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تركت هذه الصفحة فارغة عمد ا



 2009. لهيئة تدابير الصحة النباتية فيالرابعة اعتمدت معاملة الصحة النباتية هذه من قبل الدورة 

 28.من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  اإلتباعهذا الملحق هو جزء واجب 

 1-1معالجة الصحة النباتية   تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 28 المعيار الدولي رقم

  معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 : 1 رقم نباتيةالصحة المعاملة 

  Anastrepha ludens معاملة تشعيع آلفة

 2021، نشر في 2009عتمد في أ

 المعالجةنطاق 

جـة علـى استخـدام اإلشعـاع في الفاكهـة والخضر بجرعــة ممتصــة يـيــا قدرهــا تطبـق هـذه المعال
في حالة الفعالية المبينة. وينبغي تطبيق هـذه  Anastrepha ludensغي لمنع ظهور اآلفة البالغة من  70

يهيـة خطـو  توج) 18المعالجة وفقا للمتطلبات المبينة في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 .1(الصحة النباتية الستخدام اإلشعاع في

 المعالجةصف و

 المعالجةاسم   Anastrepha ludensالمعالجة باإلشعاع لآلفة 

 المكّون الفعّال غير متوافر

 ـمط المعاملة تشعيع

Anastrepha ludens (Loew) (Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة 

 Anastrephaتشــكل عوا ــل لـــ  جميــع وـــواع الفاكهــة والخضــر التــي
ludens  

البنـــــوي الخالـــــعة للـــــوا   
 المستهدفة

 جدول المعالجة

 .Anastrepha ludensغي لمنع ظهور اآلفة البالغة من  70جرعة ممتصة يـيا تبلغ 

في  99.9968بناء على هذا الجدول تحول يون ظهور ما ال يقل عن  تبلغ يرجة الثقة بأن المعاملة
 .في الما ة 95، ـسبة Anastrepha ludensبالغة من لآلفة ال الما ة

من معايير تدابير الصحة النباتية )الخطو   18 الدولي ينبغي تطبيق المعالجة وفقا لمتطلبات المعيار
 التوجيهية الستخدام اإلشعاع كتدبير من تدابير الصحة النباتية(.

 معلومات أخرى ذات صلة

                                                      
ا يشمل ـطاق معامالت الصحة النباتية مسا ل تتعلق بتسجيل المبيدات وو متطلبات محلية وخرى العتماي المعامالت. كم ال  1

ال تؤمن المعامالت معلومات عن آثار محدية في صحة اإلـسان وو سالمة األغذية، التي يتعين تناولها باستخدام إجراءات 
محلية قبل اعتماي معاملة ما. وإلافة لذلك، فإن التأثيرات المحتملة للمعامالت في جوية المنتج ينظر إليها لبعض سلع العا ل 

قويم وية تأثيرات لمعاملة ما في جوية السلع قد تتطلب اعتبارات إلافية. ال يوجد إلزام لطرف قبل اعتمايها يولياً. على ون ت
 متعاقد على اعتماي، تسجيل وو تبني المعامالت الستخدامها في وراليها



 الصحة النباتية لآلفات الخالعة لقواعد الحجر الزراعيمالت معا  1معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 1-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

حيـة  Anastrepha ludensـظرا ألن التشعيع قد ال يسفر عن موت كامل لآلفة، قد يواجه المفتشون آفـة 
وإن لم تكن حيوية )اليرقات و/وو اآلفـة اليافعـة( خـالل عمليـة التفتـي  غيـر ون يلـك ال يعنـي إخفـاق 

 المعالجة.

خبراء المختص المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجـة إلـى وعمـال استند فريق ال
( التـي حـديت فعاليـة التشـعيع كمعالجـة لهـذه 2001) Hallman & Martinezالبحوث التـي الـطلع بهـا 

 .Citrus paradisiاآلفة في 

عارف والخبرات بأن وـظمة وكان استنتاج فعالية المعالجة في جميع الفاكهة والخضر يستند إلى الم 
قياس جرعة اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلية التي تمتصها اآلفة المستهدفة بصورة منفصلة 
عن السلعة العا لة، وإلى القرا ن من الدراسات البحثية بشأن  ا فة من اآلفات والسلع. ويشمل يلك 

 يراسات عن اآلفات والعوامل التالية:

Anastrepha ludens (Citrus paradisi and Mangifera indica), Anastrepha suspensa (Averrhoa 

carambola, Citrus paradisi and Mangifera indica), Bactrocera tryoni (Citrus sinensis, Lycopersicon 

lycopersicum, Malus pumila, Mangifera indica, Persea americana and Prunus avium), Cydia 

pomonella (Malus pumila and artificial diet) and Grapholita molesta (Malus pumila and artificial diet) 

(Bustos et al., 2004; Gould & von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman & Martinez, 2001; 

Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth & Ismail, 1987). 

ــة مــن الفاكهــة  ــة المحتمل ــل اآلف ــع عوا  ــر بالنســبة لجمي ــم تختب ــة المعالجــة ل ــوحع ون فعالي ــه ل ــر وـ غي
والخضر. وإيا توافرت قرا ن تشير إلى ون استنتاج المعالجة بأـها تغطي جميع عوا ل هذه اآلفة هي 

 ي النظر عند ذ في هذه المعالجة.قرا ن غير صحيحة سيعا
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 المطبوعتاريخ 

 هذا ليس جزءًا رسمياً من المعيار
تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصايرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة 

 ايرة باللغة اإلـكليزية للمعيار.يرجى اإل الع على النسخة الص تاريخية شاملة،

 [ اعتماي المعيار.الرابعةالدورة ] –الصحة النباتية  هيئة تدابير 2009-03

 .Anastrepha ludens (2009) :معاملة تشعيع آلفة 1الملحق  .28المعيار الدولي 
 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الفاو.

 )على تنسيق المعيار 2012وعايت وماـة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  2012-12
وفضل وجه باللغة العربية( لالتساق في معلومات االعتماي، والمراجع، 

 النسخة اإلـكليزية للمعيار. والتعاريف مع

عديالت الحبرية قامت وماـة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بترجمة و ايراج الت 2016-12
 10الدورة  – بقاً إلجراءات ابطال المعايير المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية 

(2015). 

علًما بالتعديالت في يورتها الخامسة عشرة وحا ت هيئة تدابير الصحة النباتية  2021-03
قد ويرجت و .Tephritidفي معامالت التشعيع لذباب ثمار الفاكهة من فصيلة الحبرية 
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هذه التعديالت الحبرية في النص ووعايت  وماـة
 .تنسيقه

 05-2021آخر تحديث لتاريخ المطبوع: 



امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
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منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
إن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاق دولي بشأن الصحة النباتية يهدف إلى 

حماية الموارد النباتية حول العالم وإلى تيسير التجارة اآلمنة.
وتتمثل رؤية االتفاقية في أن تتمتع البلدان كلها بالقدرة على تنفيذ إجراءات متوائمة 

لمنع دخول اآلفات إليها وانتشارها فيها، وللحد من تأثيرات اآلفات على صعيد األمن 
الغذائي والتجاري والنمو االقتصادي والبيئة.”

الهيكل التنظيمي
هناك أكثر من 180 طرفًا متعاقًدا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 	
لكّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة  	

لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
تّم إنشاء 10 منظمات إقليمية لوقاية النباتات لتنسيق عمل المنظمات الوطنية  	

لوقاية النباتات في مختلف مناطق العالم.
امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات تنسق انشطتها مع المنظمات الدولية المعنية  	

للمساعدة في بناء القدرات االقليمية و الوطنية
تقوم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بتوفير خدمات األمانة لالتفاقية. 	


