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

 

 5 من 1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 لتدابير المعيار الدولي  
 28رقم الصحة النباتية 

 X الملحق

 

 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 الصحة النباتية معالجات 28المعيار الدولي 

 :X الصحة النباتية رقم معالجة

 للتخلص من ذبابة فاكهة بالبرودة Citrus paradisi ون الجنة)مفروت (ليريب جال معالجة

 Ceratitis capitata (2007-210) البحر المتوسط

(201X) 

 
 الحالة الراهنة

 ال يشكل هذا جزءاً رمسياً من امللحق باملعيار وسوف تعدَّله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده.

 2016-11-28 الوثيقةتاريخ هذه 

 28مشروع امللحق باملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  فئة الوثيقة

 للعرض على هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها المرحلة الحالية للوثيقة

 جرى تقدمي املعاجلة  2007-09 المراحل الرئيسية

اجلة شــــــــــــروع معم بتنقيحاجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــــــحة النباتية  قام 12-2007
 بــــالربودة للتخلص من ذبــــابــــة فــــاكهــــة البحر املتوســــــــــــــط Citrus paradisi اجلريــــب فروت

Ceratitis capitata  
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موضــــوع  منضــــأضــــافت هيئة تدابري الصــــحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة  04-2008
 الفاكهة مثار معاجلات ذباب 

 وافقت جلنة املعايري على عرض املعاجلة على مشاورة األعضاء للبت فيها إلكرتونياً  09-2008

 أُرسلت املعاجلة إىل مشاورة األعضاء 06-2009

قام الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــحة النباتية بتنقيح املشــــــروع وأوصــــــى بعرضــــــه  07-2010
 عايري العتمادهعلى جلنة امل

رفعت جلنة املعايري توصـــــــــــــية إىل هيئة تدابري الصـــــــــــــحة النباتية يف دورهتا الســـــــــــــابعة  11-2011
 العتماده

 على املعاجلة ةرمسي اتاعرتاض تورد 03-2012

قام االجتماع االفرتاضـــي للفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــحة النباتية بصـــياغة الرد  09-2012
 الرمسية (مل تتم التوصية بأي تعديل بشأن االعرتاضات الرمسية)على االعرتاضات 

 قــام اجتمــاع الفريق الفين املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة مبراجعــة املشــــــــــــــروع 12-2012
 (من دون إجراء أي تغيريات) ورفع توصية به إىل جلنة املعايري العتماده

ورهتا التاســـــــــعة الصـــــــــحة النباتية يف د رفعت جلنة املعايري توصـــــــــية به إىل هيئة تدابري 06-2013
 العتماده

وردت اعرتاضــــــــــــــات رمسية على املعاجلة قبل انعقاد الدورة التاســــــــــــــعة هليئة تدابري  04-2014
 النباتية الصحة

 قام اجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية مبراجعة املشروع 06-2014

 الرمسية اتمبعاجلات الصحة النباتية على بعض االعرتاضرّد اجتماع الفريق الفين املعين  09-2014

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

لفريق على اعقد الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــــــــحة النباتية اجتماعاً له (واتفق  09-2016
ودة وال بــالرب الفــاكهــة بــالنســــــــــــــبــة إىل املعــاجلــة مثــار جمموعــات ذبــاب عــدم وجود اختالفــات يف 

 تأثريات متصلة بالنوع أو الصنف)

 مادهرفع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية توصية به إىل جلنة املعايري العت 09-2016

رفعت جلنة املعايري توصــــــية إىل هيئة تدابري الصــــــحة النباتية يف دورهتا الثانية عشــــــرة  11-2016
 )eSC_Nov_08_2016(ارات إلكرتونيا عن طريق عملية اختاذ القر العتماده 
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 (إندونيسيا)   Antarjo DIKINجلنة املعايري: السيد  2010-11 المعالجةعن  المسؤول

  Scott WOODالفريق الفين املعين مبعــــاجلــــات الصــــــــــــــحــــة النبــــاتيــــة: الســــــــــــــيــــد  12-2012
 (الواليات املتحدة األمريكية)

  Patrick GOMESالفريق الفين املعين مبعـــاجلـــات الصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة: الســــــــــــــيـــد  12-2012
 (الواليات املتحدة األمريكية)

 )الصني(  Daojian YUالفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية: السيد  07-2016

 املســــــــــــــؤول مســـــــــــــــاعــد ، الواليــات املتحــدة األمريكيــة( Scott MYERSالســــــــــــــيــد  07-2016
 )عن املعاجلة

 اإللكرتوين أجرى الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية نقاشاً عن طريق الربيد 2008-09 مالحظات

أجرى الفريق الفين املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة نقــاشـــــــــــــــًا عن طريق الربيــد  10-2010
 اإللكرتوين

 تنسيق النص يف قالب منوذجي أساسي مت 08-2011

تنســـــــــيق النص باســـــــــتخدام القالب اخلاص بنصـــــــــوص اهليئة ومتت ترمجته للدورة  مت 01-2012
 السابعة للهيئة

وضــع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــحة النباتية ردوده النهائية على االعرتاضــات  01-2013
 الرمسية

 ّمتت إعادة تنسيق النص يف القالب النموذجي األساسي اجلديد 05-2013

 مانة لتحريره قبل انعقاد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتيةأرسلته األ 09-2013

 حترير النص  مت 11-2016
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 المعالجةنطاق 

لكي تســـــــــــفر عن نفوق  بالربودة paradisi Citrus 1)اجلريب فروت (ليمون اجلنة مثرة طريقة معاجلة املعاجلةهذه  تصـــــــــــف ]1[
 .2بالفعالية احملددة Ceratitis capitataبيوض ويرقات ذبابة 

 المعالجةوصف 

بــــالربودة للتخلص من ذبــــابــــة فــــاكهـــة  Citrus paradisiمعــــاملــــة مثرة اجلريــــب فروت (ليمون اجلنــــة)  اسم المعالجة ]2[
 Ceratitis capitataاملتوسط  البحر

 غري متاح المكون الفعال ]3[

 فيزيائية (بالربودة) نمط المعالجة ]4[

 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة ]5[

 Citrus paradisiمثرة ليمون اجلنة (جريب فروت)  السلع المستهدفة الخاضعة للوائح ]6[

 المعالجةجدول 

 يوماً متتالياً  19درجتان مئويتان أو أقّل لمدة : 1الجدول 

يف املائة من  99.9917يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95هناك مســـتوى ثقة بنســـبة  ]7[
 .Ceratitis capitateبيوض ويرقات ذبابة 

 متتالياً يوماً  23درجات مئوية أو أقل لمدة  3: 2الجدول 

يف املائة من  99.9916يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95هناك مســـتوى ثقة بنســـبة  ]8[
 . Ceratitis capitateبيوض ويرقات ذبابة 

وجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء مدة التعرض للمعاجلة. وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة وتسجيلها،  ]9[
 تجاوز درجة احلرارة املستوى احملدَّد طوال مدة املعاجلة.وينبغي أالّ ت

 معلومات أخرى ذات صلة

ف تناول الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املسائل املتصلة بأنظمة درجات احلرارة والتكيي ]10[
 ).Mangan )1997و  Hallmanاحلراري آخذاً يف االعتبار عمل 

                                                      
 Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrusواألنواع اهلجينة منها وفق التســـــــميات املشـــــــار إليها يف:  Citrusتســـــــمى أنواع احلمضـــــــيات   1

directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD. 
على  الصــلة بتســجيل املبيدات أو املتطلبات احمللية األخرى اخلاصــة مبوافقة األطراف املتعاقدة ال يتضــمن نطاق معاجلات الصــحة النباتية القضــايا ذات  2

لصــحة البشــرية أو ســالمة ااملعاجلات. وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات معلومات بشــأن اآلثار احملددة املرتتبة على 
ي معاجلته باســـــتخدام اإلجراءات احمللية قبل موافقة األطراف املتعاقدة على معاجلة ما. وباإلضـــــافة إىل ذلك، يُنظر يف اآلثار احملتملة األغذية، وهو ما ينبغ

ية. إضــــاف ةللمعاجلات على نوعية املنتجات بالنســــبة لبعض الســــلع قبل اعتمادها دوليا. إال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية الســــلع قد يقتضــــي دراســــ
 يُلزم أي طرف متعاقد باملوافقة على املعاجلات، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه. وال
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 Willink ) و2007( وآخرين Gastaminza ) وAnonymous )2007a ،2007bإىل عمــل  2و 1واســــــــــــــتنــد اجلــدوالن  ]11[
 ) باستخدام معدل نفوق الريقات.2007( وآخرين

"، Henninger’s Ruby"، و"Star Ruby"، و"Marsh Seedlessباســـــتخدام األصـــــناف األصـــــلية " 1ومت وضـــــع اجلدول  ]12[
 ". Rouge la Tomaو"

 ".Henninger’s Rubyباستخدام الصنف األصلي " 2ومت وضع اجلدول  ]13[

 المراجع

قد يشـــري ملحق املعيار هذا إىل املعايري الدولية لتدابري الصـــحة النباتية. وميكن االطالع على املعايري الدولية لتدابري الصـــحة  ]14[
activities/standards-https://www.ippc.int/core-: التــايللصــــــــــــــحــة النبــاتيــة على املوقع النبــاتيــة على البوابــة الــدوليــة ل

setting/ispms. 
]15[ Anonymous. 2007a. Technical Panel on Phytosanitary Treatments – 110a. Quarantine cold treatment 

of grapefruit for medfly (Ceratitis capitata Wied). Document provided by the National Plant Protection 
Organization of Argentina. 

]16[ Anonymous. 2007b. Technical Panel on Phytosanitary Treatments – 111a. Quarantine cold treatment 
of grapefruit for medfly (Ceratitis capitata Wied). Document provided by the National Plant Protection 

Organization of Argentina. 
]17[ Gastaminza, G., Willink, E., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B., Macián, 

A., Avila, R., Favre, P., Toledo, S., García Degano, M.F., Socias, M.G. & Oviedo, A. 2007. 
Tratamientos con frío para el control de Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus para la exportación 
de cítricos. In Moscas de los frutos y su relevancia cuarentenaria en la citricultura del Noroeste 
Argentino: once años de investigaciones 1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L. Augier & B. Stein, 
eds. Centro de Investigaciones Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola, Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres, Las Talitas, Tucumán, Argentina. Available at 

http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September 2016). 
]18[ 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. 

]19[ Willink, E., Gastaminza, G., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B., Macián, 
A., Avila, R. & Favre, P. 2007. Estudios básicos para el desarrollo de tratamientos cuarentenarios con 
frío para Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus en cítricos de Argentina. In Moscas de los frutos 
y su relevancia cuarentenaria en la citricultura del Noroeste Argentino: once años de investigaciones 
1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L. Augier & B. Stein, eds. Centro de Investigaciones 
Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, 
Las Talitas, Tucumán, Argentina. Available at http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September 

2016). 
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