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باإلشعاع

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 :42
معالجة آفة  Zeugodacus tauباإلشعاع
اعتمد في  ،2022نشر في 2022

نطاق المعالجة
تصف هذه المعالجة تعريض الفاكهة والخضروات إلشعاع بجرعة ممتصة ال تقل عن
2
غراي لمنع ظهور األطوار البالغة آلفة  Zeugodacus tau1بالفعالية المحددة.
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أو

85

وصف المعالجة
معالجة آفة  Zeugodacus tauباإلشعاع
اسم المعالجة
ال يوجد
المكّون الفعال
المعالجة باإلشعاع
نوع المعالجة
)Diptera: Tephritidae( )1849،Walker( Zeugodacus tau
اآلفة المستهدفة
جميع أنواع الفاكهة والخضررررررروات التي تاول عوا ل آلفة
السلع المستهدفة الخاضعة للوائح
Zeugodacus tau

جداول المعالجة
الجدول  :1جرعة ممتصررررررة ال تقل عن  72غراي لمنع ظهور األطوار البالغة من آفة Zeugodacus
.tau
هناك ثقة بنسررربة  95في الما ة بأل المعالجة وفقًا لهذا الجدول تمنع ظهور الطور البالغ بنسررربة ال تقل
عن  99.9933في الما ة من بيض آفة  Zeugodacus tauويرقاتها.
الجدول  :2جرعة ممتصررررررة ال تقل عن  85غراي لمنع ظهور األطوار البالغة من آفة Zeugodacus
.tau
هناك ثقة بنسررربة  95في الما ة بأل المعالجة وفقًا لهذا الجدول تمنع ظهور الطور البالغ بنسررربة ال تقل
عن  99.9970في الما ة من بيض آفة  Zeugodacus tauويرقاتها.
ينبغي تطبيق هذه المعالجة وف ًقا لمتطلبات المعيار الدولي رقم ( 18الخطوط التوجيهية السررررررتخدام
اإلشعاع في الصحة النباتية).
 1تتوافق أسررماء األنواع مع  Doorenweerdوآخرول ( ،)2018بعد رفع الجنس الفرعي  (Zeugodacus) Bactroceraإلى مسررتو
الجنس ( ،Virgilioوآخرول .)2015
 2ال يشرررمل نطاق معالجات الصرررحة النباتية المسرررا ل المتصرررلة بتسرررجيل مبيدات اآلفات أو المتطلبات المحلية األخر التي
تقتضرررررريها موافقة األطراع المتعاقدة على المعالجات .وقد ال توفِّر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصررررررحة النباتية
معلومات عن التأثيرات المحددة على صحة اإلنسال أو سالمة األغذية ،وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية
قبل موافقة األطراع المتعاقدة على المعالجة .وباإلضافة إلى ذلك ،يُنظر في اآلثار المحتملة للمعالجات على نوعية المنتجات
بالنسررررربة إلى بعض السرررررلع قبل اعتمادها دوليًا .غير أل تقييم آثار معالجة ما على نوعية السرررررلع قد يقتضررررري بحاًا إضرررررافيًا.
وال يترتب على أي طرع متعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام على أراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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معلومات أخرى ذات صلة
أطوارا حية ولان غير
نظرا لاول المعالجة باإلشعاع قد ال تؤدي إلى الموت التام ،قد يجد المفتشول
ً
ً
قادرة على الحياة من جنس ( Zeugodacus tauيرقات أو خادرات) أثناء عملية التفتيش .غير أل ذلك
ال يعني فشل المعالجة.
واستند الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة إلى البحث الذي أفاد
عنه  Zhanوآخرول ( )2015والذي حدَّد فعالية المعالجة باإلشررررررعاع من أجل معالجة هذه اآلفة في
.Cucurbita maxima
و ُح سبت فعالية الجدولين  1و 2باستخدام ما مجموعه  48 700و 107 135يرقة من الطور الاالث على
التوالي ،من دول ظهور أي أطوار بالغة؛ وكال ظهور األطوار البالغة المسرررتخدم كمقياع أعلى من
 90في الما ة في جميع التجارب التأكيدية التي أجريت.
وتم االسرررررتدالل على فعالية المعالجة في جميع أنواع الفاكهة والخضرررررروات اسرررررتنادًا إلى ما تفيد به
المعرفة والخبرة من أل نُظم قياع الجرعات تقيس جرعة اإلشررررررعاع الفعلي التي تمتصررررررها اآلفة
أيضرا إلى األدلة المسررتمدة من دراسررات
المسررتهدفة بصررورة منفصررلة عن السررلعة العا لة ،وباالسررتناد ً
البحوث التي تناولت مجموعة متنوعة من اآلفات والسلع .ويشمل ذلك دراسات عن اآلفات والعوا ل
الررترررالرريرررة  Eugenia pyriformis( Anastrepha fraterculusو Malus pumilaو)Mangifera indica
و Citrus paradisi( Anastrepha ludensو Citrus sinensisو  Mangifera indicaوغذاء اصرطناعي)،
و Averrhoa carambola( Anastrepha obliquaو Citrus sinensisو،)Psidium guajava
و ،Averrhoa carambola( Anastrepha suspensaو Citrus paradisiو،)Mangifera indica
و  ،Citrus sinensis( Bactrocera tryoniو Solanum lycopersicumو Malus pumilaو Mangifera
 indicaو Persea americanaو )Prunus aviumو Malus pumila( Cydia pomonellaوغرررررذاء
اصرررررررطنررراعي) و Malus pumila( Grapholita molestaغرررذاء اصرررررررطنررراعي) و Pseudococcus
 Cucurbita sp.( jackbeardsleyiو )Solanum tuberosumوTriticum ( Tribolium confusum
 ،aestivumو Hordeum vulgareو Bustos( )Zea maysوآخررررررول)2004 ،؛ و  Gouldو von
1991 ،Windeguth؛ و2004 ،Hallmanأ2004 ،ب2013 ،؛ و  Hallmanو2001 ،Martinez؛ وHallman
وآخرول2010 ،؛ و Jessupوآخرول1992 ،؛ و2003 ،Mansour؛ و  Tunçbilekو1966 ، Kansu؛
و1986 ،von Windeguth؛  von Windeguthو1987 ،Ismail؛ و Zhanوآخرول .)2016 ،غير أنه من
المعروع أل فعالية المعالجة لم تختبر في جميع أنواع الفاكهة والخضررررررروات التي يمان أل تاول
عوا ل اآلفة المستهدفة .وسيُعاد النظر في المعالجة إذا توافرت أدلة تابت عدم صحة ما تم االستدالل
عليه من أنها تشمل جميع عوا ل هذه اآلفة.
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تاريخ المطبوع
ُشال هذا جزء ًا رسمياً من المعيار.
ال ي ِّ
تررراريذ هرررذا المطبررروع متصرررل بالنسرررخة الصرررادرة باللغرررة العربيرررة فقررر  ،وللحصرررول علرررى لمحرررة
تاريخية شاملة ،يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلناليزية للمعيار.
 2017-06تقررديم المعررالجررة اسررررررتجررابرة للرردعوة الموجهررة في  2017-02لتقررديم معررالجررات
(معالجة آفة  Bactrocera tauباإلشعاع).
 2018- 01قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصررررررحة النباتية باسررررررتعرا تقديم
المعالجة (اجتماع افتراضررري) وطلب الحصرررول على معلومات إضرررافية من مقدم
المعالجة.
 2018-05إتاحة مقدم المعالجة معلومات إضافية.
 2018-05قيام لجنة المعايير بإضررررافة موضرررروع معالجة آفة  Bactrocera tauباإلشررررعاع
( )025-2017إلى برنامج عمل الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية.
 2018-06قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح المشروع وإحالته
إلى لجنة المعايير للتشاور بشأنه.
 2018-11االسررررررتعرا النها ي من جانب الفريق التقني المعني بمعالجات الصررررررحة
النباتية من خالل منتد إلاتروني (.)eTPPT_Oct_02_2018
 2019-01موافقة لجنة المعايير على عر المشررررررروع للتشررررررراور عن طريق قرار
إلاتروني (.)eSC_May_05_2019
 2019-07المشاورة األولى.
( 2020-02االجتماع الااني) استعرا الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية
للمشروع ورفع توصية بعقد مشاورة ثانية.
 2020-07موافقة الفريق التقني المعني بمعالجات الصررررررحة النباتية على الردود على
التعليقات الواردة من المشاورة األولى.
 2021-03موافقة لجنة المعايير على عر المشررررررروع للتشررررررراور عن طريق قرار
إلاتروني (.)eSC_May_13_2021
 2021-07المشاورة الاانية.
 2021-10قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصرررحة النباتية باسرررتعرا المشرررروع
ورفع توصية إلى لجنة المعايير بالموافقة على عرضه على الهيئة العتماده.
 2021-12موافقة لجنة المعايير على عر المشررروع على الهيئة العتماده عن طريق
قرار إلاتروني (.)eSC_May_03_2022
 2022-04اعتمدت الهيئة في دورتها السادسة عشرة معالجة الصحة النباتية هذه.
المعياااار الااادولي لتااادابير الصااااااحاااة النبااااتياااة رقم  .28الملحق  :42معرررالجرررة آفرررة
 Zeugodacus tauباإلشررررررعاع ( .)2022روما .أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
منظمة األغذية والزراعة.
آخر تحديث لتاريذ 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

