
 2015 عامفي  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

 28المعيار الدولي رقم 

 16 الملحق

 

المعايير الدولية لتدابير الصحة 

 النباتية

 الصحة النباتية معامالت 28المعيار الدولي 

 :16نباتية الصحة ال معاملة

 الند زللتخلص من ذبابة فاكهة كوين بالبرودة Citrus sinensisالبرتقال  معالجة
Bactrocera tryoni 

 2015؛ نشر في 2015اعتمد في 

 المعالجةنطاق 

 بيوض نفوق لكي تسفر عن على البارد Citrus sinensis لبرتقالا معالجةمن  المعالجةتتألف هذه 

بالفعالية المحددة Bactrocera tryoni الندزكوينفاكهة  يرقات ذبابةو
 1. 

 المعالجةوصف 

)ذبابة فاكهة  Bactrocera tryoniعلى البارد للتخلص من  Citrus sinensisثمرة البرتقال  معالجة المعالجةاسم 
 الند(زكوين

 غير متاح المكون الفعال

 (بالبرودة) فيزيائية المعالجةنمط 

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

السلللللم المسللللتهدفة 

 الخاضعة للوائح

 (Citrus sinensisثمار البرتقال )

                                                   
المحلية األخرى الخاصة  المتطلباتبتسجيل المبيدات أو  ذات الصلةالقضايا الصحة النباتية  معالجاتيتضمن نطاق  ال  1

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

ة إلجراءات المحليا معالجته باستخدامينبغي  وهو مالصحة البشرية أو سالمة األغذية، المترتبة على ااآلثار المحددة  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 دراسة إضافية. . ها دولياقبل اعتمادالمنتجات بالنسبة لبعض السلع 

 .، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراضيهالمعالجاتقة على طرف متعاقد بالمواف أي يُلزموال 



 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح 16النباتية معاملة الصحة 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 3 من 2الصفحة 

 المعالجةجدول 

 الً يوماً متواص 16درجات مئوية أو أقل لمدة  3

ال تبلغ درجة الثقة في حالة صنف "أبو سرة" بأن المعاملة بناء على هذا الجدول تقضي على ما 

 .في المائة 95، نسبة Bactrocera tryoniمن بيوض ويرقات  في المائة 99.9981يقل عن 

يقل ال تبلغ درجة الثقة في حالة صنف "فالينسيا" بأن المعاملة بناء على هذا الجدول تقضي على ما 

ويجب أن تبلغ .في المائة 95، نسبة Bactrocera tryoniمن بيوض ويرقات  في المائة  99.9973عن 

. وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة معالجةللقبل بداية التعريض  المعالجةالثمرة درجة حرارة 

 .المعالجةمدة  طيلة، وينبغي أالّ تتجاوز درجة الحرارة المستوى المحدد وتسجيلها

 معلومات أخرى ذات صلة

المسائل ذات الصلة  المعالجةتناول الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لهذه 
 Mangan (1997.) و Hallmanبأنظمة درجات الحرارة والتكييف الحراري آخذاً بعين االعتبار عمل 

 (.2007وآخرين ) De Limaويستند هذا الجدول إلى عمل 
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 16معاملة الصحة النباتية  معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح

 3 من 3الصفحة  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 :التسلسل التاريخي للمطبوع

 جزءاً رسمياً من المعيار يعد هذاال 

 طلب المعالجاتل استجابة المعالجة قدمت 2007-09

للتخلص من  بالبرودة Citrus sinensisالبرتقال  معالجةبمعالجات الصحة النباتية  المعنياجتماع الفريق الفني  قسم 2007-12

Bactrocera tryoni  )206 - 2007 لوضع البند 106 - 2007من )ذبابة فاكهة كوينالندE 

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

 تخاذ القرارال عملية اإللكترونيةالاألعضاء عن طريق  مشاورةوافقت لجنة المعايير على  2008-09

 أُرسلت إلى مشاورات األعضاء 2009-06

وأوصى لجنة المعايير بعرضه على  المعالجةالفني المعني بمعالجات الصحة النباتية نص  الفريقراجع اجتماع  2010-07
 ( العتماده 2012هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها السابعة )

 أوصت لجنة المعايير هيئة تدابير الصحة النباتية باعتماده 2011-11

 المعالجة علىاالعتراض رسمياً  2012-03

رد على االعتراضات الرسمية الللفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بصياغة  االفتراضيقام االجتماع  2012-09

 االعتراض الرسمي( رداً على لم تتم التوصية بأي تنقيح )

ه إلى هيئة وأوصى لجنة المعايير برفع المعالجةالفني المعني بمعالجات الصحة النباتية نص  الفريقراجع اجتماع  2012-12
 تدابير الصحة النباتية العتماده

 العتمادههيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة بعرضه على  المعاييرأوصت لجنة  2013-06

 تم االعتراض رسمياً على المعالجة 2014-03

 مسودة رد على االعتراضات الرسمية والنص المراجع الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية الفريقاجتماع أعد  2014-06

ووافق على المسودة تمهيداً العتمادها  الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية الفريقاستعرضت لجنة المعايير رد  2014-11

 من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية

 الجةالمعاعتمدت  لهيئة تدابير الصحة النباتية العاشرةالدورة  03-2015

علما بالتعديالت التحريرية المقترحة من قبل مجموعة  ،(11. )، في دورتهاهيئة تدابير الصحة النباتية أخذت 04-2016

 .مراجعة اللغة العربية

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

 لهيئة تدابير الصحة النباتية.

ذبابة فاكهة  للتخلص من بالبرودة Citrus sinensisالبرتقال  معالجة 16. الملحق 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 

 األغذية والزراعة منظمة(، روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2015) (Bactrocera tryoni) كوينالند

 05-2016: آخر تعديل في المطبوعتاريخ 


