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(Tephritidae )) إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة ) حولTephritidae  ( )2005-

010 ) 
 ( 001-1994مسرد مصطلحات الصحة النباتية ) - 5التعديالت في المعيار الدولي رقم 

معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح ) 28بالمعيار الدولي رقم  16الملحق 
 حول المواد 

للتخلص من ذبابة فاكهة بالبرودة  Citrus sinensis( عن معالجة البرتقال الخاضعة للوائح
   Bactrocera tryoni (2007-206E) كوينالند
معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح ) 28بالمعيار الدولي رقم  17الملحق 

والبرتقال الحلو  Citrus reticulataمعالجة المندارين ( عن حول المواد الخاضعة للوائح
Citrus sinensis بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوينالند Bactrocera tryoni (2007-206F)  

معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح ) 28بالمعيار الدولي رقم  18الملحق 
بالبرودة  Citrus limon( عن معالجة الليمون الحامض حول المواد الخاضعة للوائح
  Bactrocera tryoni (2007-206G)للتخلص من ذبابة كوينالند 

معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح ) 28بالمعيار الدولي رقم  19الملحق 
 حول المواد الخاضعة 

  Planococcus lilacinusو Dysmicoccus neobrevipes( عن المعالجة باإلشعاع آلفات للوائح
  Planococcus minor (2012-011)و
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 (اآلفات الخاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص ) 27بالمعيار الدولي رقم  5الملحق 
على الثمرة )التي اعتمدتها لجنة  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaبالنسبة إلى 

 المعايير نيابة عن الهيئة(
 (بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح) 27بالمعيار الدولي رقم  6الملحق 

)التي اعتمدتها لجنة  Xanthomonas citri subsp. citri جرثومة تقّرح الحمضياتبالنسبة إلى 
 المعايير نيابة عن الهيئة(

 (بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح) 27بالمعيار الدولي رقم  7الملحق 
 )التي اعتمدتها لجنة المعايير نيابة عن الهيئة(. البطاطس المغزلية الممرضةبالنسبة إلى 

 متاحة باللغة اإلنجليزية فقط
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 النباتيةالدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة 

 2015مارس/آذار  16-20
 

 افتتاح الدورة -1
 
[a]  بعد الوقوف دقيقة صمت على روح الراحل الدكتور محمد رفعت رسمي، العضو في

 الدورة المكتب، افتتحت
 تدابير الصحة النباتية )الهيئة(.، رئيسة هيئة Kyu-Ock Yimالسيدة 

 
[c]  ورّحبت السيدةHelena Semedo ،)نائب المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو ،

 aبأّن منتجات زراعية تتجاوز قيمتها  األطراف المتعاقدةبأعضاء الهيئة في الفاو. وذّكرت 
ترليون دوالر أمريكي يتم تداولها في التجارة الدولية سنوياً وتستحوذ األغذية فيها على 

 الية. وشددت في المائة من القيمة اإلجم 8rأكثر من 
على ضرورة مضاعفة الجهود في سبيل حماية األمن الغذائي والبيئة  Semedoالسيدة 

أّن الفشل في رصد انتشار اآلفات بوالحرص على سالمة التجارة من اآلفات النباتية، علماً 
واألمراض النباتية قد تكون له تداعيات كارثية على اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي 

المزارعين الفقراء. واستعرضت كيفية اندماج االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشكل  لماليين
بارز في اإلطار االستراتيجي للمنظمة الذي يحدد رؤية المنظمة وأهدافها االستراتيجية 
والنتائج المنشودة في ما يتعلق باستئصال الجوع والتنمية الزراعية. ورّحبت في الختام 

( وأكدت مجدداً ePhytoعلى صعيد الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية ) بالتقدم المحرز
التفاقية الدولية لوقاية النباتات باعتبارها المنظمة الدولية الوحيدة الطليعة الفريدة لعلى 

المعنية بوضع المعايير الخاصة بالنباتات والمنتجات النباتية، فضالً عن أهميتها بالنسبة إلى 
 الفاو.

 
، وزير الزراعة واألغذية والشؤون الريفية في جمهورية Dong-pil Leeلمعالي السيد  وكان [3]

وأقّر الوزير بأهمية العمل الذي تقوم به . كوريا، مداخلة وجهها عن طريق رسالة فيديوية
الهيئة على المستويات كافة بما في ذلك من أجل مساعدة البلدان النامية في المبادالت 

حماية بيئتها من خالل معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وتوّجه بالشكر التجارية وفي 
 من عمل متمنياً لألعضاء أن تتكلل مداوالتهم بالنجاح. على ما قامت بهإلى الرئيسة الحالية 

 
جميع الحاضرين على بدوره وشكر المسؤول بالنيابة عن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  [4]

المستمّر للصحة النباتية على المستوى الدولي. وأشار إلى أنه ال تزال هناك تحديات  دعمهم
عديدة أمام االتفاقية ووقاية النباتات ككّل، غير أّن للهيئة فرصة هذه السنة للبدء بمواجهة 
هذه التحديات على المستوى العالمي في ما لو قررت مؤازرة الجهود الرامية إلى تخصيص 

 صحة النباتات. سنة دولية ل
 
[M]  3وترد قائمة بالمشاركين في المرفق. 
 

 اعتماد جدول األعمال -2
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وترتيب بحث مختلف  1تناولت الرئيسة بالتفصيل التغيرات التي طرأت على جدول األعمال [6]
وبناء على اقتراح بعض األطراف المتعاقدة، وافقت الهيئة على إضافة بند عن البنود. 

من جدول األعمال عما يستجد القضايا االستراتيجية المتعلقة بتشخيص اآلفات ضمن البند 
 .من أعمال

 
 وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية: [7]
 

(a) انظر المرفقين  جدول اعتمدت( األعمال وأحاطت علماً بقائمة الوثائقa وc). 
 

 بيان االختصاصات المقدم من االتحاد األوروبي 2-1
 
 إّن هيئة تدابير الصحة النباتية: [8]
 

(c)  المقدم من االتحاد األوروبي  2ببيان االختصاصات وحقوق التصويتأحاطت علمًا
 دولة عضواً. c8دها دودوله األعضاء البالغ ع

 

 المقرر انتخاب -3
 
 إّن هيئة تدابير الصحة النباتية: [9]
 

 مقررة للدورة. Olga Lavrentjevaالسيدة انتخبت  (3)
 

 أوراق التفويض لجنةإنشاء  -4
 
[ar]  أوضحت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ضرورة أن تكون لجنة أوراق التفويض

وهي ستكون مؤلفة من سبعة أعضاء، واحد عن كل إقليم من أقاليم مطابقة للوائح المنظمة. 
 .المنظمة، فضالً عن عضو واحد من مكتب الهيئة

 
[aa]  وسيعاون هذه اللجنة مكتب الشؤون القانونية في المنظمة من أجل تحديد مدى صالحية

 أوراق تفويض األطراف المتعاقدة.
 
[ac] :وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

  لجنة ألوراق التفويض مطابقة للوائح المنظمة.انتخبت  (4)
(M)  انتخبتMarc Gilkey )قبلت ورئيساً للجنة أوراق التفويض.  )الواليات المتحدة األمريكية

من أوراق التفويض. وتم تحديد العدد الالزم  aa4 مجموعهلجنة أوراق التفويض ما 
 عضواً. 9cبـالكتمال النصاب 

 

 هيئة تدابير الصحة النباتية ةرئيستقرير  -5
 
[a3] مضيفة بعض التعليقات عليه. وأعلنت أيضاً تعيين  3أشارت رئيسة الهيئة إلى تقريرها

ت حوشر Jingyuan Xiaاألمين الجديد لالتفاقية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهو السيد 
                                                 

1
( متاحة على العنوان التالي craMجميع وثائق الدورة العاشرة للهيئة ). إّن CPM 2015/CRP/01 و  CPM 2015/08 الوثيقتان  
(https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/.) 
  CPM 2015/INF/14الوثيقة   2
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بإيجاز أّن تعيينه قد تّم بناء على األنظمة المرعية في الفاو. وشددت على أهمية التوعية 
على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وعلى األهمية الحيوية لصحة النباتات متوجهة بالشكر 

 إلى أعضاء المكتب وإلى األمانة على جهودهم التعاونية.
 
[a4]  النباتية:وإّن هيئة تدابير الصحة 
 

 بالتقرير. ت علماً حاطأ (6)
 
[aM]  الهيئة السيد ودعت رئيسةYukio Yokoi ،إلى ، تفاقية الدولية لوقاية النباتاتاألمين السابق لال

بالشكر على ما حظي به من دعم من قبل الهيئة والمنظمات الدولية  مخاطبة الهيئة. فتوّجه
األخرى والمكتب واألمانة طوال فترة واليته وأكد رغبته في مواصلة دعم عمل الهيئة في 

 المستقبل.
 
[a6]  السيد  األطراف المتعاقدةوقد شكرتYokoi .على عمله وإنجازاته 
 

 النباتات تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية -6
 
[a7] التقرير السنوي لعام في أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عرض المسؤول بالنيابة 

cra4
مشيراً إلى أّن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات قد شهدت وستشهد تغيرات  4

عديدة، بما فيها وجود أمين جديد لها، فضالً عن األنشطة الجديدة المرتقبة على غرار 
والسعي إلى تخصيص سنة دولية ( ot hPe)تطبيق الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية 

برز اإلنجازات أالضوء على األهداف الرئيسية في المستقبل وعلى لصحة النباتات. وسلّط 
 التي تحققت خالل العام الفائت.

 
[a8]  على اللغة  الخطة السنويةعلى ضرورة أال تقتصر إتاحة  األطراف المتعاقدةوشددت بعض

المشاركة بصورة فعالة في  افي الوقت المناسب لكي تتسنى لهأن تتم اإلنكليزية فقط و
 االجتماعات.

 
[a9]  إتاحة جميع الوثائق الرسمية بورداً على ذلك، أّكد مجدداً المسؤول بالنيابة التزام األمانة

باللغات الرسمية السّت في أقرب وقت ممكن. وإذ اطلع على مخاوف األعضاء، أقّر بأهمية 
إتاحة بهذه المسألة وأوضح أّن القيود المفروضة على الموارد لم تسمح في حاالت كثيرة 

 النسخ المترجمة من الوثائق في وقت مبكر.
 
[cr] لنباتية:وإّن هيئة تدابير الصحة ا 
 

مانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن التقدم السنوي ألتقرير الب ت علماً حاطأ (7)
 .cra4المحرز في برنامج عمل هيئة تدابير الصحة النباتية خالل سنة 

 

 الحوكمة  -7
 
[ca] لبعض األطراف المتعاقدة تعليقات على طريقة تعيين األمين الجديد لالتفاقية وقد  كانت

 في المستقبل شفافة ومفتوحة.  االختيارشددت هذه األطراف على ضرورة أن تكون عملية 

                                                                                                                                                        
 CPM 2015/INF/05الوثيقة   3
4
 CPM 2015/INF/01الوثيقة   
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 الدولية لوقاية النباتات االتفاقيةتقييم تعزيز أمانة  7-1

 
[cc]  ودعزت 5النباتزاتاالتفاقيزة الدوليزة لوقايزة عرضت رئيسة الهيئة موضوع تقييم تعزيزز أمانزة  

 .، إلى تقديم نتائج الفريق بإيجازالتقييمقائد فريق  ، la2e O1n v oP1Nالسيد 
 
[c3]  يتطلّب مزيداً من  إنجاز تحليل مفصل لتقرير التقييمأّن متعاقدة إلى الطراف بعض األوأشار

وطلبت إلى الهيئة وضع عملية خاصة لجمع التعليقات الواردة من األطراف  6،الوقت
 أنهى إعدادعمل فريق التقييم الذي وقد حظي المتعاقدة والمكتب واألمانة والنظر فيها. 

 بعض التوصيات.بالنسبة إلى  بالتقدير والدعم أيضاً  التقرير في وقت قصير نسبيا
 
[c4] بما التقرير  الواردة في توصياتتتعلق بال وشواغلقضايا  بعض األطراف المتعاقدة طرحو

الحوكمة وتواتر اجتماعات الهيئة ودور المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي فيها 
 .a4المسائل المتصلة بالمادة ولجنة المالية و

 
[cM]  وأكد ممثل فريق التقييم، في معرض رده على األسئلة، أن التقرير يتماشى مع

 صاصات المحددة االخت
. كما أكد أنه في التوصية بتخفيض عدد crr7عام  تقييميتعلق باستنتاجات في ما 

. وأوضح أن االقتراحات المتعلقة للمكتباالجتماعات، ليس هناك أية نية لخلق عمل إضافي 
 بالموظفين والتعزيز القانوني تهدف أيضا إلى دعم عمل األمانة.

 
[c6]  يتعلق  في ما وأشار الممثل القانوني للفاو، في رده على طلب أحد األطراف المتعاقدة

، إلى أنه ليس لالتفاقية الدولية أي التقييمبعملية تقديم تعليقات إلى المنظمة عن تقرير 
مسؤوليات تراتبية تجاه األجهزة الرئاسية للمنظمة نظرا إلى أنها جهاز دستوري يتمتع 

وظيفي داخل الفاو. وعلى الرغم من ذلك، ما زال بإمكان الهيئة رفع باستقالل ذاتي 
تقاريرها إلى المجلس من خالل لجنة الزراعة )التي تجتمع السنة المقبلة(، أو بشكل أنسب، 

وقد عقدت مجموعة  من خالل لجنة البرنامج )التي ستعقد دورتها القادمة في الخريف(.
بي، فرنسا، الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، مصّغرة )شيلي، كندا، االتحاد األورو

 إضافة إلى ممثلين عن المكتب واألمانة( اجتماعاً لبحث أفضل السبل للرّد على التقرير.
 
[c7] :وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

 .بالتقييم ت علماً حاطأ (8)
 علىتقديم تعليقات  إلىلوقاية النباتات واألمانة  اإلقليمية والمنظماتاألعضاء  دعت (9)

 التقرير بحلول
aM أيار/مايو craM؛ 

(ar) يلي بماالقيام للمكتب  تأذن: 
 

 في المنعقد اجتماعها في والمدخالت التي وردتها التعليقات استعراض )أ(
 ؛craM حزيران/يونيو

الفاو عندما تنظر المنظمة أيضا مع األمين الجديد لالتفاقية الدولية و العمل (ب)
 عنه؛ الصادرة توصياتالالتقييم وفي 

                                                 
: الكامل على العنوان التالي nn 1n2oaonP oO1Nc1Paen يمكن االطالع على التقرير. CPM 2015/16 الوثيقة  5

https://www.ippc.int/en/publications/8074/ 
 CPM 2015/CRP/09 و CCP 2015/INF/13 تانالوثيق  6

https://www.ippc.int/en/publications/8074/
https://www.ippc.int/en/publications/8074/
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( بشأن خطة cra6تقره الهيئة في دورتها الحادية عشرة )اقتراح  صياغة (ج)
المجموعة الدولية وعرضه على  لتنفيذ توصيات تقييم تعزيز أمانة االتفاقية
 craMفي أكتوبر/تشرين األول المعنية بالتخطيط االستراتيجي 

 ؛هالستعراض
ها المكتب قابلة للتنفيذ عتبريبشأن التوصيات التي  فوريةإجراءات  اتخاذ (د)

المجموعة المعنية بالتخطيط  طالعوإ ةقتصادياالوة عمليمن الناحيتين ال
 اإلجراءات؛هذه على  craMعام في االستراتيجي 

تنفيذ الفاو واألمانة الرامية إلى لرصد وتتبع جهود لهيئة آلية عملية ل ضعو (ـه)
 عليها في تقرير التقييم.التوصيات المتفق 

 
 المعنية بالتخطيط االستراتيجي المجموعةموجز تقرير  7-2

 
[c8]  السيد عرضtoPo0 T eaoen ،التي عقدت  رئيس المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي

 .7، تقرير المجموعةcra4اجتماعا لها في أكتوبر/تشرين األول 
 
[c9] إلى الطابع التشاركي الرفيع المستوى لالجتماع وإلى األطراف المتعاقدة  وأشارت

لبلدان لى المشاركة الكبيرة لإ T eaoenفيه. وأشار السيد  االقتراحات المبتكرة المطروحة
 النامية في هذا االجتماع.

 
[3r] في اعتبار أن األعضاء  علىعملية اختيار أعضاء المجموعة  وتناول أحد الشواغل

باسم المنظمات الوطنية لوقاية النباتات ومن ثم فإنهم ال يرفعون قد ال يتحدثون المجموعة 
 بالضرورة تقارير إليها.

 
[3a]  األوسع للمجموعة وأقرت بقيمة إجراء الترشيحات من  للطابعوأعربت األمانة عن تأييدها

 خالل المنظمات الوطنية لوقاية النباتات.
 
[3c]  هيئة تدابير الصحة النباتيةوإّن: 
 

(aa) بالتقرير علماً  تحاطأ . 
(ac) بالمعلومات المقدمة بشأن المواضيع التي حددتها المجموعة المعنية  ت علماحاطأ

، علما أن هذه المعلومات ستشكل األساس الذي cra4بالتخطيط االستراتيجي في عام 
ستقوم عليه مناقشات المجموعة في المستقبل بشأن التوجهات االستراتيجية التي 

 ينبغي لالتفاقية الدولية النظر فيها. 
(a3) المتاحة، فضالً عن تحديد االتجاهات أن تقدم تعليقات بشأن المعلومات  على وافقت

/أيار مايو aMمن كل إقليم بحلول  المكتب أعضاءالمستقبلية الهامة ووصفها بما يفيد 
craM  لمواصلة النقاش في المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي في عامcraM . 

(a4) لغرض وضع اإلطار  ومناقشتهادراسة المواضيع السبعة المقترحة  على وافقت
 (.  crcr-crc9االستراتيجي الجديد لالتفاقية الدولية )

(aM) الدوليةاإلطار االستراتيجي لالتفاقية  على ضرورة وضع وافقت (crcr-crc9 مع )
 مراعاة المواضيع التالية:

 
a- التكنولوجيا واالبتكار والبيانات 
c- تعبئة الموارد 

                                                 
 CPM 2015/INF/03 و  CPM 2015/24الوثيقتان   7
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 وزيادة الوعي من خالل اتصاالت فعالة الدعوة -3
 التنفيذ والمشاركة والتعاون -4
M-  واالبتكار لالمتيازمركز هي االتفاقية الدولية 
مساهمة االتفاقية الدولية في األمن الغذائي وحماية البيئة واالزدهار  -6

 االقتصادي
 ظل تعقيدات التجارة العالمية في المستقبل تبسيط البيئة التنظيمية في -7

 

 في البحر الكاريبي النباتاتإلغاء هيئة وقاية  7-3
 
 . 8الوثيقة األمانةقّدمت  [33]
 
االتفاقية أمانة الفاو وكّل من وتوجهت دومينيكا، نيابة عن البحر الكاريبي، بالشكر إلى  [34]

مالي. وأقرت بأهمية وجود  ودعمالدولية على كل ما قدمتاه من مساعدة فنية وقانونية 
منظمة إقليمية عملية لوقاية النباتات، وأعربتا عن رغبتهما في إنشاء هذه الهيئة في أقرب 

 فرصة ممكنة.
 
[3M]  عن الدعم إلنشاء منظمة إقليمية نشطة لوقاية النباتات في اإلقليم بمساعدة  اإلعرابوتم

 أمانة االتفاقية الدولية وخدمات الشؤون القانونية في الفاو.
 

 وضع المعايير الدولية -8
 

 تقرير عن أنشطة لجنة المعايير 8-1
 
انعقاد الدورة التاسعة للهيئة  عرضت رئيسة لجنة المعايير بإيجاز أنشطة اللجنة منذ [36]

(cra4.)9  وأثنت على العمل الذي قام به العديد من الخبراء، بما فيهم الخبراء المتعاونين مع
بروتوكوالت  ةلجنة المعايير والخبراء الفنيين ومجموعات عمل الخبراء ومجموعات صياغ

من أجل إعداد المعايير الدولية التشخيص والعاملين في أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
لوقاية النباتات تمهيداً العتمادها من قبل الهيئة. وحثّت األعضاء في الهيئة على مواصلة 

 تسمية الخبراء المشاركين في أنشطة وضع المعايير وتقديم الدعم لهم.
 
وأفادت عن تلقي اعتراضات رسمية على مشروعين من المشاريع. وتساءل االعتراض  [37]

حول ( crr6-rc9) الحركة الدولية لألخشابلرسمي على مشروع المعايير الدولية عن ا
هم خاصة في ما يمفهوم المعيار. وطلبت رئيسة لجنة المعايير إلى أعضاء الهيئة إبداء رأ

)انظر  يتعلق بشكل المعايير السلعية ومضمونها وأثارت موضوع نطاق المعايير السلعية
 .(c-8أيضاً المناقشات في إطار البند 

 
أما بالنسبة إلى معالجات الصحة النباتية، فقد أثنت على عمل مشاورات الخبراء التي مّكنت  [38]

الفاو والوكالة الدولية للطاقة  شعبة التقنيات النووية في األغذية والزراعة المشتركة بين
ن مجموعات ذباب الفاكهة. ومع أّن لجنة من إجراء بحوث حول االختالفات بي الذرية

المعايير قد عرضت أربعة مشاريع معايير دولية للتصويت، أعربت عن أملها في التوصل 
 توافق في اآلراء.الإلى اتفاق من خالل 

 

                                                 
 CPM 2015/21 الوثيقة  8
 CPM 2015/18الوثيقة   9
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وأخيراً، توقفت عند نجاح فرق الخبراء الفنيين منذ نشأتها. وأشارت إلى أّن عالجات  [39]
على خيارات باستطاعة البلدان استخدامها وهي تقوم على إجراءات الصحة النباتية تنطوي 

ل للبيانات عن الكفاءة. سبق للبلدان أن اتخذتها ويوصى بها فقط بعد تقييم مفصّ 
وبروتوكوالت التشخيص التي قد يكون تطبيقها محفوفاً بالتحديات في بعض الحاالت تشمل 

 أساليب موثوقة وقابلة للتكرار.
 
[4r]  لمداوالت المفيدة والدعم الذي للجنة المعايير على اوختمت مداخلتها باإلعراب عن شكرها

حظيت به طوال توليها مهامها كرئيسة للجنة المعايير. وسيكون اجتماع لجنة المعايير في 
 آخر اجتماع لها كرئيسة للجنة. craMمايو/أيار 

 
[4a] :وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

(a6) بالتحديث عن أنشطة لجنة المعايير في سنة  ت علماً أحاطcra4  وتوجهت بالشكر إلى
اآلخرين المعنيين بعملية  والفرقاءرئيسة لجنة المعايير واألعضاء والخبراء الفنيين 

 وضع المعايير.
 

 اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 8-2
 
[4c] مشروع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المقترحة  عن 10ائقعرضت األمانة الوث

 العتمادها. 
 
يوماً من انعقاد الدورة العاشرة للهيئة  a4وأبلغت األمانة الهيئة بتلقي اعتراضات رسمية قبل  [43]

(craM :على المعيارين الدوليين التاليين ) 
 
( )الوثيقة crrM-rr4)الحركة الدولية لوسائط النمو المقترنة بنباتات الغرس  [44]

CPM 2015/06_02الحركة الدولية لألخشاب( و (crr6-rc9 الوثيقة( )CPM 2015/06_03 .)
عرض تفاصيل عن  يجرأوسيُعاد هذان المعياران إلى لجنة المعايير لدراستهما. وقد 

 . 11االعتراضات الرسمية بشكل منفصل
 
[4M]  الحركة الدولية المعيار الدولي عن مشروع  نمضموواعتبر طرف متعاقد آخر أّن

 ( crr6-rc9) لألخشاب
ال يتماشى مع المعايير الحالية، مما يطرح مسألة مضمون المعايير السلعية بشكل عام. 

أن تنظر لجنة المعايير في هذه المسألة وتعّد معايير بشأن مضمون المعايير السلعية  واقتُرح
 وطريقة وضعها.

 
على غرار المعيار الدولي رقم  ةالسلعي وشدد أحد األطراف المتعاقدة على أهمية المعايير [46]

aM (وإخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية للوائح .) أعرب عن أمله في معالجة
المسائل المتعلقة بالمعايير السلعية في أقرب وقت ممكن، ال سيما الشواغل المتصلة 

( بعدما ورد اعتراض crr6-rc9) الحركة الدولية لألخشاببمشروع المعايير الدولية عن 
دم إتاحة رسمي عليه قبل انعقاد الدورة الحالية للهيئة. وبعدما أبدى الطرف المتعاقد قلقه لع

الوقت الكافي أمام لجنة المعايير لدراسة هذه المسألة ومناقشتها على أكمل وجه، اقترح أن 
بما يمّكن من  ألةعمل تابعة للجنة المعايير للنظر في هذه المس مجموعةتشكيل  تجيز الهيئة

 .وضع معايير سلعيةالمضي قدماً في 
 

                                                 
 CPM 2015/CRP/06 والوثيقة ra-r9و الضمائم  CPM 2015/06 الوثيقة  10
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تحديد مفهوم المعايير السلعية ودعي إلى عقد اجتماع لمجموعة  ضرورةاتفقت الهيئة على و [47]
على هامش دورة الهيئة بمشاركة األرجنتين وأستراليا وكندا واالتحاد األوروبي مصّغرة 

 واليابان ونيوزيلندا والسودان والواليات المتحدة األمريكية. 
 
12رفعت المجموعة تقريرها إلى الهيئة وقد ُحددت اختصاصاتو [48]

مناقشة بعمل المجموعة  
ر أيضاً إلى الترحيب بأي وثائق معروضة ي. وأش(4)أنظر المرفق  مفهوم المعايير السلعية

في وكان هناك قلق إزاء مشاركة القطاع المعني  .مجموعة العمل لكي تنظر فيها للمناقشة
بصفتهم فقط مجموعة العمل وأوضحت األمانة أنّه ستتم دعوة ممثلي القطاع للمشاركة لكن 

 "خبراء مدعوين" من دون أن يشاركوا في عملية صنع القرارات.
 
وهي تقّر بجميع مساهمات األطراف  طلب المكتب إعدادها 13يقةوثوعرضت األمانة  [49]

في عملية وضع المعايير المعتمدة في الدورة الحالية للهيئة  المتعاقدة والمنظمات والخبراء
 . (M)المرفق 

 
[Mr] أبلغت األمانة الهيئة بأّن الوثيقة التوضيحية للمعيار الدولي رقم أخيراً، وaM ( إخضاع مواد

( قد جرى تنقيحها ونشر النسخة المحدثة منها على التعبئة الخشبية في التجارة الدولية للوائح
 .14البوابة الدولية للصحة النباتية

 
[Ma] أّن بعض المعايير كانت قد ُعرضت على الهيئة العتمادها في مناسبات سابقة ولكن  وبما

( craMعلى الدورة العاشرة للهيئة ) فقد عرضتوردت اعتراضات رسمية عليها، 
حالة الفاكهة حال مشروع المعيار الدولي عن تحديد وكانت هذه  العتمادها بالتصويت.
وثالثة مشاريع معالجات بالبرودة تمهيداً  (Tephritidae ( )crr6-r3a) العائلة لذبابة الفاكهة

 . c8إلدراجها كمالحق بالمعيار الدولي رقم 
 
[Mc]  بالتوافق في اآلراء وإلى  اعتماد المعاييروأشار عدد من األطراف المتعاقدة إلى ضرورة

الحاجة إلى تحسين التواصل مع البلد صاحب االعتراض الرسمي إليجاد حّل للمسائل 
المطروحة. واعتبرت األطراف المتعاقدة أيضاً أنه من الضروري أن تستند المعايير إلى 

 ية. فنمن الناحية ال االعتراضاتالعلم وأن تجري مناقشة 
 
[M3]  عن وجود قصور خطير في مشروع المعيار الدولي بشأن  15المتعاقدةوأفاد أحد األطراف

استخدام مصطلح  نتيجة( crr6-r3a) ( Tephritidaeتحديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة )
أّن مشروع المعيار  "العائل شبه الطبيعي" عوضاً عن مصطلح "العائل المشروط". واعتبر

المقترح يعطي فقط توجيهات للعلماء حول كيفية إجراء التجارب لمعرفة ما إذا كانت بعض 
 اعتبر أيضاً أّن المشروع أنواع الفاكهة )أو الخضار( عائالً لذبابة الفاكهة. و

أي توجيهات لألسرة المعنية بالصحة النباتية حول الشروط التي يجب معها  يعطيال 
لسلع المتداولة في التجارة إلجراءات تنظيمية. ومن شأن المصطلحات المستخدمة إخضاع ا

في هذا المعيار أن تتعارض مع معيار مقبل ذي مفهوم واسع عن حالة العائل أو قد تكون له 
 تأثيرات عليه.

 

                                                 
12
 CPM 2015/CRP/08الوثيقة   

 CPM 2015/CRP 07 الوثيقة  13
-https://www.ippc.int/en/coreالعنوان التالي:   متاحة علىالوثائق التوضيحية للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية  إنّ   14

activities/standards-setting/explanatory-documents-international-standards-phytosanitary-measures/ 
 CPM 2015/CRP /04الوثيقة   15
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[M4] أيضاً إلى أّن لجنة المعايير كانت قد أجرت تعديالت كبرى في هذا المعيار في  وأشار
وإلى أنّه لم تتسّن لألطراف المتعاقدة فرصة استعراض  cra4نوفمبر/تشرين الثاني 

 (.craMالمشروع قبل عرضه على الدورة العاشرة للهيئة )
 
[MM] هذه المعايير، سعت إلى الحصول  وإذ أقّرت الرئيسة بأّن الهيئة تفّضل عدم التصويت على

توافق العلى موافقة الهيئة على اعتماد هذه المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية من خالل 
 في اآلراء.

 
[M6] على الدورة التي ُعرضت في األساس معالجات الصحة النباتية بالبرودة الثالث  وكانت

 .قد أحيلت إلى الهيئة العتمادها بتوافق اآلراء، بالتصويتالعتمادها  (craM) العاشرة للهيئة
 
[M7]  ًتحديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة مشروع المعيار الدولي بشأن  وكان أيضا

(Tephritidae  ) 
(crr6-r3a)  بالتصويت، قد أحيل إلى على الهيئة العتماده الذي ُعرض في بداية األمر

غير أّن أحد األطراف المتعاقدة كانت ال تزال لديه مخاوف بتوافق اآلراء الهيئة العتماده 
هيئة بالتوافق على عدم التصويت لولتبديد هذه المخاوف، اتفقت ا تقنية إزاء هذا المعيار.

 على هذا المعيار وأعادته إلى لجنة المعايير.
 
[M8] جموعة وذّكرت رئيسة الهيئة بأّن عملية وضع المعايير ستخضع للمراجعة في اجتماع م

وبأّن جميع النقاط التي تطّرقت إلى  craMالسبعة للجنة المعايير الذي سيُعقد في مايو/أيار 
 المناقشات سوف تُحال إلى المجموعة للنظر فيها. 
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[M9] إّن هيئة تدابير الصحة النباتية:و 
 

(a7) لذبابة تحديد حالة الفاكهة العائلة  الدولي بشأن المعيارإعادة مشروع على  وافقت
إلى لجنة  CPM 2015/06_01في الوثيقة  يردكما ( crr6-r3a) ( Tephritidaeالفاكهة )

 المعايير لمزيد من الدرس.
(a8) رقم  الدوليبالمعيار  3الملحق  اعتمدتc6 ( إنشاء مناطق خالية من اآلفات بشأن ذبابة

ة الفاكهة بإلدارة ذبا النباتيةالصحة  تإجراءا  ( حول( Tephritidaeالفاكهة )
(Tephritidae   ) 
(crrM-rar )المرفق( a3).  

(a9) تعديالت  اعتمدتcra3  رقم  الدولي المعيارعلىM: مسرد مصطلحات الصحة النباتية  
(a994-rra )المرفق( a3) . 

(cr) الملحق  اعتمدتa6  بالمعيار الدولي رقمc8 ( معالجات الصحة النباتية لآلفات
  Citrus sinensisعن معالجة البرتقال ( للوائح حول المواد الخاضعة للوائحالخاضعة 

 )المرفق Bactrocera tryoni  (2007-206E )بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوينالند 
a3).  

(ca) اعتمدت a7  بالمعيار الدولي رقمc8 ( معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة
  Citrus sinensisعن معالجة المندارين ( عن الخاضعة للوائحللوائح حول المواد 
د بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوينالن  Citrus reticulateوالبرتقال الحلو 
Bactrocera tryoni  (2007-206F ) المرفق( a3). 

(cc)  اعتمدت الملحقa8  بالمعيار الدولي رقمc8 ( معالجات الصحة النباتية لآلفات
 Citrusمعالجة الليمون الحامض عن ( الخاضعة للوائح حول المواد الخاضعة للوائح

limon   بالبرودة للتخلص من ذبابة كوينالندBactrocera tryoni  (2007-206G ) المرفق( 
a3). 

(c3)  اعتمدت الملحقa9  بالمعيار الدولي رقمc8 ( معالجات الصحة النباتية لآلفات
المعالجة باإلشعاع آلفات المعالجة ( عن حول المواد الخاضعة للوائحالخاضعة للوائح 

Dysmicoccus neobrevipes  وPlanococcus lilacinus  وPlanococcus minor  (crac-raa )
  .(a3 )المرفق

(c4)  ًبأّن لجنة المعايير اعتمدت بالنيابة عن الهيئة بروتوكوالت التشخيص  أحاطت علما
بروتوكوالت التشخيص لآلفات ) c7الثالثة التالية كملحقات بالمعيار الدولي رقم 

 (:الخاضعة للوائح
 

•  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa الثمرة على 
 Xanthomonas citri subsp. citri الحمضيات تقّرح جرثومة •
  .الممرضة المغزلية البطاطس •

 
(cM)  دعت األطراف المتعاقدة إلى إبداء مالحظاتها على "استعراض عملية وضع

 .craM/آذار مارس c7المعايير" ألعضائها في لجنة المعايير قبل 
(c6) لمعايير مناقشة مفهوم اعلى اختصاصات مجموعة عمل ستتولى  ووافقت استعرضت

 (.4السلعية )المرفق 
(c7) على مساهمات األعضاء في لجنة المعايير الذين غادروا اللجنة منذ انعقاد  أثنت

( أو الذين سيغادرونها بعد اجتماع مجموعة السبعة cra4الدورة التاسعة للهيئة )
 (.Mالمفصلة في المرفق  القائمة)ترد  craMالتابعة للجنة المعايير في مايو/أيار 

 

التعديالت في ترجمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية االطالع على  8-3

 (2014) في دورتها التاسعةهيئة تدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها 
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[6r] مراجعة اللغات الصينية والفرنسية  مجموعاتوالحظت أن  16األمانة الوثيقة عرضت

( cra4) ها الهيئة في دورتها التاسعةواإلسبانية قد استعرضت المعايير الدولية التي اعتمدت
 مجموعةلأيضا بعدم وجود منسق  اعلم تبالتعاون مع أقسام الترجمة لدى الفاو. وقد أخذ

 .في الوقت الراهن لمراجعة اللغة العربية مجموعةمراجعة اللغة الروسية وعدم وجود 
 
[6a]  لمراجعة اللغة العربية. مجموعةلتشكيل  جارالهيئة بأن العمل  بلغتأُ وقد 
 
[6c] إّن هيئة تدابير الصحة النباتية:و 
 

(c8) بأّن المرفق  أخذت علماa لمعيار الدولي رقم باac ( إصدار شهادات الصحة النباتية
 والملحق( الموسعة الموّحدة وآليات التبادلاإللكترونية، ومعلومات عن لغات الترميز 

c  للمعيار الدولي رقمc6 ( تدابير مكافحة تفشي األمراض ضمن منطقة خالية من
معالجة الكنتالوب ) aMالنباتية رقم  الصحة( ومعالجة ثمار الفاكهة ةآفات ذباب

Cucumismelo var. reticulatus    الشمام المشبك( بحرارة البخار للتخلص من ذبابة
قد   (TaNNoPa1 ania21 5aP01) 4( وبروتوكول التشخيص رقم   Bactocera cucurbitaeالبطيخ 

مراجعة اللغات الصينية والفرنسية واإلسبانية،  مجموعاتخضعت للمراجعة من قِبل 
 وأقسام الترجمة لدى الفاو.

(c9) وشجعت األطراف  العربيةلمراجعة اللغة  مجموعةيل أية بعدم تشك أخذت علما
 .اللغةهذه  لمراجعة مجموعةالمتعاقدة التي تستخدم اللغة العربية على تشكيل 

(3r)  الروسية وأّن المعايير  اللغة مراجعة مجموعةبعدم اختيار منسق جديد لأخذت علما
مراجعة اللغة  مجموعةالدورة الحالية للهيئة لم تراجعها  فيالدولية التي تم اعتمادها 

 الروسية.
(3a)  على تعيين منسق وإبالغ  الروسية اللغةاألطراف المتعاقدة التي تستخدم شجعت

 مراجعة اللغة التابعة لها. مجموعةاألمانة وإعادة تفعيل 
(3c) على ضمان احترام  اللغات مراجعة مجموعاتأعضاءها الذين يشاركون في  حّثت

مراجعة اللغات التي  مجموعاتب الخاصةالمهل الزمنية المحددة بالنسبة إلى العملية 
 اعتمدتها الهيئة والتقيّد بالمواعيد المحددة.

الدولية لتدابير الصحة النباتية  المعاييرالسابقة من  النسخعلى إلغاء  وافقت (33)
، فور انتهاء األمانة من إدخال بهاما واالستعاضة عنها بالنسخ الجديدة المحاط عل

 التغييرات المبيّنة في المرفقات 
 .CPM 2015/07 بالوثيقة aaإلى  aمن 

 .Ic2aon c)الصينية( والسيد  Iac ui0 السيد، اللغاتمراجعة  مجموعاتمنسقي  شكرت (34)

cviU5K (والسيدالفرنسية )ة Beatriz MELCHO (اإلسبانية.) 
 

لتصحيح األخطاء في استخدام المصطلحات في  المقترحةالتعديالت الحبريّة  8-4
 المعايير المعتمدة

 
 مصطلحات الصحة النباتية  مسرد - 5المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 

                                                 
 CPM 2015/07 الوثيقة  16



5102  craM CPM-10 Report 

 

Page 17 of 127 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

التعديالت الحبرية المقترحة لتصحيح األخطاء الداخلية  التي تتناولوثيقة الاألمانة  عرضت [63]
17(مصطلحات الصحة النباتية مسرد) Mفي المعيار الدولي رقم 

يتعلق بالوصف  في ما  
   ."كفئة من السلع"

 
 عبر المعايير االستخدام المتسق – مصطلح حالة الصحة النباتية

 
" حالة الصحة النباتيةالستبدال مصطلح "أدخلت األمانة التعديالت الحبرية المقترحة  [64]

مبادئ الصحة النباتية لحماية النباتات  aبمصطلحات أكثر دقة في المعيار الدولي رقم 
نظام إصدار  7والمعيار الدولي رقم وتطبيق تدابير الصحة النباتية في التجارة الدولية، 

والمعيار  الصحة النباتية،شهادات  acوالمعيار الدولي رقم الشهادات للصحة النباتيّة، 
 ca، والمعيار الدولي رقم تحليل مخاطر اآلفات لآلفات الخاضعة للحجر aaالدولي رقم 

متطلبات  ccوالمعيار الدولي رقم  تحليل مخاطر اآلفات لآلفات غير الخاضعة للحجر،
 الخطوط التوجيهية  c3والمعيار الدولي رقم إنشاء مناطق ذات انتشار منخفض لآلفات، 

الخطوط التوجيهية لتحديد تدابير الصحة النباتية واإلقرار  c4والمعيار الدولي رقم للتفتيش، 
مناطق خالية من اآلفات بشأن ذبابة الفاكهة  إنشاء  c6والمعيار الدولي رقم بتعادلها، 

(To  0aPai1o)،  والمعيار الدولي رقمc9  االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق
إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار  3rوالمعيار الدولي رقم ينخفض فيها انتشار اآلفات  التي

 .18(To  0aPai1oآفات ذباب الفاكهة )
 
[6M] إّن هيئة تدابير الصحة النباتية:و 
 

(3M)  ًبالتعديالت الحبرية المقدمة في الجدول ألف أحاطت علما-a 5الوثيقة  نمt5 craM/r9 

 مسرد) Mرقم  الدوليفي المعيار  التعديالتمن األمانة أن تدرج تلك  طلبتو
 (. مصطلحات الصحة النباتية

الذي  حالة الصحة النباتيةبالتعديالت الحبرية من أجل استبدال مصطلح علما  أحاطت (36)
من األمانة إدراجها  تطلبو CPM 2015/11 الوثيقةب( 6)ألف -(a)يرد في الجدول ألف

 الدولية ذات الصلة. في المعايير
 ccو caو acو aaو 7و Mو aبأن التعديالت الحبرية للمعايير الدولية رقم علما  أحاطت (37)

وتدرج في النسخ اللغوية األخرى للمعايير،  تترجمسوف  3rو c9و c6و c4و c3و
 بحسب الموارد المتاحة.

بالنسخة الجديدة  أن تلغى النسخ السابقة للمعايير وأن يستعاض عنها على وافقت (38)
 الحبرية.  التعديالتاألمانة بتطبيق تلك  فور قيامالمحاط علما بها 

 

االستعاضة ولتدابير الصحة النباتية لمعايير الدولية من اإلغاء النسخ القديمة   8-5
 عنها

 
استبدال النسخ القديمة للمعايير  نلضما ةاألمانة الوثيقة التي تفّصل اآللية المقترح عرضت [66]

. 19بالنسخ الجديدة وإلغائها لدى اعتماد التعديالت أو اإلحاطة علما بها من قبل الهيئة ةالدولي
نه حين يقّدم تنقيح لمعيار دولي ما إلى الهيئة، ينبغي كذلك تقديم إوبموجب هذه اآللية ف

دولي في المعايير الدولية األخرى، التغييرات الناتجة عنه في اإلشارات إلى ذلك المعيار ال

                                                 
 CPM 2015/09 الوثيقة  17
 CPM 2015/11الوثيقة  في( 6)ألف - (a)الجداول ألف  18
 CPM 2015/05الوثيقة   19
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كتعديالت حبرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولدى اعتماد المعيار المنقح، يطلب من الهيئة 
 .حديثاإلغاء النسخة السابقة للمعيار الدولي واستبدالها بالنسخة المنقحة المعتمدة 

 
أشار إلى أنه بناء على تحليل معمق، ينبغي للتعديالت الحبرية )بما يشمل التعديالت على  [67]

اإلشارات إلى النسخ القديمة للمعايير( أن تطبق على بعض المعايير الدولية الحالية من أجل 
السماح بإلغاء النسخ القديمة للمعايير الدولية. وقد قُّدمت تلك التعديالت الحبرية، باللغة 

الوثيقة. وسوف تترجم التعديالت الحبرية وتدرج في النسخ ب aنكليزية فقط في المرفق اإل
 اللغوية األخرى للمعايير الدولية حين تصبح الموارد المطلوبة متاحة.

 
أيضا أنه سرعان ما تطبق األمانة جميع التغييرات المقترحة، ينبغي إلغاء كل  وأوضح [68]

النسخ السابقة للمعايير الدولية )بجميع اللغات( واستبدالها بالنسخ المعتمدة أو المحاط علما 
 c6والمعيار الدولي رقم  Mوقد شمل هذا أيضا نسخا سابقة للمعيار الدولي رقم  .بها حديثا

من جدول األعمال.  c-8للهيئة، تحت البند الحالية خ منقحة خالل الدورة عقب اعتماد نس
أحاطت الهيئة علماً في دورتها الحالية بموجود وشمل ذلك كذلك نسخا سابقة لمعايير دولية 

 من جدول األعمال. 4-8تحت البند  عليهاتعديالت حبرية 
 
لمعيار با aوالمرفق  c7 رقم لمعيار الدوليبا cأنه قد تم اقتراح حذف المرفق  أفاد وأخيراً  [69]

 الرسمية باللغات ومالحقهماللمساعدة على تبسيط نشر هذين المعيارين  c8 رقم الدولي
 لفاو.في االست 

 
[7r]  علما  تاألطراف المتعاقدة بإلغاء النسخ السابقة للمعايير الدولية. وأحاط بعضوقد رحب

وثائق وبندين من بنود جدول  ثالث ضمنبأن التعديالت الحبرية قد قدمت إلى الهيئة 
 لضمان المزيد من الشفافية. في المستقبل تقديم تلك التعديالت معا تاألعمال، واقترح

 
[7a] هيئة تدابير الصحة النباتيةإّن و: 
 

 c8لمعيار  الدولي رقم با aوالمرفق  c7لمعيار الدولي رقم با cإلغاء المرفق  اعتمدت (39)
بصورة منفصلة وستنشره على البوابة الدولية  الدولية)الذي ستحتفظ به أمانة االتفاقية 

أن المعيار  والحظتللصحة النباتية، إلى أن يصبح باإلمكان استبداله بقاعدة بيانات( 
حذف هذين سيخضعان لتعديالت طفيفة تعكس  c8والمعيار الدولي  c7الدولي رقم 
 .المرفقين

(4r) المرفق  بالتعديالتعلما  أحاطت( الحبريةa  5بالوثيقةt5 craM/rM.) 
(4a) األمانة التغييرات المذكورة أعاله، ستعتبر كل النسخ  تطبقحالما  ،على أنه وافقت

السابقة للمعايير الدولية الغية وسيستعاض عنها بالنسخ المعتمدة أو المحاط علما بها 
 .حديثا

 
 آخر المعلومات - لمعايير والتنفيذلإطار  وضع 8-6

 
[7c] الجزء على إطار للمعايير والتنفيذ، التي احتوت أيضا  وضع عن 20األمانة الوثيقة عرضت"

لوثيقة( األول با)المرفق  المتعلق بالمعايير في إطار المعايير والتنفيذ التابع لالتفاقية الدولية"
 .بشأنها قد تستدعي صياغة معايير مفصلةً المعايير والثغرات التي

 

                                                 
 CPM 2015/19 الوثيقة  20



5102  craM CPM-10 Report 

 

Page 19 of 127 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

المتعاقدة إدخال إضافة إلى التوصيات بحيث يستطيع إطار المعايير  بعض األطراف اقترح [73]
أن يصبح أداة قيمة لتحديد الثغرات واألولويات لبرنامج عمل االتفاقية الدولية. والتنفيذ 
معايير تبرير المواضيع الُمقَتَرحة  المواءمة بينأيضا من لجنة المعايير أن تضمن  توطلب
 التنفيذ.على الحالي  والتركيز ها بحسب األولويةوترتيب

 
 :الصحة النباتية تدابيرهيئة إّن و [74]
 

(4c) التفاعالت الممكنة مع هيئة الدستور الغذائي والمنظمة  فيمن األمانة أن تنظر  طلبت
االهتمام المشتركة التي جرى تحديدها، إذ أن  تالعالمية لصحة الحيوان بشأن مجاال

 ببرنامج عمل وضع المعايير عند المقتضى. طيرتب كذل
الهيئة لمناقشة المفاهيم ومسائل التنفيذ  دورة على تخصيص الوقت لدى انعقاد وافقت (43)

عالية األولوية الالمتعلقة بمشاريع المعايير أو المعايير المعتمدة، وال سيما المسائل 
 نظرا إلى إطار المعايير والتنفيذ.

صياغة إطار المعايير والتنفيذ وضمان التطبيق األوسع له،  مواصلةمن األمانة  طلبت (44)
يتعلق بتحليل الثغرات بل أيضا من أجل السماح لألطراف المتعاقدة في ما ليس فقط 

 اإلرشادات.  الموجود وغير الموجود من بأن تدرك ما 
(4M) الجزء الخاص بمشروع المعايير في إطار المعايير والتنفيذ التابع ب علما أحاطت

مشيرة إلى أن اإلطار  CPM 2015/19لوثيقة با aلالتفاقية الدولية المقدم في المرفق 
( cra6العشرة للهيئة ) الحاديةلمعايير والتنفيذ سوف يقدم إلى الدورة وضع االكامل ل

 من أجل اعتماده.
 (.6)المرفق   ها بحسب األولويةوترتيبمعايير تبرير المواضيع الُمقَتَرحة  اعتمدت (46)
برنامج  لتخطيطعقب اعتماده كأساس  والتنفيذالمعايير  إطارعلى أن يستخدم  وافقت (47)

 عمل أمانة االتفاقية الدولية.
 

 معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتلمواضيع  8-7
 

 معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لمواضيع الالتعديالت في قائمة  8-7-1
 
[7M] بأن  تذّكرو .21قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتاألمانة  عرضت

لجنة المعايير تقوم بتعديل المواضيع وبأن تلك التعديالت، التي وافقت عليها لجنة المعايير 
علما  لإلحاطةمنذ انعقاد الدورة األخيرة للهيئة، قد قدمت بالتالي إلى الدورة الحالية للهيئة 

 بها وحسب. 
 
الفنيين المعني بالحجر الحظت األمانة أن هناك موضوعا قد اقترح من جانب فريق الخبراء  [76]

 . aMلمعيار الدولي رقم با a الملحقاعتبار أن هناك خطأ فنيا في على الحرجي 
 
الدعوة إلى تقديم المواضيع التي حدد موعدها إرجاء موعد واقترح أحد األطراف المتعاقدة  [77]

لم يكن األمر ممكنا، اقترح بأن  إلى أن يتم اعتماد إطار المعايير والتنفيذ. وإن craMفي عام 
 تجري مراجعة المواضيع بناء على إطار المعايير والتنفيذ.

 
عام  فيمن األطراف المتعاقدة عن تأييده إبقاء دعوة تقديم المواضيع  بعضوقد أعرب  [78]

craM  باعتبارها فرصة لجمع المواضيع من أجل العمل المستقبلي ألمانة االتفاقية، وفهم أي

                                                 
على العنوان  متاحةلوقاية النباتات  قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية؛ CPM 2015/10إن الوثيقة   21
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معايير مهم بالنسبة إلى البلدان، مع اإلشارة إلى أن تحديد األولويات يجب أن يتم من ال
 بالرجوع إلى اإلطار.

 
لحد من لالمعيار مشروع في مداخلته تأجيل العمل على  األطراف المتعاقدة واقترح أحد [79]

حول المواضيع الخاصة  اجتماعطالباً عقد  (rra-crr8انتقال اآلفات بالحاويات البحرية )
 .(cra6) الدورة الحادية عشرة للهيئة خالللبحث هذا الموضوع 

 
[8r]  والواليات ونيوزيلندا  االتحاد األوروبيوطلبت الهيئة تشكيل مجموعة عمل مصّغرة تضّم

الهيئة لمناقشة الخيارات المتاحة لمعالجة مسألة دورة وتلتئم أثناء انعقاد  المتحدة األمريكية
 .(rra-crr8) مشروع معيار دولي للحد من انتقال اآلفات بالحاويات البحرية

 
[8a] الهيئة أّن  وتطّرقت رئيسة لجنة المعايير إلى مناقشات هذه المجموعة المصغرة. وأبلغت

المجموعة أقّرت بأنه رغم العمل الملحوظ المنفذ حتى اآلن بالنسبة إلى هذا الموضوع، ال 
تزال هناك اختالفات في اآلراء بين أعضاء الهيئة حول الخطوات المقبلة. وقد أيدت 

ناول الحاويات البحرية من يتحول المواضيع الخاصة  اجتماعالمجموعة بشدة اقتراح عقد 
يط الضوء على المخاطر وتعزيز الفهم للقضايا المعقدة المتصلة بهذه المسألة وذلك أجل تسل

حول  اجتماعبهدف تسهيل بلورة صياغة المعيار. وأوصت بالقيام بهذا العمل في إطار 
 (.cra6الدورة الحادية عشرة للهيئة ) خاللالمواضيع الخاصة 

 
[8c] المجموعة أيضاً أنه يتعين على األمانة أن تمضي قدماً في النداء الموجه للخبراء  واعتبرت

هؤالء الخبراء تتعيّن دعوة في مجموعة عمل الخبراء المعنية بالحاويات البحرية. وسوف 
( cra6لحضور االجتماع حول المواضيع الخاصة خالل الدورة الحادية عشرة للهيئة )

نتائج االجتماع حول المواضيع الخاصة،  وبانتظار صدور. لالستماع إلى آراء األعضاء
 cra6يمكن لمجموعة عمل الخبراء المعنية بالحاويات البحرية أن تعقد اجتماعاً لها في سنة 

 بضيافة الواليات المتحدة األمريكية.
 
 وأشار أحد األطراف المتعاقدة إلى أنه، بعد اعتماد المعالجات الثالث بالبرودة )انظر [83]

 المناقشات ضمن 
(، ينبغي أيضاً اإلسراع في صياغة المعايير عن شروط استخدام معالجات الصحة c-8البند 

أنه،  . وأشار هذا الطرف المتعاقد أيضاً إلى22النباتية على اعتبارها تدابير للصحة النباتية
نظراً إلى الحجم الهائل للحبوب التي تدخل في التجارة الدولية، ينبغي اإلسراع أيضاً في 

 (. 018-2013صياغة المعيار الخاص بالحركة الدولية للحبوب )
 
قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية أما في ما يتعلق بوثيقة الهيئة عن التعديالت في  [84]

األطراف المتعاقدة أن تتضمن الوثيقة في المستقبل مراجع  أحدقد اقترح ، فلوقاية النباتات
 سهلة إلى الشروحات حول سبب اقتراح تعديالت في القائمة. 

 
[8M] هيئة تدابير الصحة النباتيةإّن و: 
 

 التالي:   الموضوعإضافة  اعتمدت (48)

                                                 
استخدام التبخير باعتباره  ط(؛ شرو003-2014ائية باعتبارها تدابير للصحة النباتية )يشروط استخدام العالجات الكيم  22

(؛ 005-2014(؛ شروط استخدام العالجات بالحرارة باعتبارها تدابير للصحة النباتية )004-2014تدابير للصحة النباتية )
  (.006-2014وشروط استخدام العالجات بتعديل الغالف الجوي باعتبارها تدابير للصحة النباتية )
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  المرفق تنقيح القسم المتعلق بتسخين العازل الكهربائي(a ( معالجات معتمدة
تنظيم مواد التعبئة الخشبية ) aMللمعيار الدولي مقترنة بمواد التعبئة الخشبية( 

  في التجارة الدولية((.
 

  الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية: موضوعبحذف علما  أحاطت (49)
  ( 101-2007)تبخير مواد التعبئة الخشبية بفلوريد السلفوريل 

 
(Mr) الناتجة عن ذلك في مواضيع الفريق الفني المعني بمعالجات  باإلضافةعلما  أحاطت

 الصحة النباتية: 
  2007)تبخير الحشرات في األخشاب المقشورة بواسطة فلوريد السلفوريل-

101A ) 
  تبخير الديدان األسطوانية والحشرات في األخشاب المقشورة بواسطة فلوريد

 السلفوريل 
(2007-101B .) 

 
(Ma) الجديدة  األولوية اعتمدتc   :للمواضيع التالية 

 النفايات ذات مخاطر آفات محتملة خالل الرحالت الدولية والتخلص  مناولة
 ( 004-2008)منها بشكل آمن 

  الحركة الدولية للمنتجات الخشبية والحرف اليدوية المصنوعة من األخشاب 
(2008-008 ) 

  ( 001-2014)توجيهات بشأن إدارة مخاطر اآلفات 
  تدابير الصحة  باتخاذالسماح للهيئات غير المنظمات الوطنية لوقاية النباتات

 النباتية 
(2014-002) 

 
(Mc) ينالتالي ينللموضوع 3 الجديدةاألولوية  اعتمدت  : 

  ( 002-2008)الحّد من حركة اآلفات عبر الحاويات البحرية والطائرات 
  تنقيح للمعيار الدولي رقم متطلبات استخدام اإلشعاع كتدبير للصحة النباتية(

a8 ) 
(cra4-rr7) 

 
(M3) للمواضيع التالية:  4الجديدة  األولوية اعتمدت 

 مرفق للمعيار الدولي رقم  استخدام ترخيص استيراد محدد(cr:  الخطوط
 (. 006-2008)التوجيهية لنظام تنظيمي للصحة النباتية للواردات 

  ( متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات) 4رقم  الدوليتنقيح المعيار
(2009-002 ) 

 
(M4) بالعناوين المنقحة للمواضيع والمسائل والمصطلحات التالية: علما  أحاطت 

 
 المواضيع:

 (004-2005) الحركة الدولية لوسائط النمو المقترنة بنباتات الغرس 
  تدابير الصحة  باتخاذالسماح للهيئات غير المنظمات الوطنية لوقاية النباتات

 النباتية 
(2014-002) 

 المرفق بالمعيار الدولي رقم  استخدام ترخيص استيراد محدد(cr : الخطوط
 (002-2008)التوجيهية لنظام استيراد يرعى الصحة النباتية 



CPM-10 Report 5102  craM 

 

 Page 22 of 127 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 بروتوكوالت التشخيص:

 aonco Un1oP0o  1  (2004-015 ) 
 oa  anoa1 1ao0a21nca oonoc N1Pe  (2004-025 ) 
 aonco Ia0aeahi1  (2006-017)  

 
 المصطلحات:

  ( 001-2012)اآلفة الملوثة، التلوث 
  )( 005-2013)اللحاء )كسلعة 

 
(MM) ( وبحذف 009-2014)للخطر  المعرضةالمنطقة بإضافة مصطلح علما  أحاطت

 (013-2013)قائمة آفات السلع و (014-2012)قائمة اآلفات مصطلح 
(M6) التي  قائمة مواضيع معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمن األمانة تحديث  طلبت

 ونشر النسخة المحدثة على البوابة الدولية للصحة النباتية.   اعتمدتها الهيئة
(M7) العام  على توجيه دعوة إلى تقديم مواضيع في وافقتcraM األطراف المتعاقدة  دعتو

إلى اقتراح أولويات من شأنها سد الثغرات التي حددها إطار المعايير والتنفيذ )القسم 
 .الخاص بالمعايير(

(M8) إلى عقد اجتماع حول المواضيع الخاصة أثناء انعقاد الدورة الحادية عشرة  أشارت
( لالستماع إلى آراء األعضاء حول الحاويات البحرية وإلى إرجاء cra6للهيئة )

ريثما  (rra-crr8الحد من انتقال اآلفات بالحاويات البحرية )العمل على موضوع 
 تصدر نتائج االجتماع حول المواضيع الخاصة.

 

 التنفيذ -9
 

 لتدابير الصحة النباتية 15 حالة تسجيل رمز المعيار الدولي رقم 9-1
 

لفاو الهيئة علما بآخر المعلومات بشأن الجهود التي تبذلها في االقانوني  المسؤولأحاط  [86]
 23. وقد بدأت أمانة االتفاقية الدوليةaMاألمانة لتيسير عملية تسجيل رمز المعيار الدولي رقم 

بلدا حددت على أنها المجموعة األولى  a7عمليات تسجيل جديدة لصالح  cra4في عام 
باالستناد إلى معايير تحديد األولويات. وباإلضافة إلى ذلك، وسعيا إلى االرتقاء بمستوى 
الوعي بأهمية حماية الرمز ومساعدة المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في تفاعلها مع 

ر الغرض من التسجيل في كل بلد، تفس المختصحكومة بلدها، ُوجهت رسالة إلى الوزير 
تسجيل أو تجديد التسجيل. كما إلتمام الوتبرز الحاجة إلى توفير الدعم السياسي والمالي 

معلومات عن إجراءات  تتضمنرسالة أخرى إلى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات  ُوّجهت
. cra3في عام  جرتاسترداد التكاليف لتعويض تكاليف عمليات تجديد التسجيل التي 

 .craMخطة العمل لعام على األمانة الهيئة  طلعتإضافة إلى ذلك، أو
 
 :هيئة تدابير الصحة النباتيةوإّن  [87]
 

(M9) في عام  ت علما بالتقدم المحرزحاطأcra4  وخطة العمل لعامcraM  يتعلق في ما
 . aM رقمبتسجيل رمز المعيار الدولي 

(6r) على أن تقدم بشكل متواصل الدعم لعملية تسجيل المعيار  المتعاقدةاألطراف  شجعت
 . صالحيتها مدة ، بما في ذلك عمليات تجديد التسجيل التي ستنتهيaMالدولي رقم 

                                                 
23
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(6a) أن تسدد ألمانة االتفاقية الدولية تكاليف التسجيل  علىاألطراف المتعاقدة  شجعت
 في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية. ليات تجديد التسجيل موع

 
  برنامج تنفيذ المراقبة ونظام استعراض التنفيذ ودعمه 9-2

 
صت إليها مجموعة العمل المفتوحة عرضت األمانة االستنتاجات الرئيسية التي خلُ  [87]

في روما.  cra4التي اجتمعت في أغسطس/آب  24المعنية بالتنفيذ )مجموعة العمل(العضوية 
وتمثلت االستنتاجات في أن برنامج التنفيذ التجريبي ينبغي أن يركز بشكل عام على 

وينبغي أن تكون مدة المراقبة وأن يشمل جميع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع. 
سنوات على أن يتم تجديده عندئذ. وعالوة على ذلك، أوصت مجموعة  ثالث البرنامج

يلي الذي سيد الموضوع القادم ذي األولوية لبرنامج التنفيذ العمل بضرورة بذل الجهود لتحد
ببرنامج تنفيذ المراقبة التجريبي. واقترحت  وذلك بموازاة االضطالعالمراقبة  برنامج تنفيذ

 .في هذا الصدد إجراءات محددةمجموعة العمل 
 
يتعلق بتنفيذ نظام االستعراض ودعم التنفيذ، ساد اتفاق عام على إدراجه في كل من  في ما و [89]

برنامج عمل أمانة االتفاقية الدولية وبرنامج العمل االستراتيجي المقترح المتعلق ببرنامج 
نفيذ المراقبة على مختلف المستويات. وسيشكل هذا النظام آلية مهمة لتحديد أولويات التنفيذ ت

تقبل فضال عن تقديم الدعم االستراتيجي والتحليلي الرئيسي لمختلف األنشطة في المس
الفنية، ضمن  الوثائقالواردة في البرنامج التجريبي. وسيمثل إجراء دراسات الحالة وإعداد 

منتجات أخرى، إسهامات رئيسية في السنة الدولية للصحة النباتية إضافة إلى المطبوعة 
اقية الدولية بشأن حالة الصحة النباتية في العالم. كما سيؤدي النظام الرئيسية المقترحة لالتف

 دورا فعاال في استعراض برنامج تنفيذ المراقبة ورصده.
 
[9r] تجريبي. وأشار التنفيذ المتعاقدة عن دعمه لوضع برنامج الطراف بعض من األ وقد أعرب

فعالة إال أنه  انطالقون نقطة بعض األطراف المتعاقدة إلى أن االقتراح الحالي يمكن أن يك
ال بد من وضع التفاصيل واألولويات والخطوات لغرض التنسيق والتنفيذ. ونتيجة لذلك 
اقترح أن تتعاون األمانة مع الخبراء لتحديد أنشطة العمل وترتيبها من حيث األولية 

 إلدراجها ضمن برنامج تنفيذ المراقبة.
 
[9a]  الوظيفة تتمثل  :وظيفتين يؤدياألطراف المتعاقدة إلى أن برنامج التنفيذ  بعض منوأشار

األولى في االضطالع باألنشطة التي تحسن المراقبة، وتحديد حالة اآلفات في أحد البلدان 
الثانية في قيادة العمليات لتنفيذ االتفاقية الدولية والمعايير الصادرة عنها. الوظيفة بينما تكمن 

صة من برنامج تنفيذ المراقبة لأنه من المهم استيعاب الدروس المستخ طراف ورأى أحد األ
، وترتيب المواضيع المالئمة من حيث ىخرألوتطبيقها لضمان فعالية وكفاءة برامج التنفيذ ا

                   األولوية. 
 
[9c]  هيئة تدابير الصحة النباتيةوإّن : 
 

(6c) الجهود التي تبذلها األطراف المتعاقدة التي تشارك في مجموعة العمل ب أقرت
من نيوزيلندا الذين  المشاركينالمفتوحة العضوية المعنية بالتنفيذ، خاصة جهود 

 من العمل قبل االجتماع. كبير بقدرأيضاً اضطلعوا 
 (acالمرفق ) تنفيذ المراقبة ببرنامجخطة العمل االستراتيجية المتعلقة  وافقت على (63)
 :من أجل اختيار خبراء والتعاون معهم من األمانةطلبت  (64)
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  cباستخدام محتوى الملحق  هااألنشطة والصالت القائمة بين تحديد )أ(

األنشطة التي ستجري خالل ثالث سنوات "  cCPM2015/23 Revبالوثيقة 
 .كأساس ممكن" من برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة

ذات األولوية مع األخذ في االعتبار توافر  األنشطةبشأن  المشورةإسداء  )ب(
 .التمويل

األنشطة المقترحة والفرص المتاحة للتعاون  توقيتبشأن  إسداء المشورة )ج(
مع األطراف المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات والمنظمات 

 .األخرى
يتعلق بالتزام األطراف  ما فيالمتاحة  الخياراتبشأن  إسداء المشورة )د(

المتعاقدة ومشاركتها في أنشطة البرنامج، بما في ذلك المساهمات العينية 
 .والخبرة والدعم المالي

 .تعبئة الموارد لدعم البرنامج استراتيجياتبشأن  إسداء المشورة )هـ(
التنفيذ المقبلة باالستناد إلى  لبرامجبشأن المواضيع  إسداء المشورة )و(

س المستخلصة، بما في ذلك معايير تحديد األولويات )المواضيع الدرو
  .واألنشطة(

عمل الهيئة ذات الصلة والتعاون مع  مجاالتبشأن تكامل  إسداء المشورة )ز(
األجهزة الفرعية األخرى حسب االقتضاء في مجال خطط العمل الخاصة 

 .بالتنفيذ التي يتم وضعها
عشرة بشأن التقدم المحرز في  الحاديةإلى الهيئة في دورتها  رفع تقرير )ح(

 لبرنامج تنفيذ المراقبةاالستراتيجية خطة العمل إطار  المنفذة فياألنشطة 
 جراء التعديالت الممكنة.إبداء التعليقات إلودعوة الهيئة إلى 

 
(6M) تنفيذ المراقبة تحت إشراف المكتب إدارة برنامج الدوليةأمانة االتفاقية  فوضت. 
اإلقليمية لوقاية النباتات على االلتزام بزيادة  والمنظماتاألطراف المتعاقدة  حثت (66)

 .التركيز على مراقبة آفات النباتات
خرى على األجهات الاألطراف المتعاقدة على المساهمة بالموارد وتحفيز  تحث (67)

البرنامج التجريبي لالتفاقية الدولية وبرنامج تنفيذ المساهمة بالموارد لضمان نجاح 
 .المراقبة وتحقيقهما األثر المنشود

 
 آخر المعلومات -إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية 9-3

 
على الهيئة آخر المعلومات بشأن التطورات )نيوزيلندا(  Peter Thompsonعرض السيد  [93]

. 25يهية المعنية بإصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتيةالمتعلقة بعمل المجموعة التوج
تم تنفيذها بدعم منها والتي التي وقدم األنشطة التي اضطلعت بها المجموعة التوجيهية أو 

الجديد؛ ومجموعة من صحائف  اإللكترونيتشمل: رفع مستوى الوعي عن طريق الموقع 
الوقائع واألسئلة المتكررة؛ والعروض المقدمة في حلقات العمل اإلقليمية، إضافة إلى 

 اجتماع جانبي للهيئة في دورتها العاشرة.
 
وأوضح أن المجموعة التوجيهية وأعضاء األمانة والفريق المعني بتنمية القدرات وأعضاء  [94]

لوقاية النباتات والصحة الحيوانية قد أعدوا  اإلقليميةالدولية عن المنظمة  ينالمكتب وممثل
 rrr crr aاقتراحا خاصا بمرفق وضع المعايير وتنمية التجارة من أجل تنفيذ مشروع قيمته 

الصحة النباتية بشكل  شهاداتدوالر أمريكي لبناء قدرات األطراف المتعاقدة على تبادل 
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مجموعة فرعية فنية أصغر حجما تولت وضع إلكتروني. وهذا باإلضافة إلى تشكيل 
مواصفات تتعلق بإنشاء مركز إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية في نهاية 

 المطاف.
 
[9M]  وأعربت أطراف متعاقدة عديدة عن دعمها القوي إلنشاء مركز إلصدار الشهادات

عن دعم وضع مشروع تجريبي باالستناد إلى نظام  تاإللكترونية للصحة النباتية كما أُعرب
يتعلق بالنظم الوطنية في ما وطني عام. وعرضت عدة أطراف متعاقدة دعمها وخبرتها 

واقترحت جمهورية كوريا عقد المنتدى إلصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية. 
نوفمبر/تشرين الثاني العالمي عن شهادات الصحة النباتية في جمهورية كوريا خالل شهر 

craM .وإدارتهمناقشة القضايا المتعلقة بتعبئة الموارد لهذا النظام وتكاليفه وأمنه  توتم 
 واستضافته.

 
، إلى المسائل المطروحة، في معرض رده على بعض األسئلة Thompsonوأشار السيد  [96]

األساسية التي ستحتاج إليها البلدان إلنشاء نظام وطني، بدءا بمنبر بسيط ينشأ على 
 يؤدي وظائف أساسية. واإلنترنت 

 
ولدى عرضه عناصر التصميم الرفيع المستوى للنظام، تحدث عن االعتبارات األمنية  [97]

تضافة المركز لدى المركز المحتملة، بما في ذلك التشفير واستطرد قائال إنه يمكن اس
الدولي للحساب االلكتروني التابع لألمم المتحدة للتمتع بنفس الحماية التي تتمتع بها األمم 

 المتحدة.
 
 : هيئة تدابير الصحة النباتيةوإّن  [98]
 

بإصدار الشهادات اإللكترونية  المعنيةالمجموعة التوجيهية علمًا بأنشطة  حاطتأ (68)
 للصحة النباتية وأمانة االتفاقية الدولية؛

اآلن على  المتاحةالنباتية  للصحةبمواد إصدار الشهادات اإللكترونية  ت علماحاطأ (69)
 البوابة الدولية لمعلومات الصحة النباتية؛ 

(7r)  في لتقديم االقتراح الخاص بمرفق وضع المعايير وتنمية التجارة  دعمها الكاملأكدت
أعاله لتمكين األطراف المتعاقدة من  المبينةألنشطة الشهادات اإللكترونية ليتعلق ب ما

تقديم ضمانات الصحة النباتية في التجارة بطريقة مبتكرة وفعالة من حيث الكلفة 
 العالمي؛  الصعيدومنسقة على 

(7a)  المتعلق باالقتراح  لألمانة لتنفيذ المشروع، رهنا بنتيجة القراردعمها أعربت عن
 الخاص بمرفق وضع المعايير وتنمية التجارة؛ 

(7c)  دعمها إلنشاء مركز إلصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتيةأعربت عن 
 نيالوطوتوفير الموارد اإلضافية الالزمة للمضي قدماً في إنشاء المركز والنظام 

 العام وتجريبهما؛
الشهادات اإللكترونية  بإصدارالعمل المتواصل للمجموعة التوجيهية المعنية دعمت  (73)

 تحت إشراف مكتب الهيئة؛  للصحة النباتية
 بإصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتيةالمجموعة التوجيهية المعنية  شجعت (74)

 :ذلكوجه السرعة في هذا المجال، بما في  واألمانة على مواصلة العمل على
 

الخاص بمرفق وضع المعايير وتنمية  المشروعالمشاركة في إدارة  )أ(
 التجارة واألنشطة ذات الصلة؛

 بلورة قواعد األعمال وغيرها من المتطلبات إلنشاء المركز.  )ب(
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(7M) المحرز إلى الهيئة في دورتها الحادية  التقدممن مكتب الهيئة رفع تقرير بشأن  طلبت
 (؛ cra6عشرة )

القانونية واإلدارية، وهيكل  الجوانبإلى النظر في كيفية مواصلة بلورة  دعت المكتب (76)
 إدارة المركز، 
ونظام السترداد التكاليف بالنسبة إلى استخدام المركز ورفع تقرير إلى الهيئة في 

 دورتها 
 . (cra6) الحادية عشرة
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التقرير المالي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والميزانية وتعبئة  -10
 الموارد

 
بعض األطراف المتعاقدة قلقها إزاء بعض القرارات  . وأبدت26عرضت األمانة هذه الوثيقة [99]

الواردة في الوثيقة على اعتبار أنه من المبكر جداً برأيها اتخاذ هذه القرارات قبل التوصل 
 إلى اتفاق حول السنة الدولية لصحة النبات.

 
[arr] :وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

 االتفاقية أمانة عمل في مساهماتها على التالية المتعاقدة األطراف وشكرت أثنت (77)
 جمهورية اليابان، فرنسا، األوروبي، االتحاد كندا، أستراليا،: النباتات لوقاية الدولية
 المتحدة المملكة هولندا، السويد، سويسرا، أفريقيا، جنوب جمهورية كوريا،

 . األمريكية المتحدة والواليات
 
[ara]  ُرض على الهيئة التقرير المالي لعام عcra4

. وأشارت األمانة إلى أن العديد من األنشطة 27
نفذت بنجاح خالل العام بموارد مالية محدودة. لكن نظرا إلى أن برنامج عمل األمانة يتزايد 
بصورة تدريجية كل عام، فإنه ال بد من دعم من خارج الميزانية لمواصلة برنامج العمل 

وسيظل األمر على ما هو عليه في  cra4نجز ذلك بنجاح في عام المقبلة. وقد أُ في السنوات 
 وما بعده. cra6، ويتمثل أحد الشواغل الرئيسية في استدامة الموارد في عام craMعام 

 
[arc]  هيئة تدابير الصحة النباتيةوإّن: 
 

 ألمانة االتفاقية الدولية؛   cra4المالي لعام  بالتقرير علما حاطتأ (78)
متعدد اللحساب أمانة االتفاقية الدولية الخاص ) cra4التقرير المالي لعام  اعتمدت (79)

 ؛ aa. انظر المرفق (3الجهات المانحة( )الجدول 
(8r) األطراف المتعاقدة على المساهمة في حساب أمانة االتفاقية الدولية الخاص  شجعت

 متعدد الجهات المانحة(؛ ال)
(8a) األطراف المتعاقدة التي ساهمت في برنامج عمل أمانة االتفاقية الدولية في  وشكرت

 .cra4عام 
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 تنمية القدرات -11
 

 آخر المعلومات - تقييم لجنة بناء القدرات 11-1
 
[ar3] لألسف، في جهزالهيئة بأن تقييم لجنة بناء القدرات لم ي وأبلغت 28عرضت األمانة الوثيقة ،

ونتيجة لذلك، دعيت الهيئة إلى مناقشة (. craMالوقت المحدد للدورة العاشرة للهيئة )
واقتُرح أن تؤخذ بعين االعتبار الخطوات التالية الممكنة في التقييم وكيفية معالجة النتائج. 

 عملية التقييم. المواد التي أعّدت حتى اآلن في سياق
 
[ar4]  ورأى أحد األطراف المتعاقدة أنه من المهم إجراء استعراض قبل أن يطلب من الهيئة اتخاذ

 قرار بشأن الهيكل المقبل للجنة بناء القدرات.
 
[arM]  هيئة تدابير الصحة النباتيةوإّن: 
 

(8c) خيار تمديد الوالية الحالية للجنة بناء القدرات لسنة واحدة وتعيين شخص آخر  دعمت
وينبغي . craMإلعداد تقرير للتقييم للنظر فيه في اجتماع المكتب في يونيو/حزيران 

للمكتب عرض نتائج هذا التقرير جنبا إلى جانب تقرير تقييم التعزيز على الهيئة في 
 التخاذ قرار. cra6دورتها الحادية عشرة في عام 

 

 االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية -12
 
[ar6]  20عرضت األمانة التقرير وأشارت إلى أّن سنة شهدت نشاطاً ملحوظاً بالنسبة إلى  14

االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية. وفي حين تواصل األطراف المتعاقدة الوفاء 
، عقدت المجموعة االستشارية المعنية وتحديثها المتعلقة برفع التقارير الوطنية بالتزاماتها

بالتزامات رفع التقارير الوطنية )المجموعة االستشارية( اجتماعاً لها في شهر يوليو/تموز 
لبلورة البرنامج وخطة العمل المتعلقة بالتزامات رفع التقارير الوطنية. وأعلنت المجموعة 

20سياق هذه العملية الفترة الممتدة من يوليو/تموز  االستشارية في 20إلى مارس/آذار  14 15 
اقية الدولية "سنة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لجهات االتصال الرسمية التابعة لالتف

وقد نشطت األمانة إلبقاء جهات االتصال الرسمية محدثة على الدوام لوقاية النباتات". 
ّزع شهرياً أيضاً تحديث عن االلتزامات المتعلقة برفع التقارير حسب االقتضاء.  ويو

الوطنية إلطالع جهات االتصال الرسمية على التغيرات والتحديثات والممارسات الجيدة 
 المتصلة بهذه االلتزامات. وقد جرى الترحيب بهذه الخطوة.

 
[ar7] المعروض على  29لوطنية وأوجزت األمانة برنامج االلتزامات المتعلقة برفع التقارير ا

بتلك االلتزامات لم تجهز بصيغتها  المتصلةالهيئة لدراسته وأشارت إلى أّن خطة العمل 
النهائية بعد بسبب عدد أصحاب المصلحة المعنيين ومن المقرر عرضها على الدورة 

20الحادية عشرة للهيئة ) واستناداً إلى مشورة المجموعة االستشارية  ( لكي تنظر فيها.16
التي أعطت توجيهاتها حول األنشطة واألولويات )وهي متاحة في تقرير المجموعة 

20( ستواصل البلدان خالل سنة 30االستشارية الوفاء بالتزاماتها المتعلقة برفع التقارير  15
 الوطنية في حين سترّكز األمانة على:
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االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية بصيغتها  وضع خطة عمل )أ(
 ؛النهائية

 ؛cra4االتصال الرسمية" في عام  جهاتاالستفادة من نجاحات "سنة  )ب(
 ؛لوقاية النباتات" الوطنيةدعم سنة "تنظيم المنظمات  )ج(
للصحة النباتية لكي يسهل  الدوليةتحسين الموقع اإللكتروني للبوابة  )د(

 ؛استخدامها وتشغيلها ألغراض االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية
حول االلتزامات المتعلقة برفع  مباشرةعلى اإلنترنت  ةإعداد نماذج تدريبي )هـ(

 التقارير الوطنية كلما ومتى توافرت الموارد.
 
[ar8]  إعداد البرنامج الخاص في للتقدم المحرز  دعمهمن األطراف المتعاقدة  بعضوأعلن

واإلجراءات  المقترح بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية فضالً عن مساندة البرنامج
المقترحة من حيث المبدأ على اعتبار أنها تندرج ضمن إطار تعزيز أمانة االتفاقية الدولية 

 لالتفاقية.  لوقاية النباتات وإمكانية تكاملها مع برامج أخرى
 
[ar9]  وتناولت األطراف المتعاقدة أيضاً مسائل وضع سلّم باألولويات لمختلف جوانب البرنامج

ضرورة معالجة المسائل إلى وإبراز القرارات التي أصبحت قديمة. وتّم التطّرق أيضاً 
 المتعلقة بااللتزامات العامة مقابل االلتزامات الثنائية. 

 
[aar] ف إزاء جدوى الدروس المعطاة عبر اإلنترنت بالنسبة إلى البلدان التي وكانت هناك مخاو

 يكون االتصال بشبكة اإلنترنت فيها ضعيفاً. 
 
[aaa]  واعتبرت بعض األطراف المتعاقدة أنه يتعين مناقشة التوجيهات الخاصة بمراقبة الجودة

 على مستوى الهيئة وليس على المستوى المكتب فحسب.
 
[aac]  ًعلى سؤال آخر، أشارت األمانة إلى أّن األطراف المتعاقدة غير مجبرة على تغيير  وردا

جهة االتصال لديها غير أنه يطلب منها تحديث المعلومات في حال كانت قديمة أو غير 
 صحيحة. 
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[aa3] :وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

على البرنامج الخاص بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير  صادقت بصورة مؤقتة (83)
ات الصلة )وهي ترد ذ اإلجراءاتالوطنية في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وعلى 

واتفقت على أّن قرارات الهيئة السابقة والمتعلقة باألنشطة  ،(cو aفي المرفقين 
تبادل المعلومات في االتفاقية  رفع التقارير الوطنية في برنامج الخاصة بالتزامات
واإلجراءات المنقحة لاللتزامات  المنقح حّل محلها البرنامجي النباتاتالدولية لوقاية 

 المتعلقة برفع التقارير الوطنية.
على أن تجري األمانة رقابة أساسية على جودة المعلومات التي تتيحها  اتفقت (84)

جودة االلتزامات  لمراقبةالخطوط التوجيهية األطراف المتعاقدة وذلك باالستناد إلى "
المجموعة  أن تصدر من خالل المقرروالتي من المتعلقة برفع التقارير الوطنية" 

االستشارية المعنية بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية لكي توافق عليها 
 .cra6الهيئة في سنة 

(8M) الوطنية  التقاريرالمتعلقة برفع  بااللتزاماتعلى عرض خطة العمل الخاصة  اتفقت
مع تحديد واضح للمخرجات واألولويات  (cra6) للهيئةعلى الدورة الحادية عشرة 

 واالحتياجات المتوقعة على صعيد الموارد )المالية والبشرية(.
 

 االتصاالت  -13
 

  باالتصاالتخطة العمل المتعلقة  13-1
 
[aa4] مع  31عرضت األمانة خطة العمل المتعلقة باالتصاالت في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

في االتفاقية  الذي جرى في مطلع سنة  باالتصاالتمراعاة  تقييم االحتياجات المتعلقة 
cra4. 

 
[aaM] األمانة بعضاً من جهود التواصل الجارية بما فيها تشكيل فريق تحرير معني  وأوجزت

 ملوقاية النباتات وإعادة تصمي الدوليةباالتصاالت ضمن األمانة، ونشرة أخبار االتفاقية 
 .النباتيةصحة لواقتراح تخصيص سنة دولية ل (www.ippc.int) البوابة الدولية للصحة النباتية

 
[aa6] األطراف المتعاقدة أّن وجود اتصاالت قوية أمر حيوي لنجاح االتفاقية في المدى  وأفادت

لإلعالء من شأن الصحة النباتية على المستويات الوطنية  البعيد وعامل بالغ األهمية
 واإلقليمية والدولية. 

 
وعلّق عدد من األطراف المتعاقدة على هذه الخطة واعتبر بشكل عام أنها تؤسس للعمل  

ى اتصاالت داخلية وخارجية ولكنها تفتقر إلى التفاصيل الكافية في هذه المرحلة مع عل
قدر أقّل من األبحاث حول  وإجراءالتركيز بقدر أكبر على ترجمة النوايا إلى إجراءات 

 مواضيع إضافية في مجال االتصاالت.
 
[aa7]  :وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

على خطة العمل الخاصة باالتصاالت في االتفاقية الدولية  صادقت بشكل مؤقت (86)
ريثما تُعرض خطة عمل جديدة وأكثر تفصيالً  على أساس مؤقتلوقاية النباتات 

(. ويجب أن cra6خاصة باالتصاالت في االتفاقية على الدورة الحادية عشرة للهيئة )
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على صعيد االتصاالت بما في  الملموسةالجديدة مزيداً من اإلجراءات  الخطة تتضمن
وإعداد مواد للدعوة إلى تعبئة الموارد.  النباتيةصحة لذلك تفاصيل عن السنة الدولية ل

االتصاالت المنقحة على المجموعة المعنية ب العمل الخاصة وستُعرض مسودة خطة
 بالتخطيط االستراتيجي وعلى المكتب قبل إعادتها إلى الهيئة.

 
 سنة دولية للصحة النباتيةاقتراح لتخصيص  13-2
 

[aa8]  قدم السيدRalf Lopian  )بناء المتعلق بتخصيص سنة دولية للصحة النباتية،  32االقتراح)فنلندا
( وأكد أن فنلندا على استعداد للعمل كجهة cra4الهيئة في دورتها التاسعة ) طلبعلى 

 لإلعالن عن هذه السنة الدولية. مسؤولة 
 
[aa9] باعتباره مبادرة  العديد من األطراف المتعاقدةمن قبل  قويدعم بحظي االقتراح قد و

واعتبرت األطراف  الوعي بالصحة النباتية في مختلف أنحاء العالم. محورية لزيادة
المتعاقدة السنة الدولية خطوة هامة لمواجهة تحديات مخاطر اآلفات في المستقبل. وأبدى 

 . crcrدعمها الكامل لفنلندا لإلعالن عن السنة الدولية في عام  العديد من األطراف المتعاقدة
 
[acr] وأوضحت تركيا أنها ستتولى رئاسة مجموعة الـcr  في عامcraM  وأنه يمكن ، خالل مؤتمر

للوزراء رسائل رفيعة المستوى توجيه قمة أنطاليا الذي سيعقد في نوفمبر/تشرين الثاني، 
 النباتية التماسا لدعمهم.شأن السنة الدولية للصحة ب

 
[aca]  وأعربت بعض األطراف المتعاقدة عن ضرورة تضمين المبادرة برنامج عمل مفصل

مشفوع بأهداف دقيقة ومركزة بوضوح. واقترح إنشاء مجموعة توجيهية لتقديم برنامج 
 .(cra6) عمل مفصل ومجموعة واضحة من األهداف إلى الهيئة في دورتها الحادية عشرة

 
[acc]  هيئة تدابير الصحة النباتيةوإّن : 
 

 ؛ crcrفي عام  النباتيةالسعي إلى تخصيص سنة دولية للصحة  قررت (87)
من مكتب الهيئة ولجنة المالية تشكيل لجنة توجيهية صغيرة لمواصلة التخطيط  طلبت (88)

للسنة  للتخطيطوتقديم برنامج عمل مفصل للصحة النباتية ة الدولية نالمفصل للس
 (؛  cra6إلى الهيئة في دورتها الحادية عشرة ) crcrالدولية للصحة النباتية 

من أمانة االتفاقية الدولية رفع تقرير إلى مجلس ومؤتمر الفاو عن عزم هيئة  طلبت (89)
في عام  وتنظيمهاتدابير الصحة النباتية طلب تخصيص سنة دولية للصحة النباتية 

crcr ة مع الوحدات األخرى في الفاو؛وبدء مشاورات داخلي 
(9r) للصحة تقديم اقتراح إلى مؤتمر الفاو لتخصيص سنة دولية فنلندا  باقتراح رّحبت

 ؛ crcrالنباتية في عام 
(9a)  أن تحيط الممثل الدائم لبلدها لدى الفاو فضال عن  األطراف المتعاقدة منطلبت

سنة دولية  لتنظيمالسلطات المختصة المسؤولة عن شؤون األمم المتحدة علما بدعمها 
 ؛  crcrللصحة النباتية في عام 

(9c)  إلى التعهد بتقديم دعم مالي أو عيني لتنظيم سنة دولية  األطراف المتعاقدةدعت
 ؛(cra6ورة الحادية عشرة للهيئة )للصحة النباتية خالل الد

من أمانة االتفاقية الدولية االتصال بتركيا بشأن السنة الدولية للصحة النباتية  طلبت (93)
الذي من المقرر عقده في أنطاليا خالل شهر  crومؤتمر قمة مجموعة الـ

 .craMنوفمبر/تشرين الثاني 
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 التواصل والشراكات والتعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية النباتاات  -14
 والمنظمات المعنية

 
 الدولية المنظماتاألنشطة المشتركة مع  14-1
 

[ac3]  وأكدت أنه تم تقديم األنشطة مع المنظمات الدولية تماشيا مع قرار  33الوثيقةعرضت األمانة
(، لتعكس المنظمات التي لديها شراكة cra4هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة )

مع أمانة االتفاقية وتلك التي تتصل األمانة بها وتتعاون معها. وباإلضافة إلى ذلك، 
منظمات التي تشارك فيها أمانة االتفاقية كعضو أو ُعرضت، على حدة، األنشطة مع ال

شريك. وتواصل أمانة االتفاقية العمل مع المنظمات التي لديها والية مشتركة، وسيناقش 
تطوير مذكرات للتعاون بين  craMاجتماع مكتب الهيئة المقرر عقده في يونيو/حزيران 

لصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة أمانة لجنة تدابير الصحة واإذا أمكن أمانة االتفاقية و
واقترح بعض األطراف المتعاقدة البحث في العالمية وأمانة منظمة الجمارك العالمية. 

 إمكانية التعاون مع المنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية.
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[ac4] الصحة النباتية: تدابيرهيئة إن و 
 

 في ما يتعلق بالمنظمات الدولية. بأنشطة أمانة االتفاقية الدولية علما حاطتأ (94)
 

المشاورة الفنية السادسة والعشرين بين المنظمات اإلقليمية لوقاية تقرير  14-2
 النباتات

 
[acM]  التي أعدتها  34الوثيقةوقدم ممثل المنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية

ما بين المنظمات  الدورة السادسة والعشرين للمشاورة الفنية في 35تقرير وعرضالمنظمة 
نوفمبر/تشرين  a4إلى  arاإلقليمية لوقاية النباتات التي عقدت في أنتيغوا في غواتيماال من 

. وشكر أمانة االتفاقية على دعمها واستعرض أبرز األنشطة المنسقة للمنظمات cra4الثاني 
اتات للمساعدة على تنفيذ االتفاقية. وتم التأكيد على أن الشهادات اإلقليمية لوقاية النب

لمنظمات اإلقليمية لوقاية إلى ابالنسبة هي في صدارة األولويات اإللكترونية للصحة النباتية 
 النباتات.

 
[ac6]  وطالبت عدة أطراف متعاقدة بأن يتم تقديم المزيد من التفاصيل في المستقبل في وثيقة هيئة

تدابير الصحة النباتية، التي ينبغي أن تسلط الضوء على القضايا الرئيسية التي ناقشتها 
المشاورات الفنية التابعة للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات، لتتمكن األطراف المتعاقدة من 

 هم المسائل الجوهرية التي تمت مناقشتها بطريقة أفضل. ف
 
[ac7] إن هيئة تدابير الصحة النباتية:و 
 

(9M) بين المنظمات اإلقليمية  السادسة والعشرين الفنية لمشاورةابتقرير  ت علماً حاطأ
 لوقاية النباتات.

 

 تقارير منظمات دولية مختارة 14-3
 
[ac8]  المكتب أمانة لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي دعا

 عروض شفوية.  لتقديم
 

 وقدمت المنظمات التالية تقارير شفوية:
 

 تقرير أمانة لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية
 
[ac9]  قدم ممثل لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية عرضا

علما بآخر الهيئة  . وأحاط36موجزا عن أنشطة المنظمة على النحو المفصل في تقريرها
، بما في ذلك تدابير الصحة والصحة النباتيةعمل لجنة أهم جوانب المعلومات بشأن 

واعتماد اتفاق تيسير التجارة التابع لمنظمة التجارة العالمية الشواغل التجارية المحددة 
والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التجارة، وزيادة الشفافية والحد من البيروقراطية في 

 .مجال التجارة
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وأشار إلى أن اتفاق تيسير التجارة الجديد ال يحد من الحق القائم ألعضاء منظمة التجارة  [130]
تخاذ تدابير تستند إلى العلم لحماية حياة اإلنسان أو الحيوانات أو النباتات، أو العالمية على ا

صحتهم، داخل أراضيهم. وحث المنظمات القطرية لوقاية النباتات على التأكد من المشاركة 
 في مناقشات تنفيذ اتفاق تيسير التجارة. 

 
[a3a]  الشهادات التجارية المحددة، ووطرحت األطراف المتعاقدة أسئلة وتعليقات بشأن الشواغل

القدرات في البلدان الناطقة باللغة  بناء، وطلبت زيادة أنشطة اإللكترونية للصحة النباتية
 الفرنسية في أفريقيا. 

 
[a3c] طرف متعاقد واحد أيضاً زيادة التعاون مع أمانة االتفاقية لتوضيح المسائل المتعلقة  وطلب

إن وجدت  بالتزامات لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية وأنشطة التزامات اإلبالغ الوطنية
 . في إطار اتفاق تيسير التجارة

 
[a33]  ،ة النباتية لمنظمة التجارة ممثل أمانة لجنة تدابير الصحة والصح استعرضوردا على ذلك

العالمية األنشطة في مختلف األقاليم، وأوضح أهمية تلبية التزامات اإلبالغ إلى مختلف 
نظامي منظمة التجارة العالمية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  أنّ اعتبر المنظمات و

 لتسوية النزاعات هما آليتان مختلفتان. 
 
[a34]  لتزامات استيفاء امنظمة التجارة العالمية ال يعني بالضرورة  شعاراتإوذكر أيضا أن تقديم

 ، بما أنها التزامات مختلفة بموجب اتفاقين مختلفين.اإلبالغ الواردة في االتفاقية
 
[a3M] أشارت أمانة االتفاقية إلى أن عمليتي تسوية رداً على شواغل األطراف المتعاقدة، و

. لتكمل الواحدة منهما األخرىأصالً  ُصممتافي منظمة التجارة العالمية واالتفاقية  النزاعات
في منظمة التجارة العالمية قد أدت إلى  النزاعاتولكن التغييرات األخيرة في نظام تسوية 

تداخل أكثر من الماضي. وذكرت األمانة أن الدورة التاسعة لهيئة تدابير الصحة النباتية 
(cra4قد وا ) االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أكثر ضرورة أن تكون توصية بالفقت على

استباقا في توفير الدعم ألعضاء منظمة التجارة العالمية قبل أن تنشأ المشاغل التجارية 
المحددة. وأضاف أن هناك حاجة إليجاد طريقة مقبولة من الطرفين للقيام بذلك، وأن أمانة 

الجانب باعتباره مجاال لمزيد من التعاون الرسمي بين أمانتي االتفاقية قد حددت هذا 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ولجنة تدابير الصحة والصحة النباتية. 
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 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجيتقرير 
 
[a36]  قدمت ممثلة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عرضا موجزا عن أنشطة المنظمة على النحو

القرارات التي جوانب أهم على الهيئة  سلّطت الضوء وأطلعت. و37االمفصل في تقريره
اتخذها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر، والتي قد تكون ذات صلة بعمل االتفاقية، 

الذي يعمل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن وعن مؤتمر األطراف 
في بيونغ  cra4اعه السابع، الذي عقد في أكتوبر/تشرين األول في اجتم السالمة األحيائية

 تشانغ في جمهورية كوريا.
 
[a37]  وسلطت الضوء بشكل خاص على أن اإلرشادات الطوعية بشأن "استنباط وتنفيذ تدابير

لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كأنواع من الحيوانات األليفة وأحواض 
السمك وأحواض النباتات وكطعم حي وأغذية حية" هي إرشادات إضافية لألطراف 

 المتعاقدة. 
 
[a38]  ًإلى العمل الجاري التفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالجهود للمساعدة  وأشارت أيضا

من اتفاقية آيتشي للتنوع البيولوجي بشأن األنواع الغريبة الغازية،  9في تحقيق الهدف 
حول األنواع الغريبة الغازية المشتركة بين االتصال  مجموعةوالتعاون من خالل 

تضم اآلن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، باتت التي وبيولوجي بالتنوع ال المعنيةالتفاقيات ا
وتبادل المعلومات، وتطبيق المعايير والتوجيهات الدولية المتعلقة بإدارة األنواع الغريبة 
الغازية، بما في ذلك األنواع المعترف بها على أنها آفات، وتنمية القدرات في إدارة األنواع 

 ئنات الحية المحّورة. الغريبة الغازية والكا
 
[a39]  38االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي جهاتوشددت على أهمية التعاون بين 

معلومات حول كيفية  أعطت، و39االتصال الوطنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات جهاتو
 . اإلنترنتاالتصال بهم على شبكة عن طريقة العثور على معلومات 

 
 :خطيّةوقدمت المنظمات الدولية واإلقليمية التالية تقارير أو بيانات 

 
ر - للتعاون في ميدان  األمريكيةعن األنشطة التي يقوم بها معهد البلدان  40تقري

 الزراعة.
الذرية، من خالل قسم التقنيات النووية في قطاعي  للطاقةمن الوكالة الدولية  41بيان -

 للطاقةاألغذية والزراعة المشترك بين بين منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية 
 الذرية.

 
[a4r]  وقدمت أمانة مرفق المعايير وتنمية التجارة، الذي تشارك فيه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية

 . 42أيضاً  خطياً لزراعة، تقريراً النباتات ومنظمة األغذية وا
 

 التوصيات -15
 

 المعايير الخاصة بتوصيات هيئة تدابير الصحة النباتية 15-1
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[a4a] لتحديد المعايير الخاصة بتوصيات الهيئة.  43ُعرض على الهيئة اقتراح 
 
[a4c]  وبناًء على طلب الهيئة، اجتمعت مجموعة مصّغرة من األطراف المتعاقدة ونظرت في

. واقترحت المجموعة تعديالت على 44االقتراح وفي المداخالت التي تخللت الجلسة العامة
 كل من عملية اعتماد توصيات الهيئة والمعايير. 

 
[a43] ة التي جرت في المجموعة وأعربت األطراف المتعاقدة عن تقديرها للمناقشة البناء

 المصّغرة وعن رغبتها في إيجاد توافق في اآلراء. 
 
[a44]  وفي حين استطاعت األطراف المتعاقدة االتفاق على اقتراح تعديل إجراءات اعتماد

توصيات الهيئة، شعرت أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتفكير في الحاجة إلى معايير 
 ممكنة وفي محتواها.  

 
[a4M] إن هيئة تدابير الصحة النباتية:و 
 

 (.7توصيات الهيئة )المرفق  عتماداإلجراءات المنقحة الاعتمدت  (96)
معايير لتوصيات الهيئة حتى دورتها الحادية  اعتمادعلى تأجيل  وافقت (97)

 (. cra6عشرة )
 

 اعتماد توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية 15-2
 

[a46]  يتعلق بتوصية للهيئة بشأن الحاويات البحرية، وضعته مجموعة من  45اقتراحاً تلقت الهيئة
الخبراء من األرجنتين والدانمرك وغابون واليابان وهولندا والواليات المتحدة األمريكية 

 وعممته إلبداء التعليقات عليه.
 
[a47]  كتب تنقيح ونظرت األمانة في التعليقات وتم تنقيح مشروع توصية الهيئة. وواصل الم

 المشروع الذي ُعرض على الهيئة. 
 
[a48]  ووافقت عليها الهيئة: 46وُعرضت التغييرات المقترحة 
 
[a49] إن هيئة تدابير الصحة النباتية:و 
 

 النباتات على: لوقايةالدولية  االتفاقيةأمانة شّجعت  (98)
 

المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ولجنة األمم مع  العمل )أ(
 الناشئة عن مخاطرالعلى المتحدة االقتصادية ألوروبا لتوعية أعضائها 

الدولية للحاويات البحرية وعلى فوائد الحفاظ على نظافة الحاويات  الحركة
 ؛البحرية
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 وملصق كتيّب إلعداد الالزمة المالية اإلمكانات والموارداستكشاف  (ب)
 والنقل التعبئة ولعمال والمستلمين والمسلّمين للمصّدرين موجهين جداري
 البحرية؛ الحاويات عبر اآلفات انتقال بخطر المتعلقة المسائل حول

 
التنوع  اتفاقية أمانتي إلى الكتابة النباتات لوقاية الدولية االتفاقية من أمانة طلبت (99)

البيولوجي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان للطلب إليهما إقرار توصية الهيئة 
الحاويات  عبرالحد قدر المستطاع من انتقال اآلفات  فبهدعن الحاويات البحرية 

، بوضع توصيات خاصة بهما عن بموازاة ذلكوللبحث في إمكانية القيام،  البحرية
صالحيتهما مع إشراك األعضاء فيهما والقطاعات الكائنات الحية الواقعة ضمن 

 ؛المعنية بالشكل عينه
(arr)  8على النحو الوارد في المرفق  البحريةتوصية الهيئة بشأن الحاويات اعتمدت . 

 
 تقرير عن أنشطة الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات  15-3

 
[aMr] توصية للهيئة عن أهمية تشخيص اآلفات وعرض مشروع  47اقترح االتحاد األوروبي إعداد

من جدول األعمال(. وأشارت األطراف  cr)انظر أيضاً البند  48نص للتوصية لإلحاطة
المتعاقدة إلى رغبتها في التعليق على المشروع وقد تمت الموافقة على طلبها هذا؛ ومن 

ب إلى األطراف المتعاقدة إبداء المتوقع معالجة التوصية من خالل اإلجراءات المتّبعة. وطُل
 . craMمايو/أيار  aMتعليقاتها لالتحاد األوروبي قبل 

 
[aMa] :وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

(ara)  وافقت على إعداد توصية للهيئة عن تشخيص اآلفات بواسطة اإلجراءات التي
 حددتها الهيئة.

 

 تسوية النزاعات -16
 
 عن أنشطة الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات  تقرير 16-1

 
[aMc] رئيسة الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات )الجهاز الفرعي( تقريراً شفهياً وأشارت إلى  قّدمت

حدوث تغييرين في عضوية الجهاز الفرعي، ولكن مع ذلك، تمكنوا من إحراز تقدم في ما 
يتعلق بعدد من المهام الناتجة عن توصيات الهيئة التي اعتمدت خالل الدورة التاسعة للهيئة. 

ولكنه لم يُستكمل إال بعد االنتهاء  craMهذا العمل سوف يتواصل في عام وأشارت إلى أن 
من النزاع المتعلق بالصحة النباتية بين جمهورية جنوب أفريقيا واالتحاد األوروبي، بما أن 
بعض التنقيحات ستستند إلى الدروس المستفادة من تلك العملية. وأثنت رئيسة الهيئة مع 

 النشاط.   التقدير على المساهمات العينية التي قّدمتها اليابان لهذا 
 
[aM3]  وأكدت رئيسة الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات أن الجهاز قد عقد اجتماعاً تنسيقياً عن بُعد

وأنه من المقرر عقد اجتماع كامل للجهاز الفرعي لتسوية النزاعات  craMفي مارس/آذار 
أفريقيا  بعد إحراز المزيد من التقدم في النزاع بين جمهورية جنوب craMفي يونيو/حزيران 
 واالتحاد األوروبي. 

 
[aM4] :وإن هيئة تدابير الصحة النباتية 
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(arc)  ًالفرعي لتسوية النزاعات.  الجهازبتقرير  أحاطت علما 

 
 حاالت تجنب النزاعات وتسويتها 16-2

 
[aMM] وأبلغت الهيئة بتكثيف المشاورات بشأن تجنب النزاعات والخيارات  49قدمت األمانة الوثيقة

المتاحة لتسويتها من قبل الدول األعضاء في الفاو. وأفاد األمين أن هذه االستفسارات ناجمة 
 عن المشاريع الميدانية للفاو التي تتطلب مدخالت من األمانة. 

 
[aM6] إلى أن إحدى النتائج اإليجابية لهذه األنشطة تتمثل في التدريب الرامي لالرتقاء  توأشار

بمستوى الوعي داخل الفاو وأقاليمها والذي تم الشروع به. وسيكون على األمانة توفير 
المزيد من المدخالت لهذه المشاريع وهذا من شأنه أن يقوم على المساعدة التي تطلبها 

 األطراف المتعاقدة. 
 
[aM7] أن النزاع بشأن الصحة النباتية بين جمهورية جنوب أفريقيا واالتحاد األوروبي  توأكد

 للمشاركة في لجنة الخبراء يمضي قدما، وأنه قد تم إرسال دعوة ثانية لخبراء مستقلين
، وُحددت آخر مهلة التابعة لالتفاقية الدولية المعنية بداء البقع السوداء على الحمضيات

. وأكد أن الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات craMمارس/آذار  c9لتقديم الترشيحات في 
 سيتولى اإلشراف على هذه العملية. 

 
[aM8]  :وإن هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

(ar3)  ًبالدعم الذي تقدمه األمانة لتسوية النزاعات.  أحاطت علما 
(ar4)  الذي تقدمه األمانة في ما يتعلق بالنزاع حول  والدعمات بالتطورأحاطت علمًا

 البقع السوداء على الحمضيات بين جمهورية جنوب أفريقيا واالتحاد األوروبي. 
 
النجاحات والتحديات في مجال  بشأنتقارير األطراف المتعاقدة  -17
 50التنفيذ

 
 15تنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 

 
[aM9]  وتحّدثت عن فوائد  51أمريكا الشمالية الوثيقة يمنظمة وقاية النباتات فوعرضت كندا

أنه نظراً إلى األحجام الكبرى للتعبئة  ا. وأفادتaMالمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 الخشبية المتداولة في التجارة الدولية،

 .خاطر اآلفات على الغاباتال يزال مستوى عدم االمتثال يشكل خطراً ملحوظاً من م
 

[a6r]  فيواقترحت كندا أن تعمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع منظمة وقاية النباتات 
أمريكا الشمالية وغيرها من المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لعقد حلقة عمل دولية 

 فرصوتوصيات لتحسينه والبحث في  aMرقم التحديات المرتبطة بتنفيذ المعيار  لمناقشة
. وقد أيّدت بعض األطراف المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية اع مقاربات تعاونية لتطبيقهبات

 .لوقاية النباتات هذا االقتراح
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[a6a]  دت مواصلة التعاون لتنفيذ المعيار يّ بدورها قلقها لعدم االمتثال وأ المتعاقدةوأبدت األطراف
 .aMالدولي رقم 

 
تقرير مجموعة العمل المعنية بالشهادات اإللكترونية للصحة النباتية التابعة لهيئة وقاية 

 النبات في آسيا والمحيط الهادئ
 

[a6c] وأشار إلى حلقة العمل   52عرض ممثل هيئة وقاية النبات في آسيا والمحيط الهادئ التقرير
من أجل بناء الفهم واالستعداد الستخدام الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية التي ُعقدت 
 في بانكوك، تايلند خالل 

 .cra4شهر أكتوبر/تشرين األول 
 

 جلسة لمناقشة مواضيع خاصة -18
 

[a63]  الخاصة التالية: 53المواضيعُعرضت 
 

خدمة احتياجات  -برنامج التشخيص لمنظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط 
 لمنظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط. التابعةمختبرات تشخيص آفات النباتات 

 .Baldissera Giovaniد ، السيMadeleine McMullen، السيدة Françoise Petterاألمانة: السيدة 
 

 معالجة جديدة لتطبيقات الصحة النباتية تقنيات
العلوم والتكنولوجيا في برنامج حماية النباتات والحجر الصحي  - Ron A. Sequeiraالسيد 

 التابع لدائرة التفتيش على صحة النبات والحيوان في وزارة الزراعة األمريكية
 

 نظم المراقبة المستند إلى المخاطر
 مركز التميز لتحليل مخاطر السالمة البيولوجية.  – Mark Burgmanر البروفيسو

 
[a64]  القت جميع العروض قبوال حسنا وتم تشجيع األطراف المتعاقدة على دراسة هذه العروض

. كما ُدعيت األطراف المتعاقدة إلى 54التي ستتاح على موقع البوابة الدولية للصحة النباتية
 لتعزيز فهمها للمواضيع المطروحة. التواصل مع الزمالء من األعضاء والمنظمات 

 

األعضاء ومن يحّل محلهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة  -19
 النباتية

 
[a6M] وحثت األقاليم على النظر في إمكانية  55قدمت األمانة الوثيقة الخاصة بالترشيحات اإلقليمية

بلورة عملية دائمة أكثر الختيار المرشحين من أقاليمها بما يمّكن أمانة االتفاقية من التواصل 
 .فهم لعملية االختيار في كل إقليم امع جهة اتصال في اإلقليم يكون عنده

 
 مكتب الهيئة

 
[a66] المتعلقة بالتغيرات غير المتوقعة في مكتب الهيئة. وأشار األمين  56عرضت األمانة الوثيقة

إلى الوفاة المفاجئة للسيد محمد رفعت رسمي عبد الحميد )جمهورية مصر العربية(، عضو 
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نائب )نيوزيلندا(،  Peter Thomsonمكتب الهيئة من منطقة الشرق األدنى، وإلى استقالة السيد 
 . المحيط الهادئ رئيس الهيئة من منطقة جنوب غرب

 
[a67] هيئة تدابير الصحة النباتية: إنّ و 
 

(arM)  السيدةانتخبت Lois Ransom   أستراليا( كعضو جديد في مكتب الهيئة عن إقليم(
الهيئة للفترة المتبقية من والية السيد  ةجنوب غرب المحيط الهادئ وكنائب لرئيس

Peter Thomson   نيوزيلندا( التي تنتهي في(( الدورة الحادية عشرة للهيئةcra6). 
(ar6)  مكتب في جديد السيد خضر جبريل موسى إدريس )السودان( كعضوانتخبت 

 رسمي رفعت محمد السيد والية من المتبقية للفترة األدنى الشرق إقليم عن الهيئة
للهيئة  عشرة الحادية الدورة في تنتهي التي( جمهورية مصر العربية) الحميد عبد
(cra6.) 

(ar7)  ًباألعضاء الحاليين وباألعضاء البديلين المحتملين لمكتب الهيئة على  أحاطت علما
 بهذا التقرير. 9النحو المبين في المرفق 

(ar8) الحالية والقواعد العامة المتعلقة  المكتبعلى إعادة النظر في إجراءات وافقت و
 بالترشيحات.

 
 لجنة المعايير

 
[a68]  57الوثيقةعرضت األمانة. 
 
[a69]  :وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

(ar9)  الحاليين ومن يمكن أن يحّل محلهم في اللجنة، كما هو  باألعضاءأحاطت علمًا
 بهذا التقرير.  arمبين في المرفق 

(aar)  أن يحّل محلهم في اللجنة، كما هو  يمكنتعيين األعضاء الجدد ومن أكدت على
 بهذا التقرير.  arمبين في المرفق 

 
 الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات

 
[a7r]  :إّن هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

(aaa)  يمكن أن يحّل محلهم في الجهاز الفرعي،  ومن الحاليينباألعضاء أحاطت علمًا
 بهذا التقرير. arكما هو مبين في المرفق 

(aac)  في الجهاز الفرعي، كما هو مبين  محلهم يحلّ ن أاألعضاء الجدد ومن يمكن أكدت
 بهذا التقرير. arفي المرفق 

 
 ما يستجد من أعمال -20
 

[a7a]  عرضت بعض األطراف المتعاقدة وثيقة عن المسائل االستراتيجية المرتبطة بتشخيص
اآلفات وتتضّمن توصيات مرفوعة إلى الهيئة. وطلب بعض األطراف المتعاقدة مزيداً من 
الوقت لدراسة الوثيقة المعروضة وطلب إلى االتحاد األوروبي اقتراح هذا الموضوع على 

ة ضمن البنود المدرجة على جدول أعمالها )انظر أيضاً الدورة الحادية عشرة للهيئ
 من جدول األعمال(. aM-3المناقشات في إطار البند 
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 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -21
 
[a7c]  أبريل/نيسان  8إلى  4ُحددت موعد مبدئي لعقد الدورة الحادية عشرة للهيئة منcra6  في

 58روما.
 

 اعتماد التقرير -22
 

[a73] :إّن هيئة تدابير الصحة النباتية 
 

(aa3)  التقريراعتمدت . 
 

 شكر وتقدير -23
 
[a74]  أقّرت الهيئة بمساهمات السيدJohn Hedley  نيوزيلندا( اللتزامه مدى الحياة بأهداف االتفاقية(

 الدولية لوقاية النباتات.
 
[a7M]  وباإلضافة إلى ذلك أقّرت الهيئة بالمساهمات الكبرى التي قّدمتها السيدةJane Chard  المملكة(

الرئيس األخير  باعتبارهاالمتحدة( وبجهودها المستمرة في سبيل وضع المعايير، خاصة 
 للجنة المعايير.

 
[a76]  الذين سيغادرون  العديد من األعضاء اآلخرين في لجنة المعايير بمساهماتكما تم اإلقرار

 اللجنة والجهاز الفرعي لتسوية النزاعات والمكتب. 
 
[a77]  وبما أن السيدةAna Peralta الموظفة في أمانة االتفاقية الدولية، ستشارك للمرة األخيرة في ،

االتفاقية، وال  أهدافالهيئة عن شكرها لمساهمتها الكبرى في سبيل تحقيق دورة الهيئة، أعربت 
 سيما عملها في مجال تنمية القدرات.
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 جدول األعمال التفصيلي – 01المرفق 

 افتتاح الدورة -1

 اعتماد جدول األعمال -2
c-a بيان االختصاصات المقدم من االتحاد األوروبي 

 انتخاب المقرر -3

 إنشاء لجنة أوراق التفويض -4

 تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية -5

 تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -6

 الحوكمة  -7
7-a آخر المعلومات -تقييم تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
7-c  االستراتيجيموجز تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط 
 هيئة وقاية النباتات في البحر الكاريبيإلغاء  7-3

 وضع المعايير الدولية -8
8-a تقرير عن أنشطة لجنة المعايير 
8-c اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية 
االطالع على التعديالت في ترجمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي  8-3

 (cra4) هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة اعتمدتها
التعديالت الحبريّة المقترحة لتصحيح األخطاء في استخدام المصطلحات في  8-4

 المعايير المعتمدة
8-M إلغاء النسخ القديمة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية واالستعاضة عنها 
 آخر المعلومات  - والتنفيذ وضع إطار للمعايير 8-6
 مواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-7

8-7-a  قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتالتعديالت في 

 التنفيذ  -9
9-a  المعيار الدولي رقم  رمزحالة تسجيلaM لتدابير الصحة النباتية 
9-c  آخر المعلومات -ستعراض التنفيذ ودعمهونظام ابرنامج تنفيذ المراقبة 
 آخر المعلومات -إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية 9-3

 التقرير المالي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والميزانية وتعبئة الموارد -10
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 تنمية القدرات -11
aa-a آخر المعلومات -تقييم لجنة بناء القدرات 

 المتعلقة برفع التقارير الوطنيةااللتزامات  -12
ac-a البرنامج الخاص بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية 

 االتصاالت -13
a3-a االتصاالتمتعلقة بالعمل ال خطة 
a3-c  يةصحة النباتلتخصيص سنة دولية للاقتراح 

 والمنظمات المعنيةالتواصل والشراكات والتعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -14
a4-a األنشطة المشتركة مع المنظمات الدولية 
a4-c  بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتاتالسادسة والعشرين تقرير المشاورة الفنية 
a4-3 تقارير منظمات دولية مختارة 

 التوصيات -15
aM-a المعايير الخاصة بتوصيات هيئة تدابير الصحة النباتية 
aM-c توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية اعتماد 

 تسوية النزاعات -16
a6-a تقرير عن أنشطة الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات 
a6-c حاالت تجنّب النزاعات وتسويتها 

 لتنفيذفي مجال االنجاحات والتحديات بشأن األطراف المتعاقدة تقارير  -17

 جلسة لمناقشة مواضيع خاصة -18

 يحّل محلّهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية األعضاء ومن -19

 ما يستجد من أعمال -20

 موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة -21

 اعتماد التقرير -22
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 قائمة بالوثائق - 02المرفق 
 وثائق صادرة قبل الدورة

البند من  رقم الوثيقة
جدول 

 األعمال 

 اللغات المتاحة عنوان الوثيقة

CPM 2015/01  c جدول األعمال المؤقت EN/ES/FR/AR 

CPM 2015/02 Rev 01 ar  تعبئة الموارد EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/03 aM-a  المعايير الممكنة لتوصيات هيئة تدابير الصحة
 النباتية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/04 a3-a خطة العمل المتعلقة باالتصاالت EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

Rev.01 8-M  إلغاء النسخ القديمة من المعايير الدولية لتدابير
 الصحة النباتية واالستعاضة عنها

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/05 8-c +( 9اعتماد معايير دولية لتدابير الصحة النباتية 

 مرفقات(
EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/06 8-c  مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية- 
تحديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة 

(To  0aPai1o) 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/06_01 8-c  الحركة الدولية لوسائط النمو المقترنة بنباتات
 (rr4-crrMالغرس )

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/06_02 8-c  لتجارة األخشابالحركة الدولية EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/06_03 8-c  مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية- 
إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة 

(To  0aPai1o) 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/06_04 8-c  مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية– 
)مسرد  Mالتعديالت في المعيار الدولي رقم 

 مصطلحات الصحة النباتية(

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/06_05 8-c  5معالجة البرتقالaP0co oanonoao  بالبرودة للتخلص
 i12P0e2o01 P0henaمن ذبابة فاكهة كوينالند 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

(Rev.01 RU only) 8-c  معاجلة المندارينCitrus reticulat  والبرتقال
Citrus sinensis  بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة

 Bactrocera tryoniكوينالند 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/06_06 8-c  5معاجلة الليمون الحامضaP0co Naaen  بالبرودة
   Bactrocera tryoniللتخلص من ذبابة كوينالند 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/06_07 8-c  معالجةDysmicoccus neobrevipes و Planococcus 

lilacinus و Planococcus minor  باإلشعاع 
EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/06_08 8-3  االطالع على التعديالت في ترجمة المعايير
اعتمدتها هيئة  الدولية لتدابير الصحة النباتية التي

 (cra4تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة )

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/06_09 c جدول األعمال التفصيلي المؤقت EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/07 8-4  التعديالت الحبريّة المقترحة لتصحيح عدم
االتساق في استخدام المصطلحات في المعايير 

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  -المعتمدة
)مسرد مصطلحات الصحة النباتية(  Mرقم 

 لتصحيح أوجه عدم االتساق

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

(Rev 01 EN  only) 8-7-a يع لمعايير االتفاقية التعديالت في قائمة المواض
 الدولية لوقاية النباتات

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/08 Rev 01 8-4  التعديالت الحبريّة المقترحة لتصحيح األخطاء
 -في استخدام المصطلحات في المعايير المعتمدة 

 حالة الصحة النباتية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 
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البند من  رقم الوثيقة
جدول 

 األعمال 

 اللغات المتاحة عنوان الوثيقة

(Rev 03 EN only) 9-a  حالة تسجيل الرمز في المعيار الدولي رقمaM 
 لتدابير الصحة النباتية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/09 a9  األعضاء ومن يمكن أن يحّل محلهم في األجهزة
 الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/10  a3-c اقتراح إلقامة سنة دولية للصحة النباتية EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/11 aM-c  اقتراح توصية لهيئة تدابير الصحة النباتية عن
المسوغ المنطقي إلعداد  –الحاويات البحرية 

 توصية للهيئة عن الحاويات البحرية والعتمادها

 

CPM 2015/12 Rev.01 7-a  تقييم تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 المعلوماتآخر  –

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/13 a4  االتصال والشراكات والتعاون بين االتفاقية
 الدولية لوقاية النباتات والمنظمات ذات الصلة

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/14 8-a  تقرير عن أنشطة لجنة المعايير- cra4  

CPM 2015/15 8-6 آخر المعلومات – وضع إطار للمعايير والتنفيذ EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/16 a4-c  تقرير المشاورة الفنية السادسة والعشرين بين
 المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/17  7-3 إلغاء هيئة وقاية النباتات في البحر الكاريبي EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/18 ac-a  الخاص بااللتزامات المتعلقة برفع البرنامج
 التقارير الوطنية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/19  9-c  برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة ونظام
 تحديث -استعراض ودعم التنفيذ 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/20 7-c  ملخص عن تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط
 االستراتيجي

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/21 aa-a  تحديث -تقييم لجنة تنمية القدرات EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/22 9-3  إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية- 
 تحديث

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/23  ar المالي والميزانية وتعبئة الموارد في  التقرير
التقرير المالي  -االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 cra4لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH  

(Rev 02 EN only) aM  توصية مقترحة عن أهمية  –التوصيات
 تشخيص اآلفات

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/24  a6-c حاالت تجنّب النزاعات وتسويتها EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/25 a9  األعضاء ومن يحّل محلّهم في األجهزة الفرعية
انتخاب األعضاء -لهيئة تدابير الصحة النباتية 

 في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

 
 وثائق معروضة لإلحاطة

 البند من رقم الوثيقة

جدول 

 األعمال

 اللغات المتاحة عنوان الوثيقة

CPM 2015/INF/01 6  تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقايةEN/FR/ES/RU/AR/ZH 
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 cra4النباتات: المحطات البارزة في عام 
CPM 2015/INF/02 a7  تقارير األطراف المتعاقدة عن النجاحات

 والتحديات في مجال التنفيذ

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/INF/03 7-c  موجز تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط

 االستراتيجي

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/INF/04 غير متاحة Capacity Development pre-CPM training session, 

CPM-10 side sessions and CPM-10 Market 

Places 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2015/INF/05 M تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2015/INF/06 a8 Special Topics Session ENGLISH ONLY 

CPM 2015/INF/07 a4-3 Reports from selected international organizations:                                     

Report of activies of the SPS Committee and 

other relevant WTO activities in 2014 

EN/FR/ES 

CPM 2015/INF/08 a7 Contracting Parties Reports of Successes and 

Challenges of Implementation - Report from the 

APPPC ePhyto Working Group to CPM10 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2015/INF/09 a4-3 Reports from selected international organizations:                                     

Report of the Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity (CBD) 

ENGLISH ONLY 

(Rev 01 EN only) a7 Contracting Parties Reports of Successes and 

Challenges of Implementation - Implementation 

of the ISPM 15 

EN/FR/ES 

CPM 2015/INF/10 a4-3 Reports from selected international organizations 

- Report on activities carried out by the Inter-

American Institute for Cooperation on 

Agriculture (IICA) 

 

CPM 2015/INF/11 c-a EU Statement of Competence  

CPM 2015/INF/14 7-a IPPC Secretariat Enhancement Evaluation – 

update: Preliminary Views and Ideas for Going 

Forward 

EN/ ES 

CPM 2015/INF/13 8-c Adoption of International Standards for 

Phytosanitary Measures - Formal Objections to 

draft ISPMs presented for adoption by CPM-10 

(2015) 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2015/INF/15 a4-3 Reports from selected international organizations 

- STDF Overview 
 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2015/INF/12 aM-a Criteria for CPM Recommendations - Comments 

from COSAVE 
 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2015/INF/16 9-c ؛ 3-9؛

aa-a ؛aM-c 

Statements from the European Union and its 28 

Member States regarding various CPM-10 

Agenda items 
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Ua 1oo1io io N1 tn c Nasco 1Ntn0aonno 

inae201Pasco oP  e cN1a0o  

ca1 i10PeNeaoe ncoP12 ae, ac  

rra6a teao - 0P1Nao  

t eno: )+39( r6 44crcM33 

 1e: )+39( r6 44c9c744 

na1aN: oa 1oohe1Nto0a1noan1ooh.aP 

 

LDDGIIL LDT GLEGITL - LDDGIIL-

RD-GLEGITL - LDDGIIL Y GLEGITL  

 

to 0ooonP1PaOo  

5o G1naN avtn- tUl50s  

tN1nP t0ePo2Paen vMMa2o0 

0tt5 5enP12P teanP  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, I1nio,  ao o0aoo 

1ni i10 ci1 UMM1a0o 

na1aN: n1naN.te0o-M01n2aoe1nPatc1.teO.1t 

n1naN.te0o-M01n2aoe1nPatc1.teO.e0t  

 

 قائمة المشاركين – 03المرفق 
 

MEMBER COUNTRIES 

(CONTRACTING PARTIES) 

PAYS MEMBRES (PARTIES 

CONTRACTANTES) 

PAÍSES MIEMBROS (PARTES 

CONTRATANTES) 

 

 

LEIRDDGDL - LEIRDDGDR  

 

to 0ooonP1nPo 

s0 naote gi0tvaU 

na0o2Pe0 l12aen1N io t0ePo22aNn cotoP1N 

so0Oa2ae l12aen1N io s1nai1i h 51Nai1i 

Ut0e1NaaonP10a1 )snlUsU)  

UO t1ooe 5eNNn, 3aM - 4 taoe  

iconeo Ua0oo, U0tonPan1 

t eno: )+M4( aa 4aca Ma76 

 1e: )+M4( aa 4aca Ma79 

na1aN: isca0et1eoon1o1.teO.10 

 

sc NonPo)o)  

s0 nioscaoN  nttv 

Tn2na2e toMo0onPo io Toa1o 

0nPo0n12aen1Noo iaN1Po01Noo h 5cNPaN1Po01Noo  

so0Oa2ae l12aen1N io s1nai1i h 51Nai1i 

Ut0e1NaaonP10a1 )snlUsU)  

UO t1ooe 5eNNn, 3aM - 4 taoe  

iconeo Ua0oo, U0tonPan1 

t eno: )+M4( aa 4aca Mr9a 

na1aN: oMo00eeoon1o1.teO.10 

 

s01 Uni0o1 saNOan1 tntnTT0 

5enoono01 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0n1 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 U0tonPan1   

(to 0ooonP12aNn to0a1nonPo 1nPo N1  Uv )  

ta1ii1 ioNNanoscaNane c  

rra8M tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 48r733rr 

na1aN: oaM1eea0o2a2.teO.10 
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LEIRDGL - LEIRDGR  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 U0Pc0 l0cv Ul 

uo1i eM P o t hPeo1naP10h 0no o2Paen  

sP1Po so0Oa2o Me0  eei s1MoPh  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o eM U0aona1 

n0o cna ac oP0ooP 

rr39  o0oO1n, U0aona1  

t eno: )+374( ar 43MacM 

 1e: )+374( ar 4Mr96r 

na1aN: nareh1n10Pc0e01a No0.0c 

 

LIIDELAGL - LIIDELAGR  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 caa t0T5Ul  

5 aoM tN1nP t0ePo2Paen vMMa2o0 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

a8 5102co 5N10ro sP0ooP  

51n o001 U5T c6ra, UcoP01Na1 

na1aN: raa.0aPa1ne1t0a2cNPc0o.teO.1c 

 

Alternate(s) 

5o Ieao tUlsv5 

UooaoP1nP so20oP10h 

tN1nP 0a e0P v o01Paeno 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

a8 5102co 5N10ro sP0ooP  

51n o001 U5T c6ra, UcoP01Na1 

na1aN: Neao.01noeae1t0a2cNPc0o.teO.1c 

 

50 G1n i10P tvssnI 

na0o2Pe0 

0nPo0n1Paen1N tN1nP uo1NP  t0et01a 

tN1nP uo1NP  teNa2h 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

a8 5102co 5N10ro sP0ooP  

51n o001 U5T c6ra, UcoP01Na1 

na1aN: i10P.teoooNe1t0a2cNPc0o.teO.1c 

 

LNREGLGRLD - LNREGLATRLD - 

LNREGLGYZD 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 T1No  suU50 nc 

uo1i eM tN1nP gc101nPano ne o0Paoo 

I1 e01Pe0h 

sP1Po t hPeo1naP10h 5enP0eN so0Oa2o  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

l. l10aa1neO 71 

Uaaar6 i1rc, Uio0 1an1n  

t eno: )+994( ac M6c83r8 

na1aN: P1Noo 1aaea1aN.0c 

 

GLMLILI 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 saaoen t0lnnt 

na0o2Pe0 eM Ut0a2cNPc0o 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

510ano tooec02oo 1ni  Ie21N aeOo0naonP 

51ne icaNiant,  ooP i1h sP0ooP 

l1oo1c, i1 1a1o 

t eno: )+c4c( 364rM48 

 1e :+(c4c )3cM7Mrc  

na1aN: oaaoen anio0e 1 1a1o.teO. o 

 

GLDIALTRIM 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 51 1aa1i i1iNc0 tUsu0n 

Ut0a2cNPc01N na0o2Pe0 

tN1nP gc101nPano  ant 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc01N nePonoaen 

(nUn)  

c 1a10 10a,  10at1Po 

n 1r1, i1ntN1ioo  

na1aN: i s@ei1o.teO. i 

 

GLEGLTAI - GLEGLTR  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 5a2 1oN GU5ns 

vMMa2o0 an 5 10to 

tN1nP t1P eNeth inaP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  eei,  ao o0aoo 

1ni  1Po0 tooec02o 51n1toaonP 

a01oao u1NN, 5 0aoP 5 c02  

iiaMrr3, i10 1ieo 

t eno: )+a( 434Maac/Maac 

 1e: )+a( 4c87777 

na1aN : 1P eNethia10e210a oc0M.2ea  
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GRALEII - GRALEII - GRALEEI  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 Io1nai tI0Usucv 

na0o2Pe0 eM 51an sP1Po 0no o2Pe01Po Me0 

sooi t0eic2Paen, gc101nPano 1ni tN1nP 

t0ePo2Paen 

gc101nPano 1ni tN1nP t0ePo2Paen  

8 c01oneiOoiin1h1 oP.  

ccrr34 5anor, ioN10co  

t eno: )+37M( a7 c844r6a 

 1e: )+37M( a7 c84M3M7 

na1aN: N1 s oNePcP. h 

 

GRAIGII - GRAIGGIR - GRAIGÉL  

 

to 0noonP1nP 

5 IaoOon cUl untanIn 

UPP12 n 

5anaoPr0o io N1 s1nPn  c Nasco, io N1 

sn2c0aPn io N1 2 1 no 1NaaonP1a0o oP io 

NannOa0ennoaonP 

na4: Unaa1ce ,cntnP1ce oP UNaaonP1Paen  

so0Oa2o io N1 teNaPasco o1naP1a0o ioo 

Unaa1ce oP ioo tN1nPoo 

naOaoaen io N1 t0ePo2Paen ioo tN1nPoo 

nc0eoP1Paen 00 - tN12o ca2Pe0 ue0P1 4r  Po 

ar - i ar6r i0ceoNNoo, ioNtasco  

t eno: )+3c( c Mc473c3 

 1e: )+3c( c Mc47349 

na1aN: 

IaoOon.c1nuo0ioNoetoieni oai. oNtao. o  

 

GRAGNR - GRAGÉR  

 

to 0ooonP1PaOo 

50  01n2ao2e aiT0nttna 

To2 na21N na0o2Pe0 

ioNaio Ut0a2cNPc01N uo1NP  UcP e0aPh 

ioNae 1n 5aPh, ioNaio 

t eno: )+Mra( 8c44899 

 1e: )+Mra( 8c43773 

na1aN: M01nr ooPeh1 ee.2ea 

 

GMIDLD - GMAIDLD - GMIDZD  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o i10o 1 aitila 

sonae0 totcN1Pe0h 1ni gc101nPano vMMa2o0 

i cP1n Ut0a2cNPc0o 1ni  eei totcN1Pe0h 

UcP e0aPh  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  e0ooPo 

t.v. iee ar7a, T aa  c 

i cP1n 

t eno: )+97M( rc 3c7r3a 

 1e: )+97M( rc 3c7r3c 

na1aN : 10o 1t0nteta1aN.2ea  

 

Alternate(s) 

5o canN1h Tsunt0la 

5 aoM ue0Pa2cNPc0o vMMa2o0 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  e0ooPo 

t.v. iee  39c, T aa  c 

i cP1n 

na1aN: ranN1hPo o0anteae1M.teO. P 

 

GAAGTGL )NAIEGDLDGADLA IDLDR 

A)( - GAAGTGR )RDLD NAIEGDLDGADLA 

TR( - GAAGTGL )RIDLTA 

NAIEGDLÉGADLA TR)  

 

to 0ooonP1nPo 

s0 UnPeNan U Uc0t0 av5na 

na 1n1ie0 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo 1nPo N1  Uv 

na 1n1i1 ioN noP1ie tNc0an12aen1N   

io ieNaOa1  

ca1 i0onP1 c1  

rra98 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 884arra 

 1e :+(39 )r6 884r74r  

na1aN: 1nPeNan1h1Oa0ae ePa1aN.2ea 

 

sc NonPo)o)  

s0 toaa 5UsTtv Uc0IU 

GoMo l12aen1N io s1nai1i cotoP1N 

5anaoPo0ae io noo100eNNe tc01N h Tao001o  

UO. Geon l1Pc2  nos.  oNae s1PPe0a  

li aM7c4, ieNaOa1 

t eno: )+M9a( 3 46c8683 anP aaMa 

na1aN: 0oaaPereh1 ee.2ea  
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s01 tee1n1 vIInt 5UTv0tU 

sotcnie so20oP10ae 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 ioN noP1ie tNc0an12aen1N io 

ieNaOa1  

ca1 i0onP1 c1  

rra98 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 884arra 

 1e: )+39( r6 884r74r 

na1aN :0eeeNNo0eh1 ee.2ea  

 

GELNGA - GERIGA - GELIGA  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 Icao nic10ie tU50 050 tUlanI 

na0o2Pe0 eM tN1nP uo1NP  no 10PaonP 

0tt5 vMMa2a1N 5enP12P teanP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, IaOooPe2r 1ni 

 eei sc  Nh 

no N1n1i1 ieo 5anaoPn0aeo, iNe2e n 

Unoee i, s1N1 3ar  

i01oaNa1 n  7rr439rr, i01iaN 

t eno: )+MM( 6a 3ca8c67M 

 1e: )+MM( 6a 3cc4 3874 

na1aN: Ncao.01ntoNe1t0a2cNPc01.teO. 0 

 

Alternate(s) 

50 UNoe1ni0o 5vtn0tU tUI5U 

5 aoM eM t hPeo1naP10h 5o0PaMa21Paen 

naOaoaen 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, IaOooPe2r 1ni 

 eei sc  Nh  

no N1n1i1 ieo 5anaoPo0aeo 

i01oaNa1 n  7rr439rr, i01iaN 

t eno: )+MM( 6a 3ca8c8Mr 

 1e: )+MM( 6a 3cc4 3874 

na1aN: 1Noe1ni0o. 1Na1e1t0a2cNPc01.teO. 0 

 

GIEFGDL )LIA 

 

to 0noonP1nP 

5 Ic2aon sU Unvav 

na0o2Poc0  

na0o2Paen io N1 t0ePo2Paen ioo cntnP1ce oP 

ic 5eniaPaennoaonP )ntc5 )  

ra i.t. M36c vc1t1iectec  

ic0ran1  1oe 

t eno: )+cc6( cM36a9aM 

 1e: )+cc6( cM37M8rM 

na1aN: o1@1ieteNc2aonaceh1 ee.M0 

 

sc  Nn1nP)o)  

5ao 510a1a sv5n nU5vin 

0ntnnaoc0 Ut0eneao 

5 10tno ic 5enP0rNo t hPeo1naP1a0o  

na0o2Paen io N1 t0ePo2Paen ioo cntnP1ce 

ra i.t. M36c vc1t1iectec  

ic0ran1  1oe 

t eno: )+cc6( cM36a9aM 

 1e: )+cc6( cM37M8rM 

na1aN: a10a1aoeaoeh1 ee.M0 

 

GIEIDTG 

 

to 0noonP1nP 

5 nNa1raa sUcU v U 

na0o2Poc0 

na0o2Paen io N1 t0ePo2Paen ioo cntnP1ce  

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o oP io NanNoO1to 

i.t. aa4 aaPot1, ic0cnia 

t eno: )+cM7( cc4rcr36/79976ca4 

 1e: )+cM7( cc4rcar4 

na1aN: o1r1heh1oNa1raaeh1 ee.M0 / 

i  iaeh1 ee.M0 

 

ÉLIREAAD - ÉLIREAID - 

ÉLIREED 

 

to 0noonP1nP 

5  01n2ao Inci UanlUci 

na0o2Poc0 io N1 tntNoaonP1Paen oP ic 

5enP0rNo io gc1NaPn ioo 0nP01nPo oP t0eicaPo 

Ut0a2eNoo 

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o oP ic 

nnOoNe  oaonP tc01N   

t.v iee ccra, 5ooo1,  1ecnio 

51ao0ecn 

t eno: )+c37( cc3a667r 

na1aN: M01n2aoNorc1ion1rceha1aN.2ea 

 

Suppléant(s) 

5ao UNa2o ln0cvlTUt  

5ee0ienn1Poc0 io t0enoP 

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o oP ic 

nnOoNe  oaonP tc01N  )50lUnnt)  

t.v iee ccra, 5ooo1,  1ecnio 

51ao0ecn 

t eno: )+c37( 77M6ac4r 

na1aN: niarenP101Naeh1 ee.2e.cr 
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ÉLDLTL - ÉLDLTZ  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 a0ote0h  vI   

5 aoM tN1nP uo1NP  vMMa2o0  

na0o2Pe0 

tN1nP t0ePo2Paen naOaoaen 

51n1ia1n  eei 0no o2Paen Uton2h 

M9 51aoNeP n0aOo vPP1@1  

vnP10ae, 51n1i1 caU r 9 

t eno: )+a( 6a3 773 77c7 

na1aN: t0ot.@eNMMeano o2Paen.t2.21 

 

Alternate(s) 

5o 510ao-5N1cio  vtnsT  

l1Paen1N 51n1to0 1ni 0nPo0n1Paen1N 

sP1ni10io UiOaoe0 

tN1nP t0ePo2Paen naOaoaen 

51n1ia1n  eei 0no o2Paen Uton2h 

M9 51aoNeP n0aOo, vPP1@1  

vnP10ae, 51n1i1 caU r 9 

t eno: )+a( 6a3 773 7c3M 

 1e: )+a( 6a3 773 7cr4 

na1aN: 510ao-

5N1cio. e0ooPeano o2Paen.t2.21 

 

5o 510ao-tao00o 50alnUiIT  

sonae0 tN1nP sP1ni10io vMMa2o0 

T01io teNa2h naOaoaen 

51n1ia1n  eei 0no o2Paen Uton2h 

a4rr 5o0aO1No te1i, Te@o0 a  

vPP1@1,  vnP10ae 

51n1i1 caU r 9 

t eno: )+a( 6a3 773 64M6 

na1aN: a10ao-

 ao00o.aatn1cNPeano o2Paen.t2.21 

 

50 i0a1n nviiIn 

sonae0 s o2a1NaoP 

tN1nP t0ePo2Paen naOaoaen  

51n1ia1n  eei 0no o2Paen Uton2h 

M9 51aoNeP n0aOo, vPP1@1  

vnP10ae, 51n1i1 caU r 9 

t eno: )+a( 6a3 773 7c46 

na1aN:  0a1n.iec Noeano o2Paen.t2.21 

 

50 n0a2 UIInl 

tooo102  s2aonPaoP 

l1Pc01N tooec02oo 51n1i1 

51n1ia1n  e0ooP so0Oa2o 

Mr6  ooP ic0noaio te1i  

ca2Pe0a1, i5  

51n1i1 c8a a5M 

t eno: )+a( cMr c98 c3Mr 

na1aN: o1NNonen021n.t2.21 

 

50 n0a2 tvi0lsvl 

5ecnooNNe0 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

51n1ia1n na 1ooh 

ca1 a101 3r 

rra98 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 8M 444 cMM4 

 1e: )+39( r6 8M444 c93r  

na1aN: o0a2.0e anoeneanPo0n1Paen1N.t2.21 

 

ÉMLT - DÉMLT  

 

to 0noonP1nP 

5 5ecoo1 U io01a1n UinviIU n 

na0o2Poc0 io N1 t0ePo2Paen ioo cntnP1ci oP 

ic 5eniaPaennoaonP 

na0o2Paen io t0ePo2Paen ioo cntnP1ce oP ic 

5eniaPaennoaonP )ntc5)  

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o oP io 

NaonOa0ennoaonP  

i.t. aMMa, lann1aon1, T2 1i 

t eno: )+c3M( 663c McMc 

 1e: )+c3M( 993c McMc 

na1aN: 2 101M1crr9eta1aN.2ea 

 

ÉMGAR - ÉMGAG  

 

to 0ooonP1nPo 

s0 tei0ate UsTnTn tv5uU 

GoMo io N1 naOaoaNn io t0ePo22aNn Ut0d2eN1 

h  e0ooP1N )ntU )  

so0Oa2ae Ut0d2eN1 h a1n1io0e 

UO. t0ooaionPo icNnoo a4r 

s1nPa1te io 5 aNo, 5 aNo 

t eno: )+M6( c c34Macra 

na1aN: 0ei0ate.1oPoPoeo1t.te .2N 
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Suplente(s) 

s01 UNon1ni01 ainttU 

5enoono01 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UincnP1 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 io 5 aNo  

ca1No Iaota, ca  

rra98 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 844r9a 

 1e: )+39( r6 884a4Mc 

na1aN: 1tco001eaan0oN.teO.2N 

 

s0 5102e 5iZva  inlaUI0nU 

GoMo sc io 10P1aonPe s1nai1i cotoP1N 

so0Oa2ae Ut0d2eN1 h a1n1io0e )sUa)  

5anaoPo0ae io Ut0a2cNPc01 

UO. icNnoo a4r, 3 taoe  

s1nPa1te io 5 aNo, 5 aNo 

t eno: )+M6( cc34Macra 

na1aN: a102e.acneieo1t.te .2N 

 

s0 UNO10e sntEIcnnU Iigin 

nn210t1ie Toa1o Ut0a2eN1o 5cNPaN1Po01Noo 

ntU  

naOaoaNn t0ePo22aNn Ut0d2eN1 h  e0ooP1N 

so0Oa2ae Ut0d2eN1 h a1n1io0e 

UO. t0ooaionPo icNnoo a4r 

s1nPa1te io 5 aNo, 5 aNo  

t eno: )+M6( c c34M a4M4 

na1aN: 1NO10e.oo cNOoi1eo1t.te .2N 

 

s01 510t10aP1 c0alnUio 

Uoooe01 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 io 5 aNo  

ca1No Iaota, ca  

rra98 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 844r9a 

 1e: )+39( r6 884a4Mc 

na1aN: aOatno1ceeaan0oN.teO.2N  

 

ÉMGDL - ÉMGDR  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 n1 ont uUla 

na0o2Pe0 aono01N 

l1Paen1N Ut0e-To2  nePonoaen 1ni so0Oa2o 

5onP0o 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

le.cr 51a aa na1n sP0ooP 

ioanant arracM, 5 an1 

t eno: )+86( ar M9a947M6 

 1e: )+86( ar M9a94Ma7 

na1aN : 1nti1 onte1t0a.teO.2n  

 

Alternate(s) 

50 Ga1nsa1nt  Ula 

no cPh naOaoaen na0o2Pe0 

50e  t0eic2Paen no 10PaonP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

le.aa lenti 1ntc1n l1nNa 

ioanant arracM, 5 an1 

t eno: )+86( ar M9a9a83M 

 1e: )+86( ar M9a93376 

na1aN: @1ntna1nsa1nte1t0a.teO.2n  

 

50 IaMont  i 

naOaoaen na0o2Pe0 

l1Paen1N Ut0e-To2  nePonoaen 1ni so0Oa2o 

5onP0o 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

le.cr 51a aa na1n sP0ooP 

ioanant arracM, 5 an1 

t eno: )+86( ar M9a94Mc4 

 1e: )+86( ar M9a947c6 

na1aN: @cNaMonte1t0a.teO.2n 

 

50 oa1nt@on cvla 

no cPh naOaoaen na0o2Pe0  

5anaoP0h eM  e0oatn UMM1a0o 

le. c, 5 1eh1ntaon l1ni1nao 

5 1eh1nt naoP0a2P 

ioanant arr7ra, 5 an1 

t eno: )+86( ar 6M963c99 

 1e: )+86( ar 6M963cM7 

na1aN: rentiea1nt@oneaM1.teO.2n 

 

5o oantea1  i 

sonae0 Ut0eneaaoP 

tooo102  5onPo0 Me0 0nPo0n1Paen1N sP1ni10i 

1ni To2 na21N totcN1Paen 

no 10PaonP Me0 sc o0Oaoaen en Unaa1N 1ni 

tN1nP gc101nPano 

aono01N UiaanaoP01Paen eM gc1NaPh 

sc o0Oaoaen, 0no o2Paen 1ni gc101nPano 

le.a8 oa 1 o nentNa, 5 1eh1nt naoP0a2P 

ioanant arrrc8, 5 an1 

t eno: )+86( ar 846r396c 

 1e: )+86( ar 846r38a7 

na1aN: @ceee1soas.teO.2n 
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50 ac1nt Ii 

so2Paen 5 aoM 

ioanant nnP0h-neaP 0no o2Paen 1ni 

gc101nPano ic0o1c 

le.6 Ta1no cahc1n sP0ooP 

5 1eh1nt naoP0a2P 

ioanant arrrc6, 5 an1 

t eno: )+86( a38ar436c78 

 1e: )+86( ar 8cc6raM7 

na1aN: Ncti1soasea63.2ea  

 

5o s c1nt g0i 

so2Paen 5 aoM 

no 10PaonP eM UMMe0ooP1Paen 1ni a0oonant 

sP1Po  e0ooP0h UiaanaoP01Paen 

le.a8 uo antNa nentnao 

ioanant arr7a4, 5 an1 

t eno: )+86( ar 84c38Ma3 

 1e: )+86( ar 84c38MM9 

na1aN: ea1ei ci cr733eoan1.2n 

 

50 5NaOo sac-ca IUi  

sonae0 Ut0a2cNPc01N vMMa2o0 

Ut0a2cNPc0o,  ao o0aoo 1ni 5enoo0O1Paen 

no 10PaonP 

T o aeOo0naonP eM P o uent cent 

s o2a1N UiaanaoP01PaOo totaen 

ta 6c7, 5 ocnt s 1  1n aeOo0naonP 

vMMa2oo 

3r3 5 ocnt s 1  1n te1i  

ce@Neen, uent cent 

t eno: )+8Mc( caMr7r39 

 1e+( :8Mc )caMcr3a9  

na1aN: 2NaOoioriN1ce1M2i.teO. r 

 

50  ent c1 tUl 

uo1i eM no 10PaonP 

no 10PaonP eM a10iono 1ni a0oon U0o1o 

5aOa2 1ni 5cna2a 1N UMM1a0o ic0o1c 

so12 t1a c1n t10r 

5eNe1no 5121e 

t eno: )+8M3( 66884aM7 

 1e: )+8M3( c887rc7a 

na1aN: @ant ea12a.teO.ae 

 

ÉAIAEAI - ÉAIAERI - ÉAIAELI  

 

to 0noonP1nP 

5 0ooaa1aN1 5e 1aoi Ussvi5Ul0 

5 oM io oo0Oa2o io N1  0ePo2Paen ioo 

OntnP1ce 

0noPaPcP l1Paen1N io to2 o02 o  ec0 

NaUt0a2cNPc0o N1 to2 o oP NannOa0ennoaonP 

(0ltUtn)  

i.t. c89, 5e0ena, 5eae0oo 

t eno: )+c69( 333aarc 

 1e: )+c69( 77Mrrr3 

na1aN: aooaa1aN1crrceh1 ee.M0 

 

ÉADIA 

 

to 0noonP1nP 

5ao UN  enoano IviuviUt0 

TvcvaUiU 

5 oM io so0Oa2o io N1 t0ePo2Paen ioo 

cntnP1ce 

teanP io 2enP12P io N1 50tc 

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o oP io NanNoO1to 

(5Un)  

6 ,0co Iecao T0n2 eP  

i.t. c4M3 i01ii1OaNNo, 5ente  

t eno: )+c4c( r4 rrM M7rM 

na1aN: Nec ec10aeh1 ee.M0 

 

ÉAAF GIALDTI -  ARI ÉAAF - GIALI 

ÉAAF 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 lt1Pere laUTvcv 

na0o2Pe0 

iaeoo2c0aPh gc101nPano so0Oa2o 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

t.v.iee 96 

t10ePent1, 5eer 0oN1nio 

t eno :+(68c )c87aa  

 1e: )+68c( ca88a 

na1aN: nnt1Peree1t0a2cNPc0o.teO.2r 
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ÉAIDL EGÉL 

 

to 0ooonP1nPo 

s0 5102e cana2ae cUtaUs tntn0tU 

na 1nie0 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo 1nPo N1  Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 io 5eoP1 ta21  

I10te n2c1ie0 6 

rra98 tea1 - 0P1Na1  

t eno :+(39 )r6 8r66r39r  

 1e: )+39( r6 8r66r39r 

na1aN: aao20-M1ee00oo.te.20  

 

Suplente(s) 

s0 5102e UI Utv 5vtTKs 

GoMo no 10P1aonPe 5enP0eN  aPeo1naP10ae 

so0Oa2ae  aPeo1naP10ae ioN noP1ie 

5anaoPo0ae io Ut0a2cNPc01 h a1n1io0d1 

s1 1n1 sc0, UnPatce niaMa2ae I1 s1NNo  

s1n Geon, 5eoP1 ta21 

na1aN: a1NM10eeoMo.te.20 

 

s01 noPoN1 iIUl5v svIrs 

5anaoP01 5enoono01 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UincnP1 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 io 5eoP1 ta21  

I10te n2c1ie0 6 

rra98 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 8r66r39r 

 1e: )+39( r6 8r66r39r  

na1aN: aaoM1ecrrMeh1 ee.aP 

 

ÉEALDGL - ÉEALDGR - ÉEALÉGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o s1ni01 UlntI05 

sonae0 UiOaoo0 

na0o2Pe01Po Me0  eei gc1NaPh 1ni 

t hPeo1naP10h teNa2h 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

iNa21 t01i1 ccreO101 78 

arrrr a1t0o , 50e1Pa1  

t eno: )+38M( a 6ar97rc 

 1e: )+38M( a 6ar9789 

na1aN: o1ni01.1ni0Na2ea o. 0 

 

ÉIGL 

 

to 0ooonP1nPo 

s0 aaN o0Pe uaN10ae n0Ua Ivtna 

na0o2Pe0 aono01N 

5onP0e l12aen1N io s1nai1i cotoP1N 

5anaoPo0ae io Ut0a2cNPc01 

UhcnP1aaonPe le. c3a 

tN1i1 io N1 toOeNc2aNn  

I1 u1 1n1, 5c 1 

 

Suplente(s) 

s01 UN 1 io1P0ai svTv t05nlTnI 

na 1n1ie01  

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo 1nPo N1  Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 io 5c 1  

ca1 Ia2ana1, a31  

rraM3 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 M7a7c4ccc 

 1e: )+39( r6 M74M44M 

na1aN: oa 1n1i1eo2caP1Na1.aP 

 

s01 saNOa1 510a1 UIcUtna tvssnII  

t0aao0 so20oP10ae 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UincnPe 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 io 5c 1  

ca1 Ia2ana1, a31  

rraM3 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 M7a7c43r4 

 1e: )+39( r6 M74M44M 

na1aN: 1incnPe2c 1eo2caP1Na1.aP 

 

s0 Icao UN o0Pe 5Ut0l IIUlns 

To02o0 so20oP10ae  

to 0ooonP1nPo  to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 io 5c 1  

ca1 Ia2ana1, a31  

rraM3 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 M7a7c43r8 

 1e: )+39( r6 M74M44M 

na1aN: 1NPo0ne2c 1eo2caP1Na1.aP 
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ÉYNEII - ÉMYNER - ÉMGNER  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 aoe0to tviI0nns  

Ua 1oo1ie0 

to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe  Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM 5h 0co 

ta1ii1  10nooo, 44  

rra86 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 686M7M8 

 1e: )+39( r6 688r37M6 

na1aN: M1e 02h ePan.aP 

 

Alternate(s) 

50 s h0aien nII0lUs 

Ut0a2cNPc01N UPP12 n  

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo 

 Pe  Uv  

na 1ooh eM P o to c Na2 eM 5h 0co 

ta1ii1  10nooo, 44  

rra86 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 686M7M8 

 1e: )+39( r6 688r37M6 

na1aN: o1oNNan1oe ePa1aN.2ea 

 

ÉNRÉM ERNIGAGÉ - ERNIGAGGIR 

DÉMQGIR - ERNEGAGÉL ÉMRÉL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 5a2 1N ul0an0I 

ne o0P 

tN1nP 5eaaeiaPaoo no 10PaonP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o  

TooneO a7 

aa7 rM t01tco a, 5io2  to c Na2  

na1aN: 5a2 1N.unaiiaNeaio.2i 

 

Alternate(s) 

5o naP1 ctivcU 

na0o2Pe0 

5onP01N 0noPaPcPo Me0 sc o0Oaoant 1ni 

TooPant an Ut0a2cNPc0o )icaia)  

aP012on  ar99/ar 

a6a rr t01tco 6, 5io2  to c Na2  

t eno: )+4cr( c3M rar3r6 

 1e: )+4cr( c3M rar363 

na1aN: iaP1.O0 eO1ecrici.2i 

 

ÉRDR T'GTAGER 

 

to 0noonP1nP 

5 Ic2aon cviU5n cvlUl 

0no o2Poc0 

na0o2Paen io N1 t0ePo2Paen ioo cntnP1ce, ic 

5enP0rNo oP io N1 g1c1NaPn  

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o 

i.t. c7 U ain1n, 5rPo ia0Oea0o 

t eno: )+ccM( r7 9r37M4 

 1e: )+ccM( cr cacr3c 

na1aN: Nirec1aoeh1 ee.M0 

 

TRDILEF - TLDRILEF - 

TGDLILEÉL 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 n  o lvtniv 

uo1i eM so2Paen 

5anaoP0h eM  eei, Ut0a2cNPc0o 1ni  ao o0aoo  

n1nao  Ut0a ao  Uton2h 5onP0o Me0 sooio, 

tN1nP uo1NP  t Ut0a2cNPc01N ueNianto  

lh0e ot1io 3r, nc-a78r 5e on 1ton c  

nona10r 

t eno: )+4M( 4Mc6389a 

 1e: )+4M( 339M8rrr 

na1aN: oneen1Pc0o0 Oo0O.ir 

 

Alternate(s) 

5o 5 10NePPo t11o Tnvnvl0v  

n2eneaa2 UPP12 n 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo  

teh1N n1nao  na 1ooh  

ca1 ioa 5enPa t10aeNa Mr 

rra97 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 9774 833r 

na1aN: 2 1Poeeca.ir 

 

TAIGDGÉL - TAIGDGGIR  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 th1n UlsnI5 

uo1i  

tN1nP t0ePo2Paen 1ni gc101nPano so0Oa2oo  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  e0ooP0h 

teoo1c, neaana21 

t eno: )+767( c6638r3 

 1e: )+767( 448863c 

na1aN: 1nooNa e oe ePa1aN.2ea 
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TAIGDGÉLD ERNIGAGÉ - 

ERNIGAGGIR TAIGDGÉLGDR - 

ERNEGAGÉL TAIGDGÉLDL 

 

to 0ooonP1nPo 

s0 510ae UtcnIv  

na 1n1ie0 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo 1nPo N1  Uv 

to 0ooonP12aNn to0a1nonPo io N1 to R Na21 

neaana21n1 1nPo N1  Uv  

ca1 UOonPan1, a8 

rraM3 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 M74Ma6r 

na1aN: a10aeea10ae10OoNe.2ea 

 

Suplente(s) 

s01 GcNa1 c050vsv 

5anaoP01 5enoono01 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

to 0ooonP12aNn to0a1nonPo io N1 to R Na21 

neaana21n1 1nPo N1  Uv  

ca1 5102e Uc0oNae, 4c anP. i-c  

rra84 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( 38r cMr4rr6 

na1aN: 0iM1ee0iM1e.2ea 

 

s0 t1@oNN TUcntUs UtiUGn 

5enoono0e 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

to 0ooonP12aNn to0a1nonPo io N1 to R Na21 

neaana21n1 1nPo N1  Uv  

ca1 5102e Uc0oNae, 4c anP. i-c  

rra84 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( 38r cMr4rr6 

na1aN: 0iM1ee0iM1e.2ea 

 

s01 510a1 50aoPan1 IUitnUlv 

t0aao01 so20oP10a1 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

to 0ooonP12aNn to0a1nonPo io N1 to R Na21 

neaana21n1 1nPo N1  Uv  

ca1 5102e Uc0oNae, 4c anP. i-c  

rra84 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( 38r cMr4rr6 

na1aN: 0iM1ee0iM1e.2ea 

 

RÉILTAE - RGILDRIE  

 

to 0ooonP1nPo 

s0 t1P0a2ae UI5n0nU  

5ee0ian1ie0 aono01N io s1nai1i cotoP1N 

Ut0e21Nai1i 

UO. nNeh UNM10e l3r 3Mr h Ua1ien1o 

niaMa2ae 5UaUt, taoe 9, gcaPe 

n2c1ie0 

na1aN: 

 1P0a2ae.1Naoai1e1t0e21Nai1i.te .o2 

 

Suplente(s) 

s01 5Nna21 aUIIv 

na0o2Pe01 io cataN1n2a1  aPeo1naP10a1 

Ut0e21Nai1i  

UO. nNeh UNM10e l3r 3Mr h Ua1ien1o 

niaMa2ae 5UaUt, taoe 9, gcaPe 

n2c1ie0 

t eno: )+M93( c cM67 c3c oeP.ac7 

na1aN: aena21.t1NNee1t0e21Nai1i.te .o2 

 

s01 Uni0o1 iUsT0nUs 

Un1NaoP1 io toN12aenoo 0nPo0n12aen1Noo io 

Ut0e21Nai1i 

UO. nNeh UNM10e l3r 3Mr h Ua1ien1o 

niaMa2ae 5UaUt, taoe 9, gcaPe 

n2c1ie0 

na1aN: 1ni0o1. 1oPai1oe1t0e21Nai1i.te .o2 

 

s0 n1Oai Ttv U nsgi0cnI 

To02o0e so20oP10ae 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 ioN n2c1ie0  

ca1 UnPenae io0PeNena, 8  

rra97 tea1 - 0P1Na1  

na1aN: P0eh1.o2ceta1aN.2ea  

 

RIYND - RIYNDR - RIGNDA  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 51tih U ioN1iai nInssU   

5onP01N UiaanaoP01Paen eM tN1nP gc101nPano 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni I1ni 

to2N1a1Paen 

a l1ia nN-o1ai oP., nerra, aai1  

nth P 

t eno: )+crc( 376r8M7M/333Ma6cM 

 1e :+(crc )376r8M74  

na1aN: a  2.oth Peta1aN.2ea 
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Alternate(s) 

50 U ioN 1ooP U aoi suUIUi  

5ecnooNNe0 

no cPh to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe  Uv 

na 1ooh eM P o U01  to c Na2 eM nth P  

ca1 s1N10a1, c67  

rra99 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 8M489M6 

 1e: )+39( r6 8M4c6r3  

na1aN: oth Pe1t0aeMMoth P.aP 

 

RA ILATLTAE 

 

to 0ooonP1nPo 

s0 nectN1o ns5viUt 

na0o2Pe0 io N1 na0o22aNn aono01N io 

s1nai1i cotoP1N 

 an1N a1. UOonai1 le0Po h a3 51NNo v0aonPo 

UOonai1 51ncoN a1NN10ie 

s1nP1 To2N1, I1 Ia o0P1i, nN s1NO1ie0 

na1aN: iectN1o.oo2e 10ea1t.te .oO  

 

Suplente(s) 

s01 510a1 ncN1Na1 G05nlna antnnU 

5anaoP01 5enoono01 

to 0ooonP1nPo  UincnP1 1nPo N1  Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 io nN s1NO1ie0  

ca1 ac1NPao0e 51oPoNNana, a3  

rra97 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 8r766rM 

 1e: )+39( r6 8r797c6 

na1aN: oa 1o1NO10ea1ePao21Na.aP 

 

REGDERL - REYDMERR  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 TorNo1  5nsaunlU 

na0o2Pe0 aono01N 

totcN1Pe0h so0Oa2o no 10PaonP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

t.v. iee ar48, Uoa101, n0aP0o1 

t eno: )+c9a( a acr39M 

 1e: )+c9a( a a8a4aM 

na1aN: PorNo1 aotn1eha1aN.2ea  

 

RIDADGL - RIDADGR  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o vNt1 IUctnlTGncU 

5 aoM s o2a1NaoP eM tN1nP t0ePo2Paen ic0o1c 

tN1nP uo1NP  no 10PaonP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

39/4a I1a sP0ooP  

aMrM6 T1NNann, noPena1  

t eno: )+37c( 6cM6M3M 

na1aN: eNt1.N1O0onPnoO1e1t0a.oo 

 

RDMGANGL - RDMGANGR - RDGANTL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 ioNoPo 5etoo uU0In 

sonae0 tN1nP gc101nPano ne o0P 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o  

ieNo cc,  e0oi1 6  

t.v. iee 6c347   

Uiiao U 1 1, nP ae a1 

na1aN:  oNoPoiaetooeh1 ee.2ea 

 

Alternate(s) 

50 T10orotn Tooatao uU0In 

5anaoPo0 5ecnooNNe0  

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

ca1 Uni0o1 coo1Nae,a6  

rra6a teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 44a6a6a 

 1e: )+39( r6 44r3676 

na1aN: anMeeoP ae a1noa 1ooh.aP 

 

RIEANRLD IDGAD )IRIGRE 

AEILDGNLDGAD( - IDGAD 

RIEANRRDDR )AEILDGILDGAD 

IRIGER) - IDGPD RIEANRL 

(AEILDGNLÉGPD IGRIGEA)  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 u100h Ut0Gs 

no cPh uo1i eM inaP  

tN1nP uo1NP   

na0o2Pe01Po-aono01N uo1NP  1ni  eei 

s1MoPh )sUlTn )  

nc0e o1n 5eaaaooaen 

tco io N1 Iea, a49 i0coooNo 

ioNtaca 

na1aN:  100h.10anoeo2.oc0e 1.oc 
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Alternate(s) 

5o I1c0on2o Uta05vl-t0sTtn  

Ua 1oo1ie0 

to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe  Uv 

noNot1Paen eM P o nc0e o1n inaen Pe P o 

ueNh soo, Pe P o   

v0io0 eM 51NP1 1ni Pe P o il Uton2aoo an 

teao  

ca1 0c leOoa 0o, a49  

rra87 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 678c67c 

 1e: )+39 )r6 679783r  

na1aN: I1c0on2o.U0taaen-

taoP0oeoo1o.oc0e 1.oc 

 

50 tea1n cUalnt 

teNa2h vMMa2o0 

tN1nP uo1NP  

na0o2Pe01Po-aono01N uo1NP  1ni  eei 

s1MoPh )sUlTn)  

nc0e o1n 5eaaaooaen an i0coooNo 

tco io N1 Iea, a49 i0coooNo 

ioNtaca 

t eno: )+3c( rc c9M9664 

 1e: )+3c )rc c969399  

na1aN: tea1n.c1tno0eo2.oc0e 1.oc 

 

5o noPoM1na1 tvl5ntv  ntlUlnna 

teNa2h vMMa2o0 

na0o2Pe01Po-aono01N T01io )na TtUnn)  

nc0e o1n 5eaaaooaen 

tco io N1 Iea, a49 i0coooNo 

ioNtaca 

na1aN: noPoM1na1.ten2o0e-

 o0n1nioieo2.oc0e 1.oc 

 

50  aNNoa vITuv  

 a0oP 5ecnooNNe0  

no cPh to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe  Uv 

noNot1Paen eM P o nc0e o1n inaen Pe P o 

ueNh soo, Pe P o v0io0 eM 51NP1 1ni Pe P o 

il v0t1nao1Paeno 

ca1 0c leOoa 0o, a49 

rra87 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 678c67c 

 1e: )+39( r6 679783r 

na1aN : aNNoa.vNP eMeoo1o.oc0e 1.oc  

 

5o Un1 510t10aP1  tU0In cUsUIIv 

UiOaoe0 

noNot1Paen eM P o nc0e o1n inaen Pe P o 

ueNh soo, Pe P o v0io0 eM 51NP1 1ni Pe P o 

il v0t1nao1Paeno 

ca1 0c leOoa 0o, a49 

rra87 teao - 0P1Nh  

na1aN: Un1. 01aNo-c1o1NNeeoo1o.oc0e 1.oc  

 

)GDALDT - )GDALDTR - )GDALDTGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 t1NM Ivt0Ul 

sonae0 UiOaoe0 

 eei no 10PaonP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  e0ooP0h 

510a1nr1Pc c3, uoNoanra,  anN1ni 

tv iee 3r,  0-rrrc3 aeOo0noaonP  

t eno: )+3M8( c9M a6c3c9 

 1e: )+3M8( 9 a6rMc443 

na1aN: 01NM.Ne a1neaaa.Ma  

 

)ELDÉR - )ELDÉGL  

 

to 0noonP1nP 

5ao naa1ncoNNo sviin tUl 

5 oM ic oo0Oa2o ioo 12Paeno o1naP1a0oo on 

 0eic2Paen  0aa1a0o 

na0o2Paen tnnn01No io Na1NaaonP1Paen 

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o, io 

NaUt0e1NaaonP1a0o oP io N1  e0'P  

cMa ,0co io c1cta010i  

7M73c t10ao 5oioe aM,  01n2o  

t eno: )+33( a 49MM4cM6 

na1aN: 

oaa1ncoNNo.oec oh01ne1t0a2cNPc0o.tecO.M

0 

 

Suppléant(s) 

5ao I1c0on2o iviuvT- nnIni5  

5 10tno ioo 1MM1a0oo anPo0n1Paen1Noo on 

o1nPn ioo OntnP1ce 

ic0o1c ioo ooaon2oo oP io N1 o1nPn ioo 

OntnP1ce 

na0o2Paen tnnn01No io Na1NaaonP1Paen  

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o, io 

NaUt0e1NaaonP1a0o oP io N1  e0'P  

cMa 0co io c1cta010i  

7M73c t10ao 5oioe aM,  01n2o  

t eno: )+33( a 49MM8437 

 1e: )+33( a 49MMM949 

na1aN: N1c0on2o. ec eP-

ioNic2e1t0a2cNPc0o.tecO.M0 
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5 t12 ai inlIU gi0u  

5 10tn ianPcioo 1c  c0o1c io Naoe e0P1Paen 

 1ho Pao0o, ieooao0   hPeo1nPa01a0oo oP  1ho 

ic 51t 0o  

na0o2Paen tnnn01No io Na1NaaonP1Paen 

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o 

na1aN: 

012 ai. onN1Msca e1t0a2cNPc0o.tecO.M0 

 

5ao 510hoo sUiviIUtn 

5 oM iacnaPn U  ca 1ce ne e0P1Poc0o  

5aooaen ioo 1MM1a0oo oc0e nonnoo oP 

anPo0n1Paen1Noo 

 01n2o Ut0a5o0 )nP1 NaoooaonP n1Paen1N ioo 

 0eicaPo io Na1t0a2cNPc0o oP io N1 ao0 oeco 

PcPoNNo io NaKP1P)  

ac 0co uon0a teN-T1ntch, TsU crrrc  

93MMM 5enP0ocaN 2oioe  

 

5ao 510eNano In5U0Ttn  

5 10tno io aaooaen l NainaPn ia1  ca 1ce 

oe e0P1Poc0o 

5aooaen ioo 1MM1a0oo oc0e nonnoo oP 

anPo0n1Paen1Noo 

 01n2o Ut0a5o0 )nP1 NaoooaonP n1Paen1N ioo 

 0eicaPo io Na1t0a2cNPc0o oP io N1 ao0 oeco 

PcPoNNo io NaKP1P)  

 

ILGAD - ILGPD  

 

to 0noonP1nP  

5 sn01  an n0ao lnG0i0IU 

na0o2Poc0 io Naano o2Paen oP 2enP0rNoo 

o1naP1a0oo oP   hPeo1naP1a0oo l NaUton2o 

a1 en1aoo io sn2c0aPn UNaaonP1a0o 

(UaUsU)  

it: c73M Ia 0oOaNNo, a1 en 

t eno: )+c4a( r663r867 

na1aN: nina aNeh1 ee.M0 

 

IREILDY - LAARILIDR - 

LARILDGL 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 T ea1o  t0nssl0a 

Ua 1oo1ie0 

to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe  Uv 

to0a1nonP to 0ooonP1Paen eM P o  oio01N 

to c Na2 eM ao0a1nh Pe  Uv  

ca1 s. 510Pane ioNN1 i1PP1tNa1, 4  

rra8M teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 49ca3c8r 

 1e: )+39( r6 49ca3c8a 

na1aN: N-aee0ea.ia Ne.io  

 

Alternate(s) 

50 Gono-aoe0t ilant  

GcNaco cl n-0noPaPcP  

0noPaPcPo Me0 l1Paen1N 1ni 0nPo0n1Paen1N 

tN1nP uo1NP  

5oooo@ot aa/ac 

n 38ar4 i01cno2 @oat, ao0a1nh 

t eno: )+49( M3a c99337r 

 1e: )+49( M3a c993rr7 

na1aN: 1tenra. cni.io 

 

5o 5 0aoPano unt5nl0la  

 oio01N 5anaoP0h Me0  eei 1ni Ut0a2cNPc0o 

tN1nP uo1NP  no 10PaonP 

te2 cooP0. a 

n-M3ac3 ienn, ao0a1nh  

t eno: )+49( cc8 99Mc94484 

na1aN: Mace aoNO. cni.io 

 

50 aoe0t  0aoioN 5tU5nt 

5anaoPo0 

no cPh to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe  Uv 

to0a1nonP to 0ooonP1Paen eM P o  oio01N 

to c Na2 eM ao0a1nh Pe  Uv 

ca1 s. 510Pane ioNN1 i1PP1tNa1, 4  

rra8M teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 49ca3c9c 

na1aN: O-aee0ea.ia Ne.io  
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IMLDL 

 

to 0ooonP1PaOo 

5o 5aNNh nio0a1 c v U-ivU5Uu  

na0o2Pe0 

tN1nP t0ePo2Paen 1ni totcN1Pe0h so0Oa2oo 

na0o2Pe01Po 

5anaoP0h eM  eei 1ni Ut0a2cNPc0o 

iee 537 

5anaoP0aoo-U2201, a 1n1  

t eno: )+c33( cr8acr7ca 

 1e: )+c33( 3rc663r36 

na1aN: arheM1 e1a1 eh1 ee.2e.cr 

 

Alternate(s) 

5o tcP   vvnn 

na0o2Pe0 eM Ut0a2cNPc0o 

tN1nP uo1NP  1ni gc101nPano 51n1toaonP 

tN1nP t0ePo2Paen 1ni totcN1Pe0h so0Oa2oo 

na0o2Pe01Po 

5anaoP0h eM  eei 1ni Ut0a2cNPc0o 

t. v. iee 537  

5anaoP0aoo-U2201, a 1n1  

t eno: )+c33( c44Mr7687 

 1e: )+c33( 3rc663cMr 

na1aN: @eeio0cP eh1 ee.2ea 

 

50 laa giU n-ci5Uu  

5anaoPo0 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM a 1n1 

ca1 voP0a1n1 4 

rra99 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( 389 ra6M333 

 1e: )+39( r6 863cM76c 

na1aN: naa.sc1ho.rca1 eta1aN.2ea 

 

IERRÉR - IEQÉR - IERÉGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o sP1O0ecN1 0vUll0nvi 

totcN1Pe0h ne o0P  

no 10PaonP eM t hPeo1naP10h 5enP0eN  

5anaoP0h eM tc01N noOoNe aonP 1ni  eei 

aMr sht0ec UOonco  

a767a c1NNaP o1, a0oo2o  

t eno: )+3rc( ar 9c87a33 

 1e: )+3rc( ar 9cacr9r 

na1aN: ohtr4aeaan1t0a2.t0 

 

Alternate(s) 

50 5 0aoPeo UtU5tUTa0s 

totcN1Pe0h ne o0P en tN1nP uo1NP  

no 10PaonP eM t hPeo1naP10h 5enP0eN  

5anaoP0h eM tc01N noOoNe aonP 1ni  eei 

aMr sht0ec UOonco  

a767a c1NNaP o1, a0oo2o  

t eno: )+3r( car 9c87c3M 

 1e: )+3r( car 9cacr9r 

na1aN: ohtrMaeaan1t0a2.t0 

 

IERDLTL - IERDLTR - IELDLTL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 t1cN atUuU5 

tooP 51n1toaonP vMMa2o0  

0tt5 5enP12P teanP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, I1nio,  e0ooP0h, 

 ao o0aoo 1ni P o nnOa0enaonP 

ieP1na21N a10iono sP. aoe0toao 

a0on1i1 

t eno: )+473( 4a6 c9r8 

 1e: )+473( 44r 4a9a 

na1aN:  1cNt01 1aa9M7eta1aN.2ea 

 

IILDRILAL 

 

to 0ooonP1nPo 

s01 shNOa1  vuInts nn 5n0cn 

5anaoP0e 5enoono0e 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UincnPe 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 io ac1Poa1N1  

ca1 aa1a 1PPaoP1 ca2e, cr  

rra96 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 3638aa43 

 1e: )+39( r6 3c9a639 

na1aN: o@e No0oeaanoe.te .tP 

 

Suplente(s) 

s0 loNoen t1M1oN vI0cntv aUt50U 

t0aao0 so20oP10ae h 5renocN 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 io ac1Poa1N1  

ca1 aa1a 1PPaoP1 ca2e, cr  

rra96 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 3638aa43 

 1e: )+39( r6 3638aa43 

na1aN: neNaOo0eeaanoe.te .tP 
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IIYLDL 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 i0a1n snUts 

5 aoM tN1nP t0ePo2Paen vMMa2o0 

l1Paen1N tN1nP t0ePo2Paen v0t1nao1Paen  

l1Paen1N Ut0a2cNPc01N tooo102  t 

nePonoaen 0noPaPcPo  

ach1n1 s2 eeN eM Ut0a2cNPc0o 

5ea ecni 5en to eo 

n1oP 5e1oP noao0101, ach1n1  

t eno: )+M9c( 699 r479 

 1e: )+M9c( ccr M8M8 

na1aN: n  etheta1aN.2ea 

 

MLGDG - MLADG - MLGDT  

 

to 0noonP1nP 

5 tao00o 5 10Noo 5uUtIn5Ualn 

na0o2Poc0 gc101nP1ano 

5anaoPr0o io Na1t0a2cNPc0o, ioo 0oooec02oo 

n1Pc0oNNoo oP ic inOoNe  oaonP 0c01N 

tecPo l1Paen1No le. a  

n1aaon - te0P-1c-t0an2o  

te0P-1c-t0an2o, u1aPa  

 

Suppléant(s) 

5 I1c0e0o tao00o ai0Tv 

na0o2Poc0 t0ePo2Paen ioo cntnP1ce 

5anaoPr0o io Na1t0a2cNPc0o, ioo 0oooec02oo 

n1Pc0oNNoo oP ic inOoNe  oaonP 0c01N 

tecPo l1Paen1No le. a 

n1aaon - te0P-1c-t0an2o  

te0P-1c-t0an2o, u1aPa  

na1aN: tacPeN1c0e0oeh1 ee.M0 

 

5 5No0Ooco Go1n  t0slnt 

5 oM io so0Oa2o   N1 na0o2Paen io 

t0ePo2Paen ioo cntnP1ce 

5anaoPr0o io Na1t0a2cNPc0o, ioo 0oooec02oo 

n1Pc0oNNoo oP ic inOoNe  oaonP 0c01N 

tecPo l1Paen1No le. a 

n1aaon - te0P-1c-t0an2o  

te0P-1c-t0an2o, u1aPa  

na1aN: 2No0Oocono3eh1 ee.M0 

 

50 Go1n ienh UInoUlntn 

5anaoP0o 5enooaNNo0 

to 0noonP1nP  o0a1nonP oc  Nn1nP 1c 0ro 

io N1  Uv 

Ua 1oo1io io N1 tn c Nasco iau1bPa  

ca1 ia caNN1 t1P0aia 7 - 7U  

rra6a teao - 0P1Nao  

t eno: )+39( r6 44cM4ar6/7  

 1e: )+39( r6 44cM4cr8 

na1aN: oot0oPo0a1e1a  1aPa.aP 

 

MADTIELI 

 

to 0ooonP1nPo 

s0 nit10 s11ih sUlTU5Ut0U 

vsnaintU 

sc ia0o2Pe0 Tn2na2e io s1nai1i cotoP1N 

so20oP10a1 io Ut0a2cNPc01 h a1n1io0d1 

iecNoO10i 5a01MNe0oo, UOo. I1  Uv 

Totc2at1N 1, uenic01o 

t eno: )+Mr4( cc3M 84cM 

 1e: )+Mr4( cc3M 84cM 

na1aN: oo1nP1a10a1eoon1o1-o1t.te . n  

 

MIDILEY - MADIEGR - MIDIETL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 a  e0 saUIcU0 

5 aoM tN1nP uo1NP  vMMa2o0 

no 10PaonP eM  eei 5 1an 5enP0eN 

5anaoP0h eM tc01N noOoNe aonP 

arMM ici1 ooP ,ceoocP  I1neo Pn0 aa  

ucnt10h 

t eno: )+36( a 79Mc393 

 1e: )+36( a 79Mrr94 

na1aN: t1 e0.oi1Nr1aeMa.teO. c 

 

Alternate(s) 

50 I1neo saUiM 

tN1nP uo1NP  vMMa2o0 

no 10PaonP eM  eei 5 1an 5enP0eN 

5anaoP0h eM tc01N noOoNe aonP 

arMM ici1 ooP, ceoocP  I1neo Pn0 aa  

ucnt10h  

t eno: )+36( a 79M379c 

 1e: )+36( a 79Mrr94 

na1aN: N1neo.oi1 eeMa.teO. c 
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GDTGL - GDTR  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 s1Ph1 l1ni sisu0I 

tN1nP t0ePo2Paen UiOaoe0 

na0o2Pe01Po eM tN1nP t0ePo2Paen gc101nPano 

1ni sPe01to 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 1ni 5ee o01Paen 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

lu-0c,  10ai1 1i acarra, 0nia1  

t eno: )+9a( ac9 c4arrM6/c4a398M 

 1e: )+9a( ac9 c4acacM 

na1aN:   1ena2.an 

 

GDTADRIGL - GDTADRIGR  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 UnP10ne n0c0l 

na0o2Pe0 eM tN1nP gc101nPano 1ni iaeo1MoPh 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

GN .t5. u10oene, le3  

n icaNiant, M MNee0, t1tcn1n 

G1r10P1 soN1P1n acMMr, 0nienooa1 

na1aN: 1nP10ne.iaraneh1 ee.2ea 

 

50  co01N TUu0t 

Ut0a2cNPc0o UPP12 n 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM 0nienooa1  

ca1 51a 1na1, MM  

rra87 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 4crr9ara 

 1e: )+39( r6 488rc8r 

na1aN: anie0eaeanienooa1noa 1ooh.aP 

 

50 uo0a1@1n unt5U Ul 

51n1to00 eM tN1nP gc101nPano 0a e0P sooi 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

GN. t5. u10oene, le3 

n icaNiant, M MNee0, t1tcn1n 

G1r10P1 soN1P1n acMMr, 0nienooa1  

na1aN:  o0a1@1na96aeta1aN.2ea 

 

GELD )GIALIGÉ ERNIGAGÉ A)( - GELD 

(ERNIGAGGIR GIALIGGIR T'( - GEZD 

(ERNEGAGÉL GIAZIGÉL TRA)  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 5e 1aa1i UNa iUaunsTUl0 

5n ivn0 

na0o2Pe0  

l1Paen1N tN1n t0ePo2Paen v0t1nai1Paen 

le.c,  1a1n )T1 n1r( UOo.  

5 1a01n uat @1h, To 01n, 001n  

t eno: )+98( ca cc4rc7ac 

 1e: )+98( ca cc4r3a97 

na1aN: ia0o2Pe0e  e.a0 

 

Alternate(s) 

50 51nai nnuauUl suvUt 

Ua 1oo1ie0 

to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe  Uv 

to0a1nonP to 0ooonP1Paen eM P o 0oN1aa2  

to c Na2 eM 001n Pe  Uv  

ca1 UOonPan1, 8  

rraM3 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 M78r334 

 1e: )+39( r6 M747636 

na1aN: aaooa01nM1eeaaooa01nM1e.a9a.aP 

 

5o 510h1a GUI0I0 5vauUnU5 

51n1to0 eM t hPeo1naP10h sP1ni10io 

noOoNe aonP 1ni tooP 5enP0eN t0et01a  

l1Paen1N tN1nP t0ePo2Paen v0t1nai1Paen  

le.c,  1a1n )T1 n1r( UOo.  

5 1a01n uat @1h, To 01n, 001n 

na1aN: a10h 1h1eh1 ee.2ea 

 

50 UNa  nt nnvl0 

UPP12 n 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

to0a1nonP to 0ooonP1Paen eM P o 0oN1aa2  

to c Na2 eM 001n Pe  Uv  

ca1 UOonPan1, 8  

rraM3 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 M78r334 

 1e: )+39( r6 M747636 

na1aN: aaooa01nM1eeaaooa01nM1e.a9a.aP 
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GERALDT - GEALDTR - GEALDTL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 a1 0aoN tvn 

5 aoM tN1nP uo1NP  vMMa2o0 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o,  eei 1ni P o 

510ano 

i12r@ooPen 51a co  

 ecnto 50eoo 5oN 0aito  

5e caNi10o, 00oN1ni 

t eno: )+3M3( a MrM87M9 

na1aN: a1 0aoN.teoe1t0a2cNPc0o.teO.ao 

 

GIELRA - GIELSA  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 n1Oai vtUTv sc0 

5anaoPo0-5ecnooNNe0 Ut0a2cNPc01N UMM1a0o  

to0a1nonP 5aooaen Pe P o il 

aonoO1, s@aPio0N1ni  

t eno: )+4a( r cc 7a6rMc9 

 1e: )+4a( r cc 7a6rMMM 

na1aN: 1t0a2cNPc0oeaonoO1.aM1.teO.aN 

 

GDLAY - GDLAGR - GDLAGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50  oio0a2e svtavl0 

5onP01N t hPeo1naP10h so0Oa2o 

aono01N na0o2Pe01Po Me0 tc01N noOoNe aonP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  eei 1ni  e0ooP0h 

teNa2h  

ca1 oo soPPoa 0o, cr 

teao, 0P1Nh 

t eno: )+39( r6 466Ma/48c47rc 

 1e: )+39( r6 4746a78/474c3a4 

na1aN: M.oe0tenaea 11M.teO.aP 

 

Alternate(s) 

50 510Ne  01n2oo2e 5nsUtvl0 

5onP01N t hPeo1naP10h so0Oa2o 

aono01N na0o2Pe01Po Me0 tc01N noOoNe aonP  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  eei 1ni  e0ooP0h 

teNa2h  

ca1 oo soPPoa 0o, cr 

teao, 0P1Nh 

t eno: )+39( r6 466Ma/48c47rc 

 1e: )+39( r6 4746a78/474c3a4 

na1aN: 2M.2oo10enaea 11M.teO.aP 

 

50 n1naNe 5vtnII0 

5onP01N t hPeo1naP10h so0Oa2o 

aono01N na0o2Pe01Po Me0 tc01N noOoNe aonP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  eei 1ni  e0ooP0h 

teNa2h  

ca1 oo soPPoa 0o, cr 

teao, 0P1Nh 

t eno: )+39( r6 466Ma/48c47rc 

 1e: )+39( r6 4746a78/474c3a4 

 

5o s1 0an1 t0lTis 

5onP01N t hPeo1naP10h so0Oa2o 

aono01N na0o2Pe01Po Me0 tc01N noOoNe aonP  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  eei 1ni  e0ooP0h 

teNa2h  

ca1 oo soPPoa 0o, cr 

teao, 0P1Nh 

t eno: )+39( r6 466Ma/48c47rc 

 1e: )+39( r6 4746a78/474c3a4 

na1aN: o. anPcoea 11M.teO.aP 

 

50 5a2 oNo aunaa0 

5onP01N t hPeo1naP10h so0Oa2o 

aono01N na0o2Pe01Po Me0 tc01N noOoNe aonP  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  eei 1ni  e0ooP0h 

teNa2h  

ca1 oo soPPoa 0o, cr 

teao, 0P1Nh 

t eno: )+39( r6 466Ma/48c47rc 

 1e: )+39( r6 4746a78/474c3a4 

 

RLILGÉL - RLILAGIR  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o I1-P1nh1 t05uUtns  

nnPeaeNetaoP 

Ut0a2cNPc01N ne e0P 5ea Noe 5enPote i1h  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  ao o0aoo 

tN1nP gc101nPano/t0eic2o 0no o2Paen 

i01n2  

s1ntoPo0 0nPo0n1Paen1N Ua0 e0P 

5enPote i1h, sP. G1aoo, G1a1a21 

t eno: )+a( 876 349c994/876 94r4a46 

 1e: )+a( 876 94rar38 

na1aN: N1P1nh1i0a2 10ioeh1 ee.2ea  
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RLNLD - RLNAD - RLNPD  

 

to 0ooonP1PaOo 

50  crae  vcv0 

sonae0 UiOaoe0 

tN1nP t0ePo2Paen naOaoaen 

 eei s1MoPh 1ni 5enocao0 UMM1a0o ic0o1c 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  e0ooP0h 1ni 

 ao o0aoo 

a-c-a ,c1ocaat1oora, 5 ahei1-rc ,  

Terhe, G1 1n 

na1aN :hcraeihereaena.a1MM.te.n  

 

Alternate(s) 

50 51n1 c siaic0 

no cPh na0o2Pe0 

tN1nP t0ePo2Paen naOaoaen 

 eei s1MoPh 1ni 5enocao0 UMM1a0o ic0o1c 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  e0ooP0h 1ni 

 ao o0aoo 

a-c-a ,c1ocaat1oora, 5 ahei1-rc ,  

Terhe, G1 1n 

t eno: )+8a( 3 3Mrc8aaa  

na1aN: a1n1 ciocicraena.a1MM.te.n  

 

50 51o1 a0e Uvc0 

so2Paen 5 aoM 

 eei s1MoPh 1ni 5enocao0 teNa2h naOaoaen 

 eei s1MoPh 1ni 5enocao0 UMM1a0o ic0o1c 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  e0ooP0h 1ni 

 ao o0aoo 

a-c-a ,c1ocaat1oora, 5 ahei1-rc ,  

Terhe, G1 1n 

t eno: )+8a )3 3Mrc873c  

na1aN: a1o1 a0ei1eraena.a1MM.te.n  

 

50 ccna are  U5UnU 

so2Paen 5 aoM 

tN1nP t0ePo2Paen naOaoaen 

 eei s1MoPh 1ni 5enocao0 UMM1a0o ic0o1c 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  e0ooP0h 1ni 

 ao o0aoo 

a-c-a ,c1ocaat1oora, 5 ahei1-rc ,  

Terhe, G1 1n 

na1aN :rcna areih1a1i1ena.a1MM.te.n  

 

50 ua0e1ra su0tUTv 

tN1nP t0ePo2Paen vMMa2o0 

tooo102  naOaoaen 

 ere 1a1 tN1nP t0ePo2Paen sP1Paen 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  e0ooP0h 1ni 

 ao o0aoo 

M-M7 caP1n1r1-ie0a, l1r1-rc  

 ere 1a1, G1 1n  

 

RAETLD - RAETLDGR - RAETLDGL  

 

to 0ooonP1PaOo  

50  aoo1N t1o ooi s1N1a  UI UtaUl 

Ut0a2cNPc01N UPP12 n 

no cPh to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe  Uv 

na 1ooh eM P o u1o oaaPo cantiea eM 

Ge0i1n  

ca1 aacoo  o 5102 a, a i  

rra6a teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 86crM3r3 

 1e: )+39( r6 86r6acc 

na1aN :oa 0ea1ene0i1noa 1ooh.aP  

 

FRDYL 

 

to 0ooonP1PaOo 

5o noP o0 c05Ul0 

aono01N 51n1to0 t hPeo1naP10h so0Oa2oo 

conh1 tN1nP uo1NP  0no o2Pe01Po so0Oa2o 

(cntu0s)  

t.v. iee 49M9c 

rrarr l1a0e a, conh1  

t eno: )+cM4( rcr M6a7a 

 1e: )+cM4( rcr 3M6a7M 

na1aN: oraa1naero  ao.e0t  

 

Alternate(s) 

5o uoNNon 5untlanlv IUlaUT 

sonae0 0no o2Pe0 

To2 na21N to0oen1N UooaoP1nP Pe P o 

51n1tant na0o2Pe0 

conh1 tN1nP uo1NP  0no o2Pe01Po so0Oa2o 

(cntu0s)  

t.v. iee 49M9c  

rrarr atv l1a0e a, conh1  

t eno: )+cM4( rcr 3M36a7a/c 

na1aN : a@10ohero  ao.e0t  
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50 io0n10i vlnUlGn 

UooaoP1nP na0o2Pe0 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

iee 3rrc8, l1a0e a, conh1 

t eno: )+cM4( 7c9 469 7rc 

na1aN:  eni1nnocraaeta1aN.2ea 

 

50  1 a1n sca 1 5i U 

Ut0a2cNPc01N UPP12 n 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM conh1  

ca1No Ic21 a1c0a2e, crM  

rra43 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 8r8c7a4 

 1e: )+39( r6 8r8c7r7 

na1aN: ron0ea1e0in.aP 

 

FYEIYNIDLD - FGEIMGNGIDLD - 

FGEIIGIDZD 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 s1aa0 vs5vlUI0nc 

na0o2Pe0 

sP1Po 0no o2Pe01Po en coPo0an10h 1ni 

t hPeo1naP10h s1MoPh cnio0 aeOo0naonP eM 

P o ch0thi to c Na2 

caoOor1 r.96 " "  

7crr4r iao ror, ch0thioP1n  

t eno: )+996( 3ac 6c44cr 

 1e: )+996( 3ac 9rracc 

na1aN: tOMa.teO.rtea1aN.0c 

 

ALA NRANAR'I TRIAÉELDGÉ 

ERNIGAGÉ - ERNIGAGGIR 

TRIAÉELDGGIR NANIALGER ALA - 

ERNEGAGÉL TRIAÉEZDGÉL 

NANIALE ALA 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 sa0a  en  tu0TuUcsvil 

na0o2Pe0  

tN1nP t0ePo2Paen 5onPo0 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  e0ooP0h 

l1 1a OaNN1to, u1Po1a  ent naoP0a2P 

t.v.iee: 8aa cTn, caonPa1no  

I1eo 

t eno+( :8M6 )cr 9996r73M  

na1aN: oh0a  en eta1aN.2ea 

 

Alternate(s) 

50 c 1ne1h sv55uUlnU 

uo1i eM nnPeaeNetaoP inaP 

tN1nP t0ePo2Paen 5oPo0 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  e0ooP0h  

ca a3, T 1io1c ti. s1N1r 1a caNN1to 

u1io1hMent naoP0a2P, caonP1ano   

I1eo 

t eno: )+8M6( ca 8aca64 

na1aN: r  ea 1hcrr4eh1 ee.2ea 

 

50 saPP a  eno tuv55UsUc 

uo1i eM tN1nnant 1ni 5ee o10Paen inaP 

tN1nP t0ePo2Paen 5oPo0 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  e0ooP0h  

ca a3, T 1io1c ti. s1N1r 1a caNN1to  

u1io1hMent naoP0a2P, caonP1ano 

I1eo   

t eno: )+8M6( ca 8aca64 

na1aN:  oaPP a  enoeh1 ee.2ea 

 

ALDTGL - ARDDADGR - ARDADGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 tanteNio Utl0T0s 

sP1Po tN1nP t0ePo2Paen so0Oa2o 

IaoNO10ioo aoN1 36/38 

tat1, Ic-a98a ,I1POa1  

t eno: )+37a( 767rc74r6 

 1e: )+37a( 67rc73rc 

na1aN: 0anteNio.10naPaoe ePa1aN.2ea 

 

Alternate(s) 

5o UoP01 aUtcUGn 

no cPh 5 1a0 o0oen eM nc0e o1n inaen 

5ecn2aN  

 e0rant t10Ph en tN1nP uo1NP  -0tt5/5t5 

UMM1a0o 

IaoNO10ioo oP0. 36/38 

Ic arar tat1, I1POa1 

t eno :+(37a )c94c7634  

na1aN: 1oP01.t10r1noeO11i.teO.NO 

 

50 acaie sUIU 5u0t0 

teNaPa21N UiaanaoP01Pe0 

5ecn2aN eM P o nc0e o1n inaen 

tco io N1 Iea a7M 

ar48 i0coooNo, ioNtaca  

t eno: )+3c( c c8aM734 

na1aN: 

tcaie.o1N12 a0ae2enoaNaca.oc0e 1.oc 
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ARGLDAD - AGGLD - ATGLDA  

 

to 0noonP1nP 

5ao t1na1 nI uU nc 

5 oM ic so0Oa2o ia0a e0P1Paen, 

iane e0P1Paen oP io N1 gc101nP1ano Ut0a2eNo 

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o 

tco ioo Ua 1oo1ioo 

ia0 u1oo1n, uon0a 5 o 1  51oo0no 

ioh0ecP , Ia 1n 

t eno: )+96a( 33a967a 

na1aN :0. 1hore10atcNPc0o.teO.N  

 

Suppléant(s) 

5 5 10Noo aUtavit 

5 oM ic no 10PoaonP iane e0P1Paen oP 

ia0a e0P1Paen Ut0a2eNo 

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o 

tco ioo Ua 1oo1ioo 

ia0 u1oo1n, uon0a 5 o 1  51oo0no 

ioh0ecP , Ia 1n 

t eno: )+96a( 3 666676 

na1aN: 2i10iec0e1t0a2cNPc0o.teO.N  

 

ARIADMA 

 

to 0ooonP1PaOo 

5ao IoMcNoooNo IninsU 

na0o2Pe0 tN1nP t0ePo2Paen 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc01N tooo102  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  eei so2c0aPh  

t.v. iee 8c9 

51oo0c arr, IooeP e 

t eno: )+c66( cc 3ac39M/cc 3cr786 

 1e: )+c66( cc 3ar36c 

na1aN: NoMcNoooNoeta1aN.2ea 

 

AGGYL - AGGYR - AGGGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 u10ecn sUIn5 

Ut0a2cNPc01N ne o0P 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv  

to0a1nonP to 0ooonP1Paen eM  Ia h1 Pe P o 

inaPoi l1Paeno Uton2aoo an teao  

ca1 leaonP1n1 a3 

rra6a teao - 0P1Nh  

na1aN: oNa 10ecneh1 ee.2ea 

 

AGDMILDGL - AGDILDGR - AGDILDGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 so0tonco  nnvTvcUs 

na0o2Pe0 eM P o sP1Po tN1nP so0Oa2o 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 

vie oP0ooP 4U 

IT-r8crr caNnaco, IaP c1na1  

t eno: )+37r( M c37 M63r 

na1aN :oo0tonco.MoiePeO1oeO1Pica.NP  

 

Alternate(s) 

50 cooPcPao TUtlUiscUs 

Ut0a2cNPc01N UPP12 n 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM IaP c1na1  

ca1No ia caNN1 a01iaeNa, 9  

rra98 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 8MM9rMc 

na1aN: rooPcPao.P10n1cor1oeica.NP  

 

ILALAG 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 n1Oai cU5Ula0tU 

sonae0 no cPh na0o2Pe0 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc01N tooo102  

so0Oa2oo   

0tt5 5enP12P teanP 

t.v. iee 3r779   

IaNent@o 3, 51N1@a 

t eno: )+c6M( a 7r7378 

 1e: )+cM6( 88834c7ac 

na1aN :i1Oair1a1nta01aeta1aN.2ea  

 

ILALYIGL - ILALGIGR - ILALIGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o  10ai1  Uana 5iuU55Un 

na0o2Pe0 

tN1nP iaeoo2c0aPh naOaoaen 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

 aoa1 T1na cc1N1 Ica c0  

G1N1n scNP1n s1N ciian  

Mr63c cc1N1 Ica c0, 51N1hoa1  

t eno: )+6r3( cr3ra4rr/a4rc  

 1e: )+6r3( c69a3MMr 

na1aN: M10ai1 eie1.teO.ah 
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ILAG - ILAT  

 

to 0noonP1nP 

5 ia01aec s0ssvcv 

na0o2Poc0 annn01N io NavMMa2o io t0ePo2Paen 

ioo cntnP1ce )vtc )  

it: n/c8a 

gc10Pao0 ic  NocOo, tco 3rM/te0Po 8c 

i1a1re, 51Na 

t eno: )+cc3( cr cc c4 r4 

 1e: +(cc3 )cr cc 48 ac  

na1aN:  a01aec.oaooereaeta1aN.2ea 

 

Suppléant(s) 

5 i1  cvl0tv 

nocearao 5enooaNNo0 

to 0noonP1nP  o0a1nonP 1ineanP 1c 0ro io 

N1  Uv 

Ua 1oo1io io N1 tn c Nasco ic 51Na  

ca1 UnPenae ieoae, c  

rra6a teao - 0P1Nao  

t eno: )+39( r6 44cM4r6 

 1e :+(39 )r6 44cM4rc9  

na1aN:  1 rena eeta1aN.2ea 

 

ILADL - ILADR  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o 510a21 aUTT 

na0o2Pe0 aono01N 

coPo0an10h 1ni t hPeo1naP10htotcN1Paen 

no 10PaonP 

5anaoP0h eM scoP1an1 No noOoNe aonP ,  

P o nnOa0enaonP 1ni 5Naa1Po 5 1nto 

51o1 Ioeno 

sP. Geoo   uat  te1i,  

sP cono01 sct arac, 51NP1 

na1aN: a10a21.t1PPeteO.aP 

 

ILIEGDLDGL - ILIEGDLDGR  

 

to 0noonP1nP 

5 5ecoo1 51a1iec sv  

teanP io 5enP12P io N1 50tc 

niaPoc0 l1Paen1N ic tt0 

0no o2Poc0 0nPo0no 

5anaoPo0o io NaUt0a2cNPc0o 

it a8r lec1r2 ePP, 51c0aP1nao 

t eno :+(ccc )46463939  

 1e: )+ccc( Mc4a99c 

na1aN: oe@aecoo163Meh1 ee.M0 

 

IRCGÉA - IRCGGIR - IRCGÉA  

 

to 0ooonP1nPo 

s0  01n2ao2e G1Oao0 TtiG0IIv Utt0UaU 

na0o2Pe0 aono01N io s1nai1i cotoP1N 

so0Oa2ae l12aen1N io s1nai1i, 0ne2cai1i h 

51Nai1i Ut0e1NaaonP10a1 

s1t10 1  ,5oea2e  

t eno: )+Mc( MM M9rMarrr 

na1aN: P0cnaNNeeoon1oa21.te .ae 

 

Suppléant(s) 

s01 Un1 IaNa1 5vlTnUInatn IUtU 

GoMo ioN no 10PaaonPe io  v0t1naoaeo 

0nPo0n12aen1Noo io t0ePo22aNn  aPeo1naP10a1 

so20oP10d1 io Ut0a2cNPc01, a1n1io0d1, 

noo100eNNe tc01N, too21 h UNaaonP12aNn  

acaNNo0ae to0oi c1NonicoN1 n ac7 

5eN.ioN 510aon 5ehe2 n - n  r4arr  

5oea2e 

t eno: )+Mc( MM M9rMarrr oeP Ma34a 

na1aN: 1n1.aenPo1Not0oeoon1oa21.te .ae 

 

s0 ionaPe G05nlna sUi5U 

sotcnie so20oP10ae 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io Neo noP1ieo inaieo 

5oea21neo  

ca1 I1ii10e s 1NN1ni1na, a6  

rra6a tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 44a6r6a/r644a6r6ccr 

 1e: )+39( r6 44c9c7r3 

na1aN: eMn1.M1eeoaoeaP1Na1.aP 

 

IADIAAGL - IADIAAGR  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o n0ionoPooPoot ail5u0lGUc 

sonae0 vMMa2o0  

no 10PaonP Me0 50e  t0eic2Paen teNa2h 

0a NoaonP1Paen 1ni 5ee0ian1Paen 

5anaoP0h eM  eei 1ni Ut0a2cNPc0o  

aeOo0naonP  caNiant 0o, nnr P1aO1n 

UOonco a6U   

iN11n 11P10 a338a, 5enteNa1 

t eno: )+976( Mac634r8 

na1aN: tPooPootir9aceh1 ee.2ea 
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Alternate(s) 

5o ih1a 1oc0on 50G0nsitnl  

na0o2Pe0 

tN1nP t0ePo2Paen tooo102  0noPaPcPo 

aeOo0naonP  caNiant 0o, nnr P1aO1n 

UOonco a6U   

iN11n 11P10 caraM3, 5enteNa1 

t eno: )+976( 99c64r6c 

na1aN:  h1a 1r73reh1 ee.2ea 

 

IAEAÉÉA - ILEAÉ - ILEEIRÉAI  

 

to 0noonP1nP 

5 Ua1N 5e 1aoi tUunI  

5 oM io N1 naOaoaen io N1 t0ePo2Paen ioo 

cntnP1ce    

vMMa2o l1Paen1N io sn2c0aPn s1naP1a0o ioo 

t0eicaPo UNaaonP1a0oo )vlssU)  

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o oP io N1 t'2 o 

510aPaao 

teanP Me21N 50tc 

i.t. a3r8 t1 1P, 510e2 

t eno: )+cac( M37 676M38 

 1e: )+cac) M37 68cr49  

na1aN: 

ae 1aaoi1a1N.01 oNeenoo1.teO.a1 

 

IANLIGGGIR 

 

to 0ooonP1PaOo 

5o UnPena1 cUa Tv5ivIUln 

uo1i eM tN1nP t0ePo2Paen so2Paen 

l1Paen1N na0o2Pe01Po eM Ut010a1n so0Oa2oo 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  eei so2c0aPh 

UO. i1o  tI5, 2. eoP1N 36M8 

51 cPe, 5ei1a asco  

t eno: )+cM8( ca 46cr36 

na1aN: 1O1iMr99eta1aN.2ea 

 

IYLDILE 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 T oan lU0la svn 

no cPh sP1MM vMMa2o0 

tN1nP t0ePo2Paen naOaoaen 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 000at1Paen  

i1hanPn1cnt te1i,  ooP aheten 

0nooan teoP vMMa2o aaraa,  1nten  

5h1na10 

t eno: )+9M( a 644ca4 

na1aN: P oann1ant4eta1aN.2ea 

 

DLIGGGL - DLIGGGR  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 n0a2  tnTtis 

5 aoM 

Ut0a2cNPc01N s2aonPaMa2 vMMa2o0 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  1Po0 1ni  e0ooP0h 

t/i1t a3a84 

 ani eor, l1aa a1 

t eno :+(c64 )6a cr87488  

 1e: )+c64( 6a cr87786 

na1aN:  oP0conea1@M.teO.n1 

 

Alternate(s) 

50 ni@10i TG0uitv 

sonae0 Ut0a2cNPc01N nePonoaen To2 na2a1n 

t hPeo1naP10h so2Paen 

aeOo0naonP vMMa2o t10r 

IcP o0 sP0ooP  

t0aO1Po i1t a3a84,  ani eor 

l1aa a1 

t eno: )+c64( 6acr87498  

na1aN: oi@10iPea1@M.teO.n1 

 

DRNLA - DRNLA  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 naNNa t1a suUt5U 

t0et01a na0o2Pe0 

tN1nP t0ePo2Paen na0o2Pe01Po 

l1Paen1N  0t5 5ee0ian1Pe0 

u10a 10  1@1n, I1NaP c0 

lo 1N 

t eno: )+977( a MMcaM97/MM3M844 

 1e: )+977( a MrarMac 

na1aN :o 10a1iaNNaeh1 ee.2ea  

 

DRDMREALDTI - NLYI-GLI - NLTIRI 

GLRAI 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 5e0nn cUl UItunl 

sonae0 sP1MM vMMa2o0 t hPeo1naP10h UMM1a0o 

5anaoP0h eM n2eneaa2 UMM1a0o 

t.v. iee cr4ra 

cMrr nc - T o u1tco  

loP o0N1nio 

t eno: )+3a( 7r 378MMMc 

na1aN :2.1.a.O1n1N  oneaanoi.nN  
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Alternate(s) 

50 la2e uvtl 

sonae0 vMMa2o0 tN1nP uo1NP  UMM1a0o 

tN1nP t0ePo2Paen so0Oa2o 

loP o0N1nio  eei 1ni 5enocao0 t0eic2P 

s1MoPh UcP e0aPh 

5anaoP0h eM n2eneaa2 UMM1a0o 

loP o0N1nio 

t eno: )+3a( 6M a998aMa 

na1aN: n.a. e0nenO@1.nN 

 

5o 5onnao antt0Tsnl- 0nIUtn  

sonae0 sP1MM vMMa2o0 t hPeo1naP10h UMM1a0o 

tN1nP sc  Nh 5 1an 1ni  eei gc1NaPh 

no 10PaonP 

5anaoP0h eM n2eneaa2 UMM1a0o 

t.v. iee cr4ra 

cMrr nc - T o u1tco  

t eno: )+3a( 7r 378M78c 

na1aN: a.n.to00aPooneaanoi.nN 

 

50 5ooc@oo itvi nt  

5 aoM tN1nP uo1NP  vMMa2o0 

tN1nP sc  Nh 5 1an 1ni  eei gc1NaPh 

no 10PaonP  

5anaoP0h eM n2eneaa2 UMM1a0o 

t.v. iee cr4ra 

cMrr nc - T o u1tco  

loP o0N1nio 

t eno: )+3a( 7r 3784a87 

na1aN: a.h. 0ec@o0eaanoi.nN 

 

5o UnaP1 5vl0Gl 

uo1i eM inaP t hPeo1naP10h UMM1a0o 

5anaoP0h eM n2eneaa2 UMM1a0o 

t.v. iee cr4ra 

cMrr nc - T o u1tco  

loP o0N1nio 

na1aN: 1.2enanneaanoi.nN 

 

DRA NRLALDT - DAITRAAR-

NRALDTR - DIRTL NRALDTGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 Ge n unnIn  

uo1i eM noNot1Paen 

t0an2a 1N UiOaoo0 

0nPo0n1Paen1N teNa2h i01n2  

5anaoP0h Me0 t0aa10h 0nicoP0aoo  

tv iee cMc6  oNNantPen 

lo@ ao1N1ni 

t eno: )+64( c9 894r4c8 

na1aN: ne n. oiNohea a.teOP.ni 

 

Alternate(s) 

50 toPo0 Tuv5svl 

na0o2Pe0 

tN1nP,  eei 1ni nnOa0enaonP i01n2  

5anaoP0h Me0 t0aa10h 0nicoP0aoo 

tv iee cMc6  oNNantPen 

lo@ ao1N1ni 

t eno: )+64( c9 894 r3M3 

na1aN:  oPo0.P eaoenea a.teOP.ni 

 

DGÉLELIIL 

 

to 0ooonP1nPo 

s0 ucte Geon vtnvZna Tvttns 

na0o2Pe0 io s1nai1i cotoP1N h soaaNN1o 

0noPaPcPe io t0ePo22aNn h s1nai1i 

Ut0e o2c10a1 )0tsU )  

5anaoPo0ae Ut0e o2c10ae h  e0ooP1N 

(5Ua vt(, la2101tc1  

t eno: )+MrM( cc784c3M 

 1e: )+MrM( cc78a3cr 

na1aN:  cte.e0ienoiea o1.te .na 

 

Suplente(s) 

s01 5ena21 tvinIv tU  vln 

na 1n1ie01 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo 1nPo N1  Uv 

to 0ooonP12aNn to0a1nonPo io N1  

to R Na21 io la2101tc1 1nPo N1  Uv  

ca1 tcMMana, c/U  

rra9M tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 3caarrcr 

 1e: )+39( r6 3cr3r4a 

na1aN: oa 1na2M1ee21n2aNNo0a1.te .na 

 

s0 Gcnae0 ns5viUt  vlsn5U 

Ut0ot1ie 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

to 0ooonP12aNn to0a1nonPo io N1  

to R Na21 io la2101tc1 1nPo N1  Uv  

ca1 tcMMana, c/U  

rra9M tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 3caarrcr 

 1e: )+39( r6 3cr3r4a 

na1aN: oa 1na2M1ee21n2aNNo0a1.te .na 
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DGIRE - DTIRE  

 

to 0noonP1nP 

5 51a1no s1na 5vin  

na0o2Poc0 annn01N 

na0o2Paen annn01No io N1 t0ePo2Paen ioo 

cntnP1ce 

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o  

i.t. 3c3 la1aoh, lato0 

t eno: )+cc7( cr 74cMM6 

 1e: )+cc7( cr 74cMM6 

na1aN: aeciha1a1noo1naeh1 ee.M0 

 

Suppléant(s) 

5ao UNaa1Pec necra Uinvi 

na0o2P0a2o io N1 tntNoaonP1Paen 

t hPeo1naP1a0o oP ic scaOa nnOa0enaonP1N 

na0o2Paen annn01No io N1 t0ePo2Paen ioo 

cntnP1ce 

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o 

it. 3c3 la1aoh, lato0 

t eno: )+cc7( cr 74cMM6 

na1aN: iecrai1eh1 ee.M0 

 

DAEALY - DAETQIR - DAEIRIL  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o uaNio tUiIsnl 

sonae0 UiOaoe0 

le0@ota1n  eei s1MoPh UcP e0aPh 

t.v. iee 383 

l-c38a i0cacnii1N, le0@1h  

t eno: )+47( c3ca68rr/64944346 

na1aN:  aNio. 1cNoonea1PPaNohnoP.ne 

 

Alternate(s) 

5o nO1 atnlnsTUn 

no cPh na0o2Pe0 aono01N 

le0@ota1n 5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 

 eei 

no 10PaonP eM  eei teNa2h 

t.v. iee 8rr7 no .  

l-rr3r voNe, le0@1h  

t eno: )+47 )ccc49cMr/ccc494a7  

na1aN: oO1.t0onioP1ieNai.io .ne 

 

5o Teno ueNP o scnlsnl 

sonae0 UiOaoo0 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  eei 

no 10PoaonP eM  eei teNa2h 

t.v. iee 8rr7 no  

l-rr3r voNe, le0@1h  

t eno: )+47( ccc49cMr/ccc494aM 

na1aN: Peno- eNP o.oOonooneNai.io .ne  

 

AILD - AIZD  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 l1o0 soaM U icNN1  UI-suU5s0  

UooaoP1nP na0o2Pe0 aono01N 

aono01N na0o2Pe01Po eM Ut0a2cNPc01N 

noOoNe aonP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  ao o0aoo 

va1n 

t eno: )+968( 99cr6M43 

na1aN: n1No 1aoa74eta1aN.2ea 

 

NLFGIDLD - NLFGIDZD  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 U a1i  Utvvg 

5ecnooNNe0 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o 0oN1aa2 to c Na2 eM 

t1raoP1n  

ca1 ioNN1 51aaNNc22a1, 68c  

rra3M teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( 3c9a43778a 

na1aN: 1 a1iN1 e0aeta1aN.2ea 
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NLDLIL - NLDLIZ  

 

to 0ooonP1nPo  

s0  c0a uintTU cUsgina 

UiaanaoP01ie0 aono01N io N1 UcPe0ai1i 

t1n1aom1 io sotc0ai1i io UNaaonPeo 

(UitsU)  

scn Te@o0o 51NN, t1n1a  

t eno: )+Mr7( Mcc rrrM 

na1aN: h co0P1e1c o1.te . 1 

 

Suplente(s) 

s01 GciaP  0OoPPo cUtaUs 

GoM1 ioN no 10P1aonPe io I1 e01Pe0ae 

 aPeo1naP10ae 

5anaoPo0ae io noo100eNNe Ut0e o2c10ae 

U 10P1ie teoP1N r8a6-ra6aa  

aen1 M, t1n1a  

na1aN: nO10t1oeaai1.te . 1 

 

NLELIILY 

 

Representante 

s01 5a0a1n 50aoPan1 aUInUlv 

5UtT0lna 

GoM1 ioN no 10P1aonPe io 5c10onPon1 

cotoP1N 

na0o22aNn io t0ePo22aNn cotoP1N - 

snlUcn 

uca1aP1 a4M 21oa lcoP01 some01 io N1 

Uocn2aNn 

niaMa2ae tN1noP1 - taoe 3  

Uocn2aNn, t101tc1h 

t eno: )+M9M( ca 44aM49 anPo0ne crM6 

na1aN: 20aoPan1.t1No1neeoon1Oo.teO. h 

 

Suplente(s) 

s01 t1P0a2a1 5UInvlUnv aUInUlv 

To2na21 ioN 0lUl  

0noPaPcPe l12aen1N io UNaaonP12aNn h 

lcP0a2aNn 

5anaoPo0ae io s1Nci tR Na21 h iaonooP10 

se2a1N  

Uocn2aNn, t101tc1h 

na1aN: oN 1a1t1eta1aN.2ea 

 

s0 5a0re svTv sUtt0aU 

5enoono0e 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 ioN t101tc1h  

ca1  a0onio, 43 s21N1 U, anP a7  

rra84 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 474a7aM 

 1e: )+39( r6 474a7M3 

na1aN: aoePeo1 0ai1ea0o.teO. h 

 

NREI - NREAI - NREE  

 

to 0ooonP1nPo 

s01 sPoNN1 510ao 5u0t0lvs IIntnlU 

5enoono01 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0n1 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 ioN to0R  

ca1  01n2oo2e sa122a, c/i, anP. M  

rra97 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 8r69aMar/M34 

na1aN: oa  o0ce1a 1o2a1P1 o0c.aP 

 

NMGAGNNGDRI - )GAGNGDLI  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o 5o0No i1cPaoP1 tUIU5tU5 

Ut0a2cNPc01N 5onPo0 5 aoM 000 

OiC of Bureau of Plant Industry (BPI) 

teoP nnP0h gc101nPano sP1Paen 

Ieo i1neo, I1tcn1 

t aNa  anoo 

t eno: )+63c( Mca ar8r 

na1aN: ao0No. 1N12 12eta1aN.2ea 

 

Alternate(s) 

50 Ic ane IUaUtv 

Ut0a2cNPc01N UPP12 n 

no cPh to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe  Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM P o t aNa  anoo  

ca1No ioNNo 5oi1tNao iav0e, aac-aa4  

rra36 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 397467a7 

 1e: )+39( r6 3974r87c 

na1aN: neN1i7eh1 ee.2ea 
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5o 510a1 Icao1 aUc0lv 

Ut0a2cNPc01N UooaoP1nP 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM P o t aNa  anoo  

ca1No ioNNo 5oi1tNao iav0e, aac-aa4  

rra36 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 397467a7 

 1e: )+39( r6 3974r87c 

na1aN: a10ao.t1Oaneeta1aN.2ea 

 

NAALDT - NAAAIDR - NAAADGL  

 

Representative 

50 taeP0  IvnUt5a c 

 eno@Niira 0no orPe0  

0no orPe01P v2 0enh teoNan a l1oaonna2P@1  

cr-447 Ic Nan  

iN. na1aonPe@1 6, teN1ni 

t eno: )+48( 8a 744 r3c6 

na1aN:  .@Nei102ihre ae0an.teO. N 

 

NAEDIILA 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 510Neo s v s05 v nn 5UtcUIuv 

Ut0a2cNPc0o UiOaoo0 

na0o2Pe01Po aono01N Me0  eei 1ni 

coPo0an10h 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni so1  

te0Pct1N 

t eno: )+3Ma( ca36a3cMc 

na1aN: o1eoaa1eeit1O. P 

 

ERNIGAGÉ A) FAERL - ERNIGAGGIR 

TR ÉAERR - ERNEGAGÉL TR ÉAERL  

 

5 1a0 o0oen 

5o chc-v2r  05  

sonae0 tooo102 o0 

ne e0P 51n1toaonP naOaoaen 

no 10PaonP eM tN1nP gc101nPano 

Unaa1N 1ni tN1nP gc101nPano Uton2h  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  eei 1ni tc01N 

UMM1a0o 

a78 Unh1nt-0e 51n1n-tc  

Unh1nt 2aPh, ahcntta-ie  

to c Na2 eM ce0o1 

t eno: )+8c( 3a 4cr766M 

 1e: )+8c( 3a 4cr76rM 

Email: koyim@korea.kr 

 

Alternate(s) 

50 s1nt-u1n iUnc  

UooaoP1nP na0o2Pe0 

ne e0P 51n1toaonP naOaoaen  

no 10PaonP eM tN1nP gc101nPano 

Unaa1N 1ni tN1nP gc101nPano Uton2h 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  eei 1ni tc01N 

UMM1a0o 

a78 Unh1nt-0e 51n1n-tc  

Unh1nt 2aPh, ahcntta-ie  

to c Na2 eM ce0o1 

na1aN: atnaoere0o1.r0 

 

5o vr checnt Gil 

tooo102 o0 

no 10PaonP eM tN1nP gc101nPano  

Unaa1N 1ni tN1nP gc101nPano Uton2h 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  eei 1ni tc01N 

UMM1a0o 

a78 Unh1nt-0e 51n1n-tc  

Unh1nt 2aPh, ahcntta-ie  

to c Na2 eM ce0o1 

Email: plantclinic@korea.kr 

 

ERNIGAGÉ A) IAATATL - 

ERNIGAGGIR TR IAATATL - 

ERNEGAGÉL TR IAATATL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 a on1iao vl5nUli 

no cPh na0o2Pe0 aono01N 

l1Paen1N  eei s1MoPh Uton2h eM P o 

to c Na2 eM 5eNieO1 

ssc10o eM P o a0o1P l1Paen1N Uoooa Nh a 

5 aoan1c, 5n cr33, to c Na2 eM 5eNieO1 

na1aN: t on1iaoen2o1nceh1 ee.2ea 

 

Alternate(s) 

50 Tcie0 cUs0I05U  

5ecnooNNe0 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM 5eNieO1  

ca1  01n2oo2e 5 o0c ana c7 

rra3M teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 4788ar9c 

Email: roma@mfa.md 
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ILGDD FGDDI LDT DRTGI - ILGDD-

FGDDI-RD-DRTGI - ILGDD FGDDI Y 

DRTGI 

 

to 0ooonP1PaOo 

5o Go1noNNo cnII  

gc101nPano vMMa2o0 

so20oP10h 1ni totaoP010 

tooPa2aioo 1ni Teea2 5 oaa21No 5enP0eN 

ie10i 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

t.v. iee 39 

I1 aco0aPo, i1oooPo00o 

s1anP caPPo 1ni loOao 

t eno: )+a( 869 46Mc33M neP. c47 

 1e: )+a( 869 46Mc9c8  

na1aN: sc101nPanoie1oPre ePa1aN.2ea 

 

ILGDD AIÉGL - ILGDDR-AIÉGR - ILDDL 

AIÉTL 

 

to 0ooonP1PaOo 

5o u1nn1  nitUI-tv5U0l  

Ut0eneaaoP 

tooo102  1ni noOoNe aonP naOaoaen 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  eei t0eic2Paen, 

 ao o0aoo, 5e-e o01PaOoo 1ni tc01N 

noOoNe aonP  

sa0 sP1naoN1co G1aoo icaNiant  1Po0M0enP 

51oP0aoo, s1anP Ic2a1 

t eno: )+a( 7M8 7cM633M 

 1e: )+a( 7M8 4Mraa8M 

na1aN:  1n1iooc4eh1 ee.2ea 

 

ILGDD TGDÉRDD LDT DMR 

IERDLTGDRI - ILGDD-TGDÉRDD-RD-

ARI IERDLTGDRI - ILD TGÉRDDR Y 

ALI IELDLTGDLI 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 5a2 1oN nnItn5un  

Ut0a2cNPc01N vMMa2o0 

tN1nP gc101nPano inaP 

51anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o,  e0ooP0h 1ni 

 ao o0aoo 

s1anP can2onP 1ni P o a0on1ianoo 

t eno: )+784( 4M7ac83 

Email: michaeldelpy@yahoo.com 

 

ILIAL 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 Ic oea1nc toNon1Pe  vlvT0 

UooaoP1nP 5 aoM neo2cPaOo vMMa2o0  

gc101nPano naOaoaen  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni  ao o0aoo 

t.v. iee a874 

U a1, s1ae1 

t eno: )+68M( cr9c4 

 1e: )+68M( crar3 

Email: aceo@samoaquarantine.gov.ws 

 

ILA DAIR LDT NEGDÉGNR - ILA 

DAIR-RD-NEGDÉGNR - ILDDA DAIR Y 

NETDÉGNR 

 

to 0noonP1nP  

5ao 0i1Nan1 Ge0to tUginTn nn svisU 

5 oM io so0Oa2o iannPeaeNetao 

5onP0o ia0nOooPat1Paen Ut0eneaasco oP 

To2 neNetasco  

it 37M s e Tean 

t eno: )+c39( ccc 3343 

Email: idaquete@gmail.com 

 

ILITG LELGGL - LELGGR ILAITGDR - 

LELGGL ILITGDL 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 U ioN 1raa U ioNt1 a1n UI 

 vissn  

no cPh na0o2Pe0-aono01N  

Unaa1N 1ni tN1nP gc101nPano no 10PaonP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o Ua0 e0P te1i 

tah1i  aaa9M  

cantiea eM s1cia U01 a1 

 

Alternate(s) 

50 51noec0  an U ioNt11 a1n 

UIiiIU cu0 

vMMa2o0 

tN1nP t0ePo2Paen no 10PaonP  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o Ua0 e0P te1i 

tah1i  aaa9M  

cantiea eM s1cia U01 a1 
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50 U i1NN1   an 5e 1aaoi UI 

nU vvn 

tooo102 o0 

tN1nP t0ePo2Paen no 10PaonP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o Ua0 e0P te1i 

tah1i  aaa9M  

cantiea eM s1cia U01 a1 

 

IRDRILA - IRDRILA  

 

to 0noonP1nP 

5 U iecN1ho ln0U n 

5 oM io N1 naOaoaen IntaoN1Paen 

  hPeo1naP1a0o oP gc101nP1ano ioo  N1nPoo 

(nIg)  

na0o2Paen io N1 t0ePo2Paen ioo cntnP1ce 

5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o oP io 

Nansca oaonP tc01N 

ca aM, tecPo io tcMaosco 

it crrM4 ,T a10eho  

n1r10, sonot1N 

t eno: )+cca( 77 6aaaa7M 

na1aN: N1hoi Oeh1 ee.M0 

 

IGDILNAER - IGDILNAIE - IGDILNIE  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o Ua c aa vla 

sonae0 neo2cPaOo 51n1to0 

Ut0a- eei 1ni coPo0an10h UcP e0aPh  

sant1 e0o 

soa 1@1nt tooo102  sP1Paen 

Ie0ent 5 on2 10c, 769a94 sant1 e0o  

t eno: )+6M( 97489r34/67M3r6M8 

 1e: )+6M( 67Mcra7r 

na1aN: vntiUaic aae1O1.teO.ot 

 

IAATRDGL - IAATRDGR - RIAATRDGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o cN1oP1 clUt05 

so20oP10h 

UiaanaoP01Paen Me0  eei s1MoPh 

coPo0an10h so2Pe0 1ni tN1nP t0ePo2Paen 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni nnOa0enaonP  

ncn1nor1 2ooP1 cc 

s0-arrr Inc Nn1n1, sNeOona1  

t eno: )+386( a 3rra3a8 

 1e: )+386( a 3rra3M6 

na1aN: ON1oP1.rn1 a2eteO.oa 

 

IAIDM L)EGÉL - L)EGGIR TI IIT - 

IITZ)EGÉL 

 

to 0ooonP1PaOo 

5o UNa2o iUoTnt 

na0o2Pe0 tN1nP uo1NP  

lttvaU 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o,  e0ooP0h 1ni 

 ao o0aoo 

t0aO1Po i1t oa4, rr3a aoian1 

t0oPe0a1, secP  UM0a21 

t eno: )+c7( ac 3a96Mc9 

 1e: +c7 ac 3a9 6a93 

Email: AliceB@daff.gov.za 

 

UNPo0n1Po)o)  

5o 5eo a cia t0ao2aNN1 tU5tnn0 

5ecnooNNe0 )Ut0a2cNPc01N UMM1a0o)  

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM secP  UM0a21  

ca1 T1n10e, a4  

rra98 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 8McM4c39 

 1e: )+39( r6 8M3rr373 

na1aN: 1t0a2cNPc0oeoci1M0a21.aP 

 

INLGD - RINLIDR - RINLSL  

 

to 0ooonP1nPo 

s01 ioNon 5UtTrlna 5UtTrlna  

GoMo io U0o1  

sc ia0o22aNn io s1nai1i o uataono cotoP1N 

h  e0ooP1N 

5anaoPo0ae io Ut0a2cNPc01, UNaaonP12aNn h 

5oiae Ua aonPo, no 1n1 

t eno: )+34( 9a 3478cM6 

 1e: )+34( 9a 3r9raM4 

Email: bmartin@magrama.es 

 

IEG ALDFL 

 

to 0ooonP1PaOo 

n0 a 5  1o1nP 1 5u0TutUI  

na0o2Pe0 

sooi 5o0PaMa21Paen 1ni tN1nP t0ePo2Paen 

5onPo0 )s5tt5)  

t.v. iee 74, a1nne0c@1 

to01ionah1, s0a I1nr1 

t eno: )+94( 773 3a8 67r 

 1e: )+94( 8ac 388 r77 

na1aN: ta@2 aP 01Ne ePa1aN.2ea 
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IITLD - IAITLD - IITZD  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o Uaa01 nUvin uUssUl avtlUss  

Ua 1oo1ie0 

to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe  Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM P o sci1n 

ca1 t1n1a1 48 

rra98 teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 33ccr46M 

 1e: )+39( r6 334r84a 

Email: 

ambassador.office@sudanembassy.it 

 

UNPo0n1Po)o)  

50 c aia0 aa 0aN 5isU  

na0o2Pe0 aono01N  

tN1nP t0ePo2Paen na0o2Pe01Po 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 000at1Paen 

c 10Peca le0P , t.v iee a4 

sci1n 

t eno: )+c49( 9aca38939 

na1aN: r ai0ataoeecPNeer.2ea 

 

IIEGDLIR 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 t1inoni0oreoa10 nni0n 

5ee0ian1Pe0  

tN1nP t0ePo2Paen 1ni gc1NaPh 5enP0eN 

no 10PaonP 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, Unaa1N uco 1ni0h 

1ni  ao o0aoo 

IoPaPa1 c0aooioN11n 8-ar  

t101a10a e, sc0an1ao 

t eno: )+M97( 4rcr4r/87cr686 

na1aN: 01i1 aoe ePa1aN.2ea 

 

IARTRD - IIQTR - IIRÉGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o c10an lvtn0l 

5 aoM vMMa2o0 eM tN1nP uo1NP  

s@oiao  ie10i eM Ut0a2cNPc0o 

c1NNt1P1n 8 

MMa 8c Genre ant, s@oion  

t eno: )+46( 7r694373c 

na1aN: r10an.ne0ianene0i 0croOo0roP.oo 

 

Alternate(s) 

50 Te a1o vIssvl 

sonae0 UiaanaoP01PaOo vMMa2o0 

5anaoP0h Me0 tc01N UMM1a0o 

 0oiot1P1n 8 

ar3 33 sPe2r eNa, s@oion  

t eno: )+46( 7r38raac6 

na1aN: Pe a1o.eNooene0oto0antor1noNaoP.oo 

 

IAGDNREALDT - IIGIIR - IIGNL  

 

to 0noonP1nP 

5 u1no ntn nt 

too eno1 No ic oo2Poc0 s1nPn ioo OntnP1ce 

oP O10anPno 

inaPn io ia0o2Paen shoPraoo io  0eic2Paen 

oP 0oooec02oo n1Pc0oNNoo  

vMMa2o Mnin01N io Na1t0a2cNPc0o v Ua 

51PPon eMoP01ooo M 

3rr3 io0no, scaooo  

t eno: )+4a( M8 46c c6 9c 

na1aN:  1no.i0oho0e N@.1iaan.2  

 

IYEGLD LELG ERNIGAGÉ - 

ERNIGAGGIR LELGR IYEGRDDR - 

ERNEGAGÉL ZELGR IGEGL 

 

to 0ooonP1PaOo 

50  a o0 UI5visutn  

tN1nP t0ePo2Paen vMMa2o0  

tN1nP t0ePo2Paen na0o2Pe01Po 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni Ut010a1n 

toMe0a 

sh0a1n U01  to c Na2 

na1aN:   009MMe ePa1aN.2ea 

 

DMLGALDT - DMLAALDTR - DLGALDTGL  

 

to 0ooonP1PaOo 

5o sc0aocr sUIUctnT5u 

no cPh na0o2Pe0-aono01N  

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o )nvU)  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 5ee o01PaOoo 

(5vU5)  

Mr t 1 eNheP an ti. I1ih1e  

5 1Pc2 1r, i1ntrer ar9rr 

T 1aN1ni 

na1aN: sc0aocr.oeie1.an.P  

o1N1r oP2 eta1aN.2ea 
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Alternate(s) 

5o 51naP1 cvla5uinls0l 

na0o2Pe0 

tN1nP t0ePo2Paen tooo102  1ni 

noOoNe aonP vMMa2o  

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o )nvU)  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 5ee o01PaOoo 

(5vU5)  

Mr t 1 eNheP an ti. I1ih1e  

5 1Pc2 1r, i1ntrer ar9rr 

T 1aN1ni 

na1aN: a1naP1P 1aeta1aN.2ea 

 

5o s0aOaoooo cnssUlc 

na0o2Pe0 

tN1nP gc101nPano tooo102  a0ec  

tN1nP t0ePo2Paen tooo102  1ni 

noOoNe aonP vMMa2o 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o )nvU)  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 5ee o01PaOoo 

(5vU5)  

Mr t 1 eNheP an ti. I1ih1e  

5 1Pc2 1r, i1ntrer ar9rr 

T 1aN1ni 

na1aN: P1o@roooeh1 ee.2ea 

 

5o T1o1noo ttUn Uii5tila  

sonae0 ne o0P 

vMMa2o eM sP1ni10i noOoNe aonP 

l1Paen1N ic0o1c eM Ut0a2cNPc01N 

5eaaeiaPh 1ni  eei sP1ni10io )U5 s)  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 5ee o01PaOoo 

(5vU5)  

Mr t 1 eNheP an ti. I1ih1e  

5 1Pc2 1r, i1ntrer ar9rr 

T 1aN1ni 

t eno: )+66( c M6acc77 

 1e: )+66( c M6acc77 

na1aN: P1o1nooe12Mo.te.P  

 

5o 0nt-e0n tUl Uc0T  

sP1ni10io vMMa2o0 

sonae0 t0eMoooaen1N IoOoN  

vMMa2o eM sP1ni10i noOoNe aonP 

l1Paen1N ic0o1c eM Ut0a2cNPc01N 

5eaaeiaPh 1ni  eei sP1ni10io )U5 s)  

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 5ee o01PaOoo 

(5vU5)  

Mr t 1 eNheP an ti. I1ih1e  

5 1Pc2 1r, i1ntrer ar9rr 

T 1aN1ni 

na1aN: ante0ncraaeta1aN.2ea 

 

DAIA 

 

to 0noonP1nP 

5  1@e srMo avavcvt 

0ntnnaoc0 Ut0eneao 

na0o2Poc0 io N1 t0ePo2Paen ioo cntnP1ce 

it a347 Iean, Tete 

t eno: )+cc8( cc Ma44r4 

na1aN :teteOe0eh1 ee.M0  

 

DIEFRY - DIEGIGR - DIEGITL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 loOi1P i0t0s0c 

no cPh na0o2Pe0 aono01N eM  eei 1ni 

5enP0eN na0o2Pe01Po 

tN1nP uo1NP  1ni gc101nPano no 10PaonP 

5anaoP0h eM  eei Ut0a2cNPc0o 1ni IaOooPe2r 

noraoo a0  eNc 9 ra. IeicaNc 

Unr101, Tc0roh  

t eno: )+9r( 3ac cM876a3 

 1e: )+9r( 3ac cM87789 

na1aN: noOi1P. a0aoareP10aa.teO.P0 

 

Alternate(s) 

50 uaNaa n0tan nnnnvaIi 

5ecnooNNe0 )Ut0a2cNPc0o)  

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM Tc0roh  

ca1 t1NooP0e, c8  

rra8M teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 44M94a 

 1e: )+39( r6 494aMc6 

na1aN: 1a 1o2a1P1.0ea1eaM1.teO.P0 

 

50 soM1 vaTitc 

so2eni so20oP10h 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM Tc0roh  

ca1 t1NooP0e, c8  

rra8M teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 44M94a  

 1e: )+39( r6 494aMc6 

na1aN: ooM1.eiPc0reaM1.teO.P0 
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50 u1o1n 5nInl 

aono01N na0o2Pe01Po eM tN1nP t0eic2Paen 

5anaoP0h eM  eei, Ut0a2cNPc0o 1ni 

IaOooPe2r 

noraoo a0  eNc 9 ra. IeicaNc 

Unr101, Tc0roh 

t eno: )+9r( 3ac cM88438 

na1aN:  1o1n.2oNoneP10an.teO.P0  

 

IILDTL - AIILDTL  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 te oP sUi00T0 

 a0oP so20oP10h 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM it1ni1  

ca1No aacNae 5oo10o 7a 

rra9c teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 3ccMcccr 

 1e: )+39( r6 3ca3688 

na1aN :anMeeoa 1ooheMct1ni1.aP  

 

IDGDRT FGDITAI - EAYLIIR-IDG - 

ERGDA IDGTA 

 

to 0ooonP1PaOo 

5o la2eN1 stnl5n 

5 aoM tN1nP uo1NP  vMMa2o0 

tN1nP 1ni Unaa1N uo1NP  

no 10PaonP Me0 T o nnOa0enaonP,  eei 

1ni tc01N UMM1a0o 

s1ni ucPPen,  e0r,  v4a aIa 

inaPoi cantiea 

t eno: +(44 )a 9r44r66M8  

na1aN: na2eN1.o on2oeioM01.toa.teO.cr 

 

Alternate(s) 

50 s1a i0suvt 

tN1nP uo1NP  s o2a1NaoP 

vMMa2o eM P o 5 aoM tN1nP uo1NP  vMMa2o0 

no 10PaonP Me0 nnOa0enaonP,  eei 1ni 

tc01N UMM1a0o 

s1ni ucPPen,  e0r,  v4a aIa 

inaPoi cantiea 

t eno: )+44) a 9r446c738  

 1e: )+44( a 9r44MMa98 

na1aN: o1a. ao e eioM01.toa.teO.cr 

 

5o G1no 5uUtn 

uo1i eM i01n2  

tN1nP iaeoo2c0aPh 1ni 0no o2Paeno 

s2aon2o 1ni UiOa2o Me0 s2ePPao  

Ut0a2cNPc0o )sUsU)  

teiiantN1@ te1i, nian c0t   

nuac 9 G 

inaPoi cantiea 

t eno: )+44( a3a c448863  

na1aN: n1no.2 10ieo1o1.toa.teO.cr 

 

IDGDRT ERNIGAGÉ A) DLDNLDGL - 

ERNIGAGGIR-IDGR TR DLDNLDGR - 

ERNEGAGÉL IDGTL TR DLDNLDTL 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 Uhec  5lnn5n 

Ut0a2cNPc01N UPP12 n 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv  

na 1ooh eM P o inaPoi to c Na2 eM 

T1ni1na1  

ca1 5e0Pan1 na1a oiie, a8M  

rra3M teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 3348M8ra 

 1e: )+39(  r6 3348M8c8 

na1aN: anMeeoa 1ooheMP1ni1na10eao.anMe 

 

IDGDRT IDLDRI A) LIREGÉL - 

RDLDI-IDGI T'LIREGGIR - RIDLTAI 

IDGTAI TR LIREGÉL 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 vo1a1 nI-I0ss  

no cPh UiaanaoP01Pe0  

tN1nP t0ePo2Paen 1ni gc101nPano 

Unaa1N 1ni tN1nP uo1NP  0no o2Paen so0Oa2o 

is no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

a4P  sP0ooP 1ni 0nio onion2o UOonco  

 1o antPen, n5 crcMr 

inaPoi sP1Poo 

Email: osama.a.el-lissy@aphis.usda.gov 
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Alternate(s) 

50 Ge n atn0 nt 

UooaoP1nP no cPh UiaanaoP01Pe0 

tN1nP t0ePo2Paen 1ni gc101nPano 

Unaa1N 1ni tN1nP uo1NP  0no o2Paen so0Oa2o 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

a4rr 0nio onion2o UOo., secP  icaNiant  

 1o antPen n5 crcMr 

inaPoi sP1Poo 

t eno: )+a( crc 7cr7677 

na1aN :ne n.r.t0oaMo0e1  ao.coi1.teO  

 

50 5102 a0Icn  

Utu0s UPP12 n  

i.s. 5aooaen Pe P o nc0e o1n inaen 

0nPo0n1Paen1N so0Oa2oo 

is no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o  

Unaa1N 1ni tN1nP uo1NP  0no o2Paen so0Oa2o 

i0coooNo, ioNtaca 

t eno: )+3c( c 8aa Ma8c 

na1aN: 5102.5.aaNrohe1  ao.coi1.teO  

 

5o sPo  1nao niivl 

0ts no cPh To2 na21N na0o2Pe0 

tN1nP t0ePo2Paen 1ni gc101nPano 

Unaa1N 1ni tN1nP uo1NP  0no o2Paen so0Oa2o 

no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o 

47rr taOo0 te1i  

taOo0i1N, 5n cr737 isU 

inaPoi sP1Poo 

na1aN: oPo  1nao.a.ic ene1  ao.coi1.teO  

 

IEIIILY 

 

to 0ooonP1nPo 

s01 0nno Utns 

Uoooe01 Tn2na21 

na0o22aNn aono01N io so0Oa2aeo Ut0d2eN1o 

5anaoPo0ae io a1n1io0d1, Ut0a2cNPc01 h 

too21 

5aNN1n 47r3 

ac3rr 5enPoOaioe, i0ctc1h  

t eno: )+M98( c3r984ar 

 1e: )+M98( c3r984r 

na1aN: a10ooeat1 .tc .ch 

 

Suplente(s) 

s0 vo210 t0Zn tv 

5enoono0e 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

na 1n1i1 io N1 to R Na21 v0aonP1N  

ioN i0ctc1h   

ca1 caPPe0ae conoPe, a83  

rra87 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 48ca776/7 

 1e: )+39( r6 48c369M 

na1aN: c0caPe1a 1o2a1P1c0ctc1h.aP  

 

TRDRNIRAL )GAAGTLEGLD ERNIGAGÉ 

A)( - TRDRNIRAL )ERNIGAGGIR 

GAAGTLEGRDDR TI( - TRDRNIRAL 

(ERNEGAGÉL GAAGTLEGLDL TR)  

 

to 0ooonP1nPo 

s0 t1RN  ntlUlnna 

na0o2Pe0 io s1Nci cotoP1N 0nPot01N 

0noPaPcPe io s1Nci Ut0d2eN1 0nPot01N 

(0lsU0)  

5anaoPo0ae ioN teio0 te cN10  101 N1 

Ut0a2cNPc01 h Tao001o 

Te00o eooPo t10sco 50aoP1N,  aoe c 

vMa2an1 c-3 ,UNP1aa01 - 510121o  

conoicoN1 

t eno: )+M8( 4c6 Ma36996 

na1aN: 

o1NciOotoP1NanPot01N.ncoOeano1aeano1a.te .

Oo 

 

Suplente(s) 

s01 aN1iho itiUlnGU nitUl 

na 1n1ie01  

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo 1nPo N1  Uv  

to 0ooonP12aNn to0a1nonPo io N1 to R Na21  

ieNaO10a1n1 io conoicoN1 1nPo N1  Uv  

ca1 a. UnPenoNNa, 47  

rra97 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 8r8a4r7 

 1e: )+39( r6 8r69rrcc 

na1aN: oa 1OonoM1eeaeN.aP 
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s0 Icao UIcUtna  nt50l 

5anaoP0e 5enoono0e  

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

to 0ooonP12aNn to0a1nonPo io N1 to R Na21  

ieNaO10a1n1 io conoicoN1 1nPo N1  Uv  

ca1 a. UnPenoNNa, 47  

rra97 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 8r8a4r7 

 1e: )+39( r6 8r69rrcc 

na1aN: oa 1OonoM1eeaeN.aP 

 

s0 51ncoN 5IUtvs vc0nnv  

sotcnie so20oP10ae 

to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1 

 Uv 

to 0ooonP12aNn to0a1nonPo io N1 to R Na21  

ieNaO10a1n1 io conoicoN1 1nPo N1  Uv  

ca1 a. UnPenoNNa, 47  

rra97 tea1 - 0P1Na1  

t eno: )+39( r6 8r8a4r7 

 1e: )+39( r6 8r69rrcc 

na1aN: oa 1OonoM1eeaeN.aP  

 

TGRD DLI 

 

to 0ooonP1PaOo 

50 ltchon oc1n uvla 

na0o2Pe0 aono01N 

tN1nP t0ePo2Paen no 10PaonP 5Utn 

a49 ue n12 na sP0ooP  

u1nea, caoP l1a 

t eno: )+844( 3M33MrM4 

 1e: )+844( 844 3M33rr43 

na1aN:  entne. OPOea10i.teO.On 

 

YRIRD - YRIRD  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 a1aoN Un@10 tU5UnuUl 

uo1i eM tN1nP gc101nPano no 10PaonP 

(na0o2Pe0 )  

0tt5 5enP12P teanP 

aono01N no 10PaonP eM tN1nP t0ePo2Paen 

5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 000at1Paen 

t.v iee c8rM s1n1a1,  oaon 

t eno: )+ 967( a c8c966 

 1e: )+967( a c89Mr9 

na1aN: 1nO10.t1aoNea1aN.0c 

 

Alternate(s) 

50 u1hP 1a suvGUaUUn0l 

5ecnooNNe0 

no cPh to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe  Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM  oaon   

ca1 UnPenae ieoae, ar  

rra6a teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 44c3a679 

 1e: )+39( r6 44c34763 

na1aN :oot0oPo0a1ehoaonoa 1ooh.aP  

 

50 U icNN1  UI-lUaU50  

so2eni so20oP10h 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM  oaon   

ca1 UnPenae ieoae, ar  

rra6a teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 44c3a679 

 1e: )+39( r6 44c34763 

na1aN: oot0oPo0a1ehoaonoa 1ooh.aP  

 

50 51 aeci UI-Usu UI  

T a0i so20oP10h 

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM  oaon 

ca1 UnPenae ieoae, ar  

rra6a teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 44c3a679 

 1e: )+39( r6 44c34763 

na1aN: oot0oPo0a1ehoaonoa 1ooh.aP 

 

50 T10as uUTn5  

UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe 

 Uv 

na 1ooh eM P o to c Na2 eM  oaon   

ca1 UnPenae ieoae, ar  

rra6a teao - 0P1Nh  

t eno: )+39( r6 44c3a679 

 1e: )+39( r6 44c34763 

na1aN: oot0oPo0a1ehoaonoa 1ooh.aP 
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NLIGGL - NLIGGR  

 

to 0ooonP1PaOo 

50 connoP  5s0scU  
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 اختصاصات مجموعة العمل لمناقشة مفهوم المعايير السلعية – 4المرفق 
 

 معلومات أساسية
إلى الحاجة إلى  craMأشارت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها العاشرة التي ُعقدت في سنة 

 مزيد من المناقشات والتحليالت المعّمقة حول المعايير السلعية.
 

 العملية
من المقرر أن تعقد مجموعة مصّغرة اجتماعاً لها الستكمال المهام المشار إليها في ما يلي. وسوف 

يير إلعطاء لجنة المعا craMيُعرض تقرير االجتماع على مجموعة التخطيط االستراتيجي في عام 
. وسوف تُصدر craMمساهمات خطية حول الجوانب االستراتيجية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 

 (. cra6لجنة المعايير توصيات إلى الدورة الحادية عشرة للهيئة )
 

وسوف توّجه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات نداء إلعداد وثائق للنقاش لألطراف المتعاقدة 
نية لوقاية النباتات والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات والمنظمات الدولية المعنية، والمنظمات الوط

 على أن تُحّدد آخر مهلة 
 .craMيونيو/حزيران  acفي 
 

 النطاق
 النظر في مفهوم المعايير السلعية ومضمونها وفي عملية وضع مثل هذه المعايير. 

 
 المهام

 سوف تقوم مجموعة العمل بما يلي:
 
مناقشة مفهوم المعايير السلعية في سياق مجموعة المعايير وإطار المعايير والتنفيذ الخاص  -

 باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 مناقشة واقتراح الغرض من المعايير السلعية ومضمونها وشكلها. -
شاور دراسة واقتراح عملية لوضع المعايير السلعية، بما في ذلك، حسب االقتضاء، كيفية الت -

 مع أصحاب المصلحة في القطاع المعني والمنظمات الدولية المعنية األخرى.
 تحليل واقتراح نظام للمحافظة على المعايير السلعية وتحديثها.  -
 

 األعضاء والخبرات
 خبراء.  arو 6سوف يقوم مكتب الهيئة باختيار عدد من الخبراء يتراوح بين 

 
معارف حول عملية وضع المعايير في االتفاقية الدولية يجب أن يتمتّع الخبراء بمجموعة من ال

لوقاية النباتات وإعداد ووضع أنظمة للصحة النباتية )خاصة في حال مشاركة أصحاب مصلحة 
 من القطاع المعني(. وستجري أيضاً دعوة عدد قليل من الخبراء من القطاع. 

 
 المكان والزمان

منظمة وقاية النباتات بضيافة  craMيوليو/تموز  c4إلى  crمن المقرر أن يُعقد االجتماع مبدئياً من 
في إدنبرة، اسكوتلندا، المملكة المتحدة. وستعاون أمانة االتفاقية الدولية  أوروبا والبحر المتوسط يف

 مجموعة العمل لالضطالع بمهامها.
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 شكر وتقدير لجميع من ساهم في عملية وضع المعايير – 05المرفق 
 

هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها العاشرة بالشكر والتقدير إلى األعضاء الذين  توجهت
ساهموا في عملية وضع المعايير في ما يتعلق بالمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعتمدة 

 (.craMخالل الدورة العاشرة للهيئة )
 

( أو 2014انعقاد الدورة التاسعة للهيئة )األعضاء في لجنة المعايير الذين غادروا اللجنة منذ 
 2015الذين سيغادرونها بعد اجتماع مجموعة السبعة التابعة للجنة المعايير في مايو/أيار 

 
)عضو في مجموعة السبعة التابعة للجنة  Alexandre MOREIRA PALMA: السيد البرازيل -

 المعايير(
 Ngatoko NGATOKO: السيد جزر كوك -
 )عضو في مجموعة السبعة التابعة للجنة المعايير( Ebbe NORDBO: السيد نمركاالد -
 )نائب رئيسة لجنة المعايير( Motoi SAKAMURA: السيد اليابان -
: السيد عماد نهال )عضو في مجموعة السبعة التابعة للجنة المعايير ونائب رئيسة لبنان -

 لجنة المعايير(
 : السيد لحسن أباهاالمغرب -
 )عضو في مجموعة السبعة التابعة للجنة المعايير( John HEDLEY: السيد لندانيوزي -
 : السيد خضر جبريل موسىالسودان -
 Ephrance TUMUBOINE: السيدة أوغندا -
 : السيد سعيد الواعش اليماهياإلمارات العربية المتحدة -
 )رئيسة لجنة المعايير( Jane CHARD: السيدة المملكة المتحدة -
)عضو في مجموعة السبعة التابعة  Julie ALIAGA: السيدة اليات المتحدة األمريكيةالو -

 للجنة المعايير(
 

 وإّن هيئة تدابير الصحة النباتية:
 

أعربت عن تقديرها لمساهمات األطراف المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ولغيرها 
ما بذلوه من جهود )ترد بين قوسين األدوار المحددة من المنظمات، وال سيما الخبراء األفراد على 

 (. craMلكل منهم( من أجل وضع المعايير الدولية التالية المعتمدة خالل الدورة العاشرة للهيئة )
 

 (Tephritidae  ( )2005-010إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة )  حول 3 الملحق
 (( Tephritidae)إنشاء مناطق خالية من اآلفات بشأن ذبابة الفاكهة ) 26الدولي رقم بالمعيار 

الذي وضعه الفريق الفني المعني بالمناطق الخالية من اآلفات وبنُهج النظم المتعلقة بذباب 
 ثمار الفاكهة:

 
 )عضو في الفريق الفني( Robert DUTHIE: السيد أستراليا
 :البرازيل
 craaالفريق الفني في سنة  استضافت اجتماع -
 )مشِرف على الفريق الفني( Odilson RIBEIRO E SILVAالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Aldo MALAVASIالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Jaime Gonzalez: السيد شيلي

 منظمة األغذية والزراعة / الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
  crarو crr9ق الفني في استضافتا اجتماعي الفري -
 )عضو في الفريق الفني( Rui CARDOSO-PEREIRAالسيد  -
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 )عضو في الفريق الفني( Kenji TSURUTA: السيد اليابان
 : السيدة ماري بحدوشه )عضو في الفريق الفني(األردن
 )مشِرف( David OPATOWSKI: السيد إسرائيل
 )عضو في الفريق الفني( Keng Hong TAN: السيد ماليزيا

 )عضو في الفريق الفني( José Luis ZAVALA LÓPEZ: السيد المكسيك
 )مشِرفة مساعدة(  Thanh Huong HA: السيدة فييت نام
 : المكسيك
 )مشِرفة على الفريق الفني( Ana Lilia MONTEALEGRE LARAالسيدة  -
 (crarني في سنة )خبير مدعو في اجتماع الفريق الف Martin ALUJAالسيد  -

)عضو في الفريق  Walther ENKERLIN: السيد منظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية
 الفني(

 )عضو في الفريق الفني( Jan Hendrik VENTER: السيد أفريقيا جنوب
 )عضو في الفريق الفني( Alies VAN SAUERS-MULLER: السيدة سورينام
  المتحدة األمريكية: الواليات
)مشِرفة على الفريق الفني ومشِرفة مساعدة على  Julie ALIAGAالسيدة  -

 الفريق الفني(
)خبير مدعو في اجتماع الفريق الفني في سنة  Kevin M. HOFFMANالسيد  -

craa) 
 

التي وضعها  (001-1994مسرد مصطلحات الصحة النباتية ) - 5التعديالت في المعيار الدولي رقم 
 الفريق الفني المعني بمسرد المصطلحات:

 )عضو في الفريق الفني( Hong NING: السيدة الصين
 )مشِرف مساعد على الفريق الفني( Ebbe NORDBO: السيد ركنماالد

 : السيد شذى رشدي عمر )عضو في الفريق الفني(مصر العربية جمهورية
 األبيض المتوسط: وقاية النباتات في أوروبا والبحر منظمة
 )عضو في الفريق الفني( Andrei ORLINSKIالسيد  -
 )خبير مدعو( Ian SMITH السيد -
 )عضو في الفريق الفني( Laurence BOUHOT-DELDUC: السيدة فرنسا

 )مشِرف على الفريق الفني وعضو فيه( John HEDLEY: السيد نيوزيلندا
 )عضو في الفريق الفني( Stephanie BLOEM: السيدة المتحدة األمريكية الواليات

 )عضو في الفريق الفني( Beatriz MELCHO: السيدة أوروغواي
 

معالجات الصحة النباتية لآلفات ) 28الملحقات )معالجات الصحة النباتية( بالمعيار الدولي رقم 
الصحة  ( التي وضعها الفريق الفني المعني بمعالجاتالخاضعة للوائح حول المواد الخاضعة للوائح

 (:crr4-rrMالنباتية )
 

بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة  Citrus sinensisمعالجة البرتقال  - 16 معالجة الصحة النباتية
  كوينالند

(2007-206E )Bactrocera tryoni   

 )قائد المعالجة( Eduardo WILLINK: السيد األرجنتين
 :أستراليا
 تقّدمت بالمعالجة  -
 )مشِرف على الفريق الفني( Bart ROSSELالسيد  -
 )مشِرف على الفريق الفني( David PORRITTالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Andrew JESSUPالسيد  -
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 )عضو في الفريق الفني( Yuejin WANG: السيد الصين
 )عضو في الفريق الفني( Antarjo DIKIN: السيد إندونيسيا
)خبير  Andrew PARKER: السيد الدولية للطاقة الذريةاألغذية والزراعة / الوكالة  منظمة

 مدعو(
  cra4: استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة إندونيسيا
 :اليابان
  cracو crarاستضافت اجتماعي الفريق الفني في عامي  -
 )عضو في الفريق الفني(  Mitsusada MIZOBUCHIالسيد  -
 فريق الفني(: السيد محمد كتبه بدر )عضو في الاألردن

 )عضو في الفريق الفني( Michael ORMSBY: السيد نيوزيلندا
 )عضو في الفريق الفني( Min-Goo PARK: السيد كوريا جمهورية

 )قائدة المعالجة( Alice BAXTER: السيدة أفريقيا جنوب
 crr7: استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة تايلند

 :المتحدة المملكة
 )مشِرفة على الفريق الفني( Jane CHARDالسيدة  -
 )عضو في الفريق الفني( Ray CANNONالسيد  -
 :األمريكية المتحدة الواليات
 )قائد مساعد للمعالجة( Scott MYERSالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Patrick GOMESالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Guy HALLMANالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Scott WOODالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Larry ZETTLERالسيد  -

 
 Citrus sinensisوالبرتقال الحلو  Citrus reticulataمعالجة المندارين  - 17معالجة الصحة النباتية 

 Bactrocera tryoni (2007-206F) بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوينالند
 )قائد المعالجة( Eduardo WILLINK: السيد األرجنتين
 :أستراليا
 قّدمت المعالجة -
 )مشِرف على المعالجة( Bart ROSSELالسيد  -
 )مشِرف على المعالجة( David PORRITTالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Andrew JESSUPالسيد  -
 )الصين( Yuejin WANG: السيد الصين

 :إندونيسيا
 cra4سنة  استضافت اجتماع الفريق الفني في -
   )عضو في الفريق الفني( Antarjo DIKINالسيد  -
)خبير  Andrew PARKER: السيد األغذية والزراعة / الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة

 مدعو(
 :اليابان
  cracو crarاستضافت اجتماعي الفريق الفني في سنتي  -
 )عضو في الفريق الفني( Mitsusada MIZOBUCHIالسيد  -
 : السيد محمد كتبه بدر )عضو في الفريق الفني(األردن

 )عضو في الفريق الفني( Michael ORMSBY: السيد نيوزيلندا
 )عضو في الفريق الفني( Min-Goo PARK: السيد كوريا جمهورية

 )قائدة المعالجة( Alice BAXTER: السيدة أفريقيا جنوب
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  crr7: استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة تايلند
  :المتحدة المملكة
 )مشِرفة على الفريق الفني( Jane CHARDالسيدة  -
 )عضو في الفريق الفني( Ray CANNONالسيد  -
 
 : األمريكية المتحدة الواليات
 )قائد مساعد للمعالجة( Scott MYERSالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Patrick GOMESالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Guy HALLMANالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Scott WOODالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Larry ZETTLERالسيد  -

 
للتخلص من ذبابة بالبرودة  Citrus limonمعالجة الليمون الحامض  - 18معالجة الصحة النباتية 

 Bactrocera tryoni (2007-206G) كوينالند
 )قائد المعالجة( Eduardo WILLINK: السيد األرجنتين
 :أستراليا
 قّدمت المعالجة -
 )مشِرف على المعالجة( Bart ROSSELالسيد  -
 )مشِرف على المعالجة( David PORRITTالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Andrew JESSUPالسيد  -
 Yuejin WANG: السيد الصين

 :إندونيسيا
 cra4الفريق الفني في سنة  استضافت اجتماع -
 )عضو في الفريق الفني( Antarjo DIKINالسيد  -

 
)خبير  Andrew PARKER: السيد األغذية والزراعة / الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة

 مدعو(
 :اليابان
  cracو crarاستضافت اجتماعي الفريق الفني في سنتي  -
 لفريق الفني()عضو في ا Mitsusada MIZOBUCHIالسيد  -
 : السيد محمد كتبه بدر )عضو في الفريق الفني(األردن

 )عضو في الفريق الفني( Michael ORMSBY: السيد نيوزيلندا
 )عضو في الفريق الفني( Min-Goo PARK: السيد كوريا جمهورية

 )قائدة المعالجة( Alice BAXTER: السيد أفريقيا جنوب
  crr7: استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة تايلند

 :المتحدة المملكة
 )مشِرفة على المعالجة( Jane CHARDالسيدة  -
 )عضو في الفريق الفني( Ray CANNONالسيد  -
 :األمريكية المتحدة الواليات
 )قائد مساعد للمعالجة( Scott MYERSالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Patrick GOMESالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Guy HALLMANالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Scott WOODالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Larry ZETTLERالسيد  -

 



CPM-10 Report Appendix 05 

لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية   Page 94 of 127 

 Planococcusو Dysmicoccus neobrevipes المعالجة باإلشعاع آلفات - 19 معالجة الصحة النباتية
lilacinus (وPlanococcus minor (2012-011 

 )عضو في الفريق الفني( Eduardo WILLINK: السيد األرجنتين
 :أستراليا
 )عضو في الفريق الفني( Andrew JESSUPالسيد  -
 )مشِرف على الفريق الفني( Bart ROSSELالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Yuejin WANG: السيد الصين
)قائد  Andrew PARKER: السيد والزراعة / الوكالة الدولية للطاقة الذريةاألغذية  منظمة

 المعالجة وخبير مدعو(
  cra4: استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة إندونيسيا
  crac: استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة اليابان
 : السيد محمد كتبه بدر )عضو في الفريق الفني(األردن

 )عضو في الفريق الفني( Michael ORMSBY: السيد نيوزيلندا
 :األمريكية المتحدة الواليات
 )قائد مساعد للمعالجة( Guy HALLMANالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Patrick GOMESالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Scott WOODالسيد  -
 : قدمت المعالجة فييت نام

 
اآلفات بروتوكوالت تشخيص ) 27المالحق )بروتوكوالت التشخيص( بالمعيار الدولي رقم 

 (:crr4-rrc( من قبل الفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص )الخاضعة للوائح
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 (023-2004على الثمرة ) Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa :5بروتوكول التشخيص 
 :أستراليا
 )عضو في الفريق الفني( Mallik MALIPATILالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Brendan RODONIالسيد  -

 )عضو في الفريق الفني( Delano JAMES: السيد كندا
 )عضو في الفريق الفني( Liping YIN: السيدة الصين
 )مساهمة علمية( Marcel B. SPÓSITO: السيد البرازيل
: استضافت اجتماع الفريق وقاية النباتات في أوروبا والبحر األبيض المتوسط منظمة
  cracالفني في سنة 

 )عضو في الفريق الفني( Géraldine ANTHOINEفرنسا: السيدة 
 منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر األبيض المتوسط: /ألمانيا

  crr8استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة  -
 )مشِرف على الفريق الفني( Jens-Georg UNGERالسيد  -
 )المؤلفة الرئيسية( Irene VLOUTOGLOU: السيدة اليونان
 )عضو في الفريق الفني( Keng-Yeang LUM: السيد ماليزيا
 :هولندا

 )قائد متخصص( Johannes de GRUYTERالسيد  -
 )المؤلف المشارك( Johan MEFFERTالسيد  -
 )مساهمة علمية( Peter J.M. BONANTSالسيد  -
 :نيوزيلندا
 )عضو في الفريق الفني( Robert TAYLORالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Gerard CLOVERالسيد  -
 )مشِرفة على الفريق الفني( Jane CHARD: السيدة المتحدة المملكة
 : األمريكية المتحدة الواليات
  crarاستضافت اجتماع الفريق الفني في سنة  -
 )عضو في الفريق الفني( Norman B. BARRالسيد  -
 علمية()مساهمة  Lavern W. TIMMERالسيد  -

 :أوروغواي
 )عضو في الفريق الفني( Ana Lía TERRAالسيدة  -
 )مشِرفة مساعدة على الفريق الفني( Beatriz MELCHOالسيدة  -
 )مؤلف مساعد( Luis E Diaz MORALESالسيد  -
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  :أفريقيا جنوب
 )عضو في الفريق الفني( Esther VAN DEN BERGالسيدة  -
 )مساهمة علمية( Mariette TRUTERالسيدة  -

 
 Xanthomonas citri subsp. citri (2004-011): جرثومة تقّرح الحمضيات 6بروتوكول التشخيص 

 )مؤلفة مساعدة( Rita LANFRACHINI: السيدة األرجنتين
 :أستراليا
 )عضو في الفريق الفني( Brendan RODONIالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Mallik MALIPATILالسيد  -

 )عضو في الفريق الفني( Delano JAMES: السيد اكند
 )عضو في الفريق الفني( Liping YIN: السيدة الصين
: استضافت اجتماع الفريق وقاية النباتات في أوروبا والبحر األبيض المتوسط منظمة
  cracالفني في سنة 
 )عضو في الفريق الفني( Géraldine ANTHOINE: السيدة فرنسا
 )عضو في الفريق الفني( Jens-Georg UNGER: السيد ألمانيا
 )عضو في الفريق الفني( Keng-Yeang LUM: ماليزيا
 )عضو في الفريق الفني( Johannes de GRUYTER: السيد هولندا

 :نيوزيلندا
 )عضو في الفريق الفني وقائد متخصص( Robert TAYLORالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Gerard CLOVERالسيد  -
 )مشِرفة على الفريق الفني( Jane CHARD: السيدة المتحدة المملكة

 :الواليات المتحدة األمريكية
 )مؤلف مشارك( Ed CIVEROLOالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Norman B. BARRالسيد  -

 :أوروغواي
 )مشِرفة مساعدة على الفريق الفني( Beatriz MELCHOالسيدة  -
 )عضو في الفريق الفني( Ana Lía TERRAالسيدة  -
 )مؤلف رئيسي( Enrique Francisco Verdier ROSSIالسيد  -

 )عضو في الفريق الفني( Esther VAN DEN BERG: السيدة جنوب أفريقيا
 :إسبانيا
 )مؤلفة مشاركة( María M. López GONZÁLEZالسيدة  -
 )مساهمة علمية( Jaime CUBEROالسيد  -

 (022-2006) البطاطس المغزلية الممرضة: 7بروتوكول التشخيص 
 :أستراليا
 )عضو في الفريق الفني( Mallik MALIPATILالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Brendan RODONIالسيد  -

 : كندا
 )عضو في الفريق الفني وقائد متخصص( Delano JAMESالسيد  -
 )مؤلف مشارك( Huimin XUالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Liping YIN: السيدة الصين

 )مساهمة علمية( Steen L. NIELSEN: السيد نمركاالد
استضافت اجتماعي الفريق  وقاية النباتات في أوروبا والبحر األبيض المتوسط: منظمة

  cra4و cracالفني في عامي 
 )عضو في الفريق الفني( Géraldine ANTHOINE: السيدة فرنسا
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 :ألمانيا
 )مساهمة علمية( L. SEIGNERالسيد  -
 )مساهمة علمية( S. WINTERالسيد  -
 )مساهمة علمية( M. WASSENEGGERالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Keng-Yeang LUM: السيد ماليزيا
 :هولندا

 )عضو في الفريق الفني( Johannes de GRUYTERالسيد  -
 (مساهمة علمية) H. KOENRAADTالسيد  -
 )مؤلفة مشاركة( Johanna ROENHORSTالسيدة  -
 )مساهمة علمية( J.Th.J. VERHOEVENالسيد  -
 :نيوزيلندا
 )قائد متخصص( Gerard CLOVERالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Robert TAYLORالسيد  -
 :المتحدة المملكة
 )قائد رئيسي( Colin JEFFRIESالسيد  -
 )مشِرفة على الفريق الفني( Jane CHARDالسيدة  -
 )مساهمة علمية( A. FOXالسيد  -
 )مساهمة علمية( T. JAMESالسيدة  -
 )مساهمة علمية( W. MONGERالسيد  -
 )مساهمة علمية( V. MULHOLLANDالسيد  -
 :األمريكية المتحدة الواليات
 )مؤلف مشارك( Jorge ABADالسيد  -
 )عضو في الفريق الفني( Norman B. BARRالسيد  -

 : أوروغواي
 )مشِرفة مساعدة على الفريق الفني( Beatriz MELCHOالسيدة  -
 )عضو في الفريق الفني(  Ana Lía TERRAالسيدة  -
 )مؤلفة مشاركة( Ana ETCHERVERSالسيدة  -
 )مؤلفة مشاركة( Nuria DURAN-VILA: السيدة إسبانيا
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 المعايير لتبرير وتحديد أولوية المواضيع المقترحة – 6المرفق 

 (craMالعاشرة )اعتمدتها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها 

 ستُعطى األولوية للمواضيع ذات التأثير األكبر على المستوى العالمي. 

 يجب توفير معلومات(المعايير األساسية )

a-  المساهمة في غاية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على النحو الموصوف في المادةa-a 

c- قاية النباتات والنتائج التنظيمية المثبتةالربط باألهداف االستراتيجية لالتفاقية الدولية لو 

إمكانيززة التنفيززذ علززى المسززتوى العززالمي )يشززمل ذلززك سززهولة التنفيززذ، التعقيززدات التقنيززة، قززدرة  -3
 المنظمات الوطنية لوقاية النباتات على التنفيذ، الصلة بأكثر من إقليم واحد(. 

 لمعيار. تحديد واضح للمشاكل التي ينبغي حلّها من خالل وضع ا -4

M-  ،إتاحة، وإمكانية جمع المعلومات دعماً للمعيار المقترح )مثالً معلومات علمية، تاريخية، فنية
 الخبرة(. 

  المعايير المساندة )توفير معلومات حسب المقتضى( -6

 المعيار العملي

a-  .جدوى اعتماد المعيار المقترح ضمن إطار زمني معقول 

c- وضع المعيار المقتزرح )هزو معيزار عزن الموضزوع نفسزه الزذي سزبق أن اسزتخدم علزى  مرحلة
نطاق واسع من قبل المنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتزات أو مزن جانزب منظمزة دوليزة 

 ذات صلة(. 

  توافر الخبرات الالزمة لوضع المعيار المقترح. -3

 المعيار االقتصادي

a- ات المحمية.القيمة المقّدرة للنبات  

c-  القيمة المقّدرة للتجزارة المتزأثّرة بالمعيزار المقتزرح )مزثالً حجزم التجزارة، قيمزة التجزارة، النسزبة
 المئوية للناتج المحلي اإلجمالي لهذه التجارة( حسب المقتضى. 

 القيمة المقّدرة للفرص التجارية الجديدة المتاحة جّراء الموافقة على المعيار المقترح.  -3

   المنافع المحتملة من حيث مراقبة اآلفات أو أنشطة الحجر. -4
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 المعيار البيئي

a-  فائززدة الحززّد مززن اآلثززار البيئيززة السززلبية المحتملززة لززبعض تززدابير الصززحة النباتيززة، كالحززّد مززن
 االنبعاثات العالمية على سبيل المثال لحماية طبقة األوزون. 

c-  وهززي آفززات النباتززات )مززن قبيززل بعززض األنززواع الغريبززة فائززدة إدارة األنززواع غيززر األصززلية
 الغازية(. 

المساهمة في حماية البيئة، من خالل حمايزة النباتزات البريزة، وموائلهزا ونظمهزا اإليكولوجيزة،  -3
 والتنوع البيولوجي الزراعي. 

 المعيار االستراتيجي

a- مززن المنظمززات الوطنيززة أو  حجززم الززدعم للمعيززار المقتززرح )مززثالً طلبتززه منظمززة واحززدة أو أكثززر
اإلقليميززة لوقايززة النباتززات، أو اعتمززدت منظمززة واحززدة أو أكثززر مززن المنظمززات اإلقليميززة لوقايززة 

 النباتات معياراً حول الموضوع نفسه(. 

c-  تواتر بروز القضية التي يعالجها المعيار المقترح كمصدر لتعطّل التجارة )مزثالً النزاعزات أو
 ثنائية متكررة، وعدد مرات تعطّل التجارة في السنة(. الحاجة إلى مناقشات 

  الصلة والفائدة بالنسبة إلى البلدان النامية. -3

 التغطية )التطبيق على طائفة واسعة من البلدان/اآلفات/السلع(.  -4

M- نهزج نظززم آلفزة واحزدة، إتمززام  إتمزام معزايير أخزرى )مززثالً إمكانيزة اسزتخدام المعيززار كجززء مزن
 عالجات آلفات أخرى(. 

 معايير األساس لمعالجة المفاهيم الجوهرية )من قبيل فعالية العالج، منهجية التفتيش(.  -6

العمر القياسي المتوقّع )مثالً احتياجات التجارة المسزتقبلية، االسزتخدام المقتزرح لتكنولوجيزا أو  -7
 ة(.  منتجات يمّر عليها الزمن بسهول

 الحاجة الملحة إلى المعيار. -8
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 تدابير الصحة النباتية واعتمادهاعملية إعداد توصيات هيئة  – 7المرفق 

 ،(cra4]اعتمدتها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة )
 59([craMتدابير الصحة النباتية في دورتها العاشرة )وراجعتها هيئة 

[a] :تتألف عملية إعداد توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية واعتمادها من المراحل التالية 
 

(a) للطرف المتعاقد أو ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اقتراح موضوع  يجوز
ما إلعداد توصية للهيئة وعرضه من ثّم على الهيئة. ويتعيّن تقديم مشروع أولي 
من التوصية المقترحة والمسّوغ المنطقي أو مبرر الحاجة إليها إلى الهيئة للنظر 

 فيها. 

(c) حاجة إلى إعداد توصية جديدة للهيئة وأن توافق عليها. ينبغي أن تناقش الهيئة ال 

ينبغي بعد ذلك إعداد مشروع أو، إذا اقتضى األمر، مشروع منقح من توصية  (3)
الهيئة من قبل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )أو حيثما كان ذلك مناسباً من 

مايو/أيار وتعميمه إلبداء التعليقات  aMقبل الطرف المتعاقد صاحب االقتراح( قبل 
 عليه مشفوعاً بالمسّوغ المنطقي أو بمبرر الحاجة إليه لمدة ثالثة أشهر.

ينبغي إبداء التعليقات وتجميعها بواسطة نظام التعليقات اإللكترونية في االتفاقية  (4)
ولية الدولية لوقاية النباتات، على أن تُنشر مجموعة التعليقات على البوابة الد

 للصحة النباتية.

(M)  تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمراجعة مشروع توصية الهيئة في
ضوء التعليقات الواردة وترفع من ثّم المشروع المراجع إلى مكتب الهيئة لدراسة 
التعليقات ومراجعة المشروع عند االقتضاء ورفع توصية بذلك إلى الهيئة 

 العتماده.

 حال مشروع توصية الهيئة إلى الهيئة العتماده. يُ  (6)

في حال عدم اعتماد مشروع توصية الهيئة وكان بحاجة إلى مزيد من  (7)
االستعراض أو المراجعة، للهيئة أن تقرر إرساله إلى الجهاز أو المجموعة المعنية 

إلى  للهيئة ةالمراجع التوصيةالتابعة للهيئة لمزيد من المراجعة. ويُحال من ثّم 
 . اواعتماده االدورة التالية للهيئة لدراسته

تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بترقيم التوصيات المعتمدة للهيئة  (8)
 وبتجهيزها ونشرها على البوابة الدولية للصحة النباتية.

                                                 
59
وهي نسخة معّدلة  CPM_2015_CRP_12و CPM 2015/03بما أّن عملية اعتماد توصيات الهيئة المستخدمة في الوثيقتين   

(، أجرت cra4الهيئة في دورتها التاسعة ) بشكل طفيف من عملية إعداد توصيات الهيئة واعتمادها بالصيغة التي اعتمدتها
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعديالت تحريرية في النسختين ودمجتهما معاً )أي النسخة المعتمدة من قبل الدورة 

 ضمن نسخة واحدة.  ((craM)التاسعة للهيئة والنسخة المراجعة من قبل الدورة العاشرة للهيئة( 
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 توصية هيئة تدابير الصحة النباتية بشأن الحاويات البحرية – 8المرفق 
 

 craM –الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية 
 

 معلومات أساسية
 

استقصاء أجري في بعض البلدان إلى أّن الحاويات البحرية )التي تُسمى أيضاً أشار  
وحدات نقل الشحنات( قد تحمل معها، وإن بدرجات متفاوتة، ملّوثات خاصة بفعل وجود بذور 
وحلزونات وبّزاق وتربة وعناكب وغيرها من العناصر التي قد تشكل خطراً على السالمة 

 ها وقد تتسبب بخطر انتقال اآلفات.البيولوجية في داخلها وخارج
 

وتُعتبر تعبئة الشحنات على متن الحاويات البحرية أكثر مراحل سلسلة إمداد الحاويات  
البحرية عرضة لخطر حدوث تلّوث. لذا، يتعيّن على اإلجراءات التي يتّبعها المشّغلون للحفاظ على 

لشحنات أن تأخذ بعين االعتبار خطر نظافة الحاويات البحرية وتنظيفها ولمناولة الحاويات وا
 حدوث تلّوث في مرحلة التعبئة. 

 
وتحقيقاً لهذه الغاية، قامت المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ولجنة األمم  

المتحدة االقتصادية ألوروبا، بدعم من مجموعة عمل الخبراء المعنية بالحاويات البحرية والتابعة 
لوقاية النباتات، بمراجعة مدونة الممارسات المشتركة بشأن وحدات نقل الشحنات  لالتفاقية الدولية

بحيث يُضاف إليها عدد من العناصر الهامة على صعيد الصحة النباتية، ومنها مثالً اإلشارات إلى 
عن الحد قدر المستطاع من  6وال سيما الملحق  M، الملحق 8تنظيف الحاويات البحرية في الفصل 

 ( وأثنت عليه.cra4خطر انتقال الملوثات مجدداً. وقد أقّرت الهيئة بهذا في دورتها التاسعة )
 

وتقترح التوصية الحالية إجراءات يتعين اتخاذها من قبل  المنظمات الوطنية لوقاية  
 ية األخرى. النباتات وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمات الدول

 
 التوصية

 
يجب أن تكون الحاويات البحرية التي تدخل في الحركة الدولية نظيفة قدر المستطاع للحد  

 قدر اإلمكان من حركة اآلفات. 
 

وعليه، فإّن هيئة تدابير الصحة النباتية تشّجع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات على ما  
 يلي:
 

ت والبنود الخاضعة للوائح عبر الحاويات بوجود خطر انتقال اآلفا اإلقرار -
 البحرية

المعنيين بتعبئة الحاويات البحرية أو بحركة الحاويات البحرية إلى داخل  إطالع -
البلد التابعة له أو إلى خارجه على المعلومات المتعلقة بخطر انتقال اآلفات عبر 

 الحاويات البحرية
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األجزاء ذات الصلة من مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل  تنفيذ دعم -
)المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ولجنة األمم المتحدة  60الشحنات

 االقتصادية ألوروبا(
المعلومات عن حركة اآلفات عبر الحاويات البحرية نفسها وليس مع  جمع -

وتشاطر هذا النوع من المعلومات عند الشحنات المنقولة عبر الحاويات البحرية 
 بروز اتجاهات خطرة وفي حال ُوجدت

الخطر المحتمل بالنسبة إلى اآلفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة الحتواء  وتحليل -
 الخطر إذا كان ذلك مبرراً وممكناً من الناحية العملية.

                                                 
60
المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية لالطالع على مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات )  

units-transport-cargo-packing-practice-https://www.ippc.int/publications/code- (:ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا
imoilounece-code-ctu 

https://www.ippc.int/publications/code-practice-packing-cargo-transport-units-ctu-code-imoilounece
https://www.ippc.int/publications/code-practice-packing-cargo-transport-units-ctu-code-imoilounece
https://www.ippc.int/publications/code-practice-packing-cargo-transport-units-ctu-code-imoilounece
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 األعضاء في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية – 9المرفق 
 

  األعضاء الحاليون في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية -ألف  3الملحق 
 بعد موافقة الهيئة( craMمارس/آذار  a9)آخر تحديث في 

 
 تّم تظليل المناصب الشاغرة باللون الرمادي. 

 

 االسم البلد اإلقليم
ترشيح/إعادة 

 ترشيح
الوالية 

 الحالية/المدة
نهاية الوالية 

 الحالية

 Ic2aon cviU5nالسيد  كوت ديفوار أفريقيا
cvlUl 

الدورة السابعة 
 (cracللهيئة )

الدورة التاسعة 
 (cra4للهيئة )

الوالية 
 الثانية/سنتان

cra6 

 آسيا
جمهورية 
 كوريا

 chc-v2r  05السيدة 

الدورة الخامسة 
 (crarللهيئة )

الدورة السابعة 
 (cracللهيئة )

الدورة التاسعة 
 (cra4للهيئة )

الوالية 
 الثالثة/سنتان

cra6 

 5e0noNao UnPenacoالسيد  هولندا أوروبا
510a1  cUl UItunl 

الدورة التاسعة 
 (cra4للهيئة )

الوالية 
 األولى/سنتان

cra6 

أمريكا الالتينية 
 والبحر الكاريبي

 naote gi0tvaUالسيد  األرجنتين
الدورة التاسعة 

 (cra4للهيئة )
الوالية 

 األولى/سنتان 
cra6 

 السودان الشرق األدنى
السيد خضر جبريل 

 موسى إدريس

اقتُرح خالل الدورة 
العاشرة للهيئة 

(craM تعيين خلف )
للسيد محمد رفعت 
رسمي عبد الحميد 

 )مصر(

انتهاء  حتّى
 الوالية

cra6 

 أمريكا الشمالية 
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

 Ge n atn0 ntالسيد 

الدورة الخامسة 
 (crarللهيئة )

الدورة السابعة 
 (cracللهيئة )

الدورة التاسعة 
 (cra4للهيئة )

الوالية 
 الثالثة/سنتان

cra6 

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

 Ieao tUlsv5السيدة  أستراليا

اقتُرح خالل الدورة 
العاشرة للهيئة 

(craM تعيين خلف )
 toPo0للسيد 

T eaoen 
 )نيوزيلندا( 

انتهاء  حتّى
 الوالية

cra6 
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 األعضاء البدالء الحاليون في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية  -باء  3الملحق 

 (craMمارس/آذار  a8)في 
 

 تم تظليل المناصب الشاغرة باللون الرمادي. 
 

ترشيح/إعادة  االسم البلد اإلقليم

 ترشيح

الوالية 

 الحالية/المدة

نهاية الوالية 

 الحالية

 5oot on1السيد  إريتريا أفريقيا

TncInUi 
الدورة التاسعة 

 (cra4للهيئة )

الوالية 

 األولى/سنتان
cra6 

 51o1Peالسيد  اليابان آسيا

 icisu05U 
الدورة التاسعة 

 (cra4للهيئة )

الوالية 

 األولى/سنتان
cra6 

 naa1ncoNNoالسيدة  فرنسا أوروبا

sviin tUl 
الدورة العاشرة 

 (craMللهيئة )

الوالية 

 األولى/سنتان
cra7 

 المكسيك أمريكا الالتينية
 01n2ao2e السيد 

G1Oao0 TtiG0IIv 

Utt0aU 

الدورة التاسعة 

 (cra4للهيئة )

الوالية 

 األولى/سنتان
cra6 

    شاغر  الشرق األدنى

 a0ote0hالسيد  كندا أمريكا الشمالية

 vI   
الدورة التاسعة 

 (cra4للهيئة )

الوالية 

 األولى/سنتان
cra6 

جنوب غرب 

 المحيط الهادئ
 Kimالسيد  أستراليا

RITMAN 
الدورة العاشرة 

 (craMللهيئة )

الوالية 

 األولى/سنتان
cra7 
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األعضاء في لجنة المعايير والجهاز الفرعي لتسوية النزاعات ومن  – 10المرفق 
 يمكن 

 أن يحل محلهم
 

 أعضاء لجنة المعايير ومن يمكن أن يحل محلهم -1
 

 بعد موافقة الهيئة craMمارس/آذار  a9آخر تحديث في 
 CPM 2015/13يشير هذا إلى الوثيقة 

 
 أعضاء لجنة المعايير :ألف -1الملحق 

 
 /المدة الوالية إعادة التعيين/التعيين االسم البلد المنظمة إقليم

 الحالية
نهاية الوالية 

 الحالية
الدورة الثامنة للهيئة  Ruth WOODE ة السيد غانا  أفريقيا

(cra3) 
الوالية 

 3األولى/ 
 سنوات

cra6 

للهيئة الدورة العاشرة  السيدة نادية هجرس الجزائر 
(craM) 
 

الوالية 
 3/ األولى
 سنوات

cra8 

الدورة التاسعة للهيئة  Esther KIMANI ة السيد كينيا 
(cra4) 

الوالية 
 3األولى/ 

 سنوات

cra7 

 Alice Ntoboh Siben ة السيد الكاميرون 

NDIKONTAR 
الدورة العاشرة للهيئة 

(craM) 
الوالية 
 3/ األولى
 سنوات

cra8 

الدورة العاشرة للهيئة  Lifeng WU  السيد الصين آسيا
(craM) 

الوالية 
 3األولى/ 

 سنوات

cra8 

الدورة الثامنة للهيئة  D.D.K. SHARMA  السيد الهند 
(cra3) 
 

الوالية 
 3/ األولى
 سنوات

cra6 

 Walaikorn ة السيد تايلند 
RATTANADECHAKUL 

الدورة العاشرة للهيئة 
(craM) 
 

الوالية 
 3/ األولى
 سنوات

cra8 

الدورة السابعة للهيئة  Thanh Huong HAة السيد فييت نام 
(crac) 

الدورة العاشرة للهيئة 
(craM) 

/ الثانيةالوالية 
 سنوات 3

cra8 

 Nicolaas Maria ة السيد هولندا  أوروبا

HORN 
الدورة التاسعة للهيئة 

(cra4) 
الوالية 
 3/ األولى
 سنوات

cra7 

 Hilde Kristin السيد النرويج 

PAULSEN 
الدورة السابعة للهيئة 

(crac) 
الدورة العاشرة للهيئة 

(craM) 

/ الثانيةالوالية 
 سنوات 3

cra8 

 Piotrة السيد بولندا 

WLODARCZYK 
الدورة السابعة للهيئة 

(crac) 
الدورة العاشرة للهيئة 

(craM) 

/ الثانيةالوالية 
 سنوات 3

cra8 

-Laurence BOUHOTالسيدة  فرنسا 

DELDUC 
الدورة العاشرة للهيئة 

(craM) 
 

الوالية 
 3/ األولى
 سنوات

cra8 

كا يأمر
الالتينية 

البحر و
 الكاريبي 

الدورة الثامنة للهيئة  Ezequiel FERRO  السيد األرجنتين
(cra3) 

الوالية 
 3األولى/ 

 سنوات

cra6 
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 /المدة الوالية إعادة التعيين/التعيين االسم البلد المنظمة إقليم
 الحالية

نهاية الوالية 
 الحالية

الدورة العاشرة للهيئة  Álvaro SEPÚLVEDA السيد شيلي 
(craM) 
 

الوالية 
 3/ األولى

 سنوات

cra8 

 Guillermo SIBAJA د السي كوستاريكا 

CHINCHILLA 
 Mariaيحل محل السيدة 
Soledad CASTRO 

DOROCHESSI 

الدورة الخامسة للهيئة 
(crar ) 

الدورة الثامنة للهيئة  
(cra3) 

الوالية الثانية/ 
 سنوات 3

cra6 

 Ana Liliaة السيد المكسيك  

MONTEALEGRE LARA 
الدورة السابعة للهيئة 

(crac) 
الدورة العاشرة للهيئة 

(craM) 

/ الثانيةالوالية 
 سنوات 3

cra8 

تحل محل السيد    السيدة فداء علي روابضيه األردن الشرق األدنى
Mohammad Reza 

ASGHARI 
الدورة الثامنة للهيئة 

(cra3) 

الوالية الثانية/ 
 سنوات 3

cra6 

جمهورية  
إيران 

 اإلسالمية

 Maryam ة السيد

JALILIMOGHADAM  
61 

الدورة العاشرة للهيئة 
(craM) 

الوالية 
 3األولى/ 

 سنوات

cra8 

السيد كمال الدين عبد  السودان 

المحمود أمين بكر
62

  

الدورة العاشرة للهيئة 
(craM) 

الوالية 
 3/ األولى
 سنوات 

cra8 

السيد جميل أنواء محمد  اليمن 

    رمضان

الثامنة للهيئة الدورة 
(cra3) 

الوالية 
 3األولى/ 

 سنوات

cra6 

أمريكا 
 الشمالية

 كندا
 

 Marie-Claude السيدة

FOREST 
الدورة الثالثة للهيئة 

(crr8) 
الدورة السادسة للهيئة 

(craa) 
الدورة التاسعة للهيئة 

(cra4) 

 الثالثة/الوالية 
 سنوات 3

cra7 

الواليات  
المتحدة 
 األمريكية

 Marina ZLOTINAة السيد
الدورة العاشرة للهيئة  63

(craM) 
الوالية 
 3/ األولى
 سنوات

cra8 

جنوب غرب 
المحيط 
 الهادئ

الدورة السادسة للهيئة  Jan Bart ROSSEL د السي أستراليا
(craa) 

الدورة التاسعة للهيئة 
(cra4) 
 

الوالية الثانية/ 
 سنوات 3

cra7 

بابوا غينيا  
 الجديدة

الدورة العاشرة للهيئة  Pere KOKOAد السي
(craM) 

الوالية 
 3األولى/ 

 سنوات

cra8 

 نيوزيلندا 
 

الدورة العاشرة للهيئة  Stephen BUTCHER السيد
(craM) 
 

الوالية 
 3/ األولى
 سنوات

cra8 

 
  

                                                 
61
 craMلتحّل أيضاً محل السيد باسم مصطفى خليل )العراق( في اجتماع لجنة المعايير في شهر مايو/أيار   
62
 craMي اجتماع لجنة المعايير في شهر مايو/أيار ليحّل أيضاً محل السيد خضر جبريل موسى إدريس )السودان( ف  
63
 craM)الواليات المتحدة األمريكية( في اجتماع لجنة المعايير في شهر مايو/أيار  Julie ALIAGAلتحّل أيضاً محل السيدة   
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 األعضاء في لجنة المعاييرمن يمكن أن يحل محل باء:  -1الملحق 
 

 إقليم 
 المنظمة

نهاية الوالية  الحالية /المدةالوالية إعادة التعيين/التعيين االسم البلد الترتيب
 الحالية

 Mosesالسيدة  نيجيريا a أفريقيا
Adegboyega ADEWUMI 

الدورة الثامنة للهيئة 
(cra3) 

 3الوالية األولى/ 
 سنوات

cra6 

 

c السيد  زامبياKenneth MSISKA  الدورة العاشرة للهيئة
(craM) 

 3الوالية األولى/ 
 سنوات

cra8 

الدورة التاسعة للهيئة  unt5U Ulالسيد  اندونيسيا a آسيا
(cra4) 

 3الوالية األولى/ 
 سنوات

cra7 

 
c السيد  اليابانMasahiro SAI  الدورة العاشرة للهيئة

(craM) 
 3الوالية األولى/ 

 سنوات
cra8 

للهيئة الدورة العاشرة  Samuel BISHOPالسيد  المملكة المتحدة a أوروبا
(craM) 

 3/ األولىالوالية 
 سنوات

cra8 

 c  شاغر    

أمريكا 
الالتينية 
والبحر 
 الكاريبي

a  ترينيداد
 وتوباغو

الدورة الثامنة للهيئة  Anthony St. HILLالسيد 
(cra3) 

 3الوالية األولى/ 
 سنوات

cra6 

 
c السيدة  بنماJudith Ivette 

VARGAS 
AZCÁRRAGA 

للهيئة الدورة التاسعة 
(cra4) 

 3الوالية األولى/ 
 سنوات

cra7 

جمهورية مصر  a الشرق األدنى
 العربية

الدورة العاشرة للهيئة  السيدة شذى عمر
(craM) 

 3الوالية األولى/ 
 سنوات

cra8 

 
c الدورة العاشرة للهيئة  السيد سليمان التوبي سلطنة ُعمان

(craM) 
 3الوالية األولى/ 

 سنوات
cra8 

 أمريكا
 الشمالية

ليحل محل 
 ممثل كندا

الدورة التاسعة للهيئة  Brian DOUBLEالسيد  كندا
(cra4) 

 3الوالية األولى/ 
 سنوات

cra7 

ليحل محل  
ممثل الواليات 

المتحدة 
 األمريكية

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

الدورة العاشرة للهيئة  John GREIFERالسيد 
(craM) 

 3الوالية األولى/ 
 سنوات

cra8 

جنوب غرب 
المحيط 
 الهادئ

ليحل محل 
ممثل أستراليا 

 أو نيوزيلندا

    شاغر 

 

ليحل محل 
ممثل جزر 
 ئالمحيط الهاد

 Lupeomanuالسيد  ساموا
Pelenato FONOTI 

الدورة العاشرة للهيئة 
(craM) 

 3الوالية األولى/ 
 سنوات

cra8 

  



CPM-10 Report Appendix 10 

 

 Page 108 of 127 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 هميحّل محلّ يمكن أن عضاء ومن األ النزاعات: الجهاز الفرعي لتسوية  -2
 

  النزاعاتألف: أعضاء الجهاز الفرعي لتسوية  -2الملحق 
 

 /المدةالوالية التعيين/إعادة التعيين االسم البلد المنظمة إقليم
  الحالية

نهاية الوالية 
 الحالية

الدورة العاشرة للهيئة  Seraphine MINKOالسيدة  غابون أفريقيا
(craM) 
 

الوالية 
/ األولى
  سنتان

cra7 

 Mohamed AHSAN ULLAHالسيد  بنغالديش آسيا

 

الدورة العاشرة للهيئة  
(craM) 

الوالية 
األولى/ 
  سنتان

cra7 

-Mennie GERRITSENالسيدة  هولندا أوروبا
WIERLARD 

الدورة السابعة للهيئة 
(crac) 

الدورة التاسعة للهيئة  
(cra4) 

الوالية 
 الثانية/سنتان

cra6 

الالتينية  أمريكا
 الكاريبيالبحر و

الدورة الثامنة للهيئة  Luis BENAVIDESالسيد  بنما
(cra3) 

الدورة العاشرة للهيئة 
(craM) 

الوالية 
  / سنتانالثانية

cra7 

الدورة التاسعة للهيئة   عبدهللا السيانيالسيد  اليمن الشرق األدنى
(cra4) 

الوالية 
األولى/ 
  سنتان

cra6 

الدورة السابعة للهيئة  Steve CÔTÉالسيد  كندا أمريكا الشمالية
(crac) 

الدورة التاسعة للهيئة  
(cra4) 

الوالية 
 الثانية/سنتان

cra6 

جنوب غرب المحيط 
 الهادئ

الدورة التاسعة للهيئة   Talei FIDOWالسيدة  ساموا
(cra4) 

الوالية 
األولى/ 
  سنتان

cra6 
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 النزاعاتاألعضاء في الجهاز الفرعي لتسوية  يحّل محلّ يمكن أن من باء:  -2الملحق 
 

التعيين/إعادة  االسم البلد إقليم المنظمة
 التعيين

 /المدةالوالية
 الحالية

نهاية الوالية 
 الحالية

 Antonia VAZالسيدة  موزامبيق أفريقيا 
TAMBOLANE 

الدورة العاشرة للهيئة 
(craM) 

الوالية األولى/ 
  سنتان

cra7 

الدورة العاشرة للهيئة  Manabu SUZUKIالسيد  اليابان آسيا
(craM) 

الوالية األولى/ 
  سنتان

cra7 

 Benjaminالسيد  فرنسا أوروبا
GENTON 

الدورة السابعة للهيئة 
(crac) 

الدورة التاسعة للهيئة 
(cra4) 

الوالية 
 الثانية/سنتان

cra6 

أمريكا الالتينية 
 الكاريبيالبحر و

 María Juliaالسيدة  األرجنتين
PALACIN 

الدورة العاشرة للهيئة 
(craM) 

الوالية األولى/ 
  سنتان

cra7 

محفوظ السيد سليمان  سلطنة ُعمان الشرق األدنى
 الطوبي

الدورة الخامسة 
 (crarللهيئة )

الدورة السابعة للهيئة 
(crac) 

الدورة التاسعة للهيئة 
(cra4) 

/ الثالثةالوالية 
  سنتان

cra6 

الواليات المتحدة  أمريكا الشمالية
 األمريكية

الدورة العاشرة للهيئة  John GREIFERالسيد 
(craM) 

الوالية 
 الثانية/سنتان

cra7 

جنوب غرب 
 المحيط الهادئ

الدورة الثامنة للهيئة  Peter THOMSONالسيد  نيوزيلندا
(cra3) 

الدورة العاشرة للهيئة 
(craM) 

/ الثانيةالوالية 
  سنتان

cra7 
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في االتفاقية الدولية لوقاية التقرير المالي لحساب األمانة الخاص  -11المرفق 
 النباتات

 

في االتفاقية الدولية لوقاية  (المانحة الجهات المتعدد)حساب األمانة الخاص  -3الجدول 
 تحليل مفصل -( )بالدوالر األمريكي(2014-2012المساهمات مقابل النفقات ) -النباتات

 

 المساهمات *2004-2011 2012 2013 2014

   a39,69M - - 

            
      
     
    
    

              
               
              
          

 أستراليا

     c8,Mrr c8,Mrr - اليابان 

- 
8r,rrr 

      3r,rrr  نيوزيلندا 

arr,rrr arr,rrr     arr,rrr  جمهورية كوريا    

- 
a7M,rrr 

- 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

337,cMM - -   كندا 

Mr,rrr - - هولندا 

7r,rrr - - السويد 

c,7Ma 936         3,a43  غيرها 
 المجموع  2,421,027    133,143    384,436   728,201

     
cra4 cra3 crac crr4-craa* النفقات 

c4r,3c8  a93,6Mr         7,M88      

الموظفون الفنيون 
وموظفو الخدمات 

 العامة

8a,38a  a48,aM4     aar,6cc      المستشارون 

9r,3a6  aa8,cM8       9M,33r      السفر 

9c,6c6 -         a,433                 العقود  

     46,M48  cM,3c7       38,3a3        أمور أخرى 

MMa,a99   48M,389    cM3,c86    a,398,633 المجموع 
          

 الرصيد  1,022,394    902,251    801,298   978,300

 crac-cra4إن الشرح المفصل للمساهمات مبيّن فقط للفترة  *
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 خطة العمل االستراتيجية لبرنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة - 12المرفق 
 
[a]  إلززى األمانززة العمززل مززع  64النباتيززة )الهيئززة( فززي دورتهززا التاسززعةطلبززت هيئززة تززدابير الصززحة

مجموعة عمل مفتوحة العضوية بشأن التنفيذ ومع المكتب من أجل إنشاء اآلليات المطلوبة 
للتركيز على تنفيذ االتفاقية، وضمان تنسزيق أعمزال أمانزة االتفاقيزة الدوليزة لوقايزة النباتزات 

 ئة للعمل معاً بهدف تقديم برنامج عمل متّسق.)االتفاقية الدولية( وأجهزة الهي
 
[c] حضزرها ممثّلزون  65ودعت األمانة إلى عقد مجموعة عمزل مفتوحزة العضزوية بشزأن التنفيزذ

المنظمات الوطنية لوقاية النباتات من عدد من األطراف المتعاقدة، إضزافة إلزى ممثلزين من 
القزدرات، ولجنزة المعزايير، والجهزاز  من كّل من أجهزة الهيئة التالية: المكتب، ولجنة تنمية

الفرعززي لتسززوية النزاعززات، وكززذلك ممثّززل مززن المجموعززة االستشززارية المعنيززة بالتزامززات 
اإلبززالغ الوطنيززة. وناقشززت مجموعززة العمززل المفتوحززة العضززوية بشززكل مسززتفيض مسززائل 

والنتزائج  التنفيذ والتحديات التي قد تواجهها األمانة في جهزود وضزع وإنشزاء برنزامج كهزذا.
 الرئيسية هي على النحو التالي:

 
(a)  ينبغززي أن يرّكززز برنززامج التنفيززذ التجريبززي بصززورة عامززة علززى المراقبززة وأن يغطّززي جميززع

المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المتصلة بالموضوع. ويجب أن تكزون مزّدة البرنزامج 
 ثالث سنوات يتّم بعدها استعراضه.

(c)  ويتعززيّن علززى األمانززة أن تبززدأ، بززالتزامن مززع اسززتمرار برنززامج التنفيززذ التجريبززي الخززاص
بالمراقبززة، بتحديززد الموضززوع التززالي ذي األولويززة لبرنززامج التنفيززذ إلتبززاع برنززامج التنفيززذ 
الخاص بالمراقبة. واقترحت مجموعة العمل المفتوحة العضوية عملية في هذا الصزدد علزى 

 النحو التالي:
 
ينبغززي أن يكززون كززّل برنززامج تنفيززذ قززابالً للززربط بززالتزام، أو مسززؤولية، أو حززق، محززّددين فززي  -

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 
يجب أن تكون عملية تحديد األولويات عملية تحليلية تقودها األمانة، مع مدخالت نشطة مزن  -

ت. ومزن شزأن نظزام اسزتعراض ودعزم المنظمات اإلقليمية لوقايزة النباتزااألطراف المتعاقدة و
 التنفيذ أن يضطلع بدور رئيسي في هذه المرحلة. 

وسززيتم اقتززراح أولويززة أو اثنتززان فقززط علززى الهيئززة فززي الوقززت نفسززه علززى شززكل وصززف علززى  -
مستوى رفيع لخطة العمزل لبزرامج التنفيزذ المسزتقبلية التزي مزن شزأنها أن تيّسزر صزنع القزرار 

 صف من العناصر الرئيسية التالية:الوعلى نحو سريع. وسيتألّف 
 
(a) تحليل الحالة 
(c) الهدف األبرز 
 هدف البرنامج (3)
 نطاق البرنامج (4)
(M) األنشطة المحتملة التي قد تجري ضمن البرنامج 
 مؤشرات النجاح (6)
 المخاطر )العوامل التي قد تتسبب بعدم نجاح البرنامج( (7)
 

                                                 
-https://www.ippc.int/publications/cpm-9-final-reportالتقرير النهائي للدورة التاسعة لهيئة تدابير الصحة النباتية:   64

updated-version-posted-23-september-2014 
تقرير مجموعة العمل المفتوحة العضوية حول التنفيذ:   65

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140911/final-report_oewg-implementation_10-09-
2014_201409111203--159.83%20KB.pdf 
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توافق الهيئة على أولوية واحدة من األولويات على األقل ومن ثّم في السنة األولى، يمكن أن  -
( وضزع خطزة عمزل مفّصزلة إلزى األمانزة )مزع خبزراء مختزارين حسزب االقتضزاء( aتفّوض )

( تقديم توجيهات بشأن اإلدارة التشزغيلية إلزى المكتزب. وفزي السزنة الثانيزة، سزتتاح نسزخة cو)
 موجزة عن خطة العمل لتزويد الهيئة بالمعلومات.  

 
وأعّدت مجموعة العمل المفتوحة العضوية خطة عمل اسزتراتيجية مقترحزة لبرنزامج التنفيزذ  [3]

لهزذه الوثيقزة. وواصزلت  aوهزي تزرد فزي الملحزق  الخاص بالمراقبزة تبعزاً للعناصزر المزذكورة أعزاله
األمانة العمل على االقتراح من أجل تحديد المهام التي يمكن االضطالع بها خالل السزنوات الزثالث 
المقبلة بالنسبة إلى برنامج التنفيزذ الخزاص بالمراقبزة. وتزرد األنشزطة التزي سزتجري خزالل السزنوات 

 . cاص بالمراقبة في الملحق الثالث األولى من برنامج التنفيذ الخ
 
واعترافاً بزأّن برنزامج التنفيزذ يقتضزي أن تكزون األمانزة واألجهززة الفرعيزة المعنيزة مندمجزة  [4]

 cra4انززدماجاً وثيقززاً، اجتمززع موظّفززون كبززار مززن أمانززة االتفاقيززة الدوليززة فززي نوفمبر/تشززرين الثززاني 
ة التي من شأنها أن تساعد على دعم برنزامج التنفيزذ لمناقشة الهيكليات الممكنة ألمانة االتفاقية الدولي

الخززاص بالمراقبززة بنجززاح. ووافقززت األمانززة علززى دعززم التنفيززذ عبززر العمززل بتززرابط أكبززر مززن خززالل 
الوحدات، ولكنّها اعترفت أّن هناك عمل مسزتمر سزيجري بصزورة متزامنزة، حيزث ال تزرتبط جميزع 

 أنشطة األمانة بالمراقبة.  
 
[M] النتززائج التززي خلصززت إليهززا مجموعززة العمززل المفتوحززة العضززوية علززى مجموعززة  وتززّم تعمززيم

التخطيط االسزتراتيجي، واألجهززة الفرعيزة، ولجنزة تنميزة القزدرات، وحظيزت بزدعم واسزع النطزاق. 
وحّددت لجنة تنمية القدرات، على وجزه الخصزوص، عناصزر خطزة العمزل االسزتراتيجية المقترحزة 

مراقبززة التززي يمكززن دعمهززا ومواءمتهززا مززع خطززة عمززل األمانززة لتنميززة لبرنززامج التنفيززذ الخززاص بال
، حزّدد المشزاركون 66القدرات، بغية دعم هذه المبادرة. وفي االجتماع المعنزي بوضزع إطزار للمعزايير

المعايير التي هي في صدد االستعراض والمعايير األخرى التزي يمكزن وضزعها كأولويزة لمواءمتهزا 
المجموعززة االستشززارية المعنيززة الخززاص بالمراقبززة. كمززا نززاقش اجتمززاع أيضززاً مززع برنززامج التنفيززذ 
دورها ومساهماتها المحتملة في األنشطة الجارية ضمن برنامج التنفيذ  67بالتزامات اإلبالغ الوطنية

 الخاص بالمراقبة، والتي ُحّدد بعضها في خطة العمل االستراتيجية. 
 
ج التنفيزذ الخزاص بالمراقبزة أيضزاً الجهزود التزي مزن وتعاين خطة العمل االستراتيجية لبرنام [6]

 68شززأنها أن تسززاهم فززي مبززادرات أخززرى لالتفاقيززة الدوليززة مززن قبيززل السززنة الدوليززة للصززحة النباتيززة
والدعوة الشاملة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وخطزة عمزل االتصزاالت. وتتكزّون بعزض األنشزطة 

ية مززن أنشززطة أجريززت فززي السززابق أو يتوقّززع أن تضززطلع بهززا المحززّددة فززي خطززة العمززل االسززتراتيج
الوحززدات المختلفززة فززي األمانززة. وتجمززع خطززة العمززل االسززتراتيجية هززذه تلززك الجهززود بصززورة أكثززر 

 تماسكاً وستساعد على تحقيق مجموعة أدق من األهداف والغايات. 
 
فاقيززة وبرنززامج العمززل ينززدمج نظززام اسززتعراض ودعززم التنفيززذ فززي برنززامج عمززل أمانززة االتو [7]

االسززتراتيجي المقتززرح لبرنززامج التنفيززذ الخززاص بالمراقبززة علززى حززدا سززواء علززى مسززتويات متعززددة. 
وسزيكون نظززام اسززتعراض ودعززم التنفيززذ ضززرورياً كآليزة لتحديززد أولويززات التنفيززذ المسززتقبلية وكززذلك 

                                                 
-cra4: https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20141007/2014تقرير إطار المعايير، أغسطس/آب   66

08_report_frameworkstds_2014-10-07_201410070809--833.67%20KB.pdf 
: cra4االستشارية المعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية، يوليو/تموز  المجموعةتقرير   67

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20141104/report_nroag-07-2014_2014-10-28_201411041210--

2.01%20MB.pdf 
 ر الصحة النباتية: ستنشر الحقاً.وثيقة السنة الدولية للصحة النباتية الخاصة بالدورة العاشرة لهيئة تدابي  68
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في هذا البرنامج التجريبزي.  توفير الدعم االستراتيجي والتحليلي الرئيسي لمختلف األنشطة المحددة
ويشّكل إجراء الدراسات وإعداد الوثائق التقنية مساهمات رئيسية فزي سزنة الصزحة النباتيزة، وكزذلك 
في المطبوعة الرئيسية المقترحة لالتفاقيزة الدوليزة بشزأن حالزة الصزحة النباتيزة فزي العزالم. وسزيكون 

 برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة ورصده. نظام استعراض ودعم التنفيذ ضرورياً أيضاً الستعراض 
 
علزى الصزفحة اإللكترونيزة لنظزام اسزتعراض  69ويُنشر تقرير االسزتجابة السزتعراض التنفيزذ [8]

لهزذه الوثيقزة، وتزدعم التوّجزه  3ودعم التنفيذ. وترد التوصيات المشمولة في هذا التقرير فزي الملحزق 
الرامي إلى إنشاء برامج تنفيذ، والحاجة إلى دمج متماسك ومشترك لهيكليات أمانة االتفاقية الدوليزة 
من حيث برامج العمل والعمليات لضمان النجزاح. وتتزواءم بعزض التوصزيات أيضزاً مزع اسزتنتاجات 

 (. CPM 2015/16ة الوثيق تقييم تعزيز االتفاقية الدولية الذي جرى مؤخراً )انظر
 
( علززى cra4ووافقززت مجموعززة العمززل المفتوحززة العضززوية مززع الهيئززة فززي دورتهززا التاسززعة ) [9]

ضززرورة اسززتعراض نتززائج البرنززامج التجريبززي وأثززره فززي وقززت مناسززب لتحديززد مززا إذا كززان ينبغززي 
م فزي بزرامج التنفيزذ إدخزال عنصزر للرصزد والتقيزيمواصلة برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة. وسزيتّم 

للمساعدة على إدارة وقياس نجاح هذا النوع من البرامج. وتبحث األمانزة حاليزاً فزي الجهزود الراميزة 
إلى إدخال عنصر للرصد والتقييم إلى عمل األمانة. وسيضطلع نظام استعراض ودعم التنفيذ بزدور 

 رئيسي في عنصر الرصد والتقييم هذا. 
 
[ar]  ،واألنشطة المحددة في خطة العمل االستراتيجية لبرنامج التنفيذ الخاص بالمراقبزة إرشزادية

ويمكن زيادتها وتقليصها حسب الموارد المتاحة. وستوّجه الموارد المستمدة من عّدة مشزاريع لزدعم 
 األنشززطة. كمززا سززتُعطى األولويززة لصززياغة المشززاريع وحشززد المززوارد لززدعم برنززامج التنفيززذ الخززاص

 بالمراقبة. 
 
[aa]  وتتولّى أمانة االتفاقية الدولية حالياً إدارة عدد من حسابات أمانزة ويمكزن اسزتخدام جززء مزن

حسابات األمانة هذه لزدعم المباشزرة بخطزة العمزل االسزتراتيجية لبرنزامج التنفيزذ الخزاص بالمراقبزة. 
تقريبيززة لبرنززامج التنفيززذ الخززاص وعلززى النحززو المشززار إليززه سززابقاً، يبلززغ إجمززالي التكلفززة السززنوية ال

 بالمراقبززززززززززززززززة وبرنززززززززززززززززامج عمززززززززززززززززل نظززززززززززززززززام اسززززززززززززززززتعراض ودعززززززززززززززززم التنفيززززززززززززززززذ
rrr 8M9  أمريكيدوالر (rrr M77 c  ويمكن لبعض حسابات األمانة  أمريكيدوالر .)لثالث سنوات

أن  MTF/GLO/122/MULو GCP/GLO/551/SWIو GCP/GLO/391/ECالقائمة راهناً، وبالدرجة األولى 
عم للسزنة األولزى مزن خطزة العمزل االسزتراتيجية لبرنزامج التنفيزذ الخزاص بالمراقبزة، ولكزن توفّر الزد

سززتبرز الحاجززة إلززى مززوارد أخززرى بهززدف دعززم البرنززامج خززالل اإلطززار الزمنززي الممتززد علززى ثززالث 
 سنوات.

 
[ac] :ويُطلب إلى الهيئة أن 
 

المفتوحزة العضزوية بجهود األطراف المتعاقدة التزي شزاركت فزي مجموعزة العمزل تقّر  -
بشأن التنفيذ، وال سيّما الجهود التي بذلها المشاركون من نيوزيلندا الذين أنجزوا عمالً 

 مهماً قبل انعقاد االجتماع.
علززى خطززة العمززل االسززتراتيجية لبرنززامج التنفيززذ الخززاص بالمراقبززة واألنشززطة  توافززق -

 cو aيزرد فزي الملحقزين  المتصلة به التي ستجري خزالل السزنوات الزثالث األولزى كمزا
 لهذه الوثيقة.

                                                 
 تقرير االستجابة الستعراض التنفيذ على الموقع اإللكتروني لنظام استعراض ودعم التنفيذ: سينشر الحقاً   69
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أمانززة االتفاقيززة الدوليززة باإلشززراف علززى برنززامج التنفيززذ الخززاص بالمراقبززة  تفززويض -
 وإدارته تحت إشراف المكتب. 

 3بالتوصيات المحددة في تقرير االستجابة الستعراض التنفيذ )انظر الملحق أخذ العلم  -
 لهذه الوثيقة(.

يزززة الدوليزززة، والمكتزززب، واألجهززززة الفرعيزززة للهيئزززة علزززى بحزززث أمانزززة االتفاقتشزززجيع  -
التوصززيات الززواردة فززي االسززتجابة السززتعراض التنفيززذ، ال سززيّما تلززك المتعلّقززة ببززرامج 

 عملها والمرتبطة ببرنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة.
األطراف المتعاقزدة علزى المسزاهمة عبزر تزوفير المزوارد لضزمان نجزاح البرنزامج  حثّ  -

لتجريبززي لالتفاقيززة الدوليززة، وهززو برنززامج التنفيززذ الخززاص بالمراقبززة، وتحقيقززه األثززر ا
 المتوقّع.
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 1 الملحق
 

 خطة العمل االستراتيجية المقترحة لبرنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة
 

 تحليل الوضع السائد –ألف
 

يدرك العديد من األطراف المتعاقزدة حزاالت اآلفزات لزديها بسزبب الفهزم المحزدود للمعزايير  ال 
 الدولية لتدابير الصحة النباتية، أو بفعل غياب الموارد البشرية والمالية، وغيرها من العوامل.

 
 ويهدف هذا البرنامج، أي برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة، إلى مساعدة األطراف المتعاقزدة 

على معرفة ما هي اآلفات الموجودة على المستوى الزوطني بهزدف تيسزير التجزارة، وإجزراء تحليزل 
لمخاطر اآلفات، وحماية الصحة النباتية، وإعزداد قائمزة باآلفزات الخاضزعة للزوائح، وتحديزد الوضزع 

القائم للمساعدة على السائد لآلفات في البلد، واإلقليم، والعالم. وتمثّل االتفاقية الدولية االتفاق الدولي 
معالجة هذه القضايا، وتشّكل المراقبة أحد العناصر األساسية التي ينبغي التطّرق إليهزا. ومزن خزالل 
سنوات من المشاورة والتحليل، تبزيّن أّن العديزد مزن األطزراف المتعاقزدة تواجزه تحزديات فزي معرفزة 

 الوضع السائد لآلفات في بلدانها. 
 
 الهدف األبرز –باء
 

تحّسن المعارف الوطنية عن حالة اآلفات، بحيث يتحقق هدف  ةوظيفي ةامج مراقبة وطنيبر 
 االتفاقية الدولية الرامي إلى منع انتشار ودخول اآلفات. 

 
 هدف برنامج التنفيذ –جيم
 

تيسير التنفيذ العملي للمراقبة على أساس معايير االتفاقية الدولية من أجل المساهمة في منزع  
ول اآلفات النباتية، وتمكين مزيد من البلزدان مزن تبزادل المعلومزات حزول وضزع اآلفزات انتشار ودخ

 بغية دعم األمن الغذائي، وتسهيل التجارة، وحماية البيئة.
 

ويتمثّل الغرض من إنشاء برنامج تنفيذ تجريبي في تمكين أمانزة االتفاقيزة الدوليزة، والهيئزة،  
يد لتحسين تنفيذ االتفاقية الدولية ومعاييرها على نحو بسيط واألطراف المتعاقدة، من اختبار نهج جد

 ومنّسق ومخطط بعناية.
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 نطاق برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة –دال
 

سززيكون هززذا تجربززة لبرنززامج عززالمي. وسززيعّد أدوات ومززوارد يمكززن أن تسززتخدمها جميززع  
ى اإلقليمزي. وعلزى المسزتوى األطراف المتعاقدة. كما يمكن تنفيذ بعزض حلقزات العمزل علزى المسزتو
 الوطني، يمكن أن يباشر الطرف المتعاقد بتنفيذ برامج محددة في بلده. 

 
سنوات بعد تأمين الموارد. ونظراً إلى أّن هذا البرنامج برنامج تجريبي، فسيشارك في عدد  3المّدة: 

 محدود من األنشطة المختارة.
 

 على األطراف المتعاقدة الراغبة في المشاركة أن: ويتعيّن 
 

 المنظمات الوطنية أو اإلقليمية لوقاية النباتاتتضع المراقبة من ضمن أولويات 
 تعرب عن رغبتها في المشاركة عند بدء برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة

 تظهر التزامها في المشاركة بصورة نشطة
 

 ن أن تجري ضمن برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبةاألنشطة المحتملة التي يمك -هاء
 

 المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتاتإدارة 
 

(a)  الخطزوط التوجيهيزة للمراقبزة(.  6تقييم قطري لتنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتيزة(
وتعزّد ويضع البرنامج العالمي أدوات وتوجيهات للتقييم؛ تجزري األطزراف المتعاقزدة التقيزيم 
 تقريراً به؛ يشّجع التقرير العالمي مدى تنفيذ الطرف المتعاقد للبرنامج ويرصده ويحلّله. 

(c)  تززوفير المززوارد بصززورة مسززتدامة )المززوارد البشززرية والماليززة والمتصززلة بالبنيززة األساسززية
 للبرامج الوطنية( )وضع أدوات تخطيط، ومواد لحشد الموارد، وتدريب اإلدارة(. 

 
 واإلبالغالدعوة 

 
أنشطة دعوة إلثبات قيمة مراقبة اآلفات، وتحديد المسؤوليات الوطنية، ودعزم تنميزة قزدرات  (3)

المراقبة على المستوى المؤسسي، وشرح السياسات، وإبراز الموارد الالزمة )مزثالً تجميزع 
 األدلّة، دراسات الحالة، أفضل الممارسات وقصص النجاح(

 ل الخبراتحلقات عمل إقليمية لتباد (4)
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 الجانب التقني
 

(M)  دعم المبادرات اإلقليمية لوضع نظزم لجمزع البيانزات وإدارتهزا، وكزذلك التزدريب علزى كيفيزة
 استخدام البيانات

 تعزيز آليات تبادل المعلومات بين األطراف المتعاقدة بشأن وضع اآلفات (6)
مززع خبززراء وطنيززين وإقليميززين مززن خززالل شززبكات لتقاسززم المعلومززات بشززأن وضززع  التفاعززل (7)

 اآلفات )بما في ذلك المجموعات اإللكترونية( 
 الكتيّبات التقنية والخطوط التوجيهية التقنية (8)
 

توجيهزززات للمسزززاعدة علزززى تحقيزززق فهزززم مشزززترك للمراقبزززة العامزززة )كيفيزززة اسزززتخدام  )أ(
 ت المتعددة(المعلومات وفهم االستخداما

توجيهززات بشززأن جمززع المعلومززات والمصززادقة عليهززا علززى المسززتوى القطززري )كيفيززة  )ب(
 إجراء المراقبة العامة(

 توجيهات بشأن المراقبة المحددة بما في ذلك تعيين الحدود والتتبع )ج(
المنظمززات الوطنيززة لوقايززة النباتززات بالمنظمززات اإلقليميززة لوقايززة كيفيززة إدارة عالقززة  )د(

النباتات وبمجموعات أخرى )الجامعات، القطاع الخاص، وغير ذلزك( مزن أجزل جمزع 
 المعلومات وإدارتها والمصادقة عليها

 
 تحسين ومواءمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المتصلة بالمراقبة (9)
 

 السياسات
 

(ar)  ذات الصزلة مزن أجزل المنظمات الوطنية لوقايزة النباتزات للتشزارك مزع المزوارد دعم
 دعم وضع/تحديث التشريعات/السياسات/األنظمة الوطنية

 
 المؤشرات العالمية لنجاح برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة -واو
 

 بعد مرور ثالث سنوات، ينبغي أن: 
 

  تُحسَّن التقارير عن اآلفات مع زيادة عدد األطراف المتعاقدة التي تحظى بقوائم محّدثة عن
 اآلفات

 تُحسَّن جودة التقارير عن اآلفات 
 تُحسَّن إمكانية الوصول إلى معلومات عن وضع اآلفات في بلدان أخرى 
  تصبح التشريعات الوطنية أكثر مالءمة لدعم المراقبة 
 يُحسَّن مستوى التنفيذ المتوخى في أعمال التقييم على المستوى الوطني 
 تُحسَّن نظم قواعد البيانات 
 أكبر من األطراف المتعاقدة قواعد البيانات بشأن المراقبة يستعمل عدد 
 تُحسَّن قدرات تنفيذ المراقبة 
 يقتنع مزيد من السلطات الرفيعة المستوى بأهمية المراقبة 
 تُحسَّن قدرات التشخيص 
 يطبّق مزيد من الموارد على المراقبة 
 تشار اآلفاتتتوافر أدلّة على استجابات مالئمة وفي الوقت المناسب لحاالت ان 
 تظهر المعلومات المسترجعة القطرية تحّسن برامج المراقبة 
 تظهر المعلومات المسترجعة القطرية تحّسن برامج المراقبة في بلدان أخرى 
 يظهر األثر على إمكانية الوصول إلى األسواق للبلدان النامية 
 آلفاتتظهر زيادة في عدد األطراف المتعاقدة التي تحظى بقوائم محّدثة عن ا 
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 يُسّجل عدد كبير من قصص النجاح لدى األطراف المتعاقدة 
 

ط األساس لقياس النجاح، حيثمزا تزوفّرت. والنظزر أيضزا فزي خوينبغي أن تستخدم معلومات  
 اآلثار/المؤشرات الطويلة األجل.

 
 العوامل التي قد تتسبب بعدم نجاح برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة -زاي
 

  مستوى صانعي القرار بشأن إتاحة الوقت والموارد وغير ذلك إلجراء غياب التوعية على
 البرنامج المراقبة والمشاركة في

 ترّدد األطراف المتعاقدة حيال توفير معلومات عن اآلفات بسبب شواغل تجارية 
 عدم قدرة الهيئة على اتخاذ قرار بشأن أولويات برنامج العمل 
 )غياب التمويل )على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية 
 النزاعات األهلية، وانعدام االستقرار السياسي، والكوارث الطبيعية 
 انعدام استقرار الموارد البشرية والهيكل التنظيمي 
 تعاون وتنسيق محدودان بين أصحاب المصلحة الوطنيين 
 اإلقليمية لوقاية النباتات وغيرهامنظمات غياب المواءمة بين االتفاقية الدولية وال 
  عدم القدرة على تعزيز قيمة برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة )بما في ذلك توافر

 المعلومات(
   .الطابع المعقّد للمسألة الذي أدى إلى فشل اإلدارة والتبليغ 
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 2الملحق 
 

 األنشطة التي ستجري خالل ثالث سنوات من برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة
 

 المنفّذون الرئيسيون نطاق األنشطة مجال النشاط البرنامجمجال 
اإلطار 
 الزمني

ارتباط النتائج 
 باآلثار:

التمويل 
)بالدوالر 

 (مريكياأل
المنظماااااااااااات إدارة 

الوطنيااااااة لوقايااااااة 
 النباتات

 

a-  المعيززار الززدولي لتززدابير تقيززيم تنفيززذ
علززززى المسززززتوى  6الصززززحة النباتيززززة 

الخطززززززززوط التوجيهيززززززززة الززززززززوطني )
)يشزززّجع البرنزززامج العزززالمي للمراقبزززة( 

مدى تنفيزذ الطزرف المتعاقزد للبرنزامج 
 يرصده ويحلله(

)يضع البرنزامج العزالمي أدوات وتوجيهزات 
للتقيززيم؛ تجززري األطززراف المتعاقززدة التقيززيم 

 وترفع تقريراً عنه(
 
 

نظاااااااام اسااااااااتعراض 
ودعاااااااااام التنفيااااااااااذ، 
المعنياااااااون بتنمياااااااة 
ن القاااادرات، المعنيااااو

بوضاااااااع المعاااااااايير، 
المنظمااااات اإلقليميااااة 
لوقاياااااااة النباتاااااااات، 
المنظمااااات الوطنيااااة 

 لوقاية النباتات

الساااااااااانة 
 األولى

نظزززززززام اسزززززززتعراض 
ودعم التنفيزذ؛ برنزامج 
عمززل تنميززة القززدرات؛ 
حالزززة وقايزززة النباتزززات 
فززززززي العززززززالم؛ سززززززنة 
الصززززززززحة النباتيززززززززة؛ 
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل 
المنظمززززات اإلقليميززززة 
لوقايززززززززة النباتززززززززات؛ 

مل التزامات برامج ع
اإلبززززززززالغ الوطنيززززززززة 
والمنظمزززات الوطنيزززة 

 لوقاية النباتات.

rrr acr 

c-  تززوفير المززوارد بصززورة مسززتدامة
للبزززرامج الوطنيزززة )المزززوارد البشزززرية 
 والمالية والمتعلقة بالبنية األساسية(

)أدوات التخطزززيط، مزززوارد حشزززد المزززوارد، 
 تدريب اإلدارة(

المعنياااااااون بتنمياااااااة 
ت القااادرات، المنظماااا

اإلقليميااااااااة لوقايااااااااة 
المنظماااات النباتاااات، 

الوطنياااااااااة لوقاياااااااااة 
 النباتات

الساااااااااانة 
األولاااااااااى 
 والثانية

برنزززامج عمزززل تنميزززة 
القززدرات؛ حالززة وقايززة 
النباتزززات فزززي العزززالم؛ 
سززنة الصززحة النباتيززة؛ 
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل 
المنظمززززات اإلقليميززززة 
لوقايززززززززة النباتززززززززات؛ 
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل 
المنظمزززززات الوطنيزززززة 

 لوقاية النباتات

rrr acr 
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 المنفّذون الرئيسيون نطاق األنشطة مجال النشاط البرنامجمجال 
اإلطار 
 الزمني

ارتباط النتائج 
 باآلثار:

التمويل 
)بالدوالر 

 (مريكياأل
نشزززاط دعزززوة بشزززأن قيمزززة مراقبزززة  -a الدعوة واإلبالغ

اآلفززات والمسززؤوليات الوطنيززة، دعززم 
التنميززة المؤسسززية لقززدرات المراقبززة، 

 السياسات والموارد الالزمة

)تجميزززع األدلّزززة، دراسزززات الحالزززة، أفضزززل 
 الممارسات، قصص النجاح(

نظاااااااام اسااااااااتعراض 
ودعاام التنفيااذ، دعااوة 
االتفاقياااااااة الدولياااااااة 
لوقاياااااااة النباتاااااااات، 
المنظمااااات اإلقليميااااة 
لوقاياااااااة النباتاااااااات، 
المنظمااااات الوطنيااااة 
، لوقاياااااااة النباتاااااااات
 الشركاء الخارجيون

-1السااانة 
3 

اسزززززززتعراض  نظزززززززام
ودعم التنفيزذ؛ برنزامج 
عمززل تنميززة القززدرات؛ 
حالزززة وقايزززة النباتزززات 
فززززززي العززززززالم؛ سززززززنة 
الصززززززززحة النباتيززززززززة؛ 
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل 
المنظمززززات اإلقليميززززة 
لوقايززززززززة النباتززززززززات؛ 
برامج عمل التزامات 
اإلبززززززززالغ الوطنيززززززززة 
والمنظمزززات الوطنيزززة 

 لوقاية النباتات.

rrr 9rr 

c- حلقززززززات عمززززززل إقليميززززززة لتبززززززادل 
 الخبرات

تنظيم وإجراء حلقات عمل هادفة فزي أقزاليم 
الفززاو علززى أسززاس األدلّززة ودراسززات الحالززة 
وأفضل الممارسات وقصص النجاح )حلقزة 

 عمل واحدة في السنة(

نظاااااااام اسااااااااتعراض 
ودعاااااااااام التنفيااااااااااذ، 
المعنياااااااون بتنمياااااااة 
القاااادرات، التزامااااات 
اإلباااااااالغ الوطنياااااااة، 
المعنياااااااون بوضاااااااع 
المعاااايير، المنظماااات 

يميااااااااة لوقايااااااااة اإلقل
المنظماااات النباتاااات و

الوطنياااااااااة لوقاياااااااااة 
، الشاااااركاء النباتاااااات
 الخارجيون

-2السااانة 
3 

نظزززززززام اسزززززززتعراض 
ودعم التنفيزذ؛ برنزامج 
عمززل تنميززة القززدرات؛ 
حالزززة وقايزززة النباتزززات 
فززززززي العززززززالم؛ سززززززنة 
الصززززززززحة النباتيززززززززة؛ 
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل 
المنظمززززات اإلقليميززززة 
لوقايززززززززة النباتززززززززات؛ 
برامج عمل التزامات 

بززززززززالغ الوطنيززززززززة اإل
والمنظمزززات الوطنيزززة 

 لوقاية النباتات.

rrr ccr 
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 المنفّذون الرئيسيون نطاق األنشطة مجال النشاط البرنامجمجال 
اإلطار 
 الزمني

ارتباط النتائج 
 باآلثار:

التمويل 
)بالدوالر 

 (مريكياأل
 تقني
 

a-  دعززم المبزززادرات اإلقليميززة لوضزززع
 نظم لجمع البيانات وإدارتها؛

االستعراض أو التطوير أو التعاون وتزوفير 
 التدريب بشأن استخدمها

التزاماااااااات اإلباااااااالغ 
الوطنيااااة، المعنيااااون 
بتنمياااااااة القااااااادرات، 
المنظمااااات اإلقليميااااة 
لوقاياااااااة النباتاااااااات، 
المنظمااااات الوطنيااااة 
 لوقاياااااااااة النباتاااااااااات
والشااااااااااااااااااااااااااااركاء 

 الخارجيون

-1السااانة 
3 

التزامززززززات اإلبززززززالغ 
الوطنيزززززززة؛ برنزززززززامج 
عمززل تنميززة القززدرات؛ 
نظزززززززام اسزززززززتعراض 
ودعززم التنفيزززذ؛  حالزززة 
وقايززززة النباتززززات فززززي 

لم؛ سزززنة الصزززحة العزززا
النباتيززة؛ بززرامج عمززل 
المنظمززززات اإلقليميززززة 
لوقايززززززززة النباتززززززززات؛ 
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل 
المنظمزززززات الوطنيزززززة 

 لوقاية النباتات.

rrr arc 

c-  تعزيزززز آليزززات تبزززادل المعلومزززات
بشزززأن حالزززة اآلفزززات بزززين األطزززراف 

 المتعاقدة

األنشززطة التززي يتوجززب تحديززدها بعززد تحليززل 
 الحالة

اإلباااااااالغ  التزاماااااااات
المعنيااااون الوطنيااااة، 

، بتنمياااااااة القااااااادرات
المنظمااااات اإلقليميااااة 
لوقاياااااااة النباتاااااااات، 
المنظمااااات الوطنيااااة 
لوقاية النباتات، نظاام 
اسااااااتعراض ودعاااااام 

 التنفيذ

-1السااانة 
3 

التزامززززززات اإلبززززززالغ 
الوطنيزززززززة؛ برنزززززززامج 
عمززل تنميززة القززدرات؛ 
نظزززززززام اسزززززززتعراض 
ودعزززم التنفيزززذ؛ حالزززة 
وقايززززة النباتززززات فززززي 

م؛ سزززنة الصزززحة العزززال
النباتيزززززة؛ المنظمزززززات 
اإلقليميزززززززززة لوقايزززززززززة 
النباتات وبرامج عمل 
المنظمزززززات الوطنيزززززة 

 لوقاية النباتات.

rrr M8 



CPM-10 Report Appendix 12 

 

لوقاية النباتات الدوليةاالتفاقية   Page 122 of 127 

 

 المنفّذون الرئيسيون نطاق األنشطة مجال النشاط البرنامجمجال 
اإلطار 
 الزمني

ارتباط النتائج 
 باآلثار:

التمويل 
)بالدوالر 

 (مريكياأل
إنشاء شزبكات وطنيزة وإقليميزة مزن  -3

الخبراء لتبادل المعلومات حزول حالزة 
اآلفززززات )بمززززا فززززي ذلززززك مجموعززززات 

 إلكترونية(
 

األنشززطة التززي يتوجززب تحديززدها بعززد تحليززل 
 الحالة

التزاماااااااات اإلباااااااالغ 
الوطنيااااة، المعنيااااون 
بتنمياااااااة القااااااادرات، 
المنظمااااات اإلقليميااااة 
لوقاياااااااة النباتاااااااات، 
المنظمااااات الوطنيااااة 
 لوقاياااااااااة النباتاااااااااات
والشااااااااااااااااااااااااااااركاء 
الخاااااارجيون، نظاااااام 
اسااااااتعراض ودعاااااام 

 التنفيذ

-1السااانة 
3 

التزامززززززات اإلبززززززالغ 
الوطنيزززززززة؛ برنزززززززامج 
عمززل تنميززة القززدرات؛ 
نظزززززززام اسزززززززتعراض 

نفيزززذ؛ حالزززة ودعزززم الت
وقايززززة النباتززززات فززززي 
العزززالم؛ سزززنة الصزززحة 
النباتيززة؛ بززرامج عمززل 
المنظمززززات اإلقليميززززة 
لوقايزززززززززة النباتزززززززززات 
والمنظمزززات الوطنيزززة 

 لوقاية النباتات.

rrr 4M 

الكتيّبزززززززات التقنيززززززززة والخطززززززززوط  -4
 التوجيهية التقنية

خطوط توجيهيزة بشزأن تحقيزق فهزم مشزترك 
للمراقبة العامزة )كيفيزة اسزتخدام المعلومزات 

 فهم االستخدامات المتعددة( –

المعنياااااااون بوضاااااااع 
المعااااايير، المعنيااااون 
بتنمياااااااة القااااااادرات، 
المنظمااااات اإلقليميااااة 
لوقاياااااااة النباتاااااااات، 
المنظمااااات الوطنيااااة 

، نظاام لوقاية النباتات
اسااااااتعراض ودعاااااام 
 التنفيااااااذ والشااااااركاء

 الخارجيون

-2السااانة 
3 

برنزززامج عمزززل تنميزززة 
المعنيززززون  القززززدرات؛

؛ بوضزززززززع المعزززززززايير
التزامززززززات اإلبززززززالغ 
الوطنيززة؛ حالززة وقايززة 
النباتزززات فزززي العزززالم؛ 
سززنة الصززحة النباتيززة؛ 
المنظمززززات اإلقليميززززة 
لوقايزززززززززة النباتزززززززززات 
وبزززززززززززرامج عمزززززززززززل 
المنظمزززززات الوطنيزززززة 

 لوقاية النباتات

rrr 88 

توجيهززات بشززأن جمززع البيانززات والمصززادقة 
عليها على المستوى القطري )كيفيزة إجزراء 

 المراقبة العامة(

المعنياااااااون بتنمياااااااة 
القاااادرات، المعنيااااون 
بوضاااااااع المعاااااااايير، 
المنظمااااات اإلقليميااااة 
لوقاياااااااة النباتاااااااات، 
المنظمااااات الوطنيااااة 

، نظاام لوقاية النباتات
اسااااااتعراض ودعاااااام 
التنفيااااااذ والشااااااركاء 

 الخارجيون

-2لسااانة ا
3 

rrr 88 
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 المنفّذون الرئيسيون نطاق األنشطة مجال النشاط البرنامجمجال 
اإلطار 
 الزمني

ارتباط النتائج 
 باآلثار:

التمويل 
)بالدوالر 

 (مريكياأل
توجيهززات بشززأن المراقبززة المحززددة بمززا فيهززا 

 تعيين الحدود والتتبع 
 

المعنياااااااون بتنمياااااااة 
القاااادرات، المعنيااااون 
بوضاااااااع المعاااااااايير، 
المنظمااااات اإلقليميااااة 
لوقاياااااااة النباتاااااااات، 
المنظمااااات الوطنيااااة 

، نظاام لوقاية النباتات
اسااااااتعراض ودعاااااام 
التنفيااااااذ والشااااااركاء 

 الخارجيون

-2السااانة 
3 

rrr 88 

المنظمات الوطنية لوقاية  كيفية إدارة عالقة
النباتات بالمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 
وبمجموعزززات أخزززرى )الجامعزززات، القطزززاع 
الخززززاص، وغيززززر ذلززززك( مززززن أجززززل جمززززع 

  المعلومات وإدارتها والمصادقة عليها

المنظمااااات اإلقليميااااة 
لوقاياااااااة النباتاااااااات، 
المنظمااااات الوطنيااااة 

، النباتااااااااتلوقاياااااااة 
المعنياااااااون بتنمياااااااة 
القاااادرات، المعنيااااون 
بوضع المعايير، نظام 
اسااااااتعراض ودعاااااام 
التنفيااااااذ والشااااااركاء 

 الخارجيون

-2السااانة 
3 

rrr 88 

M-  تحسززين ومواءمززة المعززايير الدوليززة
لتزززززدابير الصزززززحة النباتيزززززة المتعلقزززززة 

 بالمراقبة

المعايير الدوليزة لتزدابير الصزحة  استعراض
النباتيزززززة التزززززي تعزززززالج المسزززززائل المتعلقزززززة 

 8و 6، 4بالمراقبزززة )قيزززد اإلعزززداد المعزززايير 
وكززذلك تلززك التززي لززم تضززف بعززد إلززى قائمززة 

 (a9و a7مواضيع االتفاقية: 

المعنياااااااون بوضاااااااع 
المعااااايير، المعنيااااون 
بتنمياااااااة القااااااادرات، 
المنظمااااات اإلقليميااااة 
لوقاياااااااة النباتاااااااات، 
المنظمااااات الوطنيااااة 

، نظاام لوقاية النباتات
اسااااااتعراض ودعاااااام 
التنفيااااااذ والشااااااركاء 

 الخارجيون

-1السااانة 
3 

المعنيزززززززون بوضزززززززع 
وبرنزززززامج  المعزززززايير،

عمززل تنميززة القززدرات؛ 
التزامززززززات اإلبززززززالغ 
الوطنيززة؛ حالززة وقايززة 
النباتزززات فزززي العزززالم؛ 
سززنة الصززحة النباتيززة؛ 
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل 
المنظمززززات اإلقليميززززة 
لوقايزززززززززة النباتزززززززززات 
والمنظمزززات الوطنيزززة 

 لوقاية النباتات

rrr 4Mr 
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 المنفّذون الرئيسيون نطاق األنشطة مجال النشاط البرنامجمجال 
اإلطار 
 الزمني

ارتباط النتائج 
 باآلثار:

التمويل 
)بالدوالر 

 (مريكياأل
 السياسات

 
a-  المنظمزززات الوطنيزززة لوقايزززة دعزززم

المزززوارد ذات النباتزززات للتشزززارك مزززع 
الصززلة مززن أجززل دعززم وضززع/تحديث 
التشريعات/السياسزززززززززززززززززززات/األنظمة 

 الوطنية
 

اسززتعراض الوضززع السززائد علززى المسززتوى 
القطززري، وتحديزززد التزززدخالت ذات الصزززلة، 
وترتيززززززب التززززززدخالت حسززززززب أولويتهززززززا، 

 وتطويرها ونشرها

المعنياااااااون بتنمياااااااة 
القاااادرات، المعنيااااون 
بوضاااااااع المعاااااااايير، 
التزاماااااااات اإلباااااااالغ 

لوطنياااة، المنظماااات ا
اإلقليميااااااااة لوقايااااااااة 

المنظماااات النباتاااات، 
الوطنياااااااااة لوقاياااااااااة 

، نظاااااااااام النباتاااااااااات
اسااااااتعراض ودعاااااام 
التنفيااااااذ والشااااااركاء 
الخااااااارجيون، مااااااثال  
دائاااااااااارة القااااااااااانون 

 والتنمية في الفاو

الساااااااااانة 
1.5-3 

نظزززززززام اسزززززززتعراض 
ودعم التنفيزذ؛ برنزامج 
عمززل تنميززة القززدرات؛ 
دعوة االتفاقية الدولية 

النباتزززززززززات  لوقايزززززززززة
وبرنززززززززززامج عمززززززززززل 
اإلبززالغ؛ حالززة وقايززة 
النباتزززات فزززي العزززالم؛ 
سززنة الصززحة النباتيززة؛ 
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل 
المنظمززززات اإلقليميززززة 
لوقايزززززززززة النباتزززززززززات 
والمنظمزززات الوطنيزززة 

 لوقاية النباتات.

rrr car 

 2 577 000 التكلفة المقّدرة للتنفيذ على مدى ثالث سنوات ولبرنامج عمل نظام استعراض ودعم التنفيذ
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 3 الملحق
 

 التوصيات الواردة في تقرير استعراض التنفيذ
 

 :1التوصية 
 

منززتظم لوفززاء األطززراف المتعاقززدة بواجبززات اإلبززالغ. وينبغززي أن تُقززدَّم  يوصززى بشززدة بززإجراء رصززد
تقارير سنوية، بما في ذلك تحديد األطراف المتعاقدة التي ال تفزي بواجباتهزا الخاصزة بزاإلبالغ، إلزى 

 هيئة تدابير الصحة النباتية.  
 

 :2التوصية 
 

التشاور مع المجموعات المعنية يوصى بوضع سياسة وبرنامج عمل مشتركين لتبادل المعلومات، ب
 بوضع المعايير والتنفيذ ضمن أمانة االتفاقية الدولية. 

 
 :3التوصية 

 
ينبغززي أن تسززتمر أنشززطة اسززتعراض التنفيززذ المسززتقبلية فززي اختيززار بعززض المواضززيع كمواضززيع 

 محورية. 
 

 :4التوصية 
 

اض ودعزم التنفيزذ علزى التحقيزق ينبغي أن يرّكز استعراض التنفيذ للمرحلة المقبلزة مزن نظزام اسزتعر
فززي صززلة خززدمات التشززخيص والتصززنيف بتنفيززذ أحكززام االتفاقيززة الدوليززة والمعززايير الدوليززة لتززدابير 

 الصحة النباتية وتأثيرها عليها.
 

 :5التوصية 
 

أنشززطة تنميززة القززدرات التابعززة لالتفاقيززة  ينبغززي أن تبحززث هيئززة تززدابير الصززحة النباتيززة إمكانيززة دمززج
الدوليززة مززع نظززام اسززتعراض ودعززم التنفيززذ فززي برنززامج واحززد يهززدف إلززى تنفيززذ االتفاقيززة الدوليززة 
والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية. ويتعيّن علزى الهيئزة أن تزدرس أيضزاً إمكانيزة إنشزاء جهزاز 

راف علزى جميزع أنشزطة الهيئزة الموّجهزة نحزو مسزائل فرعي معنزي بمسزائل التنفيزذ يسزعى إلزى اإلشز
 التنفيذ. 

 
 :6التوصية 

 
ينبغي أن تحقّق الهيئة وأمانة االتفاقية الدولية في كيفية تحسين إجراءات عملها على التزوالي بهزدف 

 تضمين مسائل التنفيذ المشتركة في جهود تنفيذ وتطوير برنامج عملها. 
 

 :7التوصية 
 

سزتبيانات المتعلّقزة باالسزتجابة االينبغي أن تضع الهيئة وأمانة االتفاقية الدولية نظاماً لمراقبزة جزودة 
السززتعراض التنفيززذ، وأن تحززّد العززدد الشززامل لالسززتبيانات المرسززلة إلززى األطززراف المتعاقززدة علززى 

 .مستوى مستدام، بهدف تفادي التعب عند ملء االستبيان وإعطاء إجابات غير واضحة
 

 :8التوصية 
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يجب أن تولي أمانة االتفاقية الدولية والهيئزة عنايزة خاصزة لتنفيزذ أحكزام االتفاقيزة الدوليزة والمعزايير 
الدولية لتدابير الصحة النباتية فزي إقلزيم الشزرق األدنزى. وينبغزي بحزث إمكانيزة تزوفير المسزاعدة فزي 

قاية النباتات من أجل تحسين التنفيذ في إقليم المنظمات الوطنية لوالتنفيذ لبلدان إقليم الشرق األدنى و
 الفاو هذا. 

 
 :9التوصية 

 
ينبغززي أن تتنززاول نززدوة أو حلقززة عمززل عالميززة موضززوع مشززاركة صززغار المزززارعين فززي أنشززطة 

 المنظمات الوطنية لوقاية النباتات. 
 

 :10التوصية 
 

فززي مززا يخززص  a3إمكانيززة تنقززيح المعيززار الززدولي لتززدابير الصززحة النباتيززة  يتعززيّن علززى الهيئززة بحززث
تضمين نموذج إخطار موّحد. ويمكن تضمين نموذج اإلخطار هذا فزي نظزام الشزهادات اإللكترونيزة 
للصحة النباتية. كما ينبغي أن تدرس الهيئة إمكانية تكثيف الجهود المتعلّقة برفع تقارير عن شزروط 

 . الصحة النباتية
 

 :11التوصية 
 

توفير توجيهات  بغية a9يتعيّن على الهيئة بحث إمكانية تنقيح المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 
 على البوابة الدولية للصحة النباتية.ونشرها  للوائحأوضح بشأن إعداد قوائم باآلفات الخاضعة 
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المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها هيئة تدابير  - 13المرفق 
 الصحة النباتية في دورتها العاشرة

 
  إنشاء مناطق خالية من اآلفات بشأن ذبابة الفاكهة ) 26بالمعيار الدولي رقم  3الملحق

(Tephritidae )) حول ( إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهةTephritidae  ( )2005-010 ) 
 

  ( 001-1994مسرد مصطلحات الصحة النباتية ) - 5التعديالت في المعيار الدولي رقم 
 

  معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح ) 28بالمعيار الدولي رقم  16الملحق
 حول المواد 

للتخلص من ذبابة فاكهة بالبرودة  Citrus sinensis( عن معالجة البرتقال الخاضعة للوائح
   Bactrocera tryoni (2007-206E) كوينالند

 
  معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح ) 28بالمعيار الدولي رقم  17الملحق

والبرتقال الحلو  Citrus reticulataمعالجة المندارين ( عن حول المواد الخاضعة للوائح
Citrus sinensis بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوينالند Bactrocera tryoni (2007-206F)  

 
  معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح ) 28بالمعيار الدولي رقم  18الملحق
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ÁœUF���«Ë ¨t�UB���«Ë ®WKB�«  «– WO�U�M�« W�B�«  «¡«d�≈Ë Æ    ?� o?OI��K� Âb��?�*« w?�Ozd�« WO�U�M�« W�B�« ¡«d�≈Ëu   W?��«d�

 r�— w�Ëb�« —UOF*« � tH�Ë Íd� UL� ¨ U���«Ë m�U��« »U�c�«6 �« ��«b��WO�U�M�« W�BÆ 
   v?K� ¡U?CI�«  UO�O�«��« q�«d� lO� r�b� ��«  U�uKF*«  ö�� kH�  U�U�M�« W�UL( WOM�u�«  ULEM*« sLC� Ê√ V�

q�_« vK� 5�M� …b* ÁœUF���«Ë ¨t�UB���«Ë ¨tz«u��«Ë ¨WN�UH�« »U�–Æ 
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”—U� � W�œU��« UN�—Ëœ � o�d*« «c� WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O�  bL��«Ø —«–¬2011Æ 
 

—UOF*« «c� ÎU�eK� Î«¡e� fO�Ë jI� WOF�d�  U�UG� u� o�d*« «c� Ê≈Æ 
 

 o�d*«1 ∫ »U�– œUOD�«—U�  WN�UH�«©2011® 
 
  WN�UH�« —U� »U�– œUOD�ô WOKOBH�  U�uKF� o�d*« «c� s��R�© WKOB�Tephritidae ® W�œUB��ô« WOL�_« Í–

W�x� WHK��  ôU� X% Æ W�U�Ë WN�UH�« —U� W�U�– Ÿu� ¨UNIO�D� WO�UJ�ù ÎUF�� …œb� œUOD�« rE� Â«b���« s�OF��
≈ ÊuJ� b� ��« ¨…œb;« o�UMLK� WO�U�M�« W�B�« Èu��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO� dA�M� WIDM� ¨W�UB� WIDM� U�

 iH�M�©FF-ALPP® WN�UH�« —U� W�U�– s� WO�U� WIDM� Ë√ ¨©FF-PFA® Æ l�Ë_« œUOD�ô« rE� o�d*« nB�
 qLA�  «¡«d�ù W�U{≈ ¨b�b���«  U�u��Ë œUOD�ô«  U�U�� ¨ U�–U'«Ë bzUB*U� œ«u*« p�– � U0 ¨ÎôULF��«

UNKOK%Ë  U�UO��« qO��� ¨r�uI��«Æ 
 
1 ≠`�*« ◊U/√Ë W�ü«  ôU� 
 

 U�u�*« oO�D� UNO� sJ1 W�ü«  ôU( ◊U/√ W�� „UM�∫ 
 
©√® W��UJ� ÊËb� …œu�u� W�ü« ÆW��UJ� ��«b� W�_ l{U� �� tMJ� œu�u� W�ü« lL�� 
©»® hOKI��« X% …œu�u� W�ü« Æ lC�Ë œu�u� W�ü« lL��      W?�U�– U?NO� d?A�M� W?IDM� qL?A� ¨W��UJ� ��«b��

iH�M� Èu��0 WN�UH�« —U�Æ 
©Ã® ‰UB���ô« X% …œu�u� W�ü« ÆW��UJ� ��«b�� lC�Ë œu�u� W�ü« lL�� 
©œ® iH�M� Èu��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO� dA�M� ��« WIDM*« vK� WE�U;« r��Ë …œu�u� �� W�_«    W?�zU� W?�ü«

©�� q��…œu�u� bF� � ¨W�x�  öO��� ô ¨WK�Q� ®WI�D� W�ü« »UO� vK� WE�U�LK� ��«b��«ËÆ 
©?�® …d�U� W�ü« Æ‰UB���ô« X% ¨qLFK� WK�U�Ë W��«d*« X% ¨qLFK� WK�U� 
 

w� U� WI�«u*« ·«b�_«Ë ¨œUOD�ô«  U�u�* Àö��« ◊U/_«∫ 
 

 ≠W�b�—  U�u�� W�ü« lL�: …eOL*«  UH�«u*« oO�b��Æ 
≠ œËb(« 5OF�  U�u�� W�ü« s� WO�U� Ë√ W�UB� …��F� WIDM� œËb� ¡U�—ùÆ 
≠ WOHA�  U�u�� U� WIDM� � …œu�u� W�ü« X�U� «–≈ ULO� b�b���Æ 
 

 �Ë_« W�ö��«  ôU(« � W�—Ëd{ W�b�d�«  U�u�*« ÊuJ�©?�Ë » ¨√ ®�«u� s� oÒI��K� ŸËdA�« q�� W�ü« lL��  UH
          W?��UJ*« ��«b?� W?OK�U� r�u?I��Ë l?L�:«  U�u�?�� s?� o?ÒI��K� ‰U?B���ô«Ë hO?KI��« ��«b� oO�D� ¡UM�√ Ë√ Æ  o?��D�

    W?D� s?� ¡e?��Ë iH�M� Èu��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO� dA�M� …QAM� WIDM� œËb� b�b��� œËb(« 5OF�  U�u��
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“ËU��� U�bM� w�O�B� qL�  iH�M*« —UA��ô«  U�u��� W�ü«©» W�U(«© ® w�Ëb�« —UOF*«30 ®  s?� WO�U� WIDM� � Ë√
w�O�B� qL� WD� s� ¡e�� WN�UH�« —U� W�U�–  U� nA� Àb� U�bM�© ??� W�U(« ® Æ    W�—Ëd?{ WOH?AJ�«  U�u?�*«

 W�ü« »UO� ÊUO��©œ W�U(« ® WN�UH�« —U� W�U�– s� WO�U)« WIDM*« �≈ W�x� ÌqLM� Ì‰u�œ nAJ�Ë ©  W?K�U� …d�U� W�ü«
qLFK�© ® —UOF*«8® 

 
 d?�√ WO�Ëœ ��UF� �  U�u�*« s� …œb� ◊U/√ oO�D� sJ1 v��Ë nO� s� WO�U{≈  U�uKF� vK� —u�F�« sJ1  «– È

        U?NO� d?A�M� �?�« o�U?M*« Ë√  U?�ü« s?� W?O�U)« o�UM*« ¨‰UB���ô« ¨W�ü« W�U� q�� …œb�  U�u{u� ‰ËUM�� WK�
iH�M� u��0  U�ü«Æ 

2 ≠œUOD�ô«  U�u�—UMO� 
 

WO�U��«  U�u�—UMO��« ÁU&U� ÎUO�—b� U�bI�� Ê√ sJ1 5�u�—UMO� „UM� ¨W�bN��*« W�ü« W�U( ÎUF��∫ 
 
- ü«…œu�u� W�≠  W��UJ� ÊËb� sÒ�u�� lL�� s� Î«¡b�©√ W�U(«®     s?�Ë ¨W?O�U�M�« W�?B�« ��«b?� oO�D� sJ1 ¨

 iH�M� Èu��0 WN�UH�« —U9 W�U�– UNO� dA�M� WIDM� ÁU&U� œuI� Ê√ qL�;«©  ??�Ë » W?�U(« ®  W?IDM� Ë√
 WN�UH�« —U� W�U�– s� WO�U�©œ W�U(«Æ®  

- …œu�u� �� W�ü«ØW�zU�Æ  WN�UH�« —U� W�«– s� WO�U� WIDM� s� Î«¡b�©œ W�U(«® UNOK� k�U� U�≈ W�ü« W�U� ¨
 U� �nA� Àb� Ë√©?� W�U(«® —U� W�U�– s� WO�U)« WIDM*« …œUF��« ·bN� ��«b� oO�D� r�� b� U�bM� Ë√ ¨

WN�UH�«Æ 
 
3 ≠œ«u� œUOD�ô«  
 
3≠1  U�–U'« 
 

bzUBLK� q�UH�« Â«b���ô« n�u��    U?�–U'« ¨bzUB*« 5� lL'« vK� …—bI*« vK� WN�UH�« —U� »U�–  U�u�� rN� �
   u?� v?K� UN�U�u� b�b��� UNEH�Ë UNK�� �r� s�Ë UNJ��Ë WN�UH�« —U� »U�– s� W�bN��*« Ÿu�_« »c' q�I�« q�«u�Ë

UNKOK%Ë �bF�«  U�UO� l� ¨q�U� Æ�–  U�u�* œUOD�ô« rE� Âb����« —U� »UWO�U��« œ«u*« WN�UH�∫ 
 

≠  œUOD�ö� …eN�√ 
≠   U�–U�©WOz«c�  U�–U� Ë√  U�u�d�«—U� ¨ U�u�d�® 
≠  W�U'«Ë W��d�« bzUB*« � q�� q�«u�©wzUOLO� Ë√ wzU�eO� qFH�® 
 ≠ kH(« œ«u�©W�U� Ë√ W��—® 
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 r�— ‰Ëb'« ÷dF�1  UN�c?' …œU� W�b���*«  U�–U'«Ë W�œUB��ô« WOL�_«  «– WN�UH�« —U� »U�c� W�Ozd�« Ÿ«u�_« Æ
   W?�U�K� ¨‰U?� ÍQ� ¨Î«d�R� fO� t�√ UL� W�ü« dD� qOK% “U$≈ �≈ �A� ô ‰Ëb'« «c� � U� Ÿu� »UO� Ë√ œu�Ë Ê≈

WN�UH�« —U� W�U�– s� U� ŸuM� WOLOEM��«. 
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'« r�— ‰Ëb1∫ UN�«b���« lzUA�«  U�–U'«Ë W�œUB��ô« WOL�_«  «– WN�UH�« —U� »U�c� W�Ozd�« Ÿ«u�_«   
wLKF�« r�ô«  »–U'« 

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) 
Anastrepha grandis (Macquart) 
Anastrepha ludens (Loew) 
Anastrepha obliqua (Macquart) 
Anastrepha sepentina (Wiedemann) 
Anastrepha striata (Schiner) 
Anastrepha suspensa (Loew) 

 
Bactrocera carambolae (Drew & Hancock) 
Bactrocera caryeae (Kapoor) 
Bactrocera correcta (Bezzi) 
Bactrocera dorsalis (Hendel)4 
Bactrocera invadens (Drew, Tsuruta, & White) 
Bactrocera kandiensis (Drew & Hancock) 
Bactrocera occipitalis (Bezzi)  
Bactrocera papayae (Drew & Hancock)  
Bactrocera philippinensis (Drew & Hancock) 
Bactrocera umbrosa (Fabricius) 
Bactrocera zonata (Saunders) 
Bactrocera cucurbitae (Croquillet) 
Bactrocera tryoni (Froggatt) 
Bactrocera neotumeralis (Hardy) 
Bactrocera tau (Walker) 

 
Bactrocera citri (Chen) (B. minax, Endertein)  
Bactrocera cucumis (French) 
Bactrocera jarvis (Tryon) 
Bactrocera latifrons (Hendel)  
Bactrocera oleae (Gmelin) 
Bactrocera tsuneonis (Miyake) 

 
Ceratitis capitata (Wiedemann) 
Ceratitis cosyra (Walker) 
Ceratitis rosa (Karsh) 

 
Dacus ciliatus (Loew) 

 
Myopardalis pardalina (Bigot) 
 
Rhagoletis cerasi (Linnaeus) 
Rhagoletis cingulat (Loew) 
Rhagoletis pomonella (Walsh) 

 
Toxotrypana curvicauda (Gerstaecker) 

 �O�Ëd� »–U�©PA® 
 �O�Ëd� »–U�©PA® 
 �O�Ëd� »–U�2C-11 ©PA® 
 �O�Ëd� »–U�2C-11 ©PA® 
�O�Ëd� »–U� 

 �O�Ëd� »–U� 
 �O�Ëd� »–U�2C-11 ©PA® 

 
 ‰uMO�u� qO�O�©ME® 

ME 
ME 
ME 

ME, 3C2 

ME 
ME 
ME 
ME 
ME 

ME, 3C2  ¨ ÂuO�u�_«  ö�©AA® 
Cuelure (CUE), 3C-2, AA 

CUE  
CUE 
CUE 

 
PA 
PA 
PA 
PA 
PA ¨ÂuO�u�_«  U�u�dJO� ¨ Spiroketal 
PA 

 
Trimedlure (TML), Capilure, PA, 3C2, 2C-23  

PA, 3C2, 2C-23 
TML, PA, 3C2, 2C-23 

 
PA, 3C2, AA 

 
PA 

 
 ® ÂuO�u�√ Õö�√©AS®�� ¨AA � ¨AC 

AS, AA, AC 
BuH  qO�u��« X�u�UJ��©BuH, AS  ® ¨AS 

 
2≠ qO�O�≠  qOMO�–  s�“«��©MVP® 
1  5�uJ�©2C-1 ®fOz— qJA� ÀU�ù« p�* ¨5��d�u��«Ë ÂuO�u�_«  ö� s� VÒ�d� wz«c� »–U�Æ 
2   U�uJ� W�ö�©3C® Ò�d� wz«c� »–U� fOz— qJA� ÀU�ù« p�* ¨V©5�√ qO�O� Í«d� ¨5��d�u� ¨ÂuO�u�_«  ö�Æ® 
3  5�uJ�©2C-2 ® V�d� wz«c� »–U�fOz— qJA� ÀU�ù« p�* ¨5�√ qO�O� Í«��«Ë ÂuO�u�_«  ö� s�Æ 
4  bIF� � W�—b*« ¡UC�_« iF�� wHOMB��« l{u�« Ê≈Bactrocera dorsalis bÒ�R� ��Æ 
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3≠1≠1  WBB��*«  U�–U'«—u�cK� 
 
          W?BB��� W?O�u�d�«—U� Ë√ W?O�u�d�  U?�–U� l?�«Ë qJ?A� WKLF�?�*« bzU?B*« rEF� Íu�% —u�c?K� Æ  p?�1Ë

 —u�b??O� Í«d??� Êu�d�«—U??��«©TML ® fM??'« s??� Ÿ«u??�√Ceratitis © p??�– � U??0C. capitata Ë C. rosa Æ® p??�1Ë
 ‰uMO�u� qO�O� Êu�d�«—U��«©ME ® fM'« Ÿ«u�√ s� Î«��� Î«œb�Bactrocera © p�– � U0B. dorsalis, B. zonata,B. 

invadens, B. carambolae, B. philippinensis Ë B. musae Æ® Êu�d�«—U��« p�1cuelure ©CUE ®  s?� Î«��� Î«œb�
    fM?�K� Èd?�_« Ÿ«u?�_«Bactrocera    p?�– � U?0B. cucurbitae Ë B. tryoni Æ     W?O�U� W?�U�  U?�u�d�«—U��« Êu?J�

 bzUB*« s� b�b� � U�ULF��« sJ1Ë ¨d�UD��«© ‰Ëb�2 √ Æ®   ù« W?LJ��  «d?C���� b?�u�Ë   ??� ‚ö?�TML, CUE, 

ME� ÎU�–U� WM�R� ¨t�uFH� ÂËb wKI(« ‰ULF��ö� ‰u�√ …�H� Æ   b?� WKO?�_« WO�O��« ·ËdE�« iF� ÊQ� —c(« rN*« s�Ë
WO�u�d�«—U��«Ë WO�u�dH�«  U�–U'« dL� ‰u� � d�R� 

 
3≠1≠2 …e�O��*« ÀU�û� 
 
  U�u�dH�« d�«u��ôØ …œU� Í—U& u� vK� ÀU�ùU� WBB��*«  U�u�d�«—U��«©  ¨‰U?�*« qO�� vK� ¨¡UM���U�2≠

qO�O�≠  s?�“«�� qOMO� Æ®      ÀU?�û� …e?�O��*«  U?�–U'« ÊS?� t?OK�Ë©    W?�U� Ë√ WKzU?� ¨W?O�O�d� ¨W?OFO�� ®   lO?A� �?�«
 qzUF�« `z«Ë— Ë√ ¨¡«cG�« vK� eJ�d� UN�«b���«©d� ¨WOFO��  W?�U� Ë√ WKzU?� ¨WO�O�© ®  ‰Ëb?�2 » Æ®    d?E� W?N�Ë s?�Ë

   W?N�UH�« —U?� »U?�– Ÿ«u�√ s� l�«Ë Èb� p�* WKzU��« WOMO�Ë��«  U�–U'« Â«b���« - ¨WO�—U� Æ    U?�–U'« p?�9
 ¡«u??� b??� v??K� ÀU??�ù«Ë —u�c??�« WKzU??��« W??OMO�Ë��« Æ  s??� WO??�U�� q??�√ ÎU??�uL� Êu??J� WKzU??��«  U??�–U'« Ê√ v??K�

d�«—U��« U�u� ÆW�bN��*« ��  «dA(« s� WO�U� œ«b�√ p�� �≈ WKzU��«  U�–U'« Â«b���« ÍœR� ¨p�c� W�U{ùU�Ë Æ 
 
      UN�UI�?A�Ë U?O�u�_« Â«b��?�U� ¡«c?G�« v?K� …eJ�d� WFMB�  U�–U� …b� d�uD� - Æ      œb?� s?� q?KI� b?� «c?�Ë

W�u�L*« W�bN��*« ��  «dA(« Æ p�� WOG��C. capitata�� vK� ¨ s� n�R� �O�d� »–U� ‰ULF��« r�� ¨‰U�*« qO
  U??�uJ� Àö??�©5??�√ q??O�O� Í«d??�Ë 5??��d�u� ¨Âu??O�u�_«  ö??� Æ® Ÿ«u??�√ p??�* 5??�√ q??O�O� Í«d??� W??�«“≈ s??J1Ë

Anastrepha Æ w�«u� �O���« »–U'« ‰uFH� dL���4≠10 WO�UM*« ·ËdE�« V�� lO�U�√ Æ    Î«œb?� »–U?'« p?�1Ë
�  «dA(« s� ÎöOK�          ÎU�?�UM� »–U?'« «c?� Â«b��?�« q?F� «c?�Ë ¨»U�c?�« —u?�– s?� ÎU�uMF� q�√ Î«œb�Ë W�bN��*« �

rOIF�« WN�UH�« —U� »U�– ‚ö�≈ Z�«d� � Â«b���ö� Æ   ¨Â«b��?�ö� W?O�O���« WOz«cG�«  U�–U�K� …b�b�  UOMI� d�«u��Ë
« WOzUM� jzö)«Ë …b�b*«  U�uJ*« WO�ö� jzö)« p�– � U0   j?zö)« �≈ W�U?{ùU� ¨UN�H� W�UD��« � …«u�;«  U�uJ*

 qJA�« WO�Ëd� …œdH� …œ«b� � WMLC*«  U�uJ*« WO�ö�©'« ‰Ëb1 Ë3 ® 
 
       W?Oz«cG�«  U?�–U�K� VO��?�� ¡«c?� s?� W��U��« WN�UH�« —U� »U�– ÀU�≈Ë —u�– Ê_ Î«dE�Ë ¨ÂbI� U* W�U{≈Ë

 �� WG�U��« WK�d� � WO�O���«     —U?� »U?�– ÀU?�≈ n?A� vK� …—bI*«  U�–U'« s� ◊U/_« Ác� ÊS� ¨ÎUO�M� W�{UM�«
WKzU��« WOMO�Ë��«  U�–U'U� W�—UI� lL��LK� iH�√  U�u��� bM�Ë dJ�� qJA� WN�UH�«Æ 

42 Ø —UOF*« 26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 



 WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈©WKOB� Tephritidae®  —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 

'« ‰Ëb2 ©√® ÆWN�UH�« —U� »U�– —u�–  U�u�* bzUB�Ë  U�–U� 
WN�UH�« —U� »U�– Ÿ«u�√ ( «dB��LK� ÁU�œ√ dE�√)  bzUB*« U�–U'«Ë  

 TML/CE ME CUE 
 CC CH ET JT LT MM ST SE TP YP VARs CH ET JT LT MM ST TP YP CH ET JT LT MM ST TP YP 

Anastrepha fraterculus                            
Anastrepha ludens                            
Anastrepha obliqua                            
Anastrepha striata                            

Anastrepha suspensa                            
Bactrocera carambolae            x x x x x x x x         

Bactrocera caryeae            x x x x x x x x         
Bactrocera citri (B. minax)                            

Bactrocera correcta            x x x x x x x x         
Bactrocera cucumis                            

Bactrocera cucurbitae                    x x x x x x x x 
Bactrocera dorsalis            x x x x x x x x         
Bactrocera invadens            x x x x x x x x         

Bactrocera kandiensis            x x x x x x x x         
Bactrocera latifrons                            

Bactrocera occipitalis            x x x x x x x x         
Bactrocera oleae                            

Bactrocera papayae            x x x x x x x x         
Bactrocera philippinensis            x x x x x x x x         

Bactrocera tau                    x x x x x x x x 
Bactrocera tryoni                    x x x x x x x x 

Bactrocera tsuneonis                            
Bactrocera umbrosa            x x x x x x x x         
Bactrocera zonata            x x x x x x x x         
Ceratitis capitata  x x x x x x x x x x                 
Ceratitis cosyra                            
Ceratitis rosa  x x x x x x x x x x                 
Dacus ciliatus                            

Myiopardalis pardalina                            
Rhagoletis cerasi                            

 

—UOF*« 26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � Ø43 



 —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈©WKOB� Tephritidae® 
 

l�U� ‰Ëb'« 2 ©√® ÆWN�UH�« —U� »U�– —u�–  U�u�* bzUB�Ë  U�–U� 
WN�UH�« —U� »U�– Ÿ«u�√   ( «dB��LK� ÁU�œ√ dE�√)  U�–U'«Ë bzUB*«  

 TML/CE ME CUE 
 CC CH ET JT LT MM ST SE TP YP VARs CH ET JT LT MM ST TP YP CH ET JT LT MM ST TP YP 

Rhagoletis cingulata                            
Rhagoletis pomonella                             
Toxotrypana curvicauda                            

 
 U�–U'«  «dB�� bzUB*«  «dB�� 

TML —u�bO1«d� CC ÂUNGM�u�Ë „u� …bOB� LT bKOIMO� …bOB� TP ÍdH� …bOB� 

CE —uKO�U� CH » ÂU� …bOB� MM  WOD�u�*« WO�dG*« …bOB*« VARs ‰bF*« lLI�« …bOB� 

ME ‰uMO�u� qO�O� ET WKN��« …bOB*« ST dM�U�� …bOB� YP ¡«dHB�« W�uK�« …bOB� 

CUE —u�uO� JT Êu��U� …bOB� SE ”u�M� …bOB�  

 

44 Ø —UOF*« 26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 



 WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈©WKOB� Tephritidae®  —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  

'« ‰Ëb2 ©»® Æ�O��*«  U�u�LK� bzUB*«Ë  U�–U'« WN�UH�« —U� »U�– ÀU�ù …e 

WN�UH�« —U� »U�– Ÿ«u�√   «dB��LK� ÁU�œ√ dE�√ © U�–U'«Ë bzUB*«® 

 3C 2C-1 2C-2 PA SK+AC AS (AA, AC) BuH MVP 
 ET SE MLT OBDT LT MM TP ET MLT LT MM TP MLT ET McP MLT CH YP RB RS YP PALz RS YP PALz GS 

Anastrepha fraterculus               x x           
Anastrepha grandis                x x           
Anastrepha ludens             x  x x           
Anastrepha obliqua             x  x x           
Anastrepha striata                x x           
Anastrepha suspensa             x  x x           
Bactrocera carambolae               x x           
Bactrocera caryeae               x x           
Bactrocera citri (B. minax)               x x           
Bactrocera correcta               x x           
Bactrocera cucumis                x x           
Bactrocera cucurbitae   x            x x           
Bactrocera dorsalis               x x           
Bactrocera invadens    x            x x           
Bactrocera kandiensis                x x           
Bactrocera latifrons                x x           
Bactrocera occipitalis               x x           
Bactrocera oleae               x x x x x   x x     
Bactrocera papayae               x x           
Bactrocera philippinensis                x x           
Bactrocera tau                x x           
Bactrocera tryoni               x x           
Bactrocera tsuneonis                x x           
Bactrocera umbrosa                x x           
Bactrocera zonata    x            x x           
Ceratitis capitata  x x x x x x x x x x x x  x x x           
Ceratitis cosyra    x      x      x x           
Ceratitis rosa   x x      x      x x           

 

—UOF*« 26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � Ø45 



 —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈©WKOB� Tephritidae® 

 l�U�'« ‰Ëb2 ©»® Æ bzUB*«Ë  U�–U'«�O��*«  U�u�LK�WN�UH�« —U� »U�– ÀU�ù …e 
WN�UH�« —U� »U�– Ÿ«u�√   ( «dB��LK� ÁU�œ√ dE�√)  U�–U'«Ë bzUB*«  

 3C 2C-1 2C-2 PA SK+AC AS (AA, AC) BuH MVP 
 ET SE MLT OBDT LT MM TP ET MLT LT MM TP MLT ET McP MLT CH YP RB RS YP PALz RS YP PALz GS 

Dacus ciliatus    x            x x           
Myiopardalis pardalina                x x           
Rhagoletis cerasi                    x x x x x x x  
Rhagoletis cingulata                     x x  x x  
Rhagoletis pomonella                    x  x x x    
Toxotrypana curvicauda                          x 

 
 U�–U'«  «dB�� bzUB*«  «dB�� 

3C  (AA+Pt+TMA) AS  ÂuO�u�√ Õö�√ CH » ÂU� …bOB� McP  qOH�U� …bOB� RS Red sphere trap 

2C-1 (AA+TMA) AA  ÂuO�u�√  ö� ET WKN��« …bOB*« MLT  ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«  SE Sensus trap 

2C-2 (AA+Pt) BuH qO�uO� s�u�U�J� GS ¡«dC)« …dJ�« OBDT  qH�_« s� W�u�H*« W�U'« …bOB*« TP Tephri trap 

PA �O�Ëd� »–U� MVP �U�U��« —U� W�U�– Êu�d� LT bKOHMO� …bOB� PALz WC�u*« ¡«dHB�« WI�ö�« …bOB*« YP Yellow panel trap 

 (2  s�“«�� qOMO� qO�O� ) MM WOD�u�*« WO�dG*« …bOB*« RB q�Ë— …bOB�  

SK  ‰U�O�uO��l Pt 5��d�u�    

AC ÂuO�u�_«  U�u�dJO� TMA 5�√ qO�O� Í«d�    

46 Ø —UOF*« 26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 



 WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈©WKOB� Tephritidae®  —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  

'« ‰Ëb3∫  U�–U'U� WLzU� 

lzUA�« r�ô« »–U'« dB�� dC���*« 
qI(« � W�dLF�« …�b*«1 

©lO�U�_U�® 
    

 U�u�d�«—U�    

—u�bO1«d� TML W��LO�u� …œ«b� 4≠10 

W�OH� WIO�— 3≠6 

qzU� 
wJO��ö� fO� 

1≠4 
4≠5 

‰uMO�u� qO�O�l ME W��LO�u� …œ«b� 4≠10 

qzU� 4≠8 

—u�uO� CUE W��LO�u� …œ«b� 4≠10 

qzU� 4≠8 

 —uKO�U�©TML œb2Ë® CE qzU� 12≠36  

 U�u�d�    

�U�U��« —U� W�U�«– s� ©T. curvicauda® 
©2 s�“«�� qOMO� qO�O�® 

 

MVP  U�UD� 4≠6 

 s� Êu��e�« W�U�–(spiroketal) SK �LO�u� 4≠6 

¡«cG�« vK� …eJ�d�  U�–U�    

ôË—u� …��Øf�«—u� PA ’«d�√ 1≠2 

WOMO�Ëd�  UI�A� PA qzU� 1≠2 

ÂuO�u�√  ö� AA  U�UD� 4≠6 

qzU� 1 

�LO�u� 2≠4 

©?O� ®ÂuO�u�_«  U�u�d� AC  U�UD� 4≠6 

qzU� 1 

�LO�u� 1≠4 

ÂuO�u�√ Õö�√ AS `K� 1 

5��d�u� Pt  U�UD� 6≠10 

5�√ qO�O� Í«d� TMA  U�UD� 6≠10 

qO�u��« X�u�U�J� BuH …�G� …—Ë—U� 2 

5�√ qO�O� Í«d� 3C  U�UD�Ø◊Ëd� 6≠10 

ÂuO�u�√  ö� 
 5��d�u� 

5�√ qO�O� Í«d� 

3C ¡UI��« …b�b�  U�UD� 18≠26 

 ÂuO�u�√  ö� 
5�√ qO�O� Í«d� 

2C-1  U�UD� 6≠10 

ÂuO�u�√  ö�  
5��d�u� 

2C-2  U�UD� 6≠10 

 ÂuO�u�√  ö� ´ÂuO�u�_«  U�u�dJO� AA/AC  ¡UD� l� wJO��ö� fO�
ÂuOMO�u�« 

3≠4 

1 dLF�« nB� vK� “UJ�—ôU� ÆjI� d�R� »–U'« dL� ‰u� Ê≈ Æ  5OKI� o�bB�Ë —U���U� wKFH�« dLF�« r�œ s�OF�� 
 

—UOF*« 26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � Ø47 



 —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈ WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü«©WKOB� Tephritidae® 

3≠2  q�I�« q�«u� 
 
 kH�Ë q�� q�«u� Â«b���« ‰ö� s� bzUB*« s� œb� � »c�M*« »U�c�« “U���« r�� Æ  � q?�I�« q�«u� ÊuJ�Ë

W�U� Ë√ WI�ô …œU� W�U'« bzUB*« iF� Æ    U?�d� b?M� …œ—U� …œUL� qLF� Ê√ W�uCF�« —uH�uH�«  U��d� iF�� sJ1Ë
vK�√ Æ�  «dA(«  «bO�� Â«b���« lC� o�«u*« ÍdDI�« l�dA��« � ÁœUL��«Ë Z�MÔ*« qO��� �≈ bzUB*«Æ 

 
 q�I�« q�U� u� qzU��« �bF� ¨Èd�√ bzUB� �Ë Æ        f�«—u?��« j?K�√ ¨WKzU?� W?OMO�Ëd�  U?�–U� Â«b��?�« b?M�Ë

 eO���3 •„u�L*« WN�UH�« —U� »U�– kH( ÆD� ô w�U��U�Ë ¨f�«—u��« l� …d�C� WOMO�Ëd�  U�–U� b�u�Ë  l?{Ë VK
�U{≈ f�«—u� Æ eO��� ‰uJOK� 5K�Ëd� ·UC� ¨…—U(«  U�UM*« � ¡U*« Â«b���« bM�Ë10 • »–U'« d���� lM* kH(Ë

„u�L*« »U�c�«Æ 
 
3≠3  – bzUB�Â«b���ô« WFzU� WN�UH�« —U� »U� 
 

Â«b���ô« WFzU� WN�UH�« —U� »U�– bzUB� r�I�« «c� nB� Æ      ◊U?/√ sJL�?� b?�Ë ªWK�U?� X?�O� bzUB*« WLzU� Ê√ vK�
 WN�UH�« —U� »U�– œUOD�ô UN�«b���« sJ1Ë W�œUF� ZzU�� oOI% Èd�√ 

 
q�I�« q�«u� vK� “UJ�—ôU� ¨…œU� WKLF��*« bzUB*« s� ◊U/√ W�ö� „UM�∫ 

 
- U'« bzUB*«W�� ∫wzUOLO� q�UF� q�I� Ë√ WI�ô œ«u� s� W�u� vK� »U�c�« p�1 Æ   W?�U'« bzU?B*« s� iF�Ë

  ÂU?NGM�u�Ë „u� …bOB� w� ÎôULF��« d��_«©C & C®  Êu?��U� ¨» ÂU?� ¨Ø     W?�U'« …bO?B*« ¨b?KOHMO� ¨U?��œ
 qH�_« s� W�u�H*«©OBDT ® Ë√l�«d�« —uD�«HB�« W�uK�«Ë dM�U�� ¨¡«dL(« …dJ�« ¨¡«dØ …bOB�RebelleÆ 

- W��d�« bzUB*« ∫  w�D?� d�u?� i�U� tO�≈ ·UC*« ¡U*« � Ë√ »–U'« ‰uK� � fDG�Ë W�U�c�« p�9 Æ  �b?F�Ë
ÎU�«b���« l�Ë_« bzUB*« s� …b�«Ë qOH�U� …bOB� Æ      Â«b��?�« l?� ÎU?C�√ W?��— …bO?B� f�—U� …bOB� �bF� UL�

Î«b�b% d��√Æ 
- W��d�« Ë√ W�U'« bzUB*« ∫J1W��— Ë√ W�U� U�≈ bzUB*« Ác� Â«b���« s Æ   ÎU�«b��?�« d?��_« bzUB*« s� iF�Ë

ÍdH� …bOB�Ë ÂuFD�« …œbF�� …bOB*« ¨WKN��« …bOB*«Æ 
 

  

48 Ø —UOF*« 26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 



 WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈©WKOB� Tephritidae®  —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  

 
�« qJA1 ÆÂUNGM�u�Ë „u� …bOB�. 

 ÂUNGM�u�Ë „u� …bOB�©C&C® 
 

 ÂUF�« n�u�« 
  W?K�U� `zUH� W�ö� s� ÂUNGM�u�Ë „u� …bOB� ÊuJ��
   Èd?�_« s?� …b�«Ë q� bF�� ¨¡UCO� WO1d� W�«“û�

 w�«u�2Æ5 r� Æ  s?� ÊU�O�—U)« ÊU��OHB�« l�MB�Ë
 œUF�Q� qJA�« qOD��� È�uI� ‚—Ë22Æ8™14Æ0  r?� Æ

 WI�ô …œU0 ULNO�K� Ë√ `zUHB�« Èb�≈ vDG�©  qJ?�
1 Æ® b??�«Ë V??I� o??�ö�« W�OH??B�Ë `L??�� d??��√ Ë√

t�ö� s� ¡«u�« —Ëd0 Æ     ÌÕ«u?�√ l?� …bO?B*« qLF�?��
 W??�z«— Í– »–U??� v??K� Íu??�% W??��LO�u�© Í«d??�

…œU� —u�bO�®5�O�—U)« 5��OHB�« 5� U� tF{Ë r�� ¨ Æ     r?�� n?B�Ë w?�UO� 5?L�� W?��LO�u��« `zUHB�« w�Q�Ë Æ
 WO�UOI�« W�OHB�« Íu%©15Æ2™15Æ2 r�® vK�20   Í«�?�« s?� ⁄  —u�b?O� Æ     r?�(«  «– W�OH?B�« Íu?�% 5?� �

 wHBM�«©7Æ5™15Æ2 r� ® vK�10  U�«d� Æ     W?K� � o?ÒKF�Ë ¨j?�ö� W�U?�u� iF��« UNCF� l� WK�UJ�« …b�u�« p�9Ë
pK��« s� W�Òö� W�U�u� …d�A�«Æ 

 
‰ULF��ô« 

      ??� WO?�U�(« w�U?�Ë ÍœU?B��« œËb?�K� Ì5OF� œUOD�ô W�U(« W�O��C. copitata ¨    W?��LO�u��« `zUH?B�« d�u?D� -
—u�bO� Í«��« s� rE�√  UOLJ� ÂuJ;« ‚ö�û�Æ      q?LF�« p�c?� ÎU?C�U� ‰u?�√ W?OM�“ …b* ÎU��U� ‚ö�ù« ‰bF� wI��� «c�Ë

WO�U�(« …œU�“ l� ÍËbO�« Æ»U�c�« p�* ��� o�ô `D� `zUHB�« œbF�� UNKJO� l� ÂUNGM�u�Ë „u� …bOB*ËÆ 
- '« �≈ …œuF�« sJ1 ‰Ëb2  UNJ�* …bOB*« Âb����� ��« Ÿ«u�_« W�dF* √ 
-  5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�2  Ë3        r?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*«  U?�–U'« h?� U?LO�©Æ   � W?�dLF�« …b?*«

qI(«® 
-  ‰Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�4 UN� v�u*«  U�U�J�«Ë WHK��  U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� œÆ 

—UOF*« 26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � Ø49 



 —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈ WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü«©WKOB� Tephritidae® 

 
     

 
�« qJA3Æ WKN��« …bOB*«Æ 

 » ÂU� …bOB�©CH® 
 

ÂUF�« n�u�« 
    «– ¨W??�u� …bO??B� w??� » ÂU??� …bO??B�
 s� 5�I�ôË 5��I�� 5��u� l� ¡«dH� W�u�

5N�u�« Æ   …bO?B*« Ëb?�� ¨5��uK�« œd� bM�Ë
 qJA�« WKOD���©18™15  r?�®   …d?�� l?� ¨

   »–U?'« l?{u� WBB� WOK�«œ©  qJ?�2 Æ®
 W??L� v??K� pK??��« s??� W??�Îö� l??{u� …bO??B*«

ÊUB�_« vK� UNF{u�Æ 
 

‰ULF��ô« 
        «œ«b?�Ë W?��LO�u� `zUH?� ¨ U?�UD� Â«b��?�« » ÂU?� …bO?B* sJ1 Æ      W?�uK�« …bO?B* UN�O?�U�� � W?��UJ� w?�Ë

¡«dHB�«Ø …bOB�RebellÆ 
-  ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ12  Ë √2  UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* » 
- 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� 2  Ë3        r?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*«  U?�–U'« h?� U?LO�©Æ   � W?�dLF�« …b?*«

qI(«® 
-  5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�4 Ë œ4 UN� v�u*«  U�U�J�«Ë WHK��  U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� ?�Æ 

 
 WKN��« …bOB*«©ET® 

 ÂUF�« n�u�« 
    l?� s�√e?� Í– qJ?A�« qOD��� wJO��ö� ¡U�Ë s� WKN��« …bOB*« n�Q��

ÎUOK�«œ W�OM�� W�Òö� Æ   …bO?B*« ŸU?H�—« mK��14Æ5    UN?{d�Ë ¨r?�9Æ5   ¨r?�
 UNIL�Ë5  ?� l��� Ê√ sJ1Ë  «�LO�M�400    qzU?��« s?� q�©  qJ?�3 Æ®

        Î«“�e?F� Ò«dH?�√ w?HK)« ¡e?'«Ë ÎU�UH?� …bO?BLK� w�U?�_« ¡e'« ÊuJ�  …—b?I�
WN�UH�« —U� »U�– p�� vK� …bOB*« Æ    W?�ƒd�«  «��Q?� 5?� U� lL& w�Ë

¡«cG�« vK� …eJ�d*«  U�–U'«Ë  U�u�d�«—U��« l�Æ 
 ‰ULF��ô« 

÷«d�_« …œbF�� …bOB*« Æ   s?� U?NO� rF� l{Ë bF� W�U� U�ULF��« sJ1 –≈
  U�u�d�«—U��«© q��ME, TML, CUE ®  W?O�O�d� WOz«c�  U�–U� Ë√©  q?��

   W?OzUM�  U?�–U'«2C  U?�uJ*« W??O�ö�Ë  3C  ®  Í«œ q??�� “U?���« ÂU??E�Ë
”u�—uK� Æ WOMO�Ë��«  U�–U�K� W��d�« ÂuFD�« l� ÎUC�√ U�ULF��« sJ1 UL�

50 Ø —UOF*« 26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 



 WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈©WKOB� Tephritidae®  —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  

  qJA�«4 WC�u*« WI�ö�« ¡«dHB�« …bOB*« 

 v�� l��� YO� WKzU��«400 jOK)« s� q� Æ  U��“u*« s� Î«b�«Ë ÊS� ¨WO�O���« ¡«cG�«  U�–U� Â«b���« bM�Ë© „«–
5��d�u��« Íu�� Íc�« ®…�d� Èd�_«  U�“u*« vI�� 5� � …bOB*« s� dH�_« ¡e'« l� q�«b�« s� Îôu�u� ÊuJ� Æ 

 
 W�œU?B��« d��_« ÎU�—U& W�U�*« bzUB*« s� …b�«Ë …bOB*« bF� Æ w?N�        W?M�R� ¨W?�b)«Ë W?�ËUM*« WKN?� ¨q?L(« WKN?�

qL� W�U� qJ� bzUB*« s� rE�√ œb� W�b) W�dH�«≠Èd�_« bzUB*« iF� l� W�—UI� q�—Æ 
 

-  5�Ëb'« �≈ …œuF�« sJ12  Ë √2  UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* » 
-  5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�2  Ë3        r?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*«  U?�–U'« h?� U?LO�©Æ   � W?�dLF�« …b?*«

qI(«® 
-  ‰Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�4 UN� v�u*«  U�U�J�«Ë WHK��  U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� œÆ 

 

« …bOB� WC�u*« WI�ö�« ¡«dHB�« …bOB*¢cloak© ¢PALz ® 
 ÂUF�« n�u�« 

 œ«b�≈ r��       ¡«dH?� `zUH?� s?� W?C�u*« WI?�ö�« ¡«dH?B�« …bOB*«
  WOJO��ö�©36   r?�x 23  r?� Æ®     …œU?0 U?N��«u� b?�√ v?DG�

  ‰u?� WI�ö�« W�OHB�« l{u� ¨rzU� qJA� UNF{Ë bM�Ë ¨WI�ô
 œuL� Ë√ ÍœuL� sB�© qJ�4®  W?N�«u0 o�ö�« V�U'« l� ¨

 ¨Ã—U)«jIK� W�U�u� ÎUF� WOHK)« U�«Ëe�« j�d� 5� � 
‰ULF��ô« 

   W�d?B��«  U�–U'« s� vKCH�« WHO�u��« …bOB*« Âb����©  dH?�√
i�u� ® WOzUOLOJ�«Ë© V�d� rF� 

“dJ�« —U� W�U�– s� Æ® WFDI� UN�UJ� � …bOB*« vK� ¡UI�ù« sJ1
 Ë√ sB� l� WKB�� pK� 

 � rFD�« Ÿ“u� XO��� r��  œuL�    ¨…bO?BLK� W?O�U�_« W?LI�« W�U�
W�OHB�« ÂU�√ ÎUIKF�  rFD�« ÊuJ�Ë 

WI�ö�« Æ     w�«u?� p?�� v?K� …—b?I*« o�ö�« `D�K�500≠600 
WN�U� —U� W�U�– Æ »c�M� 

    `D?��« v?K� p?�9Ë 5�U(« s�c� b��*« qLF�« s�  «dA(«
o�ö�«Æ 

-   ‰Ëb??'« �≈ …œu??F�« s??J12   �??�« Ÿ«u??�_« W??�dF* »
 UNJ�* …bOB*« Âb����® 

-   5�Ëb???'« �≈ …œu???F�« v???�d�2  Ë3   h???� U???LO�
rFD�« l{Ë …œU�≈Ë W�b���*«  U�–U'« 

©ÆqI(« � W�dLF�« …b*«® 
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�« qJA5 ÆU��œ Ë√ Êu��U� …bOB� 

-  ‰Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�4 UN� v�u*«  U�U�J�«Ë WHK��  U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� ?�Æ 
 

 Êu��U� …bOB�©JT ®Ë√ U��œ …bOB� 
 ÂUF�« n�u�« 

iO�_« l�LA*« È�uI*« ‚—u�« s� W�uMB�Ë U��œ qJA� W�u� Êu��U� …bOB� ÊuJ� Æ mK�� 
 UN�UH�—«8  U�u� ¨ «�LO�M�12Æ5  UN{d�Ë r�9   «�LO�M�© qJ�5 Æ® ¡«e�_« sLC��Ë 

 Ë√ iO�√ ÎôU�œ≈ WO�U{ù« Èd�_«     ·Ëd?F� o?�ô s?� W?IO�— WI�D� vDG*« l�LA*« qOD��*« È�uI*« ‚—u�« s� ÊuK�« dH�√
 r�U�¢WI�ö�« …œU*« ¢    t?�u�� b?M� »U�c?�« p�* qLF���

      Ë√ W?��LO�u� …œ«b?� Âb��?��Ë ª…bO?B*« r?�� q�«œ �
   l?� ¨wJK?� q�U� vK� Ë√ WOJO��ö� WÒK� � �D� qO��

WL� vK� W�u{u� pK��« s� W�Òö� …bOB*« r��Æ 
 

‰ULF��ô« 
     W?O�u�d�—U��«  U?�–U'« l?� ÎU?�U�√ …bOB*« Ác� Âb����

 W?N�UH�« —U� »U�– —u�– p�* Æ   � WKLF�?�*«  U?�–U'«Ë
 Êu?��U� …bOB�Ø   w?� U?��œTML ¨ME  Ë√CUE Æ  b?M�Ë

 ‰ULF��« MEË CUE W�U� …œU� W�U{≈ wG�M�Æ 
���ô« Z�«d� �  «uM� …bF� …bOB*« Ác� X�b���«   l?L�:« W?�O� W�«—œ p�– � U0 ¨…œbF�� ÷«d�_ ‰UB���ô«Ë œUF

©�« ¨qz«uF�« w�U�� ¨l�“u��« ¨WO�u*« …d�u�«®Æ  »U?�–  UFL�� `�� ªœËb(« 5OF� œUOD�«Ë wHAJ�« œUOD�ô« � ª
   rO?IF�« W?N�UH�« —U?� »U�c� WOK��  U�ö�ù lC� o�UM� � rOIF�« WN�UH�« —U� Æ   ?B� Êu?J� ô b?� Êu?��U� …bOØ  U?��œ

 WO�UM*« ·ËdE�« iF�� WLzö�©—U�G�«Ë dD*« q��Æ® 
Êu��U� bzUB� bF�ØW�œUB��« ÎU�—U& W�U�*« bzUB*« d��√ s� …b�«Ë U��œ Æ  W?M�R� ¨W�b)«Ë W�ËUM*« ¨qL(« WKN� wN�

W�U�� W��M�U� bzUB*« s� rE�√ œb� W�b� W�d�≠ Èd�_« bzUB*« iF� l� W�—UI� q�— Æ 
- 1 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ2  UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* √ 
-  5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�2  Ë √3      r?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*«  U?�–U'« h� ULO�©Æ   � W?�dLF�« …b?*«

qI(«® 
-  5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�4 Ë »4 u*«  U�U�J�«Ë WHK��  U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� œUN� v�Æ 
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 bKOHMO� …bOB�©LT® 
 

 ÂUF�« n�u�« 
  b????KOHMO� …bO????B� n�Q????��
   ÊU????��d� s????� W????�bOKI��«
 …b�«Ë …d* qLF��� wJO��ö�

  ŸU??H�—U� ¨j??I�11Æ5  ¨r??�
 dD�Ë10    Ë …b?�UI�« b?M� r�

9     W??O�ËeK(« W?LI�« b?M� r?�
¡U????DGK� Æ r????�� � b????�u�

  W??F�—√ wJO�??�ö��« ÊU??��d*«
  f�U?��� W�“u� ‰u�œ »uI�

 …bOB*« Ê«—b� ‰u�©�«  qJ?A
5 Æ® bKOHMO� …bOB* Èd�√ W��� WOD�u�*« WO�dG*« …bOB*« �bF�Ë©�« qJA6Æ® 
 

 ‰ULF��ô« 
�– q��Ë »c' ÍdA� bO�* ÎU�UE�Ë ÎU�–U� …bOB*« Âb����·bN��*« WN�UH�« —U� »U Æ  w?�ËeK(« ¡UDG�« e��d� U� ÎU��U�Ë

 qLF��*« »–U'« jLM� ÎUO�u�©  ¨d?�√CAP/TML  iO?�√ ªME   dH?�√ËCUE Æ®     ·U?D� qLF�?�� ¨»–U?'« p?�*Ë
  b?F�� WLI�« w�ËeK�2Æ5  r?�©   …b?A� W?IKG� W?��H�« ®     v?K�_« s?� ¡U?DG�« ‰ö?� �b?A� Æ     s?�  U?�–U� …bO?B*« qLF�?��

u�d�«—U��« —u�c�« vK� WBB��*«  U�CUE —uKO�U� ¨©CE® ¨TML  ËMEÆ 
 ÊU�–U'« jK�CUE  ËME ÊuO�ôU*« l� WN�UH�« —U� »U�– —u�– ULNFK��� Ê«cK�« Æ    Ê_ Î«d?E�Ë t?�√ v?K�CE  ËTML 

 s� Í√ s� ÊUFK��� ôC. capitata Ë C. rosae     «d?A� q?�I� …bO?B*« q�«œ ”u�Ë—uKJ�«b�U� WF�A� W�uHB� l{u� ¨
WK�«b�« »U�c�« Æ 

-  ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ12  UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* √ 
-  5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�2  Ë3        r?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*«  U?�–U'« h?� U?LO�©Æ   � W?�dLF�« …b?*«

qI(«® 
-  v�d� UL� 5�Ëb'« �≈ …œuF�«4 Ë »4 UN� v�u*«  U�U�J�«Ë WHK��  U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� œÆ 
 

 qOH�U� …bOB� j/©MCP® 
 ÂUF�« n�u�« 

  W?�bOKI��« qOH�U� …bOB� n�Q��©McP ®     v?K� Èu?���� �¡U?�Ë s?�
   m?K�� ¨qJ?A�« w�U�≈ ¨·UH� wJO��ö� Ë√ w�U�“ ”Q� qJ�

 …bOB*« ŸUH�—«17Æ2  UN{d�Ë r�16Æ5    l?���Ë …b?�UI�« bM� r�
 ?�500  ‰uK;« s� q�©  qJ?�8 ®     …œ«b?� …bO?B*« ¡«e?�√ r?C�Ë

 ÎU�UD�Ë …bOB*« s� ÍuKF�« ¡e'« oKG�� UOJO��ö� ¡UD� Ë√ WO�UD�
 …d�??A�« Ÿd??�√ v??K� bzU??B*« o??OKF�� pK??��« s??� Æ W�??�� b??�u�

 ŸUH�—U� qOH�U� …bOB� s� WOJO��ö�18  ÷d�Ë r�16   b?M� r�
 ?� l���Ë …b�UI�«500  ‰uK;« s� q�©  qJ?�9 Æ®   ¡e?'« Êu?J�

wLI�« ÊuK�« dH�√ Íb�UI�«Ë ÎU�UH�Æ 

 
�« qJA6 ÆbKOHMO� …bOB� 

 
�«qJA 7Æ »dG*« …bOB� WOD�u�*« 

 
�« qJA8 ÆqOH�U� …bOB� 
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 —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈ WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü«©WKOB� Tephritidae® 

 
 ‰ULF��ô« 

ÎUHOE� …bOB*« r�� vI�� Ê√ Í—ËdC�« s� ¨V�UM� qJA� …bOB*« qLF� w� Æ   q?B� U?NO� sJ1 s�√e� rO�UB��« iF��Ë
 d��√ W�b� ÕUL�K� …bOB*« …b�U� s� ÍuKF�« ¡e'«©   r?FD�« l?{Ë …œU?�≈ ®

 gO�H�ËWN�UH�« —U� »U�– s�  U�u�L*«Æ 
   »u?�� Ë√ ÁU?L*« 5�Ë��« vK� eJ�d� ¨ÎözU� ÎUOz«c� ÎU�–U� …bOB*« qLF���

ôË—u� …��Øf�«—u� Æ l� ÁUL*« 5�Ë��« s� …¡UH� d��√ ôË—u� »u�� �bF�Ë
     b?M� W?��U� Êu?J� W?{uL(« W�—œ Ê_ X�u�« —Ëd�9Æ2 Æ   Èu�?�� rN?���Ë

)« � W{uL(« W�—œ  W?N�UH�« —U?� »U�– »c� � rN� —Ëb� jOK Æ  Y?O�
        W?{uL(« W?�—œ w�?C� U�b?M� jO?K�K� q?�√ »U�c?�«  «dA� »c�M� 

(pH)WOC�U� d��√Æ 
        …�?� »u?�� W?�� �≈ W?�ö� j?K�√ ¨…�?L)« »u?�� s� rF� l{u�

 � ôË—u�500   ¡U?*« s?� q� Æ   »u?�(« V�Ëc?�� „�d?� Æ    s?� r?F� l?{u�Ë
O� jK�≈ ¨ÁUL*« 5�Ë��« f�«—u��« l� 5�Ë��«  ö�“Ë—b© 5�Ë�?�« �≈ ÎUI��� ÎU�UC� sJ� � ÊU� «–≈ ®   �≈ q?B�� ¡U?*« �

 eO�d�5≠9 • Ë 5�Ë��«  «eO�Ë—bO� W��M�U�3 •f�«—u�K�Æ 
     ÀU?�ù« p?�� � …¡U?H� d?��√ U?N�√ �F� …bOB*« Ác� � Âb���*« »–U'« WFO�� Ê≈ Æ   W?�U� W?Oz«cG�«  U?�–U'U�Ø  �?�

BB���             WKO?BH� l�U?��« ·bN�?�*« �?� »U�c?�« s?� l?�«Ë Èb?� p?�� �≈ q?OH�U� …bO?B� q?O9 tOK�Ë ¨UN�FO�D� W
Tephritidae W�bN��*« Ÿ«u�ú� W�U{ùU� U� l�U��« ��ËÆ 

   Èd?�√ bzU?B� l?� WHO�u�� WN�UH�« —U� »U�– …—«œ≈ Z�«d� � qOH�U� j/ bzUB� Âb���� Æ    � ¨bzU?B*« Ác?� Âb��?��Ë
�UM*«fOz— qJA� ÀU�ù«  UFL�� b�d� ¨‰UB���«Ë hOKI� ‰UL�_ WF{U)« o Æ    d�b?I� � ÎU?�U� ÀU?�ù« p�� �bF�Ë

WLOIF�«  «dA(« WOMI� Z�U�d� Â«b���U� Í�d� lL�� �≈ WK�b*« rIF�« WOL� Æ   j?I� W?LOI� Î«—u�– oKD� ��« Z�«��« �Ë
U� bzUB� Âb���� ¨d�c�« …œU�≈ WOMI� Z�U�d� � Ë«         ÀU?�ù« s?� ÎöO?K� Î«œb?� UN�«bN�?�U� U?� l?L�� n?AJ� …«œQ� qOH�

 Èd�√ bzUB� Ê« 5� � ¨W���«©Êu��U� bzUB� q��®      p?�9 ¨—u�c?�« v?K� W?B�B���  U?�–U� l� qLF���� ��« ¨
WLOIF�«  «dA(« WOMI� Ê�uJ� UNO� q�b� ��« Z�«��« � UN�«b���« b�b% —b�Ë ¨WIKD*« WLOIF�« —u�c�«Æ   U?* W�U{≈Ë

 Î«dE� V�dG�« WN�UH�« —U� »U�– œUOD�« WJ�� s� ÎULN� Î«¡e� ¨ U�ü« s� WO�U)« o�UM*« � ¨qOH�U� bzUB� �bF� ¨Â�bI�
…œb�  U�–U� U� b�u� ô ��«Ë W�d�(« WOL�_« Í– WN�UH�« —U� »U�– Ÿ«u�√ p�� vK� UN�—bI*Æ 

 
�« qJA9 ÆWOJO��ö��« qOH�U� …bOB� 
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�« qJA11Æ ÂuFD�« …œbF�� …bOB*« 

 qJA�«10 Æ‰bF*« lLI�« …bOB� 

VKD��        W?�UL� qzU?� �O�Ëd?� »–U?� l?� q?OH�U� bzUB�
WH�J� Æ      ‚dG�?�� r?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W?�b)« WOKL� Ê√ –≈

   q??L� Âu??� � UN��b??� s??J1 �??�« bzU??B*« œb??�Ë ¨ÎU??��Ë
    Èd??�_« bzU??B*« iF�??� œb??F�« n??B� ‰œU??F� ÍœU??O��«

o�K*« «c� � W�u�u*«Æ 
-  ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ12   �?�« Ÿ«u�_« W�dF* »

�� …bOB*« Âb�� 
UNJ�* 

-  5�Ëb??'« �≈ …œu??F�« v??�d�2  Ë3  h??� U??LO�
 W�b���*«  U�–U'« 

- rFD�« l{Ë …œU�≈Ë©ÆqI(« � W�dLF�« …b*«® 
Ë4 -    5�Ëb?'« �≈ …œu?F�« v�d� UL�4  ¨√4 ¨»4  œ

 X% ‰ULF��ö� ?� 
UN� v�u*«  U�U�J�«Ë WHK��  U�u�—UMO�Æ 

 ‰bF*« lLI�« …bOB�©VARs® 
ÂUF�« n�u�« 

   p?�� ¡U?�ËË wJO��ö� lL� s� ‰bF*« lLI�« …bOB� n�Q��
 iH�√© qJ�10 ® l�«Ë VI� WLI�« � `D�K�© dDI�5 r�® ÍuK� p�� ¡U�Ë t�u� l{u� ¨©·UHA�« pO��ö��« s�® 

‰ULF��ô« 
 vK� …œb� �� …—bI� pK�9 wN� ¨WI�ô �� …bOB� rOLB� UN�uJ� Î«dE� 

qI(« � Î«b� q�u� dL�Ë p�*« Æ Ÿ“u� ÊuJ� YO� ¨nI��U� rFD�« qB�� 
`D��« vK� l�«u�« VI��« j�Ë � ÎUF{u�� rFD�« Æ WF�A� W�uHB� s� …�G� WFD� l{u�Ë 

 q�b� Íc�« WN�UH�« —U� »U�– q�I� wKH��«Ë ÍuKF�« p�*« Í¡U�Ë q�«œ q�I�« q�UF� 
…bOB*« 

-  ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ12 UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* √ 
-   5�Ëb?'« �≈ …œuF�« v�d�2  Ë3      W�b��?�*«  U?�–U'« h?� U?LO�

…œU�≈Ë 
rFD�« l{Ë©ÆqI(« � W�dLF�« …b*«®  

-   ‰Ëb??'« �≈ …œu??F�« v??�d� U??L�4 U�u�—UMO??� X??% ‰ULF�??�ö� œ  
UN� v�u*«  U�U�J�«Ë WHK��Æ 

 ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«©MLT® 
 ÂUF�« n�u�« 

 ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«©MLT ®    ÎUI�U?� W�u?�u*« q?OH�U� …bO?B� s� W��� w� Æ
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 WLO� ‰ULF��« s�OF��ËFTD œUOD�ô«  U�u�� d�—UI� q� �Æ 

 
 WLO� Ê≈FTD        Ác?� e?J�d� Ê√ s�O?F�� ¨Z�«�?�« 5?� U?� W�uMF�  U�—UI� ¡«d�ù t�√ vK� ªZ�U���« sL{ W�—UILK� WK�U�

 ¨t�«– WN�UH�« —U� W�U�– Ÿu� vK� WLOI�«UN�«– …bOB*« W�U��Ë œUOD�ô« ÂUE�Æ 
 

          —U?� »U�c?� WO�?�M�« …d�u?�« ”U?OI� W?LOI�« Ác?� qLF�?�� ¨rO?IF�« WN�UH�« —U� »U�– ‚ö�≈ UNO� r�� ��« o�UM*« �Ë
Í���«Ë rOIF�« WN�UH�«Æ 

 
 WLO� vK� ‰uB(« sJ1FTD  � s?� tOK� qB��*« Z�UM�« vK� „u�L*« »U�cK� wKJ�« œbF�« WL�I�    œb?F�« ¡«b?� q?�U

W{�dF� bzUB*« UNO� X�U� ��« ÂU�_« œb� j�u�0 WA�H*« bzUBLK� wKJ�« Æw�U��U� w� W�œUF*«Ë ∫ 
 

 F 

FTD =  
 T × D 

 YO� 
F Ω»U�cK� wKJ�« œbF�« 
T ΩWA�H*« bzUB*« œb� 
D ΩW{dF� bzUB*« UNO� X�U� ��« ÂU�_« œb� j�u�� Æ 
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 WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈©WKOB� Tephritidae®  —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  

 
5 ≠ …bOB*«  U�U�� 
 

 Ê≈ �≈ …bOB*«  U�U�� ÃU�%Ë `�*« ZzU�� � WI��« r�b�Ë WOL�_« m�U� d�√ `�*« s� W�UGK� W��UM� œUOD�« W�U��  ¡UA�≈
     l??�u*« ¨…bO??B*« …¡U??H� ¨`??�*« j??/ qL??A� …b??�b� q??�«u� �≈ œUM�??�ôU� q�b??F�©  ¨ŒU??M*« ¨Áœu??�ËË q??zUF�« j??/

WO�«d�u�uD�«Ë®»–U'« j/Ë W�ü« W�U� ¨ ÆULO�Ë     ◊U?/_« ÊS?� ¨‰uL?A*« dD�K� W�U{ùU� ¨U�œu�ËË qz«uF�« j/ �h�
ÂUL��« l{u� w� l�«u*« s� WO�U��«∫ 

 
 ≠ÃU��ù« o�UM� 
 ≠WOA�U�« o�UM*« 
 ≠W�dC(« o�UM*« 
 ≠ ‰u�b�« ◊UI�©WN�UH�« —U� ‚«u�Q� …—uD)« WO�U� o�UM*« s� U���ËÆ® 

 
� V�� bzUB*«  U�U�� nK�� Ê« V�Ë        ◊U?I�Ë W�d?C(« o�U?M*« ¨WO?A�U�« o�U?M*« �≈ ÃU?��ù« o�U?M� s� U� Z�—b

q�u�b�« Æ    ‰u�b?�« ◊U?I� b?M� W�uKD� bzUB*« s� vK�_« W�U�J�« ÊuJ� ¨‰U�*« qO�� vK� ¨ U�ü« s� WO�U� WIDM� wH�
W�—U���« 5�U���« � iH�_« W�U�J�«Ë …—uD)« WO�U� ÆOKI��« UNO� r�� WIDM� � ¨Ë√  d?A�M� WIDM� � W�U(« u� UL� ¨h

    5F�?�Ë ¨f?JF�« Àb?� ¨Î«œu�u� ·bN��*« ŸuM�« ÊuJ� YO� rEM�« ZNM� X% WIDM� Ë√ iH�M� u��0 W�ü« UNO�
‰u�b�« ◊UI� ÁU&U� iH�M�Ë ÃU��ù« qI� � vK�√ W�ü« pK�� ¨œUOD�ô«  U�U�� ÊuJ� Ê√ Æ    ôU?� …U?�«d� s�OF�� UL�

« o�UM*« q�� Èd�√bzUB*« W�U�� d�bI� bM� …—uD)« WO�U� W�dC(Æ 
 

  s� ‰Ë«b'« dNE�4  �≈ ¬4     W?�—U2 �≈ Î«œUM�?�« W?N�UH�« —U� »U�– s� WHK��*« Ÿ«u�ú� UN� v�u*« bzUB*«  U�U�� Ë
WFzU� ÆWHKJ��« ÈËb�Ë oO�D��« WOK�U� ¨Àu���« ZzU�� …U�«d0  U�U�J�« Ác� b�b% - b�Ë Æ bzUB*«  U�U�� n�u�� UL�

    ?L��«  U?MO� l?� …b?�Ë j/ q�� ¨WI�«d*« `�*« WDA�√ vK� ÎUC�√        —U?� »U?�– s?� W�?{UM�« �?� —«u?�_« n?AJ� —U
WN�UH�« Æ     Ê« s?J1 ¨—U?L��«  U?MO� l?L' W��UJ� l� WDA�Q� œUOD�ô« `�� Z�«d� ‰UL�≈ r�� UL�O�  ôU(« pK� �

W{ËdF*« UN� v�u*«  U�U�J�« s� iH�√ bzUB*«  U�U�� ÊuJ� Æ 
 

 s� ‰Ë«b'« � W{ËdF*« W�U�J�«  UO�u� qL� -4  √– 4 WO�U��« WOMH�« q�«uF�« …U�«d� l� Ë∫ 
 

 ≠W�ü« ŸU{Ë√Ë `�LK� WHK��*« ·«b�_« 
 ≠ ·bN��*« WN�UH�« —U� W�U�– Ÿu�© ‰Ëb�1® 
 ≠ qLF�« o�UM0 j��d*« W�ü« dD�©o�UM*« s� U���Ë ÃU��ù« o�UM�Æ® 
 

 WLN� W�d� l� UN� v�u*« W�U�J�« oO�D� s�OF�� ¨…œb;« WIDM*« sL{Ë      q?z«uF�« o�U?ML� W?N�UH�« —U?� »U?�– p�*
 WKL�;« ‚dD�«Ë WO�Ë_«©WO�UM� o�UM� ¡«“≈ ÃU��≈ o�UM� q��Æ 
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 —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈ WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü«©WKOB� Tephritidae® 

 
'« ‰Ëb4 ©√® ÆŸ«u�_ …bOB*«  U�U�� Anastrepha spp. 

 

œUOD�ô«  …bOB*« j/1 »–U'« …bOB*« W�U��Ør�2 ©2® 

ÃU��≈ WIDM� WOA�U� W�dC�  ‰u�œ ◊UI�3 

 ¨Íb�— `��W��UJ� ÊËb� MLT/McP 2C/PA 1-0.25 1-0.25 0Æ25 – 0Æ5 0Æ25 – 0Æ5 

hOKI�K� Íb�— `�� MLT/McP 2C/PA 2≠4 1≠2 0Æ25 – 0Æ5 0Æ25 – 0Æ5 

 `��œËb(« 5OF�  dA�M� WIDM� �
 iH�M� u��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO�

 lL�:« � WF�u�� …œU�“ bF� 

MLT/McP 2C/PA 3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 

`�� ‰UB���ö� Íb�— MLT/McP 2C/PA 3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 
 W�U�– s� WO�U� WIDM� � wHA� `��
 W�ü« »UO� s� oI��K� WN�UH�« —U�

œUF���ö�Ë 

MLT/McP 2C/PA 1≠2 2≠3 3≠5 5≠12 

 dA�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
 iH�M� u��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO�

wHAJ�« `�LK� W�U{ùU� nA� bF� 

MLT/McP 2C/PA 450–20 50–20 50–20 50–20 

1 w�U�ù« œbF�« �≈ ‰u�uK� WHK�� bzUB� l� sJ1Æ  
©2® bzUBLK� wKJ�« œbF�« �≈ ËeF�Æ 

3 …—uD)« WO�U� Èd�√ l�«u� ÎUC�√Æ 
4  nAJK� …d�U�*« WIDM*« � W�U�J�« w�U� œUOD�ô« Èb*« «c� qLA�©VKI�« WIDM� ®WDO;« œUOD�ô« o�UM� ÁU&U� h�UM��ËÆ 

 

…bOB*« j/ »–U'« 

McP qOH�U� …bOB� 2C (AA+Pt)  

MLT ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«  PA �O�Ëd� »–U�  
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 WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈©WKOB� Tephritidae®  —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  

'« ‰Ëb4 ©»®     Ÿ«u?�_ …bO?B*«  U?�U��Bactrocera spp.     ‰u?MO�u� q?O�* W�O��?�*«©ME® ¨Cuelure ©CUE ®  W?Oz«cG�«  U?�–U'«Ë1 ©PA Ω   U?�–U�
WOMO�Ëd�® 

œUOD�ô«  …bOB*« j/2 »–U'« …bOB*« W�U��Ør�2 ©2® 
ÃU��≈ WIDM� WOA�U� W�dC�  ‰u�œ ◊UI�4 

W��UJ� ÊËb� ¨Íb�— `�� JT/ST/TP/LT/MLT/McP/TP ME/CUE/PA 0.5≠1 0.2≠0.5 0.2≠0.5 0.2≠0.5 

hOKI�K� Íb�— `�� JT/ST/TP/LT/MM/MLT/McP
/TP ME/CUE/PA 2≠4 1≠2 0.25≠0.5 0.25≠0.5 

 `��œËb(« 5OF�  dA�M� WIDM� �
 u��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO�
 � WF�u�� …œU�“ bF� iH�M�

 lL�:« 

JT/ST/TP/MLT/LT/MM//Mc
P/YP ME/CUE/PA 3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 

‰UB���ö� Íb�— `�� JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP
//YP ME/CUE/PA 3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 

 W�U�– s� WO�U� WIDM� � wHA� `��
 W�ü« »UO� s� oI��K� WN�UH�« —U�

œUF���ö�Ë 
CH/ST/LT/MM/MLT/McP//T

P/YP ME/CUE/PA 1 1 1≠5 3≠12 

 dA�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
 —U� W�U�– UNO� u��0 WN�UH�«

 `�LK� W�U{ùU� nA� bF� iH�M�
wHAJ�«4 

JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP
/TP ME/CUE/PA 20≠450 20≠50 20≠50 20≠50 

1 w�U�ù« œbF�« �≈ ‰u�uK� WHK�� bzUB� l� sJ1Æ 
2 bzUBLK� wKJ�« œbF�« �≈ ËeF�Æ 
3 …—uD)« WO�U� Èd�√ l�«u� ÎUC�√Æ 
4  nAJK� …d�U�*« WIDM*« � W�U�J�« w�U� œUOD�ô« Èb*« «c� qLA�©VKI�« WIDM� ®WDO;« œUOD�ô« o�UM� ÁU&U� h�UM��ËÆ 

…bOB*« j/ 
CH » ÂU� …bOB� McP qOH�U� …bOB� ST dM�U�� …bOB� 
JT Êu��U� …bOB� MLT ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«  TP ÍdH� …bOB� 
LT bKOHMO� …bOB� MM       WOD�u�*« WO�dG*« …bOB*« YP ¡«dHB�« W�uK�« …bOB� 

 
 

'« ‰Ëb4 ©?�®  ?� …bOB*«  U�U��Bactrocera oleae 

œUOD�ô«  …bOB*« j/1 »–U'« …bOB*« W�U��Ør�2 ©2® 

ÃU��≈ WIDM� WOA�U� W�dC�  ‰u�œ ◊UI�3 
W��UJ� ÊËb� ¨Íb�— `�� 

MLT/CH/YP AC+SK/PA 0.5≠1 0.25≠0.5 0.25≠0.5 0.25≠0.5 
hOKI�K� Íb�— `�� 

MLT/CH/YP AC+SK/PA 2≠4 1≠2 0.25≠0.5 0.25≠0.5 
 `��œËb(« 5OF�  UNO� dA�M� WIDM� �

 bF� iH�M� u��0 WN�UH�« —U� W�U�–
 lL�:« � WF�u�� …œU�“ 

MLT/CH/YP AC+SK/PA 3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 

‰UB���ö� Íb�— `�� 
MLT/CH/YP AC+SK/PA 3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 

 —U� W�U�– s� WO�U� WIDM� � wHA� `��
œUF���ö�Ë W�ü« »UO� s� oI��K� WN�UH�« 

MLT/CH/YP AC+SK/PA 1 1 2≠5 3≠12 

 UNO� dA�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
 bF� iH�M� u��0 WN�UH�« —U� W�U�–

wHAJ�« `�LK� W�U{ùU� nA�4 

MLT/CH/YP AC+SK/PA 20≠450 20≠50 20≠50 20≠50 
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 —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈ WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü«©WKOB� Tephritidae® 

1  w�U�ù« œbF�« �≈ ‰u�uK� WHK�� bzUB� l� sJ1Æ ©2®  bzUBLK� wKJ�« œbF�« �≈ ËeF�Æ 
3 √ …—uD)« WO�U� Èd�√ l�«u� ÎUC�Æ 
4 nAJK� …d�U�*« WIDM*« � W�U�J�« w�U� œUOD�ô« Èb*« «c� qLA�©VKI�« WIDM� ®WDO;« œUOD�ô« o�UM� ÁU&U� h�UM��ËÆ 

…bOB*« j/ »–U'« 
CH » ÂU� …bOB� AC ÂuO�u�_«  U�u�dJO� 

MLT ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«  PA WOMO�Ëd�  U�–U� 
YP ¡«dHB�« W�uK�« …bOB� SK Spiroketal 

1  w�U�ù« œbF�« �≈ ‰u�uK� WHK�� bzUB� l� sJ1Æ 
 ©2® bzUBLK� wKJ�« œbF�« �≈ ËeF�Æ 
 3 √ …—uD)« WO�U� Èd�√ l�«u� ÎUC�Æ 

4  W���1:1 ©—u�– …bOB� qJ� ÀU�≈ …bOB�Æ® 
5  W���1.3 ©—u�– …bOB� qJ� ÀU�≈ …bOB�® 
6  nAJK� …d�U�*« WIDM*« � W�U�J�« w�U� œUOD�ô« Èb*« «c� qLA�©VKI�« WIDM� ®WDO;« œUOD�ô« o�UM� ÁU&U� h�UM��Ë  © W���1∫5 ¨5—u�– …bOB� qJ� ÀU�≈ bzUB�Æ® 

…bOB*« j/ »–U'« 
CC  CC      ÂUNGM�u�Ë „u� …bOB�©—u�c�« p�* —u�b1d� l� ®  2C (AA+TMA) 
ET ET       WKN��« …bOB*«©ÂuF� l� 2C   Ë3C ÀU�û� e�O��*« p�LK� ® 3C (AA+Pt+TMA) 
LT JT        Êu��U� …bOB� ©—u�c�« p�* —u�b1«d� rF� l�® AA ÂuO�u�√  ö� 
JT LT        …bOB� bKOHMO� © l�—u�c�« p�* —u�b1«d� rF�® CE —uKO�U� 

MLT McP    qOH�U� …bOB� PA �O�Ëd� »–U� 
MLT    ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«© ÂuF� l�2C   Ë3C ÀU�û� e�O��*« p�LK� ® Pt 5��d�u� 
MM    WOD�u�*« WO�dG*« …bOB*« TMA 5�√ qO�O� Í«d� 

ST OBDT  qH�_« W�u�H� W�U'« …bOB*«©ÂuF� l� 2C   Ë3C ÀU�û� e�O��*« p�LK� ®  TML —u�b1d� 
SE SE     ”u�M� …bOB�©ÂuF� l� CE   —u�c�« p�* Ë3C ÀU�û� e�O��*« p�LK� ®  
TP ST       dMO�� …bOB�©l� TML —u�c�« p�* ®  
YP TP      ÍdH� …bOB� © ÂuF� l�2C   Ë3C ÀU�û� e�O��*« p�LK� ®  

VARs+ ‰bF*« lLI�« …bOB�  
YP      ¡«dHB�« W�uK�« …bOB�  

'« ‰Ëb4 ©œ®Æ Ÿ«u�_ bzUB*« W�U��Ceratitis spp 
 

œUOD�ô«  …bOB*« j/2 »–U'« …bOB*« W�U��Ør�2 ©3® 
ÃU��≈ WIDM� WOA�U� W�dC�  ‰u�œ ◊UI�4 

W��UJ� ÊËb� ¨Íb�— `�� JT/ 
JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/E

T/LT/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

0.5≠1 0.2≠0.5 0.2≠0.5 0.2≠0.5 

hOKI�K� Íb�— `�� JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/E
T/LT/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

2≠4 1≠2 0.25≠0.5 0.25≠0.5 

 `��œËb(« 5OF�  WIDM� �
 WN�UH�« —U� W�U�– UNO� dA�M�

 …œU�“ bF� iH�M� u��0
 lL�:« � WF�u�� 

JT/YP/McP/OBDT/ST/ET/LT/
MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 

‰UB���ö� Íb�— `��5 JT/MLT/McP/OBDT/ST/ET/L
T/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 

 � wHA� `�� s� WO�U� WIDM�
 s� oI��K� WN�UH�« —U� W�U�–

œUF���ö�Ë W�ü« »UO� 

JT/MLT/McP/ 
ST/ET/LT/MM/CC/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

1 1 1≠5 3≠12 

 WIDM� � œËb(« 5OF� `��
 WN�UH�« —U� W�U�– UNO� dA�M�

 nA� bF� iH�M� u��0
wHAJ�« `�LK� W�U{ùU�6 

JT/YP/MLT/McP/OBDT/ST/E
T/LT/MM/TP/VARs+ 

TML/CE/3C/2
C/PA 

20≠650 20≠50 20≠50 20≠50 
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 WN�UH�« —U� »U�c�  U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈©WKOB� Tephritidae®  —UOF*«26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« �  

'« ‰Ëb4 ©?�®  Ÿ«u�_ …bOB*«  U�U��Rhagoletis spp. 
 

œUOD�ô«  …bOB*« j/1 »–U'« …bOB*« W�U��Ør�2 ©2® 
ÃU��≈ WIDM� WOA�U� W�dC�  ‰u�œ ◊UI�3 

W��UJ� ÊËb� ¨Íb�— `�� RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 0.5≠1 0.25≠0.5 0.25≠0.5 0.25≠0.5 
hOKI�K� Íb�— `�� RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 2≠4 1≠2 0.25≠0.5 0.25≠0.5 

 `��œËb(« 5OF�    U?NO� d?A�M� WIDM� �
      b?F� iH�M?� u�?�0 W?N�UH�« —U?� W�U�–

 lL�:« � WF�u�� …œU�“ 
RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 

‰UB���ö� Íb�— `�� 
RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 

 —U� W�U�– s� WO�U� WIDM� � wHA� `��
œUF���ö�Ë W�ü« »UO� s� oI��K� WN�UH�« RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 1 0.4≠3 3≠5 4≠12 

   U?NO� d?A�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
      b?F� iH�M?� u�?�0 W?N�UH�« —U?� W�U�–

 `�LK� W�U{ùU� nA�wHAJ�«4 
RB/RS/PALz/YP/McP BuH/As 20≠450 20≠50 20≠50 20≠50 

1 w�U�ù« œbF�« �≈ ‰u�uK� WHK�� bzUB� l� sJ1Æ  
©2® bzUBLK� wKJ�« œbF�« �≈ ËeF�Æ 

3 …—uD)« WO�U� Èd�√ l�«u� ÎUC�√Æ 
4  nAJK� …d�U�*« WIDM*« � W�U�J�« w�U� œUOD�ô« Èb*« «c� qLA�©VKI�« WIDM� ®WDO;« œUOD�ô« o�UM� ÁU&U� h�UM��Ë 

…bOB*« j/ »–U'« 
McP  qOH�U� …bOB� AS   ÂuO�u�√ `K� 

RB     …bOB�Rebell BuH qO�u� X�u�U�J� 
RS     ¡«dL(« …dJ�« …bOB� CE   —uKO�U� 

PALz WC�u*« WI�ö�« ¡«dHB�« …bOB*« AA  ÂuO�u�_«  ö� 
YP     ¡«dHB�« W�uK�«  «– …bOB*«  

 
 

'« ‰Ëb4 ©Ë® Æ ?� …bOB*«  U�U��Toxotrypana curvicauda 
 

œUOD�ô«  …bOB*« j/1 »–U'« …bOB*« W�U��Ør�2 ©2® 
ÃU��≈ WIDM� WOA�U� W�dC�  ‰u�œ ◊UI�3 

 ÊËb� ¨Íb�— `��W��UJ� GS MVP 0.5≠1 0.25≠0.5 0.25≠0.5 0.25≠0.5 
hOKI�K� Íb�— `�� GS MVP 2≠4 1 0.25≠0.5 0.25≠0.5 

 `��œËb(« 5OF�    U?NO� d?A�M� WIDM� �
      b?F� iH�M?� u�?�0 W?N�UH�« —U?� W�U�–

 lL�:« � WF�u�� …œU�“ 
GS MVP 3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 

‰UB���ö� Íb�— `�� 
GS MVP 3≠5 3≠5 3≠5 3≠5 

 —U� W�U�– s� WO�U� WIDM� � wHA� `��
œUF���ö�Ë W�ü« »UO� s� oI��K� WN�UH�« GS MVP 2 2≠3 3≠6 5≠12 

   U?NO� d?A�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
      b?F� iH�M?� u�?�0 W?N�UH�« —U?� W�U�–

wHAJ�« `�LK� W�U{ùU� nA�4 
GS MVP 20≠450 20≠50 20≠50 20≠50 

1 w�U�ù« œbF�« �≈ ‰u�uK� WHK�� bzUB� l� sJ1Æ  
©2® bzUBLK� wKJ�« œbF�« �≈ ËeF�Æ 

3 …—uD)« WO�U� Èd�√ l�«u� ÎUC�√Æ 
4  nAJK� …d�U�*« WIDM*« � W�U�J�« w�U� œUOD�ô« Èb*« «c� qLA�©VKI�« WIDM� ®jO;« œUOD�ô« o�UM� ÁU&U� h�UM��Ë 
 

…bOB*« j/ »–U'« 
GS ¡«dC)« …dJ�« MVP MVP     �U�U��« —U� W�U�– Êu�d�©2≠≠s�“«�� qOMO� qO�O�® 
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6- ·«d�ù« WDA�√ 
 

             «¡«d?�≈Ë œ«u?*« Ác?� ‰ULF�?�« …¡U?H� W?F�«d�Ë WKLF�?�*« œ«u?*« W?O�u� d�b?I� œUOD?�ô« WDA�√ vK� ·«d�ù« qLA�
œUOD�ô«Æ 

 
 U�—Ëœ WKLF��*« œ«u*« ÍœR� Ê√ s�OF��       W�u?�u*« W?OM�e�« …�?H�« s?� ‰u?�I� Èu�?�� b?M� WO�«bB�Ë WOK�UH� Æ  Ê√ s�O?F��Ë

qI(« � UNO� vI�� Ê√ l�u�� ��« …�H�« q�UJ� UNK�UJ� vK�UN�«c� bzUB*« k�U% Æ    W�b?B�  U?�–U'« Êu?J� Ê√ —b�Ë
lÒ�u�*« U�ULF��« �≈ œUM��ôU� ¡«œ_« s� ‰u�I� Èu��* ÎU�uO� …���ËÆ 

 
F��    Z�U?���« o?O�D�� …d?�U�� 5�—U?A� �� ’U��√ q�� s� Í—Ëœ qJA� �� r�uI� qL� s�O Æ    r�u?I��« X?O�u� n?�u��

 d?��√ Ë√ dN�√ W�� …b* dL��� ��« Z�«��« � ÂUF�« � q�_« vK� 5�d� Á“U$S� v�u� sJ�Ë ¨Z�U���« V�� Æ  s�O?F��Ë
�d� …—bI0 WIKF�*« w�«uM�« W�U� r�uI��« �UF� Ê√        W?OM�e�« …�?H�« —U?�≈ � W�bN�?�*«  U?�ü« n?A� v?K� œUOD�ô« Z�U

U� WN�U� —U� W�U�– ‰u�b� dJ�*« nAJ�« q�� Z�U���«  U�d�0 ¡U�uK� …œb;« Æ      œ«u?� W?O�u� r�u?I��« w�«u?� qL?A�
    bO?B*« ·Ëd?� ¨bzU?B*« l?{Ë ¨bzUBLK� jz«d)« r�— ¨œUOD�ô« WJ�� jOD� ¨ ö���« kH� ¨œUOD�ô«  W?�b� ¨…

WN�UH�« —U� »U�– W�u� b�b% vK� …—bI*«Ë …bOB*« gO�H� œ�œd� ¨…bOB*«Æ 
 

        ÊU?J*« � W�u?{u� U?N�U�U��Ë bzU?BLK� W�u?�u*« ◊U?/_« Êu?J� Ê√ ÊUL?C� bzUB*« dA� r�uI� —b� Æ   �≈ ‰u?�u�« r�?�Ë
W�œdH�« »Ë—b�« gO�H� ‰ö� s� WOKI(«  U�U��ù« Æ 

*« l{Ë r�uI� s�OF��  ÊU?J*« � bzU?B*« s� W�u�u*«  U�U�J�«Ë ◊U/_« ÊuJ� Ê√ ÊULC� bzUB Æ     U?��ù« �≈ ‰u?�u�« r�?�Ë
W�œdH�« »Ë—b�« gO�H� ‰ö� s� wKI(«Æ 

 
    ¡u?{ Ê“«u?��« ¨ŸU?H�—ô« ¨bzU?B*« l{Ë …œU�≈ XO�u� ¨V�UM*« qzUF�« —UO��ô bzUB*« l{Ë r�uI� s�OF��Ø   ‰u?�Ë ¨q?�

�≈ WN�UH�« —U� W�U�–Èd�√ bzUB� s� »dI�«Ë ¨…bOB*«  Æ   s?� »d?I�«Ë bzUB*« l{Ë …œU�≈ ¨qzUF�« —UO��« r�uI� sJ1Ë
…bOBLK� »—œ qJ� W�U)«  ö���« s� Èd�√ bzUB� Æ h�H� UO�U{≈ »dI�«Ë l�{u��« ¨qzUF�« —UO��« r�uI� sJ1 UL�

� wKI�Æ 
 

 œUOD�ô« Z�U�d� qLF� ÎUO�U�√  ö��K� V�UM*« kH(« �bF�V�UM� qJA� Æ …bOB� »—œ qJ�  ö���« gO�H� s�OF��Ë
W�b�Ë WK�U� UN�√ ÊULC� Æ ö���« W�œ vK� W�œUBLK� wKI(«  U��ù« ‰ULF��« czbF� sJ1 Æ 

 
  ¨gO?�H�K� W��UM*« WOM�e�« q�«uH�« ¨bzUBLK� W��UM*« W�b)« ¨`O�B�« »–U'« ¨w�U�ù« ·dEK� bzUB*« r�uI� —b�

b���«  U�ö� W�O�B�« b�©UNF{Ë a�—U�Ë bzUB*« b�b% q��®  W�?�UM*« d�c?���«  U�UB�Ë À�uK��« s� qO�b�« ¨ Æ  r�?�Ë
…bOB*« l{Ë tO� r�� l�u� q� � qI(« � p�– “U$≈ Æ 
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          ⁄ö?�ù«  «¡«d�S?� t?��dF�Ë ¨W?N�UH�« —U?� »U?�– s?� W�bN�?�*« Ÿ«u?�_« vK� ·�dF��« � t�¡UH� ¨bzUB*« W�b� vK�
�U� —U� W�U�– vK� —u�F�« bM� W��UM*«WN ÆË WC�u*« WG��_« WFzUA�« rOKF��« rE� s�ËØW�M�_« h� Ë√ Æ 

 
    ÎU?C�√ »U�c?�« rO?KF� sJ1 ¨ U�ü« s� WO�U)« o�UM*« vK� WE�U�LK� ‰UB���ö� `�*« UNO� r�� ��« Z�«��« iF� �Ë

 « —U?� W�U�– W�u� b�b% � QD)« ’d� qOKI� WOG� l�FA� rOI� WN�U� —U� »U�– ‰ULF��U�     U?N�√ v?K� W?LÒKF*« W?N�UH�
Z�U���« q�� s� W�—Ëd{ �� ‰UL�√ s� p�– vK� V��� U�Ë W��d� WN�U� —U� W�U�– Æ ÎöOK� WHK�� WI�dD� …—Ëd{ „UM�Ë

   »U?�– s?� Í���« WN�UH�« —U� »U�– eOO9 vK� 5H�u*« …—bI� r�uI�� rOIF�« WN�UH�« —U� »U�c� ‚ö�≈ Z�U�d� ◊Ëd� �
H�« —U�W�b� t�ö�≈ - Íc�« rOIF�« WN�U Æ   ¨W?C�u*« WG�?B�« �≈ dI�H� tMJ�Ë ÎULOI� rÒKF*« WN�UH�« —U� »U�– ÊuJ� YO�

Èd�√ WI�dD� Ë√ W�M�_« hI� ÎUOzU�eO� rKF� tMJ� Æ   s?J�Ë q?I(« s� UNF� bF� bzUB*«  UMO� � »U�c�« «c� l{u�Ë
5KGA*« q�� s� UNAO�H� q��Æ 

 
« hO�K� 5F�� r�— ¨q�� W�u�I*« ��UFLK� q��9 UN�√ b�Ë ��« »—œ q� � WA�H*« bzUB*« œb� q�BH� d�dI� � r�uI��

   gO?�H�K� ��e?�« q?�UH�«Ë W�b)« ¨·dE�« ¨UNF{Ë ÊUJ� ¨bzUBLK� jz«d)« Æ       b?�Ë �?�« w�«u?M�« b?�b% s�O?F��Ë
h�«uM�« Ác� Õö�ù …œb�  UO�u� qL� —b� UL� ¨WB�U� Æ 

 
��Ë( WOL�_« r�U� rzö� u� vK�  ö���« p s� qL�bzUB*« Æ     bO?B� —U?�� q?�  ö�?�� gO�H� ¡«d�≈ wG�M�Ë

W��b�Ë WK�U� ÊuJ� Ê√ ÊULC� Æ ö���« W�œ vK� W�œUBLK� w�«bO*« bO�Q��« Â«b���« ÎUC�√ sJ1Ë Æ �UH(U� v�u� UL�
`z«uK� WF{U)« WN�UH�« »U�– Ÿ«u�√ s� WFL:« Ÿ«u�_U� W�U� rzU�I� Ã–U/ vK� Æ 
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 لتدابري الصحة النباتية املعايري الدولية

 5 رقم الدولي املعيار

 النباتية مسرد مصطلحات الصحة

 أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتصادر عن 

 5102؛ وُنشر عام 5102اعتمد عام 



 

إن منظمة األغذية والزراعة تشّجع استخدام املواد اإلعالمية الواردة يف هذا املطبوع ونسخها 

 ونشرها.

 

وميكن نسخ احملتوى، وطبعه، وحتميله بغرض الدراسات اخلاصة، واألحباث، واألهداف 

ُأشري إىل غري ذلك، وشرط التعليمية، واالستخدام يف منتجات أو خدمات غري جتارية إاّل إذا 

اإلشارة إىل أّن الفاو هي املصدر، واحرتام حقوق النشر، وعدم افرتاض موافقة الفاو على آراء 

 .، أو اخلدمات بأي شكل من األشكالاملستخدمني، وعلى املنتجات

 

وحيثما يتم نسخ هذا التدبري الدولي للصحة النباتية، تنبغي اإلشارة إىل أن نسخًا حالية  

وينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول   .www.ippc.intتمدة متاحة للتحميل على املوقع مع

على حقوق الرتمجة، والتصرف، وإعادة البيع باإلضافة إىل حقوق االستخدامات التجارية 

  ، أو رفعها على شبكة إنرتنت إىل copyright@fao.org األخرى إىل 

request-us/licence-www.fao.org/contact 
 

( وميكن  www.fao.org/publications وتتوفر منتجات الفاو املعلوماتية على موقع الفاو ) 

 .  publications-sales@fao.org شراؤها على 

 

د اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األوصاف املستخدمة يف هذه املوا

األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو 

مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها وختومها.وال تعرب اإلشارة إىل 

املصنعني، سواء كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية شركات حمددة أو منتجات بعض 

 من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مثيالتها مما مل يرد ذكره.

متثل وجهات النظر الواردة يف هذه املواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف )املؤلفني(، وال 

 ية والزراعة لألمم املتحدة.تعكس بأي حال وجهات نظر منظمة األغذ

http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/contact-us/licence-request
http://www.fao.org/contact-us/licence-request


 

 تاريخ املطبوع

 هذا ليس جزءًا رمسيًا من املعيار

تاريخ هذا املطبوع متصل بالنسخة الصادرة باللغة العربية فقط، وللحصول على حملة تارخيية 

 شاملة، يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.

 .الدورة السابعة اعتماد املعيار –الصحة النباتية  هيئة تدابري 5105 –آذار /مارس

روما، االتفاقية الدولية مسرد مصطلحات الصحة النباتية. . 2102: 5املعيار الدولي رقم 

 لوقاية النباتات، الفاو.

 تنسيق املعيار 5105أعادت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف ديسمرب/كانون األول 

باللغة العربية( لالتساق يف معلومات االعتماد، واملراجع، والتعاريف مع )على أفضل وجه 

 النسخة اإلنكليزية للمعيار.

 .5103 – شباط/فربايرآخر حتديث لتاريخ املطبوع: 
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 احملتويات

 7-2 ............................................................................................................. االعتماد

 7-2 ......................................................................................................  املقدمة

 7-2 ......................................................................................................  النطاق

 7-2 .............................................................................. والتعاريف النباتية الصحة مصطلحات

 9-2 .............................................................................. والتعاريف النباتية الصحة مصطلحات

 530- ........ "واسع نطاق على موزعة ليست"و "الرمسية املكافحة" مفهومي وتطبيق لتفسري توجيهية خطوط: 0 ضميمة

 530- ............................................................................................................  املقدمة

 530- ............................................................................................................  النطاق

 530- ............................................................................................................  املراجع

 530- ............................................................................................................  تعريف

 530- ............................................................................................................  اخللفية

 535- .......................................................................................................... املتطلبات

 535- ............................................................................................... عامة متطلبات .0

 535- ................................................................................. الرمسية املكافحة 0.0

 535- ...................................................................... واسع نطاق على موزعة غري 5.0

 533- ................................................................... الرمسية املكافحة بتطبيق القرار 3.0

 533- .................................................................................................. نوعية شروط .5

 533- ...................................................................................... الفين التربير 0.5

 533- ....................................................................................... التمييز عدم 5.5

 533- .......................................................................................... الشفافية 3.5

 532- ............................................................................................ اإلنفاذ 3.5
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 532- ................................................................. الرمسية للمكافحة امللزمة الطبيعة 2.5

 532- .................................................................................... التطبيق منطقة 6.5

 532- ...................... الرمسية املكافحة جمال يف ومشاركتها النباتات لوقاية القطرية املنظمة سلطة 7.5

 إىل اإلشارة مع بها املتصلة واملصطلحات احملتملة االقتصادية األهمية فهم بشأن توجيهية خطوط: 5 الضميمة

 536- ................................................................................................. البيئية االعتبارات

 536- ...............................................................................................والنطاق الغرض .0

 536- ...................................................................................................... اخللفية .5

 536- ........................... النباتية الصحة لتدابري الدولية واملعايري لالتفاقية البيئي والنطاق االقتصادية القيمة .3

 533- .............................................................. اآلفات خماطر حتليل يف االقتصادية االعتبارات .3

 533- ............................................................................ االقتصادية اآلثار أمناط 0.3

 533- ................................................................................. والفوائد التكاليف 5.3

 539- ...................................................................................................... التطبيق .2

 531- ................................................................................................... 5 للضميمة مرفق

 530- ....................................................................................................... املقدمة .0

 530- ....................................................................................................... العرض .5

 535- .................................................................................................. املصطلحات .3

 535- ................................................................................. "الدخيلة األنواع" 0.3

 535- .........................................................................................."إدخال" 5.3

 533- ......................................................................... "الغازية الدخيلة األنواع" 3.3

 533- ......................................................................................... "التوّطن" 3.3

 533- ................................................................................. "املتعّمد اإلدخال" 2.3

 533- ............................................................................ "املتعّمد غري اإلدخال" 6.3

 533- ................................................................................. "املخاطر حتليل" 7.3

 532- ................................................................................................ أخرى مفاهيم .3

 532- .......................................................................................................املراجع .2
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 االعتماد

وقد خضع . 0992 مؤمتر الفاو يف دورته الثامنة والعشرين يف نوفمرب/تشرين الثانيبل اعتمد هذا املعيار ألول مرة من ِق

ابري الصحة اعتمدته هيئة تدتنشأ عن تعديل  2لتعديالت متكررة منذ ذلك احلني. والنسخة احلالية للمعيار الدولي رقم 

 .5102يف مارس/آذار العاشرة النباتية يف دورتها 

. 5110يف دورتها الثالثة يف أبريل/نيسان  بل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتيةألول مرة من ِق 0الضميمة  تواعتمد

 5105 هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها السابعة يف مارس/آذارمن ِقبل  0للضميمة واعتمدت املراجعة األوىل 

. 5113 لصحة النباتية يف دورتها اخلامسة يف أبريل/نيساناهليئة املؤقتة لتدابري امن ِقبل  5الضميمة  تيف حني اعتمد

 .5119أبريل/نيسان  –يف دورتها الرابعة يف مارس/آذار من ِقبل هيئة تدابري الصحة النباتية  0واعتمد املرفق 

 املقدمة

 النطاق

 أحناء مجيع يفالصحة النباتية  نظم يف حمدد معنى هلا اليت والتعاريف باملصطلحات قائمة املرجعي املعيار هذا يتضمن

 لوقاية الدولية االتفاقية تنفيذ أجل من دوليا عليها متفق متناسقة مفردات كمجموعة القائمة هذه وضعت وقد. العامل

 .النباتية الصحة لتدابري الدولية واملعايري النباتات

جيب االعتبار أن كل ذكر للنباتات ، الصحة النباتيةواملعايري الدولية لتدابري  يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  ال يزال يشمل الطحالب والفطريات، مبا يتناسب مع القانون الدولي لتسمية الطحالب والفطريات والنباتات.

 

  الغرض

 بلِق من املستخدمة والتعاريف املصطلحات وفهم استخدام يف واالتساق الوضوح زيادة هوهذا املعيار املرجعي  من الغرض

 تبادل يف وكذلك النباتية، الصحة وأنظمة تشريعات ويف التباتية، بالصحة تتعلق رمسية ألغراض املتعاقدة األطراف

 .الرمسية املعلومات

 املراجع

إىل املعايري  ُيشار إليها يف التعريفات. وبالنسبةتتطابق املراجع املذكورة أدناه مع املوافقة على الشروط والتعريفات، كما 

الدولية للصحة النباتية، ال تشري إىل النسخة األكثر حداثًة )وهي متاحة على املنفذ الدولي للصحة النباتية على املوقع 
setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core)  

 . مونرتيال ،احليوي التنوع اتفاقية. 5111 ،وياحلي التنوع التفاقية التابع األحيائية السالمة بشأن قرطاجنة بروتوكول

روما،  ،تقرير اإلجتماع الثالث للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية .0996. للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتيةا

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة. ،روما. 0996 مايو/أيار 03-07



5املعيار الدولي رقم  النباتيةمسرد مصطلحات الصحة    

7  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -5املعيار رقم 

 ،روما. 0997أكتوبر/تشرين األول  01-6، روما ،للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية رابعتقرير اإلجتماع ال .0997

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.

 ،روما. 0999مايو/أيار  50-07روما، إيطاليا:  ،للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية سادستقرير اإلجتماع ال. 0999

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.

 . اللجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية

االتفاقية  ،روما. 5117مارس/آذار  31-56روما،  ،للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ثانيتقرير اإلجتماع ال. 5117

 الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.

االتفاقية  ،روما. 5113أبريل/نيسان  00-7روما،  ،للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ثالثتقرير اإلجتماع ال. 5113

 الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.

. 5119أبريل/نيسان  3 -مارس/آذار 31روما/  ،للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية رابعاع التقرير اإلجتم. 5119

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

االتفاقية  ،روما. 5105مارس/آذار  53-09روما،  ،للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية سابعتقرير اإلجتماع ال. 5105

 الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.

 . 5103أبريل/نيسان  05-3، للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ثامنتقرير اإلجتماع ال. 5103

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

 ،روما. 5102آذار/مارس  51-06روما،  ،للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية عاشراع التقرير اإلجتم. 5102

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية، منظمة األغذية والزراعة.

نشرة وقاية النباتات ملنظمة األغذية ، قائمة املصطلحات اخلاصة بالصحة النباتية. 0991منظمة األغذية والزراعة. 

 [2]املتعادل احلالي: املعيار رقم  53-2: ( 0)33 والزراعة

 .0992. 2ُانظر املعيار رقم . 0992 منظمة األغذية والزراعة.

نوفمرب/تشرين  6-3تقرير اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، روما، . 0993. اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. .0993الثاني 

روما، االتفاقية . 5110أبريل/نيسان  6-5للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، روما،  تقرير االجتماع الثالث. 5110

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

روما، االتفاقية . 5115مارس/آذار  02-00هيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، روما،لل تقرير االجتماع الرابع. 5115

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

روما، االتفاقية . 5113أبرلي/نيسان  00-7للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، روما،  تقرير االجتماع اخلامس. 5113

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.الدولية لوقاية 
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روما، االتفاقية الدولية . 5112أبريل/نيسان  7-3للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، روما،  تقرير االجتماع السابع. 5112

 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  .روما والزراعة، األغذية منظمة ،7991 ،النباتات لوقاية الدولية االتفاقية

 منظمة األغذية والزراعة.

دليل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اهليئة الدولية . املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اهليئة الدولية لإللكرتونيات

املنظمة . جنيف. العامة وتعريفاتها يف ما يتعلق بالتوحيد القياسي واألنشطة ذات الصلة . املصطلحات099095لإللكرتونيات 

 .اهليئة الدولية لإللكرتونيات، الدولية للتوحيد القياسي

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية، النباتية الصحة لتدابري الدولية املعايري يف 2املعيار رقم ، 5117، إطار لتحليل خماطر اآلفات

، مدونة السلوك اخلاصة باسترياد وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجيةمة األغذية والزراعة.النباتات، منظ

، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة روما النباتية، الصحة لتدابري الدولية املعايري سلسلة يف 3املعيار رقم ، 0992

 [7991]صدر عام  .األغذية والزراعة.

اخلطوط التوجيهية لتصدير وشحن واسترياد وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية، وغريها من الكائنات 

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.. 5112، النافعة

، االتفاقية روما النباتية، الصحة لتدابري الدولية املعايري يف 5املعيار رقم . 7991 ،النباتية الصحة مصطلحات قائمة

 [7991 عام صدر. ]الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة

، االتفاقية روما النباتية، الصحة لتدابري الدولية املعايري يف 8املعيار رقم . 7991 ،ما منطقة يف اآلفات حالة حتديد

 الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. 

 سلسلة يف 10املعيار رقم . 7999 ،اآلفات من خالية لإلنتاج ومواقع اآلفات من خالية لإلنتاج أماكن إنشاء متطلبات

 األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة . النباتية الصحة لتدابري الدولية املعايري

روما،  النباتية. الصحة لتدابري الدولية املعايري سلسلة يف 11املعيار رقم  ،5110،احلجريةحتليل خماطر اآلفات 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

 يف 11املعيار رقم ، 5113، مبا يف ذلك حتليل املخاطر والكائنات احلية احملورة احلجريةحتليل خماطر اآلفات 

 ، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما النباتية، الصحة لتدابري الدولية املعايري سلسلة

 الدولية املعايري سلسلة يف 11املعيار رقم ، 5115، استخدام التدابري املتكاملة يف نهج للنظم من أجل إدارة خماطر اآلفات

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. النباتية، الصحة لتدابري

 الدولية املعايري سلسلة يف 15املعيار رقم . 2002 ، الدولية التجارة يف اخلشبية التعبئة مواد تنظيم بشأن التوجيهية اخلطوط

 لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية  النباتية، الصحة لتدابري

 الصحة لتدابري الدولية املعايري سلسلة يف 11املعيار رقم ، 5115، اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح: املفهوم والتطبيق

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. النباتية،
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روما، االتفاقية الدولية لوقاية  النباتية، الصحة لتدابري الدولية املعايري سلسلة يف 11املعيار رقم ، 5115، اإلبالغ عن اآلفات

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

 لتدابري الدولية املعايري سلسلة يف 18املعيار رقم . 2002 ،النباتية للصحة كتدبري التشعيع الستخدام التوجيهية اخلطوط

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة. النباتية، الصحة

 لتدابري الدوليةيف املعايري  20املعيار رقم . 5113، اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات

 األغذية والزراعة.روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة  النباتية، الصحة

 النباتية، الصحة لتدابري الدوليةيف املعايري  22املعيار رقم ، 5112، متطلبات إنشاء مناطق ذات انتشار منخفض لآلفات 

 روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

روما، االتفاقية الدولية لوقاية  النباتية، الصحة لتدابري الدوليةيف املعايري  23املعيار رقم ، 2001 ،اخلطوط التوجيهية للتفتيش

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

 الصحة لتدابري الدوليةيف املعايري  21املعيار رقم ، 5112، اخلطوط التوجيهية لتحديد تدابري الصحة النباتية واإلقرار بتعادهلا 

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

روما، االتفاقية الدولية لوقاية  النباتية، الصحة لتدابري الدوليةيف املعايري  25املعيار رقم ، 5116، الشحنات قيد العبور

 النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

روما،  النباتية، الصحة لتدابري الدوليةيف املعايري  21املعيار رقم ، 5116، بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

روما،  النباتية، الصحة لتدابري الدوليةيف املعايري  28املعيار رقم ، 5117، عالجات للصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية والزراعة.

 . جنيف، منظمة التجارة العاملية.منظمة التجارة العاملية، 0993، بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتيةاتفاقية 
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 موجز املرجع

 املعلومرات،  تبرادل  علرى  األخررى  واألطرراف  النباتات لوقاية القطرية املنظمات مساعدة هو احلالية، النسخة من الغرض

 هرذه  وتتضمن. النباتية الصحة بتدابري املتصلة والتشريعات الرمسية البيانات يف املستخدمة املفردات على التناسق وإضفاء

 الريت  واملصرطلحات  ،(0997) النباترات  لوقايرة  الدوليرة  االتفاقيرة  إقررار  إثرر  عليهرا  االتفراق  مت اليت التعديالت النسخة

 . النباتية الصحة لتدابري الدولية املعايري من إضايف عدد اعتماد نتيجة استجدت

السرابعة   حترى الردورة   هيئة تدابري الصحة النباتيرة على مجيع املصطلحات والتعاريف اليت وافقت عليها املسرد حيتوي 

معكوفة إىل املوافقة على املصرطلح والتعريرف ولريس إىل    وتشري املراجع بني أقواس ( 5105)هيئة تدابري الصحة النباتية، 

 تعديالت الحقة يف ترمجتها.

 الثقيرل  براخلط  أخررى  تعراريف  يف ذكرهرا  ورد الريت  املصرطلحات  طبعرت  املسرد من السابقة الطبعات يف اتبع مبا وأسوة

. منهرا  أخررى  مواضرع  يف املوصوفة عناصرللغري الضروري  تكرارال وتالفى املسرد يف األخرى باملصطلحات عالقتها إلظهار

 مرن  اعترربت  inspected  from inspectionومرثال   املصرطلحات  يف تررد  اليت( باإلنكليزية) األلفاظ من املشتقات أن كما

 .املصطلحات
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 والتعاريف مصطلحات الصحة النباتية

رد املصطلحات الذي يعين أنه ميكن تنقيح املصطلحات أو *نشري إىل أن املصطلح، وقت النشر، وارد يف برنامج عمل الفريق الفين املعين مبس

 التعريفات أو حذفها يف املستقبل.

 

absorbed dose الردولي  املعيرار ] حمردد  هردف  كتلة من للوحدة املستوعبة( بالغراي) اإلشعاعية الطاقة كمية جرعة ممتصة 

 [5105 اهليئة، تعديل ؛5113 .03 رقم

additional 
declaration 

ويوفر معلومات إضرافية حمرددة    شهادة الصحة النباتيةبيان يطلب بلد مستورد إدراجه يف  *إضايف إقرار

هليئرة املؤقترة   ا ؛0991ملنظمرة،  ا] اخلاضعة للوائح اآلفاتمن زاوية  الشحنةتتصل حبالة 

 [5112لتدابري الصحة النباتية، 

   

area قد تشمل بلدا بعينه، أو جزءا من بلد ما، أو مجيرع أو بعرض أجرزاء     رمسيامنطقة حمددة  منطقة

جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري الصرحة    ؛ 0992املنظمة،  تعديل، 0991املنظمة ]عدة بلدان 

؛ استنادا إىل االتفاق بشأن تطبيرق تردابري الصرحة والصرحة النباتيرة لردى       0999، النباتية

 [(0993ارة العاملية )منظمة التج منظمة التجارة العاملية

area endangered منطقة مهددةأنظر أدناه  منطقة مهددة 

area of low pest 
prevalence 

منطقةةة تنتشةةر  

فيهةةةا اآلفةةةات  

مبسةةةةةةةةةةتو  

 منخفض

تشمل كل البلد أو جزءا منه، أو كرال أو جرزءا مرن جمموعرة مرن البلردان، حسربما         منطقة

أنواع حمددة مرن اآلفرات مبسرتوى مرنخفض      فيها وجدتحتدده السلطات املختصة، واليت 

تعرديل  : 0997االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات،     ] املكافحةة  وأالفعالة  للمراقبةوختضع 

 [5102 اهليئة،

bark [5113 ،اهليئة] الطبقة من جذع خشيب، أو من غصن أو جذر خارج الطبقة املولدة القشرة 

bark-free wood  اخلشب اخلالي

 من القشرة

، باسرتثناء القشررة الناميرة داخليرًا حرول العقرد وجيرو         القشورأزيلت منه مجيع  خشب

 [5113 تعديل اهليئة،؛ 5115. 02املعيار الدولي رقم ]القشور بني حلقات النمو السنوية 

biological control 
agent 

عامةةا املكافحةةة 

 البيولوجية

 اآلفةات  مكافحةة  يف يسرتخدم  آخرر  يحة  كائن أو ،طبيعى منافس أو مناوئ أو معاد كائن

 [5112 .3 رقم املنقح الدولي املعيار ،0992 .3 رقم الدوىل املعيار]

buffer zone خفرض  بغيرة  هلرا  جمراورة  أو النباتية الصحة ألغراض رمسيًا حمّددة ملنطقة حميطة منطقة املنطقة الواقية 

 لتردابري  خاضرعة  وهري  احملرددة،  املنطقةة  خارج أو داخل املستهدفة اآلفة انتشار احتمال

. 01 رقرم  الردوىل  املعيار] مالئمًا ذلك كان إذا ،املكافحة تدابري من غريها أو النباتية الصحة

 اهليئرة  تعرديل  ؛5112 .55 رقرم  املرنقح  الردولي  واملعيرار  ؛النباتيرة  الصرحة  لتدابري 0999
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،5117] 

bulbs and tubers  أبصال ودرنةات 

)بوصفها فئة من 

 السلع(

)وتشرمل اجلرذور البصرلية     معرّدة للزراعرة   حترت سرطح األرض   من النباترات  أجزاء مستقرة

 [5102؛ تعديل اهليئة 5110، املؤقتة ؛ تعديل اهليئة0991املنظمة، ] (والريزومات

chemical pressure 
impregnation 

التشبيع بالضغط 

 الكيميائي

 املعيرار ].رمسيةة  فنية ملواصفات وفقا ضغط بعملية حافظة كيميائية مبواد األخشاب معاجلة

 [5112 النباتية، الصحة لتدابري املؤقتة اهليئة وتعديل 5115 .02 رقم الدوىل

clearance (of a 
consignment) 

 اجةةةةةةةةةةةةةا ة

 (ما شحنةل)

 [0992املنظمة، ] للوائح الصحة النباتيةالتحقق من االمتثال 

Commission االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة    ] 00الترى أنشرئت مبوجرب املرادة     هيئة تدابري الصرحة النباتيرة    اهليئة

 [0997النباتات، 

commodity أو بند آخر ينقل ألغراض التجرارة أو ألي غررض   املنتجات النباتية، أو النباتاتنوع من  سلعة ،

 [5110، املؤقتة ؛ تعديل اهليئة0991املنظمة، ] آخر

commodity class جمموعة قائمة برذاتها  لوائح الصحة النباتيةاملتماثلة التى ميكن اعتبارها يف السلع فئة من  فئة سلعية 

 [0991املنظمة، ]

commodity pest list  قائمةةةة اآلفةةةات

 السلعية

 معينة بسلعةما، واليت قد ترتبط  منطقةيف  باآلفات املوجودةقائمة 

 [5102اهليئة،  ؛ تعديل0996، جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]

   

compliance 
procedure (for a 
consignment) 

إجةةةةةةةةةرا ات 

االمتثةةةةةةةةةةال 

 شحنة(ل)

 ملتطلبةات الصةحة النباتيةة   مرا متتثرل    شةحنة تسرتخدم للتحقرق مرن أن     رمسيةإجراءات 

جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة ].بالعبوراملتعلقة  تدابري الصحة النباتيةأو  لالسترياد

 [5119 ،تعديل اهليئة ؛0999 ،النباتية

confinement (of a 
regulated article) 

 احتجةةةةةةةةةةةا 

لبنةةةد خاضةةةع )

للةةوائح الصةةحة 

 (النباتية

 اآلفةات ملنع إفالت  بند خاضع للوائح الصحة النباتيةعلى  تدابري الصحة النباتيةتطبيق 

 [5105]اهليئة، 

consignment و/أو أى بنود أخرى تنقل من بلد آلخر، وتشرملها،   املنتجات النباتية، النباتاتكمية من  شحنة

من سرلعة واحردة أو    الشحنةواحدة )ميكن أن تتألف  شهادة صحية نباتيةعند اإلقتضاء، 

 [5110، املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ؛ تعديل اهليئة0991املنظمة، ] (رسالةأو  أكثر
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consignment in 
transit 

 الصةحة  لتةدابري  ختضع قد واليت( بلهِق من) مستوردة تكون أن دون ما بلد عرب متر شحنة شحنة عابرة

 ؛0996 ،النباتيرة  الصرحة  بتردابري  املعنية اخلرباء جلنة تعديل ؛0991 املنظمة،].النباتية

 الصرحة  لتردابري  املؤقترة  اهليئة تعديل ؛0999 النباتية الصحة بتدابري املعنية اخلرباء جلنة

 ["العبور بلد" سابقا ؛5116. 52 رقم الدولي املعيارتعديل  ؛5115 النباتية،

containment  املنظمرة،  ] آفةة  انتشةار يف املنطقة املصابة ومرا حوهلرا ملنرع     النباتية الصحة تدابريتطبيق  *احتوا

0992] 

contaminating pest أو  النباتةات ال تلروث هرذه    النباتية املنتجاتو النباتاتما، وفى حالة  سلعةحتملها  آفة *آفة تلويث

جلنرة  ؛ تعرديل  0996، جلنة اخلرباء املعنية بتردابري الصرحة النباتيرة   ] النباتية املنتجات

 [0999، اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية

contamination أو مكان للتخرزين، أو وسريلة نقرل    سلعة، يف للوائح خاضعةأخرى  بنودأو  آفاتوجود  *تلوث ،

، جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتيرة ] )أنظر اإلصابة( إصابةوال تشكل  حاوية،أو 

 [0999، جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية؛ تعديل 0997

control  
(of pest) 

 [0992املنظمة ] اآلفاتحدى إأعداد  استئصالأو  احتوا ، تقليص *مكافحة )آفة(

corrective action 
plan (in an area) 

خطةةةة العمةةةا  

 التصةةةةةةحيحية

 )يف منطقة ما(

 الصرحة  ألغرراض  رمسيةا  حمرددة  منطقة يف تنفذ اليت النباتية الصحة ألعمال موثقة خطة

 القاصرر  التنفيرذ  حالرة  يف التحمرل  مستوى جتاوز مت إذا أو ما، آفة كشف مت ما إذا النباتية

 [5103اهليئة،  ؛ تعديل5119 اهليئة،].رمسيا حمددة إلجراءات

country of origin (of 
consignment of 
plant products) 

بلةةةةةد املنشةةةةة  

)لشةةةحنة مةةةن  

املنتجةةةةةةةةةات 

 *النباتية(

؛ 0991املنظمرة،  ] النباتيةة  املنتجةات  منها استمدتالتى  النباتاتالبلد الذى زرعت فيه 

جلنرة اخلررباء املعنيرة    تعديل ؛ 0996تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

 [0999بتدابري الصحة النباتية، 

country of origin (of 
a consignment of 
plants) 

بلةةةةةد املنشةةةةة  

)لشةةةةةةةةةةحنة 

 *نباتات(

؛ تعرديل جلنرة اخلررباء املعنيرة     0991املنظمرة،  ] النباتةات  شةحنة البلد الذى زرعت فيه 

جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة،       تعديل ؛ 0996بتدابري الصحة النباتية، 

0999] 

country of origin (of 
regulated articles 
other than plants and 
plants products) 

بلةةةةةد املنشةةةةة  

)للبنةةةةةةةةةةةود 

اخلاضعة للوائح 

خبةةةةةةةةةةةال  

النباتةةةةةةةةةةات 

واملنتجةةةةةةةةات 

املنظمرة،  ] باآلفةات ألول مررة   للتلةوث  للةوائح  اخلاضةعة  البنةود البلد الذى تعرضت فيره  

جلنرة اخلررباء   تعديل ؛ 0996؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية 0991

 [0999املعنية بتدابري الصحة النباتية 
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 *النباتية(

cut flowers and 
branches 

أ هةةار وأغصةةا  

 مقطوفةةةةةةةةةةةة

)بوصفها فئة من 

 السلع(*

؛ تعرديل  0991املنظمرة،  ] أجزاء النباتات الغضة املستخدمة يف أغرراض الزينرة أو الزراعرة   

 [5110اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

debarked wood اخلشرب املقشرور لريس بالضررورة      القشةور مّت تعريضه ألي عمليرة ترؤدي إىل إزالرة     خشب اخلشب املقشور(

 [. ال ينطبق5113اهليئة، ] (خشبًا خاليا من القشرة

delimiting survey   مسةةةح لتعةةةي

 احلدود

 [0991املنظمة؛ ] منةها خاليةجيرى لتعيني حدود منطقة تعترب مصابة بآفة أو  مسح

detection survey تعرديل  0991املنظمرة،  ] آفةات للكشف عمرا إذا كران يوجرد بهرا      منطقةجيرى يف  مسح مسح كشفي ،

 [0992املنظمة 

detention  احلجةر )أنظرر   النباتية الصحة تدابريكتدبري من  رمسيأو حمتجز  زحجيف  شحنةإبقاء  احتجا 

؛ جلنة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة     0992؛ تعديل املنظمة 0991املنظمة، ]( الزراعي

 [5112، اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 0999النباتية، 

devitalization غري قرادرة علرى اإلنبرات، أو النمرو أو التكراثر       النباتية املنتجاتأو  النباتاتعملية جعل  إماتة

 [5110، املؤقتة لتدابري الصحة النباتية اهليئة]

dose mapping   رسةةةم خةةةرائط

 اجلرعات

 مقةاييس  اسرتخدام  طريرق  عرن  العمليةة  شةحنة  نطراق  يف املمتصةة  اجلرعةات  توزيع قياس

 .03 رقرم  الردولي  املعيرار ] العمليةة  شةحنة  نطراق  يف حمرددة  مواقع يف املوضوعة اجلرعات

5113] 

 ال ينطبق

ecosystem   النظةةةةةةةةةةةةةا

 االيكولوجى

 يف الالحّيرة  وبيئتهرا  ديناميكيرة  حيرة  وكائنات وحيوان نبات جمموعات من مركبة تشكيلة

 اهليئرة  تعرديل  ،0992 .3 رقرم  الردولي  املعيرار ] وظيفية كوحدة البعض بعضها مع تفاعلها

 [5112 النباتية، الصحة لتدابري املؤقتة

efficacy (of a 
treatment) 

 رقرم  الردولي  املعيار] موصوف عالج حيدثه وتكراره، قياسه ميكن اآلفات، على حمدد تأثري فعالية )العالج(

03 .5113] 

emergency action ُيتخذ عند وجرود حالرة جديردة أو غرري متوقعرة       إجرا ات الصحة النباتيةإجراء فوري من  إجرا  طارئ

 [5110، لتدابري الصحة النباتية ]اهليئة املؤقتة للصحة النباتية
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emergency measure وضعت بصفة عاجلرة بسربب حالرة جديردة أو      أو إجرا ات خاصة بالصحة النباتية لوائح تدبري طارئ

غري متوقعة يف جمال الصحة النباتية. وميكن أن يكرون التردبري الطرارد تردبريًا مؤقترًا أم ال      

 [5112؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 5110]اهليئة املؤقتة،

endangered area خسرائر  املنطقةة  يف وجودها سببُي آفة توطن على األيكولوجية العوامل فيها تشجع منطقة *منطقة مهددة 

 [5103؛ تعديل اهليئة 0992 املنظمة،]  كبرية اقتصادية

entry (of a 
consignment) 

 [0992املنظمة، ] منطقة إىل نقطة دخولاالنتقال عن طريق  دخول )شحنة(

entry (of a pest) )تكون غري موزعرة  نها فإكانت موجودة ذا إليست موجودة فيها بعد أو  منطقة إىل آفةانتقال  دخول )آفة

 [0992املنظمة، ] الرمسية للمكافحةفيها على نطاق واسع وختضع فيها 

equivalence (of 
phytosanitary 
measures) 

تعةةةادل )بةةة   

تةةدابري الصةةحة 

 النباتية(

 حمرددة  خمراطر  إىل بالنسربة  ،النباتيةة  للصةحة  خمتلفرة  تةدابري  فيهرا  حتقق اليت احلالة

 تعرديل  ؛0992 املنظمرة، ].املتعاقدة األطراف إحدى لدى املناسب احلماية مستوى لألفات،

 الصرحة  تطبيرق  اتفاقيرة  إىل اسرتنادا  ،0999 النباتية، الصحة بتدابري املعنية اخلرباء جلنة

 املعيرار  تعرديل  ؛(0993 ،العامليةة  التجارة منظمة) العاملية التجارة ملنظمة النباتية والصحة

 [5112 .53 رقم الدولي

eradication ؛ تعرديل  0991 ،املنظمرة ] منطقةة يف  آفةة للرتخلص مرن    تةدابري الصةحة النباتيةة   تطبيق  *استئصال

 [؛ سابقا: يستأصل0992املنظمة، 

establishment 

(of a pest) 
؛ 0991املنظمرة،  ]ليهرا  إ دخوهلةا ما بعرد   منطقة، خالل املستقبل املنظور، يف آفةاستقرار  توطن

 ["يتوطن"؛ سابقا: 0997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، تعديل ، 0992تعديل املنظمة 

field [0991املنظمة، ] سلعةتزرع فيها  نتاجإ مكا قطعة أرض ذات ختوم حمددة يف  حقا 

find free املنظمرة،  ]حمرددة   آفةة  مةن  خاليةاً واعتبراره   نتةاج إ مكةا  أو  حقا، شحنةعلى  التفتيش وجد خاليا

0991] 

free from (of a 
consignment, field 
or place of 
production) 

خةةةةةال مةةةةةن  

)بالنسةةةةةةةةةبة 

لشةةحنةح حقةةا 

 أو مكا  إنتاج(

حمددة( تسمح أعردادها أو كمياتهرا بالكشرف عنهرا عرن طريرق        آفة)أو من  آفاتاخللو من 

جلنرة  تعرديل   ؛0992؛ تعديل املنظمة، 0991املنظمة، ] النباتية الصحة إجرا اتتطبيق 

 [0999اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

fresh [0991املنظمة، ]حي، غري جمفف أو جممد أو حمفوظ بأى طريقة أخرى  طا ج 

fruits and vegetables الفواكه واخلضر 

)بوصفها فئة من 

 للزراعرة  ولريس  التصرنيع  أو االسرتهالك  أغرراض  يف املسرتخدمة  النباتات من الغضة األجزاء

 [5102؛ تعديل اهليئة 5110 املؤقتة، اهليئة تعديل ؛0991 املنظمة،]
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 السلع(

fumigation  بعامل كيميائي يتخلل السلعة بصورة كاملة أو رئيسية وهو يف احلالة الغازيرة   سلعة معاجلة تبخري

 [0992؛ تعديل املنظمة، 0991املنظمة، ]

germplasm [0991املنظمة، ]ختصص لالستخدام يف برامج الرتبية أو الصيانة  نباتات مادة وراثية 

grain بوصفها  حبوب(

 فئة من السلع(*

؛ تعرديل  0991املنظمرة،  ] البذور املستخدمة ألغراض التصنيع أو االستهالك وليس للزراعرة 

 [5102؛ تعديل اهليئة 5110، املؤقتة اهليئة

growing medium  [0991املنظمة، ]أو أي مادة ختصص هلذا الغرض  النباتاتأي مادة تنمو فيها جذور  النمووسط 

growing period (of a 
plant species) 

 فةةةةرتة النمةةةةو 

 )لنوع نباتي(

 [5113]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية،  النمو موسمفرتة النمو النشط خالل 

growing season أو إنتةاج  مكةا  ، أو منطقةة يف  نشرطاً  منرواً  النباتةات أو فرتات، من العام تنمو فيها  فرتة موسم النمو ،

؛ تعررديل اهليئررة املؤقتررة لترردابري الصررحة 0991منظمررة األغذيررة والزراعررة، ] موقررع إنترراج

 [5113النباتية، 

habitat ما بأن يوجد فيه أو يسرتوطن   حي لكائنتتوافر فيه ظروف تسمح  إيكولوجي نظا جزء من  املوئا

 [5102؛ تعديل اهليئة 5112فيه طبيعيًا ]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

harmonization   توافةةةةةةةةةة- 

 جتانس

 معةايري تسرتند اىل   تةدابري للصةحة النباتيةة   قيام البلدان املختلفرة بوضرع وإقررار وتطبيرق     

، استنادا اىل اتفاق منظمة التجرارة  0999؛ تعديل جلنة اخلرباء، 0992املنظمة، [مشرتكة 

 ]العاملية املتعلقة بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية

harmonized 
phytosanitary 
measures 

تةةدابري الصةةحة 

 النباتية املوحدة

وقايرة النباترات   الدولية لتفاقية االالتى تضعها األطراف املتعاقدة يف  تدابري الصحة النباتية

 [0997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ] معايري دوليةىل إاستنادا 

heat treatment  املعاجلةةةةةةةةةةة

 باحلرارة

 ملواصرفات  وفقراً  دنيرا  زمنية لفرتة احلرارة من أدنى حد إىل تصل حتى سلعة تسخني عملية

 لتردابري  املؤقترة  اهليئرة  تعرديل  ؛5115 .02 رقرم  الردولي  املعيرار ] رمسيا بها معرتف فنية

 [5112 النباتية، الصحة

host pest list  قائمةةةةة آفةةةةات

 العائا

جلنة ]معينة  منطقة، بشكل شامل أو يف النباتاتاليت تصيب نوعا من أنواع  لآلفاتقائمة 

، تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة 0996اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

 [0999النباتية 

host range  حةي  كةائن  أو حمرددة  آفةة  إعالرة  علرى  الطبيعية، الظروف ظل يف القادرة، النباتية األنواعنطةةاق النباتةةات 
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 [ 5112 .3 رقم الدولي املعيار تعديل ،0991 املنظمة،] آخر حمدد العائلة

import permit النباتيةة  الصةحة  تةدابري ط وأساسرية مرا وفقرا لشرر     سةلعة ترخص باسترياد  رمسيةوثيقة  إذ  استرياد 

اهليئة املؤقتة لتردابري الصرحة    ؛0992؛ تعديل املنظمة 0991املنظمة، ] احملددة لإلسترياد

 [ 5112النباتية؛ 

inactivation [5113. 03 رقم الدولي املعيار] النمو على قادرة غري الدقيقة الكائنات جعل التخميا 

incidence (of a pest) )أو أيرة   حقةا ، أو شةحنة ما  يف عينرة مرا، أو    آفةنسبة أو عدد الوحدات اليت توجد فيها  ظهور )آفة ما

 [5119 مجاعات أخرى معرفة ]اهليئة،

incursion ولكرن  متةوطن معينرة، ال يعررف عنره أنره      منطقةة معزول اكتشف حديثا يف  آفاتجتمع  غزوة ،

احلياة يف املستقبل القريب ]اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتيرة،  د يقينتظر أن يظل على 

5113] 

infestation  
(of a commodity) 

مرا. واإلصرابة    سةلعة املعنيرة حيرة يف    املنتجةات النباتيةة  أو  النباتاتمن آفات  آفةوجود  إصابة )سلعة(

؛ تعديل جلنة اخلررباء  0997جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، ]تشمل العدوى 

 [0999املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

inspection اخلاضةعة األخررى   البنةود أو  النباتيةة  املنتجةات أو  للنباتةات  الرمسي البصري الفحص تفتيش 

موجرودة و/أو حتديرد مردى     اآلفةات من أجل حتديد ما إذا كانرت   النباتية الصحة للوائح

؛ سررابقا: 0992؛ تعررديل املنظمررة، 0991املنظمررة، ] النباتيةةة الصةةحة للةةوائحاالمتثررال 

 ["يفتش"

inspector [0991املنظمة ]بتنفيذ املهام بها  املنظمة القطرية لوقاية النباتاتشخص مرخص له من  مفتش 

integrity (of a 
consignment) 

متاميةةةةةةةةةةةةة 

 *)الشحنة(

اخلاصة بها أو أي وثيقرة   النباتيةشهادة الصحة حسب الوصف الوارد يف  الشحنةتركيبة 

 [5117 ، واحملافظة عليها دون فقد أو إضافة أو استبدال ]اهليئة،رمسيًاأخرى مقبولة 

intended use   االسةةةةةةةةتخدا

 املقصود

 املنتجةات  أو ،النباتةات  أجلره  مرن  استعملت أو أنتجت أو استوردت، الذي املعلن الغرض

 [5119 اهليئة، تعديل ،5115 .06 رقم الدوىل املعيار] أخرى بنود أو ،النباتية

interception (of a 
consignment) 

اعةةةةةةةةةةرتاض 

 )شحنة(

للةوائح  لضروابط معينرة بسربب عردم االمتثرال       دخوهلةا مسرتوردة أو إخضراع    رفض شحنة

 [0992؛ تعديل املنظمة، 0991املنظمة، ] الصحة النباتية

interception  
(of a pest) 

؛ 0991املنظمرة،  ]مسرتوردة   شةحنة أو إجراء اختبرار علرى    التفتيشأثناء  آفةالكشف عن  اعرتاض )آفة(

 [0996تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 
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intermediate 
quarantine 

حجةةر  راعةةةى  

 وسيط

جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة ]أو بلد الوجهة  بلد املنش يف بلد خبالف   راعي حجر

 [0996النباتية، 

International Plant 
Protection 
Convention (IPPC) 

االتفاقيةةةةةةةةةةة 

الدوليةةة لوقايةةة 

 النباتات

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بصيغتها املودعة لدى منظمة األغذية والزراعة يف رومرا يف  

 [0991املنظمة، ]خلت عليها وبالتعديالت الالحقة اليت أد 0920

International 
Standard for 
Phytosanitary 
Measures 

املعيةةار الةةدولي  

لتدابري الصةحة  

 النباتية

أقره مؤمتر منظمة األغذية والزراعة، أو اهليئة املؤقتة لتردابري الصرحة النباتيرة     دولي معيار

جلنرة  ] النباتةات  لوقاية الدولية االتفاقيةأو هيئة تدابري الصحة النباتية، املنشأة مبوجب 

؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة 0996اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

 [0999النباتية، 

international 
standards 

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات من  5و 0، الفقرتني 01دولية توضع وفقا للمادة  معايري معايري دولية

 [0997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

introduction (of a 
pest) 

؛ االتفاقية الدوليرة  0992؛ تعديل املنظمة، 0991املنظمة، ] توطنهاينجم عنه  آفة دخول )آفة( دخول

 [0997لوقاية النباتات، 

inundative release  اإلطةةةةةةةةةةةالق

 االغراقى

 إنتاجها بعد املفيدة احلية الكائنات أو البيولوجية املكافحة عواما من كبرية أعداد إطالق

 رقرم  املرنقح  الدولي املعيار ؛0996 .3 رقم الدولي املعيار] سريع مفعول حتقيق بهدف الغفري

3. 5112] 

IPPC  االتفاقيةةةةةةةةةةة

الدوليةةة لوقايةةة 

 النباتات  

، بصيغتها املودعة لدى منظمة األغذية والزراعة النباتات لوقاية الدولية تفاقيةلالخمتصر 

؛ تعرديل  0991املنظمرة،  ]، وبالتعديالت الالحقرة الريت أدِخلرت عليهرا     0920يف روما يف 

 [5110، لتدابري الصحة النباتية املؤقتة اهليئة

irradiation [5113. 03 رقم الدولي املعيار] املؤين اإلشعاع من نوع بأي معاجلة تشعيع 

ISPM   املعيةةار الةةدولي

لتدابري الصةحة  

 النباتية

جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة      ] املعيار الدولي لتدابري الصةحة النباتيةة  خمتصر 

 [5110؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 0996النباتية، 

kiln-drying  التجفيةةةةةةف يف

 *القمائن

 اىل للوصرول  الرطوبرة  ضربط  أو/و احلررارة  باستخدام مغلقة غرفة يف األخشاب جتفيف عملية

 [5115 .02 رقم الدوىل املعيار] املطلو  الرطوبة حمتوى

   

living modified  طريرق  عرن  عليهرا  احلصرول  مت جينيرة  مرواد  من جديدة تركيبة ميتلك حمور حي كائن أيالكةةةائن احلةةةي 
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organism بروتوكول قرطاجنة بشرأن السرالمة األحيائيرة الترابع     ] التقانة األحيائية احلديثةاستخدام  احملور

 ([ 5111ح البيولوجياتفاقية التنوع ) 5111، البيولوجيالتفاقية التنوع 

LMO  الكةةةائن احلةةةي

 احملور

 [5113 .00 رقم الدولي املعيار] احملور احلي الكائن خمتصر

lot )واحدة تتميز بتجانسرها يف التكروين واملنشرأ ومرا إىل ذلرك، وتشركل        سلعةعدد من وحدات  رسالة )لط

 [0991املنظمة، ] شحنةجزءا من 

mark لالشرهاد  للةوائح  خاضةعة  مةادة  على يوضع دوليا، به معرتف رمسى، وسم أو رمسى ختم *عالمة 

 [5115 .02 رقم الدوىل املعيار] النباتية الصحة حيث من حبالتها

minimum absorbed 
dose (Dmin) 

جرعةةةةة دنيةةةةا 

 ممتصة

 [5113. 03 رقم الدولي املعيار] العملية محولة ضمن املمتصة احمللية الدنيا اجلرعة

modern 
biotechnology 

التقانةةةةةةةةةةةةة 

األحيائيةةةةةةةةة 

 احلديثة

 تطبيقات:

 تقنيات داخل أنابيب االختيرار للحرامض النرووي املؤتلرف ريبروز منقروص األوكسرجني       )أ( 

(DNA)واحلقن املباشر للحامض النووي يف اخلاليا أو العضيات؛ أو ، 

دمج اخلاليا إىل أن تصربح خرارج فئتهرا التصرنيفية؛ وتتغلرب علرى حرواجز التكراثر         ) ( 

وال تعتررب تقنيرات مسرتخدمة يف الرتبيرة       الفسريولوجي الطبيعيرة أو إعرادة اإلئرتالف،    

بشرأن السرالمة األحيائيرة الترابع التفاقيرة       بروتوكرول قرطاجنرة  ]واالنتخا  الطبيعيني 

 [5111التنوع احليوي، 

monitoring جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري     ]مستمرة للتحقق من أوضراع الصرحة النباتيرة     رمسيةعملية  رصد

 [0996الصحة النباتية، 

monitoring survey [0992املنظمة، ] اآلفاتمستمر للتحقق من خصائص أعداد  مسح مسح رصدي 

national plant 
protection 
organization 

املنظمة القطرية 

 لوقاية النباتات

االتفاقية الدوليةة  تنشئها إحدى احلكومات للنهوض بالوظائف اليت حددتها  رمسيةإدارة 

 ["منظمة )قطرية( لوقاية النباتات"؛ سابقا: 0991املنظمة، ] لوقاية النباتات

natural enemy ذلرك  أعرداد  تقلريص  علرى  يسراعد  وقد نشأته منطقة يف آخر كائن حسا  على يعيش كائن الطبيعي العدو 

 النباترات  وآكلرة  املفرتسةة  والكائنةات  والطفيليةات  ،الطفيليةات  أشةبا   يضرمّ  وهو. الكائن

 [5112 .3 رقم املنقح الدولي املعيار ؛0996 .3 رقم الدولي املعيار] واملمرضات
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non-quarantine pest   آفةةة ال عضةةع

 للحجر الزراعي

 [0992املنظمة، ]ما  منطقةيف  احلجر الزراعيال تعترب من آفات  آفة

NPPO  املنظمة القطرية

 لوقاية النباتات

، املؤقترة  ؛ تعرديل اهليئرة  0991املنظمرة،  ] القطريةة لوقايةة النباتةات   خمتصةر للمنظمةة   

5110] 

official املنظمرة،  ] النباتةات  لوقايةة  قطريةة  منظمة)إجراء( ينشأ أو يرخص به أو ينفذ من جانب  رمسي

0991] 

official control امُللِزمة بغررض   تدابري الصحة النباتيةامُللِزمة وتطبيق  للوائح الصحة النباتيةاإلنفاذ الفعلي  مكافحة رمسية

 اخلاضرعة للروائح   غةري احلججرريةة   اآلفةات أو إدارة  احتوا  اآلفةات احلججرريةة  أو  استئصال

 [5103؛ تعديل اهليئة 5110اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، ]

outbreak متروطن   آفات، أو الزيادة املفاجئة لتجمع الغزواتاكتشف حديثا، مبا يف ذلك  آفاتجتمع  تفشي

؛ تعديل اهليئرة املؤقترة لتردابري الصرحة     0992منظمة األغذية والزراعة، ] معينة منطقةيف 

 [5113النباتية، 

packaging [51.5113 رقم الدولي املعيار] نقلها أو محايتها أو سلعة دعم يف املستخدم املنتج مواد التعبئة 

parasite 3 رقرم  الردولي  املعيرار ] (.عليره  ويتغرذى  أكررب  كائن - داخل أو – على يعيش حى كائن الطفيا. 

0992] 

parasitoid شبيه الطفيا  

 وتعريش  تطورهرا،  غمرار  فرى  عائلرها  وتقترل  الناضجة، غري أطوارها فى إال تتطفل ال حشرة

 [0992 .3 رقم الدولي املعيار] البلوغ مرحلة اىل وصوهلا عند حرة

pathogen [0992 .3 رقم الدولي املعيار] مرضا يسبب دقيق كائن الكائن املمرض 

pathway  [0992؛ تعديل املنظمة، 0991املنظمة، ] االنتشارأو  الدخولمن  اآلفةوسيلة متكن أي  طري 

pest ممةرض أي نوع أو ساللة أو منط بيولوجى من الكائنات النباتية أو احليوانيرة أو أي عامرل    آفة 

. مالحظرة: تسرتخدم آفرة نباتيرة ملصرطلح آفرة يف       النباتيةة  املنتجةات أو  للنباتةات أو مؤذ 

؛ االتفاقيررة 0992؛ تعررديل املنظمررة، 0991املنظمررة، ]االتفاقيرة الدوليررة لوقايررة النباتررات  

 [5105؛ تعديل اهليئة، 0997الدولية لوقاية النباتات، 

pest categorization آفةة  صرفات  أو احلجريةة  اآلفةة  صفات هلا ليست أو هلا اآلفة كانت إذا ما حتديد عملية تصنيف اآلفات 
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 [5110 .00 رقم الدولي املعيار] للوائح خاضعة حجرية غري

pest diagnosis [5116 .57 رقم الدوىل املعيار. ]هويتها وحتديد ما آفة كشف عملية تشخيص اآلفة 

pest free area   منطقةةة خاليةةة

 من آفة بعينها

 علرى  رمسيةا  احملافظرة  مرع  العلمية األدلة من يستدل كما بعينها آفة فيها توجد ال منطقة

 [5102؛ تعديل اهليئة 0992 املنظمة،] املناسب النحو على خلوها

pest free place of 
production 

مكةةا  لإلنتةةاج   

خةةال مةةن آفةةة   

 بعينها

ال تظهرر فيره آفرة معينرة كمرا يسرتدل مرن         مكران لالنتراج  : مكان لالنتاج خال من اآلفات

املعيار الردوىل  ] الشواهد العلمية، وجيرى فيه احملافظة على هذه احلالة رمسيا عند االقتضاء

 [0999 :01رقم 

pest free production 
site 

موقةةع لإلنتةةاج  

خةةال مةةن آفةةة   

 بعينها

 املكران،  وهرو  العلميرة  األسانيد تثبته الذي النحو على معينة آفة فيه توجد ال لإلنتاج مكان

 الردولي  املعيرار ] معينرة  لفرتة الوضع هذا على رمسيا فيه حيافظ الذي احلال مقتضى حسب

 [5102؛ تعديل اهليئة 0999 .01 رقم

pest record بعينها يف موقع بعينه يف وقت معرني   آفةوثيقة توفر املعلومات املتعلقة بوجود أو عدم وجود  سجا اآلفات

جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري     ])بلد يف العادة( مع وصف الظروف احمليطرة   منطقةداخل 

 [0997الصحة النباتية، 

pest risk (for 
quarantine pests) 

 خمةةاطر اآلفةةات

)لآلفةةةةةةةةةةات 

 احلجرية(

 برذلك  املرتبطرة  احملتملرة  االقتصرادية  العواقرب  وحجرم  انتشةارها و مرا  آفةة  دخول احتمال

 [5103؛ تعديل اهليئة  5117. 5 رقم الدولي املعيار]

pest risk (for 
regulated non-
quarantine pests) 

 خمةةاطر اآلفةةات

)لآلفةةةات غةةةري 

احلجريةةةةةةةةةة 

اخلاضةةةةةةةةةعة 

 للوائح(

 النباتات هلذه املقصود االستخدا  على للزراعة معدة نباتات يف آفة وجود يؤثر أن احتمال

 املعيرار ] (النباتية الصّحة مصطلحات ملسرد 5 رقم الضميمة انظر) مقبول غري اقتصادي بتأثري

 [5117  .5 رقم الدولي

pest risk analysis 
(agreed 
interpretation) 

حتليةةا خمةةاطر 

 اآلفةةةةةةةةةةةةات

)التفسري املتفة   

 عليه(

عملية تقييم القرائن البيولوجية أو أية قرائن علمية واقتصادية أخر  لتحديد ما إذا كا  

كا  ينبغي إخضاعه للقواعةدح ومةد  قةوة تةدابري الصةح ة      كائن حي يعترب آفةح وما إذا 

: 5؛ املعيرار الردولي رقرم    0997الدوليرة لوقايرة النباترات،     النباتية اليت سةتتخذ حيالةه  

5117] 

pest risk assessment 
(for quarantine pests) 

تقيةةيم خمةةاطر  

اآلفةةةةةةةةةةةةات 

)بالنسةةةةةةةةةبة 

 املنظمرة، ] برذلك  املرتبطرة  احملتملة االقتصادية والنتائج ،آفة وانتشار دخول احتمال تقييم

؛ تعرديل اهليئرة   5117. 5 رقرم  الردولي  املعيرار  ؛5110 .00 رقرم  املرنقح  الدوىل املعيار ؛0992

5103] 
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لآلفةةةةةةةةةةةةات 

 احلججررية(

pest risk assessment 
(for regulated non-
quarantine pests) 

تقيةةيم خمةةاطر  

 اآلفةةةةةةةةةةةةات 

)املتعلقةةةةةةةةةةة 

باآلفةةةات غةةةري 

احلجريةةةةةةةةةة 

اخلاضةةةةةةةةةعة 

 للوائح(

 تلرك  مرن  املرجو االستخدا  على للزرع املخصصة النباتات يف ما آفة تؤثر أن احتمال تقييم

 الصرحة  لتردابري  املؤقترة  اهليئرة  تعديل]) مقبول غري اقتصاديًا تأثريًا فيها فتحدث النباتات

 [5103؛ تعديل اهليئة 5112 النباتية،

pest risk 
management (for 
quarantine pests) 

إدارة خمةةةةةاطر 

اآلفةةةةةةةةةةةةات 

)بالنسةةةةةةةةةبة 

لآلفةةةةةةةةةةةةات 

 احلججررية(

 املنظمرة، ] وانتشةارها  آفةة  دخةول  خمراطر  مرن  للتقليرل  املتاحرة  اخليرارات  حتديرد و تقييم

 [5110. 00 رقم املعدل الدولي املعيار ؛0992

pest risk 
management (for 
regulated non-
quarantine pests) 

إدارة خمةةةةةاطر 

)املتعلقة اآلفات 

باآلفةةةات غةةةري 

احلجريةةةةةةةةةة 

 اخلاضعة للوائح

 للةزرع  املخصصةة  النباتةات  يف مرا  آفةة  حتردث  أن خطرر  من للحد املتاحة اخليارات تقييم

  اخليرارات  وانتقراء  النباتةات  تلرك  مرن  املرجةو  االسةتخدا   على مقبول غري اقتصاديًا تأثريًا

 [5103اهليئة ؛ تعديل 5112 النباتية، الصحة لتدابري املؤقتة اهليئة]

pest status (in an 
area) 

 أوضةةةاع اآلفةةات

 (مامنطقة  يف)

، يف الوقررت احلاضررر، مبررا يف ذلررك توزعهررا حسررب منطقةةةيف  آفةةةوجررود أو عرردم وجررود 

 سةجالت اآلفةات  علرى أسراس اخلرربة واسرتنادا إىل      رمسيةا األحوال، كما أمكرن حتديرده   

جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة،     ]اجلارية والتارخيية وغريها من املعلومات 

 [0993؛ تعديل اهليئة املؤقتة، 0997

PFA   منطقةةة خاليةةة

 من آفة بعينها

 [5110؛ تعديل اهليئة املؤقتة، 0992]املنظمة،  آفة بعينهامنطقة خالية من  خمتصر

phytosanitary action   عمليات الصةحة

 النباتية

، الريت ُتنفرذ تطبيقرًا    املعاجلةأو  اإلشرا أو  االختبارأو  التفتيشمثل  الرمسيةالعمليات 

؛ تعرديل اهليئرة   5110]اهليئة املؤقتة لتردابري الصرحة النباتيرة،     النباتية لتدابري الصحة

 [5112املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 

phytosanitary 
certificate 

االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة    متسرقة مرع منراذج شرهادات      رمسيةة وثيقة ورقية أو إلكرتونية شةةهادة الصةةحة 

]املنظمرة،   متطلبةات الصةحة النباتيةة علةى الةواردات     تلريب   الشحنة، تفيد بأن النباتات
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 [5105؛ تعديل هيئة تدابري الصحة النباتية، 0991 النباتية

phytosanitary 
certification 

اشهاد بالصةحة  

 النباتية

املنظمرة،  ]شةهادة الصةحة النباتيةة    املفضرية إىل إصردار    إجةرا ات الصةحة النباتيةة   إتباع 

0991] 

phytosanitary 
import 
requirements 

 

شرررررررررررروط 

االسرررررررترياد 

املتعلقررررررررررة 

بالصررررررررحة 

 النباتية

تدابري حمددة للصحة النباتية وضعها البلد املستورد بالنسبة إىل الشرحنات الوافردة إىل ذلرك    

  [5112]تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، البلد 

phytosanitary 
legislation 

تشةةةةةةةةريعات 

 الصحة النباتية

والريت   للمنظمةة القطريةة لوقايةة النباتةات    القوانني األساسية اليت متنح السلطة القانونيرة  

املنظمرة،  ؛ تعرديل  0991املنظمرة،  ] لةوائح الصةحة النباتيةة   ميكن االستناد إليها يف وضع 

0992] 

phytosanitary 
measure (agreed 
interpretation) 

تةةدابري الصةةحة 

 النباتيةةةةةةةةةةةة

)التفسررري املتفررق 

 عليه(

 اخلاضرعة  اآلفرات  انتشرار  أو إدخرال  منرع  إىل يهردف  رمسري  إجرراء  أو وتنظريم  تشريع أي

؛ تعرديل  0992املنظمرة،  ] املنتشررة  لآلفرات  االقتصادي التأثري من احلد أو الصحي للحجر

  تعرديل اهليئرة املؤقترة لتردابري الصرحة النباتيرة       ،0997 االتفاقية الدولية لوقاية النباترات 

  (5103 تعديل اهليئة تدابري الصحة النباتية ،5115

عالقة التفسري املتفق عليه لتعبري تدابري الصحة النباتية هو الذى يفسر العالقة بني تلك التدابري واآلفات احلجرية اخلاضعة للوائح وهذه ال

 (0997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 00ليست واضحة مبا فيه الكفاية يف التعريف الوارد يف املادة 

phytosanitary 
procedure 

إجةةةةةةةةةرا ات 

 الصحة النباتية

 التفتةيش ، مبا يف ذلك إجراء عمليات تدابري الصحة النباتيةلتنفيذ  رمسياأى منهج مقرر 

 ؛0991 ،املنظمرة ] باآلفات اخلاضعة للةوائح فيما يتصل  العالجأو  املراقبةأو  االختبارأو 

؛ 0999جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة،       تعديل ؛ 0992تعديل املنظمة، 

 [5112؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، 5110تعديل اهليئة املؤقتة، 

phytosanitary 
regulation 

لةةوائح الصةةحة  

 النباتية

، أو حترد مرن اآلثرار    اآلفةات احلججرريةة   انتشةار و/أو  دخةول اليت متنرع   الرمسيةالقواعد 

، مبرا يف ذلرك حتديرد تردابري إصردار      لآلفات غري احلججررية اخلاضةعة للةوائح  االقتصادية 

؛ جلنة اخلرباء املعنيرة  0992تعديل املنظمة،  ؛0991املنظمة، ] شهادات الصحة النباتية

 [5110، املؤقتة ؛ اهليئة0999بتدابري الصحة النباتية، 

phytosanitary 
security (of a 
consignment) 

أمةةةةن الصةةةةحة 

 النباتيةةةةةةةةةةةة

 *)لشحنة ما(

، مرن خرالل   للوائح خاضعةبآفات  وتلوثها إصابتهاما ومنع  شحنة سالمةاحملافظة على 

 [5119، مناسبة ]اهليئة تدابري صحة نباتيةتطبيق 
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place of production املنظمرة، ]. واحردة  زراعيرة  أو إنتاجيرة  وحردة  بوصرفها  تعمرل  حقول جمموعة أو مكان أي مكا  اإلنتاج 

 [5102؛ تعديل اهليئة 0999 النباتية، الصحة بتدابري املعنية اخلرباء جلنة تعديل ؛0991

plant products  املنتجةةةةةةةةةات

 النباتية

( ومرواد مصرنعة ميكرن أن تكرون،     احلبوب)مبا يف ذلك  نباتىمواد غري مصنعة ذات أصل 

املنظمرة،  ] اآلفةات  وانتشةار  دخةول بسبب طبيعتها أو طريقة جتهيزها، خطرا مرن زاويرة   

 ["منتج نباتى"؛ سابقا 0997، تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 0991

plant protection 
organization 
(national) 

منظمةةةة وقايةةةة 

النباتةةةةةةةةةةات 

 )قطرية(

 ة وقاية النباتات القطريةمنظمأنظر 

plant quarantine أو إىل الزراعةى  للحجر خاضعة آفات انتشارو/أو  دخولمجيع األنشطة الرامية اىل منع  احلجر الزراعى ،

؛ تعرديل اهليئرة   0992؛ تعرديل املنظمرة   0991املنظمة، ] الرمسية للمكافحةضمان خضوعها 

5103] 

planting (including 
replanting) 

)مبةةا يف  غةةر 

ذلةةةةا إعةةةةادة  

 الغر (

، أو للتطعريم أو غرريه مرن العمليرات املماثلرة،      منةو   وسةط يف  النباتةات أى عمليات لوضع 

، تعديل جلنة اخلرباء املعنيرة  0991املنظمة، ]ضمانا لنموها أو تكاثرها أو إكثارها فيما بعد 

 [0999بتدابري الصحة النباتية، 

plants تعرديل   ؛0991املنظمة، ] الوراثية واملادة البذورمنها، مبا يف ذلك حية أو أجزاء  نباتات نباتات

 [0997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

plants for planting  [0991املنظمة، ] إعادة غرسهاأو  غرسها، أو يعتزم مغروسةيعتزم إبقاؤها  نباتات نباتات الغر 

plants in vitro  نباتةةةةةةةةةةةةات

مسةةةةةةتنبتة يف 

بوصرفها  ) أوعية

 فئة سلعية(

 املعنيرة  اخلرباء جلنة تعديل ؛0991 املنظمة،] مغلقة حاويات يف معقم وسط يف تنمو نباتات

 فى مستنبتة نباتاتسابقًا "] حتل ؛5115 املؤقتة، اهليئة ؛0999 النباتية، الصحة بتدابري

 [5102"؛ تعديل اهليئة أنسجة مزارع

point of entry الشةحنات  السرترياد  رمسيا عنيي أو أي موقع آخر برية حدودية نقطة،حبرى ميناء مطار، نقطة الدخول 

 [5102؛ تعديل اهليئة 0992 املنظمة،] األشخاص دخولل أو

post-entry 
quarantine 

حجةةر مةةا بعةةد  

 الدخول

 [0992املنظمة، ] دخوهلابعد  شحنةاحلجر املطبق على 

PRA  حتليةةا خمةةاطر

 اآلفات

؛ تعرديل اهليئرة املؤقترة لتردابري الصرحة      0992املنظمرة،  ] حتليا خماطر اآلفاتخمتصر 

 [5110النباتية، 
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PRA area   املنطقةةةة التةةةى

يشملها حتليةا  

 خماطر اآلفات

 [0992املنظمة، ]فيها  حتليا خماطر اآلفاتجيرى  منطقة

practically free بعينها( بأعررداد أو كميات تتجاوز  آفة)أو  اآلفاتخيلو من  انتاج مكا ، أو حقا، شحنة *خالية فعليا

تلك التى يتوقع أن تنشأ عن، وتتسق مع ممارسات الزراعة واملناولة اجليردة الترى تسرتخدم    

؛ تعرديل املنظمرة،   0991املنظمرة،  ] وتسويقها وتتفق مرع تلرك املمارسرات    السلعةيف انتاج 

0992] 

pre-clearance املنظمة القطرية لوقايةة النباتةات  جتريه  املنش  بلديف  إفراجو/أو  لصحة النباتيةباإشهاد  *إجا ة أولية 

 [0992؛ تعديل املنظمة، 0991املنظمة، ]يف بلد الوصول أو جيرى حتت إشرافها املعتاد 

predator  مرن  أكثر حياته أثناء يقتل وهو. عليها ويقتات أخرى حيوانية كائنات يفرتس طبيعى عدو الكائن املفرت 

 [0992 .3 رقم الدوىل املعيار] منها فرد

process load [5113 .03 رقم الدوىل املعيار] واحدة كوحدة يعامل حمدد شحن برتتيب املواد من حجم شحنة العملية 

processed wood 
material 

مةةةواد خشةةةبية 

 جمهزة

 هرذه  مرن  توليفرة  أى أو والضغط واحلرارة الغراء باستخدام سويا ركبت أخشاب من منتجات

 [5115 .02 رقم الدوىل املعيار] الثالثة العناصر

Production site [5102جزء حمدد من مكان إنتاج تتّم إدارته كوحدة منفصلة لغايات الصحة النباتية ]اهليئة  موقع إنتاج 

prohibition ؛ 0991املنظمرة  ] لوائح الصحة النباتيةحمددة مبوجب  سلعأو  آفاتمنع استرياد وانتقال  حظر

 [0992تعديل املنظمة، 

   

provisional measure كاملرة نظررًا لعردم تروافر      مربرات فنيةيتقرر بدون وجود  للصحة النباتيةأو إجراء  الئحة تدبري مؤقت

وخيضع اإلجراء املؤقت لشرط توافر املربرات الفنية الكاملة يف أقرر  وقرت   . معلومات كافية

 [5110اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية، ] ممكن

quarantine مرن أجرل وضرعها حترت املراقبرة أو       لبنود عضع للوائح الصحة النباتيةة  رمسىاحتجاز  احلجر

املنظمررة، ] معاجلتهةا و/أو  اختبارهةةاعليهرا،   التفتةةيشإجرراء حبروث عليهررا أو ملواصرلة    

 [0999عنية بتدابري الصحة النباتية، ؛ جلنة اخلرباء امل0992؛ تعديل املنظمة، 0991

quarantine area رمسيةا هذه اآلفرة   مكافحةوجيرى داخلها  آفة خاضعة للحجر الزراعيتوجد بها  منطقة *منطقة احلجر 

 [0992؛ تعديل املنظمة، 0991املنظمة، ]
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quarantine pest   آفةةةة خاضةةةعة

 للحجر الزراعي

ولكنها ال توجد بعد يف هذه املنطقرة،   للمنطقة املهددةهلا أهميتها االقتصادية احملتملة  آفة

املنظمة، ] للمكافحة الرمسيةأو توجد فيها ولكنها ليست موزعة على نطاق واسع وختضع 

 [0997؛ تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 0992؛ تعديل املنظمة، 0991

quarantine station  حمطةةة احلجةةر

 الزراعى

سلع خاضعة للوائح، مبرا   أو اي النباتية املنتجاتأو  النباتاتتستبقى فيها  رمسيةحمطة 

، سرابقا:  0992، تعديل املنظمة ، 0991املنظمة، ] احلجررهن يف ذلك الكائنات النافعة،

 [5102؛ تعديل اهليئة أو مرفق احلجر الزراعى حجر حمطة

raw wood  [5115 .02 رقم الدوىل املعيار] معاجلة أو جتهيز بأى مير مل خشب خشب خا 

re-exported 
consignment 

شةةةحنة معةةةاد  

 تصديرها

اليت استوردها بلد ما وأعاد تصديرها بعد ذلك. ومن املمكرن خترزين    الشحنةواملقصود بذلك 

؛ 0991املنظمرة،  ] تغليفهةا أخرى أو تغيري طريقة  شحناتوضمها إىل  وتقسيمها الشحنة

؛ جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري   0996تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

؛ اهليئرة املؤقترة،   5110؛ اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتيرة،  0999الصحة النباتية، 

 [country of re-exportبلد إعادة التصدير.]؛ سابقًا 5115

reference specimen  حتديرد  ألغرراض  إليره،  النفراذ  وميكرن  حمفروظ  معرني،  حةي   لكةائن  جمموعرة  من منوذج، معياريمنوذج 

 [5119 اهليئة، تعديل ؛5112 .3 رقم الدوىل املعيار]املقارنة أو التحقق أو اهلوية،

refusal للةوائح  لعردم االمتثرال    خاضع للوائح الصةحة النباتيةة  آخر  بندأو أى  شحنة دخولمنع  رفض

 [0992؛ تعديل املنظمة، 0991املنظمة، ] النباتيةالصحة 

regional plant 
protection 
organization 

 

املنظمةةةةةةةةةةةةة 

اإلقليمية لوقاية 

 النباتات  

االتفاقيةة  من  التاسعةمنظمة حكومية دولية منوط بها تنفيذ املهام املنصوص عليها يف املادة 

؛ جلنرة اخلررباء املعنيرة    0992نظمة، ؛ تعديل امل0991املنظمة، ] النباتات الدولية لوقاية

 ["منظمة )إقليمية( لوقاية النباتات"؛ سابقا: 0999بتدابري الصحة النباتية، 

regional standards االتفاقيرة  ]لتوجيره أعضراء تلرك املنظمرة      منظمة وقاية النباتةات اإلقليميةة  تضعها  معايري معايري إقليمية

 [0997الدولية لوقاية النباتات، 

regulated area  منطقةةة خاضةةعة

 للوائح

، الريت  اخلاضةعة للةوائح  األخررى   البنةود و واملنتجةات النباتيةة   النباتةات ختضع  منطقة

ملنرع   تدابري الصحة النباتيةتدخل إليها، أو تكون موجودة فيها أو خترج منها، للوائح أو 

دخول و/أو انتشار اآلفات احَلْجرية أو للحد من اآلثرار االقتصرادية لآلفرات غرري احَلْجريرة      

؛ تعرديل جلنرة   0996جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة،       ] اخلاضعة للوائح

 [5103؛ تعديل اهليئة 5110، املؤقتة ؛ اهليئة0999اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

regulated article   بنةةةةد خاضةةةةع

للةةوائح الصةةحة 

، وسريلة نقرل، حاويرة، تربرة، وأي     تعبئة، مكان ختزين، نباتية منتجات، نباتاتأي 

، أو تررؤدى إىل اآلفةةات أن تررأوي أخرررى، أو شرريء آخررر أو مررادة أخرررى ميكررن  كائنةةات
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، وخاصة عندما يكرون هنراك نقرل    النباتية الصحة تدابريانتشارها، ويرى أنها تستوجب  النباتية

 [0997؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 0992؛ تعديل املنظمة، 0991املنظمة، ]دولي 

regulated non 
quarantine pest 

آفةةةةةةة غةةةةةةري 

حجرية عضةع  

 للوائح

 علررى ،للغةةر  املخصصةةة النباتةةات يف وجودهررا ويررؤثر الزراعةةى للحجةةر عضةةع ال آفةةة

 ختضرع  وبالتراىل  مقبرول،  غرري  اقتصرادى  ترأثري  هلا ويكون للنباتات املستهد  االستخدا 

؛ 0997 النباترات،  لوقايرة  الدوليرة  االتفاقيرة ] املستورد املتعاقد الطرف أراضى داخل للوائح

 [5103تعديل اهليئة 

regulated pest   آفةةةة خاضةةةعة

 للوائح

االتفاقية الدوليرة  ]غري خاضعة للحجر الزراعي ولكنها خاضعة للوائح آفة أو  آفة حجرية

 [0997لوقاية النباتات، 

release (into the 
environment) 

 اإلطةةةةةةةةةةةالق

 )فى البيئة(

 [5103؛ تعديل اهليئة 0992 .3 رقم الدوىل املعيار] البيئة يف كائن عن العمدى اإلفراج

release (of a 
consignment) 

 إفةةةةةةةةةةةةةةراج

 )عن شحنة(

 [0992املنظمة، ] اإلجا ةبعد  بالدخولالرتخيص 

replanting  الغر أنظر  إعادة الغر 

required response   االسةةةةةةةتجابة

 املطلوبة

 [5113. 03 رقم الدولي املعيار] ما معاجلة آلثار حمدد مستوى

   

RNQP  آفةةةةةةة غةةةةةةري

حجرية عضةع  

 للوائح

 [5115 .06 رقم الدوىل املعيار] للوائح عضع حجرية غري آفة خمتصر

round wood  أخشةةةةةةةةةةةاب

 مستديرة

غري منشورة طوليا حتتفظ بسطحها الطبيعى املستدير وقرد حتتروى علرى القلرف أو      أخشاب

 [0991املنظمة، ] علو منه

RPPO  املنظمةةةةةةةةةةةةة

اإلقليمية لوقاية 

 النباتات

 [5110، املؤقتة ؛ تعديل اهليئة0991املنظمة، ] ملنظمة اإلقليمية لوقاية النباتاتا خمتصر

sawn wood منشورة طوليا، حتتفظ بسطحها الطبيعى املستدير أو ال حتتفظ به، وحتتروى علرى    أخشاب منشورة أخشاب

 [0991املنظمة، ] علو منهالقلف أو 
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secretary  [0997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ] 05املعني مبوجب املادة  أم  اهليئة األم 

seeds بوصفها  البذور(

 فئة من السلع(*

؛ 0991املنظمرة،  ] (احلبوبوليس لالستهالك أو التصنيع )أنظر  للزراعةالبذور املخصصة 

 [5102؛ تعديل اهليئة 5110، املؤقتة تعديل اهليئة

SIT  تقنية احلشرات

 العقيمة

 [5112 .3 رقم الدولي املعيار] (SIT) العقيمة احلشرات تقنية خمتصر

spread (of a pest) [0992املنظمة، ]ما  منطقةداخل  آلفةاجلغرافى التوزع  مقدار انتشار 

standard وثيقة وضعت بتوافق اآلراء واعتمدتها هيئة معرتف بها تروفر، لالسرتخدام العرام واملتكررر،      معيار

قواعد أو خطوط توجيهية أو خصائص ألنشطة معينة أو لنترائج هرذه األنشرطة، وتسرتهدف     

، دليرل املنظمرة الدوليرة    0992املنظمرة،  ]دد حتقيق الدرجة املثلى من النظام يف سرياق حمر  

 [تعاريف 0990: 5للتوحيد القياسى/ اهليئة الدولية لاللكرتونيات 

sterile insect [5112 .3 رقم الدولي املعيار] حمدد لعالج خضوعها نتيجة التكاثر عن عاجزة حشرة أي حشرة عقيمة 

sterile insect 
technique 

تقنية احلشرات 

 العقيمة

 عقيمةة  حلشةرات  واسرع  نطراق  علرى  اإلغراقةي  اإلطةالق  خالل من اآلفات ملكافحة طريقة

 رقرم  الردولي  املعيرار ] امليدانيرة  اجملموعرات  إحردى  يف األنرواع  نفس تكاثر من احلد بهدف

3.5112] 

stored product  غري مصنع خمصص لالستهالك أو التصنيع وخمزون يف شركل جراف )ويشرمل     منتج نباتى منتج خمزو

 [0991املنظمة، ]اجملففة  والفاكهة واخلضروات احلبوببوجه خاص 

suppression ؛0992املنظمرة،  ] اآلفةات مصابة خلفرض أعرداد    منطقةيف  تدابري الصحة النباتيةتطبيق  *تقليص 

 [0999تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، 

surveillance املسةح طريرق   عرن  آفةة أو عردم وجرود    وجةود جلمع وتسجيل البيانات عن  رمسيةعملية  املراقبة ،

؛ تعرديل  0996جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية، ]أو أى إجراءات أخرى  الرصد

 [5102اهليئة 

survey األنرواع  لتحديرد  أو لآلفةات  جتمع خصائص لتحديد زمنية فرتة خالل جيرى رمسى إجراء *مسح 

 الصرحة  بتردابري  املعنيرة  اخلررباء  جلنرة  تعديل ؛0991 املنظمرة،] ما منطقة يف توجد التى

 [5102؛ تعديل اهليئة 0996 النباتية،

systems 
approach(es)  األقرل  علرى  اثنان منها يكون أن على تتكامل فيه تدابري خمتلفة اآلفات خماطر دارةإلخيار  الُنظم أسلو 

 اهليئرة  تعرديل  ؛5115 .03 رقرم  الردوىل  املعيرار ] مبفعول تراكمري   مستقلة، بصورة يعمالن

 [5102؛ تعديل اهليئة 5112 النباتية، الصحة لتدابري املؤقتة
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technically justified   وجود مةربرات

 فنية

 ملخةاطر مالئرم   حتلياالنتائج التى أمكن التوصل اليها باستخدام  إىلوجود مربرات استنادا 

، أو أسلو  مناظر آخر لفحص وتقييم املعلومات العلمية املتوافرة، حيثما ينطبق ذلك اآلفات

 [0997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ]

test أو للوقروف   اآلفةات  ، خبالف الفحص البصرى، الذى ينفرذ لتربني وجرود   الرمسيالفحص  اختبار

 [0991املنظمة، ]معينة  آفاتعلى 

tolerance level (of a 
pest) 

مستو  التحما 

 *)آلفة ما(

 دخوهلةا أو  انتشةارها أو منرع   اآلفةة تلرك   مكافحةة ما بوصفه عتبة العمل على  آفة ظهور

 [5119اهليئة، ]

transience [0993 .3 رقم الدوىل املعيار] توطنها إىل يؤدى أن يتوقع ال آفة وجود الوجود العارض 

transit  العبةةةةةةةةةةةةور

 )الرتانزيت(

 شحنة عابرةأنظر 

transparency ىل إواألسربا  الداعيرة    تدابري الصحة النباتيةة املبدأ القاضى بأن تتوافر على الصعيد الدوىل  شفافية

، 0999؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة،     0992املنظمة، ]وضعها 

 استنادا اىل االتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العامليرة 

 [(0993منظمة التجارة العامليةح )

treatment إماتتهةةا أو تعقيمهررا أو إزالتهررا أو عميلةةها أو اآلفةةات لقتررل رمسيةةا برره مرررخص إجررراء عاجلةامل 

 الردولي  املعيرار  ؛5115 .02 رقرم  الدولي املعيار ؛0992 املنظمة، تعديل ؛0991 املنظمة،]

 [5112 النباتية، الصحة لتدابري املؤقتة اهليئة ؛5113 .03 رقم

treatment schedule  جةةةةةةةةةةةةداول

 املعامالت

 املتوخراة  النتيجرة  إىل للتوصرل   اسرتيفاؤها  يرتعني  اليت املعامالت إلحدى الرئيسية املعلمات

 إ الةة  أو خصربة  غرري  جعلرها  أو منهرا،  الرتخلص  أو مفعوهلةا  إبطةال  أو آفرات  قتل مثل)

 [5117. 53 رقم الدولي املعيار] حمدد فعالية مستوى عند( حيويتها

visual examination  املعاينةةةةةةةةةةةة

 البصرية

 للةوائح  اخلاضةعة  البنةود  مرن  غريهرا  أو ،النباتيةة  املنتجةات  أو للنباتةات  املادية املعاينة

 امللوثةات  أو اآلفات لكشف جمهر أو جمسام أو عدسة بواسطة أو اجملّردة، العني باستخدام

 [5112 .53 رقم الدولي املعيار] التجهيز أو االختبار إىل اللجوء دون من

wood أخشةةةةةةةةةةةاب 

)بوصفها فئة من 

 السلع(*

اخلشب املستدير، واخلشب املنشور، والشظايا أو احلشوات اخلشبية، مرع وجرود أو بردون    

 [5110، املؤقتة ؛ تعديل اهليئة0991املنظمة، ]وجود حلاء 

wood packaging 
material 

 تسررتخدم التررى( الررورق منتجررات باسررتثناء) األخشررا  منتجررات أو اخلشةةب تشررملمةةةواد التعبئةةةة 

 (الشةةةحنة فةةةر  أخشةةةاب ذلرررك يف مبرررا) مرررا سةةةلعة نقرررل أو وحلمايرررة.كررردعامات
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 [5115 .02 رقم الدوىل املعيار] اخلشبية
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 5110يف دورتها الثالثة يف أبريل/نيسان بل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ألول مرة من ِق الضميمة ههذ تاعتمد

 5105مارس/آذار يف الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية يف  الضميمة هواعتمدت املراجعة األوىل هلذ

 .من املعيار واجب االعتبارجزء  الضميمة

 "و"ليست مو عة على نطاق واسع "املكافحة الرمسية" يخطوط توجيهية لتفسري وتطبي  مفهوم: 1ضميمة 

 املقدمة

 النطاق

 توجيهًا عن: الضميمةتؤمن هذه 

 املكافحة الرمسية لآلفات اخلاضعة للوائح،  -

متى ميكن اعتبار آفة ما بأنها موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع، الختاذ قرار فيمرا إذا كانرت    حتديدو -

 ترقى ملرتبة آفة حجرية

 املراجع

يشرري املعيرار احلرالي إىل املعرايري الدوليرة للصرحة النباتيرة. وهري متاحرة علرى املنفرذ الردولي للصرحة النباتيرة               

(https://www.ippc.int( 

 تعريف

 تعّرف املكافحة الرمسية على أنها:

اإلنفاذ النشط للوائح الصحة النباتية امُللزمة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية امُللزمرة بهردف استئصرال أو إحترواء آفرات      

 حجرية أو إلدارة آفات غري حجرية خاضعة للوائح.

 اخللفية

يًا" تعرب عن مفهوم أساسي يف تعريف آفرة حجْجريرة.   الكلمات "موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع ومكافحة رمس

واستنادًا لذلك التعريف، جيب أن تكون األفة احلجرية دائمرًا ذات أهميرة إقتصرادية ممكنرة للمنطقرة املهرددة. وإضرافة        

ولكنهرا  لذلك، ينبغي أن تفي إما مبعيار أنها غري موجودة يف تلك املنطقة أو أن تفي باملعايري اجملتمعرة كونهرا موجرودة    

 .غري موزعة على نطاق واسع وختضع ملكافحة رمسية

برل منظمرة قطريرة لوقايرة     ص بره أو ينفذرذ مرن قِ   على أنه " ينشأ أو ُيررخ   ارمسي مسرد مصطلحات الصحة النباتيةيعرِّف 

لصرحة  ومع ذلرك، فألغرراض ا   ".تقليص، أو احتواء أو استئصال لتجمع إحدى اآلفات"، واملكافحة على أنها "النباتات

 .بشكل كاف بتوليفة من هذين التعريفني ر مفهوم املكافحة الرمسيةالنباتية، ال يعبِّ
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 :والغرض من هذه الضميمة هو تقديم وصف أكثر دقة لتفسري

مفهوم املكافحة الرمسية وتطبيقه يف جمال املمارسة لآلفات احلجرية املوجودة يف منطقرة مرا وأيضرًا لآلفرات غرري       -

 ، ووائحاحلجرية اخلاضعة لل

 .كافحة رمسية" لآلفات احلجريةمل ضعمفهوم " موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع وخت -

درج يف املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية "غري موزعة على نطاق واسع" ليس مصطلحًا مشمواًل يف وصف وضع اآلفة امُل

 .3رقم 

 املتطلبات

 متطلبات عامة .1

 تعرادل ، وخباصة مبادد عدم التمييز، والشفافية، و0رقم ختضع املكافحة الرمسية للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 .تدابري الصحة النباتية، وحتليل خماطر اآلفات

 املكافحة الرمسية 1.1

 تشمل املكافحة الرمسية على:

 و/أو اإلحتواء يف املنطقة )املناطق( املصابة اإلستئصال -

 املراقبة يف املنطقة )املناطق( املهددة -

القيود املرتبطة باحلركة إىل أو ضمن املنطقة )املناطق( احملمية مبرا يف ذلرك تردابري الصرحة النباتيرة املطبقرة عنرد         -

 اإلسترياد.

اآلفرة   ومن املطلو ، كحد أدنى، أن يكون تقيريم الربنرامج ومراقبرة    .تشمل مجيع برامج املكافحة الرمسية عناصر ُملِزمة

جزءًا من برامج املكافحة الرمسية لتحديد مدى احلاجة إىل املكافحرة وتأثريهرا، لتربيرر التردابري املطبقرة عنرد االسرترياد        

 أدناه(. 5.5ق عند االسترياد متسقة مع مبدأ عدم التمييز )أنظر القسم ويتعي ن أن تكون التدابري اليت تطب  .للغرض نفسه

أمرا بالنسربة لآلفرات غرري      .للتقلريص  ة، جيوز أن تشمل تدابري االستئصرال واالحترواء عنصرراً   وبالنسبة لآلفات احَلْجري

احَلْجرية اخلاضعة للوائح، فيجوز استخدام عنصر للتقليص لرتاليف حردوث آثرار اقتصرادية غرري مقبولرة حيرث أن ذلرك         

 .ينطبق على االستخدام املقصود لنباتات الغرس

 غري مو عة على نطاق واسع 2.1

مفهوم يعزو إىل وجود اآلفة وتوزيعها ضمن منطقة ما. ميكن وضع اآلفة يف فئة موجودة  وري موزعة على نطاق واسع" ه"غ

وموزعة على نطاق واسع يف منطقة ما أو غري موزعة على حنو واسع، أوغائبة. ويف حتليل خماطر اآلفة، يتم حتديد فيما 

آفرة مرا    نال يتوقرع تروط   أنره  يعرين الوجرود العرارض     التصرنيف.  وةإذا كانت اآلفة غري موزعة على نطاق واسع يف خطر 

 وبالتالي فهي ليست ذات صلة مبفهوم "غري موزعة على نطاق واسع".
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على البلد املستورد تعريرف املنطقرة )املنراطق(     نويف حالة آفة حجرية موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع، يتعي 

املصابة واملنطقة )املناطق( املهددة. وعندما تعترب آفة حجرية غري موزعة على نطاق واسع، فهذا يعين أن اآلفة حمددة يف 

ارها. أجزاء من توزعها املمكن وأن هناك مناطق خالية من اآلفة تكون يف خطر من خسارة إقتصادية مرن دخوهلرا أو انتشر   

وال حتتاج هذه املناطق املهددة أن تكون متجاورة ولكنها قد تتألف من عدة أجزاء مميزة. وبغية تربير إعالن أن اآلفة غري 

موزعة على حنو واسع، يتعي ن تأمني وصف وحتديد للمناطق املهددة إذا مت طلرب ذلرك. هنراك درجرة مرن عردم الريقني        

 ر مع الزمن.صنيف قد يتغي مرافقة ألي تصنيف للتوزيع. كما أن الت

يتعّين أن تكون املنطقة اليت تكون فيها اآلفة غري موزعة على حنو واسع هي ذاتها كاملنطقة الريت ينطبرق عليهرا الترأثري     

اإلقتصادي )مثل املنطقة املهددة( وحيثما تكون اآلفة حتت مكافحة رمسية أو معتربة ملكافحة رمسية. إن اختاذ قرار برأن  

آفة حجرية، مبا يف ذلك اعتبار توزيعها، ووضع تلك اآلفة حتت مكافحة رمسية، يتم منطيًا فيما خيص بلدًا آفة ما هي 

بأكمله. على أنه قد يكون أكثر مناسبة، يف بعض األحوال، إلخضاع اآلفة للوائح علرى أنهرا آفرة حجريرة يف أجرزاء مرن       

تصادية املمكنة لآلفة لتلرك األجرزاء عنرد حتديرد تردابري الصرحة       البلد بداًل من البلد بأكمله. ويتوجب مراعاة األهمية اإلق

و حراالت أخررى حيثمرا    أالنباتية. وكأمثلة عن احلاالت اليت يكون ذلك مناسبًا هي بلدان تشمل ختومها جزيرة أو أكثر 

تكرون فيهرا   يت الر ن اآلفرة وانتشرارها، مرن قبيرل البلردان الواسرعة       توجد حواجز طبيعية أو خمتلقة إصطناعيًا أمام تروط  

 دة بسبب الطقس إىل مناطق معرفة بشكل جيد.حماصيل حمددة مقي 

 القرار بتطبي  املكافحة الرمسية   3.1

كافح رمسيًا آفة ذات أهمية إقتصرادية حمتملرة تكرون موجرودة     ست قد ختتار منظمة قطرية لوقاية النباتات فيما إذا كانت

وامل ذات الصلة من حتليل خماطر اآلفات، كتكلفة ومنافع إخضراع آفرة   ولكنها غري موزعة على نطاق واسع، مراعية الع

للوائح، والقابلية اللوجستية والتقنية ملكافحة اآلفة ضمن املنطقة احملددة. وإذا مل تكن اآلفرة خاضرعة ملكافحرة رمسيرة،     

 .فإنها غري مؤهلة عند ذلك كآفة حجرية

 شروط نوعية .2

ء بها بتحليل خمراطر اآلفرات، التربيرر الفرين، عردم التمييرز، الشرفافية، اإلنفراذ،         ترتبط الشروط النوعية الواجب الوفا

 .الطبيعة امُللزمة للمكافحة الرمسية، منطقة التطبيق وسلطة املنظمة القطرية لوقاية النباتات واملشاركة يف املكافحة الرمسية

 التربير الفين 1.2

حة النباتية لإلسترياد مربرة فنيًا وترؤدي إىل تردابري صرحة نباتيرة غرري      يتعي ن أن تكون املتطلبات احمللية ومتطلبات الص

 مميزة.

 كنرة، التوزيرع احملتمرل وبررامج املكافحرة الرمسيرة      ْميتطلب تطبيق تعريف آفة حجرية معرفرة باألهميرة اإلقتصرادية املُ   

موجودة وموزعة علرى نطراق واسرع أو    (. يتم حتديد توصيف اآلفة على أنها 5رقم )املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع فيما يتعلق بتوزعها احملتمل. وميثرل التوزيرع احملتمرل املنطقرة حيرث قرد       

فزة كرالطقس والرتبرة. ويرؤمن املعيرار     احملعطيت الفرصة مثل وجود العوائل والعوامل البيئية تصبح اآلفة متوطنة إذا ما ُأ

توجيهًا عن العوامل الواجب مراعاتها أثناء تقدير احتمرال التروط ن واإلنتشرار عنرد      00رقم بري الصحة النباتية الدولي لتدا
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ن أن يكرون تقردير   يتعري   القيام بتحليل خماطر اآلفات. ويف حالة آفة تكون موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسرع، 

 فة فيها غري متوطنة.األهمية اإلقتصادية متعلق باملنطقة اليت تكون اآل

ع آفة ما يف منطقة ما ملزيد من اإلعتبار فيما إذا كانت اآلفرة غرري موزعرة علرى نطراق      يتعي ن استخدام املراقبة لتحديد توزُّ

توجيهًا عن املراقبرة، ويشرمل أحكامرًا عرن الشرفافية. قرد ترؤثر         6رقم واسع. يؤمن املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

العوامل البيولوجية كدورة حياة اآلفة، وسائل اإلنتشار ومعدل التكاثر يف تصرميم بررامج املراقبرة، تفسرري بيانرات املسرح       

إن توزيع آفة ما يف منطقة ليس ظرفًا ثابتًا. وقرد   .ومستوى الثقة يف تصنيف آفة ما على أنها غري موزعة على نطاق واسع

 يدة إعادة النظر فيما إذا كانت آفة ما غري موزعة على حنو واسع.تستوجب الظروف املتغرية أو معلومات جد

 عد  التمييز 2.2

يتعّين، علرى    .بني املتطلبات احمللية ومتطلبات الصحة النباتية لالسترياد من املبادد األساسيةما يعد مبدأ عدم التمييز 

لرذلك،   .أثري املكافحة الرمسية يف بلرد مسرتوِرد  وجه اخلصوص، أال تكون املتطلبات اخلاصة باالسترياد أكثر تشددًا من ت

 :يتعي ن وجود توافق بني املتطلبات االسترياد املتطلبات احمللية بالنسبة آلفة حمددة

 أال تكون متطلبات االسترياد أكثر تشددًا من املتطلبات احمللية. يتعي ن -

 .أو أن يكون تأثريها متكافئًاالسترياد متماثلة اأن تكون املتطلبات احمللية ومتطلبات  يتعي ن -

 .السترياد متماثلةاأن تكون العناصر امُللِزمة يف املتطلبات احمللية ومتطلبات  يتعي ن -

 .أن تكون كثافة تفتيش الشحنات املستوردة مماثلة للعمليات املكافئة هلا يف برامج املكافحة احمللية يتعي ن -

ل الصرحة النباتيرة أو مكافئاتهرا املطبقرة علرى الشرحنات املسرتوردة        أن تكون أعما يف حالة عدم االمتثال، يتعي ن -

 مماثلة لإلجراءات احمللية أو مكافئة هلا.

ل نفسره علرى   تطبيق مستوى التحمُّ يف حالة تطبيق مستوى التحمُّل يف الربنامج احمللي للمكافحة الرمسية، يتعي ن -

دم اختراذ أي إجرراء يف الربنرامج احمللري للمكافحرة      املواد املكافئة املستوردة وعلى وجه اخلصروص، يف حالرة عر   

اختاذ أي عمل علرى الشرحنة املسرتوردة     ل املعين، عندئذ ال يتعي نالرمسية ألن اإلصابة ال تتجاوز مستوى التحمُّ

ل ، يرتم حتديرد اإلمتثرال ملسرتويات التحمُّر     وعمومراً  .ل نفسره إذا كانت اإلصابة فيهرا ال تتجراوز مسرتوى التحمُّر    

ل بالنسربة للشرحنات   حتديد مسرتوى التحمُّر   اد عن طريق التفتيش أو االختبار عند الدخول، بينما يتعي نلإلستري

 ق عندها تدابري املكافحة الرمسية.احمللية عند آخر نقطة تطب 

أن يكرون هرذا    يف حالة السماح خبفض املستوى أو إعادة التصنيف يف برنامج حملري للمكافحرة الرمسيرة، يتعري ن     -

 .اخليار متاحًا أيضًا بالنسبة للشحنات املستوردة

 الشفافية 3.2

ومتطلبات الصحة النباتيرة لالسرترياد موثقرة، مرع إتاحرة الفرصرة        أن تكون املتطلبات احمللية للمكافحة الرمسية يتعي ن

 .لإلطالع عليها عند الطلب
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 اإلنفاذ 1.2

و يتعري ن أن   .ية مكافئًا إلنفاذ متطلبات الصرحة النباتيرة لالسرترياد   يتعي ن أن يكون اإلنفاذ احمللي لربامج املكافحة الرمس

 :يشمل اإلنفاذ على

 أساس قانوني -

 قواعد للتنفيذ العملي -

 التقييم واملراجعة -

 .اختاذ أعمال صحة نباتية يف حالة عدم االمتثال -

 الطبيعة امللزمة للمكافحة الرمسية 5.2

ًا باختراذ اإلجرراءات الالزمرة.    ير لرزمني قانون يكون مجيرع األشرخاص املعنريني مُ   تكون املكافحة الرمسية ُملِزمة مبعنى أن 

ويكرون نطراق بررامج املكافحررة الرمسيرة لآلفرات احَلْجريررة ُملِزمرًا يف مجيرع األحروال )فيمررا خيرص إجرراءات محررالت           

وائح ُملِزمرًا فقرط يف ظرروف    االستئصال، على سبيل املثال(، بينما يكون النطاق بالنسبة لآلفات غري احَلْجرية اخلاضعة لل

 .معينة )برامج إصدار الشهادات الرمسية، على سبيل املثال(

 منطقة التطبي  1.2

ويتعي ن حتديد  .ميكن تطبيق برنامج للمكافحة الرمسية على املستوى القطري، أو شبه القطري أو مستوى املنطقة احمللية

ن أن يكون ملتطلبات الصحة النباتية لالسترياد الترأثري نفسره للمتطلبرات    كما يتعي  ة.منطقة تطبيق تدابري املكافحة الرمسي

 .احمللية املطبقة ألغراض املكافحة الرمسية

 سلطة املنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشاركتها يف جمال املكافحة الرمسية 1.2

 :يتعي ن للمكافحة الرمسية

املتعاقد أو من قبل املنظمة القطرية لوقايرة النباترات، مبوجرب    أن ُتنشأ أو أن يكون معرتفًا بها من جانب الطرف  -

 سلطة تشريعية مناسبة

أن تقررروم بهرررا، أو ترررديرها أو تشررررف عليهرررا املنظمرررة القطريرررة لوقايرررة النباترررات، أو أن تكرررون خاضرررعة   -

 على أقل تقدير -لتدقيقها/ملراجعتها، 

 النباتات إنفاذهاأن يضمن الطرف املتعاقد أو املنظمة القطرية لوقاية  -

أن يكون الطرف املتعاقد أو املنظمة القطرية لوقاية النباتات هما املسئوالن عن تعديلها أو إنهاء العمل بها أو إلغراء   -

 .االعرتاف الرمسي بها

وجيروز أن تكرون أجهرزة أخررى غرري املنظمرة        .برامج املكافحة الرمسية على الطةر  املتعاقةد   مسا لةمسؤولية و تقع

لوقاية النباتات مسؤولة عن جوانب من برامج املكافحة الرمسية، كما جيوز إسناد مسرؤولية جوانرب معينرة مرن      القطرية

ويتعي ن أن تكون املنظمة القطرية لوقاية النباتات علرى    .برامج املكافحة الرمسية لسلطات قطرية فرعية أو للقطاع اخلاص

 .ة يف البلددراية كاملة جبميع جوانب برامج املكافحة الرمسي
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 .5113يف أبريل/نيسان  اخلامسة يف دورتها هذه الضميمةاعتمدت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية 

 من املعيار. واجب االعتبارجزء  الضميمة

املتصلة بهةا مةع اإلشةارة     خطوط توجيهية بش   فهم األهمية االقتصادية احملتملة واملصطلحات: 2 الضميمة

 إىل االعتبارات البيئية

 الغرض والنطاق .1

 االقتصادية احملتملةاألهمية توفر هذه اخلطوط التوجيهية خلفية املوضوع وغريها من املعلومات ذات الصلة بقصد توضيح 

واملصطلحات املتصلة بها، حتى تكون مثل هذه املصطلحات مفهومة بوضوح ويكون تطبيقها متسقا مرع االتفاقيرة الدوليرة    

لوقاية النباتات )االتفاقية(، واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وتبني هذه اخلطوط التوجيهية أيضا تطبيرق مبرادد   

 صلتها بأهداف االتفاقية، وخاصة يف ما يتعلق بوقاية األنواع النباتية غرري املزروعة/الطليقرة، واحليراة    اقتصادية معينة يف

  .فاتآالنباتية الربية، واملواطن والنظم االيكولوجية، من األنواع الغريبة الغازية وهي 

  وتوضح اخلطوط التوجيهية أن االتفاقية:

 أن تعرب عن االهتمامات البيئية من الناحية االقتصادية باستخدام قيم نقدية أو غري نقدية؛ ميكن -

 اآلفات؛ ألثرتؤكد أن التأثري السوقي ليس هو املؤشر الوحيد  -

يف اختاذ تدابري الصحة النباتية بالنسبة لآلفات اليت ال ميكرن بسرهولة قيراس     األطراف املتعاقدةحتافظ على حق  -

 قتصادية اليت تلحقها بالنباتات، أو املنتجات النباتية، أو النظم االيكولوجية يف منطقة ما.األضرار اال

 ، أن نطرراق االتفاقيررة يشررمل وقايررة النباتررات املزروعررة يف القطرراع الزراعرري   باآلفرراتكمررا أنهررا توضررح، فيمررا يتعلررق  

 لنباتية الربية، واملوائل والنظم االيكولوجية.والنباتات غري املزروعة/الطليقة، واحلياة ا، -الغابات وفالحة البساتني -

 اخللفية .2

، مبا يف ذلرك تلرك الريت تتعلرق بالنباترات غرري       فات اآلأكدت االتفاقية، تارخييا، أن النتائج املناوئة اليت ترتتب على 

صادية. واإلشرارة إىل تعرابري   املزروعة/الطليقة، واحلياة النباتية الربية، واملوائل، والنظم االيكولوجية، تقاس بالقيمة االقت

اآلثار االقتصادية، والتأثري االقتصادي، واألهمية االقتصادية احملتملة، والتأثري االقتصادي غري املقبول، وكذلك استخدام 

كلمة اقتصادي يف االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية قد أسرفر عرن شريء مرن سروء الفهرم السرتخدام هرذه         

 ولبؤرة تركيز االتفاقية. حاتاملصطل

وينطبق نطاق االتفاقية على وقاية احلياة النباتية الربية مما أسفر عن إسهام مهم يف احلفاظ علرى التنروع احليروي. ومرع     

يفهم بوضروح   ذلك فقد نشأ سوء فهم مؤداه أن االتفاقية ال ترتكز إال على اجلانب التجاري وأنها حمدودة يف نطاقها. ومل

مرع   باالتسراق أن االتفاقية ميكن أن تعرب عن االهتمامات البيئية بالقيمة االقتصادية. وأدى ذلرك إىل نشرأة قضرايا تتعلرق     

 فاقات األخرى، مبا يف ذلك اتفاقية التنوع احليوي وبروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون.االت

 لنطاق البيئي لالتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةالقيمة االقتصادية وا .3

 االقتصادية الواردة يف االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على النحو اآلتي. املصطلحاتميكن تصنيف 



5املعيار الدولي رقم  2الضميمة  -مسرد مصطلحات الصحة النباتية   

37  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -5املعيار رقم 

 مصطلحات حتتاج إىل اجتهاد لتعزيز القرارات اخلاصة بالسياسات:

 (؛آفة خاضعة للحجر الزراعيتملة )يف تعريف األهمية االقتصادية احمل -

 (؛آفة غري حجرية ختضع للوائحالتأثري االقتصادي غري املقبول )يف تعريف  -

 (.منطقة مهددةخسائر اقتصادية كبرية )يف تعريف  -

 مصطلحات تتعلق بأدلة تعزز االجتهادات السابقة: 

 (؛لتدابري الصحة النباتيةاحلد من اآلثار االقتصادية )يف تعريف لوائح الصحة النباتية والتفسري املتفق عليه  -

 (؛حتليل خماطر اآلفاتأدلة اقتصادية )يف تعريف  -

 ؛)0997(من االتفاقية، 3-7تتسبب يف أضرار اقتصادية )يف املادة  -

 لتدابري الصحة النباتية(؛ 06و 00التأثري االقتصادي املباشر وغري املباشر )يف املعيار رقم  -

 لتدابري الصحة النباتية(؛ 00النتائج االقتصادية والنتائج االقتصادية احملتملة )يف املعيار رقم  -

 لتدابري الصحة النباتية(. 00النتائج التجارية وغري التجارية )يف املعيار رقم  -

لتدابري الصحة النباتية إىل األضرار البيئية كعامرل يؤخرذ يف االعتبرار يف تقردير األهميرة االقتصرادية        5شري املعيار رقم يو

 منها بنودا جديدة تدل على النطاق الواسع للتأثريات االقتصادية املزمع تغطيته. 3-5-5احملتملة. ويشمل القسم 

، خبصروص تصرنيف اآلفرات، أنره ينبغري وجرود       2-0-0-5تية، يف القسم لتدابري الصحة النبا 00الحظ املعيار رقم يو

الترأثري علرى البيئرة، يف     مبرا يف ذلرك  دالئل واضحة على أن اآلفة من احملتمل أن يكون هلا تأثري اقتصادي غرري مقبول، 

نترائج االقتصرادية   من املعايري الدولية االجراءات اليت تتبع يف تقردير ال  3-5منطقة حتليل خماطر اآلفات. ويصف القسم 

لتحليل النترائج   5-5-3-5مباشرة أو غري مباشرة. ويتصدى القسم  آثار اآلفاتاحملتملة لدخول آفة ما. وميكن أن تعترب

يسرلم برأن    فيوفر التوجيه بشأن تقدير النتائج غري التجارية والبيئية لدخول اآلفرة. وهرو   3-5-3-5التجارية. أما القسم 

أمناط معينة من اآلثار قد ال تنطبق على سوق قائمة ال ميكن حتديدها بسهولة، لكن يسرتسرل ليربني أنره ميكرن تقريرب      

التأثري مبنهج تقييم غري سوقي مناسب. ويالحظ هذا القسم أنه إذا كان القياس الكمي غري ممكرن، فرإن هرذا اجلرزء مرن      

. اآلفرات  ال كيفيا )وصفيا( وشرحا لطريقة استخدام املعلومات يف حتليل خمراطر التقدير ينبغي أن يتضمن على األقل حتلي

( اآلثرار البيئيرة أو غريهرا مرن اآلثرار غرري املرغرو  فيهرا لتردابري          لآلفات )اآلثار غري املباشرة 5-0-3-5ويغطي القسم 

غري مقبول، فإن القسم  اآلفات اطرخم. وحيثما اعترب أحد احملتملة املكافحة، وذلك كجزء من حتليل النتائج االقتصادية

يوفر اإلرشاد بشأن انتقاء أوجره خيرار إدارة املخراطر، مبرا يف ذلرك قيراس الكفراءة التكاليفيرة، وإمكانيرة التطبيرق            3-3

 والتدابري األقل تقييدا للتجارة.

الهتمامرات البيئيرة، يف إطرار    ، سلمت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية بأنه ينبغي، ملراعاة ا5110يف أبريل/نيسان 

املهمة احلالية لالتفاقية، أن يشمل التوضيح اإلضايف النظر يف النقاط اخلمس املقرتحة التالية اليت تتعلق باملخاطر البيئيرة  

 :لآلفاتاحملتملة 

 ختفيض أو إزالة األنواع النباتية احمللية املعرضة للخطر )أو املهددة(؛ -

 يسي )نوع يقوم بدور رئيسي يف احلفاظ على نظام إيكولوجي(؛ختفيض أو إزالة نوع نباتي رئ -



2الضميمة  -مسرد مصطلحات الصحة النباتية 5املعيار الدولي رقم    

38 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -5املعيار رقم 

 ختفيض أو إزالة نوع نباتي يعد عنصرا رئيسيا من نظام أيكولوجي حملي؛ -

 إحداث تغري يف التنوع احليوي النباتي على حنو يسفر عن زعزعة استقرار نظام أيكولوجي؛ -

ة إليها إذا دخلت آفة حجرية، وترأثري هرذه الرربامج    اإلشعار عن برامج مكافحة أو إزالة أو إدارة قد تنشأ احلاج -

 )استخدام مبيدات اآلفات أو املفرتسات أو الطفيليات غري احمللية( على التنوع احليوي.

ومن ثم، فمن الواضح، فيما يتعلق باآلفات النباتية، أن نطاق االتفاقية يشمل وقاية النباتات املزروعة يف القطراع الزراعري   

  والغابات(، والنباتات غري املزروعة/الطليقة، واحلياة النباتية الربية والنظم اإليكولوجية.)فالحة البساتني

 االعتبارات االقتصادية يف حتليا خماطر اآلفات .1

 أمناط اآلثار االقتصادية 1.1

 واخلردمات الريت   ينبغي، يف حتليل خماطر اآلفات، أال تفسر اآلثار االقتصادية على أنها آثار سروقية فحسرب. فالسرلع   

ال تباع يف األسواق التجارية ميكن أن تكون هلا قيمرة اقتصرادية، كمرا أن التحليرل يتجراوز كرثريا نطراق دراسرة السرلع          

يوفر إطارا جيوز أن حتلل فيه طائفة واسعة من اآلثار )مبا يف ذلك اآلثار  اآلثار االقتصاديةواخلدمات. واستخدام مصطلح 

ستخدم التحليل االقتصادي القيمة النقدية كمقياس لتمكني رامسي السياسات من مقارنة تكاليف البيئية واالجتماعية(. وي

وفوائد أنواع خمتلفة من السلع واخلدمات. وال يستبعد ذلك استخدام أدوات أخرى كالتحليالت الكيفية والبيئية اليت قد 

 ال تستخدم القيم النقدية.

 التكاليف والفوائد 2.1

يري االقتصادية العامة يف اتباع أية سياسرة إذا كانرت فوائردها تضراهي تكاليفهرا علرى األقرل. وتسرتخدم         يتمثل أحد املعا

التكاليف والفوائد مبفهومها الواسع لتشمل اجلوانب السوقية وغرري السروقية علرى السرواء. وميكرن أن تتمّثرل التكراليف        

 سلع واخلردمات غرري السروقية صرعبا مرن الناحيرة الكميرة       والفوائد بكل من املقاييس الكمية والنوعية. وقد يكون قياس ال

 إال أن النظر فيه يعد أمرا أساسيا مع ذلك.

وال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الصحة النباتية أن يوفر إال املعلومات املتعلقة بالتكاليف والفوائد وهو ال حيكرم  

ل بالضرورة من توزيع آخر هلا. وينبغري مرن حيرث املبردأ،     على ما إذا كان توزيع ما لتكاليف وفوائد سياسة معينة أفض

قياس الفوائد والتكاليف بغض النظر عن من ستعود عليه أو يتحمل عبئها. ونظرا ألن األحكام اخلاصة برالتوزيع املفضرل   

 هي خيارات تتعلق بالسياسات، فإنه ينبغي أن تكون هلذه األخرية عالقة منطقية باعتبارات الصحة النباتية.

وينبغي أن تؤخذ التكاليف والفوائد يف احلسبان سواء كانت نتيجة مباشرة أو غري مباشرة لدخول آفرة أو كران ال برد مرن     

حدوث سلسلة من املسببات قبل تكبد التكاليف أو حتقق الفوائد. وقد ال تكون التكاليف والفوائرد املقرتنرة بالنترائج غرري     

اليف والفوائرد املقرتنرة بالنترائج املباشررة لرذلك. وكرثريا مرا ال تكرون هنراك          املباشرة لدخول آفة مؤكدة بنفس درجة التك

معلومات نقدية بشأن تكلفة أية خسارة قد تنجم عن دخول اآلفات إىل البيئات الطبيعية. وينبغي ألي حتليرل أن حيردد   

 ت اليت يقوم عليها.ويفسر الشكوك اليت تكتنف تقدير التكاليف والفوائد كما ينبغي أن يبني بوضوح االفرتاضا
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 التطبي  .5

 أهمية اقتصادية حمتملة:فات آلقبل القول بأن آلفة من آ 1ينبغي الوفاء باملعايري اآلتية

 وجود احتمال للدخول إىل منطقة حتليل خماطر اآلفات؛ -

 وجود احتمال االنتشار بعد التوطن؛ -

 احتمال حدوث تأثري ضار على النبات، ومثال: -

 الغالت أو اجلودة مثال(؛ أواحملاصيل )خسائر يف  •

 البيئة، مثل اإلضرار بالنظم االيكولوجية؛ أو •

 قيمة حمددة أخرى، مثل االستجمام، أو السياحة، أو مجال الطبيعة. •

، هرو أحرد أنرواع األضررار الريت تعررتف بهرا        اآلفات، فإن الضرر البيئي الناتج عن دخول إحدى 3وكما أشري يف القسم 

وفيما يتعلق باملعيار الثالث أعاله، لألطراف املتعاقدة يف االتفاقية احلق يف أن تتخرذ تردابري للصرحة    االتفاقية. وبالتالي، 

النباتية حتى وإن اقتصرت على آفة واحدة فقط حيتمل أن تضرر بالبيئرة فحسرب. وينبغري أن يقروم هرذا اإلجرراء علرى         

بالبيئرة. ولردى بيران الترأثري املباشرر وغرري املباشرر        حتليل ملخاطر اآلفات يشمل النظر يف دالئل اإلضرار احملتمل  أساس

 لآلفات على البيئة، ينبغي حتديد طبيعة األضرار أو اخلسائر، النامجة عن دخول اآلفة، يف حتليل خماطر اآلفات.

عرد  ويف حالة اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح، فإن دخول اآلفة يف منطقة موضع اهتمرام واآلثرار البيئيرة لرذلك ال ت    

معايري ذات صلة وثيقة ببحث التأثري غري املقبول اقتصراديا، نظررا ألن جمموعرات هرذه اآلفرات متوطنرة بالفعرل )أنظرر         

 (.لتدابري الصحة النباتية 00واملعيار رقم  06املعيار رقم 

                                                      
 بالنسبة "لآلفات اليت قد( تنص على أنه 0997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ) 3-فيما يتصل باملعيارين األول والثاني، فإن املادة السابعة  1

 ال تكون قادرة على التوطن، ينبغي أن تكون التدابري اليت تتخذ حيال هذه اآلفات هلا ما يربرها من الناحية الفنية".
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 من املعيار. واجب االتباعيقصد بهذا املرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

 2 للضميمةمرف  

 .الضميمة هيوفر هذا املرفق توضيحا إضافيا لبعض املصطلحات املستخدمة يف هذ

: يستخدم يف املقام األول القيم النقدية لتمكني رامسي السياسات من مقارنة تكراليف وفوائرد خمتلرف    التحليل االقتصادي

التحليل االقتصادي من اسرتخدام  أنواع السلع واخلدمات. وهو يتجاوز جمرد دراسة السلع واخلدمات السوقية. وال مينع 

 مقاييس أخرى ال تستخدم القيمة النقدية؛ مثال ذلك، التحليل الكيفي أو البيئي.

: تشمل كل من اآلثار السوقية واآلثار غري السوقية، مثل االعتبارات البيئية واالجتماعية. وقد يكون من اآلثار االقتصادية

يئية أو اآلثار االجتماعية. ومثال ذلك، بقاء نوع نباتي آخرر وحسرن أحوالره أو    الصعب قياس القيمة االقتصادية لآلثار الب

 القيمة اجلمالية لغاية أو دغل. وميكن النظر يف القيمة الكيفية أو الكمية على السواء لدى قياس اآلثار االقتصادية.

اليت قد ال يكون مرن السرهل قياسرها    : يشمل ذلك كل من القياسات السوقية والنتائج التأثري االقتصادي آلفات النباتات

بالقيمة االقتصادية املباشرة، وإن كانت متثل خسارة أو ضررا للنباتات املزروعة، أو النباتات غري املزروعة، أو املنتجرات  

 النباتية.

وارد : هي األسراس لقيراس تكلفرة أثرر الرتغريات )يف التنروع احليروي، أو الرنظم اإليكولوجيرة، أو املر          القيمة االقتصادية

 اخلاضعة لإلدارة، أو املوارد الطبيعية على سبيل املثال( على الرفاهة البشرية. وميكن أن تكرون للسرلع واخلردمات الريت    

ال تباع يف األسواق التجارية قيمة اقتصادية. وحتديد القيمة االقتصادية ال مينع االهتمامرات األخالقيرة أو الغرييرة ببقراء     

 لى أساس من السلوك التعاوني.وحسن أحوال األنواع األخرى ع

 : هو تقييم الصفات أو اخلصائص بقيمة أخرى غري القيمة النقدية أو الرقمية.القياس الكيفي

 : هو تقييم الصفات أو اخلصائص بالقيمة النقدية أو غريها من التعابري الرقمية.القياس الكمي
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 5119أبريل/نيسان  -مارس/آذار  يف الرابعةاعتمد هذا املرفق ألول مرة من ِقبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها 

 من املعيار. تباعواجب االيقصد بهذا املرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا 

 البيولوجي يف عالقتها بقائمة مصطلحات الصحة النباتيةمصطلحات اتفاقية التنو ع : 1املرف  

 املقدمة .1

، إيضاح أن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يشمل املخاطر الناشئة عن اآلفات اليت ترؤثر يف املقرام   5110مت، منذ 

يق اخلرباء الفين املعرين بقائمرة   األول على البيئة والتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك النباتات الضارة. ومن ثم فقد فحص فر

، املشرار إليهرا فيمرا بعرد     5113، قائمة مصطلحات الصحة النباتيرة ) 2املصطلحات، الذي يستعرض املعيار الدولي رقم 

(، إمكانية إضافة مصطلحات وتعاريف جديدة إىل املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية لتغطية هذا اجملرال  مسردبتعبري 

 *نشغال. وقد نظر الفريق، بصفة خاصة، يف املصطلحات والتعاريف املستخدمة يف اتفاقية التنروع البيولروجي  الذي يثري اال

 بغية إضافتها إىل القائمة، على حنو ما حدث من قبل يف عدة حاالت بالنسبة ملصطلحات منظمات دولية أخرى.

بيولوجي قد أظهرت أنها تقروم علرى مفراهيم ختتلرف     إال أن دراسة املصطلحات والتعاريف اليت تتيحها اتفاقية التنوع ال

عن مفاهيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، حبيث تشري املصطلحات املتماثلة إىل معان خمتلفة بوضروح. لرذلك فإنره مل    

ك، ميكن استخدام مصطلحات وتعاريف اتفاقية التنوع البيولوجي يف قائمة املصطلحات مباشرة. وقد تقررر، بردال مرن ذلر    

عرض هذه املصطلحات والتعاريف يف املرفق احلالي بالقائمة، مرع تقرديم إيضراحات لكيفيرة اختالفهرا عرن مصرطلحات        

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 وال يقصد من هذا املرفق تقديم إيضاح لنطاق اتفاقية التنوع البيولوجي وال لنطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 العرض .2

. البيولروجي فيما يتعلق بكل مصطلح من املصطلحات موضع البحث، أدرج يف البداية التعريف اخلراص باتفاقيرة التنروع    

مقابل كل تعريف "إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات"، تظهر فيه، كاملعتراد، مصرطلحات القائمرة     ووضع

أو مشتقات منها حبروف داكنة. وقد تضم هذه اإليضاحات أيضا مصطلحات اتفاقية التنوع البيولوجي، ويف هرذه احلالرة   

(". وتشّكل اإليضراحات اجلرزء الرئيسري مرن هرذا املرفرق.       CBDأيضًا متبوعة بالرمز") تكون املصطلحات حبروف داكنة

 ويتبع كل منها مالحظات، تقّدم إيضاحات إضافية لبعض الصعوبات.

_______________ 
لبيولوجي( اإّن املصطلحات والتعاريف اليت تتناوهلا هذه الوثيقة هي نتيجة مناقشات األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي )أمانة اتفاقية التنوع   *

 حول األنواع الدخيلة الغازية.
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 املصطلحات .3

 "األنواع الدخيلة" 1.3

 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

نوع، أو نوع فرعي، أو نوع تصنيفي أدنى جرى إدخاهلا خارج توزّعها 

أو احلاضر؛ وتشمل أي جزء، أو خاليا تناسلية أو  0الطبيعي املاضي

بذور أو بيض، أو مكثرات هلذه األنواع اليت قد ميكنها البقاء والتكاثر 

 .فيما بعد

أو مجاعة، يف أي طور من أطوار احلياة،  3هو فرد (CBD) 5النوع الدخيا

بواسطة  3دخاما  منطقةغري أصيل يف  كائنأو جزء قابل للحياة من 

 .املنطقة، إىل تلك 2اإلنسان

 مالحظات:

الية فقط. وال يهرم فيمرا   إن التحديد اخلاص بالتوزع "املاضي واحلاضر" ليس ذي صلة بأغراض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ألن األخرية معنّية باألوضاع احل 0

اآلن. إن كلمة "ماضي" يف تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي مرن املفررتض أن تسرمح بإعرادة إدخرال نروع مرا إىل         إذا كان النوع موجودًا يف املاضي أو إذا كان موجودًا

 منطقة أضحى فيها  هذا النوع منقرضًا )منذ عهد قريب(  وهكذا فاملفرتض أال يعترب النوع املعاد إدخاله نوعا دخيال.

 قارنة مبجاله الطبيعي. وهو ال ينطوي على أن الكائن ضار.مصطلح "دخيل" يشري فقط إىل موقع كائن ما وتوزعه م 5

النباترات لوجرود آفرة مرا     يشدد تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي على الوجود الفيزيائي ألفراد النوع عند وقت معني، يف حني أن مفهوم االتفاقية الدوليرة لوقايرة    3

 يرتبط بالتوّزع اجلغرايف للنوع التصنيفي بشكل عام.

أدنراه(. أمرا    إدخةال اليت ال تدخل ضمن جمال توزعره األصرلي )انظرر مصرطلح      املنطقةغراض اتفاقية التنّوع البيولوجي، يكون النوع الدخيل موجودا بالفعل يف أل 3

جرية(، وبالتالي فإن مصطلح "دخيرل" غرري   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنها تهتم أكثر باألنواع اليت ال توجد بعد يف املنطقة موضع االهتمام )أي اآلفات احل

جتنرب اخللرط، قرد     مناسب بالنسبة هلا، وقد استخدمت مصطلحات مثل "غريب"، "غري أصيل" أو "غري بلدي" يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وبغية

"غرري أصريل" األكثرر مالءمرة، وخباصرة أنره ميكرن أن يقابرل عكسره           واحد فقط من هذه املصطلحات، ويف هذه احلالة قد يكون مصطلح يكون من األفضل استعمال

  مالئم ألنه ميثل مشكالت يف الرتمجة. "غريب" فهو غري أما بالنسبة ملصطلح "أصيل".

، الدولية لوقاية النباتاتاالتفاقية فهو ميد ببساطة جماله الطبيعي. وألغراض  (CBD) نوع دخيابوسائل طبيعية ال يعين أنه  منطقةنوع غري أصيل دخل إىل  2

 حمتملة. آفة حجريةوال يزال هذا النوع يعترب 

 "إدخال" 2.3

 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

خارج جماله الطبيعي )يف املاضي أو احلاضر(  6انتقال نوع دخيل

بوساطة اإلنسان، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. وقد تكون هذه 

احلركة إما ضمن البلد أو فيما بني البلدان أو املناطق الواقعة خارج 

 7الوالية القانونية الوطنية.

، عن طريق االنتقال يكو  غري أصيا فيها منطقةما إىل  نوع دخولهو 

ليها بواسطة اإلنسان، إما مباشرة من منطقة يكون فيها النوع أصياًل أو إ

)باالنتقال املتتالي من منطقة يكون النوع فيها أصياًل عرب  3بشكل غري مباشر

 منطقة أو عدة مناطق ال يكون فيها أصياًل(.

 مالحظات:

، وبالتالي نوع دخل املنطقرة فعراًل. مرع أنره ميكرن االفررتاض، علرى        (CBD) دخيا بنوعيتعلق  (CBD) اإلدخالن يقرتح تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي أ 6

لنروع غرري أصريل للمررة األوىل      إدخةال أساس العديد من الوثائق األخرى اليت أتاحتها اتفاقية التنوع البيولوجي، أن األمر ليس كذلك، وأنره يتعلرق حبراالت فيهرا     

(CBD)نروع بعرد    إدخالنوع ما عدة مرات، أما بالنسبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات فإنه ال ميكن، إعادة  إدخالميكن  . فبالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي

 توطنه.

 إن مسألة "املناطق الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنية" ليست بذات أهمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 7

)بواسرطة   (CBD) إدخةال يف حالة االنتقال غري املباشر، على ما إذا كان ينبغي اعتبار كّل انتقال من منطقرة واحردة علرى أنره      ينّص التعريف بشكل حمدد، ال 3

 إدخةال ل، عنردما يرتم   اإلنسان، بشكل متعّمد أو غري متعّمد(، أو ما إذا كان ميكن لبعض احلاالت أن تكون انتقاال طبيعيا. ويرربز هرذا السرؤال، علرى سربيل املثرا      
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(CBD)  إدخالجماورة. ويبدو أنه ميكن اعتبار ذلك مبثابة  منطقةواحدة ومن ثم ينتقل طبيعيًا إىل  منطقةنوع ما إىل (CBD)      غري مباشرر، حبيرث يكرون النروع

الرذي  يف املنطقة اجملاورة، رغم أنه دخلها بصورة طبيعية. ويف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، فإنه ال يرتتب على البلرد الوسريط،    (CBD) دخيالاملعين 

تعّمد أو غري املتعّمد إذا ما امل (CBD) اإلدخالحدث منه االنتقال الطبيعي أية التزامات للعمل على احلّد من االنتقال الطبيعي، رغم أنه قد يكون عليه التزام مبنع 

 مقابل ذلك. تدابري صحة نباتيةأنشأ البلد املستورد املعين 

 "األنواع الدخيلة الغا ية" 3.3

 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

 (DBC) أنواع دخيلةهي  (DBC) 05األنواع الدخيلة الغا ية .01،00يهدد إدخاهلا و/أو انتشارها التنّوع البيولوجي9أنواع دخيلة 

، أو يظهر 03وانتشارهاحبكم توطّنها  بالنباتاتأصبحت ضارًة، 

أنها حيتمل أن تكون ضارة  03(DBC) حتليا املخاطر

 .بالنباتات

 مالحظات:

 اآلفةة ، يف حرني يشرري تعريرف    "يضرر" يستخدم تعربري   لآلفة" يف لغة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. فتعريف هذه االتفاقية "يهددال يوجد مقابل مباشر لتعبري 9

ئة واملوارد )حتليل خماطر اآلفات احلجرية، مبا يف ذلك املخاطر على البي 00مية االقتصادية". ويوضح املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم "األهإىل  احلجرية

 5بصورة مباشرة )عن طريق مكونات أخررى للرنظم اإليكولوجيرة(، يف حرني يوضرح امللحرق رقرم         بالنباتاتاحملورة وراثيا،( أن اآلفات احلجرية قد تكون "ضارة" 

األخررى )الرتويرح والسرياحة، والنرواحي      بقائمة املصطلحات أن "األهمية االقتصادية" تتوقف علرى الترأثري الضرار باحملاصريل أو البيئرة أو بعرض القريم احملرددة        

 اجلمالية(.

01
الدولية لوقاية النباتات. وتنشأ مسألة مرا إذا كران لره نطراق يقابرل       ةمن تعبريات االتفاقي تهدد "التنوع البيولوجي". ليس هذا (DBCاألنواع دخيلة الغا ية ) 

غرري   والنباتةات الزراعيرة،   –نطاق هذه االتفاقية. وسيلزم بالتالي: إعطاء "التنوع البيولوجي" معنى واسعا يشمل مجيرع النباترات املزروعرة يف الرنظم اإليكولوجيرة      

، سواء كان من "صنع اإلنسان" أو مل يكرن.  موئااألصلية يف أي  النباتاتلتجميل أو إدارة املوئل، فضال عن من أجل الغابات أو ا وغرستاألصلية اليت استوردت 

يف أي من هذه احلاالت، إال أنه ليس واضحا ما إذا كان نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي واسع إىل هذا احلد،  النباتاتال حتمي  واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 عاريف "التنوع البيولوجي" تتخذ نظرة أضيق كثريا من ذلك.فبعض ت

00 
 أن تهدد أيضا "النظم اإليكولوجية، أو املوائل أو األنواع". لألنواع الدخيلة الغا يةعلى أساس وثائق أخرى تتيحها اتفاقية التنوع البيولوجي ميكن 

 برمتها وال يتناول تعبري "الغازية" بصورة حمددة. األنواع الدخيلة الغا يةواإليضاح اخلاص به بعبارة يتعلق تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي  05

03
 . ومررررن الواضرررررح أن هنرررراك ترررررأثريات يف التنررررّوع البيولررررروجي   النباتةةةةةاتإن سررررياق االتفاقيرررررة الدوليررررة لوقايرررررة النباتررررات هرررررو محايررررة      

باملنتجات . وتهتم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتيست بذات صلة ل (DBCأنواع دخيلة غا ية )، وهناك النباتاتال ختص 

 عنصرا من التنوع البيولوجي. املنتجات النباتية، لكن من غري الواضح إىل أي مدى تعترب اتفاقية التنوع البيولوجي النباتية

03
 لتحليةا ، نتيجرة  النباتةات اليت مل تدخل املنطقة املهددة أبدا كائنرات حيتمرل أن تضرر     الكائناتبالنسبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ميكن أيضا اعتبار  

 .خماطراآلفات

 "التوّطن" 1.3

 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

مع كون  06جديد ذرية موئايف  نوع دخياينتج بنجاح يف، إطارها،  02عملية

 استمراره يف البقاء مرجحا.

 (، بالتكاثر الناجح، يف موئل يف املنطقةDBCتوّطن نوع دخيل )

 اليت دخلها.

 مالحظات:

، شريطة أن يكون للذرية إمكانية البقراء املسرتمر   (DBCتوّطنًا )أن جياًل واحدًا من التكاثر ميكن أن يكون  هي عملية، وليست نتيجة. ويبدو( DBCالتوّطن ) 02

لرر"االستمرار يف املسرتقبل    االتفاقية الدولية لوقاية النباتات)ما عدا ذلك قد يكون هناك فاصال بعد "الذرية"(. وال يعرب تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي عن مفهوم 

 نظور". امل
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، وكائنرات دقيقرة أخررى(.    الفطريرات ، ومعظرم  النباتةات تضاعف نفسها خضرريًا )عديرد مرن     كائناتمن غري الواضح كيف ميكن تطبيق مفهوم "الذرية" على  06

مله هو الذي يبقى على قيرد احليراة.   موضوع التكاثر أو التضاعف لألفراد ككل. فالنوع مبج االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتوباستعمال مصطلح "استمرار" جتتنب 

 غري أصيل(. نباتومنو األفراد طويلة العمر إىل مرحلة النضج ذاته ميكن اعتباره استمرارا يف املستقبل املنظور )مثل غرس 

 "اإلدخال املتعم د" 5.3

 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

 إطالقهما، مبا يف ذلك  منطقةهو النقل املتعّمد لنوع غري أصلي يف  إطالق من قبل اإلنسان لنوع دخيل خارج جماله الطبيعي. 07متعّمدة و/أوحركة 

  03يف البيئة

 مالحظات:

 التنوع البيولوجي. ةمن الصعب فهم عبارة "و/أو" يف تعريف اتفاقي 07

 مبوجب معظم نظم االسترياد اليت تنظم تدابري الصحة النباتية.إدخال اآلفات اخلاضعة للوائح ممنوع  03

 "اإلدخال غري املتعم د" 1.3

 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

أو  يصيبهاجتارية،  شحنةنوع غري أصيل مع  دخولهو  كل حاالت اإلدخال األخرى اليت ال تكون متعّمدة.

، أو عن طريق بعض السبل األخرى اليت يتوسطها اإلنسان يلوثها

مثل أمتعة املسافرين، واملركبات، واملمرات  ممراتمبا يف ذلك 

 .09املائية االصطناعية

 مالحظات:

 تدابري الصحة النباتية. مإن منع اإلدخال غري املتعمد لآلفات اخلاضعة للوائح جمال مهم من جماالت تركيز نظم االسترياد اليت تنظ 09

 "حتليا املخاطر" 1.3

 مالحظات: 

  .إن أنواع النتائج اليت ينبغي النظر فيها ليست واضحة 51

االقتصادية والثقافية )يف أثناء التقدير، أو يف أثناء اإلدارة،  -تتم مراعاة االعتبارات االجتماعية (DBCحتليا املخاطر )من غري الواضح يف أي مرحلة من عملية  50

)حتليل خماطر اآلفات احلجرية مبا يف ذلرك املخراطر علرى البيئرة      00ما خيص املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم أو يف احلالتني(. ال ميكن إعطاء تفسري في

 (.5113)قائمة مصطلحات الصحة النباتية،  2للمعيار الدولي رقم  5ات احلية احملورة وراثيا،( أو امللحق رقم وعلى الكائن

 .بتحليا خماطر اآلفات، أكثر من ذلك اخلاص خماطر اآلفات إدارةو لتقييم خماطر اآلفاتيرتكز هذا التفسري على تعاريف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  55

، وتقييم واختيار اإلدخالقد يقتضي األمر أيضا تقدير احتمال  احلالة تلكجيوز أن ينفذ قبل الدخول، ويف  (DBCحتليا املخاطر )من الواضح ما إذا كان  ليس 53

تعريني   (DBCليةا املخةاطر )  لتح. وميكن )على أساس الوثائق األخرى املتاحة من اتفاقية التنوع البيولوجي( افررتاض أنره ميكرن    اإلدخالتدابري للحد من خماطر 

 .بتحليا خماطر اآلفاتتدابري للحد من عمليات اإلدخال اإلضافية، ويف هذه احلالة يكون أوثق صلة 

 إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إدخال نوع دخيل وتوّطنه احملتمل باستعمال معلومات مرتكزة  09( تقدير نتائج0)

تطبيقها لتقليل  ( حتديد التدابري اليت ميكن5على العلم )مثل تقدير املخاطر(، )

 -هذه املخاطر أو إدارتها )أي إدارة املخاطر(، مع مراعاة االعتبارات االجتماعية 

 51االقتصادية والثقافية

 التوّطن( تقييم احتمال 0هو: ) 50(DBCحتليا املخاطر )

دخل تلك  (DBCلنوع دخيا )، 55منطقةيف  االنتشارو

ة وغري املرغو  ( تقييم النتائج املصاحبة احملتمل5، )املنطقة

( تقييم وانتخا  تدابري صحة نباتية لتقليل خطر هذا 3فيها، )

 .نتشاراالو وّطنالت
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 مفاهيم أخر  .1

ال تقرتح اتفاقية التنّوع البيولوجي تعاريف ملصطلحات أخرى، ولكنها تستعمل عددًا من املفاهيم اليت ال يبدو أن 

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي تنظر إليها يف الضوء نفسه، أو أن االتفاقية الدولية لوقاية 

 هذه املفاهيم:  النباتات متيزها بصورة حمددة. وتشمل

 مراقبة احلدود -

 التدابري احلجرية -

 عبء الربهان -

 اجملال الطبيعي أو التوّزع -

 االجتاه االحرتازي  -

 التدابري املؤقتة  -

 الرقابة -

 التدابري القانونية -

 التدابري التنظيمية -

 التأثري االجتماعي  -

  التأثري االقتصادي -

 املراجع .5

 مونرتيال.، 0995، اتفاقية التنوع البيولوجي

علرى العنروان الترالي:     5113وقد أصبح من املمكرن النفراذ إليهرا اعتبرارا مرن نوفمرب/تشررين الثراني         قائمة املصطلحات

http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml, 

 

http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml
http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml


 bL���« WK�UF� W�B�« WO�U�M�«  Ác�s� q��  …—Ëb�«…d�UF�« � W�B�« ��«b� W�OWO�U�M�« ÂU� � 2015 

«c� o�K*«  u� ¡e�ŸU��ô« V�«Ë —UOF*« s� r�— WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« 28 

 

 U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô«  W�HB�«1 s� 3 

 r�— w�Ëb�« —UOF*«28 
o�K*« 16 

 

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« 

 w�Ëb�« —UOF*«28  ö�UF� WO�U�M�« W�B�« 

WK�UF� �« W�B�« WO�U�M16∫ 

W'UF�  ‰UI���«Citrus sinensis …œË��U�  b�öM�u� WN�U� W�U�– s� hK��K� 
Bactrocera tryoni 

 �  bL � �«2015 �  d A �  ª2015  ‚UD�W'UF*« 

 Ác� n�Q��W'UF*«  s�W'UF� «‰UI��� Citrus sinensis œ—U��« vK� s� dH�� wJ� ‚uH� ÷uO� ËW�U�–  U�d�  WN�U�
b�öM�u� Bactrocera tryoni …œb;« WO�UFH�U� 1Æ 

 n�ËW'UF*« 

 r�«W'UF*« W'UF�  ‰UI���« …d�Citrus sinensis  s� hK��K� œ—U��« vK�Bactrocera tryoni ©b�öM�u� WN�U� W�U�–® 

‰UFH�« ÊuJ*« ÕU�� �� 

 j/W'UF*« WOzU�eO� ©…œË��U�® 

W�bN��*« W�ü« Bactrocera tryoni ©Diptera: Tephritidae© ® W�U�–WN�U� b�öM�u�® 

1  ô  ‚UD� sLC�� U'UF�  WO�U�M�« W�B�« U�UCI�«WKB�«  «–  Ë√  «bO�*« qO���� U�KD�*«  W�U)« Èd�_« WOK;«…b�UF�*« ·«d�_« WI�«u0 
 vK� U'UF*« Æ U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« q��� s� …bL�F*«  U'UF*« ÂbI� ô b�Ë   U�uKF�ÊQA�  …œb;« —U�ü«« vK� W���*« Ë√ W�dA��« W�B�

 ¨W�c�_« W�ö�U� u�Ë  wG�M�Â«b���U� t�'UF� « q�� WOK;«  «¡«d�ù …b�UF�*« ·«d�_« WI�«u� vK�U� W'UF� Æ W�U{ùU�Ë ¨p�– �≈ � dEM��—U�ü« 
WKL�;«   U'UFLK� lK��« iF�� W��M�U�  U��M*« WO�u� vK�œUL��« q��UO�Ëœ U� Æ W�«—œ wC�I� b� lK��« WO�u� vK� U� W'UF� —U�¬ rOOI� Ê√ ô≈
WO�U{≈ Æ ôËÂeK�� Í√ ·d�  vK� WI�«u*U� b�UF�� U'UF*«tO{«—√ � Â«b���ö� U�œUL��« Ë√ UNKO��� Ë√ ¨Æ 

                                                      



 W�B�« WK�UF� 16النباتیة `z«uK� WF{U)«  U�x� WO�U�M�« W�B�«  ö�UF� 

  W�bN�?????�*« lK?????��«
`z«uK� WF{U)« 

 ‰UI���« —U�©Citrus sinensis® 

 ‰Ëb�W'UF*« 

3  …b* q�√ Ë√ W�u��  U�—œ16 �«u�� ÎU�u�Îö 

 nMB�« W�U� � WO�UFH�« mK��Ë¢…d� u�√ ¢ED99.9981 t���� WI� Èu��� bM� 95 WzU*« �Æ 

 nMBK� W��M�U� WO�UFH�« mK��Ë¢UO�MO�U�¢ ED99.9973 t���� WI� Èu��� bM� 95 WzU*« �Æ 

 …—«d� W�—œ …dL��« mK�� Ê√ V�ËW'UF*«  i�dF��« W�«b� q��K�W'UFL Æ …dL��« …—«d� W�—œ b�— wG�M�ËUNKO���Ë ¨
 œb;« Èu��*« …—«d(« W�—œ “ËU��� Òô√ wG�M�ËWKO�  …b�W'UF*«Æ 

WK�  «– Èd�√  U�uKF� 

 Ác� tLOOI� � WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« ‰ËUM�W'UF*«  …—«d(«  U�—œ WLE�Q� WKB�«  «– qzU�*«
 qL� —U���ô« 5F� Î«c�¬ Í—«d(« nOOJ��«ËHallman Ë Mangan ©1997Æ® 

 qL� �≈ ‰Ëb'« «c� bM���ËDe Lima  s�d�¬Ë©2007Æ® 

l�«d*« 
De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold 

disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and 
Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop 
and Horticultural Science, 35: 39–50. 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 
G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide 
Alternatives and Emissions Reduction, San Diego, CA, USA, Nov. 3–5. pp. 79-1–79-4. 
  

 W�HB�«2 s� 3  U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« 



WF{U)«  U�x� WO�U�M�« W�B�«  ö�UF� `z«uK�  WO�U�M�« W�B�« WK�UF�16 

Ÿu�DLK� w�—U��« q�K���«∫ 

 ô«c� bF� —UOF*« s� ÎUO�— Î«¡e� 

2007≠09 X�b� W'UF*« W�U���« � U'UF*« VKD 

2007≠12 r��  �H�« o�dH�« ŸUL��«�F*«  WO�U�M�« W�B�«  U'UF0W'UF�  ‰UI���«Citrus sinensis …œË��U�  s� hK��K�Bactrocera tryoni 
©b�öM�u� WN�U� W�U�– ® s�2007 ≠ 106 bM��« l{u� 2007 ≠ 206E 

2008≠04 WN�UH�« W�U�–  U'UF� Ÿu{u� W��U��« UN�—Ëœ � WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� X�U{√ 

2008≠09  vK� ��UF*« WM' XI�«Ë…—ËUA�  o�d� s� ¡UC�_«�« WOKLFWO�Ë�J�ù« ô—«dI�« –U� 

2009≠06 ¡UC�_«  «—ËUA� �≈ XK�—Ô√ 

2010≠07  ŸUL��« l�«—o�dH�«  h� WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�«W'UF*«  � WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� vK� t{dF� ��UF*« WM' v�Ë√Ë
 WF�U��« UN�—Ëœ©2012 ® ÁœUL��ô 

2011≠11 ÁœUL��U� WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� ��UF*« WM' X�Ë√ 

2012≠03  ÎUO�— ÷«��ô«vK� W'UF*« 

2012≠09  ŸUL��ô« ÂU�w{«��ô«  W�UOB� WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dHK��« WO�d�«  U{«��ô« vK� œd© `OIM� ÍQ� WO�u��« r�� �
 vK� Î«œ—w�d�« ÷«��ô« ® 

2012≠12  ŸUL��« l�«—o�dH�«  h� WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�«W'UF*«  WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� �≈ tF�d� ��UF*« WM' v�Ë√Ë
ÁœUL��ô 

2013≠06  WM' X�Ë√��UF*«  vK� t{dF� WF�U��« UN�—Ëœ � WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O�ÁœUL��ô 

2014≠03  ÷«��ô« -W'UF*« vK� ÎUO�— 

2014≠06  b�√ ŸUL��«o�dH�« WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« l�«d*« hM�«Ë WO�d�«  U{«��ô« vK� œ— …œu�� 

2014≠11  œ— ��UF*« WM' X{dF��«o�dH�« WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�«  W�B�« ��«b� W�O� q�� s� U�œUL��ô Î«bON9 …œu�*« vK� o�«ËË
WO�U�M�« 

03-2015   …—Ëb�«…d�UF�« WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O�   bL��«W'UF*« 

 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*«28 Æ o�K*«16 W'UF�  ‰UI���«Citrus sinensis …œË��U� s� hK��K� b�öM�u� WN�U� W�U�– ©Bactrocera 
tryoni® ©2015® ¨ U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« ¨U�Ë— ¨WLEM� W�«—e�«Ë W�c�_« 

 a�—U�Ÿu�D*« ∫ � q�bF� d�¬2015≠04 

 U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô«  W�HB�«3 s� 3 



 bL���« WK�UF� W�B�« WO�U�M�«  Ác�s� q��  …—Ëb�«…d�UF�« � W�B�« ��«b� W�OWO�U�M�«  ÂU� �2015Æ 
«c� o�K*«  u� ¡e�ŸU��ô« V�«Ë —UOF*« s� r�— WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« 28Æ 

 

 U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô«  W�HB�«1 s� 3 

—UOF*« w�Ëb�« 28 

 o�K*«17 

 

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« 

 w�Ëb�« —UOF*«28  U'UF� WO�U�M�« W�B�« 

W'UF� r�— WO�U�M�« W�B�« 17∫ 

W'UF�  s�—«bM*«Citrus reticulata  ‰UI���«ËCitrus sinensis …œË��U� 
 WN�U� W�U�– s� hK��K�b�ô s�u� Bactrocera tryoni  

في   مد  عت في 2015ا شر   �W'UF*« ‚UD 2015؛ ن

n�Q��  Ác�W'UF*«  r�W'UF� …d�  s�—«bM*«Citrus reticulata  ‰UI���«ËCitrus sinensis1 …œË��U�    s?� dH?�� wJ�
÷uO� ‚uH� s�u� WN�U� W�U�–  U�d�Ë  b�ôBactrocera tryoni …œb;« WO�UFH�U�2 Æ 

 

 n�ËW'UF*« 

 r�«W'UF*« W'UF*«  …œË��U?�   s�—«b?MLK�Citrus reticulata   ‰U?I���«ËCitrus sinensis        b?�ô s�u?� W?N�U� W?�U�– s?� hK��?K�
Bactrocera tryoni 

1   � …œ—«u�«  UOL�LK� ÎUI�Ë XOL�� UNM� WM��N*« Ÿ«u�_«Ë  UOCL(« ·UM�√Cottin, R. 2002. Citrus of the world: a citrus directory. 

Montpellier, France WO�«—e�« Àu��K� w�Ëb�« bNF*« ¨≠ WOLM��« q�√ s� WO�«—e�« Àu��K� w�Ëb�« ÊËUF��« e�d�Æ 
2  ô  ‚UD� sLC��UF� U'  WO�U�M�« W�B�« U�UCI�«WKB�«  «–  Ë√  «bO�*« qO���� U�KD�*«  W�U)« Èd�_« WOK;«…b�UF�*« ·«d�_« WI�«u0 

 vK� U'UF*« Æ U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« q��� s� …bL�F*«  U'UF*« ÂbI� ô b�Ë   U�uKF�ÊQA�  …œb;« —U�ü«« vK� W���*« Ë√ W�dA��« W�B�
 ¨W�c�_« W�ö�U� u�Ë  wG�M�Â«b���U� t�'UF� « q�� WOK;«  «¡«d�ù …b�UF�*« ·«d�_« WI�«u� vK�U� W'UF� Æ W�U{ùU�Ë ¨p�– �≈ � dEM��—U�ü« 

WKL�;«   U'UFLK� lK��« iF�� W��M�U�  U��M*« WO�u� vK�œUL��« q��UO�Ëœ U� ÆUF� —U�¬ rOOI� Ê√ ô≈ W�«—œ wC�I� b� lK��« WO�u� vK� U� W'
WO�U{≈ Æ ôËÂeK�� Í√  vK� WI�«u*U� b�UF�� ·d� U'UF*«tO{«—√ � Â«b���ö� U�œUL��« Ë√ UNKO��� Ë√ ¨Æ 

                                                      



WK�UF� WO�U�M�« W�B�«17  ö�UF� `z«uK� WF{U)«  U�x� WO�U�M�« W�B�« 

‰UFH�« ÊuJ*« ÕU�� �� 

 j/W'UF*« WOzU�eO� ©…œË��U�® 

W�bN��*« W�ü« Bactrocera tryoni ©Diptera: Tephritidae© ® WN�U� W�U�–s�u� b�ô® 

  W�bN�??????�*« lK??????��«
`z«uK� WF{U)« 

 …d�s�—«bM*« Citrus reticulata  ‰UI���«ËCitrus sinensis  

 

 ‰Ëb�W'UF*« 

3  …b* q�√ Ë√ W�u��  U�—œ16 WK�«u�� ÎU�u� 

 WO�UFH�« mK��ED99.9986  Èu��� bM�WI�  t����95 WzU*« �Æ 

Ë W�—œ �≈ …dL��« qB� Ê√ V�…—«d� W'UF*«  ¡b� q��� i�dF��«KW'UFL Æ   ¨UNKO�?��Ë …—«d?(« W�—œ W��«d� wG�M�Ë
��� Òô√ wG�M�Ëœb;« Èu��*« …—«d(« W�—œ “ËU  …b� WKO�W'UF*«Æ 

WK�  «– Èd�√  U�uKF� 

 Ác� tLOOI� � WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« ‰ËUM�W'UF*«       …—«d?(«  U?�—œ W?LE�Q� WK?B�*« qzU?�*«
 qL� —U���ô« � Î«c�¬ Í—«d(« nOOJ��«ËHallman Ë Mangan ©1997Æ® 

Ë q??L� �≈ ‰Ëb??'« «c??� bM�??��De Lima  s�d??�¬Ë©2007 ® 5OK??�_« 5HM??B�« Â«b��??�U� tF??{Ë -Ë¢Ellendale¢ 

Ë¢Murcott¢Æ 

l�«d*« 
De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold 

disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and 
Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop 
and Horticultural Science, 35: 39–50. 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 
G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide 
Alternatives and Emissions Reduction, San Diego, CA, USA, Nov. 3–5. pp. 79-1–79-4. 

 W�HB�«2 s� 3  U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô«  



  ö�UF�`z«uK� WF{U)«  U�x� WO�U�M�« W�B�« WK�UF� WO�U�M�« W�B�«17 

Ÿu�DLK� w�—U��« q�K���« 

 ÎUO�— Î«¡e� «c� bF�� ô—UOF*« s� 
2007≠09  U'UF*« VKD� W�U���« W'UF*« X��bÔ� 
2007≠12 l�  ŸUL��«o�dH�«  WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« 5�W'UF*« …œË��U� s�—«bMLK� Citrus reticulata  ‰UI���«ËCitrus 

sinensis s�u� WN�U� W�U�– s� hK��K�  b�ôBactrocera tryoni Æ2007≠106 bM��«Ë 2007≠206H bM��« l{u� 2007≠2006F 
2008≠04 WN�UH�« W�U�–  U'UF� Ÿu{u� W��U��« UN�—Ëœ � WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� X�U{√ 
2008≠09  ��UF*« WM' XI�«ËvK� —«dI�« –U�ô WO�Ë�J�ù« WOKLF�« o�d� s� ¡UC�_« …—ËUA� 
2009≠06 ¡UC�_« …—ËUA� �≈ XK�—Ô√ 
2010≠07  o�dH�« ŸUL��« l�«—�H�«  WM' v�Ë√Ë W'UF*« h� WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*«��UF*«  WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� vK� UN{dF�

 �UN�—Ëœ  WF�U��«©2012 ® ÁœUL��ô 
2011≠11  W�O� ��UF*« WM' X�Ë√��«b� ÁœUL��U� WO�U�M�« W�B�« 
2012≠03  vK� ÎUO�— ÷«��ô«W'UF*«  
2012≠09  w{«��ô« ŸUL��ô« œ—o�dHK�  WO�d�«  U{«��ô« vK� WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�«©q�bF� ÍQ� WO�u��« r�� �® 
2012≠12  h� WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« ŸUL��« l�«—W'UF*«  WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� �≈ tF�d� ��UF*« WM' v�Ë√Ë

UL��ôÁœ 
2013≠06  ��UF*« WM' X�Ë√t{dF�  vK� WF�U��« UN�—Ëœ � WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O�ÁœUL��ô  
2014≠03 w�— ÷«��« wIK� 
2014≠06 hM�« WF�«d0 ÂU�Ë WO�d�«  U{«��ô« vK� �œ— …œu�� WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« �b�√ 
2014≠11 X{dF��«  ��«b� W�O� q�� s� ÁœUL��ô Î«bON9 ŸËdA*« vK� XI�«ËË WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« �œ— ��UF*« WM'

 WO�U�M�« W�B�« 
03-2015   …—Ëb�«…d�UF�« WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O�   bL��«W'UF*« 

 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*«28 Æ o�K*«17 W'UF�  s�—«bM*«Citrus reticulata  ‰UI���«ËCitrus sinensis …œË��U�  W�U�– s� hK��K�
s�u� WN�U�  b�ôBactrocera tryoni ©2015®W�«—e�«Ë W�c�_« WLEM�Ë ¨ U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« ¨U�Ë— ¨Æ 

 a�—U�Ÿu�D*« ∫ � q�bF� d�¬2015≠04 

 U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô«  W�HB�«3 s� 3 



 
 bL���« WK�UF� W�B�« WO�U�M�«  Ác�s� q��  …—Ëb�«…d�UF�« � W�B�« ��«b� W�OWO�U�M�«  ÂU� �2015Æ 

«c� o�K*«  u� ¡e�ŸU��ô« V�«Ë —UOF*« s� r�— WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« 28Æ 

3   s� 1 W�HB�«   U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« 

—UOF*« w�Ëb�« 28 

o�K*« 18 

 

 

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« 

 w�Ëb�« —UOF*«28  U'UF� WO�U�M�« W�B�« 

W'UF�  r�— WO�U�M�« W�B�«]18[: 

 W'UF� i � U( « Êu L O K� «Citrus limon b�ö M �u � W � U� –  s�  h K� � K� …œË� �U�  
Bactrocera tryoni 

 �  bL � �«2015 �  d A �  ª2015 

UD�‚ *«W'UF 

 Ác� o�DM�W'UF*« vK� ÊuLOK�« W'UF� i�U(« Citrus limon  …œË��U�      W?�U�–  U?�d�Ë ÷u?O� ‚u?H� s?� dH�� wJ�
b�ôeM�u� Bactrocera tryoni …œb;« WO�UFH�U�1Æ 

*« n�ËW'UF 

r�« *«W'UF  W'UF�ÊuLOK�« i�U(« Citrus limon  s� hK��K� …œË��U�W�U�– b�ôeM�u� Bactrocera tryoni 

1    «u*U� W?�U)« …b?�UF�*« ·«d�ú� Èd�_« WOK;« ◊ËdA�« Ë√  «bO�*« qO���� WKB�*« U�UCI�« WO�U�M�« W�B�«  U'UF� ‚UD� sLC�� ô   v?K� W?I�
 U'UF*« ÆU�uKF� WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� s� …bL�F*«  U'UF*« sLC�� ô p�c� ¨W�c�_« W�ö� Ë√ W�dA��« W�BK� W��M�U� …œb;« —U�ü« s�  

W'UF*« vK� …b�UF�*« ·«d�_« WI�«u� q�� WOK;«  «¡«d�û� ÎUI�Ë UNF� q�UF��« wG�M� ��« U�UCI�« w�Ë Æ      «��Q?��« � d?EM�� ¨p?�– �≈ W�U?{ùU�Ë
K��« iF�� W��M�U�  U��M*« WO�u� vK�  U'UFLK� WKL�;«UO�Ëœ U�œUL��« q�� WKzUF�« l Æ      W?I�«u*U� q?B�� U?LO� b?�UF�� ·d?� vK� Â«e�≈ b�u� ôË
tO{«—√ � Â«b���ö� U�œUL��« Ë√ UNKO��� Ë√ ¨ U'UF*« vK�Æ 

                                                      



WK�UF�  WO�U�M�« W�B�«18  ö�UF� `z«uK� WF{U)«  U�x� WO�U�M�« W�B�« 

ÊuJ*« ‰UFH�« �� ÕU�� 
Ÿu� *«W'UF WOzU�eO� ©…œË��U�® 

W�ü« W�bN��*« Bactrocera tryoni (Diptera: Tephritidae) ©W�U�– M�u�eb�ô® 
lK???��« W�bN�???�*« WF???{U)« 
`z«uK� 

—U� ÊuLOK�« i�U(« Citrus limon 

*« ‰Ëb�W'UF 

 ‰Ëb'«1 ∫ÊU��u�� ÊU��—œ  …b* q�√ Ë√14 Îö�«u�� ÎU�u� 

 WO�UFH�« mK��ED99.99  WI� Èu��0t���� 95 WzU*« �Æ 

 ‰Ëb'«2 ∫3  …b* q�√ Ë√ W�u��  U�—œ14 Îö�«u�� ÎU�u� 

 WO�UFH�« mK��ED99.9872   t���� WI� Èu��095 WzU*« �Æ 

 …—«d� W�—œ �≈ …dL��« qB� Ê√ V�ËW'UF*«  q��UNO� ¡b��« Æ    w?G�M�Ë ¨UNKO�?��Ë …d?L��« …—«d� W�—œ b�— wG�M�Ë
W'UF*« …b� ‰«u� œ�b;« Èu��*« …—«d(« W�—œ “ËU��� Òô√ Æ 

WK�  «– Èd�√  U�uKF� 

UF* �F*« �H�« o�dH�« ‰ËUM�ËF*« Ác� tLOOI� � WO�U�M�« W�B�«  U'    ?�—œ W?LE�Q� WK?B�*« qzU?�*« W'U U   …—«d?(«
 qL� —U���ô« � Î«c�¬ Í—«d(« nOOJ��«ËHallman Ë Mangan. ©1997Æ® 

 ÊôËb'« bM��«Ë1 Ë2  qL� �≈De Lima   s�d�¬Ë©2007®¨  Â«b���U� tF{Ë -ËnM� ¢W�u�A�¢ ©LisbonÆ® 

�Ë o�dH�« ‰ËUM'UF0 �F*« �H�« U   —U?� � T�UH*« b����« s� W�UM�« —«d{_U� WKB�*« qzU�*« ÎUC�√ WO�U�M�« W�B�«
OK�« ÊuL©'UF0 �F*« �H�« o�dH�« U  ¨WO�U�M�« W�B�«2012Æ® 

l�«d*« 
De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold 

disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and 
Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop 
and Horticultural Science, 35: 39–50. 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 
G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide 
Alternatives and Emissions Reduction, San Diego, CA, USA, Nov. 3–5. pp. 79 1–79 4. 

TPPT. 2012. TPPT response to SC’s concerns about chilling injury in lemons during in-transit cold 
disinfestation. Appendix 9, TPPT meeting report, Dec. 2012, pp. 55–57. 

 

 U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« 3   s� 2 W�HB�«  



  ö�UF�`z«uK� WF{U)«  U�x� WO�U�M�« W�B�« WK�UF�  WO�U�M�« W�B�«18 

Ÿu�DLK� w�—U��« q�K���« 

—UOF*« s� ÎUO�— Î«¡e� «c� �bF�� ô 

09≠2007  r�bI� VKD� W�U���« W'UF*« X��bÔ�  U'UF� 

12≠2007 r���  WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« W'UF�ÊuLOK�« i�U(« Citrus limon    s?� hK��?K� …œË��U� W?�U�–  b?�ôeM�u�  s?� 
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04≠2008  U'UF� Ÿu{u� X% W'UF*« Ác� WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� W��U��« …—Ëb�« X�U{√  WN�UH�« W�U�– 

09≠2008 ÎUO�Ë�J�≈ UNO� X�K� ¡UC�_« …—ËUA� vK� W'UF*« ÷d� vK� ��UF*« WM' XI�«Ë 

06≠2009 ¡UC�_« …—ËUA� �≈ XK�—Ô√ 

07≠2010  ��«b� W�O� �≈ t1bI�� ��UF*« WM' vK� t{dF� v�Ë√Ë hM�« `OIM�� WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« ÂU�  W?O�U�M�« W�B�«
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12≠2012  T�UH*« b����« s� W�UM�« —«d{_« W�Q�� vK� œd�« s� WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« ŸUL��« vN��«`I�Ë   v?�Ë√Ë hM�«
ÁœUL��ô WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� �≈ t1bI�� ��UF*« WM' vK� t{dF� 

11≠2013 U�œUL��ô WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� vK� W'UF*« ÷dF� WO�u��« vK� ��UF*« WM' XI�«Ë 

2014≠03 w�— ÷«��« wIK� 
2014≠06  W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« �b�√hM�« WF�«d0 ÂU�Ë WO�d�«  U{«��ô« vK� �œ— …œu�� WO�U�M�« 
2014≠11  ��«b� W�O� q�� s� ÁœUL��ô Î«bON9 ŸËdA*« vK� XI�«ËË WO�U�M�« W�B�«  U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« �œ— ��UF*« WM' X{dF��«
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W'UF� r�— WO�U�M�« W�B�« 19∫ 

W'UF� Dysmicoccus neobrevipes  ËPlanococcus lilacinus ËPlanococcus minor 

ŸUF�ùU� 
 �  b L � � «2 0 1 5 �  d A �  ª2 0 1 5 

 ‚UD�W'UF*« 

� ‰ËU??M�*« Ác??� ŸUF??�ùU� —U??C)«Ë W??N�UH�« W??'UFl??M*  s??�  U??G�U��« ÀU??�ù« d�U??J�Dysmicoccus neobrevipes 
ËPlanococcus lilacinus Ë Planococcus minor WO�UFH�« Èu��� bM� …œb;«1Æ 

 n�ËW'UF*« 

 r�«W'UF*«  ŸUF?????�ùU� W?????'UF*« W?????��UJ*Dysmicoccus neobrevipes ËPlanococcus lilacinus 
ËPlanococcus minor 

‰UFH�« ÊuJ*« ÕU�� �� 

1  ô  ‚UD� sLC�� U'UF�  WO�U�M�« W�B�« U�UCI�«WKB�«  «–  Ë√  «bO�*« qO���� U�KD�*«  W�U)« Èd�_« WOK;«…b�UF�*« ·«d�_« WI�«u0 
 vK� U'UF*« UNO{«—√ � W�b���*« Æ U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« q��� s� …bL�F*«  U'UF*« ÂbI� ô b�Ë   U�uKF�ÊQA� ü« …œb;« —U� W���*«
« vK� ¨W�c�_« W�ö� Ë√ W�dA��« W�B�U� u�Ë  wG�M�Â«b���U� t�'UF� « q�� WOK;«  «¡«d�ù …b�UF�*« ·«d�_« WI�«u� vK�U� W'UF� Æ W�U{ùU�Ë

 ¨p�– �≈ � dEM��—U�ü« WKL�;«   U'UFLK� lK��« iF�� W��M�U�  U��M*« WO�u� vK�œUL��« q��œ U�UO�Ë Æ WO�u� vK� U� W'UF� —U�¬ rOOI� Ê√ ô≈
WO�U{≈ W�«—œ wC�I� b� lK��« Æ ôËÂeK�� Í√  vK� WI�«u*U� b�UF�� ·d� U'UF*«tO{«—√ � Â«b���ö� U�œUL��« Ë√ UNKO��� Ë√ ¨Æ 
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Ÿu� W'UF*« ŸUF�≈ 

�ü« U W�bN��*« Dysmicoccus neobrevipes Beardsley Ë Planococcus lilacinus ©Cockerell ®
ËPlanococcus minor ©Maskell© ®Hemiptera: Pseudococcidae® 

  W�bN�??????�*« lK??????��«
`z«uK� WF{U)« 

Ác� o��« Ÿ«u�_ WM{U� ÊuJ� b� ��« —UC)«Ë WN�UH�« Ÿ«u�√ lO� 

 ‰Ëb�W'UF*« 

    U�—b??� W??B�L*« UO�b??�« W??�d'«231       s??�  U??G�U��« ÀU??�ù« d�U??J� l??M* Í«d??�Dysmicoccus neobrevipes  
Ë Planococcus lilacinus ËPlanococcus minor. 

 UN�O�u�u�Ë W'UF*« WO�UF� mK��ED99.99023  t���� WI� Èu��� bM�95 WzU*« �Æ 

 W'UF*« Ác� oO�D� wG�M� V�� r�— w�Ëb�« —UOF*«  UOC�I�28 ©     W�?B�« � ŸUF?�ù« Â«b��?�ô W?ONO�u��« ◊uD)«
WO�U�M�«Æ® 

 Ác� oO�D� “u� ôH�« vK� ŸUF�ùU� W'UF*«UW��bF� W�u� ·Ëd� � W�e�*« —UC)«Ë WN�Æ 

Èd�√ …bOH�  U�uKF� 

�O�  «dA� vK� ÊuA�H*« d�F� b� ¨ÂU� ‚uH�  ôU� �≈ ÍœR� ô b� ŸUF�ù« �Ê√ U0     Ÿ«u?�√ s?� ¡U?I�K� W?K�U� �?� sJ� W 
Dysmicoccus neobrevipes √ ËPlanococcus lilacinus √ ËPlanococcus minor ©WG�U� Ë√ WG�U� �� ®   W?OKL� ¡U?M�√

gO�H��« ÆW'UF*« qA� «c� �F� ôË Æ 

  q?L� �≈ «c� W'UF*« ‰Ëb� bM���Doan Ë �d?�¬ s©2012 Æ®       U�—b?� W?B�2 W?�d� W?�«—b�« Ác?� V?��  �œ√ b?�Ë 
200   Ÿu?� s�  UG�U��« ÀU�ù« d�UJ� lM� �≈ Í«d�Dysmicoccus neobrevipes Ë     w�U?��« q?O'« �≈ Îôu?�Ë U?�u/� 

WG�U��« �� q�«d*« lO� ÆÔ√ —U���« qCH� o�ô X�Ë � `C�«Ë     Í√ �Ê√ ZzU?�M�« Ác?� s?� b?�Q�K� l�«Ë ‚UD� vK� Íd�
 WG�U��« ÈuBI�« W�d'« l� WMJ2 �� d�UJ� WOKL�231 Í«d� Æ     s�d?�ü« 5�u?M�« �Ê√ ÎU?C�√ W?I�ô  «—U���«  dN�√Ë

� Î«d�Q� d��√ l� W�—UI�  U�UF�ùUDysmicoccus neobrevipesÆ 

 sL{ œbB�« «cN�  U�«—b�« lO� œd�Ë W�UGK� …œËb� WKOBH�« Ác� s� �o��« s� Èd�_« Ÿ«u�_« s� W�U�*«  U�UO��« �Ê≈
l�«d*« WLzU� Æ U�—b� W�d�  ôU(« lO� � X�U�Ë200    W?I��« “e?F� U2 ¨d�UJ��« lM* WO�U� �q�√ Ë√ Í«d�  W?�d'U�

W��I*« Æ 
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 4102بروتوكول التشخيص هذا من قبل جلنة املعايري نيابة عن هيئة تدابري صحة النباتات يف أغسطس/آب  اعتمد

 4112: 42املرفق هذا جزء توجيهي من املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 

 

1 -5ب ت    االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

 

 

 42 الدولي املعيار

 5 امللحق

 املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

 بروتوكوالت التشخيص 72املعيار الدولي 

 :5رقم )ب.ت( التشخيص بروتوكول 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa   الثمرةعلى 

(7102) 

 احملتويات

 2 5ب ت ................................................................................................................... معلومات عن اآلفة  -0
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  3-5-ب ت  ............................................................................................................................ الكشف -3
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 7-5 ب ت ..املماثلة Phyllostictaوأنواع  P. citricarpaاخلصائص االستنباتية وخصائص الشكل والرتكيب بني فطر  مقارنة 4-1-4

 8-5ب ت  ............................................................................................ األسلوب باء: الفحوص اجلزيئية 2-4

 8-5ب ت  .............................................. باستخدام تفاعل البلمرة املتسلسل التقليدي P. citricarpaحتديد هوية  2-4-0

 8-5ب ت  ....................................................................................................... معلومات عامة 2-4-0-0
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 11-5ب ت  ..................................................................................................... معلومات عامة 2-4-4-0

 11-5 ب ت  ......................................................................................................... األساليب 2-4-4-4

 12-5ب ت  .......................................................................................... معلومات إجرائية أساسية 2-4-4-3

 12-5ب ت  ........................................... باستخدام تتابع مباعد النسخ الداخلي P. citricarpaحتديد هوية فطر  2-4-3

 12-5ب ت  ..................................................................................................... معلومات عامة 2-4-3-0

 13-5 ب ت  ......................................................................................................... األساليب 2-4-3-4

 13-5ب ت  .......................................................................................... معلومات إجرائية أساسية 2-4-3-3
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 13--5ب ت  ................................................................................. جهات االتصال للحصول على مزيد من املعلومات -2

 14-5 ب ت  ....................................................................................................................... شكر وتقدير -2
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  معلومات عن اآلفة -1

، وهي فطر "البقعة السوداء يف احلمضيات"هي الكائن املسبب ملرض  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaآفة 

واألصناف  fortunellaو Poncirusو البونسريوس  citrusيسبب تبقع األوراق وتلطخ مثار احلمضيات من اجلنس 

وأصنافه اهلجينة، والليمون العريض األوراق  (Citrus aurantium) املهجَّنة منها. وباستثناء الربتقال احلمضي )النارنج(

 ;Aguilar-Vildoso et al., 2002املستوى التجاري عرضة لإلصابة باملرض )فإن كل أنواع احلمضيات اليت ُتنتج على 

Kotzé, 2000 وتعترب مثار الليمون احلمضي عرضة بشكل خاص لإلصابة بهذه اآلفة وبالتالي فهي يف العادة أول نوع .)

 (.Kotzé, 2000من احلمضيات تظهر عليه أعراض املرض حاملا يدخل الكائن املمرض إىل منطقة جديدة )

 .(Benson, 1895)يف الربتقال احللو 0895وُسجلت أوىل حاالت اإلصابة مبرض البقعة السوداء يف أسرتاليا يف عام 

وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية  ويوجد املرض حاليًا يف بعض املناطق املنتجة للحمضيات يف أفريقيا وآسيا وأسرتاليا

  ، Schubert؛ و4101؛ ومنظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشمالية، 4100)املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية، 
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(. ومل ترد أي بالغات عن هذا الكائن من أوروبا أو أمريكا الوسطى أو منطقة البحر الكارييب )املركز 4104، وآخرون

؛ واملركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية/منظمة وقاية النباتات يف أوروبا 4100جية،  لوللزراعة والعلوم البيو الدولي

؛ ومنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط/املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية، 0998والبحر املتوسط، 

 (.4101ا الشمالية، ؛ ومنظمة وقاية النباتات يف أمريك0992

 على آثار اقتصادية نامجة أساسًا عن التشوهات اخلارجية اليت حيدثها الفطر P. citricarpaفطر وينطوي 

(. وقد ينجم عن اإلصابات الشديدة Spósito, 2003مما جيعل مثار احلمضيات غري مناسبة ألسواق املنتجات الطازجة )

وحتدث بعض اخلسائر بسبب تساقط الثمار يف السنوات اليت تكون فيها (. Kotzé, 2000سقوط الثمار قبل نضجها )

)املركز الدولي للزراعة والعلوم  الظروف مهيأة لظهور اآلفة وعندما ترتك الثمار على األشجار بعد ذروة موسم النضج

يف الثمار يف موسم  )غري املصحوبة بأعراض( (. وباإلضافة إىل ما سبق، فإن اإلصابات غري الظاهرة4100البيولوجية، 

 (.Kotzé, 1996) احلصاد قد تظهر أعراضها يف أثناء النقل أو التخزين

وتتأثر دراسة وباء البقعة السوداء يف احلمضيات بتوافر اللقائح، والظروف البيئية املواتية للعدوى )مثل الطقس الدافئ 

 ,Kotzé, 1981راق بالنسبة حلساسيتها للعدوى )واألمطار والرطوبة(، ودورة منو شجرة احلمضيات، وعمر الثمرة واألو

(. ويف املناطق اليت يقتصر فيها هطول األمطار على موسم وحيد، متثل األجسام الثمرية احملتوية على األبواغ 2000

مصدرًا مهمًا أيضًا  P. citricarpaالزقية اليت ال تتكون إال على ُدبال األوراق املصدر الرئيسي للقائح. وتشكِّل دوارق أبواغ 

للقائح عندما ال تقتصر األمطار على موسم واحد تبقى فيه الثمار املصابة اليت تنمو يف غري مومسها على األشجار بعد 

 ,Kotzéاإلزهار واإلمثار، أو يف احلاالت اليت حيدث فيها تزهري متعاقب وشاذ يف أنواع وأصناف احلمضيات املزروعة، )

1981; Spósito et al., 2008, 2011) 

يومًا من سقوط األوراق، تبعًا ملعدل تواتر الرطوبة واجلفاف  081و 21األجسام الثمرية يف غضون مدة ترتاوح بني وتتكون 

وتسقط أوراق احلمضيات على مدار السنة يف بعض البلدان وتسقط يف  (.Kotzé, 1981وكذلك درجات احلرارة السائدة )

مواسم معيَّنة يف بلدان أخرى، ويؤثر ذلك على توافر اللقائح. وترتاوح درجة احلرارة املثلى لتكون األجسام الثمرية بني 

درجة  35زيد على درجات مئوية أو ت 2 درجة مئوية؛ وال تتكون األجسام الثمرية يف درجة حرارة تقل عن 48و 40

وتنطلق األبواغ الزقية خالل تساقط األمطار ويف بعض األحيان يف أثناء الري أو عندما  (.Lee and Huang, 1973مئوية )

(. وتنطلق Kotzé, 1981(، وتتأثر كثريًا بنمط هطول األمطار )Kiely, 1949a; Kotzé, 2000يتكون الندى بكثافة )

سنتيمرت فوق األجسام الثمرية وحتملها تيارات اهلواء خالل ظلة األشجار  0.4ع يصل إىل األبواغ الزقية عنوة إىل ارتفا

أشهر،  2و 2وتبدأ الفرتة احلرجة للعدوى عند اإلمثار وتستغرق مدة ترتاوح بني  (.Kiely, 1949aوملسافات طويلة )

(. ويف Baldassari et al., 2006ار )أشهر بعد اإلمث 2ولكن األعراض األوىل على الثمرة ال تظهر إاّل بعد أكثر من 

 عرضة لإلصابة حتى بعد ما ال يقل عن( Natal) "ناتال"( وValencia) "الفالينسيا"الربازيل، تعترب مثرة برتقال 

 سنتيمرتات 2و 5 يف املائة من التوجيات عندما يرتاوح قطرها بني 25أسبوعًا من سقوط  42

(Baldassari et al., 2006). 
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يظل الفطر يف حالة كمون حتى يكتمل منو الثمرة أو تصل إىل مرحلة النضج، فتبدأ األعراض يف الظهور العدوى،  وعقب

 أشهر 01(. وتظل األوراق عرضة لإلصابة منذ تكونها حتى عمر Kotzé, 2000بعد عدة أشهر من العدوى )

(Truter et al., 2007.) 

الثمرة واألوراق واألغصان امليتة، وسويقات الثمار، وتتكون بكثرة على ُدبال على أبواغ على وتتكون الدوارق احملتوية 

(. وميكن أن تتناثر على الغطاء النباتي أو تنتقل من الثمار املصابة اليت يتأخر قطافها إىل الثمار Kotzé, 2000رق )دواال

(. ويتميز Agostini et al., 2006; Spósito et al., 2008واألوراق الصغرية اليت ال تزال يف مرحلة حساسة للعدوى )

 Leptodothiorellaبأبواغه الصغرية الالجنسية، اليت يرد وصفها يف إطار تناول اجلنس  P. citricarpaأيضًا فطر 

(Kiely, 1949a( "وهذه األبواغ الغبريية الصغرية اليت يشار إليها أيضًا باسم احلالة "النطفية .)Kiely, 1949a تظهر )

 يف العادة على األوراق الساقطة قبل تكون األجسام الثمرية. على أن دور األبواغ الغبريية الصغرية يف بيولوجيا فطر

P. citricarpa .ال يزال غري واضح 

ومما يعزز ظهور األعراض على الثمرة الناضجة ارتفاع درجة احلرارة، وشدة الضوء، واجلفاف، وضعف الشجرة. وتكثر 

(. ويفرتض أن ينتشر فطر Kotzé, 2000السوداء يف أشجار احلمضيات الكبرية أكثر منها يف األشجار الصغرية )البقع 

P. citricarpa  إىل األشجار اجلديدة من خالل الشتالت املصابة أو مواد الزراعة األخرى وليس عن طريق مثار

 .(Kotzé, 2000; Timmer, 2004احلمضيات )

اليت ال تظهر عليها أعراض أو الثمار اليت تظهر عليها بقع صغرية للغاية )يقل يف مثار احلمضيات  وجتدر اإلشارة إىل أنه

 Phyllosticta capitalensisملليمرت( بدون دوارق، قد توجد نْبَتات طفيلية داخلية غري ُممرضة من فطر  4قطرها عن 

Henn كان يشار إليها من قبل على سبيل اخلطأ باسم( Guignardia mangiferae A.J. Roy) (Glienke et al., 

( اخلصائص االستنباتية 4114وآخرون ) Baayen(، اليت ُسجلت يف الكثري من السالالت النباتية. وتناول 2011

. وعالوة P. citricarpaعن فطر   P. capitalensisوخصائص الشكل والرتكيب واخلصائص اجلزيئية اليت متيِّز فطر 

 Phyllosticta citriasianaقد تلتبس مع األعراض اليت يسببها فطر  P. citricarpaعلى ذلك فإن أعراض 

Wulandari, Crous & Gruyter  )وهو كائن ُممرض وصف حديثًا ومل يظهر حتى اآلن إاّل على مثرة البوميلو )الشادوك

Citrus maxima (Wang et al., 2012; Wulandari et al., 2009 وأما القدرة .) اإلمراضية لفطرP. citriasiana  يف

( اخلصائص االستنباتية وخصائص 4119وآخرون ) Wulandariأنواع احلمضيات األخرى فهي غري معروفة. ووصف 

، وهو النوع املمرض P. citricarpaعن فطر  P. citriasianaالشكل والرتكيب واخلصائص اجلزيئية اليت متيِّز فطر 

 مت وصفهما مؤخرًا، مرتبطان بفطر Phyllostictaطر للحمضيات. وهناك نوعان من ف

Citrus spp. Phyllosticta citrichinaensis ويسبب هذان النوعان من الفطر بقعًا صغرية غائرة ترتاوح بني بنية ،

 ورمادية وهلا هامش بين داكن وهاالت ذات لون أخضر زيتوني على أوراق البوميلو. ويسبب الكائن املمرض أيضًا بقعًا

(. واكتشف فطر Wang et al., 2012صغرية ترتاوح بني بنية وسوداء مشابهة السوداد مثار اليوسفي والربتقال )

P. citribraziliensis كنبتة طفيلية داخلية يف األوراق السليمة للحمضيات (يف الربازيلGlienke et al., 2011.) 
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 املعلومات التصنيفية -2

  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa ،0923 االسم:

  Phoma citricarpa McAlpine ،0899 األمساء املرادفة:

 Guignardia citricarpa Kiely ،0928  

Phyllostictina citricarpa (McAlpine) Petr. ،0953 

 Leptodothiorella sp. (spermatial state) 

 ,Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes الوضع التصنيفي:

Botryosphaeriales, Botryosphaeriaceae 

( 4100احلمضيات )انظر املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية )البقعة السوداء يف  األمساء الشائعة:

 للتعرف على األمساء الشائعة باللغات األخرى(

 MycoBank 320327بنك الفطريات  املرجع:

  الكشف -3

 ميكن أن حتتوي مثار احلمضيات  والبونسريوس والكوكوات وسويقاتها وأورقها وأغصانها واألصناف املهّجنة منها على 

 (.4100)املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية،  P. citricarpaفطر 

 األعراض على الثمرة 1-3

االسوداد الكاذب، أو البقع اخلبيثة( على الثمرة تبعًا لدرجة تظهر عدة أعراض )مثل البقع الصلبة، أو النمش، أو 

على الثمرة من خالل  P. citricarpa(. ومن املستبعد أن يؤكد بدقة وجود فطر Kotzé, 2000احلرارة وُنضج الثمرة )

ببها الفحص البصري وحده ألن األعراض متغيِّرة يف مظهرها وميكن بسهولة اخللط بينها وبني األعراض اليت تس

 ممرضات احلمضيات األخرى أو األعطاب امليكانيكية أو الناجتة عن الربودة أو احلشرات

(Kotzé, 2000; Snowdon, 1990; L. Diaz, وفيما يلي األعراض األربع .)املعروفة على نطاق واسع  ةرسالة شخصية

 .Kiely (0929a, 1949b, 1960)على النحو الذي وصفه 

أكثر أعراض البقعة السوداء يف احلمضيات شيوعًا، وهي تتألف من إصابات سطحية يرتاوح قطرها  هي البقع الصلبة.

ملليمرتات ويرتاوح لون مركزها بني الرمادي واألمسر وهلا هامش يرتاوح لونه بني البين الداكن واألسود  01و 3بني 

عراض شبيهًا بفوهة الربكان. وميكن أن تظل ألف(. ويصبح مركز اإلصابة يف املراحل املتقدمة من تطور األ-0)الشكل 

البقع الصلبة الفردية صغرية أو تلتحم مكونة بقعًا أكرب. وقد تظهر حول هذه البقع هالة صفراء عندما تكون الثمرة خضراء 

بقع أو هالة خضراء عندما تكون الثمرة صفراء أو برتقالية. وتتكون يف كثري جدًا من األحيان دوارق يف منتصف هذه ال

)أ(( وميكن اكتشافها باستخدام عدسة يدوية أو جمهر تشريح. وتظهر البقع الصلبة يف العادة عندما تبدأ الثمرة 0)الشكل 

يف (. وKotzé, 1981, 2000يف الُنضج، بل وحتى قبل أن يتغيَّر لونها، وعلى جانب الثمرة األكثر تعرضًا لضوء الشمس )
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لة على البقع السوداء يف احلمضيات من خالل األماكن املصابة ببقع صلبة ميكن التعرف بسهوالعديد من احلاالت 

 حمتوية على دوارق.

 . بقع رمادية أو مسراء أو مائلة إىل االمحرار أو عدمية اللون يرتاوح قطرها بني ملليمرت واحدالنمش

ويتحول لون البقع إىل بيّن مبرور باء(.  -0ملليمرتات، وغائرة قلياًل يف املنتصف وال حتيط بها أي هاالت )الشكل  3و

)ب((. ويتكون النمش يف معظمه بعد تغيُّر لون الثمرة وقد يظهر أيضًا 0الوقت وتكاد ختلو دائمًا من الدوارق )الشكل 

يلتحم النمش مكونًا بقعًا أكرب تتحول  جيم(. وقد -0( )الشكل Bonants et al., 2003كبقع تابعة حول البقع الصلبة )

 (.Kotzé, 1981, 2000جيم( وخباصة يف أثناء ختزين الثمرة ) -4إىل بقع خبيثة )الشكل 

. يظهر يف العادة على الثمرة اخلضراء يف شكل لطخة بارزة بنية داكنة أو سوداء حييط بها يف االسوداد الكاذب أو التلطخ

 )أ(،4ألف، و -4( )األشكال FUNDECITRUS, 2005نة اللون )كثري من األحيان بقع صغرية داك

(. 4100باء(. وختلو البقع من أي دوارق وقد تتالحم مع تقدم املوسم )املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية،  -4و

 ,FUNDECITRUSيوجد ملدة طويلة ) P. citricarpaويالحظ هذا الَعَرض يف املناطق املنتجة للحمضيات حيث فطر 

2005.) 

بقع غائرة غري منتظمة يرتاوح لونها بني األمحر والبين أو قد تكون  البقع اخلبيثة أو البقع املنتشرة أو البقع اخلببية.

جيم(. وتتكون يف النهاية دوارق  -4عدمية اللون، وتظهر يف الثمار الناضجة املصابة بكثافة يف نهاية املوسم )الشكل 

(. وتنمو البقع اخلبيثة سريعًا لتغطي ثلثي سطح الثمرة يف Kotzé, 2000بقع يف ظروف الرطوبة الشديدة )كثرية يف هذه ال

غضون أربعة أو مخسة أيام. وهذه البقع هي األشد ضررًا ألنها، خالفًا لألعراض األخرى، متتد يف عمق الطبقة الوسطى 

بكاملها وتتسبب يف سقوط الثمرة قبل نضجها وتنجم عنها للغالف السمري )األلبيدو( خمرتقة يف بعض األحيان القشرة 

 (.Kotzé, 1981خسائر بالغة بعد احلصاد )

 وأشارت التقارير أيضًا إىل ظهور عرضني إضافيني، كما هو مبيَّن أدناه، يف مثار الليمون ولكن بوترية أقل.

اكن والبين، وهي ناعمة امللمس وليس هلا أي بقع صفراء سطحية هلا مركز يرتاوح لونه بني األصفر الد البقع الشريطية.

دال( ويظهر هذا العرض على الثمرة اخلضراء وقد يغطي  -4( )الشكل Aguilar-Vildoso et al., 2002هوامش حمددة )

(. وختلو البقع من أي دوارق وتظهر يف كثري من األحيان كشبكة بنية على خلفية Goes, 2001جزءًا كبريًا من سطحها )

، رسالة M. Spósitoوتتجمع فيما يبدو الثمار اليت تظهر عليها البقع الشريطية يف العادة يف أعلى الشجرة )صفراء. 

 شخصية(.

بقع بنية داكنة أو سوداء سطحية بارزة قلياًل، وهي متفاوتة يف حجمها، وهلا سطح مشقوق وهوامش غري  البقع املتشققة.

هاء(. وختلو البقع من الدوارق وتظهر على الثمرة اليت يزيد عمرها على ستة  -4( )الشكل Goes et al., 2000منتظمة )

 ,Phyllocoptruta oleivora Ashmead (FUNDECITRUSأشهر. ويرتبط هذا العرض بوجود قراد احلمضيات 

2005; Spósito, 2003.) 

ه أو أكثر من مرحلة من املراحل وجتدر اإلشارة إىل أنه ميكن مالحظة أكثر من عرض واحد من األعراض املبيَّنة أعال

 )ج((. 0جيم، و -0الوسيطة بني األعراض يف نفس الثمرة )الشكل 
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، ميكن أن تظهر األعراض أيضًا يف الثمرة الصغرية ويف كأس الزهرة ويف اللقائحويف بعض املناطق اليت يرتفع فيها ضغط 

راء أو بنية داكنة وتشبه البقع النمشية. وتظهر سويقتها. وتتميَّز األعراض اليت تظهر على كأس الزهرة بأنها مح

(. ومل ترد تقارير Aguilar-Vildoso et al., 2002األعراض يف الثمرة الصغرية وسويقات الزهرة كبقع سوداء صغرية )

 تفيد بظهور تلك األعراض على الثمرة الصغرية وكأس وسويقة الزهرة إاّل من الربازيل.

 واألغصاناألعراض على األوراق  2-3

 تظهر البقعة السوداء يف احلمضيات يف العادة على األوراق كعدوى كامنة غري مصحوبة بأعراض ظاهرة

(Sutton and Waterston, 1966 وإذا ظهرت األعراض فإنها تبدأ كبقع دبوسية ظاهرة على وجهي الورقة. وهذه .)

ملليمرتات تكون دائرية ويتحول لون مركزها إىل الرمادي أو البين  3البقع اليت قد تزداد حجمًا حتى تصل يف قطرها إىل 

 (Kotzé, 2000الشاحب وحييط بها هامش بين داكن أو أسود وهالة صفراء )

 ألف(. وقد حتتوي البقعة يف مركزها أحيانًا على دوارق يف سطح الورقة اجملاور للمحور.  -3)الشكل 

 C. limonعلى األوراق يف األغصان الصغرية ويشيع ظهورها يف الليمون احلمضي وقد تظهر أيضًا بقع مماثلة لتلك البقع 

 4و 1.5قطرها بني رسالة شخصية(. وتكون األعراض صغرية )يرتاوح  ،M. Truterأكثر من أنواع احلمضيات األخرى )

 -3والبين الفاتح )الشكل  ملليمرت( حول بقع غائرة قلياًل حيّفها هامش ُبين أو أسود ومركز يرتاوح لونه بني الرمادي

 باء(. وقد توجد أحيانًا دوارق يف مركز البقع.

 إحيائية أو عوامل ال مقارنة بني أعراض البقعة السوداء يف احلمضيات واألعراض الناشئة عن كائنات أخرى 3-3

األعراض على الثمرة يف شكلها، وتشبه يف كثري من األحيان األعراض اليت تسببها ُممرضات احلمضيات األخرى  تتفاوت

 P. citriasiana, P. citrichinaensis, Diaporthe citri, Mycosphaerella citri, Alternaria alternata)مثل فطر 

pv. citri, Septoria spp., Colletotrichum spp أو عن طريق احلشرات أو األعطاب امليكانيكية أو الناجتة عن )

 Bonants et al., 2003; Snowdon, 1990; Wang et al., 2012; Wulandariالربودة، ال سيما يف حالة النمش )

et al., 2009; L. Diaz, .)؛ رسالة شخصية 

احلمضيات تشبه األعراض اليت تسببها الكائنات  على مثرة P. citricarpaوبالنظر إىل أن األعراض اليت يسببها فطر 

 املمرضة األخرى، ال ميكن إجراء تشخيص موثوق إاّل باستخدام األساليب املبيَّنة أدناه.

 حتديد هوية اآلفة -4

وحتديد هويته يف مثار احلمضيات اليت تظهر عليها أعراض  P. citricarpaهذا الربوتوكول طريقة كشف فطر يبني 

(. ويف حالة 3اإلصابة. وينبغي فحص مثرة احلمضيات الكتشاف أي أعراض من قبيل البقعة السوداء )انظر القسم 

االشتباه بوجود أعراض يف شكل بقع أو إصابات، تفحص األعراض بعدسات مكبِّرة أو جمهر تشريح للتأكد من وجود 

 للدوارق وخصائص الشكل والرتكيب 0.3وإذا كانت الدوارق موجودة يف البقع الصلبة كما هو موضح يف القسم  .دوارق

على أنه بالنظر إىل أن دوارق  قد تكون موجودة. P. citricarpa، فإن 3.0.2 واألبواغ متماشية مع تلك املوجودة يف القسم

 C. maximaوهو الكائن امُلمرض يف البوميلو  P. citriasianaوأبواغه تشبه كثريًا دوارق وأبواغ فطر  P. citricarpaفطر 
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8  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5 ب ت   

عن طريق بيقني فقط   P. citricarpaهوية فطر  التأكد من وميكن(، Wulandari et al., 2009الذي مت وصفه مؤخرًا )

(. ويستخدم األسلوب التشخيصي ألف )العزل واالستنبات( لتحديد 2تطبيق األساليب التشخيصية املبيَّنة أدناه )الشكل 

على مثرة احلمضيات، ولكن ميكن استخدمه أيضًا لتحديد هوية الفطر على األوراق واألغصان  P. citricarpaهوية فطر 

 والسويقات، بينما ينطبق األسلوب باء )الفحص اجلزيئي( على الثمرة فقط.

تية للمستعمرات املزروعة يف وسط من أغار الكرز املستخلص بالغلي وأغاار دقياق الشاوفان،    وإذا كانت اخلصائص االستنبا

(، 2-0-2)انظار القسام    P. citricarpaبعد تطبياق األسالوب ألاف، غاري متساقة ماع اخلصاائص االساتنباتية للفطار          

. ويوصااى يف حالااة P. citricarpa((، فااإن مااادة النبااات تعتاارب خاليااة ماان فطاار   2(، و)3(، و)4(، و)0املتطلبااات )

يوماًا، باساتخدام تفاعال البلمارة      02الايت ال تناتج دوارق ناضاجة يف غضاون      P. citricarpaاملستنبتات املشابهة لفطر 

(. 4-4-2( أو تفاعل البلمرة املتسلسل اآلناي )انظار القسام    0-4-2املتسلسل وتتابع مباعد النسخ الداخلي )انظر القسم 

ن يف وسط مناسب ثم إجراء اختبار جزيئي مباشر للمساتنبتات يساتغرق الكاثري مان الوقات      على أن عزل واستنبات الكائ

 وبالتالي ال يفضَّل استخدامه يف عمليات التشخيص اليت جتري للشحنات اليت يعد الوقت عاماًل حامسًا فيها.

علاى مثارة    P. citricarpaأسلوبان لتفاعل البلمارة املتسلسال )التقليادي واآلناي( الكتشااف وحتدياد هوياة فطار          ويتاح

(. على أنه لوحظ مؤخرًا يف أثناء االختبار الاروتيين لثماار البوميلاو الايت     4-4-2، و0-4-2احلمضيات )انظر القسمني 

( ال 4112خرون )آو Gent-Pelzerظهرت عليها أعراض منطية أن أسلوب تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني الذي استحدثه 

، رسالة شخصية(. ويرجع السبب يف ذلك إىل أن األعراض املشاابهة ألعاراض البقعاة    J.P. Meffertيسمح بأي تضخيم )

 P. citricarpaوهو نوع ُوصف حاديثًا ويارتبط ارتباطاًا وثيقاًا بفطار      ، P. citriasianaالسوداء يف البوميلو تنجم عن فطر 

(Wulandari et al., 2009وبالنظر إىل أنه ليس من الواضح ما إذا كان فط .) رP. citricarpa  قادرًا على إحداث أعراض

منطية يف البوميلو، فإن مثرة هذا النوع من احلمضيات اليت تظهر عليها أعراض شبيهة باأعراض البقعاة الساوداء ينبغاي     

 .P. citricarpaاختبارها هي األخرى للتأكد من وجود فطر 

 (4112وآخااارون ) Gent-Pelzerوميكااان اساااتخدام أسااالوب تفاعااال البلمااارة املتسلسااال اآلناااي الاااذي اساااتحدثه   

ألنه لن يعطي إشارة إجيابياة إاّل عنادما يكاون فطار      P. citricarpa( يف التشخيص اإلجيابي لفطر 4-4-2)انظر القسم 

P. citricarpa  موجودًا وليس فطرP. citriasiana  أو فطرP. capitalensis    ويعطي أسلوب تفاعال البلمارة املتسلسال .

. ويف هاذه  P. citriasianaأو فطار   P. citricarpa ( تضخيمًا عندما يوجد فطار 0-4-2التقليدي )كما هو مبيَّن يف القسم 

(، أو استخدام أسلوب تفاعال  0-2احلالة وبعد احلصول على إشارة إجيابية، ينبغي إجراء عزل واستنبات )انظر القسم 

( للتمييز باني الناوعني.   40-2( أو تتابع مباعد النسخ الداخلي )انظر القسم 4-4-2بلمرة املتسلسل اآلني )انظر القسم ال

 الذي وصف مؤخرًا يف الصني، يف هذه الفحوص اجلزيئية.  P. citrichinaensisوال تتوافر أي بيانات عن تفاعالت فطر 

 Colletotrichumيف الّنْبَتات الطفيلية الداخلياة الشاائعة املعروفاة باسام     وجتدر اإلشارة إىل أن كؤوس التكاثر الالجنسي

spp   قد تكون موجودة يف بعض األحيان وقد تبدو شبيهة بدوارق فطارP. citricarpa  علاى أن فطار .Colletotrichum 

spp نفلاي أو وردي علاى   ميكن متييزه بوجود شعريات يف كؤوس التكاثر الالجنسي، وتكّون كتل من األبواغ ذات لون قر

 (.Kotzé, 2000سطح األماكن املصابة، وشكل وتركيب األبواغ )
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وتوصف يف هذا الربوتوكول األساليب )مبا فيها اإلشارات املرجعية لألمساء التجارية( بالصيغة اليت نشرت بها، ألن هذه 

ملختربية املعروضة يف هذه األساليب مبا األساليب حتدِّد املستوى األصلي للخصوصية املتحققة. وميكن تعديل اإلجراءات ا

 يناسب املعايري املستخدمة يف فرادى املختربات شريطة التثبت من صحتها على حنو كاٍف.

  P. citricarpaاألسلوب ألف: عزل واستنبات فطر  1-4

ثانياة   31يف املائة ملدة  21تستأصل األجزاء املصابة من الثمرة باستخدام مثقاب فللني أو مشرط يغمس يف إيثانول تركيزه 

يف املائاة ملادة دقيقاتني، ويشاطف مارتني يف مااء مقطار معقام          0ويطَّهر سطحه باستخدام هيبوكلوريت صاوديوم تركيازه   

(. ولزيادة تواتر العزل، جيب استئصاال اإلصاابات بدقاة وُتازال األنساجة      Peres et al., 2007وجيفف بورقة جتفيف )

، رسالة شخصية(. وتوضاع األجازاء املصاابة بعاد     N.A. Peresقبل وضعها على الشرائح )اليت ال تظهر عليها األعراض 

سنتيمرتات( مع أغار الكرز أو أغار ديكسرتوز البطاطس )انظر القسام   9( )يبلغ قطرها Petriذلك معقمة يف أطباق بيرتي )

ميكروغرامااًا/ مللاايلرت ماان    51ميكروغرامااًا/ملليلرت ماان البنساالني و   51( أو أغااار ديكساارتوز البطاااطس مااع   2-0-0

(. وإذا اساُتخدم أغاار ديكسارتوز البطااطس     4113السرتبتومايسني )منظمة وقاية النباتاات يف أوروباا والبحار املتوساط،     

ذات لون داكن وبطيئة النمو، تنقل بعد ذلك إىل أطباق أغار الكارز   P. citricarpaوتكونت عليه مستنبتات شبيهة بفطر 

( لتقييم إنتاج الصبغ األصافر. وينبغاي   0-0-2الختبار معدل منو املستعمرات وإىل أطباق أغار دقيق الشوفان )انظر القسم 

ساجية قريباة يف درجاة    يف الوقت ذاته وضع املستنبتات اليت تنمو يف وسط أغار ديكسارتوز البطااطس يف إضااءة فاوق بنف    

( تنماو بابطء   0عندما ) P. citricarpaمئوية لتيسري إحداث تكون الدوارق. وتعترب املستنبتات منتمية إىل فطر  44حرارة 

)انظار   P. citricarpa( تناتج دوارق وأباواغ مميازة لفطار     4(؛ )4-0-2على أغار الكرز املستخلص بالغلي )انظر القسم 

ليسات   P. citricarpaبغًا أصفر على أغار دقيق الشوفان باالرغم مان أن مساتفردات فطار     ( تنتج ص3(؛ )4-0-2القسم 

 (.Baayen et al., 2002كلها منتجة هلذا الصبغ على أغار دقيق الشوفان )

بطئ النمو نسبيًا ويزداد منوه يف كاثري مان األحياان     P. citricarpaوينطوي هذا األسلوب على العيوب التالية: )أ( فطر 

( نظرًا لعدم وجاود أي وساط   C. gloeosporioides( )Peres et al., 2007ثري فطريات أخرى يف املستنبت )مثل فطر بتأ

 ؛ )ب( هااااذا األساااالوب يسااااتغرق وقتااااًا طااااوياًل ألنااااه يتطلااااب   P. citricarpaاسااااتنباتي انتقااااائي لفطاااار  

 يومًا إلنتاج الدوارق.  02و 2ما يرتاوح بني 

  املستنبتاتأوساط  1-1-4

لرت  0كيلو غرام من الكرز بعد إخالئه من النوى والسويقات يف  0. ُيصنع عصري الكرز بغلي الكرز املستخلص بالغلي أغار

من ماء الصنبور ملدة ساعتني تقريبًا. وترشَّح العصارة باستخدام قطعة من الشاش وتصاب يف زجاجاات بعاد تعقيمهاا ملادة      

( وُتخازَّن حلاني اساتخدامها.    2.5درجاة مئوياة )علاى أن يكاون اأُلس اهليادروجيين       001دقيقة يف درجة حارارة   31

دقيقاة يف درجاة    05لرت من املاء املقطر يف زجاجة ويعقَّام املازيج ملادة     1.8إىل  3غرامًا من األغار التقين رقم  41ويضاف 

املعقمة وُيمزج اخلليط جيدًا وُيعقَّم ملادة   لرت من عصارة الكرز 1.4درجة مئوية. وبعد التعقيم مباشرة، يضاف  040حرارة 

 (.Gams et al., 1998مئوية ) 014دقائق يف درجة حرارة  5

غراماًا   31. يتاح هذا األغار جتاريًا. وميكن بداًل من ذلك إعداده باستخدام األسالوب التاالي: يوضاع    أغار دقيق الشوفان

حيتوى على ماء صنبور، ويرتك ليغلي ملدة ساعتني تقريبًا ثام تعصار   من رقائق الشوفان يف قطعة من الشاش وتعلَّق يف إناء 
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 دقيقااااة يف درجااااة حاااارارة 05الرقااااائق وترشَّااااح باسااااتخدام قطعااااة ماااان الشاااااش، وتعقاااام العصااااارة ملاااادة  

يف زجاجاة حتتاوي علاى لارت واحاد مان خالصاة دقياق          3غرامًا من األغار التقين رقام   41درجة مئوية. ويضاف  040

 (.Gams et al., 1998مئوية ) 040دقيقة يف درجة حرارة  05الشوفان، ويعقَّم املزيج ملدة 

 Hawksworth. يتاح هذا األغار جتاريًا. وميكن بداًل من ذلك إعداده وفقًا لألسلوب الذي بيَّناه  أغار ديكسرتوز البطاطس

 (. 0995وآخرون )

 االستنباتية اخلصائص 2-1-4

ملليمرتًا  31و 45ببطء يف أغار الكرز املستخلص بالغلي؛ ويرتاوح متوسط قطرها بني  P. citricarpaتنمو مستعمرات فطر 

 (. وعندما تنمو املستعمرات على أغار ديكسارتوز Baayen et al., 2002مئوية يف الظالم ) 44أيام يف درجة حرارة  2بعد 

 البطاطس فإنها تتميَّاز بوجاود هاوامش غاري منتظماة مبطَّناة بأفااطري عدمياة اللاون تشاكل منطقاة شافيفة أوساع كاثرياً              

ألف(. ويكون مركز املستعمرة داكنًا وبداخله أفاطري هوائية يارتاوح لوناه باني الرماادي واألخضار الشااحب       - 5)الشكل 

. وتكون املستعمرة يف ناحيتها العكسية داكنة بدرجة كابرية يف  وحيتوي يف كثري من األحيان على خصالت صغرية متعددة

(. ويبدأ تكون األسداء بعد Baayen et al., 2002) منتصفها وحماطة مبساحات بنية متيل إىل الرمادي واألصفر الربتقالي

بااء(. ويف  -5يوماًا )الشاكل    02أو  01أيام بينما تتكون الدوارق الناضجة احملتوية على األبواغ عمومًا يف غضون  8أو  2

درجة مئوية يف الظالم، مفلطحة ومتماددة   45يومًا يف درجة حرارة  02حالة أغار دقيق الشوفان، تكون املستعمرات بعد 

ويرتاوح لونها بني األخضر الزيتاوني والرماادي الاذي مييال إىل الشاحوب باالقرب مان منطقاة اهلاامش وحتتاوي علاى            

(. ويتكون يف كثري من األحيان على أغار دقيق Glienke et al., 2011األفاطري اهلوائية ) مساحات ضئيلة أو متوسطة من

دال، الصاف العلاوي( باالرغم مان أن     -2الشوفان صبغ أصفر مميِّز ينتشر يف الوسط االستنباتي حول املساتعمرة )الشاكل   

(. وُيناتج هاذا الصابغ    Baayen et al., 2002ليست كلها منتجة هلاذا الصابغ األصافر )    P. citricarpaمستفردات فطر 

 األصفر بكميات ضئيلة على أغار الكرز املستخلص بالغلي وعلى أغار ديكسرتوز البطاطس.  

 والرتكيب الشكل 3-1-4

تفاوتًا كبريًا، ويرجع ذلك يف جانب منه إىل االلتباس بشاأن   P. citricarpaتتفاوت البيانات املنشورة عن شكل وتركيب 

 Baayen et al., 2002; Glienke et al., 2011; Wangاملرتبطاة باحلمضايات )   Phyllostictaهوية خمتلف أنواع فطر 

et al., 2012; Wulandari et al., 2009اثر يف فطر (. وتشري خصائص الشكل والرتكيب التالية إىل اإلخصاب وأبواغ التك

P. citricarpa         الاايت تتكااون أساسااًا يف املسااتنبت؛ وتسااتند هااذه اخلصااائص إىل البيانااات املااأخوذة عاانSutton 

 (.4114وآخرين ) Baayen(، بالصيغة املنقحة واملعدَّلة يف 0923)van der Aaو  Waterston(0922)و

(، ولكنهاا ال  De Holanda Nozaki, 2007املساتنبت )  . تتكون األجسام الثمرية على ُدباال األوراق ويف األجسام الثمرية

تتكون على أي مادة نباتية أخرى )مثل األوراق املثبتة، أو الثمار(. وتوجد هاذه األجساام منفاردة أو جمتمعاة، ويارتاوح      

وي ميكروناًا، وحتتا   321و 045 شكلها بني كروية وكمثرية، وتكون غائرة، وبنية داكنة أو سوداء، ويرتاوح حجمها بني

على حلمة وحيدة أو فتيحة منقارية، ويغطاي ساطحها يف كاثري مان األحياان زوائاد مشايجية. وتتاألف طبقاة جادارها           

اخلارجي من خاليا زاّوية ذات جدران مسيكة بنية، بينما تتألف طبقة اجلدار الداخلي من خاليا زاّوياة أو كروياة ذات   

 جدران أقل مسكًا وعدمية اللون.  
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تكون يف شكل ُحزم حمصورة بني جدارين ودبوسية وحمتوية على مثانية أبواغ ولكنهاا مساتديرة الطارف. وتبلاغ      الزقاق.

ميكرونًا قبل متزق اجلدار اخلارجي، وتصبح أسطوانية دبوساية ومتتاد يف طوهلاا     05 - 04× ميكرونًا  25-21أبعادها 

 ميكرونًا قبل التفُرز. 051و 041لتصل إىل ما يرتاوح بني 

تكون قصرية، وعدمية احلواجز، وشفافة، وأسطوانية، ومنتفخة يف الوسط، ومقوَّسة قلياًل، وتبلغ أبعادهاا   ألبواغ الزّقّية.ا

ميكرون، وذات قطبية متغايرة، وهلا أطراف غري متساوية ومنفرجة الزاوياة. ويتصال    2.5 - 2.5× ميكرونًا  02 - 04

ميكرون،  4ية وخماطية يف شكل غطاء، ويرتاوح طوهلا بني ميكرون واحد وطرفها العلوي األصغر بزائدة عريضة غري خلو

 ميكرونات. 2و 3وأما طرفها األدنى فله زائدة حادة جمعَّدة يرتاوح طوهلا بني 

تتكون على الثمرة واألوراق املربوطة واألغصان امليتة وُدبال األوراق، وكذلك يف املستنبت. وتوجد الدوارق منفاردة   الدوارق.

 331و 21يف بعض األحيان جممَّعة، وتكون كروية وغائرة ويكون لونها بنيًا داكنًا أو شبه داكن، ويرتاوح قطرهاا باني    أو

خالياا، وتكاون صالبة مان اخلاارج وشابه حلمياة مان الاداخل، وهلاا فتيحاة             2ميكرونًا. ويبلغ مسك جدارها الدورقي 

 ميكرونًا.  05ميكرونات و 01ا بني خارجية داكنة وحملَّمة قلياًل، ودائرية ويرتاوح قطره

. يرتاوح شكلها بني بيضي وإهليجي، وزجاجية، وعدمية احلواجز، وحتتوي على العدياد مان القطاريات،    أبواغ التكاثر

الشكل وعدمية اللاون وغماد جيالتايين     ( ميكرون، وهلا زائدة خمززية8.5 - 5)× ميكرون  04.2- 9.2وتبلغ أبعادها 

ألف(. وهي تتخذ شكل أباواغ   -2و دال -5جيم، و -5ميكرون )األشكال  0.5عديم اللون ال يكاد يرى ويقل مسكه عن 

 ميكرونات. 9ى اااة ووحيدة اخللية واسطوانية يصل طوهلا إلاابرعمية من حوامل غبريات زجاجي

، وتتكون على العوائل ويف املستنبت اخلالص. وتتخاذ  Leptodothiorellaجلنس وصفت هذه احلالة يف ا احلالة النطفية.

× ميكروناات   8-5شكل قضيب كروي عند طرفيه وقلما تكون اسطوانية، أو مستقيمة، أو مقوَّسة قلياًل، وتبلاغ أبعادهاا   

 ميكرون. 0 - 1.5

 P. citricarpaاخلصةةةةةائص االسةةةةةتنباتية وخصةةةةةائص الشةةةةةكل والرتكيةةةةةب بةةةةةني فطةةةةةر  مقارنةةةةةة 4.1.4

 املماثلة Phyllostictaوأنواع 

( ومساتنبتات  Wulandari et al., 2009) P. citriasianaبدرجاة كابرية مساتنبتات     P. citricarpaتشابه مساتنبتات   

P. capitalensis ( الطفيلية الداخلية غري املمرضة للحمضياتBaayen et al., 2002؛ Glienke et al., 2011). 

 عن طريق اجلمع بني ما يلي: P. citricarpaمستعمرات وميكن حتديد هوية 

 نمو املستعمرة على أغار الكرز املستخلص بالغلي )رغم تداخل النطاقات(؛ف (0)

 جيم(؛ -2و باء، -2ألف، و -2دال، و -5جيم، و -5ُسمك الغمد املخاطي احمليط باألبواغ )األشكال  (4)

 طول الزائدة البوغية؛  (3)

ليسات كلاها    P. citricarpaوجود صبغ أصفر على أغار دقيق الشاوفان باالرغم مان أن مساتفردات فطار       (2)

 (. Baayen et al., 2002; Wulandari et al., 2009منتجة للصبغ األصفر )
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واألناواع ذات الصالة. وباإلضاافة إىل     P. citricarpaمعلومات مفصَّلة عان اخلصاائص املميازة لفطار      0ويتضمن اجلدول 

من خالل زائدته البوغية األطول اليت يرتاوح طوهلا  P. citricarpaعن فطر  P. citrichinaensisذلك، ميكن متييز فطر 

 (. Wang et al., 2012ميكرون ) 42و 02بني 

 

 وفطاار Phyllosticta citricarpaوخصااائص الشااكل والرتكيااب يف فطاار   أهاام اخلصااائص االسااتنباتية  - 1اجلةةدول 

Phyllosticta citriasiana فطرو Phyllosticta capitalensis (Baayen et al., 2002; Wulandari et al., 2009) 

*
 
On cherry decoction agar (CHA) medium after 7 days at 22 °C in darkness. 

 P. citricarpa P. citriasiana P. capitalensis اخلصائص

 متوسط حجم الدوارق )بامليكرون(
01-04  ×2-2.5 04-02  ×2-2 00-04  ×2.5-2.5 

 (3-) 4.5 - 0.5 0 0.5أقل من  اتساع الغمد املخاطي )بامليكرون(

 طول الزائدة الطرفية )بامليكرون(
2-2 (-01) 2-01 (-02) 2-2 (-01) 

 )بامليكرون( البوغ الزقيمتوسط حجم 
 2.5 - 2.5×  02.5-05 غري معلوم 2.5- 2.5×  04-02

 متوسط حجم النطفة )بامليكرون(
5-8  ×1.5-0 3.-5  ×0-4 2-01  ×0.8-4.5 

0متوسط قطر املستعمرة )بامللليمرت(
 

 21أكثر من  08-41 45-31

درجاااة احلااارارة العظماااى املطلوباااة للنماااو   

 )بالدرجات املئوية(
31-32 31-33 31-32 

إنتاااج الصااباغ األصاافر يف وسااط أغااار دقيااق   

 ال ال 4نعم الشوفان

 درجة مئوية يف الظالم. 44أيام يف درجة حرارة  2على أغار الكرز املستخلص بالغلي بعد   0
 ليست كلها منتجة لصبغ أصفر. P. citricarpaجتدر اإلشارة إىل أن ُمستفَردات فطر  4

 

 اجلزيئية الفحوصاألسلوب باء:  2.4

مباشرة يف املستنبتات اخلالصة ويف األجزاء املصابة من  P. citricarpaُطوِّرت أساليب جزيئية خمتلفة للتعرف على هوية 

 ;Bonants et al., 2003; Gent-Pelzer et al., 2007; Meyer et al., 2006, 2012; Peres et al., 2007الثمارة ) 

Stringari et al., 2009     ويرد وصف ألسلوبني، هما فحص تفاعل البلمرة املتسلسال التقليادي الاذي اساتحدثه .)Peres 

( للتعارف علاى   4112وآخرون ) Gent-Pelzer(، وفحص تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني الذي استحدثه 4112وآخرون )

ة إجيابية من أي بقعاة ساوداء وحيادة    ويالحظ أن أسلوب تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني يولِّد إشار .P. citricarpaهوية 

على مثرة احلمضيات، بينما قد يعطي أسلوب تفاعل البلمرة املتسلسل التقليادي يف بعاض احلااالت نتاائج غاري قاطعاة.       

 P. citrichinaensisويالحظ أيضًا عدم وجود أي بيانات متاحة عن التفاعالت اإلجيابياة يف الفحاوص اجلزيئياة لفطار     

 على الثمار يف الصني.الذي وصف مؤخرًا 

 باستخدام تفاعل البلمرة املتسلسل التقليدي P. citricarpaحتديد هوية  1-2-4
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 P. citricarpaمساااتفردة مااان مساااتفردات   32قيِّمااات اخلصوصاااية )اخلصوصاااية التحليلياااة( يف دراساااة  لااات   

، Alternaria alternata، ومستفردات من آفاات احلمضايات الشاائعة، مباا فيهاا      P. capitalensisمستفردة من  03و

  Diaporthe citri, Mycosphaerella citri، وColletotrichum gloeosporioides ، وColletotrichum acutatumو

هو الوحيد الذي يتميَّز بتفاعل إجيابي. وتبلغ احلساساية )احلساساية    P. citricarpaوفطر . Penicillium digitatumو

(. وهاذا األسالوب يضاخم الادنا يف فطار      Peres et al., 2007بيكاوغرام مان الادنا/ميكرولرت )    0التحليلية؛ حد الكشف( 

P. citricarpa أو يف فطر P. citriasiana فاعل البلمرة املتسلسال  وهناك ثالثة أساليب متاحة للتمييز بني النوعني بعد ت

( وتتابع 4-4-2( وفحص تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني )انظر القسم 0-2التقليدي، وهو العزل واالستنبات )انظر القسم 

 (.3-4-2مباعد النسخ الداخلي )انظر القسم 

 عامة معلومات 1-1-2-4

ومصدر الدنا هو األفطور أو األجازاء املصاابة املستأصالة مان الثمارة.      . (4112وآخرون ) Peresاستحدث هذا الربوتوكول 

مان   311والغرض من هذا الفحص هو تضخيم جزء منطقة تتابع مباعد النسخ الداخلي الذي يولِّد أمبليكونًا حيتوي على 

 األزواج القاعدية. والبادئات القليلة النوكليوتيدات هي:

 GCN (5'-CTG AAA GGT GAT GGA AGG GAG G -3')البادئة األمامية: 

 GCMR (5'-CAT TAC TTA TCG CAT TTC GCT GC -3') البادئة العكسية:

®Eppendorfويستخدم الكاشف 
1
 MasterMix    وحيتاوي علاى إنازيم باوليمرييز الادنا، كماا        4.5الذي يبلاغ تركيازه

لتضاخيم تفاعال البلمارة املتسلسال. ويساتخدم املااء الصاا          ونوكليوتياد  +4يستخدم دارئ تفاعل حيتوي على مغنيسيوم

للفحص اجلزيئي يف تكوين مزيج التفاعل. وينبغي تنقية هاذا املااء )نازع أيوناتاه أو تقطاريه(، وينبغاي أن يكاون معقماًا         

باساتخدام  ميكرون( وخاليًا مان إنازيم النوكليااز. وياتم إجاراء التضاخيم        1.25)بالبخار املضغوط أو برتشيحه من خالل 

 ( مزوَّد بغطاء. Peltierجهاز تدوير حراري من نوع بيلتييه )

 األساليب 2-1-2-4

 النووي وتنقيته احلمضاستخالص 

أياام يف ديكسارتوز    2يستخلص احلمض الرييب النووي املنزوع األكسجني )الدنا( من مستنبتات الفطريات اليت تنمو ملدة 

واحدة. ويف احلالة الثانية، يستخرج النسيج الذي تظهر عليه األعراض مع تارك   البطاطس أو من األجزاء املصابة يف مثرة

 أكرب جزء ممكن من الطبقة الوسطى للغالف السمري )األلبيدو( والقشرة اخلارجية.

وُيستخلص الدنا من األفطور باستخدام جمموعة أدوات استخالص الدنا املتاحة جتاريًا )مثل جمموعاة لاوازم اساتخالص    

شاركة باايو   )  QuickPick SML Plant (، وجمموعةQiagen)شركة كياجني  DNeasy Plant Mini Kitالنباتي الدنا 

(( تبعاًا لتعليماات الشاركة    Thermo)مان إنتااج شاركة ثريماو      ®KingFisherوجهاز العزل اآللي (Bio-Nobile نوبايل

                                                      
1
يف تضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل يف هذا الربتوكول التشخيصي على أي موافقة على هذه املنتجات مبا  ®Eppendorfال ينطوي استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية  

عملي هذا الربوتوكول وال تعين موافقة من هيئة تدابري الصحة النباتية يشكل استبعادًا للمنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة هي األخرى. وتقدَّم هذه املعلومات للتيسري على مست

 على املادة الكيميائية و/أو الكاشف و/أو املعدات املذكورة. وجيوز استخدام منتجات معادلة إذا تبيَّن أنها تفضي إىل نفس النتائج.
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واحادة، ميكان اساتخدام بروتوكاول اساتخالص الادنا       املصنِّعة. ويف حالة استخالص الدنا من األجازاء املصاابة يف مثارة    

(، ثم التنقية باساتخدام أسالوب الغميساة، حياث ثبات أناه أكثار األسااليب         Klimyuk et al., 1993بالتحلل القلوي )

 (.Peres et al., 2007فعالية )

توضع أنسجة الثمرة اليت تظهر عليها األعراض يف أنبوب جمهري معقم ساعته   أسلوب استخالص الدنا بالتحلل القلوي.

 ماوالر، وحيضان يف محاام مان املااء املغلاي       1.45ميكرولرت من هيدروكسيد صاوديوم تركيازه    21ملليلرت حيتوي على  4

ميكرولرت مان   21افة ثانية )الفرتة احلرجة(. وتتم حمايدة حمتويات األنابيب عن طريق إض 31درجة مئوية( ملدة  011)

ماولر وأساه اهليادروجيين     1.5تركيازه   Tris-HClميكرولرت من حملول  41موالر، و 1.45محض هيدروكلوريك برتكيز 

، وتوضع األنابيب مرة أخرى يف محام املاء املغلاي ملادة دقيقاتني.    Nonidet P-40يف املائة )حجم/حجم( من  1.45، و8

شرة للتنقية عن طريق استخدام أسالوب الغميساة )انظار أدنااه( أو ختزينهاا يف درجاة       وميكن استخدام املادة املتكونة مبا

 درجة مئوية لعدة أسابيع. وقبل التنقية بعد التخزين، حتضن العينات يف محام من املاء املغلي ملدة دقيقتني.  2حرارة 

يف املائة وقطع صاغرية مان طباق التحليال      011ميكرولرت من اإليثانول برتكيز  051يضاف  أسلوب تنقية الدنا بالغميسة.

ملليلرت بعد التحلل القلوي )انظر أعااله(. وتوضاع    4اللوني السيلولوزي الرقيق الطبقة )غميسة( يف أنبوب جمهري سعته 

ميكرولرت مان دارئ الغسايل    511دقيقة. ويسحب السائل بالنفخ ويضاف  31األنابيب على جوانبها فوق ثلج وترج ملدة 

صااوديوم أّسااه وهيبوكلوراياات ال، 01 برتكيااز (EDTA) اخلليااك ( ومحااض ايثاايلني ثنااائي أمااني رباااعيTris)تريزماا ) 

يف املائة، وُتقَلب األنابيب ملازج حمتوياتهاا. ويكارر     45يف املائة( بعد ختفيفه إىل  95، وإيثانول برتكيز 2اهليدروجيين 

يف أنابيب جديدة وجتفف يف جاو مفارَّغ مان اهلاواء. وتوضاع األنابياب بعاد ذلاك علاى           الغسل مرتني. وتوضع الغمائس

 5إىل كل أنبوب. وبعد وضع األنابيب يف حاضنة ملدة  Tris-EDTAميكرولرت من احمللول الدارئ  51جوانبها، ويضاف 

. وميكن استخدام الدنا املنقى فورًا أو ثواٍن، وتنزع الغمائس وتلقى بعيدًا ويستخلص الدنا 01دقائق، ُتنبذ بقوة طاردة ملدة 

 درجة مئوية حتت الصفر ملدد أطول. 41مئوية طوال الليل أو يف درجة حرارة  2خيزَّن يف درجة حرارة 

وميكن بداًل من ذلك استخالص الدنا من اإلصابات املوجودة يف الثمرة باستخدام جمموعات لوازم استخالص الدنا املتاحة 

 ليمات الشركة املصنِّعة. جتاريًا وفقًا لتع

 تفاعل البلمرة املتسلسل

 ميكرولرت من التفاعل الوحيد( من الكواشف التالية: 41يتألف املزيج الرئيسي )الرتكيز لكل 

احلجم لكل تفاعل  الرتكيز العملي الكاشف
 )ميكرولرت(

 الرتكيز النهائي

 ال يوجد 1.2 ال يوجد ماء صا  للفحص اجلزيئي
Eppendorf

®1
 MasterMix  برتكيز

 (وحدة/ميكرولرت 1.12 )بوليمرييز الدنا 4.5
4.5 × 8.1 0  × 

(Taq 142 )وحدة/ميكرولرت 

مللي مولر  Taq (2 دارئ تفاعل×  4.5

 ميكروموالر من كل 511و، +4من املغنسيوم
dNTP) 

4.5  × 8.1 0  × 
، +4 ميللي موالر من املغنسيوم 0.2)

 (dNTP ميكروموالر من كل 411

 ميكروموالر 1.2 1.8 ميكروموالر GCN 01 البادئة

 ميكروموالر 1.2 1.8 ميكروموالر GCMR 01 البادئة

 - 08 - اجملموع الفرعي

 - 4.1 - الدنا
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احلجم لكل تفاعل  الرتكيز العملي الكاشف
 )ميكرولرت(

 الرتكيز النهائي

 - 41.1 - اجملموع

دورة  39مئوية ملدة دقيقتني؛ و 92بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل هي تغري اخلواص الطبيعية يف درجة حرارة 

درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة؛ ومتديد  24ثانية، و 31درجة مئوية ملدة  22ثانية، و 31مئوية ملدة  92يف درجة حرارة 

زوجًا قاعديًا إىل وجود  311دقائق. ويشري منتج تفاعل البلمرة املتسلسل الذي يضم  01مئوية ملدة  24يف درجة حرارة 

 . P. citricarpaلفطر  ني )الدنا(احلمض الرييب النووي املنزوع األكسج

 إجرائية أساسية معلومات 3-1-2-4

)شاركة بروميغاا    2ميكرولرت مان دارئ حتميال الادنا برتكياز      4ميكرولرت من مزيج التفاعل مع  01بعد التضخيم، ميزج 

Promega ويفصال كهربائياًا ويلاون     زوج قاعدي( يف ُهاالم األغااروس   011( ويوضع مع واسم وزن جزيئي )ُسلَّم دنا من

 (.Sambrook et al., 1989) بربوميد اإلثيديوم أو كواشف بديلة، ويصوَّر يف أشعة فوق البنفسجية

)ضبط إجيابي( كعينة إضافية لضمان جناح التضخيم. وجيب  P. citricarpaوجيب إدراج الدنا من ساللة مرجعية لفطر 

قد اسُتبدلت خبالصة الدنا  P. citricarpaإجراء تضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل أيضًا على عينة تكون فيها خالصة دنا 

ل يف من أنواع أخرى ذات صلة أو على عينة من القشرة اخلارجية للثمرة )ضبط ساليب(. ويتطلاب رصاد التلاوث احملتما     

الكاشف واإلشارات اإلجيابية الكاذبة استبدال العينة مباء )ضبط التفاعل(. وينصح بإدراج عنصر لضبط التضخيم الداخلي 

 من أجل رصد التثبيط. 

 باستخدام تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني P. citricarpaحتديد هوية  2-2-4

 P. citricarpa ،CBS 111.20قيِّماات اخلصوصااية )اخلصوصااية التحليليااة( باسااتخدام الساااللة املرجعيااة لفطاار        

(، Baayen et al., 2002؛ )P. citricarpaمن جمموعة من تتابع مباعد النسخ الداخلي ملستفردات فطر  01)اليت متثل 

)الايت متثال اجملموعاة الثانياة مان تتاابع مباعاد النساخ الاداخلي           P. capitalensis ،GC14والساللة املرجعية لفطار  

 ,.Alternaria sppماان آفااات احلمضاايات األخاارى ) 04( وBaayen et al., 2002؛ )P. capitalensisملسااتفردات 

Penicillium spp., Colletotrichum sppو ،)Phyllosticta artocarpina وGuignardia bidwellii   ومل ينشأ تفاعال

أجازاء مان الادنا لكال      01. وتبلغ احلساسية )احلساسية التحليلية؛ حاد الكشاف(   P. citricarpaإجيابي إاّل من فطر 

 (.Gent-Pelzer et al., 2007) يف املائة 011تفاعل، وتبلغ احلساسية التشخيصية 

 عامة معلومات 1-2-2-4

(. ومصادر احلماض الناووي هاو األفطاور أو األجازاء املصاابة        4112وآخارون )  Gent-Pelzerاستحدث هذا الربوتوكاول  

املستأصلة من الثمرة. والغرض من الفحص هو تضخيم جزء منطقة تتابع مباعد النسخ الداخلي لتوليد أمبليكون مكون مان  

 زوجًا قاعديًا. وفيما يلي البادئات القليلة النوكليوتيدات املستخدمة:  29

 GcF1 (5'-GGT GAT GGA AGG GAG GCC T-3')البادئة األمامية: 

 GcR1 (5'-GCA ACA TGG TAG ATA CAC AAG GGT-3')البادئة العكسية: 
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باساتخدام   5'( عند الطرف رقم 'AAA AAG CCG CCC GAC CTA CCT TCA-3-'5ويوسم مسبار التحليل املائي )

 TAMRAباسااتخدام صاابغة   '3كربوكسااي فلورسااني( ويعاادل عنااد الطاارف رقاام   -2) FAMالصاابغ املخاارب املتفلااور  

Eclipseكربوكسي رباعي ميثيل األمني( أو الصبغ امُلَخّمّد -2)
®
 Dark Quencher  شركة يوروجنتيك(Eurogentic.) 

علاى إنازيم تااك     2(Takara)تاكاارا   4الاذي يبلاغ تركيازه     Premix Ex Taq Master Mixحيتاوي املازيج الرئيساي    

ودارئ تفاعل حيتوي على كلوريد مغنيسيوم ونوكليوتيد لتضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل. ويضاف صبغ روكس  بوليمرييز

(ROX( املرجعي ) ،إىل املزيج الرئيسي 51برتكيز تاكارا )Premix Ex Taq ويستخدم ماء الفحوص اجلزيئية يف تكوين .

 1.25ريه( وتعقيماه )بالبخاار املضاغوط أو برتشايحه مان خاالل       مزيج التفاعل. وينبغي تنقية املاء )بإزالة أيوناته أو تقط

ميكرون( وينبغي أن يكون خاليًا من النوكلياز. ويتم إجراء التضخيم باستخدام التدوير احلراري لتفاعل البلمارة املتسلسال   

 اآلني. 

 األساليب 2-2-2-4

 استخالص احلمض النووي وتنقيته

سنتيمرت( املأخوذ مان حاواف مساتعمرة مساتنبتة علاى أغاار        1.5يستخلص الدنا من حشوات األفطور )الذي يبلغ قطره 

مئوية يف الظالم أو من اإلصابات املوجاودة يف الثمارة.    44( يف درجة حرارة 0-2-2الكرز املستخلص بالغلي )انظر القسم 

ر ممكن من األلبيدو احمليط وتقشَّر األنسجة. وتقطع حشوات األفطاور  وتستأصل األجزاء املصابة من القشرة وينزع أكرب قد

أو األجزاء املصابة إىل قطع صغرية وتوضع يف أنبوب طرد مركزي جمهري مزوَّد بغطاء علاوي حمكام، وحيتاوي األنباوب     

تخالص )حملاول  ميكرولرت مان دارئ االسا   045ملليمرت(، و 3.4على خرزات من الفوالذ غري القابل للصدأ )يبلغ قطرها 

يف املائاة، وباولي فاينيال     1.5برتكياز   41( رقام  Tweenماوالر، وماادة تاوين )    1.14ملحي مدروء بالفوسفات تركيازه  

ثانياة بسارعة تبلاغ     81يف املائة(. ويارج األنباوب يف خمفقاة خارز ملادة       1.4يف املائة، وزالل مصل أبقار  4البريوليدون 

( يف أنباوب الطارد   02 011ثوان بسرعة قصوى )بقوة تسارع  5دورة يف الدقيقة. ويعرَّض املزيج لطرد مركزي ملدة  5111

ميكارولرت مان املاادة الطافياة الناشائة الساتخالص الادنا. وميكان اساتخالص الادنا            25املركزي اجملهاري، ويساتخدم   

 51يمات الشركة املصنِّعة. ويبلغ احلجم النهائي حمللاول الادنا   باستخدام لوازم استخالص الدنا املتاحة جتاريًا وفقًا لتعل

سم مان   1.5ميكرولرت. وينقى الدنا بعد ذلك يف أعمدة دوَّارة مملوءة ببولي فاينيل البريوليدون. وجتَّهز األعمدة باستخدام 

ميكرولرت من ماء الفحاص   451بولي فاينيل بولي البريوليدون، وتوضع على أنبوب تفاعل فارغ وتغسل مرتني باستخدام 

. ويوضع معلاق الادنا علاى عماود باولي      2111دقائق بقوة تسارع  5اجلزيئي عن طريق تعريض العمود لطرد مركزي ملدة 

. ويساتخدم اجلازء املتادفق كمادخل يف فحاص      2111دقائق بقوة تسارع  5فاينيل البريوليدون ويعرَّض لطرد مركزي ملدة 

مئوية طوال الليل أو يف درجة  2استخدام الدنا بعد تنقيته فورًا أو خيزَّن يف درجة حرارة تفاعل البلمرة املتسلسل. وميكن 

مئوية حتت الصفر ملدد زمنياة أطاول. ويساتخدم باولي فاينيال البريوليادون كمركاب قابال للاذوبان يف دارئ           41حرارة 

تشاابك باروابط تسااهمية ويساتخدم كماادة      االستخالص. وبولي فاينيل بولي البريوليدون هو بولي فاينيل البريوليادون امل 

 ترشيح غري قابلة للذوبان.

                                                      
2
يف هذا الربوتوكول التشخيصي على أي موافقة على هذه  Premix Ex Taq× 4زيج الرئيسي يف امل Takaraال ينطوي استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية  

وتوكول وال تعين موافقة من هيئة تدابري املنتجات مبا يشكل استبعادًا للمنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة هي األخرى. وتقدَّم هذه املعلومات للتيسري على مستعملي هذا الرب

 على املادة الكيميائية و/أو الكاشف و/أو املعدات املذكورة. وجيوز استخدام منتجات معادلة إذا تبيَّن أنها تفضي إىل نفس النتائج. الصحة النباتية
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 تفاعل البلمرة املتسلسل

 ميكرولرت من التفاعل الوحيد( من الكواشف التالية: 31يتألف املزيج الرئيسي )الرتكيز لكل 

احلجم لكل تفاعل  الرتكيز العملي الكاشف

 )ميكرولرت(

 الرتكيز النهائي

 ال يوجد 03.0 ال يوجد اجلزيئيماء صا  للفحص 

 05 × 4  4)تاكارا(( Premix Ex Taq) مزيج رئيسي
0 × 

 ميكروموالر 1.45   1.05 ميكروموالر GcF1 51 البادئة
 ميكروموالر 1.45 1.05 ميكروموالر GcR1 51 البادئة
 ميكروموالر 1.01 1.2 ميكروموالر GcP1 5 املسبار

 - 49.1 - اجملموع الفرعي

 - 0 - الدنا

 - 31.1 - اجملموع

ميكرولرت من ماء تفاعل البلمرة  04.5عند االقتضاء؛ ويف هذه احلالة، يستخدم  51ميكرولرت من صبغ روكس املرجعي برتكيز  1.2ميكن إضافة 

 املتسلسل.

مئوياة   95دورة يف درجاة حارارة    21دقاائق، و  01درجة مئوية ملدة  95وتبلغ بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل 

، باساتخدام نظاام   21درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة. ومت الوصول إىل احلد الفاصل للدورات، وهاو   21ثانية، و 05ملدة 

)شركة الُنظم البيولوجية التطبيقية( واملواد والكواشف املستخدمة على  2911أو  ABI PRISM® 7700اكتشاف التتابع 

 عاله. وينبغي مالحظة ما يلي:النحو املبيَّن أ

 ينبغي أن يكون منحنى التضخيم ُأسيًا. 

  شريطة أن تكون عناصر ضابط  21تعترب العينة إجيابية إذا كانت قيمة الدورة الدنيا الناجتة عنها تقل عن ،

 .التلوث سلبية

  تكون عناصار ضابط    شريطة أن 21تعترب العينة سلبية إذا كانت قيمة الدورة الدنيا الناجتة عنها ال تقل عن

 .الفحص وتثبيط االستخالص إجيابية

 وينبغي التحقق من قيمة احلد الفاصل للدورات يف كل خمترب عند إجراء االختبار للمرة األوىل.

 أساسية إجرائيةات ممعلو 3-2-2-4

)ضابط إجياابي( كعيناة إضاافية لضامان جنااح        P. citricarpaوجيب إدراج الدنا املأخوذ من ساللة مرجعية مان فطار   

قاد   P. citricarpaالتضخيم. وجيب أيضًا إجراء تضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل على عينة تكون فيها خالصة دنا فطار  

( أو على عينة مان القشارة اخلارجياة الساليمة     P. citriasianaاسُتبدلت خبالصة الدنا من أنواع أخرى ذات صلة )مثل 

(. ويتطلب رصد التلوث احملتمل للكاشف وأي نتائج إجيابية كاذبة أن يساتعاض عان العيناة باملااء )ضابط      )ضبط سليب

 التفاعل(.

جزء  04.5وللتحقق من التفاعالت السلبية الكاذبة الناشئة عن تثبيط تفاعل التضخم، ميكن أن يضاف إىل مزيج التفاعل 

  لبادئااة األماميااة لعنصاار ضاابط التضااخم الااداخلي     نااانو مااوالر ماان ا   25ماان عنصاار ضاابط التضااخم الااداخلي، و    
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(5'-TGG CCC TGT CCT TTT ACC AG-3' )FIACنانو مولر من البادئة العكساية لعنصار ضابط التضاخم      25، و

نانو موالر من مسابار التحليال املاائي لعنصار ضابط       51( و'TTT TCG TTG GGA TCT TTC GAA-3-'5) الداخلي

)شركة يوروجنتيك(  ™VICصبغ املخرب املتفلور ال( املوسوم ب'55'-ACA CAA TCT GCC-3) MBGالتضخم الداخلي 

Eclipseوميكن إضافة الصبغ املخمد 
®
 Dark Quencher )إىل مزيج التفاعل. )شركة يوروجنتيك 

 باستخدام تتابع مباعد النسخ الداخلي P. citricarpaحتديد هوية فطر  3-2-4

 عامة معلومات 1-3-2-4

العينات اإلجيابية اليت يتم التعرف عليهاا مان خاالل تفاعال البلمارة املتسلسال التقليادي عان طرياق          ميكن تأكيد هوية 

(. وفيما يلي وصف ألسلوب تتاابع مباعاد النساخ الاداخلي وملنطقاتني مان ماورِّث الرناا         Baayen et al., 2002التتابع )

 الريباسي الفطري.

 وفيما يلي البادئات القليلة النوكليوتيدات:

 ITS1 (5'-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3')البادئة األمامية: 

 .ITS4 (5'-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3')  (White et al., 1990)البادئة العكسية: 

 األساليب2-3-2-4 

 استخالص احلمض النووي وتنقيته

سنتيمرت مربع مأخوذة من مستنبت نقي ملستفردة اآلفة. وتستخدم جمموعة  0ينبغي استخالص الدنا من حشوة مساحتها 

وآخارون   Hughesلوازم االستخالص املناسبة أو يستخلص الدنا باتباع أسلوب تقليدي أكثر، مثل األسلوب الذي يصافه  

مئوياة   41مئوية الستخدامه فورًا أو خيزَّن يف درجة حرارة  2(. وينبغي ختزين الدنا املستخلص يف درجة حرارة 4111)

 حتت الصفر يف حالة عدم إجراء االختبار يف نفس اليوم.

 تفاعل البلمرة املتسلسل

 ميكرولرت، ويتألف من الكواشف التالية:   51يبلغ جمموع حجم تفاعل البلمرة املتسلسل الوحيد 

 الرتكيز العملي الكاشف

احلجم لكل تفاعل 

 الرتكيز النهائي يكرولرت()م

 ال يوجد 32.5 ال يوجد ماء صا  للتحليل اجلزيئي

مللي  05× )+  01 دارئ تفاعل البلمرة املتسلسل

  3(موالر من كلوريد املغنسيوم( )شركة روش

4 × 5 0 × 

 (وحدة/ميكرولرت 1.142 تاك)

 مللي موالر 01 ديوكسي نوكليوتيدات

 )لكل منها(

 مللي موالر  8 2

 )لكل منها(
 ميكرو موالر 1.04 1.2 ميكرو موالر ITS1 01 البادئة

                                                      
3
الدنا يف هذا الربوتوكول التشخيصي على أي موافقة على  يف درء تفاعل البلمرة املتسلسل وإنزيم تاك يوليمرييز Rocheال ينطوي استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية  

الربوتوكول وال تعين موافقة من هيئة هذه املنتجات مبا يشكل استبعادًا للمنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة هي األخرى. وتقدَّم هذه املعلومات للتيسري على مستعملي هذا 

 و/أو الكاشف و/أو املعدات املذكورة. وجيوز استخدام منتجات معادلة إذا تبيَّن أنها تفضي إىل نفس النتائج.تدابري الصحة النباتية على املادة الكيميائية 
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 ميكرو موالر 1.04   1.2 ميكرو موالر ITS4 01 البادئة
 وحدة/ميكرولرت 1.13 1.3 وحدة/ميكرولرت 5 3الدنا )شركة روش(إنزيم تاك بوليمرييز 

 - 28 - اجملموع الفرعي

 - 4 - الدنا

 - 51 - اجملموع

 

 55وثانياة،   05مئوياة ملادة    92 دورة يف درجاة حارارة   21وثانياة؛   31درجة مئوية ملدة  92وتبلغ بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل 

دقاائق. ويبلاغ حجام األمبليكاون      5درجة مئوية ملادة   24وثانية؛  31درجة مئوية ملدة  24وثانية،  21درجة مئوية ملدة 

 (.Baayen et al., 2002زوجًا قاعديًا ) 551

 تتابع األمبليكونات 

يف املائاة للتحقاق مان تفااعالت االختباار       0.5ميكرولرت من املزيج( يوضع على هالم األغاروس برتكيز  5املزيج املضخَّم )

من تفاعالت االختبار اإلجيابية باستخدام جمموعة لوازم تنقياة   ميكرولرت 25اإلجيابية. وتنقى الكمية املتبقية اليت تبلغ 

والبادئاة   ITS1تفاعل البلمرة املتسلسل املناسبة وفقًا لتعليمات الشركة املصنِّعة. ويتم إجراء التتابع ماع البادئاة األمامياة    

 .ITS4العكسية 

 إجرائية أساسية معلومات 3-3-2-4

 التضخيم والتحليل 

ينبغي إذابة الدنا املستخلص عند اللزوم. وينبغي إعداد ما يكفي من مزيج التفاعل الختبار ما ال يقل عن عينة واحدة من 

املستفردة اجملهولة، وعنصر ضبط إجيابي حيتوي على دنا قابلة للتضخيم وعنصر ضبط سليب حممَّل ماع املااء باداًل مان     

يف املائة. وتقارن التتابعات التوافقية لعينات االختبار )مع اساتبعاد   0.5كيز الدنا. وتذاب العينات يف هالم األغاروس برت

)رقم االنضمام إىل قاعادة بياناات    P. citricarpa،CBS 127454تتابعات البادئة( مع ساللة مؤكدة للمحتم السابق لفطر 

التكنولوجيااا احليويااة  ( يف املركااز الااوطين ملعلومااات  GenBank accession number JF343583بنااك اجلينااات  

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ وينبغي أن يرتاوح مستوى التأكد من اهلوية بني .)يف املائة.  011يف املائة و 99 

 السجالت  -5

 . 4112: 42من املعيار الدولي  5-4ينبغي االحتفاظ بالسجالت واألدلة املبيَّنة بالتفصيل يف القسم 

ويف احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف متعاقدة أخرى تأثرًا سلبيًا بنتائج التشخيص، ينبغي االحتفااظ بساجالت وأدلاة    

النتائج )ال سيما املستنبتات، والشرائح، وصاور مساتنبتات الفطرياات، وصاور األعاراض والعالماات، وصاور خالصاات         

 ملدة ال تقل عن سنة. الدنا، وهالم الفصل(

 على املزيد من املعلومات للحصولصال تجهات اال  -.6

وأساليب اكتشافه وحتديد هويتاه مان اجلهاات التالياة      P. citricarpaميكن احلصول على املزيد من املعلومات عن فطر 

 )حسب ترتيبها األجبدي(:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Piracicaba, São Paulo, Brazil (Dr Marcel B. Spósito; tel.: +55 19 34294190 ext. 4190; fax +55 19 
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University of Florida, Citrus Research and Education Center (CREC), 700 Experiment Station 
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من قبل املنظمات القطرية اخلاصة بوقاية النباتات واملنظمات  وميكن تقديم طلب إلعادة النظر يف بروتوكول التشخيص

اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية 

 ( اليت ستقوم بدورها بإحالتها إىل الفريق الفين املعين بوضع بروتوكوالت التشخيص. ippc@fao.orgالنباتات )

 شكر وتقدير -.7

 أعد املشروع األصلي هلذا الربوتوكول كل من:

 

 
Dr Irene Vloutoglou, Benaki Phytopathological Institute, 8, St Delta St, GR-145 61 Kifissia, 
Athens, Greece (tel.: +30 210 8180231; fax: +30 210 8077506; e-mail: i.vloutoglou@bpi.gr). 

Dr Johan Meffert, Plant Protection Service, 15, Geertjesweg, 6706 EA Wageningen, The 
Netherlands (tel.: +31 417 496837; fax +31 317 421701; e-mail: j.p.meffert@minlnv.nl). 

Dr Luis E. Diaz, Ministry of Husbandry, Agriculture and Fisheries, General Directorate of 
Agricultural Services, Mycology Department, Av. Millán 4703, CP 12900, Montevideo, 
Uruguay (tel.: +598 2 3043992; fax: +598 2 3043992; e-mail: ldiaz@mgap.gub.uy). 
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 األشكال .-9

 

 
علةى التتقةال احللةو     Phyllosticta citricarpaأعراض البقع الصلبة والبقع النمشية الة  يسةببها فطةر     .1الشكل 

(Citrus sinensis( والليمون احلمضي )Citrus limon :)   ألف، أ( إصابات البقع الصلبة على الربتقال احللاو حياث(

)األسهم(؛ )بااء( إصاابات ببقاع     Phyllosticta citricarpaتوجد إصابات أكرب حمتوية على دوارق الطور الناقص لفطر 

منشية على الليمون؛ )ب( إصابات ببقع منشية على الربتقاال احللاو )اإلصاابات غاائرة قلاياًل يف املنتصاف وخالياة مان         

الدوارق(؛ )جيم( إصابات ببقع صلبة ومنشاية علاى الليماون؛ )ج( إصاابات ببقاع منشاية )األساهم الساوداء( واملرحلاة          

 بني اإلصابة بالبقع النمشية والبقع الصلبة احملتوية على دوارق )األسهم البيضاء( على الليمون احللو. الوسيطة

 

 معهد البيولوجيا، سوروكابا، الربازيل. E. Feichtenbergerالصور من إهداء من 
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 Phyllostictaالسوداد الكاذب، والبقع اخلبيثة، والبقع الشريطية، والبقع املتصدِّعة الة  يسةببها فطةر    . 2الشكل 

citricarpa   ( على مثار التتقةال احللةوCitrus sinensis ( والليمةون )Citrus limon:)     ألاف( إصاابات باالساوداد(

حتيط بها لطخاات داكناة علاى مثارة برتقاال حلاو       الكاذب على مثرة برتقال حلو ناضجة؛ )أ( إصابات باسوداد كاذب 

)جيم( إصابات ببقاع خبيثاة علاى برتقاال حلاو       ناضجة؛ )باء( إصابات باسوداد كاذب على مثرة برتقال حلو خضراء؛

 )دال( أعاراض بقاع شاريطية علاى مثارة برتقاال حلاو خضاراء؛         )اإلصابات غائرة ومتتد إىل مسافة عميقة يف األلبيادو(؛ 

بقع متشققة على الربتقال احللو )اإلصابات ناتئة قلياًل، ومتشاققة وحمتوياة علاى هاوامش غاري منتظماة       )هاء( إصابات ب

 وخالية من الدوارق(.

 )ألااف، بااااء، جااايم، دال، هااااء(  (FUNDECITRUS)الصااور مااان إهاااداء صااندوق وقاياااة نباتاااات احلمضااايات   

 ، معهد البيولوجيا، سوراكابا، الربازيل )أ(. E. Feichtenbergerو
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علةى أوراق الليمةون    Phyllosticta citricarpaأعراض البقعة السوداء على احلمضيات الناجتةة عةن فطةر     .3الشكل 

 ( )ألف( وأغصانه )باء( Citrus limonاحلمضي )

، معهاد واوث   M. Truter، معهد البيولوجياا، ساوروكابا، الربازيال )ألاف(، و    E. Feichtenbergerالصور من إهداء 

  النباتات، جملس البحوث الزراعية، بريتوريا، جنوب أفريقيا، )باء(. وقاية 
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29 -5 ب ت   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 على مثرة احلمضيات Phyllosticta citricarpaفطر  لتحديد: رسم ختطيطي 4لشكل ا

مت التحقق من الفحوص اجلزيئية املستخدمة يف حتديد هوية الكاائن علاى املساتنبتات النقياة واإلصاابات املوجاودة يف        0

 وتفاعل البلمرة املتسلسل. الثمرة وليس على أي مادة نباتية أخرى )مثل األوراق أو األغصان(. مباعد النسخ الداخلي؛

 

 

 

مثرة محضيات تظهر عليها أعراض شبيهة 

 بأعراض البقع السوداء

 العزل واالستنبات

 املتسلسل اآلني تفاعل البلمرة تفاعل البلمرة املتسلسل التقليدي

 

االختبارات اجلزيئية
1

 

نتيجة تفاعل 

مستعمرات شبيهة  املتسلسلالبلمرة 

  مبستعمرات
P.citricarpa 

  الشكل والرتكيب

نتيجااااة تفاعاااال  

البلماارة املتسلساال  

 اآلني إجيابية

 تتابع مباعد النسخ الداخلي

 P.citricarpaفطر 

 موجود

 P.citricarpa فطر

 موجود غري

 اختبارات جزئية

خصائص الشكل 

والرتكيب املتسقة مع 

 P.citricarpaر فط

 نتيجة إجيابية

 ال

 أو

 أو

 أو

 االنتقال إىل االختبارات اجلزيئية

 P.citricarpaفطر 

 غري موجود

 

 P.citricarpaفطر 

 موجود

 

 أو

 أو

 P.citricarpa فطر

 غري موجود 

 نعم

 ال

 

 ال

 

 ال
 نعم

 

 نعم

 

 نعم

 
 ال

 نعم
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30  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5 ب ت   

 

 
)ألف( مساتعمرة حتتاوي   : Phyllosticta citricarpaخصائص املستعمرات وشكل وتركيب الدوارق يف فطر  .5الشكل 

يومًا من منوهاا علاى أغاار     31على هوامش غري منتظمة حتيط بها منطقة شفافة من أفطور غائر عديم اللون )السهم( بعد 

سااعة؛ )بااء( تسارب املاادة      04 مئوية ومدة تصوير 45( يف درجة حرارة 5.5البطاطس )األّس اهليدروجيين  ديكسرتوز

اللزجة البوغية من دوارق ناضجة؛ )جيم، دال( أبواغ حتتوي على غمد خماطي رقياق )جايم، الساهم( وزائادة خمززياة      

 دام زيت الغمر(. مرة باستخ 0111الشكل وعدمية اللون )دال، السهم، وُكبِّرت الصورة 

   ، وزارة تربية احليوانات والزراعة ومصايد األمساك، مونتيفيديو، أوروغواي.L.E. Diazمن إهداء  لصورا
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31 -5 ب ت   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 

 
 Phyllostictaو Phyllosticta citricarpaشةةكل وتركيةةب األبةةوائ وخصائصةةها االسةةتنباتية يف فطةةر    .6الشةةكل 

capitalensis : ألف( أبواغ فطر(P. citricarpa  ميكرون(؛ )باء، جايم( أباواغ    0.5مزوَّدة بغمد خماطي رقيق )أقل من

ميكرون( )ُأخذت الصورة  01ميكرون( )مقياس الرسم =  0.5مزوَّدة بغمد خماطي مسيك )أكثر من  P. capitalensisفطر 

)دال( وفطار   P. citricarpaجيم حتت جمهر ضوئي مزوَّد بتباين لفروق التاداخل(؛ )دال، هااء( مساتعمرات مان فطار      

P. capitalensis  السهم العلاوي(، وأغاار خالصاة الشاعري )الساهم       أيام من النمو على أغار دقيق الشوفان 2)هاء( بعد(

 P. citricarpa)يالحظ ظهور صبغ أصافر حاول مساتعمرة فطار      األوسط( وأغار الكرز املستخلص بالغلي )السهم السفلي(
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32  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -5 ب ت   

املتكوناة   P. capitalensisاألسهم( وعدم وجود هاذا الصابغ يف مساتنبتات فطار      املتكونة على أغار دقيق الشوفان )دال،

 على نفس الوسط )هاء((.

 ، أوترخيت، هولندا )ألف، وباء، وجيم(الفطريات، اهليئة املركزية ملستنبتات G. Verkleyالصور من إهداء 

 ات، فاغيننغن، هولندا )دال، هاء(، دائرة وقاية النباتW. van Lienden و
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33 -5 ب ت   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اريخ النشرت

 هذا اجلزء ليس جزءا رمسيا من املعايري

أضافت هيئة تدابري الصحة النباتية موضوع برنامج العمل: الفطريات والكائنات  13-4112

  4112-12احلية املماثلة للفطريات

 Guignardia citricarpa وع ااااة موضاااااأضافت اللجنة التوجيهي 00-4112

(43-4102) 

وافقت اللجنة التوجيهية على تشاور األعضاء عرب القرارات االلكرتونية  00-4100

(_eSC_Nov_064100) 

 مشورة األعضاء 12-4104

على   Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa تغري العنوان إىل  13-4103

 (4112-43) الثمرة

استعراض الفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص وتقدميه إىل اللجنة  12-4103

 (eTPDP_Jun_014103_) للموافقة واالعتمادالتوجيهية 

يوما عرب القرارات اإللكرتونية  12موافقة اللجنة التوجيهية على فرتة اإلخطار  01-4103

(_eSC_Nov_134103) 

 تلقي اعرتاض رمسي –فرتة إخطار بروتوكوالت التشخيص  4102–01/04

مراجعة الفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص يف اجتماع على شبكة   14/13-4102

 اإلنرتنت

يوما عرب القرارات اإللكرتونية  12موافقة اللجنة التوجيهية على فرتة اإلخطار  4102

(_eSC_Nov_014102) 

 إخطار بروتوكوالت التشخيص  فرتة  12/18-4102

اعتماد اللجنة التوجيهية لربوتوكوالت التشخيص نيابة عن هيئة تدابري الصحة  18-4102

 النباتية

 Phyllosticta: 5املرفق  :4112-42املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم 

citricarpa (McAlpine) Aa  ( روما، االتفاقية الدولية 4102على الثمرة .)

 منظمة األغذية والزراعة –لوقاية النباتات 

 4102-18-49آخر حتديث لتاريخ النشر: 

 



  النباتات صحة تدابري هيئة عن نيابة املعايري جلنة قبل من هذا التشخيص بروتوكول اعتمد

 4102 أغسطس/آب يف

 4004112 النباتية الصحة لتدابري الدولي املعيار من االتباع واجب جزء هو احمللق هذا 

 

DP 6-1 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 72 النباتية الصحة لتدابري الدولي املعيار

 6 لحقامل

 النباتية الصحة لتدابري الدولية املعايري

 72 الدولي للمعيار التشخيص بروتوكوالت

 :6 التشخيص بروتوكول

 citri subsp. citri Xanthomonas احلمضيات تقرح جرثومة

(7102) 

 بيان باحملتويات

 4 ................................................................................................ اجلرثومة عن معلومات -0

 3 ................................................................................................... التصنيفية املعلومات -4

 2 .......................................................................................... اجلرثومة عن الكشف كيفية  -3

 2 ........................................................ أعراضها حتمل اليت النباتات يف اجلرثومة عن الكشف  3-0

 2 ..................................................................................................... األعراض 3-0-0

 5 ............................................................................................... اجلرثومة عزل 3-0-4

 2 ................................................................. املباشرة غري املناعية الفلورة :املصلي الكشف 3-0-3

 8 ............................................................................................ اجلزيئي الكشف 3-0-2

 8 ...................................................................... اجلزيئي باالختبار اخلاصة الشواهد 3-0-2-0

 9 ................................................ للحمضيات املصابة األنسجة من النووي احلمض استخراج 3-0-2-4

 9 ...................................................................... التقليدي املتسلسل البوليمرياز تفاعل 3-0-2-3

 00........................................................................ اآلني املتسلسل البوليمرياز تفاعل 3-0-2-2
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 DP 6-2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 04............................................ واآلني التقليدي املتسلسل البوليمرياز تفاعل من كّل نتائج تفسري 3-0-5

 03...................................................................... البيولوجية املقايسات بواسطة الكشف 3-0-2

 03................................................... أقراص شكل على املقصوصة األوراق يف التطعيم اختبار 3-0-2-0

 02................................................................................ املنفصلة األوراق ختصيب 3-0-2-4

 02................................................................... األعراض عدمية النباتات يف اجلرثومة كشف 3-4

 05..................................................................................................... اجلرثومة حتديد -2

 02................................................................. املتسلسل البوليمرياز تفاعل على القائمة الطرق 2-0

 08................................................................................................. املصلي الكشف 2-4

2-4-0 ELISA-DAS .............................................................................................08 

 09.................................................................................. املباشر غري "إليزا" اختبار 2-4-4

 09........................................................................................ اإلمراضية القدرة اختبار 2-3

 41........................................................................ احليوية الكيميائية واخلصائص الوصف 2-2

 40.............................................................................................. اجلزيئي التحديد 2-5

 40............................................................................. املواقع متعددة السالسل حتليل 2-5-0

 PCR-Rep ..........................................................................44 بطريقة البصمات أخذ 2-5-4

 43............................................................................................................ السجالت -5

 43......................................................................... إضافية معلومات على للحصول االتصال نقاط -2

 43.......................................................................................................... وتقدير شكر -0

 42.............................................................................................................. املراجع -8

 48.............................................................................................................. األشكال -9

 

 اجلرثومة عن معلومات -0

 تلحقق  هيو احلمضيات. يف ةالبكتريي ةقرحلل باملسّب الرئيسي العامل هي citri subsp. citri Xanthomonas جرثومة إن

 املققا   يف - (0909 املتوسق،   والبحقر  أوروبقا  يف النباتقات  وقايقة  )منظمة السذابية للفصيلة املزروعة األنواع من بالكثري الضرر

 املناخية الظروف يف تنمو اليت - (Poncirus) األوراق ثالثي والربتقال (Fortunella) الكمكوات برتقالو احلمضيات األول

 افلوريقد  واليقة  يف وكقذل    وأفريقيقا  وأوسيانيا اجلنوبية وأمريكا آسيا بلدان من العديد يف السائدة ستوائيةاال وشبه االستوائية

 والبحقر  أوروبقا  يف النباتقات  وقايقة  منظمقة  ؛4112 ة البيولوجيق  والعلقو   للزراعة الدولي ملركزا) األمريكية املتحدة الوالياتب

 من حمدودة جمموعة هلما Citri subsp. citri Xanthomonas رثومةجل تنيشاذ تنيسالل حتديد مت وقد(.4112 املتوس، 

w الساللةو *A ساللةلا باسم تعرفانو العوائل
A (Sun ؛4112 آخرون و Vernière  0998 وآخرون.) الساللة ضّرتو A* 

w السقاللة  تتسبب فيما آسيا. يف السائدة الطبيعية الظروف ضمن (aurantiifolia Citrus) املكسيكي الليمونب
A  بتقرحقات 
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DP 6-3 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 فلوريدا يف (macrophylla Citrus) األوراق الكبري "أليماو" ليمونو (aurantiifolia Citrus) املكسيكي الليمون من كل يف

 كقال  أّن املعلقو   ومقن  .(Graham  4114  1124و Cubero) الطبيعيقة  الظروف ضمن وذل  األمريكية  املتحدة الوالياتب

 (.4103  وآخرون Escalon) التجارب سياق يف األخرى احلمضيات أنواع يف مألوفة غري كلوما يسبب الساللتني هاتني من

 اسقتعداد  لقديها  القيت  العوائقل  ألنقواع  جةوالناضق  اليافعقة  واألشقجار  ولالشقت  على عادًة حلمضياتا يف البكتريي حالتقّر يطرأ

 يف وذلق   اخلريقف   وحتقى  الصقيف  أواخقر  بقني  مقا  شطةن بصورة تنمو وراقأو رباعمل فورة حتصل حيث اجلرثومةب لإلصابة

 يّسقر تف  امليكانيكيقة  أو املاديقة  واألضقرار  واحلشقرات  واألشواك اهلواء عن نامجةال الكلو  أما احلمضيات. زراعة مناطق معظم

 أن  احلمضقيات  أوراق نّقابقة ب املعروفقة  citrella Phyllocnistis جرثومة لغزو وميكن .اجلرثومةب الناضجة األنسجة إصابة

 .(4104 وآخرون  Hall) للحمضيات البكتريي بالتقرح لإلصابة النبتة أوراق ضتعّر من زيدت

 العوائقل  النباتقات  مقن  كقل  على عالق كنبات  للنبتة املريضة األنسجة يف حيًة البقاء .citri subsp. citri X جلرثومة ميكن

  تلق  سقيما  ال الشقتوي   البيقات  خقالل  حلاصلةا كلو ال أن غري لرتبة.ا يف أو القش نشارة على كأعفني وأيضا العوائل  وغري

 اجلرثومقة  النتشار الرئيسية اآلليات تعتمدو .تاليال املوسم أجل من للقاح درامص أهم تشّكل  ضّلعةامل الرباعم على تتكون اليت

 هميقا  بواسطة البكترييا فتنتشر ت:النبتا بني وفيما نفسها النبتة ضمن املاء وترشش الرياح حركة على قصريةال اتسافامل ضمن

 البيولوجيقة   والعلقو   للزراعقة  القدولي  ملركقز ا) السقليمة  القرباعم  علقى  شترتّش ثم ومن الكلو  سطح على تنساب اليت مطاراأل

 نتشقار ا يف دور املربعمقة   واألشقجار  ولتوالشق  واجلقذور  اخلشبية الرباعم ذل  يف مبا املصابة  النباتية املواد ركةحلو (.4112

 والعلو  للزراعة الدولي )املركز البذور بواسطة ينتقل مرضامُل هذا أن على دليل أي هناك ليسو بعيدة. مسافات على اجلرثومة

  .(4112 البيولوجية 

 

  التصنيفية املعلومات -7

 4110 وآخرون  Schaad (0989 وآخرون  Gabriel) citri subsp. citri Xanthomonas       :االسم

 4110 وآخرون  Schaad (0989 وآخرون  Gabriel) citri subsp. smithii Xanthomonas املرادفات:

 citri pv. axonopodis Xanthomonas (Hasse) Vauterin  0995 وآخرون 

citri Xanthomonas (Hasse  0905 سابقا) Gabriel  0989 وآخرون 

aurantifolii pv. campestris Xanthomonas  Gabriel  0989 وآخرون 

 citri pv. campestris Xanthomonas Dye (Hasse)  0908 

aurantifoliae f.sp. citri Xanthomonas  Nameketa وOliveira  0904 

citri Pseudomonas  Hasse  0905 
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 DP 6-4 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مستصفريات احلمضيات  ممرضات غاما  متقلبات متقلبات  بكترييا  التصنيفي: الوضع

 اآلسيوي التقرح للحمضيات  البكتريي التقرح احلمضيات  قرحة الشائعة: األمساء

 .citri subsp. citri X إىل .citri pv. axonopodis X مقن  رثومقة اجل تصقنيف  تغقيري  جقرى  األخقرية  الفرتة يف مالحظة:

 لتققرح ا ملمقرض  عليقه  تعارفامل االسم أصبحو وآخرون Gabriel أطلقها اليت التسمية استعيدتو (ألف"" اجملموعة )سالالت

 جمموعقات  أما (.4112 وآخرون  Schaad ؛4101 وآخرون  Bull) .citri subsp. citri X اآلن احلمضيات يف البكتريي

Xanthomonas فئقة  حتق   اآلن لتصقبح  تصقنيفها  أعيقد  فققد  .citri pv. campestris X رثومقة جل اآلخقرى  السقالالت 

aurantifolii subsp. fuscans فئقة و ودال( وجيم باء )اجملموعات citrumelonis subsp. alfalfae Xanthomonas 

 (.4112 وآخرون  Schaad) هاء( )اجملموعة

 اجلرثومة عن الكشف كيفية  -3

 أعراضها حتمل اليت النباتات يف اجلرثومة عن الكشف  3-0

 طريقق  وعقن  املغذيقة  املسقتنبتات  يف للمسقتعمرات  املورفولوجيقة  اخلصائص مراقبة خالل من احلمضيات حتقّر تشخيص ميكن

 بيولوجيقة ال واملقايسقة  املتسلسقل(  البقوليمرياز  تفاعقل  )بواسقطة  اجلزيئي واالختبار (املناعية الفلورة )بواسطة املصلي االختبار

 وسقلبية  إجيابيقة  شواهد جرثومةك االختبارات تضمني ينبغيو املنفصلة. أوراقها أو أقراص شكل على املقصوصة النبتة ألوراق

 املرجعية(. لشواهدا على لالطالع 2 القسم نظرأ)

 األعراض 3-0-0

 تظهقر  وققد  وبراعمهقا.  وسقيقانها  أوراقهقا  وعلقى  ثمقرة ال قشرة على لفجواتبا شبيهة وبكلو  عبالتبّق عادة املرض هذا بيتسّب

 اخلريقف   وحتقى  الصيف أواخر من بدءا الفتية األشجار وعلى املواسم من موسم أي يف ولالشت على احلمضيات تقّرح أعراض

 (4112 البيولوجيققة  و والعلقق للزراعققة الققدولي ملركققزا) كققبرية بأعققداد الناميققة ضققّلعةامل رباعمالقق مققن فققورة حتصققل عنققدما

 عقدد  نتجُي إذ  لثمارها الكامل النضج مرحلة األشجار بلوغ مع احلدوث متقطعة املرضية احلاالت صبحتو (.2 إىل 0 )األشكال

 يف احلمضقيات  بتققرح  لإلصقابة  قاومقة م أكثقر  تكقون  الناضقجة  لثماروا األقد  األوراق أنسجة أن كما  عةاملضّل الرباعم من أقل

 ثومقة اجلرب لإلصقابة  النباتقات  مقن  العوائقل  وأنقواع  أصقناف  اسقتعداد  مقدى  على أيضا املرض ةشّد تعتمدو الطبيعية. الظروف

(Goto  0994). 

 أو  الثمقرة  أحنقاء  يف حدة على كال  مشتتة تكون وقد الثمرة سطح على فجواتبال شبيهة كلو  تشّكلت الثمار. على األعراض

 أن غقري  ة.املصقاب  اليانعقة  الثمقار  علقى  راتنجيقة  مقواد  حتّلب مالحظة وميكن منتظمة. غري وبوترية معا متعددة كلو  نشأت قد

   .للثمرة اخلارجية لقشرةا اخرتاق درجة إىل أبدا تتوسع ال الكلو 

 مشقققة و منتفخقة  وتكقون  القوا   يةسفنجا أو فّلينية القرحة ةعقب تكون  افةاجل املناخية الظروف يف األغصان. على األعراض

 األصقناف  ويف .زيتية حدوده وتصبح مشقق غري السطح ويبقى بسرعة اإلصابة تتسعف الرطبة  املناخية الظروف يف أما .السطح
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DP 6-5 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 ح  عرب التقرح دبةن على التعّرف وميكن والسليمة. املريضة األنسجة بني اجلسأة من طبقة تتشكل قد لإلصابة  تعرضا األقل

 والداكن لفاتحا البين بني لونها يرتاوح كلو  تنكشفل اخلارجية الفلينية الطبقة إزالة أجل من سكني بواسطة اخلشن هاسطح

 حبسقب   ملقم 01و 5 بقني  حجمهقا  يرتاوح قدو اللون  فاسدةال املنطقة شكل تلفخي وقد األخضر. للحاء السليمة األنسجة يف

 .اجلرثومةب لإلصابة العائل استعداد مدى

 مسقراء  لكلقو   مفقاج   بقروز  ذل  ويلي األوراق  من السفلي اجلانب على ةزاهي صفراء بقع أوال رهتظ األوراق. على األعراض

 رطبقة  اءصقفر  بكفقاف  حماطقة  القرحقة  كقون ت وقد الفلني.ب وشبيهة ومشققة خشنة تصبح أن تلبث ال اليت رقةوال جهيت على

  شاحبة. بهالة أو للغاية

 بقالبقع  الشقبيهة  األعقراض  أو عالتبّقق  وبني والثمار  واألوراق األغصان ىعل احلمضيات قرحة أعراض بني تمييزال يصعب قدو

 أنقواع  أّمقا  الفسقيولوجية.  االضقطرابات  جقّراء  أو  احلمضقيات ب ضقرّ ت أخقرى  فطريقات  أو بكترييقا  جّراء األوراق تصيب اليت

 .itrumelonisC subsp. alfalfae X هقي ف احلمضقيات  حبتققرّ  شقبيهة  أعقراض  إىل تقددي  ققد  القيت  األخقرى  البكترييقا 

 بأعراض تتسببان هماو اجلرثومة عوائل من ودحمد نطاق رثومتنياجل اتنيه من ولكل ..ntifoliiaura subsp. fuscans Xو

 القذي  احلمضقيات  عتبّقق  عن ويعرف (.4112  4115 وآخرون  Schaad) الثمرة على كلوما تنتجان ما ونادرا وانيةعد أقل

 تتسقم  القيت  العوائقل  أنقواع  علقى  سقيما  وال  احلمضقيات  حتقّر بأعراض شبيهة أعراضه أّن fawcettii Elsinoë فطر يسببه

 وأقل اجفاف أكثر عا  بشكل تكون احلالة هذه يف التبقع كلو  ولكّن  (4114 وآخرون  Taylor) احلمضيات تبقعل تهامبقاوم

 وبقني  احلمضقيات  تبققع  بقني  فريقق الت وميكقن  .االعتيادية الصفراء اهلالة أحيانا اوتنقصه  احلمضيات حتقّر كلو  من انتظاما

  البكتريي. االرتشاح انعدا  على ناءب احلمضيات تقرح

 

 اجلرثومة عزل 3-0-7

 اليت النباتية املواد من .citri subsp. citri X جرثومة عزل من لتمكنل حديثا مستخرجة ناتعّي على احلصول الضروري من

 حقرارة  درجة على ختزينها وميكن مجعها؛ بعد ممكن وق  بأسرع النباتية املادة حتليل وينبغي بها. اإلصابة أعراض حتمل

 البيئيقة  الظروف تكون ال حني وأ جدا متقدمة األعراض تكون وعندما استخدامها. يتم أن إىل مئوية درجات 8و 2 بني ترتاوح

 األطبقاق  اكتظقا   إىل العقزل  يددي وقد  جدا متدنيا يكون أن للزرع القابلة .citri subsp. citri X خاليا لعدد ميكن  مداتية

 تجنبل خاص بشكل التنبه وجيب املضادة. البكترييا من أو بالعفن تقتات اليت تنافسةامل بكتريياال من مفرطة بأعداد املخربية

 مقن  عقادة  أيضقا  هي عزلُت اليت agglomerans Pantoea جرثومة وبني .citri subsp. citri X مستعمرات بني اللتباسا

 وتكقون  .االعتياديقة  رييقة البكت املسقتنبتات  يف مورفولوجيقا  مشقابهة  مسقتعمرات  تنقتج  والقيت   التقرحقات  عن الناجتة الكلو 

agglomerans Pantoea ملستعمرات الباه  ليمونياألصفر/ال اللون نم صفرة أشد مستعمراتها لونو منوا أسرع عادة 

citri subsp. citri X..  
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 DP 6-6 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 مسققتعمرات تتسققم والققيت املالئمققة املسققتنبتات أطبققاق علققى الكلققو  نمقق عينققات مسققح عققرب السققبي مققلالعا عققزل ميكققن

citri subsp. citri X. لقق  ئيقة انتقا مستنبتات اآلن حتى توجد وال منوذجي. ظهرمب اعليه املوجودةcitri subsp. citri X. 

  .حصرا

 كلوريقد  مقع  رةمقّطق  مقة معّق ميقاه  عقن  عبقارة  )وهقو  مل1.0و 5.1 بني كميته ترتاوح لحيم حملول يف نقعها عرب الكلو  لّحنت

 مقن  املائقة  يف 0 بواسقطة  مسقبقا  تطهريهقا  ميكقن  املقتضقى  وعند  (1.0 ةمحوض درجة على املائة  يف 85.1 حتى الصوديو 

 قامسقة  بكميقة  عينة مسحُت وسحقها.  املقّطر املعقم املاء بواسطة مرات ثالث وشطفها واحدة دقيقة ملدة الصوديو  هيبوكلوري 

 املقزود  ياملغقذّ  األجقار  مقن  نفيتكقوّ  ةعامق  امناسقب  يعتقرب  الذي العزل مستنب  أما التغذية. مستنب  على املستخلص من تاّمة

 ؛غ5 ببتقون  كتوبو ؛غ5  مريةاخل من مستخلص) واألجار والغلوكوز والببتون اخلمرية ومزيج  املائة يف 0.1 بنسبة الغلوكوزب

 البطاطقا  )مقرق  واكيموتقو:  ومسقتنب   (1.0 محوضقة  درجقة  علقى  واحقد   لقرت  ر مقّطق  ءامق و  غ41 أجقار و  غ01 غلوكوز و

 أجققار ™بكتققو ؛غO2H 7·2)3Ca(NO  5.1 ؛غO2·12H4HPO2Na  8.1 ؛غ5 ببتققون  ؛غ05 سققكروز  ؛مققل451

 الفلقرت  بواسقطة  ةاملعقمق  السيكلوهيكسقيميد  مقادة  افةإضق  ميكقن  (.4.0 محوضقة  درجقة  علقى  واحقد؛  لقرت   رمقّطق  ءما غ؛41

 .الغلي بواسطة ستنب امل تعقيم بعد للفطريات كمبيد الضرورة عند لرت(/لغم011)

 اتح.ف فرصَأ ولونها خماطية املستعمرة تكون كما  األطراف وأملس باوحمد امستدير ثةالثال للمستنبتات اخلارجي املظهر يكون

 نقات عّي يف أيقا .  مخسقة  إىل ثالثقة  ملقدة  مئويقة  درجقة  48و 45 بني ما ترتاوح حرارة درجة على احلضن بعد النمو تقييم يتم

 أطقول  فقرتات  إىل احلاجقة  عوتقد  ققد  وبالتالي استزراعها؛ السهل من يكون ال وقد جمهدة البكترييا تكون قد التجارية ثمارال

 القسقم  يف القوارد  الوصقف  حبسقب  نات العّي من البكترييا استخراج أجل من بيولوجيةال املقايسات استخدا  ميكن وأ حضنلل

 إثبقاط  إىل (االنتقائي شبه KCB أو KC مستنب ) ستنب امل يف وسيفالكسني كاسوغاميسني مادتي راجإد ويددي .3-0-2-4

 (.4115 وآخرون  Pruvost  0989 وآخرون  Graham) املمرض عزل يّسري كما العفنب تقتات اليت رييابكتال من دعد

 أنهقا  حيقث  منشقورة  هي ما حبسب التجارية( ألمساءا إىل اإلشارة ذل  يف )مبا طرقال وصف مت هذا  التشخيص وكولبروت يف

 املواد أمساء استخدا  نطويي وال .االستنساخ إمكانية /أوو صوصيةواخل للحساسية بالنسبة حتقق الذي األصلي املستوى حتدد

 مواءمقة  ميكقن و .أيضقا  امناسقب  كقون ي ققد  القذي  اآلخقر  بعضقها  واسقتبعاد  عليهقا  صادقةامل التجارية( األمساء )مثل الكيميائية

 .متاما جمازة تكون أن طةشري فردية  خترباتمب اخلاصة معايريلل الربوتوكوالت يف الواردة املخربية اإلجراءات

 املباشرة غري املناعية الفلورة املصلي: الكشف 3-0-3

 بتسقمية  يلقي  فيمقا  إليقه  املشقار ) نزيمإلبقا  املقرتب،  املنقاعي  والفحقص  اعيقة املن الفلقورة  )بواسطة املصلي الكشف إجراء يتطلب

 وسقلبية.  إجيابيقة  شقواهد  اختبقار  كقل  تضقمني  جيقب  االختبقار.  نتائجب الوثوق لضمان الضرورية الشواهد من اعدد ( "إليزا"

 مسقتخرجة  عينة يف استعالقها يعاد .citri subsp. citri X رثومةجل رجعيةم ساللة من اإلجيابية الشواهد تتألف أن وميكن

 أجقل  )مقن  بالفوسقفات  مدروء ملحي حملول يف أو النباتية( املادة يف اجلرثومة عن فكشال أجل )من ةسليمال عائلال النبتة من

 كشقف  أجقل  )من ةسليم عائل نبتة من مستخرجة عينات من السلبية الشواهد تتكون أن بجيو (.اجلرثومي الزرع يف هافكش

 (.رثومياجل الزرع يف اجلرثومة حتديد أجل )من مستهدفة غري بكتريية فأصنا من مستعلق أو النباتية( املادة يف اجلرثومة
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DP 6-7 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 مقل 0 يف استعالقه ويعاد الطبق  نم حديث زرع من خمترب عروة مقدار مجع يتّم البكتريية  ياللخال املصلي الكشف أجل من

 ؛غO2H12·4HPO2Na  9.4 ؛غ4.1 البوتاسقيو    كلوريد ؛غ8  الصوديو  كلوريد) بالفوسفات املدروء امللحي ولاحملل من

 حقوالي  تكقوين  أجل من وذل  (4.0 محوضة درجة على واحد؛ لرت حتى مقطر ماء ؛غ4.1 البوتاسيو   هيدروجني فوسفات
8

 (.4119 املتوس،  األبيض البحر ومنطقة أوروبا يف النباتات محاية )منظمة مل/ملستعمرات شّكلةم اتوحد 10

 وكلها ومثار  وأوراق وأغصان براعم - اآلفة أعراض حتمل عينات ياراخت ينبغي  النباتي نسيجال يف املصلي الكشف أجل من

 علقى  العمقل  ينبغقي و .هقا عنق أو هاجقذع  أو هقا فروع أو النبتة أغصان على قرحات عن ناجتة أنسجة أو خنرية بكلو  مصابة

 النباتي النسيج طحن يتم عموما و .التطبيق الواجب داحملّد املصلي ارلالختب بها املوصى العامة اإلجراءات على بناء العينات

 األسقكوربي    محقض   غ01 مقانيتول   ؛غ41  01-البريوليقدون  فينيقل  )بقولي  حديثا معّد للتأكسد مضاد دارئ حملول  يف

 أو (4.0 محوضقة  درجقة  على واحد؛ لرت  موالريليم01 بالفوسفات  مدروء ملحي حملول  غ3 خمفف  غلوتياتون  غ02.0

 ؛غO2H12·4HPO2Na  9.4 ؛غ4.1 البوتاسقيو    كلوريقد   غ8  الصقوديو   كلوريقد ) بالفوسقفات  مدروء ملحي حملول يف

 االختبقارات  يف االستخدا  قبل (4.0 محوضة درجة على واحد؛ لرت حتى مقطر ماء ؛غ4.1 البوتاسيو   هيدروجني فوسفات

  .ميكرومرت 44.1 مساكته ممعّق غشاء بواسطة بالفلرت معقمني يكونا أن احمللولني لكال وينبغي املصلية.

 بواسقطة   اختبارها جيب نباتية عينة أو بكتريي زرع كل من الرتميكرو45 منها الواحدة حجم يبلغ تامة قامسة أجزاء وضعت

 ةاحلقرار  بواسقطة  بلطقف  لتعقدّ  ثم ومن بالكامل لتجف ترتكف بالبالستي   غطاةمو لنوافذا ةمتعدد جمهر شرحية على ةاملاّص

 والسلبية اإلجيابية للشواهد وأيضا لالختبار خاضعة عينة أو جرثومة لكل منفصلة شرائح حتضري ميتو .النار فوق متريرها عرب

 مقدروء  ملحقي  حملقول  بواسقطة  التنسيل أحادية مضادة أجسا  أو جتاريا متاح مضاد مصل تذويب ويتم لق"إليزا". املستخدمة

 أن ميكقن و شقرحية.  كقل  نوافقذ  إىل مناسبة خمففة حملوالت من الرتميكرو45 ويضاف (4.0 محوضة درجة على) بالفوسفات

 ثقم  ومقن  بالفوسفات. مدروء ملحي حملولو خمفف حملول يف املناعة( فعل لرد )سابق عادي مصل من السلبية الشواهد تتكون

 تشقطف و عنهقا  َطقريات الُق لنقزع  الشقرائح  نفضت دقيقة. 31 ملدة الغرفة حرارة درجة على رطبة حجرة يف الشرائح حضن يتم

 بالفوسقفات.  املقدروء  امللحي احمللول يف دقائق مخسة ملدة مرات ثالث منها كل ويغسل  بالفوسفات املدروء امللحي احمللولب

 املقذوب  غلوبقولني  لغامقا  املققرتن  الُفلوِرسقيِّن  إيزوتيوسقيانات  من الرتميكرو45 وضع بلق النشاف بالورق برفق الشرائح فجتف

 قبقل  دقيقة 31 ملدة الغرفة حرارة درجة على الظال  يف الشرائح نحض يتم النوافذ. من كل يف املاصة ةبواسط املناسب بالشكل

 املقدروء  الغليسقريين  مقن  لرتميليمقول/  0.1 مقن  لرتميكقرو 01 ضافت وأخريا .النشاف بالورق برفق وجتفف وتغسل تشطف أن

  بساترة. ثّم من األخرية تغطىو نافذة كل إىل  للذبول مضاد عامل مع (2.0 ضةومح درجة على) بالفوسفات

 إيزوتيوسقيانات  يتفلقور  مقرة.  0 111 أو 211 تبلقغ  رةمكّبق  بققوة  فلورسقنيت  جمهقر  بواسقطة  بالزيق   املغمورة الشرائح تعاين

 اجلرثومقة  ذو اإلجيقابي  الشقاهد  بقّين  حقال  ويف للمجهقر.  البنفسقجي  فقوق  الضقوء  حتق   فاقع رأخض بلون املقرتن الُفلوِرسيِّن

 امللحقي  واحمللقول  العقادي  ملصقل ا ذات السقلبية  الشواهد تظهر ال فيما  وفلورية الشكل عصوية بكتريية خاليا عن  املعروفة

 جرثومققة حجققم نفسبقق فلوريققة ترييققةكب خاليققا عققن حبثققا العينققات نوافققذ تفقققد ينبغققي فلققورة  أيققة لفوسققفاتبا املققدروء

citri subsp. citri X. 3 كشفب الطريقة هذه تسمح .وشكلها
  تقريبًا. ملستعمرات/مل مشكلة اتوحد 01
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 DP 6-8 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  اجلزيئي الكشف 3-0-2

  اجلزيئي االختبارب اخلاصة شواهدال 3-0-2-0

 املسقتخد   االختبقار  نقوع  علقى  عتمقد ت القيت  - املناسقبة  الشقواهد  ودوجق  الضروري فمن  االختبار نتيجة إىل الركون أجل من

 القداخلي  والشقاهد  النقووي   لحمضل اإلجيابي الشاهد فإن املتسلسل  البوليمرياز تفاعل إىل بالنسبة املطلوب. اجلز  ومستوى

 الشقواهد  هقذه  تنقاول  وجيب استخدامها. جيب اليت األدنى داحل شواهد هي (منوذج شاهد بدون) للتضخيم السلي دوالشاه

  أدناه. موصوف هو كما االختبار عينات من املستخرجة النووي احلمض من جمموعة لكل وغريها

 شاهد أو اجلينو  كامل نووي محض أو ن( )خمّز مسبقا معد نووي محض استخدا  ميكن النووي. للحمض اإلجيابي الشاهد

 .املتسلسل البوليمرياز تفاعل خيمتض كفاءة لرصد شاهد مبثابة املتسلسل( البوليمرياز لتفاعل مستنسخ نتجكم) نعمصط

 الرتكيقب  وندشق  لتقدبري  ةجينق  إدمقاج  يتوجقب   آلنقي وا التقليقدي  املتسلسقل  مريازالبولي تفاعل أجل من الداخلية. الشواهد

 أو وآخققرون02S (Weisberg ) الققريي نققوويال مققضاحل أو (4111 وآخققرون  Weller) COX مثققل للنبققات الققوراثي

 أجقل  مقن  كشقاهد  املتسلسقل  البوليمرياز تفاعل كولوبروت يف (4104 وآخرون  Mafra) الفوسفات - 3 نازعة غليسريألدهيد

 لتفاعقل  مثبطقات  وجقود  أو تقدهوره  أو النقووي  احلمقض  اسقتخراج  فشقل  بسقبب  املضقللة  السقلبية  الشقواهد  احتمال استبعاد

  املتسلسل. البوليمرياز

 تفاعل ماء يضاف اآلني و التقليدي املتسلسل البوليمرياز تفاعل إجناز أجل من (منوذج شاهد )بدون السليب التضخيم شاهد

 النتقائج  داستبعا أجل من وذل  التضخيم مرحلة يف التفاعل  خلي، إعداد أجل من لاستعم قد كان الذي لسلاملتس البوليمرياز

  التفاعل. خلي، إعداد خالل التلوث عن النامجة ملضللةا اإلجيابية

 كافيقة  بكميقة  وفرمتق  اهلقدف  مقن  املسقتخرج  النقووي  مضاحل أن لضمان الشاهد هذا يستخد  لالستخراج. اإلجيابي الشاهد

 السقليمة  ةباتيق الن األنسقجة  من أو للعائل املصابة األنسجة من النووي احلمض يستخرج املتسلسل. البوليمرياز تفاعل لتضخيم

  الربوتوكول. عليه ينص الذي الكشف حّد شكلت اليت افةالكث مبستوى  اهلدف مع املمزوجة

 اسقتخراج  أجقل  من نبتة كلل مةاملستخد األوراق نسيج كمية من عشرة على واحد نسبة تقريبا يبلغ أن اإلجيابي الشاهد على

 عقن  النقاتج  التبقادلي  التلقوث  لتجنب الواجبة العناية إيالء جيب املتسلسل  البوليمرياز تفاعل إىل بالنسبةو النووي. احلمض

 أن املخترب يف املستخد  اإلجيابي الشاهد على املقتضى  وعند اإلجيابية. العينات عن أو اإلجيابي الشاهد عن النامجة الرذوذ

 البقوليمرياز  تفاعقل  أمبليكونقات  نمق  عليهقا  احلصقول  مت القيت  لسق السال مقع  بسقهولة  السلسقلة  مقارنة ميكن حبيث يسلسل

 ميكقن  القيت و معروفقة  سلسلة بواسطة مصطنعة جيابيةإ شواهد شكيلت ميكن ذل   من وبدال الصحيح. احلجم ذات املتسلسل

  الصحيح. احلجم ذات املتسلسل البوليمرياز تفاعل بأمبليكونات تقاَرن أن بدورها
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DP 6-9 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 نسقيج  عمق  املتبقادل  الفعل ورد النووي احلمض استخراج خالل التلوث لرصد الشاهد هذا يستخد  .السليب االستخراج شاهد

 متعددة شواهد باستخدا  ينصحو .الحقا تكبريه ومت املصابة غري العائل أنسجة من استخرج نوويا محضا الشاهد ويضم العائل.

  اإلجيابية. العينات من كبرية أعداد اختبار يتم حني

  للحمضيات املصابة ألنسجةا من النووي احلمض استخراج 3-0-2-7

 بروتوكقول  مقع  (0993) وآخقرين  Hartung يد على األوىل للمرة املصابة احلمضيات أنسجة من نووي محض استخراج جرى

 لتقيقيم  خضع  قد الفينول( يستوجب )ال وبانولإليزوبرا على قائم وبروتوكول جتارية طرق هناك ولكن السرتميونيو   بروميد

 جتاريقة  أدوات باسقتخدا   احلمضقيات  أنسجة من حابنج النووي احلمض استخراج مت كما (.0999 وآخرون  Llop) واسع

 وآخقرون   Filho-Coletta) (Kit Purification DNA Genomic Wizard Promega )مثقل  النقووي  احلمقض  السقتخراج 

4112.) 

 فتغمقر  صقغرية   أجقزاء  اىل مصقابة  تكقون  بقأن  هيشقتب  القيت  النباتيقة  املواد أو الكلو  تقطيع يتم اإليزوبروبانول  بروتوكول يف

 الطافيقة  املقادة  تصقفية  يقتم  الغرفقة.  حقرارة  درجة على دقيقة 41 ملدة دوار طخال يف وختل، بالفوسفات مدروء يملح مبحلول

 يعقاد و دقيققة.  41 ملقدة  ج ققوة  01 111 سقرعة ب املركقزي  للطقرد  ضقع خت ثم منو النباتية( املادة نزع أجل )من فلرت بواسطة

 مقن  ملزيقد  لرتميكقرو 511 ققدرها  كميقة  حفق   فيقتم  بالفوسقفات:  املقدروء  امللحقي  احمللول من مل0 يف املرتسبة املادة استعالق

 ققوة  01 111 بسقرعة  املركزي الطرد جهاز يف لرتميكرو511 كمية توضع فيما األجار  أطباق على مباشرة لعزهلا أو التحاليل

 ثالثقي  مقن  مقوالر لييم411) لالسقتخراج  دارئ حملقول  مقن  ميكقرولرت 511 يف املرتسبة املادة استعالق فيعاد دقائق. 01 ملدة ج

 حِّمقض  أمني ُثَنائي إيثيل موالرميلي45 الصوديو ؛ كلوريد يكروموالرم451 ؛5.0 محوضة درجة على اهليدروكلوري   محض

 دوامقة ال يف توضقع و بريوليقدون(   فينيقل  متعدد من ائةامل يف 4 الصوديو ؛ كربيتات دوديسيل املائة يف 5.1 الرباعي؛ اخللي 

 بسقرعة  املركقزي  الطقرد  جهقاز  يف ثقم  مقن  املقزيج  يوضع متواصل. بشكل هاهّز مع الغرفة حرارة درجة على ساعة ملدة رتكوت

 مقع  وختلق،  جديقد  أنبقوب  إىل الطافيقة  املقادة  مقن  ميكقرولرتا 251 مقن  كميقة  تنققل  ذلق   وبعقد  دققائق  5 ملدة ج قوة 5 111

 الغرفقة.  حقرارة  درجقة  علقى  الوقق   مقن  واحدة لساعة يرتك ثم ومن برفق املزيج خل، يتم اإليزوبروبانول. من ميكرولرتا251

 الطرد جهاز يف املزيج يوضع .(4110 وآخرون  Cubero) Precipitant-Co Paint Pellet  باستخدا  الرتسب حتسني ميكن

 اسقتعالق  يعقاد  املرتسقبة.  املقادة  جتفقف و الطافيقة  املادة من التخلص فيتم دقائق 01 ملدة ج قوة 03 111 سرعة على املركزي

 املتسلسل. البوليمرياز تفاعل من ميكرولرت 51 يف ميكرولرت5 من عينة استخدا  ويتم املاء. من ميكرولرت011 يف املرتسبة املادة

 التقليدي املتسلسل البوليمرياز تفاعل 3-0-2-3

 Hartung لقق  3و 4 البادئتقان  تسقتهدف  ..citri subsp. citri X جرثومقة  لتشقخيص  متاحقة  البادئات من أزواج عدة هناك

 خيقص  HIBam لبكقتري  والطقول  التكقوين  ذات حلصقر ا قطعقة ل الاألشقك  متعقدد  النقووي  احلمض من جزءا (0993) وآخرين

 خصوصقيتهما  جقودة  بسقبب  النباتيقة  املقواد  على املطبقة املقايسات يف كثريا نستعمالت ماوه  .citri subsp. citri X جرثومة

4 )حوالي وحساسيتهما
 زوجقا  090 من جزءا فتستهدفان pth2-Jو pth1-J البادئتان أما /مل(.ملستعمرات مشّكلة اتوحد 01

 تتسقبب  القيت  Xanthomonas سقالالت  يف pthA املرضقية  القدرة عن املسدولة اجلينة يف النووية التموضع إلشارة القواعد من
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 DP 6-10 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 والسقاللتني  .aurantifolii subsp. fuscans Xو .citri subsp. citri X السالالت تل  تشملو احلمضيات. يف التقرح بأعراض

* الشاذتني
A وw

A رثومةجل citri subsp. citri X. فلوريدا يف اكتشفتا اللتني (Cubero وGraham  4114.) البادئتان هاتان 

2 تبلغقان  )إذ (0993) وآخقرين  Hartung بادئيت من أقل حساسيتهما ولكن شاملتان
 يف /ململسقتعمرات  مشقّكلة  اتوحقد  01

w لةسال عن الكشف تستطيعان ال Hartung بادئيت أن إال النباتية(. املواد
A رثومةجلcitri subsp. citri X. سالالت ومجيع 

 A*أو aurantifolii subsp. fuscans X.. سقالليت  بوجقود  فيهقا  يتشقبه  القيت  احلقاالت  يف A* وw
A  رثومقة جل الشقاذتني 

citri subsp. citri X. - ليمقون و املكسقيكي  الليمقون  همقا  عقائلني  على للحمضيات البكتريي التقرح أعراض تظهر حني مثال 

  كالهما. البادئات جمموعيت استخدا  جيب - األوراق الكبري "أليماو"

  (0993) املتسلسل البوليمرياز لتفاعل نيوآخر Hartung بروتوكول

   :هما تانالبادئ

 TCT AAA AAA TGC GGG CAC-5′-′3 (:عكسية) 4

 TAT TTG CGC CGT TGT TGG-5′-′3 (:تقدمية) 3

 املتسلسقل  البقوليمرياز  لتفاعقل  دارئقة  مقادة  مقن  مكقون  وهقو  معققم  أنبقوب  يف املتسلسقل  البقوليمرياز  تفاعقل  خلقي،  إعقداد  يتم

 املائقة  يف 0 الصقوديو ؛  كلوريقد  مقن  ميكرومقوالر 41 ؛9 محوضة درجة على  اهليدروكلوري  محض ثالثي من يليموالرم51)

  3 والبادئقة  4 البادئقة  مقن  كقل  من ميكرومرت 0 املغنيسيو (  كلوريد ميكروموالر3 جيالتني؛ املائة يف 0.1 ؛X-100 تريتون

 عينة تضاف .تاك النووي احلمض بوليمرياز من ةوحد 45.0و كسجنيألا منقوص نيوكليتيدال فوسفات ثالثي ميكروموالر 4.1

 ما إىل التوصل أجل من املتسلسل البوليمرياز تفاعل خلي، من لرتميكرو25 إىل لرتميكرو5 جمحب املستخرج النووي احلمض من

 دقيققتني  ملقدة  مئويقة  درجقة  95 حقرارة  علقى  أولية مسخ خطوة يف التفاعل  روف تتمثلو تفاعل. لكل ميكرولرتا51 جمموعه

 05 ملقدة  مئويقة  درجقة  04فقق  ثانيقة  01 ملقدة  مئوية درجة 58فق ثانية  21 ملدة مئوية درجة 95 حرارة على دورة 35 تليها

 القواعد. من زوجًا 444 يبلغف األمبليكون حجم دقائق.أما 01 ملدة مئوية درجة 04 حرارة على أخرية طالةاست وخطوة ثانية

  املتسلسل البوليمرياز لتفاعل Graham (7117) و Cubero بروتوكول

   :هما تانالبادئ

1pth-J 3 (:ة)تقدمي′-C GGA CGCC AAA CTC CAA CTT-5′ 

2pth-J :)3 )عكسية′-GAG CGG GTT GCT CGC CAT-5′ 

 مقن  ميكرومقوالر 3و  واحقدة  مقرة  مرّكقزة  تاك دارئة مادة من نيتكّو وهو معقم أنبوب يف املتسلسل البوليمرياز تفاعل مزيج يعّد

 مقن  وحقدة  0و ديوآسقينيوآليتيد  كقل  من ميكروموالر 4.1و  2pth-Jو 1pth-J يتبادئ من لكل ميكرومرت0 املغنيسيو   كلوريد

 مقن  ميكقرولرت  5.44 إىل ميكقرولرت 5.4 حبجقم  املستخرج النووي احلمض من عينة افةإض تتم تاك. النووي احلمض بوليمرياز

 فعبقارة  التفاعقل   روف أما فعل. ردة كل عن ميكرولرت45 هجمموع ما إىل التوصل أجل من املتسلسل البوليمرياز تفاعل خلي،
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DP 6-11 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 31 ملقدة  مئويقة  درجقة  93 حرارة على دورة 21 تليها  دقائق 5 ملدة مئوية درجة 92 حرارة على املسخ من أولية خطوة عن

 درجقة  04 حقرارة  علقى  نهائيقة  اسقتطالة  وخطقوة  ثانية  25 ملدة مئوية درجة 04و ثانية 31 ةملد مئوية درجة 58فق ثانية 

 القواعد. من زوجًا098 فيبلغ األمبليكون حجم دقائق.أما 01 ملدة مئوية

 تفاعقل  ملنتجقات  األلقوان  قيقاس  بواسقطة  والكشقف   املنقاعي  وااللتققاط  ج ماملقد  املتسلسقل  البقوليمرياز  تفاعقل  تطوير مت كما

 النبتققات يف .citri subsp. citri X رثومققةجل سققاساحلو باشققرامل رصققدال أجققل مققن  املققدرج املتسلسققل بققوليمريازال

(Hartung  0993 وآخرون). سقتنبتات امل يف والبادئقات  توكقوالت الربو ملختلقف  النسقبية  للحساسية استعراض عن أفيد وقد 

 (.4110 وآخرون  Golmohammadi) الثمار لصاتومستخ اخلالصة

 اآلني املتسلسل البوليمرياز تفاعل 3-0-2-2

 وآخقرين  Llop قبقل  مقن  وصقفه  سقبق  القذي  الربوتوكقول  باسقتخدا   النباتيقة  املقواد  مقن  النقووي  احلمقض  على احلصول بعد

 يقة مئو درجقة  41 حقرارة  علقى  وختزينها النقاء البالغ املعقم املاء من ميكرولرت011 يف املرتسبة املادة استعالق عادي ( 0999)

 تستخد . أن إىل  الصفر حت 

  4pth-Jو 3pth-J (3'-A TCA AAC TTC TAC CCC GTC ACC-5')  البادئقات  مقن  جمموعقة  تصقميم  مت وققد 

(3'-TGC GAT AAC TCG ACC CGC-5' ) هلقا  املوافقق  تاكمقان  ومسبار (2Taqpth-J) ( CCA CGC ATG-5'

3'-CGC CAA GCC) ثنقائي  ميثقيلني  يبربقاع  ′3 الطقرف  وعنقد  فلوريسقثني  كربوكسقي  -2 بقق  ′5 الطقرف  عند وسو امل 

 كشقف ل حتديقدا  األخقرى  الدراسقات  يف سقتخد  ت املرضقية  لققدرة ل ةرئيسقي  ةجين يوه  pth ةجين سالسل على بناء األمني 

  .citri subsp. citri X مقن  كقال  السقالالت  تلق   تشقمل و (.Graham  4115و Cubero) .citri subsp. citri X سقالالت 

wو  *A أي .citri subsp. citri X جلرثومقة  املعقروفتني  نيوالسقاللت  .aurantifolii subsp. fuscans Xو
A  يف املكتشقفتني 

  فلوريدا.

 حيتقوي  تفاعقل  خلقي،  إىل النمقوذج  النقووي  احلمقض  مقن  لرتميكقرو 4 إضقافة  عقرب  اآلنقي  املتسلسقل  البوليمرياز تفاعل جيري

 موالر( ميلي51) املغنيسيو  وكلوريد Mix Master Easy QuantiMix يضم الذي Kit Easy QuantiMix من ميكرولرتا5.04

 العكسقية  البادئقة  مقن  مقوالر  ميكقرو 01 مقن  لرتميكقرو 0و (3RTpth-J) ةالتقدميق  ةالبادئق  مقن  مقوالر ميكرو 01 مقن  لرتميكرو0

(4RTpth-J) تاكمان مسبار من موالرميكرو 01 من لرتميكرو5.1و (2Taqpth-J) 45 يبلقغ  للتفاعل نهائي حجم إىل والتوصل 

PRISM ABI  نظقا   بواسقطة  اآلنقي  املتسلسل البوليمرياز تفاعلب اخلاص ربوتوكولال ضعُو وقد .ممعّق رمقط ءما مع ميكرولرت

 ف قرو  تتمثقل  (.4103 شخصقي   إبقالغ  لقوبيز   )ماريقا  مماثلقة  نتقائج  إىل أخرى معدات تأّد وقد التسلسل. صدلر 0 111

 05 مقن  دورة 21 تليهقا  مئويقة  درجقة  95 حرارة على دقيقة 05 مدتها أولية تفعيل خطوة يف واملسبارات للبادئات التضخيم

 لتفاعقل  ةكاملق  عقدة  علقى  احلصقول  ميكقن و مئويقة.  درجقة  21 حرارة على واحدة ودقيقة مئوية درجة 95 حرارة على ثانية

Diagnostics Print Plant مقن  اوأنزميق  ارئيسقي  اخليطق  تتضقمن  الربوتوكقول  هقذا  علقى  ققائم ال اآلنقي  املتسلسقل  البقوليمرياز 

(http://www.plantprint.net.) 
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 DP 6-12 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 لتفاعقل  التقليديقة  الطريققة  يف املسقتخدمة  pth ةجينق  لبادئقات  مشقابهة  خصوصقية  اآلنقي  املتسلسقل  البقوليمرياز  تفاعل يوفر

 سقتعمرات مل مشقّكلة  وحدات 01 حوالي موثوق بشكل كشفوي (Graham  4114  4115 و Cubero) املتسلسل البوليمرياز

 املزروعققة للخاليققا خمفققف حملققول خققالل ومققن املريضققة األوراق كلققو  خققالل مققن .citri subsp. citri X جرثومققة

(Mavrodieva  4112 وآخققرون.) جمواملققد العققادي البققوليمرياز تفاعققل مققع مققدخرا الطريقققة هققذه مقارنققة متقق  وقققد 

(Golmohammadi  4110 وآخرون) عقن  الكشقف  حساسية أن عن وأفيد citri subsp. citri X. 01 تبلقغ  الثمقار  كلقو   يف 

 /مل.ملستعمرات مشّكلة وحدات

 واآلني التقليدي املتسلسل البوليمرياز تفاعل من كّل نتائج تفسري 3-0-5

  التقليدي املتسلسل البوليمرياز تفاعل

  التالية: املعايري استيفاء مت إذا فق، صاحلا احملّدد باملمرض اصاخل املتسلسل البوليمرياز تفاعل يعترب

 الصحيح. احلجم من للجرثومة امبليكونأ اإلجيابي الشاهد ينتج أن -

 للتضخيم. السلي والشاهد لالستخراج السلي الشاهد يف للجرثومة الصحيح احلجم من أمبليكونات إنتاج عد  -

 النبقاتي  النسقيج  )أي السقلي  الشاهد فإن أيضًا هي 02S النووي الريي للحمض الداخلي لشاهدا اتبادئ استخدم  حال يف

 يعتمقد ) كيلوباز 2.0 حوالي تبلغ شريطًة تنتج سوف االختبار عينات من وكل اإلجيابي والشاهد استخد (  حال )يف السليم(

 وجتقدر  ((.0990 وآخقرون   Weisberg) املستخدمة هي 02S النووي الريي احلمض بادئات من أّية على األمبليكون حجم

 نعق  العينات جزع يفيدو ز.اكيلوب 2.0 حبجم شريطة تنتج لن بالبالزميد واخلاصة املصطنعة اإلجيابية الشواهد أنب املالحظة

 خلقي،  يف يقدرج  مل النقواة  محقض  أن أو يقنجح  مل النقووي  احلمض استخراج أن مثال  الداخلية الشواهد بادئات مع التضخم

 ققد  النقووي  احلمض أن أو املستخرج النووي احلمض يف موجودة املتسلسل البوليمرياز لتفاعل املثبطة باتاملرّك أن أو التفاعل 

  فسد.

  الصحيح. احلجم من أمبليكونًا أنتج  ما إذا إجيابيًة ما عّينة وتعترب

  اآلني املتسلسل البوليمرياز تفاعل

  التالية: املعايري استيفاء مت حال يف فق، صحيحا اآلني تسلسلامل البوليمرياز تفاعل يعترب

 د.داحمل باملمرض اخلاصة البادئات بواسطة للتضخم منحنى اإلجيابي الشاهد ينتج أن -

 السقلي  والشقاهد  لالسقتخراج  السقلي  الشقاهد  مقع  (21 بلقغ ت القدورة  حقد  قيمة أن )أي للتضخم منحنى أي شاهدةم عد  -

 للتضخم.

 اإلجيقابي  والشقاهد  استخدامه( حال )يف السلي الشاهد فإن  أيضا هي COX الداخلية الشواهد بادئات استخدم  حال ويف

 الشقواهد  بادئقات  مع لتضخمل منحنى إنتاج نع العينات جزع يفيدو تضخم. منحنى تنتج أن جيب االختبار عينات من وكل
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DP 6-13 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 املثبطقة  بقات املرّك أن أو التفاعل  خلي، يف يدرج مل النواة محض أن أو ينجح مل النووي احلمض استخراج أن مثال  الداخلية

 فسد. قد النووي احلمض أن أو املستخرج النووي احلمض يف موجودة املتسلسل البوليمرياز لتفاعل

 لقدى  خمتقرب  كل يف الدورة حّد قيمة من التحقق وجيب للتضخم. منوذجيا منحنى أنتج  إذا إجيابية ما عينة تعترب وسوف

  األوىل. للمرة االختبار تنفيذ

 بيولوجيةال املقايسات بواسطة الكشف 3-0-6

 أقراص شكل على املقصوصة األوراق يف التطعيم اختبار 3-0-6-0

 مسقتخرجة  بعينقات  .citri subsp. citri X رثومقة جب لإلصقابة  املعرضقة  احلمضقيات  أوراق أنسجة عيمتط مت تبارخاال هذا يف

  للمرض. بدائية بثرات ّوومن البكترييا تكاثر أجل من املناسبة الظروف ضمن حضنها ومت مريضة

 األجقار  نمق  ميكرولرت411بق جيوبها وملء ميكرويف فرن يف دقيقة 05 ملدة "إليزا" أطباق بتعقيم البيولوجية املقايسة هذه تبدأ

 اليانعة احلمضيات أوراق ختضع الغرفة. حرارة درجة على الصفائحي للتدفق حجرة داخل  معقم ماء يف املائة يف 5.0 بنسبة

Citrus  مثققل جرثومققةلل معرضققة أخققرى عوائققل أو اهلنققدي( ونالليمقق )أي Duncan var. paradisi Citrus فصققيلة مقن 

 aurantifolia أو املكسيكي( ليمون)ال trifoliata Poncirus ملقدة  ماجلقراثي  مقن  سطحها تطهري إىل األوراق( ثالثي )الربتقال 

 تكون أن جيب ال ولكن بالكامل متفتحة وراقاأل تكون أن وجيب الصوديو . هيبوكلوري  من املائة يف 0 بواسطة واحدة دقيقة

 علقى  الصقفائحي  التقدفق  حجقرة  يف سقطحها  جيفقف  ثقم  ومن املعقم املقطر باملاء مرات ثالث األوراق تشطف وقاسية. ناضجة

 مقن  املائة يف 95بق تعقيمها )بعد األوراق تثقيب بواسطة عليها احلصول يتم اليت األوراق  أقراص توضع الغرفة. حرارة درجة

 مقن  ميكقرولرتا 51 مققدار  ويضاف الطبق. جيوب من جيب كل يف املائي األجار على لمحورل اجملاور سطحها مع اإليثانول( 

  (.النبتة من عينة لكل مكررة جيوب 2) املنقوعة احلمضيات قرحة كلو 

5 كميةب .citri subsp. citri X جرثومة حيتوي مستعلق ويستخد 
 إجيقابي   شقاهد  مبثابقة  /ململسقتعمرات  مشقّكلة  وحدة 01

 الرطوبقة  مسقتوى  فيبلقغ  مقثال(  البقارافيلم  )بواسقطة  األطبقاق  تغلقق  .منهما( لكل مرات 2) سلي شاهد مبثابة ملحي وحملول

 والتأكقد  دائقم  بشكل لضوءل تعريضها مع يوما 04 ملدة مئوية درجة 48 حرارة على حضنها ويتم املائة يف 011 تقريبا النسبية

 الثالقث  اليقو   مقن  ابتقداء   األوراق أققراص  مقن  كقل  يف اللقون  بيضاء البدائية البثور نتكّو تقييم ويبدأ بانتظا . حالتها تقد  من

 ميكقن و .4-0-3 القسقم  يف القوارد  الوصقف  حبسقب  .citri subsp. citri X رثومةجلا لعزل وتقنيات جمّسم جمهر استخدا ب

 شقبه  وسق،  علقى  عزهلقا  عقرب  يقة  ح بكترييقا  وجود كشف أجل من التحليل من ملزيد األعراض من اخلالية األقراص إخضاع

 تكقون  موجقودة   .citri subsp. citri X جرثومقة  كانق   حقال  يف وما ي 04 مرور بعد (.4118 وآخرون  Verdier) انتقائي

 هقذه  أن إىل اإلشقارة  وجتدر أكرب. بأعداد الوس، على عزهلا بالوسع ويكون النباتي النسيج على تكاثرت قد البكتريية اخلاليا

4) اسقققةوحّس جقققدًا حمقققددة تشقققخيص طريققققة هقققي البيولوجيقققة املقايسقققة
  /مل(ملسقققتعمرات مشقققّكلة وحقققدة 01

(Verdier  4118 وآخرون.) 
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 DP 6-14 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 املنفصلة األوراق ختصيب 3-0-6-7

.var. paradisi C  لفصيلة روحةاجمل املنفصلة األوراق يف قائيانت بشكل .citri subsp. citri X جرثومة ختصيب أيضا ميكن

Duncan مثل جرثومةلل احلساسية الشديدة العوائل من غريها وأ اهلندي( )الليمون aurantifolia C. أو املكسيكي( ليمون)ال 

trifoliata P. دقائق 01 ملدة  الدفيئة يف مزروعة نبتات من املأخوذة اليانعة الطرفية األوراق تغسل األوراق(. ثالثي )الربتقال 

 فطشق وت  واحقدة  لدقيققة  املائقة  يف 0 بنسقبة  الصقوديو   هيبوكلوريق   بواسقطة  سطحها ويطّهر  صنبورلل اجلاري املاء حت 

 أو بقإبرة  ثقبهقا  عقرب  معقمقة  بطريققة  ورققة  لكل السفلى اجلهة جترح املعقم. املقطر املاء بواسطة كامل بشكل تطهريها بهدف

 داخقل  معققم  مقاء  يف املائة يف 0 بنسبة أجار على كاملة األوراق وتوضع مبضع  ةبواسط خفيفة حبركات مرات عدة جترحيها

 ميكقرولرتا  41و 01 بقني  قدرها يرتاوح قطريات تضاف أعلى. إىل جهامو األسفل سطحها يكون أن شرط "إليزا" أطباق جيوب

 ملقايسقة با اخلاصقة  والسقلبية  اإلجيابيقة  هدالشقوا  تسقتخد   اجلقراح.  إىل ة املنقوعق  احلمضقيات  قرحقة  كلقو   مقن  مسقتخرجة 

 تكقّون  تقيقيم  يقتم   ضقاءة م حاضنة يف مئوية درجة 45 حرارة على يوما 04 إىل أيا  2 فرتة بعدو األوراق. ألقراص بيولوجيةال

 مقن  اخلاليقة  اجملروحقة  األوراق أنسقجة  مقن  أو البثقور  مقن  أيقة  مقن  باسقتخراجها  .citri subsp. citri X عزل وميكن البثور

 (.0998 املتوس،  األبيض البحر ومنطقة أوروبا يف النباتات محاية )منظمة أعاله موصوف هو ما حبسب األعراض 

 األعراض عدمية النباتات يف اجلرثومة كشف 3-7

 شقبه  أوسقاط  علقى  والتخصقيب  العقزل  خقالل  مقن  األعقراض  عدمية النباتات يف .citri subsp. citri X  جرثومة كشف ميكن

  (2-0-3 )القسم اجلزيئي واالختبار ((3-0-3 )القسم املناعية )الفلورة املصلية والتقنيات أدناه(  )أنظر انتقائية

 عقن  عينقة  غسقل  عقرب  يقتمّ  أن انتقائيقة  شقبه  أوساط يف األعراض عديم نباتال من .citri subsp. citri X جرثومة لعزل ميكن

 (.4118  وآخقرون  Verdier) ،الوسق  علقى  طليهقا  ثم ومن  الطافية ادةامل وتركيز لببتون با مدروء حملول يف الثمرة أو الورقة

 عّينًة. واحد مثرة أو أوراق عشر وتشكل

 الصقوديو    )كلوريقد  بقالببتون  مقدروء  حملول من مل51 لخدا الغرفة ارةحر درجة على دقيقة 41 ملدة ناتالعّي خّض جيري

 فيمكن  باجلملة للعينات أما (.0.4 محوضة درجة على لرت  0 مقّطر  ماء ميكرولرت  451  41 توين ؛غ0 ببتون  ؛غ 8.5

 حقرارة  درجقة  على دقيقة 41 ملدة الثمرات فرادى خض وجيري .بالببتون مدروء حملول من مل 411 يف ورقة 011 استخدا 

 بالببتون. املدروء لولاحمل من مل51 حتتوي معقمة أكياس داخل لغرفةا

 دويعقا  الوعقاء  خلقارج  الطافيقة  املقادة  تحقّول ف دقيققة  41 ةملقد  ج ققوة  2 111 سرعةب املركزي لطردل املستعلق ضعخي ثم ومن

 تامققة قامسققة بكميققات عينققات ومتسققح املائققة. يف 1.85 بنسققبة ملحققي حملققول مققن مققل 01 يف املرتسققبة املققادة اسققتعالق

 مقن  نمكقوّ ) االنتققائي  شقبه  XOS وس، على مرات 3 مستعلق  لكل 0111:0و 011:0 بنسبة حملول من ميكرولرت( 011)

 فوسققفات هيققدروجني غ؛ 1.3 الكلسققيو   نققرتات  غ 5 الصققوديو   أحققادي غلوتامققات  غ 4 ببتققون  غ 41 السققكروز 

 41 لكسقني  سيفا غ؛مق 011 سيكلوهكسقيمايد   مقغ؛  0 اخللي   رباعي أمني ثنائي يلنيايث محض حديد غ؛ 4 البوتاسيو  

 محوضقة  درجقة  علقى  لقرت   0  مقطقر  ماء غ؛ 00 أجار  بكتو مغ  4B  1.3 املثيل بنفسجي غ م 41 كازوغاميسني  مغ 
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DP 6-15 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

0.1) (Monier  0994.) عقن  فضقال  النمقو  تقييم ميت أيا   2و 5 بني ترتاوح ملدة مئوية درجة 48 حرارة على احلضن بعد 

 (.4-0-3 )القسم اخلارجي شكلها وخصائص املستعمرة نوع

 جلرثومةا حتديد -2

 آفة من أخرى أنواعا ألّن عدة تقنيات خالل من يدكد أن .citri subsp. citri X رثومةجل املفرتضة املستعمرات تحديدل ينبغي

Xanthomonas مثققل aurantifolii subsp. fuscans X. وcitrumelonis subsp. falfaeal X. مققن تعققزل أن ميكققن 

 االختبقارات  املغذيقة   املسقتنبتات  علقى  املورفولوجيقة  اخلصقائص  مراقبقة  إىل باإلضقافة   التقنيات تل  وتتضمن احلمضيات.

 املنفصقلة   األوراق أو صقغرية  أققراص  شقكل  علقى  املقصوصة النبتة ألوراق البيولوجية واملقايسة اجلزيئي  واالختبار املصلية 

 اإلمراضية. القدرة واختبار

 القثالث:  التقنيقات  مقن  كقل  بواسقطة  جيابيقة اإل نتيجقة ال يف تتمثقل  اخلقالص  املسقتنب   لتحديقد  األدنقى  حلدا متطلبات إن

 املناعيقة   )الفلورة املصلية يةالتقن (4) (؛0-2 )القسم البادئات من جمموعتني يستخد  الذي املتسلسل البوليمرياز تفاعل (0)

-2و 4-2 )األقسا  املباشرة غري "إليزا" أو (ELISA-DAS بتسمية يلي فيما إليها املشار) املضادة لألجسا  املزدوجة لشطريةا

 مضقيات احل تطعقيم  عقرب  إلمراضقية ا الققدرة  اختبار (3و) نسيل؛الت أحادية حمددة مضادة أجسا  باستخدا  (4-4-2و 4-0

 (5-2و 2-2 )القسقمان  إضقافية  اختبقارات  إجراء ميكن (.2-0-3و 3-2 )القسمان كوخ فرضيات متطلبات ستيفاءال العوائل

  كافة. االختبارات يف والسلبية اإلجيابية الشواهد تضمني جيبو املوجودة. الساللة خصائص من أكثر التثب  أجل من

  بها: املوصى التقنيات التالية األقسا  تصف

.citri X معقزوالت  تقرد ) .citri subsp. citri X آلفقة  مرجعيقة  سالالت تقد  أن - أخرى بني من التالية  للمجموعات ميكن

citri subsp. إجيابية:( كشواهد  الستخدامها بها املوصى 

- 3234 NCPPB املتحدة اململكة يورك  املركزي  العلو  خمترب النبات  ألمراض املسببة للبكترييا الوطنية اجملموعة من 

- 2911 CFPB فرنسقا  أجنيقه    الزراعيقة  للبحقوث  القوطين  املعهقد  ات بق نلل املمرضقة  للبكترييقا  سقية الفرن اجملموعقة  من 

 (.citri subsp. citri Xلق *A ساللة )هذه

- 24 ICMP  لنبقات  ل املهجريقة  للكائنقات  الدوليقة  ةاجملموعق  مقن  New Whenua) (Manaaki Research Landcare

Ltd Zealand   انيوزيلند أوكلند 

- 49118 ATTC األمريكية املتحدة الواليات نيا فريجي ماناساس  األمريكية  املستنبتة األنواع جمموعة من 

- 1594 IBSBF للمعهقد  املركقزي  االختبقاري  املركقز   تللنبقا  املمرضقة  املسقتنبتة  يقا ريللبكت لبيولقوجي ا املعهد جمموعة من 

 الربازيل يناس كامب النباتية  اجلرثومية العلو  خمترب - البيولوجي

  .املستنبتة اجملموعات من مباشرة عليها ولاحلص مت إذا فق، السالالت ةأصال من التأكد ميكن
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 DP 6-16 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

   املتسلسل البوليمرياز تفاعل على القائمة الطرق 2-0

 سقتنب  امل حتديد من دتأكال املستحسن من  3-2-0-3 القسم يف املوصوف املتسلسل البوليمرياز تفاعل بروتوكول إىل باإلضافة

 األوىل اجملموعقة  تكقون  أن ينبغقي  البادئقات.  مقن  خمتلفقتني  جمموعتني استخدا  عرب وذل   بها املشتبه للسالالت اخلالص

 البقادئتني  مقن  األخقرى  واجملموعقة  (Graham  4114و Cubero) 2Rxc-Rxg/-J أو 2pth-/J1pth-J نيتادئبق ال مقن  مكونة

 02/Xac01Xac (Filho-Coletto  4115 وآخرون) أو XACF/XACR (Park  4112 وآخرون) بسبب وهذا (.0 )اجلدول 

 وميكقن  (.4103 وآخقرون   Delcourt) اخلصوصقية  إىل تفتققر  املنشقورة  البادئقات  أزواج معظقم  أن تفيقد  اليت البحوث نتائج

 يتالق  تل  مع هالسالس ومقارنة املتسلسل البوليمرياز تفاعل عن الناجتة األمبليكونات لةلَسَس عرب رثومةاجل حتديد من التثب 

 التكنولوجيقا  ملعلومقات  الوطين لمركزل التابع اجلينات بن  بيانات قاعدة لدى املودعة .citri subsp. citri X سالالت ختص

  البيولوجية.

 القداخلي  الفاصقل  ملنقاطق  اتبادئق  إىل Graham (7117)و Cuberoللل  املتسلسلل  البوليمرياز تفاعل بروتوكول توصل وقد

 صقل الفا سالسقل  يف الفقوارق  أتاح و ..citri subsp. citri X بآفة اخلاصة 43Sو 02S النووين الريبيني للحمضني املستنسخ

 *A الشاذتني الساللتني البادئتان اتانه وتكشف .citri subsp. citri X جلرثومة تنيحمدد تنيبادئ تصميم املستنسخ الداخلي

wو
A

 (Cubero وGraham  4114.) هما: والبادئتان  

Rxg-J: 3′-GCGTTGAGGCTGAGACATG-5′ 

2RXc-J: 3′-CAAGTTGCCTCGGAGCTATC-5′ 

 0.5و  واحقد  ضقعف  مققدار  املركزة تاك دارئة حتتوي ميكرولرت45 بكمية للتفاعل خالئ، يف املتسلسل البوليمرياز تفاعل ذنّفُي

 2RXc-J  1.4  بادئققة مققن ميكرومققوالر RXg-J  1.12 بادئققة مققن ميكرومققوالر 1.12 املغنيسققيو   كلوريققد مققن ميليمققوالر

 هقي  املتسلسقل  البقوليمرياز  تفاعقل  تضقخيم  وف قر  إن تاك. النووي احلمض بوليمرياز من وحدة 0و dNTP لكل ميكروموالر

 .3-2-0-3 القسم يف يرد ما حبسب pthA يتبادئ عم املستخدمة نفسها

 جمموعقة  على بناء بادئتني وضع إىل (7116) وآخرين Fiho-Colettaلل املتسلسل البوليمرياز تفاعل بروتوكول توصل وقد

 هما: والبادئتان .rpf ةجين

01Xac: 3′-CGCCATCCCCACCACCACCACGAC-5′ 

02Xac: 3′.-AACCGCTCAATGCCATCCACTTCA-5′ 

 4.1و  واحقدة  مقرة  املركقزة  تقاك  دارئقة  علقى  حتتقوي  ميكرولرت45 بكمية للتفاعل خالئ، يف املتسلسل البوليمرياز تفاعل ينفذ

 احلمقض  بقوليمرياز ل وحقدة  0و dNTP لكل ميكروموالر 45.1 بادئة  لكل ميكروموالر 1.32 املغنيسيو   كلوريد من ميليموالر

 دققائق  3 ملقدة  ويقة مئ درجة 92 حرارة على أولية مسخ خبطوة املتسلسل البوليمرياز تفاعل تضخم  روف تتمثل تاك. النووي

 ملقدة  مئويقة  درجقة  04و ثانيقة  25 ملقدة  مئويقة  درجقة  21و ثانيقة   25 ملقدة  مئويقة  درجقة  92 حقرارة  علقى  دورة 23 تليها
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DP 6-17 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 مقن  زوجقا  584 فهقو  األمبليكقون  حجقم  دقائق.أمقا  5 ملقدة  مئويقة  درجقة  04 حرارة على نهائية استطالة وخطوة ثانية  25

 .القواعد

 البادئتقان  أمقا  .hrpW جينقة  تتابع على بناء بادئتني (7116) املتسلسل البوليمرياز لتفاعل وآخرين Park بروتوكول طّور

 فهما:

XACF0 3′-CGTCGCAATACGATTGGAAC -5′ 

XACR0 3′-CGGAGGCATTGTCGAAGGAA. 

 5.0و واحقدة  مقرة  مركقزة  تقاك  دارئقة  مقادة  حتتوي اليت التفاعل خالئ، من ميكرولرتًا 45 يف املتسلسل البوليمرياز تفاعل يتّم

 النيوكليتيقد  فوسقفات   كقل  مقن  ميليمقوالر  45.1و البقادئتني   من كل من ميكروموالر 01.1و املغنيسيو  كلوريد من ميليموالر

 تضقخيم   قروف  وتتمثقل  تقاك.  النقووي  مقض احل بوليمرياز من ووحدتني املائة يف 10.1 بنسبة وجيالتني األكسجني املنقوص

 درجقة  92 حقرارة  علقى  دورة 31 تليهقا  دققائق   5 ملدة مئوية درجة 92 حرارة على أولي مبسخ املتسلسل البوليمرياز تفاعل

 حرارة على نهائية استطالة وخطوة ثانية  31 ملدة مئوية درجة 04و ثانية 31 ملدة مئوية درجة 21 ثم ثانية  05 ملدة مئوية

 .القواعد من زوجًا 520 فيبلغ يكوناألمبل حجم أما دقائق. سبع ملدة مئوية درجة 04

 هذا التشخيص بروتوكول يف املوصوفة املتسلسل البوليمرياز تفاعل على القائمة األساليب ملخص -0 اجلدول

 جقراثيم  من املئوية النسبة إىل ددةاحمل غري الكشف عملية تشري *(4103) وآخرين Delcourt من مأخوذة اخلصوصية بيانات

Xanthomonads امة.الرّم الفطور سالالتب إصابتها تثب  مل **االختبار. يف إصابتها ثبت  اليت الرّمامة والفطور 

 حجم األمبليكون املرجع زوج البادئات

 )زوج قواعد(

 كشف ساللة

X. citri subsp. citri  

كشف غري حمدد 

)%(
* 

 حدود الكشف يف املواد

 النباتية

6/3 Hartung وآخرون. 

(1993) 

ال يشكف سالالت  وكافة  661

Aسالالت 
w 

A*
 

مشكلة  اتوحد 4:6 41

 ملستعمرات/مل

J-pth1/J-pth2 Cubero   
 Grahamو

(2002) 

وحدات مشكلة  4:1 14 السالالت كافة 491

 ملستعمرات/مل

J-Rxg/J-Rxc2 Cubero   
 Grahamو

(2002) 

وحدات مشكلة  4:1 :0 السالالت كافة 419

 ملستعمرات/مل

Xac01/Xac02 Coletto-Filho  
 وآخرون

(2005) 

وحدات مشكلة  4:1 42 السالالت كافة 116

 ملستعمرات/مل

XACF/XACR Park وآخرون 

(2006) 

 غريمعروف **2 السالالت كافة 124
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 DP 6-18 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 املصلي الكشف 2-7

 أجقل  مقن  خمتلفقة  أجسقا   مضقادات  اسقتخدا   يستحسقن  3-0-3 القسقم  يف املوصوف املناعية الفلورة بروتوكول إىل باإلضافة

 بقديلني  مصقليني  كاختبارين أيضا املباشرة غري "إليزا" أو ELISA-DAS طريقة استخدا  وميكن اخلالصة. املستنبتات حتديد

 اخلالصة. املستنبتات لتحديد

2-7-0 ELISA-DAS 

 )كربونقات  الكربونقات ب مقدروء  حملقول  من جيب/ميكرولرت 011بق ميكروتيرت اقأطب تطلى ELISA-DAS اختبار إىل بالنسبة

 (2.9 محوضة درجة على لرت؛ 0 مقّطر  ماء غ؛ 4.1 الصوديو   آزيد ؛غ 93.4 الصوديو   بيكربونات غ؛ 59.0 الصوديو  

 2 حقرارة  علقى  الليقل  طيلقة  وحتضقن  املناسقب  بالشكل مذوبة .citri subsp. citri X آلفة مضادة مناعية غلوبولينات حيتوي

 الصقوديو    )كلوريقد  توينال-بالفوسفات املدروء امللحي احمللول من خلي، بواسطة مرات 3 األطباق غسل بعد مئوية. درجات

 الصقوديو    آزيقد  غ؛ 4.1 البوتاسقيو    كلوريقد  غ؛ O2H12·4HPO2Na   9.4 غ؛ 4.1 البوتاسيو  أحادي فوسفات غ؛8

 )مقادة  سقلي  شقاهد  أو اختبار  عينة تضاف ( 2.0 محوضة درجة على لرت؛ 0 مقطر  ماء مل؛ 45.1  41 توينال غ؛ 4.1

 حتضقني  يقتم  جيقب(. ميكرولرت/ 411 )بققدر  (.citri subsp. citri X آلفقة  مرجعيقة  )سقاللة  إجيابي شاهد أو سليمة( نباتية

 جلرثومققة اداملضقق املنققاعي الغلوبققولني ضققافي الغسققل وبعققد مئويققة. درجققة 03 حققرارة علققى سققاعتني ملققدة األطبققاق

 citri subsp. citri X. بالفوسقفات  املقدروء  امللحقي  احمللقول  خلقي،  يف املناسقب  بالشقكل  املذوب القلوي الفوسفاتازب قرتنامل-

 حملقول  يضقاف  الغسقل  بعقد  مئوية. درجة 30 حرارة على ساعتني ملدة األطباق وحتضن جيب(ميكرولرت/ 411 )بقدر توينال

 21و 31 بقني  تقرتاوح  ملقدة  األطباق وحتضن ميكرولرت/جيب( 411) مغ/مل(0) نيرتوفينيل-باراال فوسفاتب مدروء من أساسي

 يتمثقل و نقانومرت.  215 بفلقرت  جمهقز  الضوئي للطيف مقياس باستخدا  االمتصاصات تقاسو الغرفة. حرارة درجة على دقيقة

 حقدّ  يبلقغ و السقليمة.  النباتيقة  املقادة  شقاهد  قيمقة  مرتني تفوق البصرية لكثافةا قيمة كون يف باآلفة العينة إصابة حتديد معيار

ELISA-DAS 2 طريققة  يف الكشف
01-5

 بهقذه  ينصقح  ال (.Fan  0984و Civerolo) ملسقتعمرات/مل  مشقكلة  وحقدات  01

  النباتية. األنسجة يف للجرثومة املباشر للكشف الطريقة

 اخلالصقة  املسقتنبتات  لتحديقد  فقق،  اسقتخدامها  يستحسقن  ولكقن  "إليزا" لطريقة متاحة التنسيل أحادية مضادة أجسا  هناك

 بواسقطة  .citri subsp. citri X لكشقف  جتاريقة  أدوات جمموعقات  وهنقاك  النبقاتي.  النسقيج  يف كشقفها  قابلية تدني بسبب

 مقن  املقدمقة  الفنيقة  املعلومقات  راجع باخلصائص املتعلقة ياناتالب إىل بةبالنس (.,Inc Agdia من )مثال جتاريا متاحة "إليزا"

 آفققات مققع متبققادل بشققكل تتفاعققل أنهققا التنسققيل أحاديققة األجسققا  مضققادات بعققض عققن يعققرف املصققنعة. الشققركة قبققل

phaseoli pv. axonopodis X. وzinnea pv. campestris X. وcitrumelonis subsp. alfalfae X. وXanthomonas 

pelargonii pv. hortorumاحلمضيات. على موجودة تكون أن الباثوفارات لتل  احملتمل غري من أنه غري ؛ 
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DP 6-19 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 املباشر غري "إليزا" اختبار 2-7-7

 مقن  (0990) وآخقرون  Alvarez وصفها اليت التنسيل أحادية املضادة األجسا  مع املباشر غري "إليزا" اختبار استخدا  ميكن

 جتاريقا  متاحقة  "إليقزا"  بواسقطة  .citri subsp. citri X لكشقف  جتاريقة  أدوات جمموعقات  وهناك املستنبتات. يدحتد أجل

 بعقض  أن عقن  أفيقد  ولكن حتدد أن .citri subsp. citri X سالالت لكل ميكن  ةنظريال الناحية من .(,Inc Agdia من )مثال

 أحاديقة  املضقادة  األجسقا   مع تتفاعل ال  آسيا غرب-جنوب يف عزهلا مت واليت الظاهري الشكل ناحية من املميزة السالالت

 .(0998 وآخرون  Vernière) املتاحة التنسيل

 مقن  القتخلص  ويقتم  دقيقتني ملدة ج قوة 01 111 تقريبا تضاهي بسرعة املركزي للطرد اخلالصة املستنبتات مستعلقات ختضع

 وضقعها  عقرب  اخلاليا استعالق ويعاد واحدة مرة املرّكز بالفوسفات املدروء امللحي احمللول من واحد مل يضافو الطافية. املادة

 للطالء.  تستخد دارئة مادة يف اخلاليا القاستع يعاد الثالثة الغسل عملية عدوب .أخريني مرتني العملية تكرر ة.مالدوا اآللة يف

0 × 5.4 )تقريبقا  بصقرية  كثافة درجة 211 10.1 حتى الضوئي القياس ناحية من البكتريي رتكيزال ليعّدو
 مشقّكلة  وحقدة  01

 ومقققدار عينققة  لكققل جيققبني عققدل)مب ميكققروتيرت أطبققاق علققى العينققات مققن تامققة قامسققة أجققزاء توضققع ملسققتعمرات/مل(.

 آخر. بكتري مع سلي دارئ وشاهد املصّنع( يزودها عينة أو مرجعي )زرع إجيابي شاهد تضمني ينبغي ميكرولرت/جيب(.011

 مسقحوق  مقن  املائة يف 5) قمعّو حملول يضافو جافة. تصبح أن إىل مئوية درجة 30 حرارة على الليل خالل األطباق حتضن

 31 ملقدة  األطبقاق  حتضقن  ميكرولرت/جيب(. 411) بالفوسفات( املدروء امللحي احمللول يف الدسم من اخلالي اجملفف احلليب

 والتقوين.  الرتكيقز  العقادي  بالفوسفات املدروء امللحي احمللول من مبزيج مرتني تغسل ثم ومن الغرفة حرارة درجة على دقيقة

 املقدروء  يامللحق  احمللقول  خلي، يف ةاملائ يف 5.4 بنسبة ففاجمل ليباحل مسحوق إىل الذوبان مناسب أولي مضاد جسم يضاف

 مخقس  تغسقل  ثم ومن الغرفة حرارة درجة على واحدة ساعة ملدة األطباق حتضنو ميكرولرت/جيب(.011) التوين-بالفوسفات

 مسحوق إىل الذوبان مناسب مقرتن نزيمأ يضافو .والتوين الرتكيز العادي بالفوسفات املدروء امللحي احمللول من مبزيج مرات

 والتققوين الرتكيققز العققادي بالفوسققفات املققدروء امللحققي احمللققول مققن مبققزيج املائققة يف 5.4 بنسققبة فققفاجمل ليققباحل

 مقن  مبقزيج  مقرات  مخقس  تغسقل  ثقم  ومن لغرفةا حرارة درجة على واحدة ساعة ملدة األطباق حتضن ميكرولرت/جيب(.011)

 فوسقفات  مقن  مقل /مقغ 0 حيتقوي  حقديثا  معقد  أساسقي  حملقول  يضاف .واحدة مرة املرّكز بالفوسفات املدروء امللحي ولاحملل

 بقني  األطبقاق  حتضقن  ميكرولرت/جيب(. 011) (8.9 احلموضة )درجة انولثاإلي أمني ثانيب مدروء حملول إىل رتوفنيلين-بارا

 يقتم و نانومرت. 215 فلرتب املزود الضوء طيف مقياس بواسطة يةالبصر الكثافة تقاس الغرفة. حرارة درجة على دقيقة 21و 31

   .ELISA-DAS طريقة يف جيري كما اإلجيابية العينات حتديد

 إلمراضيةا القدرة اختبار 2-3

.paradisi C  مثقل  املرجعية العوائل من جمموعة ضمن اإلمراض على قدرتها حيث من .citri subsp. citri X حتديد ينبغي

Duncan var. (الليمون  )و اهلنقديsinensis Citrus  أو احللقو(  فالنسقيا  )برتققال aurantiifolia C.  املكسقيكي(  )الليمقون  

 التشخيص. لتأكيد
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 DP 6-20 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 تتيح لإلصابة  القابلة اتاحلمضي لعوائ أنواع على بدونها أو بإبرة مزودة حبقنة اخلرق خالل من األوراق على املقايسات إن

 بسقبب  املائة يف 01 إىل 51 بنسبة املتفتحة الناضجة غري األوراق لتفّض البكتريية. للمستعمرات اإلمراضية القدرة على اللةالد

 املنفصققلة األوراق أو السققليمة األوراق تطعققيم علققى يومققا 02 إىل 0 مققرور بعققد الكلققو  تنشققأ .لإلصققابة قابليتهققا ارتفققاع

(Francis  ؛4101 وآخرون Koizumi  0900) تلق   مقع  الرطوبة. عالية بيئة يف مئوية درجة 45 حرارة على ضناحل بعد 

 تنمقو  القيت  ياالبكتري قاستعال يعاد باجلسأة. الشبيه التآكلي .citri subsp. citri X تفاعل بسهولة ميّيز أن ميكن املقايسات 

2 بقني  ما الرتكيز تعديل ويتم معقم مقطر ماء يف  االستخدا  حديث أجار طبق من مراتعستامل أو سائل وس، يف
8و 01

 مقن  01

 أن يجيقاب اإل الشقاهد  سقاللة ب املطعمقة  النباتقات  وعلى .وإجيابية سلبية شواهد إدراج دائما وينبغي .بها العوائل تطعيم أجل

 االختبار. نباتات عن منفصلة تبقى

  احليوية الكيميائية واخلصائص الوصف 2-2

 رت.مميكقرو  05.1-5.1 × 1.4-5.0 مقاسها يبلغو الشكل وعصوية مستقيمةو را غال سلبية جرثومة .citri subsp. citri X إن

 الفسقيولوجية  اخلصقائص  مقن  العديقد  يف تشقرتك  وهقي  ط.بالسقو  شبيهة واحدة قطبية زائدة ةبواسط احلركة على قادرة وهي

 ملقز   بشقكل  وهوائيقة   التغذيقة  وعضقوية  كيميائيقة  إنهقا  .Xanthomonas فئقة  مقن  آخقرين  أعضاء مع احليوية يةوالكيميائ

 تعقّرف  اليت احليوية الكيميائية اخلصائص بعض وترد .xanthomonadinالق هو األصفر الصباغ باألكسدة. الغلوكوز تستقلبو

   .4 اجلدول يف .citri subsp. citri X عن
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DP 6-21 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 citri subsp. citri Xanthomonas جلرثومة الرئيسية احليوية الكيميائية اخلصائص -7 اجلدول

 النتيجة االختبار

 + كاتاالز

 أو ضعيف  – أوكسيداز

 – خفض النيرتات

  التحليل املائي لق:

 + النشاء

 + الكازيني

 + 81توين 

 + إيسكولني

 + تسييل اجليالتني

 + تسييل هال  البكتات

 – استخدا  األسباراجني

  يتطلب النمو:

 + ميثيونني

 + سيستيني

 – يف املائة من كلوريد ثالثي فينيل ترتازوليو  )كتلة/حجم( 1.02

 

 اجلزيئي التحديد 2-5

 صققنف اعتقرب و .citri subsp. citri X جرثومقة  فيهقا  مبققا اجلزيئقي   املسقتوى  علقى  احلمضقيات  آفقات  مالمقح  حتديقد  مت

Xanthomonas األمحقاض  بقني  القتهجني  اإلجراءات وتشمل .وحتديده تصنيفه إلعادة ودقيقة سريعة طرقب يتسم أنهب عامة 

 ( 0980 وآخقرون   Lazo ؛0980 وآخقرون   Hartung) اجلينقو   بصقمات  وأخقذ  ( 0995 وآخقرون   Vauterin) النووية

 (.Graham  4114  4112و Cubero) PCR-repو (4118 وآخرون  Young) واقعامل متعددة السالسل حتليلو

 واقعامل ةمتعدد السالسل حتليل 2-5-0

 citri subsp. citri X. (Almeida جلرثومقة  اخلقاص  حديقد الت أجقل  مقن  واققع امل متعقددة  السالسقل  حتليقل  نهقج  اسقتخد  

 الرتكيب شدون تدبري جينات تضخيم يتم (.4118 وآخرون  Young ؛4101 وآخرون  Ngoc Thi Bui ؛4101 وآخرون 
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 DP 6-22 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 (4101) نوآخقري  Almeida  من كل وصفها اليت املتسلسل البوليمرياز تفاعل  روف على وبناء  بادئاتال بواسطة الوراثي 

 مقا  )عقادة  متعقددة  مواققع  سلسقلة  على الطريقة هذه تقو  (.4118) ن وآخري Youngو (4101) نوآخري  Ngoc Thi Buiو

 لصقنف  املرجعيقة  السالسقل  مقع  السالسقل  تلق   مقارنقة  وتقتم  القوراثي(  الرتكيقب  شدون لتدبري جينات مثاني إىل أربع تكون

Xanthomonas النبققات مليكروبققات كةاملشققرت البيانققات قاعققدة مققثال  النيكليوتيققدات؛ بيانققات قاعققدات لققدى املققودع 

(bin/MLST/home.pl-http://genome.ppws.vt.edu/cgi) (Almeida  4101 وآخرون) وMLVAbank ،اجليين للتنمي 

 (.prod.mpl.ird.fr/MLVA_bank/Genotyping/-https://bioinfo) للميكروبات

 PCR-Repأخذ البصمات بطريقة  2-5-7

 – متكقررة  الجينيقة  بالندروميقة  عناصقر  علقى  بناء املصممة البادئات استخدا  عرب  PCR-Rep بطريقة البصمات ألخذ ميكن

 للتحديقد  يسقتعمل  أن – (0992 وآخقرون   Louws) BOX وعنصقر  املعقوي  البكقتريي  املتكقرر  اجلقيين  التوافقق  تسلسالت

  (.Graham  4114و Cubero) املتسلسل البوليمرياز لتفاعل احملددة الظروف ضمن اخلصائص توصيفلو

 يف (5.1 إىل 4.1 مقن  نقانومرت  211 مسقتوى  علقى  )االمتصقاص  البكترييقة  املسقتعلقات  من النووي احلمض استخراج بالوسع

 خيقزن  النققاء.  الفقائق  املاء يف جديد من واملستعلقة اإليثانول يف املرتسبة فينول  كلوروفور  أميل إيزو كحول مع واحدة خطوة

 املوصقوفة  النووي احلمض استخراج إجراءات اتباع أيضا وميكن استعماله. حتى الصفر حت  41 حرارة على النووي احلمض

   .4-2-0-3 القسم يف

 2و واحقدة   مقرة  مركقزة  تقاك  دارئقة  حتتقوي  ميكقرولرت 45 مبققدار  للتفاعقل  خالئ، يف BOX املتسلسل البوليمرياز تفاعل يتم

 R1BOX (5′3-GCAAGGCGACGCTGCAG-CTACG-′) ئقة باد مقن  ميكقرومرت  2.4 املغنيسيو   لوريدك من ميليموالر

(Louws  0992 وآخرون ) كقل  مقن  ميكرومرت 4.1  dNTP  4  مقن  ميكقرولرت 5و تقاك  النقووي  احلمقض  بقوليمرياز  وحقدة 

 درجقة  92 حقرارة  علقى  أوليقة  مسخ خبطوة التفاعل  روف وتتمثل .anthomonadX سالالت من املستخرج النووي احلمض

 درجقة  04و ثانيقة  31 ملدة مئوية درجة 28و ثانية  31 ملدة مئوية درجة 92 حرارة على دورة 21 تليها دقائق 5 ملدة مئوية

 البقوليمرياز  تفاعقل  منتجقات  حتلقل  دققائق.  01 ملقدة  مئويقة  درجقة  04 حرارة على نهائية وخطوة واحدة  دقيقة ملدة مئوية

اخلليقق   ربققاعي اإليثيلينققديامني محققض أسققيتات ثالثققي مققن دارئققة يف املائققة يف 3 بنسققبة األجققاروز هققال  يف املتسلسققل

دة ( ملق 8.1اخلليق ؛ درجقة احلموضقة     ربقاعي  اإليثيلينقديامني  ميليموالر/لرت محض0يموالر/لرت من ثالثي األسيتات؛ ميل21)

 بربوميد اإلثيديو .  تصبغفولتات و 001ساعتني بقوة 

 واحقدة   مقرة  مركقزة  تقاك  دارئقة  حتتقوي  ميكقرولرت 45 مبققدار  للتفاعقل  خالئق،  يف ERICيتم تفاعل البقوليمرياز املتسلسقل   

 R1ERIC (5′3-GGGGATTCAC-ATGTAAGCTCCT-′) بادئة من ميكرومرت4.0 املغنيسيو   كلوريد من ميليموالر 3و

 كقققل مقققن ميكقققرومرت 4.1 ( 0992 وآخقققرون  Louws) 2ERIC (5′3-GGGGTGAGCG-AAGTAAGTGACT-′)و

dNTP  4 سقالالت  مقن  املسقتخرج  النووي احلمض من ميكرولرت 5و تاك النووي احلمض بوليمرياز ةوحد anthomonadX. 

 كمقا  احلالقة  هقذه  يف التفاعقل  منتجقات  وتظهقر  .BOX املتسلسقل  البوليمرياز لتفاعل املسجلة نفسها فهي التفاعل  روف أما

  .BOX تفاعل منتجات

http://genome.ppws.vt.edu/cgi-bin/MLST/home.pl
https://bioinfo-prod.mpl.ird.fr/MLVA_bank/Genotyping/
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DP 6-23 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 تتحقول  أن لألمنقاط  ميكن ولكن اجملردة بالعني الشبه أوجه إلجياد وحتليلها املعامل( احملددة )األمناط البصمات مقارنة ميكن

 وعلقى  التطبيقيقة(.  لرياضيات)ل BioNumerics مثل معلوماتية برجمية استخدا  عرب  مقارنة وسالالت ناتئة أمناط إىل أيضا

  (.2 القسم) )املرجعي( الشاهد سالالت أمناط مع الشبه على يرتكز أن اجلرثومة حتديد

 وعدميقة  لألعقراض  احلاملقة  النباتيقة  املقواد  علقى  وحتديقدها  citri subsp. citri Xanthomonas جرثومة كشفال خط، ترد

  تباعا. 2و 5 الشكلني يف األعراض

 السجالت -5

 لتدابري الدولية املعايري يف 4112 :40 رقم املعيار من 5-4 القسم يف مبني هو ما حسب والرباهني بالسجالت االحتفا  بغيين

 ة.النباتي الصحة

 )وومسهقا  األصقلية  بالعينة االحتفا  يستحسن التشخيص  بنتائج سلبا أخرى متعاقدة أطراف بها تتأثر قد اليت احلاالت ويف

 نسقخة و اجلقل   أنقواع  صقور  )مثقل  االختبارات مواد أو املثب  أو احملفو ة والعينات اآلفة  ومستنب )ات( تتبعها( لتيسري

 االمتثقال  عقد   حاالت يف سيما ال  األقل على واحدة لسنة املتسلسل( البوليمرياز تفاعل أمبليكوناتو "إليزا"  لنتائج مطبوعة

 واإلجقراءات  النباتيقة  الصقحة  باشقرتاطات  التقّيقد  عقد   حاالت عن لإلبالغ توجيهية خطوط 4110 :03 رقم الدولي املعيار)

 معينة. منطقة أو معني بلد يف األوىل للمرة فاتاآل تكتشف وحيث الطارئة(

 إضافية معلومات على للحصول االتصال نقاط -6

General Direction of Agricultural Services, Biological Laboratories Department, Av. Millán 4703, CP 
12900, Montevideo, Uruguay (Enrique F. Verdier; e-mail: emvermar@adinet.com.uy; tel.: +598 
23043992).  

Centro de Protección Vegetal y Biotecnología, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), 
Carretera Moncada-Náquera km 4.5, 46113 Moncada (Valencia), Spain (María M. López; e-mail: 
mlopez@ivia.es; tel.: +34 963424000; fax: +34 963424001).  

Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnologia Alimentaria, INIA, Ctra de La Coruña km 6, 
Madrid, Spain (Jaime Cubero; e-mail: cubero@inia.es; tel.: +34 913473900; fax: +34 913572293).  

 واملنظمقات  النباتقات  بوقايقة  اخلاصقة  القطريقة  املنظمقات  قبقل  مقن  التشقخيص  بروتوكقول  يف النظر إلعادة طلب تقديم وميكن

 النباتقات  لوقايقة  الدوليقة  االتفاقيقة  أمانة خالل من النباتية الصحة تدابري هليئة التابعة األجهزة أو اتالنبات لوقاية اإلقليمية

(ippc@fao.org) التشخيص. بروتوكوالت بوضع املعين الفين الفريق إىل بإحالتها بدورها ستقو  اليت 

 وتقدير شكر -2

 املختققربات دائققرة الزراعيققة  للخققدمات العامققة املديريققة مققن .Verdier E.F السققيد الربوتوكققول هلققذا األوىل املسققودة حققرر

 النبات  وأمراض آفات خمترب النفرانكي  ر. ةالسيد ونقحتها التفاصيل( على لالطالع 2 القسم )أنظر أوروغواي البيولوجية 

 آيقرس   بقوينس   Huergo Ing. 01101107 CP جقادة   SENASA وجودتهقا   الزراعيقة  األغذيقة  لصحة الوطنية الشعبة

 int +5411 43621177رققم اهلقاتف:     ritalanfranchi@hotmail.comاإللكرتونقي:  الربيقد  النفرانكقي   )ريتا األرجنتني

mailto:emvermar@adinet.com.uy
mailto:mlopez@ivia.es
mailto:cubero@inia.es
mailto:ritalanfranchi@hotmail.com؛
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 DP 6-24 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 (emciv@comcast.net اإللكرتونققي: )الربيققد املتحققدة الواليققات األمريكيققة  الزراعققة وزارة سققيفريولو  إد السققيد (؛008

 إىل باإلضقافة  التفاصقيل(.  علقى  لالطقالع  2 القسقم  )أنظر إسبانيا الزراعية  للبحوث فالنسيا معهد  .López M.Mوالسيدة 

 لالطقالع  2 القسقم  نظقر )أ إسقبانيا  الزراعقة   جمال يف والتكنولوجيا للبحوث الوطين املعهد من كوبريو ج. السيد شارك ذل  

  الربوتوكول. هذا صياغة يف كبرية مشاركة التفاصيل( على

 املراجع -8
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 شكالاأل -9

 
 ومثرته. وسيقانه (paradisi Citrus) اهلندي الليمون أغصان على احلمضيات لقرحة النموذجية األعراض -0 الشكل

 
 (.paradise Citrus) اهلندي الليمون على مبكرة كلو  احلمضيات: قرحة أعراض حيمل غصني -7 شكلال
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 اهلندي والليمون )اليسار( (sinensis Citrus) احللو الربتقال مثرة على احلمضيات قرحة أعراض -3 شكلال

(paradisi Citrus) ،وميني(. )وس 

 
 أوراق نقابة عن النامجة اجلراح جراء تفاقم  وقد (limon Citrus) الليمون ورقة على احلمضيات قرحة أعراض -2 شكلال

  احلمضيات.
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 .لألعراض احلاملة النباتية املواد على citri .subsp citri Xanthomonas وحتديد كشف نظا  -5 الشكل

  

 القسم 1-1-3

-DAS/الفلورة املناعية

ELISA (3-1-3 القسم) 

 املنفصلة األوراق/األوراق أقراص تطعيم

 (6-1-3 القسم)

 العزل وس،

 (2-1-3 القسم)

 النتيجة إجيابية االختبارات كل/بعض

 املتسلسل البوليمرياز تفاعل

 (4-1-3 القسم)

 املباشر العزل
 (2-1-3 القسم)

 النموذجية املورفولوجيا ذات املستعمرات

 (2-1-3 )القسم

 النتيجة سلبية االختبارات كل

 نعم

 اجلرثومة وجود حتديد اختبارات

 (4 القسم)

 أزواج من جمموعتني بواسطة املتسلسل البوليمرياز لتفاعل اإلجيابية النتائج

 التنسيل أحادية حمددة أجسا  مبضادات يستعني مصلي واختبار البادئات

 باختبارات القيا  وميكن اإلمراضية. للقدرة اختبار يتبعها (2-4 )القسم

 5-4 القسم أنظر – املواضع متعددة السلسالت حتليل مثل أخرى

 نعم

 ال

X. citri subsp. citri  

 وجودها يحدد لم

 

 إيجابي

 وجود تحديد تم

X. citri subsp. citri  
 

 لألعراض احلاملة النباتية املواد
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 احلاملة لألعراض.على املواد النباتية   Xanthomonas citri subsp. citri نظا  لكشف وحتديد -6الشكل 

  

 األعراض من اخلالية النباتية املواد

 أوراق على حيوية أقراص/جتارب شكل على مقصوصة نباتية أوراق للفحص: اختبارات

 (3 )القسم املتسلسل البوليمرياز تفاعل اختبارات مناعية  انتقائية فلورة شبه أوساط منفصلة 

 على إجيابي واحد فحص

 األقل

 (2-1-3 )القسم املباشر العزل

  ةالنموذجي املورفولوجيا ذات املستعمرات

 (2-1-3 )القسم

 النتيجة سلبية االختبارات كل

 نعم

 ال

X. citri subsp. citri  

 وجودها يحدد لم

 اجلرثومة وجود حتديد اختبارات

 (4 القسم)

 أزواج من جمموعتني بواسطة املتسلسل البوليمرياز لتفاعل اإلجيابية النتائج

 التنسيل أحادية حمددة أجسا  مبضادات يستعني مصلي واختبار البادئات

 باختبارات القيا  وميكن اإلمراضية. للقدرة اختبار يتبعها (2-4 )القسم

 5-4 القسم أنظر – املواضع متعددة السلسالت حتليل مثل أخرى

 نعم

X. citri subsp. citri 

 وجود تأكيد عدم

 ال

 إيجابي

 وجود تحديد تم

X. citri subsp. citri  
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 املطبوع تاريخ

 العمل برنامج إىل Citri pv. axonopodis Xanthomonas (4112-4100) موضوع التوجيهية اللجنة أضاف  4112-00

 [املوضوع رقم أضف] البكترييا موضوع: حت  Citri pv. axonopodis Xanthomonas (4112-4100) موضوع (4112) للهيئة ألوىلا الدورة أضاف 

  املعدل الربوتوكول مشروع التشخيص بربوتوكوالت املعين اخلرباء فريق راجع 4104-00

  (_12eSC_May_4103) اإللكرتونية القرارات عرب األعضاء مشاورة إىل إلحالته املشروع على التوجيهية اللجنة وافق  4103-12

 األعضاء مشاورة 4103-10

  (_02eTPDP_Feb_4102) واعتماده عليه للموافقة التوجيهية اللجنة إىل ورفعه التشخيص بربوتوكوالت املعين اخلرباء فريق نقحه 4102-14

 (_16eSC_May_4102) اإللكرتونية القرارات عرب اعتماده على لتوافق التوجيهية اللجنة إىل رفع 4102-12

 (Nov_eSC_03_4102) اإللكرتونية القرارات عرب يوما 25 اإلخطار فرتة على توجيهيةال اللجنة وافق  4102-12

  رمسية( اعرتاضات أي تتلق )مل اهليئة عن نيابة التشخيص بروتوكول التوجيهية اللجنة اعتمدت 4102-10

  الفاو. النباتات  لوقاية الدولية االتفاقية روما  citri subsp. citri Xanthomonas (4102.) :2 امللحق :4112:40 الدولي املعيار

 4102-18-49 :املنشور لتاريخ حتديث آخر



This diagnostic protocol was adopted by the Standards Committee on behalf of the Commission on Phytosanitary Measures 
in January 2015. 

The annex is a prescriptive part of ISPM 27. 
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Diagnostic protocols for regulated pests DP 7 

1. Pest Information  
Viroids are unencapsidated, covalently closed circular single-stranded RNA molecules, 239–401 
nucleotides in length that are replicated by host enzymes (Hammond & Owens, 2006). Potato spindle 
tuber viroid (PSTVd; genus Pospiviroid) is commonly 359 nucleotides in length but PSTVd isolates 
consisting of 341–364 nucleotides have been reported (Wassenegger et al., 1994; Shamloul et al., 
1997; Jeffries, 1998). Mild and severe strains have been described based on symptoms produced in 
sensitive tomato cultivars; for example, Solanum lycopersicum L. (tomato) cv. Rutgers (Fernow, 
1967).  

The natural host range of PSTVd is relatively narrow. The primary natural hosts are stolon- and tuber-
forming Solanum spp.; for example, Solanum tuberosum L. (potato) and S. lycopersicum (tomato). 
PSTVd has been found also in Capsicum annuum, Persea americana and S. muricatum. PSTVd has 
been detected in mainly vegetatively propagated ornamental plant species in the family Solanaceae – 
namely, Brugmansia spp., Cestrum spp., Datura sp., Lycianthes rantonetti, Petunia spp., Physalis 
peruviana, Solanum spp. and Streptosolen jamesonii – but also in Chrysanthemum sp. and 
Dahlia × hybrida in the family Asteraceae (for natural host details, see CABI (n.d.)). The experimental 
host range of PSTVd is wide and includes species in the family Solanaceae, but also some species in at 
least nine other families. Most hosts express few or no disease symptoms (Singh, 1973; Singh et al., 
2003) 

PSTVd has been found infecting S. tuberosum in some countries or states in Africa, Asia, Eastern 
Europe, North America (EPPO/CABI, 1997), Central America (Badilla et al., 1999), South America 
and the Middle East (Hadidi et al., 2003) However, it has a wider geographical distribution in 
ornamental plant species and other hosts (see CABI (n.d.) for geographical distribution).  

In Solanum tuberosum the main means of spread of PSTVd is vegetative propagation. It is also spread 
by contact, mainly by machinery in the field and by cutting seed potato tubers (Hammond & Owens, 
2006). PSTVd is transmitted in true potato seed – up to 100% of the seed may be infected (Fernow 
et al., 1970; Singh, 1970) – and also in pollen (Grasmick & Slack, 1985; Singh et al., 1992). De Bokx 
and Pirone (1981) reported a low rate of transmission of PSTVd by the aphid Macrosiphum 
euphorbiae but not by the aphids Myzus persicae or Aulacorthum solani. However, experimental 
acquisition and transmission of PSTVd by M. persicae from plants co-infected with PSTVd and 
Potato leafroll virus (PLRV) have been reported (Salazar et al., 1995; Singh & Kurz, 1997). PSTVd 
was subsequently shown to be heterologously encapsidated within particles of PLRV (Querci et al., 
1997), a phenomenon that may have important implications for the epidemiology and spread of 
PSTVd under field conditions.  

In Solanum lycopersicum , PSTVd is easily spread by contact and has been shown to be transmitted by 
pollen and seed (Kryczynski et al., 1988; Singh, 1970). Transmission via tomato seeds has been 
shown to contribute to the international spread of PSTVd (van Brunschot et al., 2014). It is possible 
that PSTVd is also spread in infected capsicum seeds (Lebas et al., 2005).  

Infected ornamental plant species may act as an inoculum source if they are handled before touching 
other susceptible plants, and they have been shown to be a pathway for the international spread of 
PSTVd (Navarro et al., 2009; Verhoeven et al., 2010). No transmission of PSTVd was shown with 
Apis mellifera, Bombus terrestris, Frankliniella occidentalis or Thrips tabaci (Nielsen et al., 2012). 

PSTVd is the only viroid known to naturally infect cultivated species Solanum. However, Mexican 
papita viroid (MPVd) infects the wild species S. cardiophyllum (Martinez-Soriano et al., 1996). 
Experimentally, other viroid species in the genus Pospiviroid infect S. tuberosum (Verhoeven et al., 
2004). 

In addition to PSTVd, other pospiviroids have been found infecting S. lycopersicum naturally, 
including Citrus exocortis viroid (CEVd; Mishra et al., 1991), Columnea latent viroid (CLVd; 
Verhoeven et al., 2004), Mexican papita viroid (MPVd; Ling & Bledsoe, 2009), Pepper chat fruit viroid 
(PCFVd; Reanwarakorn et al., 2011) Tomato apical stunt viroid (TASVd; Walter, 1987), Tomato 
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chlorotic dwarf viroid (TCDVd; Singh et al., 1999) and Tomato planta macho viroid (TPMVd; 
Galindo et al., 1982). 

2. Taxonomic Information  
Name:    Potato spindle tuber viroid (acronym PSTVd)  

Synonyms:  potato spindle tuber virus, potato gothic virus, tomato bunchy top virus  

Taxonomic position:  Pospiviroidae, Pospiviroid  

Common names:  potato spindle tuber  

3. Detection  
Symptom appearance and severity depend on PSTVd strain, cultivar and environment. In 
S. tuberosum, infection may be symptomless or produce symptoms ranging from mild to severe 
(reduction in plant size and uprightness and clockwise phyllotaxy of the foliage when the plants are 
viewed from above; dark green and rugose leaves). Tubers may be reduced in size, misshapen, 
spindle- or dumbbell-shaped, with conspicuous prominent eyes that are evenly distributed (EPPO, 
2004). In S. lycopersicum, symptoms include stunting, epinasty, rugosity and lateral twisting of new 
leaflets, leaf chlorosis, reddening, brittleness, necrosis, reduction in fruit size, and fruit not fully 
ripening (Mackie et al., 2002; Hailstones et al., 2003; Lebas et al., 2005). In C. annuum, symptoms are 
subtle, with leaves near the top of the plant showing a wavy-edged margin (Lebas et al., 2005). All 
ornamental plant species investigated to date do not show symptoms (Verhoeven, 2010).  

Because PSTVd infections may be asymptomatic, tests are required for detection and identification of 
the viroid. Detection of PSTVd can be achieved using the biological and molecular tests shown as 
options in Figure 1, but for identification, the polymerase chain reaction (PCR) product must be 
sequenced as the tests are not specific for PSTVd and will detect other viroids. Sequencing will also 
contribute to preventing the reporting of false positives. If pathogenicity is considered to be important, 
biological indexing may be done. If the identification of PSTVd represents the first finding for a 
country, the laboratory may have the diagnosis confirmed by another laboratory.  

Appropriate controls should be included in all tests to minimize the risk of false positive or false 
negative results.  
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Figure 1. Minimum requirements for the detection and identification of Potato spindle tuber viroid (PSTVd)  
* Identification may not be needed for every viroid-positive sample in certain situations; for example, when dealing 
with a PSTVd outbreak.  
Note: If a viroid is suspected in a sample (i.e. typical symptoms are present) but a test gives a negative result, 
another of the tests should be carried out for confirmation of the result.  
 

This annex is for the detection of PSTVd; it has not been developed for the detection and identification 
of other pospiviroid species. However, the possible presence of other viroids needs to be considered 
when choosing a detection and an identification method. Therefore, this annex describes non-specific 
detection methods that will detect all known viroids; including pospiviroids such as PSTVd. For 
identification, the PCR product will need to be sequenced.  

Protocols for the detection of PSTVd in leaf, tuber and botanical (true) seed tissue are described, 
however, reliable detection in seed tissue is particularly challenging. 

In this diagnostic protocol, methods (including reference to brand names) are described as published, 
as these defined the original level of sensitivity, specificity and/or reproducibility achieved. Use of 
names of reagents chemicals or equipment in these diagnostic protocols implies no approval of them 
to the exclusion of others that may also be suitable. Laboratory procedures presented in the protocols 
may be adjusted to the standards of individual laboratories, provided that they are adequately 
validated. Recommendations on method validation in phytodiagnostics are provided by EPPO (2014). 

The performance of a molecular test is determined by both the matrix to be tested and the choice of 
subsequent sample preparation, nucleic acid extraction, and detection and identification methods. 
Table 1 provides an overview of validation data that are available for different matrices and 
combinations of methods. Details of these methods are described in the corresponding paragraphs or 
indicated references. 

  

Identification 
Conventional RT-PCR (if not done previously) 

and sequence analysis (section 4) 

Viroid 
suspected Viroid 

detected* 

Biological detection 
(section 3.2) 

Generic molecular tests for 
pospiviroids (section 3.3.3) 

R(eturn)-PAGE 
Hybridization DIG cRNA probe 

Conventional and real-time RT-PCR 
 

Typical 
symptoms 

Viroid 
detected* 

Higher specificity molecular 
methods for detection of 

PSTVd (section 3.3.4) 
Conventional and real-time RT-PCR 

(also detects some other viroids) 

Option 3 

Optional 
Positive test Positive test 

Option 2 

Detection for asymptomatic and symptomatic samples 
 

Option 1 
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3.1 Sampling  
General guidance on sampling methodologies is described in ISPM 31 (Methodologies for sampling of 
consignments).  

S. tuberosum microplants and glasshouse-grown S. tuberosum plants For microplants the whole 
plant should be used as the sample or the top two-thirds of the plant should be sampled under aseptic 
conditions so as to enable the rest of the plant to continue growing. Microplants should be four to six 
weeks old with stems of about 5 cm in length and with well-formed leaves. For glasshouse-grown 
plants a fully expanded leaflet from each plant should be used. Viroid concentration is lower at low 
temperature and low light levels, so plants should be grown at a temperature of at least 18 °C and with 
a photoperiod of at least 14 h. Microplants or leaves may be bulked; the bulking rate will depend on 
the test method used and must be validated.  

Field-grown S. tuberosum plants A fully expanded non-senescing terminal leaflet from the top of 
each plant should be used. Leaves may be bulked together for testing; the bulking rate will depend on 
the test method used and must be validated.  

S. tuberosum tubers PSTVd is systemically distributed in infected S. tuberosum tubers (Shamloul 
et al., 1997). It also occurs in almost equal amounts in different parts of both primarily and secondarily 
infected tubers (Roenhorst et al., 2006). The highest concentration is found immediately after harvest. 
In tubers stored at 4 °C the concentration does not decrease significantly for up to three months but 
after six months of storage, it may decrease by more than 104 times. A single core from any part of the 
tuber can be used as a sample and may be bulked; the bulking rate will depend on the test method used 
and must be validated. 

Leaves of other crops and ornamental plant species Fully expanded young leaves are used. Leaves 
may be bulked together for testing; the bulking rate will depend on the test method used and must be 
validated. Note that the viroid concentration is influenced by the age/maturity of the plants, and there 
are often seasonal fluctuations. In addition, some species contain biochemicals that may inhibit 
transmission to test plants (e.g. Brugmansia spp.) or RT-PCR (e.g. Calibrachoa spp., Solanum 
jasminoides and S. jamesonii). 

Seed Viroid concentration may vary greatly between seeds and the level of infection may vary from 
less than 1 to 100%. This makes it very difficult to recommend a sample size and bulking rate 
(EUPHRESCO, 2010). For S. lycopersicum, bulking rates of 100–1 000 have been used for a single 
test. The bulking rate will depend on the test method used and must be validated. 

Potato seeds may be sown in growing medium (e.g. compost) in trays and the seedlings/plants tested 
non-destructively using the same procedure described for glasshouse-grown plants (EPPO, 2006).  

3.2 Biological detection  
Inoculation of S. lycopersicum plants (cultivars Rutgers, Moneymaker or Sheyenne) will allow the 
detection of many but not all viroids (e.g. tomato is not a host of the pospiviroid Iresine viroid 1 
(IrVd-1; Spieker, 1996; Verhoeven et al., 2010)) and will provide visual evidence of pathogenicity. 
However, some isolates may not be detected because of the absence of symptoms. Moreover, 
symptoms may not be diagnostic for PSTVd. Biological indexing may require a great deal of 
greenhouse space, it is labour intensive, and several weeks or more may be needed before the test is 
completed. No work has been done to compare the sensitivity of this method with other methods 
described in this protocol. If it is less sensitive than the molecular methods, it might be less suitable for 
testing seed. However, it is possible that the viroid may be amplified in biological indexing to a level 
that allows detection by other methods.  

Approximately 200–500 mg leaf, root or tuber tissue is ground in a small quantity of 0.1 M phosphate 
inoculation buffer (a 1:1 dilution is adequate) containing carborundum (400 mesh). Phosphate buffer 
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(pH 7.4) is made by combining 80.2 ml of 1 M K2HPO4 with 19.8 ml of 1 M KH2PO4 and adjusting 
the volume to 1 litre with distilled water.  

Young tomato plants with one or two fully expanded leaves are inoculated. Using a gloved finger, a 
cotton bud, or a cotton swab dipped into the inoculum, the leaf surface is gently rubbed with the 
inoculum and then the leaves are immediately rinsed with water until the carborundum has been 
removed. The plants are grown with a diurnal temperature fluctuation of 24–39 °C under a 
photoperiod of 14 h supplemented with sodium vapour illumination of approximately 650 μE/m2/s 
(Grassmick & Slack, 1985). Lower temperatures and less illumination may reduce the sensitivity of 
the assay. The plants are inspected weekly for symptoms for up to six weeks after inoculation. 
Symptoms of PSTVd infection include stunting, epinasty, rugosity and lateral twisting of new leaflets, 
leaf chlorosis, reddening, brittleness and necrosis.  

A bioassay on tomato will allow detection of many pospiviroids (except IrVd-1, see above); therefore, 
RT-PCR should be carried out on the nucleic acid extracted from symptomatic indicator plants and the 
PCR product should be sequenced for identification.  

3.3 Molecular detection  
3.3.1 Sample preparation  
Microplants, leaf material and roots Mortars and pestles or homogenizers (e.g. Homex 6 (Bioreba)) 
with extraction bags (Bioreba) have been used successfully to grind material. Adding a small quantity 
of water or lysis buffer (the composition of which depends on the method used for nucleic acid 
extraction) or freezing the sample (e.g. in liquid nitrogen) may facilitate homogenization. 

The following procedure has been validated (see Table 1) in combination with nucleic acid extraction 
using the magnetic bead extraction method 2 and the real-time RT-PCR GenPospi assay described in 
this annex. About 1 g tissue is homogenized in an extraction bag using a Homex 6 or handheld 
homogenizer (Bioreba) with 3.5 ml (range 1:2–1:5 (w/v)) GH plus lysis buffer (6 M guanidine 
hydrochloride; 0.2 M sodium acetate, pH 5.2; 25 mM ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA); 2.5% 
polyvinylpyrrolidone (PVP)-10). Samples are then incubated for 10 min at 65 °C at 850 r.p.m. in a 
thermomixer (or by shaking (invert the tube 3 times) and additional centrifugation for 2 min at 
16 000 g) before nucleic acid extraction.  

S. tuberosum tubers Tuber cores are thoroughly homogenized in water or lysis buffer (the 
composition of which depends on the method used for nucleic acid extraction; 1 ml per g tuber core). 
A grinder such as the Homex 6 with extraction bags has been used successfully. Freezing the cores 
(e.g. at –20oC) before adding the water or lysis buffer facilitates homogenization.  

Seeds For small numbers of seeds (<100), a tissue lyser (e.g. Retsch TissueLyser (Qiagen)) may be 
used. For larger numbers of seeds, a paddle blender (e.g. MiniMix (Interscience)) or homogenizer (e.g. 
Homex 6) with a minimum quantity of lysis buffer (the composition of which depends on the method 
used for nucleic acid extraction) may be used. Seeds may also be crushed with a hammer (Bertolini 
et al., 2014b) or by using a mortar and pestle. The latter may not be practical for routine use as cross-
contamination may be difficult to control. Alternatively, liquid nitrogen may be used to freeze the 
sample, after which it is ground in a cell mill (this method can also be used for other tissue types).  

The following procedure has been validated (see Table 1) in combination with nucleic acid extraction 
using the magnetic bead extraction method 2 and the real-time RT-PCR assay of Boonham et al. 
(2004) described in this annex. Each of three subsamples of 1 000 seeds are soaked in 20 ml GH plus 
lysis buffer in a 100 ml BagPage (Interscience) for 30–60 min at room temperature, homogenized for 
90 s using a BagMixer (Interscience) and incubated (or shaken and centrifuged as described for 
microplants, leaf material and roots) before nucleic acid extraction 

Tissue print and/or squash Leaf pedicels or detached shoots are pressed onto nylon membranes. 
Several partially overlapping imprints or squashes from different leaves and/or detached shoots may 
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be made on approximately 0.5 cm2 nylon membrane according to Bertolini et al. (2008, 2014a). The 
membrane containing the immobilized sample is cut and inserted into a micro tube. The immobilized 
sample should be handled with clean tweezers. The tissue-printed or squashed samples can be stored at 
room temperature in a dark and dry environment for at least three months. For extraction of target 
RNA from the membranes, 100 μl glycine buffer is added to each micro tube containing an 
immobilized sample, which is then vortexed and placed on ice until PCR amplification. 

3.3.2 Nucleic acid extraction  
A wide range of nucleic acid extraction methods may be used, from commercial kits to methods 
published in scientific journals. The following nucleic acid extraction kits, buffers and procedures 
have been used successfully for the detection of PSTVd.  

Commercial kits Commercial extraction kits such as RNeasy (Qiagen), MasterPure (Epicentre) and 
Sbeadex maxi plant kit (LGC Genomics) may be used according to the manufacturer’s instructions. 
RNeasy was evaluated for the extraction of PSTVd RNA from different matrices as part of the 
EUPHRESCO Detection and Epidemiology of Pospiviroids (DEP) project (EUPHRESCO, 2010).  

Method described by Mackenzie et al. (1997) Plant tissue is homogenized (1:10 (w/v)) in lysis 
buffer (4 M guanidine isothiocyanate, 0.2 M sodium acetate, 25 mM EDTA, 2.5% PVP-40 (w/v, and 
1% 2-mercaptoethanol (v/v) added just before use). One millilitre of homogenate is then mixed with 
100 μl of 20% sarkosyl (w/v) and incubated at 70 oC for 10 min in a thermomixer, with agitation at 
1 200 r.p.m.. This method can be used to extract quality RNA from a wide range of plant species.  

Method using EDTA buffer Plant tissue may be homogenized (1:4 (w/v)) in a simple lysis buffer 
(50 mM NaOH, 2.5 mM EDTA) and then incubated (at approximately 25° C for 15 min) or 
centrifuged (at 12 000 g at 4 °C for 15 min). The supernatant can then, depending on the level of 
sensitivity required, either be used directly for RT-PCR (less sensitive) or spotted onto a nitrocellulose 
membrane and eluted using sterile distilled water (more sensitive) (Singh et al., 2006). Although the 
concentration of viroid is lower for the EDTA method than for the other extraction methods described, 
this should not be a limiting factor when the method is used with RT-PCR or the digoxigenin (DIG) 
probe. The method has been used with S. lycopersicum and S. tuberosum and a range of ornamental 
plant species.  

Phenol–chloroform and two-step PEG extraction Plant tissue is homogenized and nucleic acid 
extracted as described by EPPO (2004). This method has been used in combination with return (R)-
polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE), DIG-RNA probe and the conventional RT-PCR methods 
described in this diagnostic protocol for a wide range of plant species and tissue types (e.g. leaves and 
potato tubers).  

CTAB extraction Plant tissue is homogenized and nucleic acid extracted as described in EPPO 
(2004). The cetyl trimethylammonium bromide (CTAB) method has been used with real-time RT-
PCR for a wide range of plant species and tissue types (e.g. leaves and tomato seeds; EUPHRESCO, 
2010).  

Magnetic bead extraction method 1 The following automated procedure is based on use of the 
KingFisher mL Magnetic Particle Processor (Thermo Scientific). With appropriate adjustment of 
volumes, other KingFisher models may be used.  

For each sample, at least 200 mg leaf or tuber tissue or up to 100 seeds are macerated, and then 
extraction buffer is added immediately at a ratio of 1g leaf or tuber tissue to 10 ml buffer and 1 g seed 
to 20 ml buffer. Maceration is continued until a clear cell lysate with minimal intact tissue debris is 
obtained. Extraction buffer consists of 200 μl of 8.39% (w/v) tetrasodium pyrophosphate (TNaPP) 
solution (pH 10.0–10.9) and 100 μl Antifoam B Emulsion (Sigma) added to 9.8 ml guanidine lysis 
buffer (GLB). GLB consists of: 764.2 g guanidine hydrochloride, 7.4 g disodium EDTA dehydrate, 
30.0 g PVP-10, 5.25 g citric acid monohydrate, 0.3 g tri-sodium citrate, 5 ml Triton X-100, 250 ml 
absolute ethanol and 750 ml water.  

Page 8 of 26   International Plant Protection Convention 



Diagnostic protocols for regulated pests DP 7 

Approximately 2 ml lysate is decanted into a fresh microcentrifuge tube, which is centrifuged at 
approximately 5 000 g for 1 min. One millilitre of supernatant is removed and placed in the first tube 
(A) of the KingFisher mL rack, to which 50 µl vortexed MAP Solution A magnetic beads (Invitek) are 
added. Tube B has 1 ml GLB added to it; tubes C and D, 1 ml of 70% ethanol; and tube E, 200 µl 
water or 1× Tris-EDTA buffer.  

The tube strip is placed in the KingFisher mL and the programme (see Figure 2) is run. After 20 min, 
the machine will pause to allow a heating step. The tube strip is placed in an oven at 65–70 °C for 
5 min and then returned to the KingFisher mL, and the programme is resumed. Other models may 
have a heating or holding evaporation step built in. On completion, the eluted nucleic acids are 
transferred to a new microcentrifuge tube. 

This method has been used for a wide range of plant species as well as for potato tubers and tomato 
seeds. The method has been used with two of the real-time RT-PCR assays described in this annex 
(see sections 3.3.3.4 and 3.3.4.2). Cycle threshold (Ct) values several cycles higher than those for the 
other extraction methods described in this annex may be expected using the magnetic bead extraction 
method 1, but the increased throughput of samples that is achievable makes it a valuable extraction 
method (Roenhorst et al., 2005).  

Plate layout Default: Plate type = KingFisher tubestrip 1000 µl; Plate change message = Change Default  
A: volume = 1000, name = Cell lysate or tissue homogenate; volume = 50, name = Magnetic particles;  
B: volume = 1000, name = Washing buffer 1 (Various); C: volume = 1000, name = Washing buffer 2 (Various); 
D: volume = 1000, name = Washing buffer 3 (Various); E: volume = 200, name = Elution buffer (Various)  
STEPS COLLECT BEADS Step parameters: Name = Collect Beads; Well = A, Default; Beginning of step: 
Premix = No; Collect parameters: Collect count = 1. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A, Default; 
Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix; Bind parameters: Bind time = 4min 
0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = No. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A, Default; 
Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix Bind; Bind parameters: Bind time = 
4min 0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = No. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A, 
Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix; Bind parameters: Bind time 
= 4min 0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = Yes, count = 4. WASH Step parameters: Name = 
Washing, Well = B, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash parameters: 
Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3. WASH Step 
parameters: Name = Washing, Well = C, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; 
Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3. 
WASH Step parameters; Name = Washing, Well = D, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, 
speed = Fast; Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = 
Yes, count = 3. ELUTION Step parameters; Name = Elution, Well = E, Default; Beginning of step: Release = 
Yes, time = 10s, speed = Fast; Elution parameters: Elution time = 20s, speed = Bottom very fast; Pause 
parameters: Pause for manual handling = Yes, message = Heating, Post mix time = 30s, speed = Bottom very 
fast; Remove beads: Remove beads = Yes, collect count = 4, disposal well = D  

 

Figure 2. Programme for the KingFisher mL Magnetic Particle Processor (Thermo Scientific) 
 

Magnetic bead extraction method 2 This automated procedure uses the Sbeadex maxi plant kit 
(LGC Genomics) with the KingFisher 96 system (Thermo Scientific). The manufacturer’s instructions 
should be followed except that GH plus lysis buffer is used instead of lysis buffer PN that is part of the 
kit. 

3.3.3 Generic molecular methods for pospiviroid detection 
3.3.3.1 R-PAGE   
R-PAGE has been recommended as a detection method for PSTVd infecting S. tuberosum leaves 
(EPPO, 2004), but it was less sensitive (limit of detection (LOD) 87 893 pg PSTVd) than the other 
molecular methods evaluated (LOD at least 17 pg PSTVd) in a ring test with DIG-labelled cRNA 
probe, two-step conventional RT-PCR using the primers of Shamloul et al. (1997) and the real-time 
method of Boonham et al. (2004) (Jeffries & James, 2005; see also Table 1).  
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This method has also been used successfully with other host plants; for example, C. annuum, 
S. tuberosum (tubers) and S. lycopersicum. Because of its low sensitivity, bulking of samples would 
need to be validated.  

R-PAGE will detect all known pospiviroids; therefore, for identification of PSTVd, RT-PCR on the 
nucleic acid followed by sequencing of the PCR product must be carried out.  

3.3.3.2 Hybridization with a DIG-labelled cRNA probe  
This method has been recommended for detection of PSTVd infecting S. tuberosum leaves (EPPO, 
2004). Sensitivity for the detection of PSTVd in S. tuberosum leaves was at least 17 pg PSTVd 
(Jeffries & James, 2005). Other hosts have been tested successfully, including Petunia spp., 
S. jasminoides, S. lycopersicum and S. tuberosum (tubers).  

The probe used is based on a full-length monomer of PSTVd produced by Agdia, Inc.9 (cat. no. DLP 
08000/0001). This probe should be used according to the manufacturer’s instructions, or refer to EPPO 
(2004) for details of the method. In addition to the Ames buffer (EPPO, 2004), polyethylene glycol 
(PEG) and other extraction buffers may be used for nucleic acid extraction.  

This DIG-labelled cRNA probe method will detect all known pospiviroids, therefore, for identification 
of PSTVd, RT-PCR on the nucleic acid followed by sequencing of the PCR product must be carried 
out.  

3.3.3.3 Conventional RT-PCR using the primers of Verhoeven et al. (2004)  
The primers used in this assay are the Pospi1 and Vid primers of Verhoeven et al. (2004). The Pospi1 
primers will detect CEVd, Chrysanthemum stunt viroid (CSVd), IrVd-1, MPVd, PCFVd, PSTVd, 
TASVd, TCDVd and TPMVd. The Vid primers will detect PSTVd, TCDVd and, additionally, CLVd. 
Using the Pospi1 and Vid primers in two separate reactions will allow detection of all pospiviroids. 
However, sequence mismatch at critical positions of the primer target site may prevent the detection of 
some pospiviroid isolates (e.g. an isolate of CLVd was not detected using these primers; Steyer et al., 
2010) and additional primers to detect these isolates will be required. In silico studies have shown that 
the following PSTVd isolates may not be detected because of primer–sequence mismatch at critical 
positions: Pospi1 primers: EU879925, EU273604, EF459697, AJ007489, AY372398, AY372394, 
FM998551, DQ308555, E00278; Vid primers: EU2736042. The Pospi1 primers are much more 
sensitive than the Vid primers for the detection of PSTVd.  

Primers  
Pospi1-FW: 5´-GGG ATC CCC GGG GAA AC-3´ (nucleotide (nt) 86–102)  
Pospi1-RE: 5´-AGC TTC AGT TGT (T/A)TC CAC CGG GT-3´ (nt 283–261)  
Vid-FW: 5´-TTC CTC GGA ACT AAA CTC GTG-3´ (nt 355–16)  
Vid-RE: 5´-CCA ACT GCG GTT CCA AGG G-3´ (nt 354–336)  

Reaction conditions  
The One-Step RT-PCR Kit (Qiagen) has been shown to be reliable when used for the detection of 
PSTVd, CEVd, CLVd, CSVd, TASVd and TCDVd in individual samples (EUPHRESCO, 2010) and 
for other pospiviroids listed at the start of this section. It is not necessary to use the Q-solution 
described by EUPHRESCO (2010). Although various RT-PCR kits and reaction conditions may be 
used, they should be validated to check that they are fit for the purpose intended, with all relevant 
pospiviroids detected. 

Two microlitres of template is added to 23 μl master mix comprising 1.0 μl each of forward and 
reverse primer (10 µM), 5 μl of 5× One-Step RT-PCR buffer, 1.0 μl One-Step RT-PCR enzyme mix, 
1.0 μl dNTPs (10 mM each dNTP) and 14 μl water. The thermocyling programme is as follows: 50 °C 
for 30 min; 95 °C for 15 min; 35 cycles of 94 °C for 30 s, 62 °C for 60 s and 72 °C for 60 s; and a final 
extension step of 72 °C for 7 min.  
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Gel electrophoresis  
After RT-PCR, the PCR products (approximately 197 bp and 359 bp for the Pospi1 and Vid primers, 
respectively) should be analysed by gel electrophoresis (2% agarose gel) and the PCR amplicons of 
the correct size sequenced to identify the viroid species. In practice, sequencing the 197 bp product has 
always resulted in the same identification as sequencing the complete viroid genome.  

3.3.3.4 Real-time RT-PCR using the GenPospi assay (Botermans et al., 2013)  
The GenPospi assay uses TaqMan real-time RT-PCR to detect all known species of the genus 
Pospiviroid. It consists of two reactions running in parallel: the first (reaction mix 1) targets all 
pospiviroids except CLVd (Botermans et al., 2013); the second (reaction mix 2) specifically targets 
CLVd (Monger et al., 2010). To monitor the RNA extraction a nad5 internal control based on primers 
developed by Menzel et al. (2002) to amplify mRNA from plant mitochondria (the mitochondrial 
NADH dehydrogenase gene) is included. Method validation (see Table 1) on tomato leaves showed 
that the GenPospi assay detected isolates from all the known pospiviroid species up to a relative 
infection rate of 0.13% (which equals a 1:770 dilution). The assay was specific as no cross-reactivity 
was observed with other viroids, viruses or nucleic acid from host plants. Repeatability and 
reproducibility were 100% and the assay appeared robust in an inter-laboratory comparison. The 
GenPospi assay has been shown to be a suitable tool for large-scale screening for pospiviroid species. 
The assay will need to be validated for matrices other than tomato leaves. 

Primers  
TCR-F 1-1: 5´-TTC CTG TGG TTC ACA CCT GAC C-3´ (Botermans et al., 2013)  
TCR-F 1-3: 5´-CCT GTG GTG CTC ACC TGA CC-3´ (Botermans et al., 2013)  
TCR-F 1-4: 5´-CCT GTG GTG CAC TCC TGA CC-3´ (Botermans et al., 2013)  
TCR-F PCFVd: 5´-TGG TGC CTC CCC CGA A-3´ (Botermans et al., 2013)  
TCR-F IrVd: 5´-AAT GGT TGC ACC CCT GAC C-3´ (Botermans et al., 2013)  
TR-R1: 5´-GGA AGG GTG AAA ACC CTG TTT-3´ (Botermans et al., 2013)  
TR-R CEVd: 5´-AGG AAG GAG ACG AGC TCC TGT T-3´ (Botermans et al., 2013)  
TR-R6: 5´-GAA AGG AAG GAT GAA AAT CCT GTT TC-3´ (Botermans et al., 2013)  

CLVd-F: 5´-GGT TCA CAC CTG ACC CTG CAG-3´ (Monger et al., 2010)  
CLVd-F2: 5´-AAA CTC GTG GTT CCT GTG GTT-3´ (Monger et al., 2010)  
CLVd-R: 5´-CGC TCG GTC TGA GTT GCC-3´ (Monger et al., 2010)  
nad5-F: 5´-GAT GCT TCT TGG GGC TTC TTG TT-3´ (Menzel et al., 2002)  
nad5-R: 5´-CTC CAG TCA CCA ACA TTG GCA TAA-3´ (Menzel et al., 2002)  

Probes  
pUCCR: 6FAM-5´-CCG GGG AAA CCT GGA-3´-MGB (Botermans et al., 2013)  
CLVd-P: 6FAM-5´-AGC GGT CTC AGG AGC CCC GG-3´-BHQ1 (Monger et al., 2010)  
nad5-P: VICr-5´-AGG ATC CGC ATA GCC CTC GAT TTA TGT G-3´-BHQ1 (Botermans et al., 
2013) 
The two reaction mixes are based on the TaqMan RNA to Ct 1-Step Kit (Applied Biosystems).  

Reaction mix 1 (all pospiviroids except CLVd + nad5)  
The reaction mix consists of 12.5 µl of 2× TaqMan RT-PCR mix, 0.6 µl of 1× TaqMan RT enzyme 
mix, 0.75 µl (10 µM) forward primers (TCR-F 1-1, TCR-F 1-3, TCR-F 1-4, TCR-F IrVd, TCR-F 
PCFVd and nad5-F) and reverse primers (TR-R1, TR-R CEVd, TR-R6 and nad5-R) (final 
concentration 0.3 µM each), 0.25 µl (10 µM) TaqMan probe pUCCR (final concentration 0.1 µM) and 
0.5 µl (10 µM) TaqMan probe nad5-P (final concentration 0.2 µM). Molecular grade water and 2 µl 
RNA template are added to make a final volume of 25 µl.  
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Reaction mix 2 (CLVd + nad5)  

The reaction mix consists of 12.5 µl of 2× TaqMan RT-PCR mix, 0.6 µl of 1× TaqMan RT enzyme 
mix, 0.75 µl (10 µM) forward primers (CLVd-F, CLVd-F2 and nad5-F) and reverse primers (CLVd-R 
and nad5-R) (final concentration 0.3 µM each), 0.25 µl (10 µM) TaqMan probe CLVd-P (final 
concentration 0.1 µM) and 0.5 µl (10 µM) TaqMan probe nad5-P (final concentration 0.2 µM). 
Molecular grade water and 2 µl RNA template are added to make a final volume of 25 µl.  

Thermocycling conditions for both reaction mixes are 48 ºC for 15 min, 95 ºC for 10 min, followed by 
40 cycles of (95 ºC for 15 s and 60 ºC for 1 min).  

For this method, Botermans et al. (2013) interpreted Ct values <32 as positive; those between 32 and 
37 as inconclusive, requiring confirmation; and those ≥37 as negative. However, these values may 
exclude low levels of infection in some tissues, and will need to be defined in each laboratory.  

3.3.4 Higher specificity molecular methods for the detection of PSTVd  
3.3.4.1 Conventional RT-PCR using the primers of Shamloul et al. (1997)  
The RT-PCR primers used in this assay are those of Shamloul et al. (1997), which are also described 
by Weidemann and Buchta (1998). The primers will detect MPVd, PSTVd, TCDVd and TPMVd. In 
silico studies have shown that the following PSTVd isolates may not be detected because of primer–
sequence mismatch at critical positions: AY372394, DQ308555, EF459698 for the reverse primer. If 
RNA was not amplified using these primers, the Vid primers may be used. 

Primers  
3H1-F: 5´-ATC CCC GGG GAA ACC TGG AGC GAA C-3´ (nt 89–113)  
2H1-R: 5´-CCC TGA AGC GCT CCT CCG AG-3´ (nt 88–69)  

Method 1 (SuperScript One-Step RT-PCR with Platinum Taq (Invitrogen))  
For each reaction, 1 µl template RNA is added to 24 µl master mix consisting of 1.7 µl each of 
forward and reverse primer (15 µM), 12.5 µl of 2× Reaction Buffer, 0.5 µl RT/Platinum Taq and 
7.6 µl water. The thermocycling programme is as follows: 43 °C for 30 min, 94 °C for 2 min, then 10 
cycles of 94 °C for 30 s, 68 °C for 90 s and 72 °C for 45 s, followed by 20 cycles of 94 °C for 30 s, 
64 °C for 90 s and 72 °C for 45 s, with a final extension of 72 °C for 10 min and 20 °C for 1 min.  

Method 2 (two-step RT-PCR)  
Using the two-step RT-PCR, the sensitivity for the detection of PSTVd in S. tuberosum is at least 
17 pg PSTVd – the lowest concentration tested, but the sensitivity achieved varies between 
laboratories, with most laboratories detecting at least 89 pg PSTVd (Jeffries & James, 2005). See 
EPPO (2004) for a description of method 2.  

After RT-PCR, the PCR products (approximately 360 bp) are analysed by gel electrophoresis as 
described and PCR amplicons of the correct size are sequenced to identify the viroid species.  

An internal control assay using nad5 primers (Menzel et al., 2002) has been used with this method in a 
simplex (separate) reaction (Seigner et al., 2008). Primers are used at a final concentration of 0.2 μM. 
The amplicon is 181 bp.  

nad5 sense: 5´-GATGCTTCTTGGGGCTTCTTGTT-3´ (nt 968–987 and 1836–1838)  
nad5 antisense: 5´-CTCCAGTCACCAACATTGGCATAA-3´ (nt 1973–1995)  

3.3.4.2 Real-time RT-PCR using the primers of Boonham et al. (2004) 
The primers and probe used for this assay are those described by Boonham et al. (2004). However, 
neither this assay nor any of the published real-time assays will specifically identify PSTVd. If a 
positive is obtained by real-time RT-PCR, the identity of the viroid will need to be determined using 
conventional RT-PCR and sequencing.  
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The assay will detect PSTVd, MPVd, TCDVd and TPMVd. Sensitivity for the detection of PSTVd in 
S. tuberosum using the CTAB extraction method was at least 17 pg PSTVd, the lowest concentration 
tested (Jeffries & James, 2005). By testing variants of PSTVd and synthetic oligonucleotides it has 
been shown that this assay detects all known sequence variants. These were identified from in silico 
studies as primer–sequence mismatches with the potential for failure of detection (Boonham et al., 
2005). However, the divergent isolates VIR-06/7L and VIR-06/10L described recently by Owens et al. 
(2009) may not be detected because of the insertion of (an) additional base(s) at the probe binding site 
(W. Monger, personal communication, 2011)1.  

Primers  
PSTV-231-F: 5´-GCC CCC TTT GCGCTG T-3´ (nt 232–247)  
PSTV-296-R: 5´-AAG CGG TTC TCG GGA GCT T-3´ (nt 297–279)  
PSTV-251T: FAM-5´-CAG TTG TTT CCA CCG GGT AGTAGC CGA-3´ TAMRA (nt 278–252)  

The internal control COX primers amplify the cytochrome oxidase 1 gene found in plant mitochondria 
(Weller et al., 2000).  

COX-F: 5´-CGT GCG ATT CCA GAT TAT CCA-3´  
COX-R: 5´-CAA CTA CGG ATA TAT AAG RRC CRR ACC TG-3´  
COXsol-1511T: VIC-5´-AGG GCA TTC CAT CCA GCG TAA GCA-3´ TAMRA  

The reaction mix is for a 96-well plate and is a modification of the EPPO method (EPPO, 2004) as it 
incorporates a duplex reaction for detection of PSTVd and COX and a simplex reaction for detection 
of  PSTVD (Roenhorst et al., 2005).  

The reaction mix consists of 13.75 µl water, 25 µl of 2× Master Mix (Applied Biosystems), 1.25 µl of 
40× MultiScribe Reverse Transcriptase (Applied Biosystems), 1.5 µl of each primer PSTV-231-F and 
PSTV-296-R (10 μM) and 1.0 µl probe PSTV-251T (5 µM). This reaction mix is divided equally into 
two volumes of 22 µl, A and B. Two microlitres of water is added to A and to B is added 0.75 µl of 
each COX primer (10 µM) and 0.5 µl of the probe COXsol-1511T (5 µM). One microlitre of RNA 
target is added to each of A and B to make a final reaction mix of 25 µl for each well of the reaction 
plate. With reaction mix A, PSTVd will be detected and with reaction mix B, PSTVd and COX will be 
detected in a duplex reaction.  

Thermocycling conditions are 48 °C for 30 min, 95 °C for 2 min and 40 cycles of 95 °C for 15 s and 
60 °C for 1 min.  

3.3.4.3 Real-time RT-PCR (Plant Print Diagnòstics kit) 
The primers and probe used in this assay are those described by Bertolini et al. (2010) and they are 
available as a kit from Plant Print Diagnòstics (Ref. PSTVd/100). The assay will detect CLVd, PSTVd 
and TCDVd. All 327 PSTVd isolates present in GenBank should be detected because in silico studies 
showed that all primer–sequence mismatches were in non-critical positions (N. Duran-Vila, personal 
communication, 2014). 

Validation data are provided in Table 1. 

Primers  
PSTVd-F: 5’-CCT TGG AAC CGC AGT TGG T-3’ (nt 339–357) 
PSTVd-R: 5’-TTT CCC CGG GGA TCC C-3’ (nt 87–102) 
PSTVdP: FAM-5’-TCCTGTGGTTCACACCTGACCTCCTGA-3’ TAMRA (nt 19–45) 

The PCR cocktail contains lyophilized primers and probe (provided in the kit) to which any 
commercial RT-PCR master mix can be added. For each reaction, 3 µl template RNA is added to 9 µl 

1 As of 1 March 2010 (W. Monger, personal communication, 2011) 
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PCR cocktail consisting of 6 µl commercial 2× RT-PCR buffer, 0.6 µl of each of forward and reverse 
primer (10 µM), 0.36 µl TaqMan probe (5 µM), 0.5 µl of 25× RT-PCR enzyme mix and 0.94 µl water 
to make a final reaction volume of 12 µl. 

Thermocycling conditions are 45 °C for 10 min, 95 °C for 10 min and 40 cycles of (95 °C for 15 s and 
60 °C for 1 min). 

For this method a sample is considered positive when it produces a Ct value of <40 and negative 
controls are negative (no amplification). A sample is considered negative when it produces a Ct value 
of ≥40 and the positive controls show amplification.  

3.4 Controls for molecular tests  
For the test result obtained to be considered reliable, appropriate controls – which will depend on the 
type of test used and the level of certainty required – should be considered for each series of nucleic 
acid isolation and amplification of the target pest or target nucleic acid. For RT-PCR, a positive 
nucleic acid control, an internal control and a negative amplification control (no template control) are 
the minimum controls that should be used.  

Positive nucleic acid control This control is used to monitor the efficiency of the assay (apart from 
the extraction). Pre-prepared (stored) viroid nucleic acid, whole genome amplified DNA or a synthetic 
control (e.g. cloned PCR product) generated using the same primer pair as used for detection may be 
used. A limit of detection control (not mandatory) may also be used.  

Internal control For conventional and real-time RT-PCR, a plant housekeeping gene (HKG) such as 
COX or NAD should be incorporated into the RT-PCR protocol to eliminate the possibility of false 
negatives due to nucleic acid extraction failure or degradation or the presence of PCR inhibitors. 
Preferably, the internal control primers should be used in a duplex reaction with the 
pospiviroid/PSTVd primers. However, as this may be difficult to achieve without reducing the 
sensitivity of the test for the viroid, it is recommended, where practical, to run a duplex reaction of the 
pospiviroid/PSTVd primers with the HKG primers and also a simplex reaction with only 
pospiviroid/PSTVd primers.  

The nad5 mitochondrial NADH dehydrogenase 5 gene fragment has been shown to be a reliable 
indicator of the performance of the extraction procedure and RT step for conventional RT-PCR 
(Menzel et al., 2002). It has been tested against many plant species, including S. tuberosum and other 
Solanum species (S. bonariensis, S. dulcamara, S. jasminoides, S. nigrum, S. pseudocapsicum, 
S. rantonnetii and S. sisymbrifolium), Acnistus arborescens, Atropa belladonna, Brugmansia spp., 
Capsicum spp., Cestrum spp., Lochroma cyanea, Nicotiana spp. and Physalis spp. (Seigner et al., 
2008). The nad5 primers span an intron and will therefore not amplify from DNA. RNA is amplified 
after the intron is removed.  

Although COX has been used as an internal control in this protocol, COX primers will amplify RNA 
and DNA. It therefore provides only an indication of the quality of amplifiable DNA rather than RNA 
alone and does not control the RT step.  

When the internal control COX or nad5 is not mentioned in the description of a PCR method, the 
laboratory should choose an internal control and validate it.  

Negative amplification control (no template control) This control is necessary for conventional and 
real-time RT-PCR to rule out false positives due to contamination during preparation of the reaction 
mixture. PCR-grade water that was used to prepare the reaction mixture is added at the amplification 
stage.  

Positive extraction control This control is used to ensure that target viroid nucleic acid extracted is of 
sufficient quantity and quality for RT-PCR and that the target viroid is detectable. Viroid nucleic acid 
is extracted from infected host tissue or healthy plant tissue that has been spiked with the viroid.  
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The positive control should be approximately one-tenth of the amount of leaf tissue used per plant for 
the RNA extraction. If bulking of samples is done then the quantity of positive control should be 
adjusted accordingly (e.g. 10 lots of 20 mg sample bulked for RNA extraction, 2 mg infected leaf + 
198 mg healthy potato tissue). If this is not detected then the test should be repeated or the bulking rate 
reduced until reliable detection is achieved.  

For RT-PCR, care needs to be taken to avoid cross-contamination due to aerosols from the positive 
control or from positive samples. The positive control used in the laboratory should be sequenced so 
that this sequence can be readily compared with the sequence obtained from PCR amplicons of the 
correct size. Alternatively, synthetic positive controls can be made with a known sequence that, again, 
can be compared with PCR amplicons of the correct size.  

Negative extraction control This control is used to monitor contamination during nucleic acid 
extraction and/or cross-reaction with the host tissue. The control comprises nucleic acid that is 
extracted from uninfected host tissue and subsequently amplified. Multiple controls are recommended 
to be included when large numbers of positive samples are expected.  

3.5 Interpretation of results from conventional and real-time RT-PCR  
3.5.1 Conventional RT-PCR  
The viroid-specific PCR will be considered valid only if:  
- the positive nucleic acid control produces the correct size product for the viroid; and  
- no amplicons of the correct size for the viroid are produced in the negative extraction control 

and the negative amplification control.  

If the COX and/or nad5 internal control primers are also used, then the negative (healthy plant tissue) 
control (if used), positive nucleic acid control, and each of the test samples must produce a 181 bp 
band (nad5). Failure of the samples to amplify with the internal control primers suggests, for example, 
that the nucleic acid extraction has failed, the nucleic acid has not been included in the reaction 
mixture, the RT step has failed, compounds inhibitory to PCR are present in the nucleic acid extract, 
or the nucleic acid has degraded.  

A sample will be considered positive if it produces an amplicon of the correct size. For identification 
of the viroid species the PCR product must be sequenced.  

3.5.2 Real-time RT-PCR  
The real-time RT-PCR will be considered valid only if:  
- the positive nucleic acid control produces an amplification curve with the viroid-specific 

primers; and  
- no amplification curve is seen (i.e. Ct value is 40 or other Ct value defined by the laboratory 

after validation) with the negative extraction control and the negative amplification control.  

If the COX and nad5 internal control primers are also used, then the negative control (if used), 
positive nucleic acid control, and each of the test samples must produce an amplification curve. 
Failure of the samples to produce an amplification curve with the internal control primers suggests, for 
example, that the nucleic acid extraction has failed, the nucleic acid has not been included in the 
reaction mixture, compounds inhibitory to PCR are present in the nucleic acid extract, or the nucleic 
acid has degraded.  

A sample will be considered positive if it produces a typical amplification curve. Specific information 
on the Ct cut-off value for two methods is provided in sections 3.3.3.4 and 3.3.4.3.  
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4. Identification  
PSTVd should be identified by sequencing the product obtained from the conventional RT-PCR 
methods using the Shamloul or Vid primers described in sections 3.3.4.1 and 3.3.3.3, respectively, and 
by searching for a sequence match on the public genetic sequence databases. Sequence analysis 
specialists may be needed to assist in identification. If the PCR product is weakly amplified or if the 
sample is infected by more than one pospiviroid, cloning the PCR product may be effective in 
enabling a sequence to be obtained.  

A positive sample detected by real-time RT-PCR, should, if required for confirmation, be retested 
using conventional RT-PCR to enable the product to be sequenced and identified. Sequencing the real-
time PCR product directly will give sequence information that does not allow reliable identification. It 
will allow the PCR product to be identified as a viroid but will not allow species identification or 
discrimination from the positive control used. However, because of the increased sensitivity of the 
real-time RT-PCR, a product may not be obtained with conventional RT-PCR. In the case of bulked 
samples, retesting smaller subsamples might increase the reliability of amplification by conventional 
RT-PCR. Alternatively, samples may be inoculated in tomato plants to increase the concentration of 
the viroid to levels that may be detectable by conventional RT-PCR. However, this approach has not 
been evaluated and if results are inconclusive then resampling and testing may be required. 

4.1 Sequencing and sequence analysis  
Sequence analysis should only be done by an experienced person. If facilities are not available for 
sequencing to be done in-house, a commercial company should be used. The company will specify 
their requirements for the sequencing of PCR products. The purified product (and forward and reverse 
primers if requested) is sent to the company to carry out the sequencing. Some companies may also 
purify the product if required. 

If sequencing is done in-house, the methods should be established and followed. Each strand of the 
PCR product should be sequenced, using the PCR primers as the sequencing primers. The two 
independently sequenced DNA strands (from using forward and reverse primers) should be assembled 
into a single contig, confirming the base call (identity) of each nucleotide site. It is preferable to use 
assemblers (e.g. Geneious, CLC Genomics Workbench or Lasergene software) that use 
electropherograms (trace files) for the analysis. Disagreements between the two strands should be 
coded as ambiguous bases in the edited sequence. The edited consensus sequence (determined by 
comparing the two strands) can then be compared with pospiviroid sequences in a relevant database. 
In the case of a mixed infection, the chromatogram may not be readable and the PCR product should 
be cloned and sequenced.  

Careful alignment is required for pospiviroids where a few nucleotide differences may be critical in 
identifying the viroid as a regulated or a non-regulated pest. For initial identification of PSTVd, the 
primer sequences (Shamloul or Vid primers) in the consensus sequence may be kept because these 
primers are located in the most conserved regions of the viroid genome and are not likely to influence 
identification. A-overhangs built in by the polymerase during elongation have to be removed if 
observed. For identification, it is advisable to use an edited consensus sequence starting at position 1 
of the viroid genome for comparison with one of the comprehensive nucleotide databases. The search 
should be done in the GenBank non-redundant nucleotide database at the website of the National 
Centre for Biotechnology Information (NCBI) or the European Nucleotide Archive at the website of 
the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) by using the Basic Local Alignment Search 
Tool (BLAST). In addition, identification should be based on specific clustering of BLAST hit results 
in (neighbour joining) tree view. 

According to the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) the main criterion for 
species identification is more than 90% sequence identity (Owens et al., 2011). However, if the 
sequence obtained shows identity close to 90%, additional parameters should be included, such as 
biological properties. The ICTV Viroid Study Group is currently discussing the viroid classification 
and the criteria for species demarcation.  
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When 100% sequence accuracy is required, for example when a sequence is to be submitted to a 
database or when a new viroid species is suspected, it is necessary to perform a second PCR. This 
PCR will cover the region of the primer sequences used for the first PCR as well as any ambiguous 
bases from the first PCR. Design of a new set of primers from the initial sequence may be required for 
this purpose, but the use of the Shamloul and Vid primer-pairs may be sufficient.  

5. Records  
Records and evidence should be retained as described in ISPM 27 (Diagnostic protocols for regulated 
pests). 

In instances where other contracting parties may be affected by the results of the diagnosis, in 
particular in cases of non-compliance and where PSTVd is found in an area for the first time, the 
following additional material should be kept in a manner that ensures complete traceability:  
- the original sample (if still available) should be kept frozen at −80oC or freeze-dried and kept at 

room temperature  
- if relevant, RNA extractions should be kept at −80oC  
- if relevant, RT-PCR amplification products should be kept at −20oC to −80oC  
- the DNA sequence trace files used to generate the consensus sequence for identification of 

samples.  

If the isolate is shown to have different molecular or biological characteristics to previously recorded 
isolates, it should be offered to a recognized plant pest collection/archive (e.g. Q-bank 
(Comprehensive Database on Quarantine Plant Pests and Diseases), DSMZ (Leibniz Institute-German 
Collection of Microorganisms and Cell Cultures).  

If there is evidence of any of the tests described failing to detect an isolate of PSTVd, isolate details 
(preferably the GenBank accession number) should be sent to the IPPC Secretariat.  

6. Contact Points for Further Information  
Further information on this protocol can be obtained from:  
Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA), Roddinglaw Road, Edinburgh EH12 9FJ, 

Scotland, UK (Dr C.J. Jeffries, e-mail: colin.jeffries@sasa.gsi.gov.uk).  
National Plant Protection Organization, PO Box 9102, 6700 HC Wageningen, The Netherlands (Dr 

J.W. Roenhorst, e-mail: j.w.roenhorst@nvwa.nl; Dr J.Th.J. Verhoeven, e-mail: 
j.th.j.verhoeven@nvwa.nl).  

Department of Environment and Primary Industries, Biosciences Research Division, AgriBio, 5 Ring 
Road, La Trobe University, Bundoora, Victoria 3083, Australia (Dr B. Rodoni, e-mail: 
brendan.rodoni@depi.vic.gov.au).  

Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Charlottetown Laboratory, 93 Mt Edward Road, 
Charlottetown, PE, C1A 5T1, Canada (Dr H. Xu, e-mail: huimin.xu@inspection.gc.ca).  

Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Centro de Proteccion Vegetal y Biotecnologia 
(IVIA), 46113 Moncada (Valencia), Spain (Dr N. Duran-Vila, e-mail: duran_nur@gva.es).  

USDA-APHIS, Plant Germplasm Quarantine Program BARC-E, BLD 580, Powder Mill Road, 
Beltsville, MD 20705, USA (Dr J.A. Abad, e-mail: jorge.a.abad@aphis.usda.gov).  

Laboratorios Biológicos, Dirección General de Servicios Agrícolas, Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Millán 4703, Montevideo, Uruguay (Dr A. Etchevers, e-mail: 
anitaetchevers@hotmail.com).  

A request for a revision to a diagnostic protocol may be submitted by national plant protection 
organizations (NPPOs), regional plant protection organizations (RPPOs) or Commission on 
Phytosanitary Measures (CPM) subsidiary bodies through the IPPC Secretariat (ippc@fao.org), which 
will be forward it to the Technical Panel on Diagnostic Protocols (TPDP). 
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Table 1. Overview of and validation data for protocols used to detect Potato spindle tuber viroid in different types of host material 

Matrix Sample 
size 

Sample 
preparation 

Nucleic acid 
extraction 

Detection 
method Remarks on validation 

Tomato leaves 1 g 3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) 
GH plus lysis buffer 
with Homex 6 
(Bioreba) 

RNeasy Plant Mini Kit 
(Qiagen) or Sbeadex 
maxi plant kit (LGC 
Genomics) on 
KingFisher 96 system 
(Thermo Scientific) 

Real-time reverse 
transcription-
polymerase chain 
reaction (RT-PCR): 
GenPospi assay, 
Botermans et al. 
(2013) 

Limit of detection: detection of all pospiviroid species up to a relative infection 
rate1 of 0.13% (equals 770 times dilution) with 99.7% certainty for dilution of 
infected tomato leaves in healthy tomato 
Analytical specificity: highly specific for pospiviroid species 
Selectivity: no influence of tomato leaves 
Repeatability and reproducibility: 100% 
(Naktuinbouw, 2012a; Botermans et al., 2013; NPPO-NL, 2013d) 

Tomato leaves 1 g 3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) 
GH plus lysis buffer 
with Homex 6 

RNeasy Plant Mini Kit Real-time RT-PCR: 
Boonham et al. 
(2004) 

Limit of detection: detection up to 10 000 times dilution of infected tomato leaves 
in healthy tomato 
Analytical specificity: detection of Mexican papita viroid (MPVd), Potato spindle 
tuber viroid (PSTVd) Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd), Tomato planta macho 
viroid (TPMVd) (some isolates) 
Selectivity: no influence of tomato leaves 
Repeatability and reproducibility: 100% 
(Naktuinbouw, 2012b) 

Tomato leaves 1 g 3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) 
GH plus lysis buffer 
with Homex 6 

RNeasy Plant Mini Kit RT-PCR: Pospi1-FW 
Pospi1-RE primers, 
Verhoeven et al. 
(2004) 

Limit of detection: detection of all pospiviroid species (except Columnea latent 
viroid (CLVd)) up to at least a relative infection rate of 2.5% for dilution of infected 
tomato leaves in healthy tomato 
Analytical specificity: detection of Hop latent viroid (HpLVd, genus Cocadviroid) 
and PSTVd 
Selectivity: no influence of tomato leaves 
Repeatability and reproducibility: 100% 
(NPPO-NL, 2013a) 

Tomato leaves 1 g 3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) 
GH plus lysis buffer 
with Homex 6 

RNeasy Plant Mini Kit RT-PCR:  
Vid-FW/Vid-RE 
primers, Verhoeven 
et al. (2004) 

Limit of detection: detection of CLVd, Potato spindle tuber viroid (PSTVd) and 
TCDVd up to at least a relative infection rate of 100% (10% for CLVd*) for dilution 
of infected tomato leaves in healthy tomato 
* Primers originally designed to detect CLVd complementary to the Pospi1-
FW/Pospi1-RE RT-PCR (Verhoeven et al., 2004) 
Analytical specificity: detection of CLVd, PSTVd and TCDVd 
Selectivity: no influence of tomato leaves 
Repeatability and reproducibility: 100% 
(NPPO-NL, 2013b) 

Tomato leaves 1 g 3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) 
GH plus lysis buffer 
with Homex 6 

RNeasy Plant Mini Kit RT-PCR: Shamloul 
et al. (1997) 

Limit of detection: detection up to at least a relative infection rate of 10% for 
dilution of infected tomato leaves in healthy tomato 
Analytical specificity: detection of  MPVd, PSTVd, TCDVd, TPMVd (some 
isolates) 
Selectivity: no influence of tomato leaves 
Repeatability and reproducibility: 100% 
(NPPO-NL, 2013c) 
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Matrix Sample 
size 

Sample 
preparation 

Nucleic acid 
extraction 

Detection 
method Remarks on validation 

Tomato seeds 3 000 seeds 
(tested as 

three times 
1 000) 

20 ml (1:2–1:5 
(w/v))GH plus lysis 
buffer with BagMixer 
(Interscience)  

Sbeadex maxi plant kit 
on KingFisher 96 system 

Real-time RT-PCR: 
Boonham et al. 
(2004) 

Performance characteristics assay as for tomato leaves 
Probability of detection of one infected seed in a sample of 1 000 is >95% when 
testing three subsamples each of 1 000 seeds. Owing to rapid cross-contamination 
of PSTVd from infected fruits to healthy seeds during processing (using 
fermentation and pectinase treatment) of the seeds there is a high probability that 
more contaminated seeds will be present in a sample (Naktuinbouw, 2012c). 

Potato leaves 
(growth room 
grown) and in 
vitro potato 
plants 

200 mg 20 µL of 10% sodium 
dodecyl sulphate 
(SDS), 180 µL LiCl 
extraction buffer, 
400 µL phenol–
chloroform with mortar 
and pestle 

Phenol–chloroform and 
two-step polyethylene 
glycol (PEG) extraction  

Return (R)-
polyacrylamide gel 
electrophoresis 
(PAGE)2 

Limit of detection: 2 465  pg PSTVd; this was the least sensitive of the molecular 
methods in an international ring test  
Analytical specificity: detection of all known pospiviroids 
Selectivity: no influence of potato variety, potato leaves or in vitro plants 
Repeatability and reproducibility: reproducibility 51% at 87 893 pg PSTVd (the 
highest concentration of PSTVd tested) and 42% at the limit of detection 

Potato leaves 
(growth room 
grown) and in 
vitro potato 
plants 

200 mg 1:1.5 (w/v) Ames 
buffer (EPPO, 2004) 
with mortar and pestle 
 

Immobilization on 
membrane (Agdia, Inc.) 
phenol–chloroform and 
two-step PEG extraction 

Digoxigenin (DIG) 
probe2 

Limit of detection: at least 17 pg PSTVd (the lowest concentration tested) 
Analytical specificity: detection of all known pospiviroids 
Selectivity: no influence of potato variety, potato leaves or in vitro plants 
Repeatability and reproducibility: reproducibility 100% at 87 893 pg PSTVd and 
23% at 17 pg PSTVd 

Potato leaves 
(growth room 
grown) and in 
vitro potato 
plants 

50–500 mg 1:9 (w/v) RH buffer 
(Qiagen) with 
microcentrifuge tube 
and micropestle or 
Homex 6 

RNeasy Plant Mini Kit Two-step2 
conventional RT-
PCR using the 
primers of Shamloul 
et al. (1997) 

Limit of detection: at least 17 pg PSTVd  
Analytical specificity: detection of MPVd, PSTVd, TCDVd and TPMVd 
Selectivity: no influence of potato variety, potato leaves or in vitro plants 
Repeatability and reproducibility: reproducibility 78% at 87 893 pg PSTVd (the 
highest concentration of PSTVd tested) and 44% at 17 pg PSTVd  

Potato leaves 
(growth room 
grown) and in 
vitro potato 
plants 

1 g 3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) 
GH plus lysis buffer 
with Homex 6 

Sbeadex maxi plant kit 
on KingFisher 96 system 

Real-time RT-PCR: 
GenPospi assay, 
Botermans et al. 
(2013) 

Performance characteristics assay as for tomato leaves  

Analytical specificity: no cross-reaction with viruses commonly occurring in 
potato 
Selectivity: no influence of potato leaves and in vitro plants 

Validated for bulking rates up to 100 (100% detection in sample composed of 1 
infected and 99 healthy leaves; NAK, 2011) 

Potato leaves, 
(growth room 
grown) in vitro 
potato plants 
and tubers 

1.5 g leaves 
or 5 g tubers 

Approximately 600 μl 
buffer for leaves or 
approximately 3 ml 
buffer for tubers 
(buffer choice 
depending on method 
used for extraction) 

RNeasy Plant Mini Kit, 
cetyl 
trimethylammonium 
bromide (CTAB) 
extraction or Purescript 
RNA isolation kit (Gentra 
Systems; note that this 
kit is not available 
anymore) 

Real-time RT-PCR: 
Boonham et al. 
(2004) 

Limit of detection: detection up to 10 000 times dilution of infected tissue  in 
healthy tissue 
Analytical specificity: detection of MPVd, PSTVd, TCDVd, TPMVd (some 
isolates); no cross-reaction with viruses commonly occurring in potato 
Selectivity: no influence of potato leaves, in vitro plants or tubers 
Repeatability and reproducibility: 100% (ring test of four laboratories)  
Validated for bulking rates up to 100 (100% detection in sample composed of 1 
infected and 99 healthy leaves; Roenhorst et al., 2005, 2006) 
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Matrix Sample 
size 

Sample 
preparation 

Nucleic acid 
extraction 

Detection 
method Remarks on validation 

Ornamental 
plant species 
(leaves) 

1 g 3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) 
GH plus lysis buffer 
with Homex 6 

RNeasy Plant Mini Kit or 
Sbeadex maxi plant kit 
on KingFisher 96 system 

Real-time RT-PCR: 
GenPospi assay, 
Botermans et al. 
(2013) 

Performance characteristics assay as for tomato leaves 
Analytical sensitivity: concentration of pospiviroids and selectivity (inhibitory 
components) in leaf sap dependent on plant species 
Validated for bulking rates up to 25 for Brugmansia, Calibrachoa, Cestrum, Dahlia, 
Nematanthus, Petunia, Solanum jasminoides and Streptosolen jamesonii. Note 
that for Calibrachoa, S. jasminoides and S. jamesonii matrix effects have been 
observed at dilutions of more than 100. For some crops, such as Dahlia, only the 
summer period seems suitable for (reliable) testing (Naktuinbouw, 2012a). 

Ornamental 
plant species 
(leaves) 

1 g 3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) 
GH plus lysis buffer 
with Homex 6 

RNeasy Plant Mini Kit or 
Sbeadex maxi plant kit 
on KingFisher 96 system 

Real-time RT-PCR: 
Boonham et al. 
(2004) 

Performance characteristics assay as for tomato leaves 
Analytical sensitivity: concentration of pospiviroids and selectivity (inhibitory 
components) in leaf sap dependent on plant species 
Validated for bulking rates up to 25 for Brugmansia, Calibrachoa, Dahlia, Petunia, 
S. jasminoides and S. jamesonii. Note that for Calibrachoa, S. jasminoides and 
S. jamesonii matrix effects have been observed at dilutions of more than 100. For 
some crops, such as Dahlia, only the summer period seems suitable for (reliable) 
testing (Naktuinbouw, 2012b).  

Tomato leaves, 
potato leaves, 
tubers and 
seeds, and 
ornamental 
plant species 
(leaves) 

1 g leaves or 
potato 

tubers or 
leaf prints on 

nylon 
membranes 

10 ml (1:10 (w/v)) 
phosphate-buffered 
saline (PBS) with 
Homex 6 

Direct methods (tissue 
print), RNeasy Plant 
Mini Kit or PowerPlant 
RNA Isolation Kit (Mo 
Bio) 

Real-time RT-PCR: 
Bertolini et al. (2010) 

Limit of detection: detection up to 10 000 times dilution of infected S. jasminoides 
leaves in healthy leaves of S. jasminoides and tomato 
Analytical specificity: detection of CLVd, PSTVd and TCDVd  
Selectivity: no influence of potato leaves, tubers or tomato seeds 
Repeatability and reproducibility: 100% (ring test of three laboratories) 
The diagnostic sensitivity was 100%, the diagnostic specificity was 100% and the 
relative accuracy compared with a molecular hybridization method (Murcia et al., 
2009) was 100%. Validation of the test was performed with 208 field samples of 
S. jasminoides, Brugmansia spp., Datura spp., Petunia spp., Dendrathema spp., 
potato and tomato. Of the 208 samples, 43 were true positive and 150 true 
negative by both techniques. Fifteen samples were false positive by hybridization 
in which Tomato apical stunt viroid (TASVd) and Citrus exocortis viroid (CEVd) 
were detected. No samples were false negative. 

 

1 Because viroid concentration in the original test material is not known, for some of the assays the limit of detection (sensitivity) is expressed as a relative value. Undiluted 
infected leaf sap is considered 100% infected (at a ratio of 1 g leaf material : 3 ml buffer). The relative limit of detection was determined by testing eight serial dilutions of 
infected leaf sap in healthy leaf sap. The relative limit of detection is defined as the average of the lowest relative infection rate of each isolate that could still be detected (cycle 
threshold (Ct) <32), and three standard deviations were added to give a conservative measure with 99.7% certainty (Botermans et al., 2013). 
 
2 The three methods, R-PAGE, DIG probe and two-step conventional RT-PCR using the primers of Shamloul et al. (1997), were compared in an international ring test (Jeffries 
and James, 2005). 
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	بيان المحتويات
	7  الاعتماد
	الاعتماد
	اعتُمد هذا المعيار خلال الدورة الأولى لهيئة تدابير الصحة النباتية في أبريل/نيسان 2006. وتمّ اعتماد مراجعة المرفق 1 بشأن اصطياد ذبابة الفاكهة فقد اعتمد أثناء الدورة السادسة لهيئة تدابير الصحة النباتية في مارس/آذار 2011. وتمّ اعتماد الملحق 2 خلال الدورة التاسعة لهيئة تدابير الصحة النباتية في أبريل/نيسان 2014. تمّ اعتماد الملحق 3 خلال الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية في مارس/آذار 2015.
	المقدمة
	النطاق
	يقدم هذا المعيار خطوطاً توجيهية لإنشاء مناطق خالية من الآفات لذباب ثمار الفاكهة (فصيلة Tephritidae) ذات الأهمية الاقتصادية والحفاظ على حالتها كمناطق خالية من تلك الآفات.
	المراجع
	الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 1997. روما، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات،منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. 
	يشير هذا المعيار أيضا إلى معايير دولية أخرى لتدابير الصحة النباتية تتوفر على البوابة IPP https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms.
	تعاريف
	يمكن العثور على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية المستخدمة في هذا المعيار تحت المعيار رقم 5 في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (مسرد مصطلحات الصحة النباتية)
	خلاصة المتطلبات:
	تشمل المتطلبات العامة لإنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة:
	- تحضير برنامج توعية جماهيري
	- عناصر الإدارة للنظام (نظم التوثيق والمراجعة، حفظ السجلات)
	- أنشطة الإشراف.
	إن العناصر الرئيسة للمنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة هي:
	- توصيف المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
	- إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والحفاظ عليها.
	وتشمل هذه العناصر أنشطة مراقبة الاصطياد وجمع عينات الثمار، والمراقبة الرسمية على حركة البنود الخاضعة للوائح. وترد توجيهات مفصلة عن أنشطة المراقبة وجمع عينات الثمار في المرفقين 1 و2.
	وتشمل العناصر الإضافية: تخطيط الأعمال التصحيحية، وتعليق وفقد حالة الخلو من آفة واستئنافها (إن كان ذلك ممكناً) بالنسبة إلى المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة. ويرد في الملحق رقم 1 وصف لتخطيط الأعمال التصحيحية.
	الخلفية
	يعد ذباب ثمار الفاكهة مجموعة مهمّة من الآفات لعديد من البلدان نظراً لإمكانيته إحداث ضرر في الثمار و تقييد وصول المنتجات النباتية إلى الأسواق العالمية. ويؤدي الاحتمال العالي لدخول ذباب ثمار الفاكهة المترافق مع نطاق واسع من العوائل وتوطنه إلى قيود تضعها عديد من البلدان المستوردة على قبول الثمار من مناطق تتوطن فيها هذه الآفات. ولهذه الأسباب، هناك حاجة لمعيار دولي يتيح توجيهات محددة لإنشاء مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والحفاظ عليها.
	وتعرف المنطقة الخالية من آفة بعينها كونها " منطقة لا تظهر فيها آفة بعينها كما يستدل من الأدلة العلمية مع المحافظة رسمياً على خلوها على النحو المناسب " (المعيار رقم 5 في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية). ويمكن للمناطق الخالية من ذباب ثمار الفاكهة منذ البداية أن تبقى خالية طبيعياً منه نظراً لوجود حواجز أو شروط مناخية، و/أو الحفاظ على خلوها من خلال قيود على الحركة والتدابير المرافقة (رغم أن لذباب ثمار الفاكهة إمكانية على التوطن هناك)، أو يمكن جعلها خالية من خلال برنامج استئصال (المعيار رقم 9 (خطوط توجيهية بشأن برامج استئصال الآفـــات) في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية). كما يصف المعيار رقم 4 (متطلبات إنشاء المناطق الخالية من الآفـات) في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية أنماطاً مختلفة من المناطق الخالية من الآفات ويقدم توجيهات عامة حول إنشاء هذه المناطق. على أنه تم الاعتراف بالحاجة لتوجيهات إضافية حول إنشاء المناطق الخالية من الآفات والحفاظ عليها وبخاصة لذباب ثمار الفاكهة (مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة). ويصف هذا المعيار المتطلبات الإضافية لإنشاء مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والحفاظ عليها. وتشمل الآفات المستهدفة التي طوًر هذا المعيار لأجلها حشرات تتبع رتبة ذات الجناحين (Diptera) وفصيلة/عائلة ذباب ثمار الفاكهة (Tephritidae)، من أجناسAnastrepha, Bactrocera ، Ceratitis،Dacus ، "Rhagoletis Toxotrypana".
	ويتضمن انشاء مناطق خالية من الآفات والحفاظ عليها، عدم ضرورة اتخاذ تدابير خاصة للصحة النباتية للأنواع المستهدفة بالنسبة الى السلع فى المناطق الخالية من الآفات.
	المتطلبات
	1 - متطلبات عامة

	تطبق مفاهيم واحتياطات المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 4 على إنشاء المناطق الخالية من الآفات والحفاظ عليها لكل الآفات بما في ذلك ذباب ثمار الفاكهة وعليه يراعى العزو. للمعيار رقم 4 باقتران مع هذا المعيار.
	يمكن أن تكون تدابير الصحة النباتية وإجراءات محددة كما هي موصوفة لاحقاً في هذا المعيار مطلوبة لإنشاء مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والحفاظ عليها. ويمكن أن يتخذ القرار بإنشاء منطقة رسمية خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة بالاستناد إلى العوامل الفنية المقدمة في هذا المعيار. وتشمل هذه العوامل بيولوجية الآفة، مساحة المنطقة، مستويات عشائر الآفة وطريق انتشارها، الشروط الإيكولوجية، العزل الجغرافي وتوافر طرائق لاستئصال الآفات.
	ويمكن إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة بتوافق مع هذا المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية تحت مدى من حالات مختلفة. يتطلب بعضها تطبيق نطاق واسع من العناصر التي يتيحها هذا المعيار، في حين يتطلب بعضها الآخر تطبيق بعضٍٍ من هذه العناصر فقط.
	وفي المناطق التي لا يتمكن ذباب ثمار الفاكهة فيها من التوطن لأسباب مناخية أو جغرافية أو غيرها ،  يُراعى ينبغي أن لا يكون هناك تسجلات لوجود الأفة ، ولكنه قد يكون من المعقول أن نستنتج أنها غير موجودة  8(تحديد حالة الآفات فى منطقة ما). وفي حال كشف ذباب ثمار الفاكهة وكان بإمكانه إحداث ضرر إقتصادي أثناء الموسم (المادة 7 الفقرة 3 من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات)، ينبغي تطبيق أعمال تصحيحية للسماح بالحفاظ على منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
	وفي المناطق التي يستطيع ذباب ثمار الفاكهة التوطن فيها ولكنه معروف أنه غائب، فإن المراقبة العامة بتوافق مع المعيار رقم 8 تكون كافية عادة لغرض تحديد وإنشاء منطقة خالية من آفة بعينها. ويمكن أن يتطلب الأمر، وحيثما كان ذلك مناسباً، متطلبات استيراد و/أو قيود على الحركة الداخلية لمنع دخول الأنواع المهمة من ذبابة ثمار الفاكهة إلى المنطقة بغية الحفاظ على خلوً ها من تلك الآفة.
	1-1 التوعية الجماهيرية
	يعدً برنامج التوعية الجماهيرية عظيم الأهمية في المناطق التي يتزايد فيها خطر دخول الآفة. ويعدً دعم الجمهور (خصوصاً المجتمع المحلي) ومشاركته في المناطق القريبة من المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والأشخاص الذين يسافرون إلى المنطقة أو عبرها، بما في ذلك الأطراف ذات الاهتمامات المباشرة أو غير المباشرة، عنصراً مهماً في إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والحفاظ عليها. ويُراعى أن يكون الجمهور والمعنيون على علم بأهمية إنشاء المنطقة والحفاظ على وضع الخلو من الآفة فيها، وبأهمية تفادي إدخال أو إعادة إدخال مادة عائل قد تكون مصابة، وذلك بالتوعية من خلال أشكال مختلفة من وسائل الإعلام (المكتوبة، المذياع، التلفزيون). ويمكن لهذا الإعلام أن يسهم في تحسين التقيّد بتدابير الصحة النباتية للمنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة. ويُراعى أن يكون برنامج التوعية الجماهيرية والتعليم الصحي النباتي مستمراً، ويمكن أن يتضمن معلومات عن:
	- نقاط التفتيش الدائمة أو العشوائية
	- وضع شاخصات/لوحات في نقاط الدخول وممرات العبور
	- وضع أكياس قمامة، تستعمل لمرة واحدة، لمواد العائل
	- توزيع وريقات أو مطويًات تضم معلومات عن الآفة والمنطقة الخالية من آفة بعينها
	- مطبوعات (مطبوعة أو وسائط الكترونية)
	- نظم لتنظيم حركة الثمار
	- العوائل غير التجارية
	- أمان المصائد
	- غرامات عدم التقيّد، عند الاقتضاءً
	1-2 التوثيق وحفظ السجلات
	يُراعى توثيق تدابير الصحة النباتية المستخدمة لإنشاء منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة على نحو كاف كجزء من اجراءات الصحة النباتية. كما يُراعى مراجعة هذه التدابير وتحديثها بانتظام، بما في ذلك الأعمال التصحيحية، إذا كانت مطلوبة (أنظر أيضا المعيار رقم 4 في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية).
	ويُراعى الإبقاء على سجلات المسوحات، والكشوفات، وحدوث وتفشي الآفة ونتائج التدابير التطبيقية/التنفيذية لـ 24 شهراً على الأقل. ويُراعى إتاحة هذه السجلات للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد عند الطلب.
	1-3 أنشطة الإشراف
	2- المتطلبات الخاصة

	يُراعى أن يتقيّد برنامج المنطقة الخالية من ذباب ثمار الفاكهة، بما في ذلك المكافحة التنظيمية، وإجراءات المراقبة (من ذلك على سبيل المثال، الاصطياد وجمع عينات الثمار) وضرورة تطابق تخطيط العمل التصحيحي مع الإجراءات المصادق عليها.
	و يُراعى أن تتضمن هذه الإجراءات تفويضاً رسمياً بالمسؤولية لموظفين أساس، على سبيل المثال:
	- شخص ذو سلطة ومسؤولية محددة لضمان أن تكون النظم/الإجراءات مطبقة ومحافظ عليها بشكل مناسب؛
	- إخصائي/إخصائيي حشرات تقع على عاتقهم مسئولية التحديد الموثوق/الرسمي لذباب ثمار الفاكهة إلى مستوى النوع
	ويُراعى على المنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المصدر رصد فاعلية البرنامج بشكل دوري، من خلال إجراءات المراجعة والتوثيق.
	2-1 توصيف المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
	تشمل المواصفات المحددّة للمنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة:
	- الأنواع المستهدفة من ذبابة ثمار الفاكهة وتوزيعها ضمن المنطقة أو في جوارها.
	- أنواع العوائل التجارية وغير التجارية
	- تحديد المنطقة (خرائط مفصلة أو إحداثيات نظام الموقع الشامل (GPS) الذي يظهر الحدود، والحواجز الطبيعية، ونقاط الدخول وأماكن منطقة العائل، والمناطق الواقية، حيثما كان ذلك ضرورياً)
	- المناخ، كالهطل المطري، الرطوبة النسبية، الحرارة، سرعة الريح السائدة واتجاهها.
	ويتيح المعيار رقم 4 في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية توجيهات إضافية لإنشاء منطقة خالية من الآفات ووصفها.
	2-2 إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
	يُراعى تطوير البنود التالية وتطبيقها:
	- أنشطة المراقبة لإنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
	- تحديد المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
	- تدابير الصحة النباتية ذات العلاقة بحركة مادة العائل أو البنود الخاضعة للوائح
	- تقاني تقليص الآفة إذا كان مناسباً.
	قد يكون من الضروري أيضاً إنشاء مناطق واقية (كما هي موصوفة في الفقرة 2-2-1) وقد يكون من المفيد جمع معلومات فنية إضافية أثناء إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
	2-2-1 المنطقة الواقية
	2-2-2 أنشطة المراقبة قبل إنشاء المنطقة
	2-2-2-1   إجراءات الاصطياد
	2-2-2-2   إجراءات جمع عينات الثمار

	يُراعى إنشاء منطقة واقية في المناطق حيث لا يعتبر العزل الجغرافي كافياً لمنع الدخول إلى أو إعادة إصابة منطقة خالية من آفة ما أو حيث لا توجد سبل أخرى لمنع حركة ذباب ثمار الفاكهة إلى المنطقة الخالية من آفة ما. وتتضمن العوامل التي يُراعى اعتبارها في إنشاء وفاعلية المنطقة الواقية ما يلي:
	- تقاني تقليص الآفة التي يمكن استعمالها لخفض عشائر ذبابة الفاكهة، بما في ذلك:
	 استخدام طعم معين بمبيد حشرات 
	 الرش
	 تقنية  الحشرات العقيمة
	 تقنية إتلاف الذكر
	 المكافحة البيولوجية
	 المكافحة الميكانيكية، إلخ.
	- توافر العائل، النظم المحصولية، الغطاء الأخضر الطبيعي،
	- الظروف المناخية
	- جغرافية المنطقة
	- المقدرة على الانتشار الطبيعي عبر مسارات محددة
	- المقدرة على تطبيق نظام لرصد فعالية إنشاء المنطقة الواقية (مثل شبكة الاصطياد).
	ضرورة إنشاء واستخدام برنامج رصد نظامي وتنفيذه، وقد يكون الاصطياد هو الخيار المفضل لتحديد غياب ذبابة الفاكهة أو وجودها في منطقة ما بالنسبة للأنواع المستجيبة للطعوم/المواد الجاذبة. على أن أنشطة جمع العينات قد تكون مطلوبة أحياناً كي تتمم برنامج الاصطياد، ومن ذلك مثلا الأنواع المستجيبة بدرجة أقل لجاذبات نوعية.
	ويُراعى القيام بالمراقبة، قبل إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، لفترة تحددها المواصفات المناخية للمنطقة، ولمدة لا تقل عن 12 شهراً متتاليا،ً إذا كان ذلك مناسب فنياً، في المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة في كافة مناطق النباتات العائلة التجارية وغير التجارية لإيضاح أن الآفة غير موجودة في المنطقة. وينبغي عدم وجود عشائر كشف عنها أثناء أنشطة المراقبة قبل إنشاء المنطقة. ويمكن أن يؤدي كشف ذبابة واحدة بالغة، تبعاً لحالة المنطقة (وفقاً للمعيار رقم 8 في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية) إلى عدم استبعاد منطقة ما من تعينيها لاحقاً كمنطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة. ولتأهيل المنطقة كمنطقة خالية من آفة ما، ينبغي ألاً يكشف فيها وجود نموذج غير بالغ، بالغتين خصبتين أو أكثر، أو أنثى ملقحة من النوع المستهدف أثناء فترة المسح. وتوجد نظم مختلفة للاصطياد وجمع عينات الثمار للأنواع المختلفة من ذبابة الفاكهة. و يُراعى القيام بالمسوحات باستعمال الخطوط التوجيهية المحددة في المرفقين 1 و2. ويمكن مراجعة هذه الخطوط التوجيهية عند تحسن فاعليات المصيدة، والجاذب وجمع عينات الثمار.
	يتضمن هذا القسم معلومات عامة عن إجراءات الاصطياد للأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة. وقد تتباين ظروف الاصطياد اعتمادا على عوامل منها مثلا الذبابة المستهدفة والظروف البيئية السائدة. وتوجد في المرفق رقم 1 معلومات أكثر تفصيلاً، بما في ذلك توصيات اصطياد خاصة بالآفة. وعند التخطيط للقيام بعمليات الاصطياد، يُراعى اعتبار الأمور التالية:
	نمط المصيدة والمواد الجاذبة
	تم، على مدى عقود، تطوير عدة أنماط من المصائد والمواد الجاذبة لمسح عشائر ذباب ثمار الفاكهة. ويختلف عدد الحشرات الممسوكة تبعاً لأنماط المادة الجاذبة المستعملة. ويتوقف نمط المصيدة المختارة للمسح على النوع/الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة وطبيعة الجاذب. وتشمل المصائد الأكثر استعمالاً مصائد Jackson ، McPhail ، Steiner والمصيدة الجافة المفتوحة القعر (OBDT) والمصائد ذات الصفيحة الصفراء، والتي يمكن أن تستعمل مواد جاذبة نوعية (جاذبات بارافيرمونية أو فيرمونية خاصة بالذكور)، أو روائح الغذاء أو العائل ( بروتين سائل أو مصنع جاف) ويستخدم البروتين السائل لمسك مدى واسع من أنواع ذباب ثمار الفاكهة ويمسك الذكور والإناث على حد سواء، مع نسبة مئوية أعلى للإناث الممسوكة. 
	على أن تحديد هوية ذباب ثمار الفاكهة قد يكون صعباً نظراً للتحلل في الطعم السائل. وفي مصائد كمصيدة McPhail، يمكن إضافة غليكول الإيثيلين لتأخير التحلل. وتكون الطعوم المكونة من بروتين مصنّع متحيزة لإناث الحشرة، وتمسك عدداً أقل من الكائنات غير المستهدفة، وعند استخدام هذه الطعوم في مصائد جافة، يمكن أن تمنع التحلل المبكر للنماذج الممسوكة.
	كثافة المصائد
	تعدً كثافة المصائد (عدد المصائد في وحدة المساحة) عاملاً مهماً في المسوحات الفعًالة لذبابة الفاكهة و يُراعى أن تصمم بالاستناد إلى النوع المستهدف من ذبابة الفاكهة، فاعلية المصيدة، ممارسات الزراعة والعوامل الأحيائية واللاأحيائية، ويمكن أن تتغير الكثافة تبعاً لطور البرنامج.مع كثافات مختلفة مطلوبة أثناء إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة وطور الحفاظ عليها. كما تتوقف كثافة المصائد أيضاً على المخاطر المترافقة مع نقاط الدخول الممكنة، الى المناطق المحددة الخالية من الذبابة.
	ترتيب المصائد (تحديد المكان الخاص للمصائد)
	يُراعى، في برنامج إنشاء منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة، ترتيب شبكة اصطياد في كامل المنطقة. ويتوقف مخطط شبكة الاصطياد على مواصفات المنطقة، وتوزيع العائل، وبيولوجية ذبابة الفاكهة موضع الاهتمام. إن اختيار مكان مناسب للمصيدة وموقع المصيدة ضمن النبات العائل هو إحدى أبرز السمات المهمة لوضع المصائد. ويعدّ استخدام نظام الموقع الشامل (GPS) ونظم المعلومات الجغرافي (GIS) مفيداً لإدارة شبكة الاصطياد.
	ويُراعى أن يأخذ المكان بعين الاعتبار وجود العوائل المفضلة (عوائل أولية، عوائل ثانوية وعوائل عَرَضية) للأنواع المستهدفة. ونظراً لأن الآفة تكون مترافقة مع الثمرة أثناء نضجها، يُراعى أن يتبع المكان بما في ذلك تبديل المصائد تتالي نضج الثمار في النباتات العائلة. ويُراعى إعطاء الاعتبار لممارسات الإدارة التجارية في المنطقة التي يتم فيها اختيار أشجار العائل. فقد يكون للتطبيق النظامي لمبيدات الحشرة (و/ أو غيرها من المواد الكيميائية) على أشجار العائل المختارة، على سبيل المثال، تأثير سلبي كاذب في برنامج الاصطياد.
	خدمة المصائد
	يُراعى أن يعتمد تكرار خدمة المصائد (المحافظة على المصائد وإعادة تجهيزها) خلال فترة الاصطياد على:
	- طول عمر الطعوم (مثابرة الجاذب)
	- طاقة الاحتجاز
	- معدل المسك
	- موسم نشاط ذبابة الفاكهة
	- وضع المصائد
	- بيولوجية النوع
	- الظروف البيئية.
	تفتيش المصايد (فحص المصائد بحثاً عن ذباب ثمار الفاكهة)
	يُراعى أن يعتمد تكرار التفتيش النظامي أثناء فترة الاصطياد على:
	- النشاط المتوقع لذبابة ثمار الفاكهة (بيولوجية النوع)؛
	- استجابة ذبابة ثمار الفاكهة المستهدفة فيما يخص حالة العائل في أوقات مختلفة من العام؛
	- العدد النسبي لذباب ثمار الفاكهة المستهدف وغير المستهدف المتوقع مسكه في مصيدة ما؛
	- نمط المصيدة المستعمل؛
	- الظرف الفيزيائي للذباب في المصيدة (وفيما إذا كان يمكن تحديد هويته).
	وفي مصائد معينة، يمكن أن تتلف النماذج بسرعة على نحو يجعل عملية تحديد هويتها صعبة أو مستحيلة إلا إذا فحصت المصائد على نحو متكرر.
	تحديد المقدرة:
	يُراعى أن تمتلك المنظمة القطرية لوقاية النباتات بنية تحتية سابقة التجهيز، أو بنية يسهل الوصول إليها،  وموظفين مدربين لتحديد النماذج الممسوكة من النوع/الأنواع المستهدفة على نحو سريع، يفضل أن يكون ضمن 48 ساعة. وقد يكون الوصول المستمر إلى الخبرة ضرورياً أثناء طور الإنشاء أو عند تطبيق الأعمال التصحيحية.
	يمكن استخدام طريقة جمع عينات الثمار كنهج فى الرقابة الى جانب الاصطياد وحيثما يكون الأخير أقل استجابة. ويُراعى ملاحظة أن جمع العينات طريقة فاعلة لمسوحات تعيين الحدودد على مستو صغير في منطقة تفشّي. على أنها تتطلب عملاً مكثفاً، ووقتاً طولياً وهي مكلفة نظراً لإتلاف الثمار. ومن المهم حفظ عينات الثمار في ظرف مناسب للحفاظ على حيوية كافة الأطوار غير الناضجة من ذبابة الفاكهة في ثمرة مصابة لغرض تحديد هويتها.
	التفضيل العائلي
	يُراعى أن يأخذ جمع عينات الثمار في الاعتبار وجود عوائل أولية وثانوية وعَرَضية للنوع المستهدف. كما عليه أن يأخذ بالحسبان نضوج الثمرة، والعلامات الظاهرة للإصابة فيها، والممارسات التجارية (كاستخدام مبيدات الحشرات) في المنطقة.
	التركيز على مناطق عالية المخاطر
	يُراعى أن يستهدف جمع العينات مناطق محتملة لوجود ذباب ثمار الفاكهة مثل:
	- المناطق المدنية
	- البساتين المهجورة
	- الثمار المرفوضة في أماكن التعبئة
	- أسولق الثمار
	- المواقع التي توجد فيها العوائل الأولية بتركيزات عالية
	- نقاط الدخول إلى منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، حيثما كان ذلك مناسباً.
	يُراعى استعمال تتالي العوائل التي من المحتمل أن تصاب بالأنواع المستهدفة من ذبابة الفاكهة كمناطق لأخذ عينات الثمار.
	حجم العينة والانتخاب
	وتتضمن العوامل الواجب اعتبارها:
	- مستوى الثقة المطلوب
	- توافر مادة العائل الأولي في الحقل
	- الثمار التي تبدي أعراضاً على الأشجار أو، الثمرة الساقطة أو المستبعدة (في أماكن التعبئة مثلاً)، وحيثما كان ذلك مناسباً.
	إجراءات معاملة الثمار المأخوذة كعينات للتفتيش
	يُراعى جلب عينات الثمار المجموعة في الحقل إلى منطقة من أجل حفظها وتقطيع الثمرة إلى شرائح، واسترداد الآفة و تحديد هويتها. و يُراعى وضع لصاقة على الثمرة، ونقلها وحفظها بأسلوب مضمون لاجتناب خلط الثمار من عينات مختلفة.
	تحديد المقدرة
	يُراعى أن تمتلك المنظمة القطرية لوقاية النباتات، بنية تحتية سابقة التجهيز، أو بنية يسهل الوصول إليها، وموظفين مدربين لتحديد الأطوار غير الناضجة لذبابة الفاكهة والبالغات المنبثقة للنوع المستهدف بطريقة سريعة.
	2-2-3    مراقبات على حركة البنود الخاضعة للوائح
	يُراعى تطبيق مراقبات على حركة البنود الخاضعة للوائح لمنع دخول الآفات المستهدفة إلى داخل المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة. وتتوقف هذه المراقبات على المخاطر المُقيَّمة (بعد تحديد الطرق الممكنة والبنود الخاضعة للوائح) ويمكن أن تشمل:
	- تسجيل النوع المستهدف من ذبابة الفاكهة على قائمة آفة حجرية
	- تنظيم  الطرق والبنود التي تتطلب مراقبة للحفاظ على المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة 
	- القيود المحلية لمراقبة حركة البنود الخاضعة للوائح إلى داخل المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
	- تفتيش البنود الخاضعة للوائح، وفحص التوثيق المناسب، على نحو سليم، وحيثما كان ضرورياً لحالات عدم التقيّد، وتطبيق إجراءات صحة نباتية مناسبة (كالمعالجة، أو الرفض أو الإتلاف).
	2-2-4 معلومات فنية إضافية لإنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
	قد تكون المعلومات الإضافية مفيدة أثناء طور إنشاء المناطق الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة. وهذه تشمل:
	- السجلات التاريخية للكشف، بيولوجيا وديناميكيات عشائر الآفة/الآفات المستهدفة، وأنشطة المسح للآفة/الآفات المستهدفة المعنية في المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
	- نتائج تدابير الصحة النباتية المتخذة كجزء من أعمال عقب كشوف ذباب ثمار الفاكهة في المنطقة الخالية منها
	- سجلات الإنتاج التجاري للمحاصيل العائلة في المنطقة، وتقديراً للإنتاج غير التجاري ووجود مادة عائل بري
	- قوائم أنواع ذباب ثمار الفاكهة الأخرى المهمة اقتصادياً والتي يمكن أن توجد في المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
	2-2-5 الإعلان المحلي بالخلو من الآفة
	يُراعى على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تتأكد من حالة خلو المنطقة من ذبابة الفاكهة (وفق المعيار رقم 8 في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية) على نحو محدًد بتأكيد التقيّد مع الإجراءات الموضوعة وفق هذا المعيار ( المراقبة والمكافحات) ويُراعى أن تصرًح المنظمة الإقليمية لوقاية النباتات وأن تعلم بإنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، كما هو مناسب. 
	وبغية التمكًن من تأكيد حالة خلو المنطقة من ذبابة الفاكهة لأغراض الإدارة الداخلية،  يُراعى فحص استمرارية حالة الخلوً من آفات ذباب ثمار الفاكهة بعد أن تكون المنطقة الخالية من آفة ما قد أنشئت ووضعت أية تدابير صحية نباتية قيد التنفيذ للحفاظ على المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
	2-3 الحفاظ على المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
	بغية الحفاظ على المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، يُراعي على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تستمر في رصد عمليات المراقبة والمكافحة، مؤكدة  باستمرار حالة الخلو من الآفة.
	2-3-1 المراقبة للحفاظ على المنطقة الخالية من ذباب ثمار الفاكهة
	بعد التأكد والتصريح بالمنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، يُراعى أن يستمر البرنامج الرسمي للمراقبة عند مستو مقدّر بأنه ضروري للحفاظ على المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة. و يُراعى إصدار التقارير الفنية لأنشطة المسح بشكل منتظم (شهرياً على سبيل المثال). وتكون متطلبات ذلك مماثلة أساساً لمتطلبات إنشاء المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة (انظر القسم 2-2) ولكن مع اختلافات في كثافة المصائد وأماكنها تبعاً لمستوى الخطر المُقيم  لدخول النوع المستهدف. 
	2-3-2 مراقبات على حركة البنود الخاضعة للوائح
	وهذه مماثلة لتلك المذكورة في الفقرة 2-2-3 لإنشاء منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
	2-3-3 الأعمال التصحيحية (بما في ذلك الاستجابة لتفشي)
	يُراعى على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تكون قد أعدت خططاً للأعمال التصحيحية التي يمكن وضعها حيز التنفيذ عند كشف الآفة/الآفات المستهدفة في المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة أو في مادة العائل من تلك المنطقة، أو عند وجود إجراءات خاطئة (ويتيح الملحق 1 خطوطاً توجيهية مفصلة) ويُراعى أن تتضمن هذه الخطة عناصر أو نظماً لتغطي:
	- التصريح بالتفشي وفقاً للمعايير الموجودة في المعيار رقم 8 والإعلام عنه
	- إجراء مراقبة تحديديه (الاصطياد وجمع عينات الثمار) لتحديد المنطقة الموجودة تحت الأعمال التصحيحة
	- تطبيق تدابير المكافحة
	- إجراء مراقبة إضافية
	- معايير لاستئناف خلو المنطقة االمتأثرة بالتفشي
	- الاستجابات لاعتراضات الآفة.
	ويُراعى البدء بخطة عمل تصحيحية بالسرعة الممكنة وفي أي حالة خلال 72 ساعة (من اكتشاف ذبابة بالغة واحدة أو أطوار غير ناضجة للآفة المستهدفة).
	2-4 تعليق أو استئناف حالة منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة أو فقدها
	2-4-1 التعليق
	يُراعى أن يتم تعليق حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة عند حدوث تفشي بالآفة المستهدفة أو الجزء المتضرر منها بالاستناد إلى واحد أو أكثر بالدليل العلمى من الأسباب التالية: كشف نموذج غير ناضج، أو بالغتين مخصبتين أو أكثر أو أنثى ملقحة ضمن فترة محددة. كما يمكن أن يطبق تعليق الحالة إذا ما وجد أن الإجراءات كانت خاطئة (على سبيل المثال اصطياد غير كاف، مراقبات حركة العائل أو معاملات).
	وعند توافر المعايير لمواجهة تفشي، يُراعى أن يؤدي ذلك إلى تطبيق خطة العمل التصحيحية كما هي محددة في هذا المعيار والإعلام المباشر للمنظمات القطرية لوقاية النباتات صاحبة الشأن في البلدان المستوردة المعنية (انظر المعيار رقم  17(الإبلاغ عن الآفات) في المعايير الدولية للصحة النباتية). ويمكن أن يتم تعليق كل أو جزء من المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة أو إلغائها. وفى معظم الحالات سيؤدى التعليق الى حصر الجزء المصاب من المنطقة الخالية. ويعتمد ذلك على بيولوجية وايكولوجية الذبابة المستهدفة وأن تكون المعايير لرفع التعليق واضحة. ويُراعى أن يتم إعلام المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان المعنية المستوردة بأي تغيير في حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
	2-4-2 الاستئناف
	ضرورة أن يستند الاستئناف الى مستلزمات الانشاء وفقا للظروف التالية:
	- عدم ظهور دلائل جديدة عن الأنواع المستهدفة من الآفات لفترة تتقرر وفقا لبيولوجية الأنواع ونمط الظروف المناخية السائدة وذلك استنادا الى التأكيدات الرقابية أو فى حالة مثل الاجراءات ما لم يتسنى تصحيحها؛
	- في حال حدوث خطأ ما في الإجراءات، فقط عندما يتم تصحيح الخطأ.
	2-4-3 فقد حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
	الملحق 1: خطوط توجيهية لخطط العمل التصحيحية
	الملحق 2: تدابير مكافحة تفشي الأمراض ضمن منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة (2014)
	الملحق 3: إجراءات الصحة النباتية لإدارة ذبابة الفاكهة (Tephritidae) (2015)
	1- أهداف استراتيجيات إدارة ذبابة الفاكهة
	1-1 القضاء
	1-2 الاحتواء
	1-3 الاستئصال
	1-4 الاستبعاد
	2- اشتراطات تطبيق إجراءات الصحة النباتية
	2-1 قدرات تحديد ذباب الفاكهة
	2-2 معرفة بيولوجيا ذباب الفاكهة
	2-3 تحديد المنطقة
	2-4 مشاركة أصحاب الشأن
	2-5 الوعي العام
	2-6 الخطط التشغيلية
	3- إجراءات الصحة النباتية المستخدمة في استراتيجيات إدارة ذباب الفاكهة
	3-1 المكافحة الميكانيكية والزراعية
	3-2 تقنية تطبيق طعم من مبيد الحشرات
	3-2-1 الاستعمال الأرضي
	3-2-2 الاستعمال الجوي
	3-3 محطات الطعم
	3-4 تقنية إتلاف الذكر
	3-5 الاصطياد الكتلي
	3-6 تقنية الحشرات العقيمة
	3-6-1 إطلاق ذباب الفاكهة العقيم

	3-6-2 مراقبة جودة ذباب الفاكهة العقيم
	3-7 المكافحة البيولوجية
	3-8 مراقبة على حركة المواد الخاضعة للوائح
	4- المواد المستخدمة في إجراءات الصحة النباتية
	5- التحقق والتوثيق
	6- المراجع
	المرفق 1: اصطياد ذباب ثمار الفاكهة (2011)
	1- حالات الآفة وأنماط المسح
	2- سيناريوهات الاصطياد
	3- مواد الاصطياد
	3-1 الجاذبات
	3-1-1 الجاذبات المتخصصة للذكور
	3-1-2 المتحيّزة للإناث
	3-2 عوامل القتل
	3-3 مصائد ذ باب ثمار الفاكهة شائعة الاستخدام
	4- إجراءات الاصطياد
	4-1 التوزيع المكاني للمصائد
	4-2 نشر المصائد (وضعها في المكان)
	4-3 رسم الخرائط للمصائد
	4-4 خدمة المصائد وتفتيشها
	4-5 سجلات الاصطياد
	4-6 عدد الذباب في المصيدة في اليوم
	5- كثافات المصيدة
	6- أنشطة الإشراف
	7- مراجع مختارة
	المرفق 2:خطوط توجيهية لأخذ عينات الفاكهة

	إذا لم تكن  تدابير المكافحة فاعلة وأصبحت الآفة متوطنة في المنطقة بأكملها (المنطقة المعروفة كمنطقة خالية من آفة)، فإن وضع المنطقة ينبغي أن يفقد. وبغية الوصول ثانية إلى وضع المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، ينبغي إتباع إجراءات الإنشاء والحفاظ المحددة المبينة في هذا المعيار.
	هذا الملحق هو جزء واجب الاتباع من المعيار
	إن كشف ذبابة فاكهة واحدة (بالغة أو غير ناضجة) من النوع المستهدف في المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، ينبغي أن يكون منطلقا وضع خطة العمل التصحيحية حيز التنفيذ.
	وفي حالة حدوث تفشي، فإن الغاية من خطة العمل التصحيحية هو ضمان استئصال الآفة بغية السماح باستئناف حالة الآفة في المساحة المتأثرة داخل المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
	وينبغي أن تعد خطة العمل التصحيحية بحيث تأخذ في اعتبارها بيولوجية النوع المستهدف من ذبابة الفاكهة وجغرافية المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، والظروف المناخية وتوزيع العائل ضمن المنطقة.
	وتشمل العناصر المطلوبة لتطبيق خطة العمل التصحيحية:
	- الإطار القانوني الذي يمكن بموجبه تطبيق خطة العمل التصحيحية
	- معايير إعلان تفشي الآفة
	- الجدول الزمني للاستجابة المبدئية
	- المعايير الفنية للاصطياد التحديدي، وأخذ عينات الثمار، وتطبيق أعمال الاستئصال وإنشاء تدابير تنظيمية
	- توافر مصادر تنفيذية/تطبيقية كافية
	- تحديد المقدرة
	- الاتصال الفاعل ضمن المنظمة القطرية لوقاية النباتات والمنظمة/المنظمات القطرية في البلد/البلدان المستوردة، بما في ذلك توفير تفصيلات الاتصال لكل الأطراف المعنية.
	التدابير المعتمدة لتطبيق خطة العمل التصحيحية
	1 - تحديد حالة الكشف من منظور الأفة (يمكن الاستناد إليه في العمل أم لا)
	1-1 إذا كان الكشف حدثاً وقتياً عارضا لا يمكن الاستناد إليه كمنطلق للعمل (المعيار رقم 8 في المعايير الصحية لتدابير الصحة النباتية)، فلا توجد حاجة لأي عمل إضافي.
	1-2 إذا كان كشف آفة ما مستهدفة يمكن أن يكون منطلقا للعمل، ينبغي تنفيذ مسح لتعيين الحدود، يتضمن وضع مصائد إضافية، وعادة جمع عينات ثمار، وزيادة في معدل تفتيش المصائد، وتطبيق ذلك مباشرة بعد الكشف لتقدير فيما إذا كان الكشف يمثل تفشًٍ ما، ويحدد أعمال الاستجابة الضرورية. وعند تفشي الآفة، يمكن أيضاً استخدام هذه التدابير أيضاً لتحديد حجم المنطقة المتأثرة.
	2 - تعليق حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة
	إذا ما تم بعد الكشف تحديد أن تفش ما قد حدث أو تم الوصول إلى أي من الأسباب المحددة في الفقرة2-4-1، فإن حالة المساحة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة في المنطقة المتأثرة ينبغي أن تعلّق. ويمكن أن تكون المساحة المتأثرة محدودة في أجزاء من المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ويمكن أن تكون كل هذه المنطقة.
	3 - تطبيق تدابير المكافحة في المنطقة المتأثرة
	طبقاً لما هو مذكور في المعيار رقم 9 في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية، يُراعى تطبيق أعمال تصحيحية محددة أو أعمال استئصال مباشرة في المنطقة/المناطق المتأثرة وأن يتم إيصال ذلك إلى ساكني/قاطني المجتمع في المنطقة بشكل كاف. ويمكن أن تشمل أعمال الاستئصال:
	- معاملات بطعوم تستخدم مبيد حشرات انتخابي
	- إطلاق حشرات عقيمة
	- قطف جميع الثمار من الأشجار
	- تقنية إتلاف  الذكور
	- إتلاف الثمرة المصابة
	- معالجة التربة (كيماويا) أو فيزيائيا)
	- استخدام المبيدات.
	و يُراعى تنفيذ  تدابير الصحة النباتية بصرامة، لمراقبة حركات السلع التى قد تعيل ذباب الفاكهة. وقد تشمل هذه الاجراءات إلغاء شحنات سلع الفاكهة من المنطقة المصابة، وإقامة حواجز الطرق لمنع حركة الثمار المصابة من المساحة المتأثرة إلى بقية المنطقة الخالية من الآفات، على نحو مناسب. كما يمكن تبني تدابير أخرى، إذا وافق البلد المستوردة عليها، مثل المعاملة، وزيادة المسوحات، والاصطياد الإضافي.
	4 - معايير لاستئناف تحديد منطقة خالية من الآفات بعد التفشي، والأعمال الواجب اتخاذها
	ترد معايير نجاح الاستئصال ًفى القسم 2-4-2، وينبغى أن تشمل خطة الاجراءات التصحيحية لمعالجة ذباب الفاكهة المستهدف. وتتوقف الفترة الزمنية على بيولوجية النوع والظروف البيئية السائدة. وعندما يتم الوفاء بهذه المعايير، يُراعى الأخذ بالأعمال التالية:
	- إعلام المنظمات القطرية لوقاية النباتات في البلدان المستوردة
	- استئناف المستويات الطبيعية للمراقبة
	- استئناف المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
	5 - إعلام الهيئات المعنية
	يُراعى أن تبقى المنظمات القطرية لوقاية النباتات وغيرها من الهيئات ذات الصلة على علم دائم بأية تغييرات تطرأ على حالة المناطق الخالية، كما ينبغي أن تراعى التزامات الإبلاغ عن الآفات التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( المعيار رقم 17 في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية).
	اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية هذا الملحق في دورتها التاسعة في أبريل/نيسان 2014.
	هذا الملحق جزء ملزم لهذا المعيار
	إن حالة تفشي ذباب ثمار الفاكهة (Tephritidae) التي تمّ اكتشافها في منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة قد تشكّل خطراً على البلدان المستوردة التي تعتبر فيها  أنواع ذباب ثمار الفاكهة آفة حجرية. ويصف هذا الملحق تدابير المكافحة الواجب اتخاذها في منطقة لاستئصال ذباب ثمار الفاكهة أُقيمت ضمن منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة في حال التفشي.
	ويغطي هذا المعيار التدابير التصحيحية وغيرها من تدابير الصحة النباتية التي يمكن استخدامها في منطقة استئصال الآفة ضمن منطقة خالية من ذباب ثمار الفاكهة.
	تُقام منطقة الاستئصال وتدابير المكافحة ذات الصلة بهدف استئصال الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة، وإعادة حال المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، وحماية المنطقة المحيطة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، والاستجابة إلى متطلبات الاستيراد التي يضعها البلد المستورد في مجال الصحة النباتية، حيثما تنطبق. وبخاصة، إن تدابير المكافحة ضرورية لأن حركة البنود الخاضعة للوائح التي تدخل إلى منطقة استئصال الآفة وتخرج منها تطرح خطراً محتملاً على انتشار الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة.
	يتعيّن على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر أن تصرّح عن التفشي وفقاً لهذا المعيار ولمعايير دولية أخرى ذات الصلة بتدابير الصحة النباتية. وحين يتمّ اكتشاف حالة تفشي للأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة ضمن منطقة خالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، ينبغي إقامة منطقة لاستئصال الآفات استناداً إلى تقييم فني. وتُعلَّق حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب الثمار. وفي حال عدم التمكن من تطبيق تدابير مكافحة لإقامة منطقة لاستئصال الآفة، تُلغى حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة وفقاً لهذا المعيار.
	ويجب أن تضم منطقة استئصال الآفة المنطقة المصابة. وإضافةً إلى ذلك، ينبغي إقامة منطقة واقية تماشياً مع هذا المعيار، ووفقاً لما يرد في مسوحات تحديد مناطق الآفات، مع الأخذ في الاعتبار قدرة الانتشار الطبيعية للأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة، وخصائصه البيولوجية ذات الصلة، وغيرها من العوامل الجغرافية والبيئية. 
	ويجب رسم دائرة تحدّد المساحة الدنيا لمنطقة استئصال الآفة، على أن تركّز على اكتشاف الأنواع الحالية المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة وضمن قطر واسع بما فيه الكفاية ليتطابق مع الاعتبارات أعلاه، وفقاً لما تحدّده المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر. وفي حال اكتشاف عدة آفات، يجب أن تُرسَم عدة دوائر (قد تكون متداخلة)، كما يبينه الشكل 1.
	وإذا اقتضى ذلك التنفيذ العملي لمنطقة استئصال الآفة، قد تقرر المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر تعديل هذه المنطقة لتتطابق مع الحدود الإدارية أو  مع التوبوغرافيا، أو مقاربة الدائرة بمضلّع
	ويمكن استخدام جهاز للإسناد الجغرافي (مثل النظام العالمي لتحديد المواقع) أو خريطة تتضمن إحداثيات جغرافية لتحديد منطقة استئصال الآفة وتمكين التعرّف عليها. كما يمكن وضع علامات إرشادية على طول الحدود والطرقات لتحذير العامة، ونشر إشعارات لتسهيل توعية الناس.
	كل مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج (مثل الزراعة، والفرز، والتعليب، والنقل، والإرسال) قد تؤدي إلى انتشار الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة من منطقة استئصال الآفة إلى المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة. ولا ينطبق هذا على أي منشآت موجودة في المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة ومناولة الفاكهة القابلة للإصابة فقط في هذه المنطقة. كما ينبغي تطبيق تدابير مكافحة ملائمة لإدارة خطر الآفات في المنطقة المحيطة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة والبلد المستورد. 
	يمكن تنفيذ تدابير المكافحة المستخدمة في المناطق المصابة بذباب ثمار الفاكهة في منطقة استئصال الآفة.
	يمكن أن تدقّق المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد في تدابير المكافحة، تماشياً مع متطلبات المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر.
	يرد وصف تدابير المكافحة المطبَّقة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج في  الأجزاء التالية.
	إن حركة المواد الخاضعة للوائح (مثل التربة، النباتات القابلة للإصابة، والفاكهة القابلة للإصابة) إلى منطقة استئصال الآفة، أو منها، أو عبرها، أو داخلها يجب أن تتطابق مع تدابير المكافحة للحؤول دون انتشار الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة، ويجب أن تترافق بالوثائق الضرورية للإشارة إلى منشأ المواد ووجهتها. وهذا يتعلق أيضاً بنقل المواد الخاضعة للوائح من أجل إصدار شهادات الصحة النباتية. 
	يمكن أن تتواجد منشآت تعليب الفاكهة داخل منطقة استئصال الآفات وخارجها، ويمكن تعليب الفاكهة القابلة للإصابة المزروعة داخل هذه المنطقة أو خارجها. وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار في كل حالة تدابير المكافحة التي تحول دون انتشار الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة .
	يتعين على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر أن تقوم بما يلي:
	- تسجيل المنشأة
	- طلب وضع تدابير مكافحة للحؤول دون دخول الأنواع المستهدفة من ذباب الفاكهة إلى المنشأة أو الهروب منها، كما هو ملائم.
	- طلب وضع أساليب للفصل المادي بين مختلف مجموعات الفاكهة القابلة للإصابة (من قبيل استخدام حزم مانعة للحشرات) لتلافي التلوث المتبادل بينها، والموافقة على هذه الأساليب.
	- طلب وضع تدابير ملائمة للحفاظ على الفصل بين الفاكهة القابلة للإصابة والآتية من مناطق ذات حالات مختلفة للآفات (مثل إقامة مواقع منفصلة لتلقّي الفاكهة، وتجهيزها، وتخزينها، وإرسالها).
	- طلب وضع تدابير ملائمة في ما يخصّ مناولة الفاكهة القابلة للإصابة وحركتها عبر المنشأة لتلافي الخلط بين الفاكهة القادمة من مناطق ذات حالات مختلفة للآفات (مثل المخططات الانسيابية، والإشارات، وتدريب الموظفين)
	- طلب وضع أساليب للتخلّص من الفاكهة القابلة للإصابة القادمة من منطقة استئصال الآفة والمرفوضة، والموافقة على هذه الأساليب.
	- رصد الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة في المنشأة، وعند الضرورة، في المنطقة المتاخمة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
	- التحقق من أن مواد التعليب مانعة للحشرات ونظيفة.
	- طلب وضع تدابير مكافحة ملائمة لاستئصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة في المنشأة عند اكتشافها.
	يمكن أن تتواجد منشآت التخزين في مواقع داخل منطقة استئصال الآفة وخارجها. ويجب أن تكون هذه المنشآت مسجلة لدى المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر، وأن تتطابق مع تدابير المكافحة للحؤول دون انتشار الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة؛ ويتعين عليها على سبيل المثال أن تقوم بما يلي:
	- الحفاظ على التمييز والفصل بين الفاكهة القابلة للإصابة والقادمة من منطقة استئصال الآفة، ومن المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
	- استخدام أسلوب موافَق عليه للتخلّص من الفاكهة القابلة للإصابة والقادمة من منطقة استئصال الآفة، والتي رُفضت نتيجة عملية تفتيش أو أنشطة لمراقبة الجودة.
	- رصد الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة في المنشأة، وعند الضرورة، في المنطقة المتاخمة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة.
	- اتخاذ تدابير مكافحة ملائمة لاستئصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة في المنشأة عند اكتشافها.
	إذا كانت منشأة التجهيز واقعة داخل منطقة استئصال الآفة، فإن الفاكهة القابلة للإصابة والمعدّة للتصنيع (من قبيل الفاكهة المعدة لإنتاج العصير، أو للتعليب، أو إنتاج العجينة) لا تشكل خطراً إضافياً على المنطقة من حيث ذباب ثمار الفاكهة.
	إذا كانت المنشأة واقعة خارج منطقة استئصال الآفة، يتعيّن على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر أن تطلب وضع تدابير داخل المنشأة للحؤول دون هروب الأنواع المستهدفة من ذباب الفاكهة، من خلال مناطق تلقّي وتخزين وتجهيز مانعة للحشرات.
	يمكن رصد الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة في المنشأة، وعند الضرورة، في المنطقة المتاخمة الخالية من ذباب  ثمار الفاكهة. وينبغي اتخاذ تدابير مكافحة ملائمة لاستئصال أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة في المنشأة لدى اكتشافها.
	ويتعين على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر أن تطلب اعتماد أسلوب موافَق عليه للتخلّص من اللفاكهة القابلة للإصابة ومن نفايات المصنع في منطقة استئصال الآفة. وينبغي التخلّص من الفاكهة القابلة للإصابة والمرفوضة بحيث لا تكون الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة قابلة للحياة. 
	يجب أن تكون منشآت المعالجة مسجّلة لدى المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر.
	ويمكن طلب المعالجة بعد الحصاد (من قبيل المعالجة بالبرودة، أو المعالجة بالحرارة، أو التبخير، أو  الإشعاع)، أو في بعض الحالات المعالجة قبل الحصاد (مثل رش الطعم، أو إحاطة الفاكهة بأكياس) لنقل الفاكهة القابلة للإصابة من المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة أو لدى تصديرها من البلدان حيث تخضع الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة إلى لوائح على أنها آفة حجرية.
	قد يُطلَب وضع تدابير مكافحة للحؤول دون هروب الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة في منشآت المعالجة الواقعة داخل المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة، إذا كانت تقوم بمعالجة مواد خاضعة للوائح قادمة من منطقة استئصال الآفة. وقد تطلب المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر العزل المادي داخل المنشأة.
	يتعيّن على المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المصدّر أن توافق على أسلوب التخلّص من الفاكهة المرفوضة القابلة للإصابة والقادمة من منطقة استئصال الآفة، من أجل تقليص خطر انتشار الأنواع المستهدفة لذباب ثمار الفاكهة. وقد تضم أساليب التخلّص استخدام أكياس مزدوجة يتبعها الدفن العميق أو الحرق.
	قد تكون الفاكهة القابلة للإصابة والتي يتم بيعها داخل منطقة استئصال الآفة معرّضة لخطر الإصابة قبل بيعها (قد تكون معروضة مثلاً في سوق في الهواء الطلق)، وبالتالي ينبغي حمايتها مادياً، عند الإمكان، لتلافي انتشار الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة لدى عرضها أو تخزينها.
	يجب أن تكون تدابير المكافحة، بما في ذلك الإجراءات التصحيحية، المستخدمة في منطقة استئصال الآفة موثقة، ومراجعة، ومحدَّثة بصورة ملائمة (أُنظر أيضاً المعيار الدولي 4). ويجب أن تُتاح هذه الوثائق إلى المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد عند الطلب.
	يجب أن تستجيب عملية استئصال الأنواع المستهدفة من ذباب الفاكهة في منطقة استئصال الآفة إلى متطلبات إعادة استئناف حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة بعد التفشي، تمشياً مع هذا المعيار. ويجب أن يستند إعلان الاستئصال إلى توقّف اكتشاف الأنواع المستهدفة من ذباب الفاكهة لفترة محددة بتكوينها البيولوجي والشروط البيئية السائدة، كما تؤكده الرقابة المُشار إليها في هذا المعيار.
	يجب أن تبقى تدابير المكافحة سارية إلى حين الإعلان عن استئصال الآفة. إذا نجح الاستئصال، يمكن إنهاء تدابير المكافحة الخاصة في منطقة استئصال الآفة، ويمكن استئناف حالة المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة. وأمّا إذا فشل الاستئصال، فينبغي تعديل حدود المنطقة الخالية من آفات ذباب ثمار الفاكهة وفقاً لذلك، على أن تبلَّغ بذلك المنظمة الوطنية لوقاية النباتات في البلد المستورد، كما هو ملائم. 
	تم اعتماد هذا الملحق خلال الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية في مارس/آذار 2015.
	وهذا الملحق جزء إلزامي من المعيار
	يوفّر هذا الملحق خطوطاً توجيهية لتطبيق إجراءات الصحة النباتية لإدارة ذباب الفاكهة.
	تُستخدم إجراءات صحية نباتية متنوّعة للقضاء على ذباب الفاكهة، واحتوائه، واستئصاله واستبعاده. ويمكن تطبيق هذه الإجراءات لإقامة مناطق خالية من ذباب الفاكهة والحفاظ عليها (هذا المعيار) ومناطق ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة (المعيار الدولي رقم 30 لتدابير الصحة النباتية (إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة (Tephritidae))، ووضع نهج نظم  لذباب الفاكهة (المعيار الولي لتدابير الصحة النباتية 35 (نهج نظم لإدارة مخاطر ذباب الفاكهة (Tephritidae)).
	تتضمن إجراءات الصحة النباتية المكافحة الميكانيكية والزراعية، وتقنية تطبيق طعم معيّن بمبيد حشرات، ومحطات الطعوم، وتقنية إتلاف الذكر، والاصطياد الكتلي، وتقنية الحشرات العقيمة، والمكافحة البيولوجية، ومراقبات على حركة البنود الخاضعة للوائح. ويمكن أن تشكل العديد من هذه الإجراءات بدائل مراعية للبيئة لوضع مبيدات الحشرات من أجل إدارة ذباب الفاكهة.
	الاستراتيجيات الأربع المستخدمة في إدارة مجموعات ذباب الفاكهة المستهدفة هي القضاء، والاحتواء، والاستئصال والاستبعاد. ويمكن استخدام إحدى هذه الاستراتيجيات أو أكثر حسب الظروف والأهداف. وإجراءات الصحة النباتية المطابقة والمستخدمة لإدارة ذباب الفاكهة يجب أن تأخذ في الاعتبار متطلبات الصحة النباتية الخاصة بواردات البلد المستورد، وحالة ذبابة الفاكهة في المنطقة المستهدفة، والعوائل، ومظهرية العوائل ودرجة حساسيتها، وبيولوجيا الآفات، والجدوى الاقتصادية والفنية لإجراءات الصحة النباتية المتاحة، حسبما هو ملائم.
	يمكن تطبيق استراتيجيات القضاء لأغراض مثل:
	- خفض مجموعات ذباب الفاكهة المستهدفة إلى المستوى المقبول أو أدنى منه
	- إنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة (المعيار الدولي رقم 22 لتدابير الصحة النباتية - اشتراطات إنشاء مناطق الانتشار المنخفض للآفات)؛ المعيار الدولي رقم 30)
	- تنفيذ تدبير تصحيحي في منطقة ينخفض فيها انتشار الآفات حين يكون قد تمّ تجاوز المستوى المحدد للانتشار المنخفض للآفات (المعيار الدولي رقم 22؛ المعيار الدولي رقم 30)
	- تقليل أعداد مجموعات ذباب الفاكهة المستهدفة لبلوغ مستوى محدد من مجتمع الآفة يمكن استخدامه كجزء من نهج النظم (المعيار الدولي رقم 14: استخدام التدابير المتكاملة في نهج للنظم من أجل إدارة مخاطر الآفات)؛ المعيار الدولي رقم 35)
	- القيام أولاً، في إطار العملية، باستئصال مجموعات ذباب الفاكهة المستهدفة من أجل إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب الفاكهة (المعيار رقم 4: اشتراطات إنشاء مناطق خالية من آفات ذباب الفاكهة).
	يمكن تطبيق استراتيجيات الاحتواء لأغراض مثل:
	- منع انتشار ذبابة الفاكهة المستهدفة من منطقة مصابة بالآفة إلى منطقة متاخمة خالية من آفات ذباب الفاكهة
	- احتواء دخول ذبابة فاكهة مستهدفة إلى مناطق غير موبوءة
	- حماية فرادى المناطق، كتدبير مؤقت، حين يكون قد تمّ استئصال ذباب الفاكهة المستهدفة كجزء من برنامج مستمر للاستئصال في منطقة أوسع نطاقاً.
	يمكن تطبيق استراتيجيات الاستئصال لأغراض مثل:
	- القضاء على مجموعات ذباب الفاكهة من أجل إنشاء منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة (المعيار رقم 4)
	- القضاء على دخول ذباب فاكهة خاضعة للحجر قبل أن يتم إنشاء هذه المنطقة (قد يكون هذا جزءاً من خطة تدابير تصحيحية في منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة إذا تم اكتشاف الأنواع المحددة من ذباب الفاكهة).
	يمكن تطبيق استراتيجيات الاستبعاد للحؤول دون دخول ذبابة الفاكهة إلى منطقة خالية من آفات ذباب الفاكهة
	ينبغي النظر في الاشتراطات التالية لدى تطبيق إجراءات الصحة النباتية في مجال إدارة ذباب الفاكهة:
	ينبغي ضمان تعرّف محدّد على الأنواع المحدّدة لذباب الفاكهة بحيث يمكن اختيار الاستراتيجيات وإجراءات الصحة النباتية الملائمة وتطبيقها. ويجب أن تتمكن المنظمات الوطنية لحماية النباتات من الحصول على موظفين مدرّبين لتحديد عينات الحشرات البالغة التي تم الكشف عنها، وحيث ممكن، المراحل غير الناضجة من الأنواع المستهدفة لذباب الفاكهة على نحو سريع (المعيار رقم 6: الخطوط التوجيهية للمراقبة).
	ينبغي معرفة بيولوجيا الأنواع المستهدفة لذباب الفاكهة لتحديد الاستراتيجية الملائمة من أجل معالجة إدارتها واختيار إجراءات الصحة النباتية التي سوف تُطبّق. والمعلومات الأساسية بشأن الأنواع المستهدفة لذباب الفاكهة قد تتضمن دورة الحياة، والعوائل، وتتابع العوائل، وتوزيع العوائل ووفرتها، والقدرة على التكاثر، والتوزيع الجغرافي وديناميكية الأعداد. وقد تؤثر أيضاً الظروف المناخية على الاستراتيجية المعتمدة.
	ينبغي تحديد المنطقة التي سوف تُطبَّق فيها إجراءات الصحة النباتية. كما يجب أن تُعرَف الخصائص الجغرافية وتوزيع العوائل ضمن هذه المنطقة.
	التنفيذ الناجح لإجراءات الصحة النباتية الخاصة بذباب الفاكهة يتطلّب مشاركة ناشطة ومتسقة لمجموعات مهتمة ومتأثرة، بما في ذلك الحكومة، والمجتمعات المحلية والصناعة.
	ينبغي وضع برنامج للوعي العام المستمر من أجل توفير المعلومات لمجموعات مهتمة ومتأثرة عن مخاطر الآفات وإجراءات الصحة النباتية التي سوف تُنفَّذ كجزء من استراتيجية إدارة ذباب الفاكهة. وهكذا برنامج غاية في الأهمية في مناطق حيث يكون خطر دخول الأنواع المستهدفة لذباب الفاكهة مرتفعاً. وكي ينجح برنامج الإدارة، من الهام الحصول على دعم الجمهور ومشاركته (وبخاصة المجتمع المحلي) ضمن منطقة برنامج الإدارة والأفراد الذين يتوجهون إلى المنطقة ويتنقلون داخلها.
	ينبغي وضع خطة تشغيلية رسمية تحدّد إجراءات الصحة النباتية المطلوبة. وقد تتضمن هذه الخطة التشغيلية اشتراطات محددة لتطبيق إجراءات الصحة النباتية وتصف أدوار ومسؤوليات المجموعات المهتمة والمتأثرة (المعيار الدولي رقم 4؛ المعيار الدولي رقم 22).
	قد تنطوي استراتيجيات إدارة ذباب الفاكهة على استخدام أكثر من إجراء واحد للصحة النباتية.
	يمكن تطبيق إجراءات الصحة النباتية في منطقة محددة، في مكان الإنتاج أو في موقع الإنتاج؛ وخلال فترة ما قبل الحصاد وما بعده؛ وفي مكان التعليب؛ أو خلال شحن أو توزيع السلع. وأمّا المناطق الخالية من الآفات، وأماكن الإنتاج ومواقع الإنتاج فقد تتطلّب إنشاء منطقة واقية ملائمة والحفاظ عليها. ويمكن تطبيق إجراءات ملائمة للصحة النباتية في المنطقة الواقية عند الاقتضاء (هذا المعيار والمعيار رقم 10: اشتراطات إنشاء أماكن إنتاج خالية من الآفات ومواقع إنتاج خالية من الإنتاج).
	يمكن تطبيق إجراءات المكافحة الميكانيكية والزراعية من أجل التقليل من مستوى مجموعات ذباب الفاكهة. وقد تتضمن هذه المكافحة إجراءات الصحة النباتية من قبيل الصرف الصحي في البساتين والحقول، وتجريد الثمار، والتقليم، وإزالة النبات المضيف أو وضع الشباك، وإحاطة الفاكهة بأكياس، وفترات خالية من العوائل، واستخدام أصناف مقاومة، ووضع المصايد، وحرث الأرض وإغراقها بالماء.
	إن فعالية الصرف الصحي في الحقول تزداد حين تتركز عملية جمع الفاكهة الساقطة والتخلص منها على العوائل المفضلة، وتتمّ على نحو مستمر على نطاق المنطقة بكاملها. وللحصول على نتائج جيدة، يجب أن تتم عملية الجمع والتخلص من الفاكهة قبل الحصاد، وخلاله وبعده.
	الفاكهة التي تبقى على النباتات المضيفة، والفاكهة المرفوضة بسبب الجودة السيئة خلال الحصاد والتعليب، والفاكهة على النباتات المضيفة الموجودة في المنطقة المحيطة يجب أن تُجمَع وأن يتم التخلص منها على نحو آمن (مثلاً من خلال الدفن العميق).
	من شأن القضاء على الغطاء النباتي أو الحفاظ على مستوى منخفض منه أن يسهل عملية جمع الفاكهة الساقطة. وإضافةً إلى ذلك، حين يبقى الغطاء النباتي منخفضاً، قد تصبح الفاكهة بيرقات أكثر تعرضاً لأشعة الشمس المباشرة والأعداء الطبيعيين، وهو ما سوف يساهم في موت يرقات ذباب الفاكهة.
	وإحاطة الفاكهة في أكياس واستخدام شباك الاستبعاد قد يحول دون إصابة الفاكهة بذباب الفاكهة. ويجب تطبيق أسلوب الإحاطة بأكياس أو شباك الاستبعاد، لدى استخدامهما، قبل أن تصبح الفاكهة معرّضة للإصابة بذباب الفاكهة.
	ويمكن استهداف خادرات (Pupae) العديد من ذبابات الفاكهة عبر تعكير التربة التي تنمو فيها. ويمكن القيام بذلك من خلال إغراق الأرض بالمياه (ما يسبّب نقص الأكسجين للخادرات) أو حرث الأرض (ما يسبّب التلف المادي، وجفاف الخادرات وتعريضها إلى أعداء طبيعيين).
	تستخدم هذه التقنية مبيد حشرات ملائم يُمزَج مع طعم غذائي. والطعوم الغذائية الشائعة الاستخدام  تتضمن مواد جاذبة من قبيل البروتين المتحلل بالمياه، والشراب المركّز بنسبة عالية من الفروكتوز والدبس، المستخدمة بمفردها أو الممزوجة بمواد أخرى. وتشكل هذه التقنية أداة فعالة لمكافحة مجموعات ذباب الفاكهة البالغة، وتقلص الآثار السلبية على الحشرات غير المستهدفة والبيئة.
	يجب أن يبدأ وضع الطعوم من مبيدات الحشرات في الوقت المناسب لاستهداف الذبابات البالغة في طور النضج والحؤول دون إصابة الفاكهة بها. ولحماية الفاكهة، قد تمتد هذه الفترة حتى ثلاثة أشهر قبل بداية موسم حصاد الفاكهة المعدّة للتصدير، أو لدى اكتشاف الذبابات البالغة الأولى أو اليرقات في الحقل أو المنطقة الحضرية. وينبغي استهداف الذبابات البالغة في طور النضج إذ يكون عندها الطلب على البروتين في أعلى مستوياته. كما أن عدد عمليات رشّ الطعوم والفترات الفاصلة بينها سوف يعتمد على خصائص الأنواع المستهدفة من ذباب الفاكهة(البيولوجيا، والوفرة، والتصرف، والتوزّع، ودورة الحياة، إلخ.)، ومظهرية المضيف والظروف المناخية.
	يمكن رشّ الطعوم من مبيدات الحشرات من الأرض أو من الجوّ.
	يتم اللجوء عادة إلى الاستعمال الأرضي للطعوم من مبيدات الحشرات في مناطق الإنتاج الصغيرة نسبياً، من قبيل البساتين الفردية أو في المناطق الحضرية.
	ينبغي وضع الطعوم من مبيدات الحشرات عامة على الجزء المتوسط إلى الأعلى من ظلّة النبات العائل أو النبات الذي يؤمن مأوى لها أو داخل هذا الجزء، إنما يجب أن تتناسب هذه العملية مع طول النبات العائل. فبالنسبة إلى النباتات المضيفة القصيرة (مثل القرعيات، والطماطم، والفليفلة)، يجب وضع الطعم من مبيد الحشرات على نباتات أطول تحيط بالمنطقة المزروعة التي تشكل مأوى أو مصدر غذاء لها. وفي المناطق الخالية من آفات ذباب الفاكهة، وفي إطار خطة عمل طارئة للقضاء على تفشي الآفة، يمكن أيضاً وضع الطعم من مبيد الحشرات على النباتات غير المضيفة أو على غيرها من المساحات الملائمة حول موقع اكتشاف الآفة.
	يمكن اللجوء إلى الاستعمال الجوي للطعوم من مبيدات الحشرات في مناطق إنتاج أكبر وفي مناطق حيث النباتات المضيفة مبعثرة على مساحات واسعة من الأرض. وقد يكون الرش الجوي فعالاً من حيث الكلفة أكثر من الرش الأرضي في البرامج الواسعة النطاق، كما يمكن التوصل إلى تغطية أكثر اتساقاً للطعوم في المنطقة المستهدفة. لكن في بعض البلدان قد يخضع الرش الجوي لقيود نظراً لاعتبارات بيئية.
	بعد اختيار منطقة العلاج، يمكن تحديدها من خلال استخدام جهاز للإسناد الجغرافي وتسجيلها في خرائط رقمية باستخدام برنامج معلوماتي لنظم المعلومات الجغرافية من أجل ضمان رشّ فعال للطعوم وتقليص الأثر على البيئة.
	ولمعالجة المنطقة المستهدفة، قد لا يكون من الضروري استخدام الطعوم من مبيدات الحشرات كتغطية كاملة إنما فقط في بعض مناطق العلاج، كما في المنطقة الثانية أو الثالثة. وينبغي تكييف ارتفاع وسرعة الرش الجوي مع الظروف السائدة من قبيل لزاجة الطعم وخصائص خرطوم الرش، وسرعة الرياح، والحرارة، وغطاء السحب وطبوغرافيا الأرض.
	قد تشكل أجهزة الطعم وأجهزة القتل المعروفة باسم "محطات الطعم" إجراء مكافحة أكثر مراعاة للبيئة من الطعوم من مبيدات الحشرات للقضاء على ذباب الفاكهة. وتتألف محطات الطعم من مادة جاذبة ومادة قاتلة قد تكون موجودة في جهاز أو توضع مباشرة على السطح الملائم. وعلى عكس المصائد، لا تستبقي محطات الطعم ذباب الفاكهةالتي تجذبها.
	محطات الطعوم ملائمة الاستخدام مثلاً في العمليات التجارية لإنتاج الفاكهة، وبرامج إدارة ذباب الفاكهة على نطاق المنطقة، والمساحات العامة، وفي بعض الحالات، في بساتين عضوية. ويمكن استخدام محطات الطعم في مناطق خالية من آفات ذباب الفاكهة للقضاء على الأعداد في حالات التفشي المحلية والمعزولة جيداً. وفي المناطق الموبوءة والمعروفة بأنها خزّاناً لذباب الفاكهة ومصادر دخولها إلى مناطق ينخفض فيها انتشار ذباب الفاكهة والمناطق الخالية من آفات ذباب الفاكهة، ينبغي نشر محطات الطعوم بكثافة مرتفعة.
	يوصى بأن تكون المادة الجاذبة المستخدمة متحيزة لإناث الحشرات فتقلّص بصورة مباشرة إصابة الفاكهةالإجمالية بالآفة.
	تتعلق تقنية إتلاف الذكر باستخدام كثافة عالية من محطات الطعوم التي تتألف من طعم ذكر ممزوج مع مبيد للحشرات لتقليص أعداد الذكور في ذباب الفاكهة المستهدف إلى مستوى متدنّ بحيث ليس من المحتمل أن يحصل التزاوج(الفاو، 2007).
	ويمكن استخدام تقنية إتلاف الذكر لمكافحة أنواع ذباب الفاكهة من فصيلتي Bactrocera و Dacus اللتين تنجذبان بطعوم ذكرية (كيولور أو ميثيل يوجينول). والميثيل يوجينول أكثر فعالية من الكيولور لإتلاف الذكور في الأنواع التي تجذبها هذه الطعوم.
	يستخدم الاصطياد الكتلي نظم اصطياد بكثافة عالية للقضاء على مجموعات ذباب الفاكهة. وبصورة عامة، فإن إجراءات الاصطياد الكتلي هي الإجراءات ذاتها المستخدمة لأغراض المسح (المرفق 1). وينبغي نشر المصائد في مكان الإنتاج في وقت مبكر من الموسم حين تنتقل الذبابات البالغة الأولى إلى الحقل، وحين تكون الأعداد لا تزال بمستويات متدنية، كما يجب تشغيلها على نحو ملائم.
	يجب أن تستند كثافة المصائد على عوامل من قبيل كثافة ذباب الفاكهة، والمرحلة الفيزيولوجية لذباب الفاكهة، وكفاءة المواد الجاذبة والمواد القاتلة، ومظهرية النبات المضيف وكثافته. وأمّا التوقيت، والمخطط، ونشر المصائد فيجب أن يستند على الأنواع المستهدفة من ذباب الفاكهة وعلى بيانات إيكولوجية عن النبات المضيف.
	تقنية الحشرات العقيمة هي تقنية خاصة بالأنواع ومراعية للبيئة يمكنها أن توفّر مكافحة فعالة لمجموعات ذباب الفاكهة المستهدفة (منظمة الأغذية والزراعة، 2007).
	تقنية الحشرات العقيمة فعالة فقط في مستويات متدنية من أعداد الأنواع المستهدفة وقد تُستخدَم من أجل:
	- القضاء على ذبابة الفاكهة، حيث قد تكون تقنية الحشرات العقيمة إجراءً وحيداً للصحة النباتية أو ممزوجاً مع إجراءات أخرى للصحة النباتية للوصول إلى مستويات متدنية من الأعداد والمحافظة على هذه المستويات.
	- احتواء ذبابة الفاكهة، حيث قد تكون تقنية الحشرات العقيمة فعالة بصورة خاصة في مناطق خالية إلى حد بعيد من الآفات (من قبيل المناطق العازلة) إنما تخضع لدخول منتظم للآفات من مناطق موبوءة.
	- استئصال ذبابة الفاكهة، حيث يمكن تطبيق تقنية الحشرات العقيمة حين تكون مستويات الأعداد متدنية لاستئصال الأعداد الباقية.
	- استبعاد ذبابة الفاكهة، حيث يمكن تطبيق تقنية الحشرات العقيمة في مناطق معرّضة للخطر تخضع لضغوطات عالية من آفات تأتي من مناطق مجاورة.
	يمكن إطلاق ذباب الفاكهة العقيم من الأرض إلى الجو. ويجب أن تكون الفترات الفاصلة بين عمليات إطلاقه معدّلة وفقاً لطول حياة الحشرة. ويُطلق عامة ذباب الفاكهة العقيم مرة أو مرتين في الأسبوع إنما قد يتأثر تواتر إطلاقه بظروف من قبيل عدد الخادرات، والحالة الطارئة لوجود ذباب بالغ، ومناخ غير مؤاتٍ. ولتحديد كثافة إطلاق الذباب العقيم، ينبغي النظر في جودة ذباب الفاكهة العقيم، ومستوى الأعداد البرية والنسبة المرغوب فيها من ذباب الفاكهة البري إلى ذباب الفاكهة العقيم.
	بعد إطلاق ذباب الفاكهة العقيم، ينبغي البدء بالاصطياد وتحديد الذباب العقيم والبري من أجل تقييم فعالية إجراء الإطلاق والحؤول دون تدابير تصحيحية غير ضرورية. ثم ينبغي إعادة التقاط الذباب العقيم الذي تمّ إطلاقه في المصائد ذاتها التي استُخدمت لاكتشاف الأعداد البرية إذ قد يوفّر ذلك معلومات مسترجعة عمّا إذا تمّ بلوغ الكثافة المرغوب فيها من ذباب الفاكهة العقيم ونسبة الذباب العقيم إلى الذباب البري (منظمة الأغذية والزراعة، 2007).
	يمكن استخدام الإطلاق الأرضي حين لا يكون الإطلاق الجوي فعالاً من حيث الكلفة أو كفوءاً (أي توزيع متقطع أو منطقة صغيرة نسبياً)، أو حين تكون عمليات إطلاق إضافية ضرورية لتوفير كثافة أعلى من ذباب الفاكهة لسبب معيّن (مثلاً في مناطق يتم فيها تجاوز مستوى محدد من انتشار الآفة).
	الإطلاق الجوي أكثر فعالية من حيث الكلفة مقارنةً بالإطلاق الأرضي في البرامج الواسعة النطاق، ويوفّر توزيعاً أكثر اتساقاً لذباب الفاكهة العقيم من الإطلاق الأرضي، وهذا ما قد يجمع ذباب الفاكهة العقيم في مواقع محددة أو على طول مسارات الإطلاق. بعد اختيار منطقة الإطلاق، يمكن تحديدها باستخدام جهاز للإسناد الجغرافي وتسجيلها في خرائط رقمية باستخدام برنامج معلوماتي لنظم المعلومات الجغرافية: هذا قد يساعد في ضمان توزيع كفوء للذباب العقيم. والأساليب الأكثر شيوعاً للإطلاق الجوي هي نظم الذباب البالغ المبرد والأكياس الورقية (منظمة الأغذية والزراعة، 2007).
	ولتحديد ارتفاع الإطلاق، ينبغي النظر في عدة عوامل، بما في ذلك سرعة الرياح، والحرارة، وغطاء السحب، وطوبوغرافيا الأرض، والغطاء النباتي، وما إذا كانت المنطقة المستهدفة حضرية أو ريفية. وتتراوح ارتفاعات الإطلاق بين 200 و600 متر فوق سطح الأرض. غير أنه ينبغي تفضيل ارتفاعات الإطلاق المتدنية، وبخاصة في المناطق التي تتعرض لرياح قوية (لمنع انتشار ذباب الفاكهة العقيم المفرط أو انحراف الكيس) وفي مناطق يكون فيها الافتراس من جانب الطيور مرتفعاً وغالب الحصول. ومن المفضل لأن يحصل الإطلاق في وقت مبكر من الصباح، حين تكون الرياحوالحرارة معتدلة.
	ينبغي إجراء اختبارات روتينية ودورية لمراقبة الجودة من أجل تحديد تأثير التربية الجماعية، والإشعاع، والمناولة، ومدة الشحن، واستبقاء ذباب الفاكهة العقيم أو إطلاقه، وفقاً لبارامترات الجودة المرغوب فيها (الفاو/ الوكالة الدولية للطاقة الذرية/ وزارة الزراعة الأمريكية، 2014).
	يمكن اللجوء إلى المكافحة البيولوجية الكلاسيكية لتقليص مجموعات ذباب الفاكهة. وللتمكن من القضاء عليها على نحو أكبر، يمكن استخدام الإطلاق الكثيف. وخلال هذا الإطلاق الكثيف، فإن أعداداً كبيرة من الأعداء الطبيعيين، ولا سيما الطفيليات المفيدة، تجري تربيتها جماعةً وإطلاقها خلال فترات حاسمة لتقليص أعداد الآفات. واستخدام المكافحة البيولوجية الكثيفة محدود بمواد المكافحة البيولوجية التي تتوفر لها تكنولوجيا التربية الجماعية. كذلك، يجب أن يكون الأعداء الطبيعيون الذين يخضعون للتربية الجماعية ذات جودة عالية بحيث يمكن التوصل إلى القضاء على مجموعات ذباب الفاكهة المستهدف على نحو فعال. ويجب أن يتوجه إطلاق مواد المكافحة البيولوجية إلى المناطق الهامشية التي يصعب الوصول إليها والتي فيها كثافة عالية من النباتات المضيفة، والمعروفة بأنها تشكل خزاناً لذباب الفاكهة ومصادر إصابة إنتاج الفاكهة التجاري أو المناطق الحضرية بالآفة.
	بالنسبة إلى المناطق الخالية من آفات ذباب الفاكهة، وفي بعض الظروف، المناطق التي ينخفض فيها انتشار آفات ذباب الفاكهة، ينبغي تنفيذ المراقبة على حركة المواد الخاضعة للوائح للحؤول دون دخول أو انتشار أنواع مستهدفة من ذباب الفاكهة.
	ينبغي أن يكون أداء المواد المستخدمة في إجراءات الصحة النباتية عند مستوى مقبول من الفعالية والموثوقية لفترة ملائمة من الوقت. ويجب المحافظة على سلامة الأجهزة والمعدات طوال فترة انتشارها في الحقل. كما يجب أن تكون المواد الجاذبة والكيميائية مجازة أو مقيَمة بيولوجياً لمستوى مقبول من الأداء.
	يجب أن تتحقق المنظمة الوطنية لحماية النباتات من فعالية الاستراتيجيات المختارة (القضاء على ذباب الفاكهة، واحتواؤه، واستئصاله، واستبعاده) وإجراءات الصحة النباتية ذات الصلة. وإجراء الصحة النباتية الرئيسي المستخدم للتحقيق هو مراقبة الذباب البالغ واليرقات، كما يجري وصفه في المعيار الدولي رقم 6 لتدابير الصحة النباتية.
	يجب أن تضمن المنظمات الوطنية لحماية النباتات حفظ سجلات المعلومات التي تدعم جميع مراحل استراتيجيات القضاء على ذباب الفاكهة، واحتوائه، واستئصاله، واستبعاده لمدة سنتين على الأقل.
	FAO. 2007. Guidance for packing, shipping, holding and release of sterile flies in area-wide fruit fly control programmes, ed. W. Enkerlin. Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and Agriculture. FAO Plant Production and Protection Paper 190. Rome. 145 + vii pp. 
	FAO/IAEA/USDA. 2014. Product quality control for sterile mass-reared and released tephritid fruit flies. Version 6.0. Vienna, International Atomic Energy Agency. 164 pp. 
	اعتمدت هيئة تدابير الصحة النباتية هذا المرفق في دورتها السادسة في مارس/آذار 2011.
	إن هذا المرفق هو لغايات مرجعية فقط وليس جزءاً ملزماً لهذا المعيار.
	يؤمّن هذا المرفق معلومات تفصيلية لاصطياد ذباب ثمار الفاكهة (فصيلة Tephritidae) ذي الأهمية الاقتصادية تحت حالات مختلفة للآفة. يتعيّن استخدام نظم اصطياد محددة تبعاً لإمكانية تطبيقها، نوع ذبابة ثمار الفاكهة وحالة الصحة النباتية للمناطق المحددة، التي قد تكون إما منطقة مصابة، منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستوى منخفض (FF-ALPP)، أو منطقة خالية من ذبابة ثمار الفاكهة (FF-PFA). يصف المرفق نظم الاصطياد الأوسع استعمالاً، بما في ذلك المواد كالمصائد والجاذبات، كثافات الاصطياد ومسوحات التحديد، إضافة لإجراءات تشمل التقويم، تسجيل البيانات وتحليلها.
	هناك خمسة أنماط لحالات الآفة يمكن فيها تطبيق المسوحات:
	(أ) الآفة موجودة بدون مكافحة. مجتمع الآفة موجود لكنه غير خاضع لأية تدابير مكافحة
	(ب) الآفة موجودة تحت التقليص. مجتمع الآفة موجود ويخضع لتدابير مكافحة، تشمل منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستوى منخفض.
	(ج) الآفة موجودة تحت الاستئصال. مجتمع الآفة موجود ويخضع لتدابير مكافحة
	(د) الأفة غير موجودة وتتم المحافظة على المنطقة التي تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستوى منخفض الآفة غائبة (مثل مستأصلة، لا تسجيلات للآفة، لم تعد موجودة) والتدابير للمحافظة على غياب الآفة مطبقة.
	(هـ) الآفة عابرة. قابلة للعمل، تحت المراقبة وقابلة للعمل، تحت الاستئصال
	الأنماط الثلاث لمسوحات الاصطياد، والأهداف الموافقة لها هي:
	- مسوحات رصدية لتدقيق المواصفات المميزة لمجتمع الآفة.
	- مسوحات تعيين الحدود لإرساء حدود منطقة معتبرة مصابة أو خالية من الآفة.
	- مسوحات كشفية لتحديد فيما إذا كانت الآفة موجودة في منطقة ما.
	تكون المسوحات الرصدية ضرورية في الحالات الثلاثة الأولى (أ، ب وجـ) للتحقّق من مواصفات مجتمع الآفة قبل الشروع أو أثناء تطبيق تدابير التقليص والاستئصال للتحقّق من مستويات المجتمع ولتقويم فاعلية تدابير المكافحة. تطبّق مسوحات تعيين الحدود لتحديد حدود منطقة منشأة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستوى منخفض وكجزء من خطة عمل تصحيحي عندما تتجاوز الآفة مستويات الانتشار المنخفض (الحالة ب) (المعيار الدولي 30) أو في منطقة خالية من ذبابة ثمار الفاكهة كجزء من خطة عمل تصحيحي عندما يحدث كشف ما (الحالة هـ)  .المسوحات الكشفية ضرورية لبيان غياب الآفة (الحالة د) ولكشف دخولٍ محنملٍ للآفة إلى المنطقة الخالية من ذبابة ثمار الفاكهة ( الآفة عابرة قابلة للعمل) (المعيار 8)
	يمكن العثور على معلومات إضافية عن كيف ومتى يمكن تطبيق أنماط محددة من المسوحات في معايير دولية أخرى ذات صلة تتناول موضوعات محددة مثل حالة الآفة، الاستئصال، المناطق الخالية من الآفات أو المناطق التي تنتشر فيها الآفات بمستو منخفض.
	تبعاً لحالة الآفة المستهدفة، هناك سيناريوهين يمكن أن يتقدما تدريجياً باتجاه السيناريوهات التالية:
	- الآفة موجودة- بدءاً من مجتمع متوطّن بدون مكافحة (الحالة أ)، يمكن تطبيق تدابير الصحة النباتية، ومن المحتمل أن تقود باتجاه منطقة تنتشر فيها ذبابة تمار الفاكهة بمستوى منخفض (الحالة ب وجـ) أو منطقة خالية من ذبابة ثمار الفاكهة (الحالة د). 
	- الآفة غير موجودة/غائبة. بدءاً من منطقة خالية من ذابة ثمار الفاكهة (الحالة د)، حالة الآفة إما محافظ عليها أو حدث كشفٌ لها (الحالة هـ)، أو عندما قد يتم تطبيق تدابير بهدف استعادة المنطقة الخالية من ذبابة ثمار الفاكهة.
	يتوقف الاستخدام الفاعل للمصائد في فهم مسوحات ذباب ثمار الفاكهة على المقدرة على الجمع بين المصائد، الجاذبات وعوامل القتل لجذب الأنوع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة ومسكها ومن ثمّ قتلها وحفظها لتحديد هوياتها على نحو فاعل، جمع بيانات العدّ وتحليلها. تستخدم نظم الاصطياد لمسوحات ذباب ثمار الفاكهة المواد التالية:
	- أجهزة للاصطياد 
	- جاذبات (فرمونات، بارافرمونات أو جاذبات غذائية)
	- عوامل قتل في المصائد الرطبة والجافة (بفعل فيزيائي أو كيميائي)
	- مواد الحفظ (رطبة أو جافة)
	يعرض الجدول رقم 1 الأنواع الرئيسة لذباب ثمار الفاكهة ذات الأهمية الاقتصادية والجاذبات المستخدمة عادة لجذبها. إن وجود أو غياب نوع ما في هذا الجدول لا يشير إلى إنجاز تحليل خطر الآفة كما أنه ليس مؤشراً، بأي حال، للحالة التنظيمية لنوع ما من ذبابة ثمار الفاكهة.
	الجدول رقم 1: الأنواع الرئيسة لذباب ثمار الفاكهة ذات الأهمية الاقتصادية والجاذبات الشائع استخدامها  
	الاسم العلمي
	(1) الجاذب

	جاذب بروتيني (PA)
	Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
	Anastrepha grandis (Macquart)
	جاذب بروتيني (PA)
	Anastrepha ludens (Loew)
	جاذب بروتيني 2C-11 (PA)
	Anastrepha obliqua (Macquart)
	جاذب بروتيني 2C-11 (PA)
	Anastrepha sepentina (Wiedemann)
	Anastrepha striata (Schiner)
	جاذب بروتيني
	Anastrepha suspensa (Loew)
	جاذب بروتيني 
	جاذب بروتيني 2C-11 (PA)
	Bactrocera carambolae (Drew & Hancock)
	Bactrocera caryeae (Kapoor)
	ميثيل يوجينول (ME)
	Bactrocera correcta (Bezzi)
	Bactrocera dorsalis (Hendel)4
	ME
	Bactrocera invadens (Drew, Tsuruta, & White)
	ME
	Bactrocera kandiensis (Drew & Hancock)
	ME
	Bactrocera occipitalis (Bezzi) 
	ME, 3C2
	Bactrocera papayae (Drew & Hancock) 
	ME
	Bactrocera philippinensis (Drew & Hancock)
	ME
	Bactrocera umbrosa (Fabricius)
	ME
	Bactrocera zonata (Saunders)
	ME
	Bactrocera cucurbitae (Croquillet)
	ME
	Bactrocera tryoni (Froggatt)
	ME, 3C2 ، خلات الأمونيوم (AA)
	Bactrocera neotumeralis (Hardy)
	Cuelure (CUE), 3C-2, AA
	Bactrocera tau (Walker)
	CUE 
	CUE
	Bactrocera citri (Chen) (B. minax, Endertein) 
	CUE
	Bactrocera cucumis (French)
	Bactrocera jarvis (Tryon)
	PA
	Bactrocera latifrons (Hendel) 
	PA
	Bactrocera oleae (Gmelin)
	PA
	Bactrocera tsuneonis (Miyake)
	PA
	PA، بيكربونات الأمونيوم،  Spiroketal
	Ceratitis capitata (Wiedemann)
	Ceratitis cosyra (Walker)
	PA
	Ceratitis rosa (Karsh)
	Trimedlure (TML), Capilure, PA, 3C2, 2C-23 
	Dacus ciliatus (Loew)
	PA, 3C2, 2C-23
	TML, PA, 3C2, 2C-23
	Myopardalis pardalina (Bigot)
	PA, 3C2, AA
	Rhagoletis cerasi (Linnaeus)
	Rhagoletis cingulat (Loew)
	PA
	Rhagoletis pomonella (Walsh)
	) أملاح أمونيوم (AS)، ِِAA ، ِAC
	Toxotrypana curvicauda (Gerstaecker)
	AS, AA, AC
	BuH هسكانويت البوتيل (BuH, AS  )، AS
	2-ميثيل - فينيل – بيرازين (MVP)
	1 مكونين (2C-1) جاذب غذائي مركّب من خلات الأمونيوم والبوتريسين، لمسك الإناث بشكل رئيس.
	2 ثلاثة مكونات (3C) جاذب غذائي مركّب، لمسك الإناث بشكل رئيس (خلات الأمونيوم، بوتريسين، تراي ميثيل أمين).
	3 مكونين (2C-2) جاذب غذائي مركب من خلات الأمونيوم والتراي ميثيل أمين، لمسك الإناث بشكل رئيس.
	4 إن الوضع التصنيفي لبعض الأعضاء المدرجة في معقد Bactrocera dorsalis غير مؤكّد.
	تحتوي معظم المصائد المستعملة بشكل واسع جاذبات فرمونية أو بارافرمونية متخصصة للذكور. ويمسك البارافرمون تراي ميدلور (TML) أنواع من الجنس Ceratitis (بما في ذلك C. capitata و C. rosa). ويمسك البارافرمون ميثيل يوجينول (ME) عدداً كبيراً من أنواع الجنس Bactrocera (بما في ذلك B. dorsalis, B. zonata,B. invadens, B. carambolae, B. philippinensis و B. musae). يمسك البارافرمون cuelure (CUE) عدداً كبيراً من الأنواع الأخرى للجنس Bactrocera بما في ذلك B. cucurbitae و B. tryoni. تكون البارافرمونات عامة عالية التطاير، ويمكن استعمالها في عديد من المصائد (جدول 2 أ). وتوجد مستحضرات ُمحكمة الإطلاق لـ TML, CUE, ME، مؤمنة جاذباً يدوم مفعوله لفترة أطول للاستعمال الحقلي. ومن المهم الحذر بأن بعض الظروف البيئية الأصيلة قد تؤثر في طول عمر الجاذبات الفرمونية والبارافرمونية
	لاتتوافر الفرمونات/البارافرمونات المتخصصة بالإناث على نحو تجاري عادة (باستثناء، على سبيل المثال، 2-ميثيل- فينيل بيرازين). وعليه فإن الجاذبات المتحيّزة للإناث (طبيعية، تركيبية، سائلة أو جافة) التي يشيع استخدامها ترتكز على الغذاء، أو روائح العائل (طبيعية، تركيبية، سائلة أو جافة) (جدول 2 ب). ومن وجهة نظر تاريخية، تم استخدام الجاذبات البروتينية السائلة لمسك مدى واسع من أنواع ذباب ثمار الفاكهة. تمسك الجاذبات البروتينية السائلة الذكور والإناث على حد سواء. على أن الجاذبات السائلة تكون عموماً أقل حساسية من البارافرمونات. وبالإضافة لذلك، يؤدي استخدام الجاذبات السائلة إلى مسك أعداد عالية من الحشرات غير المستهدفة. 
	تم تطوير عدة جاذبات مصنعة مرتكزة على الغذاء باستخدام الأمونيا ومشتقاتها. وهذا قد يقلل من عدد الحشرات غير المستهدفة الممسوكة. فبغية مسك C. capitata، على سبيل المثال، يتم استعمال جاذب تركيبي مؤلف من ثلاث مكونات (خلات الأمونيوم، بوتريسين وتراي ميثيل أمين). ويمكن إزالة تراي ميثيل أمين لمسك أنواع Anastrepha. يستمر مفعول الجاذب التركيبي حوالي 4-10 أسابيع حسب الظروف المناخية. ويمسك الجاذب عدداً قليلاً من الحشرات غير المستهدفة وعدداً أقل معنوياً من ذكور الذباب، وهذا يجعل استخدام هذا الجاذب مناسباً للاستخدام في برامج إطلاق ذباب ثمار الفاكهة العقيم. وتتوافر تقنيات جديدة للجاذبات الغذائية التركيبية للاستخدام، بما في ذلك الخلائط ثلاثية المكونات المديدة والخلائط ثنائية المكونات المحتواة في البطاقة نفسها، بالإضافة إلى الخلائط ثلاثية المكونات المضمنة في سدادة مفردة مخروطية الشكل (الجدول 1 و3) 
	وإضافة لما تقدم، ونظراً لأن ذكور وإناث ذباب ثمار الفاكهة الباحثة عن غذاء تستجيب للجاذبات الغذائية التركيبية في مرحلة البالغة غير الناضجة جنسياً، فإن لهذه الأنماط من الجاذبات المقدرة على كشف إناث ذباب ثمار الفاكهة بشكل مبكر وعند مستويات أخفض للمجتمع مقارنة بالجاذبات البروتينية السائلة.
	الجدول 2 (أ). جاذبات ومصائد لمسوحات ذكور ذباب ثمار الفاكهة
	(أنظر أدناه للمختصرات)المصائد والجاذبات
	أنواع ذباب ثمار الفاكهة
	CUE
	ME
	TML/CE
	YP
	TP
	ST
	MM
	LT
	JT
	ET
	CH
	YP
	TP
	ST
	MM
	LT
	JT
	ET
	CH
	VARs
	YP
	TP
	SE
	ST
	MM
	LT
	JT
	ET
	CH
	CC
	Anastrepha fraterculus
	Anastrepha ludens
	Anastrepha obliqua
	Anastrepha striata
	Anastrepha suspensa
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera carambolae
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera caryeae
	Bactrocera citri (B. minax)
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera correcta
	Bactrocera cucumis
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera cucurbitae
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera dorsalis
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera invadens
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera kandiensis
	Bactrocera latifrons
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera occipitalis
	Bactrocera oleae
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera papayae
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera philippinensis
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera tau
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera tryoni
	Bactrocera tsuneonis
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera umbrosa
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera zonata
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Ceratitis capitata
	Ceratitis cosyra
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Ceratitis rosa
	Dacus ciliatus
	Myiopardalis pardalina
	Rhagoletis cerasi
	تابع الجدول 2 (أ). جاذبات ومصائد لمسوحات ذكور ذباب ثمار الفاكهة
	 (أنظر أدناه للمختصرات)المصائد والجاذبات 
	أنواع ذباب ثمار الفاكهة 
	CUE
	ME
	TML/CE
	YP
	TP
	ST
	MM
	LT
	JT
	ET
	CH
	YP
	TP
	ST
	MM
	LT
	JT
	ET
	CH
	VARs
	YP
	TP
	SE
	ST
	MM
	LT
	JT
	ET
	CH
	CC
	Rhagoletis cingulata
	Rhagoletis pomonella 
	Toxotrypana curvicauda
	مختصرات المصائد
	مختصرات الجاذبات
	TP مصيدة تفري
	LT مصيدة لينقيلد
	CC مصيدة كوك وكوننغهام
	TML ترايميدلور
	VARs مصيدة القمع المعدل
	MM المصيدة المغربية المتوسطية 
	CH مصيدة شام ب
	CE كابيلور
	YP مصيدة اللوحة الصفراء
	ST مصيدة ستاينر
	ET المصيدة السهلة
	ME ميثيل يوجينول
	SE مصيدة سنسوس
	JT مصيدة جاكسون
	CUE كيولور
	الجدول 2 (ب). الجاذبات والمصائد للمسوحات المتحيّزة لإناث ذباب ثمار الفاكهة 
	أنظر أدناه للمختصرات (المصائد والجاذبات)
	أنواع ذباب ثمار الفاكهة 
	MVP
	BuH
	AS (AA, AC)
	SK+AC
	PA
	2C-2
	2C-1
	3C
	GS
	PALz
	YP
	RS
	PALz
	YP
	RS
	RB
	YP
	CH
	MLT
	McP
	ET
	MLT
	TP
	MM
	LT
	MLT
	ET
	TP
	MM
	LT
	OBDT
	MLT
	SE
	ET
	x
	x
	Anastrepha fraterculus
	x
	x
	Anastrepha grandis 
	x
	x
	x
	Anastrepha ludens
	x
	x
	x
	Anastrepha obliqua
	x
	x
	Anastrepha striata 
	x
	x
	x
	Anastrepha suspensa
	x
	x
	Bactrocera carambolae
	x
	x
	Bactrocera caryeae
	x
	x
	Bactrocera citri (B. minax)
	x
	x
	Bactrocera correcta
	x
	x
	Bactrocera cucumis 
	x
	x
	x
	Bactrocera cucurbitae
	x
	x
	Bactrocera dorsalis
	x
	x
	x
	Bactrocera invadens 
	x
	x
	Bactrocera kandiensis 
	x
	x
	Bactrocera latifrons 
	x
	x
	Bactrocera occipitalis
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Bactrocera oleae 
	x
	x
	Bactrocera papayae
	x
	x
	Bactrocera philippinensis 
	x
	x
	Bactrocera tau 
	x
	x
	Bactrocera tryoni
	x
	x
	Bactrocera tsuneonis 
	x
	x
	Bactrocera umbrosa 
	x
	x
	x
	Bactrocera zonata 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Ceratitis capitata 
	x
	x
	x
	x
	Ceratitis cosyra 
	x
	x
	x
	x
	x
	Ceratitis rosa 
	تابع الجدول 2 (ب). الجاذبات والمصائد للمسوحات المتحيّزة لإناث ذباب ثمار الفاكهة
	 (أنظر أدناه للمختصرات)المصائد والجاذبات 
	أنواع ذباب ثمار الفاكهة 
	MVP
	BuH
	AS (AA, AC)
	SK+AC
	PA
	2C-2
	2C-1
	3C
	GS
	PALz
	YP
	RS
	PALz
	YP
	RS
	RB
	YP
	CH
	MLT
	McP
	ET
	MLT
	TP
	MM
	LT
	MLT
	ET
	TP
	MM
	LT
	OBDT
	MLT
	SE
	ET
	x
	x
	x
	Dacus ciliatus 
	x
	x
	Myiopardalis pardalina 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Rhagoletis cerasi 
	x
	x
	x
	x
	Rhagoletis cingulata
	x
	x
	x
	x
	Rhagoletis pomonella 
	x
	Toxotrypana curvicauda
	مختصرات المصائد
	مختصرات الجاذبات
	RS Red sphere trap
	3C  (AA+Pt+TMA)
	McP  مصيدة ماكفيل
	CH مصيدة شام ب
	AS  أملاح أمونيوم
	SE Sensus trap
	2C-1 (AA+TMA)
	MLT  المصيدة متعددة الطعوم 
	ET المصيدة السهلة
	AA  خلات أمونيوم
	TP Tephri trap
	OBDT المصيدة الجافة المفتوحة من الأسفل 
	2C-2 (AA+Pt)
	GS الكرة الخضراء
	BuH هكسانوين بيوتيل
	YP Yellow panel trap
	PALz المصيدة اللاصقة الصفراء المومضة
	LT مصيدة لينفيلد
	MVP فرمون ذبابة ثمار الباباظ
	PA جاذب بروتيني
	RB مصيدة روبل
	MM المصيدة المغربية المتوسطية
	(2 ميثيل فينيل بيرازين)
	Pt بوتريسين
	SK  سبيوكيتالl
	TMA تراي ميثيل أمين
	AC بيكربونات الأمونيوم
	الجدول 3: قائمة بالجاذبات
	المدّة العمرية في الحقل1
	المستحضر
	مختصر الجاذب
	الاسم الشائع
	(بالأسابيع)
	بارافرمونات
	4-10
	سدادة بوليميرية
	TML
	ترايميدلور
	3-6
	صفيحة رقيقة
	1-4
	سائل
	4-5
	كيس بلاستيكي
	4-10
	سدادة بوليميرية
	ME
	ميثيل يوجينولl
	4-8
	سائل
	4-10
	سدادة بوليميرية
	CUE
	كيولور
	4-8
	سائل
	CE
	12-36 
	سائل
	كابيلور (TML وممدد)
	فرمونات
	بطاقات
	MVP
	من ذابابة ثمار الباباظ (T. curvicauda)
	4-6
	(2 ميثيل فينيل بيرازين)
	4-6
	بوليمير
	SK
	من ذبابة الزيتون (spiroketal)
	جاذبات مرتكزة على الغذاء
	1-2
	أقراص
	PA
	خميرة تورولا/بوراكس
	1-2
	سائل
	PA
	مشتقات بروتينية
	AA
	4-6
	بطاقات
	خلات أمونيوم
	1
	سائل
	بوليمير
	2-4
	بطاقات
	AC
	(بيـ) كربونات الأمونيوم
	4-6
	1
	سائل
	1-4
	بوليمير
	1
	ملح
	AS
	أملاح أمونيوم
	6-10
	بطاقات
	Pt
	بوتريسين
	6-10
	بطاقات
	TMA
	تراي ميثيل أمين
	2
	BuH
	قارورة صغيرة
	هكسانويت البوتيل
	3C
	6-10
	بطاقات/مخروط
	تراي ميثيل أمين
	3C
	18-26
	بطاقات مديدة البقاء
	خلات أمونيوم
	 بوتريسين
	تراي ميثيل أمين
	6-10
	بطاقات
	2C-1
	خلات أمونيوم 
	تراي ميثيل أمين
	بطاقات
	2C-2
	خلات أمونيوم 
	6-10
	بوتريسين
	AA/AC
	3-4
	كيس بلاستيكي مع غطاء الومينيوم
	خلات أمونيوم + بيكربونات الأمونيوم
	1 بالارتكاز على نصف العمر. إن طول عمر الجاذب مؤشر فقط. يتعيّن دعم العمر الفعلي باختبار وتصديق حقليين  
	يتم احتجاز الذباب المنجذب في عدد من المصائد من خلال استخدام عوامل قتل وحفظ. وتكون عوامل القتل في بعض المصائد الجافة مادة لاصقة أو سامة. ويمكن لبعض مركبات الفوسفور العضوية أن تعمل كمادة طاردة عند جرعات أعلى. يخضع استخدام مبيدات الحشرات في المصائد إلى تسجيل المُنتج واعتماده في التشريع القطري الموافق.
	وفي مصائد أخرى، يعدّ السائل هو عامل القتل. وعند استخدام جاذبات بروتينية سائلة، أخلط البوراكس بتركيز 3% لحفظ ذباب ثمار الفاكهة الممسوك. وتوجد جاذبات بروتينية محضّرة مع البوراكس، وبالتالي لا يطلب وضع بوراكس إضافي. وعند استخدام الماء في المناخات الحارة، يضاف بروبلين غليكول بتركيز 10% لمنع تبخّر الجاذب ولحفظ الذباب الممسوك.
	يصف هذا القسم مصائد ذباب ثمار الفاكهة شائعة الاستخدام. على أن قائمة المصائد ليست شاملة؛ وقد تتمكن أنماط أخرى تحقيق نتائج معادلة ويمكن استخدامها لاصطياد ذباب ثمار الفاكهة 
	هناك ثلاثة أنماط من المصائد المستعملة عادة، بالارتكاز على عوامل القتل:
	- المصائد الجافة: ُيمسك الذباب على لوحة من مواد لاصقة أو يقتل بعامل كيميائي. وبعض من المصائد الجافة الأكثر استعمالاً هي مصيدة كوك وكوننغهام (C & C)، شام ب، جاكسون/دلتا، لينفيلد، المصيدة الجافة المفتوحة من الأسفل (OBDT) أو الطور الرابع، الكرة الحمراء، ستاينر واللوحة الصفراء/مصيدة Rebelle.
	- المصائد الرطبة: تمسك الذبابة وتغطس في محلول الجاذب أو في الماء المضاف إليه خافض توتر سطحي. وتعدّ مصيدة ماكفيل واحدة من المصائد الأوسع استخداماً. كما تعدّ مصيدة هاريس مصيدة رطبة أيضاً مع استخدام أكثر تحديداً.
	- المصائد الجافة أو الرطبة: يمكن استخدام هذه المصائد إما جافة أو رطبة. وبعض من المصائد الأكثر استخداماً المصيدة السهلة، المصيدة متعددة الطعوم ومصيدة تفري.
	مصيدة كوك وكوننغهام (C&C)
	الوصف العام 
	تتكون مصيدة كوك وكوننغهام من ثلاثة صفائح قابلة للإزالة كريمية بيضاء، تبعد كل واحدة عن الأخرى حوالي 2.5 سم. وتصنّع الصفيحتان الخارجيتان من ورق مقوّى مستطيل الشكل بأبعاد 22.8×14.0 سم. تغطى إحدى الصفائح أو كلتيهما بمادة لاصقة (شكل 1). ولصفيحة اللاصق ثقب واحد أو أكثر يسمح بمرور الهواء من خلاله. تستعمل المصيدة مع ألواحٍ بوليميرية تحتوي على جاذب ذي رائحة (تراي ميدلور عادة)، يتم وضعه ما بين الصفيحتين الخارجيتين. وتأتي الصفائح البوليميرية بحجمين قياسي ونصف حجم. تحوي الصفيحة القياسية (15.2×15.2 سم)على 20 غ من التراي ميدلور. في حين تحتوي الصفيحة ذات الحجم النصفي (7.5×15.2 سم) على 10 غرامات. وتمسك الوحدة الكاملة مع بعضها البعض بوساطة ملاقط، وتعلّق في ظلة الشجرة بوساطة علاّقة من السلك.
	الاستعمال
	نتيجة الحاجة لاصطياد تعيينٍ للحدود اقتصادي وعالي الحساسية لـ C. copitata، تم تطوير الصفائح البوليميرية للإطلاق المحكوم لكميات أعظم من التراي ميدلور.وهذا يُبقي معدل الإطلاق ثابتاً لمدة زمنية أطول خافضاً بذلك العمل اليدوي مع زيادة الحساسية. ولمصيدة كوك وكوننغهام مع هيكلها متعدد الصفائح سطح لاصق كبير لمسك الذباب.
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 أ لمعرفة الأنواع التي تُستخدم المصيدة لمسكها 
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدول 4 د للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	الوصف العام
	مصيدة شام ب هي مصيدة مجوفة، ذات لوحة صفراء مع لوحتين مثقبتين ولاصقتين من الوجهين. وعند فرد اللوحتين، تبدو المصيدة مستطيلة الشكل (18×15 سم)، مع حجرة داخلية مخصصة لوضع الجاذب (شكل 2). توضع علاًقة من السلك على قمة المصيدة لوضعها على الأغصان.
	الاستعمال
	يمكن لمصيدة شام ب استخدام بطاقات، صفائح بوليميرية وسدادات. وهي مكافئة في حساسيتها لمصيدة اللوحة الصفراء/مصيدة Rebell.
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 أ و 2 ب لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها 
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدولين 4 د و4 جـ للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	المصيدة السهلة (ET)
	الوصف العام 
	تتألف المصيدة السهلة من وعاء بلاستيكي مستطيل الشكل ذي جزأين مع علاّقة مبنيّة داخلياً. يبلغ ارتفاع المصيدة 14.5 سم، وعرضها 9.5 سم، وعمقها 5 سنتيمترات ويمكن أن تتسع لـ 400 مل من السائل (شكل 3). يكون الجزء الأمامي للمصيدة شفافاً والجزء الخلفي أصفراّ معزّزاً مقدرة المصيدة على مسك ذباب ثمار الفاكهة. وهي تجمع ما بين تأثيرات الرؤية مع البارافرمونات والجاذبات المرتكزة على الغذاء.
	الاستعمال 
	المصيدة متعددة الأغراض. إذ يمكن استعمالها جافة بعد وضع طعم فيها من البارافرمونات (مثل ME, TML, CUE) أو جاذبات غذائية تركيبية (مثل الجاذبات ثنائية 2C وثلاثية المكونات 3C ) ونظام احتجاز مثل داي كلورفوس. كما يمكن استعمالها أيضاً مع الطعوم الرطبة للجاذبات البروتينية السائلة حيث تتسع حتى 400 مل من الخليط. وعند استخدام جاذبات الغذاء التركيبية، فإن واحداً من الموزّعات (ذاك الذي يحتوي البوتريسين) يكون موصولاً من الداخل مع الجزء الأصفر من المصيدة في حين تبقى الموزعات الأخرى حرّة. 
	تعد المصيدة واحدة من المصائد المتاحة تجارياً الأكثر اقتصادية. فهي سهلة الحمل، سهلة المناولة والخدمة، مؤمنة الفرصة لخدمة عدد أعظم من المصائد لكل ساعة عمل-رجل مقارنة مع بعض المصائد الأخرى.
	- يمكن العودة إلى الجدولين 2 أ و 2 ب لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها 
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدول 4 د للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	المصيدة الصفراء اللاصقة المومضة مصيدة "cloak" (PALz) 
	الوصف العام 
	يتم إعداد المصيدة الصفراء اللاصقة المومضة من صفائح صفراء بلاستيكية  (36 سم x 23 سم). يغطى أحد جوانبها بمادة لاصقة، وعند وضعها بشكل قائم، توضع الصفيحة اللاصقة حول غصن عمودي أو عمود (شكل 4)، مع الجانب اللاصق بمواجهة الخارج، في حين تربط الزوايا الخلفية معاً بوساطة ملقط
	الاستعمال
	تستخدم المصيدة التوليفة الفضلى من الجاذبات البصرية  (أصفر مومض) والكيميائية (طعم مركب 
	من ذبابة ثمار الكرز). يمكن الإبقاء على المصيدة في مكانها بقطعة سلك متصلة مع غصن أو 
	عمود  يتم تثبيت موزع الطعم في حافة القمة الأمامية للمصيدة، ويكون الطعم  معلقاً أمام الصفيحة
	اللاصقة. للسطح اللاصق المقدرة على مسك حوالي 500-600 ذبابة ثمار فاكهة. تنجذب 
	الحشرات من العمل المتحد لهذين الحاثين وتمسك على السطح اللاصق.
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 ب لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها )
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم
	.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدول 4 هـ للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	مصيدة جاكسون (JT) أو مصيدة دلتا
	الوصف العام 
	تكون مصيدة جاكسون مجوفة بشكل دلتا ومصنوعة من الورق المقوّى المشمّع الأبيض. يبلغ 
	ارتفاعها 8 سنتيمترات، طولها 12.5 سم وعرضها 9 سنتيمترات (شكل 5). وتتضمن الأجزاء 
	الأخرى الإضافية إدخالاً أبيض أو أصفر اللون من الورق المقوّى المستطيل المشمّع المغطى بطبقة رقيقة من لاصق معروف باسم "المادة اللاصقة" تستعمل لمسك الذباب عند هبوطه في داخل جسم المصيدة؛ وتستخدم سدادة بوليميرية أو فتيل قطني في سلّة بلاستيكية أو على حامل سلكي، مع علاّقة من السلك موضوعة على قمة جسم المصيدة.
	الاستعمال
	تستخدم هذه المصيدة أساساً مع الجاذبات البارفرمونية لمسك ذكور ذباب ثمار الفاكهة. والجاذبات المستعملة في مصيدة جاكسون/دلتا هي TML، ME أو CUE. وعند استعمال  MEو CUE ينبغي إضافة مادة سامة.
	استخدمت هذه المصيدة لعدة سنوات في برامج الاستبعاد والاستئصال لأغراض متعددة، بما في ذلك دراسة بيئة المجتمع (الوفرة الموسمية، التوزيع، تتالي العوائل، الخ.)؛ في الاصطياد الكشفي واصطياد تعيين الحدود؛ مسح مجتمعات ذباب ثمار الفاكهة العقيم في مناطق تخضع لإطلاقات كتلية لذباب ثمار الفاكهة العقيم. قد لا تكون مصيدة جاكسون/دلتا ملائمة لبعض الظروف المناخية (مثل المطر والغبار).
	تعد مصائد جاكسون/دلتا واحدة من أكثر المصائد المتاحة تجارياً اقتصادية. فهي سهلة الحمل، المناولة والخدمة، مؤمنة فرصة خدمة عدد أعظم من المصائد بالنسبة لساعة- رجل مقارنة مع بعض المصائد الأخرى. 
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 أ لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها 
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 أ و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدولين 4 ب و4 د للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	مصيدة لينفيلد (LT)
	الوصف العام 
	تتألف مصيدة لينفيلد التقليدية من مرطبان بلاستيكي يستعمل لمرة واحدة فقط، بارتفاع 11.5 سم، وقطر 10 سم عند القاعدة و 9 سم عند القمة الحلزونية للغطاء. يوجد في جسم المرطبان البلاستيكي أربعة ثقوب دخول موزعة بتجانس حول جدران المصيدة (الشكل 5). وتعدّ المصيدة المغربية المتوسطية نسخة أخرى لمصيدة لينفيلد (الشكل 6).
	الاستعمال 
	تستخدم المصيدة جاذباً ونظاماً لمبيد حشري لجذب وقتل ذباب ثمار الفاكهة المستهدف. وغالباً ما يرمّز الغطاء الحلزوني لونياً لنمط الجاذب المستعمل (أحمر، CAP/TML؛ أبيض ME وأصفر CUE). ولمسك الجاذب، يستعمل خطاف حلزوني القمة ببعد 2.5 سم(الفتحة مغلقة بشدة) يشدّ خلال الغطاء من الأعلى. تستعمل المصيدة جاذبات من البارافرمونات المتخصصة على الذكور CUE، كابيلور (CE)، TML و ME.
	يخلط الجاذبان CUE و ME اللذان تبتلعهما ذكور ذباب ثمار الفاكهة مع المالاثيون. على أنه ونظراً لأن CE و TML لا يبتلعان من أي من C. capitata و C. rosae، توضع مصفوفة مشبعة بالدايكلوروفوس داخل المصيدة لقتل حشرات الذباب الداخلة. 
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 أ لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها 
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدولين 4 ب و4 د للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	نمط مصيدة ماكفيل (MCP)
	الوصف العام 
	تتألف مصيدة ماكفيل التقليدية (McP) من وعاءٍ مُحتوى على شكل كأس زجاجي أو بلاستيكي شفاف، إجاصي الشكل، يبلغ ارتفاع المصيدة 17.2 سم وعرضها 16.5 سم عند القاعدة وتتسع لـ 500 مل من المحلول (شكل 8) وتضم أجزاء المصيدة سدادة مطاطية أو غطاء بلاستيكيا يُغلق الجزء العلوي من المصيدة وخطافاً من السلك لتعليق المصائد على أفرع الشجرة. توجد نسخة بلاستيكية من مصيدة ماكفيل بارتفاع 18 سم وعرض 16 سم عند القاعدة وتتسع لـ 500 مل من المحلول (شكل 9). يكون الجزء القمي شفافاً والقاعدي أصفر اللون.
	الاستعمال 
	كي تعمل المصيدة بشكل مناسب، من الضروري أن يبقى جسم المصيدة نظيفاً. ولبعض التصاميم جزأين يمكن فيها فصل الجزء العلوي عن قاعدة المصيدة للسماح بخدمة أيسر (إعادة وضع الطعم) وتفتيش الممسوكات من ذباب ثمار الفاكهة.
	تستعمل المصيدة جاذباً غذائياً سائلاً، يرتكز على البروتين المماه أو حبوب خميرة تورولا/بوراكس. وتعدّ حبوب تورولا أكثر كفاءة من البروتين المماه مع مرور الوقت لأن درجة الحموضة تكون ثابتة عند 9.2. وُيسهم مستوى درجة الحموضة في الخليط بدور مهم في جذب ذباب ثمار الفاكهة. حيث تنجذب حشرات الذباب أقل للخليط عندما تضحي درجة الحموضة  (pH)أكثر حامضية.
	لوضع طعم من حبوب الخميرة، أخلط ثلاثة إلى خمسة حبوب خميرة تورولا في 500 مل من الماء. حرّك لتذويب الحبوب. ولوضع طعم من البروتين المماه، إخلط هيدروزيلات البروتين مع البوراكس (إذا كان لم يكن مضافاً مسبقاً إلى البروتين) في الماء لتصل إلى تركيز 5-9% بالنسبة لهيدروليزات البروتين و 3% للبوراكس.
	إن طبيعة الجاذب المستخدم في هذه المصيدة يعني أنها أكثر كفاءة في مسك الإناث. فالجاذبات الغذائية عامة/غير متخصصة بطبيعتها، وعليه تميل مصيدة ماكفيل إلى مسك مدى واسع من الذباب غير المستهدف التابع لفصيلة Tephritidae وغير التابع لها بالإضافة للأنواع المستهدفة.
	تستخدم مصائد نمط ماكفيل في برامج إدارة ذباب ثمار الفاكهة بتوليفة مع مصائد أخرى. وتستخدم هذه المصائد، في المناطق الخاضعة لأعمال تقليص واستئصال، لرصد مجتمعات الإناث بشكل رئيس. ويعدّ مسك الإناث حاسماً في تقدير كمية العقم المدخلة إلى مجتمع برّي باستخدام برنامج تقنية الحشرات العقيمة. وفي البرامج التي تطلق ذكوراً عقيمة فقط او في برنامج تقنية إبادة الذكر، تستخدم مصائد ماكفيل كأداة لكشف مجتمع ما باستهدافها عدداً قليلاً من الإناث البرية، في حين ان مصائد أخرى (مثل مصائد جاكسون)، التي ُتستعمل مع جاذبات متخصّصة على الذكور، تمسك الذكور العقيمة المطلقة، ويجدر تحديد استخدامها في البرامج التي يدخل فيها مكوّن تقنية الحشرات العقيمة. وإضافة لما تقدّم، تعدّ مصائد ماكفيل، في المناطق الخالية من الآفات، جزءاً مهماً من شبكة اصطياد ذباب ثمار الفاكهة الغريب نظراً لمقدرتها على مسك أنواع ذباب ثمار الفاكهة ذي الأهمية الحجرية والتي لا يوجد لها جاذبات محددة.
	تتطلب مصائد ماكفيل مع جاذب بروتيني سائل عمالة مكثفة. إذ أن عملية الخدمة وإعادة وضع الطعم تستغرق وقتاً، وعدد المصائد التي يمكن خدمتها في يوم عمل اعتيادي يعادل نصف العدد لبعض المصائد الأخرى الموصوفة في هذا الملحق.
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 ب لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة 
	لمسكها
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة 
	- وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدولين 4 أ، 4 ب،4 د و4 هـ للاستعمال تحت 
	سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	مصيدة القمع المعدل (VARs)
	الوصف العام
	تتألف مصيدة القمع المعدل من قمع بلاستيكي ووعاء مسك أخفض (شكل 10) للسطح في القمة ثقب واسع (بقطر 5 سم)، يوضع فوقه وعاء مسك علوي (من البلاستيك الشفاف)
	الاستعمال
	نظراً لكونها تصميم مصيدة غير لاصقة، فهي تمتلك مقدرة غير محددة على 
	المسك وعمر طويل جداً في الحقل. يتصل الطعم بالسقف، بحيث يكون موزع 
	الطعم متوضعاً في وسط الثقب الواسع على السطح. وتوضع قطعة صغيرة من مصفوفة مشبعة 
	بعامل القتل داخل وعاءي المسك العلوي والسفلي لقتل ذباب ثمار الفاكهة الذي يدخل 
	المصيدة
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 أ لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة
	وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل) 
	- كما يرجى العودة إلى الجدول 4 د للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	المصيدة متعددة الطعوم (MLT)
	الوصف العام 
	المصيدة متعددة الطعوم (MLT) هي نسخة من مصيدة ماكفيل الموصوفة سابقاً. يبلغ ارتفاع المصيدة 18 سم، وعرضها عند القاعدة 15 سم، وتتسع حتى 750 مل من السائل (شكل رقم 11). تتألف المصيدة من وعاء ذي قطعتين بلاستيكيتين اسطوانيتي الشكل محتواتين. يكون الجزء القمي شفافاً والقاعدي أصفر اللون. الجزء العلوي مفصول عن قاعدة المصيدة، للسماح بخدمة المصيدة وإعادة وضع الطعم. ويتباين الجزء العلوي الشفاف مع القاعدة الصفراء مما يزيد من مقدرة المصيدة على مسك ذباب ثمار الفاكهة. وتستخدم علاّقة من السلك، موضوعة على قمة جسم المصيدة، لتعليق المصيدة على أغصان الشجرة.
	الاستعمال 
	تتبع هذه المصيدة المبادئ ذاتها لمصائد ماكفيل، على أن جاذب المصيدة متعددة الطعوم المستعمل مع جاذب تركيبي جاف أكثر كفاءة وانتخابية من المصيدة متعددة الطعوم أو مصيدة ماكفيل المستعملتين مع جاذب بروتيني سائل. والفارق المهم الآخر هو أن المصيدة متعددة الطعوم مع جاذب تركيبي جاف تسمح بخدمة أنظف وتتطلب عمالة أقل بكثير من مصيدة ماكفيل. وعند استخدام جاذبات غذائية، تربط الموزّعات إلى الجدران الداخلية للجزء الأسطواني الأعلى من المصيدة أو تعلّق بوساطة ملقط من القمّة. وحتى تؤدي هذه المصيدة وظيفتها بشكل مناسب، من الضروري أن يبقى الجزء العلوي شفافاً.
	عندما تستخدم المصيدة متعددة الطعوم كمصيدة رطبة، يتعين إضافة خافض توتر سطحي للماء. وفي المناخات الحارة يمكن استعمال بروبلين غليكول بتركيز 10% لتقليل تبخّر الماء وتحلّل الذباب الممسوك.
	عندما تستخدم المصيدة متعددة الطعوم كمصيدة جافة، يتم وضع مبيد حشري مناسب (غير طارد عند التركيز المستخدم) مثل دايكلوروفوس أو شريط دلتا مثرين داخل المصيدة لقتل ذباب ثمار الفاكهة. ويطبق الدلتا مثرين على شريط من البولي إثيلين موضوع على المنصّة البلاستيكية العليا داخل المصيدة. وعلى نحو مناوب، قد يستعمل الدلتا مثرين في دائرة من شبكة للبعوض مشبعة وسيحتفظ بتأثيره القاتل لمدة ستة أشهر على الأقل في الظروف الحقلية. ويتعيّن تثبيت الشبكة على السقف ضمن المصيدة باستعمال مادة لاصقة.
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 ب لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدولين 4 أ، 4 ب و4 د للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	المصيدة الجافة مفتوحة الأسفل (OBDT) أو مصيدة (الطور الرابع)
	الوصف العام
	هي مصيدة جافة اسطوانية مفتوحة من الأسفل يمكن أن ُتصنّع من بلاستيك أخضر معتم أو ورق مقوّى أخضر مطلي بالشمع. يبلغ ارتفاع الأسطوانة 15.2 سم وقطرها 9 سم عند القمة و 10 سم عند القاعدة (شكل رقم 12). للمصيدة قمة شفافة، ثلاثة ثقوب (كل بقطر 2.5 سم) متجانسة التباعد حول جدار الأسطوانة عند منتصف المسافة بين النهايتين، وقاعدة مفتوحة، وتستخدم مع مدخل لاصق. وتستخدم علاّقة من السلك موضوعة على قمة جسم المصيدة لتعليق المصيدة على أغصان الشجرة. 
	الاستعمال 
	يمكن استعمال جاذب كيميائي تركيبي غذائي الأساس متحيز لللإناث لمسك C. capitata. على أنه يمكن استخدامها أيضاً لمسك الذكور. وتربط الجاذبات التركيبية لذباب ثمار الفاكهة إلى الجدران الداخلية للأسطوانة. إن خدمة المصيدة سهلة لأن الإدخال اللاصق يسمح بإزالةٍ وتبديلٍ سهلين، بطريقة مشابهة للإدخالات المستعملة في مصيدة جاكسون. كما أن هذه المصيدة أقل تكلفة من مصائد نمط ماكفيل البلاستيكية أو الزجاجية.
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 ب لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 ب و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة
	وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدول 4 د للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	مصيدة الكرة الحمراء (RS)
	الوصف العام
	المصيدة هي كرة حمراء قطرها 8 سم (شكل 13). تحاكي المصيدة حجم وشكل تفاحة ناضجة. كما قد تستخدم أيضاً نسخة من المصيدة بلون أخضر. تغطّى المصيدة بمادة لاصقة وتطعّم بمادة هكسانوات البوتيل التي تمتلك رائحة تشبه رائحة الثمرة الناضجة. ويتصل مع قمة الكرة علآقة من السلك تستخدم لتعليق الكرة على أغصان الشجرة.
	الاستعمال
	يمكن استعمال مصيدة الكرة الحمراء بدون طُعم، ولكنها أكثر كفاءة في مسك الذباب عند وضع طُعم فيها. تنجذب حشرات الذباب الناضجة جنسياً والجاهزة لوضع البيض عادة لهذه المصيدة.
	يتم مسك أنماط عديدة من الحشرات بهذه المصائد. ومن الضروري تحديد هوية الذبابة المستهدفة إيجابياً من الحشرات غير المستهدفة التي يحتمل وجودها في المصائد.
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 ب لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 ب و3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدولين 4 هـ للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	مصيدة سنسوس (SE)
	الوصف العام 
	تتألف مصيدة سنسوس من جردل بلاستيكي عامودي ارتفاعه 12.5 سم وقطره 11.5 سم (شكل 14). وتمتلك جسماً شفافاً وغطاءً أزرق معلق فوقه مزوّد بثقب في أسفله. ويستعمل سلك معلّق يوضع على قمة جسم المصيدة لتعليق المصيدة على اغصان الأشجار. 
	الاستعمال
	المصيدة جافة وتستخدم بارافرمونات متخصصة للذكور أو، بالنسبة للمسك المتحيّز للإناث، جاذبات غذائية تركيبية. وتوضع قطعة دايكلوروفوس في المشط على الغطاء لقتل الذباب.
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 أ لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدول 4 د للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	مصيدة ستاينر (ST)
	الوصف العام 
	هي مصيدة اسطوانية الشكل أفقية من البلاستيك الشفاف مع فتحات عند كل نهاية. وتبلغ أبعاد مصيدة ستاينر التقليدية 14.5 سم طولاً وقطرها 11 سم (شكل 15). والنسخ الأخرى من مصائد ستاينر يبلغ طولها 12 سم وقطرها 10 سم (شكل 16) و 14 سم طول وقطر 8.5 سم (شكل 17). تيستعمل علاّقة من السلك موضوعة في قمة جسم المصيدة لتعليق المصيدة على أغصان الشجرة. 
	الاستعمال 
	تستخدم هذه المصيدة جاذبات بارافرمونية منخصصة للذكور TML، ME  و CUE. ويعلّق الجاذب من مركز داخل المصيدة. قد يكون الجاذب فتيلاً قطنياً منقوعاً في 2-3 مل من خليط من البارافرمونات أو موزع مع جاذب ومبيد حشرات (عادة مالاثيون، داي بروم أو ديلتا مثرين) كعامل قتل.
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 أ لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 أ و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدولين 4 ب و4 د للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	مصيدة Tephri (TP) 
	الوصف العام 
	تشبه مصيدة تفري مصيدة ماكفيل. وهي أسطوانة عامودية ارتفاعها 15 سم وقطرها 12 سم عند القاعدة وتتسع حتى 450 مل من السائل (شكل 18). تمتلك قاعدة صفراء وغطاء فاتحاً، يمكن فصله لتيسير الخدمة. توجد ثقوب دخول حول قمة محيط القاعدة الصفراء، وفتحات محاطة القعر. وتوجد داخل القمة منصة لمسك الجاذبات. وتستعمل علاّقة من السلك، توضع على قمة جسم المصيدة لتعليقها على أغصان الشجرة. 
	الاستعمال
	يوضع في المصيدة طعم من البروتين المماه بتركيز 9%. على أنه يمكن استعمالها مع جاذبات بروتينية أخرى كما جاء وصفه في مصيدة ماكفيل الزجاجية التقليدية أو مع جاذب غذائي تركيبي جاف للإناث ومع TML في سدادة أو سائل كما جاء وصفه في مصيدة جاكسون/دلتا ذات اللوحة الصفراء. وعند استعمال المصيدة مع الجاذبات البروتينية السائلة أو مع جاذبات تركيبية جافة مع نظام احتجاز السائل بدون الثقوب. الجانبية، لن يكون مبيد الحشرات ضرورياً. على أنه عند استخدامها كمصيدة جافة وبوجود ثقوب جانبية، فهناك حاجة لمحلول مبيد حشرات (مثل مالاثيون) منقوع في فتيل قطني أو أي عوامل قتل أخرى لاجتناب هرب الحشرات الممسوكة. ومن مبيدات الحشرات المناسبة الأخرى شرائط داي كلوروفس أو الدلتا مثرين موضوعة داخل المصيدة لقتل ذباب ثمار الفاكهة. ويستخدم الدلتامثرين في شريط من البولي إيثيلين يوضع على منصة بلاستيكية داخل قمة المصيدة. وعلى نحو مناوب، يمكن استعمال الدلتا مثرين في دائرة شبكة للبعوض مشبعة تحتفظ بالتأثير القاتل لمدة ستة أشهر على الأقل تحت الظروف الحقلية. وينبغي تثبيت الشبكة على السقف داخل جسم المصيدة باستعمال مادة لاصقة.
	يمكن العودة إلى الجدول 2 أ و2 ب لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 أ و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجدولين 4 ب و 4 د للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	المصيدة ذات اللوحة الصفراء (YT)/مصيدة Rebell (RB)
	الوصف العام 
	تتألف المصيدة ذات اللوحة الصفراء من لوحة صفراء اسطوانية من الورق المقوّى (23×14 سم) مغطاة بالبلاستيك (شكل 19). ويغطي المستطيل من جانبيه بطبقة رقيقة من مادة لاصقة. ومصيدة Rebell هي مصيدة ثلاثية الأبعاد (15×20 سم) من نمط اللوحة الصفراء مصنوعة من البلاستيك (بولي بروبلين) الذي يجعلها شديدة الديمومة (شكل 20). تغطى المصيدة أيضاً بطبقة رقيقة من مادة لزجة من كلا الجانبين لكلتا اللوحتين. وتستعمل علاّقة من السلك، توضع على قمة جسم المصيدة لتعليق المصيدة على أغصان الشجرة. 
	الاستعمال 
	تستخدم هذه المصائد كمصائد رؤية بمفردها أو بوضع طعم من التراي ميدلور، سبيروكيتا أو أملاح الأمونيوم (خلات الأمونيوم). يمكن احتواء الجاذبات في موزّعات محكمة الإطلاق مثل سدادة بوليميرية. تربط الجاذبات إلى وجه المصيدة. كما يمكن خلط الجاذبات في طبقة غطاء الورق المقوّى. ويجعل التصميم ثنائي الأبعاد والسطح الأعظم للاتصال هذه المصائد أكثر كفاءةً، فيما يخص مسك الذباب، مقارنة مع مصائد جاكسون ومصائد من نمط ماكفيل. ومن المهم مراعاة أن هذه المصائد تتطلب إجراءات خاصة للنقل، التقديم وطرائق غربلة الحشرات كونها لاصقة إلى درجة يمكن فيها تلف العينات أثناء المناولة. ورغم أنه يمكن استعمال هذه المصائد في معظم أنماط استخدامات برنامج المكافحة، إلا أنه يوصى باستخدامها في طور ما بعد الاستئصال وللمناطق الخالية من الآفات، حيث تكون الحاجة إلى مصائد عالية الحساسية مطلوبة. ويجدر عدم استعمال هذه المصائد في مناطق خاضعة إلى إطلاق كتلي لذباب ثمار الفاكهة العقيم نظراً للعدد الكبير من ذباب ثمار الفاكهة الذي قد يتم مسكه. ومن المهم ملاحظة أن لونها الأصفر وتصميمها المفتوح يسمح لها بمسك حشرات غير مستهدفة أخرى بما في ذلك الأعداء الطبيعية لذباب ثمار الفاكهة والحشرات الملقحة.
	- يمكن العودة إلى الجدول 2 أ و 2 ب لمعرفة الأنواع التي تستخدم المصيدة لمسكها
	- يرجى العودة إلى الجدولين 2 و 3 فيما يخص الجاذبات المستخدمة وإعادة وضع الطعم.(المدة العمرية في الحقل)
	- كما يرجى العودة إلى الجداول 4 ب،4 د و4 هـ للاستعمال تحت سيناريوهات مختلفة والكثافات الموصى بها.
	يُوجّه تخطيط شبكة الاصطياد بالغاية من المسح، الصفات الجوهرية للمنطقة، المواصفات البيولوجية لذبابة ثمار الفاكهة وتآثرها مع عوائلها، إضافة إلى كفاءة الجاذب والمصيدة. وفي المناطق التي توجد فيها قطع متراصّة من البساتين التجارية وفي مناطق المدن والضواحي حيث توجد العوائل، تُنشر المصائد عادة في نظام شبكة قد يكون لها توزع متجانس.
	تكون مصفوفات شبكة المصائد، في المناطق حيث تكون البساتين التجارية متفرقة، المناطق الريفية مع عوائل ثمرية وفي المناطق الهامشية حيث توجد عوائل، موزعة عادة على طول الطرقات التي تؤمن وصولاً إلى مادة العائل.
	توضع شبكات الاصطياد أيضاً كجزء من برامج الكشف المبكّر لذباب ثمار الفاكهة المستهدف. وفي هذه الحالة، توضع المصائد في المناطق العالية الخطر مثل نقاط الدخول، أسواق الفاكهة ومكبّات قمامة المناطق المدنية، حسب المناسب. ويمكن دعم هذه أكثر بمصائد توضع على طول جوانب الطرقات لتشكل مقاطع وفي مناطق الإنتاج القريبة أو المجاورة لتخوم الأرض، بوابات الدخول والطرق القطرية.
	يشمل نشر المصائد الوضع الفعلي للمصائد في الحقل. ويعدّ اختيار الموقع المناسب واحدأ من العوامل الآكثر أهمية في نشر المصائد. ومن الأهمية بمكان امتلاك قائمة بالعوائل الأولية، الثانوية والعرضية لذباب ثمار الفاكهة، مظهريتها/فينولوجيتها، توزّعها ووفرتها. ومن الممكن، مع هذه المعلومات الأساسية، وضع المصائد وتوزيعها في الحقل بشكل مناسب، كما يسمح هذا أيضاً بتخطيط فاعل لبرنامج إعادة وضع المصائد. ويتعيّن تبديل وضع المصائد انسجاماً مع مظهرية/فينولوجية العوائل.
	وحيثما أمكن، يتعيّن وضع المصائد الفرمونية في مناطق التزاوج، حيث يحدث تزاوج ذباب ثمار الفاكهة عادة في تاج النباتات العائلة أو بالقرب منه، اختيار بقع شبه مظللة وفي الجانب من التاج عكس الريح. وتعدّ مناطق الاستراحة والتغذية في النباتات التي تؤمن مأوى من الرياح القوية والمفترسات وتحمي حشرات لذباب ثمار الفاكهة مواقع ملائمة أخرى للمصائد. وفي حالات محددة قد تدعو الحاجة إلى تغليف علاّقات المصائد بمبيد حشرات مناسب لمنع النمل من أكل ذباب تمار الفاكهة الممسوك
	يجدر أن تنشر المصائد البروتينية في المناطق الظليلة من النباتات العائلة. يراعى، في مثل هذه الحالة، نشر المصائد في نباتات العائل الأولي أثناء فترة نضج ثمارها. في حالة غياب نباتات العائل الأولي، يتعيّن استخدام نباتات العائل الثانوي. وفي المناطق التي لم يتم فيها تحديد عوائل نباتية، يراعى نشر المصائد في النباتات التي توفر المأوى، الحماية والغذاء لذباب ثمار الفكهة البالغ.
	يتعيّن أن تنشر المصائد في الجزء المتوسط إلى القمي من ظلّة النبات العائل، تبعاً لارتفاع النبات العائل، وموجهّة نحو الجانب عكس الريح. ويتعيّن عدم تعريض المصائد إلى أشعة الشمس المباشرة، الرياح العاتية أو الغبار. ومن الأهمية بمكان أن تكون بوابة المصيدة خالية من الأغصان، الأوراق والسادّات الأخرى مثل شبكات العنكبوت للسماح بانسياب هوائي مناسب ووصول ذباب ثمار الفاكهة إليها بشكل سهل.
	يتعيّن اجتناب وضع المصائد في شجرة واحدة بها طعوم من جاذبات مختلفة لأن ذلك يسبب تداخلاً بين الجاذبات ونقصاً في كفاءة المصيدة. فوضع مصيدة لـ C. capitata مع جاذب ترايمدلور TML المتخصّص للذكور وجاذب بروتيني في الشجرة ذاتها، يسبب نقصاً في مسك الإناث في المصائد ذات الجاذبات البروتينية لأن ترايمدلور يعمل كطارد للإناث.
	ينبغي إعادة وضع المصائد بعد النضج المظهري/الفينولوجي للعوائل الأولية لذباب ثمار الفاكهة الموجود في المنطقة وبيولوجية نوع ذبابة ثمار الفاكهة. ومن الممكن، بإعادة وضع المصائد، متابعة مجتمع ذبابة ثمار الفاكهة خلال كامل العام وزيادة عدد المواقع التي يتم فحصها لذباب ثمار الفاكهة.
	بعد وضع المصائد في مواقع مختارة بحرص وعند الكثافة والتوزيع المناسبين في مصفوفة كافية، ينبغي تسجيل موقع المصائد. ويوصى بالعزو إلى المواقع جغرافياً باستعمال جهاز نظام الموقع الجغرافي (GPS). ويجدر تحضير خريطة أو مخطط لموقع المصيدة والمنطقة المحيطة بالمصائد.
	وقد أثبت استعمال نظامي الموقع الجغرافي ونظم المعلومات الجغرافي (GIS) أنهما أداتان قويتان في إدارة شبكة الاصطياد. إذ يسمح نظام الموقع الجغرافي بالعزو جغرافياً لكل مصيدة من خلال إحداثيات جغرافية، يمكن استعمالها فيما بعد كمدخلات في نظام المعلومات الجغرافي.
	بالإضافة إلى بيانات الموقع الجغرافي أو إذا لم تتوافر بيانات الموقع الجغرافي لمواقع المصائد، يتعيّن أن يتضمن العزو إلى موقع المصيدة علامات أرضية مرئية، وفي حالة المصائد الموضوعة في النباتات العائلة الموجودة في مناطق الضواحي والمدن، يتعيّن أن يضم العزو العنوان الكامل للملكية التي وضعت فيها المصيدة. ويجدر أن يكون العزو للمصيدة واضحاً بدرجة كافية للسماح للعمال الذين يقومون بخدمة المصائد، فرق المكافحة والمشرفين بالعثور على المصيدة بسهولة.
	يتم حفظ قاعدة بيانات أو كتاب الاصطياد لجميع المصائد مع إحداثياتها الموافقة، مع سجلات خدمات المصيدة، إعادة وضع الطعم، وما تمسكه المصيدة من ذباب الخ. ويؤمن نظام المعلومات الجغرافي خرائط بدقة عالية تُظهر الموقع الدقيق لكل مصيدة ومعلومات قيّمة أخرى مثل الموقع الدقيق لكشوفات ذباب ثمار الفاكهة، لمحات تاريخية عن أنماط التوزّع الجغرافي للآفة الحجم النسبي للمجتمع في مناطق معينة،  وانتشار مجتمع ذباب ذبابة ثمار الفاكهة في حالة حدوث فاشية وتعدّ هذه المعلومات مفيدة جداً في تخطيط أنشطة المكافحة، ضمان أن تكون رشات الطعوم وإطلاقات ذباب ثمار الفاكهة العقيم موضوعة بدقة واستخدامها مجدي التكلفة.
	تكون الفواصل الزمنية للخدمة محددة لكل نظام اصطياد وترتكز على نصف عمر الجاذب (أنظر جدول 3). ويتوقف مسك الذباب، جزئياً، على الجودة التي تُخدم بها المصيدة. وتشمل خدمة المصائد إعادة وضع الطعم والمحافظة على المصيدة في حالة نظيفة وظرف تشغيل جيد. كما يتعيّن أن تكون المصائد في ظرف للقتل المستمر والمحافظة على أي نوع مستهدف من ذباب ثمار الفاكهة الذي تمّ مسكه في ظرف جيد.
	ينبغي استعمال الجاذبات بالحجوم والتركيزات المناسبة واستبدالها في الفترات الموصى بها. وتختلف معدلات إطلاق الجاذبات بشدة مع الظروف المناخية. يكون معدّل الإطلاق عالٍ بشكل عام في المناطق الحارة الجافة، ومنخفضاً في المناطق الباردة الرطبة. وعليه، قد يكون إعادة وضع الطعوم في المصائد في المناخات الباردة أقل غالباً مقارنة بالظروف الحارة.
	يتعيّن تعديل الفواصل الزمنية للتفتيش (مثل فحص الممسوك من ذباب ثمار الفاكهة) تبعاً للظروف البيئية السائدة وحالات الآفة  وبيولوجية ذباب ثمار الفاكهة. ويمكن أن يتراوح الفاصل من يوم واحد إلى 30 يوماً. مع أن فترة التفتيش الأكثر شيوعاً هي سبعة أيام في المناطق التي توجد فيها مجتمعات ذباب ثمار الفاكهة و14 يوماً في المناطق الخالية من الذباب. وقد يكون فاصل التفتيش أكثر تردداً في حالة مسوحات تعيين الحدود، وفي هذه الحالة يعد الفاصل يومين إلى 3 أيام الفاصل الأكثر شيوعاً.
	يتعين اجتناب مناولة أكثر من نمط للجاذب في الوقت ذاته عندما يتم استخدام أكثر من نمط واحد. ذلك أن التلوث المتبادل بين مصائد ذات أنماط مختلفة من الجاذبات (مثل Cue وME) يقلل كفاءة المصيدة ويجعل التحديد المختبري صعباً بدون موجب. ومن المهم أثناء تغيير الجاذبات اجتناب انسكابها أو تلويث السطح الخارجي لجسم المصيدة أو الأرض بها. إذ قد يقلل انسكاب الجاذب أو تلوّث المصيدة من فرص دخول ذباب ثمار الفاكهة إلى المصيدة. وبالنسبة للمصائد التي تستخدم إدخالاً لاصقاً لمسك ذباب ثمار الفاكهة ، من المهم اجتناب المناطق الملوثة من المصيدة غير المخصصة لمسك ذباب ثمار الفاكهة بالمادة اللاصقة. وهذا ينطبق أيضاً على الأوراق والأغصان الموجودة في جدار المصيدة. فالجاذبات، بطبيعتها، عالية التطاير ويتعين بذل العناية أثناء خزنها، تعبئتها، مناولتها والتخلص من الجاذبات لاجتناب مساومة الجاذب او أمان العامل
	يختلف عدد المصائد الُمخدّمة في اليوم/شخص حسب نمط المسح، والظروف البيئية والطوبوغرافية وخبرة العاملين.
	ينبغي تضمين المعلومات التالية بغية حفظ سجلات اصطياد مناسبة كونها تتيح ثقة في نتائج المسوحات: موقع المصيدة، النبات الذي تم فيه وضع المصيدة، نمط المصيدة والجاذب، تواريخ الخدمة والتفتيش، ومسك ذبابة ثمار الفاكهة المستهدفة. ويمكن إضافة أية معلومات أخرى معتبرة ضرورية إلى سجلات الاصطياد. ويتعين حفظ سجلات الاصطياد لمدة 24 شهراً على الأقل وإتاحتها للمنظمة القطرية لوقاية النباتات في البلد المستورد عند الطلب.
	يعدّ عدد الذباب في المصيدة في اليوم (FTD) مؤشراً للمجتمع يشير إلى متوسط عدد ذباب النوع المستهدف الممسوك في المصيدة في اليوم خلال فترة محددة كانت خلالها المصيدة معرّضة في الحقل.
	إنّ وظيفة هذا المؤشر المجتمعي هو الحصول على قياس نسبي لحجم مجتمع بالغات الآفة في مكان وزمان محددين.
	وهو يستخدم كمعلومات أساسية لمقارنة حجم المجتمع قبل، أثناء وبعد تطبيق برنامج مكافحة ذبابة ثمار الفاكهة. ويتعيّن استعمال قيمة FTD في كل تقارير مسوحات الاصطياد.
	إن قيمة FTD قابلة للمقارنة ضمن البرنامج؛ على أنه لإجراء مقارنات معنوية ما بين البرامج، يتعيّن أن ترتكز هذه القيمة على نوع ذبابة ثمار الفاكهة ذاته، نظام الاصطياد وكثافة المصيدة ذاتها.
	وفي المناطق التي يتم فيها إطلاق ذباب ثمار الفاكهة العقيم، تستعمل هذه القيمة لقياس الوفرة النسبية لذباب ثمار الفاكهة العقيم والبرّي.
	يمكن الحصول على قيمة FTD بقسمة العدد الكلي للذباب الممسوك على الناتج المتحصل عليه من حاصل جداء العدد الكلي للمصائد المفتشة بمتوسط عدد الأيام التي كانت فيها المصائد معرّضة. والمعادلة هي كالتالي: 
	F
	FTD = 
	T × D
	حيث 
	F= العدد الكلي للذباب
	T= عدد المصائد المفتشة
	D= متوسط عدد الأيام التي كانت فيها المصائد معرضة. 
	إن إنشاء  كثافة اصطياد مناسبة للغاية من المسح أمر بالغ الأهمية ويدعم الثقة في نتائج المسح وتحتاج كثافات المصيدة إلى تعديل بالاستناد إلى عوامل عديدة تشمل نمط المسح، كفاءة المصيدة، الموقع (نمط العائل ووجوده، المناخ، والطوبوغرافية)، حالة الآفة ونمط الجاذب. وفيما يخصّ نمط العوائل ووجودها، بالإضافة للخطر المشمول، فإن الأنماط التالية من المواقع هي موضع اهتمام:
	- مناطق الإنتاج
	- المناطق الهامشية
	- المناطق الحضرية
	- نقاط الدخول (وغيرها من المناطق عالية الخطورة كأسواق ثمار الفاكهة).
	ويجب ان تختلف كثافات المصائد حسب تدريج ما من مناطق الإنتاج إلى المناطق الهامشية، المناطق الحضرية ونقاط الدخولل. ففي منطقة خالية من الآفات، على سبيل المثال، تكون الكثافة الأعلى من المصائد مطلوبة عند نقاط الدخول عالية الخطورة والكثافة الأخفض في البساتين التجارية. أو، في منطقة يتم فيها التقليص، كما هو الحالة في منطقة تنتشر فيها الآفة بمستو منخفض أو منطقة تحت منهج النظم حيث يكون النوع المستهدف موجوداً، يحدث العكس، ويتعين أن تكون كثافات الاصطياد، لتلك الآفة أعلى في حقل الإنتاج وتنخفض باتجاه نقاط الدخول. كما يتعيّن مراعاة حالات أخرى مثل المناطق الحضرية عالية الخطورة عند تقدير كثافة المصائد.
	تظهر الجداول من  4 آ إلى 4 و كثافات المصائد الموصى بها للأنواع المختلفة من ذباب ثمار الفاكهة استناداً إلى ممارسة شائعة. وقد تم تحديد هذه الكثافات بمراعاة نتائج البحوث، قابلية التطبيق وجدوى التكلفة. كما تتوقف كثافات المصائد أيضاً على أنشطة المسح المرافقة، مثل نمط وشدة جمع عينات الثمار لكشف الأطوار غير الناضجة من ذباب ثمار الفاكهة. في تلك الحالات حيثما يتم إكمال برامج مسح الاصطياد بأنشطة جمع مكافئة لجمع عينات الثمار، يمكن ان تكون كثافات المصائد أخفض من الكثافات الموصى بها المعروضة. 
	تم عمل توصيات الكثافة المعروضة في الجداول من 4 أ – 4 و مع مراعاة العوامل الفنية التالية:
	- الأهداف المختلفة للمسح وأوضاع الآفة
	- نوع ذبابة ثمار الفاكهة المستهدف (جدول 1)
	- خطر الآفة المرتبط بمناطق العمل (مناطق الإنتاج وغيرها من المناطق).
	وضمن المنطقة المحددة، يتعيّن تطبيق الكثافة الموصى بها مع فرصة مهمة لمسك ذباب ثمار الفاكهة كمناطق العوائل الأولية والطرق المحتملة (مثل مناطق إنتاج إزاء مناطق صناعية.
	الجدول 4 (أ). كثافات المصيدة لأنواع Anastrepha spp.
	الاصطياد
	نمط المصيدة 1
	الجاذب
	كثافة المصيدة/كم2 (2)
	منطقة إنتاج
	هامشية
	حضرية
	نقاط دخول 3
	مسح رصدي، بدون مكافحة
	MLT/McP
	2C/PA
	1-0.25
	1-0.25
	0.25 – 0.5
	0.25 – 0.5
	مسح رصدي للتقليص
	MLT/McP
	2C/PA
	2-4
	1-2
	0.25 – 0.5
	0.25 – 0.5
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد زيادة متوقعة في المجتمع 
	MLT/McP
	2C/PA
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	مسح رصدي للاستئصال
	MLT/McP
	2C/PA
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	مسح كشفي في منطقة خالية من ذبابة ثمار الفاكهة للتحقق من غياب الآفة وللاستبعاد
	MLT/McP
	2C/PA
	1-2
	2-3
	3-5
	5-12
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد كشف بالإضافة للمسح الكشفي
	MLT/McP
	2C/PA
	450–20
	50–20
	50–20
	50–20
	1 يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد الإجمالي. 
	(2) تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
	3 أيضاً مواقع أخرى عالية الخطورة.
	4 يشمل هذا المدى الاصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق الاصطياد المحيطة.
	الجاذب
	نمط المصيدة
	2C (AA+Pt) 
	McP مصيدة ماكفيل
	PA جاذب بروتيني 
	MLT المصيدة متعددة الطعوم 
	الجدول 4 (ب) كثافات المصيدة لأنواع Bactrocera spp. المستجيبة لمثيل يوجينول (ME)، Cuelure (CUE) والجاذبات الغذائية1 (PA= جاذبات بروتينية)
	الاصطياد
	الجاذب
	نمط المصيدة 2
	كثافة المصيدة/كم2 (2)
	منطقة إنتاج
	هامشية
	حضرية
	نقاط دخول 4
	مسح رصدي، بدون مكافحة
	0.5-1
	0.2-0.5
	0.2-0.5
	0.2-0.5
	JT/ST/TP/LT/MLT/McP/TP
	ME/CUE/PA
	مسح رصدي للتقليص
	JT/ST/TP/LT/MM/MLT/McP/TP
	2-4
	1-2
	0.25-0.5
	0.25-0.5
	ME/CUE/PA
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد زيادة متوقعة في المجتمع 
	JT/ST/TP/MLT/LT/MM//McP/YP
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	ME/CUE/PA
	مسح رصدي للاستئصال
	JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP//YP
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	ME/CUE/PA
	مسح كشفي في منطقة خالية من ذبابة ثمار الفاكهة للتحقق من غياب الآفة وللاستبعاد
	CH/ST/LT/MM/MLT/McP//TP/YP
	1-5
	3-12
	ME/CUE/PA
	1
	1
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد كشف بالإضافة للمسح الكشفي4
	JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP/TP
	20-450
	20-50
	20-50
	20-50
	ME/CUE/PA
	1 يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد الإجمالي.
	2 تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
	3 أيضاً مواقع أخرى عالية الخطورة.
	4 يشمل هذا المدى الاصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق الاصطياد المحيطة.
	نمط المصيدة
	ST مصيدة ستاينر
	McP مصيدة ماكفيل
	CH مصيدة شام ب
	TP مصيدة تفري
	MLT المصيدة متعددة الطعوم 
	JT مصيدة جاكسون
	YP مصيدة اللوحة الصفراء
	MM      المصيدة المغربية المتوسطية 
	LT مصيدة لينفيلد
	الجدول 4 (جـ) كثافات المصيدة لـ Bactrocera oleae
	الاصطياد
	نمط المصيدة 1
	الجاذب
	كثافة المصيدة/كم2 (2)
	منطقة إنتاج
	هامشية
	حضرية
	نقاط دخول 3
	مسح رصدي، بدون مكافحة
	MLT/CH/YP
	AC+SK/PA
	0.5-1
	0.25-0.5
	0.25-0.5
	0.25-0.5
	مسح رصدي للتقليص
	MLT/CH/YP
	AC+SK/PA
	2-4
	1-2
	0.25-0.5
	0.25-0.5
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد زيادة متوقعة في المجتمع 
	MLT/CH/YP
	AC+SK/PA
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	مسح رصدي للاستئصال
	MLT/CH/YP
	AC+SK/PA
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	مسح كشفي في منطقة خالية من ذبابة ثمار الفاكهة للتحقق من غياب الآفة وللاستبعاد
	MLT/CH/YP
	AC+SK/PA
	1
	1
	2-5
	3-12
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد كشف بالإضافة للمسح الكشفي4
	MLT/CH/YP
	AC+SK/PA
	20-450
	20-50
	20-50
	20-50
	الجدول 4 (د).كثافة المصائد لأنواع Ceratitis spp
	الاصطياد
	نمط المصيدة 2
	الجاذب
	كثافة المصيدة/كم2 (3)
	منطقة إنتاج
	هامشية
	حضرية
	نقاط دخول 4
	مسح رصدي، بدون مكافحة
	JT/ JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/ET/LT/TP/VARs+
	TML/CE/3C/2C/PA
	0.5-1
	0.2-0.5
	0.2-0.5
	0.2-0.5
	مسح رصدي للتقليص
	JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/ET/LT/MM/TP/VARs+
	TML/CE/3C/2C/PA
	2-4
	1-2
	0.25-0.5
	0.25-0.5
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد زيادة متوقعة في المجتمع 
	JT/YP/McP/OBDT/ST/ET/LT/MM/TP/VARs+
	TML/CE/3C/2C/PA
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	مسح رصدي للاستئصال5
	JT/MLT/McP/OBDT/ST/ET/LT/MM/TP/VARs+
	TML/CE/3C/2C/PA
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	مسح كشفي في منطقة خالية من ذبابة ثمار الفاكهة للتحقق من غياب الآفة وللاستبعاد
	JT/MLT/McP/ ST/ET/LT/MM/CC/VARs+
	TML/CE/3C/2C/PA
	1
	1
	1-5
	3-12
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد كشف بالإضافة للمسح الكشفي6
	JT/YP/MLT/McP/OBDT/ST/ET/LT/MM/TP/VARs+
	TML/CE/3C/2C/PA
	20-650
	20-50
	20-50
	20-50
	1  يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد الإجمالي. (2)  تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
	3 أ يضاً مواقع أخرى عالية الخطورة.
	4يشمل هذا المدى الاصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق الاصطياد المحيطة.
	الجاذب
	نمط المصيدة
	AC بيكربونات الأمونيوم
	CH مصيدة شام ب
	PA جاذبات بروتينية
	MLT المصيدة متعددة الطعوم 
	SK Spiroketal
	YP مصيدة اللوحة الصفراء
	1  يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد الإجمالي.
	 (2) تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
	 3 أ يضاً مواقع أخرى عالية الخطورة.
	4 نسبة 1:1 (مصيدة إناث لكل مصيدة ذكور).
	5 نسبة 1.3 (مصيدة إناث لكل مصيدة ذكور)
	6 يشمل هذا المدى الاصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق الاصطياد المحيطة  (نسبة 1:5، 5مصائد إناث لكل مصيدة ذكور).
	الجاذب
	نمط المصيدة
	2C (AA+TMA)
	CC  CC     مصيدة كوك وكوننغهام (مع تريمدلور لمسك الذكور ) 
	3C (AA+Pt+TMA)
	ET ET      المصيدة السهلة (مع طعوم 2C   و3C للمسك المتحيّز للإناث )
	AA خلات أمونيوم
	LT JT       مصيدة جاكسون ( مع طعم ترايمدلور لمسك الذكور)
	CE كابيلور
	JT LT       مصيدة لينفيلد ( مع طعم ترايمدلور لمسك الذكور)
	PA جاذب بروتيني
	MLT McP    مصيدة ماكفيل
	MLT   المصيدة متعددة الطعوم (مع طعوم 2C   و3C للمسك المتحيّز للإناث )
	Pt بوتريسين
	TMA تراي ميثيل أمين
	MM    المصيدة المغربية المتوسطية
	TML تريمدلور
	ST OBDT المصيدة الجافة مفتوحة الأسفل (مع طعوم 2C   و3C للمسك المتحيّز للإناث ) 
	SE SE    مصيدة سنسوس (مع طعوم CE   لمسك الذكور و3C للمسك المتحيّز للإناث )
	TP ST      مصيدة ستينر (مع TML لمسك الذكور )
	YP TP      مصيدة تفري (مع طعوم 2C   و3C للمسك المتحيّز للإناث )
	VARs+ مصيدة القمع المعدل
	YP      مصيدة اللوحة الصفراء
	الجدول 4 (هـ) كثافات المصيدة لأنواع Rhagoletis spp.
	الاصطياد
	نمط المصيدة 1
	الجاذب
	كثافة المصيدة/كم2 (2)
	منطقة إنتاج
	هامشية
	حضرية
	نقاط دخول 3
	مسح رصدي، بدون مكافحة
	RB/RS/PALz/YP/McP
	BuH/As
	0.5-1
	0.25-0.5
	0.25-0.5
	0.25-0.5
	مسح رصدي للتقليص
	RB/RS/PALz/YP/McP
	2-4
	1-2
	0.25-0.5
	0.25-0.5
	BuH/As
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد زيادة متوقعة في المجتمع 
	RB/RS/PALz/YP/McP
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	BuH/As
	مسح رصدي للاستئصال
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	RB/RS/PALz/YP/McP
	BuH/As
	مسح كشفي في منطقة خالية من ذبابة ثمار الفاكهة للتحقق من غياب الآفة وللاستبعاد
	RB/RS/PALz/YP/McP
	0.4-3
	3-5
	4-12
	BuH/As
	1
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد كشف بالإضافة للمسح الكشفي4
	RB/RS/PALz/YP/McP
	20-450
	20-50
	20-50
	20-50
	BuH/As
	1 يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد الإجمالي. 
	(2) تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
	3 أيضاً مواقع أخرى عالية الخطورة.
	4 يشمل هذا المدى الاصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق الاصطياد المحيطة
	نمط المصيدة
	الجاذب
	McP  مصيدة ماكفيل
	AS   ملح أمونيوم
	RB    مصيدة Rebell
	BuH هكسانويت بوتيل
	RS     مصيدة الكرة الحمراء
	CE   كابيلور
	PALz المصيدة الصفراء اللاصقة المومضة
	AA  خلات الأمونيوم
	YP     المصيدة ذات اللوحة الصفراء
	الجدول 4 (و). كثافات المصيدة لـ Toxotrypana curvicauda
	الاصطياد
	نمط المصيدة 1
	الجاذب
	كثافة المصيدة/كم2 (2)
	منطقة إنتاج
	هامشية
	حضرية
	نقاط دخول 3
	مسح رصدي، بدون مكافحة
	0.5-1
	0.25-0.5
	0.25-0.5
	0.25-0.5
	GS
	MVP
	مسح رصدي للتقليص
	GS
	MVP
	2-4
	1
	0.25-0.5
	0.25-0.5
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد زيادة متوقعة في المجتمع 
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	GS
	MVP
	مسح رصدي للاستئصال
	3-5
	3-5
	3-5
	3-5
	GS
	MVP
	مسح كشفي في منطقة خالية من ذبابة ثمار الفاكهة للتحقق من غياب الآفة وللاستبعاد
	GS
	MVP
	2
	2-3
	3-6
	5-12
	مسح تعيين الحدود في منطقة تنتشر فيها ذبابة ثمار الفاكهة بمستو منخفض بعد كشف بالإضافة للمسح الكشفي4
	20-450
	20-50
	20-50
	20-50
	GS
	MVP
	1 يمكن جمع مصائد مختلفة للوصول إلى العدد الإجمالي. 
	(2) تعزو إلى العدد الكلي للمصائد.
	3 أيضاً مواقع أخرى عالية الخطورة.
	4 يشمل هذا المدى الاصطياد عالي الكثافة في المنطقة المباشرة للكشف (منطقة القلب) ويتناقص باتجاه مناطق الاصطياد المحيط
	الجاذب
	نمط المصيدة
	MVP MVP    فرمون ذبابة ثمار الباباظ (2--ميثيل فينيل بيرازين)
	GS الكرة الخضراء
	يشمل الإشراف على أنشطة الاصطياد تقدير نوعية المواد المستعملة ومراجعة كفاءة استعمال هذه المواد وإجراءات الاصطياد.
	يتعيّن أن تؤدي المواد المستعملة دورها بفاعلية ومصداقية عند مستوى مقبول من الفترة الزمنية الموصوفة. ويتعيّن أن تحافظ المصائد بذاتهاعلى تكاملها لكامل الفترة التي يتوقع أن تبقى فيها في الحقل. ويجدر أن تكون الجاذبات مصدقة ومختبرة حيوياً لمستوى مقبول من الأداء بالاستناد إلى استعمالها المتوقّع.
	يتعيّن عمل تقويم فني بشكل دوري من قبل أشخاص غير مشاركين مباشرة بتطبيق البرنامج. يتوقف توقيت التقويم حسب البرنامج، ولكن يوصى بإنجازه مرتين على الأقل في العام في البرامج التي تستمر لمدة ستة أشهر أو أكثر. ويتعيّن أن يعالج التقويم كافة النواحي المتعلقة بمقدرة برنامج الاصطياد على كشف الآفات المستهدفة في إطار الفترة الزمنية المحددة للوفاء بمخرجات البرنامج مثل الكشف المبكر لدخول ذبابة ثمار فاكهة ما. تشمل نواحي التقويم نوعية مواد الاصطياد، حفظ السجلات، تخطيط شبكة الاصطياد، رسم الخرائط للمصائد، وضع المصائد، ظروف المصيدة، خدمة المصيدة، تردّد تفتيش المصيدة والمقدرة على تحديد هوية ذباب ثمار الفاكهة.
	يجدر تقويم نشر المصائد لضمان أن تكون الأنماط الموصوفة للمصائد وكثافاتها موضوعة في المكان. ويتم الوصول إلى الإثباتات الحقلية من خلال تفتيش الدروب الفردية. 
	يتعيّن تقويم وضع المصائد لضمان أن تكون الأنماط والكثافات الموصوفة من المصائد في المكان. ويتم الوصول إلى الإثبات الحقلي من خلال تفتيش الدروب الفردية.
	يتعيّن تقويم وضع المصائد لاختيار العائل المناسب، توقيت إعادة وضع المصائد، الارتفاع، التوازن ضوء/ظل، وصول ذبابة ثمار الفاكهة إلى المصيدة، والقرب من مصائد أخرى. ويمكن تقويم اختيار العائل، إعادة وضع المصائد والقرب من مصائد أخرى من السجلات الخاصة بكل درب للمصيدة. كما يمكن تقويم اختيار العائل، التوضّع والقرب إضافيا بفحص حقلي ً.
	يعدّ الحفظ المناسب للسجلات أساسياً لعمل برنامج الاصطياد بشكل مناسب. ويتعيّن تفتيش السجلات لكل درب مصيدة لضمان أنها كاملة ومحدثة. يمكن بعدئذ استعمال الإثبات الحقلي للمصادقة على دقة السجلات. 
	يجدر تقويم المصائد للظرف الإجمالي، الجاذب الصحيح، الخدمة المناسبة للمصائد، الفواصل الزمنية المناسبة للتفتيش، علامات التحديد الصحيحة (مثل تحديد المصائد وتاريخ وضعها)، الدليل عن التلوّث ولصاقات التحذير المناسبة. ويتم إنجاز ذلك في الحقل في كل موقع يتم فيه وضع المصيدة. 
	يمكن حدوث التقويم والقابلية على تحديد الهوية من خلال ذباب ثمار الفاكهة المستهدف الذي تم تعليمه ببعض الطرق بغية تمييزه عن ذباب ثمار الفاكهة البرّي الممسوك. يوضع ذباب ثمار الفاكهة المعلّم في المصائد بغية تقويم مقدرة الصيّاد على خدمة المصائد، كفاءته في التعرّف على الأنواع المستهدفة من ذباب ثمار الفاكهة، ومعرفته بإجراءات الإبلاغ المناسبة عند العثور على ذبابة ثمار فاكهة. ومن نظم التعليم الشائعة الأصبغة المومضة و/أو قص الأجنحة. 
	وفي بعض البرامج التي يتم فيها المسح للاستئصال للمحافظة على المناطق الخالية من الآفات، يمكن تعليم الذباب أيضاً باستعمال ذباب ثمار فاكهة عقيم مشعّع بغية تقليل فرص الخطأ في تحديد هوية ذبابة ثمار الفاكهة المعلّمة على أنها ذبابة ثمار فاكهة بريّة وما يترتب على ذلك من أعمال غير ضرورية من قبل البرنامج. وهناك ضرورة لطريقة مختلفة قليلاً في شروط برنامج إطلاق لذباب ثمار الفاكهة العقيم لتقويم مقدرة الموظفين على تمييز ذباب ثمار الفاكهة البرّي عن ذباب ثمار الفاكهة العقيم الذي تم إطلاقه بدقة. حيث يكون ذباب ثمار الفاكهة المعلّم عقيماً ولكنه يفتقر إلى الصبغة المومضة، لكنه معلم فيزيائياً بقص الأجنحة أو بطريقة أخرى. ويوضع هذا الذباب في عينات المصائد بعد جمعها من الحقل ولكن قبل تفتيشها من قبل المشغلين.
	يتعين تلخيص التقويم في تقرير يفصّل عدد المصائد المفتشة في كل درب التي وجد أنها تمتثل للمعايير المقبولة مثل، رسم الخرائط للمصائد، مكان وضعها، الظرف، الخدمة والفاصل الزمني للتفتيش. ويتعيّن تحديد النواحي التي وجدت ناقصة، كما يجدر عمل توصيات محددة لإصلاح هذه النواقص. 
	ومسك السجلات على نحو ملائم حاسم الأهمية لحسن عمل المصائد. وينبغي إجراء تفتيش لسجلات كل مسار مصيد لضمان أن تكون كاملة ومحدّثة. ويمكن أيضاً استخدام التأكيد الميداني للمصادقة على دقة السجلات. كما يوصى بالحفاظ على نماذج لقسائم خاصة بالأنواع المجمعة من أنواع ذباب الفاكهة الخاضعة للوائح. 
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	2008-09 وافقت لجنة المعايير على مشاورة الأعضاء عن طريق العملية الإلكترونية لاتخاذ القرار
	2009-06 أُرسلت إلى مشاورات الأعضاء
	2010-07 راجع اجتماع الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية نص المعالجة وأوصى لجنة المعايير بعرضه على هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها السابعة (2012) لاعتماده 
	2011-11 أوصت لجنة المعايير هيئة تدابير الصحة النباتية باعتماده
	2012-03 الاعتراض رسمياً على المعالجة
	2012-09 قام الاجتماع الافتراضي للفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بصياغة الرد على الاعتراضات الرسمية (لم تتم التوصية بأي تنقيح رداً على الاعتراض الرسمي) 
	2012-12 راجع اجتماع الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية نص المعالجة وأوصى لجنة المعايير برفعه إلى هيئة تدابير الصحة النباتية لاعتماده
	2013-06 أوصت لجنة المعايير بعرضه على هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة لاعتماده
	2014-03 تم الاعتراض رسمياً على المعالجة
	2014-06 أعد اجتماع الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية مسودة رد على الاعتراضات الرسمية والنص المراجع
	2014-11 استعرضت لجنة المعايير رد الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية ووافق على المسودة تمهيداً لاعتمادها من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية
	03-2015  الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية اعتمدت المعالجة
	المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 28. الملحق 16 معالجة البرتقال Citrus sinensis بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوينلاند (Bactrocera tryoni) (2015)، روما، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة الأغذية والزراعة
	تاريخ المطبوع: آخر تعديل في 2015-04
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	المعيار الدولي 28
	معالجة الصحة النباتية رقم 17:
	اعتمد في 2015؛ نشر في 2015 نطاق المعالجة
	وصف المعالجة
	جدول المعالجة
	معلومات أخرى ذات صلة
	المراجع

	الملحق 17
	المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
	المعيار الدولي 28 معالجات الصحة النباتية
	معالجة المندارين Citrus reticulata والبرتقال Citrus sinensis بالبرودةللتخلص من ذبابة فاكهة كوين لاند Bactrocera tryoni 
	تتألف هذه المعالجة كم معالجة ثمرة المندارين Citrus reticulata والبرتقال Citrus sinensis بالبرودة لكي تسفر عن نفوق بيوض ويرقات ذبابة فاكهة كوين لاند Bactrocera tryoni بالفعالية المحددة. 
	المعالجة بالبرودة للمندارين Citrus reticulata والبرتقال Citrus sinensis للتخلص من ذبابة فاكهة كوين لاند Bactrocera tryoni
	اسم المعالجة
	غير متاح
	المكون الفعال
	نمط المعالجة
	فيزيائية (بالبرودة)
	الآفة المستهدفة
	Bactrocera tryoni (Diptera: Tephritidae) (ذبابة فاكهة كوين لاند)
	ثمرة المندارين Citrus reticulata والبرتقال Citrus sinensis 
	السلع المستهدفة الخاضعة للوائح
	3 درجات مئوية أو أقل لمدة 16 يوماً متواصلة
	تبلغ الفعالية ED99.9986 عند مستوى ثقة نسبته 95 في المائة.
	ويجب أن تصل الثمرة إلى درجة حرارة المعالجة قبل بدء التعريض للمعالجة. وينبغي مراقبة درجة الحرارة وتسجيلها، وينبغي ألاّ تتجاوز درجة الحرارة المستوى المحدد طيلة مدة المعالجة.
	تناول الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة المسائل المتصلة بأنظمة درجات الحرارة والتكييف الحراري آخذاً في الاعتبار عمل Hallman و Mangan (1997).
	ويستند هذا الجدول إلى عمل De Lima وآخرين (2007) وتم وضعه باستخدام الصنفين الأصليين "Ellendale" و"Murcott".
	De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 35: 39–50.
	Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reduction, San Diego, CA, USA, Nov. 3–5. pp. 791–794.
	التسلسل التاريخي للمطبوع
	لا يُعد هذا جزءاً رسمياً من المعيار
	2007-09 قُدِّمت المعالجة استجابة لطلب المعالجات
	2007-12 جمع اجتماع الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بين المعالجة بالبرودة للمندارين Citrus reticulata والبرتقال Citrus sinensis للتخلص من ذبابة فاكهة كوين لاند Bactrocera tryoni. 2007-106 والبند 2007-206H لوضع البند 2007-2006F
	2008-04 أضافت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها الثالثة موضوع معالجات ذبابة الفاكهة
	2008-09 وافقت لجنة المعايير على مشاورة الأعضاء عن طريق العملية الإلكترونية لاتخاذ القرار
	2009-06 أُرسلت إلى مشاورة الأعضاء
	2010-07 راجع اجتماع الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية نص المعالجة وأوصى لجنة المعايير بعرضها على هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها السابعة (2012) لاعتماده 
	2011-11 أوصت لجنة المعايير هيئة تدابير الصحة النباتية باعتماده
	2012-03 الاعتراض رسمياً على المعالجة 
	2012-09 رد الاجتماع الافتراضي للفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية على الاعتراضات الرسمية (لم تتم التوصية بأي تعديل)
	2012-12 راجع اجتماع الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية نص المعالجة وأوصى لجنة المعايير برفعه إلى هيئة تدابير الصحة النباتية لاعتماده
	2013-06 أوصت لجنة المعايير بعرضه على هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة لاعتماده 
	2014-03 تلقي اعتراض رسمي
	2014-06 أعدّ الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية مسودة ردّ على الاعتراضات الرسمية وقام بمراجعة النص
	2014-11 استعرضت لجنة المعايير ردّ الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية ووافقت على المشروع تمهيداً لاعتماده من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية 
	03-2015  الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية اعتمدت المعالجة
	المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية 28. الملحق 17 معالجة المندارين Citrus reticulata والبرتقال Citrus sinensis بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوين لاند Bactrocera tryoni (2015)، روما، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومنظمة الأغذية والزراعة.
	تاريخ المطبوع: آخر تعديل في 2015-04
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	المعيار الدولي 28
	اعتمد في 2015؛ نشر في 2015

	الملحق 18
	المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
	المعيار الدولي 28 معالجات الصحة النباتية
	معالجة الصحة النباتية رقم [18]:
	معالجة الليمون الحامض Citrus limon بالبرودة للتخلص من ذبابة كوينلاند Bactrocera tryoni
	تنطبق هذه المعالجة على معالجة الليمون الحامض Citrus limon بالبرودة لكي تسفر عن نفوق بيوض ويرقات ذبابة كوينزلاند Bactrocera tryoni بالفعالية المحددة.
	اسم المعالجة
	معالجة الليمون الحامض Citrus limon بالبرودة للتخلص من ذبابة كوينزلاند Bactrocera tryoni
	المكون الفعال
	غير متاح
	نوع المعالجة
	فيزيائية (بالبرودة)
	الآفة المستهدفة
	Bactrocera tryoni (Diptera: Tephritidae) (ذبابة كوينزلاند)
	السلع المستهدفة الخاضعة للوائح
	ثمار الليمون الحامض Citrus limon
	الجدول 1: درجتان مئويتان أو أقل لمدة 14 يوماً متواصلاً
	تبلغ الفعالية ED99.99 بمستوى ثقة نسبته 95 في المائة.
	الجدول 2: 3 درجات مئوية أو أقل لمدة 14 يوماً متواصلاً
	تبلغ الفعالية ED99.9872  بمستوى ثقة نسبته 95 في المائة.
	ويجب أن تصل الثمرة إلى درجة حرارة المعالجة قبل البدء فيها. وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة وتسجيلها، وينبغي ألاّ تتجاوز درجة الحرارة المستوى المحدَّد طوال مدة المعالجة. 
	معلومات أخرى ذات صلة
	وتناول الفريق الفني المعني لمعالجات الصحة النباتية في تقييمه لهذه المعالجة المسائل المتصلة بأنظمة درجات الحرارة والتكييف الحراري آخذاً في الاعتبار عمل Hallman و Mangan. (1997).
	واستند الجدولان 1 و2 إلى عمل De Lima  وآخرين (2007)، وتم وضعه باستخدام صنف "لشبونة" (Lisbon).
	وتناول الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية أيضاً المسائل المتصلة بالأضرار الناجمة عن التبريد المفاجئ في ثمار الليمون (الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية، 2012).
	De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 35: 39–50.
	Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reduction, San Diego, CA, USA, Nov. 3–5. pp. 79 1–79 4.
	TPPT. 2012. TPPT response to SC’s concerns about chilling injury in lemons during in-transit cold disinfestation. Appendix 9, TPPT meeting report, Dec. 2012, pp. 55–57.
	التسلسل التاريخي للمطبوع
	لا يُعدّ هذا جزءاً رسمياً من المعيار
	09-2007 قُدِّمت المعالجة استجابة لطلب تقديم معالجات 
	12-2007 قسّم الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية معالجة الليمون الحامض Citrus limon بالبرودة للتخلص من ذبابة كوينزلاند من 2007-106 لتشمل 2007-206G
	04-2008 أضافت الدورة الثالثة لهيئة تدابير الصحة النباتية هذه المعالجة تحت موضوع معالجات ذبابة الفاكهة 
	09-2008 وافقت لجنة المعايير على عرض المعالجة على مشاورة الأعضاء للبت فيها إلكترونياً
	06-2009 أُرسلت إلى مشاورة الأعضاء
	07-2010 قام الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية بتنقيح النص وأوصى بعرضه على لجنة المعايير لتقديمه إلى هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها السابعة (2012) لاعتماده
	11-2011 قدَّمت لجنة المعايير تعليقاتها على المعالجة عن طريق عملية القرارات الإلكترونية
	12-2012 انتهى اجتماع الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية من الرد على مسألة الأضرار الناجمة عن التبريد المفاجئ ونقح النص وأوصى بعرضه على لجنة المعايير لتقديمه إلى هيئة تدابير الصحة النباتية لاعتماده
	11-2013 وافقت لجنة المعايير على التوصية بعرض المعالجة على هيئة تدابير الصحة النباتية لاعتمادها
	2014-03 تلقي اعتراض رسمي
	2014-06 أعدّ الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية مسودة ردّ على الاعتراضات الرسمية وقام بمراجعة النص
	2014-11 استعرضت لجنة المعايير ردّ الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية ووافقت على المشروع تمهيداً لاعتماده من قبل هيئة تدابير الصحة النباتية 
	03-2015  الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية اعتمدت المعالجة
	المعيار الدولي رقم 28 الملحق 18 معالجة الليمون الحامض Citrus limon بالبرودة للتخلص من ذبابة كوينزلاند Bactrocera tryoni - (2015)، روما، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الفاو
	تاريخ المطبوع: آخر تعديل 2015-04
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	المعيار الدولي 28
	معالجة الصحة النباتية رقم 19:
	نطاق المعالجة
	وصف المعالجة
	جدول المعالجة
	المراجع

	الملحق 19
	المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
	المعيار الدولي 28 معالجات الصحة النباتية
	معالجة Dysmicoccus neobrevipes و Planococcus lilacinus وPlanococcus minor بالإشعاعاعتمد في 2015؛ نشر في 2015
	تتناول هذه المعالجة الفاكهة والخضار بالإشعاع لمنع تكاثر الإناث البالغات من Dysmicoccus neobrevipes وPlanococcus lilacinus و Planococcus minor عند مستوى الفعالية المحددة.
	اسم المعالجة
	المعالجة بالإشعاع لمكافحة Dysmicoccus neobrevipes وPlanococcus lilacinus وPlanococcus minor
	غير متاح
	المكون الفعال
	إشعاع
	نوع المعالجة
	الآفات المستهدفة
	Dysmicoccus neobrevipes Beardsley و Planococcus lilacinus (Cockerell) وPlanococcus minor (Maskell) (Hemiptera: Pseudococcidae)
	جميع أنواع الفاكهة والخضار التي قد تكون حاضنة لأنواع البق هذه
	السلع المستهدفة الخاضعة للوائح
	الجرعة الدنيا الممتصة قدرها 231 غراي لمنع تكاثر الإناث البالغات من Dysmicoccus neobrevipes و Planococcus lilacinus وPlanococcus minor.
	تبلغ فعالية المعالجة وموثوقيتها ED99.99023 عند مستوى ثقة نسبته 95 في المائة.
	ينبغي تطبيق هذه المعالجة بحسب مقتضيات المعيار الدولي رقم 28 (الخطوط التوجيهية لاستخدام الإشعاع في الصحة النباتية).
	لا يجوز تطبيق هذه المعالجة بالإشعاع على الفاكهة والخضار المخزنة في ظروف جوية معدّلة.
	معلومات مفيدة أخرى
	بما أنّ الإشعاع قد لا يؤدي إلى حالات نفوق تام، قد يعثر المفتشون على حشرات حيّة لكن غير قابلة للبقاء من أنواع Dysmicoccus neobrevipes أو Planococcus lilacinus أو Planococcus minor (غير بالغة أو بالغة) أثناء عملية التفتيش. ولا يعني هذا فشل المعالجة. 
	يستند جدول المعالجة هذا إلى عمل Doan وآخرين (2012). وقد أدّت بحسب هذه الدراسة جرعة ممتصة قدرها200 غراي إلى منع تكاثر الإناث البالغات من نوع Dysmicoccus neobrevipes ونموها وصولاً إلى الجيل التالي في جميع المراحل غير البالغة. واتضح في وقت لاحق بفضل اختبار أُجري على نطاق واسع للتأكد من هذه النتائج أنّ أي عملية تكاثر غير ممكنة مع الجرعة القصوى البالغة 231 غراي. وأظهرت اختبارات لاحقة أيضاً أنّ النوعين الآخرين أكثر تأثراً بالإشعاعات مقارنة مع Dysmicoccus neobrevipes.
	إنّ البيانات المتاحة عن الأنواع الأخرى من البقّ من هذه الفصيلة محدودة للغاية وترد جميع الدراسات بهذا الصدد ضمن قائمة المراجع. وكانت في جميع الحالات جرعة قدرها 200 غراي أو أقلّ كافية لمنع التكاثر، مما يعزز الثقة بالجرعة المقترحة. 
	Doan, T.T., Nguyen, T.K., Vo, T.K.L., Cao, V.C., Tran, T.T.A. & Nguyen, N.H.  2012. Effects of gamma irradiation on different stages of mealybug Dysmicoccus neobrevipes (Hemiptera: Pseudococcidae). Radiation Physics and Chemistry, 81: 97–100 (with supplementary data provided by the submitter).
	Dohino, T. & Masaki, S. 1995. Effects of electron beam irradiation on Comstock mealybug, Pseudococcus comstocki (Kuwana) (Homoptera: Pseudococcidae). Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 31: 31–36.
	Dohino, T., Masaki, S., Takano, T., & Hayashi, T. 1997. Effects of electron beam irradiation on sterility of Comstock mealybug, Pseudococcus comstocki (Kuwana) (Homoptera: Pseudococcidae). Research Bulletin of the Plant Protection Service Japan, 33: 31-34.
	Jacobsen, C.M. & Hara, A.H. 2003. Irradiation of Maconellicoccus hirsutus (Homoptera: Pseudococcidae) for phytosanitation of agricultural commodities. Journal of Economic Entomology, 96(4): 1334-1339.
	Ravuiwasa, K.T., Lu, K.H, Shen, T.C, & Hwang, S.Y. 2009. Effects of irradiation on Planococcus minor (Hemiptera: Pseudococcidae). J. Econ. Entomol. 102(5), 1774-1780.
	تاريخ المطبوع
	لا يُعد هذا جزءاً رسمياً من المعيار
	2012-11 أضافت لجنة المعايير هذا الموضوع ضمن (2006-014) المعالجات بالإشعاع
	2012-09 عُرض استجابة للدعوة الموجهة في سنة 2012 لإتاحة المعالجات
	2012-12 أجرى الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية تقييماً له وأعد مسودة الجدول ورفع توصية به إلى لجنة المعايير للتشاور بشأنه مع الأعضاء
	2013-02 عُرض على لجنة المعايير لاتخاذ قرار بشأنه بصورة إلكترونية
	2013-04 أصدرت لجنة المعايير قرارها بصورة إلكترونية للتشاور بشأنه مع الأعضاء
	2014-04 تمت مراعاة تعليقات الأعضاء وفريق الخبراء المعني بقائمة المصطلحات في المعالجة
	2014-06 وضع الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية الردّ بصورته النهائية ورفع توصية به إلى لجنة المعايير لاعتماده
	2014-09 استعرضت لجنة المعايير (بدون تغيير) المطبوع ورفعة توصية به إلى هيئة تدابير الصحة النباتية لاعتماده
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	1. Pest Information
	Viroids are unencapsidated, covalently closed circular single-stranded RNA molecules, 239–401 nucleotides in length that are replicated by host enzymes (Hammond & Owens, 2006). Potato spindle tuber viroid (PSTVd; genus Pospiviroid) is commonly 359 nucleotides in length but PSTVd isolates consisting of 341–364 nucleotides have been reported (Wassenegger et al., 1994; Shamloul et al., 1997; Jeffries, 1998). Mild and severe strains have been described based on symptoms produced in sensitive tomato cultivars; for example, Solanum lycopersicum L. (tomato) cv. Rutgers (Fernow, 1967). 
	The natural host range of PSTVd is relatively narrow. The primary natural hosts are stolon- and tuber-forming Solanum spp.; for example, Solanum tuberosum L. (potato) and S. lycopersicum (tomato). PSTVd has been found also in Capsicum annuum, Persea americana and S. muricatum. PSTVd has been detected in mainly vegetatively propagated ornamental plant species in the family Solanaceae – namely, Brugmansia spp., Cestrum spp., Datura sp., Lycianthes rantonetti, Petunia spp., Physalis peruviana, Solanum spp. and Streptosolen jamesonii – but also in Chrysanthemum sp. and Dahlia × hybrida in the family Asteraceae (for natural host details, see CABI (n.d.)). The experimental host range of PSTVd is wide and includes species in the family Solanaceae, but also some species in at least nine other families. Most hosts express few or no disease symptoms (Singh, 1973; Singh et al., 2003)
	PSTVd has been found infecting S. tuberosum in some countries or states in Africa, Asia, Eastern Europe, North America (EPPO/CABI, 1997), Central America (Badilla et al., 1999), South America and the Middle East (Hadidi et al., 2003) However, it has a wider geographical distribution in ornamental plant species and other hosts (see CABI (n.d.) for geographical distribution). 
	In Solanum tuberosum the main means of spread of PSTVd is vegetative propagation. It is also spread by contact, mainly by machinery in the field and by cutting seed potato tubers (Hammond & Owens, 2006). PSTVd is transmitted in true potato seed – up to 100% of the seed may be infected (Fernow et al., 1970; Singh, 1970) – and also in pollen (Grasmick & Slack, 1985; Singh et al., 1992). De Bokx and Pirone (1981) reported a low rate of transmission of PSTVd by the aphid Macrosiphum euphorbiae but not by the aphids Myzus persicae or Aulacorthum solani. However, experimental acquisition and transmission of PSTVd by M. persicae from plants co-infected with PSTVd and Potato leafroll virus (PLRV) have been reported (Salazar et al., 1995; Singh & Kurz, 1997). PSTVd was subsequently shown to be heterologously encapsidated within particles of PLRV (Querci et al., 1997), a phenomenon that may have important implications for the epidemiology and spread of PSTVd under field conditions. 
	In Solanum lycopersicum , PSTVd is easily spread by contact and has been shown to be transmitted by pollen and seed (Kryczynski et al., 1988; Singh, 1970). Transmission via tomato seeds has been shown to contribute to the international spread of PSTVd (van Brunschot et al., 2014). It is possible that PSTVd is also spread in infected capsicum seeds (Lebas et al., 2005). 
	Infected ornamental plant species may act as an inoculum source if they are handled before touching other susceptible plants, and they have been shown to be a pathway for the international spread of PSTVd (Navarro et al., 2009; Verhoeven et al., 2010). No transmission of PSTVd was shown with Apis mellifera, Bombus terrestris, Frankliniella occidentalis or Thrips tabaci (Nielsen et al., 2012).
	PSTVd is the only viroid known to naturally infect cultivated species Solanum. However, Mexican papita viroid (MPVd) infects the wild species S. cardiophyllum (Martinez-Soriano et al., 1996). Experimentally, other viroid species in the genus Pospiviroid infect S. tuberosum (Verhoeven et al., 2004).
	In addition to PSTVd, other pospiviroids have been found infecting S. lycopersicum naturally, including Citrus exocortis viroid (CEVd; Mishra et al., 1991), Columnea latent viroid (CLVd; Verhoeven et al., 2004), Mexican papita viroid (MPVd; Ling & Bledsoe, 2009), Pepper chat fruit viroid (PCFVd; Reanwarakorn et al., 2011) Tomato apical stunt viroid (TASVd; Walter, 1987), Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd; Singh et al., 1999) and Tomato planta macho viroid (TPMVd; Galindo et al., 1982).
	2. Taxonomic Information
	Name:    Potato spindle tuber viroid (acronym PSTVd) 
	Synonyms:  potato spindle tuber virus, potato gothic virus, tomato bunchy top virus 
	Taxonomic position:  Pospiviroidae, Pospiviroid 
	Common names:  potato spindle tuber 
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	Symptom appearance and severity depend on PSTVd strain, cultivar and environment. In S. tuberosum, infection may be symptomless or produce symptoms ranging from mild to severe (reduction in plant size and uprightness and clockwise phyllotaxy of the foliage when the plants are viewed from above; dark green and rugose leaves). Tubers may be reduced in size, misshapen, spindle- or dumbbell-shaped, with conspicuous prominent eyes that are evenly distributed (EPPO, 2004). In S. lycopersicum, symptoms include stunting, epinasty, rugosity and lateral twisting of new leaflets, leaf chlorosis, reddening, brittleness, necrosis, reduction in fruit size, and fruit not fully ripening (Mackie et al., 2002; Hailstones et al., 2003; Lebas et al., 2005). In C. annuum, symptoms are subtle, with leaves near the top of the plant showing a wavy-edged margin (Lebas et al., 2005). All ornamental plant species investigated to date do not show symptoms (Verhoeven, 2010). 
	Because PSTVd infections may be asymptomatic, tests are required for detection and identification of the viroid. Detection of PSTVd can be achieved using the biological and molecular tests shown as options in Figure 1, but for identification, the polymerase chain reaction (PCR) product must be sequenced as the tests are not specific for PSTVd and will detect other viroids. Sequencing will also contribute to preventing the reporting of false positives. If pathogenicity is considered to be important, biological indexing may be done. If the identification of PSTVd represents the first finding for a country, the laboratory may have the diagnosis confirmed by another laboratory. 
	Appropriate controls should be included in all tests to minimize the risk of false positive or false negative results. 
	Figure 1. Minimum requirements for the detection and identification of Potato spindle tuber viroid (PSTVd) 
	* Identification may not be needed for every viroid-positive sample in certain situations; for example, when dealing with a PSTVd outbreak. 
	Note: If a viroid is suspected in a sample (i.e. typical symptoms are present) but a test gives a negative result, another of the tests should be carried out for confirmation of the result. 
	This annex is for the detection of PSTVd; it has not been developed for the detection and identification of other pospiviroid species. However, the possible presence of other viroids needs to be considered when choosing a detection and an identification method. Therefore, this annex describes non-specific detection methods that will detect all known viroids; including pospiviroids such as PSTVd. For identification, the PCR product will need to be sequenced. 
	Protocols for the detection of PSTVd in leaf, tuber and botanical (true) seed tissue are described, however, reliable detection in seed tissue is particularly challenging.
	In this diagnostic protocol, methods (including reference to brand names) are described as published, as these defined the original level of sensitivity, specificity and/or reproducibility achieved. Use of names of reagents chemicals or equipment in these diagnostic protocols implies no approval of them to the exclusion of others that may also be suitable. Laboratory procedures presented in the protocols may be adjusted to the standards of individual laboratories, provided that they are adequately validated. Recommendations on method validation in phytodiagnostics are provided by EPPO (2014).
	The performance of a molecular test is determined by both the matrix to be tested and the choice of subsequent sample preparation, nucleic acid extraction, and detection and identification methods. Table 1 provides an overview of validation data that are available for different matrices and combinations of methods. Details of these methods are described in the corresponding paragraphs or indicated references.
	General guidance on sampling methodologies is described in ISPM 31 (Methodologies for sampling of consignments). 
	S. tuberosum microplants and glasshouse-grown S. tuberosum plants For microplants the whole plant should be used as the sample or the top two-thirds of the plant should be sampled under aseptic conditions so as to enable the rest of the plant to continue growing. Microplants should be four to six weeks old with stems of about 5 cm in length and with well-formed leaves. For glasshouse-grown plants a fully expanded leaflet from each plant should be used. Viroid concentration is lower at low temperature and low light levels, so plants should be grown at a temperature of at least 18 °C and with a photoperiod of at least 14 h. Microplants or leaves may be bulked; the bulking rate will depend on the test method used and must be validated. 
	Field-grown S. tuberosum plants A fully expanded non-senescing terminal leaflet from the top of each plant should be used. Leaves may be bulked together for testing; the bulking rate will depend on the test method used and must be validated. 
	S. tuberosum tubers PSTVd is systemically distributed in infected S. tuberosum tubers (Shamloul et al., 1997). It also occurs in almost equal amounts in different parts of both primarily and secondarily infected tubers (Roenhorst et al., 2006). The highest concentration is found immediately after harvest. In tubers stored at 4 °C the concentration does not decrease significantly for up to three months but after six months of storage, it may decrease by more than 104 times. A single core from any part of the tuber can be used as a sample and may be bulked; the bulking rate will depend on the test method used and must be validated.
	Leaves of other crops and ornamental plant species Fully expanded young leaves are used. Leaves may be bulked together for testing; the bulking rate will depend on the test method used and must be validated. Note that the viroid concentration is influenced by the age/maturity of the plants, and there are often seasonal fluctuations. In addition, some species contain biochemicals that may inhibit transmission to test plants (e.g. Brugmansia spp.) or RT-PCR (e.g. Calibrachoa spp., Solanum jasminoides and S. jamesonii).
	Seed Viroid concentration may vary greatly between seeds and the level of infection may vary from less than 1 to 100%. This makes it very difficult to recommend a sample size and bulking rate (EUPHRESCO, 2010). For S. lycopersicum, bulking rates of 100–1 000 have been used for a single test. The bulking rate will depend on the test method used and must be validated.
	Potato seeds may be sown in growing medium (e.g. compost) in trays and the seedlings/plants tested non-destructively using the same procedure described for glasshouse-grown plants (EPPO, 2006). 
	Inoculation of S. lycopersicum plants (cultivars Rutgers, Moneymaker or Sheyenne) will allow the detection of many but not all viroids (e.g. tomato is not a host of the pospiviroid Iresine viroid 1 (IrVd-1; Spieker, 1996; Verhoeven et al., 2010)) and will provide visual evidence of pathogenicity. However, some isolates may not be detected because of the absence of symptoms. Moreover, symptoms may not be diagnostic for PSTVd. Biological indexing may require a great deal of greenhouse space, it is labour intensive, and several weeks or more may be needed before the test is completed. No work has been done to compare the sensitivity of this method with other methods described in this protocol. If it is less sensitive than the molecular methods, it might be less suitable for testing seed. However, it is possible that the viroid may be amplified in biological indexing to a level that allows detection by other methods. 
	Approximately 200–500 mg leaf, root or tuber tissue is ground in a small quantity of 0.1 M phosphate inoculation buffer (a 1:1 dilution is adequate) containing carborundum (400 mesh). Phosphate buffer (pH 7.4) is made by combining 80.2 ml of 1 M K2HPO4 with 19.8 ml of 1 M KH2PO4 and adjusting the volume to 1 litre with distilled water. 
	Young tomato plants with one or two fully expanded leaves are inoculated. Using a gloved finger, a cotton bud, or a cotton swab dipped into the inoculum, the leaf surface is gently rubbed with the inoculum and then the leaves are immediately rinsed with water until the carborundum has been removed. The plants are grown with a diurnal temperature fluctuation of 24–39 °C under a photoperiod of 14 h supplemented with sodium vapour illumination of approximately 650 μE/m2/s (Grassmick & Slack, 1985). Lower temperatures and less illumination may reduce the sensitivity of the assay. The plants are inspected weekly for symptoms for up to six weeks after inoculation. Symptoms of PSTVd infection include stunting, epinasty, rugosity and lateral twisting of new leaflets, leaf chlorosis, reddening, brittleness and necrosis. 
	A bioassay on tomato will allow detection of many pospiviroids (except IrVd-1, see above); therefore, RT-PCR should be carried out on the nucleic acid extracted from symptomatic indicator plants and the PCR product should be sequenced for identification. 
	Microplants, leaf material and roots Mortars and pestles or homogenizers (e.g. Homex 6 (Bioreba)) with extraction bags (Bioreba) have been used successfully to grind material. Adding a small quantity of water or lysis buffer (the composition of which depends on the method used for nucleic acid extraction) or freezing the sample (e.g. in liquid nitrogen) may facilitate homogenization.
	The following procedure has been validated (see Table 1) in combination with nucleic acid extraction using the magnetic bead extraction method 2 and the real-time RT-PCR GenPospi assay described in this annex. About 1 g tissue is homogenized in an extraction bag using a Homex 6 or handheld homogenizer (Bioreba) with 3.5 ml (range 1:2–1:5 (w/v)) GH plus lysis buffer (6 M guanidine hydrochloride; 0.2 M sodium acetate, pH 5.2; 25 mM ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA); 2.5% polyvinylpyrrolidone (PVP)-10). Samples are then incubated for 10 min at 65 (C at 850 r.p.m. in a thermomixer (or by shaking (invert the tube 3 times) and additional centrifugation for 2 min at 16 000 g) before nucleic acid extraction. 
	S. tuberosum tubers Tuber cores are thoroughly homogenized in water or lysis buffer (the composition of which depends on the method used for nucleic acid extraction; 1 ml per g tuber core). A grinder such as the Homex 6 with extraction bags has been used successfully. Freezing the cores (e.g. at –20oC) before adding the water or lysis buffer facilitates homogenization. 
	Seeds For small numbers of seeds (<100), a tissue lyser (e.g. Retsch TissueLyser (Qiagen)) may be used. For larger numbers of seeds, a paddle blender (e.g. MiniMix (Interscience)) or homogenizer (e.g. Homex 6) with a minimum quantity of lysis buffer (the composition of which depends on the method used for nucleic acid extraction) may be used. Seeds may also be crushed with a hammer (Bertolini et al., 2014b) or by using a mortar and pestle. The latter may not be practical for routine use as cross-contamination may be difficult to control. Alternatively, liquid nitrogen may be used to freeze the sample, after which it is ground in a cell mill (this method can also be used for other tissue types). 
	The following procedure has been validated (see Table 1) in combination with nucleic acid extraction using the magnetic bead extraction method 2 and the real-time RT-PCR assay of Boonham et al. (2004) described in this annex. Each of three subsamples of 1 000 seeds are soaked in 20 ml GH plus lysis buffer in a 100 ml BagPage (Interscience) for 30–60 min at room temperature, homogenized for 90 s using a BagMixer (Interscience) and incubated (or shaken and centrifuged as described for microplants, leaf material and roots) before nucleic acid extraction
	Tissue print and/or squash Leaf pedicels or detached shoots are pressed onto nylon membranes. Several partially overlapping imprints or squashes from different leaves and/or detached shoots may be made on approximately 0.5 cm2 nylon membrane according to Bertolini et al. (2008, 2014a). The membrane containing the immobilized sample is cut and inserted into a micro tube. The immobilized sample should be handled with clean tweezers. The tissue-printed or squashed samples can be stored at room temperature in a dark and dry environment for at least three months. For extraction of target RNA from the membranes, 100 μl glycine buffer is added to each micro tube containing an immobilized sample, which is then vortexed and placed on ice until PCR amplification.
	A wide range of nucleic acid extraction methods may be used, from commercial kits to methods published in scientific journals. The following nucleic acid extraction kits, buffers and procedures have been used successfully for the detection of PSTVd. 
	Commercial kits Commercial extraction kits such as RNeasy (Qiagen), MasterPure (Epicentre) and Sbeadex maxi plant kit (LGC Genomics) may be used according to the manufacturer’s instructions. RNeasy was evaluated for the extraction of PSTVd RNA from different matrices as part of the EUPHRESCO Detection and Epidemiology of Pospiviroids (DEP) project (EUPHRESCO, 2010). 
	Method described by Mackenzie et al. (1997) Plant tissue is homogenized (1:10 (w/v)) in lysis buffer (4 M guanidine isothiocyanate, 0.2 M sodium acetate, 25 mM EDTA, 2.5% PVP-40 (w/v, and 1% 2-mercaptoethanol (v/v) added just before use). One millilitre of homogenate is then mixed with 100 μl of 20% sarkosyl (w/v) and incubated at 70 oC for 10 min in a thermomixer, with agitation at 1 200 r.p.m.. This method can be used to extract quality RNA from a wide range of plant species. 
	Method using EDTA buffer Plant tissue may be homogenized (1:4 (w/v)) in a simple lysis buffer (50 mM NaOH, 2.5 mM EDTA) and then incubated (at approximately 25° C for 15 min) or centrifuged (at 12 000 g at 4 °C for 15 min). The supernatant can then, depending on the level of sensitivity required, either be used directly for RT-PCR (less sensitive) or spotted onto a nitrocellulose membrane and eluted using sterile distilled water (more sensitive) (Singh et al., 2006). Although the concentration of viroid is lower for the EDTA method than for the other extraction methods described, this should not be a limiting factor when the method is used with RT-PCR or the digoxigenin (DIG) probe. The method has been used with S. lycopersicum and S. tuberosum and a range of ornamental plant species. 
	Phenol–chloroform and two-step PEG extraction Plant tissue is homogenized and nucleic acid extracted as described by EPPO (2004). This method has been used in combination with return (R)-polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE), DIG-RNA probe and the conventional RT-PCR methods described in this diagnostic protocol for a wide range of plant species and tissue types (e.g. leaves and potato tubers). 
	CTAB extraction Plant tissue is homogenized and nucleic acid extracted as described in EPPO (2004). The cetyl trimethylammonium bromide (CTAB) method has been used with real-time RT-PCR for a wide range of plant species and tissue types (e.g. leaves and tomato seeds; EUPHRESCO, 2010). 
	Magnetic bead extraction method 1 The following automated procedure is based on use of the KingFisher mL Magnetic Particle Processor (Thermo Scientific). With appropriate adjustment of volumes, other KingFisher models may be used. 
	For each sample, at least 200 mg leaf or tuber tissue or up to 100 seeds are macerated, and then extraction buffer is added immediately at a ratio of 1g leaf or tuber tissue to 10 ml buffer and 1 g seed to 20 ml buffer. Maceration is continued until a clear cell lysate with minimal intact tissue debris is obtained. Extraction buffer consists of 200 μl of 8.39% (w/v) tetrasodium pyrophosphate (TNaPP) solution (pH 10.0–10.9) and 100 μl Antifoam B Emulsion (Sigma) added to 9.8 ml guanidine lysis buffer (GLB). GLB consists of: 764.2 g guanidine hydrochloride, 7.4 g disodium EDTA dehydrate, 30.0 g PVP-10, 5.25 g citric acid monohydrate, 0.3 g tri-sodium citrate, 5 ml Triton X-100, 250 ml absolute ethanol and 750 ml water. 
	Approximately 2 ml lysate is decanted into a fresh microcentrifuge tube, which is centrifuged at approximately 5 000 g for 1 min. One millilitre of supernatant is removed and placed in the first tube (A) of the KingFisher mL rack, to which 50 µl vortexed MAP Solution A magnetic beads (Invitek) are added. Tube B has 1 ml GLB added to it; tubes C and D, 1 ml of 70% ethanol; and tube E, 200 µl water or 1× Tris-EDTA buffer. 
	The tube strip is placed in the KingFisher mL and the programme (see Figure 2) is run. After 20 min, the machine will pause to allow a heating step. The tube strip is placed in an oven at 65–70 °C for 5 min and then returned to the KingFisher mL, and the programme is resumed. Other models may have a heating or holding evaporation step built in. On completion, the eluted nucleic acids are transferred to a new microcentrifuge tube.
	This method has been used for a wide range of plant species as well as for potato tubers and tomato seeds. The method has been used with two of the real-time RT-PCR assays described in this annex (see sections 3.3.3.4 and 3.3.4.2). Cycle threshold (Ct) values several cycles higher than those for the other extraction methods described in this annex may be expected using the magnetic bead extraction method 1, but the increased throughput of samples that is achievable makes it a valuable extraction method (Roenhorst et al., 2005). 
	Plate layout Default: Plate type = KingFisher tubestrip 1000 µl; Plate change message = Change Default 
	A: volume = 1000, name = Cell lysate or tissue homogenate; volume = 50, name = Magnetic particles; 
	B: volume = 1000, name = Washing buffer 1 (Various); C: volume = 1000, name = Washing buffer 2 (Various); D: volume = 1000, name = Washing buffer 3 (Various); E: volume = 200, name = Elution buffer (Various) 
	STEPS COLLECT BEADS Step parameters: Name = Collect Beads; Well = A, Default; Beginning of step: Premix = No; Collect parameters: Collect count = 1. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix; Bind parameters: Bind time = 4min 0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = No. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix Bind; Bind parameters: Bind time = 4min 0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = No. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix; Bind parameters: Bind time = 4min 0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = Yes, count = 4. WASH Step parameters: Name = Washing, Well = B, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3. WASH Step parameters: Name = Washing, Well = C, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3. WASH Step parameters; Name = Washing, Well = D, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3. ELUTION Step parameters; Name = Elution, Well = E, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 10s, speed = Fast; Elution parameters: Elution time = 20s, speed = Bottom very fast; Pause parameters: Pause for manual handling = Yes, message = Heating, Post mix time = 30s, speed = Bottom very fast; Remove beads: Remove beads = Yes, collect count = 4, disposal well = D 
	Figure 2. Programme for the KingFisher mL Magnetic Particle Processor (Thermo Scientific)
	Magnetic bead extraction method 2 This automated procedure uses the Sbeadex maxi plant kit (LGC Genomics) with the KingFisher 96 system (Thermo Scientific). The manufacturer’s instructions should be followed except that GH plus lysis buffer is used instead of lysis buffer PN that is part of the kit.
	R-PAGE has been recommended as a detection method for PSTVd infecting S. tuberosum leaves (EPPO, 2004), but it was less sensitive (limit of detection (LOD) 87 893 pg PSTVd) than the other molecular methods evaluated (LOD at least 17 pg PSTVd) in a ring test with DIG-labelled cRNA probe, two-step conventional RT-PCR using the primers of Shamloul et al. (1997) and the real-time method of Boonham et al. (2004) (Jeffries & James, 2005; see also Table 1). 
	This method has also been used successfully with other host plants; for example, C. annuum, S. tuberosum (tubers) and S. lycopersicum. Because of its low sensitivity, bulking of samples would need to be validated. 
	R-PAGE will detect all known pospiviroids; therefore, for identification of PSTVd, RT-PCR on the nucleic acid followed by sequencing of the PCR product must be carried out. 
	This method has been recommended for detection of PSTVd infecting S. tuberosum leaves (EPPO, 2004). Sensitivity for the detection of PSTVd in S. tuberosum leaves was at least 17 pg PSTVd (Jeffries & James, 2005). Other hosts have been tested successfully, including Petunia spp., S. jasminoides, S. lycopersicum and S. tuberosum (tubers). 
	The probe used is based on a full-length monomer of PSTVd produced by Agdia, Inc.9 (cat. no. DLP 08000/0001). This probe should be used according to the manufacturer’s instructions, or refer to EPPO (2004) for details of the method. In addition to the Ames buffer (EPPO, 2004), polyethylene glycol (PEG) and other extraction buffers may be used for nucleic acid extraction. 
	This DIG-labelled cRNA probe method will detect all known pospiviroids, therefore, for identification of PSTVd, RT-PCR on the nucleic acid followed by sequencing of the PCR product must be carried out. 
	The primers used in this assay are the Pospi1 and Vid primers of Verhoeven et al. (2004). The Pospi1 primers will detect CEVd, Chrysanthemum stunt viroid (CSVd), IrVd-1, MPVd, PCFVd, PSTVd, TASVd, TCDVd and TPMVd. The Vid primers will detect PSTVd, TCDVd and, additionally, CLVd. Using the Pospi1 and Vid primers in two separate reactions will allow detection of all pospiviroids. However, sequence mismatch at critical positions of the primer target site may prevent the detection of some pospiviroid isolates (e.g. an isolate of CLVd was not detected using these primers; Steyer et al., 2010) and additional primers to detect these isolates will be required. In silico studies have shown that the following PSTVd isolates may not be detected because of primer–sequence mismatch at critical positions: Pospi1 primers: EU879925, EU273604, EF459697, AJ007489, AY372398, AY372394, FM998551, DQ308555, E00278; Vid primers: EU2736042. The Pospi1 primers are much more sensitive than the Vid primers for the detection of PSTVd. 
	Pospi1-FW: 5´-GGG ATC CCC GGG GAA AC-3´ (nucleotide (nt) 86–102) 
	Pospi1-RE: 5´-AGC TTC AGT TGT (T/A)TC CAC CGG GT-3´ (nt 283–261) 
	Vid-FW: 5´-TTC CTC GGA ACT AAA CTC GTG-3´ (nt 355–16) 
	Vid-RE: 5´-CCA ACT GCG GTT CCA AGG G-3´ (nt 354–336) 
	The One-Step RT-PCR Kit (Qiagen) has been shown to be reliable when used for the detection of PSTVd, CEVd, CLVd, CSVd, TASVd and TCDVd in individual samples (EUPHRESCO, 2010) and for other pospiviroids listed at the start of this section. It is not necessary to use the Q-solution described by EUPHRESCO (2010). Although various RT-PCR kits and reaction conditions may be used, they should be validated to check that they are fit for the purpose intended, with all relevant pospiviroids detected.
	Two microlitres of template is added to 23 μl master mix comprising 1.0 μl each of forward and reverse primer (10 µM), 5 μl of 5× One-Step RT-PCR buffer, 1.0 μl One-Step RT-PCR enzyme mix, 1.0 μl dNTPs (10 mM each dNTP) and 14 μl water. The thermocyling programme is as follows: 50 °C for 30 min; 95 °C for 15 min; 35 cycles of 94 °C for 30 s, 62 °C for 60 s and 72 °C for 60 s; and a final extension step of 72 °C for 7 min. 
	After RT-PCR, the PCR products (approximately 197 bp and 359 bp for the Pospi1 and Vid primers, respectively) should be analysed by gel electrophoresis (2% agarose gel) and the PCR amplicons of the correct size sequenced to identify the viroid species. In practice, sequencing the 197 bp product has always resulted in the same identification as sequencing the complete viroid genome. 
	The GenPospi assay uses TaqMan real-time RT-PCR to detect all known species of the genus Pospiviroid. It consists of two reactions running in parallel: the first (reaction mix 1) targets all pospiviroids except CLVd (Botermans et al., 2013); the second (reaction mix 2) specifically targets CLVd (Monger et al., 2010). To monitor the RNA extraction a nad5 internal control based on primers developed by Menzel et al. (2002) to amplify mRNA from plant mitochondria (the mitochondrial NADH dehydrogenase gene) is included. Method validation (see Table 1) on tomato leaves showed that the GenPospi assay detected isolates from all the known pospiviroid species up to a relative infection rate of 0.13% (which equals a 1:770 dilution). The assay was specific as no cross-reactivity was observed with other viroids, viruses or nucleic acid from host plants. Repeatability and reproducibility were 100% and the assay appeared robust in an inter-laboratory comparison. The GenPospi assay has been shown to be a suitable tool for large-scale screening for pospiviroid species. The assay will need to be validated for matrices other than tomato leaves.
	Primers 
	TCR-F 1-1: 5´-TTC CTG TGG TTC ACA CCT GAC C-3´ (Botermans et al., 2013) 
	TCR-F 1-3: 5´-CCT GTG GTG CTC ACC TGA CC-3´ (Botermans et al., 2013) 
	TCR-F 1-4: 5´-CCT GTG GTG CAC TCC TGA CC-3´ (Botermans et al., 2013) 
	TCR-F PCFVd: 5´-TGG TGC CTC CCC CGA A-3´ (Botermans et al., 2013) 
	TCR-F IrVd: 5´-AAT GGT TGC ACC CCT GAC C-3´ (Botermans et al., 2013) 
	TR-R1: 5´-GGA AGG GTG AAA ACC CTG TTT-3´ (Botermans et al., 2013) 
	TR-R CEVd: 5´-AGG AAG GAG ACG AGC TCC TGT T-3´ (Botermans et al., 2013) 
	TR-R6: 5´-GAA AGG AAG GAT GAA AAT CCT GTT TC-3´ (Botermans et al., 2013) 
	CLVd-F: 5´-GGT TCA CAC CTG ACC CTG CAG-3´ (Monger et al., 2010) 
	CLVd-F2: 5´-AAA CTC GTG GTT CCT GTG GTT-3´ (Monger et al., 2010) 
	CLVd-R: 5´-CGC TCG GTC TGA GTT GCC-3´ (Monger et al., 2010) 
	nad5-F: 5´-GAT GCT TCT TGG GGC TTC TTG TT-3´ (Menzel et al., 2002) 
	nad5-R: 5´-CTC CAG TCA CCA ACA TTG GCA TAA-3´ (Menzel et al., 2002) 
	Probes 
	pUCCR: 6FAM-5´-CCG GGG AAA CCT GGA-3´-MGB (Botermans et al., 2013) 
	CLVd-P: 6FAM-5´-AGC GGT CTC AGG AGC CCC GG-3´-BHQ1 (Monger et al., 2010) 
	nad5-P: VICr-5´-AGG ATC CGC ATA GCC CTC GAT TTA TGT G-3´-BHQ1 (Botermans et al., 2013)
	The two reaction mixes are based on the TaqMan RNA to Ct 1-Step Kit (Applied Biosystems). 
	Reaction mix 1 (all pospiviroids except CLVd + nad5) 
	The reaction mix consists of 12.5 µl of 2× TaqMan RT-PCR mix, 0.6 µl of 1× TaqMan RT enzyme mix, 0.75 µl (10 µM) forward primers (TCR-F 1-1, TCR-F 1-3, TCR-F 1-4, TCR-F IrVd, TCR-F PCFVd and nad5-F) and reverse primers (TR-R1, TR-R CEVd, TR-R6 and nad5-R) (final concentration 0.3 µM each), 0.25 µl (10 µM) TaqMan probe pUCCR (final concentration 0.1 µM) and 0.5 µl (10 µM) TaqMan probe nad5-P (final concentration 0.2 µM). Molecular grade water and 2 µl RNA template are added to make a final volume of 25 µl. 
	Reaction mix 2 (CLVd + nad5) 
	The reaction mix consists of 12.5 µl of 2× TaqMan RT-PCR mix, 0.6 µl of 1× TaqMan RT enzyme mix, 0.75 µl (10 µM) forward primers (CLVd-F, CLVd-F2 and nad5-F) and reverse primers (CLVd-R and nad5-R) (final concentration 0.3 µM each), 0.25 µl (10 µM) TaqMan probe CLVd-P (final concentration 0.1 µM) and 0.5 µl (10 µM) TaqMan probe nad5-P (final concentration 0.2 µM). Molecular grade water and 2 µl RNA template are added to make a final volume of 25 µl. 
	Thermocycling conditions for both reaction mixes are 48 ºC for 15 min, 95 ºC for 10 min, followed by 40 cycles of (95 ºC for 15 s and 60 ºC for 1 min). 
	For this method, Botermans et al. (2013) interpreted Ct values <32 as positive; those between 32 and 37 as inconclusive, requiring confirmation; and those ≥37 as negative. However, these values may exclude low levels of infection in some tissues, and will need to be defined in each laboratory. 
	The RT-PCR primers used in this assay are those of Shamloul et al. (1997), which are also described by Weidemann and Buchta (1998). The primers will detect MPVd, PSTVd, TCDVd and TPMVd. In silico studies have shown that the following PSTVd isolates may not be detected because of primer–sequence mismatch at critical positions: AY372394, DQ308555, EF459698 for the reverse primer. If RNA was not amplified using these primers, the Vid primers may be used.
	Primers 
	3H1-F: 5´-ATC CCC GGG GAA ACC TGG AGC GAA C-3´ (nt 89–113) 
	2H1-R: 5´-CCC TGA AGC GCT CCT CCG AG-3´ (nt 88–69) 
	Method 1 (SuperScript One-Step RT-PCR with Platinum Taq (Invitrogen)) 
	For each reaction, 1 µl template RNA is added to 24 µl master mix consisting of 1.7 µl each of forward and reverse primer (15 µM), 12.5 µl of 2× Reaction Buffer, 0.5 µl RT/Platinum Taq and 7.6 µl water. The thermocycling programme is as follows: 43 °C for 30 min, 94 °C for 2 min, then 10 cycles of 94 °C for 30 s, 68 °C for 90 s and 72 °C for 45 s, followed by 20 cycles of 94 °C for 30 s, 64 °C for 90 s and 72 °C for 45 s, with a final extension of 72 °C for 10 min and 20 °C for 1 min. 
	Method 2 (two-step RT-PCR) 
	Using the two-step RT-PCR, the sensitivity for the detection of PSTVd in S. tuberosum is at least 17 pg PSTVd – the lowest concentration tested, but the sensitivity achieved varies between laboratories, with most laboratories detecting at least 89 pg PSTVd (Jeffries & James, 2005). See EPPO (2004) for a description of method 2. 
	After RT-PCR, the PCR products (approximately 360 bp) are analysed by gel electrophoresis as described and PCR amplicons of the correct size are sequenced to identify the viroid species. 
	An internal control assay using nad5 primers (Menzel et al., 2002) has been used with this method in a simplex (separate) reaction (Seigner et al., 2008). Primers are used at a final concentration of 0.2 μM. The amplicon is 181 bp. 
	nad5 sense: 5´-GATGCTTCTTGGGGCTTCTTGTT-3´ (nt 968–987 and 1836–1838) 
	nad5 antisense: 5´-CTCCAGTCACCAACATTGGCATAA-3´ (nt 1973–1995) 
	The primers and probe used for this assay are those described by Boonham et al. (2004). However, neither this assay nor any of the published real-time assays will specifically identify PSTVd. If a positive is obtained by real-time RT-PCR, the identity of the viroid will need to be determined using conventional RT-PCR and sequencing. 
	The assay will detect PSTVd, MPVd, TCDVd and TPMVd. Sensitivity for the detection of PSTVd in S. tuberosum using the CTAB extraction method was at least 17 pg PSTVd, the lowest concentration tested (Jeffries & James, 2005). By testing variants of PSTVd and synthetic oligonucleotides it has been shown that this assay detects all known sequence variants. These were identified from in silico studies as primer–sequence mismatches with the potential for failure of detection (Boonham et al., 2005). However, the divergent isolates VIR-06/7L and VIR-06/10L described recently by Owens et al. (2009) may not be detected because of the insertion of (an) additional base(s) at the probe binding site (W. Monger, personal communication, 2011). 
	Primers 
	PSTV-231-F: 5´-GCC CCC TTT GCGCTG T-3´ (nt 232–247) 
	PSTV-296-R: 5´-AAG CGG TTC TCG GGA GCT T-3´ (nt 297–279) 
	PSTV-251T: FAM-5´-CAG TTG TTT CCA CCG GGT AGTAGC CGA-3´ TAMRA (nt 278–252) 
	The internal control COX primers amplify the cytochrome oxidase 1 gene found in plant mitochondria (Weller et al., 2000). 
	COX-F: 5´-CGT GCG ATT CCA GAT TAT CCA-3´ 
	COX-R: 5´-CAA CTA CGG ATA TAT AAG RRC CRR ACC TG-3´ 
	COXsol-1511T: VIC-5´-AGG GCA TTC CAT CCA GCG TAA GCA-3´ TAMRA 
	The reaction mix is for a 96-well plate and is a modification of the EPPO method (EPPO, 2004) as it incorporates a duplex reaction for detection of PSTVd and COX and a simplex reaction for detection of  PSTVD (Roenhorst et al., 2005). 
	The reaction mix consists of 13.75 µl water, 25 µl of 2× Master Mix (Applied Biosystems), 1.25 µl of 40× MultiScribe Reverse Transcriptase (Applied Biosystems), 1.5 µl of each primer PSTV-231-F and PSTV-296-R (10 μM) and 1.0 µl probe PSTV-251T (5 µM). This reaction mix is divided equally into two volumes of 22 µl, A and B. Two microlitres of water is added to A and to B is added 0.75 µl of each COX primer (10 µM) and 0.5 µl of the probe COXsol-1511T (5 µM). One microlitre of RNA target is added to each of A and B to make a final reaction mix of 25 µl for each well of the reaction plate. With reaction mix A, PSTVd will be detected and with reaction mix B, PSTVd and COX will be detected in a duplex reaction. 
	Thermocycling conditions are 48 °C for 30 min, 95 °C for 2 min and 40 cycles of 95 °C for 15 s and 60 °C for 1 min. 
	The primers and probe used in this assay are those described by Bertolini et al. (2010) and they are available as a kit from Plant Print Diagnòstics (Ref. PSTVd/100). The assay will detect CLVd, PSTVd and TCDVd. All 327 PSTVd isolates present in GenBank should be detected because in silico studies showed that all primer–sequence mismatches were in non-critical positions (N. Duran-Vila, personal communication, 2014).
	Validation data are provided in Table 1.
	Primers 
	PSTVd-F: 5’-CCT TGG AAC CGC AGT TGG T-3’ (nt 339–357)
	PSTVd-R: 5’-TTT CCC CGG GGA TCC C-3’ (nt 87–102)
	PSTVdP: FAM-5’-TCCTGTGGTTCACACCTGACCTCCTGA-3’ TAMRA (nt 19–45)
	The PCR cocktail contains lyophilized primers and probe (provided in the kit) to which any commercial RT-PCR master mix can be added. For each reaction, 3 µl template RNA is added to 9 µl PCR cocktail consisting of 6 µl commercial 2× RT-PCR buffer, 0.6 µl of each of forward and reverse primer (10 µM), 0.36 µl TaqMan probe (5 µM), 0.5 µl of 25× RT-PCR enzyme mix and 0.94 µl water to make a final reaction volume of 12 µl.
	Thermocycling conditions are 45 °C for 10 min, 95 °C for 10 min and 40 cycles of (95 °C for 15 s and 60 °C for 1 min).
	For this method a sample is considered positive when it produces a Ct value of <40 and negative controls are negative (no amplification). A sample is considered negative when it produces a Ct value of ≥40 and the positive controls show amplification. 
	For the test result obtained to be considered reliable, appropriate controls – which will depend on the type of test used and the level of certainty required – should be considered for each series of nucleic acid isolation and amplification of the target pest or target nucleic acid. For RT-PCR, a positive nucleic acid control, an internal control and a negative amplification control (no template control) are the minimum controls that should be used. 
	Positive nucleic acid control This control is used to monitor the efficiency of the assay (apart from the extraction). Pre-prepared (stored) viroid nucleic acid, whole genome amplified DNA or a synthetic control (e.g. cloned PCR product) generated using the same primer pair as used for detection may be used. A limit of detection control (not mandatory) may also be used. 
	Internal control For conventional and real-time RT-PCR, a plant housekeeping gene (HKG) such as COX or NAD should be incorporated into the RT-PCR protocol to eliminate the possibility of false negatives due to nucleic acid extraction failure or degradation or the presence of PCR inhibitors. Preferably, the internal control primers should be used in a duplex reaction with the pospiviroid/PSTVd primers. However, as this may be difficult to achieve without reducing the sensitivity of the test for the viroid, it is recommended, where practical, to run a duplex reaction of the pospiviroid/PSTVd primers with the HKG primers and also a simplex reaction with only pospiviroid/PSTVd primers. 
	The nad5 mitochondrial NADH dehydrogenase 5 gene fragment has been shown to be a reliable indicator of the performance of the extraction procedure and RT step for conventional RT-PCR (Menzel et al., 2002). It has been tested against many plant species, including S. tuberosum and other Solanum species (S. bonariensis, S. dulcamara, S. jasminoides, S. nigrum, S. pseudocapsicum, S. rantonnetii and S. sisymbrifolium), Acnistus arborescens, Atropa belladonna, Brugmansia spp., Capsicum spp., Cestrum spp., Lochroma cyanea, Nicotiana spp. and Physalis spp. (Seigner et al., 2008). The nad5 primers span an intron and will therefore not amplify from DNA. RNA is amplified after the intron is removed. 
	Although COX has been used as an internal control in this protocol, COX primers will amplify RNA and DNA. It therefore provides only an indication of the quality of amplifiable DNA rather than RNA alone and does not control the RT step. 
	When the internal control COX or nad5 is not mentioned in the description of a PCR method, the laboratory should choose an internal control and validate it. 
	Negative amplification control (no template control) This control is necessary for conventional and real-time RT-PCR to rule out false positives due to contamination during preparation of the reaction mixture. PCR-grade water that was used to prepare the reaction mixture is added at the amplification stage. 
	Positive extraction control This control is used to ensure that target viroid nucleic acid extracted is of sufficient quantity and quality for RT-PCR and that the target viroid is detectable. Viroid nucleic acid is extracted from infected host tissue or healthy plant tissue that has been spiked with the viroid. 
	The positive control should be approximately one-tenth of the amount of leaf tissue used per plant for the RNA extraction. If bulking of samples is done then the quantity of positive control should be adjusted accordingly (e.g. 10 lots of 20 mg sample bulked for RNA extraction, 2 mg infected leaf + 198 mg healthy potato tissue). If this is not detected then the test should be repeated or the bulking rate reduced until reliable detection is achieved. 
	For RT-PCR, care needs to be taken to avoid cross-contamination due to aerosols from the positive control or from positive samples. The positive control used in the laboratory should be sequenced so that this sequence can be readily compared with the sequence obtained from PCR amplicons of the correct size. Alternatively, synthetic positive controls can be made with a known sequence that, again, can be compared with PCR amplicons of the correct size. 
	Negative extraction control This control is used to monitor contamination during nucleic acid extraction and/or cross-reaction with the host tissue. The control comprises nucleic acid that is extracted from uninfected host tissue and subsequently amplified. Multiple controls are recommended to be included when large numbers of positive samples are expected. 
	The viroid-specific PCR will be considered valid only if: 
	- the positive nucleic acid control produces the correct size product for the viroid; and 
	- no amplicons of the correct size for the viroid are produced in the negative extraction control and the negative amplification control. 
	If the COX and/or nad5 internal control primers are also used, then the negative (healthy plant tissue) control (if used), positive nucleic acid control, and each of the test samples must produce a 181 bp band (nad5). Failure of the samples to amplify with the internal control primers suggests, for example, that the nucleic acid extraction has failed, the nucleic acid has not been included in the reaction mixture, the RT step has failed, compounds inhibitory to PCR are present in the nucleic acid extract, or the nucleic acid has degraded. 
	A sample will be considered positive if it produces an amplicon of the correct size. For identification of the viroid species the PCR product must be sequenced. 
	The real-time RT-PCR will be considered valid only if: 
	- the positive nucleic acid control produces an amplification curve with the viroid-specific primers; and 
	- no amplification curve is seen (i.e. Ct value is 40 or other Ct value defined by the laboratory after validation) with the negative extraction control and the negative amplification control. 
	If the COX and nad5 internal control primers are also used, then the negative control (if used), positive nucleic acid control, and each of the test samples must produce an amplification curve. Failure of the samples to produce an amplification curve with the internal control primers suggests, for example, that the nucleic acid extraction has failed, the nucleic acid has not been included in the reaction mixture, compounds inhibitory to PCR are present in the nucleic acid extract, or the nucleic acid has degraded. 
	A sample will be considered positive if it produces a typical amplification curve. Specific information on the Ct cut-off value for two methods is provided in sections 3.3.3.4 and 3.3.4.3. 
	4. Identification
	4.1 Sequencing and sequence analysis

	PSTVd should be identified by sequencing the product obtained from the conventional RT-PCR methods using the Shamloul or Vid primers described in sections 3.3.4.1 and 3.3.3.3, respectively, and by searching for a sequence match on the public genetic sequence databases. Sequence analysis specialists may be needed to assist in identification. If the PCR product is weakly amplified or if the sample is infected by more than one pospiviroid, cloning the PCR product may be effective in enabling a sequence to be obtained. 
	A positive sample detected by real-time RT-PCR, should, if required for confirmation, be retested using conventional RT-PCR to enable the product to be sequenced and identified. Sequencing the real-time PCR product directly will give sequence information that does not allow reliable identification. It will allow the PCR product to be identified as a viroid but will not allow species identification or discrimination from the positive control used. However, because of the increased sensitivity of the real-time RT-PCR, a product may not be obtained with conventional RT-PCR. In the case of bulked samples, retesting smaller subsamples might increase the reliability of amplification by conventional RT-PCR. Alternatively, samples may be inoculated in tomato plants to increase the concentration of the viroid to levels that may be detectable by conventional RT-PCR. However, this approach has not been evaluated and if results are inconclusive then resampling and testing may be required.
	Sequence analysis should only be done by an experienced person. If facilities are not available for sequencing to be done in-house, a commercial company should be used. The company will specify their requirements for the sequencing of PCR products. The purified product (and forward and reverse primers if requested) is sent to the company to carry out the sequencing. Some companies may also purify the product if required.
	If sequencing is done in-house, the methods should be established and followed. Each strand of the PCR product should be sequenced, using the PCR primers as the sequencing primers. The two independently sequenced DNA strands (from using forward and reverse primers) should be assembled into a single contig, confirming the base call (identity) of each nucleotide site. It is preferable to use assemblers (e.g. Geneious, CLC Genomics Workbench or Lasergene software) that use electropherograms (trace files) for the analysis. Disagreements between the two strands should be coded as ambiguous bases in the edited sequence. The edited consensus sequence (determined by comparing the two strands) can then be compared with pospiviroid sequences in a relevant database. In the case of a mixed infection, the chromatogram may not be readable and the PCR product should be cloned and sequenced. 
	Careful alignment is required for pospiviroids where a few nucleotide differences may be critical in identifying the viroid as a regulated or a non-regulated pest. For initial identification of PSTVd, the primer sequences (Shamloul or Vid primers) in the consensus sequence may be kept because these primers are located in the most conserved regions of the viroid genome and are not likely to influence identification. A-overhangs built in by the polymerase during elongation have to be removed if observed. For identification, it is advisable to use an edited consensus sequence starting at position 1 of the viroid genome for comparison with one of the comprehensive nucleotide databases. The search should be done in the GenBank non-redundant nucleotide database at the website of the National Centre for Biotechnology Information (NCBI) or the European Nucleotide Archive at the website of the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) by using the Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). In addition, identification should be based on specific clustering of BLAST hit results in (neighbour joining) tree view.
	According to the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) the main criterion for species identification is more than 90% sequence identity (Owens et al., 2011). However, if the sequence obtained shows identity close to 90%, additional parameters should be included, such as biological properties. The ICTV Viroid Study Group is currently discussing the viroid classification and the criteria for species demarcation. 
	When 100% sequence accuracy is required, for example when a sequence is to be submitted to a database or when a new viroid species is suspected, it is necessary to perform a second PCR. This PCR will cover the region of the primer sequences used for the first PCR as well as any ambiguous bases from the first PCR. Design of a new set of primers from the initial sequence may be required for this purpose, but the use of the Shamloul and Vid primer-pairs may be sufficient. 
	5. Records
	Records and evidence should be retained as described in ISPM 27 (Diagnostic protocols for regulated pests).
	In instances where other contracting parties may be affected by the results of the diagnosis, in particular in cases of non-compliance and where PSTVd is found in an area for the first time, the following additional material should be kept in a manner that ensures complete traceability: 
	- the original sample (if still available) should be kept frozen at −80oC or freeze-dried and kept at room temperature 
	- if relevant, RNA extractions should be kept at −80oC 
	- if relevant, RT-PCR amplification products should be kept at −20oC to −80oC 
	- the DNA sequence trace files used to generate the consensus sequence for identification of samples. 
	If the isolate is shown to have different molecular or biological characteristics to previously recorded isolates, it should be offered to a recognized plant pest collection/archive (e.g. Q-bank (Comprehensive Database on Quarantine Plant Pests and Diseases), DSMZ (Leibniz Institute-German Collection of Microorganisms and Cell Cultures). 
	If there is evidence of any of the tests described failing to detect an isolate of PSTVd, isolate details (preferably the GenBank accession number) should be sent to the IPPC Secretariat. 
	6. Contact Points for Further Information
	Further information on this protocol can be obtained from: 
	Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA), Roddinglaw Road, Edinburgh EH12 9FJ, Scotland, UK (Dr C.J. Jeffries, e-mail: colin.jeffries@sasa.gsi.gov.uk). 
	National Plant Protection Organization, PO Box 9102, 6700 HC Wageningen, The Netherlands (Dr J.W. Roenhorst, e-mail: j.w.roenhorst@nvwa.nl; Dr J.Th.J. Verhoeven, e-mail: j.th.j.verhoeven@nvwa.nl). 
	Department of Environment and Primary Industries, Biosciences Research Division, AgriBio, 5 Ring Road, La Trobe University, Bundoora, Victoria 3083, Australia (Dr B. Rodoni, e-mail: brendan.rodoni@depi.vic.gov.au). 
	Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Charlottetown Laboratory, 93 Mt Edward Road, Charlottetown, PE, C1A 5T1, Canada (Dr H. Xu, e-mail: huimin.xu@inspection.gc.ca). 
	Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Centro de Proteccion Vegetal y Biotecnologia (IVIA), 46113 Moncada (Valencia), Spain (Dr N. Duran-Vila, e-mail: duran_nur@gva.es). 
	USDA-APHIS, Plant Germplasm Quarantine Program BARC-E, BLD 580, Powder Mill Road, Beltsville, MD 20705, USA (Dr J.A. Abad, e-mail: jorge.a.abad@aphis.usda.gov). 
	Laboratorios Biológicos, Dirección General de Servicios Agrícolas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Millán 4703, Montevideo, Uruguay (Dr A. Etchevers, e-mail: anitaetchevers@hotmail.com). 
	A request for a revision to a diagnostic protocol may be submitted by national plant protection organizations (NPPOs), regional plant protection organizations (RPPOs) or Commission on Phytosanitary Measures (CPM) subsidiary bodies through the IPPC Secretariat (ippc@fao.org), which will be forward it to the Technical Panel on Diagnostic Protocols (TPDP).
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	Table 1. Overview of and validation data for protocols used to detect Potato spindle tuber viroid in different types of host material
	Detection method
	Nucleic acid extraction
	Sample preparation
	Sample size
	Remarks on validation
	Matrix
	Limit of detection: detection of all pospiviroid species up to a relative infection rate1 of 0.13% (equals 770 times dilution) with 99.7% certainty for dilution of infected tomato leaves in healthy tomato
	Real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR): GenPospi assay, Botermans et al. (2013)
	RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) or Sbeadex maxi plant kit (LGC Genomics) on KingFisher 96 system (Thermo Scientific)
	3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) GH plus lysis buffer with Homex 6 (Bioreba)
	1 g
	Tomato leaves
	Analytical specificity: highly specific for pospiviroid species
	Selectivity: no influence of tomato leaves
	Repeatability and reproducibility: 100%
	(Naktuinbouw, 2012a; Botermans et al., 2013; NPPO-NL, 2013d)
	Limit of detection: detection up to 10 000 times dilution of infected tomato leaves in healthy tomato
	Real-time RT-PCR: Boonham et al. (2004)
	RNeasy Plant Mini Kit
	3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) GH plus lysis buffer with Homex 6
	1 g
	Tomato leaves
	Analytical specificity: detection of Mexican papita viroid (MPVd), Potato spindle tuber viroid (PSTVd) Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd), Tomato planta macho viroid (TPMVd) (some isolates)
	Selectivity: no influence of tomato leaves
	Repeatability and reproducibility: 100%
	(Naktuinbouw, 2012b)
	Limit of detection: detection of all pospiviroid species (except Columnea latent viroid (CLVd)) up to at least a relative infection rate of 2.5% for dilution of infected tomato leaves in healthy tomato
	RT-PCR: Pospi1-FW Pospi1-RE primers, Verhoeven et al. (2004)
	RNeasy Plant Mini Kit
	3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) GH plus lysis buffer with Homex 6
	1 g
	Tomato leaves
	Analytical specificity: detection of Hop latent viroid (HpLVd, genus Cocadviroid) and PSTVd
	Selectivity: no influence of tomato leaves
	Repeatability and reproducibility: 100%
	(NPPO-NL, 2013a)
	Limit of detection: detection of CLVd, Potato spindle tuber viroid (PSTVd) and TCDVd up to at least a relative infection rate of 100% (10% for CLVd*) for dilution of infected tomato leaves in healthy tomato
	RT-PCR: 
	RNeasy Plant Mini Kit
	3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) GH plus lysis buffer with Homex 6
	1 g
	Tomato leaves
	Vid-FW/Vid-RE primers, Verhoeven et al. (2004)
	* Primers originally designed to detect CLVd complementary to the Pospi1-FW/Pospi1-RE RT-PCR (Verhoeven et al., 2004)
	Analytical specificity: detection of CLVd, PSTVd and TCDVd
	Selectivity: no influence of tomato leaves
	Repeatability and reproducibility: 100%
	(NPPO-NL, 2013b)
	Limit of detection: detection up to at least a relative infection rate of 10% for dilution of infected tomato leaves in healthy tomato
	RT-PCR: Shamloul et al. (1997)
	RNeasy Plant Mini Kit
	3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) GH plus lysis buffer with Homex 6
	1 g
	Tomato leaves
	Analytical specificity: detection of  MPVd, PSTVd, TCDVd, TPMVd (some isolates)
	Selectivity: no influence of tomato leaves
	Repeatability and reproducibility: 100%
	(NPPO-NL, 2013c)
	Performance characteristics assay as for tomato leaves
	Real-time RT-PCR: Boonham et al. (2004)
	Sbeadex maxi plant kit on KingFisher 96 system
	20 ml (1:2–1:5 (w/v))GH plus lysis buffer with BagMixer (Interscience) 
	3 000 seeds (tested as three times 1 000)
	Tomato seeds
	Probability of detection of one infected seed in a sample of 1 000 is >95% when testing three subsamples each of 1 000 seeds. Owing to rapid cross-contamination of PSTVd from infected fruits to healthy seeds during processing (using fermentation and pectinase treatment) of the seeds there is a high probability that more contaminated seeds will be present in a sample (Naktuinbouw, 2012c).
	Limit of detection: 2 465  pg PSTVd; this was the least sensitive of the molecular methods in an international ring test 
	Return (R)-polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)2
	Phenol–chloroform and two-step polyethylene glycol (PEG) extraction 
	20 µL of 10% sodium dodecyl sulphate (SDS), 180 µL LiCl extraction buffer, 400 µL phenol–chloroform with mortar and pestle
	200 mg
	Potato leaves (growth room grown) and in vitro potato plants
	Analytical specificity: detection of all known pospiviroids
	Selectivity: no influence of potato variety, potato leaves or in vitro plants
	Repeatability and reproducibility: reproducibility 51% at 87 893 pg PSTVd (the highest concentration of PSTVd tested) and 42% at the limit of detection
	Limit of detection: at least 17 pg PSTVd (the lowest concentration tested)
	Digoxigenin (DIG) probe2
	Immobilization on membrane (Agdia, Inc.) phenol–chloroform and two-step PEG extraction
	1:1.5 (w/v) Ames buffer (EPPO, 2004) with mortar and pestle
	200 mg
	Potato leaves (growth room grown) and in vitro potato plants
	Analytical specificity: detection of all known pospiviroids
	Selectivity: no influence of potato variety, potato leaves or in vitro plants
	Repeatability and reproducibility: reproducibility 100% at 87 893 pg PSTVd and 23% at 17 pg PSTVd
	Limit of detection: at least 17 pg PSTVd 
	Two-step2 conventional RT-PCR using the primers of Shamloul et al. (1997)
	RNeasy Plant Mini Kit
	1:9 (w/v) RH buffer (Qiagen) with microcentrifuge tube and micropestle or Homex 6
	50–500 mg
	Potato leaves (growth room grown) and in vitro potato plants
	Analytical specificity: detection of MPVd, PSTVd, TCDVd and TPMVd
	Selectivity: no influence of potato variety, potato leaves or in vitro plants
	Repeatability and reproducibility: reproducibility 78% at 87 893 pg PSTVd (the highest concentration of PSTVd tested) and 44% at 17 pg PSTVd 
	Performance characteristics assay as for tomato leaves 
	Real-time RT-PCR: GenPospi assay, Botermans et al. (2013)
	Sbeadex maxi plant kit on KingFisher 96 system
	3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) GH plus lysis buffer with Homex 6
	1 g
	Potato leaves (growth room grown) and in vitro potato plants
	Analytical specificity: no cross-reaction with viruses commonly occurring in potato
	Selectivity: no influence of potato leaves and in vitro plants
	Validated for bulking rates up to 100 (100% detection in sample composed of 1 infected and 99 healthy leaves; NAK, 2011)
	Limit of detection: detection up to 10 000 times dilution of infected tissue  in healthy tissue
	Real-time RT-PCR: Boonham et al. (2004)
	RNeasy Plant Mini Kit, cetyl trimethylammonium bromide (CTAB) extraction or Purescript RNA isolation kit (Gentra Systems; note that this kit is not available anymore)
	Approximately 600 μl buffer for leaves or approximately 3 ml buffer for tubers (buffer choice depending on method used for extraction)
	1.5 g leaves or 5 g tubers
	Potato leaves, (growth room grown) in vitro potato plants and tubers
	Analytical specificity: detection of MPVd, PSTVd, TCDVd, TPMVd (some isolates); no cross-reaction with viruses commonly occurring in potato
	Selectivity: no influence of potato leaves, in vitro plants or tubers
	Repeatability and reproducibility: 100% (ring test of four laboratories) 
	Validated for bulking rates up to 100 (100% detection in sample composed of 1 infected and 99 healthy leaves; Roenhorst et al., 2005, 2006)
	Performance characteristics assay as for tomato leaves
	Real-time RT-PCR: GenPospi assay, Botermans et al. (2013)
	RNeasy Plant Mini Kit or Sbeadex maxi plant kit on KingFisher 96 system
	3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) GH plus lysis buffer with Homex 6
	1 g
	Ornamental plant species (leaves)
	Analytical sensitivity: concentration of pospiviroids and selectivity (inhibitory components) in leaf sap dependent on plant species
	Validated for bulking rates up to 25 for Brugmansia, Calibrachoa, Cestrum, Dahlia, Nematanthus, Petunia, Solanum jasminoides and Streptosolen jamesonii. Note that for Calibrachoa, S. jasminoides and S. jamesonii matrix effects have been observed at dilutions of more than 100. For some crops, such as Dahlia, only the summer period seems suitable for (reliable) testing (Naktuinbouw, 2012a).
	Performance characteristics assay as for tomato leaves
	Real-time RT-PCR: Boonham et al. (2004)
	RNeasy Plant Mini Kit or Sbeadex maxi plant kit on KingFisher 96 system
	3.5 ml (1:2–1:5 (w/v)) GH plus lysis buffer with Homex 6
	1 g
	Ornamental plant species (leaves)
	Analytical sensitivity: concentration of pospiviroids and selectivity (inhibitory components) in leaf sap dependent on plant species
	Validated for bulking rates up to 25 for Brugmansia, Calibrachoa, Dahlia, Petunia, S. jasminoides and S. jamesonii. Note that for Calibrachoa, S. jasminoides and S. jamesonii matrix effects have been observed at dilutions of more than 100. For some crops, such as Dahlia, only the summer period seems suitable for (reliable) testing (Naktuinbouw, 2012b). 
	Limit of detection: detection up to 10 000 times dilution of infected S. jasminoides leaves in healthy leaves of S. jasminoides and tomato
	Real-time RT-PCR: Bertolini et al. (2010)
	Direct methods (tissue print), RNeasy Plant Mini Kit or PowerPlant RNA Isolation Kit (Mo Bio)
	10 ml (1:10 (w/v)) phosphate-buffered saline (PBS) with Homex 6
	1 g leaves or potato tubers or leaf prints on nylon membranes
	Tomato leaves, potato leaves, tubers and seeds, and ornamental plant species (leaves)
	Analytical specificity: detection of CLVd, PSTVd and TCDVd 
	Selectivity: no influence of potato leaves, tubers or tomato seeds
	Repeatability and reproducibility: 100% (ring test of three laboratories)
	The diagnostic sensitivity was 100%, the diagnostic specificity was 100% and the relative accuracy compared with a molecular hybridization method (Murcia et al., 2009) was 100%. Validation of the test was performed with 208 field samples of S. jasminoides, Brugmansia spp., Datura spp., Petunia spp., Dendrathema spp., potato and tomato. Of the 208 samples, 43 were true positive and 150 true negative by both techniques. Fifteen samples were false positive by hybridization in which Tomato apical stunt viroid (TASVd) and Citrus exocortis viroid (CEVd) were detected. No samples were false negative.
	1 Because viroid concentration in the original test material is not known, for some of the assays the limit of detection (sensitivity) is expressed as a relative value. Undiluted infected leaf sap is considered 100% infected (at a ratio of 1 g leaf material : 3 ml buffer). The relative limit of detection was determined by testing eight serial dilutions of infected leaf sap in healthy leaf sap. The relative limit of detection is defined as the average of the lowest relative infection rate of each isolate that could still be detected (cycle threshold (Ct) <32), and three standard deviations were added to give a conservative measure with 99.7% certainty (Botermans et al., 2013).
	2 The three methods, R-PAGE, DIG probe and two-step conventional RT-PCR using the primers of Shamloul et al. (1997), were compared in an international ring test (Jeffries and James, 2005).
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