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املتوسط )2007-212( Ceratitis capitata
معاجلة الص أ أ أأحة النباتية رقم  29بشأ أ أأأن معاجلة الكليمونتني  clementina Citrusبالتربيد للتخلص من ذبابة فاكهة البحر األبيض املتوسأ أ أأط
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معاجلة الص أ أ أ أأحة النباتية رقم  30بش أ أ أ أأأن معاجلة املاجنو اهلندية  Mangifera indicaحبرارة البخار للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوس أ أ أأط
)2010-106( Ceratitis capitata
معاجلة الصحة النباتية رقم  31بشأن معاجلة املاجنو اهلندية  Mangifera indicaحبرارة البخار للتخلص من ذبابة الفاكهة Bactrocera tryoni
()2010-107
بروتوكول التشخيص رقم Erwinia amylovora :13
بروتوكول التشخيص رقم Xanthomonas fragariae :14
بروتوكول التشخيص رقم  :15فريوس ِتريستيزا احلمضيات Citrus tristeza virus
بروتوكول التشخيص رقم Genus Liriomyza Mik :16
بروتوكول التشخيص رقم  Aphelenchoides besseyi :17و A. ritzemabosiوA. fragariae
بروتوكول التشخيص رقم Anguina spp. )2013-003( :18
بروتوكول التشخيص رقم Sorghum halepense )2006-027( :19
بروتوكول التشخيص رقم Dendroctonus ponderosae )2006-019( :20
بروتوكول التشخيص رقم Candidatus Liberibacter solanacearum )2013-001( :21
بروتوكول التشخيص رقم Fusarium circinatum )2006-021( :22
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 -1افتتاح الدورة
1-1

افتتاح الدورة من قبل منظمة األغذية والزراعة

رحب أأمل امل أأديرة الع أأام أأة املسأ أ أ أ أ أ أ أأاع أأدة واملمثل أأة اإلقليمي أأة ملنظم أأة األغ أأذي أأة والزراع أأة (املنظم أأة) آلسأ أ أ أ أ أ أي أأا وا يط اهل أأاد
[ّ ]1
السيدة  Kundhavi Kadiresanباملندوبني يف الدورة الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) وأعربمل عن تقديرها
حلكومة مجهورية كوريا على استضافة دورة اهليئة مشرية إىل أن هذه هي املرة األوىل اليت تُعقد فيها دورة للهيئة خارج املقر
الرئيس أ أأي للمنظمة .كما أش أ أأارت الس أ أأيدة  Kundhavi Kadiresanإىل تأثري حركة احلاويات البحرية على انتش أ أأار اآلفات
وإىل احلاجة إىل اختاذ تدابري ملنع حدوث مثل هذه الكوارث وللتصأ أأدي هلا وس أ ألّطمل الضأ أأوء على ما اري يف هذا اجملال
من ابتكار وتعاون بني األعضاء واملنظمة .وأعادت التأكيد على أمهية عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
(االتفاقية الدولية) ومسامهته يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة.
2-1

افتتاح الدورة من قبل جمهورية كوريا

رحب وزير الزراعة يف مجهورية كوريا باملش أ أ أ أأاركني يف كوريا ويف الدورة الثانية عش أ أ أ أأرة للهيئة وهنّأ االتفاقية الدولية مبناس أ أ أ أأبة
[ّ ]2
وتعهد الوزير بدعم النداءات الداعية إىل زيادة اجلهود الرامية إىل وقاية النباتات
الذكرى اخلامس أ أ أ أ أأة والس أ أ أ أ أأتني إلنش أ أ أ أ أأائهاّ .
ونوه مبسأأامهة االتفاقية الدولية يف وضأأع
يف التجارة الزراعية اآلخذة يف التزايد اليت تؤدي إىل زيادة خماطر اآلفات املهاجرةّ .
وتنفيذ املعايري الدولية اهلادفة إىل تيس أ أ أ أ أ أأري التجارة ووقاية النباتات وأعاد التأكيد على التزام مجهورية كوريا بدعم عمل
االتفاقية الدولية.
رحب عمدة مدينة إنتشون باألعضاء واملشاركني الذين حيضرون دورة اهليئة.
[ ]3كما ّ

 -2الكلمة الرئيسية عن صحة النباتات وتيسير التجارة
[ ]4ألقى الدكتور  Kunio Mikuriyaاألمني العام ملنظمة اجلمارك العاملية الكلمة الرئيس أ أأية بش أ أأأن الص أ أأحة النباتية وتيس أ أأري
التجارة وتناول دور اجلمارك يف تيس أ أ أ أ أأري التجارة العاملية داعيا أعض أ أ أ أ أأاء االتفاقية الدولية إىل العمل مع أعض أ أ أ أ أأاء منظمة
اجلمارك العاملية وسأ أ أأاعيا إىل إااد أوجه تعزر للتعاون على مسأ أ أأتوى نقاط الدخول الوطنية مع إمكانية تقدمي املسأ أ أأاعدة
لدعم خدمات الصحة النباتية حسب احلاجة.
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 -3اعتماد جدول األعمال
جدول األعمال
ألول مرة خارج
[ ]5خ ّ
ص أمل رئيس أأة اهليئة الس أأيدة ( Lois Ransomأس أرتاليا) بالش أأكر حكومة كوريا على اس أأتض أأافتها اهليئة ّ
أقرت الرئيسة بالعمل الدؤوب الذي مت القيام به حتضريا لدورة اهليئة مبا يف ذلك من باب الذكر ال احلصر
روما إيطاليا .و ّ
اجلهود اليت بذلتها الوكالة املعنية باحلظر الصحي احليواين والنبايت واملوظفون فيها.
[ ]6وعرضمل الرئيسة بالتفصيل التغيريات اليت أُدخلمل على جدول األعمال املؤقمل 1والرتتيب الذي مبوجبه سيتم تناول البنود.
وترد قائمة املشاركني يف املرفق .3
[ ]7وإ ّن اهليئة:
( )1اعتمدت جدول األعمال دون أي تغيري يذكر وأشارت إىل قائمة الوثائق (انظر املرفقان  1و.)2
1-3

بيان االختصاصات المقدم من االتحاد األوروبي

[ ]8إ ّن اهليئة:
( )1أحاطمل علماا ببيان االختص أ أ أ أ أأاص أ أ أ أ أأات وحقوق التص أ أ أ أ أأويمل املق ّدم من االحتاد األورويب ودوله األعض أ أ أ أ أأاء الثماين
والعشرين دولة.2

 -4انتخاب المقرر
[ ]9إ ّن اهليئة:
( )1انتخبمل السيدة ( Jane Chardاململكة املتحدة) مقررا.

1
2

الوثيقة
الوثيقة .CPM 2017/INF/17

.CPM 2017/02/Rev_01

Page 6 of 123

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

CPM-12 Report

April 2017

 -5إنشاء لجنة أوراق التفويض
[ ]10إ ّن اهليئة:
( )1عيّنمل جلنة ألوراق التفويض مؤلفة من س أ أ أ أ أ أأبعة أعض أ أ أ أ أ أأاء واحد عن كل إقليم من أقاليم املنظمة وعض أ أ أ أ أ أأو واحد
من مكتب اهليئة متاشيا مع القواعد املتبعة يف املنظمة.
أقرت جلنة أوراق التفويض قائمة حتتوي على  113من أوراق
( )2وانتخبمل الس أ أ أ أأيدة ( Reem Barakatكندا) رئيس أ أ أ أةا هلا .و ّ
التفويض الصحيحة وح ّددت النصاب القانوين للهيئة عند  92عضوا.

 -6تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية
[ ]11أخذت اهليئة علما بالتقرير املق ّدم من الرئيس أ أ أ أ أ أأة 3وأش أ أ أ أ أ أأارت إىل ض أ أ أ أ أ أأرورة أن تتخذ اهليئة قرارات جتعل من املمكن إجناز
الوظائف الرئيسية ألمانة االتفاقية الدولية واألنشطة املقررة وتدعمها على حنو ما هو وارد يف التقرير .وأشارت اهليئة كذلك
إىل أن املواضيع السنوية ألمانة االتفاقية الدولية ّأدت على حنو كبري إىل رفع مكانة االتفاقية الدولية والتعريف
هبا على الص أأعيد العاملي .وأخذت اهليئة علما مبا أعربمل عنه الرئيس أأية من تقدير ألمانة االتفاقية الدولية ملا أبدته من التزام
وتفان طوال العام وأشارت إىل العدد غري املسبوق من املعايري اليت اري عرضها على اهليئة العتمادها.

 -7تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
[ ]12أخذت اهليئة علما بالتقرير السأ أ أ أ أأنوي ألمانة االتفاقية الدولية لعام  2016الذي ق ّدمه األمني السأ أ أ أ أأيد
والذي يعرض اإلجنازات البارزة العشأأرة اليت حققتها األمانة على مدى السأأنة املاضأأية والتحديات واألهداف املتعلقة بعفاق
املس أ أ أ أ أ أأتقبأل (املرفق  .)4كمأا أخأذت اهليئأة علمأا مبأا أُعرب عنأه من تقأدير لألجهزة الرئأاسأ أ أ أ أ أ أيأة التأابعأة لالتفأاقيأة الأدوليأة
مبا يف ذلك املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات وجلميع اجلهات الشريكة واألطراف املتعاونة على املستوى العاملي
ملا ق ّدمته من دعم وتعاون.
Jingyuan Xia

4

 -8الحوكمة
1-8

مل ّخص تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي

[ ]13أخذت اهليئة علما بالتقرير 5الذي عرض أ أ أ أ أ أأه رئيس اجملموعة املعنية بالتخطيط االسأ أ أ أ أ أ أرتاتيجي الس أ أ أ أ أ أأيد
(املكس أ أ أ أ أ أأيك) الذي أبرز أن االجتماع كان مبثابة اإلطالق الراي لوض أ أ أ أ أ أأع اخلطة االسأ أ أ أ أ أ أرتاتيجية لالتفاقية الدولية للفرتة
Javier Trujillo
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 2030-2020وأنه مت اختاذ خطوات هامة يف هذا االجتماع من أجل بناء الزخم باجتاه الس أ أ أ أأنة الدولية املقرتحة للص أ أ أ أأحة
النباتية يف عام  .2020وأ ّكد على دعم إقامة روابط قوية بني برامج االتفاقية الدولية واملواض أ أأيع املتص أ أألة باالتفاقية الدولية.
وأشأأار كذلك إىل أنه مت حتديد س مبادرات ذات أولوية كجزء من أهدافها االس أرتاتيجية إىل جانب ع ّدة قضأأايا هامة
مبا يف ذلك احلاجة إىل وض أ أأع للية للتمويل املس أ أأتدام بالنس أ أأبة ألمانة االتفاقية الدولية من أجل التعامل مع حاالت طوار
الصحة النباتية.
[ ]14وإ ّن اهليئة:
( )1أخذت علما بالتقرير.
2-8

اإلطار االستراتيجي للفترة

2030-2020

[ُ ]15عرض مش أ أ أ أ أ أأروع اإلط أ أأار االسأ أ أ أ أ أ أرتاتيجي للفرتة ( 2030-2020اإلط أ أأار االسأ أ أ أ أ أ أرتاتيجي) ال أ أأذي ص أ أ أ أ أ أ أ أأاغ أ أأه ك أ أأل من
السيد( Peter Thompsonنيوزيلندا) والسيد ( Ralf Lopianفنلندا) من قبل أحد مؤلفيه .6وناقشمل اهليئة الوثيقة خالل
االجتماع ووافقمل على ختصأأيص املزيد من الوقمل ملناقشأأة هذا املوضأأوع وعلى عقد جلسأأة مسأأائية إلفسأأاح اجملال لتبادل
اآلراء مبزيد من التفصيل بشأن خمتلف أجزاء اإلطار االسرتاتيجي.
[ ]16وخالل اجللس أ أ أأة املس أ أ أأائية س أ أ أأاد اتفاق عام بأنه ينبغي ربط أهداف اإلطار االسأ أ أ أرتاتيجي بش أ أ أأكل وثيق بأهداف التنمية
املسأأتدامة لألمم املتحدة .وتلمل القضأأايا املطروحة كالا من النطاق (إطار جملتمع الصأأحة النباتية العاملي) ومراعاة املشأأهد
التشأأغيلي الذي سأأيكون خمتلفا يف عام  2030واسأأتيعاب قضأأايا مثل تغري املناك بشأأكل أوضأأح .وتلمل اجلوانب األخرى
اليت اعتربت ض أأرورية لص أأقل اإلطار االس أ أرتاتيجي الرس أأالة والرؤية واجلمهور املس أأتهدف وكيفية حتديد النجاح وقياس أأه
واملساءلة عن تنفيذ اخلطة.
[ ]17ومت التش أ أ أأديد على ض أ أ أأرورة أن يكون لإلطار االسأ أ أ أرتاتيجي ثالثة مس أ أ أأتويات من املعلومات :ملخص يف ص أ أ أأفحة واحدة
يتضمن خطة تشغيلية.
للجمهور العام؛ وقسم ثان أكثر تفصيالا؛ وقسم ثالث ّ
[ ]18وسأأيصأأدر مشأأروع جديد ملناقشأأته وسأأيُعرض على االجتماع القادم لفريق التخطيط االس أرتاتيجي يف أكتوبر تش أرين األول
 2017وعلى الدورة الثالثة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية.
أجعمل الرئيس أ أأة األطراف املتعاقدة على مواص أ أألة تقدمي التعليقات إىل واض أ أأعي اإلطار االس أ أرتاتيجي ال س أ أأيما بش أ أأأن
[ ]19وش أ أ ّ
خطة التنمية.
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[ ]20وإ ّن اهليئة:
2030-2020

( )1ق ّدممل تعليقات على املضأ أأمون الرفيع املسأ أأتوى املقرتح هليكل اإلطار االس أ أرتاتيجي للفرتة
خاص على الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية.
( )2وق أدّمأأمل تعليقأأات على خطأأة التنميأأة املقرتحأأة لالتفأأاقيأأة الأأدوليأأة للفرتة  2030-2020بأأاعتبأأارهأأا جزءا ال يتجزأ
من اإلطار االسرتاتيجي.
3-8

مع تركيز

التمويل المستدام

[ ]21عرض أ أ أ أ أ أأمل األمانة الوثيقة بش أ أ أ أ أ أأأن التمويل املس أ أ أ أ أ أأتدام .7ويف ما يتعلق باالقرتاح اخلاص بالتمويل أعربمل اجملموعة املعنية
بالتخطيط االس أ أ أ أرتاتيجي يف أكتوبر تش أ أ أ أرين األول  2016عن دعمها خليارين لتأمني التمويل املسأ أ أ أأتدام ألمانة االتفاقية
أوال بأول".
الدولية وأنشطتها األساسية ومها" :نظام لالتفاق على املسامهات املقررة الطوعية" ونظام "للدفع ا
[ ]22وأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن قلقه من أن ذلك من ش أ أ أأأنه أن يش أ أ أأكل عبئاا إض أ أ أأافياا من حيث التكاليف إض أ أ أأافة
إىل املوارد اليت سبق وأن قُدممل من خالل ختصيص اعتمادات وطنية للربنامج العادي للمنظمة.
[ ]23وطلبمل أطراف متعاقدة أخرى م ن مكتب اهليئة وجلنة املالية التابعة هلا واجملموعة املعنية بالتخطيط االسأ أ أ أ أ أ أرتاتيجي إجراء
مفصلة وفهم بالنسبة إىل اهليئة خبصوص اآلليات وكيفية تنفيذها.
حتليل أكثر تعم اقا هلذين اخليارين وبلورة أحكام ّ
[ ]24ورأت أطراف متعاقدة أخرى أن املوارد غري كافية لدعم األدوار اإلضافية اليت طُلب إىل األمانة القيام هبا
يف السنوات األخرية إضافة إىل أنشطة وضع املعايري اليت جرت العادة على االضطالع هبا وأشارت إىل أن تنفيذ االتفاقية
حظي بأولوية متزايدة يف الوقمل الذي مت فيه باألساس احلصول على املوارد املتاحة لتلك األنشطة من خالل التنافس
على التمويل اخلاص باملشاريع.
[ ]25ووافقمل األطراف املتعاقدة بوجه عام على أن احلاجة إىل تأمني متويل مستدام "وميكن التنبؤ به" على املدى الطويل مسألة
ورحبمل باملبادرات املتخذة لضمان ذلك.
مهمة بالنسبة إىل برنامج عمل االتفاقية الدولية ّ
[ ]26وإ ّن اهليئة:
( )1وافقمل على الس أ أأعي إىل مواص أ أألة إنش أ أأاء للية لتأمني التمويل املس أ أأتدام مبا يف ذلك إمكانية وض أ أأع نظام "لالتفاق
أوال بأول" بوص أ أ أأفهما مكونني القرتاح بش أ أ أأأن التمويل املس أ أ أأتدام
على املس أ أ أأامهات املقررة الطوعية" ونظام "للدفع ا
سيعرض على اهليئة يف دورهتا اخلامسة عشرة عام .2020
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( )2وطلبمل من مكتب اهليئة وجلنة املالية التابعة هلا وكذلك من اجملموعة املعنية بالتخطيط االس أ أرتاتيجي وض أ أأع أحكام
مفصلة ملثل هذا االقرتاح اخلاص بالتمويل املستدام خالل عام .2017
ّ
( )3ودعمل إىل إعداد تقرير مرحلي بشأن اقرتاح التمويل املستدام على أن يتم عرضه على اهليئة يف دورهتا الثالثة عشرة
(.)2018
صأ أ أ أ أ أ أص لربن أأامج عم أأل االتف أأاقي أأة ال أأدولي أأة موارد
( )4وش أ أ أ أ أ أأجّع أأمل األطراف املتع أأاق أأدة يف الفرتة املؤقت أأة على أن ُخت ّ
من خارج امليزانية.
4-8

القضايا المستجدة

[ ]27عرضأأمل األمانة الوثيقة 8املتعلقة بالقضأأايا املسأأتجدة مشأأرية إىل ورود طلبات منتظمة للحصأأول على املشأأورة بشأأأن تفشأي
اآلفات .وأش أ أأارت اهليئة إىل أمهية االس أ أأتجابة على وجه الس أ أأرعة هلذه الطلبات من خالل لليات ميكن أن تقدم معلومات
ذات ص أألة لتوفري الدعم الفوري ألنش أأطة حاالت الطوار  .وأش أأارت اهليئة كذلك إىل أنه ينبغي هلا إنش أأاء لليات للتعامل
مع القض أ أأايا املس أ أأتجدة على املدى القص أ أأري وإىل أنه ينبغي اختاذ قرار رئيس أ أأي بش أ أأأن هذه املس أ أأألة ض أ أأمن حدود اإلطار
االسأ أ أ أ أ أ أرتاتيجي للفرتة  2030-2020واجتماع اهليئة الوزاري املقرر عقده يف عام  .2020وس أ أ أ أ أ أأتقدم أمانة االتفاقية الدولية
على املدى القصأري املسأاعدة يف اختاذ إجراءات بشأأن القضأايا املسأتجدة من خالل توسأيع نطاق مجع املعلومات وتبادهلا
من أجل مس أأاعدة األطراف املتعاقدة على التخطيط إلجراءات ونواتج بش أأأن مس أأائل تتخطى املراقبة وعلى تنفيذها ورفع
التقارير عنها.
[ ]28وأحاطمل األطراف املتعاقدة اهليئة علما بأ أ أ أ أ أ أ أأأنه ينبغي وضأأع جاذج للتمويل من خارج امليزانية .وأشأأارت األطراف املتعاقدة
إىل أن املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات تضأأطلع بدور يف قضأأايا السأأياسأأات ويف التنسأأيق هلذه األنشأأطة .وأبرزت كذلك
أن هناك حاجة إىل ض أ أ أأمان عدم وجود أي ازدواجية يف العمل مع برامج املنظمة وأنش أ أ أأطتها األخرى .وأش أ أ أأارت اهليئة كذلك
إىل االقرتاح الداعي إىل أن تتوىل اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي حبث هذه املسألة باالستناد إىل مناقشات املكتب.
[ ]29وإ ّن اهليئة:
( )1أيّدت هنج املدى القصري املقرتح.
( )2وطلبمل إىل املكتب أن خيص أ أ أ أ أأص جزءا كافي ا من اجتماع ش أ أ أ أ أأهر يونيو حزيران ملس أ أ أ أ أأألة حتديد األولويات فض أ أ أ أ أالا
عن وضع معايري و أو قواعد هلذا اجلهد يف ميزانية وخطة عمل األمانة.
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الشراكات االستراتيجية

[ ]30ق ّدممل األمانة الوثيقة املتعلقة بالش أ أراكات االس أ أرتاتيجية 9وأشأ أأارت إىل أن اثلي القطاع اخلاص الذين لديهم اهتمام كبري
أدرا مه اما
بقض أأايا الص أأحة النباتية ال س أأيما يف ما يتعلق حبماية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات ميكن أن يش أ ّكلوا مص أ ا
وغري مسأ أأتغل من املوارد .وعرضأ أأمل الوثيقة اإلمكانيات املتاحة للعمل مع اثلي القطاع اخلاص واليت تتماشأ أأى مع أهداف
ض أ أح الوثيقة كذلك أن مس أ أأألة
املبني يف اإلطار االس أ أرتاتيجي رهناا باملعايري ذات الص أ أألة .وتو ّ
االتفاقية الدولية على النحو ّ
إقامة ش أ أ أ أراكات للقطاعني العام واخلاص بني االتفاقية الدولية وأص أ أ أ أأحاب املص أ أ أ أألحة املعنيني لدعم اجلهود العاملية املبذولة
يف جمال الص أأحة النباتية تتماش أأى مع املناقش أأات اليت جرت العام املاض أأي يف اجتماعات كل من املكتب واجملموعة املعنية
بالتخطيط االسأرتاتيجي ومنصأأوص عليها يف اخلطة االسأرتاتيجية لالتفاقية الدولية للفرتة  .2030-2020ويف هذا الصأأدد
اقرتح عقد حلقة عمل ألصأأحاب املصأألحة يف عام  .2020وسأأيتمثل أحد أهداف حلقة العمل املقرتحة يف إتاحة الفرصأأة
ُ
ملمثلي القطاع اخلاص ملناقشة وتقييم مسألة إنشاء جمموعة استشارية ألصحاب املصلحة تابعة لالتفاقية الدولية.
[ ]31ومن ش أأأن اجملموعة االس أأتش أأارية املقرتحة أن تكون مبثابة عنص أأر إض أأايف ال راط القطاع ومش أأاركته يف مبادرات من بينها
إص أ أ أأدار الش أ أ أأهادات اإللكرتونية للص أ أ أأحة النباتية واحلاويات البحرية واملعايري اخلاص أ أ أأة باحلبوب حيث يتم التماس جتارب
وخربات حمددة للقطاع لض أ أأمان اتس أ أأاق نتائج املبادرات مع النظم التجارية العاملية .كما من ش أ أأأن اجملموعة االس أ أأتش أ أأارية
أن تكون مستقلة من مجيع اجلوانب عن االتفاقية الدولية مبا يف ذلك التمويل.
[ ]32وأش أأار بعض األطراف املتعاقدة على أن مش أأاركة القطاع اخلاص يف القض أأايا اليت تؤثر فيها بص أأورة مباش أأرة أو غري مباش أأرة
ص أ أ أ أ أ أا بالنظر إىل املنافع اليت أشأ أ أ أ أ أأار إليها األمني العام ملنظمة اجلمارك العاملية يف الكلمة االفتتاحية
مفيدة وهامة خصأ أ أ أ أ أأو ا
اليت ألقاها خالل الدورة الثانية عشرة للهيئة وإىل ما ينطوي عليه التعاون والتفاعل من قيمة حمتملة.
[ ]33وطلبمل أطراف متعاقدة أخرى أن يتم إعداد خطوط توجيهية عن التفاعل مع اثلي القطاع اخلاص بالنس أ أأبة إىل املنظمات
الوطنية لوقاية النباتات وتقدميها إىل األعض أ أأاء فض أ أ اأال عن خطوط عريض أ أأة لوثار والنتائج املنش أ أأودة اليت تتوخاه االتفاقية
الدولية عند العمل مع القطاع اخلاص.
[ ]34وأش أ أ أ أأار بعض األطراف املتعاقدة إىل أنه ينبغي جملموعة أص أ أ أ أأحاب املص أ أ أ أألحة أن تش أ أ أ أأمل املنظمات غري احلكومية املعنية
والكيانات املعنية األخرى وإىل أنه ينبغي للهيئة أن تتوخى الوضأ أ أأوح بشأ أ أأأن ما تريد حتقيقه من خالل جمموعة أصأ أ أأحاب
املصلحة هذه.
علما بأن بعض املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات تعمل أص أ أ أ أ أ أ اأال مع اثلي القطاع اخلاص وأص أ أ أ أ أ أأحاب
[ ]35وأحاطمل اهليئة ا
املصلحة املعنيني.
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[ ]36وإ ّن اهليئة:
()1
()2
()3

()4

اتفقمل على مواصلة زيادة وحتسني التعاون بني االتفاقية الدولية وأصحاب املصلحة املعنيني.
ووافقمل على تنظيم حلقة عمل ألصحاب املصلحة يف عام .2020
وشأأجّعمل أصأأحاب املصأألحة املعنيني عاملياا وإقليمياا على البحث يف مسأأألة تشأأكيل جمموعة اسأأتشأأارية ألصأأحاب
املصأ أ أ أألحة تابعة لالتفاقية الدولية من أجل توسأ أ أ أأيع نطاق مشأ أ أ أأاركتها ومسأ أ أ أأامهتها يف اية املوارد النباتية يف العامل
من اآلفات.
وطلبمل إىل مكتب اهليئة واجملموعة املعنية بالتخطيط االسأرتاتيجي القيام بالتشأأاور مع أصأأحاب املصأألحة املعنيني
بإعداد مشأ أأروع اختصأ أأاصأ أأات ومشأ أأروع الئحة داخلية ملثل هذا اجلهاز االسأ أأتشأ أأاري ألصأ أأحاب املصأ أألحة التابع
لالتفاقية الدولية إذا كان ذلك مناس أ أ أ أ أ أ اأبا لالتفاق عليهما خالل حلقة العمل املش أ أ أ أ أ أأرتكة بني االتفاقية الدولية
وأصحاب املصلحة يف عام  2020أو قبل ذلك.

6-8

الحاويات البحرية -خطة عمل تكميلية

10
وعقدت جلس أأة مواض أأيعية خاص أأة خالل الدورة احلادية عش أأرة للهيئة
[ ]37أخذت اهليئة علما بالوثيقة اليت عرض أأتها األمانة ُ .
( )2016بش أ أ أ أ أ أأأن احلاويات البحرية .وش أ أ أ أ أ أ ّددت العروض اليت ق ّدمها كل من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات
الدولية ذات الصأ أألة وأصأ أأحاب املصأ أألحة املعنيني حبركة احلاويات البحرية على األبعاد اللوجسأ أأتية املع ّقدة حلركة احلاويات
أقرت اهليئة مبخاطر اآلفات واملواد اخلاضأ أ أ أ أأعة للوائح من غري الشأ أ أ أ أأحنات
البحرية واملخاطر ا تملة النتشأ أ أ أ أأار اآلفات .و ّ
اليت ميكن نقلها يف احلاويات البحرية وبص أ أ أ أ أأعوبة إدارة هذه املخاطر .وطلبمل اهليئة إىل املكتب النظر يف وض أ أ أ أ أأع "جمموعة
من اإلجراءات التكميليأأة" اليت تتيح جمتمعأأة قيمأأة مأأا لتقييم خمأأاطر اآلفأأات املرتبطأأة بأأاحلأأاويأأات البحريأأة وإدارهتأأا واقرتاح
برنامج اكن من اإلجراءات التكميلية على الدورة الثانية عش أ أ أ أأرة للهيئة ( .)2017وأُجريمل مناقش أ أ أ أأات أخرى يف اجملموعة
املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي ويف جلنة تنمية القدرات.

[ ]38واقرتح املكتأأب عأأددا من اإلجراءات اليت س أ أ أ أ أ أأيكون تنفيأأذهأأا مرهون أا مبوارد من خأأارج امليزانيأأة ّتوفرهأأا األطراف املتع أاقأأدة
أو القطاع اخلاص .هذه اإلجراءات س أ أ أ أأتقيس تأثري مدونة املمارس أ أ أ أأات بش أ أ أ أأأن تعبئة وحدات نقل الش أ أ أ أأحنات الص أ أ أ أأادرة
عن املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصأأادية ألوروبا خالل السأأنوات اخلمس املقبلة
وارتفاع مسأ أ أ أأتوى الوعي بشأ أ أ أأأن خماطر اآلفات يف احلاويات البحرية واملعلومات املتوفرة ملسأ أ أ أأاعدة املنظمات الوطنية لوقاية
النباتات على حتسني إدارة هذه املخاطر واختاذ ترتيبات متّصلة باإلشراف واحلوكمة لتنفيذها .وباإلضافة إىل ذلك أوصى
املكتب بأن تُشرف جلنة التنفيذ وتنمية القدرات على هذه اإلجراءات.
[ ]39وأيّدت األطراف املتعاقدة هذه املبادرة من حيث املبدأ مبا يف ذلك إنشاء فريق مهام معين باحلاويات البحرية .وق ّدم بعض
األطراف املتعاقدة املساعدة إىل األمانة عرب توفري خرباء يف هذا اجملال.
10
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[ ]40وأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن قلقه إزاء متويل هذه املبادرة وش ّدد على أمهية استخدام املوارد من خارج امليزانية.
[ ]41ورأى بعض األطراف املتعاقدة أن فريق املهام املعين باحلاويات البحرية اب أال يُنشأ أ أ أ أ أ أأأ كهيكل دائم مع إمكانية حّله
يف عام  2020باعتباره سيُنشأ خالل إطار زمين حمدود.
[ ]42ومت ّّن أحد األطراف املتعاقدة أن تقوم جمموعات معنية من القطاع بتوزيع اخلطوط التوجيهية املش أ أ أ أ أ أأرتكة للقطاع اخلاص أ أ أ أ أ أأة
بتنظيف احلاويات 11املقدَّمة من طرف اجمللس العاملي للش أأحن ورابطة مالك احلاويات على الش أأاحنني وحمطّات الش أأحن
فعال.
التابعة لألطراف املتعاقدة لتتمكن عمليات التفتيش والتنظيف للحاويات من احلد من خماطر اآلفات بشكل ّ
[ ]43وأعربمل الرئيس أ أ أأة واألطراف املتعاقدة عن امتناهنا للمجلس العاملي للش أ أ أأحن ورابطة مالك احلاويات على تقدمي خطوطهما
التوجيهية هلذا القطاع واليت ميكن للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات استخدامها ملناولة احلاويات البحرية.
[ ]44وإ ّن اهليئة:
()1
()2
()3
()4

()5
()6

()7

()8

11

أقرّت خطة عمل تكميلية بشأن احلاويات البحرية (املرفق .)5
وأشارت إىل اإلجراءات ذات األولوية اليت حددهتا جلنة تنمية القدرات يف املرفق .6
يتم يف عام  2017إنشأ أ أأاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية وفق ا ملشأ أ أأروع وخطة متويل يوافق عليهما
وطلبمل أن ّ
مكتب اهليئة مل ّدة س سنوات.
وطلبأأمل إىل املكتأأب أن يأأدعو األطراف املتعأأاقأأدة وجلنأأة املعأأايري واملنظمأأات اإلقليميأأة لوقأأايأأة النبأأاتأأات إىل تقأأدمي
ترشأ أ أ أ أأيحات مبا يربز التشأ أ أ أ أأكيل الوارد يف الوثيقة املعنونة "إنشأ أ أ أ أأاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية وتشأ أ أ أ أأغيله"
(املرفق .)7
وطلبمل إىل جلنة تنمية القدرات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وفريق املهام املعين باحلاويات البحرية وض أ أ أ أ أ أأع الالئحة
الداخلية واالختصاصات لتيسري التنفيذ ال ُكفء خلطة العمل التكميلية.
وشأأجّعمل األطراف املتعاقدة على توفري موارد من خارج امليزانية لدعم فريق املهام املعين باحلاويات البحرية ومباشأأرة
أنشطة التنفيذ مبا يشمل أي مسامهة عينية كربى (وذلك باتباع جوذج إدارة مشروع إصدار الشهادات اإللكرتونية
للصحة النباتية) إلدارة أنشطة التنفيذ.
وش أ أ أ أ أ أأجّعمل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على تبادل املعلومات أثناء اجتماعات اهليئة وعلى البوابة الدول ية
للص أ أ أأحة النباتية (البوابة الدولية) بش أ أ أأأن اإلجراءات املتّخذة على املس أ أ أأتوى القطري لدعم توص أ أ أأية اهليئة اخلاص أ أ أأة
باحلاويات البحرية.
وطلبمل إىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات االتصأ أأال مبمثليها القطريني لدى املنظمة البحرية الدولية وتشأ أأجيعهم
على دعم اعتماد اخلطوط التوجيهية القطاعية املشأأرتكة لتنظيف احلاويات البحرية من جانب جلنة السأأالمة البحرية
يف عام .2017
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توصيات الهيئة

[ ]45عرضمل األمانة الوثيقة اليت أعدهتا عن توصيات اهليئة 12مشريةا إىل أن أمانة االتفاقية الدولية قد استعرضمل توصيات اهليئة
ون ّقحتها من أجل حتديثها لضمان االتساق والوضوح وأشارت أيض ا إىل أن بعض التوصيات الصادرة عن اهليئة قد حلّمل
توص أ أ أ أ أأيات أخرى حملّها .ورأت األمانة خالل االس أ أ أ أ أأتعراض أنه باإلمكان اعتبار التغيريات املقرتحة يف توص أ أ أ أ أأيات اهليئة
أيتم إدخاهلا على توص أ أأيات اهليئة كافة
على أهنا تعديالت حتريرية .وقد وافق مكتب اهليئة على التغيريات الرئيس أ أأية اليت س أ أ ّ
وسوف تُنشر هذه التغيريات وفق ا ملعايري االتفاقية الدولية املنظمة.
[ ]46واقرتح بعض األطراف املتعاقدة إجراء تعديالت بسيطة يف املعايري املقرتحة.
[ ]47وإ ّن اهليئة:
()1
()2
()3
()4

8-8

ألغمل توصأأيات اهليئة املتعلّقة مبا يلي )1( :تبادل املعلومات؛ ( )2ودور جهات االتصأأال يف االتفاقية الدولية نظرا
إىل أن القرارات الصادرة عن الدورة العاشرة للهيئة ( )2015قد حلّمل حملّها.
وطلبمل إىل أمانة االتفاقية الدولية إدراج التعديالت التحريرية املوافق عليها ضأأمن توصأأيات اهليئة ونشأأر توصأأيات
اهليئة يف اللغات كافة على البوابة الدولية وإلغاء النسخ السابقة من هذه التوصيات.
وأيّدت الش أ أ أ أأكل املراجع لتوص أ أ أ أأيات اهليئة وطلبمل إىل أمانة االتفاقية الدولية نش أ أ أ أأرها على البوابة الدولية مع إلغاء
النسخ السابقة.
ووافقمل على املعايري اخلاصة بتوصيات اهليئة كما ترد يف املرفق  8وطلبمل إىل أمانة االتفاقية الدولية إدراجها ضمن
ملحق باإلجراءات اخلاصة برفع توصيات اهليئة ونشرها على البوابة الدولية.

التعديالت في أدوار المشاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ووظائفها

[ ]48عرضأ أ أأمل األمانة األدوار والوظائف ا دثة للمشأ أ أأاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات مع اإلشأ أ أأارة إىل العالقة
القائمة بني أمانة االتفاقية الدولية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وجماالت التعاون بينهما.13
وتوجه عدد من األطراف املتعاقدة بالشأأكر إىل األمانة على التعديالت اليت تس ألّط الضأأوء على أمهية الدور الذي تضأأطلع
[ّ ]49
به املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ضمن أسرة االتفاقية الدولية.

12
13
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توجهأمل األطراف املتعأاقأدة من البحر الكأارييب بأالش أ أ أ أ أ أأكر إىل أمأانأة االتفأاقيأة الأدوليأة ومكتأب الش أ أ أ أ أ أأؤون القأانونيأة
[ ]50كمأا ّ
يف املنظمة ومنظمات إقليمية أخرى لوقاية النباتات على توجيهاهتا وتوص أ أأياهتا بش أ أأأن لفاق املس أ أأتقبل بالنس أ أأبة إىل املنظمة
اإلقليمية لوقاية النباتات للبحر الكارييب.
[ ]51وإ ّن اهليئة:
()1

()2

()3
()4
()5
()6

طلبمل إىل أمانة االتفاقية الدولية واجملموعة املعنية بالتخطيط االس أ أرتاتيجي وجلنة تنمية القدرات واألجهزة الفرعية
التابعة للهيئة مواصأ أألة التعاون مع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على النحو املتوخى يف هذه النسأ أأخة ا ّدثة
اخلاصة بأدوار املنظمات اإلقليمية ووظائفها.
وش أ أأجّعمل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على مواص أ أألة التعاون وتعزيز الش أ أ أراكات القائمة يف ما بينها وتلك
القائمة بينها وبني أمانة االتفاقية الدولية على النحو املتوخى يف النس أأخة ا ّدثة اخلاص أأة بأدوار املنظمات اإلقليمية
ووظائفها ويف استعراض حتسني عمل أمانة االتفاقية الدولية لعام .2015
وش أأجّعمل الدور النش أأط الذي تؤديه املش أأاورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات باعتبارها للية لتيس أأري
كل من اهليئة ومكتبها.
هذا التعاون وتوفري املدخالت االسرتاتيجية إىل ّ
وسأ أ أ أ أ أ ألّممل بأنه ال يوجد ش أ أ أ أ أ أأيء يف أدوار املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ووظائفها حي ّد من حقوق األطراف
حيل حملّها.
املتعاقدة أو واجباهتا مبوجب االتفاقية الدولية أو ّ
وسأ أ أ أ أ أ ألّممل بأنه ال يوجد ش أ أ أ أ أ أأيء يف أدوار املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ووظائفها يؤثّر على دور املنظمات
اإلقليمية لوقاية النباتات أو حيد من األنشطة اليت قد تضطلع هبا.
واعتمدت النس أأخة املن ّقحة ألدوار املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ووظائفها املتعلّقة هبيئة تدابري الص أأحة النباتية
(املرفق .)9

9-8

إطار المعايير والتنفيذ

[ ]52عرض أ أ أأمل األمانة الوثيقة اليت أع ّدهتا عن إطار املعايري والتنفيذ .14وعقدت جلنة املعايري وجلنة تنمية القدرات اجتماعني هلما
يف مايو أيّار  2016ويونيو حزيران  2016على التوايل الس أ أ أ أ أ أأتعراض إطار املعايري والتنفيذ وحتديثه وذلك بناء على القرار
الص أ أأادر عن الدورة احلادية عش أ أأرة هليئة تدابري الص أ أأحة النباتية الذي أقّرت فيه إطار املعايري والتنفيذ 15الرامي إىل تس أ أأجيل
املعايري وغريها من أدوات التنفيذ اليت تدعم ومت ّكن تنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الص أ أ أ أ أأحة النباتية هبدف تيس أ أ أ أ أأري
األول  2016إطار
املواءمة .واسأ أ أأتعرضأ أ أأمل اجملموعة املعنية بالتخطيط االس أ أ أرتاتيجي خالل اجتماعها يف أكتوبر تش أ أ أرين ّ
يتضمن أي تغيريات أو تعليقات.
املعايري والتنفيذ ا ّدث من دون أن ّ
[ ]53وأعرب أحد األطراف املتعاقدة عن امتنانه لكل من جلنة املعايري وجلنة تنمية القدرات وأمانة االتفاقية الدولية وعن أمله
يف أن تشري أطراف متعاقدة أخرى إىل هذا اإلطار عند النظر يف مواضيع أو أدوات جديدة.
14
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[ ]54وإ ّن اهليئة:
( )1صادقمل على إطار املعايري والتنفيذ.
10-8

اقتراح إنشاء جهاز جديد لإلشراف على التنفيذ

[ ]55عرض أ أ أ أأمل األمانة وثيقة 16عن االقرتاح الداعي إىل إنش أ أ أ أأاء جهاز جديد لإلشأ أ أ أ أراف على التنفيذ الذي اس أ أ أ أأتند إىل النتائج
اليت صأ أ أ أ أ أ أ أأدرت عن جمموع أأة تركيز اجتمع أأمل يف يوليو متوز  2016وك أأذل أأك إىل اعتب أأارات اجملموع أأة املعني أأة ب أأالتخطيط
االسأأرتاتيجي واملكتب .وبناءا على نتائج هذه املناقشأأات طُلب من اهليئة النظر يف اقرتاح يدعو إىل تسأأمية اللجنة اجلديدة
بلجنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية (جلنة التنفيذ وتنمية القدرات) ويشار إليها باللغة اإلنكليزية مبختصر
" ."ICوإن هذه التسأأمية تربز العنصأرين الرئيسأأيني اللذين تنطوي عليهما الغاية من إنشأأاء اللجنة أي )1( :تنفيذ االتفاقية
الدولية مبا يف ذلك املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛ ( )2وتعزيز قدرات األطراف املتعاقدة يف جمال الصحة النباتية.
17
وعقد اجتماع من أجل التوص أ أ أ أ أ أأل إىل قرار ومت
[ ]56واقرتح بعض األعض أ أ أ أ أ أأاء تعديالت أحيلمل إىل أمانة االتفاقية الدوليةُ .
إعداد مقرتح منقح .18وأبرزت رئيسة االجتماع أن القضايا الرئيسية اليت مت إثارهتا واملوافقة عليها تشمل ما يلي :زيادة عدد
أعضأ أأاء اجلهاز من  11إىل  12عض أ أوا؛ واثل واحد من جلنة املعايري واثل من املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات؛ واختيار
األعضأأاء؛ وكفالة توازن جيد يقوم على اخلربة يف جمال تنمية القدرات و أو التنفيذ والتمثيل اإلقليمي .وأسأأندت املسأأؤولية
عن ض أ أأمان توازن جيد إىل مكتب اهليئة .ولن تكون عملية جتديد العض أ أأوية تلقائية بل ترتك للمكتب ليتخذ قرارا بش أ أأأهنا
بعد  3سنوات.

[ ]57ويف ما يتعلق بالتأخر يف توجيه الدعوة إىل طرح مواضأ أ أ أ أ أأيع وافقمل اهليئة على أنه ينبغي للجنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية
القدرات وضع معايري بالنسبة إىل الدعوة املشرتكة بينهما اخلاصة بطرح مواضيع ومسائل أثناء عام  2017وعرضها للموافقة
عليها خالل الدورة الثالثة عشرة املقبلة للهيئة ( .)2018وستكون الدعوة املشرتكة حينها اكنة يف عام .2018
[ ]58وعقب املناقشة اليت جرت قاممل اهليئة مبا يلي:
()1
()2
()3
()4

16
17
18

نظرت يف التقرير ويف التوصيات الصادرة عن جمموعة الرتكيز.
ووافقمل على إنشاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات مبوجب االختصاصات والالئحة الداخلية املعتمدة (املرفق .)10
ووافقمل على أن يكون خمتصر اللجنة باللغة اإلنكليزية هو .""IC
ووافقمل على أن تبدأ اللجنة عملها يف النصف الثاين من عام .2017

الوثيقة
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حل كل من اجملموعة االس أأتش أأارية املعنية بالتزامات اإلبال الوطنية واجلهاز الفرعي لتس أأوية النزاعات
ووافقمل على ّ
لكل ثالث س أ أ أ أ أأنوات يف الوقمل الذي يتم فيه إنش أ أ أ أ أأاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ونقل
وجمموعة االس أ أ أ أ أأتعراض ّ
وظائف تلك اللجان وإجراءاهتا إىل عهدة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات.
ووافقمل على تأجيل الدعوة إىل طرح مواضيع حىت يتسّن توجيه دعوة مشرتكة بني جلنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمية
القدرات خاصة بطرح مواضيع للمعايري وقضايا التنفيذ.
ووافقمل على أن تتوىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات النهوض مبهمة ذات أولوية س أ أ أ أأتتمثل يف وض أ أ أ أأع معايري للدعوة
املشرتكة بني اللجنتني لطرح مواضيع وقضايا بالتعاون مع جلنة املعايري.
ووافقمل على أن تبدأ جلنة تنمية القدرات من اآلن وحىت حلّها العمل بش أ أ أ أ أ أأأن هذه املهام ذات األولوية للجنة
التنفيذ وتنمية القدرات.
ووافقمل على أن تعمل جلنة تنمية القدرات أيضأ ا من أجل اسأأتكمال برناجمها إىل أقصأأى حد اكن لضأأمان انتقال
سلس إىل اللجنة اجلديدة.

 -9وضع المعايير
1-9

تقرير عن أنشطة لجنة المعايير

[ ]59عرض أأمل الس أأيدة ش أأذى عمر (مجهورية مص أأر العربية) التقرير 19بص أأفتها نائب رئيس جلنة املعايري (اللجنة) بعدما أص أأبح
شاغرا .وسلّطمل الضوء على أ ّن سنة  2016كانمل أكثر السنوات احلافلة بالعمل بالنسبة إىل اللجنة
منصب رئيس اللجنة ا
معيارا لخر.
معيارا من املعايري الدولية لتدابري الصأ أ أ أ أ أأحة النباتية ورفع توصأ أ أ أ أ أأيات العتماد  28ا
حيث شأ أ أ أ أ أأهدت اعتماد  12ا
وعململ جلنة املعايري بشأأكل حثيث من أجل الوفاء بواليتها األسأأاسأأية املتمثلة يف ضأأمان أن تكون املعايري الدولية سأأليمة
من الناحية الفنية وعلى درجة عالية من اجلودة .وجرى التنويه مبا وفّرته األطراف املتعاقدة من دعم ألعض أأاء اللجنة لتيسأأري
مشاركتهم مع اإلشارة إىل أنه من املتوقع العمل على عدد كبري من املعايري خالل عام .2017
وتوجهمل بالشكر إىل الرئيس السابق للجنة املعايري السيد ( Jan Bart Rosselأسرتاليا) على تفانيه يف العمل.
[]60
ّ
[ ]61وأشار أحد األعضاء املتعاقدة إىل ما يقرتح من ختفيض يف متويل اجتماع جلنة املعايري املقرر عقده يف شهر مايو أيّار
يتعني عدم إجراء أي ختفيضات يف موارد اجتماعات
وتوجه بالشكر إىل كندا على إتاحة موارد إضافية وش ّدد على أن أنه ّ
ّ
اللجنة يف املستقبل.
2017

[ ]62وش أ أ أ أ أ أ أ ّدد طرف لخر من األطراف املتعأأاقأأدة على احلأأاجأأة إىل بنأأاء القأأدرات يف ظأأل ازديأأاد عأأدد املعأأايري اليت اري العمأأل
على وضعها.

19

الوثيقة
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[ ]63وإ ّن اهليئة:
علما بالتقرير عن أنشطة جلنة املعايري يف عام .2016
( )1أحاطمل ا
2-9

اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

[ ]64عرض أ أ أأمل األمانة القائمة الكاملة بالوثائق 20اليت أُع ّدت يف إطار هذا البند من جدول األعمال .وتض أ أ أ ّأمنمل الوثيقة املعايري
املعروض أ أأة العتمادها فض أ أأال عن بروتوكوالت التش أ أأخيص اليت اعتمدهتا جلنة املعايري نيابة عن اهليئة .وأبلغمل األمانة اهليئة
بتلقي اعرتاضني اثنني قبل ثالثة أسابيع من انعقاد الدورة الثانية عشرة للهيئة (.)2017
[ ]65وأشأأارت األمانة إىل أن االتفاقية الدولية لديها يف الوقمل الراهن من خالل منظمة األغذية والزراعة نانية اتفاقات للنشأأر
ومؤخرا مع منظمة وقاية النباتات
املش أ أ أ أ أ أأرتك مع كل من الربازيل وأملانيا واليابان ومجهورية كوريا وتايلند وتركيا وفييمل نام
ا
يف أمريكا الشمالية .وأشارت األمانة إىل أنّه باإلمكان إبرام اتفاقات ااثلة بالنسبة إىل وثائق أخرى.
حل بشأ أ أأأن اعرتاض ورد من بعض األطراف املتعاقدة على احلركة الدولية للمركبات واآلليات والتجهيزات
[ ]66ومتّ التوصأ أ أأل إىل ّ
املسأأتعملة ( )2006-004وذلك من خالل إدخال تعديالت طفيفة 21على مشأأروع املعيار لتوضأأيح انطباقه على املركبات
واآلليات والتجهيزات املس أ أ أ أ أ أأتعملة فقط ال غري .وأدرجمل مذكرة بش أ أ أ أ أ أأأن خماطر التلوث باملركبات اجلديدة يف املعلومات
األس أأاس أأية رغم أن املعيار ال يش أأمل ذلك .وأوض أأحمل رئيس أأة اهليئة أن ذلك ال يش أ ّكل إعادة ص أأياغة للنص بل توض أأيحا
للمفهوم الذي كان حباجة إىل تعديالت بسيطة وأن ذلك ال يشكل سابقة إلعادة صياغة املعايري يف اهليئة.
[ ]67واعرتض أح أأد األطراف املتع أأاق أأدة أيض أ أ أ أ أ أ أ أا على مع أأاجل أأة اخلش أ أ أ أ أ أ أ أأب ب أأاحلرارة بواسأ أ أ أ أ أ أط أأة التس أ أ أ أ أ أأخني ب أأالرتدد الع أأايل
يدا من البحوث اليت ش أ أ أ أ أ أأككمل يف فعالية هذه املعاجلة ووافق على إتاحة
( )2007-114حيث أش أ أ أ أ أ أأار إىل أنه أجرى مز ا
ما توصل إليه من نتائج إىل األمانة قبل أسبوعني من اجتماع جلنة املعايري يف مايو أيّار.
[ ]68وأبدى بعض األطراف املتعاقدة قلقه إزاء احلركة الدولية لوس أ أأائط النمو املتص أ أألة بنباتات الغرس ( )2005-004على اعتبار
أنّه ال يوجد متييز واض أ أأح بني وس أ أأائط النمو املرتبطة بنباتات الغرس ووس أ أأائط النمو يف التجارة الدولية وهو ما من ش أ أأأنه
أن يؤدي إىل مشاكل من حيث التطبيق.
شجعمل األطراف املتعاقدة على تشاطر جتارهبا بشأن ترتيبات التحقق من امتثال شحنات البلد
[ ]69وأُشري إىل أ ّن جلنة املعايري ّ
املصدر (.)2005-003
املستورد يف البلد ّ
 20الأ أ أ أأوثأ أ أ أأائأ أ أ أأق ( CPM 2017/03امل أ أ أ أرف أ أ أ أقأ أ أ أأات مأ أ أ أأن
و CPM 2017 INF/20ووثيقة قاعة املؤمتر .CRP 01
 21الوثيقة CPM 2017/CRP/09
Page 18 of 123
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[ ]70وتق ّدم بعض األطراف املتعاقدة باقرتاحات خاص أأة بإدخال تغيريات فنية طفيفة على بعض مش أأاريع املعايري اليت مل تُناقش.
غري أن األمانة أشارت إىل أنه سيتم االحتفاظ هبذه االقرتاحات والنظر فيها خالل عملية تنقيح املعيار املقبلة.
[ ]71وأش أ أأار بعض األطراف املتعاقدة إىل االختالفات يف املش أ أأورة اليت أعطيمل بش أ أأأن اس أ أأتخدام املعاجلات بفلوريد الس أ أألفوريل
يف مشروعي املعيارين  15و 28من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية وأوصى باملواءمة بينهما يف املستقبل.
[ ]72وأبأأدى أحأأد األطراف املتعأأاقأأدة قلقأأه لكون بعض املعأأاجلأأات املقرتحأأة تعتمأأد جأأداول زمنيأأة متعأأددة واعترب أ ّن هأأذا ُحيأدث
لغطاا بالنسبة إىل التطبيق.
[ ]73وأبدى أحد األطراف املتعاقدة قلقه إزاء استخدام النتائج املخربيّة فحسب الختاذ القرارات بشأن معاجلات الصحة النباتية
أجع األطراف املتعاقدة األخرى على تش أ أ أ أ أأاطر األدلّة
وطلب إض أ أ أ أ أأافة إىل ذلك وض أ أ أ أ أأع أدلّة فنية للمعاجلات باحلرارة وش أ أ أ أ أ ّ
املتاحة لديها.
أجع األطراف املتعاقدة واملنظمات
[ ]74وذ ّكرت الرئيس أ أ أ أأة اهليئة بوجود نداء مفتوح حالياا لتقدمي معاجلات للص أ أ أ أأحة النباتية وش أ أ أ أ ّ
اإلقليمية لوقاية النباتات على تلبية هذا النداء.
[ ]75وأعرب أحد األطراف املتعاقدة عن قلقه إزاء حمدودية الوص أ أ أ أأول إىل الوثائق الفنية املس أ أ أ أأتخدمة من قبل فرق اخلرباء الفنيني
كاألس أ أأاس لوض أ أأع املعايري والتوص أ أأيات الفنية .وأخذت الرئيس أ أأة علما مبص أ أأدر القلق هذا وأبلغمل اهليئة بأن هذه املسأ أ أألة
ستناقش يف اجتماع املكتب يف يونيو حزيران .2017
[ ]76وإ ّن اهليئة:
()1
()2
()3
()4
()5
()6

اعتمدت املعيار الدويل رقم  38بشأن احلركة الدولية للبذور ( )2009-003الوارد يف املرفق .17
واعتمدت امللحق  1بش أ أأأن ترتيبات التحقق من امتثال ش أ أأحنات البلد املس أ أأتورد يف البلد املص أ أأدر ()2005-003
باملعيار الدويل رقم ( 20اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات) الوارد يف املرفق .17
واعأ أتأ أم أ أ أأدت املأ أعأ أي أ أ أأار ال أ أ أأدويل رق أأم  39بش أ أ أ أ أ أ أ أ أأأن احل أأرك أ أ أأة ال أ أ أأدولأ أي أ أ أأة لأ أل أأخش أ أ أ أ أ أ أ أ أأب ( )2006-029الأ أوارد
يف الوثيقة .CPM 2017/03_04
واعتمدت املعيار الدويل رقم  40بش أأأن احلركة الدولية لوس أأائط النمو املرتبطة بنباتات الغرس ( )2005-004الوارد
يف املرفق .17
واعتمدت املعيار الدويل رقم  41بشأ أ أأأن احلركة الدولية للمركبات واآلليات والتجهيزات املسأ أ أأتعملة ()2006-004
الوارد يف املرفق .17
واعتمدت معاجلة الص أ أ أ أأحة النباتية رقم  22بش أ أ أ أأأن معاجلة احلش أ أ أ أرات يف األخش أ أ أ أأاب املقش أ أ أ أأورة بالتبخري بفلوريد
السلفوريل ( )2007-101Aباعتبارها امللحق  22باملعيار الدويل رقم  28الواردة يف املرفق .17
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()8

()9

()10

()11

()12

()13

()14

()15

()16
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واعتمدت معاجلة الصحة النباتية رقم  23بشأن معاجلة الديدان اخليطية واحلشرات يف األخشاب املقشورة بالتبخري
بفلوريد السلفوريل ( )2007-101Bباعتبارها امللحق  23باملعيار الدويل رقم  28الواردة يف املرفق .17
واعتمدت معاجلة الص أ أ أ أ أأحة النباتية رقم  24بش أ أ أ أ أأأن معاجلة الربتقال من نوع  Citrus sinensisبالتربيد للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر املتوسط  (2007-206A( Ceratitis capitataباعتبارها امللحق  24باملعيار الدويل رقم 28
الواردة يف املرفق .17
واعتمدت معاجلة الص أ أ أ أ أ أأحة النباتية رقم  25بش أ أ أ أ أ أأأن معاجلة الربتقال املهجّن من نوع Citrus reticulata x C.
 sinensisبالتربيد للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوس أ أ أ أ أ أأط  ) 2007-206B( Ceratitis capitataباعتبارها
امللحق  25باملعيار الدويل رقم  28الواردة يف املرفق .17
واعتمدت معاجلة الص أ أ أ أ أ أأحة النباتية رقم  26بش أ أ أ أ أ أأأن معاجلة الربتقال املهجّن من نوع Citrus reticulata x C.
 sinensisبالتربيد للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوسط  )2007-206B( Ceratitis capitataباعتبارها امللحق
 26باملعيار الدويل رقم  28الواردة يف املرفق .17
واعتمدت معاجلة الص أ أ أ أ أ أأحة النباتية رقم  27بش أ أ أ أ أ أأأن معاجلة الليمون احلامض  Citrus limonبالتربيد للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر املتوسط  (2007-206C( Ceratitis capitataباعتبارها امللحق  27باملعيار الدويل رقم 28
الواردة يف املرفق .17
واعتمدت معاجلة الص أ أ أ أ أ أأحة النباتية رقم  28بش أ أ أ أ أ أأأن معاجلة اجلريب فروت  Citrus paradisiبالتربيد للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر املتوس أ أأط  (2007-210( Ceratitis capitataباعتبارها امللحق  28باملعيار الدويل رقم 28
الواردة يف املرفق .17
واعتمدت معاجلة الص أ أ أأحة النباتية رقم  29بش أ أ أأأن معاجلة الربتقال اليوس أ أ أأفي من نوع  Citrus reticulataبالتربيد
للتخلص من ذبابة فاكهة البحر األبيض املتوسأأط  (2007-212( Ceratitis capitataباعتبارها امللحق  29باملعيار
الدويل رقم  28الواردة يف املرفق .17
واعتمدت معاجلة الص أ أ أ أ أ أأحة النباتية رقم  30بش أ أ أ أ أ أأأن معاجلة الكليمونتني  Citrus clementinaبالتربيد للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر األبيض املتوسأ أ أ أ أأط  (2010-102( Ceratitis capitataباعتبارها امللحق  30باملعيار الدويل
رقم  28الواردة يف املرفق .17
واعتمدت معاجلة الصأأحة النباتية رقم  31بشأأأن معاجلة املاجنو اهلندية  Mangifera indicaحبرارة البخار للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر املتوس أ أأط  (2010-106 ( Ceratitis capitataباعتبارها امللحق  31باملعيار الدويل رقم 28
الواردة يف املرفق .17
وأشأأارت إىل أ ّن جلنة املعايري قد اعتمدت نيابة عن اهليئة بروتوكوالت التشأأخيص العشأأرة التالية كمالحق باملعيار
الدويل رقم :27


بروتوكول التشخيص رقم

Erwinia amylovora :13



بروتوكول التشخيص رقم

Xanthomonas fragariae :14



بروتوكول التشخيص رقم  :15فريوس تِريستيزا احلمضيات



Genus Liriomyza Mik :16

بروتوكول التشخيص رقم
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بروتوكول التشخيص رقم

 Aphelenchoides besseyi :17و A. ritzemabosiوA. fragariae



بروتوكول التشخيص رقم

Anguina spp. )003-2013( :18



بروتوكول التشخيص رقم

Sorghum halepense )027-2006( :19



بروتوكول التشخيص رقم

Dendroctonus ponderosae )019-2006( :20



بروتوكول التشخيص رقم

Candidatus Liberibacter solanacearum )001-2013( :21



بروتوكول التشخيص رقم

Fusarium circinatum )021-2006( :22

( )17وأثنمل على مس أ أ أ أ أ أأامهات األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات اليت اس أ أ أ أ أ أأتض أ أ أ أ أ أأافمل
أو س أ أ أأاعدت على اس أ أ أأتض أ أ أأافة االجتماعات املعنية بوض أ أ أأع املعايري خالل س أ أ أأنة  :2016أسأ أ أ أرتاليا (جمموعة العمل
اإللكرتونيأأة املعنيأأة بأأاحلبوب) وكنأأدا (الفريق التقين املعين بأأاحلجر احلرجي) واليأأابأأان (الفريق الفين املعين مبعأأاجلأأات
الص أأحة النباتية) وجامايكا (فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت تش أأخيص لفات حم ّددة) والش أأعبة املش أأرتكة
بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (الفريق الفين املعين بذباب نار الفاكهة).
( )18وأثنمل على مسامهات األعضاء يف جلنة املعايري ال سيما الذين غادروا اللجنة يف سنة  2016وهم:












اجلزائر السيدة نادية هجرس
كندا السيدة Marie-Claude FOREST
كوستاريكا السيد Guillermo SIBAJA CHINCHILLA
غانا السيدة Ruth WOODE
مجهورية إيران اإلسالمية السيدة Maryam Jalili MOGHADAM
نيوزيلندا السيد John HEDLEY
النرويج السيدة Hilde Kristin PAULSEN
بابوا غينيا اجلديدة السيد Pere KOKOA
بولندا السيد Piotr WLODARCZYK
السودان السيد كمال الدين عبد ا مود أمني بكر
اجلمهورية اليمينة السيد مجيل أنور حممد رمضان

( )19وأثنمل على مسأ أ أأامهات األعضأ أ أأاء يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي الذين غادروا الفريق خالل س أ أ أنة
وهم:





2016

الربازيل السيد
شيلي السيد Marcos Beéche CISTERNAS
أملانيا السيد Thomas SCHRÖDER
النرويج السيد Sven Christer MAGNUSSON
Edson Tadeu IEDE
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( )20وأشأأادت مبا ق ّدمه فرادى اخلرباء من مسأأامهات ومبا بذلوه من جهود (مع اإلشأأارة إىل األدوار ا ددة اليت قاموا هبا)
من أجل وض أ أ أ أ أأع املعايري الدولية اليت اعتمدت يف الدورة الثانية عش أ أ أ أ أأرة للهيئة ( )2017على النحو الوارد ض أ أ أ أ أأمن
املرفق .11
[ ]77وعرضمل الرئيسة الوثيقة 22بشأن إعادة تنظيم املعايري الدولية اخلاصة بذباب نار الفاكهة ومواءمتها وإدخال حتديثات فنية
وتطوعمل اللجنة اإلقليمية
طفيفة عليها .وأُشأ أ أأري إىل أنه لن يتم التوصأ أ أأل إىل اتفاق حول إعادة التنظيم بالشأ أ أأكل املقرتحّ .
للصأأحة النباتية يف املخروط اجلنويب لرئاسأأة جمموعة عمل افرتاضأأية سأأتضأأم أيض أا أس أرتاليا وأوروبا واليابان السأأتعراض وثائق
اهليئة .وس أ أ أ أ أأتتوىل جمموعة العمل هذه مهمة توفري مقرتح من ّقح إىل أمانة االتفاقية الدولية حبلول  30س أ أ أ أ أأبتمرب أيلول 2017
لتتمكن جلنة املعايري من مناقشأ أأته واسأ أأتعراضأ أأه خالل اجتماعها املقرر عقده يف نوفمرب تش أ أرين الثاين  2017هبدف عرض
اقرتاح منقح على اهليئة يف دورهتا الثالثة عشأ أ أ أ أأرة ( )2018للنظر فيه .ويف حال كانمل هناك حاجة إىل اسأ أ أ أ أأتعراض االقرتاح
أيتوجب توفري
من قبل الفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنُهج النظم املتعلقة بذباب نار الفاكهة فإنه س أ أ أ أ أ أ ّ
موارد من خارج امليزانية.
[ ]78وعرضمل أمانة االتفاقية الدولية الوثيقة 23اليت أع ّدهتا عن التعديالت التحريرية على معايري دولية جرى اعتمادها.
[ ]79وإن اهليئة:

( )1أحاطمل علماا بالتعديالت التحريرية على املعيار الدويل رقم ( 3اخلطوط التوجيهية لتص أ أ أ أ أأدير وش أ أ أ أ أأحن واس أ أ أ أ أأترياد
وإطالق عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنات احليّة املفيدة) واملعيار الدويل رقم ( 4اش أ أ أرتاطات إنش أ أأاء
املناطق اخلالية من اآلفات) واملعيار الدويل رقم ( 5مس أ أ أأرد مص أ أ أأطلحات الص أ أ أأحة النباتية) واملعيار الدويل رقم 8
(حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما) واملعيار الدويل رقم ( 9خطوط توجيهية ِبشأ أ أ أأأن برامج اسأ أ أ أأتئصأ أ أ أأال اآلفات)
واملعيار الدويل رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات احلجرية) واملعيار الدويل رقم ( 14اس أ أ أأتخدام التدابري املتكاملة إلدارة
خماطر اآلفات يف إطار منهج النظم) واملعيار الدويل رقم ( 15إخض أ أ أأاع مواد التعبئة اخلش أ أ أأبية يف التجارة الدولية)
واملعيار الدويل رقم ( 17اإلبال عن املخاطر) واملعيار الدويل رقم ( 24اخلطوط التوجيهية لتعادل تدابري الصأ أ أ أ أأحة
النبأاتيأة واالعرتاف بأذلأك) واملعيأار الأدويل رقم ( 29االعرتاف بأاملنأاطق اخلأاليأة من اآلفأات واملنأاطق اليت ينخفض
فيهأأا إنتش أ أ أ أ أ أ أأار اآلفأأات) واملعيأأار الأأدويل رقم ( 30إنش أ أ أ أ أ أ أأاء منأأاطق ينخفض فيهأأا انتش أ أ أ أ أ أ أأار ذبأأاب الفأأاكهأأة
(.))Tephritidae
( )2وأحاطمل علم ا بأن التعديالت التحريرية اليت متمل ترمجتها إىل اللغات الراية للمنظمة س أأتُدرج يف النس أأخ اللغوية
للمعايري ذات الصلة حسبما تسمح به املوارد.
حتل حملّها النسأأخ اجلديدة ا اط علما هبا عندما تدخل عليها
( )3ووافقمل على أن تُلغى النسأأخ السأأابقة للمعيار وأن ّ
األمانة تعديالت حتريرية.

22
23

الوثيقة
الوثيقة CPM 2017/20
CPM 2017/19

Page 22 of 123

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

CPM-12 Report

3-9

April 2017

مواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -مواضيع جديدة وتعديالت في قائمة مواضيع
معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

24
تلخص التعأأديالت املقرتح إدخأأاهلأأا على قأأائمأأة مواض أ أ أ أ أ أأيع معأأايري االتفأأاقيأأة الأأدوليأأة
[ ]80عرض أ أ أ أ أ أ أأمل األمأأانأأة الوثيقأأة اليت ّ
(قائمة املواضيع) 25اليت اعتمدهتا اهليئة واليت ميكن االطالع عليها على البوابة الدولية للصحة النباتية.

مبني
[ ]81ومل يوافق بعض األطراف املتعاقدة على إض أ أأافة موض أ أأوع تدابري الص أ أأحة النباتية للس أ أألع األس أ أأاس أ أأية على حنو ما هو ّ
يف الوثيقة اخلاصأة هبا .26وجرت مناقشأات ال سأيما بشأأن عالقة هذا املوضأوع باملعيارين الدوليني رقم  32و 11تصأنيف
السأ أ أألع ونطاق ومضأ أ أأمون معايري سأ أ أألعية حمددة .ومل يتم التوصأ أ أأل إىل توافق يف اآلراء خبصأ أ أأوص إضأ أ أأافة هذا املوضأ أ أأوع.
وسأ أأيسأ أأتمر الطرف املتعاقد الذي ق ّدم هذا املوضأ أأوع يف إجراء املناقشأ أأات لتنقيحه من أجل إعادة تقدميه يف الدعوة التالية
لطرح مواضيع.
[ ]82واقرتح أحد األطراف املتعاقدة أنه ينبغي للمواضيع ذات الصلة مبخاطر اآلفات اليت تنشأ من خالل تنقل املسافرين وحركة
البضأأائع والطرود عن طريق الربيد واخلدمات املماثلة أن تكون موضأأوعا ذا أولوية قصأأوى .وأشأأارت الرئيسأأة إىل أن هذا
ميكن أن يكون اقرتاحا يف الدعوة القادمة إىل طرح مواضيع.

[ ]83ورأى بعض األطراف املتعاقدة أن املوض أ أأوع املقرتح اس أ أأتخدام ُهنج النُظم يف إدارة املخاطر املرتبطة حبركة الس أ أألع اخلش أ أ أبية

( )2015-004موضأأوع واسأأع جدا وينبغي أن يتضأأمن متطلبات حمددة .واجتمعمل األطراف املتعاقدة املعنية على هامش
وقررت أنه ميكن معاجلة هذه القضايا عند وضع املواصفة ذات الصلة.
دورة اهليئة ّ

[ ]84وأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن خيبة أمله إزاء عدم اتس أ أ أ أ أ أأاق النهج الذي اعتمدته جلنة املعايري يف اجتماعها املعقود
يف نوفمرب تشأرين الثاين  2016عند اسأأتعراض االقرتاحات اخلاصأأة باملعايري السأألعية الثالثة واقرتح أن ختضأأع املعايري اخلاصأأة
باملواضيع الستعراض جلنة املعايري بالتعاون مع جلنة التنفيذ قبل توجيه الدعوة التالية لطرح مواضيع وأدوات.
[ ]85وإ ّن اهليئة:
( )1أض أ أ أأافمل إىل قائمة مواض أ أ أأيع معايري االتفاقية الدولية مع اإلش أ أ أأارة إىل األولوية املس أ أ أأندة واألهداف االس أ أ أرتاتيجية
لالتفاقية الدولية املوضوع التايل:
 :2015-004اس أ أ أ أ أ أأتخأأدام ُهنج النُظم إلدارة املخأأاطر املرتبطأأة حبركأأة الس أ أ أ أ أ أألع اخلش أ أ أ أ أ أأبيأأة (األولويأأة  3واهلأأدفأأان
االسرتاتيجيان باء وجيم).
( )2واعتمدت قائمة املواضيع ملعايري االتفاقية الدولية مع إدخال التعديالت السالفة الذكر؛
24
25

الوثيقة
ميكن االطالع على ق أأائم أأة مواض أ أ أ أ أأيع مع أأايري االتف أأاقي أأة ال أأدولي أأة على العنوان الت أأايلhttps://www.ippc.int/ar/core-activities/standards- :
CPM 2017/17

setting/list-topics-ippc-standards
 26الوثيقة CPM 2017/INF/10
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( )3وطلبمل إىل األمانة إدراج هذا التغيري يف قائمة املواضأأيع ملعايري االتفاقية الدولية ونشأأرها على البوابة الدولية للصأأحة
النباتية.
4-9

االطالع على التعديالت في ترجمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها هيئة تدابير
الصحة النباتية في دورتها الحادية عشرة

[ ]86اعتمدت هيئة تدابري الصأحة النباتية يف دورهتا اخلامسأة ( )2010إجراءا خاصأا مبجموعات مراجعة اللغات هبدف تصأحيح
األخطاء التحريرية يف النس أ أ أأخ املعتمدة للمعايري الدولية مبختلف اللغات .وتلقمل األمانة املعايري الدولية اليت اعتمدهتا اهليئة
يف دورهتا احلادية عشأأرة ( )2016مشأأفوعةا بالتعديالت املقرتحة من جمموعات مراجعة اللغات العربية والصأأينية واإلسأأبانية.
وقد أحالتها األمانة إىل أقسأأام الرتمجة يف املنظمة اليت اسأأتعرضأأمل التغيريات املقرتحة .وأُدرجمل التغيريات املقرتحة بعد ذلك
وعرضمل على اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة ( )2017مع تبيان التغيريات اليت طرأت عليها.
يف املعايري الدولية املنقحة ُ
[ ]87وأبلغمل األمانة هيئة تدابري الصحة النباتية بأنه مت مؤخرا تعيني منسق جديد جملموعة مراجعة اللغة الروسية.
مدعوة إىل القيام مبا يلي:
[ ]88وإن هيئة تدابري الصحة النباتية ّ

( )1األخذ علما بأ ّن الوثائق التالية قد استعرضمل من قِبل جمموعات مراجعة اللغات العربية والصينية واإلسبانية وأقسام
الرتمجة يف املنظمة:


التعديالت على املعيار الدويل رقم ( 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية)؛



املعيار الدويل رقم ( 37حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة ())Tephritidae؛



معاجلة الص أ أ أ أ أ أأحة النباتية رقم ( 20معاجلة حفار الذرة األورويب (  ) Ostrinia nubilalisبتعريض األغذية
لإلشعاع) كملحق باملعيار الدويل رقم ( 28معاجلات الصحة النباتية لوفات اخلاضعة للوائح)؛



معاجلة الص أ أ أ أ أ أأحة النباتية رقم ( 21معاجلة ذباب
يف الببايا ( )Carica papayaحبرارة البخار) كملحق باملعيار الدويل رقم 28؛



بروتوكول التش أ أ أ أ أ أأخيص رقم ( 7فريود درنأأة البطأأاطأأا املغزليأأة) كملحق بأأاملعيأأار الأأدويل رقم ( 27بروتوكوالت
تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح)؛



بروتوكول التش أ أأخيص رقم ( 8لفة  Ditylenchus dipsaciولفة  ) Ditylenchus destructorكملحق باملعيار
الدويل رقم 27؛



بروتوكول التشخيص رقم  )Genus Anastrepha Schiner( 9كملحق باملعيار الدويل رقم .27

Bactrocera melanotus

و

Bactrocera xanthodes

( )2املوافقة على إلغاء النس أأخ الس أأابقة للمعايري الدولية واالس أأتعاض أأة عنها بالنس أأخ اجلديدة ا اط علما هبا فور انتهاء
األمانة من إدخال التغيريات كما هي مبيّنة يف املرفقات من  1إىل ( 7هبذه الوثيقة يف النسخ باللغات املعنية).
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( )3التوجه بالش أأكر إىل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات املشأ أأاركة يف جمموعات مراجعة اللغات
إض أ أ أ أأافةا إىل أقس أ أ أ أأام الرتمجة يف املنظمة على جهودها وعملها الدؤوب لتحس أ أ أ أأني نس أ أ أ أأخ املعايري الدولية مبختلف
اللغات.
5-9

التعديالت في عملية المراجعة اللغوية

[ ]89عرضمل األمانة الوثائق املتعلقة بالتعديالت يف العملية اخلاصة مبجموعات مراجعة اللغات .27وأشارت األمانة إىل أهنا املرة
األوىل اليت تناقش فيها اهليئة هذه املس أأألة .وأش أأري كذلك إىل أن املعايري اليت خض أأعمل للعملية اخلاص أأة مبجموعات مراجعة
اللغأأات ال هتم إال األطراف املتعأأاقأأدة اليت تس أ أ أ أ أ أأتخأأدم تلأأك اللغأة ا أأددة .وذلأأك يعين أنأأه خالفأ ا للبنود األخرى املأأدرجأة
على جدول أعمال اهليئة اليت ق ّدممل بشأ أ أ أ أأأهنا مجيع األطراف املتعاقدة إسأ أ أ أ أأهاماهتا فإن املسأ أ أ أ أأائل املتعلقة بالتعديالت يف
الرتمجة ليسمل ذات صلة بالنسبة إىل األطراف املتعاقدة اليت ال تستخدم تلك اللغة .واقرتحمل أمانة االتفاقية الدولية تنقيح
العملية اخلاص أ أ أ أ أ أأة مبجموعات مراجعة اللغات من أجل احلد من العمل املرهق املتص أ أ أ أ أ أأل بعرض املعايري ألخذ العلم هبا
والسماح للهيئة بالرتكيز على املسائل اليت تشارك فيها مجيع األطراف املتعاقدة .وسيتم التوقف عن عرض الرتمجات املع ّدلة
أتتم بدالا من ذلك إحاطة األطراف املتعاقدة علم ا هبا بواسأ أأطة الربيد اإللكرتوين عند نشأ أأر
على اهليئة ألخذ العلم هبا وسأ أ ّ
املعايري اليت خضأ أ أأعمل للتعديل من قبل جمموعة مراجعة اللغة املعنيّة .وسأ أ أأتواصأ أ أأل اهليئة اإلشأ أ أأارة إىل أن جمموعات مراجعة
اللغات ق ّدممل تعديالت على ترمجة معايري حمددة ولكن الرتمجة الفعلية لن ترفق بعد اآلن بالوثيقة الصادرة عن اهليئة.
[ ]90وقاممل هيئة تدابري الصحة النباتية مبا يلي:
( )1صأ أ أ أأادقمل على العملية املعدلة اخلاصأ أ أ أأة مبجموعات مراجعة اللغات (املرفق  )12ووافقمل على أن تصأ أ أ أأبح العملية
املع ّدلة نافذة على الفور.

 –10تيسير التنفيذ
 1-10تقرير عن األنشطة الخاصة بوحدة تيسير التنفيذ
[ ]91عرضأمل األمانة التقرير عن أنشأطة وحدة تيسأري التنفيذ لعام  28 .2016وأبرزت األمانة أن اال فاض يف املسأامهات املقدمة
من اجلهات املاحنة إىل حس أأاب األمانة اخلاص املتعدد اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية الدولية يف عام  2016قد أثّر بش أأدة
على عمل الوحدة .ومع ذلك ي ّسأ أ أ أ أرت الوحدة عقد اجتماعني للجنة تنمية القدرات ونظّممل س أ أ أ أأبع جلس أ أ أ أأات جانبية
خالل الدورة احلادية عشأأرة للهيئة ( )2016وي ّس أرت عقد سأأبع حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية وتولّمل إدارة عدد
من املشأأاريع .وباإلضأأافة إىل ذلك شأ ّكلمل وحدة تيسأأري التنفيذ فريق تركيز وضأأع اقرتاحا جلهاز فرعي جديد يعّن بالتنفيذ
وتنمية القدرات .ونظّممل األمانة س حلقات عمل اس أ أ أأتمر كل منها ألس أ أ أأبوعني لتدريب القائمني على تيس أ أ أأري تقييم
قدرات الصحة النباتية الذين حضر عشرة منهم دورة اهليئة.
27
28
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[ ]92وهنأت األطراف املتعاقدة وحدة تيسأ أأري التنفيذ على سأ أأنة مثمرة للغاية وس أ ألّطمل الضأ أأوء على احلاجة إىل موارد من خارج
امليزانية.
[ ]93وإ ّن اهليئة:
( )1أحاطمل علماا بتقرير وحدة تيسري التنفيذ لعام .2016

 2-10مشروع تجريبي بشأن تنفيذ المراقبة
[ ]94عرضمل أمانة االتفاقية الدولية تقريرها 29بشأن مشروع جترييب بشأن تنفيذ املراقبة مشرية إىل أنه يرمي إىل اجلمع بني املدراء
واخلرباء املعنيني مبراقبة اآلفات لتبادل اخلربات ومناقشة التحديات وعرض أفضل املمارسات وتنسيق عملية وضع منتجات
قيّمة ومناس أ أ أ أ أ أأبة عاملي ا ملراقبة اآلفات .وأحاطمل األمانة علما بالتقدم ا رز خالل عام  2016مبا يف ذلك مبادرة خالل
الدورة احلادية عش أ أ أ أ أ أأرة للهيئة ( )2016جلمع املعلومات بش أ أ أ أ أ أأأن ثالث لفات جوذجية عرب الدعوة إىل توفري موارد فنية.
واآلفات الثالث هي:

 لفة

Xylella fastidiosa

 تركيبة

Bactrocera dorsalis

 النمل الغازي
[ ]95ويف وقأأمل الحق عقأأد فريق عمأأل غري راي اجتمأأاع أ ا يف بأأانكوك تأأايلنأأد يومي  11و 12يونيو حزيران  2016بأأدعم
من هيئة وقاية النبات يف لس أ أ أ أ أ أأيا وا يط اهلاد ومجهورية كوريا للعمل بش أ أ أ أ أ أأأن اآلفات الثالث املختارة .وأبلغمل األمانة
أن املوارد التقنية اجملمعة بشأن اآلفات الثالث اري استعراضها من قبل جلنة تنمية القدرات وأن هناك وثيقة وقائع متاحة
بش أ أ أ أ أأأن لفة  Xylella fastidiosaوقد مت توزيعها على اهليئة .ويهدف املش أ أ أ أ أأروع التجرييب اخلاص باملراقبة إىل االس أ أ أ أ أأتفادة
من املوارد املتأأاحأأة واألحأأداث املتعلقأأة بأأاملراقبأأة وإىل العمأأل بأأالتعأأاون مع املنظمأأات الوطنيأأة واإلقليميأأة لوقأأاي أة النبأأاتأأات
واملؤسسات الشريكة.
[ ]96وأفادت األمانة بأنه قد مت عرض نتائج اس أأتبيانات عام  2015بش أأأن أنش أأطة املراقبة على املس أأتوى القطري خالل حلقات
العمل اإلقليمية اليت عقدهتا االتفاقية الدولية خالل عام .2016
[ ]97وأعربمل األطراف املتعاقدة عن ارتياحها إزاء العمل املنجز وش أ أ أأجعمل على املس أ أ أأامهة مبزيد من املوارد ملواص أ أ أألة بناء قدرات
الصحة النباتية .واستجابمل األمانة لطلب أحد األطراف املتعاقدة بشأن تقدمي توضيح عن عملية املشروع التجرييب.
[ ]98وإ ّن اهليئة:

29
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( )1أشارت إىل التق ّدم ا رز يف املشروع التجرييب اخلاص بتنفيذ املراقبة.
( )2وأش أأارت إىل ص أأفحات الوقائع اخلاص أأة باآلفات النموذجية الثالث ووافقمل على الرتويج هلا وللص أأفحات اجلديدة
على املوقع اإللكرتوين .www.phytosanitary.info
( )3وشجّعمل األطراف املتعاقدة على املسامهة مبوارد مالية لتنفيذ املشروع التجرييب بشأن املراقبة.

 3-10نظام االستعراض ودعم التنفيذ
[ ]99عرضمل األمانة التقرير عن نظام استعراض التنفيذ ودعمه 30الذي يتناول أنشطة العمل املتكاملة يف كل من مشروع التنفيذ
التجرييب اخلاص باملراقبة وبرنامج عمل أمانة االتفاقية الدولية.
[ ]100وس ألّطمل األمانة الضأأوء على إجنازات عام  2016وأفادت بأن مجيع األنشأأطة واملخرجات املتوقعة أجنزت يف الوقمل ا دد
لنهاية دورة املشأأروع الثانية يف  31مارس لذار  .2017وأكدت األمانة على أهنا تعتزم بدء دورة مشأأروع ثالثة يف عام 2017
لثالث س أ أأنوات إض أ أأافية وأهنا س أ أأتس أ أأعى إىل احلص أ أأول على مس أ أأامهات من اجلهات املاحنة الس أ أأابقة وغريها من األطراف
املتعاقدة واملنظمات ملواصلة املشروع.
[ ]101وتو ّجأه بعض األطراف املتعأاقأدة بأالش أ أ أ أ أ أأكر إىل األمأانأة على إعأداد التقرير وطلأب من األطراف املتعأاقأدة األخرى تقأدمي
املسامهات.
[ ]102وإ ّن اهليئة:
( )1أخذت علما بأنشأ أ أ أأطة عمل نظام االسأ أ أ أأتعراض ودعم التنفيذ لعام  2016اليت سأ أ أ أأتسأ أ أ أأاهم يف إجناح برنامج عمل
االتفاقية واملشروع التجرييب اخلاص يتنفيذ املراقبة.
( )2وأخذت علما بعزم أمانة االتفاقية مواصلة العمل الذي يضطلع به نظام االستعراض ودعم التنفيذ والتماس التمويل
لدورة املشاريع الثالثة.
( )3وحثّمل األطراف املتعاقدة على املسامهة باملوارد وعلى حتفيز اجلهات األخرى على املسامهة باملوارد لضمان استمرار
دورة مشاريع نظام االستعراض ودعم التنفيذ.

30
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 4-10تقرير عن التزامات تقديم التقارير الوطنية
[ ]103قدممل أمانة االتفاقية الدولية تقريرها عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية 31وأعطمل ة عامة عن برنامج التزامات تقدمي
التقارير الوطنية 32وملخص عن البيانات اإلحصائية من عام  2005إىل عام .332016
[ ]104وأفادت األمانة بأن برنامج التزامات تقدمي التقارير الوطنية قد سأ أ أ أ أ أ أأاهم يف زيادة عدد التقارير الوطنية اجلديدة من قبل
البلدان على البوابة الدولية يف عامي  2015و .2016وتلمل األنش أ أ أأطة املض أ أ أأطلع هبا خالل عام  :2016نش أ أ أأر س أ أ أألس أ أ أألة
من مواد الدعوة والتوعية وإطالق نظام للتذكري بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية وإعداد نص أ أ أأوص خلمس أ أ أأة مناهج للتعلم
اإللكرتوين عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية وعقد حلقة عمل بشأ أ أ أ أ أأأن التزامات تقدمي التقارير الوطنية للبلدان يف إقليم
لسيا.
[ ]105وباإلض أأافة إىل ذلك كانمل س أأنة  2016س أأنة حافلة بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية عن اآلفات وأرس أألمل أمانة االتفاقية
الدولية رس أأالة إىل جهات االتص أأال الراية كافة للتذكري بأمهية اإلبال عن اآلفات .وهذه الس أأنة هي س أأنة التزامات تقدمي
التقارير الوطنية عن تشريعات الصحة النباتية.
[ ]106وأعرب عدد من األطراف املتعاقدة عن تقديرها ودعمها لألنش أ أ أ أ أ أأطة اليت اض أ أ أ أ أ أأطلعمل هبا األمانة .ورأى هؤالء األطراف
أن نظام التذكري والنش أأرة الش أأهرية للمعلومات ا دثة عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية والتعليم اإللكرتوين املخطط له
كلّها مفيدة وتساعد على بناء قدراهتم يف جمال تقدمي التقارير.
[ ]107وإ ّن اهليئة:
( )1أحاطمل علماا باملعلومات ا ّدثة املق ّدمة عن األنشطة املتصلة بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية.

 5-10حالة تسجيل رمز المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم

15

[ ]108قدممل األمانة تقريرا 34عن حالة تس أأجيل رمز املعيار الدويل رقم  .15ويف عام  2016قاممل االتفاقية الدولية بتس أأجيالت
جديدة لسأأبعة عشأأر بلدا .كما أشأأارت األمانة إىل أن خطة العمل لعام  2017تتضأأمن جولة رابعة من التسأأجيالت تكون
قد أهنمل لدى إجنازها خطة العمل وامليزانية املتفق عليها واملمتدة على س سنوات والبالغة  350 000دوالر أمريكي.

31
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[ ]109وأشأ أ أ أأار أحد األطراف املتعاقدة إىل أن تسأ أ أ أأجيل املعيار الدويل رقم  15اح له بتنسأ أ أ أأيق معاجلات مواد التعبئة اخلشأ أ أ أأبية
ومتّن أن تواصأ أ أأل أمانة االتفاقية الدولية عملية تسأ أ أأجيل رمز املعيار الدويل رقم  .15غري أنه أشأ أ أأار إىل أنه يواجه مشأ أ أأاكل
يف ما يتعلق بتطبيق هذا الرمز وألقى الضوء على االستخدام غري املناسب للرمز وقدم إثباتات على استخدام رموز مزيّفة.
[ ]110وإ ّن اهليئة:
( )1أخأأذت علمأا بأأالتقأ ّدم ا رز يف عأأام  2016وخبطأأة العمأأل لعأأام  2017يف مأأا خيص تس أ أ أ أ أ أأجيأأل رمز املعيأأار الأأدويل
رقم .15
أجعمل األطراف املتعاقدة على تقدمي الدعم املس أ أ أأتمر لعملية تس أ أ أأجيل رمز املعيار الدويل رقم  15مبا يش أ أ أأمل
( )2وش أ أ أ ّ
عمليات جتديد التسجيل اليت شارفمل مدهتا على االنتهاء.
أجعمل األطراف املتعاقدة على أن تسأ أ أأدد ألمانة االتفاقية الدولية تكاليف التسأ أ أأجيل وجتديد التسأ أ أأجيل حاملا
( )3وشأ أ أ ّ
يكون ذلك اكنا من الناحية العملية.

 6-10تقرير عن إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية
[ ]111أش أأارت األمانة 35إىل أن العمل قد بدأ بش أأأن مش أأروع إص أأدار الش أأهادات اإللكرتونية للص أأحة النباتية بفض أأل املس أأامهات
السأ أ أ أأخية املق ّدمة من مجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية باإلضأ أ أ أأافة إىل الدعم املايل والبشأ أ أ أأري الذي وفّرته كندا.
واسأ أأتُخدممل هذه املوارد يف إبرام اتفاق للعمل مع املركز الدويل للحوسأ أأبة هبدف البدء يف وضأ أأع املواصأ أأفات الفنية للمركز
والنظام العام إلصأ أ أأدار الشأ أ أأهادات اإللكرتونية .وأفادت األمانة أيض أ أ أا يف تقريرها إىل تلقي متويل كاف (مبا يف ذلك متويل
مشروع مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة) لوضع واختبار مشروع إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية واستكمال
مكون هام يف املش أ أأروع بوض أ أع جوذج لألعمال عادل ومتني يدعم تش أ أأغيل املش أ أأروع يف األجل
املرحلة التجريبية .ويقض أ أأي ّ
الطويل .ومن املتوقع وضأ أ أ أأع النموذج النهائي ملؤازرة العمليات بعد انتهاء التمويل املخصأ أ أ أأص للمشأ أ أ أأروع اا خيلّف فجوة
وشجعمل الرئيسة األطراف املتعاقدة على املسامهة باملوارد من أجل سد فجوة التمويل هذه.
يف التمويل يف تشغيل النظامّ .
[ ]112وأشأ أ أأار أحد األطراف املتعاقدة إىل أنه يعتزم تقدمي مسأ أ أأامهة يف املشأ أ أأروع يف عام  2017وأشأ أ أأارت أطراف متعاقدة أخرى
إىل ض أ أ أ أ أأرورة حتقيق املزيد من االتس أ أ أ أ أأاق وأبدت رغبتها يف املش أ أ أ أ أأاركة على حنو أكرب .وطلب عدد من األطراف املتعاقدة
املساعدة يف تطبيق نظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية .كما أشارت الرئيسة إىل أن املشروع يضم عناصر
متصأألة ببناء القدرات ولكنه ال يشأأمل التمويل الالزم لتطوير البنية التحتية من جانب األطراف املتعاقدة .وأشأأارت الرئيسأأة
أيضأ أ أأا إىل أن هناك عدة منظمات مهتمة بنظام إصأ أ أأدار الشأ أ أأهادات اإللكرتونية للصأ أ أأحة النباتية وأنه من املهم بالنسأ أ أأبة
إىل األطراف املتعاقدة التماس املوارد من تلك املنظمات لدعم تطوير البنية التحتية .وإن أمانة االتفاقية الدولية ليس أ أ أ أ أ أأمل
يف موقع يسمح هلا بتقدمي املساعدة يف هذا اجملال.
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أجعمل على زيادة االلتزام
احلل وش أ أ أ أ أ أ ّ
[ ]113وأعربمل أطراف متعاقدة عدة عن خيبة أملها بس أ أ أ أ أ أأبب عدم إحراز أي تق ّدم إلااد ّ
بتحقيق أهداف املشروع يف الوقمل املناسب.
[ ]114وإ ّن اهليئة:
()1
()2
()3

()4
()5

()6

أش أأارت إىل عمل أمانة االتفاقية الدولية واجملموعة التوجيهية املعنية بإص أأدار الش أأهادات االلكرتونية للص أأحة النباتية
يف النهوض بعملية وضع نظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية.
ودعممل العمل املتواصأل ألمانة االتفاقية الدولية واجملموعة التوجيهية املعنية بإصأدار الشأهادات االلكرتونية للصأحة
النباتية حتمل إشراف مكتب اهليئة.
وأقرّت بالدعم املقدم من الواليات املتحدة األمريكية وكندا والبلدان األخرى األعض أأاء يف اجملموعة التوجيهية املعنية
بإصدار الشهادات االلكرتونية (أسرتاليا وهولندا واألرجنتني ومجهورية الصني الشعبية وكينيا) اليت ق ّدممل إسهامات
كربى من خالل التمويل والدعم الفين من أجل النهوض بنظام إصدار الشهادات اإللكرتونية.
وأقرّت مبس أأامهات البلدان التجريبية املقرتحة ال س أأيما وأن ذلك س أأوف يتطلّب مس أأامهات يف املوارد دعما إلقامة
املشروع التجرييب وتشغيله وتقييمه.
ودعممل مواصأ أألة حتقيق التقدم يف تنفيذ مشأ أأروع إصأ أأدار الشأ أأهادات اإللكرتونية للصأ أأحة النباتية والقيام على حنو
حبث البلدان على تقدمي الدعم املايل للمش أ أ أ أأروع من خالل اهلبات لتش أ أ أ أأغيل املركز والنظام العام يف أعقاب
خاص ّ
املرحلة التجريبية.
وطلبمل أن تق ّدم األمانة إىل اهليئة يف دورهتا الثالثة عشرة تقريرا عن التقدم ا رز يف تنفيذ مشروع إصدار الشهادات
اإللكرتونية للصحة النباتية.

 -11التواصل والدعوة
 1-11األنشطة الرئيسية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في مجالي التواصل والدعوة لعام

2016

[ ]115ق ّدممل األمانة لخر املعلومات عن أنش أ أأطة أمانة االتفاقية الدولية يف جمايل التواص أ أأل والدعوة لعام  36.2016وقد س أ أأاندت
عملية إنش أأاء فريق مهام معين بالتواص أأل والدعوة جهود األمانة يف جماالت التواص أأل والدعوة وإدارة املعلومات .وكان عمل
فريق املهام هاما لض أ أأمان تنس أ أأيق فعال وتوفري خمرجات إاابية تس أ أأاهم يف موض أ أأوع االتفاقية الدولية لعام  :2016الص أ أأحة
النباتية واألمن الغذائي الذي ضأ ّأم كلمة رئيسأأية خالل الدورة احلادية عشأأرة للهيئة وندوة لالتفاقية الدولية وحدثا جانبيا
للدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي إض أ أ أ أ أ أأافةا إىل تنظيم ندوتني أخريني لالتفاقية الدولية ودعم اجملموعة
التوجيهية التابعة لالتفاقية الدولية املعنية بالسأ أ أأنة الدولية للصأ أ أأحة النباتية وحدث جانيب للسأ أ أأنة الدولية للصأ أ أأحة النباتية.
إضافةا إىل ذلك متّ إصدار  177بندا إخبارياَ و 23إعالن ا.
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[ ]116وإ ّن اهليئة:
( )1أحاطمل علماا بالتقرير عن أمانة االتفاقية الدولية يف جمايل التواصل والدعوة لعام .2016

 2-11خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن التواصل والدعوة لعام

2017

[ ]117قدممل األمانة تقريرها 37عن أنش أأطة التواص أأل والدعوة اليت قررهتا األمانة لعام  2017مع اإلش أأارة إىل أن فريق املهام املعين
بالتواصأأل والدعوة سأأيواصأأل تنسأأيق املبادرات الداخلية واخلارجية يف جماالت التواصأأل والدعوة وإدارة املعلومات .وأشأأارت
عاما على تأسأ أأيس االتفاقية الدولية وأنه سأ أأيتم االحتفال بذكرى
األمانة إىل أن عام  2017يصأ أأادف مرور س وسأ أأتني ا
املصادقة على االتفاقية يف جمموعة من أنشطة التواصل .ولوحظ أن األولوية لعام  2017سوف تكون املسامهة يف املوضوع
الس أ أ أأنوي وهو "الص أ أ أأحة النباتية وتس أ أ أأهيل التجارة" والدعم املس أ أ أأتمر للمجموعة التوجيهية التابعة لالتفاقية الدولية املعنية
بالسنة الدولية للصحة النباتية وصدور األخبار الرئيسية واإلعالنات يف الوقمل ا دد.
وعربت األطراف املتعاقدة عن تقديرها جلهود األمانة يف جمايل التواصل والدعوة حيث وجدهتا مفيدةا وذات الصلة.
[ّ ]118
[ ]119واقرتحمل األطراف املتعاقدة حتس أ أأينات اكنة للمض أ أأي قدما مثل الدروس املس أ أأتخلص أ أأة من كل س أ أأنة ذات موض أ أأوع حمدد
(للمس أأاعدة يف التخطيط للس أأنة الدولية للص أأحة النباتية) وتوجيه أنش أأطة وس أأائل التواص أأل االجتماعي إىل اجلمهور العام
واالتص أ أ أأال بإدارات التواص أ أ أأل يف منظمات أخرى مبا يف ذلك املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لض أ أ أأمان نقل رس أ أ أأائل
مشرتكة.
[ ]120وإ ّن اهليئة:
( )1أحاطمل علماا بأنشطة التواصل والدعوة املقررة من جانب أمانة االتفاقية الدولية لعام .2017
( )2واتفقمل على البحث عن سأ أ أ أأبل لدعم اجلهود اليت تبذهلا أمانة االتفاقية يف جمايل التواصأ أ أ أأل والدعوة بصأ أ أ أأورة أكثر
فعالية وكذلك يف ظل املشاركة املتزايدة يف األنشطة املقرتحة يف إطار السنة الدولية للصحة النباتية.

 -12تقارير عن الشبكة التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 1-12تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام

2016

[ ]121أشأ أ أأارت األمانة يف تقريرها إىل تنظيم سأ أ أأبع حلقات عمل إقليمية سأ أ أأنوية لالتفاقية الدولية يف عام  38.2016وقد اسأ أ أأتفاد
ما جمموعه  212شخص ا من  114بلدا من حلقات العمل هذه .وأوصى املشاركون بإجراء حتسينات متّ البحث يف تناوهلا
37
38

الوثيقة .CPM 2017/29
الوثيقة .CPM 2017/09

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Page 31 of 123

CPM-12 Report

April 2017

يف حلقأأات العمأأل لعأأام  .2017وأعيأأد تنظيم حلقأأات العمأأل اإلقليميأأة لالتفأأاقيأأة الأأدوليأأة لوقأأايأأة النبأأاتأأات لتوطيأأد التعأأاون
بني األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملكاتب اإلقليمية للمنظمة واملؤس أ أ أ أ أسأ أ أ أ أأات املتعاونة وأمانة
االتفاقية الدولية .وش أ أ أ أ أ أ أ ّددت األمانة على الوض أ أ أ أ أ أأع املايل احلرج لتنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية خالل
سنة .2017
أج عمل على االس أ أ أ أ أ أأتمرار
[ّ ]122
وعربت األطراف املتعاقدة عن دعمها القوي حللقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية وش أ أ أ أ أ أ ّ
يف التشديد على جدواها وأمهيتها يف بناء القدرات.
[ ]123وإ ّن اهليئة:
()1
()2
()3
()4

أحاطمل علماا بتنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لعام  2016والتطورات اجلديدة بشأهنا.
وأحاطمل علماا بالتحسينات املقرتحة لتنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف عام .2017
وش أ أ أ أ أ أأجّعمل األطراف املتعاقدة على املش أ أ أ أ أ أأاركة بص أ أ أ أ أ أأورة نش أ أ أ أ أ أأطة يف حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية
يف عام .2017
وش أ أ أ أأجّعمل األطراف املتعاقدة ومؤس أ أ أ أس أ أ أ أأات أخرى على توفري املوارد املالية لزيادة معدل حض أ أ أ أأور حلقات العمل
اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف عام .2017

 2-12تقرير المشاورة التقنية الثامنة والعشرين للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
[ ]124ق ّدم املدير التنفيذي ملنظمة وقاية النباتات للش أ أأرق األدف بص أ أأفتها املنظمة املض أ أأيفة لعام
للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إىل هيئة تدابري الصحة النباتية.

2016

تقرير 39املش أ أأاورة التقنية

[ ]125وأشأ أ أأارت األمانة إىل أهنا املرة األوىل اليت تلتقي فيها مجيع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إضأ أ أأافةا إىل املنظمة اإلقليمية
ا تمل قيامها يف إقليم البحر الكارييب.
[ ]126وسأ أأوف تُعقد املشأ أأاورة التقنية املقبلة خالل الفرتة املمتدة من  30أكتوبر تش أ أرين األول إىل  3نوفمرب تش أ أرين الثاين
يف باريس فرنسا.

2017

[ ]127وإ ّن اهليئة:
( )1أحاطمل علما بالتقرير.
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2020

[ُ ]128عرض على اهليئة تقرير أع ّدته اللجنة التوجيهية املعنية بالسأأنة الدولية للصأأحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية .40وباإلضأأافة
وعقد اجتماعان مهمان مع األجهزة الرئاس أ أأية يف املنظمة
علما باملعامل البارزة اهلامة هلذه املبادرةُ .
إىل ذلك أحيطمل اهليئة ا
من أجل عرض مبادرة السأ أ أ أ أأنة الدولية للصأ أ أ أ أأحة النباتية يف عام  2020وطرحها لغرض املوافقة عليها .ويف سأ أ أ أ أأبتمرب أيلول
 2016وافقمل جلنة الزراعة يف دورهتا اخلامسأ أ أأة والعش أ أ أرين على االقرتاح املقدم من حكومة فنلندا بشأ أ أأأن إعالن السأ أ أأنة
أقرت مش أ أ أ أ أأروع قرار املؤمتر على النحو املقرتح
الدولية للص أ أ أ أ أأحة النباتية يف عام  2020على نطاق منظومة األمم املتحدة و ّ
على جلنأأة الزراعأأة .وقأأد انعقأأد االجتمأأاع األول للجنأأة التوجيهيأأة املعنيأأة بأأالسأ أ أ أ أ أ أنأأة الأأدوليأأة للصأ أ أ أ أ أ أحأأة النبأأاتيأأة خالل الفرتة
من  9إىل  11نوفمرب تشرين الثاين .2016
[ ]129وأعربمل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات عن دعمها السأأاحق وأثنمل على ما أجنزته اللجنة التوجيهية
وأمانة االتفاقية الدولية من عمل حىت اآلن وعلى ما أُحرز من تقدم.
[ ]130وذ ّكر بعض األطراف املتعاقدة اهليئة بأن هذه األخرية اعتمدت يف دورهتا احلادية عشرة نطاق السنة الدولية وبأنه من املهم
أخذ هذا النطاق يف احلس أ أأبان عند إعداد برامج وفعاليات .واقرتح أيض أ أأا أن تنش أ أأل أمانة االتفاقية الدولية فريق مهام يعّن
باألعمال التحض أ أ أريية للسأ أ أأنة الدولية وحي ّدد ضأ أ أأمن مجلة أمور أخرى االحتياجات اخلاصأ أ أأة باملوظفني املتعلقة بالس أ أ أنة
الدولية.
[ ]131وقام أحد األطراف املتعاقدة بتشأ أ أأجيع األطراف املتعاقدة على االتصأ أ أأال حبكوماهتا والتنسأ أ أأيق معها من أجل إقرار السأ أ أأنة
الدولية حىت يتسأأّن بدء األعمال التحض أريية الوطنية اخلاصأأة بالسأأنة الدولية .وش أ ّدد هذا الطرف املتعاقد كذلك على أمهية
وضع مواد إعالمية يف مرحلة مبكرة للسماح بكسب التأييد الداخلي للسلطات املعنية.
[ ]132وتق ّدممل أطراف متعاقدة ومنظمات إقليمية لوقاية النباتات باقرتاحات خمتلفة بشأأأن السأأبل الكفيلة بتعبئة املوارد وتشأأجيع
املبادرة مبا يف ذلك االرتقاء مبستوى وعي الناس.
[ ]133وأ ّكدت الرئيسأ أ أأة جمددا على أن األعضأ أ أأاء اإلقليميني للجنة التوجيهية هم جهة االتصأ أ أأال بالنسأ أ أأبة إىل املنظمات الوطنية
لوقاية النباتات لتقدمي إسأ أأهامات واقرتاحات خبصأ أأوص فعاليات برنامج السأ أأنة الدولية للصأ أأحة النباتية يف البلدان واألقاليم
اليت ينحدرون منها.
[ ]134وإ ّن اهليئة:
( )1أخذت علما بتقرير االجتماع األول للجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية.
( )2واعتمدت املخرجات والنتائج املتوخاة للسنة الدولية على النحو الوارد يف املرفق .13
40
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وشجّعمل األطراف املتعاقدة على تقدمي مسامهات من خارج امليزانية للتمكن من االضطالع بأنشطة ترواية دعما
لعملية اإلعالن عن السنة الدولية.
ونظرت يف كيفية تزويد أمانة االتفاقية الدولية باملوارد من املوظفني مبا مي ّكنها من تقدمي املس أ أ أ أ أ أأاعدة يف التخطيط
للسنة الدولية للصحة النباتية يف عام  2020ويف تنفيذها.
وحثمل األطراف املتعاقدة على دعم االقرتاح الداعي إىل ختصأأيص سأأنة دولية للصأأحة النباتية يف عام  2020خالل
الدورة القادمة األربعني ملؤمتر املنظمة ( 8-3يوليو متوز .)2017
ودعمل األطراف املتعاقدة إىل اقرتاح فعاليات وأنشأأطة لربنامج السأأنة الدولية للصأأحة النباتية وعرضأأها على اثليهم
اإلقليميني يف اللجنة التوجيهية املعنية بالسنة الدولية.

 -14التعاون الدولي
[ ]135عرض أ أأمل أمانة االتفاقية الدولية تقريرها 41عن املعامل البارزة يف أنش أ أأطتها وتعاوهنا مع خمتلف املنظمات الدولية مبا يف ذلك
املبني يف الوثيقة املذكورة.
الدستور الغذائي وأطراف أخرى على النحو ّ
[ ]136وأبدت اهليئة ارتياحها للتعاون مع هذه املنظمات.

 1-14تقارير شفهية من منظمات دولية مختارة
[ ]137ق ّدممل املنظمات الدولية واإلقليمية التالية تقارير شفهية:
 منظمأأة التجأأارة العأأامليأأة - 42تواصأ أ أ أ أ أ أأل منظمأأة التجأأارة العأأامليأأة العمأأل على تنميأأة قأأدرات األطراف املتعأأاقأأدة لتطبيقأيضا إىل أ ّن اتفاق تيسري املبادالت التجارية قد دخل حيّز
االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .وأشارت ا
التنفيذ يف شهر فرباير شباط  2017وهو سيساهم بشكل ملحوظ يف تيسري املبادالت التجارية؛
 مرفق وض أ أ أ أأع املعايري وتنمية التجارة - 43يواص أ أ أ أأل املرفق العمل مع أمانة االتفاقية الدولية باعتباره عض أ أ أ أوا يف جمموعةالعمل املعنية مبرفق وضع املعايري وتنمية التجارة؛
 اتفاقية التنوع البيولوجي - 44أفادت عن حص أ أ أأيلة مؤمتر األمم املتحدة عن التنوع البيولوجي (ديس أ أ أأمرب كانون األول )2016مع اإلش أأارة إىل القرارات املتعلقة باألنواع الغريبة الغازية فضأ أالا عن الروابط وأوجه التعزر مع االتفاقية الدولية
باعتبارها اتفاقية ذات صلة بالتنوع البيولوجي .وحثّمل أمانة االتفاقية الدولية األطراف املتعاقدة على االتصال جبهات
االتص أ أ أأال التابعة هلا لدى اتفاقية التنوع البيولوجي ومرفق البيئة العاملية من أجل مواص أ أ أألة تعزيز تنفيذ تدابري الص أ أ أأحة
النباتية ذات الصأ أألة بالتنوع البيولوجي على املسأ أأتوى الوطين .وأشأ أأري كذلك إىل أنه كانمل هناك طلبات عدة موجهة
41
42
43
44
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إىل أعضأ أ أأاء فريق االتصأ أ أأال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي اليت تعترب االتفاقية الدولية عض أ أ أوا فيها .وطلبمل بعض
األطراف املتعاقدة معلومات عن كيف سيؤثر اإلعالن الصادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي ( )COP-13/24يف موارد
وعما إذا كان ذلك س أ أأيقتض أ أأي من اهليئة اختاذ قرارات .وأش أ أأارت الرئيس أ أأة إىل أن س أ أأيتم حبث
أمانة االتفاقية الدولية ّ
هذه املسألة يف اجتماع املكتب خالل شهر يونيو حزيران؛
 تقرير الش أ أ أ أأعبة املش أ أ أ أأرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتقنيات النووية يف جمال األغذيةوالزراعة - 45واصأألمل منظمة األغذية والزراعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعم تطبيق املعايري خاصأأة تلك املتصأألة
بذبابة الفاكهة وهي ستوفّر الدعم الجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية خالل سنة .2017
[ ]138وإ ّن اهليئة:
( )1أحاطمل علما بالتقارير.

 2-14تقارير خطية من المنظمات الدولية المعنية
[ ]139ق ّدممل املنظمات الدولية واإلقليمية التالية تقارير أو بيانات خطية:
46
رحب االحتاد باعتماد املعيار وعرض املس أ أ أ أأاعدة إلعداد مواد تدريبية من أجل املس أ أ أ أأاعدة
 االحتاد الدويل للبذور ّ -يف تطبيق املعيار وأبلغ اهليئة بأنه سيعقد حلقة عمل لألعضاء فيه؛
 اجملموعة الدولية للبحوث املعنية باحلجر احلرجي - 47واصأ أ أ أ أألمل إجراء البحوث وتنسأ أ أ أ أأيقها لوضأ أ أ أ أأع معايري متصأ أ أ أ أألةأجع بعض األطراف املتعاقدة اجملموعة على ضأ أأمان توليتها اإلقليمية وأشأ أأار إىل أنه يهدف إىل زيادة
بالغابات .وشأ أ ّ
مشاركته يف اجملموعة؛
 جمموعة أحباث تدابري الص أ أ أ أأحة النباتية - 48تتوىل اجملموعة إجراء البحوث وتنس أ أ أ أأيقها لدعم عملية وض أ أ أ أأع معاجلاتأجع األطراف املتعاقدة على مؤازرة جهود اجملموعة حرصأأا على وضأأع معاجلات الصأأحة النباتية
للصأأحة النباتية .وتشأ ّ
املناسب.

[ ]140وإ ّن اهليئة:
( )1أحاطمل علماا بالتقارير اخلطية.

45
46
47
48
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 -15التقرير المالي والميزانية
 1-15التقرير المالي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام

2016

[ ]141عرض أ أ أأمل األمانة التقرير الذي يتض أ أ أ ّأمن الكش أ أ أأوف املالية للموارد املتاحة يف عام  2016من ميزانية الربنامج العادي ملنظمة
األغذية والزراعة ومن املوارد من خارج امليزانية يف حسأ أ أأاب أمانة االتفاقية الدولية واليت قاممل أمانة االتفاقية بإدارهتا خالل
الفرتة املشمولة بالتقرير.49
[ ]142وأعربمل األطراف املتعاقدة عن تقديرها لتح ّس أ أ أن التقارير املالية خاص أ أ أأة يف ما يتعلق بش أ أ أأفافية جلنة املالية وش أ أ أ ّدد رئيس
اللجنة على أن هذه األخرية ستسعى إىل حتسني عملية التخطيط ورفع التقارير اخلاصة هبا.
كل من أسرتاليا وفرنسا ونيوزيلندا وليرلندا ومجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية منظمة
[ ]143وأثنمل اهليئة على مسامهات ّ
وقاية النباتات يف أمريكا الش أ أ أ أأمالية حلس أ أ أ أأاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية الدولية خالل س أ أ أ أأنة .2016
وأثنمل اهليئة على املسأ أ أأامهات اليت قدمها االحتاد األورويب ومرفق وضأ أ أأع املعايري وتنمية التجارة والصأ أ أأني من أجل مشأ أ أأاريع
االتفاقية الدولية.
كل يف بلده.
[ّ ]144
وشجعمل اهليئة األطراف املتعاقدة األخرى على إتاحة متويل مستدام لالتفاقية الدولية ّ
[ ]145وأفاد طرفان متعاقدان أ ّن التقارير مل تشر على أكمل وجه إىل ما ق ّدماه من مسامهات.
[ ]146وقد أثنمل اهليئة على مسأ أ أ أ أ أأامهة مجهورية كوريا مببلغ قدره  150 000دوالر أمريكي من امليزانية احلكومية العادية حلسأ أ أ أ أ أأاب
أتداما ألمانة االتفاقية الدولية .وأبلغمل كندا بدورها
األمانة املتعدد اجلهات املاحنة خالل عام  2017ما يوفّر متويالا مس أ أ أ أ أ أ ا
اهليئة بأ ّهنا ستق ّدم مسامهة قدرها  202 000دوالر أمريكي حلساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة.
[ ]147وإ ّن اهليئة:
()1
()2
()3
()4

49

أحاطمل علماا بالتقرير املايل لعام  2016ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
واعتمدت التقرير املايل لعام  2016حلس أأاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية الدولية (حس أأاب األمانة
اخلاص التابع لالتفاقية الدولية) (املرفق .)14
وش أ أ أ أ أأجّعمل األطراف املتعاقدة على املس أ أ أ أ أأامهة يف حس أ أ أ أ أأاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية الدولية
ويفضل أن تكون املسامهة على أساس مستمر.
(حساب األمانة التابع لالتفاقية الدولية) ويف مشاريع االتفاقية
ّ
وشكرت األطراف املتعاقدة اليت سامهمل يف برنامج العمل اخلاص بأمانة االتفاقية الدولية يف عام .2016
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 2-15خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام

2017

[ ]148عرضمل األمانة خطة العمل وامليزانية.50
أجعمل اهليئة األطراف املتعاقدة على الطلب إىل اثليها يف املنظمة إبراز أمهية االتفاقية الدولية وعملها يف مؤمتر املنظمة
[ ]149وشأ أ أ ّ
وطلب تقدمي دعم مايل إضايف.
[ ]150وشددت اهليئة على أمهية التمويل املستدام إلفساح اجملال للتخطيط الطويل األجل لألمانة ولعملها.
[ ]151وإ ّن اهليئة:
( )1ص أ أ أ أ أ أأادقمل على خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانية حس أ أ أ أ أ أأاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لعام
(املرفق .)16
( )2وأحاطمل علماا مبيزانية الربنامج العادي ألمانة االتفاقية الدولية لعام ( 2017املرفق .)16

 3-15تعبئة الموارد من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام

2017

2016

[ ]152عرض أ أ أ أأمل األمانة التقرير 51عن تعبئة املوارد .وأش أ أ أ أأارت األمانة من بني مجلة أمور إىل أنه نتيجة التحليل املعمق للوض أ أ أ أأع
الراهن بش أ أ أ أ أأأن التحديات املتص أ أ أ أ أألة بالتمويل وبتعبئة املوارد فإ ّن أمانة االتفاقية الدولية بأمس احلاجة إىل تأمني دعم مايل
يف األجلني القصأ أأري والطويل لالضأ أأطالع باملهام املوكلة إليها من قبل اهليئة .ويف ما يتعلق بالتمويل املسأ أأتدام كانمل سأ أأنة
تقدما يف اآلليات وجاذج التمويل الطويل األجل املقرتحة.
 2016سنة ايّزة شهدت ا
[ ]153وإ ّن اهليئة:
( )1أخأأذت علماأا بأأالعمأأل املتعلق بتعبئأأة املوارد الأأذي قأأامأأمل بأأه أمأأانأأة االتفأأاقيأأة الأأدوليأأة يف عأأام
يف عام .2017
( )2ووافقمل على مواصأألة املناقشأأة االس أرتاتيجية بشأأأن التمويل املسأأتدام على غرار :املسأأامهات املسأأتدامة؛ املسأأامهات
من القطاع؛ واملس أ أأامهات الناش أ أأئة عن "القيمة املض أ أأافة" ا ققة لالتفاقية يف اجتماعات اجملموعة املعنية بالتخطيط
االس أ أ أ أرتاتيجي واملكتب على أن يتم رفع تقرير عن ذلك إىل اهليئة يف دورهتا الثالثة عش أ أ أأرة اليت س أ أ أأتُعقد يف س أ أ أأنة
.2018
2016

50
51

واملخطط لأأه
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 -16التحديات المفاهيمية الخاصة بالتنفيذ في مجال وضع المعايير
[ ]154أشأأارت األمانة إىل أ ّن جلنة املعايري قد ناقشأأمل مفهوم خطط إصأأدار شأأهادات االمتثال واسأأتخدام شأأهادة امتثال من قبل
املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واحلاالت اليت ميكن أن ينطبق فيها هذا املفهوم (كبديل عن ش أ أ أ أ أ أأهادة الص أ أ أ أ أ أأحة النباتية
52
على سبيل املثال).
[ ]155ومت تشأأكيل جمموعة صأأغرية ملناقشأأة املسأأألة ولدى اإلحاطة علما مبا حصأأل أشأأري إىل أن بعض األطراف املتعاقدة أعرب
عن قلقه من أن يؤدي اعتماد نظام جديد إلصأ أ أ أ أأدار الشأ أ أ أ أأهادات إىل ارتباك ومشأ أ أ أ أأاكل يف جمال التجارة .53وباإلضأ أ أ أ أأافة
إىل ذلك فمن شأ أأأن نظام جديد إلصأ أأدار الشأ أأهادات أن يزيد من تعقيد النظم الوطنية املنشأ أأأة حديث ا وسأ أأيسأ أأفر أيضأ أأا
عن صعوبات يف ما خيص إصدار الشهادات االلكرتونية للصحة النباتية.
[ ]156وأشأ أ أأارت الرئيسأ أ أأة إىل أنه على الرغم من أن اهليئة مل َتر ضأ أ أأرورة وضأ أ أأع نظام إصأ أ أأدار الشأ أ أأهادات هذا يف الوقمل احلايل
فإنه ميكن النظر يف ذلك يف مرحلة الحقة وميكن استخدامه عند االتفاق على ذلك بشكل ثنائي.
[ ]157وإ ّن اهليئة:
( )1قررت عدم املوافقة على أي عمل إضأأايف بالنسأأبة إىل املفهوم يف ما يتعلق باسأأتخدام شأأهادات االمتثال يف املعايري
الدولية.

 -17النجاحات والتحديات في مجال تنفيذ االتفاقية
[ُ ]158دعيمل األطراف املتعاقدة إىل تقاسم النجاحات والتحديات اليت واجهتها عند تنفيذ االتفاقية الدولية واملعايري الدولية.

54

كل من الص أ أ أ أ أ أأني واليابان واالحتاد األورويب واللجنة اإلقليمية للص أ أ أ أ أ أأحة النباتية يف املخروط
[ ]159وختللمل الدورة عروض ق ّدمتها ّ
اجلنويب ونيوزيلندا.55
خصمل الرئيسة بالذكر أعضاء جمتمع الصحة النباتية الذين وافتهم املنية
[ ]160وقبل افتتاح اجللسة املخصصة للمواضيع اخلاصة ّ
ووقفمل اهليئة دقيقة صممل حدادا على أرواحهم.

52
53
54
55
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 -18جلسة لمناقشة المواضيع الخاصة :التجارة اإللكترونية
[ُ ]161عقدت جلسة ملناقشة املواضيع اخلاصة بشأن التجارة اإللكرتونية .وق ّدم اثلو املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات
الدولية ذات الص أ أ أ أ أ أألة وأص أ أ أ أ أ أأحاب املص أ أ أ أ أ أألحة املعنيون بالتجارة اإللكرتونية عروضأ أ أ أ أ أ أا 56هبذا الش أ أ أ أ أ أأأن .وكان من بينهم:
السأ أ أ أ أ أ أي أأدة ( Marième Fallمنظم أأة التج أأارة الع أأاملي أأة)؛ والسأ أ أ أ أ أ أي أأدة ( Michele Medinaمنظم أأة اجلم أأارك الع أأاملي أأة)؛
والس أأيدة ( Junko Shimuraاتفاقية التنوع البيولوجي)؛ والس أأيدة ( Sarah Brunelأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات)؛
والس أ أ أ أ أ أأيد ( Carlos Grau Tannerمجعية )Global Express Association؛ والس أ أ أ أ أ أأيد ( Mike Carlsonالفريق املعين
بالس أأياس أأات التنظيمية يف مؤسأ أس أأة )eBay؛ والس أأيد ( Kim Ritmanأسأ أرتاليا)؛ والس أأيدة ( Hong-Sook Parkمجهورية
كوريا) .وعقب املناقش أ أ أ أ أ أأات ُعرض عدد من االقرتاحات الواردة من املنظمات الدولية واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات
وشأأركات التوصأأيل الس أريع .وترتبط هذه االقرتاحات باإلجراءات القائمة بني األعمال التجارية واملسأأتهلك وبني األعمال
التجارية واحلكومة فضالا عن تدابري ترمي إىل رفع مستوى الوعي.
[ ]162وإ ّن اهليئة:
( )1طلبمل إىل املكتب بلورة سبيل للمضي قدم ا يف االجتماع املزمع عقده يف يونيو حزيران
خاصة باملوارد.

2017

مبا يشمل اعتبارات

يحل محلّهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة
 -19تأكيد األعضاء ومن يمكن أن ّ
النباتية
يحل محلهم
 1-19األعضاء في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية ومن يمكن أن ّ
حيل حملّهم
[ ]163ق ّد ممل األمانة إىل اهليئة قائمة أعضأ أ أ أ أ أ أأاء املكتب ومن ميكن أن ّ
اهليئة.58

57

على حنو ما جرى تعديله خالل اجتماع

تسجل اهليئة اعرتاضه على عضوية املمثل احلايل للشرق األدف يف املكتب.
[ ]164وطلب اثل السودان أن ّ
[ ]165وإ ّن اهليئة:
حيل حملهم (املرفق )15؛
( )1أحاطمل علماا باألعضاء احلاليني يف مكتب اهليئة ومن ميكن أن ّ
بديال يف مكتب اهليئة من إقليم أوروبا.
عضوا ا
( )2انتخبمل ا
56
57
58
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يحل محلّهم
 2-19األعضاء في لجنة المعايير ومن يمكن أن ّ
حيل حملّهم
[ ]166ق ّدممل األمانة إىل اهليئة قائمة أعض أ أ أ أ أأاء جلنة املعايري ومن ميكن أن ّ
اهليئة.60

59

على حنو ما جرى تعديله خالل اجتماع

[ ]167وإ ّن اهليئة:
حيل حملهم يف اللجنة.
( )1أحاطمل علماا باألعضاء احلاليني يف جلنة املعايري ومن ميكن أن ّ
حيل حملّهم (املرفق .)15
( )2وأ ّكدت على تعيني األعضاء اجلدد ومن ميكن أن ّ
( )3وأ ّكدت على الرتتيب الذي ستدعو به األعضاء البدالء ا تملني يف كل إقليم.

يحل محلّهم
 3-19األعضاء في الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات ومن يمكن أن ّ
حيل حملّهم
[ ]168ق ّدممل األمانة إىل اهليئة قائمة أعض أ أ أ أ أأاء اجلهاز الفرعي لتس أ أ أ أ أأوية النزاعات ومن ميكن أن ّ
تعديله خالل اجتماع اهليئة.62

61

على حنو ما جرى

[ ]169وإ ّن اهليئة:
( )1أحاطمل علماا باألعضاء احلاليني يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات( 63املرفق .)15
حيل حملّهم.
( )2وأ ّكدت على تعيني األعضاء اجلدد ومن ميكن أن ّ

 -20ما يستجد من أعمال
أقرت اهليئة حبفاوة االس أ أ أ أ أ أأتقبال والتنظيم املمتاز للدورة الثانية عش أ أ أ أ أ أأرة للهيئة من جانب مجهورية كوريا .وأعربمل أيض أ أ أ أ أ أأا
[ّ ]170
عن خالص تقديرها للمسامهة املالية اهلائلة املقدمة من مجهورية كوريا لتنظيم الدورة.
توجهوا فيها بالش أ أ أأكر إىل مجهورية كوريا الس أ أ أأتض أ أ أأافتها الدورة الثانية عش أ أ أأرة للهيئة
[ ]171وقام العديد من األعض أ أ أأاء مبداخالت ّ
وجعلها دورة ناجحة ومثمرة ولدورها يف رفع مس أ أ أ أ أ أأتوى الوعي بوظيفتها ودورها .وطلب أحد األطراف املتعاقدة أن تقوم
أمانة االتفاقية الدولية بالتحقيق يف كيف ميكن ألطراف متعاقدة أخرى استضافة دورات اهليئة.
59
60
61
62
63

الوثيقة
الوثيقة CPM 2017/CRP/10
الوثيقة CPM 2017/13
الوثيقة CPM 2017/CRP/10
الوثيقة CPM 2017/13
CPM 2017/13
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 -21موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
تقرر عقد الدورة الثالثة عشأ أ أأرة للهيئة ( )2018خالل الفرتة املمتدة من  16إىل  20أبريل نيسأ أ أأان  2018يف املقر الرئيسأ أ أأي
[ّ ]172
للمنظمة يف روما إيطاليا.

 -22اعتماد التقرير
[ ]173اعتُمد التقرير.
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المرفق  – 01جدول األعمال
-1

افتتاح الدورة
1-1
2-1

افتتاح الدورة من قبل منظمة األغذية والزراعة
افتتاح الدورة من قبل مجهورية كوريا

-2

الكلمة الرئيسية عن صحة النباتات وتيسير التجارة

-3

اعتماد جدول األعمال
1-3

بيان االختصاصات املقدم من االحتاد األورويب

-4

انتخاب المقرر

-5

إنشاء لجنة أوراق التفويض

-6

تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية

-7

تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

-8

الحوكمة
1-8
2-8
3-8
4-8
5-8
6-8
7-8
8-8
9-8
10-8

-9

ملخص تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي
اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2030-2020
التمويل املستدام
القضايا املستجدة
الشراكات االسرتاتيجية
احلاويات البحرية  -خطة عمل تكميلية
التعديالت التحريرية لتوصيات هيئة تدابري الصحة النباتية
التعديالت يف الالئحة الداخلية للمشاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
إطار املعايري والتنفيذ
اقرتاح إنشاء جهاز جديد لإلشراف على التنفيذ

وضع المعايير
1-9

تقرير عن أنشطة جلنة املعايري
اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
مواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -مواضيع جديدة وتعديالت يف قائمة مواضيع معايري

4-9

االطالع على التعديالت يف ترمجة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية اليت اعتمدهتا هيئة تدابري
الصحة النباتية يف دورهتا احلادية عشرة

2-9
3-9
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تعديالت يف عملية املراجعة اللغوية

 -10تيسير التنفيذ
1-10
2-10
3-10
4-10
5-10
6-10

تقرير عن األنشطة اخلاصة بوحدة تيسري التنفيذ
مشروع جترييب بشأن تنفيذ املراقبة
نظام االستعراض ودعم التنفيذ
تقرير عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية
حالة تسجيل رمز املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 15
تقرير عن إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية

 -11التواصل والدعوة
1-11
2-11

األنشطة الرئيسية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يف جمايل التواصل والدعوة لعام
خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن التواصل والدعوة لعام 2017

2016

 -12تقارير عن الشبكة التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
1-12
2-12

تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام
تقرير املشاورة التقنية الثامنة والعشرين للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

2016

 -13السنة الدولية للصحة النباتية في عام

2020

 -14التعاون الدولي
1-14
2-14

تقارير شفهية من منظمات دولية خمتارة
تقارير خطية من املنظمات الدولية املعنية

 -15التقرير المالي والميزانية
1-15
2-15
3-15

التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام
خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 2017
تعبئة املوارد من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 2016
2016

 -16التحديات المفاهيمية الخاصة بالتنفيذ في مجال وضع المعايير
 -17النجاحات والتحديات في مجال تنفيذ االتفاقية
 -18جلسة لمناقشة المواضيع الخاصة :التجارة االلكترونية
يحل محلّهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية
 -19تأكيد األعضاء ومن يمكن أن ّ
1-19
2-19

حيل حملهم
األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ومن ميكن أن ّ
حيل حملّهم
األعضاء يف جلنة املعايري ومن ميكن أن ّ
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حيل حملّهم
األعضاء يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات ومن ميكن أن ّ

 -20ما يستجد من أعمال

 -21موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
 -22اعتماد التقرير
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المرفق  - 02قائمة الوثائق
رقم الوثيقة

CPM 2017/01
CPM 2017/02/Rev_01
CPM 2017/03
CPM 2017/04
CPM 2017/05
CPM 2017/06
CPM 2017/07

البببن ب ببد مببن عنوان الوثيقة
جب ب ب ب ب ب ب ب ببدول
األعمال
3
جدول األعمال املؤقمل
3
جدول األعمال التفصيلي
اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
2-9
تقرير عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية
4-10
مشروع جترييب بشأن تنفيذ املراقبة
2-10
1-10
3-10

CPM 2017/08

10-8

CPM 2017/09

1-12

CPM 2017/10

18

CPM 2017/11/Rev_01

8-8

CPM 2017/12

1-11

CPM 2017/13

2-19؛
3-19
1-19

CPM 2017/15/Rev_01

7-8
17

CPM 2017/17

3-9

CPM 2017/18

16

CPM 2017/19

2-9

CPM 2017/20

2-9

CPM 2017/14

CPM 2017/16

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تقرير عن األنشطة اخلاصة بوحدة تيسري التنفيذ
نظام االستعراض ودعم التنفيذ
اقرتاح إنشاء جهاز جديد لإلشراف على التنفيذ  -نتائج
أعمال جمموعة الرتكيز واجملموعة املعنية بالتخطيط
االسرتاتيجي واعتبارات املكتب
تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية
النباتات لعام 2016
جلسة ملناقشة املواضيع اخلاصة :التجارة اإللكرتونية
التع أأديالت يف الالئح أأة الأ أأداخلي أأة للمش أ أ أ أ أ أأاورة التقنيأ أة
للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
األنشأ أأطة الرئيسأ أأية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
يف جمايل التواصل والدعوة لعام 2016
األعضأأاء يف جلنة املعايري واجلهاز الفرعي لتسأوية النزاعات
حيل حملهم
ومن ميكن أن ّ
األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ومن ميكن
حيل حملهم
أن ّ
التعديالت التحريرية لتوصيات هيئة تدابري الصحة النباتية
النجاحات والتحديات يف جمال تنفيذ االتفاقية
مواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -مواضيع
جأأديأأدة وتعأأديالت يف قأأائمأأة مواضأ أ أ أ أ أ أأيع معأأايري االتفأأاقيأة
الدولية لوقاية النباتات
التحديات املفاهيمية اخلاص أ أأة بالتنفيذ  -ورقة تباحث يف
استخدام شهادة االمتثال
اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصأ أ أ أ أ أ أأحة النباتية – إعادة
تنظيم املعأأايري الأأدوليأأة اخلأأاص أ أ أ أ أ أ أأة بأأذبأأاب نأأار الفأأاكهأأة
ومواءمتها وإدخال حتديثات فنية طفيفة عليها
اعتم أأاد املع أأايري ال أأدولي أأة لت أأدابري الصأ أ أ أ أ أ أح أأة النب أأاتي أأة -
التعديالت التحريرية على معايري دولية لتدابري الصأ أ أ أ أأحة
النباتية جرى اعتمادها

اللغات المتاحة

EN/FR/ES/RU/AR/
EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH
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CPM 2017/21

4-9

CPM 2017/22/Rev_01

1-9

االطالع على التعديالت يف ترمجة املعايري الدولية لتدابري
الصحة النباتية اليت اعتمدهتا هيئة تدابري الصحة النباتية يف
دورهتا احلادية عشرة ()2016
تقرير عن أنشطة جلنة املعايري

CPM 2017/23

5-9

تعديالت يف عملية جمموعات مراجعة اللغات
اإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2030-2020
تعبئة املوارد من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام

CPM 2017/24

2-8

CPM 2017/25

3-15

CPM 2017/26

3-8

CPM 2017/27

1-15

CPM 2017/28

5-10

CPM 2017/29

1-11

CPM 2017/30

14

CPM 2017/31

13

حالة تسأ أ أ أأجيل رمز املعيار الدويل لتدابري الصأ أ أأحة النباتية
رقم 15
خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بش أ أ أ أأأن
التواصأأل والدعوة لعام  - 2017ملخص أنشأأطة التواصأأل
والأأدعوة املقررة من جأأانأأب أمأأانأأة االتفأأاقيأأة الأأدوليأأة لوقأأايأة
النباتات لعام 2017
التعأأاون الأأدويل  -تعأأاون أمأأانأأة االتفأأاقيأأة الأأدوليأأة لوقأأايأأة
النباتات مع املنظمات ذات الصلة
السنة الدولية للصحة النباتية يف عام  - 2020تقرير عن
األنشطة املتصلة بالسنة الدولية للصحة النباتية يف عام

CPM 2017/32

6-10

CPM 2017/33

7

تقرير عن إصأ أأدار الشأ أأهادات اإللكرتونية للص أأحة النباتية
– لخر املعلومات عن إصأ أ أ أ أ أأدار الشأ أ أ أ أ أأهادات اإللكرتونية
للصحة النباتية
تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -تقرير عام

CPM 2017/34

6-8

احلاويات البحرية  -خطة العمل التكميلية
القضايا املستجدة
إطار املعايري والتنفيذ – إقرار إطار املعايري والتنفيذ
الشراكات االسرتاتيجية
خط أأة عم أأل أم أأان أأة االتف أأاقي أأة ال أأدولي أأة لوق أأاي أأة النب أأات أأات
وميزانيتها لعام 2017
ملخص تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي
تقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية

CPM 2017/35
CPM 2017/36
CPM 2017/37

4-8
9-8
5-8

CPM 2017/38

2-15

CPM 2017/39

1-8
6

CPM 2017/40
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EN/FR/ES/RU/AR/ZH
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2016

التمويل املستدام  -لليات التمويل املستدام لربنامج عمل
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

2016

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

2020

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

2016

EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH

EN/FR/ES/RU/AR/ZH
EN/FR/ES/RU/AR/ZH
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وثائق معروضة لإلحاطة
اللغات املتاحة
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط

باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
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ال أب أنأ أ أأد مأأن جأ أ أأدول عنوان الوثيقة
األعمال

03

CPM 2017/INF/01

2-12

CPM 2017/INF/02

20

INF/03/CPM 2017

20

CPM 2017/INF/04

6-08

CPM 2017/INF/05

4-10

CPM 2017/INF/06

2-14

CPM 2017/INF/07

2-14

CPM 2017/INF/08

4-10

CPM 2017/INF/09

؛10-08
16 ؛3-09
2-09

CPM 2017/INF/10

؛7-8 ؛5-8 ؛3-8
5-9 ؛10-8
2-08

CPM 2017/INF/12

2-14

CPM 2017/INF/14

2-14

CPM 2017/INF/15

17

CPM 2017/INF/16

1-03

CPM 2017/INF/17

Local Information
Summary Report of the Twenty-eighth
Technical Consultation among Regional
Plant Protection Organizations
Any Other Business - Due dates for the
CPM-12
Any Other Business - Exhibition
Prospectus
Sea containers - Complementary Action
Plan - Joint Industry Container
Cleanliness Guidelines
Report
on
National
Reporting
National
-Obligations
(NRO)
Reporting Statistical Data
Written reports from international
organizations - Report from the Joint
Food and Agriculture Organization /
International Atomic Energy Agency
Division of Nuclear Techniques in Food
and Agriculture
Written
reports
from
relevant
international organizations - Report by
the International Seed Federation
Report
on
National
Reporting
Obligations (NRO) Overview of NRO
Programme
Statements from COSAVE and its
member countries regarding various
CPM agenda items
Adoption of ISPMs - EU written
statement
on
reorganization,
harmonization and minor technical
updates of the fruit fly ISPMs
EU written statements on various agenda
items
IPPC Draft Strategic Framework 20202030 - Aligning IPPC’s Future Work to
its Core Competency
Written
reports
from
relevant
international organizations - Standards
and Trade Development Facility (STDF)
Overview
Written
reports
from
relevant
international organizations - WTO
Report 2016
Successes
and
Challenges
of
Implementation of the Convention
EU statement of competence
Any Other Business - CPM-12 side
sessions
Adoption of International Standards for
Phytosanitary MeasuresObjections to draft ISPMs presented for
adoption by CPM-12 (2017)
Adoption of International Standards for
Phytosanitary Measures - China's
comments to draft ISPMs presented for
adoption by CPM-12 (2017)

رقم الوثيقة

؛2-09

CPM 2017/INF/11

CPM 2017/INF/13

20

CPM 2017/INF/18

2-09

INF/19/CPM 2017

2-09

CPM 2017/INF/20
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)CRP( المؤتمر
اللغات املتاحة
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
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ال أب أنأ أ أأد مأأن جأ أ أأدول عنوان الوثيقة
األعمال
List of documents
Sea containers - Complementary Action
Plan - Positive Action to Address
Potential Risks of the Spread of Pests
Associated with Shipping Containers
Written
reports
from
relevant
international organizations - Report from
the Secretariat of the Convention on
Biological Diversity
Written
reports
from
relevant
international
organizations
International
Forestry
Quarantine
Research Group Report
Written reports from international
organizations - Report from the
Phytosanitary Measures Research Group
(PMRG) activities for 2016
Topics for IPPC Standards - New topics
and adjustments to the List of topics for
IPPC standards - Key IPPC terms in need
of TPG review and attention
Special Topics Session: e-Commerce Internet Trade (e-commerce) of plants
Proposal for a new implementation
oversight body - Outcomes of the Focus
Group
and
SPG
and
Bureau
consideration
Adoption of International Standards for
Phytosanitary Measures
Confirmation of Membership and
Potential Replacements members for
CPM Subsidiary Bodies - CPM Bureau
members and potential replacement
members - SC members and potential
replacement members - SBDS members
and potential replacement members

وثائق قاعة
رقم الوثيقة

3

CPM 2017/CRP/01

6-8

CPM 2017/CRP/02

2-14

CPM 2017/CRP/03

2-14

CPM 2017/CRP/04

2-14

CPM 2017/CRP/05

3-9

CPM 2017/CRP/06

18

CPM 2017/CRP/07

10-8

CPM 2017/CRP/08

2-9

CPM 2017/CRP/09

؛2-19 ؛1-19 ؛19
3-19

CPM 2017/CRP/10
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 قائمة المشاركين- 03 المرفق
AUSTRALIA - AUSTRALIE
Representative
Mr Kim RITMAN
Australian Chief Plant Protection
Officer
Alternate(s)
Mr Bruce HANCOCKS
Assistant Director, Plant Health
Policy
Ms Jemma MARTIN
Australian Counsellor (Agriculture)
Republic of Korea
Ms Lois RANSOM
Assistant Secretary, Plant Import
Operations

MEMBER COUNTRIES
(CONTRACTING PARTIES)
PAYS MEMBRES (PARTIES
CONTRACTANTES)
PAÍSES MIEMBROS (PARTES
CONTRATANTES)
AFGHANISTAN - AFGANISTÁN
Representative
Mr Mohammad Iqbal KARIMI
Acting Director for Plant Protection
and Quarantine Directorate (PPQD)
Phone: (+93 )780357291
Email:
iqbal.karimi@mail.gov.af
Iqbal_karimi99@yahoo.com
ARGENTINA - ARGENTINE

Observers
Ms Gabrielle VIVIAN-SMITH
Chief Plant Health Officer
Phone: (+82) 392174309, 0428 699
979
Email:
gabrielle.viviansmith@ecodev.vic.gov.au
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CONGO - RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO
Représentant
Mr Damas MAMBA MAMBA
Chef de Division de la Protection des
Végétaux
Point de Contact Officiel de la CIPV
Suppléant(s)
Mr Justin CISHUGI MURHULA
Inspecteur Semencier au SENASEM
Ministère de l'Agriculture, Pêche et
Elevage
Phone: (+243) 998264227
Email: jcishugim@gmail.com
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Representante
Mr Ezequiel FERRO
Técnico Referente de Temas
Phone: (+54) 11 4121 5091
Email: eferro@senasa.gov.ar
Suplente(s)
Mr Diego QUIROGA
Director Nacional de Protección
Vegetal
Phone: (+54) 11 4121 5176
Email: dquiroga@senasa.gov.ar
Mr Guillermo ROSSI
Vicepresidente de Senasa
Email: grossi@senasa.gov.ar
ARMENIA - ARMÉNIE
Representative
Mr Karen BADALYAN
Head of "Zvartnots" Airport Border
Inspection Point of the Service

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

CPM-12 Report

BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN
Representative
Mr Namgay WANGCHUK
Director General/ IPPC Official
Contact Point
Phone: (+975) 2327031
Email: nwangchuk@moaf.gov.bt
Alternate(s)
Mr Sonam DORJI
Regulatory and Quarantine Officer
Phone: (+975) 32 5790/32 5993
Email: sdorjin@moaf.gov.bt

BOTSWANA
Representative
Mr Hendrick MODIAKGOTLA
Email: hmodiakgotla@gov.bw
Alternate(s)
Mr Esaiah Chetane TJELELE
Programme
Office:
Crops
Development (Cereals)
Email: etjelele@sadc.int
BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL
Representative
Mr Marcus Vinícius SEGURADO
COELHO
Phone: (+61) 32182716; (+61)
32182675

Appendix 03

Mr Moise MANYEBE ESANGELA
Adviser to the Cabinet of the
Minister of Agriculture
Email: moisemanyabe@gmail.com
BANGLADESH
Representative
Mr Md. Anwar HOSSAIN KHAN
Deputy Director (Export)
Email: anwarhk60@live.com

GAMBIA - GAMBIE
Representative
Mr Landing SONKO
Deputy Director Plant Protection
Services
Phone: (+22) 07285783 (+22)
09964003
Email: sonkokebba@gmail.com
BELGIUM - BELGIQUE - BÉLGICA
Représentant
Mr Lieven VAN HERZELE
Conseiller, Federal Public Service of
Public Health
Phone: (+32) 025247323 (+32)
025247349
Email:
lieven.vanherzele@gezondheid.belg
ie.be
BELIZE - BELICE

Alternate(s)
Mr Carlos GOULART
Auditor Fiscal Federal Agropecuário
Phone: (+61) 3218-2694 (+61) 32182779

Representative
Mr Francisco Adrian GUTIEREZ
Phone: (+501) 6040319
Email:
francisco.gutierrez@baha.org.bz

Mr Jesulindo NERY DE SOUZA
JUNIOR
Assistente Técnico
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CAMBODIA - CAMBODGE - CAMBOYA
Representative
Mr Op PICH
Deputy Director
Department of Plant Protection
Sanitary and Phytosanitary, General
Directorate of Agriculture
Phone: (+855) 12817152
Email: oppich1970@gmail.com
CAMEROON - CAMEROUN - CAMERÚN
Représentant
M Medi MOUNGUI
Conseiller
et
Représentant
Permanent Suppléant du Cameroun
auprès de la FAO, Ambassade du
Cameroun en Italie
Suppléant(s)
M Edouard NYA
Inspecteur Phytosanitaire en Service
à la Direction de la Réglementation
et du Contrôle de Qualité des Intrants
et Produits Agricole
Email: nyaedourd@yahoo.fr
CANADA - CANADÁ
Representative
Ms Darlene BLAIR
Chief Plant Health Officer
Director, Plant Protection Division
Phone: (+1) 6137737116
Email:
darlene.blair@inspection.gc.ca
Alternate(s)
Ms Reem BARAKAT
Deputy Director
Phone: (+1) 613-773-5658
Email:
reem.barakat@inspection.gc.ca
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Ms Adriana Pereira PINTO
HOMEM
First Secretary
Phone: (+82) 2 738 4970 R109
Email:
adriana.pereira@itamaraty.gov.br
BULGARIA - BULGARIE
Representative
Ms
Mariya
Georgieva
TOMALIEVA
Chief expert, Plant Protection &
Quality Control of Fresh Fruits and
Vegetables Directorate, Bulgarian
Food Safety Agency
Phone: +359 2 9173739
Email:
m.tomalieva@bfsa.bg;
fsk@bfsa.bg
BURKINA FASO
Representative
Ms Mariam Damoue SOME
Ingénieur d’Agriculture
Chargée du Contrôle Phytosanitaire
à la Direction Générale des
Productions Végétales (DGPV) au
Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydrauliques
Phone : (+226) 25361915, (+226)
70278524
Email: mariamsome@yahoo.fr
CABO VERDE
Représentant
Ms Carla Helena MARQUES
TAVARES
Cadre Superieur des Services
National de la Protection des
Végétaux
Email: carla.h.tavares@mdr.gov.cv
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Suplente(s)
Mr Rodrigo ASTETE ROCHA
Phone: (+56) 223451201
(+56) 998727706
Email: rodrigo.astete@sag.gob.cl
CHINA - CHINE
Representative
Mr Youquan CHEN
Deputy Director-General
Phone: (+86) 10 59191451
Email: ippc@agri.gov.cn
Alternate(s)
Mr Xiaodong FENG
Deputy Director
Phone: (+86) 10 59194524
Email: fengxdong@agri.gov.cn
Mr Fei Lek KUOK
Director
Phone: (+853) 66506559
Email: flkuok@iacm.gov.mo
Mr Clive Siu-Ki LAU
Senior Agricultural Officer
Agriculture,
Fisheries
and
Conservation
Department,
the
Government of the Hong Kong
Special Administrative Region, P.R.
China
Phone: (+85) 2 21507039
Email: clive_sk_lau@afcd.gov.hk
Mr Minghui NING
Director
Phone: (+86) 10 59193348
Email: ippc@agri.gov.cn
Mr Jianghua SUN
Principal Investigator
Phone: (+86) 1064807121
Email: sunjh@ioz.ac.cn
Ms Shuangyan SUN
Deputy Professor
Phone: +86 10 84603965
Email: sunshyan2008@163.com
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Ms Marie-Claude FOREST
Adviser / Alternative Head of
Delegation
National Manager and International
Standards Adviser,
Phone: (+1) 613-773-7235
Email:
marieclaude.forest@inspection.gc.ca
Mr Dominique PELLETIER
International Plant Standards Officer
Phone: (+1) 6137736492
Email:
dominique.pelletier@inspection.gc.
ca

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Représentant
Mr Jean-Benoît MBOROHOUL
Ingénieur Agronome Entomologiste
Phone: (+236) 75545298
Email: jbmborohoul@yahoo.fr

CHAD - TCHAD
Représentant
Mr
Abdoulaye
MOUSSA
ABDERAMAN
Directeur de la Protection des
Végétaux et du Conditionnement
Phone: (+235)
66325252/99325252/22524509
Email: charafa2009@gmail.com
CHILE - CHILI
Representante
Mr Marco MUNOZ FENZALIDA
Phone: (+56) 223451201, (+56)
993263535
Email: marco.munoz@sag.gob.cl
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Mr Yan YAN
Deputy Consultant
Phone: (+86) 10 59193228
Email: yanyan@agri.gov.cn

COSTA RICA
Representante
Mr Marco Vinicio JIMENEZ
SALAS
Director Ejecutivo
Phone: 25493563
Email: mvjimenez@sfe.go.cr
Suplente(s)
Mr David Yifong LI FANG
Ministro Consejero

COLOMBIA - COLOMBIE
Representante
Mr Luis Felipe QUINTERO
SUAREZ
Consejero Económico y Comercial
Phone: (+82) 2 72013691
Email:
luis.quintero@cancilleria.gov.co

CZECHIA - TCHÉQUIE - CHEQUIA
Representative
Mr Kvetoslav SULEK
Czech Embassy in Korea
Phone: (+82) 2 725 6763
Email: kvetoslav_sulek@mzv_cz

DENMARK
DINAMARCA

-

DANEMARK

COMOROS - COMORES - COMORAS

-

Representative
Mr Ebbe NORDBO
Head of Section
Phone: (+45) 33958000
Email: eno@lfst.dk
Alternate(s)
Ms
Lisa
STEFFENSEN
Head of Section

DOMINICA - DOMINIQUE
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Représentant
Mr Ahamada DJOUBEIRE
Technicien de l'Institut National de
Recherche pour l'Agriculture, Pêche
et Environnement (INRAPE)
Phone: (+269) 3340371
Email: djoubeireahamada@yahoo.fr
CONGO

KJAERGAARD

Representative
Mr Ryan ANSELM
Technical Officer
Head of Plant Protection
Quarantine Service
Phone: (+1767) 2663814
Email:
agriculture@dominica.gov.dm

Mr Chaohua ZHANG
Deputy Director General
Phone: (+86) 10 82261918
Email: anquanchu_aqsiq@126.com

Représentant
Ms Alphonsine LOUHOUARI
TOKOZABA
Chef de service de la protection des
végétaux
Phone: (+242) 040055705,
(+242) 010465361
Email: louhouari@yahoo.fr
COOK ISLANDS - ÎLES COOK - ISLAS
COOK

and
Mr Ngatoko TA
Director of Biosecurity Service and
NPPO Contact Point
Phone: + (682) -28711
Email:
nngatoko@agriculture.gov.ck
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ERITREA - ÉRYTHRÉE

ECUADOR - ÉQUATEUR

Representative
Mr
Tekleab
MESGHENA
KETEMA
Director General
Phone: (+291) 11230395, (+291)
7117867
Email: tekleabketema@gmail.com

Suplente(s)

ESTONIA - ESTONIE
Representative
Ms Olga LAVRENTJEVA
Adviser
Phone: (+372) 625 6535
Email: olga.lavrentjeva@agri.ee
Alternate(s)
Ms Anette SEPP
Chief Specialist
Phone: (+372) 625 6139
Email: anette.sepp@agri.ee

Mr Patricio ALMEIDA
Plant Health General Coordinator
Mr Christian ANCHALUISA
Consul of Ecuador
Ms Mónica GALLO
Directora de Vigilancia y Control
Fitosanitario
Ms Ha HA SEUNG-YEON
Interpreteur
Mr Oscar HERRERA
Ambassador of Ecuador in the
Republic of Korea
Mr Marcelo PAZOS
Commercial Counselor of Ecuador
in Korea

ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA
Representative
Mr
Weldehawariat
Assefa
FESSEHA
General Director, Plant Health and
Regulatory Directorate General
Phone: +251116462417
Email: hapruassefa2@gmail.com
EUROPEAN
UNION
(MEMBER
ORGANIZATION)
UNION
EUROPÉENNE
(ORGANISATION
MEMBRE)
UNIÓN
EUROPEA
(ORGANIZACIÓN MIEMBRO)
Representative
Mr Harry ARIJS
Deputy Head of Unit
Phone: (+32) 02 2987645
Email: harry.arijs@ec.europa.eu

EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO
Representative
Shaza OMAR
Email: shaza.roshdy@gmail.com
EL SALVADOR
Representante
Mr Douglas Ernesto ESCOBAR
VÁSQUEZ
Director General del Sanidad
Vegetal
Phone: (+503) 22020835
Email:
douglas.escobar@mag.gob.sv

Alternate(s)
Mr Roman VAGNER
Plant Health Administrator
Phone: (+32) 02 2959664
Email: roman.vagner@ec.europa.eu
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GEORGIA - GÉORGIE

FIJI - FIDJI

Representative
Mr Zurab LIPARTIA
Chief Phytosanitary Officer
Deputy Head of the LEPL National
Food Agency
Phone: (+995) 332 2919168/3011
Email: zurab.lipartia@nfa.gov.ge

Representative
Nitesh DATT
Chief Plant Protection Officer
Biosecurity Authority of Fiji

GERMANY
ALEMANIA

-

ALLEMAGNE

-

Representative
Ms Christine HERMENING
Phone: (+49) 228995294484
Email: 513@bmel.bund.de
GHANA
Representative
Mr Eric Bentsil QUAYE
Phone: 0266501158
Email: bequaye18@yahoo.co.uk
GREECE - GRÈCE - GRECIA
Representative
Ms Stavroula IOANNIDOU
Regulatory Expert on Plant Health,
Department
of
Phytosanitary
ControlMinistry
of
Rural
Development & Food,
Phone: (+30) 210 9287133
Email: stioannidou@minagric.gr
Alternate(s)
Mr Christos ARAMPATZIS
Regulatory Expert on Plant Health,
Department of Phytosanitary Control
- Ministry of Rural Development &
Food
Phone: (+30) 210 9287235
Email: syg051@minagric.gr
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FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA
Representative
Mr Ralf LOPIAN
Senior Advisor of Food Department
Phone: (+358) 295 16 2329
Email: ralf.lopian@mmm.fi
FRANCE - FRANCIA
Représentant
Mr Alain TRIDON
Sous-directeur de la qualité, de la
santé et de la protection des végétaux
Suppléant(s)
Ms Laurence BOUHOT-DELDUC
Responsable de la coordination des
activités et du suivi des affaires
internationales en santé des végétaux
Ms Clara PACHECO
Adjointe au chef
exportation pays tiers

du

Bureau

Ms Amelie SCHELL
Chargée d'études au
exportation pays tiers

Bureau

GABON - GABÓN
Représentant
Ms Séraphine MINKO
Chef de Service de la Législation
Phytosanitaire
Membre titulaire de l'Organe
Subsidiaire chargé du Règlement des
Différends
Phone: (+241) 06634795
Email: minkoseraphine@yahoo.fr
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INDONESIA - INDONÉSIE

GUINEA-BISSAU - GUINÉE-BISSAU

Representative
Mr Ummu Salamah RUSTIANI
Phone: (+62) 251-8629639
Email: ummurustiani@gmail.com

Représentant
Mr Luis Antonio TAVARES
Head Phytosanitary Control And
Focal Point of IPPC Guinea-Bissau
Phone: (+245) 955547553 (+245)
966638208
Email: ltavares@yahoo.com

Alternate(s)
Antarjo DIKIN
Email: antarjo.dikin@yahoo.com

GUYANA
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN
(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL)
Representative
Mr
Mohammad
Ali
BAGHESTANIMEYBODI
Deputy Minister
Head
of
Plant
Protection
Organization of the I. R. Iran
Alternate(s)
Mr Mehdi GHAEMIAN
Technical Deputy
Director for Plant Health and
Quarantine
Plant
Protection
Organization of the I.R.Iran

IRELAND - IRLANDE - IRLANDA
Representative
Mr Barry DELANY
Chief Plant Health Officer of Ireland
Phone: (+353) 1 5058757
Email:
barry.delany@agriculture.gov.ie

Representative
Mr Brian SEARS
Chief Plant Protection Officer
Phone: (+592) 6990479
Email: nppogy@gmail.com

HONDURAS
Representante
Mr José Adalberto ZUNIGA REYES
Plants Health Sub-Director
HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA
Representative
Mr Lajos SZABO
Senior Advisor
Ministry of Agriculture
Department of Food Chain Control
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Phone: (+36) 1 79 53 792
Fax: (+36) 1 79 50 094
E-mail: lajos.szabo@fm.gov.hu

INDIA - INDE
ITALY - ITALIE - ITALIA
Representative
Mr Federico SORGONI
Official of the Central Phytosanitary
Office MiPAAF
Phone: (+39) 0646654218
Email:
f.sorgoni@politicheagricole.it
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Representative
Mr A. K. SINHA
Plant Protection Adviser
Phone: (+91) 1292413985, (+91)
2410056
Email: ppa@nic.in
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Alternate(s)
Ms Hellen LANGAT
Senior Inspector and Technical
Personal Assistant

KYRGYZSTAN - KIRGHIZISTAN KIRGUISTÁN
Representative
Mr Adyl NURBAEV
Head of Division of Plant Quarantine
of the Ministry of Agriculture, Food
Industry and Melioration of the
Kyrgyz Republic
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC - RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
POPULAR LAO

CPM-12 Report

JAMAICA - JAMAÏQUE
Representative
Ms Sanniel WILSON
Chief Plant Quarantine/Produce
Inspector
Phone: (+1876) 977-6401/0637
Email: sswilson@micaf.gov.jm
JAPAN - JAPON - JAPÓN
Representative
Mr Kazuhiko SHIMADA
Alternate(s)
Mr Masahiro AOKI
Section Chief
Mr Akihito FURUTA
Counsellor
Mr Yuji KITAHARA
Section Chief

Representative
Mr Khanxay SOMCHINDA
Deputy Director of Plant Protection
Centre

Ms Hiroko MATSUO
Ms Masumi YAMAMOTO
Section Chief

Alternate(s)
Mr Siriphonh PHITHAKSOUN
Director of Plant Protection Centre,
DOA, MAF, Lao PDR
Phone: (+856) 21812164
Email: syriphonh@gmail.com
Mr Sittiphone PHOMMASAK
Head of Administration and
Technical Cooperation
LATVIA - LETTONIE - LETONIA
Representative
Mr Peter VAIVARS
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary of the Republic of
Latvia to the Republic of Korea

Mr Hirochi YOKOCHI
Mr Yukio YOKOI
Director
Email: yokoiy@pps.maff.go.jp
JORDAN - JORDANIE - JORDANIA
Representative
Mr Emad JROUGH ALAWAD
Chief of Phytosanitary Measures
Division
Phone: (+96) 6265686151, (+96)
2795363297
Email: alawademad@yahoo.com
KENYA
Representative
Ms Esther Wandia Njoya KIMANI
Managing Director, KEPHIS
Phone: (+722) 226239

Page 57 of 123

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

CPM-12 Report

Appendix 03

LIBYA - LIBYE - LIBIA

LEBANON - LIBAN - LÍBANO

Representative
Mr Ali Amin KAFU
Advisor in Phytosanitary Control
Phone: (+218) 925022980, (+218)
913243112
Email: benkafu@yahoo.com

Representative
Sylvana GERGES
Head of Plant Protection Service
Phone: (+961) 3 810377
Email: sgerges@agriculture.gov.lb

Alternate(s)
Mr Esam Omar BENZITUN
Advisor to the Department of
International Organizations
Phone: (+218) 925158027

MADAGASCAR
Représentant
Ms
Nomenjanahary
Saholy
RAMILIARIJAONA
Directeur de la Protection des
Végétaux de Madagascar
Phone: (+261) 340561225, (+261)
348109909
Email: lyhosa@gmail.com

Alternate(s)
Rania HAYEK
Head of Plant Protection Service
Ministry of Agriculture
LESOTHO
Representative
Mr Solomon Motlatsi MOLATELA
Senior Research Officer (Plant
Protection)
Phone: (+266) 22 312395
Email: mmolatela@yahoo.co.uk
Alternate(s)
Ms Mantheusi Alrina MATEKANE
Third Secretary/Alternate Permanent
Representative to the Rome base
United Nations Organizations

MALAWI
Representative
Mr David KAMANGIRA
Senior
Deputy
Director
of
Agricultural Research Services
(TM&ARS)
Phone: (+265) 888 342 712, (+265)
999 122 199
Email:
davidkamangira1@gmail.com
MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA
Representative
Dato'
Ahmad
ZAKARIA
MOHAMAD SIDEK
Director General of Agriculture
Phone: (+603) 88703001
Email: zakaria@doa.gov.my
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Ms
Lineo
Irene
MOLISEMABUSELA
Ambassador/Permanent
Representative to the Rome based
United Nations Organizations
LIBERIA - LIBÉRIA
Representative
Mr Augustus B. G. FAHNBULLEH
Director
Plant
and
Animal
Quarantine
Service,
IPPC/IPP
Contact, WTO/SPS-NEP
Phone: (+231) 886439982, (+231)
777439982, (+231) 775630223
Email:
augustusfahnbulleh@ymail.com
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Ms Josephine SCHEMBRI
Policy Officer
Phone: (+32) 22957852 (+32)
22382752
Email:
josephine.b.schembri@gov.mt
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Alternate(s)
Mr Haji GHAZALI BIN ZAKARIA
Deputy Director of Plant Biosecurity
Division
Phone: (+603) 2030 1417
Email: ghazali_cpt@yahoo.com

MEXICO - MEXIQUE - MÉXICO

MALI - MALÍ

Representante
Mr Francisco Javier TRUJILLO
ARRIAGA
Director General de Sanidad Vegetal
Phone: (+55) 59 05 10 00 Ext. 51319
Email: trujillo@senasica.gob.mx

Représentant
Mr Halidou MOHOMODOU
Chef Division Surveillance, Alerte et
Intervention de l'Office de Protection
des Végétaux, Editeur du Portail
Phytosanitaire de la Convention
Internationale pour la Protection des
Végétaux
Phone: (+223) 20222404
Email: halidou_maiga@yahoo.fr

MONGOLIA - MONGOLIE
Representative
Ms Gunchinjav ERDENETSETSEG
Senior Officer of Crop Production
Policy
Implementation
and
Coordination Department
Phone: (+976) 51263408, (+976)
94098448
Email:
erdenetsetseg@mofa.gov.mn,
gtsetseg_0912@yahoo.com
Alternate(s)
Ms Byambasuren MIJIDSUREN
Director of the Plant Protection
Research Institute

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS
Représentant
Kouider HARRACHI
Head of Division of Plant Protection
in Morocco (DPPAV/ONSSA)
Phone: (+212) 673997851, (+212)
537779873
Email: harrachi.k@gmail.com
Suppléant(s)
Mr Lhoucine RHAZOUI
Ministre
plénipotentiaire
près
l'Ambassade du Royaume du Maroc
à Seoul
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MALTA - MALTE
Representative
Ms Marica GATT
Director General (VPRD)
Veterinary
and
Phytosanitary
Regulation Department
Office of the Director
General/Administration
Phone: (+356) 22925222
Email: marica.gatt@gov.mt
Alternate(s)
Mr Sharlo CAMILLERI
Director
Veterinary
and
Phytosanitary
Regulation Department
Plant Health Directorate
Phone: (+356) 22926501
Email: sharlo.camilleri@gov.mt

Mr Guido SALA CHIRI
Political Administrator
JL 40 50 DH 33
Rue de la Loi 175 - 1048 Brussels
Phone: (+32) 2 281 5734
Email:
guido.salachiri@consilium.europa.e
u
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Mr Nico HORN
Senior Officer Plant Health
Phone: (+31) 651998151
Email: n.m.horn@nvwa.nl
Mr Anthony SNELLEN
Agricultural Counsellor
Email:
Anthony.Snellen@minbuza.nl
Mr Henk STIGTER
Senior Policy Officer Plant Health
Phone: (+31) 651255804
Email: h.stigter@nvwa.nl
NEW ZEALAND - NOUVELLEZÉLANDE - NUEVA ZELANDIA
Alternate(s)
Mr John HEDLEY
Principal Adviser, International
Policy
Phone: (+64) 48940428
Email: john.hedley@mpi.govt.nz
NICARAGUA
Representante
Mr
Jorge
Isaac
Chavarria
CHAVARRIA
Director de Sanidad Vegetal y
Semillas del Instituto de Protección y
Sanidad Agropecuaria
Email: jorge.chavarria@ipsa.gob.ni
NIGER - NÍGER
Représentant
Ms Abdou Alimatou DOUKI
Ingénieur agronome, Directrice de la
Règlementation Phytosanitaire et du
Suivi Environnemental à la Direction
Générale de la Protection des
Végétaux de Niamey
Phone: (+227) 20742556, (+227)
96979501
Email: douki_a@yahoo.fr
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MOZAMBIQUE
Representative
Ms Antonia VAZ TOMBOLANE

Phone: (+258) 846988646
avaz5099@gmail.com :Email
MYANMAR
Representative
Mr Aung HLA MYINT
Deputy Director General
Department of Agriculture
Ministry of Agriculture, Livestock
and Irrigation
Phone: (+95) 967410568
Email:
dydg.technology@gmail.com

NEPAL - NÉPAL
Representative
Mr Dilli Ram SHARMA
Program Director/ National
Coordinator of National IPM
Programme
Head NPPO
Contact point of IPPC
Phone: (+977) 9841369615
Email:
sharmadilli.2018@gmail.com
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES
BAJOS
Representative
Mr Corné VAN ALPHEN
Policy Coordinator
Phytosanitary Affairs
Phone: (+31) 618596867
Email: c.a.m.vanalphen@minez.nl
Alternate(s)
Mr Philip DE JONG
Chief Phytosanitary Officer
Phone: (+31) 655438598
Email: p.j.m.dejong@minez.nl
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NIGERIA - NIGÉRIA
PARAGUAY
Representante
Mr Raul SILVERO
Ambassador to Korea
Suplente(s)
Mr Fabian YBARRA FERNANDEZ
Segundo Segretario
Phone: (+82) 27928335
Email: fybarra@mre.gov.py
PERU - PÉROU - PERÚ

Representative
Mr Vincent ISEGBE
Coordinating Director
Phone: (+234) 8093540849
Email: visegbe@gmail.com
Alternate(s)
Mr John Abah OBAJE
Head
of
Plant
Quarantine
Department of NAQS
Phone: (+234) 8035059047
Email:
edwardsonobj2009@yahoo.com

Representative
Mr Orlando Antonio DOLORES
SALAS

Plant Quarantine Section
Email: odolores@senasa.gob.pe
PHILIPPINES - FILIPINAS
Representative
Mr Vivencio MAMARIL
Phone: (+920) 3775 525 7392
Email: choymamaril@yahoo.com
Alternate(s)
Mr Ariel J. BAYOT
Phone: (+83) 22982 404 0409
Email: ajbayot@yahoo.com

Yaya Olaitan OLANIRAN
Permanent Representative to FAO, IFAD,
WFP
Phone: (+39)066875803
Email: nigeriapermrep@email.com

PAKISTAN - PAKISTÁN
Representative
Mr Muhammad Tariq KHAN
Deputy Director (Quarantine)
Phone: (+92) 2199248119
Email: tariqpak007@gmail.com

Ms Maria Alilia MAGHIRANG
Agriculture Analyst in Seoul
Ms Laarni Mary SOLIMAN
ROXAS
Head of Sanitary and Phytosanitary
Section
Email: lmsoliman1981@yahoo.com
POLAND - POLOGNE - POLONIA
Representative
Ms Miroslawa KONICKA
Director of the Central Laboratory
Phone: (+48) 56 623 56 49
Email: m.konicka@piorin.gov.pl
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PANAMA - PANAMÁ
Representante
Mr Luis Manuel BENAVIDES
GONZALEZ
Director Nacional de Normas
Phone: (+507) 5220003
Email: lbenavides@aupsa.gob.pa
Suplente(s)
Mr Yuri John HUERTA VASQUEZ
Administrador General de la
Autoridad
Phone: (+507) 5220005
Email: yheurta@aupsa.gob.pa
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Alternate(s)
Ms Snezhana USACHEVA
Interpreter,
Department
Phytosanitary
Risks
International Cooperation
International Organizations
Phone: (+7) 499 707 22 27
Email: office@vniikr.ru
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REPUBLIC OF KOREA - RÉPUBLIQUE
DE CORÉE - REPÚBLICA DE COREA
Representative
Mr Suhyon RHO
Director General for Department of
Plant Quarantine
Alternate(s)
Mr Joo Seok MIN
Director for Department of Plant
Quarantine

SAMOA
Representative
Ms Anoano SEUMALII-VAAI
Senior Quarantine Officer
Phone: (+685) 20924
Email: anoseumalii@gmail.com

Ms Hongsook PARK
Assistant Director for Department of
Plant Quarantine
Email: hspark101@korea.kr
Ms Kuy-Ock YIM
Senior Researcher for Department of
Plant Quarantine
Email: koyim@korea.kr

SAO TOME AND PRINCIPE - SAO
TOMÉ-ET-PRINCIPE - SANTO TOMÉ Y
PRÍNCIPE

REPUBLIC
OF
MOLDOVA
REPUBLIQUE
DE
MOLDOVA
REPÚBLICA DE MOLDOVA

Représentant
Ms Idalina Jorge PAQUETE DE
SOUSA
Chefe de Serviço de Entomologia
Phone: (+239) 9913413
Email: idaquete@gmail.com

Representative
Ms Svetlana LUNGU
Head of the Department of Plant
Health Protection of the National
Food Safety Agency of the Republic
of Moldova
Phone: (+373) 22264674
Email: svetlana.lungu@ansa.gov.md

SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE ARABIA SAUDITA
Representative
Mr Abdelaziz bin Ibrahim AL
ZAMEL
Director
General
of
the
Phytosanitary Measures Department
Ministry of Environment, Water and
Agriculture
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RUSSIAN FEDERATION - FÉDÉRATION
DE RUSSIE - FEDERACIÓN DE RUSIA
Representative
Ms Irina ANDREEVSKYA
Head of Phytosanitary Surveillance
and Seed Control
Phone: (+7) 499 975 49 42,
Email: i.andreevskaya@yandex.ru
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SLOVENIA - SLOVÉNIE - ESLOVENIA

SENEGAL - SÉNÉGAL

Representative
Ms Vlasta KNAPIC
Secretary
Phone: (+386) 1 300 1318
Email: vlasta.knapic@gov.si

Représentant
Mr Abdoulaye NDIAYE
Ingénieur agronome, chef de la
Division Législation phytosanitaire
et quarantaine des plantes à la
Direction de la Protection des
Végétaux, Ministère en charge de
l'Agriculture Sénégal
Phone: (+221) 338340397, (+221)
77611 1175
Email: layedpv@gmail.com

SOUTH SUDAN - SOUDAN DU SUD SUDÁN DEL SUR
Représentant
Atem Garang MALUAL
Executive Director of Plant
Protection
Phone: (+211) 955909982
Email: alfredatem1@hotmail.com
SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA
Representante
Mr José María COBOS SUAREZ
Subdirector General de Sanidad e
Higiene Vegetal y Forestal
SRI LANKA
Representative
Ms W. J. NIMANTHIKA
Assistant Director of Agriculture
(Research)
Head, Biosecurity and International
Relations Division
National Plant Quarantine Service
Phone : (+94) 718015660
Email : jayaninimanthika@gmail.com

SUDAN - SOUDAN - SUDÁN
Alternate(s)
Mr Khidir GIBRIL MUSA EDRES
Phone: (+249) 912138939
Email: khidirgme@outlook.com
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SEYCHELLES
Representative
Mr Keven SELWYN NANCY
Chief Plant Biosecurity Officer
National Biosecurity Agency
Ministry of Agriculture and Fisheries
Phone: (+248) 4324000
Email: kvenanc@yahoo.com
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA
Representative
Ms Raymonda A. B. JOHNSON
Pest and Crop Management
Specialist
Phone: (+232) 76271030
Email:
raymonda.johnson@yahoo.com
SINGAPORE - SINGAPOUR - SINGAPUR
Representative
Ms Mei Lai YAP
Phone: (+65) 63165142
Email: yap_mei_lai@ava.gov.sg
SLOVAKIA - SLOVAQUIE ESLOVAQUIA
Representative
Ms Katarína BENOVSKA
Head of NPPO
Phone: (+421) 2 59266357
Email:
katarina.benovska@land.gov.sk
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SWAZILAND - SWAZILANDIA

Représentant
Mr Kokou Hadah BASSIMBAKO
Ingenieur Agronome
Chef Division Organismes Nuisibles
et Quarantaine Phytosanitaire
Phone: (+228) 90165898, (+228)
22514404
Email: bassimbakohada@yahoo.fr.

Representative
Mr Similo George MAVIMBELA
IPPC Contact Point
Phone: (+268) 25274069
Email: seemelo@yahoo.com

TONGA
Representative
Mr Viliami KAMI
Deputy Chief Executive Officer for
Ministry of Agriculture, Food,
Forests and Fisheries
Head of Quarantine and Quality
Management Division, MAFFF
Phone: (+676) 24922/24257
Email: maf-ento@kalianet.to

SWEDEN - SUÈDE - SUECIA
Representative
Ms Catharina ROSQVIST
Senior Administrative Officer
Phone: (+46) 84053782
Email: catharina.rosqvist@gov.se

THAILAND - THAÏLANDE - TAILANDIA

TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA

Representative
Ms Surmsuk SALAKPETCH
Deputy Director General
Phone: (+66) 81 373 0927
Email:
surmsuk.s@doa.in.th;
ssalakpetch@gmail.com

Representative
Mr Yunus BAYRAM
Acting Deputy General Directorate
of Food and Control MFAL
Phone: (+543) 8729126
Email: yunusb04@gmail.com

Alternate(s)
Mr Prateep ARAYAKITTIPONG
Standards Officer, professional level
Office of Standard Development
Phone: (+662) 561 2277
Email: prateep_ming@hotmail.com,

UKRAINE - UCRANIA
Representative
Mr Andrii CHELOMBITKO
Deputy Director of the Department
of Phytosanitary Security, Control in
Seed Production and Seedling
Head of Phytosanitary Security
Administration
Chief State Phytosanitary Inspector
of Ukraine
Phone: (+380) 445247707
Email: phyto@consumer.gov.ua
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Ms Tasanee PRADYABUMRUNG
Senior Expert
Phone: (+662) 561 2277 #1421
Email: tasanee@acfs.go.th
Ms Chonticha RAKKRAI
Agricultural
Research Officer,
Senior professional level,
Plant Protection Research and
Development Office (PPRDO)
Phone: (+662) 579 5583
Email: rakkrai@yahoo.com
Mr Sarute SUDHI-AROMNA
Entomologist, Senior professional
level
Phone: (+662) 579 5583
Email: sarutes@yahoo.com
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Mr John GREIFER
Assistant Deputy Administrator for
IPS
IPPC Official Contact Point
Phone: (+1) 202 7207677
Email:
john.k.greifer@aphis.usda.gov
Ms Marina ZLOTINA
PPQ's IPPC Technical Director
URUGUAY
Representante
Ms Beatriz MELCHÓ
Ingeniera Agrónoma
Phone: (+598) 23098410
Email: bmelcho@mgap.gub.uy
VANUATU
Representative
Mr
Esra
Tekon
Timothy
TUMUKON
Director
Phone: (+678) 23519
Email: ttumukon@vanuatu.gov.vu

VIET NAM
Representative
Mr Le Van THIET
Deputy Director General
Phone: (+84) 0838248803
Email: thietlv.bvtv@mard.gov.vn

ZAMBIA - ZAMBIE
Representative
Ms
Doreen
MALEKANO
CHOMBA
Principal Agricultural Research
Officer
Phone: (+260) 979672806
Email: dchomba71@gmail.com

Page 65 of 123

CPM-12 Report

UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI REINO UNIDO
Representative
Ms Jane CHARD
Head of Branch
Phone: (+44) 131 2448863
Email: jane.chard@sasa.gsi.gov.uk
Alternate(s)
Mr Samuel BISHOP
Plant Health Specialist
Phone: (+44) 1 904462738
Email:
sam.bishop@defra.gsi.gov.uk

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA
Representative
Mr Mdili Sambayi KATEMANI
Senior Agricultural Inspector
Phone: (+255) 756637966
Email:
dancateman@gmail.com
catemanmdily@yahoo.com
UNITED STATES OF AMERICA ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA
Representative
Mr Osama EL-LISSY
Deputy Administrator
Email:
lissy@aphis.usda.gov

osama.a.el-

Alternate(s)
Mr Hesham ABUELNAGA
APHIS Attaché - U.S. Mission to
North and East Africa, and the
Middle and Near East
Ms Stephanie DUBON
IPS Deputy Technical Director
Email:
stephanie.m.dubon@aphis.usda.gov
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ZIMBABWE
Representative
Mr Cames MGUNI
Director
Phone: (+263) 71261177
Alternate(s)
Mr Nhamo MUDADA
Acting Branch Head
Phone: (+263) 772422616
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)البلدان التي تتمتع بصفة مراقب (األطراف غير المتعاقدة
OBSERVER COUNTRIES (NONCONTRACTING PARTIES)
PAYS OBSERVATEURS (PARTIES NON
CONTRACTANTES)
PAÍSES OBSERVADORES (PARTES NO
CONTRATANTES)
BRUNEI DARUSSALAM - BRUNÉI
DARUSSALAM
Representative
Ms Yuliah Abdullah MASLIANA
Alternate
Ms Norkhadijah BINTI HAJI LATIP

UZBEKISTAN
UZBEKISTÁN

-

OUZBÉKISTAN

-

Representative
Mr Alisher SADIKOV
Head of the Main State inspection on
plants quarantine Republic of
Uzbekistan
Phone: (+998) 71255 69 39
Email: karantin@qsxv.uz
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المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
REGIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATIONS
ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ORGANIZACIONES REGIONALES DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA

COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL DEL CONO SUR
Mr Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE
Secretario Técnico del COSAVE
Huérfanos 1147, Oficina 544
Santiago de Chile
Phone: (+562) 26996452
Email: secretaria_tecnica@cosave.org

منظمة وقاية النباتات فى أوروبا والبحر المتوسط
EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION
ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES PLANTES
DE LAS PLANTAS PROTECCIÓN DE ORGANIZACIÓN EUROPEA Y MEDITERRÁNEA
Mr Martin WARD
Director-General/ Directeur Général
Email: martin.ward@eppo.int

منظمة وقاية النباتات في الشرق األدنى
NEAR EAST PLANT PROTECTION ORGANIZATION
ORIENT-ORGANISATION POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX AU PROCHE
PROTECCIÓNADE LAS PLANTAS DEL CERCANO ORIENTE ORGANIZACIÓN DE
Mr Mekki CHOUBAINI
Executive Director
Phone: (+212) 537 704 810
Email: hq.neppo@gmail.com

منظمة وقاية النباتات فى أمريكا الشمالية
NORTH AMERICAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION
ORGANISATION NORD AMÉRICAINE POUR LA PROTECTION DES PLANTES
ORGANIZACIÓN NORTEAMERICANA DE PROTECCIÓN A LAS PLANTAS
Ms Stephanie BLOEM
Executive Director of NAPPO
Phone: (+919) 6174040, (+919) 4804761
Email: stephanie.bloem@nappo.org
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المنظمة الدولية االقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية
REGIONAL INTERNATIONAL oRGANIZATION FOR pLANT PROTECTION AND
ANIMAL HEALTH
ORGANISME INTERNATIONAL RÉGIONAL CONTRE LES AMALADIES DES
PLANTES ET DES ANIMAUX
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
Mr Carlos Ramón URIAS MORALES
Regional Director Plant Health
Phone: (+503) 22099222, (+503) 22099200
Email: curias@oirsa.org; svegetal@oirsa.org
Mr Adriano VASQUEZ
Technical Assistant RDPH
Phone: (+503) 22099200
Email: avasquez@oirsa.org; svegetal@oirsa.org

منظمة وقاية النباتات في المحيط الهادئ
PACIFIC PLANT PROTECTION ORGANISATION
ORGANISATION DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX POUR LE PACIFIQUE
PACIFICO ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA DEL
Mr Josua WAINIQOLO
Biosecurity and Trade Support Advisor
Phone: (+679) 3379348, (+679) 8085172
Email: josuaw@spc.int
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المنظمات غير الحكومية
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
ORGANISATIONS NON GOUVERNMENTALES
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

CARIBBEAN AGRICULTURAL HEALTH AND FOOD SAFETY AGENCY
Ms Juliet GOLDSMITH
Plant Health Specialist
Email: juliet.goldsmith@cahfsa.org
CONTAINER OWNERS ASSOCIATION
Mr Michael Patrick DOWNES
Senior Equipment Technical Expert
Email: michael.patrick.downes@maersk.com
Mr Brian RYSZ
Senior Global Equipment Manager

INTERNATIONAL SEED FEDERATION
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SEMENCES
Mr Dave CAREY
Director, Government Affairs and Policy
Phone: (+1) 6138299527
Email: dcarey@cdnseed.org
Mr Richard DUNKLE
Senior Director, Seed Health and Trade
Phone: (+1) 7038378140
Email: rdunkle@betterseed.org
Mrs Radha RAGANATHAN
Director Technical Affairs
Phone: (+41) 223654420
Email: r.ranganathan@worldseed.org

PANELISTS/PRESENTERS/ RESOURCE PERSONS
Mr Marko BENOVIC
Executive Officer
Phone: (+39) 06 570 54119
Email: marko.benovic@fao.org
IPPC Secretariat
Ms Sarah BRUNEL
Agricultural Officer
Phone: (39) 0657053768
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Email: sarah.brunel@fao.org
IPPC Secretariat
Ms Dorota BUZON
Programme Officer
Phone: (+39) 065705-4386
Email: dorota.buzon@fao.org
IPPC Secretariat
Mr Tyrone CARBONE
Interpreter
Phone: (+66) 860487763.
Email: t.carbone@aiic.net
Mr Johnathan CLEMENTS
English Interpreter
Phone: (+39) 346 679 8883
Email: jonathan.clements@fao.org
Mr Eugenio D'ANDREA
Report Writer
Email: eugenio.dandrea@fao.org
IPPC Secretariat
Ms Pauline EID
Agriculture Engineer - Plant Protection Department
Phone: (+96) 13862849
Email: pauline.eid@gmail.com
Ms Chiu-Kee Emily FAN
Phone: (+33) 668040807
Email: fan_emily@yahoo.com
Mr Craig FEDCHOCK
Senior Advisor
Phone: (+39) 06 5705 2534
Email: craig.fedchock@fao.org
Mr Ernesto GONZALEZ SALA
Interpreter
Phone: (+33) 674534415
Email: egsala@gmail.com
Ms Guanghao GU
Deputy Director
Phone: (+86) 755 88211435
Email: gugh@szciq.gov.cn
Ms Darya KIRIENKO
Interpreter
Phone: (+6) 012 302 8121
Email: dasha.kirienko@gmail.com
Ms Tanja LAHTI
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Meeting Coordinator
Phone: (+39) 0657054812
Email: tanja.lahti@fao.org
IPPC Secretariat
Mr Brent LARSON
Standards Officer
Phone: + (39) 06-5705-4915
Email: brent.larson@fao.org
IPPC Secretariat
Mr Hailong LIU
Interpreter
Phone: (+852) 6670 0261
Email: hailongliu.hk@gmail.com
Mr Mirko MONTUORI
Project Manager
Phone: (+39) 3755031052
Email: mirko.montuori@fao.org
IPPC Secretariat
Dr Adriana MOREIRA
Agricultural Officer
Phone: (+39) 06 570 55 809
Email: adriana.moreira@fao.org
IPPC Secretariat
Mr Dany NAJJAR
Interpreter
Phone: (+971) 4 2833450
Email: danynajjar66@gmail.com
Ms Heidi NICHOLSON
Interpreter
Phone: (+33) 6124444140
Email: heidi.v.nicholson@gmail.com
Ms Reem OWAIS
Interpreter
Phone: (+971) 50-651 10 51
Email: reem_owais@hotmail.com
Ms Naia SADABA HERRERO
Interpreter
Phone: (+33) 688031601
Email: nsadaba@yahoo.fr
Mr Shane SELA
ePhyto Project Manager
Phone: (+1) 2502135511
Email: shane.sela@fao.org
IPPC Secretariat
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Ms Valerie SERVANT
Interpreter
Phone: (+33) 637709655
Email: v.servant@aiic.net
Mr Orlando SOSA
Agricultural Officer
Phone: (+39) 0657053613
Email: orlando.sosa@fao.org
IPPC Secretariat
Ms Katarina SPISIAKOVA
Meeting Coordinator
Phone: (+39) 0657056865
Email: katarina.spisiakova@fao.org
IPPC Secretariat
Ms Romancia STEPHAN
Interpreter
Phone: (+97) 1505534881
Email: rstephan@emirates.net.ae
Ms Leanne STEWART
Phytosanitary Consultant
Phone: (+39) 06570 53071
Email: leanne.stewart@fao.org
IPPC Secretariat
Ms Ekaterina WOODHAM MOSTOVAYA
Interpreter
Phone: (+852) 61 03 61 10
Email: katya@russiansolutions.com.hk
Dr Jingyuan XIA
Secretary to IPPC
Phone: (+39) 06 5705 6988
Email: jingyuan.xia@fao.org
IPPC Secretariat
Mr Jianying XU
Interpreter
Phone: (+86) 13 901 02 48 91
Email: jackhsu@yahoo.com
SEED ASSOCIATION OF THE AMERICAS
Ms María Inés ARES
Senior Advisor on Seed Phytosanitary Seed Association of the Americas
Phone: (+598) 2 9242832
Email: iares@saaseed.org
SPEAKER
Ms Michelle MEDINA
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Email: michelle.medina@wcoomd.org
Mr Elissaios PAPYRAKIS
Senior Lecturer in Development Economics
Email: papyrakis@iss.nl
Ms Junko SHIMURA
Programme Officer for Taxonomy and Invasive Alien Species
Phone: (+1) 5142878706
Email: junko.shimura@cbd.int
Mr Luca TASCIOTTI
Lecturer in Economics
Phone: (+02) 0 7898 4947
Email: lt20@soas.ac.uk

المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
REGIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATIONS
ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX
ORGANIZACIONES REGIONALES DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA

اللجنة اإلقليمية للصحة النباتية في المخروط الجنوبي
PLANT HEALTH COMMITTEE OF THE SOUTHERN CONE
COMITÉ DE LA SANTÉ DES PLANTES DU CÔNE SUD
COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL DEL CONO SUR
Mr Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE
Secretario Técnico del COSAVE
Huérfanos 1147, Oficina 544
Santiago de Chile
Phone: (+562) 26996452
Email: secretaria_tecnica@cosave.org

منظمة وقاية النباتات فى أوروبا والبحر المتوسط
EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION
ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES PLANTES
ORGANIZACIÓN EUROPEA Y MEDITERRÁNEA DE PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS
Mr Martin WARD
Director-General/ Directeur Général
Email: martin.ward@eppo.int
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منظمة وقاية النباتات في الشرق األدنى
NEAR EAST PLANT PROTECTION ORGANIZATION
ORGANISATION POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX AU PROCHE-ORIENT
ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓNADE LAS PLANTAS DEL CERCANO ORIENTE
Mr Mekki CHOUBAINI
Executive Director
Phone: (+212) 537 704 810
Email: hq.neppo@gmail.com

منظمة وقاية النباتات فى أمريكا الشمالية
NORTH AMERICAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION
ORGANISATION NORD AMÉRICAINE POUR LA PROTECTION DES PLANTES
ORGANIZACIÓN NORTEAMERICANA DE PROTECCIÓN A LAS PLANTAS
Ms Stephanie BLOEM
Executive Director of NAPPO
Phone: (+919) 6174040, (+919) 4804761
Email: stephanie.bloem@nappo.org

المنظمة الدولية االقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية
REGIONAL INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR PLANT PROTECTION AND
ANIMAL HEALTH
ORGANISME INTERNATIONAL RÉGIONAL CONTRE LES AMALADIES DES PLANTES
ET DES ANIMAUX
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
Mr Carlos Ramón URIAS MORALES
Regional Director Plant Health
Phone: (+503) 22099222, (+503) 22099200
Email: curias@oirsa.org; svegetal@oirsa.org
Mr Adriano VASQUEZ
Technical Assistant RDPH
Phone: (+503) 22099200
Email: avasquez@oirsa.org; svegetal@oirsa.org

منظمة وقاية النباتات فى المحيط الهادي
PACIFIC PLANT PROTECTION ORGANISATION
ORGANISATION DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX POUR LE PACIFIQUE
ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA DEL PACIFICO

Mr Josua WAINIQOLO
Biosecurity and Trade Support Advisor
Phone: (+679) 3379348, (+679) 8085172
Email: josuaw@spc.int
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األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة
UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES
NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

المكاتب اإلقليمية للفاو
FAO REGIONAL OFFICES
BUREAUX RÉGIONAUX DE LA FAO
OFICINA REGIONALES DE LA FAO
Mr Avetik NERSISYAN
Agricultural Officer
REU Focal Point for SP2
Phone: (+361) 8141240
Email: avetik.nersisyan@fao.org
Mr Jean Baptiste BAHAMA
Crop Production and Protection Officer
FAO Regional Office for Africa
Email: jean.bahama@fao.org
Ms Joyce MULILA MITTI
PLANT PRODUCTION AND PROTECTION OFFICER, FAOSFS
Phone: (+263-4) 253655-8, (+263-4) 252021-3, (+263-772) 240681-3,
Email: joyce.mulilamitti@fao.org
Mr Yongfan PIAO
Executive Secretary of APPPC
Senior Plant Protection Officer
Phone: (+66) 2 6974628, (+66) 02 6974445
Email: yongfan.piao@fao.org
Mr Hafiz MUMINJANOV
Agricultural Officer
FAO Regional Office for Europe and Central Asia
Email: hafiz.muminjanov@fao.org

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
Dr Rui CARDOSO PEREIRA
Entomologist
Phone: (+43) 1260026077
Email: r.cardoso-pereira@iaea.org
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المراقبون من المنظمات الحكومية الدولية
OBSEVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

االتحاد األفريقي
AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÓN AFRICANA
Mr Abdel Fattah AMER MABROUK
Senior Scientific Officer, Entomology
Phone: + (237) 677653138
Email: abdelfattahsalem@ymail.com
Mr Jean Gerard MEZUI M'ELLA
Director of AU-IAPSC
Phone: +(+237) 222211969 (+237) 694899340
Email: jeangerardmezuimella@yahoo.fr
Ms Diana OGWAL AKULLO
Policy Officer - Crop Production
Phone: (+251) 115517700
Email: AkulloD@africa-union.org
CAB INTERNATIONAL
Ms Melanie BATEMAN
Plantwise European Resource Staff
Phone: (+41) 324214888
Email: m.bateman@cabi.org

منظمة التجارة العالمية
WORLD TRADE ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO
Ms Marième FALL
Counsellor, Sanitary and Phytosanitary Measures Section
Phone: (+41)22 739 55 27
Email: marieme.fall@wto.org
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المرفق  – 04تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام

2016

[ ]174لقد مثّل عام  2016نقطة مفص أ أ أ أ أ أألية لالتفاق ية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية الدولية) حيث أنه كان أول عام تن ّفذ
فيه مواض أ أأيعها الس أ أأنوية باجتاه عام  .2020ولقد كان هذا العام اس أ أأتثنائي ا بالنس أ أأبة إىل جمتمع االتفاقية الدولية ملا حققناه
الرغم من التخفيض الكبري يف املوارد البشأ أرية .ويسأ ألّط هذا التقرير الض أأوء على عشأ أرة إجنازات
مع ا من إجنازات ايّزة على ّ
رئيسية هي:












املوضوع السنوي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام
أنشطة احلوكمة واألنشطة االسرتاتيجية املتصلة باالتفاقية الدولية
تنسيق املعايري
تطبيق املعايري
حتسني االتصاالت والدعوة
التحضري للسنة الدولية للصحة النباتية
تعزيز الشبكة التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
تعزيز الشبكة التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
توطيد التعاون الدويل
حتسني تعبئة املوارد
والنهوض باإلدارة الداخلية لألمانة.
2016

للمرة
[ ]175ومتثّل اإلجناز األول يف نشأ أأر املوضأ أأوع السأ أأنوي لالتفاقية الدولية لعام  2016وهو الصأ أ ّ
أحة النباتية واألمن الغذائي .و ّ
األوىل يف تأارخيهأا خصأ أ أ أ أ أ أصأ أ أ أ أ أ أأمل أمأانأة االتفأاقيأة الأدوليأة كلمأةا رئيسأ أ أ أ أ أ أيأة للموض أ أ أ أ أ أأوع الس أ أ أ أ أ أأنوي ألقأاهأا الربوفيس أ أ أ أ أ أأور
 Rudy Rabbingeمن جامعة واغننغن ( )Wageningenيف هولندا خالل الدورة احلادية عشأرة هليئة تدابري الصأحة النباتية
(اهليئة) .كما نظّمنا سلسلة من األنشطة لعرض هذا املوضوع السنوي مبا يف ذلك ندوتان لالتفاقية الدولية وحدث جانيب
للجنة األمن الغذائي العاملي ورسأ أ أ أأالة بالفيديو من أمني االتفاقية الدولية إىل حلقات العمل اإلقليمية اليت نظمتها االتفاقية
الدولية يف عام .2016
[ ]176ومتثّل اإلجناز الثاين يف تنظيم أنشطة احلوكمة واألنشطة االسرتاتيجية اخلاصة باالتفاقية الدولية .وق ّدممل األمانة دعما كبريا
لتنظيم مجيع اجتماعات األجهزة الرئاس أ أ أ أ أ أأية لالتفاقية الدولية .كما تابعنا عن كثب تنفيذ كل القرارات اهلامة الص أ أ أ أ أ أ أادرة
عن اهليئة منها تأليف جمموعة تركيز معنية بإنش أأاء جهاز لإلشأ أراف على التنفيذ والعمل على وض أأع للية متويل مس أأتدامة
لربامج عمل األمانة وإطالق عملية التخطيط االسرتاتيجي يف االتفاقية الدولية للفرتة .2030-2020
[ ]177ومتثّل اإلجناز الثالث يف تنس أ أ أ أ أأيق عدد قياس أ أ أ أ أأي من املعايري .فقد مت إحراز تقدم يف حوايل  40معيارا فضأ أ أ أ أ أالا عن اعتماد
 12معيارا (معيارين عاديني ومعاجلتني للص أ أ أ أ أ أأحة النباتية ونانية بروتوكوالت تش أ أ أ أ أ أأخيص) ورفع  28من املعايري العتمادها
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( 5معايري عادية و 11معاجلة للص أ أ أ أ أ أأحة النباتية و 12بروتوكوالا من بروتوكوالت التش أ أ أ أ أ أأخيص) .وهذا أكرب عدد معايري يتم
تغطيتها يف سنة واحدة يف تاريخ االتفاقية الدولية.
[ ]178ومتثّل اإلجناز الرابع يف تعزيز تنفيذ املعايري .فقد مت تنظيم س حلقات عمل تدريبيّة حول تقييم القدرات يف جمال الصحة
النباتية ش أ أ أ أأارك فيها  40خبريا يف جمال الص أ أ أ أأحة النباتية من  36بلدا و 21حمام من  13بلدا فضأ أ أ أ أالا عن موظفي منظمة
األغذية والزراعة .ومت تنفيذ  16من املشأ أأاريع أُجنز سأ أأتة منها وكانمل املشأ أأاريع العشأ أأرة األخرى قيد التشأ أأغيل وقد تلمل
أكثر من  15طرف ا من األطراف املتعاقدة .وأُنشأئمل جمموعة تركيز معنيّة مبشأروع جترييب بشأأن املراقبة ملكافحة ثالث لفات
حمتملة.
[ ]179ومتثّل اإلجناز اخلامس يف تعزيز االتصأ أ أ أ أأاالت والدعوة .فقد مت إطالق كل من الصأ أ أ أ أأفحة الرئيسأ أ أ أ أأية اجلديدة للبوابة الدولية
للصأأحة النباتية ونظام التعليقات اإللكرتوين اجلديد .ومت إصأأدار أكثر من  170عنوانا وخربا موجزا ما يشأأكل زيادة بنسأأبة
 70يف املائة مقارنة بعام  .2015كما ص أ أ أ أ أ أأدر التقرير الس أ أ أ أ أ أأنوي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  2015ومت توزيع
 1 000نسخة منه.
[ ]180ومتثّل اإلجناز السأ أ أأادس يف الرتويج لالحتفال بالسأ أ أأنة الدولية للصأ أ أأحة النباتية يف عام  .2020ومت إنشأ أ أأاء اللجنة التوجيهية
حدث جانيب للسنة
مقر منظمة األغذية والزراعة يف روما إيطاليا .كما ُعقد ٌ
هلذه السنة الدولية ُ
وعقد أول اجتماع هلا يف ّ
الدولية للصأأحة النباتية يف عام  2020خالل الدورة اخلامسأأة والعشأرين للجنة الزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة .ومتمل
املوافقة على القرار بشأن السنة الدولية للصحة النباتية يف عام  2020خالل الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة التابعة
ملنظمة األغذية والزراعة ومن مث يف الدورة اخلمسني بعد املائة جمللس املنظمة.
[ ]181ومتثّل اإلجناز الس أ أ أ أ أ أأابع يف تعزيز الش أ أ أ أ أ أأبكة التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات .فتم تنظيم حلقة عمل تابعة لالتفاقية
وعقدت سأأبع حلقات عمل
للمرة األوىل منذ عدة سأأنواتُ .
الدولية حول التزامات تقدمي التقارير الوطنية يف لسأأيا وذلك ّ
إقليمية تابعة لالتفاقية الدولية مبش أ أأاركة  212ش أ أأخصأ أ أا من  144طرفا من األطراف املتعاقدة .كما عقدت املش أ أأاورة التقنية
الس أ أ أ أ أ أأنوية للم نظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف الرباط املغرب مبش أ أ أ أ أ أأاركة املنظمات اإلقليمية التس أ أ أ أ أ أأع وإقليم واحد
للمرة األوىل منذ سنوات عديدة.
(البحر الكارييب) ّ
[ ]182ومتثّل اإلجناز الثامن يف تعزيز التعاون الدويل .ومتّ بص أ أ أ أأورة خاص أ أ أ أأة توطيد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف جمال
وض أ أأع املعايري .وبدأ التعاون مع منظمة اجلمارك العاملية يف جمال إص أ أأدار الش أ أأهادات اإللكرتونية للص أ أأحة النباتية .كما بدأ
التعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة حول القضايا املتّصلة بالتنوع البيولوجي.
اقرتحمل مبادرة بشأ أ أ أ أ أأأن التمويل املسأ أ أ أ أ أأتدام لربنامج عمل االتفاقية الدولية
[ ]183ومتثّل اإلجناز التاسأ أ أ أ أ أأع يف تعزيز تعبئة املوارد .و ُ
وحظيمل بدعم قوي من قبل جلنة املالية يف اهليئة ومن مكتب اهليئة ومن اجملموعة املعنية بالتخطيط االسأ أ أ أرتاتيجي .ومجع
حس أ أ أ أ أأاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لالتفاقية الدولية  6.65ماليني دوالر أمريكي (ما ميثّل زيادة بنس أ أ أ أ أأبة  42يف املائة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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مقارنة بعام  )2015من أس أ أ أ أرتاليا وفرنسأ أ أ أأا وكوريا ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية بصأ أ أ أأورة خاصأ أ أ أأة .وبلغمل قيمة
املشأ أ أأاريع اجلديدة لالتفاقية الدولية  4.07ماليني دوالر أمريكي (وهي األعلى يف تاريخ االتفاقية الدولية) ق ّدمتها بصأ أ أأورة
خاص أ أ أ أ أأة الص أ أ أ أ أأني ( 2مليون دوالر أمريكي) ومرفق وض أ أ أ أ أأع املعايري وتنمية التجارة ( 1.12مليون دوالر أمريكي) واالحتاد
األورويب ( 0.9مليون يورو) .وبلغأأمل قيمأأة املسأ أ أ أ أ أ أأامهأأات العينيأأة املقأ ّدمأأة إىل االتفأأاقيأأة الأأدوليأأة أكثر من  0.7مليون دوالر
أمريكي ق ّدمتها بص أأورة خاص أأة كل من كندا والصأ أني وكوس أأتا ريكا وفرنس أأا ومجهورية كوريا ونيوزيلندا والواليات املتحدة
األمريكية فض أالا عن املركز الدويل للدراسأأات الزراعية املتقدمة يف منطقة البحر األبيض املتوسأأط واملكتب اإلقليمي ملنظمة
األغأذيأة والزراعأة ألوروبأا ولسأ أ أ أ أ أ أيأا الوس أ أ أ أ أ أأطى ومعهأد البلأدان األمريكيأة للتعأاون يف ميأدان الزراعأة .وترد القأائمأة الكأاملأة
للمسامهات العينيّة املق ّدمة إىل االتفاقية الدولية يف التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لعام .2016
[ ]184ومتثّل اإلجناز العاشأأر يف النهوض باإلدارة الداخلية .وقد متّ تنفيذ خطة العمل لتقييم تعزيز أمانة االتفاقية الدولية ال سأأيما
من أجل إعادة هيكلتها وإنشاء وحدتني مهنيتني (وضع املعايري وتيسري التنفيذ) وفريق داعم (دعم التكامل) .ومت النهوض
املوحدة ذات الصلة .ومت تعزيز
باإلدارة اجليّدة وتوحيد الوثائق واملواد اإلعالمية من خالل وضع عدد من إجراءات التشغيل ّ
مهارات تشأ أ أ أأكيل الفرق واملهارات الثقافية من خالل تنظيم معتكف واحد وحلقة العمل التدريبية حول الرصأ أ أ أأد والتقييم
ومن خالل تعزيز عمل فرق املهام املعنية بتعبئة املوارد وباالتصاالت والدعوة.
[ ]185ويف معرض تلخيص أأنا ألنش أأطة أمانة االتفاقية الدولية والنتائج الرئيس أأية اليت حققتها خالل عام
جتارب مهمة للتعلّم منها والبناء عليها وهي:

2016

نرى أن هناك أربع



أوالا اأأب إيالء املزيأأد من االهتمأأام لالبتكأأار مبأأا يف ذلأأك التفكري املبتكر للتخطيط االسأ أ أ أ أ أ أرتاتيجي لالتفأأاقيأأة
الدولية من أجل حتقيق أهداف التنمية املس أ أ أ أ أ أأتدامة لعام  2030واإلدارة املبتكرة لتجديد أمانة االتفاقية الدولية
باالستناد إىل تقييم التعزيز.



ثاني ا علينا التشأ أ أ أ أأديد على حتديد األولويات من خالل الرتكيز على ثالث ركائز هي :وضأ أ أ أ أأع املعايري وتيسأ أ أ أ أأري
التنفيذ واالتصاالت والشراكات.



ثالثا علينا حتس أ أ أ أ أ أأني التنس أ أ أ أ أ أأيق بني األجهزة الرئاس أ أ أ أ أ أأية لالتفاقية الدولية وجمتمع االتفاقية الدولية واإلدارة العليا
يف منظمة األغذية والزراعة.



وأخريا اب أن نعزز العمل اجلماعي من خالل التعلّم املش أ أ أ أ أ أأرتك عن طريق حلقات العمل احللقات التدريبية
ومن خالل األداء اجلماعي عن طريق فرق املهام.

[ ]186وس أأتكون س أأنة  2017س أأنة هامة أخرى بالنس أأبة إىل االتفاقية الدولية مبا أنه س أأيتم خالهلا تطبيق املوض أأوع الس أأنوي القادم
لالتفاقية الدولية وهو "الص أأحة النباتية وتيس أأري التجارة" وكذلك االحتفال بعيدها اخلامس والس أأتني .وحنن على ثقة بأن
عام  2017س أ أأيأيت مبزيد من اخلري على االتفاقية الدولية وذلك بفض أ أأل دعمكم املتواص أ أل وتفانيكم يف تعزيز تطبيق برنامج
عملها.

Page 80 of 123

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

CPM-12 Report

[ ]187ومن مجلة املهام واألنشطة املع ّدة لعام

Appendix 04

2017

س منها أسياسية وهي:
تعترب ٌ

(أ) الدعوة إىل تأييد للموض أ أ أأوع الس أ أ أأنوي "الص أ أ أأحة النباتية وتيس أ أ أأري التجارة" لالتفاقية الدولية لعام
للسنة الدولية للصحة النباتية يف عام  2020لكي يصادق عليها مؤمتر منظمة األغذية والزراعة؛

2017

والرتويج

(ب) تنظيم الدورة الثانية عشرة للهيئة يف مجهورية كوريا وإنشاء جهاز جديد لإلشراف على التنفيذ؛
(ج) إجناز املشأ أ أ أأاريع املتعلّقة مبرفق وضأ أ أ أأع املعايري وتنمية التجارة  401 -ومبشأ أ أ أأروع املفوضأ أ أ أأية األوروبية اخلاص بنظام
االس أ أ أ أ أ أأتعراض ودعم التنفيذ وتطبيق املش أ أ أ أ أ أأاريع اجلديدة املتعلّقة بتنفيذ االتفاقية الدولية من جانب املفوض أ أ أ أ أ أأية
األوروبية وإصأ أأدار الشأ أأهادات اإللكرتونية للصأ أأحة النباتية من جانب مرفق وضأ أأع املعايري وتنمية التجارة وبناء
القدرات من جانب برنامج التعاون بني بلدان اجلنوب الذي امع الصني مبنظمة األغذية والزراعة؛
(د) تقوية الشأ أ أ أ أ أأبكة التابعة لالتفاقية الدولية على املسأ أ أ أ أ أأتويني اإلقليمي والوطين وتعزيز التعاون الدويل مع املنظمات
الفنية والتجارية والبيئية والصناعية ذات الصلة؛
(هأ) مواصلة بذل اجلهود من أجل تعبئة موارد إضافية وإعادة هيكلة أمانة االتفاقية الدولية واالحتفال بالعيد اخلامس
والستني لالتفاقية الدولية.
تعرب عن خالص االمتنان والتقدير لكل أجهزة االتفاقية الدولية على إدارهتا املمتازة
[ ]188وتود األمانة اغتنام هذه الفرص أ أأة لكي ّ
وجلميع املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات على دعمها القوي وجلميع الشركاء واملتعاونني على تعاوهنم الدائم.
[ ]189وإ ّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:
( )1اإلحاطة علما بالنقاط البارزة الواردة يف هذا التقرير.
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المرفق  – 05خطة العمل التكميلية لتقييم وإدارة تهديدات اآلفات المرتبطة بالحاويات
البحرية
[] 1

يقرتح مكتب هيئة تدابري الص أ أ أ أ أ أأحة النباتية عددا من اإلجراءات للح ّد من خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية رهن ا
باملوارد من خارج امليزانية اليت توفرها األطراف املتعاقدة أو الصأأناعة .وسأأوف تقيس هذه األنشأأطة تأثري مدونة املمارسأأات
بشأ أ أ أ أأأن تعبئة وحدات نقل الشأ أ أ أ أأحنات الصأ أ أ أ أأادرة عن املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة
االقتصادية ألوروبا خالل السنوات اخلمس املقبلة ورفع مستوى الوعي إزاء خماطر اآلفات يف احلاويات البحرية واملعلومات
ملسأ أأاعدة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إدارة هذه املخاطر على حنو أفضأ أأل ووضأ أأع ترتيبات متصأ أألة باإلش أ أراف
واحلوكمة لتنفيذها.

[] 2

يش أ أ أأجع املكتب األطراف املتعاقدة أو الص أ أ أأناعة على توفري املوارد ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من أجل تيس أ أ أأري
هذا العمل واقرتح تطبيق جوذج التمويل الذي متّ اعتماده يف مشروع إصدار الشهادات االلكرتونية للصحة النباتية للسري
به قدما.
( )1قياس تأثير مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات من خالل:




وضأأع بروتوكول مشأأرتك بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمة البحرية الدولية والصأأناعة جلمع البيانات
بتلوث احلاويات البحرية على أن تس أأتكملها هيئة تدابري الص أأحة النباتية يف دورهتا الس أأادس أأة عش أ أرة
املتص أألة ّ
()2021؛
رصد قبول وتنفيذ مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية
ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا عن طريق:
o
o



التأكد من فعالية مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات يف ضمان وصول حاوية حبرية نظيفة
عن طريق:
o



تقارير القطاع الصناعي
رصد املنظمة الوطنية لوقاية النباتات؛

التلوث؛
وخلو الرتبة من ّ
تلوث باآلفات ّ
رصد املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ألي ّ

مساعدة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية.

( )2رفع مستوى الوعي إزاء مخاطر اآلفات في الحاوية البحرية عن طريق:



نشر أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لبيانات جمموعة عمل اخلرباء؛
تلوث احلاويات البحرية إتاحة
طلب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إىل البلدان اليت لديها بيانات عن ّ
هذه البيانات للجمهور؛
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الدعوة إىل وضع مواد توجيهية للحاويات البحرية بشأن إدارة خماطر اآلفات ونشر هذه املواد؛
تش أ أ أ أأجيع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إطالع القطاع الص أ أ أ أأناعي على املخاطر واإلجراءات الدولية
املمكنة إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية؛
ضمان أن تستند أي أنظمة بشأن احلاويات البحرية يتم وضعها وتنفيذها من جانب املنظمات الوطنية لوقاية
النباتات على حتليل ملخاطر اآلفات وأن تكون متسقة مع التوصيات الصادرة عن الدورة العاشرة هليئة تدابري
الصحة النباتية  CPM 10/2015_01بشأن احلاويات البحرية.

اإلشراف والحوكمة

[] 3

إنش أ أ أ أأاء فريق مهام س أ أ أ أأوف يعمل حتمل رقابة جلنة تنمية القدرات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات لإلش أ أ أ أراف على األنش أ أ أ أأطة
املذكورة أعاله واستكماهلا بأي إجراءات أخرى عن طريق:





توفري املعلومات بش أ أ أ أ أأأن خماطر اآلفات يف احلاويات البحرية وإدارة هذه املخاطر؛ والقطاع الص أ أ أ أ أأناعي وغريها
من املنظمات الدولية؛
إقامة للية لألطراف املتعاقدة حبيث ترفع التقارير إىل هيئة تدابري الصحة النباتية عن التقدم ا رز وإجنازاهتا؛
صك لخر؛
توفري املشورة بشأن كيفية حتديث مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات أو أي ّ
توفري من خالل جلنة تنمية القدرات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات لخر املعلومات عن أنش أ أ أ أ أ أأطتها الواجب
عرض أأها كل عام على هيئة تدابري الص أأحة النباتية إض أأافةا إىل تقرير هنائي يُق ّدم إىل اهليئة يف دورهتا الس أأادس أأة
عشرة (.)2021

[] 4

سوف خيتار املكتب األعضاء واخلرباء املدعوين للمشاركة يف فريق املهام .وينبغي أن يتم تعيني األعضاء يف فريق املهام من
جانب األطراف املتعاقدة أو املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وأن يتمتعوا باخلربة يف املس أ أأائل املتص أ أألة باالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات ولوجس أ أ أأتية احلاويات البحرية .واب أن يكون عض أ أ أأو واحد على األقل يف فريق املهام عض أ أ أ أوا يف جمموعة
عمل اخلرباء املعنية باحلاويات البحرية .إض أ أ أ أأافةا إىل ذلك بإمكان خرباء يف الص أ أ أ أأناعة واثلني عن املنظمات الدولية ذات
مدعوين.
الصلة أن يشاركوا يف فريق املهام بصفة خرباء ّ

[] 5

وينبغي أن يض أ ّأم فريق املهام من بني أعض أأائه أطرافا متعاقدة ذات إملام مبس أأائل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ولوجس أأتية
احلاويات البحرية فضأ أالا عن خرباء يف الص أأناعة ومنظمات دولية أخرى ذات الص أألة .وميكن لفريق املهام اس أأتش أأارة خرباء
يف جمال احلاويات البحرية مثل األعضاء يف جمموعة العمل للخرباء وفقا للحاجة.
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المرفق  – 06اإلجراءات ذات األولوية لتنفيذ خطة العمل التكميلية بشأن الحاويات البحرية
يف ديسأأمرب كانون األول  2016اقرتحمل جلنة تنمية القدرات عددا من األنشأأطة القابلة للتطبيق وذات أولوية
-1
قص أ أ أ أ أ أأوى ليقوم هب أأا فريق امله أأام املعين ب أأاحل أأاوي أأات البحري أأة حبي أأث ُحي َرز تق أأدم يف تنفي أأذ خط أأة العم أأل التكميلي أأة.
وهي على النحو التايل:
بين المهام اإلدارية األولى الواجب اتخاذها:

-2




دعوة األشخاص املرشحني ليصبحوا أعضاء يف فريق املهام إىل االجتماع الوجاهي األول (األولوية  1اكنة)
تقوم األمانة جبمع كل املواد املتاحة بشأن احلاويات البحرية وتوفّرها لفريق املهام (األولوية  1اكنة)
يضع فريق املهام خطة عمل تستند إىل االختصاصات اليت حيددها املكتب (األولوية  1اكنة).
سوف تشمل أنشطة فريق المهام:

-3


ُاري فريق املهام دراسة أساسية (تقييم احلاجات) (األولوية  1اكنة).
يتم إطالق دعوة للحصول على املوارد الالزمة لس ّد الثغرات مبا يف ذلك إدارة خماطر اآلفات (األولوية  1اكنة
ّ
إجا قد يكون املسامهون على استعداد لتقدمي املوارد وستلزم متابعة كبرية لتقييم هذه املوارد).
يُقيم فريق املهام روابط مع املنظمات الدولية مثل منظمة اجلمارك العاملية واملنظمة البحرية الدولية وأص أ أ أ أ أ أأحاب
مصلحة لخرين معنيني مبسائل متصلة باحلاويات البحرية (األولوية  1اكنة).
يضأأع فريق املهام قائمة بأصأأحاب املصأألحة املعنيني باحلاويات البحرية (قد تكون هذه القائمة متوفرة أصأالا لدى
جمموعة عمل اخلرباء) (األولوية  1اكنة).
رصد قبول وتنفيذ مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات:



اإلجراءات ا ددة لرصأ أ أ أأد قبول وتنفيذ مدونة املمارسأ أ أ أأات بشأ أ أ أأأن تعبئة وحدات نقل الشأ أ أ أأحنات (حتديد خط
قاعدي خالل الس أ أ أ أ أ أأنة األوىل لرصأ أ أ أ أ أ أأد تنفيذ مدونة املمارسأ أ أ أ أ أ أأات بشأ أ أ أ أ أ أأأن تعبئة وحدات نقل الش أ أ أ أ أ أأحنات
حىت عام :)2021






o
o
o
o
o



وضع إجراءات رصد (األولوية  1اكنة)
املسوحات (األولوية  1اكنة رغم أنه من الصعب مجع اإلجابات)
الدعوة إىل تعيني بلدان جتريبية ذات مشاركة واسعة والنظر يف أحواهلا.
التقييم القطري (األولوية  2اكنة مكلفة)
إنشأ أ أ أ أأاء جلان وطنية (اجلمارك موظفو املنظمة الوطنية لوقاية النباتات جهات االتصأ أ أ أ أأال لالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات الصناعة)

إطار تقدمي التقارير الصادرة عن:
o

الصناعة (رصد ذايت) (األولوية  1اكنة من الصعب مجع اإلجابات وتنسيق عملية تقدمي التقارير)
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املنظمة الوطنية لوقاية النباتات (األولوية  1اكنة من الص أ أ أ أ أ أأعب مجع اإلجابات وتنس أ أ أ أ أ أأيق عملية تقدمي
التقارير)
املنظمة االقليمية لوقاية النباتات (األولوية  1اكنة من الص أ أ أ أ أ أأعب مجع اإلجابات وتنس أ أ أ أ أ أأيق عملية تقدمي
التقارير)
منظمأأة اجلمأأارك العأأامليأأة أو منظمأأات دوليأأة أخرى ذات الصأ أ أ أ أ أ ألأأة (األولويأأة  1اكنأأة من الصأ أ أ أ أ أ أعأأب مجع
اإلجابات وتنسيق عملية تقدمي التقارير)



حتليأأل البيأأانأأات ورفع تقرير إىل جلنأأة التنفيأأذ وتنميأأة القأأدرات .وتقوم جلنأأة التنفيأأذ وتنميأأة القأأدرات برفع تقأأاريرهأا
إىل هيئة تدابري الصحة النباتية (األولوية  1اكنة مكلفة) (من الضروري توفري املوظفني وقاعدة البيانات)



توفري املعلومات عن خماطر اآلفات وإدارهتا يف احلاويات البحرية .ومن شأ أ أ أ أ أأأن فريق املهام أن يقوم مبا يلي خالل
سنة واحدة:
o

o
o
o
o


مجع وحتليأل املعلومأات العأامليأة بأالنسأ أ أ أ أ أ أبأة إىل اآلفأات اليت ثبأمل وجودهأا يف احلأاويأات البحريأة والرتبأة لفرتة
سنتني .وينبغي تصنيف اآلفات.
تشكيل جلنة استشارية خاصة بالصناعة
استخدام التدابري املتوفرة
وضع جوذج لقاعدة البيانات للبيانات
حتديد الثغرات.

برنامج التوعية (األولوية  1اكنة مكلفة من الضروري توفّر استشاري تكاليف النشر اُنظر البند :)3-2
o
o
o
o

توجيه تبليغات إىل الصناعة بشأن خماطر اآلفات
إطالع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على جمموعة من إجراءات اإلدارة املمكنة
االتصال جبميع أصحاب الشأن باالستناد إىل القائمة املوضوعة
الوسأأائل :منشأأورات وأشأأرطة فيديو ورسأأائل بالربيد االلكرتوين وصأأفحة موارد الصأأحة النباتية واإلعالم
وشبكات التواصل االجتماعي ومؤمترات.

صك قانوين بشأن احلاويات البحرية يف حال كان ذلك مالئما:
o

o
o

وض أ أأع ص أ أأك قانوين جوذجي العتماد مدونة املمارس أ أأات بش أ أأأن تعبئة وحدات نقل الش أ أأحنات من جانب
املنظمات الوطنية لوقاية النباتات (األولوية  1اكنة مكلفة)
إطالع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على الصك القانوين النموذجي (األولوية  1اكنة مكلفة)
رص أ أأد االتس أ أأاق مع القرارات الص أ أأادرة عن هيئة تدابري الص أ أأحة النباتية واملتص أ أألة بوض أ أأع إطار قانوين وطين
للحاويات البحرية يف حال كان موجودا حىت عام ( 2021األولوية  1اكنة مكلفة).
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المرفق  – 07إنشاء فريق المهام المعني بالحاويات البحرية وتشغيله
ّأوالا -الحوكمة
يلتئم فريق املهام املعين باحلاويات البحرية بص أ أ أ أ أ أأفته جهاز خرباء حتمل مظلة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات .ويقدم
-1
تقأأاريره كأأل عأأام إىل جلنأأة التنفيأأذ وتنميأأة القأأدرات يف اجتمأأاعهأأا الأأذي ينعقأأد يف ديس أ أ أ أ أ أأمرب كأأانون األول .وتأأدرج اللجنأأة
يف تقريرها الس أأنوي الذي ترفعه إىل هيئة تدابري الص أأحة النباتية تقريرا عن التقدم ا رز مقارنةا خبطة العمل التكميلية بش أأأن
احلاويات البحرية اليت تتضمن األولويات.

ثانيا -العمليات
ميكن تفعيل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية حبلول مايو أيار
-2
عملياته وتقوم هيئة تدابري الصحة النباتية حبلّه عام .2021

2017

رهن ا بالتمويل املتوفر على أن يوقف

ويعمل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية بص أ أ أ أ أ أأورة رئيس أ أ أ أ أ أأية من خالل اجتماعات افرتاض أ أ أ أ أ أأية واتص أ أ أ أ أ أأاالت
-3
عرب االنرتنمل .وميكن عقد اجتماعات وجاهية دورية عند احلاجة.
ويتم إعداد سجل االجتماع وبيان بعد كل اجتماع ونشره على البوابة الدولية للصحة النباتية.
ّ

-4

ثالثا -إنشاء فريق المهام المعني بالحاويات البحرية
ألف -التشكيلة
اب أن يتش أ أ أأكل فريق املهام من اثلني عن األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات
-5
الدولية وخرباء يف جمال الصأأحة النباتية الذين يتمتعون أص أالا خبربة ذات الصأألة مبخاطر اآلفات يف احلاويات البحرية وإدارة
هذه املخاطر.
وميكن أن يكون هؤالء األعضاء:

-6




حىت  3اثلني عن األطراف املتعاقدة
خبريا واحدا من القطاع الصناعي ميثله احتاد أصحاب احلاويات
اثلني عن منظمات دولية:
o

منظمة اجلمارك العاملية (مدير مدونة املمارسأ أأات بشأ أأأن تعبئة وحدات نقل الشأ أأحنات) -سأ أأوف تتواصأ أأل
منظمة اجلمارك العاملية مع املنظمة البحرية الدولية
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اجمللس العاملي للشحن

خبريا واحدا يف احلاويات البحرية (جمموعة عمل اخلرباء)
اثالا واحدا عن املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات

وميكن اسأأتكمال فريق رئيسأأي يضأ ّأم  6إىل  8خرباء ثابتني خبرباء إضأأافيني من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات
-7
التنوع البيولوجي واملنظمة العاملية لصحة احليوان حيث من الضروري أن تتوفر اخلربة يف جماالت مثل إدارة املخاطر
واتفاقية ّ
والتنفيذ والتحليل االقتصادي واملايل لتنفيذ خطة العمل.
ويتم تعيني عض أأو جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بص أأفته مش أأرفا على فريق املهام املعين باحلاويات البحرية من أجل
-8
ضمان الروابط املالئمة مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات .ويُطلب إىل املشرف حضور اجتماعات فريق املهام والعمل بصفة
جهة اتصأ أأال مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات .واري تعيني موظف من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بصأ أأفة جهة
اتصال بالنسبة إىل املوضوع ويضمن االتصال واالتساق بني خمتلف األجهزة الرئاسية يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

باء -التسمية
تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بتعيني جهة االتصأ أ أأال لفريق املهام املعين باحلاويات البحرية فيما تقوم
-9
جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بتعيني املشرف.
 -10وميكن طلب أعض أ أ أ أ أ أأاء يف فريق املهام املعين باحلاويات البحرية عن طريق دعوة تقوم األمانة بتنس أ أ أ أ أ أأيقها بالنيابة
عن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات .وقد تتعلق هذه الدعوة باحلصأأول على خربة حمددة أو تعيني عضأأو رئيسأأي يف فريق املهام
املعين باحلاويات البحرية .كما ميكن طلب أعضأأاء بدالء لألعضأأاء الرئيسأأيني .وحني يكون من الضأأروري الدعوة إىل تعيني
خرباء حت ّدد جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعايري وتوصي باخلبري (اخلرباء) إىل املكتب.
 -11ميكن للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أن تن ّسأ أ أ أق الدعوة إىل االنض أ أ أأمام كأعض أ أ أأاء وكبدالء عنهم من خالل
منتدى املشاورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو أي عملية أخرى يتم االتفاق عليها.

جيم -االختيار
-12

خيتار املكتب األعضاء واخلرباء املدعوين للمشاركة يف فريق املهام.
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المرفق  – 08المعايير المقترحة لتوصيات هيئة تدابير الصحة النباتية
ترد يف ما يلي املعايري األساسية الواجب النظر فيها عند استعراض مواضيع مقرتحة لتوصيات اهليئة:

-1



اب أن يعاجل املوضأ أ أ أ أ أأوع املقرتح يف كل احلاالت مسأ أ أ أ أ أأائل تندرج حتمل اإلطار القانوين لالتفاقية أو معايريها
الدولية لتدابري الصحة النباتية أو أهدافها االسرتاتيجية.
يتعني على املوضوع املقرتح أن يقوم قدر اإلمكان مبا يلي:
و ّ
()1
()2
()3
()4
()5

يعاجل مسأأائل مهمة متعلقة بالصأأحة النباتية أكان ذلك لتعزيز اختاذ إجراءات بشأأأن مسأأألة حمددة متص ألة
بالصحة النباتية أو ملعاجلة مسألة ذات نطاق أوسع.
ويكون ذا صلة باحتياجات األطراف املتعاقدة أو أغلبية األطراف على األقل.
ويغطي مس أ أ أ أ أ أأائل أو إجراءات تتمتع بش أ أ أ أ أ أأأهنا األطراف املتعاقدة أو املنظمات الوطنية أو اإلقليمية لوقاية
النباتات ببعض النفوذ أو السلطة أو الصالحية ملعاجلتها.
ويوفر "توجيهات" ال ميكن أو من غري املالئم توفريها يف الوقمل احلاضر يف شكل معيار من املعايري.
ويوفر توجيهات عملية ودعما لتحس أ أأني تنفيذ املعاهدة أو معيار حمدد من املعايري الدولية لتدابري الص أ أأحة
النباتية أو جمموعة من هذه املعايري.
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المرفق  – 09أدوار ومهام المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات في عالقتها مع هيئة تدابير
الصحة النباتية
تشمل مجاالت التعاون بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
وفقا للمادة  3-9من االتفاقية ما يلي:

-1







-2








-3


عملية وضع المعايير
املشاركة يف وضع املعايري مثل حتديد مواضيع للمعايري وإبداء تعليقات خالل فرتات التشاور؛
حتديد املعايري اإلقليمية اليت ينبغي اقرتاحها كأساس ملعايري دولية مستقبال؛
العمل كجهات متعاونة واملساعدة يف استضافة اجتماعات وضع املعايري حسب االقتضاء؛
إعداد مسودات وثائق توضيحية عن معايري دولية وفقا للفقرة  111من تقرير الدورة السادسة للهيئة املؤقتة لتدابري
الصحة النباتية حتمل رعاية أمانة االتفاقية الدولية؛
تقدمي الدعم الفين واإلداري ألعضاء جلنة املعايري؛
مشاركة مراقيب املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف اجتماعات جلنة املعايري.

تسهيل التطبيق وتنمية القدرات [أو االسم /الشكل الجديد]
تنظيم (مشرتك) حللقات عمل إقليمية تابعة لالتفاقية الدولية يف األقاليم التابعة هلا؛
تسهيل تطبيق االتفاقية الدولية واملعايري الدولية وحتديد التحديات يف جمال التطبيق؛
إبال املشأ أ أأاورات الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات بالنجاحات والتحديات املتعلقة بتطبيق االتفاقية
الدولية واملعايري الدولية؛
املسامهة يف تفادي النزاعات وتسويتها؛
التعاون مع أمانة االتفاقية الدولية يف تنفيذ أنشطة تنمية القدرات؛
مشاركة اثل (اثلي) املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف جلنة تنمية القدرات [أو االسم الشكل اجلديد]؛
املسامهة يف تطبيق إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية على الصعيد العاملي.

االتصاالت
التعأأاون بني املنظمأأات اإلقليميأأة لوقأأايأأة النبأأاتأأات ومع أمأأانأأة االتفأأاقيأأة الأأدوليأأة يف تعميم املعلومأأات وتبأأادهل أا
من خالل مثال :التقارير السنوية وحلقات العمل واالستبيانات والدراسات االستقصائية ومشاريع اجلداول الزمنية
وخطط العمل واملنشورات واملواقع اإللكرتونية واملوارد الفنية.
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التنسيق والشراكة بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ومع أمانة االتفاقية الدولية
احلضور واملشاركة النشطة يف املشاورات الفنية ويف اهليئة؛
املساعدة إن أمكن ذلك يف الرتشيحات يف اهليئة ويف األجهزة الفرعية وغريها؛
ض أ أ أ أ أ أأمان متثيل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف اجملموعة املعنية بالتخطيط االسأ أ أ أ أ أ أرتاتيجي التابعة لالتفاقية
الدولية؛
ترشيح اثلي املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على النحو املطلوب لألجهزة واجملموعات التابعة للهيئة؛
املشاركة يف املبادرات العاملية مثل السنة الدولية للصحة النباتتية وإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية؛
دعم البلدان األعض أ أ أ أ أ أأاء يف الوفاء بااللتزامات اخلاص أ أ أ أ أ أأة باالتفاقية الدولية يف اجملاالت املناس أ أ أ أ أ أأبة مثل اإلبال
عن اآلفات؛
املساعدة يف ترمجة وثائق االتفاقية الدولية؛
التعاون العيين مع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ا تملة اليت تطلب
الدعم؛
توفري املعلومات عن األنشطة اإلقليمية ذات الصلة (عن املعايري واللوائح وغري ذلك)؛
التعاون مع األقاليم األخرى يف تنظيم حلقات العمل اإلقليمية التابعة لالتفاقية الدولية وغريها من أنشأ أ أ أأطة تنمية
القدرات؛ ويف املشاركة الفعالة فيها؛
تزويد صفحة املوارد التابعة لالتفاقية الدولية مبوارد فنية أو روابط مالئمة.
وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:

()1
()2
()3
()4
()5

()6

التذكري بأن املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات قد أنشئمل مبوجب املادة  9من االتفاقية الدولية كأجهزة تنسيق
يف األقاليم اجلغرافية التابعة هلا؛
التذكري بدور املش أ أ أ أ أ أأاورات الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف معاجلة قض أ أ أ أ أ أأايا الصأ أ أ أ أ أ أحة النباتية
مبا يؤدي إىل النص املنقح لالتفاقية الدولية لعام  1997واحلاجة إىل إنشاء هيئة مؤقتة لتدابري الصحة النباتية؛
التذكري بالدور الرئيس أأي للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف وض أأع االتفاقية الدولية واملعايري الدولية وحتديثها
وتنفيذها كما هو وارد يف االتفاقية الدولية واإلطار االسرتاتيجي للفرتة 2019-2012؛
التذكري بأن اهليئة املؤقتة لتدابري الص أ أ أ أ أ أأحة النباتية اعتمدت يف عام  2005توص أ أ أ أ أ أأيات بش أ أ أ أ أ أأأن أدوار املنظمات
اإلقليمية لوقاية النباتات ووظائفها؛
الطلب أن تواصأ أ أ أ أ أ أأل أمانة االتفاقية الدولية واجملموعة املعنية بالتخطيط االسأ أ أ أ أ أ أرتاتيجي وجلنة تنمية القدرات
[أو ااها او شأ أ أ أ أأكلها اجلديد] واألجهزة الفرعية التابعة للهيئة التعاون مع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
على النحو املتوخى يف هذه النسخة ا دثة من أدوار املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ووظائفها؛
تشأأجيع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على مواصأألة التعاون مع بعضأأها البعض ومع أمانة االتفاقية الدولية
وتعزيز الش أراكات القائمة بينها على النحو املتوخى يف هذه النس أأخة ا دثة من أدوار املنظمات اإلقليمية لوقاية
النباتات ووظائفها ويف استعراض تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لعام 2015؛
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تش أ أ أ أأجيع الدور النش أ أ أ أأط للمش أ أ أ أأاورة الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات كإحدى اآلليات لتس أ أ أ أأهيل
هذا التعاون ولتقدمي إسهام اسرتاتيجي إىل مكتب اهليئة وإىل اهليئة؛
اإلقرار بأنه ال يوجد ش أ أ أ أ أ أأيء يف هذا [القرار] حيد أو يس أ أ أ أ أ أأتبدل حقوق األطراف املتعاقدة أو التزاماهتا مبوجب
االتفاقية الدولية؛
اإلقرار بأأأن أه ال يوجأأد ش أ أ أ أ أ أأيء يف هأأذا [القرار] يؤثر على دور املنظمأأات اإلقليميأأة لوقأأايأأة النبأأاتأأات أو حي أد
من األنشطة اليت قد تقوم هبا.
اعتمأأاد النسأ أ أ أ أ أ أخأأة املنقحأأة من أدوار املنظمأأات اإلقليميأأة لوقأأايأأة النبأأاتأأات ووظأأائفهأأا يف عالقتهأأا هبيئ أة تأأدابري
الصحة النباتية.
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المرفق  – 10اختصاصات لجنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 جهاز فرعي لهيئة تدابير الصحة النباتيةمالحظة بشأن تفسير المصطلحات
حينما ترد عبارة التنفيذ فإجا تعين تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مبا يش أ أ أ أ أ أأمل املعايري واخلطوط التوجيهية
والتوصيات اليت اعتمدهتا هيئة تدابري الصحة النباتية.

-1

الغرض

تقوم اللجنة بوض أ أ أ أأع برنامج متكامل لدعم تنفيذ االتفاقية وترص أ أ أ أأده وتش أ أ أ أأرف عليه كما تعزز قدرات األطراف
املتعاقدة يف جمال الصحة النباتية.

-2

نطاق لجنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تضأطلع اللجنة حتمل إشأراف هيئة تدابري الصأحة النباتية باإلشأراف الفين على األنشأطة من أجل تعزيز قدرات
األطراف املتعاقدة على تنفيذ االتفاقية وحتقيق األهداف االسرتاتيجية اليت وافقمل اهليئة عليها.
إن اللجنة:








-3




حتدد وتستعرض احلد األدف من القدرات والطاقات اليت حتتاج األطراف املتعاقدة إليها لتنفيذ االتفاقية.
حتلل املسائل اليت تعرقل التنفيذ الفعال لالتفاقية وتضع طرق ا مبتكرة ملعاجلة العقبات.
تضأ أ أ أ أأع برناجم ا لدعم التنفيذ وتيسأ أ أ أ أأر تنفيذه من أجل مسأ أ أ أ أأاعدة األطراف املتعاقدة على اسأ أ أ أ أأتيفاء احلد األدف
من القدرات والطاقات والتفوق عليه.
علما بالتقدم الذي يشري إىل حالة وقاية النباتات يف العامل.
وتقيم كفاءة أنشطة التنفيذ وتأثريها وحتيط ا
ترصد ّ
تشرف على جتنب النزاعات وعمليات حل النزاعات.
تشرف على عملية االلتزامات اخلاصة برفع التقارير.
تعمل مع األمانة واجلهات املاحنة ا تملة واهليئة لضمان متويل مستدام ألنشطتها.

تشكيل اللجنة
تتشأ أ أ أأكل اللجنة من إثنا عشأ أ أ أأر خبريا من ذوي املهارات واخلربات ذات الصأ أ أ أألة مبجال تنفيذ األدوات املتصأ أ أ أألة
بأأالصأ أ أ أ أ أ أحأأة النبأأاتيأأة و أو تنميأأة القأأدرات .ويقوم املكتأأب مع مراعأأاة التوازن بني املهأأارات واخلربات املطلوبأأة
وبني التمثيل اجلغرايف باختيار األعضاء وتعيينهم.
وباإلضافة إىل ذلك يشارك فيها اثل واحد عن املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واثل عن جلنة املعايري.
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الوظائف
تضطلع اللجنة بالوظائف التالية:

()1







()2







()3







برنامج العمل الفين
تعيني احلد األدف من القدرات والطاقات اليت حتتاج إليها األطراف املتعاقدة لتنفيذ االتفاقية واس أأتعراض أأه بش أأكل
متواصل.
حتديد اسرتاتيجيات واقرتاحها على األطراف املتعاقدة لكي تعزز تنفيذها لالتفاقية مبا يف ذلك التزامات اإلبال
الوطنية مع مراعاة قدراهتا واحتياجاهتا ا ددة.
استعراض حتاليل األمانة للتحديات اليت تواجهها األطراف املتعاقدة فيما خص تنفيذ االتفاقية.
التوصية بأولويات للهيئة بناء على حتليل خمرجات األنشطة املذكورة أعاله.
حتديد وتقييم تكنولوجيات جديدة كفيلة بتعزيز التنفيذ.
رص أ أأد وتقييم اإلجراءات الواردة يف اإلطار االسأ أ أرتاتيجي لالتفاقية وما يتص أ أأل به من اسأ أ أرتاتيجيات وأطر وخطة
(أو خطط) عمل أخرى.
اإلدارة الفعالة والكفؤة للجنة
صياغة خطة عمل واملوافقة عليها واملواظبة على تنفيذها باالتساق مع أولويات اهليئة.
وضع إجراءات ومعايري إلنتاج موارد فنية للتنفيذ واإلشراف عليها واملوافقة عليها.
إنشاء جمموعات فرعية تؤدي أنشطة ومهاما حمددة وحلها واإلشراف عليها.
التماس املش أ أأورة و أو املس أ أأامهات بش أ أأأن مس أ أأائل ذات ص أ أألة بربنامج عملها من اللجان الفنية (عن طريق جلنة
املعايري) ومن جمموعات أو منظمات أخرى تساعد االتفاقية.
استعراض وظائفها وإجراءاهتا ونتائجها بصورة دورية.
رصد وتقييم فعالية أنشطتها ومنتجاهتا.
العمل مع األمانة
وضع وإدارة مشاريع تساهم يف تنفيذ األولويات اليت وافقمل اهليئة عليها.
تقدمي اإلرشادات بشأن التنفيذ وأنشطة تنمية القدرات إلدراجها يف خطة عمل األمانة.
تقييم املوارد الفنية ذات الص أ أ أ أ أ أألة بتنمية القدرات من أجل تنفيذ االتفاقية وترتيب أولوياهتا إلدراجها يف البوابة
الدولية للصحة النباتية أو املوقع اإللكرتوين ملوارد صحة النبات حبسب املقتضى.
الرتويج لتجنب النزاعات باعتباره نتيجةا للتنفيذ الفعال.
اإلشراف على عملية البمل يف النزاعات حبسب مقتضى احلال.
املسأ أأامهة يف إقامة روابط مع اجلهات املاحنة والش أ أريكة وغريها من منظمات عامة وخاصأ أأة معنية بالتنفيذ وبتنمية
القدرات يف جمال الصحة النباتية ويف احلفاظ على تلك الروابط.
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العمل مع األجهزة الفرعية األخرى
العمل بالتعاون الوثيق مع جلنة املعايري ليكون وضع املعايري وتنفيذها متكاملني وفعالني.
استعراض إطار املعايري والتنفيذ بوترية سنوية ورفع توصيات بالتغيري إىل اهليئة عن طريق اجملموعة املعنية بالتخطيط
االسرتاتيجي.
العمل مع األجهزة الفرعية األخرى واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات فيما خص جماالت االهتمام املتبادل.
اإلجراءات اخلاضعة لتوجيهات اهليئة
املسامهة يف تنفيذ اسرتاتيجية االتصال اخلاصة باالتفاقية.
اإلشراف على األجهزة اليت أنشأهتا اهليئة واملناطة باللجنة.
االضطالع بوظائف أخرى حبسب توجيهات اهليئة.
تقدمي تقارير إىل اهليئة عن أنشطتها.

العالقة مع أمانة االتفاقية

إن األمانة مس أ أ أأؤولة عن تنس أ أ أأيق عمل اللجنة وتوفري الدعم اإلداري والتحريري والتش أ أ أأغيلي والفين .تقدم األمانة
مشورهتا إىل اللجنة بشأن إتاحة املوارد املالية والبشرية واستخدامها.

-6

العالقة مع لجنة المعايير

تتعاون اللجنة مع جلنة املعايري بناء على خطط عمل متس أ أأقة من أجل تنفيذ االتفاقية .وس أ أأوف يتم هذا التعاون
على عدد من املسأ أأتويات (أي األمانة ورئاسأ أأيت اللجنتني واألعضأ أأاء والقيمني على اإلش أ أراف واجملموعات الفرعية) .تضأ أأم
اللجنة اثالا عن جلنة املعايري وهي ختتار أيض أ ا اثالا عنها للمش أأاركة يف اجتماعات جلنة املعايري .وتتض أأمن مواض أأيع التعاون
باحلد األدف ما يلي:






-7

االتساق بني برامج العمل
وضع خطط تنفيذ للمعايري
حتليل االستجابات لطلبات تقدمي املواضيع واملسائل الواجب تناوهلا
استعراض إطار املعايري والتنفيذ
وضع مشاريع مشرتكة وتنفيذها.

العالقة مع المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

توفر املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وجهة نظر إقليمية إىل املس أ أ أ أ أأائل والتحديات وس أ أ أ أ أأياق العمل يف اإلقليم
اليت تؤثر يف األطراف املتعأأاقأأدة ويف منظمأأاهتأأا الوطنيأأة لوقأأايأأة النبأأاتأأات .توفر املنظمأأات اإلقليميأأة لوقأأايأأة النبأأاتأأات الأأدعم
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إىل األطراف املتعاقدة من حيث تعزيز قدراهتا وإمكاناهتا يف جمال الص أ أأحة النباتية .وتض أ أأم اللجنة اثالا عن منظمة إقليمية
لوقاية النباتات .وتتضمن جماالت التعاون:






تبادل مشاريع برامج العمل
تقاسم املوارد الفنية واملعلومات
حتديد اخلرباء وتوفريهم
تنسيق األنشطة والفعاليات مبا يف ذلك حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية
وضع مشاريع مشرتكة وتنفيذها.

الالئحة الداخلية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -جهاز فرعي لهيئة
تدابير الصحة النباتية
المادة  -1العضوية
تتألف اللجنة من  12عض أ أ أ أ أ أوا باإلضأ أ أ أ أ أأافة إىل اثل واحد عن املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واثل عن جلنة
املعايري التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
ويتم اختيار األعضأ أأاء على أسأ أأاس التوازن بني اخلربات على أن يكون واحد منهم على األقل من كل من أقاليم
الفاو وبني متثيل البلدان النامية .وعلى األعض أ أ أ أأاء أن يتمتعوا خبربة يف جمال تطبيق الص أ أ أ أأكوك املتص أ أ أ أألة بالص أ أ أ أأحة النباتية
و أو تنمية القدرات وسيتم اختيارهم وتعيينهم من قبل مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية.
وتقوم املش أ أ أ أ أ أأاورة الفنية يف ما بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وجلنة املعايري بتعيني اثل لدى اللجنة من
خالل إجراءاهتا اخلاصة.
ويؤدي األعضأ أ أ أ أأاء واملمثلون مهامهم بأقصأ أ أ أ أأى درجات النزاهة وعدم االحنياز واالسأ أ أ أ أأتقالل وسأ أ أ أ أأوف يتجنبون
أي تض أ أأارب اكن يف املص أ أأاس قد يطرأ يف س أ أأياق أدائهم لواجباهتم واإلفص أ أأاح عنه مس أ أأبقا .ويف حال حدوث تض أ أأارب
يف املصاس سيقوم املكتب بالبمل فيه.

المادة  -2مؤهالت العضوية
تتض أأمن ترش أأيحات األعض أأاء أدلة موثقة على خرباهتم يف جمال التنفيذ و أو تنمية القدرات .وينبغي لتلك اخلربة
أن تشتمل على عنصر واحد على األقل من العناصر التالية:





خربة مثبتة يف إدارة نظم الصحة النباتية؛
خربة مثبتة يف تنفيذ أنشطة تنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية؛
معرفة عميقة باالتفاقية وباملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛
خربة يف تنفيذ لوائح الصحة النباتية؛
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معارف و أو مؤهالت و أو خربات أخرى حمددة مثالا يف جمال صياغة املواد التدريبية وتقدميها.

وينبغي للمرشأ أأحني أيض أ أ ا أن يتمتعوا مبسأ أأتوى من اللغة اإلنكليزية يسأ أأمح هلم باملشأ أأاركة بنشأ أأاط يف اجتماعات
اللجنة ومناقشاهتا.

المادة  -3عملية اختيار األعضاء
سأ أوف تص أأدر األمانة نداءا لالنض أأمام إىل العض أأوية لدى ش أأغور مناص أأب لديها .وميكن لرتش أأيحات األعض أأاء
مبا يش أ أ أ أ أ أأمل املعلومات الداعمة وخطاب تعهد حبس أ أ أ أ أ أأب ما ينص عليه النداء أن تقدم رايا من قبل األطراف املتعاقدة
أو املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.
وسوف يستعرض مكتب اهليئة الرتشيحات بناء على قائمة االشرتاطات الواردة يف املادة  2من الالئحة الداخلية.
ويشغل األعضاء منصبهم ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بناء على قبول مكتب اهليئة.

المادة  -4األعضاء المناوبون واألعضاء البديلون
ينبغي تعيني عض أ أ أ أأو مناوب واحد فقط عن كل إقليم من أقاليم الفاو عقب عملية االختيار اليت ترد بالتفص أ أ أ أأيل
يف املادة  3من الالئحة الداخلية فيشغل منصبه ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بالتماشي مع هذه املادة.
واوز لعضو مناوب حضور اجتماع للجنة بدالا من العضو غري القادر على احلضور.
ويف حال اسأأتقالة عضأأو ما أو يف حال مل يعد يسأأتويف مؤهالت العضأأوية اليت تنص عليها هذه الالئحة الداخلية
أو إذا تغيب عن اجتماعني متعاقبني للجنة يتم اسأ أ أأتبدال العضأ أ أأو بعضأ أ أأو لخر .يقرر املكتب بشأ أ أأأن عملية االسأ أ أأتبدال
مع ا افظة على التوازن بني اخلربة وبني ضرورة وجود عضو واحد على األقل عن كل إقليم من أقاليم الفاو .يشغل العضو
البديل منصبه ملدة ثالث سنوات اعتبارا من تاريخ تعيينه.

المادة  -5انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
يتم انتخاب رئيس اللجنة ونائبه من قبل أعض أ أأاء اللجنة فيش أ أأغالن منص أ أأبيهما ملدة ثالث س أ أأنوات مع إمكانية
إعادة انتخاهبما بناء على قبول مكتب اهليئة.

المادة  -6االجتماعات
تعقد اللجنة اجتماعني يف السأ أ أ أأنة .وميكن عقد اجتماعات إضأ أ أ أأافية عند املقتضأ أ أ أأى رهن املوارد البش أ أ أ أرية واملالية
املتاحة .واوز أيض أا عقد اجتماعات اللجنة بواسأأطة الوسأأائل اإللكرتونية مبا يف ذلك عرب الفيديو أو االتصأأال عن بعد
حبسب احلاجة.
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ويتشكل النصاب لعقد االجتماعات من غالبية األعضاء.

المادة  -7المراقبون ومشاركة الخبراء المدعوين في اجتماعات اللجنة
مبوجب أحكام الفقرة أدناه تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة متاشيا مع اللوائح واإلجراءات املرعية للفاو واهليئة.
أو سريته.

واوز للجنة أن تقرر عقد اجتماعات معينة أو جزء منها من دون وجود مراقبني نظرا إىل حسأأاسأأية املوضأأوع

وباالتفاق املسأأبق أو بناء على طلب من أعضأأاء اللجنة بوسأأع األمانة أن تدعو أفرادا أو اثلني عن منظمات
يتمتعون خبربة حمددة للمشاركة كمراقبني يف اجتماع معني أو يف جزء منه.

المادة  -8األجهزة التي تنشئها الهيئة
ميكن أن يُعهد مبهمة اإلش أ أراف على اللجنة إىل جهاز فرعي أنش أ أأأته اهليئة .تتمتع تلك األجهزة باختص أ أأاص أ أأاهتا
ولوائحها الداخلية اخلاصة هبا اليت وافقمل اهليئة عليها عندما أنشأهتا.

المادة  -9المجموعات الفرعية للجنة
بوس أ أ أأع اللجنة أن تؤس أ أ أأس جمموعات فرعية من أجل تناول مس أ أ أأائل حمددة تتعلق بالتنفيذ وتنمية القدرات رهن
إتاحة املوارد املالية .وس أ أأوف حتدد اللجنة ض أ أأمن اختص أ أأاص أ أأات تلك اجملموعات الفرعية املهام واملدة والعض أ أأوية وواجبات
اإلبال اليت ختصها.
واوز للجنة حل اجملموعات الفرعية حني تنتفي احلاجة إليها.

المادة  -10صنع القرارات
سوف تسعى اللجنة إىل صنع القرارات بناء على التوافق بني األعضاء.
أما احلاالت اليت تس أ أ أ أ أ أأتوجب توافقا يف اآلراء واليت يتعذر فيها التوص أ أ أ أ أ أأل إىل التوافق فتوص أ أ أ أ أ أأف يف حماض أ أ أ أ أ أأر
لالجتماعات تذكر بالتفصيل كل املواقف املتخذة وترفع إىل اهليئة ملناقشتها واختاذ التدابري املالئمة بشأهنا.

المادة  -11اإلبالغ
ترفع اللجنة تقاريرها إىل اهليئة.
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المرفق  - 11اإلعراب عن التقدير في ما يتصل بأنشطة وضع المعايير
يُعرب عن االمتنان خلرباء جمموعات الصأ أ أأياغة ملسأ أ أأامهاهتم النشأ أ أأطة يف وضأ أ أأع املعايري الدولية التالية أو املالحق
املرفقة هبا اليت اعتمدت يف الفرتة :2017-2016
المعيار الدولي رقم  38بشأن الحركة الدولية للبذور ()2009-003
البلد
أسرتاليا

الخبير
السيد Bruce HANCOCKS

الدور
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء

الربازيل
الكامريون
كندا

السيد
السيدة Alice Ntoboh Siben NDIKONTAR
السيد Eric ALLEN

كندا
كندا
شيلي
شيلي
الصني
الصني
الصني
فرنسا
أملانيا
غانا
غانا
إيطاليا
اليابان

السيدة
السيد Shane SELA
السيد Juan Pablo LÓPEZ
السيد Marcos Beéche CISTERNAS
السيد Lifeng WU
السيدة Wenxia ZHAO
السيد Yuejin WANG
السيدة Valérie GRIMAULT
السيد Thomas Schröeder
السيد Joseph Mireku ASOMANING
السيد Victor AGYEMAN
السيد Lucio MONTECCHIO
السيد Masahiro SAI

نيوزيلندا
النرويج
باراغواي
بولندا
بولندا
مجهورية كوريا
جنوب أفريقيا
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
هولندا
هولندا

السيد
السيد Sven Christer MAGNUSSON
السيدة Ana Peralta
السيد Krzysztof SUPRUNIUK
السيد Piotr WLODARCZYK
السيدة Mi Chi YEA
السيدة Phindile N.B. NGESI
السيد Edward PODLECKIS
السيد JONES John Tyrone
السيدة Marina ZLOTINA
السيد Gerard MEIJERINK
السيد Corné VAN ALPHEN

عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عض أأو بص أأفته رئيسأ أا للمجموعة الدولية للبحوث املعنية
باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
اثل املضيف
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
اثلة املضيف
اثل املنظِّم
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عض أ أأو يف جمموعة عمل اخلرباء وعض أ أأو يف الفريق التقين
املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
اثلة املنظِّم
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
خبري مدعو
اثل املنظِّم
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Edson Tadeu IEDE

Marie-Claude FOREST

Michael ORMSBY
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البلد
هولندا
زامبيا
أسرتاليا
الكامريون
شيلي

الخبير
السيد Nico HORN
السيد Arundel SAKALA
السيد David PORRITT
السيد Marcel BAKAK
السيدة Soledad CASTRO-DOROCHESSI

اليابان
الواليات املتحدة األمريكية
األرجنتني
هولندا

السيد
السيدة Julie ALIAGA
السيد Ezequiel FERRO
السيد Nico HORN

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Motoi SAKAMURA

الدور
اثل املضيف
مشرف ()2008-11
مشرف ( )2010-04ومشرف مساعد ()2012-04
مشرف مساعد ()2011-05
مشأ أ أ أ أ أ أرفأ أ أأة ( )2012-04ومشأ أ أ أ أ أ أرفأ أ أأة مس أ أ أ أ أ أ أأاعأ أ أأدة
()2013-11
مشرف مساعد ()2012-11
مشرفة ( )2013-11ومشرفة مساعدة ()2012-11
مشرف مساعد ()2014-11
مشرف ()2015-05
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الملحق  :1ترتيبات قيام البلد المس ببتورد بالتحقق من امتثال الش ببحنات في البلد المص ب ّدر ()2005-003
-2
من المعيار الدولي رقم ( 20الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات)
البلد
الربازيل
نيوزيلندا
شيلي
مجهورية كوريا
فرنسا
الواليات املتحدة األمريكية
زامبيا
جنوب أفريقيا
زامبيا
أسرتاليا
شيلي
كندا
نيوزيلندا
املكسيك
األرجنتني

-3

الخبير
السيد Gilvio Westin COSENZA
السيد Wayne HARTLEY
السيدة Sylvia Soledad FERRADA Chamorro
السيدة Kyu-Ock KIM
السيدة Clara PACHECO
السيد Paul Gerard MCGOWAN
السيد Kenneth MSISKA
السيد Mike Holtzhausen
السيد Arundel SAKALA
السيد Bart ROSSEL
السيدة Soledad Castro-Dorochessi
السيدة Marie-Claude FOREST
السيد Stephen BUTCHER
السيدة Ana Lilia MONTEALEGRE
السيد Ezequiel FERRO

الدور
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
اثل املضيف
مشرف ( )2005-04ومشرف مساعد ()2012-04
مشرف مساعد ()2008-11
مشرف مساعد ()2012-04
مشرفة مساعدة ()2012-04
مشرفة ()2012-04
مشرف مساعد ()2012-11
مشرفة مساعدة ()2012-11
مشرف ()2016-05

المعيار الدولي رقم  39بشأن الحركة الدولية لألخشاب ()2006-029

البلد
غانا
الربازيل
كندا
شيلي
اليابان
أملانيا
الصني
الصني
شيلي
باراغواي
كندا
كندا
الصني
الصني
الصني
شيلي
باراغواي
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الخبير
السيد Victor AGYEMAN
السيد Edson Tadeu IEDE
السيد Eric ALLEN
السيد Marcos Beéche CISTERNAS
السيد Mamoru MATSUI
السيد Thomas SCHRÖDER
السيد Yuejin WANG
السيد Wenxia ZHAO
السيد Fuxiang WANG
السيد Juan Pablo LOPEZ
السيد Shane SELA
السيد Greg WOLFF
السيد Yuejin WANG
السيدة Wenxia ZHAO
السيد Fuxiang WANG
السيد Juan Pablo LÓPEZ
السيدة Ana PERALTA

الدور
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
اثل املنظِّم
اثل املضيف
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
اثل املضيف
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
مشرف ( )2006-05ومشرف مساعد ()2009-11
اثل املنظِّم
اثلة املضيف
عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
اثل املضيف
اثلة املنظِّم
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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البلد
النرويج

الخبير
السيد Christer MAGNUSSON

كندا

السيدة

اهلند
كندا
الواليات املتحدة األمريكية

السيد
السيد Rajesh RAMARATHAM
السيدة Marina ZLOTINA

الصني

السيد

Lifeng WU

بولندا

السيد

Piotr WLODARCZYK

الواليات املتحدة األمريكية

السيدة

-4

Marie-Claude FOREST

D.D.K. SHARMA

Julie ALIAGA

المعيار الدولي رقم  40بشأن الحركة الدولية لوسائط النمو المرتبطة بنباتات الغرس ()2005-004

البلد
إيران
شيلي
أسرتاليا
الواليات املتحدة األمريكية
أملانيا
كندا
كندا
كندا
األردن
كندا
النرويج
إندونيسيا
املكسيك

الخبير
السيد Mohammed Reza Asghari
السيدة Eliana Bobadilla
السيدة Barbara Hall
السيدة Carissa Marasas
السيد Bjoern Niere
السيدة Barbara Peterson
السيد Dominique Pelletier
السيدة Rebecca Lee
السيد حممد خطيب-بدر
السيدة Marie-Claude FOREST
السيدة Hilde PAULSEN
السيد Antarjo DIKIN
السيدة Ana Lilia MONTEALEGRE

الربازيل

السيد

-5

الدور
عض أ أأو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي ومش أ أأرف
مساعد ()2007-11
مش أرفة ( )2009-11ومش أأرفة مس أأاعدة  -الفريق التقين
املعين باحلجر احلرجي ()2014-11
مشرف مساعد ()2013-05
مشرف ()2016-05
مشأ أ أ أ أ أرفأ أ أأة  -الأفأريأق الأتأقأين املأعأين بأ أ أأاحلأجأر احلأرجأي
()2016-05
مشأ أأرف مسأ أأاعد  -الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي
()2016-05
مش أ أ أ أ أأرف  -الأفأريأأق الأتأقأأين املأعأأين بأ أ أأاحلأجأأر احلأأرجأأي
( )2014-11ومشرف مساعد ()2012-11
مشأ أ أ أ أ أرفأ أ أأة  -الأفأريأق الأتأقأين املأعأين بأ أ أأاحلأجأر احلأرجأي
()2012-04

Jesulindo DE SOUZA

الدور
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
اثل املضيف
اثلة املنظِّم
مشرف ()2005-04
مشرفة ()2008-11
مشرفة ( )2012-11ومشرفة مساعدة ()2016-05
مشرف مساعد ()2012-11
مشأ أ أ أ أ أ أرفأ أ أأة ( )2016-05ومشأ أ أ أ أ أ أرفأ أ أأة مس أ أ أ أ أ أ أأاعأ أ أأدة
()2013-11
مشرف مساعد ()2016-05

المعيار الدولي رقم  41بشأن الحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات المستخدمة ()2006-004

البلد
أسرتاليا
مجهورية كوريا
فنلندا
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الخبير
السيد Adam BROADLEY
السيد Jae-Seung LEE
السيد Ralf Lothar LOPIA

الدور
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
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نيوزيلندا
الواليات املتحدة األمريكية
نيجرييا
أوغندا
األرجنتني
جزر كوك
الربازيل

السيدة
السيد Tim N. STEVENS
السيد Gabriel ADEJARE
السيد Robert KARYEIJA
السيد Guillermo ROSSI
السيد Ngatoko NGATOKO
السيد Alexandre PALMA

شيلي
بابوا غينيا اجلديدة

السيد
السيد Pere KOKOA

Melanie Jane NEWFIELD

Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE

عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
عضو يف جمموعة عمل اخلرباء
مشرف ()2007-05
مشرف ()2007-11
مشرف ()2009-05
مشرف ()2012-11
مشأ أ أ أ أ أ أ أأرف ( )2015-05ومشأ أ أ أ أ أ أ أأرف مسأ أ أ أ أ أ أ أأاعأ أ أأد
()2012-11
مشرف ( )2015-11ومشرف مساعد ()2015-05
مشرف مساعد ()2015-11

المعايير الدولية التي وضعها فريق الخبراء الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية كمالحق للمعيار الدولي رقم
(معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح)

28

مشرفو الفريق التقني المعني بمعالجات الصحة النباتية:
البلد
إندونيسيا
أسرتاليا

المشرف
السيد Antarjo DIKIN
السيد Bart ROSSEL

معالجة الصب ب ببحة النباتية رقم  22بشب ب ببأن معالجة الحش ب ب برات في األخشب ب بباب المقشب ب ببورة بالتبخير بفلوريد
-6
السلفوريل ()2007- 101A
البلد
نيوزيلندا

الخبير
السيد Mike ORMSBY

الدور
املسؤول عن املعاجلة

معالجة الص ب ببحة النباتية رقم  23بش ب ببأن معالجة الديدان الخيطية والحشب ب برات في األخش ب بباب المقش ب ببورة
-7
بالتبخير بفلوريد السلفوريل ()2007- 101B
البلد
نيوزيلندا

الخبير
السيد Mike ORMSBY

الدور
املسؤول عن املعاجلة

 -8معالجة الصببحة النباتية رقم  24بشببأن معالجة البرتقال  Citrus sinensisبالتبريد للتخلص من ذبابة فاكهة
البحر األبيض المتوسط )2007- 206A( Ceratitis capitate
البلد
جنوب أفريقيا
األرجنتني
الواليات املتحدة األمريكية
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الخبير
السيدة Alice BAXTER
السيد Eduardo WILLINK
السيد Scott MYERS

الدور
املسؤولة عن املعاجلة
املسؤول عن املعاجلة
مساعد املسؤول عن املعاجلة

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Appendix 11

CPM-12 Report

 -9معالجة الصحة النباتية رقم  25بشأن معالجة البرتقال اليوسفي من نوع
بالتبريد للتخلص من ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط )2007- 206B( Ceratitis capitata

Citrus reticulata x C. sinensis

البلد
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
األرجنتني
نيوزيلندا

الخبير
السيد Scott WOOD
السيد Patrick GOMES
السيد Eduardo WILLINK
السيد Mike ORMSBY

الدور
املسؤول عن املعاجلة
املسؤول عن املعاجلة
املسؤول عن املعاجلة
مساعد املسؤول عن املعاجلة

 -10معالجة الصحة النباتية رقم  26بشأن معالجة الليمون الحامض  Citrus Limonبالتبريد للتخلص من ذبابة
فاكهة البحر األبيض المتوسط )2007- 206C( Ceratitis capitata
البلد
الصني
نيوزيلندا

الخبير
السيد Yuejin WANG
السيد Mike ORMSBY

الدور
املسؤول عن املعاجلة
مساعد املسؤول عن املعاجلة

 -11معالجة الصحة النباتية رقم  27بشأن معالجة الجريب فروت  Citrus paradisiبالتبريد للتخلص من ذبابة
فاكهة البحر األبيض المتوسط )2007-210( Ceratitis capitata
البلد
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية

الخبير
السيد Scott WOOD
السيد Patrick GOMES

الدور
املسؤول عن املعاجلة
املسؤول عن املعاجلة

الصني
الواليات املتحدة األمريكية

السيد
السيد Scott MYERS

املسؤول عن املعاجلة
مساعد املسؤول عن املعاجلة

Daojian YU

 -12معالجة الص ب ب ب ببحة النباتية رقم  28بش ب ب ب ببأن معالجة البرتقال اليوس ب ب ب ببفي من نوع  Citrus reticulataبالتبريد
للتخلص من ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط )2007-212( Ceratitis capitata
البلد
نيوزيلندا

الخبير
السيد Mike ORMSBY

الدور
املسؤول عن املعاجلة

 -13معالجة الصحة النباتية رقم  29بشأن معالجة الكليمونتين  Citrus clementinaبالتبريد للتخلص من ذبابة
فاكهة البحر األبيض المتوسط )2010-102( Ceratitis capitata
البلد
اململكة املتحدة
أسرتاليا
األرجنتني
الواليات املتحدة األمريكية
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الخبير
السيد Ray CANNON
السيد Andrew JESSUP
السيد Eduardo WILLINK
السيد Guy HALLMAN

الدور
املسؤول عن املعاجلة
املسؤول عن املعاجلة
املسؤول عن املعاجلة
مساعد املسؤول عن املعاجلة
Page 103 of 123

CPM-12 Report

Appendix 11

 -14معالجة الصب ب ب ب ببحة النباتية رقم  30بش ب ب ب ب ببأن معالجة المانجو الهندية
للتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط )2010-106( Ceratitis capitata
الخبير
البلد
(الوالي أأات املتح أأدة األمريكيأأة السيد Guy HALLMAN
الوك أ أأالأ أأة الأ أأدوليأ أأة للطأ أأاق أ أأة
الذرية)
السيد Min-Goo PARK
مجهورية كوريا
السيد Scott WOOD
الواليات املتحدة األمريكية

الدور
املسؤول عن املعاجلة

املسؤول عن املعاجلة
املسؤول عن املعاجلة

 -15معالجة الصب ب ب ب ببحة النباتية رقم  31بش ب ب ب ب ببأن معالجة المانجو الهندية
للتخلص من ذبابة الفاكهة )2010-107( Bactrocera tryoni
الخبير
البلد
(الوالي أأات املتح أأدة األمريكيأأة السيد Guy HALLMAN
الوك أ أأالأ أأة الأ أأدوليأ أأة للطأ أأاق أ أأة
الذرية)

Mangifera indica

بحرارة البخار

Mangifera indica

بحرارة البخار

الدور
املسؤول عن املعاجلة

المعايير الدولية التي وض ب ب ببعها فريق الخبراء الفني المعني برعداد بروتوكوالت التش ب ب ببخيص كمالحق للمعيار الدولي
رقم ( 27بروتوكوالت التشخيص لآلفات الخاضعة للوائح)
مشرفو الفريق الفني المعني برعداد بروتوكوالت التشخيص:
البلد
أملانيا
اململكة املتحدة

-16

المشرف
السيد Jens-Georg UNGER
السيدة Jane CHARD

بروتوكول التشخيص رقم  13بشأن بكتيريا أميلوفورا اإليروينية )2004-009( Erwinia amylovora

البلد
إسبانيا
نيوزيلندا
أسرتاليا

الخبير
السيدة Maria M. López GONZÁLEZ
السيد Taylor Robert
السيد Brendan RODONI

كندا

السيد

كندا
كندا
أملانيا
أملانيا
إسبانيا

السيد
السيد Won-Sik Kim
السيد Klaus Geider
السيدة Annette Wensing
السيد J. Peñalver
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Delano James

Solke H de Boer

الدور
املؤلفة الرئيسية
مؤلف مشارك
أخصأ أ أ أأائي يف املوضأ أ أ أأوع (عضأ أ أ أأو يف فريق اخلرباء الفين املعين
بإعداد بروتوكوالت التشخيص)
ُحم ّكم (عضأ أ أ أأو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت
التشخيص)
خبري
خبري
خبري
خبرية
خبري
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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إسبانيا
إسبانيا
إسبانيا
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية

-17
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السيدة
السيد P. Llop
السيد Mariano Cambra
السيد Roberts
السيد Larry Pusey
السيدة Virginia Stockwell
M.T. Gorris

بروتوكول التشخيص رقم  14بشأن بكتيريا مستصفرة الفراولة )2004-012( Xanthomonas fragariae

البلد
الواليات املتحدة األمريكية
إسبانيا
اململكة املتحدة
نيوزيلندا

الخبير
السيد Ed CIVEROLO
السيدة María M. López GONZÁLEZ
السيد John ELPHINSTONE
السيد Robert TAYLOR

هولندا

السيد

كندا
كندا

السيد
السيد Stephan BRIERE

-18

Hans DE GRUYTER

Solke H. DE BOER

الدور
املؤلف الرئيسي
مؤلفة مشاركة
مؤلف مشارك
أخصأائي يف املوضأوع (عضأو يف فريق اخلرباء الفين املعين
بإعداد بروتوكوالت التشخيص)
ُحم ّكم (عض أ أ أ أ أأو يف فريق اخلرباء الفين املعين ب أ أأإعأ أ أأداد
بروتوكوالت التشخيص)
خبري
خبري

بروتوكول التشخيص رقم  15بشأن فيروس تريستيزا الحمضيات )2004-021( Citrus tristeza virus

البلد
إسبانيا
جنوب أفريقيا
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
كندا

الخبير
السيد Mariano CAMBRA
السيد Stephanus Petrus
السيدة Marta Isabel Mastalli
السيدة Laurene LEVY
السيد Delano JAMES

أسرتاليا

السيد

الربازيل
جنوب أفريقيا
أوروغواي

السيد
السيد P.Fanie. van Vuuren.S
السيدة M.I. Francis

-19

خبرية
خبري
خبري
خبري
خبري
خبرية

Brendan RODONI

Edson BERTOLINI

الدور
املؤلف الرئيسي
مؤلف مشارك
مؤلفة مشاركة
مؤلفة مشاركة
أخصأائي يف املوضأوع (عضأو يف فريق اخلرباء الفين املعين
بإعداد بروتوكوالت التشخيص)
ُحم ّكم (عضأ أ أ أ أأو يف فريق اخلرباء الفين املعين بأ أ أأإعأ أ أأداد
بروتوكوالت التشخيص)
خبري
خبري
خبرية

بروتوكول التشخيص رقم  16بشأن يرقة )2006-017( Genus Liriomyza

البلد
أسرتاليا
أسرتاليا
اململكة املتحدة

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الخبير
السيد Mallik MALIPATIL
السيد Mark Blacket
السيد Dominique COLLINS

الدور
املؤلف الرئيسي
مؤلف مشارك
مؤلف مشارك
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جامايكا

السيدة

الواليات املتحدة األمريكية

السيد

أسرتاليا
اليابان
التفيا
الواليات املتحدة األمريكية

السيد
السيد Ren Iwaizumi
السيدة Ramona Vaitkevica
السيد Stephen Gaimari

Juliet GOLDSMITH

Norman Barr

Anthony Rice

أخصأأائية يف املوضأأوع (عضأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين
بإعداد بروتوكوالت التشخيص)
ُحم ّكم (عضأ أ أ أ أأو يف فريق اخلرباء الفين املعين بأ أ أأإعأ أ أأداد
بروتوكوالت التشخيص)
خبري
خبري
خبرية
خبري

 -20بروتوكول التشب ب ببخيص رقم  17بشب ب ببأن الديدان الخيطية من نوع أفيلنكويدس ،Aphelenchoides besseyi
 ،A. ritzemabosiو)2006-025( A. fragariae
البلد
الواليات املتحدة األمريكية
الصني
جنوب أفريقيا
اململكة املتحدة
فرنسا

الخبير
السيد Fengru ZHANG
السيد Xie HUI
السيد Rinus KNOETZE
السيدة Sue HOCKLAND
السيدة Géraldine ANTHOINE

هولندا

السيد

-21

Hans DE GRUYTER

بروتوكول التشخيص رقم  18بشأن الدودة الثعبانية )2013-003( Anguina spp.

البلد
الواليات املتحدة األمريكية
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة
فرنسا

الخبير
السيدة Andrea Skantar
السيد Thomas Prior
السيد Colin Fleming
السيدة Géraldine ANTHOINE

نيوزيلندا

السيد

كينيا
بولندا
إسبانيا

السيدة
السيد Witold Karnkowski
السيد Juan Antonio Lezaun

-22

الدور
املؤلف الرئيسي
مؤلف مشارك
مؤلف مشارك
مؤلفة مشاركة
أخصأأائية يف املوضأأوع (عضأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين
بإعداد بروتوكوالت التشخيص)
ُحم ّكم (عضأ أ أ أ أأو يف فريق اخلرباء الفين املعين بأ أ أأإعأ أ أأداد
بروتوكوالت التشخيص)

Robert TAYLOR

Pamela Kibwage

الدور
املؤلفة الرئيسية
مؤلف مشارك
مؤلف مشارك
أخصأأائية يف املوضأأوع (عضأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين
بإعداد بروتوكوالت التشخيص)
ُحم ّكم (عضأ أ أ أ أأو يف فريق اخلرباء الفين املعين بأ أ أأإعأ أ أأداد
بروتوكوالت التشخيص)
خبرية
خبري
خبري

بروتوكول التشخيص رقم  19بشأن آفة الذرة الحلبية )2006-027( Sorghum halepense

البلد
الصني
تركيا
الواليات املتحدة األمريكية
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الخبير
السيد Qiang SHENG
السيد Ahmet ULUDAG
السيد Rodney YOUNG

الدور
املؤلف الرئيسي
مؤلف مشارك
مؤلف مشارك
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الصني

السيدة

Yin Linping

فرنسا

السيدة

Géraldine ANTHOINE

كندا
كندا
الصني
الصني
الصني
الصني
الصني
الصني

السيدة
السيدة Ruojing WANG
السيد Yonghong Zhou
السيدة Jianqiu Zou
السيدة Xiuling Shao
السيد Guoqi Chen
السيد Hongjie Xie
السيد WANG Fuxiang

Cheryl DOLLARD

أخصأأائية يف املوضأأوع (عضأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين
بإعداد بروتوكوالت التشخيص)
ُحم ّكمأ أأة (عضأ أ أ أ أأو يف فريق اخلرباء الفين املعين ب أأإع أأداد
بروتوكوالت التشخيص)
خبرية
خبرية
خبري
خبرية
خبرية
خبري
خبري
خبري

بروتوكول التش ب ب ب ببخيص رقم  20بش ب ب ب ببأن آفة بونديروس ب ب ب بباي ديندروكتونوس

-23
()2006-019

البلد
أسرتاليا
الربازيل
كندا
فرنسا
هولندا
الواليات املتحدة األمريكية

الخبير
السيدة Linda Semeraro
السيد Edson Tadeu Iede
السيد Hume Douglas
السيد Jean-Francois Germain
السيدة Brigitta Wessels-Berk
السيد Norman BARR

فرنسا

السيدة

-24

Géraldine ANTHOINE

Dendroctonus ponderosae

الدور
املؤلفة الرئيسية
مؤلف مشارك
مؤلف مشارك
مؤلف مشارك
مؤلفة مشاركة
أخصأائي يف املوضأوع (عضأو يف فريق اخلرباء الفين املعين
بإعداد بروتوكوالت التشخيص)
ُحم ّكمأ أأة (عضأ أ أ أ أأو يف فريق اخلرباء الفين املعين ب أأإع أأداد
بروتوكوالت التشخيص)

بروتوكول التشخيص رقم  21بشأن بكتيريا )2013-001( Candidatus Liberibacter solanacearum

البلد
نيوزيلندا
إسبانيا
الواليات املتحدة األمريكية
نيوزيلندا

الخبير
السيدة Lia W. LIEFTING
السيدة López GONZÁLEZ .María M
السيد Joseph MUNYANEZA
السيد Robert TAYLOR

أسرتاليا

السيد

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Brendan RODONI

الدور
املؤلفة الرئيسية
مؤلفة مشاركة
مؤلف مشارك
أخصأائي يف املوضأوع (عضأو يف فريق اخلرباء الفين املعين
بإعداد بروتوكوالت التشخيص)
ُحم ّكم (عض أ أ أ أ أأو يف فريق اخلرباء الفين املعين ب أ أأإع أ أأداد
بروتوكوالت التشخيص)
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بروتوكول التشخيص رقم  22بشأن آفة فيوزاريوم سيرسيناتوم )2006-021( Fusarium circinatum

البلد
اململكة املتحدة
فرنسا
كينيا
كوريا اجلنوبية
هولندا

الخبير
السيدة Ana Pérez-Sierra
السيد Renaud Ioos
السيد James Wanjohi MUTHOMI
السيد Ik-Hwa HYUN
السيد Hans DE GRUYTER

نيوزيلندا

السيد Robert Taylor

أسرتاليا
كينيا
إسبانيا

السيدة
السيد William Muiru
السيدة Mónica Berbegal Martínez
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Jacqueline Edwards

الدور
املؤلفة الرئيسية
مؤلف مشارك
مؤلف مشارك
مؤلف مشارك
أخصأائي يف املوضأوع (عضأو يف فريق اخلرباء الفين املعين
بإعداد بروتوكوالت التشخيص)
ُحم ّكم (عض أ أ أ أ أأو يف فريق اخلرباء الفين املعين ب أ أأإعأ أ أداد
بروتوكوالت التشخيص)
خبرية
خبري
خبرية
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المرفق  - 12اإلجراء الخاص بمجموعات مراجعة اللغات
وافقمل عليه اهليئة يف دورهتا اخلامسة ()2010؛ ونقّحته يف دورهتا السادسة ( )2011ويف دورهتا الثامنة ()2013
ودورهتا الثانية عشرة ()2017
اإلجراء اخلاص بتصأ أ أ أأحيح األخطاء الواردة يف املعايري الدولية لتدابري الصأ أ أ أأحة النباتية (املعايري الدولية) بغري اللغة
اإلنكليزية بعد اعتمادها.
يرجى من اثلي املنظم أأات الوطني أأة لوق أأاي أأة النب أأات أأات واملنظم أأات اإلقليمي أأة لوق أأاي أأة النب أأات أأات من ك أ ّأل جمموع أة
-1
ضأ أل
من اجملموعات اللغوية يف املنظمة غري اللغة اإلنكليزية تش أأكيل جمموعة ملراجعة اللغة تُعّن بالنظر يف االس أأتخدام املف ّ
ويتعني على كل جمموعة
للمص أ أ أ أ أ أأطلحات وبتحديد األخطاء يف حترير الوثائق الناش أ أ أ أ أ أأئة عن عملية الرتمجة وتنس أ أ أ أ أ أأيقهاّ .
من جمموعات مراجعة اللغات تعيني من ّسأ أ أق يتوىل االتص أ أأاالت مع األمانة مع وص أ أأف طريقة التواص أ أأل اليت س أ أأيتم اتباعها
داخل اجملموعة (مثالا املؤمترات عن بُعد تبادل الوثائق إىل ما هنالك) وش أ أ أأرح هيكلها والرد على االس أ أ أأتفس أ أ أأارات الواردة
من األعض أأاء عن كيفية االنض أأمام إىل جمموعة مراجعة اللغة .ويتعني على كل جمموعة من جمموعات مراجعة اللغات دعوة
اثل عن قس أأم الرتمجة املناس أأب والعض أأو (أو األعض أأاء) يف الفريق الفين املعين مبس أأرد مص أأطلحات باللغة املعنية للمش أأاركة
من أجل كفالة فهم واضح للقضايا املطروحة من قِبل جمموعة مراجعة اللغة.
كل منها إىل مراجعة املعايري
-2
وبعد تشأأكيل كل جمموعة من جمموعات مراجعة اللغات واعرتاف األمانة هبا تدعى ّ
الدولية املعتمدة وإىل تقدمي مالحظاهتا عليها إىل األمانة مع إبراز التغيريات اليت أدخلمل عليها بالنسأ أأبة إىل املصأ أأطلحات
املفضأأل اسأأتخدامها واألخطاء يف حترير الوثائق وتنسأأيقها وذلك من خالل املنسأأق الذي حددته تلك اجملموعة ويف مهلة
ثالثة أشأ أأهر على األكثر بعد إحاطتها بنشأ أأر املعايري الدولية املعتمدة على املوقع اإللكرتوين للبوابة الدولية للصأ أأحة النباتية
()www.ippc.int؛ وتبدأ هذه املهلة بالنس أ أ أأبة إىل اللغة املعنية فور نش أ أ أأر املعيار الدويل على املوقع اإللكرتوين للبوابة بتلك
اللغة.
واوز ألقسأأام الرتمجة يف املنظمة أن تشأأارك بصأأفتها عض أوا يف جمموعات مراجعة اللغات؛ غري أ ّن أي بيان راي
-3
عن التغيريات املقرتحة يف املعايري الدولية ينبغي أن يوجهه منس أ أ أ أ أ أأق جمموعة مراجعة اللغة إىل أمني االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ( )ippc@fao.orgحرص ا على ضبط خمتلف نسخ املعايري.
-4

ويف حال عدم تلقي أي مالحظات تبقى النسخة املعتمدة من قِبل اهليئة هي النسخة النهائية.

ويف حال تلقي مالحظات من قِبل منس أ أ أ أ أ أأقي جمموعات مراجعة اللغات عن طريق اإلجراء املذكور أعاله حتيل
-5
األمانة هذه املالحظات مع إبراز التغيريات إىل أقسام الرتمجة يف املنظمة.
وتقوم أقسام الرتمجة يف املنظمة مبراجعة التغيريات املقرتحة .وإذا كانمل مجيع التغيريات املقرتحة مقبولة لدى أقسام
-6
الرتمجة يف املنظمة فإن النس أ أ أ أ أ أأخة اليت تربز التغيريات يف املعيار الدويل واليت أعدهتا جمموعة مراجعة اللغة حتال إىل األمانة.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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وإذا كان ألقسام الرتمجة يف املنظمة اعرتاض على أي من التغيريات اليت اقرتحتها جمموعة مراجعة اللغة فإهنا توثق األسباب
وتتشأ أأاور مع جمموعة مراجعة اللغة ملناقشأ أأتها والتوصأ أأل إىل توافق يف اآلراء .وإذا تعذر التوصأ أأل إىل توافق يف اآلراء يتخذ
قسأ أ أ أأم الرتمجة يف املنظمة القرار النهائي ويقدم إيضأ أ أ أأاحات بشأ أ أ أأكل خطي تتيحها األمانة لألطراف املتعاقدة يف االتفاقية
الدولية.
وحتال املالحظات املتعلقة برتمجة املصأ أ أ أأطلحات الواردة يف املسأ أ أ أأرد إىل الفريق الفين املعين مبسأ أ أ أأرد املصأ أ أ أأطلحات
-7
ُ
من خالل جلنة املعايري نظرا إىل أهنا قد تُفضأ أ أ أ أ أأي إىل تغيريات ملحوظة يف العديد من املعايري الدولية .وتتوىل األمانة معاجلة
املسائل املتعلقة برتتيب نسق النصوص.
وتنشر األمانة املعايري الدولية املع ّدلة على البوابة الدولية للصحة النباتية وتبلّغ مجيع األطراف املتعاقدة .وسيتضمن
-8
جدول أعمال اهليئة بندا دائما يشري إىل تعديل املعايري ا ددة.
-9

وستحيط اهليئة علما بأن املعايري ا ددة مت تعديلها وإلغاء نسخ املعايري الدولية اليت سبق اعتمادها.

وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأ أأأن جمموعات مراجعة اللغات على صأ أأفحة البوابة الدولية للصأ أأحة
ال أ أ أن أ أ أب أ أ أأات أ أ أي أ أ أأة ع أ أ أل أ أ أأى ال أ أ أع أ أ أن أ أ أوان ال أ أ أت أ أ أأايلhttps://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards- :

/setting/ispms/language-review-groups
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المرفق " - 13المخرجات" و"النواتج" المقترحة للسنة الدولية للصحة النباتية
الهدف
 -1زيادة وعي صانعي القرارات
العموميين والس ب ب ب ببياس ب ب ب ببيين على
المسب ب ببتويات العالمية واإلقليمية
والوطنية بشأن الصحة النباتية.

 -2ت بع بزيببز وت ب ببدع بيببم ال بج بهببود
الوطنيب ببة واإلقليميب ببة والعب ببالميب ببة
المبببذولببة في مجببال الص ب ب ب ب بحببة
النب بباتي ببة والموارد المرتبط ببة به ببا
في ضب ب ب ب ببوء نمو التج ببارة وبروز
مخاطر آفات جديدة بسب ب ب ب بببب
تغير المناخ.

 -3تثقيف عببامببة النبباس وزيببادة
معارفهم عن الصحة النباتية.
 -4تحسب ب ب ببين الحوار وإشب ب ب ببرا
أص ب ببحاب المص ب ببلحة في مجال
الصحة النباتية.
 -5زيبادة المعلومبات عن حبالبة
الوقاية النباتية في العالم.
 -6تيسير إقامة شراكات بشأن
الصحة النباتية على المستويات
الوطنية واإلقليمية والعالمية.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الناتج
المخرج
 زيادة عدد ص أ أ أ أ أ أ أأانعي القرارات (أ) زيادة االمتثال لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومعايريها.
السأ أ أ أ أأياسأ أ أ أ أأية وصأ أ أ أ أأانعي القرار (ب) زيادة عدد البلدان اليت تضأ أ أ أ أأع أو حتدث األطر الوطنية القانونية
للصأ أ أ أ أ أحأة النبأاتيأة (من خالل التزامأات تقأدمي التقأارير الوطنيأة)
اآلخرين الأأذين هم على دراي أة
وينعكس ذلك يف السياسات الزراعية الوطنية.
بالصحة النباتية
ِ
(ج) اعتماد س أ أأياس أ أأات إقليمية بش أ أأأن أمهية الصأ أ أأحة النباتية من قبل
املؤمترات الوزارية اإلقليمية.
 إدراك اجلمهور العأأام بش أ أ أ أ أ أ أ أأأن (أ) اجلمهور يتصرف مبسؤولية.
الصحة النباتية
 إعالن  6ديسمرب كانون األول (أ) زيادة الوعي بشأن الصحة النباتية.
كاليوم الدويل للصحة النباتية.
 زيأ أ أ أأادة امل أ أ أ أوارد م أ أ أ أأن أج أ أ أ أأل (أ) اعتُمد إطار اسرتاتيجي عاملي للصحة النباتية يتماشى مع جدول
أعمال  2030للتنمية املستدامة.
الصحة النباتية.
(ب) زيادة عدد البلدان اليت لديها خرباء وطنيني يشأ أأاركون بنشأ أأاط يف
 تعزيز أنشطة بناء القدرات.
االجتماعات اإلقليمية حلماية البيئة.
 تعزيز التخصأ أ أ أ أ أص أ أ أ أ أأات املتعلقة
(ج) لدى مجيع األقاليم منظمة إقليمية لوقاية النباتات.
بالصحة النباتية.
(د) حتس أ أ أ أ أأني امليزانيات خلدمات الصأ أ أ أ أأحة النباتية الوطنية واإلقليمية
والعاملية.
(ه) أُنشئمل للية مالية مستدامة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
(و) اس أ أ أ أ أ أأتخأأدام أفضأ أ أ أ أ أأل لتقنيأأات جأأديأأدة إلدارة لفأأات النبأأاتأأات
والسيطرة عليها.
(ز) زيادة توافر اخلربة يف جمال التصنيف والتشخيص.
(ح) التكنولوجيات اجلديدة املطبقة لتسهيل التجارة (على سبيل املثال
إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية)
 تثقيف اجلمهور العام بش أ أ أ أ أ أ أأأن (أ) األنظمة التعليمية اليت تشمل مسائل الصحة النباتية.
(ب) زيادة انعكاس مسائل الصحة النباتية يف املناهج الدراسية.
الصحة النباتية
 تعزيز الشراكات العامة اخلاصة (أ) املزيأأد من أص أ أ أ أ أحأأاب املصأ أ أ أ أألحأأة على علم بأأأمهيأأة وفوائأأد نظم
الصحة النباتية.
املعنية بصأ أ أ أ أ أ أأحة النباتات على
املسأ أ أ أ أ أ أ أ أ أ أتأ أ أأوي أ أ أأات الأ أ أأوط أ أ أن أ أ أيأ أ أأة
واإلقليمية والعاملية.
 إت أأاح أ أة املعلوم أأات عن ح أأال أأة (أ) اعتماد ونشأ أ أأر "اسأ أ أأتعراض حالة وقاية النباتات يف العامل" (املادة
( 2 11أ) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات).
وقاية النباتات يف العامل.
(ب) حتسني نظم اإلنذار بشأن اآلفات ومكافحتها وتطبيقها.
 تأأأسأ أ أ أ أ أ أأيس ش أ أ أ أ أ أ أراكأأات معنيأأة (أ) شبكة دولية أفضل بشأن الصحة النباتية.
ب أ أ أأالص أ أ أ أ أ أ أحأ أ أأة النب أ أ أأاتيأ أ أأة على (ب) زيادة الروابط بني النظم الصأ أ أ أ أأحية النباتية واملنظمات العاملة يف
جمال تغري املناك و اية البيئة ومراقبة احلدود.
املسأ أ أ أ أ أأتويات الوطنية واإلقليمية
(ج) حتسني التعاون الوظيفي مع جمتمع البحوث.
والعاملية.
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المرفق  – 14التقرير المالي لحساب األمانة المتعدد الجهات المانحة التابع لالتفاقية الدولية
لعام 2016
المساهمات

أسرتاليا
كندا
ليرلندا
فرنسا
اليابان
هولندا
نيوزيلندا
مجهورية كوريا
جنوب أفريقيا
السويد
الواليات املتحدة األمريكية منظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشمالية
مسامهات أخرى
المجموع
النفقات بحسب نوع الكلفة **
املوظفون من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة
االستشاريون
السفر
العقود
نفقات أخرى
المجموع
النفقات بحسب النشاط الرئيسي**
احلوكمة اإلدارة االسرتاتيجية اخلاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
وضع املعايري
تيسري التنفيذ
المجموع
الرصيد
* مت مجع السنوات املاضية ( )2013-2004لتسهيل الرجوع إليها
** جمموع النفقات هو ذاته والفرق الوحيد هو يف عرض هيكل اإلنفاق
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*2013-2004

2014

2015

2016

139,695

2,938,606

28,500
50,000
100,000
70,000
3,381
728,831

27,352
40,000
100,000
162,597
137,642
2,619
470,210

150,000

25,000
38,929
311,126
140,000
1,343
666,398

*2013-2004

2014

2015

2016

240,328

630,182

237,082

337,255

81,381
90,316
92,626
48,372

15
618
89,400
43,437

14,224
251,306

2,137,308

553,023

763,652

*2013-2004

2014

2015

2016

279,453

168,389

2,137,308

235,309
553,023

579,195

251,306
251,306

801,298

977,106

683,664

1,098,756

38,261

16,068

763,652
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يحل محلّهم في مكتب الهيئة ولجنة المعايير
المرفق  - 15األعضاء الجدد ومن يمكن أن ّ
واألعضاء الحاليون في الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
الجدول  - 1أعضاء مكتب الهيئة
اإلقليم

االسم

البلد

أفريقيا

كوت ديفوار

Lucien
السيد
KOUAME
KONAN

لسيا

مجهورية كوريا

السيدة

أوروبا

هولندا

السيد Cornelis
Antonius Maria
VAN ALPHEN

أمريكا الالتينية املكسيك
والأ أ أ أ أ أ أبأ أ أ أ أ أ أح أ أ أ أ أ أأر
الأ أ أ أ أ أك أ أ أ أ أأاري أ أ أ أ أأيب
(نأ أ أ أ أ أ أ أ أ أأائأ أ أ أ أ أ أ أ أ أأب
الرئيس)
الشرق األدف السودان

أم أ أ أ أ أ أ أري أ أ أ أ أ أ أك أ أ أ أ أ أأا كندا
الشمالية
ج أنأأوب غأأرب أسرتاليا
ا يط اهلاد
(الرئيس)

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Ock YIM

Kyu-

السيد Francisco
Javier
TRUJILLO
ARRIAGA

المر ّشح/
المر ّشح لوالية جديدة
الدورة السابعة للهيئة ()2012
الدورة التاسعة للهيئة ()2014
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
الدورة اخلامسة للهيئة ()2010
الدورة السابعة للهيئة ()2012
الدورة التاسعة للهيئة ()2014
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
الدورة التاسعة للهيئة ()2014
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016

السيد كمال الدين الدورة احلادية عشرة للهيئة
عبد ا مود أمني ()2016
بكر
السيدة  Marie-الدورة احلادية عشرة للهيئة
Claude
()2016

FOREST

السيدة

RANSOM

Lois

الدورة السابعة للهيئة ()2012
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016

انتهاء الوالية الحالية

الوالية الحالية /
المدة
الوالية الثالثة سنتان

2018

الوالية الرابعة سنتان

2018

الوالية الثانية سنتان

2018

الوالية األوىل سنتان

2018

الوالية األوىل سنتان

2018

الوالية األوىل سنتان

2018

الوالية الثانية سنتان

2018
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الجدول  -2األعضاء البديلون في مكتب الهيئة
اإلقليم
أفريقيا

لسيا

أوروبا

االسم

البلد
السيد

الكامريون

NYA

حيل حمل السيد
ّ

Francis LEKU

2018

AZENAKU

الدورة احلادية عشرة للهيئة ()2016
الوالية األوىل سنتان

مقعد شاغر البديل
الثاين اختياري
 -1الصني

السيد Wang

 -2إندونيسيا

السيد

 -1مالطة

السيدة

 -2اململكة املتحدة

السيد

2018

الدورة احلادية عشرة
للهيئة ()2016

الوالية األوىل سنتان

Antarjo

الدورة احلادية عشرة
للهيئة ()2016

الوالية األوىل سنتان

Marica

الدورة الثانية عشرة
للهيئة ()2017

حتل حمل السيدة
ّ

Samuel

الدورة الثانية عشرة
للهيئة ()2017

حيل يف مقعد شاغر
ّ
الدورة احلادية عشرة للهيئة ()2016
الوالية األوىل سنتان

الدورة احلادية عشرة
للهيئة ()2016

الوالية األوىل سنتان

مجهورية مصر العربية السيد إبراهيم إمبايب الدورة احلادية عشرة
الشوبكي
للهيئة ()2016

الوالية األوىل سنتان

FUXIANG

DIKIN

GATT

أمريكا الالتينية األرجنتني
والأ أ أ أ أ أ أبأ أ أ أ أ أ أح أ أ أ أ أ أأر
الكارييب
مقعد شاغر البديل
الثاين اختياري
الشرق األدف

Edouard

المر ّشح /المر ّشح
لوالية جديدة
الدورة الثانية عشرة
للهيئة ()2017

الوالية الحالية  /المدة

انتهاء الوالية
الحالية

BISHOP

السيد Diego

QUIROGA

2018

Emmanuelle

2018

SOUBEYRAN

الدورة احلادية عشرة للهيئة ()2016
الوالية األوىل سنتان
2018

2018

2018

مقعد شاغر البديل
الثاين اختياري
أم أ أ أ أ أ أ أري أ أ أ أ أ أ أك أ أ أ أ أ أأا الواليات
األمريكية
الشمالية

املتحدة السيد

John

GREIFER

الدورة احلادية عشرة
للهيئة ()2016

الوالية األوىل سنتان

2018

مقعد شاغر البديل
الثاين اختياري

ج أنأأوب غأأرب أسرتاليا
ا يط اهلاد
مقعد شاغر البديل
الثاين اختياري
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السيد

Kim

RITMAN

الدورة احلادية عشرة
للهيئة ()2016

الوالية األوىل سنتان

2018

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Appendix 15

CPM-12 Report

يحل محلّهم في لجنة المعايير
األعضاء ومن يمكن أن ّ
الجدول  -3األعضاء في لجنة المعايير
إقليم المنظمة

أفريقيا

لسيا

أوروبا

64

االسم

التعيين/إعادة التعيين

الوالية/المدة
الحالية

البلد
اجلزائر

السيدة ألفونسني لوهواري توكوزابا

كينيا

السيدة

مالوي

السيد

نيجرييا

السيد Adegboyega
ADEWUMI

حتل حمل السيدة نادية هجرس
الدورة العاشرة للهيئة ()2015
الدورة التاسعة للهيئة ()2014
الدورة الثانية عشرة للهيئة
()2017
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
حيل حمل السيدة Alice

عضو بديل

إندونيسيا

السيد

HERMAWAN

اليابان

السيد

Masahiro SAI

الكة تايلند

السيدة Walaikorn
RATTANADECHAKUL

فييمل نام

السيدة

فرنسا

السيدة Laurence BOUHOT-
DELDUC

إسرائيل

السيد

هولندا

السيد

اململكة املتحدة

السيدة

األرجنتني

السيد

الربازيل

السيد Jesulindo Nery DE
SOUZA JUNIOR

Esther KIMANI

David KAMANGIRA
Moses

Thanh Huong HA

64 OPATOWSKI

David

Nicolaas Maria HORN

Samuel BISHOP

Ezequiel FERRO

Ntoboh Sibon
NDIKONTAR

الدورة العاشرة للهيئة ()2015
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
حيل حمل السيد Lifeng WU
الدورة العاشرة للهيئة ()2015
الدورة العاشرة للهيئة ()2015
الدورة السابعة للهيئة ()2012
الدورة العاشرة للهيئة ()2015
الدورة العاشرة للهيئة ()2015
الدورة األوىل للهيئة ()2006
الدورة الرابعة للهيئة ()2009
الدورة الثانية عشرة للهيئة
()2017
الدورة التاسعة للهيئة ()2014
الدورة الثانية عشرة للهيئة
()2017
حيل حمل السيدة Hilde
Kristin PAULSEN

الدورة العاشرة للهيئة ()2015
الدورة الثامنة للهيئة ()2013
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016

انتهاء
الوالية
الحالية
2018

الوالية الثانية
سنوات

3

2020

الوالية األوىل
سنوات
عضو بديل

3

2019

الوالية األوىل
سنوات
عضو بديل
الوالية األوىل
سنوات
الوالية الثانية
سنوات
الوالية األوىل
سنوات
الوالية الثالثة
سنوات
الوالية الثانية
سنوات

2018

3

2019
2018

3

2018

3

2018

3

2018

3

2020

3

عضو بديل

2020

2018

الوالية الثانية
سنوات

3

2019

الوالية األوىل
سنوات

3

2019

يف ظل ظروف استثنائية تصبح هذه العضوية يف جلنة املعايري نافذة على الفور.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Page 115 of 123

CPM-12 Report

Appendix 15

إقليم المنظمة

البلد

أمريكأ أ أأا الالتيني أ أأة شيلي
والبحر الكارييب
املكسيك
الشرق األدف

أمريكا الشمالية

االسم

التعيين/إعادة التعيين

الوالية/المدة
الحالية

السيد Álvaro SEPÚLVEDA
LUQUE

الدورة العاشرة للهيئة ()2015

Ana
Lilia
السيدة
MONTEALEGRE LARA

الدورة السابعة للهيئة ()2012
الدورة العاشرة للهيئة ()2015
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
حيل حمل السيدة Maryam

الوالية األوىل
سنوات
الوالية الثانية 3
سنوات
الوالية األوىل 3
سنوات
الوالية األوىل 3
سنوات
الوالية األوىل 3
سنوات
عضو بديل

مجهورية مص أ أ أ أ أ أأر السيدة شذى عمر
العربية
السيد نذير البدور
األردن
لبنان

السيد يوسف املصري

ليبيا

السيد علي أمني كافو

كندا

السيد Rajesh
RAMARATHNAM

ال أ أ أ أ أ أ أ أ أأوالي أ أ أ أ أ أ أ أ أأات السيدة
امل أ أ أ أ أ أ أت أ أ أ أ أ أ أحأ أ أ أ أ أ أأدة
األمريكية
السيد Bruce HANCOCKS
جأ أ أ أن أ أ أأوب غ أ أ أأرب أسرتاليا
ا يط اهلاد
Marina ZLOTINA

نيوزيلندا

السيد

ساموا

السيد Lupeomanu Pelenato
FONOTI
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Stephen BUTCHER

Jalili MOGHADAM

الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
الدورة العاشرة للهيئة ()2015
الدورة الثانية عشرة للهيئة
()2017

حيل حمل السيد
HEDLEY

John

الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016
الدورة الثانية عشرة للهيئة
()2017

3

الوالية األوىل
سنوات
الوالية األوىل
سنوات
الوالية األوىل
سنوات

2018
2018
2019
2019
2019
2019

3

2019

3

2018

3

2020

عضو بديل

الوالية األوىل
سنوات

انتهاء
الوالية
الحالية

2019

3

2020
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محل األعضاء في لجنة المعايير
يحل ّ
الجدول  -4من يمكن أن ّ
الترتيب

إقليم المنظمة
1

غينيا  -بيساو

السيدة Lois Antonio
TAVARES

الدورة الثانية عشرة للهيئة الوالية األوىل
سنوات
()2017

3

2

بوروندي

السيد Eliakim
SAKAYOYA

الدورة احلادية عشرة للهيئة الوالية األوىل
سنوات
()2016

3

1

الفلبني

السيدة Merle Bautista
PALACPAC

الدورة احلادية عشرة للهيئة الوالية األوىل
سنوات
()2016

3

Jayani

الدورة الثانية عشرة للهيئة الوالية األوىل
سنوات
()2017

3

Olga
السيدة
LAVRENTJEVA

الدورة الثانية عشرة للهيئة الوالية األوىل
سنوات
()2017

3

أفريقيا

لسيا
أوروبا

البلد

االسم

2

سري النكا

1

إستونيا
بنما

1

2

دومينيكا
العراق

1

الشرق األدف

Wathukarage
NIMANTHIKA

السيدة Judith Ivette
VARGAS
AZCÁRRAGA

السيد

LAVILLE

Nelson

الدورة التاسعة للهيئة
الوالية الثانية
()2014
سنوات
لدورة الثانية عشرة للهيئة
()2017
الدورة احلادية عشرة للهيئة الوالية األوىل
سنوات
()2016

السيد عباس عبد القادر الدورة الثانية عشرة للهيئة الوالية األوىل
سنوات
()2017
خضري

3

3

3

اليمن

السيد مجيل أنور حممد الدورة الثانية عشرة للهيئة الوالية األوىل
سنوات
()2017
رمضان

3

ليحأأل حمأأل اثأأل كندا
كندا

السيدة Marie-Claude
FOREST

الدورة احلادية عشرة للهيئة الوالية األوىل
سنوات
()2016

3

ليحأأل حمأأل اثأأل ال أ أ أ أ أ أ أ أأوالي أ أ أ أ أ أ أ أأات
الواليات املتحدة امل أ أ أ أ أ أ أت أ أ أ أ أ أ أح أ أ أ أ أ أأدة
األمريكية
األمريكية

السيدة Stephanie
DUBON

الدورة احلادية عشرة للهيئة الوالية األوىل
سنوات
()2016

3

الدورة الثانية عشرة للهيئة الوالية األوىل
سنوات
()2017

3

2

أمريكا الشمالية

السيدة

1

جأ أن أأوب غ أأرب ا أ أي أأط
اهلاد
2

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

2020
2019
2019

2020

2020

مقد شاغر

2

أمريك أأا الالتيني أأة والبحر
الكارييب

التعيين/إعادة التعيين

الوالية/المدة
الحالية

انتهاء الوالية
الحالية

ليحل حمل اثل
نأ أي أأوزيأ ألأ أنأ أ أأدا أو
أسرتاليا

السيدة Sophie Alexia
PETERSON

2020

2019

2020

2020
2019

2019

2020

مقعد شاغر
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الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات :األعضاء الجدد ومن يمكن أن يحل محلهم
الجدول  -5أعضاء الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
إقليم المنظمة
أفريقيا

البلد
غابون

لسيا
أوروبا

االسم
السيد

Seraphine MINKO

التعيين/إعادة التعيين

الوالية/المدة
الحالية

انتهاء الوالية
الحالية

الدورة العاشرة للهيئة
()2015
الدورة الثانية عشرة للهيئة
()2017

الوالية الثانية
سنتان

2019

مقعد شاغر
الوالية
األوىل سنتان

2019

فرنسا

الدورة الثامنة للهيئة ( )2013الوالية الثالثة
سنتان
الدورة العاشرة للهيئة
()2015
الدورة الثانية عشرة للهيئة
()2017

2019

الشرق األدف

اليمن

السيد عبد اهلل السياين

الدورة التاسعة للهيئة
()2014
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016

الوالية الثانية
سنتان

2018

أمريكا الشمالية

كندا

السيد

Steve CÔTÉ

الدورة السابعة للهيئة
()2012
الدورة التاسعة للهيئة
()2014
الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016

الوالية
الثالثة سنتان

2018

الدورة احلادية عشرة للهيئة
()2016

الوالية األوىل
سنتان

2018

أمريك أ أأا الالتينيأ أأة والبحر بنما
الكارييب

ج أ أن أ أأوب غ أ أأرب ا أ أيأ أأط ساموا
اهلادي
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السيدة
السيد

Clara PACHECO

Luis BENAVIDES

السيدة Lupeomanu Pelenato
FONOTI

الدورة الثانية عشرة للهيئة
()2017

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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المرفق  - 16خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانية حساب األمانة المتعدد
األطراف التابع لالتفاقية الدولية لعام  2017وميزانية البرنامج العادي ألمانة االتفاقية الدولية
لعام

2017

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 2017
)بآالف الدوالرات األمريكية(

مصدر التمويل (بآاللف الدوالرات األمريكية)
رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -حماية الموارد الوراثية النباتية
في العالم من اآلفات

المنجزات (المنتجات والمخرجات)

البرنامج
العادي
لمنظمة
األغذية
والزراعة

األنشطة الرئيسية
 -1الحوكمة واإلدارة
 1-1الحوكمة واالستراتيجية
تكاليف الموظفين

493
369

التكاليف التشغيلية (بما في ذلك االستشاريون)

حساب األمانة
المتعدد الجهات
المانحة التابع
لالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات -
MTF
GLO/122/M/
UL

70

MTF
MTF
الصين -
/GLO/527/S /GLO/688/S
المشروع
تدريب TF -
إصدار TF -
المشترك بين
سري تقييم
الشهادات
الفاو واالتفاقية
مي ّ
القدرات في
اإللكترونية
الدولية لوقاية
للصحة النباتية مجال الصحة
النباتات
النباتية

-

-

-

GCP
GCP
GCP
/GLO/725/E /GLO/551/S /GLO/391/E
مشروع C -
دعم WI -
دعم C -
جديد مع
سويسرا لنظام
االتحاد
االتحاد
األوروبي لنظام االستعراض
األوروبي
ودعم التنفيذ
االستعراض
ودعم التنفيذ

-

-

152

الموارد العينية
معرب عنها
بالقيمة النقدية

104

 1-1-1هيئة تدابير الصحة النباتية  -الدورة الثانية عشرة
الرتمجة

ترمجة وثائق هيئة تدابري الصحة النباتية

-

50

-

-

-

-

-

-

-

المجموع
(بآالف الدوالرات
األمريكية)

493
696
50

عرض ثالثة مشاريع للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،وما أقصاه ثالث عشرة معاجلة للصحة
النباتية على اهليئة ،وترمجتها إىل ثالث لغات وتنقيحها يف لغتني؛ وترمجة أقله بروتوكول تشخيصي
عرض املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية العتمادها واإلحاطة علماً هبا

بعد اعتماده (رمبا أكثر اعتماداً على املوارد املتاحة)

70

76

-

-

-

-

-

-

-

146

تنظيم عملية جمموعة مراجعة اللغات ألربع لغات للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة
(الرتمجة التحريرية)
الرتمجة الفورية

الرتمجة الفورية بشكل جيد خالل دورات هيئة تدابري الصحة النباتية

املشاركون من البلدان النامية  -السفر

تنظيم سفر املشاركني وفقاً لقواعد االحتاد األورويب

كاتب التقرير

صياغة تقرير هيئة تدابري الصحة النباتية

الطباعة ،واملراسلني ،وموظفي األمن ،واملطاعم ،وغريها

إكمال مجيع اخلدمات

5
70
8
5

-

-

-

-

-

-

53
-

-

5
70
53
8
5

 2-1-1مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية
سفر املشاركني من البلدان النامية

تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملدد

-

-

-

-

-

-

20

-

20

 3-1-1اللجنة المالية
سفر املشاركني من البلدان النامية

تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملدد

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

 4-1-1فريق التخطيط االستراتيجي
سفر املشاركني من البلدان النامية

تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملدد

-

-

-

-

-

-

-

30

-

30

 5-1-1لجنة المعايير

اجتماعان للجنة املعايري (ترمجا إىل لغتني :حالياً اإلسبانية والفرنسية) ومت تنظيم اجتماع ناجح

اإلشراف على عمل جلنة املعايري وتنظيم االجتماعات لضمان استعراض قائم على التوافق ملشروع املعايري (جلنة املعايري وجمموعة العمل جملموعة العمل املؤلفة من سبعة أعضاء والتابعة للجنة املعايري ،ومت معاجلة ونشر املخرجات
املؤلفة من سبعة أعضاء والتابعة للجنة املعايري ،القرارات اإللكرتونية للجنة املعايري)

121

-

-

-

-

-

-

29

104

254

ما يقارب  25ندوة إلكرتونية للجنة املعايري ،وفتح  15استبيانا إلكرتونيا للجنة املعايري ،ومعاجلة
ما يعادهلا من قرارات إلكرتونية للجنة املعايري

7

-

-

-

-

-

-

-

-

7

 6-1-1لجنة تنمية القدرات والهيئة الفرعية المعنية بتسوية المنازعات
مكان انعقاد االجتماع وسفر املشاركني من البلدان النامية

تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملدد

18

-

-

-

-

-

-

15

-

33

 7-1-1المجموعة االستشارية المعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية
سفر املشاركني من البلدان النامية

تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملدد

10

-

-

-

-

-

-

-

-

10
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مصدر التمويل (بآاللف الدوالرات األمريكية)
رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -حماية الموارد الوراثية النباتية
في العالم من اآلفات

المنجزات (المنتجات والمخرجات)

البرنامج
العادي
لمنظمة
األغذية
والزراعة

األنشطة الرئيسية
 -1الحوكمة واإلدارة
 2-1التنسيق والدعم
تكاليف الموظفين

186

التكاليف التشغيلية (بما في ذلك االستشاريون)

حساب األمانة
المتعدد الجهات
المانحة التابع
لالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات -
MTF
GLO/122/M/
UL

254
269

MTF
MTF
الصين -
/GLO/527/S /GLO/688/S
المشروع
تدريب TF -
إصدار TF -
المشترك بين
الفاو واالتفاقية
سري تقييم
الشهادات
مي ّ
الدولية لوقاية
القدرات في
اإللكترونية
النباتات
للصحة النباتية مجال الصحة
النباتية

150

-

-

GCP
GCP
GCP
/GLO/725/E /GLO/551/S /GLO/391/E
دعم WI -
دعم C -
مشروع C -
جديد مع
سويسرا لنظام
االتحاد
االتحاد
األوروبي لنظام االستعراض
األوروبي
ودعم التنفيذ
االستعراض
ودعم التنفيذ

-

-

94

الموارد العينية
معرب عنها
بالقيمة النقدية

6

 1-2-1التزامات اإلبالغ الوطنية
تطوير قدرات التزامات اإلبالغ الوطنية يف الربامج القطرية
استكمال وحدة التعلم اإللكرتوين اللتزامات اإلبالغ الوطنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

المجموع
(بآالف الدوالرات
األمريكية)

254
705
-

زيادة قدرة الربامج القطرية على الوفاء بالتزامات اإلبالغ الوطنية من خالل عقد ورشيت عمل
إقليميتني لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات سنوياً

-

-

60

-

-

-

-

-

-

60

االستناد إىل وحدة التعلم اإللكرتوين اليت وضعت يف عام  2017عن طريق إضافة املكونات األخرية
وإتاحتها يف اللغات الست للمنظمة

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

تقدمي املساعدة للربامج القطرية بشأن التزامات اإلبالغ الوطنية املبلغ عنها عن طريق البوابة الدولية
للصحة النباتية ،مبا يف ذلك نظام اجلودة اللتزامات اإلبالغ الوطنية ،ومشاركة أكرب من الربامج

حتسني تنفيذ التزامات اإلبالغ الوطنية والتوعية بشأهنا؛ صيانة قاعدة بيانات جهات االتصال

القطرية ،وإعداد قائمة باآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية ،وإجراءات الطوارئ ،ودليل إلتزامات
اإلبالغ الوطنية ،ونشرات تثقيفية وتوعوية يف مجيع لغات املنظمة

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

توفري التدريب واملواد اإلرشادية بشأن األنشطة العامة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،والتزامات
اإلبالغ الوطنية ،والبوابة الدولية للصحة النباتية ،وجتنب املنازعات؛ وورش العمل بشأن التزامات

إعداد املواد التدريبية (الكتيبات واملواد اإلرشادية)

اإلبالغ الوطنية

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

 2-2-1إدارة المعلومات

يتم ترحيل مجيع الصفحات العامة املتاحة حالياً على  ippc.intإىل

fao.org.

25

-

-

-

-

-

-

-

-

25

وضع نظام إلكرتوين جديد لرفع التقارير ،ومنصة  sharepointجديدة لألمانة؛ وحتسني النظام

حتسني نظم املعلومات لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

اإللكرتوين إلبداء التعليقات؛ وحتديث املواد التدريبية ونقل موقع  phytosanitary.infoإىل خارج
الفاو نظراً إىل طبيعة املعلومات

11

49

-

-

-

-

-

10

76

6

 3-2-1االتصال والدعوة

مت تطوير خطة عمل االتصاالت ألمانة االتفاقية لعام  ،2017ويتم اإلشراف على التنفيذ ،وجيري
إعداد خطة عمل االتصاالت ألمانة االتفاقية لعام

2018

25

-

-

-

-

-

-

-

-

25

خدمة األخبار التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،واتصاالت وسائل التواصل االجتماعي

ختطيط أنشطة التوعية يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،وتنسيقها وتنفيذها

لالتفاقية الدولية والفاو ،والتوسع يف استخدام القنوات واخلدمات اإلخبارية للفاو ،ومخس وثائق
للدعوة منقحة أو جديدة ،ووثيقة إرشادية واحدة ،وإنتاج التقرير السنوي لعام  2016وطباعته أو
نشره على اإلنرتنت مع رمز  ،ISBNوثالث حلقات دراسية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات كل
سنة

25

70

-

-

-

-

-

-

-

95

 4-2-1التعاون الدولي

العمل مع موظفي األمانة لضمان شراكة جديدة مع املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية ،ومنظمة

توفري التنسيق والتكامل بني الشراكات وبرنامج االتصال

اجلمارك الدولية ،وإعادة جتديد الشراكة مع اتفاقية التنوع البيولوجي؛ تقدمي الدعم ألنشطة االتصال
ألعضاء األمانة اآلخرين؛ وتنظيم السفر خلمس أو مثاين بعثات.

10

-

-

-

-

-

-

-

-

10
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مصدر التمويل (بآاللف الدوالرات األمريكية)
رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -حماية الموارد الوراثية النباتية
في العالم من اآلفات

المنجزات (المنتجات والمخرجات)

البرنامج
العادي
لمنظمة
األغذية
والزراعة

األنشطة الرئيسية

حساب األمانة
المتعدد الجهات
المانحة التابع
لالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات -
MTF
GLO/122/M/
UL

MTF
MTF
الصين -
/GLO/527/S /GLO/688/S
المشروع
تدريب TF -
إصدار TF -
المشترك بين
الفاو واالتفاقية
سري تقييم
الشهادات
مي ّ
الدولية لوقاية
القدرات في
اإللكترونية
النباتات
للصحة النباتية مجال الصحة
النباتية

GCP
GCP
GCP
/GLO/725/E /GLO/551/S /GLO/391/E
مشروع C -
دعم WI -
دعم C -
جديد مع
سويسرا لنظام
االتحاد
االتحاد
األوروبي لنظام االستعراض
األوروبي
ودعم التنفيذ
االستعراض
ودعم التنفيذ

الموارد العينية
معرب عنها
بالقيمة النقدية

المجموع
(بآالف الدوالرات
األمريكية)

مواد تروجيية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات :اتفاقية التنوع البيولوجي ،تدابري الصحة النباتية،
منظمة التجارة العاملية ،مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة ،املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات،
تنظيم وإجراء دورات جانبية ،وورش عمل ،ودورات تدريبية

املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ،منظمات وقاية النباتات اإلقليمية التابعة للفاو ،وحدات الفاو
(شعبة التجارة واألسواق ،شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات ،نظام الوقاية من طوارئ اآلفات
واألمراض النباتية واحليوانية العابرة للحدود ،فرع سالمة األغذية ،وما إىل ذلك)

-

5

-

-

-

-

-

-

-

 5-2-1شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
حلقات العمل اإلقليمية

تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملدد

املشاورة الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملدد

5

 6-2-1تعبئة الموارد

تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملدد

سفر موظفي األمانة

10

-

80
-

-

-

-

-

84
-

-

 7-2-1اإلدارة الداخلية
اإلدارة التنفيذية؛ التخطيط والتمويل

5
10
5

تنمية مؤهالت املوظفني
بناء الفرق
الصيانة

-

 8-2-1السنة الدولية للصحة النباتية في عام

2020

50
20
10

-

-

-

-

-

-

-

164
5
10
5
60
25
10

تطوير الدعم واألدوات املرتبطة بالسنة الدولية للصحة النباتية .اجتماعات دورية للجنة التوجيهية
للسنة الدولية للصحة النباتية

-

70

10

-

-

-

-

-

-

 9-2-1أمور أخرى
تسجيل رمز املعيار الدويل

5

80
-

15

المجموع الفرعي للحوكمة واإلدارة

اجلولة الثالثة من التسجيل اجلديد

35
1,048

593

150

-

-

-

-

246

111

35
2,148
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مصدر التمويل (بآاللف الدوالرات األمريكية)
رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -حماية الموارد الوراثية النباتية
في العالم من اآلفات

المنجزات (المنتجات والمخرجات)

البرنامج
العادي
لمنظمة
األغذية
والزراعة

األنشطة الرئيسية
 -2وحدة وضع المعايير
تكاليف الموظفين

677
248

التكاليف التشغيلية (بما في ذلك االستشاريون)

حساب األمانة
المتعدد الجهات
المانحة التابع
لالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات -
MTF
GLO/122/M/
UL

127
-

MTF
MTF
الصين -
/GLO/527/S /GLO/688/S
المشروع
تدريب TF -
إصدار TF -
المشترك بين
سري تقييم
الشهادات
الفاو واالتفاقية
مي ّ
القدرات في
اإللكترونية
الدولية لوقاية
للصحة النباتية مجال الصحة
النباتات
النباتية

-

-

-

GCP
GCP
GCP
/GLO/725/E /GLO/551/S /GLO/391/E
مشروع C -
دعم WI -
دعم C -
جديد مع
سويسرا لنظام
االتحاد
االتحاد
األوروبي لنظام االستعراض
األوروبي
ودعم التنفيذ
االستعراض
ودعم التنفيذ

-

-

34

الموارد العينية
معرب عنها
بالقيمة النقدية

59

 1-2تحديد المواضيع وترتيب أولوياتها
تنظيم إطالق نداء ملعاجلات الصحة النباتية ومعاجلة الطلبات املقدمة

مت تنظيم إطالق نداء ملعاجلات الصحة النباتية ومعاجلة الطلبات املقدمة

14

-

-

-

-

-

-

-

-

المجموع
(بآالف الدوالرات
األمريكية)

804
341
14

حتديث قائمة املوضوعات يف ست لغات مرتني يف السنة ،دليل إجراءات لوضع املعايري ،ودليل
حتديث معلومات وضع املعايري

لألسلوب ،وصفحات لوضع املعايري على البوابة الدولية للصحة النباتية ،وإجراءات التشغيل
املوحدة ،وقاعدة حمدثة للبيانات حتت شكل  pdfميكن البحث فيها

3

-

-

-

-

-

-

-

-

3

 2-2الصياغة ومدخالت الخبراء
تنظيم إطالق نداء واحد للخرباء (أعضاء جمموعة عمل اخلرباء املعنية بتنقيح املعيار الدويل رقم ( 8األولوية ))1
اإلشراف على عمل جمموعة عمل اخلرباء ،وضمان رضا اخلرباء وشعورهم باالخنراط .تنظيم اجتماع واحد جملموعة عمل اخلرباء :تنقيح
املعيار الدويل رقم

8

متت مراجعة الطلبات واختيار اخلرباء/املؤلفني

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

مت تنظيم اجتماع واحد جملموعة عمل اخلرباء (تنقيح املعيار الدويل رقم  )8بنجاح ومتت معاجلة
النواتج ونشرها حسب االقتضاء

5

-

-

-

-

-

-

24

58

29

اإلشراف على عمل الفرق الفنية ،وضمان رضا اخلرباء وشعورهم باالخنراط ،وتنظيم أربعة اجتماعات وجاهية :فريق اخلرباء الفين املعين
بإعداد بروتوكوالت تشخيص آفات حمددة ،والفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ،والفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات
الصحة النباتية ،والفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبنُهج النظم املتعلقة بذباب مثار الفاكهة (بانتظار قرار الدورة الثانية

مت تنظيم أربعة اجتماعات للفرق الفنية وجاهية بنجاح ،ومتت معاجلة نواجتها ونشرها حسب
االقتضاء .ونفذت خطة عمل الفريق الفين ما بني الدورات (مبا يف ذلك االجتماعات االفرتاضية)

عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية)

وضع وحتديث املواد التدريبية للربامج القطرية وأعضاء جلنة املعايري لزيادة فعالية مشاركتهم يف عملية وضع املعايري ،وتقدمي الدورات
التدريبية حسب احلاجة

106

-

-

-

-

-

-

-

130

23

مت حتديث مواد التدريب ملشاركة الربامج القطرية يف عملية وضع املعايري وألعضاء جلنة املعايري
حسب احلاجة ،ومت تنفيذ برنامج إرشادي ألعضاء جلنة املعايري اجلدد.

3

-

-

-

-

-

-

-

10

6

 3-2التشاور

مت تنظيم مشاورات للخرباء يف بروتوكوالت التشخيص حلوايل ستة مشاريع بروتوكوالت تشخيص؛
التشاور بشأن مشاريع املواصفات من خالل النظام اإللكرتوين إلبداء التعليقات بثالث لغات (أربعة
مشاريع مؤقتا)؛ أول مشاورة بشأن مشاريع املعايري الدولية للصحة النباتية من خالل النظام

تنظيم عمليات التشاور بشأن مشاريع املواصفات واملعايري لضمان مجع مجيع وجهات النظر

اإللكرتوين إلبداء التعليقات (مبدئياً أربعة مشاريع للمعايري الدولية للصحة النباتية يف ثالث لغات
 +أربعة بروتوكوالت تشخيص)؛ ثاين مشاورة بشأن مشاريع املعايري الدولية للصحة النباتية من

خالل النظام اإللكرتوين إلبداء التعليقات (مبدئياً ثالثة مشاريع للمعايري الدولية للصحة النباتية +
ما أقصاه ثالث عشرة معاجلة للصحة النباتية)؛ فرتتان لإلخطار بشأن بروتوكوالت التشخيص:

مبدئيا مخس بروتوكوالت تشخيص ؛ قدمت عملية االعرتاض على مشاريع املعايري الدولية للصحة
النباتية إىل الدورة الثالثة عشرة للهيئة.

89

-

-

-

-

-

-

-

10

 4-2االعتماد

99
-

مراجعة ونشر املواصفات اليت متت املوافقة عليها يف ثالث لغات؛ نشر املعايري الدولية للصحة
النباتية يف ست لغات (مبا يف ذلك بعد مراجعة جمموعة مراجعة اللغات) ،نشر مجيع املعايري الدولية
ضمان نشر املواصفات واملعايري يف اللغات

للصحة النباتية اليت متت املوافقة عليها يف ست لغات (باستثناء وثائق املناقشات) ،إدارة سبعة
اتفاقات للنشر املشرتك وفقا لإلجراءات ،إبطال املعايري للغات املتبقية ،نشر مجيع املعايري الدولية
للصحة النباتية اليت ختضع لعملية جمموعة مراجعة اللغات

المجموع الفرعي لوحدة وضع المعايير

26
925

127

-

-

-

-

-

34

59

26
1,145
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مصدر التمويل (بآاللف الدوالرات األمريكية)
رسالة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -حماية الموارد الوراثية النباتية
في العالم من اآلفات

المنجزات (المنتجات والمخرجات)

البرنامج
العادي
لمنظمة
األغذية
والزراعة

األنشطة الرئيسية
 -3وحدة تيسير التنفيذ
تكاليف الموظفين

872
105

التكاليف التشغيلية (بما في ذلك االستشاريون)

حساب األمانة
المتعدد الجهات
المانحة التابع
لالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات -
MTF
GLO/122/M/
UL

127
238

MTF
MTF
الصين -
/GLO/527/S /GLO/688/S
المشروع
تدريب TF -
إصدار TF -
المشترك بين
سري تقييم
الشهادات
الفاو واالتفاقية
مي ّ
القدرات في
اإللكترونية
الدولية لوقاية
للصحة النباتية مجال الصحة
النباتات
النباتية

350

350

109
191

GCP
GCP
GCP
/GLO/725/E /GLO/551/S /GLO/391/E
مشروع C -
دعم WI -
دعم C -
جديد مع
سويسرا لنظام
االتحاد
االتحاد
األوروبي لنظام االستعراض
األوروبي
ودعم التنفيذ
االستعراض
ودعم التنفيذ

90
40

110

40

الموارد العينية
معرب عنها
بالقيمة النقدية

454

 1-3تنمية القدرات
املوارد التقنية لإلعالم عن املخاطر لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
كتيب املناطق اخلالية من اآلفات
إنتاج املوارد :الكتيبات التقنية ،واخلطوط التوجيهية ،ووحدات التعليم اإللكرتوين ،وما إىل ذلك.

5

األطر القانونية والسياسية لوثائق وقاية النباتات
وثيقة عن تغري املناخ والصحة النباتية

5

دليل بشأن احلبوب

-

إنتاج ما ال يقل عن موردين فنيني
تنظيم وإجراء دورات جانبية ،وورش عمل ،ودورات تدريبية ،لتنمية القدرات

ورش عمل داخلية يف هيئة تدابري الصحة النباتية ومن خالل مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
مشروع مرفق البيئة العاملية

5
5

مشروع جترييب عن املراقبة
وضع وتنفيذ مشروع لتنمية القدرات

منتدى بشأن مبادرة الصني "حزام واحد وطريق واحد"
استشاري رمسي إقليمي (الصني  -تنمية القدرات)

40
105
-

200
150

-

-

-

-

-

80
124
-

-

-

-

-

-

-

10
10

-

-

-

-

-

-

-

40

10
60

-

-

10
60
100

 2-3نظام االستعراض ودعم التنفيذ
مقرتحات لتوصيات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

حتديد القضايا اليت ميكن معاجلتها بوصفها توصيات لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

إنتاج دراسات مكتبية

إنتاج ما ال يقل عن دراستني مكتبيتني (لالتفاقية الدولية و/أو الفاو)

تقييم الدراسات املكتبية والتعليقات بشأهنا واملوارد التقنية

حتديد وتنفيذ إجراءات ملتابعة استخدام الدراسات املكتبية ،واملوارد التقنية ،والتوصيات ذات الصلة

مستشار

مستشار (رمسي إقليمي دويل)

برنامج الرصد والتقييم

تقييم احتياجات نظام الرصد والتقييم

1,198
1,878
20
5
20
5
33
80
129
5
40
105
200
150
10
10

-

تغطية مشاريع الفاو حلوايل واحد وثالثني بلدا

33
-

-

-

-

-

-

20
20
-

-

المجموع
(بآالف الدوالرات
األمريكية)

60
-

 3-3تجنب المنازعات وتسويتها
وضع وحدة تعليم إلكرتونية بشأن جتنب املنازعات وتسويتها

وحدة تعليم إلكرتونية لتجنب املنازعات وتسويتها يف ست لغات

االتصال يف البلد والتدريب

السفر

-

20
5

-

-

-

-

-

-

-

20
5

 4-3األدوات (تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية)
إدارة املشروع

تدريب ميسري تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية
التطبيق القطري لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية
وضع وحدة البيئة لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية

وضع األدوات

وضع مؤشرات التنفيذ لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
وضع أداة إطار الرصد والتقييم

-

10
-

-

-

100
91
-

-

10
10

-

-

 5-3التكنولوجيا (إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية)
إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية
المجموع الفرعي لوحدة تيسير التنفيذ
مجموع الميزانية (بآالف الدوالرات األمريكية)

إدارة املشروع

977

50
365

2,950

1,085

350

500

350
350

350

300

300

130

130

110

110

40

320

250
454

624

100
91
10
10
10
650
3,076

6,369
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المرفق  - 17اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
[] 1

اعتمدت اهليئة املعايري الدولية وبروتوكوالت التشخيص التالية (املرفقة هبذا التقرير):






املعيار الدويل رقم  38بشأن احلركة الدولية للبذور ()2009-003
امللحق  1بش أ أأأن ترتيبات التحقق من امتثال ش أ أأحنات البلد املس أ أأتورد يف البلد املص أ أأدر ( )2005-003باملعيار
الدويل رقم ( 20اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات)
املعيار الدويل رقم  39بشأن احلركة الدولية للخشب ()2006-029
املعيار الدويل رقم  40بشأن احلركة الدولية لوسائط النمو املرتبطة بنباتات الغرس ()2005-004
املعيار الدويل رقم  41بشأن احلركة الدولية للمركبات واآلليات والتجهيزات املستعملة ()2006-004




















معاجلة الص أأحة النباتية رقم  22بش أأأن معاجلة احلش أرات يف األخش أأاب املقش أأورة بالتبخري بفلوريد الس أألفوريل

()2007-101A
معاجلة الص أ أأحة النباتية رقم  23بش أ أأأن معاجلة الديدان اخليطية واحلش أ أرات يف األخش أ أأاب املقش أ أأورة بالتبخري
بفلوريد السلفوريل ()2007-101B
معأأاجلأأة الصأ أ أ أ أ أ أحأأة النبأأاتيأأة رقم  24بشأ أ أ أ أ أ أأأن معأأاجلأأة الربتقأأال من نوع  Citrus sinensisبأأالتربيأأد للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر املتوسط )2007-206A( Ceratitis capitata
معاجلة الص أ أأحة النباتية رقم  25بش أ أأأن معاجلة الربتقال املهجّن من نوع Citrus reticulata x C. sinensis
بالتربيد للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوسط )2007-206B( Ceratitis capitata
معأأاجلأأة الصأ أ أ أ أ أ أحأأة النبأأاتيأأة رقم  26بش أ أ أ أ أ أ أأأن معأأاجلأأة الليمون احلأأامض  Citrus limonبأأالتربيأأد للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر املتوسط )2007-206C( Ceratitis capitata
معأأاجلأأة الصأ أ أ أ أ أ أحأأة النبأأاتيأأة رقم  27بش أ أ أ أ أ أ أأأن معأأاجلأأة اجلريأأب فروت  Citrus paradisiبأأالتربيأأد للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر املتوسط )2007-210( Ceratitis capitata
معاجلة الصحة النباتية رقم  28بشأن معاجلة الربتقال اليوسفي من نوع  Citrus reticulataبالتربيد للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر األبيض املتوسط )2007-212( Ceratitis capitata
معأأاجلأأة الصأ أ أ أ أ أ أحأأة النبأأاتيأأة رقم  29بش أ أ أ أ أ أ أأأن معأأاجلأأة الكليمونتني  Citrus clementinaبأأالتربيأأد للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر األبيض املتوسط (2010-102( Ceratitis capitata
معاجلة الص أ أ أ أأحة النباتية رقم  30بش أ أ أ أأأن معاجلة املاجنو اهلندية  Mangifera indicaحبرارة البخار للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر املتوسط )2010-106( Ceratitis capitata
معاجلة الص أ أ أ أأحة النباتية رقم  31بش أ أ أ أأأن معاجلة املاجنو اهلندية  Mangifera indicaحبرارة البخار للتخلص
من ذبابة الفاكهة )2010-107( Bactrocera tryoni
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وأش أ أأارت اهليئة إىل أ ّن جلنة املعايري قد اعتمدت نيابة عن اهليئة بروتوكوالت التش أ أأخيص العش أ أأرة التالية كمالحق باملعيار
ﺳﱰﻓﻖ ﻬﺑﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ(
اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ُ ) :27











بروتوكول التشخيص رقم
بروتوكول التشخيص رقم Xanthomonas fragariae :14
بروتوكول التشخيص رقم  :15فريوس ِتريستيزا احلمضيات Citrus tristeza virus
بروتوكول التشخيص رقم Genus Liriomyza Mik :16
بروتوكول التشخيص رقم  Aphelenchoides besseyi :17و A. ritzemabosiوA. fragariae
بروتوكول التشخيص رقم Anguina spp. )2013-003( :18
بروتوكول التشخيص رقم Sorghum halepense )2006-027( :19
بروتوكول التشخيص رقم Dendroctonus ponderosae )2006-019( :20
بروتوكول التشخيص رقم Candidatus Liberibacter solanacearum )2013-001( :21
بروتوكول التشخيص رقم Fusarium circinatum )2006-021( :22
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Erwinia amylovora :13
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حماية الموارد النباتية في العالم من اآلفات
المعيار
الدولي رقم
20

عربي

لتدابي الصحة النباتية رقم 20
الدول
المعيار
ر
ي

الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح
الصحة النباتية على الواردات

صادر عن أمانة االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات

تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ

اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ 20

اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات

ﺻﺎدر ﻋﻦ أﻣﺎﻧﺔ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ  ،2017ﻧﺸﺮ ﻓﻲ 2017
© FAO 2017

اﻷوﺻﺎف اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ أي رأي ﺧﺎص ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ أو اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻷي ﺑﻠﺪ أو إﻗﻠﻴﻢ أو ﻣﺪﻳﻨﺔ أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ،أو ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺴﻠﻄﺎ ﺎ أو ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺣﺪودﻫﺎ وﲣﻮﻣﻬﺎ .وﻻ ﺗﻌﱪ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﺷﺮﻛﺎت ﳏﺪدة أو ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻨﻌﲔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺮﺧﺼﺔ أم ﻻ ،ﻋﻦ دﻋﻢ أو ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أو ﺗﻔﻀﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ
ﳑﺎ ﱂ ﻳﺮد ذﻛﺮﻩ.
ﲤﺜﻞ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ )اﳌﺆﻟﻔﲔ( ،وﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺄي ﺣﺎل
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ أو ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ.
© FAO, 2017

ﺗﺸﺠﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ .وﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ
ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﳝﻜﻦ ﻧﺴﺦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد وﻃﺒﻌﻬﺎ وﲢﻤﻴﻠﻬﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﺪراﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ واﻷﲝﺎث واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،أو
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت ﻏﲑ ﲡﺎرﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﺎر إﱃ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ اﳌﺼﺪر ،واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ،
وﻋﺪم اﻓﱰاض ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ آراء اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ وﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﱰﲨﺔ واﻟﺘﺼﺮف وإﻋﺎدة اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﻘﻮق اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﱄ www.fao.org/contact-us/licence-request :أو إﱃ:
.copyright@fao.org
ﺗﺘﺎح اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺘﺎﱄ ،www.fao.org/publications :وﳝﻜﻦ ﺷﺮاؤﻫﺎ ﺑﺈرﺳﺎل
اﻟﻄﻠﺒﺎت إﱃ.publications-sales@fao.org :
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﺴﺦ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﻨﺴﺦ اﳌﻌﺘﻤﺪة اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﱐwww.ippc.int.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻄﺒﻮع
ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺟﺰءاً رﲰﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر
ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﳌﻄﺒﻮع ﻣﺘﺼ ـ ـ ـ ــﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴـ ـ ـ ــﺨﺔ اﻟﺼـ ـ ـ ــﺎدرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،وﻟﻠﺤﺼـ ـ ـ ــﻮل ﻋﻠﻰ ﶈﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر.
 2004-04اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼ ـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ – ]اﻟﺪورة اﻟﺴ ـ ــﺎدﺳ ـ ــﺔ[
 2013-05ﺗﺄﺟﻴﻞ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺸ ـ ـ ـ ــﺮوع إﱃ أن ﻳﺘﻢ إﻳﻀـ ـ ـ ــﺎح
اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻌﻴﺎر.
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎزة اﳌﺴﺒﻘﺔ.
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  .2004 20اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ
 2014-05ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎزة اﳌﺴﺒﻘﺔ.
اﻟﺼ ـ ـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات .روﻣﺎ ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
 2014-11ﻣﻨـ ـ ــﺎﻗﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﳉﻨـ ـ ــﺔ اﳌﻌـ ـ ــﺎﻳﲑ ﳌﻔـ ـ ــﺎﻫﻴﻢ وﺗﻌـ ـ ــﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘـ ـ ــﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،اﻟﻔﺎو.
ﺑﺎﻹﺟﺎزة اﳌﺴﺒﻘﺔ.
ـﻴﻖ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ﺴ
ﺗﻨ
ﰲ
ـﺎت
ـ
ﺗ
ـﺎ
ـ
ﺒ
اﻟﻨ
ـﺔ
ـ
ﻳ
ـﺎ
ـ
ﻗ
ﻟﻮ
ـﺔ
ـ
ﻴ
ﻟ
و
ـﺪ
ـ
ﻟ
ا
ـﺔ
ـ
ﻴ
ـﺎﻗ
ـ
ﻔ
اﻻﺗ
 2012-12أﻋــﺎدت أﻣــﺎﻧــﺔ
 2015-05ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺸﺮوع إﱃ اﳌﺸﺎورة.
اﳌﻌﻴﺎر )ﻋﻠﻰ أﻓﻀـ ــﻞ وﺟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﻟﻼﺗﺴـ ــﺎق ﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 2015-07اﳌﺸﺎورة اﻷوﱃ.
اﻻﻋﺘﻤﺎد ،واﳌﺮاﺟﻊ ،واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر.
 2016-02ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺆول ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﳌﺸﺎورة واﳌﺸﺮوع اﳌﺮاﺟﻊ.
 2016-12ﻗﺎﻣﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﱰﲨﺔ وإدراج
 2016-05ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ 7-ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع ﻛﻤﻠﺤﻖ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳊﱪﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻹﺟﺮاءات اﺑﻄﺎل اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ
ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ رﻗﻢ  20وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﱃ اﳌﺸﺎورة.
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ – اﻟﺪورة (2015) 10
 2016-07اﳌﺸﺎورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
 2005-04ﻗﻴﺎم اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮع
 2016-11ﻗﻴﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ اﳌﺸـ ـ ـ ــﺮوع ورﻓﻊ ﺗﻮﺻ ـ ـ ـ ــﻴﺔ إﱃ اﻟﺪورة
"اﻹﺟﺎزة اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻶﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ" ).(2005-003
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﳍﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ) (2017ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ.
 2006-01ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮاﺻﻔﺔ إﱃ اﳌﺸﺎورة.
 2017-04اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼـ ـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﰲ دور ﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸـ ـ ــﺮة
 2006-11ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺻﻔﺔ.
اﳌﻠﺤﻖ  1ﺑﺎﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ رﻗﻢ .20
 2008-09ﻗﻴﺎم ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ اﳋﱪاء ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻠﺤﻖ اﳌﺸﺮوع.
 2012-05ﻗﻴﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺎﺳﺘﻌﺮاض اﳌﺸﺮوع وإﻋﺎدﺗﻪ إﱃ اﳌﺴﺆول.
اﻟﻤﻌﻴــﺎر اﻟــﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  .20اﻟﻤﻠﺤﻖ  .1ﺗﺮﺗﻴﺒ ــﺎت ﻗﻴ ــﺎم اﻟﺒﻠ ــﺪ اﳌﺴـ ـ ـ ـ ــﺘﻮرد
اﳊﺎﺟﺔ
 2012-04ﻗﻴﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺎﺳ ــﺘﻌﺮاض اﳌﺸ ــﺮوع واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﺤﻨﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر ) .(2017روﻣﺎ،
إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت .ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ.
 2012-12ﻗﻴﺎم اﳌﺴـ ـ ـ ـ ــﺆول ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺸـ ـ ـ ـ ــﺮوع ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺼـ ـ ـ ـ ـﻐّﺮة ﻣﻦ
 2017-06أﺿﺎﻓﺖ أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻗﺴﻢ "اﻻﻋﺘﻤﺎد".
ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ
آﺧﺮ ﲢﺪﻳﺚ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﻄﺒﻮع.2017-06 :
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اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﳍﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﰲ ﻣﺎرس/آذار – أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن  .2004اﻋﺘﻤﺪت
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﻠﺤﻖ  1ﰲ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن .2017

ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻄﺎق
ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻫﻴﻜﻞ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ،وﻛﺬﻟﻚ اﳊﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ.

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﻳﺸﲑ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر إﱃ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﳝﻜﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ./https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت .1997 ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت .ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ،روﻣﺎ.
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .1994 ،اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ .ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﺟﻨﻴﻒ.

اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 5ﻣﺴﺮد ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ(

اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
إن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻫﻮ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻵﻓﺎت اﳊﺠﺮﻳﺔ أو اﳊ ّﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل آﻓﺎت
ﻏﲑ ﺣﺠﺮﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة واﳌﻮاد اﻷﺧﺮى اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ :إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،إﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ؛ وﻫﻴﺌﺔ رﲰﻴﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم أو اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻹﻃﺎر
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ :ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت( ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ؛ وﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة؛ وأﻳﺔ ﺗﺪاﺑﲑ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ أﺧﺮى )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳊﻈﺮ( ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ
اﳌﻮاد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ؛ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﲣﺎذﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮأ ﺣﺎﻻت
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺪﺧﻼً ﺳﺮﻳﻌﺎً .وﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة.
وﺗﻀﻄﻠﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻬﺎم .وﻫﻲ
ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ 2-ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ) (1997واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﲑاد ،ﲟﺎ ﰲ
ذﻟﻚ :اﳌﺮاﻗﺒﺔ ،اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،واﻟﺘﻄﻬﲑ أو اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ،ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت ،ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرا ﻢ .وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم
وﻇﺎﺋﻒ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﰲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻹدارة؛ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻮاﺋﺢ؛ اﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﺑﺸﺄن ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل؛
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ؛ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ؛ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت .ﻛﻤﺎ ﳚﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة إﻳﻜﺎل اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ إﻋﺪاد اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ .وﲢﺘﺎج اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت إﱃ ﻣﻮارد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
ﻛﻤﺎ أ ّن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﻗﺎﻣﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪوﱄ واﻟﻘﻄﺮي ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻻﺳﺘﻌﺮاض.

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
-1

اﻟﻬﺪف

إن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻫﻮ ﻣﻨﻊ اﺳﺘﺠﻼب آﻓﺎت ﺣﺠﺮﻳﺔ أو اﳊﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل آﻓﺎت ﻏﲑ ﺣﺠﺮﻳﺔ
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة أو أي ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ.
-2

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ:
 إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻳﺸﻤﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ؛
 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻀﻄﻠﻊ ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم.
وﲣﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة .وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص إﱃ أن ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻳﺮاد ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮﱐ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻧﻈﻢ أﺧﺮى
ﺑﺈﻃﺎر ﻋﺎم ﺗﻔﻮض ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﺧﻄﻮﻃﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات .وﻳﺮد ﻫﺬا
اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ .4
واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻫﻲ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات أو
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ )اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة( .وﻫﻨﺎك إدارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ إدارة اﳉﻤﺎرك ﳝﻜﻦ أن ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﺪور )ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﺼﻞ
واﺿﺢ ﺑﲔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ( ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺪاوﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻌﻬﺎ .وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﲟﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ،وﻟﻜﻦ ﳚﻮز ﳍﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﻹدارات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﺧﺮى أو ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو أﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ ﻷداء ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ .وﻳﺮد وﺻﻒ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﻟﻘﺴﻢ .5
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اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أن ﺗﺮاﻋﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﳋﺎص ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات:
 اﳊﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻫﺪات أو اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ أو أي اﺗﻔﺎﻗﺎت
 اﳊﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
 اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﻮزارة أو اﻹدارة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ
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اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت واﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

إن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺣﻘﺎ ﺳﻴﺎدﻳﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﱵ وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﺗﺆﺛﺮ اﳊﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺒﺎدئ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات .وﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻳﺸﻤﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ.
وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺎدئ وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ
) 1ﻣﺒﺎدئ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ( ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ:
 اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
 اﻟﺴﻴﺎدة
 اﻟﻀﺮورة
 ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
 اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻷدﱏ
 اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ واﻟﺘﻨﺎﺳﻖ
 اﳌﱪرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل(
 اﻻﺗﺴﺎق واﻟﱰاﺑﻂ
 اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺨﺎﻃﺮ
 اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺆﻗﺘﺔ
 اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ
 اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻓﺎت ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أن ﺗﻀﻊ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻷدﱏ وﻣﺴﺎﺋﻞ
اﳉﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﺎﺷﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ دون ﻣﱪر.
2-3

اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

إن ﺑﻮﺳﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ أن ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ
ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﺎﻏﻢ وﺗﻨﺎﺳﻖ ﻧﻈﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻟﺪى اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ ،وﺑﻮﺳﻌﻬﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻌﺎون ﰲ ﺗﺒﺎدل
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻛﺎﻓﺔ.
ورﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﳌﻨﻈﻤﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻌﱰف ﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺪ
ﻳﻜﻮن ﳍﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﻦ وإﻧﻔﺎذ ﺑﻌﺾ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻤﺔ.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﻟﻤﻌﻴﺎر
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اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات

اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

إن إﺻﺪار اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ )اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ( )اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ)3-ج( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت،
 .(1997وﲤﺎﺷﻴﺎً ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﳚﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة إﻋﻄﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺪاد
ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮاردات وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات .وﻳﻨﺒﻐﻲ إﺗﺎﺣﺔ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﻸﻃﺮاف
اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم ووﻇﺎﺋﻒ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات
 اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻼع ﲟﺴﺆوﻟﻴﺎ ﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺬا اﻟﻨﻈﺎم
 اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت ﻣﺜﻼً ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮاردات
 ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

 ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﳊﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﳍﺎ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ
 اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ
 ﲢﺪﻳﺪ أوﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى
 وﺿﻊ إﻃﺎر زﻣﲏ وإﺟﺮاءات ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إدﺧﺎﳍﺎ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة إﺗﺎﺣﺔ ﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ)2-ب( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت1997 ،؛
ّ
ﻳﺘﻮﺟﺐ أن ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﻟﻮاﺋﺢ.
وﻗﺪ ّ
1-4

اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﱵ ﳚﻮز إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﺎب ﺑﺎﻟﻌﺪوى أو اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ.
واﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺗﻜﻮن إﻣﺎ آﻓﺎت ﺣﺠﺮﻳﺔ أو آﻓﺎت ﻏﲑ ﺣﺠﺮﻳﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ .وﳝﻜﻦ إﺧﻀﺎع ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻵﻓﺎت اﳊﺠﺮﻳﺔ .أﻣﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻵﻓﺎت ﻏﲑ اﳊﺠﺮﻳﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻵﻓﺎت ﻏﲑ اﳊﺠﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻐﺮس ﻓﻘﻂ .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺜﻠﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ:
 اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻐﺮس أو اﻻﺳﺘﻬﻼك أو اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ أو أي ﻏﺮض آﺧﺮ
 ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
 ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﺧﺸﺎب ﻓﺮش اﻟﺸﺤﻨﺔ
 اﻟﻨﻮاﻗﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ
 اﻷﺗﺮﺑﺔ واﻷﲰﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﳌﻮاد ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺎ
 اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ آﻓﺎت أو ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ
 اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻠﻮث )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ(
 اﻟﺒﺤﻮث واﳌﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى
 اﻷﻣﺘﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻋﱪ اﳊﺪود اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ
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 اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺪوﱄ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺮﻳﻊ
 اﻵﻓﺎت وﻋﻮاﻣﻞ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

2

ﳚﺐ إﺗﺎﺣﺔ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻮاد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ.
2-4

ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﻻ ﳚﺪر ﺑﺎﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻟﺒﻨﻮد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺜﻼً ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﳊﻈﺮ أو
اﻟﻘﻴﻮد أو أﻳﺔ ﺷﺮوط اﺳﺘﲑاد أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻻزﻣﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﻣﺎ ﱂ
ﺗﻜﻦ ﳍﺎ ﻣﱪرات ﻓﻨﻴﺔ .وﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺮاﻋﻲ ،ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺘﻀﻰ ،اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺷﱰاﻃﺎت واﻻﻋﺘﺒﺎرات ذات
اﻟﺼﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.
1-2-4

ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲢﺪد ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲤﺘﺜﻞ ﳍﺎ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﳌﺴﺘﻮردة 3ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ .وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻫﺬﻩ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﺎم وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع
اﻟﺴﻠﻊ ،أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻣﻌﲔ وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴّﻨﺔ ذات ﻣﻨﺸﺄ ﳏﺪد .وﻗﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﻋﻨﺪ دﺧﻮﳍﺎ أو ﺑﻌﺪ دﺧﻮﳍﺎ .وﳚﻮز أﻳﻀﺎ إﺗﺒﺎع ﻮج ﻧﻈﻤﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ )اﻧﻈﺮ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 14اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻹدارة ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت ﰲ إﻃﺎر ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻨﻈﻢ((.
وﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،واﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت،
)اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 7ﻧﻈﺎم اﺻﺪار ﺷﻬﺎدات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ(( ،ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻔﺤﺺ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
 اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
 اﳌﻌﺎﳉﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
 اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ذات وﺿﻊ ﻣﻌﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ )ﻣﺜﻼً اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺧﻀﻌﺖ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻜﺸﻒ
اﻟﻔﲑوﺳﺎت أو ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﳏﺪدة(
 اﻟﻔﺤﺺ أو اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
 ﻣﻨﺸﺄ اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻟﻺﻧﺘﺎج ﺧﺎل ﻣﻦ اﻵﻓــﺎت أو ﻣﻦ ﻣﻮﻗــﻊ إﻧﺘﺎج ﺧــﺎل ﻣﻦ اﻵﻓــﺎت أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﺗﺘﻔﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ
اﻵﻓﺎت أو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت
 إﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﻤﺎد
 2ﻻ ﺗﻨﺪرج اﻵﻓﺎت ﲝﺪ ذا ﺎ وﻋﻮاﻣﻞ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ "اﳌﻮاد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻶﻓﺎت" )اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  1-ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت،
 .(1997إﻻ أ ﺎ ﻗﺪ ﲣﻀﻊ ،ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﻣﱪر ﻓﲏ ،ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ )اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ1997 ،؛ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﳌﺎدﺗﺎن اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ1-ج واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 1-د( وﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر.
 3ﻷﻏﺮاض ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ،ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮاردات ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ إﱃ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﺮور( ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﺸﺤﻨﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪات( ،واﻟﺸﺤﻨﺎت ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺠﺰﻫﺎ ﻫﻴﺌﺎت أﺧﺮى.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﻟﻤﻌﻴﺎر
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 اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ اﲣﺎذﻫﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ:
 اﳌﻌﺎﳉﺔ )ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﳌﻌﺎﳉﺎت اﳌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ(
 اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ اﲣﺎذﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴﺘﻨﺪات


اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺸﺤﻨﺔ واﻛﺘﻤﺎﳍﺎ

 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺸﺤﻦ
 ﻓﺤﻮص اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
 اﻻﺧﺘﺒﺎر
 اﳌﻌﺎﳉﺔ
 اﺣﺘﺠﺎز اﻟﺸﺤﻨﺎت رﻳﺜﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر أو اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﳒﺎﻋﺔ اﳌﻌﺎﳉﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ اﲣﺎذﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻻﺣﺘﺠﺎز ﰲ اﳊﺠﺮ اﻟﺰراﻋﻲ )ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﳊﺠﺮ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﺜﻼً( ﻟﻠﻔﺤﺺ أو اﻻﺧﺘﺒﺎر أو اﳌﻌﺎﳉﺔ
 اﻻﺣﺘﺠﺎز ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ رﻳﺜﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ

 ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﺤﻨﺔ )ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل(.
ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ اﲣﺎذﻫﺎ:
 اﺷﱰاﻃﺎت اﻟﺮﺧﺼﺔ أو اﻹذن
 ﺗﻘﻴﻴﺪات ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﺪﺧﻮل
 اﺷﱰاط ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺷﺤﻨﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﳍﺎ
 ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر
 اﻹﺟﺎزة اﳌﺴﺒﻘﺔ.

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﱰﺣﻬﺎ
اﻷﻃﺮاف اﳌﺼ ّﺪرة وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻮﳍﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺎدﻻ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ.
1-1-2-4

أﺣﻜﺎم ﺑﺸﺄن واردات ﺧﺎﺻﺔ

ﳚﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﻀﻊ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺸﺄن اﺳﺘﲑاد اﻵﻓﺎت وﻋﻮاﻣﻞ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ
رﻗﻢ ) 3اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﺷﺤﻦ واﺳﺘﲑاد وإﻃﻼق ﻋﻮاﻣﻞ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴّﺔ اﳌﻔﻴﺪة((
أو ﻣﻮاد أﺧﺮى ﻏﲑ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ وذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو أي أﻏﺮاض أﺧﺮى .وﳝﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﻮاردات ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ.
اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ
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اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت وأﻣﺎﻛﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت وﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻓﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺨﻔﺾ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ﳚﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﳌﺴﺘﻮردة أن ﲢﺪد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت ،وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻓﺎت ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ )اﳌﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 4ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻧﺸﺎء اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت( ،اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 22ﺷﺮوط إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬﺎ
اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت( ،اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 29اﻹﻋﱰاف ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﻳﻨﺨﻔﺾ إﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت( وﺑﺮاﻣﺞ
ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺮي .وﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﳊﻤﺎﻳﺔ أو اﺳﺘﺒﻘﺎء
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﺣﱰام ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات أن ﺗﻌﱰف ﺑﻮﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت وﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻷﺧﺮى
)ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺎج ﺧﺎل ﻣﻦ اﻵﻓﺎت وﻣﻮﻗﻊ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﺧﺎل ﻣﻦ اﻵﻓﺎت( داﺧﻞ ﺑﻠﺪان اﻷﻃﺮاف اﳌﺼﺪرة ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻻﻋﱰاف ﺎ ﻛﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء .وﻗﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ ﺗﻀﻤﲔ ﻧﻈﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻗﺒﻮل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت،
واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
2-2-4

اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮاد

ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ.
ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻻﺳﺘﲑاد ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎً ﻋﺎﻣﺎً أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺧﻴﺺ ّ
ﻣﻌﲔ ﲝﺴﺐ ّ

ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻌﺎم

ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﱰاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﲑاد اﻟﻌﺎﻣﺔ:
 ﰲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮوط اﺳﺘﲑاد ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﳏﺪدة
 ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﺮوط اﺳﺘﲑاد ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﳏﺪدة ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺪﺧﻮل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﰲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﳚﺐ أﻻ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﲑاد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ أو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻞ ﳝﻜﻦ أن ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﳌﻄﺎرات.
ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤﻌﻴّﻦ
ﻗﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻻﺳﺘﲑاد اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ إذن أو إﺟﺎزة ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﲑاد
ﺿﺮورﻳﺔ ،وﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻟﻠﺸﺤﻨﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺤﻨﺎت ذات ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻌﲔ .وﺗﺸﻤﻞ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 واردات اﻟﻄﻮارئ أو اﻟﻮاردات اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ؛
 واردات ذات ﺷﺮوط اﺳﺘﲑاد ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﳏﺪدة ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺷﱰاﻃﺎت ﺣﺠﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل
أو اﻟﻮاردات اﻟﱵ ﲢﺪد أوﺟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ أو ﻷﻏﺮاض اﻷﲝﺎث؛
 اﻟﻮاردات اﻟﱵ ﺗﺸﱰط اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻮادﻫﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل.
ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ
وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﱰاﺧﻴﺺ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﺷﱰاﻃﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻮاردات .إﻻّ أﻧّﻪ ّ
إﺻﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱰاﺧﻴﺺ اﶈﺪدة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﳎﺮد ﻣﺴﺄﻟﺔ روﺗﻴﻨﻴﺔ.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات

ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺤﻈﺮ

ﳚﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﳊﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻨﺸﺄ أو ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو
ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات ﻣﻨﺸﺄ ﳏﺪد .وﻳﻔﺮض ﺣﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﲑاد إذا ﱂ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﻳﺔ ﺣﻠﻮل ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻹدارة ﳐﺎﻃﺮ
اﻵﻓﺎت .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳊﻈﺮ ﻫﺬﻩ ﻣﺎ ﻳﱪرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أن
ﺗﻀﻊ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪا ﻟﻠﺘﺠﺎرة .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻤﻞ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﳌﺮﺧﺺ ﳍﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ّ
اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﲢﻘﻖ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻼﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ .وﻳﺴﺮي اﳊﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎت اﳊﺠﺮﻳﺔ .وﻻ ﳚﺐ إﺧﻀﺎع اﻵﻓﺎت ﻏﲑ اﳊﺠﺮﻳﺔ
ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻵﻓﺎت.
اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻷي ﺣﻈﺮ ﺑﻞ ﳝﻜﻦ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻘﺮرة ّ
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاد اﶈﻈﻮرة ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﻮث أو أي ﻏﺮض آﺧﺮ .ورﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ وﺿﻊ أﺣﻜﺎم
ﺑﺸﺄن اﺳﺘﲑادﻫﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺮﺧﺺ أو اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ.
3-4

اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة

ﻻ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة واردات .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﲝﻴﺚ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة ووﺿﻊ ﺗﺪاﺑﲑ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﱪرة ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳌﻨﻊ دﺧﻮل أو اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت )اﳌﺎدة  4-7ﻣﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 25اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة(( .وﻗﺪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺸﺤﻨﺎت
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أ ﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺘﺄ ّﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدر ﺎ ﺑﻠﺪ اﳌﺮور .وﳛﻖ ﻟﻠﺒﻠﺪان إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻘﺎط دﺧﻮل وﳑﺮات داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺷﺮوط
اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻬﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺎ ﺿﻤﻦ أراﺿﻴﻬﺎ.
4-4

اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﲣﺎذﻫﺎ
ﰲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل أو ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ )اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ – )2و( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت1997 ،؛ وﳝﻜﻦ
ﻣﻔﺼﻠﺔ ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 13ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻺﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺸﺮوط اﻟﺼﺤﺔ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ّ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻄﺎرﺋﺔ(( ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻷدﱏ.
وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﻮز اﲣﺎذﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﲤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺷﺤﻨﺔ ﻣﺴﺘﻮردة أو ﺑﻨﺪ أﺧﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻮاﺋﺢ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﻳﺘﻢ رﻓﺾ دﺧﻮﳍﺎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﳌﻌﺎﳉﺔ
 اﻟﻔﺮز أو إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺿﻴﺐ
 ﺗﻄﻬﲑ اﳌﻮاد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﳌﺒﺎﱐ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ(
 إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﳓﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺎﺋﻲ ﻣﻌﲔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
 اﻟﺘﺨﻠّﺺ )ﻣﺜﻼً ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳊﺮق(.

ﻗﺪ ﻳﺆدي ﺿﺒﻂ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل أو ﺣﺎدث ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ إﺟﺮاءًا ﻃﺎرﺋﺎً إﱃ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات،
أو إﱃ ﺳﺤﺐ اﻟﱰﺧﻴﺺ ﺑﺎﻻﺳﺘﲑاد أو ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ.
اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات
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اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻃﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ

ﺗﻨﺸﺊ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ أﺳﺎﺳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ أو ﺗﻨﻔﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات إدارﻳﺔ واﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل
 اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ اﻵﻓﺎت
 ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻬﺔ اﺗﺼﺎل رﲰﻴﺔ
 ﻧﺸﺮ وإﺷﺎﻋﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ
 اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ
 إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ذات اﻟﺼﻠﺔ
 اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﺆ
 ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﺪﺧﻮل
 اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﲰﻴﺔ.
6-4

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﲟﺴﺆوﻟﻴﺎ ﺎ )اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت (1997 ،وﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺮﺧﺺ ﳍﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
 دﺧﻮل اﳌﺒﺎﱐ واﻟﻨﻮاﻗﻞ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﺎ ﺳﻠﻊ ﻣﺴﺘﻮردة أو آﻓﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ أو ﺑﻨﻮد أﺧﺮى
ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ
 إﺧﻀﺎع اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮردة واﳌﻮاد اﻷﺧﺮى اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ
 أﺧﺬ وﻧﻘﻞ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة أو ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ،أو ﻣﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ آﻓﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻮاﺋﺢ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴّﻨﺔ(

 اﺣﺘﺠﺎز ﺷﺤﻨﺎت ﻣﺴﺘﻮردة أو ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

 ﻣﻌﺎﳉﺔ أو اﺷﱰاط ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺷﺤﻨﺎت ﻣﺴﺘﻮردة أو ﻣﻮاد أﺧﺮى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮاﻗﻞ أو اﻷﻣﺎﻛﻦ أو اﻟﺴﻠﻊ اﻟﱵ
ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺎ آﻓﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ
 رﻓﺾ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺪﺧﻮل ﺷﺤﻨﺎت أو إﺻﺪار اﻷواﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎدة ﺷﺤﻨﻬﺎ أو ﺗﺪﻣﲑﻫﺎ
 اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ
 ﲢﺪﻳﺪ وﲢﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﲑاد أو اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺟﺰاءات )اﺧﺘﻴﺎري(.
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ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات

اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات أو اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ )اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
واﻹدارة( )أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎً اﻟﻘﺴﻢ  .(2وﺗﻨﺸﺄ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪاً ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ 2-ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.1997،
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﻟﻤﻌﻴﺎر
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اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻧﻈﺎم إداري وﻣﻮارد ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
1-1-5

اﻹدارة

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ إدار ﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات أن ﺗﻜﻔﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﳎﺪﻳﺎً
وﻣﺘﺴﻘﺎ ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،وأن ﺗﻜﻔﻞ اﳌﺮاﻋﺎة اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ .وﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا ﺗﻨﺴﻴﻘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻊ
اﻹدارات أو اﻟﻮﻛﺎﻻت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﲑاد ،ﻛﺎﳉﻤﺎرك ﻣﺜﻼً .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﺴﻴﻖ إدارة ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺮي ،وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﻇﻴﻔﻲ أو إﻗﻠﻴﻤﻲ أو أي أﺳﺎس ﻫﻴﻜﻠﻲ
آﺧﺮ.
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وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ

إ ّن إﺻﺪار ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ )اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ)3-ج( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت .(1997 ،واﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﳚﻮز ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺴﻨﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺿﻊ أو ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت .وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرة ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور أو اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت
أﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل .وﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻼﺋﻤﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﲎ .وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﺸﺎور واﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﲨﺎﻋﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﻼﺋﻤﺔ ،أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﻬﻢ وﻗﺒﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﻟﻠﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ ،وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻔﻴﺪا ﻹدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮاﺋﺢ.
3-1-5

اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﱪﻳﺮ اﻟﻔﲏ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﲝﺎﻟﺔ اﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﻄﺒّﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻮاﺋﺢ.
ﺗﺘﻐﲑ ﺣﺎﻟﺔ اﻵﻓﺎت وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات .وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
وﻗﺪ ّ
اﳌﺰروﻋﺔ وﻏﲑ اﳌﺰروﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮِرد ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻵﻓﺎت )اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ 6
)اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﺮاﻗﺒﺔ(( وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻻزﻣﺎً ﻟﺪﻋﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت وإﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ اﻵﻓﺎت.
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت وإدراج اﻵﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ

ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﱪر ﻓﲏ ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺧﻀﺎع آﻓﺎت ﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻣﺪى ﻗﻮة
ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﲣﺎذﻫﺎ ﺿﺪﻫﺎ) ،اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 11ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت اﳊﺠﺮﻳﺔ(؛ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ 21
)ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻵﻓﺎت ﻏﲑ اﳊﺠﺮﻳﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ(( .وﳝﻜﻦ إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت ﻋﻠﻰ آﻓﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ
أو ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻵﻓﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﻌﲔ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى )ﺳﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل( .وﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﲝﺴﺐ درﺟﺔ ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ أو وﺟﻬﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ )اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 32ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻠﻊ ﺗﺒﻌﺎً ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ((.
وﻳﻨﺒﻐﻲ إدراج اﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ )ﲟﻮﺟﺐ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 19ﺧﻄﻮط ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻮاﺋﺢ(( ﺑﺸﺮط إﺗﺎﺣﺔ ﻗﻮاﺋﻢ اﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ )اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ)2-ط( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.(1997 ،
اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات

اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ

20

وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮدﻫﺎ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻜﻮن أﺷﺪ ﺻﺮاﻣﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﱪر
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻃﺎر اﻹداري ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت ﻣﺰودا ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ،وأن ﻳﻘﱰن إذا أﻣﻜﻦ ﺑﺈﻃﺎر زﻣﲏ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﻞ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﲢﺎﻟﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت وإرﺷﺎدات واﺿﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت.
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إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻻﻣﺘﺜﺎل
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ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺼ ّﺪر

ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﺷﱰاﻃﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر ،ﻣﺜﻞ إﺟﺮاءات اﻹﻧﺘﺎج
)ﻋﺎدة أﺛﻨﺎء ﻓﱰة ﳕﻮ اﶈﺼﻮل اﳌﻌﲎ( أو إﺟﺮاءات اﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ .وﰲ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻇﻬﻮر ﲡﺎرة ﺟﺪﻳﺪة ،ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ
اﻻﺷﱰاﻃﺎت ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،اﺿﻄﻼع اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ ﺑﻠﺪ اﻻﺳﺘﲑاد ،ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ
ﰲ ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻹﺟﺮاءات اﻹﻧﺘﺎج واﳌﻌﺎﳉﺔ و/أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻧﻈﻢ اﻹﻧﺘﺎج
 ﻃﺮق اﳌﻌﺎﳉﺔ
 إﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
 إدارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
 إﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﻤﺎد
 إﺟﺮاءات اﻻﺧﺘﺒﺎر
 اﳌﺮاﻗﺒﺔ.
ﺗﺴﺠﻞ ﰲ اﺗﻔﺎق
ّ
وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻧﻄﺎق أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ .وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﻋﺎدة ﻣﺎ ّ
أو ﻧﻈﺎم أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺳﺘﲑاد .وإن ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ إﺟﺎزة اﻟﺸﺤﻨﺎت داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ
ﻳﺴﻬﻞ ﻋﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﺒﻠﺪ
اﳌﺼﺪر ﻟﺘﻴﺴﲑ دﺧﻮﳍﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ّ
اﳌﺴﺘﻮرد .وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺣﺎﳌﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟﺮاءات ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر .وﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ،ﻋﻠﻰ ﳏﺪودﻳﺔ ﻣﺪة ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ،ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻹﺟﺎزة واﳌﺒﻴّﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  .1-2-5-1-5وﳚﺐ إﺗﺎﺣﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ
اﳌﺼﺪﱢر.
2-5-1-5

إﺟﺮاءات اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات

ﻳﻘﻮم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ:
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﲤﺎﻣﻴﺔ اﻟﺸﺤﻨﺔ
 اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻻﺧﺘﺒﺎر وﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﻟﻤﻌﻴﺎر

رﻗﻢ 15 -20
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ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﺤﻨﺎت اﳌﺴﺘﻮردة واﻟﺒﻨﻮد اﻷﺧﺮى اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ:
 ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎﳍﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ؛
 ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل اﻵﻓﺎت اﳊﺠﺮﻳﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻵﻓﺎت ﻏﲑ اﳊﺠﺮﻳﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻮاﺋﺢ؛
 اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻵﻓﺎت اﳊﺠﺮﻳﺔ اﶈﺘﻤﻠﺔ أو اﻵﻓﺎت اﳊﺠﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳُﺘﻮﻗﻊ دﺧﻮﳍﺎ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻌﺔ.

ﺗﺘﻮﱄ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻷﻏﺮاض اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،أو ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ.
وﳚﺐ اﲣﺎذ اﺟﺮاءات اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻓﻮرا )اﳌﺎدﺗﺎن اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ )2-د( واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ )2-ﻫـ( ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.(1997 ،
وﳚﺐ أن ﺗﺘﻢ اﺟﺮاءات اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺣﻴﺜﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وﻛﺎﻻت أﺧﺮى ﺗﻌﲎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮاردات وإﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻣﺜﻞ
اﳉﻤﺎرك ،وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ اﳊﺪ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺘﺠﺎرة وﻣﻦ وﻗﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳍﺎﻟِﻜﺔ.
 1-2-5-1-5اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﳚﻮز إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل أو ﻧﻘﺎط اﻟﺸﺤﻦ أو ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻮﺻﻮل أو أي أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻜﱪى ،ﺷﺮﻳﻄﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﲤﺎﻣﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ .وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق أو ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺛﻨﺎﺋﻲ ،إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﰲ ﺑﻠﺪ اﳌﻨﺸﺄ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺟﺎزة اﻷوﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر.
وﳝﻜﻦ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻷﻏﺮاض اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ إﻋﻄﺎء ﻣﱪر ﻓﲏ ﳍﺎ:
 ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻛﺸﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺪﺧﻮل
 ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﻮاردات ،ﺣﻴﺚ ﳛﺪد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺻﺪ )أي ﻋﺪد اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﱵ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ( ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.
وﳝﻜﻦ أن ﺗﺮﺗﻜﺰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وأﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﻋﺎﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات ﻣﻌﻴّﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺎ.
2-2-5-1-5

أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت

ﳝﻜﻦ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أو ﻣﻦ أﺟﻞ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﰲ اﳌﺨﺘﱪات ﻻﺣﻘﺎ أو ﻷﻏﺮاض ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ )اﻧﻈﺮ اﳌﻌﻴﺎر
اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ ) 31ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت((.
3-2-5-1-5

اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﲢﺪﻳﺪ اﻵﻓﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﺼﺮﻳﺎ؛
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد آﻓﺎت ﰎ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﺼﺮﻳﺎ؛
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻊ اﻻﺷﱰاﻃﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوى اﻟﱵ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ؛
 اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﺪوى ﻛﺎﻣﻨﺔ؛
 اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ أو اﻟﺮﺻﺪ؛
اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ
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 ﻷﻏﺮاض ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺮاﺟﻊ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل؛
اﳌﺼﺮح ﻋﻨﻪ.
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺞ ّ

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﻮم ﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات أﺷﺨﺎص ﻣﺘﻤﺮﺳﻮن ﰲ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻼﺋﻤﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴﺎ ﻗﺪر
اﳌﺴﺘﻄﺎع .وﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳋﱪاء اﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ واﻟﺪوﻟﻴﲔ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ أو اﳌﻌﺎﻫﺪ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات.
6-1-5

ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ

ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ .13
ﺗﺮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ّ
1-6-1-5

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﲦﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﱪرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ،وﻫﻲ
ﺗﺸﻤﻞ:
 اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ آﻓﺔ ﺣﺠﺮﻳﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺷﺤﻨﺔ ﲣﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ
 اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ آﻓﺔ ﻏﲑ ﺣﺠﺮﻳﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﰲ ﺷﺤﻨﺔ ﻣﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻐﺮس ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺘﺠﺎوز
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻤﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
 أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻔﺎق ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺷﱰاﻃﺎت اﳌﻘﺮرة )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت أو اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﺷﺮوط اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻟﻠﻮاردات(
ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﻴﺪاﱐ واﻻﺧﺘﺒﺎرات ﰲ اﳌﺨﺘﱪات ،وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻨﺘﺠﲔ أو اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ،واﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ رﺻﺪ اﻵﻓﺎت أو
ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ
ﻣﺼﺮح ﻋﻨﻬﺎ أو أﺗﺮﺑﺔ أو ﻣﻮاد ﳏﻈﻮرة أﺧﺮى أو أدﻟﺔ
 اﻋﱰاض ﺷﺤﻨﺔ ﻻ ﲤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮاردات ،ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد ﺳﻠﻊ ﻏﲑ ّ
ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﻣﻌﺎﳉﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ
 ﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺷﻬﺎدة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو أﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ أﺧﺮى أو ﻓﻘﺪا ﺎ
 ﺷﺤﻨﺎت أو ﻣﻮاد ﳏﻈﻮرة
 ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﺪاﺑﲑ "أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺒﻮر".
وﳜﺘﻠﻒ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻈﺮوف وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲤﺜﻞ اﳊﺪ اﻷدﱏ اﻟﻀﺮوري ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺔ اﻟﱵ ﰎ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ .وﳝﻜﻦ ﺗﺪارك اﻷﺧﻄﺎء اﻹدارﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ وﺟﻮد ﺛﻐﺮات ﰲ ﺷﻬﺎدات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر .وﻗﺪ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﺧﺮى اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺜﻞ:
اﻻﺣﺘﺠﺎز – ﳝﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺿ ـ ــﺮورة ﲢﺎﺷ ـ ــﻰ إﺣﺪاث
ﺗﻠﻒ ﰲ اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع.
اﻟﻔﺮز وإﻋﺎدة اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ – ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮز اﻟﺸﺤﻨﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻋﺎدة
اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﺗﻴﺴﺮ اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ.
اﳌﻌﺎﳉﺔ – ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﻨﺪ ّ
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اﻟﺘﺪﻣﲑ – ﳚﻮز ﺗﺪﻣﲑ اﻟﺸ ـ ــﺤﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸ ـ ــﺤﻨﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
أﺧﺮى.

إﻋﺎدة اﻟﺸﺤﻦ – ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺎدة ﺷﺤﻨﻬﺎ.

وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل آﻓﺔ ﻏﲑ ﺣﺠﺮﻳﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﶈﻠﻴﺔ وأن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ
ﲢﻘﻴﻖ اﻣﺘﺜﺎل ﻇﻬﻮر اﻵﻓﺔ ﰲ اﻟﺸﺤﻨﺔ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﻤﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﱴ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ،ﻣﺜﻼً ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎﳉﺔ أو ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﳌﺴﺘﻮى
أو إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﳏﻠﻴﺎ أو اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﶈﻠﻴﺔ.
واﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻹﻧﻔﺎذ ﻣﻬﻤﺔ
ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﻟﻜﻦ ﳚﻮز اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻮﻛﺎﻻت أﺧﺮى ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن.
وﻗﺪ ﺗﻘﺮر ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻹﺣﺠﺎم ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺿﺪ آﻓﺔ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻮاﺋﺢ أو ﰲ ﺣﺎﻻت
أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﱪرة ﻓﻨﻴﺎ ﰲ وﺿﻊ ﻣﻌﲔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﳐﺎﻃﺮ
ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻃﻦ أو اﻻﻧﺘﺸﺎر )وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك إﱃ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻵﻓﺔ
ﰲ ﻃﻮر ﻣﻦ دور ﺎ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻃﻦ أو اﻻﻧﺘﺸﺎر( ،أو ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ.
2-6-1-5

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ

ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ وﺿﻊ ﺟﺪﻳﺪ أو ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ أوﺿﺎع اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻛﺘﺸﺎف آﻓﺎت ﺣﺠﺮﻳﺔ
أو آﻓﺎت ﺣﺠﺮﻳﺔ ﳏﺘﻤﻠﺔ:
 ﰲ ﺷﺤﻨﺎت ﱂ ﲢﺪد ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺎ؛
 ﰲ ﺷﺤﻨﺎت أو ﺑﻨﻮد أﺧﺮى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻗﻊ وﺟﻮد آﻓﺎت ﻓﻴﻬﺎ وﱂ ﲢﺪد ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﳌﻀﺎدة ﳍﺎ؛
 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻠﻮﺛﺎت ﻟﻠﻨﻮاﻗﻞ أو أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ أو أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻮردة.
وﻗﺪ ﳛﺴﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل .وﻗﺪ ﺗﺆدى ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إﱃ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺆﻗﺘﺔ رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻮﺿﻊ وﺗﻮﻓﲑ ﲨﻴﻊ اﳌﱪرات اﻟﻔﻨﻴﺔ .وﻣﻦ
اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﺎدة ﺗﺪﺧﻼً ﺳﺮﻳﻌﺎً:
اﻵﻓﺎت اﻟﱵ ﱂ ﲣﻀـ ـ ـ ـ ــﻊ ﻷي ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ -ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻏﲑ اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﻗﻮاﺋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺎرﺋﺔ ﺑﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺄن
اﻟﺼـ ـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻷ ﺎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺧﻀـ ـ ــﻌﺖ ﻷي ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .وﻋﻨﺪ اﻋﱰاﺿـ ـ ــﻬﺎ ﻓﺈ ﺎ ﻗﺪ ﺗﺼـ ـ ــﻨﻒ ﰲ ﻓﺌﺔ اﻵﻓﺎت
اﳋﺎﺿ ــﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ أﺳ ــﺎس ﻣﺆﻗﺖ ﻷن اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت رﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳ ــﺒﺐ وﺟﻴﻪ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﺘﻘﺪ
أن ﳍﺎ ﳐﺎﻃﺮ آﻓﺎت ،وﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﺴ ـ ـ ــﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺳ ـ ـ ــﺲ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺴ ـ ـ ــﻠﻴﻤﺔ اﻟﱵ
اﺳ ــﺘﻨﺪت إﻟﻴﻬﺎ .وإذا اﲣﺬت ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﺒﺬل ﻣﺴ ــﺎﻋﻴﻬﺎ اﳊﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﺤﺼ ــﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،إذا أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﲟﺸــﺎرﻛﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ـ ّﺪر ،وﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت
ﻟﻜﻲ ﲢﺪد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻵﻓﺎت وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ أو ﻏﲑ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳍﺎ.
اﻵﻓﺎت ﻏﲑ اﳋﺎﺿـ ــﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴـ ــﺒﺔ إﱃ ﻃﺮﻳﻖ ﳏﺪدة -ﳚﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺑﺸـ ــﺄن اﻟﺼـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻵﻓﺎت ﻏﲑ اﳋﺎﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮق ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺪﺧﻮل أو اﻧﺘﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻵﻓﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻵﻓﺎت
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ﲣﻀ ــﻊ ﻟﻠﻮاﺋﺢ إﻻ أ ﺎ رﲟﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﺪرﺟﺔ أو ﳏﺪدة ﺑﺸ ــﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻷ ﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـ ــﺒﺔ إﱃ اﳌﻨﺸ ـ ـﺄ أو
اﻟﺴ ـ ــﻠﻌﺔ أو اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ وﺿ ـ ــﻌﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أو اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﳍﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ إدراج ﻫﺬﻩ اﻵﻓﺎت ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳ ـ ــﺒﺔ أو ﺿ ـ ــﻤﻦ
ﺗﺪﺑﲑ آﺧﺮ إذا ﺗﺒﲔ أن وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ ﻇﺮوف ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

اﻟﺘﻌﺮف -ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻗﺪ ﺗﱪر آﻓﺔ ﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺼ ـ ـ ـ ـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺬر اﻟﻜﺸ ـ ـ ـ ـ ــﻒ ﻋﻦ
ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ ّ
ﺻﺤﺔ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻲ .وﻗﺪ ﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد وﺻﻒ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ )ﻷ ﺎ ﳎﻬﻮﻟﺔ
اﻵﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﺎف أو ﻋﺪم ّ
اﻟﺘﻌﺮف إﻟﻴﻬﺎ أو ﻟﺘﻌﺬر اﻟﻜﺸ ـ ــﻒ ﻋﻦ ﻃﻮرﻫﺎ اﳊﻴﺎﰐ ﻣﻮﺿ ـ ــﻊ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼ ـ ــﻨﻴﻒ( أو ﺳ ـ ــﻮء ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﺼ ـ ــﻌﺐ ّ
اﻟﻔﺤﺺ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻮى اﻟﺘﺼ ـ ـ ـ ــﻨﻴﻔﻲ اﳌﻄﻠﻮب .وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أﺳﺲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺑﺸﺄن إﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة.

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﻜﺸ ـ ــﻒ ﻋﻦ اﻵﻓﺔ )ﻋﺎد ًة( ﰲ ﺷ ـ ــﻜﻞ ﻻ ﻳﺴ ـ ــﻤﺢ ﺑﺎﻟﻜﺸ ـ ــﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ )ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺾ ،واﻟﻄﻮر اﳌﺮﺣﻠﻲ اﳌﺒﻜﺮ
ﻟﻠﲑﻗﺎت ،واﻷﺷـ ـ ـ ـ ــﻜﺎل ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ( ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺬل ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﳑﻜﻦ ﻷﺧﺬ ﻋﻴّﻨﺎت ﳝﻜﻦ اﻟﻜﺸـ ـ ـ ـ ــﻒ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻫﺬﻩ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻵﻓﺎت أو ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﱰﺿﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻓﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﻳُﺮى أ ﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ ﻋﻦ
ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ وإذا ﺗﺄﻛﺪ ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﳌﺨﺎﻃﺮﻫﺎ أ ﺎ ﺗﱪر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت إﺿ ــﺎﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻵﻓﺎت إﱃ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﻨﺎﺳ ــﺒﺔ ﻟﻶﻓﺎت اﳋﺎﺿ ــﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ،ﻣﻊ اﻹﺷ ــﺎرة إﱃ ﻣﺸ ــﻜﻠﺔ اﻟﻜﺸ ــﻒ ﻋﻦ
اﳍﻮﻳﺔ واﻷﺳﺲ اﻟﱵ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ إﺣﺎﻃﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼـ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳ ـ ـﱰﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻓﱰاﺿـ ــﻲ إذا ﰎ اﻟﻜﺸـ ــﻒ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺷـ ــﻜﺎل .وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﻻّ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻨﺸﺄ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ أﺧﻄﺎر ﳏﺪدة ﻟﻶﻓﺎت،
وﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﻓﺎت ﺣﺠﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﳌﺴﺘﻮردة.
3-6-1-5

اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ

ﻳﻌﺘﱪ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﻋﱰاض وأﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﰲ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺼ ّﺪرة ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﱵ
اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﻧُﻔﺬت ﺿﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ اﳌﺮﺳﻠﺔ إﱃ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ،وﺗﺴﻬﻴﻞ إدﺧﺎل ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ
ﺗﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .وﲦﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻧﻈﻢ ﳉﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ.
4-6-1-5

ﺳﺤﺐ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻜﺮار ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل أو ﺣﺪوث ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﻋﱰاض ﻃﺎرئ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺪﺧﻼً ﺳﺮﻳﻌﺎً ،ﳚﻮز ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ اﻟﻄﺮف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ اﳌﺴﺘﻮرد ﺳﺤﺐ اﻟﱰﺧﻴﺺ )اﻹذن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل( اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﺳﺘﲑاد،
ﻣﻌﺪﻟﺔ أو اﳊﻈﺮ .وﻳﻨﺒﻐﻲ إﺣﺎﻃﺔ
وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو وﺿﻊ ﺗﺪاﺑﲑ ﻃﺎرﺋﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات دﺧﻮل ّ
اﳌﺼﺪر ﻋﻠﻤﺎ ﻓﻮراً ﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ وأﺳﺎﺳﻪ اﳌﻨﻄﻘﻲ.
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ ّ
7-1-5

ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﳚﻮز ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أن ﺗﺄذن ،ﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﻟﺒﻌﺾ اﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﻮﻛﺎﻻت أو اﻷﺷﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ وﻇﺎﺋﻒ ﳏﺪدة .وﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﲎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﻟﻤﻌﻴﺎر

رﻗﻢ 19 -20

اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ

اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات
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اﺷﱰاﻃﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺛﺒﺎت
اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺧﺘﺼﺎص وﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺘﻘﻮﳝﻴﺔ وﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﻌﺮاض وﺳﺤﺐ اﻟﱰﺧﻴﺺ.
8-1-5

اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪوﻟﻲ

ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة واﺟﺒﺎت دوﻟﻴﺔ )اﳌﺎدﺗﺎن اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت (1997 ،ﺑﺸﺄن:
 ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻬﺔ رﲰﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل
 اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط دﺧﻮل ﻣﻌﻴﻨﺔ
 ﻧﺸﺮ وﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻮاﺋﻢ اﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ،ﺷﺮوط اﻻﺳﺘﲑاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﳊﻈﺮ
 اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ )اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ(
 ﺗﻘﺪﱘ اﻷﺳﺎس اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
 ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ.

ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ.
وﻳﺘﻌﲔ وﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت إدارﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺬﻩ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ّ
9-1-5

اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻧﺸﺮﻫﺎ

1-9-1-5

اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أو ّ

2-9-1-5

ﻧﺸﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺮرة

اﳌﻌﺪﻟﺔ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﺎ ،ﻣﻊ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻧﺸﺮ اﳌﻘﱰﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة أو ّ
إﺗﺎﺣﺔ وﻗﺖ ﻛﺎف ﻹﺑﺪاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺸﺄن ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻮاردات اﳌﻘﺮر ،أو اﻷﺟﺰاء ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة اﳌﻌﻨﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻵﻓﺎت ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺎ ،وﻷﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف إﱃ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ .وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺎت ﻣﻼﺋﻤﺔ إﺗﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻷﻃﺮاف
ﺸﺠﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ
ﻣﻌﻨﻴﺔ أﺧﺮى )ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮاردات واﻟﺼﺎدرات وﳑﺜﻠﻴﻬﺎ( .وﺗُ ّ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮاردات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺸﺮ ،ﻛﻠﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إﱃ ذﻟﻚ ﺳﺒﻴﻼ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ واﻟﺮﺑﻂ ﺎ ﻋﱪ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
).(http://www.ippc.int
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اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻘﻄﺮي

ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻻت أو اﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،ﺣﺴﺐ اﳌﻘﺘﻀﻰ ،ﻟﺘﻴﺴﲑ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﱐ وﺗﻘﺎﺳﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻹﺟﺎزة اﻟﺸﺤﻨﺎت داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ.
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اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ

20

ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت

ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت ﺑﻠﺪان أﺧﺮى .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﺿﻊ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﺸﺎور وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وﻋﻠﻴﻬﺎ أن
"ﺗﺘﺸﺎور ﰲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ أﺳﺮع وﻗﺖ" ﻗﺒﻞ دراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت )اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﺸﺮة 1-ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.(1997 ،
2-5

ﻣﻮارد اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻓّﺮ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ )اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ– 1ﻣﻦ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.(1997 ،
1-2-5

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أن:
ّ

 ﺗﻌﲔ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﺆﻫﻼت واﳌﻬﺎرات اﳌﻼﺋﻤﺔ
 ﺗﻜﻔﻞ ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ وﻣﺴﺘﻤﺮا ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﺠﻤﻟﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻀﻄﻠﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻔﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺮاءات وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات
 ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﰲ ﺑﻠﺪﻫﺎ
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﰲ ﺑﻠﺪﻫﺎ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻧﻄﺎق اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻃﺮق ﻣﺴﺎر اﻵﻓﺎت
واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻵﻓﺎت وﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ ،وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻌﺎﳉﺔ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺎح ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ وﺟﻮد اﻵﻓﺎت ﰲ ﺑﻠﺪﻫﺎ )وﻳﻔﻀﻞ أن
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻮاﺋﻢ اﻵﻓﺎت( ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻵﻓﺎت أﺛﻨﺎء ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮﻫﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻗﻮاﺋﻢ ﺗﻀﻢ ﲨﻴﻊ اﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ .ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻵﻓﺎت
اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﰲ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ .19
وﻋﻨﺪ وﺟﻮد آﻓﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت واﳌﻜﺎﻓﺤﺔ
وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﲰﻴﺔ ،وﻋﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻐﺮس ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻵﻓﺎت ﻏﲑ اﳊﺠﺮﻳﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢّ .
اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﻤﻦ أراﺿﻴﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻃﺮق اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ وﳚﻮز ﳍﺎ
إﺳﻨﺎد ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻴﻬﺎ.

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات

اﻟﻤﻌﺪات واﻟﻤﻨﺸﺂت

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻔﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﻌﺪات واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ:
 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﳌﻌﺎﻳﻨﺔ واﻻﺧﺘﺒﺎر واﳌﺮاﻗﺒﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺤﻨﺎت
 إﻗﺎﻣﺔ اﺗﺼﺎﻻت واﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع(.

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻻﺗﺼﺎل واﻻﺳﺘﻌﺮاض
-6

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

1-6

اﻹﺟﺮاءات

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹرﺷﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺮاءات وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات .واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﺗﺸﻤﻞ:
 إﻋﺪاد ﻗﻮاﺋﻢ اﻵﻓﺎت
 ﲢﻠﻴﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت
 ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻ ﺗﺘﻔﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻓﺎت وأﻣﺎﻛﻦ اﻹﻧﺘﺎج أو ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت،
ووﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ،ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل
 وﺿﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ وأﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎر )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻴﻨﺎت واﻛﺘﻤﺎﳍﺎ(
 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻌﺎﳉﺔ
 اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ
 اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
2-6

اﻟﺴﺠﻼت

ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاردات ،وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻗﺴﺎم ذات اﻟﺼﻠﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ:
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻼت ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت )وﻓﻖ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ  11واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ(
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻓﺎت ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ وﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ
)ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻮزع اﻵﻓﺎت وﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﻻﺳﺘﺒﻘﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت أو ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻵﻓﺎت ﲟﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ(
 ﺳﺠﻼت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وأﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎر
 ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ )وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ .(13
وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻼت ﻋﻦ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﳌﺴﺘﻮردة إذا اﻗﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ:
 ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻘﺼﻮد
اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات

اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ

20

 ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻣﺮاﻋﺎة اﳊﺠﺮ اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺧﻮل؛ أو إﺟﺮاءات اﳌﻌﺎﳉﺔ
 ﻋﻨﺪ ﺿﺮورة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺘﺒّﻊ( وﻓﻘﺎ ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت

 إدارة ﻧﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة.
-7

اﻻﺗﺼﺎﻻت

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻹﺟﺮاءات اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل:
 ﺑﺎﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ وﳑﺜﻠﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﻨﻴﲔ
 واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼ ّﺪرة
 وأﻣﺎﻧﺎت اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

 وأﻣﺎﻧﺎت اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ.
-8

آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺮاض

1-8

اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﻈﺎم

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة أن ﺗﺴﺘﻌﺮض ﺑﺼﻔﺔ دورﻳﺔ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﳋﺎص ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات .وﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ذﻟﻚ رﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺮﺧﺺ ﳍﺎ أو اﻷﻓﺮاد ،وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،وﺗﺪﻗﻴﻖ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،واﳌﻨﻈﻤﺎت ّ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل.
2-8

اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﺎرض

ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت إﺟﺮاءات ﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ .وﻗﺪ
ﻳﺆدى ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض إﱃ اﻋﺘﻤﺎد أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺪاﺑﲑ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ.

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﻟﻤﻌﻴﺎر

رﻗﻢ 23 -20

اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات -اﳌﻠﺤﻖ

اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ

1

اﻋﺘﻤﺪت ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﰲ دور ﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻫﺬا اﳌﻠﺤﻖ ﰲ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن
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2017

ﻫﺬا اﳌﻠﺤﻖ ﺟﺰء إﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر.

اﻟﻤﻠﺤﻖ  :1ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺼ ّﺪر )(2017
ﰲ اﻟﻌﺎدة ،ﺗﻘﻮم اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﺤﻨﺎت ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﲑاد ﻟﺪى دﺧﻮﳍﺎ إﱃ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد .وﻟﻜﻦ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ،ﳚﻮز ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻨﺎﺋﻲ أو ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻔﺎوض ﺣﻮل ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر .وﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻹﺟﺮاءات ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼ ّﺪرة اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر
ُ
ُ
)اﻟﻘﺴﻢ .(1-5-1-5
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد وﻧﻈﲑ ﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر وﺿﻊ واﺳﺘﺨﺪام ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻨﺎﺋﻲ أو
ُ
ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌﺮاد ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟـ "ﺗﺮﺗﻴﺐ"( ﻋﻠﻰ
ُ
ﺷﺤﻨﺎت ﺳﻠﻊ ﳏﺪدة ﻓﻘﻂ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻃﻮﻋﻲ وﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻓﺎن.
ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﳌﻠﺤﻖ ﻛﺘﺪﺑﲑ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ أو ﻛﺸﺮط ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة.
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن وﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﲔ ﺧﻴﺎراً ﻟﺘﻴﺴﲑ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
-

ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﺸﺤﻨﺔ ﻟﺪى ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ وﺟﻬﺘﻬﺎ

-

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﺷﺤﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أو ﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

-

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﻄﻊ
ﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺮاد وﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄن أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ إﺣﺪاث أﺗﻼف( أو ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻌﺔ )ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻐﻠّﻔﺔ ٌ
ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،أن ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ(

-

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ.

ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ ﺷﺮوط اﻟﱰﺗﻴﺐ ﳌﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﻌﺪ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات اﺳﺘﻨﺎداً إﱃ ٍ
ﲢﻠﻴﻞ
ﳌﺨﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت.
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت ﻓﻘﻂ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﺤﻨﺎت ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻮاردات اﳌﻘﺮرة واﳌﻨﺸﻮرة
ﻟﻠﺴﻠﻊ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻘﺎً ﳍﺬا اﳌﻌﻴﺎر وﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ) 23اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ( ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﲣﻀﻊ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ذا ﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل.
ﻏﲑ أﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات ﲢﻘﻖ أﺧﺮى ،ﻣﺜﻞ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳍﻮﻳﺔ ،ﻋﻨﺪ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات -اﳌﻠﺤﻖ

1

ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد وﻧﻈﲑ ﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر ،ﺗﻈﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
ُ
ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﺣﺼﺮﻳﺎً ﻋﻦ إﺻﺪار ﺷﻬﺎدات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﳌﻮاد  2-1و)2-4أ( و-4
ُ
)2ب( و)2-4ج( و)2-4د( و)2-4ﻫـ( و)2-4ز( و 1-5ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر وﲤﺘﺜﻞ ﳍﺎ أي إﺟﺮاءات ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﲔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد ﰲ
ُ
اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر.
ُ
ﺗﻘ ّﺪم اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻴﺎرات ﻟﺘﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﺗﻴﺒﺎت ﻗﻴﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ
اﳌﺴﺘﻮرد ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﺤﻨﺎت.
ُ
 -1اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد وﻧﻈﲑ ﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر،
ُ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻮاﻓﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد وﻧﻈﲑ ﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ ،ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور
ُ
ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳜﻀﻊ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ وﳚﻮز وﺿﻊ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻳﺔ ﺗﻐﻴﲑات ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲢﺪد اﻟﺸﺮوط
ﻟﻠﺤ ّﺪ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل أو ﺗﻌﻠﻴﻖ أو إ ﺎء ﻫﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
-2

ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﺗﺮد أدﻧﺎﻩ اﳋﻄﻮات ﻟﻮﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﲔ.
1-2

اﻻﻗﺘﺮاح

ﳚﻮز أن ﺗﺒﺎدر اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد أو ﻧﻈﲑ ﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر إﱃ ﻃﻠﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﲔ .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ُ
اﻻﻗﱰاح اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺔ ﺣﺪد ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺒﺎدرة أو ﺣﺪدﻫﺎ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻳﻨﺒﻐﻲ
ُ
أن ﳛﺪد اﻻﻗﱰاح اﻟﻨﻄﺎق واﻷﻫﺪاف وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﱰﺗﻴﺐ وأن ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺘﲔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺘﲔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻗﱰاح:
-

ﺗﻮﻗﻴﺖ وﻣﺪة اﻟﱰﺗﻴﺐ

-

ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ اﳌﻘﱰﺣﺔ ،وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺧﻄﻂ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻟﺴﻠﻊ ﳏﺪدة وآﻓﺎت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ ﳏﺪدة

-

اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﱰﺗﻴﺐ

-

اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻖ أو إ ﺎء اﻟﱰﺗﻴﺐ

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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-

ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻮارد

-

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
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اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻻﻗﱰاح أن ﺗﻌﻤﺪ إﱃ اﺳﺘﻌﺮاض اﻻﻗﱰاح ﰲ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ وإﻋﺪاد
رد .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻗﱰاح أﻳﺔ ﺗﺄﺛﲑات ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻏﻞ ﳐﺎﻃﺮ اﻵﻓﺎت وﺟﺪواﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ّ
واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
3-2

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ

ﺗﺸﺠﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﺗﻜﻮن اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﱵ ﺗﻘ ّﺪم اﻻﻗﱰاح ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ .وﻣﻊ ذﻟﻚّ ،
اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﻗﱰاح.
ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد وﻧﻈﲑ ﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ
اﳌﺼ ّﺪر:
ُ
 ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺸﺤﻨﺎت وأﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻨﻬﺎ-

ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

-

إﺟﺮاءات اﻻﺧﺘﺒﺎر

-

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺎت

-

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻟﺸﺤﻨﺔ

-

وﻗﺖ وﻣﻜﺎن ﳐﺘﻠﻒ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﺤﻨﺎت ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء

-

إﺷﻌﺎر ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻮﺻﻮل اﻟﺸﺤﻨﺎت

-

ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺘﻌﲔ أن ﺗﺼﺤﺐ ﺷﻬﺎدة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺷﻬﺎدة أﺧﺮى

-

ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺆﻫﻠﲔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم ﲟﻮﺟﺐ اﻟﱰﺗﻴﺐ

-

ﺗﻮﻗﻴﺖ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل

-

إﺟﺮاءات اﳌﻮاﻓﻘﺔ واﳌﺼﺮوﻓﺎت أو اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﻘﺪرة ﻟﻠﻤﺰارﻋﲔ واﳌﺼ ّﺪرﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ

-

ﺳﻜﻦ وﻣﻮاﺻﻼت وﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ وأﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ.

ﲢﺪد اﳌﻨﻈﻤﺘﺎن اﻟﻘﻄﺮﻳﺘﺎن ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل.

اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ
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اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات -اﳌﻠﺤﻖ

1

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﻳﻨﺒﻐﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﰲ

اﻟﱰﺗﻴﺐ.

ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﺪدة ﻋﻦ:
-

اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

-

ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ

-

اﻷدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أدوار وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺘﲔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺘﲔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﳌﺼ ّﺪرﻳﻦ واﳌﺰارﻋﲔ
ُ
وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ذوي اﻟﺼﻠﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ(

-

ﺗﻮﻗﻴﺖ وﻣﺪد اﻷﻧﺸﻄﺔ

-

اﻟﺒﻨﻮد اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

-

ﲨﻴﻊ اﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺬﻩ اﻵﻓﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد

-

إﺟﺮاءات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﳉﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﲤﺎم اﻟﺸﺤﻨﺔ

-

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌﻌﺪات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎل اﻟﺸﺤﻨﺎت

-

اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲢﺘﻔﻆ ﺎ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ُ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد

-

اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ

-

اﻹﺧﻄﺎر ﺑﻌﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل

-

اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺤﻨﺔ ﰲ أﻋﻘﺎب ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل

-

ﺗﻮاﺗﺮ وﺗﻮﻗﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻟﱰﺗﻴﺐ

-

اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أو ﺗﻘﻴﻴﻢ أو ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ أو إ
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ﺎؤﻩ.

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻗﺪ ﳜﻀﻊ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﳌﻮﺻﻮف ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻟﺸﺮوط ﺗﻨﻔﻴﺬ؛ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻗﺪ ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
اﻟﺸﺤﻨﺎت اﳌﺼ ّﺪرة ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ أو ﻟﻔﱰة زﻣﻨﻴﺔ
ُ
ﳏﺪدة ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺸﺤﻦ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﱵ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺐ.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

اﻟﻤﻌﻴﺎر

رﻗﻢ 27 -20

اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات -اﳌﻠﺤﻖ

اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ رﻗﻢ

1

20

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺮﺗﻴﺐ وﳚﺮي اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﳚﺮى اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﻮرد .ﻟﻜﻦ
ُ
ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﺜﻞ:
-

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات وﻫﻮﻳﺔ اﻟﺸﺤﻨﺔ

-

ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻗﺪ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺘﻠﻒ وﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻬﺔ ﺗﻌﺮض ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
ﳋﻄﺮ

-

ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ آﻓﺎت ﻣﻠ ﱢﻮﺛﺔ ﰲ اﳊﺎوﻳﺎت

-

ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺨﺎﻃﺮ آﻓﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر
ُ
ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺸﺤﻨﺎت ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﲣﺎذ ﺗﺪﺑﲑ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﻌﲔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
ُ
اﳌﻌﺎﳉﺔ ﺑﺎﻟﺘﱪﻳﺪ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ذﺑﺎب اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ(.
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ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ وﲝﺜﻬﺎ واﲣﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄ ﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﱰﺗﻴﺐ أو ﲢﺪﻳﺪ
ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺧﻔﻀﻪ أو إ ﺎﺋﻪ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﱰﺗﻴﺐ وﺻﻔﺎً ﻟﺘﻮاﺗﺮ وﺗﻮﻗﻴﺖ اﳌﺮاﺟﻌﺎت .وﻗﺪ ﺗﻠﺰم ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﺘﻮاﺗﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ.
ﻗﺪ ﺗﻘﱰح اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺴﺘﻮرد أو ﻧﻈﲑ ﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﳌﺼ ّﺪر ﺗﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺗﻠﺰم ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ُ
اﳌﻨﻈﻤﺘﲔ ﻛﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
-5

إﻧﻬﺎء اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

إذا ﱂ ﺗﻌﺪ أﺳﺒﺎب وﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﲔ ﻗﺎﺋﻤﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﲑات ﰲ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ( أو إذا
ﱂ ﺗﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﱰﺗﻴﺐ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻨﺪﺋﺬ إ ﺎؤﻩ.
ﺣﺎل إ ﺎء اﻟﱰﺗﻴﺐ ،ﲡﺮي إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ

اﻟﻤﻌﻴﺎر رﻗﻢ
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اﳌﺴﺘﻮرد.

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

تركت هذه الصفحة فارغة عمدا

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ھﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺻﺤﺔ ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺰروﻋﺔ و اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻨﻊ دﺧﻮل و اﻧﺘﺸﺎر اﻵﻓﺎت.
ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻔﺮﯾﺎت و اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺸﺮ واﻟﺴﻠﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈن اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺗﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻌﮭﻢ.
ﺗﻨﻈﯿﻢ :
�
�

�

�

�

ھﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  180طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﻟﻜﻞ طﺮف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﻄﺮﯾﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت و ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل رﺳﻤﯿﺔ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت.
ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان.
ﺗﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ و اﻟﻮطﻨﯿﺔ.
أﻣﺎﻧﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﯾﺔ و اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻔﺎو(.

اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
رﻗﻢ اﻟﮭﺎﺗﻒ+39 06 5705 4812 :
رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ+39 06 5705 4819 :
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲippc@fao.org :
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲwww.ippc.int :
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االعتماد
اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية هذا املعيار يف دورهتا الثانية عشرة اليت عقدت يف لهر أبريل/نيسان .2017

مقدمة
النطاق
يوفر هذا املعيار توجيهات من أجل مس ت ت ت ت ت تتاعدة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف حتديد وتقييم وإدارة خماطر
اآلفات املرتبطة باحلركة الدولية للبذور "كفئة من السلع".
ويوفر هذا املعيار أيض تاً توجيهاً بشتتون اإلجراءات الالزمة لتحديد متطلبات الصتتحة النباتية يف الواردات من أجل
تيست ت تتري احلركة الدولية للبذور؛ وتفتيش البذور وأخذ العيّنات منها وإجراء التجارب بشت ت تتوُنا؛ وإصت ت تتدار لت ت تتهادات الصت ت تتحة
النباتية للبذور من أجل التصدير وإعادة التصدير.
ينص املعيار الدويل رقم  5لتدابري الص تتحة النباتية (مس تترد مص تتطلحات الص تتحة النباتية) على أن البذور ،فئة من
املخصصة للغرس وليست لالستهالك .ويتناول هذا املعيار أيضاً البذور القابلة للحياة ،وهي عيّنة من
السلع تشمل البذور
ّ
ّ
رسالة البذور ،املستوردة للفحص يف املخترب أو للتحليل املد ّمر.
وال ينطبق هذا املعيار على احلبوب وال على أجزاء النباتات اخلضرية (مثل درنات البطاطا).

المراجع
النباتية

يشتتري املعيار احلايل أيضتتا إىل معايري دولية أخرى لتدابري الصتتحة النباتية ،وهي متاحة على البوابة الدولية للصتتحة
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

التعريفات
الدويل .5

ميكن االطالع على تعريفات املص ت ت تتطلحات املتعلقة بالص ت ت تتحة النباتية املس ت ت تتتخدمة يف هذا املعيار ض ت ت تتمن املعيار
وباإلضافة إىل التعريفات الواردة يف املعيار الدويل  ،5يف هذا املعيار تنطبق التعريفات التالية:

اآلفة المحمولة على البذور

آفة حتملها البذور خارجياً أو داخلياً وقد تنتقل أو قد ال تنتقل إىل النباتات اليت
تنمو من هذه البذور وتتسبب يف إصابتها

اآلفة المنتقلة على البذور

اآلفة احملمولة على البذور واليت تنقل مبال تترة بواس تتطة البذور إىل النباتات اليت تنمو
من هذه البذور وتتسبب يف إصابتها

عرض عام للمتطلبات
قد متثل البذور ،كما هو احلال بالنس ت ت ت ت ت تتبة لغريها من نباتات الغرس ،خماطر آفات ألُنا قد تدخل إىل بيئة يكون
فيها احتمال كبري الستتباب اآلفات املرتبطة بالبذور وانتشارها.
المعيار الدولي رقم
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يتم نقتتل البتتذور دوليتتا بتتانتظتتام لألغراض التجتتاريتتة والبحوث .لتتذلتتك ،عنتتد تقييم خمتتاطر اآلفتتات وحتتتديتتد تتتدابري
يتعني أن تراعي املنظمات الوطنية لوقاية النباتات الغرض من استتتخدام البذور (البحوث ،والغرس
الصتتحة النباتية املالئمةّ ،
بشروط مقيدة أو يف ظرو طبيعية).
لدى إجراء حتليل خماطر اآلفات ينبغي حتديد ما إذا كانت البذور تش ّكل طريقا لدخول اآلفات اخلاضعة للحجر
الصت تتحي ،وتوطّنها وانتشت تتارها ،وعواقبها االقتصت تتادية احملتملة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات ،أو معرفة ما إذا كانت البذور
تشتتكل آفة هي نفستتها ،أو طريقا ومصتتدراً رئيستتياً إلصتتابة اآلفات غري احلجرية اخلاضتتعة للوائح .وينبغي على حتليل خماطر
اآلفات أن يراعي الغرض الذي من أجله يتم اس ت تتترياد البذور (مثل زراعة احلقول ،والبحوث واالختبارات) واحتمال دخول
اآلفات اخلاض ت تتعة للحجر الص ت تتحي وانتش ت تتارها أو احتمال تس ت تتبب اآلفات غري احلجرية اخلاض ت تتعة للوائح يف إحداث توثري
اقتصادي غري مقبول عندما تتجاوز عتبة معيّنة.

وميكن ا ّختاذ تدابري حم ّددة للص ت ت ت ت ت تتحة النباتية للحد من خماطر اآلفات املرتبطة باحلركة الدولية للبذور ،مبا يف ذلك
تدابري الصت ت ت تتحة النباتية اليت ميكن تطبيقها قبل الغرس ،وأثناء النمو ،وعند حصت ت ت تتاد البذور ،وبعد احلصت ت ت تتاد ،وخالل جتهيز
البذور وختزينها ونقلها ،وعند وصتتوهلا إىل البلد املستتتورد .وميكن استتتخدام تدابري الصتتحة النباتية إما وحدها أو يف جمموعة
من تدابري إدارة خماطر اآلفات .وميكن تلبية متطلبات الص ت ت ت ت ت تتحة النباتية يف الواردات بتطبيق تدابري مماثلة لتدابري الص ت ت ت ت ت تتحة
النباتية.

معلومات أساسية
يتم نقل البذور دولياً لكثري من االس تتتخدامات .فهي تزرع إلنتاج الغذاء والعلف ونباتات الزينة والوقود األحيائي
واألليا فضتالً عن الغابات ،ولالستتخدام يف صتناعة العقاقري .كما تستتخدم أيضتاً يف اجملاالت ما قبل التجارية (البحوث
والرتبية وإكثار البذور).
وكما هو احلال بالنس ت ت ت ت ت تتبة لغريها من نباتات الغرس ،قد تش ت ت ت ت ت تتكل البذور خطراً عند إدخاهلا إىل بيئة يكون فيها
احتمال توطّن وانتش ت تتار أي من اآلفات املرتبطة بالبذور كبرياً ( تص ت تتنيف فئات الس ت تتلع حس ت تتب خماطر اآلفة (املعيار الدويل
لتدابري الصحة النباتية رقم .))32
قد يكون ل شت ت ت ت تتركات البذور برامج الست ت ت ت تتتيالد وإكثار البذور يف العديد من البلدان ،وقد توزع البذور من هذه
تم اس ت تتتيالد البذور دولياً الس ت تتتحداث أص ت تتنا جديدة تتكيف مع
البلدان إىل بلدان عديدة أخرى .وجترى البحوث وي ّ
جمموعة واسعة من البيئات والظرو  .وقد تنطوي احلركة الدولية للبذور على كميات صغرية أو كبرية من البذور.
وتواجه األطرا املتعاقدة حتديات مرتبطة باحلركة الدولية للبذور ختتلف عن احلركة الدولية لألنواع األخرى من
معني وتصت ت ت ت ت ت ّدر إىل بلد ثان حيث يت ّم جتهيزها (التكوير على
نباتات الغرس .على س ت ت ت ت تتبيل املثال ،البذور اليت تنتج يف بلد ّ
ست ت تتبيل املثال والتغليف) ،واختبارها وتعبئتها مث إعادة تصت ت تتديرها إىل وجهات عديدة أخرى (مبا يف ذلك بلد املنشت ت تتو) .ويف
وقت إنتاج البذور ،قد ال تكون بلدان املقص ت ت ت ت ت تتد معروفة ،كما ال تكون معروفة متطلبات الص ت ت ت ت ت تتحة النباتية يف وارداهتا،
مر عدد من السنوات بني اإلنتاج والتصدير إىل الوجهة النهائية.
خصوصا إذا كان قد ّ
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التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
يتم نقلها دولياً ،مبا يف ذلك خماطر
ميكن أن يس تتاعد هذا املعيار يف إدارة خماطر اآلفات اليت تشت ت ّكلها البذور اليت ّ
اآلفات اليت تشكلها األنواع الغريبة الغازية (على النحو احملدد يف اتفاقية التنوع البيولوجي).
وقد يست تتاعد تنست تتيق تدابري الصت تتحة النباتية الدولية املتعلقة بالبذور يف احلفاظ على التنوع البيولوجي بزيادة فرص
تبادل البذور السليمة (اخلالية من اآلفات).

المتطلبات
-1

تحليل مخاطر اآلفات

يتعني على حتليل خماطر اآلفات للبذور الذي ينجز وفقا للمعيار الدويل ( 2إطار العمل لتحليل خماطر اآلفات)،
ّ
واملعيار الدويل ( 11حتليل خماطر اآلفات احلجرية) واملعيار الدويل ( 21حتليل خماطر اآلفات بش ت ت ت ت ت تتون اآلفات غري احلجرية
اخلاض ت ت ت تتعة للوائح) التعر على اآلفات اخلاض ت ت ت تتعة للوائح اليت من احملتمل أن ترافق البذور ،وعلى البذور اليت تعترب آفات.
وينبغي ل تحلي تتل خم تتاطر اآلف تتات النظر يف الغرض ال تتذي من أجل تته يتم اس ت ت ت ت ت تتترياد الب تتذور (مث تتل زراع تتة احلقول ،والبحوث
واالختبارات) واحتمال توطّن اآلفات اخلاضعة للوائح وانتشارها وبالتايل التسبب يف آثار اقتصادية (املعيار .)32
1-1

البذور باعتبارها آفات
على حتليل خماطر اآلفات للبذور اتّباع التوجيهات الواردة يف امللحق  4للمعيار الدويل .11

2-1

البذور باعتبارها قنوات

يف حتليل خماطر اآلفات للبذور باعتبارها قنوات ،ينبغي النظر ٍّ
بتون يف مدى قدرة اآل فة على االنتقال إىل عائل
مناسب وإصابته لتحديد اآلفات اليت ينبغي إدراجها يف اللوائح.
وقد تتس ت ت تتبب بعض اآلفات اليت تنتقل عن طريق البذور واملرتبطة بعائل مناس ت ت تتب عند دخوهلا يف إص ت ت تتابة العائل
عندما يتم زرع البذور بينما قد ال يتسبب البعض اآلخر يف ذلك.
وتشمل اآلفات اليت تنتقل عن طريق البذور ما يلي:
 اآلفة احملمولة على البذور داخلياً أو خارجيا واليت تنقل بواس ت ت ت ت ت تتطة البذور إىل النباتات اليت تنمو من هذه البذوروتتسبب مبالرة يف إصابتها (الفئة (1أ))؛
 اآلفات اليت ال تنقل بواس تتطة البذور ،واحملمولة على البذور داخلياً أو خارجيا مثّ تنقل إىل البيئة (إىل املياه والرتبةمثالً) فتصيب النبتة العائلة يف ظل الظرو الطبيعية (الفئة (1ب))؛
 اآلف تتات احملمول تتة على الب تذور داخلي تاً أو خ تتارجي تتا واليت ال تنق تل إىل النبت تتة الع تتائل تتة يف ظ تتل الظرو الطبيعي تتة(الفئة (1ج)).
امللوثة املوجودة
قد تكون هناك فئة أخرى من اآلفات ذات الصلة وإن كانت ال حتملها البذور .وهي فئة اآلفات ّ
يف عينة البذور (مبا يف ذلك بذور النباتات باعتبارها آفات) (الفئة .)2
المعيار الدولي رقم
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وينبغي مواص تتلة تقييم اآلفات يف الفئات (1أ) و(1ب) و 2من حيث التوطّن واالنتش تتار واآلثار االقتص تتادية .أما
اآلفات يف الفئة (1ج) فال ميكنها التوطّن ألُنا ال تنقل إىل عائل مناسب.
كل فئة ،يف املرفق .1
وترد أمثلة عن اآلفات املندرجة يف ّ

ينبغي لتحليل خماطر اآلفات النظر فيما إذا كان قد لوحظ أن انتقال اآلفات حيدث يف ظل الظرو الطبيعية أو
حتت ظرو جتريبية أو قد متّ التو ّكد من ذلك (على س ت ت ت ت ت تتبيل املثال يف املخترب أو يف غرفة النمو) .وعندما يالحظ انتقال
اآلفات أو التو ّكد منه يف ظرو جتريبية ،يكون من الضروري التوكد من أنه ميكن أن حيدث أيضا يف ظل ظرو طبيعية.
وقد يس تتاعد النظر يف اخلص تتائص البيولوجية والوبائية جملموعات معيّنة من اآلفات يف حتديد مدى احتمال دخول
اآلفات مع البذور إىل املنطقة .وترد إرل ت تتادات بش ت تتون جمموعات اآلفات اليت من احملتمل أن حتملها البذور وتنقل معها يف
املرفق  .2وينبغي تقييم اآلفات وعوائلها من البذور على مس ت ت تتتوى األنواع ما مل يكن هناك مربر فين الس ت ت تتتخدام مس ت ت تتتوى
تصنيفي أعلى أو أدىن ،وفقا ملتطلبات املعيار الدويل .11
3-1

الغرض من االستيراد

املدمر ،وزراعة احلقول املقيّدة)،
قد يستتتلزم إنتاج البذور العديد من اخلطوات (مثل االستتتيالد واإلكثار ،والتحليل ّ
ميكن ّاختاذها يف خمتلف البلدان .إذ ميكن للغرض من اس ت ت ت ت ت تتترياد البذور أن يؤثر يف احتمال توطّن اآلفات احلجرية وجيب
مراعاته عند إجراء حتليل خماطر اآلفات وحتديد تدابري الصحة النباتية (املعيار .)32
وميكن ترتيب الغرض من االسترياد بشكل واسع من خماطر اآلفات األدىن إىل األعلى ،على النحو التايل:
1-3-1

البذور لغرض الفحوص المخبرية أو التحليل المدمر

ال يكون الغرض من هذه البذور غرس ت ت ت تها أو إطالقها يف منطقة حتليل خماطر اآلفات .وقد ال يكون حتليل خماطر
اآلفات ضروريا ،إذ لن يتم اإلفراج عن هذه البذور يف البيئة.
ميكن إنبات البذور املس ت ت ت ت تتتوردة لالختبار لتس ت ت ت ت تتهيل عملية االختبار ،لكن ليس بغرض الغرس .وينبغي أن تكون
متطلبات الفحوص املخربية أو حبست تها يف ظرو مماثلة وتدمري البذور والنباتات اليت تنمو من هذه البذور كافية يف تدابري
الصحة النباتية.
وقد ال تتطلب املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املس تتتورد تدابري الص تتحة النباتية األخرى هلذه البذور إذا
اعتربت خماطر اآلفات منخفضة أو ضئيلة.
2-3-1

بذور للغرس في ظل ظروف محددة

يتم اس ت ت ت ت ت تتترياد هذه البذور للبحوث وتزرع يف البيئات احملمية (مثل البيوت الزجاجية وغر النمو) أو يف حقول
معزولة .وينبغي زرع هذه البذور يف ظرو متنع دخول اآلفات احلجرية يف منطقة حتليل خماطر اآلفات .ومن األمثلة على
ذلك البذور للتقييم ،واملو ّاد الوراثية والبذور ومواد االستيالد.
وبالنس تتبة هلذه البذور ،قد تطلب املنظمات الوطنية تدابري الص تتحة النباتية ذات الص تتلة ،واليت ال ينبغي أن تكون
أكثر صرامة مما هو الزم ملواجهة خماطر اآلفات اليت مت حتديدها.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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بذور لزراعة الحقول

قد تش ت ت ت ت ّكل البذور املراد إطالقها غري املقيّد يف منطقة حتليل خماطر اآلفات أعلى خماطر اآلفات بالنست ت ت تتبة آلفات
احلجر الصحي.
وقد تفرض املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املست ت تتتورد تدابري الصت ت تتحة النباتية؛ فينبغي أن تكون أي من
التحمل بالنس ت ت ت تتبة لآلفات غري احلجرية
هذه التدابري متناس ت ت ت تتبة مع تقييم خماطر اآلفات .وميكن حتديد ونش ت ت ت تتر مس ت ت ت تتتويات ّ
اخلاضعة للوائح.
4-1

مزج وخلط البذور واستكثارها

جيمع خلط البذور بني خمتلف األنواع واألص ت ت تتنا أو االس ت ت تتتنباتات يف رس ت ت تتالة واحدة (مثل خليط نبات املروج،
وخليط الزهور الربية) .وجيمع مزج ال بذور بني بذور خمتلفة من نفس النوع يف عيّنة واحدة .وجيمع است ت ت ت ت ت تتكثار البذور بني
البذور من نفس النوع من حقول خمتلفة فوراً بعد احلصاد يف رسالة واحدة.
ميكن خلط أو مزج البذور من خمتلف األصتتول ومن خمتلف ستتنوات احلصتتاد .وينبغي جلميع البذور اليت متّ مجعها
يف عيّنات خليط أو مزيج أو استكثار تلبية متطلبات الصحة النباتية يف الواردات ذات الصلة.

وينبغي لدى تقدير خماطر اآلفات النامجة عن العينات من خلط البذور أو مزجها أو اس ت ت ت ت ت تتتكثارها ،مراعاة مجيع
جمموعاتاآلفات ،والعوائل واألصول .وينبغي أيضا مراعاة اآلثار املرتتبة على مزج وخلط البذور واستكثارها (مثل التخفيف،
واملناولة املتزايدة) يف حتديد خماطر اآلفات العامة لرسالة خليط ،ومزيج واستكثار البذور.
وميكن أن يتم االختبار والتفتيش ّإما على املكونات أو على رسالة اخلليط أو املزيج اخلاضعة للتصديق.

وجيب جلميع مكونات رسالة اخلليط ،أو املزيج أو االستكثار أن تكون قابلة لالقتفاء.
5-1

مكافحة اآلفات في إنتاج البذور

قد تكون بعض املمارس ت ت تتات املس ت ت تتتخدمة يف إنتاج البذور ،إن منفردة أو جمتمعة ،كافية لتلبية متطلبات الص ت ت تتحة
النباتية يف الواردات .وينبغي احلفاظ على مجيع الوثائق املتعلّقة بتدابري الص ت تتحة النباتية املطبقة على البذور لتس ت تتهيل الرجوع
إليها ،حسب االقتضاء.
البذور.

وميكن تض ت تتمني تدابري الص ت تتحة النباتية يف الربوتوكوالت املتكاملة ملكافحة اآلفات ومراقبة اجلودة املطبقة يف إنتاج
ويف حالة بذور األلجار ،غالباً ما يتم تطبيق تدابري الصحة النباتية يف وقت احلصاد فقط.

قد ختتلف ممارسات اإلنتاج فيما بني قطاعات إنتاج البذور (احملاصيل احلقلية مثال ،واحملاصيل احلرجية) .وتشمل
اخليارات اليت ميكن مراعاهتا عند حتديد إدارة خماطر اآلفات ما يلي:
فرتة ما قبل الزراعة:
 استخدام األصنا النباتية املقاومة (القسم  )2-5-1استخدام البذور السليمة (اخلالية من اآلفات) معاجلة البذور (القسم )3-5-1المعيار الدولي رقم
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 إدارة احملاصيل (مثل التناوب أو الزراعة املختلطة) اختيار احلقلالنمو
 معاجلة الرتبة أو وسط ّ العزل اجلغرايف أو الزماين الصر الصحي أو تطهري املياهفرتة ما قبل احلصاد:
 تدابري النظافة (مثل تعقيم أيدي العمال وأحذيتهم ،واملعدات الزراعية واآلالت واألدوات) التفتيش امليداين ،وعند االقتضاء ،االختبار إذا لوحظت أعراض اإلصحاح امليداين (مثل إزالة النباتات اليت حتمل أعراضاً ،وإزالة األعشاب الضارة) اختبار النبتة األم معاجلة احملاصيل البيئات احملمية (مثل البيوت الزجاجية وغر النمو) الصر الصحي أو تطهري املياهاملناولة أثناء احلصاد وبعده:
 تدابري النظافة (مثل تعقيم أيدي وأحذية العمال ،واملعدات واآلالت واألدوات الزراعية) احلصت تتاد يف الوقت املناست تتب (على ست تتبيل املثال مبجرد ما تنضت تتج البذور ،وبالنست تتبة لبذور األلت تتجار يف ست تتنواتالغرس ،من الفاكهة يف مرحلة ما قبل النضج)
 استخدام املطهرات أثناء استخراج البذور تنظيف البذور ،وجتفيفها ،وجتهيزها وفرزها اختبار البذور ختزين البذور معاجلة البذور (القسم )3-5-1 اإلصحاح (مثل إزالة بقايا النباتات والرتبة أو النباتات والبذور املصابة بشكل بارز) تعبئة البذور وختمها املعاجلة امليكانيكية (مثل فصل البذور السليمة (اخلالية من اآلفات) طريقة احلصاد (مثل استخدام حصري اجلمع أو قطعة من القما املشمع (التاربولني) لبذور األلجار).االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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خطط إصدار الشهادات بشأن البذور

قد يكون لبعض عناص ت ت تتر نظام إص ت ت تتدار الش ت ت تتهادات عن البذور (خطة حتس ت ت تتني نوعية البذور) توثري على خماطر
اآلفات من البذور اليت جيري إصدار الشهادة بشوُنا .فيمكن النظر يف بعض من هذه العناصر (التفتيش على سبيل املثال
عن وجود اآلفات وحتليل النقاء للكشتتف عن بذور احلشتتائش) يف إدارة خماطر اآلفات من قبل املنظمات الوطنية وتقييمها
حبسب كل حالة على حدة.
وينبغي خلطط إصتتدار الشتتهادات بشتتون البذور ضتتمان إمكانية تع ّقب البذور .وترد معلومات عن خطط إصتتدار
الشهادات الدولية للبذور يف بعض املصادر يف املرفق .3
2-5-1

أنواع النبات المقاوم

قد تنتج برامج اس ت ت ت ت تتتيالد النبات احلديثة أنواع النباتات اليت تتمتّع بقدرة على مقاومة اآلفات ،واليت قد تش ت ت ت ت تتمل
يتم التوكد من أن املقاومة آلفة خاض تتعة للوائح تكون حبيث ال تنتش تتر هذه اآلفة
مقاومة اآلفات اخلاض تتعة للوائح .فعندما ّ
يف جمموعة متنوعة مقاومة ،ميكن للمنظمة الوطنية يف البلد املست ت ت تتتورد أن تعترب هذه املقاومة كخيار مناست ت ت تتب إلدارة خماطر
اآلفات.
وقد يتفاوت مس ت ت تتتوى مقاومة جمموعة متنوعة من النبات لآلفات اخلاض ت ت تتعة للوائح حس ت ت تتب خص ت ت تتائص املقاومة
املوجودة يف النبات .وقد تكون جينات املقاومة فعالة ضت تتد كل األجناس والست تتالالت واألمناط احليوية أو األمناط املمرضت تتة
من اآلفات املستهدفة ،أو ض ّد بعضها ،لكن ظهور أجناس وسالالت وأمناط حيوية أو أمناط ممرضة جديدة قد يؤثر على
مس ت ت ت ت ت تتتوى املقاومة .لذلك ينبغي تقدير مقاومة اآلفات حبس ت ت ت ت ت تتب كل حالة على حدة .وميكن للمنظمة الوطنية يف البلد
املستورد أن تنظر يف استخدام أصنا مقاومة كتدبري للصحة النباتية املناسبة يف إطار منهج للنظم.
وترد املراجع املقرتحة بشون استخدام األصنا النباتية املقاومة يف املرفق .3
3-5-1

معالجة البذور

ميكن معاجلة البذور للقض ت ت ت ت تتاء على اإلص ت ت ت ت تتابة من اآلفات؛ لكن ميكن معاجلتها حىت وإن مل تكن مص ت ت ت ت تتابة ،إما
عام أو حلماية الش ت ت ت ت ت تتتالت النامية من البذور عند تعرض ت ت ت ت ت تتها لآلفات يف البيئة .كما قد ال تتعلّق
كإجراء احرتازي بتطهري ّ
النمو.
معاجلة البذور باآلفات ،فمثالً ،ميكن معاجلة البذور مبعاجلة ت ّ
عزز ّ
تتضمن معاجلات البذور ،على سبيل املثال ال للحصر ،ما يلي:
و ّ

 املبيدات (املبيدات الفطرية ومبيدات احلشرات ،ومبيدات النيماتودا والبكترييا) املطهرات ،اليت تس ت تتتخدم عموما ض ت تتد البكترييا والفريوس ت تتات؛ وميكن القيام بالتطهري أثناء خمتلف مراحل معاجلةالبذور (مثل استخراج البذور ،وتعزيز البذور قبل الغرس )1أو أثناء عملية تطهري خمصصة
 املعاجلات الفيزيائية (احلرارة اجلافة مثالً ،والبخار واملاء الس ت تتاخن ،والتش ت تتعيع بواس ت تتطة األل ت تتعة فوق البنفس ت تتجية،والضغط املرتفع ،والتجميد)
[

1

تعزيز البذور قبل الغرس ،هو معاجلة البذور قبل غرسها بطرق خمتلفة من أجل حتسني نسبة اإلنبات وتوحيده.
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 املعاجلات البيولوجية على أساس أمناط خمتلفة من العمل (مثل العداء ،واملنافسة ،واملقاومة اليت يسببها).-2

تدابير الصحة النباتية

وفقا للمعيار الدويل  ،11ينبغي تطبيق تدابري الص ت تتحة النباتية املتناس ت تتبة مع خماطر اآلفات اليت متّ تقييمها وحدها
التحمل بالنستتبة لآلفات غري احلجرية اخلاضتتعة
أو يف تركيبة ملنع دخول وانتشتتار اآلفات احلجرية وضتتمان احرتام مستتتويات ّ
للوائح ،كما مت حتديدها بواسطة حتليل خماطر اآلفات.
1-2

تفتيش الشحنة واختبار الخلو من اآلفات

ينبغي أل خذ عينات البذور ،مبا يف ذلك حجم العينة (العدد اإلمجايل للبذور اخلاض ت ت ت ت ت تتعة لالختبار) ،أن يكون
مالئماً للكش ت تتف عن اآلفات اخلاض ت تتعة للوائح .وترد إرل ت تتادات بش ت تتون حجم العينة يف املعيار الدويل ( 31منهجيات أخذ
العينات من الشحنات) .وقد تستدعي البذور اليت متّ حصادها واليت تظهر أعراضاً واضحة توحي بوجود اآلفات اخلاضعة
للوائح إجراء اختبار للتوكد من وجود تلك اآلفات.
2-2

التفتيش الميداني للكشف عن اآلفات

قد يكون التفتيش امليداين عبارة عن أحد تدابري الصتتحة النباتية للكشتتف عن بعض اآلفات اخلاضتتعة للوائح اليت
تنتج أعراضاً واضحة.
3-2

المناطق الخالية من اآلفات ،وأماكن ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات ،ومناطق يقل فيها انتشار اآلفات

ينبغي إنش ت ت ت ت ت تتاء مناطق خالية من اآلفات ،وأماكن ومواقع إنتاج خالية من اآلفات ،ومناطق يقل فيها انتش ت ت ت ت ت تتار
اآلفات ،معرت هبا وحمافظ عليها وفقا للمعيار الدويل ( 4متطلبات إنشاء املناطق اخلالية من اآلفات) ،واملعيار الدويل 10
(متطلبات إنش ت تتاء أماكن لخنتاج خالية من اآلفات ومواقع لخنتاج خالية من اآلفات) واملعيار الدويل  ( 29اإلقرار باملناطق
اخلالية من اآلفات واملناطق ذات التواجد املنخفض لآلفات).

يقل فيها انتش ت ت تتار اآلفات وفقاً للمعيار الدويل ( 22متطلبات إنش ت ت تتاء مناطق ذات
وميكن اس ت ت تتتخدام املناطق اليت ّ
انتش ت ت ت تتار منخفض لآلفات) مبفردها أو بااللت ت ت ت ترتاك مع تدابري الص ت ت ت تتحة النباتية األخرى يف منهج النظم (املعيار الدويل 14
(استخدام التدابري املتكاملة يف ُنج للنظم من أجل إدارة خماطر اآلفات)).
4-2
1-4-2

المعالجات
معالجة المحاصيل
ميكن استخدام املبيدات على النبتة األم ملنع إصابة البذور.

2-4-2

معالجة البذور
ميكن استخدام معاجلة البذور باعتبارها تدابري للصحة النباتية (القسم .)3-5-1

تتحمل اجلفا وتكون عرضت ت تتة
تنتج العديد من أنواع ألت ت تتجار املناطق االست ت تتتوائية واملعتدلة بعض البذور اليت ال ّ
بشتتكل خاص لتطور اآلفات الكامنة أو انتشتتار اآلفات .وميكن تطبيق املعاجلات الفيزيائية أو الكيميائية ملنع تطور اآلفات
الكامنة أو انتشار اآلفات يف البذور اليت حتتاج إىل احلفاظ على مستويات عالية من الرطوبة.
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نهج النظم

توفر ُنج النظم فرص تتة للنظر يف إجراءات ما قبل احلص تتاد وما بعده اليت قد تس تتاهم يف إدارة خماطر اآلفات إدارة
فعالة .وميكن إدماج العديد من ممارس ت ت ت تتات إدارة اآلفات للح ّد من خماطر اآلفات يف مجيع مراحل عملية إنتاج البذور ،من
الزراعة إىل احلصت ت ت تتاد ،يف ُنج النظم .ويقدم املعيار الدويل  14اخلطوط التوجيهية لوضت ت ت تتع تدابري متكاملة وتقييمها يف إطار
ُنج النظم باعتبارها خياراً من خيارات إدارة خماطر اآلفات.
6-2

حجر ما بعد الدخول

قد تفرض املنظمة الوطنية يف البلد املس ت ت تتتورد حجر البذور بعد الدخول ،مبا يف ذلك احلجز يف حمطة للحجر ،يف
احلاالت اليت يص ت ت تتعب فيها اكتش ت ت تتا اآلفات احلجرية ،أو حيث يس ت ت تتتغرق التعبري عن أعراض املرض وقتاً ،أو حيثما يلزم
االختبار أو املعاملة أو تكون التدابري البديلة للص ت ت تتحة النباتية معدومة .ويقدم املعيار الدويل  34اخلطوط التوجيهية بش ت ت تتون
حمطات حجر ما بعد الدخول (تصميم حمطات حجر ما بعد الدخول للنباتات وتشغيلها).
يف إطار احلجر الصحي يف مرحلة ما بعد الدخول ،ميكن زرع عينة متثيلية من رسالة البذور واختبار النباتات اليت
تنمو من هذه البذور (وقد يكون هذا خياراً لرساالت البذور الصغرية املستخدمة للبحث).
اس ت ت ت تتتنادا إىل نتائج حتليل خماطر اآلفات ،قد تعترب املنظمات الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املس ت ت ت تتتورد أنه ميكن
معاجلة خماطر اآلفات معاجلة مالئمة بال ت ترتاط غرس البذور املست تتتوردة يف املست تتاحة الزراعية املخص ت تصت تتة لذلك .فيجب أن
تكون هذه املستتاحة الزراعية معزولة عن غريها من مستتاحات النباتات العائلة ،وقد يلزم القيام مبكافحة األعشتاب الضتتارة،
واإلصحاح ،والتدابري الصحية للناس واآلالت واملعدات.
7-2

الحظر

ميكن للمنظمات الوطنية أن حتظر است ت تتترياد بذور بعض األنواع أو األصت ت تتول عندما حيدد حتليل خماطر اآلفات أن
تلك البذور تشتتكل خطرا كبرياً من حيث اآلفات باعتبارها طريقاً آلفات احلجر الصتتحي ،وال توجد تدابري الصتتحة النباتية
البديلة .وهذا يشمل احلاالت اليت تش ّكل فيها البذور خماطر كبرية باعتبارها طريقا للنباتات كآفات (مثل األعشاب الضارة
واألنواع الغريبة الغازية) .وميكن االطّالع على اإلرل تتادات بش تتون حظر االس تتترياد يف املعيار الدويل ( 20اخلطوط التوجيهية
لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات).
وقد تس تتمح املنظمة الوطنية يف البلد املس تتتورد بدخول البذور اليت تكون عادة حمظورة ،ألغراض البحث ومبوجب
ترخيص استرياد حي ّدد لروط منع دخول وانتشار اآلفات احلجرية.
-3

تعادل تدابير الصحة النباتية

يكتس ت تتي تعادل تدابري الص ت تتحة النباتية (املعيار (1مبادئ الص ت تتحة النباتية حلماية النباتات وتطبيق تدابري الص ت تتحة
النباتية يف التجارة الدولية)) أمهية خاصة بالنسبة للحركة الدولية للبذور ،وقد تكون لشركات البذور برامج الستيالد وإكثار
البذور يف العديد من البلدان ،وقد تص ت ت ت ت ّدر هذه البذور من هذه البلدان إىل بلدان عديدة أخرى ،ورمبا يعاد مراراً تصت ت ت تتدير
البذور من نفس الرسالة.
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وميكن أن يشت ت تترع البلد املص ت ت ت ّدر يف حتديد مدى تعادل تدابري الصت ت تتحة النباتية بتقدمي طلب بشت ت تتون تعادل تدابري
ضتح يف املعيار الدويل ( 24اخلطوط التوجيهية لتحديد تدابري الصتتحة النباتية
الصتتحة النباتية إىل البلد املستتتورد ،كما هو مو ّ
واإلقرار بتعادهلا) .وميكن أيض تتا أن تكون مبادرة من البلد املس تتتورد .وتش تتجع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على تقدمي
خيارات متعددة عند حتديد متطلبات الصحة النباتية لالسترياد.
وقد يوفر تعادل تدابري الص ت ت ت ت ت تتحة النباتية للمنظمات الوطنية خيارات لتحقيق احلماية الالزمة .ومن األمثلة على
تعادل تدابري الصحة النباتية استبدال لرط التفتيش امليداين حملصول البذور يف بلد املنشو باختبار مناسب للبذور أو معاجلة
البذور من حيث اآلفات اخلاض ت ت ت تتعة للوائح .ويق ّدم املعيار الدويل  24مزيداً من التوجيهات بش ت ت ت تتون تعادل تدابري الص ت ت ت تتحة
النباتية.
وبالنستتبة للبذور (مبا يف ذلك البذور العضتتوية) اليت يتطلب استتتريادها معاجلة كيميائية معينة ،إذا مل يكن يستتمح
باستخدام املواد الكيميائية يف بلد املنشو أو التصدير أو إعادة التصدير ،ينبغي للمنظمة الوطنية يف البلد املستورد النظر يف
تدبري معادل لتدابري الصحة النباتية ،حيثما كان ذلك ممكناً لريطة أن يكون هذا اإلجراء جمدياً من الناحية الفنية ،وخي ّفف
من حدة خطر اآلفات املق ّدر إىل مستتتوى مقبول .ومن املستتتحستتن أالّ حت ّدد متطلبات الصتتحة النباتية لالستتترياد املنتجات
الكيميائية أو املكونات النشطة أو بروتوكوالت معيّنة.
-4

المتطلبات الخاصة

ترد املتطلبات اخلاصتتة بالتفتيش ،وأخذ العينات واختبار البذور للحصتتول على لتتهادة الصتتحة النباتية أو التحقق
منها على النحو التايل:
1-4

التفتيش

ميكن إجراء التفتيش على ل ت تتحنة البذور أو يف حقول احملاص ت تتيل النامية ،أو كليهما ،حس ت تتب االقتض ت تتاء .ويقدم
املعيار الدويل ( 23اخلطوط التوجيهية للتفتيش) وكذلك املعيار الدويل  31مزيداً من التوجيهات بشت ت ت ت ت ت تتون التفتيش وأخذ
العينات.
1-1-4

تفتيش شحنات البذور

ميكن تفتيش لحنات البذور عن بذور النباتات الواردة يف اللوائح كآفات (أي األعشاب الضارة واألنواع الغريبة

ملوثة.
الغازية) ،أو عن عالمات أو أعراض اآلفات اخلاضت ت تتعة للوائح ،أو عن املواد اخلاضت ت تتعة للوائح (مثل الرتبة) أو آفات ّ
ضت تنة.
فيتغري لوُنا مثالً أو تص تتبح متغ ّ
وقد يكون التفتيش فعاّالً حيث يكون معروفاً أن البذور املص تتابة حتمل أعراضت تاً مميزةّ ،
لكن ينبغي التوكد من وجود اآلفة بواس ت ت ت ت تتطة الفحوص املخربية .وينبغي أن تقرتن املعاينة البصت ت ت ت ت ترية بالفحص إذا كان يلزم
التحمل ألجل معرفة اآلفات اليت ال تبدي أعراض تاً ،أو اآلفات اخلاضتتعة للوائح
التحقق من اخللو من اآلفة أو من مستتتوى ّ
واليت حتمل أعراضاً غري موثوقة.
وميكن تفتيش البذور بواس تتطة األجهزة اليت تفرز البذور تلقائيا اس تتتناداً إىل خص تتائص فيزيائية واض تتحة ،أو بدون
عث ،فغالبية اآلفات اليت تنتقل عن طريق البذور (أي
تلك األجهزة .وإن كان التفتيش فعاالً للكشت ت ت تتف عن احلش ت ت ت ترات وال ّ
البكترييا والفطريات والديدان اخليطية ،وألتتباه الفريوستتات والفريوستتات) ال ميكن كشتتفها عن طريق التفتيش بالعني اجملردة
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وحتتاج إىل دراسة أكثر ختصصاً (بواسطة الفحص اجملهري) أو الفحوصات املخربية .وقد يكون من الضروري القيام بغسل
البذور وغربلتها أو كسرها قبل التفتيش.
وقد يست تتتلزم فحص البذور املغلفة ،أو املر ّس ت تبة أو املثبّتة يف ل ت تريط أو حصت تتري أو أي ركيزة أخرى ،إزالة املواد اليت
تغطي البذور بغس ت ت ت ت ت تتل البذور أو كس ت ت ت ت ت تترها ألن مثل هذه املواد قد تقلل من القدرة على رؤية البذور أو أعراض اآلفة على
البذور .ويف مثل هذه احلاالت ،قد تطلب املنظمة الوطنية يف البلد املس ت ت ت ت ت تتتورد من املنظمة الوطنية يف البلد املص ت ت ت ت ت تتدر أخذ
عينات البذور بش ت تتكل منتظم قبل عملية تغليفها ،أو ترس ت تتيبها أو دجمها ،واختبارها .وألجل الرص ت تتد عند االس ت تتترياد ،ميكن
للمنظمة الوطنية يف البلد املست تتتورد أن تطلب من املنظمة الوطنية يف البلد املص ت ت ّدر تقدمي عيّنة من البذور (حبجم يتناست تتب
مع رس تتالة البذور) قبل تغليفها أو ترس تتيبها أو معاجلتها ،لفحص ت تها واختبارها ،أو بدال من ذلك ،يف حال مت االتفاق على
ذلك بشكل ثنائي ،مجع عيّنة رمسية واختبار البذور من دون تغليفها أو ترسيبها أو معاجلتها ،وتقدمي نتائج االختبار.
2-1-4

التفتيش الميداني

قد يكون من املفيد فحص حمصول البذور يف احلقول من قبل موظفني مدربني ويف الوقت املناسب للكشف عن
اآلفات اخلاض ت تتعة للوائح واليت من املعرو أُنا تس ت تتبب أعراضت ت تاً واض ت تتحة .وقد تالحظ اآلفة يف احلقل على النبتة األم وال
تكون موجودة بالضت ت تترورة على البذور أو يف البذور اليت تنتجها هذه النبتة (القست ت تتم  .)2-1وميكن إجراء الفحص املخربي
على البذور املخزونة ملعرفة ما إذا كانت قد أصيبت.
2-4

أخذ العينات من الرسائل/اللوطات
وميكن أخذ عيّنات من رسائل البذور لتف ّقد أو اختبار عدم وجود آفات هبا.

يقوم التفتيش عن اآلفات عادة على أخذ العيّنات .وتتوقف منهجيات أخذ العينات اليت تس ت ت ت ت تتتعملها املنظمات
الوطنية لوقاية النباتات على أغراض أخذ هذه العيّنات (لالختبار أو الفحص ،على ست ت ت ت تتبيل املثال) وقد ال تعتمد إالّ على
األساليب اإلحصائية ،أو قد يتم تطويرها مبالحظة قيود تشغيلية خاصة.
1-2-4

وترد توجيهات بشون أخذ العيّنات من الشحنات للتفتيش يف املعيار الدويل .31
أخذ العينات من الرسائل الصغيرة

وقد يؤدي اختبار العينات اليت تؤخذ وفقا للمعيار الدويل  31من الرس ت ت تتائل الص ت ت تتغرية إىل تدمري نس ت ت تتبة كبرية من
الرستتالة .ويف مثل هذه احلاالت ،ينبغي اعتبار منهجيات أخذ العيّنات البديلة (على ستتبيل املثال ،جتميع العينات الصتتغرية
من خمتلف الرس تتائل لالختبار) أو ينبغي للمنظمة الوطنية يف البلد املس تتتورد النظر يف تدابري معادلة لتدابري الص تتحة النباتية،
وفقاً للتوجيهات الواردة يف املعيار الدويل .24
ويف احلاالت اليت يتع ّذر فيها أخذ العينات من الرستتائل الصتتغرية ،ميكن للمنظمة الوطنية يف البلد املستتتورد حتديد
لروط معيّنة للحجر بعد الدخول.
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االختبار

قد ال يكفي التفتيش ملعرفة ما إذا كانت اآلفات اخلاضعة للوائح موجودة ،ورمبا يقتضي األمر أ لكاالً أخرى من
الفحوص (مثل الفحوص املخربية) .وقد ال يتس ت ت ت تتن الكش ت ت ت تتف عن بعض أنواع البكترييا والفطريات واحلشت ت ت ت ترات والديدان
نمو ،لكن ميكن الكشتتف
اخليطية ،وأل تتباه الفريوس تتات والفريوس تتات عن طريق تفتيش ل تتحنات البذور أو النباتات أثناء ال ّ
ص ت ت ت ت ت تة اليت تتبع بروتوكوالت التش ت ت ت ت تتخيص باس ت ت ت ت تتتخدام الربوتوكوالت اليت مت التح ّقق
عنها بواس ت ت ت ت تتطة الفحوص املخربية اخلا ّ
منها بشون اآلفات اخلاضعة للوائح.
وتعترب وستائل التشتخيص اجلزيئية واملصتلية/الستريولوجية بروتوكوالت غري مبالترة للكشتف عن اآلفات يف البذور.
وقد تعطي هذه األس ت ت ت تتاليب نتيجة إجيابية حىت عند عدم وجود أي آفات قابلة للحياة .ونتيجة لذلك ،عند اختبار البذور
يتعني إجراء اختبارات أو اختبارات إضت تتافية است تتتناداً إىل مبدأ
بواست تتطة هذه األست تتاليب ،ينبغي تفست تتري النتائج بعناية .وقد ّ
بيولوجي خمتلف للتوكد من وجود آفة قابلة للحياة يف العيّنة .وينبغي للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات ض تتمان اس تتتخدام
بروتوكوالت التش ت تتخيص املعرت هبا دوليا أو الربوتوكوالت اليت مت التح ّقق منها لتجنب النتائج اإلجيابية املضت ت تلّلة أو النتائج
السلبية املضلّلة.

يرد وصت ت ت تتف الغرض من بروتوكوالت التشت ت ت تتخيص واست ت ت تتتخدامها يف املعيار الدويل ( 27بروتوكوالت التشت ت ت تتخيص
لآلفات اخلاضت ت ت تتعة للوائح) وترد الربوتوكوالت املعتمدة كمالحق للمعيار الدويل  .27وميكن االطّالع على املعلومات حول
جمموعة من الربوتوكوالت األخرى ،وقد مت التح ّقق من صحة بعضها ،يف املصادر املدرجة يف املرفق .3

1-3-4

فحص البذور المعالجة

قد تؤثر معاجلة البذور على حست ت تتاست ت تتية االختبار .يف احلالة املثالية ،ينبغي أن تست ت تتتخدم طريقة الكشت ت تتف اليت ال
تكشف إال عن اآلفات القابلة للحياة لتحديد فعالية املعاجلة ،وبالتايل ،عندما تكون املعاجلة ناجحة تكون نتيجة االختبار
سلبية .ومن ضمن األمثلة عن طرق الكشف هذه ،تقنيات الكشف عن البكترييا والفطريات حني ينمو الكائن احلي على
الركيزة (أي وسائط النمو أو أوراق املنشفات) ،وتقنيات الكشف عن الفريوسات حيث تنبت البذور ورصد النباتات اليت
تنمو من البذور الكتش ت ت ت ت تتا األعراض .وقد وض ت ت ت ت تتعت أس ت ت ت ت تتاليب اختبار البذور األكثر اتّباعاً ومتّ التح ّقق من ص ت ت ت ت ت تحتها
لالس ت ت تتتخدام على البذور غري املعاجلة .وإذا كان ال ب ّد من فحص البذور املعاجلة ،ينبغي التح ّقق من ص ت ت تتحة طريقة فحص
البذور املعاجلة.
وينبغي تفسري نتائج فحوص البذور املعاجلة بعناية ،إذ ميكن أن تصاد احلاالت التالية:
 تثبط املعاجلة نش ت تتاط اآلفات ،لكن تس ت تتمح طريقة الكش ت تتف بالكش ت تتف عن كل من اآلفات القابلة للحياة وغريالقابلة للحياة .وقد يكون هذا هو احلال بالنس ت ت ت ت تتيبة لبعض االختبارات املص ت ت ت ت تتلية أو اجلزيئية ،أو عندما يس ت ت ت ت تتتند
الكش ت ت ت ت ت تتف إىل هوية اآلفات املورفولوجية أو إىل هياكل اآلفات اليت قد تبقى حىت بعد امل عا جلة (مثل الديدان
اخليطية ،والبوغ) .ويف مثل هذه احلاالت ،ال يكون حتديد فعالية املعاجلة قاطعاً إال إذا مت اس ت ت ت ت ت تتتخدام اختبار مت
التحقق منه بشون البذور املعاجلة.
 تكبت املعاجلة الفيزيائية أو الكيميائية مفعول طريقة الكشتتف .على ستتبيل املثال ،تتوثر بعض طرق الكشتتف عنالبكترييا مبعاجلة الفطريات.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 تؤثر املعاجلة س تتلبا على طريقة الكش تتف؛ فمثالً ،ال تكش تتف الطريقة إال عن اآلفات املوجودة خارجيا ،وال ميكنالكش تتف عن أي آفات متبقية داخليا بعد املعاجلة .ويف هذه احلاالت ،ينبغي اس تتتخدام طرق الكش تتف األخرى
اليت بواسطتها ميكن الكشف عن اإلصابة الداخلية.
-5

إصدار الشهادات بالصحة النباتية

يطرح الطابع العاملي والزمين لتجارة البذور (أي إعادة التصتتدير إىل العديد من الوجهات ،وتكرار إعادة التصتتدير
من نفس رس تتالة البذور ،والتخزين على املدى الطويل) حت ّديات خبص تتوص إص تتدار الش تتهادات بالص تتحة النباتية ختتلف عن
للسلع األخرى.
تلك املتعلقة باحلركة العاملية ّ
ت شجع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على تبادل املعلومات اإلضافية الرمسية املتعلّقة بالصحة النباتية يف وقت
إصتتدار الشتتهادات اخلاصتتة بالصتتادرات مع املنظمات الوطنية األخرى لكي يتستتن إصتتدار لتتهادات إعادة تصتتدير البذور،
ض ت تح يف املعيار الدويل ( 12ل ت تتهادات الص ت تتحة النباتية) .وقد يتم تض ت تتمني املعلومات الرمسية اإلض ت تتافية املتعلقة
كما هو مو ّ
بالص تتحة النباتية ،اليت ال يطلبها بلد االس تتترياد األول ،يف ل تتهادة الص تتحة النباتية الص تتادرة عن بلد املنش تتو مىت طلب ذلك
املص ّدر من أجل تسهيل إعادة التصدير إىل بلدان أخرى يف املستقبل (املعيار .)12
وقد ال تكون لتتروط البلد املتعلقة بالصتتحة النباتية لالستتترياد لغرض التفتيش امليداين معروفة وقت اإلنتاج .وعند
االقتضتتاء ،ميكن للمنظمة الوطنية يف البلد املستتتورد أن تنظر يف اختاذ تدابري تعادل تدابري الصتتحة النباتية (مثل االختبارات
أو املعاجلات) لتلبية متطلبات الص ت تتحة النباتية يف الواردات من البذور اليت متّ حص ت تتادها ،وفقا للمعيار الدويل  .24غري أنه
خيص االسترياد.
من مسؤولية الدولة املص ّدرة تلبية متطلبات الصحة النباتية فيما ّ

ويش تتري نمكان املنش تتون يف ل تتهادات الص تتحة النباتية ،يف املقام األول إىل األماكن اليت متّ فيها اس تتتنبات البذور.
تغري خماطر اآلفات نتيجة مكاُنا اجلديد من خالل احتمال إصتتابتها
وإذا متّت إعادة تعبئة البذور ،أو خزُنا أو نقلها ،قد ت ّ
تلوثها بآفات خاضعة للوائح .وقد تتغري خماطر اآلفات أيضا إذا ّأدت عملية معاجلة البذور أو تطهريها إىل إزالة اإلصابة
أو ّ
يتعني التص ت تريح عن كل بلد ومكان ،حست تتب الضت تترورة ،ووضت تتع مكان املنشت تتو
التلوث احملتمل .ويف مثل هذه احلاالتّ ،
أو ّ
األص ت تتلي بني قوس ت تتني ،وفقا للمعيار الدويل  .12إذا مل تتعرض الش ت تتحنة لخص ت تتابة يف بلد أو مكان إعادة التص ت تتدير ،ميكن
اإلل تتارة إىل ذلك يف ل تتهادة الص تتحة النباتية ألغراض إعادة التص تتدير .وإذا كانت الش تتحنة تتض تتمن إرس تتاليات خمتلفة من
مكونة من مزيج أو خليط من البذور ،أو من البذور اليت جرى اس تتتكثارها،
بلدان أو أماكن خمتلفة ،أو إذا كانت الرس تتائل ّ
ينبغي ذكر مجيع البلدان أو األماكن املعنية.
-6

حفظ السجالت

مبا أنّه قد يتم ختزين البذور لسنوات عديدة قبل تصديرها أو إعادة تصديرها ،ينبغي االحتفاظ مبعلومات الصحة
النباتية الرمسية حول عيّنة البذور ،مبا يف ذلك يف حالة إعادة تصدير لهادة الصحة النباتية األصلية للتصدير ،عندما تكون
متاحة ،وذلك طاملا ظلّت البذور خمزونة.
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رقم 38

أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءاً واجب االتّباع من املعيار.

المرفق  :1أمثلة عن اآلفات التي تنتقل عن طريق البذور واآلفات المحمولة على البذور واآلفات الملوثة
يقدم هذا املرفق أمثلة من اآلفات يف الفئات الواردة يف القسم ( 2-1البذور باعتبارها قنوات) من املعيار.
الفئة ( 1أ) :اآلفة المحمولة على البذور داخلياً أو خارجيا والتي تنقل بواسط ط ط ط طططة البذور إلى النبتة العائلة التي تنمو
من هذه البذور وتتسبب في إصابتها.
 -آفة  Acidovorax citrulliيف بذور

Citrullus lanatus

 -آفة  Clavibacter michiganensis subsp. michiganensisيف بذور

Solanum lycopersicum

 آفة  Ditylenchus dipsaciيف بذور  Vicia fabaو Medicago sativaأو على سطحها آفة  Fusarium circinatumيف بذور  Pinus spp.و  Pseudotsuga menziessiiأو على سطحها آفة فريوس موزاييك بذور البازيالء  Pea seed-borne mosaic virusيف بذور -آفة  Squash mosaic virusيف بذور الشمام املشبك

Pisum sativum

Cucumis melo

 -آفة فريوس موزاييك البندورة  Tomato mosaic virusيف بذور

S. lycopersicum

الفئططة ( 1ب) :اآلفطات المحمولططة على البططذور داخليطاً أو خططارجيطاً والتي تنقطل إلى البيئططة (مثالً ،الميططاه والتربطة) ثم
تصيب النبتة العائلة في ظل الظروف الطبيعية.
 آفة  D. dipsaciيف بذور  V. fabaو  M. Sativaأو على سطحها آفة  Fusarium oxysporumf.sp. lycopersiciعلى بذور آفة  Gibberella avenaceaeعلى بذور -آفة  Megastigmus spp.يف بذور

S. lycopersicum

Linum usitatissimum

Abies spp.

الفئة ( 1ج) :اآلفات المحمولة على البذور داخلياً أو خارجيا والتي ال تنقل إلى النبتة العائلة في ظل الظروف
الطبيعية.
 آفة  Callosobruchus chinensisو  C. maculatusonعلى سطح بذور -آفة  Rice yellow mottle virusعلى بذور

Fabaceae

Oryza sativa

الفئة  :2اآلفات الملوثة
 -آفة  Cyperus iriaيف دفعات بذور

Oryza sativa

 آفة  Mycosphaerella piniيف دفعات بذور  ،Pinus spp.تتل ّوث بركام األوراق (اإلبر) -آفة  ،Sclerotium cepivorumفطريات متصلّبة يف بذور
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-املرفق 2

أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءا واجب االتّباع من املعيار.

المرفق  :2إرشادات بشأن مجموعات اآلفات التي من المحتمل أن تحملها البذور وتنقل معها
يقدم هذا املرفق توجيهات عامة بش ت تتون تقدير احتمال نقل ودخول جمموعات اآلفات املختلفة بواست ت تطة البذور.
وفقا للمعيار الدويل  ،11يوصى بتقييم اآلفات وعائلها على مستوى األنواع ما مل يكن هناك مربر فين الستخدام مستوى
تصتتنيفي أعلى أو أدىن .وترد يف القستتم  2-1من املعيار ويف املعيار الدويل  11إرلتتادات بشتتون تقييم احتمال اآلفات اليت
ترتبط بالبذور أو تلك اليت تتواجد يف لحنات البذور وقدرهتا على االستتباب واالنتشار عرب هذا الطريق.
مثّة معلومات حمدودة ،وأحياناً متض ت تتاربة ،متاحة بش ت تتون نقل اآلفات بواس ت تتطة البذور .وباإلض ت تتافة إىل ذلك ،فإن
معني ال تنتقل بالض ت ت ت تترورة بواس ت ت ت تتطة البذور يف مجيع احملاص ت ت ت تتيل العائلة
اآلفة اليت ثبت أُنا تنتقل عن طريق البذور يف عائل ّ
منو البذور.
املعروفة .وينبغي النظر يف احملاصيل العائلة األخرى ويف درجة إصابة العوائل قبل ّ
ويتعني أن تراعي املنظمات الوطنية لوقاية النباتات لدى حتديدها للتفاعل بني اآلفات والعوائل أن النباتات اليت
ّ
تعول بعض اآلفات حتت ظرو جتريبية قد ال تعوهلا يف ظل الظرو الطبيعية.
-1

مفصليات األرجل

1-1

آفات ما قبل الحصاد

منو البذور،
تشت تتمل املفصت تتليات املتواجدة يف احلقول اآلفات اليت تتغذى على ست تتطح البذور وداخلها خالل فرتة ّ
قبل احلصاد.
املفصليات املوجودة يف احلقول اليت يكون احتمال تواجدها يف لحنات البذور منخفضاً تشمل ما يلي:
 العناصتتر اليت تتغذى من اخلارج :غالبا ما تستتتبعد املفصتتليات اليت تتغذى على األجزاء اخلارجية من البذور أثناءاحلصاد والتنظيف.
 العناص ت ت ت ت ت تتر اليت تتغذى من الداخل واليت تتس ت ت ت ت ت تتبب يف إجهاض البذور :املفص ت ت ت ت ت تتليات اليت تتغذى على األجزاءالداخلية من البذور عادة ما تسبب سقوط البذور قبل نضوجها وحصادها.
املفص ت ت تتليات اليت تتغذى داخل البذور الناض ت ت تتجة يف احلقول يكون احتمال تواجدها يف ل ت ت تتحنات البذور مرتفعاً
ألُنا جتمع عادة مع البذور أثناء احلص ت ت ت ت ت تتاد .وينبغي ،يف مرحلة إدارة خماطر اآلفات يف منطقة حتليل خماطر اآلفات ،النظر
تتظل
لتحديد ما إذا كانت هذه املفصتتليات (مثل  )Bruchidaeواضتتحة خالل مراقبة اجلودة أو التفتيش ،وما إذا كانت ست ّ
حية يف ظرو التخزين.
2-1

آفات ما بعد الحصاد

ميكن ملفص تتليات املنتجات املخزونة أن تص تتيب البذور بعد احلص تتاد ،وخاص تتة إذا مت ختزين البذور يف ظرو س ت تيئة
(على سبيل املثال ،يف مستوى مرتفع من الرطوبة أو مع بذور كانت خمزونة سابقاً) .فمن لون ظرو التخزين اجليدة ،كتلك
اليت ختزن فيها عموما البذور ذات القيمة العالية ،أن خت ّفض أو تزيل على حنو كبري احتمال تغ ّذي املفص ت ت ت ت ت تليات على البذور
املخزونة.
المعيار الدولي رقم
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يكون احتمال تواجد مفص ت ت ت ت ت تتليات املنتجات املخزونة اليت تتغذى خارجياً يف ل ت ت ت ت ت تتحنات البذور ض ت ت ت ت ت تتعيفاً .أما
املفصت ت ت ت ت تتليات اليت تتغذى على األجزاء اخلارجية من البذور دون ارتباطها بتلك األجزاء قد تدمر البذور وتشت ت ت ت ت تتكل أخطاراً
كآفات ملوثة .وقد تكون اآلفات الثانوية (مثل آفة  ،Mycetophagus spp.وآفة  ،Acarus spp.وآفة )Liposcelis spp.
أيضا موجودة عندما تكون ظرو اإلصحاح رديئةً أو تكون املواد الغريبة مفرطة.
يكون احتمال تواجد مفصت تتليات املنتجات املخزونة اليت تتغذى داخلياً يف لت تتحنات البذور عالياً .وهكذا ينبغي
مراعاة احتمال اإلصت تتابة يف ظرو التخزين الست تتيئة .وميكن للمفصت تتليات اليت تتغذى على األجزاء الداخلية من البذور أن
تصيب البذور اليت تبقى مكشوفة قبل التعبئة والتغليف.
-2

الفطريات

قد ترافق الفطريات والكائنات احلية املماثلة للفطريات البذور خارجيا وداخليا دون إصتتابة النباتات اليت تنمو من
هذه البذور باملرض؛ ومع ذلك ،تس ت ت ت تتبب العديد من األنواع تعفن البذور ،وخرها ،وتقلّص اإلنبات وإص ت ت ت تتابة الشت ت ت ت تتالت.
وميكن تصتتنيف مستتببات األمراض الفطرية للبذور ضتتمن مستتببات األمراض احلقلية ومستتببات أمراض التخزين .وقد توجد
الفطريات على س تتطح البذور أو ختتلط بالبذور كآفات ملوثة ،وميكن أن تدخل إىل احملاص تتيل العائلة أو احملاص تتيل األخرى
النمو) .وقد تكون الفطريات موجودة أيضتتا يف الغال أو يف اجلزء الداخلي
تلوث وستتط ّ
وتنتشتتر فيها (على ستتبيل املثال ب ّ
من البذور وميكن إدخاهلا إىل احملاصيل العائلة على هذا النحو.
-3

البكتيريا

رغم كون أنواع البكترييتتا ال تنتقتتل كلّهتتا عن طريق البتتذور ،ميكن العثور على البكترييتتا فوق البتتذور أو داخلهتتا
كالتهابات خارجية أو داخلية ،على التوايل.
-4

الفيروسات

ال تنتقل كل الفريوس ت ت تتات بواس ت ت تتطة البذور .فالفريوس ت ت تتات عموماً ال تنتقل بواس ت ت تتطة البذور س ت ت تتوى إذا كانت قد
خيص الفريوسات اليت
أصابت مضغة ( )embryoالبذور ،رغم وجود استثناءات ضمن آفة  Tobamovirus genusويف ما ّ
أقل من نسبة احلبوب املصابة.
تنتقل عن طريق البذور ،تكون نسبة الشتالت املصابة يف كثري من األحيان ّ

-5

أشباه الفيروسات/الفايروئيدات

ثبت أ ّن العديد من الفايروئيدات ينقل بواسطة البذور ولكن ليس كلها.
-6

الفيتوبالزما والسبيروبالسما ()Spiroplasmas
ليس هناك أدلة قوية عن نقل البذور آلفيت الفيتوبالزما والسبريوبالزما يف ظل الظرو الطبيعية.

-7

النيماتودا

متّ تدوين معظم أنواع النيماتودا من الطفيليات النباتية بوص ت تتفها طفيليات تعيش داخل اجلذور أو خارجها؛ لكن
من املعرو عن بعض أنواع النيماتودا أُنا هتاجم األجزاء فوق األرض من النباتات ،مبا يف ذلك البذور (منها مثالً آفات
 Ditylenchus dipsaciو Anguina triticiو .)Anguina agrostisوتع ّد آفة النيماتودا اليت مت تص ت تتنيفها من بني اآلفات
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-املرفق 2

املنتقلتتة على البتتذور عتتادة من الطفيليتتات التداخليتتة (تتغت ّذى من التتداختتل) .وتبقى بعض األنواع من الطفيليتتات اخلتتارجيتتة
(تلك اليت تتغذى من خارج العائل) يف طور السكون يف البذور ،ويف بقايا النباتات ويف الرتبة (مثل آفة Aphelenchoides
 )besseyiأو تصبح من الطفيليات الداخلية ،وتغزو النباتات والبذور النامية (مثل آفة .)A. tritici
-8

النباتات التي تشكل آفات

ملوثة عن
ميكن إدخال بذور النباتات اليت تشكل آفات (األعشاب والنباتات الطفيلية) إىل البلد بوصفها آفات ّ
طريق رسائل البذور.
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النباتية
 2015-12قيام املشرف بتنقيح مشروع املعيار الدويل بعد تعليقات
جلنة املعايري
 2016-02قيام املشرف بتنقيح مشروع املعيار الدويل مع الفريق التقين
املعين باحلجر احلرجي وتنقيح املرفق  :1صور توضيحية للقشور
واألخشاب
 2016-05موافقة جلنة املعايري على مشروع املعيار الدويل لعرضه على
مشاورة ثالثة
 2016-07املشاورة الثالثة
 2016-11موافقة جلنة املعايري يف اجتماعها يف نوفمرب/تشرين الثاين
على إرسال املشروع إىل الدورة الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  .2017 ،39احلركة
الدولية لألخشاب .روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة
األغذية والزراعة.
آخر حتديث لتاريخ املطبوع.2017-04 :
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االعتماد
اعتمد هذا املعيار من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة يف أبريل/نيسان

.2017

مقدمة
النطاق
يقدم هذا املعيار توجيهات حول تقييم خماطر اآلفات اليت تتهدد األخش اااب ويص ااف تدابري الص ااحة النباتية اليت
ميكن اسا ا ااتخدامها خلفض خماطر دخول وانتشا ا ااار اآلفات اخلاضا ا ااعة للحجر الزراعي واملرتبطة باحلركة الدولية لألخشا ا اااب،
خاصة تلك اليت تصي األشجار.
يغطي هذا املعيار فقط س ا ا ا االع اخلشا ا ا ا ا اخلام واملواد الناجتة عن التجهيز امليكانيكي لألخش ا ا ا اااب )1( :األخش ا ا ا اااب
املستديرة واألخشاب املنشورة (بالقشرة أو بدوُنا)؛ و( )2املواد الناجتة عن التجهيز امليكانيكي لألخشاب مثل رقاقات اخلش
والنش ااارة وص ااوف اخلشا ا وخملفات اخلشا ا (ومجيعها بالقش اارة أو بدوُنا) .ويش اامل هذا املعيار خشا ا الراتنجيات وخشا ا
ِ
كاسيات البذور (أي ذوات الفلقتني وبعض ذوات الفلقة الواحدة كالنخيل) ،لكنه ال يشمل اخليزران واخليزران اهلندي.

تندرج مواد التعبئة اخلشاابية يف نطاق املعيار الدويل لتدابري الصااحة النباتية رقم ( 15إخضاااع مواد التعبئة اخلشاابية
يف التجارة الدولية) ،ولذا فإُنا ليست مشمولة هبذا املعيار.
املنتجات املص اانعة من اخلش ا (كاألثاث) واملواد اخلش اابية الهزة (مثل ،اخلش ا املعاب بالض ااغط أو باس ااتخدام
الغراء أو احلرارة) واملصنوعات اليدوية اخلشبية ليست مشمولة هبذا املعيار.
ملوثة ،غري أن هذه ليست مشمولة هبذا املعيار.
قد حيمل اخلش أيضا آفات ِّ

المراجع
يشااري املعيار احلايل أيضااا إىل معايري دولية أخرى لتدابري الصااحة النباتية ،وهي متاحة على البوابة الدولية للصااحة
النباتية .https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
منظمة األغذية والزراعة .2009 ،االسااتعراض العاملي لآلفات واألمراض احلرجية ،الوثيقة احلرجية  156الصااادرة
عن املنظمة ،روما ،منظمة األغذية والزراعة 222 ،صفحة.
منظمة األغذية والزراعة .2011 ،دليل تطبيق معايري الص ا ا ااحة النباتية يف القطاع احلرجي ،الوثيقة احلرجية
الصادرة عن املنظمة ،روما ،منظمة األغذية والزراعة 101 ،صفحة
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التعاريف
ميكن االطالع على تعاريف مصااطلحات الصااحة النباتية يف املعيار الدويل لتدابري الصااحة النباتية رقم ( 5مساارد
مصطلحات الصحة النباتية).

عرض عام للمتطلبات
تتفاوت خماطر اآلفات يف ما بني سا االع األخشا اااب ،من مثل األخشا اااب املسا ااتديرة واألخشا اااب املنشا ااورة واملواد
اخلشبية الناجتة عن التجهيز امليكانيكي ،تبعاً ملستوى التجهيز الذي كان اخلش قد خضع له.
ينبغي أن تس ا ا ا ا ا ااتخدم املنظمات الوطنية لوقاية النباتات حتليل خماطر اآلفات ( )PRAلتقدمي تعليل فين ملتطلبات
الصحة النباتية للسلع املستوردة بشأن اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي املرتبطة باحلركة الدولية لألخشاب.
ينبغي تطبيق تدابري الص ا ا ا ااحة النباتية إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باخلشا ا ا ا ا  ،مبا يف ذلك نزع القش ا ا ا اارة واملعاجلة
والتقطيع والتفتيش مبا يتناس مع خماطر اآلفات اليت يتم حتديدها.
قد تطل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املسا ا ا ااتورد ،كأحد متطلبات الصا ا ا ااحة النباتية ،تدبرياً من تدابري
الصحة النباتية مفرداً أو جمموعة تدابري مبوج ُنج النهظهم.

معلومات أساسية
قد حيمل اخلش املنتج من أشجار أو نباتات خشبية مصابة آفات .وقد تتمكن هذه اآلفات بعدئذ من إصابة
األشجار الواقعة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات .وتلك هي خماطر اآلفات اليت يتناوهلا بشكل رئيسي هذا املعيار.
قد يص ا ا اااب اخلش ا ا ا ببعض اآلفات أيض ا ا ااً بعد حص ا ا اااده .وترتبط خماطر مثل هذه اإلص ا ا ااابة ارتباطاً وثيقا حبالة
اخلش (مثل احلجم ووجود القشرة أو غياهبا وحمتوى الرطوبة) والتعرض لآلفات بعد احلصاد.
تتض ا ا اامن اآلفات اليت تبني تارخييا أُنا تتنقل مع األخش ا ا اااب يف حركة التجارة الدولية وتتوطن يف مناطق جديدة:
احلش ا ارات اليت تبيض على القش اارة وخنافس القش اارة ودبابري اخلش ا ا وآكالت اخلش ا ا والديدان األس ااطوانية الس اااكنة يف
اخلشا وبعض أنواع الفطر ذات مراحل االنتشاار اليت ميكن أن تنتقل مع اخلشا  .ولذا ،فإن اخلشا (بقشارة أو بدوُنا)
الذي ينتقل مع حركة التجارة الدولية سبيل حمتمل إلدخال اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي وانتشارها.
ينقل اخلش ا عادة على ش ااكل أخش اااب مس ااتديرة أو أخش اااب منش ااورة أو أخش اااب جمهزة ميكانيكيا .وتعتمد
خماطر اآلفات النامجة عن س ا االعة خش ا اابية ما على جمموعة من اخلص ا ااائس من مثل نوع الس ا االعة ومس ا ااتوى التجهيز ووجود
القشرة أو غياهبا ،كما على عوامل من مثل منشأ اخلش وعمره وأنواعه واستخدامه املقصود أو أية معاجلات تعرض هلا.
ينقل اخلشا ا ا ا ا ا ا عادة حول العامل إىل وجهة حمددة والس ا ا ا ا ا ااتخدام مقص ا ا ا ا ا ااود حمدد .ونظراً لتواتر االرتباطات بني
جمموعات آفات رئيسااية وساالع خشاابية رئيسااية ،من املهم تقدمي اإلرشاااد والتوجيه بشااأن تدابري الصااحة النباتية .ويقدم هذا
املعيار اإلرشاد لإلدارة الفعالة ملخاطر اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي وملواءمة استخدام تدابري الصحة النباتية املناسبة.
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يوفر منشور صادر عن املنظمة بعنوان االستعراض العاملي لآلفات واألمراض احلرجية ( )2009معلومات عن بعض
اآلفات الرئيسا ا ا ا ا ااية اليت تصا ا ا ا ا ااي الغابات يف العامل .ويقدم دليل تطبيق معايري الص ا ا ا ا ااحة النباتية يف القطاع احلرجي ()2011
معلومات عن أفضل املمارسات اإلدارية اليت تقلل خماطر اآلفات أثناء منو وحصاد ونقل األخشاب عن طريق البحر.
للتمييز بني اخلش والقشرة حبس ما هو متبع يف هذا املعيار ،يورد املرفق  1رمساً وصوراً فوتوغرافية لعينة مقطع
مستعرض للخش املستدير واخلش املنشور.

التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
يعترب تنفيذ هذا املعيار كفيالً إىل حد كبري بتخفيض احتمال دخول اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي وانتشارها،
ما يسا اااهم يف صا ااحة األشا ااجار ويف ياية التنوع البيولوجي للغابات .وقد يكون لبعض املعاجلات تأثري سا اال على البيئة،
ولذا تهشجع البلدان على الرتويج الستخدام تدابري للصحة النباتية هلا أقل تأثري سل ممكن على البيئة.

المتطلبات
-1

مخاطر اآلفات المرتبطة بالسلع الخشبية

تتفاوت خماطر اآلفات املتعلقة بالسا ا ا االع اخلشا ا ا اابية اليت يتناوهلا هذا املعيار بتفاوت منشا ا ا ااأ األخشا ا ا اااب وأنواعها؛
وخصائصها من مثل مستوى جتهيزها أو املعاجلة اليت خضعت هلا ووجود القشرة أو غياهبا؛ والغرض من استخدامها.
يص ا ااف هذا املعيار خماطر اآلفات العامة املتعلقة بكل س ا االعة خش ا اابية ،وذلك بتبيان جمموعات اآلفات الرئيس ا ااية
املرتبطة هبا .وباإلض ااافة إىل عوامل املخاطر املذكورة أعاله ،قد تعتمد خماطر اآلفات املرتبطة بس االعة خش اابية ما أيضا ااً على
عوامل من مثل عمر اخلش وحجمه وحمتواه من الرطوبة وحالة اآلفة يف مكان املنشأ ومكان الوجهة ومدة ووسيلة النقل.
ينبغي أال تهش ا اارتري تدابري الص ا ااحة النباتية دون تربير فين مناسا ا ا قائم على حتليل ملخاطر اآلفات (كما هو موص ا ااوف يف
املعيار الدويل لتدابري الص ا ا ااحة النباتية رقم ( 2إطار لتحليل خماطر اآلفات) واملعيار الدويل لتدابري الص ا ا ااحة النباتية رقم 11
(حتليل خماطر اآلفات احلجرية) ،مع مراعاة اعتبارات مثل:
 حالة اآلفة يف منشأ األخشاب درجة التجهيز قبل التصدير قدرة اآلفة على الصمود على اخلش أو داخله االستخدام املقصود للخش احتمال اس ااتتباب اآلفة يف املنطقة املش اامولة بتحليل خماطر اآلفات ،مبا يف ذلك وجود ناقل إذا كان انتش اااراآلفة يتطل ذلك.
قد يكون اخلشا ا مص اااباً بوفات موجودة يف منطقة املنش ااأ خالل فرتة النمو أو احلص اااد .وميكن لعوامل عدة أن
تؤثر على قدرة اآلفة على إص ااابة األش ااجار أو اخلشا ا  .وقد تؤثر تلك العوامل أيض ااا على قدرة اآلفة على الص اامود على
اخلش ا ادصااود أو داخله ،فتؤثر بالتايل على ارتباري خماطر اآلفة باخلش ا  .وتلك العوامل هي :تفشااي اآلفات يف منطقة
المعيار الدولي رقم
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املنش ا ااأ وممارس ا ااات إدارة الغابات والظروف خالل النقل وفرتة التخزين واملكان والظروف واملعاجلات املطبقة على اخلش ا ا ا
ادصود .وينبغي أن تؤخذ هذه العوامل باالعتبار عند تقييم احتمال دخول اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي وانتشارها.
بش ااكل عام ،كلما ارتفع مس ااتوى جتهيز اخلشا ا أو معاجلته بعد احلص اااد ،حتسا ان خفض خماطر اآلفات .ولكن
جتدر اإلشا ا ا ااارة إىل أن التجهيز قد يغري طبيعة خماطر اآلفة .فمثالً ،قد تفتك عملية تقطيع اخلش ا ا ا ا إىل رقاقات حبد ذاهتا
ببعض اآلفات احلشرية ،وخاصة حني يكون حجم الرقاقة املنتجة صغريا ،بينما قد يسهل اتساع مساحة اخلش استعمار
الفطريات له .ويتفاوت حجم الرقاقة وفقاً ملواص ا اافات الص ا ااناعة ويرتبط عادة باالس ا ااتخدام املقص ا ااود للرقاقات .أما اآلفات
املرتبطة بأنسااجة خش ا حمددة (مثل القشاارة واخلش ا العصاااري اخلارجي) فال تشااكل أية خماطر حني يتم نزع األنسااجة
اليت تس ا ا ا ا ااكنها خالل عملية التجهيز .وينبغي تقييم خماطر اآلفة املرتبطة باملواد املنزوعة تقييماً منفصا ا ا ا ا االً إذا ما تقرر نقلها
جتاريا ،كما ألية سلعة أخرى (كالفلني وحط الوقود ونشارة القشرة).
من املعروف عن جمموعات اآلفات الواردة يف اجلدول  1أُنا تنتقل مع الس ا ا االع اخلش ا ا اابية وأُنا أثبتت قدرهتا على
االستتباب يف مناطق جديدة.
الجدول  -1جمموعات اآلفات اليت ميكن أن ترتبط باحلركة الدولية لألخشاب
مجموعة اآلفات

األرقات واملنات
خنافس القشرة
العث غري اآلكل للخش والدبابري
القرمزيات
النمل األبيض والنمل النجار
اخلنافس اآلكلة للخش
العث اآلكل للخش
ذبابات اخلش
دبابري اخلش
فطر التقرح البكتريي
فطر العفن املمرض
فطر التبقع املمرض
فطر الصدأ
فطر الذبول الوعائي
الديدان االسطوانية

األمثلة ضمن مجموعة اآلفات

Adelgidae, Aphididae
Molytinae, Scolytinae
Diprionidae, Lasiocampidae, Lymantriinae, Saturniidae,
Tenthredinidae
Diaspididae
Formicidae, Kalotermitidae, Rhinotermitidae, Termitidae
Anobiidae, Bostrichidae, Buprestidae, Cerambycidae, Curculionidae,
Lyctidae, Oedemeridae, Platypodinae
Cossidae, Hepialidae, Sesiidae
Pantophthalmidae
Siricidae
Cryphonectriaceae, Nectriaceae
Heterobasidion spp.
Ophiostomataceae
Cronartiaceae, Pucciniaceae
Ceratocystidaceae, Ophiostomataceae
Bursaphelenchus cocophilus, B. xylophilus

هناك بعض جمموعات اآلفات مثل أعفان املاء والبكترييا والفريوسات والبالزما النباتية اليت يعرف عنها ارتباطها باألخشاب ،لكن من غري ادتماال أن تسا ا ا ا ا اتت ا يف مناااطق جاادياادة
باالنتقال من اخلش املستورد إىل عوائل.
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األخشاب المستديرة

تنقل معظم األخشاااب املسااتديرة ،بقشاارة أو دون قشاارة ،لتخضااع للتجهيز يف مكان الوجهة .وقد يهنشاار اخلشا
الس ااتخدامه كمادة للبناء (مثل األطر اخلش اابية) أو يس ااتخدم إلنتاج مواد خش اابية (مثل رقاقات اخلش ا وص ااوف اخلش ا
ورقاقات القشرة والل وحط الوقود والوقود احليوي واملنتجات اخلشبية املصنعة).
من شاأن نزع القشارة عن األخشااب املساتديرة أن خيفض احتمال دخول بعض اآلفات اخلاضاعة للحجر الزراعي
وانتشا ا ااارها .ويعتمد مسا ا ااتوى خفض املخاطر على درجة نزع القشا ا اارة والطبقة اخلشا ا اابية حتتها وعلى جمموعة اآلفة .فمثالً،
خيفض النزع الكامل للقش اارة بدرجة كبرية خماطر إص ااابة اخلش ا ا مبعظم خنافس القش اارة .غري أنه ليس من املرجح أن يؤثر
نزع القشرة على اإلصابة بوكالت اخلش العميق وبعض أنواع الفطر والديدان األسطوانية الساكنة يف اخلش .
تتأثر خماطر إصااابة األخشاااب املسااتديرة بوفة إىل حد كبري بالكمية اإلمجالية للقشااور املتبقية على اخلش ا منزوع
القشرة ،الذي يتأثر بدوره إىل حد كبري بشكل األخشاب املستديرة واآلالت املستخدمة يف نزع القشرة وبدرجة أقل ،بنوع
الشجرة .واملواقع املفضلة لتفشي اخلنافس وإباضتها هي على وجه اخلصوص املنطقة املتسعة عند قاعدة الشجرة ،خصوصاً
عقد األغصان.
حيث توجد دعامات كبرية للجذور وحول ه
ترد يف اجلدول  2جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها باألخشاب املستديرة.
الجدول  -2احتمال ارتباري جمموعات اآلفات باألخشاب املستديرة
السلعة

محتمل

األخش ا ا ا ا اااب املس ا ا ا ا ااتديرة
بقشور

األرقات واملنات ،خنافس القشا ا ا ا ا اارة ،العث غري اآلكل للخش ا ا ا ا ا ا ،
القرمزيات ،النمل األبيض والنمل النجار ،العث اآلكل للخش ا ا ا ا ا ،
ذباب اخلشا ا ا ا ا  ،دبابري اخلشا ا ا ا ا  ،فطر التقرح البكتريي ،فطر العفن
املمرض ،فطر التبقع املمرض ،فطر الص ا ا ا ا ا ا اادأ ،فطر الااذبول الوعااائي،
الديدان األسطوانية

األخش ا ا ا ا اااب املس ا ا ا ا ااتديرة
بدون قشور

النماال األبيض والنماال النجااار ،اخلنااافس اآلكلااة للخش ا ا ا ا ا ا ا ا  ،العااث
اآلكل للخش ا ا ا ا ا ا ا  ،ذباب اخلش ا ا ا ا ا ا ا  ،دبابري اخلش ا ا ا ا ا ا ا فطر التقرح
البكتريي ،فطر العفن املمرض فطر التبقع املمرض ،فطر الا ا ااذبول
الوعائي ،الديدان األسطوانية

أقل احتماالا

األرقات واملنات ،خنافس القش ا ا ا ا ا اارة† ،العث
غري اآلكل للخش  ،القرمزيات ،فطر الصدأ

† توجد خنافس القشرة يف بعض مراحل حياهتا يف اخلش الكائن حتت سطح القشرة ويف الطبقة املولدة (الكمبيوم) ،ولذا قد تظل بعد تقشري القشرة أو نزعها بالكامل.

2-1

األخشاب المنشورة

تهنقل معظم األخشاب املنشورة ،سواء أكانت بقشرة أم بدوُنا ،دوليا الستخدامها يف تشييد األبنية ويف صناعة
األثاث وإنتاج مواد التعبئة اخلش ا اابية وألواح اخلشا ا ا املخروطة وامللص ا ااقات اخلش ا اابية واملباعدات اخلش ا اابية وروافد الس ا ااكك
احلديدية وغريها من املنتجات اخلش اابية املركبة .وقد تش اامل األخش اااب املنش ااورة على قطع مربعة كاملة من اخلشا ا بدون
قشرة أو أخشاب مربعة حبافة واحدة منحنية أو أكثر قد تتضمن أو ال تتضمن قشرة ميكن لسماكة قطعة اخلش أن تؤثر
على خماطر اإلصابة باآلفة.
المعيار الدولي رقم
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تبدي األخش اااب املنش ااورة اليت نزع بعض قش ااورها أو نزعت قش ااورها كلها خماطر إص ااابة باآلفات أدىن بكثري من
األخشاب املنشورة مع قشورها .وخيفض تقليس حجم قطع القشرة املتبقية على اخلش خماطر اإلصابة باآلفات.
تكون خماطر اآلفات املتص االة بالقش اارة أيض ااا مرهونة مبحتوى اخلشا ا من الرطوبة .اخلشا ا الناتج عن األش ااجار
احلية ادصودة حديثا لديه حمتوى مرتفع من الرطوبة ال يلبث أن يقل مع الوقت ليوازي ظروف الرطوبة يف اجلو اديط واليت
ال حيتمل أن تس ا اامح للكائنات املتص ا االة بالقش ا اارة بالبقاء على قيد احلياة .ويرد املزيد من املعلومات عن التص ا اادي ملخاطر
اآلفات من خالل اجلمع بني العالج وخفض الرطوبة يف املرفق .2
ترد جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها باألخشاب املنشورة يف اجلدول .3
الجدول  -3احتمال ارتباري جمموعات اآلفات باألخشاب املنشورة
السلعة

محتمل

أقل احتماالا

األخشاب املنشورة بقشور

خنافس القش ا ا اارة ،النمل األبيض والنمل النجار ،اخلنافس اآلكلة
للخشا ا ا ا ا  ،العث اآلكل للخش ا ا ا ا ا  ،ذبابات اخلش ا ا ا ا ا  ،دبابري
اخلش ا ا ا ا ا ا ا ا  ،فطر التقرح البكتريي ،فطر العفن املمرض † ،فطر
التبقع املمرض ،فطر الصا ا ا ا ا ا ا اادأ ،فطر الااذبول الوعااائي ،الاادياادان
األسطوانية.

األرقات واملنات ،العث غري اآلكل للخش ا ،
القرمزيات ‡

األخشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااب املا ا اانشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااورة
دون قشور

النمل األبيض والنمل النجار ،اخلنافس اآلكلة للخش ا ا ا  ،العث
اآلكل للخش ا  ،ذبابات اخلش ا  ،دبابري اخلش ا  ،فطر التقرح
البكتريي ،فطر العفن املمرض† ،فطر التقرح البكتريي ،فطر
التبقع املمرض ،فطر الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية

األرقات واملنات ،خنافس القش ا اارة ،العث غري
اآلكل للخش  ،القرمزيات‡ ،فطر الصدأ

† قد يكون فطر الصاادأ املمرض موجوداً يف األخشاااب املنشااورة ،إال أن معظمه ال يشااكل خماطر تذكر بسااب االسااتخدام املقصااود للخشا والقدرة اددودة للفطر على إنتاج أبواغه
ه
على اخلش .

‡ تزال أنواع كثرية خالل عملية تربيع األخشاب ولكن القشور املتبقية قد تتيح مساحة كافية لبعض األنواع لكي تصمد بعد النشر.

3-1

مواد خشبية ناتجة عن التجهيز الميكانيكي للخشب (باستثناء النشر)

تؤدي العمليااات امليكااانيكيااة اليت تقلس حجم القطع اخلش ا ا ا ا ا اابيااة إىل خفض خماااطر بعض اآلفااات .لكن من
الضروري آلفات أخرى اختاذ تدابري بديلة إلدارة خماطر اإلصابة هبا.
1-3-1

رقاقات الخشب

باإلضافة إىل عوامل خماطر اآلفات املذكورة يف القسم  1املتعلقة باخلش عموماً ،تتفاوت خماطر اآلفات املتعلقة
برقاقات اخلش بتفاوت حجمها وجتانسها وأيضا وفقا لطريقة ختزينها .وميكن خفض خماطر اآلفة حني تهنزع القشرة وحني
يكون حجم الرقاقة أقل من  3سا ا اام يف بعدين اثنني على األقل (على النحو املبني يف اجلدول  4والقسا ا اام  .)3-2العملية
املادية لتقطيع اخلش ا ا ا ا ا إىل رقاقات حبد ذاهتا تفتك ببعض اآلفات احلش ا ا ا ا ارية ،خاص ا ا ا ا ااة حني يكون حجم الرقاقة املنتجة
ص ااغريا .ويتفاوت حجم الرقاقة وفقاً ملواص اافات الص ااناعة وعادة ما يرتبط باالس ااتخدام املقص ااود من الرقاقات (مثل الوقود
احليوي وإنتاج الورق والبستنة وأفرشة احليوانات .ويتم إنتاج بعض الرقاقات اخلشبية باتباع معايري صارمة للجودة للحد من
القشور والقطع الصغرية للغاية.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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قد تكون اآلفات احلشا ا ا ارية اليت توجد عادة حتت القش ا ا اارة موجودة أيضا ا ا ااً ،تبعاً حلجمها ،يف رقاقات اخلشا ا ا ا مع
القش اارة .كما أن عدة أنواع من فطر العفن املمرض وفطر التقرح البكتريي والديدان األس ااطوانية قد تكون موجودة يف رقاقات
اخلش سواء أكانت بقشرة أم بدوُنا .ومن غري ادتمل أن تنتشر أبواغ فطر الصدأ الساكنة يف اخلش بعد إنتاج الرقاقات.
2-3-1

مخلفات الخشب

يهعترب عادة أن خملفات اخلش ا ا ا ا تشا ا ا ااكل خماطر من حيث اآلفات ،ألُنا تتفاوت كثريا باحلجم وقد حتتوي على
قش ااور أو ال حتتويها .عادة تكون خملفات اخلش ا ا منتجاً جانبياً للخش ا ا الذي خيض ااع للتجهيز امليكانيكي خالل إنتاج
سلعة مطلوبة؛ ولكن ميكن أن تنقل خملفات اخلش كسلعة.
ترد يف اجلدول  4جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها برقاقات اخلش وخملفات اخلش .
الجدول  -4جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها برقاقات اخلش وخملفات اخلش
السلعة

محتمل

أقل احتماالا

رقاقات اخلشا ا بقشا اارة اليت يزيد حجمها
عن  3سم يف بهعدين اثنني على األقل

خنافس القشاارة ،النمل األبيض والنمل النجار ،اخلنافس
اآلكلة للخشا ا ا ا ا ا ا ا  ،العث اآلكل للخش ا ا ا ا ا  ،ذبابات
اخلشا ا ا ا ا  ،دبابري اخلشا ا ا ا ا  ،فطر التقرح البكتريي ،فطر
العفن املمرض† ،فطر التبقع املمرض ،فطر الصدأ ،فطر
الذبول الوعائي ،الديدان االسطوانية

األرق ااات واملنا اات ،الع ااث غري اآلك اال
للخش  ،القرمزيات

رقااقاات اخلش ا ا ا ا ا ا ا بادون قش ا ا ا ا ا اارة واليت يزياد
حجمه ا ا ااا عن  3سا ا ا ا اام يف بهع ا ا اادين اثنني
على األقل

النم ا ا اال األبيض والنم ا ا اال النج ا ا ااار ،اخلنا ا ااافس اآلكلا ا ااة
للخشا ا ا ا ا  ،العث اآلكل للخشا ا ا ا ا  ،ذباب اخلشا ا ا ا ،
دبا ااابري اخلشا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ؛ فطر التقرح البكتريي ،فطر العفن
املمرض† ،فطر التبقع املمرض ،فطر ال ااذبول الوع اائي،
الديدان االسطوانية

األرق ااات واملنا اات ،الع ااث غري اآلك اال
للخش  ،القرمزيات ،فطر الصدأ†

رقاقات اخلش ا ا بقش ا اارة اليت يقل حجمها
عن  3سم يف بعدين اثنني على األقل

خنااافس القشا ا ا ا ا ا اارة ،النماال األبيض والنماال النجااار ،فطر
التقرح البكتريي ،فطر العفن املمرض† ،فطر التبقع
املمرض ،فطر الص ا ا ا اادأ† ،فطر الذبول الوعائي ،الديدان
األسطوانية

األرق ااات واملنا اات ،الع ااث غري اآلك اال
للخشا ا  ،القرمزيات ،اخلنافس اآلكلة
للخش ا ا ا ا  ،العث اآلكل للخش ا ا ا ا ،
ذبابات اخلش  ،دبابري اخلش

رقاقات اخلش ا ا ا ا ا ا ا بدون القش ا ا ا ا ا اارة اليت يقل
حجمه ا ا ااا عن  3س ا ا ا ا ا اام يف بع ا ا اادين اثنني
على األقل

النماال األبيض والنماال النجااار ،فطر التقرح البكتريي فطر
العفن املمرض† ،فطر التبقع املمرض ،فطر ال ا ااذبول
الوعائي ،الديدان األسطوانية

األرقااات واملن اات ،خنااافس القشا ا ا ا اارة،
العث غري اآلكل للخش  ،القرمزيات،
اخلن ااافس اآلكل ااة للخش ا ا ا ا ا ا  ،الع ااث
اآلكل للخشا ا ا ا  ،ذبابات اخلشا ا ا ا ،
دبابري اخلش  ،فطر الصدأ†

خملفات اخلش مع أو بدون القشرة

األرقاات واملناات ،خناافس القشا ا ا ا ا ا اارة ،العاث غري اآلكال
للخش ا ا ا ا ا ا ا  ،القرمزيات ،النمل األبيض والنمل النجار،
اخلنافس اآلكلة للخشا ا ا ا ا ا ا  ،العث اآلكل للخش ا ا ا ا ا ،
ذباب اخلشا ا ا  ،دبابري اخلشا ا ا ؛ فطر التقرح البكتريي،
فاطاار الاعافاان املاماارض† ،فاطاار الاتاباقااع املاماارض ،فاطاار
الصدأ† ،فطر الذبول الوعائي ،الديدان األسطوانية

† فطر الصدأ وفطر العفن املمرض قد يكونان موجودين يف شحنات رقاقات اخلش أو خملفات اخلش ولكن من غري ادتمل استتباهبما أو انتشارمها.
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نشارة الخشب وصوف الخشب

يبدي كل من نش ااارة اخلشا ا وص ااوف اخلشا ا خماطر إص ااابة باآلفات أقل مما تبديه الس االع املذكورة أعاله .ويف
بعض احلاالت ،قد ترتبط الفطريات والديدان االسااطوانية بنشااارة اخلش ا  .ويعترب أن صااوف اخلش ا يبدي خماطر إصااابة
باآلفات شبيهة بتلك اليت تبديها نشارة اخلش .
-2

تدابير الصحة النباتية

ينبغي أال تهفرض تدابري الصا ا ااحة النباتية املوصا ا ااوفة يف هذا املعيار إال إذا كان هلا مربر فين مبين على حتليل خماطر
اآلفات .وهناك عنصار حمدد ينبغي النظر فيه من خالل هذا التحليل ،وهو كيف أن االساتخدام املقصاود للسالعة ميكن أن
خيفف املخاطر .وميكن تطبيق بعض تدابري الص ا ا ا ا ااحة النباتية حلماية خشا ا ا ا ا ا أنتج يف مناطق خالية من اآلفات ولكنه قد
يكون معرضااا ملخاطر اإلصااابة يف وقت الحق (مثالً أثناء التخزين والنقل) .وينبغي النظر يف الطرق املختلفة للحيلولة دون
اإلص ا ااابة بعد تطبيق تدبري الص ا ااحة النباتية؛ مثالً ،تغطية اخلش ا ا ا بالرتبولني (القماش املش ا اامع) لدى ختزينه أو اس ا ااتخدام
وسائل نقل مقفلة.
قد تفرض املنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد املس ا ا ا ااتورد حدوداً على اإلطار الزمين لالس ا ا ا ااترياد .وميكن أن
ختضا ااع خماطر اآلفة املرتبطة باألخشا اااب املنقولة جتارياً إلدارة املنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد املسا ااتورد اليت حتدد
وقتا معينا لكي جيري من ضمنه إرسال الشحنات أو استريادها (مثال خالل الفرتة اليت تكون فيها اآلفة غري نشطة).
وميكن للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد املسا ا ا ا ا ااتورد أن تفرض تطبيق وسا ا ا ا ا ااائل حمددة للتجهيز واملناولة
والتخلس من النفايات بشكل مناس بعد االسترياد.
إذا ما تطل االمتثال ملتطلبات االسااترياد املتعلقة بالصااحة النباتية ذلك ،ينبغي على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف
البلد املص اادر أن تتحقق من تطبيق تدابري الص ااحة النباتية ومن فعاليتها قبل التص اادير وفقاً للمعيار الدويل لتدابري الص ااحة النباتية
رقم ( 23اخلطوري التوجيهية للتفتيش) واملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ( 31منهجيات أخذ عينات من الشحنات).
إن عدداً كبرياً من اآلفات املرتبطة باخلشا ا ا ا ا ا خاص بأنواع أو أجناس من األش ا ا ا ا ااجار حمددة .ومن هنا ،كثرياً ما
تكون متطلبات الص ا ا ا ا ا ااحة النباتية لألخش ا ا ا ا ا اااب حمددة باجلنس أو النوع .ولذا فإن املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد
املصاادر ،ينبغي أن تتحقق من أن اخلش ا يف الشااحنة ميتثل ملتطلبات االسااترياد املتعلقة بالصااحة اخلاصااة بالنوع أو العرق،
حيث يكون مثل هذه املتطلبات موجودا.
تصف األقسام التالية اخليارات األكثر استخداماً لتدابري الصحة النباتية.
1-2

إزالة القشرة

توجد بعض اآلفات اخلاضا ا ااعة للحجر الزراعي يف القشا ا اارة أو حتتها مباشا ا اارة .وخلفض خماطر اآلفات ،قد تطل
املنظمة الوطنية لوقاية النباتات لدى البلد املس ااتورد نزع القش اارة (إلنتاج خش ا خال من القش اارة أو منزوع القش اارة) كأحد
متطلبات الص ا ااحة النباتية لالس ا ااترياد ،ويف حالة اخلش ا ا املنزوع القش ا اارة ،قد حتدد املنظمة املذكورة مس ا ااتويات للتحمل ملا
يتبقى من القشور .وحيثما تبقى هناك قشور مع اخلش  ،ميكن استخدام املعاجلات خلفض خماطر اآلفة املرتبطة بالقشرة.
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الخشب منزوع القشرة

يؤدي النزع الكامل للقشا اارة عن األخشا اااب املسا ااتديرة والسا االع اخلشا اابية األخرى إىل نزع طبقة من املادة اليت قد
ينمو عليها عدد كبري من اآلفات ويزيل مناطق كبرية من السطوح غري السوية اليت ختتبئ فيها آفات أخرى.
إن نزع القش ا اارة يتخلس من اآلفات املوجودة بش ا ااكل عام على س ا ااطح القش ا اارة مثل األرقات واملنات وحش ا ارات
القرمزيات والعث غري اآلكل للخشا ا ا ا يف بعض مراحل حياهتا .عالوة على ذلك ،فإن نزع القش ا ا اارة يقض ا ا ااي على معظم
خنافس القش اارة كما حيول دون تفش ااي اآلفات األخرى اليت تص ااي اخلشا ا بعد احلص اااد ،مثل دبابري اخلشا ا وآكالت
اخلش الكبرية احلجم (كفصيلة املنشاريات).
حيث تتطل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املسا ا ا ااتورد أن يكون اخلش ا ا ا ا منزوع القشا ا ا اارة ،ينبغي على
السلعة أن تفي بتعريف اخلش املنزوع القشرة الوارد يف املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ( 5انظر املرفق  1لتوضيح
القش ا اارة النامية داخلياً وجيوب القش ا اارة) .أما القش ا اارة اداطة متاماً بطبقة مولدة (كامبيوم) ،فتبدي خماطر آفات أقل بكثري
من تلك اليت يبديها سااطح القشاارة .ويف حاالت كثرية قد حيمل اخلش ا عالمات تدل على وجود طبقة مولدة (كامبيوم)
قد تظهر كنساايج بين فاسااد اللون على سااطح اخلش ا  ،ولكن هذا ال ينبغي أن يعترب دليال على وجود القشاارة وال يفرض
خماطر نامجة عن اآلفات املرتبطة بالقشا ا اارة .ينبغي للتحقق من اخلش ا ا ا منزوع القشا ا اارة أن يؤكد ببسا ا اااطة انعدام وجود أية
عالمة على طبقة النسيج فوق الطبقة املولدة (الكامبيوم).
2-1-2

الخشب المقشور

قد ال تؤدي العملية امليكانيكية املس ا ااتخدمة يف النزع التجاري لقش ا اارة اخلش ا ا إىل إزالة القش ا اارة متاماً ،وقد تبقى
بعض أجزاء القشرة .وحيدد عدد وحجم أي من األجزاء املتبقية مدى خفض خماطر اآلفات املرتبطة بالقشرة (مثل خنافس
القشرة واألرقات واملنات والقرمزيات).
حيدد بعض البلدان يف أنظمته مستويات التسامح جتاه القشرة يف األخشاب املستوردة .ومن شأن التقشري ضمن
حدود التسامح املوصوفة أدناه خفض خماطر اآلفات اليت تستكمل دوراهتا احلياتية يف اخلش غري املعاب.
عندما يكون ذلك مربراً تقنياً وتنس عليه املنظمة الوطنية لوقاية النبات كمتطل من متطلبات االس ااترياد املتعلقة
بالص ااحة النباتية ،ينبغي على املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املص اادر أن تض اامن اس ااتيفاء تلك املتطلبات اخلاص ااة
باخلش منزوع القشرة.
فمثالً ،لتخفيف خماطر وجود خنافس القشرة جيوز أن يبقى أي عدد من أجزاء القشرة الصغرية اليت يتم حتديدها
بالنظر ومتييزها بوضوح إذا كانت:
 بعرض يقل عن  3سم (بغض النظر عن طوهلا) أو بعرض يزيد على  3سم ،وتقل املساحة الكلية لكل جزء مفرد من أجزاء القشرة عن  50سم مربع.2-2

المعالجات

ميكن اس ا ااتخدام املعاجلات املقبولة دوليا الواردة يف مالحق املعيار الدويل ( 28معاجلات الص ا ااحة النباتية لآلفات
اخلاضعة للوائح التنظيمية) .كمتطلبات الصحة النباتية لالسترياد لبعض السلع اخلشبية.
المعيار الدولي رقم
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تتأثر فعالية مجيع املعاجلات الكيميائية بعمق االخرتاق ،الذي يتفاوت حس برنامج املعاجلة (مثل اجلرعة ودرجة
احلرارة) ،وأنواع اخلشا ا وحمتوى الرطوبة ،ويف كثري من األحيان يؤدي نزع القش اارة إىل حتس ااني اخرتاق املعاجلات الكيميائية
للخش وقد خيفف من احتمال إصابة اخلش املعاب.
ينبغي تطبيق املعاجلات حتت إش ا ا اراف املنظمة الوطنية لوقاية النباتات للبلد املص ا اادر أو بتص ا ا اريح منها الس ا ااتيفاء
متطلبات الصحة النباتية لالسترياد .وينبغي أن تقوم املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصدر بوضع ترتيبات تضمن
أن تطبيق املعاجلات على النحو اددد ،كما ينبغي عليها ،عند االقتض ا ا ا ا ا اااء ،وعن طريق التفتيش أو االختبار التحقق قبل
إص اادار ش ااهادة الص ااحة النباتية من أن اخلشا ا خال من اآلفات املس ااتهدفة .وميكن أيض ااا اس ااتعمال أدوات حمددة (مثل
مقياس احلرارة اإللكرتوين وكروماتوغراف الغازات ومقياس الرطوبة املوصول بأجهزة للتسجيل) للتحقق من تطبيق املعاجلة.
ينبغي اعتبار وجود آفات حية من اآلفات اخلاض ا ااعة للحجر الزراعي دليالً على عدم امتثال الش ا ااحنة ،باس ا ااتثناء
األخشاب املعاجلة باإلشعاع ،الذي قد تنجم عنه آفات حية لكنها عقيمة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن العثور على كائنات
مؤشرة مالئمة (أو خملفات حديثة العهد) يشري ،تبعاً لنوع املعاجلة ،إما إىل فشل املعاجلة أو إىل عدم االمتثال.
ِّ
قد ال يكون بعض أنواع املعاجلات فعاالً ضد مجيع اآلفات .وترد يف املرفق  ،2إرشادات إضافية بشأن املعاجلات
اليت ميكن استخدامها لتخفيف خماطر اآلفات اليت تصي اخلش .
3-2

تقطيع الخشب إلى رقاقات

ميكن لعملية تقطيع اخلش إىل رقاقات أو طحنه ميكانيكياً أن تكون فعالة يف تدمري معظم اآلفات اليت تسكن
اخلش ا ا  .ومن ش ااأن خفض حجم الرقاقة إىل  3س اام كحد أقص ااى يف بهعدين اثنني على األقل ختفيف خماطر اآلفات اليت
ميثلها معظم احلشا ا ارات .غري أن الفطر والديدان األس ا ااطوانية واحلشا ا ارات الص ا ااغرية ،مثل بعض أنواع  Scolytinaeأو أنواع
 Buprestidaeالصغرية أو الا  Bostrichidaeأو الا  Anobiidaeقد تظل تشكل خماطر آفات.
4-2

التفتيش واالختبار

ميكن االس ااتعانة بالتفتيش أو االختبار للكش ااف عن آفات حمددة مرتبطة باخلش ا ا  .وتبعا للس االعة اخلش اابية ،قد
يكشا ااف التفتيش عالمات أو أعراضا ااا حمددة لآلفات .فمثال ،قد يكشا ااف التفتيش واالختبار عن وجود خنافس القشا اارة
وآكالت اخلش ا وفطر العفن على األخش اااب املس ااتديرة واألخش اااب املنش ااورة .وميكن إجراء التفتيش يف نقاري عدة على
امتداد عملية اإلنتاج لتحديد ما إذا كانت تدابري الصحة النباتية املطبقة فعالة.
حني تطبق وس ااائل التفتيش يفرتض هبا أن تتيح كش ااف أية إش ااارات وأعراض لآلفات اخلاض ااعة للحجر الزراعي.
وميكن أن يش ا ا ااري كش ا ا ااف بعض كائنات أخرى معينة إىل فش ا ا اال املعاجلة .وقد تش ا ا اامل العالمات بعض املخلفات احلديثة
حلشا ارات أو كلوما أو أنفاقا آلكالت اخلشا ا وتبقعات على س ااطح اخلشا ا نامجة عن الفطر ،وفراغات أو إش ااارات إىل
تعفن اخلشا ا ا  .وتتض ا اامن عالمات تعفن اخلشا ا ا تقرحات نازفة ،وخطوطا بنية طويلة متقطعة على اخلشا ا ا العص ا اااري
اخلارجي وفساااد لون اخلشا العصاااري اخلارجي؛ ومناطق لينة ،وانتفاا غري واضااح السااب  ،ودفقا للراتنج على احلطبات،
وتش ا ا ااققات وحلقات وجروحا يف األخش ا ا اااب املنش ا ا ااورة .وحيثما تكون هناك قش ا ا اارة ميكن نزعها حبثاً عن عالمات تغذية
وأنفاق احلشا ارات ،وعن تبقع أو خطوري على اخلشا ا الكامن حتتها كدالئل على وجود آفات .وميكن اس ااتخدام وس ااائل
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مسعية أو حسا ا ااية أو غريها أيضا ا ااا لغايات الكشا ا ااف .وينبغي القيام مبعاينات أكثر للتحقق مما إذا كانت اآلفات اخلاض ا ا اعة
للحجر الزراعي أو الكائنات املؤشر موجودة ،مثل التحقق من دورات حياة احلشرات احلية ككتل البيض والشرانق.
قد تستخدم االختبارات للتحقق من تطبيق أو تأثري تدابري الصحة النباتية األخرى مثل املعاجلات .ويكون إجراء
االختبارات يف العادة مقتصا ا ا ا ا ا ارا على الكش ا ا ا ا ا ااف عن الفطر والديدان االس ا ا ا ا ا ااطوانية .مثالً ميكن لتحديد وجود الديدان
االسا ا ا ا ااطوانية ،اليت هي آفات خاضا ا ا ا ااعة للحجر ،أن يتم عرب االسا ا ا ا ااتعانة مبزيج من التقنيات الهرية واجلزيئية على عينات
خشبية مأخوذة من الشحنات.
ترد التوجيهااات بش ا ا ا ا ا ا ااأن التفتيش وأخااذ العينااات يف كاال من املعيااار الاادويل لتاادابري الصا ا ا ا ا ا احااة النباااتيااة رقم
واملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم .31
5-2

23

المناطق الخالية من اآلفات وأماكن اإلنتاج الخالية من اآلفات ومناطق االنتشار المنخفض لآلفات

همتكن إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باخلشا ا ا ا ا ا ا إقامة مناطق خالية من اآلفات وأماكن إنتاج خالية من اآلفات
ومناطق ذات انتشا ا ااار منخفض لآلفات ،حيثما يكون ذلك ممكنا .وترد التوجيهات ذات الصا ا االة يف املعيار الدويل لتدابري
الص ا ا ا ا ااحة النباتية رقم ( 4متطلبات إنش ا ا ا ا اااء مناطق خالية من اآلفات) ،ويف املعيار الدويل لتدابري الص ا ا ا ا ااحة النباتية رقم 8
(حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما) ،واملعيار الدويل لتدابري الص ااحة النباتية رقم ( 22متطلبات إنش اااء مناطق ذات انتش ااار
منخفض لآلفات) واملعيار الدويل لتدابري الص ااحة النباتية رقم ( 29االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات ومناطق االنتش ااار
املنخفض لآلفات) .غري أن اس ااتخدام أماكن إنتاج خالية من اآلفات أو مواقع خالية من االنتاج قد يقتص اار على حاالت
حمددة ،كاملزارع احلرجية الكائنة ض اامن املناطق الزراعية أو الضا اواحي .وميكن االس ااتعانة باملراقبة البيولوجية اختياريا لتحقيق
املتطلبات بالنسبة إىل منطقة ذات انتشار منخفض لآلفات.
6-2

نهج النظم

متكن إدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلركة الدولية لألخش ا ا ا ا ا اااب بفعالية ،عرب تطوير هُنج النهظهم اليت تدمج تدابري
إدارة خماطر اآلفات حبيث تتكامل بعضها مع بعض على النحو املوصوف يف املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 14
(اس ا ا ا ا ا ااتخدام التدابري املتكاملة يف ُنج للنظم من أجل إدارة خماطر اآلفات) .وميكن لنظم إدارة الغابات احلالية ،ملرحليت
ما قبل وما بعد احلص اااد ،مبا يف ذلك التجهيز والتخزين والنقل ،أن تش اامل أنش ااطة مثل اختيار املواقع يف مناطق خالية من
اآلفات ،والتفتيش لضا ا ا اامان أن يكون اخلش ا ا ا ا خالياً من اآلفات ،واملعاجلات ،واحلواجز املادية (مثل تغليف اخلش ا ا ا ا )،
وتدابري أخرى ،تكون فعالة يف إدارة خماطر اآلفات عندما تهدمج بتبين ُنج نٌظهمي.
تصا ا ااع إدارة بعض من خماطر اآلفات املرتبطة باألخشا ا اااب املسا ا ااتديرة (خاصا ا ااة خماطر آكالت عمق اخلش ا ا ا
وبعض الديدان االس ا ا ا ا ااطوانية) من خالل تطبيق تدبري واحد من تدابري الص ا ا ا ا ااحة النباتية .ويف تلك احلاالت ،ميكن تطبيق
مزيج من عدة تدابري للصحة النباتية يف ُنج النظم
وفقاً للمعيار الدويل لتدابري الصا ا ااحة النباتية رقم  ، 14قد تطبق املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املسا ا ااتورد
تدابري إض ا ا ااافية ض ا ا ا امن أراض ا ا اايها على نقل اخلش ا ا ا ا أو ختزينه أو جتهيزه بعد االس ا ا ااترياد .فمثالً ،ميكن الس ا ا ااماح بدخول
األخشاب املستديرة بقشور اليت قد تعيش فيها خنافس قشرة تكون آفات خاضعة للحجر الزراعي إىل البلد املستورد فقط
خالل الفرتة اليت ال تكون فيها نش ا ااطة .ويف هذه احلالة قد يكون من املطلوب أن جيري جتهيز اخلشا ا ا يف البلد املس ا ااتورد
المعيار الدولي رقم
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للتخلس من خماطر اآلفة قبل أن تتطور هذه الكائنات إىل مرحلة النش ا اااري .وميكن اس ا ااتخدام املتطلبات اليت تقضا ا اي بنزع
قش ا ا اارة اخلش ا ا ا واس ا ا ااتعمال القش ا ا اارة أو خملفات اخلش ا ا ا كوقود حيوي أو إتالفها بطريقة أخرى قبل بدء مرحلة نش ا ا اااري
اخلنافس ،للحيلولة دون نشوء خماطر دخول وانتشار آفات خنافس القشرة اخلاضعة للحجر الزراعي.
وميكن إدارة خماطر اآلفة املرتبطة بالفطر بشااكل فعال من خالل اختيار اخلشا من مناطق خالية من اآلفات أو
أماكن إنتاج خالية من اآلفات ،وتطبيق تدابري احلصاااد املناساابة (مثل انتقاء اخلش ا اخلايل من العفن باملعاينة البص ارية من
عالمات اإلصابة) ووضع مبيد للفطريات على سطح اخلش .
-3

االستخدام المقصود

ميكن لالستخدام املقصود للخش أن يؤثر يف مستوى خماطر اآلفة املتعلقة به ،ألن بعض استخداماته املقصودة
(مثل اس ا ااتعمال األخش ا اااب املس ا ااتديرة كحط للوقود ورقاقات اخلشا ا ا كوقود حيوي أو ألغراض البس ا ااتنة) قد تزيد من
احتمال دخول وانتش ااار اآلفات اخلاض ااعة للحجر الزراعي (املعيار الدويل لتدابري الص ااحة النباتية رقم ( 32تص اانيف الس االع
تبعاً ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها)) .وبالتايل تتوج مراعاة االس ا ا ااتخدام املقص ا ا ااود عند تقييم أو إدارة خماطر اآلفات
املرتبطة باحلركة الدولية لألخشاب.
-4

عدم االمتثال

ترد يف املعيار الدويل لتدابري الص ا ا ا ا ا ااحة النباتية رقم ( 13خطوري توجيهية لإلبالغ عن حاالت عن عدم التقيد
بشروري الصحة النباتية واإلجراءات الطارئة) واملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم ( 20اخلطوري التوجيهية لنظام تطبيق
لوائح الصحة النباتية على الواردات) معلومات متعلقة بعدم االمتثال وإجراءات الطوارئ.
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املرفق 1

أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ال يشكل جزءاً ملزماً هلذا املعيار.

المرفق  :1صور توضيحية للقشرة والخشب
ترد أدناه ص ااور توض اايحية تس اااعد على التمييز بش ااكل أفض اال بني اخلش ا والطبقة املولدة (الكامبيوم) من جهة
والقشرة من جهة أخرى.
القشرة

جيوب القشرة

الخشب

الطبقة المولدة

الشكل  -1مقطع مستعرض خلش مستدير
الصورة تقدمة من  ،S. Selaالوكالة الكندية للتفتيش على األغذية.
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رقم 39

قشرة نامية داخلياا حول العقد

الخشب

القشرة
الطبقة المولدة
(الكامبيوم)

الشكل  -2مقطع مستعرض خلش مستدير
الصورة تقدمة من  ،S. Selaالوكالة الكندية للتفتيش على األغذية.

الخشب
قشرة نامية داخلياا

الشكل  -3خش منشور.
الصورة تقدمة من  ،Canadian Lumber Standards Accreditation Board ،C. Dentelbeckأوتاوا
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المرفق  :2المعالجات التي يمكن استخدامها للتخفيف من مخاطر اآلفات على الخشب
-1

التبخير
ميكن استخدام التبخري يف مكافحة اآلفات املرتبطة باخلش .

على الرغم من الفعالية املثبتة لبعض مواد التبخري ض ا ا ااد بعض اآلفات فهناك حدود مفروض ا ا ااة على اس ا ا ااتخدامها
بغرض خفض خماطر اآلفات .وتتفاوت مواد التبخري يف قدرهتا على اخرتاق اخلش ا ا ا وبالتايل فإن بعض ا ا ااها ال يكون فعاالً
إال ضد اآلفات املوجودة يف القشرة أو عليها أو حتتها مباشرة .وقد يكون عمق االخرتاق لبعض مواد التبخري مقتصرا على
حوايل  10سم من سطح اخلش  .ويكون االخرتاق أكرب يف اخلش اجلاف منه يف اخلش املقطوع حديثا.
بالنسبة إىل بعض مواد التبخري ،ميكن لنزع القشرة قبل التبخري أن حيسن فعالية املعاجلة.
قبل اختيار التبخري كتدبري للصحة النباتية ،على املنظمات الوطنية لوقاية النباتات أن تأخذ باالعتبار توصية هيئة
الصااحة النباتية اهليئة ،االسااتعاضااة عن اسااتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسااتخدامه كتدبري للصااحة النباتية (هيئة تدابري
الصحة النباتية )2008
-2

الرش أو الغمس

ميكن االس ااتعانة برش املواد الكيميائية أو غمس ااها ملكافحة اآلفات املرتبطة باخلشا ا  ،باس ااتثناء رقاقات اخلشا ا
والنشارة وصوف اخلش والقشرة وخملفات اخلش .
خالل عملية الرش أو الغمس توضا ااع املواد الكيميائية السا ااائلة أو املذوبة على اخلش ا ا بدرجة الضا ااغط الطبيعية
للجو .وتؤدي هذه املعاجلة إىل اخرتاق حمدود للخش ا ا ا العص ا اااري .ويعتمد االخرتاق على أنواع اخلش ا ا ا ونوع اخلش ا ا ا
(اخلش ا العصاااري اخلارجي واخلش ا الداخلي) .وخصااائس املنتج الكيميائي .وإن كال من نزع القشاارة واسااتعمال احلرارة
يزيدان من عمق اخرتاق اخلش ا ا العصا اااري .وقد ال حيول املكون الناشا ااط للمنتج الكيميائي دون ظهور اآلفات املوجودة
يف اخلشا ا ا ا ا  .وتعتمد ياية اخلشا ا ا ا ا املعاب من اإلص ا ا ا ااابة الالحقة لآلفات على بقاء الطبقة الواقية من املنتج الكيميائي
سليمة .وقد حتدث إصابة لبعض اآلفات ما بعد العالج (مثل آكالت اخلش اجلاف) يف حال تعرض اخلش ملزيد من
النشر بعد العالج ،ويف حال مل ينفذ املنتج الكيميائي إىل جزء من املقطع املستعرض.
ه
 -3التشبيع بالضغط الكيميائي
ميكن اسا ا ااتخدام التشا ا اابيع بالضا ا ااغط الكيميائي ملكافحة اآلفات املرتبطة باخلش ا ا ا  ،باسا ا ااتثناء رقاقات اخلش ا ا ا
والنشارة وصوف اخلش والقشرة وخملفات اخلش .
يؤدي اسااتخدام مادة حافظة بواسااطة الضااغط اخلوائي أو الضااغط أو عمليات املعاجلة احلرارية إىل منتج كيميائي
يوضع على سطح اخلش والدفع به إىل عمق ذلك اخلش .
التش اابيع بالض ااغط الكيميائي يس ااتعمل عادة حلماية اخلش ا ا من اإلص ااابة باآلفات بعد املعاجلات األخرى .وقد
يكون له مفعول معني أيض ا ااا يف احليلولة دون ظهور اآلفات اليت جنت من املعاجلة على س ا ااطح اخلش ا ا  .إن اخرتاق املادة
الكيميائية لداخل اخلش ا يفوق بكثري ما حيصاال مع الرش أو الغمس ،ولكن ذلك يعتمد على أنواع اخلش ا وخصااائس
املنتج الكيميائي .يكون االخرتاق عموماً يف أحناء اخلش ا ا ا ا العصا ا ا اااري ومن خالل قسا ا ا اام حمدود من اخلش ا ا ا ا الداخلي.
المعيار الدولي رقم
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وجيوز لنزع القشرة أو التثقي امليكانيكي للخش أن حيسنا من اخرتاق املنتج الكيميائي له .ويعتمد االخرتاق أيضاً على
حمتوى اخلش من الرطوبة ،ولذا فإن جتفيف اخلش قبل إخضاعه للتشبيع بالضغط الكيميائي قد حيسن هو أيضا نسبة
االخرتاق .ويكون التشاابيع بالضااغط الكيميائي فعاالً ضااد بعض احلش ارات اآلكلة للخش ا  .ويف بعض عمليات التشاابيع،
تستعمل املادة الكيميائية على درجة حرارة مرتفعة بشكل كاف حبيث توازي املعاجلة احلرارية .وتعتمد ياية اخلش املعاب
ه
من أي إص ااابة الحقة ،على بقاء الطبقة الواقية من املنتج الكيميائي س االيمة .وقد حتص اال إص ااابة من جان بعض اآلفات
يف مرحلة ما بعد املعاجلة (مثل آكالت اخلش ا ا ا ا ا ا اجلاف) يف حال مت نشا ا ا ا ا اار اخلش ا ا ا ا ا ا بعد املعاجلة وعدم اخرتاق املنتج
الكيميائي جلزء من املقطع املستعرض
-4

المعالجة بالحرارة

ميكن اسا ااتخدام املعاجلة باحلرارة يف مكافحة اآلفات املرتبطة بكافة السا االع اخلشا اابية .ووجود القشا اارة أو غياهبا ال
يؤثران مطلقا على فعالية العالج احلراري ولكنه ينبغي أن تؤخذ باالعتبار يف حال حدد جدول للعالج احلراري املقاس ا ااات
القصوى للخش اخلاضع للعالج.
تنطوي عملية املعاجلة باحلرارة على حتمية اخلش ا ا ا ا ا ا حم درجة حرارة معينة ولفرتة زمنية معينة (مع أو بدون ضا ا ا ا ا اابط
الرطوبة) خاص ا ا ا ا ا ااة باآلفة املسا ا ا ا ا ااتهدفة .وإن الفرتة الزمنية الدنيا للمعاجلة يف غرفة احلرارة املطلوبة لبلوغ درجة احلرارة على امتداد
اخلش  ،رهن مقاسات قطع اخلش ونوعها ومسكها وحمتواها من الرطوبة ،فضالً عن سعة احلجرة وعوامل أخرى .وميكن توليد
احلرارة داخل حجرة تقليدية للتحمية أو عرب وسيلة العازل الكهربائي أو الطاقة الشمسية أو سواها من وسائل التسخني.
تتفاوت درجة احلرارة املطلوبة لقتل اآلفات املرتبطة باخلش ألن القدرة على حتمل احلرارة ختتلف بني نوع وآخر.
وقد يبقى اخلشا املعاب باحلرارة عرضااة لإلصاابة بأنواع العفن الشااائعة خاصااة إذا ما بقي حمتواه من الرطوبة عاليا؛ غري أن
العفن ال ينبغي أن يعترب مثار قلق يف ما يتعلق بالصحة النباتية.
-5

التجفيف في القمائن
ميكن استعمال التجفيف يف القمائن لألخشاب املنشورة والكثري من السلع اخلشبية

األخرى.

التجفيف يف القمائن عملية هخيفض خالهلا حمتوى الرطوبة يف اخلش ا ا وذلك عرب اسا ااتعمال احلرارة ،لبلوغ حمتوى
الرطوبة املطلوب لالس ا ا ا ااتخدام املقص ا ا ا ااود للخش ا ا ا ا  .وميكن اعتبار التجفيف يف القمائن معاجلة حرارية يف حال ناهفذ على
درجات حرارة كافية ولفرتات زمنية مناس ا اابة .ويف حال تعذر بلوغ درجات احلرارة القاتلة عرب الطبقات املعنية من اخلش ا ا ا
فإن التجفيف يف القمائن لوحده ال يعد معاجلة من معاجلات الصحة النباتية.
يعتمد بعض األنواع يف جمموعات اآلفات املرتبطة بالسا ا االع اخلشا ا اابية على الرطوبة وبالتايل قد تكون غري ناشا ا ااطة
خالل عملية التجفيف يف القمائن .كما أن التجفيف يف القمائن يغري بش ااكل دائم البنية الفيزيقية للخش ا ما حيول دون
ارتش ا اااف الرطوبة الكافية إلعالة اآلفات احلالية وختفيض حاالت اإلص ا ااابة يف مرحلة ما بعد احلص ا اااد .غري أن آفات فردية
لبعض األنواع قااد تكون قااادرة على اس ا ا ا ا ا ااتكمااال دوراهتااا احلياااتيااة يف البيئااة اجلاادياادة ذات حمتوى الرطوبااة األقاال .ويف حااال
اسا ااتعيدت ظروف الرطوبة املناسا اابة فإن الكثري من الفطريات والديدان األسا ااطوانية وبعض أنواع احلش ا ارات قد تكون قادرة
على مواصلة دوراهتا احلياتية أو إصابة اخلش بعد املعاجلة.
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التجفيف بالهواء

باملقارنة بالتجفيف يف القمائن ،يقلل التجفيف باهلواء حمتوى اخلشا ا ا ا ا ا من الرطوبة ولكن فقط إىل مسا ا ا ا ا اتويات
الرطوبة الطبيعية يف البيئة اديطة وهو بالتايل أقل فعالية بوجه جمموعة واس ا ا ا ا ا ااعة من اآلفات .وتكون خماطر اآلفات املتبقية
بعد املعاجلة رهن فرتة التجفيف وحمتوى الرطوبة واالس ا ا ا ا ا ااتخدام املقص ا ا ا ا ا ااود للخش ا ا ا ا ا ا  .وال ينبغي أن يعترب خفض الرطوبة
من خالل التجفيف باهلواء وحده تدبرياً من تدابري الصحة النباتية.
على الرغم من أن خفض الرطوبااة من خالل التجفيف باااهلواء أو التجفيف يف القمااائن وحاادمهااا قااد ال يكون
من تدابري الصا ااحة النباتية ،فإن اخلش ا ا الفف إىل ما دون نقطة تشا اابع األلياف ،قد ال يشا ااجع اإلصا ااابة من عدد كبري
من اآلفات .وبالتايل فإن احتمال إصابة اخلش الفف متدن جدا يف ما خيس عددا كبريا من اآلفات.
-7

التشعيع

إن تعريض اخلش لإلشعاع املؤين (مثل اإللكرتونات املسرعة واألشعة السينية وأشعة غاما) قد يكون كافياً لقتل
أو تعقيم أو تعطيل اآلفات (املعيار الدويل ( 18اخلطوري التوجيهية الستخدام اإلشعاع كتدبري للصحة النباتية))
-8

المعالجة بالجو المعدل
جيوز استعمال املعاجلات باجلو املعدل على األخشاب املستديرة واألخشاب املنشورة ورقاقات اخلش والقشرة.

يف مثل تلك املعاجلات يعرض اخلش ا ا ا ا لألجواء املعدلة (مثل ،الذي يقل فيه األكسا ا ا ااجني ويعلو ثاين أكسا ا ا اايد
الكربون) على فرتات طويلة من الوقت بغية قتل اآلفات أو تعطيلها .وميكن للجو املعدل أن يولد بش ااكل مص ااطنع داخل
غرف الغاز أو أن حيصل بشكل طبيعي ،مثال خالل ختزين املياه أو حني يكون اخلش ملفوفاً بغالف بالستيكي حمكم.
-9

المراجع

هيئة تدابير الص ح حححة النباتية  .2008االس ا ااتعاض ا ااة عن اس ا ااتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اس ا ااتخدامه كتدبري
للص ا ا ا ا ا ااحة النباتية .توص ا ا ا ا ا ااية هيئة تدابري الص ا ا ا ا ا ااحة النباتية .يف تقرير الدورة الثالثة هليئة تدابري الص ا ا ا ا ا ااحة النبات ية-روما،
 11 -7أبريا اال/نيس ا ا ا ا ا ا ا ااان  ،2008املرفق  ،6روما ااا ،االتفا اااقيا ااة الا اادوليا ااة لوقا ااايا ااة النبا اااتا ااات ،منظما ااة األغا ااذيا ااة والزراعا ااة
 ( https://www.ippc.int/publications/500/هسجل آخر دخول بتاريخ  21نوفمرب/تشرين الثاين .)2016
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االعتماد
اعتمد هذا املعيار من قبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة يف أبريل/نيسان

.2017

مقدمة
النطاق
يقدم هذا املعيار توجيهات لتقييم خماطر اآلفات املتعلقة بوس ة ة ة ة ة ةةائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس ،وهو يص ة ة ة ة ة ةةف
تدابري الص ة ة ة ة ة ةةحة النباتية الرامية إىل إدارة خماطر اآلفات املتعلقة بوس ة ة ة ة ة ةةائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس ض ة ة ة ة ة ةةمن س ة ة ة ة ة ةةياق
حركتها الدولية.
أما وسائط النمو املنقولة كسلعة منفصلة واليت تلوث سلعاً أخرى أو املستخدمة كمواد للتعبئة ،فليست مشمولة
هبذا املعيار.

المراجع
يش ة ة ة ةةري املعيار احلايل إىل املعايري الدولية لتدابري الص ة ة ة ةةحة النباتية .املعايري الدولية لتدابري الص ة ة ة ةةحة النباتية متاحة على البوابة
الدولية للصحة النباتيةhttps://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms.

التعريفات
ميكن االطالع على تعريفات املص ة ة ةةطلحات املتعلقة بالص ة ة ةةحة النباتية املس ة ة ةةتخدمة يف هذا املعيار ض ة ة ةةمن املعيار
الدويل ( 5مسرد املصطلحات).

عرض عام للمتطلبات
ينبغي أن يقدم حتليل خماطر اآلفات التربير التقين ملتطلبات االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية يف ما خي ص وسائط
النمو املقرتنة بنباتات الغرس.
ميكن ملنش ة ة ة ةةأ مكونات وس ة ة ة ةةائط النمو وطريقة إنتاجها أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوس ة ة ة ةةائط النمو املقرتنة
بنباتات الغرس .وينبغي إنتاج وس ة ة ة ة ة ةةائط النمو وختزينها وحفظها يف لروف حتول دون التلوث أو اإلص ة ة ة ة ة ةةابة .وس ة ة ة ة ة ةةتعتمد
هذ الظروف على نوع وسيط النمو املستخدم .وقد حتتاج وسائط النمو إىل أن تعاجل بالشكل املناسب قبل استخدامها.
ميكن لطرق إنتاج نباتات الغرس أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس.
خيارات إدارة خماطر اآلفات املتعلقة بوسة ة ةةائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس – مبا يش ة ة ةمل تدابري الصة ة ةةحة النباتية
كاملعاجلة والتفتيش وأخذ العينات واالختبار واحلجر واحلظر– فهي موصوفة يف هذا املعيار.

معلومات أساسية
تعترب الرتبة ،بص ة ة ةةفتها وس ة ة ةةيطاً للنمو ،ممراً ذا خماطرة عالية ألأا تس ة ة ةةتطيع أن تأوي العديد من اآلفات اخلاض ة ة ةةعة
للحجر الزراعي كما أن هناك اعرتاف أيضاَ بأن عدداً من وسائط النمو األخرى تشكل ممرا لدخول آفات خاضعة للحجر
المعيار الدولي رقم
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الزراعي .وإن خماطر اآلفات املتعلقة بوس ة ة ة ة ةةائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس هي رهن عوامل متعلقة بإنتاج وس ة ة ة ة ةةائط النمو
وبإنتاج النباتات ،فضال عن التفاعل بني كل منهما.
لدى العديد من البلدان تش ة ة ة ةريعات لتنظيم حركة وس ة ة ة ةةائط النمو وخاص ة ة ة ةةة الرتبة أو الرتبة كمكون من مكونات
وسائط النمو ،ولكن ليس بالضرورة لوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس .وتكون وسائط النمو ،وباألخ ص الرتبة ،حمظورة
يف أكثر األحيان .ويف حني أنه من املمكن نزع وسائط النمو من بعض نباتات الغرس ،قد يكون من الصعب جتنب تنقل
وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس بالكامل .وال ميكن لبعض النباتات البقاء حية أثناء نقلها إال إذا نقلت ضمن وسيط
للنمو.

التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
قد يكون لدى اآلفات املرتبطة باحلركة الدولية لوسة ةةائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس ،تأثريات سة ةةلبية على التنوع
البيولوجي .وميكن أن خيفض تطبيق هذا املعيار ختفيض ة ة ة ةاً كبرياً دخول وانتشة ة ة ةةار اآلفات املقرتنة بوسة ة ة ةةائط النمو اخلاضة ة ة ةةعة
للحجر الزراعي ،مما سيخفض بالتايل من تأثرياهتا السلبية .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن تطبيق تدابري الصحة النباتية وفقاً هلذا
املعيار من شةةأنه أيض ةاً أن خيفض من احتمال دخول وانتشةةار كائنات أخرى قد تصةةبح مبثابة أصةةناف غريبة غادية يف البلد
املستورد فتؤثر سلبا بالتايل يف التنوع البيولوجي.
قد يكون لبعض تدابري الص ة ة ةةحة النباتية (مثل بعض املعاجلات بأجهزة تدخني) تأثري س ة ة ةةل على البيئة .تش ة ة ةةجع
البلدان على ترويج استخدام تدابري الصحة النباتية اليت هلا أقل تأثري سل ممكن على البيئة.

المتطلبات
-1

تحليل مخاطر اآلفات

يعاجل هذا املعيار خماطر اآلفات اخلاضةةعة للحجر الزراعي يف وسةةائط النمو ،وفقط وسةةائط النمو املقرتنة بنباتات
الغرس .ولكن يف بعض احلاالت قد تكون هناك حاجة إىل أخذ اآلفات املقرتنة بنباتات الغرس اخلاض ة ة ة ة ة ةةعة للوائح لكنها
غري خاضعة للحجر الزراعي باالعتبار أيضاً يف حتليل خماطر اآلفات.
ينبغي أن تكون متطلبات االسترياد املتعلقة بتدابري الصحة النباتية اليت خت ص وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس
معللة فنيا وعلى أس ة ة ة ة ة ةةاس حتليل خماطر اآلفات طبقاً للمعيار الدويل رقم ( 2إطار عمل لتحليل خماطر اآلفات) ،واملعيار
رقم ( 11حتليل خماطر اآلفات احلجرية) واملعيار الدويل لتدابري الص ة ة ة ة ةةحة النباتية رقم  (21حتليل خماطر اآلفات بالنس ة ة ة ة ةةبة
لآلفات غري احلجرية اخلاض ةةعة للوائح) .وينبغي أن يأخذ حتليل خماطر اآلفات باالعتبار العوامل اليت تؤثر يف خماطر اآلفات
املتعلقة بوس ة ة ة ة ة ةةائط النمو املوص ة ة ة ة ة ةةوفة يف هذا املعيار وكذلك العوامل املتعلقة بإنتاج نباتات الغرس املوص ة ة ة ة ة ةةوفة يف امللحق 1
من املعيار رقم ( 36التدابري املتكاملة لنباتات الغرس) .وينبغي أن ختض ة ةةع للتقييم معاً خماطر اآلفات اليت تش ة ةةكلها نباتات
الغرس وتلك اليت تشكلها وسائط النمو املرتبطة هبا اليت كانت هذ النباتات قد درعت فيها.
وجتدر اإلشة ة ة ةةارة إىل أن اآلفات اخلاضة ة ة ةةعة للحجر الزراعي اليت حتملها وسة ة ة ةةائط النمو املقرتنة بنبتة ما ،قد تكون
آفات نامجة عن نباتات أخرى أو قد تؤدي دور الناقل آلفات أخرى.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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العوامل التي تؤثر في مخاطر اآلفات المتعلقة بوسائط النمو المقترنة بنباتات الغرس

ميكن لطرق إنتاج نباتات الغرس أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوس ة ة ة ةةائط النمو املس ة ة ة ةةتخدمة يف حني أن بعض
وسةةائط النمو قد تشةةكل درجة متدنية من املخاطر حبكم طبيعة إنتاجها ،فإأا قد تصةةبح ملوثة أو مصةةابة خالل عملية إنتاج
نباتات الغرس ،تبعاً لنوع وتكوين وسيط النمو خالل عملية إنتاج السلعة (أي وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس).
وجيود للمنظمة القطرية لوقاية النباتات لدى البلد املسةتورد أن تضةع يف االعتبار عند إجراء حتليل ملخاطر اآلفات
بغية حتديد تدابري الص ة ة ة ة ةةحة النباتية املناس ة ة ة ة ةةبة ملخاطر اآلفات يف وس ة ة ة ة ةةائط النمو (كما حددت يف امللحق  1وامللحق 2
واملرفق  .) 1وبناء على اآلفات اخلاض ة ة ة ةةعة للوائح من جانب البلد املس ة ة ة ةةتورد ،ينبغي لتحليل خماطر اآلفات أن يراعي حالة
اآلفات يف البلد املستورد والبلد املصدر .عالوة على ذلك ،فإن خماطر اآلفات قد تعتمد أيضا على ما يلي:
ُ
 إذا كانت وسائط النمو جديدة أو سبق استعماهلا منشأ وسائط النمو مكونات وسائط النمو التدابري املستخدمة يف إنتاج وسائط النمو ،مبا يف ذلك درجة التجهيز وأية معاجلات مطبقة التدابري الرامية إىل احليلولة دون تلوث وس ة ة ةةائط النمو أو إص ة ة ةةابتها قبل الغرس ،خالل النقل والتخزين مثالً،وكذلك خالل تكثري النبتة وإنتاجها (مثالً ،اسةةتخدام اغراس بادن نظيف ومعاجلة ميا الري وجتنب التعرض
لوسائط منو مرتفعة املخاطر).
 طول دورة إنتاج النبتة كمية وسائط النمو املوجودة املقرتنة بكافة نباتات الغرس يف شحنة معينة.يف تقييم خماطر اآلفات ،قد تكون ذات ص ة ة ة ة ة ةةلة البيانات عن االس ة ة ة ة ة ةةترياد الس ة ة ة ة ة ةةابق أو احلايل لوس ة ة ة ة ة ةةائط النمو
أو أصلها اجلغرايف.
يؤثر منش ةةأ مكونات وس ةةائط النمو وطريقة إنتاجها ،يف خماطر اآلفات املتعلقة بوس ةةائط النمو .ويعرض امللحق
املكونات الشائعة لوسائط النمو ويشري إىل خماطر اآلفات اخلاصة هبا على افرتاض أأا مل تستخدم من قبل كوسائط للنمو
وبأنه قد مت تناوهلا وختزينها بطريقة حتول دون تلوثها أو تلوثها من جديد.
1

قد يكون احتمال أن تؤوي وس ة ة ة ة ة ةةائط النمو اليت حتتوي مكونات عض ة ة ة ة ة ةةوية (مبا يف ذلك بقايا النباتات) آفات
احتماالً أكرب ،ولذا فإأا تشةةكل خماطر آفات أكرب مقارنة بوسةةائط النمو املعدنية أو املصةةطنعة بالكامل .وإذا كان وسةةيط
النمو يتكون من مواد عضة ة ةةوية ،قد يكون من الصة ة ةةعب على وجه اخلصة ة ةةوص تقييم خماطر اآلفات تقييماً كامالً الحتمال
وجود الكثري من الكائنات احلية غري املعروفة .وعلى هذا ،ينبغي أن تعامل بطريقة تعاجل خماطر اآلفات عالجاً كافياً.
-3

إدارة مخاطر اآلفات

ميكن اسة ة ة ةةتخدام التدابري التالية كل على حدة أو معا بالتضة ة ة ةةافر لضة ة ة ةةمان أن تدار خماطر آفات وسة ة ة ةةائط النمو
إدارة كافية.
المعيار الدولي رقم
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وسائط النمو الخالية من اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي
ميكن التوصل إىل وسائط منو خالية من اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي من خالل:
 استخدام وسائط للنمو منتجة ضمن عملية كفيلة جبعل وسائط النمو خالية من اآلفات اس ة ة ة ة ة ةةتخدا م وس ة ة ة ة ة ةةائط للنمو أو مكونات هلا مجعت من منطقة خالية من اآلفات أو من موقع إنتاج خالمن اآلفات
 -تطبيق املعاجلات املناسبة على وسائط النمو غري اخلالية من اآلفات ،قبل استخدامها.

ينبغي إنتاج وس ة ة ة ةةائط النمو ض ة ة ة ةةمن نظام يتيح تتبعاً مناس ة ة ة ةةباً للوس ة ة ة ةةائط وملكوناهتا إىل منش ة ة ة ةةأها وإىل وجهتها،
عند االقتضاء.
ينبغي ختزين وس ة ة ة ة ة ةةائط النمو اخلالية من اآلفات وحفظها يف لروف حتاف على خلوها من اآلفات اخلاض ة ة ة ة ة ةةعة
للحجر الزراعي .وال ينبغي تعريض وس ة ة ة ة ة ةةائط النمو إىل نباتات أو آفات أو تربة غري معاجلة أو غريها من وس ة ة ة ة ة ةةائط النمو
غري املعاجلة أو ميا ملوثة .ويف حال مل يتم ذلك فقد تتوجب معاجلة وسائط النمو بالشكل املناسب قبل استخدامها
ينبغي أن تكون النباتات املزمع غرس ة ةةها يف وس ة ةةائط النمو اخلالية من اآلفات بدورها خالية من اآلفات اخلاض ة ةةعة
للحجر الزراعي ذات الصلة.
ميكن استخدام التدابري التالية للحؤول دون تلوث أو إصابة وسائط النمو بعد غرس النباتات:
 استخدام أدوات نظيفة ومعدات نظيفة وحاويات نظيفة ،وما إىل ذلك إبقاء وسائط النمو املقرتنة بالنباتات يف منطقة خالية من اآلفات أو يف موقع إنتاج خال من اآلفات استخدام ميا خالية من آفات خاضعة للحجر الزراعي استخدام العزل املادي (مثل الظروف احملمية ،واحلؤول دون انتقال اآلفات عرب اهلواء واإلنتاج على منضداتمفصولة عن الرتبة).
ترد يف املعيار الدويل لتدابري الص ة ة ة ة ة ةةحة النباتية رقم  36أمثلة على تدابري إدارة لآلفات خلفض خماطرها قد تكون
مناسبة لوسائط النمو.
2-3

المعالجات

ميكن تطبيق املعاجلات الرامية إىل ختفيف خماطر آفات وس ة ة ة ة ة ةةائط النمو على مراحل خمتلفة من دورة اإلنتاج .أما
املعاجلات اليت ميكن استخدامها فرادى أو معاً فتشمل:
 معاجلة وس ة ة ة ة ة ةةائط النمو قبل الغرس أو بعد الغرس (مثل املعاجلة بالبخار واملعاجلة احلرارية واملعاجلة الكيميائيةأو مزيج من املعاجلات)
 معاجلة احلقول أو املنابت املخصصة إلنتاج نباتات الغرس معاجلة (بالتقطري أو التعقيم) املاء أو احمللول املغذي املائي املستخدم للري أو كوسيط للنمواالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 معاجلة النباتات أو أجزاء النباتات املستخدمة للتكثري (كالبذور والبصيالت والشتالت) قبل الغرس إدالة وسائط النمو( 1مثالً بواسطة غسل اجلذور أو هز النبتة).ميكن لعوامةةل مثةةل درجةةة احلرارة أن تؤثر يف نتيجةةة املعةةاجلةةات .كمةةا أن بعض املبيةةدات قةةد تلجم أعةةداد اآلفةةات
بدالً من استئصاهلا .وقد يكون التحقق من فعالية املعاجلة بعد تطبيقها ضروريا.
بعد املعاجلة ،ينبغي اختاذ إجراءات مناسبة بغية جتنب التلوث أو اإلصابة.
3-3

التفتيش وأخذ العينات واالختبار

ميكن أن ختض ة ة ة ة ة ةةع أماكن إنتاج وس ة ة ة ة ة ةةائط النمو وإجراءات جتهيزها أو معاجلتها للتفتيش واملراقبة وملوافقة املنظمة
القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد ،ما يفرتض ضمان استيفاء متطلبات االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية.
قد تدعو احلاجة إىل تفتيش نباتات الغرس ووسائط النمو املقرتنة هبا لتحديد ما إذا كانت فيها آفات أو لتحديد
امتثاهلا ملتطلبات االس ة ة ة ةةترياد املتعلقة بالص ة ة ة ةةحة النباتية (املعيار الدويل لتدابري الص ة ة ة ةةحة النباتية رقم ( 23اخلطوط التوجيهية
للتفتيش)) .غري أن معظم اآلفات يف وسائط النمو ال ميكن أن يُكشف عرب التفتيش وحد .
ميكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات لدى البلد املسةةتورد أن تطلب أو أن تقوم بأخذ عينات من وسةةائط النمو
املقرتنة بنباتات الغرس واختبارها (املعيار الدويل لتدابري الص ة ة ة ة ة ةةحة النباتية رقم ( 20اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح
الصحة النباتية على الواردات))؛ واملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية (رقم( 31منهجيات أخذ العينات من الشحنات)).
غري أن أخذ العينات واالختبار قد ال يكش ة ة ةةفان بعض أنواع اآلفات وال س ة ة ةةيما يف ما خي ص التلوث أو اإلص ة ة ةةابة املتدنيني
لوسائط النمو .وللتحقق من أن التدابري املطلوبة قد اختذت ،قد يشمل االختبار اختباراً للكائنات الكشافة (وهي كائنات
يسهل كشفها ويشري وجودها إىل أن التدابري املطلوبة مل تكن فعالة أو مل تطبق).

4-3

الحجر

قد تطلب املنظمة القطرية لوقاية النباتات لدى البلد املس ة ة ة ةةتورد حجر وس ة ة ة ةةائط منو مقرتنة بنباتات الغرس خلفض
خماطر اآلفات .ويتيح احلجر أثناء خيارات من مثل االختبار واملراقبة لوجود عالمات أو أعراض ومعاجلة نباتات الغرس
ووسائط النمو املقرتنة هبا خالل فرتة احلجر.
ميكن أن يس ةةتخدم احلجر أيضة ةاً للرص ةةد يف احلاالت اليت تكون فيها املعرفة املتعلقة مبخاطر اآلفات غري كاملة أو
حيث تكون هناك مؤشرات تدل على فشل التدابري املتخذة يف البلد املصدر (مثل العدد املرتفع من احلاالت املكتشفة).

[

 1يف بعض احلاالت ،ميكن أن يتبع إدالة وسائط النمو إعادة الزرع يف وسائط للنمو غري مستخدمة من قبل وخالية من اآلفات قبل التصدير بوقت قصري،
حبال مسحت بذلك املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد .
المعيار الدولي رقم
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الحظر

يف احلاالت اليت ال تعترب فيها التدابري احملددة أعال قابلة للتطبيق أو جمدية أو كافية لوس ةةائط النمو املقرتنة ببعض
نباتات الغرس ،ميكن حظر دخول وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس.
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امللحق 1

هذا امللحق هو جزء إلزامي من املعيار

الملحق  :1المكونات الشائعة لوسائط النمو مرتبة بحسب درجة ارتفاع مخاطر اآلفات المرتبطة بها
إن الرتتيب املعروض يف هذا اجلدول خي ص مكونات وسائط النمو اليت مل تستعمل من قبل للغرس واليت مت تناوهلا
وختزينها بطريقة حتول دون اإلصابة أو التلوث (مثالً ،تكون خالية من الرتبة).
حيدد اجلدول املخاطر النس ة ة ة ة ةةبية لآلفات اليت تش ة ة ة ة ةةكلها املكونات املختلفة لوس ة ة ة ة ةةائط النمو ولكن غري املقرتنة
بنباتات الغرس.
مكونات وسائط النمو

تيسي ي ييير بقا اآلفة تعليقات
على قيد الحياة

كريات الطني املشوي

ال

مادة خاملة

وسة ة ةةائط مصة ة ةةطنعة (مثل الصة ة ةةوف الزجاجي والصة ة ةةوف
املع ةةدين والبوليس ة ة ة ة ة ةةتريين والرغوة الزهري ةةة واجلسة ة ة ة ة ة ةةيم ةةات
البالسةتيكية والبويل إيثيلني ونشةاء مثبت البوليمري والبويل
يوريثان والبوليمريات املمتصة للماء)

ال

مادة خاملة

عدن قش ة ة ة ةةور الس ة ة ة ةةيليكا والبريليت والصة ة ة ة ة ةةخر الربكاين
َم َ
والزيوليت واخلَبث

ال

يؤدي تس ة ة ةةخني اإلنتاج إىل تعقيم معدن قش ة ة ةةور الس ة ة ةةيليكا
والبريليت عمليا.

طني (صلصال)

ال

حصى ،رمل

ال

ورق ،مبا يف ذلك الورق املقوى املموج

نعم

درجة عالية من التجهيز

وسيط لزرع األنسجة (شبيه باألجار)

نعم

خضع للمعاجلة باملعقام أو التعقيم قبل االستخدام

ألياف جود اهلند (ليف القشرة اخلارجية جلود اهلند/خث
جود اهلند)

نعم

تعتمد خماطر اآلفات على مستوى التجهيز

نشارة اخلشب ،قشور اخلشب (جنارة)

نعم

ميكن أن يؤثر حجم اجلس ة ة ةةيمات على احتمال بقاء اآلفات
حية

املاء

نعم

تعتمد خماطر اآلفات على املصدر واملعاجلة

رقائق اخلشب

نعم

ميكن أن يؤثر حجم اجلس ة ة ةةيمات على احتمال بقاء اآلفات
على قيد احلياة

الفلني

نعم

تعتمد خماطر اآلفات على مستوى التجهيز

المعيار الدولي رقم -40
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اخلث (باستثناء الرتبة اخلثية)

نعم

يكون اخلطر أدىن حني ال يكون املنش ة ة ة ة ةةأ قد تعرض للزراعة
(مثل السة ة ة ة ةةبخات املصة ة ة ة ةةدقة) .قد حيتوي اخلث على بذور
ُ
نباتات تكون مبثابة آفات.

طحالب غري قابلة للحياة (اإلسفغنوم)

نعم

تعتمةةد خمةةاطر اآلفةةات على مسة ة ة ة ةةتوى التجهيز .قةةد حتتوي
الطحةةالةةب احليةةة (اإلسة ة ة ة ةةفغنوم) على بةةذور نبةةاتةةات تكون
مبثابة آفات.

مواد نباتية أخرى (مثل قش ة ةةر األرد/قش ة ةةور الت وقش ة ةةور
القمح وقشة ةةور حبوب ال واألوراق املتسة ةةاقطة ونفايات
قص ة ة ة ةةب الس ة ة ة ةةكر وتفل العنب وقش ة ة ة ةةور حبوب الكاكاو
وفحم صفد ديت النخل)

نعم

تنخفض املخاطر يف حال املعاجلة أو إذا كان مصدرها نظيفاً
وغري مصاب

القشر (اللحاء)

نعم

تعتمةةد خمةةاطر اآلفةةات على املصة ة ة ة ة ةةدر (إمكةةان إيواء آفةةات
حرجية) ودرجة التجهيز أو التخمري

نفايات بيولوجية

نعم

تعتمد خماطر اآلفات على املصدر ودرجة التجهيز

الس ة ة ةةماد العض ة ة ةةوي (مثل نفايات الس ة ة ةةماد الزراعية ومن
الدبال وعفن األوراق)
البلديات و ُ

نعم

تعتمة ةةد خمة ةةاطر اآلفة ةةات على املصة ة ة ة ة ة ةةدر ودرجة ةةة التجهيز
أو التخمري .يشيع وجود بذور نباتات تكون مبثابة آفات.

الرتبة

نعم

ميكن تقليل خماطر اآلفات يف حال متت معاجلتها

ألواح شجرة السرخس (املنشار)

نعم

تعتمد خماطر اآلفات على املصدر ودرجة املعاجلة

السماد العضوي املكون بفعل الديدان

نعم

قد حيتوي بقايا مواد عضة ةةوية غري مهض ة ةةومة .ينبغي أن جيهز
السة ةةماد العضة ةةوي املكون بفعل الديدان باكراً حسة ةةب وقت
احلةةاجةةة لةةه ويعةةاجل للقضة ة ة ة ة ةةاء على أي كةةائن حي فيةةه قبةةل
استخدامه كوسيط منو.
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امللحق 2

هذا امللحق هو جزء إلزامي من املعيار.

الملحق  :2أمثلة عن وسائط النمو والتدابير التي قد تدير بفعالية مخاطر اآلفات المتصلة بوسائط النمو
المقترنة بنباتات الغرس
وسيط النمو

ما ومغذيات

التدابير

أمثلة

وس ة ةةيط للنمو قد خض ة ةةع للتعقيم
(مثال بواسة ة ة ة ة ة ةةطة احلرارة ح بلو
درج ةةة حرارة حم ةةددة ومل ةةدة دمني ةةة
حمددة)

كمية ة ةةة من امل ة ة ةةاء اخل ة ة ةةايل من
اآلف ة ة ةةات (م ة ةع ة ةق ةةم أو م ة ةع ة ة ةةاجل
أو مقطر)

حيف يف لروف حتول دون
اإلصابة

نبةةاتةةات تنمو من بةةذور ضة ة ة ة ةةمن لروف
حممية

مادة خاملة مثل الفريميكوليت أو
البريليت

حملول مغذ مائي معقم

حية ة ةف ة ة يف لة ةةروف حتة ةةول
دون اإلصابة

نبةةاتةةات قةةابلةةة للزرع يف املةةاء حيةةث ميكن
التحقق من غياب اآلفات

وسيط لزرع األنسجة

مدمج يف وسيط ُمعقم

مت ة ة ةةت احملة ة ةةافظ ة ةةة علي ة ةةه يف
لروف معقمة

نباتات مزروعة يف أنس ةةجة ومنقولة ض ةةمن
حاويات مقفلة

ماء

امليا أو امليا على أسة ةةاس احلل
املغذيات

قةةد تةةدعو احلةةاجةةة إىل ميةةا
معقمة أو معاجلة أو مقطرة

نباتات متجذرة يف املاء

المعيار الدولي رقم
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املعيار الدويل

رقم 40

أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ال يشكل جزءاً ملزماً هلذا املعيار.

المرفق  :1أمثلة لمجموعات شائعة من نباتات الغرس ووسائط النمو المنقولة دوليا
نوع النبتة

وسيط النمو

تعليقات

مواد املشة ة ة ةةاتل املقزمة الرتبة
اصطناعيا

تكون جذور النباتات عادة صة ة ة ة ةةعبة الغس ة ة ة ة ةةل لتحريرها من الرتبة .وميكن نقل النباتات
لزرعها يف وس ة ةةائط للنمو خالية من الرتبة وجعلها تنمو يف الدفيئة مع االسة ةةتعانة بالتدابري
املتكاملة للتخفيف من املخاطر يف سعي إىل خفض خماطر اآلفات املقرتنة هبا.

مواد املش ة ة ة ةةاتل العارية تربة أو ال تربة
اجلذور

تشةكل مواد املشةاتل عارية اجلذور تقنية لزراعة األشةجار قائمة على نبش الشةجرة أو الشةجرية
النامية يف احلقل من أجل وضةعها يف حالة من السةبات .ميكن هز مواد املشةاتل من أجل إدالة
بعض الرتبة عنها أو ميكن غسة ةةلها لتحريرها من أية تربة أو وسة ةةائط منو .وحلجم النبتة وهيكل
جذورها ونوع الرتبة تأثري كبري على إمكانية إدالة الرتبة عن شبكة اجلذور.

بصة ة ة ة ة ة ةةيالت ودرن ةةات تربة أو خث أو ال شيء
خةةاملةةة وجةةذور درنيةةة
وجذور معمرة عشبية

إن البصة ةةيالت والدرنات (مبا فيها الكعوب والريزومات) ،واجلذور الدرنية واجلذور املعمرة
العش ةةبية تنتش ةةر وتنمو عادة يف احلقول ولكنها تش ةةحن وهي يف حالة من اخلمول وخالية
من وسة ة ة ة ةةائط النمو .غري أن البصة ة ة ة ةةيالت اخلاملة قد تعبأ أحياناً مبثابة عدة للنمو إىل
جانب وسائط النمو .وميكن لوسائط النمو تلك أن تعترب كسلعة منفصلة (مادة للتعبئة)
شريطة أال تكون النباتات متجذرة يف الوسائط.

النباتات املالدمة

ألواح شةةجرة السةةرخس ،والقشةةور يف كثري من األحيان ،تشة ةةحن النباتات املالدمة ،كتلك اليت تنتمي إىل الفصة ةةيلة الربوميلية
والطح ةةال ةةب غري الق ةةابل ةةة للحي ةةاة واألوركيدات ،مع ألواح ش ة ة ة ة ة ةةجرة السة ة ة ة ةةرخس والقشة ة ة ة ةةور والطحالب غري القابلة للحياة
(اإلسة ة ة ة ة ة ةةفغنوم) والرم ة ةةاد الربك ة ةةاين (اإلس ةةفغنوم) والرماد الربكاين والص ةةخور وما ش ةةاهبها .تس ةةتخدم هذ املواد عموماً للدعم
والزينة أكثر منها كوسائط للنمو حقيقية.
والصخر

غرسات ،شتول

منوع ةةة (مب ةةا فيه ةةا اخل ةةث ومع ةةدن تكون هذ النباتات اليانعة متجذرة عادة يف الرتبة أو يف وس ة ة ةةائط النمو اخلالية من الرتبة
قشة ة ة ة ة ة ة ةةور الس ة ة ة ة ة ة ة ةي ةل ةي ةك ة ة ةةا وال ةرتاب داخل حاويات أو أطباق.
كملوثات)

الةنةب ة ة ةةات ة ة ةةات املةنةزلةية ة ةةة منوعة (مبا فيها الوسائط املصطنعة ميكن للنباتات أن تنمو يف تربة احلقول أو كمواد للمش ة ة ة ةةاتل داخل حاويات أو كنباتات
املسة ة ة ة ة ة ةةتعمل ة ةةة للزينة ة ةةة ومعدن قشةةور السةةيليكا والبريليت مزروعة يف أص ص داخل الدفيئة يف وسائط للنمو خالية من الرتبة.
وخث جود اهلند)
واملنتجة للزهر
ومعة َةدن عادة ما تنمو النباتات احلولية وثنائية احلول من بذور داخل وس ة ة ةةائط النمو ومن تنقل
النبة ة ةةاتة ة ةةات اليت تنمو منوعةةة (تتضة ة ة ة ة ةةمن اخلةةث َ
وهي متجذرة يف وسائط النمو.
قشور السيليكا والبريليت)
من بذور
نب ةةات ةةات متج ةةذرة يف ماء أو حملوالت مغذية مائية
امل ة ةةاء أو يف حملوالت
مغذية مائية

ميكن لبعض النباتات أن تنمو انطالقا من تعقيالت يف املاء أو يف حملوالت مغذية مائية
مع وسائط منو مصطنعة أو بدوأا.

تعقيالت عش ة ة ة ة ة ة ةةبية ة ةةة منوعة (مبا فيها اخلث وخث جود تكون التعقيالت العش ةةبية املتجذرة عادة متجذرة ومنقولة يف وس ةةائط منو خالية من الرتبة
اهلنة ةةد والوس ة ة ة ة ة ة ة ة ةةائط املصة ة ة ة ة ة ةةطنع ةةة داخل أص ة ة ةة ص من اخلث أو جود اهلند .تكون اجلذور طرية حبيث ال ميكن نزع وسة ة ةةائط
متجذرة
والطح ةةال ةةب غري الق ةةابل ةةة للحي ةةاة النمو بدون الضرر بالنباتات.
(اإلسفغنوم))
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نوع النبتة

وسيط النمو

نب ة ةةات ة ةةات مزروعة ةةة يف معقمة شبيهة باآلجار
أنسجة
أشجار وشجريات

تربة

مواد عضةوية سةطحية تربة
أو سجادات عشبية
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املرفق 1

تعليقات
تنتج النباتات املزروعة يف األنس ة ة ةةجة باالقرتان مع وس ة ة ةةائط منو معقمة ش ة ة ةةبيهة باآلجار.
وميكن شحنها يف حاويات معقمة خمتومة أو خارج اآلجار.
تنقل األشةةجار والشةةجريات األقدم سةةنا ،مبا فيها األشةةجار املسةةتعملة كعينات ،يف غالب
األحيان ضمن جتارة املشاتل ،كأشجار منبوشة أو مغلفة باخليش .
حتتوي املواد العضوية السطحية أو السجادات العشبية كمية كبرية من الرتبة.
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االعتماد
اعتمدت هي ة تدابري الصحة النباتية هذا املعيار ر دورلا الثانية عش ا اليت عقدت ر ش أب يل/نيسان .2017

مقدمة
النطاق
يقوم هذا املعيار بتحديد وتص ا ا ا ا ا اانيف خماط ا ات امل تب ة بامل بات وا الت واملعدات املنقولة دولياً ما أنه
حي ّدد تدابري الصحة النباتية املالئمة.
وال يغ ي هذا املعيار م بات نقل ا شخاص والسلع اليت تتح ك مبوجب القوا احمل ة ا اصة هبا.

المراجع
النباتية

يشااري املعيار ا ايل أيضااا إل معايري دولية أخ ى لتدابري الصااحة النباتية وهي متاحة على البوابة الدولية للصااحة
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

التعريفات
ميكن االطال على تع يفات مص ا ا ا ا لحات الص ا ا ااحة النباتية املس ا ا ااتخدمة ر هذا العيار ر املعيار الدويل لتدابري
الصحة النباتية رقم ( 5مس د مص لحات الصحة النباتية).

عرض عام للمتطلبات
يص ا ااف هذا املعيار تدابري الص ا ااحة النباتية اليت قد تن بق على امل بات وا الت واملعدات املس ا ااتخدمة :التنظيف
واملعاجلة والوقاية من التلوث ومت لبات امل ا ق والتخلّص من النفايات وإج اءات التحقق.
يوّ هذا املعيار أيضاً التوجي ات للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات اليت تعمل مع اجل ات العسك ية على وضع
تدابري الصحة النباتية اليت ميكن ت بيق ا على االنتشار الدويل للم بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة.

معلومات أساسية
غالباً ما ختضا ا ا ااع امل بات وا الت واملعدات املسا ا ا ااتخدمة للتجارا أو للنقل ب ق أخ ى بني البلدان .وقد تكون
اس ا ا ااتُخدمهل ر الزراعة وا اجة ور البناء و غ اض ص ا ا ااناعية ور جمال اس ا ا ااتخ اي املعادن وإدارا النفايات .ذلك ميكن
اسااتخدام ا بصاافة م بات وآالت ومعدات عسااك ية مسااتخدمة خضااعهل لالنتشااار الدويل .وحسااب ط يقة اسااتخدام ا
ملوثة بج ات حج ية أو مبواد خاضااعة
أو ختزين ا أو نقل ا قبل التصاادي قد تصاابر امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة ّ
للتنظيم .ولدى نقل ا دولياً ساالع خاضااعة للتجارا أو هبدف تغيري مكالا التشااغيلي (مثالً ر حالة معدات ا صاااد) قد
حتمل امل بات وا الت واملعدات املس ا ا ا ااتخدمة ت بةً أو آ ات أو خملفات نباتية أو بذوراً وقد حتمل بالتايل خ آ ة إل
بلد الوصا ااول .وحسا ااب اسا ااتخدام ا ر بلد الوصا ااول قد تُدخل آ ات حج ية إل املناطق الزراعية أو ا جية أو الربية أو
غريها من املناطق.
المعيار الدولي رقم
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التلوث بج ات خالل ختزين ا قبل التص ا ا اادي  .ويعتمد
وقد تتعّض أيض ا ا ااً امل بات وا الت واملعدات اجلديدا إل ّ
احتمال تلوث ا على ظ وف ختزين ا وبعدها عن موائل ا ات ووقهل ختزين ا.
تلوث امل بات وا الت واملعدات املستخدمة.
ت د ر امل ق  1أمثلة عن ا ات اليت قد ّ
ينبغي تو ري توجي ااات حمااددا للمنظم اات الوطنيااة لوقااايااة النباااتااات ر مااا يتعلّق مبخاااط ا ااات امل تب ااة حب ااة
امل بات وا الت واملعدات املسا ااتخدمة وختزين ا وبتدابري الصا ااحة النباتية اليت قد تكون ض ا ا ورية لتس ا ا يل ح ت ا ا منة.
وميكن أن تُ بق تدابري الصحة النباتية هبدف التقليل من آثارها السلبية على التجارا.

التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
التلوث عن امل بات وا الت واملعدات املسا ا ااتخدمة وسا ا اايلةً للوقاية من دخول ائنات دقيقة
ميكن أن تو إزالة ّ
بالتنو البيولوجي ر هذه املناطق (ا نوا الغازية الغ يبة).
إل مناطق جديدا قد تكون ذات صلة ّ

المتطلبات

مخاطر اآلفات

-1

يتمثل ا ال ئيسي لآل ات امل تبط بامل بات وا الت واملعدات املستخدمة ر التلوث بالرتبة وا ات واملخلفات
النباتية والبذور وغريها من ا جزاء النباتية القادرا على االنتش ا ا ا ااار .وقد تش ا ا ا ااكل البذور وا جزاء النباتية ا خ ى القادرا على
االنتش ا ا ا ااار مص ا ا ا اادر قلق إذ ميكن أن تكون النبتة حب ّد ذالا آ ة أو أن تأوي آ ات .و ّأما ا ات اليت يكون لدي ا م حلة حياا
ي تشكل مصدر قلق خاص.
مقاومة أو خاملة تسمر حا بالبقاء حيّة بعد نقل ا إل مناطق معّضة للخ
ومن الص ا ااعب تقييم خماط ا ات املتأتية عن تلوث امل بات وا الت واملعدات املس ا ااتخدمة .وعليه إن العملية
االعتيادية اليت تقضي بتحليل خماط ا ات لتحديد ما إذا انهل هناك ض ورا الختاذ تدابري ومدى شدلا قد تكون غري
تلوث هبدف
ممكنة .وحذا السا ا ا اابب نب أن تكون امل بات وا الت واملعدات املسا ا ا ااتخدمة واملنقولة دولياً خالية من أي ّ
التقليل من خماط إدخال وانتشار ا ات ا ج ية.
1-1

عناصر تصنيف مخاطر اآلفات
قد تؤث العناص التالية ر امل بات وا الت واملعدات املستخدمة على مستوى خماط ا ات:

 مسااا ة ا ة :امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة اليت تتنقل بقولا احمل ة ا اصااة على مسااا ات قصااريا عربا دود حبيث تُستخدم وراً قد تشكل درجة متدنية من املخاط
 النو  :يوجااد ر امل بااات وا الت واملعاادات املس ا ا ا ا ا ااتخاادمااة ذات احيكليااة امل بااة عاادد أ رب من ا جزاء اليت قاادتتع ض للتلوث
 املنشا ااأ واالسا ااتخدام السا ااابق :تكون امل بات وا الت واملعدات املسا ااتخدمة ر املزار وا قول الزراعية والغاباتواليت تكون بالق ب من نباتات أو تنقل مواد عضوية أ ث ع ضةً للتلوث
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املخزنة ر ا اري أو اليت تكون بالق ب من نباتات أو
 التخزين :تكون امل بات وا الت واملعدات املس ا ااتخدمة و ّأضواء جتذب ا ش ات أ ث ع ضةً للتلوث
 املوقع أو االسااتخدام املساات دف :تكون امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة واليت ساايتم اسااتعماحا ر املناطقالزراعية أو الغابات أو بالق ب من نباتات أ ث احتماالً لتشكيل مسار تدخل من خالله ا ات.
ر حال امل بات وا الت واملعدات العس ا ا ااك ية املس ا ا ااتخدمة قد يؤدي تعّضا ا ا ا ا إل القوى ا ية وصا ا ا اعوبات
عمليات القتال إل إصابت ا بأض ار خارجية وتغلغل التلوث إل داخل ا.
ت د ر امل ق  2أمثلة عن امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة وتتبع الرتتيب حسااب تضاااؤل خماط ا ات
إضا ةً إل أمثلة عن تدابري صحية نباتية وإج اءات حت ّقق ممكنة.
تدابير الصحة النباتية

-2

نب أن تكون امل بات وا الت واملعدات املستخدمة واملنقولة دولياً خالية من التلوث.
ي د ر ا جزاء أدناه وص ا ا ا ا ااف للمجموعات ال ئيس ا ا ا ا ااية لتدابري الص ا ا ا ا ااحة النباتية اليت ميكن ت بيق ا على امل بات
وا الت واملعدات املستخدمة.
اجع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على العمل مع الس ا ا اال ات العس ا ا ااك ية لوض ا ا ااع إج اءات متس ا ا ااقة مع
تُش ا ا ا ّ
التوجي ات الواردا ر امللحق  1بشأن ا ة الدولية للم بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة.
باالستناد إل أدلّة عن رصد آ ات حج ية ر م بات وآالت ومعدات جديدا قد ت لب املنظمة الوطنية لوقاية
النباتات ر بلد الوصول وضع تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث ر بلد التصدي (اجلزء .)2-2
1-2

التنظيف والمعالجة
بعض أساليب التنظيف هي التالية:

 تف يغ خزانات املياه إزالة املخلفات أو امل شحات التنظيف بالكشط الغسيل بالضغط التنظيف بالبخار التنظيف باملسر والكنس التنظيف باحواء املضغو .املعاجلات اليت ميكن استخدام ا إضا ةً إل التنظيف هي:
 املعاجلة الكيميائية (مثل التبخري والت ري) املعاجلة با ارا.المعيار الدولي رقم
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قد يكون من الض ا وري تفكيك امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة بالكامل أو بشااكل جزئي إلج اء عملية
تنظيف أو معاجلة عالة .وقد يكون من الالزم تنظيف أو معاجلة امل بات وا الت واملعدات املس ا ااتخدمة خالل تش ا ااغيل ا
لض ا ا ا ا ا اامان الوص ا ا ا ا ا ااول إل مجيع الق ع املتح ة ي ا (مثل املعدات الزراعية اليت حتتوي على ق ع متح ة مثل الناقالت أو
املدحاا).
2-2

الوقاية من التلوث

حني يتم نقل م بات وآالت ومعدات نظيفة إل من قة ختزين أو تعب ة أو إل ميناء حتميل أو حني تُنقل عرب
بلد آخ ميكن اختاذ تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث .وهي تشمل حسبما هو مالئم:
 التخزين ر مناطق مالئمة حيث توجد مستويات متدنية من املخاط التخزين واملناولة على الس وح اليت متنع االتصال مع الرتبةصا ا ا ا ا ا اه أو مكا حة
 إبقاء الغ اء النبايت حول مناطق التخزين أو التعب ة أو موانئ التحميل قصا ا ا ا ا ا ارياً من خالل ق ّالتلوث ببذور حيمل ا احواء وغريها من ا اتا وقد يول اهتمام إلقامة
ا ش ا ا ا ا ا ااائي من أجل التقليل من خماط ّ
حواجز من أجل ا ّد من ح ة البذور حول مناطق التخزين والتحميل.
خالل رتات ظ ور ا ات املومسية أو تفشا ا ااي ا ات الع ضا ا ااية قد يول اهتمام خاص لتدابري صا ا ااحية نباتية متنع
اجتذاب ا ات إل مناطق التخزين والتحميل (مثل تقييد استخدام ا ضواء االص ناعية خالل العمليات اليت جت ي ليالً).
3-2

متطلبات المرافق والتخلص من النفايات

يعتمد نو املعدات وطبيعة امل ا ق الض ا ا ورية لتنظيف ومعاجلة امل بات وا الت واملعدات املسا ااتخدمة على موقع
حص ا ااول هذه اإلج اءات .تحص ا اال عمليات التفتيي والتنظيف واملعاجلة عاداً ر البلد املصا ا ا ّدر لتلبية مت لبات الص ا ااحة
موسعة إلدارا النفايات
النباتية اليت يف ض ا بلد الوصول على الواردات .و ّأما امل ا ق ر البلد املص ّدر قد ال حتتاي إل نظم ّ
الصلبة ومياه الص ف سيما أن منشأ التلوث قد يكون حملياً.
قد تشمل امل ا ق الالزمة لعمليات تفتيي وتنظيف ومعاجلة امل بات وا الت واملعدات املستخدمة ما يلي:
 ا س ر اليت متنع االتصال بالرتبة مبا ر ذلك مصائد ا ت بة ونظم إدارا مياه الص ف. م ا ق املعاجلة با ارا م ا ق املعاجلة بالتبخري أو املعاجلة الكيميائيةامللوثة و قاً لألنظمة الوطنية أو احمللية.
يتم التخلّص من الرتبة ومياه الغسيل ّ
نب أن ّ

نب أن تكون ط ق االحتواء والتخلّص من النفايات ا يةً حبيث حتول دون انتش ا ا ا ا ا ااار ا ات وقد تش ا ا ا ا ا اامل:
مصائد ا ت بة واإلحاطة بأ ياس والد ن العميق وا ق والتبخري واملعاجلة الكيميائية والتسميد ونظم إدارا مياه الص ف.
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إجراءات التحقق

ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوص ا ا ا ا ا ااول أن حت ّدد مت لبات التوثيق للتأ يد على أنه متّ تنظيف
الش ااحنات أو متهل معاجلت ا أو تفتيش ا ا ا (مثل بيان التنظيف وش ا ا ادا املعاجلة وبيان التفتيي وش ا ا ادا الص ااحة النباتية)
على أن تكون هذه املت لبات متناسبة مع خماط ا ات احمل ّددا ومالئمة لتدابري الصحة النباتية امل لوبة.
ونوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوص ا ا ا ا ا ااول أن جت ي عمليات تفتيي على الواردات للتحقق من
نظا ة امل بات وا الت واملعدات املس ااتخدمة .وقد تش اامل عمليات تفتيي الواردات التفكيك اجلزئي أو الكلي للم بات
وا الت واملعدات املسااتخدمة ور بعض ا االت مجع عيّنات لتحديد احوية .ذلك قد يشاامل التنظيف أيضااً تقصااي
وش ف املناطق ا فية (من خالل استخدام املياه بضغط بري أو احواء املضغو مثالً).
ونوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر البلد املص ّدر أن متنر يانات حم ّددا صالحية معاجلة امل بات وا الت
واملعدات املس ا ا ا ا ا ااتخدمة .وميكن أيض ا ا ا ا ا ا ااً أن تقوم يانات غري املنظمة الوطنية لوقاية النباتات بتنظيف امل بات وا الت
واملعدات املستخدمة.
وميكن أن يقوم موظفون عسك يون بتنظيف امل بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة والتحقق من ا بناءً
على طلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أو متشياً مع اتفاق قائم بني هذه املنظمة والسل ات العسك ية.
-4

عدم االمتثال وإجراءات الصحة النباتية

ر حال عدم االمتثال نوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصااول أن تتخذ إج اءات للصااحة النباتية
ما يش ا ااري إليه املعيار الدويل لتدابري الص ا ااحة النباتية رقم ( 20ا و التوجي ية لنظام ت بيق لوائر الص ا ااحة النباتية على
الواردات) وينبغي أن تبلّغ البلد املص ا ا ا ا ا اادر بذلك (املعيار الدويل لتدابري الص ا ا ا ا ا ااحة النباتية رقم  ( :13ا و التوجي ية
لإلخ ار بعدم االمتثال وإج اءات ال وارئ)).
وتشمل ا مثلة عن إج اءات الصحة النباتية اليت ميكن اختاذها حجز امل بات وا الت واملعدات املستخدمة اليت
امللوثة
ملوثة أو تنظيف ا أو معاجلت ا أو إعادا شحن ا .وحني ّ
يتعني نقل امل بات وا الت واملعدات املستخدمة و ّ
ُوجدت ّ
التلوث بش ا ا ا ا ا ااكل مالئم
إل موقع آخ لتنظيف ا ومعاجلت ا ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تض ا ا ا ا ا اامن احتواء ّ
(من خالل الوضع ر حاويات مثالً) متشياً مع ا نظمة الوطنية أو احمللية.
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يشكل هذا امللحق جزءاً إلزامياً من املعيار

الملحق  :1توجيهات بشأن الحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات العسكرية المستخدمة
-1

معلومات أساسية

قد تش ا ااكل ا ة الدولية للم بات وا الت واملعدات العس ا ااك ية املس ا ااتخدمة خ اً ر إدخال ا ات بواس ا ا ة
الرتبة وا ات واملخلفات النباتية والبذور إل بلدان االنتشار وإعادا االنتشار على ٍ
حد سواء .وت د ر امل ق  1هبذا املعيار
أمثلة عن ا ات اليت قد تلوث امل بات وا الت واملعدات العسا ا ا ااك ية املسا ا ا ااتخدمة .وحتصا ا ا اال ح ات امل بات وا الت
واملعدات العسك ية املستخدمة باستم ار حول العامل وهي تشمل العديد من ظ وف ختزين املنقوالت والشحنات.
وقد ت ح ا ة الدولية للم بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة مشكلةً عملية بالنسبة إل املنظمات
الوطنية لوقاية النباتات .في بلدان عديدا تكون إمكانية وص ا ا ا ا ا ااول هذه املنظمات إل اجل ات العس ا ا ا ا ا ااك ية معدومةً أو
حمدودا بساابب قضااايا أمنية .وحذا الساابب قد ال ين بق الن يف املعتمد ر إدارا خماط ا ات املتصاالة بالشااحن التجاري
وا اص للم بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة على ا وسا العسك ية .وبالتايل تُشجع السل ات العسك ية
على االلتزام باستخدام هذه التوجي ات.

-2

الهدف

لدف هذه التوجي ات إل أن تكون امل بات وا الت واملعدات العسااك ية املسااتخدمة نظيفةً من الرتبة وا ات
واملخلفات النباتية والبذور قبل أن ختضع ة دولية (مثالً غ اض التدريب أو امل ام أو االنتشار).

-3

التوجيهات

من شااأن الساال ات العسااك ية أن تضاامن أن تكون امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة نظيفة و قاً ملت لبات
الصا ااحة النباتية اليت تضا ااع ا املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصا ااول بالنسا اابة إل الواردات .وقد تشا اامل أسا اااليب
التنظيف على سبيل املثال:
-

تف يغ خزانات املياه

-

إزالة املخلفات أو امل شحات

-

الغسيل بالكشط

-

الغسيل بالضغط

-

التنظيف بالبخار

-

التنظيف باملسر والكنس

-

التنظيف باحواء املضغو .

قد يكون من الض وري استخدام أساليب التنظيف هذه باإلضا ة إل تفكيك جزئي أو لّي للم بات وا الت
واملعدات املستخدمة لضمان نظا ت ا و قاً على املعايري .وبالنسبة إل امل بات وا الت واملعدات العسك ية املتخصصة
شجع السل ات العسك ية على وضع إج اءات و تيّبات خاصة هبا.
تُ ّ
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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امللحق 1

وقد يكون من الض وري إج اء معاجلات إضا ية مثل:
-

املعاجلة الكيميائية (مثل التبخري والت ري)

-

املعاجلة با ارا

نب أن متتثل مواد التعب ة ا شبية امل تب ة بامل بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة للمعيار الدويل رقم
( 15إخضا مواد التعب ة ا شبية ر التجارا الدولية للوائر).
تُشجع السل ات العسك ية على التواصل مع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ر بلدالا ا ّم .ما تُشجع على
التواص ا اال مع املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد االنتش ا ااار حيث يكون ذلك عملياً .ومعلومات االتص ا ااال باملنظمات
الوطنية لوقاية النباتات متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية (.)https://www.ippc.int
تُشا ا ا ااجع السا ا ا اال ات العسا ا ا ااك ية على تنفيذ إج اءات التحقق لضا ا ا اامان أن جت ي عملية تنظيف ومعاجلة مالئمة
للم بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة قبل االنتشار.

المعيار الدولي رقم
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ق1

رقم 41

أدري هذا امل ق غ اض م جعية قط وهو ليس جزءاً واجب االتّبا من املعيار.

المرفق  :1أمثلة عن اآلفات التي قد تلوث المركبات واآلالت والمعدات المستخدمة
-

بشكل ريوس بالغ

Achatina fulica

 الع ق ا صف النخ ي للشمندر ينتقل ر الرتبة من خالل حامله-

Polymyxa betae

بشكل بذور أو ر الرتبة

Chromolaena odorata

  ،Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicusر خملفات النباتات-

Coptotermes formosanus

ر ا خشاب والرتبة

-

Fusarium guttiforme

ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة

-

Fusarium oxysporum

ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة

ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة

-

Globodera spp.

-

Halyomorpha halys

-

Lymantria dispar

-

Miconia calvescens

بشكل آ ات بالغة ر البيات الشتوي

بشكل تل بيض ر م حلة السكون
بشكل بذور ر الرتبة

بشكل ش انق ر م حلة السكون

-

Orgyia thyellina

-

Phytophthora ramorum

-

Solenopsis invicta

-

Sorghum halepense

-

Tilletia indica

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ر الرتبة

بشكل بيض وي قات وأعداد بالغة وأعشاش
بشكل جذور وبذور

بشكل ج اثيم ر الرتبة وعلى خملفات بذور القمر
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ق2

أدري هذا امل ق غ اض م جعية قط وهو ليس جزءا واجب االتّبا من املعيار.

المرفق  :2أمثلة عن المركبات واآلالت والمعدات المستخدمة واردة حسب ترتيب تضاؤل مخاطر
اآلفات ،إضافة إلى أمثلة عن تدابير الصحة النباتية وإجراءات تحقق ممكنة.
م ال ال ح ال الظ ال الالات عال الالن تدابير الصحة النباتية
التلوث

الفئة

إجراءات التحقق

امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات امللوثات:
املسااتخدمة ر الزراعة وا اجة  -الرتبة
 ا اتوالبستنة مثل:
 املخلفات النباتية معدات ا صاد البذور آالت نش ا خشاب شاحنات نقل ا خشاب م بات نقل ا يوانات ما ا اقا ا ا ا ااورات الس ا ا ا ا ا ا ا ا ام ا ا ااادواملخصبات
 اجل ارات ا دواتتناادري ر هااذه الف ااة امل بااات
وا الت واملعا اادات اليت أُُعيا ااد
تكييف ااا أو ج ى اختبااارهااا ر
امليدان.
تُعترب ها ااذه الف ا ااة عا ااادا ذات
مستويات عالية من املخاط .

بيان التنظيف
الغسيل بالكشط
تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة ش ادا املعاجلة
التفتيي (قا ااد يشا ا ا ا ا ا اما اال
وإزالة املخلفات
التفكيك واالختبار)
الغسيل بالضغط
ش ادا الصحة النباتية
التنظيف بالبخار
التفويض والتدقيق
التنظيف باملسر والكنس
التنظيف باحواء املضغو
املع ا اااجل ا ااة الكيمي ا ااائي ا ااة (مث ا اال
التبخري والت ري)
املعاجلة با ارا

امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات ال ارتب ا ا ااة هااي امل الااوث
ال ئيس ا ا ا ا ا ااي :ا ا ااات
اليت تنقل الرتبة مثل:
واملخلفا ااات النبا اااتيا ااة
 اجل ا اتوالب ا ا ااذور ق ا ا ااد تكون
 آالت مت يد الرتبة معدات اس ا ا ا ا ا ااتخ اي املعادن ملوثات أيضاًمن الس ر
تناادري ر هااذه الف ااة امل بااات
وا الت واملعا اادات اليت أُُعيا ااد

بيان التنظيف
الغسيل بالكشط
تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة ش ادا املعاجلة
التفتيي (قا ااد يشا ا ا ا ا ا اما اال
وإزالة املخلفات
التفكيك واالختبار)
الغسيل بالضغط
ش ادا الصحة النباتية
التنظيف بالبخار
التفويض والتدقيق
التنظيف باملسر والكنس
التنظيف باحواء املضغو
املع ا ااجل ا ااة الكيمي ا ااائي ا ااة (مث ا اال
التبخري والت ري)

المعيار الدولي رقم
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تكييف ااا أو ج ى اختبااارهااا ر
امليدان.
ختتلف خماااط ا ااات إدااا قااد
تظ مس ا ا ا ا ا ااتويااات عاااليااة من
التلوث ر هذه الف ة.
امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات امللوثات:
 الرتبةالعسك ية املختلفة مثل:
 ا ات الشاحنات املخلفات النباتية الص ارييف البذور الناقالت الشخصيةالدوارا
 املعدات ّختتلف خماط ا ات إدا غالباً
ما تُسا ا ااتعمل امل بات وا الت
واملعدات العسك ية املستخدمة
خاري ال قات العادية وتكون
خمزنااة ر ا اااري مبااا يؤدي إل
خماط أعلى.

تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة (انظ امللحق  1من هااذا
املعيار)
وإزالة املخلفات
الغسيل بالضغط
التنظيف بالبخار
التنظيف باحواء املضغو
املع ا اااجل ا ااة الكيمي ا ااائي ا ااة (مث ا اال
التبخري والت ري)

بيان التنظيف
امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات خملف ا ااات النف ا اااي ا ااات الغسيل بالكشط
املس ا ا ا ااتخدمة ر إدارا النفايات العضا ا ااوية هي امللوث تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة ش ادا املعاجلة
التفتيي (قا ااد يشا ا ا ا ا ا اما اال
ال ئيسا ا ا ا ا ا ااي مب ا ا ااا ر وإزالة املخلفات
مثل:
التفكيك واالختبار)
الغسيل بالضغط
 ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااح ا ا ا انا ا ا ااات ن ا ا ا اقا ا ا اال ذلك:ش ادا الصحة النباتية
التنظيف بالبخار
 الرتبةالقمامة/النفايات
التفويض والتدقيق
التنظيف باملسر والكنس
 ا ات معدات ز النفاياتتناادري ر هااذه الف ااة امل ب اات  -املخلفات النباتية التنظيف باحواء املضغو
املع ا اااجل ا ااة الكيمي ا ااائي ا ااة (مث ا اال
وا الت واملعا اادات اليت أُُعيا ااد
التبخري والت ري)
تكييف ا.
تُعترب اجل ا ات املسا ا ا ااتخدمة ر
مكبات النفايات ض ا ا ا ا ا اامن ة
امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات
اليت تنقل الرتبة.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات
املس ا ا ا ا ا ااتخاادمااة ر اس ا ا ا ا ا ااتخ اي
املعادن العميقة
امللوثا ااات ا ث ت جيح ا ااً هي
الرتبااة وباادرجااة أدا ا ااات.
وخماااط ا ااات متاادنيااة عااام اةً
إالّ إذا انهل امل بات وا الت
واملعاادات املس ا ا ا ا ا ااتخاادمااة ملوثااة
برتبة الس ا ا ا ا ر .وقد يكون من
الص ا ا ا ااعب حتديد االس ا ا ا ااتخدام
السا ا ا ا ا ا ااابق حا أو ما إذا انهل
ه ا ا ااذه امل ا ا ا ا ا ا ا اب ا ا ااات وا الت
واملع اادات املس ا ا ا ا ا ااتخ اادم ااة ق ااد
اس ا ااتُعملهل الس ا ااتخ اي املعادن
من الس ر.

ق3

بيان التنظيف
الغسيل بالكشط
تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة التفتيي (قا ااد يشا ا ا ا ا ا اما اال
التفكيك واالختبار)
وإزالة املخلفات
الغسيل بالضغط
التنظيف بالبخار

امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات
الصناعية املستخدمة مثل:
 ال ا عات -امل ا ع الشو ية

بيان التنظيف
الغسيل بالكشط
تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة التفتيي
وإزالة املخلفات
الغسيل بالضغط
التنظيف بالبخار

امللوثات:
امل بات املستخدمة مثل:
 السا ا ا ا اايارات والشا ا ا ا اااحنات  -الرتبةال اك ابااريا والصا ا ا ا ا ا ا اغااريا ا اجاام  -ا ات
 املخلفات النباتيةوالباصات
 -البذور

بيان التنظيف
الغسيل بالكشط
تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة ش ادا املعاجلة
التفتيي (قا ااد يشا ا ا ا ا ا اما اال
وإزالة املخلفات
التفكيك واالختبار)
الغسيل بالضغط
التنظيف بالبخار

ختتلف خماااط ا ااات إدااا هي
متدنية عامةً إالّ إذا اسا ااتُعملهل
امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات
املسا ا ا ا ا ااتخدمة على مق بة وثيقة
من الغ ا ا اااء النب ا ا ااايت أو إذا
ملوثة بالرتبة.
انهل ّ
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والدراجات ال باعية الد ع)
 القاط ات واحمل ات الق ع املستعملة املق ورات -اإلطارات
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التنظيف باملسر والكنس
املع ا اااجل ا ااة الكيمي ا ااائي ا ااة (مث ا اال
التبخري والت ري)
املعاجلة با ارا

خما اااط ا ا ااات خمتلفا ااة جا ااداً
ح اي ا ا ااث أن ب اعااض امل ا اب ا ا ااات
املس ا ا ا ا ا ااتخدمة هي ذات خماط
م تفعااة إدااا العااديااد من ااا ذات
خماط متدنية .تضاام هذه الف ة
ع ا ا اادداً ا ابا ارياً م اان املا ا ا اب ا ا ااات
املستخدمة وا اضعة للتجارا.
امل با ا ااات وا
اجلديدا
ختتلف خماااط
متدنية عامةً
التخزين

الت واملعا ا اادات امللوثات:
 الرتبة ا اتا ااات إدااا هي
 املخلفات النباتيةحسا ا ا ااب ظ وف
 -البذور

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة التفتيي
وإزالة املخلفات
الغسيل بالضغط
التنظيف بالبخار
التنظيف باملسر والكنس
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ر ما يتعلق بسل الا أو بتعيني حدودها وختوم ا .وال تعرب اإلشارا إل ش ات حمددا أو منتجات بعض
املصنعني سواء انهل م خصة أم ال عن دعم أو توصية من جانب منظمة ا غذية والزراعة لألمم املتحدا
أو تفضيل ا على مثياللا مما مل ي د ذ ه.
متثل وج ات النظ الواردا ر هذه املواد اإلعالمية ال ؤية الشخصية للمؤلف (املؤلفني) وال تعكس بأي
حال وج ات نظ منظمة ا غذية والزراعة أو سياسالا.
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تشجع منظمة ا غذية والزراعة لألمم املتحدا استخدام هذه املواد اإلعالمية واستنساخ ا ونش ها.
وما مل يذ خالف ذلك ميكن نسخ هذه املواد وطبع ا وحتميل ا بغ ض الدراسات ا اصة وا حباث
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االعتماد
اعتمدت هي ة تدابري الصحة النباتية هذا املعيار ر دورلا الثانية عش ا اليت عقدت ر ش أب يل/نيسان .2017

مقدمة
النطاق
يقوم هذا املعيار بتحديد وتص ا ا ا ا ا اانيف خماط ا ات امل تب ة بامل بات وا الت واملعدات املنقولة دولياً ما أنه
حي ّدد تدابري الصحة النباتية املالئمة.
وال يغ ي هذا املعيار م بات نقل ا شخاص والسلع اليت تتح ك مبوجب القوا احمل ة ا اصة هبا.

المراجع
النباتية

يشااري املعيار ا ايل أيضااا إل معايري دولية أخ ى لتدابري الصااحة النباتية وهي متاحة على البوابة الدولية للصااحة
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

التعريفات
ميكن االطال على تع يفات مص ا ا ا ا لحات الص ا ا ااحة النباتية املس ا ا ااتخدمة ر هذا العيار ر املعيار الدويل لتدابري
الصحة النباتية رقم ( 5مس د مص لحات الصحة النباتية).

عرض عام للمتطلبات
يص ا ااف هذا املعيار تدابري الص ا ااحة النباتية اليت قد تن بق على امل بات وا الت واملعدات املس ا ااتخدمة :التنظيف
واملعاجلة والوقاية من التلوث ومت لبات امل ا ق والتخلّص من النفايات وإج اءات التحقق.
يوّ هذا املعيار أيضاً التوجي ات للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات اليت تعمل مع اجل ات العسك ية على وضع
تدابري الصحة النباتية اليت ميكن ت بيق ا على االنتشار الدويل للم بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة.

معلومات أساسية
غالباً ما ختضا ا ا ااع امل بات وا الت واملعدات املسا ا ا ااتخدمة للتجارا أو للنقل ب ق أخ ى بني البلدان .وقد تكون
اس ا ا ااتُخدمهل ر الزراعة وا اجة ور البناء و غ اض ص ا ا ااناعية ور جمال اس ا ا ااتخ اي املعادن وإدارا النفايات .ذلك ميكن
اسااتخدام ا بصاافة م بات وآالت ومعدات عسااك ية مسااتخدمة خضااعهل لالنتشااار الدويل .وحسااب ط يقة اسااتخدام ا
ملوثة بج ات حج ية أو مبواد خاضااعة
أو ختزين ا أو نقل ا قبل التصاادي قد تصاابر امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة ّ
للتنظيم .ولدى نقل ا دولياً ساالع خاضااعة للتجارا أو هبدف تغيري مكالا التشااغيلي (مثالً ر حالة معدات ا صاااد) قد
حتمل امل بات وا الت واملعدات املس ا ا ا ااتخدمة ت بةً أو آ ات أو خملفات نباتية أو بذوراً وقد حتمل بالتايل خ آ ة إل
بلد الوصا ااول .وحسا ااب اسا ااتخدام ا ر بلد الوصا ااول قد تُدخل آ ات حج ية إل املناطق الزراعية أو ا جية أو الربية أو
غريها من املناطق.
المعيار الدولي رقم
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التلوث بج ات خالل ختزين ا قبل التص ا ا اادي  .ويعتمد
وقد تتعّض أيض ا ا ااً امل بات وا الت واملعدات اجلديدا إل ّ
احتمال تلوث ا على ظ وف ختزين ا وبعدها عن موائل ا ات ووقهل ختزين ا.
تلوث امل بات وا الت واملعدات املستخدمة.
ت د ر امل ق  1أمثلة عن ا ات اليت قد ّ
ينبغي تو ري توجي ااات حمااددا للمنظم اات الوطنيااة لوقااايااة النباااتااات ر مااا يتعلّق مبخاااط ا ااات امل تب ااة حب ااة
امل بات وا الت واملعدات املسا ااتخدمة وختزين ا وبتدابري الصا ااحة النباتية اليت قد تكون ض ا ا ورية لتس ا ا يل ح ت ا ا منة.
وميكن أن تُ بق تدابري الصحة النباتية هبدف التقليل من آثارها السلبية على التجارا.

التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
التلوث عن امل بات وا الت واملعدات املسا ا ااتخدمة وسا ا اايلةً للوقاية من دخول ائنات دقيقة
ميكن أن تو إزالة ّ
بالتنو البيولوجي ر هذه املناطق (ا نوا الغازية الغ يبة).
إل مناطق جديدا قد تكون ذات صلة ّ

المتطلبات

مخاطر اآلفات

-1

يتمثل ا ال ئيسي لآل ات امل تبط بامل بات وا الت واملعدات املستخدمة ر التلوث بالرتبة وا ات واملخلفات
النباتية والبذور وغريها من ا جزاء النباتية القادرا على االنتش ا ا ا ااار .وقد تش ا ا ا ااكل البذور وا جزاء النباتية ا خ ى القادرا على
االنتش ا ا ا ااار مص ا ا ا اادر قلق إذ ميكن أن تكون النبتة حب ّد ذالا آ ة أو أن تأوي آ ات .و ّأما ا ات اليت يكون لدي ا م حلة حياا
ي تشكل مصدر قلق خاص.
مقاومة أو خاملة تسمر حا بالبقاء حيّة بعد نقل ا إل مناطق معّضة للخ
ومن الص ا ااعب تقييم خماط ا ات املتأتية عن تلوث امل بات وا الت واملعدات املس ا ااتخدمة .وعليه إن العملية
االعتيادية اليت تقضي بتحليل خماط ا ات لتحديد ما إذا انهل هناك ض ورا الختاذ تدابري ومدى شدلا قد تكون غري
تلوث هبدف
ممكنة .وحذا السا ا ا اابب نب أن تكون امل بات وا الت واملعدات املسا ا ا ااتخدمة واملنقولة دولياً خالية من أي ّ
التقليل من خماط إدخال وانتشار ا ات ا ج ية.
1-1

عناصر تصنيف مخاطر اآلفات
قد تؤث العناص التالية ر امل بات وا الت واملعدات املستخدمة على مستوى خماط ا ات:

 مسااا ة ا ة :امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة اليت تتنقل بقولا احمل ة ا اصااة على مسااا ات قصااريا عربا دود حبيث تُستخدم وراً قد تشكل درجة متدنية من املخاط
 النو  :يوجااد ر امل بااات وا الت واملعاادات املس ا ا ا ا ا ااتخاادمااة ذات احيكليااة امل بااة عاادد أ رب من ا جزاء اليت قاادتتع ض للتلوث
 املنشا ااأ واالسا ااتخدام السا ااابق :تكون امل بات وا الت واملعدات املسا ااتخدمة ر املزار وا قول الزراعية والغاباتواليت تكون بالق ب من نباتات أو تنقل مواد عضوية أ ث ع ضةً للتلوث
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املخزنة ر ا اري أو اليت تكون بالق ب من نباتات أو
 التخزين :تكون امل بات وا الت واملعدات املس ا ااتخدمة و ّأضواء جتذب ا ش ات أ ث ع ضةً للتلوث
 املوقع أو االسااتخدام املساات دف :تكون امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة واليت ساايتم اسااتعماحا ر املناطقالزراعية أو الغابات أو بالق ب من نباتات أ ث احتماالً لتشكيل مسار تدخل من خالله ا ات.
ر حال امل بات وا الت واملعدات العس ا ا ااك ية املس ا ا ااتخدمة قد يؤدي تعّضا ا ا ا ا إل القوى ا ية وصا ا ا اعوبات
عمليات القتال إل إصابت ا بأض ار خارجية وتغلغل التلوث إل داخل ا.
ت د ر امل ق  2أمثلة عن امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة وتتبع الرتتيب حسااب تضاااؤل خماط ا ات
إضا ةً إل أمثلة عن تدابري صحية نباتية وإج اءات حت ّقق ممكنة.
تدابير الصحة النباتية

-2

نب أن تكون امل بات وا الت واملعدات املستخدمة واملنقولة دولياً خالية من التلوث.
ي د ر ا جزاء أدناه وص ا ا ا ا ااف للمجموعات ال ئيس ا ا ا ا ااية لتدابري الص ا ا ا ا ااحة النباتية اليت ميكن ت بيق ا على امل بات
وا الت واملعدات املستخدمة.
اجع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على العمل مع الس ا ا اال ات العس ا ا ااك ية لوض ا ا ااع إج اءات متس ا ا ااقة مع
تُش ا ا ا ّ
التوجي ات الواردا ر امللحق  1بشأن ا ة الدولية للم بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة.
باالستناد إل أدلّة عن رصد آ ات حج ية ر م بات وآالت ومعدات جديدا قد ت لب املنظمة الوطنية لوقاية
النباتات ر بلد الوصول وضع تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث ر بلد التصدي (اجلزء .)2-2
1-2

التنظيف والمعالجة
بعض أساليب التنظيف هي التالية:

 تف يغ خزانات املياه إزالة املخلفات أو امل شحات التنظيف بالكشط الغسيل بالضغط التنظيف بالبخار التنظيف باملسر والكنس التنظيف باحواء املضغو .املعاجلات اليت ميكن استخدام ا إضا ةً إل التنظيف هي:
 املعاجلة الكيميائية (مثل التبخري والت ري) املعاجلة با ارا.المعيار الدولي رقم
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قد يكون من الض ا وري تفكيك امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة بالكامل أو بشااكل جزئي إلج اء عملية
تنظيف أو معاجلة عالة .وقد يكون من الالزم تنظيف أو معاجلة امل بات وا الت واملعدات املس ا ااتخدمة خالل تش ا ااغيل ا
لض ا ا ا ا ا اامان الوص ا ا ا ا ا ااول إل مجيع الق ع املتح ة ي ا (مثل املعدات الزراعية اليت حتتوي على ق ع متح ة مثل الناقالت أو
املدحاا).
2-2

الوقاية من التلوث

حني يتم نقل م بات وآالت ومعدات نظيفة إل من قة ختزين أو تعب ة أو إل ميناء حتميل أو حني تُنقل عرب
بلد آخ ميكن اختاذ تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث .وهي تشمل حسبما هو مالئم:
 التخزين ر مناطق مالئمة حيث توجد مستويات متدنية من املخاط التخزين واملناولة على الس وح اليت متنع االتصال مع الرتبةصا ا ا ا ا ا اه أو مكا حة
 إبقاء الغ اء النبايت حول مناطق التخزين أو التعب ة أو موانئ التحميل قصا ا ا ا ا ا ارياً من خالل ق ّالتلوث ببذور حيمل ا احواء وغريها من ا اتا وقد يول اهتمام إلقامة
ا ش ا ا ا ا ا ااائي من أجل التقليل من خماط ّ
حواجز من أجل ا ّد من ح ة البذور حول مناطق التخزين والتحميل.
خالل رتات ظ ور ا ات املومسية أو تفشا ا ااي ا ات الع ضا ا ااية قد يول اهتمام خاص لتدابري صا ا ااحية نباتية متنع
اجتذاب ا ات إل مناطق التخزين والتحميل (مثل تقييد استخدام ا ضواء االص ناعية خالل العمليات اليت جت ي ليالً).
3-2

متطلبات المرافق والتخلص من النفايات

يعتمد نو املعدات وطبيعة امل ا ق الض ا ا ورية لتنظيف ومعاجلة امل بات وا الت واملعدات املسا ااتخدمة على موقع
حص ا ااول هذه اإلج اءات .تحص ا اال عمليات التفتيي والتنظيف واملعاجلة عاداً ر البلد املصا ا ا ّدر لتلبية مت لبات الص ا ااحة
موسعة إلدارا النفايات
النباتية اليت يف ض ا بلد الوصول على الواردات .و ّأما امل ا ق ر البلد املص ّدر قد ال حتتاي إل نظم ّ
الصلبة ومياه الص ف سيما أن منشأ التلوث قد يكون حملياً.
قد تشمل امل ا ق الالزمة لعمليات تفتيي وتنظيف ومعاجلة امل بات وا الت واملعدات املستخدمة ما يلي:
 ا س ر اليت متنع االتصال بالرتبة مبا ر ذلك مصائد ا ت بة ونظم إدارا مياه الص ف. م ا ق املعاجلة با ارا م ا ق املعاجلة بالتبخري أو املعاجلة الكيميائيةامللوثة و قاً لألنظمة الوطنية أو احمللية.
يتم التخلّص من الرتبة ومياه الغسيل ّ
نب أن ّ

نب أن تكون ط ق االحتواء والتخلّص من النفايات ا يةً حبيث حتول دون انتش ا ا ا ا ا ااار ا ات وقد تش ا ا ا ا ا اامل:
مصائد ا ت بة واإلحاطة بأ ياس والد ن العميق وا ق والتبخري واملعاجلة الكيميائية والتسميد ونظم إدارا مياه الص ف.
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إجراءات التحقق

ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوص ا ا ا ا ا ااول أن حت ّدد مت لبات التوثيق للتأ يد على أنه متّ تنظيف
الش ااحنات أو متهل معاجلت ا أو تفتيش ا ا ا (مثل بيان التنظيف وش ا ا ادا املعاجلة وبيان التفتيي وش ا ا ادا الص ااحة النباتية)
على أن تكون هذه املت لبات متناسبة مع خماط ا ات احمل ّددا ومالئمة لتدابري الصحة النباتية امل لوبة.
ونوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوص ا ا ا ا ا ااول أن جت ي عمليات تفتيي على الواردات للتحقق من
نظا ة امل بات وا الت واملعدات املس ااتخدمة .وقد تش اامل عمليات تفتيي الواردات التفكيك اجلزئي أو الكلي للم بات
وا الت واملعدات املسااتخدمة ور بعض ا االت مجع عيّنات لتحديد احوية .ذلك قد يشاامل التنظيف أيضااً تقصااي
وش ف املناطق ا فية (من خالل استخدام املياه بضغط بري أو احواء املضغو مثالً).
ونوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر البلد املص ّدر أن متنر يانات حم ّددا صالحية معاجلة امل بات وا الت
واملعدات املس ا ا ا ا ا ااتخدمة .وميكن أيض ا ا ا ا ا ا ااً أن تقوم يانات غري املنظمة الوطنية لوقاية النباتات بتنظيف امل بات وا الت
واملعدات املستخدمة.
وميكن أن يقوم موظفون عسك يون بتنظيف امل بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة والتحقق من ا بناءً
على طلب املنظمة الوطنية لوقاية النباتات أو متشياً مع اتفاق قائم بني هذه املنظمة والسل ات العسك ية.
-4

عدم االمتثال وإجراءات الصحة النباتية

ر حال عدم االمتثال نوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصااول أن تتخذ إج اءات للصااحة النباتية
ما يش ا ااري إليه املعيار الدويل لتدابري الص ا ااحة النباتية رقم ( 20ا و التوجي ية لنظام ت بيق لوائر الص ا ااحة النباتية على
الواردات) وينبغي أن تبلّغ البلد املص ا ا ا ا ا اادر بذلك (املعيار الدويل لتدابري الص ا ا ا ا ا ااحة النباتية رقم  ( :13ا و التوجي ية
لإلخ ار بعدم االمتثال وإج اءات ال وارئ)).
وتشمل ا مثلة عن إج اءات الصحة النباتية اليت ميكن اختاذها حجز امل بات وا الت واملعدات املستخدمة اليت
امللوثة
ملوثة أو تنظيف ا أو معاجلت ا أو إعادا شحن ا .وحني ّ
يتعني نقل امل بات وا الت واملعدات املستخدمة و ّ
ُوجدت ّ
التلوث بش ا ا ا ا ا ااكل مالئم
إل موقع آخ لتنظيف ا ومعاجلت ا ينبغي للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات أن تض ا ا ا ا ا اامن احتواء ّ
(من خالل الوضع ر حاويات مثالً) متشياً مع ا نظمة الوطنية أو احمللية.
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املعيار الدويل

رقم 41

يشكل هذا امللحق جزءاً إلزامياً من املعيار

الملحق  :1توجيهات بشأن الحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات العسكرية المستخدمة
-1

معلومات أساسية

قد تش ا ااكل ا ة الدولية للم بات وا الت واملعدات العس ا ااك ية املس ا ااتخدمة خ اً ر إدخال ا ات بواس ا ا ة
الرتبة وا ات واملخلفات النباتية والبذور إل بلدان االنتشار وإعادا االنتشار على ٍ
حد سواء .وت د ر امل ق  1هبذا املعيار
أمثلة عن ا ات اليت قد تلوث امل بات وا الت واملعدات العسا ا ا ااك ية املسا ا ا ااتخدمة .وحتصا ا ا اال ح ات امل بات وا الت
واملعدات العسك ية املستخدمة باستم ار حول العامل وهي تشمل العديد من ظ وف ختزين املنقوالت والشحنات.
وقد ت ح ا ة الدولية للم بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة مشكلةً عملية بالنسبة إل املنظمات
الوطنية لوقاية النباتات .في بلدان عديدا تكون إمكانية وص ا ا ا ا ا ااول هذه املنظمات إل اجل ات العس ا ا ا ا ا ااك ية معدومةً أو
حمدودا بساابب قضااايا أمنية .وحذا الساابب قد ال ين بق الن يف املعتمد ر إدارا خماط ا ات املتصاالة بالشااحن التجاري
وا اص للم بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة على ا وسا العسك ية .وبالتايل تُشجع السل ات العسك ية
على االلتزام باستخدام هذه التوجي ات.

-2

الهدف

لدف هذه التوجي ات إل أن تكون امل بات وا الت واملعدات العسااك ية املسااتخدمة نظيفةً من الرتبة وا ات
واملخلفات النباتية والبذور قبل أن ختضع ة دولية (مثالً غ اض التدريب أو امل ام أو االنتشار).

-3

التوجيهات

من شااأن الساال ات العسااك ية أن تضاامن أن تكون امل بات وا الت واملعدات املسااتخدمة نظيفة و قاً ملت لبات
الصا ااحة النباتية اليت تضا ااع ا املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصا ااول بالنسا اابة إل الواردات .وقد تشا اامل أسا اااليب
التنظيف على سبيل املثال:
-

تف يغ خزانات املياه

-

إزالة املخلفات أو امل شحات

-

الغسيل بالكشط

-

الغسيل بالضغط

-

التنظيف بالبخار

-

التنظيف باملسر والكنس

-

التنظيف باحواء املضغو .

قد يكون من الض وري استخدام أساليب التنظيف هذه باإلضا ة إل تفكيك جزئي أو لّي للم بات وا الت
واملعدات املستخدمة لضمان نظا ت ا و قاً على املعايري .وبالنسبة إل امل بات وا الت واملعدات العسك ية املتخصصة
شجع السل ات العسك ية على وضع إج اءات و تيّبات خاصة هبا.
تُ ّ
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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ا ة الدولية للم بات وا الت واملعدات املستخدمة -

رقم 41

امللحق 1

وقد يكون من الض وري إج اء معاجلات إضا ية مثل:
-

املعاجلة الكيميائية (مثل التبخري والت ري)

-

املعاجلة با ارا

نب أن متتثل مواد التعب ة ا شبية امل تب ة بامل بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة للمعيار الدويل رقم
( 15إخضا مواد التعب ة ا شبية ر التجارا الدولية للوائر).
تُشجع السل ات العسك ية على التواصل مع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ر بلدالا ا ّم .ما تُشجع على
التواص ا اال مع املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد االنتش ا ااار حيث يكون ذلك عملياً .ومعلومات االتص ا ااال باملنظمات
الوطنية لوقاية النباتات متاحة على البوابة الدولية للصحة النباتية (.)https://www.ippc.int
تُشا ا ا ااجع السا ا ا اال ات العسا ا ا ااك ية على تنفيذ إج اءات التحقق لضا ا ا اامان أن جت ي عملية تنظيف ومعاجلة مالئمة
للم بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة قبل االنتشار.
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ق1

رقم 41

أدري هذا امل ق غ اض م جعية قط وهو ليس جزءاً واجب االتّبا من املعيار.

المرفق  :1أمثلة عن اآلفات التي قد تلوث المركبات واآلالت والمعدات المستخدمة
-

بشكل ريوس بالغ

Achatina fulica

 الع ق ا صف النخ ي للشمندر ينتقل ر الرتبة من خالل حامله-

Polymyxa betae

بشكل بذور أو ر الرتبة

Chromolaena odorata

  ،Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicusر خملفات النباتات-

Coptotermes formosanus

ر ا خشاب والرتبة

-

Fusarium guttiforme

ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة

-

Fusarium oxysporum

ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة

ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة

-

Globodera spp.

-

Halyomorpha halys

-

Lymantria dispar

-

Miconia calvescens

بشكل آ ات بالغة ر البيات الشتوي

بشكل تل بيض ر م حلة السكون
بشكل بذور ر الرتبة

بشكل ش انق ر م حلة السكون

-

Orgyia thyellina

-

Phytophthora ramorum

-

Solenopsis invicta

-

Sorghum halepense

-

Tilletia indica

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ر الرتبة

بشكل بيض وي قات وأعداد بالغة وأعشاش
بشكل جذور وبذور

بشكل ج اثيم ر الرتبة وعلى خملفات بذور القمر
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رقم 41

ق2

أدري هذا امل ق غ اض م جعية قط وهو ليس جزءا واجب االتّبا من املعيار.

المرفق  :2أمثلة عن المركبات واآلالت والمعدات المستخدمة واردة حسب ترتيب تضاؤل مخاطر
اآلفات ،إضافة إلى أمثلة عن تدابير الصحة النباتية وإجراءات تحقق ممكنة.
م ال ال ح ال الظ ال الالات عال الالن تدابير الصحة النباتية
التلوث

الفئة

إجراءات التحقق

امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات امللوثات:
املسااتخدمة ر الزراعة وا اجة  -الرتبة
 ا اتوالبستنة مثل:
 املخلفات النباتية معدات ا صاد البذور آالت نش ا خشاب شاحنات نقل ا خشاب م بات نقل ا يوانات ما ا اقا ا ا ا ااورات الس ا ا ا ا ا ا ا ا ام ا ا ااادواملخصبات
 اجل ارات ا دواتتناادري ر هااذه الف ااة امل بااات
وا الت واملعا اادات اليت أُُعيا ااد
تكييف ااا أو ج ى اختبااارهااا ر
امليدان.
تُعترب ها ااذه الف ا ااة عا ااادا ذات
مستويات عالية من املخاط .

بيان التنظيف
الغسيل بالكشط
تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة ش ادا املعاجلة
التفتيي (قا ااد يشا ا ا ا ا ا اما اال
وإزالة املخلفات
التفكيك واالختبار)
الغسيل بالضغط
ش ادا الصحة النباتية
التنظيف بالبخار
التفويض والتدقيق
التنظيف باملسر والكنس
التنظيف باحواء املضغو
املع ا اااجل ا ااة الكيمي ا ااائي ا ااة (مث ا اال
التبخري والت ري)
املعاجلة با ارا

امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات ال ارتب ا ا ااة هااي امل الااوث
ال ئيس ا ا ا ا ا ااي :ا ا ااات
اليت تنقل الرتبة مثل:
واملخلفا ااات النبا اااتيا ااة
 اجل ا اتوالب ا ا ااذور ق ا ا ااد تكون
 آالت مت يد الرتبة معدات اس ا ا ا ا ا ااتخ اي املعادن ملوثات أيضاًمن الس ر
تناادري ر هااذه الف ااة امل بااات
وا الت واملعا اادات اليت أُُعيا ااد

بيان التنظيف
الغسيل بالكشط
تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة ش ادا املعاجلة
التفتيي (قا ااد يشا ا ا ا ا ا اما اال
وإزالة املخلفات
التفكيك واالختبار)
الغسيل بالضغط
ش ادا الصحة النباتية
التنظيف بالبخار
التفويض والتدقيق
التنظيف باملسر والكنس
التنظيف باحواء املضغو
املع ا ااجل ا ااة الكيمي ا ااائي ا ااة (مث ا اال
التبخري والت ري)
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تكييف ااا أو ج ى اختبااارهااا ر
امليدان.
ختتلف خماااط ا ااات إدااا قااد
تظ مس ا ا ا ا ا ااتويااات عاااليااة من
التلوث ر هذه الف ة.
امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات امللوثات:
 الرتبةالعسك ية املختلفة مثل:
 ا ات الشاحنات املخلفات النباتية الص ارييف البذور الناقالت الشخصيةالدوارا
 املعدات ّختتلف خماط ا ات إدا غالباً
ما تُسا ا ااتعمل امل بات وا الت
واملعدات العسك ية املستخدمة
خاري ال قات العادية وتكون
خمزنااة ر ا اااري مبااا يؤدي إل
خماط أعلى.

تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة (انظ امللحق  1من هااذا
املعيار)
وإزالة املخلفات
الغسيل بالضغط
التنظيف بالبخار
التنظيف باحواء املضغو
املع ا اااجل ا ااة الكيمي ا ااائي ا ااة (مث ا اال
التبخري والت ري)

بيان التنظيف
امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات خملف ا ااات النف ا اااي ا ااات الغسيل بالكشط
املس ا ا ا ااتخدمة ر إدارا النفايات العضا ا ااوية هي امللوث تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة ش ادا املعاجلة
التفتيي (قا ااد يشا ا ا ا ا ا اما اال
ال ئيسا ا ا ا ا ا ااي مب ا ا ااا ر وإزالة املخلفات
مثل:
التفكيك واالختبار)
الغسيل بالضغط
 ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااح ا ا ا انا ا ا ااات ن ا ا ا اقا ا ا اال ذلك:ش ادا الصحة النباتية
التنظيف بالبخار
 الرتبةالقمامة/النفايات
التفويض والتدقيق
التنظيف باملسر والكنس
 ا ات معدات ز النفاياتتناادري ر هااذه الف ااة امل ب اات  -املخلفات النباتية التنظيف باحواء املضغو
املع ا اااجل ا ااة الكيمي ا ااائي ا ااة (مث ا اال
وا الت واملعا اادات اليت أُُعيا ااد
التبخري والت ري)
تكييف ا.
تُعترب اجل ا ات املسا ا ا ااتخدمة ر
مكبات النفايات ض ا ا ا ا ا اامن ة
امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات
اليت تنقل الرتبة.
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امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات
املس ا ا ا ا ا ااتخاادمااة ر اس ا ا ا ا ا ااتخ اي
املعادن العميقة
امللوثا ااات ا ث ت جيح ا ااً هي
الرتبااة وباادرجااة أدا ا ااات.
وخماااط ا ااات متاادنيااة عااام اةً
إالّ إذا انهل امل بات وا الت
واملعاادات املس ا ا ا ا ا ااتخاادمااة ملوثااة
برتبة الس ا ا ا ا ر .وقد يكون من
الص ا ا ا ااعب حتديد االس ا ا ا ااتخدام
السا ا ا ا ا ا ااابق حا أو ما إذا انهل
ه ا ا ااذه امل ا ا ا ا ا ا ا اب ا ا ااات وا الت
واملع اادات املس ا ا ا ا ا ااتخ اادم ااة ق ااد
اس ا ااتُعملهل الس ا ااتخ اي املعادن
من الس ر.

ق3

بيان التنظيف
الغسيل بالكشط
تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة التفتيي (قا ااد يشا ا ا ا ا ا اما اال
التفكيك واالختبار)
وإزالة املخلفات
الغسيل بالضغط
التنظيف بالبخار

امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات
الصناعية املستخدمة مثل:
 ال ا عات -امل ا ع الشو ية

بيان التنظيف
الغسيل بالكشط
تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة التفتيي
وإزالة املخلفات
الغسيل بالضغط
التنظيف بالبخار

امللوثات:
امل بات املستخدمة مثل:
 السا ا ا ا اايارات والشا ا ا ا اااحنات  -الرتبةال اك ابااريا والصا ا ا ا ا ا ا اغااريا ا اجاام  -ا ات
 املخلفات النباتيةوالباصات
 -البذور

بيان التنظيف
الغسيل بالكشط
تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة ش ادا املعاجلة
التفتيي (قا ااد يشا ا ا ا ا ا اما اال
وإزالة املخلفات
التفكيك واالختبار)
الغسيل بالضغط
التنظيف بالبخار

ختتلف خماااط ا ااات إدااا هي
متدنية عامةً إالّ إذا اسا ااتُعملهل
امل با ا ااات وا الت واملعا ا اادات
املسا ا ا ا ا ااتخدمة على مق بة وثيقة
من الغ ا ا اااء النب ا ا ااايت أو إذا
ملوثة بالرتبة.
انهل ّ
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ا ة الدولية للم بات وا الت واملعدات املستخدمة  -امل

ق2

 امل بات ر ال قات الوع ا(مث ا اال ال ا اادراج ا ااات الن ا اااري ا ااة
والدراجات ال باعية الد ع)
 القاط ات واحمل ات الق ع املستعملة املق ورات -اإلطارات

املعيار الدويل رقم

41

التنظيف باملسر والكنس
املع ا اااجل ا ااة الكيمي ا ااائي ا ااة (مث ا اال
التبخري والت ري)
املعاجلة با ارا

خما اااط ا ا ااات خمتلفا ااة جا ااداً
ح اي ا ا ااث أن ب اعااض امل ا اب ا ا ااات
املس ا ا ا ا ا ااتخدمة هي ذات خماط
م تفعااة إدااا العااديااد من ااا ذات
خماط متدنية .تضاام هذه الف ة
ع ا ا اادداً ا ابا ارياً م اان املا ا ا اب ا ا ااات
املستخدمة وا اضعة للتجارا.
امل با ا ااات وا
اجلديدا
ختتلف خماااط
متدنية عامةً
التخزين

الت واملعا ا اادات امللوثات:
 الرتبة ا اتا ااات إدااا هي
 املخلفات النباتيةحسا ا ا ااب ظ وف
 -البذور
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تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة التفتيي
وإزالة املخلفات
الغسيل بالضغط
التنظيف بالبخار
التنظيف باملسر والكنس
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اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية معاجلة الصحة النباتية هذه خالل دورهتا الثانية عشرة يف عام .2017
وهذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم .28

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
28

معالجة الصحة النباتية رقم  :22المعالجة بتبخير الحشرات في األخشاب المقشورة
بواسطة فلوريد السلفوريل
تم اعتمادها في عام  2017ونشرها في عام 2017

نطاق المعالجة
تصف ف ف ف هذه املعاجلة تبخري األخش ف ف ففاة امل شف ف ف ف رة ب اس ف ف ففدة لل رود ال ف ف ففل رو للح ّد من خماطر إدخال آلات احلشف ف ف فرات
وانتشارها.1

وصف المعالجة
اسم المعالجة
المكون الفعال
ّ
نوع المعالجة
اآلفات المستهدفة

السلع المستهدفة
الخاضعة للوائح

معاجلة احلشرات يف األخشاة امل ش رة ب اسدة لل رود ال ل رو
لل رود ال ففل رو (املعروف أوض فا باس ففم دو ل رود ثاين أك ففيد ال ففل رو  ،دو ل رود
ال ل رو )
التبخري
مراح حياة احلشف فرات الم هملاا األخش ففاة ،لا يف رل حش ففرة Anoplophora
 ،(Motschulsky, 1853) glabripennisوحشف ف ف ف ف ففرة (De Anobium punctatum
))Coleoptera: Anobiidae( (Coleoptera: Cerambycidae) Geer, 1774
وحشرة (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae) Arhopalus tristis
األخشف ف ف ف ففاة امل ش ف ف ف ف ف رة الم تت او أكثر من  20سف ف ف ف ففنتيم ا يف امل د عند اجلزء
األصغر مناا ،ورات حمت ى من الرط بة بن بة  77يف املائة (على أساس املادة اجلالة)

الجدول الزمني للمعالجة
تبخري األخشف ف ففاة امل ش ف ف ف رة الم تت او أكثر من  20سف ف ففنتيم ا يف امل د عند اجلزء األصف ف ففغر مناا ،ورات حمت ى من
الرط بة بن ف ف ففبة  77يف املائة (على أس ف ف ففاس املادة اجلالة) ول ا جلدول مين حي ق املنتج األدىن من حيث من ال ّكز () CT
ملدة  22ساعة عند درجة احلرارة وال كز املتخل الناائي احملددون يف اجلدول رقم .1
 1وتضف ففمن نداجل معاجلات الصف ففحة النباتية ال ضف ففاوا املتصف ففلة بت ف ف ي املبيدات أو الشف ففروا احمللية األخرى ل طراف املتعاقدة ا اصف ففة بامل ال ة على
تتضففمن املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري الصففحة النباتية معل مات عن ا ثار احملددة بالن ففبة للصففحة البشفروة أو سففالمة األيذوة،
املعاجلات .كذل
وهي ال ضففاوا الم ونبغي التعام معاا ول ا لرجراءات احمللية قب م ال ة األطراف املتعاقدة على املعاجلة .وباافففالة إك رل  ،ونظر يف التأثريات احملتملة
للمعاجلات على ن عية املنت ات بالن ف ففبة لبعع ال ف ففل العائلة قب اعتمادها دولي ا .إ أن ت ييم آثار معاجلة ما على ن عية ال ف ففل قد و تض ف ففي دراس ف ففة
إفالية .و و جد إلزام على طرف متعاقد يف ما وتص بامل ال ة على املعاجلات أو ت يلاا أو اعتمادها لالستخدام يف أرافيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الجدددول  :1املنتج األدىن من حيففث من ال ّكز ( ) CTملففدة  22س ف ف ف ف ف ف ففاعففة ل خش ف ف ف ف ف ف ففاة امل شف ف ف ف ف ف ف رة الم وتم تبخريهففا
ب ل رود ال ل رو
لحد األدنى المطلوب من حيث زمن
ا ّ
3
الترّكز (غرام-ساعة/م )

التركز األدنى (غ/م)3

درجة الحرارة

 15درجة مئ وة أو أكثر

3 200

93

 20درجة مئ وة أو أكثر

2 300

67

 25درجة مئ وة أو أكثر

1 500

44

 30درجة مئ وة أو أكثر

1 400

41

إن هذا اجلدول الزمين للمعاجلة لعال ملكالحة مجي مراح حياة آلات احلش فرات الم تن لاا األخشففاة .وهنا درجة ث ة
بن بة  57يف املائة بأن املعاجلة ولق هذا اجلدول الزمين ه ق امل ت وات التالية من النّ جل يف مراح احلياة آلات احلشرات
التالية الم تن لاا األخشاة:
 -ما و ّ عن  55.55689يف املائة( 2من الريقات وا لات اليالعة) حلشرة

Anoplophora glabripennis

 ما و ّ عن  55,7262يف املائة من حشرة ( Anobium punctatumمجي مراح احلياة) -ما و ّ عن  55يف املائة من حشرة ( Arhopalus tristisمجي مراح احلياة)

ت تخدم درجة احلرارة امل لة للمنتج (لا يف رل يف صلب ا شب) واهل اء احمليط (أواما أق ) حت اة جرعة لل رود
ال ل رو  ،وجيب أن تبلغ  17درجة مئ وة على األق ط ال م ّدة املعاجلة.

معلومات أخرى ذات الصلة
ورد يف اجلدول  2مثال عن اجلدول الزمين للمعاجلة حي ق احل ّد األدىن املدل ة من حيث من ال ّكز ل خشف ف ففاة امل ش ف ف ف رة
تتم معاجلتاا ب ل رود ال ل رو .
الم ّ

2

مت ت دور احلد األدىن للنّ جل الذي ه ق ب ع معاجلة هذه األن اع من خالل ا ست راء من من رج متناسب م البيانات الت روبية.
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الجدول  -2مثال عن اجلدول الزمين للمعاجلة حي ق احل ّد األدىن املدل ة من حيث من ال ّكز ل خش ف ففاة امل ش ف ف رة الم
تتم معاجلتاا ب ل رود ال ل رو .
ّ
درجة الحرارة الدنيا
خالل المعالجة

الحد األدنى
ّ
المطلوب من حيث
زمن الترّكز (غرام-
ساعة/م)3

جرعة
فلوريد
السلفوريل†
(غ/م)3

التركز األدنى (غ/م )3عند مرور

نصف ساعة

ساعتين

 4ساعات

 12ساعة

 24ساعة

 15درج ف ف ففة م فئ ف وف ف ففة
أو أكثر

3 200

183

188

176

163

131

93

 20درج ف ف ففة مفئف و ف ف ففة
أو أكثر

2 300

131

136

128

118

95

67

 25درج ف ف ففة مفئف و ف ف ففة
أو أكثر

1 500

88

94

83

78

62

44

 30درج ف ف ففة مفئف و ف ف ففة
أو أكثر

1 400

82

87

78

73

58

41

† قد تك ن هنا حاجة إك وادة اجلرعات األولية يف األوفاع املت مة بارت اع ا متصاص أو الت رة.
اسف ف ف ففتند لروق ا مباء املعين لعاجلات الصف ف ف ففحة النباتية يف ت ييمه هلذه املعاجلة حلشف ف ف ففرة  A. glabripennisإك البحث الذي
افدل به .)2006( Barak et al.
 )2010( Barak et al.وBinker et al.

ل د حظيت ال عالية العامة هلذه املعاجلة يف مكالحة آلات أخرى بدعم ك من
( )1555و )2009( Ducom et al.و )1582( La Fage et al.و )1556( Mizobuchi et al.و)1587( Osbrink et al.
و )1557 ،1556( Soma et al.و Williamsو )1550( Sprenkelو.)2006( Zhang
وإرا مل وتح ق من ال ّكز خالل  22س ف ف ف ف ففاعة ل ط (حىت وإن ه ّق احل ّد األدىن لل كيز) ،ونبغي اختار تدابري تص ف ف ف ف ففحيحية.
وجي متدود املعاجلة ملدة أقصاها ساعتني من دون إفالة لل رود ال ل رو  ،أو جي إعادهتا من البداوة.
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Barak, A., Messenger, M., Neese, P., Thoms, E. & Fraser, I. 2010. Sulfuryl fluoride treatment as a
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءاا رمسياا من املعيار
 2006-02أفف ففالت هيئة تدابري الصف ففحة النباتية يف دورهتا األوك ( )2006م فف ف ع تن يح املعيار الدويل لتدابري الصف ففحة النباتية رقم ( 17إخضف ففاع م اد
التعبئة ا شبية لل ائح يف الت ارة الدولية) ()2006-011
 2006-05ق ِّدِّمت املعاجلة است ابةا للدع ة إك ت دمي معاجلات امل جاة يف أي دس/آة
 2006-12قام ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية باستعراض املعاجلة
 2007-07نظر ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية يف املشروع املن ّ ح
 2007-12قدم املشروع املن ّ ح إك ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية
 2008-12أجرى ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةا
 2005-01قام ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع
 2005-07نظر ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي يف املشروع املع ّدل
 2010-07جرى هدوث املشروع ورلعت ت صية بشأنه إك جلنة املعاوري
 2010-05أجرى ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةا
 2011-02اختذت جلنة املعاوري قرارا إلك وني ا
 2011-07عادت جلنة املعاوري إك ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية عمب ن اش إلك وين
 2011-07راج ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية املشروع با ستناد إك تعلي ات جلنة املعاوري
 2011-10قام ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع
 2012-02أجرى ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةا
 2012-12قام ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع
 2019-07قام ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع با ستناد إك معل مات إفالية من اجلاة امل ّدمة للمشروع
أج ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية استعراض املشروع بانتظار معل مات من األخصائيني
ّ 2012-01
 2012-06اسففتعرض ال روق ال ين املعين لعاجلات الصففحة النباتية املشففروع با سففتناد إك املعل مات ال اردة من األخصففائينيل وأوصففى ال روق بأن و ّ فم
م فف ف ف ع تبخري م اد التعبئة ا ش ف ففبية ب ل رود ال ف ففل رو ( )2007-101إك م فف ف ف عني (األول وتعلق باحلشف ف فرات والثاين بالدودان ا يدية
واحلشرات)ل ورل ال روق لل نة املعاوري ت صيةا لشارو هبذا الصدد تعرض على املشاورة
 2012-05وال ت جلنة املعاوري على عرض املشروع على املشاورة من خالل قرار إلك وين )(2014_eSC_Nov_09
 2012-11ات ت جلنة املعاوري على ت ففيم م ف ف ع تبخري م اد التعبئة ا شففبية ب ل رود ال ففل رو ( )2007-101إك م ف ف عني :تبخري احلش فرات يف
األخش ففاة امل ش ف رة ب اس ففدة لل رود ال ففل رو ( )2007-101Aوتبخري الدودان ا يدية واحلش فرات يف األخش ففاة امل ش ف رة ب اس ففدة لل رود
ال ل رو ()2007-101B
 2017-07انع دت املشاورة األوك
 2016-05رل ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية ت صية إك جلنة املعاوري باعتماده
 2016-11رلعت جلنة املعاوري ت صية إك اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة عتماده عن طروق عملية اختار ال رارات إلك ونيا )(2016_eSC_Nov_15
 2017-02اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية
المعيار الدولي رقم  .28الملحق  .22املعاجلة بتبخري احلش ف فرات يف األخشف ففاة امل ش ف ف رة ب اسف ففدة لل رود ال ف ففل رو ( .)2017روما ،ا ت اقية الدولية
ل قاوة النباتات ،منظمة األيذوة والزراعة
آخر هدوث لتاروخ املدب ع2017-02 :
2008
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اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية معاجلة الصحة النباتية هذه خالل دورهتا الثانية عشرة يف عام .2017
وهذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم .28

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
28

معالجة الصحة النباتية رقم  :23المعالجة بتبخير الديدان الخيطية والحشرات في األخشاب المقشورة
بواسطة فلوريد السلفوريل
تم اعتمادها في عام  2017ونشرها في عام

2017

نطاق المعالجة
تص ففذ ه ففذه املعاجل ففة تب ففري اةخش ففا امل شف ف رة ب اس فففة رل را ففد الل ففل را للح ففد م ففن خ ففافر دخ ففال ر ففات
 Bursaphelenchus xylophilusواحلشرات وانتشارها.1
وصف المعالجة
اسم المعالجة:
الفعال:
المكون ّ
ّ
نوع المعالجة:
اآلفات المستهدفة:

املعاجلة بتب ري الدادان اخليفية واحلشرات يف اةخشا امل ش رة ب اسفة رل راد اللل را
رل راد اللل را (املعروف أاضاً باسم دا ل راد ثاين أكليد اللل را  ،دا ل راد اللل را )
التب ري
Bursaphelenchus
مل ف ف ففا اةخش ف ف ففا ل ف ف ففدودة xylophilus
مراح ف ف ف احلي ف ف ففاة الف ف ف ف
)Nickle, 1970 (Nematoda: Aphelenchoididae) (Steiner & Buhrer, 1934
واحلشفرات ،افا يف كلفش حشفرة (Motschulsky, 1853) Anoplophora glabripennis

) (Coleoptera: Cerambycidaeوحشفرة
) (Coleoptera: Anobiidaeوحش ففرة )1787

(De Geer, 1774) Anobium punctatum

السلع المستهدفة
الخاضعة للوائح:
الجدول الزمني للمعالجة

Arhopalus tristis (Fabricius,

)(Coleoptera: Cerambycidae

اةخشففا امل ش ف رة ال ف تت ففاو أكثففر مففن  20سففنتيم اً يف امل فففا عنففد اجلففزء اة ف ر
من ا ،وكات حمت ى من الرف بة بنلبة  77يف املائة (على أساس املادة اجلارة)

تب ري اةخشا امل ش رة ال تت او أكثر من  20سنتيم اً يف امل فا عند اجلزء اة ر من ا ،وكات حمت ى
من الرف بة بنلبة  77يف املائة (على أساس املادة اجلارة) ور ا جلدول مين حي ق املنتج اةدىن من حيث من ال كز ()CT
ملدة  22أو  28ساعة عند درجة احلرارة وال كز املت لذ الن ائي احملددان يف اجلدول رقم .1

 1اتضففمن نفففاجل معاجلففات الصففحة النباتيففة ال ضففااا املتصففلة بتل ف ي املبيففدات أو الشففروة احملليففة اةخففرى ل ف فراف املتعاقففدة اخلا ففة بامل ار ففة علففى املعاجلففات .كففذلش تتضففمن
املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية معل مات عن اآلثار احملددة بالنلبة للصحة البشراة أو سالمة اةغذافة ،وهفي ال ضفااا الف انب في التعامف مع فا ور فاً لءجفراءات احملليفة
قب ف م ار ففة اةف فراف املتعاقففدة عل ففى املعاجلففة .وبار ففارة ا كلففش ،ان ففر يف الت ف ثريات احملتملففة للمعاجلففات علففى ن عيففة املنت ففات بالنلففبة لففبعل اللففلا العائلففة قب ف اعتمادهففا دوليففا.
أن ت ييم ثار معاجلة مفا علفى ن عيفة اللفلا قفد ا تضفي دراسفة فارية .و ا جفد لفزام علفى ففرف متعاقفد ريمفا اتصف بامل ار فة علفى املعاجلفات أو تلف يل ا أو اعتمادهفا لالسفت دام
يف أرا يه.
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الجدددول  :1املنففتج اةدىن مففن حيففث مففن ال كففز ( )CTملففدة
ب ل راد اللل را
المدة (ساعات)

درجة الحرارة

42

ا  24سففاعة ل خشففا امل ش ف رة ال ف اففتم تب ريهففا

الح د د ّد األدن د د المطلد ددوب م د د
حي د د د د د د د د د م د د د د د د د د د الترّ د د د د د د د د ددز
(غرام-ساعة/م)3

التر ز األدن (غ/م:)3

 20درجة مئ اة أو أكثر

48

3 000

29

 30درجة مئ اة أو أكثر

24

1 400

41

ن هذا اجلدول الزمين للمعاجلة رعال ملكارحة مجيا مراح حياة رات الدادان اخليفية واحلشرات ال تن ل ا
اةخشا  .وهناك درجة ث ة بنلبة  97يف املائة ب ن املعاجلة ورق هذا اجلدول الزمين ق امللت اات التالية من الن جل
يف مراح حياة رات الدادان اخليفية واحلشرات التالية ال تن ل ا اةخشا :
من Bursaphelenchus xylophilus

ما ا عن  99.99683يف املائة
ما ا عن  99.99683يف املائة( 2من الريقات واآلرات اليارعة) حلشرة Anoplophora glabripennis
ما ا عن  99.7262يف املائة من حشرة ( Anobium punctatumمجيا مراح احلياة)
ما ا عن  99يف املائة من حشرة ( Arhopalus tristisمجيا مراح احلياة).
تلت دام درجة احلرارة املل لة للمنتج (اا يف كلش يف لب اخلشب) أو اهل اء احمليط (أا ما أق ) حتلا
جرعة رل راد اللل را  ،وجيب أن تبلغ  20درجة مئ اة على اةق ف ال مدة املعاجلة.
معلومات أخرى ذات الصلة
ارد يف اجلدول  2مثال عن جدول مين للمعاجلة حي ق احلد اةدىن املفل
امل ش رة ال تتم معاجلت ا ب ل راد اللل را .
الجدول  -2مثال عن جدول مين للمعاجلة حي ق احلد اةدىن املفل
تتم معاجلت ا ب ل راد اللل را
درجد د ددة الح د د درارة الد د دددنيا
خالل المعالجة

الحد د د د ّد األدند د د د
جرع د د د د د د د د د د ددة
المطلد د ددوب م د د د
فلوري د د د د د د د د ددد
حي د د د د د د م د د د د د د
السددلفوريل†
الترّ د ددز (غ د درام
(غ/م)3
ساعة/م)3

من حيث من ال كز ل خشا

من حيث من ال كز ل خشا امل ش رة ال
التر ز األدن (غ/م )3عند مرور:

0.5

2

4

12

24

36

48

 20درجة مئ اة أو أكثر

3 000

120

124

112

104

82

58

41

29

 30درجة مئ اة أو أكثر

1 400

82

87

78

73

58

41

غ /م

غ /م

† قد تك ن هناك حاجة ا اادة اجلرعات اةولية يف اةو اع املتلمة بارت اع ا متصاص أو التلر .
غ /م :غري مت رر
2

مت ت دار احلد اةدىن للن جل الذي ق ب ع معاجلة هذه اةن اع من خالل ا ست راء من من كج متناسب ما البيانات الت رابية.
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 واحلشرات اB. xylophilus استند ال راق ال ين املعين اعاجلات الصحة النباتية يف ت ييمه هلذه املعاجلة لدودة
.)2011 ،2010(  و خرونSousa و،)2013(  و خرونBonifacio و،)2006(  و خرونBarak البح ث ال ا فلا هبا
،)2010(  و خرانBarak ل د ح يت ال عالية العامة هلذه املعاجلة يف مكارحة رات أخرى بدعم ك من
،)2007(  و خرانDwinell و،)2003(  و خرانDucom و،)2013(  و خرانBonifacio و،)1999(  و خرانBinkerو
،1996(  و خرانSoma و،)1987(  و خرانOsbrink و،)1996(  و خرانMizobuchi و،)1982(  و خرانLa Fageو
.)2006( Zhang) و1990( Sprenkel وWilliams و،)2001 ،1997
 انب ي اختاك،) ساعة (حىت و ن ق احلد اةدىن لل كيز28 –22 و كا مل اتح ق من ال كز خالل ر ة واحدة
 أو جي عادهتا،  وجي متداد املعاجلة ملدة أقصاها ساعتني من دون ارة رل راد اللل را.تدابري تصحيحية
.من البدااة

المراجع
 وميكن ا فالع على املعااري الدولية.قد اشري ملحق املعيار هذا ا املعااري الدولية لتدابري الصحة النباتية
https://www.ippc.int/core- :لتدابري الصحة النباتية على الب ابة الدولية للصحة النباتية على امل قا التايل
.activities/standards-setting/ispms
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءاً رمسياً من املعيار

 2006-02أ ففارت هيئ ففة ت ففدابري الص ففحة النباتي ففة يف دورهت ففا اةوا ()2006
م ف ع تن ففيح املعيففار الففدويل لتففدابري الصففحة النباتيففة رقففم  ( 17خضففاع م ف اد
التعبئة اخلشبية لل ائح يف الت ارة الدولية) ()2006-011
 2006-09ق ف ف ف ف ةدةمت املعاجلف ف ف ففة اسف ف ف ففت ابةً لفلف ف ف ففب املعاجلف ف ف ففات يف اللف ف ف ففن ات
2008-2006
 2006-12ق ف ف ف ف ففام ال را ف ف ف ف ففق ال ف ف ف ف ففين املع ف ف ف ف ففين اعاجل ف ف ف ف ففات الص ف ف ف ف ففحة النباتي ف ف ف ف ففة
باستعراض املعاجلة
 2007-07ن ر ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي يف املشروع املن ح
 2007-12ق ف ف ف ففدم املش ف ف ف ففروع امل ف ف ف ففن ح ا ال را ف ف ف ففق ال ف ف ف ففين املع ف ف ف ففين اعاجل ف ف ف ففات
الصحة النباتية
 2008-12أجرى ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةً
 2009-01ق ف ف ف ف ففام ال را ف ف ف ف ففق ال ف ف ف ف ففين املع ف ف ف ف ففين اعاجل ف ف ف ف ففات الص ف ف ف ف ففحة النباتي ف ف ف ف ففة
باستعراض املشروع
 2009-07ن ر ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي يف املشروع املعدل
 2010-07جرى داث املشروع وررعت ت ية به ا جلنة املعااري
 2010-09أجرى ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةً
 2011-02أ درت جلنة املعااري قراراً لك ونياً
 2011-07ع ففادت جلن ففة املع ففااري ا ال را ففق ال ففين املع ففين اعاجل ففات الص ففحة
النباتية عرب ن اش لك وين
 2011-07راجف ففا ال راف ففق ال ف ففين املعف ففين اعاجلف ففات الصف ففحة النباتيف ففة املشف ففروع
با ستناد ا تعلي ات جلنة املعااري
 2011-10ق ف ف ف ف ففام ال را ف ف ف ف ففق ال ف ف ف ف ففين املع ف ف ف ف ففين اعاجل ف ف ف ف ففات الص ف ف ف ف ففحة النباتي ف ف ف ف ففة
باستعراض املشروع
 2202-22أجرى ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقش ًة
 2202-02ق ف ف ف ف ففام ال راف ف ف ف ف ففق ال ف ف ف ف ف ففين املعف ف ف ف ف ففين اعاجلف ف ف ف ف ففات الصف ف ف ف ف ففحة النباتيف ف ف ف ف ففة
باستعراض املشروع
 2203-20قف ففام ال راف ففق ال ف ففين املعف ففين اعاجلف ففات الصف ففحة النباتيف ففة باسف ففتعراض
املش ف ففروع با س ف ففتناد ا معل م ف ففات ف ففارية م ف ففن اجل ف ففة امل دم ف ففة للمش ف ففروع
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 2202-20أج ف ف ال را ففق ال ففين املع ففين اعاجل ففات الص ففحة النباتي ففة اسف ففتعراض
املشروع بانت ار معل مات من اةخصائيني
 2202-20اس ففتعرض ال راف ففق ال ففين املعف ففين اعاجل ففات الصف ففحة النباتي ففة املشف ففروع
با س ففتناد ا املعل م ففات ال ف اردة م ففن اةخص ففائينيب وأو ففى ال را ففق ب ف ن ا ل ففم
م ف ف ع تب ف ففري م ف ف اد التعبئ ف ففة اخلش ف ففبية ب ل را ف ففد الل ف ففل را ( )2220-020ا
م ف عني (اةول اتعلفق باحلشفرات والثففاين بالدافدان اخليفيفة واحلشفرات)ب وررففا
ال راق لل نة املعااري ت يةً اشاراا هبذا الصدد تعرض على مشاورة اةعضاء
 2202-20وار ففت جلن ففة املع ففااري عل ففى املش ففروع ل ففرض عر ففه عل ففى مش ففاورة
اةعضاء عن فراق عملية اختاك ال رارات لك ونيا ()eSC_Nov_09_2202
 2202-00ات ت جلنة املعااري على ت ليم م ف ع تب فري مف اد التعبئفة اخلشفبية
ب ل را ف ف ف ففد الل ف ف ف ففل را ( )2220-020ا م ف ف ف ف ف عني :تب ف ف ف ففري احلش ف ف ف ف فرات يف
اةخشا امل ش رة ب اسففة رل رافد اللفل را ( )2007-101Aوتب فري الدافدان
اخليفي ف ف ففة واحلش ف ف ف فرات يف اةخش ف ف ففا امل ش ف ف ف ف رة ب اس ف ف فففة رل را ف ف ففد الل ف ف ففل را
()2007-101B
 2202-20انع دت املشاورة اةوا
 2200-20ررفا ال راففق ال ففين املعففين اعاجلففات الصففحة النباتيففة ت ففية ا جلنففة
املعااري باعتماده
 2200-00ررع ففت جلن ففة املع ففااري ت ففية ا هيئ ففة ت ففدابري الص ففحة النباتي ففة يف
دورهت ففا الثاني ففة عش ففرة عتم ففاده ع ففن فرا ففق عملي ففة اخت ففاك ال ف فرارات لك ونيف فاً
()eSC_Nov_16_2016
 2200-22اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية املعاجلة يف دورهتا الثانية عشرة
المعيددار الدددولي لتدددابير الصددحة النباتيددة رقددم  ،22الملح د  .23املعاجلففة بتب ففري
الدا ففدان اخليفي ففة واحلشف فرات يف اةخش ففا امل شف ف رة ب اس فففة رل را ففد الل ففل را .
روما ،ا ت اقية الدولية ل قااة النباتات ،من مة اةغذاة والزراعة
خر داث لتاراخ املفب ع.2200-22 :

-5معالجة الصحة النباتية رقم
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اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية معاجلة الصحة النباتية هذه خالل دورهتا الثانية عشرة يف عام .2017
وهذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم .28

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
28

معالجة الصحة النباتية رقم  :24معالجة البرتقال  Citrus sinensisبالبرودة للتخلص من ذبابة
فاكهة البحر المتوسط Ceratitis capitata
تم اعتمادها في عام  2017ونشرها في عام

2017

نطاق المعالجة
تصف هذه املعاجلة معاجلة مثرة الربتقال  1 Citrus sinensisبالربودة لكي تسفر عن نفوق بيوق
 Ceratitis capitataبالفعالية احملددة.2.

ويرقوات ببابوة

وصف المعالجة
اسم المعالجة:
المكون الفعال:
ّ
نوع المعالجة:
اآلفات المستهدفة:
السلع المستهدفة
الخاضعة للوائح:
الجدول الزمني للمعالجة

معاجلووة الربتق ووال sinensis
Ceratitis capitata

 Citrusبووالربودة للووت لب موون ببابووة ااتوووة البحوور املتق و

غري متاح
ايزيائية (بالربودة)

)Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae

مثار الربتقال

Citrus sinensis

الجدول  :1درجتان ( )2مئويتان أو أقل لمدة  11يوماً متتالياً
هناك مستقى ثقة بنسبة  59يف املائة بونّ املعاجلوة واوق هوذا اجلودول تو دف ق نفوق موا ن يقو عون
يف املائة من بيق ويرقات ببابة .Ceratitis capitata

1

55.5597

يتم تسمية أصناف احلمضيات  Citrusواألنقاع اهليجنة واقاً للمسميات القاردة يف:

.Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD
 2ن يتضوومن نقووا معاجلووات الصووحة النباتيووة القضووايا املتصوولة بتسووجي املبيوودات أو الشوورو احملليووة األخوورى ل وراف املتعاقوودة اخلاصووة باملقااقووة عل و
املعاجلات .تذلك ن تتضمن املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية معلقمات عن اآلثار احملددة بالنسبة للصوحة البشورية أو والمة األغذيوة
وهي القضايا اليت ينبغي التعام معوا واقاً لإلجراءات احمللية قب مقااقة األ راف املتعاقدة عل املعاجلة .وباإلضااة ق بلك ينظر يف التنثريات احملتملة
للمعاجلووات علو نقعيووة املنتجووات بالنسووبة لووبعئ السوولا العائلووة قبو اعتمادهووا دوليووا .قن أّ تقيوويم اثووار معاجلووة مووا علو نقعيووة السوولا قوود يقتضووي درا ووة
قضااية .ون يقجد قلزام عل رف متعاقد ايما يتص باملقااقة عل املعاجلات أو تسجيلوا أو اعتمادها لال ت دام يف أراضيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الجدول 2:درجتان ( )2مئويتان أو أقل لمدة  18يوماً متتالياً
هناك مستقى ثقة بنسبة  59يف املائة بنّ املعاجلة واق هذا اجلدول ت دف ق نفوق موا ن يقو عون  55.555يف
املائة من بيق ويرقات ببابة .Ceratitis capitata
الجدول  3 :3درجات مئوية أو أقل لمدة  20يوماً متتالياً
هناك مستقى ثقة بنسبة  59يف املائة بونّ املعاجلوة واوق هوذا اجلودول تو دف ق نفوق موا ن يقو عون
يف املائة من بيق ويرقات ببابة .Ceratitis capitata

55.5585

وجيب أّ تص الثمرة ق درجة حرارة املعاجلة قب بدء مودة التعور للمعاجلوة .وينبغوي رصود درجوة حورارة الثمورة
وتسجيلوا وينبغي أن تتجاوز درجة احلرارة املستقى َّ
احملدَّد قال مدة املعاجلة.
معلومات أخرى ذات الصلة
تنواول الفريوق الفوومل املعومل اعاجلووات الصوحة النباتيوة يف تقييمووه هلوذه املعاجلووة املسوائ املتصولة بننظمووة درجوة احلورارة
والتكييف احلرارف اخذاً يف انعتبار عم  Hallmanو.)1557( Mangan

ا وتند اجلودول  1ق عمو  Labordaواخورين

نفق الريقات.

وا وتند اجلودونّ  2و 9ق عمو
تمقياس ملعدل النفق .

Lima

( )1557وSantaballa

واخورين ( )1559با وت دام معودنت

 Deواخورين ( )2007با وت دام عودم القودرة علو التحوقل ق

ورنقة

المراجع
قوود يشووري ملحووق املعيووار هووذا ق املعووايري الدوليووة لتوودابري الصووحة النباتيووة .و كوون ان ووالع عل و املعووايري الدوليووة
لت و وودابري الصو و ووحة النباتيو و ووة عل و و و البقابو و ووة الدولي و ووة للصو و ووحة النباتيو و ووة عل و و و املققو و ووا التو و ووايلhttps://www.ippc.int/core- :
.activities/standards-setting/ispms
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, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4.
Laborda, R., Cerdá, M., Santaballa, E. & Dalmau, A. 1997. Report of quarantine cold treatment to
control Ceratitis capitata (Wied) to export Salustiana oranges to Japan. Valencia, Spain,
Universidad Politécnica de Valencia. 16 pp.

Santaballa, E., Laborda, R. & Dalmau, A. 1995. Report of quarantine cold treatment to control
Ceratitis capitata (Wied) to export oranges to Japan. Valenica, Spain, Universidad
Politécnica de Valencia. 22 pp.
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءاً رمسياً من املعيار

 2007-05جرى تقدمي املعاجلة
 2007-12مج ووا الفري ووق الف وومل املع وومل اعاجل ووات الص ووحة النباتي ووة ب و معاجل ووة
الربتقال  Citrus sinensisبالربودة للت لب من ببابة ااتووة البحور املتق و
 )2007-TPPT-106( Ceratitis capitataو 2007-TPPT-109لقض و ووا
البند 2007-206A
 2008-00أضاات هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتوا الثالثوة هوذه املعاجلوة
حتت مقضقع معاجلات بباب مثار الفاتوة
 2008-05وااقووت جلنووة املعووايري عل و عوور املعاجلووة عل و مشوواورة األعضوواء
للبت ايوا قلكرتونياً
 2005-00انعقاد مشاورة األعضاء
 2010-07قووام الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووات الصووحة النباتيووة بتنقوويح املشووروع
وأوص بعرضه عل جلنة املعايري نعتماده
 2011-11ق و َّودَّمت جلن ووة املع ووايري تعليقاهت ووا ع وون ري ووق عملي ووة ا وواب الق ورارات
قلكرتونيا ()2011_SC_Nov_03
 2012-12قووام الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووات الصووحة النباتيووة بتنقوويح املشووروع
وراا تقصية به ق جلنة املعايري نعتماده
 2019-11راع ووت جلن ووة املع ووايري تقص ووية ق هيئ ووة ت وودابري الص ووحة النباتي ووة يف
دورهت و و و و و و ووا التا و و و و و و ووعة نعتم و و و و و و وواه ع و و و و و و وون ري و و و و و و ووق القو و و و و و و ورارات اإللكرتوني و و و و و و ووة
()2013_eSC_Nov_01

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

رمسووي عل و املعاجلووة قب و انعقوواد الوودورة التا ووعة هليئووة

 2010-00ورد اعورتا
تدابري الصحة النباتية
 2019-11حددت جلنة املعايري احلالة بنهنا "معلقة"
 2010-05اتفق الفريق الفمل املعمل اعاجلات الصحة النباتية عل عدم وجقد
اختالاات يف جممقعوات ببواب مثوار الفاتووة بالنسوبة ق املعاجلوة بوالربودة ون
تنثريات عل األنوقاع أو األصوناف بالنسوبة ق احلمضويات وأوصو بنواءً علو
بلوك بودمم مشوروع امللحوق باملعيوار الودويل رقوم ISPM 28 2010-103 28
مووا 2007-206A؛ واتفووق الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووات الصووحة النباتيووة عل و
ع وودم وج ووقد اختالا ووات يف جممقع ووات بب وواب الفاتو ووة بالنس ووبة ق املعاجل ووة
بالربودة ون تنثريات عل األنقاع أو األصناف
 2010-05راووا اجتموواع الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووات الصووحة النباتيووة تقصووية
ق جلنة املعايري نعتماده
 2010-11راع ووت جلن ووة املع ووايري تقص ووية ق هيئ ووة ت وودابري الص ووحة النباتي ووة يف
دورهتو و و و و ووا الثانيو و و و و ووة عش و و و و و وورة نعتمو و و و و وواده بقا و و و و و ووقة الق و و و و و ورارات اإللكرتوني و و و و و ووة
()2016_eSC_Nov_05
المعي ااار ال اادولي لت اادابير الص ااحة النباتي ااة رق اام  28امللح ووق  .24معاجل ووة

الربتقال  Citrus sinensisبالربودة للت لب من ببابة ااتووة البحور املتق و

 .)2017( Ceratitis capitateروم ووا انتفاقي ووة الدولي ووة لققاي ووة النبات ووات
منظمة األغذية والزراعة
اخر حتديث لتاريخ املقبقع.2402-44 :
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اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية معاجلة الصحة النباتية هذه خالل دورهتا الثانية عشرة يف عام .2017

وهذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم .28

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي
28

معالجة الصحة النباتية رقم :25
معالجة المندارين  Citrus reticulataوالبرتقال  Citrus sinensisبالبرودة
للتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط Ceratitis capitata
تم اعتمادها في عام  2017ونشرها في عام

2017

نطاق المعالجة

تصف ف ف هذه املعاجلة معاجلة مثرة املندارين  Citrus reticulataوالربتقال  1Citrus sinensisبالربودة لكي تس ف ففنر عن نن
2
بي ض ويرقات ذبابة  Ceratitis capitataبالنعالية احملددة.
وصف المعالجة
اسم المعالجة

معاجلة املندارين  Citrus reticulataوالربتقال  Citrus sinensisبالربودة للتخلص
من ذبابة فاكهة البحر املت سط Ceratitis capitata
غري متاح
فيزيائية (بالربودة)

المكون الفعال
نمط المعالجة
)Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae
اآلفة المستهدفة
السلع المستهدفة الخاضعة للوائح مثار املندارين  Citrus reticulataوالربتقال Citrus sinensis
جدول المعالجة
الجدول  :1درجتان مئويتان أو أقل لمدة  18يوماً متتالياً
هنفا درجفة ثقفة بنسف ف ف ف ف ف فبفة  59يف املفائفة بف ملا املعفاجلفة وفق هفذا اجلفدول تندو م نن
من بي ض ويرقات ذبابة .Ceratitis capitata

مفا ن يقف مل عن  5595587يف املفائة

الجدول  3 :2درجات مئوية أو أقل لمدة  20يوماً متتالياً
هنا درجة ثقة بنس ف ف ف ف ف ففبة  59يف املائة ب ملا املعاجلة وفق هذا اجلدول تندو م نن
بي ض ويرقات ذبابة .Ceratitis capitata

ما ن يق مل عن  5595587يف املائة من

 1تس ف ف ففم حلن اا ا م ف ف ففيات  Citrusواألن اا اهلجينة منها وفق التس ف ففميات املش ف ف ففار ليها يف
.directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD
 2ن يت ففمن نقا معاجلات الصففحة النباتية الق ففايا ذات الصففلة بتسففجي املبيدات حلو املتقلبات احمللية األخرى اخلاصففة مب افقة األطراف املتعاقدة عل
املعاجلات .وقد ن تقدم املعاجلات املعتمدة من قِب انتناقية الدولية ل قاية النباتات معل مات بشف ا اآلثار احملددة املرتتبة عل الصففحة البشفرية حلو سففالمة
األغذية ،وه ما ينبغي معاجلته باس ف ففتخدام اإلجراءات احمللية قب م افقة األطراف املتعاقدة عل معاجلة ما .وباإلضف ففافة م ذل  ،ينرر يف اآلثار احملتملة
للمعاجلات عل ن عية املنتجات بالنس ففبة لبعس الس ففل قب اعتمادها دوليا .ن حلا تقييم آثار معاجلة ما عل ن عية الس ففل قد يقت ففي دراس ففة ض ففافية.
ون يلزم حلو طرف متعاقد بامل افقة عل املعاجلات ،حلو تسجيلها حلو اعتمادها لالستخدام يف حلراضيه.
Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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وجيب حلا تص الثمرة م درجة حرارة املعاجلة قب بدء مدة التعرض للمعاجلة .وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة وتسجيلها،
وينبغي حلنمل تتجاوز درجة ا رارة املست ى َّ
احملدَّد ط ال مدة املعاجلة.
معلومات أخرى ذات صلة
تناول النريق النين املعين مبعاجلات الصف ففحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املسف ففائ املتصف ففلة ب نرمة درجة ا رارة والتكيي
ا رارو آخذاً يف انعتبار عم  Hallmanو.)1557( Mangan
واس ففتند اجلدونا  1و 2م عم  De Limaوآخرين ( )2007ومت وض ففعهما باس ففتخدام الص ففننن األص ففلين ""Ellendale
و" "Murcottوباستخدام عدم القدرة عل التح ل م شرنقة كمقياس ملعدل النن .

المراجع
قد يشففري ملحق املعيار هذا م املعايري الدولية لتدابري الصففحة النباتية .و كن انطالا عل املعايري الدولية لتدابري الصففحة
النباتية عل الب ابة الدولية للصحة النباتية عل امل ق التايل
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4.
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءاً رمسياً من املعيار
 2007-05مت تقدمي املعاجلة.
 2007-12مج النريق النين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بن معاجلة املندارين  Citrus reticulataوالربتقال Citrus
 sinensisبالربودة للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املت سط  2007-106 Ceratitis capitataو2007-206D
ل ض البند 92007-206B
 2008-04حلضافت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة حتت م ض ا معاجلات ذباب مثار الناكهة.
 2008-05وافقت جلنة املعايري عل عرض املعاجلة عل مشاورة األع اء للبت فيها لكرتونياً.
 2005-06انعقدت مشاورة األع اء.
 2010-07قام النريق النين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتنقيح املشروا وحلوص بعرضه عل جلنة املعايري نعتماده.
َّ 2011-11
قدمت جلنة املعايري تعليقاهتا عن طريق عملية اختاذ القرارات لكرتونيا.
 2012-12قام النريق النين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتنقيح املشروا ورف ت صية به م جلنة املعايري نعتماده
 2013-06رفعت جلنة املعايري ت صية م هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا التاسعة نعتماه.
 2014-04ورد اعرتاض رمسي عل املع اجلة قب انعقاد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية.
 2019-11حددت جلنة املعايري ا الة ب هنا "معلملقة".
حلا اجلداول املعروضة نعتمادها هي لصن ""Murcott
م
النباتية
الصحة
 2016-05حلشار النريق النين املعين مبعاجلات
مل
واتنق عل عدم وج د اختالفات بن حلصناف  C. reticulaوحلعاد عل هذا انساس احتساب مست يات
املبن) .واتنق النريق عل عدم وج د اختالفات يف
النعالية حبيث تشم الصننن كليهما (عل النح مل
جمم عات ذبابة الناكهة بالنسبة م املعاجلة بالربودة.
 2016-11رف النريق الن ين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ت صية م جلنة املعايري لغرض انعتماد.
 2016-11رفعت جلنة املعايري ت صية م هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة نعتماده ب اسقة القرارات
اإللكرتونية ()2016_eSC_Nov_06
 2017-04اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية
المعيااار الاادولي رقم  .28الملحق  .25معففاجلففة املنففدارين  Citrus reticulataوالربتقففال  Citrus sinensisبففالربودة للتخلص من ذبففابففة فففاكهففة البحر
املت سط  .)2017( Ceratitis capitataروما ،انتناقية الدولية ل قاية النباتات ،منرمة األغذية والزراعة.
آخر حتديث لتاريخ املقب ا .2017-04
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اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية معاجلة الصحة النباتية هذه خالل دورهتا الثانية عشرة يف عام .2017

وهذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم .28

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي
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معالجة الصحة النباتية رقم :26
معالجة الليمون الحامض  Citrus limonبالبرودة
للتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط Ceratitis capitata
تم اعتمادها في عام  2017ونشرها في عام

2017

نطاق المعالجة

تص ف ف ف ف ف ف هذه املعاجلة معاجلة مثرة الليمون احلامض 1 Citrus limonبالربودة لكي تسف ف ف ف ف ففير عن نيوت بيوب و رقات بابة
 Ceratitis capitataباليعالية احملددة.2
وصف المعالجة
اسم المعالجة

معاجلة الليمون احلامض  Citrus limonبالربودة للتخلص من بابة فاكهة البحر
املتوسط Ceratitis capitata
ال وجد
فيز ائية (بالربودة)

المكون الفعال
نمط المعالجة
)Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae
اآلفة المستهدفة
السلع المستهدفة الخاضعة للوائح مثار الليمون احلامض Citrus limon
جدول المعالجة
الجدول  :1درجتان مئويتان أو أقل لمدة  16يوما متتاليا

بل عن  55.5579يف املائة من
هناك مسففتوق بة بنسففبة  59يف املائة بأ ّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نيوت ما ال ّ
بيوب و رقات بابة .Ceratitis capitata
الجدول  3 :2درجات مئوية أو أقل لمدة  18يوما متتاليا
بل عن  55.5579يف املائة من
هناك مسففتوق بة بنسففبة  59يف املائة بأ ّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نيوت ما ال ّ
بيوب و رقات بابة .Ceratitis capitate
 1تس ففمو عنوال الليمون احلامض  Citrusواألنوال اهلجينة منه وفق التس ففميات املش ففار إليها يف
.directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD
 2ال تضف ففمن ن ات معاجلات الصف ففحة النباتية البضف ففا ا املتصف ففلة بتسف ففجيل املبيدات عو الشف ففرو احمللية األخرق لألطراف املتعاقدة اخلاصف ففة باملوافبة علو
املعاجلات .كذلك ال تتضففمن املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري الصففحة النباتية معلومات عن اآل ار احملددة بالنسففبة للصففحة البشففر ة عو سففالمة األغذ ة،
وهي البضففا ا الي نب ي التعامل معها وفبال لرجراءات احمللية قبل موافبة األطراف املتعاقدة علو املعاجلة .وباإلضففافة إىل لك ،نرر يف التأ ريات احملتملة
للمعاجلات علو نوعية املنتجات بالنس ف ففبة لبعض الس ف ففل العائلة قبل اعتمادها دوليا .إال عن تبييم آ ار معاجلة ما علو نوعية الس ف ففل قد بتض ف ففي دراس ف ففة
إضافيةل  .وال وجد إلزام علو طرف متعاقد يف ما تصل باملوافبة علو املعاجلات ،عو تسجيلها عو اعتمادها لالستخدام يف عراضيه.
Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus
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وجيب عن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء مدة التعرب للمعاجلة .و نب ي رصد درجة حرارة الثمرة وتسجيلها،
و نب ي عالّ تتجاوز درجة احلرارة املستوق َّ
احملدَّد طوال مدة املعاجلة.
معلومات أخرى ذات صلة
عترب الليمون احلامض  C. limonعائالل مشروطال لذبابة فاكهة البحر املتوسط .Ceratitis capitata
وتناول الير ق اليين املعين مبعاجلات الص ففحة النباتية يف تبييمه هلذه املعاجلة املس ففائل املتص ففلة بأنرمة درجة احلرارة والتكيي
احلراري آخذال يف االعتبار عمل  Hallmanو.)1557( Mangan
واس ف ف ففتند اجلدوالن  1و 2إىل عمل  De Limaوآخر ن ( )2007ومت وض ف ف ففعهما باس ف ف ففتخدام ص ف ف ففن "لش ف ف ففبونة" ()Lisbon
وباستخدام عدم البدرة علو التحول إىل شرنبة كمبياس ملعدل النّيوت.
وتناول الير ق اليين املعين مبعاجلات الص ف ففحة النباتية ع ض ف ف فال املس ف ففائل املتص ف ففلة باألض ف ف فرار النا ة عن الترب د املياج يف مثار
الليمون (الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية.)2012 ،

المراجع
قد شففري ملحق املعيار هذا إىل املعا ري الدولية لتدابري الصففحة النباتية .وطكن االطالل علو املعا ري الدولية لتدابري الصففحة
النباتية علو البوابة الدولية للصحة النباتية علو املوق التايل
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4.
TPPT (Technical Panel on Phytosanitary Treatments). 2012. TPPT response to SC’s concerns about
chilling injury in lemons during in-transit cold disinfestation. Appendix 9, TPPT meeting report,
December 2012, pp. 55–57.

-2معالجة الصحة النباتية رقم

26

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

معامالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لبواعد احلجر الزراعي

معاجلة الصحة النباتية رقم

26

تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءال رمسيال من املعيار.
 2007-05مت تبدمي املعاجلة.
 2007-12قام الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتبسيم معاجلة الليمون احلامض  Citrus limonبالربودة
للتخلص من بابة فاكهة البحر املتوسط  Ceratitis capitataمن  TPPT-106-2007إلنشاء
.2007-206C
 2008-04عضافت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة حتت موضول معاجلات بابة الياكهة.
 2008-05وافبت جلنة املعا ري علو عرب املعاجلة علو مشاورة األعضاء للبت فيها إلكرتونيال.
 2005-06انعبدت مشاورة األعضاء.
 2010-07قام الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتنبي املشرول وعوصو بعرضه علو جلنة املعا ري العتماده.
َّ 2011-11
قدمت جلنة املعا ري تعليباهتا عن طر ق عملية اختا البرارات إلكرتونيا.
 2012-12انتهو الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية من وض اللمسات األخرية علو استجابته ملسألة األضرار
النا ة عن الترب د املياج  ،واملشرول املنب وعوصو بعرضه علو جلنة املعا ري العتماده.
 2019-06مل تتوصل جلنة املعا ري إىل توافق عام يف اآلراء يف ع ناء النباش الذي دار يف املنتدق ووافبت علو مناقشة
املشرول يف إطار جلنة املعا ري يف نوفمرب/تشر ن الثاين .2019
 2019-11رفعت جلنة املعا ري توصية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا التاسعة العتمادها.
 2014-04ورد اعرتاب رمسي علو املعاجلة قبل انعباد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية.
 2019-11حددت جلنة املعا ري احلالة بأهنا "معلّبة".
 2016-05وافق الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية علو عدم وجود اختالفات يف جمموعات باب مثار الياكهة
بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة وال تأ ريات علو األنوال عو األصناف.
 2016-05رف اجتمال الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية توصية إىل جلنة املعا ري العتمادها.
 2016-11رفعت جلنة املعا ري توصية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة العتمادها عن طر ق عملية
اختا البرارات إلكرتونيا (.)2016_eSC_Nov_07
 2017-04اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية
المعيااار الاادولي رقم  .28الملحق  .26معففاجلففة الليمون احلففامض  Citrus limonبففالربودة للتخلص من بففابففة فففاكهففة البحر
املتوسط  .)2017( Ceratitis capitatروما ،االتياقية الدولية لوقا ة النباتات ،منرمة األغذ ة والزراعة.
آخر حتد ث لتار خ امل بول .2017-04
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اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية معاجلة الصحة النباتية هذه خالل دورهتا الثانية عشرة يف عام .2017

وهذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم .28

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي
28

معالجة الصحة النباتية رقم :27
معالجة ثمرة الجريب فروت (ليمون الجنة)  Citrus paradisiبالبرودة
للتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط Ceratitis capitata
مت اعتمادها يف عام  2017ونشرها يف عام

2017

نطاق المعالجة
تص ف ف ف ف ففة هذه املعاجلة ررةة معاجلة ررة اجلررو روت ليم اجلنة) Citrus paradisi 1بالربودة لكي تس ف ف ف ف ف ر عن ن
بي ض وررقات ذبابة  Ceratitis capitataبال عالية احملددة.2

وصف المعالجة
اسم المعالجة
المكون الفعال
نوع المعاملة
اآلفة المستهدفة
السلع المستهدفة
الخاضعة للوائح

معفاملفة ررة اجلررفو روت ليم اجلنفة)  Citrus paradisiبفالربودة للتلل
ذبابة اكهة البحر املت سط Ceratitis capitata
غري متاح
يزرائية بالربودة)

من

)Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae

ررة ليم اجلنة جررو روت)

Citrus paradisi

جدول المعالجة
أقل لمدة  11يوماً متتالياً
الجدول  :1درجتان مئويتان أو ّ
هناك مست ى ثةة بنسبة  59يف املائة بأ ّ املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل ن
بي ض وررقات ذبابة .Ceratitis capitate
الجدول  3 :2درجات مئوية أو أقل لمدة  23يوماً متتالياً
هناك مست ى ثةة بنسبة  59يف املائة بأ ّ املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل ن
بي ض وررقات ذبابة .Ceratitis capitate

رةل عن  55.5517يف املائة من
ما ال ّ
رةل عن  55.5519يف املائة من
ما ال ّ

 1تس ف ف ففمحل ضن ا ا م ف ف ففيات  Citrusواألن ا اهلجينة منها و ق التس ف ف ففميات املش ف ف ففار إليها يف Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory,
.version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD

 2ال رت ف ففمن نجلا معاجلات الص ف ففحة النباتية الة ف ففارا ذات الص ف ففلة بتس ف ففجيل املبيدات ضو املتجللبات احمللية األخرى ا ا ف ففة ا ةة األ را املتعاقدة علحل املعاجلات .وقد ال تةدم
املعاجلات املعتمدة من قِبل االت اقية الدولية ل قارة النباتات معل مات بشففأ ااثار احملددة امل تبة علحل الصففحة البشفررة ضو سففالمة األغذرةم وه ما رنبجلي معاجلت باسففتلدام ارجراءات
احمللية قبل م ا ةة األ را املتعاقدة علحل معاجلة ما .وبارض ف ففا ة إىل ذلرم رنثر يف ااثار احملتملة للمعاجلات علحل ن عية املنتجات بالنس ف ففبة لبع الس ف ففلع قبل اعتمادها دوليا .إال ض
تةييم آثار معاجلة ما علحل ن عية السلع قد رةت ي دراسة إضا ية .وال رلزم ضي ر متعاقد بامل ا ةة علحل املعاجلاتم ضو تسجيلها ضو اعتمادها لالستلدام يف ضراضي .
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معاجلة الصحة النباتية رقم

 ورنبجلي ر د درجة حرارة الثمرة وتسجيلهام.وجيو ض تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء مدة التعرض للمعاجلة
َّ ورنبجلي ضالّ تتجاوز درجة ا رارة املست ى
.احملدَّد ال مدة املعاجلة

معلومات أخرى ذات صلة

تناول ال ررق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية يف تةييم هلذه املعاجلة املسائل املتصلة بأنثمة درجات ا رارة والتكيية
.)1557 Mangan وHallman ا راري آخذاً يف االعتبار عمل

 وآخررنWillink) و2007  وآخررنGastaminza) و2007b م2007a

 إىل عمل2 و1 واستند اجلدوال
.) باستلدام معدل ن الريقات2007

Anonymous

 مHenninger’s Ruby  م وStar Ruby  م وMarsh Seedless  باسف ففتلدام األ ف ففنا األ ف ففلية1 ومت وضف ففع اجلدول
. Rouge la Toma و
. Henninger’s Ruby  باستلدام الصنة األ لي2 ومت وضع اجلدول

المراجع
 وطكن اال ال علحل املعارري الدولية لتدابري الصففحة.قد رشففري ملحق املعيار هذا إىل املعارري الدولية لتدابري الصففحة النباتية
النباتية علحل الب ابة الدولية للصحة النباتية علحل امل قع التايل
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

Anonymous. 2007a. Technical Panel on Phytosanitary Treatments – 110a. Quarantine cold treatment
of grapefruit for medfly (Ceratitis capitata Wied). Document provided by the National Plant
Protection Organization of Argentina.
Anonymous. 2007b. Technical Panel on Phytosanitary Treatments – 111a. Quarantine cold treatment
of grapefruit for medfly (Ceratitis capitata Wied). Document provided by the National Plant
Protection Organization of Argentina.
Gastaminza, G., Willink, E., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B., Macián,
A., Avila, R., Favre, P., Toledo, S., García Degano, M.F., Socias, M.G. & Oviedo, A. 2007.
Tratamientos con frío para el control de Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus para la
exportación de cítricos. In: Moscas de los frutos y su relevancia cuarentenaria en la citricultura
del Noroeste Argentino: once años de investigaciones 1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L.
Augier & B. Stein, eds. Centro de Investigaciones Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola,
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Las Talitas, Tucumán, Argentina.
Available at http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September 2016).
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, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4.
Willink, E., Gastaminza, G., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B., Macián,
A., Avila, R. & Favre, P. 2007. Estudios básicos para el desarrollo de tratamientos cuarentenarios con
frío para Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus en cítricos de Argentina. In: Moscas de los frutos
y su relevancia cuarentenaria en la citricultura del Noroeste Argentino: once años de investigaciones
1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L. Augier & B. Stein, eds. Centro de Investigaciones
Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres,
Las Talitas, Tucumán, Argentina. Available at http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September
2016).
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءاً رمسياً من املعيار
 2007-05جرى تةدمي املعاجلة
 2007-12قام ال ررق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية بتنةيح مشرو معاجلة اجلررو روت Citrus paradisi
بالربودة للتلل من ذبابة اكهة البحر املت سط Ceratitis capitata
 2008-04ضضا ت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة ضمن م ض معاجلات ذباب رار ال اكهة
 2008-05وا ةت جلنة املعارري علحل عرض املعاجلة علحل مشاورة األع اء للبت يها إلك ونياً
 2005-09انعةدت مشاورة األع اء
 2010-07قام ال ررق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية بتنةيح املشرو وضو حل بعرض علحل جلنة املعارري العتماده
 2011-11ر عت جلنة املعارري ت ية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا السابعة العتماده
 2012-03وردت اع اضات رمسية علحل املعاجلة
 2012-05قام ال ررق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية بصياغة الرد علحل االع اضات الرمسية مل تتم الت ية بأي
تعدرل بشأ االع اضات الرمسية)
 2012-12قام ال ررق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية راجعة املشرو من دو إجراء ضي تجليريات) ور ع ت ية ب
إىل جلنة املعارري العتماده
 2013-09ر عت جلنة املعارري ت ية ب إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا التاسعة العتماده
 2014-04وردت اع اضات رمسية علحل املعاجلة قبل انعةاد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية
 2014-09قام اجتما ال ررق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية راجعة املشرو
ّ 2014-05رد اجتما ال ررق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية علحل بع االع اضات الرمسية
 2019-11حددت جلنة املعارري ا الة بأهنا معلّةة
 2019-05وا ق ال ررق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية علحل عدم وج د اختال ات يف جمم عات ذباب رار ال اكهة
بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة وال تأثريات متصلة بالن ضو الصنة)
 2019-05ر ع ال ررق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية ت ية ب إىل جلنة املعارري العتماده
 2019-11ر عت جلنة املعارري ت ية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة العتماده عن ررق عملية
اختاذ الةرارات إلك ونيا )2016_eSC_Nov_08
 2017-04اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية
المعيار الدولي رقم  .28الملحق  .27معاجلة ررة اجلررو روت ليم اجلنة)  Citrus paradisiبالربودة للتلل من
ذبابة اكهة البحر املت سط  .)2017 Ceratitis capitateرومام االت اقية الدولية ل قارة النباتاتم منثمة األغذرة والزراعة
2017-04
آخر حتدرث لتاررخ املجلب

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

-3معالجة الصحة النباتية رقم
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اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية معاجلة الصحة النباتية هذه خالل دورهتا الثانية عشرة يف عام .2017

وهذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم .28

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي
28

معالجة الصحة النباتية رقم :28

معالجة برتقال  Citrus reticulataللتخلص بالبرودة
من ذبابة فاكهة البحر المتوسط Ceratitis capitata
تم اعتمادها في عام  2017ونشرها في عام

2017

نطاق المعالجة

تص ف ف ففع هذه املعاجلة معاجلة مثرة برتقال  1 Citrus reticulataبالربودة لكي تس ف ف ف ف ر عن ن وق بيوض ويرقات ذبابة البحر
2
املتوسط  Ceratitis capitataبال عالية احملددة.
وصف المعالجة
اسم المعالجة

مع ففاجل ففة برتق ففال  Citrus reticulataللتخلص ب ففالربودة من ذب ففاب ففة ففا ففة البحر
املتوسط Ceratitis capitata
غري متاح
يزيائية (بالربودة)
(Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae

المكون الفعال
نمط المعالجة
اآلفة المستهدفة
السلع المستهدفة
مثرة Citrus reticulata
الخاضعة للوائح
جدول المعالجة
درجتان ( )2مئويتان أو أقل ملدة  22يوما متواصال.

يقل عن  55.5518يف املائة
هناك مس ف ف ف ففتوة قة بنس ف ف ف ففبة  59يف املائة بأ ّن املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل ن وق ما ال ّ
من بيوض ويرقات ذبابة .Ceratitis capitata
وجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء مدة التعرض للمعاجلة .وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة وتسجيل ا،
وينبغي أالّ تتجاوز درجة احلرارة املستوة احمل ّدد طوال مدة املعاجلة.
 1يتم تسمية أصناف احلمضيات واألنواع اهلجينة و قا للمسميات الواردة يفCottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. :
France, SRA INRA-CIRAD

 2ال يتض ف ففمن نااق معاجلات الصف ف ففحة النباتية القضف ف ففايا ذات الصف ف ففلة بتسف ف ففجيل املبيدات أو املتالبات احمللية األخرة ا اص ف ففة وا قة األطراف املتعاقدة
على املعاجلات .وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من قِبل هيئة تدابري الصحة النباتية معلومات بشأن اآل ار احملددة املرتتبة على الصحة البشرية أو سالمة
األغذية ،وهو ما ينبغي معاجلته باس ف ففتخدام ااجراءات احمللية قبل موا قة األطراف املتعاقدة على معاجلة ما .وبااإف ففا ة إىل ذل  ،ين ر يف اآل ار احملتملة
للمعاجلات على نوعية املنتجات بالنس ففبة لبعس الس ففلت قبل اعتمادها دوليا .إال أن تقييم جل ار معاجلة ما على نوعية الس ففلت قد يقتض ففي دراس ففة إإ ففا ية.
وال يلزم أي طرف متعاقد باملوا قة على املعاجلات ،أو تسجيل ا أو اعتمادها لالستخدام يف أراإيه.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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معاجلة الصحة النباتية رقم

معلومات أخرى ذات صلة
تناول ال ريق ال ين املعين عاجلات الصف ففحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املسف ففائل املتصف ففلة بأن مة درجة احلرارة والتكييع
.)(1997( Mangan وHallman احلراري جلخذا يف االعتبار عمل
) ومت وإ ففعه باس ففتخدام ص ففنع2007(  وجلخرينWillink) و2007(  وجلخرينGastaminza اس ففتند هذا اجلدول إىل عمل
.) وباستخدام معدل ن وق الريقاتC. reticulate( " Nova"

المراجع
 وطكن االطالع على املعايري الدولية لتدابري الصففحة.قد يشففري ملحق املعيار هذا إىل املعايري الدولية لتدابري الصففحة النباتية
:النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية على املوقت التايل
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
Gastaminza, G., Willink, E., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B., Macián,
A., Avila, R., Favre, P., Toledo, S., García Degano, M.F., Socias, M.G. & Oviedo, A. 2007.
Tratamientos con frío para el control de Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus para la
exportación de cítricos. In: Moscas de los frutos y su relevancia cuarentenaria en la citricultura
del Noroeste Argentino: once años de investigaciones 1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L.
Augier & B. Stein, eds. Centro de Investigaciones Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola,
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Las Talitas, Tucumán, Argentina.
Available at http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September 2016).
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, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4.
Willink, E., Gastaminza, G., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B., Macián,
A., Avila, R. & Favre, P. 2007. Estudios básicos para el desarrollo de tratamientos
cuarentenarios con frío para Ceratitis capitata y Anastepha fraterculus en cítricos de Argentina.
In: Moscas de los frutos y su relevancia cuarentenaria en la citricultura del Noroeste Argentino:
once años de investigaciones 1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L. Augier & B. Stein, eds.
Centro de Investigaciones Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola, Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres, Las Talitas, Tucumán, Argentina. Available at
http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September 2016)
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تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءا رمسيا من املعيار
 2007-05مت تقدمي املعاجلة استجابة للدعوة ا اصة بتقدمي معاجلات.
 2007-12قام ال ريق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية (ال ريق ال ين) بتنقيح مشروع معاجلة املندارين
 Citrus reticulataوالربتقال  Citrus sinensisللتخلص بالربودة من ذبابة ا ة البحر األبيس املتوسط
.Ceratitis capitata
 2008-04أإا ت اهليئة ،يف دورهتا الثالثة ،هذا املوإوع حتت إطار موإوع معاجلات ذباب مثار ال ا ة.
 2008-05وا قت جلنة املعايري على عرإه على مشاورة األعضاء عن طريق عملية اختاذ القرارات إلكرتونيا.
 2005-06مت إرسال املعاجلة لغرض مشاورة األعضاء.
 2010-07قام ال ريق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية بتنقيح املشروع ور ت توصية إىل جلنة املعايري العتماده.
 2011-11ر عت جلنة املعايري توصية إىل اهليئة يف دورهتا السابعة العتماده.
 2012-02تلقت املعاجلة اعرتاإات رمسية.
 2012-05قام ال ريق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية بصياغة رد على االعرتاإات الرمسية (مل يتم ر ت توصية بإجراء
أي تنقيح عقب االعرتاإات الرمسية).
 2012-12استعرض ال ريق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية املشروع (مل جتر أي تغيريات تذ ر) وتقدم بتوصية إىل
جلنة املعايري باعتماده.
 2012-06مل تتوصل جلنة املعايري إىل توا ق يف اآلراء خالل النقاش الذي دار يف منتديات النقاش ووا قت على مناقشة
املشروع يف دورهتا يف نو مرب/تشرين الثاين .2012
 2012-11وا قت جلنة املعايري على أن تالب إىل ال ريق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية معاجلة شواغل أعضاء
جلنة املعايري.
 2019-11حددت جلنة املعايري احلالة بأهنا "معلّقة".
 2016-05وا ق ال ريق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية اجتماعه على عدم وجود اختال ات بني جمموعات ذباب مثار
ال ا ة بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة وال تأ ريات على األنواع  /األصناف ،ولذل أوصى ال ريق ال ين بتغيري العنوان.
 2016-05ر ت ال ريق ال ين املعين عاجلات الصحة النباتية توصية إىل جلنة املعايري باعتماده.
 2016-11ر عت جلنة املعايري توصية إىل اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة باعتماده عن طريق عملية اختاذ القرارات إلكرتونيا
).(2016_eSC_Nov_09
 2017-04اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية.
المعيار الدولي رقم  .28الملحق  .28معاجلة برتقال  Citrus reticulataللتخلص بالربودة من ذبابة ا ة البحر
املتوسط  .)2017( Ceratitis capitataروما ،االت اقية الدولية لوقاية النباتات ،من مة األغذية والزراعة.
جلخر حتديث لتاريخ املابوع.2017-04 :
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

-3معالجة الصحة النباتية رقم
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اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية معاجلة الصحة النباتية هذه خالل دورهتا الثانية عشرة يف عام .2017

وهذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم .28

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
28

معالجة الصحة النباتية رقم :29
معالجة الكليمونتين  Citrus clementinaبالبرودة للتخلص من آفة
مت اعتمادها يف عام  2017ونشرها يف عام

Ceratitis capitata

2017

نطاق المعالجة
تصف ف ف ف ف هذه املعاجلة معاجلة مثرة الكليمونتني  1Citrus clementinaبالربودة لكي تس ف ف ف ففقر عن نقور بيو
 Ceratitis capitataبالقعالية احملددة.2

و رقات ذبابة

وصف المعالجة
اسم المعالجة
المكون الفعال
نوع المعاملة
اآلفة المستهدفة
السلع المستهدفة
الخاضعة للوائح

م فع ف ف ففاجل ف ف ففة ال فك فل في فمففون فتففني

Citrus clementina

ب ف ف ففالففربودة ل فل فت ف فل ف

مففن ف ف ففة

Ceratitis capitata

ال وجد
يز ائية (بالربودة)

)Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae

مثار الكليمونتني

clementina Hort. ex Tanaka

جدول المعالجة
درجتان مئو تان (درجة احلرارة القصوى يف قلب الثمرة) أو أقل ملدة  11وما متتاليا
هناك مسففتوى قة بنسففبة  59يف املائة بأن املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل نقور ما ال قل عن  55.5500يف املائة من
بيو و رقات ذبابة .Ceratitis capitata
وجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء مدة التعر للمعاجلة .و نبغي رصد درجة حرارة الثمرة وتسجيلها،
و نبغي أال تتجاوز درجة احلرارة املستوى َّ
احملدَّد طوال مدة املعاجلة.

 1تس ففمو أنوال الليمون احلام  Citrusواألنوال اهلجينة منه و ق التس ففميات املش ففار إليها يف
.directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD
 2ال تضف ففمن ن ار معاجلات الصف ففحة النباتية القضف ففا ا املتصف ففلة بتسف ففجيل املبيدات أو الشف ففرو احمللية األخرى لألطراف املتعاقدة اخلاصف ففة باملوا قة علو
املعاجلات .كذلك ال تتضففمن املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري الصففحة النباتية معلومات عن اآل ار احملددة بالنسففبة للصففحة البشففر ة أو ففالمة األغذ ة،
وهي القضففا ا الي نبغي التعامل معها و قا لرجراءات احمللية قبل موا قة األطراف املتعاقدة علو املعاجلة .وباإلضففا ة إىل ذلك ،نرر يف التأ ريات احملتملة
للمعاجلات علو نوعية املنتجات بالنس ف ففبة لبع الس ف ففل العائلة قبل اعتمادها دوليا .إال أن تقييم ار معاجلة ما علو نوعية الس ف ففل قد قتض ف ففي درا ف ففة
إضا ية .وال وجد إلزام علو طرف متعاقد يف ما تصل باملوا قة علو املعاجلات ،أو تسجيلها أو اعتمادها لال ت دام يف أراضيه.
Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

-1معالجة الصحة النباتية رقم

29

معاجلة الصحة النباتية رقم

معاجلات الصحة النباتية لآل ات اخلاضعة للوائح

29

معلومات أخرى ذات صلة
سف ففتند هذا اجلدول إىل عمل  Santaballaو خر ن ( )2009ومت وضف ففعه با ف ففت دام صف ففن " "Clemenulesوبا ف ففت دام
معدل نقور الريقات.

المراجع
قد شففري ملحق املعيار هذا إىل املعا ري الدولية لتدابري الصففحة النباتية .وطكن االطالل علو املعا ري الدولية لتدابري الصففحة
النباتية علو البوابة الدولية للصحة النباتية علو املوق التايل
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
Santaballa, E., Laborda, R. & Cerdá, M. 2009. Quarantine cold treatment against Ceratitis capitata
(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) to export clementine mandarins to Japan. Boletín de Sanidad
)Vegetal Plagas, 35: 501–512. (in English

تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءا رمسيا من املعيار
 2010-00مت تقدمي معاجلة الكليمونتني  Citrus clementina var Clemenulesبالربودة للت ل من ة )2010-102( Ceratitis capitata
 2010-07قام القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية با تعرا املعاجلة وطلب احلصول علو معلومات إضا ية
 2012-09تلقو القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية معلومات إضا ية
 2012-12طلب القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية من مقدم املعاجلة تو ري معلومات إضا ية
 2012-02بعث القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بر الة إىل مقدم املعاجلة عن طر ق األمانة
 2012-09رد مقدم املعاجلة علو الر الة
 2012-07ر القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية توصية باملعاجلة قط لصن  Clemenulesإىل جلنة املعا ري ملشاورة األعضاء
 2012-05وا ق القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية علو جدول املعاجلة (اجتمال ا رتاضي)
 2010-02صدر قرار إلكرتوين عن جلنة املعا ري للموا قة عليه يف مشاورة األعضاء
 2010-01انعقدت مشاورة األعضاء
 2019-02ا تعر القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية التعليقات الي صدرت عن مشاورة األعضاء
 2019-11حددت جلنة املعا ري احلالة بأهنا "معلقة"
 2011-07جرى تعد ل الو يقة من قبل املسؤول عن املعاجلة ( )EWا تجابة للتعليقات الواردة من البلدان
 2011-05عقد القر ق القين املعين مبعاجلات الص ف ففحة النباتية اجتماعه (اتقق االجتمال علو تغيري العنوان (حذف كلمة "أص ف ففناف"( )varietiesودعا جلنة
املعا ري إىل اإلحاطة علما بتغيري العنوان من معاجلة الكليمونتني  Citrus clementina var Clemenulesبالربودة للت ل من ة Ceratitis
 )2010-102( capitataإىل معاجلة الكليمونتني  Citrus clementinaبالربودة للت ل من ة )2010-102(Ceratitis capitata؛ واتقق
القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية علو عدم وجود اختال ات يف جمموعات ذباب مثار القاكهة بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة)
 2011-05ر القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية توصية إىل جلنة املعا ري العتمادها
 2011-11ر عت جلنة املعا ري توص ف ف ف ف ف ففية إىل هيئة تدابري الص ف ف ف ف ف ففحة النباتية يف دورهتا الثانية عشف ف ف ف ففرة العتمادها عن طر ق عملية اختاذ القرارات إلكرتونيا
()eSC_Nov_07_2011
 2017-00اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية
المعيار الدولي رقم  .28الملحق  .29معففاجلففة الكليمونتني  Citrus clementinaبففالربودة للت ل من ففة  .)2017( Ceratitis capitataرومففا،
االتقاقية الدولية لوقا ة النباتات ،منرمة األغذ ة والزراعة
خر حتد ث لتار خ امل بول 2017-00
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معالجة الصحة النباتية رقم  :30معالجة ثمرة المناجو  Mangifera indicaبحرارة البخار للتخلص من
ذبابة فاكهة البحر المتوسط Ceratitis capitata
تم اعتمادها في عام  2017ونشرها في عام

2017

نطاق المعالجة
تصف ف هذه املعاجلة معاجلة مثرة املناجو  Mangifera Indicaحبرارة البخار لكي تس ففنر عن ننوو بيور وترقات
ذبابة البحر املتوسط  Ceratitis capitataبالنعالية احملددة .1
وصف المعالجة
اسم المعالجة:
الفعال:
المكون ّ
ّ
نوع المعالجة:
اآلفات المستهدفة:
السلع المستهدفة
الخاضعة للوائح:
الجدول الزمني للمعالجة

معاجلة مثرة املناجو  Mangifera Indicaحبرارة البخار للتخلص من ذبابة البحر املتوس ف ف ففط
Ceratitis capitata

ال توجد
فيزتائية (حبرارة البخار)
)Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae

مثار

Mangifera indica L

التعرتض يف غرفة حرارة البخار


لرطوبة نسبية ال تقل عن  95يف املائة



لدرجة حرارة هواء تزتد عن درجة حرارة الغرفة وتبلغ  47درجة مئوتة أو أكثر



ملدة ساعتني على األقل وإىل أن تصل درجة حرارة لب الثمرة إىل  46.5درجة مئوتة



ترتك بعد ذلك ملدة عشر دقائق يف رطوبة نسبية ال تقل عن  95يف املائة ويف درجة حرارة اهلواء
تبلغ  47درجة مئوتة على أال تقل درجة حرارة لب الثمرة عن  46.5درجة مئوتة (ألكرب الثمار حجما)

 1ال تتضف ففمن نعاو معاجلات الصف ففحة النباتية القضف ففاتا املتصف ففلة بتسف ففجيل املبيدات أو الشف ففروا احمللية األخرق ل طرا املتعاقدة ا ا ف ففة باملوافقة على املعاجلات .كذلك ال تتضف ففمن
املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية معلومات عن اآلثار احملددة بالنسبة للصحة البشرتة أو سالمة األغذتة ،وهي القضاتا اليت تنبغي التعامل معها وفقا لإلجراءات احمللية
قبل موافقة األطرا املتعاقدة على املعاجلة .وباإلض ف ف ف ف ففافة إىل ذلك ،تنتر يف الت ثريات احملتملة للمعاجلات على نوعية املنتجات بالنس ف ف ف ف ففبة لبعض الس ف ف ف ف ففل العائلة قبل اعتمادها دوليا.
إال أن تقييم آثار معاجلة ما على نوعية السففل قد تقتضففي دراسففة إضففافية .وال توجد إلزام على طر متعاقد فيما تتصففل باملوافقة على املعاجلات أو تسففجيلها أو اعتمادها لالسففتخدام
يف أراضيه.
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ومبجرد اكتمال املعاجلة ،جيوز تربتد الثمرة باملاء لتبلغ درجة حرارة اهلواء احمليط.
تقل عن
هناك مسف ف ف ففتوق ثقة بنسف ف ف ففبة  95يف املائة ب ّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل ننوو ما ال ّ
يف املائة من بيور وترقات ذبابة .Ceratitis capitata

99.9968

معلومات أخرى ذات الصلة
تناول النرتق النين املعين مبعاجلات الص ف ففحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املس ف ففائل املتص ف ففلة ب نتمة درجة احلرارة
والتكيي احلراري آخذا يف االعتبار عمل  Hallmanو.)1997( Mangan
تسف ففتند هذا اجلدول إىل عمل  Heatherوآخرتن ( )1997ومت وضف ففعه باسف ففتخدام ف ففن ""Kensington Pride
وباستخدام عدم القدرة على التحول إىل شرنقة كمقياس ملعدل النّنوو.
تبني أن آفة  C. capitataهي أكثر مقاومة للحرارة يف مرحلة البيور من بني املراحل األخرق اليت تسففبق تشففكيل
وّ
وتبني أن العور الثالث هو أكثر مقاومة بقليل.
ا ادرات وذلك يف درجات حرارة ترتاوح بني  41و 44درجة مئوتةّ ،

المراجع

قد تشري ملحق املعيار هذا إىل املعاتري الدولية لتدابري الصحة النباتية .وميكن االطالع على املعاتري الدولية لتدابري
الصحة النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية على املوق التايلhttps://www.ippc.int/core-activities/standards- :
.setting/ispms
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, 3–5 November, pp. 79-1–79-4.
Heather, N.W., Corcoran, R.J. & Kopittke, R.A. 1997. Hot air disinfestation of Australian
‘Kensington’ mangoes against two fruit flies (Diptera: Tephritidae). Postharvest Biology and
Technology, 10: 99–105.

-2معالجة الصحة النباتية رقم

30

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

معاجلة الصحة النباتية رقم

معاجلات الصحة النباتية لآلفات ا اضعة للوائح

30

تاريخ المطبوع
هذا ليس جزءا رمسيا من املعيار

 2007-00أض ف ف ف ففافا هيئة تدابري الص ف ف ف ففحة النباتية يف دورهتا الثانية موض ف ف ف ففوع
معاجلات ذباب مثار الناكهة
 2010-04مت تقففدم معففاجلففة مثرة املنففاجو  Mangifera Indicaحبرارة البخففار
للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوس ف ف ف ففط  Ceratitis capitataاس ف ف ف ففتجابة
للدعوة إىل تقدم معاجلات يف 2009-12
 2010-07قام النرتق النين املعين مبعاجلات الص ف ف ف ف ف ففحة النباتية باس ف ف ف ف ف ففتعرار
املعاجلة وطلب من مق ّدم املعاجلة توفري معلومات إضافية
 2012-02طلففب النرتق النين املعين مبعففاجلفات الصف ف ف ف ف ف فحففة النبففاتيففة من مقف ّدم
املعاجلة توفري معلومات إضافية
 2012-12طلففب النرتق النين املعين مبعففاجلفات الصف ف ف ف ف ف فحففة النبففاتيففة من مقف ّدم
املعاجلة توفري معلومات إضافية
 2010-02أرس ف ف ف ف ف ففل النرتق النين املعين مبعاجلات الص ف ف ف ف ف ففحة النباتية إىل مق ّدم
املعاجلة اإلشعار النهائي عن طرتق األمانة
 2010-05قام مق ّدم العلبات بتوفري معلومات إضافية
 2010-07اس ف ف ففتعرر النرتق النين املعين مبعاجلات الص ف ف ففحة النباتية مش ف ف ففروع
املعاجلة واملعلومات اإلضف ف ففافية الواردة من مق ّدم املعاجلة ورف تو ف ف ففية باملعاجلة
إىل جلنة املعاتري بغرر عرضها على مشاورة األعضاء
 2014-02وافقا جلنة املعاتري على عرر املعاجلة على مش ف ف ف ففاورة األعضف ف ف ففاء
عن طرتق عملية اختاذ القرارات إلكرتونيا ()2014_eSC_May_04
 2014-07انعقدت مشاورة األعضاء
 2015-11حددت جلنة املعاتري احلالة ب هنا "معلّقة"

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 2016-07جرق تعدتل الوثيقة من قبل املس ف ف ف ف ف ففؤول عن املعاجلة اس ف ف ف ف ف ففتجابة
للتعليقات الواردة من املشاورة
ّ 2016-09قرر النرتق النين املعين مبعاجلات الصففحة النباتية اجتماعه أنه رغم
وجود اختالف ففات ةكن ففة يف التن ففاع ففل م املع ففاجل ففة حبرارة البخ ففار يف م ففا بني
جمموعات ذبابة  ،C. capitateفإن قوة هذه املعاجلة كما تتض ف ف ف ف ففح من العدد
الكبري جففدا (أكثر من  )165 000من البيض (أكثر املراحففل مقففاومففة) الففذي
تعور عن أي اختالفففات ومن رف
مت معففاجلتففه عرب اختبففارات ت ف كيففدتففةّ ،
تو ية باملعاجلة إىل جلنة املعاتري)
 2016-09وافق النرتق النين املعين مبعففاجلففات الصف ف ف ف ف ف فحففة النبففاتيففة على الردود
على التعليق ف ف ففات الواردة عن طرتق عملي ف ف ففة اخت ف ف ففاذ القرارات إلكرتوني ف ف ففا
)(2016_eTPPT_Sep_01

 2016-11رفعا جلنة املعاتري تو ية باملعاجلة إىل هيئة تدابري الصحة النباتية
يف دورهتا الثانية عش ف ف ف ف ف ففرة العتمادها عن طرتق عملية اختاذ القرارات إلكرتونيا
()2016_eSC_Nov_12
 2017-04اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية معاجلة الصحة النباتية
المعيااار الاادولي لتاادابير الصا ا ا ا احااة النباااتيااة رقم  ،82الملحق  .30معففاجلففة مثرة

املن ففاجو  Mangifera indicaحبرارة البخ ففار للتخلص من ذب ففاب ففة ف ففاكه ففة البحر
املتوس ف ف ففط  .)2017( Ceratitis capitataروما ،االتناقية الدولية لوقاتة النباتات،

منتمة األغذتة والزراعة
آخر حتدتث لتارتخ املعبوع:

.7002-00
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اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية معاجلة الصحة النباتية هذه خالل دورهتا الثانية عشرة يف عام .2017

وهذا امللحق جزء ملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم .28

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم
معامالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعي
28

معالجة الصحة النباتية رقم :31
معالجة المانجو الهندية  Mangifera indicaبحرارة البخار
للتخلص من ذبابة Bactrocera tryoni
تم اعتمادها في عام  2017ونشرها في عام

2017

نطاق المعالجة
تصف ف ف ف ففة هذه املعاجلة معاجلة هلرة املا ا ند ة  Mangifera indicaحبرارة البخار لكي تسف ف ف ف ففبر عن نب ا بي
1
ذبابة  Bactrocera tryoniبالبعالية احملددة

و رقات

وصف المعالجة
اسم المعالجة
المكون الفعال
نوع المعاملة
اآلفة المستهدفة

مع ففاجل ففة امل ففا

ا ن ففد ففة  Mangifera indicaحبرارة البخ ففار للتخل

من ذب ففاب ففة

Bactrocera tryoni

غري متاح
فيز ائية (حبرارة البخار)
)Bactrocera tryoni (Froggatt, 1897) (Diptera: Tephritidae

السلع المستهدفة
الخاضعة للوائح

هلرة املا

ا ند ة

Mangifera indica L

جدول المعالجة
التعر ض يف غرفة حرارة خبار:
-

لدرجة حرارة ه اء تز د عن درجة حرارة الغرفة لتصل إىل  48درجة مئ ة أو أكثر
لدرجة حرارة ه اء تبلغ  48درجة مئ ة أو أكثر يف رط بة نسبية ال تقل عن  95يف املائة ملدة ال تقل عن  90دقيقة
لكي تصل درجة حرارة لب الثمرة إىل  47درجة مئ ة أو أكثر
ترتك بعد ذلك ملدة  15دقيقة يف رط بة نسبية ال تقل عن  95يف املائة ويف درجة حرارة ه اء ال تقل عن  48درجة
مئ ة مع احلباظ على درجة حرارة لب الثمرة عند  47درجة مئ ة على األقل (ألكرب الثمار).

 1ال تضففمن نقاا معاجلات الصففحة النباتية القضففا ا ذات الصففلة بتسففتيل املبيدات أو املتقلبات احمللية األخرا اةااففة ف افقة األطرا املتعاقدة على
املعاجلات .وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من قِبل االتباقية الدولية ل قا ة النباتات معل مات بشف ا اارار احملددة املرتتبة على الصففحة البشففر ة أو مففالمة
األغذ ة ،وه ما نبغي معاجلته بام ف ففتخدام ااجراءات احمللية قبل م افقة األطرا املتعاقدة على معاجلة ما .وبااإف ففافة إىل ذلك ،ن ر يف اارار احملتملة
للمعاجلات على ن عية املنتتات بالنس ففبة ل بعض الس ففلع قبل اعتمادها دوليا .إال أا تقييم رار معاجلة ما على ن عية الس ففلع قد قتض ففي درام ففة إإ ففافية.
وال لزم أي طر متعاقد بامل افقة على املعاجلات ،أو تستيلها أو اعتمادها لالمتخدام يف أراإيه.
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. جي ز ترب د الثمرة با اء أو ترب دها بتبليلها باملاء عند درجة حرارة ا اء احمليط،وفترد اكتمال املعاجلة
 يف املائة99.9998 قل عن
ّ  يف املائة ب ّا املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نب ا ما ال95 هناك مس ف ف ف ف ففت ا رقة بنس ف ف ف ف ففبة
.Bactrocera tryoni من بي و رقات ذبابة

معلومات أخرى ذات صلة
،1994 ،1991(  و خر نHeather و،)2000(  و خر نCorcoran و،)2002( Corcoran ام ف ف ففتند هذا اجلدول إىل عمل
Kensington " ) ومت وإعه بامتخدام انة1999( )Queensland( ) ووزارة الصناعات األولية يف وال ة ك نزالند1997
. وبامتخدام عدم القدرة على التح ل إىل شرنقة كمقياس ملعدل النب ا،"Keitt" " وانةPride

المراجع
 وميكن االطالع على املعا ري الدولية لتدابري الصففحة.قد شففري ملحق املعيار هذا إىل املعا ري الدولية لتدابري الصففحة النباتية
:النباتية على الب ابة الدولية للصحة النباتية على امل قع التايل
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
Corcoran, R.J. 2002. Fruit fly (Diptera: Tephritidae) responses to quarantine heat treatment. The
University of Queensland, Brisbane, Australia. (PhD thesis)
Corcoran, R.J., Jordan, R.A., Peterson, P.M., Eelkema, M., Heslin, L.M. & Jen, E.V. 2000.
Disinfestation of additional mango varieties for export to Japan. Gordon, Australia, Horticultural
Research and Development Corporation.
Heather, N.W., Corcoran, R.L., Heard, T., Jacobi, K. & Coates, L. 1991. Disinfestation of mangoes
against Queensland fruit fly by vapour heat. A Queensland Department of Primary Industries
report to the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries through the Commonwealth
of Australia Department of Primary Industries and Energy.
Heather, N.W., Corcoran, R.J. & Kopittke, R.A. 1997. Hot air disinfestation of Australian
‘Kensington’ mangoes against two fruit flies (Diptera: Tephritidae). Postharvest Biology and
Technology, 10: 99–105.
Heather, N.W., Jordan, R. & Corcoran, R.J. 1994. Verification trials for vapour heat disinfestation
of mangoes infested with fruit flies. A Queensland Department of Primary Industries report to the
Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries through the Commonwealth of Australia
Department of Primary Industries and Energy.
Queensland Department of Primary Industries. 1999. Verification trial against Queensland fruit fly,
Bactrocera tryoni (Frogatt), in Keitt mangoes using vapour heat treatment. A Queensland Department
of Primary Industries report to the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries through the
Commonwealth of Australia Department of Primary Industries and Energy.
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معلومات عن اآلفة

تعترب بكترييا أميلوفورا اإليروينية  Erwinia amylovoraالعامل املسبب ملرض اللفحة النارية الذي يؤثر يف معظم
األنواع من فصيلة التفاحيات  Maloideaeلعائلة الورديات  .)Spiraeoideae( Rosaceaeوهي أول بكترييا وصفت كعامل
مسبب لألمراض النباتية ( .)1883 ،Burrillتعد أمريكا الشمالية املوطن األصلي هلذه اآلفة ،وهي قد اكتشفت خارج
أمريكا الشمالية أول مرة يف نيوزيلندا عام  .1920وورد ذكر مرض اللفحة النارية يف إجنلرتا عام  ،1957ومنذ ذلك احلني
اكتشفت هذه البكترييا يف معظم مناطق أوروبا اليت تُزرع فيها العوائل املعرضة لإلصابة هبا .وهي توجد اآلن يف أكثر من
ُ
 40بلدا ،ومل يبلغ عن أي ظهور هلا يف أمريكا اجلنوبية ومعظم بلدان أفريقيا وآسيا (باستثناء البلدان احمليطة بالبحر األبيض
املتوسط) ،وقد استؤصلت يف أسرتاليا بعد إبالغ واحد عن اكتشافها هناك ( .)2004 ،van der Zwetوتشكل هذه
البكرتيا خطرا على صناعة الفاكهة التفاحية يف مجيع هذه البلدان ( Bonnو .)2004 ،van der Zwetوميكن االطالع على
تفاصيل توزيعها اجلغرايف يف نظام اسرتجاع البيانات يف مركز احلجر الصحي التابع ملنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر
األبيض املتوسط (منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط ،بال تاريخ).
أما أهم النباتات العائلة هلذه البكرتيا من الناحيتني االقتصادية والوبائية على حد سواء ،فهي أجناس كاينوميليس
 Chaenomelesوشبيهات الزعرور  Cotoneasterوالزعرور  Crataegusوالسفرجليات  Cydoniaواألكدنيا Eriobotrya
والتفاح  Malusوالزعرور البستاين  Mespilusوشوك النار  Pyracanthaوالكمثرى  Pyrusوالغبرياء  Sorbusوسرتانفيزا
 ..)1986 ،Bradbury( Stranvaesiaوختتلف سالالت هذه البكترييا املعزولة من العليق (التوت الشوكي)  Rubus sp.يف
الواليات املتحدة ،عن السالالت من عوائل أخرى ( Starrوآخرون1951 ،؛  Powneyوآخرون2011 ،ب).
ويرجح أن مرض اللفحة النارية هو املرض البكتريي األكثر خطورة الذي يصيب أنواع الكمثرى الشائعة
 communisوأصناف التفاح املزروع  Malus domesticaيف العديد من البلدان .تظهر األوبئة الناجتة عن هذا املرض بشكل
متفرق ،وهي تعتمد على عدد من العوامل ،مبا يف ذلك الظروف البيئية املالئمة ووجود مستوى كاف من اللقاح يف البستان
ومدى قابلية العائل للتأثر باآلفة .وينتشر املرض بسهولة عن طريق الطيور أو احلشرات أو املطر أو الرياح (،Thomson
 .)2000ويتبع تطور أعراضه التطور املويمي لنمو النبات العائل ،فهو يبدأ يف فصل الربيع مع إنتاج اللقاح األويل من البكرتيا
البائتة يف التقرحات خالل فصل الشتاء ( .)2000 ،Thomsonاليت تتسبب بإصابة الزهرات ويستمر يف الصيف مصيبا
الرباعم والثمار وينتهي يف فصل الشتاء بتطور التقرحات طوال فرتة سبات العائل ( van der Zwetو1995 ،Beer؛
.)2000 ،Thomson
Pyrus
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المعلومات التصنيفية

االسم:

1920 ،Winslow et al. (Burrill, 1883) Erwinia amylovora

املرادفات:

)Micrococcus amylovorus Burrill, 1883, Bacillus amylovorus (Burrill, 1883
Trevisan, 1889, “Bacterium amylovorus” [sic] (Burrill, 1883) Chester, 1897,
)Erwinia amylovora f.sp. rubi (Starr et al., 1951

الوضع التصنيفي:

 ،Proteobacteriaالتقسيم الفرعي

االسم الشائع:

اللفحة النارية (منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط)2013 ،

-3

Enterobacteriaceae ، Enterobacteriales،Y

الكشف

ميكن تشخيص مرض اللفحة النارية باستخدام العزل واالختبارات املصلية واجلزيئية .ويوصى بالفحوص املبينة أدناه
بعد أن تكون قد قُيمت يف اختبار أو أكثر من اختبارات احللقة التالية :يف عام  ،2003يف إطار مشروع "الربوتوكوالت
التشخيصية للكائنات احلية الضارة للنباتات" ) (DIAGPROالذي مشل عشرة خمتربات ( Lópezوآخرون)2006 ،؛ ويف
عام  ،2009يف إطار مشروع أورويب ل "تنسيق حبوث الصحة النباتية" مشل مخسة خمتربات ( Dreoوآخرون)2009 ،؛ ويف عام
 ،2010يف  14خمتربا من مجيع أحناء العامل ( Lópezوآخرون .)2010 ،واالختبارات املشار إليها يف الشكلني  1و 2هي
متطلبات احلد األدىن للتشخيص ،إال أنه قد يلزم إجراء اختبارات إضافية قد تطلبها املنظمة القطرية لوقاية النباتات ،خاصة
بالنسبة ألول إبالغ عن اآلفة يف بلد ما .مثال ،قد تيسر االختبارات املصلية التشخيص الظن للمواد النباتية احلاملة لألعراض
استنادا إىل الكشف عن بروتني حمدد ،ومع ذلك ،ينبغي أن يستخدم للكشف اختبار إضايف يستند إىل مبدأ بيولوجي
خمتلف .وينبغي لالختبارات مجيعها أن تتضمن شواهد إجيابية وشواهد سلبية.
يرد يف الربوتوكول التشخيصي هذا وصف للطرق (مبا يف ذلك اإلشارة إىل األيماء التجارية) كما هي منشورة ،إذ أن
هذه الطرق حددت املستوى األصلي للحساسية والتخصص و/أو القابلية للتكرار .وال يعن استخدام أيماء كواشف كيمائية
أو أجهزة يف بروتوكوالت التشخيص املصادقة عليها ضمنا وال استبعاد بعض آخر قد يكون مناسبا أيضا .وميكن تعديل
اإلجراءات املخربية الواردة يف الربوتوكوالت لتتوافق مع معايري املختربات املفردة ،شريطة أن يتم التحقق من صحتها حتققا
كافيا.
1-3

الكشف في النباتات الحاملة لألعرا
يُشار إىل اختبارات املسح املوصى هبا يف املخطط االنسيايب الوارد يف الشكل .1
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األعرا

تكون أعراض اللفحة النارية على العوائل األكثر شيوعا مثل ( P. communisالكمثرى) و( M. domesticaالتفاح)
و( Cydonia spp.السفرجل) و( Eriobotrya Japonicaأكدنيا) و( Cotoneaster spp.شبيهات الزعرور)
و( Pyracantha spp.شوك النار) و( Crataegus spp.الزعرور) ،متشاهبة وميكن متييزها بسهولة .أما اسم املرض نفسه
فيصف يماته الرئيسية أي :ظهور أغصان وزهرات وأوراق منخورة املظهر يطغى عليها اللون البن كما لو أهنا أحرقت بالنار.
واألعراض املعتادة هي أوراق لوهنا بن إىل أسود على األغصان املصابة وإنتاج إفرازات واحنناء األغصان الطرفية على هيئة
"عصى الراعي" .وينتج املرض ،تبعا للجزء املصاب من النبات ،لفحات على الزهرات أو الرباعم أو الغصينات أو األوراق
أو الثمار أو األطراف أو اجلذوع أو القمم أو اجلذور ( van der Zwet and Keil, 1979; van der Zwet and Beer,
.)1995
يف أشجار التفاح والكمثرى ،تظهر األعراض األوىل عادة يف مطلع الربيع عندما يرتفع متوسط احلرارة عن  15درجة
مئوية خالل الطقس الرطب .وتصبح الزهرات املصابة مشبعة باملاء مث تذبل وتنكمش ويتحول لوهنا برتقاليا أو بنيا إىل
أسود .وقد تبدو السويقات أيضا مشبعة باملاء ،ويصبح لوهنا أخضر داكنا ويف النهاية بنيا أو أسود ،فتنز أحيانا قطرات من
إفرازات بكتريية لزجة .وتذبل األوراق املصابة وتنكمش ،وتتحول دابرات الثمار بأكملها إىل اللون البن يف التفاح ،والبن
الداكن إىل األسود يف الكمثرى ،لكنها تظل معلقة على الشجر لبعض الوقت .وعند اإلصابة ،يتحول لون الثمريات اليانعة
إىل البن ،لكنها أيضا تبقى معلقة على الشجر .وتبدو متزقات الفاكهة غري الناضجة زيتية أو مشبعة باملاء ويصبح لوهنا بنيا
إىل أسود ،ويف أحيان كثرية تنز قطرات من إفرازات بكتريية ،وتظهر يف أحيان كثرية شرائط بنية مميزة مائلة إىل االمحرار يف
األنسجة حتت القشرة عندما يقشر اللحاء من األطراف أو الغصينات املصابة ( ;van der Zwet and Keil, 1979
 .)Thomson, 2000وتتشكل تقرحات بنية إىل سوداء غائرة قليال يف قشرة غصينات أو أغصان أو جذوع األشجار
املصابة .وتتحدد هذه التقرحات يف وقت الحق بظهور شقوق قرب احلواف بني األنسجة املريضة واألنسجة السليمة
).(Thomson, 2000
وقد يطرأ التباس ما بني أعراض اللفحة النارية وأعراض تشبه اللفحة – خاصة يف الزهرات والرباعم – نامجة عن
بكترييا وفطريات أخرى ُممرضة أو أضرار حشرية أو اضطرابات فيزيولوجية .وتشمل أنواع البكترييا األخرى اليت تسبب
أعراضا تشبه أعراض مرض اللفحة النارية :بكترييا الكمثرى اإليروينية  ،Erwinia pyrifoliaeاليت تسبب اللفحة البكتريية
ألغصان الكمثرى اإلجاصية األوراق  Kim( Pyrus pyrifoliaوآخرون )1999 ،؛ والبكترييا اإليروينية Erwinia
 piriflorinigransاليت عثر عليها يف زهر الكمثرى النخري يف إسبانيا( Lópezوآخرون)2001 ،؛ والبكترييا اإليروينية
 Erwinia uzenensisاليت وصفت مؤخرا يف اليابان ( Matsuuraوآخرون)2012 ،؛ وأنواع بكترييا إيروينيةErwinia spp.
أخرى أبلغ عنها يف اليابان تسبب لفحة بكتريية يف األغصان ( Taniiوآخرون1981 ،؛  Kimوآخرون2001 ،أ2001 ،ب؛
 Palacio-Bielsaوآخرون)2012 ،؛ اليت تسبب لفحة يف الزهرات .ولذا فإن التوصل إىل تشخيص هنائي للفحة النارية
ينبغي أن يكون على الدوام من خالل التحليل املخربي.
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أخذ العينات وإعدادها

ينبغي حتليل املادة النباتية بأسرع ما ميكن بُعيد مجعها ،ولكن ميكن ختزينها على حرارة ترتاوح بني  4و 8درجات
مئوية ملدة تصل إىل أسبوع واحد حىت حيني وقت جتهيزها .وينبغي اختاذ االحتياطات الالزمة الجتناب انتقال التلوث عند
مجع العينات وأثناء النقل والتجهيز ،خاصة عند عزل البكترييا أو استخالص احلمض النووي.
وتنبغي معاجلة العينات تبعا إلجراء عام يكون صحيحا للعزل ولالختبارات املصلية ولتحليل التفاعل املتسلسل
للبوليمرياز .وكما يشري  Gorrisوآخرون ( ،)1990يتطلب حتقيق ختصيب ناجح استخدام حملول دارئ للنقع مضاد للتأكسد
ومعد حديثا (يتألف من بويل فينيل البريوليدون 20 ،10-غراما؛ مانيتول 10 ،غرامات؛ محض األسكوربيك 1.76 ،غرام؛
وغلوتياتون خمفف 3 ،غرامات؛ وحملول ملحي منظم بالفوسفات 10 ،ميليموالر ،لرت واحد؛ بدرجة محوضة (7.2 )pH؛
معقم بواسطة الرتشيح) .ميكن جتهيز العينات أيضا يف مياه مقطرة معقمة أو يف حملول ملحي منظم بالفوسفات بدرجة
محوضة ( 7.2كلوريد الصوديوم 8 ،غرامات؛ كلوريد البوتاسيوم 0.2 ،غرام؛ وفوسفات هيدروجني الصوديوم
 2.9 ،Na2HPO4·12H2Oغرام؛ وفوسفات هيدروجني البوتاسيوم  0.2غرام؛ وماء مقطر ،لرت واحد) ،لكن ذلك يكون
لغايات العزل املباشر أو التألق املناعي أو التفاعل املتسلسل للبوليمرياز.
وينبغي اختيار أجزاء النباتات بعناية (الزهرات أو الرباعم أو الغصينات أو األوراق أو الثمار) اليت حتمل األعراض
األكثر منوذجية ،مع إفرازات بكتريية إذا أمكن .ويتم اختيار املواد املعدة للتجهيز من احلافة األمامية للتمزقات النامجة عن
املرض .ويقطع نسيج النبات إىل قطع تزن تقريبا  1.0–0.1غرام تسحق من مث سحقا طفيفا يف حملول دارئ للنقع مضاد
للتأكسد أو يف حملول ملحي منظم بالفوسفات أو يف مياه مقطرة معقمة (كما هو موضح يف الفقرة السابقة) بنسبة 1:50
(وزن/حجم) ،وترتك ملدة مخس دقائق على األقل ،فتوضع على اجلليد لبضع دقائق .وتنقل ثالث عينات (كل منها 1
مليلرت) من كل منقوع إىل أنابيب معقمة للطرد املركزي ،وخيزن أنبوب واحد منها على حرارة تبلغ  20درجة مئوية حتت
الصفر لتحليله الحقا بواسطة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،وتعدل حمتويات أنبوب آخر ب  30يف املائة من الغليسرين وُختزن
على حرارة  80درجة مئوية حتت الصفر لالختبار التأكيدي ،إذا كانت هناك حاجة له .وحيتفظ باألنبوب الثالث على
اجلليد للقيام بالتخصيب قبل الفحص املناعي املرتبط باألنزمي (إليزا) أو التفاعل املتسلسل للبوليمرياز والعزل على أوساط
انتقائية (الشكل  .)1وإذا كانت هناك حاجة إىل إجراء اختبار للتألق املناعي (مبعىن أن حتليل التألق املناعي اختياري) ،تعد
الشرائح وتثبت يف اليوم نفسه الذي تنقع فيه العينات .وينبغي إجراء حتليل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف أقرب وقت
مناسب ،باستخدام العينة املنقوعة املخزنة على حرارة  20درجة مئوية حتت الصفر.
3-1-3

العزل

1-3-1-3

العزل من عينات حاملة لألعراض

ينصح عامة ببسط العينات على ثالثة أوساط خمتلفة لتحقيق أقصى قدر ممكن من احتمال استخالص بكترييا
 ،amylovoraخاصة عندما ال تكون العينات يف حالة جيدة .وميكن أن يكون كل وسط أكثر أو أقل كفاءة تبعا ملقدار
E.
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الكائنات احلية الدقيقة وتكوينها يف العينة .وقد جرى يف اختبارين اثنني للحلقة ،التحقق من صالحية ثالثة أوساط
و King’s Bوالليفان) وحقق وسط الليفان األداء األفضل.

13

(CCT

عندما تكون األعراض متقدمة جدا أو حني ال تكون الظروف البيئية الالحقة لإلصاب ة مؤاتي ة لتكاثر بكتريي ا
 ،amylovoraقد يكون عدد خاليا البكترييا القابلة لالستزراع منخفضا جدا .وقد يؤدي العزل يف هذه الظروف إىل صفائح
عليها عدد قليل من اخلاليا املمرضة ،كما قد تكتظ ببكترييا رمامة ومناهضة .ويف حال االشتباه هبذه احلاالت ،يتوجب
ُ
إعادة اختبار العينة و/أو ختصيبها قبل عزهلا .وقد ُوصفت طريقة "احلث على احلالة احلية القابلة للعكس ولكن غري القابلة
لالستزراع" ( )VBNCلبكترييا  E. amylovoraيف األنابيب باستخدام معاجلات النحاس ويف الثمار ( Ordax et al.,
 ،)2009وميكن أن تتسبب بنتائج عزل سلبية كاذبة .ويرد أدناه وصف لألوساط املوصى هبا:
E.

-

يُعد الوسط  CCTيف جزأين .يتألف اجلزء األول من :السكروز 100 ،غرام؛ السوربيتول 10 ،غرامات؛ ،Niaproof
 1.2 4مليلرت؛ بنفسج بلوري 2 ،مليلرت (مذيب اإليثانول  0.1يف املائة)؛ أجار مغذ 23 ،غراما؛ ماء مقطر ،لرت
واحد؛ درجة احلموضة 7.2–7.0؛ وجيري التعقيم بالتسخني بالبخار وحتت الضغط ( )autoclavingعلى حرارة
 115درجة مئوية ملدة عشر دقائق .ويُربد الوسط املعقم حىت يبلغ حرارة  45درجة مئوية .ويتألف اجلزء الثاين من:
نرتات الثاليوم 2 ،مليلرت (حملول مائي بنسبة تركيز  1يف املائة وزن/حجم)؛ سيكلوهيكسيميد ،cycloheximide
 0.05غرام؛ وجيري التعقيم عن طريق الرتشيح .يضاف اجلزء  2إىل لرت واحد من اجلزء  1املعقم ( Ishimaru and
.)Klos, 1984

-

يتكون الوسط  King’s Bمن :بروتيوز ببتون (هضمون) رقم  20 ،3غراما؛ غليسرين 10 ،مليلرتات؛ فوسفات ثنائية
البوتاسيوم  1.5 ،K2HPO4غرام؛ كربيتات املغنيزيوم  1.5 ،MgSO4.7H2Oغرام؛ أجار 15 ،غراما؛ ماء مقطر ،لرت
واحد؛ درجة احلموضة 7.2–7.0؛ وجيري التعقيم بالتسخني بالبخار وحتت الضغط ( )autoclavingإىل حرارة 120
درجة مئوية ملدة  20دقيقة ( Kingوآخرون.)1954 ،

-

يتكون وسط الليفان من :مستخلص اخلمرية 2 ،غرام؛ ببتون (هضمون) باكتوبيبتون  5 ،bactopeptoneغرامات؛
كلوريد الصوديوم  5 ،NaClغرامات؛ السكروز 50 ،غراما؛ أجار 20 ،غراما؛ ماء مقطر ،لرت واحد؛ درجة احلموضة
7.2-7.0؛ وجيري التعقيم بالتسخني بالبخار وحتت الضغط ( )autoclavingعلى حرارة  120درجة مئوية ملدة 20
دقيقة.

يضاف السيكلوهيكسيميد بواقع  0.05غرام/لرت إىل وسطي  King’s Bوالليفان عندما يتوقع وجود فطريات يف
العزل .ويعد حملول خمفف بنسبة  1:10و 1:100لكل منقوع يف حملول ملحي منظم بالفوسفات (كلوريد الصوديوم8 ،
غرامات؛ كلوريد البوتاسيوم 0.2 ،غرام؛ فوسفات هيدروجني الصوديوم  2.9 ،12H2O - Na2HPO4غرام؛ فوسفات
هيدروجني البوتاسيوم  0.2 KH2PO4غرام؛ ماء مقطر ،لرت واحد).
ويفضل نشر  100ميكرولرت من املنقوعات وحماليلها املخففة بالطلي الثالثي على صفائح  130مليمرتا ،أو نشر
 50ميكرولرتا يف أطباق بيرتي ( 90 )Petriمليمرتا معيارية .ويتم حتضني الصفائح على حرارة  25درجة مئوية ملدة تصل إىل
أربعة أيام .وعادة تسجل القراءة النهائية بعد مضي  72ساعة .ويكون لون مستعمرات بكترييا  E. amylovoraعلى الوسط
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 CCTبنفسجيا شاحبا وشكلها دائريا وحمدبا إىل مقبب وتكون سلسة وخماطية ومنوها أبطأ مما هو عليه يف وسطي
 Bأو الليفان .ويكون لون املستعمرات على الوسط  King´s Bأبيض قشديا وشكلها دائريا وتكون غري متألقة حتت ضوء
أشعة فوق بنفسجية  366نانومرتا .ويكون لون املستعمرات على وسط الليفان أبيض وشكلها دائريا ومقببا وتكون سلسة
وخماطية .وقد ورد ذكر وجود مستعمرات بكترييا  E. amylovoraعلى وسط الليفان كانت نتيجة الكشف عنها سالبة
).(Bereswill et al., 1997
King’s

ويتم احلصول على مستزرعات نقية من مستعمرات بكترييا مفردة مشتبه هبا لكل عينة ،بالتخفيف والطلي على
الوسط  .King’s Bويفضل حتديد هوية مستعمرات بكترييا  E. amylovoraاملفرتضة بواسطة الفحص املناعي املرتبط
باألنزمي املقرتن باستخدام األجسام احليوية املضادة  (DASI)-ELISAأو باختبار التفاعل املتسلسل للبوليمرياز أو اختبارات
مناسبة أخرى (مثل الكيمياء احليوية والتألق املناعي وشاكلة (بروفيل) األمحاض الدهنية) ،أو عن طريق تطعيم األعضاء
املعرضة لإلصابة لدى أي عائل متوفر لبكترييا  E. amylovoraمن أجل اختبار القدرة اإلمراضية ،كما هو مبني يف القسم .4
وعند حتليل عينات حاملة ألعراض ،يتوقع أن تكون هناك عالقة ترابط جيدة بني العزل والتألق املناعي والتخصيب
مع فحص ( DASI-ELISAالقسم  )1-4-1-3والتفاعل املتسلسل للبوليمرياز.
 King’s Bو0.92

ويف اختبارات احللقة اليت أجريت عامي  2003و ،2010بلغت درجة دقة العزل  0.88و 0.81للوسط
و 0.89لوسط الليفان و 0.92و 0.95للوسط  CCTعلى التوايل López( ،وآخرون 2006؛  ،M.M. Lopezإبالغ
شخصي .)2012 ،ويف اختبار احللقة عام  ،2009بلغت دقة العزل للوسط  Dreo( 0.96 ،CCTوآخرون .)2009
2-3-1-3

التخصيب-العزل

يستخدم التخصيب ملضاعفة األعداد األولية لبكترييا  E. amylovoraالقابلة لالستزراع يف عينة ما ،وإلجراء
التخصيب بواسطة فحص  DASI-ELISAأو التخصيب بواسطة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز .وينبغي أن جيري التخصيب
قبل العزل (حىت للعينات احلاملة ألعراض) وذلك عندما يُتوقع وجود عدد قليل من خاليا البكترييا القابلة لالستزراع (مثال،
العينات املعاجلة بالنحاس ،والعينات اليت تكون أعراضها قدمية ،والعينات اليت تكون قد مجعت خالل ظروف مناخية غري
مؤاتية للفحة النارية ،كما احلال يف فصل الشتاء) .وتزيد مرحلة التخصيب كثريا من حساسية اختبار .DASI-ELISA
وينصح بأن يستخدم للتخصيب وسطان سائالن مثبتا الصالحية – أحدمها غري انتقائي ( )King’s Bوآخر شبه انتقائي
( – )CCTألن تركيبة جمموعات الكائنات احلية الدقيقة وعددها ليسا معروفني.
تُنقع عينة النسيج كما هو موضح يف القسم  2-1-3ويسكب  0.9مليلرت منها فورا يف كل من أنبوبني معقمني
سعتهما  15–10مليلرت (لضمان هتوية كافية) حيتويان على  0.9مليلرت من كل وسط ختصيب سائل ( King’s Bدون
أجار ،و CCTمصنوع من املرق املغذي بدال من األجار املغذي) .ويتم حتضني األنبوبني على حرارة  25درجة مئوية مدة
 72–48ساعة من دون هزمها .ويوصى حبضن أطول مدة عند معاجلة عينات من النبات قد مجعت يف فصل الشتاء .وينشر
كل من مرق التخصيب واحمللوالت املخففة ( 10:1و )100:1املعدة يف حملول ملحي منظم بالفوسفات على صفائح CCT
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بالطلي الثالثي للحصول على مستعمرات معزولة .ويتم حتضني الصفائح على حرارة  25درجة مئوية ملدة  96–72ساعة.
وتتم القراءة النهائية للصفائح بعد مضي  72ساعة ،وينبغي أن تُتبع بتنقية املستعمرات وحتديد هويتها.
وينصح باستخدام وسط شبه انتقائي للتصفيح والتخفيف ألن مرحلة التخصيب ستسمح بنمو املمرضات ،لكنها
ُ
ستسمح أيضا بتكاثر وفري لبكترييا أخرى .ويف اختبار احللقة الذي أجري عام  ،2010بلغت درجة دقة التخصيب-العزل
يف الوسطني  King’s Bو.0.97 ،CCT
 4-1-3الكشف المصلي
1-4-1-3

التخصيب بواسطة

فحص DASI-ELISA

مت التثبت يف اختباري احللقة من صالحية ُعدة التخصيب باالقرتان مع فحص  .DASI-ELISAوهي متوفرة جتاريا
من  1،Plant Print Diagnòstics SLوهي تستند إىل خليط من جسمني مضادين أحاديي الكلون حمددين موصوفني يف
 Gorrisوآخرين ( ،)1996وهي تتطلب التخصيب املسبق للعينات ،كما ُوصف سابقا .وينبغي اتباع الربوتوكول التايل
حبذافريه لتحقيق أقصى قدر من الدقة .قبل فحص إليزا ،تُعال الكميات املطلوبة من املستخلصات والشواهد املخصبة
م
بتحضينها يف محام مائي على حرارة  100درجة مئوية ملدة عشر دقائق .وهذا العالج ضروري لتحقيق التخصص األمثل.
وتعامل العينات املغلية (على حرارة الغرفة) باختبار إليزا يف اليوم نفسه (أو ُختزن على حرارة  20درجة مئوية حتت الصفر
لتحليلها الحقا) باتباع إرشادات الشركة املصنعة للعدة التجارية.
ُ
ويكون اختبار إليزا سلبيا إذا كان متوسط قراءة الكثافة الضوئية لكبيبة عينة مكررة أقل من  × 2الكثافة الضوئية
ألنابيب عينة املادة املستخلصة للشاهد السليب (شريطة أن تكون الكثافة الضوئية ألنابيب عينة املادة املستخلصة للشاهد
اإلجيايب فوق  1.0بعد حتضينها مدة  90دقيقة وأكرب مرتني من الكثافة الضوئية اليت مت احلصول عليها من العينة السلبية).
ويكون اختبار إليزا إجيابيا إذا كان متوسط قراءة الكثافة الضوئية لكبيبة عينة مكررة أكرب من  × 2الكثافة الضوئية من
أنابيب عينة املادة املستخلصة للشاهد السليب (شريطة أن تكون الكثافة الضوئية لكافة أنابيب عينة املادة املستخلصة
للشاهد السليب أقل من  × 2متوسط الكثافة الضوئية ألنابيب عينة املادة املستخلصة للشاهد اإلجيايب).
وتشري القراءات السلبية لفحص إليزا يف كبيبات الشاهد اإلجيايب إىل أن االختبار مل يؤد بشكل صحيح و/أو أن
الكواشف مل جتهز جيدا .وتشري القراءات اإلجيابية لفحص إليزا يف كبيبات الشاهد السليب إىل حدوث تلوث أو إىل حدوث
التصاق جسم مضاد مبتلق غري حمدد .ويف احلالتني  ،جيب تكرار االختبار أو إجراء اختبار ثان يستند إىل مبدأ بيولوجي
خمتلف ،كمثل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز.
 1جرى يف هذا الربوتوكول التشخيصي وصف الطرائق (مبا فيها اإلشارة إىل األيماء التجارية) حبسب ما هي منشورة ،إذ أهنا حتدد املستوى األصلي
للحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه .إن استخدام أيماء الكواشف أو املواد الكيميائية أو التجهيزات يف الربوتوكوالت التشخيصية
هذه ال ينطوي على تأييدها من أجل استثناءات أخرى قد تكون مناسبة هي أيضا .جيوز تعديل اإلجراءات املخربية الواردة يف الربوتوكوالت لكي تتواءم
مع املعايري املختربات الفردية ،شريطة املصادقة عليها بالشكل املناسب.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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ويف اختباري احللقة اللذين أجريا يف عام  2003و 2010بلغت دقة  0.79 DASI-ELISAو 0.82على التوايل
للتخصيب يف الوسط  King’s Bو 0.83و 0.77على التوايل للتخصيب يف الوسط  López( CCTوآخرون.)2010 ،2006 ،
2-4-1-3

دمغ األنسجة المباشر – إليزا

من أجل دمغ األنسجة ،تضغط أجزاء من النبات حديثة القص بعناية على غشاء من النرتوسللوز .وتعد الدمغات
للشواهد اإلجيابية والسلبية .وميكن االحتفاظ باألغشية املدموغة لعدة أشهر يف مكان جاف على درجة حرارة البيئة احمليطة.
وينبغي استخدام مصدر مثبت الصالحية من األجسام املضادة لبكترييا  E. amylovoraمثل عدة Plant Print
 .Diagnòstics SLأما لتظهري الدمغات ،فينبغي اتباع إرشادات الشركة املصنعة .وتراقب الدمغات حتت اجملهر بقوة تضخيم
ُ
متدنية (×  10أو ×  .)20ويعترب االختبار إجيابيا عندما تظهر رواسب أرجوانية–بنفسجية يف أقسام من األنسجة النباتية
املدموغة على الغشاء ،فيما ال تظهر يف دمغة نسيج النبات للشاهد السليب .وإذا دمغت اإلفرازات أو مستعمرات البكترييا،
فينبغي أن تظهر بلون بنفسجي عندما تكون إجيابية .ويكون االختبار سلبيا عندما ال تظهر رواسب أرجوانية–بنفسجية،
كما احلال يف الشاهد السليب.
3-4-1-3

التألق المناعي

التألق املناعي طريقة مصلية بديلة موصى هبا ،ومن السهل تتبع الربوتوكول القياسي (مصدر جمهول .)1998 ،وينبغي
استخدام مصدر أجسام مضادة ل  E. amylovoraمثبت الصالحية .وقد مت يف اختبار للحلقة التحقق من صالحية
جسمني مضادين متاحني جتاريا :فاألول جسم مضاد أحادي الكلون متوفر من  Plant Print Diagnòstics SLوالثاين
جسم مضاد متعدد الكلون متوفر من شركة .Loewe Biochemicals1
ينبغي إجراء اختبار التألق املناعي على عينة مستخلصة حديثا ومثبتة على شرائح .تستخدم منقوعات غري خمففة
وحملوالت خمففة بنسبة  10:1و 100:1يف حملول ملحي منظم بالفوسفات لتبقيع نوافذ شرائح التألق املناعي .ويستخدم
اجلسم املضاد أحادي الكلون أو اجلسم املضاد متعدد الكلون بنسبة ختفيف مناسبة يف احمللول امللحي املنظم بالفوسفات.
سني املقرتنة املذوبة بالشكل املناسب يف حملول ملحي منظم بالفوسفاتgoat anti-mouse :
وختفف إيزوتيوسيانات ال ُفلوِر ِ
للجسم املضاد أحادي الكلون ،و  goat anti-rabbitأو  anti-goatللجسم املضاد أحادي الكلون).
تعترب نتيجة االختبار على عينة ما سلبية إذا لوحظت خاليا متألقة خضراء خبصائص مورفولوجية منوذجية لبكترييا
 E. amylovoraيف الشواهد اإلجيابية ،ولكن ليس يف نوافذ العينة .وتعد نتيجة االختبار على عينة ما إجيابية إذا لوحظت
خاليا متألقة خضراء خبصائص مورفولوجية منوذجية يف الشواهد اإلجيابية ويف نوافذ العينة ولكن ليس يف الشواهد السلبية.
ومبا أن عدد اخلاليا البالغ  310خاليا/مليلرت هو احلد الفاصل للكشف الذي ميكن الركون إليه يف اختبار التألق املناعي ،فمع
عينات يفوق عدد اخلاليا فيها  310خاليا/مليلرت ،تعترب نتيجة فحص التألق املناعي إجيابية .وميكن اعتبار نتيجة اختبار
التألق املناعي غري مؤكدة للعينات خباليا أقل من  310خاليا/مليلرت  ،أو خاليا خافتة التألق.
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يف اختبار احللقة الذي أجري يف عام  ،2003بلغت درجة دقة اختبار التألق املناعي  0.70للجسم املضاد أحادي
الكلون من  Plant Print Diagnòsticsو 0.72لألجسام املضادة متعددة الكلون من  ،Loewe Biochemicalsما يؤكد
أن حساسية هذه التقنية هي تقريبا  310وحدات مكونة ملستعمرات/مليلرت.
4-4-1-3

المقايسة المناعية باالنسياب الجانبي

هناك جهازان لالنس ياب اجلانيب متوفران جتاريا يس تخدمان لغرض إجراء حتليل س ريع للمادة النباتية ،ومها :جهاز
 )Bioreba1( Ea AgriStripوجهاز  .)Forsite Diagnostics1( Pocket Diagnosticsويف اختبارين للحلقة أجريا يف
عامي  2009و 2010اتبعت إرشادات الشركة املصنعة ،بلغت درجة دقة جهاز  0.66 )Bioreba( Ea AgriStrip1و0.55
على التوايل ،ودرجة دقة جهاز  0.64 Pocket Diagnostics1و 0.56على التوايل .ومت التوص ل إىل هذه النتائج لدى
كش ف بكترييا  E. amylovoraيف عينات تتض من من  1إىل  610وحدات مكونة للمس تعمرات/غرام ،لكن درجة الدقة
كانت تقريبا  1.0عند حتليل عينات فيها  510إىل  610وحدات مكونة ملس تعمرات/غرام ،وهذا هو احلد األدىن املتوقع يف
العينات احلاملة لألعراض ( Lópezوآخرون .)2010 ،وال يوصى باستخدام هاتني العدتني إال للعينات احلاملة لألعراض.
5-1-3

الكشف الجزيئي

خضعت عدة طرق قائمة على التفاعل املتسلسل للبوليمرياز وبروتوكول واحد للتضخيم املتساوي احلرارة بواسطة
احللقة ( 2)LAMPللكشف عن بكترييا  ،E. amylovoraإىل تقييم واسع يف اختبارات احللقة لدى عدد من املختربات
( Lopezوآخرون 2010؛ إبالغ شخصي .)2012 ،وقد قيم  Powneyوآخرون ( )a2011مدى ختصص بعض هذه الطرق.
وقد تكون طرق التفاعل املتسلسل للبوليمرياز التقليدية أكثر تكلفة وتستغرق وقتا طويال وعادة تتطلب تدريبا أكثر مما
تتطلب الطرق املصلية .وهلذه األسباب ،فضال عن احتمال خماطر التلوث ،فهي ليست دائما مناسبة إلجراء اختبارات على
نطاق واسع .ومع ذلك ،أعطت بروتوكوالت التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي وبعض اختبارات التفاعل
املتسلسل للبوليمرياز التقليدية واختبار التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املتداخل يف األنبوب الواحد نتائج دقيقة للغاية ،ولذا
يوصى هبا كطرق جزيئية .وينبغي أن جترى فحوصات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز مجيعها باستخدام محض نووي مستخلص
من العينات بسبب وجود كمية عالية من العوامل الكاحبة لعوائل بكترييا  E. amylovoraأو من عينات خمصبة ألن موثوقية
الكشف عنها أكرب.
1-5-1-3

الشواهد لالختبارات الجزيئية

كي تعترب نتيجة االختبار موثوقة ،ينبغي تناول شواهد مناسبة تعتمد على نوع االختبار املستخدم ومستوى اليقني
املطلوب لكل سلسلة من العزل والتضخيم للحمض النووي املستهدف .وبالنسبة إىل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،فإن
 2عند استخدام التضخيم املتساوي احلرارة بواسطة احللقة على أساس منتظم يف منطقة خاضعة لنظام براءات اخرتاع ،مثل اليابان (براءات اخرتاع
 3 313 358و 3 973 441و )4 139 424والواليات املتحدة ( US6 410 278و US6 974 670و )US7 494 790واالحتاد األورويب (1 020 534
و 1 873 260و 2 045 337و )2 287 338والصني ( )ZL008818262واجلمهورية الكورية ( )10-0612551وأسرتاليا ( )779160واالحتاد الروسي
( ،)2 252 964من الضروري حلماية حق امللكية الفكرية أن حيصل املستخدمون على رخصة من شركة  Eiken Chemical Co., Ltdقبل االستخدام.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الشاهد اإلجيايب للحمض النووي والشاهد الداخلي وشاهد التضخيم السليب (دون شاهد منوذج) تشكل احلد األدىن
للشواهد اليت ينبغي أن تستخدم.

الشاهد اإليجابي لحمض النواة
يُستخدم هذا الشاهد لرصد كفاءة طريقة االختبار (عدا االستخالص) ،وبالتحديد التضخيم .وميكن استخدام
محض نواة ُمعد مسبقا (خمزن) أو محض نووي كامل اجلينوم مضخم أو شاهد اصطناعي (مثال ،منتج مستنسخ للتفاعل
املتسلسل للبوليمرياز).

الشاهد الداخلي
بالنسبة إىل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز التقليدي والتفاعل يف الوقت احلقيقي ،ينبغي أن يتضمن الربوتوكول شواهد
نباتية داخلية (جينة تدبري الشؤون الوراثية كمثل  Weller( COXوآخرون )2000 ،أو احلمض النووي الرييب S16
( Weisbergوآخرون )1991 ،الستبعاد احتمال ظهور نتائج سلبية كاذبة بسبب إخفاق استخالص احلمض النووي أو
تدهوره أو وجود كوابح التفاعل املتسلسل للبوليمرياز.
شاهد التضخيم السلبي (دون شاهد نموذج)
هذا الشاهد ضروري للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز التقليدي والتفاعل يف الوقت احلقيقي بغية استبعاد النتائج اإلجيابية
الكاذبة النامجة عن التلوث خالل إعداد خليط التفاعل .ويضاف يف مرحلة التضخيم ماء صاحل للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز
كان قد استعمل إلعداد خليط التفاعل.

شاهد االستخالص اإليجابي
يستخدم هذا الشاهد لضمان أن تكون كمية ونوعية محض النواة املستخلص املستهدف كافيتني للتفاعل املتسلسل
ولضمان كشف اهلدف .ويستخلص احلمض النووي من أنسجة العائل املصابة أو من أنسجة نباتية سليمة قد انغرزت فيها
اآلفة املستهدفة.
وينبغي لكمية الشاهد اإلجيايب أن تبلغ تقريبا ُعشر كمية نسيج األوراق املستخدم لكل نبتة من أجل استخالص
احلمض النووي.
وبالنسبة للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،جيب احلرص على اجتناب التلوث الناجم عن رذوذ الشاهد اإلجيايب أو عن
العينات اإلجيابية .وعندما يقتضي األمر ذلك ،جيب أن يُسلسل الشاهد اإلجيايب املستخدم يف املخترب حبيث متكن مقارنة
السلسلة بسهولة مع السالسل اليت يتم احلصول عليها من أمبليكونات التفاعل ذات احلجم الصحيح .وكبديل عن ذلك،
ميكن تشكيل شواهد إجيابية اصطناعية ذات سلسلة معروفة تقارن بدورها بأمبليكونات التفاعل ذات احلجم الصحيح.
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شاهد االستخالص السلبي
يستخدم هذا الشاهد لرصد التلوث خالل استخالص محض النواة و/أو رد الفعل املتبادل مع نسيج العائل .ويتضمن
الشاهد محضا نوويا استخلص من أنسجة العائل غري املصابة ومت تضخيمه الحقا .وينصح باستخدام شواهد متعددة حني
يتوقع أن تكون هناك أعداد كبرية من العينات اإلجيابية.
2-5-1-3

استخالص الحمض النووي

قيمت يف اختبار للحلقة أجري عام  Dreo( 2009وآخرون )2009 ،ثالث طرق الستخالص احلمض النووي:
 Llopوآخرون ( )1999و Taylorوآخرون ( )2001وعدة  )Sigma-Aldrich1( REDExtract -N-Amp Plantإلجراء
التفاعل املتسلسل للبوليمرياز مع أربعة بروتوكوالت للتفاعل ترتاوح درجة دقتها بني  0.67إىل  .0.76وكما هو مبني أدناه
لدرجات الدقة املعطاة لطرق التفاعل املختلفة ،أظهرت طرق استخالص احلمض النووي هذه نتائج متقاربة يف اختبار
للحلقة أجري عام  Lopez( 2010وآخرون  .)2010ومل تتحسن الكفاءة بعد ختفيف املستخلصات بنسبة  ،10:1ما يشري
إىل وجود القليل من الكوابح أو عدم وجودها .وبناء على هذه النتائج ،يوصى باتباع طريقة االستخالص اليت وضعها Llop
وآخرون ( )1999مبا أهنا اختربت على نطاق واسع يف عدد من البلدان ولكوهنا متدنية التكلفة وميكن إجراؤها بسهولة يف
املخترب.

استخالص الحمض النووي بحسب  Llopوآخرين ()1999
ختضع عينة من املنقوع مكونة من مليلرت واحد أعدت وفقا للقسم  ،2-1-3و/أو مليلرت واحد من منقوع خمصب،
للطرد املركزي بسرعة  10 000دورة ملدة  5دقائق على درجة حرارة البيئة احمليطة .يتم التخلص من املادة الطافية ويعاد تعليق
احلبيبة يف  500ميكرولرت من دارئ استخالص ( Tris-HClبدرجة محوضة  24.2 ،7.5غرام؛ كلوريد الصوديوم 14.6 ،غرام؛
إيثيل ثُنائي أمني ِمحض اخلليك الرباعي ) 9.3 ،(EDTAغرام؛ كربيتات الصوديوم ( 5 ،)SDSغرامات؛ بويل فينيل
البريوليدون 20 ،غراما؛ لرت واحد من ماء مقطر؛ معقم بالرتشيح) وجيري حتضينها ملدة ساعة واحدة على درجة حرارة البيئة
وخيلط ما يقرب من  450ميكرولرتا من املادة الطافية مع
احمليطة وختضع للطرد املركزي بسرعة  4 000دورة ملدة  5دقائقُ .
كمية مساوية من األيزوبروبانول ،ويُقلب ويرتك على حرارة الغرفة مدة  30دقيقة إىل ساعة واحدة .وخيضع احلمض النووي
املرتسب لطرد مركزي بسرعة  10 000دورة ملدة  5دقائق ،ويتم التخلص من املادة الطافية مث جتفف احليبيبات باهلواء .وإذا
تبقى راسب ملون (بن أو أخضر) يف اجلزء السفلي من األنبوب ،فإنه يُزال بعناية بينما جيري التخلص من املادة الطافية،
فيتم احلصول على حبيبة محض نووي أنظف .ويعاد تعليق احلبيبة يف  200ميكرولرت من املاء .وينبغي أن تستخدم يف
التفاعل املتسلسل للبوليمرياز مباشرة أو أن ختزن على حرارة  20درجة مئوية حتت الصفر.
3-5-1-3

تضخيم الحمض النووي بواسطة التفاعل المتسلسل للبوليميراز

يتوفر وصف للكثري من بادئات وبروتوكوالت التفاعل املتسلسل للبوليمرياز للكشف عن بكترييا .E. amylovora
وقد اعرتت بعضها مشاكل تتعلق بالتخصص ( Rosellóوآخرون2006 ،؛  Powneyوآخرون .)a2011 ،وإن البادئات
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والربوتوكوالت اليت مت التثبت من صالحياهتا يف اختبارات احللقة هي تلك اليت وضعها  Bereswillوآخرون ( )1992وLlop

وآخرون ( ،)2000بتخصيب أو بدون ختصيب سابق ،يف عام 2003؛ وتلك اليت وضعها  Taylorوآخرون ()2001
و Stögerوآخرون ( )2006و Obradovicوآخرون ( )2007يف عامي  2009و .2010ويشري اكتشاف سالالت بكترييا
 E. amylovoraكاملة الضراوة بدون البالزميد  Llop( pEA29وآخرون )2006 ،وجتارب من بلدان خمتلفة (Powney
وآخرون )a2011 ،إىل ضرورة استخدام بروتوكولني اثنني للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز :أحدمها مع بادئات تستند إىل
سالسل  ،pEA29واآلخر مع بادئات تستهدف سالسل صبغية فريدة .وإذا كان التفاعل املتسلسل للبوليمرياز مع الربوتوكول
املستند إىل بادئات  pEA29سلبيا ومع الربوتوكول املستند إىل بادئات صبغية إجيابيا ،ميكن اعتبار التفاعل اخلاص ببكترييا
 E. amylovoraإجيابيا .وميكن القيام بالتفاعل باستخدام البادئات والشروط املثبتة الصالحية يف اختبارات احللقة ،وإن
كان يتعني ترتيب أطوار التضخيم حبيث حتقق النتيجة املثلى لكل من أجهزة التدوير احلراري ( )thermocyclersاملختلفة.
ُ

التفاعل المتسلسل للبوليميراز بحسب  Bereswillوآخرين ()1992
البادئتان مها:
A (forward): 5′-CGG TTT TTA ACG CTG GG-3′
B (reverse): 5′-GGG CAA ATA CTC GGA TT-3′

السالسل املستهدفة موجودة يف البالزميد  .pEA29ويتألف مزيج التفاعل من :ماء فائق النقاوة 17.4 ،ميكرولرت؛
دارئ  2.5 ،×10ميكرولرت؛  50ميليموالرا من كلوريد املغنيزيوم ( 1.5 ،)MgCl2ميكرولرت؛  10ميليموالرات من ثالثي
فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني ( 0.5 ،)dNTPsميكرولرت؛  10وحدات/ميكرولرت من البادئة  0.25 ،Aميكرولرت؛
و 10وحدات/ميكرولرت من البادئة  0.25 ،Bميكرولرت؛  5وحدات/ميكرولرت من بوليمرياز احلمض النووي للمستحرة املائية
 0.1 ،Taqميكرولرت .وحجم عينة احلمض النووي املستخلص هو  2.5ميكرولرت ينبغي أن تضاف إىل  22.5ميكرولرت من
خليط التفاعل .أما بارامرتات التدوير فهي :مرحلة إزالة للخواص الطبيعية  denaturationعلى حرارة  93درجة مئوية مدة
 5دقائق ،تليها  40دورة على حرارة  93درجة مئوية ملدة  30ثانية ،و 52درجة مئوية ملدة  30ثانية و 72درجة مئوية ملدة
دقيقة واحدة و 15ثانية ،ومرحلة استطالة هنائية على حرارة  72درجة مئوية مدة  10دقائق .أما حجم األمبليكون فيبلغ
 900زوج قواعد ( )bpحبسب  Bereswillوآخرين ( ،)1992وإن كانت هناك إمكانية حدوث اختالفات يف احلجم ترتاوح
بني  900و 1 100زوج قواعد اعتمادا على عدد تكرارات أزواج القواعد الثمانية يف اجلزء املضخم ( Jonesو، Geider
.)2001
ويف اختبار احللقة أجري عام  ،2003بلغت درجة الدقة  ،0.51لكنها ارتفعت إىل  0.74و 0.78بعد ختصيب
العينات يف الوسطني  King’s Bو CCTعلى التوايل ( Lópezوآخرون.)2006 ،

التفاعل المتسلسل للبوليميراز بحسب  Taylorوآخرين ()2001
البادئتان مها:
G1-F: 5′-CCT GCA TAA ATC ACC GCT GAC AGC TCA ATG-3′
G2-R: 5′-GCT ACC ACT GAT CGC TCG AAT CAA ATC GGC-3′
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النقاوة14.3 ،

السالسل املستهدفة صبغية (كروموسومية) .ويتألف مزيج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز من :ماء فائق
ميكرولرت؛ دارئ  2.5 ،×10ميكرولرت؛  50ميليموالرا من كلوريد املغنيزيوم ( 1.5 ،)MgCl2ميكرولرت؛  10ميليموالر من
ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني ( 2.25 ،)dNTPsميكرولرت؛  10وحدات/ميكرولرت من بادئة ،G1-F
ميكرولرت واحد؛  10وحدات/ميكرولرت من بادئة  ،G2-Rميكرولرت واحد؛  5وحدات/ميكرولرت من بوليمرياز احلمض النووي
 0.2 ،Taqميكرولرت؛ وتضاف عينة مقدارها  2.5ميكرولرت من احلمض النووي املستخلص إىل  45ميكرولرتا من مزيج
التفاعل .أما بارامرتات التدوير فهي 94 :درجة مئوية ملدة  3دقائق ،تليها  40دورة على حرارة  93درجة مئوية ملدة  30ثانية
و 60درجة مئوية ملدة  30ثانية و 72درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة ،مع مرحلة استطالة هنائية على  72درجة مئوية ملدة 5
دقائق ،وتربيد على حرارة  15درجة مئوية .وأما حجم األمبليكون املتوقع فهو  187زوج قواعد (.)bp
ويف اختبار احللقة أجري عام  ،2010بلغت درجة الدقة  0.77باستخدام إجراء استخالص احلمض النووي حبسب
 Llopوآخرين (.)1999

التفاعل المتسلسل للبوليميراز حسب  Stögerوآخرين ()2006
البادئتان من  Llopوآخرين ( )1999مها:
PEANT1-F: 5′-TAT CCC TAA AAA CCT CAG TGC-3′
PEANT2-R: 5′-GCA ACC TTG TGC CCT TTA-3′

السالسل املستهدفة موجودة يف البالزميد  .pEA29وقد أوصى  Stögerوآخرون ( )2006بأن تستخدم هذه الطريقة
حبمض نووي مستخلص باستخدام عدة  .)Sigma-Aldrich1( REDExtract-N-Amp Plantويتألف مزيج التفاعل من:
ماء فائق النقاوة 5 ،ميكرولرتات؛ خليط من التحليل بواسطة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز جاهز من شركة REDExtract-
 10 ،)Sigma-Aldrich( N-Ampميكرولرتات؛  10بيكومول/ميكرولرت من بادئة  0.5 ،PEANT1-Fميكرولرت؛ 10
بيكومول/ميكرولرت من بادئة  0.5 ،PEANT2-Rميكرولرت ،ومحض نووي مستخلص 4 ،ميكرولرتات .أما بارامرتات التدوير
فهي :درجة حرارة  95درجة مئوية ملدة  5دقائق ،تليها  35دورة على حرارة  95درجة مئوية ملدة  15ثانية ،و 58درجة مئوية
ملدة  30ثانية و 72درجة مئوية ملدة  45ثانية ،مع مرحلة استطالة هنائية على  72درجة مئوية ملدة  5دقائق ،وتربيد على
حرارة  15درجة مئوية .وأما حجم األمبليكون املتوقع فهو  391زوج قواعد (.)bp
ويف اختبار احللقة الذي أجري عام  ،2009بلغت درجة الدقة  0.76ويف اختبار حلقة آخر أجري عام  2010بلغت
 ،0.72وذلك مع عدة استخالص احلمض النووي املوصى هبا.

التفاعل المتسلسل للبوليميراز بحسب  Gottsbergerوآخرين (( )2010مكيّف من  Obradovicوآخرين ())2007

البادئتان مها:

FER1-F: 5′-AGC AGC AAT TAA TGG CAA GTA TAG TCA-3′
rgER2-R: 5′-AAA AGA GAC ATC TGG ATT CAG ACA AT-3′
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دارئ 10

السالسل املستهدفة صبغية (كروموسومية) .ويتألف مزيج التفاعل من :ماء فائق النقاوة 14.3 ،ميكرولرت؛
×  2.5ميكرولرت؛  50ميليموالر من كلوريد املغنيزيوم ( 0.75 ،)MgCl2ميكرولرت؛  10ميليموالر من ثالثي فوسفات
النيوكليتيد منقوص األكسجني ) 0.25 ،)dNTPsميكرولرت؛  10بيكومول/ميكرولرت من بادئة  ،FER1-Fميكرولرت واحد؛
 10بيكومول/ميكرولرت من بادئة  ،-rgER2ميكرولرت واحد؛  5وحدات/ميكرولرت من بوليمرياز احلمض النووي 0.2 ،Taq
ميكرولرت؛ ومحض نووي مستخلص 5 ،ميكرولرت .أما بارامرتات التدوير فهي :درجة حرارة  94درجة مئوية ملدة  3دقائق،
تليها  41دورة على حرارة  94درجة مئوية ملدة  10ثوان و 60درجة مئوية ملدة  10ثوان و 72درجة مئوية ملدة  30ثانية ،مع
مرحلة استطالة هنائية على  72درجة مئوية ملدة  5دقائق ،وتربيد على حرارة  15درجة مئوية .وأما حجم األمبليكون املتوقع
فهو  458زوج قواعد (.)bp
ويف اختبار حلقة أجري عام  ،2009بلغت درجة الدقة  0.76ويف اختبار حلقة آخر أجري عام  2010بلغت ،0.68
وذلك باستخدام طريقة استخالص احلمض النووي اليت يصفها  Llopوآخرون.)1999( ،

التفاعل المتسلسل للبوليميراز حسب  Llopوآخرين ()2000
يستخدم التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املتداخل حسب  Llopوآخرين ( )2000جمموعتني من البادئات جتمعان يف
أنبوب تفاعل واحد .وبسبب اختالف درجة حرارة التلدين  annealingلكل من البادئتني جيرى التفاعل املتسلسل للبوليمرياز
تباعا .أما جمموعة البادئات اخلارجية فهي تلك اليت صممها  McManusو ،)1995( Jonesوتستند إىل تسلسالت
البالزميد  .pEA29أما جمموعة البادئات الداخلية فهي تلك اليت وصفها  Llopوآخرون (.)2000
البادئتان اخلارجيتان مها:
AJ75-F: 5′-CGT ATT CAC GGC TTC GCA GAT-3′
AJ76-R: 5′-ACC CGC CAG GAT AGT CGC ATA-3′

البادئتان الداخليتان مها:
PEANT1-F: 5′-TAT CCC TAA AAA CCT CAG TGC-3′
PEANT2-R: 5′-GCA ACC TTG TGC CCT TTA-3′

يتألف مزيج التفاعل من :ماء فائق النقاوة 36.25 ،ميكرولرتا؛ دارئ  2.5 × 10ميكرولرت؛  50ميليموالرا من كلوريد
املغنيزيوم ( 3 ،)MgCl2ميكرولرتات؛  10ميليموالرات من ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني (0.5 ،)dNTPs
ميكرولرت؛  0.1بيكومول/ميكرولرت من بادئة  32.0 ،AJ75-Fميكرولرت؛  0.1بيكومول/ميكرولرت من بادئة 32.0 ،AJ76-R
ميكرولرت؛  10بيكومول/ميكرولرت من بادئة  ،PEANT1-Fميكرولرت واحد؛  10بيكومول /ميكرولرت من بادئة PEANT2-
 ،Rميكرولرت واحد؛  5وحدات/ميكرولرت من بوليمرياز احلمض النووي للمستحرة املائية  0.6 ،Taqميكرولرت؛ وتنبغي إضافة
عينة من احلمض النووي حبجم  2ميكرولرت إىل  48ميكرولرتا من مزيج التفاعل .أما بارامرتات التدوير فهي :مرحلة إزالة
اخلواص الطبيعية على حرارة  94درجة مئوية ملدة  4دقائق ،تليها  25دورة على حرارة  94درجة مئوية ملدة  60ثانية ،و72
درجة مئوية ملدة  90ثانية .ويتبع هذه الدورة األوىل من التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف جهاز التدوير احلراري نفسه مرحلة
البروتوكول التشخيصي
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ثانية إلزالة اخلواص الطبيعية على حرارة  94درجة مئوية ملدة  4دقائق ،و 40دورة على حرارة  94درجة مئوية ملدة  60ثانية
و 72درجة مئوية ملدة  60ثانية ،مع مرحلة استطالة هنائية على حرارة  72درجة مئوية مدة  10دقائق .أما حجم األمبليكون
املتوقع فهو  391زوج قواعد ( ،)bpولو أن حدوث اختالفات يف احلجم ممكن.
وقد بلغت درجة الدقة  0.69يف اختبار حلقة أجري عام  2003و 0.72يف اختبار حلقة آخر أجري عام ،2010
لكن الدقة زادت بعد التخصيب إىل ( 0.84الوسط  )King’s Bو( 0.86الوسط  )CCTيف اختبار حلقة أجري عام
 2003وإىل  )King’s B( 0.79و )CCT( 0.88يف اختبار حلقة آخر أجري عام .2010
4-5-1-3

اعتبارات عامة للتفاعل المتسلسل للبوليميراز

قد حتتاج بروتوكوالت التفاعل املتسلسل للبوليمرياز إىل تعديل (تكييف لتحقيق النتائج املثلى) عند استخدام كواشف
خمتلفة أو أجهزة تدوير حرارية خمتلفة.
بعد التضخيم بالتفاعل املتسلسل للبوليمرياز ميكن تأكيد وجود بكترييا  E. amylovoraبسلسلة منتجات التفاعل
املتسلسل للبوليمرياز أو بتحليل تعدد شكل أطوال االقتطاع ( .)RFLPوميكن استخدام منط االقتطاع الذي لوحظ يف
األمبليكونات اليت مت احلصول عليها بالبادئات اليت وضعها  Bereswillوآخرون ( )1992أو بالتفاعل املتسلسل للبوليمرياز
املتداخل الذي طوره  Llopوآخرون ( )2000لتأكيد ختصص التحليل بواسطة بالتفاعل املتسلسل للبوليمرياز عند املقارنة
مع منط االقتطاع يف ساللة ضبط معروفة .وينبغي أن جيري هضم االقتطاع بأنزميي االقتطاع النووي الداخليني  DraIو.SmaI
وتكون نتيجة االختبار على عينة ما سلبية إذا مل يُكشف عن األمبليكون اخلاص ببكترييا  E. amylovoraباحلجم
املتوقع يف العينة (ومنط أنزمي االقتطاع أو تسلسل األمبليكون ،عندما ينطبق ذلك) فيما كشف عنه يف كافة الشواهد اإلجيابية.
وتكون نتيجة االختبار على عينة ما إجيابية ،إذا كشف عن األمبليكون اخلاص ببكترييا  E. amylovoraباحلجم املتوقع،
شريطة أال يكون هناك تضخيم من أي من الشواهد السلبية وأن يكون منط االقتطاع أو تسلسل األمبليكون (عندما ينطبق
ذلك) داال على وجود بكترييا .E. amylovora
5-5-1-3

التفاعل المتسلسل للبوليميراز في الوقت الحقيقي

استنادا إىل تقييم بروتوكوالت التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي يف اختبارات احللقة اليت أجريت عامي
 2009و Dreo( 2010وآخرون 2009؛ و Lopezوآخرون )2010 ،أوصي بالربوتوكول الذي وصفه  Pircوآخرون (،)2009
والذي يستهدف السالسل الصبغية .كما أن التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي املزدوج املستند إىل سالسل
صبغية متوفر أيضا ،لكنه مل خيترب حلقيا ( Lehmanوآخرون .)2008

التفاعل المتسلسل للبوليميراز في الوقت الحقيقي بحسب  Pircوآخرين ()2009
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تستخدم األوليغونيكليوتيدات  oligonucleotidesالتالية:
Ams116F primer: 5′-TCC CAC ATA CTG TGA ATC ATC CA-3′
Ams189R primer: 5′-GGG TAT TTG CGC TAA TTT TAT TCG-3′
Ams141T probe: FAM-CCA GAA TCT GGC CCG CGT ATA CCG-TAMRA

ينفذ التفاعل يف كمية هنائية تبلغ  25ميكرولرتا .ويتألف مزيج التفاعل من :ماء بالغ النقاوة 2.5 ،ميكرولرت؛ وخليط
 12.5 ،(Applied Biosystems1) TaqMan Fast Universal PCR Master Mix ×2ميكرولرت؛  10بيكومول من
البادئة  2.25 ،Ams116Fميكرولرت؛  10بيكوموالت من البادئة  2.25 ،Ams189Rميكرولرت؛ و 10بيكومول من FAM-
 0.5 ،labelled Ams141Tميكرولرت؛ و 5ميكرولرت من مستخلص احلمض النووي (مضاف إىل مزيج التفاعل املتسلسل
للبوليمرياز البالغ  20ميكرولرتا) .أما بارامرتات التدوير فهي :دقيقتان على حرارة  50درجة مئوية؛  10دقائق على حرارة 95
درجة مئوية ،و 40دورة من  15ثانية على حرارة  95درجة مئوية ودقيقة واحدة على  60درجة مئوية .والنمط القياسي
ملعدالت زيادة درجة احلرارة يف جهازي  HT7900و )Applied Biosystems( HT7900 Fastهو 1.6 :درجة مئوية/ثانية
صعودا و 1.6درجة مئوية/ثانية نزوال .ومن املمكن تشغيل التفاعالت مبعدالت زيادة أبطأ ،لكن النتائج مل تكن مقبولة
مبعدالت أسرع (حوايل  3.5درجة مئوية/ثانية صعودا ونزوال) .وحجم األمبليكون املتوقع هو  74زوج قواعد (.)bp
تتوفر عادة خيارات خمتلفة ،آلية أو يدوية ،لتحليل نتائج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي ،لتعيني
حدود اإلشارة والضوضاء .وينبغي اتباع التعليمات اخلاصة بالربجميات املناسبة ،كما ينبغي تعيني خط األساس تلقائيا وتعيني
العتبة يدويا حبيث تتقاطع واملرحلة األسية من منحنيات التضخيم للشاهد.
وقد بلغت درجات الدقة يف اختبار حلقة أجري عام  0.80 ،2010و 0.85و 0.76مع استخالص احلمض النووي
بالطريقة الواردة يف  Llopوآخرين ( ،)1999ولعدة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز Sigma-( REDExtract-N-Amp Plant
 ،)Aldrichول  Taylorوآخرين ( ،)2001على التوايل.

التفاعل المتسلسل للبوليميراز في الوقت الحقيقي حسب )2010( Gottsberger
تستخدم األوليغونيكليوتيدات  oligonucleotidesالتالية اليت تستهدف كروموسوم بكترييا :E. amylovora
hpEaF primer: 5′-CCG TGG AGA CCG ATC TTT TA-3′
hpEaR primer: 5′-AAG TTT CTC CGC CCT ACG AT-3′
hpEaP probe: FAM-TCG TCG AAT GCT GCC TCT CT-MGB

يُنفذ التفاعل يف كمية هنائية تبلغ  20ميكرولرتا .ويتألف مزيج التفاعل من :ماء بالغ النقاوة 6 ،ميكرولرت؛ وخليط
 10 ،)Applied Biosystems1( TaqMan Fast Universal PCR Master Mix ×2ميكرولرتات؛  10بيكوموالت من
البادئة  ،hpEaFميكرولرت واحد؛  10بيكومول من البادئة  ،hpEaRميكرولرت واحد؛ و 10بيكومول من البادئة ،hpEaP
ميكرولرت واحد؛ وميكرولرت واحد من مستخلص احلمض النووي (مضاف إىل مزيج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز البالغ 20
ميكرولرتا) .أما بارامرتات التدوير فهي :دقيقتان على حرارة  50درجة مئوية؛  10دقائق على حرارة  95درجة مئوية ،و50
البروتوكول التشخيصي
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دورة من  15ثانية على حرارة  95درجة مئوية ،ودقيقة واحدة على  60درجة مئوية .وحجم األمبليكون املتوقع هو
زوج قواعد (.)bp

13

138

لتحليل نتائج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي ،تتوفر عادة خيارات خمتلفة ،آلية أو يدوية ،لتعيني
حدود اإلشارة والضوضاء .وينبغي اتباع التعليمات اخلاصة بالربنامج احلاسويب املناسب .وينبغي تعيني خط األساس تلقائيا
وتعيني العتبة يدويا حبيث تتقاطع واملرحلة األسية من منحنيات التضخيم للشاهد.
مل يكن باإلمكان اختبار درجة دقة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي هذا يف اختبار حلقة أجري عام
2010؛ لكن خمتربا واحدا قد اختربه بالتوازي مع التفاعل يف الوقت احلقيقي الذي وضعه  Pircوآخرون ( )2009فحصل
على النتائج النوعية نفسها مع استخالص احلمض النووي بالطريقة الواردة يف  Llopوآخرين.)1999( ،
6-5-1-3

تفسير النتائج من التفاعل المتسلسل للبوليميراز

التفاعل المتسلسل للبوليميراز التقليدي
يعترب التفاعل املتسلسل للبوليمرياز اخلاص باملمرض صاحلا فقط إذا:
ُ
( )1أنتج الشاهد اإلجيايب أمبليكونا للبكترييا من احلجم الصحيح.
( )2مل تُنتج أمبليكونات من احلجم الصحيح للبكترييا يف شاهد االستخالص السليب وشاهد التضخيم السليب.
يف حال استخدمت بادئات للشاهد الداخلي من احلمض النووي الرييب  )16S rDNA( S16هي أيضا ،ينبغي أن
ينتج الشاهد السليب ،أي النسيج النبايت السليم( ،يف حال استخدم) والشاهد اإلجيايب وكل عينة من عينات االختبار،
أمبليكونا حبجم  1.6كيلوقاعدة ( .)16S rDNA( )kbوجتدر املالحظة أن الشواهد اإلجيابية االصطناعية أو اخلاصة
بالبالزميد لن تنتج أمبليكونا حبجم  1.6كيلوقاعدة .ويشري إخفاق العينات يف التضخم مع بادئات الشاهد الداخلي إىل
أن عملية استخالص احلمض النووي قد فشلت أو أن محض النواة مل يدرج يف مزيج التفاعل أو أن مركبات كاحبة للتفاعل
املتسلسل للبوليمرياز موجودة يف احلمض النووي املستخلص أو أن احلمض النووي قد فسد.
وتعترب نتيجة اختبار عينة ما إجيابية إذا ما أنتجت أمبليكونا من احلجم الصحيح.

التفاعل المتسلسل للبوليميراز في الوقت الحقيقي
ال يعترب التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي صاحلا إال إذا:
( )1أنتج الشاهد اإلجيايب منحىن تضخيم بواسطة البادئات اخلاصة باملمرض.
ُ
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( )2مل يُنتج أي منحىن تضخيم (أي أن قيمة حد الدورة تبلغ  )40يف شاهد االستخالص السليب وشاهد التضخيم
السليب.
يف حال استخدمت بادئات الشاهد الداخلي ل  COXهي أيضا ،ينبغي أن ينتج الشاهد السليب (يف حال استخدم)
والشاهد اإلجيايب وكل عينة من عينات االختبار منحىن تضخيم .ويشري إخفاق العينات يف إنتاج منحىن تضخيم مع بادئات
الشاهد الداخلي إىل أن عملية استخالص احلمض النووي قد فشلت أو أن محض النواة مل يدرج يف مزيج التفاعل أو أن
مركبات كاحبة للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز موجودة يف احلمض النووي املستخلص أو أن احلمض النووي قد فسد.
وتعترب نتيجة االختبار على عينة ما إجيابية إذا أنتجت منحىن أسيا منوذجيا .وينبغي التحقق من قيمة حد الدورة يف
كل خمترب لدى تنفيذ االختبار أول مرة.
7-5-1-3

التضخيم المتساوي الحرارة بوساطة الحلقة

LAMP

وضع بروتوكول هذا التضخيم ووصفه  Templeوآخرون ( ،)2008و Templeو .)2011( Johnsonوقد قُيم يف
اختبار حلقة أجري عام  ،2010ألنه اعترب مناسبا للمختربات غري اجملهزة للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز وسهل األداء .وتبني
يف هذا االختبار أن التضخيم باستخدام بادئات للكشف عن املورثات الصبغية  amsLلبكترييا  E. amylovoraيفتقر إىل
احلساسية املناسبة لتحليل العينات ذات األعداد اجلرثومية املتدنية .ونتيجة لذلك ،ال ينصح هبذا الربوتوكول املوصوف أدناه
الكتشاف الصبغية  amsLإال لتحليل العينات احلاملة لألعراض اليت فيها أكثر من  610-510وحدة مكونة
ملستعمرات/مليلرت .ومل يُقيم يف االختبار احللقي الربوتوكول الذي وضعه  Templeو )2011( Johnsonباستخدام بادئات
للكشف عن البالزميد .pEA29
بادئات هذا التضخيم للكشف عن  amsLهي:
ALB Fip: 5′-CTG CCT GAG TAC GCA GCT GAT TGC ACG TTT TAC AGC TCG CT-3′
ALB Bip: 5′-TCG TCG GTA AAG TGA TGG GTG CCC AGC TTA AGG GGC TGA AG-3′
ALB F: 5′-GCC CAC ATT CGA ATT TGA CC-3′
ALB B: 5′-CGG TTA ATC ACC GGT GTC A-3′

استخدمت البادئتان  Fipو Bipعند تركيزات هنائية تبلغ  2.4ميكرومرت والبادئتان  Fو  Bعند تركيزات هنائية تبلغ
 0.2ميكرومرت .وكانت حرارة الذوبان للبادئات ترتاوح بني  58و 60درجة مئوية .ويتألف مزيج تفاعل  LAMPمن10× :
دارئ من  5 ،)New England Biolabs1( ThermoPolميكرولرتات؛ و 10ميليموالرات من ثالثي فوسفات النيوكليتيد
منقوص األكسجني ( 5 ،)dNTPsميكرولرتات؛ و 100ميليموالر من سلفات املغنيزيوم  2 ،MgSO4ميكرولرت؛ و10
مليغرام/مليلرت من ألبومني املصل البقري ( 2 ،)BSAميكرولرت؛  100ميكرومرت من  1.2 ،ALB Fipميكرولرت؛ 100
ميكرومرت من  1.2 ،ALB Bipميكرولرت؛  10ميكرومرت من  1 ،ALB Fميكرولرت؛  10ميكرومرت من  1 ،ALB Bميكرولرت؛
 8وحدات/ميكرولرت من بوليمرياز احلمض النووي للسوماتروبني البقري 2 ،ميكرولرت؛ احلمض النووي النموذج 5 ،مليلرت؛
البروتوكول التشخيصي
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وماء فائق النقاوة 24.6 ،ميكرولرت .وجتدر اإلشارة إىل أن كال من بوليمرياز احلمض النووي للسوماتروبني البقري واحلمض
النووي النموذج واملاء الفائق النقاوة ال تتم إضافتهم إىل املزيج الرئيسي ،بل تُضاف منفصلة بعد تقسيم اخلليط الرئيسي إىل
قُسامات .وقبل بدء التفاعل جيهز محام مائي أو جهاز تدوير حراري على حرارة  65درجة مئوية .ويعد املزيج ويصب 18.4
ميكرولرت منه بواسطة املاصة يف كل أنبوب  0.2ميكرولرت مفرد من أنابيب التفاعل املتسلسل للبوليمرياز .وبعد ذلك يصب
بوليمرياز احلمض النووي للسوماتروبني البقري واحلمض النووي النموذج واملاء الفائق النقاوة من خالل ماصة بشكل منفصل
يف كل أنبوب حيتوي على املزيج الرئيسي .وتوضع األنابيب يف دوارة األطباق ( 1 000دورة يف الدقيقة مدة  30ثانية) وتوضع
يف حوض مائي ( 65درجة مئوية) يف حامل كي تكون هناية التفاعل مغمورة أو يف جهاز تدوير حراري ( 65درجة مئوية)
مدة  55دقيقة .وتزال األنابيب وترتك لتربد مدة  10ثوان.
تكون نتيجة االختبار على عينة ما إجيابية إذا لوحظ وجود ترسبات ضبابية يف األنبوب أو وجود ترسبات بريوفوسفات
ماغنيزيوم بيضاء صلبة يف قعره ،كما للشاهد اإلجيايب .أما صفاء احمللول فيشري إىل نتيجة سلبية لالختبار ،وكذلك احلال
بالنسبة إىل شاهد السليب.
ويف اختبار حلقة أجري عام  ،2010بلغت درجة الدقة  ،0.64لكنها لعينات فيها  610-510وحدة مكونة
ملستعمرات/مليلرت بلغت  .0.80وهلذا السبب ،ال يوصى هبذا التضخيم إال لتحليل العينات احلاملة ألعراض.
2-3

الكشف في النباتات غير الحاملة لألعرا
يشار إىل اختبارات املسح املوصى هبا يف املخطط االنسيايب الوارد يف الشكل
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.2

أخذ العينات وتجهيزها

ميكن جتهيز العينات غري احلاملة لألعراض بشكل منفرد (حيبذ ذلك) أو يف جمموعات يصل عددها إىل ( 100منظمة
وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط .)2013 ،وينبغي اختاذ االحتياطات الالزمة الجتناب التلوث عند مجع
العينات وأثناء عملية االستخالص .وميكن أخذ العينات وجتهيزها باتباع أحد الربوتوكوالت التالية:
-

جتمع الزهرات أو الرباعم أو الثمار الصغرية أو الفلقات من اجلذوع يف أكياس أو حاويات معقمة ،يف فصل الصيف
أو يف مطلع اخلريف بعد وجود الظروف املؤاتية لتكاثر بكترييا  E. amylovoraوعندما تفوق حرارة الطقس  15درجة
مئوية ( .)1995 ،van der Zwet and Beerوتقطع الرباعم الفتية اليت يبلغ طوهلا حوايل  20سنتمرتا ،أو الزهرات إن
توفرت ،من النبات املشتبه به .وإذا لزم إجراء حتليالت يف فصل الشتاء ،جتمع مخسة إىل عشرة براعم لكل نبتة.
وجيري يف املخترب قطع الزهرات إن توفرت وسويقة وقاعدة طرف عدة أوراق من قاعدة الرباعم أو فلقات اجلذوع من
النباتات املختارة .وتوزن كمية بني  1.0-0.1غرام من املواد النباتية وتنقع يف حملول دارئ مضاد لألكسدة باتباع
الربوتوكول املوضح يف القسم .2-1-3
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هناك إجراء ألخذ العينات مل يتم التثبت من صالحيته لتحليل الغصينات اخلشبية غري احلاملة ألعراض من مشاتل،
وهو كما يلي :تؤخذ عينة مكونة من  100غصني ،يبلغ طول كل منها حوايل  10سنتمرتات ،من  100نبتة .وإذا
كانت هناك عدة أجناس من النباتات يف اجملموعة ،ينبغي أن ُمتثل بالتساوي يف العينة (ثالثة أجناس كحد أقصى
لكل عينة) .ويؤخذ من كل عينة عشوائيا  30غصينا ويقطع كل غصني إىل أربع قطع (ما ينتج  120قطعة جذعية).
تغطى العينات مبحلول ملحي منظم بالفوسفات املعقم حيتوي على  0.1 Tween 20يف املائة يف قوارير ،Erlenmeyer
فتحرك القوارير بقوة على رجاجة دوارة مدة  1.5ساعة على درجة حرارة البيئة احمليطة .ويصفى املستخلص من
خالل ورق ترشيح حمفوظ يف مرشِح من الزجاج امللبد باستخدام مضخة تفريغ هواء وجيمع املرشح ليستخدم مباشرة
ُ
للتحليل أو يطرد مركزيا بقوة  10 000دورة ملدة  20دقيقة .وتعلق احلبيبة يف  4.5مليلرت من احمللول امللحي املنظم
بالفوسفات املعقم .مث تنفذ تقنيات الكشف املشار إليها أدناه .وميكن تطبيق بروتوكول مشابه على أوراق الشجر
والزهرات والرباعم.

سيتفاوت االسرتداد املتوقع لبكترييا  E. amylovoraتبعا لتوقيت أخذ العينات ،ويكون احلد األقصى لالسرتداد يف
فصل الصيف (شريطة توفر الظروف املناخية املواتية هلذه البكترييا) ،بينما يكون االسرتداد منخفضا يف فصل الشتاء .وينبغي
جتهيز العينات فورا عن طريق إجراء ختصيب يليه اختبار  DASI-ELISAوالتفاعل املتسلسل للبوليمرياز والعزل باستخدام
الربوتوكوالت املوصوفة لكل تقنية للعينات احلاملة لألعراض واليت وضعها  Lópezوآخرون ( .)2006أما التألق املناعي
فاختياري؛ ويف حالة القيام به ،ينبغي أن جيرى مباشرة على املستخلص قبل التخصيب.
2-2-3

اختبارات المسح

يف العادة ،يكون التحليل املباشر للعينات غري احلاملة لألعراض سلبيا بسبب اخنفاض اجملموعات البكتريية .ولذا،
عند حتليل املواد غري احلاملة ألعراض ،ال بديل عن ختصيب عينات أعدت يف دارئ مضاد لألكسدة (القسم )1-2-3
( Gorrisوآخرون )1996 ،ملدة  72ساعة على حرارة  25درجة مئوية تقريبا .ومن املستحسن القيام باختبارين على األقل
من اختبارات املسح التالية يكونان مستندين إىل مبدأين بيولوجيني خمتلفني:
 ختصيب-عزل .اتبع اإلجراء للعينات احلاملة لألعراض (القسم .)2-3-1-3 ختصيب .DASI-ELISA-اتبع اإلجراء للعينات احلاملة لألعراض (القسم .)1-4-1-3 ختصيب-التفاعل املتسلسل للبوليمرياز أو ختصيب-التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي .استخدم -500 1 000ميكرولرت من العينات اليت خصبت يف وسط  King’s Bو/أو  CCTالستخالص احلمض النووي ،مث اتبع
إجراء التضخيم على طريقة  Taylorوآخرين ( )2001أو طريقة  Llopوآخرين (( )2000القسم  )1-5-1-3أو
بروتوكوالت التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي (القسم .)5-5-1-3
إذا كان أي من اختبارات الفرز إجيابيا بينما كان العزل سلبيا ،تنبغي حماولة عزل املمرض من املستخلص املخزون
ُ
على حرارة  80درجة مئوية حتت الصفر مع الغليسرين أو من العينات املخصبة .وعندما تكون ثالثة اختبارات أو أكثر

البروتوكول التشخيصي
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إجيابية بينما العزل سلبيا ،فمن املعقول االشتباه بشدة بوجود بكترييا  E. amylovoraيف العينة ،لكن حتديد اهلوية وتأكيدها
يتطلب عزل املمرض من عينات جديدة وحتديد هوية البكترييا الحقا.
ُ
-4

تحديد الهوية

ينبغي أن يستند حتديد اهلوية إىل النتائج اليت مت احلصول عليها من عدة تقنيات ،ألن األنواع األخرى من الفصيلة
اإليروينية  Erwiniaمثل بكترييا  López( E. piriflorinigransوآخرون ،)2011 ،وبكترييا  Kim( E. pyrifoliaeوآخرون،
1999؛  Rhimوآخرون ،)1999 ،وبكترييا  Matsuura( E. uzenensisوآخرون )2012 ،وغريها من األنواع اإليرويني ة
 Kim( Erwinia spp.وآخ رونb2001 ،a2001 ،؛  Palacio-Bielsaوآخ رون )2012 ،تشرتك مع بكتريي ا E. amylovora
يف اخلصائص املورفولوجية واملصلية واجلزيئية نفسها .وميكن التفريق بني بكترييا  E. amylovoraواألنواع اإليروينية Erwinia
الوثيقة الصلة هبا (اليت ميكن العثور عليها يف أنسجة حاملة لألعراض ومتشاهبة يف بعض العوائل) باجلمع بني ثالث تقنيات
مستندة إىل مبادئ بيولوجية خمتلفة:
-

التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املستند إىل محض نووي صبغي (كروموسومي) (القسمان  2-5-1-3و)1-3-4

-

 DASI-ELISAباستخدام أجسام مضادة أحادية الكلون ،كما وصف أعاله للكشف (القسم ،1-4-1-3
باستثناء مرحلة التخصيب).

-

التلقيح يف عوائل مرض اللفحة النارية الستيفاء متطلبات فرضيات  ،Kochمبا يف ذلك إعادة عزل املمرضات امللقحة
(القسم .)4-4

ولتحديد هوية املستعمرات ،يوصى باستخدام تقنيتني على األقل من التقنيات الثالث هذه .كما ميكن استخدام
اختبارات أخرى تبعا خلربة املخترب؛ ويرد وصف هلذه التقنيات أدناه .وعند االقتضاء ،ينبغي أن يشمل التأكيد النهائي هلوية
املستزرعات البكتريية اختبارا للقدرة اإلمراضية.
إن عازالت  E. amylovoraاملوصى باستخدامها كشواهد إجيابية هي  NCPPB 683و .CFBP 1430وميكن أن
توفر اجملموعات التالية ،من بني أخرى ،سالالت مرجعية خمتلفة لبكترييا  :E. amylovoraاجملموعة الوطنية للبكترييا املسببة
ألمراض النبات ( ،)NCPPBوكالة البحوث الغذائية والبيئية ،يورك ،اململكة املتحدة؛ اجملموعة الفرنسية للبكترييا املسببة
ألمراض النبات ( ،)CFBPاملعهد الوطن الفرنسي للبحوث الزراعية ( ،)INRA( )Station Phytobactériologieأجنيه،
فرنسا؛ اجملموعة البلجيكية املنسقة من الكائنات احلية الدقيقة  ،Ghent ،BCCM/LMGبلجيكا؛ اجملموعة الدولية للكائنات
اجملهرية للنبات ( ،)ICMPمركز ماناكي وينوا ألحباث رعاية األراضي (،)Manaaki Whenua Landcare Research
أوكالند ،نيوزيلندا؛ جمموعة األنواع املستزرعة األمريكية ( ،)ATTCماناساس ،فريجينيا ،الواليات املتحدة األمريكية .وال
ميكن ضمان أصالة السالالت إال إذا مت احلصول عليها مباشرة من جمموعات األنواع املستنبتة.
1-4
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تعترب االختبارات املظهرية النمطية  phenotypicالرئيسية مفيدة وال تزال تستخدم لتحديد اهلوية ،ولكن ينصح
باجلمع بينها وبني اختبارات القدرة اإلمراضية واختبار مصلي أو جزيئي .وتعرف اجلراثيم األعضاء يف جنس إيروينيا Erwinia
على أهنا جراثيم سلبية لصبغ  ، Gramوكائنات خمرية للعيش مبعزل عن اهلواء ،وقادرة على احلركة بواسطة أسواط حميطية،
وقضيبية الشكل ،وقادرة على إنتاج محض من الغلوكوز والفركتوز والغاالكتوز والسكروز .واخلصائص املظهرية النمطية
الرئيسية ( )2000 ،Paulinاملشرتكة بني معظم سالالت بكترييا  ،E. amylovoraحبسب طرق  Jonesو)2001( Geider
هي :اختبار أوكسيداز ( ،)-واختبار األكسدة/التخمري ( ،)+/+( )O/Fصبغة فلورية يف وسط  King’s Bحتت ضوء أشعة
فوق بنفسجية ( ،)-إنتاج ليفان ( ،)+خفض النيرتات ( ،)-استخدام السيرتات ( )+وتسييل اجليالتني ( ،)+يورياز وإندول
( ،)-شكل مستعمرات يف وسط .CCT
ومتيز االختبارات التالية بكترييا  E. amylovoraعن بكترييا  E. pyrifoliaeوبكترييا  ،E. piriflorinigransمع أن
بعض اخلصائص الفيزيولوجية والبيوكيميائية لبعض السالالت قد ختتلف (اجلدول .)1
الجدول

 -1االختالفات بين بكتيريا

Erwinia amylovora

وبكتيريا

Erwinia pyrifoliae

وبكتيريا

Erwinia piriflorinigrans

االختبار امليكروبيولوجي

Erwinia amylovora

Erwinia pyrifoliae

Erwinia piriflorinigrans

التحلل املائي للجيالتني

+

–

–

إينوزيتول†

–

غري حمدد

+

سوربيتول†

+

+

–

أيسكولني†

متغري

–

+

ميليبيوز†

–

–

+

د -رافينوز†

–

–

+

ب -جينتيوبيوز†

+

–

+

–

+

غري حمدد

التضخيم بواسطة ‡

EP16A/EPI62CCPS1/CPS2C

† مأخوذ من  Rosellóوآخرين )2006( ،و Lópezوآخرين ( .)2011أكسدة الركائز يف صفائح شريطية
الطريقة اليت وصفها  Lópezوآخرون ( .)2011يعطي أكثر من  90يف املائة من السالالت النتائج املشار إليها.
‡ حبسب  Kimوآخرون (2001ب).

)bioMérieux( API 50 CH
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باستخدام

تحديد الهوية عن طريق الخصائص الكيميائية-الحيوية
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ميكن حتديد هوية بكترييا  E. amylovoraمن الناحية البيوكيميائية عرب حتديد خصائصها على نظام الشرائح الشريطية
 API 20 Eو.)bioMérieux1( API 50 CH
 .API 20 E1ينبغي اتباع تعليمات الشركة املصنعة إلعداد املستعلق وتلقيح الشرحية الشريطية .تلقح الشرحية على حرارة
 26-25درجة مئوية .وينبغي أن تتم القراءة بعد  48ساعة ملستزرعة بكترييا  E. amylovoraالنموذجية كالتايل :ينبغي
الختبارات نازع كربوكسيل الليسني ( ،)LDCونازع كربوكسيل األورنثني ( ،)ODCواستخدام السيرتات ( ،)CITوإنتاج
 ،H2Sيورياز ( ،)UREونازعة أمني الرتبتوفان ( ،)TDAوإنتاج إندول ( )INDوأكسدة رامنوز ( ،)RHAأن تكون سلبية
النتيجة ،بينما ينبغي الختبار أكسدة السكروز ( )SACأن يكون إجيابيا .وقد ختتلف اختبارات أخرى تبعا للساللة ،حبسب
 Donatوآخرون (.)2007
 .API 50 CHيعد مزيج مستعلق كثافته الضوئية ( 1.0على طول موجة قدره  600نانومرت) يف حملول ملحي منظم
بالفوسفات .ويضاف مليلرت واحد من املزيج املستعلق إىل  20مليلرتا من وسط  ،NH4H2PO4( Ayersغرام واحد؛ كلوريد
ُ
البوتاسيوم ( 0.2 ،)KClغرام؛ سلفات املغنيزيوم ( 0.2 ،)MgSO4غرام؛  0.2يف املائة من الربوموثيمول األزرق 75 ،مليلرتا؛
لرت واحد من املاء املقطر؛ درجة احلموضة 7؛ تعقيم على حرارة  120درجة مئوية ملدة  20دقيقة) ( Ayersوآخرون.)1919 ،
وينبغي اتباع إرشادات الشركة املصنعة لتلقيح الشرحية الشريطية .وجيري حتضني الشرحية الشريطية على حرارة  26-25درجة
مئوية يف ظروف يتوفر فيها اهلواء .وتالحظ االستفادة من الكربوهيدرات املختلفة بتكون لون أصفر يف األنبوب .وينبغي
أن تكون القراءة بعد  72ساعة ملستزرعة بكترييا  E. amylovoraمنوذجية إجيابية ل أرابينوز ،L-ريبوز ،جلوكوز-د ،سكر
كوزامني ،N-سكروز ،تريهالوز ،جنتيوبيوز .β-وال تستخدم بكترييا E. amylovora
د ،مانيتول ،سوربيتول ،أسيتيل غلُوُيف هذه الظروف السكريات املتبقية ،لكن بعض السالالت قد تستخدم الغليسريول وفوكوز د ،-حسب  Donatوآخرين،
(.)2007
2-1-1-4

التحديد المؤتمت للهوية

يتوفر جتاريا نظام مؤمتت لتحديد اهلوية يستند إىل نتائج تفاضلية ل  94اختبارا مظهريا يف طبق العيار اجملهري وإىل
الربجميات املصاحبة له ( .)OmniLog1, Biolog1وينبغي إتباع تعليمات الشركة املصنعة للقيام بتحديد افرتاضي للهوية
ملستخلصات بكترييا  E. amylovoraاملشتبه هبا.
3-1-1-4

تحديد الخصائص عن طريق األحما

الدهنية

يف سياق حتديد اخلصائص عن طريق األمحاض الدهنية ،تنمى مستعمرات غري متألقة إجيابية لوسط الليفان يف أجار
الصويا بالرتيبتيكاز املتوفر جتاريا على حرارة  28درجة مئوية ( )1990 ،Sasserملدة  48ساعة .وجيري استخالص األمحاض
ُّ
الدهنية وحيلل املستخلص باستخدام نظام  Sherlockلتحديد هوية امليكروبات ( )MIDI1املتوفر جتاريا أو غريه من الربجميات
املناسبة للتحديد الظن هلوية بكترييا  ،E. amylovoraحبسب  Wellsوآخرون (.)1994
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التحديد المصلي للهوية

1-2-4

التالزن
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Agglutination

ميكن حتديد هوية مستعمرات  E. amylovoraافرتاضيا من خالل تالزهنا على شرحية .خيلط على شرحية مزيج
ُمستعلق كثيف من اخلاليا مع قطرة من حملول ملحي منظم بالفوسفات وقطرة من مصل مضاد ل بكترييا E. amylovora
(غري خمفف ،أو خمفف بنسبة  1:5إىل  1:10فقط) .وميكن استخدام أجسام مضادة أحادية الكلون شريطة تالزهنا مع
السالالت املرجعية .وينبغي حتديد ختصص األجسام املضادة مسبقا.
2-2-4

التألق المناعي

يعد مزيج مستعلق مكون من حوايل  106خاليا/مليلرت يف حملول ملحي منظم بالفوسفات من مستعمرات إجيابية
لوسط الليفان وغري متألقة ،ويتبع إجراء التألق املناعي املوضح يف القسم  .3-4-1-3وينبغي حتديد ختصص األجسام
املضادة مسبقا.
3-2-4

الفحص المناعي المرتبط باألنزيم (إليزا)
وDASI-ELISA

ميكن حتديد هوية العازالت من خالل إجراء الدمغ املباشر لألنسجة-إليزا (القسم ،)2-4-1-3
(القسم  ،)2-4-1-3وإليزا غري املباشر (أنظر أدناه) باستخدام أجسام مضادة أحادية الكلون حمددة كما هو موضح فيما
يتعلق بالكشف .وقد مت التحقق من صالحية مزيج من األجسام املضادة يف اختباري حلقة لفحص .DASI-ELISA
ويعد مزيج ُمستعلق من حوايل 108خاليا/مليلرت يف حملول ملحي منظم بالفوسفات من املستعمرات املشتبه هبا .وميكن
استخدام  DASI-ELISAالوارد يف القسم  ،1-4-1-3ولكن بدون مرحلة التخصيب.
فحص إليزا غير المباشر
تعال مستزرعات العزالت املشتبه هبا على حرارة  100درجة مئوية ملدة  10دقائق يف محام مائي أو على قالب
تسخني خلفض التفاعالت غري احملددة مع األجسام املضادة أحادية الكلون التجارية .وختلط قُسامات من  200ميكرولرت
من املستزرع مع كمية مساوية من حملول دارئ كربوين ( 1.59 ،Na2CO3غرام؛  2.93 ،NaHCO3غرام؛ لرت واحد من املاء
املقطر؛ درجة محوضة  9.6ويوضع هذا احمللول يف كبيبة واحدة على األقل من كبيبات طبق عيار جمهري .وجيري حتضني
الطبق على حرارة  37درجة مئوية ملدة ساعة واحدة أو على حرارة  4درجات مئوية طوال الليل .وتُفرغ املستخلصات من
الكبيبات عرب نقرها باإلصبع ويُغسل الطبق مبحلول دارئ للغسل ثالث مرات (أنظر بروتوكول  .)DASI-ELISAوتعد
األجسام املضادة احملددة لبكترييا  E. amylovoraالتجارية من  Plant Print Diagnòstics SL1بدرجة التخفيف املوصى
هبا .ويضاف إىل كل كبيبة  200ميكرولرت من حملول األجسام املضادة احملددة لبكترييا  E. amylovoraاملخفف وجيري
حتضني الطبق على حرارة  37درجة مئوية ملدة ساعة واحدة .وتُفرغ املستخلصات من الكبيبات وتغسل كما من قبل .ويعد
احمللول املخفف املناسب من املضاد املقرتن ألنزمي الفوسفاتاز القلوي يف حملول ملحي دارئ فوسفايت حيتوي على  0.5يف
املائة من ألبومني املصل البقري ) .(BSAويضاف إىل كل كبيبة  200ميكرولرت من املضاد املقرتن املخفف وجيري حتضني
البروتوكول التشخيصي
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الطبق على حرارة  37درجة مئوية ملدة ساعة .ويفرغ حملول األجسام املضادة من األنابيب بواسطة النقر باإلصبع وتغسل
الكبيبات كما من قبل .ويعد  1مليغرام/مليلرت من ركيزة الفوسفاتاز القلوية ( )p-nitrophenylphosphateيف ركيزة دارئة
(أمني مزدوج اإليثانول 97 ،مليلرتا؛ و 800مليلرت من املاء املقطر؛ يعدل لدرجة محوضة  9.8حبمض هيدروكلوريك مركز؛ مث
تعدل الكمية إىل  1 000مليلرت من املاء املقطر) .ويضاف إىل كل كبيبة  200ميكرولرت من حملول ركيزة الفوسفاتاز القلوية.
وجيري حتضني الطبق يف الظالم على حرارة الغرفة ويقرأ على  405نانومرتات على فرتات منتظمة خالل  90دقيقة .وتعترب
نتيجة االختبار إجيابية بتحول لون الركيزة إىل اللون األصفر.
4-2-4

المقايسة المناعية باالنسياب الجانبي

يُعد مزيج مستعلق من املستزرع النقي تبلغ نسبة تركيزه 710وحدات مكونة ملستعمرات/مليلرت ،لتحديد اهلوية
االفرتاضي .وتستخدم الدوارئ واإلجراءات املقدمة من الشركات املصنِعة لعدة االختبار ،كما هو موضح يف القسم -1-3
ُ
.4-4
3-4

تحديد الهوية بالطرق الجزيئية

1-3-4

التفاعل المتسلسل للبوليميراز

يُعد مزيج مستعلق من 610خاليا /مليلرت تقريبا يف ماء معقم صاحل للفحص اجلزيئي من مستعمرات إجيابية لوسط
الليفان وغري متألقة جرت تنقيتها ،ويعامل هذا املزيج على حرارة  100درجة مئوية ملدة  10دقائق .وتُطبق إجراءات التفاعل
املتسلسل للبوليمرياز املناسبة أو بروتوكول التضخيم املتساوي احلرارة بواسطة احللقة كما هو موضح يف األقسام -5-1-3
 2إىل ( 4-5-1-3مباشرة ،بدون استخالص احلمض النووي) .وعند استخدام التفاعل املتسلسل للبوليمرياز لتحديد هوية
املستعمرات املستخلصة ،ينبغي أن تستخدم وحدة واحدة من بوليمرياز احلمض النووي للمستحرة املائية ( Taqبدال من
وحدتني كما يف حالة املواد النباتية).
2 - 3- 4

الماكرو -اقتطاع بالرحالن الكهربائي الهالمي في حقل

نبضي pulsed field gel electrophoresis

حبسب  Jockوآخرين ،)2002( ،يبني حتليل الرحالن الكهربائي اهلالمي باحلقل النبضي للحمض النووي اجلينومي
بعد هضم جينة  XbaIستة أمناط لسالالت بكترييا  E. amylovoraاألوروبية .وميكن أن توفر هذه الطريقة معلومات مفيدة
لتمييز السالالت .وهي تطبق لفهم انتشار مرض اللفحة النارية يف أوروبا ( Jockوآخرون2002 ،؛  Donatوآخرون،
.)2007
4-4

تقنيات القدرة اإلمراضية

ينبغي تلقيح النباتات العائلة مبستعمرات بكترييا  E. amylovoraالستيفاء فرضيات  Kochوالتحقق من صحة
قدرهتا اإلمراضية .ولتلقيح النباتات ،تستخدم أصناف الكمثرى (مثل صنف كونفرس  Conferenceودويني دو كوميس
 Doyenne du Comiceوويليامز  Williamsوباسا كراسن  )Passa Crassaneأو التفاح (مثل فوجي  Fujiوغاال Gala
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وإيدارد  Idaredوجوناثان  ،)Jonathanواألكدنيا (مثل اجلزائر  Algerieوتاناكا  )Tanakaأو الزعرور أو السفرجليات أو
شوك النار .وتلقح الرباعم قطع ورقة فتية عرب العرق املركزي مبقص يُغطس مسبقا يف مزيج مستعلق من  910وحدة مكونة
ملستعمرات/مليلرت لكل عازلة معدة يف حملول ملحي منظم بالفوسفات .وحتفظ النباتات على حرارة  25-20درجة مئوية
على  80يف املائة من الرطوبة النسبية تقريبا ملدة أسبوع أو أسبوعني .أما الرباعم الفتية اليت جرى تعقيمها سطحيا (مبعاملتها
بإيثانول  70يف املائة ملدة  30ثانية مث غسلها ثالث مرات مباء مقطر معقم) من نباتات مزروعة يف بيت زجاجي ،فيمكن
أيضا أن تلقح بالطريقة نفسها وحتفظ يف أنابيب مع أجار  1يف املائة معقم .وينبغي أن ُحتفظ هذه األنابيب على حرارة
 25 –20درجة مئوية ويف الضوء ملدة  16ساعة يف اليوم.
كما ميكن أيضا إجراء التلقيح على مثار غري ناضجة منفصلة ألصناف مشتبه هبا من الكمثرى والتفاح واألكدنيا
بوضع  10ميكرولرت من املزيج املستعلق من العازالت برتكيز  910وحدة مكونة ملستعمرات /مليلرت يف حملول ملحي منظم
بالفوسفات يف جرح حديث على سطح مثرة معقمة (تعامل بكلور جتاري  70يف املائة ملدة  30دقيقة مث تُغسل ثالث مرات
مباء مقطر معقم) .وينبغي حتضني الثمار يف غرفة رطبة على حرارة  25درجة مئوية مدة ثالثة إىل مخسة أيام.
وتعزل مرة جديدة من األعضاء امللقحة احلاملة ألعراض مرض اللفحة النارية النموذجية ،املستعمرات املشاهبة
ملستعمرات بكترييا  E. amylovoraوحتدد هويتها .وتظهر إجيابية االختبار إذا حدث نز للبكترييا وايمرار حول موقع التلقيح
بعد يومني إىل سبعة أيام ،كما يالحظ يف شاهد بكترييا  E. amylovoraاإلجيايب ،شريطة أال تالحظ يف الشاهد السليب
متزقات أو يالحظ متزق خنري صغري فقط يف موقع اجلرح.
وهناك تقنيات تلقيح أخرى ممكنة .فقد تشري تفاعالت شديدة احلساسية يف أوراق التبغ إىل إبانة جينات
لبكترييا  ،E. amylovoraولكن قد يكون هذا االختبار إجيابيا لكثري من البكترييا املمرضة للنبات .وينبغي استخدام نبتات
ُ
تبغ من أصناف كزانيت  Xanthiأو سامسون  Samsunلديها أكثر من مخس إىل ست ورقات .ويعد مزيج مستعلق من
البكترييا برتكيز  910وحدات مكونة ملستعمرات/مليلرت (كثافة ضوئية  1.0على  600نانومرت) وتستخدم إبرة وحمقن حلقن
املزيج يف الفسحات ما بني اخلاليا يف األوراق الناضج ة .ويسجل االهنيار الكامل لألنسج ة اليت حقنت بع د 48–24
ساعة على حرارة البيئة احمليط ة على أنه إجيايب ،حبسب ما يظه ر أيضا يف الشاه د اإلجياب ي لبكترييا .E. amylovora
hrp

 -5السجالت
ينبغي االحتفاظ بالسجالت واألدلة على النحو املبني يف القسم  5-2من املعيار الدويل رقم
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(بروتوكوالت

ويف احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف متعاقدة أخرى بنتائج التشخيص ،وال سيما يف حاالت عدم االمتثال (املعيار
رقم  :13اخلطوط التوجيهية بشأن اإلخطار عن عدم االمتثال وإجراءات الطوارئ) ويف حالة ظهور اآلفة يف منطقة معينة
للمرة األوىل ،فيجب أن يتم حفظ السجالت واألدلة واملواد اإلضافية التالية مدة سنة واحدة على األقل على حنو يكفل
االقتفاء :العينة األصلية أو مستزرع/مستزرعات اآلفة ،العينات احملفوظة أو املثبتة على شرائح أو مواد االختبار (مثال ،صور
فوتوغرافية للهالميات ،ونسخ مطبوعة لنتائج إليزا وأمبليكونات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز).
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جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية
ميكن احلصول على معلومات إضافية حول هذا الربوتوكول من:



Centro de Protección Vegetal, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Carretera
;Moncada-Náquera km 4.5, 46113 Moncada (Valencia), Spain (María M. López; mlopez@ivia.es
)tel.: +34 963424000; fax +34 963424001



Plant Health and Environment Laboratory, Investigation and Diagnostic Centres, Ministry for
Primary Industries, 231 Morrin Road, St Johns, Auckland 1140, New Zealand (Robert Taylor; e)mail: Robert.Taylor@mpi.govt.nz; tel.: +64 99093548; fax: +64 99095739

وميكن أن تقدم املنظمات القطرية اخلاص ة بوقاية النباتات أو املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة التابعة
هليئة تدابري الص حة النباتية طلبا إلعادة النظر يف بروتوكول التش خيص من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
( ،)ippc@fao.orgاليت ستقوم بدورها بإحالته إىل الفريق الفن املعن بربوتوكوالت التشخيص.
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 -9األشكال
نباتات حاملة لألعرا

نموذجية

إعداد العينة
اختبارات المسح (القسمان  4-1-3و)5-1-3
(اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين بيولوجيين مختلفين)
جميع أو بعض االختبارات
إيجابية افتراضيا

سلبي

العزل و/أو التخصيب-العزل (القسم )3-1-3
مستعمرات ذات تش ّكل مورفولوجي نموذجي
إيجابي

سلبي

لم يُكشف عن بكتيريا
E.amylovora

اختبارات تحديد الهوية (القسم )4
(اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين
بيولوجيين مختلفين)
سلبي

إيجابي
حددت هوية بكتيريا
E.amylovora

تأكيد وجود بكتيريا
E.amylovora

التأكد من القدرة اإلمراضية عن طريق االختبار
على العائل عند االقتضاء (القسم )4-4

الشكل  -1خمطط انسيايب لتحديد هوية  Erwinia amylovoraيف عينات حاملة ألعراض مرض اللفحة النارية.
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عينات غير حاملة لألعرا

استخالص وتخصيب الممر

اختبارات المسح (القسمان  4-1-3و )5-1-3

(اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين بيولوجيين مختلفين)
جميع االختبارات
سلبية

جميع أو بعض االختبارات إيجابية افتراضيا

العزل و/أو التخصيب-العزل
(القسم )3-1-3

لم يُكشف عن بكتيريا
E.amylovora

سلبي

مستعمرات ذات تكوين
مورفولوجي نموذجي

إيجابي

سلبي

اختبارات تحديد الهوية (القسم )4
(اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين بيولوجيين
مختلفين)
إيجابي

حددت هوية بكتيريا

E.amylovora

التأكد من القدرة اإلمراضية عن طريق االختبار على
العائل (القسم )4-4

تأ ّكد وجود بكتيريا
E.amylovora

الشكل  -2خمطط انسيايب لتحديد هوية بكترييا  Erwinia amylovoraيف عينات غري حاملة ألعراض مرض اللفحة النارية.
* من املعقول االشتباه بشدة بوجود بكترييا  E. amylovoraيف العينة ،لكن حتديد اهلوية يتطلب عزل املمرض من عينات جديدة وحتديد هوية البكترييا
ُ
يف وقت الحق.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻵﻓﺔ

ﺗﻌﺘﱪ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ﻣﺴﺘﺼﻔﺮة اﻟﻔﺮاوﻟﺔ )ﻛﺰاﻧﺘﻮﻣﻮﻧﺎس ﻓﺮاﻏﺎرﻳﻲ(  Xanthomonas fragariaeﲝﺴﺐ ) Kennedyو، King
 (1962اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺴﺒﺐ ﳌﺮض اﻟﺘﺒﻘﻊ اﻟﺒﻜﺘﲑي اﳋﺸﻦ اﻟﺬي ﻳﺼﻴﺐ أوراق اﻟﻔﺮاوﻟﺔ .وﻳﻨﺘﺸﺮ ﻫﺬا اﳌﺮض ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺑﻠﻎ ﻋﻦ ﻇﻬﻮرﻩ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺎم  Kennedy) 1962و1962 ،King؛
 Hildebrandوآﺧﺮون1967 ،؛  Maasوآﺧﺮون ،(1995 ،وأﺑﻠﻎ ﻋﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎً ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﺗﺰرع ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ وأوروﺑﺎ )اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ( .أﻣﺎ اﻟﻌﺎﺋﻞ اﻷوﱄ ﳍﺬﻩ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﻓﻬﻮ
اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﻷﻧﺎﻧﺎﺳﻴﺔ  Fragaria × ananassaأي ﺻﻨﻒ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﳌﺰروع اﻷﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎراً .وﲣﺘﻠﻒ اﻷﺻﻨﺎف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ درﺟﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻬﺑﺬا اﳌﺮض ،ﻛﻤﺎ أن أﻧﻮاﻋﺎً أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﻟﺸﻴﻠﻴﺔ F. chiloensis
واﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﻟﻔﺮﺟﻴﻨﻴﺔ  F. virginianaواﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﳌﺰروﻋﺔ  ،F. vescaوﻛﺬﻟﻚ ﻋﺸﺒﺔ اﻟﻘﻮى  Potentilla fruticosaوﻧﺒﺘﺔ
اﳌﺴﻜﻴﺖ  ،P. glandulosaﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﻫﻲ أﻳﻀﺎً .وﻣﻦ ﺑﲔ أﻧﻮاع اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ،وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﳌﺴﻜﻴﺔ F. moschata
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﳌﻨﺎﻋﺔ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ) Kennedyو1962 ،King؛ 1965 ،Kennedy؛ .(1998 ،Maas
ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﺮاس اﳌﺼﺎب إﺻﺎﺑﺔ ﻛﺎﻣﻨﺔ وﻻ ﳛﻤﻞ أي أﻋﺮاض .أﻣﺎ ﻣﺼﺎدر
ﻟﻘﺎح اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﻨﻮﻳﺔ ﻏﲑ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻠﻌﻴﺎن اﻟﱵ ﺗﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻘﺎن ﻧﺒﺎﺗﺎت اﳌﺸﺎﺗﻞ
اﳌﺼﺎﺑﺔ ،واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐﺮس ﰲ ﺣﻘﻮل إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﻻ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺮة ﰲ اﻟﱰﺑﺔ ،إﻻ أ�ﺎ
ﺗﺒﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﺘﺎء ﻋﱪ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲟﻮاد ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً وﺗﺒﻘﻰ ﻫﻨﺎك ﻟﻔﱰات ﻃﻮﻳﻠﺔ ) .(1998 ،Maasﻛﻤﺎ أن
ﳐﻠﻔﺎت اﻷوراق اﳌﺼﺎﺑﺔ واﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻘﺎن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐﺮس ،ﺗﺸﻜﻞ ﻫﻲ أﻳﻀﺎً ﻣﺼﺎدر ﻟﻘﺎح ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
اﻷوﻟﻴﺔ.
ﺗﺸﲑ ﺳﻼﻻت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeاﳌﻌﺰوﻟﺔ ﰲ أوﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ وﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ إﱃ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘﻨﻮع اﳉﻴﲏ وﰲ اﻷﳕﺎط اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻼﻻت ) Opgenorthوآﺧﺮون1996 ،؛  Poolerوآﺧﺮون1996 ،؛
 Robertsوآﺧﺮون .(1996 ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻟﻮﺣﻈﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﻟﻘﺪرة اﻹﻣﺮاﺿﻴﺔ )Maas
ﻳﺘﺒﲔ أي ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ
وآﺧﺮون .(2000 ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻫﻨﺎك درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ ﺳﻼﻻت ﻫﺬا اﳌﻤﺮض اﻟﻨﺒﺎﰐ ،وﱂ ّ
اﻷﳕﺎط اﳉﻴﻨﻴﺔ أو اﻷﳕﺎط اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ وﺑﲔ اﳌﻨﺸﺄ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﺴﻼﻻت .وﻟﺬا ،ﳛﺘﻤﻞ أن ﲤﺜّﻞ اﻟﺴﻼﻻت اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
ﲨﻬﺮة ﻧﺴﻴﻠﻴﺔ .أﻣﺎ اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰲ ﻏﺮاس اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﳌﺼﺎﺑﺔ ﻏﲑ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض ،ﻓﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ
ﻻﺟﺘﻨﺎب اﻧﺘﺸﺎر اﳌﻤ ِﺮض وﺗﻄﻮر اﳌﺮض.
ً
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اﻟﺸﺎﺋﻊ:

ﻣﺮض اﻟﺘﺒﻘﻊ اﻟﺒﻜﺘﲑي اﳋﺸﻦ ﻟﻸوراق

ﻣﻼﺣﻈﺔ :إن ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ﻣﺴﺘﺼﻔﺮة اﻟﻔﺮاوﻟﺔ  Kennedy) Xanthomonas fragariaeو (1962 ،Kingﻫﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻏﺎﻣﺎ ﻣﻦ  Stackebrandt) Proteobacteriaوآﺧﺮون ،(1988 ،وﻓﻴﻨﻮن  3ﰲ  Van den MooterوSwings
) (1990واﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ  1ﻣﻦ ﲤﺎﺛﻞ اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي– اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﰲ  Rademakerوآﺧﺮون ) ،(2000وﳎﻤﻮﻋﺔ اﳊﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي  1ﰲ  Rademakerوآﺧﺮون ).(2005
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اﻟﻜﺸﻒ

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮض اﻟﺘﺒﻘﻊ اﻟﺒﻜﺘﲑي اﳋﺸﻦ ﻟﻸوراق ﰲ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeإﱃ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻋﻦ أﻋﺮاض ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺰل اﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﻤﺮض ،وﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻠﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ ﻏﲑ
اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﻔﺤﺺ اﳌﻨﺎﻋﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻧﺰﱘ )إﻟﻴﺰا(( واﻟﻄﺮق اﳉﺰﻳﺌﻴﺔ .وﻟﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﻋﺪة اﺧﺘﺒﺎرات ﻟﻠﻜﺸﻒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ،ﻳﺴﺘﻬﺪف ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺟﻴﻨﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ Roberts) ،وآﺧﺮون1996 ،؛
 Zimmermanوآﺧﺮون2004 ،؛  Wellerوآﺧﺮون2007 ،؛  Vandroemmeوآﺧﺮون2008 ،؛  Turechekوآﺧﺮون
2008؛  Vermuntو .(2008 ،Beuningen vanوﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﰲ ﻣﻮاد
ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻷﻋﺮاض ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪم ﻋﺪد ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻬﺑﺎ ) Mahukuو،Goodwin
1997؛  Zimmermanوآﺧﺮون2004 ،؛  Moltmanو .(2005 ،Zimmermanﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﺧﺘﺒﺎر اﻷوراق اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ
) Civeroloوآﺧﺮون1997 ،أ( ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺺ اﻻﻓﱰاﺿﻲ ﻟﻠﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺰل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻄﻴﺌﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
أو ﻣﻜﺒﻮﺣﺎً .وﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻲ
ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﺘﺪاﺧﻞ ،ﰲ دراﺳﺔ ﻷداء اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﳑﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ) López) (SMT-4-CT98-2252وآﺧﺮون،
.(2005
إ ّن اﻟﻌﺰل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﺻﻌﺐ ﺣﱴ ﰲ وﺟﻮد أﻋﺮاض ﳕﻮذﺟﻴﺔ وإﻓﺮازات ﺑﻜﺘﲑﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻷ�ﺎ ﺗﻨﻤﻮ
اﻟﺮﻣﺎﻣﺔ ) Hazelو1980 ،Civerolo؛ López
ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ ﰲ اﻷوﺳﺎط اﳌﻐﺬﻳﺔ وﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﳕﻮ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ّ
وآﺧﺮون Schaad ;1985 ،وآﺧﺮون2001 ،؛  Saddlerو .(2005 ،Bradburyوﺗﺮد إﺟﺮاءات ﳏﺪدة ﻟﻠﻌﺰل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ
ﻟﻠﻤﻤﺮض ﰲ اﻟﻨﺒﺎت ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻘﻴﺢ
 Lópezوآﺧﺮون ) .(2005وﳝﻜﻦ ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻌﺰل ﰲ اﳌﺨﺘﱪ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ُ
أوراق اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ ﲟﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﳌﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﳌﺮض أو اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﻪ ) Civeroloوآﺧﺮون،
1997أ(.
ﺗﺮد أدﻧﺎﻩ إﺟﺮاءات ﻛﺸﻒ  X. fragariaeﰲ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻏﲑ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض.
ﰲ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﻫﺬا ﺟﺮى وﺻﻒ اﻟﻄﺮق )ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻷﲰﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( ﲝﺴـﺐ ﻣـﺎ ﻫـﻲ ﻣﻨﺸـﻮرة،
إذ أ�ﺎ ﲢﺪد اﳌﺴﺘﻮى اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﺘﺨﺼﺺ و/أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺬي ﰎ ﺑﻠﻮﻏﻪ .وإن اﺳـﺘﺨﺪام أﲰـﺎء اﻟﻜﻮاﺷـﻒ
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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أو اﳌـﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴــﺔ أو اﻟﺘﺠﻬﻴـﺰات ﰲ اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮﻻت اﻟﺘﺸﺨﻴﺼــﻴﺔ ﻫــﺬﻩ ﻻ ﻳﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ ﺗﺄﻳﻴــﺪﻫﺎ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳــﺘﺜﻨﺎء أﺧــﺮى ﻗــﺪ
ﺗﻜــﻮن ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻫــﻲ أﻳﻀ ـﺎً .وﳚــﻮز ﺗﻌــﺪﻳﻞ اﻹﺟ ـﺮاءات اﳌﺨﱪﻳــﺔ اﻟ ـﻮاردة ﰲ اﻟﱪوﺗﻮﻛــﻮﻻت ﻟﻜــﻲ ﺗﺘ ـﻮاءم ﻣــﻊ ﻣﻌــﺎﻳﲑ اﳌﺨﺘ ـﱪات
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
1–3

اﻷﻋﺮاض

ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﺴﻄﺢ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﻘﻊ ﺻﻐﲑة )ﲤﺰﻗﺎت( )ﻗﻄﺮﻫﺎ  4-1ﻣﻠﻢ( ﺧﺸﻨﺔ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء
ﳏﺪودة ﺑﺄﺻﻐﺮ ﻋﺮوق اﻟﻮرﻗﺔ .وﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﺑﺎﻟﻜﺎد ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻘﻊ ﻟﻠﻌﻴﺎن ﰲ اﳊﻘﻞ وﺗﺒﺪو ﺻﻔﺮاء
ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﲢﺖ ﺿﻮء ﻧﺎﻓﺬ .وﻳﻜﱪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت وﺗﻠﺘﺤﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،ﻟﺘﻈﻬﺮ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻋﻠﻰ اﳉﺰء
اﻟﻌﻠﻮي ﻟﺴﻄﺢ اﻟﻮرﻗﺔ ﻛﺒﻘﻊ ﺧﺸﻨﺔ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ ﻟﻮ�ﺎ ﺑﲏ ﻣﺎﺋﻞ إﱃ اﻻﲪﺮار )اﻟﺸﻜﻞ  .(1وﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت ﰲ
اﻟﻈﺮوف اﻟﺮﻃﺒﺔ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،إﻓﺮازات ﺑﻜﺘﲑﻳﺔ ﻟﺰﺟﺔ ﻟﻮ�ﺎ أﺑﻴﺾ أو ﺣﻠﻴﱯ ﻗﺸﺪي أو أﺻﻔﺮ
)اﻟﺸﻜﻞ  .(2وﺗﺼﺒﺢ اﻹﻓﺮازات ﻛﺘﻼً ﺟﺎﻓﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻘﺸﻮر ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻠﻮ�ﺎ اﻷﻛﻤﺪ واﳌﺎﺋﻞ إﱃ اﻷﺑﻴﺾ أو اﻟﻔﻀﻲ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰒ
ﺗﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﻠﻮن اﻟﺒﲏ ) .(2005 ،Janseوﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﳌﺮض ،ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت اﳌﺘﻼﲪﺔ ذات اﻟﻠﻮن اﻟﺒﲏ اﳌﺎﺋﻞ إﱃ اﻻﲪﺮار،
ﳔﺮﻳﺔً .وﺑﻮﺳﻊ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت اﻟﻨﺨﺮﻳﺔ أن ﲤﺰق اﻟﻮرﻗﺔ أو ﺗﻔﺼﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺒﺪو اﻷوراق اﳌﺼﺎﺑﺔ ﻣﻠﻔﻮﺣﺔ أو ﻣﻬﱰﺋﺔ .و
ﻛﺜﲑاً ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻮر إﺻﺎﺑﺎت اﻷوراق ﻓﺘﺸﻜﻞ ﲤﺰﻗﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻋﺮوﻗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .وﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر
اﳌﺮض ،ﺗﻜﻮن اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺰﻗﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺎﺋﻠﺔ إﱃ اﻻﲪﺮار اﳌﺘﻼﲪﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﺷﺎﺣﺒﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً
) Kennedyو1962 ،King؛ 1997 ،EPPO؛ 1993 ،Rat؛ .(1998 ،Maas
وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﻣﺮض اﻟﺘﺒﻘﻊ اﻟﺒﻜﺘﲑي اﳋﺸﻦ ﻷوراق اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ،ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﺮض اﻟﻠﻔﺤﺔ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺔ ﻷوراق اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﻟﺬي
ﺗﺴﺒﺒﻪ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. arboricola pv. fragariaeﺑﺘﻤﺰﻗﺎت ﺻﻐﲑة ﻋﻠﻰ اﳉﺰء اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﺴﻄﺢ اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﻮ�ﺎ ﺑﲏ ﻣﺎﺋﻞ إﱃ
اﻻﲪﺮار ،ﻏﲑ ﻣﺸﺒّﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء وﻏﲑ ﺷﻔﺎﻓﺔ ،وﺑﺒﻘﻊ ﻣﺎﺋﻠﺔ إﱃ اﻻﲪﺮار ﻋﻠﻰ اﳉﺰء اﻟﻌﻠﻮي ﻟﺴﻄﺢ اﻟﻮرﻗﺔ ،وﲤﺰﻗﺎت ﻣﺘﻼﲪﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﻌﺎً ﺑﻨﻴﺔ ﻛﺒﲑة وﺟﺎﻓﺔ ﳏﺎﻃﺔ ﻬﺑﺎﻟﺔ ﺷﺎﺣﺒﺔ؛ وﺑﺘﻤﺰﻗﺎت ﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ  Vﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻮرﻗﺔ
واﻟﻀﻠﻊ اﻷوﺳﻂ واﻟﻌﺮوق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ) Janseوآﺧﺮون .(2001 ،وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻹﻓﺮازات اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺔ ﺑﺘﻤﺰﻗﺎت
اﻟﻠﻔﺤﺔ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺔ ﻟﻸوراق ) Janseوآﺧﺮون .(2001 ،وﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻳﺼﻌﺐ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺘﺒﻘﻊ اﻟﺒﻜﺘﲑي اﳋﺸﻦ ﻟﻸوراق
وﺣﺮاق اﻷوراق
ﻋﻦ أﻣﺮاض اﻟﺘﺒﻘﻊ اﻟﻔﻄﺮي ﻟﻸوراق ،ﻣﺜﻞ ﺗﺒ ّﻘﻊ اﻷوراق اﻟﺸﺎﺋﻊ )ّ (Mycosphaerella fragariae
) Janse) (Diplocarpon earlianaوآﺧﺮون.(2001 ،
ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺸﺮ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﳊﺎدة ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﻣﻦ اﻷوراق إﱃ اﻟﺘﺎج ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﲑ ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻣﺸﺒﻌﺔ
ﺑﺎﳌﺎء ) Hildebrandوآﺧﺮون .(1967 ،وﻗﺪ ﺗﻔﻀﻲ إﺻﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎج اﳊﺎدة إﱃ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻬﺎر
وﲤﻮت ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف .أﻣﺎ اﻷوراق اﻟﱵ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺠﺎن اﳌﺼﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﺗﺼﺎب ﺑﻮﺗﲑة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﺘﻈﻬﺮ ﲤﺰﻗﺎت ﻋﻠﻰ
ﻃﻮل ﻋﺮوق ﻗﺎﻋﺪﻬﺗﺎ .وﻗﺪ ﺗﻨﺰ إﻓﺮازات ﺑﻜﺘﲑﻳﺔ ﻣﻦ اﳊﺰم اﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﻘﻄﻊ اﻟﺘﺎج ﺑﺎﻟﻌﺮض.
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ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

اﳊﺎدة ،ﻗﺪ ﻬﺗﺎﺟﻢ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeاﻷزﻫﺎر وﺗﺴﺒﺐ ﻟﻔﺤﺔ اﻟﺰﻫﺮ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺜﻤﺮ
وﰲ ﺣﺎﻻت اﳌﺮض ّ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ) Gublerوآﺧﺮون .(1999 ،وﺗﻜﻮن اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت اﳌﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﺴﺠﺔ ﻛﺄس اﻟﺰﻫﺮة ﻣﺸﺎﻬﺑﺔ ﰲ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﻤﺰﻗﺎت
ﰲ اﻷوراق )اﻟﺸﻜﻞ  .(3وﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﺜﻤﺮة ﻗﺮب ﻛﺄس اﻟﺰﻫﺮة اﳌﺼﺎب إﺻﺎﺑﺔ ﺣﺎدة ،ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء أﻳﻀﺎً.
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﺑﻮﺗﲑة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ إﱃ اﳉﺬور واﻟﺘﻴﺠﺎن واﻟﺴﻴﻘﺎن ﺑﺪون أن ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﺮاض
واﺿﺤﺔ ) Stefaniوآﺧﺮون1989 ،؛  ،Milhollandوآﺧﺮون 1996؛  Mahukuو .(1997 ،Goodwinوﻗﺪ ﺗﺆدي ﻫﺬﻩ
اﻹﺻﺎﺑﺔ إﱃ ﻇﻬﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء ﻋﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪة أوراق ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة وﺟﻴﺰة ا�ﻴﺎر ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﻨﺒﺎت وﻣﻮﺗﻪ.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﰲ اﻟﻌﺎدة.
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أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت

ﻳﻔﻀﻞ أﺧﺬ اﻷوراق اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻊ أوﻟﻴﺔ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء ﻛﻌﻴﻨﺎت ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاضّ ،
ﺴﻬﻞ اﻟﻌﺰل اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  .X. fragariaeوﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﳝﻜﻦ
اﻟﺘﺒﻘﻊ اﻟﺒﻜﺘﲑي اﳋﺸﻦ ﻟﻸوراق ،إذ أن ذﻟﻚ ﻳ ّ
اﺳﺘﺨﺪام أوراق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻊ ﺟﺎﻓﺔ ﻣﻊ إﻓﺮازات أو ﺑﺪو�ﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎً ﻓﺤﺺ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﺘﺎﺟﻴﺔ.
ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ وﻟﺬا ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻂ اﻟﻌﻴﻨﺎت واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﺧﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ
ﻋﻦ أﻋﺪاد ﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﰲ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻏﲑ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض .وﻳﻮﺻﻰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﻋﺪة ﻧﺒﺘﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ
واﺟﺘﺜﺎث ﻛﻤﻴﺎت ﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺠﺔ ﻣﻦ أوراﻗﻬﺎ وﺳﻮﻳﻘﺎﻬﺗﺎ وﺗﻴﺠﺎ�ﺎ ) .(2006 ،EPPOوﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺴﺠﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼت اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ .9-3
ﻠﻒ ﺑﻮرق وﺗﻮﺿﻊ ﰲ
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﱰك اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﺣﺎﻟﺔ رﻃﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﲨﻌﻬﺎ .وﻳﻔﻀﻞ أن ﲡﻔﻒ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﺟﺰﺋﻴﺎً وﺗ ّ
أﻛﻴﺎس ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﻴﺜﲔ ﻣﻊ إﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﺑﺎردة .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﻨﻘﻞ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﺣﺎوﻳﺔ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﺟﻴﺪا ،وأن ُﲣﺰن ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  4درﺟﺎت
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ وﺻﻮﳍﺎ إﱃ وﺟﻬﺘﻬﺎ وأن ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ ﰲ أﺳﺮع وﻗﺖ ﳑﻜﻦ.
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إﻋﺪاد اﻟﻌﻴﻨﺎت

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض ،ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻬﲑ أﺳﻄﺢ أوراﻗﻬﺎ وﻧﺴﻴﺞ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﻋﱪ ﻣﺴﺤﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺰ  70ﰲ اﳌﺎﺋﺔ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت أﻋﺮاض وﻋﺎﺋﻴﺔ ،ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺈزاﻟﺔ اﳉﺬور واﻷوراق واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎج
ﻄﻬﺮ ﺑﻐﻤﺴﻬﺎ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﰲ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ  70ﰲ
واﻟﺴﻮﻳﻘﺎت .وﺗُﺸﻄﻒ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﳌﺎء اﳉﺎري ﻹزاﻟﺔ اﻟﱰﺑﺔ ﰒ ﺗُ ّ
اﳌﺎﺋﺔ ﰒ ﺗﺸﻄﻒ ﺛﻼث ﻣﺮات ﲟﺎء ﻣﻘﻄﺮ ﻣﻌ ّﻘﻢ .وﻳﻀﺎف ﺣﻮاﱄ  0.1ﻏﺮام ﻣﻦ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﻮرﻗﺔ أو اﻟﺘﺎج أو اﻟﺴﻮﻳﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻴﻨﺔ
إﱃ  9ﻣﻠﻴﻠﱰات ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈّﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ) 8ﻏﺮاﻣﺎت ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﺼﻮدﻳﻮم؛  0.2ﻏﺮام ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم؛  2.9ﻏﺮام
Na2HPO4·12H2O؛  0.2ﻏﺮام ﻓﻮﺳﻔﺎت ﻫﻴﺪروﺟﲔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم؛ ﻣﺎء ﻣﻘﻄﺮ ﺣﱴ ﻟﱰ واﺣﺪ؛ ﺑﺪرﺟﺔ ﲪﻮﺿﺔ .(7.2
وُﲡﺎﻧﺲ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ وﳚﺮي ﺣﻀﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﳌﺪة  15دﻗﻴﻘﺔ.

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻏﲑ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض ،ﻓﺘُﺠﻤﻊ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎً ﻋﻴﻨﺔ وز�ﺎ  30ﻏﺮاﻣﺎً ،وﺗﻮﺿﻊ ﰲ  150ﻣﻠﻴﻠﱰاً ﻣﻦ
ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﺗﺮ ّج ﳌﺪة  30دﻗﻴﻘﺔ .وﻳُﺴﺘﺨﺪم ﺳﺎﺋﻞ اﻟﻐﺴﻴﻞ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻜﺸﻒ وإﻣﺎ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻄﺮد
اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺴﺮﻋﺔ  10 000دورة ﳌﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ﰒ ﻳﻌﺎد ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳊﺒﻴﺒﺔ ﰲ ﻣﺎء ُﻣﻘﻄّﺮ ﻣﻌﻘﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار �ﺎﺋﻲ ﻳﺒﻠﻎ
ﺴﺘﻘﺮ ﳌﺪة  15دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻴﺠﻤﻊ اﳉﺰء اﻟﻌﻠﻮي اﳌﺼ ّﻔﻰ وﺗﻌ ّﺪ ﳏﻠﻮﻻت ﳐﻔﻔﺔ ) 10:1و (100:1ﰲ ﻣﺎء
 5ﻣﻠﻴﻠﱰات .ﰒ ﻳﱰك ﻟﻴ ّ
ُ
ُﻣﻘﻄّﺮ ﻣﻌ ّﻘﻢ ) .(2006 ،EPPOوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻧﺴﺠﺔ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﻨﻘﻮﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻓﺤﺺ إﻟﻴﺰا واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ
واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز.
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اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺴﺮﻳﻊ

ﺗﻴﺴﺮ اﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺴﺢ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  .X. fragariaeوﲟﺎ أن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪاً ﻋﺰل ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ،
ّ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺜﻼﺛﺔ اﺧﺘﺒﺎرات )إﻟﻴﺰا واﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز( أن ﺗﻜﻮن إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ.
وﻳﺸﻜﻞ ﻓﺤﺺ اﻷوراق اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ اﺧﺘﺒﺎراً إﺿﺎﻓﻴﺎً ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺟﻮد ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ .وﰲ اﻟﻌﺎدة ،ﻳﻜﻮن اﻟﱰاﺑﻂ ﻗﻮﻳﺎً
ﺑﲔ اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز وﻓﺤﺺ اﻷوراق اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ ) Civeroloوآﺧﺮون1997 ،ب(.
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اﻟﻌﺰل

إ ّن اﻟﻌﺰل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﺻﻌﺐ ،ﺣﱴ ﰲ وﺟﻮد اﻷﻋﺮاض واﻹﻓﺮازات ،ﻷ�ﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺒﻂء ﺷﺪﻳﺪ ﰲ
ﺑﻮﺳﻄﲔ اﺛﻨﲔ ﻟﻠﻌﺰل .ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺰل
اﻷوﺳﺎط اﳌﻐﺬﻳﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳕﻮ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ّ
اﻟﺮﻣﺎﻣﺔ .وﻳﻮﺻﻲ َ
أﻛﺜﺮ ﳒﺎﺣﺎً ﰲ وﺳﻂ وﻳﻠﱪﻳﻨﻚ  Wilbrinkﻣﻊ اﻟﻨﱰات ) 10) (Wilbrink-Nﻏﺮاﻣﺎت ﺳﻜﺮوز 5 ،ﻏﺮاﻣﺎت ﺑﺮﺗﻴﻮز ﺑﺒﺘﻮن
)ﻫﻀﻤﻮن(L85) ،؛  0.5 ،(Oxoid1ﻏﺮام ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم  0.25 ،K2HPO4ﻏﺮام ﻛﱪﻳﺘﺎت اﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮم
 0.25 ،MgSO4.7H2Oﻏﺮام  15 ،NaNO3ﻏﺮاﻣﺎً أﺟﺎر ُﻣﻨﻘﻰ ،ﻣﺎء ﻣﻘﻄﺮ ﺣﱴ ﻟﱰ واﺣﺪ؛ ﺑﺪرﺟﺔ ﲪﻮﺿﺔ (7.2–7.0
) .(1965 ،Koikeأﻣﺎ اﻟﻌﺰل ﰲ وﺳﻂ ﻣﺰﻳﺞ اﳋﻤﲑة واﻟﺒﺒﺘﻮن واﻟﻐﻠﻮﻛﻮز واﻷﺟﺎر  5) YPGAﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
اﳋﻤﲑة؛  5ﻏﺮاﻣﺎت ﻫﻀﻤﻮن ﺑﺎﻛﺘﻮﺑﻴﺒﺘﻮن 1Bact opeptone؛  10ﻏﺮاﻣﺎت ﻏﻠﻮﻛﻮز؛  15ﻏﺮاﻣﺎً أﺟﺎر ﻣﻨ ّﻘﻰ؛ ﻣﺎء ﻣﻘﻄّﺮ ﺣﱴ
ﻟﱰ واﺣﺪ؛ ﺗﻌﺪل درﺟﺔ اﳊﻤﻮﺿﺔ إﱃ 7.2–7.0؛ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ  5ﻣﻠﻴﻠﱰات ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺴﻴﻜﻠﻮﻫﻴﻜﺴﻴﻤﻴﺪ اﳌﻌﻘﻤﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﱰﺷﻴﺢ )اﶈﻠﻮل اﻷم 5 :ﻏﺮاﻣﺎت ﺳﻴﻜﻠﻮﻫﻴﻜﺴﻴﻤﻴﺪ ﻟﻜﻞ  100ﻣﻠﻴﻠﱰ ﻣﻦ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل اﳌﻄﻠﻖ( ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺨﲔ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر
وﲢﺖ اﻟﻀﻐﻂ ) (autoclavingﻓﺄﻗﻞ ﳒﺎﺣﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﳏﺒﺬاً .وﻫﻨﺎك وﺳﻂ ﺛﺎﻟﺚ ﻫﻮ وﺳﻂ  20) SPAﻏﺮاﻣﺎً ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﺮوز 5 ،ﻏﺮاﻣﺎت ﻫﻀﻤﻮن ﺑﺎﻛﺘﻮﺑﻴﺒﺘﻮن  0.5 ،bactopeptoneﻏﺮام ﻓﻮﺳﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم  0.25 ،K2HPO4ﻏﺮام
ﻛﱪﻳﺘﺎت اﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮم  15 ،MgSO4.7H2Oﻏﺮام أﺟﺎر ُﻣﻨﻘﻰ ،ﻣﺎء ﻣﻘﻄﺮ ﺣﱴ ﻟﱰ واﺣﺪ؛ درﺟﺔ اﳊﻤﻮﺿﺔ  (7.4–7.2ﻓﻘﺪ
ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪاً ﻟﻠﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﻟﻨَـﻴّﻘﺔ ) .(1960 ،Haywardوﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﺎر اﳌﻨﻘﻰ ) 1Oxoidأو  (1Difcoﳉﻤﻴﻊ
اﻷوﺳﺎط ،إذ أن وﺟﻮد ﺷﻮاﺋﺐ ﰲ أﻧﻮاع أﺟﺎر أﺧﺮى ﲡﺎرﻳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﺒﺢ ﳕﻮ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ .X. fragariae
 1ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ،ﺗُﻌﺮض اﻟﻄﺮق اﳌﺘﺒﻌﺔ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻷﲰﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ( ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﱵ ﻧُﺸﺮت ﻬﺑﺎ ،ﻷ�ﺎ ﻫﻲ اﻟﱵ ﲢﺪد ﻣﺴﺘﻮى
اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺨﺼﺺ و/أو ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﺬي أُﺣﺮز ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ .وﻻ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﺨﺪام أﲰﺎء اﻟﻜﻮاﺷﻒ أو اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎﺋﻴﺔ أو اﻷﺟﻬﺰة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت
اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﺳﺘﺒﻌﺎد ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً أﻳﻀﺎً .وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺨﱪﻳﺔ اﻟﻮاردة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ
ﻛﻞ ﳐﺘﱪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ،ﺷﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻛﺎف.
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض ،ﳝﻜﻦ اﻧﺘﻘﺎء أوراق ﲢﻤﻞ ﲤﺰﻗﺎت أوﻟﻴﺔ وﺗﻄﻬﲑ أﺳﻄﺤﻬﺎ ﲟﺴﺤﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﺜﺎﻧﻮل
ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ  70ﰲ اﳌﺎﺋﺔ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳚﺮي اﻟﻌﺰل اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﲤﺰﻗﺎت أوﻟﻴﺔ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء أو ﻣﻦ ﺣﻮاف ﲤﺰﻗﺎت ﻗﺪﳝﺔ،
ﺑﺎﺟﺘﺜﺎث ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺠﺔ ) 1.0–0.5ﺳﻢ (2ﲟﺸﺮط ﻣﻌﻘﻢ ﺣﺎد.
ُﲡﺎﻧﺲ اﻷﻧﺴﺠﺔ ﰲ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﻠﻴﻠﱰات ﻣﻦ اﳌﺎء اﳌﻘﻄّﺮ اﳌﻌ ّﻘﻢ أو ﰲ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﳚﺮي ﺣﻀﻨﻬﺎ
ُ
ُ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ) 25–20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( ﳌﺪة  15–10دﻗﻴﻘﺔ .وﺗُﺒﺴﻂ ﻗُﺴﺎﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮﻋﺎت أﻧﺴﺠﺔ اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺋﺢ ) 100 – 50ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ( وﻛﺬﻟﻚ ﳏﻠﻮﻻت ﳐﻔﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ ) ،(10:1 000 ،1000:1 ،10:1،100:1ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ
وﺳﻂ  ،Wilbrink-Nو/أو وﺳﻂ  YPGAو/أو وﺳﻂ  .SPAﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎً ﺑﺴﻂ ﻗﺴﺎﻣﺎت ﻣﺸﺎﻬﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻠﻘﺎت
6
5
4
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷوﺳﺎط
ﺧﻼﻳﺎ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ) X. fragariaeﲝﺠﻢ  10و  10و  10وﺣﺪة ّ
وﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻻﺳﺘﺰراع ﻷﻳﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﻜﺘﲑﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮ .وﻳﺘﻢ ﲢﻀﲔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  27–25درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة
ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ،وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﲔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ،ذﻟﻚ أن ﺗﻠﻚ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن
ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  .X. fragariaeوﲡﺮي اﻟﻘﺮاءات اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ إﱃ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ اﳊﻀﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  27–25درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
ﻳﻜﻮن ﻟﻮن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻂ  Wilbrink-Nﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﺑﻴﺾ ﺿﺎرﺑﺎً إﱃ اﻟﺼﻔﺮة ﰒ
ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ إﱃ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم أﺻﻔﺮ ﺷﺎﺣﺒﺎً داﺋﺮﻳﺎً وﳏﺪﺑﺎً ﻗﻠﻴﻼً وأﻣﻠﺲ وﳐﺎﻃﻴﺎ .وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻄﲔ  YPGAو ،SPAﺗﻜﻮن
اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات ﻣﺘﺸﺎﻬﺑﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻨﻤﻮ ﰲ وﺳﻂ  ،Wilbrink-Nﻏﲑ أ ّن ﻟﻮ�ﺎ ﻳﻜﻮن أﺷ ّﺪ اﺻﻔﺮارا.
2-5-3
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ُﲡﺘﺚ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ أﻧﺴﺠﺔ اﻷوراق اﻟﱵ ﲢﻤﻞ ﲤﺰﻗﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺧﺸﻨﺔ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ وﺗُﻐﺴﻞ ﰲ  50ﻣﻠﻴﻠﱰاً ﻣﻦ اﳌﺎء اﳉﺎري
وﺑﻀﻊ ﻗﻄﺮات ﻣﻦ  .Tween 20وﳚﺮي ﺣﻀﻦ ﻗﻄﻊ اﻷوراق ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﳌﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ،ﰒ ﺗﺸﻄﻒ
ﺑﺎﳌﺎء اﳌﻘﻄﺮ وﲡﻔﻒ ﺑﻮرق ﲡﻔﻴﻒ .وﳝﻜﻦ ﺗﻄﻬﲑ أﺳﻄﺢ ﻗﻄﻊ أﻧﺴﺠﺔ اﻷوراق ﺑﺎﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ  70ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﳌﺪة
ُ
ﺗﻘﺴﻢ ﻗﻄﻊ اﻷوراق إﱃ أﺟﺰاء أﺻﻐﺮ ) 4 –1ﻣﻠﻢ (2وﺗﻮﺿﻊ ﰲ  5ﻣﻠﻴﻠﱰات ﻣﻦ  0.1ﻣﻮﻻر
ﲡﻔﻴﻒ.
ﺑﻮرق
ﲡﻔﻒ
ﰒ
 5ﺛﻮان
ّ
ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ،ﰒ ُﲣﻠﻂ وﳚﺮي ﺣﻀﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﳌﺪة  30دﻗﻴﻘﺔ ﻹﻃﻼق أي
ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeإﱃ اﳌﺎدة اﻟﻄﺎﻓﻴﺔُ .ﳚ ّﻬﺰ ﳏﻠﻮل ﳐﻔﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ  100 :1ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻄﺎﻓﻴﺔ ﰲ  0.1ﻣﻮﻻر ﻣﻦ ﳏﻠﻮل
ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﺗﻀﺎف ﻗﺴﺎﻣﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻏﲑ اﳌﺨﻔﻔﺔ وﻣﻦ اﶈﻠﻮل اﳌﺨﻔﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،100 :1ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
 20ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰاً ،إﱃ ﻛﺒﻴﺒﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﳛﺔ ﳎﻬﺮ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻜﺒﻴﺒﺎت .وﺗﺜﺒﺖ اﳋﻼﻳﺎ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﳛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺨﲔ
اﻟﻼﻫﺐ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ )اﻟﻘﺴﻢ  .(8-3ﺗﻮﺿﻊ  200ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻄﺎﻓﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺨﻔﻔﺔ ﰲ
أﻧﺒﻮب دﻗﻴﻖ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز )اﻟﻘﺴﻢ  (9-3وﻣﻠﻴﻠﱰ واﺣﺪ آﺧﺮ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻄﺎﻓﻴﺔ
ﻏﲑ اﳌﺨﻔﻔﺔ ﰲ أﻧﺒﻮب دﻗﻴﻖ ﺛﺎن ،ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻐﻠﻴﺴﺮﻳﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ �ﺎﺋﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  20ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ،
وﲢﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﲢﺖ اﻟﺼﻔﺮ أو  80درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﲢﺖ اﻟﺼﻔﺮ ﻷﻏﺮاض اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ .ﳝﻜﻦ
ُ
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أن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺎدة اﻟﻄﺎﻓﻴﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﺰل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﻂ اﶈﻠﻮل اﳌﺨﻔﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ أﻋﻼﻩ وﺗﻠﻘﻴﺢ أوراق
اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ )اﻟﻘﺴﻢ .(6-3
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﺮﻳﻘﱵ اﻟﻌﺰل  1و 2اﳌﺬﻛﻮرﺗﲔ أﻋﻼﻩ ،ﳝﻜﻦ ﻋﺰل  X. fragariaeﻣﻦ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻗﺴﺎﻣﺎت
إﻓﺮازات ﻃﺎزﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت ،ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ أوﺳﺎط  Wilbrink-Nأو  YPGAأو  SPAأو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎط اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻋﺎدة.
3-5-3

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺰل

ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺰل ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻼﺣﻆ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﻜﺘﲑﻳﺔ ذات ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ
 X fragariaeﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ اﻷوﺳﺎط اﻟﺜﻼﺛﺔ )ﺷﺮط ﻋﺪم ﺣﺪوث ﻛﺒﺢ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أو
اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ( وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ.
ُ
ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺰل إﳚﺎﺑﻴﺔ إذا ﻋﺰﻟﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ
اﻷوﺳﺎط اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.

X. fragariae

اﻓﱰاﺿﻴﺔ ﰲ وﺳﻂ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ

ﻧﻈﺮاً إﱃ أن ﻋﺰل ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﻳﻔﺸﻞ ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﺧﺘﺒﺎرات إﻟﻴﺰا واﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ
ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز إﳚﺎﺑﻴﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻇﻨﻴﺎً أن اﻟﻌﻴﻨﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ،رﻳﺜﻤﺎ ﲢﺪد ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ �ﺎﺋﻴﺎ )اﻟﻘﺴﻢ  .(4وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ
أﻓﻀﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺰل ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻴﻨﺔ ﻃﺎزﺟﺔ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﲤﺰﻗﺎت ﻓﺘﻴﺔ .وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎً أن ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺰل ﻋﻠﻰ اﻷوﺳﺎط
ﻋﱪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﰲ اﻟﻨﺒﺎت ﻧﻔﺴﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ .6-3
6-3

اﺧﺘﺒﺎر اﻷوراق اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﺔ واﻟﺘﺨﺼﻴﺐ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ

1-6-3

ﻓﺤﺺ اﻷوراق اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﺔ

ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام إﻋﺪادات ﻋﻴﻨﺎت اﻷﻧﺴﺠﺔ )اﻟﻘﺴﻢ  (3-3ﻟﺘﻠﻘﻴﺢ أوراق اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ ﺣﺎﳌﺎ ﳚﺮي إﻋﺪادﻫﺎ ﰲ
دارئ اﺳﺘﺨﻼص أو ﻣﺎء ُﻣﻘﻄّﺮ ) Civeroloوآﺧﺮون .(a1997 ،وﺗﺴﺘﺨﺪم أوراق ﻓﺘﻴﺔ )ﻋﻤﺮﻫﺎ  14-7ﻳﻮﻣﺎً( ﻣﻦ أﺻﻨﺎف
اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻨﺒﺘﺔ اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ) X. fragariaeﻣﺜﻼً ،ﻛﺎﻣﺎروﺳﺎ  ،Camarosaﺑﺎﺟﺎرو  ،Pajaroﺳﻴﺴﻜﺎب
 ،Seascapeﺳﻠﻔﺎ  ،Selvaﻛﻮروﻧﺎ  (Koronaﻣﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﺟﺮت ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ،وﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري اﻻﻟﺘﻔﺎت إﱃ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷوراق وﻋﻤﺮﻫﺎ ،ﻓﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
ﻣﻄﻬﺮة ﺛﻼث أوراق )ﻟﺪى ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼث ورﻳﻘﺎت( ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﱵ ﺟﺮت ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ .وﻳُﻘﻄﻊ
ﺗﺰال ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ّ
اﳉﺰء اﻟﻘﺎﻋﺪي ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻳﻘﺎت وﺗﻮﺿﻊ ﻓﻮراً ﰲ أﻧﺎﺑﻴﺐ زﺟﺎﺟﻴﺔ ﲢﺘﻮي ﻣﺎءاً ﻣﻌﻘﻤﺎ.

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

9-14

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

14

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

6
5
ﻣﻜﻮﻧﺔ
ﻳﻌ ّﺪ ﻣﺴﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ اﳋﻼﻳﺎ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﻣﺮﺟﻌﻴﺔ )اﳉﺪول  (3ﲢﺘﻮي  10– 10وﺣﺪات ّ
ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ ﰲ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت أو ﻣﺎء ﻣﻘﻄﺮ ﻛﺸﺎﻫﺪ إﳚﺎﰊ .وﻳﺴﺘﺨﺪم ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت أو ﻣﺎء ﻣﻘﻄﺮ ﻛﺸﺎﻫﺪ ﺳﻠﱯ .ﰒ ﲣﱰق أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ورﻳﻘﺔ
)ﻣﻮﻗﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺣﻘﻨﺔ ﺑﺪون إﺑﺮة )ﺣﻘﻨﺔ ﺳﻌﺔ  3ﺳﻨﺘﻴﻠﱰات ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺗﻄﺮح ﺑﻌﺪ
1
ﺑﻔﻮﻫﺔ  2ﻣﻠﻢ(.
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ّ BD

ﻳُﺸﻄﻒ اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺰاﺋﺪ ﲟﺎء ﻣﻌﻘﻢ ﺟﺎر ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ .وﺗﻮﺿﻊ اﻷوراق ﻣﻊ ﺳﻮﻳﻘﺎﻬﺗﺎ ﰲ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
داﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ رﻃﺒﺔ )رﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ  100–95ﰲ اﳌﺎﺋﺔ( ،ﻓﺘُﺤﻀﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  20 –18درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﱰة ﺗﻌﺮض ﻟﻠﻀﻮء
ﺗﱰاوح ﻣﺪﻬﺗﺎ ﺑﲔ  12ﺳﺎﻋﺔ و 21ﻳﻮﻣﺎ .وﺗﻌﺘﱪ اﻟﺪرﺟﺔ اﶈﺪدة ﻟﻠﺤﺮارة واﻹﺿﺎءة أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﳊﻀﻦ ﺿﺮورﻳﺔ ﻻﺟﺘﻨﺎب اﻟﺘﻮﺻﻞ
إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎذﺑﺔ .وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﰲ اﻷوراق اﳌﻠﻘﺤﺔ إﺻﺎﺑﺎت ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻠﻌﻴﺎن ،وﻳﻔﱰض أن ﳜﺘﻔﻲ اﻟﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﳌﺎء
اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﲣﻠّﻞ اﻟﻠﻘﺎح ﰲ ﻏﻀﻮن  24ﺳﺎﻋﺔ.
ﺗﺒﺪأ أﻋﺮاض ﳏﺪدة )أي ﲤﺰﻗﺎت ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء داﻛﻨﺔ ﺧﺸﻨﺔ( ﻣﺸﺎﻬﺑﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﻟﻮﺣﻈﺖ ﰲ أوراق ﻣﺼﺎﺑﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً
ﺗﺴﺠﻞ اﻷﻋﺮاض ﻛﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﳌﺪة  21–14ﻳﻮﻣﺎ.
ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر ﺑﻌﺪ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ .و ّ
 2-6-3ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻷوراق اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﺔ
ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻷوراق اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﻊ ﺧﺸﻨﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ) X. fragariaeأي ﺗﻜﻮن داﻛﻨﺔ وﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻨﻌﻜﺲ؛ وﺻﻔﺮاء ﺷﻔﺎﻓﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻧﺎﻓﺬ( و/أو ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺎﻻت ﺷﺎﺣﺒﺔ ﰲ أي ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﳌﻠﻘﺤﺔ ﺑﻌﺪ  21ﻳﻮﻣﺎ .وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻈﻬﺮ
ﺣﻘﻨﺖ ﺑﺸﻮاﻫﺪ ﺳﻠﺒﻴﺔ )Civerolo
ﺑﻘﻊ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء ﺗﺒﺪو ﺻﻔﺮاء ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻧﺎﻓﺬ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻠﻘﻴﺢ ُ
وآﺧﺮون.(a1997 ،
ﻳﻜﻮن اﺧﺘﺒﺎر اﻷوراق اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ إﳚﺎﺑﻴﺎً إذا ﳕﺖ ﺑﻘﻊ أوراق ﺧﺸﻨﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﻛﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ
) X. fragariaeأي ﺗﻜﻮن داﻛﻨﺔ وﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻨﻌﻜﺲ؛ وﺻﻔﺮاء ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ
ﺿﻮء ﻧﺎﻓﺬ( ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ اﺧﱰﻗﻬﺎ اﻟﻠﻘﺎح ﰲ ﻏﻀﻮن  10إﱃ  21ﻳﻮﻣﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎﻬﺑﺔ ﰲ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱵ ﳕﺖ
ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻠﻘﻴﺢ ُﺣﻘﻨﺖ ﲟﺴﺘﻌﻠﻘﺎت ﺷﻮاﻫﺪ إﳚﺎﺑﻴﺔ .وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻘﻊ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء ﺗﺒﺪو ﺻﻔﺮاء ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻮء ﻧﺎﻓﺬ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻠﻘﻴﺢ ُﺣﻘﻨﺖ ﺑﺸﻮاﻫﺪ ﺳﻠﺒﻴﺔ ) Civeroloوآﺧﺮون1997 ،أ(.
3-6-3

اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ  -اﻟﻌﺰل ﻓﻲ اﻟﻨﺒﺎت

ﺗُﻨﺘﻘﻰ ورﻗﺔ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﱵ ﻟُﻘﺤﺖ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻷوراق اﳌﻔﺼﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﳌﺪة  48ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻌﺰﳍﺎ
ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﻣﻐ ﱟﺬ .وُﲡﺘﺚ  10أﻗﺮاص ﺻﻐﲑة إﱃ  12ﻗﺮﺻﺎً ﺻﻐﲑا ،ﻗﻄﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  0.5ﺳﻨﺘﻤﱰ ،ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ ُﻣﻠﻘﺢ ﻟﻜﻞ
ورﻗﺔ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ُﻣﻠﻘﺤﺔ وﺗُﺴﺤﻖ ﰲ  4.5ﻣﻠﻴﻠﱰ ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت .وُﲡ ّﻬﺰ ﳏﻠﻮﻻت ﳐﻔﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻌﺰل اﳌﺒﺎﺷﺮ
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)اﻟﻘﺴﻢ  (5-3ﰲ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﻳُﻄﻠﻰ  50ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰاً ﻣﻦ ﻛﻞ ﳏﻠﻮل ﳐﻔﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻟﻮﺳﻂ
 Wilbrink-Nﰲ ﺛﻼث ﻧﺴﺦ .ﰒ ﳚﺮي ﺣﻀﻦ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  27–25درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ،وﳚﺮي اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﺷﺒﻴﻬﺔ ﲟﺴﺘﻌﻤﺮات ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﺑﻌﺪ ﲬﺴﺔ إﱃ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم.
4-6-3

اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ  -اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻷوراق اﻟﻤﻔﺼﻮﻟﺔ

ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺻﻔﺎﺋﺢ وﺳﻂ  Wilbrink-Nاﳌﻄﻠﻴﺔ ﲟﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻌ ّﺪة ﻟﻠﻌﺰل ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﰲ اﻟﻨﺒﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ
ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  3-6-3ﺑﻌﺪ ﺣﻀﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  27 – 25درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم .ﺗُﺰال اﳌﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﻄﺢ
اﻟﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﺑـﻤﻘﺪارـ  5–3ﻣﻠﻴﻠﱰات ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ
ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز )اﻟﻘﺴﻢ  .(9-3وﻫﺬا ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﻣﻊ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ Schaad
وآﺧﺮون ).(1995
7-3

اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا

ﻟﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﲣﺼﺺ اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا ﲟﺼﻠﲔ ﻣﻀﺎدﻳﻦ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﻣﺘﻮﻓﺮﻳﻦ ﲡﺎرﻳﺎً ) Lópezوآﺧﺮون،
وﺑﲔ  Rowhaniوآﺧﺮون ) (1994أن اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺟﺴﺎم ﻣﻀﺎدة ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻜﻠﻮن ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﺸﻒ
ّ .(2005
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  34ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﻼﻻت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeوأن اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ﱂ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ أﺻﻨﺎف اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ
ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeأو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﻌﺰوﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﻔﺮاوﻟﺔ .وﻗﺪ أﻓﻴﺪ أن ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﺗﺒﻠﻎ  510وﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ ) Rowhaniوآﺧﺮون1994 ،؛ Civerolo
وآﺧﺮون1997 ،ب(.
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺴﺘﻌﻠﻘﺎت أﻋ ّﺪت ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺰرﻋﺎت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﻧﻘﻴﺔ وﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ
ﻛﺸﻮاﻫﺪ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻃﺒﻖ ﻋﻴﺎر ﳎﻬﺮي .وﻳﻮﺻﻰ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﳏﻠﻮل ﳐﻔﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﻀﺎد ﻣﺼﻠﻲ ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﻜﻠﻮن.

X. fragariae

 1-7-3اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
9
ﻣﻜﻮﻧﺔ
ﳜﻠﻂ  210ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰات ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﻴﻨﺔ اﺧﺘﺒﺎر ،وﻣﺴﺘﻌﻠﻖ إﳚﺎﰊ ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  10) X. fragariaeوﺣﺪة ّ
ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ( ،وﻣﺴﺘﻌﻠﻖ ﺧﻼﻳﺎ ﺳﻠﱯ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  910) X. fragariaeوﺣﺪة ﻣﺸﻜﻠﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ(
واﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺴﻠﱯ )ﻣﺴﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻓﺮاوﻟﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،أﻧﻈﺮ أدﻧﺎﻩ( ﻣﻊ  210ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰات ﻣﻦ دارئ ﻃﻼﺋﻲ ) 1.59ﻏﺮام
 2.93 ،Na2CO3ﻏﺮام  ،NaHCO3ﻟﱰ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺎء اﳌﻘﻄّﺮ( وﻳﻀﺎف  200ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺔ وﺧﻠﻴﻂ دارئ إﱃ ﻛﻞ ﻛﺒﻴﺒﺔ
ﻣﻦ ﻛﺒﻴﺒﺎت ﻃﺒﻖ ﻋﻴﺎر ﳎﻬﺮي )) (PolySorp (1Nuncأو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ( .وﻟﺸﺎﻫﺪ اﳌﻮاد اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﺴﻠﱯ ،ﻳُﺴﺤﻖ ﺣﻮاﱄ 0.1
ﻏﺮام ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ ورﻗﺔ أو ﺳﻮﻳﻖ أو ﺗﺎج ﻣﻦ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ﰲ  0.9ﻣﻠﻴﻠﱰ ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﻳﻀﺎف
 0.9ﻣﻠﻴﻠﱰ ﻣﻦ دارئ ﻃﻼﺋﻲ.

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﳚﺮي ﺣﻀﻦ اﻟﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ .وﻳُﻐﺴﻞ اﻟﻄﺒﻖ ﺛﻼث ﻣﺮات ﲟﺤﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ  Tween 20ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ  0.05ﰲ اﳌﺎﺋﺔ )ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت،(PBS-T Tween 20-
) 8ﻏﺮاﻣﺎت ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﺼﻮدﻳﻮم 0.2 ،ﻏﺮام ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم 0.2 ،ﻏﺮام ﻓﻮﺳﻔﺎت ﻫﻴﺪروﺟﲔ اﻟﺼﻮدﻳﻮم ،12H2O
 2.9 ،Na2HPO4ﻓﻮﺳﻔﺎت ﻫﻴﺪروﺟﲔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم 500 ،ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ،Tween 20 ،ﻟﱰ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺎء اﳌﻘﻄّﺮ( .وﺑﻌﺪ اﻟﻐﺴﻴﻞ،
ُ
ﻳﻀﺎف  200ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ دارئ ﻣﺎﻧﻊ )ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﳛﺘﻮي  1ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﻟﺒﻮﻣﲔ اﳌﺼﻞ اﻟﺒﻘﺮي أو
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﺒﻴﺒﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر وﳚﺮي اﳊﻀﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  37درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﺴﺤﻮق اﳊﻠﻴﺐ اﳋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﻢ( ﱟ
واﺣﺪة .وﻳﻐﺴﻞ اﻟﻄﺒﻖ ﺛﻼث ﻣﺮات ﲟﺤﻠﻮل .PBS-T
ﳚﺮي وﻓﻘﺎً ﻹرﺷﺎدات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﻨّﻌﺔ ﲢﻀﲑ ﳏﻠﻮل ﳐﻔﻒ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﻞ ﻣﻀﺎد ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰲ
ُ
ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﻳﻀﺎف  200ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻟﻜﻞ ﻛﺒﻴﺒﺔ اﺧﺘﺒﺎر .وﳚﺮي اﳊﻀﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  37درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة
ﺳﺎﻋﺘﲔ ،وﻳُﻐﺴﻞ اﻟﻄﺒﻖ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﻦ ﰒ ﲟﺤﻠﻮل  .PBS-Tوﻳﻀﺎف  200ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ اﶈﻠﻮل اﳌﺨﻔﻒ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ
اﳌﻀﺎد اﳌﻘﱰن ﻟﻸﻧﺰﱘ إﱃ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻟﺒﻮﻣﲔ اﳌﺼﻞ اﻟﺒﻘﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ  0.2ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﰲ
ﻛﻞ ﻛﺒﻴﺒﺔ .وﳚﺮي اﳊﻀﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  37درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ،وﻳُﻐﺴﻞ اﻟﻄﺒﻖ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﲟﺤﻠﻮل .PBS-T
وﻳﻀﺎف  200ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ رﻛﻴﺰة ﻣﻌ ّﺪة ﺣﺪﻳﺜﺎً ) 1ﻣﻠﻎ/ﻣﻠﻴﻠﱰ ﻣﻦ رﻛﻴﺰة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﺎز اﻟﻘﻠﻮي )(p-nitrophenylphosphate
اﻟﺪارﺋﺔ 9.8 ،ﻣﻦ ﲪﺾ اﳍﻴﺪروﻛﻠﻮرﻳﻚ( إﱃ ﻛﻞ ﻛﺒﻴﺒﺔ اﺧﺘﺒﺎر .وﳚﺮي ﺣﻀﻦ اﻟﻄﺒﻖ ﰲ اﻟﻈﻼم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﶈﻴﻄﺔ ﳌﺪة  15و 30و 60دﻗﻴﻘﺔ ،وﻳﻘﺮأ اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ  405ﻧﺎﻧﻮﻣﱰات.
2-7-3

اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻧﺰﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﻀﺎدة

DASI-ELISA

ﻹﺟﺮاء ﻓﺤﺺ  ،(DASI)-ELISAﻳﻀﺎف  200ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﳐﻔﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻣﺼﻞ ﻣﻀﺎد ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ
 X fragariaeﰲ دارئ ﻃﻼﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻛﺒﻴﺒﺔ ﰲ ﻃﺒﻘﲔ ﻟﻠﻌﻴﺎر اﺠﻤﻟﻬﺮي ) (1Nunc) PolySorpأو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ( .وﳚﺮي اﳊﻀﻦ
ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  37درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  4ﺳﺎﻋﺎت وﺗﻐﺴﻞ اﻟﻜﺒﻴﺒﺘﺎن ﺛﻼث ﻣﺮات ﲟﺤﻠﻮل  .PBS-Tوﻳﻀﺎف  200ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ
ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻨﻘﻮع اﻷﻧﺴﺠﺔ ،وﺷﺎﻫﺪ إﳚﺎﰊ وﺳﻠﱯ ،ﻛﻤﺎ وﺻﻒ ﻻﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ )اﻟﻘﺴﻢ  (1-7-3إﱃ ﻛﻞ ﻛﺒﻴﺒﺘﲔ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﻃﺒﻖ وﳚﺮي اﳊﻀﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ .وﺑﻌﺪ ﻏﺴﻞ اﻟﻄﺒﻘﲔ ﺛﻼث ﻣﺮات ﲟﺤﻠﻮل ،PBS-T
ﻳﻀﺎف  200ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﳐﻔﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﳌﻀﺎد اﳌﱰاﻓﻖ ﻟﻸﻧﺰﱘ ﰲ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ
 0.2ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﻟﺒﻮﻣﲔ اﳌﺼﻞ اﻟﺒﻘﺮي ﻟﻜﻞ ﻛﺒﻴﺒﺔ .وﳚﺮي اﳊﻀﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  37درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  3ﺳﺎﻋﺎت .وﺑﻌﺪ ﻏﺴﻞ
اﻟﻄﺒﻘﲔ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﺑﺎﶈﻠﻮل اﳌﻠﺤﻲ اﳌﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت-ﺗﻮﻳﻦ ،ﻳﻀﺎف  200ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ رﻛﻴﺰة ﻣﻌ ّﺪة ﺣﺪﻳﺜﺎً ) 1ﻣﻠﻎ/ﻣﻠﻴﻠﱰ
ﻣﻦ رﻛﻴﺰة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎﺗﺎز اﻟﻘﻠﻮي ) (p-nitrophenylphosphateاﻟﺪارﺋﺔ 9.8 ،ﻣﻦ ﲪﺾ اﳍﻴﺪروﻛﻠﻮرﻳﻚ( إﱃ ﻛﻞ ﻛﺒﻴﺒﺔ اﺧﺘﺒﺎر.
وﳚﺮي اﳊﻀﻦ ﰲ اﻟﻈﻼم ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﳌﺪة  15و 30و 60دﻗﻴﻘﺔ ،وﻳُﻘﺮأ اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻋﻠﻰ  405ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ.
3-7-3

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا

ﻳﻜﻮن اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا ﺳﻠﺒﻴﺎً إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮاءة اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻟﻠﻜﺒﻴﺒﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﲢﺘﻮﻳﺎن ﻣﻨﻘﻮع اﻷﻧﺴﺠﺔ أﻗﻞ  × 2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮاءة
اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻟﻜﺒﻴﺒﱵ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺴﻠﱯ اﻟﻠﺘﲔ ﲢﺘﻮﻳﺎن ﻣﻨﻘﻮع أﻧﺴﺠﺔ ﻓﺮاوﻟﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ.
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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وﻳﻜﻮن اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا إﳚﺎﺑﻴﺎً إذا ) (1ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮاءة اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻟﻠﻜﺒﻴﺒﺘﲔ اﻟﻠﺘﲔ ﲢﺘﻮﻳﺎن ﻣﻨﻘﻮع اﻷﻧﺴﺠﺔ أﻛﺜﺮ
 × 2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮاءة اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻟﻜﺒﻴﺒﱵ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺴﻠﱯ اﻟﻠﺘﲔ ﲢﺘﻮﻳﺎن ﻣﻨﻘﻮع أﻧﺴﺠﺔ ﻓﺮاوﻟﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ (2) ،ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮاءة
اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻟﻜﺒﻴﺒﱵ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﳚﺎﰊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  × 2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮاءة اﻻﻣﺘﺼﺎص ﻟﻜﺒﻴﺒﱵ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺴﻠﱯ.
ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﺒﻴﺒﱵ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﳚﺎﰊ إﱃ أن اﻻﺧﺘﺒﺎر ﱂ ﳚ ِﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ و/أو أن اﻟﻜﻮاﺷﻒ
ﻗﺪ ﻓﺴﺪت أو اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ.
أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻜﺒﻴﺒﱵ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺴﻠﱯ ﻓﺘﺸﲑ إﱃ ﺣﺪوث ﺗﻠﻮث أو ارﺗﺒﺎط ﳉﺴﻢ ﻣﻀﺎد ﻏﲑ ﳏﺪد.
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻜﺮار اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺄﻧﺴﺠﺔ ﻃﺎزﺟﺔ أو إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر آﺧﺮ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺒﺪأ ﳐﺘﻠﻒ.
8-3

اﻟﺘﺄﻟﻖ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ

ﺗﺮد إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﻤﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎت ﰲ  (1990) De Boerوﰲ ﻧﺸﺮة ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻗﺎﻳﺔ
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ أوروﺑﺎ واﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ) .(2009 ،EPPOوﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺼﺎل ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻜﻠﻮن ﻣﻀﺎدة ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ X. fragariae
ﺳﲔ اﳌﻘﱰﻧﺔ anti-rabbit
ﻣﺘﻮﻓﺮة ﲡﺎرﻳﺎً )اﳉﺪول  (1ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻏﻠﻮﺑﻴﻨﺎت اﳌﻨﺎﻋﺔ إﻳﺰوﺗﻴﻮﺳﻴﺎﻧﺎت اﻟ ُﻔﻠﻮِر ﱢ
4
3
ﻣﻜﻮﻧﺔ
) Lópezوآﺧﺮون  .(2005وﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة اﻛﺘﺸﺎف  10 – 10وﺣﺪة ّ
ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰲ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ) Calzolariو.(1989 ،Mazzucchi
)10

ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻋﻴﻨﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﳏﻠﻮﻻت ﻣﻨﻘﻮﻋﺎت اﻷﻧﺴﺠﺔ ﺑﻨﺴﺐ  10:1و 100:1و 1 000 :1وﻣﺴﺘﻌﻠﻘﺎت ﺧﻼﻳﺎ
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ( ﻟﺴﻼﻟﺔ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeإﳚﺎﺑﻴﺔ وﺳﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﺳﻠﺒﻴﺔ ﰲ
وﺣﺪة ّ
ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت أو ﻣﺎء ُﻣﻘﻄّﺮ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت أﻧﺴﺠﺔ ﻧﺒﺎت ﺳﻠﻴﻢ.
6

ﺗﻀﺎف ﻗﺴﺎﻣﺎت ) 20ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰاً( ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر وﻣﺴﺘﻌﻠﻘﺎت ﺷﻮاﻫﺪ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻜﺒﻴﺒﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ
ﺷﺮﳛﺔ ﳎﻬﺮ ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻜﺒﻴﺒﺎت .وﲡﻔﻒ اﳌﺴﺘﺤﻀﺮات ﺑﺎﳍﻮاء وﺗﺜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺨﲔ اﻟﻼﻫﺐ أو ﺑﻨﻘﻊ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﰲ اﻷﺳﻴﺘﻮن ﳌﺪة
ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺑﺎﳍﻮاء .وﳝﻜﻦ ﲣﺰﻳﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﲢﺖ اﻟﺼﻔﺮ إﱃ أن ﺗﺪﻋﻮ اﳊﺎﺟﺔ
إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ .وُﳜﻔﻒ اﳉﺴﻢ اﳌﻀﺎد اﻷوﱄ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰲ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﳛﺘﻮي  10ﰲ اﳌﺎﺋﺔ
ﻣﻦ ﻣﺴﺤﻮق اﳊﻠﻴﺐ اﳋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﻢ .وﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أدﱏ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻟﻠﺠﺴﻢ اﳌﻀﺎد ﻛﻔﻴﻞ ﺑﺄن ﻳﻨﺘﺞ ﺗﻠﻄﻴﺨﺎً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن
ﻫﻨﺎك ﺧﻼﻳﺎ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻳﺼﻞ ﻋﺪدﻫﺎ إﱃ  100ﻟﻜﻞ ﺣﻘﻞ ﳎﻬﺮي .وﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳏﻠﻮﻟﲔ ﳐﻔﻔﲔ اﺛﻨﲔ ﻟﻠﺠﺴﻢ اﳌﻀﺎد ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ أﺧﺮى .وﻳﻮﺿﻊ  20ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰاً ﻣﻦ اﳉﺴﻢ اﳌﻀﺎد اﻷوﱄ ﻟﻜﻞ ﻛﺒﻴﺒﺔ وﳚﺮي ﺣﻀﻦ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ رﻃﺒﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  37درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  60–30دﻗﻴﻘﺔ .وﺗُﺸﻄﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ
ﰲ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﺗُﻐﺴﻞ ﺑﻐﻤﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺪارئ ﻧﻔﺴﻪ ﳌﺪة ﻋﺸﺮ دﻗﺎﺋﻖ .وﳜﻔﻒ اﳉﺴﻢ اﳌﻀﺎد اﻟﺜﺎﻧﻮي
ﺳﲔ اﳌﻘﱰﻧﺔ ﰲ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت )ﺗﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺔ اﶈﻠﻮﻻت اﳌﺨﻔﻔﺔ اﳌﺜﻠﻰ
اﳌﻜﻮن ﻣﻦ إﻳﺰوﺗﻴﻮﺳﻴﺎﻧﺎت اﻟ ُﻔﻠﻮِر ﱢ
ﻋﺎدة ﺑﲔ  20:1و .(200 :1ﺗُﻐﻄﻰ ﻛﺒﻴﺒﺎت اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﺑﺎﳉﺴﻢ اﳌﻀﺎد اﻟﺜﺎﻧﻮي وﳚﺮي ﺣﻀﻨﻬﺎ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ رﻃﺒﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  37درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  60–30دﻗﻴﻘﺔ .وﺗُﻜﺮر ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻐﺴﻴﻞ ﰒ ُﲡﻔﻒ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﺑﺎﳍﻮاء .ﺗُـﺜّﺒﺖ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ
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ﺳﻮاﺗﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﳛﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺴﺎﺋﻞ ﻟﻠﱰﻛﻴﺐ ) 90ﻣﻠﻴﻠﱰاً ﻣﻦ اﻟﻐﻠﻴﺴﺮﻳﻦ 10 ،ﻣﻠﻴﻠﱰات ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت(
ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ  1ﻣﻠﻎ/ﻣﻠﻴﻠﱰ  ρ-phenylenediamineوﺗﺸﺎﻫﺪ اﻟﺸﺮاﺋﺢ ﻣﻐﻤﻮرة ﺑﺎﻟﺰﻳﺖ ﺑﻘﻮة ﺗﻀﺨﻴﻢ  .1 000–500وﳚﺮي
ﻋ ّﺪ اﳋﻼﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﺄﻟﻖ وﻳﻜﻮن ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻣﺸﺎﻬﺑﺎً ﳋﻼﻳﺎ ﺳﻼﻟﺔ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeاﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ) Lópezوآﺧﺮون .(2005
1-8-3

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺄﻟﻖ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ

ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔً إذا ﻟﻮﺣﻈﺖ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﺘﺄﻟﻘﺔ ﺧﻀﺮاء ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ
 X. fragariaeﰲ ﻛﺒﻴﺒﺎت اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﰲ ﻛﺒﻴﺒﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر أو ﰲ ﻛﺒﻴﺒﺎت اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
وﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺎ إﳚﺎﺑﻴﺔ إذا ﻟﻮﺣﻈﺖ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﺘﺄﻟﻘﺔ ﺧﻀﺮاء ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ
ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ وﰲ ﻛﺒﻴﺒﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ ،وﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
وﲟﺎ أن ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ /310ﻣﻠﻴﻠﱰ ﺗﻌﺘﱪ اﳊ ّﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﻟﺮﻛﻮن إﻟﻴﻪ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ،
ﻳﻌﺘﱪ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ ﻟﻌﻴﻨﺎت ﲞﻼﻳﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ /310ﻣﻠﻴﻠﱰ إﳚﺎﺑﻴﺎً ) .(1999 ،De Boerوﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت ﲞﻼﻳﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ /310ﻣﻠﻴﻠﱰ .وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺟﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات أو إﻋﺎدة
أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت .أﻣﺎ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﳋﻼﻳﺎ ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أو ﺿﻌﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄﻟﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﳚﺎﰊ
ﻓﺘﺤﺘﺎج إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ﲟﺤﻠﻮﻻت ﳐﻔﻔﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة أو ﻣﺼﺪر آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة.
اﻟﺠﺪول  -1اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻜﻠﻮن ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ
اﺧﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻠﻴﺔ

Xanthomonas fragariae

اﳌﻮﺻﻰ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ

†

اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ
اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻜﺸﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ أو اﺧﺘﺒﺎر ﺳﺎﻧﺪوﻳﺘﺶ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة
Neogen Europe1
ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﳌﻨﺎﻋﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻧﺰﱘ
Research
 International,Plantاﻟﻜﺸﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ
Wageningen
UR

اﻟﻜﺸﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ أو اﺧﺘﺒﺎر ﺳﺎﻧﺪوﻳﺘﺶ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة
ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اﳌﻨﺎﻋﻲ اﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻷﻧﺰﱘ

Bioreba AG1
†

ﻣﻮﻟﻪ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ) López) ( SMT-4-CT98-2252وآﺧﺮون.(2005 ،
ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﰲ دراﺳﺔ ﻷداء اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﰲ ﻣﺸﺮوع ّ

9-3

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز

ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻃﺮق اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﻟﱵ ﺗﺮد ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ  Zimmermanوآﺧﺮون ) ،(2004ﰲ دراﺳﺔ ﻷداء اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻣﻮﳍﺎ
اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ ) López) (SMT-4-CT98-2252وآﺧﺮون .(2005 ،وﻗﺪ أﻓﻴﺪ أن ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

14-14

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

14

ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﺘﺪاﺧﻞ ﺗﺰﻳﺪ درﺟﺔ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﺣﱴ  100ﻣﺮة ،ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
) Robertsوآﺧﺮون Zimmerman ،وآﺧﺮون .(2004
وﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ) Lópezوآﺧﺮون (2005 ،ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﺳﺘﺨﻼص اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺎت ﻧﺒﺎﺗﺎت
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﻟﻮاردة ﰲ ) Poolerوآﺧﺮون ) (1996و Hartungو (1997) Poolerﻛﻤﺎ أﻓﻴﺪ أﻳﻀﺎً أن
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻً ﻣﻌﺪﻻً ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺪة ) (1Sigmaﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ REDExtract-N-Amp Plant
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻗﺒﻞ ﺗﻀﺨﻴﻤﻪ ﻟﻐﺮض اﺧﺘﺒﺎر ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺎت اﻷوراق ﻏﲑ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض
) Stögerو .(2004 ،Ruppitschوﺗﺘﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﲡﺎرﻳﺔ أﺧﺮى ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ
ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﺘﺪاﺧﻞ واﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎدﺋﺎت أﺧﺮى ) Robertsوآﺧﺮون (1996؛ وﻟﻜﻦ ﱂ
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ) Lópezوآﺧﺮون.(2005 ،
ﺣﺴﺎﺳﺎن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ
وﻗﺪ وﺻﻒ اﺧﺘﺒﺎرا ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ّ
ﰲ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ) Wellerوآﺧﺮون 2007؛  Vandroemmeوآﺧﺮون .(2008 ،وﳝﻴّﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ  Wellerوآﺧﺮون ) (2007أﻳﻀﺎً ﺑﲔ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeوﺑﻜﺘﲑﻳﺎ X. arboricola pv.
 .Fragariaeوﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ  Wellerوآﺧﺮون ) (2007إﱃ ﺑﺎدﺋﺎت
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻴﻨﺔ  gyrBاﻟﱵ ﺗﺘﻔﺮد ﻬﺑﺎ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeوﺟﻴﻨﺔ  pepاﻟﱵ ﺗﺘﻔﺮد ﻬﺑﺎ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ X. arboricola
 .pv. fragariaeأﻣﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻃﻮرﻩ  Vandroemmeوآﺧﺮون )،(2008
واﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ  41زوج ﻗﻮاﻋﺪ ) (bpﻣﻦ اﻷﻣﺒﻠﻴﻜﻮﻧﺎت ،ﻓﻴﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺑﺎدﺋﺎت ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻣﻦ اﻟـ  550زوج ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻦ
اﻷﻣﺒﻠﻴﻜﻮﻧﺎت اﻟﱵ وﺻﻔﻬﺎ  Poolerوآﺧﺮون ) .(1996وﳛﺘﻤﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰲ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ أو ﻏﲑ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض.
X. fragariae

1-9-3

اﺳﺘﺨﻼص اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي

وﻓّﺮت ﻋ ّﺪة ) (Qiagen1ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ  ،DNeasy Plantاﳌﻌ ّﺪﻟﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﺳﺘﺨﻼص اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﳌﻔﻄﻮرات )ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﻼزﻣﺎ( ) Lopezوآﺧﺮون  ،(2005أﻓﻀﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر ﺣﻠﻘﺔ ﳑﻮل ﻣﻦ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ
).(SMT-4-CT98-2252
ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺨﻼص اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ،ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻴﻨﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻘﺪارﻫﺎ  250ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰاً ﻣﻦ ﻣﻨﻘﻮع/ﻣﻨﻘﻮﻋﺎت
اﻷﻧﺴﺠﺔ؛ وﻣﺎدة ﻧﺒﺎت ﻓﺮاوﻟﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ أﻋ ّﺪت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،وﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻣﻌﻘﻢ أو ﻣﺎء ﻓﺎﺋﻖ اﻟﻨﻘﺎوة
ﻛﺸﺎﻫﺪ ﺳﻠﱯ؛ وﻣﺴﺘﻌﻠﻖ ﺧﻼﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺰرع ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﻧﻘﻲ ﻛﺸﺎﻫﺪ إﳚﺎﰊ .وﻳﻀﺎف  250ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ دارئ
اﺳﺘﺨﻼص ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﺮوﻣﻴﺪ ﺗﺮﳝﻴﺜﻴﻼﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻴﺘﻴﻞ  50) CTABﻣﻠﻴﻠﱰاً ﻣﻦ  1ﻣﻮﻻر ﺗﺮﻳﺲ-ﻫﻴ ْﺪ ُروْﻛﻠُﻮرﻳﺪ ،M Tris-HCI
 50ﻣﻠﻴﻠﱰاً ﻣﻦ ﺛـُﻨَﺎﺋﻲ أﻣﲔ ِﲪﺾ اﳋﻠﻴﻚ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ  40.9 ،EDTAﻏﺮام ﻣﻦ ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﺼﻮدﻳﻮم 5 ،ﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﻮﱄ ﻓﻴﻨﻴﻞ
اﻟﺒﲑوﻟﻴﺪون  12.5 ،40- PVPﻏﺮام ﻣﻦ ﺑﺮوﻣﻴﺪ ﺗﺮﳝﻴﺜﻴﻼﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻴﺘﻴﻞ  ،CTABﻣﺎء ﻣﻘﻄﺮ ﺣﱴ  500ﻣﻠﻴﻠﱰ( و4
ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰات ﻣﻦ رﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﻴﺎز 100) A -ﻣﻠﻎ/ﻣﻠﻴﻠﱰ( ،وﳜﻠﻂ اﳌﺰﻳﺞ ﻋﱪ ﻗﻠﺒﻪ ﺑﺮﻓﻖ ﲬﺲ ﻣﺮات ،وﳚﺮي ﺣﻀﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

15-14
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ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

 65درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻊ ﺧﻠﻄﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻠﺐ .ﰒ ﺗﺘﺒﻊ إرﺷﺎدات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﻨّﻌﺔ ﺣﱴ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﺨﺮاج
ّ
اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﺑﺎﻟﺸﻄﻒ.
ﻟﺸﻄﻒ اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ،ﻳﻀﺎف  100ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ  10ﻣﻠﻴﻤﻮﻻرات ﺗﺮﻳﺲ-ﻫﻴ ْﺪ ُروْﻛﻠُﻮرﻳﺪ  Tris-HCIﻋﻠﻰ درﺟﺔ
ﺴﺨﻨﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﺣﱴ ﺣﺮارة  65درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ( إﱃ اﻟﻌﻤﻮد وﳜﻀﻊ ﻟﻠﻄﺮد اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺴﺮﻋﺔ  6 000دورة ﻛﺤﺪ أدﱏ
)ﻣ ّ
ﲪﻮﺿﺔ ّ 9
ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة .وﺗﻀﺎف  100ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺲ-ﻫﻴ ْﺪ ُروْﻛﻠُﻮرﻳﺪ وﺗُﻜﺮر ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﺮد اﳌﺮﻛﺰي .ﻳﻌ ّﺪل ﳏﻠﻮل
اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﻘﺪاراً إﲨﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ  300ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﺑﺪارئ  EDTAوﻳﻀﺎف  200ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ  5ﻣﻮﻻرات ﺧﻼت
اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم و 1ﻣﻠﻴﻠﱰ إﻳﺜﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ .ﳜﻠﻂ اﳌﺰﻳﺞ ﺟﻴﺪاً وﳚﺮي ﺣﻀﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﲢﺖ اﻟﺼﻔﺮ ﳌﺪة ﺗﱰاوح
ﺑﲔ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة وﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ .وﺑﻌﺪ اﳊﻀﻦ ،ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻄﺮد اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺴﺮﻋﺔ  17 000دورة ﳌﺪة  10دﻗﺎﺋﻖ .ﰒ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠّﺺ
ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻄﺎﻓﻴﺔ وﺗﻐﺴﻞ ﺣﺒﻴﺒﺔ اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﰲ  1ﻣﻠﻴﻠﱰ إﻳﺜﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ وﲣﻀﻊ ﻟﻠﻄﺮد اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺴﺮﻋﺔ  16 000ﻏﺮام ﳌﺪة
 5دﻗﺎﺋﻖ .وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻄﺎﻓﻴﺔ وﺗﻐﺴﻞ ﺣﺒﻴﺒﺔ اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﰲ  500ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ 80
ﰲ اﳌﺎﺋﺔ وﲣﻀﻊ ﻟﻠﻄﺮد اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺴﺮﻋﺔ  16 000ﻏﺮام ﳌﺪة  5دﻗﺎﺋﻖ .وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻟﻄﺎﻓﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن اﳊﺒﻴﺒﺔ
ﻗﺪ ﺟ ّﻔﺖ ،ﻓﺘﻌﻠّﻖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ  50ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰاً ﻣﻦ اﳌﺎء اﳌﻘﻄّﺮ واﳌﻌ ّﻘﻢ.
2-9-3

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز اﻟﻤﺰدوج

1-2-9-3

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  Hartungو(1997) Pooler

ﺟﺮى ﺗﺄﻛﻴﺪ ﲣﺼﺺ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﰲ دراﺳﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ  30ﻋﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeو 36ﻋﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ
) X. campestrisﲤﺜّﻞ  19ﺻﻨﻔﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  (X. fragariaeو 62ﻋﺰﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﻼزﻣﺔ
ﻳﻜﺸﻒ إﻻّ ﻋﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ) X. fragariaeﰲ اﻟﻌﺰﻻت ﲨﻴﻌﻬﺎ( .وﻗﺪ ﻣ ّﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻟﱵ ﺗﻌﺰل ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ .وﱂ ّ
3
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ ﰲ اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ إﱃ ﺣ ّﺪ  10وﺣﺪة ّ
) Poolerوآﺧﺮون1996 ،؛  Hartungو.(1997 Pooler
ﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺎدﺋﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﱵ وردت ﰲ  Poolerوآﺧﺮﻳﻦ ) (1996ﻫﻲ:
241A: 5′-GCCCGACGCGAGTTGAATC-3′
241B: 5′-GCCCGACGCGCTACAGAC TC-3′
245A: 5′-CGCGTGCCAGTGGAGATCC-3′
245B: 5′-CGCGTGCCAGAACTAGCAG-3′
295A: 5′-CGT TCC TGGCCGATT AATAG-3′
295B: 5′-CGCGTTCCT GCG TTTTTT CG-3

ﻳﻨ ّﻔﺬ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﰲ  25ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰاً ﻣﻦ ﺧﻼﺋﻂ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ  2.5ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ ﳏﻠﻮل دارئ
)) (PerkinElmer1ﳛﺘﻮي  15ﻣﻠﻴﻤﻮﻻراً ﻣﻦ ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮم( 5 ،ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰات ﺛﻼﺛﻲ ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻨﻴﻮﻛﻠﻴﺘﻴﺪ ﻣﻨﻘﻮص
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ
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اﻷﻛﺴﺠﲔ ) 1) (dNTPﻣﻠﻴﻤﻮﻻر(  2ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ) 0.4ﻣﻴﻜﺮوﻣﱰ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎدﺋﺎت اﻟﺴﺘﺔ 5 ،ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰات ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻤﲑاز
اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﺮة اﳌﺎﺋﻴﺔ  Taqو 5ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي .أﻣﺎ ﺑﺎراﻣﱰات اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ
أوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  95درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  15دﻗﻴﻘﺔ؛ ﺗﻠﻴﻬﺎ  35دورة ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  95درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ وﺣﺪة ،و 57درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة و 72درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ،وﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻄﺎﻟﺔ �ﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  72درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة 7
دﻗﺎﺋﻖ .وﲢﻠﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﺑﺮﺣﻼن ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻫﻼﻣﻲ ﻣﻦ  1.5ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﻼم اﻷﺟﺎروز ﰲ 0.5
× دارئ ﺛﻼﺛﻲ أﺳﻴﺘﺎت ﲪﺾ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻨﺪﻳﺎﻣﲔ رﺑﺎﻋﻲ اﳋﻠﻴﻚ .(2006 ،EPPO) TAE
أﻣﺎ أﺣﺠﺎم أﻣﺒﻠﻴﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﶈﺪدة ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X fragariaeﻓﻬﻲ  300و 550و 615زوج
ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎً ) Poolerوآﺧﺮون1996 ،؛  Hartungو .(1997 Poolerوﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻳﻂ ﲝﺠﻢ  300زوج
ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺎت ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  ،X fragariaeﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻳﻄﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ )ﲝﺠﻢ 550
و 615زوج ﻗﻮاﻋﺪ( ﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮان أﺣﻴﺎﻧﺎً.
وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎدﺋﺘﲔ  245Aو 245Bﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻹﺟﺮاء اﳌﻮﺿﺢ
أﻋﻼﻩ ،ﻓﻴﻨﺘﺞ أﻣﺒﻠﻴﻜﻮن ﺣﺠﻤﻪ  300زوج ﻗﻮاﻋﺪ.
3-9-3

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز اﻟﻤﺘﺪاﺧﻞ

ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ  Moltmannو (2005) Zimmermanﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺑﺎدﺋﺎت وﺿﻌﻬﺎ  Poolerوآﺧﺮون ) (1996و Zimmermanوآﺧﺮون ) (2004ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰲ ﻧﺒﺎﺗﺎت
ﻓﺮاوﻟﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض وﻛﺬﻟﻚ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻓﺮاوﻟﺔ ﻏﲑ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض )ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻓﺮﳚﻮ  frigoوﻧﺒﺎﺗﺎت ﺧﻀﺮاء( .وﻳﻮﻓّﺮ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ  Robertsوآﺧﺮون ) (1996ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ.
1-3-9-3

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  Moltmannو(2005) Zimmerman

ﺟﺮى ﺗﺄﻛﻴﺪ ﲣﺼﺺ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﰲ دراﺳﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ  14ﻋﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  ،X. fragariaeو 30ﻋﺰﻟﺔ ﻣﻦ
ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ) X. campestrisﲤﺜّﻞ  14ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  (X. fragariaeو 17ﻋﺰﻟﺔ ﻣﻦ
ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ﻏﲑ ﳏﺪدة اﳍﻮﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄوراق اﻟﻔﺮاوﻟﺔ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻗﺎم  Hartungو (1997) Poolerﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﲣﺼﺺ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺎدﺋﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ )اﻟﻘﺴﻢ  .(1-2-9-3وﱂ ﺗﻼﺣﻆ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ اﻟﻌﺰﻻت اﻟﱵ اﺧﺘﱪت .وﻗﺪ ﻃﺒّﻖ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﻫﺬا ﺑﻨﺠﺎح ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻴﻨﺎت ﲨﻌﺖ ﺧﻼل ﻣﺴﺢ ﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻔﺮاوﻟﺔ وﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﻔﺮاوﻟﺔ اﳌﺴﺘﻮردة
) Moltmannو .(2005 ،Zimmermanوﻗﺪ ﻣ ّﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ  200ﻓِﻴﻤﺘﻮﻏﺮام ﲪﺾ ﻧﻮوي ﻟﻜﻞ ﺗﻔﺎﻋﻞ
وﻛﺎن ﺣﺴﺎﺳﺎً أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑـﻤﻘﺪار  100ﻣﺮة ) Zimmermanوآﺧﺮون.(2004 ،

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

17-14

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

14

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﳚﺮي ﺣﻀﻦ أﻧﺴﺠﺔ ﻷوراق وﺳﻮﻳﻘﺎت وﺗﻴﺠﺎن ) 70–30ﻏﺮاﻣﺎً( ﰲ  20–10ﻣﻠﻴﻠﱰاً ﻣﻦ  0.01ﻣﻮﻻر دارئ ﻓﻮﺳﻔﺎت
اﻟﺼﻮدﻳﻮم )درﺟﺔ ﲪﻮﺿﺔ  (7.2ﻟﻜﻞ ﻏﺮام ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺠﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻴﻄﺔ ﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ .وﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﳊﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي وﳛﻠﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﻔﺮد واﳌﺘﺪاﺧﻞ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻪ  Zimmermanوآﺧﺮون ).(2004
اﻟﺒﺎدﺋﺎت ﻫﻲ:
245A: 5′-CGCGTGCCAGTGGAGATCC-3′
245B: 5′-CGCGTGCCAGAACTAGCAG-3′
245.5: 5′-GGTCCAGTGGAGATCCTGTG-3′
245.267: 5′-GTTTTCGTTACGCTGAGTACTG-3′

ﻳﻨ ّﻔﺬ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﰲ  25ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰاً ﻣﻦ ﺧﻼﺋﻂ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﲢﺘﻮي دارئ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز
) 10ﻣﻠﻴﻤﻮﻻر ﻣﻦ  50 ،Tris-HClﻣﻠﻴﻤﻮﻻرا ﻣﻦ ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم 0.08 ،ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ  2.5 ،Nonidet P-40ﻣﻠﻴﻤﻮﻻر
ﻣﻦ ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮم ) ،(MgCl2و 0.2ﻣﻠﻴﻤﻮﻻر ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻨﻴﻮﻛﻠﻴﺘﻴﺪ ﻣﻨﻘﻮص اﻷﻛﺴﺠﲔ  ،dNTPو0.2
ﻣﻴﻜﺮوﻣﱰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺎدﺋﺔ و 0.5ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﺮة اﳌﺎﺋﻴﺔ  .Taqأﻣﺎ ﺑﺎراﻣﱰات اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻓﻬﻲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ إزاﻟﺔ ﻟﻠﺨﻮاص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ  denaturationﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  94درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  4دﻗﺎﺋﻖ؛ ﺗﻠﻴﻬﺎ  35دورة ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة
 94درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ وﺣﺪة ،و 68درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ،و 72درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ،وﻣﺮﺣﻠﺔ
اﺳﺘﻄﺎﻟﺔ �ﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  72درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  7دﻗﺎﺋﻖ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﺘﺪاﺧﻞ ،ﻓﺒﻌﺪ
ﺗﻀﺨﻴﻢ اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﺑﺒﺎدﺋﱵ اﳉﻮﻟﺔ اﻷوﱃ ) 245Aو ،(245Bﻳﺴﺘﺨﺪم  1ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ أول ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ
ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﻛﻘﺎﻟﺐ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺛﺎن ﻣﻊ اﻟﺒﺎدﺋﺘﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺘﲔ  245.5و .245.267وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎراﻣﱰات اﻟﺘﺪوﻳﺮ ذاﻬﺗﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﻠﺪﻳﻦ ﻓﻬﻲ  62درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎدﺋﺘﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺘﲔ  245.5و 245.267وﲢﻠﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ
ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﺑﺮﺣﻼن ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻫﻼﻣﻲ ﻣﻦ  1.2ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻫﻼم اﻷﺟﺎروز ﰲ  × 0.5دارئ ﺛﻼﺛﻲ أﺳﻴﺘﺎت ﲪﺾ
اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻨﺪﻳﺎﻣﲔ رﺑﺎﻋﻲ اﳋﻠﻴﻚ .TAE
ﺗﺒﻠﻎ أﺣﺠﺎم أﻣﺒﻠﻴﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﶈﺪدة ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  300 X fragariaeزوج ﻗﻮاﻋﺪ ﰲ اﳉﻮﻟﺔ
اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎدﺋﺘﲔ  245Aو ،245Bو 286زوج ﻗﻮاﻋﺪ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ
ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎدﺋﺘﲔ  245.5و .245.267وﻣﻊ وﺟﻮد ﻛﻤﻴﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج ،ﳝﻜﻦ ﳉﺰء ﺛﺎن
ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ  650زوج ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً أن ﻳﺘﻀﺨﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ.
 2-3-9-3ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  Robertsوآﺧﺮون )(1996
ﺟﺮى ﺗﺄﻛﻴﺪ ﲣﺼﺺ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﰲ دراﺳﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ  30ﻋﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeو 17ﻋﺰﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ
) X. campestrisﲤﺜّﻞ  16ﻣﻦ أﺻﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  (X. fragariaeو 9ﻋﺰﻻت ﻣﻦ أﺻﻨﺎف
ﻤﺮﺿﺔ اﳌﻌﺰوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاوﻟﺔ .وﱂ ﺗﻼﺣﻆ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ اﻟﻌﺰﻻت اﻟﱵ اﺧﺘﱪت .وﻗﺪ
ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ﻣﺴﺘﺼﻔﺮة  xanthomonadsﻏﲑ اﳌُ ّ
ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﻣ ّﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﺪﻣﺞ ﻫﺬا اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ) Robertsوآﺧﺮون .(1996

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

18

ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ

X. fragariae

14

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﰲ

اﻟﺒﺎدﺋﺎت ﺷﺒﻪ اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ  Robertsوآﺧﺮون  1996ﻫﻲ:
XF9: 5′-TGGGCCATGCCGGTGGAACTGTGTGG-3′
XF11: 5′-TACCCAGCCGTCGCAGACGACCGG-3′
XF12: 5′-TCCCAGCAACCCAGATCCG-3′

ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﰲ  25ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰاً ﻣﻦ ﺧﻼﺋﻂ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﲢﺘﻮي دارئ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز
) 10ﻣﻠﻴﻤﻮﻻرات ﻣﻦ  50 ،Tris-HClﻣﻠﻴﻤﻮﻻراً ﻣﻦ ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳﻴﻮم 1.5 ،ﻣﻠﻴﻤﻮﻻر ﻣﻦ ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮم  (MgCl2و0.2
ﻣﻠﻴﻤﻮﻻر ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻨﻴﻮﻛﻠﻴﺘﻴﺪ ﻣﻨﻘﻮص اﻷﻛﺴﺠﲔ  ،dNTPو 0.2ﻣﻴﻜﺮوﻣﱰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺎدﺋﺔ ،و 0.5ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ
ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﺮة اﳌﺎﺋﻴﺔ  .Taqأﻣﺎ ﺑﺎراﻣﱰات اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إزاﻟﺔ ﻟﻠﺨﻮاص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 denaturationأوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  95درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺘﲔ؛ ﺗﻠﻴﻬﺎ  30دورة ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  95درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  30ﺛﺎﻧﻴﺔ،
و 65درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  30ﺛﺎﻧﻴﺔ ،و 72درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ  45ﺛﺎﻧﻴﺔ؛ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻄﺎﻟﺔ �ﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  72درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
ﳌﺪة  5دﻗﺎﺋﻖ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﺷﺒﻪ اﳌﺘﺪاﺧﻞ ،ﻓﺒﻌﺪ ﺗﻀﺨﻴﻢ اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﺑﺒﺎدﺋﱵ اﳉﻮﻟﺔ
اﻷوﱃ ) XF9و ،(XF1ﺗﺴﺘﺨﺪم  3ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰات ﻣﻦ أول ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﻛﻨﻤﻮذج ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ٍ
ﺛﺎن ﻣﻊ
اﻟﺒﺎدﺋﺘﲔ  XF9و .XF12وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎراﻣﱰات اﻟﺘﺪوﻳﺮ ذاﻬﺗﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﺘﻠﺪﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ  58درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
وﲢﻠﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﺑﺮﺣﻼن ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻫﻼﻣﻲ ﻣﻦ  1.5ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﺎروز ﰲ  × 0.5دارئ
ﺛﻼﺛﻲ أﺳﻴﺘﺎت ﲪﺾ اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻨﺪﻳﺎﻣﲔ رﺑﺎﻋﻲ اﳋﻠﻴﻚ .TAE
ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﺒﻠﻴﻜﻮﻧﺎت اﶈﺪدة ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز  537زوج ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺪى
اﳉﻮﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎدﺋﺘﲔ  XF9و ،XF11و 458زوج ﻗﻮاﻋﺪ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﺷﺒﻪ
اﳌﺘﺪاﺧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎدﺋﺘﲔ  XF9و.XF12
4-9-3

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

1-4-9-3

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل  Wellerوآﺧﺮون )(2007

ﺟﺮى ﺗﺄﻛﻴﺪ ﲣﺼﺺ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﰲ دراﺳﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﺸﺮ ﻋﺰﻻت ﻣﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeو 24ﻋﺰﻟﺔ
ﻣﻦ أﺻﻨﺎف ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ﻣﺴﺘﺼﻔﺮة ) Xanthomonasﲤﺜّﻞ  12ﻧﻮﻋﺎً و 17ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ
 .(X. fragariaeوﱂ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻏﲑ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ ) X. fragariaeﰲ اﻟﻌﺰﻻت ﲨﻴﻌﻬﺎ( .وﻗﺪ ﻣ ّﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز
3
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ ﻟﻜﻞ ﻗﺮص ﻣﻦ اﻷوراق ) Wellerوآﺧﺮون  .(2007وﻗﺪ ﻗﺎم
ﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ  10وﺣﺪة ّ
ﳐﺘﱪ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل؛ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳋﱪة اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ
ﳌﻨﻈﻤﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ أوروﺑﺎ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ).(http://dc.eppo.int/validationlist.php
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

19-14

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

إن اﻟﺒﺎدﺋﺎت ،اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ ﺳﻼﺳﻞ ﺟﻴﻨﺔ  ،gyrBوﻣﺴﺒﺎر  ،TaqManﻣﻮﺳﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮاﺑﻄﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺮف رﻗﻢ
ﺑﺎﻟﺼﺒﻎ اﳌﺨﱪ  JOEوﻋﻨﺪ اﻟﻄﺮف رﻗﻢ  '3ﺑﺎﻟﺼﺒﻎ اﳌ َﺨ ّﻤ ّﺪ  ،TAMRAوﻫﻲ:
ُ
ُ

'5

'Xf gyrB-F: 5'-CCG CAG CGA CGC TGA TC -3

'Xf gyrB-R: 5'-ACG CCC ATT GGC AAC ACT TGA-3
'Xf gyrB-P: 5'-TCC GCA GGC ACA TGG GCG AAG AAT TC-3

ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  4ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰات ﻣﻦ اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﻟﻨﻤﻮذج إﱃ ﺧﻠﻴﻂ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﳛﺘﻮي
ﻋﻠﻰ  x 1دارئ  ،(1Applied Biosystems) TaqMan Aو 5.5ﻣﻠﻴﻤﻮﻻر ﻣﻦ ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﳌﻐﻨﻴﺰﻳﻮم ،و 200ﻣﻴﻜﺮوﻣﱰ ﻣﻦ ﻛﻞ
ﺛﻼﺛﻲ ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻨﻴﻮﻛﻠﻴﺘﻴﺪ ﻣﻨﻘﻮص اﻷﻛﺴﺠﲔ  ،(1Promega) dNTPو 300ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ ﻟﻜﻞ ﺑﺎدﺋﺔ ،وﻣﺴﺒﺎر  100ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ
و 0.63وﺣﺪة ﻣﻦ إﻧﺰﱘ ﺑﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ) AmpliTaq Goldاﻟﻨﻈﻢ  .(Applied Biosystemsأﻣﺎ ﺑﺎراﻣﱰات
اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ أوﻟﻴﺔ ﻣﻦ دﻗﻴﻘﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  50درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  15دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  95درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ،
ﺗﻠﻴﻬﺎ  40دورة ﻣﻦ  10ﺛﻮان ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  95درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ودﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  60درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
5-9-3

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز

1-5-9-3

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي

ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﺳﻠﺒﻴﺔ إذا ﱂ ﻳُﻜﺘﺸﻒ أي ﻣﻦ اﻷﻣﺒﻠﻴﻜﻮﻧﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ
 X. fragariaeﻣﻦ اﳊﺠﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت واﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻷﻣﺒﻠﻴﻜﻮﻧﺎت ﰲ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﲨﻴﻌﻬﺎ.
ﺗﻌﺘﱪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز إﳚﺎﺑﻴﺔ إذا ﻛﺸﻒ ﻋﻦ أﻣﺒﻠﻴﻜﻮن واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﺎص ﺑﺒﻜﺘﲑﻳﺎ
ﺿ ّﺨﻢ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ أي ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
 X. fragariaeﻣﻦ اﳊﺠﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ُ
ﻗﺪ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﰲ ﺗﻌﺮض اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز إﱃ اﻟﻜﺒﺢ إذا ﻣﺎ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺒﻠﻴﻜﻮن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ
اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰲ اﳌﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﺪ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ
ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰲ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻧﺒﺎﰐ .وﻳﻮﺻﻰ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﲟﺤﻠﻮﻻت ﳐﻔﻔﺔ ﺑﻨﺴﺐ 10:1
و 100:1و 1 000 :1ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﻠﺺ أو ﺗﻜﺮار اﺳﺘﺨﻼص اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي.
2-5-9-3

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ

ﻻ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﺜﺒﺖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ إﻻ إذا:
-

أﻧﺘﺞ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﳚﺎﰊ ﻣﻨﺤﲎ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺎدﺋﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻤﺮض.
ُ
ﱂ ﻳﺸﺎﻫﺪ أي ﻣﻨﺤﲎ ﺗﻀﺨﻴﻢ )أي أن ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺪ اﻟﺪورة ﺗﺒﻠﻎ  (40ﻣﻊ ﺷﺎﻫﺪ اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺴﻠﱯ وﺷﺎﻫﺪ اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ
اﻟﺴﻠﱯ.

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

20-14

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎدﺋﺎت اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟـ  ،COXﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺴﻠﱯ )ﰲ ﺣﺎل اﺳﺘﺨﺪم(
واﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﳚﺎﰊ وﻛﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻨﺤﲎ ﺗﻀﺨﻴﻢ .وﻳﺸﲑ إﺧﻔﺎق اﻟﻌﻴﻨﺎت ﰲ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﺤﲎ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﻣﻊ
ﺑﺎدﺋﺎت اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،ﻣﺜﻼً ،أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﻼص اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻗﺪ ﻓﺸﻠﺖ أو أن اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﱂ ﻳﺪرج ﰲ ﻣﺰﻳﺞ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أو أن ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻛﺎﲝﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ أو أن ﲪﺾ اﻟﻨﻮاة ﻗﺪ
ﻓﺴﺪ.
وﺗﻌﺘﱪ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺎ إﳚﺎﺑﻴﺔ إذا أﻧﺘﺠﺖ ﻣﻨﺤﲎ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﳕﻮذﺟﻴﺎ .وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺪ اﻟﺪورة ﰲ ﻛﻞ ﳐﺘﱪ ﻟﺪى
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎر أول ﻣﺮة.
6-9-3

اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ

ﻟﻜﻲ ﻳﺆﺧﺬ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﺎول ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻼﺋﻤﺔ -ﲝﺴﺐ ﻧﻮع اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺴﺘﺨﺪم ودرﺟﺔ اﻟﻴﻘﲔ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ  -ﻟﻜﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻼﺳﻞ ﻋﺰل ﲪﺾ اﻟﻨﻮاة وﺗﻀﺨﻴﻤﻪ ﻟﻶﻓﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ أو ﲪﺾ اﻟﻨﻮاة اﳌﺴﺘﻬﺪف .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ،ﻳﺘﺄﻟﻒ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻫﺪ واﺟﺒﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ إﳚﺎﰊ ﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮاة
وﺷﺎﻫﺪ داﺧﻠﻲ وﺷﺎﻫﺪ ﺳﻠﱯ ﻟﻠﺘﻀﺨﻴﻢ )ﻻ ﺷﺎﻫﺪ ﳕﻮذج(.
ﲡﻬﺰ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻴﻨﺎت.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ّ
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮاة .ﻳُﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﺮﺻﺪ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز.
)ﳐﺰن( أو ﲪﺾ ﻧﻮوي ﻛﺎﻣﻞ اﳉﻴﻨﻮم أو ﺷﺎﻫﺪ اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ )ﻣﺜﻼً ،ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺴﺘﻨﺴﺦ
ﳚﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﲪﺾ ﻧﻮاة ُﻣﻌ ّﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ّ
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز( .وﻳﻮﺻﻰ ﳍﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺴﺘﺰرع ﻧﻘﻲ ﳋﻼﻳﺎ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  610–410) X. fragariaeوﺣﺪة
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ( ﻛﺸﺎﻫﺪ إﳚﺎﰊ ﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮاة.
ّ
اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن
ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﺟﻴﻨﺔ ﺗﺪﺑﲑ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻮراﺛﻴﺔ ﻛﻤﺜﻞ  Weller) COXوآﺧﺮون (2000 ،أو ﺟﻴﻨﺔ اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﱯ
اﳌﺮﺳﺎل  Weisberg) S16وآﺧﺮون  (1991أو ﻫﻴﺪروﺟﻨﺎزﻏﻠﻴﺴﺮاﻟﺪﻫﺎﻳﺪ اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت  Mafra) GADPHوآﺧﺮون(2012 ،
ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﺣﺘﻤﺎل ﻇﻬﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﺧﻔﺎق اﺳﺘﺨﻼص اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي أو ﺗﺪﻫﻮرﻩ أو وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﲝﺔ
ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز.
ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ اﻟﺴﻠﺒﻲ )ﺑﺪون ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮذج( ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺿﺮوري ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻐﻴﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﻜﺎذﺑﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺧﻼل إﻋﺪاد ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ.
وﻳﻀﺎف ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ اﳌﺎء اﻟﺼﺎﱀ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻹﻋﺪاد ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
أو ﻳﻀﺎف ﳏﻠﻮل دارئ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﺎت ﻣﻌ ّﻘﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ.
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ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﺷﺎﻫﺪ اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻀﻤﺎن إﺗﺎﺣﺔ ﲪﺾ اﻟﻨﻮاة اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ واﳉﻮدة
اﻟﻜﺎﻓﻴﺘﲔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز .وﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻞ اﳌﺼﺎﺑﺔ أو ﻣﻦ أﻧﺴﺠﺔ
ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ اﻧﻐﺮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﲑوس اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﻨﺎﻫﺰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﺣ ّﺪ اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﳚﺎﰊ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻋُﺸﺮ ﻛﻤﻴﺔ أﻧﺴﺠﺔ اﻷوراق اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﺒﺘﺔ ﻻﺳﺘﺨﻼص اﳊﻤﺾ
6
ﻣﻜﻮﻧﺔ
اﻟﻨﻮوي .وﻳﻮﺻﻰ ﳍﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﻛﺸﻮاﻫﺪ اﺳﺘﺨﻼص إﳚﺎﺑﻴﺔ ،ﲟﻨﻘﻮﻋﺎت أﻧﺴﺠﺔ ﻏﺰرت ﻓﻴﻬﺎ  10وﺣﺪة ّ
ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ ﻣﻦ ﺳﻼﻟﺔ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﻣﺮﺟﻌﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻨﺎب اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ رذاذ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ
اﻹﳚﺎﰊ أو ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺎت إﳚﺎﺑﻴﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﺘﺪاﺧﻞ( .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ،
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳُﺴﻠﺴﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﳚﺎﰊ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳌﺨﺘﱪ ﲝﻴﺚ ﲤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﺒﻠﻴﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ذات اﳊﺠﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ .وﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﳝﻜﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺗﻘﺎرن ﺑﺪورﻫﺎ ﺑﺄﻣﺒﻠﻴﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ذات
ﺷﻮاﻫﺪ إﳚﺎﺑﻴﺔ اﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ذات ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﳝﻜﻦ أن َ
اﳊﺠﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﺷﺎﻫﺪ اﻻﺳﺘﺨﻼص اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻠﻮث ﺧﻼل اﺳﺘﺨﻼص اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي و/أو رد
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﺒﺎدل ﻣﻊ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻌﺎﺋﻞ .وﻳﻀﻢ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﲪﻀﺎً ﻧﻮوﻳﺎً اﺳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﻌﺎﺋﻞ ﻏﲑ اﳌﺼﺎﺑﺔ وﰎ ﺗﻀﺨﻴﻤﻪ
ﻻﺣﻘﺎ ،أو ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﻴﺞ ﻣﻨﻘﻮع ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeاﺧﺘﱪت ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ .وﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪدة ﺣﲔ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﻋﺪاد ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ.
-4

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ

اﳊﺪ اﻷدﱏ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﲢﺪﻳﺪ اﳍﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻋﺰل اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ وﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻜﺸﻒ اﻟﺜﻼث:
) (1اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ و) DAS-ELISAاﻟﻘﺴﻢ  (7-3أو اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ )اﻟﻘﺴﻢ  (8-3ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺟﺴﺎم ﻣﻀﺎدة
أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻮن؛ ) (2اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز )اﻟﻘﺴﻢ (9-3؛ ) (3اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرة اﻹﻣﺮاﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻋﻮاﺋﻞ
اﻟﻔﺮاوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﺮﺿﻴﺎت ) Kochاﻟﻘﺴﻤﺎن  4-4و .(6-3وﳝﻜﻦ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ )اﻟﻘﺴﻢ  (4ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﳌﻮﺟﻮدة .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻀﻤﲔ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﲨﻴﻌﻬﺎ.
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ أو اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻏﲑ اﳊﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺮاض ،وﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺴﺢ أوﱄ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺰل اﻟﻜﺎﺋﻦ
اﳌﻤﺮض وﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﻮﻳﺘﻪ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرة اﻹﻣﺮاﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺰرع اﻟﻨﻘﻲ واﺳﺘﻴﻔﺎء ﻓﺮﺿﻴﺎت .Koch
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اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﲞﺼﺎﺋﺺ اﺳﺘﺰراع ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ أﺻﻨﺎف اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﺴﺘﺼﻔﺮة
ﻓﺎﳋﻼﻳﺎ ﺳﻠﺒﻴﺔ اﻟﻐﺮام ،وﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻀﺒﺎن ﻫﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺰاﺋﺪة ﻗﻄﺒﻴﺔ واﺣﺪة ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮط .واﻟﻨﱰات ﻏﱪ ﳐﻔﻀﺔ واﺧﺘﺒﺎر
اﻟﻜﺎﺗﺎﻻز إﳚﺎﰊ واﻷَﺳﺒﺎراﺟﲔ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺼﺪر وﺣﻴﺪ ﻟﻠﻜﺮﺑﻮن واﻟﻨﻴﱰوﺟﲔ )1977 ،Bradbury؛ 1984 ،Bradbury؛
 Schaadوآﺧﺮون  .(2001وإﻧﺘﺎج ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻸﲪﺎض ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات .واﳌﺴﺘﻌﻤﺮات ﳐﺎﻃﻴﺔ وﳏﺪﺑﺔ وﻻﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﻄﻲ
 YPGAو1962 ،Dye) Wilbrink-N؛  van den Mooterو1990 Swings؛  Swingsوآﺧﺮون 1993؛ Schaad
وآﺧﺮون .(2001،وﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ أﻧﻮاع  xanthomonadsﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺎس اﳍﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻐﺮام ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﻗﻀﻴﺐ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﺼﻄﺒﻐﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ ﺣﺴﺐ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول  ،2ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻬﺎ Schaad
وآﺧﺮون.(2001) ،
.xanthomonads

ﺼ ِﻔَﺮة  Xanthomonasﻋﻦ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﻟﱠﺰاﺋَِﻔﺔ
اﻟﺠﺪول  -2اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌُ ْﺴﺘَ ْ
 Pseudomonasواﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﺼﻄﺒﻐﺔ اﻟﺼﻔﺮاء  Flavobacteriumوﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  Pantoea (Schaadوآﺧﺮون(2001 ،
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

ﺼ ِﻔ َﺮة
اﻟﻤ ْﺴﺘَ ْ
اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ ُ

اﻷﺳﻮاط Flagellation

 ،1ﻗﻄﱯ

اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟ ﱠﺰاﺋَِﻔﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ،1

اﻟﺒﻜﺘﻴﺮﻳﺎ اﻟﻤﺼﻄﺒﻐﺔ

ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎ Pantoea

ﻻ ﺷﻲء

ُﳏ ِ
ﻴﻄﻴﱠﺔُ اﻷ َْﻫﺪاب

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻻ

ﻻ

اﻟﺘﺄﻟﻖ Fluorescence

ﻻ
ﻧﻌﻢ

ﻣﺘﻐﲑ
ﻣﺘﻐﲑ

ﻻ
ﻻ

ﻻ
ﻻ

ﲪﺾ اﻟﻜﱪﻳﺘﻴﻚ  H2Sﻣﻦ اﻟﺴﻴﺴﺘﲔ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻻ

ﻻ

أوﻛﺴﻴﺪﻳﺰ
ﲣﻤﲑ
ﳕﻮ ﻋﻠﻰ  0.1ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﻠﻮرﻳﺪ ﺛﻼﺛﻲ
ﻓﻴﻨﻴﻞ ﺗﱰازوﻟﻴﻮم )(TTC

ﺳﻠﱯ أو ﺿﻌﻴﻒ
ﻻ

ﻣﺘﻐﲑ
ﻻ

إﳚﺎﰊ
ﻻ

ﺳﻠﱯ
ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ

اﻟﺼﺒﺎغ

اﻷﺻﻔﺮ Xanthomonadin

ﻟﻴﻔﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮوز

Oxidase
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اﻟﺠﺪول  -3اﻟﺴﻼﻻت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ

ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ Xanthomonas fragariae

اﻟﺴﻼﻟﺔ

اﻟﻤﺼﺪر

ATCC 33239

ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﻮاع اﳌﺴﺘﺰرﻋﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻣﺎﻧﺎﺳﺎس ،ﻓﲑﺟﻴﻨﻴﺎ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

CFBP 2510

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﻤﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎت ،اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،أﳒﻴﻪ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ

ICMP 5715

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت اﺠﻤﻟﻬﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎت ،أوﻛﻼﻧﺪ ،ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

BCCM/LMG
708

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻨﺎت اﺠﻤﻟﻬﺮﻳﺔ اﳌﻨﺴﻘﺔ /ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳐﺘﱪ ﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ
اﳌﻴﻜﺮوﺑﻴﺔ ،ﻏﻴﻨﺖ ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ

NCPPB 1469

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺒﺎت ،ﳐﺘﱪ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺮﻛﺰي ،ﻳﻮرك ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة؛
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺴﺘﺰرﻋﺎت ﻣﻦ داﺋﺮة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﺎﻏﻴﻨﻴﻨﻐﻦ ،ﻫﻮﻟﻨﺪا.

NCPPB 1822

اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺒﺎت ،ﳐﺘﱪ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺮﻛﺰي ،ﻳﻮرك ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة؛
ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﺴﺘﺰرﻋﺎت ﻣﻦ داﺋﺮة ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻓﺎﻏﻴﻨﻴﻨﻐﻦ ،ﻫﻮﻟﻨﺪا.

ﺗ ـ ـﺮد ﻣﻌﻈـ ــﻢ اﳋﺼـ ــﺎﺋﺺ ذات اﻟﺼـ ــﻠﺔ أو اﳌﻔﻴـ ــﺪة ﻟﺘﻤﻴﻴـ ــﺰ ﺑﻜﺘﲑﻳـ ــﺎ  X. fragariaeﻋـ ــﻦ أﻧ ـ ـﻮاع اﻟﺒﻜﺘﲑﻳـ ــﺎ اﳌﺴﺘﺼـ ــﻔﺮة
 Xanthomonasاﻷﺧﺮى ) Schaadوآﺧﺮون2001 ،؛  Janseوآﺧﺮون2001،؛  2006 ،EPPOﰲ اﳉﺪول .4
اﻟﺠﺪول  -4اﺧﺘﺒـﺎرات ﺗﺸﺨﻴﺼـﻴﺔ ﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﺑﻜﺘﲑﻳـﺎ
 campestrisوﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ Xanthomonas arboricola pv. Fragariae
fragariae

 Xanthomonasﻋـﻦ ﳎﻤﻮﻋــﺔ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳـﺎ

Xanthomonas

اﻻﺧﺘﺒﺎر

X. fragariae

X . campestris

X. arboricola pv.
fragariae.

اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  35درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

–

+

ﻏﲑ ﳏﺪد

اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ  2ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﻠﻮرﻳﺪ اﻟﺼﻮدﻳﻮم
اﻟﺘﺤﻠﻞ اﳌﺎﺋﻲ ﻟﻺﺳﻜﻮﻟﲔ
ﺗﺴﻴﻴﻞ اﳉﻴﻼﺗﲔ
ﻫﻀﻢ اﻟﱪوﺗﲔ
اﻟﺘﺤﻠﻞ اﳌﺎﺋﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎ
إﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮرﻳﺎز
ﲪﺾ ﻣﻦ:
اﻷراﺑﻴﻨﻮز Arabinose
اﻟﻐﺎﻻﻛﺘﻮز Galactose
اﻟﱰﻳﻬﺎﻟﻮز Trehalose
اﻟﺴﻴﻠﻮﺑﻴﻮز Cellobiose

–
–
+
–
+
–

+
+
ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺘﻔﺎوت
+
ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺘﻔﺎوت
–

+
+
+
ﻏﲑ ﳏﺪد
+
–

–
–
–
–

+
+
+
+

ﻏﲑ ﳏﺪد
+
ﻏﲑ ﳏﺪد
+

اﳌﺼﺪر Janse :وآﺧﺮون 2001،وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ أوروﺑﺎ واﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ).(2006
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ﳝﻜ ــﻦ أن ﳚ ــﺮي ﲢﺪﻳ ــﺪ اﳋﺼ ــﺎﺋﺺ اﻟﺒﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴ ــﺔ ﻟﻠﺴ ــﻼﻻت ﺑﺎﺳ ــﺘﺨﺪام ﻧﻈ ــﻢ ﲡﺎرﻳ ــﺔ وﳝﻜ ــﻦ ﲢﺪﻳ ــﺪ ﻫﻮﻳ ــﺔ ﺑﻜﺘﲑﻳ ــﺎ
 X fragariaeﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ  API 20 NEو.(2006 ،EPPO) (1bioMérieux)API 50 CH
ﻟﻠﺼ ــﻔﺎﺋﺢ اﻟﺸـ ـﺮﻳﻄﻴﺔ ،API 20 NE 1ﻳﻨﺒﻐ ــﻲ اﺗﺒ ــﺎع ﺗﻌﻠﻴﻤ ــﺎت اﻟﺸ ــﺮﻛﺔ اﳌﺼ ــﻨّﻌﺔ ﻹﻋ ــﺪاد ﻣﺴـ ـﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣ ــﻦ اﺧﺘﺒ ــﺎر
ﻋﻤﺮﻩ  48ﺳﺎﻋﺔ وﻣﺴﺘﺰرﻋﺎت ﺳﻼﻟﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ  Wilbrink-Nوﺗُﻠﻘﺢ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ .وﳚﺮي اﳊﻀﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة
 26-25درﺟـ ــﺔ ﻣﺌﻮﻳـ ــﺔ وﺗﻜـ ــﻮن اﻟﻘ ـ ـﺮاءة ﺑﻌـ ــﺪ  48و 96ﺳـ ــﺎﻋﺔ .وﺗﻘـ ــﺎرن اﻟﻘ ـ ـﺮاءة ﺑﻌـ ــﺪ  48ﺳـ ــﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﺸـ ــﺎط اﻷﻧﺰﳝـ ــﻲ واﻟﻘ ـ ـﺮاءة
ﺑﻌﺪ  96ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻴﺰة ﻣﻊ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ) X. fragariaeاﳉﺪول .(5
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ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  Xanthomonas fragariaeﰲ

ﺷﺮاﺋﻂ API 20 NE

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ )ﺑﻌﺪ  48أو  96ﺳﺎﻋﺔ (†

ﲣﻤﲑ اﳉﻠﻮﻛﻮز

–

اﻷرﺟﻴﻨﲔ
اﻟﻴﻮرﻳﺎز Urease
اﻹﺳﻜﻮﻟﲔ Esculin

–

Arginine

اﳉﻴﻼﺗﲔ
اﻟﺒﺎراﻧِﱰوﻓِﻨِﻴﻞ β - D -ج

–
+

) +ﺿﻌﻴﻒ(
+

اﻻﻛﺘﻮﺑﲑاﻧﻮﺳﻴﺪﻳﺰ PNPG
Para-nitrophenyl-β-D-galactopyranosiDASe
)(PNPG

ﲤﺜﻞ:

اﳉﻠﻮﻛﻮز
اﻷراﺑﻴﻨﻮز Arabinose

–

اﳌﺎﻧﻮز Mannose

+

اﳌﺎﻧﻴﺘﻮل Mannitol

–

+

أﺳﻴﺘﻴﻞ اﳉﻠﻮﻛﻮزاﻣﲔN -
N-acetyl glucosamine
اﳌﺎﻟﺘﻮز Maltose

–

اﻟﻐﻠﻮﻛﻮﻧﺎت Gluconate

–

اﻟﻜﺎﺑﺮات Caprate

–

اﻷدﻳﺒﺎت Adipate

–

اﳌﺎﻻت Malate

+

اﻟﺴﻴﱰات Citrate

–

اﺳﻴﺘﺎت اﻟﻔﻴﻨﻴﻞ Phenyl acetate

–

+

† ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ  90ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻼﻻت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰎ اﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ) Lópezوآﺧﺮون.(2005 ،

ﻟﻠﺼـﻔﺎﺋﺢ اﻟﺸـﺮﻳﻄﻴﺔ  ،API 50 CHﺗﻌـ ّﺪ ﻣﺴـﺘﻌﻠﻘﺎت ﺧﻼﻳـﺎ ﺑﻜﺘﲑﻳـﺔ ﺑﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺿـﻮﺋﻴﺔ 600ﻧـﺎﻧﻮﻣﱰ=  1.0ﰲ ﳏﻠـﻮل ﻣﻠﺤـﻲ
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت .وﻳﻀﺎف ﻣﻠﻴﻠـﱰ واﺣـﺪ ﻣـﻦ اﳌﺴـﺘﻌﻠﻖ إﱃ  20ﻣﻠﻴﻠـﱰ ﻣـﻦ وﺳـﻂ  Cاﳌﻌـ ّﺪل ) 0.5ﻏـﺮام ﻣـﻦ NH4H2PO4؛
 0.5ﻏﺮاﻣـﺎت ﻣــﻦ ﻓﻮﺳــﻔﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺒﻮﺗﺎﺳــﻴﻮم K2HPO4؛  0.2ﻏـﺮام ﻣــﻦ ﺳــﻠﻔﺎت اﳌﻐﻨﻴﺰﻳــﻮم MgSO4؛  5ﻏﺮاﻣ ـﺎت ﻣـﻦ ﻛﻠﻮرﻳــﺪ
اﻟﺼﻮدﻳﻮم NaCl؛ ﻏﺮام واﺣـﺪ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﺨﻠﺺ اﳋﻤـﲑة؛  70ﻣﻠﻴﻠـﱰاً ﻣـﻦ اﻟﱪوﻣﻮﺛﻴﻤـﻮل اﻷزرق  0.2) bromothymol blueﰲ
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اﳌﺎﺋــﺔ(؛ ﻟــﱰ واﺣــﺪ ﻣــﻦ اﳌــﺎء اﳌﻘﻄــﺮ؛ درﺟــﺔ ﲪﻮﺿــﺔ  .(1962 ،Dye) (6.8وﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺗﺒــﺎع إرﺷــﺎدات اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﺼــﻨﻌﺔ ﻟﺘﻠﻘــﻴﺢ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺸـﺮﻳﻄﻴﺔ .وﳚـﺮي اﳊﻀـﻦ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺮارة  25درﺟـﺔ ﻣﺌﻮﻳـﺔ ﰲ ﻇـﺮوف ﻳﺘـﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬـﺎ اﳍـﻮاء وﺗـﺘﻢ اﻟﻘـﺮاءة ﺑﻌـﺪ ﻳـﻮﻣﲔ وﺛﻼﺛـﺔ
ﺑﺘﻜﻮن ﻟﻮن أﺻﻔﺮ ﰲ اﻟﻜﺒﻴﺒﺎت ﺑﻌﺪ ﻓﱰة اﳊﻀﻦ )اﳉﺪول .(6
وﺳﺘﺔ أﻳﺎم .وﺗﻼﺣﻆ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ّ
اﻟﺠﺪول - 6

ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  Xanthomonas fragariaeﰲ اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ
اﻻﺧﺘﺒﺎر

†

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ )ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﻳﺎم(

د – أراﺑﻴﻨﻮز D-Arabinose

ﻣﺘﻔﺎوت

اﻟﻐﺎﻻﻛﺘﻮز Galactose

+

د-اﳉﻠﻮﻛﻮز D-Glucose

+

د-

اﻟﻔﺮﻛﺘﻮز D-Fructose

+

د-

اﳌﺎﻧﻮز D-Mannose

+

أﺳﻴﺘﻴﻞ اﳉﻠﻮﻛﻮزاﻣﲔN -
N-acetyl glucosamine

+

اﻹﺳﻜﻮﻟﲔ Esculin

+

اﻟﺴﻜﺮوز Sucrose

+

اﻟﱰﻳﻬﺎﻟﻮز Trehalose

+

–ﻟﻴﻜﺴﻮزا D-Lyxosa

+

–ﻓﻜﻮز L-Fucose

+

د

ﻟـ

اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ API 50 CH

† ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ  López) API 50 CHوآﺧﺮون(2005 ،
1-1-4

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺮات ﻣﻴﺜﻴﻞ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ

FAME

اﺳﱰات ﻣﻴﺜﻴﻞ اﻷﲪﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻏﺸﻴﺔ اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼزﻣﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻐﺮام ﻣﻔﻴﺪة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﳍﻮﻳﺔ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺔ ) .(1990 ،Sasserوﺗﺮد ﰲ  Dicksteinوآﺧﺮﻳﻦ ) (2001أﲪﺎض دﻫﻨﻴﺔ ﳏﺪدة ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆ
ﲜﻨﺲ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻐﺮام واﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﻐﺮام .وﻳﺴﺘﻨﺪ ﲢﺪﻳﺪ اﳍﻮﻳﺔ إﱃ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﻧﻮاع اﻷﲪﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ وﻛﻤﻴﺎﻬﺗﺎ
اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﳕﻂ ﺳﻼﻟﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺄﳕﺎط ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻻت ﰲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت )ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺘﺒﺔ
 .(TSBA40وﻣﻦ ﺣﺎﺳﻢ اﻷﳘﻴﺔ أن ﲡﺮي ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﰲ ﻇﺮوف ﻣﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ ودرﺟﺔ اﳊﺮارة واﻟﻮﺳﻂ
اﳌﻐﺬي ﺑﻐﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺮار .وﲢﺘﻮي ﺳﻼﻻت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﺛﻼﺛﺔ أﲪﺎض دﻫﻨﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ:
ﺑﻨﺴﺐ  ،cis7- ω16:1و ،anteiso 0:15و .iso 0:15وﰲ ﺣﲔ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻌﺾ ﺳﻼﻻت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺟﻴﺪاً ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻂ اﳌﻮﺟﻮد
ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﻟﺪى ﺳﻼﻻت أﺧﺮى أﳕﺎط أﲪﺎض دﻫﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺟﻴﺪا .وﻗﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺎت أن ﺳﻼﻻت
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

27-14

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ
)Roberts

 X. fragariaeﺗﻈﻬﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎً ﻛﺒﲑاً وﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أرﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ اﻷﲪﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ
وآﺧﺮون .(1998 ،ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ وﺻﻔﻬﺎ  Robertsوآﺧﺮون ) (1998ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﱰات ﻣﻴﺜﻴﻞ اﻷﲪﺎض
ﺼﻮﻳﺎ ﺑِﺎﻟ ِ
ﱰﻳﺒﺘِﻴﻜﺎز ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  24درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة 48
ﺘﻨﻤﻰ ﺳﻼﻻت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ أﺟﺎر اﻟ ﱡ
اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  .X. fragariaeﻓ ّ
ﺳﺎﻋﺔ ،وﻳﻄﺒﻖ إﺟﺮاء اﺳﺘﺨﻼص اﻷﲪﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ وﲢﻠﻞ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﺷﺮﻟﻮك  Sherlockﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳍﻮﻳﺔ
اﳌﻴﻜﺮوﺑﻴﺔ ).(Newark, DE, United States) (MIDI
1-1-1-4

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺮات ﻣﻴﺜﻴﻞ اﻷﺣﻤﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ

ﻳﻜﻮن اﺧﺘﺒﺎر ﲢﺪﻳﺪ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﱰات ﻣﻴﺜﻴﻞ اﻷﲪﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ إﳚﺎﺑﻴﺎً إذا ﻛﺎﻧﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﺳﻼﻟﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﳕﻂ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﳚﺎﰊ أو اﻟﺴﻼﻟﺔ/اﻟﺴﻼﻻت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  .X. fragariaeوﻳﺘﻮﻓﺮ ﲢﻠﻴﻞ
اﻷﲪﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﲢﺪﻳﺪ اﳍﻮﻳﺔ اﳌﻴﻜﺮوﺑﻴﺔ وﻣﻦ اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻷﻣﺮاض اﻟﻨﺒﺎت )،(NCPPB
)وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  ،Feraﻳﻮرك ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة( .وﻳﺮد ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻛﻤﻴﺎت اﺳﱰات ﻣﻴﺜﻴﻞ اﻷﲪﺎض اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ ﰲ
ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeوﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. arboricola pv. fragariaeﰲ  Janseوآﺧﺮﻳﻦ ).(2001
2-4

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺼﻠﻴﺔ

1-2-4

اﻟﺘﺄﻟﻖ اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ

ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺳﻼﻻت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeاﳌﺸﺘﺒﻪ ﻬﺑﺎ .ﻳﻌ ّﺪ ﻣﺴﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻮاﱄ
 610ﺧﻼﻳﺎ/ﻣﻠﻴﻠﱰ ﰲ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﻳﻄﺒﻖ إﺟﺮاء اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ اﳌﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  .8-3وإذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ
إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ اﺛﻨﲔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳍﻮﻳﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺴﺮﻳﻊ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺼﻠﻲ آﺧﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﱃ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر.
2-2-4

اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا
 1-7-3و2-7-3

ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ أو اﺧﺘﺒﺎر ) DAS-ELISAاﳌﻮﺿﺤﲔ ﰲ اﻟﻘﺴﻤﲔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺳﻼﻻت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeاﳌﺸﺘﺒﻪ ﻬﺑﺎ اﳌﻌﺰوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺒﻘﻊ ﺧﺸﻨﺔ ﺑﻜﺘﲑﻳﺔ.
وإذا ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ اﺛﻨﲔ ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳍﻮﻳﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺴﺮﻳﻊ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺼﻠﻲ
آﺧﺮ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر.

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

28-14

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

3-4

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ

1-3-4

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز

ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺰرﻋﺎت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ
ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ .9-3
2-3-4

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

X. fragariae

اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز -اﻟﻤﺘﻨﺎوب اﻟﻼﺟﻴﻨﻲ
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اﳌﺸﺘﺒﻪ ﻬﺑﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ

اﻟﻤﺘﻜﺮر REP-PCR

ﺗﺮد ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت  (REP)-PCRﳏﺪدة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺳﻼﻻت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﰲ  Opgenorthوآﺧﺮﻳﻦ
) (1996و Poolerوآﺧﺮﻳﻦ ) .(1996وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮﺛﻮق ﳍﻮﻳﺔ ﺳﻼﻻت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ
.X. fragariae
ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﻟﺬي ﻳﺮد أدﻧﺎﻩ إﱃ ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﻇﺮوف اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ
 Opgenorthوآﺧﺮﻳﻦ ).(1996
ﺗﺆﺧﺬ اﻟﺴﻼﻻت اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺠﺮي ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺤﺎت أو ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﻓﺮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﻂ ﻣﺮض ﺑﲑس
اﳌﻌﺪل ) 5ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮوز 2.5 ،ﻏﺮام ﻓﻴﺘﻮن ) 10 ،1BD BBLﻏﺮاﻣﺎت ﻓﻴﺘﺎﺟﻴﻞ )(1BD BBL؛ ﻟﱰ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺎء
ّ
اﳌﻘﻄﺮ؛ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳊﻤﻮﺿﺔ إﱃ  7.5ﺑـﻤﻘﺪار  2ﻣﻮﻻر ﻣﻦ ﲪﺾ اﳍﻴﺪروﻛﻠﻮرﻳﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺴﺨﲔ ﲢﺖ اﻟﻀﻐﻂ )Opgenorth
وآﺧﺮون  .(1996ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام أوﺳﺎط ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ؛ وﻟﻜﻦ ﺗﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻳﺮﻬﺗﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
Pierce

ﳎﻤﻮﻋﺘﺎ اﻟﺒﺎدﺋﺎت ﳘﺎ:
REP1R-I: 5′-IIIICGICGICATCIGGC-3′
REP2-I: 5′-ICGICTTATCIGGCCTAC-3′
ERIC1R: 5′-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3′
ERIC2: 5′-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGC G-3′

ﳛﺘﻮي دارئ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ  16.6ﻣﻠﻴﻤﻮﻻر ﻣﻦ ) 67 ،(NH4)2SO4ﻣﻠﻴﻤﻮﻻراً ﻣﻦ ) Tris-HClﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﲪﻮﺿﺔ
 6.7 ،(8.8ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻣﻦ  30 ،EDTAﻣﻠﻴﻤﻮﻻراً ﻣﻦ -2ﻣﺮﻛﺎﺑﺘﻮإﻳﺜﺎﻧﻮل  0.17 ،mercaptoethanol-2ﻣﻠﻎ ﻣﻦ ﳏﻠﻮل
ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت/ﻣﻠﻴﻠﱰ 10 ،ﰲ اﳌﺎﺋﺔ )ﺣﺠﻢ/ﺣﺠﻢ( ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻣﻴﺜﻴﻞ ﺳﻠﻔﻮﻛﺴﻴﺪ 1.2 ،dimethyl sulfoxide
ﻣﻠﻴﻤﻮﻻر ﻟﻜﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﻓﻮﺳﻔﺎت اﻟﻨﻴﻮﻛﻠﻴﺘﻴﺪ ﻣﻨﻘﻮص اﻷﻛﺴﺠﲔ  ،dNTPو 62ﺑﻴﻜﻮﻣﻮﻻراً ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺎدﺋﺔ ووﺣﺪﺗﲔ ﻣﻦ
ﺑﻮﻟﻴﻤﲑاز اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﺮة اﳌﺎﺋﻴﺔ  .Taqوﺗﻨﻘﻞ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة ُﳑﺜﱢﻠﺔ ﻟﺴﻼﻟﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮف
ﻣﺎﺻﺔ  10ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﱰات ﻣﻌﻘﻤﺔ )أو أي أداة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﺧﺮى( ،إﱃ أﻧﺒﻮب اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز اﶈﺘﻮي ﻋﻠﻰ 25
ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻂ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ .أﻣﺎ ﺑﺎراﻣﱰات اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  95درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  6دﻗﺎﺋﻖ؛ ﺗﻠﻴﻬﺎ  35دورة ﻋﻠﻰ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

29-14

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

14

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

ﺣﺮارة  94درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ،و 44درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺑﺎدﺋﺎت  (REPﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ،أو  52درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
)ﺑﺎدﺋﺎت  (ERICﳌﺪة دﻗﻴﻘﺔ واﺣﺪة ،و 65درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  8دﻗﺎﺋﻖ .وﺗﻠﻲ دورات اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻄﺎﻟﺔ �ﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
وﺗﺮﺣﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎً ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ ) 10-5ﻣﻴﻜﺮوﻟﱰات( ﰲ  1.5ﰲ اﳌﺎﺋﺔ
ﺣﺮارة  68درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﳌﺪة  16دﻗﻴﻘﺔّ .
)وزن/ﺣﺠﻢ( ﻣﻦ ﻫﻼم اﻷﺟﺎروز .وﺗﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪف اﳊﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ﺑﻌﺪ ﺻﺒﻐﻬﺎ ﺑﱪوﻣﻴﺪ اﻹﺛﻴﺪﻳﻮم ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ
اﻟﻨﺎﻓﺬة.
1-2-3-4

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز -اﻟﻤﺘﻨﺎوب اﻟﻼﺟﻴﻨﻲ اﻟﻤﺘﻜﺮر

REP-PCR

ﲢﺪد ﻫﻮﻳﺔ ﺳﻼﻻت اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺔ ﻋﻠﻰ أ�ﺎ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﺒﺼﻤﺎت اﳉﻴﻨﻮﻣﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻣﻀﺨﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ
اﻟﱵ ﻟﻸﳕﺎط اﳉﻴﻨﻴﺔ  REPو ERICﻣﻦ اﻟﺴﻼﻻت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ) Poolerوآﺧﺮون (1996
ّ
ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳍﻼم ﻧﻔﺴﻪ .وﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺻﻐﲑ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻼﻻت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﻧﻈﺮاً ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻨﻮع ﺟﻴﻨﻮﻣﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ.
3-3-4

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﻮاﻗﻊ

اﺳﺘﺨﺪم �ﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ أﺻﻨﺎف اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﺴﺘﺼﻔﺮة
 Parkinson) xanthomonadsوآﺧﺮون2007 ،؛  Almeidaوآﺧﺮون2010 ،؛  Hamzaوآﺧﺮون  (2012وﳝﻜﻦ أن
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  ،X. fragariaeﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﻮدة ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺟﻴﻨﻮﻣﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮة )Vandroemme
وآﺧﺮون .(2013 ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻐﺮض ﲢﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ
 .X. fragariaeﳚﺮي ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺟﻴﻨﺎت ﺗﺪﺑﲑ )ﻣﺜﻞ  (rpoD ،gyrBﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎدﺋﺎت واﻟﻈﺮوف اﻟﱵ وﺻﻔﻬﺎ Almeida
وآﺧﺮون ) (2010و Hamzaوآﺧﺮون ) .(2012وﻳﺘﻜﻮن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻼﺳﻞ اﳌﺘﻌﺪدة اﳌﻮاﻗﻊ ﻣﻦ َﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻌﺪدة )ﻋﺎدة
أرﺑﻊ إﱃ ﲦﺎﱐ ﺟﻴﻨﺎت ﺗﺪﺑﲑ( وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻼﺳﻞ ﻣﻊ ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  Xanthomonasﻣﻮدﻋﺔ ﰲ
ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻛﻠﻴﻮﺗﻴﺪات؛ ﻣﺜﻼً ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﳌﻴﻜﺮوﺑﺎت اﻟﻨﺒﺎت http://genome.ppws.vt.edu/cgi-
 Almeida) (bin/MLST/home.plوآﺧﺮون ،(2010 ،و MLVAbankﻟﻠﺘﻨﻤﻴﻂ اﳉﻴﲏ ﻟﻠﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت http://mlva.u-
 ،psud.fr/mlvav4/genotyping/وﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ .(http://www.q-bank.eu/Bacteria) Q-bank/
4-4

اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻘﺪرة اﻹﻣﺮاﺿﻴﺔ

ﻳﻨﺒﻐﻲ ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﺴﻼﻻت اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄ�ﺎ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرة
اﻹﻣﺮاﺿﻴﺔ .ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺳﻼﻻت ﻣﻨﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﺟﺮى ﻋﺰﳍﺎ أو ﲣﺼﻴﺒﻬﺎ ﰲ أوراق ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻓﺮاوﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
)أو أوراق ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  .(6-3وﻫﻨﺎك ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﻣﺘﻮﻓﺮة Hazel :و،(1980) Civerolo
 Civeroloوآﺧﺮون )1997أ( و Hildebrandوآﺧﺮون ).(2005
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إﺟﺮاء اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﻟﻌﺎم

ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ اﳌﻮﺻﻰ ﻬﺑﺎ ،اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻓﺮاوﻟﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeﻣﻦ أﺻﻨﺎف ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ )ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻣﺎروﺳﺎ ،ﺳﻴﺴﻜﺎب ،ﺳﻠﻔﺎ ،ﻛﻮروﻧﺎ ،ﺑﺎﺟﺎرو( .وإذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎً ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲢﻔﻆ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ
ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة  25–20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90ﰲ اﳌﺎﺋﺔ( ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻠﻀﻮء ﳌﺪة
 4ﺳﺎﻋﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻹﺣﺪاث ﻓﺘﺤﺎت ﺛﻐﲑﻳﺔ ﰲ اﻷوراق.
6
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات/ﻣﻠﻴﻠﱰ( ﰲ ﻣﺎء ﻣﻘﻄّﺮ وﻣﻌ ّﻘﻢ أو ﰲ  10ﻣﻠﻴﻤﻮﻻرات
ّ
ﲡﻬﺰ ﻣﺴﺘﻌﻠﻘﺎت ﺧﻼﻳﺎ ﺑﻜﺘﲑﻳﺔ ) 10وﺣﺪة ّ
ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت .ﻳﻄﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح ﻟﻜﻞ ﺳﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﺮق ﻟﺜﻼث ورﻗﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺒﺘﺘﲔ أو ﺛﻼث ﻧﺒﺘﺎت ﺑﺒﻨﺪﻗﻴﺔ رش ذات ﺿﻐﻂ ﻣﻨﺨﻔﺾ أو ﲞﺎﺧﺔ أو أداة ﳑﺎﺛﻠﺔ )ﻣﺜﻼً ﻣﻦ
اﻟﻮرﻳﻘﺎت ﻋﻠﻰ ّ
 (1DeVilbissﻟﻜﻲ ﻻ ﳛﺪث إﺷﺒﺎع ﺑﺎﳌﺎء .وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺗﻴﺴﲑ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﲜﺮح اﻷوراق )ﻣﺜﻞ ﺛﻘﺐ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺮق
ﺑﺈﺑﺮة( ﻗﺒﻞ ﻃﻼء اﻟﻠﻘﺎح ،وﻟﻮ أن ذﻟﻚ ﻏﲑ ﺿﺮوري .وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ،ﳚﺮي ﺣﻀﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﳛﺎﻓﻆ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮارة
 25–20درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﻋﻠﻰ رﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  90ﰲ اﳌﺎﺋﺔ( ،وﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻀﻮء ﳌﺪة 14–12ﺳﺎﻋﺔ .وﺗﻘﻮم
ﻣﺴﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ) X. fragariaeأﻋﺪت ﺑﻨﻔﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﻋﺪاد ﺳﻼﻟﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر( وﻣﺎء ﻣﻘﻄﺮ
وﻣﻌﻘﻢ أو  10ﻣﻠﻴﻤﻮﻻرات ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺑﺪور اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻹﳚﺎﰊ واﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﺴﻠﱯ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ،
وﳚﺮي اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﰲ ﺻﻮان ﳐﺘﻠﻔﺔ .ﰒ ﻳﻘﻴّﻢ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت أﺳﺒﻮﻋﻴﺎً ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ) 21ﻳﻮﻣﺎً( ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ .وﻳﻌﺰل اﳌﻤﺮض
ُ
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  ،5-3وﲢﺪد ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻟﻴﺰا أو اﻟﺘﺄﻟﻖ اﳌﻨﺎﻋﻲ أو اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز.

1-1-4-4

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرة اﻹﻣﺮاﺿﻴﺔ

إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻌﻠﻖ اﳋﻼﻳﺎ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺔ ﳛﺘﻮي ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  ،X. fragariaeﺗﻜﻮن اﻷﻋﺮاض اﻷوﻟﻴﺔ ﲤﺰﻗﺎت داﻛﻨﺔ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎء
)ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺿﻮء ﻣﻨﻌﻜﺲ( ﻋﻠﻰ أﺳﻄﺢ اﻷوراق اﻟﺴﻔﻠﻰ .وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت ﺻﻔﺮاء ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﰲ
ﺿﻮء ﻧﺎﻓﺬ .وﺗﺘﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻤﺰﻗﺎت ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ إﱃ ﺑﻘﻊ ﻬﺑﺎﻟﺔ ﺷﺎﺣﺒﺔ أو ﳔﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺮاف .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ
اﻷﻋﺮاض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أوراق ﻟ ّﻘﺤﺖ ﺑﺴﻼﻟﺔ ﺑﻜﱰﻳﺎ  X. fragariaeﻣﺮﺟﻌﻴﺔ )ﺷﺎﻫﺪ إﳚﺎﰊ(.
ﻟﻘﺤﺖ ﲟﺎء ﻣﻘﻄﺮ وﻣﻌﻘﻢ أو ﲟﻘﺪار
وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻈﻬﺮ أﻋﺮاض ﻣﺸﺎﻬﺑﺔ ﻋﻠﻰ أوراق ّ
ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت )ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻠﱯ(.
2-4-4

ﻣﻠﻴﻤﻮﻻرات ﻣﻦ ﳏﻠﻮل

10

ر ّد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﰲ أوراق اﻟﺘﺒﻎ إﺷﺎرة إﱃ وﺟﻮد ﺟﻴﻨﺎت
اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﳌﻤﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎت ردود ﻓﻌﻞ إﳚﺎﺑﻴﺔ .وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﻫﺪ إﳚﺎﰊ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻼﻟﺔ Pseudomonas syringae pv.
ُ
 .syringaeوﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﺒﺘﺎت ﺗﺒﻎ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف ﻛﺰاﻧﱵ  Xanthiأو ﺳﺎﻣﺴﻮن  Samsunﻟﺪﻳﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲬﺲ إﱃ ﺳﺖ
hrp

اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت

وﻳﺴﺘﺤﺚ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ

31-14

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

9
ﻣﻜﻮﻧﺔ ﳌﺴﺘﻌﻤﺮات /ﻣﻠﻴﻠﱰ )ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺿﻮﺋﻴﺔ  1.0ﻋﻠﻰ
أوراق .وﻳﻌ ّﺪ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﺴﺘﻌﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ ﺑﱰﻛﻴﺰ  10وﺣﺪة ّ
ﻧﺎﻧﻮﻣﱰ( ﰲ ﻣﺎء ﻣﻌ ّﻘﻢ أو ﰲ  10ﻣﻠﻴﻤﻮﻻرات ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت وﻳﺴﺘﺨﺪم ﳏﻘﻦ ﻣﺰود ﺑﺈﺑﺮة ﻗﻴﺎس
ﳊﻘﻦ اﳌﺰﻳﺞ ﰲ اﻟﻔﺴﺤﺎت ﻣﺎ ﺑﲔ اﳋﻼﻳﺎ ﰲ أﺳﻄﺢ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﺮق ﰲ أوراق ﻧﺎﺿﺠﺔ.

600

1-2-4-4

25

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ

ﻳﻌﺘﱪ ا�ﻴﺎر اﻷﻧﺴﺠﺔ اﻟﱵ ﺣﻘﻨﺖ ا�ﻴﺎراً ﻛﺎﻣﻼً وﳔﺮﻫﺎ ﰲ ﻏﻀﻮن  48–24ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر
إﳚﺎﺑﻴﺔ .وﻣﻌﻈﻢ ﺳﻼﻻت ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  X. fragariaeإﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ رد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺳﻠﺒﻴﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ أن ُﲣﺰن ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ .وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻈﻬﺮ ردود ﻓﻌﻞ ﻣﺸﺎﻬﺑﺔ ﻋﻠﻰ أوراق ﻟ ّﻘﺤﺖ ﲟﺎء ﻣﻘﻄﺮ وﻣﻌﻘﻢ أو
ﺑـﻤﻘﺪار  10ﻣﻠﻴﻤﻮﻻرات ﻣﻦ ﳏﻠﻮل ﻣﻠﺤﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﻛﺸﺎﻫﺪ ﺳﻠﱯ.
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اﻟﺴﺠﻼت

ﳚﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت واﻷدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ  5-2ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ رﻗﻢ
) 27ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ(.
وﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻃﺮاف ﻣﺘﻌﺎﻗﺪة أﺧﺮى ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل )اﳌﻌﻴﺎر
رﻗﻢ ) :13اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﺧﻄﺎر ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل وإﺟﺮاءات اﻟﻄﻮارئ(( وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻇﻬﻮر اﻵﻓﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت واﻷدﻟﺔ واﳌﻮاد اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻀﻤﻦ
اﻟﺘﺘﺒﻊ :اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﺰرع/ﻣﺴﺘﺰرﻋﺎت اﻵﻓﺔ واﻟﻌﻴﻨﺎت اﶈﻔﻮﻇﺔ أو اﳌﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﺢ أو ﻣﻮاد اﻻﺧﺘﺒﺎر )ﻣﺜﻼً ،اﻟﺼﻮر
اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻬﻼم ،واﻟﻨﺴﺦ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر إﻟﻴﺰا وأﻣﺒﻠﻴﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻞ ﻟﻠﺒﻮﻟﻴﻤﲑاز(.
-6

ﺟﻬﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل ﻣﻦ:

United States Department of Agriculture (USDA) Agricultural Research Service (ARS) (formerly),
(Edwin L. Civerolo; e-mail: emciv@comcast.net).
Plant and Environmental Bacteriology, Fera, Sand Hutton, York YO41 1LZ, United Kingdom (John
Elphinstone; e-mail: john.elphinstone@fera.gsi.gov.uk).
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.: +34 963 424000; fax: +34 963 424001

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ
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اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت
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ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻵﻓﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮاﺋﺢ

 أو اﳌﻨﻈﻤـﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ،ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻟﻠﺘﺸﺨﻴﺺ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗـﺎت
ﻟﻮﻗﺎﻳ ــﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗ ــﺎت أو اﻷﺟﻬ ــﺰة اﻟﻔﺮﻋﻴ ــﺔ ﳍﻴﺌ ــﺔ ﺗ ــﺪاﺑﲑ اﻟﺼ ــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل أﻣﺎﻧ ــﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ ــﺔ اﻟﺪوﻟﻴ ــﺔ ﻟﻮﻗﺎﻳ ــﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗ ــﺎت
.( وﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ ﲢﻴﻠﻪ إﱃ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﲏ اﳌﻌﲏ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺippc@fao.org)

اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺸﻜﺮ
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 ﻣﻦ إدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎتE.L. Civerolo ﺣﺮر اﳌﺴﻮدة اﻷوﱃ ﳍﺬا اﻟﱪوﺗﻮﻛﻮل
 ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﰲ ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎM.M. López  ﺳﺎﺑﻘﺎ )أﻧﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ( وﻧﻘﺤﻬﺎUSDA-ARS ،اﳌﺘﺤﺪة
.(( إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ )أﻧﻈﺮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ،IVIA)

اﻟﻤﺮاﺟﻊ
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 إن اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﺘــﺪاﺑﲑ اﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴــﺔ ﻣﺘﺎﺣــﺔ.ﻗــﺪ ﻳﺸــﲑ ﻫــﺬا اﳌﻠﺤــﻖ إﱃ اﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﺘــﺪاﺑﲑ اﻟﺼــﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴــﺔ
.https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان
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اﻟﺸﻜﻞ  -1أﻋﺮاض ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  Xanthomonas fragariaeﻋﻠﻰ )أﻟﻒ ،ﺟﻬﺔ اﻟﺸﻤﺎل( اﻟﺴﻄﺢ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻠﻮرﻗﺔ و)ﺑﺎء ،ﺟﻬﺔ
اﻟﻴﻤﲔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻮرﻗﺔ.
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A.M.C. Schilder, Michigan State University, East Lansing, MI, United States

اﻟﺸﻜﻞ  -2ﻧﺰﻳﺰ ﺑﻜﺘﲑي ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ آﻓﺔ  Xanthomonas fragariaeﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﻮرﻗﺔ.
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اﻟﺸﻜﻞ  -3أﻋﺮاض ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  Xanthomonas fragariaeﻋﻠﻰ ﻛﺄس اﻟﺰﻫﺮة.

اﻟﺼﻮرة ﺗﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ:

A.M.C. Schilder, Michigan State University, East Lansing, MI, United States

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﺸﺮ:

ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً رﲰﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺎر.
2004-11
2006-04
2014-01
2015-06
2016-03
2016-06

أﺿﺎﻓﺖ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮﺿﻮع إﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ
أﺿﺎﻓﺖ اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﳍﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ  (2004-012) Xanthomonas fragariaeإﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺸﺎورة اﳋﱪاء

ﺻﺪر ﻗﺮار إﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻦ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﻣﺸﺎورة اﻷﻋﻀﺎء ).(2015_eSC_Nov_03

ﺻﺪر ﻗﺮار إﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﲏ اﳌﻌﲏ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ).(2016_eTPDP_Mar_05
ﺻﺪر ﻗﺮار إﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻦ ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻟﻔﱰة اﻹﺷﻌﺎر اﳋﺎﺻﺔ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮﻻت اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ وﻣﺪﻬﺗﺎ

).(2016_eSC_Nov_01

اﻋﺘﻤﺪت ﳉﻨﺔ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ )ﺑﺪون ورود أي اﻋﱰاﺿﺎت رﲰﻴﺔ(.
2016-08
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ رﻗﻢ  .27اﻟﻤﻠﺤﻖ  (2016) ،Xanthomonas fragariae .14روﻣﺎ ،اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ

45

ﻳﻮﻣﺎً
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اعتمدت جلنة املعايري بالنيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية بروتوكول التشخيص هذا يف أغسطس/آب .2016
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معلومات عن اآلفة

تتكون فصيلة ذبابات الورق (أغروميزيدا)  Agromyzidaeمن ذبابات صغرية تتغذى يرقاهتا باألنسجة الداخلية
ّ
للنبات ،وتكون يف غالب األحيان نقابّات للورق أو نقابات للسيقان .وتكون غالبية أنواع ذبابات الورق إما متخصصة
يف عوائل معينة وإما مقتصرة على جمموعة صغرية من النباتات املرتبطة الواحدة باألخرى .إال أن بعض أنواعها اليت تتميز
بارتفاع عدد عوائلها قد حتولت إىل آفات زراعية وبستانية يف العديد من أحناء العامل؛ وتتضمن هذه األخرية أربعة أنواع
من آفة لرييوميزا ( )Liriomyzaن ّقابات الورق الواردة يف لوائح احلجر الزراعي لدى بلدان خمتلفة ،وهي :لرييوميزا بريونيا
 ،L. bryoniaeولرييوميزا هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisولرييوميزا ساتيفا  L. sativaeولرييوميزا تريفوليي .L. trifolii
وهي كلها آفات متعددة العوائل تقتات مبحاصيل الزينة واخلضروات .أما عملية حتديد هوية اآلفة على مستوى األنواع يف
هذا الربوتوكول فتقتصر على هذه األنواع األربعة.
توجد ن ّقابات الورق (لرييوميزا)  Liriomyzaأساساً يف املنطقة املعتدلة الشمالية ،إال أ ّن أنواعاً منها قد ظهرت
أيضاً يف املناطق احملجرية اإلفريقية ،واملناطق احملجرية اجلديدة واملناطق الشرقية .وذبابات األنواع الـ  300من ن ّقابات الورق
(لرييوميزا)  Liriomyzaعلى قدر كبري من التشابه :فجميعها صغري احلجم (يرتاوح طوهلا بني  1و 3مليمرتات) وتبدو
سوداء عامة حني ينظر إليها من فوق ،مع وجود جبهة وقصيعة صفراوين يف معظم األنواع( ،مثال على ذلك الشكل .)1
وهلذا السبب قد يكون من الصعب الفصل بني أنواع هذا اجلنس .فضالً عن ذلك ،من أجل حتديد األنواع األربعة
املشخص أالّ يكتفي بالتمييز بني هذه األنواع األربعة ،إذ ينبغي متييزها كذلك
يتعني على ّ
املشمولة بلوائح احلجر الزراعيّ ،
عن احليوانات األساسية ذات الصلة باألنواع األصلية لن ّقابات الورق (لرييوميزا) .Liriomyza
ن ّقابة ورق القرع (ل .بريونيا)  L. bryoniaeيف األساس من األنواع املنتشرة يف املنطقة القطبية الشمالية ،وأفيد عن
ظهورها يف مجيع أحناء أوروبا وآسيا ،ويف مصر واملغرب يف مشال أفريقيا ( .)2013 ،CABIيتميز هذا النوع بالعدد املرتفع
جداً لعوائله إذ قد سجلت إصابته ألكثر من  16نوعاً من النبات ( .)1990 ،Spencerوهي من اآلفات اليت تصيب
الطماطم والقرعيات (السيما الشمام والبطيخ واخليار) واخلس املزروع يف البيوت الزجاجية والفاصوليا ونباتات الرتمس
(.)1990 ،1989 ،Spencer
ويُعتقد أن تكون ذبابة العروق (ل .هويدوبرنسيس)  L. huidobrensisقد نشأت يف أمريكا اجلنوبية وهي اليوم
منتشرة يف أحناء كثرية من العامل ،مبا يف ذلك بعض املناطق من أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ
(2011 ،Lonsdale؛  .)2013 ،CABIغري أ ّن األنواع اليت كان متّ حتديدها تصنيفياً يف السابق قد قُ ّسمت مؤخراً إىل
نوعني يتسمان مبظهر مموه ومها :ذبابة العروق (ل .هويدوبرنسيس)  L. huidobrensisوذبابة ورق بازالء كاليفورنيا
(ل .الجناي)  - L. langeiأما توزيعهما النسيب احملدد فغري أكيد .ففي الوقت الراهن ،مل يُؤّكد وجود ذبابة ورق بازالء
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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كاليفورنيا (ل .الجناي)  L. langeiإال من جانب الواليات املتحدة ،ومن املرجح جداً أن تكون مجيع األعداد الغازية
معرفة اآلن
املوجودة خارج الواليات املتحدة من نوع ذبابة العروق (ل .هويدوبرنسيس)  L. huidobrensisحبسب ما هي ّ
تصنيفياً ( Schefferو 2001 ،Lewis؛  Scheffer ،وآخرون2001 ،؛  Takanoوآخرون2008 ،؛ .)2011 ،Lonsdale
وتع ّد ذبابة العروق (ل .هويدوبرنسيس)  L. huidobrensisمن األنواع متعددة العوائل ،إذ سجلت إصابتها لـ  14نوعاً
من النبات ( .)1990 ،Spencerأما احملاصيل األكثر أمهية اقتصادياً اليت هتامجها هذه اآلفة فهي مشندر السكر والسبانخ
والبازالء والفول والبطاطس ونباتات الزينة (من أكثرها شيوعاً نبتة اجلصية (جيبسوفيال)  ،Gypsophilaويف حاالت نادرة،
القرنفل واألقحوان) (.)1989 ،Spencer
نشأت ذبابة ورق اخلضروات (ل .ساتيفاي)  L. sativaeيف أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى واجلنوبية،
وأصبحت اليوم منتشرة يف أحناء كثرية من آسيا وأفريقيا وبلدان احمليط اهلادئ ،لكنها مل تبلغ أوروبا أو أسرتاليا
(2011 ،Lonsdale؛  .)2013 ،CABIولكن حيتمل أن تكون املعلومات املتعلّقة بتوزيع ذبابة ورق اخلضروات (ل.
ساتيفاي)  L. Sativaغري مكتملة إذ إن هناك أدلة تشري إىل أن هذا النوع يواصل توسيع نطاقه بسرعة .وهي أيضاً من
اآلفات األخرى اليت تتميز بالعدد املرتفع لعوائلها وهي هتاجم العديد من حماصيل اخلضر واألزهار (،1973 ،Spencer
 .)1990وقد مت تسجيل إصابتها لتسعة أنواع من النبات وإن كانت توجد أساساً يف عوائل من فصيلة القرعيات
والبقوليات والباذجنانيات (.)1990 ،1973 ،Spencer
نشأت ذبابة ورق النفل (ل .تريفوليي)  ،L. trifoliiأيضاً يف أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى واجلنوبية وقد
انتشرت من مث يف أحناء كثرية من أوروبا وأفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ ،على األرجح نتيجة التجارة بعقالت األقحوان
( Martinezو2002 ،Etienne؛  .)2013 ،CABI ،2011 ،Lonsdaleوهي من األنواع اليت تتميز باالرتفاع امللحوظ
لعدد عوائلها إذ ُس ّجلت إصابتها ألكثر من  25نوعاً من النبات ( .)1990 ،Spencerأما أكثر احملاصيل اليت هتامجها
أمهيةً من الناحية االقتصادية فهي الفاصوليا والكرفس واألقحوان واخليار ونباتات اجلربارة  ،gerberasواجلصية واخلس
والبصل والبطاطس والطماطم (.)1989 ،Spencer
وهناك نوع آخر (نوع خامس) امسه (ل .سرتيغاتا)  ،L. strigataمن بني األنواع الواردة ضمن بروتوكول
التشخيص الرتباطه الوثيق بنوعي  L. bryoniaeو ،L. huidobrensisما جيعله من األنواع اليت على املشخص استبعادها
لدى السعي إىل التحديد اإلجيايب لألنواع األربعة املشمولة بلوائح احلجر الصحي .وتع ّد آفة (ل .سرتيغاتا) L. strigata
من األنواع األوراسية ( Pitkinوآخرون (بدون تاريخ) نقالً عن  ،)1976( Spencerو ،)2001( DempewolfوEllis
( ،)2013و Papeوآخرون  .)2013وال تُعرف احلدود الشرقية لتوزيعها بشكل واضح ،لكن نطاقها ميتد إىل ما بعد جبال
األورال ( )1976 ،Spencerومثة إفادات مشكوك فيها عن ظهورها يف جنوب شرق آسيا ( .)2004 ،Dempewolfوهي
تتميز باالرتفاع امللحوظ لعدد عوائلها إذ سجلت إصابتها لـ  29نوعاً من النبات حول العامل (.)1990 ،Spencer
بروتوكول التشخيص
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 -2المعلومات التصنيفية
االسم:
المرادفات:

لرييوميزا

(1894 ،Mik ،)Liriomyza

Agrophila Lioy, 1864, Antineura Melander, 1913, Haplomyza Hendel, 1914,
Praspedomyza Hendel, 1931 , Craspedomyza Enderlein, 1936, Triticomyza
Blanchard, 1938

الوضع التصنيفي :حشرة ،من ذوات اجلناحني ( ،)Dipteraذبابة

ورق Phytomyzinae ،Agromyzidae

االسم:

لرييوميزا بريونيا )1858 ،Kaltenbach( Liriomyza bryoniae

المرادفات:

Liriomyza solani Hering, 1927; Liriomyza hydrocotylae Hering, 1930; Liriomyza
mercurialis Hering, 1932; Liriomyza triton, Frey, 1945; Liriomyza citrulli
Rohdendorf, 1950; Liriomyza nipponallia Sasakawa, 1961

االسم الشائع:

ن ّقابة ورق

االسم:

)1926 ، Blanchard ( Liriomyza huidobrensis

المرادفات:

1938 ،Blanchard ،Liriomyza cucumifoliae؛ 1954 ،Blanchard ،Liriomyza decora؛

الطماطم ()Tomato leafminer

1958 ،Frick ،Liriomyza dianthi

تتسم العالقة التصنيفية بني ذبابة العروق (ل .هويدوبرنسيس)  )Blanchard( L. huidobrensisوذبابة ورق بازالء
كاليفورنيا (ل .الجناي)  )Frick( L. langeiبتعقيدها .فقد وصف  )1926( Blanchardذبابة العروق (ل.
هويدوبرنسيس)  L. huidobrensisيف األصل انطالقاً من عينات مأخوذة من نبتة الرمادية  Cinerariaيف األرجنتني.
ووصف  )1951( Frickذبابة ورق بازالء كاليفورنيا (ل .الجناي)  L. langeiاملوجودة يف والية كاليفورنيا األمريكية كنوع
أضر كذلك بنبات النجمية  .Asterومن مثّ يف عام
الحظ أنه يصيب البازالء يف املقام األول على الرغم من أنه قد ّ
 ،1973اعترب  Spencerالنوعني كمرادفني لتعذر التمييز بينهما على املستوى املورفولوجي (وال تزال هذه احلالة قائمة
حكماً) .وبعد دراسة أُجريت حول سالسل احلمض النووي واحلمض النووي املتق ّدري (2000 ،Scheffer؛ Scheffer
و ،)2001 ،Lewisوبدعم من جتارب الرتبية اليت أُجريت عليهما الحقاً ( Takanoوآخرون ،)2008 ،مت فصل النوعني
رمسياً بوصفهما نوعني اثنني من األنواع املموهة ( .)2011 ،Lonsdaleمثّ استُعيد اسم ل .الجناي )Frick( L. langei
وأُطلق على األنواع املموهة من والية كاليفورنيا ،فيما أطلق اسم ل .هويدوبرنسيس )Blanchard( L. huidobrensis
على األنواع املموهة من األمريكتني اجلنوبية والوسطى.
حاول  )2011( Lonsdaleحتديد الصفات املورفولوجية التشخيصية اليت ميكن بواسطتها متييز "معظم" العيّنات
اليت تعود هلذين النوعني ،لكنه وجد أن مساهتا "دقيقة جداً ومتداخلة أحياناً" فأوصى باستخدام بيانات جزيئية لدعم
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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حتديد هويتها كلما أمكن ذلك .وتعترب  Schefferواملتعاونون معها أن نطاقي النوعني ال يتداخالن (وإن كان
مرًة يف عام  1968ومرةً أخرى يف عام
( )2011قد سجل ظهور ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisيف والية كاليفورنياّ ،
مستقرة يف املكان) ،وأن مجيع األنواع الغازية اليت سبق أن درسوها
 ،2008وأفاد بأنه ال يُعرف ما إذا كانت تلك األعداد
ّ
كانت تنتمي إىل جمموعة ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisحبكم تعريفها ( Schefferو2001 ،Lewis؛ Scheffer
وآخرون .)2001 ،وهذا يعين أنه ينبغي بالتأكيد اعتبار التقارير الواردة من والية كاليفورنيا يف املؤلفات اليت سبقت
أعمال  Schefferعلى أهنا تنطبق على آفة ل .الجناي  L. langeiوتعترب هذه األخرية نوعاً مهيمناً يف كاليفورنيا مع أهنا
أُدخلت إىل واليات هاواي وأوريغون وواشنطن على ما يبدو؛ أما األعداد اليت كانت موجودة يف واليات فلوريدا ويوتاه
تستقر فيها ( .)2011 ،Lonsdaleومل يؤّكد غري وجود ل .هويدوبرنسيس
وفريجينيا يف منتصف التسعينات فلم
ّ
 L. huidobrensisيف املكسيك ( ،)2011 ،Lonsdaleلكن  Takanoوآخرون ( )2005أفادوا أن عينات من ل .الجناي
( L. langeiاملوصوفة على أهنا الفرع احليوي الكاليفورين) قد عثر عليها يف موقع تفتيش ياباين على اخلضروات الطازجة
القادمة من املكسيك.
Lonsdale

األسماء الشائعة:

Serpentine leafminer, pea leafminer, South American leafminer, potato
leafminer fly

االسم:

Liriomyza sativae Blanchard, 1938

المرادفات:

;Agromyza subpusilla Frost, 1943; Liriomyza verbenicola Hering, 1951
Liriomyza pullata Frick, 1952; Liriomyza canomarginis Frick, 1952; Liriomyza
minutiseta Frick, 1952; Liriomyza propepusilla Frost, 1954; Liriomyza munda
Frick, 1957; Liriomyza guytona Freeman, 1958; Lemurimyza lycopersicae Pla
and de la Cruz, 1981.

األسماء الشائعة:

serpentine ،chrysanthemum leafminer ،American leafminer ،Vegetable leafminer
melon leafminer ،vegetable leafminer

االسم:

)Liriomyza trifolii (Burgess, 1880

المرادفات:

Agromyza phaseolunulata Frost, 1943; Liriomyza alliovora Frick, 1955

األسماء الشائعة:

American serpentine leafminer, serpentine leaf miner, broad bean leafminer,
Californian leafminer, celery leafminer, chrysanthemum leaf miner

-3

الكشف

تش ّكل ثقوب التغذية واألنفاق املوجودة يف األوراق عادة العالمات األوىل واألكثر وضوحاً الدالّة على وجود ن ّقابة
الورق (لرييوميزا)  .Liriomyzaوفيما أن تلك األنفاق تكون مرئية بسهولة للمسؤولني عن احلجر الصحي ،فاملؤشرات
املبكرة إىل اإلصابة تكون أقل وضوحاً بدرجة كبرية ،وميكن السهو عنها بسهولة ( .)1989 ،Spencerتبقى تلك األنفاق
على حاهلا وبدون أي تغيري على مدى أسابيع من الزمن .وغالباً ما يعترب شكل هذه األنفاق دليالً موثوقاً على حتديد
بروتوكول التشخيص
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هوية أنواع ذبابات الورق ( agromyzidيف الكثري من هذه احلاالت تقتصر هذه األنواع على عوائل حمددة) .ولكن ،يف
حال األنواع متعددة العوائل يتأثر شكل األنفاق بالعائل وبالوضع املادي والفيزيولوجي لكل ورقة ،وبعدد الريقات اليت
التنوع األكرب أنه ينبغي تناول حتديد اهلوية القائم على شكل األنفاق وحده
تن ّقب أنفاقاً يف الورقة نفسها .ويعين هذا ّ
حبذر ( .)2005 ،EPPOوترد أمثلة على شكل األنفاق اخلاصة باألنواع األربعة املشمولة باحلجر الصحي وبنوع ل.
سرتيغاتا  L. strigataيف األشكال من  2إىل .4
تستخدم أنثى الذباب مسرأها (أو جهازها حلمل البيض) من أجل إحداث ثقب يف أوراق النباتات العائلة،
ستخدم كمواقع للتغذية (لكل من الذباب اإلناث والذكور) أو لوضع البيض .وتكون ثقوب تغذية أنواع
فتتسبب جبروح تُ َ
لرييوميزا  Liriomyzaمستديرة ،يبلغ قطرها عادة  0.2ملم ،وتبدو كبقع بيضاء تعرتي السطح العلوي للورق .وتكون
الثقوب املخصصة لوضع البيض أصغر حجماً بالعادة ( 0.05ملم) وشكلها أكثر ميالً إىل االستدارة .وتكون ثقوب
نوعي ذبابات الورق  agromyzidمتعددة العوائل أي كروماتوميا هورتيكوال  Chromatomyia horticolaوكروماتوميا
سينجينيسيا  Chromatomyia syngenesiaeأكرب حجماً وشكلها بيضاوي أكثر من تلك اليت حيدثها ذباب لرييوميزا
 .Liriomyzaال خيتلف شكل ثقوب التغذية عن شكل ثقوب وضع البيض لدى أنواع لرييوميزا  ،Liriomyzaوال ميكن
استخدام منط توزيعها على الورقة لتحديد هوية األنواع .وتتسبّب ثقوب التغذية بتدمري عدد كبري من اخلاليا وتكون
ظاهرة بوضوح للعني اجملردة (.)2005 ،EPPO
تتغذى الريقات بشكل رئيسي من اجلزء العلوي للورقة عرب حفر أنفاق داخل األنسجة اخلضراء احلاضنة .ويكون
كسرة على طول الورقة.
لون هذه األنفاق عادة أبيض ضارباً إىل الصفرة ،مع مسالك من الرباز تبدو كخطوط سوداء مت ّ
تغري لون النفق ،مع ظهور مناطق
وتؤدي التالفيف املتكررة يف املنطقة الصغرية نفسها من الورقة يف كثري من األحيان إىل ّ
سوداء مبللة ومناطق بنية جافّة ،وذلك عادة كنتيجة لردود فعل النبتة لن ّقابة الورق (.)2005 ،EPPO
هناك ثالث مراحل يرقية ،تتغذى الريقات خالهلا كلها داخل األوراق .وتتغذى الريقات بشكل رئيسي من النبتة
اليت ُوضع فيها البيض .وتغادر يرقات نوع لرييوميزا  Liriomyza spp.األوراق عندما تكون جاهزة لكي تصبح خادرات
( Parrellaو ،)1984 ،Bethkeوتكون فتحة خمرجها عادة على شكل شق نصف دائري؛ وعلى العكس من يرقات ك.
هورتيكوال  C. horticolaوك .سينجينيسيا  C. syngenesiaeاليت ختدر داخل الورقة يف اجلزء األخري من النفق الريقي ،مع
نتوء فتحات التنفس األمامية عادة من السطح السفلي للورقة .ميكن بالتايل العثور على خادرات لرييوميزا ،Liriomyza
يف خملفات احملاصيل ويف الرتبة أو يف بعض األحيان على سطح الورقة.
تطورها ،على النحو التايل:
وقد توجد بعض األنواع يف مواقع خمتلفة من النبتة وحميطها ،حبسب مراحل ّ
-

البيض :يغرس تواً حتت سطح الورقة
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-

الريقات :داخل أنفاق الورق

-

اخلادرات :يف بقايا احملاصيل أو يف الرتبة أو يف بعض األحيان على سطح الورقة

-

اآلفات البالغة :تطري يف اجلو أو تقبع على سطح األوراق فيما تُنتج ثقوباً للتغذية ولوضع البيض.

 1-3جمع العيّنات وحفظها

ميكن مجع ذباب لرييوميزا  Liriomyzaيف املراحل السابقة لنضوجه مقرتناً بعينات من ورق ينطوي على أنفاق ،كما
منوه .ومبا أن اخلصائص املورفولوجية املستخدمة لتشخيص األنواع تعتمد على األعضاء التناسلية
ميكن مجعه عندما يكتمل ّ
الذكرية ،فهناك حاجة إىل ذكور بالغة من أجل التثبت من حتديد هوية األنواع .أما اإلناث البالغة فال ميكن متييزها بيقني
يف كثري من األحيان إال على مستوى اجلنس .ومن شأن مجع عينات متعددة من نبتة أو من موقع ما أن يزيد من احتمال
مهم ما مل يكن من املزمع إجراء اختبارات جزيئية لتشخيص مراحل النمو غري
احلصول على ذباب ذكور ،وهذا أمر ّ
املكتمل.
1-1-3

جمع ُّ
الذباب البالغ

يوجد الذباب البالغ عادة على ورق األشجار ،وميكن مجعه باليد أو كسحه عن أوراق الشجر بواسطة شبكة
مضخة خوائية جلمع العينات .وعوضاً عن ذلك،
يدوية ووضعه من مثّ داخل قوارير زجاجية ،أو ميكن مجعه باستخدام ّ
ميكن مجعه باستخدام املصائد الصفراء الالصقة ،وخباصة يف البيوت الزجاجية .غري أ ّن الطريقة األكثر عملية وموثوقية
جلمع ن ّقابات الورق مثل أنواع لرييوميزا  Liriomyzaتتمثل يف مجع أوراق حفرت فيها أنفاق وحتتوي على يرقات حية.
فتوضع يف مستوعب كبري من أجل تربيتها حىت تصبح ذبابات بالغة يف املخترب .ويرد وصف تقنيات تربية ذباب الورق
 agromyzidsعند  )1962( Griffithsو Fisherوآخرون (.)2005
ميكن وضع الذباب البالغ والريقات يف حملول حيتوي على إيثانول بنسبة  70يف املائة وختزينها إىل أجل غري مسمى،
ولو أن لوهنا يبهت تدرجيياً مع مرور الوقت .وينبغي أن تكون القوارير اليت تضم العينات املنقوعة يف اإليثانول ،مقفلة
مقوى .وميكن حفظ الذباب البالغ
بإحكام لتجنب تسرب السائل وموضبة يف مواد خمففة للصدمات داخل صندوق ّ
أيضاً حفظاً جافاً عرب تعليق العينات بواسطة دبابيس مثالً.
أما العينات الالزمة للتشخيص اجلزيئي فينبغي حفظها يف حملول حيتوي على إيثانول بنسبة  96إىل  100يف املائة،
وختزينها جممدة (على حرارة ترتاوح بني  20و 4.0درجة مئوية حتت الصفر) أو حفظها على بطاقات FTA
( Blacket( 1)Whatmanوآخرون.)2015 ،
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جمع اآلفات في مراحل النمو غير المكتمل

إذا كان القصد هو مجع عينات من النباتات وحفظها ،ينبغي قطف األوراق اليت يشتبه باحتوائها على ثقوب
للتغذية أو على أنفاق ووضعها بني ورقيت جريدة مبا يتيح جتففها ببطء.
تطورها ،وال
ّأما األوراق اليت تأوي أنفاقها يرقات يُعتَـَزم تربيتها يف املخترب من أجل احلصول على خمتلف مراحل ّ
سيما ذبابات بالغة ،بغية حتديد هويتها فينبغي تغليفها بأنسجة خمربية مبتلّة قليالً ولكن غري مفرطة الرطوبة ،وتُرسل بالربيد
ضمن أكياس مبطّنة وخمتومة .ويف املخترب ،توضع األوراق ذات األنفاق اليت تسكنها يرقات حية يف أطباق بيرتي ()Petri
خمتومة مع أوراق ترشيح رطبة مث ختزينها يف حاضنة على حرارة  23درجة مئوية تقريباً (جيب أن تُفحص كل يومني أو
ثالثة أيام إلزالة األوراق اليت تنمو فيها فطريات وبكترييا وغريها).
-4

تحديد الهوية

يقتصر حتديد هوية ن ّقابات الورق باملعاينة املورفولوجية على عينات ذكور بالغة ،إذ ال توجد أدلة مالئمة على
حتديد هوية اإلناث البالغة على مستوى النوع أو البيض أو الريقات أو اخلادرات .وميكن حتديد هوية الذباب البالغ عن
طريق معاينة الصفات املورفولوجية ،وخباصة األعضاء التناسلية للذكور .ويتم فحص اخلصائص املورفولوجية لألعضاء
التناسلية الذكرية حتت جمهر عايل القدرة (بقدرة تضخيم تبلغ حوايل  100مرة) .ومن شأن استخدام هذا الربوتوكول مع
عينات حسنة اإلعداد ،أن يسمح بالتعرف إىل األنواع البالغة املشمولة باحلجر الصحي األربعة للرييوميزا Liriomyza
ّ
بشكل أكيد من خالل املعاينة املورفولوجية وحدها( .باستثناء ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisول .الجناي
 L. Langeiلألسباب اليت نوقشت يف القسم .)1
تطور ،مبا يف ذلك مراحل النمو غري املكتمل ،عندما يتعذر
وميكن استخدام االختبارات اجلزيئية يف مجيع مراحل ال ّ
حتديد األنواع استناداً إىل اخلصائص املورفولوجية .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن االختبارات اجلزيئية قد توفر مزيداً من
همة حول هوية تلك األنواع عندما تكون العينات البالغة غري اعتيادية أو تالفة .ولكن يتعني تفسري تلك
املعلومات امل ّ
املعلومات بدقة ألن ختصص االختبارات اجلزيئية حمدود ،وقد وضعت هذه االختبارات ألغراض معينة ومت تقييمها على
أساس عدد حمدود من األنواع ،باستخدام عينات من مناطق جغرافية خمتلفة .لذا يتعني تفسري نتائج تلك االختبارات
اجلزيئية حبذر.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكول تشخيصي

9-16

بروتوكول التشخيص

16

بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

 1-4تحديد هوية نقابة الورق (ليريوميزا)  Liriomyzaالبالغة استناداً إلى الخصائص المورفولوجية

من الضروري معاينة األعضاء التناسلية الذكرية (على وجه اخلصوص ،اجلزء الطريف من القضيب
(الشكل  ،))5من أجل حتديد اهلوية بشكل إجيايب فيما خص أي نوع من األنواع األربعة املستهدفة للرييوميزا
 .Liriomyzaويرد أدناه عرض موجز لطريقة جيدة إلعداد العينات (استناداً إىل  Malipatilو .)2008 ،Ridlandويرد
مزيد من التفاصيل حول الطريقة أو االختالفات يف األسلوب لدى  Spencer ،)1992 ،1981( SpencerوSteyskal
( )1986و .)2005( EPPOوينبغي للقرائن الدالة على هيكل اجلزء الطريف من قضيب الذكر  distiphallusأن تقارن
بالسمات املورفولوجية (اجلدول  )1من أجل تأكيد حتديد هوية األنواع.
distiphallus

1-1 -4

تحضير األعضاء التناسلية للذكر البالغ آلفة ليريوميزا  Liriomyzaللفحص المجهري

 1-1-1-4تحديد جنس الذباب

لدى الذباب الذكور ،تكون فصوص العضو املسمى  epandriumداكنة اللون ومزغبة وأقل تصلباً من أنبوب
اإلناث ،وهي تلتف حول اجلزء اخللفي من البطن وصوالً إىل أسفله ،من جانيب الظهر والبطن (الشكل ( 6أ)) .وهناك
شق صغري بني الفصوص ،تصبح مثلثة الشكل عندما تفتح بالكامل ،وميكن من خالهلا رؤية بقية
فتحة على شكل ّ
األعضاء التناسلية الذكرية .وبالكاد متت ّد الفصوص ملا بعد الصفيحة الظهرية األخرية .ولدى الذبابة األنثى ،تش ّكل أقسام
البطن ما بعد القسم  6أنبوباً أسود شديد التصلّب ميتد إىل ما بعد الصفيحة الظهرية السادسة (الشكل ( 6ب)) ،وهناك
فتحة دائرية واضحة للعيان من اخللف يف هناية األنبوب .وتغطي الشرحية الظهرية السادسة النصف القاعدي لألنبوب من
فوق ،على الرغم من أهنا مرئية من الناحيتني اجلانبية والبطنية.
2-1-1-4

تحضير الجزء الطرفي من قضيب الذكر  distiphallusللمعاينة

ينبغي فصل البطن عن اجلسم لكي يتسىن تنظيف األنسجة واملراقبة .وميكن حتقيق ذلك باستخدام إبر التشريح
الدقيقة (واليت ميكن صنعها بلصق الطرف املستدير للدبابيس املصغرة املروسة وإدخاله بطرف عود ثقاب خشيب ،بعد
حفر ثقب سطحي بدبوس عادي) ،لفصل البطن عن بقية بدن الذبابة بعناية .وميكن غلي البطن يف حملول حيتوي  10يف
املائة من هيدروكسيد البوتاسيوم( )KOHأو هيدروكسيد الصوديوم ( )NaOHملدة  4-2دقائق ،أو بدالً من ذلك ،تركه
يف حملول بارد حيتوي على  10يف املائة هيدروكسيد البوتاسيوم ( )KOHأو هيدروكسيد الصوديوم ( )NaOHلليلة كاملة
من أجل تبيان األنسجة .إن نقل البطن املعا َل إىل املاء املقطر كفيل بتحييد هيدروكسيد البوتاسيوم أو هيدروكسيد
جموفة.
الصوديوم .وبعد ذلك يصبح البطن جاهزاً لنقله إىل قطرة من الغليسرين على شرحية ّ
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حتت جمسام ثنائي العينني وباستخدام إبر التشريح الدقيقة ،يُفصل جمموع األعضاء التناسلية بعناية عن األغشية
احمليطة والقشريات والعضالت املرتبطة هبا .وبواسطة إبر التشريح الدقيقة ،توضع األعضاء التناسلية بشكل يتيح مشاهدهتا
من اجلنب حتت جمهر مركب بقدرة تضخيم تبلغ حىت  400مرة .مث يتم تغيري وضعية األعضاء التناسلية بشكل يتيح رؤية
اجلزء الطريف من قضيب الذكر  distiphallusمن جهة البطن بقدرة تضخيم تبلغ  400مرة ،بدون إضافة الساترة .وينبغي
مشاهدة اجلزء الطريف من قضيب الذكر  distiphallusمن وجهات خمتلفة (مثالً ،عرض جانيب وظهري وبطين) ،األمر

أقل.
الذي يتطلب تغيري وضعيته حتت اجملهر بقوة تضخيم ّ

ولكي تصبح الشرائح شبه دائمة (لغرض حتديد اهلوية الروتيين مثالً) ،ينبغي نقل األعضاء التناسلية ووضعها يف
قطرة من الغليسرين على شرحية مسطحة نظيفة .فتُغطَس األعضاء التناسلية برفق يف احمللول ،وتوضع عليها ساترة مستديرة
من أجل م ّد احمللول بالتساوي.
وإذا دعت احلاجة إىل شرائح دائمة ،فيجب تنظيف البطن يف حملول هيدروكسيد البوتاسيوم  KOHوحتييد مفعوله
يف محض اخلليك اجلليدي البارد كما هو موضح أعاله .مث ميكن نقل البطن ووضعه يف حملول حيتوي على إيثانول بنسبة
 70يف املائة ،وباستخدام إبر التشريح الدقيقة حتت جمسام ثنائي العينني ،يفصل جمموع األعضاء التناسلية
بعناية عن األغشية احمليطة والقشريات والعضالت املرتبطة هبا .وينبغي يف مرحلة أوىل نقل األعضاء التناسلية املفصولة
ووضعها يف اإليثانول املطلق ملدة  4-2دقائق ،مث يف زيت القرنفل (اليت ميكن إن اقتضى األمر ختزينها فيه ألية مدة
من الوقت) .ويتم نقل األعضاء التناسلية إىل حملول حيتوي إيثانول بنسبة  70يف املائة (حلوايل  10دقائق) ،مث إىل حملول
حيتوي إيثانول بنسبة  95يف املائة (حلوايل  10دقائق) ،وأخرياً إىل زيت القرنفل (ملدة مخس دقائق على األقل) .وميكن بعد
ذلك وضع األعضاء التناسلية بشكل دائم على شرحية ،يف قطرة من بلسم كندا حتت ساترة .وجيب توسيم كل الشرائح
تفصل املكان واسم العائل وتاريخ اجلمع واسم اجلهة القائمة على اجلمع (إن كانت معروفة) واسم
الدائمة ببيانات وافية ّ
خيص بقية العينة.
النوع ،وعالمة التعريف ،وكود لتضمينه إشارات مرجعية فيما ّ
وينبغي وضع ما تبقى من عينة الذباب على بطاقة بالتسمية املناسبة ،مع وضع رقعة مناسبة على الشرحية تنطوي
على إشارات مرجعية إىل األعضاء التناسلية.
2-1-4

تحديد هوية فصيلة ذبابات الورق Agromyzidae

تض ـ ـ ــم فص ـ ـ ــيلة ذب ـ ـ ــاب ال ـ ـ ــورق ح ـ ـ ـوايل  2 500ن ـ ـ ــوع يف مجي ـ ـ ــع أحن ـ ـ ــاء الع ـ ـ ــامل ( .)1990 ،1989 ،Spencerوي ـ ـ ــرد
وصـ ـ ـ ـ ــف تفصـ ـ ـ ـ ــيلي ملورفولوجيـ ـ ـ ـ ــا ذبـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ــورق لـ ـ ـ ـ ــدى  ،)1987 ،1973 ،1972( Spencerو،)2004( Dempewolf
و.)2010( Boucher
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وتتبع التسميات الشكلية يف هذه الوثيقة  Yeatesوآخرين ( .)2004وميكن أيضاً الرجوع إىل هذا املصدر على
اإلنرتنت لالطّالع على الرسوم التوضيحية اليت تعرض بشكل واضح تشرحياً منوذجياً لذبابة ( acalyptrateمثل نقابات
األوراق).
تتسم فصيلة نقابات األوراق باجملموعة التالية من اخلصائص
( )2010الشكل :)7

(1958 ،Hennig؛ 1987 ،Spencer؛ Boucher

-

صغرية احلجم يرتاوح طوهلا بني  6-1ملم ولكنه يكون عادة ما بني  1و 3ملم

-

وجود شعريات يف األنف

-

من واحد إىل سبعة قرون استشعار يف اجلبهة

-

جناح مع فاصل يف الضلع عند قمة الرتس الصدري

-

خلية اجلناح اإلبطية صغرية؛ عرقا اجلناح  CuA2 + A1ال يصالن إىل حافة اجلناح

-

توجد لدى الذكر صلبات يف املنطقة الواقعة ما قبل األعضاء التناسلية يندمج معها جممع من الصفائح الظهرية
املتصلبة يرتاوح عددها بني  6و ،8مع فتحتني تنفسيتني فقط بني الصفيحة الظهرية  5واجلزء الذي يضم األعضاء
التناسلية.

-

القسم األمامي من اجلزء البطين  7لدى األنثى يشكل املسرأ (جهاز وضع البيض).

تكون الريقات عموماً (الشكل ( 8أ)) أسطوانية الشكل ،مسنونة يف قسمها األمامي ،مع نتوءات حتمل الفتحات
التنفسية األمامية واخللفية (الشكل ( 8ب) و(د)) ،حبيث تقع األمامية منها على السطح الظهري للجزء الداخلي من
الصدر ،فيما األخرية موجهة إىل اخللف .وتكون أجزاء فمها أيضاً ج ّد متصلّبة؛ يكون الفك السفلي عند الزاوية القائمة
يف ّاجتاه احملور الطويل إىل بقية اهليكل الرأسي  -البلعومي ( cephalopharyngealالشكل ( 8ج)) ،وعادة ما حتمل اثنني
أو أكثر من أزواج أسنان متساوية احلجم موجهة إىل األمام ،وقرون بطنية (عبارة عن "ذراعني" مقرتنتني موجهتني حنو
اخللف) تكون عادة أقصر من القرون الظهرية.
يسهل التعرف على ذبابات الورق يف املمارسة العملية ألن يرقاهتا تتغذى من األنسجة احلية للنباتات (ثالثة
أرباعها ن ّقابات للورق) .لكن توجد ن ّقابات ورق ضمن فصائل أخرى من احلشرات املزدوجة اجلناح  dipteranمثل ذباب
اخلل  .Drosophilidaeللحصول على موجز املعلومات عن خصائص ذباب الورق
األزهار  Anthomyiidaeوذباب ّ
 agromyzidsاملورفولوجية والبيولوجية يف أطوارها غري الناضجة ،إضافة إىل ببليوغرافيا واسعة النطاق ورسوم توضيحية
للهيكل الرأسي  -البلعومي  cephalopharyngealوالفتحات التنفسية لعدد من األنواع ،أنظر .)1987( Ferrar
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تحديد جنس ليريوميزا Liriomyza

يتميّز الذباب املكتمل النمو من جنس لرييوميزا
:)1976 ،Spencer

Liriomyza

بالسمات املورفولوجية التالية (2005 ،EPPO؛

-

شعريات مائلة على اجلبهة واحملجر (متّجهةً إىل اخللف)

-

منطقة ما قبل الصدر داكنة ومن نفس لون الصدر لدى معظم األنواع ،ونادراً ما يكون لوهنا أصفر

-

لون الصدر أصفر لدى معظم األنواع ،ونادراً ما يكون داكناً

-

اجلزء السفلي للضلع ينثين عند الطرف وينتهي داخل الضلوع بصورة منفصلة

-

ميتد الضلع إىل العرق

-

اخللية القرصية ( )dmصغرية احلجم

-

يوجد عرق مستعرض (خارجي) ثان ( )dm-cuيف معظم األنواع

-

جهاز الصرير موجود لدى الذكور ("مكشطة" ،حافات قرنية على الفخذ اخللفي؛ و"مربد" يتكون من سلسلة من
القشور القرنية املنخفضة على الغشاء الذي يربط الصفائح الظهرية بالصفائح البطنية السفلية).

M1+2

يف املمارسة العملية ،تبدو معظم أنواع لرييوميزا ( Liriomyzaمبا يف ذلك األنواع املستهدفة األربعة الواردة يف هذا
الربوتوكول التشخيصي) سوداء يف معظمها جببهة صفراء وحرشفة صفراء زاهية ،حني تشاهد من فوق ،وسيقاهنا صفراء
التعرق االعتيادي للجناحني (الشكل  )9واألعضاء التناسلية الذكرية اليت
بنسب خمتلفة .ومتتلك هذه األنواع املستهدفة ّ
توجد عامة لدى كافة أفراد هذا اجلنس.
قد يطرأ التباس بني عدة أجناس وبني جنس لرييوميزا  .Liriomyzaميكن الفصل بني األصناف وثيقة الرتابط فيما
بينها ،أي فيتوميزا  ،Phytomyzaوكروماتوميا  Chromatomyiaوفيتولرييوميزا  Phytoliriomyzaوبني لرييوميزا Liriomyza
عامة من خالل الشعريات على اجلبهة واحملجر املائلة إىل األسفل (متّجهةً إىل األمام) (تكون دائماً متّجهة إىل أسفل
وأحياناً مستقيمة أو منعدمة لدى لرييوميزا  ،)Liriomyzaوباحلرشفة الصغرية اليت تكون عموماً رمادية أو سوداء لكنها
تظهر أحياناً مع لون أصفر فاتح يف وسطها (يكون الوسط أصفر بشكل تام لدى معظم ذبابات لرييوميزا .)Liriomyza
ولدى نوعي فيتوميزا  Phytomyzaو ،Chromatomyiaال ميت ّد الضلع إال إىل العرق  ،R4+5يف حني ميتد لدى آفيت
فيتولرييوميزا  Phytoliriomyzaولرييوميزا  Liriomyzaإىل العرق  .)1977 ،Spencer( M1+2وتش ّكل أنواع
 Phytoliriomyzaعفصات (على اجلذع أو الورقة) وتتغذى من الداخل ،يف حني تع ّد أنواع Chromatomyia
و Phytomyzaو Liriomyzaعادة من ن ّقابات الورق.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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4-1-4

تحديد هوية أنواع ليريوميزا

1-4-1-4

الخصائص المورفولوجية لذباب ليريوميزا  Liriomyza sppالبالغ

Liriomyza

يرد ملخص مبسط باخلصائص الرئيسية لتشخيص ل .بريونيا  ،L. bryoniaeول .هويدوبرنسيس
 ،L. huidobrensisول .ساتيفا  L. sativaeول .تريفوليي ( L. trifoliiوكذلك آلفة ل .سرتيغاتا  L. strigataألغراض
استبعادها) يف اجلدول  ،1مصحوباً برسوم توضيحية وصور جمهرية للجزء الطريف من قضيب الذكر  distiphallusيف
الشكلني  10و.11
ويرد وصف أكثر تفصيالً ورسوم توضيحية للتشكيلة املورفولوجية هلذه األنواع عند ،)1973 ،1965( Spencer
و ،)2004( Dempewolfو Malipatilوآخرون ( ،)2004و .)2004( Shiaoوتظهر مسات التشخيص الرئيسية يف مكتبة
صور اآلفات واألمراض (2007 Malpatil( )PaDILأ2007 ،ب2007 ،ج).
وميكن أيضاً حتديد هوية الذبابات البالغة باستخدام املفاتيح .وقد قدم  Malipatilو )2008( Ridlandمفتاحاً
لسبعة عشر نوعاً من اآلفات ذات األمهية االقتصادية ،مبا فيها بعض األنواع املتوطّنة يف أسرتاليا .وباإلضافة إىل ذلك،
يتوفر يف  )2004( Dempewolfنظام لتحديد أنواع اآلفات من مجيع أحناء العامل استناداً إىل صور جمهرية .وهناك إشارة
خاصة إىل مفاتيح تعين أنواع لرييوميزا  Liriomyzaيف بعض الكاتالوغات اإلقليمية الواسعة ومفاتيح متاحة من خالل
أعمال  .Spencerوتشمل هذه األعمال الكائنات احليوانية اإلقليمية األساسية ،اليت ختتلف طبعاً من منطقة إىل أخرى،
وهي بذلك تؤثر بصور متفاوتة يف العملية اإلجيابية الرامية إىل استبعاد األنواع غري املستهدفة .وترد قائمة كاملة هبذه
األعمال يف  .(1973( Spencerباإلضافة إىل ذلك ،فإن مراعاة النبات العائل الذي اكتُشفت فيه أنواع لرييوميزا
 Liriomyzaاملشتبه هبا واملشمولة باحلجر الصحي ،ميكن أن تساعد يف تقليص أنواع ذباب الورق  agromyzidاحملتملة
األخرى اليت قد تظهر يف السياق البيولوجي نفسه واليت ينبغي عدم وضعها يف احلسبان (على سبيل املثال يف أوروبا ،أنظر
( Ellisبدون تاريخ).
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†

Liriomyza

‡L. huidobrensis

L. sativae

L. strigata

L. trifolii

بصلتان طرفيتان؛ حواشي

بصلتان طرفيتان ال تلتقيان إال عند حاشيتيهما،

بصلة طرفية واحدة مع انقباض طفيف بني

بصلتان طرفيتان ،تلتقيان من

بصلة طرفية مع انقباض بارز

البصلة مستديرة.

متت ّد حاشية البصلة حنو األمام على مستوى
البطن

النصفني العلوي والسفلي على املستوى احلاشية إىل القاعدة ،متت ّد حواشي
الظهري والبطين؛ تبدو البصلة أكثر تصلّباً البصلة حنو األمام على مستوى
البطن
بساق قاعدية أقصر

بني النصفني العلوي والسفلي
على املستوى الظهري والبطين؛
قل تصلّباً بساق
تبدو البصلة أ ّ
قاعدية أطول

قرون استشعار

قرنا استشعار عموديان
على أرضية صفراء

قرنا استشعار عموديان على أرضية سوداء

قرون استشعار عمودية خارجية على
أرضية سوداء قد تصل إىل قرون االستشعار
العمودية الداخلية ،اليت تكون فيما عدا
ذلك على أرضية صفراء

لون أسود خلف العينني ميت ّد على
حىت قرون االستشعار
األقل ّ
ّ
العمودية اخلارجية ،لكن قرون
االستشعار العمودية الداخلية تكون
على أرضية صفراء

قرنا االستشعار العموديان على
أرضية صفراء

الجزء الظهري من

أصفر يف الغالب ،عالمة
سوداء صغرية على اهلامش

أصفر ببقعة سوداء متفاوتة الشكل متتد عموماً أصفر يف معظمه ،مبنطقة داكنة ترتاوح يف
حجمها من شريط صغري على طول
على ثالثة أرباع اجلزء السفلي

أصفر ولكن مع بقعة سوداء
متفاوتة الشكل يف اهلوامش السفلى

أصفر ،عالمة صغرية رمادية
متيل إىل اللون األسود على

Anepisternum

السفلي األمامي

L. bryoniae

الجزء الطرفي من

قضيب

الذكر

distiphallus

عمودية

عظم القص

العرق

Cu 1A

المقطع الثالث من

اهلامش السفلي إىل طول اجلزء السفلي وألمامية ،وقد متتد على طول
األمامي بأكمله من اهلامش ،مثّ إىل اهلامش النصف السفلي
الفص
األمامي ويضيق ليصل إىل هامش ّ

طول (أ) ضعف طول طول (أ)  2.5-2مرة طول (ب)
(ب)
صغري ،أصفر

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مضخم بعض الشيء ،داكن عادة

اهلامش األسفل األمامي

طول (أ)  4-3مرات طول (ب)

طول (أ)  3-2مرات طول (ب)

طول (أ)  4-3مرات طول
(ب)

صغريـ أصفر

صغري ،أصفر

صغري ،أصفر
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‡L. huidobrensis

L. bryoniae

L. strigata

L. sativae

L. trifolii

قرون االستشعار
الجبهات والمحاجر

اجلبهة بلون أصفر المع،

اجلبهة صفراء ،متيل عموماً أكثر إىل اللون
الربتقايل منها إىل اللون األصفر الليموين
الشاحب؛ احملجران العلويان داكنان بعض
الشيء ،على األقل عند قرن االستشعار
احملجري العلوي

احملجران أكثر شحوباً

اجلبهة واحملجران بلون أصفر زاه

اجلبهة واحملجران صفراوان

اجلبهة واحملجران صفراوان

الفخذ

أصفر زاهي خبطوط متيل
البين
إىل اللون ّ

أصفر ،داكن أحياناً خبطوط سوداء

أصفر زاهي

البين
أصفر خبطوط متيل إىل اللون ّ

أصفر تتخلله أحياناً خطوط
البين
رقيقة متيل إىل اللون ّ

الجانب الظهري

أسود ،ملاع بنسبة كبرية مع
مسحة من لون خفيف
كامد

أسود ،كامد

أسود ،المع

أسود المع مع ملسة كامدة طفيفة

أسود كامد مع ملسة رمادية
طفيفة

الصفائح البطنية

الصفيحتان الثانية والثالثة

لوسط الصدر

مرئيتان يفصل
أخدود وسطي أصفر

للذكور

 2.1 – 1.75ملم

طول الجناح

بينهما

وحدها الصفيحة الثانية املرئية مقسمة بأخدود

وحدها الصفيحة الثانية املرئية مقسمة –

الصفائح من الثانية إىل اخلامسة

وسطي أصفر

بأخدود وسطي أصفر

مقسمة بأخدود وسطي أصفر

 2.25 – 1.7ملم

 1.7 – 1.3ملم

 2.1 – 1.8ملم

 1.7 – 1.3ملم

املصدر :مت جتميع املعلومات الواردة يف اجلدول من  ،)1976 ،1973( Spenceواملعلومات املتعلقة باجلزء الطريف من قضيب الذكر  distiphallusمن )2005( EPPO :واملعلومات عن صفائح بطن الذكور من )2004( Shiao
(الذي مل يتناول  L. Strigataيف حتليله).
† اُنظر أيضاً األشكال  7إىل .11
‡ ال ميكن التمييز بني  L. Langeiو  L. Huidobrensisمن الناحية املورفولوجية.
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بنية الجزء الطرفي من قضيب الذكر البالغ لذباب ليريوميزا
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Lyriomiza

تنقسم أنواع لرييوميزا  Liriomyzaاملدروسة يف هذا الفصل إىل جمموعتني طبيعيتني ختتلف إحدامها عن األخرى
حبسب بنية األعضاء التناسلية الذكرية (وال سيما اجلزء الطريف من القضيب) فضالً عن لون اجلسم وبنية الفتحات
التنفسية اخللفية للريقات:
ن س يسل ريي وم ي زا ه وي دوب رو  bryoniae.L،ل ريي وم ي زا ب ري ون يا 1:اجمل موع ة
 L. strigataل ريي وم ي زا س رتي غات او huidobrensis .L،

-

 trifolii .Lل ييل ريي وم ي زا ت ري فوو  sativae .L،ل ريي وم ي زا سات ي فا 2:اجمل موع ة

-

غري أن السمات اخلارجية للذباب البالغ املفيدة يف حتديد هويته (اجلدول  ،)1وال سيما السمات القائمة على
اللون ،ال تندرج بوضوح يف هاتني اجملموعتني.
واجلزء الطريف من القضيب عبارة عن بنية صغرية جداً وهشة حتيط هبا األغشية .وهو اجلزء الطريف من القضيب
(جهاز اإليالج ،وهو جزء من األعضاء التناسلية الذكرية) (الشكل  )5وتتسم بنيته املعقدة ثالثية األبعاد بقيمة
تشخيصية عالية .فاجلزء الطريف من القضيب يتميز بسمة فريدة ميكن من خالهلا حتديد مجيع األنواع األربعة املستهدفة
حتديداً موثوقاً .وختتلف البنية األساسية للجزء القمي من القضيب بني اجملموعتني الطبيعيتني من هذا النوع من اآلفات:
ففي اجملموعة  ،1هناك بصيلتان طرفيتان جنباً إىل جنب (الشكل  ،)10أما يف اجملموعة  ،2فهناك بصيلة طرفية واحدة،
منقبضة يف الوسط حبيث تنقسم إىل قسمني ،سفلي وعلوي (الشكل  .)11ويرد أدناه مفتاح لتسهيل التعرف على األنواع
األربعة املدروسة باستخدام اجلزء الطريف من القضيب .وتيسرياً للفهم ،يشمل املفتاح أيضاً لرييوميزا سرتيغاتا ،L. strigata
اليت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـلرييوميزا بريونيا  ،L. bryoniaeولرييوميزا هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisوهي أيضاً آفة
متعددة العوائل وميكن بالتايل العثور عليها يف نباتات عائلة مماثلة.
غري أن االختالفات بني بعض أزواج هذه اآلفة طفيفة وينبغي التحقق من بنية اجلزء الطريف من القضيب باستخدام
الدالئل املورفولوجية (اجلدول  )1للتأكد من عدم اخلطأ يف تفسري بنية اجلزء الطريف من القضيب .وإذا تطابقت مجيع
األدلة ،ميكن آنذاك استبعاد مجيع األنواع األخرى من لرييوميزا  ،Liriomyzaمبا فيها األنواع اليت ال تتناوهلا هذه الوثيقة.
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المفتاح التشخيصي لتحديد هوية أنواع ليريوميزا  Liriomyzaمن خالل الجزء الطرفي من القضيب الذكري
ينبغي استخدام هذا املفتاح باالقرتان مع الشكلني

 10و.11

 -1بصيلة طرفية واحدة (الشكل (11ه) و(و)) ...... ..........................................
-

بصيلتان طرفيتان (الشكل (10أ)(-ج) و(ز)(-ك)) .....................................

2...........

3................

 -2انقبــاض شــديد بــني اجلــزء الطــريف واجلــزء القاعــدي مــن البصــيلة :القســم القاعــدي شــديد التقــوس (الشــكل (11و)
.......... ......................................................................ليريوميزا تريفوليي

-

L. trifolii

انقباض طفيف فقط بني اجلزء الطريف واجلزء القاعدي من البصـيلة :القسـم القاعـدي لـيس شـديد التقـوس (الشـكل

(11ه)) .... ......................................................................ليريوميزا ساتيفا

L.sativae

 -3حاشـيتا البصـيلتني دائـريتني (غـري ممتـدتني حنـو األمـام علـى مسـتوى الـبطن)؛ ومتصـلبتان علـى حنـو متكـاف (الشــكل

(10أ)) ..........................................................................ليريو و و و و و و و و و و وووميزا بريونيو و و و و و و و و و و ووا
L.bryoniae

-

حافتا البصيلتان حلزونيتان (ممتدتان حنو األمام على مستوى البطن) (الشكل (10ب) و(ج) ...............

4.

 -4البصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلتان تلتقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف الوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حافتيهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط (الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل (10ح))

.... ...............................................................ليريوميزا هويدوبرنسيس *L. huidobrensis
-

البص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلتان تلتقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان يف الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيتيهما إىل قاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديتهما (الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل (10ط))

................................................................................ليريوميزا ستريغاتا

L. strigata

* يتعذر التمييز بني لرييوميزا الجناي  L. langeiولرييوميزا هويدوبرنسيس  L. huidobrensisباالستناد إىل اخلصائص املورفولوجية
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الخصائص المورفولوجية ألنواع ليريوميزا  Liriomyzaاألربعة المستهدفة في مراحل ما قبل النضج

إن الذباب الذكر البالغ هو وحده الذي ميكن التعرف عليه بشكل قاطع يف مراحل احلياة األربع (البيضة والريقة
واخلادرة واحلشرة البالغة) على مستوى النوع باالستناد إىل السمات املورفولوجية (شكل األعضاء التناسلية الذكرية).
وميكن استخدام اخلصائص املورفولوجية للريقة واخلادرة للتمييز بني أعضاء اجملموعتني الطبيعيتني من هذا النوع املوصوفتني
يف القسم  .2-4-1-4وميكن أن تساهم هذه املعلومات يف حتديد هوية األنواع ،ولكنها ال تكفي لوحدها من أجل تلك
الغاية .وبغية استكمال حتديد اهلوية على أساس مورفولوجي ،ميكن استخدام االختبارات اجلزيئية للتمييز بني األنواع
املذكورة يف الربوتوكول (القسم .)2-4

البيض
تضع الذبابات البيض يف أنسجة الورق .ويكون البيض أبيض اللون وبيضاوي الشكل ،ويبلغ طول البيضة حوايل
 0.25ملم .وال ميكن يف هذه املرحلة حتديد اجلنس أو النوع.

اليرقة والخادرة
0.5

شق نفق يف نسيج الورقة .يبلغ طول الريقة حديثة النشوء حوايل
متر الريقة بثالثة أطوار ،وتتغذى من خالل ّ
ملم ،ولكنه يصل إىل  3.0ملم عندما يكتمل منوها .وهي مثال منوذجي على ذباب الورق  agromyzidsمن حيث
شكلها اإلمجايل (أنظر القسم  .)2-1-4أما اخلادرة (الشكل  )12فهي عبارة عن أسطوانة بيضاوية الشكل ،يبلغ طوهلا
حوايل  2.0ملم ،بطنها مسطح بعض الشيء ،وهلا فتحات تنفسية أمامية وخلفية ناتئة .وميكن التمييز عملياً يف مرحليت
الريقة واخلادرة بني اجملموعتني الطبيعيتني (ولكن ال ميكن التمييز بني األنواع داخل اجملموعتني) بناءً على اخلصائص
املورفولوجية على النحو التايل.

يرقات المجموعة

1

تكون يرقات لرييوميزا بريونيا

L. bryoniae

ولرييوميزا هويدوبرنسيس

L. huidobrensis

ولرييوميزا سرتيغات

ا L. strigataذات لون قشدي ،ولكن يف الطور النهائي تتشكل بقعة صفراء برتقالية على القسم األمامي من ظهرها
ميكن أن متتد لتشمل سطح البطن (الشكل  .)13وتتألف كل فتحة تنفسية خلفية من إهليج توجد على هامشه مسام.
وقد تصعب مالحظة عدد املسام اليت حيددها  )1973( Spencerكاآليت :لرييوميزا بريونيا  ،L. bryoniaeما بني 7
مسامات و 12مساماً ،ولرييوميزا هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisما بني  6و 9مسامات؛ ولرييوميزا سرتيغاتا
 ،L. strigataما بني  10مسامات و 12مساماً .يتخذ غالف اخلادرة ألواناً خمتلفة ،ترتاوح ما بني األصفر الربتقايل والبين
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الداكن .ومييل لون غالف خادرة لرييوميزا بريونيا  L. bryoniaeولرييوميزا سرتيغاتا  ،L. strigataعامةً وليس حصراً ،إىل
اجلانب األخف من فئة اللون .أما لون غالف لرييوميزا هويدوبرنسيس  L. huidobrensisفيميل يف الغالب إىل الفاحم.
وحيتفظ غالف خادرة لرييوميزا هويدوبرنسيس  L. huidobrensisبشكل الفتحات التنفسية اليت تتكون يف مرحلة الريقة
وإن كان يتعذر متييز املسام بوضوح.

يرقات المجموعة

2

تكون يرقات لرييوميزا ساتيفا  L. sativaeولرييوميزا تريفوليي  L. trifoliiعند نشوئها حديثاً شفافة ،مث يعم
جسدها كله فيما بعد لون أصفر – برتقايل .وتتخذ كل فتحة تنفسية خلفية شكالً مثلث الزوايا مع ثالثة مسام ،يقع كل
واحد منها يف موقع أمامي بارز ،فيما يكون املسامان اخلارجيان ممدودين .ويتخذ غالف اخلادرة لوناً برتقالياً مييل إىل
األصفر ،ويكون لوهنا أحياناً بنياً ذهبياً أغمق .وحيتفظ غالف اخلادرة بشكل الفتحات التنفسية اليت تتكون يف مرحلة
الريقة ،ولكن التفاصيل الدقيقة ال تعود ظاهرة بوضوح للعيان.
 2-4تحديد هوية أنواع ليريوميزا  Lyriomizaباالستناد إلى االختبارات الجزيئية

استُخدمت اختبارات جزيئية شىت استناداً إىل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز من أجل حتديد أنواع لرييوميزا

احملدِّدة ( ،)RFLPوالتفاعل
 ،Liriomyzaمبا يف ذلك التفاعل املتسلسل للبوليمرياز  -تعدد أشكال طول الشظايا َ
املتسلسل للبوليمرياز يف نقطة النهاية باستخدام البوادئ املرتبطة باألنواع ،والتفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت
احلقيقي ،ومقارنة تسلسل احلمض النووي .وترد أدناه االختبارات اليت ميكن استخدامها للتمييز بني األنواع األربعة
املستهدفة (أي ل .بريونيا  ،L.bryoniaeول .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisول .ساتيفا  ،L. sativaeول .تريفوليي
 )L. trifoliiأو بني ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisول .الجناي .L. langei
يف الربوتوكول التشخيصي هذا جرى وصف الطرق (مبا فيها اإلشارة إىل األمساء التجارية) حبسـب مـا هـي منشـورة،
إذ أهنا حتدد املستوى األصلي للحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه .وإن اسـتخدام أمسـاء الكواشـف
أو املـواد الكيميائيــة أو التجهيـزات يف الربوتوكــوالت التشخيصــية هــذه ال ينطــوي علــى تأييــدها مــن أجــل اســتثناء أخــرى قــد
تكــون مناســبة هــي أيض ـاً .وجيــوز تعــديل اإلج ـراءات املخربيــة ال ـواردة يف الربوتوكــوالت لكــي تت ـواءم مــع معــايري املخت ـربات
الفردية ،شريطة املصادقة عليها بالشكل املناسب.
يرد أدناه ختصص كل طريقة .ويشري ذلك إىل نوع لرييوميزا  Liriomyzaالذي قُـيّمت على أساسه كل طريقة
صمم االختبار من أجله .ونظراً إىل القيود احملددة املفروضة على االختبارات اجلزيئية ،فإن
واالستخدام األصلي الذي ُ
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احلصول على نتيجة سلبية لالختبار اجلزيئي ال يستبعد إمكانية التوصل إىل حتديد إجيايب عن طريق االختبارات
املورفولوجية.
1-2-4

شواهد االختبارات الجزيئية

لكي يؤخذ بنتيجة االختبـار الـيت مت التوصـل إليهـا ،ينبغـي تنـاول شـواهد مالئمـة  -حبسـب نـوع االختبـار املسـتخدم
ودرج ــة اليق ــني املطلوب ــة  -لك ــل سلس ــلة م ــن سالس ــل ع ــزل مح ــض النـ ـواة وتض ــخيمه للف ــة املس ــتهدفة أو مح ــض النـ ـواة
املســتهدف .وبالنســبة إىل التفاعــل املتسلســل للب ـوليمرياز ،يتــألف احلــد األد مــن الش ـواهد واجبــة االســتخدام مــن شــاهد
إجيايب حلمض النواة وشاهد سليب للتضخيم (ال شاهد منوذج) ،وعند االقتضاء ،شاهد سليب لالستخالص.
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استخالص الحمض النووي

إن احلمض النووي املناسب لتطبيقات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز ميكن أن يستخلص بنجاح من عينة واحدة
من يرقات لرييوميزا  Liriomyzaأو خادراهتا أو ذباباهتا البالغة ،باستخدام جمموعات منوعة من أدوات استخالص
احلمض النووي املتاحة جتارياً وباتباع تعليمات اجلهة املصنّعة ( Schefferوآخرون 2001 ،و2006؛ و Koxوآخرون،
2005؛ و Nakamuraوآخرون .)2013 ،وللحصول على معلومات إضافية عن جمموعة األدوات املستخدمة يف كل واحد
من االختبارات املعروضة أدناه ،يرجى الرجوع إىل الوثيقة املصدرية .وقد تستنتج خمتربات معينة أن تقنيات االستخالص
البديلة مناسبة باملثل؛ فباإلمكان استخالص احلمض النووي باستخدام أية طريقة من طرائق االستخالص املناسبة
للحشرات املدروسة .وتُسحق األنسجة املعاجلة أو تُطحن باستخدام أداة طحن دقيقة معقمة أو جهاز مماثل يف مجيع
الربوتوكوالت املنشورة.
الشاهد اإليجابي للحمض النووي .يُستخدم هذا الشاهد لرصد ما إذا كان االختبار قد نُفذ أو مل يُنفَّذ وفقاً
للتوقعات يف ظل الظروف والبارامرتات االختبارية .وميكن أن يكون الشاهد اإلجيايب أي محض نووي حيتوي على
التسلسل املستهدف (أي محض لرييوميزا  Liriomyzaالنووي الذي سبق حتليله).
الشاهد السلبي للتضخيم (بدون شاهد نموذج) .هذا الشاهد ضروري للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز من أجل
استبعاد النتائج اإلجيابية الكاذبة النامجة عن التلوث أثناء حتضري خليط التفاعل أو تضخيم غري حمدد .ويُضاف املاء
املالئم للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز الذي سبق أن استُخدم لتحضري خليط التفاعل بدالً من حجم احلمض النووي يف
مرحلة التضخيم.
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الشاهد السلبي لالستخالص .يُستخدم هذا الشاهد لرصد التلوث خالل استخالص احلمض النووي و/أو
التفاعل املتبادل مع نسيج العائل .ويشمل الشاهد تفاعالً يف مرحلة االستخالص بدون إضافة عينة من النسيج.
3-2-4

المحدِّدة
تحديد هوية األنواع األربعة المستهدفة بواسطة التفاعل المتسلسل للبوليميراز  -تعدد أشكال طول الشظايا َ

أفاد  Koxوآخرون )2005( ،عن اختبار التفاعل املتسلسل للبوليمرياز – تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة مشل
جزءاً من جينة سيتوكروم أوكسيداز الثاين  )COII( Cytochrome oxidase IIميكن استخدامه للتمييز بني األنواع األربعة
املستهدفة .مث ُدرس ختصص االختبار بتحليل أربعة أنواع إضافية من لرييوميزا  Liriomyzaهي :ل .سرتيغاتا
 ،L. strigataول .الجناي  ،L. langeiول .كيننسيس  ،L. chinensisول .سكورزونريا  .L. scorzoneraeومل يتسن
التمييز بني عينيت ل .الجناي  ،L. langeiول .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisبواسطة هذا االختبار .أما األنواع
الثالثة األخرى فقد تسىن الفصل بينها.
1-3-2-4

تضخيم جينة سيتوكروم أوكسيداز

الثاني ()COII

ضخم العينات يف خليط تفاعل مقداره  50ميكرولرتاً يتكون من الكميات
وفقاً ملا أورده  Koxوآخرون ( ،)2005تُ َّ
النهائية التالية من الكواشف 0.6 :ميكرومرت من كل بادئ ،و 0.2مليموالر من النكليوتيدات ثالثية الفوسفات ،ووحدة
من بوليمرياز احلمض النووي  ،HotStarTaq1و x1دارئ للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،و 1.5مليموالر من كلوريد
املغنيزيوم  .MgCl2ويتضمن كل تفاعل إما  5-1ميكرولرتات من احلمض النووي كنموذج وإما ماء مناسباً للتفاعل
املتسلسل للبوليمرياز كشاهد سليب .ويُنفَّذ التفاعل املتسلسل للبوليمرياز باستخدام زوج البوادئ التايل:
)TL2-J-3037-forward (F): 5´-ATGGCAGATTAGTGCAATGG-3´ (Simon et al., 1994
K-N-3785Lir-reverse (R): 5´-GTT(A/T)AAGAGACCATT(A/G)CTTG-3´ (Kox et al.,
)2005

أما بارامرتات التدوير احلراري للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز فهي مرحلة أولية إلزالة اخلواص الطبيعية على حرارة
درجة مئوية ملدة  15دقيقة ،تليها  35دورة (على حرارة  94درجة مئوية ملدة  15ثانية ،مث  55درجة مئوية ملدة دقيقة
واحدة ،فـ  72درجة مئوية ملدة  45ثانية) ،وتعقبها مرحلة استطالة أخرية على حرارة تبلغ  72درجة مئوية ملدة  10دقائق،
قبل أن ّتربد على درجة حرارة البيئة احمليطة .وبعد التضخيم بالتفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،ختضع  5ميكرولرتات من ُمنتج
95

 1يف هذا الربوتوكول التشخيصي ،تُعرض الطرق املتبعة (مبا يف ذلك اإلشارة إىل األمساء التجارية) بالصيغة اليت نُشرت هبا ،ألهنا هي اليت حتدد مستوى
احلساسية والتخصص و/أو قابلية التكرار الذي أُحرز يف البداية .وال يعين استخدام أمساء الكواشف أو املواد الكيمائية أو األجهزة يف هذه الربوتوكوالت
التشخيصية املصادقة عليها واستبعاد غريها مما قد يكون مناسباً أيضاً .وميكن تعديل اإلجراءات املخربية الواردة يف هذه الربوتوكوالت لتتوافق مع معايري
كل خمترب على حدة ،شريطة التحقق من صحتها على حنو كاف.
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التفاعل للرحالن الكهربائي على هالم األجاروز بنسبة  1.5يف املائة يف دارئ من ثالثي أسيتات محض اإليثيلينديامني
رباعي اخلليك ( )EDTA) (TAEعلى سلم محض نووي يبلغ حجمه  100زوج قواعد ( )bpلتأكيد وجود منتجات
احملدِّدة.
التفاعل املتسلسل للبوليمرياز قبل حتليل تعدد أشكال طول الشظايا َ
وال يُعترب التفاعل املتسلسل للبوليمرياز لسيتوكروم أوكسيداز الثاين صاحلاً إال يف احلالتني التاليتني:
 إذا أدى الشاهد اإلجيايب إىل منتج تضخيم باحلجم املتوقع جلينة سيتوكروم أوكسيداز الثاين املستهدفة إذا مل يؤد الشاهد السليب لالستخالص والشاهد السليب للتضخيم إىل منتج تضخيم باحلجم املتوقع جلينة ةسيتوكروم أوكسيداز الثاين املستهدفة.
2-3-2-4

هضم المنتجات بأنزيمات القطع والفصل بينها
 DdeIو HinfIوSspI

يف كل عينةُ ،هتضم  5ميكرولرتات من منتج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز بأنزميات القطع
فصل منتج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز َّ
املفكك
و ،TaqIكل منها يف تفاعل مستقل ،وفقاً لتعليمات اجلهة املصنّعة .مث يُ َ
بالرحالن الكهربائي على هالم األجاروز برتكيز  3يف املائة يف دارئ من ثالثي أسيتات على سلم محض نووي من 100
زوج قواعد ( )bpليتسىن حتديد حجم الشظايا.
وال ميكن أن ُحيدد بدقة حجم شظايا املنتجات املهضومة اليت مت فصلها ضمن ظروف الرحالن الكهربائي املعروضة
احملدِّدة املتوقعة لألنواع .وميكن
أعاله ،إال أن قيم فصل نسبية تُستخدم ملقارنة النتائج مبالمح تعدد أشكال طول الشظايا َ
اختبار عينات الشواهد اإلجيابية اليت تضم شظايا ذات أحجام وأمناط معروفة مبوازاة عينات االختبار كي يتسىن مقارنة
األحجام بدقة أكرب .وينبغي إدراج شاهد إجيايب يف كل أنزمي قطع خيضع لالختبار للتأكد من أن األنزمي يقطع احلمض
النووي حسبما هو متوقع .وال يُعترب اختبار تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة صحيحاً إال إذا أنتج الشاهد اإلجيايب
شظايا من احلجم املتوقع جلينة سيتوكروم أوكسيداز الثاين ( )COIIاملستهدفة .وتتيح أمناط تعدد أشكال طول الشظايا
احملدِّدة اليت تظهر على هالم األجاروز إمكانية التمييز بني أنواع لرييوميزا  Liriomyzaاألربعة املستهدفة .وترد املالمح
التشخيصية لألنواع يف اجلدول  2حبسب األنزمي .وإذا كانت مالمح الشظية املركبة يف عيّنة ما تطابق املالمح املعروفة
لشظية أحد األنواع اخلمسة الواردة يف اجلدول ،ميكن االستنتاج بأن العيّنة متثل ذلك النوع بناءً على االختبار .أما إذا مل
شخص العينة باعتبارها متثل أحد األنواع بناءً على
تطابق مالمح الشظايا املالمح املعروفة لشظايا أحد األنواع ،فال تُ َّ
االختبار .وإذا ُشخصت عينة باعتبارها متثل ل .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisفقد تكون هناك حاجة إىل إجراء
مزيد من االختبارات للتأكد من أهنا ليست النوع املموه ل .الجناي ( L. langeiالقسم .)5-2-4
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الجدول  -2مالمح تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة ألنواع لرييوميزا

Liriomyza

األحجام المتوقعة للشظايا (أزواج القواعد) بحسب أنزيمات القطع
النوع

لرييوميزا بريونيا

DdeI

HinfI

TaqI

SspI

790

 421و369

 392و 326و72

 486و 163و 111و30

790

 421و369

 399و391

 306و 163و 159و111
و 30و21

 399و391

 306و 210و 163و81
و30

790

 421و 310و59

 717و73

 306و 210و 163و81
و30

لرييوميزا سرتيغاتا L. strigata

790

 421و 342و27

 399و391

 267و 219و 141و72
و67

لرييوميزا تريفوليي L. trifolii

 619و 171أو 386
و 223و171

 421و 310و59

 391و 326و73

 306و 163و 159و141
و 21أو 306و 163و159
و 111و 30و21

L. bryoniae

لرييوميزا هويدوبرنسيس
†

L. huidobrensis

لرييوميزا ساتيفا L. sativae

 567و223

 421و 282و 59و27

"الواليات املتحدة األمريكية"

‡

لرييوميزا ساتيفا " L. sativaeآسيا"

‡

املصدر :بيانات مستقاة من  Koxوآخرين (.)2005
† مبا يف ذلك النوع املموه ل .الجناي .L. langei
‡ إن "الواليات املتحدة األمريكية" و"آسيا" من السالالت البديلة ،وكالمها من نوع ل .ساتيفا .L. sativae
4-2-4

بوادئ التفاعل المتسلسل للبوليميراز المرتبطة باألنواع لتحديد األنواع األربعة المستهدفة

أفــاد  Nakamuraوآخــرون ( )2013عــن اختبــار تفاعــل متسلســل للب ـوليمرياز متعــدد الطبقــات للتمييــز بــني األن ـواع
األربعــة املســتهدفة ب ـدون احلاجــة إىل تنفيــذ عمليــة اهلضــم بــالقطع مــا بعــد التفاعــل .ويســتخدم هــذا االختبــار ســتة ب ـوادئ
تستهدف جينة سيتوكروم أوكسيداز األول ( .)COIوترتبط كل بادئة من هذه البوادئ اخلمس بسلسلة يتفرد هبا نوع حمدد
من أنواع لرييوميزا  ،Liriomyzaوتُسـتخدم البـوادئ اخلمـس باعتبارهـا بـوادئ أماميـة .أمـا البادئـة السادسـة فرتتـبط جبـزء مـن
جينـة ســيتوكروم أوكســيداز األول ( )COIاحملفــوظ لــدى مجيــع أنـواع لرييــوميزا  ،Liriomyzaويســتخدم مبثابــة بادئـة عكســية،
الس ــتكمال مزاوج ــة البـ ـوادئ .وميك ــن اس ــتخدام حج ــم منتج ــات التفاع ــل املتسلس ــل للبـ ـوليمرياز للتميي ــز ب ــني ل .بريوني ــا
 ،L. bryoniaeول .هويدوبرنســيس  ،L. huidobrensisول .ســاتيفا  ،L. Sativaeول .تريف ـوليي  ،L. trifoliiول.
احملــدِّدة الــذي
كيننســيس  .L. chinensisوخالف ـاً الختبــار التفاعــل املتسلســل للب ـوليمرياز  -تعــدد أشــكال طــول الشـظايا َ
أج ـراه  Koxوآخــرون (( )2005القســم  ،)3-2-4مل ي ـتم التثبــت مــن ختصــص هــذا االختبــار فيمــا يتعلــق بـ ـ ل .س ـرتيغاتا
.L. strigata
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األول ()COI

ضخم العينات يف خليط تفاعل مقداره  10ميكرولرتات يتكون من
وفقاً ملا أورده  Nakamuraوآخرون ( ،)2013تُ َّ
نسب الرتكيز النهائية التالية للكواشف 0.5 :ميكرومرت من كل بادئة من البوادئ الستة ،و 0.2مليموالر من نكليوتيدات
ثالثي الفوسفات ،ووحدة من بوليمرياز احلمض النووي  ،TaKaRa Ex Taq1ودارئ للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز x1
 ،TaKaRa Ex Taq1و 2مليموالر من كلوريد املغنيزيوم  .MgCl2ويتضمن كل تفاعل إما  0.5ميكرولرت من احلمض
النووي كنموذج أو ماء صاحل للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز كشاهد سليب .ويُنفَّذ التفاعل املتسلسل للبوليمرياز باستخدام
البوادئ الستة التالية اليت صممها  Nakamuraوآخرون (:)2013
Lb600-F: 5′-CTAGGAATGATTTATGCAATG-3′
Lc920-F: 5′-CATGACACTTATTATGTTGTTGCA-3′
Lh1150-F: 5′-CAATCGGATCTTCAATTTCCCTTC-3′
Ls1040-F: 5′-TTATTGGTGTAAATTTAACC-3′
Lt780-F: 5′-TTATACACCAACTACTTTGTGAA-3′
L1250-R: 5′-GAATWGGRWAAATYACTTGACGTTG-3′

أما بارامرتات التدوير احلراري للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز فهي مرحلة أولية إلزالة اخلواص الطبيعية على حرارة
تبلغ  94درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة ،تليها  32دورة (على حرارة  94درجة مئوية ملدة  30ثانية ،مث  55درجة مئوية ملدة
 30ثانية ،و 72درجة مئوية ملدة دقيقتني) .وميكن رؤية منتجات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز بالرحالن الكهربائي على
هالم األجاروز برتكيز  1.8يف املائة على سلم محض نووي من  100زوج قواعد ليتسىن حتديد حجم املنتج.
وال يُعترب التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املتعدد لسيتوكروم أوكسيداز األول صحيحاً إال يف احلالتني التاليتني:
 إذا أدى الشاهد اإلجيايب إىل منتج تضخيم من احلجم املتوقع جلينة سيتوكروم أوكسيداز األول املستهدفة إذا مل يؤد الشاهد السليب لالستخالص والشاهد السليب للتضخيم إىل منتج تضخيم باحلجم املتوقع جلينةسيتوكروم أوكسيداز األول املستهدفة.
أما أحجام منتجات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املتوقعة لألنواع اخلمسة فهي  649زوج قواعد (ل .بريونيا
 ،)L. bryoniaeو 359زوج قواعد (ل .كيننسيس  ،)L. chinensisو 107أزواج قواعد (ل .هويدوبرنسيس
/L. huidobrensisل .الجناي  ،)L. langeiو 207أزواج قواعد (ل .ساتيفا  ،)L. sativaeو 461أزواج قواعد
(ل .تريفوليي  .)L. trifoliiوال ميكن أن ُحيدد بدقة حجم شظايا منتجات التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املفصولة يف
ظروف الرحالن الكهربائي املعروضة أعاله ،ولكن تُستخدم قيم فصل نسبية ملقارنة النتائج مبالمح البوادئ املرتبطة
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باألنواع واملتوقعة هلا .وميكن اختبار عينات الشواهد اإلجيابية اليت يُعرف حجم شريطها اخلاص باألنواع مبوازاة عينات
االختبار كي يتسىن مقارنة األحجام بدقة أكرب.
ويُستنتج أن العينة متثل أحد األنواع اخلمسة إذا أدت إىل منتج وحيد للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز من احلجم
املتوقع هلذا النوع .وال ميكن أن مييز هذا االختبار بني ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisول .الجناي  .L. langeiوإذا
اشتُبه يف أن عينة متثل ل .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisفقد تكون هناك حاجة إىل إجراء مزيد من االختبارات
صمم هذا االختبار لتحديد هوية
للتأكد من أهنا ليست النوع املموه من ل .الجناي ( L. langeiالقسم  .)5-2-4وقد ُ
لرييوميزا  Liriomyzaيف اليابان ،وقد ُو ّجه التخصص هلذا الغرض .ونتيجة لذلك ،مل يتم التحقق من تفاعل هذا النوع مع
ل .سرتيغاتا  L. strigataوأعداد نوع ل .تريفوليي  L. trifoliiخارج اليابان.
5-2-4

تمييز النوعين المموهين ل .النجاي  L. langeiول .هويدوبرنسيس L. huidobrensis

1-5-2-4

المحدِّدة
التفاعل المتسلسل للبوليميراز  -تعدد أشكال طول الشظايا َ

احملدِّدة من
وصف  Schefferوآخرون ( )2001اختباراً للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز  -تعدد أشكال طول الشظايا َ
أجل التمييز بني ل .هويدوبرنسيس  L .huidobrensisول .الجناي  ،L. langeiبناءً على تغري يف املوقع املتقدري مبا يف ذلك
جزء من جينة سيتوكروم أوكسيداز األول ،ولوسني احلمض النووي الرييب املرسال ( ،)tRNAوجينة سيتوكروم أوكسيداز
ضخم هذا املوقع الذي يضم  1 031زوج قواعد باستخدام بادئتني أوردمها  Simonوآخرون (:)1994
الثاين بأكملها .ويُ َّ
′C1-J-2797-F: 5′-CCTC-GACGTTATTCAGATTACC-3
′TK-N-3785-R: 5′- GTTTAAGAGACCAGTACTTG-3
أما بارامرتات التدوير احلراري للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز :مرحلة أولية إلزالة اخلواص الطبيعية على حرارة
درجة مئوية ملدة دقيقتني ،تليها  35دورة (على حرارة  92درجة مئوية ملدة دقيقة و 30ثانية ،مث  50درجة مئوية ملدة دقيقة
و 30ثانية ،و 72درجة مئوية ملدة دقيقتني وثالثني ثانية) ،وتعقبها مرحلة استطالة أخرية على حرارة  72درجة مئوية ملدة 7
دقائق .وبعد تضخيم التفاعل املتسلسل للبوليمرياز ،خيضع ُمنتجه للرحالن الكهربائي على سلم للحمض النووي من
احملدِّدة.
أجل التحقق من جناح التفاعل املتسلسل للبوليمرياز قبل إجراء حتليل تعدد أشكال طول الشظايا َ
92

وال يُعترب التفاعل املتسلسل للبوليمرياز لسيتوكروم أوكسيداز األول – سيتوكروم أوكسيداز الثاين صحيحاً إال يف
احلالتني التاليتني:
 -إذا أدى الشاهد اإلجيايب إىل منتج تضخيم باحلجم املتوقع جلينة ة سيتوكروم أوكسيداز الثاين املستهدفة
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 إذا مل يؤد الشاهد السليب لالستخالص والشاهد السليب للتضخيم إىل منتج تضخيم باحلجم املتوقع جلينة ةسيتوكروم أوكسيداز الثاين املستهدفة.
ويف كل عينة ،يُهضم منتج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز بأنزميي القطع  SpeIو ،EcoRVكل منهما يف تفاعل
فصل منتج التفاعل املتسلسل للبوليمرياز املهضوم بالرحالن
منفصل عن اآلخر ،وفقاً لتعليمات اجلهة املصنّعة .مث يُ َ
الكهربائي على هالم األجاروز برتكيز  1.5يف املائة على سلم محض نووي من  100زوج قواعد ( )bpليتسىن حتديد
حجم الشظايا.
وال ميكن أن ُحيدد بدقة حجم شظايا املنتجات املهضومة املفصولة يف ظروف الرحالن الكهربائي املعروضة أعاله،
احملدِّدة املتوقعة لألنواع .وميكن اختبار
ولكن قيم فصل نسبية تُستخدم ملقارنة النتائج مبالمح تعدد أشكال طول الشظايا َ
عينات الشواهد اإلجيابية اليت تضم شظايا ذات أحجام وأمناط معروفة مبوازاة عينات االختبار ،كي يتسىن مقارنة األحجام
بدقة أكرب .وينبغي إدراج شاهد إجيايب يف كل أنزمي قطع خيضع لالختبار للتأكد من أن األنزمي يقطع احلمض النووي
حبسب ما هو متوقع .وال يُعترب اختبار تعدد أشكال طول الشظايا احملدِّدة صحيحاً إال إذا أنتج الشاهد اإلجيايب شظايا
من احلجم املتوقع للجينة املستهدفة.
وتُنتج عينات ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisشظية واحدة غري متقطعة ( 1 031زوج قواعد) عندما ُهتضم
بأنزمي  SpeIوشظيتني متقطعتني ( 175زوج قواعد و 856زوج قواعد) عندما ُهتضم بأنزمي  .EcoRVويف املقابل ،تُنتج
عينات ل .الجناي  L. langeiشظيتني متقطعتني ( 420زوج قواعد و 611زوج قواعد) عندما ُهتضم بأنزمي  ،SpeIوشظية
واحدة غري متقطعة ( 1 031زوج قواعد) عندما ُهتضم بأنزمي  .EcoRVوإذا كانت مالمح الشظية املركبة يف عيّنة ما
تطابق هذه املالمح املعروفة للشظايا ،فيمكن االستنتاج بأن العيّنة متثل ذلك النوع بناءً على االختبار.
2-5-2-4

مقارنة تسلسل الحمض النووي

قدم  )2000( Schefferمعلومات عن التفاعل املتسلسل للبوليمرياز وتسلسل احلمض النووي فيما يتعلق مبوقع محض
نووي متقدري يتضمن تسلسالت جزئية جلينة سيتوكروم أوكسيداز األول وسيتوكروم أوكسيداز الثاين ،ميكن من خالهلا
وتضمن منشور الحق أصدره
التمييز بني النوعني املموهني ل .هويدوبرنسيس  L. huidobrensisول .الجناي َّ .L. langei
 Schefferوآخرون ( )2006تسلسالت إضافية للطرف  '3من جني سيتوكروم أوكسيداز األول لفحص تنوع األنواع.
طور يف شكل بروتوكوالت تشخيصية.
وحللت هذه البيانات باستخدام التقنيات التارخيية العرقية اجلزيئية ،ولكنها مل تُ َّ
ُ
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التشفير الشريطي للحمض النووي

تُبذل حالياً جهود لتأسيس مصادر تصنيفية أمشل لسجالت تسلسل احلمض النووي فيما خص اجلزء  '5من جينة
سيتوكروم أوكسيداز األول يف لرييوميزا  Liriomyzaاملستخدمة يف دراسات الشفرة الشريطية للحمض النووي للحيوانات
( Bhuiyaوآخرون2011 ،؛ و Maharjanوآخرون ،2014 ،على سبيل املثال) .وتوجد حالياً سجالت للشفرة الشريطية
للحمض النووي لـ  31نوعاً من لرييوميزا ( Liriomyzaمبا فيها األنواع األربعة املستهدفة) ،وهي متاحة على نظام بيانات
الشفرة الشريطية للحياة ( .)Barcode of Life Data System (BOLD)) (http://www.boldsystems.orgوترد
شفرات شريطية وإجراءات بديلة على موقع  ،)www.q-bank.eu( Q-bankوهو عبارة عن قاعدة بيانات منظمة تضم
تسلسالت مستمدة من مواد مرجعية .وتضمنت دراسة أُجنزت مؤخراً ( Maharjanوآخرون )2014 ،تفاصيل بشأن
الفصل بني ل .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisول .تريفوليي  ،L. trifoliiول .ساتيفا  ،L. sativaeول .بريونيا
 ،L. bryoniaeول .كيننسيس  .L. chinensisورغم هذا التقدم يف املصادر املتعلقة بتسلسالت احلمض النووي ،فإن
املنهجية املتبعة ليست موصوفة وصفاً مفصالً يف هذه الدراسة فيما يتعلق بتحديد أنواع لرييوميزا  Liriomyzaألن قواعد
تفسري هذه املوارد مل تُنشر يف البحوث العلمية .وينبغي توخي العناية يف تفسري نتائج حتديد التشفري الشريطي للحمض
النووي ،مراعاة ملسائل حمتملة تشمل ما يلي )1( :تضخيم تفضيلي حمتمل للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز ألشباه
الطفيليات أو لنسخ متقدرية نووية جلينة سيتوكروم أوكسيداز األول (أي جينات كاذبة متقدرية نووية ()numt؛ ()2
إمكانية التصنيف خطأً مع أنواع شقيقة وثيقة الرتابط (أي ُمرّكبات األنواع)؛ ( )3نطاق خمتلف من التغطية اجلغرافية
للعينات املرجعية يف قواعد البيانات اخلاصة بتسلسل احلمض النووي.
.

 -5السجالّت
جيـب االحتفــاظ بالســجالت والرباهـني بالطريقــة املوصــوفة يف القسـم  5-2مــن املعيــار الـدويل لتــدابري الصــحة النباتيــة
رقم ( 27بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح).
ويف احلــاالت الــيت قــد تتــأثر فيهــا أط ـراف متعاقــدة أخــرى بنتــائج التشــخيص ينبغــي االحتفــاظ بالســجالت واألدلــة
وامل ـواد اإلضــافية لســنة واحــدة علــى األقــل بطريقــة تضــمن االقتفــاء :العينــات احملفوظــة أو املوضــوعة علــى ش ـرائح ،وصــور
فوتوغرافية لبىن تصنيفية مميزة ومستخلصات للحمض النووي وصور فوتوغرافية ألنواع اهلالم.
-6

جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية
ميكن احلصول على معلومات إضافية بشأن هذا الربوتوكول من:
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State Government of Victoria Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources,
AgriBio, 5 Ring Road, Bundoora, Vic. 3083, Australia (Mallik Malipatil; e-mail:
mallik.malipatil@ecodev.vic.gov.au; tel.: +61 3 9032 7302; fax: +61 3 9032 7604).
Fera Science Ltd (Fera), National Agri-Food Innovation Campus, Sand Hutton, York, YO41 1LZ,
;United Kingdom (Dominique Collins; e-mail: dom.collins@fera.co.uk; tel.: +44 1904 462215
fax: +44 1904 462111).

ميكن التقدم بطلب لتنقيح بروتوكول للتشخيص من قبل املنظمـات الوطنيـة لوقايـة النباتـات ،أو املنظمـات اإلقليميـة
لوقاي ــة النبات ــات أو األجه ــزة الفرعي ــة هليئ ــة ت ــدابري الص ــحة النباتي ــة م ــن خ ــالل أمان ــة االتفاقي ــة الدولي ــة لوقاي ــة النبات ــات
) (ippc@fao.orgوهي بدورها حتيله إىل الفريق التقين املعين بربوتوكوالت التشخيص.

 -7التقدير والشكر
حـرر املســودة األوىل هلــذا الربوتوكــول كــل مــن

والنقــل وامل ـوارد يف حكومــة واليــة فيكتوريــا ،أس ـرتاليا)،

B. Malipatil

( Mallikوزارة التنميــة االقتصــادية ومناصــب العمــل

وW. Collins

Mark

 ،Fera( Dominiqueاململكــة املتحــدة) و

( Blacketوزارة التنمية االقتصادية ،ومناصب العمل والنقل واملوارد يف حكومة والية فيكتوريـا ،أسـرتاليا) ،وقـام

Norman

( Barrدائــرة التفتــيش املعنيــة بشــؤون الصــحة احليوانيــة والنباتيــة التابعــة لــوزارة الزراعــة يف الواليــات املتحــدة) بصــياغة القســم
املتعلق بتحديد اهلوية اجلزيئي.
وقـدم املراجعـون التاليـة أمسـاؤهم تعليقـات حـول مسـودة هـذه الوثيقـة( Stephen Gaimari :قسـم األغذيـة والزراعـة
بكاليفورنيـا ،الواليـات املتحـدة األمريكيـة) ،و( Anthony Riceوزارة الزراعـة واملـوارد املائيـة ،أسـرتاليا) ،وRen Iwaizumi
(حمطة يوكوهاما لوقاية النبات يف وزارة الزراعـة والغابـات ومصـايد األمسـاك ،اليابـان) و( Ramona Vaitkevicaإدارة وقايـة
النباتات ،التفيا).
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األشكال

الشكل -1

ذبابة بالغة من نوع لرييوميزا بريونيا

.Liriomyza bryoniae
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الشكل  -2اخلصائص النمطية لألنفاق اليت حتفرها( :أ) آفة لرييوميزا بريونيا ( ،Liriomyza bryoniaeب) لرييوميزا
هويدوبرنسيس ( ،Liriomyza huidobrensisج) لرييوميزا سرتيغاتا

.Liriomyza strigata

املصدر.)2005( EPPO :

بيانات الشكل
ل .بريونيا (أ)
ملتف
منتظم،
غري
نفق رخو،
ّ
متيل أكثر من ل .هويدوبرنسيس  LHإىل عبور العروق
2

ل .هويدوبرنسيس (ب)
ملحوظة -ال يقيّد النفق دائماً حبدود العروق
أحد مواقعها املفضلة ،باجتاه قاعدة الورقة
معوج مييل إىل أن يكون حمدداً ضمن مقاطع الورقة
نفق غري منتظم ّ
يتموج يف غالب األحيان بني سطح الورقة األعلى واألسفل
ّ
ل .ستريغاتا (ج)
يتبع النفق عادة العرق الرئيسي حنو السويقة ويرسم منعطفات تلتف حول
نفسها يف "طريق مسدود"
تكون ثقوب مجيع آفات لرييوميزا  Liriomyzaصغرية ومستديرة
تنتشر األنفاق يف نباتات البيوت الزجاجية وحوهلا ،وأكثر ما حيدث ذلك
يف فصل الصيف

بروتوكول التشخيص 34-16

L. bryoniae
Loose, irregular scrolled mine
greater tendency than LH to cross veins
L. huidobrensis
note- mine not always restricted by veins
a favourite location is towards the base of the leaf
irregular scrolled mine tending to be restricted within
segments of the leaf
often undulates between upper and lower leaf surfaces
L. strigata
mine typically follows main vein towards the petiole with
small 'cul-de-sac' turnings off
all Liriomyza punctures are round and small
mines weeds in and around the glasshouse, most common at
the end of summer
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الشكل  -3اخلصائص النمطية لألنفاق اليت حتفرها (أ) آفة لرييوميزا ساتيفا  Liriomyza sativaeو(ب) لرييوميزا تريفوليي
Liriomyza trifolii
المصدر.)2005( EPPO :

بيانات الشكل
ل .ساتيفا
ل .تريفوليي
ملتف
منتظم،
غري
نفق رخو،
ّ
نفق ضيّق ومع ّقد ،غالباً ما ينتهي فيما يشبه بقعة
توجد األنفاق يف أعلى الورقة بعيدة عن الساق
3

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

L. sativae
L. trifolii
Loose, irregular scrolled mine
tight convoluted mine that often ends up
blotch-like
tendency for mines to be found up the leaf
away from the stem
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الشكل  –4األنفاق النمطية اليت حتفرها آفة لرييوميزا ( :Liriomyza spp.أ) ) (aل .بريونيا  L. Bryoniaeيف الطمـاطم؛ و(ب)
ل .هويدوبرنســيس  L. huidobrensisعلــى ورق األقحـوان؛ و(ج) ل .تريفـوليي  L. trifoliiعلــى ورق األقحـوان؛ و(د) ل.
ساتيفا  L. sativaeعلى الفلفل و(ه) ل .سرتيغاتا  L. strigataعلى عائل غري حم ّدد اهلوية.

الصورة تقدمة وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية ،اململكة املتحدة.
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الشكل  -5األعضاء التناسلية الذكرية آلفة لرييوميزا هويدوبرنسيس

Liriomyza huidobrensis

الصورة تقدمة وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية ،اململكة املتحدة.
بيانات الشكل
الدعامة الداخلية للقضيب
اجلزء الطريف من القضيب

16

(عرض جانيب)

5

Epandrium

القضيب

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

aedeagal apodeme
distiphallus
epandrium
aedeagus

بروتوكول التشخيص
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الشكل  -6بطن الذكر (أ) وبطن األنثى (ب) لدى آفة لرييوميزا

Liriomyza

الصورة تقدمة وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية ،اململكة املتحدة.
بيانات الشكل

6

"مربد"

Epandrium

أنبوب ج ّد متصلّب

بروتوكول التشخيص 38-16

''''file
epandrium
Heavily sclerotized tube
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الشكل  -7السمات املورفولوجية لذباب الورق  Agromyzidaeالبالغ
املصدر.)1973( Spencer :
الشكل 7

بيانات
عرض جانيب لذبابة الورق ( Agromyza spحبسب )Sakawa
N=mesopleural area
(ن) منطقة وسط الصدر
O=notopleural area
(س) منطقة الصدر notopleural
P=haltere
(ع) أثقال
Q=ovipositor sheath
(ف) غمد جهاز وضع البيض
R=scutellum
(ص) حرشفة صغرية
S=squama
(ق) حراشف
T=squamal fringe
(ر) حواشي حرشفية
U=tergites
(ش) ظهر البطن
(ت) مفصل الورك
(ث) فخذ
(خ) عظم الساق
(ذ) القدم
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

V=coxa
W=femur
X=tibia
Y=tarsi

)Side view of typical Agromyza sp.(after Sakawa

(أ) خيط حريري
(ب) خ ّد
فك
(ج) ّ
(د) شعريات حمجرية
(ه) شعريات حمجرية
(و) عضو للمس
(ز) ململة
(ح) املقطع الثاين من قرون
االستشعار
(ط) شعريات (يف األنف)
(ي) achrostichals
(ك) شعريات وسط الظهر
(ل) السطح اخلارجي للجزء

A=arista
B=cheek
C=jowl
D=orbital bristles
E=orbital setulae
F=palp
G=proboscis
H=third antennal segment

I=vibrissae
J=achrostichals
K=dorso-central bristles
L=mesonotum

بروتوكول التشخيص
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األوسط من الصدر
(م) عضد
 =1ضلع
 =2اجلزء الثاين من الضلع
 =3اجلزء الرابع من الضلع
 =4العرق العابر األول
 =5العرق العابر الثاين
R1=6

M =humerus

1= costa
2=second costal section
3=fourth costal section
4=first cross-vein
5=second cross vein
6=R1

R 4+5=7

7=R 4+5

+54=8

8=M1+2

+54=9

9=4+5

 =10اجلزء الداخلي للضلع

10=sub-costa

الشكل  -8السمات املورفولوجية لريقات ذباب الورق (من نوع فيتوميزا كيلوناي ( :)Phytomyza cheloneiأ) الوجهة
اجلانبية؛ (ب) الفتحات التنفسية األمامية؛ (ج) اهليكل الرأسي -البلعومي  cephalopharyngeal؛ (د) االفتحات
التنفسية اخللفية.

املصدر.)1991( Stehr :
الشكل 8

بيانات
فتحات تنفسية أمامية
الفك السفلي
ّ

بروتوكول التشخيص 40-16

anterior spiracle
mandible
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تعرق جناحي لرييوميزا
الشكل ّ -9
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Liriomyza

الصورة تقدمة وزارة البيئة واألراضي واملياه والتخطيط ،حكومة والية فيكتوريا ،أسرتاليا.
بيانات الشكل
اخللية القرصية
9

ضلع
M1+2

ينتهي الضلع هنا
اجلزء ما قبل النهائي من العرق
العرق املتقاطع الثاين (= العرق املتقاطع )dm-cu
اجلزء النهائي من العرق
)M3+4(=Cu1 A

(ب)
(أ)

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Discal cell
Costa
M1+2
Costa ends here
Penultimate section of vein
Second crossvein (=crossvein dm-cu
Last section of vein
)M3+4(=Cu1 A
B
A

بروتوكول التشخيص
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اجلزء الطريف من قضيب الذكر ( )Distiphallusلدى لرييوميزا ( Liriomyzaبقدرة تضخيم تبلغ  400مرة):

(أ) ل .بريونيا  ،L. bryoniaeعرض للوجهة األمامية؛ (ب) ل .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisعرض للوجهة
األمامية؛ (ج) ل .سرتيغاتا  ،L. strigataعرض للوجهة األمامية؛ (د) ل .بريونيا  ،L. bryoniaeعرض جانيب؛ (ه) ل.
هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisعرض جانيب؛ (و) ل .سرتيغاتا  ،L. strigataعرض جانيب؛ (ز) ل .بريونيا
 ،L. bryoniaeعرض ظهري بطين؛ (ح) ل .هويدوبرنسيس  ،L. huidobrensisعرض ظهري بطين؛ (ط) ل .سرتيغاتا
 ،L. strigataعرض ظهري بطين؛ (ي) ل .بريونيا  ،L. bryoniaeعرض ظهري بطين؛ (يف عرض بوجهة خمتلفة عن
وجهة (ز))؛ (ك) ل .هويدوبرنسيس  ، L. huidobrensisعرض ظهري بطين (بوجهة خمتلفة عن وجهة (ح)).
بروتوكول التشخيص 42-16
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(

الشكل  -11اجلزء الطريف من قضيب الذكر ( )Distiphallusلدى لرييوميزا ( Liriomyzaبقدرة تضخيم تبلغ  400مرة)( :أ)
ل .ساتيفا  ،L. Sativaeعرض للوجهة األمامية؛ (ب) ل .تريفوليي  ،L. Trifoliiعرض للوجهة األمامية؛ (ج) ل .ساتيفا
 ،L. Sativaeعرض جانيب؛ (د) ل .تريفوليي  ،L. Trifoliiعرض جانيب؛ (ه) ل .ساتيفا  ،L. Sativaeعرض ظهري بطين؛
(و) ل .تريفوليي  ،L. Trifoliiعرض ظهري بطين.
الصورة تقدمة وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية ،اململكة املتحدة.
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الشكل  -12خادرة آفة

لرييوميزا Liriomyza sp

الصورة تقدمة وزارة البيئة واألراضي واملياه والتخطيط ،حكومة والية فيكتوريا ،أسرتاليا.

.

الشكل  -13الطور الريقي الثالث آلفة ل .بريونيا
الصورة تقدمة وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية ،اململكة املتحدة.
L. bryoniae
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مراحل النشر

ال تشكل هذه الفقرة جزءاً رمسياً من املعيار
2006-11
2007-03
2014-07
2014-10
2015-02
2016-02
2016-03
2016-08

أضافت جلنة املعايري املوضوع األصل :أنواع آفة لرييوميزا .)017-2006( L. iriomyza spp.
العث).
أضافت الدورة الثانية هليئة تدابري الصحة النباتية املوضوع إىل برنامج العمل (احلشرات و ّ
استعرض الفريق املعين بربوتوكوالت التشخيص مشروع الربوتوكول ووافق عليه لكي تصادق عليه جلنة املعايري بقرار إلكرتوين وطرحه
ملشاورة األعضاء.
صدر قرار إلكرتوين عن جلنة املعايري للموافقة عليه يف مشاورة األعضاء
(.)2014_eSC_Nov_12
مشاورة األعضاء
صدر قرار إلكرتوين عن الفريق املعين بربوتوكوالت التشخيص باملوافقة لتقدميه إىل جلنة املعايري للموافقة عليه خالل فرتة اإلشعار اخلاصة
بربوتوكوالت التشخيص)2016_eTPDP_Feb_01( .
صدر قرار إلكرتوين عن جلنة املعايري باملوافقة يُق ّدم لفرتة اإلشعار اخلاصة بربوتوكوالت التشخيص احملددة خبمسة وأربعني يوماً.
()2016_eSC_May_09
اعتمدت جلنة املعايري الربوتوكول التشخيصي نيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية (بدون تلقي أي اعرتاضات)

المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  .27الملحق  .16جنس لرييوميزا

Genus Liriomyza Mik

( .)2016روما ،االتفاقية الدولية لوقاية

النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
تاريخ آخر حتديث ملراحل النشر2017-01 :
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