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 ثمرة : معالجة 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم ملحق بمشروع   [1]
بحرارة البخار للتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط  Mangifera Indica اجونالم

Ceratitis Capitata )106-2010( 

[2]  
 الحالة الراهنة

له أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد امللحق ب ال يشــــــــــــــكل هذا جزءاً رمسياً من املعيار وســــــــــــــوف تعدَّ
 اعتماده.

 2016-12-16 الوثيقة هذه تاريخ

 28ملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم بامشروع ملحق  فئة الوثيقة

 تدابري الصحة النباتية العتماده للعرض على هيئة قةللوثي مرحلة الحاليةال

أضــــــــــــافت هيئة تدابري الصــــــــــــحة النباتية يف دورهتا الثانية موضــــــــــــوع  2007-03 المراحل الرئيسية
 معاجلات ذباب مثار الفاكهة

حبرارة البخـــار  Mangifera Indicaمثرة املنـــاجو معـــاجلـــة  تقـــدمي مت 04-2010
استجابة للدعوة  Ceratitis capitataمن ذبابة فاكهة البحر املتوسط للتخلص 

 2009-12إىل تقدمي معاجلات يف 

عاجلة امل تعراضباســـالصـــحة النباتية  اتقام الفريق الفين املعين مبعاجل 07-2010
 من مقّدم املعاجلة توفري معلومات إضافيةوطلب 

ن مقّدم املعاجلة م الصحة النباتية اتالفريق الفين املعين مبعاجلطلب  02-2012
  معلومات إضافيةتوفري 

ن مقّدم املعاجلة م الصحة النباتية اتالفريق الفين املعين مبعاجلطلب  12-2012
 معلومات إضافية توفري 

ىل مقّدم املعاجلة إ الصحة النباتية اتالفريق الفين املعين مبعاجلأرسل  02-2013
 اإلشعار النهائي عن طريق األمانة

 بتوفري معلومات إضافية مقّدم الطلبات  قام 05-2013
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شــــــــــروع م الصــــــــــحة النباتية اتالفريق الفين املعين مبعاجلاســــــــــتعرض  07-2013
 املعاجلة رفع توصــــــــــية باملعاجلة واملعلومات اإلضــــــــــافية الواردة من مقّدم املعاجلة و 

 مشاورة األعضاءغرض عرضها على بإىل جلنة املعايري 

 وافقت جلنة املعايري على عرض املعاجلة على مشـــــــــــــاورة األعضـــــــــــــاء  02-2014
 )eSC_May_04_2014( عملية اختاذ القرارات إلكرتونياً عن طريق 

  وىلشاورة األاملانعقدت  07-2014

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

اســــتجابة  )GHجرى تعديل الوثيقة من قبل املســــؤول عن املعاجلة ( 07-2016
 للتعليقات الواردة من البلدان

 تماعه (قّرراج الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــــــــحة النباتيةعقد  09-2016
  رة البخــارملعــاجلــة حبراأنــه رغم وجود اختالفــات ممكنــة يف التفــاعــل مع ا الفريق

 كما يتضــــــــــــــح ، فإن قوة هذه املعاجلة  C. capitate ذبابةيف ما بني جمموعات 
) من البيض (أكثر املراحل مقاومة) 165 000(أكثر من  كبري جداالعدد المن 

الــذي مت معــاجلتــه عرب اختبــارات تــأكيــديــة، تعّوض عن أي اختالفــات ومن مث 
 رفع توصية باملعاجلة إىل جلنة املعايري)

 لى الردود ع املعين مبعـــاجلـــات الصــــــــــــــحـــة النبـــاتيـــةالفريق الفين  وافق 09-2016
 عــمــلــيـــــــة اختـــــــاذ الــقــرارات إلــكــرتونــيـــــــاً عــلــى الــتــعــلــيــقـــــــات الــواردة عــن طــريــق 

(2016_eTPPT_Sep_01) 
حة النباتية إىل هيئة تدابري الصـــــ باملعاجلة رفعت جلنة املعايري توصـــــية 11-2016

 عملية اختاذ القرارات إلكرتونياً  عن طريق ايف دورهتا الثانية عشــــــــــــــرة العتماده
)2016_eSC_Nov_07( 

 المعالجة المسؤول عن
 

الوكالة (الواليات املتحدة األمريكية،  Guy HALLMANالســــــــــيد  09-2013
 )الدولية للطاقة الذرية

  )كوريا(  Min-Goo PARKالسيد  12-2012

 )الواليات املتحدة األمريكية(  Scott WOODالسيد  07-2010

الوكالة (الواليات املتحدة األمريكية،  Guy HALLMANالســــــــــيد  09-2013
 )الدولية للطاقة الذرية
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 ديدةاجللمتطلبات ل النسق وفقاً  ترتيب 2013 – 09 مالحظات 

بدأت األمانة باســـتخدام احلاشـــية املنّقحة ســـابقاً املتعّلقة باعتماد  2013 – 09
 املعاجلة

 حترير النص مت 04-2014

 حترير النص مت 11-2016

ـــــمن وجود  ـ ـ ـ ـ ـــــق هذه المعالجة بعد اعتمادها، بما يضــ ـ ـ ـ ـ ــــيتم ترتيب نســ ـ ـ ـ ـ ـ ســ
 الحواشي السفلية في نفس الصفحة التي يظهر فيها رمز الحاشية

 

 نطاق المعالجة  [3]

لكي تســــفر عن نفوق بيوض ويرقات حبرارة البخار  Mangifera Indicaمثرة املناجو معاجلة  املعاجلةهذه  تصــــف  [4]
 .1بالفعالية احملددة Ceratitis capitataذبابة البحر املتوسط 

 وصف المعالجة  [5]

 ذبابة البحر املتوسط من للتخلص حبرارة البخار  Mangifera Indicaمثرة املناجو معاجلة  المعالجة اسم  [6]
Ceratitis capitata 

 يوجد ال الفعال المكون  [7]

 )حبرارة البخار( فيزيائية المعاملة نوع  [8]

 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) المستهدفة اآلفة  [9]

 Mangifera indica L مثار للوائح الخاضعة المستهدفة السلع  [10]

 جدول المعالجة  [11]

 التعريض يف غرفة حرارة البخار  [12]

[13]  
 يف املائة 95لرطوبة نسبية ال تقل عن  −

[14]  
 أكثرأو  درجة مئوية 47 وتبلغهواء تزيد عن درجة حرارة الغرفة لدرجة حرارة  −

[15]  
 درجة مئوية 46.5إىل لب الثمرة إىل أن تصل درجة حرارة تني على األقل و ملدة ساع −
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[16]  
  درجة حرارة اهلواء ويفيف املائة  95يف رطوبة نسبية ال تقل عن  دقائق عشرترتك بعد ذلك ملدة  −

 (ألكرب الثمار حجماً) درجة مئوية 46.5عن لب الثمرة تقل درجة حرارة  على أال درجة مئوية 47 تبلغ

 .حرارة اهلواء احمليطدرجة  لتبلغ ة باملاءثمر التربيد  جيوز، مبجرد اكتمال املعاجلةو   [17]

  99.9968يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95هناك مستوى ثقة بنسبة   [18]
 .Ceratitis capitataذبابة بيوض ويرقات يف املائة من 

 معلومات أخرى ذات صلة  [19]

ة درجة احلرارة الصحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املسائل املتصلة بأنظم اتالفريق الفين املعين مبعاجلتناول   [20]
 ).Mangan )1997و Hallmanوالتكييف احلراري آخذاً يف االعتبار عمل 

" Kensington Pride" وضعه باستخدام صنف) ومت 1997( وآخرين Heather عمليستند هذا اجلدول إىل   [21]
 .على التحول إىل شرنقة كمقياس ملعدل الّنفوقوباستخدام عدم القدرة 

هي أكثر مقاومة للحرارة يف مرحلة البيوض من بني املراحل األخرى اليت تسبق تشكيل  C. capitataوتبّني أن آفة 
درجة مئوية، وتبّني أن الطور الثالث هو أكثر مقاومة  44و 41اخلادرات وذلك يف درجات حرارة ترتاوح بني 

 بقليل.

 المراجع  [22]

قد يشري ملحق املعيار هذا إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وميكن االطالع على املعايري الدولية لتدابري 
https://www.ippc.int/core-: لصحة النباتية على املوقع التايلالصحة النباتية على البوابة الدولية ل

setting/ispms-activities/standards. 

[23]  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, pp. 79-1–79-4. 

[24]  Heather, N.W., Corcoran, R.J. & Kopittke, R.A. 1997. Hot air disinfestation of Australian 
‘Kensington’ mangoes against two fruit flies (Diptera: Tephritidae). Postharvest Biology and 

Technology, 10: 99–105. 

اخلاصة  ألطراف املتعاقدةل القضايا املتصلة بتسجيل املبيدات أو الشروط احمللية األخرى معاجلات الصحة النباتيةيتضمن نطاق  ال: 1الحاشية   [25]
بالنسبة للصحة  معلومات عن اآلثار احملددة املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية باملوافقة على املعاجلات. كذلك ال تتضمن املعاجلات

وباإلضافة لى املعاجلة. ع موافقة األطراف املتعاقدةالبشرية أو سالمة األغذية، وهي القضايا اليت ينبغي التعامل معها وفقاً لإلجراءات احمللية قبل 
ا دوليا. إال أن تقييم آثار هقبل اعتمادعلى نوعية املنتجات بالنسبة لبعض السلع العائلة  للمعاجلاتاحملتملة  يُنظر يف التأثرياتإىل ذلك، 

، أو تسجيلها ملعاجلاتا. وال يوجد إلزام على طرف متعاقد فيما يتصل باملوافقة على معاجلة ما على نوعية السلع قد يقتضي دراسة إضافية
 .أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه
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