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معلومات أساسية

ي الفريق التقني المعن
بمعامالت الصحة 

(  TPPT)النباتية 
2015سبتمبر 

الُمسّودة األولى•

عني الفريق التقني الم
بمعامالت الصحة 

(  TPPT)النباتية 
2015ديسمبر 

تنقيح المسّودة•

( SC)لجنة المعايير 
2016مايو 

الموافقة على مشروع•
المعيار ( ُمسّودة)

لفترة ISPMالدولي 
التشاور األولى

أمانة االتفاقية 
IPPC (2013)

: 2013الدعوة للموضوعات في •
ت مقترحات لتطوير متطلبات معامال

الصحة النباتية

حة هيئة تدابير الص
CPM-9النباتية 

(2014)
2014تم إضافة الموضوع في أبريل •

لجنة المعايير 
(SC)مايو

2015

من 62وافقت على •
دام متطلبات استخ)المواصفات 

معامالت الصحة النباتية 
(كتدابير للصحة النباتية



اعتبارات عامة

هناك العديد من 
المعامالت الحرارية 
المستخدمة في التجارة 
الدولية لمنع دخول 
يةوانتشار اآلفات النبات

تم اعتماد المعامالت 
الحرارية بموجب 
ر المعيار الدولي لتدابي
28الصحة النباتية رقم 

فقط مع بيان الجدول 
الزمني للمعامالت

هناك حاجة إلى 
إرشادات تقنية حول 
تطبيق المعامالت 
حة الحرارية كتدابير للص

النباتية بشأن اآلفات
الخاضعة للوائح

:ISPMية سبب وضع المعيار الدولي لتدابير الصحة النبات



ضمان أن يتم تطبيق 
لةفعاالمعامالت بطريقة 
للحد من اآلثار 
ةاالقتصادية والبيئي

الغرض من مشروع 
المعيار ( ُمسّودة)

حة الدولي لتدابير الص
(ISPM)النباتية 

بشأن اإلرشاداتتوفير 
رئيسية االحتياجات التشغيلية ال

لكل نوع من المعامالت 
الحرارية

متطلبات موحدةتوفير 
للمعامالت الحرارية

(تابع)عامةاعتبارات 



القضايا المتعلقة بالصياغة

ني الفريق التقني المعلم ُيدِرج
( TPPT)بمعامالت الصحة النباتية 
:في النطاق مايلي

 ”تجميد سريع أو عالي التبريد“

 ”أوم-ولچالتدفئة “و

حيث أنه ال يتم استخدامهم على نطاق 
واسع كتدابير للصحة النباتية

الفريق التقني المعنيأدرج

بمعامالت الصحة النباتية 
(TPPT)في النطاق مايلي:

المعاملة بالبرودة•

المعامالت الحرارية•
الغمر بالماء الساخن

حرارة البخار

حرارة العازل الكهربائي

الحرارة الجافة



(تابع)بالصياغةالقضايا المتعلقة 

.هذا البيان، حيث أنه صحيح علميا  إدراجعلى ( SC)لجنة المعايير وافقت

ي تقبل هذاصحيحة علميا ، ولكن ال توجد أمثلة للبلدان الت: الحجج والبراهين من الجانبين

إدراج ( SC)ولجنة المعايير ( TPPT)ناقش الفريق التقني المعني بمعامالت الصحة النباتية 
د المعاملة بععلى قيد الحياةالبيان، أنه في ظل بعض الظروف قد تظل اآلفات المستهدفة 

.غير قادرة على االستمرارالحرارية ولكنها 



معلومات أخرى ذات صلة

إرشادات بشأن الدراسات:ملحق

حول فاعلية المعامالت الحرارية

المعامالت المقدمةبياناتلدعم 
ISPM 28للمعيار الدولي 

ات معامالت الصحة النباتية لآلف)
(الخاضعة للوائح

ع مع معلومات للمساعدة في وض
بروتوكوالت البحوث




