
January 2018 CPM 2018/14 

 

من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ. ويرجى من السادة  طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ى املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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تطبيق تكنولوجيات تسلسل الجيل التالي لتشخيص  - توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية
 اآلفات النباتية في سياق الصحة النباتية

 من جدول األعمال 6-8البند 

 المتوسط ونيوزيلندا أوروبا والبحر فيأستراليا ومنظمة وقاية النباتات من إعداد 
 

 لمعلومات األساسيةا -أولا 
دت ما أجراه فريق النا  ال   2017يف ديسمممممممن اانون ا و   -1 ، نظر املكتب يف ورقة أعّدهتا جلنة املعايري جسممممممّ

حو  ال رص والتحديات املّتصلة املع  بإعداد بروتواوالت التشخيص التابع لالت اقية الدولية لوقاية النباتات من نقاشات 
خدام تكنولوجيات تسلسل اجليل التايل اأداة تشخيص  غراض الصحة النباتية. وطُلب إىل املكتب املوافقة على أن تسبا

تُعرض وثيقة املعلومات ا سممممممممماسمممممممممية على الدورة الصالصة عشمممممممممرة ايئة الصمممممممممحة النباتية مع التما  إشمممممممممارة هذه ا  رية إىل 
ّتصلة باستخدام تكنولوجيات تسلسل اجليل التايل وأن يواَصل العمل على هذه التكنولوجيات قبل أن يكون التحديات امل

 باإلمكان اعتبارها الطريقة الوحيدة للكشف عن اآلفات وحتديدها.
 
ناشمممئة سمممتكون موضمممع اهتمام ا طراة املتعاقدة، ينب   وضمممع  ووافق املكتب على أنه بالنظر إىل أن هذه قضمممية -2
وصممممية إلسممممدا  املشممممورة والتوجيهات يف  ا  السممممياسممممات إىل هيئة تدابري الصممممحة النباتية بشممممأن اسممممتخدام تكنولوجيات ت

 تسلسل اجليل التايل اأداة تشخيص  غراض الصحة النباتية.
  



CPM 2018/14 2 

 

 تبار األخرى؟ما هو تسلسل الجيل التالي وكيف يختلف عن أساليب الخ -انيااث
 
تكنولوجيات تسلسل اجليل التايل حتديد سلسلة اجلينوم الكاملة وميكن استخدامها جلميع أنواع الكائنات.  تتيح -3
 تسممحاما أهنا للكشمف عن ففات مسمتهدفة  اضمعة للوائح،  اذلك   تكنولوجيات تسملسمل اجليل التايل ميكن اسمتخدامو 

هذه التكنولوجيات مؤ راً إىل  تطبيقبال عل، أدى بالكشممف عن اائنات غري معروفة يأم من غري معرفة مسممبقة بشممأهنا . 
م التكنولوجيا متطور اااتشممماة اائنات دقيقة ت يتم الكشمممف عنها مسمممبقاً، ال سممميما يف  ا  ال ريوسمممات حي  اسمممتخد

أاصر من  ا  املمرضمممممات ا  رى يتتناو  ا مصلة الواردة يف هذه الوثيقة ال ريوسمممممات وأشمممممباه ال ريوسمممممات . وسممممميواصمممممل 
احصون وا تصمممماصمممميو التشممممخيص الذين يسممممتخدمون تكنولوجيات تسمممملسممممل اجليل التايل، حتديد أنواع جديدة ووصمممم ها الب

بسمممممممبب الكمية الكبرية من الكائنات ال  ت يتم ااتشمممممممافها بعد. بالتايل، تتيح هذه التكنولوجيات هنماً جديداً وشمممممممامالً 
 للكشف عن اآلفات وحتديد  صائصها يف عّينة بيولوجية.

 
يعتمد ا تبار الصحة النباتية للكشف عن ال ريوسات وأشباه ال ريوسات يف النباتات واملنتمات النباتية املنقولة و  -4

حو  العمات يف الوقمت الراهن على مجيم من النهم ادمددة ياجلجيئيمة واملصممممممممممممممليمة  والعماممة يالبصممممممممممممممريمة، وا هر اإللكرتو ، 
هنا تتسممم أئية . ويف حني أن هذه ا سمماليب ه  أفضممل ما هو متال حالياً، إال واملؤشممرات البيولوجية أو اال تبارات ا حيا

 املسمممممتهدفة تسمممممتلجم اال تبارات ادددة عادًة معرفة مسمممممبقة عن املمرضمممممات ال ريوسممممميةفبعدد من نقاط الضمممممعف الكامنة. 
 موعممات ففممات عوائممل ،تل ممة ، تحقق منممه ي مما يف الممك التحقق من اال تبممار يتم الو  يطوَّر وحيتمماك اممل ا تبممار إىل أن

وإن نطاق عوائل العديد من املمرضممممممممممات ليي حمدداً حتديداً ي رض قيوداً على موارد املنظمات القطرية لوقاية النباتات.  ما
وعات مجيداً وقد ال يتم الكشمممممف عن ال ريوسمممممات وأشمممممباه ال ريوسمممممات ال ريبة ال  تصممممميب أنواع النباتات اجلديدة يف  

 وائل اجلديدة.الع اآلفات
 
للكشممممممف عن ال ريوسممممممات غري املعروفة، إال أنه يلجم  اانت تسممممممتخدم تقليدياً   اال تبارات ا حيائية ويف حني أن -5

إجرا  املجيد من اال تبارات اجلجيئية واملصممممممممملية للتأاد من هوية العامل السمممممممممب  عندما تظهر عوارض املرض. وتعتمد عادًة 
لظروة البيئية للتعبري عن ا عراض وتنتم يف الكصري من ا حيان نتائم ملتبسممممممممممممة مصل اال تبارات ا حيائية بشممممممممممممّدة على ا

النتائم اإلجيابية املضّللة والنتائم السلبية املضّللة. وتقض  النباتات فرتات طويلة من الجمن يف حمطات احلمر بعد الد و ، 
جه القصمممممممور ا  رى املتعّلقة باال تبارات ا حيائية أنه ما يجيد من التكاليف والتأ ريات املرتتبة على املسمممممممتوردين. ومن أو 

العائل الدا . ونظراً إىل حمدودية أسمممممماليب  علىمصممممممحوبة با عراض الظاهرة  ن ت تكنقد ال يتم ااتشمممممماة السممممممالالت إ
نتمات التشمممخيص التقليدية، هناا حاجة إىل أسممماليب جديدة وقوية وموثوقة وفعالة من حي  التكل ة ملسمممح النباتات وامل

 النباتية بسرعة وبطريقة موثوقة من أجل الكشف عن ال ريوسات وأشباه ال ريوسات.
 
أو هو  وقد أثبتت الدراسات ال  أجريت حىت اآلن أن تسلسل اجليل التايل يساوم ا تبارات ال هرسة البيولوجية -6

 Rwahnih؛ 2017وف رون،  Rottيف الكشممممف عن ال ريوسممممات وأشممممباه ال ريوسممممات اات ا مهية الجراعية ي أفضممممل منها
 . وا هم من الك هو أن الدراسمممممممات تبنّي أن 2017وف رون،  Barrero؛ 2017وف رون،  Mackie؛ 2015وف رون، 

 تسلسل اجليل التايل قادر على إعطا  نتائم بوقت أسرع بكصري من الذم تتطلبه اال تبارات البيولوجية.
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 التحديات التنظيمية والعلمية - اثالثا 
 
ات ابرية جداً يف إطار ن يرتتب عن نتائم البحوث القائمة على تكنولوجيات تسمممممملسممممممل اجليل التايل تأثري ميكن أ -7

سمممممممممبب مالحظة وجود اائن دقيق الصمممممممممحة النباتية. وعلى سمممممممممبيل املصا ، هناا احتما  أن يتم تقييد حراة املواد النباتية ب
املّتصلة بالنباتات من اآلفات؛  ائله. فليست مجيع الكائناتال ريو   حيتمل أال يكون قادراً على التسبب باملرض لع يمصل
ط يلية. وهناا أيضممممماً مسمممممألة اشمممممف أو من العوامل غري ال ،لنبتة العائلةل قد يكون بعضمممممها من الندامى ال  تأن باملن عةو 

 .املباشرة ا  رى اليب غريتكنولوجيات تسلسل اجليل التايل عن الكائنات غري القابلة للعيش، اما ه  احلا  مع ا س
 
سل اجليل التايل يف سياق استخدام تسل ال  ي رضها من التحديات الرئيسية بطريقة صحيحة لنتائما ويعد ت سري -8

 ،والكائنات الدقيقة املعروفة نظيم لبيانات تسمممممممملسممممممممل اآلفاتتالصممممممممحة النباتية. ويلجم توافر قواعد بيانات ابرية وحسممممممممنة ال
اك املنظمات القطرية لوقاية بيانات التسممممممملسمممممممل ال  يولدها تسممممممملسمممممممل اجليل التايل. وسمممممممتحت باعتبارها مرجعاً للمقارنة مع

قة با مهية البيولوجية والقدرة النباتات إىل صمممممممنع القرارات على أسممممممما  حتليل البيانات وليي على أسممممممما  املعلومات املتعلّ 
ما إاا   البت يفسممئلة بشممأن إلمراضممية ويطرل ا التشممخيص عن أم حتليل للقدرة ا ائمالك نت وينئ على اإلصممابة باملرض. 

الذات يف أسممممممممماليب التسممممممممملسمممممممممل ب. ولكن يظهر هذا التحدم أم ال اانت البيانات متصل اياناً بيولوجياً يكون ففة َحْمرية
يشممممممممري نه ليي باملشممممممممكلة اجلديدة. و اجلجيئ  احلالية ال سمممممممميما بالنسممممممممبة إىل ال ريوسممممممممات ال  ال يعرفها العلما ، وبالتايل فإ

Massart و2017وف رون ي  Martin التايل    إىل حتديات أ رى تعرتض اسمممممممممتخدام تسممممممممملسمممممممممل اجليل2016وف رون ي
  غراض تنظيمية.

 
ل التايل من أجل تشممممممخيص ولتعجيج ثقة املنظمات القطرية لوقاية النباتات يف اعتماد تكنولوجيات تسمممممملسممممممل اجلي -9

يل التايل بطريقة موثوقة  طوط توجيهية تشممم يلية  دا  تسممملسمممل اجل اآلفات، هناا حاجة إىل هنم متناسمممقة تشممممل تطوير
 . 2014وف رون،  Boonhamالتسممممملسمممممل يهذا  ا يف الك مراقبة اجلودة والتحقق من البيانات لت سمممممري نتائم  ،ومتكررة

يف االعتبار حدود الذم يأ ذ  وهناا حاجة أيضممماً إىل التحقق من صمممالحية التكنولوجيا مقارنة با سممماليب القائمة، ا مر
 اإلجرا ات احلالية.

 
 التعاون العالمي -رابعاا

 
سمممممممممممممل اجليل التايل اأداة م تكنولوجيات تسممممممممممممملاسمممممممممممممتخدنظر يف ايف العات ال  ت نّ ذةهناا عدد من املبادرات امل -10

ل هذه املبادرات الشمممالية . وتشممم تشممخيص  غراض الصممحة النباتية يمصالً يف املنطقة ا سممرتالية اآلسمميوية وأوروبا وأمريكا
ات للنهوض بتطوير املعايري املناقشمممممات حو  السمممممياسمممممات اات الصممممملة ال  ميكن تطويرها. ويلجم تنسممممميق نتائم هذه املبادر 

 ية.املتناسقة دولياً يف الوقت املناسب من أجل استخدام تسلسل اجليل التايل يف بيئة تنظيم
 

لسممممممل اجليل التايل اأداة تكنولوجيات تسمممممم تطبيق  حو  "1ق وسممممممرتّاج توصممممممية هيئة تدابري الصممممممحة النباتية ياملرف -11
 تشخيص  غراض الصحة النباتية" على هذا النشاط ويتم عرضها على اايئة للنظر فيها.
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 التوصيات -خامساا 
 

 إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل: -12
 

احلاجة إىل مواصممملة العمل و ، التحديات املّتصممملة باسمممتخدام تكنولوجيات تسممملسمممل اجليل التايل مالحظة  1ي
 على هذه التكنولوجيات قبل أن يكون باإلمكان اعتبارها الطريقة الوحيدة للكشف عن اآلفات؛

تكنولوجيات تسمممممممممملسممممممممممل اجليل التايل اأداة  تطبيقتوصممممممممممية هيئة تدابري الصممممممممممحة النباتية حو  " عتمادا  2ي
  ؛1تشخيص  غراض الصحة النباتية" ياملرفق 

وأعضممما   ،وهيئات تنظيمية ،مهام دويل يشممممل  نا  متخصمممصمممني بتسممملسمممل اجليل التايل فريق تشمممكيل  3ي
تشخيص ب ية حتديد ال وائد والعوائق أو القيود أمام اعتماد الفريق النا  ال   املع  بإعداد بروتواوالت 
 هذه التكنولوجيات من منظور تنظيم .
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 1المرفق 

 نص التوصية
 توصية بشأن:

 اتيةتكنولوجيات تسلسل الجيل التالي كأداة تشخيص ألغراض الصحة النب تطبيق
 معلومات أساسية

دقيق ويف الوقت املناسب يدعم إصدار الشهادات اآلفات بشكل هيئة تدابري الصحة النباتية بأن تشخيص  تقرّ  
. ومن املسمّلم به على نطاق واسمع 1ق تدابري الصمحة النباتية املناسمبةوتطبي ،وعمليات ت تيش الواردات ،بالصمادرات املتعلقة

 أن القدرة على الكشف عن ففات النباتات وحتديدها ختتلف حسب جودة أدوات الكشف و صائصها.
العالية، بدياًل قوياً  وقد شممممممكلت تكنولوجيات تسمممممملسممممممل اجليل التايل، املعروفة أيضمممممماً بالتسمممممملسممممممل ام اإلنتاجية 

تكون مقرتنة با دلة على  . ولكن نتائم التشممخيص هذه ر ا الاملسممبقةاملعارة  واسممطةلكائنات وحتديدها بللكشممف عن ا
التايل، فإن اسممممتعما  التكنولوجيات ب. النباتيةاآلفات احلّية أو ا ضممممرار ال  تلحقها هذه الكائنات بالنباتات أو املنتمات 

صل بطريقة حذرة مع إيال  حتديدها ينب   أن حيعن ففات النباتات و  احلساسة جداً، مصل تسلسل اجليل التايل، للكشف
 صحة النباتية.االعتبار الواجب للمخاطر والتداعيات النامجة عن تطبيق نتائم التشخيص لتنظيم ،اطر ال

 هذه التوصية موجهة إلى
 ا طراة املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات. 

 التوصيات
ات تسمممممملسممممممل اجليل التايل إىل احلاجة إىل مواصمممممملة التحقيق يف االاتشممممممافات القائمة على تكنولوجيتشممممممري اايئة  

وصمممممممممممممم ها ا فات و  ،اتيةففات نبالدقيقة هذه الكائنات  إمكانية أن تكونلكائنات دقيقة غري معروفة من أجل إظهار 
كنولوجيات تسلسل اجليل التايل تمواصلة العمل على  اضعة للوائح. وتشري اايئة إىل التحديات القائمة وإىل احلاجة إىل 

 قبل أن يكون باإلمكان اعتبارها الطريقة الوحيدة للكشف عن اآلفات.
اايئة ا طراة  عتشمممممممممممّ ولتحسممممممممممني قدرة ا طراة املتعاقدة على اعتماد تكنولوجيات تسمممممممممملسممممممممممل اجليل التايل،  

 املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على:
وأعضممما   ،نظيميةتوهيئات  ،تشمممكيل فريق مهام دويل يشممممل  نا  متخصمممصمممني بتسممملسمممل اجليل التايل النظر يف أ ي

 و القيود أمممممام اعتممممماد هممممذهتشممممممممممممممخيص ب يممممة حتممممديممممد ال وائممممد والعوائق أالفريق النا  ال   املع  بممممإعممممداد بروتواوالت 
 ؛عتمادهواالتكنولوجيات من منظور تنظيم ، 

دة اعتماد تسممممملسممممل ضمممممع إطار عم  معنّي من جانب فريق املهام من شمممممأنه حتديد معات واضمممممحة هو  النظر يف يب 
 ؛مادهواعتاجليل التايل على املستوى الدويل يف ال حص الروتي  لل ريوسات وأشباه ال ريوسات، 
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سلسل اجليل التايل ووضع يف اجلهود الدولية الرامية إىل إعداد  طوط توجيهية تش يلية موّحدة لت املشاراة بنشاط يك 
من أجل احلرص على أن بطريقة مالئمة صمممممممممممي تها النهائية،  ا يف الك ت سمممممممممممري النتائم وتدابري مراقبة اجلودة املت ق عليها 

 هذه اجلهود؛ ودعم،رجات البيانات املتعّلقة بتسلسل اجليل التايل متينة ودقيقة، تكون 
املجيد من ا دلة العلمية على موثوقية تسمممملسممممل اجليل التايل ودقته من  ال   اجلهود الدولية الرامية إىل إجياد دعم يد 

 القيام بتمارب ملقارنة تسلسل اجليل التايل  نصات التشخيص القائمة؛
املعارة والنات مع البلدان ا  رى حيصما أمكن الك ودعم تطوير النامم التدريبية املتعّلقة بتسممملسمممل  تشممماطر يه 

 الدولية اجليل التايل،  ا يف الك إعطا  الدرو  اإللكرتونية حو  أفضمممممممل املمارسمممممممات املخنية وتنسممممممميق ا تبارات ا هلية
 لتقييم القدرات املخنية بطريقة مستقلة؛

بروتواوالت تسممممممملسمممممممل اجليل التايل املت ق عليها دولياً واملواد التدريبية املتعّلقة بالصممممممم حة الاصمممممممة  وارد  تشممممممماطر يو 
 الصحة النباتية لالت اقية الدولية لوقاية النباتات  مّرد وضعها بصي تها النهائية.

 
 ( التي أُبطلت بموجب ما ورد أعالهأو التوصياتالتوصية )
 ال توجد.


