
 .2015في عام  النباتيةهيئة تدابير الصحة ل العاشرةالدورة  قبل منهذه  النباتية الصحة معاملة اعتُمدت

 .28 الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم من المعيار واجب االتباعجزء هو  الملحق هذا
 

 3 من 1الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28 الدولي المعيار

 17الملحق 

 

المعايير الدولية لتدابير الصحة 

 النباتية

 الصحة النباتية معالجات 28المعيار الدولي 

 :17 الصحة النباتية رقم معالجة

 بالبرودة Citrus sinensisوالبرتقال  Citrus reticulataالمندارين  معالجة

  Bactrocera tryoni الندزكوينللتخلص من ذبابة فاكهة 

 2015؛ نشر في 2015اعتمد في  

 نطاق المعالجة

Citrus sinensisوالبرتقاا   Citrus reticulataالمندارين  ثمرة معالجةكم  المعالجةهذه  تتألف
 باالبروةة 1

 . 2بالفعالية المحدةة Bactrocera tryoniالند زلكي تسفر عن نفوق بيوض ويرقات ذبابة فاكهة كوين

 المعالجةوصف 

للاتلل  مان ذباباة فاكهاة  Citrus sinensisوالبرتقاا   Citrus reticulataللمنادارين  باالبروةة المعالجاة المعالجةاسم 

 Bactrocera tryoniالند  زكوين

 غير متاح المكون الفعال

 (بالبروةة) فيزيائية المعالجةنمط 

 (الند كوين( )ذبابة فاكهة Diptera: Tephritidae) Bactrocera tryoni اآلفة المستهدفة

السلللللللت المسللللللتهدفة 

 الخاضعة للوائح

  Citrus sinensisوالبرتقا   Citrus reticulata المندارينثمرة 

 
                                                   

نة منها سُميت وفقاً للمسميات الوارةة في   1  Cottin, R. 2002. Citrus of the world: a citrusأصناف الحمضيات واألنواع المهجَّ

directory. Montpellier, France مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية. -، المعهد الدولي للبحوث الزراعية 
المحلية األخرى اللاصة  المتطلباتبتسجيل المبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معالجاتيتضمن نطاق  ال  2

معلومات  وقد ال تقدم المعالجات المعتمدة من قِبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. المعالجاتعلى  بموافقة األطراف المتعاقدة

إلجراءات المحلية ا معالجته باستلدامينبغي  وهو ماشرية أو سالمة األغذية، لصحة البالمترتبة على ااآلثار المحدةة  بشأن

على نوعية للمعالجات  المحتملة اآلثاريُنظر في إلى ذلك، وباإلضافة . معالجة ماعلى موافقة األطراف المتعاقدة قبل 

إال أن تقييم آثار معالجة ما على نوعية السلع قد يقتضي ةراسة إضافية. . ها ةولياقبل اعتماةالمنتجات بالنسبة لبعض السلع 

 .، أو تسجيلها أو اعتماةها لالستلدام في أراضيهالمعالجاتطرف متعاقد بالموافقة على  أي يُلزموال 



 الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح معامالت  17الصحة النباتية معاملة

  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 3 من 2الصفحة 

 المعالجةجدول 

 يوماً متواصلة 16درجات مئوية أو أقل لمدة  3

 في المائاة 99.9986يقل عن ال تبلغ ةرجة الثقة بأن المعاملة بناء على هذا الجدو  تقضي على ما 

 .في المائة 95، نسبة Bactrocera tryoniمن بيوض ويرقات 

وينبغاي مراقباة . معالجاةلالتعاريض لقبال بادء  المعالجاة حارارةيجب أن تصال الثمارة إلاى ةرجاة و

 .المعالجةطيلة مدة  اوز ةرجة الحرارة المستوى المحدةةرجة الحرارة وتسجيلها، وينبغي أالّ تتج

 معلومات أخرى ذات صلة

المساائل المتصالة  المعالجاةتناو  الفرياق الفناي المعناي بمعالجاات الصاحة النباتياة فاي تقييماه لهاذه 

 Mangan (1997.) و Hallmanبأنظمة ةرجات الحرارة والتكييف الحراري آخذاً في االعتبار عمل 

( وتام وضاعه باساتلدام الصانفين األصاليين 2007وآخارين ) De Limaيستند هذا الجادو  إلاى عمال و

"Ellendale" و"Murcott". 
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  17الصحة النباتية معاملة الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائحمعامالت 

 3 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 التسلسل التاريخي للمطبوع

 من المعيارال يُعد هذا جزءاً رسمياً 

مت المعالجة استجابة لطلب المعالجات 2007-09  قُدِّ

 Citrus reticulata للمندارين بالبروةة المعالجةبين الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية  الفريقاجتماع  جمع 2007-12

لوضع  206H-2007 والبند Bactrocera tryoni .2007-106الند  للتلل  من ذبابة فاكهة كوين Citrus sinensisوالبرتقا  

 2006F-2007 البند

 أضافت هيئة تدابير الصحة النباتية في ةورتها الثالثة موضوع معالجات ذبابة الفاكهة 2008-04

 مشاورة األعضاء عن طريق العملية اإللكترونية التلاذ القرار علىوافقت لجنة المعايير  2008-09

 أُرسلت إلى مشاورة األعضاء 2009-06

بعرضها على  المعاييرالمعني بمعالجات الصحة النباتية ن  المعالجة وأوصى لجنة  الفنيراجع اجتماع الفريق  2010-07

 ( العتماةه 2012السابعة ) ةورتهاهيئة تدابير الصحة النباتية في 

 الصحة النباتية باعتماةه تدابيرأوصت لجنة المعايير هيئة  2011-11

  المعالجةاالعتراض رسمياً على  2012-03

الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية على االعتراضات الرسمية )لم تتم  للفريقرة االجتماع االفتراضي  2012-09

 التوصية بأي تعديل(

وأوصى لجنة المعايير برفعه إلى هيئة  المعالجةالفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية ن   راجع اجتماع 2012-12

 تدابير الصحة النباتية العتماةه

  العتماةههيئة تدابير الصحة النباتية في ةورتها التاسعة على  بعرضهأوصت لجنة المعايير  2013-06

 تلقي اعتراض رسمي 2014-03

 أعدّ الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية مسوةة رةّ على االعتراضات الرسمية وقام بمراجعة الن  2014-06

استعرضت لجنة المعايير رةّ الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية ووافقت على المشروع تمهيداً العتماةه  2014-11

 من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية 

 المعالجةاعتمدت  لهيئة تدابير الصحة النباتية العاشرةالدورة   03-2015

قبل مجموعة علما بالتعديالت التحريرية المقترحة من  ،(11) هيئة تدابير الصحة النباتية ، في ةورتها اخدت 04-2016

 .مراجعة اللغة العربية

( 11الدورة ) نم "الجرعة الفعالة"بأةرجت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التعديالت التحريرية المتعلقة  2016-04

 لهيئة تدابير الصحة النباتية.

 بالبروةة Citrus sinensisوالبرتقا   Citrus reticulataالمندارين  معالجة 17الملحق . 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 

(، روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومنظمة األغذية 2015) Bactrocera tryoniالند  للتلل  من ذبابة فاكهة كوين

 والزراعة.

 05-2016: آخر تعديل في المطبوعتاريخ 


