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: 28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  

الفاكھةباإلشعاع على  Tortricidae معالجة حشرة  

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 1 من 5

 Tortricidaeمعالجة حش����رة  :28مش����روع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الص����حة النباتیة رقم 
 )2017-011(باإلشعاع على الفاكھة 

 إطار الحالة

أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات ال یُش��كل ھذا جزًءا رس��میًا من ملحق المعیار وس��وف تُعدّلھ 
 بعد اعتماده.

 2021نوفمبر/تشرین الثاني  1 تاریخ صدور الوثیقة

 28مشروع ملحق للمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم  فئة الوثیقة

ال��م��رح��ل���ة ال��ح���ال��ی���ة 
 للوثیقة

 للعرض على ھیئة تدابیر الصحة النباتیة العتماده

بةً  2017-6 الرئیسیةالمراحل  جا جة اس������ت عال قدیم الم لدعوة الموجھة في  ت قدیم  2017-2ل لت
 معالجات

قیام الفریق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتیة باستعراض   7-2017
م المعالجة.  المشروع وطلب الحصول على معلومات إضافیة من مقدِّ

المعالجة باإلش������عاع لبیض إض������افة لجنة المعاییر موض������وع  5-2018
مع إلى الفریق التقني ) 2017-11(عامة) ( Tortricidaeویرقات فص������یلة 

 لھ. 1إسناد األولویة 
قیام الفریق التقني باس��تعراض المش��روع وطلب الحص��ول على  6-2018

م المعالجة.  معلومات إضافیة من مقدِّ
 قیام الفریق التقني باس������تعراض المش������روع، وتض������ییق نطاق 7-2019

الثمار، ورفع توص������یة إلى لجنة المعاییر بالموافقة على عقد مش������اورة 
 أولى.

موافقة لجنة المعاییر على عقد مش���اورة أولى بش���أن المش���روع  2-2020
 )eSC_May_07_2020عن طریق قرار إلكتروني (

 المشاورة األولى. 7-2020
قی��ام الفریق التقني المعني بمع��الج��ات الص������ح��ة النب��اتی��ة خالل  2-2021

اجتماعھ بالرد على تعلیقات المش���اورة وتنقیح المش���روع ورفع توص���یة 
 بعقد مشاورة ثانیة.

موافقة لجنة المعاییر على عقد مش������اورة ثانیة عن طریق قرار  5-2021
 )eSC_May_14_2021إلكتروني (

 المشاورة الثانیة. 7-2021
قیام الفریق التقني بتنقیح المش������روع ورفع توص������یة إلى لجنة  10-2021

 المعاییر بالموافقة على عرضھ على الھیئة العتماده.
موافقة لجنة المعاییر على المش��روع العتماده من جانب الھیئة  12-2021

 )eSC_May_01_2022عن طریق قرار إلكتروني (
ال�����مس�����������ؤول ع�����ن 

 المعالجة
6-2018Matthew SMYTH  )أسترالیا( 



:28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  2017-011  
باإلشعاع على الفاكھة Tortricidae معالجة حشرة  

 الصفحة 2 من 5  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 نطاق المعالجة

غراي  250تصف ھذه المعالجة تعریض الفاكھة والخضروات إلشعاع بجرعة ممتصة ال تقل عن 
قادرة على الحیاة من یرقات  غة ال بال فاكھة المعّرض�������ة  Tortricidaeلمنع ظھور األطوار ال على ال

 1 لألشعة بالفعالیة المحددة.
 

 وصف المعالجة

 باإلشعاع على الفاكھة Tortricidaeمعالجة حشرة  اسم المعالجة

 ال یوجد المكّوِن الفعّال

 المعالجة باإلشعاع نوع المعالجة

 Tortricidae (Lepidoptera)األنواع من فصیلة  اآلفات المستھدفة

جمیع أنواع الفاكھة التي تكون عوائل ألنواع من فص������یلة  الخاضعة للوائحالسلع المستھدفة 
Tortricidae 

 جدول المعالجة

غراي لمنع ظھور األطوار البالغة القادرة على الحیاة من بیض  250جرعة ممتص�������ة ال تقل عن 
 المعّرضة لألشعة. Tortricidaeویرقات 

في المائة بأن المعالجة وفقًا لھذا الجدول تمنع ظھور األطوار البالغة الس�����لیمة  95ھناك ثقة بنس�����بة 
 .Tortricidaeفي المائة من بیض ویرقات  99.9949بنسبة ال تقل عن 

لدولي رقم ھذه ینبغي تطبیق  یار ا بات المع ًقا لمتطل جة وف عال خدام ( 18الم یة الس������ت خطوط توجیھ
 ).اإلشعاع في الصحة النباتیة

نة في أجواء معدَّلة ألن الجو المعدَّل یمكن أن ینبغي  عدم تطبیق ھذه المعالجة على الفاكھة المخزَّ
 یؤثر على فعالیة المعالجة.

 معلومات أخرى ذات صلة

ا أو یرقات القتل الؤدي إلى تقد ال  المعالجة باإلش������عاعنظًرا إلى أن  تام، قد یجد المفتش������ون بیض������ً
Tortricidae حیّة ولكن غیر قادرة على الحیاة أثناء عملیة التفتیش. غیر أن  مشّوھة، أو أطواًرا بالغة

 ذلك ال یعني فشل المعالجة.

                                                      
ال یشمل نطاق معالجات الصحة النباتیة المسائل ذات الصلة بتسجیل مبیدات اآلفات أو المتطلبات المحلیة األخرى التي   1

توفِّر المعالجات التي تعتمدھا ھیئة تدابیر الصحة النباتیة معلومات تقتضیھا موافقة األطراف المتعاقدة على المعالجات. وقد ال 
عن التأثیرات المحددة على صحة اإلنسان أو سالمة األغذیة، وھو ما ینبغي معالجتھ باستخدام اإلجراءات المحلیة قبل موافقة 

لمعالجات على نوعیة المنتجات بالنسبة إلى األطراف المتعاقدة على المعالجة. وباإلضافة إلى ذلك، یُنظر في اآلثار المحتملة ل
بعض السلع العائلة قبل اعتمادھا دولیًا. غیر أن تقییم آثار معالجة ما على نوعیة السلع قد یقتضي بحثًا إضافیًا. وال یقع على 

 أي طرف متعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو تسجیلھا أو اعتمادھا لالستخدام في أراضیھ.

7-2017Glenn BOWMANN  (أسترالیا) 

 تم تحریر النص 2020-2 المالحظات
 تم تحریر النص 4-2021

 تم تحریر النص 11-2021



110-2017:                                                          28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  
باإلشعاع على الفاكھة Tortricidae معالجة حشرة  

 5 من 3 صفحةال االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

واس�����تند الفریق التقني المعني بمعالجات الص�����حة النباتیة في تقییمھ لھذه المعالجة إلى البحث الذي 
في معالجة حش������رة  المعالجة باإلش������عاع) الذي حدَّد فعالیة 2013وآخرون ( Hallmanأش������ار إلیھ 
Tortricidae .على السلع العائلة 

من الطور  Grapholita molestaیرقة  58 779وُحس������بت فعالیة ھذا الجدول باس������تخدام ما مجموعھ 
حة ظھورھا  بة مكاف غت نس������ غة؛ وبل بال جت لمنع ظھور األطوار ال خامس ُعول ئة  94.8ال ما في ال

)Hallman، 2004بیرقة  ). واس������تُخدمت البیانات المتعلقةGrapholita molesta  ًا لكونھا األكثر نظر
 ).2013وآخرون،  Hallmanقدرة على تحمل اإلشعاع من بین األنواع التي جرت دراستھا (

ا في البحوث التالیة  )، Arthur )2004ونظر الفریق التقني المعني بمعالجات الص������حة النباتیة أیض������ً
Arthur ،Arthur وMachi )2016 ،(Arthur ،Arthur وMachi )2016 ،(Batchelor ،O’Donnell 

)، 1989( Hungateو Burditt)، 1986( Burditt)، 1973وآخ����رون Roby )1984 ،(Bestagno )و
Burditt وMoffitt )1985 ،(Dentener ،Waddell وBatchelor )1990 ،(Faria ) 1998وآخ��رون ،(
Follett )2008 ،(Follett وLower )2000 ،(Follett وSnook )2012 ،(Hofmeyr ،Hofmeyr  و

Slabbert )2016 ،(Hofmeyr ) 2016وآخرون ،(Lester وBarrington )1997 ،(Lin ،Horng وHung 
)2003 ،(Mansour )2003 ،(Mansour وAl-Attar )2014 ،(Nadel ) و2018وآخرون (Wit وvan de 

Vrie )1986.( 

وتم االس���تدالل على فعالیة المعالجة في جمیع أنواع الفاكھة اس���تنادًا إلى ما تفید بھ المعرفة والخبرة 
من أن نُظم قیاس الجرعات تقیس جرعة اإلش���عاع الفعلي التي تمتص���ھا اآلفة المس���تھدفة بص���ورة 

وث التي تناولت منفصلة عن السلعة العائلة، وباالستناد أیًضا إلى األدلة المستمدة من دراسات البح
ولكن، من المعروف أن فعالیة  .على النحو المبیّن في المراجعمجموعة متنوعة من اآلفات والسلع، 

المس�����تھدفة. وس�����یُعاد  اتھة التي یمكن أن تكون عوائل اآلفالمعالجة لم تختبر في جمیع أنواع الفاك
علیھ من أنھا تش�����مل جمیع  النظر في المعالجة إذا توافرت أدلة تثبت عدم ص�����حة ما تم االس�����تدالل

 .Tortricidaeالفاكھة العائلة لحشرة 
 المراجع

قد یُش���یر ھذا الملحق إلى المعاییر الدولیة لتدابیر الص���حة النباتیة. وھذه المعاییر الدولیة متاحة عبر 
activities/standards-https://www.ippc.int/core-البوابة الدولیة للص�����حة النباتیة على ھذا العنوان: 

.setting/ispms 
Arthur, V. 2004. Use of gamma radiation to control three Lepidopteran pests in Brazil. In: Irradiation 

as a phytosanitary treatment of food and agricultural commodities. Proceedings of a final 
research coordination meeting organized by the Joint FAO/IAEA Division of Nuclear 
Techniques in Food and Agriculture 2002, pp. 45–50. IAEA-TECDOC-1427. Vienna, 
International Atomic Energy Agency (IAEA). 

Arthur, V., Arthur, P.B. & Machi, A.R. 2016. Irradiation of Ecdytolopha aurantiana (Lepidoptera: 
Tortricidae) pupae in oxygen requires a lower dose to strongly reduce adult emergence and 
prevent reproduction than irradiation in air. Florida Entomologist, 99: 38–42. 

Arthur, V., Machi, A.R. & Arthur, P.B. 2016. Adult emergence and F1 generation egg and larval 
production after γ-irradiation of late pupae of Grapholita molesta (Lepidoptera: Tortricidae). 
Florida Entomologist, 99: 67–68. 

Batchelor, T.A., O’Donnell, R.L. & Roby, J.R. 1984. Irradiation as a quarantine treatment for 
‘Granny Smith’ apples infested with Epiphyas postvittana (Walk.) (light brown apple moth) 
stages. In: O.T. McCarthy & G.L. Robertson, eds. Proceedings of the National Symposium on 
Food Irradiation, 10 and 11 October 1984, Palmerston North, New Zealand, pp. 127–151. 
Palmerston North, New Zealand, Massey University Printery. 223 pp. 

Bestagno, G., Piana, S., Roberti, L. & Rota, P. 1973. Radiazioni ionizzanti contro le tortrici del 
garofano. Notiziaro sulle Malattie delle Piante, 88–89: 195–220. 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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