
. 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 

 [XX]الملحق   
 
 
 
 

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

 
 :]XX[معالجة الصحة النباتية 

 
بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة البحر  CITRUS LIMON معالجة الليمون الحامض
 )CERATITIS CAPITATA )2007-206C المتوسط

(201[X]) 
 

 
 

 الحالة الراهنة

 عد اعتماده.النباتات باملعيار وسوف تعدَّله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 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

معاجلة م الصــــــــــــحة النباتية يف اجتماعه بتقســــــــــــي اتقام الفريق الفين املعين مبعاجل 12-2007
 املتوســــــــــــــط البحر فـــاكهـــة ذبـــابـــةبـــالربودة للتخلص من  Citrus limon احلـــامض الليمون

Ceratitis capitata 2007 من-TPPT-106 206-2007 إلنشاءC. 
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أضـــافت هيئة تدابري الصـــحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة حتت موضـــوع  04-2008
  ذبابة الفاكهة معاجلات

وافقت جلنة املعايري على عرض املعاجلة على مشــــــــــــــاورة األعضــــــــــــــاء للبت فيها  09-2008
 إلكرتونياً 

 أُرسلت املعاجلة إىل مشاورة األعضاء 06-2009

وأوصـــــى املنقح  روعاملشـــــقام الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــــحة النباتية بتنقيح  07-2010
 بعرضه على جلنة املعايري العتماده

 اعملية اختاذ القرارات إلكرتونيطريق قدَّمت جلنة املعايري تعليقاهتا عن  11-2011

ضـــع اللمســـات و انتهى اجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــحة النباتية من  12-2012
وأوصــى املنقح  املشــروعاألخرية على اســتجابته ملســألة األضــرار النامجة عن التربيد املفاجئ، و 

 بعرضه على جلنة املعايري العتماده 

يف ار دمل تتوصــــــــــــــل جلنة املعايري إىل توافق عام يف اآلراء يف أثناء النقاش الذي  06-2013
 2013ين الثاين نوفمرب/تشر  إطار جلنة املعايري يف يف املشروعاملنتدى ووافقت على مناقشة 

ورهتا التاســـــــــعة نباتية يف دتوصـــــــــية إىل هيئة تدابري الصـــــــــحة الجلنة املعايري  رفعت 11-2013
 العتمادها

ورد اعرتاض رمسي على املعاجلة قبل انعقاد الدورة التاســــــــعة هليئة تدابري الصــــــــحة  04-2014
 النباتية

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

م ماع على عد(اتفق االجت الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــــحة النباتيةاجتماع  09-2016
ريات الفاكهة بالنســـــــــبة إىل املعاجلة بالربودة وال تأثمثار  وجود اختالفات يف جمموعات ذباب

 على األنواع / األصناف)

ية إىل جلنة املعايري توصـــــ مبعاجلات الصـــــحة النباتيةالفريق الفين املعين رفع اجتماع  09-2016
 االعتماده

رة رفعت جلنة املعايري توصــية إىل هيئة تدابري الصــحة النباتية يف دورهتا الثانية عشــ 11-2016
 )eSC_Nov_07_2016( عن طريق عملية اختاذ القرارات إلكرتونيا االعتماده

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

 (الصني) Yuejin WANG: السيد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية 12-2012
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 Mike ORMSBY: الســــــــــــــيــد الفريق الفين املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة 12-2012
 (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

 تنسيق النص يف القالب النموذجي األساسي 08-2011

 تنسيق النص يف القالب النموذجي األساسي اجلديد إعادة 05-2013

 "عاملراج"و "معلومات أخرى ذات صــــــــــــــلة"األمانة فقرة جديدة إىل  أضــــــــــــــافت 11-2013
 باالستناد إىل النقاش الذي دار يف جلنة املعايري 

أرســـــــــــــلته األمانة لتحريره بعد انعقاد دورة جلنة املعايري يف نوفمرب/تشـــــــــــــرين الثاين  11-2013
2013 

 حترير النص جرى  11-2016
 

 نطاق المعالجة
 

 ذبابةلكي تســــــــــــفر عن نفوق بيوض ويرقات  بالربودةlimon Citrus 1الليمون احلامض  معاجلة مثرة املعاجلةهذه  تصــــــــــــف ]1[
Ceratitis capitata 2بالفعالية احملددة. 

 
 وصف المعالجة

 
 فــاكهــة ذبــابــةبــالربودة للتخلص من  Citrus limon احلــامض الليمونمعــاجلــة  المعالجة اسم

 Ceratitis capitata املتوسط البحر

 يوجد ال الفعال المكون

 )بالربودة( فيزيائية المعاملة نوع

                                                 
Citrus of the world: A citrus , R. 2002. Cottinواألنواع اهلجينة منه وفق التســميات املشــار إليها يف:  Citrus تســمى أنواع الليمون احلامض   1

directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD . 
خلاصـــــة باملوافقة على ا لألطراف املتعاقدة القضـــــايا املتصـــــلة بتســـــجيل املبيدات أو الشـــــروط احمللية األخرى معاجلات الصـــــحة النباتيةيتضـــــمن نطاق  ال  2

ة األغذية، معلومات عن اآلثار احملددة بالنســبة للصــحة البشــرية أو ســالم املعتمدة من هيئة تدابري الصــحة النباتية جلاتاملعا تتضــمناملعاجلات. كذلك ال 
احملتملة  نظر يف التأثرياتيُ وباإلضــافة إىل ذلك، على املعاجلة.  موافقة األطراف املتعاقدةوهي القضــايا اليت ينبغي التعامل معها وفقاً لإلجراءات احمللية قبل 

ضــــــي دراســــــة إال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية الســــــلع قد يقت. ها دولياقبل اعتمادعلى نوعية املنتجات بالنســــــبة لبعض الســــــلع العائلة  للمعاجلات
 .هأراضي ، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يفاملعاجلاتما يتصل باملوافقة على  . وال يوجد إلزام على طرف متعاقد يف ً إضافية
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  Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) المستهدفة اآلفة

  Citrus limon احلامض الليمون مثار ائحللو  الخاضعة المستهدفة السلع
 

 جدول المعالجة
 

 متتالياً  يوماً  16لمدة  تان أو أقلّ مئوي درجتان: 1الجدول 
 

يف املائة من  99.9975يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95هناك مســتوى ثقة بنســبة  ]2[
 . Ceratitis capitateذبابة بيوض ويرقات 

 
 متتالياً يوماً  18لمدة أو أقّل درجات مئوية  3: 2الجدول 

 
يف املائة من  99.9973يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95هناك مســتوى ثقة بنســبة  ]3[

 . Ceratitis capitateذبابة بيوض ويرقات 
 

تسجيلها، . وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة و مدة التعرض للمعاجلةوجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء  ]4[
 احلرارة املستوى احملدَّد طوال مدة املعاجلة. ةوينبغي أالّ تتجاوز درج

 
 معلومات أخرى ذات صلة

 
 .Ceratitis capitataعائًال مشروطاً لذبابة فاكهة البحر املتوسط  C. limonيعترب الليمون احلامض  ]5[

 
رارة والتكييف الصـــحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املســـائل املتصـــلة بأنظمة درجة احل اتوتناول الفريق الفين املعين مبعاجل ]6[

 ).Mangan )1997و Hallmanاحلراري آخذاً يف االعتبار عمل 
 

 )Lisbon( "لشـــــــــبونة" باســـــــــتخدام صـــــــــنف ما) ومت وضـــــــــعهDe Lima et al. )2007إىل عمل  2و 1واســـــــــتند اجلدوالن  ]7[
 .فوقوباستخدام عدم القدرة على التحول إىل شرنقة كمقياس ملعدل النّ 

 
يف مثار  الصــــــحة النباتية أيضــــــاً املســــــائل املتصــــــلة باألضــــــرار النامجة عن التربيد املفاجئ اتوتناول الفريق الفين املعين مبعاجل ]8[

 ).2012الصحة النباتية،  اتالليمون (الفريق الفين املعين مبعاجل
 

 المراجع
 

الدولية لتدابري الصــحة  املعايريميكن االطالع على إىل املعايري الدولية لتدابري الصــحة النباتية. و هذا  املعيارقد يشــري ملحق  ]9[
activities/standards-https://www.ippc.int/core-النبــاتيــة على البوابــة الــدوليــة للصــــــــــــــحــة النبــاتيــة على املوقع التــايل: 

setting/ispms . 
 

]10[ 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 
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fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop and Horticultural 
Science, 35: 39–50. 

]11[ 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. 

]12[ TPPT (Technical Panel on Phytosanitary Treatments). 2012. TPPT response to SC’s concerns about 
chilling injury in lemons during in-transit cold disinfestation. Appendix 9, TPPT meeting report, 
December 2012, pp. 55–57. 
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