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 االعتماد

..معلومات اإلعتماد معلنة يف كل 2006املعيار يف أبريل/نيسان هذا على  تدابري الصحة النباتيةيئة الدورة األوىل هلوافقت 

 تلاة عن جس  الن .مرف ، إذا كانت خم

 ةـدقد امل

 النطاق

وف  اإلتاايية الدولية لوياية اضاةعة للوا    ية وحمتوى بروتوكوالت تشخي  اففاتْناملعيار توجيهات عن ُبهذا يوفر 

النباتات )االتاايية(. وتصف القوتوكوالت إجراءات وطرا   التشخي  الرمسي لآلفات اضاةعة للوا   وذات الصلة 

 توفر املتطلبات الدنيا، على األيل، لتشخي  اففات اضاةعة للوا   على حنو موثوق. الدولية. وهي بالتجارة

 املراجع

شري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على ي

https://www.ippc.int/en/core-ية على البوابة الدولية للصحة النبات

setting/ispms-activities/standards/. 

تات، . روما، االتاايية الدولية لوياية النبااالتاايية الدولية لوياية النباتات. 1997. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 منظمة األغذية والزراعة.

 التعريفات

مسرد مصطلحات الصحة ) 5 ري  ترد تعاريف مصطلحات الصحة النباتية الواردة يف هذا املعيار يف املعيار الدولي

 (.النباتية

 لمتطلباتل االطار العام

ها، وتطويرها. وُةمنت يضع هذا املعيار إطار عمل حملتوى بروتوكوالت التشخي ، وأهدافها، واستعماالتها، وطباعت

 فات معينة خاةعة للوا  .فوتوكوالت تشخي  قمالح  هذا املعيار ب

إن املعلومات وثيقة الصلة بالتشخي  متاحة يف بروتوكوالت التشخي  ففة معينة خاةعة للوا  ، ومويعها التصنياي، 

الدنيا للقيام بتشخي  موثوق لآلفات وطرا   كشاها وحتديد هويتها. وحتتوي بروتوكوالت التشخي  على املتطلبات 

املعينة اضاةعة للوا   وتوفر مرونة لضمان أن تكون الطرا   مناسبة لالستعمال يف نطاق كامل من اباالت. ويد مت 

اختيار الطرا   املوجودة يف بروتوكوالت التشخي  تبعًا بساسيتها وختصصها وإمكانية إعادتها، واملعلومات املتعلقة 

 وامل متاحة لكل من هذه الطرا  .بهذه الع

وتتوافر معلومات ماصلة وتوجيهات عن كشف اففات فيما خي ، على سبيل املثال، العالمات و/أو األعراض املرافقة 

، واملراحل التطورية لآلفة، وطرا   كشاها يف سلعة ما، إةافة لطرا   ًا توةيحية )إذا كان ذلك مناسبا(لآلفة، ورسوم

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/
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ادة و ع اففات من النباتات. وتشمل املعلومات والتوجيهات لتحديد هوية اففات معلومات استخالص، واستع

تاصيلية عن الطرا   الشكلية )املورفولوجية( ويياسات اإلبعاد الشكلية )املورفولوجية(، وطرا   ترتكز على املواصاات 

جلزيئية لآلفة. كما توفر توجيهات ماصلة عن ابيوية )البيولوجية(، وأخرى ترتكز على املواصاات البيوكيميا ية وا

 السجالت اليت ُيراعى االحتااظ بها.

إن بروتوكوالت التشخي  موجهة لالستعمال يف املختقات اليت تقوم بتشخي  اففات كجزء من تدابري الصحة 

يدة يف تشخي  اففة. النباتية. وختضع هذه القوتوكوالت للمراجعة واإلةافة حبيث تأخذ يف ابسبان التطورات اجلد

 كما يزّود املعيار أيضًا توجيهات عن الكياية اليت سيت  بها البدء بهذه القوتوكوالت، وتطويرها ومراجعتها وطباعتها.

 اخللفية

يعّد الكشف الصحي  عن آفة وحتديد هويتها أمرًا على غاية من األهمية لالستخدام املال   لتدابري الصحة النباتية )أنظر 

اضطوط ) 6 ري  ؛ واملعيار الدولي(متطلبات إنشاء املناط  اضالية من اففات) 4 ري  بيل املثال، املعيار الدوليعلى س

خطوط ) 9 ري  ؛ واملعيار الدولي(نظام اصدار شهادات الصحة النباتية) 7 ري  ؛ واملعيار الدولي(التوجيهية بشأن املرايبة

اضطوط التوجيهية لنظام تطبي  لوا   الصحة ) 20 ري  املعيار الدولي؛ و(توجيهية ِبشأن برامج استئصال اففات

(. وحتتاع األطراف املتعايدة، على وجه اضصوص، لقوتوكوالت تشخي  مناسبة لتحديد حالة (النباتية على الواردات

اإلبالغ عن ) 17 ري  ليواملعيار الدو (حتديد حالة اففات يف منطقة ما) 8 ري  اففات واإلبالغ عنها )املعيار الدولي

خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم ) 13 ري  (، وتشخي  اففات يف الشحنات املستوردة )املعيار الدولي(املخاطر

 (.(التقيد بشروط الصحة النباتية واإلجراءات الطار ة

ية الوفاء مبسؤولياتها، على أنتجت املنظمات القطرية لوياية النباتات بروتوكوالت تشخي  لآلفات اضاةعة للوا   بغ

(، وخصوصًا فيما يتعل  مبرايبة اففات 1997حنو كاٍف، طبقًا للمادة الرابعة من االتاايية الدولية لوياية النباتات )

وتاتيش املستوردات وإصدار الشهادات للصادرات. واستجابًة للحاجة إىل التواف  اإليليمي، فقد طورت عدة منظمات 

لنباتات عددًا مهمًا من املعايري اإليليمية للتشخي . وهذا يشري إىل اباجة لتواف  دولي، وميكن هلذه إيليمية لوياية ا

املعايري القطرية واإليليمية أن تكون أساسًا لقوتوكوالت دولية. وبالتالي، اعوفت اهليئة املؤيتة لتدابري الصحة النباتية 

والت تشخي  دولية يف إطار )االتاايية(. ويد وافقت هلذه الغاية على باباجة لقوتوك 2004يف جلستها السادسة لعام 

 .(TPDP)تشكيل فري  فين لقوتوكوالت التشخي  

 الغرض  ن بروتوكوالت التشخيص واستعماهلا

إن الغرض من بروتوكوالت التشخي  املتوافقة هو دع  التدابري الصحية النباتية الااعلة يف نطاق واسع من اباالت 

دة االعواف املتبادل بنتا ج التشخي  من ِيبل املنظمات القطرية لوياية النباتات واليت ميكنها أيضًا تيسري ولزيا

التجارة. وباإلةافة ملا تقدم، يراعى هلذه القوتوكوالت أن تساعد يف تطور اضقة والتعاون الاين، وميكن أن تكون أيضًا 

 يها.ذات صلة بإجازة املختقات و/أو املصادية عل

وباإلةافة إىل الطرا   املدرجة يف بروتوكوالت التشخي  الواردة يف املالح  املرفقة بهذا املعيار، يد تستخدم املنظمات 

القطرية لوياية النباتات طرا   أخرى يف تشخي  اففات ناسها )كأن تستند على سبيل املثال إىل االتااييات الثنا ية(. 
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رفقة بهذه املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية فلها وةع املعايري ناسها أو جزءا منها أما القوتوكوالت وعناصرها امل

لتدابري الصحة النباتية واملادة عاشرًا من االتاايية الدولية لوياية النباتات(. وعلى  ار الدولياملعيهذا من  3)أنظر القس  

بار، حبسب ما هو مال  ، هذه القوتوكوالت املتعلقة االعت بعنيذلك، ينبغي على األطراف املتعايدة أن تأخذ 

احتمال أن تتأثر أطراف متعايدة هناك بالتشخي  لدى استخدام أو الطلب باستخدام طرا   التشخي  والسيما حيث 

 أخرى.

وتصف بروتوكوالت التشخي  إجراءات وطرا   كشف اففات اضاةعة للوا   ذات الصلة بالتجارة الدولية وحتديد 

 يتها.هو

وميكن استعمال بروتوكوالت التشخي  يف حاالت خمتلاة ميكن أن تتطلب طرا   مبواصاات خمتلاة. وفيما يلي أمثلة 

 ومصدايية: وختصصيةعلى تلك اباالت مرتبة تبعًا للحاجة املتزايدة إىل حساسية عالية، 

 التشخيص الروتيين آلفة  توطنة على نطاق واسع يف البلد

 اففة ألوةاعمة املرايبة العا -

 اختبار املواد ملعرفة تقًيدها خبطط إصدار الشهادات -

 مرايبة اإلصابة الساكنة باففات -

 املرايبة كجزء من مكافحة رمسية أو برنامج استئصال -

 تشخي  اففة املرتبط بإصدار شهادات الصحة النباتية -

 التشخي  الروتيين لآلفات اليت وجدت يف شحنات مستوردة -

 كشف آفة ما يف منطقة ال يعرف أنها موجودة فيها -

 اليت يت  فيها حتديد هوية آفة ما من ِيبل خمتق ما للمرة األوىل اباالت -

 كشف آفة ما يف شحنة يادمة من بلد مصّرٍح بأن اففة غري موجودة فيه. -

قة الكشف أكثر أهمية من ويف حالة التشخي  الروتيين، على سبيل املثال، ميكن أن تكون سرعة وتكلاة طري

حساسيتها أو ختصصها. على أن حتديد هوية آفة ما من ِيبل خمتٍق أو يف منطقٍة للمرة األوىل ميكن أن يتطلب طرا   

املناسبة جراءات اإلذات مستوى عاٍل من التخص  وإمكانية اإلعادة. وتتويف أهمية نتيجة تشخي  ما غالبًا على 

 اإلجراءات يف معايري دولية أخرى للصحة النباتية )هي ييد اإلعداد(.مع العينات. وستعا ج هذه جل

توفر بروتوكوالت التشخي  املتطلبات الدنيا لتشخي  موثوق لآلفات اضاةعة للوا  . وميكن الوصول لذلك باستخدام 

نطايًا كاماًل من اباالت  طريقة ماردة أو تولياة من الطرا  . كما تقًدم بروتوكوالت التشخي  أيضًا طرا   إةافية لتغّطي

اليت ميكن فيها استخدام بروتوكوالت التشخي . وتت  اإلشارة إىل حساسية وختص  وإمكانية إعادة كل طريقة كلما 

كان ذلك مناسبًا. وميكن للمنظمات القطرية لوياية النباتات استعمال هذه املواصاات لتحديد الطريقة أو تولياات الطرا   

 ذات الصلة. املناسبة للحاالت
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وبروتوكوالت التشخي  مقوحة لكي تستخدمها خمتقات تقوم بتشخي  اففة. وميكن إنشاء مثل هذه املختقات 

حتت إشراف املنظمة القطرية لوياية النباتات أو بإجازة منها لتؤدي هذه األنشطة بطريقة ميكن فيها اعتبار نتا ج 

 ظمة القطرية لوياية النباتات.تشخي  اففة جزءًا من تدبري صحة نباتية للمن

 العناصر الر يسة لطريقة تطوير بروتوكوالت التشخي . 1ويعرض املرف  

 املتطلبات

 1 تطلبات عا ة لربوتوكوالت التشخيص .1

يتضمن كل بروتوكول الطرا   والتوجيهات الضرورية لكشف اففة/اففات اضاةعة للوا   وحتديد هويتها إجيابيًا من 

إخصا ي حشرات، إخصا ي فطور/فطريات، إخصا ي فريوسات، إخصا ي بكويا، إخصا ي نيماتودا، يبل خبري )ك

 عامل أعشاب، عامل بيولوجيا جزيئية( أو من كادر كفء ُدّرب على حنو حمدد هلذه الغاية.

ها. كما يؤخذ ويت  اختبار الطرا   املوجودة يف بروتوكوالت التشخي  باالستناد بساسيتها وختصصها وإمكانية إعادت

يف ابسبان أثناء اختيار الطرا   بغاية تضمينها يف بروتوكوالت التشخي  توافر األجهزة واضقة املطلوبة هلذه الطرا   

والناحية العملية )كسهولة االستخدام والسرعة والتكلاة(. وطبيعي أنه ينبغي أيضًا طباعة هذه الطرا   واملعلومات 

اجلاهزة للتأّكد  الشواهدروري استخدام جمموعة معروفة من العينات، مبا يف ذلك جمموعات املرافقة. ويد يكون من الض

 من ابساسية واضصوصية والقدرة على التكاثر.

ويصف كل بروتوكول تشخي  عادًة أكثر من طريقة واحدة حبيث تؤخذ يف االعتبار إمكانيات املختقات واباالت اليت 

ن هذه اباالت تشخي  مراحل تطورية خمتلاة للكا ن، واليت تتطلب منهجيات ستستعمل الطرا   فيها. وتتضم

خمتلاة، واباجة لتقنية تشخي  بديلة نظرًا لالرتياب بالتشخي  األولي، إةافًة إىل مستوى ابساسية والتخّص  

بة ألغراض معينة ميكن واملصدايية اليت تطلبها املنظمات القطرية لوياية النباتات وكذلك خمتلف االحتياجات. وبالنس

لطريقة ماردة أن تكون كافية، ولكن يد يكون استخدام تولياة من الطرا   ةروريًا ألغراض أخرى. ويتضمن كل 

بروتوكول معلومات تقدميية، ومعلومات عن الوةع التصنياي لآلفة، وطرا   كشاها وحتديد هويتها والسجالت الواجب 

ية مناسبة. ويف عديد من اباالت، يت  إتاحة نطاق واسع من املعلومات اإلةافية حاظها، والعزو املرجعي ملطبوعات علم

اليت ميكن أن تدع  التشخي ، كالتوزيع اجلغرايف لآلفة ويوا   العوا ل، على سبيل املثال، على أن بروتوكوالت 

 التشخي  ترّكز على الطرا   واإلجراءات األساسية لتشخي  اففة.

ودة وخباصة املواد املرجعية املطلوبة يف بروتوكوالت التشخي  )مثل تضمني شواهد إجيابية إن اعتبارات ةمان اجل

 وسلبية أو جموعة عينات( مشار إليها نوعيًا يف األيسام املوافقة يف القوتوكول.

                                                      
 تطب  االحتياطات العامة التالية يف كل بروتوكوالت التشخي :  1

. ويف  يع اباالت ينبغي إتباع إجراءات عّدات ميكن أن تشكل خطرًا أكيدًايد تتضمن االختبارات املخقية/املعملية استخدام مواد كيميا ية أو م  -

 .شكل ديي األمان القطرية ب

 .مناسبةإن استخدام أمساء املواد الكيميا ية أو األجهزة يف بروتوكوالت التشخي  ال يعين املصادية عليها واستبعاد بعضها افخر اليت يد تكون   -

 امًا.ميكن تعديل الطرا   املخقية املعروةة يف القوتوكوالت للمعايري اضاصة مبختقات فردية، شريطة أن تكون جمازة مت  -
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  تطلبات خاصة لربوتوكوالت التشخيص  .2

 تكون بروتوكوالت التشخي  مرتبة وفقًا لأليسام التالية:

 ات عن اففةمعلوم -

 املعلومات التصنياية -

 الكشف -

 حتديد اهلوية -

 السجالت -

 نقاط االتصال للحصول على معلومات إةافية -

 اعواف بالشكر -

 املراجع -

  علو ات حول اآلفة 1.2

يت  توفري معلومات خمتصرة عن اففة، متضمنة، وحيثما كان ذلك مناسبًا، دورة حياتها، شكلها اضارجي 

نطاق النباتات  لوجيتها(، التنوعات الشكلية )املورفولوجية( و/أو البيولوجية(، العالية مع كا نات حية أخرى،)مورفو

العا لة )بشكل عام(، التأثريات يف العا ل، التوزيع اجلغرايف ابالي والساب )بشكل عام(، طريقة االنتقال واالنتشار 

 ًا.جعي لصحياة بيانات اففة، إذا كان ذلك متاح)النوايل و الطرق(. كما يراعى تقدي  العزو املر

  علو ات تصنيفية 2.2

 هذا القس  معلومات عن تصنيف اففة موةع الدراسة ويتضمن: يوفر

التصنيف والعام )وبالنسبة للاطور/الاطريات، االس  العلمي  أجنزاالس  )االس  العلمي ابالي، اس  العامل الذي  -

 فًا((للطور الكامل، إذا كان معرو

 املرادفات ) متضمنة األمساء السابقة(

 األمساء العامة املقبولة، اس  الطور الناي  للاطور/الاطريات )متضمنًا األمساء املرادفة(

 خمتصرات الاريوسات والاايرو يدات

 الوةع التصنياي )مبا يف ذلك معلومات عن تصنياات حتت األنواع حيثما كان ذلك مهمًا( -

 الكشف 3.2

 ذا القس  من بروتوكول التشخي  معلومات وتوجيهات عن:يوفر ه

 قادرة على إيواء اففةالخرى األبنود الالنباتات واملنتجات النباتية أو  -

العالمات و/أو األعراض املرافقة لآلفة )السمات املميزة، االختالفات أوالتماثالت مع عالمات و/أو أعراض  -

 شكال التوةيحية، حيثما كان ذلك مناسبًاأخرى(، مبا يف ذلك األ مسبباتحتدثها 
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 األجزاء من النبات، املنتجات النباتية أو من بنود أخرى اليت ميكن أن توجد اففة عليها أو بداخلها اجلزء/ -

املراحل التطورية لآلفة اليت ميكن كشاها، مع وفرتها احملتملة وتوزيعها على أو يف النباتات/املنتجات النباتية  -

 يف بنود أخرى  أو

 احتمال وجود اففة املرتبط باملراحل التطورية للعا ل/العوا ل، والظروف املناخية واملومسية  -

 طرا   كشف اففة يف السلعة )باملعاينة البصرية، أو بعدسة يدوية( -

أخرى إلظهار طرا   االستخالص، االسوداد أو  ع اففة من النباتات، أو املنتجات النباتية أو من بنود  -

 وجود اففة يف النباتات، املنتجات النباتية أو يف بنود أخرى

طرا   لإلشارة إىل وجود اففة يف مادة نباتية ال تظهر أعراةًا أو يف مواد أخرى )كالوبة واملاء(، كاختبارات  -

 أوساط انتخابية(أو الزرع على  2إليزا

 حيوية اففة  -

القس ، يت  توفري املعلومات عن حساسيتها وختصصها وإمكانية إعادتها، حيثما كان ذلك  ولكافة الطرا   املضمنة يف هذا

كما يقدم توجيهات عن الشواهد اإلجيابية والسلبية واملادة املرجعية اليت ستضّمن يف االختبارات، كلما كان  ذا صلة.

 مسبباتمات و/أو أعراض اماثلة حتدثها ذلك مناسبًا. كما تقدم توجيهات أيضًا حول البت بااللتباس املمكن بني عال

 أخرى.

 حتديد اهلوية 4.2

يوفر هذا القس  معلومات وتوجيهات عن الطرا   اليت يؤدي استخدامها على حنو منارد أو بتواليف إىل حتديد هوية 

أو توليااتها اففة. وعند ذكر عدة طرا  ، يت  ذكر حماسنها/ومساو ها باإلةافة إىل املدى الذي تكون فيه الطرا   

متعادلة. وميكن عرض خمطط انسيابي عندما تكون هناك حاجة لعدة طرا   لتحديد هوية اففة أو عند تضمني عدة 

 طرا   بديلة.

وتشمل األمناط الر يسية ملنهجيات العمل املستعملة يف بروتوكوالت التشخي  تلك املرتكزة على املواصاات الشكلية 

لشكلية )املورفولوجية(، واضصا   البيولوجية كشراسة اففة أو نطاق النباتات العا لة هلا، )املورفولوجية( والقياسات ا

وتلك املرتكزة على خصا   بيوكيميا ية أو جزيئية. وميكن دراسة املواصاات الشكلية )املورفولوجية( مباشرًة أو بعد زرع 

حوصات/االختبارات البيوكيميا ية و/أو اجلزيئية. ويت  اففة أو عزهلا. ويد يكون الزرع و/أو العزل مطلوبني أيضًا للا

 إعطاء تاصيالت عندما تكون إجراءات الزرع أو العزل مكونات ةرورية للطرا  .

الشكلية )املورفولوجية( يت  تقدي  تاصيالت، كلما كان  وبالنسبة للتعرياات الشكلية )املورفولوجية( أو يياسات األبعاد

 ذلك مناسبًا، عن:

 حتضري وحتميل وفح  اففة )كما يف اجملهر الضو ي، اجملهر االلكووني، وتقنيات القياس(.طرا   

 مااتي  حتديد اهلوية )إىل مستوى العا لة/الاصيلة، اجلنس، والنوع( -

                                                      
 اختبار االمتصاص املناعي املرتبط باألنزي .  2
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الشكل املورفولوجي لآلفة أو مستعمراتها، متضمنة رسومًا توةيحية للمواصاات التشخيصية املطلوبة،  وصوفات -

 إىل أية صعوبات يف رؤية بنيات خاصة واإلشارة

 املقارنة مع أنواع اماثلة أو يريبة -

 العينات املرجعية أو املزارع املناسبة -

  املصلية والرحالن الكهربا ي، ا وبالنسبة للتعرياات البيوكيميا ية اجلزيئية يت  وصف كل طريقة )مثال ذلك الطر

PCR3 وتكويد عصابات الخحمض النووي ،DNA ،LPRF4  وتتالي ابمض النوويDNA بشكل مناصل وبتاصيل )

كاٍف )مبا يف ذلك األجهزة، ومواد التااعل واملستهلكات( إلجناز االختبار. وعندما يكون ذلك مناسبًا ميكن العزو مرجعيًا 

 للمنهجية املوصوفة يف بروتوكوالت تشخي  أخرى ملحقة بهذا املعيار.

ام أكثر من طريقة واحدة بشكل موثوق، ميكن عرض طرا   أخرى مناسبة كطرا   ويف اباالت اليت ميكن فيها استخد

مناسبة  بديلة أو إةافية، كما يف إمكانية استخدام طرا   شكلية )مورفولوجية(  بشكل موثوق مع توافر طرا   جزيئية

 أيضًا.

اةًا مرةية أو من املنتجات النباتية وحيثما كان ذلك مناسبًا، تذكر طرا   عزل اففات من النباتات اليت ال تظهر أعر

)كاختبارات اإلصابة الساكنة(، باإلةافة لطرا   االستخالص، واالستعادة و ع اففات من النباتات أو من مادة 

أخرى. ويف هذه اباالت، ميكن أيضًا إعطاء طرا   للتحديد املباشر هلوية اففات من مادة ال تبدي أعراةّا مرةية 

 رات بيوكيميا ية أو جزيئية.باستخدام اختبا

. صلةذلك لوتقدم لكل الطرا   املضمنة يف هذا القس ، معلومات عن حساسيتها وختصصها وإمكانية إعادتها، حيثما كان 

كما يت  إعطاء توجيهات عن الشواهد اإلجيابية والسلبية واملادة املرجعية الواجب تضمينها يف االختبارات، كلما كان 

 إلةافة أيضًا إلعطاء توجيهات عن إزالة أي لْبس امكن مع أنواع أو وحدات تصنياية اماثلة أو مرتبطة.ذلك مناسبًا. با

وتوفر بروتوكوالت التشخي  توجيهات عن املعايري لتحديد النتيجة اإلجيابية لكل طريقة أو املعلومات الضرورية 

 لتحديد ما إذا كان باإلمكان تطبي  طريقة بديلة.

ت اليت يكون فيها استعمال شواهد مناسبة لتقنية نوعية، مبا يف ذلك املادة املرجعية، أساسيًا، تت  وبالنسبة للحاال

اإلشارة إىل ذلك بوةوح يف القوتوكول. وعند عدم توافر شواهد مناسبة، فإن اختبارات أخرى، من املاضل أن تكون 

ية. وعلى حنو بديل، ينبغي إرسال عينة أو مرتكزة على أسس حتديد خمتلاة، ميكن أن تزيد من ثقة حتديد اهلو

منوذع أو صورة ،حيثما كان ذلك مناسبًا، إىل خمتق آخر ذي خقة يف تشخي  اففة املشتبه بها وميتلك الشاهد 

 املطلوب أو املواد املرجعية. وُيراعى حاظ النموذع/النماذع أو املادة على حنو مناسب ألغراض مرجعية.

ت التشخي  أيضًا طرا   للدالالت املبد ية والسريعة عن هوية اففة )اليت ستحتاع إىل تأكيد وميكن تضمني بروتوكوال

 فيما بعد(.

                                                      
3  Polymerase Chain Reaction التااعل املتسلسل للبوليمرياز 

4  mPolymorphisRestriction Fragment Length  يطعة ابصر ذات التكوين والطول املتعدد 
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 السجالت 5.2

 يوفر هذا القس  معلومات عن السجالت اليت ُيراعى االحتااظ بها مثل:

 االس  العلمي لآلفة املعّرفة -

 الكود أو الري  املرجعي للعينة )اليتاا ها( -

 ملادة املصابة مبا يف ذلك االس  العلمي للعا ل حيثما يكون ذلك ياباًل للتطبي طبيعة ا -

 األصل )متضمنًا املويع اجلغرايف إذا كان معروفًا( للمادة املصابة واملنطقة اليت مت فيها االعواض أو الكشف -

 ( أو غيابها/عدم وجودهاةذا صلوصف العالمات أو األعراض )مبا يف ذلك الصور الاوتوغرافية حيثما كان ذلك  -

 الطرا  ، مبا يف ذلك الشواهد املستخدمة يف التشخي  والنتا ج املتحصل عليها مع كل طريقة -

وبالنسبة للطرا   الشكلية )املورفولوجية( أويياسات األبعاد الشكلية )املورفولوجية(، يياسات رسوم أو صور  -

ة إىل املرحلة/املراحل التطورية، عندما يكون ذلك ياباًل )إذا كانت مناسبة( مع اإلشار ةللسمات التشخيصي

 للتطبي 

بالنسبة للطرا   البيوكيميا ية واجلزيئية، توثي  نتا ج االختبار كصور اجلل/اهلالم املشّخ  أو الورية املطبوعة  -

 لنتا ج إليزا اليت ارتكز عليها التشخي 

 فراد اففة، وِعَظ  النسج/األنسجة املتضررة(ِعَظ  أية إصابة، حيثما كان ذلك مناسبًا، )عدد أ -

 امساء املختق وحيثما كان ذلك مناسبًا، الشخ /األشخاص املسؤولني و/أو من يام بالتشخي  -

 تواريخ  ع العينة، وكشف وحتديد هوية اففة -

 وةع اففة، حية أم ميتة، أو حيوية مراحلها التطورية، حيثما كان ذلك مناسبًا. -

االحتااظ بالبّينات كمزرعة/مزارع اففة، ابمض النووي لآلفة، النماذع احملاوظة أو احملّملة أو مادة االختبار وُيراعى 

( وأين 13 ري  )مثل صور اجلل، وورية مطبوعة عن نتا ج طب  إليزا( وخباصة يف حاالت عدم التقّيد )املعيار الدولي

(. وميكن أن تكون هناك بنود إةافية وف  معايري دولية أخرى لتدابري 17 ري  وجدت اففات للمرة األوىل )املعيار الدولي

 .8 ري  الصحة النباتية كاملعيار الدولي

ن خاظ السجالت فيها على الغرض الذي مت ألجله عمل التشخي . ويف اباالت اليت ميكن فيها تتويف املدة اليت يتعيَّ

 ي ، ينبغي االحتااظ بالنتا ج والتشخي  ملدة عام على األيل.أن تتأثر أطراف متعايدة أخرى سلبيًا بنتا ج التشخ

 ندقاط االتصال للحصول على  علو ات إضافية 6.2

تعطى تاصيالت االتصال باملنظمات أو األفراد ذوي اضقة اضاصة باففة/اففات؛ وميكن التشاور معه  فيما خي  

 عناصر بروتوكول التشخي .

 التدقدير والشكر 7.2

  وعنوان املنظمات أو األشخاص ذوي اضقة اضاصة باففة )اففات( الذين كتبوا املسودة األوىل من بروتوكول يت  ذكر اس

 التشخي ، مع أمساء وعناوين أي أشخاص آخرين يدموا إسهامات ر يسية.



 ةعة للوا  بروتوكوالت تشخي  اففات اضا 27املعيار الدولي 

 الدولية لوقاية النباتات االتفاقية 12 -27املعيار الدولي 

 املراجع 8.2

ميكن أن متّد توجيهات إةافية  يت  العزو مرجعيًا ملطبوعات علمية و/أو أدلة خمقية مطبوعة يسهل الوصول إليها وهذه

 عن الطرا   واإلجراءات املضمنة يف بروتوكول التشخي .

 نشر بروتوكوالت التشخيص .3

ستنشر بروتوكوالت التشخي  كملحقات هلذا املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية وهي بذلك مطبوعات فردية يف إطار 

حمدد للطباعة و/أو املراجعة. وعندما يكون ذلك مناسبًا، ميكن هلذه االتاايية الدولية لوياية النباتات مع تاريخ 

القوتوكوالت أن تشكل جزءًا من معايري دولية أخرى لتدابري الصحة النباتية. وتشمل عملية اعتماد القوتوكوالت 

 مراجعة صارمة من يبل علماء/خقاء يف االختصاص املناسب معوف به  دوليًا.

  2يف املرف   للمرفقاتويرد كشاف 



27املعيار الدولي  1املرف   – بروتوكوالت تشخي  اففات اضاةعة للوا     

 13 -27املعيار الدولي  الدولية لوقاية النباتات االتفاقية

 هذا املرف  هو ألغراض مرجعية وليس جزءًا واجب االتباع هلذا املعيار

 :العناصر الرئيسة إلجراءات بروتوكوالت التشخيص1املرفق 

 إنتاج بروتوكوالت التشخيص .1

تكييف ( خبريًا ليقود عملية تطوير بروتوكول التشخي  بTPDPسياوض الاري  الاين املعين بقوتوكوالت التشخي  )

القوتوكوالت اليت صاديت عليها املنظمات اإليليمية لوياية النباتات أو أية منظمات دولية أو يطرية أخرى، أو بتطوير 

بروتوكول تشخي  جديد، كما يراه مناسبًا. وتقوم  اعة صغرية خيتارها الاري  الاين املعين بقوتوكوالت التشخي  

ّدم القوتوكول بعدها، بالتعاون مع أمانة االتاايية الدولية لوياية النباتات إىل بتطوير إةايف لقوتوكول التشخي . ويق

 الاري  الاين املعين بقوتوكوالت التشخي ، والذي سيقدمه، إذا كان راةيًا عن حمتواه، إىل جلنة املعايري.

  راجعة بروتوكوالت التشخيص الدقائمة .2

دده حيت التشخي  الوايعة يف جمال اختصاصه  على أساس سنوي أو كما يقوم أعضاء اللجنة الانية مبراجعة بروتوكوال

م بطلب ملراجعة بروتوكول تشخي  ما إىل املنظمات وميكن أيضًا التقّد. الاري  الاين املعين بقوتوكوالت التشخي 

دابري الصحة النباتية عن القطرية لوياية النباتات، املنظمات اإليليمية لوياية النباتات أو اجلماعات املساعدة هليئة ت

الاري  الاين ( واليت ستقوم بدورها بتوجيه الطلب إىل ippc@fao.org) طري  أمانة االتاايية الدولية لوياية النباتات

 (.TPDP)املعين بقوتوكوالت التشخي  

الطلب، وحتديد بروتوكوالت التشخي  اليت تتطلب مراجعة ي  ويقوم الاري  الاين املعين بقوتوكوالت التشخي  بتق

ويشرف على مراجعتها. وُيراعى أن تكون الطرا   ابديثة معادلة للطرا   القدمية أو أن تتس  بأفضلية مهمة لتطبيقها 

 على مستو عاملي كتكالياها، حساسيتها وختصصها. وُيراعى تقدي  بّينات مناسبة لدع  أية إدعاءات.

 م طلبات لربوتوكوالت تشخيص جديدةتدقدي .3

الاري  الاين املعين ُيراعى إرسال طلبات لقوتوكوالت تشخي  جديدة، باإلةافة لتلك اليت مت حتديدها يف برنامج عمل 

، إىل املنظمات القطرية أو اإليليمية لوياية النباتات أو اجلماعات املساعدة هليئة تدابري الصحة بقوتوكوالت التشخي 

اضاص مبوةوعات وأولويات املعايري، يبل  عتية عن طري  أمانة االتاايية الدولية لوياية النباتات باستخدام النموذالنبا

 متوز / يوليو من كل عام. 31
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 2املرف   – بروتوكوالت تشخي  اففات اضاةعة للوا   27املعيار الدولي 

 الدولية لوقاية النباتات االتفاقية 14 -27املعيار الدولي 

 هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءًا رمسيًا هلذا املعيار 2املرف  

 2014- 04 مت حتديث هذا املرف  من يبل األمانة يف

 مة بأمساء بروتوكوالت التشخيص املعتمدة: قائ2املرفق 

. تنشر 27 رقم مت اعتماد بروتوكوالت التشخي  التالية من يبل هيئة تدابري الصحة النباتية كملحقات للمعيار الدولي

 بروتوكوالت التشخي  بشكل مناصل وهي متوافرة على البوابة الدولية اإللكوونية للصحة النباتية

(https://www.ippc.int) 

 سنة االعتماد عنوان بروتوكول التشخيص  رقم امللحق

 Thrips palmi Karny 2010 تربس البطيخ 1بروتوكول تشخيصي 

 Plum pox virus  2012 فريوس جدري اضوخ 2بروتوكول تشخيصي 

 3بروتوكول تشخيصي 
Trogoderma granarium Evert 2012 

 Tilletia indica Mitra 2014 4ول تشخيصي بروتوك

https://www.ippc.int/


 تركت هذه الصفحة فارغة عمدا  



 

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة

 حمایة إلى تھدف دولیة نباتیة صحة اتفاقیة ھي النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
. اآلفات انتشار و دخول منع طریق عن البریة النباتات و المزروعة النباتات

 یتنقل فعندما. قبل ذي عن كبیر بشكل الدولیة التجارة و السفریات حجم تزاید
 تنتقل النباتات علي خطراً  تمثل التي الكائنات فإن العالم حول والسلع بشرال

 .معھم

 : تنظیم

 .النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة في متعاقد طرف 180 من أكثر ھناك �

 رسمیة اتصال نقطة و النباتات لوقایة قطریة منظمة متعاقد طرف لكل �
 .النباتات لوقایة الدولیة لالتفاقیة

 الدولیة االتفاقیة تنفیذ لتیسیر النباتات لوقایة إقلیمیة منظمات تسع تعمل �
 .البلدان في النباتات لوقایة

 الصلة ذات الدولیة المنظمات مع النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة تتواصل �
 .الوطنیة و اإلقلیمیة القدرات بناء في للمساعدة

 ).الفاو( المتحدة لألمم الزراعة و األغذیة منظمة تقدمھا االتفاقیة أمانة �

 النباتات لوقایة الدولیة االتفاقیة
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy 

 4812 5705 06 39+: الھاتف رقم
 4819 5705 06 39+ : الفاكس رقم

 ippc@fao.org: االلكتروني البرید
 www.ippc.int: االلكتروني الموقع
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