
250-7201                                                                                                   لیة لوقایة النباتاتاالتفاقیة الدو  
: 28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  

باإلشعاع Zeugodacus tau معالجة آفة  

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 1 من 5

 Zeugodacus tau: معالجة آفة 28الدولي لتدابیر الص��حة النباتیة رقم  بالمعیارمش��روع الملحق 
 )025-2017باإلشعاع (
 إطار الحالة

من المعیار وس����وف تعدّلھ أمانة االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات بعد  ال یش����كل ھذا جزًءا رس����میًا
 اعتماده

 تاریخ ھذه الوثیقة 2021نوفمبر/تشرین الثاني  1 

 فئة الوثیقة 28المعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة رقم الملحق بمشروع 

الحالیة المرحلة  للعرض على ھیئة تدابیر الصحة النباتیة العتماده 
 للوثیقة

لتق��دیم  2017-2 فيتق��دیم المع��الج��ة اس������تج��اب��ة لل��دعوة الموجھ��ة  6-2017
 ).باإلشعاع Bactrocera tauمعالجة آفة معالجات (

ستعراض  2018- 1 قیام الفریق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتیة با
(اجتماع افتراض������ي) وطلب الحص������ول على معلومات المعالجة تقدیم 

 من مقدّم المعالجة.إضافیة 
 مقدّم المعالجة معلومات إضافیة. إتاحة 5-2018
 Bactrocera tauمعالجة آفة قیام لجنة المعاییر بإض��افة موض��وع  5-2018

إلى برنامج عمل الفریق التقني المعني بمعالجات  )025-2017( باإلش���عاع
 إلیھ.  3الصحة النباتیة مع إسناد األولویة 

قی��ام الفریق التقني المعني بمع��الج��ات الص������ح��ة النب��اتی��ة بتنقیح  6-2018
(بسبب األھمیة  2المشروع والطلب من لجنة المعاییر بتغیر األولویة إلى 

 االقتصادیة لآلفة) ورفع توصیة إلى لجنة المعاییر للتشاور بشأنھ.
الفریق التقني المعني بمعالجات جانب االس���تعراض النھائي من  11-2018

 .(eTPPT_Oct_02_2018)النباتیة من خالل منتدى إلكتروني الصحة 
عن طریق للتش��اور المش��روع  عرضموافقة لجنة المعاییر على  1-2019

 . (eSC_May_05_2019)قرار إلكتروني 
 المشاورة األولى. 7-2019
(االجتماع الثاني) اس������تعراض الفریق التقني المعني بمعالجات  2-2020

 مشاورة ثانیة.عقد ورفع توصیة ب الصحة النباتیة للمشروع
یة على  7-2020 بات حة الن جات الص������ عال قة الفریق التقني المعني بم مواف

 الردود على التعلیقات الواردة من المشاورة األولى.
عن طریق للتش��اور المش��روع  عرضلجنة المعاییر على  موافقة 3-2021

 .(eSC_May_13_2021)قرار إلكتروني 
 الثانیة.المشاورة  7-2021

 المراحل الرئیسیة
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 الصفحة 2 من 5  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 

 نطاق المعالجة
 85أو  72تقل عن تصف ھذه المعالجة تعریض الفاكھة والخضروات إلشعاع بجرعة ممتصة ال 

 2 المحددة. عالیةبالف Zeugodacus tau1غراي لمنع ظھور األطوار البالغة آلفة 

 وصف المعالجة
 باإلشعاع Zeugodacus tauمعالجة آفة  اسم المعالجة
 ال یوجد المّكون الفعال
 المعالجة باإلشعاع نوع المعالجة

 )Zeugodacus tau )Walker،1849( )Diptera: Tephritidae اآلفة المستھدفة
جمیع أنواع الفاكھة والخض������روات التي تكون عوائل آلفة  السلع المستھدفة الخاضعة للوائح

Zeugodacus tau 

                                                      
إلى مس��توى  )Zeugodacus( Bactrocera)، بعد رفع الجنس الفرعي 2018( وآخرون Doorenweerd تتوافق أس��ماء األنواع مع  1

 ).2015 وآخرون ،Virgilioالجنس (
بتس���جیل مبیدات اآلفات أو المتطلبات المحلیة األخرى التي المتص���لة نطاق معالجات الص���حة النباتیة المس���ائل ال یش���مل   2

وقد ال توفِّر المعالجات التي تعتمدھا ھیئة تدابیر الص������حة النباتیة  تقتض������یھا موافقة األطراف المتعاقدة على المعالجات.
على صحة اإلنسان أو سالمة األغذیة، وھو ما ینبغي معالجتھ باستخدام اإلجراءات المحلیة  معلومات عن التأثیرات المحددة

جات على نوعیة المنتجات وباإلضافة إلى ذلك، یُنظر في اآلثار المحتملة للمعال قبل موافقة األطراف المتعاقدة على المعالجة.
 ثار معالجة ما على نوعیة الس�����لع قد یقتض�����ي بحثًا إض�����افیًا.غیر أن تقییم آ بعض الس�����لع قبل اعتمادھا دولیًا.إلى بالنس�����بة 

  .أراضیھ علىعلى أي طرف متعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو تسجیلھا أو اعتمادھا لالستخدام  یترتّب وال

قیام الفریق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتیة باستعراض  10-2021
المشروع ورفع توصیة إلى لجنة المعاییر بالموافقة على عرضھ على 

 الھیئة العتماده. 
لجنة المعاییر على عرض المشروع على الھیئة  موافقة 12-2021

 . (eSC_May_03_2022)العتماده عن طریق قرار إلكتروني 

7-2019 Peter LEACH (أسترالیا) 
7-2017 Andrew PARKER (الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) 

المسؤول عن 
 المعالجة

 تم تحریر النص 7-2018
 Zeugodacusإلى   Bactrocera tauتم تغییر اس��م اآلفة المس��تھدفة 2-2020

tau  الفرعي  الجنسعن���دم���ا تم رفعBactrocera (Zeugodacus)  إلى
أص�����بح تغییر االس�����م اآلن ). و2015 .وآخرون Virgilioمس�����توى جنس (

 ). 2018 .وآخرون Doorenweerdبھ على نطاق واسع ( معترفًا
 تم تحریر النص 2-2021

 تم تحریر النص 11-2021

 المالحظات
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 5 من 3 صفحةال لوقایة النباتاتاالتفاقیة الدولیة 

 جداول المعالجة
 Zeugodacusمن آفة  غراي لمنع ظھور األطوار البالغة 72جرعة ممتص������ة ال تقل عن  :1الجدول 

tau . 
ال تقل  لھذا الجدول تمنع ظھور الطور البالغ بنس���بة ئة بأن المعالجة وفقًاافي الم 95 بنس���بةھناك ثقة 

 ویرقاتھا. Zeugodacus tauآفة في المائة من بیض  99.9933عن 
 Zeugodacusغراي لمنع ظھور األطوار البالغة من آفة  85جرعة ممتص������ة ال تقل عن  :2الجدول 

tau . 
لھذا الجدول تمنع ظھور الطور البالغ بنس���بة ال تقل  ئة بأن المعالجة وفقًاافي الم 95بنس���بة ھناك ثقة 

 ویرقاتھا. Zeugodacus tauفي المائة من بیض آفة  99.9970عن 
توجیھیة الس������تخدام الخطوط ال( 18المعالجة وفًقا لمتطلبات المعیار الدولي رقم ھذه تطبیق ینبغي 

 ).اإلشعاع في الصحة النباتیة
 معلومات أخرى ذات صلة

تام، قد یجد المفتشون أطواًرا حیّة ولكن غیر الموت الؤدي إلى تقد ال  كون المعالجة باإلشعاعل نظًرا
(یرقات أو خادرات) أثناء عملیة التفتیش. غیر أن ذلك  Zeugodacus tau قادرة على الحیاة من جنس

 ال یعني فشل المعالجة.
ستند أفاد الفریق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتیة في تقییمھ لھذه المعالجة إلى البحث الذي  وا

معالجة ھذه اآلفة في  المعالجة باإلش������عاع من أجلالذي حدَّد فعالیة ) و2015( وآخرون Zhan عنھ
Cucurbita maxima. 

یرقة من الطور الثالث  135 107و  700 48باس������تخدام ما مجموعھ  2و 1وُحس������بت فعالیة الجدولین 
دون ظھور أي أطوار بالغة؛ وكان ظھور األطوار البالغة المستخدم كمقیاس أعلى من على التوالي، 

 ئة في جمیع التجارب التأكیدیة التي أجریت.افي الم 90من 
على فعالیة المعالجة في جمیع أنواع الفاكھة والخض�����روات اس�����تنادًا إلى ما تفید بھ وتم االس�����تدالل 

المعرفة والخبرة من أن نُظم قیاس الجرعات تقیس جرعة اإلش������عاع الفعلي التي تمتص������ھا اآلفة 
ا إلى األدلة المس��تمدة من  دراس��ات المس��تھدفة بص��ورة منفص��لة عن الس��لعة العائلة، وباالس��تناد أیض��ً

. ویشمل ذلك دراسات عن اآلفات والعوائل البحوث التي تناولت مجموعة متنوعة من اآلفات والسلع
) Mangifera indicaو Malus pumilaو Anastrepha fraterculus )Eugenia pyriformis ال��ت���ال��ی���ة:

 اص�طناعي)، وغذاء  Mangifera indicaو Citrus sinensisو Anastrepha ludens )Citrus paradisiو
، )Psidium guajavaو Citrus sinensisو Anastrepha obliqua )Averrhoa carambolaو
)، Mangifera indicaو Citrus paradisi، وAnastrepha suspensa )Averrhoa carambolaو
 Mangiferaو Malus pumilaو Solanum lycopersicum، وBactrocera tryoni  )Citrus sinensisو

indica وPersea americana وPrunus aviumو (Cydia pomonella )Malus pumila  وغ�����ذاء
 Pseudococcusغ���ذاء اص�������طن���اعي) و Malus pumila( Grapholita molestaواص�������طن���اعي) 

jackbeardsleyi )Cucurbita sp. وSolanum tuberosumو (Tribolium confusum )Triticum 
aestivumو ،Hordeum vulgare وZea mays) (Bustos  ،و ؛)2004وآخ�����رونGould  وvon 

Windeguth ،1991؛ وHallman، 2004و ؛2013، ب2004 ،أHallman  وMartinez ،2001؛ وHallman 
 ؛Kansu، 1966 و  Tunçbilek؛ وMansour ،2003؛ و1992، وآخرون Jessup؛ و2010، وآخرون

من  ھأنغیر  ).2016 ،وآخرون Zhan؛ وIsmail ،1987و von Windeguth؛ von Windeguth ،1986و
المعروف أن فعالیة المعالجة لم تختبر في جمیع أنواع الفاكھة والخض������روات التي یمكن أن تكون 

وسیُعاد النظر في المعالجة إذا توافرت أدلة تثبت عدم صحة ما تم االستدالل  عوائل اآلفة المستھدفة.
 اآلفة.ئل ھذه علیھ من أنھا تشمل جمیع عوا
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 الصفحة 4 من 5  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات
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