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صادر عن أمانة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تركت هذه الصفحة فارغة عمد ا

اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها السادسة عشرة في عام  2022معالجة الصحة النباتية هذه.
هذا الملحق هو جزء واجب اإلتباع من المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم .28
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معالجة الصحة النباتية رقم :40
معالجة حشرة  Tortricidaeباإلشعاع على الفاكهة
اعتمد في  ،2022نشر في 2022

نطاق المعالجة
تصفففذ هفففذه المعالجفففة تعفففرال الواتهفففة والرعفففروات إل فففعاع بجرعفففة ممتصفففة ت ففف عفففن
 250غفففرام لمنففف ألهفففور االفففوار الباللفففة ال فففادرة علففف الحيفففاة مفففن ارقفففات  Tortricidaeعلففف
1
المعرضة لأل عة بالوعالية المحددة.
الواتهة
ّ
وصف المعالجة
معالجة حشرة  Tortricidaeباإل عاع عل الواتهة
اسم المعالجة
اوجد
المكون الفعّال
ّ ِّ
المعالجة باإل عاع
نوع المعالجة
اانواع من فصيلة (Lepidoptera) Tortricidae
اآلفات المستهدفة
جمي أنواع الواتهة التي تكون عوائ انواع من فصففففففيلة
السلع المستهدفة الخاضعة للوائح
Tortricidae

جدول المعالجة
جرعة ممتصفففففففة ت عن  250غرام لمن ألهور االوار الباللة ال ادرة عل الحياة من بيل
المعرضة لأل عة.
وارقات Tortricidae
ّ
هناك ث ة بنسفففففبة  95في المائة بأن المعالجة وف ًا لهذا الجدول تمن ألهور االوار الباللة السفففففليمة
بنسبة ت عن  99.9949في المائة من بيل وارقات .Tortricidae
انبلي تطبيق هذه الم عال جة وف ً ا لمتطل بات المع يار ا لدولي رقم ( 18خطول توجيه ية سففففففت ردام
اإل عاع في الصحة النباتية).
َّ
المرز نة في أجواء معدَّلة ان الجو المعدَّل امكن أن
انبلي عدم تطبيق هذه المعالجة عل الواتهة
اؤثر عل فعالية المعالجة.

 1اشم نطاق معالجات الصحة النباتية المسائ ذات الصلة بتسجي مبيدات اآلفات أو المتطلبات المحلية ااخرى التي
ت تعيها مواف ة االراف المتعاقدة عل المعالجات .وقد توفِّّر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصحة النباتية معلومات
عن التأثيرات المحددة عل صحة اإلنسان أو سالمة ااغذاة ،وهو ما انبلي معالجته باستردام اإلجراءات المحلية قب مواف ة
االراف المتعاقدة عل المعالجة .وباإلضافة إل ذلك ،اُنظر في اآلثار المحتملة للمعالجات عل نوعية المنتجات بالنسبة إل
بعل السل العائلة قب اعتمادها دوليًا .غير أن ت ييم آثار معالجة ما عل نوعية السل قد ا تعي بحثًا إضافيًا .و ا عل
أم لرف متعاقد أم التزام بالمواف ة عل المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستردام في أراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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معلومات أخرى ذات صلة
بيعففففففا أو ارقات
نظرا إل أن المعالجة باإل ففففففعاع قد تؤدم إل ال ت التام ،قد اجد الموتشففففففون
ً
ً
شوهة حيّة ولكن غير قادرة عل الحياة أثناء عملية التوتيش .غير أن
 ،Tortricidaeأو
ً
ألوارا باللة م ّ
ذلك اعني فش المعالجة.
واسفففففتند الوراق الت ني المعني بمعالجات الصفففففحة النباتية في ت ييمه لهذه المعالجة إل البح الذم
أ ففففففار إليه  Hallmanوآخرون ( )2013الذم حدَّد فعالية المعالجة باإل ففففففعاع في معالجة حشففففففرة
 Tortricidaeعل السل العائلة.
و ُحسففففففبي فعالية هذا الجدول باسففففففتردام ما مجموعه  58 779ارقة  Grapholita molestaمن الطور
عول جي لمن ألهور االوار ال بال لة؛ وبل لي نسفففففف بة م كاف حة ألهور ها  94.8في ال ما ئة
ال رامس ُ
نظرا لكونها ااتثر
( .)2004 ،Hallmanواسففففففتُردمي البيانات المتعل ة بيرقة ً Grapholita molesta
قدرة عل تحم اإل عاع من بين اانواع التي جرت دراستها ( Hallmanوآخرون.)2013 ،
أاعففففففا في البحو التالية ،)2004( Arthur
ونظر الوراق الت ني المعني بمعالجات الصففففففحة النباتية ً
 Arthur ،Arthurو Arthur ،Arthur ،)2016( MachiوO’Donnell ،Batchelor ،)2016( Machi
و Bestagno ،)1984( Robyوآخففففرون ( Burditt ،)1986( Burditt ،)1973و،)1989( Hungate
 Burdittو Waddell ،Dentener ،)1985( Moffittو Faria ،)1990( Batchelorوآخففرون (،)1998
 Follett ،)2008( Follettو Follett ،)2000( Lowerو Hofmeyr ،Hofmeyr ،)2012( Snookو
 Hofmeyr ،)2016( Slabbertوآخرون ( Lester ،)2016و Horng ،Lin ،)1997( BarringtonوHung
( Mansour ،)2003( Mansour ،)2003و Nadel ،)2014( Al-Attarوآخرون ( )2018و Witو van de
.)1986( Vrie
وتم ا سفففتد ل عل فعالية المعالجة في جمي أنواع الواتهة اسفففتنادًا إل ما تويد به المعرفة والربرة
من أن نُظم قياس الجرعات ت يس جرعة اإل فففعاع الوعلي التي تمتصفففها اآلفة المسفففتهدفة بصفففورة
أاعا إل اادلة المستمدة من دراسات البحو التي تناولي
منوصلة عن السلعة العائلة ،وبا ستناد ً
مجموعة متنوعة من اآلفات والسل  ،عل النحو المبيّن في المراج  .ولكن ،من المعروف أن فعالية
المعالجة لم ترتبر في جمي أنواع الواتهة التي امكن أن تكون عوائ اآلفات المسفففففتهدفة .وسفففففيُعاد
النظر في المعالجة إذا توافرت أدلة تثبي عدم صفففففحة ما تم ا سفففففتد ل عليه من أنها تشفففففم جمي
الواتهة العائلة لحشرة .Tortricidae
المراجع
قد اُشفففير هذا الملحق إل المعااير الدولية لتدابير الصفففحة النباتية .وهذه المعااير الدولية متاحة عبر
البوابفففة الفففدوليفففة للصففففففحفففة النبفففاتيفففة في هفففذا العنوان www.ippc.int/core-activities/standards-
setting/ispms
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تاريخ المطبوع
اُش ِّّك هذا جزء ًا رسمياً من المعيار.
تاراخ هذا المطبوع متص بالنسرة الصادرة بالللة العربية ف ط ،وللحصول عل
لمحة تارارية املة ،ارج اإللالع عل النسرة الصادرة بالللة اإلنكليزاة للمعيار.
 2017-06ت دام المعالجة استجابةً للدعوة الموجهة في  2017-02لت دام معالجات.
 2017-07قيام الوراق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية باستعراض المشروع
وللب الحصول عل معلومات إضافية من م دِّّم المعالجة.
 2018-08إضافة لجنة المعااير موضوع المعالجة باإل عاع لبيل وارقات فصيلة
( Tortricidaeعامة) ( )2017-11إل الوراق الت ني.
 2018-06قيام الوراق الت ني باستعراض المشروع وللب الحصول عل معلومات
إضافية من م دِّّم المعالجة.
 2019-07قيام الوراق الت ني باستعراض المشروع ،وتعييق نطاق الثمار ،ورف
توصية إل لجنة المعااير بالمواف ة عل ع د مشاورة أول .
 2020-02مواف ة لجنة المعااير عل ع د مشاورة أول بشأن المشروع عن لراق
قرار إلكتروني ()eSC_May_07_2020
 2020-07المشاورة ااول .
 2021-02قيام الوراق الت ني المعني بمعالجات الصحة النباتية خالل اجتماعه بالرد
عل تعلي ات المشاورة وتن يح المشروع ورف توصية بع د مشاورة ثانية.
 2021-05مواف ة لجنة المعااير عل ع د مشاورة ثانية عن لراق قرار إلكتروني
()eSC_May_14_2021
 2021-07المشاورة الثانية.
 2021-10قيام الوراق الت ني بتن يح المشروع ورف توصية إل لجنة المعااير
بالمواف ة عل عرضه عل الهيئة عتماده.
 2021-12مواف ة لجنة المعااير عل المشروع عتماده من جانب الهيئة عن لراق
قرار إلكتروني ()eSC_May_01_2022
 2022-04اعتمدت الهيئة في دورتها السادسة عشرة معالجة الصحة النباتية
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  .28الملحق  :40معالجة حشرة
 Tortricidaeباإل عاع عل الواتهة ( .)2022روما .أمانة ا تواقية الدولية
لوقااة النباتات .منظمة ااغذاة والزراعة.
آخر تحدا لتاراخ المطبوع
معالجة الصحة النباتية رقم
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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  180طرفًا متعاقدًا في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆لك ّل طرف متعاقد منظمة وطنية لوقاية النباتات وجهة اتصال رسمية تابعة
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
◆ت ّم إنشاء  10منظمات 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.

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

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما ،إيطاليا

