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تركت هذه الصفحة فارغة عمد ا



 2009.لهيئة تدابير الصحة النباتية في الرابعة ه من قبل الدورة اعتمدت معاملة الصحة النباتية هذ

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

 1-7معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28المعيار الدولي 

  معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 :7 رقم معاملة الصحة النباتية

 )عام(Tephritidae  من فصيلة ذباب ثمار الفاكهة معاملة تشعيع آلفة

  2021، نشر في 2009 أعتمد في

 المعالجةنطاق 

 150طبق هذه المعالجة على استتددا  اإلعتعاع فتي الها هتة والدجتر بجرعتة ممتصتة رهيتا قتدرها نت
وينبغتي تطبيتق هتذه المعالجتة من ذبتا  الها هتة عنتد الهعاليتة المحتدرة  غي لمنع ظهور اآلفة البالغة 
الصتتحة  خطتتوت توجيهيتتة دستتتددا  اإلعتتعاع فتتي) 18 التتدولي المعيتتاروفقتتا للمتطلبتتات المبينتتة فتتي 

  1(النباتية

 المعالجةصف و

 المعالجةاسم  )عا ( Tephritidaeالمعالجة باإلععاع لذبا  الها هة من العائلة 

 المكّون الهعّال غير متوافر

 همط المعاملة تشعيع

 لمستهدفةاآلفة ا Tephritidae (Diptera: Tephritidae) ذبا  الها هة من العائلة

جميع أهواع الها هة والدجتر التتي تعتول ذبتا  الها هتة متن العائلتة 
Tephritidae 

البنتتتتتور الدالتتتتتعة للتتتتتوائ  
 المستهدفة

 جدول المعالجة

 غي لمنع ظهور اآلفات البالغة من ذبا  الها هة  150الجرعة الممتصة الدهيا البالغة 

في  99.9968تحول رون ظهور ما د يقل عن  تبلغ ررجة الثقة بأن المعاملة بناء على هذا الجدول

   في المائة 95لآلفة البالغة من ذبا  الها هة هسبة  المائة

   18ينبغي تطبيق المعالجة وفقا لمتطلبات المعيار 

                                                      
د يتجمن هطاق المعامالت المنصوص عليها في ادتهاقية الدولية لوقاية النباتات القجايا المتصلة بتسجيل المبيدات أو   1

الشروت المحلية األخرى الداصة بالموافقة على المعامالت   ذلك د تتجمن المعامالت معلومات عن اآلثار المحدرة 
للصحة البشرية أو سالمة األغذية، وهى القجايا التي ينبغي التعامل معها وفقا لإلجراءات المحلية قبل الموافقة على  بالنسبة

المعاملة  وعالوة على ذلك، يُنظر في التأثيرات على جورة المنتج قبل اعتمار تلك المعامالت على المستوى الدولي  ود 
 بالموافقة على المعامالت، أو تسجيلها أو اعتمارها لالستددا  في أراليه يوجد إلزا  على ترف متعاقد في ما يتصل 



 مالت الصحة النباتية لآلفات الدالعة لقواعد الحجر الزراعيمعا 7معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 7-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 معلومات أخرى ذات صلة

ألن اإلععاع قد د يسهر عن ههوق  امل لآلفة، قد يواجه المهتشون هذه اآلفة حية وإن لم تكن هظرا 

 سليمة )اليرقات و/أو اآلفة اليافعة( خالل عملية التهتيش  غير أن ذلك د يعني فشل المعالجة 

لى استند فريق الدبراء المدتص المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة إ
 Gould & vonو Follett & Armstrong (2004،) وBustos et al (2004 ) الطلع بها أعمال البحوث التي

Windeguth (1991) وHallman (2004) و Hallman & Martinez (2001) وHallman & Thomas (1999 )

 و von Wideguth (1986)  و Jessup et al (1992) وHeather et al (1991 ) و Hallman & Worley (1999)و
 von Windeguth & Ismail(1987 )والتي حدرت فعالية اإلععاع  معالجة لهذه اآلفة فيAverrhoa 

carambola, Carica papaya, Citrus paradisi, Citrus reticulata, Citrus sinensis, Lycopersicon 
esculentum, Malus pumila, Mangifera indica, Persea americana, Prunus avium and Vaccinium 

corymbosum. 

و ان استنتاج فعالية المعالجة في جميع الها هة والدجر يستند إلى المعارف والدبرات بأن أهظمة 
قياس جرعة اإلععاع تقيس جرعة اإلععاع الهعلية التي تمتصها اآلفة المستهدفة بصورة منهصلة 

لقرائن من الدراسات البحثية بشأن تائهة من اآلفات والسلع  ويشمل ذلك عن السلعة العائلة، وإلى ا
 رراسات 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)  

غيتتر أهتته لتتوحع أن فعاليتتة المعالجتتة لتتم تدتبتتر بالنستتبة لجميتتع عوائتتل اآلفتتة المحتملتتة متتن الها هتتة 
والدجر  وإذا توافرت قرائن تشير إلى أن استنتاج المعالجة بأهها تغطي جميع عوائل هذه اآلفة هي 

 قرائن غير صحيحة سيعار النظر عندئذ في هذه المعالجة 
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المطبوعتاريخ   

 هذا ليس جزءًا رسمياً من المعيار
دة الصاررة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة تاريخ هذا المطبوع متصل بالنس

 يرجى اإلتالع على النسدة الصاررة باللغة اإلهكليزية للمعيار  تاريدية عاملة،
 [ اعتمار المعيار الدورة الرابعة] – النباتيةالصحة  هيئة تدابير 2009-03

 ذبا  ثمار الها هة من فصيلة معاملة تشعيع آلفة. 7الملحق . 28المعيار الدولي 
Tephriditae ) روما، ادتهاقية الدولية لوقاية النباتات، الهاو(2009) )عا    

)على أفجل وجه  أعارت أماهة ادتهاقية الدولية لوقاية النباتات تنسيق المعيار 122012-
لنسدة ا التعاريف معوباللغة العربية( لالتساق في معلومات ادعتمار، والمراجع، 

 اإلهكليزية للمعيار 

قامت أماهة ادتهاقية الدولية لوقاية النباتات بترجمة و ارراج التعديالت الحبرية  2016-12
 10الدورة  –تبقاً إلجراءات ابطال المعايير المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية 

(2015)  

الصحة النباتية في رورتها الدامسة عشرة علًما بالتعديالت أحاتت هيئة تدابير  2021-03
  وقد أررجت Tephritidالحبرية في معامالت التشعيع لذبا  ثمار الها هة من فصيلة 

أماهة ادتهاقية الدولية لوقاية النباتات هذه التعديالت الحبرية في النص وأعارت 
 .تنسيقه

 05-2021آخر تحديث لتاريخ المطبوع: 
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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. 	


