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تركت هذه الصفحة فارغة عمد ا



 .همعالجة الصحة النباتية هذ 2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

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

 

 1-39معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

 : 39رقمالصحة النباتية  معالجة

 باإلشعاع Anastrepha معالجة جنس ذبابة الفاكهة

 2021، نشر في 2021 فياعتمد 

 نطاق المعالجة

غراي  70إلشعاع بجرعة ممتصة ال تقل عن  والخضرواتتعريض الفاكهة تصف هذه المعالجة 
  1المحدَّدة.بالفعالية  spp Anastrepha لمنع ظهور األطوار البالغة من

 وصف المعالجة

 إلشعاعبا Anastrephaمعالجة جنس ذبابة الفاكهة  اسم المعالجة

ِّن الفعال  ال يوجد المكو 

 تشعيع نوع المعالجة

 Anastrepha Schiner ،1868ذباب الفاكهة من الجنس  اآلفة المستهدفة
(Diptera: Tephritidae) 

السلللال المسلللتهدفة الخاضلللعة 
 لاوائح

جميع أنواع الفاكهة والخضروات التي تكون عوائل لجنس ذبابة 
 . Anastrephaالفاكهة 

 جدول المعالجة

 ..Anastrepha spp من جنسغراي لمنع ظهور األطوار البالغة  70 تقل عن الممتصة جرعة 

لهذا الجدول تمنع ظهور األطوار البالغة بنسببببببة ال  افي المائة بأن المعالجة وفق   95هناك ثقة بنسببببببة 
 ويرقاته.  .Anastrepha sppذباب الفاكهة  جنسمن بيض  في المائة 99.9968تقل عن 

خطوط توجيهية السببببتخدام اإلشببببعاع ) 18لمتطلبات المعيار الدولي رقم  اتطبيق المعالجة وفق  ينبغي 
 (. في الصحة النباتية

                                                      
معالجات الصببحة النباتية المسببائل ذات الصببلة بتسببجيل مبيدات اافات أو المتطلبات المحلية األخر  التي ال يشببمل نطا    1

هيئة تدابير الصببببببحة النباتية  تقتضببببببيها موافقة األطراع المتعاقدة علا المعالجات. وقد ال توفمعر المعالجات التي تعتمدها
معلومات عن التأثيرات المحددة علا صحة اإلنسان أو سالمة األغذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية 
قبل موافقة األطراع المتعاقدة علا المعالجة. وباإلضافة إلا ذلك، يُنظر في ااثار المحتملة للمعالجات علا نوعية المنتجات 

يقع علا  النسبة لبعض السلع قبل اعتمادها دولي ا. غير أن تقييم آثار معالجة ما علا نوعية السلع قد يقتضي بحث ا إضافي ا. والب
 أي طرع متعاقد أي التزام بالموافقة علا المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراضيه. 



 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي   39معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 39-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 معاومات أخرى ذات صاة

ايؤدي إلا نفو  تام، قد يجد المفتشببببون ال ألن التشببببعيع قد  انظر   حيمة ولكنها غير قادرة علا  أطوار 
( أثناء عملية التفتيش. غير أن ذلك خادرات)بيض أو يرقات أو  .Anastrepha spp الحياة من جنس

 ال يعني فشل المعالجة.

الصببببببحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة إلا البح  الذي  بمعالجاتواسببببببتند الفريق التقني المعني 
فروت  الذي حدَّد فعالية التشبببببعيع في معالجة هذه اافة في الجريب ،Hallman (2013)اسبببببتعرضبببببه 

Citrus paradisi وباإلضببببافة إلا ذلك يؤيد البح  المشببببار إليه في الدراسببببة المشببببتركة بين منظمة .
 ا الجدول.( هذ2017الذرية )األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة 

 Anastrepha يرقة من الطور الثال  افة 94 400باسببتخدام ما مجموعه  الجدولوُحسبببف فعالية هذا 

ludens  بذبابة الفاكهة المكسيكيةبالغة. واستُخدمف البيانات المتعلقة  أطوارالمعالجة بدون ظهور أي 
A. ludens التي جرت  ااألنواع المهمة اقتصادي  بين األكثر قدرة علا تحمل اإلشعاع من  نظرا لكونها

 دراستها في هذا الجنس. 

إلا ما تفيد به  اهة والخضبببببروات اسبببببتناد  وتم االسبببببتدالل علا فعالية المعالجة في جميع أنواع الفاك
من أن نُظم قياس الجرعات تقيس جرعة اإلشببببببعاع الفعلي التي تمتصببببببها اافة المعرفة والخبرة 

إلا األدلة المسببتمدة من دراسببات  االمسببتهدفة بصببورة منفصببلة عن السببلعة العائلة، وباالسببتناد أيضبب  
والعوائل  ذلك دراسات عن اافاتالبحوث التي تناولف مجموعة متنوعة من اافات والسلع. ويشمل 

 (؛Mangifera indicaو Malus pumilaو Eugenia pyriformis)  Anastrepha fraterculusالتببباليبببة 

Anastrepha ludens  (Citrus paradisi وCitrus sinensis وMangifera indica وartificial diet )
 (؛Psidium guajavaو C. sinensisو Averrhoa carambola) Anastrepha obliquaو

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, 

 ,Mansour؛ وJessup et al., 1992؛ وHallman et al., 2010؛ وHallman and Martinez, 2001؛ و2013

 ,von Windeguth and Ismail؛ وvon Windeguth, 1986؛ وTunçbilek and Kansu, 1996؛ و2003

أن من المعروع أن فعبباليببة المعببالجببة لم تختبر في جميع أنواع  غير. (Zhan et al., 2016؛ و1987
النظر في المعالجة إذا  وسبببيُعادالفاكهة والخضبببروات التي يمكن أن تكون عوائل اافة المسبببتهدفة. 

 تشمل جميع عوائل هذه اافة.دلة تثبف عدم صحة ما تم االستدالل عليه من أنها أتوافرت 

  



 39معالجة الصحة النباتية     مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 3-39معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 المراجل

الصبببحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متاحة عبر  لتدابيرقد يُشبببير هذا الملحق إلا المعايير الدولية 
activities/standards-https://www.ippc.int/core-البوابة الدولية للصببببببحة النباتية في هذا العنوان  

setting/ispms. 
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 معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي   39معالجة الصحة النباتية 

 معالجة الصحة النباتية 39-4 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 تاريخ المطبوع

 .ال يشكل هذا جزءًا رسمياً من المعيار
تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة تاريخية شاملة، يرجى 

 .اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار

هة في  06-2017  لتقديم معالجات. 2017-02تقديم المعالجة استجابة للدعوة الموجَّ

 قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المعالجة المقدَّمة. 11-2017

 باإلشعاع Anastrepha الفاكهةذبابة معالجة جنس قيام لجنة المعايير بإضافة موضوع  05-2018
 .1الصحة النباتية مع إسناد األولوية ( إلا برنامج عمل الفريق التقني المعني بمعالجات 2017-031)

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشروع ورفع توصية إلا لجنة المعايير  06-2018
 بعقد مشاورة بشأنه. 

منتد  إلكتروني  االستعراض النهائي من الفريق التقني لمعالجات الصحة النباتية من خالل 11-2018
(2018_eTPPT_Oct_01 .) 

 قرار إلكتروني عن طريقموافقة لجنة المعايير علا التشاور بشأن المشروع  01-2019
(2019_eSC_May_03.) 

 المشاورة األولا. 07-2019

موافقة الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية علا الردود علا تعليقات المشاورة  03-2020
 والتوصية بالموافقة علا عقد مشاورة ثانية حول المشروع. 

الثانية عن طريق قرار إلكتروني  موافقة لجنة المعايير علا عقد المشاورة 06-2020
(2020_eSC_May_23 .) 

 رة الثانية.المشاو 07-2020

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروع ورفع توصية إلا لجنة  11-2020

  المعايير بالموافقة علا عرضه علا الهيئة العتماده.

 اعتماد هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة لهذه المعالجة. 03-2021

 Anastrepha معالجة جنس ذبابة الفاكهة .39الماحق  ،28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

 منظمة األغذية والزراعة.  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .روما .(2021) باإلشعاع

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعديالت تحريرية علا النحو الذي أشارت إليه هيئة  أمانةأدخلف  04-2021
  .(2021تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة )

 2021-50آخر تحديث لتاريخ المطبوع: 



 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



امانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات
 www.ippc.int | ippc@fao.org

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. 	


