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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 التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة عل
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 النباتية الصحة تدابير هيئة
 الدورة الثالثة عشرة

 2018أبريل/نيسان  20-16روما، 

 توصيات لجنة المعايير إلى هيئة تدابير الصحة النباتية

 من جدول األعمال 5-10البند 

 الدولية لوقاية النباتاتمن إعداد أمانة االتفاقية 
 

 التحديات ذات الصلة باستخدام الجيل التالي من تكنولوجيات -أّوًال 
 التسلسل في سياق الصحة النباتية

 
اح اجليل التايل من ختتلف القدرة على اكتشــــــــــاف آفة نباتية باختالف جودة أدوات الكشــــــــــف ونوعيتها. وقد أت -1

شف عن الكائنات احلية وحتديدها تكنولوجيات التسلسل، املعروف أيضا بالتسلسل الفائق األداء، بديًال فعاالً للغاية للك
ية أو ضــــــــرر ملحق ال تكون مرتبطة بدليل على آفات حدون معرفة مســــــــبقة. لكن عمليات الكشــــــــف والتحديد هذه قد 

زييفاً إجابياً قد يؤدي إىل تبنبات/ منتجات نباتية من جانب هذه الكائنات، أي أن هذه التكنولوجيات حتمل يف طياهتا 
اســـــةافرتاضـــــات بشـــــأن القدرة اإلمراضـــــية (القدرة على اإلصـــــابة بالعدوى). ولذلك، بات اســـــتخدام ا  لتكنولوجيات احلســـــّ

بالنســـــــبة إىل جمتمع  اهتمام حمطللغاية، مثل اجليل التايل من التســـــــلســـــــل، للكشـــــــف عن اآلفات النباتية وآثارها وحتديدها 
 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (االتفاقية الدولية).

 
 ، 1ريق اخلرباء)وقـــد نـــاقش فريق اخلرباء الفين املعين بـــإعـــداد بروتوكوالت التشـــــــــــــخيص التـــابع لالتفـــاقيـــة الـــدوليـــة (ف -2

بروتوكوالت تشــــــخيص اآلفات اخلاضــــــعة ( 27الذي يدير عملية وضــــــع مالحق بروتوكوالت التشــــــخيص للمعيار الدويل رقم 
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groups/technical-panels/technical-panel-diagnostic-protocols 
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مســـألة اســـتخدام اجليل التايل من تكنولوجيات التســـلســـل باعتباره من أدوات التشـــخيص ألغراض الصـــحة النباتية. )، للوائح
، ببعض التوصــــــيات إىل جلنة املعايري، وهي جهاز فرعي تابع 20172وتقّدم فريق اخلرباء، يف اجتماعه املنعقد يف فرباير/شــــــباط 

 إلشراف على عمل فريق اخلرباء الفين.هليئة تدابري الصحة النباتية (اهليئة) يتوىل ا
 
 ق الصـــــــحة النباتية، نظراً ويقّر فريق اخلرباء الفين بأن التفســـــــري الصـــــــحيح للنتائج يشـــــــكل التحدي األكرب ىف ســـــــيا -3

ذلك، اء عمليات املقارنة. وباإلضافة إىل املعروفة باعتبارها املرجع إلجر  باآلفاتإىل أنه يسلتزم وجود قواعد بيانات كبرية جداً 
يل من التســـلســـل. ويف ظل عدم فإن قواعد البيانات املوضـــوعة باســـتخدام األســـاليب الســـابقة قد ال تكون مناســـبة للجيل التا

 اســتخدام هذه التكنولوجيات فإنه جيوز يف الوقت احلايلنتائج اجليل التايل من التســلســل، وضــع توجيهات بعد بشــأن تفســري 
. وأشـــار فريق اخلرباء الختاذ قرارات �ائية (مثل تدمري شـــحنات أو رفضـــها) لفحص الشـــحنات، ولكن ليس لتشـــكيل أســـاس

نفعة متبادلة حبيث يقّدم منفعة مأيضـــــا إىل أن الكائنات احلية املرتبطة بالنباتات ليســـــت مجيعها آفات؛ فبعضـــــها قد يكون ذا 
باشـــرة، هناك مشـــكلة أخرى تتمثل رى غري املللنبات العائل أو للعوامل املعايشـــة. وكما هو احلال بالنســـبة إىل األســـاليب األخ

لك، فإذا كان ينبغي استخدام يف أن اجليل التايل من تكنولوجيات التسلسل سيكشف عن الكائنات غري القابلة للحياة. ولذ
ه ووضــع معايري خاصــة باســتخدام اجليل التايل من التســلســل ألغراض الصــحة النباتية، فإنه ســيتعني توفري بيانات حتّقق مهمة

 وسياسات لتفسري النتائج من أجل التمّكن من اختاذ قرارات تنظيمية مناسبة.
 
 ، إىل توصــــــــــــــيات فريق اخلرباء وشــــــــــــــّددت 2017جلنة املعايري التابعة لالتفاقية الدولية، يف مايو/أيار  3وأشــــــــــــــارت -4

على أن املسألة أوسع من مسألة تشخيص، فهي ذات صلة أيضا بتحليل خماطر اآلفات ومراقبتها. كما دعت جلنة املعايري 
 اهليئة إىل األخذ علماً بالتحديات املرتبطة باســــــــــتخدام اجليل التايل من تكنولوجيات التســــــــــلســــــــــل، وبضــــــــــرورة إجراء املزيد 

 اآلفات. للكشف عنبشأن هذه التكنولوجيات قبل أن ميكن اعتبارها األسلوب الوحيد من العمل 
 
 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل القيام مبا يلي: -5
 

 بضـــــــــــرورة إجراء املزيد بالتحديات املرتبطة باســـــــــــتخدام اجليل التايل من تكنولوجيات التســـــــــــلســـــــــــل و  األخذ علماً  )1(
 آلفات.ا للكشف عنمن العمل بشأن هذه التكنولوجيات قبل أن ميكن اعتبارها األسلوب الوحيد 
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