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النقاط الرئيسية

1مجموعة التدريب . 1

أهمية تشخيص اآلفات

المشاكل المحددة التي تواجه نظم تشخيص اآلفات

 توصيات االجتماع الحادي عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية(CPM-11  )
بشأن أهمية تشخيص اآلفات

 دليل االتفاقية الدوليةIPPCباتيةبشأن تقديم الخدمات التشخيصية للصحة الن

 المعيار الدوليISPM بروتوكوالت التشخيص لآلفات الخاضعة)27رقم
والملحقات( للوائح

2مجموعة التدريب . 2



1مجموعة التدريب 
.4إلى3منفرعيةمجموعاتإلىالعملفريققسم

اآلفاتتشخيصتجعلأنشأنهامنالتيأسباب5إلى4منمجموعتكفيناقش
.مهما

الدوليةالمعاييربين)عليهاتعتمدالتيالنباتيةالصحةوأنشطةنظممنأيحدد
.(با  مناسذلكيكونحيثمابإجابتكتتعلقالتي(ISPMs)النباتيةالصحةلتدابير

:العامةالجلسةفي

تقاريربتقديم1المجموعةتقوم

لمالتيابواألسبالعناصرحولفقطتقاريربتقديمتقومالالحقةالمجموعات
.بعدتحديدهايتم



!فترة توقف للتمرين



أهمية تشخيص اآلفات

:يعمل تشخيص اآلفات على تعزيز

تحليل مخاطر اآلفات

اصدار الشهادات الخاصة بالتصدير

التحقق من الواردات

تطبيق معالجات الصحة النباتية

مراقبة ورصد اآلفات

 (للتخلص من آفة معينة في منطقة ما)برامج االستئصال

مناطق خالية من آفات بعينها



النباتيةالمشاكل الُمَحدَّدة التي تواجه نُظُم تشخيص الصحة

:عدم توافر

بنية تحتية قوية

الموارد المالية

،ومهارات الخبرة الواسعة في التخصصات العلمية األساسية، وتصنيف اآلفات
.التقليديةالتشخيص 

:عدم الوصول إلى

المجموعات المرجعية

المطبوعات العلمية

قواعد بيانات لآلفات



(  CPM-11)توصيات االجتماع الحادي عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية 

بشأن تشخيص اآلفات

.(IPPC)النباتاتلوقايةالدوليةاالتفاقيةأنشطةمعظمدعم:عامبوجه

.بدقةتعريفهامنالبدما،آفةضداجراءاتخاذأجلمن

علىلآلفاتتشخيصإجراءيجبفإنهآمنة،تجارةعلىالحصولمنللتمكين
.التأخيرمنقدروأقلالثقة،منمستوىأعلى



(  CPM-11)توصيات االجتماع الحادي عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية 

بشأن تشخيص اآلفات

:يتعين على األطراف المتعاقدة أن

شخيص التأكد من وجود مرافق المختبرات المناسبة والخبرة الواسعة لدعم أنشطة ت
.وتصنيف اآلفات مع تخصيص الموارد الكافية

.تبادل المعارف والخبرات المتميزة مع البلدان األخرى

.الترويج لألمثلة عن أفضل االختبارات والممارسات المختبرية

.المطبوعات المتعلقة بتصنيف وتشخيص اآلفات/تشجيع اإلصدارات



:يتعين على األطراف المتعاقدة أن

لوقايةطريةالقالمنظماتقبلمنالمستخدمةالتشخيصبروتوكوالتفيالمشاركة/تقاسم
.(NPPOs)النباتات

لوقايةلدوليةالالتفاقيةالدوليةالمعاييروضععملياتفيللمساهمةالخبراءودعمتشجيع
.التشخيصبروتوكوالتبشأن(IPPC)النباتات

والمهاراتاتاآلفتصنيفمجالفيالواسعةللخبرةاالستراتيجيةاالحتياجاتفيالنظر
.التقليديةالتشخيصية

أنلضمان،(NPPOs)النباتاتلوقايةاألخرىالقطريةالمنظماتمعالمواردتجميع
طلباتالمتتلبيحتىالصحيحموضعهافيالتشخيصيةوالكفاءاتالقدراتتكون

.المستقبلية

(  CPM-11)توصيات االجتماع الحادي عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية 

بشأن تشخيص اآلفات



:أن( RPPOs)يتعين على المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 

ركةوالمشابمناطقهمالصلةذاتاألخرىوالمواردالتشخيصبروتوكوالتتطويردعم

.(IPPC)النباتاتلوقايةالدوليةلالتفاقيةالنباتيةالصحةمواردصفحاتعلى

آلفاتاوتعريفلكشفالمختبراتمتطلباتبشأناإلرشادات/التوجيهاتتطويردعم

.التشخيصلمختبراتالتقنيةوالجوانبعامبشكلاإلدارةبشأنوأيضا  

(  CPM-11)توصيات االجتماع الحادي عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية 

بشأن تشخيص اآلفات



:أن( RPPOs)يتعين على المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 

.المختبراتوكفاءةالتشخيصطرقبشأنوالتدريبالمعرفةتبادلإجراء

اءالخبرتحديدمثلالمنطقة،بداخلوالقدراتالواسعةالخبراتتعزيزعلىالعمل

.اإلقليميين

وقايةلالقطريةللمنظماتيمكنالتيالمتميزةالخبرةمراكزتطويروتشجيعتحديد

.المنطقةبداخلإليهاتصلأن(NPPOs)النباتات

(  CPM-11)توصيات االجتماع الحادي عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية 

بشأن تشخيص اآلفات



تنمية قدرات األطراف المتعاقدة 

في مجال تشخيص اآلفات

(:IPPC)تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

المتعاقدةاألطرافوإمكانياتقدراتتقييمبتسهيل(CPs)فيالحالية

حةالصقدراتتقييمأداةتطبيقخاللمناآلفاتتشخيصمجال
.(PCE)النباتية

الدوليةاالتفاقيةدليلاستخدامبتشجيعIPPCالخدماتبتقديمالخاص

النموذجيةةالتشغيليلإلجراءاتكأساسالنباتيةللصحةالتشخيصية
.النباتيةالصحةمختبراتبشأنالتوجيهيةوالخطوط



بشأن تقديم ( IPPC)دليل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

الخدمات التشخيصية للصحة النباتية

التيالمختبراتوصيانةوتشغيلإنشاءلدعممعلوماتالدليلهذايقدم
.باتيةالنللصحةالوطنيةالنظمدعمأجلمنالتشخيصيةالخدماتتوفر



http://www.phytosanitary.info/infor

mation/plant-diagnostics-manual

دليل بشأن تقديم الخدمات 
ةالتشخيصية للصحة النباتي



وظائف المختبرات التشخيصية

توفير التشخيص السريع والدقيق لآلفات.

تسجيل وحفظ البيانات المتعلقة بوجود اآلفة أو اإلصابة بها.

كشف وتتبع اآلفات الدخيلة والتوسعية.

تسهيل الردود للمترددين على المختبر.

تقديم خدمات فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب.



وظائف المختبرات التشخيصية

:يمكن أن يدعم المختبر التشخيصي

اإلرشاد

البحوث

التدريب على مستوى البلد أو الوالية

أعمال مسح المحاصيل

الخدمات التنظيمية للصحة النباتية



تحديد اآلفات/ إمكانيات تعريف

أساس تشغيلي

بنية تحتية قوية

بنية أساسية غير مادية

إدارة العينات

التشخيص

عينات التصوير

التشخيص عن ُبعد

المجموعات المرجعية

اإلبالغ

المختبر التشخيصي

تسلسل سير العمل في المختبر



األساس التشغيلي لمختبرات التشخيص

اعتبارات االستدامة● 

الخطط االستراتيجية●

آليات التمويل●

الدعم القانوني●

الموارد البشرية●

تدريب العاملين بالمختبر●



النباتيةالبنية التحتية القوية لمختبرات تشخيص الصحة

موقع المختبر●

مرافق المختبر●

خطط الطوارئ●

النظافة الصحية●

المجموعات المرجعية●



باتيةالبنية األساسية غير المادية لمختبرات التشخيص للصحة الن

معدات وأجهزة المختبر●

نظام الجودة

مسؤوليات اإلدارة

إدارة الموارد

القياسات، التحليل والتحسين

المتطلبات التقنية

نظام إدارة معلومات المختبر



تسلسل سير العمل في المختبر

إدارة العينات

التشخيص

عينات التصوير



تسلسل سير العمل في المختبر

باتيةالتشخيص عن ُبعد لآلفات الن

اإلبالغ

مصير العينة



الخالصة واالستنتاجات
:هذا الدليل

رية يهدف إلى تقديم العون لمديري البرامج التقنية داخل المنظمات القط
ي ، بغية إعداد والحفاظ على نظام المختبر الوظيف(NPPOs)لوقاية النباتات 

.للتشخيص

ي تكمن يجمع في مكان واحد، بعض االعتبارات التشغيلية والوظيفية الت
.وراء توفير الخدمة التشخيصية

.ينبغي أن ُيستخدم كمصدر للمعلومات العامة فقط

نموذجية يمكن استخدامه كأساس لتطوير مواد التدريب، وإجراءات التشغيل ال
(SOPs.)



بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح
(ISPM-27المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية )

الحساسية

ةالخصوصي/ النوعية 

(ةتناتجي)قابلية االنسال 

(هيمكن االعتماد علي)الحد األدنى من المتطلبات لتشخيص موثوق 



• DP 1: Thrips palmi تربس البطيخ

• DP 2: Plum pox virus الخوخ                                                 / فيروس جدري البرقوق 

• DP 3: Trogoderma granarium (                                 الخابرا)خنفساء الحبوب الشعرية 

• DP 4: Tilletia indica Mitra (                                          فطر)مرض تفحم القمح 

• DP 5: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa on fruit التبقع األسود في الحمضيات 

• DP 6: Xanthomonas citri subsp. Citri مرض تقرح الموالح البكتيري 

• DP 7: Potato spindle tuber viroid (فيروس)مرض الدرنة المغزلية في البطاطس 

• DP 8: Ditylenchus destructor and Ditylenchus dipsaci

(البصل، الثوم)نيماتودا عفن البطاطس، نيماتودا األبصال والسوق 

• DP 9: Genus Anastrepha Schiner                                    جنس ذبابة الفاكهة

• DP 10: Bursaphelenchus xylophilus نيماتودا خشب الصنوبر/ نيماتودا ذبول الصنوبر 

• DP 11: Xiphinema americanum sensu lato                        النيماتودا الحافرة

• DP 12: Phytoplasmas (                        بكتيري)مرض الخشب األسود في الكرمة 

(2016يوليو )CPMتم اعتمادها من قبل ( DP)بروتوكوال  تشخيصيا  12



2مجموعة التدريب 

4إلى3منفرعيةمجموعاتإلىالعملفريققسم

ستدامةافيمؤثرةتعتبرهاالتيالعناصرأهممنخمسةمجموعتكفيناقش
.بالدكمفيلآلفاتالتشخيصيةالخدمات

.اختياركلدعمسببيناألقلعلىاذكرتحديدهتمعنصرلكل

:العامةالجلسةفي

تقاريربتقديم1المجموعةتقوم.

لملتياواألسبابالعناصرحولفقطتقاريرا  تقدمالالحقةالمجموعة
.(بعدتحديدها)عليهاالتعرفيتم



(IPPC)أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

AGDI - FAO,  Viale delle Terme di Caracalla,
00153 Rome, Italy. Tel: +39-06-5705-4812

IPPC@fao.org: البريد االلكتروني

:المواقع

www.ippc.int

http://www.phytosanitary.info/

للتواصل
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