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إطدايريحلدد
ال يُشكل هذا جزءا رمسيا من املعيار وسوف تُعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبااتت بعد اعتماده.
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مشروع ملحق للمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية

ريمللحر يريحلددل يدروثلق

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

ريمللريحليريدلئلسل

املوجهة يف  02-2017لتقدمي معاجلات.
 06-2017تقدمي املعاجلة استجابة للدعوة َّ

رقم 28

 11-2017قيام الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ابستعراض املعاجلة املقدَّمة.
 05-2018قيام جلنة املعايري إبضافة موضوع معاجلة جنس ذاببة الفاكهة
ابإلش ع عععاع ( )031-2017إىل برانمج عمل الفريق التقين املعين مبعاجلات الصع ع ععحة النباتية
مع إسناد األولوية .1
Anastrepha

 06-2018قيام الفريق التقين املعين مبعاجلات الصعحة النباتية بتنقي املشعروع ورفع توصعية
إىل جلنة املعايري بعقد مشاورة بشأنه.
 11-2018االسع ع ع ع ععتعراض النها من الفريق التقين ملعاجلات الصع ع ع ع ععحة النباتية من
منتدى إلكرتوين (.)2018_eTPPT_Oct_01
 01-2019موافقة جلنة املعايري على التش ع ع ع ععاور بش ع ع ع ععأ املش ع ع ع ععروع عن طريق قرار إلكرتوين
(.)2019_eSC_May_03
 07-2019املشاورة األوىل.
 03-2020موافق ععة الفريق التقين املعين مبع ععاجل ععات الصع ع ع ع ع ع عح ععة النب ععاتي ععة على الردود على
تعليقات املشاورة والتوصية ابملوافقة على عقد مشاورة اثنية حو املشروع.
 06-2020موافق ععة جلن ععة املع ععايري على عق ععد املشع ع ع ع ع ع ع ععاورة الث ععاني ععة عن طريق قرار إلكرتوين
(.)2020_eSC_May_23
 07-2020املشاورة الثانية.
 11-2020قيام الفريق التقين املعين مبعاجلات الصع ع ععحة النباتية ابسع ع ععتعراض املشع ع ععروع ورفع
توصية إىل جلنة املعايري ابملوافقة على عرضه على اهليئة العتماده.
ريملسؤمليعنيريمل دة

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

 06-2018الفريق التقين املعين مبعاجلات الصحة النباتيةُ :حسبت الفعالية على أساس بياانت
ذاببة الفاكهة املكسيكية ( A. ludensأكثر األنواع قدرة على التحمل يف هذا اجلنس).
 07-2018مت حترير النص.
 06-2020مت حترير النص.
 11-2020مت حترير النص.

نطدقيريمل دة
تصععه هذه املعاجلة تعريض الفاكهة واخلضععروات إلشعععاع عرعة صتصععة ال تقل عن  70غراي ملنع ظهور األطوار البالغة من
 Anastrepha sppابلفعالية احملدَّدة.1

مصفيريمل دة
ريس يريمل دة

معاجلة جنس ذاببة الفاكهة  Anastrephaابإلشعاع

ِّ
ريملكونيريدا دل

ال يوجد

نوعيريمل دة

تشعيع

ريآلف يريملسا لف

ذابب الفاكهة من اجلنس
()Diptera: Tephritidae

ريدسرعيريملسا لف يريخلدض يدروريئح

مجيع أنواع الفاكهة واخلضروات اليت تكو عوا ل جلنس ذاببة الفاكهة
.Anastrepha

1868 ،Anastrepha Schiner

جلمليريمل دة ي ي
جرعة صتصة ال تقل عن  70غراي ملنع ظهور األطوار البالغة من جنس .Anastrepha spp.
هناك ثقة بنسبة  95يف املا ة أب املعاجلة وفقا هلذا اجلدو متنع ظهور األطوار البالغة بنسبة ال تقل عن  99.9968يف املا ة
من بيض جنس ذابب الفاكهة  Anastrepha spp.ويرقاته.
ينبغ تطبيق املعاجلة وفقا ملتطلبات املعيار الدويل رقم  ( 18طوط توجيهية الستخدام اإلشعاع يف الصحة النباتية).
 1ال يشع ععمل نطا معاجلات الصع ععحة النباتية املسع ععا ل ذات الصع ععلة بتسع ععجيل مبيدات ا فات أو املتطلبات احمللية األ رى اليت تقتضع ععيها موافقة األطراف
املتعاقدة على املعاجلات .وقد ال توفر املعاجلات اليت تعتمدها هيئة تدابري الصع ععحة النباتية معلومات عن التأثريات احملددة على صع ععحة اإلنسع ععا أو سع ع مة
األغذية ،وهو ما ينبغ معاجلته ابس ع ع ع ع ع ععتخدام اإلجراءات احمللية قبل موافقة األطراف املتعاقدة على املعاجلة .وابإلضع ع ع ع ع ععافة إىل ذلاث ،يُنمر يف ا اثر احملتملة
للمعاجلات على نوعية املنتجات ابلنس ع ع ععبة لبعض الس ع ع ععلع قبل اعتمادها دوليا .غري أ تقييم لاثر معاجلة ما على نوعية السع ع ععلع قد يقتض ع ع ع ثا إضع ع ععافيا.
وال يقع على أي طرف متعاقد أي التزام ابملوافقة على املعاجلات أو تسجيلها أو اعتمادها ل ستخدام يف أراضيه.
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املخزنعة يف أجواء مع َّعدلعة أل اجلو املع َّعد
ينبغ ععدم تطبيق هعذه املععاجلعة على الفعاكهعة واخلضع ع ع ع ع ع ععروات َّ
فعالية املعاجلة.

كن أ ي ثر على

م رومدتيأخلىيذريتيصر ي
نمرا أل التشع ع ع ع ع ع عععيع قعد ال ي دي إىل نفو اتم ،قعد دعد املفتشع ع ع ع ع ع ععو أطوارا حيعة ولكنهععا غري قعادرة على اميععاة من جنس
( Anastrepha spp.بيض أو يرقات أو ادرات) أثناء عملية التفتيش .غري أ ذلاث ال يعين فشل املعاجلة.
واسعتند الفريق التقين املعين مبعاجلات الصعحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة إىل البح الذي اسعتعرضعه ،)2013( Hallman
الذي حدَّد فعالية التش ع ع ع ع عععيع يف معاجلة هذه ا فة يف اجلريب فروت  .Citrus paradisiوابإلض ع ع ع ع ععافة إىل ذلاث ي يد البح
املشار إليه يف الدراسة املشرتكة بني منممة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ( )2017هذا اجلدو .
وحسع ع ععبت فعالية هذا اجلدو ابسع ع ععتخدام ما موعه  94 400يرقة من الطور الثال فة  Anastrepha ludensاملعاجلة
ُ
بدو ظهور أي أطوار ابلغة .واستُخدمت البياانت املتعلقة بذاببة الفاكهة املكسيكية  A. ludensنمرا لكوهنا األكثر قدرة
على حتمل اإلشعاع من بني األنواع املهمة اقتصاداي اليت جرت دراستها يف هذا اجلنس.
ومت االسع ع ع ععتدال على فعالية املعاجلة يف مجيع أنواع الفاكهة واخلضع ع ع ععروات اسع ع ع ععتنادا إىل ما تفيد به املعرفة واخلربة من أ نُمم
قياس اجلرعات تقيس جرعة اإلش عععاع الفعل اليت متتص ععها ا فة املس ععتهدفة بص ععورة منفص ععلة عن الس ععلعة العا لة ،وابالس ععتناد
أيض عا إىل األدلة املس ععتمدة من دراس ععات البحوت اليت تناولت موعة متنوعة من ا فات والس ععلع .ويش ععمل ذلاث دراس ععات
عن ا فات والعوا ل التالية Eugenia pyriformis( Anastrepha fraterculus :و Malus pumilaو Mangifera
)indica؛  Citrus paradisi( Anastrepha ludensو Citrus sinensisو Mangifera indicaو artificial
 )dietو  Averrhoa carambola( Anastrepha obliquaو C. sinensisو)Psidium guajava؛
 Averrhoa carambola( Anastrepha suspensaو C. paradisiو )Mangifera indicaو Bactrocera
 C. sinensis( tryoniو Solanum lycopersicumو Malus pumilaو Mangifera indicaو Persea
 americanaو )Prunus aviumو  Malus pumila( Cydia pomonellaو )artificial dietو Grapholita
 Malus pumila( molestaو )artificial dietو Cucurbita sp.( Pseudococcus jackbeardsleyi
و )Solanum tuberosumو  Triticum aestivum( Tribolium confusumو Hordeum vulgareو Zea
Bustos et al., 2004( )mays؛ وGould and von Windeguth, 1991؛ وHallman, 2004a, 2004b, 2013؛
وHallman and Martinez, 2001؛ وHallman et al., 2010؛ وJessup et al., 1992؛ وMansour, 2003؛
وTunçbilek and Kansu, 1996؛ وvon Windeguth, 1986؛ وvon Windeguth and Ismail, 1987؛
و .)Zhan et al., 2016غري أ من املعروف أ فعالية املعاجلة مل ختترب يف مجيع أنواع الفاكهة واخلضع ع ع ععروات اليت كن أ
تكو عوا ل ا فة املس ع ععتهدفة .وس ع ععيُعاد النمر يف املعاجلة إذا توافرت أدلة تثبت عدم ص ع ععحة ما مت االس ع ععتدال عليه من أهنا
تشمل مجيع عوا ل هذه ا فة.
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ريمللريجع ي
 وهذه املعايري الدولية متاحة عرب البوابة الدولية للص ع ع ع ععحة.قد يُش ع ع ع ععري هذا امللحق إىل املعايري الدولية لتدابري الص ع ع ع ععحة النباتية
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms : النباتية يف هذا العنوا
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