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 Anastrephaج سيذابار يريداردة ر يي:يم ردةر ي28مشررررررررررلمعيمر ايدريل لردايريدرلمحيدارلرياتيريدررررررررررر ر يريد  رد لر يا  ي

ي(ي031-ي2017)ي

 ريحلدد إطداي
 له أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بعد اعتماده. من املعيار وسوف تُعد    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. 02-2017املوجَّهة يف تقدمي املعاجلة استجابة للدعوة  06-2017 ريمللريحليريدلئلسل 

 املقدَّمة.املعين مبعاجلات الصحة النباتية ابستعراض املعاجلة  الفريق التقينقيام  2017-11
 Anastrepha  الفاكهةذاببة  جنس معاجلة  املعايري إبضافة موضوع  قيام جلنة    2018-05

املعين مبعاجلات الصععععععحة النباتية  الفريق التقينإىل برانمج عمل   (2017-031)ابإلشعععععععاع  
 .1مع إسناد األولوية 

توصعية رفع و الصعحة النباتية بتنقي  املشعروع  مبعاجلات  املعين  الفريق التقينقيام    2018-06
 بشأنه. بعقد مشاورة جلنة املعايري إىل 

 الصععععععععععحة النباتية من    عاجلات  التقين ملمن الفريق االسععععععععععتعراض النها      2018-11
 . (eTPPT_Oct_01_2018منتدى إلكرتوين )

 قرار إلكرتوين عن طريقموافقة جلنة املعايري على التشعععععععععاور بشعععععععععأ  املشعععععععععروع    2019-01
(2019_eSC_May_03.) 

 املشاورة األوىل. 2019-07
على الردود على الصععععععععععععععحعععة النبعععاتيعععة مبععععاجلعععات املعين  الفريق التقينموافقعععة  2020-03

  املشروع.تعليقات املشاورة والتوصية ابملوافقة على عقد مشاورة اثنية حو  
عن طريق قرار إلكرتوين الثعععانيعععة  موافقعععة جلنعععة املععععايري على عقعععد املشععععععععععععععععاورة 2020-06

(2020_eSC_May_23.)  
 املشاورة الثانية. 2020-07
ابسععععععتعراض املشععععععروع ورفع الصععععععحة النباتية مبعاجلات  املعين التقين قيام الفريق   2020-11

  اهليئة العتماده.ه على توصية إىل جلنة املعايري ابملوافقة على عرض

 .(أسرتاليا) Matthew SMYTH 06-2018 ريملسؤمليعنيريمل دة 
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2017-11 Guy HALLMAN )الوالايت املتحدة األمريكية( 

 املعين مبعاجلات الصحة النباتية: ُحسبت الفعالية على أساس بياانت   الفريق التقين  06- 2018 مالحظدت
 . على التحمل يف هذا اجلنس( )أكثر األنواع قدرة   A. ludens ذاببة الفاكهة املكسيكية 

 . مت حترير النص 2018-07

 . مت حترير النص 2020-06
 مت حترير النص.  2020-11

 نطدقيريمل دة 

 غراي ملنع ظهور األطوار البالغة من 70إلشعععاع عرعة صتصععة ال تقل عن   واخلضععرواتتعريض الفاكهة تصععه هذه املعاجلة 
spp Anastrepha  1احملدَّدةابلفعالية. 

 مصفيريمل دة 

 إلشعاع اب Anastrephaمعاجلة جنس ذاببة الفاكهة  ريس يريمل دة 
 ال يوجد ريملكو ِّنيريدا دل

 تشعيع ريمل دة نوعي
 Anastrepha Schiner ،1868ذابب الفاكهة من اجلنس  ريآلف يريملسا لف 

(Diptera: Tephritidae) 
مجيع أنواع الفاكهة واخلضروات اليت تكو  عوا ل جلنس ذاببة الفاكهة   ريدسرعيريملسا لف يريخلدض  يدروريئح

Anastrepha  . 

يجلمليريمل دة ي

 ..Anastrepha spp من جنسغراي ملنع ظهور األطوار البالغة  70 تقل عن الصتصة جرعة 
 يف املا ة 99.9968هلذا اجلدو  متنع ظهور األطوار البالغة بنسبة ال تقل عن   ايف املا ة أب  املعاجلة وفق   95هناك ثقة بنسبة  

 ويرقاته.  .Anastrepha sppذابب الفاكهة  جنسمن بيض 
 (.  طوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف الصحة النباتية) 18ملتطلبات املعيار الدويل رقم  اينبغ  تطبيق املعاجلة وفق  

 
األ رى اليت تقتضععععيها موافقة األطراف معاجلات الصععععحة النباتية املسععععا ل ذات الصععععلة بتسععععجيل مبيدات ا فات أو املتطلبات احمللية ال يشععععمل نطا     1

اإلنسععععا  أو سعععع مة  املتعاقدة على املعاجلات. وقد ال توف  ر املعاجلات اليت تعتمدها هيئة تدابري الصععععحة النباتية معلومات عن التأثريات احملددة على صععععحة
تعاقدة على املعاجلة. وابإلضعععععععععععععافة إىل ذلاث، يُنمر يف ا اثر احملتملة األغذية، وهو ما ينبغ  معاجلته ابسعععععععععععععتخدام اإلجراءات احمللية قبل موافقة األطراف امل

ا إضعععععععافي ا. للمعاجلات على نوعية املنتجات ابلنسعععععععبة لبعض السعععععععلع قبل اعتمادها دولي ا. غري أ  تقييم لاثر معاجلة ما على نوعية السعععععععلع قد يقتضععععععع   ث  
 عاجلات أو تسجيلها أو اعتمادها ل ستخدام يف أراضيه. يقع على أي طرف متعاقد أي التزام ابملوافقة على امل وال
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لعة أل  اجلو املععدَّ   كن أ  ي ثر على  تطبيقينبغ  ععدم  هعذه املععاجلعة على الفعاكهعة واخلضععععععععععععععروات املخزَّنعة يف أجواء مععدَّ
 فعالية املعاجلة.

يم رومدتيأخلىيذريتيصر 

 حيعع ة ولكنهععا غري قعادرة على اميععاة من جنس أطوار اي دي إىل نفو  اتم، قعد دعد املفتشععععععععععععععو  ال أل  التشعععععععععععععععيع قعد  انمر  
Anastrepha spp.  ( أثناء عملية التفتيش. غري أ  ذلاث ال يعين فشل املعاجلة. ادرات)بيض أو يرقات أو 

  ، Hallman  (2013 )الصعحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة إىل البح  الذي اسعتعرضعه   مبعاجلات واسعتند الفريق التقين املعين 
. وابإلضعععععععععععافة إىل ذلاث ي يد البح  Citrus paradisiفروت   يف معاجلة هذه ا فة يف اجلريب  الذي حدَّد فعالية التشععععععععععععيع 

 ا اجلدو . ( هذ 2017الذرية ) املشار إليه يف الدراسة املشرتكة بني منممة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة  
املعاجلة   Anastrepha ludens  يرقة من الطور الثال   فة  94 400ابسععععععتخدام ما  موعه   اجلدو وُحسععععععبت فعالية هذا 

األكثر قدرة   نمرا لكوهنا  A. ludens بذاببة الفاكهة املكسيكيةابلغة. واسُتخدمت البياانت املتعلقة   أطواربدو  ظهور أي  
 اليت جرت دراستها يف هذا اجلنس.  األنواع املهمة اقتصاداي  بني على حتمل اإلشعاع من 

من أ  نُمم إىل ما تفيد به املعرفة واخلربة  اومت االسععععععععتدال  على فعالية املعاجلة يف مجيع أنواع الفاكهة واخلضععععععععروات اسععععععععتناد  
اد قياس اجلرعات تقيس جرعة اإلشععععاع الفعل  اليت متتصعععها ا فة املسعععتهدفة بصعععورة منفصعععلة عن السعععلعة العا لة، وابالسعععتن

ذلاث دراسعععات إىل األدلة املسعععتمدة من دراسعععات البحوت اليت تناولت  موعة متنوعة من ا فات والسعععلع. ويشعععمل   اأيضععع  
 Mangiferaو  Malus pumilaو  Anastrepha fraterculus   (Eugenia pyriformisوالعوا ل التالية:    عن ا فات

indica ؛) Anastrepha ludens  (Citrus paradisi وCitrus sinensis وMangifera indica وartificial 

dietو )Anastrepha obliqua  (Averrhoa carambola وC. sinensis وPsidium guajava ؛) 

Anastrepha suspensa  (Averrhoa carambola وC. paradisi وMangifera indicaو )Bactrocera 

tryoni  (C. sinensis وSolanum lycopersicum وMalus pumila وMangifera indica وPersea 

americana وPrunus aviumو )Cydia pomonella  (Malus pumila وartificial dietو ) Grapholita 

molesta  (Malus pumila وartificial dietو )Pseudococcus jackbeardsleyi  (Cucurbita sp. 
 Zea و Hordeum vulgareو Tribolium confusum  (Triticum aestivum( وSolanum tuberosumو

mays)  (Bustos et al., 2004؛ وGould and von Windeguth, 1991و ؛Hallman, 2004a, 2004b, 2013 ؛
؛ Mansour, 2003؛ وJessup et al., 1992؛ وHallman et al., 2010؛ وHallman and Martinez, 2001و
؛ von Windeguth and Ismail, 1987؛ وvon Windeguth, 1986؛ وTunçbilek and Kansu, 1996و
أ  من املعروف أ  فعالية املعاجلة مل ختترب يف مجيع أنواع الفاكهة واخلضععععععععروات اليت  كن أ    غري.  (Zhan et al., 2016و

دلة تثبت عدم صعععععحة ما مت االسعععععتدال  عليه من أهنا أالنمر يف املعاجلة إذا توافرت   وسعععععُيعادتكو  عوا ل ا فة املسعععععتهدفة. 
 تشمل مجيع عوا ل هذه ا فة.
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