
 .ههذ معالجة الصحة النباتية 2021اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الخامسة عشرة في عام 

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

 

 1-33معالجة الصحة النباتية   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة معامالت

 :33معالجة الصحة النباتية رقم 

 باإلشعاع  Bactrocera dorsalisمعالجة ذبابة الفاكهة الشرقية 

 2022، نشر في 2021 اعتمد في

 نطاق المعالجة

غراي  116هذه المعالجة تعريض الفاكهة والخضروات إلشعاع بجرعة ممتصة ال تقل عن  تصف
 .1بالفعالية المحدَّدة Bactrocera dorsalis ذبابة الفاكهة الشرقيةلمنع ظهور األطوار البالغة من 

 وصف المعالجة

 باإلشعاع Bactrocera dorsalis ذبابة الفاكهة الشرقيةمعالجة  اسم المعالجة

ِّن الفعال  ال يوجد المكو 

 اإلشعاع نوع المعالجة

 Bactrocera dorsalis (Hendel, 1912( )Diptera: Tephritidae) اآلفة المستهدفة

السلللال المسلللتهدفة الخاضلللعة 
 لاوائح

لااذبااابااة جميع أنواع الفاااكهااة والخضااااااروات التي ت و  عوا اال 
 Bactrocera dorsalis الفاكهة الشرقية

 جدول المعالجة

بالغة من  لمنع ظهور غراي 116 ال تقل عنجرعة ممتصاااااااة  فاكهة الشاااااارقية األطوار ال بة ال ذبا
Bactrocera dorsalis. 

نسااابة ال تقل بلهذا الجدول تمنع ظهور الطور البالغ  افي الما ة بأ  المعالجة وفق   95 ثقة بنسااابةهناك 
 .ويرقاتها Bactrocera dorsalisذبابة الفاكهة الشرقية  في الما ة من بيض 99.9963عن 

خطوط توجيهية السااااتخدام اإلشااااعاع ) 18المعيار الدولي رقم  لمتطلبات اينبغي تطبيق المعالجة وفق  
 في الصحة النباتية(.

                                                      
معالجات الصااحة النباتية المسااا ل ذات الصاالة بتسااجيل مبيدات اافات أو المتطلبات المحلية األخر  التي ال يشاامل نطا    1

وقد ال توف ِّر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصااااااحة النباتية تقتضاااااايها موافقة األطراع المتعاقدة علا المعالجات. 
المة األغذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية معلومات عن التأثيرات المحددة علا صحة اإلنسا  أو س

قبل موافقة األطراع المتعاقدة علا المعالجة. وباإلضافة إلا ذلك، يُنظر في ااثار المحتملة للمعالجات علا نوعية المنتجات 
يقع علا  . والاإضافي   االسلع قد يقتضي بحث  . غير أ  تقييم آثار معالجة ما علا نوعية ابالنسبة لبعض السلع قبل اعتمادها دولي  

 أي طرع متعاقد أي التزام بالموافقة علا المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراضيه. 
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 معاومات أخرى ذات صاة

اتام، قد يجد المفتشاااو   نفو قد ال يؤدي إلا  اإلشاااعاعأل   انظر   حي ة ول نها غير قابلة للبقاء  أطوار 
( أثناء عملية التفتيش. شااارنقات )بيض أو يرقات أو Bactrocera dorsalis ذبابة الفاكهة الشااارقيةمن 

 غير أ  ذلك ال يعني فشل المعالجة.

النباتية في تقييمه لهذه المعالجة إلا البحث الذي  الصااااااحةواسااااااتند الفريق التقني المعني بمعالجات 
 الجوافة في معالجة هذه اافة فياإلشااااااعاع ، الذي حدَّد فعالية (2017) وآخرو  Zhaoأشاااااااار إليه 

Psidium guajava .تؤيد الدراسااة التي أجراهاذلك،  وباإلضااافة إلا Follett وArmstrong (2004)  هذا
 الجدول.

يرقة من يرقات المرحلة الثالثة التي  100 684مجموعه وتم حسااااع فعالية هذا الجدول باساااتخدام ما 
 في الما ة.  81عولجت بدو  ظهور الطور البالغ؛ وبلغت نسبة الظهور الخاضع للمراقبة 

 بهاستناد ا إلا ما تفيد فعالية المعالجة في جميع أنواع الفاكهة والخضروات  وتم االستدالل علا
اإلشعاع الفعلي التي تمتصها نُظم قياس الجرعات اإلشعاعية تقيس جرعة  من أ المعرفة والخبرة 

ا إلاعن السلعة العا لة،  منفصلةاافة المستهدفة بصورة  األدلة المستمدة من  وباالستناد أيض 
ا ل والعوذلك دراسات عن اافات ويشمل متنوعة من اافات والسلع.  دراسات بحثية لمجموعة

(؛ Mangifera indicaو Malus pumilaو Eugenia pyriformis)  Anastrepha fraterculusالتالية:
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 diet و )Pseudococcus jackbeardsleyi  (Cucurbita sp. 
 (Zea maysو Hordeum vulgareو Triticum aestivum)  Tribolium confusum( وSolanum tuberosumو
(Bustos et al., 2004 و؛Gould and von Windeguth, 1991و ؛Hallman, 2004a, 2004b, 2013 ؛
؛ Mansour, 2003و؛ Jessup et al., 1992و؛ Hallman et al., 2010و؛ Hallman and Martinez, 2001و
 ؛von Windeguth and Ismail, 1987و؛ von Windeguth, 1986و؛ Tunçbilek and Kansu, 1996و
غير أ  من المعروع أ  فعالية المعالجة لم تُختبر في جميع أنواع الفاكهة  (Zhan et al., 2016و

إذا توافرت سيعاد النظر في المعالجة لآلفة المستهدفة. ووالخضروات التي يم ن أ  ت و  عوا ل 
 جميع عوا ل هذه اافة. أنها تشمل ما تم االستدالل عليه من أدلة تثبت عدم صحة 

 المراجل
 عبرهذا الملحق إلا المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متاحة  يُشيرد ق

activities/standards-https://www.ippc.int/core-: في هذا العنوا البوابة الدولية للصحة النباتية 

setting/ispms. 
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 المطبوع تاريخ

 ال يُش ل هذا جزء ا رسمي ا من المعيار.

تاريخ هذا المطبوع متصاااال بالنسااااخة الصااااادرة باللغة العربية فقل، وللحصااااول علا لمحة تاريخية شاااااملة، 

 .علا النسخة الصادرة باللغة اإلن ليزية للمعيار االطالعيرجا 

 لتقديم معالجات. 2017-02الموجهة في  للدعوةتقديم المعالجة استجابة  06-2017

الصااحة النباتية باسااتعرام المشااروع وطلب الحصااول علا  بمعالجاتقيام الفريق التقني المعني  01-2018
م المعالجة.  معلومات إضافية من مقد ِّ

م المعالجة.  إضافيةتقديم معلومات  04-2018  من مقد ِّ

 Bactrocera dorsalisجة ذبابة الفاكهة الشااااارقية موضاااااوع معال بإضاااااافةقيام لجنة المعايير  05-2018
( إلا برنامج عمل الفريق التقني المعني بمعالجات 2017-015باإلشااااااعاع في جميع الساااااالع الطا جة )

 الصحة النباتية.

الصااااااحة النباتية بتنقير المشااااااروع ورفع توصااااااية إلا لجنة  بمعالجاتقيام الفريق التقني المعني  06-2018
 ر بشأنه. المعايير للتشاو

ها ي  11-2018 تد   مناالساااااااتعرام الن ية من خالل من بات حة الن جات الصااااااا الفريق التقني المعني بمعال
 (. eTPPT_Oct_02_2018إل تروني )

بشااااااااااأ  المشاااااااروع عن طريق قرار إل تروني  التشاااااااااااورموافقااااة لجنااااة المعااااايير علا  01-2019
(2019_eSC_May_06.) 

 األولا. المشاورة 07-2019

المعني بمعالجات الصاااحة النباتية باساااتعرام الردود علا تعليقات المشااااورة  التقنيقيام الفريق  02-2020
 والموافقة عليها والتوصية بعرم المشروع علا مشاورة ثانية. 

عاالااا الاامشاااااااااااورة الااثاااااناايااااة عاان طااريااق قاارار إلاا ااتاارونااي  الاامااعااااايااياارمااوافااقااااة لااجاانااااة  06-2020
(2020_eSC_May_22.) 

 .الثانيةالمشاورة  07-2020

قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصااااحة النباتية في اجتماعه االفتراضااااي برفع توصااااية إلا  11-2020
 لجنة المعايير بالموافقة علا عرم المشروع علا الهيئة العتماده.

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

 Bactrocera معالجة ذبابة الفاكهة الشرقية .33، الماحق 28النباتية رقم  الصحةلي لتدابير المعيار الدو
dorsalis  منظمة األغذية والزراعة.  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .روما .(2021)باإلشعاع 

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

قامت مجموعة مراجعة اللغة العربية بمراجعة هذا الملحق وأدخلت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  2022-02

 لذلك. النبات التعديالت وفق ا

 2022-02آخر تحديث لتاريخ المطبوع: 


