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 : 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ملحق بمشروع 

 )Ceratitis capitata )102-2010بالبرودة للتخلص من آفة  Citrus clementinaمعالجة الكليمونتين 
 

 الحالة الراهنة

 املعيار وسوف تعدَّله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده.امللحق ب جزءاً رمسياً منال يشكل هذا 

 2016-11-28 الوثيقة هذه تاريخ

 28ملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم بامشروع ملحق  فئة الوثيقة

 النباتية العتمادهاللعرض على هيئة تدابري الصحة  ةللوثيق مرحلة الحاليةال

بالربودة   Citrus clementina var Clemenulesمعاجلة الكليمونتني تقدمي مت 2010-04 المراحل الرئيسية
 )Ceratitis capitata )102-2010للتخلص من آفة 

 وطلبعاجلة امل باســــــــــــــتعراض الصــــــــــــــحة النباتية اتقام الفريق الفين املعين مبعاجل 07-2010
 إضافية معلوماتعلى  احلصول

 افيةمعلومات إض الصحة النباتية اتالفريق الفين املعين مبعاجلتلّقى  05-2012

توفري اجلــة عــمن مقــّدم امل الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة اتالفريق الفين املعين مبعــاجلــطلــب  12-2012
 إضافية معلومات

 املعاجلةّدم برســــــــــــــالة إىل مق الصــــــــــــــحة النباتية اتالفريق الفين املعين مبعاجلبعث  02-2013
 عن طريق األمانة

 على الرسالة املعاجلةرّد مقّدم  05-2013

لصــــــنف فقط اجلة توصــــــية باملع الصــــــحة النباتية اتالفريق الفين املعين مبعاجلرفع  07-2013
Clemenules إىل جلنة املعايري ملشاورة األعضاء 

ملعاجلة (اجتماع اعلى جدول  الصـــــــــحة النباتية اتالفريق الفين املعين مبعاجلوافق  09-2013
 افرتاضي)

 ءصدر قرار إلكرتوين عن جلنة املعايري للموافقة عليه يف مشاورة األعضا 02-2014

 أدخلت األمانة التغيريات املقرتحة من جانب املنتدى وفتحت باب التصويت 03-2014

  وافقت جلنة املعايري على مشروع املعاجلة للتصويت عليه يف مشاورة األعضاء 03-2014
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  وىلشاورة األاملانعقدت  06-2014

ات اليت صــــــدرت التعليق الصــــــحة النباتية اتالفريق الفين املعين مبعاجلاســــــتعرض  02-2015
  مشاورة األعضاءعن 

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

اســــــــتجابة للتعليقات  )EW( جرى تعديل الوثيقة من قبل املســــــــؤول عن املعاجلة 07-2016
 الواردة من البلدان

 ق االجتمــاع اتف(اجتمــاعــه  لفريق الفين املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــةعقــد ا 09-2016
جلنة املعايري إىل اإلحاطة علماً  ) ودعاvarieties(كلمة "أصناف"تغيري العنوان (حذف  على 

ــعــنــوان مــن ــتــغــيــري ال   Citrus clementina var Clemenulesمــعـــــــاجلـــــــة الــكــلــيــمــونــتــني  ب
 معاجلة الكليمونتني  إىل )Ceratitis capitata )102-2010بالربودة للتخلص من آفة 

Citrus clementina  بالربودة للتخلص من آفة Ceratitis capitata)102-2010( ؛ واتفق
 بجمموعات ذبا اختالفات يفوجود الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــحة النباتية على عدم 

 ة بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة)الفاكهمثار 

نــة املعــايري إىل جل توصــــــــــــــيــة الفريق الفين املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــةرفع  09-2016
 االعتماده

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

  (إندونيسيا) Antarjo DIKINالسيد  :2010-11 المعالجة المسؤول عن

  )اململكة املتحدة( Ray CANNONالسيد  :05-2012

  )اسرتاليا( Andrew JESSUPالسيد  :12-2012

 )األرجنتني( Eduardo WILLINK: السيد 02-2015

 (الواليات املتحدة األمريكية، مســــــــاعد املســــــــؤول  Guy HALLMANالســــــــيد  12-2012
 عن املعاجلة)

  بدأت األمانة باستخدام احلاشية املنّقحة سابقاً املتعّلقة باعتماد املعاجلة 2013 – 09 مالحظات 

 حترير النص مت 04-2014

 حترير النص مت 11-2016
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 نطاق المعالجة
 ةذبابلكي تســـــــــفر عن نفوق بيوض ويرقات  بالربودة Citrus clementina1 الكليمونتني معاجلة مثرة املعاجلةهذه  تصـــــــــف ]1[

Ceratitis capitata 2بالفعالية احملددة. 
 المعالجةوصف    ]2[
 Ceratitis بالربودة للتخلص من آفة  Citrus clementina الكليمونتنيمعاجلة  المعالجة اسم   ]3[

capitata  
 يوجد ال الفعال المكون   ]4[
 )بالربودة( فيزيائية المعاملة نوع   ]5[
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) المستهدفة اآلفة   ]6[
 clementina Hort. ex Tanaka الكليمونتني  مثار للوائح الخاضعة المستهدفة السلع   ]7[
 جدول المعالجة ]8[
 متتالياً  يوماً  16ملدة  أو أقلّ  (درجة احلرارة القصوى يف قلب الثمرة) تانمئوي درجتان ]9[
يف املائة من  99.9900يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95هناك مســتوى ثقة بنســبة  ]10[

 .Ceratitis capitataذبابة بيوض ويرقات 
تسجيلها، . وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة و مدة التعرض للمعاجلةوجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء  ]11[

 احلرارة املستوى احملدَّد طوال مدة املعاجلة. ةوينبغي أالّ تتجاوز درج
 أخرى ذات صلة معلومات ]12[
" وباســــتخدام Clemenules" وضــــعه باســــتخدام صــــنف) ومت 2009(وآخرين  Santaballa  عمليســــتند هذا اجلدول إىل  ]13[

 معّدل نفوق الريقات.
 المراجع ]14[
قد يشــري ملحق املعيار هذا إىل املعايري الدولية لتدابري الصــحة النباتية. وميكن االطالع على املعايري الدولية لتدابري الصــحة  ]15[

activities/standards-https://www.ippc.int/core-: املوقع التــايللصــــــــــــــحــة النبــاتيــة على النبــاتيــة على البوابــة الــدوليــة ل

setting/ispms . 
]16[ Santaballa, E., Laborda, R. & Cerdá, M. 2009. Quarantine cold treatment against Ceratitis capitata 

(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) to export clementine mandarins to Japan. Boletín de Sanidad 
Vegetal Plagas, 35: 501–512. (in English) 

                                                 
 .Citrus of the world: A citrus Cottin, R. 2002واألنواع اهلجينة منه وفق التســـميات املشـــار إليها يف:  Citrusتســـمى 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 ال تتضــمن املعاجلاتاملعاجلات. كذلك 
احملتملة  نظر يف التأثرياتيُ وباإلضــافة إىل ذلك، على املعاجلة.  موافقة األطراف املتعاقدةبغي التعامل معها وفقاً لإلجراءات احمللية قبل وهي القضــايا اليت ين

ضــــــي دراســــــة تإال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية الســــــلع قد يق. ها دولياقبل اعتمادعلى نوعية املنتجات بالنســــــبة لبعض الســــــلع العائلة  للمعاجلات
 .، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيهاملعاجلاتما يتصل باملوافقة على  . وال يوجد إلزام على طرف متعاقد يفإضافية
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