
 .2017الثانية عشرة في عام تها دور خاللمعالجة الصحة النباتية هذه  تدابير الصحة النباتيةت هيئة اعتمد

 .28 هذا الملحق جزء ُملزم من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقمو

 1-25 رقم معالجة الصحة النباتية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 :25رقم  معالجة الصحة النباتية

 بالبرودة Citrus sinensisوالبرتقال  Citrus reticulata معالجة المندارين
 Ceratitis capitataفاكهة البحر المتوسط  ذبابة من للتخلص

 2018في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

 المعالجةنطاق 
 بفالبرودة Citrus sinensis1والبرتقفال  Citrus reticulataالمنفدارنن  ثمفرة معالجفةالمعالجفة  هفذه تصف 

 2بالفعالية المحددة. Ceratitis capitata ذبابةونرقات لكي تسفر عن نفوق بيض 

 وصف المعالجة
 Citrus sinensisوالبرتقفففال  Citrus reticulata المنفففدارنن معالجفففة المعالجةاسم 

 Ceratitis capitataالمتوسط  البحر فاكهة ذبابة من بالبرودة للتخلص
 غير متاح المكون الفعال

 (بالبرودة) فيزنائية المعالجةنمط 
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) المستهدفةاآلفة 
 Citrus sinensisوالبرتقال  Citrus reticulata ثمار المندارنن الخاضعة للوائح المستهدفةالسلع 
 المعالجة جدول
ً يوماً  18أو أقل لمدة  تانمئوي تان: درج1 الجدول   متتاليا

في المائة بأّن المعالجة وفق هفذا الجفدول تف دل  لفو نففوق مفا   نقفّ  عفن  95ثقة بنسبة  درجة هناك
 .Ceratitis capitataبيض ونرقات ذبابة  منفي المائة  99.9987

ً يوماً  20درجات مئوية أو أقل لمدة  3: 2 الجدول   متتاليا

في المائة بأّن المعالجة وفق هفذا الجفدول تف دل  لفو نففوق مفا   نقفّ  عفن  95هناك درجة ثقة بنسبة 
 .Ceratitis capitataذبابة  ونرقاتبيض في المائة من  99.9987

. وننبغفي ردفد مفدة التعفرل للمعالجفةالثمرة  لو درجة حرارة المعالجة قبف  بفدء  تص ونجب أن 
الحففرارة المسففتوم المحففدلد دففوال مففدة  ةدرجففدرجففة حففرارة الثمففرة وتسففجيلها  وننبغففي أ ّ تتجففاو  

 المعالجة.

 ذات صلة  أخرىمعلومات 

الصفحة النباتيفة ففي تقييمفذ لهفذه المعالجفة المسفائ  المتصفلة  اتالمعنفي بمعالجف الفنفيتناول الفرنفق 
 Mangan (1997.)و Hallmanبأنظمة درجة الحرارة والتكيي  الحرارل آخذاً في ا عتبار عم  

                                                 
 وفففففففففق التسففففففففميات المشففففففففار  ليهففففففففا فففففففففي هففففففففا واألنففففففففوا  الهجينففففففففة من Citrusتسففففففففمو أنففففففففوا  الحم ففففففففيات   1
 Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD. 
المحليفة األخفرم الخادفة  المتطلبفاتبتسفجي  المبيفدات أو  ذات الصفلةالق انا الصحة النباتية  معالجاتنت من نطاق     2

 وقففد   تقففدم المعالجففات المعتمففدة مففن قيبفف  ا تفاقيففة الدوليففة لوقانففة النباتففات. المعالجففاتعلففو  اقففدةبموافقففة األدففرام المتع
إلجراءات ا معالجتذ باستخدامننبغي  وهو مالصحة البشرنة أو سالمة األغذنة  المترتبة علو ااآلثار المحددة  بشأنمعلومات 

 علفو للمعالجفات اآلثفار المحتملفةنُنظفر ففي وباإلضفافة  لفو ذلف   . معالجفة مفاعلفو موافقفة األدفرام المتعاقفدة المحلية قب  
   أن تقييم آثار معالجفة مفا علفو نوعيفة السفلع قفد نقت في دراسفة . ها دولياقب  اعتمادالمنتجات بالنسبة لبعض السلع  نوعية

 لالستخدام في أراضيذ.  أو تسجيلها أو اعتمادها المعالجاتدرم متعاقد بالموافقة علو  أل نُلزمو   ضافية. 



 مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا 25رقم  الصحة النباتية ةمعالج

25-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   رقم معالجة الصحة النباتية

 باسففتخدام الصففنفين هما( وتففم وضففع2007) وآخففرنن De Lima لففو عمفف   2و 1 الجففدو ن واسففتند
وباستخدام عدم القدرة علو التحفول  لفو نفرنقة كمقيفاع لمعفدل " Murcott"و "Ellendale" األدليين
 .النفوق

 المراجع

ا دففال  علففو قففد نشففير ملحففق المعيففار هففذا  لففو المعففانير الدوليففة لتففدابير الصففحة النباتيففة. ونمكففن 
  المعانير الدولية لتدابير الصحة النباتية علو البوابة الدولية للصحة النباتية علو الموقع التالي 

setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core. 
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 المطبوعتاريخ 
 جزءاً رسمياً من المعيار ليس هذا 
 .تم تقدنم المعالجة 09-2007
جمع الفرنق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بين معالجة  12-2007

بالبرودة للتخلص من ذبابة  Citrus sinensisوالبرتقال  Citrus reticulataالمندارنن 
لوضع البند  206D-2007و Ceratitis capitata 106-2007فاكهة البحر المتوسط 

2007-206B. 
أضافت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة هذه المعالجة تحت  04-2008

 .معالجات ذباب ثمار الفاكهةموضو  
المعالجة علو مشاورة األع اء للبت وافقت لجنة المعانير علو عرل  09-2008

 ً  .فيها  لكترونيا
 .انعقدت مشاورة األع اء 06-2009
قام الفرنق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشرو   07-2010

 .وأودو بعرضذ علو لجنة المعانير  عتماده
 .رات  لكترونياقدلمت لجنة المعانير تعليقاتها عن درنق عملية اتخاذ القرا 11-2011
قام الفرنق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشرو  ورفع  12-2012

 تودية بذ  لو لجنة المعانير  عتماده 
رفعت لجنة المعانير تودية  لو هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها  06-2013

 .التاسعة  عتماه
قب  انعقاد الدورة التاسعة لهيئة ورد اعترال رسمي علو المعالجة  04-2014

 .تدابير الصحة النباتية
 .حددت لجنة المعانير الحالة بأنها "معلّقة" 11-2015
الفرنق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية  لو أّن الجداول  أنار 09-2016

" واتفق علو عدم وجود اختالفات Murcottالمعروضة  عتمادها هي لصن  "
وأعاد علو هذا ا ساع احتساب مستونات الفعالية  C. reticulaبين أدنام 

بحيث تشم  الصنفين كليهما )علو النحو المبيّن(. واتفق الفرنق علو عدم وجود 
 .مجموعات ذبابة الفاكهة بالنسبة  لو المعالجة بالبرودةاختالفات في 

لجنة  رفع الفرنق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية تودية  لو 11-2016
 .المعانير لغرل ا عتماد

رفعت لجنة المعانير تودية  لو هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها  11-2016
 (eSC_Nov_06_2016الثانية عشرة  عتماده بواسطة القرارات اإللكترونية )

 اعتمدت الهيئة في دورتها الثانية عشرة معالجة الصحة النباتية  04-2017
والبرتقفال  Citrus reticulataمعالجفة المنفدارنن  .25. الملحم  28المعيار الدولي رقمم 

Citrus sinensis البحففففففر المتوسففففففط فاكهففففففة  بففففففالبرودة للففففففتخلص مففففففن ذبابففففففة
Ceratitis capitata (2017 .) رومفففا  ا تفاقيفففة الدوليفففة لوقانفففة النباتفففات  منظمفففة
 .األغذنة والزراعة

راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجموعة مراجعة اللغة الخادة باللغة  01-2018
العربية معامالت الصحة النباتية هذه وقامت أمانة ا تفاقية الدولية لوقانة النبات 

 بدمج التعدنالت وفقاَ لذل .
أن مجموعة أحيطت علماً ب 2018( في CPM-13  الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية )2018-04

 مراجعة اللغات راجعت هذا الملحق.

  122018-أخر تحديث لتاريخ المطبوع: 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

