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

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

 1-31 معالجة الصحة النباتية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

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

 :31 معالجة الصحة النباتية

 بحرارة البخار Mangifera indica معالجة المانجو الهندية
 Bactrocera tryoniللتخلص من ذبابة 

 2020، نشر في 2017عتمد في أ

 نطاق المعالجة

بحرارة البخار لكي تسفففعر عن  Mangifera indicaتصفففذ هذه المعالجة معالجة ةمرة المانجل الهند ة 
 1بالععالية المحددة Bactrocera tryoniنعلق بيض و رقات ذبابة 

 المعالجةوصف 

مانجل الهند ة المعالجة اسم بحرارة البخار للتخلص  Mangifera indica معالجة ال
 Bactrocera tryoni من ذبابة

 غير متاح الفعال المكون
 (بحرارة البخارفيز ائية ) المعاملة نوع
 Bactrocera tryoni (Froggatt, 1897) (Diptera: Tephritidae) المستهدفة اآلفة

  المستهدفة السلع

 .Mangifera indica Lالمانجل الهند ة  ةمرة للوائح الخاضعة

 جدول المعالجة

 التعر ض في غرفة حرارة بخار:

 درجة مئل ة أو أكثر 48لدرجة حرارة هلاء تز د عن درجة حرارة الغرفة لتصل إلى  -
في المائة  95درجة مئل ة أو أكثر في رطلبة نسبية ال تقل عن  48لدرجة حرارة هلاء تبلغ  -

 درجة مئل ة أو أكثر 47الثمرة إلى  دقيقة لكي تصل درجة حرارة لُب 90لمدة ال تقل عن 
في المائة وفي درجة حرارة هلاء  95دقيقة في رطلبة نسبية ال تقل عن  15تترك بعد ذلك لمدة  -

درجة مئل ة على  47الثمرة عند  لُب درجة مئل ة مع الحعاظ على درجة حرارة 48ال تقل عن 
 األقل )ألكبر الثمار(.

بمجرد اكتمال المعالجة،  جلز تبر د الثمرة بالهلاء أو تبر دها بتبليلها بالماء عند درجة حرارة و
 .الهلاء المحيط

                                                 
ال  تضففمن نقاق معالجات الصففحة النباتية القضففا ا ذات الصففلة بتسففجيل المبيدات أو المتقلبات المحلية األخر  الخا ففة  1

بملافقة األطراف المتعاقدة على المعالجات. وقد ال تقدم المعالجات المعتمدة من قِبل االتعاقية الدولية للقا ة النباتات معللمات 
ة على الصفحة البشفر ة أو مفالمة األغذ ة، وهل ما  نبغي معالجتا بامفتخدام اءجراءات المحلية بشفن  اثةار المحددة المترتب

قبل ملافقة األطراف المتعاقدة على معالجة ما. وباءضفففففففافة إلى ذلك،  ُنآلر في اثةار المحتملة للمعالجات على نلعية 
ةار معالجة ما على نلعية السلع قد  قتضي درامة إضافية. المنتجات بالنسبة لبعض السلع قبل اعتمادها دوليا. إال أ  تقييم آ

  ُلزم أي طرف متعاقد بالملافقة على المعالجات، أو تسجيلها أو اعتمادها لالمتخدام في أراضيا. وال



 مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقلاعد الحجر الزراعيمعا 31 الصحة النباتية ةمعالج

31-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   معالجة الصحة النباتية

في المائة بنّ  المعالجة وفق هذا الجدول تؤدي إلى نعلق ما ال  قّل عن  95ةقة بنسفففبة مسفففتل  هناك 
 .Bactrocera tryoniبيض و رقات ذبابة  نفي المائة م 99.9968

 معلومات أخرى ذات صلة

 وآخر ن Heatherو(، 2000) وآخر ن Corcoran(، و2002) Corcoranهذا الجدول إلى عمل  امتند
( وتم Queensland( )1999ووزارة الصناعات األولية في وال ة كل نزالند )( 1997، 1994، 1991)

"، وبامتخدام عدم القدرة على التحلل Keitt" نذ " وKensington Prideوضعا بامتخدام  نذ "
 كمقياس لمعدل النعلق. إلى شرنقة

 المراجع

قد  شففففير هذا الملحق إلى المعا ير الدولية لتدابير الصففففحة النباتية. وهذه المعا ير متاحة على البلابة الدولية للصففففحة النباتية 
 .setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/en/core على الملقع:
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 31 الصحة النباتية ةمعالج مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقلاعد الحجر الزراعيمعا

 3-31 معالجة الصحة النباتية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 المطبوعتاريخ 
 جزءاً رممياً من المعيار ليس هذا 

 أضافت الهيئة، في دورتها الثانية، ملضلع معالجات ذباب ةمار العاكهة  03-2007
" بحرارة البخار Mangifera indicaتم تقد م معالجة ةمرة المانجل الهند ة " 04-2010

امففففتجابة للدعلة إلى تقد م   Bactrocera tryoni"(2010-107)" للتخلص من ذبابة
 .2009-12معالجات الملجهة في 

قام العر ق العني المعني بمعالجات الصففحة النباتية بامففتعرام المشففروع  07-2010
 .من الجهة المقدمة وطلب الحصلل على معللمات إضافية

امتعرم العر ق العني رد الجهة المقدمة للمشروع وطلب الحصلل على  02-2012
 معللمات إضافية 

امففففففتعرم العر ق العني المعني بمعالجات الصففففففحة النباتية رد الجهة  07-2013
 .المقدمة للمشروع وطلب الحصلل على معللمات إضافية

امففففففتعرم العر ق العني المعني بمعالجات الصففففففحة النباتية رد الجهة  06-2014
لعرضا على مشاورة المقدمة للمشروع وأو ى بعرضا على لجنة المعا ير 

 .األعضاء
وافقت لجنة المعا ير على عرم المشففروع على مشففاورة األعضففاء عن  08-2014

 .(eSC_Nov_08_2014)طر ق عملية اتخاذ القرارات إلكترونيا 
 .انعقدت مشاورة األعضاء 07-2015
اجتماعا على في وافق العر ق العني المعني بمعالجات الصففففففحة النباتية  09-2016

عدم وجلد اختالفات بالنسففبة إلى أ ففناف المانجل، ولكن على أ  االختالفات 
في فعالية المعالجة تقدَّم بحسفب وز  الثمرة وشفكلها، ومن ةم قام العر ق العني 

ة لتشمل شرطا بشن  العترة االنتقالية ورفع تل ية بشننها إلى بتعد ل المعالج
 .لجنة المعا ير العتمادها

رفعت لجنة المعا ير تل ففية إلى الهيئة في دورتها الثانية عشففرة العتماد  11-2016
 .(eSC_Nov_13_2016المشروع عن طر ق عملية اتخاذ القرارات إلكترونيا )

 الثانية عشرة معالجة الصحة النباتية اعتمدت الهيئة في دورتها  04-2017
مانجل الهند ة. 31. الملحق 28المعيار الدولي  " Mangifera indica" معالجة ةمرة ال

روما، االتعاقية Bactrocera tryoni" (2017 .)" بحرارة البخار للتخلص من ذبابة
 .الدولية للقا ة النباتات، منآلمة األغذ ة والزراعة

راجعت خدمات الترجمة التابعة لمجملعة مراجعة اللغة الخا ة باللغة  01-2018
العربية معامالت الصحة النباتية هذه وقامت أمانة االتعاقية الدولية للقا ة 

 النبات بدمج التعد الت وفقاَ لذلك.
ن  مجملعة أحيقت علماً ب 2018( في CPM-13الدورة الثالثة عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية ) 2018-04

 مراجعة اللغات راجعت هذا الملحق.

 الوثيقة ونسقت النص في خطأ بإصالح النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة قامت 2020-06

  12-2020آخر تحد ث لتار خ المقبلع:


