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 معلوما  أساسية

تشححخيص اا ات بشححكل دقيك و ي الوقل المناسححا يدعم  بأن)ال،يئة( ت ّر هيئة تدابير الصحححة النباتية 
 1وعمليات تفتيش الواردات، وتطبيك تدابير الصحححة النباتية المناسححبة.لصححادرات، لار الشحح،ادات إصححد

تختلف هويت،ا  ومن المسحححححلّم به على نطاق واسحححححق أن ال درة على الكشحححححف عن ت ات النباتات وتحديد
 .وخصايص،ا استنتساخ،اإمكانية و أدوات الكشف دقّة باخترف

 
لتيل التديد من تحديد ، المعرو ة أيضححححححاً بااألداءالعالي تسححححححلسححححححل تحديد الكنولوجيات تنطوي تو
عن الوسححححايل   عالبديل على إمكانات لتو ير ، التسححححلسححححل العميكتحديد أو تكنولوجيات لتسححححلسححححل ا

والفطريات، والمواد الحيوية، )م ل البكتيريا، هويت،ا  وتحديدالحّية للكشححححححف عن الكاينات الت ليدية 
العالي تسلسل ال ايمة على تحديد التشخيص النتايم  وقد ال ت ترنشبات الفيروسات(. أوالفيروسات و

بالنباتات أو المنتتات الحّية ت ات هّية أو أ ححححححرار تلح ،ا هذت الكاينات وجود باألدلة على  األداء
، م ل للغايةير نتايم هذت التكنولوجيات الحسحححححاسحححححة التالي، ينبغي توخي الحذر لدى تفسحححححبو .النباتية

وينبغي بصحححورة خاصحححة إيرء  هويت،ا.  ات وتحديداا، للكشحححف عن األداءالعالي تسحححلسحححل تحديد ال
تايم التشححححححخيص  ناجمة عن تطبيك ن تداعيات ال جا للمخاعر وال بار الوا يد االعت حد ال ايم على ت

تريم تكنولوجيات  عروةً على ذلك، قد الوة النباتية. تنفيذ تدابير الصححح عند األداءالتسححلسححل العالي 
لمنصة لجميق المنظمات الوعنية لوقاية النباتات نظراً إلى الكلفة العالية  األداءالعالي تسلسل تحديد ال

إلى أنه يتوز لكل منظمة وعنية أيضحححا والتكاليف التشحححغيلية األخرى. وتتدر اوشحححارة ذات الصحححلة 
 .األداءالعالي تسلسل تحديد الاستخدام منصة مختلفة لالنباتات لوقاية 

 
 .1 ي المر ك  األداءالعالي تسلسل تحديد اليرد مزيد من التفاصيل بشأن تكنولوجيات و
 

 هذه التوصية موجهة إلى

 األعراف المتعاقدة والمنظمات اوقليمية لوقاية النباتات.
 

 التوصيا 

تحديد تكنولوجيات   ي متالالعمل بشححححححكل أكبر  وبضححححححرورةعلماً بالتحديات ال ايمة  ال،يئة تحيط
للواي  الخاصحة لتطبيك ا منطل ًا،ا باعتبارها هويت اا ات وتحديد عن كشحفلل األداءالعالي تسحلسحل ال

تسححلسححل تحديد ال ال ايمة على تكنولوجيات النتايممواصححلة التح يك  ي  كذلك، يتابالصحححة النباتية. 
الحّية دقي ة غير معرو ة من أجل إظ،ار إمكانية أن تكون هذت الكاينات هّية لكاينات  األداءالعالي 

 خا عة للواي .ال ات  من  ئة اابالتالي وتدخل نباتية،  ةالدقي ة ت 
 
ونتايت،ا  األداءالعالي تسححححححلسححححححل تحديد الاسححححححتخدام تكنولوجيات ما ي ترح عرف متعاقد قبل أن و

ال،يئة تشححتق األعراف المتعاقدة على ال يام بما  ،  إنّ المريمة لتطبيك لواي  الصحححة النباتية كمنطلك
 يلي:

 
إذا  اا ات مخاعر تحليل ذلك  ي بماالصحة النباتية، خطوع توجي،ية بشأن إجراءات  و ق )ا(

 دقي ة غير معرو ة )م ل الفطرياتهيّة كاينات  عن كشححفالالواجا اتخاذها بعد لزم األمر، 
 ؛غير قابلة للحياة  ي المواد النباتيةهيّة كاينات عن كشف الالبكتيريا أو الفيروسات( أو أو 

                                                           
 )https://www.ippc.int/en/publications/84234/( : أهمية تشخيص اا ات7رقم نظر أيضاً التوصية الصادرة عن ال،يئة ا  1

https://www.ippc.int/en/publications/84234/
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المعلوماتية وجود البنية التحتية واالسححححت مارات المريمة  ي تكنولوجيا المعلومات و  ححححمان )ب(
 سححححححير نتايم، لتخزين البيانات وتفاألهياييةتية ، والت  يف والتدريا على المعلومااألهيايية

 ؛االختبارات بشكل مريم، و مان التنفيذ الفعال ل،ذت التكنولوجيات
تسححلسححل تحديد ال ي متال  أل ضححل الممارسححاتالخطوع التوجي،ية التشححغيلية  توهيد وتطبيك )ج(

ضححححوابط ال، بما  ي ذلك التفسححححير المناسححححا للنتايم وتدابير مراقبة التودة )م ل األداءالعالي 
العالي تسححححلسححححل البيانات المنب  ة عن تحديد الاوجراءات( التي تضححححمن أن تكون الخاصححححة ب

متينةً ودقي ةً، وأن تكون ذات داللة بيولوجية  ي سححححححياق الصحححححححة النباتية، وأن تُنف ذ  األداء
 ؛بصورة متس ة

هذا تتارب ت ارن ب ال يامعن عريك  ودقّته األداءالعالي تسححلسححل تحديد الموثوقية  التح ك من )د(
 ؛التسلسل ببرامم تشخيص أخرى قايمة

، ال سيما  ي ما يتعلك بالنتايم األداءالعالي تسلسل تحديد الالمعلومات بشأن تفسير نتايم  ن ل )هـ(
، إلى المنظمة الوعنية الكشححف عن،ا التي تمالحيّة الصحححة النباتية للكاينات الخاصححة بمخاعر 

 ؛لوقاية النباتات  ي البلد المصدّر
، بما  ي ذلك تو ير أ ضححل الدورات األداءالعالي تسححلسححل تحديد البرامم التدريا على  فيذتن )و(

من أجل ت ييم  اختبارات األهلية الدولية تنسحححيك، والمخبريةممارسحححات الهول عبر اونترنل 
 ؛بشكل مست ل المخبرية درات ال

شر )ز( سل تحديد البروتوكوالت  ن سل سل لمنصات تحديد ال)التي يتم و ع،ا  األداءالعالي ت سل ت
 ؛يبية لغرض الشفا يةالخطوع التوجي،ية والمواد التدر لوتباد(، الموازية األداءالعالي 

 ي  الحتريةالحّية  للكاينات الترابطات البيولوجية غير المتوقعةالمعلومات بشحححححححأن نشححححححر  ح()
 .األداءالعالي تسلسل تحديد الالنباتات والمنتتات النباتية التي يكشف عن،ا 

 

 ما ورد أعالهحّل محلّها التوصية )أو التوصيا ( التي 

  ال توجد.
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 النباتيةمن توصية هيئة تدابير الصحة  إلزاميًاهذا المر ك هو ألغراض مرجعية   ط وليس جزءا 

 1المرفق 

 معلوما  أساسية

أعدّت،ا لتنة  وثي ة، نظر مكتا هيئة تدابير الصحححححححة النباتية  ي 2017 ي ديسححححححمبر كانون األول 
 ريك الخبراء الفني المعني بإعداد بروتوكوالت التشخيص التابق لرتفاقية  وتناولل ن اشاتالمعايير 

تسححححلسححححل تحديد الالدولية لوقاية النباتات هول الفرص والتحديات المتّصححححلة باسححححتخدام تكنولوجيات 
كتا الموا  ة على أن تُعرض كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية. وُعلا إلى الم األداءلعالي ا

سية على الدورة ال ال ة عشرة ل،يئة  شارة تدابير وثي ة المعلومات األسا الصحة النباتية مق التماس إ
 مواصححلةو األداءالعالي تسححلسححل تحديد الهذت األخيرة إلى التحديات المتّصححلة باسححتخدام تكنولوجيات 

 ،ا.هويت يدالعمل على هذت التكنولوجيات للكشف عن اا ات وتحد
 

كأداة  تسححححلسححححلالتيل التديد من تحديد البشححححأن اسححححتخدام تكنولوجيات  وثي ةوأعدّت لتنة المعايير 
تشحححححخيص ألغراض الصححححححة النباتية باالسحححححتناد إلى مناقشحححححات  ريك الخبراء الفني المعني بإعداد 

حديات المتّصحححححلة بروتوكوالت التشحححححخيص التابق لرتفاقية الدولية لوقاية النباتات هول الفرص والت
 .األداءالعالي تسلسل تحديد الباستخدام تكنولوجيات 

 
على عرض وثي ة المعلومات  ةا  مو، ُعلا إلى مكتا ال،يئة ال2017و ي ديسححححححمبر كانون األول 

مق التماس إشحححارة هذت األخيرة إلى التحديات المتّصحححلة األسحححاسحححية على الدورة ال ال ة عشحححرة لل،يئة 
العمل على هذت التكنولوجيات للكشف  مواصلةو األداءالعالي تسلسل تحديد الباستخدام تكنولوجيات 

 ،ا.هويت عن اا ات وتحديد
 

سحححححتكون مو حححححق اهتمام  الطابق المسحححححتتدّ ل،ذت المسحححححألة،  ،يووا ك المكتا على أنه بالنظر إلى 
ينبغي و ححق توصححية وسححداء المشححورة والتوجي،ات  ي متال السححياسححات إلى واألعراف المتعاقدة، 

تسحلسحل تحديد الاألعراف المتعاقدة والمنظمات اوقليمية لوقاية النباتات بشحأن اسحتخدام تكنولوجيات 
 كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية. األداءالعالي 

 
المتوسححححححط البحر األبيض سححححححتراليا ونيوزيلندا ومنظمة وقاية النباتات  ي أوروبا وأقدّم كل من و

برنامم   منالمو و  هذا مشرو  توصية خرل الدورة ال ال ة عشرة لل،يئة، واتُفك على إدراج 
تحديد توصححححححية إلى ال،يئة بشححححححأن "تكنولوجيات  ر قعمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من أجل 

 كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية". األداءالعالي تسلسل ال
 

 ؟وكيف يختلف عن أساليب االختبار األخرى األداءالعالي تسلسل تحديد الما هو 
 
أو  بالتيل التديد من تحديد التسلسل، المعروف أيضاً األداءالعالي تسلسل ال تحديد تكنولوجيات تي ت

تحديد سححلسححلة التينوم الكاملة ويمكن اسححتخدامه لتميق أنوا  التسححلسححل العميك، تحديد تكنولوجيات 
)م ل  غير ال ابلة لرسحححتزرا الحيّة التي تتسحححم بأهمية خاصحححة بالنسحححبة إلى الكاينات الحيّة الكاينات 

والفطريات(. ويمكن  والفطريات البيضحححححيةبات الفيروسحححححات، وبعض البكتيريا، الفيروسحححححات وأشححححح
 ،كذلك للكشف عن ت ات مست،د ة خا عة للواي  األداءالعالي سلسل تتحديد الاستخدام تكنولوجيات 

غير معرو ة )أي من غير معر ة مسحححب ة بشحححأن،ا(. وتتي  هيّة كما أن،ا تسحححم  بالكشحححف عن كاينات 
لمواد الوراثية التي يمكن استخدام،ا لتحديد و ق تسلسل ل األداءالعالي تسلسل تحديد التكنولوجيات 

الدقي ة ذات أهمية من هيث الصحححححححة النباتية، والتي لم يتم الكشححححححف عن،ا من الحيّة جينوم الكاينات 
هيّة خرل التكنولوجيات الت ليدية. وقد أدّى تطبيك هذت التكنولوجيات مؤخراً إلى اكتشححححححاف كاينات 
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 وبخاصحححة  ي متال األهياييةدقي ة لم يتم الكشحححف عن،ا مسحححب اً، م ل الفطريات، والبكتيريا، والمادة 
الفيروسححات هيث اسححتخدام التكنولوجيا متطور أك ر من متال الممر ححات األخرى )تتناول األم لة 
الواردة  ي هذت الوثي ة الفيروسححححات وأشححححبات الفيروسححححات(. وسححححيواصححححل الباه ون واختصححححاصححححيو 

، تحديد أنوا  جديدة ووصف،ا األداءالعالي تسلسل تحديد الالتشخيص الذين يستخدمون تكنولوجيات 
للمنظمات الوعنية  التي لم يتم اكتشححححا ،ا بعد، والتي ينبغيالحيّة ا الكمية الكبيرة من الكاينات بسححححب

اتخاذ قرارات صححححعبة وسححححريعة بشححححأن،ا باالسححححتناد إلى معلومات محدودة جداً وإلى  لوقاية النباتات
رون، وتخ Olmos) بشححححححكل دقيك لم يتِر ت ييم،انباتية الصحححححححية المحتملة على صححححححعيد المخاعر ال

الممكنة للكشححححححف عن اا ات  اعتماد ن،م جديد وشححححححامل بالتالي، تتي  هذت التكنولوجياتو. (2018
 .ما وتحديد خصايص،ا  ي عيّنة بيولوجية

 
اختبار الصححححة النباتية للكشحححف عن الفيروسحححات وأشحححبات الفيروسحححات  ي  ي الوقل الراهن ويعتمد 

م المحددة )التزيئية والمصححلية( والعامة )البصححرية، النباتات والمنتتات النباتية على مزيم من الن،
والمت،ر اولكتروني، والمؤشرات البيولوجية أو االختبارات األهيايية(. و ي هين أن هذت األساليا 

ستخدم على نطاق واسق  ي مختبرات تشخيص اا ات النباتية، إال وتُ  هي أ ضل ما هو متاح هالياً،
معر ة مسححب ة وجود االختبارات المحددة عادةً  إذا تتطلّاأن،ا تتسححم بعدد من ن اع الضححعف الكامنة. 

التح ك منه )بما  ي ذلك التطوير وعن الممر ححححات الفيروسححححية المسححححت،د ة ويحتاج كل اختبار إلى 
يفرض قيوداً على موارد المنظمححات  موعححات ت ححات عوايححل مختلفححة(، مححاالتح ك من االختبححار لمت

الوعنية لوقاية النباتات. كذلك، يمكن ل،ذت االختبارات المحددة أن تكشححححف أيضححححاً عن تثار الحمض 
الفعلي  للوجودئيحات الممر حححححححات المفككحة، بمحا يؤدي إلى ت حدير مفرع يأو البروتين لتزالنووي 

العديد من الممر ححححات ليس محدداً تحديداً جيداً وقد ال يتم الكشححححف  للممر ححححات. وإن نطاق عوايل
الغريبة  ي متموعات اا ات العوايل التديدة. و ي هين أن عن الفيروسححححات وأشححححبات الفيروسححححات 

االختبارات األهيايية كانل تستخدم ت ليدياً للكشف عن الفيروسات غير المعرو ة، إال أنه يلزم عادةً 
العامل السححححححببي عندما تظ،ر  االختبارات التزيئية والمصححححححلية للتأكد من هويةإجراء المزيد من 

على الظروف البيئيححة للتعبير عن  إلى هححد كبيرعوارض المرض. وتعتمححد االختبححارات األهيححاييححة 
والنتايم  الخاعئة ي الك ير من األهيان نتايم ملتبسححححححة م ل النتايم اويتابية  وتنب ك عن،ااألعراض 

 .اعئةالخالسلبية 
 
الوقل المخصححححححص لرختبارات األهيايية أن النباتات ت ضححححححي  ترات عويلة من الزمن  ي يعني و

 بححالنسححححححبححة إلىبعححد الححدخول، مححا يزيححد إلى هححدّ كبير من التكححاليف والتححأخير مححا محطححات الحتر 
المسحححححتوردين. ومن أوجه ال صحححححور األخرى المتعلّ ة باالختبارات األهيايية أنه قد ال يتم اكتشحححححاف 
السححححرالت إن لم تكن مصحححححوبة باألعراض الظاهرة على العايل الدال. وقد أثبتل الدراسححححات التي 

هو  يسححححاوي اختبارات الف،رسححححة البيولوجية أو األداءالعالي تسححححلسححححل تحديد الأجريل هتى اان أن 
 Al Rwahnihأ ضحححل من،ا  ي الكشحححف عن الفيروسحححات وأشحححبات الفيروسحححات ذات األهمية الزراعية )

(.  2017وتخححرون،  Rott؛ 2017وتخححرون،  Mackie؛ 2017وتخححرون،  Barrero؛ 2015، وتخححرون
 ي قادر على إعطاء نتايم  األداءالعالي تسحححلسحححل تحديد الواألهم من ذلك هو أن الدراسحححات تبيّن أن 

سلسل حديد التتكنولوجيات تالذي تتطلبه االختبارات البيولوجية. غير أن  ذلك أسر  بك ير من وقل
سحححتخدم إلى جانا اختبارات أخرى قايمة وال تحّل محل  حححرورة التأكيد على الداللة تُ  األداءالعالي 

 الذي يتم الكشف عنه.الحّي البيولوجية للكاين 
 

ص الت ليدية، هناك هاجة إلى أسححححاليا جديدة وقوية وموثوقة ونظراً إلى محدودية أسححححاليا التشححححخي
ف موثوقة من أجل الكش و عالة من هيث التكلفة لمس  النباتات والمنتتات النباتية بسرعة وبطري ة

وتتي   ؛ت ات أخرى غير قابلة لرسحححححتزرا  أو دقي ةعن الفيروسحححححات وأشحححححبات الفيروسحححححات، وعن 
. كما أنه يوجد للرموز الشححححححريطية أو ةهذت اومكاني األداءالعالي سححححححلسحححححححل حديد التتتكنولوجيات 
تفاعل البوليميراز التسلسلي  ي المطب ة على أمبليكونات  األداءالعالي سلسل حديد التتلتكنولوجيات 
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تشحححخيصحححية ألغراض الصححححة النباتية. وما عدا  منط ة الرمز الشحححريطي للحمض النووي تطبي ات  
 النباتية الصححححححة ألغراض أعرت المذكورة التشحححححخيصحححححية بي اتالتط تكون أن يمكنالفيروسحححححات، 

 .األداءالعالي سلسل حديد التت لن،م اهتماال األك ر التشخيصية التطبي ات
 

سلسل حديد التتو ي التشخيصات الروتينية، تتم ل بعض الفرص واومكانات الستخدام تكنولوجيات 
  ححححححححححححححححححححححححححححححححححي األداءالححححححححححححححححححححححححححححححححححعححححححححححححححححححححححححححححححححححالححححححححححححححححححححححححححححححححححي 

( إصحححدار الشححح،ادات للمخزون النووي 2عن عريك برامم المراقبة، ) (  ،م هالة اا ات  ي اوقليم1)
رصد السلق المستوردة للكشف عن و( 4( اختبارات الحتر )بعد الدخول(، )3ومواد إك ار النباتات، )

متموعة واسحححححعة من  األداءالعالي سحححححلسحححححل حديد التتأي مخاعر محتملة جديدة لوجود ت ات. ويو ّر 
وتخرون،  Rott؛ 2016وتخرون،  Hadidi؛ 2015وتخرون،  Al Rwahnihي ات )المنا ق لتميق هذت التطب

هذت التكنولوجيات2017 يذ  طة أيضحححححححاً بتنف يات مرتب حد ية ، م ل م(. غير أن الت ية التحت بات للبن تطل
 (.2018وتخرون،  Olmos) ي،ا، وتبادل البيانات والمصادقة علاألهياييةللمختبرات، والمعلوماتية 

 

 التنظيمية والعلميةالتحديا  

تكنولوجيححا، تظ،ر تحححديححات مرزمححة ومصححححححححاهبححة ل،ححا. وتواجححه بموازاة توا ر أنوا  جححديححدة من ال
تحديات مماثلة لتلك التي تواج،،ا تكنولوجيات أخرى  األداءالعالي سححححححلسححححححل حديد التتتكنولوجيات 

 ايمة على التسلسل. إنما يترتا عن نتايم البحوث ال ايمة الكشف الللكشف التزيئي أو تكنولوجيات 
تأثيرات كبيرة جداً  ي إعار الصحححة النباتية. وعلى  األداءالعالي سححلسححل حديد التتعلى تكنولوجيات 

سحبيل الم ال، هناك اهتمال أن يتم ت ييد هركة المواد النباتية بسحبا مرهظة وجود كاين دقيك )غير 
أال يكون قادراً على التسحححححبا بالمرض ل،ذت المادة النباتية.  ليسحححححل جميق معروف مسحححححب اً( يحتمل 

النبتة؛  متموعة ميكروباتبل هي عو اً عن ذلك جزء من  الكاينات المتّصلة بالنباتات من اا ات
 بالتالي،وقد يكون بعضححححح،ا من الندامى التي تأتي بالمنفعة للنبتة العايلة، أو من العوامل المعايشحححححة. 

ان اتخاذ ال رارات التنظيمية بشأن اا ات معياراً رييسياً العتماد تسلسل التينوم الكامل يشكل  م
عن  األداءالعالي سححلسححل حديد التتباعتبارت أداة تشححخيص. وهناك أيضححاً مسححألة كشححف تكنولوجيات 

 الكاينات غير ال ابلة للعيش، كما هي الحال مق األساليا غير المباشرة األخرى.
 

ويم ل الكشحححف الصححححي  لتسحححلسحححرت التينوم الكامل أو التنبؤ باا ات من،ا تحديين منفصحححلين إنما 
ستخدام تكنولوجيات  سل حديد التتهامين  ي ا سير النتايم بطري ة صحيحة األداءالعالي سل . ويُعدّ تف

لزم توا ر . وياألداءالعالي سححلسححل حديد التتمن التحديات الرييسححية األخرى التي يفر حح،ا اسححتخدام 
قواعد بيانات كبيرة وهسححححححنة التنظيم للتينومات الكاملة أو للرموز الشححححححريطية الخاصححححححة باا ات 

حديد توالكاينات الدقي ة المعرو ة، باعتبارها مرجعاً للم ارنة مق بيانات التسححححححلسحححححححل التي يولدها 
المنظمات  سححوف تواجه . ونظراً إلى ارتفا  وتيرة اكتشححاف الكاينات الدقي ة،األداءالعالي سححلسححل الت
السححححححتنتاج معيّن، م ل  صححححححنق ال رارات المتعلّ ة باألهمية البيولوجية تحديلوقاية النباتات  وعنيةال

 ، باالسحححتناد إلى تحليل بيانات الحمضمراض النباتات أو المنتتات النباتيةإ علىما  كاين دقيك قدرة
وهححذت العمليحححة التخحححاذ  .من دون معلومححات كححاملحححة )أو هتى من دون تو ر المعلومححات( النووي

نتايم التشخيص عن أي تحليل لل درة اومرا ية  يبعد، أم ال ال رارات، لتحديد ما إذا كان الكاين ت ةً 
بشحححححححأن البل  ي ما إذا كانل البيانات مرتبطة بالوجود الفعلي لكيان بيولوجي  تسحححححححاؤالتويطرح 

ض وقابل للحياة يكون ت ة َهْترية أم ال. ولكن يظ،ر هذا التحدي بالذات  ي أسحححاليا التسحححلسحححل ممر
التزيئي وتسححلسححل التيل األول، ال سححيما بالنسححبة إلى الفيروسححات التي ال يعر ،ا العلماء، وبالتالي 

 ( و2017وتخرون ) Massart(، 2016وتخرون ) Martin ححإنححه ليس بححالمشححححححكلححة التححديححدة. ويشححححححير 

Olmos( إلى تحديات أخرى تعترض اسحححححتخدام 2018وتخرون )تسحححححلسحححححل التيل التديد من تحديد ال
 يمية.تنظألغراض 
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سل العالي ولتعزيز ث ة المنظمات الوعنية لوقاية النباتات  ي اعتماد تكنولوجيات  سل  األداءتحديد الت
من أجل تشححخيص اا ات، هناك هاجة إلى ن،م متناسحح ة على الصححعيد الدولي تشححمل تطوير خطوع 

بطري ة موثوقة ومتكررة، بما  ي ذلك مراقبة  األداءتحديد التسححلسححل العالي  توجي،ية تشححغيلية ألداء
اجة (. وهناك ه2014وتخرون،  Boonhamالتودة والتح ك من البيانات لتفسححير نتايم هذا التسححلسححل )

أيضححاً إلى التح ك من صححرهية التكنولوجيا م ارنة باألسححاليا ال ايمة، األمر الذي يأخذ  ي االعتبار 
بشكل مفّصل  األداءتحديد التسلسل العالي هدود اوجراءات الحالية. ويتا التح ك من تكنولوجيات 

دّت له. كذلك، ينبغي بالنسححبة إلى كل ت ة ومصححفو ة مسححت،د ة بما يبيّن أن،ا صححالحة للغرض الذي أُع
، إلى جانا وصححححححف كيفية إعداد العينات، وعملية الخاصححححححة بالمختبراتبروتوكوالت الأن تتو ر 

 تحليل البيانات وقواعد البيانات التي سيتم استخدام،ا.
 

 العالميعلى المستوى التعاون 

 ي اسححححححتخدام تكنولوجيات  تبحثهناك عدد من المبادرات التارية  ي أقاليم مختلفة من العالم التي 
سل العالي  سل كأداة تشخيص ألغراض الصحة النباتية )م رً  ي المنط ة األسترالية  األداءتحديد الت

ااسيوية وأوروبا وأمريكا الشمالية(. وتشمل هذت المبادرات المناقشات هول السياسات ذات الصلة 
لن،وض بتطوير المعايير المتناسحح ة دولياً تنسححيك نتايم هذت المبادرات ل نبغيالتي يمكن تطويرها. وي

  ي بيئة تنظيمية. األداءتحديد التسلسل العالي  ي الوقل المناسا من أجل استخدام 
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