
. ويشكل هذا امللحق جزءاً إلزامياً من املعيار الدويل [X]201] يف عام Xيف دورهتا [ اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية معاجلة الصحة النباتية هذه
 .28لتدابري الصحة النباتية رقم 
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لتدابير الصحة المعيار الدولي   

 28رقم النباتية 

 [X] الملحق  
 
 
 
 

 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم معالجات الصحة النباتية في 

 
 ]:Xالصحة النباتية [ معالجة

 
 للتخلص من ذبابة بالبرودة Citrus sinensisوالبرتقال  Citrus reticulataمعالجة المندارين 

 Ceratitis capitata (2007-206B)فاكهة البحر المتوسط 
(201X) 

 
 

 

 الحالة الراهنة
 ده.االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتمااملعيار وسوف تعدَّله أمانة امللحق ب ال يشكل هذا جزءاً رمسياً من

 2016-11-28 الوثيقة هذه تاريخ

 28ملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم بامشروع امللحق  فئة الوثيقة

 للعرض على هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها ةللوثيق مرحلة الحاليةال

 املعاجلة جرى تقدمي 2007-09 المراحل الرئيسية

املندارين  عاجلةماجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــــــــحة النباتية بني مجع  12-2007
Citrus reticulata  والربتقـالCitrus sinensis رالبح فـاكهـة ذبـابـة من بـالربودة للتخلص 

 206B-2007 لوضع البند 206D-2007و Ceratitis capitata 106-2007املتوسط 

أضـــافت هيئة تدابري الصـــحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة حتت موضـــوع  04-2008
  الفاكهةمثار ذباب  معاجلات
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وافقت جلنة املعايري على عرض املعاجلة على مشــــــــــــــاورة األعضــــــــــــــاء للبت فيها  09-2008
 إلكرتونياً 

 أُرسلت املعاجلة إىل مشاورة األعضاء 06-2009

وأوصـــى بعرضـــه  روعاملشـــملعين مبعاجلات الصـــحة النباتية بتنقيح قام الفريق الفين ا 07-2010
 على جلنة املعايري العتماده

 ياعن طريق عملية اختاذ القرارات إلكرتونقدَّمت جلنة املعايري تعليقاهتا عن  11-2011

ح املشـــــــــروع ورفع بتنقياجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــــــــحة النباتية  قام 12-2012
 توصية به إىل جلنة املعايري العتماده 

اســـــــــعة توصـــــــــية إىل هيئة تدابري الصـــــــــحة النباتية يف دورهتا التجلنة املعايري  رفعت 06-2013
  العتماه

ورد اعرتاض رمسي على املعاجلة قبل انعقاد الدورة التاســــــــــعة هليئة تدابري الصــــــــــحة  2014-04
 النباتية

 املعايري احلالة بأ�ا "معّلقة" حددت جلنة 2015-11

إىل أّن  (أشــــــــــــار االجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــــــحة النباتيةاجتماع  2016-09
" واتفق على عدم وجود اختالفات بني Murcottاجلداول املعروضة العتمادها هي لصنف "

ل يث تشـــموأعاد على هذا االســـاس احتســـاب مســـتويات الفعالية حب C. reticulaأصـــناف 
موعات جمالصنفني كليهما (على النحو املبّني). واتفق الفريق على عدم وجود اختالفات يف 

  )ذبابة الفاكهة بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة

 نة املعايري العتمادهتوصية إىل جل الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةرفع  2016-09

ية عشــــرة توصــــية إىل هيئة تدابري الصــــحة النباتية يف دورهتا الثانرفعت جلنة املعايري  2016-11
 )eSC_Nov_06_2016العتماده بواسطة القرارات اإللكرتونية (

  (إندونيسيا) Antarjo DIKINالسيد  :جلنة املعايري 2010-11 المعالجةعن  المسؤول

الواليات ( Scott WOOD: الســــيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــحة النباتية 12-2012
 )املتحدة األمريكية

 Patrick GOMES: الســــــــــــــيــد الفريق الفين املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة 12-2012
 )الواليات املتحدة األمريكية(

 Eduardo WILLINK: الســــــــــيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــــحة النباتية 07-2016
 )األرجنتني(
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 Mike ORMSBY: الســــــــــــــيــد مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــةالفريق الفين املعين  07-2016
 (مساعد رئيس فريق املعاجلة) )نيوزيلندا(

يد الصــــــــــــــحة النباتية نقاشــــــــــــــاً عن طريق الرب  اتأجرى الفريق الفين املعين مبعاجل 2008-09 مالحظات 
 اإللكرتوين

يد الصــــــــــــــحة النباتية نقاشــــــــــــــاً عن طريق الرب  اتأجرى الفريق الفين املعين مبعاجل 10-2010
 اإللكرتوين

 منوذجيترتيب نسق النص يف قالب أساسي  مت 08-2011

 النموذجي اجلديداألساسي تنسيق النص يف القالب  ّمتت إعادة 05-2013

 أرسلته األمانة لتحريره قبل انعقاد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية 09-2013

 هناك انتظار لنتائج البحوث اليت أجريت كان  05-2015

 حترير النص  مت 11-2016
 

 المعالجةنطاق  ]1[
 

لكي تســـــفر عن نفوق  بالربودة Citrus sinensis1والربتقال  Citrus reticulataاملندارين  مثرة معاجلةهذه املعاجلة  تصـــــف ]2[
 2بالفعالية احملددة. Ceratitis capitata ذبابةويرقات بيوض 

 
 وصف المعالجة ]3[

 
 بالربودة للتخلص Citrus sinensisوالربتقال  Citrus reticulata املندارين معاجلة اسم المعالجة ]4[

 Ceratitis capitataاملتوسط  البحر فاكهة ذبابة من
 غري متاح المكون الفعال ]5[
 )بالربودة( فيزيائية نمط المعالجة ]6[
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة ]7[

                                                 
 Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrusوفق التســـــــميات املشـــــــار إليها يف: ها واألنواع اهلجينة من Citrusتســـــــمى أنواع احلمضـــــــيات   1

directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD. 
على  قة األطراف املتعاقدةمبوافاحمللية األخرى اخلاصــة  املتطلباتبتســجيل املبيدات أو  ذات الصــلةالقضــايا الصــحة النباتية  معاجلاتيتضــمن نطاق  ال  2

لصــحة البشــرية أو ســالمة ى ااملرتتبة علاآلثار احملددة  بشــأنمعلومات  وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. املعاجلات
 اآلثار احملتملةنظر يف يُ وباإلضـــــافة إىل ذلك، . معاجلة ماعلى موافقة األطراف املتعاقدة إلجراءات احمللية قبل ا معاجلته باســـــتخدامينبغي  وهو مااألغذية، 

 راســــة إضــــافية. د إال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية الســــلع قد يقتضــــي. ها دولياقبل اعتمادللمعاجلات على نوعية املنتجات بالنســــبة لبعض الســــلع 
 ، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.املعاجلاتطرف متعاقد باملوافقة على  أي يُلزموال 
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الســـــــلع المســـــــتهدفة الخاضـــــــعة  ]8[
 للوائح

 Citrus sinensisوالربتقال  Citrus reticulata مثار املندارين

 
 المعالجةجدول  ]9[

 
  متتالياً يوماً  18أو أقل لمدة  تانمئوي تان: درج1الجدول  ]10[

 
بة  ]11[  يف املائة  99.9987يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95هناك درجة ثقة بنســــــــــــــ

 . Ceratitis capitataبيوض ويرقات ذبابة من 
 

  متتالياً يوماً  20درجات مئوية أو أقل لمدة  3: 2الجدول  ]12[
 

يف املائة من  99.9987يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95هناك درجة ثقة بنســــــــــــــبة  ]13[
 .Ceratitis capitataبيوض ويرقات ذبابة 

 
تسجيلها، . وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة و مدة التعرض للمعاجلةوجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء  ]14[

 احلرارة املستوى احملدَّد طوال مدة املعاجلة. ةتتجاوز درجوينبغي أالّ 
 

 معلومات أخرى ذات صلة  ]15[
 

ارة والتكييف الصـــــحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املســـــائل املتصـــــلة بأنظمة درجة احلر  اتتناول الفريق الفين املعين مبعاجل ]16[
 ).Mangan )1997و Hallmanاحلراري آخذاً يف االعتبار عمل 

 
 "Ellendale" األصـــليني باســـتخدام الصـــنفني هما) ومت وضـــع2007( وآخرين De Limaإىل عمل  2و 1واســـتند اجلدوالن  ]17[
 .وباستخدام عدم القدرة على التحول إىل شرنقة كمقياس ملعدل النفوق" Murcott"و

 
 المراجع ]18[

 
ري الصــحة لتدابري الصــحة النباتية. وميكن االطالع على املعايري الدولية لتدابقد يشــري ملحق املعيار هذا إىل املعايري الدولية  ]19[

dsactivities/standar-https://www.ippc.int/core-النبــاتيــة على البوابــة الــدوليــة للصــــــــــــــحــة النبــاتيــة على املوقع التــايل:

setting/ispms. 
 

]20[ De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold 
disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and Queensland 
fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop and Horticultural 
Science, 35: 39–50. 

]21[ Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 
G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives 
and Emissions Reduction. San Diego, CA, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4. 
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