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تركت هذه الصفحة فارغة عمد ا



 .2011 اعتمدت معاملة الصحة النباتية هذه من قبل الدورة السادسة لهيئة تدابير الصحة النباتية في

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

 1-14معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28المعيار الدولي 

  معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 :14 رقم معاملة الصحة النباتية

  Ceratitis capitata معاملة تشعيع آلفة

 2021، نشر في 2011أعتمد في 

 نطاق المعالجة

غراي  100ثمار الفاكهة والخضر عند جرعة ممتصة دنيا مقدارها  إشعاععلى  الجةالمعتطبق هذه 
انسجاماً المعالجة عند الفعالية المبينة. ويتعيّن تطبيق هذه   Ceratitis capitataآفةلمنع ظهور بالغات 

م خطوط توجيهية الستخدا) 18مع المتطلبات المبينة في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
 1.(الصحة النباتية اإلشعاع في

 وصف المعالجة

 المعالجةاسم  Ceratitis capitata معالجة باستخدام اإلشعاع آلفة

 المكّون الفعّال غير متوافر

 المعالجةنمط  إشعاع

: )رتبة ذات الجناحين Ceratitis capitataذبابة ثمار الفاكهة المتوسطية 
Diptera  فصيلة(Tephritidae 

 لمستهدفةاآلفة ا

البنووووود الخالووووعة للوووووائ   Ceratitis capitata آلفةجميع ثمار الفاكهة والخضر التي تكون عوائل 
 المستهدفة

 جدول المعالجة

  Ceratitis capitata غراي لمنع ظهور بالغات آفة 100جرعة ممتصة دنيا مقدارها 

فوي  99.9970هوور موا ال يقول عون ظ تبلغ درجة الثقة بأن المعاملة بناء على هوذا الجودول تحوول دون
 .في المائة 95نسبة ، Ceratitis capitata ـلمن اآلفة البالغة  المائة

 .18 يتعيّن تطبيق المعالجة انسجاماً مع متطلبات المعيار الدولي

                                                      
يشمل نطاق معامالت االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مسائل مرتبطة بتسجيل مبيدات اآلفات أو أية متطلبات محلية  ال  1

ألغذية، التي يتعّين لمعامالت مصدقة. كما ال تؤّمن المعامالت معلومات عن تأثيرات محددة في صحة اإلنسان أو سالمة ا
معالجتها باستخدام إجراءات محلية قبل المصادقة على معاملة ما. وعالوة على ذلك، ُينظر في تأثير المعاملة في جودة 
المنتج قبل اعتمادها دولياً, وليس هناك إلزام لطرف متعاقد بالموافقة على المعامالت، تسجيلها واعتمادها الستخدامها في 

 أراليه.



 مالت الصحة النباتية لآلفات الخالعة لقواعد الحجر الزراعيمعا 14معالجة الصحة النباتية 

14-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية معالجة الصحة   

 أخرى ذات صلةمعلومات 

نظراً ألن استخدام اإلشوعاع قود ال يُسوفر عون نفووق كامول، لآلفوة، قود يُصوادف المفتشوون أثنواء عمليوة 
حيّوة ولكنهوا غيور حيويوة )يرقوات أو عوذارذ(. وهوذا ال يعنوي إخفواق  Ceratitis capitata التفتيش آغة
 المعالجة.

صوحة النباتيوة عنود تقويموه لهوذه المعالجوة علوى العمول ارتكز تقويم الفريق الفني المعني بمعامالت ال
الووذي حوودد  )Hallman (2007 و Torres-Rivera و ((Armstrong 2004 و Follet البحثووي المنفّووذ موون قبوول
 Mangifera indicaوالمانغو  Carica papayaلهذه اآلفة في الباباظ فعالية اإلشعاع كمعالجة 

جميع ثمار الفاكهة والخضر على معرفة وتجربة بأن نظم قياس ارتكز استقراء كفاءة المعالجة على 
جرعة اإلشعاع تقيس جرعة اإلشعاع الفعلية التي تمتصها اآلفة المسوتهدفة بشوكل مسوتقل عون سولعة 
العائول، وقورائن مون دراسوات بحثيوة علوى طائفوة مون اآلفوات والسولع. ويتضومن ذلوك دراسوات علوى 

 Anastrepha ludens المكسويكية للعوائل بوين قوسوين(: ذبابوة الثموار اآلفات التالية )مع األسماء العلمية
 Anastrepha suspense(،Mangifera indicaوالموووووانغو  Citrus paradisi )البوملي/الشوووووادوك 

 (،Mangifera indica والمووانغو Citrus paradisi البوملي/الشووادوك،  Averrhoa carambolaالكرامبوووال)
Bactrocera tryoni  البرتقوال الشوائع(Citrus sinensis البنودورة/الطماطم ،Lycopersicon lycopersicum، 

، والكوور  americana Persea األمريكووي، األفوكووادو Mangifera indica، المووانغو Malus pumilaالتفووا  
؛ وغوذاء اصوطناعي Malus pumila)التفوا   Cydia pomonellaدودة ثموار التفوا   (،avium Prunusالحلو 

 ؛ وغذاء اصطناعي أيضاً( Malus pumila)التفا   Grapholita molestaأيضاً(، 

(Bustos et al., 2004; Gould and von Windeguth, 1991; Hallman, 2004, Hallman and Martinez, 2001; 
Jessup et al., 1992; Mansour, 2003; von Windeguth, 1986; von Windeguth and Ismail, 1987) 

ومن المعترف به مع ذلك، أنّه لم يتم اختبار فاعلية المعالجة على جميوع العوائول المحتملوة مون ثموار 
الفاكهووة والخضوور لآلفووة المسووتهدفة. وعنوود توووافر قوورائن إلظهووار أن اسووتقراء المعالجووة لتغطيووة كافووة 

 ي هذه المعالجة.عوائل هذه اآلفة غير صحي ، سيتم إعادة النظر ف
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 المطبوعتاريخ 
 رهذا ليس جزءًا رسمياً من المعيا

تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة 
 يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار. تاريخية شاملة،

 [ اعتماد المعيار.الدورة السادسة] –الصحة النباتية  هيئة تدابير 2011-03
 .Ceratitis capitata (2011) :معاملة تشعيع آلفة. 14الملحق . 28المعيار الدولي 

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الفاو. 

تنسيق  2012أعادت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في ديسمبر/كانون األول 
المراجع، )على أفضل وجه باللغة العربية( لالتساق في معلومات االعتماد، و المعيار

 النسخة اإلنكليزية للمعيار. والتعاريف مع

قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بترجمة و ادراج التعديالت الحبرية  2016-12
 10الدورة  –طبقاً إلجراءات ابطال المعايير المعتمدة من هيئة تدابير الصحة النباتية 

(2015). 

أحاطت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة علًما بالتعديالت  2021-03
. وقد أدرجت Tephritidالحبرية في معامالت التشعيع لذباب ثمار الفاكهة من فصيلة 

أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هذه التعديالت الحبرية في النص وأعادت 
 .تنسيقه

 05-2021المطبوع: آخر تحديث لتاريخ 
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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. 	


