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 CITRUS SINENSISبرتقال المعالجة : 28مشروع ملحق بالمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 )CERATITIS CAPITATA )212-2007المتوسط  األبيض البحرفاكهة للتخلص من ذبابة  بالبرودة
 

 الراهنةالحالة 

 جزءاً رمسياً من ملحق املعيار وستعدَّله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده. ال يشكل هذا

 2016-11-28 تاريخ هذه الوثيقة

 28مشروع ملحق باملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  فئة الوثيقة

 اعتمادهمن أجل  تدابري الصحة النباتيةهيئة للعرض على  المرحلة الحالية للوثيقة

 استجابة للدعوة اخلاصة بتقدمي معاجلات عاجلةمت تقدمي امل 2007-09 المراحل الرئيسية
 اجتماعه بتنقيح يف (الفريق الفين) الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــحة النباتيةقام  12-2007

بالربودة للتخلص  Citrus sinensis والربتقال Citrus reticulataاملندارين  معاجلةمشـــــــــروع 
 Ceratitis capitataاملتوسط  األبيض البحر فاكهةذبابة من 
ذباب اجلات معأضافت اهليئة، يف دورهتا الثالثة، هذا املوضوع حتت إطار موضوع  04-2008
 الفاكهة مثار
ختاذ اعن طريق عملية وافقت جلنة املعايري على عرضــــــــه على مشــــــــاورة األعضــــــــاء  09-2008

 االقرارات إلكرتوني
 مت إرسال املعاجلة لغرض مشاورة األعضاء  06-2009
ورفع شــــروع امليح يف اجتماعه بتنق املعين مبعاجلات الصــــحة النباتيةقام الفريق الفين  07-2010

 العتمادهتوصية إىل جلنة املعايري 
 توصية إىل اهليئة يف دورهتا السابعة العتماده  نة املعايريجل رفعت 11-2011
   تلقت املعاجلة اعرتاضات رمسية 03-2012
بصياغة  ،رتوينيف اجتماعه اإللك ،املعين مبعاجلات الصحة النباتية الفريق الفينقام  09-2012

 رمسية)الاضات عرت اال عقبرد على االعرتاضات الرمسية (مل يتم رفع توصية بإجراء أي تنقيح 
 ، املشـــــــــــروع هيف اجتماع ،املعين مبعاجلات الصـــــــــــحة النباتية الفريق الفيناســــــــــتعرض  12-2012

 (مل جتر أي تغيريات تذكر) وتقدم بتوصية إىل جلنة املعايري باعتماده
 نتديات النقاش يف مالذي دار ش انقال تتوصل جلنة املعايري إىل توافق يف اآلراء خالل مل 06-2013

 2013نوفمرب/تشرين الثاين دورهتا يف يف ووافقت على مناقشة املشروع 
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 الصــــــــحة النباتية املعين مبعاجلاتالفريق الفين وافقت جلنة املعايري على أن تطلب إىل  11-2013
 معاجلة شواغل أعضاء جلنة املعايري

 أسندت جلنة املعايري حالة "معلق"  11-2015
 الفين  لفريقا (وافق هاجتمــاعــ املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة الفريق الفينعقــد  09-2016

 الربودة جلــة بــاملعــا بــالنســـــــــــــبــة إىلفــاكهــة ال مثــارذبــاب بني جمموعــات اختالفــات وجود  عــدمعلى 
 تغيري العنوان)الفريق الفين بأوصى لذلك ، و على األنواع / األصناف تأثرياتال و 

 ملعايري باعتمادهتوصية إىل جلنة ا املعين مبعاجلات الصحة النباتية رفع الفريق الفين 09-2016
ن طريق عملية ع رفعت جلنة املعايري توصــــية إىل اهليئة يف دورهتا الثانية عشــــرة باعتماده 11-2016

 (eSC_Nov_09_2016)ا القرارات إلكرتونياختاذ 

 )إندونيسيا( Antarjo DIKINجلنة املعايري: السيد  2010-11 المسؤول عن المعالجة
 )نيوزيلندا( Mike ORMSBY: السيد املعين مبعاجلات الصحة النباتية الفريق الفين 12-2012

أجرى الفريق الفين املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة نقــاشـــــــــــــــًا عن طريق الربيــد  2008-09 مالحظات 
 اإللكرتوين

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

  أساسيمنوذجي قالب رتيب نسق النص يف ت مت 08-2011
 هتا السابعةاهليئة وترمجته لعرضه على اهليئة يف دور رتيب نسق النص يف قالب ت مت 01-2012
 ة للرد الصــــــــــــــيغــة النهــائيــ املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــةوضــــــــــــــع الفريق الفين  01-2013

 االعرتاضات الرمسيةعلى 
 رتيب نسق النص يف قالب أساسي جديدت مت 05-2013
 اليت أجريت نتائج البحوثلانتظار كان هناك   05-2015
 مت حترير النص 11-2016
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 المعالجةنطاق  

حر الب ذبابةويرقات بيوض عن نفوق  لكي تســــــــــفرالربودة ب Citrus reticulata1 برتقال مثرة معاجلة املعاجلةهذه  تصــــــــــف ]1[
 2الفعالية احملددة.ب Ceratitis capitataاملتوسط 

 المعالجةوصف  

 البحر املتوســــــــــــــط فـــــــاكهـــــــةذبـــــــابـــــــة من  بـــــــالربودةلتخلص ل Citrus reticulate برتقـــــــالمعـــــــاجلـــــــة  اسم المعالجة ]2[
Ceratitis capitata 

 متاحغري  المكون الفعال ]3[

 )بالربودة( فيزيائية نمط المعالجة ]4[

 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae( اآلفة المستهدفة ]5[
 Citrus reticulata مثرة السلع المستهدفة الخاضعة للوائح ]6[

 المعالجةجدول  ]7[

 .متواصالً  يوماً  23أو أقل ملدة ) مئويتان 2درجتان (  ]8[

 يف املائة  99.9918يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95ثقة بنســــــــــــبة مســــــــــــتوى هناك  ]9[
 .Ceratitis capitataمن بيوض ويرقات ذبابة 

وتسجيلها، لثمرة ادرجة حرارة رصد وينبغي  ض للمعاجلة.ر التع مدةوجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء  ]10[
 مدة املعاجلة.وال د طتتجاوز درجة احلرارة املستوى احملدّ وينبغي أالّ 

 معلومات أخرى ذات صلة 

ارة والتكييف الصـــحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املســـائل املتصـــلة بأنظمة درجة احلر  اتالفريق الفين املعين مبعاجلتناول   ]11[
 ).Mangan )1997و Hallmanاحلراري آخذاً يف االعتبار عمل 

 ومت وضـــــعه باســـــتخدام صـــــنف )2007( وآخرين Willinkو )2007( وآخرين  Gastaminza ىل عملاســـــتند هذا اجلدول إ ]12[
"Nova" )(C. reticulata .وباستخدام معدل نفوق الريقات 

  

                                                      
   .Citrus of the world: A citrus directoryCottin, R. 2002 ,:وفقًا للمسميات الواردة يف ينةجهلاأصناف احلمضيات واألنواع يتم تسمية   1

version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD 
  األطراف املتعاقدة قةمبوافاحمللية األخرى اخلاصــــــة  املتطلباتبتســــــجيل املبيدات أو  ذات الصــــــلةالقضــــــايا الصــــــحة النباتية  معاجلاتال يتضــــــمن نطاق   2

لصحة البشرية أو سالمة ا ىاملرتتبة علاآلثار احملددة  بشأنمعلومات  هيئة تدابري الصحة النباتيةوقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل . املعاجلاتعلى 
احملتملة  اآلثار . وباإلضـــــافة إىل ذلك، يُنظر يفمعاجلة ماعلى موافقة األطراف املتعاقدة إلجراءات احمللية قبل ا معاجلته باســـــتخدامينبغي  وهو مااألغذية، 

دراســــة إضــــافية.  عاجلة ما على نوعية الســــلع قد يقتضــــيإال أن تقييم آثار معلى نوعية املنتجات بالنســــبة لبعض الســــلع قبل اعتمادها دوليا. للمعاجلات 
 ، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.املعاجلاتطرف متعاقد باملوافقة على  أي لزميُ  وال
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 المراجع 

الدولية لتدابري الصـــحة  املعايريميكن االطالع على إىل املعايري الدولية لتدابري الصـــحة النباتية. و هذا قد يشـــري ملحق املعيار  ]13[
activities/standards-https://www.ippc.int/core- النبـــاتيـــة على البوابـــة الـــدوليـــة للصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــة على املوقع التـــايل:

setting/ispms. 
]14[  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). 

]15[  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.. 
]16[  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 Anastepha 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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