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  االعتماد

معلومات اإلعتماد معلنة في كل مرفق، إذا ..2006نيسان /المعيار في أبريلھذا على  تدابير الصحة النباتيةھيئة الدورة األولى لوافقت 
  .كانت مختلفة عن جسم النص

  ةـمقدمال

  النطاق

وفق اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات الخاضعة للوائح  ية ومحتوى بروتوكوالت تشخيص اآلفاتنْ المعيار توجيھات عن بُ ھذا يوفر 
 وھي. وتصف البروتوكوالت إجراءات وطرائق التشخيص الرسمي لآلفات الخاضعة للوائح وذات الصلة بالتجارة الدولية). االتفاقية(

  .متطلبات الدنيا، على األقل، لتشخيص اآلفات الخاضعة للوائح على نحو موثوقالتوفر 

  المراجع

روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية . االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 1997.  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
  .والزراعة

روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، . متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفـات. 1995. 4 يةالمعيار الدولي لتدابير الصحة النبات
  ]1996نشر في [  منظمة األغذية والزراعة

ة روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذي. مسرد مصطلحات الصحة النباتية. 5 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
  .والزراعة

روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، . الخطوط التوجيھية بشأن مراقبة اآلفات. 1997. 6 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
  .منظمة األغذية والزراعة

، االتفاقية الدولية لوقاية روما. نظام اصدار شھادات الصحة النباتية للصادرات. 1997. 7 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
  2011: 7اآلن المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية : معدل[ .النباتات، منظمة األغذية والزراعة
روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة  .تحديد حالة اآلفات في منطقة ما. 1998. 8 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

  .راعةاألغذية والز
روما، االتفاقية الدولية لوقاية . خطوط توجيھية بشأن برامج استئصال اآلفات. 1998. 9 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة
. لإلنتاج خالية من اآلفات متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع. 1999. 10.المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

  .روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة
خطوط توجيھية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيّد باشتراطات الصحة النباتية . 2001. 13 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة روما، االتفاقية الدولية لوقاية. واإلجراءات الطارئة
روما، . منھج النظم إلدارة مخاطر اآلفات في إطار استخدام التدابير المتكاملة. 2002. 14المعيار الدولي لتدابيرالصحة النباتية 

  .االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة
روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية . اإلبالغ عن اآلفات. 2002. 17 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

  .والزراعة
روما، . الخطوط التوجيھية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات. 2004. 20 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

  .والزراعة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية
روما، االتفاقية الدولية لوقاية . شروط إنشاء مناطق ينخفض فيھا انتشار اآلفات. 2005. 22 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

  .النباتات، منظمة األغذية والزراعة
الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية  روما، االتفاقية. الخطوط التوجيھية للتفتيش. 2005. 23 المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية

  .والزراعة

  تعاريف

  ).مسرد مصطلحات الصحة النباتية:(5ترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة في ھذا المعيار في المعيار الدولي 

  خالصة المتطلبات

  
 

إن المعلومات وثيقة الصلة بالتشخيص متاحة في بروتوكوالت التشخيص آلفة معينة خاضعة للوائح، وموقعھا التصنيفي، وطرائق 
خاضعة للوائح ال المعينةآلفات لتطلبات الدنيا للقيام بتشخيص موثوق وتحتوي بروتوكوالت التشخيص على الم. كشفھا وتحديد ھويتھا

تم اختيار الطرائق الموجودة في  دوق. وتوفر مرونة لضمان أن تكون الطرائق مناسبة لالستعمال في نطاق كامل من الحاالت
  .ھذه العوامل متاحة لكل من ھذه الطرائقبروتوكوالت التشخيص تبعاً لحساسيتھا وتخصصھا وإمكانية إعادتھا، والمعلومات المتعلقة ب
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أو األعراض المرافقة لآلفة، /ھات عن كشف اآلفات فيما يخص، على سبيل المثال، العالمات وتوجيفصلة وموتتوافر معلومات 
ً توضيحية ورسوم ، ، والمراحل التطورية لآلفة، وطرائق كشفھا في سلعة ما، إضافة لطرائق استخالص)إذا كان ذلك مناسبا(ا

وتشمل المعلومات والتوجيھات لتحديد ھوية اآلفات معلومات تفصيلية عن الطرائق الشكلية . واستعادة وجمع اآلفات من النباتات
، وأخرى ترتكز )البيولوجية(، وطرائق ترتكز على المواصفات الحيوية )المورفولوجية(وقياسات اإلبعاد الشكلية ) المورفولوجية(

  .االحتفاظ بھا يُراعىعن السجالت التي  توجيھات مفصلةكما توفر . ائية والجزيئية لآلفةعلى المواصفات البيوكيمي

تخضع و. بروتوكوالت التشخيص موجھة لالستعمال في المختبرات التي تقوم بتشخيص اآلفات كجزء من تدابير الصحة النباتية إن
 أيضاً  كما يزّود المعيار. ات الجديدة في تشخيص اآلفةھذه البروتوكوالت للمراجعة واإلضافة بحيث تأخذ في الحسبان التطور

  .توجيھات عن الكيفية التي سيتم بھا البدء بھذه البروتوكوالت، وتطويرھا ومراجعتھا وطباعتھا
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 الخلفية

ظر على سبيل أن(يعّد الكشف الصحيح عن آفة وتحديد ھويتھا أمراً على غاية من األھمية لالستخدام المالئم لتدابير الصحة النباتية 
والمعيار ؛ 1998: 9والمعيار الدولي ؛ 1997: 7والمعيار الدولي ؛ 1997: 6الدولي  والمعيار؛ 1995: 4 المعيار الدوليالمثال، 
وتحتاج األطراف المتعاقدة، على وجه الخصوص، لبروتوكوالت تشخيص مناسبة لتحديد حالة اآلفات واإلبالغ ). 2004: 20 الدولي
: 13 المعيار الدولي(، وتشخيص اآلفات في الشحنات المستوردة )2002: 17والمعيار الدولي  1998: 8لدولي المعيار ا(عنھا 
2001.(  

أنتجت المنظمات القطرية لوقاية النباتات بروتوكوالت تشخيص لآلفات الخاضعة للوائح بغية الوفاء بمسؤولياتھا، على نحو كاٍف، طبقاً 
، وخصوصاً فيما يتعلق بمراقبة اآلفات وتفتيش المستوردات وإصدار )1997(دولية لوقاية النباتات للمادة الرابعة من االتفاقية ال

واستجابةً للحاجة إلى التوافق اإلقليمي، فقد طورت عدة منظمات إقليمية لوقاية النباتات عدداً مھماً من المعايير . الشھادات للصادرات
. توافق دولي، ويمكن لھذه المعايير القطرية واإلقليمية أن تكون أساساً لبروتوكوالت دوليةوھذا يشير إلى الحاجة ل. اإلقليمية للتشخيص

بالحاجة لبروتوكوالت تشخيص دولية في إطار  2004وبالتالي، اعترفت الھيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية في جلستھا السادسة لعام 
  .(TPDP)ق فني لبروتوكوالت التشخيص وقد وافقت لھذه الغاية على تشكيل فري). االتفاقية(

  الغرض من بروتوكوالت التشخيص واستعمالھا

من بروتوكوالت التشخيص المتوافقة ھو دعم التدابير الصحية النباتية الفاعلة في نطاق واسع من الحاالت ولزيادة  إن الغرض
وباإلضافة لما تقدم، . تات والتي يمكنھا أيضاً تيسير التجارةاالعتراف المتبادل بنتائج التشخيص من قِبل المنظمات القطرية لوقاية النبا

ً ذات صلة بإجازة المختبرات و أو /يراعى لھذه البروتوكوالت أن تساعد في تطور الخبرة والتعاون الفني، ويمكن أن تكون أيضا
  .المصادقة عليھا

حق المرفقة بھذا المعيار، قد تستخدم المنظمات القطرية وباإلضافة إلى الطرائق المدرجة في بروتوكوالت التشخيص الواردة في المال
أما البروتوكوالت ). كأن تستند على سبيل المثال إلى االتفاقيات الثنائية(لوقاية النباتات طرائق أخرى في تشخيص اآلفات نفسھا 

ار المعيھذا من  3أنظر القسم (أو جزءا منھا  وعناصرھا المرفقة بھذه المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية فلھا وضع المعايير نفسھا
وعلى ذلك، ينبغي على األطراف المتعاقدة أن تأخذ ). لتدابير الصحة النباتية والمادة عاشراً من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الدولي
الطلب باستخدام طرائق التشخيص االعتبار، بحسب ما ھو مالئم، ھذه البروتوكوالت المتعلقة بالتشخيص لدى استخدام أو  بعين

  .احتمال أن تتأثر أطراف متعاقدة أخرىھناك والسيما حيث 

  .تحديد ھويتھاوتصف بروتوكوالت التشخيص إجراءات وطرائق كشف اآلفات الخاضعة للوائح ذات الصلة بالتجارة الدولية و

وفيما يلي أمثلة على تلك . ق بمواصفات مختلفةويمكن استعمال بروتوكوالت التشخيص في حاالت مختلفة يمكن أن تتطلب طرائ
  :ومصداقية وتخصصيةالحاالت مرتبة تبعاً للحاجة المتزايدة إلى حساسية عالية، 

  التشخيص الروتيني آلفة متوطنة على نطاق واسع في البلد

  اآلفة ألوضاعالمراقبة العامة     -

  اختبار المواد لمعرفة تقيًدھا بخطط إصدار الشھادات  -

  قبة اإلصابة الساكنة باآلفاتمرا  -

  المراقبة كجزء من مكافحة رسمية أو برنامج استئصال  -

  تشخيص اآلفة المرتبط بإصدار شھادات الصحة النباتية  -

  التشخيص الروتيني لآلفات التي وجدت في شحنات مستوردة  -

  كشف آفة ما في منطقة ال يعرف أنھا موجودة فيھا  -

  يد ھوية آفة ما من قِبل مختبر ما للمرة األولىالحاالت التي يتم فيھا تحد  -

  .كشف آفة ما في شحنة قادمة من بلد مصّرٍح بأن اآلفة غير موجودة فيه  -
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وفي حالة التشخيص الروتيني، على سبيل المثال، يمكن أن تكون سرعة وتكلفة طريقة الكشف أكثر أھمية من حساسيتھا أو 
قِبل مختبٍر أو في منطقٍة للمرة األولى يمكن أن يتطلب طرائق ذات على أن تحديد ھوية آفة ما من . تخصصھا

المناسبة جراءات اإلوتتوقف أھمية نتيجة تشخيص ما غالباً على . مستوى عاٍل من التخصص وإمكانية اإلعادة
  ).ھي قيد اإلعداد(وستعالج ھذه اإلجراءات في معايير دولية أخرى للصحة النباتية . جمع العيناتل
ويمكن الوصول لذلك باستخدام طريقة مفردة . وتوكوالت التشخيص المتطلبات الدنيا لتشخيص موثوق لآلفات الخاضعة للوائحتوفر بر

كما تقًدم بروتوكوالت التشخيص أيضاً طرائق إضافية لتغطّي نطاقاً كامالً من الحاالت التي يمكن فيھا استخدام . أو توليفة من الطرائق
ً وت. بروتوكوالت التشخيص ويمكن للمنظمات . تم اإلشارة إلى حساسية وتخصص وإمكانية إعادة كل طريقة كلما كان ذلك مناسبا

  .القطرية لوقاية النباتات استعمال ھذه المواصفات لتحديد الطريقة أو توليفات الطرائق المناسبة للحاالت ذات الصلة

ويمكن إنشاء مثل ھذه المختبرات تحت إشراف . اآلفة وبروتوكوالت التشخيص مقترحة لكي تستخدمھا مختبرات تقوم بتشخيص
المنظمة القطرية لوقاية النباتات أو بإجازة منھا لتؤدي ھذه األنشطة بطريقة يمكن فيھا اعتبار نتائج تشخيص اآلفة جزءاً من تدبير 

  .صحة نباتية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات

  .ر بروتوكوالت التشخيصالعناصر الرئيسة لطريقة تطوي 1ويعرض المرفق 

  المتطلبات

  1متطلبات عامة لبروتوكوالت التشخيص  .1

اآلفات الخاضعة للوائح وتحديد ھويتھا إيجابياً من قبل خبير /يتضمن كل بروتوكول الطرائق والتوجيھات الضرورية لكشف اآلفة
نيماتودا، عالم أعشاب، عالم بيولوجيا  فطريات، إخصائي فيروسات، إخصائي بكتريا، إخصائي/كإخصائي حشرات، إخصائي فطور(

  .أو من كادر كفء ُدّرب على نحو محدد لھذه الغاية) جزيئية

كما يؤخذ في الحسبان . ويتم اختبار الطرائق الموجودة في بروتوكوالت التشخيص باالستناد لحساسيتھا وتخصصھا وإمكانية إعادتھا
ت التشخيص توافر األجھزة والخبرة المطلوبة لھذه الطرائق والناحية العملية أثناء اختيار الطرائق بغاية تضمينھا في بروتوكوال

وقد يكون من الضروري . وطبيعي أنه ينبغي أيضاً طباعة ھذه الطرائق والمعلومات المرافقة). كسھولة االستخدام والسرعة والتكلفة(
زة للتأّكد من الحساسية والخصوصية والقدرة على الجاھ الشواھداستخدام مجموعة معروفة من العينات، بما في ذلك مجموعات 

  .التكاثر

ويصف كل بروتوكول تشخيص عادةً أكثر من طريقة واحدة بحيث تؤخذ في االعتبار إمكانيات المختبرات والحاالت التي ستستعمل 
لفة، والحاجة لتقنية تشخيص وتتضمن ھذه الحاالت تشخيص مراحل تطورية مختلفة للكائن، والتي تتطلب منھجيات مخت. الطرائق فيھا

بديلة نظراً لالرتياب بالتشخيص األولي، إضافةً إلى مستوى الحساسية والتخّصص والمصداقية التي تطلبھا المنظمات القطرية لوقاية 
وليفة من وبالنسبة ألغراض معينة يمكن لطريقة مفردة أن تكون كافية، ولكن قد يكون استخدام ت. النباتات وكذلك مختلف االحتياجات
ً ألغراض أخرى ويتضمن كل بروتوكول معلومات تقديمية، ومعلومات عن الوضع التصنيفي لآلفة، وطرائق . الطرائق ضروريا

وفي عديد من الحاالت، يتم إتاحة نطاق . كشفھا وتحديد ھويتھا والسجالت الواجب حفظھا، والعزو المرجعي لمطبوعات علمية مناسبة
ية التي يمكن أن تدعم التشخيص، كالتوزيع الجغرافي لآلفة وقوائم العوائل، على سبيل المثال، على أن واسع من المعلومات اإلضاف

  .بروتوكوالت التشخيص ترّكز على الطرائق واإلجراءات األساسية لتشخيص اآلفة

                                                      
  :تطبق االحتياطات العامة التالية في كل بروتوكوالت التشخيص 1
إتباع وفي جميع الحاالت ينبغي . عّدات يمكن أن تشكل خطراً أكيداً المعملية استخدام مواد كيميائية أو م/قد تتضمن االختبارات المخبرية  -

  .إجراءات األمان القطرية بشكل دقيق

إن استخدام أسماء المواد الكيميائية أو األجھزة في بروتوكوالت التشخيص ال يعني المصادقة عليھا واستبعاد بعضھا اآلخر التي قد تكون   -
  .مناسبة

  .ردية، شريطة أن تكون مجازة تماماً يمكن تعديل الطرائق المخبرية المعروضة في البروتوكوالت للمعايير الخاصة بمختبرات ف  -
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مثل تضمين شواھد إيجابية وسلبية أو (إن اعتبارات ضمان الجودة وبخاصة المواد المرجعية المطلوبة في بروتوكوالت التشخيص 
  .مشار إليھا نوعياً في األقسام الموافقة في البروتوكول) مجوعة عينات

  متطلبات خاصة لبروتوكوالت التشخيص    .2

  :سام التاليةتكون بروتوكوالت التشخيص مرتبة وفقاً لألق

  معلومات عن اآلفة  -

  المعلومات التصنيفية    -

  الكشف  -

  تحديد الھوية  -

  السجالت  -

  نقاط االتصال للحصول على معلومات إضافية  -

  اعتراف بالشكر  -

  المراجع  -

  معلومات حول اآلفة  1.2

، التنوعات )مورفولوجيتھا(شكلھا الخارجي  يتم توفير معلومات مختصرة عن اآلفة، متضمنة، وحيثما كان ذلك مناسباً، دورة حياتھا،
، التأثيرات في العائل، )بشكل عام(العائلة النباتات نطاق  ، العالقة مع كائنات حية أخرى،)أو البيولوجية/و) المورفولوجية(الشكلية 

راعى تقديم العزو المرجعي كما ي). النواقل و الطرق(، طريقة االنتقال واالنتشار )بشكل عام(التوزيع الجغرافي الحالي والسابق
  .لصحيفة بيانات اآلفة، إذا كان ذلك متاحاً◌ً 

  معلومات تصنيفية  2.2

  :ھذا القسم معلومات عن تصنيف اآلفة موضع الدراسة ويتضمنيوفر

الفطريات، االسم العلمي /وبالنسبة للفطور(االسم العلمي الحالي، اسم العالم الذي انجز التصنيف والعام (االسم   -
  ))الكامل، إذا كان معروفاً  للطور

  متضمنة األسماء السابقة( المرادفات( 

 متضمناً األسماء المرادفة(الفطريات /األسماء العامة المقبولة، اسم الطور الناقص للفطور( 

 مختصرات الفيروسات والفايروئيدات 

 )ماً بما في ذلك معلومات عن تصنيفات تحت األنواع حيثما كان ذلك مھ(الوضع التصنيفي   -

  الكشف  3.2

  :ھذا القسم من بروتوكول التشخيص معلومات وتوجيھات عن يوفر

  قادرة على إيواء اآلفةالخرى األبنود الالنباتات والمنتجات النباتية أو   -

أو أعراض /السمات المميزة، االختالفات أوالتماثالت مع عالمات و(أو األعراض المرافقة لآلفة /العالمات و  -
ً )أخرى مسبباتتحدثھا    ، بما في ذلك األشكال التوضيحية، حيثما كان ذلك مناسبا

  األجزاء من النبات، المنتجات النباتية أو من بنود أخرى التي يمكن أن توجد اآلفة عليھا أو بداخلھا /الجزء  -

جات النباتية أو المنت/المراحل التطورية لآلفة التي يمكن كشفھا، مع وفرتھا المحتملة وتوزيعھا على أو في النباتات  -
  في بنود أخرى 

  العوائل، والظروف المناخية والموسمية /احتمال وجود اآلفة المرتبط بالمراحل التطورية للعائل  -

  )بالمعاينة البصرية، أو بعدسة يدوية(طرائق كشف اآلفة في السلعة   -

تية أو من بنود أخرى إلظھار وجود طرائق االستخالص، االسترداد أو جمع اآلفة من النباتات، أو المنتجات النبا  -
  اآلفة في النباتات، المنتجات النباتية أو في بنود أخرى

، كاختبارات )كالتربة والماء(طرائق لإلشارة إلى وجود اآلفة في مادة نباتية ال تظھر أعراضاً أو في مواد أخرى   -
  )أوساط انتخابيةأو الزرع على  2إليزا

  حيوية اآلفة   -

                                                      
2اختبار االمتصاص المناعي المرتبط باألنزيم.  
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كما  .ذا صلةالمضمنة في ھذا القسم، يتم توفير المعلومات عن حساسيتھا وتخصصھا وإمكانية إعادتھا، حيثما كان ذلك  ولكافة الطرائق
 ً كما تقدم توجيھات . يقدم توجيھات عن الشواھد اإليجابية والسلبية والمادة المرجعية التي ستضّمن في االختبارات، كلما كان ذلك مناسبا

  .أخرى مسبباتأو أعراض مماثلة تحدثھا /س الممكن بين عالمات وأيضاً حول البت بااللتبا

  تحديد الھوية 4.2

وعند ذكر . يوفر ھذا القسم معلومات وتوجيھات عن الطرائق التي يؤدي استخدامھا على نحو منفرد أو بتواليف إلى تحديد ھوية اآلفة
ويمكن عرض مخطط . ون فيه الطرائق أو توليفاتھا متعادلةومساوئھا باإلضافة إلى المدى الذي تك/عدة طرائق، يتم ذكر محاسنھا

  .انسيابي عندما تكون ھناك حاجة لعدة طرائق لتحديد ھوية اآلفة أو عند تضمين عدة طرائق بديلة

وتشمل األنماط الرئيسية لمنھجيات العمل المستعملة في بروتوكوالت التشخيص تلك المرتكزة على المواصفات الشكلية 
، والخصائص البيولوجية كشراسة اآلفة أو نطاق النباتات العائلة لھا، وتلك )المورفولوجية(والقياسات الشكلية ) يةالمورفولوج(

مباشرةً أو بعد زرع اآلفة أو ) المورفولوجية(ويمكن دراسة المواصفات الشكلية . المرتكزة على خصائص بيوكيميائية أو جزيئية
ويتم إعطاء تفصيالت عندما . أو الجزيئية/االختبارات البيوكيميائية و/لوبين أيضاً للفحوصاتأو العزل مط/وقد يكون الزرع و. عزلھا

  .تكون إجراءات الزرع أو العزل مكونات ضرورية للطرائق

  :باً، عنيتم تقديم تفصيالت، كلما كان ذلك مناس) المورفولوجية(الشكلية  أو قياسات األبعاد) المورفولوجية(وبالنسبة للتعريفات الشكلية 

  ).كما في المجھر الضوئي، المجھر االلكتروني، وتقنيات القياس(طرائق تحضير وتحميل وفحص اآلفة 

 )الفصيلة، الجنس، والنوع/إلى مستوى العائلة(مفاتيح تحديد الھوية   -

الشكل المورفولوجي لآلفة أو مستعمراتھا، متضمنة رسوماً توضيحية للمواصفات التشخيصية  وصوفات  -
 طلوبة، و اإلشارة إلى أية صعوبات في رؤية بنيات خاصةالم

 المقارنة مع أنواع مماثلة أو قريبة  -

 العينات المرجعية أو المزارع المناسبة  -
، وتكويد PCR3ق المصلية والرحالن الكھربائي، ائمثال ذلك الطر(وبالنسبة للتعريفات البيوكيميائية الجزيئية يتم وصف كل طريقة 

بما في ذلك األجھزة، (بشكل منفصل وبتفصيل كاٍف ) DNAوتتالي الحمض النووي  DNA ،RFLP4ض النووي عصابات الـحم
ً للمنھجية الموصوفة في بروتوكوالت . إلنجاز االختبار) ومواد التفاعل والمستھلكات ً يمكن العزو مرجعيا وعندما يكون ذلك مناسبا

  .تشخيص أخرى ملحقة بھذا المعيار

يمكن فيھا استخدام أكثر من طريقة واحدة بشكل موثوق، يمكن عرض طرائق أخرى مناسبة كطرائق بديلة أو  وفي الحاالت التي
ً )  مورفولوجية(إضافية، كما في إمكانية استخدام طرائق شكلية    .بشكل موثوق مع توافر طرائق جزيئية مناسبة أيضا

كاختبارات (التي ال تظھر أعراضاً مرضية أو من المنتجات النباتية وحيثما كان ذلك مناسباً، تذكر طرائق عزل اآلفات من النباتات 
وفي ھذه الحاالت، يمكن . ، باإلضافة لطرائق االستخالص، واالستعادة وجمع اآلفات من النباتات أو من مادة أخرى)اإلصابة الساكنة

  .ة باستخدام اختبارات بيوكيميائية أو جزيئيةأيضاً إعطاء طرائق للتحديد المباشر لھوية اآلفات من مادة ال تبدي أعراضاّ مرضي

                                                      
3   Polymerase Chain Reaction التفاعل المتسلسل للبوليميراز  
4  Restriction Fragment Length Polymorphism قطعة الحصر ذات التكوين والطول المتعدد 
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كما يتم . صلةذلك لوتقدم لكل الطرائق المضمنة في ھذا القسم، معلومات عن حساسيتھا وتخصصھا وإمكانية إعادتھا، حيثما كان 
باإلضافة . ن ذلك مناسباً إعطاء توجيھات عن الشواھد اإليجابية والسلبية والمادة المرجعية الواجب تضمينھا في االختبارات، كلما كا

  .أيضاً إلعطاء توجيھات عن إزالة أي لْبس ممكن مع أنواع أو وحدات تصنيفية مماثلة أو مرتبطة

توفر بروتوكوالت التشخيص توجيھات عن المعايير لتحديد النتيجة اإليجابية لكل طريقة أو المعلومات الضرورية لتحديد ما إذا كان  و
  .لةباإلمكان تطبيق طريقة بدي

وبالنسبة للحاالت التي يكون فيھا استعمال شواھد مناسبة لتقنية نوعية، بما في ذلك المادة المرجعية، أساسياً، تتم اإلشارة إلى ذلك 
وعند عدم توافر شواھد مناسبة، فإن اختبارات أخرى، من المفضل أن تكون مرتكزة على أسس تحديد . بوضوح في البروتوكول
وعلى نحو بديل، ينبغي إرسال عينة أو نموذج أو صورة ،حيثما كان ذلك مناسباً، إلى . من ثقة تحديد الھوية مختلفة، يمكن أن تزيد

النماذج أو /ويُراعى حفظ النموذج. مختبر آخر ذي خبرة في تشخيص اآلفة المشتبه بھا ويمتلك الشاھد المطلوب أو المواد المرجعية
  .المادة على نحو مناسب ألغراض مرجعية

  ).التي ستحتاج إلى تأكيد فيما بعد(كن تضمين بروتوكوالت التشخيص أيضاً طرائق للدالالت المبدئية والسريعة عن ھوية اآلفة ويم

  السجالت  5.2

  :ھذا القسم معلومات عن السجالت التي يُراعى االحتفاظ بھا مثل يوفر

  االسم العلمي لآلفة المعّرفة  -

  )قتفائھاال(الكود أو الرقم المرجعي للعينة   -

  طبيعة المادة المصابة بما في ذلك االسم العلمي للعائل حيثما يكون ذلك قابالً للتطبيق  -

  للمادة المصابة والمنطقة التي تم فيھا االعتراض أو الكشف) متضمناً الموقع الجغرافي إذا كان معروفاً (األصل   -

  عدم وجودھا/أو غيابھا) ذا صلةيثما كان ذلك بما في ذلك الصور الفوتوغرافية ح(وصف العالمات أو األعراض   -

  الطرائق، بما في ذلك الشواھد المستخدمة في التشخيص والنتائج المتحصل عليھا مع كل طريقة  -

، قياسات رسوم أو صور )المورفولوجية(أوقياسات األبعاد الشكلية ) المورفولوجية(وبالنسبة للطرائق الشكلية   -
 المراحل التطورية، عندما يكون ذلك قابالً للتطبيق/مع اإلشارة إلى المرحلة) مناسبة إذا كانت( ةللسمات التشخيصي

الھالم المشّخص أو الورقة المطبوعة /بالنسبة للطرائق البيوكيميائية والجزيئية، توثيق نتائج االختبار كصور الجل  -
 لنتائج إليزا التي ارتكز عليھا التشخيص

 )األنسجة المتضررة/عدد أفراد اآلفة، وِعَظم النسج(لك مناسباً، ِعظَم أية إصابة، حيثما كان ذ  -

 أو من قام بالتشخيص/األشخاص المسؤولين و/اسماء المختبر وحيثما كان ذلك مناسباً، الشخص  -

 تواريخ جمع العينة، وكشف وتحديد ھوية اآلفة  -

 .مناسباً  اآلفة، حية أم ميتة، أو حيوية مراحلھا التطورية، حيثما كان ذلك وضع  -
مثل صور (مزارع اآلفة، الحمض النووي لآلفة، النماذج المحفوظة أو المحّملة أو مادة االختبار /ويُراعى االحتفاظ بالبيّنات كمزرعة

للمرة وأين وجدت اآلفات ) 2001 :13المعيار الدولي (وبخاصة في حاالت عدم التقيّد ) الجل، وورقة مطبوعة عن نتائج طبق إليزا
ويمكن أن تكون ھناك بنود إضافية وفق معايير دولية أخرى لتدابير الصحة النباتية كالمعيار . )2002: 17المعيار الدولي (األولى 
  .1998: 8الدولي 

وفي الحاالت التي يمكن فيھا أن تتأثر أطراف . ن خفظ السجالت فيھا على الغرض الذي تم ألجله عمل التشخيصتتوقف المدة التي يتعيَّ 
  .أخرى سلبياً بنتائج التشخيص، ينبغي االحتفاظ بالنتائج والتشخيص لمدة عام على األقلمتعاقدة 
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  نقاط االتصال للحصول على معلومات إضافية  6.2

اآلفات؛ ويمكن التشاور معھم فيما يخص عناصر /تعطى تفصيالت االتصال بالمنظمات أو األفراد ذوي الخبرة الخاصة باآلفة
  .بروتوكول التشخيص

  التقدير والشكر  7.2

الذين كتبوا المسودة األولى من بروتوكول ) اآلفات(يتم ذكر اسم وعنوان المنظمات أو األشخاص ذوي الخبرة الخاصة باآلفة 
  .التشخيص، مع أسماء وعناوين أي أشخاص آخرين قدموا إسھامات رئيسية

  المراجع  8.2

توجيھات إضافية عن الطرائق  عة يسھل الوصول إليھا وھذه يمكن أن تمدّ أو أدلة مخبرية مطبو/يتم العزو مرجعياً لمطبوعات علمية و
  .واإلجراءات المضمنة في بروتوكول التشخيص

  نشر بروتوكوالت التشخيص  .3

ستنشر بروتوكوالت التشخيص كملحقات لھذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية وھي بذلك مطبوعات فردية في إطار االتفاقية 
وعندما يكون ذلك مناسباً، يمكن لھذه البروتوكوالت أن تشكل جزءاً من . أو المراجعة/لوقاية النباتات مع تاريخ محدد للطباعة والدولية 

خبراء في االختصاص /وتشمل عملية اعتماد البروتوكوالت مراجعة صارمة من قبل علماء. معايير دولية أخرى لتدابير الصحة النباتية
ً المناسب معترف بھم دو  .ليا

  2في المرفق  للمرفقاتويرد كشاف 



   بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح     27 الدولي المعيار 

 

 اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات   13-27المعيار الدولي 

  ھذا المرفق ھو ألغراض مرجعية وليس جزءاً واجب االتباع لھذا المعيار

  العناصر الرئيسة إلجراءات بروتوكوالت التشخيص:1المرفق 

  إنتاج بروتوكوالت التشخيص  .1
تطوير بروتوكول التشخيص بتكييف  خبيراً ليقود عملية) TPDP(سيفوض الفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص 

البروتوكوالت التي صادقت عليھا المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو أية منظمات دولية أو قطرية أخرى، أو بتطوير بروتوكول 
 ً في وتقوم جماعة صغيرة يختارھا الفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص بتطوير إضا. تشخيص جديد، كما يراه مناسبا

ويقّدم البروتوكول بعدھا، بالتعاون مع أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إلى الفريق الفني المعني . لبروتوكول التشخيص
  .ببروتوكوالت التشخيص، والذي سيقدمه، إذا كان راضياً عن محتواه، إلى لجنة المعايير

  مراجعة بروتوكوالت التشخيص القائمة  .2

الفريق الفني حدده ية الفنية بمراجعة بروتوكوالت التشخيص الواقعة في مجال اختصاصھم على أساس سنوي أو كما أعضاء اللجن يقوم
ً التقدّ . المعني ببروتوكوالت التشخيص م بطلب لمراجعة بروتوكول تشخيص ما إلى المنظمات القطرية لوقاية النباتات، ويمكن أيضا

تدابير الصحة النباتية عن طريق أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  لھيئةالجماعات المساعدة المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو 
)ippc@fao.org ( الفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص والتي ستقوم بدورھا بتوجيه الطلب إلى)TPDP.(  

يم الطلب، وتحديد بروتوكوالت التشخيص التي تتطلب مراجعة ويشرف على وروتوكوالت التشخيص بتقيقوم الفريق الفني المعني بب
ويُراعى أن تكون الطرائق الحديثة معادلة للطرائق القديمة أو أن تتسم بأفضلية مھمة لتطبيقھا على مستو عالمي كتكاليفھا، . مراجعتھا

  .لدعم أية إدعاءاتويُراعى تقديم بيّنات مناسبة . حساسيتھا وتخصصھا

  تقديم طلبات لبروتوكوالت تشخيص جديدة  .3
الفريق الفني المعني يُراعى إرسال طلبات لبروتوكوالت تشخيص جديدة، باإلضافة لتلك التي تم تحديدھا في برنامج عمل 

تدابير الصحة النباتية عن  لھيئة ، إلى المنظمات القطرية أو اإلقليمية لوقاية النباتات أو الجماعات المساعدةببروتوكوالت التشخيص
يوليو من كل / تموز  31الخاص بموضوعات وأولويات المعايير، قبل  جطريق أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باستخدام النموذ

 .عام



      27 الدوليالمعيار    بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح

  14-27 ليالمعيار الدو   اإلتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
  ھو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءاً رسمياً لھذا المعيار 2المرفق 

  2012 أغسطس/آبفي  تم تحديث ھذا المرفق من قبل األمانة
  

  قائمة بأسماء بروتوكوالت التشخيص المعتمدة: 2المرفق 

: 27تم اعتماد بروتوكوالت التشخيص التالية من قبل ھيئة تدابير الصحة النباتية كملحقات للمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
الدولية اإللكترونية للصحة النباتية تنشر بروتوكوالت التشخيص بشكل منفصل وھي متوافرة على البوابة . 2006

)https://www.ippc.int(  

 
 رقم الملحق عنوان بروتوكول التشخيص سنة االعتماد

2010 Thrips palmi Karny    تربس البطيخ
   

 2010: 1وتوكول تشخيصي رب

2012 Plum pox virus  الخوخ جدري فيروس
  

  2012: 2تشخيصي  بروتوكول

2012 Trogoderma granarium Evert  2012: 3بروتوكول تشخيصي  

 


