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ييCarposina sasakiiيريخلوخيذابار ي:يم ردةر ي28مشررررررررررلمعيمر ايدريل لردايريدرلمحيدارلرياتيريدررررررررررر ر يريد  رد لر يا  ي
ي(ي2017-026ابإلش دعي)ي

 إطدايريحلدد ي
 من ملحق املعيار وسوف تُعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بعد اعتماده.  ارمسي   اال ُيشكل هذا جزء  

 2020-11-30 اتايخيهذهيريدوثلق 

 28مشروع ملحق للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم  فئ يريدوثلق 

 (2021على هيئة تدابري الصحة النباتية العتمادها يف دورهتا اخلامسة عشرة ) للعرض ريمللحر يريحلددل يدروثلق 

 لتقدمي معاجلات. 02-2017 املوجهة يف تقدمي املعاجلة استجابة للدعوة 06-2017 ريمللريحليريدلئلسل 
املعين مبعاجلات الصحححة النباتية تسححتعراض املشححروع و ل   التقينقيام الفريق   2017-11

 احلصول على معلومات إضافية من مقد ِّم املعاجلة.
 Carposina sasakiiذتبة اخلوخ   معاجلةاملعايري إبضححافة موضححوع  قيام جلنة   2018-05

املعين مبعاجلات الصححححححة النباتية  الفريق التقين( إىل برانمج عمل 2017-026)تإلشحححححعاع  
 . 2مع إسناد األولوية 

  ل  احلصول على معلومات إضافية. رد مقدم املعاجلة على 2018-05
توصحية  عالصححة النباتية بتنقي  املشحروع ورف  املعين مبعاجلات الفريق التقينقيام    2018-06

 . بعقد مشاورة أوىل بشأنهإىل جلنة املعايري 
من تسححححححححتعراض املشححححححححروع  الصحححححححححة النباتية    املعين مبعاجلات الفريق التقين  قيام  2018-11

 . (eTPPT_Oct_02_2018خالل منتدى إلكرتوين )
 قرار إلكرتوينموافقة جلنة املعايري على التشحححححححححاور بشحححححححححأ  املشحححححححححروع عن  ريق   2019-01

(2019_eSC_May_04.) 
 املشاورة األوىل. 2019-07
الصححححححححححححة النباتية  املعين مبعاجلات لفريق التقينل االجتماع االفرتاضححححححححححح موافقة   2020-02
 . تلتشاور بشأ  املشروعالردود على تعليقات املشاورة والتوصية  على

 قرار إلكرتوينموافقححححححة جلنححححححة املعححححححايري على املشحححححححححححححححححححاورة ال ححححححانيححححححة عن  ريق  2020-06
(2020_eSC_May_20). 

 املشاورة ال انية. 2020-07
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 نطدقيريمل دة 

 غراي ملنع ظهور األ وار البالغة 228تصححححح  هذه املعاجلة تعريا الفااهة واخل حححححروات إلشحححححعاع  رعة  تصحححححة ال تقل عن 
 .1تلفعالية احملدَّدة Carposina sasakii اخلوخذتبة من  احلياة القادرة على

 مصفيريمل دة 

 تإلشعاع Carposina sasakii اخلوخذتبة معاجلة  ريس يريمل دة ي
 ال يوجد ريملكو ِّنيريدف دل

 تشعيع نوعيريمل دة 
  Carposina sasakii Matsumura, 1900 ريآلف يريملساهلف 

(Lepidoptera: Carposinidae) 
 اخلوخ لذتبة مجيع أنواع الفااهة واخل روات اليت تكو  عوائل  ريملساهلف يريخلدض  يدروريئحريدسرعي

Carposina sasakii 

يجلمليريمل دة 

 .Carposina sasakii اخلوخذتبة من  القادرة على احلياة غراي ملنع ظهور األ وار البالغة 228 عن تقلال  جرعة  تصة  

نسححححححبة ال تقل عن القادر على احلياة ب ةالبالغ  األ وار تطورهلذا اجلدول متنع   ااملائة أب  املعاجلة وفق   يف  95نسححححححبة ثقة ب  هناك
 .قاهتاوير  Carposina sasakii اخلوخذتبة  يف املائة من بيا 99.9893

 اإلشعاع يف الصحة النباتية(. خطوط توجيهية الستخدام ) 18ملتطلبات املعيار الدويل رقم  اينبغ  تطبيق املعاجلة وفق  

 
معاجلات الصحححححة النباتية املسححححائل ذات الصححححلة بتسححححجيل مبيدات ا فات أو املتطلبات احمللية األخرى اليت تقت ححححيها موافقة األ راف ال يشححححمل نطا     1

المة وقد ال توف ِّر املعاجلات اليت تعتمدها هيئة تدابري الصحححححة النباتية معلومات عن التأثريات احملددة على صحححححة اإلنسححححا  أو سحححح املتعاقدة على املعاجلات.  
يف ا اثر احملتملة األغذية، وهو ما ينبغ  معاجلته تسحححححححححححححتخدام اإلجراءات احمللية قبل موافقة األ راف املتعاقدة على املعاجلة. وتإلضحححححححححححححافة إىل ذل ، يُن ر 

. ا إضحححححححافي   االسحححححححلع قد يقت ححححححح      . غري أ  تقييم آاثر معاجلة ما على نوعية  اللمعاجلات على نوعية املنتجات تلنسحححححححبة لبعا السحححححححلع قبل اعتمادها دولي  
 يقع على أي  رف متعاقد أي التزام تملوافقة على املعاجلات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام يف أراضيه.  وال

رفع املشححححححروع و  تسححححححتعراض الصحححححححة النباتية  املعين مبعاجلات الفريق التقينقيام    2020-11
 على اهليئة العتماده. ه توصية إىل جلنة املعايري تملوافقة على عرض

 (الوالايت املتحدة األمريكية)  Scott MYERS 07-2017 ريملسؤمليعنيريمل دة ي
2017-07 Andrew PARKER )الواالة الدولية للطاقة الذرية( 

 . مت حترير النص 07-2018 مالحظدت

 . مت حترير النص 2020-11
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لحة    اجلو املعحدَّل ككن أ  يثثر على ألينبغ  عحدم تطبيق هحذه املعحاجلحة على الفحااهحة واخل ححححححححححححححروات املخزَّنحة يف أجواء معحدَّ
 فعالية املعاجلة.

يم رومدتيأخلىيذريتيصر 

اخلوخ ذتبة  من  قادرة على احلياةحي ة ولكنها غري    أ وار اال يثدي إىل نفو  اتم، قد جيد املفتشححححححححو   قدأل  التشححححححححعيع  ان ر  
Carposina sasakii   ( أثناء عملية التفتيش. غري أ  ذل  ال يعين فشل املعاجلة.مشوهة  أ وار تلغة)بيا أو يرقات أو 

 وآخرو  Zhan  النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة إىل البحث الذي أشححححححار إليهواسححححححتند الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحححححححة  

. ’Malus pumila ‘Red Fuji تفححاف فوج  األ ر يف معححاجلححة هححذه ا فححة يففعححاليححة التشححححححححححححححعيع  حححدَّدالححذي  ،(2014)
ا املعلومات اإلضحححححححححححححافية املسحححححححححححححتمدة من عن  ور احلياة األا ر قدرة على  (2016)  وآخرو   Li وأخذت يف االعتبار أي ححححححححححححح 

 التحمل.

أ وار تلغة قادرة عوجل  بدو  ظهور    الطور اخلامسيرقة من  30  580جمموعه فعالية هذا اجلدول تسحتخدام ما    وُحسحب 
 يف املائة.  91.4؛ وبلغ  نسبة ال هور اخلاضع للمراقبة على احلياة

نُ م  من أ املعرفة واخلربة   اسححححححححتناد ا إىل ما تفيد بهفعالية املعاجلة يف مجيع أنواع الفااهة واخل ححححححححروات  ومت االسححححححححتدالل على
عن السحححلعة العائلة،   منفصحححلةاإلشحححعاع الفعل  اليت متتصحححها ا فة املسحححتهدفة بصحححورة  جرعة  تقيسقياس اجلرعات اإلشحححعاعية  

ا إىل ذل  ويشححمل متنوعة من ا فات والسححلع.   جمموعة  لبحوث اليت تناول دراسححات ااألدلة املسححتمدة من   وتالسححتناد أي حح 
 Malus pumilaو Anastrepha fraterculus  (Eugenia pyriformis دراسحححححححححححححححات عن ا فححات والعوائححل التححاليححة 

 artificialو Mangifera indicaو  Citrus sinensisو  A. ludens (Citrus paradisi(؛  Mangifera indicaو

diet )A. obliqua (Averrhoa carambola وC. sinensis وPsidium guajava ؛)A. suspensa 
(Averrhoa carambola وC. paradisi وMangifera indicaو )Bactrocera tryoni (C. sinensis 
 Prunusو Persea americanaو Mangifera indicaو Malus domesticaو Solanum lycopersicumو

aviumو )Cydia pomonella  (Malus pumila  وartificial dietو ) Grapholita molesta (Malus pumila 
( Solanum tuberosumو .Cucurbita sp)  Pseudococcus jackbeardsleyi( وartificial dietو
؛ Bustos et al., 2004)  (Zea mays و  Hordeum vulgareو  Triticum aestivum)  Tribolium confusumو
 ,Hallman and Martinezو؛ Hallman, 2004a, 2004b, 2013و ؛Gould and von Windeguth, 1991و

 ,Tunçbilek and Kansuو؛ Mansour, 2003و؛ Jessup et al., 1992و؛ Hallman et al., 2010و؛  2001

غري أ    .(Zhan et al., 2016و؛  von Windeguth and Ismail, 1987و؛  von Windeguth, 1986و؛  1996
لآلفة املسحححححححححححححتهدفة. من املعروف أ  فعالية املعاجلة مل ُُتترب يف مجيع أنواع الفااهة واخل حححححححححححححروات اليت ككن أ  تكو  عوائل 

 مجيع عوائل هذه ا فة.أهنا تشمل ما مت االستدالل عليه من إذا توافرت أدلة ت ب  عدم صحة سيعاد الن ر يف املعاجلة و 
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