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 لتدابير  المعيار الدولي
 28 رقمالصحة النباتية 

 ]X[ الملحق

 

 المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

 28معالجات الصحة النباتية في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 :]X[معالجة الصحة النباتية 

 للتخلص من ذبابة بالبرودة Citrus sinensisالبرتقال  معالجة

 Ceratitis capitata (2007-206A)فاكهة البحر المتوسط 
(201[X]) 

 
 الحالة الراهنة

 اعتماده. النباتات بعدال يشكل هذا جزءاً رمسياً من امللحق باملعيار وسوف تعدَّله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 2016-11-28 تاريخ هذه الوثيقة

 28مشروع امللحق باملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  فئة الوثيقة

 للعرض على هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها المرحلة الحالية للوثيقة

 جرى تقدمي املعاجلة  2007-09 المراحل الرئيسية
مجع اجتمـاع الفريق الفين املعين مبعـاجلـات الصــــــــــــــحـة النبـاتيـة بني معـاجلـة الربتقـال  12-2007

Citrus sinensis  بالربودة للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوســــــــــــــطCeratitis capitata 
)2007-TPPT-106( 2007و-TPPT-109   206-2007لوضع البندA 

ة حتت موضــــــوع املعاجلا الثالثة هذه أضــــــافت هيئة تدابري الصــــــحة النباتية يف دورهت 04-2008
 الفاكهة مثار  معاجلات ذباب

 وافقت جلنة املعايري على عرض املعاجلة على مشاورة األعضاء للبت فيها إلكرتونياً  09-2008
 أُرسلت املعاجلة إىل مشاورة األعضاء 06-2009
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وع وأوصـــــى بعرضـــــه املشـــــر يح ققام الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــــحة النباتية بتن 07-2010
 على جلنة املعايري العتماده

عن طريق عمليـــــة اختـــــاذ القرارات إلكرتونيـــــا قـــــدَّمـــــت جلنـــــة املعـــــايري تعليقـــــاهتـــــا  11-2011
)2011_SC_Nov_03( 

قام اجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــــــــــــحة النباتية بتنقيح املشـــــــــــــروع ورفع  12-2012
 توصية به إىل جلنة املعايري العتماده 

رفعت جلنة املعايري توصــــــــــــية إىل هيئة تدابري الصــــــــــــحة النباتية يف دورهتا التاســــــــــــعة  11-2013
 )eSC_Nov_01_2013عن طريق القرارات اإللكرتونية (العتماه 

 ورد اعرتاض رمسي على املعاجلة قبل انعقاد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية 04-2014
 حددت جلنة املعايري احلالة بأ�ا "معّلقة" 11-2015
اجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــــــــحة النباتية (اتفق االجتماع على عدم  09-2016

ات الفاكهة بالنســــــــــــــبة إىل املعاجلة بالربودة وال تأثري مثار وجود اختالفات يف جمموعات ذباب 
على ذلك بدمج مشــــــروع  على األنواع / األصــــــناف) بالنســــــبة إىل احلمضــــــيات وأوصــــــى بناءً 

اتفق الفريق الفين ؛ و 206A-2007 مع ISPM 28 2010-103 28امللحق باملعيار الدويل رقم 
لفــاكهـة ا اختالفــات يف جمموعــات ذبــابم وجود املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة على عــد

 بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة وال تأثريات على األنواع / األصناف)
رفع اجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصــــــــحة النباتية توصــــــــية إىل جلنة املعايري  09-2016

 العتماده
 شـــــرةعرفعت جلنة املعايري توصـــــية إىل هيئة تدابري الصـــــحة النباتية يف دورهتا الثانية  11-2016

 )eSC_Nov_05_2016العتماده بواسطة القرارات اإللكرتونية (
  Alice BAXTER ةالســــــــــــــيــدالفريق الفين املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة:  2007-12 المعالجةعن  المسؤول

 ) جنوب أفريقيا(
  Eduardo WILLINKالفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــــــــــــحة النباتية: الســـــــــــــيد  12-2012

 (األرجنتني)
 Scott MYERSالفريق الفين املعين مبعــــاجلــــات الصــــــــــــــحــــة النبــــاتيــــة: الســــــــــــــيــــد  04-2014

 املعاجلة)عن  املسؤول(مساعد  (الواليات املتحدة األمريكية)
أجرى الفريق الفين املعين مبعــاجلــات الصــــــــــــــحــة النبــاتيــة نقــاشـــــــــــــــًا عن طريق الربيــد  2008-09 مالحظات 

 اإللكرتوين
أجرى الفريق الفين املعين مبعــــاجلــــات الصــــــــــــــحــــة النبــــاتيــــة نقــــاشــــــــــــــــــًا عن طريق  10-2010

 اإللكرتوين الربيد
 جرى تنسيق النص يف قالب منوذجي أساسي 08-2011
 ّمتت إعادة تنسيق النص يف القالب النموذجي األساسي اجلديد 05-2013
 أرسلته األمانة لتحريره قبل انعقاد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية 09-2013
 كان هناك انتظار لنتائج البحوث اليت أجريت  05-2015
 حترير النص مت 11-2016
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 المعالجةنطاق  ]1[

 ويرقــات ذبــابــةعن نفوق بيوض  لكي تســــــــــــــفر بــالربودةsinensis Citrus 1الربتقــال مثرة  معــاجلــة املعــاجلــةهــذه  تصــــــــــــــف ]2[
Ceratitis capitata  .2بالفعالية احملددة  

 المعالجةوصف  ]3[

 بـــــــالربودة للتخلص من ذبـــــــابـــــــة فـــــــاكهـــــــة البحر املتوســــــــــــــط  Citrus sinensisمعـــــــاجلـــــــة الربتقـــــــال اسم المعالجة ]4[
Ceratitis capitata 

 متاحغري  المكون الفعال ]5[

 (بالربودة) فيزيائية نمط المعالجة ]6[

 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة ]7[

 Citrus sinensis  الربتقالمثار  السلع المستهدفة الخاضعة للوائح ]8[

 المعالجةجدول  ]9[

  متتالياً يوماً  16أو أقل لمدة  تانمئوي )2تان (: درج1الجدول  ]10[

يف املائة من  99.9937يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95ثقة بنســـبة  مســـتوىهناك  ]11[
 .Ceratitis capitataبيوض ويرقات ذبابة 

 متتالياً يوماً  18أو أقل لمدة  تانمئوي )2تان (درج 2:الجدول ]12[

يف املائة من  99.999يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95بنســــــبة هناك مســــــتوى ثقة  ]13[
 .Ceratitis capitataبيوض ويرقات ذبابة 

 متتالياً يوماً  20مئوية أو أقل لمدة  اتدرج 3: 3الجدول  ]14[

يف املائة من  99.9989يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نفوق ما ال يقّل عن  95بنســـبة هناك مســـتوى ثقة  ]15[
 .Ceratitis capitataبيوض ويرقات ذبابة 

وجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء مدة التعرض للمعاجلة. وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة وتسجيلها،  ]16[
 تتجاوز درجة احلرارة املستوى احملدَّد طوال مدة املعاجلة.وينبغي أالّ 

 معلومات أخرى ذات صلة ]17[

 تناول الفريق الفين املعين مبعاجلات الصـــــحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املســـــائل املتصـــــلة بأنظمة درجة احلرارة والتكييف ]18[
 ).Mangan )1997و Hallmanاحلراري آخذاً يف االعتبار عمل 

) بــــاســــــــــــــتخــــدام معــــدالت 1995( وآخرينSantaballa ) و1997( وآخرين  Labordaإىل عمــــل  1اســــــــــــــتنــــد اجلــــدول  ]19[
 الريقات. نفوق
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باســـــــتخدام عدم القدرة على التحول إىل شـــــــرنقة كمقياس  )2007( وآخرين De Limaمل عإىل  3و 2 اجلدوالن واســـــــتند ]20[
 .ملعدل النفوق

 المراجع ]21[

قد يشـــري ملحق املعيار هذا إىل املعايري الدولية لتدابري الصـــحة النباتية. وميكن االطالع على املعايري الدولية لتدابري الصـــحة  ]22[
activities/standards-https://www.ippc.int/core-النبــاتيــة على البوابــة الــدوليــة للصــــــــــــــحــة النبــاتيــة على املوقع التــايل: 

setting/ispms. 
]23[ De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold 

disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and Queensland fruit 
fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 

35: 39–50. 
]24[ Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 

G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives 
and Emissions Reduction, San Diego, CA, USA, Nov. 3–5. pp. 79-1–79-4. 

]25[ Laborda, R., Cerdá, M., Santaballa, E. & Dalmau, A. 1997. Report of quarantine cold treatment to 
control Ceratitis capitata (Wied) to export Salustiana oranges to Japan. Valencia, Spain, Universidad 

Politécnica de Valencia. pp 16. 
]26[ Santaballa, E., Laborda, R. & Dalmau, A. 1995. Report of quarantine cold treatment to control 

Ceratitis capitata (Wied) to export oranges to Japan. Valenica, Spain, Universidad Politécnica de 
Valencia. pp. 22 

                                                      
 :وفقاً للمسميات الواردة يف جنةيهلواألنواع ا Citrusأصناف احلمضيات يتم تسمية   1

Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD. 
على  األطراف املتعاقدة قةمبوافاحمللية األخرى اخلاصــة  املتطلباتبتســجيل املبيدات أو  ذات الصــلةالقضــايا الصــحة النباتية  معاجلاتال يتضــمن نطاق   2

لصــحة البشــرية أو ســالمة ى ااملرتتبة علاآلثار احملددة  بشــأنمعلومات  وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. املعاجلات
احملتملة  اآلثار . وباإلضـــــافة إىل ذلك، يُنظر يفمعاجلة ماعلى موافقة األطراف املتعاقدة إلجراءات احمللية قبل ا معاجلته باســـــتخدامينبغي  وهو مااألغذية، 

إضــــافية.  إال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية الســــلع قد يقتضــــي دراســــةعلى نوعية املنتجات بالنســــبة لبعض الســــلع قبل اعتمادها دوليا. للمعاجلات 
 ، أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.املعاجلات طرف متعاقد باملوافقة على أي لزميُ  وال
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