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صادر عن أمانة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تركت هذه الصفحة فارغة عمد ا

اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام  2021معالجة الصحة النباتية هذه.
هذا الملحق هو جزء واجب اإلتباع من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية .28

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 28

معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي
معالجة الصحة النباتية رقم :36
معالجة ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط  Ceratitis capitataبالتبريد
على نبات الكرمة Vitis vinifera
اعتمد في  ،2021نشر في

2022

نطاق المعالجة
تصف هذه المعالجة استخدام التبريد لمعالجة الكرمة (عنب المائدة) لكي تؤدي إلى موت بيض ذبابة
1
فاكهة البحر األبيض المتوسط  Ceratitis capitataويرقاتها بالفعالية المحدَّدة.

وصف المعالجة
المعالجة بالتبريد لذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط
اسم المعالجة
 capitataعلى نبات الكرمة Vitis vinifera
ال يوجد
المكون الفعال
ِّ
فيزيائية (بالتبريد)
نوع المعالجة
ذبااااباااة فااااكهاااة البحر األبيض المتوسااااااط Ceratitis capitata
اآلفة المستهدفة
()Diptera: Tephritidae( )Wiedemann, 1824
السلللل المسلللتهدفة الخاضلللعة الكروم (عنب المائدة)
للوائح
Ceratitis

جداول المعالجة
الجدول  :1درجة مئوية واحدة أو أقل لمدة  16يوما متصلة
هناك ثقة بنسااااابة  95في المائة بأن المعالجة وفقا لهذا الجدول تقتل ما ال يقل عن  99.9987في المائة
من بيض ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط  Ceratitis capitataويرقاتها.
 1ال يشاامل نقا معالجات الصااحة النباتية المسااائل ذات الصاالة بتسااجيل مبيدات اافات لو المتقلبات المحلية األ ر التي
تقتضاااااايها موافقة األلراع المتعاقدة على المعالجات .وقد ال توفمعر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصااااااحة النباتية
معلومات عن التأثيرات المحددة على صحة اإلنسان لو سالمة األغذية ،وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية
قبل موافقة األلراع المتعاقدة على المعالجة .وباإلضافة إلى ذلك ،يُنظر في ااثار المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات
بالنسبة لبعض السلع قبل اعتمادها دوليا .غير لن تقييم آثار معالجة ما على نوعية السلع قد يقتضي بحثا إضافيا .وال يقع على
لي لرع متعاقد لي التزام بالموافقة على المعالجات لو تسجيلها لو اعتمادها لالستخدام في لراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الجدول  :2درجتان مئويتان أو أقل لمدة  18يوما متصلة
هناك ثقة بنسااااابة  95في المائة بأن المعالجة وفقا لهذا الجدول تقتل ما ال يقل عن  99.9987في المائة
من بيض ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط  Ceratitis capitataويرقاتها.
الجدول  3 :3درجات مئوية أو أقل لمدة  20يوما متصلة
هناك ثقة بنسااااابة  95في المائة بأن المعالجة وفقا لهذا الجدول تقتل ما ال يقل عن  99.9986في المائة
من بيض ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط  Ceratitis capitataويرقاتها.
ويجاب في الجاداول الثال ثة لن تصااااااال الثمرة إلى در جة حرارة المعاالجاة قبال بدء مدة التعر
للمعالجة .وينبغي رصاااااااد درجة حرارة لب الثمرة وتسااااااجيلها ،وينبغي لالم تتجاو درجة الحرارة
المستو المحدَّد لوال مدة المعالجة.
وينبغي تقبيق المعالجة وفقا لمتقلبات المعيار الدولي رقم ( 42متقلبات استخدام المعالجات

بالحرارة كتدابير للصحة النباتية).

معلومات أخرى ذات صلة
نظر الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية لثناء تقييمه هذه المعالجة في المسائل المرتبقة
بنُظم درجات الحرارة والتكييف الحراري ،مع مراعاة الدراساااااااة التي لجراها  HallmanوMangan
(.)1997
ُحساااابا فعالية الجداول على لسااااا األرقام التقديرية التالية ألعداد اليرقات التي عولجا بدون لي
يرقات ناجية 223 523 :للجدول  ،1و 227 190الجدول  ،2و 881 217الجدول .3
واسااااااتندت الجداول  1و 2و 3إلى العمل الذي لجراه  )2017( De Limaو De Limaوآ رون ()2011
وتم تقويرهااا باااسااااااتخاادام األصااااااناااع " "Red Globeو" "Thompson Seedlessو" Thompson
 ،"Seedlessوباستخدام عدم القدرة على التحول إلى شرنقة كمقيا لمعدل الموت.
ونظر الفريق التقني المعني بمعالجات الصااااااحة النباتية ليضاااااااا في البحث الذي لجراه De Lima
و.)2017( Mansfield and Poogoda
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المراج
قد يُشاااير هذا الملحق إلى المعايير الدولية لتدابير الصاااحة النباتية .وهذه المعايير الدولية متاحة عبر
البوابة الدولية للصااااااحة النباتية في هذا العنوانhttps://www.ippc.int/core-activities/standards- :
.setting/ispms
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De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Mansfield, E.R. & Daniels, D. 2011. Cold treatment of table grapes
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تاريخ المطبوع

ال يُشكل هذا جزءا رسميا من المعيار.
تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط ،وللحصول على لمحة تاريخية شاملة،
يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.
 2017-06تقديم المعالجة استجابة للدعوة إلى تقديم معالجات في ( 02-2017المعالجة الباردة لعنب

المائدة االسترالي ضد الذبابة المتوسقية وذبابة فاكهة كوينزالند).

 2017-07قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعرا المعالجة المقدَّمة.
 2018-05قيام لجنة المعايير بإضافة موضوع المعالجة الباردة لذبابة الفاكهة المتوسقية على عنب
المائدة ( ) 023A-2017إلى برنامج عمل الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية مع إسناد
األولوية .1
 2018-06قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشروع والتوصية بتقديمه إلى
لجنة المعايير للتشاور بشأنه.
 2018-11االستعرا النهائي من الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية من الل منتد
إلكتروني (.)2018_eTPPT_Oct_01
 2019-03موافقة لجنة المعايير على التشاور بشأن المشروع عن لريق قرار إلكتروني
(.)2019_eSC_May_08
 2019-07المشاورة األولى.
 2020-02قيام الفريق التقني المعني بتدابير الصحة النباتية باستعرا الردود على تعليقات المشاورة
والمشروع ورفع توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عقد مشاورة ثانية.
 2020-03انتهاء الفريق التقني المعني بتدابير الصحة النباتية من الردود على تعليقات المشاورة من
الل منتد إلكتروني (.)2020_eTPPT_Feb_01
 2020-04موافقة لجنة المعايير على إجراء مشاورة ثانية حول الردود على التعليقات والمشروع عن
لريق قرار إلكتروني (.)2020_eSC_May_15
 2020-07المشاورة الثانية.
 2020-11قيام الفر يق التقني المعني بتدابير الصحة النباتية في اجتماعه باستعرا المشروع ورفع
توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عرضه على الهيئة العتماده.
 2021-03اعتماد هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة لهذه المعالجة.
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  ،28الملحق  .36معالجة ذبابة الفاكهة المتوسقية Ceratitis
 capitataبالبرودة على نبات الكرمة  .)2021( Vitis viniferaروما .االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات .منظمة األغذية والزراعة.
 2022-02قاما مجموعة مراجعة اللغة العربية بمراجعة هذا الملحق ولد لا لمانة االتفاقية الدولية لوقاية
النبات التعديالت وفقا لذلك.
 2022-04لشارت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها [ ]16إلى م
لن مجموعة مراجعة اللغة العربية
قاما بمراجعة هذا الملحق.
آ ر تحديث لتاريخ المقبوع2022-05 :
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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  180طرفًا متعاقدًا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆لك ّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆ت ّم إنشاء  10منظمات 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.

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

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما ،إيطاليا

