
 معالجة الصحة النباتية هذه. 2022اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها السادسة عشرة في عام 

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

 

 1-43معالجة الصحة النباتية رقم  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 

 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار

 الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعالجات 

 :43الصحة النباتية رقم  معالجة

 باإلشعاع Sternochetus frigidusآفة  معالجة

 2302، نشر في 2202اعتمد في 

 نطاق المعالجة

غراي  165شعاع بجرعة ممتصة ال تقل عن إلالفاكهة والخضروات لتعريض تصف هذه المعالجة 
التي قد تظهر على الفاكهة المعّرضة  Sternochetus frigidusمن آفة  من وضع البيضالبالغات لمنع 

 1لألشعة بالفعالية المحددة.

  وصف المعالجة

 باإلشعاع Sternochetus frigidusمعالجة آفة   اسم المعالجة

ِّن الف  ال يوجد الع  المكو 

  المعالجة باإلشعاع  نوع المعالجة

 Sternochetus frigidus (Fabricius) (Coleoptera: Curculionidae) اآلفة المستهدفة

جميع أنواع الفاكهة والخضررررررروات التي تاول عوا ل  فة  السلع المستهدفة الخاضعة للوائح
Sternochetus frigidus 

 جدول المعالجة

 .Sternochetus frigidus آفة عملية وضع البيضغراي لمنع  165جرعة ممتصة ال تقل عن 

بنسربة ال تقل  عملية وضرع البيضفي الما ة بأل المعالجة وفقًا لهذا الجدول تمنع  95هناك ثقة بنسربة 
 .Sternochetus frigidusة في الما ة في اإلناث البالغات من آف 99.88684عن 

خطوط توجيهية السررررتخدام اإلشررررعاع ) 18 رقمينبغي تطبيق المعالجة وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي 
 (.في الصحة النباتية

نة  وأينبغي عدم تطبيق هذه المعالجة على الفاكهة  في أجواء معد لة ألل الجو الخضررررررروات المخز 
 المعد ل يمان أل يؤثر على فعالية المعالجة.

 معلومات أخرى ذات صلة

تام، قد يجد المفتشول أطواًرا حيّة ولان غير القتل الؤدي إلى تقد ال  المعالجة باإلشعاعأل إلى نظًرا 
بالغات( الأو  الشررررررانقأو يرقات، أو البيض، ال) Sternochetus frigidusقادرة على الحياة من جنس 

 غير أل ذلك ال يعني فشل المعالجة. أثناء عملية التفتيش.

                                                      
موافقة لال يشمل نطاق معالجات الصحة النباتية المسا ل ذات الصلة بتسجيل مبيدات ا فات أو المتطلبات المحلية األخرى   1

معلومات عن التأثيرات وقد ال توفِّّر المعالجات التي تعتمدها هيئة تدابير الصحة النباتية  األطراف المتعاقدة على المعالجات.
المحددة على صحة اإلنسال أو سالمة األغذية، وهو ما ينبغي معالجته باستخدام اإلجراءات المحلية قبل موافقة األطراف 

بعض إلى نوعية المنتجات بالنسبة  علىوباإلضافة إلى ذلك، يُنظر في ا ثار المحتملة للمعالجات  المتعاقدة على المعالجة.
وال يقع على أي طرف   غير أل تقييم آثار معالجة ما على نوعية السلع قد يقتضي بحثًا إضافيًا. مادها دوليًا.السلع قبل اعت

 متعاقد أي التزام بالموافقة على المعالجات أو تسجيلها أو اعتمادها لالستخدام في أراضيه.



الزراعي الحجر لقواعد الخاضعة لآلفات النباتية الصحة لجاتمعا 43الصحة النباتية رقم  معالجة   

2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -43معالجة الصحة النباتية رقم   
 

واسرررررتند الفريق التقني المعني بمعالجات الصرررررحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة إلى البح  الذي 
 المانغو.في  S. frigidusفة المعالجة باإلشعاع  لية الذي حد د فعاو (2014وآخرول ) Obraأشار إليه 

وضرررع لمنع البالغات ُعولجع اإلناث من  2 274وُحسررربع فعالية هذا الجدول باسرررتخدام ما مجموعه 
 لال أنثى. بيضة 397 اإلباضة؛ وبلغع نسبة ماافحة عندها البيض

 المراجع

هذا الملحق إلى المعايير الدولية لتدابير الصرررحة النباتية. وهذه المعايير الدولية متاحة عبر  يُشررريرقد 
-www.ippc.int/core-activities/standardsالبوابرررة الررردوليرررة للصررررررحرررة النبررراتيرررة في هرررذا العنوال  

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
ل هذا جزءً   .من المعيار ارسميً  اال يُشّاِّ

تاريخ هذا المطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على لمحة 
 على النسخة الصادرة باللغة اإلناليزية للمعيار. االطالعتاريخية شاملة، يرجى 

 .لتقديم معالجات 2017-2قديم المعالجة استجابة للدعوة الموجهة في  10-2017
قيام الفريق التقني المعني بمعالجات الصررررحة النباتية باسررررتعراع المشررررروع وطلب  03-2018

م المعالجة.  الحصول على معلومات إضافية من مقدِّّ
( 036-2017)باإلشررعاع  Sternochetus frigidusإضررافة لجنة المعايير موضرروع معالجة آفة  05-2018

 .المعني بمعالجات الصحة النباتية إلى برنامج عمل الفريق التقني
 .توفير مقدّم المعالجة للمعلومات المطلوبة 09-2018
قيام الفريق التقني باستعراع المشروع وطلب الحصول على معلومات إضافية من  07-2019

م المعالجة.  مقدِّّ
 .معلومات المطلوبةتوفير مقدّم المعالجة لل 02-2020
قيام الفريق التقني باسررتعراع المعلومات اإلضررافية والتوصررية بعقد مشرراورة بشررأل  03-2020

 المشروع.
موافقة لجنة المعايير على عقد مشررراورة بشرررأل المشرررروع عن طريق قرار إلاتروني  06-2020

(2020_Esc_May_21). 
 المشاورة األولى. 07-2020
ي المعني بمعالجات الصرررررحة النباتية بالرد على تعليقات المشررررراورة قيام الفريق التقن 03-2021

 والمشروع المنقّح ورفع توصية بعقد مشاورة ثانية.
وافقرررع لجنرررة المعرررايير على عقرررد مشررررررررراورة ثرررانيرررة عن طريق قرار إلاتروني  05-2021

(2021_Esc_May_16). 
 المشاورة الثانية. 07-2021
المشررررروع ورفع توصررررية إلى لجنة المعايير بالموافقة على  قيام الفريق التقني بتنقيح 10-2021

 عرضه على الهيئة العتماده.
ئة عن طريق قرار  12-2021 نب الهي جا ماده من  قة لجنة المعايير على المشررررررروع العت مواف

 .(Esc_May_04_2022إلاتروني )
 هذه. النباتية الصحة معالجة عشرة السادسة دورتها في الهيئة اعتمدت 04-2022

 معالجة آفة :43. الملحق 28الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  المعيار
Sternochetus frigidus منظمة. النباتات لوقاية الدولية االتفاقية أمانة. روما. (2022) باإلشعاع 

 .والزراعة األغذية

االتفاقية قامع مجموعة مراجعة اللغة العربية بمراجعة هذا الملحق وأدخلع أمانة  2023-01

 الدولية لوقاية النبات التعديالت وفقًا لذلك.

  01-2023آخر تحدي  لتاريخ المطبوع 
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