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معالجة الصحة النباتية رقم :43
معالجة آفة Sternochetus frigidus
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

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 28
معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي

معالجة الصحة النباتية رقم :43
معالجة آفة  Sternochetus frigidusباإلشعاع
اعتمد في  ،2022نشر في 2022

نطاق المعالجة
تصف هذه المعالجة تعريض الفاكهة والخضروات لإل شعاع بجرعة ممتصة ال تقل عن  165غراي
المعرضةةةةة
لمنع إباضةةةةة اإلااب البالمات من فة  Sternochetus frigidusالتي قد تظهر على الفاكهة
ّ
1
لألشعة بالفعالية المحددة.
وصف المعالجة
معالجة فة  Sternochetus frigidusباإلشعاع
اسم المعالجة
ال يوجد
المكون الفعال
ِّ
المعالجة باإلشعاع
نوع المعالجة
)Sternochetus frigidus (Fabricius) (Coleoptera: Curculionidae
اآلفة المستهدفة
جميع أاواع الفاكهة والخضةةةةةةروات التي تاول عوا ل فة
السلع المستهدفة الخاضعة للوائح
Sternochetus frigidus

جدول المعالجة
جرعة ممتصة ال تقل عن  165غراي لمنع ظهور إباضة فة .Sternochetus frigidus
هناك ثقة بنسةةةةةةبة  95في الما ة بأل المعالجة وف ًقا لهذا الجدول تمنع اإلباضةةةةةةة بنسةةةةةةبة ال تقل عن
 99.88684في الما ة في اإلااب البالمات من فة .Sternochetus frigidus
ينبمي تطبيق المعالجة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي رقم ( 18خطوط توجيهية السةةةةتخدام اإلشةةةةعاع
في الصحة النباتية).
ينبمي عدم تطبيق هذه المعالجة على الفاكهة أو الخضةةةةةةروات المخز اة في أجواء معد لة ول الجو
المعدل يمان أل يؤثر على فعالية المعالجة.
معلومات أخرى ذات صلة
أطوارا حيّة ولان غير
اظرا إلى أل المعالجة باإلشعاع قد ال تؤدي إلى القتل التام ،قد يجد المفتشول
ً
ً
قادرة على الحياة من جنس ( Sternochetus frigidusالبيض ،أو اليرقات ،أو الشةةةةةرااق أو البالمات)
أثناء عملية التفتيش .غير أل ذلك ال يعني فشل المعالجة.
 1ال يشمل اطاق معالجات الصحة النباتية المسا ل ذات الصلة بتسجيل مبيدات ا فات أو المتطلبات المحلية اوخرى التي
تقتضيها موافقة اوطراف المتعاقدة على المعالجات .وقد ال توفِّّر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصحة النباتية معلومات
عن التأثيرات المحددة على صحة اإلاسال أو سالمة اوغذية ،وهو ما ينبمي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية قبل موافقة
اوطراف المتعاقدة على المعالجة .وباإلضافة إلى ذلك ،يُنظر في ا ثار المحتملة للمعالجات على اوعية المنتجات بالنسبة إلى
بعض السلع قبل اعتمادها دوليًا .غير أل تقييم ثار معالجة ما على اوعية السلع قد يقتضي بحثًا إضافيًا .وال يقع على أي
طرف متعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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واسةةةةةتند الفريق التقني المعني بمعالجات الصةةةةةحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة إلى البح الذي
أشار إليه  Obraو خرول ( )2014الذي حدد فعالية المعالجة باإلشعاع فة  S. frigidusفي الماامو.
عولجت لمنع اإلباضة
و ُح سبت فعالية هذا الجدول باستخدام ما مجموعه  2 274من اإلااب البالمات ُ
عندها؛ وبلمت اسبة ماافحة اإلباضة  397بيضة لال أاثى.
المراجع
قد يُشةةةير هذا الملحق إلى المعايير الدولية لتدابير الصةةةحة النباتية .وهذه المعايير الدولية متاحة عبر
البوابةةةة الةةةدوليةةةة للصةةةةةةحةةةة النبةةةاتيةةةة في هةةةذا العنوال www.ippc.int/core-activities/standards-
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.

تاريخ المطبوع
ال يُش ِّّال هذا جزء ًا رسمياً من المعيار.
تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللمة العربية فقط ،وللحصول على
لمحة تاريخية شاملة ،يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللمة اإلااليزية للمعيار.
 2017-10قديم المعالجة استجابة للدعوة الموجهة في  2017-2لتقديم معالجات
 2018-03قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصةةةةةحة النباتية باسةةةةةتعراش المشةةةةةروع
وطلب الحصول على معلومات إضافية من مقدِّّم المعالجة.
 2018-05إضةةةةةافة لجنة المعايير موضةةةةةوع معالجة فة  Sternochetus frigidusباإلشةةةةةعاع
( )036-2017إلى براامج عمل الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية.
 2018-09توفير مقدّم المعالجة للمعلومات المطلوبة
 2019-07قيام الفريق التقني باسةةةةةةتعراش المشةةةةةةروع وطلب الحصةةةةةةول على معلومات
إضافية من مقدِّّم المعالجة.
 2020-02توفير مقدّم المعالجة للمعلومات المطلوبة
 2020-03قيام الفريق التقني باسةةةتعراش المعلومات اإلضةةةافية والتوصةةةية بعقد مشةةةاورة
بشأل المشروع.
 2020-06موافقة لجنة المعايير على عقد مشةةةةةةاورة بشةةةةةةأل المشةةةةةةروع عن طريق قرار
إلاترواي ()Esc_May_21_2020
 2020-07المشاورة اوولى.
 2021-03قيةةام الفريق التقني المعني بمعةةالجةةات الصةةةةةةحةةة النبةةاتيةةة بةةالرد على تعليقةةات
المشاورة والمشروع المنقّح ورفع توصية بعقد مشاورة ثااية.
 2021-05وافقةةت لج نةةة المعةةايير على عقةةد مشةةةةةةةاورة ثةةاايةةة عن طريق قرار إلاترواي
()Esc_May_16_2021
 2021-07المشاورة الثااية.
 2021-10قيام الفريق التقني بتنقيح المشةةةةروع ورفع توصةةةةية إلى لجنة المعايير بالموافقة
على عرضه على الهيئة العتماده.
 2021-12موافقة لجنة المعايير على المشروع العتماده من جااب الهيئة عن طريق قرار
إلاترواي ()Esc_May_04_2022
 2022-04اعتمدت الهيئة في دورتها السادسة عشرة معالجة الصحة النباتية هذه.
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  .28الملحق  :43معالجة فة
 Sternochetus frigidusباإلشعاع ( .)2022روما .أمااة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
منظمة اوغذية والزراعة.
خر تحدي لتاريخ المطبوع
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تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

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

