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يادفرررب اررر ياةا  رررررررررر لررر ييم ررربذررر ي  قررر ي:ي28مشررررررررررلمعيمر ايدريل لررربرييادررر مليداررر اقمياد رررررررررر ررر ياد  رررب لررر يري  ي
Ceratitis capitataعرىين بتيادكلم ي دربمدةيييVitis viniferaييي(023-ي2017Aي)ي

 إطبريياحلبد 
 االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بعد اعتماده.ال ُيشكل هذا جزًءا رمسًيا من املعيار وسوف تُعد ِّله أمانة 

 2020-11-30 اترييخيهذهياد ثلق 
 .28الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  للمعيارمشروع ملحق  فئ ياد ثلق 

 .(2021الصحة النباتية العتمادها يف دورهتا اخلامسة عشرة ) تدابريعلى هيئة  للعرض اةلحر ياحلبدل يدر ثلق 
 02-2017تقددددمل معددداجدددات يف إىل تقددددمل املعددداجدددة اسددددددددددددددت دددابدددة للددددعوة  06-2017 اةلاحليادلئلسل 

 كوينزالند(.فاكهة  املتوسطية وذاببة  ذاببةالضد  االسرتايللعنب املائدة )املعاجة الباردة 
 التقين املعين مبعاجات الصحة النباتية ابستعراض املعاجة املقدَّمة.قيام الفريق  2017-07
لذاببة الفاكهة املتوسدددددددطية الباردة  املعاجة املعايري إبضدددددددافة موضدددددددوع  قيام جنة   2018-05

إىل برانمج عمددددل الفريق التقين املعين مبعدددداجددددات   (023A-2017على عنددددب املددددائدددددة )
 .1الصحة النباتية مع إسناد األولوية 

التوصدددددية و الصدددددحة النباتية بتنقير املشدددددروع  مبعاجات  املعين التقين قيام الفريق   2018-06
 جنة املعايري للتشاور بشأنه. بتقدميه إىل 

الصددددددددددددحة النباتية من مبعاجات  املعين  التقينمن الفريق االسددددددددددددتعراض النهائ    2018-11
 . (eTPPT_Oct_01_2018خالل منتدى إلكرتوين )

 قرار إلكرتوينموافقة جنة املعايري على التشددددددددداور بشدددددددددأ  املشدددددددددروع عن  ريق   2019-03
(2019_eSC_May_08.) 

 املشاورة األوىل. 2019-07
النبداتيدة ابسددددددددددددددتعراض الردود على املعين بتددابري الصددددددددددددددحدة التقين قيدام الفريق  2020-02

 . املشروع ورفع توصية إىل جنة املعايري ابملوافقة على عقد مشاورة اثنيةتعليقات املشاورة و 
انتهداء الفريق التقين املعين بتددابري الصددددددددددددددحدة النبداتيدة من الردود على تعليقدات  2020-03

 .(eTPPT_Feb_01_2020املشاورة من خالل منتدى إلكرتوين )
موافقدة جندة املعدايري على إجراء مشددددددددددددددداورة اثنيدة لول الردود على التعليقدات  2020-04

 .(eSC_May_15_2020) قرار إلكرتوينواملشروع عن  ريق 
 املشاورة الثانية. 2020-07
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ابسددددددددددددددتعراض املعين بتددابري الصددددددددددددددحدة النبداتيدة يف اجتمداعده التقين قيدام الفريق  2020-11
 اهليئة العتماده. ه على توصية إىل جنة املعايري ابملوافقة على عرضاملشروع ورفع 

 .(اليااب ) Toshiyuki DOHINO 06-2017 اةسؤمليعنياة بذ 
 .مت حترير النص 07-2018 مالحظبت

قيام الفريق التقين املعين مبعاجة الصددحة النباتية مبناقشددة جدول املعاجة بدرجة  2018-12
 .ايومً  14لرارة مئوية والدة ملدة 

قرار الفريق التقين املعين مبعاجة الصدددددددددددددحة النباتية بعدم إضدددددددددددددافة جدول املعاجة  02- 2019
 لعدم وجود أي بياانت متالة تكف  لتأييد ذلك.   ا يومً   14بدرجة لرارة مئوية والدة ملدة 

 .مت حترير النص 2020-11

 ن بقياة بذ 

الكرمة )عنب املائدة( لك  ُتسدددددفر عن نفو  بية ذاببة الفاكهة املتوسدددددطية   عاجةاسدددددتادام اللودة ملتصددددد  هذه املعاجة  
Ceratitis capitata  1.احملدَّدةويرقاهتا ابلفعالية 

 مصفياة بذ 

على نبدات  Ceratitis capitataاملتوسددددددددددددددطيدة  فداكهدةالالبداردة لدذاببدة  املعداجدة ا  ياة بذ 
 Vitis viniferaالكرمة 

 ال يوجد ادف بلاةك  ِّني
 )ابللودة( فيزايئية اة بذ ن عي
Ceratitis capitata  (Wiedemann, 1824 )الفداكهدة املتوسددددددددددددددطيدة ذاببدة اةساا ف اآلف ي

(Diptera: Tephritidae) 
 الكروم )عنب املائدة( اخلبض  يدر ائحياةساا ف ادسرعي

 

يج املياة بذ 

 
تقتضدددديها موافقة األ راف معاجات الصددددحة النباتية املسددددائل ذات الصددددلة بتسدددد يل مبيدات ا فات أو املتطلبات احمللية األخرى ال  ال يشددددمل نطا     1

اإلنسددددا  أو سددددالمة  املتعاقدة على املعاجات. وقد ال توف ِّر املعاجات ال  تعتمدها هيئة تدابري الصددددحة النباتية معلومات عن التأ ريات احملددة على صددددحة
املعاجة. وابإلضدددددددددددددافة إىل ذلك، يُنمر يف ا اثر احملتملة األغذية، وهو ما ينبغ  معاجته ابسدددددددددددددتادام اإلجراءات احمللية قبل موافقة األ راف املتعاقدة على 

ا إضدددددددافًيا. للمعاجات على نوعية املنت ات ابلنسدددددددبة لبعة السدددددددلع قبل اعتمادها دولًيا. غري أ  تقييم لاثر معاجة ما على نوعية السدددددددلع قد يقتضددددددد   ثً 
  يلها أو اعتمادها لالستادام يف أراضيه. يقع على أي  رف متعاقد أي التزام ابملوافقة على املعاجات أو تس وال
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يما ر يبي م يي16:يدريج يمئ ي يماح ةيأميأ لية ةي1اذ ملي

يف املائة من بية ذاببة الفاكهة  99.9987هلذا اجدول تقتل ما ال يقل عن   ايف املائة أب  املعاجة وفقً  95هناك  قة بنسبة  
 ويرقاهتا. Ceratitis capitataاملتوسطية 

يما ر يبي م يي18ة ةيأميأ لييمئ يابنابني:يدريج2اذ ملي

الفاكهة يف املائة من بية ذاببة    99.9987هلذا اجدول تقتل ما ال يقل عن   اأب  املعاجة وفقً يف املائة    95هناك  قة بنسبة  
 ويرقاهتا. Ceratitis capitataاملتوسطية 

يما ر يبي م يي20دريجبتيمئ ي يأميأ لية ةيي3:ي3اذ ملي

يف املائة من بية ذاببة الفاكهة  99.9986يف املائة أب  املعاجة وفًقا هلذا اجدول تقتل ما ال يقل عن  95هناك  قة بنسبة  
 ويرقاهتا. Ceratitis capitataاملتوسطية 

درجة لرارة املعاجة قبل بدء مدة التعرض للمعاجة. وينبغ  رصدد درجة لرارة اجداول الثال ة أ  تصدل الثمرة إىل   يفوجيب  
 قلب الثمرة وتس يلها، وينبغ  أال  تت اوز درجة احلرارة املستوى احملدَّد  وال مدة املعاجة.

 متطلبات استادام املعاجات ابحلرارة كتدابري للصحة النباتية(.) 42ملتطلبات املعيار الدويل رقم  اوفقً  املعاجةوينبغ  تطبيق 

يم ر مبتيأخلىي اتيصر 

بُنمم درجدات احلرارة املسدددددددددددددددائدل املرتبطدة يف الفريق التقين املعين مبعداجدات الصددددددددددددددحدة النبداتيدة أ نداء تقييمده هدذه املعداجدة نمر 
 Mangan (1997 .) و Hallman الدراسة ال  أجراهاوالتكيي  احلراري، مع مراعاة 

 223 523بدو  أي يرقات انجية:    عوجتُلسبت فعالية اجداول على أساس األرقام التقديرية التالية ألعداد الريقات ال   
 . 3اجدول  217 881و، 2اجدول  227 190و، 1لل دول 

ومت تطويرهدا  (2011) ولخرو  De Limaو De Lima (2017) إىل العمدل الدذي أجراه 3و 2و 1واسددددددددددددددتنددت اجدداول 
، وابسددددددددتادام عدم "Thompson Seedlessو" "Thompson Seedless"و "Red Globe"ابسددددددددتادام األصددددددددناف  

 القدرة على التحول إىل شرنقة كمقياس ملعدل النفو .

 .(2017) ولخرو  De Lima يف البحث الذي أجراه اونمر الفريق التقين املعين مبعاجات الصحة النباتية أيضً 
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ياةلاجع

قد ُيشدددددددددري هذا امللحق إىل املعايري الدولية لتدابري الصدددددددددحة النباتية. وهذه املعايري الدولية متالة عل البوابة الدولية للصدددددددددحة 
 .setting/ispms-activities/standards-ehttps://www.ippc.int/corالنباتية يف هذا العنوا : 

De Lima, C.P.F. 2007. Cold treatment at 1 °C, 2 ° C and 3 °C of Australian table grapes (Vitis 
vinifera L.) infested with eggs and larvae of the Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata 
(Wiedemann) Diptera: Tephritidae. South Perth, Australia, Department of Agriculture and Food 
Western Australia. 126 pp. 

De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Mansfield, E.R. & Daniels, D. 2011. Cold treatment of table grapes 
infested with Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann) and Queensland fruit fly 
Bactrocera tryoni (Froggatt) Diptera: Tephritidae. New Zealand Journal of Crop and 
Horticultural Science, 39 (2): 95–105. 

De Lima C.P.F., Mansfield E.R. & Poogoda S.R. 2017. International market access for Australian 
tablegrapes through cold treatment of fruit flies with a review of methods, models and data for 
fresh fruit disinfestation. Australian Journal of Grape and Wine Research, 23: 306–317. 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 
G.L. Obenauf, ed. Proceedings of the Annual International Research Conference on Methyl 
Bromide Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, USA, 3–5 November 1997, pp. 79-
1–79-4. 
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