
130-7201                                                                                                   لیة لوقایة النباتاتاالتفاقیة الدو  
: 28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  

Citrus sinensis بالبرودة على أنواع البرتقال Bactrocera zonata معالجة آفة  

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 1 من 3

 Bactrocera zonataمعالجة آفة  28مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم 
 )Citrus sinensis  )2017-013بالبرودة على أنواع البرتقال 

 إطار الحالة

من المعیار وسوف تعدّلھ أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات  ال یشكل ھذا جزًءا رسمیًا
 بعد اعتماده.

 2021نوفمبر/ تشرین الثاني  1 تاریخ ھذه الوثیقة

 28لمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم بامشروع ملحق  فئة الوثیقة

 النباتیة العتمادهللعرض على ھیئة تدابیر الصحة  المرحلة الحالیة للوثیقة

 2017-02تقدیم المعالجة اس������تجابة للدعوة الموجھة في  2017-06 المراحل الرئیسیة
 لتقدیم معالجات

باتیة  11-2017 یام الفریق التقني المعني بمعالجات الص������حة الن ق
 باستعراض المشروع (اجتماع افتراضي).

بإرسال موجز قیام أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات  04-2018
م  عن المناقش��ات وطلب الحص��ول على معلومات إض��افیة من مقدِّ

 المعالجة.
 Bactrocera معالجة آفةإض��افة لجنة المعاییر موض��وع  05-2018

zonata بالبرودة على أنواع البرتقال Citrus sinensis )2017-013 (
إلى برنامج عمل الفریق التقني المعني بمعالجات الص���حة النباتیة 

 لھ. 2مع إسناد األولویة 
م المعالجة. 2019-05  تقدیم معلومات إضافیة من مقدِّ

باتیة  07-2019 یام الفریق التقني المعني بمعالجات الص������حة الن ق
المش������روع ورفع توص������یة إلى لجنة المعاییر بالموافقة مراجعة ب

 مشاورة بھذا الشأن.على عقد 
موافقة لجنة المعاییر على عقد مشاورة أولى عن طریق  02-2020

 )eSC_May_09_2020(قرار إلكتروني 
 مشاورة األولى.انعقاد ال 07-2020
باتیة  03-2021 یام الفریق التقني المعني بمعالجات الص������حة الن ق

خالل اجتماعھ بالرد على تعلیقات المش����اورة والمش����روع المنقّح 
 ورفع توصیة بعقد مشاورة ثانیة.

لجنة المعاییر على عقد مشاورة ثانیة عن طریق  موافقة 05-2021
 (eSC_May_15_2021)قرار إلكتروني 

 لمشاورة الثانیة.نعقاد اا 07-2021
المشروع ورفع توصیة إلى  مراجعةقیام الفریق التقني ب 10-2021

 لجنة المعاییر بالموافقة على عرضھ على الھیئة العتماده.



:28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  2017-301  
Citrus sinensis البرتقالبالبرودة على أنواع  Bactrocera zonata معالجة آفة  

النباتاتاالتفاقیة الدولیة لوقایة   الصفحة 2 من 3  

موافقة لجنة المعاییر على المشروع العتماده من جانب  12-2021
 (eSC_May_02_2022)الھیئة عن طریق قرار إلكتروني 

 (الیابان) Toshiyuki DOHINOالسید  11-2017 المعالجة المسؤول عن

 تم تحریر النص 02-2020 المالحظات
 تم تحریر النص 2021-04

 تم تحریر النص 11-2021

 نطاق المعالجة
 موتلكي تُسفر عن  sinensis Citrus 1تصف ھذه المعالجة استخدام البرودة لمعالجة أنواع البرتقال 

  .2 ویرقاتھا بالفعالیة المحدَّدة zonata Bactroceraبیض آفة 

 وصف المعالجة
  Citrus sinensisبالبرودة على أنواع البرتقال  Bactrocera zonata معالجة آفة اسم المعالجة

 ال یوجد العّ المكّوِن الف
 فیزیائیة (بالبرودة) نوع المعالجة

 Bactrocera zonata (Saunders, 1842) (Diptera: Tephritidae) المستھدفةاآلفة 
 Citrus sinensisثمرة  السلع المستھدفة الخاضعة للوائح

  جدول المعالجة
 یوًما متواصًال. 18لمدة مئویة أو أقل  اتدرج 1.7

في المائة  99.9916في المائة بأن المعالجة وفقًا لھذا الجدول تقتل ما ال یقل عن  95ھناك ثقة بنس������بة 
 ویرقاتھا. Bactrocera zonata آفةمن بیض 

وینبغي رص����د  أن تص����ل إلى درجة حرارة المعالجة قبل بدء مدة التعرض للمعالجة. وینبغي للثمرة
درجة حرارة قلب الثمرة وتس��جیلھا، وینبغي أالّ تتجاوز درجة الحرارة المس��توى المحدَّد طوال مدة 

 المعالجة.
المع�الج�ات متطلب�ات اس������تخ�دام ( 42رقم  ال�دوليوینبغي تطبیق المع�الج�ة وفقً�ا لمتطلب�ات المعی�ار 

 ).بالحرارة كتدابیر للصحة النباتیة

                                                      
  .Citrus of the Cottin, R. 2002واألنواع الھجینة منھ وفق التسمیات المشار إلیھا في: Citrus الحامض اللیمونتسمى أنواع   1

world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD. 
قتضیھا ال یشمل نطاق معالجات الصحة النباتیة المسائل المتصلة بتسجیل مبیدات اآلفات أو المتطلبات المحلیة األخرى التي ت  2

وقد ال توفِّر المعالجات التي تعتمدھا ھیئة تدابیر الصحة النباتیة معلومات عن  .موافقة األطراف المتعاقدة على المعالجات
التأثیرات المحددة على صحة اإلنسان أو سالمة األغذیة، وھو ما ینبغي معالجتھ باستخدام اإلجراءات المحلیة قبل موافقة 

لمعالجة. وباإلضافة إلى ذلك، یُنظر في اآلثار المحتملة للمعالجات على نوعیة المنتجات بالنسبة إلى األطراف المتعاقدة على ا
بعض السلع قبل اعتمادھا دولیًا. غیر أن تقییم آثار معالجة ما على نوعیة السلع قد یقتضي بحثًا إضافیًا. وال یقع على أي طرف 

 تسجیلھا أو اعتمادھا لالستخدام على أراضیھ.متعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو 



130-2017:                                                          28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  
Citrus sinensis بالبرودة على أنواع البرتقال Bactrocera zonata معالجة آفة  

 3 من 3 صفحةال االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

  معلومات أخرى ذات صلة
أثناء تقییمھ ھذه المعالجة في المسائل المرتبطة  النباتیةنظر الفریق التقني المعني بمعالجات الصحة 

 Manganو Hallmanبنُظم درجات الحرارة والتكییف الحراري، مع مراعاة الدراس�������ة التي أجراھا 
)1997.( 

لمعالجة الخاضعة لیرقة من الطور الثالث  35 733وُحسبت فعالیة ھذا الجدول باستخدام ما مجموعھ 
یرقة، تم تص������حیحھ لكل  36 820ویس������تند ھذا العدد إلى  .على قید الحیاةدون ظھور أي أطوار من 

 المائة.في  2.06 الموت؛ وكانت نسبة متوسط التحكم بنسبة الموتتجربة مكررة للتحكم في نسبة 
 Soliman، وHashem)، وب2013، أ2013( وآخرون Hallmanإلى عم���ل  الج���دولواس������تن���د ھ���ذا 

وتم إعداد ھذا الجدول باس����تخدام الص����نفین  .)El-Wakkad )2009و Mohamed، وSoliman (2004)و
Valencia وNavel الیرقات. موت، واستخدام  

 المراجع
وھذه المعاییر الدولیة متاحة عبر  إلى المعاییر الدولیة لتدابیر الص������حة النباتیة. الملحقھذا  قد یُحیل

activities/standards-https://www.ippc.int/core-البوابة الدولیة للص������حة النباتیة في ھذا العنوان: 
.setting/ispms 
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