
كأداة   األداءالعالي تسلسل التحديد التوصية الصادرة عن هيئة تدابير الصحة النباتية: تكنولوجيات 

 تشخيص ألغراض الصحة النباتية

 إطار الحالة

 ال يشكل هذا جزءاً رمسياً من املعيار، وسوف تعدله أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بعد اعتماده.
 2018-12-6 تاريخ صدور الوثيقة

  مشروع توصية هليئة تدابري الصحة النباتية فئة الوثيقة
 )2019الدورة الرابعة عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية ( ىلإ المرحلة الحالية للوثيقة

أداة كــ  حتديــد التسلســل تكنولوجيــاتاجلديــد مــن  اجليــلاقــرتاح ضــّم موضــوع  2018-03 المراحل الرئيسية
الدوليــة لوقايــة النباتــات بنــاًء علــى  االتفاقيــةيف برنــامج  الصــحة النباتيــةتشــخيص لغايــات 

توصـــية مقدمـــة إىل هيئـــة تـــدابري الصـــحة النباتيـــة مـــن أســـرتاليا ومنظمـــة وقايـــة النباتـــات يف 
 املتوسط ونيوزيلندا.البحر األبيض أوروبا و 

االتفاقيـــة  أضـــافت اهليئـــة يف دورهتـــا الثالثـــة عشـــرة موضـــوعاً إىل برنـــامج عمـــل 04-2018
 .الدولية لوقاية النباتات لتقدمي توصية بشأنه إىل اهليئة

 .ّمت تعديله إثر انعقاد الدورة الثالثة عشرة للهيئة 05-2018
 .)2018أغسطس/آب  15 -مايو/أيار 15مشاورات ( مت عقد 05-2018
 .ّمت تنقيحه إثر فرتة املشاورات 09-2018
 .مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية 10-2018
 .مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية 12-2018

 .هذا مشروع وثيقة وقد ّمت عرضه خالل فرتة املشاورات باللغة اإلنكليزية فقط المالحظات
اجليـل اجلديـد ّمت تعديل العنوان استجابًة إىل املشاورات (ّمت تغيري العنوان مـن " 08-2018

 "األداءالعايل تسلسل الحتديد " إىل "تكنولوجيات تسلسلمن حتديد ال
 .ّمت حتريره 10-2018
 .ّمت حتريره (يف جزء منه) 12-2018

 المعلومات األساسية
ار الشــهادات بــأن تشــخيص اآلفــات بشــكل دقيــق ويف الوقــت املناســب يــدعم إصــد(اهليئــة) تقــّر هيئــة تــدابري الصــحة النباتيــة 

ومـن املسـّلم بـه علـى نطـاق واسـع أن القـدرة  1تفتيش الواردات، وتطبيق تدابري الصـحة النباتيـة املناسـبة.وعمليات لصادرات، ل
 .وخصائصها إمكانية استنتساخهاو  أدوات الكشف دقّة باختالفختتلف هويتها  على الكشف عن آفات النباتات وحتديد
                                                           

 )/https://www.ippc.int/en/publications/84234( : أمهية تشخيص اآلفاتR-07نظر أيضاً التوصية الصادرة عن اهليئة ا  1

https://www.ippc.int/en/publications/84234/


أو تكنولوجيات لتسلسل جليل اجلديد من حتديد ااملعروفة أيضاً با، األداءالعايل تسلسل حتديد الوقد شكلت تكنولوجيات 
(مثـل البكترييـا، هويتهـا  وحتديـداحليّـة للكشـف عـن الكائنـات عـن الوسـائل التقليديـة  فعـاالً ، بـديًال التسلسل العميقحتديد 

تسلسـل القائمة على حتديـد ال تشخيصالنتائج  وقد ال تقرتنشباه الفريوسات). أوالفطريات، واملواد احليوية، والفريوسات و 
التـايل، بو  .بالنباتات أو املنتجات النباتيةاحلّية آفات حّية أو أضرار تلحقها هذه الكائنات وجود باألدلة على  األداءالعايل 

، للكشـف األداءالعـايل تسلسـل حتديـد ال، مثـل للغايـةري نتـائج هـذه التكنولوجيـات احلساسـة ينبغي توخي احلذر لـدى تفسـ
وينبغي بصـورة خاصـة إيـالء االعتبـار الواجـب للمخـاطر والتـداعيات النامجـة عـن تطبيـق نتـائج  هويتها. فات وحتديداآلعن 

تالئــم  عــالوًة علـى ذلــك، قــد الو تنفيــذ تــدابري الصـحة النباتيــة.  عنـد األداءالقــائم علــى حتديـد التسلســل العــايل التشـخيص 
ذات لمنصــة لمجيــع املنظمــات الوطنيــة لوقايــة النباتــات نظــراً إىل الكلفــة العاليــة  األداءيل العــاتسلســل حتديــد التكنولوجيــات 

النباتـات اسـتخدام منصـة إىل أنه جيوز لكل منظمة وطنيـة لوقايـة أيضا والتكاليف التشغيلية األخرى. وجتدر اإلشارة الصلة 
 .األداءالعايل تسلسل تحديد الخمتلفة ل

 
 .1يف املرفق  األداءالعايل تسلسل حتديد اليرد مزيد من التفاصيل بشأن تكنولوجيات و 
 

 هذه التوصية موجهة إلى
 األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات.

 

 التوصيات
 األداءالعــايل تسلســل حتديــد التكنولوجيــات  يف جمــالالعمــل بشــكل أكــرب  وبضــرورةعلمــاً بالتحــديات القائمــة  اهليئــة حتــيط

مواصــلة  كــذلك، جيــبللــوائح اخلاصــة بالصــحة النباتيــة.  لتطبيــق ا منطلًقــاهــا باعتبارهــا هويت اآلفــات وحتديــد عــن كشــفلل
دقيقــة غــري معروفــة مــن أجــل حّيــة لكائنــات  األداءالعــايل تسلســل حتديــد ال القائمــة علــى تكنولوجيــات النتــائجالتحقيــق يف 

 اضعة للوائح.اخلفات ضمن فئة اآلبالتايل وتدخل نباتية،  ةالدقيقة آفاحلّية ون هذه الكائنات إظهار إمكانية أن تك
 

لتطبيق لوائح الصحة  كمنطلقونتائجها   األداءالعايل تسلسل حتديد الاستخدام تكنولوجيات ما وحني يقرتح طرف متعاقد 
 اهليئة تشجع األطراف املتعاقدة على القيام مبا يلي: ، فإنّ املالئمة النباتية

 
دقيقـة غـري معروفـة (مثـل حيّـة كائنات   عن كشفالخطوط توجيهية بشأن اإلجراءات الواجب اختاذها بعد  وضع (ا)

 ؛غري قابلة للحياة يف املواد النباتيةحّية كائنات عن  كشف الالبكترييا أو الفريوسات) أو أو  الفطريات
، والتثقيـــف األحيائيـــةاملعلوماتيـــة وجـــود البنيـــة التحتيـــة واالســـتثمارات املالئمـــة يف تكنولوجيـــا املعلومـــات و  ضـــمان (ب)

ســري نتـائج االختبــارات بشـكل مالئــم، وضـمان التنفيــذ ، لتخــزين البيانـات وتفاألحيائيـةتيــة والتـدريب علـى املعلوما
 ؛الفعال هلذه التكنولوجيات

، مبــا يف األداءالعــايل تسلســل حتديــد اليف جمــال  ألفضــل املمارســاتاخلطــوط التوجيهيــة التشــغيلية  توحيــد وتطبيــق (ج)
اإلجراءات) الــيت تضــمن أن تكــون اخلاصــة بــضــوابط الذلــك التفســري املناســب للنتــائج وتــدابري مراقبــة اجلــودة (مثــل 



، وأن تكون ذات داللة بيولوجية يف سياق الصـحة متينًة ودقيقةً  األداءالعايل تسلسل البيانات املنبثقة عن حتديد ال
 ؛النباتية، وأن تُنفَّذ بصورة متسقة

تجــارب تقــارن هــذا التسلســل بــربامج ب القيــامعــن طريــق  ودقّتــه األداءالعــايل تسلســل حتديــد الموثوقيــة  التحقــق مــن (د)
 ؛تشخيص أخرى قائمة

، ال سـيما يف مـا يتعلـق بالنتـائج اخلاصـة مبخـاطر األداءالعـايل تسلسـل حتديـد الاملعلومات بشأن تفسري نتـائج  نقل (هـ)
 ؛، إىل املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املصّدرالكشف عنها اليت متاحلّية الصحة النباتية للكائنات 

حــول عـرب اإلنرتنـت ، مبــا يف ذلـك تـوفري أفضـل الـدورات األداءالعـايل تسلسـل حتديـد البـرامج التـدريب علـى  تنفيـذ (و)
 ؛بشكل مستقل املخربيةقدرات المن أجل تقييم  اختبارات األهلية الدولية تنسيق، واملخربيةمارسات امل

)، املوازيـة األداءالعـايل تسلسـل ملنصـات حتديـد ال(اليت يـتم وضـعها  األداءالعايل تسلسل حتديد البروتوكوالت  نشر (ز)
 ؛يبية لغرض الشفافيةاخلطوط التوجيهية واملواد التدر  لوتباد

يف النباتــات واملنتجــات النباتيــة  احلجريــةاحلّيــة  للكائنــات الرتابطــات البيولوجيــة غــري املتوقعــةاملعلومــات بشــأن نشــر  ح)(
 .ءاألداالعايل تسلسل حتديد الاليت يكشف عنها 

 

 أعالهما ورد حّل محّلها التوصية (أو التوصيات) التي 

  ال توجد.



 النباتيةمن توصية هيئة تدابري الصحة  إلزامًياهذا املرفق هو ألغراض مرجعية فقط وليس جزءا 

 1المرفق 

 المعلومات األساسية
 وتناولـت نقاشـاتأعـّدهتا جلنـة املعـايري  وثيقـة، نظر مكتب هيئـة تـدابري الصـحة النباتيـة يف 2017يف ديسمرب/كانون األول 

فريـق اخلــرباء الفــين املعــين بإعــداد بروتوكــوالت التشــخيص التــابع لالتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النباتــات حــول الفــرص والتحــديات 
كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية. وطُلب إىل املكتب   األداءلعايل تسلسل احتديد الاملّتصلة باستخدام تكنولوجيات 
الصـحة النباتيـة مـع التمـاس إشـارة تـدابري علومـات األساسـية علـى الـدورة الثالثـة عشـرة هليئـة املوافقة على أن تُعرض وثيقـة امل

العمـــل علـــى هـــذه  مواصـــلةو  األداءالعـــايل تسلســـل حتديـــد الهـــذه األخـــرية إىل التحـــديات املّتصـــلة باســـتخدام تكنولوجيـــات 
 ها.هويت التكنولوجيات للكشف عن اآلفات وحتديد

 
كـــأداة تشـــخيص ألغـــراض   تسلســـلاجليـــل اجلديـــد مـــن حتديــد البشـــأن اســتخدام تكنولوجيـــات  وثيقـــة وأعــّدت جلنـــة املعـــايري

الصــحة النباتيــة باالســتناد إىل مناقشــات فريــق اخلــرباء الفــين املعــين بإعــداد بروتوكــوالت التشــخيص التــابع لالتفاقيــة الدوليــة 
 .األداءالعايل تسلسل حتديد اليات لوقاية النباتات حول الفرص والتحديات املّتصلة باستخدام تكنولوج

 
علـــى عـــرض وثيقـــة املعلومـــات األساســـية علـــى الـــدورة  ةافقـــو ، طُلـــب إىل مكتـــب اهليئـــة امل2017ويف ديســـمرب/كانون األول 

العـايل تسلسـل حتديـد المع التماس إشـارة هـذه األخـرية إىل التحـديات املّتصـلة باسـتخدام تكنولوجيـات الثالثة عشرة للهيئة 
 ها.هويت العمل على هذه التكنولوجيات للكشف عن اآلفات وحتديد مواصلةو  األداء

 
ينبغـي و سـتكون موضـع اهتمـام األطـراف املتعاقـدة،  الطـابع املسـتجّد هلـذه املسـألة، فهـيووافق املكتب على أنـه بـالنظر إىل 

عاقـدة واملنظمـات اإلقليميـة لوقايـة النباتـات وضع توصية إلسـداء املشـورة والتوجيهـات يف جمـال السياسـات إىل األطـراف املت
 كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية.  األداءالعايل تسلسل حتديد البشأن استخدام تكنولوجيات 

 
املتوســط مشــروع توصــية خــالل الــدورة البحــر األبــيض ســرتاليا ونيوزيلنــدا ومنظمــة وقايــة النباتــات يف أوروبــا و أقــّدم كــل مــن و 

 رفــعبرنــامج عمــل االتفاقيــة الدوليــة لوقايــة النباتــات مــن أجــل  ضــمناملوضــوع هــذا الثالثــة عشــرة للهيئــة، واتُفــق علــى إدراج 
 كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية".  األداءالعايل تسلسل حتديد التوصية إىل اهليئة بشأن "تكنولوجيات 

 
 ؟وكيف يختلف عن أساليب االختبار األخرى األداءالعالي تسلسل التحديد ما هو 

 
التسلســل حتديــد أو تكنولوجيــات  باجليــل اجلديــد مــن حتديــد التسلســل، املعــروف أيضــاً األداءالعــايل تسلســل ال حتديــد يتــيح

الـيت تتسـم بأمهيـة خاصـة بالنسـبة إىل احليّـة حتديد سلسلة اجلينوم الكاملة وميكن استخدامه جلميع أنـواع الكائنـات العميق، 
ــــات  ــــة الكائن ــــة لالســــتزراعاحلّي ــــل الفريوســــات وأشــــ غــــري القابل ــــا، (مث ــــات البيضــــيةباه الفريوســــات، وبعــــض البكتريي  والفطري

كــذلك للكشـف عـن آفــات مسـتهدفة خاضــعة   األداءالعـايل تسلســل حتديـد الوالفطريـات). وميكـن اســتخدام تكنولوجيـات 



غـري معروفـة (أي مـن غـري معرفـة مسـبقة بشـأ�ا). وتتـيح تكنولوجيـات حيّـة تسمح بالكشف عن كائنـات  كما أ�ا  ،للوائح
الدقيقـة احليّـة لمـواد الوراثيـة الـيت ميكـن اسـتخدامها لتحديـد جينـوم الكائنـات وضـع تسلسـل ل األداءالعـايل تسلسـل حتديد ال

هــا مــن خــالل التكنولوجيــات التقليديــة. وقــد أّدى تطبيــق ذات أمهيــة مــن حيــث الصــحة النباتيــة، والــيت مل يــتم الكشــف عن
دقيقــة مل يــتم الكشــف عنهــا مســبقاً، مثــل الفطريــات، والبكترييــا، حيّــة هــذه التكنولوجيــات مــؤخراً إىل اكتشــاف كائنــات 

 وخباصـــة يف جمـــال الفريوســـات حيـــث اســـتخدام التكنولوجيـــا متطـــور أكثـــر مـــن جمـــال املمرضـــات األخـــرى األحيائيـــةواملـــادة 
(تتناول األمثلة الواردة يف هذه الوثيقة الفريوسات وأشباه الفريوسات). وسيواصل الباحثون واختصاصـيو التشـخيص الـذين 

، حتديد أنواع جديدة ووصفها بسبب الكمية الكبرية من الكائنـات األداءالعايل تسلسل حتديد اليستخدمون تكنولوجيات 
اختـــاذ قـــرارات صـــعبة وســـريعة بشـــأ�ا  للمنظمـــات الوطنيـــة لوقايـــة النباتـــات  ينبغـــيالـــيت مل يـــتم اكتشـــافها بعـــد، والـــيتاحلّيـــة 

 بشـــكل دقيـــق مل جيـــِر تقييمهـــانباتيـــة الصـــحية احملتملـــة علـــى صـــعيد الخـــاطر املباالســـتناد إىل معلومـــات حمـــدودة جـــداً وإىل 
)Olmos  ،املمكنـة للكشـف عـن اآلفـات  اعتمـاد �ـج جديـد وشـامل بالتايل، تتيح هذه التكنولوجيـاتو . )2018وآخرون

 .ما وحتديد خصائصها يف عّينة بيولوجية
 

اختبار الصحة النباتية للكشف عن الفريوسات وأشباه الفريوسات يف النباتات واملنتجات النباتيـة يف الوقت الراهن ويعتمد 
، واملؤشـرات البيولوجيـة أو االختبـارات على مزيج من النهج احملددة (اجلزيئية واملصلية) والعامة (البصـرية، واجملهـر اإللكـرتوين

ستخدم على نطاق واسـع يف خمتـربات تشـخيص وتُ  األحيائية). ويف حني أن هذه األساليب هي أفضل ما هو متاح حالياً،
معرفـة مسـبقة وجـود االختبـارات احملـددة عـادًة  إذا تتطلّـباآلفات النباتية، إال أ�ا تتسم بعدد من نقاط الضـعف الكامنـة. 

ـــار التطـــوير و املمرضـــات الفريوســـية املســـتهدفة وحيتـــاج كـــل اختبـــار إىل عـــن  التحقـــق منـــه (مبـــا يف ذلـــك التحقـــق مـــن االختب
يفـــرض قيـــوداً علـــى مـــوارد املنظمـــات الوطنيـــة لوقايـــة النباتـــات. كـــذلك، ميكـــن هلـــذه  جملموعـــات آفات/عوائـــل خمتلفـــة)، مـــا

ئيــات املمرضــات املفككــة، مبــا يــؤدي إىل يأو الربوتــني جلز وي النــو االختبــارات احملــددة أن تكشــف أيضــاً عــن آثــار احلمــض 
الفعلــي للممرضــات. وإن نطــاق عوائــل العديــد مــن املمرضــات لــيس حمــدداً حتديــداً جيــداً وقــد ال يــتم  للوجــودتقــدير مفــرط 

ارات الغريبـــة يف جمموعـــات اآلفات/العوائـــل اجلديـــدة. ويف حـــني أن االختبـــالكشـــف عـــن الفريوســـات وأشـــباه الفريوســـات 
األحيائيــة كانــت تســتخدم تقليــدياً للكشــف عــن الفريوســات غــري املعروفــة، إال أنــه يلــزم عــادًة إجــراء املزيــد مــن االختبــارات 

 إىل حـد كبـريالعامل السبيب عنـدما تظهـر عـوارض املـرض. وتعتمـد االختبـارات األحيائيـة  اجلزيئية واملصلية للتأكد من هوية
 اخلاطئـةيف الكثـري مـن األحيـان نتـائج ملتبسـة مثـل النتـائج اإلجيابيـة  وتنبثـق عنهـاعلى الظروف البيئية للتعبـري عـن األعـراض 

 .اخلاطئةوالنتائج السلبية 
 
بعـــد مـــا الوقـــت املخصـــص لالختبـــارات األحيائيـــة أن النباتـــات تقضـــي فـــرتات طويلـــة مـــن الـــزمن يف حمطـــات احلجـــر يعـــين و 

ـــ املســـتوردين. ومـــن أوجـــه القصـــور األخـــرى املتعّلقـــة  بالنســـبة إىلد إىل حـــّد كبـــري مـــن التكـــاليف والتـــأخري الـــدخول، مـــا يزي
باالختبارات األحيائية أنه قد ال يتم اكتشاف السالالت إن مل تكن مصحوبة باألعراض الظاهرة علـى العائـل الـدال. وقـد 

يســاوي اختبــارات الفهرســة البيولوجيــة أو هــو  األداءايل العــتسلســل حتديــد الأثبتــت الدراســات الــيت أجريــت حــىت اآلن أن 
 Mackie؛ 2017وآخــرون،  Barreroأفضــل منهــا يف الكشــف عــن الفريوســات وأشــباه الفريوســات ذات األمهيــة الزراعيــة (

. واألهـــم مـــن ذلـــك هـــو أن الدراســـات تبـــّني أن )2015وآخـــرون،  Rwahnihو 2017وآخـــرون،  Rott؛ 2017وآخـــرون، 
الـذي تتطلبـه االختبـارات البيولوجيـة.  ذلـك أسـرع بكثـري مـن يف وقتقادر على إعطاء نتائج  األداءالعايل تسلسل حتديد ال



ـــارات أخـــرى قائمـــة وال حتـــّل حمـــل ضـــرورة تُ  األداءالعـــايل سلســـل ديـــد التتكنولوجيـــات حتغـــري أن  ســـتخدم إىل جانـــب اختب
 ي يتم الكشف عنه.الذاحلّي التأكيد على الداللة البيولوجية للكائن 

 
ونظراً إىل حمدودية أساليب التشخيص التقليدية، هناك حاجة إىل أساليب جديدة وقوية وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة 

ف عــن الفريوســات وأشــباه الفريوســات، وعــن موثوقــة مــن أجــل الكشــ ملســح النباتــات واملنتجــات النباتيــة بســرعة وبطريقــة
. كمــا أنــه ةهــذه اإلمكانيــ األداءالعــايل سلســل ديــد التحتوتتــيح تكنولوجيــات  ؛لالســتزراع أو دقيقــةآفــات أخــرى غــري قابلــة 

ــــد التحتيوجــــد للرمــــوز الشــــريطية أو لتكنولوجيــــات  ــــات  األداءالعــــايل سلســــل دي تفاعــــل البــــوليمرياز املطبقــــة علــــى أمبليكون
يصـية ألغـراض الصـحة النباتيـة. ومـا عـدا الفريوسـات، تشخ التسلسلي يف منطقة الرمز الشريطي للحمض النووي تطبيقاتٌ 

 هو األكثر ترجيحاً يف أن يكون له تطبيق تشخيصي. األداءالعايل سلسل ديد التحتقد يكون هذا النهج يف 
 

 يف األداءالعـــايل سلســـل ديـــد التحتويف التشخيصـــات الروتينيـــة، تتمثـــل بعـــض الفـــرص واإلمكانـــات الســـتخدام تكنولوجيـــات 
) إصــدار الشــهادات للمخــزون النــووي ومــواد إكثــار النباتــات، 2فهــم حالــة اآلفــات يف اإلقلــيم عــن طريــق بــرامج املراقبــة، () 1(
رصــد الســلع املســتوردة للكشــف عــن أي خمــاطر حمتملــة جديــدة لوجــود آفــات. و ) 4) اختبــارات احلجــر (بعــد الــدخول)، (3(

؛ 2015وآخــرون،  Al Rwahnihعة مــن املنــافع جلميــع هــذه التطبيقــات (جمموعــة واســ األداءالعــايل سلســل ديــد التحتويــوفّر 
Hadidi  ،؛ 2016وآخــــرونRott  ،ــــل ). غــــري أن التحــــديات مرتبطــــة أيضــــاً بتنفيــــذ هــــذه التكنولوجيــــات2017وآخــــرون ، مث

 ).2018وآخرون،  Olmos( يها، وتبادل البيانات واملصادقة علاألحيائيةتطلبات للبنية التحتية للمختربات، واملعلوماتية م
 

 التحديات التنظيمية والعلمية
سلســل ديــد التحتتكنولوجيــا، تظهــر حتــديات مالزمــة ومصــاحبة هلــا. وتواجــه تكنولوجيــات مبــوازاة تــوافر أنــواع جديــدة مــن ال

قائمــة الكشــف الحتــديات مماثلــة لتلــك الــيت تواجههــا تكنولوجيــات أخــرى للكشــف اجلزيئــي أو تكنولوجيــات  األداءالعــايل 
تـأثريات كبـرية جـداً  األداءالعـايل سلسـل ديـد التحتعلى التسلسل. إمنا يرتتب عن نتائج البحوث القائمة على تكنولوجيات 

يف إطار الصحة النباتية. وعلى سبيل املثال، هنـاك احتمـال أن يـتم تقييـد حركـة املـواد النباتيـة بسـبب مالحظـة وجـود كـائن 
مــل أال يكــون قــادراً علــى التســبب بــاملرض هلــذه املــادة النباتيــة. فليســت مجيــع الكائنـــات دقيــق (غــري معــروف مســبقاً) حيت

النبتـة؛ وقـد يكـون بعضـها مـن النـدامى  جمموعـة ميكروبـاتبل هي عوضاً عن ذلك جـزء مـن  املّتصلة بالنباتات من اآلفات
ضــمان اختــاذ القــرارات التنظيميــة بشــأن اآلفــات  يشــكل بالتــايل،الــيت تــأيت باملنفعــة للنبتــة العائلــة، أو مــن العوامــل املعايشــة. 

ديــد حتمعيــاراً رئيســياً العتمــاد تسلســل اجلينــوم الكامــل باعتبــاره أداة تشــخيص. وهنــاك أيضــاً مســألة كشــف تكنولوجيــات 
 عن الكائنات غري القابلة للعيش، كما هي احلال مع األساليب غري املباشرة األخرى. األداءالعايل سلسل الت
 

الكشــف الصــحيح لتسلســالت اجلينــوم الكامــل أو التنبــؤ باآلفــات منهــا حتــديني منفصــلني إمنــا هــامني يف اســتخدام  وميثــل
. ويُعــّد تفســري النتــائج بطريقــة صــحيحة مــن التحــديات الرئيســية األخــرى الــيت األداءالعــايل سلســل ديــد التحتتكنولوجيــات 

. ويلــزم تــوافر قواعــد بيانــات كبــرية وحســنة التنظــيم للجينومــات الكاملــة أو األداءالعــايل سلســل ديــد التحتيفرضــها اســتخدام 
للرموز الشريطية اخلاصـة باآلفـات والكائنـات الدقيقـة املعروفـة، باعتبارهـا مرجعـاً للمقارنـة مـع بيانـات التسلسـل الـيت يولـدها 

لوقايـة  وطنيـةاملنظمـات ال سـوف تواجـهلدقيقـة، . ونظـراً إىل ارتفـاع وتـرية اكتشـاف الكائنـات ااألداءالعـايل سلسـل ديد التحت



مراض النباتات أو إ علىما  كائن دقيق  قدرةالستنتاج معّني، مثل  صنع القرارات املتعّلقة باألمهية البيولوجية حتديالنباتات 
فر مــــن دون معلومــــات كاملــــة (أو حــــىت مــــن دون تـــــو  النـــــووي ، باالســــتناد إىل حتليــــل بيانــــات احلمــــضاملنتجــــات النباتيــــة

نتــائج التشـخيص عـن أي حتليــل  يبعـد، أم ال وهـذه العمليــة الختـاذ القـرارات، لتحديــد مـا إذا كـان الكــائن آفـةً  .املعلومـات)
بشــأن البــت يف مــا إذا كانــت البيانــات مرتبطــة بــالوجود الفعلــي لكيــان بيولــوجي ممــرض  تســاؤالتللقــدرة اإلمراضــية ويطــرح 

ولكــن يظهــر هــذا التحــدي بالــذات يف أســاليب التسلســل اجلزيئــي وتسلســل اجليــل وقابــل للحيــاة يكــون آفــة َحْجريــة أم ال. 
 Martinاألول، ال ســـيما بالنســـبة إىل الفريوســـات الـــيت ال يعرفهـــا العلمـــاء، وبالتـــايل فإنـــه لـــيس باملشـــكلة اجلديـــدة. ويشـــري 

اجليــل اسـتخدام  ) إىل حتـديات أخـرى تعـرتض2018وآخـرون (Olmos ) و2017وآخـرون ( Massart)، 2016وآخـرون (
 يمية.تنظتسلسل ألغراض اجلديد من حتديد ال

 
مــن أجــل تشــخيص  األداءحتديــد التسلســل العــايل ولتعزيــز ثقــة املنظمــات الوطنيــة لوقايــة النباتــات يف اعتمــاد تكنولوجيــات 

حتديـد التسلسـل  اآلفات، هناك حاجة إىل �ج متناسقة على الصعيد الدويل تشمل تطوير خطـوط توجيهيـة تشـغيلية ألداء
بطريقـــة موثوقـــة ومتكـــررة، مبـــا يف ذلـــك مراقبـــة اجلـــودة والتحقـــق مـــن البيانـــات لتفســـري نتـــائج هـــذا التسلســـل  األداءالعـــايل 

)Boonham  ،وهنــاك حاجــة أيضــاً إىل التحقــق مــن صــالحية التكنولوجيــا مقارنــة باألســاليب القائمـــة، 2014وآخــرون .(
 األداءحتديــد التسلســل العــايل اإلجــراءات احلاليــة. وجيــب التحقــق مــن تكنولوجيــات  األمــر الــذي يأخــذ يف االعتبــار حــدود

بشـكل مفّصــل بالنســبة إىل كــل آفــة ومصـفوفة مســتهدفة مبــا يبــّني أ�ــا صــاحلة للغـرض الــذي أُعــّدت لــه. كــذلك، ينبغــي أن 
ليـة حتليـل البيانـات وقواعـد البيانـات ، إىل جانـب وصـف كيفيـة إعـداد العينـات، وعماخلاصة باملخترباتربوتوكوالت التتوفر 

 اليت سيتم استخدامها.
 

 العالميعلى المستوى التعاون 
حتديـد التسلسـل العـايل يف اسـتخدام تكنولوجيـات  تبحـثهناك عدد من املبادرات اجلاريـة يف أقـاليم خمتلفـة مـن العـامل الـيت 

األســرتالية اآلســيوية وأوروبــا وأمريكــا الشــمالية). وتشــمل  كــأداة تشــخيص ألغــراض الصــحة النباتيــة (مــثًال يف املنطقــة  األداء
تنسـيق نتـائج هـذه املبـادرات للنهـوض  نبغـيهذه املبادرات املناقشات حـول السياسـات ذات الصـلة الـيت ميكـن تطويرهـا. وي

 يف بيئة تنظيمية. األداءحتديد التسلسل العايل بتطوير املعايري املتناسقة دولياً يف الوقت املناسب من أجل استخدام 
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