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صادر عن أمانة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 عربي

 معالجة الصحة النباتية رقم 35: 
 Bactrocera tryoni معالجة ذبابة فاكهة كوينزالند 
بالتربيد يف مثار الكرز Prunus avium والربقوق 
الياباين Prunus salicina والخوخ والنكتارين 
 Prunus persica

المعيار
الدولي رقم

28
الملحق35 



تركت هذه الصفحة فارغة عمد ا



 .همعالجة الصحة النباتية هذ 2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

 .28من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اإلتباعهذا الملحق هو جزء واجب 

 1-35معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت

 :35الصحة النباتية رقم  معالجة

 التبريدب Bactrocera tryoni كوينزالند فاكهة ذبابة معالجة
 Prunus salicinaوالبرقوق الياباني  Prunus avium الكرز ثمار في

 Prunus persica والنكتارين والخوخ

 2022، نشر في 2021 اعتمد في

 نطاق المعالجة

باني( Prunus avium) الكرز ثمرةمعالجة ل التبريداسففففففتخدام تصففففففا هذه المعالجة  يا  البرقوق ال
(Prunus salicina ) والخوخ والنكتارين(Prunus persica لكي )بة فاكهة  تؤدي إلى موت بيض ذبا

 .1المحدَّدةويرقاتها بالفعالية  Bactrocera tryoniكوينزالند 

 وصف المعالجة

بة اسم المعالجة في  تبريدبال Bactrocera tryoniكوينزالند فاكهة  معالجة ذبا
 Prunus salicinaوالبرقوق الياباني  Prunus avium ثمار الكرز

 Prunus persicaوالخوخ والنكتارين 

 ال يوجد الفعالالمّكِون 

 (تبريد)بال فيزيائية نوع المعالجة

 Bactrocera tryoni (Froggatt, 1897) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة

السلللال المسلللتهدفة الخاضلللعة 
 لاوائح

)البرقوق  Prunus salicina)الكرز(، و Prunus aviumثمار فاكهة 
 )الخوخ والنكتارين( Prunus persicaو الياباني(

 جداول المعالجة

 متصاة ايوم   14: درجة مئوية واحدة أو أقل لمدة 1الجدول 

في المائة بأن المعالجة  95، هناك ثقة بنسبة (Prunus persica) والنكتارين الخوخ بثمارما يتعلق  في
 فففاكهففة كوينزالنففدفي المففائففة من بيض ذبففابففة  99.9928عن ال يقففم  تقتففم مففالهففذا الجففدو   اوفقفف  

Bactrocera tryoni ويرقاتها. 

                                                      
ال يشففمم نقاق معالجات الصففحة النباتية المسففائم ذات الصففلة بتسففجيم مبيدات امفات او المتقلبات المحلية ا  ر  التي  1

تقتضففففففيها موافقة ا لراع المتعاقدة على المعالجات. وقد ال توفمعر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصففففففحة النباتية 
اإلنسان او سالمة ا غذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية  معلومات عن التأثيرات المحددة على صحة

قبم موافقة ا لراع المتعاقدة على المعالجة. وباإلضافة إلى ذلك، يُنظر في امثار المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات 
يقع على  ما على نوعية السلع قد يقتضي بحث ا إضافي ا. والبالنسبة لبعض السلع قبم اعتمادها دولي ا. غير ان تقييم آثار معالجة 

 اي لرع متعاقد اي التزام بالموافقة على المعالجات او تسجيلها او اعتمادها لالستخدام في اراضيه. 



 الزراعيمعامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر  35معالجة الصحة النباتية 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   معالجة الصحة النباتية 2-35 

 متصاة ايوم   14درجات مئوية أو أقل لمدة  3: 2الجدول 

لهذا  افي المائة بأن المعالجة وفق   95هناك ثقة بنسففففففبة (، Prunus avium) الكرز بثمارما يتعلق  في
 Bactrocera tryoniكوينزالند في المائة من بيض ذبابة فاكهة  99.9966الجدو  تقتم ما ال يقم عن 

 ويرقاتها.

في المائة بأن المعالجة  95هناك ثقة بنسفففبة (، Prunus salicina) البرقوق الياباني بثمار يتعلقما  في
فففاكهففة كوينزالنففد ذبففابففة في المففائففة من بيض  99.9953لهففذا الجففدو  تقتففم مففا ال يقففم عن  اوفقفف  

Bactrocera tryoni .ويرقاتها 

في المائة بأن المعالجة  95ثقة بنسبة (، هناك Prunus persica) الخوخ والنكتارين بثمار يتعلقما  في
فففاكهففة كوينزالنففد في المففائففة من بيض ذبففابففة  99.9917عن  مففا ال يقففملهففذا الجففدو  تقتففم  اوفقفف  

Bactrocera tryoni  .ويرقاتها 

ويجب ان تصففم الثمرة في كال الجدولين إلى درجة ارارة المعالجة قبم بدء مدة التعرل للمعالجة. 
، وينبغي االم تتجاوز درجة الحرارة المسففففففتو  وتسففففففجيلهاالثمرة  لبوينبغي رصففففففد درجة ارارة 
 المحدَّد لوا  مدة المعالجة.

ق   هذهوينبغي تقبيق  لدولي رقم  االمعالجة وف بات المعيار ا بات اسففففففتخدام المعالجات ) 42لمتقل متقل
 بالحرارة كتدابير للصحة النباتية(.

 معاومات أخرى ذات صاة

المسائم المرتبقة في المعني بمعالجات الصحة النباتية اثناء تقييمه هذه المعالجة  التقني الفريقنظر 
 Manganو Hallman البحففا الففذي اجراهبنُظم درجففات الحرارة والتكييا الحراري، مع مراعففاة 

(1997.) 

 (NSW DPI) ويلز للصناعات ا وليةنيو ساوث  إدارة الدراسة التي اجرتهاإلى  2و 1 الجدوالناستند 
 .موتلمعد  الباستخدام عدم القدرة على التحو  إلى شرنقة كمقياس  ماتقويرهوتم  ،(2012، 2008)

فاكهة كوينزالند على اسفففففاس ا رقام التقديرية التالية  عداد ذبابة الفاكهة  1 الجدو  فعاليةُاسفففففب  
Bactrocera tryoni :المعالجة بدون اي اشرات ناجية 

 الخوخ والنكتارين بالنسبة لثمار (Prunus persica :)820 41 

 Bactroceraعلى اسففففاس ا عداد التقديرية التالية لذبابة فاكهة كوينزالند  2فعالية الجدو   وُاسففففب 

tryoni :المعالجة بدون اي اشرات ناجية 

 الكرز بالنسبة لثمار (Prunus avium :)322 89 

 البرقوق الياباني  بالنسبة لثمار(Prunus salicina :)226 64 

  بالنسبة لثمار( الخوخ والنكتارينPrunus persica :)987 35 

 باستخدام السلع وا صناع التالية:  2و 1وتم وضع الجدولين 

 Prunus avium  الكرز( )الصنا("Sweetheart") 

 Prunus salicina  )الصنا )البرقوق الياباني("Angelino" ) 



  مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا 
 35معالجة الصحة النباتية  

 3-35معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 Prunus persica var. nectarina ()الصنا  النكتارين("Arctic Snow" ) 

 في هففذه المعففالجففة جميع ا صففففففنففاع وا نواع، بمففا فيهففا النكتففارين Prunus persicaثمففار وتشففففففمففم 
(Vendramin 2014، وآ رون). 

 

 المراجل

إلى المعايير الدولية لتدابير الصفففحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متااة عبر  الملحققد يُشفففير هذا 
activities/standards-https://www.ippc.int/core-البوابة الدولية للصففففففحة النباتية في هذا العنوان: 

setting/ispms. 
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 تاريخ المطبوع

 ال يُشكم هذا جزء ا رسمي ا من المعيار.

تاريخ هذا المقبوع متصففففم بالنسففففخة الصففففادرة باللغة العربية فقل، وللحصففففو  على لمحة تاريخية 

 .النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيارشاملة، يرجى اإللالع على 

)معالجة الفاكهة لتقديم معالجات  2017-02تقديم المعالجة استجابة للدعوة الموجهة في  06-2017
 ا سترالية ذات النواة بالبرودة من ذبابة الفاكهة المتوسقية وذبابة فاكهة كوينزالند(.

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعرال المعالجة المقدَّمة )اجتماع  10-2017
 افتراضي(.

معالجة الفاكهة ذات النواة بالبرودة من ذبابة فاكهة قيام لجنة المعايير بإضافة موضوع  05-2018
المعني ( إلى برنامج عمم الفريق التقني 022B-2017) Bactrocera tryoniكوينزالند 

 .1بمعالجات الصحة النباتية مع إسناد ا ولوية 

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشروع والتوصية بتقديمه  06-2018
 إلى لجنة المعايير للتشاور بشأنه.

منتد   االستعرال النهائي من الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية من  ال  11-2018
 (.eTPPT_Oct_01_2018إلكتروني )

بشأن المشروع عن لريق قرار إلكتروني  التشاورموافقة لجنة المعايير على  03-2019
(2019_eSC_May_08.) 

 المشاورة ا ولى. 07-2019

باستعرال الردود على تعليقات  قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية 02-2020
 والمشروع ورفع توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عقد مشاورة ثانية.المشاورة 

الصحة النباتية من الردود على تعليقات المشاورة  بمعالجاتالمعني  التقنيانتهاء الفريق  30-2020
 (.eTPPT_Feb_01_2020من  ال  منتد  إلكتروني )

او  الردود على التعليقات والمشروع  على إجراء مشاورة ثانية المعاييرموافقة لجنة  04-2020
 .(eSC_May_14_2020عن لريق قرار إلكتروني )

 المشاورة الثانية. 07-2020

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية في اجتماعه باستعرال المشروع  11-2020
 ورفع توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عرضه على الهيئة العتماده.

 الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة لهذه المعالجة. تدابيراعتماد هيئة  03-2021

 معالجة ذبابة فاكهة كوينزالند .35، الماحق 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
Bactrocera tryoni بالبرودة في ثمار الكرز Prunus avium والبرقوق الياباني Prunus 

salicina والخوخ والنكتارين Prunus persica (2021). االتفاقية الدولية لوقاية  .روما
 منظمة ا غذية والزراعة.  .النباتات

قام  مجموعة مراجعة اللغة العربية بمراجعة هذا الملحق واد ل  امانة االتفاقية الدولية  2022-02

 لوقاية النبات التعديالت وفق ا لذلك.

[ إلى انم مجموعة مراجعة اللغة العربية 16اشارت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها ] 2022-04

 قام  بمراجعة هذا الملحق.

 2022-05آ ر تحديا لتاريخ المقبوع: 



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
 www.ippc.int | ippc@fao.org

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


