
360-7201                                                                                                   لیة لوقایة النباتاتاالتفاقیة الدو  
: 28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  

باإلشعاع frigidus Sternochetus معالجة آفة  

 االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات الصفحة 1 من 3

 Sternochetusمعالجة آفة : 28مش������روع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الص������حة النباتیة رقم 
frigidus ) 2017-036باإلشعاع( 

 إطار الحالة

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

 2021نوفمبر/تشرین الثاني  1 تاریخ ھذه 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

لدعوة الموجھة في  2017-10 المراحل الرئیسیة بة ل قدیم  2017-2قدیم المعالجة اس������تجا لت
 معالجات

قیام الفریق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتیة باستعراض  3-2018
م المعالجة.  المشروع وطلب الحصول على معلومات إضافیة من مقدِّ

 Sternochetusإض�������افة لجنة المعاییر موض������وع معالجة آفة  5-2018
frigidus ) إلى برنامج عمل الفریق التقني المعني 2017-036باإلش����عاع (

 .2بمعالجات الصحة النباتیة مع إسناد األولویة 
 توفیر مقدّم المعالجة للمعلومات المطلوبة 9-2018
قیام الفریق التقني باس��تعراض المش��روع وطلب الحص��ول على  7-2019

م المعالجة.  معلومات إضافیة من مقدِّ
 توفیر مقدّم المعالجة للمعلومات المطلوبة 2-2020
قیام الفریق التقني باس��تعراض المعلومات اإلض��افیة والتوص��یة  3-2020

 بعقد مشاورة بشأن المشروع.
موافقة لجنة المعاییر على عقد مش����اورة بش����أن المش����روع عن  6-2020

 (Esc_May_21_2020)طریق قرار إلكتروني 
 المشاورة األولى. 7-2020
قی��ام الفریق التقني المعني بمع��الج��ات الص������ح��ة النب��اتی��ة خالل  3-2021

 المش��اورة والمش��روع المنقّح ورفع توص��یةاجتماعھ بالرد على تعلیقات 
 بعقد مشاورة ثانیة.

وافقت لجنة المعاییر على عقد مش������اورة ثانیة عن طریق قرار  5-2021
 (Esc_May_16_2021)إلكتروني 

 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_04_2022)عن طریق قرار إلكتروني 



:28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  2017-036  
باإلشعاع frigidus Sternochetus معالجة آفة  

 الصفحة 2 من 3  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

 نطاق المعالجة
غراي  165شعاع بجرعة ممتصة ال تقل عن إلالفاكھة والخضروات لتعریض تصف ھذه المعالجة 

التي قد تظھر على الفاكھة المعّرض����ة  Sternochetus frigidusلمنع إباض����ة اإلناث البالغات من آفة 
 1لألشعة بالفعالیة المحددة.

 وصف المعالجة
 باإلشعاع Sternochetus frigidusمعالجة آفة  اسم المعالجة

 ال یوجد العّ المكّوِن الف
  المعالجة باإلشعاع المعالجةنوع 

 Sternochetus frigidus (Fabricius) (Coleoptera: Curculionidae) اآلفة المستھدفة
جمیع أنواع الفاكھة والخض������روات التي تكون عوائل آلفة  السلع المستھدفة الخاضعة للوائح

Sternochetus frigidus 
 جدول المعالجة

 .Sternochetus frigidus غراي لمنع ظھور إباضة آفة 165جرعة ممتصة ال تقل عن 
في المائة بأن المعالجة وفًقا لھذا الجدول تمنع اإلباض������ة بنس������بة ال تقل عن  95ھناك ثقة بنس������بة 

 .S. frigidusة في المائة في اإلناث البالغات من آف 99.88684
وط توجیھیة الس����تخدام اإلش����عاع خط( 18ینبغي تطبیق المعالجة وفقًا لمتطلبات المعیار الدولي رقم 

 ).في الصحة النباتیة
نة في أجواء معدَّلة ألن الجو  وأینبغي عدم تطبیق ھذه المعالجة على الفاكھة  الخض������روات المخزَّ

 المعدَّل یمكن أن یؤثر على فعالیة المعالجة.
 معلومات أخرى ذات صلة

تام، قد یجد المفتشون أطواًرا حیّة ولكن غیر القتل الؤدي إلى تقد ال  المعالجة باإلشعاعأن إلى نظًرا 
بالغات) الأو  أو الش�����رانقیرقات، أو البیض، ال( Sternochetus frigidusقادرة على الحیاة من جنس 

 غیر أن ذلك ال یعني فشل المعالجة. أثناء عملیة التفتیش.

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

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

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

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

 (الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) Walther ENKERLIN 2019-7 مراحل اإلشراف
3-2008 Andrew PARKER (الوكالة الدولیة للطاقة الذریة) 

 تم تحریر النص 2020-2 المالحظات
 تم تحریر النص 5-2020
 تم تحریر النص 4-2021

 تم تحریر النص 11-2021



036-2017:                                                          28 رقم مشروع الملحق بالمعیار الدولي لتدابیر الصحة النباتیة  
باإلشعاع frigidus Sternochetus معالجة آفة  

 3 من 3 صفحةال االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات

معالجة إلى البحث الذي واس�����تند الفریق التقني المعني بمعالجات الص�����حة النباتیة في تقییمھ لھذه ال
 في المانغو. S. frigidusفة المعالجة باإلشعاع آللیة الذي حدَّد فعا )2014وآخرون ( Obraأشار إلیھ 

لمنع اإلباضة البالغات ُعولجت اإلناث من  2 274وُحسبت فعالیة ھذا الجدول باستخدام ما مجموعھ 
 لكل أنثى. بیضة 397 اإلباضة؛ وبلغت نسبة مكافحة عندھا

 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-العنوان: على ھذا البوابة الدولیة للص�����حة النباتیة 
.setting/ispms 

Obra, G.B., Resilva, S.S., Follett, P.A. & Lorenzana, L.R.J. 2014. Large-scale confirmatory 
tests of a phytosanitary irradiation treatment against Sternochetus frigidus (Coleoptera: 
Curculionidae) in Philippine mango. Journal of Economic Entomology, 107 (1): 161–165. 
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