
 (.refDموقع نظام قياس الجرعات في الموقع المرجعي )الجرعة الممتصة التي يتم قياسها هي على األصفر 
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