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( ))Tephritidaeحولإجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة
)010
التعديالت في المعيار الدولي رقم  - 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية ()1994-001
الملحق  16بالمعيار الدولي رقم ( 28معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح

(2005-( )Tephritidae

حول

الخاضعة للوائح) عن معالجة البرتقال

كوينالند

Citrus sinensis

المواد
بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة

)Bactrocera tryoni (2007-206E

الملحق  17بالمعيار الدولي رقم ( 28معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
حول المواد الخاضعة للوائح) عن معالجة المندارين  Citrus reticulataوالبرتقال الحلو
 Citrus sinensisبالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوينالند )Bactrocera tryoni (2007-206F
الملحق  18بالمعيار الدولي رقم ( 28معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
حول المواد الخاضعة للوائح) عن معالجة الليمون الحامض  Citrus limonبالبرودة
للتخلص من ذبابة كوينالند )Bactrocera tryoni (2007-206G
الملحق  19بالمعيار الدولي رقم ( 28معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
الخاضعة
المواد
حول
للوائح) عن المعالجة باإلشعاع آلفات  Dysmicoccus neobrevipesوPlanococcus lilacinus
و)Planococcus minor (2012-011
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الملحق  5بالمعيار الدولي رقم ( 27بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح)
بالنسبة إلى  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaعلى الثمرة (التي اعتمدتها لجنة
المعايير نيابة عن الهيئة)
الملحق  6بالمعيار الدولي رقم ( 27بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح)
بالنسبة إلى جرثومة تقرّح الحمضيات ( Xanthomonas citri subsp. citriالتي اعتمدتها لجنة
المعايير نيابة عن الهيئة)
الملحق  7بالمعيار الدولي رقم ( 27بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح)
بالنسبة إلى البطاطس المغزلية الممرضة (التي اعتمدتها لجنة المعايير نيابة عن الهيئة).
متاحة باللغة اإلنجليزية فقط
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الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية
 20-16مارس/آذار 2015

-1

افتتاح الدورة

[]a

بعد الوقوف دقيقة صمت على روح الراحل الدكتور محمد رفعت رسمي ،العضو في
الدورة
افتتحت
المكتب،
السيدة  ،Kyu-Ock Yimرئيسة هيئة تدابير الصحة النباتية (الهيئة).

[]c

ورحّبت السيدة  ،Helena Semedoنائب المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة (الفاو)،
بأعضاء الهيئة في الفاو .وذ ّكرت األطراف المتعاقدة ّ
بأن منتجات زراعية تتجاوز قيمتها a
ً
ترليون دوالر أمريكي يتم تداولها في التجارة الدولية سنويا وتستحوذ األغذية فيها على
وشددت
اإلجمالية.
القيمة
من
المائة
في
8r
من
أكثر
السيدة  Semedoعلى ضرورة مضاعفة الجهود في سبيل حماية األمن الغذائي والبيئة
والحرص على سالمة التجارة من اآلفات النباتية ،علما ً ب ّ
أن الفشل في رصد انتشار اآلفات
واألمراض النباتية قد تكون له تداعيات كارثية على اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي
لماليين المزارعين الفقراء .واستعرضت كيفية اندماج االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشكل
بارز في اإلطار االستراتيجي للمنظمة الذي يحدد رؤية المنظمة وأهدافها االستراتيجية
والنتائج المنشودة في ما يتعلق باستئصال الجوع والتنمية الزراعية .ورحّبت في الختام
بالتقدم المحرز على صعيد الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية ( )ePhytoوأكدت مجدداً
على الطليعة الفريدة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات باعتبارها المنظمة الدولية الوحيدة
المعنية بوضع المعايير الخاصة بالنباتات والمنتجات النباتية ،فضالً عن أهميتها بالنسبة إلى
الفاو.

[]3

وكان لمعالي السيد  ،Dong-pil Leeوزير الزراعة واألغذية والشؤون الريفية في جمهورية
كوريا ،مداخلة وجهها عن طريق رسالة فيديوية .وأق ّر الوزير بأهمية العمل الذي تقوم به
الهيئة على المستويات كافة بما في ذلك من أجل مساعدة البلدان النامية في المبادالت
التجارية وفي حماية بيئتها من خالل معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وتوجّه بالشكر
إلى الرئيسة الحالية على ما قامت به من عمل متمنيا ً لألعضاء أن تتكلل مداوالتهم بالنجاح.

[]4

وشكر المسؤول بالنيابة عن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بدوره جميع الحاضرين على
دعمهم المستم ّر للصحة النباتية على المستوى الدولي .وأشار إلى أنه ال تزال هناك تحديات
عديدة أمام االتفاقية ووقاية النباتات ككلّ ،غير ّ
أن للهيئة فرصة هذه السنة للبدء بمواجهة
هذه التحديات على المستوى العالمي في ما لو قررت مؤازرة الجهود الرامية إلى تخصيص
سنة دولية لصحة النباتات.

[]M

وترد قائمة بالمشاركين في المرفق .3

-2
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[]6

تناولت الرئيسة بالتفصيل التغيرات التي طرأت على جدول األعمال 1وترتيب بحث مختلف
البنود .وبناء على اقتراح بعض األطراف المتعاقدة ،وافقت الهيئة على إضافة بند عن
القضايا االستراتيجية المتعلقة بتشخيص اآلفات ضمن البند من جدول األعمال عما يستجد
من أعمال.

[]7

ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )aاعتمدت جدول األعمال وأحاطت علما ً بقائمة الوثائق (انظر المرفقين  aو.)c
1-2

[]8

بيان االختصاصات المقدم من االتحاد األوروبي

ّ
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )cأحاطت علم ًا ببيان االختصاصات وحقوق التصويت 2المقدم من االتحاد األوروبي
ودوله األعضاء البالغ عددها  c8دولة عضواً.

-3
[]9

انتخاب المقرر

ّ
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )3انتخبت السيدة  Olga Lavrentjevaمقررة للدورة.

-4

إنشاء لجنة أوراق التفويض

[ ]arأوضحت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ضرورة أن تكون لجنة أوراق التفويض
مطابقة للوائح المنظمة .وهي ستكون مؤلفة من سبعة أعضاء ،واحد عن كل إقليم من أقاليم
المنظمة ،فضالً عن عضو واحد من مكتب الهيئة.
[ ]aaوسيعاون هذه اللجنة مكتب الشؤون القانونية في المنظمة من أجل تحديد مدى صالحية
أوراق تفويض األطراف المتعاقدة.
ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
[]ac
( )4انتخبت لجنة ألوراق التفويض مطابقة للوائح المنظمة.
ً
( )Mانتخبت ( Marc Gilkeyالواليات المتحدة األمريكية) رئيسا للجنة أوراق التفويض .وقبلت
لجنة أوراق التفويض ما مجموعه  aa4من أوراق التفويض .وتم تحديد العدد الالزم
الكتمال النصاب بـ 9cعضواً.

-5

تقرير رئيسة هيئة تدابير الصحة النباتية

[ ]a3أشارت رئيسة الهيئة إلى تقريرها  3مضيفة بعض التعليقات عليه .وأعلنت أيضا ً تعيين
األمين الجديد لالتفاقية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهو السيد  Jingyuan Xiaوشرحت
 1الوثيقتان  CPM 2015/08وّ . CPM 2015/CRP/01
إن جميع وثائق الدورة العاشرة للهيئة ( )craMمتاحة على العنوان التالي
(.)https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/
2
الوثيقة CPM 2015/INF/14
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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بإيجاز ّ
أن تعيينه قد ت ّم بناء على األنظمة المرعية في الفاو .وشددت على أهمية التوعية
على االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وعلى األهمية الحيوية لصحة النباتات متوجهة بالشكر
إلى أعضاء المكتب وإلى األمانة على جهودهم التعاونية.
ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
[]a4
( )6أحاطت علم ًا بالتقرير.
[ ]aMودعت رئيسة الهيئة السيد  ،Yukio Yokoiاألمين السابق لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،إلى
مخاطبة الهيئة .فتوجّه بالشكر على ما حظي به من دعم من قبل الهيئة والمنظمات الدولية
األخرى والمكتب واألمانة طوال فترة واليته وأكد رغبته في مواصلة دعم عمل الهيئة في
المستقبل.
[ ]a6وقد شكرت األطراف المتعاقدة السيد  Yokoiعلى عمله وإنجازاته.

-6

تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

[ ]a7عرض المسؤول بالنيابة في أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التقرير السنوي لعام
 4cra4مشيراً إلى ّ
أن أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات قد شهدت وستشهد تغيرات
عديدة ،بما فيها وجود أمين جديد لها ،فضالً عن األنشطة الجديدة المرتقبة على غرار
تطبيق الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية ( )ot hPeوالسعي إلى تخصيص سنة دولية
لصحة النباتات .وسلّط الضوء على األهداف الرئيسية في المستقبل وعلى أبرز اإلنجازات
التي تحققت خالل العام الفائت.
[ ]a8وشددت بعض األطراف المتعاقدة على ضرورة أال تقتصر إتاحة الخطة السنوية على اللغة
اإلنكليزية فقط وأن تتم في الوقت المناسب لكي تتسنى لها المشاركة بصورة فعالة في
االجتماعات.
[ ]a9ورداً على ذلك ،أ ّكد مجدداً المسؤول بالنيابة التزام األمانة بإتاحة جميع الوثائق الرسمية
ّ
الست في أقرب وقت ممكن .وإذ اطلع على مخاوف األعضاء ،أق ّر بأهمية
باللغات الرسمية
هذه المسألة وأوضح ّ
أن القيود المفروضة على الموارد لم تسمح في حاالت كثيرة بإتاحة
النسخ المترجمة من الوثائق في وقت مبكر.
ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
[]cr
( )7أحاطت علم ًا بالتقرير السنوي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن التقدم
المحرز في برنامج عمل هيئة تدابير الصحة النباتية خالل سنة .cra4

-7

الحوكمة

[ ]caكانت لبعض األطراف المتعاقدة تعليقات على طريقة تعيين األمين الجديد لالتفاقية وقد
شددت هذه األطراف على ضرورة أن تكون عملية االختيار في المستقبل شفافة ومفتوحة.
الوثيقة CPM 2015/INF/05
4
الوثيقة CPM 2015/INF/01
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تقييم تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

[ ]ccعرضت رئيسة الهيئة موضوع تقييم تعزيزز أمانزة االتفاقيزة الدوليزة لوقايزة النباتزات 5ودعزت
السيد  ، la2e O1n v oP1Nقائد فريق التقييم ،إلى تقديم نتائج الفريق بإيجاز.
[ ]c3وأشار بعض األطراف المتعاقدة إلى ّ
أن إنجاز تحليل مفصل لتقرير التقييم يتطلّب مزيداً من
الوقت  6،وطلبت إلى الهيئة وضع عملية خاصة لجمع التعليقات الواردة من األطراف
المتعاقدة والمكتب واألمانة والنظر فيها .وقد حظي عمل فريق التقييم الذي أنهى إعداد
التقرير في وقت قصير نسبيا بالتقدير والدعم أيضا ً بالنسبة إلى بعض التوصيات.
[ ]c4وطرح بعض األطراف المتعاقدة قضايا وشواغل تتعلق بالتوصيات الواردة في التقرير بما
فيها الحوكمة وتواتر اجتماعات الهيئة ودور المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي
ولجنة المالية والمسائل المتصلة بالمادة .a4
[ ]cMوأكد ممثل فريق التقييم ،في معرض رده على األسئلة ،أن التقرير يتماشى مع
المحددة
االختصاصات
في ما يتعلق باستنتاجات تقييم عام  .crr7كما أكد أنه في التوصية بتخفيض عدد
االجتماعات ،ليس هناك أية نية لخلق عمل إضافي للمكتب .وأوضح أن االقتراحات المتعلقة
بالموظفين والتعزيز القانوني تهدف أيضا إلى دعم عمل األمانة.
[ ]c6وأشار الممثل القانوني للفاو ،في رده على طلب أحد األطراف المتعاقدة في ما يتعلق
بعملية تقديم تعليقات إلى المنظمة عن تقرير التقييم ،إلى أنه ليس لالتفاقية الدولية أي
مسؤوليات تراتبية تجاه األجهزة الرئاسية للمنظمة نظرا إلى أنها جهاز دستوري يتمتع
باستقالل ذاتي وظيفي داخل الفاو .وعلى الرغم من ذلك ،ما زال بإمكان الهيئة رفع
تقاريرها إلى المجلس من خالل لجنة الزراعة (التي تجتمع السنة المقبلة) ،أو بشكل أنسب،
من خالل لجنة البرنامج (التي ستعقد دورتها القادمة في الخريف) .وقد عقدت مجموعة
مص ّغرة (شيلي ،كندا ،االتحاد األوروبي ،فرنسا ،الواليات المتحدة األمريكية ،اليابان،
إضافة إلى ممثلين عن المكتب واألمانة) اجتماعا ً لبحث أفضل السبل للر ّد على التقرير.
ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
[]c7
( )8أحاطت علم ًا بالتقييم.
( )9دعت األعضاء والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واألمانة إلى تقديم تعليقات على
بحلول
التقرير
 aMمايو/أيار craM؛
( )arأذنت للمكتب القيام بما يلي:
(أ) استعراض التعليقات والمدخالت التي وردتها في اجتماعها المنعقد في
يونيو/حزيران craM؛
(ب) العمل مع األمين الجديد لالتفاقية الدولية والفاو عندما تنظر المنظمة أيضا
في التقييم والتوصيات الصادرة عنه؛

5

الوثيقة

2015/16

 .CPMيمكن االطالع على التقرير

nn 1n2oaonP oO1Nc1Paen

الكامل على العنوان التالي:

https://www.ippc.int/en/publications/8074/
6
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(ج) صياغة اقتراح تقره الهيئة في دورتها الحادية عشرة ( )cra6بشأن خطة
لتنفيذ توصيات تقييم تعزيز أمانة االتفاقية الدولية وعرضه على المجموعة
المعنية بالتخطيط االستراتيجي في أكتوبر/تشرين األول craM
الستعراضه؛
(د) اتخاذ إجراءات فورية بشأن التوصيات التي يعتبرها المكتب قابلة للتنفيذ
من الناحيتين العملية واالقتصادية وإطالع المجموعة المعنية بالتخطيط
االستراتيجي في عام  craMعلى هذه اإلجراءات؛
(هـ) وضع آلية عملية للهيئة لرصد وتتبع جهود الفاو واألمانة الرامية إلى تنفيذ
التوصيات المتفق عليها في تقرير التقييم.

موجز تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي

2-7

[ ]c8عرض السيد  ،toPo0 T eaoenرئيس المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي التي عقدت
اجتماعا لها في أكتوبر/تشرين األول  ،cra4تقرير المجموعة.7
[ ]c9وأشارت األطراف المتعاقدة إلى الطابع التشاركي الرفيع المستوى لالجتماع وإلى
االقتراحات المبتكرة المطروحة فيه .وأشار السيد  T eaoenإلى المشاركة الكبيرة للبلدان
النامية في هذا االجتماع.
[ ]3rوتناول أحد الشواغل عملية اختيار أعضاء المجموعة على اعتبار أن األعضاء في
المجموعة قد ال يتحدثون باسم المنظمات الوطنية لوقاية النباتات ومن ثم فإنهم ال يرفعون
بالضرورة تقارير إليها.
[ ]3aوأعربت األمانة عن تأييدها للطابع األوسع للمجموعة وأقرت بقيمة إجراء الترشيحات من
خالل المنظمات الوطنية لوقاية النباتات.
ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
[]3c
()aa
()ac

()a3
()a4
()aM

أحاطت علم ًا بالتقرير.
أحاطت علما بالمعلومات المقدمة بشأن المواضيع التي حددتها المجموعة المعنية
بالتخطيط االستراتيجي في عام  ،cra4علما أن هذه المعلومات ستشكل األساس الذي
ستقوم عليه مناقشات المجموعة في المستقبل بشأن التوجهات االستراتيجية التي
ينبغي لالتفاقية الدولية النظر فيها.
ً
وافقت على أن تقدم تعليقات بشأن المعلومات المتاحة ،فضال عن تحديد االتجاهات
المستقبلية الهامة ووصفها بما يفيد أعضاء المكتب من كل إقليم بحلول  aMمايو/أيار
 craMلمواصلة النقاش في المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي في عام .craM
وافقت على دراسة المواضيع السبعة المقترحة ومناقشتها لغرض وضع اإلطار
االستراتيجي الجديد لالتفاقية الدولية (.)crc9-crcr
وافقت على ضرورة وضع اإلطار االستراتيجي لالتفاقية الدولية ( )crc9-crcrمع
مراعاة المواضيع التالية:
-a
-c

7

الوثيقتان

التكنولوجيا واالبتكار والبيانات
تعبئة الموارد
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-4
-M
-6
-7
3-7

الدعوة وزيادة الوعي من خالل اتصاالت فعالة
التنفيذ والمشاركة والتعاون
االتفاقية الدولية هي مركز لالمتياز واالبتكار
مساهمة االتفاقية الدولية في األمن الغذائي وحماية البيئة واالزدهار
االقتصادي
تبسيط البيئة التنظيمية في ظل تعقيدات التجارة العالمية في المستقبل

إلغاء هيئة وقاية النباتات في البحر الكاريبي

[ ]33ق ّدمت األمانة الوثيقة.8
[ ]34وتوجهت دومينيكا ،نيابة عن البحر الكاريبي ،بالشكر إلى ك ّل من الفاو وأمانة االتفاقية
الدولية على كل ما قدمتاه من مساعدة فنية وقانونية ودعم مالي .وأقرت بأهمية وجود
منظمة إقليمية عملية لوقاية النباتات ،وأعربتا عن رغبتهما في إنشاء هذه الهيئة في أقرب
فرصة ممكنة.
[ ]3Mوتم اإلعراب عن الدعم إلنشاء منظمة إقليمية نشطة لوقاية النباتات في اإلقليم بمساعدة
أمانة االتفاقية الدولية وخدمات الشؤون القانونية في الفاو.

-8

وضع المعايير الدولية

1-8

تقرير عن أنشطة لجنة المعايير

[ ]36عرضت رئيسة لجنة المعايير بإيجاز أنشطة اللجنة منذ انعقاد الدورة التاسعة للهيئة
( 9.)cra4وأثنت على العمل الذي قام به العديد من الخبراء ،بما فيهم الخبراء المتعاونين مع
لجنة المعايير والخبراء الفنيين ومجموعات عمل الخبراء ومجموعات صياغة بروتوكوالت
التشخيص والعاملين في أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من أجل إعداد المعايير الدولية
لوقاية النباتات تمهيداً العتمادها من قبل الهيئة .وحثّت األعضاء في الهيئة على مواصلة
تسمية الخبراء المشاركين في أنشطة وضع المعايير وتقديم الدعم لهم.
[ ]37وأفادت عن تلقي اعتراضات رسمية على مشروعين من المشاريع .وتساءل االعتراض
الرسمي على مشروع المعايير الدولية عن الحركة الدولية لألخشاب ( )rc9-crr6حول
مفهوم المعيار .وطلبت رئيسة لجنة المعايير إلى أعضاء الهيئة إبداء رأيهم خاصة في ما
يتعلق بشكل المعايير السلعية ومضمونها وأثارت موضوع نطاق المعايير السلعية (انظر
أيضا ً المناقشات في إطار البند .)c-8
[ ]38أما بالنسبة إلى معالجات الصحة النباتية ،فقد أثنت على عمل مشاورات الخبراء التي م ّكنت
شعبة التقنيات النووية في األغذية والزراعة المشتركة بين الفاو والوكالة الدولية للطاقة
الذرية من إجراء بحوث حول االختالفات بين مجموعات ذباب الفاكهة .ومع ّ
أن لجنة
المعايير قد عرضت أربعة مشاريع معايير دولية للتصويت ،أعربت عن أملها في التوصل
إلى اتفاق من خالل التوافق في اآلراء.
8
9

الوثيقة
الوثيقة
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[ ]39وأخيراً ،توقفت عند نجاح فرق الخبراء الفنيين منذ نشأتها .وأشارت إلى ّ
أن عالجات
الصحة النباتية تنطوي على خيارات باستطاعة البلدان استخدامها وهي تقوم على إجراءات
سبق للبلدان أن اتخذتها ويوصى بها فقط بعد تقييم مف ّ
صل للبيانات عن الكفاءة.
وبروتوكوالت التشخيص التي قد يكون تطبيقها محفوفا ً بالتحديات في بعض الحاالت تشمل
أساليب موثوقة وقابلة للتكرار.
[ ]4rوختمت مداخلتها باإلعراب عن شكرها للجنة المعايير على المداوالت المفيدة والدعم الذي
حظيت به طوال توليها مهامها كرئيسة للجنة المعايير .وسيكون اجتماع لجنة المعايير في
مايو/أيار  craMآخر اجتماع لها كرئيسة للجنة.
ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
[]4a
( )a6أحاطت علم ًا بالتحديث عن أنشطة لجنة المعايير في سنة  cra4وتوجهت بالشكر إلى
رئيسة لجنة المعايير واألعضاء والخبراء الفنيين والفرقاء اآلخرين المعنيين بعملية
وضع المعايير.
2-8

اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية

[ ]4cعرضت األمانة الوثائق 10عن مشروع المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المقترحة
العتمادها.
[ ]43وأبلغت األمانة الهيئة بتلقي اعتراضات رسمية قبل  a4يوما ً من انعقاد الدورة العاشرة للهيئة
( )craMعلى المعيارين الدوليين التاليين:
[ ]44الحركة الدولية لوسائط النمو المقترنة بنباتات الغرس (( )rr4-crrMالوثيقة
 )CPM 2015/06_02والحركة الدولية لألخشاب (( )rc9-crr6الوثيقة .)CPM 2015/06_03
وسيُعاد هذان المعياران إلى لجنة المعايير لدراستهما .وقد أجري عرض تفاصيل عن
االعتراضات الرسمية بشكل منفصل.11
[ ]4Mواعتبر طرف متعاقد آخر ّ
أن مضمون مشروع المعيار الدولي عن الحركة الدولية
()rc9-crr6
لألخشاب

ال يتماشى مع المعايير الحالية ،مما يطرح مسألة مضمون المعايير السلعية بشكل عام.
واقتُرح أن تنظر لجنة المعايير في هذه المسألة وتع ّد معايير بشأن مضمون المعايير السلعية
وطريقة وضعها.

[ ]46وشدد أحد األطراف المتعاقدة على أهمية المعايير السلعية على غرار المعيار الدولي رقم
( aMإخضاع مواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية للوائح) .وأعرب عن أمله في معالجة
المسائل المتعلقة بالمعايير السلعية في أقرب وقت ممكن ،ال سيما الشواغل المتصلة
بمشروع المعايير الدولية عن الحركة الدولية لألخشاب ( )rc9-crr6بعدما ورد اعتراض
رسمي عليه قبل انعقاد الدورة الحالية للهيئة .وبعدما أبدى الطرف المتعاقد قلقه لعدم إتاحة
الوقت الكافي أمام لجنة المعايير لدراسة هذه المسألة ومناقشتها على أكمل وجه ،اقترح أن
تجيز الهيئة تشكيل مجموعة عمل تابعة للجنة المعايير للنظر في هذه المسألة بما يم ّكن من
المضي قدما ً في وضع معايير سلعية.
10
11

الوثيقة  CPM 2015/06و الضمائم
الوثيقة 5t5 craM/0l /aM
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[ ]47واتفقت الهيئة على ضرورة تحديد مفهوم المعايير السلعية ودعي إلى عقد اجتماع لمجموعة
مص ّغرة على هامش دورة الهيئة بمشاركة األرجنتين وأستراليا وكندا واالتحاد األوروبي
واليابان ونيوزيلندا والسودان والواليات المتحدة األمريكية.
[ ]48ورفعت المجموعة تقريرها إلى الهيئة وقد حُددت اختصاصات 12مجموعة العمل بمناقشة
مفهوم المعايير السلعية (أنظر المرفق  .)4وأشير أيضا ً إلى الترحيب بأي وثائق معروضة
للمناقشة لكي تنظر فيها مجموعة العمل .وكان هناك قلق إزاء مشاركة القطاع المعني في
مجموعة العمل وأوضحت األمانة أنّه ستتم دعوة ممثلي القطاع للمشاركة لكن فقط بصفتهم
"خبراء مدعوين" من دون أن يشاركوا في عملية صنع القرارات.
[ ]49وعرضت األمانة وثيقة  13طلب المكتب إعدادها وهي تق ّر بجميع مساهمات األطراف
المتعاقدة والمنظمات والخبراء في عملية وضع المعايير المعتمدة في الدورة الحالية للهيئة
(المرفق .)M
[ ]Mrوأخيراً ،أبلغت األمانة الهيئة ّ
بأن الوثيقة التوضيحية للمعيار الدولي رقم ( aMإخضاع مواد
التعبئة الخشبية في التجارة الدولية للوائح) قد جرى تنقيحها ونشر النسخة المحدثة منها على
البوابة الدولية للصحة النباتية.14

[ ]Maوبما ّ
أن بعض المعايير كانت قد ُعرضت على الهيئة العتمادها في مناسبات سابقة ولكن
وردت اعتراضات رسمية عليها ،فقد عرضت على الدورة العاشرة للهيئة ()craM
العتمادها بالتصويت .وكانت هذه حال مشروع المعيار الدولي عن تحديد حالة الفاكهة
العائلة لذبابة الفاكهة ( )r3a-crr6( )T ephritidaeوثالثة مشاريع معالجات بالبرودة تمهيداً
إلدراجها كمالحق بالمعيار الدولي رقم .c8
[ ]Mcوأشار عدد من األطراف المتعاقدة إلى ضرورة اعتماد المعايير بالتوافق في اآلراء وإلى
الحاجة إلى تحسين التواصل مع البلد صاحب االعتراض الرسمي إليجاد ح ّل للمسائل
المطروحة .واعتبرت األطراف المتعاقدة أيضا ً أنه من الضروري أن تستند المعايير إلى
العلم وأن تجري مناقشة االعتراضات من الناحية الفنية.
[ ]M3وأفاد أحد األطراف المتعاقدة 15عن وجود قصور خطير في مشروع المعيار الدولي بشأن
تحديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة ( )r3a-crr6( )Tephritidaeنتيجة استخدام مصطلح
"العائل شبه الطبيعي" عوضا ً عن مصطلح "العائل المشروط" .واعتبر ّ
أن مشروع المعيار
المقترح يعطي فقط توجيهات للعلماء حول كيفية إجراء التجارب لمعرفة ما إذا كانت بعض
أنواع الفاكهة (أو الخضار) عائالً لذبابة الفاكهة .واعتبر أيضا ً ّ
أن المشروع
ال يعطي أي توجيهات لألسرة المعنية بالصحة النباتية حول الشروط التي يجب معها
إخضاع السلع المتداولة في التجارة إلجراءات تنظيمية .ومن شأن المصطلحات المستخدمة
في هذا المعيار أن تتعارض مع معيار مقبل ذي مفهوم واسع عن حالة العائل أو قد تكون له
تأثيرات عليه.

12
13

الوثيقة CPM 2015/CRP/08
الوثيقة CPM 2015/CRP 07

ّ
إن الوثائق التوضيحية للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية متاحة على العنوان التاليhttps://www.ippc.int/en/core- :
activities/standards-setting/explanatory-documents-international-standards-phytosanitary-measures/
15
الوثيقة CPM 2015/CRP /04
14
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[ ]M4وأشار أيضا ً إلى ّ
أن لجنة المعايير كانت قد أجرت تعديالت كبرى في هذا المعيار في
ّ
تتسن لألطراف المتعاقدة فرصة استعراض
نوفمبر/تشرين الثاني  cra4وإلى أنّه لم
المشروع قبل عرضه على الدورة العاشرة للهيئة (.)craM
[ ]MMوإذ أقرّت الرئيسة ّ
بأن الهيئة تفضّل عدم التصويت على هذه المعايير ،سعت إلى الحصول
على موافقة الهيئة على اعتماد هذه المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية من خالل التوافق
في اآلراء.
[ ]M6وكانت معالجات الصحة النباتية بالبرودة الثالث التي ُعرضت في األساس على الدورة
العاشرة للهيئة ( )craMالعتمادها بالتصويت ،قد أحيلت إلى الهيئة العتمادها بتوافق اآلراء.

[ ]M7وكان أيضا ً مشروع المعيار الدولي بشأن تحديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة
()Tephritidae
( )r3a-crr6الذي ُعرض في بداية األمر على الهيئة العتماده بالتصويت ،قد أحيل إلى
الهيئة العتماده بتوافق اآلراء غير ّ
أن أحد األطراف المتعاقدة كانت ال تزال لديه مخاوف
تقنية إزاء هذا المعيار .ولتبديد هذه المخاوف ،اتفقت الهيئة بالتوافق على عدم التصويت
على هذا المعيار وأعادته إلى لجنة المعايير.

[ ]M8وذ ّكرت رئيسة الهيئة ّ
بأن عملية وضع المعايير ستخضع للمراجعة في اجتماع مجموعة
ّ
وبأن جميع النقاط التي تطرّقت إلى
السبعة للجنة المعايير الذي سيُعقد في مايو/أيار craM
المناقشات سوف تُحال إلى المجموعة للنظر فيها.
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[]M9

و ّ
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:

( )a7وافقت على إعادة مشروع المعيار الدولي بشأن تحديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة
الفاكهة ( )r3a-crr6( )Tephritidaeكما يرد في الوثيقة  CPM 2015/06_01إلى لجنة
()a8

()a9
()cr

()ca

()cc

()c3

()c4

المعايير لمزيد من الدرس.
اعتمدت الملحق  3بالمعيار الدولي رقم ( c6إنشاء مناطق خالية من اآلفات بشأن ذبابة
الفاكهة ( ))T ephritidaeحول إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة
()T ephritidae
(( )rar-crrMالمرفق .)a3
اعتمدت تعديالت  cra3على المعيار الدولي رقم  :Mمسرد مصطلحات الصحة النباتية
(( )rra-a994المرفق .)a3
اعتمدت الملحق  a6بالمعيار الدولي رقم ( c8معالجات الصحة النباتية لآلفات
الخاضعة للوائح حول المواد الخاضعة للوائح) عن معالجة البرتقال  itrus sinensis
C
بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوينالند ( )2 007-206E( B actrocera tryoniالمرفق
.)a3
اعتمدت  a7بالمعيار الدولي رقم ( c8معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة
للوائح حول المواد الخاضعة للوائح) عن عن معالجة المندارين  itrus sinensis
C
والبرتقال الحلو  C itrus reticulateبالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوينالند
( )2 007-206F( B actrocera tryoniالمرفق .)a3
اعتمدت الملحق  a8بالمعيار الدولي رقم ( c8معالجات الصحة النباتية لآلفات
الخاضعة للوائح حول المواد الخاضعة للوائح) عن معالجة الليمون الحامض Citrus
 limonبالبرودة للتخلص من ذبابة كوينالند ( )2 007-206G( B actrocera tryoniالمرفق
.)a3
اعتمدت الملحق  a9بالمعيار الدولي رقم ( c8معالجات الصحة النباتية لآلفات
الخاضعة للوائح حول المواد الخاضعة للوائح) عن المعالجة المعالجة باإلشعاع آلفات
 Dysmicoccus neobrevipesو P lanococcus lilacinusو)raa-crac( P lanococcus minor
(المرفق .)a3
أحاطت علم ًا ّ
بأن لجنة المعايير اعتمدت بالنيابة عن الهيئة بروتوكوالت التشخيص
الثالثة التالية كملحقات بالمعيار الدولي رقم ( c7بروتوكوالت التشخيص لآلفات
الخاضعة للوائح):
•
•
•

 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaعلى الثمرة
جرثومة تقرّح الحمضيات Xanthomonas citri subsp. citri
البطاطس المغزلية الممرضة.

( )cMدعت األطراف المتعاقدة إلى إبداء مالحظاتها على "استعراض عملية وضع
المعايير" ألعضائها في لجنة المعايير قبل  c7مارس/آذار .craM
( )c6استعرضت ووافقت على اختصاصات مجموعة عمل ستتولى مناقشة مفهوم المعايير
السلعية (المرفق .)4
( )c7أثنت على مساهمات األعضاء في لجنة المعايير الذين غادروا اللجنة منذ انعقاد
الدورة التاسعة للهيئة ( )cra4أو الذين سيغادرونها بعد اجتماع مجموعة السبعة
التابعة للجنة المعايير في مايو/أيار ( craMترد القائمة المفصلة في المرفق .)M
3-8

االطالع على التعديالت في ترجمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
التي اعتمدتها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة ()2014
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[ ]6rعرضت األمانة الوثيقة  16والحظت أن مجموعات مراجعة اللغات الصينية والفرنسية
واإلسبانية قد استعرضت المعايير الدولية التي اعتمدتها الهيئة في دورتها التاسعة ()cra4
بالتعاون مع أقسام الترجمة لدى الفاو .وقد أخذت علما أيضا بعدم وجود منسق لمجموعة
مراجعة اللغة الروسية وعدم وجود مجموعة لمراجعة اللغة العربية في الوقت الراهن.
[ ]6aوقد أُبلغت الهيئة بأن العمل جار لتشكيل مجموعة لمراجعة اللغة العربية.
[ ]6cو ّ
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )c8أخذت علما ّ
بأن المرفق  aبالمعيار الدولي رقم ( acإصدار شهادات الصحة النباتية
اإللكترونية ،ومعلومات عن لغات الترميز الموسعة الموحّدة وآليات التبادل) والملحق
 cللمعيار الدولي رقم ( c6تدابير مكافحة تفشي األمراض ضمن منطقة خالية من
آفات ذبابة ثمار الفاكهة) ومعالجة الصحة النباتية رقم ( aMمعالجة الكنتالوب
 Cucumismelo var. reticulatusالشمام المشبك) بحرارة البخار للتخلص من ذبابة
البطيخ  )Bactocera cucurbitaeوبروتوكول التشخيص رقم  )TaNNoPa1 ania21 5aP01( 4قد
()c9
()3r
()3a
()3c
()33

()34

خضعت للمراجعة من قِبل مجموعات مراجعة اللغات الصينية والفرنسية واإلسبانية،
وأقسام الترجمة لدى الفاو.
أخذت علما بعدم تشكيل أية مجموعة لمراجعة اللغة العربية وشجعت األطراف
المتعاقدة التي تستخدم اللغة العربية على تشكيل مجموعة لمراجعة هذه اللغة.
أخذت علما بعدم اختيار منسق جديد لمجموعة مراجعة اللغة الروسية ّ
وأن المعايير
الدولية التي تم اعتمادها في الدورة الحالية للهيئة لم تراجعها مجموعة مراجعة اللغة
الروسية.
شجعت األطراف المتعاقدة التي تستخدم اللغة الروسية على تعيين منسق وإبالغ
األمانة وإعادة تفعيل مجموعة مراجعة اللغة التابعة لها.
ح ّثت أعضاءها الذين يشاركون في مجموعات مراجعة اللغات على ضمان احترام
المهل الزمنية المحددة بالنسبة إلى العملية الخاصة بمجموعات مراجعة اللغات التي
اعتمدتها الهيئة والتقيّد بالمواعيد المحددة.
وافقت على إلغاء النسخ السابقة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
واالستعاضة عنها بالنسخ الجديدة المحاط علما بها ،فور انتهاء األمانة من إدخال
المرفقات
في
المبيّنة
التغييرات
من  aإلى  aaبالوثيقة .CPM 2015/07
شكرت منسقي مجموعات مراجعة اللغات ،السيد ( Iac ui0الصينية) والسيد Ic2aon c.
( cviU5Kالفرنسية) والسيدة ( Beatriz MELCHOاإلسبانية).

4-8

التعديالت الحبريّة المقترحة لتصحيح األخطاء في استخدام المصطلحات في
المعايير المعتمدة
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  - 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية

16

الوثيقة CPM 2015/07
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[ ]63عرضت األمانة الوثيقة التي تتناول التعديالت الحبرية المقترحة لتصحيح األخطاء الداخلية
في المعيار الدولي رقم ( Mمسرد مصطلحات الصحة النباتية) 17في ما يتعلق بالوصف
"كفئة من السلع".

مصطلح حالة الصحة النباتية – االستخدام المتسق عبر المعايير
[ ]64أدخلت األمانة التعديالت الحبرية المقترحة الستبدال مصطلح "حالة الصحة النباتية"
بمصطلحات أكثر دقة في المعيار الدولي رقم  aمبادئ الصحة النباتية لحماية النباتات
وتطبيق تدابير الصحة النباتية في التجارة الدولية ،والمعيار الدولي رقم  7نظام إصدار
الشهادات للصحة النباتيّة ،والمعيار الدولي رقم  acشهادات الصحة النباتية ،والمعيار
الدولي رقم  aaتحليل مخاطر اآلفات لآلفات الخاضعة للحجر ،والمعيار الدولي رقم ca
تحليل مخاطر اآلفات لآلفات غير الخاضعة للحجر ،والمعيار الدولي رقم  ccمتطلبات
إنشاء مناطق ذات انتشار منخفض لآلفات ،والمعيار الدولي رقم  c3الخطوط التوجيهية
للتفتيش ،والمعيار الدولي رقم  c4الخطوط التوجيهية لتحديد تدابير الصحة النباتية واإلقرار
بتعادلها ،والمعيار الدولي رقم  c6إنشاء مناطق خالية من اآلفات بشأن ذبابة الفاكهة
( ،)To 0aPai1oوالمعيار الدولي رقم  c9االعتراف بالمناطق الخالية من اآلفات والمناطق
التي ينخفض فيها انتشار اآلفات والمعيار الدولي رقم  3rإنشاء مناطق ينخفض فيها انتشار

آفات ذباب الفاكهة

(0aPai1o

.18)To

[ ]6Mو ّ
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
()3M

أحاطت علم ًا بالتعديالت الحبرية المقدمة في الجدول ألف a-من الوثيقة
وطلبت من األمانة أن تدرج تلك التعديالت في المعيار الدولي رقم ( Mمسرد
مصطلحات الصحة النباتية).
أحاطت علما بالتعديالت الحبرية من أجل استبدال مصطلح حالة الصحة النباتية الذي
يرد في الجدول ألف( -)aألف( )6بالوثيقة  CPM 2015/11وطلبت من األمانة إدراجها
في المعايير الدولية ذات الصلة.
أحاطت علما بأن التعديالت الحبرية للمعايير الدولية رقم  aو Mو 7و aaو acو caوcc
و c3و c4و c6و c9و 3rسوف تترجم وتدرج في النسخ اللغوية األخرى للمعايير،
بحسب الموارد المتاحة.
وافقت على أن تلغى النسخ السابقة للمعايير وأن يستعاض عنها بالنسخة الجديدة
المحاط علما بها فور قيام األمانة بتطبيق تلك التعديالت الحبرية.

5-8

إلغاء النسخ القديمة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية واالستعاضة
عنها

()36
()37
()38

5t5 craM/r9

[ ]66عرضت األمانة الوثيقة التي تفصّل اآللية المقترحة لضمان استبدال النسخ القديمة للمعايير
الدولية بالنسخ الجديدة وإلغائها لدى اعتماد التعديالت أو اإلحاطة علما بها من قبل الهيئة.19
وبموجب هذه اآللية فإنه حين يق ّدم تنقيح لمعيار دولي ما إلى الهيئة ،ينبغي كذلك تقديم
التغييرات الناتجة عنه في اإلشارات إلى ذلك المعيار الدولي في المعايير الدولية األخرى،

17
18
19

الوثيقة CPM 2015/09
الجداول ألف( - )aألف()6

الوثيقة CPM 2015/05

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

في الوثيقة

CPM 2015/11

Page 17 of 127

5102 craM

CPM-10 Report

كتعديالت حبرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك .ولدى اعتماد المعيار المنقح ،يطلب من الهيئة
إلغاء النسخة السابقة للمعيار الدولي واستبدالها بالنسخة المنقحة المعتمدة حديثا.
[ ]67أشار إلى أنه بناء على تحليل معمق ،ينبغي للتعديالت الحبرية (بما يشمل التعديالت على
اإلشارات إلى النسخ القديمة للمعايير) أن تطبق على بعض المعايير الدولية الحالية من أجل
السماح بإلغاء النسخ القديمة للمعايير الدولية .وقد قُ ّدمت تلك التعديالت الحبرية ،باللغة
اإلنكليزية فقط في المرفق  aبالوثيقة .وسوف تترجم التعديالت الحبرية وتدرج في النسخ
اللغوية األخرى للمعايير الدولية حين تصبح الموارد المطلوبة متاحة.
[ ]68وأوضح أيضا أنه سرعان ما تطبق األمانة جميع التغييرات المقترحة ،ينبغي إلغاء كل
النسخ السابقة للمعايير الدولية (بجميع اللغات) واستبدالها بالنسخ المعتمدة أو المحاط علما
بها حديثا .وقد شمل هذا أيضا نسخا سابقة للمعيار الدولي رقم  Mوالمعيار الدولي رقم c6
عقب اعتماد نسخ منقحة خالل الدورة الحالية للهيئة ،تحت البند  c-8من جدول األعمال.
وشمل ذلك كذلك نسخا سابقة لمعايير دولية أحاطت الهيئة علما ً في دورتها الحالية بموجود
تعديالت حبرية عليها تحت البند  4-8من جدول األعمال.
[ ]69وأخيراً أفاد أنه قد تم اقتراح حذف المرفق  cبالمعيار الدولي رقم  c7والمرفق  aبالمعيار
الدولي رقم  c8للمساعدة على تبسيط نشر هذين المعيارين ومالحقهما باللغات الرسمية
الست في الفاو.
[ ]7rوقد رحب بعض األطراف المتعاقدة بإلغاء النسخ السابقة للمعايير الدولية .وأحاطت علما
بأن التعديالت الحبرية قد قدمت إلى الهيئة ضمن ثالث وثائق وبندين من بنود جدول
األعمال ،واقترحت تقديم تلك التعديالت معا في المستقبل لضمان المزيد من الشفافية.
[ ]7aو ّ
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )39اعتمدت إلغاء المرفق  cبالمعيار الدولي رقم  c7والمرفق  aبالمعيار الدولي رقم
(الذي ستحتفظ به أمانة االتفاقية الدولية بصورة منفصلة وستنشره على البوابة الدولية
للصحة النباتية ،إلى أن يصبح باإلمكان استبداله بقاعدة بيانات) والحظت أن المعيار
الدولي رقم  c7والمعيار الدولي  c8سيخضعان لتعديالت طفيفة تعكس حذف هذين
المرفقين.
( )4rأحاطت علما بالتعديالت الحبرية (المرفق  aبالوثيقة .)5t5 craM/rM
( )4aوافقت على أنه ،حالما تطبق األمانة التغييرات المذكورة أعاله ،ستعتبر كل النسخ
السابقة للمعايير الدولية الغية وسيستعاض عنها بالنسخ المعتمدة أو المحاط علما بها
حديثا.
c8

6-8

وضع إطار للمعايير والتنفيذ  -آخر المعلومات

[ ]7cعرضت األمانة الوثيقة 20عن وضع إطار للمعايير والتنفيذ ،التي احتوت أيضا على "الجزء
المتعلق بالمعايير في إطار المعايير والتنفيذ التابع لالتفاقية الدولية" (المرفق األول بالوثيقة)
مفصلةً المعايير والثغرات التي قد تستدعي صياغة معايير بشأنها.
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[ ]73اقترح بعض األطراف المتعاقدة إدخال إضافة إلى التوصيات بحيث يستطيع إطار المعايير
والتنفيذ أن يصبح أداة قيمة لتحديد الثغرات واألولويات لبرنامج عمل االتفاقية الدولية.
وطلبت أيضا من لجنة المعايير أن تضمن المواءمة بين معايير تبرير المواضيع ال ُمق َت َرحة
وترتيبها بحسب األولوية والتركيز الحالي على التنفيذ.
[ ]74و ّ
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
()4c
()43
()44
()4M

()46
()47
7-8

طلبت من األمانة أن تنظر في التفاعالت الممكنة مع هيئة الدستور الغذائي والمنظمة
العالمية لصحة الحيوان بشأن مجاالت االهتمام المشتركة التي جرى تحديدها ،إذ أن
ذلك يرتبط ببرنامج عمل وضع المعايير عند المقتضى.
وافقت على تخصيص الوقت لدى انعقاد دورة الهيئة لمناقشة المفاهيم ومسائل التنفيذ
المتعلقة بمشاريع المعايير أو المعايير المعتمدة ،وال سيما المسائل العالية األولوية
نظرا إلى إطار المعايير والتنفيذ.
طلبت من األمانة مواصلة صياغة إطار المعايير والتنفيذ وضمان التطبيق األوسع له،
ليس فقط في ما يتعلق بتحليل الثغرات بل أيضا من أجل السماح لألطراف المتعاقدة
بأن تدرك ما الموجود وغير الموجود من اإلرشادات.
أحاطت علما بالجزء الخاص بمشروع المعايير في إطار المعايير والتنفيذ التابع
لالتفاقية الدولية المقدم في المرفق  aبالوثيقة  CPM 2015/19مشيرة إلى أن اإلطار
الكامل لوضع المعايير والتنفيذ سوف يقدم إلى الدورة الحادية العشرة للهيئة ()cra6
من أجل اعتماده.
اعتمدت معايير تبرير المواضيع ال ُمق َت َرحة وترتيبها بحسب األولوية (المرفق .)6
وافقت على أن يستخدم إطار المعايير والتنفيذ عقب اعتماده كأساس لتخطيط برنامج
عمل أمانة االتفاقية الدولية.

مواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 1-7-8التعديالت في قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
[ ]7Mعرضت األمانة قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .21وذ ّكرت بأن
لجنة المعايير تقوم بتعديل المواضيع وبأن تلك التعديالت ،التي وافقت عليها لجنة المعايير
منذ انعقاد الدورة األخيرة للهيئة ،قد قدمت بالتالي إلى الدورة الحالية للهيئة لإلحاطة علما
بها وحسب.
[ ]76الحظت األمانة أن هناك موضوعا قد اقترح من جانب فريق الخبراء الفنيين المعني بالحجر
الحرجي على اعتبار أن هناك خطأ فنيا في الملحق  aبالمعيار الدولي رقم .aM
[ ]77واقترح أحد األطراف المتعاقدة إرجاء موعد الدعوة إلى تقديم المواضيع التي حدد موعدها
في عام  craMإلى أن يتم اعتماد إطار المعايير والتنفيذ .وإن لم يكن األمر ممكنا ،اقترح بأن
تجري مراجعة المواضيع بناء على إطار المعايير والتنفيذ.
[ ]78وقد أعرب بعض من األطراف المتعاقدة عن تأييده إبقاء دعوة تقديم المواضيع في عام
 craMباعتبارها فرصة لجمع المواضيع من أجل العمل المستقبلي ألمانة االتفاقية ،وفهم أي
CPM؛ قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات متاحة على العنوان

إن الوثيقة 2015/10
https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/list-topics-ippc-standards
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من المعايير مهم بالنسبة إلى البلدان ،مع اإلشارة إلى أن تحديد األولويات يجب أن يتم
بالرجوع إلى اإلطار.
[ ]79واقترح أحد األطراف المتعاقدة في مداخلته تأجيل العمل على مشروع المعيار للحد من
انتقال اآلفات بالحاويات البحرية ( )crr8-rraطالبا ً عقد اجتماع حول المواضيع الخاصة
لبحث هذا الموضوع خالل الدورة الحادية عشرة للهيئة (.)cra6
[ ]8rوطلبت الهيئة تشكيل مجموعة عمل مص ّغرة تض ّم االتحاد األوروبي ونيوزيلندا والواليات
المتحدة األمريكية وتلتئم أثناء انعقاد دورة الهيئة لمناقشة الخيارات المتاحة لمعالجة مسألة
مشروع معيار دولي للحد من انتقال اآلفات بالحاويات البحرية (.)crr8-rra
[ ]8aوتطرّقت رئيسة لجنة المعايير إلى مناقشات هذه المجموعة المصغرة .وأبلغت الهيئة ّ
أن
المجموعة أقرّت بأنه رغم العمل الملحوظ المنفذ حتى اآلن بالنسبة إلى هذا الموضوع ،ال
تزال هناك اختالفات في اآلراء بين أعضاء الهيئة حول الخطوات المقبلة .وقد أيدت
المجموعة بشدة اقتراح عقد اجتماع حول المواضيع الخاصة يتناول الحاويات البحرية من
أجل تسل يط الضوء على المخاطر وتعزيز الفهم للقضايا المعقدة المتصلة بهذه المسألة وذلك
بهدف تسهيل بلورة صياغة المعيار .وأوصت بالقيام بهذا العمل في إطار اجتماع حول
المواضيع الخاصة خالل الدورة الحادية عشرة للهيئة (.)cra6
[ ]8cواعتبرت المجموعة أيضا ً أنه يتعين على األمانة أن تمضي قدما ً في النداء الموجه للخبراء
في مجموعة عمل الخبراء المعنية بالحاويات البحرية .وسوف تتعيّن دعوة هؤالء الخبراء
لحضور االجتماع حول المواضيع الخاصة خالل الدورة الحادية عشرة للهيئة ()cra6
لالستماع إلى آراء األعضاء .وبانتظار صدور نتائج االجتماع حول المواضيع الخاصة،
يمكن لمجموعة عمل الخبراء المعنية بالحاويات البحرية أن تعقد اجتماعا ً لها في سنة cra6
بضيافة الواليات المتحدة األمريكية.
[ ]83وأشار أحد األطراف المتعاقدة إلى أنه ،بعد اعتماد المعالجات الثالث بالبرودة (انظر
ضمن
المناقشات
ً
البند  ،)c-8ينبغي أيضا اإلسراع في صياغة المعايير عن شروط استخدام معالجات الصحة
النباتية على اعتبارها تدابير للصحة النباتية .22وأشار هذا الطرف المتعاقد أيضا ً إلى أنه،
نظراً إلى الحجم الهائل للحبوب التي تدخل في التجارة الدولية ،ينبغي اإلسراع أيضا ً في
صياغة المعيار الخاص بالحركة الدولية للحبوب (.)2013-018

[ ]84أما في ما يتعلق بوثيقة الهيئة عن التعديالت في قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات ،فقد اقترح أحد األطراف المتعاقدة أن تتضمن الوثيقة في المستقبل مراجع
سهلة إلى الشروحات حول سبب اقتراح تعديالت في القائمة.

[ ]8Mو ّ
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )48اعتمدت إضافة الموضوع التالي:

 22شروط استخدام العالجات الكيميائية باعتبارها تدابير للصحة النباتية ()2014-003؛ شروط استخدام التبخير باعتباره
تدابير للصحة النباتية ()2014-004؛ شروط استخدام العالجات بالحرارة باعتبارها تدابير للصحة النباتية ()2014-005؛
وشروط استخدام العالجات بتعديل الغالف الجوي باعتبارها تدابير للصحة النباتية (.)2014-006
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تنقيح القسم المتعلق بتسخين العازل الكهربائي (المرفق ( aمعالجات معتمدة
مقترنة بمواد التعبئة الخشبية) للمعيار الدولي ( aMتنظيم مواد التعبئة الخشبية
في التجارة الدولية)).

( )49أحاطت علما بحذف موضوع الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية:
 تبخير مواد التعبئة الخشبية بفلوريد السلفوريل ()2007-101
( )Mrأحاطت علما باإلضافة الناتجة عن ذلك في مواضيع الفريق الفني المعني بمعالجات
الصحة النباتية:
 تبخير الحشرات في األخشاب المقشورة بواسطة فلوريد السلفوريل (2007-
)101A
 تبخير الديدان األسطوانية والحشرات في األخشاب المقشورة بواسطة فلوريد

السلفوريل

(.)2007-101B
( )Maاعتمدت األولوية الجديدة  cللمواضيع التالية:
 مناولة النفايات ذات مخاطر آفات محتملة خالل الرحالت الدولية والتخلص
منها بشكل آمن ()2008-004
 الحركة الدولية للمنتجات الخشبية والحرف اليدوية المصنوعة من األخشاب
()2008-008
 توجيهات بشأن إدارة مخاطر اآلفات ()2014-001
 السماح للهيئات غير المنظمات الوطنية لوقاية النباتات باتخاذ تدابير الصحة

النباتية

()2014-002
( )Mcاعتمدت األولوية الجديدة  3للموضوعين التاليين:
 الح ّد من حركة اآلفات عبر الحاويات البحرية والطائرات ()2008-002
 متطلبات استخدام اإلشعاع كتدبير للصحة النباتية (تنقيح للمعيار الدولي رقم
)a8
()rr7-cra4
( )M3اعتمدت األولوية الجديدة  4للمواضيع التالية:
 استخدام ترخيص استيراد محدد (مرفق للمعيار الدولي رقم  :crالخطوط
التوجيهية لنظام تنظيمي للصحة النباتية للواردات (.)2008-006
 تنقيح المعيار الدولي رقم ( 4متطلبات إنشاء المناطق الخالية من اآلفات)
()2009-002
( )M4أحاطت علما بالعناوين المنقحة للمواضيع والمسائل والمصطلحات التالية:

المواضيع:

 الحركة الدولية لوسائط النمو المقترنة بنباتات الغرس ()2005-004
 السماح للهيئات غير المنظمات الوطنية لوقاية النباتات باتخاذ تدابير الصحة

النباتية

()2014-002

 استخدام ترخيص استيراد محدد (المرفق بالمعيار الدولي رقم  :crالخطوط
التوجيهية لنظام استيراد يرعى الصحة النباتية ()2008-002
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بروتوكوالت التشخيص:




المصطلحات:

()MM
()M6
()M7
()M8

aonco Un1oP0o 1

()2004-015

oa anoa1 1ao0a21nca oonoc N1Pe
Ia0aeahi1 aonco

()2006-017

()2004-025

 اآلفة الملوثة ،التلوث ()2012-001
 اللحاء (كسلعة) ()2013-005

أحاطت علما بإضافة مصطلح المنطقة المعرضة للخطر ( )2014-009وبحذف
مصطلح قائمة اآلفات ( )2012-014وقائمة آفات السلع ()2013-013
طلبت من األمانة تحديث قائمة مواضيع معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي
اعتمدتها الهيئة ونشر النسخة المحدثة على البوابة الدولية للصحة النباتية.
وافقت على توجيه دعوة إلى تقديم مواضيع في العام  craMودعت األطراف المتعاقدة
إلى اقتراح أولويات من شأنها سد الثغرات التي حددها إطار المعايير والتنفيذ (القسم
الخاص بالمعايير).
أشارت إلى عقد اجتماع حول المواضيع الخاصة أثناء انعقاد الدورة الحادية عشرة
للهيئة ( )cra6لالستماع إلى آراء األعضاء حول الحاويات البحرية وإلى إرجاء
العمل على موضوع الحد من انتقال اآلفات بالحاويات البحرية ( )crr8-rraريثما
تصدر نتائج االجتماع حول المواضيع الخاصة.

-9

التنفيذ

1-9

حالة تسجيل رمز المعيار الدولي رقم  15لتدابير الصحة النباتية

[ ]86أحاط المسؤول القانوني في الفاو الهيئة علما بآخر المعلومات بشأن الجهود التي تبذلها
األمانة لتيسير عملية تسجيل رمز المعيار الدولي رقم  .aMوقد بدأت أمانة االتفاقية الدولية
في عام  cra4عمليات تسجيل جديدة لصالح  a7بلدا حددت على أنها المجموعة األولى
باالستناد إلى معايير تحديد األولويات .وباإلضافة إلى ذلك ،وسعيا إلى االرتقاء بمستوى
الوعي بأهمية حماية الرمز ومساعدة المنظمات الوطنية لوقاية النباتات في تفاعلها مع
حكومة بلدهاُ ،وجهت رسالة إلى الوزير المختص في كل بلد ،تفسر الغرض من التسجيل
وتبرز الحاجة إلى توفير الدعم السياسي والمالي إلتمام التسجيل أو تجديد التسجيل .كما
ُوجّهت رسالة أخرى إلى المنظمات الوطنية لوقاية النباتات تتضمن معلومات عن إجراءات
استرداد التكاليف لتعويض تكاليف عمليات تجديد التسجيل التي جرت في عام .cra3
وإضافة إلى ذلك ،أطلعت األمانة الهيئة على خطة العمل لعام .craM
23

ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
[]87
( )M9أحاطت علما بالتقدم المحرز في عام
بتسجيل رمز المعيار الدولي رقم .aM
( )6rشجعت األطراف المتعاقدة على أن تقدم بشكل متواصل الدعم لعملية تسجيل المعيار
الدولي رقم  ،aMبما في ذلك عمليات تجديد التسجيل التي ستنتهي مدة صالحيتها.
cra4

23

الوثيقة

وخطة العمل لعام

craM

في ما يتعلق

CPM2015/12
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()6a

2-9

شجعت األطراف المتعاقدة على أن تسدد ألمانة االتفاقية الدولية تكاليف التسجيل
وعمليات تجديد التسجيل في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية.

برنامج تنفيذ المراقبة ونظام استعراض التنفيذ ودعمه

[ ]87عرضت األمانة االستنتاجات الرئيسية التي خلُصت إليها مجموعة العمل المفتوحة
العضوية المعنية بالتنفيذ (مجموعة العمل) 24التي اجتمعت في أغسطس/آب  cra4في روما.
وتمثلت االستنتاجات في أن برنامج التنفيذ التجريبي ينبغي أن يركز بشكل عام على
المراقبة وأن يشمل جميع المعايير الدولية ذات الصلة بالموضوع .وينبغي أن تكون مدة
البرنامج ثالث سنوات على أن يتم تجديده عندئذ .وعالوة على ذلك ،أوصت مجموعة
العمل بضرورة بذل الجهود لتحديد الموضوع القادم ذي األولوية لبرنامج التنفيذ الذي سيلي
برنامج تنفيذ المراقبة وذلك بموازاة االضطالع ببرنامج تنفيذ المراقبة التجريبي .واقترحت
مجموعة العمل إجراءات محددة في هذا الصدد.
[ ]89وفي ما يتعلق بتنفيذ نظام االستعراض ودعم التنفيذ ،ساد اتفاق عام على إدراجه في كل من
برنامج عمل أمانة االتفاقية الدولية وبرنامج العمل االستراتيجي المقترح المتعلق ببرنامج
ت نفيذ المراقبة على مختلف المستويات .وسيشكل هذا النظام آلية مهمة لتحديد أولويات التنفيذ
في المستقبل فضال عن تقديم الدعم االستراتيجي والتحليلي الرئيسي لمختلف األنشطة
الواردة في البرنامج التجريبي .وسيمثل إجراء دراسات الحالة وإعداد الوثائق الفنية ،ضمن
منتجات أخرى ،إسهامات رئيسية في السنة الدولية للصحة النباتية إضافة إلى المطبوعة
الرئيسية المقترحة لالتفاقية الدولية بشأن حالة الصحة النباتية في العالم .كما سيؤدي النظام
دورا فعاال في استعراض برنامج تنفيذ المراقبة ورصده.
[ ]9rوقد أعرب بعض من األطراف المتعاقدة عن دعمه لوضع برنامج التنفيذ التجريبي .وأشار
بعض األطراف المتعاقدة إلى أن االقتراح الحالي يمكن أن يكون نقطة انطالق فعالة إال أنه
ال بد من وضع التفاصيل واألولويات والخطوات لغرض التنسيق والتنفيذ .ونتيجة لذلك
اقترح أن تتعاون األمانة مع الخبراء لتحديد أنشطة العمل وترتيبها من حيث األولية
إلدراجها ضمن برنامج تنفيذ المراقبة.
[ ]9aوأشار بعض من األطراف المتعاقدة إلى أن برنامج التنفيذ يؤدي وظيفتين :تتمثل الوظيفة
األولى في االضطالع باألنشطة التي تحسن المراقبة ،وتحديد حالة اآلفات في أحد البلدان
بينما تكمن الوظيفة الثانية في قيادة العمليات لتنفيذ االتفاقية الدولية والمعايير الصادرة عنها.
ورأى أحد األطراف أنه من المهم استيعاب الدروس المستخلصة من برنامج تنفيذ المراقبة
وتطبيقها لضمان فعالية وكفاءة برامج التنفيذ األخرى ،وترتيب المواضيع المالئمة من حيث
األولوية.
ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
[]9c
( )6cأقرت بالجهود التي تبذلها األطراف المتعاقدة التي تشارك في مجموعة العمل
المفتوحة العضوية المعنية بالتنفيذ ،خاصة جهود المشاركين من نيوزيلندا الذين
اضطلعوا أيضا ً بقدر كبير من العمل قبل االجتماع.
( )63وافقت على خطة العمل االستراتيجية المتعلقة ببرنامج تنفيذ المراقبة (المرفق )ac
( )64طلبت من األمانة اختيار خبراء والتعاون معهم من أجل:
24

الوثائق
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(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
(ز)
(ح)

تحديد األنشطة والصالت القائمة بينها باستخدام محتوى الملحق
بالوثيقة " CPM2015/23 Rev cاألنشطة التي ستجري خالل ثالث سنوات
من برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة" كأساس ممكن.
إسداء المشورة بشأن األنشطة ذات األولوية مع األخذ في االعتبار توافر
التمويل.
إسداء المشورة بشأن توقيت األنشطة المقترحة والفرص المتاحة للتعاون
مع األطراف المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات والمنظمات
األخرى.
إسداء المشورة بشأن الخيارات المتاحة في ما يتعلق بالتزام األطراف
المتعاقدة ومشاركتها في أنشطة البرنامج ،بما في ذلك المساهمات العينية
والخبرة والدعم المالي.
إسداء المشورة بشأن استراتيجيات تعبئة الموارد لدعم البرنامج.
إسداء المشورة بشأن المواضيع لبرامج التنفيذ المقبلة باالستناد إلى
الدروس المستخلصة ،بما في ذلك معايير تحديد األولويات (المواضيع
واألنشطة).
إسداء المشورة بشأن تكامل مجاالت عمل الهيئة ذات الصلة والتعاون مع
األجهزة الفرعية األخرى حسب االقتضاء في مجال خطط العمل الخاصة
بالتنفيذ التي يتم وضعها.
رفع تقرير إلى الهيئة في دورتها الحادية عشرة بشأن التقدم المحرز في
األنشطة المنفذة في إطار خطة العمل االستراتيجية لبرنامج تنفيذ المراقبة
ودعوة الهيئة إلى إبداء التعليقات إلجراء التعديالت الممكنة.
c

( )6Mفوضت أمانة االتفاقية الدولية إدارة برنامج تنفيذ المراقبة تحت إشراف المكتب.
( )66حثت األطراف المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على االلتزام بزيادة
التركيز على مراقبة آفات النباتات.
( )67حثت األطراف المتعاقدة على المساهمة بالموارد وتحفيز الجهات األخرى على
المساهمة بالموارد لضمان نجاح البرنامج التجريبي لالتفاقية الدولية وبرنامج تنفيذ
المراقبة وتحقيقهما األثر المنشود.
3-9

إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية -آخر المعلومات

[ ]93عرض السيد ( Peter Thompsonنيوزيلندا) على الهيئة آخر المعلومات بشأن التطورات
المتعلقة بعمل المجموعة التوجيهية المعنية بإصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية.25
وقدم األنشطة التي اضطلعت بها المجموعة التوجيهية أو التي تم تنفيذها بدعم منها والتي
تشمل :رفع مستوى الوعي عن طريق الموقع اإللكتروني الجديد؛ ومجموعة من صحائف
الوقائع واألسئلة المتكررة؛ والعروض المقدمة في حلقات العمل اإلقليمية ،إضافة إلى
اجتماع جانبي للهيئة في دورتها العاشرة.
[ ]94وأوضح أن المجموعة التوجيهية وأعضاء األمانة والفريق المعني بتنمية القدرات وأعضاء
المكتب وممثلين عن المنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية قد أعدوا
اقتراحا خاصا بمرفق وضع المعايير وتنمية التجارة من أجل تنفيذ مشروع قيمته a crr rrr
دوالر أمريكي لبناء قدرات األطراف المتعاقدة على تبادل شهادات الصحة النباتية بشكل
25

الوثيقة

CPM 2015/26
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إلكتروني .وهذا باإلضافة إلى تشكيل مجموعة فرعية فنية أصغر حجما تولت وضع
مواصفات تتعلق بإنشاء مركز إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية في نهاية
المطاف.
[ ]9Mوأعربت أطراف متعاقدة عديدة عن دعمها القوي إلنشاء مركز إلصدار الشهادات
اإللكترونية للصحة النباتية كما أُعربت عن دعم وضع مشروع تجريبي باالستناد إلى نظام
وطني عام .وعرضت عدة أطراف متعاقدة دعمها وخبرتها في ما يتعلق بالنظم الوطنية
إلصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية .واقترحت جمهورية كوريا عقد المنتدى
العالمي عن شهادات الصحة النباتية في جمهورية كوريا خالل شهر نوفمبر/تشرين الثاني
 .craMوتمت مناقشة القضايا المتعلقة بتعبئة الموارد لهذا النظام وتكاليفه وأمنه وإدارته
واستضافته.
[ ]96وأشار السيد  ،Thompsonفي معرض رده على بعض األسئلة المطروحة ،إلى المسائل
األساسية التي ستحتاج إليها البلدان إلنشاء نظام وطني ،بدءا بمنبر بسيط ينشأ على
اإلنترنت ويؤدي وظائف أساسية.
[ ]97ولدى عرضه عناصر التصميم الرفيع المستوى للنظام ،تحدث عن االعتبارات األمنية
المحتملة ،بما في ذلك التشفير واستطرد قائال إنه يمكن استضافة المركز لدى المركز
الدولي للحساب االلكتروني التابع لألمم المتحدة للتمتع بنفس الحماية التي تتمتع بها األمم
المتحدة.
ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
[]98
()68
()69
()7r

()7a
()7c
()73
()74

أحاطت علم ًا بأنشطة المجموعة التوجيهية المعنية بإصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية وأمانة االتفاقية الدولية؛
أحاطت علما بمواد إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية المتاحة اآلن على
البوابة الدولية لمعلومات الصحة النباتية؛
أكدت دعمها الكامل لتقديم االقتراح الخاص بمرفق وضع المعايير وتنمية التجارة في
ما يتعلق بالشهادات اإللكترونية لألنشطة المبينة أعاله لتمكين األطراف المتعاقدة من
تقديم ضمانات الصحة النباتية في التجارة بطريقة مبتكرة وفعالة من حيث الكلفة
ومنسقة على الصعيد العالمي؛
أعربت عن دعمها لألمانة لتنفيذ المشروع ،رهنا بنتيجة القرار المتعلق باالقتراح
الخاص بمرفق وضع المعايير وتنمية التجارة؛
أعربت عن دعمها إلنشاء مركز إلصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية
وتوفير الموارد اإلضافية الالزمة للمضي قدما ً في إنشاء المركز والنظام الوطني
العام وتجريبهما؛
دعمت العمل المتواصل للمجموعة التوجيهية المعنية بإصدار الشهادات اإللكترونية
للصحة النباتية تحت إشراف مكتب الهيئة؛
شجعت المجموعة التوجيهية المعنية بإصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية
واألمانة على مواصلة العمل على وجه السرعة في هذا المجال ،بما في ذلك:
(أ) المشاركة في إدارة المشروع الخاص بمرفق وضع المعايير وتنمية
التجارة واألنشطة ذات الصلة؛
(ب) بلورة قواعد األعمال وغيرها من المتطلبات إلنشاء المركز.
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( )7Mطلبت من مكتب الهيئة رفع تقرير بشأن التقدم المحرز إلى الهيئة في دورتها الحادية
عشرة ()cra6؛
( )76دعت المكتب إلى النظر في كيفية مواصلة بلورة الجوانب القانونية واإلدارية ،وهيكل
المركز،
إدارة
ونظام السترداد التكاليف بالنسبة إلى استخدام المركز ورفع تقرير إلى الهيئة في
دورتها
الحادية عشرة (.)cra6
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-10
الموارد

التقرير المالي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والميزانية وتعبئة

[ ]99عرضت األمانة هذه الوثيقة .26وأبدت بعض األطراف المتعاقدة قلقها إزاء بعض القرارات
الواردة في الوثيقة على اعتبار أنه من المبكر جداً برأيها اتخاذ هذه القرارات قبل التوصل
إلى اتفاق حول السنة الدولية لصحة النبات.
[ّ ]arr
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )77أثنت وشكرت األطراف المتعاقدة التالية على مساهماتها في عمل أمانة االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات :أستراليا ،كندا ،االتحاد األوروبي ،فرنسا ،اليابان ،جمهورية
كوريا ،جمهورية جنوب أفريقيا ،سويسرا ،السويد ،هولندا ،المملكة المتحدة
والواليات المتحدة األمريكية.
[ُ ]araعرض على الهيئة التقرير المالي لعام  .27cra4وأشارت األمانة إلى أن العديد من األنشطة
نفذت بنجاح خالل العام بموارد مالية محدودة .لكن نظرا إلى أن برنامج عمل األمانة يتزايد
بصورة تدريجية كل عام ،فإنه ال بد من دعم من خارج الميزانية لمواصلة برنامج العمل
في السنوات المقبلة .وقد أُنجز ذلك بنجاح في عام  cra4وسيظل األمر على ما هو عليه في
عام  ،craMويتمثل أحد الشواغل الرئيسية في استدامة الموارد في عام  cra6وما بعده.
[ّ ]arc
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
()78
()79
()8r
()8a

26
27

أحاطت علما بالتقرير المالي لعام  cra4ألمانة االتفاقية الدولية؛
اعتمدت التقرير المالي لعام  cra4لحساب أمانة االتفاقية الدولية الخاص (المتعدد
الجهات المانحة) (الجدول  .)3انظر المرفق aa؛
شجعت األطراف المتعاقدة على المساهمة في حساب أمانة االتفاقية الدولية الخاص
(المتعدد الجهات المانحة)؛
وشكرت األطراف المتعاقدة التي ساهمت في برنامج عمل أمانة االتفاقية الدولية في
عام .cra4

الوثيقة
الوثيقة CPM 2015/27
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تنمية القدرات

 1-11تقييم لجنة بناء القدرات  -آخر المعلومات
[ ]ar3عرضت األمانة الوثيقة 28وأبلغت الهيئة بأن تقييم لجنة بناء القدرات لم يجهز ،لألسف ،في
الوقت المحدد للدورة العاشرة للهيئة ( .)craMونتيجة لذلك ،دعيت الهيئة إلى مناقشة
الخطوات التالية الممكنة في التقييم وكيفية معالجة النتائج .واقتُرح أن تؤخذ بعين االعتبار
المواد التي أع ّدت حتى اآلن في سياق عملية التقييم.
[ ]ar4ورأى أحد األطراف المتعاقدة أنه من المهم إجراء استعراض قبل أن يطلب من الهيئة اتخاذ
قرار بشأن الهيكل المقبل للجنة بناء القدرات.
[ّ ]arM
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )8cدعمت خيار تمديد الوالية الحالية للجنة بناء القدرات لسنة واحدة وتعيين شخص آخر
إلعداد تقرير للتقييم للنظر فيه في اجتماع المكتب في يونيو/حزيران  .craMوينبغي
للمكتب عرض نتائج هذا التقرير جنبا إلى جانب تقرير تقييم التعزيز على الهيئة في
دورتها الحادية عشرة في عام  cra6التخاذ قرار.

-12

االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية

[ ]ar6عرضت األمانة التقرير وأشارت إلى ّ
أن سنة  20 14شهدت نشاطا ً ملحوظا ً بالنسبة إلى
االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية .وفي حين تواصل األطراف المتعاقدة الوفاء
بالتزاماتها المتعلقة برفع التقارير الوطنية وتحديثها ،عقدت المجموعة االستشارية المعنية
بالتزامات رفع التقارير الوطنية (المجموعة االستشارية) اجتماعا ً لها في شهر يوليو/تموز
لبلورة البرنامج وخطة العمل المتعلقة بالتزامات رفع التقارير الوطنية .وأعلنت المجموعة
االستشارية في سياق هذه العملية الفترة الممتدة من يوليو/تموز  20 14إلى مارس/آذار 20 15
"سنة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لجهات االتصال الرسمية التابعة لالتفاقية الدولية
لوقاية النباتات" .وقد نشطت األمانة إلبقاء جهات االتصال الرسمية محدثة على الدوام
حسب االقتضاء .ويو ّزع شهريا ً أيضا ً تحديث عن االلتزامات المتعلقة برفع التقارير
الوطنية إلطالع جهات االتصال الرسمية على التغيرات والتحديثات والممارسات الجيدة
المتصلة بهذه االلتزامات .وقد جرى الترحيب بهذه الخطوة.
[ ]ar7وأوجزت األمانة برنامج االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية  29المعروض على
الهيئة لدراسته وأشارت إلى ّ
أن خطة العمل المتصلة بتلك االلتزامات لم تجهز بصيغتها
النهائية بعد بسبب عدد أصحاب المصلحة المعنيين ومن المقرر عرضها على الدورة
الحادية عشرة للهيئة ( )20 16لكي تنظر فيها .واستناداً إلى مشورة المجموعة االستشارية
التي أعطت توجيهاتها حول األنشطة واألولويات (وهي متاحة في تقرير المجموعة
االستشارية )30ستواصل البلدان خالل سنة  20 15الوفاء بالتزاماتها المتعلقة برفع التقارير
الوطنية في حين ستر ّكز األمانة على:

28
29
30

الوثيقتان  CPM 2015/25وCPM 2015/INF/17
الوثيقة CPM 2015/22
https://www.ippc.int/en/publications/report-first-meeting-nroag-draft/
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(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

وضع خطة عمل االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية بصيغتها
النهائية؛
االستفادة من نجاحات "سنة جهات االتصال الرسمية" في عام cra4؛
دعم سنة "تنظيم المنظمات الوطنية لوقاية النباتات"؛
تحسين الموقع اإللكتروني للبوابة الدولية للصحة النباتية لكي يسهل
استخدامها وتشغيلها ألغراض االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية؛
إعداد نماذج تدريبية على اإلنترنت مباشرة حول االلتزامات المتعلقة برفع
التقارير الوطنية كلما ومتى توافرت الموارد.

[ ]ar8وأعلن بعض من األطراف المتعاقدة دعمه للتقدم المحرز في إعداد البرنامج الخاص
بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية فضالً عن مساندة البرنامج المقترح واإلجراءات
المقترحة من حيث المبدأ على اعتبار أنها تندرج ضمن إطار تعزيز أمانة االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات وإمكانية تكاملها مع برامج أخرى لالتفاقية.
[ ]ar9وتناولت األطراف المتعاقدة أيضا ً مسائل وضع سلّم باألولويات لمختلف جوانب البرنامج
وإبراز القرارات التي أصبحت قديمة .وت ّم التطرّق أيضا ً إلى ضرورة معالجة المسائل
المتعلقة بااللتزامات العامة مقابل االلتزامات الثنائية.
[ ]aarوكانت هناك مخاوف إزاء جدوى الدروس المعطاة عبر اإلنترنت بالنسبة إلى البلدان التي
يكون االتصال بشبكة اإلنترنت فيها ضعيفاً.
[ ]aaaواعتبرت بعض األطراف المتعاقدة أنه يتعين مناقشة التوجيهات الخاصة بمراقبة الجودة
على مستوى الهيئة وليس على المستوى المكتب فحسب.
[ ]aacورداً على سؤال آخر ،أشارت األمانة إلى ّ
أن األطراف المتعاقدة غير مجبرة على تغيير
جهة االتصال لديها غير أنه يطلب منها تحديث المعلومات في حال كانت قديمة أو غير
صحيحة.
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[ّ ]aa3
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )83صادقت بصورة مؤقتة على البرنامج الخاص بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير
الوطنية في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وعلى اإلجراءات ذات الصلة (وهي ترد
في المرفقين  aو ،)cواتفقت على ّ
أن قرارات الهيئة السابقة والمتعلقة باألنشطة
الخاصة بالتزامات رفع التقارير الوطنية في برنامج تبادل المعلومات في االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات يح ّل محلها البرنامج المنقح واإلجراءات المنقحة لاللتزامات
المتعلقة برفع التقارير الوطنية.
( )84اتفقت على أن تجري األمانة رقابة أساسية على جودة المعلومات التي تتيحها
األطراف المتعاقدة وذلك باالستناد إلى "الخطوط التوجيهية لمراقبة جودة االلتزامات
المتعلقة برفع التقارير الوطنية" والتي من المقرر أن تصدر من خالل المجموعة
االستشارية المعنية بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية لكي توافق عليها
الهيئة في سنة .cra6
( )8Mاتفقت على عرض خطة العمل الخاصة بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية
على الدورة الحادية عشرة للهيئة ( )cra6مع تحديد واضح للمخرجات واألولويات
واالحتياجات المتوقعة على صعيد الموارد (المالية والبشرية).

-13

االتصاالت

 1-13خطة العمل المتعلقة باالتصاالت
[ ]aa4عرضت األمانة خطة العمل المتعلقة باالتصاالت في االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 31مع
مراعاة تقييم االحتياجات المتعلقة باالتصاالت في االتفاقية الذي جرى في مطلع سنة
.cra4
[ ]aaMوأوجزت األمانة بعضا ً من جهود التواصل الجارية بما فيها تشكيل فريق تحرير معني
باالتصاالت ضمن األمانة ،ونشرة أخبار االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وإعادة تصميم
البوابة الدولية للصحة النباتية ( )www.ippc.intواقتراح تخصيص سنة دولية للصحة النباتية.
[ ]aa6وأفادت األطراف المتعاقدة ّ
أن وجود اتصاالت قوية أمر حيوي لنجاح االتفاقية في المدى
البعيد وعامل بالغ األهمية لإلعالء من شأن الصحة النباتية على المستويات الوطنية
واإلقليمية والدولية.
وعلّق عدد من األطراف المتعاقدة على هذه الخطة واعتبر بشكل عام أنها تؤسس للعمل
عل ى اتصاالت داخلية وخارجية ولكنها تفتقر إلى التفاصيل الكافية في هذه المرحلة مع
التركيز بقدر أكبر على ترجمة النوايا إلى إجراءات وإجراء قدر أق ّل من األبحاث حول
مواضيع إضافية في مجال االتصاالت.
[ّ ]aa7
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )86صادقت بشكل مؤقت على خطة العمل الخاصة باالتصاالت في االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات على أساس مؤقت ريثما تُعرض خطة عمل جديدة وأكثر تفصيالً
خاصة باالتصاالت في االتفاقية على الدورة الحادية عشرة للهيئة ( .)cra6ويجب أن
31
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تتضمن الخطة الجديدة مزيداً من اإلجراءات الملموسة على صعيد االتصاالت بما في
ذلك تفاصيل عن السنة الدولية للصحة النباتية وإعداد مواد للدعوة إلى تعبئة الموارد.
وستُعرض مسودة خطة العمل الخاصة باالتصاالت المنقحة على المجموعة المعنية
بالتخطيط االستراتيجي وعلى المكتب قبل إعادتها إلى الهيئة.

 2-13اقتراح لتخصيص سنة دولية للصحة النباتية
[ ]aa8قدم السيد ( Ralf Lopianفنلندا) االقتراح 32المتعلق بتخصيص سنة دولية للصحة النباتية ،بناء
على طلب الهيئة في دورتها التاسعة ( )cra4وأكد أن فنلندا على استعداد للعمل كجهة
مسؤولة لإلعالن عن هذه السنة الدولية.
[ ]aa9وقد حظي االقتراح بدعم قوي من قبل العديد من األطراف المتعاقدة باعتباره مبادرة
محورية لزيادة الوعي بالصحة النباتية في مختلف أنحاء العالم .واعتبرت األطراف
المتعاقدة السنة الدولية خطوة هامة لمواجهة تحديات مخاطر اآلفات في المستقبل .وأبدى
العديد من األطراف المتعاقدة دعمها الكامل لفنلندا لإلعالن عن السنة الدولية في عام .crcr
[ ]acrوأوضحت تركيا أنها ستتولى رئاسة مجموعة الـ crفي عام  craMوأنه يمكن  ،خالل مؤتمر
قمة أنطاليا الذي سيعقد في نوفمبر/تشرين الثاني ،توجيه رسائل رفيعة المستوى للوزراء
بشأن السنة الدولية للصحة النباتية التماسا لدعمهم.
[ ]acaوأعربت بعض األطراف المتعاقدة عن ضرورة تضمين المبادرة برنامج عمل مفصل
مشفوع بأهداف دقيقة ومركزة بوضوح .واقترح إنشاء مجموعة توجيهية لتقديم برنامج
عمل مفصل ومجموعة واضحة من األهداف إلى الهيئة في دورتها الحادية عشرة (.)cra6
[ّ ]acc
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
()87
()88
()89
()9r
()9a
()9c
()93
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قررت السعي إلى تخصيص سنة دولية للصحة النباتية في عام crcr؛
طلبت من مكتب الهيئة ولجنة المالية تشكيل لجنة توجيهية صغيرة لمواصلة التخطيط
المفصل للسنة الدولية للصحة النباتية وتقديم برنامج عمل مفصل للتخطيط للسنة
الدولية للصحة النباتية  crcrإلى الهيئة في دورتها الحادية عشرة ()cra6؛
طلبت من أمانة االتفاقية الدولية رفع تقرير إلى مجلس ومؤتمر الفاو عن عزم هيئة
تدابير الصحة النباتية طلب تخصيص سنة دولية للصحة النباتية وتنظيمها في عام
 crcrوبدء مشاورات داخلية مع الوحدات األخرى في الفاو؛
رحّبت باقتراح فنلندا تقديم اقتراح إلى مؤتمر الفاو لتخصيص سنة دولية للصحة
النباتية في عام crcr؛
طلبت من األطراف المتعاقدة أن تحيط الممثل الدائم لبلدها لدى الفاو فضال عن
السلطات المختصة المسؤولة عن شؤون األمم المتحدة علما بدعمها لتنظيم سنة دولية
للصحة النباتية في عام crcr؛
دعت األطراف المتعاقدة إلى التعهد بتقديم دعم مالي أو عيني لتنظيم سنة دولية
للصحة النباتية خالل الدورة الحادية عشرة للهيئة ()cra6؛
طلبت من أمانة االتفاقية الدولية االتصال بتركيا بشأن السنة الدولية للصحة النباتية
ومؤتمر قمة مجموعة الـ crالذي من المقرر عقده في أنطاليا خالل شهر
نوفمبر/تشرين الثاني .craM
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التواصل والشراكات والتعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية النباتاات
والمنظمات المعنية

 1-14األنشطة المشتركة مع المنظمات الدولية
[ ]ac3عرضت األمانة الوثيقة 33وأكدت أنه تم تقديم األنشطة مع المنظمات الدولية تماشيا مع قرار
هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة ( ،)cra4لتعكس المنظمات التي لديها شراكة
مع أمانة االتفاقية وتلك التي تتصل األمانة بها وتتعاون معها .وباإلضافة إلى ذلك،
ُعرضت ،على حدة ،األنشطة مع المنظمات التي تشارك فيها أمانة االتفاقية كعضو أو
شريك .وتواصل أمانة االتفاقية العمل مع المنظمات التي لديها والية مشتركة ،وسيناقش
اجتماع مكتب الهيئة المقرر عقده في يونيو/حزيران  craMتطوير مذكرات للتعاون بين
أمانة االتفاقية وإذا أمكن أمانة لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة
العالمية وأمانة منظمة الجمارك العالمية .واقترح بعض األطراف المتعاقدة البحث في
إمكانية التعاون مع المنظمة الدولية للمكافحة البيولوجية.
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[ ]ac4وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )94أحاطت علما بأنشطة أمانة االتفاقية الدولية في ما يتعلق بالمنظمات الدولية.

 2-14تقرير المشاورة الفنية السادسة والعشرين بين المنظمات اإلقليمية لوقاية
النباتات
[ ]acMوقدم ممثل المنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية الوثيقة 34التي أعدتها
المنظمة وعرض تقرير 35الدورة السادسة والعشرين للمشاورة الفنية في ما بين المنظمات
اإلقليمية لوقاية النباتات التي عقدت في أنتيغوا في غواتيماال من  arإلى  a4نوفمبر/تشرين
الثاني  .cra4وشكر أمانة االتفاقية على دعمها واستعرض أبرز األنشطة المنسقة للمنظمات
اإلقليمية لوقاية النباتات للمساعدة على تنفيذ االتفاقية .وتم التأكيد على أن الشهادات
اإللكترونية للصحة النباتية هي في صدارة األولويات بالنسبة إلى المنظمات اإلقليمية لوقاية
النباتات.
[ ]ac6وطالبت عدة أطراف متعاقدة بأن يتم تقديم المزيد من التفاصيل في المستقبل في وثيقة هيئة
تدابير الصحة النباتية ،التي ينبغي أن تسلط الضوء على القضايا الرئيسية التي ناقشتها
المشاورات الفنية التابعة للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ،لتتمكن األطراف المتعاقدة من
فهم المسائل الجوهرية التي تمت مناقشتها بطريقة أفضل.
[ ]ac7وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
()9M

أحاطت علم ًا بتقرير المشاورة الفنية السادسة والعشرين بين المنظمات اإلقليمية
لوقاية النباتات.

 3-14تقارير منظمات دولية مختارة
[ ]ac8دعا المكتب أمانة لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
لتقديم عروض شفوية.

وقدمت المنظمات التالية تقارير شفوية:
تقرير أمانة لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية
[ ]ac9قدم ممثل لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية التابعة لمنظمة التجارة العالمية عرضا
موجزا عن أنشطة المنظمة على النحو المفصل في تقريرها .36وأحاط الهيئة علما بآخر
المعلومات بشأن أهم جوانب عمل لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية ،بما في ذلك
الشواغل التجارية المحددة واعتماد اتفاق تيسير التجارة التابع لمنظمة التجارة العالمية
والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات التجارة ،وزيادة الشفافية والحد من البيروقراطية في
مجال التجارة.

34
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[ ]130وأشار إلى أن اتفاق تيسير التجارة الجديد ال يحد من الحق القائم ألعضاء منظمة التجارة
العالمية على ا تخاذ تدابير تستند إلى العلم لحماية حياة اإلنسان أو الحيوانات أو النباتات ،أو
صحتهم ،داخل أراضيهم .وحث المنظمات القطرية لوقاية النباتات على التأكد من المشاركة
في مناقشات تنفيذ اتفاق تيسير التجارة.
[ ]a3aوطرحت األطراف المتعاقدة أسئلة وتعليقات بشأن الشواغل التجارية المحددة ،والشهادات
اإللكترونية للصحة النباتية ،وطلبت زيادة أنشطة بناء القدرات في البلدان الناطقة باللغة
الفرنسية في أفريقيا.
[ ]a3cوطلب طرف متعاقد واحد أيضا ً زيادة التعاون مع أمانة االتفاقية لتوضيح المسائل المتعلقة
بالتزامات لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية وأنشطة التزامات اإلبالغ الوطنية إن وجدت
في إطار اتفاق تيسير التجارة.
[ ]a33وردا على ذلك ،استعرض ممثل أمانة لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة
العالمية األنشطة في مختلف األقاليم ،وأوضح أهمية تلبية التزامات اإلبالغ إلى مختلف
المنظمات واعتبر ّ
أن نظامي منظمة التجارة العالمية واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
لتسوية النزاعات هما آليتان مختلفتان.
[ ]a34وذكر أيضا أن تقديم إشعارات منظمة التجارة العالمية ال يعني بالضرورة استيفاء التزامات
اإلبالغ الواردة في االتفاقية ،بما أنها التزامات مختلفة بموجب اتفاقين مختلفين.
[ ]a3Mورداً على شواغل األطراف المتعاقدة ،أشارت أمانة االتفاقية إلى أن عمليتي تسوية
النزاعات في منظمة التجارة العالمية واالتفاقية صُممتا أصالً لتكمل الواحدة منهما األخرى.
ولكن التغييرات األخيرة في نظام تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية قد أدت إلى
تداخل أكثر من الماضي .وذكرت األمانة أن الدورة التاسعة لهيئة تدابير الصحة النباتية
( )cra4قد وافقت على التوصية بضرورة أن تكون االتفاقية الدولية لوقاية النباتات أكثر
استباقا في توفير الدعم ألعضاء منظمة التجارة العالمية قبل أن تنشأ المشاغل التجارية
المحددة .وأضاف أن هناك حاجة إليجاد طريقة مقبولة من الطرفين للقيام بذلك ،وأن أمانة
االتفاقية قد حددت هذا الجانب باعتباره مجاال لمزيد من التعاون الرسمي بين أمانتي
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ولجنة تدابير الصحة والصحة النباتية.
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تقرير أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
[ ]a36قدمت ممثلة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي عرضا موجزا عن أنشطة المنظمة على النحو
المفصل في تقريرها .37وسلّطت الضوء وأطلعت الهيئة على أهم جوانب القرارات التي
اتخذها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر ،والتي قد تكون ذات صلة بعمل االتفاقية،
وعن مؤتمر األطراف الذي يعمل بوصفه اجتماع األطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن
السالمة األحيائية في اجتماعه السابع ،الذي عقد في أكتوبر/تشرين األول  cra4في بيونغ
تشانغ في جمهورية كوريا.
[ ]a37وسلطت الضوء بشكل خاص على أن اإلرشادات الطوعية بشأن "استنباط وتنفيذ تدابير
لمعالجة المخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كأنواع من الحيوانات األليفة وأحواض
السمك وأحواض النباتات وكطعم حي وأغذية حية" هي إرشادات إضافية لألطراف
المتعاقدة.
[ ]a38وأشارت أيضا ً إلى العمل الجاري التفاقية التنوع البيولوجي فيما يتعلق بالجهود للمساعدة
في تحقيق الهدف  9من اتفاقية آيتشي للتنوع البيولوجي بشأن األنواع الغريبة الغازية،
والتعاون من خالل مجموعة االتصال حول األنواع الغريبة الغازية المشتركة بين
االتفاقيات المعنية بالتنوع البيولوجي والتي باتت تضم اآلن االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
وتبادل المعلومات ،وتطبيق المعايير والتوجيهات الدولية المتعلقة بإدارة األنواع الغريبة
الغازية ،بما في ذلك األنواع المعترف بها على أنها آفات ،وتنمية القدرات في إدارة األنواع
الغريبة الغازية والكائنات الحية المح ّورة.
[ ]a39وشددت على أهمية التعاون بين جهات االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي
وجهات االتصال الوطنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،39وأعطت معلومات حول كيفية
العثور على معلومات عن طريقة االتصال بهم على شبكة اإلنترنت.

38

وقدمت المنظمات الدولية واإلقليمية التالية تقارير أو بيانات خطيّة:
-

تقري ر 40عن األنشطة التي يقوم بها معهد البلدان األمريكية للتعاون في ميدان
الزراعة.
بيان 41من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،من خالل قسم التقنيات النووية في قطاعي
األغذية والزراعة المشترك بين بين منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة
الذرية.

[ ]a4rوقدمت أمانة مرفق المعايير وتنمية التجارة ،الذي تشارك فيه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ومنظمة األغذية والزراعة ،تقريراً خطيا ً أيضا ً.42

 -15التوصيات
 1-15المعايير الخاصة بتوصيات هيئة تدابير الصحة النباتية
37
38
39
40
41
42

الوثيقة
جهات االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي http://www.cbd.int/doc/lists/nfp-cbd.pdf
جهات االتصال الوطنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتhttps://www.ippc.int/en/countries/:
الوثيقة CPM 2015/INF/11
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[ُ ]a4aعرض على الهيئة اقتراح 43لتحديد المعايير الخاصة بتوصيات الهيئة.
[ ]a4cوبنا ًء على طلب الهيئة ،اجتمعت مجموعة مص ّغرة من األطراف المتعاقدة ونظرت في
االقتراح وفي المداخالت التي تخللت الجلسة العامة .44واقترحت المجموعة تعديالت على
كل من عملية اعتماد توصيات الهيئة والمعايير.
[ ]a43وأعربت األطراف المتعاقدة عن تقديرها للمناقشة البناءة التي جرت في المجموعة
المص ّغرة وعن رغبتها في إيجاد توافق في اآلراء.
[ ]a44وفي حين استطاعت األطراف المتعاقدة االتفاق على اقتراح تعديل إجراءات اعتماد
توصيات الهيئة ،شعرت أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتفكير في الحاجة إلى معايير
ممكنة وفي محتواها.
[ ]a4Mوإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
اعتمدت اإلجراءات المنقحة العتماد توصيات الهيئة (المرفق .)7
()96
وافقت على تأجيل اعتماد معايير لتوصيات الهيئة حتى دورتها الحادية
()97
عشرة (.)cra6

 2-15اعتماد توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية
[ ]a46تلقت الهيئة اقتراحا ً 45يتعلق بتوصية للهيئة بشأن الحاويات البحرية ،وضعته مجموعة من
الخبراء من األرجنتين والدانمرك وغابون واليابان وهولندا والواليات المتحدة األمريكية
وعممته إلبداء التعليقات عليه.
[ ]a47ونظرت األمانة في التعليقات وتم تنقيح مشروع توصية الهيئة .وواصل المكتب تنقيح
المشروع الذي ُعرض على الهيئة.
[ ]a48و ُعرضت التغييرات المقترحة 46ووافقت عليها الهيئة:
[ ]a49وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
()98

شجّعت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على:
(أ)

43
44
45
46

الوثيقتان  CPM 2015/03و
الوثيقة CPM2015/CRP/12
الوثيقة CPM 2015/15
الوثيقة CPM 2015/INF/17
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(ب) استكشاف اإلمكانات والموارد المالية الالزمة إلعداد كتيّب وملصق
جداري موجهين للمص ّدرين والمسلّمين والمستلمين ولعمال التعبئة والنقل
حول المسائل المتعلقة بخطر انتقال اآلفات عبر الحاويات البحرية؛
( )99طلبت من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الكتابة إلى أمانتي اتفاقية التنوع
البيولوجي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان للطلب إليهما إقرار توصية الهيئة
عن الحاويات البحرية بهدف الحد قدر المستطاع من انتقال اآلفات عبر الحاويات
البحرية وللبحث في إمكانية القيام ،بموازاة ذلك ،بوضع توصيات خاصة بهما عن
الكائنات الحية الواقعة ضمن صالحيتهما مع إشراك األعضاء فيهما والقطاعات
المعنية بالشكل عينه؛
( )arrاعتمدت توصية الهيئة بشأن الحاويات البحرية على النحو الوارد في المرفق .8

 3-15تقرير عن أنشطة الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
[ ]aMrاقترح االتحاد األوروبي إعداد 47توصية للهيئة عن أهمية تشخيص اآلفات وعرض مشروع
نص للتوصية لإلحاطة( 48انظر أيضا ً البند  crمن جدول األعمال) .وأشارت األطراف
المتعاقدة إلى رغبتها في التعليق على المشروع وقد تمت الموافقة على طلبها هذا؛ ومن
المتوقع معالجة التوصية من خالل اإلجراءات المتّبعة .وطُلب إلى األطراف المتعاقدة إبداء
تعليقاتها لالتحاد األوروبي قبل  aMمايو/أيار .craM
[ّ ]aMa
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )araوافقت على إعداد توصية للهيئة عن تشخيص اآلفات بواسطة اإلجراءات التي
حددتها الهيئة.

 -16تسوية النزاعات
 1-16تقرير عن أنشطة الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
[ ]aMcق ّدمت رئيسة الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات (الجهاز الفرعي) تقريراً شفهيا ً وأشارت إلى
حدوث تغييرين في عضوية الجهاز الفرعي ،ولكن مع ذلك ،تمكنوا من إحراز تقدم في ما
يتعلق بعدد من المهام الناتجة عن توصيات الهيئة التي اعتمدت خالل الدورة التاسعة للهيئة.
وأشارت إلى أن هذا العمل سوف يتواصل في عام  craMولكنه لم يُستكمل إال بعد االنتهاء
من النزاع المتعلق بالصحة النباتية بين جمهورية جنوب أفريقيا واالتحاد األوروبي ،بما أن
بعض التنقيحات ستستند إلى الدروس المستفادة من تلك العملية .وأثنت رئيسة الهيئة مع
التقدير على المساهمات العينية التي ق ّدمتها اليابان لهذا النشاط.
[ ]aM3وأكدت رئيسة الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات أن الجهاز قد عقد اجتماعا ً تنسيقيا ً عن بُعد
في مارس/آذار  craMوأنه من المقرر عقد اجتماع كامل للجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
في يونيو/حزيران  craMبعد إحراز المزيد من التقدم في النزاع بين جمهورية جنوب أفريقيا
واالتحاد األوروبي.
[ ]aM4وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
47
48

الوثيقة
الوثيقة

CPM 2015/28
CPM 2015/CRP/03
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( )arcأحاطت علم ًا بتقرير الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات.

 2-16حاالت تجنب النزاعات وتسويتها
[ ]aMMقدمت األمانة الوثيقة 49وأبلغت الهيئة بتكثيف المشاورات بشأن تجنب النزاعات والخيارات
المتاحة لتسويتها من قبل الدول األعضاء في الفاو .وأفاد األمين أن هذه االستفسارات ناجمة
عن المشاريع الميدانية للفاو التي تتطلب مدخالت من األمانة.
[ ]aM6وأشارت إلى أن إحدى النتائج اإليجابية لهذه األنشطة تتمثل في التدريب الرامي لالرتقاء
بمستوى الوعي داخل الفاو وأقاليمها والذي تم الشروع به .وسيكون على األمانة توفير
المزيد من المدخالت لهذه المشاريع وهذا من شأنه أن يقوم على المساعدة التي تطلبها
األطراف المتعاقدة.
[ ]aM7وأكدت أن النزاع بشأن الصحة النباتية بين جمهورية جنوب أفريقيا واالتحاد األوروبي
يمضي قدما ،وأنه قد تم إرسال دعوة ثانية لخبراء مستقلين للمشاركة في لجنة الخبراء
المعنية بداء البقع السوداء على الحمضيات التابعة لالتفاقية الدولية ،وحُددت آخر مهلة
لتقديم الترشيحات في  c9مارس/آذار  .craMوأكد أن الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
سيتولى اإلشراف على هذه العملية.
[ ]aM8وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )ar3أحاطت علم ًا بالدعم الذي تقدمه األمانة لتسوية النزاعات.
( )ar4أحاطت علم ًا بالتطورات والدعم الذي تقدمه األمانة في ما يتعلق بالنزاع حول
البقع السوداء على الحمضيات بين جمهورية جنوب أفريقيا واالتحاد األوروبي.

-17
50
التنفيذ

تقارير األطراف المتعاقدة بشأن النجاحات والتحديات في مجال

تنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم

15

[ ]aM9عرضت كندا ومنظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية الوثيقة 51وتح ّدثت عن فوائد
المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم  .aMوأفادتا أنه نظراً إلى األحجام الكبرى للتعبئة
الدولية،
التجارة
في
المتداولة
الخشبية
ً
ً
ال يزال مستوى عدم االمتثال يشكل خطرا ملحوظا من مخاطر اآلفات على الغابات.
[ ]a6rواقترحت كندا أن تعمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات مع منظمة وقاية النباتات في
أمريكا الشمالية وغيرها من المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات لعقد حلقة عمل دولية
لمناقشة التحديات المرتبطة بتنفيذ المعيار رقم  aMوتوصيات لتحسينه والبحث في فرص
اتباع مقاربات تعاونية لتطبيقه .وقد أيّدت بعض األطراف المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية
لوقاية النباتات هذا االقتراح.

49
50
51

الوثيقة
الوثيقة
الوثيقة
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[ ]a6aوأبدت األطراف المتعاقدة بدورها قلقها لعدم االمتثال وأيّدت مواصلة التعاون لتنفيذ المعيار
الدولي رقم .aM

تقرير مجموعة العمل المعنية بالشهادات اإللكترونية للصحة النباتية التابعة لهيئة وقاية
النبات في آسيا والمحيط الهادئ
[ ]a6cعرض ممثل هيئة وقاية النبات في آسيا والمحيط الهادئ التقرير 52وأشار إلى حلقة العمل
من أجل بناء الفهم واالستعداد الستخدام الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية التي ُعقدت
خالل
تايلند
بانكوك،
في
شهر أكتوبر/تشرين األول .cra4

 -18جلسة لمناقشة مواضيع خاصة
[ُ ]a63عرضت المواضيع 53الخاصة التالية:
برنامج التشخيص لمنظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط  -خدمة احتياجات
مختبرات تشخيص آفات النباتات التابعة لمنظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط.
األمانة :السيدة  ،Françoise Petterالسيدة  ،Madeleine McMullenالسيد .Baldissera Giovani

تقنيات معالجة جديدة لتطبيقات الصحة النباتية

السيد  - Ron A. Sequeiraالعلوم والتكنولوجيا في برنامج حماية النباتات والحجر الصحي
التابع لدائرة التفتيش على صحة النبات والحيوان في وزارة الزراعة األمريكية

نظم المراقبة المستند إلى المخاطر

البروفيسور  – Mark Burgmanمركز التميز لتحليل مخاطر السالمة البيولوجية.
[ ]a64القت جميع العروض قبوال حسنا وتم تشجيع األطراف المتعاقدة على دراسة هذه العروض
التي ستتاح على موقع البوابة الدولية للصحة النباتية .54كما ُدعيت األطراف المتعاقدة إلى
التواصل مع الزمالء من األعضاء والمنظمات لتعزيز فهمها للمواضيع المطروحة.

 -19األعضاء ومن يح ّل محلهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة
النباتية
[ ]a6Mقدمت األمانة الوثيقة الخاصة بالترشيحات اإلقليمية 55وحثت األقاليم على النظر في إمكانية
بلورة عملية دائمة أكثر الختيار المرشحين من أقاليمها بما يم ّكن أمانة االتفاقية من التواصل
مع جهة اتصال في اإلقليم يكون عندها فهم لعملية االختيار في كل إقليم.

مكتب الهيئة
[ ]a66عرضت األمانة الوثيقة 56المتعلقة بالتغيرات غير المتوقعة في مكتب الهيئة .وأشار األمين
إلى الوفاة المفاجئة للسيد محمد رفعت رسمي عبد الحميد (جمهورية مصر العربية) ،عضو
52
53
54
55
56

الوثيقة CPM 2015/INF/08
الوثيقة CPM 2015/INF/06
http://www.phytosanitary.info/activity/cpm-10-special-topics-session
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الوثيقة CPM 2015/30
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مكتب الهيئة من منطقة الشرق األدنى ،وإلى استقالة السيد ( Peter Thomsonنيوزيلندا) ،نائب
رئيس الهيئة من منطقة جنوب غرب المحيط الهادئ.
[ ]a67و ّ
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
()arM
()ar6

()ar7
()ar8

انتخبت السيدة ( Lois Ransomأستراليا) كعضو جديد في مكتب الهيئة عن إقليم
جنوب غرب المحيط الهادئ وكنائب لرئيسة الهيئة للفترة المتبقية من والية السيد
( Peter Thomsonنيوزيلندا) التي تنتهي في الدورة الحادية عشرة للهيئة (.)cra6
انتخبت السيد خضر جبريل موسى إدريس (السودان) كعضو جديد في مكتب
الهيئة عن إقليم الشرق األدنى للفترة المتبقية من والية السيد محمد رفعت رسمي
عبد الحميد (جمهورية مصر العربية) التي تنتهي في الدورة الحادية عشرة للهيئة
(.)cra6
ً
أحاطت علما باألعضاء الحاليين وباألعضاء البديلين المحتملين لمكتب الهيئة على
النحو المبين في المرفق  9بهذا التقرير.
ووافقت على إعادة النظر في إجراءات المكتب الحالية والقواعد العامة المتعلقة
بالترشيحات.

لجنة المعايير
[ ]a68عرضت األمانة الوثيقة.57
[ّ ]a69
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )ar9أحاطت علم ًا باألعضاء الحاليين ومن يمكن أن يح ّل محلهم في اللجنة ،كما هو
مبين في المرفق  arبهذا التقرير.
( )aarأكدت على تعيين األعضاء الجدد ومن يمكن أن يح ّل محلهم في اللجنة ،كما هو
مبين في المرفق  arبهذا التقرير.

الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
[ّ ]a7r
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )aaaأحاطت علم ًا باألعضاء الحاليين ومن يمكن أن يح ّل محلهم في الجهاز الفرعي،
كما هو مبين في المرفق  arبهذا التقرير.
( )aacأكدت األعضاء الجدد ومن يمكن أن يح ّل محلهم في الجهاز الفرعي ،كما هو مبين
في المرفق  arبهذا التقرير.

 -20ما يستجد من أعمال
[ ]a7aعرضت بعض األطراف المتعاقدة وثيقة عن المسائل االستراتيجية المرتبطة بتشخيص
اآلفات وتتض ّمن توصيات مرفوعة إلى الهيئة .وطلب بعض األطراف المتعاقدة مزيداً من
الوقت لدراسة الوثيقة المعروضة وطلب إلى االتحاد األوروبي اقتراح هذا الموضوع على
الدورة الحادية عشرة للهيئة ضمن البنود المدرجة على جدول أعمالها (انظر أيضا ً
المناقشات في إطار البند  3-aMمن جدول األعمال).
57
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 -21موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
[ ]a7cحُددت موعد مبدئي لعقد الدورة الحادية عشرة للهيئة من  4إلى  8أبريل/نيسان
58
روما.

cra6

في

 -22اعتماد التقرير
[ّ ]a73
إن هيئة تدابير الصحة النباتية:
( )aa3اعتمدت التقرير.

 -23شكر وتقدير
[ ]a74أقرّت الهيئة بمساهمات السيد ( John Hedleyنيوزيلندا) اللتزامه مدى الحياة بأهداف االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات.
[ ]a7Mوباإلضافة إلى ذلك أقرّت الهيئة بالمساهمات الكبرى التي ق ّدمتها السيدة ( Jane Chardالمملكة
المتحدة) وبجهودها المستمرة في سبيل وضع المعايير ،خاصة باعتبارها الرئيس األخير
للجنة المعايير.
[ ]a76كما تم اإلقرار بمساهمات العديد من األعضاء اآلخرين في لجنة المعايير الذين سيغادرون
اللجنة والجهاز الفرعي لتسوية النزاعات والمكتب.
[ ]a77وبما أن السيدة  ،Ana Peraltaالموظفة في أمانة االتفاقية الدولية ،ستشارك للمرة األخيرة في
دورة الهيئة ،أعربت الهيئة عن شكرها لمساهمتها الكبرى في سبيل تحقيق أهداف االتفاقية ،وال
سيما عملها في مجال تنمية القدرات.
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المرفق  – 01جدول األعمال التفصيلي
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8

-9

-10

افتتاح الدورة
اعتماد جدول األعمال
بيان االختصاصات المقدم من االتحاد األوروبي
a-c
انتخاب المقرر
إنشاء لجنة أوراق التفويض
تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية
تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
الحوكمة
تقييم تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -آخر المعلومات
a-7
موجز تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي
c-7
إلغاء هيئة وقاية النباتات في البحر الكاريبي
3-7
وضع المعايير الدولية
تقرير عن أنشطة لجنة المعايير
a-8
اعتماد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية
c-8
االطالع على التعديالت في ترجمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي
3-8
اعتمدتها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة ()cra4
التعديالت الحبريّة المقترحة لتصحيح األخطاء في استخدام المصطلحات في
4-8
المعايير المعتمدة
إلغاء النسخ القديمة من المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية واالستعاضة عنها
M-8
وضع إطار للمعايير والتنفيذ  -آخر المعلومات
6-8
مواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
7-8
 a-7-8التعديالت في قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
التنفيذ
حالة تسجيل رمز المعيار الدولي رقم  aMلتدابير الصحة النباتية
a-9
برنامج تنفيذ المراقبة ونظام استعراض التنفيذ ودعمه -آخر المعلومات
c-9
إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية -آخر المعلومات
3-9
التقرير المالي لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والميزانية وتعبئة الموارد
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-11
-12
-13
-14

-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22

Appendix 01

تنمية القدرات
 a-aaتقييم لجنة بناء القدرات -آخر المعلومات
االلتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية
 a-acالبرنامج الخاص بااللتزامات المتعلقة برفع التقارير الوطنية
االتصاالت
 a-a3خطة العمل المتعلقة باالتصاالت
 c-a3اقتراح لتخصيص سنة دولية للصحة النباتية
التواصل والشراكات والتعاون بين االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمات المعنية
 a-a4األنشطة المشتركة مع المنظمات الدولية
 c-a4تقرير المشاورة الفنية السادسة والعشرين بين المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
 3-a4تقارير منظمات دولية مختارة
التوصيات
 a-aMالمعايير الخاصة بتوصيات هيئة تدابير الصحة النباتية
 c-aMاعتماد توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية
تسوية النزاعات
 a-a6تقرير عن أنشطة الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
 c-a6حاالت تجنّب النزاعات وتسويتها
تقارير األطراف المتعاقدة بشأن النجاحات والتحديات في مجال التنفيذ
جلسة لمناقشة مواضيع خاصة
األعضاء ومن يح ّل محلّهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية
ما يستجد من أعمال
موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة
اعتماد التقرير
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المرفق  - 02قائمة بالوثائق
وثائق صادرة قبل الدورة
رقم الوثيقة

البند
جدول
األعمال

CPM 2015/01

c

CPM 2015/02 Rev 01

ar

CPM 2015/03

a-aM

CPM 2015/04

a-a3

Rev.01

M-8

CPM 2015/05

c-8

CPM 2015/06

c-8

CPM 2015/06_01

c-8

CPM 2015/06_02

c-8

CPM 2015/06_03

c-8

CPM 2015/06_04

c-8

CPM 2015/06_05

c-8

)(Rev.01 RU only

c-8

CPM 2015/06_06

c-8

CPM 2015/06_07

c-8

CPM 2015/06_08

3-8

CPM 2015/06_09

c

CPM 2015/07

4-8

)(Rev 01 EN only

a-7-8

CPM 2015/08 Rev 01

4-8

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

من عنوان الوثيقة
جدول األعمال المؤقت
تعبئة الموارد
المعايير الممكنة لتوصيات هيئة تدابير الصحة
النباتية
خطة العمل المتعلقة باالتصاالت
إلغاء النسخ القديمة من المعايير الدولية لتدابير
الصحة النباتية واالستعاضة عنها
اعتماد معايير دولية لتدابير الصحة النباتية (9+
مرفقات)
مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية -
تحديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهة
()To 0aPai1o
الحركة الدولية لوسائط النمو المقترنة بنباتات
الغرس ()crrM-rr4
الحركة الدولية لتجارة األخشاب
مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية -
إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة
()To 0aPai1o
مشروع المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية –
التعديالت في المعيار الدولي رقم ( Mمسرد
مصطلحات الصحة النباتية)
معالجة البرتقال  5aP0co oanonoaoبالبرودة للتخلص
من ذبابة فاكهة كوينالند i12P0e2o01 P0hena
معاجلة المندارين  Citrus reticulatوالبرتقال
 Citrus sinensisبالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة
كوينالند Bactrocera tryoni
معاجلة الليمون الحامض  5aP0co Naaenبالبرودة
للتخلص من ذبابة كوينالند Bactrocera tryoni
معالجة  Dysmicoccus neobrevipesوPlanococcus
 lilacinusو Planococcus minorباإلشعاع
االطالع على التعديالت في ترجمة المعايير
الدولية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها هيئة
تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة ()cra4
جدول األعمال التفصيلي المؤقت
التعديالت الحبريّة المقترحة لتصحيح عدم
االتساق في استخدام المصطلحات في المعايير
المعتمدة -المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
رقم ( Mمسرد مصطلحات الصحة النباتية)
لتصحيح أوجه عدم االتساق
التعديالت في قائمة المواضيع لمعايير االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات
التعديالت الحبريّة المقترحة لتصحيح األخطاء
في استخدام المصطلحات في المعايير المعتمدة -
حالة الصحة النباتية

اللغات المتاحة

EN/ES/FR/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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رقم الوثيقة

البند
جدول
األعمال

)(Rev 03 EN only

a-9

CPM 2015/09

a9

CPM 2015/10

c-a3

CPM 2015/11

c-aM

CPM 2015/12 Rev.01

a-7

CPM 2015/13

a4

CPM 2015/14

a-8

CPM 2015/15

6-8

CPM 2015/16

c-a4

CPM 2015/17

3-7

CPM 2015/18

a-ac

CPM 2015/19

c-9

CPM 2015/20

c-7

CPM 2015/21

a-aa

CPM 2015/22

3-9

CPM 2015/23

ar

)(Rev 02 EN only

aM

CPM 2015/24

c-a6

CPM 2015/25

a9

اللغات المتاحة

من عنوان الوثيقة
حالة تسجيل الرمز في المعيار الدولي رقم
لتدابير الصحة النباتية
األعضاء ومن يمكن أن يح ّل محلهم في األجهزة
الفرعية لهيئة تدابير الصحة النباتية
اقتراح إلقامة سنة دولية للصحة النباتية
aM

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

اقتراح توصية لهيئة تدابير الصحة النباتية عن
الحاويات البحرية – المسوغ المنطقي إلعداد
توصية للهيئة عن الحاويات البحرية والعتمادها
تقييم تعزيز أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
– آخر المعلومات
االتصال والشراكات والتعاون بين االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات والمنظمات ذات الصلة
تقرير عن أنشطة لجنة المعايير cra4 -
وضع إطار للمعايير والتنفيذ – آخر المعلومات
تقرير المشاورة الفنية السادسة والعشرين بين
المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
إلغاء هيئة وقاية النباتات في البحر الكاريبي
البرنامج الخاص بااللتزامات المتعلقة برفع
التقارير الوطنية
برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة ونظام
استعراض ودعم التنفيذ  -تحديث
ملخص عن تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط
االستراتيجي
تقييم لجنة تنمية القدرات  -تحديث
إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية -
تحديث
التقرير المالي والميزانية وتعبئة الموارد في
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -التقرير المالي
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام cra4
التوصيات – توصية مقترحة عن أهمية
تشخيص اآلفات
حاالت تجنّب النزاعات وتسويتها
األعضاء ومن يح ّل محلّهم في األجهزة الفرعية
لهيئة تدابير الصحة النباتية -انتخاب األعضاء
في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية

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

وثائق معروضة لإلحاطة
رقم الوثيقة

البند
جدول
األعمال

CPM 2015/INF/01

6

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

من عنوان الوثيقة
تقرير عن أنشطة أمانة االتفاقية الدولية لوقاية

اللغات المتاحة

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

cra4  المحطات البارزة في عام:النباتات
تقارير األطراف المتعاقدة عن النجاحات
والتحديات في مجال التنفيذ
موجز تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط
االستراتيجي

a7

CPM 2015/INF/02

c-7

CPM 2015/INF/03

باللغة اإلنكليزية فقط

Capacity Development pre-CPM training session,
CPM-10 side sessions and CPM-10 Market
Places

غير متاحة

CPM 2015/INF/04

EN/FR/ES/RU/AR/ZH

تقرير رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية

M

CPM 2015/INF/05

ENGLISH ONLY
EN/FR/ES

Special Topics Session
Reports from selected international organizations:
Report of activies of the SPS Committee and
other relevant WTO activities in 2014
Contracting Parties Reports of Successes and
Challenges of Implementation - Report from the
APPPC ePhyto Working Group to CPM10
Reports from selected international organizations:
Report of the Secretariat of the Convention on
Biological Diversity (CBD)
Contracting Parties Reports of Successes and
Challenges of Implementation - Implementation
of the ISPM 15
Reports from selected international organizations
- Report on activities carried out by the InterAmerican Institute for Cooperation on
Agriculture (IICA)
EU Statement of Competence
IPPC Secretariat Enhancement Evaluation –
update: Preliminary Views and Ideas for Going
Forward
Adoption of International Standards for
Phytosanitary Measures - Formal Objections to
draft ISPMs presented for adoption by CPM-10
(2015)
Reports from selected international organizations
- STDF Overview
Criteria for CPM Recommendations - Comments
from COSAVE
Statements from the European Union and its 28
Member States regarding various CPM-10
Agenda items

a8
3-a4

CPM 2015/INF/06
CPM 2015/INF/07

a7

CPM 2015/INF/08

3-a4

CPM 2015/INF/09

a7

(Rev 01 EN only)

3-a4

CPM 2015/INF/10

a-c
a-7

CPM 2015/INF/11
CPM 2015/INF/14

c-8

CPM 2015/INF/13

3-a4

CPM 2015/INF/15

a-aM

CPM 2015/INF/12

؛3-9 ؛c-9
c-aM ؛a-aa

CPM 2015/INF/16

باللغة اإلنكليزية فقط
ENGLISH ONLY

EN/FR/ES

EN/ ES

باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
باللغة اإلنكليزية فقط
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oio01N 5anaoP0h Me0 eei 1ni Ut0a2cNPc0o
tN1nP uo1NP no 10PaonP
te2 cooP0. a
ienn, ao0a1nh M3ac3-n
t eno: )+49( cc8 99Mc94484
na1aN: Mace aoNO. cni.io
50 aoe0t 0aoioN 5tU5nt
5anaoPo0
no cPh to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe Uv
to 0ooonP1Paen eM P o oio01N to0a1nonP
to c Na2 eM ao0a1nh Pe Uv
ca1 s. 510Pane ioNN1 i1PP1tNa1, 4
0P1Nh -teao rra8M
t eno: )+39( r6 49ca3c9c
aee0ea.ia Ne.io-na1aN: O
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IMLDL
to 0ooonP1PaOo
ivU5Uu-5o 5aNNh nio0a1 c v U
na0o2Pe0
0Oa2oo tN1nP t0ePo2Paen 1ni totcN1Pe0h so
na0o2Pe01Po
5anaoP0h eM eei 1ni Ut0a2cNPc0o
iee 537
U2201, a 1n1-5anaoP0aoo
t eno: )+c33( cr8acr7ca
1e: )+c33( 3rc663r36
na1aN: arheM1 e1a1 eh1 ee.2e.cr
Alternate(s)
5o tcP
vvnn
na0o2Pe0 eM Ut0a2cNPc0o
tN1nP uo1NP 1ni gc101nPano 51n1toaonP
tN1nP t0ePo2Paen 1ni totcN1Pe0h so0Oa2oo
na0o2Pe01Po
5anaoP0h eM eei 1ni Ut0a2cNPc0o
t. v. iee 537
U2201, a 1n1-5anaoP0aoo
t eno: )+c33( c44Mr7687
1e: )+c33( 3rc663cMr
na1aN: @eeio0cP eh1 ee.2ea
ci5Uu-50 laa giU n
5anaoPo0
1PaOo Pe UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP
Uv
na 1ooh eM P o to c Na2 eM a 1n1
ca1 voP0a1n1 4
0P1Nh -teao rra99
t eno: )+39( 389 ra6M333
1e: )+39( r6 863cM76c
na1aN: naa.sc1ho.rca1 eta1aN.2ea

Alternate(s)
50 5 0aoPeo UtU5tUTa0s
totcN1Pe0h ne o0P en tN1nP uo1NP
PaonP eM t hPeo1naP10h 5enP0eNno 10
5anaoP0h eM tc01N noOoNe aonP 1ni eei
sht0ec UOonco aMr
c1NNaP o1, a0oo2o a767a
t eno: )+3r( car 9c87c3M
1e: )+3r( car 9cacr9r
na1aN: ohtrMaeaan1t0a2.t0
IELDLTL -IERDLTR -IERDLTL
to 0ooonP1PaOo
50 t1cN atUuU5
tooP 51n1toaonP vMMa2o0
0tt5 5enP12P teanP
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, I1nio, e0ooP0h,
ao o0aoo 1ni P o nnOa0enaonP
ieP1na21N a10iono sP. aoe0toao
a0on1i1
t eno: )+473( 4a6 c9r8
1e: )+473( 44r 4a9a
na1aN: 1cNt01 1aa9M7eta1aN.2ea
IILDRILAL
to 0ooonP1nPo
s01 shNOa1 vuInts nn 5n0cn
5anaoP0e 5enoono0e
to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UincnPe 1nPo N1
Uv
na 1n1i1 io N1 to R Na21 io ac1Poa1N1
ca1 aa1a 1PPaoP1 ca2e, cr
0P1Na1 -tea1 rra96
t eno: )+39( r6 3638aa43
1e: )+39( r6 3c9a639
na1aN: o@e No0oeaanoe.te .tP

IERÉGL -IEQÉR -IERRÉR
to 0ooonP1PaOo
5o sP1O0ecN1 0vUll0nvi
totcN1Pe0h ne o0P
eM t hPeo1naP10h 5enP0eN no 10PaonP
5anaoP0h eM tc01N noOoNe aonP 1ni eei
sht0ec UOonco aMr
c1NNaP o1, a0oo2o a767a
t eno: )+3rc( ar 9c87a33
1e: )+3rc( ar 9cacr9r
na1aN: ohtr4aeaan1t0a2.t0

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Suplente(s)
s0 loNoen t1M1oN vI0cntv aUt50U
t0aao0 so20oP10ae h 5renocN
to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1
Uv
na 1n1i1 io N1 to R Na21 io ac1Poa1N1
ca1 aa1a 1PPaoP1 ca2e, cr
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50 i0a1n snUts
5 aoM tN1nP t0ePo2Paen vMMa2o0
l1Paen1N tN1nP t0ePo2Paen v0t1nao1Paen
l1Paen1N Ut0a2cNPc01N tooo102 t
nePonoaen 0noPaPcPo
ach1n1 s2 eeN eM Ut0a2cNPc0o
5ea ecni 5en to eo
0101, ach1n1n1oP 5e1oP noao
t eno: )+M9c( 699 r479
1e: )+M9c( ccr M8M8
na1aN: n etheta1aN.2ea
MLGDT -MLADG -MLGDG
to 0noonP1nP
5 tao00o 5 10Noo 5uUtIn5Ualn
na0o2Poc0 gc101nP1ano
5anaoPr0o io Na1t0a2cNPc0o, ioo 0oooec02oo
n1Pc0oNNoo oP ic inOoNe oaonP 0c01N
l1Paen1No le. a tecPo
t0an2o-1c-te0P -n1aaon
t0an2o, u1aPa-1c-te0P
Suppléant(s)
5 I1c0e0o tao00o ai0Tv
na0o2Poc0 t0ePo2Paen ioo cntnP1ce
5anaoPr0o io Na1t0a2cNPc0o, ioo 0oooec02oo
n1Pc0oNNoo oP ic inOoNe oaonP 0c01N
tecPo l1Paen1No le. a
2ot0an-1c-te0P -n1aaon
t0an2o, u1aPa-1c-te0P
na1aN: tacPeN1c0e0oeh1 ee.M0
5 5No0Ooco Go1n t0slnt
5 oM io so0Oa2o N1 na0o2Paen io
t0ePo2Paen ioo cntnP1ce
5anaoPr0o io Na1t0a2cNPc0o, ioo 0oooec02oo
n1Pc0oNNoo oP ic inOoNe oaonP 0c01N
tecPo l1Paen1No le. a
t0an2o-1c-te0P -n1aaon
t0an2o, u1aPa-1c-te0P
na1aN: 2No0Oocono3eh1 ee.M0
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5anaoP0o 5enooaNNo0
to 0noonP1nP o0a1nonP oc Nn1nP 1c 0ro
io N1 Uv
Ua 1oo1io io N1 tn c Nasco iau1bPa
U7 -ca1 ia caNN1 t1P0aia 7
0P1Nao -teao rra6a
7/44cM4ar6 t eno: )+39( r6
1e: )+39( r6 44cM4cr8
na1aN: oot0oPo0a1e1a 1aPa.aP
MADTIELI
to 0ooonP1nPo
s0 nit10 s11ih sUlTU5Ut0U
vsnaintU
sc ia0o2Pe0 Tn2na2e io s1nai1i cotoP1N
so20oP10a1 io Ut0a2cNPc01 h a1n1io0d1
iecNoO10i 5a01MNe0oo, UOo. I1 Uv
Totc2at1N 1, uenic01o
t eno: )+Mr4( cc3M 84cM
1e: )+Mr4( cc3M 84cM
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5 aoM tN1nP uo1NP vMMa2o0
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5anaoP0h eM tc01N noOoNe aonP
ceoocP I1neo Pn0 aa ,ici1 ooP arMM
ucnt10h
t eno: )+36( a 79Mc393
1e: )+36( a 79Mrr94
na1aN: t1 e0.oi1Nr1aeMa.teO. c
Alternate(s)
50 I1neo saUiM
tN1nP uo1NP vMMa2o0
no 10PaonP eM eei 5 1an 5enP0eN
5anaoP0h eM tc01N noOoNe aonP
ici1 ooP, ceoocP I1neo Pn0 aa arMM
t10hucn
t eno: )+36( a 79M379c
1e: )+36( a 79Mrr94
na1aN: N1neo.oi1 eeMa.teO. c
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5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o
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t eno: )+9a( ac9 c4arrM6/c4a398M
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na1aN: 1ena2.an
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50 5e 1aa1i UNa iUaunsTUl0
5n ivn0
na0o2Pe0
l1Paen1N tN1n t0ePo2Paen v0t1nai1Paen
.le.c, 1a1n )T1 n1r( UOo
a01n uat @1h, To 01n, 001n5 1
t eno: )+98( ca cc4rc7ac
1e: )+98( ca cc4r3a97
na1aN: ia0o2Pe0e e.a0

GDTADRIGR -GDTADRIGL
to 0ooonP1PaOo
50 UnP10ne n0c0l
na0o2Pe0 eM tN1nP gc101nPano 1ni iaeo1MoPh
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o
t5. u10oene, le3 .GN
n icaNiant, M MNee0, t1tcn1n
G1r10P1 soN1P1n acMMr, 0nienooa1
na1aN: 1nP10ne.iaraneh1 ee.2ea
50 co01N TUu0t
Ut0a2cNPc0o UPP12 n
UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe
Uv
na 1ooh eM P o to c Na2 eM 0nienooa1
ca1 51a 1na1, MM
0P1Nh - teao rra87
t eno: )+39( r6 4crr9ara
1e: )+39( r6 488rc8r
na1aN: anie0eaeanienooa1noa 1ooh.aP
50 uo0a1@1n unt5U Ul
51n1to00 eM tN1nP gc101nPano 0a e0P sooi
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o
GN. t5. u10oene, le3
n icaNiant, M MNee0, t1tcn1n
ooa1G1r10P1 soN1P1n acMMr, 0nien
na1aN: o0a1@1na96aeta1aN.2ea
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50 51nai nnuauUl suvUt
Ua 1oo1ie0
to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe Uv
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to c Na2 eM 001n Pe Uv
ca1 UOonPan1, 8
0P1Nh -teao rraM3
t eno: )+39( r6 M78r334
1e: )+39( r6 M747636
na1aN: aaooa01nM1eeaaooa01nM1e.a9a.aP
5o 510h1a GUI0I0 5vauUnU5
51n1to0 eM t hPeo1naP10h sP1ni10io
noOoNe aonP 1ni tooP 5enP0eN t0et01a
l1Paen1N tN1nP t0ePo2Paen v0t1nai1Paen
.le.c, 1a1n )T1 n1r( UOo
5 1a01n uat @1h, To 01n, 001n
na1aN: a10h 1h1eh1 ee.2ea
50 UNa nt nnvl0
UPP12 n
UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe
Uv
to0a1nonP to 0ooonP1Paen eM P o 0oN1aa2
to c Na2 eM 001n Pe Uv
ca1 UOonPan1, 8
0P1Nh -teao rraM3
t eno: )+39( r6 M78r334
1e: )+39( r6 M747636
na1aN: aaooa01nM1eeaaooa01nM1e.a9a.aP

Page 62 of 127

U oniae r3

GEALDTL -GEALDTR -GERALDT
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no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o, eei 1ni P o
510ano
2r@ooPen 51a coi1
ecnto 50eoo 5oN 0aito
5e caNi10o, 00oN1ni
t eno: )+3M3( a MrM87M9
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to 0ooonP1PaOo
50 n1Oai vtUTv sc0
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na1aN: 1t0a2cNPc0oeaonoO1.aM1.teO.aN
GDLAGL -GDLAGR -GDLAY
to 0ooonP1PaOo
50 oio0a2e svtavl0
5onP01N t hPeo1naP10h so0Oa2o
aono01N na0o2Pe01Po Me0 tc01N noOoNe aonP
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, eei 1ni e0ooP0h
teNa2h
ca1 oo soPPoa 0o, cr
teao, 0P1Nh
t eno: )+39( r6 466Ma/48c47rc
1e: )+39( r6 4746a78/474c3a4
na1aN: M.oe0tenaea 11M.teO.aP
Alternate(s)
50 510Ne 01n2oo2e 5nsUtvl0
5onP01N t hPeo1naP10h so0Oa2o
0o2Pe01Po Me0 tc01N noOoNe aonPaono01N na
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, eei 1ni e0ooP0h
teNa2h
ca1 oo soPPoa 0o, cr
teao, 0P1Nh
t eno: )+39( r6 466Ma/48c47rc
1e: )+39( r6 4746a78/474c3a4
na1aN: 2M.2oo10enaea 11M.teO.aP
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50 n1naNe 5vtnII0
5onP01N t hPeo1naP10h so0Oa2o
aono01N na0o2Pe01Po Me0 tc01N noOoNe aonP
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, eei 1ni e0ooP0h
teNa2h
ca1 oo soPPoa 0o, cr
teao, 0P1Nh
t eno: )+39( r6 466Ma/48c47rc
1e: )+39( r6 4746a78/474c3a4
5o s1 0an1 t0lTis
5onP01N t hPeo1naP10h so0Oa2o
Me0 tc01N noOoNe aonP aono01N na0o2Pe01Po
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, eei 1ni e0ooP0h
teNa2h
ca1 oo soPPoa 0o, cr
teao, 0P1Nh
t eno: )+39( r6 466Ma/48c47rc
1e: )+39( r6 4746a78/474c3a4
na1aN: o. anPcoea 11M.teO.aP
50 5a2 oNo aunaa0
5onP01N t hPeo1naP10h so0Oa2o
2Pe01Po Me0 tc01N noOoNe aonPaono01N na0o
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, eei 1ni e0ooP0h
teNa2h
ca1 oo soPPoa 0o, cr
teao, 0P1Nh
t eno: )+39( r6 466Ma/48c47rc
1e: )+39( r6 4746a78/474c3a4
RLILAGIR -RLILGÉL
to 0ooonP1PaOo
P1nh1 t05uUtns-5o I1
nnPeaeNetaoP
ne e0P 5ea Noe 5enPote i1h Ut0a2cNPc01N
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni ao o0aoo
tN1nP gc101nPano/t0eic2o 0no o2Paen
i01n2
s1ntoPo0 0nPo0n1Paen1N Ua0 e0P
5enPote i1h, sP. G1aoo, G1a1a21
t eno: )+a( 876 349c994/876 94r4a46
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ee.2eana1aN: N1P1nh1i0a2 10ioeh1
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RLNPD -RLNAD -RLNLD
to 0ooonP1PaOo
50 crae vcv0
sonae0 UiOaoe0
tN1nP t0ePo2Paen naOaoaen
eei s1MoPh 1ni 5enocao0 UMM1a0o ic0o1c
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, e0ooP0h 1ni
ao o0aoo
,rc-c1ocaat1oora, 5 ahei1 ,a-c-a
Terhe, G1 1n
hcraeihereaena.a1MM.te.n :na1aN
Alternate(s)
50 51n1 c siaic0
no cPh na0o2Pe0
tN1nP t0ePo2Paen naOaoaen
eei s1MoPh 1ni 5enocao0 UMM1a0o ic0o1c
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, e0ooP0h 1ni
ao o0aoo
,rc-c1ocaat1oora, 5 ahei1 ,a-c-a
Terhe, G1 1n
at eno: )+8a( 3 3Mrc8aa
na1aN: a1n1 ciocicraena.a1MM.te.n

50 ua0e1ra su0tUTv
tN1nP t0ePo2Paen vMMa2o0
tooo102 naOaoaen
ere 1a1 tN1nP t0ePo2Paen sP1Paen
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, e0ooP0h 1ni
ao o0aoo
rc-ie0a, l1r1-caP1n1r1 M7-M
ere 1a1, G1 1n
RAETLDGL -RAETLDGR -RAETLD
oonP1PaOoto 0o
50 aoo1N t1o ooi s1N1a UI UtaUl
Ut0a2cNPc01N UPP12 n
no cPh to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe Uv
na 1ooh eM P o u1o oaaPo cantiea eM
Ge0i1n
ca1 aacoo o 5102 a, a i
0P1Nh -teao rra6a
t eno: )+39( r6 86crM3r3
1e: )+39( r6 86r6acc
oa 0ea1ene0i1noa 1ooh.aP :na1aN
FRDYL

50 51o1 a0e Uvc0
so2Paen 5 aoM
eei s1MoPh 1ni 5enocao0 teNa2h naOaoaen
eei s1MoPh 1ni 5enocao0 UMM1a0o ic0o1c
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, e0ooP0h 1ni
ao o0aoo
,rc-c1ocaat1oora, 5 ahei1 ,a-c-a
Terhe, G1 1n
3Mrc873c 3 )t eno: )+8a
na1aN: a1o1 a0ei1eraena.a1MM.te.n

to 0ooonP1PaOo
5o noP o0 c05Ul0
aono01N 51n1to0 t hPeo1naP10h so0Oa2oo
conh1 tN1nP uo1NP 0no o2Pe01Po so0Oa2o
)cntu0s(
t.v. iee 49M9c
l1a0e a, conh1 rrarr
t eno: )+cM4( rcr M6a7a
1e: )+cM4( rcr 3M6a7M
o.e0tna1aN: oraa1naero a

50 ccna are U5UnU
so2Paen 5 aoM
tN1nP t0ePo2Paen naOaoaen
eei s1MoPh 1ni 5enocao0 UMM1a0o ic0o1c
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, e0ooP0h 1ni
ao o0aoo
,rc-c1ocaat1oora, 5 ahei1 ,a-c-a
Terhe, G1 1n
rcna areih1a1i1ena.a1MM.te.n :na1aN

Alternate(s)
5o uoNNon 5untlanlv IUlaUT
sonae0 0no o2Pe0
To2 na21N to0oen1N UooaoP1nP Pe P o
51n1tant na0o2Pe0
conh1 tN1nP uo1NP 0no o2Pe01Po so0Oa2o
)cntu0s(
t.v. iee 49M9c
atv l1a0e a, conh1 rrarr
t eno: )+cM4( rcr 3M36a7a/c
a@10ohero ao.e0t :na1aN
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50 io0n10i vlnUlGn
UooaoP1nP na0o2Pe0
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o
iee 3rrc8, l1a0e a, conh1
t eno: )+cM4( 7c9 469 7rc
na1aN: eni1nnocraaeta1aN.2ea
50 1 a1n sca 1 5i U
Ut0a2cNPc01N UPP12 n
UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe
Uv
eM P o to c Na2 eM conh1 na 1ooh
ca1No Ic21 a1c0a2e, crM
0P1Nh -teao rra43
t eno: )+39( r6 8r8c7a4
1e: )+39( r6 8r8c7r7
na1aN: ron0ea1e0in.aP
-FGEIMGNGIDLD -FYEIYNIDLD
FGEIIGIDZD
to 0ooonP1PaOo
50 s1aa0 vs5vlUI0nc
na0o2Pe0
1ni sP1Po 0no o2Pe01Po en coPo0an10h
t hPeo1naP10h s1MoPh cnio0 aeOo0naonP eM
P o ch0thi to c Na2
"caoOor1 r.96 "
iao ror, ch0thioP1n 7crr4r
t eno: )+996( 3ac 6c44cr
1e: )+996( 3ac 9rracc
na1aN: tOMa.teO.rtea1aN.0c
ALA NRANAR'I TRIAÉELDGÉ
ERNIGAGGIR -ERNIGAGÉ
-LA TRIAÉELDGGIR NANIALGER A
ERNEGAGÉL TRIAÉEZDGÉL
NANIALE ALA
to 0ooonP1PaOo
50 sa0a en tu0TuUcsvil
na0o2Pe0
tN1nP t0ePo2Paen 5onPo0
no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni e0ooP0h
l1 1a OaNN1to, u1Po1a ent naoP0a2P
t.v.iee: 8aa cTn, caonPa1no
I1eo
9996r73M cr )8M6+( :t eno
na1aN: oh0a en eta1aN.2ea
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50 c 1ne1h sv55uUlnU
uo1i eM nnPeaeNetaoP inaP
tN1nP t0ePo2Paen 5oPo0
no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni e0ooP0h
ca a3, T 1io1c ti. s1N1r 1a caNN1to
u1io1hMent naoP0a2P, caonP1ano
I1eo
t eno: )+8M6( ca 8aca64
na1aN: r ea 1hcrr4eh1 ee.2ea
50 saPP a eno tuv55UsUc
uo1i eM tN1nnant 1ni 5ee o10Paen inaP
tN1nP t0ePo2Paen 5oPo0
no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni e0ooP0h
c ti. s1N1r 1a caNN1toca a3, T 1io1
u1io1hMent naoP0a2P, caonP1ano
I1eo
t eno: )+8M6( ca 8aca64
na1aN: oaPP a enoeh1 ee.2ea
ARDADGL -ARDDADGR -ALDTGL
to 0ooonP1PaOo
50 tanteNio Utl0T0s
sP1Po tN1nP t0ePo2Paen so0Oa2o
IaoNO10ioo aoN1 36/38
I1POa1 ,a98a-tat1, Ic
t eno: )+37a( 767rc74r6
1e: )+37a( 67rc73rc
na1aN: 0anteNio.10naPaoe ePa1aN.2ea
Alternate(s)
5o UoP01 aUtcUGn
no cPh 5 1a0 o0oen eM nc0e o1n inaen
5ecn2aN
0tt5/5t5 - e0rant t10Ph en tN1nP uo1NP
UMM1a0o
IaoNO10ioo oP0. 36/38
Ic arar tat1, I1POa1
c94c7634 )37a+( :t eno
na1aN: 1oP01.t10r1noeO11i.teO.NO
50 acaie sUIU 5u0t0
teNaPa21N UiaanaoP01Pe0
5ecn2aN eM P o nc0e o1n inaen
tco io N1 Iea a7M
i0coooNo, ioNtaca ar48
t eno: )+3c( c c8aM734
na1aN:
tcaie.o1N12 a0ae2enoaNaca.oc0e 1.oc
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ATGLDA -AGGLD -ARGLDAD

AGDILDGL -AGDILDGR -AGDMILDGL

to 0noonP1nP
5ao t1na1 nI uU nc
5 oM ic so0Oa2o ia0a e0P1Paen,
iane e0P1Paen oP io N1 gc101nP1ano Ut0a2eNo
5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o
tco ioo Ua 1oo1ioo
ia0 u1oo1n, uon0a 5 o 1 51oo0no
ioh0ecP , Ia 1n
t eno: )+96a( 33a967a
0. 1hore10atcNPc0o.teO.N :na1aN

to 0ooonP1PaOo
50 so0tonco nnvTvcUs
na0o2Pe0 eM P o sP1Po tN1nP so0Oa2o
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o
vie oP0ooP 4U
caNnaco, IaP c1na1 r8crr-IT
t eno: )+37r( M c37 M63r
oo0tonco.MoiePeO1oeO1Pica.NP :na1aN

Suppléant(s)
5 5 10Noo aUtavit
5 oM ic no 10PoaonP iane e0P1Paen oP
ia0a e0P1Paen Ut0a2eNo
5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o
tco ioo Ua 1oo1ioo
ia0 u1oo1n, uon0a 5 o 1 51oo0no
ioh0ecP , Ia 1n
t eno: )+96a( 3 666676
2cNPc0o.teO.N na1aN: 2i10iec0e1t0a
ARIADMA
to 0ooonP1PaOo
5ao IoMcNoooNo IninsU
na0o2Pe0 tN1nP t0ePo2Paen
no 10PaonP eM Ut0a2cNPc01N tooo102
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni eei so2c0aPh
t.v. iee 8c9
51oo0c arr, IooeP e
t eno: )+c66( cc 3ac39M/cc 3cr786
1e: )+c66( cc 3ar36c
na1aN: NoMcNoooNoeta1aN.2ea

Alternate(s)
50 cooPcPao TUtlUiscUs
Ut0a2cNPc01N UPP12 n
UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe
Uv
na 1ooh eM P o to c Na2 eM IaP c1na1
ca1No ia caNN1 a01iaeNa, 9
0P1Nh -teao rra98
t eno: )+39( r6 8MM9rMc
0n1cor1oeica.NPna1aN: rooPcPao.P1
ILALAG
to 0ooonP1PaOo
50 n1Oai cU5Ula0tU
sonae0 no cPh na0o2Pe0
no 10PaonP eM Ut0a2cNPc01N tooo102
so0Oa2oo
0tt5 5enP12P teanP
t.v. iee 3r779
IaNent@o 3, 51N1@a
t eno: )+c6M( a 7r7378
1e: )+cM6( 88834c7ac
i1Oair1a1nta01aeta1aN.2ea :na1aN
ILALIGL -ILALGIGR -ILALYIGL

AGGGL -AGGYR -AGGYL
to 0ooonP1PaOo
50 u10ecn sUIn5
Ut0a2cNPc01N ne o0P
UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe
Uv
to0a1nonP to 0ooonP1Paen eM Ia h1 Pe P o
inaPoi l1Paeno Uton2aoo an teao
ca1 leaonP1n1 a3
0P1Nh -teao rra6a
na1aN: oNa 10ecneh1 ee.2ea
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to 0ooonP1PaOo
5o 10ai1 Uana 5iuU55Un
na0o2Pe0
tN1nP iaeoo2c0aPh naOaoaen
no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o
aoa1 T1na cc1N1 Ica c0
G1N1n scNP1n s1N ciian
cc1N1 Ica c0, 51N1hoa1 Mr63c
a4rc/a4rrt eno: )+6r3( cr3r
1e: )+6r3( c69a3MMr
na1aN: M10ai1 eie1.teO.ah
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ILAT -ILAG

IRCGÉA -IRCGGIR -IRCGÉA

to 0noonP1nP
5 ia01aec s0ssvcv
na0o2Poc0 annn01N io NavMMa2o io t0ePo2Paen
)ioo cntnP1ce )vtc
it: n/c8a
gc10Pao0 ic NocOo, tco 3rM/te0Po 8c
i1a1re, 51Na
t eno: )+cc3( cr cc c4 r4
ac 48 cc cr )cc3+( : 1e
na1aN: a01aec.oaooereaeta1aN.2ea

to 0ooonP1nPo
s0 01n2ao2e G1Oao0 TtiG0IIv Utt0UaU
na0o2Pe0 aono01N io s1nai1i cotoP1N
so0Oa2ae l12aen1N io s1nai1i, 0ne2cai1i h
51Nai1i Ut0e1NaaonP10a1
5oea2e ,s1t10 1
t eno: )+Mc( MM M9rMarrr
na1aN: P0cnaNNeeoon1oa21.te .ae

Suppléant(s)
5 i1 cvl0tv
nocearao 5enooaNNo0
to 0noonP1nP o0a1nonP 1ineanP 1c 0ro io
N1 Uv
Ua 1oo1io io N1 tn c Nasco ic 51Na
ca1 UnPenae ieoae, c
0P1Nao -teao rra6a
t eno: )+39( r6 44cM4r6
44cM4rc9 r6 )39+( : 1e
na1aN: 1 rena eeta1aN.2ea
ILADR -ILADL
to 0ooonP1PaOo
5o 510a21 aUTT
na0o2Pe0 aono01N
coPo0an10h 1ni t hPeo1naP10htotcN1Paen
no 10PaonP
,5anaoP0h eM scoP1an1 No noOoNe aonP
P o nnOa0enaonP 1ni 5Naa1Po 5 1nto
51o1 Ioeno
, te1isP. Geoo uat
sP cono01 sct arac, 51NP1
na1aN: a10a21.t1PPeteO.aP
ILIEGDLDGR -ILIEGDLDGL
to 0noonP1nP
5 5ecoo1 51a1iec sv
teanP io 5enP12P io N1 50tc
niaPoc0 l1Paen1N ic tt0
0no o2Poc0 0nPo0no
5anaoPo0o io NaUt0a2cNPc0o
it a8r lec1r2 ePP, 51c0aP1nao
46463939 )ccc+( :t eno
1e: )+ccc( Mc4a99c
na1aN: oe@aecoo163Meh1 ee.M0
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Suppléant(s)
s01 Un1 IaNa1 5vlTnUInatn IUtU
GoMo ioN no 10PaaonPe io v0t1naoaeo
0nPo0n12aen1Noo io t0ePo22aNn aPeo1naP10a1
so20oP10d1 io Ut0a2cNPc01, a1n1io0d1,
UNaaonP12aNn noo100eNNe tc01N, too21 h
acaNNo0ae to0oi c1NonicoN1 n ac7
n r4arr -5eN.ioN 510aon 5ehe2 n
5oea2e
t eno: )+Mc( MM M9rMarrr oeP Ma34a
na1aN: 1n1.aenPo1Not0oeoon1oa21.te .ae
s0 ionaPe G05nlna sUi5U
sotcnie so20oP10ae
to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1
Uv
i1 io Neo noP1ieo inaieo na 1n1
5oea21neo
ca1 I1ii10e s 1NN1ni1na, a6
0P1Na1 -tea1 rra6a
t eno: )+39( r6 44a6r6a/r644a6r6ccr
1e: )+39( r6 44c9c7r3
na1aN: eMn1.M1eeoaoeaP1Na1.aP
IADIAAGR -IADIAAGL
to 0ooonP1PaOo
5o n0ionoPooPoot ail5u0lGUc
sonae0 vMMa2o0
o 10PaonP Me0 50e t0eic2Paen teNa2h n
0a NoaonP1Paen 1ni 5ee0ian1Paen
5anaoP0h eM eei 1ni Ut0a2cNPc0o
aeOo0naonP caNiant 0o, nnr P1aO1n
UOonco a6U
iN11n 11P10 a338a, 5enteNa1
t eno: )+976( Mac634r8
na1aN: tPooPootir9aceh1 ee.2ea
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Alternate(s)
ih1a 1oc0on 50G0nsitnl 5o
na0o2Pe0
tN1nP t0ePo2Paen tooo102 0noPaPcPo
aeOo0naonP caNiant 0o, nnr P1aO1n
UOonco a6U
iN11n 11P10 caraM3, 5enteNa1
t eno: )+976( 99c64r6c
na1aN: h1a 1r73reh1 ee.2ea
ILEEIRÉAI -ILEAÉ -IAEAÉÉA
to 0noonP1nP
unI5 Ua1N 5e 1aoi tU
5 oM io N1 naOaoaen io N1 t0ePo2Paen ioo
cntnP1ce
vMMa2o l1Paen1N io sn2c0aPn s1naP1a0o ioo
)t0eicaPo UNaaonP1a0oo )vlssU
5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o oP io N1 t'2 o
510aPaao
teanP Me21N 50tc
i.t. a3r8 t1 1P, 510e2
t eno: )+cac( M37 676M38
68cr49 M37 ) 1e: )+cac
na1aN:
ae 1aaoi1a1N.01 oNeenoo1.teO.a1
IANLIGGGIR
to 0ooonP1PaOo
5o UnPena1 cUa Tv5ivIUln
uo1i eM tN1nP t0ePo2Paen so2Paen
l1Paen1N na0o2Pe01Po eM Ut010a1n so0Oa2oo
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni eei so2c0aPh
UO. i1o tI5, 2. eoP1N 36M8
5ei1a asco ,51 cPe
t eno: )+cM8( ca 46cr36
na1aN: 1O1iMr99eta1aN.2ea

DLIGGGR -DLIGGGL
to 0ooonP1PaOo
50 n0a2 tnTtis
5 aoM
Ut0a2cNPc01N s2aonPaMa2 vMMa2o0
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, 1Po0 1ni e0ooP0h
t/i1t a3a84
ani eor, l1aa a1
cr87488 6a )c64+( :t eno
1e: )+c64( 6a cr87786
na1aN: oP0conea1@M.teO.n1
Alternate(s)
50 ni@10i TG0uitv
sonae0 Ut0a2cNPc01N nePonoaen To2 na2a1n
t hPeo1naP10h so2Paen
aeOo0naonP vMMa2o t10r
IcP o0 sP0ooP
t0aO1Po i1t a3a84, ani eor
l1aa a1
7498t eno: )+c64( 6acr8
na1aN: oi@10iPea1@M.teO.n1
DRNLA -DRNLA
to 0ooonP1PaOo
50 naNNa t1a suUt5U
t0et01a na0o2Pe0
tN1nP t0ePo2Paen na0o2Pe01Po
l1Paen1N 0t5 5ee0ian1Pe0
u10a 10 1@1n, I1NaP c0
lo 1N
t eno: )+977( a MMcaM97/MM3M844
1e: )+977( a MrarMac
o 10a1iaNNaeh1 ee.2ea :na1aN
NLTIRI -GLI -NLYI -DRDMREALDTI
GLRAI

IYLDILE
to 0ooonP1PaOo
50 T oan lU0la svn
no cPh sP1MM vMMa2o0
tN1nP t0ePo2Paen naOaoaen
no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 000at1Paen
i1hanPn1cnt te1i, ooP aheten
teoP vMMa2o aaraa, 1nten 0nooan
5h1na10
t eno: )+9M( a 644ca4
na1aN: P oann1ant4eta1aN.2ea
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to 0ooonP1PaOo
50 5e0nn cUl UItunl
sonae0 sP1MM vMMa2o0 t hPeo1naP10h UMM1a0o
5anaoP0h eM n2eneaa2 UMM1a0o
t.v. iee cr4ra
T o u1tco -nc cMrr
loP o0N1nio
t eno: )+3a( 7r 378MMMc
2.1.a.O1n1N oneaanoi.nN :na1aN
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Alternate(s)
50 la2e uvtl
sonae0 vMMa2o0 tN1nP uo1NP UMM1a0o
tN1nP t0ePo2Paen so0Oa2o
loP o0N1nio eei 1ni 5enocao0 t0eic2P
s1MoPh UcP e0aPh
5anaoP0h eM n2eneaa2 UMM1a0o
loP o0N1nio
t eno: )+3a( 6M a998aMa
na1aN: n.a. e0nenO@1.nN
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Alternate(s)
50 toPo0 Tuv5svl
na0o2Pe0
tN1nP, eei 1ni nnOa0enaonP i01n2
5anaoP0h Me0 t0aa10h 0nicoP0aoo
tv iee cMc6 oNNantPen
lo@ ao1N1ni
t eno: )+64( c9 894 r3M3
na1aN: oPo0.P eaoenea a.teOP.ni
DGÉLELIIL

0nIUtn-5o 5onnao antt0Tsnl
sonae0 sP1MM vMMa2o0 t hPeo1naP10h UMM1a0o
tN1nP sc Nh 5 1an 1ni eei gc1NaPh
no 10PaonP
5anaoP0h eM n2eneaa2 UMM1a0o
t.v. iee cr4ra
T o u1tco -nc cMrr
t eno: )+3a( 7r 378M78c
na1aN: a.n.to00aPooneaanoi.nN
t50 5ooc@oo itvi n
5 aoM tN1nP uo1NP vMMa2o0
tN1nP sc Nh 5 1an 1ni eei gc1NaPh
no 10PaonP
5anaoP0h eM n2eneaa2 UMM1a0o
t.v. iee cr4ra
T o u1tco -nc cMrr
loP o0N1nio
t eno: )+3a( 7r 3784a87
na1aN: a.h. 0ec@o0eaanoi.nN
5o UnaP1 5vl0Gl
uo1i eM inaP t hPeo1naP10h UMM1a0o
5anaoP0h eM n2eneaa2 UMM1a0o
t.v. iee cr4ra
T o u1tco -nc cMrr
loP o0N1nio
na1aN: 1.2enanneaanoi.nN
-DAITRAAR -DRA NRLALDT
DIRTL NRALDTGL -NRALDTR
to 0ooonP1PaOo
50 Ge n unnIn
uo1i eM noNot1Paen
t0an2a 1N UiOaoo0
0nPo0n1Paen1N teNa2h i01n2
Me0 t0aa10h 0nicoP0aoo 5anaoP0h
tv iee cMc6 oNNantPen
lo@ ao1N1ni
t eno: )+64( c9 894r4c8
na1aN: ne n. oiNohea a.teOP.ni
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to 0ooonP1nPo
s0 ucte Geon vtnvZna Tvttns
na0o2Pe0 io s1nai1i cotoP1N h soaaNN1o
0noPaPcPe io t0ePo22aNn h s1nai1i
)Ut0e o2c10a1 )0tsU
5anaoPo0ae Ut0e o2c10ae h e0ooP1N
1tc15Ua vt(, la210(
t eno: )+MrM( cc784c3M
1e: )+MrM( cc78a3cr
na1aN: cte.e0ienoiea o1.te .na
Suplente(s)
s01 5ena21 tvinIv tU vln
na 1n1ie01
to 0ooonP1nPo to0a1nonPo 1nPo N1 Uv
to 0ooonP12aNn to0a1nonPo io N1
to R Na21 io la2101tc1 1nPo N1 Uv
ca1 tcMMana, c/U
0P1Na1 -tea1 rra9M
t eno: )+39( r6 3caarrcr
1e: )+39( r6 3cr3r4a
na1aN: oa 1na2M1ee21n2aNNo0a1.te .na
s0 Gcnae0 ns5viUt vlsn5U
Ut0ot1ie
to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1
Uv
to 0ooonP12aNn to0a1nonPo io N1
to R Na21 io la2101tc1 1nPo N1 Uv
1 tcMMana, c/Uca
0P1Na1 -tea1 rra9M
t eno: )+39( r6 3caarrcr
1e: )+39( r6 3cr3r4a
na1aN: oa 1na2M1ee21n2aNNo0a1.te .na
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DTIRE -DGIRE
to 0noonP1nP
5 51a1no s1na 5vin
na0o2Poc0 annn01N
na0o2Paen annn01No io N1 t0ePo2Paen ioo
cntnP1ce
NaUt0a2cNPc0o 5anaoPr0o io
i.t. 3c3 la1aoh, lato0
t eno: )+cc7( cr 74cMM6
1e: )+cc7( cr 74cMM6
na1aN: aeciha1a1noo1naeh1 ee.M0
Suppléant(s)
5ao UNaa1Pec necra Uinvi
na0o2P0a2o io N1 tntNoaonP1Paen
t hPeo1naP1a0o oP ic scaOa nnOa0enaonP1N
o2Paen ioo na0o2Paen annn01No io N1 t0eP
cntnP1ce
5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o
it. 3c3 la1aoh, lato0
t eno: )+cc7( cr 74cMM6
na1aN: iecrai1eh1 ee.M0
DAEIRIL -DAETQIR -DAEALY
to 0ooonP1PaOo
5o uaNio tUiIsnl
sonae0 UiOaoe0
le0@ota1n eei s1MoPh UcP e0aPh
t.v. iee 383
le0@1h ,i0cacnii1N c38a-l
t eno: )+47( c3ca68rr/64944346
na1aN: aNio. 1cNoonea1PPaNohnoP.ne

5o Teno ueNP o scnlsnl
sonae0 UiOaoo0
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni eei
no 10PoaonP eM eei teNa2h
t.v. iee 8rr7 no
voNe, le0@1h rr3r-l
t eno: )+47( ccc49cMr/ccc494aM
eNP o.oOonooneNai.io .ne-na1aN: Peno
AIZD -AILD
to 0ooonP1PaOo
suU5s0-50 l1o0 soaM U icNN1 UI
UooaoP1nP na0o2Pe0 aono01N
aono01N na0o2Pe01Po eM Ut0a2cNPc01N
noOoNe aonP
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni ao o0aoo
va1n
t eno: )+968( 99cr6M43
na1aN: n1No 1aoa74eta1aN.2ea
NLFGIDZD -NLFGIDLD
to 0ooonP1PaOo
50 U a1i Utvvg
5ecnooNNe0
UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe
Uv
na 1ooh eM P o 0oN1aa2 to c Na2 eM
t1raoP1n
ca1 ioNN1 51aaNNc22a1, 68c
0P1Nh -teao rra3M
t eno: )+39( 3c9a43778a
na1aN: 1 a1iN1 e0aeta1aN.2ea

Alternate(s)
5o nO1 atnlnsTUn
no cPh na0o2Pe0 aono01N
le0@ota1n 5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni
eei
no 10PaonP eM eei teNa2h
.t.v. iee 8rr7 no
voNe, le0@1h rr3r-l
ccc494a7/ccc49cMr )t eno: )+47
na1aN: oO1.t0onioP1ieNai.io .ne
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NLDLIZ -NLDLIL
1nPoto 0ooonP
s0 c0a uintTU cUsgina
UiaanaoP01ie0 aono01N io N1 UcPe0ai1i
t1n1aom1 io sotc0ai1i io UNaaonPeo
)UitsU(
scn Te@o0o 51NN, t1n1a
t eno: )+Mr7( Mcc rrrM
na1aN: h co0P1e1c o1.te . 1
Suplente(s)
s01 GciaP 0OoPPo cUtaUs
I1 e01Pe0ae GoM1 ioN no 10P1aonPe io
aPeo1naP10ae
5anaoPo0ae io noo100eNNe Ut0e o2c10ae
ra6aa-U 10P1ie teoP1N r8a6
aen1 M, t1n1a
na1aN: nO10t1oeaai1.te . 1
NLELIILY
Representante
s01 5a0a1n 50aoPan1 aUInUlv
5UtT0lna
GoM1 ioN no 10P1aonPe io 5c10onPon1
cotoP1N
-t0ePo22aNn cotoP1N na0o22aNn io
snlUcn
uca1aP1 a4M 21oa lcoP01 some01 io N1
Uocn2aNn
taoe 3 -niaMa2ae tN1noP1
Uocn2aNn, t101tc1h
t eno: )+M9M( ca 44aM49 anPo0ne crM6
na1aN: 20aoPan1.t1No1neeoon1Oo.teO. h
Suplente(s)
s01 t1P0a2a1 5UInvlUnv aUInUlv
To2na21 ioN 0lUl
0noPaPcPe l12aen1N io UNaaonP12aNn h
lcP0a2aNn
5anaoPo0ae io s1Nci tR Na21 h iaonooP10
se2a1N
Uocn2aNn, t101tc1h
na1aN: oN 1a1t1eta1aN.2ea
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s0 5a0re svTv sUtt0aU
5enoono0e
to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0ne 1nPo N1
Uv
na 1n1i1 io N1 to R Na21 ioN t101tc1h
ca1 a0onio, 43 s21N1 U, anP a7
0P1Na1 -tea1 rra84
t eno: )+39( r6 474a7aM
1e: )+39( r6 474a7M3
na1aN: aoePeo1 0ai1ea0o.teO. h
NREE -NREAI -NREI
to 0ooonP1nPo
s01 sPoNN1 510ao 5u0t0lvs IIntnlU
5enoono01
to 0ooonP1nPo to0a1nonPo UNPo0n1 1nPo N1
Uv
na 1n1i1 io N1 to R Na21 ioN to0R
ca1 01n2oo2e sa122a, c/i, anP. M
0P1Na1 -tea1 rra97
t eno: )+39( r6 8r69aMar/M34
na1aN: oa o0ce1a 1o2a1P1 o0c.aP
)GAGNGDLI -NMGAGNNGDRI
to 0ooonP1PaOo
5o 5o0No i1cPaoP1 tUIU5tU5
Ut0a2cNPc01N 5onPo0 5 aoM 000
OiC of Bureau of Plant Industry (BPI)
teoP nnP0h gc101nPano sP1Paen
Ieo i1neo, I1tcn1
t aNa anoo
t eno: )+63c( Mca ar8r
na1aN: ao0No. 1N12 12eta1aN.2ea
Alternate(s)
50 Ic ane IUaUtv
Ut0a2cNPc01N UPP12 n
no cPh to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe Uv
o c Na2 eM P o t aNa anoona 1ooh eM P o t
aa4-ca1No ioNNo 5oi1tNao iav0e, aac
0P1Nh -teao rra36
t eno: )+39( r6 397467a7
1e: )+39( r6 3974r87c
na1aN: neN1i7eh1 ee.2ea
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5o 510a1 Icao1 aUc0lv
Ut0a2cNPc01N UooaoP1nP
na 1ooh eM P o to c Na2 eM P o t aNa anoo
aa4-ca1No ioNNo 5oi1tNao iav0e, aac
0P1Nh -teao rra36
t eno: )+39( r6 397467a7
1e: )+39( r6 3974r87c
na1aN: a10ao.t1Oaneeta1aN.2ea
NAAADGL -NAAAIDR -NAALDT
Representative
50 taeP0 IvnUt5a c
eno@Niira 0no orPe0
a2P@10no orPe01P v2 0enh teoNan a l1oaonn
Ic Nan 447-cr
iN. na1aonPe@1 6, teN1ni
t eno: )+48( 8a 744 r3c6
na1aN: .@Nei102ihre ae0an.teO. N
NAEDIILA
to 0ooonP1PaOo
50 510Neo s v s05 v nn 5UtcUIuv
Ut0a2cNPc0o UiOaoo0
na0o2Pe01Po aono01N Me0 eei 1ni
coPo0an10h
so1 5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni
te0Pct1N
t eno: )+3Ma( ca36a3cMc
na1aN: o1eoaa1eeit1O. P
ERNIGAGGIR -ERNIGAGÉ A) FAERL
ERNEGAGÉL TR ÉAERL -TR ÉAERR
5 1a0 o0oen
v2r 05-5o chc
sonae0 tooo102 o0
ne e0P 51n1toaonP naOaoaen
no 10PaonP eM tN1nP gc101nPano
ton2hUnaa1N 1ni tN1nP gc101nPano U
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, eei 1ni tc01N
UMM1a0o
tc-0e 51n1n-Unh1nt a78
ie-Unh1nt 2aPh, ahcntta
to c Na2 eM ce0o1
t eno: )+8c( 3a 4cr766M
1e: )+8c( 3a 4cr76rM
Email: koyim@korea.kr
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Alternate(s)
u1n iUnc-50 s1nt
UooaoP1nP na0o2Pe0
naOaoaen ne e0P 51n1toaonP
no 10PaonP eM tN1nP gc101nPano
Unaa1N 1ni tN1nP gc101nPano Uton2h
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, eei 1ni tc01N
UMM1a0o
tc-0e 51n1n-Unh1nt a78
ie-Unh1nt 2aPh, ahcntta
to c Na2 eM ce0o1
na1aN: atnaoere0o1.r0
5o vr checnt Gil
tooo102 o0
nP gc101nPanono 10PaonP eM tN1
Unaa1N 1ni tN1nP gc101nPano Uton2h
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, eei 1ni tc01N
UMM1a0o
tc-0e 51n1n-Unh1nt a78
ie-Unh1nt 2aPh, ahcntta
to c Na2 eM ce0o1
Email: plantclinic@korea.kr
-ERNIGAGÉ A) IAATATL
-ERNIGAGGIR TR IAATATL
LERNEGAGÉL TR IAATAT
to 0ooonP1PaOo
50 a on1iao vl5nUli
no cPh na0o2Pe0 aono01N
l1Paen1N eei s1MoPh Uton2h eM P o
to c Na2 eM 5eNieO1
ssc10o eM P o a0o1P l1Paen1N Uoooa Nh a
5 aoan1c, 5n cr33, to c Na2 eM 5eNieO1
na1aN: t on1iaoen2o1nceh1 ee.2ea
Alternate(s)
cUs0I05U 50 Tcie0
5ecnooNNe0
UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe
Uv
na 1ooh eM P o to c Na2 eM 5eNieO1
ca1 01n2oo2e 5 o0c ana c7
0P1Nh -teao rra3M
t eno: )+39( r6 4788ar9c
Email: roma@mfa.md
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-ILGDD -ILGDD FGDDI LDT DRTGI
ILGDD FGDDI Y -DRTGI -RD-FGDDI
DRTGI
to 0ooonP1PaOo
5o Go1noNNo cnII
gc101nPano vMMa2o0
so20oP10h 1ni totaoP010
tooPa2aioo 1ni Teea2 5 oaa21No 5enP0eN
ie10i
no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o
t.v. iee 39
I1 aco0aPo, i1oooPo00o
s1anP caPPo 1ni loOao
t eno: )+a( 869 46Mc33M neP. c47
46Mc9c8 1e: )+a( 869
na1aN: sc101nPanoie1oPre ePa1aN.2ea
ILDDL -AIÉGR -ILGDDR -ILGDD AIÉGL
AIÉTL
to 0ooonP1PaOo
tv5U0l-5o u1nn1 nitUI
Ut0eneaaoP
tooo102 1ni noOoNe aonP naOaoaen
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, eei t0eic2Paen,
e o01PaOoo 1ni tc01N - ao o0aoo, 5e
nPnoOoNe ao
sa0 sP1naoN1co G1aoo icaNiant 1Po0M0enP
51oP0aoo, s1anP Ic2a1
t eno: )+a( 7M8 7cM633M
1e: )+a( 7M8 4Mraa8M
na1aN: 1n1iooc4eh1 ee.2ea
ILGDD TGDÉRDD LDT DMR
-RD-TGDÉRDD-ILGDD -IERDLTGDRI
ILD TGÉRDDR Y -ARI IERDLTGDRI
ALI IELDLTGDLI
to 0ooonP1PaOo
5a2 1oN nnItn5un 50
Ut0a2cNPc01N vMMa2o0
tN1nP gc101nPano inaP
51anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, e0ooP0h 1ni
ao o0aoo
s1anP can2onP 1ni P o a0on1ianoo
t eno: )+784( 4M7ac83
Email: michaeldelpy@yahoo.com
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ILIAL
to 0ooonP1PaOo
50 Ic oea1nc toNon1Pe vlvT0
5 aoM neo2cPaOo vMMa2o0 UooaoP1nP
gc101nPano naOaoaen
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni ao o0aoo
t.v. iee a874
U a1, s1ae1
t eno: )+68M( cr9c4
1e: )+68M( crar3
Email: aceo@samoaquarantine.gov.ws
ILA -ILA DAIR LDT NEGDÉGNR
ILDDA DAIR Y -NEGDÉGNR -RD-DAIR
NETDÉGNR
0noonP1nPto
5ao 0i1Nan1 Ge0to tUginTn nn svisU
5 oM io so0Oa2o iannPeaeNetao
5onP0o ia0nOooPat1Paen Ut0eneaasco oP
To2 neNetasco
it 37M s e Tean
t eno: )+c39( ccc 3343
Email: idaquete@gmail.com
-LELGGR ILAITGDR -ILITG LELGGL
LELGGL ILITGDL
to 0ooonP1PaOo
50 U ioN 1raa U ioNt1 a1n UI
vissn
aono01N-no cPh na0o2Pe0
Unaa1N 1ni tN1nP gc101nPano no 10PaonP
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o Ua0 e0P te1i
tah1i aaa9M
cantiea eM s1cia U01 a1
Alternate(s)
50 51noec0 an U ioNt11 a1n
UIiiIU cu0
vMMa2o0
t0ePo2Paen no 10PaonP tN1nP
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o Ua0 e0P te1i
tah1i aaa9M
cantiea eM s1cia U01 a1
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50 U i1NN1 an 5e 1aaoi UI
nU vvn
tooo102 o0
tN1nP t0ePo2Paen no 10PaonP
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o Ua0 e0P te1i
tah1i aaa9M
cantiea eM s1cia U01 a1
IRDRILA - IRDRILA
to 0noonP1nP
5 U iecN1ho ln0U n
5 oM io N1 naOaoaen IntaoN1Paen
hPeo1naP1a0o oP gc101nP1ano ioo N1nPoo
)nIg(
na0o2Paen io N1 t0ePo2Paen ioo cntnP1ce
5anaoPr0o io NaUt0a2cNPc0o oP io
Nansca oaonP tc01N
ca aM, tecPo io tcMaosco
T a10eho ,it crrM4
n1r10, sonot1N
t eno: )+cca( 77 6aaaa7M
na1aN: N1hoi Oeh1 ee.M0
IGDILNIE -IGDILNAIE -IGDILNAER
to 0ooonP1PaOo
5o Ua c aa vla
sonae0 neo2cPaOo 51n1to0
eei 1ni coPo0an10h UcP e0aPh-Ut0a
sant1 e0o
soa 1@1nt tooo102 sP1Paen
sant1 e0o 9a94Ie0ent 5 on2 10c, 76
t eno: )+6M( 97489r34/67M3r6M8
1e: )+6M( 67Mcra7r
na1aN: vntiUaic aae1O1.teO.ot
RIAATRDGL -IAATRDGR -IAATRDGL
to 0ooonP1PaOo
5o cN1oP1 clUt05
so20oP10h
UiaanaoP01Paen Me0 eei s1MoPh
coPo0an10h so2Pe0 1ni tN1nP t0ePo2Paen
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni nnOa0enaonP
ncn1nor1 2ooP1 cc
Inc Nn1n1, sNeOona1 arrr-s0
t eno: )+386( a 3rra3a8
1e: )+386( a 3rra3M6
na1aN: ON1oP1.rn1 a2eteO.oa
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-L)EGGIR TI IIT -IAIDM L)EGÉL
IITZ)EGÉL
to 0ooonP1PaOo
5o UNa2o iUoTnt
uo1NP na0o2Pe0 tN1nP
lttvaU
no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o, e0ooP0h 1ni
ao o0aoo
t0aO1Po i1t oa4, rr3a aoian1
t0oPe0a1, secP UM0a21
t eno: )+c7( ac 3a96Mc9
1e: +c7 ac 3a9 6a93
Email: AliceB@daff.gov.za
)UNPo0n1Po)o
5o 5eo a cia t0ao2aNN1 tU5tnn0
)UMM1a0o 5ecnooNNe0 )Ut0a2cNPc01N
UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe
Uv
na 1ooh eM P o to c Na2 eM secP UM0a21
ca1 T1n10e, a4
0P1Nh -teao rra98
t eno: )+39( r6 8McM4c39
1e: )+39( r6 8M3rr373
na1aN: 1t0a2cNPc0oeoci1M0a21.aP
RINLSL -RINLIDR -INLGD
to 0ooonP1nPo
on 5UtTrlna 5UtTrlnas01 ioN
GoMo io U0o1
sc ia0o22aNn io s1nai1i o uataono cotoP1N
h e0ooP1N
5anaoPo0ae io Ut0a2cNPc01, UNaaonP12aNn h
5oiae Ua aonPo, no 1n1
t eno: )+34( 9a 3478cM6
1e: )+34( 9a 3r9raM4
Email: bmartin@magrama.es
IEG ALDFL
to 0ooonP1PaOo
5 1o1nP 1 5u0TutUI n0 a
na0o2Pe0
sooi 5o0PaMa21Paen 1ni tN1nP t0ePo2Paen
)5onPo0 )s5tt5
t.v. iee 74, a1nne0c@1
to01ionah1, s0a I1nr1
t eno: )+94( 773 3a8 67r
1e: )+94( 8ac 388 r77
na1aN: ta@2 aP 01Ne ePa1aN.2ea
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IITZD -IAITLD -IITLD
to 0ooonP1PaOo
1 nUvin uUssUl avtlUss5o Uaa0
Ua 1oo1ie0
to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe Uv
na 1ooh eM P o to c Na2 eM P o sci1n
ca1 t1n1a1 48
0P1Nh -teao rra98
t eno: )+39( r6 33ccr46M
1e: )+39( r6 334r84a
Email:
ambassador.office@sudanembassy.it
)UNPo0n1Po)o
isU50 c aia0 aa 0aN 5
na0o2Pe0 aono01N
tN1nP t0ePo2Paen na0o2Pe01Po
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 000at1Paen
c 10Peca le0P , t.v iee a4
sci1n
t eno: )+c49( 9aca38939
na1aN: r ai0ataoeecPNeer.2ea
IIEGDLIR
to 0ooonP1PaOo
50 t1inoni0oreoa10 nni0n
5ee0ian1Pe0
1ni gc1NaPh 5enP0eN tN1nP t0ePo2Paen
no 10PaonP
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o, Unaa1N uco 1ni0h
1ni ao o0aoo
ar-IoPaPa1 c0aooioN11n 8
t101a10a e, sc0an1ao
t eno: )+M97( 4rcr4r/87cr686
na1aN: 01i1 aoe ePa1aN.2ea
IIRÉGL -IIQTR -IARTRD
to 0ooonP1PaOo
5o c10an lvtn0l
a2o0 eM tN1nP uo1NP 5 aoM vMM
s@oiao ie10i eM Ut0a2cNPc0o
c1NNt1P1n 8
Genre ant, s@oion 8c MMa
t eno: )+46( 7r694373c
na1aN: r10an.ne0ianene0i 0croOo0roP.oo
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Alternate(s)
50 Te a1o vIssvl
sonae0 UiaanaoP01PaOo vMMa2o0
5anaoP0h Me0 tc01N UMM1a0o
0oiot1P1n 8
sPe2r eNa, s@oion 33 ar3
t eno: )+46( 7r38raac6
na1aN: Pe a1o.eNooene0oto0antor1noNaoP.oo
IIGNL -IIGIIR -IAGDNREALDT
to 0noonP1nP
5 u1no ntn nt
too eno1 No ic oo2Poc0 s1nPn ioo OntnP1ce
oP O10anPno
inaPn io ia0o2Paen shoPraoo io 0eic2Paen
0oNNoooP 0oooec02oo n1Pc
vMMa2o Mnin01N io Na1t0a2cNPc0o v Ua
51PPon eMoP01ooo M
io0no, scaooo 3rr3
t eno: )+4a( M8 46c c6 9c
na1aN: 1no.i0oho0e N@.1iaan.2
-IYEGLD LELG ERNIGAGÉ
-ERNIGAGGIR LELGR IYEGRDDR
ERNEGAGÉL ZELGR IGEGL
to 0ooonP1PaOo
50 a o0 UI5visutn
t0ePo2Paen vMMa2o0 tN1nP
tN1nP t0ePo2Paen na0o2Pe01Po
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni Ut010a1n
toMe0a
sh0a1n U01 to c Na2
na1aN: 009MMe ePa1aN.2ea
DLGALDTGL -DMLAALDTR -DMLGALDT
to 0ooonP1PaOo
5o sc0aocr sUIUctnT5u
aono01N-no cPh na0o2Pe0
)NPc0o )nvUno 10PaonP eM Ut0a2c
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 5ee o01PaOoo
)5vU5(
t 1 eNheP an ti. I1ih1e Mr
5 1Pc2 1r, i1ntrer ar9rr
T 1aN1ni
na1aN: sc0aocr.oeie1.an.P
o1N1r oP2 eta1aN.2ea
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Alternate(s)
5o 51naP1 cvla5uinls0l
na0o2Pe0
tN1nP t0ePo2Paen tooo102 1ni
noOoNe aonP vMMa2o
)no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o )nvU
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 5ee o01PaOoo
)5vU5(
t 1 eNheP an ti. I1ih1e Mr
5 1Pc2 1r, i1ntrer ar9rr
T 1aN1ni
na1aN: a1naP1P 1aeta1aN.2ea
5o s0aOaoooo cnssUlc
na0o2Pe0
gc101nPano tooo102 a0ec tN1nP
tN1nP t0ePo2Paen tooo102 1ni
noOoNe aonP vMMa2o
)no 10PaonP eM Ut0a2cNPc0o )nvU
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 5ee o01PaOoo
)5vU5(
t 1 eNheP an ti. I1ih1e Mr
5 1Pc2 1r, i1ntrer ar9rr
T 1aN1ni
na1aN: P1o@roooeh1 ee.2ea
Un Uii5tila5o T1o1noo tt
sonae0 ne o0P
vMMa2o eM sP1ni10i noOoNe aonP
l1Paen1N ic0o1c eM Ut0a2cNPc01N
)5eaaeiaPh 1ni eei sP1ni10io )U5 s
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 5ee o01PaOoo
)5vU5(
t 1 eNheP an ti. I1ih1e Mr
5 1Pc2 1r, i1ntrer ar9rr
T 1aN1ni
t eno: )+66( c M6acc77
1e: )+66( c M6acc77
na1aN: P1o1nooe12Mo.te.P
e0n tUl Uc0T-5o 0nt
sP1ni10io vMMa2o0
sonae0 t0eMoooaen1N IoOoN
vMMa2o eM sP1ni10i noOoNe aonP
l1Paen1N ic0o1c eM Ut0a2cNPc01N
)5eaaeiaPh 1ni eei sP1ni10io )U5 s
5anaoP0h eM Ut0a2cNPc0o 1ni 5ee o01PaOoo
)vU55(
t 1 eNheP an ti. I1ih1e Mr
5 1Pc2 1r, i1ntrer ar9rr
T 1aN1ni
na1aN: ante0ncraaeta1aN.2ea
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DAIA
to 0noonP1nP
5 1@e srMo avavcvt
0ntnnaoc0 Ut0eneao
na0o2Poc0 io N1 t0ePo2Paen ioo cntnP1ce
it a347 Iean, Tete
t eno: )+cc8( cc Ma44r4
teteOe0eh1 ee.M0 :na1aN
DIEGITL -DIEGIGR -DIEFRY
to 0ooonP1PaOo
50 loOi1P i0t0s0c
no cPh na0o2Pe0 aono01N eM eei 1ni
5enP0eN na0o2Pe01Po
tN1nP uo1NP 1ni gc101nPano no 10PaonP
5anaoP0h eM eei Ut0a2cNPc0o 1ni IaOooPe2r
noraoo a0 eNc 9 ra. IeicaNc
0rohUnr101, Tc
t eno: )+9r( 3ac cM876a3
1e: )+9r( 3ac cM87789
na1aN: noOi1P. a0aoareP10aa.teO.P0
Alternate(s)
50 uaNaa n0tan nnnnvaIi
)5ecnooNNe0 )Ut0a2cNPc0o
UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe
Uv
na 1ooh eM P o to c Na2 eM Tc0roh
ca1 t1NooP0e, c8
0P1Nh - teao rra8M
t eno: )+39( r6 44M94a
1e: )+39( r6 494aMc6
na1aN: 1a 1o2a1P1.0ea1eaM1.teO.P0
50 soM1 vaTitc
so2eni so20oP10h
UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe
Uv
na 1ooh eM P o to c Na2 eM Tc0roh
ca1 t1NooP0e, c8
0P1Nh -teao rra8M
44M94a t eno: )+39( r6
1e: )+39( r6 494aMc6
na1aN: ooM1.eiPc0reaM1.teO.P0
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50 u1o1n 5nInl
aono01N na0o2Pe01Po eM tN1nP t0eic2Paen
5anaoP0h eM eei, Ut0a2cNPc0o 1ni
IaOooPe2r
noraoo a0 eNc 9 ra. IeicaNc
Unr101, Tc0roh
t eno: )+9r( 3ac cM88438
P0.na1aN: 1o1n.2oNoneP10an.teO
AIILDTL -IILDTL
to 0ooonP1PaOo
50 te oP sUi00T0
a0oP so20oP10h
UNPo0n1Po to0a1nonP to 0ooonP1PaOo Pe
Uv
na 1ooh eM P o to c Na2 eM it1ni1
ca1No aacNae 5oo10o 7a
0P1Nh -teao rra9c
t eno: )+39( r6 3ccMcccr
1e: )+39( r6 3ca3688
anMeeoa 1ooheMct1ni1.aP :na1aN
-IDG -EAYLIIR -IDGDRT FGDITAI
ERGDA IDGTA
to 0ooonP1PaOo
5o la2eN1 stnl5n
5 aoM tN1nP uo1NP vMMa2o0
tN1nP 1ni Unaa1N uo1NP
no 10PaonP Me0 T o nnOa0enaonP, eei
1ni tc01N UMM1a0o
s1ni ucPPen, e0r, v4a aIa
inaPoi cantiea
9r44r66M8 a )44+( :t eno
na1aN: na2eN1.o on2oeioM01.toa.teO.cr
Alternate(s)
50 s1a i0suvt
tN1nP uo1NP s o2a1NaoP
vMMa2o eM P o 5 aoM tN1nP uo1NP vMMa2o0
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المرفق  – 4اختصاصات مجموعة العمل لمناقشة مفهوم المعايير السلعية
معلومات أساسية
أشارت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها العاشرة التي ُعقدت في سنة
مزيد من المناقشات والتحليالت المع ّمقة حول المعايير السلعية.

craM

إلى الحاجة إلى

العملية
ً
ّ
من المقرر أن تعقد مجموعة مصغرة اجتماعا لها الستكمال المهام المشار إليها في ما يلي .وسوف
يُعرض تقرير االجتماع على مجموعة التخطيط االستراتيجي في عام  craMإلعطاء لجنة المعايير
مساهمات خطية حول الجوانب االستراتيجية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني  .craMوسوف تُصدر
لجنة المعايير توصيات إلى الدورة الحادية عشرة للهيئة (.)cra6
وسوف توجّه أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات نداء إلعداد وثائق للنقاش لألطراف المتعاقدة
والمنظمات الوط نية لوقاية النباتات والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات والمنظمات الدولية المعنية،
مهلة
آخر
تُح ّدد
أن
على
في  acيونيو/حزيران .craM
النطاق
النظر في مفهوم المعايير السلعية ومضمونها وفي عملية وضع مثل هذه المعايير.
المهام
سوف تقوم مجموعة العمل بما يلي:
-

مناقشة مفهوم المعايير السلعية في سياق مجموعة المعايير وإطار المعايير والتنفيذ الخاص
باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
مناقشة واقتراح الغرض من المعايير السلعية ومضمونها وشكلها.
دراسة واقتراح عملية لوضع المعايير السلعية ،بما في ذلك ،حسب االقتضاء ،كيفية التشاور
مع أصحاب المصلحة في القطاع المعني والمنظمات الدولية المعنية األخرى.
تحليل واقتراح نظام للمحافظة على المعايير السلعية وتحديثها.

األعضاء والخبرات
سوف يقوم مكتب الهيئة باختيار عدد من الخبراء يتراوح بين  6و arخبراء.
يجب أن يتمتّع الخبراء بمجموعة من المعارف حول عملية وضع المعايير في االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات وإعداد ووضع أنظمة للصحة النباتية (خاصة في حال مشاركة أصحاب مصلحة
من القطاع المعني) .وستجري أيضا ً دعوة عدد قليل من الخبراء من القطاع.
المكان والزمان
من المقرر أن يُعقد االجتماع مبدئيا ً من  crإلى  c4يوليو/تموز  craMبضيافة منظمة وقاية النباتات
في أوروبا والبحر المتوسط في إدنبرة ،اسكوتلندا ،المملكة المتحدة .وستعاون أمانة االتفاقية الدولية
مجموعة العمل لالضطالع بمهامها.
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المرفق  – 05شكر وتقدير لجميع من ساهم في عملية وضع المعايير
توجهت هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها العاشرة بالشكر والتقدير إلى األعضاء الذين
ساهموا في عملية وضع المعايير في ما يتعلق بالمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعتمدة
خالل الدورة العاشرة للهيئة (.)craM

األعضاء في لجنة المعايير الذين غادروا اللجنة منذ انعقاد الدورة التاسعة للهيئة ( )2014أو
الذين سيغادرونها بعد اجتماع مجموعة السبعة التابعة للجنة المعايير في مايو/أيار 2015
البرازيل :السيد
المعايير)
جزر كوك :السيد Ngatoko NGATOKO
الدانمرك :السيد ( Ebbe NORDBOعضو في مجموعة السبعة التابعة للجنة المعايير)
اليابان :السيد ( Motoi SAKAMURAنائب رئيسة لجنة المعايير)
لبنان  :السيد عماد نهال (عضو في مجموعة السبعة التابعة للجنة المعايير ونائب رئيسة
لجنة المعايير)
المغرب :السيد لحسن أباها
نيوزيلندا :السيد ( John HEDLEYعضو في مجموعة السبعة التابعة للجنة المعايير)
السودان :السيد خضر جبريل موسى
أوغندا :السيدة Ephrance TUMUBOINE
اإلمارات العربية المتحدة :السيد سعيد الواعش اليماهي
المملكة المتحدة :السيدة ( Jane CHARDرئيسة لجنة المعايير)
الواليات المتحدة األمريكية :السيدة ( Julie ALIAGAعضو في مجموعة السبعة التابعة
للجنة المعايير)
Alexandre MOREIRA PALMA

(عضو في مجموعة السبعة التابعة للجنة

ّ
وإن هيئة تدابير الصحة النباتية:
أعربت عن تقديرها لمساهمات األطراف المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ولغيرها
من المنظمات ،وال سيما الخبراء األفراد على ما بذلوه من جهود (ترد بين قوسين األدوار المحددة
لكل منهم) من أجل وضع المعايير الدولية التالية المعتمدة خالل الدورة العاشرة للهيئة (.)craM

الملحق  3حول إجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة ()010-2005( )Tephritidae
بالمعيار الدولي رقم ( 26إنشاء مناطق خالية من اآلفات بشأن ذبابة الفاكهة ())Tephritidae
الذي وضعه الفريق الفني المعني بالمناطق الخالية من اآلفات وبنُهج النظم المتعلقة بذباب
ثمار الفاكهة:

أستراليا :السيد ( Robert DUTHIEعضو في الفريق الفني)
البرازيل:
استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة craa
(مشرف على الفريق الفني)
السيد Odilson RIBEIRO E SILVA
ِ
السيد ( Aldo MALAVASIعضو في الفريق الفني)
شيلي :السيد ( Jaime Gonzalezعضو في الفريق الفني)
منظمة األغذية والزراعة  /الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
استضافتا اجتماعي الفريق الفني في  crr9وcrar
السيد ( Rui CARDOSO-PEREIRAعضو في الفريق الفني)
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اليابان :السيد ( Kenji TSURUTAعضو في الفريق الفني)
األردن :السيدة ماري بحدوشه (عضو في الفريق الفني)
(مشرف)
إسرائيل :السيد David OPATOWSKI
ِ
ماليزيا :السيد ( Keng Hong TANعضو في الفريق الفني)
المكسيك :السيد ( José Luis ZAVALA LÓPEZعضو في الفريق الفني)
(مشرفة مساعدة)
فييت نام :السيدة Thanh Huong HA
ِ
المكسيك:
(مشرفة على الفريق الفني)
السيدة Ana Lilia MONTEALEGRE LARA
ِ
السيد ( Martin ALUJAخبير مدعو في اجتماع الفريق الفني في سنة )crar
منظمة وقاية النباتات في أمريكا الشمالية :السيد ( Walther ENKERLINعضو في الفريق
جنوب أفريقيا :السيد ( Jan Hendrik VENTERعضو في الفريق الفني)
سورينام :السيدة ( Alies VAN SAUERS-MULLERعضو في الفريق الفني)
الواليات المتحدة األمريكية:
ومشرفة مساعدة على
(مشرفة على الفريق الفني
السيدة Julie ALIAGA
ِ
ِ
الفريق الفني)
السيد ( Kevin M. HOFFMANخبير مدعو في اجتماع الفريق الفني في سنة
)craa

التعديالت في المعيار الدولي رقم  - 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية ( )001-1994التي وضعها
الفريق الفني المعني بمسرد المصطلحات:
الصين :السيدة ( Hong NINGعضو في الفريق الفني)
(مشرف مساعد على الفريق الفني)
الدانمرك :السيد Ebbe NORDBO
ِ
جمهورية مصر العربية :السيد شذى رشدي عمر (عضو في الفريق الفني)
منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر األبيض المتوسط:
السيد ( Andrei ORLINSKIعضو في الفريق الفني)
السيد ( Ian SMITHخبير مدعو)
فرنسا :السيدة ( Laurence BOUHOT-DELDUCعضو في الفريق الفني)
(مشرف على الفريق الفني وعضو فيه)
نيوزيلندا :السيد John HEDLEY
ِ
الواليات المتحدة األمريكية :السيدة ( Stephanie BLOEMعضو في الفريق الفني)
أوروغواي :السيدة ( Beatriz MELCHOعضو في الفريق الفني)

(معالجات الصحة النباتية لآلفات

الملحقات (معالجات الصحة النباتية) بالمعيار الدولي رقم 28
الخاضعة للوائح حول المواد الخاضعة للوائح) التي وضعها الفريق الفني المعني بمعالجات الصحة
النباتية (:)rrM-crr4

معالجة الصحة النباتية

كوينالند

16

 -معالجة البرتقال  Citrus sinensisبالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة

(Bactrocera tryoni )2007-206E
األرجنتين :السيد Eduardo WILLINK

أستراليا:
-

(قائد المعالجة)

تق ّدمت بالمعالجة
(مشرف على الفريق الفني)
السيد Bart ROSSEL
ِ
(مشرف على الفريق الفني)
السيد David PORRITT
ِ
السيد ( Andrew JESSUPعضو في الفريق الفني)
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الصين :السيد ( Yuejin WANGعضو في الفريق الفني)
إندونيسيا :السيد ( Antarjo DIKINعضو في الفريق الفني)
منظمة األغذية والزراعة  /الوكالة الدولية للطاقة الذرية :السيد ( Andrew PARKERخبير
إندونيسيا :استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة
اليابان:
استضافت اجتماعي الفريق الفني في عامي  crarوcrac
السيد ( Mitsusada MIZOBUCHIعضو في الفريق الفني)
األردن :السيد محمد كتبه بدر (عضو في الفريق الفني)
نيوزيلندا :السيد ( Michael ORMSBYعضو في الفريق الفني)
جمهورية كوريا :السيد ( Min-Goo PARKعضو في الفريق الفني)
جنوب أفريقيا :السيدة ( Alice BAXTERقائدة المعالجة)
تايلند :استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة crr7
المملكة المتحدة:
(مشرفة على الفريق الفني)
السيدة Jane CHARD
ِ
السيد ( Ray CANNONعضو في الفريق الفني)
الواليات المتحدة األمريكية:
السيد ( Scott MYERSقائد مساعد للمعالجة)
السيد ( Patrick GOMESعضو في الفريق الفني)
السيد ( Guy HALLMANعضو في الفريق الفني)
السيد ( Scott WOODعضو في الفريق الفني)
السيد ( Larry ZETTLERعضو في الفريق الفني)
cra4

والبرتقال الحلو

معالجة الصحة النباتية  - 17معالجة المندارين Citrus reticulata
بالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوينالند (Bactrocera tryoni (2007-206F
األرجنتين :السيد ( Eduardo WILLINKقائد المعالجة)

مدعو)

Citrus sinensis

أستراليا:
ق ّدمت المعالجة
(مشرف على المعالجة)
السيد Bart ROSSEL
ِ
(مشرف على المعالجة)
السيد David PORRITT
ِ
السيد ( Andrew JESSUPعضو في الفريق الفني)
الصين :السيد ( Yuejin WANGالصين)
إندونيسيا:
استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة cra4
السيد ( Antarjo DIKINعضو في الفريق الفني)
منظمة األغذية والزراعة  /الوكالة الدولية للطاقة الذرية :السيد ( Andrew PARKERخبير
اليابان:

استضافت اجتماعي الفريق الفني في سنتي
السيد ( Mitsusada MIZOBUCHIعضو في الفريق الفني)
األردن :السيد محمد كتبه بدر (عضو في الفريق الفني)
نيوزيلندا :السيد ( Michael ORMSBYعضو في الفريق الفني)
جمهورية كوريا :السيد ( Min-Goo PARKعضو في الفريق الفني)
جنوب أفريقيا :السيدة ( Alice BAXTERقائدة المعالجة)
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تايلند :استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة
المملكة المتحدة:
(مشرفة على الفريق الفني)
السيدة Jane CHARD
ِ
السيد ( Ray CANNONعضو في الفريق الفني)
crr7

الواليات المتحدة األمريكية:
السيد ( Scott MYERSقائد مساعد للمعالجة)
السيد ( Patrick GOMESعضو في الفريق الفني)
السيد ( Guy HALLMANعضو في الفريق الفني)
السيد ( Scott WOODعضو في الفريق الفني)
السيد ( Larry ZETTLERعضو في الفريق الفني)
-

 -معالجة الليمون الحامض

معالجة الصحة النباتية
كوينالند)Bactrocera tryoni (2007-206G
األرجنتين :السيد ( Eduardo WILLINKقائد المعالجة)
أستراليا:
ق ّدمت المعالجة
(مشرف على المعالجة)
السيد Bart ROSSEL
ِ
(مشرف على المعالجة)
السيد David PORRITT
ِ
السيد ( Andrew JESSUPعضو في الفريق الفني)
الصين :السيد Yuejin WANG
إندونيسيا:
استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة cra4
السيد ( Antarjo DIKINعضو في الفريق الفني)
18

مدعو)

Citrus limon

بالبرودة للتخلص من ذبابة

منظمة األغذية والزراعة  /الوكالة الدولية للطاقة الذرية :السيد ( Andrew PARKERخبير
اليابان:

استضافت اجتماعي الفريق الفني في سنتي
السيد ( Mitsusada MIZOBUCHIعضو في الفريق الفني)
األردن :السيد محمد كتبه بدر (عضو في الفريق الفني)
نيوزيلندا :السيد ( Michael ORMSBYعضو في الفريق الفني)
جمهورية كوريا :السيد ( Min-Goo PARKعضو في الفريق الفني)
جنوب أفريقيا :السيد ( Alice BAXTERقائدة المعالجة)
تايلند :استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة crr7
المملكة المتحدة:
(مشرفة على المعالجة)
السيدة Jane CHARD
ِ
السيد ( Ray CANNONعضو في الفريق الفني)
الواليات المتحدة األمريكية:
السيد ( Scott MYERSقائد مساعد للمعالجة)
السيد ( Patrick GOMESعضو في الفريق الفني)
السيد ( Guy HALLMANعضو في الفريق الفني)
السيد ( Scott WOODعضو في الفريق الفني)
السيد ( Larry ZETTLERعضو في الفريق الفني)
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 -المعالجة باإلشعاع آلفات

معالجة الصحة النباتية
 lilacinusو(Planococcus minor (2012-011
األرجنتين :السيد ( Eduardo WILLINKعضو في الفريق الفني)
أستراليا:
السيد ( Andrew JESSUPعضو في الفريق الفني)
(مشرف على الفريق الفني)
السيد Bart ROSSEL
ِ
الصين :السيد ( Yuejin WANGعضو في الفريق الفني)
منظمة األغذية والزراعة  /الوكالة الدولية للطاقة الذرية :السيد ( Andrew PARKERقائد
المعالجة وخبير مدعو)
إندونيسيا :استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة cra4
اليابان :استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة crac
األردن :السيد محمد كتبه بدر (عضو في الفريق الفني)
نيوزيلندا :السيد ( Michael ORMSBYعضو في الفريق الفني)
الواليات المتحدة األمريكية:
السيد ( Guy HALLMANقائد مساعد للمعالجة)
السيد ( Patrick GOMESعضو في الفريق الفني)
السيد ( Scott WOODعضو في الفريق الفني)
فييت نام :قدمت المعالجة
19

 Dysmicoccus neobrevipesو Planococcus

(بروتوكوالت تشخيص اآلفات

المالحق (بروتوكوالت التشخيص) بالمعيار الدولي رقم 27
الخاضعة للوائح) من قبل الفريق الفني المعني ببروتوكوالت التشخيص (:)rrc-crr4
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بروتوكول التشخيص  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa :5على الثمرة ()023-2004
أستراليا:
السيد ( Mallik MALIPATILعضو في الفريق الفني)
السيد ( Brendan RODONIعضو في الفريق الفني)
كندا :السيد ( Delano JAMESعضو في الفريق الفني)
الصين :السيدة ( Liping YINعضو في الفريق الفني)
البرازيل :السيد ( Marcel B. SPÓSITOمساهمة علمية)
منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر األبيض المتوسط :استضافت اجتماع الفريق
الفني في سنة crac
فرنسا :السيدة ( Géraldine ANTHOINEعضو في الفريق الفني)
ألمانيا /منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر األبيض المتوسط:
استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة crr8
(مشرف على الفريق الفني)
Jens-Georg
UNGER
السيد
ِ
اليونان :السيدة ( Irene VLOUTOGLOUالمؤلفة الرئيسية)
ماليزيا :السيد ( Keng-Yeang LUMعضو في الفريق الفني)
هولندا:
السيد ( Johannes de GRUYTERقائد متخصص)
السيد ( Johan MEFFERTالمؤلف المشارك)
السيد ( Peter J.M. BONANTSمساهمة علمية)
نيوزيلندا:
السيد ( Robert TAYLORعضو في الفريق الفني)
السيد ( Gerard CLOVERعضو في الفريق الفني)
(مشرفة على الفريق الفني)
المملكة المتحدة :السيدة Jane CHARD
ِ
الواليات المتحدة األمريكية:
استضافت اجتماع الفريق الفني في سنة crar
السيد ( Norman B. BARRعضو في الفريق الفني)
السيد ( Lavern W. TIMMERمساهمة علمية)
أوروغواي:
السيدة ( Ana Lía TERRAعضو في الفريق الفني)
(مشرفة مساعدة على الفريق الفني)
Beatriz
MELCHO
السيدة
ِ
السيد ( Luis E Diaz MORALESمؤلف مساعد)
-

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Page 95 of 127

CPM-10 Report

Appendix 05

جنوب أفريقيا:
السيدة ( Esther VAN DEN BERGعضو في الفريق الفني)
السيدة ( Mariette TRUTERمساهمة علمية)
بروتوكول التشخيص  :6جرثومة تق ّرح الحمضيات
األرجنتين :السيدة ( Rita LANFRACHINIمؤلفة مساعدة)
أستراليا:
السيد ( Brendan RODONIعضو في الفريق الفني)
السيد ( Mallik MALIPATILعضو في الفريق الفني)
كندا :السيد ( Delano JAMESعضو في الفريق الفني)
الصين :السيدة ( Liping YINعضو في الفريق الفني)
منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر األبيض المتوسط :استضافت اجتماع الفريق
الفني في سنة crac
فرنسا :السيدة ( Géraldine ANTHOINEعضو في الفريق الفني)
ألمانيا :السيد ( Jens-Georg UNGERعضو في الفريق الفني)
ماليزيا( Keng-Yeang LUM :عضو في الفريق الفني)
هولندا :السيد ( Johannes de GRUYTERعضو في الفريق الفني)
نيوزيلندا:
السيد ( Robert TAYLORعضو في الفريق الفني وقائد متخصص)
السيد ( Gerard CLOVERعضو في الفريق الفني)
(مشرفة على الفريق الفني)
المملكة المتحدة :السيدة Jane CHARD
ِ
الواليات المتحدة األمريكية:
السيد ( Ed CIVEROLOمؤلف مشارك)
السيد ( Norman B. BARRعضو في الفريق الفني)
أوروغواي:
(مشرفة مساعدة على الفريق الفني)
السيدة Beatriz MELCHO
ِ
السيدة ( Ana Lía TERRAعضو في الفريق الفني)
السيد ( Enrique Francisco Verdier ROSSIمؤلف رئيسي)
جنوب أفريقيا :السيدة ( Esther VAN DEN BERGعضو في الفريق الفني)
إسبانيا:
السيدة ( María M. López GONZÁLEZمؤلفة مشاركة)
السيد ( Jaime CUBEROمساهمة علمية)
بروتوكول التشخيص  :7البطاطس المغزلية الممرضة ()022-2006
أستراليا:
السيد ( Mallik MALIPATILعضو في الفريق الفني)
السيد ( Brendan RODONIعضو في الفريق الفني)
كندا:
السيد ( Delano JAMESعضو في الفريق الفني وقائد متخصص)
السيد ( Huimin XUمؤلف مشارك)
الصين :السيدة ( Liping YINعضو في الفريق الفني)
الدانمرك :السيد ( Steen L. NIELSENمساهمة علمية)
منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر األبيض المتوسط :استضافت اجتماعي الفريق
الفني في عامي  cracوcra4
فرنسا :السيدة ( Géraldine ANTHOINEعضو في الفريق الفني)
)Xanthomonas citri subsp. citri (2004-011
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ألمانيا:

السيد ( L. SEIGNERمساهمة علمية)
السيد ( S. WINTERمساهمة علمية)
السيد ( M. WASSENEGGERمساهمة علمية)
ماليزيا :السيد ( Keng-Yeang LUMعضو في الفريق الفني)
هولندا:
السيد ( Johannes de GRUYTERعضو في الفريق الفني)
السيد ( H. KOENRAADTمساهمة علمية)
السيدة ( Johanna ROENHORSTمؤلفة مشاركة)
السيد ( J.Th.J. VERHOEVENمساهمة علمية)
نيوزيلندا:
السيد ( Gerard CLOVERقائد متخصص)
السيد ( Robert TAYLORعضو في الفريق الفني)
المملكة المتحدة:
السيد ( Colin JEFFRIESقائد رئيسي)
(مشرفة على الفريق الفني)
السيدة Jane CHARD
ِ
السيد ( A. FOXمساهمة علمية)
السيدة ( T. JAMESمساهمة علمية)
السيد ( W. MONGERمساهمة علمية)
السيد ( V. MULHOLLANDمساهمة علمية)
الواليات المتحدة األمريكية:
السيد ( Jorge ABADمؤلف مشارك)
السيد ( Norman B. BARRعضو في الفريق الفني)
أوروغواي:
(مشرفة مساعدة على الفريق الفني)
السيدة Beatriz MELCHO
ِ
السيدة ( Ana Lía TERRAعضو في الفريق الفني)
السيدة ( Ana ETCHERVERSمؤلفة مشاركة)
إسبانيا :السيدة ( Nuria DURAN-VILAمؤلفة مشاركة)
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المرفق  – 6المعايير لتبرير وتحديد أولوية المواضيع المقترحة
اعتمدتها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها العاشرة ()craM
ستُعطى األولوية للمواضيع ذات التأثير األكبر على المستوى العالمي.
المعايير األساسية (يجب توفير معلومات)
 -aالمساهمة في غاية االتفاقية الدولية لوقاية النباتات على النحو الموصوف في المادة a-a
 -cالربط باألهداف االستراتيجية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات والنتائج التنظيمية المثبتة
 -3إمكانيززة التنفيززذ علززى المسززتوى العززالمي (يشززمل ذلززك سززهولة التنفيززذ ،التعقيززدات التقنيززة ،قززدرة
المنظمات الوطنية لوقاية النباتات على التنفيذ ،الصلة بأكثر من إقليم واحد).
 -4تحديد واضح للمشاكل التي ينبغي حلّها من خالل وضع المعيار.
 -Mإتاحة ،وإمكانية جمع المعلومات دعما ً للمعيار المقترح (مثالً معلومات علمية ،تاريخية ،فنية،
الخبرة).
 -6المعايير المساندة (توفير معلومات حسب المقتضى)

المعيار العملي
-a
-c

-3

جدوى اعتماد المعيار المقترح ضمن إطار زمني معقول.
مرحلة وضع المعيار المقتزرح (هزو معيزار عزن الموضزوع نفسزه الزذي سزبق أن اسزتخدم علزى
نطاق واسع من قبل المنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتزات أو مزن جانزب منظمزة دوليزة
ذات صلة).
توافر الخبرات الالزمة لوضع المعيار المقترح.

المعيار االقتصادي
-a
-c
-3
-4

القيمة المق ّدرة للنباتات المحمية.
القيمة المق ّدرة للتجزارة المتزأثّرة بالمعيزار المقتزرح (مزثالً حجزم التجزارة ،قيمزة التجزارة ،النسزبة
المئوية للناتج المحلي اإلجمالي لهذه التجارة) حسب المقتضى.
القيمة المق ّدرة للفرص التجارية الجديدة المتاحة جرّاء الموافقة على المعيار المقترح.
المنافع المحتملة من حيث مراقبة اآلفات أو أنشطة الحجر.
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المعيار البيئي
-a
-c
-3

فائززدة الح ز ّد مززن اآلثززار البيئيززة السززلبية المحتملززة لززبعض تززدابير الصززحة النباتيززة ،كالح ز ّد مززن
االنبعاثات العالمية على سبيل المثال لحماية طبقة األوزون.
فائززدة إدارة األنززواع غيززر األصززلية وهززي آفززات النباتززات (مززن قبيززل بعززض األنززواع الغريبززة
الغازية).
المساهمة في حماية البيئة ،من خالل حمايزة النباتزات البريزة ،وموائلهزا ونظمهزا اإليكولوجيزة،
والتنوع البيولوجي الزراعي.

المعيار االستراتيجي
-a

-c
-3
-4
-M
-6
-7
-8

حجززم الززدعم للمعيززار المقتززرح (مززثالً طلبتززه منظمززة واحززدة أو أكثززر مززن المنظمززات الوطنيززة أو
اإلقليميززة لوقايززة النباتززات ،أو اعتمززدت منظمززة واحززدة أو أكثززر مززن المنظمززات اإلقليميززة لوقايززة
النباتات معياراً حول الموضوع نفسه).
تواتر بروز القضية التي يعالجها المعيار المقترح كمصدر لتعطّل التجارة (مزثالً النزاعزات أو
الحاجة إلى مناقشات ثنائية متكررة ،وعدد مرات تعطّل التجارة في السنة).
الصلة والفائدة بالنسبة إلى البلدان النامية.
التغطية (التطبيق على طائفة واسعة من البلدان/اآلفات/السلع).
إتمزام معزايير أخزرى (مززثالً إمكانيزة اسزتخدام المعيززار كجززء مزن نهزج نظززم آلفزة واحزدة ،إتمززام
عالجات آلفات أخرى).
معايير األساس لمعالجة المفاهيم الجوهرية (من قبيل فعالية العالج ،منهجية التفتيش).
العمر القياسي المتوقّع (مثالً احتياجات التجارة المسزتقبلية ،االسزتخدام المقتزرح لتكنولوجيزا أو
منتجات يم ّر عليها الزمن بسهولة).
الحاجة الملحة إلى المعيار.
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المرفق  – 7عملية إعداد توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية واعتمادها
[اعتمدتها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها التاسعة (،)cra4
وراجعتها هيئة تدابير الصحة النباتية في دورتها العاشرة (])craM

59

[]a

تتألف عملية إعداد توصيات هيئة تدابير الصحة النباتية واعتمادها من المراحل التالية:
()a

()c
()3

()4
()M

()6
()7

()8

يجوز للطرف المتعاقد أو ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات اقتراح موضوع
ما إلعداد توصية للهيئة وعرضه من ث ّم على الهيئة .ويتعيّن تقديم مشروع أولي
من التوصية المقترحة والمس ّوغ المنطقي أو مبرر الحاجة إليها إلى الهيئة للنظر
فيها.
ينبغي أن تناقش الهيئة الحاجة إلى إعداد توصية جديدة للهيئة وأن توافق عليها.
ينبغي بعد ذلك إعداد مشروع أو ،إذا اقتضى األمر ،مشروع منقح من توصية
الهيئة من قبل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات (أو حيثما كان ذلك مناسبا ً من
قبل الطرف المتعاقد صاحب االقتراح) قبل  aMمايو/أيار وتعميمه إلبداء التعليقات
عليه مشفوعا ً بالمس ّوغ المنطقي أو بمبرر الحاجة إليه لمدة ثالثة أشهر.
ينبغي إبداء التعليقات وتجميعها بواسطة نظام التعليقات اإللكترونية في االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،على أن تُنشر مجموعة التعليقات على البوابة الدولية
للصحة النباتية.
تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمراجعة مشروع توصية الهيئة في
ضوء التعليقات الواردة وترفع من ث ّم المشروع المراجع إلى مكتب الهيئة لدراسة
التعليقات ومراجعة المشروع عند االقتضاء ورفع توصية بذلك إلى الهيئة
العتماده.
يُحال مشروع توصية الهيئة إلى الهيئة العتماده.
في حال عدم اعتماد مشروع توصية الهيئة وكان بحاجة إلى مزيد من
االستعراض أو المراجعة ،للهيئة أن تقرر إرساله إلى الجهاز أو المجموعة المعنية
التابعة للهيئة لمزيد من المراجعة .ويُحال من ث ّم التوصية المراجعة للهيئة إلى
الدورة التالية للهيئة لدراستها واعتمادها.
تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بترقيم التوصيات المعتمدة للهيئة
وبتجهيزها ونشرها على البوابة الدولية للصحة النباتية.

 59بما ّ
أن عملية اعتماد توصيات الهيئة المستخدمة في الوثيقتين  CPM 2015/03و CPM_2015_CRP_12وهي نسخة مع ّدلة
بشكل طفيف من عملية إعداد توصيات الهيئة واعتمادها بالصيغة التي اعتمدتها الهيئة في دورتها التاسعة ( ،)cra4أجرت
أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات تعديالت تحريرية في النسختين ودمجتهما معا ً (أي النسخة المعتمدة من قبل الدورة
التاسعة للهيئة والنسخة المراجعة من قبل الدورة العاشرة للهيئة) ( ))craMضمن نسخة واحدة.
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المرفق  – 8توصية هيئة تدابير الصحة النباتية بشأن الحاويات البحرية
الدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية

– craM

معلومات أساسية
أن الحاويات البحرية (التي تُسمى أيضا ً
أشار استقصاء أجري في بعض البلدان إلى ّ
وحدات نقل الشحنات) قد تحمل معها ،وإن بدرجات متفاوتة ،مل ّوثات خاصة بفعل وجود بذور
وحلزونات وب ّزاق وتربة وعناكب وغيرها من العناصر التي قد تشكل خطراً على السالمة
البيولوجية في داخلها وخارجها وقد تتسبب بخطر انتقال اآلفات.
وتُعتبر تعبئة الشحنات على متن الحاويات البحرية أكثر مراحل سلسلة إمداد الحاويات
البحرية عرضة لخطر حدوث تل ّوث .لذا ،يتعيّن على اإلجراءات التي يتّبعها المش ّغلون للحفاظ على
نظافة الحاويات البحرية وتنظيفها ولمناولة الحاويات والشحنات أن تأخذ بعين االعتبار خطر
حدوث تل ّوث في مرحلة التعبئة.
وتحقيقا ً لهذه الغاية ،قامت المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ولجنة األمم
المتحدة االقتصادية ألوروبا ،بدعم من مجموعة عمل الخبراء المعنية بالحاويات البحرية والتابعة
لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،بمراجعة مدونة الممارسات المشتركة بشأن وحدات نقل الشحنات
بحيث يُضاف إليها عدد من العناصر الهامة على صعيد الصحة النباتية ،ومنها مثالً اإلشارات إلى
تنظيف الحاويات البحرية في الفصل  ،8الملحق  Mوال سيما الملحق  6عن الحد قدر المستطاع من
خطر انتقال الملوثات مجدداً .وقد أقرّت الهيئة بهذا في دورتها التاسعة ( )cra4وأثنت عليه.
وتقترح التوصية الحالية إجراءات يتعين اتخاذها من قبل المنظمات الوطنية لوقاية
النباتات وأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمات الدولية األخرى.

التوصية
يجب أن تكون الحاويات البحرية التي تدخل في الحركة الدولية نظيفة قدر المستطاع للحد
قدر اإلمكان من حركة اآلفات.
يلي:

وعليهّ ،
فإن هيئة تدابير الصحة النباتية تشجّع المنظمات الوطنية لوقاية النباتات على ما
-

اإلقرار بوجود خطر انتقال اآلفات والبنود الخاضعة للوائح عبر الحاويات
البحرية
إطالع المعنيين بتعبئة الحاويات البحرية أو بحركة الحاويات البحرية إلى داخل
البلد التابعة له أو إلى خارجه على المعلومات المتعلقة بخطر انتقال اآلفات عبر
الحاويات البحرية
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دعم تنفيذ األجزاء ذات الصلة من مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل
الشحنات( 60المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية ولجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألوروبا)
جمع المعلومات عن حركة اآلفات عبر الحاويات البحرية نفسها وليس مع
الشحنات المنقولة عبر الحاويات البحرية وتشاطر هذا النوع من المعلومات عند
بروز اتجاهات خطرة وفي حال ُوجدت
وتحليل الخطر المحتمل بالنسبة إلى اآلفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة الحتواء
الخطر إذا كان ذلك مبرراً وممكنا ً من الناحية العملية.

 60لالطالع على مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات (المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية
ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا)https://www.ippc.int/publications/code-practice-packing-cargo-transport-units- :
ctu-code-imoilounece
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المرفق  – 9األعضاء في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية
الملحق  3ألف  -األعضاء الحاليون في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية
(آخر تحديث في  a9مارس/آذار  craMبعد موافقة الهيئة)
ت ّم تظليل المناصب الشاغرة باللون الرمادي.
اإلقليم

البلد

االسم

أفريقيا

كوت ديفوار

السيد Ic2aon cviU5n
cvlUl

آسيا

جمهورية
كوريا

السيدة

أوروبا

هولندا

السيد 5e0noNao UnPenaco
510a1 cUl UItunl

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

األرجنتين

السيد

الشرق األدنى

السودان

السيد خضر جبريل
موسى إدريس

أمريكا الشمالية

الواليات
المتحدة
األمريكية

السيد

جنوب غرب
المحيط الهادئ

أستراليا

السيدة

v2r 05-chc

naote gi0tvaU

Ge n atn0 nt

Ieao tUlsv5

ترشيح/إعادة
ترشيح
الدورة السابعة
للهيئة ()crac
الدورة التاسعة
للهيئة ()cra4
الدورة الخامسة
للهيئة ()crar
الدورة السابعة
للهيئة ()crac
الدورة التاسعة
للهيئة ()cra4
الدورة التاسعة
للهيئة ()cra4
الدورة التاسعة
للهيئة ()cra4
اقتُرح خالل الدورة
العاشرة للهيئة
( )craMتعيين خلف
للسيد محمد رفعت
رسمي عبد الحميد
(مصر)
الدورة الخامسة
للهيئة ()crar
الدورة السابعة
للهيئة ()crac
الدورة التاسعة
للهيئة ()cra4
اقتُرح خالل الدورة
العاشرة للهيئة
( )craMتعيين خلف
للسيد toPo0

الوالية
الحالية/المدة

نهاية الوالية
الحالية

الوالية
الثانية/سنتان

cra6

الوالية
الثالثة/سنتان

cra6

الوالية
األولى/سنتان
الوالية
األولى/سنتان

cra6
cra6

حتّى انتهاء
الوالية

cra6

الوالية
الثالثة/سنتان

cra6

حتّى انتهاء
الوالية

cra6

T eaoen

(نيوزيلندا)
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الملحق  3باء  -األعضاء البدالء الحاليون في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية

(في  a8مارس/آذار )craM

تم تظليل المناصب الشاغرة باللون الرمادي.
اإلقليم

البلد

االسم

أفريقيا

إريتريا

السيد 5oot on1
TncInUi

آسيا

اليابان

السيد 51o1Pe
icisu05U

أوروبا

فرنسا

السيدة naa1ncoNNo
sviin tUl

أمريكا الالتينية

المكسيك

السيد 01n2ao2e
G1Oao0 TtiG0IIv
Utt0aU

الشرق األدنى
أمريكا الشمالية

كندا

جنوب غرب
المحيط الهادئ

أستراليا
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شاغر
السيد a0ote0h
vI
السيد Kim
RITMAN

ترشيح/إعادة
ترشيح
الدورة التاسعة
للهيئة ()cra4
الدورة التاسعة
للهيئة ()cra4
الدورة العاشرة
للهيئة ()craM
الدورة التاسعة
للهيئة ()cra4
الدورة التاسعة
للهيئة ()cra4
الدورة العاشرة
للهيئة ()craM

الوالية
الحالية/المدة
الوالية
األولى/سنتان
الوالية
األولى/سنتان
الوالية
األولى/سنتان
الوالية
األولى/سنتان
الوالية
األولى/سنتان
الوالية
األولى/سنتان

نهاية
الحالية

الوالية

cra6
cra6
cra7
cra6

cra6
cra7
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المرفق  – 10األعضاء في لجنة المعايير والجهاز الفرعي لتسوية النزاعات ومن
يمكن
أن يحل محلهم
-1

أعضاء لجنة المعايير ومن يمكن أن يحل محلهم

آخر تحديث في  a9مارس/آذار  craMبعد موافقة الهيئة
يشير هذا إلى الوثيقة CPM 2015/13
الملحق  -1ألف :أعضاء لجنة المعايير
إقليم المنظمة
أفريقيا

آسيا

أوروبا

االسم

البلد
غانا

السيدة

الجزائر

السيدة نادية هجرس

كينيا

السيدة

الكاميرون

السيدة Alice Ntoboh Siben
NDIKONTAR

الصين

السيد

Lifeng WU

الهند

السيد

D.D.K. SHARMA

تايلند

السيدة Walaikorn
RATTANADECHAKUL

فييت نام

السيدة

Thanh Huong HA

هولندا

السيدة

Nicolaas Maria

Ruth WOODE

Esther KIMANI

HORN

أمريكا
الالتينية
والبحر
الكاريبي

النرويج

السيد Hilde Kristin
PAULSEN

بولندا

السيدة Piotr
WLODARCZYK

فرنسا

السيدة Laurence BOUHOT-
DELDUC

األرجنتين

السيد

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Ezequiel FERRO

التعيين/إعادة التعيين
الدورة
()cra3

الثامنة

للهيئة

الدورة العاشرة للهيئة
()craM
الدورة
()cra4

التاسعة

للهيئة

الدورة العاشرة للهيئة
()craM
الدورة العاشرة للهيئة
()craM
الدورة
()cra3

الثامنة

للهيئة

الدورة العاشرة للهيئة
()craM
السابعة

للهيئة

الوالية/المدة
الحالية
الوالية
3
األولى/
سنوات
الوالية
3
األولى/
سنوات
الوالية
3
األولى/
سنوات
الوالية
3
األولى/
سنوات
الوالية
3
األولى/
سنوات
الوالية
3
األولى/
سنوات
الوالية
3
األولى/
سنوات
الوالية الثانية/
 3سنوات

الدورة
()crac
الدورة العاشرة للهيئة
()craM
الدورة التاسعة للهيئة الوالية
3
األولى/
()cra4
سنوات
الدورة السابعة للهيئة الوالية الثانية/
 3سنوات
()crac
الدورة العاشرة للهيئة
()craM
الدورة السابعة للهيئة الوالية الثانية/
 3سنوات
()crac
الدورة العاشرة للهيئة
()craM
الدورة العاشرة للهيئة الوالية
3
األولى/
()craM
سنوات
الدورة الثامنة للهيئة الوالية
3
األولى/
()cra3
سنوات

نهاية الوالية
الحالية
cra6

cra8

cra7

cra8

cra8

cra6

cra8

cra8

cra7

cra8

cra8

cra8

cra6
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البلد

إقليم المنظمة

شيلي
كوستاريكا

المكسيك

الشرق األدنى األردن

جمهورية
إيران
اإلسالمية
السودان
اليمن
أمريكا
الشمالية

كندا

الواليات
المتحدة
األمريكية
جنوب غرب أستراليا
المحيط
الهادئ
بابوا
الجديدة
نيوزيلندا

61
62
63

الوالية/المدة
التعيين/إعادة التعيين
االسم
الحالية
السيد  Álvaro SEPÚLVEDAالدورة العاشرة للهيئة الوالية
3
األولى/
()craM
سنوات
يحل محل السيدة  Mariaالوالية الثانية/
السيد Guillermo SIBAJA
Soledad CASTRO
 3سنوات
CHINCHILLA
DOROCHESSI
الدورة الخامسة للهيئة
()crar
الدورة الثامنة للهيئة
()cra3
الدورة السابعة للهيئة الوالية الثانية/
السيدة Ana Lilia
 3سنوات
()crac
MONTEALEGRE LARA
الدورة العاشرة للهيئة
()craM
الوالية الثانية/
تحل محل السيد
السيدة فداء علي روابضيه
Mohammad Reza
 3سنوات
ASGHARI
الدورة الثامنة للهيئة
()cra3
الدورة العاشرة للهيئة الوالية
السيدة Maryam
61
3
األولى/
()craM
JALILIMOGHADAM
سنوات
السيد كمال الدين عبد الدورة العاشرة للهيئة الوالية
62
3
األولى/
()craM
المحمود أمين بكر
سنوات
السيد جميل أنواء محمد الدورة الثامنة للهيئة الوالية
3
األولى/
()cra3
رمضان
سنوات
الدورة الثالثة للهيئة الوالية الثالثة/
السيدة Marie-Claude
 3سنوات
()crr8
FOREST
الدورة السادسة للهيئة
()craa
الدورة التاسعة للهيئة
()cra4
السيدة  63 Marina ZLOTINAالدورة العاشرة للهيئة الوالية
3
األولى/
()craM
سنوات
الدورة السادسة للهيئة الوالية الثانية/
السيد Jan Bart ROSSEL
 3سنوات
()craa
الدورة التاسعة للهيئة
()cra4

غينيا السيد
السيد

Pere KOKOA

Stephen BUTCHER

الدورة العاشرة للهيئة الوالية
األولى/
()craM
سنوات
الدورة العاشرة للهيئة الوالية
األولى/
()craM
سنوات

نهاية الوالية
الحالية
cra8

cra6

cra8

cra6

cra8

cra8

cra6

cra7

cra8

cra7

cra8
3
cra8
3

لتح ّل أيضا ً محل السيد باسم مصطفى خليل (العراق) في اجتماع لجنة المعايير في شهر مايو/أيار
ليحلّ أيضا ً محل السيد خضر جبريل موسى إدريس (السودان) في اجتماع لجنة المعايير في شهر مايو/أيار craM
لتح ّ
ل أيضا ً محل السيدة ( Julie ALIAGAالواليات المتحدة األمريكية) في اجتماع لجنة المعايير في شهر مايو/أيار craM
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الملحق  -1باء :من يمكن أن يحل محل األعضاء في لجنة المعايير
إقليم
المنظمة
أفريقيا

آسيا

أوروبا

الترتيب

البلد

a

نيجيريا

Moses
السيدة
Adegboyega ADEWUMI

c

زامبيا

السيد

Kenneth MSISKA

a

اندونيسيا

السيد

unt5U Ul

c

اليابان

السيد

Masahiro SAI

a

المملكة المتحدة السيد

c

أمريكا
الالتينية
والبحر
الكاريبي

االسم

Samuel BISHOP

a

ترينيداد
وتوباغو

c

بنما

a

جمهورية مصر السيدة شذى عمر
العربية
سلطنة عُمان السيد سليمان التوبي

c

محل كندا

ليحل
أمريكا
ممثل كندا
الشمالية
محل
ليحل
ممثل الواليات
المتحدة
األمريكية
محل
جنوب غرب ليحل
ممثل أستراليا
المحيط
أو نيوزيلندا
الهادئ
محل
ليحل
جزر
ممثل
المحيط الهادئ

الواليات
المتحدة
األمريكية

الدورة التاسعة للهيئة الوالية األولى/
سنوات
()cra4
الدورة العاشرة للهيئة الوالية األولى/
سنوات
()craM
الدورة العاشرة للهيئة الوالية األولى/
سنوات
()craM

شاغر
السيد  Anthony St. HILLالدورة الثامنة
()cra3
السيدة

Ivette

Judith

VARGAS
AZCÁRRAGA

الشرق األدنى

التعيين/إعادة التعيين الوالية/المدة الحالية نهاية الوالية
الحالية
للهيئة الوالية األولىcra6 3 /
الدورة الثامنة
سنوات
()cra3
الدورة العاشرة للهيئة الوالية األولىcra8 3 /
سنوات
()craM

السيد

Brian DOUBLE

السيد

John GREIFER

cra7 3
cra8 3
cra8 3

للهيئة الوالية األولى/
سنوات

cra6 3

الدورة التاسعة للهيئة الوالية األولى/
سنوات
()cra4

cra7 3

الدورة العاشرة للهيئة
()craM
الدورة العاشرة للهيئة
()craM
الدورة التاسعة للهيئة
()cra4
الدورة العاشرة للهيئة
()craM

الوالية األولى/
سنوات
الوالية األولى/
سنوات
الوالية األولى/
سنوات
الوالية األولى/
سنوات

cra8 3
cra8 3
cra7 3
cra8 3

شاغر
ساموا

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Lupeomanu
السيد
Pelenato FONOTI

الدورة العاشرة للهيئة الوالية األولى/
سنوات
()craM

cra8 3
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الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات :األعضاء ومن يمكن أن يح ّل محلّهم
-2
الملحق  -2ألف :أعضاء الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
إقليم المنظمة

االسم

البلد

أفريقيا

غابون

السيدة

آسيا

بنغالديش

السيد

أوروبا

هولندا

GERRITSENالسيدة
WIERLARD

الالتينية بنما
أمريكا
والبحر الكاريبي

السيد

Seraphine MINKO

Mohamed AHSAN ULLAH

Luis BENAVIDES

الشرق األدنى

اليمن

السيد عبدهللا السياني

أمريكا الشمالية

كندا

السيد

جنوب غرب المحيط ساموا
الهادئ
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Steve CÔTÉ

السيدة

Talei FIDOW

Mennie

التعيين/إعادة التعيين الوالية/المدة نهاية الوالية
الحالية
الحالية
cra7
الدورة العاشرة للهيئة الوالية
األولى/
()craM
سنتان
cra7
الدورة العاشرة للهيئة الوالية
األولى/
()craM
سنتان
cra6
الدورة السابعة للهيئة الوالية
الثانية/سنتان
()crac
الدورة التاسعة للهيئة
()cra4
cra7
الدورة الثامنة للهيئة الوالية
الثانية /سنتان
()cra3
الدورة العاشرة للهيئة
()craM
cra6
الدورة التاسعة للهيئة الوالية
األولى/
()cra4
سنتان
cra6
الدورة السابعة للهيئة الوالية
الثانية/سنتان
()crac
الدورة التاسعة للهيئة
()cra4
cra6
الدورة التاسعة للهيئة الوالية
األولى/
()cra4
سنتان
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الملحق  -2باء :من يمكن أن يح ّل مح ّل األعضاء في الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات
الوالية/المدة
التعيين/إعادة
االسم
البلد
إقليم المنظمة
الحالية
التعيين
السيدة  Antonia VAZالدورة العاشرة للهيئة الوالية األولى/
موزامبيق
أفريقيا
TAMBOLANE
سنتان
()craM
السيد  Manabu SUZUKIالدورة العاشرة للهيئة الوالية األولى/
اليابان
آسيا
سنتان
()craM
 Benjaminالدورة السابعة للهيئة الوالية
السيد
فرنسا
أوروبا
GENTON
الثانية/سنتان
()crac
الدورة التاسعة للهيئة
()cra4
 María Juliaالدورة العاشرة للهيئة الوالية األولى/
السيدة
الالتينية األرجنتين
أمريكا
PALACIN
سنتان
()craM
والبحر الكاريبي
الخامسة الوالية الثالثة/
السيد سليمان محفوظ الدورة
سلطنة عُمان
الشرق األدنى
سنتان
للهيئة ()crar
الطوبي
الدورة السابعة للهيئة
()crac
الدورة التاسعة للهيئة
()cra4
الواليات المتحدة السيد  John GREIFERالدورة العاشرة للهيئة الوالية
أمريكا الشمالية
الثانية/سنتان
()craM
األمريكية
السيد  Peter THOMSONالدورة الثامنة للهيئة الوالية الثانية/
غرب نيوزيلندا
جنوب
سنتان
()cra3
المحيط الهادئ
الدورة العاشرة للهيئة
()craM

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

نهاية الوالية
الحالية
cra7
cra7
cra6

cra7
cra6

cra7
cra7
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المرفق  -11التقرير المالي لحساب األمانة الخاص في االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات
الجدول  -3حساب األمانة الخاص (المتعدد الجهات المانحة) في االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات -المساهمات مقابل النفقات (( )2014-2012بالدوالر األمريكي) -تحليل مفصل
المساهمات
أستراليا
اليابان

*2011-2004

الرصيد

-

الفنيون
الخدمات

3r,rrr
arr,rrr
-

c8,Mrr

2,421,027
*craa-crr4

a39,69M
c8,Mrr

8r,rrr

-

arr,rrr

arr,rrr

a7M,rrr

-

-

-

337,cMM

-

-

Mr,rrr

-

7r,rrr

3,a43
133,143
crac

936
384,436

c,7Ma
728,201

cra3

cra4

7,M88

a93,6Mr

c4r,3c8

aar,6cc

a48,aM4

8a,38a

9M,33r

aa8,cM8

9r,3a6

a,433
38,3a3

cM,3c7

9c,6c6
46,M48

a,398,633

cM3,c86

48M,389

MMa,a99

1,022,394

902,251

801,298

978,300

* إن الشرح المفصل للمساهمات مبيّن فقط للفترة
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2012
-

نيوزيلندا
جمهورية كوريا
المتحدة
الواليات
األمريكية
كندا
هولندا
السويد
غيرها
المجموع
النفقات
الموظفون
وموظفو
العامة
المستشارون
السفر
العقود
أمور أخرى
المجموع

2013
-

2014

cra4-crac
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المرفق  - 12خطة العمل االستراتيجية لبرنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة
[]a

طلبززت هيئززة تززدابير الصززحة النباتيززة (الهيئززة) فززي دورتهززا التاسززعة 64إلززى األمانززة العمززل مززع
مجموعة عمل مفتوحة العضوية بشأن التنفيذ ومع المكتب من أجل إنشاء اآلليات المطلوبة
للتركيز على تنفيذ االتفاقية ،وضمان تنسزيق أعمزال أمانزة االتفاقيزة الدوليزة لوقايزة النباتزات
(االتفاقية الدولية) وأجهزة الهيئة للعمل معا ً بهدف تقديم برنامج عمل متّسق.

[]c

ودعت األمانة إلى عقد مجموعة عمزل مفتوحزة العضزوية بشزأن التنفيزذ 65حضزرها ممثّلزون
من المنظمات الوطنية لوقاية النباتات من عدد من األطراف المتعاقدة ،إضزافة إلزى ممثلزين
من ك ّل من أجهزة الهيئة التالية :المكتب ،ولجنة تنمية القزدرات ،ولجنزة المعزايير ،والجهزاز
الفرعززي لتسززوية النزاعززات ،وكززذلك ممثّززل مززن المجموعززة االستشززارية المعنيززة بالتزامززات
اإلبززالغ الوطنيززة .وناقشززت مجموعززة العمززل المفتوحززة العضززوية بشززكل مسززتفيض مسززائل
التنفيذ والتحديات التي قد تواجهها األمانة في جهزود وضزع وإنشزاء برنزامج كهزذا .والنتزائج
الرئيسية هي على النحو التالي:
ينبغززي أن ير ّكززز برنززامج التنفيززذ التجريبززي بصززورة عامززة علززى المراقبززة وأن يغطّززي جميززع
المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المتصلة بالموضوع .ويجب أن تكزون مز ّدة البرنزامج
ثالث سنوات يت ّم بعدها استعراضه.
ويتع زيّن علززى األمانززة أن تبززدأ ،بززالتزامن مززع اسززتمرار برنززامج التنفيززذ التجريبززي الخززاص
بالمراقبززة ،بتحديززد الموضززوع التززالي ذي األولويززة لبرنززامج التنفيززذ إلتبززاع برنززامج التنفيززذ
الخاص بالمراقبة .واقترحت مجموعة العمل المفتوحة العضوية عملية في هذا الصزدد علزى
النحو التالي:
ينبغززي أن يكززون كز ّل برنززامج تنفيززذ قززابالً للززربط بززالتزام ،أو مسززؤولية ،أو حززق ،محز ّددين فززي
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
يجب أن تكون عملية تحديد األولويات عملية تحليلية تقودها األمانة ،مع مدخالت نشطة مزن
األطراف المتعاقدة والمنظمات اإلقليمية لوقايزة النباتزات .ومزن شزأن نظزام اسزتعراض ودعزم
التنفيذ أن يضطلع بدور رئيسي في هذه المرحلة.
وسززيتم اقتززراح أولويززة أو اثنتززان فقززط علززى الهيئززة فززي الوقززت نفسززه علززى شززكل وصززف علززى
مستوى رفيع لخطة العمزل لبزرامج التنفيزذ المسزتقبلية التزي مزن شزأنها أن تيسّزر صزنع القزرار
على نحو سريع .وسيتألّف الوصف من العناصر الرئيسية التالية:

()a
()c
()3
()4
()M
()6
()7

تحليل الحالة
الهدف األبرز
هدف البرنامج
نطاق البرنامج
األنشطة المحتملة التي قد تجري ضمن البرنامج
مؤشرات النجاح
المخاطر (العوامل التي قد تتسبب بعدم نجاح البرنامج)

()a
()c

-

64

التقرير النهائي للدورة التاسعة لهيئة تدابير الصحة النباتية:

updated-version-posted-23-september-2014
65

تقرير

مجموعة

العمل

https://www.ippc.int/publications/cpm-9-final-report-

المفتوحة

العضوية

حول

التنفيذ:

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20140911/final-report_oewg-implementation_10-092014_201409111203--159.83%20KB.pdf
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في السنة األولى ،يمكن أن توافق الهيئة على أولوية واحدة من األولويات على األقل ومن ث ّم
تف ّوض ( )aوضزع خطزة عمزل مفصّزلة إلزى األمانزة (مزع خبزراء مختزارين حسزب االقتضزاء)
و( ) cتقديم توجيهات بشأن اإلدارة التشزغيلية إلزى المكتزب .وفزي السزنة الثانيزة ،سزتتاح نسزخة
موجزة عن خطة العمل لتزويد الهيئة بالمعلومات.

[ ]3وأع ّدت مجموعة العمل المفتوحة العضوية خطة عمل اسزتراتيجية مقترحزة لبرنزامج التنفيزذ
الخاص بالمراقبزة تبعزا ً للعناصزر المزذكورة أعزاله وهزي تزرد فزي الملحزق  aلهزذه الوثيقزة .وواصزلت
األمانة العمل على االقتراح من أجل تحديد المهام التي يمكن االضطالع بها خالل السزنوات الزثالث
المقبلة بالنسبة إلى برنامج التنفيزذ الخزاص بالمراقبزة .وتزرد األنشزطة التزي سزتجري خزالل السزنوات
الثالث األولى من برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة في الملحق .c
[ ]4واعترافا ً ّ
بزأن برنزامج التنفيزذ يقتضزي أن تكزون األمانزة واألجهززة الفرعيزة المعنيزة مندمجزة
انززدماجا ً وثيق زاً ،اجتمززع موظّفززون كبززار مززن أمانززة االتفاقيززة الدوليززة فززي نوفمبر/تشززرين الثززاني cra4
لمناقشة الهيكليات الممكنة ألمانة االتفاقية الدولية التي من شأنها أن تساعد على دعم برنزامج التنفيزذ
الخززاص بالمراقبززة بنجززاح .ووافقززت األمانززة علززى دعززم التنفيززذ عبززر العمززل بتززرابط أكبززر مززن خززالل
الوحدات ،ولكنّها اعترفت ّ
أن هناك عمل مسزتمر سزيجري بصزورة متزامنزة ،حيزث ال تزرتبط جميزع
أنشطة األمانة بالمراقبة.
[ ]Mوتز ّم تعمززيم النتززائج التززي خلصززت إليهززا مجموعززة العمززل المفتوحززة العضززوية علززى مجموعززة
التخطيط االسزتراتيجي ،واألجهززة الفرعيزة ،ولجنزة تنميزة القزدرات ،وحظيزت بزدعم واسزع النطزاق.
وح ّددت لجنة تنمية القدرات ،على وجزه الخصزوص ،عناصزر خطزة العمزل االسزتراتيجية المقترحزة
لبرنززامج التنفيززذ الخززاص بالمراقبززة التززي يمكززن دعمهززا ومواءمتهززا مززع خطززة عمززل األمانززة لتنميززة
القدرات ،بغية دعم هذه المبادرة .وفي االجتماع المعنزي بوضزع إطزار للمعزايير ،66حز ّدد المشزاركون
المعايير التي هي في صدد االستعراض والمعايير األخرى التزي يمكزن وضزعها كأولويزة لمواءمتهزا
أيض زا ً مززع برنززامج التنفيززذ الخززاص بالمراقبززة .كمززا نززاقش اجتمززاع المجموعززة االستشززارية المعنيززة
بالتزامات اإلبالغ الوطنية 67دورها ومساهماتها المحتملة في األنشطة الجارية ضمن برنامج التنفيذ
الخاص بالمراقبة ،والتي ُح ّدد بعضها في خطة العمل االستراتيجية.
وتعاين خطة العمل االستراتيجية لبرنامج التنفيزذ الخزاص بالمراقبزة أيضزا ً الجهزود التزي مزن
[]6
68
شززأنها أن تسززاهم فززي مبززادرات أخززرى لالتفاقيززة الدوليززة مززن قبيززل السززنة الدوليززة للصززحة النباتيززة
والدعوة الشاملة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات وخطزة عمزل االتصزاالت .وتتكز ّون بعزض األنشزطة
المح ز ّددة فززي خطززة العمززل االسززتراتيجية مززن أنشززطة أجريززت فززي السززابق أو يتوقّززع أن تضززطلع بهززا
الوحززدات المختلفززة فززي األمانززة .وتجمززع خطززة العمززل االسززتراتيجية هززذه تلززك الجهززود بصززورة أكثززر
تماسكا ً وستساعد على تحقيق مجموعة أدق من األهداف والغايات.
وينززدمج نظززام اسززتعراض ودعززم التنفيززذ فززي برنززامج عمززل أمانززة االتفاقيززة وبرنززامج العمززل
[]7
االسززتراتيجي المقتززرح لبرنززامج التنفيززذ الخززاص بالمراقبززة علززى ح ز اد سززواء علززى مسززتويات متعززددة.
وسزيكون نظززام اسززتعراض ودعززم التنفيززذ ضززروريا ً كآليزة لتحديززد أولويززات التنفيززذ المسززتقبلية وكززذلك
تقرير إطار المعايير ،أغسطس/آب https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20141007/2014- :cra4
08_report_frameworkstds_2014-10-07_201410070809--833.67%20KB.pdf
66

67

تقرير المجموعة االستشارية المعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية ،يوليو/تموز :cra4

https://www.ippc.int/sites/default/files/documents/20141104/report_nroag-07-2014_2014-10-28_201411041210-2.01%20MB.pdf
68

وثيقة السنة الدولية للصحة النباتية الخاصة بالدورة العاشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية :ستنشر الحقاً.
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توفير الدعم االستراتيجي والتحليلي الرئيسي لمختلف األنشطة المحددة في هذا البرنامج التجريبزي.
ويش ّكل إجراء الدراسات وإعداد الوثائق التقنية مساهمات رئيسية فزي سزنة الصزحة النباتيزة ،وكزذلك
في المطبوعة الرئيسية المقترحة لالتفاقيزة الدوليزة بشزأن حالزة الصزحة النباتيزة فزي العزالم .وسزيكون
نظام استعراض ودعم التنفيذ ضروريا ً أيضا ً الستعراض برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة ورصده.
[ ]8ويُنشر تقرير االسزتجابة السزتعراض التنفيزذ 69علزى الصزفحة اإللكترونيزة لنظزام اسزتعراض
ودعم التنفيذ .وترد التوصيات المشمولة في هذا التقرير فزي الملحزق  3لهزذه الوثيقزة ،وتزدعم التوجّزه
الرامي إلى إنشاء برامج تنفيذ ،والحاجة إلى دمج متماسك ومشترك لهيكليات أمانة االتفاقية الدوليزة
من حيث برامج العمل والعمليات لضمان النجزاح .وتتزواءم بعزض التوصزيات أيضزا ً مزع اسزتنتاجات
تقييم تعزيز االتفاقية الدولية الذي جرى مؤخراً (انظر الوثيقة .)CPM 2015/16
[ ]9ووافقززت مجموعززة العمززل المفتوحززة العضززوية مززع الهيئززة فززي دورتهززا التاسززعة ( )cra4علززى
ضززرورة اسززتعراض نتززائج البرنززامج التجريبززي وأثززره فززي وقززت مناسززب لتحديززد مززا إذا كززان ينبغززي
مواصلة برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة .وسزيت ّم إدخزال عنصزر للرصزد والتقيزيم فزي بزرامج التنفيزذ
للمساعدة على إدارة وقياس نجاح هذا النوع من البرامج .وتبحث األمانزة حاليزا ً فزي الجهزود الراميزة
إلى إدخال عنصر للرصد والتقييم إلى عمل األمانة .وسيضطلع نظام استعراض ودعم التنفيذ بزدور
رئيسي في عنصر الرصد والتقييم هذا.
[ ]arواألنشطة المحددة في خطة العمل االستراتيجية لبرنامج التنفيذ الخاص بالمراقبزة إرشزادية،
ويمكن زيادتها وتقليصها حسب الموارد المتاحة .وستوجّه الموارد المستمدة من ع ّدة مشزاريع لزدعم
األنشززطة .كمززا س زتُعطى األولويززة لصززياغة المشززاريع وحشززد المززوارد لززدعم برنززامج التنفيززذ الخززاص
بالمراقبة.
[ ]aaوتتولّى أمانة االتفاقية الدولية حاليا ً إدارة عدد من حسابات أمانزة ويمكزن اسزتخدام جززء مزن
حسابات األمانة هذه لزدعم المباشزرة بخطزة العمزل االسزتراتيجية لبرنزامج التنفيزذ الخزاص بالمراقبزة.
وعلززى النحززو المشززار إليززه سززابقاً ،يبلززغ إجمززالي التكلفززة السززنوية التقريبيززة لبرنززامج التنفيززذ الخززاص
بالمراقبززززززززززززززززة وبرنززززززززززززززززامج عمززززززززززززززززل نظززززززززززززززززام اسززززززززززززززززتعراض ودعززززززززززززززززم التنفيززززززززززززززززذ
 8M9 rrrدوالر أمريكي ( c M77 rrrدوالر أمريكي لثالث سنوات) .ويمكن لبعض حسابات األمانة
القائمة راهناً ،وبالدرجة األولى  GCP/GLO/391/ECو GCP/GLO/551/SWIو MTF/GLO/122/MULأن
توفّر الزد عم للسزنة األولزى مزن خطزة العمزل االسزتراتيجية لبرنزامج التنفيزذ الخزاص بالمراقبزة ،ولكزن
سززتبرز الحاجززة إلززى مززوارد أخززرى بهززدف دعززم البرنززامج خززالل اإلطززار الزمنززي الممتززد علززى ثززالث
سنوات.
[]ac

ويُطلب إلى الهيئة أن:

-

69

تق ّر بجهود األطراف المتعاقدة التزي شزاركت فزي مجموعزة العمزل المفتوحزة العضزوية
بشأن التنفيذ ،وال سيّما الجهود التي بذلها المشاركون من نيوزيلندا الذين أنجزوا عمالً
مهما ً قبل انعقاد االجتماع.
توافززق علززى خطززة العمززل االسززتراتيجية لبرنززامج التنفيززذ الخززاص بالمراقبززة واألنشززطة
المتصلة به التي ستجري خزالل السزنوات الزثالث األولزى كمزا يزرد فزي الملحقزين  aوc
لهذه الوثيقة.

تقرير االستجابة الستعراض التنفيذ على الموقع اإللكتروني لنظام استعراض ودعم التنفيذ :سينشر الحقاً
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تفززويض أمانززة االتفاقيززة الدوليززة باإلشززراف علززى برنززامج التنفيززذ الخززاص بالمراقبززة
وإدارته تحت إشراف المكتب.
أخذ العلم بالتوصيات المحددة في تقرير االستجابة الستعراض التنفيذ (انظر الملحق 3
لهذه الوثيقة).
تشزززجيع أمانزززة االتفاقيزززة الدوليزززة ،والمكتزززب ،واألجهززززة الفرعيزززة للهيئزززة علزززى بحزززث
التوصززيات الززواردة فززي االسززتجابة السززتعراض التنفيززذ ،ال سززي ّما تلززك المتعلّقززة ببززرامج
عملها والمرتبطة ببرنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة.
ّ
حث األطراف المتعاقزدة علزى المسزاهمة عبزر تزوفير المزوارد لضزمان نجزاح البرنزامج
التجريبززي لالتفاقيززة الدوليززة ،وهززو برنززامج التنفيززذ الخززاص بالمراقبززة ،وتحقيقززه األثززر
المتوقّع.
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1

خطة العمل االستراتيجية المقترحة لبرنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة
ألف– تحليل الوضع السائد
ال يدرك العديد من األطراف المتعاقزدة حزاالت اآلفزات لزديها بسزبب الفهزم المحزدود للمعزايير
الدولية لتدابير الصحة النباتية ،أو بفعل غياب الموارد البشرية والمالية ،وغيرها من العوامل.
ويهدف هذا البرنامج ،أي برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة ،إلى مساعدة األطراف المتعاقزدة
على معرفة ما هي اآلفات الموجودة على المستوى الزوطني بهزدف تيسزير التجزارة ،وإجزراء تحليزل
لمخاطر اآلفات ،وحماية الصحة النباتية ،وإعزداد قائمزة باآلفزات الخاضزعة للزوائح ،وتحديزد الوضزع
السائد لآلفات في البلد ،واإلقليم ،والعالم .وتمثّل االتفاقية الدولية االتفاق الدولي القائم للمساعدة على
معالجة هذه القضايا ،وتش ّكل المراقبة أحد العناصر األساسية التي ينبغي التطرّق إليهزا .ومزن خزالل
سنوات من المشاورة والتحليل ،تبزيّن ّ
أن العديزد مزن األطزراف المتعاقزدة تواجزه تحزديات فزي معرفزة
الوضع السائد لآلفات في بلدانها.
باء– الهدف األبرز
برامج مراقبة وطنية وظيفية تحسّن المعارف الوطنية عن حالة اآلفات ،بحيث يتحقق هدف
االتفاقية الدولية الرامي إلى منع انتشار ودخول اآلفات.
جيم– هدف برنامج التنفيذ
تيسير التنفيذ العملي للمراقبة على أساس معايير االتفاقية الدولية من أجل المساهمة في منزع
انتشار ودخ ول اآلفات النباتية ،وتمكين مزيد من البلزدان مزن تبزادل المعلومزات حزول وضزع اآلفزات
بغية دعم األمن الغذائي ،وتسهيل التجارة ،وحماية البيئة.
ويتمثّل الغرض من إنشاء برنامج تنفيذ تجريبي في تمكين أمانزة االتفاقيزة الدوليزة ،والهيئزة،
واألطراف المتعاقدة ،من اختبار نهج جديد لتحسين تنفيذ االتفاقية الدولية ومعاييرها على نحو بسيط
ومنسّق ومخطط بعناية.
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دال– نطاق برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة
سززيكون هززذا تجربززة لبرنززامج عززالمي .وسززيع ّد أدوات ومززوارد يمكززن أن تسززتخدمها جميززع
األطراف المتعاقدة .كما يمكن تنفيذ بعزض حلقزات العمزل علزى المسزتوى اإلقليمزي .وعلزى المسزتوى
الوطني ،يمكن أن يباشر الطرف المتعاقد بتنفيذ برامج محددة في بلده.
الم ّدة 3 :سنوات بعد تأمين الموارد .ونظراً إلى ّ
أن هذا البرنامج برنامج تجريبي ،فسيشارك في عدد
محدود من األنشطة المختارة.
ويتعيّن على األطراف المتعاقدة الراغبة في المشاركة أن:
تضع المراقبة من ضمن أولويات المنظمات الوطنية أو اإلقليمية لوقاية النباتات
تعرب عن رغبتها في المشاركة عند بدء برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة
تظهر التزامها في المشاركة بصورة نشطة
هاء -األنشطة المحتملة التي يمكن أن تجري ضمن برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة
إدارة المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
( )aتقييم قطري لتنفيذ المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتيزة ( 6الخطزوط التوجيهيزة للمراقبزة).
ويضع البرنامج العالمي أدوات وتوجيهات للتقييم؛ تجزري األطزراف المتعاقزدة التقيزيم وتعز ّد
تقريراً به؛ يشجّع التقرير العالمي مدى تنفيذ الطرف المتعاقد للبرنامج ويرصده ويحلّله.
( )cتززوفير المززوارد بصززورة مسززتدامة (المززوارد البشززرية والماليززة والمتصززلة بالبنيززة األساسززية
للبرامج الوطنية) (وضع أدوات تخطيط ،ومواد لحشد الموارد ،وتدريب اإلدارة).
الدعوة واإلبالغ
( )3أنشطة دعوة إلثبات قيمة مراقبة اآلفات ،وتحديد المسؤوليات الوطنية ،ودعزم تنميزة قزدرات
المراقبة على المستوى المؤسسي ،وشرح السياسات ،وإبراز الموارد الالزمة (مزثالً تجميزع
األدلّة ،دراسات الحالة ،أفضل الممارسات وقصص النجاح)
( )4حلقات عمل إقليمية لتبادل الخبرات
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الجانب التقني
( )Mدعم المبادرات اإلقليمية لوضع نظزم لجمزع البيانزات وإدارتهزا ،وكزذلك التزدريب علزى كيفيزة
استخدام البيانات
( )6تعزيز آليات تبادل المعلومات بين األطراف المتعاقدة بشأن وضع اآلفات
( )7التفاعززل مززع خبززراء وطنيززين وإقليميززين مززن خززالل شززبكات لتقاسززم المعلومززات بشززأن وضززع
اآلفات (بما في ذلك المجموعات اإللكترونية)
( )8الكتيّبات التقنية والخطوط التوجيهية التقنية
(أ) توجيهزززات للمسزززاعدة علزززى تحقيزززق فهزززم مشزززترك للمراقبزززة العامزززة (كيفيزززة اسزززتخدام
المعلومات وفهم االستخدامات المتعددة)
(ب) توجيهززات بشززأن جمززع المعلومززات والمصززادقة عليهززا علززى المسززتوى القطززري (كيفيززة
إجراء المراقبة العامة)
(ج) توجيهات بشأن المراقبة المحددة بما في ذلك تعيين الحدود والتتبع
(د) كيفيززة إدارة عالقززة المنظمززات الوطنيززة لوقايززة النباتززات بالمنظمززات اإلقليميززة لوقايززة
النباتات وبمجموعات أخرى (الجامعات ،القطاع الخاص ،وغير ذلزك) مزن أجزل جمزع
المعلومات وإدارتها والمصادقة عليها
( )9تحسين ومواءمة المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المتصلة بالمراقبة
السياسات
دعم المنظمات الوطنية لوقايزة النباتزات للتشزارك مزع المزوارد ذات الصزلة مزن أجزل
()ar
دعم وضع/تحديث التشريعات/السياسات/األنظمة الوطنية

واو -المؤشرات العالمية لنجاح برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة

















بعد مرور ثالث سنوات ،ينبغي أن:
تُحسَّن التقارير عن اآلفات مع زيادة عدد األطراف المتعاقدة التي تحظى بقوائم مح ّدثة عن
اآلفات
تُحسَّن جودة التقارير عن اآلفات
تُحسَّن إمكانية الوصول إلى معلومات عن وضع اآلفات في بلدان أخرى
تصبح التشريعات الوطنية أكثر مالءمة لدعم المراقبة
يُحسَّن مستوى التنفيذ المتوخى في أعمال التقييم على المستوى الوطني
تُحسَّن نظم قواعد البيانات
يستعمل عدد أكبر من األطراف المتعاقدة قواعد البيانات بشأن المراقبة
تُحسَّن قدرات تنفيذ المراقبة
يقتنع مزيد من السلطات الرفيعة المستوى بأهمية المراقبة
تُحسَّن قدرات التشخيص
يطبّق مزيد من الموارد على المراقبة
تتوافر أدلّة على استجابات مالئمة وفي الوقت المناسب لحاالت انتشار اآلفات
تظهر المعلومات المسترجعة القطرية تحسّن برامج المراقبة
تظهر المعلومات المسترجعة القطرية تحسّن برامج المراقبة في بلدان أخرى
يظهر األثر على إمكانية الوصول إلى األسواق للبلدان النامية
ّ
تظهر زيادة في عدد األطراف المتعاقدة التي تحظى بقوائم محدثة عن اآلفات
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يُسجّل عدد كبير من قصص النجاح لدى األطراف المتعاقدة

وينبغي أن تستخدم معلومات خط األساس لقياس النجاح ،حيثمزا تزوفّرت .والنظزر أيضزا فزي
اآلثار/المؤشرات الطويلة األجل.

زاي -العوامل التي قد تتسبب بعدم نجاح برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة











غياب التوعية على مستوى صانعي القرار بشأن إتاحة الوقت والموارد وغير ذلك إلجراء
المراقبة والمشاركة في البرنامج
تر ّدد األطراف المتعاقدة حيال توفير معلومات عن اآلفات بسبب شواغل تجارية
عدم قدرة الهيئة على اتخاذ قرار بشأن أولويات برنامج العمل
غياب التمويل (على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية)
النزاعات األهلية ،وانعدام االستقرار السياسي ،والكوارث الطبيعية
انعدام استقرار الموارد البشرية والهيكل التنظيمي
تعاون وتنسيق محدودان بين أصحاب المصلحة الوطنيين
غياب المواءمة بين االتفاقية الدولية والمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وغيرها
عدم القدرة على تعزيز قيمة برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة (بما في ذلك توافر
المعلومات)
ّ
الطابع المعقد للمسألة الذي أدى إلى فشل اإلدارة والتبليغ.
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األنشطة التي ستجري خالل ثالث سنوات من برنامج التنفيذ الخاص بالمراقبة
مجال البرنامج

مجال النشاط

إدارة المنظماااااااااااات  -aتقيززيم تنفيززذ المعيززار الززدولي لتززدابير
الوطنيااااااة لوقايااااااة الصززززحة النباتيززززة  6علززززى المسززززتوى
الززززززززوطني (الخطززززززززوط التوجيهيززززززززة
النباتات
للمراقبزززة) (يشزززجّع البرنزززامج العزززالمي
مدى تنفيزذ الطزرف المتعاقزد للبرنزامج
يرصده ويحلله)

 -cتززوفير المززوارد بصززورة مسززتدامة
للبزززرامج الوطنيزززة (المزززوارد البشزززرية
والمالية والمتعلقة بالبنية األساسية)
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نطاق األنشطة

المنفّذون الرئيسيون

اإلطار
الزمني

ارتباط النتائج
باآلثار:

(يضع البرنزامج العزالمي أدوات وتوجيهزات نظاااااااام اسااااااااتعراض الساااااااااانة نظزززززززام اسزززززززتعراض
ودعم التنفيزذ؛ برنزامج
للتقيززيم؛ تجززري األطززراف المتعاقززدة التقيززيم ودعاااااااااام التنفيااااااااااذ ،األولى
عمززل تنميززة القززدرات؛
وترفع تقريراً عنه)
المعنياااااااون بتنمياااااااة
حالزززة وقايزززة النباتزززات
القاااادرات ،المعنيااااون
فززززززي العززززززالم؛ سززززززنة
بوضاااااااع المعاااااااايير،
الصززززززززحة النباتيززززززززة؛
المنظمااااات اإلقليميااااة
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
المنظمززززات اإلقليميززززة
المنظمااااات الوطنيااااة
لوقايززززززززة النباتززززززززات؛
لوقاية النباتات
برامج عمل التزامات
اإلبززززززززالغ الوطنيززززززززة
والمنظمزززات الوطنيزززة
لوقاية النباتات.
(أدوات التخطزززيط ،مزززوارد حشزززد المزززوارد ،المعنياااااااون بتنمياااااااة الساااااااااانة برنزززامج عمزززل تنميزززة
القااادرات ،المنظماااات األولاااااااااى القززدرات؛ حالززة وقايززة
تدريب اإلدارة)
النباتزززات فزززي العزززالم؛
اإلقليميااااااااة لوقايااااااااة والثانية
سززنة الصززحة النباتيززة؛
النباتاااات ،المنظماااات
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل
الوطنياااااااااة لوقاياااااااااة
المنظمززززات اإلقليميززززة
النباتات
لوقايززززززززة النباتززززززززات؛
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل
المنظمزززززات الوطنيزززززة
لوقاية النباتات

التمويل
(بالدوالر
األمريكي)
acr rrr

acr rrr
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نطاق األنشطة

المنفّذون الرئيسيون

مجال البرنامج

مجال النشاط

الدعوة واإلبالغ

 -aنشزززاط دعزززوة بشزززأن قيمزززة مراقبزززة (تجميزززع األدلّزززة ،دراسزززات الحالزززة ،أفضزززل نظاااااااام اسااااااااتعراض
اآلفززات والمسززؤوليات الوطنيززة ،دعززم الممارسات ،قصص النجاح)
ودعاام التنفيااذ ،دعااوة
التنميززة المؤسسززية لقززدرات المراقبززة،
االتفاقياااااااة الدولياااااااة
السياسات والموارد الالزمة
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
المنظمااااات اإلقليميااااة
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
المنظمااااات الوطنيااااة
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
الشركاء الخارجيون

 -cحلقززززززات عمززززززل إقليميززززززة لتبززززززادل تنظيم وإجراء حلقات عمل هادفة فزي أقزاليم نظاااااااام اسااااااااتعراض
الخبرات
الفززاو علززى أسززاس األدلّززة ودراسززات الحالززة ودعاااااااااام التنفيااااااااااذ،
وأفضل الممارسات وقصص النجاح (حلقزة المعنياااااااون بتنمياااااااة
عمل واحدة في السنة)
القاااادرات ،التزامااااات
اإلباااااااالغ الوطنياااااااة،
المعنياااااااون بوضاااااااع
المعاااايير ،المنظماااات
اإلقليميااااااااة لوقايااااااااة
النباتاااات والمنظماااات
الوطنياااااااااة لوقاياااااااااة
النباتاااااات ،الشاااااركاء
الخارجيون
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اإلطار
الزمني

ارتباط النتائج
باآلثار:

السااانة  -1نظزززززززام اسزززززززتعراض
3
ودعم التنفيزذ؛ برنزامج
عمززل تنميززة القززدرات؛
حالزززة وقايزززة النباتزززات
فززززززي العززززززالم؛ سززززززنة
الصززززززززحة النباتيززززززززة؛
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل
المنظمززززات اإلقليميززززة
لوقايززززززززة النباتززززززززات؛
برامج عمل التزامات
اإلبززززززززالغ الوطنيززززززززة
والمنظمزززات الوطنيزززة
لوقاية النباتات.
السااانة  -2نظزززززززام اسزززززززتعراض
3
ودعم التنفيزذ؛ برنزامج
عمززل تنميززة القززدرات؛
حالزززة وقايزززة النباتزززات
فززززززي العززززززالم؛ سززززززنة
الصززززززززحة النباتيززززززززة؛
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل
المنظمززززات اإلقليميززززة
لوقايززززززززة النباتززززززززات؛
برامج عمل التزامات
اإلبززززززززالغ الوطنيززززززززة
والمنظمزززات الوطنيزززة
لوقاية النباتات.

التمويل
(بالدوالر
األمريكي)
9rr rrr

ccr rrr
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CPM-10 Report

نطاق األنشطة

المنفّذون الرئيسيون

مجال البرنامج

مجال النشاط

تقني

 -aدعززم المبزززادرات اإلقليميززة لوضزززع االستعراض أو التطوير أو التعاون وتزوفير التزاماااااااات اإلباااااااالغ
التدريب بشأن استخدمها
نظم لجمع البيانات وإدارتها؛
الوطنيااااة ،المعنيااااون
بتنمياااااااة القااااااادرات،
المنظمااااات اإلقليميااااة
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
المنظمااااات الوطنيااااة
لوقاياااااااااة النباتاااااااااات
والشااااااااااااااااااااااااااااركاء
الخارجيون

 -cتعزيزززز آليزززات تبزززادل المعلومزززات األنشززطة التززي يتوجززب تحديززدها بعززد تحليززل التزاماااااااات اإلباااااااالغ
بشزززأن حالزززة اآلفزززات بزززين األطزززراف الحالة
الوطنيااااة ،المعنيااااون
المتعاقدة
بتنمياااااااة القااااااادرات،
المنظمااااات اإلقليميااااة
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
المنظمااااات الوطنيااااة
لوقاية النباتات ،نظاام
اسااااااتعراض ودعاااااام
التنفيذ

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

اإلطار
الزمني

ارتباط النتائج
باآلثار:

السااانة  -1التزامززززززات اإلبززززززالغ
3
الوطنيزززززززة؛ برنزززززززامج
عمززل تنميززة القززدرات؛
نظزززززززام اسزززززززتعراض
ودعززم التنفيزززذ؛ حالزززة
وقايززززة النباتززززات فززززي
العزززالم؛ سزززنة الصزززحة
النباتيززة؛ بززرامج عمززل
المنظمززززات اإلقليميززززة
لوقايززززززززة النباتززززززززات؛
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل
المنظمزززززات الوطنيزززززة
لوقاية النباتات.
السااانة  -1التزامززززززات اإلبززززززالغ
3
الوطنيزززززززة؛ برنزززززززامج
عمززل تنميززة القززدرات؛
نظزززززززام اسزززززززتعراض
ودعزززم التنفيزززذ؛ حالزززة
وقايززززة النباتززززات فززززي
العزززالم؛ سزززنة الصزززحة
النباتيزززززة؛ المنظمزززززات
اإلقليميزززززززززة لوقايزززززززززة
النباتات وبرامج عمل
المنظمزززززات الوطنيزززززة
لوقاية النباتات.

التمويل
(بالدوالر
األمريكي)
arc rrr

M8 rrr
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مجال النشاط

نطاق األنشطة

المنفّذون الرئيسيون

 -3إنشاء شزبكات وطنيزة وإقليميزة مزن األنشززطة التززي يتوجززب تحديززدها بعززد تحليززل التزاماااااااات اإلباااااااالغ
الخبراء لتبادل المعلومات حزول حالزة الحالة
الوطنيااااة ،المعنيااااون
اآلفززززات (بمززززا فززززي ذلززززك مجموعززززات
بتنمياااااااة القااااااادرات،
إلكترونية)
المنظمااااات اإلقليميااااة
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
المنظمااااات الوطنيااااة
لوقاياااااااااة النباتاااااااااات
والشااااااااااااااااااااااااااااركاء
الخاااااارجيون ،نظاااااام
اسااااااتعراض ودعاااااام
التنفيذ
 -4الكتيّبزززززززات التقنيززززززززة والخطززززززززوط خطوط توجيهيزة بشزأن تحقيزق فهزم مشزترك
للمراقبة العامزة (كيفيزة اسزتخدام المعلومزات
التوجيهية التقنية
– فهم االستخدامات المتعددة)

توجيهززات بشززأن جمززع البيانززات والمصززادقة
عليها على المستوى القطري (كيفيزة إجزراء
المراقبة العامة)
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المعنياااااااون بوضاااااااع
المعااااايير ،المعنيااااون
بتنمياااااااة القااااااادرات،
المنظمااااات اإلقليميااااة
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
المنظمااااات الوطنيااااة
لوقاية النباتات ،نظاام
اسااااااتعراض ودعاااااام
التنفيااااااذ والشااااااركاء
الخارجيون
المعنياااااااون بتنمياااااااة
القاااادرات ،المعنيااااون
بوضاااااااع المعاااااااايير،
المنظمااااات اإلقليميااااة
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
المنظمااااات الوطنيااااة
لوقاية النباتات ،نظاام
اسااااااتعراض ودعاااااام
التنفيااااااذ والشااااااركاء
الخارجيون

اإلطار
الزمني

ارتباط النتائج
باآلثار:

السااانة  -1التزامززززززات اإلبززززززالغ
3
الوطنيزززززززة؛ برنزززززززامج
عمززل تنميززة القززدرات؛
نظزززززززام اسزززززززتعراض
ودعزززم التنفيزززذ؛ حالزززة
وقايززززة النباتززززات فززززي
العزززالم؛ سزززنة الصزززحة
النباتيززة؛ بززرامج عمززل
المنظمززززات اإلقليميززززة
لوقايزززززززززة النباتزززززززززات
والمنظمزززات الوطنيزززة
لوقاية النباتات.
السااانة  -2برنزززامج عمزززل تنميزززة
3
القززززدرات؛ المعنيززززون
بوضزززززززع المعزززززززايير؛
التزامززززززات اإلبززززززالغ
الوطنيززة؛ حالززة وقايززة
النباتزززات فزززي العزززالم؛
سززنة الصززحة النباتيززة؛
المنظمززززات اإلقليميززززة
لوقايزززززززززة النباتزززززززززات
وبزززززززززززرامج عمزززززززززززل
السااانة  -2المنظمزززززات الوطنيزززززة
3
لوقاية النباتات

التمويل
(بالدوالر
األمريكي)
4M rrr

88 rrr

88 rrr

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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مجال البرنامج

Appendix 12

مجال النشاط

نطاق األنشطة

المنفّذون الرئيسيون

توجيهززات بشززأن المراقبززة المحززددة بمززا فيهززا
تعيين الحدود والتتبع

المعنياااااااون بتنمياااااااة السااانة -2
القاااادرات ،المعنيااااون 3
بوضاااااااع المعاااااااايير،
المنظمااااات اإلقليميااااة
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
المنظمااااات الوطنيااااة
لوقاية النباتات ،نظاام
اسااااااتعراض ودعاااااام
التنفيااااااذ والشااااااركاء
الخارجيون
المنظمااااات اإلقليميااااة السااانة -2
لوقاياااااااة النباتاااااااات3 ،
المنظمااااات الوطنيااااة
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
المعنياااااااون بتنمياااااااة
القاااادرات ،المعنيااااون
بوضع المعايير ،نظام
اسااااااتعراض ودعاااااام
التنفيااااااذ والشااااااركاء
الخارجيون
المعنياااااااون بوضاااااااع السااانة -1
المعااااايير ،المعنيااااون 3
بتنمياااااااة القااااااادرات،
المنظمااااات اإلقليميااااة
لوقاياااااااة النباتاااااااات،
المنظمااااات الوطنيااااة
لوقاية النباتات ،نظاام
اسااااااتعراض ودعاااااام
التنفيااااااذ والشااااااركاء
الخارجيون

كيفية إدارة عالقة المنظمات الوطنية لوقاية
النباتات بالمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات
وبمجموعزززات أخزززرى (الجامعزززات ،القطزززاع
الخززززاص ،وغيززززر ذلززززك) مززززن أجززززل جمززززع
المعلومات وإدارتها والمصادقة عليها

 -Mتحسززين ومواءمززة المعززايير الدوليززة استعراض المعايير الدوليزة لتزدابير الصزحة
لتزززززدابير الصزززززحة النباتيزززززة المتعلقزززززة النباتيزززززة التزززززي تعزززززالج المسزززززائل المتعلقزززززة
بالمراقبزززة (قيزززد اإلعزززداد المعزززايير  6 ،4و8
بالمراقبة
وكززذلك تلززك التززي لززم تضززف بعززد إلززى قائمززة
مواضيع االتفاقية a7 :و)a9

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

اإلطار
الزمني

التمويل
(بالدوالر
األمريكي)

ارتباط النتائج
باآلثار:

88 rrr

88 rrr

المعنيزززززززون بوضزززززززع
المعزززززايير ،وبرنزززززامج
عمززل تنميززة القززدرات؛
التزامززززززات اإلبززززززالغ
الوطنيززة؛ حالززة وقايززة
النباتزززات فزززي العزززالم؛
سززنة الصززحة النباتيززة؛
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل
المنظمززززات اإلقليميززززة
لوقايزززززززززة النباتزززززززززات
والمنظمزززات الوطنيزززة
لوقاية النباتات

4Mr rrr
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السياسات
 -aدعزززم المنظمزززات الوطنيزززة لوقايزززة اسززتعراض الوضززع السززائد علززى المسززتوى المعنياااااااون بتنمياااااااة
النباتزززات للتشزززارك مزززع المزززوارد ذات القطززري ،وتحديزززد التزززدخالت ذات الصزززلة ،القاااادرات ،المعنيااااون
الصززلة مززن أجززل دعززم وضززع/تحديث وترتيززززززب التززززززدخالت حسززززززب أولويتهززززززا ،بوضاااااااع المعاااااااايير،
التشريعات/السياسزززززززززززززززززززات/األنظمة وتطويرها ونشرها
التزاماااااااات اإلباااااااالغ
الوطنية
الوطنياااة ،المنظماااات
اإلقليميااااااااة لوقايااااااااة
النباتاااات ،المنظماااات
الوطنياااااااااة لوقاياااااااااة
النباتاااااااااات ،نظاااااااااام
اسااااااتعراض ودعاااااام
التنفيااااااذ والشااااااركاء
الخااااااارجيون ،مااااااثال
دائاااااااااارة القااااااااااانون
والتنمية في الفاو
التكلفة المقدّرة للتنفيذ على مدى ثالث سنوات ولبرنامج عمل نظام استعراض ودعم التنفيذ
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اإلطار
الزمني

ارتباط النتائج
باآلثار:

الساااااااااانة نظزززززززام اسزززززززتعراض
ودعم التنفيزذ؛ برنزامج
3-1.5
عمززل تنميززة القززدرات؛
دعوة االتفاقية الدولية
لوقايزززززززززة النباتزززززززززات
وبرنززززززززززامج عمززززززززززل
اإلبززالغ؛ حالززة وقايززة
النباتزززات فزززي العزززالم؛
سززنة الصززحة النباتيززة؛
بززززززززززززرامج عمززززززززززززل
المنظمززززات اإلقليميززززة
لوقايزززززززززة النباتزززززززززات
والمنظمزززات الوطنيزززة
لوقاية النباتات.

التمويل
(بالدوالر
األمريكي)
car rrr

2 577 000

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

CPM-10 Report

Appendix 12

الملحق

3

التوصيات الواردة في تقرير استعراض التنفيذ
التوصية :1
يوصززى بشززدة بززإجراء رصززد منززتظم لوفززاء األطززراف المتعاقززدة بواجبززات اإلبززالغ .وينبغززي أن تُق ز َّدم
تقارير سنوية ،بما في ذلك تحديد األطراف المتعاقدة التي ال تفزي بواجباتهزا الخاصزة بزاإلبالغ ،إلزى
هيئة تدابير الصحة النباتية.
التوصية :2
يوصى بوضع سياسة وبرنامج عمل مشتركين لتبادل المعلومات ،بالتشاور مع المجموعات المعنية
بوضع المعايير والتنفيذ ضمن أمانة االتفاقية الدولية.
التوصية :3
ينبغززي أن تسززتمر أنشززطة اسززتعراض التنفيززذ المسززتقبلية فززي اختيززار بعززض المواضززيع كمواضززيع
محورية.
التوصية :4
ينبغي أن ير ّكز استعراض التنفيذ للمرحلة المقبلزة مزن نظزام اسزتعراض ودعزم التنفيزذ علزى التحقيزق
فززي صززلة خززدمات التشززخيص والتصززنيف بتنفيززذ أحكززام االتفاقيززة الدوليززة والمعززايير الدوليززة لتززدابير
الصحة النباتية وتأثيرها عليها.

التوصية :5
ينبغززي أن تبحززث هيئززة تززدابير الصززحة النباتيززة إمكانيززة دمززج أنشززطة تنميززة القززدرات التابعززة لالتفاقيززة
الدوليززة مززع نظززام اسززتعراض ودعززم التنفيززذ فززي برنززامج واحززد يهززدف إلززى تنفيززذ االتفاقيززة الدوليززة
والمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية .ويتعيّن علزى الهيئزة أن تزدرس أيضزا ً إمكانيزة إنشزاء جهزاز
فرعي معنزي بمسزائل التنفيزذ يسزعى إلزى اإلشزراف علزى جميزع أنشزطة الهيئزة الموجّهزة نحزو مسزائل
التنفيذ.
التوصية :6
ينبغي أن تحقّق الهيئة وأمانة االتفاقية الدولية في كيفية تحسين إجراءات عملها على التزوالي بهزدف
تضمين مسائل التنفيذ المشتركة في جهود تنفيذ وتطوير برنامج عملها.
التوصية :7
ينبغي أن تضع الهيئة وأمانة االتفاقية الدولية نظاما ً لمراقبزة جزودة االسزتبيانات المتعلّقزة باالسزتجابة
السززتعراض التنفيززذ ،وأن تح ز ّد العززدد الشززامل لالسززتبيانات المرسززلة إلززى األطززراف المتعاقززدة علززى
مستوى مستدام ،بهدف تفادي التعب عند ملء االستبيان وإعطاء إجابات غير واضحة.
التوصية :8
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يجب أن تولي أمانة االتفاقية الدولية والهيئزة عنايزة خاصزة لتنفيزذ أحكزام االتفاقيزة الدوليزة والمعزايير
الدولية لتدابير الصحة النباتية فزي إقلزيم الشزرق األدنزى .وينبغزي بحزث إمكانيزة تزوفير المسزاعدة فزي
التنفيذ لبلدان إقليم الشرق األدنى والمنظمات الوطنية لوقاية النباتات من أجل تحسين التنفيذ في إقليم
الفاو هذا.
التوصية :9
ينبغززي أن تتنززاول نززدوة أو حلقززة عمززل عالميززة موضززوع مشززاركة صززغار المزززارعين فززي أنشززطة
المنظمات الوطنية لوقاية النباتات.
التوصية :10
يتع زيّن علززى الهيئززة بحززث إمكانيززة تنقززيح المعيززار الززدولي لتززدابير الصززحة النباتيززة  a3فززي مززا يخززص
تضمين نموذج إخطار موحّد .ويمكن تضمين نموذج اإلخطار هذا فزي نظزام الشزهادات اإللكترونيزة
للصحة النباتية .كما ينبغي أن تدرس الهيئة إمكانية تكثيف الجهود المتعلّقة برفع تقارير عن شزروط
الصحة النباتية.
التوصية :11
يتعيّن على الهيئة بحث إمكانية تنقيح المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية  a9بغية توفير توجيهات
أوضح بشأن إعداد قوائم باآلفات الخاضعة للوائح ونشرها على البوابة الدولية للصحة النباتية.
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المرفق  - 13المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها هيئة تدابير
الصحة النباتية في دورتها العاشرة
 الملحق  3بالمعيار الدولي رقم
( ))Tephritidaeحولإجراءات الصحة النباتية إلدارة ذبابة الفاكهة ()2005-010( )Tephritidae
26

(إنشاء مناطق خالية من اآلفات بشأن ذبابة الفاكهة

 التعديالت في المعيار الدولي رقم  - 5مسرد مصطلحات الصحة النباتية ()1994-001

 الملحق  16بالمعيار الدولي رقم ( 28معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
المواد
حول
الخاضعة للوائح) عن معالجة البرتقال  Citrus sinensisبالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة
كوينالند )Bactrocera tryoni (2007-206E
 الملحق  17بالمعيار الدولي رقم ( 28معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
حول المواد الخاضعة للوائح) عن معالجة المندارين  Citrus reticulataوالبرتقال الحلو
 Citrus sinensisبالبرودة للتخلص من ذبابة فاكهة كوينالند )Bactrocera tryoni (2007-206F
 الملحق  18بالمعيار الدولي رقم ( 28معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
حول المواد الخاضعة للوائح) عن معالجة الليمون الحامض  Citrus limonبالبرودة للتخلص
من ذبابة كوينالند )Bactrocera tryoni (2007-206G


الملحق

19

بالمعيار الدولي رقم

28

(معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح
الخاضعة
المواد

حول
للوائح) عن المعالجة باإلشعاع آلفات
و)Planococcus minor (2012-011

 Dysmicoccus neobrevipesوPlanococcus lilacinus

 الملحق  5بالمعيار الدولي رقم ( 27بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح) بالنسبة
إلى  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaعلى الثمرة (التي اعتمدتها لجنة المعايير نيابة
عن الهيئة)
 الملحق  6بالمعيار الدولي رقم ( 27بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح) بالنسبة
إلى جرثومة تقرّح الحمضيات ( Xanthomonas citri subsp. citriالتي اعتمدتها لجنة المعايير
نيابة عن الهيئة)
 الملحق  7بالمعيار الدولي رقم ( 27بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح) بالنسبة
إلى البطاطس المغزلية الممرضة (التي اعتمدتها لجنة المعايير نيابة عن الهيئة).
متاحة باللغة اإلنجليزية فقط
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WO�Ëb�« � �UF*« � 26 —UOF*«
WO�U�M�« W�B�« � �«b��

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*«
WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈
®Tephritidae WKOB�©

U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« W�U�√

2015 � dA� ª2015 � bL��«

© FAO 2015

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

VKD�« bM� “u�Ë ÆŸu�D*« «c� � …œ—«u�« WO�ö�ù« œ«u*« dA�Ë a�� l��A� W�«—e�«Ë W�c�_« WLEM�
tFO� …œU�≈ ÷dG� t��� ¡UI� WO�U� Âu�— l�œ V��u�� b�Ë ÆW�—U���« ÷«d�_« �G� ÎU�U� t�«b���«
Ë√ a�M� Ê–≈ vK� ‰uB(« U�K� ÂbI�Ë ÆWOLOKF��« ÷«d�ú� p�– � U0 ¨Èd�√ W�—U& ÷«d�_ Ë√
hO�«��«Ë ‚uI(« s� «—U�H��« s� U���Ë l�D�« ‚uI� V�u0 W�OL;« WLEM*« U��M� dA�
copyright@fao.org ∫w�Ë�J�ù« b���« Ê«uM� vK� W�U�J�U�
ÆW�eOK$ù« W��M�« �≈ Ÿu�d�« ¡U�d�« ô“UM��« Ø dAM�«Ë l�D�« ‚uI(

∫Ÿu�DLK� w�—U��« q�K���«

—UOF*« s� Î«¡e� «c� fO�
WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� o�UM� ∫qLF�« Z�U�d� Ÿu{u�
ÆWO�U�M�« W�B�« ��«b�� W��R*« W�ONK� W�œU��« …—Ëb�« ∫qLF�« Z�U�d� Ÿu{u� W�U{≈ 04≠2004
ÆWN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� o�UM� – 27 WH«u*« vK� o�«u� ��UF*« WM' 11≠2004
Æ —UOF*« ŸËdA� W�«—œ 04≠2005
Æ��UF*« WM' ¨¡UC�_« …—ËUA* —UOF*« ŸËdA� vK� WI�«u*« 04≠2005
Æ¡UC�_« …—ËUA� 06≠2005
Æ��UF*« WM' ¨œUL��ö� t��U�ù ‰bF*« hM�« vK� WI�«u*« 11≠2005
ÆWO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� �Ë_« …—Ëb�« ∫œUL��ô« 04≠2006

WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈ Æ26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*«
ÆW�«—e�«Ë W�c�_« WLEM� Æ U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« ÆU�Ë— Æ®Tephritidae WKOB�©
WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� W�œU��« …—Ëb�« ∫WN�UH�« W�U�– œUOD« ∫1 o�d*« œUL��« 03≠2011
26

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*« �« 2 o�K*« bL��«

CPM-9WO�U�M�«

W�B�« ��«b� W�O� WF�U��« …—Ëb�« 04≠2014

U�Ë— ®2014© WN�UH�« —U� »U�– U�¬ s� WO�U� WIDM� sL{ ÷«d�_« wAH� W��UJ� ��«b� Æ2 o�K*«∫ 26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*«
FAO, IPPC

U�u�;« ÊUO� � ¡UD�ô« `O�B�� W�U�_« X�U� 04≠2014
ÆqLF�« Z�U�d� �≈ ®2010≠2005© U�UB���«Ë WN�UH�« »U�– vK� ¡UCI�« «¡«d�≈ ∫Ÿu{u� W�U{≈ ��UF*« WM' XË√ 11≠2005
®2010≠2005© U�UB���«Ë WN�UH�« »U�– vK� ¡UCI�« «¡«d�≈ ∫Ÿu{u� ®2006© �Ë_« UN�—Ëœ � WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� X�U{√ 04≠2006
Æ39 WH«u*« vK� ��UF*« WM' XI�«Ë 11≠2006
hM�« ŸËdA� l{u� WN�UH�« —U� W�U�c� WIKF�*« rEM�« ZNM�Ë U�ü« s� WO�U)« o�UM*U� �F*« �H�« o�dH�« ÂU� 09≠2009
w�Ëb�« —UOF*« ŸËdA� —U���U� ��UF*« WM' WN�UH�« W�U�c� WIKF�*« rEM�« ZNM�Ë U�ü« s� WO�U)« o�UM*U� �F*« �H�« o�dH�« vË√ 01≠2011
Æ26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOFLK� ÎUI�K� ®2010≠2005© (Tephritidae) WN�UH�« W�U�– …—«œ≈ «¡«d�≈ WO�U�M�« W�B�« ��«b��
WN�UH�« W�U�c� WIKF�*« rEM�« ZNM�Ë U�ü« s� WO�U)« o�UM*U� �F*« �H�« o�dH�« WOu�� ÎULK� ��UF*« WM' X�U�√ 05≠2011
t��UO …œU�ù ·dA*« �≈ t�œU�√Ë WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*« ŸËdA� ÷«dF��U� ��UF*« WM' X�U� 04≠2012
WN�UH�« —U� W�U�c� WIKF�*« rEM�« ZNM�Ë U�ü« s� WO�U)« o�UM*U� �F*« o�dH�« l� —ËUA��U� ŸËdA*« `OIM�� ·dA*« ÂU� 12≠2012

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*« Ø 2

¡UC�_« 5� …—ËUA* t�UC�≈ vK� XI�«ËË UN�UL��« � t�OIM�� ��UF*« WM' X�U� 05≠2013
¡UC�_« …—ËUA� 07≠2013
WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*« ŸËdA� `OIM�� ·dA*« ÂU� 02≠2014
W�d�u'« q�«uA�« ÊQA� UIOKF��« ¡«b�≈ …�H� t�UC�≈ vK� WI�«u*«Ë t�OIM�Ë ŸËdA*« ÷«dF��U� ®¡UC�√ WF��© ��UF*« WM' X�U� 05≠2014
W�d�u'« q�«uA�« ÊQA� UIOKF��« ¡«b�≈ …�� 07≠2014
W�d�u'« q�«uA�« ÊQA� UIOKF��« ¡«b�≈ …�� ¡UN��« bF� ŸËdA*« `OIM�� ·dA*« ÂU� 11≠2014
ÁœUL��ô WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� �≈ t��U�≈ vK� XI�«ËË ŸËdA*« `OIM�� ��UF*« WM' X�U� 11≠2014
26

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*« �« 3 o�K*« bL��« WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� …d�UF�« …—Ëb�«

FAO, IPPC U�Ë— ®2015© (Tephritidae)

03≠2015

WN�UH�« W�U�– …—«œù WO�U�M�« W�B�« «¡«d�≈ 3 o�K*«∫ 26 WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*«

��UF*« ‰UD�≈ «¡«d�û� UI�� ö�bF��« U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« W�U�√ X�—œ√ 04 ≠2015
2015≠04 ∫Ÿu�D*«

a�—U�� ��_« Y�b���

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

U�u�;« ÊUO�
7

................................................................................................................................ œUL��ô«

7

................................................................................................................................. W�bI*«

7

.................................................................................................................................. ‚UDM�«

7

................................................................................................................................. l�«d*«

8

................................................................................................................................ n�—UF�

8

...................................................................................................................... U�KD�*« Wö�:

8

................................................................................................................................WOHK)«

9

.............................................................................................................................. U�KD�*«

9

....................................................................................................................... W�U� U�KD��Æ1

10

............................................................................................................. W���UL'« WO�u��« Æ1-1

11

........................................................................................................... ö���« kH�Ë oO�u��« 1-2

11

.................................................................................................................. ·«d�ù« WDA�√ 1-3

11

.................................................................................................................... WU)« U�KD�*« 2

11

................................................................................ WN�UH�« —U� »U�– U�¬ s� WO�U)« WIDM*« nOu� 2-1

12

.................................................................................. WN�UH�« —U� »U�– U�¬ s� WO�U)« WIDM*« ¡UA�≈ 2-2

12

................................................................................................................. WO�«u�« WIDM*« 1-2-2

13

................................................................................................WIDM*« ¡UA�≈ q�� W��«d*« WDA�√ 2-2-2

13

......................................................................................................... œUODô« «¡«d�≈ 1-2-2-2

15

............................................................................................... —UL��« UMO� l� «¡«d�≈ 2-2-2-2

17

..................................................................................... `z«uK� WF{U)« œuM��« W�d� vK� U��«d� 3-2-2

17

........................................................... WN�UH�« —U� »U�– U�¬ s� WO�U� WIDM� ¡UA�ù WO�U{≈ WOM� U�uKF� 4-2-2

17

................................................................................................ W�ü« s� uK)U� wK;« Êö�ù« 5-2-2

18

............................................................................. WN�UH�« —U� »U�– U�¬ s� WO�U)« WIDM*« vK� �UH(« 3-2

18

....................................................................... WN�UH�« —U� »U�– s� WO�U)« WIDM*« vK� �UH�K� W��«d*« 1-3-2

18

..................................................................................... `z«uK� WF{U)« œuM��« W�d� vK� U��«d� 2-3-2

18

............................................................................. ®wAH�� W�U���ô« p�– � U0© WO�O�B��« ‰UL�_« 3-3-2

19

.......................................................... U�bI� Ë√ WN�UH�« —U� »U�– U�¬ s� WO�U� WIDM� W�U� ·UM���« Ë√ oOKF� 4-2

19

....................................................................................................................... oOKF��« 1-4-2

19

.................................................................................................................... ·UM���ô« 2-4-2

20

............................................................................ WN�UH�« —U� »U�– U�¬ s� WO�U)« WIDM*« W�U� bI� 3-4-2

21

...................................................................................... WO�O�B��« qLF�« jD) WONO�u� ◊uD� ∫1 o�K*«

24

....................................... (2014)©WN�UH�« —U� »U�– U�¬ s� WO�U� WIDM� sL{ ÷«d�_« wAH� W��UJ� ��«b� ∫2 o�K*«

24

....................................................................................................................... WO�U�√ U�uKF�

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*« Ø 4

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

24

........................................................................................................ U�ü« ‰UB���« WIDM� ¡UA�≈ ≠1

25

.................................................................................................................... W��UJ*« ��«b� ≠2

25

........................................................................................................................... ÃU��ù« 1-2

25

....................................................................................................... `z«uK� WF{U)« œ«u*« W�d� 2-2

25

......................................................................................................... VOKF��« PAM�Ë VOKF��« 3-2

26

........................................................................................................ s�e���« PAM�Ë s�e���« 4-2

27

........................................................................................................ eON���« PAM�Ë eON���« 5-2

27

......................................................................................................... W'UF*« PAM�Ë W'UF*« 6-2

28

..................................................................................................W�ü« ‰UB���« WIDM� q�«œ lO��« 7-2

28

............................................................................................................ ö���« p��Ë oO�u��« -3

28

........................................................................................ W�ü« ‰UB���« WIDM� � W��UJ*« ��«b� ¡UN�≈ -4

29

.............................................. (Tephritidae) (2015) WN�UH�« W�U�– …—«œù WO�U�M�« W�B�« «¡«d�≈ ∫3 o�K*«

29

........................................................................................... WN�UH�« W�U�– …—«œ≈ UO�O�«��« ·«b�√ -1

29

............................................................................................................................ ¡UCI�« 1≠1

30

......................................................................................................................... ¡«u��ô« 2-1

30

...................................................................................................................... ‰UB���ô« Æ3≠1

30

........................................................................................................................ œUF���ô« 4-1

30

........................................................................................... WO�U�M�« W�B�« «¡«d�≈ oO�D� U�«��« -2

30

...................................................................................................... WN�UH�« »U�– b�b% «—b� 1-2

30

.................................................................................................... WN�UH�« »U�– UO�u�uO� W�dF� 2-2

31

.................................................................................................................... WIDM*« b�b% 3-2

31

............................................................................................................ ÊQA�« »U�√ W�—UA� 4-2
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Æ2011 —«–¬Ø”—U� � W�œU��« UN�—Ëœ � o�d*« «c� WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� bL��«

Æ—UOF*« «c� ÎU�eK� Î«¡e� fO�Ë jI� WOF�d�

U�UG� u� o�d*« «c� Ê≈

®2011© WN�UH�« —U� »U�– œUOD« ∫1 o�d*«
W�œUB��ô« WOL�_« Í– ®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�– œUODô WOKOBH� U�uKF� o�d*« «c� s��R�
W�U�Ë WN�UH�« —U� W�U�– Ÿu� ¨UNIO�D� WO�UJ�ù ÎUF�� …œb� œUOD« rE� Â«b���« s�OF�� ÆW�x� WHK�� ôU� X%
Èu��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO� dA�M� WIDM� ¨W�UB� WIDM� U�≈ ÊuJ� b� ��« ¨…œb;« o�UMLK� WO�U�M�« W�B�«
l�Ë_« œUODô« rE� o�d*« nB� Æ®FF-PFA© WN�UH�« —U� W�U�– s� WO�U� WIDM� Ë√ ¨®FF-ALPP© iH�M�
qLA� «¡«d�ù W�U{≈ ¨b�b���« U�u��Ë œUODô« U�U�� ¨ U�–U'«Ë bzUB*U� œ«u*« p�– � U0 ¨ÎôULF��«
ÆUNKOK%Ë U�UO��« qO��� ¨r�uI��«
`�*« ◊U/√Ë W�ü« ôU�

≠1

∫ U�u�*« oO�D� UNO� sJ1 W�ü« ôU( ◊U/√ W�� „UM�
W��UJ� ��«b� W�_ l{U� �� tMJ� œu�u� W�ü« lL�� ÆW��UJ� ÊËb� …œu�u� W�ü« ®√©
W?�U�– U?NO� d?A�M� W?IDM� qL?A� ¨W��UJ� ��«b�� lC�Ë œu�u� W�ü« lL�� ÆhOKI��« X% …œu�u� W�ü« ®»©
ÆiH�M� Èu��0 WN�UH�« —U�
W��UJ� ��«b�� lC�Ë œu�u� W�ü« lL�� Æ‰UB���ô« X% …œu�u� W�ü« ®Ã©
W?�zU� W?�ü« iH�M� Èu��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO� dA�M� ��« WIDM*« vK� WE�U;« r��Ë …œu�u� �� W�_« ®œ©
ÆWI�D� W�ü« »UO� vK� WE�U�LK� ��«b��«Ë ®…œu�u� bF� � ¨W�x� öO��� ô ¨WKQ��� q��©
‰UB���ô« X% ¨qLFK� WK�U�Ë W��«d*« X% ¨qLFK� WK�U� Æ…d�U� W�ü« ®?�©
∫w� U� WI�«u*« ·«b�_«Ë ¨œUODô« U�u�* Àö��« ◊U/_«
ÆW�ü« lL�: …eOL*« UH«u*« oO�b�� W�b— U�u��

≠

ÆU� WIDM� � …œu�u� W�ü« X�U� «–≈ ULO� b�b��� WOHA� U�u��

≠

ÆW�ü« s� WO�U� Ë√ W�UB� …��F� WIDM� œËb� ¡U�—ù œËb(« 5OF� U�u��

≠

ŸËdA�« q�� W�ü« lL�� UH«u� s� oÒI��K� ®?�Ë » ¨√© �Ë_« W�ö��« ôU(« � W�—Ëd{ W�bd�« U�u�*« ÊuJ�
o?��D� ÆW?��UJ*« ��«b?� W?OK�U� r�u?I��Ë l?L�:« U�u�?�� s?� o?ÒI��K� ‰U?B���ô«Ë hO?KI��« ��«b� oO�D� ¡UM�√ Ë√
W?D� s?� ¡e?��Ë iH�M� Èu��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO� dA�M� …QAM� WIDM� œËb� b�b��� œËb(« 5OF� U�u��
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o�d*« ®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

s?� WO�U� WIDM� � Ë√ ®30 w�Ëb�« —UOF*«© ®» W�U(«© iH�M*« —UA��ô« U�u��� W�ü« “ËU��� U�bM� w�O�B� qL�
W�—Ëd?{ WOH?AJ�« U�u?�*«Æ ®??� W�U(«© U� nA� Àb� U�bM� w�O�B� qL� WD� s� ¡e�� WN�UH�« —U� W�U�–
W?K�U� …d�U� W�ü« © WN�UH�« —U� W�U�– s� WO�U)« WIDM*« �≈ W�x� ÌqLM� Ì‰u�œ nAJ�Ë ®œ W�U(«© W�ü« »UO� ÊUO��
®8 —UOF*«© ®qLFK�
«– Èd?�√ WO�Ëœ ��UF� � U�u�*« s� …œb� ◊U/√ oO�D� sJ1 v��Ë nO� s� WO�U{≈ U�uKF� vK� —u�F�« sJ1
U?NO� d?A�M� �?�« o�U?M*« Ë√ U?�ü« s?� W?O�U)« o�UM*« ¨‰UB���ô« ¨W�ü« W�U� q�� …œb� U�u{u� ‰ËUM�� WK
ÆiH�M� u��0 U�ü«
œUODô« U�u�—UMO� ≠2
∫WO�U��« U�u�—UMO��« ÁU&U� ÎUO�—b� U�bI�� Ê√ sJ1 5�u�—UMO� „UM� ¨W�bN��*« W�ü« W�U( ÎUF��
-

s?�Ë ¨W?O�U�M�« W�?B�« ��«b?� oO�D� sJ1 ¨®√ W�U(«© W��UJ� ÊËb� sÒ�u�� lL�� s� Î«¡b� ≠…œu�u� W�ü«
W?IDM� Ë√ ®??�Ë » W?�U(«© iH�M� Èu��0 WN�UH�« —U9 W�U�– UNO� dA�M� WIDM� ÁU&U� œuI� Ê√ qL�;«
Æ®œ W�U(«© WN�UH�« —U� W�U�– s� WO�U�
UNOK� k�U� U�≈ W�ü« W�U� ¨®œ W�U(«© WN�UH�« —U� W�«– s� WO�U� WIDM� s� Î«¡b� ÆW�zU�Ø…œu�u� �� W�ü«
—U� W�U�– s� WO�U)« WIDM*« …œUF��« ·bN� ��«b� oO�D� r�� b� U�bM� Ë√ ¨®?� W�U(«© U� �nA� Àb� Ë√
ÆWN�UH�«

-

œUODô« œ«u�

≠3

U�–U'«

1≠3

U?�–U'« ¨bzUB*« 5� lL'« vK� …—bI*« vK� WN�UH�« —U� »U�– U�u�� rN� � bzUBLK� q�UH�« Â«b���ô« n�u��
u?� v?K� UN�U�u� b�b��� UNEH�Ë UNK�� �r� s�Ë UNJ��Ë WN�UH�« —U� »U�– s� W�bN��*« Ÿu�_« »c' q�I�« q�«u�Ë
∫WO�U��« œ«u*« WN�UH�« —U� »U�– U�u�* œUODô« rE� Âb���� ÆUNKOK%Ë �bF�« U�UO� l� ¨q�U�
œUODö� …eN�√
®WOz«c� U�–U� Ë√ U�u�d�«—U� ¨ U�u�d�© U�–U�
®wzUOLO� Ë√ wzU�eO� qFH�© W�U'«Ë W��d�« bzUB*« � q�� q�«u�
®W�U� Ë√ W��—© kH(« œ«u�
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ÆUN�c?' …œU� W�b���*« U�–U'«Ë W�œUB��ô« WOL�_« «– WN�UH�« —U� »U�c� W�Ozd�« Ÿ«u�_« 1 r�— ‰Ëb'« ÷dF�
W?�U�K� ¨‰U?� ÍQ� ¨Î«d�R� fO� t�√ UL� W�ü« dD� qOK% “U$≈ �≈ �A� ô ‰Ëb'« «c� � U� Ÿu� »UO� Ë√ œu�Ë Ê≈
.WN�UH�« —U� W�U�– s� U� ŸuM� WOLOEM��«
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o�d*« ®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

UN�«b���« lzUA�« U�–U'«Ë W�œUB��ô« WOL�_« «– WN�UH�« —U� »U�c� W�Ozd�« Ÿ«u�_« ∫1 r�— ‰Ëb'«
wLKF�« r�ô«

Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
Anastrepha grandis (Macquart)
Anastrepha ludens (Loew)
Anastrepha obliqua (Macquart)
Anastrepha sepentina (Wiedemann)
Anastrepha striata (Schiner)
Anastrepha suspensa (Loew)
Bactrocera carambolae (Drew & Hancock)
Bactrocera caryeae (Kapoor)

Bactrocera correcta (Bezzi)

Bactrocera dorsalis (Hendel)4
Bactrocera invadens (Drew, Tsuruta, & White)
Bactrocera kandiensis (Drew & Hancock)
Bactrocera occipitalis (Bezzi)
Bactrocera papayae (Drew & Hancock)
Bactrocera philippinensis (Drew & Hancock)
Bactrocera umbrosa (Fabricius)
Bactrocera zonata (Saunders)
Bactrocera cucurbitae (Croquillet)
Bactrocera tryoni (Froggatt)
Bactrocera neotumeralis (Hardy)
Bactrocera tau (Walker)
Bactrocera citri (Chen) (B. minax, Endertein)
Bactrocera cucumis (French)
Bactrocera jarvis (Tryon)
Bactrocera latifrons (Hendel)
Bactrocera oleae (Gmelin)
Bactrocera tsuneonis (Miyake)
Ceratitis capitata (Wiedemann)
Ceratitis cosyra (Walker)
Ceratitis rosa (Karsh)
Dacus ciliatus (Loew)
Myopardalis pardalina (Bigot)
Rhagoletis cerasi (Linnaeus)
Rhagoletis cingulat (Loew)
Rhagoletis pomonella (Walsh)
Toxotrypana curvicauda (Gerstaecker)

»–U'«

®PA© �O�Ëd� »–U�
®PA© �O�Ëd� »–U�
®PA© C-112 �O�Ëd� »–U�
®PA© C-112 �O�Ëd� »–U�
�O�Ëd� »–U�
�O�Ëd� »–U�
1
®PA© C-1 2 �O�Ëd� »–U�
®ME© ‰uMO�u� qO�O�
ME
ME
ME
ME, 3C2
ME
ME
ME
ME
ME
®AA© ÂuO�u�_« ö� ¨ME, 3C2
Cuelure (CUE), 3C-2, AA
CUE
CUE
CUE
PA
PA
PA
PA
Spiroketal ¨ÂuO�u�_« U�u�dJO� ¨PA
PA
Trimedlure (TML), Capilure, PA, 3C2, 2C-23
PA, 3C2, 2C-23
TML, PA, 3C2, 2C-23
PA, 3C2, AA

PA
AC� ¨ AA� ¨®AS© ÂuO�u�√ Õö�√ ®
AS, AA, AC
AS ¨® BuH, AS © qO�u��« X�u�UJ�� BuH
®MVP© s�“«�� – qOMO� ≠ qO�O�≠2

ÆfOz— qJA� ÀU�ù« p�* ¨5��d�u��«Ë ÂuO�u�_« ö� s� VÒ�d� wz«c� »–U� ®C-12© 5�uJ� 1
Æ®5�√ qO�O� Í«d� ¨5��d�u� ¨ÂuO�u�_« ö�© fOz— qJA� ÀU�ù« p�* ¨VÒ�d� wz«c� »–U� ®C3© U�uJ� W�ö� 2
ÆfOz— qJA� ÀU�ù« p�* ¨5�√ qO�O� Í«��«Ë ÂuO�u�_« ö� s� V�d� wz«c� »–U� ®C-22© 5�uJ� 3
ÆbÒ�R� �� Bactrocera dorsalis bIF� � W�—b*« ¡UC�_« iF�� wHOMB��« l{u�« Ê≈ 4
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—u�cK� WBB��*« U�–U'« 1≠1≠3
p?�1Ë Æ—u�c?K� W?BB��� W?O�u�d�«—U� Ë√ W?O�u�d� U?�–U� l?�«Ë qJ?A� WKLF�?�*« bzU?B*« rEF� Íu�%
p??�1Ë Æ®C. rosa Ë C. capitata p??�– � U??0© Ceratitis fM??'« s??� Ÿ«u??�√ ®TML© —u�b??O� Í«d??� Êu�d�«—U??��«
B. dorsalis, B. zonata,B. p�– � U0© Bactrocera fM'« Ÿ«u�√ s� Î«��� Î«œb� ®ME© ‰uMO�u� qO�O� Êu�d�«—U��«
s?� Î«��� Î«œb� ®CUE© cuelure Êu�d�«—U��« p�1 Æ®B. musae Ë invadens, B. carambolae, B. philippinensis
W?O�U� W?�U� U?�u�d�«—U��« Êu?J� ÆB. tryoni Ë B. cucurbitae p?�– � U?0 Bactrocera fM?�K� Èd?�_« Ÿ«u?�_«
TML, CUE, ??� ‚ö?�ù« W?LJ�� «d?C���� b?�u�Ë Æ®√ 2 ‰Ëb�© bzUB*« s� b�b� � U�ULF��« sJ1Ë ¨d�UD��«
b?� WKO?_« WO�O��« ·ËdE�« iF� ÊQ� —c(« rN*« s�Ë ÆwKI(« ‰ULF��ö� ‰u�√ …�H� t�uFH� ÂËb� ÎU�–U� WM�R� ¨ME
WO�u�d�«—U��«Ë WO�u�dH�« U�–U'« dL� ‰u� � d�R�
ÀU�û� …e�O��*« 2≠1≠3
≠2 ¨‰U?�*« qO�� vK� ¨¡UM���U�© …œU� Í—U& u� vK� ÀU�ùU� WBB��*« U�u�d�«—U��«Ø U�u�dH�« d�«u��ô
lO?A� �?�« ®W?�U� Ë√ WKzU?� ¨W?O�O�d� ¨W?OFO��© ÀU?�û� …e?�O��*« U?�–U'« ÊS?� t?OK�Ë Æ®s?�“«�� qOMO� ≠qO�O�
d?E� W?N�Ë s?�Ë Æ®» 2 ‰Ëb?�© ®W?�U� Ë√ WKzU?� ¨WO�O�d� ¨WOFO��© qzUF�« `z«Ë— Ë√ ¨¡«cG�« vK� eJ�d� UN�«b���«
U?�–U'« p?�9 ÆW?N�UH�« —U?� »U?�– Ÿ«u�√ s� l�«Ë Èb� p�* WKzU��« WOMO�Ë��« U�–U'« Â«b���« - ¨WO�—U�
s??� WO??�U�� q??�√ ÎU? �uL� Êu??J� WKzU??��« U??�–U'« Ê√ v??K� Æ¡«u??� b??� v??K� ÀU??�ù«Ë —u�c??�« WKzU??��« W??OMO�Ë��«
ÆW�bN��*« �� «dA(« s� WO�U� œ«b�√ p�� �≈ WKzU��« U�–U'« Â«b���« ÍœR� ¨p�c� W�U{ùU�Ë Æ U�u�d�«—U��«
œb?� s?� q?KI� b?� «c?�Ë ÆUN�UI�?A�Ë U?O�u�_« Â«b��?�U� ¡«c?G�« v?K� …eJ�d� WFMB� U�–U� …b� d�uD� s� n�R� �O�d� »–U� ‰ULF��« r�� ¨‰U�*« qO�� vK� ¨C. capitata p�� WOG�� ÆW�u�L*« W�bN��*« �� «dA(«
Ÿ«u??�√ p??�* 5??�√ q??O�O� Í«d??� W??�«“≈ s??J1Ë Æ®5??�√ q??O�O� Í«d??�Ë 5??��d�u� ¨Âu??O�u�_« ö??�© U??�uJ� Àö??�
Î«œb?� »–U?'« p?�1Ë ÆWO�UM*« ·ËdE�« V�� lO�U�√ 10≠4 w�«u� �O���« »–U'« ‰uFH� dL��� ÆAnastrepha
ÎU�?�UM� »–U?'« «c?� Â«b��?�« q?F� «c?�Ë ¨»U�c?�« —u?�– s?� ÎU�uMF� q�√ Î«œb�Ë W�bN��*« �� «dA(« s� ÎöOK�
¨Â«b��?�ö� W?O�O���« WOz«cG�« U�–U�K� …b�b� UOMI� d�«u��Ë ÆrOIF�« WN�UH�« —U� »U�– ‚ö�≈ Z�«d� � Â«b���ö�
j?zö)« �≈ W�U?{ùU� ¨UN�H� W�UD��« � …«u�;« U�uJ*« WOzUM� jzö)«Ë …b�b*« U�uJ*« WO�ö� jzö)« p�– � U0
®3Ë 1 ‰Ëb'«© qJA�« WO�Ëd� …œdH� …œ«b� � WMLC*« U�uJ*« WO�ö�
W?Oz«cG�« U?�–U�K� VO��?�� ¡«c?� s?� W��U��« WN�UH�« —U� »U�– ÀU�≈Ë —u�– Ê_ Î«dE�Ë ¨ÂbI� U* W�U{≈Ë
—U?� »U?�– ÀU?�≈ n?A� vK� …—bI*« U�–U'« s� ◊U/_« Ác� ÊS� ¨ÎUO�M� W�{UM�« �� WG�U��« WK�d� � WO�O���«
ÆWKzU��« WOMO�Ë��« U�–U'U� W�—UI� lL��LK� iH�√ U�u��� bM�Ë dJ�� qJA� WN�UH�«
WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*« Ø 42
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®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

WN�UH�« —U� »U�– Ÿ«u�√

WN�UH�« —U� »U�– —u�– U�u�* bzUB�Ë U�–U� Æ®√© 2 ‰Ëb'«

( «dB��LK� ÁU�œ√ dE�√) U�–U'«Ë bzUB*«
TML/CE
CC

CH

ET

JT

LT

MM

ME

ST

SE

TP

YP

VARs

CH

ET

JT

LT

CUE

MM

ST

TP

YP

CH

ET

JT

LT

MM

ST

TP

YP

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera tau

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera tryoni

x

x

x

x

x

x

x

x

Anastrepha fraterculus
Anastrepha ludens
Anastrepha obliqua
Anastrepha striata
Anastrepha suspensa
Bactrocera carambolae

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera caryeae

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera dorsalis

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera invadens

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera kandiensis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera papayae

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera philippinensis

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera citri (B. minax)
Bactrocera correcta
Bactrocera cucumis
Bactrocera cucurbitae

Bactrocera latifrons
Bactrocera occipitalis
Bactrocera oleae

Bactrocera tsuneonis
Bactrocera umbrosa

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera zonata

x

x

x

x

x

x

x

x

Ceratitis capitata

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ceratitis cosyra
Ceratitis rosa
Dacus ciliatus
Myiopardalis pardalina
Rhagoletis cerasi
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®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈
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WN�UH�« —U� »U�– Ÿ«u�√

WN�UH�« —U� »U�– —u�– U�u�* bzUB�Ë U�–U� Æ®√© 2 ‰Ëb'« l�U�

( «dB��LK� ÁU�œ√ dE�√) U�–U'«Ë bzUB*«
TML/CE
CC

CH

ET

JT

LT

MM

ST

ME
SE

TP

YP

VARs

CH

ET

JT

LT

MM

CUE
ST

TP

YP

CH

ET

JT

LT

MM

ST

TP

YP

Rhagoletis cingulata
Rhagoletis pomonella
Toxotrypana curvicauda

U�–U'« «dB��

bzUB*« «dB��

TML

—u�bO1«d�

CC

ÂUNGM�u�Ë „u� …bOB�

LT

bKOIMO� …bOB�

CE

—uKO�U�

CH

» ÂU� …bOB�

MM

ME

‰uMO�u� qO�O�

ET

WKN��« …bOB*«

ST

dM�U�� …bOB�

CUE

—u�uO�

JT

Êu��U� …bOB�

SE

”u�M� …bOB�

WOD�u�*« WO�dG*« …bOB*«

TP

ÍdH� …bOB�

VARs

‰bF*« lLI�« …bOB�

YP

¡«dHB�« W�uK�« …bOB�
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®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈
WN�UH�« —U� »U�– ÀU�ù …e�O��*« U�u�LK� bzUB*«Ë U�–U'« Æ®»© 2 ‰Ëb'«

WN�UH�« —U� »U�– Ÿ«u�√

® U�–U'«Ë bzUB*«© «dB��LK� ÁU�œ√ dE�√
3C
ET

SE

MLT

OBDT

2C-1
LT

MM

TP

ET

MLT

LT

2C-2
MM

TP

MLT

PA
ET

Anastrepha fraterculus
Anastrepha grandis

SK+AC

McP

MLT

x

x

x

x

Anastrepha ludens

x

x

x

Anastrepha obliqua

x

x

x

x

x

Anastrepha striata
Anastrepha suspensa

x

x

x

Bactrocera carambolae

x

x

Bactrocera caryeae

x

x

Bactrocera citri (B. minax)

x

x

Bactrocera correcta

x

x

Bactrocera cucumis

x

x

x

x

x

x

x

x

Bactrocera kandiensis

x

x

Bactrocera latifrons

x

x

Bactrocera occipitalis

x

x

Bactrocera cucurbitae

x

Bactrocera dorsalis
Bactrocera invadens

x

Bactrocera oleae

x

x

x

Bactrocera papayae

x

x

Bactrocera philippinensis

x

x

Bactrocera tau

x

x

Bactrocera tryoni

x

x

Bactrocera tsuneonis

x

x

Bactrocera umbrosa

x

x

x

x

Bactrocera zonata
Ceratitis capitata

x
x

x

Ceratitis cosyra
Ceratitis rosa

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CH

YP

x

x

AS (AA, AC)
RB

RS

BuH

YP

PALz

x

x

RS

YP

MVP
PALz

GS

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«
WN�UH�« —U� »U�– ÀU�ù …e�O��*« U�u�LK� bzUB*«Ë U�–U'« Æ®»© 2 ‰Ëb'« l�U�

WN�UH�« —U� »U�– Ÿ«u�√

( «dB��LK� ÁU�œ√ dE�√) U�–U'«Ë bzUB*«
3C
ET

SE

MLT

OBDT

2C-1
LT

MM

TP

ET

MLT

LT

2C-2
MM

TP

x

Dacus ciliatus
Myiopardalis pardalina

MLT

PA
ET

SK+AC

McP

MLT

x

x

x

x

CH

YP

Rhagoletis cerasi

AS (AA, AC)

MVP

RS

YP

PALz

RS

YP

PALz

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Rhagoletis cingulata
Rhagoletis pomonella

BuH

RB

x

GS

x

Toxotrypana curvicauda

x

U�–U'« «dB��

bzUB*« «dB��

3C

(AA+Pt+TMA)

AS

ÂuO�u�√ Õö�√

CH

» ÂU� …bOB�

McP

qOH�U� …bOB�

RS

Red sphere trap

2C-1

(AA+TMA)

AA

ÂuO�u�√ ö�

ET

WKN��« …bOB*«

MLT

ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«

SE

Sensus trap

2C-2

(AA+Pt)

BuH

qO�uO� s�u�U�J�

GS

¡«dC)« …dJ�«

OBDT qH�_« s� W�u�H*« W�U'« …bOB*«

TP

Tephri trap

PA

�O�Ëd� »–U�

MVP

�U�U��« —U� W�U�– Êu�d�

LT

bKOHMO� …bOB�

PALz

WC�u*« ¡«dHB�« WIö�« …bOB*«

YP

Yellow panel trap

MM

WOD�u�*« WO�dG*« …bOB*«

RB

q�Ë— …bOB�

(2s�“«��

qOMO� qO�O� )

SK

‰U�O�uO��l

Pt

5��d�u�

AC

ÂuO�u�_« U�u�dJO�

TMA

5�√ qO�O� Í«d�
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®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈
U�–U'U� WLzU� ∫3 ‰Ëb'«
1

lzUA�« r�ô«

»–U'« dB��

qI(« � W�dLF�« …�b*«

dC���*«

®lO�U�_U�©

U�u�d�«—U�
—u�bO1«d�

TML

W��LO�u� …œ«b�

10≠4

WIO�— W�OH

6≠3

qzU�

4≠1

wJO��ö� fO�

5≠4

W��LO�u� …œ«b�

10≠4

qzU�

8≠4

W��LO�u� …œ«b�

10≠4

qzU�

8≠4

CE

qzU�

36≠12

MVP

U�UD�

6≠4

SK

�LO�u�

6≠4

f�«—u�ØôË—u� …��

PA

’«d�√

2≠1

WOMO�Ëd� UI�A�

PA

qzU�

2≠1

ÂuO�u�√ ö�

AA

U�UD�

6≠4

qzU�

1

�LO�u�

4≠2

U�UD�

6≠4

qzU�

1

�LO�u�

4≠1

l‰uMO�u� qO�O�
—u�uO�
®œb2Ë TML© —uKO�U�

ME

CUE

U�u�d�
®T. curvicauda© �U�U��« —U� W�U�«– s�
®s�“«�� qOMO� qO�O� 2©
(spiroketal) Êu��e�« W�U�– s�
¡«cG�« vK� …eJ�d� U�–U�

ÂuO�u�_« U�u�d� ®?O�©

AC

ÂuO�u�√ Õö�√

AS

`K�

1

5��d�u�

Pt

U�UD�

10≠6

5�√ qO�O� Í«d�

TMA

U�UD�

10≠6

qO�u��« X�u�U�J�

BuH

…�G …—Ë—U�

2

5�√ qO�O� Í«d�

C3

◊Ëd�Ø U�UD�

10≠6

ÂuO�u�√ ö�

C3

¡UI��« …b�b� U�UD�

26≠18

C-12

U�UD�

10≠6

C-22

U�UD�

10≠6

5��d�u�
5�√ qO�O� Í«d�
ÂuO�u�√ ö�
5�√ qO�O� Í«d�
ÂuO�u�√ ö�
5��d�u�
ÂuO�u�_« U�u�dJO� ´ ÂuO�u�√ ö�
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4≠3
¡UD� l� wJO��ö� fO�
ÂuOMO�u�«
1
5OKI� o�bB�Ë —U���U� wKFH�« dLF�« r�œ s�OF�� ÆjI� d�R� »–U'« dL� ‰u� Ê≈ ÆdLF�« nB� vK� “UJ�—ôU�
AA/AC

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

q�I�« q�«u�

2≠3

� q?�I�« q�«u� ÊuJ�Ë ÆkH�Ë q�� q�«u� Â«b���« ‰ö� s� bzUB*« s� œb� � »c�M*« »U�c�« “U���« r��
U?�d� b?M� …œ—U� …œUL� qLF� Ê√ W�uCF�« —uH�uH�« U��d� iF�� sJ1Ë ÆW�U� Ë√ WIô …œU� W�U'« bzUB*« iF�
Æo�«u*« ÍdDI�« l�dA��« � ÁœUL��«Ë Z�MÔ*« qO��� �≈ bzUB*« � «dA(« «bO�� Â«b���« lC� ÆvK�√
f�«—u?��« j?K�√ ¨WKzU?� W?OMO�Ëd� U?�–U� Â«b��?�« b?M�Ë Æq�I�« q�U� u� qzU��« �bF� ¨Èd�√ bzUB� �Ë
l?{Ë VKD� ô w�U��U�Ë ¨f�«—u��« l� …d�C� WOMO�Ëd� U�–U� b�u�Ë Æ„u�L*« WN�UH�« —U� »U�– kH( •3 eO���
kH(Ë »–U'« d���� lM* •10 eO��� ‰uJOK� 5K�Ëd� ·UC� ¨…—U(« U�UM*« � ¡U*« Â«b���« bM�Ë Æ�U{≈ f�«—u�
Æ„u�L*« »U�c�«
Â«b���ô« WFzU� WN�UH�« —U� »U� – bzUB�

3≠3

◊U?/√ sJL�?� b?�Ë ªWK�U?� X?�O� bzUB*« WLzU� Ê√ vK� ÆÂ«b���ô« WFzU� WN�UH�« —U� »U�– bzUB� r�I�« «c� nB�
WN�UH�« —U� »U�– œUODô UN�«b���« sJ1Ë W�œUF� ZzU�� oOI% Èd�√
∫q�I�« q�«u� vK� “UJ�—ôU� ¨…œU� WKLF��*« bzUB*« s� ◊U/√ W�ö� „UM�
W?�U'« bzU?B*« s� iF�Ë ÆwzUOLO� q�UF� q�I� Ë√ WIô œ«u� s� W�u� vK� »U�c�« p�1� ∫W�U'« bzUB*«
W?�U'« …bO?B*« ¨b?KOHMO� ¨U?��œØÊu?��U� ¨» ÂU?� ¨®C & C© ÂU?NGM�u�Ë „u� …bOB� w� ÎôULF��« d��_«
ÆRebelle …bOB�Ø¡«dHB�« W�uK�«Ë dM�U�� ¨¡«dL(« …dJ�« ¨l�«d�« —uD�« Ë√ ®OBDT© qH�_« s� W�u�H*«
�b?F�Ë Æw�D?� d�u?� i�U� tO�≈ ·UC*« ¡U*« � Ë√ »–U'« ‰uK� � fDG�Ë W�U�c�« p�9 ∫W��d�« bzUB*«
Â«b��?�« l?� ÎU?C�√ W?��— …bO?B� f�—U� …bOB� �bF� UL� ÆÎU�«b���« l�Ë_« bzUB*« s� …b�«Ë qOH�U� …bOB�
ÆÎ«b�b% d��√
ÎU�«b��?�« d?��_« bzUB*« s� iF�Ë ÆW��— Ë√ W�U� U�≈ bzUB*« Ác� Â«b���« sJ1 ∫W��d�« Ë√ W�U'« bzUB*«
ÆÍdH� …bOB�Ë ÂuFD�« …œbF�� …bOB*« ¨WKN��« …bOB*«

-

-

-
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®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

®C&C© ÂUNGM�u�Ë „u� …bOB�

ÂUF�« nu�«

W?K�U� `zUH W�ö� s� ÂUNGM�u�Ë „u� …bOB� ÊuJ��
Èd?�_« s?� …b�«Ë q� bF�� ¨¡UCO� WO1d� W�«“û�
s?� ÊU�O�—U)« ÊU��OHB�« l�MB�Ë Ær� 2Æ5 w�«u�
Ær?� 14Æ0™22Æ8 œUF�Q� qJA�« qOD��� È�uI� ‚—Ë
qJ?�© WIô …œU0 ULNO�K� Ë√ `zUHB�« Èb�≈ vDG�
`L??�� d??��√ Ë√ b??�«Ë V??I� o??ö�« W�OH??B�Ë Æ®1
ÌÕ«u?�√ l?� …bO?B*« qLF�?�� Æt�ö� s� ¡«u�« —Ëd0
.ÂUNGM�u�Ë „u� …bOB� Æ1 qJA�«
Í«d??�© W??�z«— Í– »–U??� v??K� Íu??�% W??��LO�u�
Ær?�� n?B�Ë w?�UO� 5?L�� W?��LO�u��« `zUHB�« w�Q�Ë Æ5�O�—U)« 5��OHB�« 5� U� tF{Ë r�� ¨®…œU� —u�bO�
r?�(« «– W�OH?B�« Íu?�% 5?� � Æ—u�b?O� Í«�?�« s?� ⁄ 20 vK�®r� 15Æ2™15Æ2© WO�UOI�« W�OHB�« Íu%
W?K� � o?ÒKF�Ë ¨j?�ö� W�U?�u� iF��« UNCF� l� WK�UJ�« …b�u�« p�9Ë Æ U�«d� 10 vK� ®r� 15Æ2™7Æ5© wHBM�«
ÆpK��« s� W�Òö� W�U�u� …d�A�«

‰ULF��ô«

W?��LO�u��« `zUH?B�« d�u?D� - ¨C. copitata ??� WO?�U�(« w�U?�Ë ÍœU?B��« œËb?�K� Ì5OF� œUODô W�U(« W�O��
q?LF�« p�c?� ÎU?C�U� ‰u?�√ W?OM�“ …b* ÎU��U� ‚ö�ù« ‰bF� wI��� «c�ËÆ—u�bO� Í«��« s� rE�√ UOLJ� ÂuJ;« ‚ö�û�
Æ»U�c�« p�* ��� oô `D� `zUHB�« œbF�� UNKJO� l� ÂUNGM�u�Ë „u� …bOB*Ë ÆWO�U�(« …œU�“ l� ÍËbO�«
UNJ�* …bOB*« Âb����� ��« Ÿ«u�_« W�dF* √ 2 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ1
� W?�dLF�« …b?*«©Ær?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*« U?�–U'« h?� U?LO� 3 Ë 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(«
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� œ 4 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�
-
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®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

®CH© » ÂU� …bOB�

ÂUF�« nu�«

«– ¨W??�u� …bO??B� w??� » ÂU??� …bO??B�
s� 5�IôË 5��I�� 5��u� l� ¡«dH W�u�
…bO?B*« Ëb?�� ¨5��uK�« œd� bM�Ë Æ5N�u�«
…d?�� l?� ¨®r?� 15™18© qJA�« WKOD���
Æ®2 qJ?�© »–U?'« l?{u� WBB� WOK�«œ
…bO??B*« W??L� v??K� pK??��« s??� W??�Îö� l??{u�
ÆÊUB�_« vK� UNF{u�

‰ULF��ô«

W?�uK�« …bO?B* UN�O?�U�� � W?��UJ� w?�Ë Æ «œ«b?�Ë W?��LO�u� `zUH? ¨ U?�UD� Â«b��?�« » ÂU?� …bO?B* sJ1
ÆRebell …bOB�Ø¡«dHB�«
UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* » 2 Ë √ 2 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ1
� W?�dLF�« …b?*«©Ær?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*« U?�–U'« h?� U?LO� 3 Ë 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(«
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� ?� 4Ë œ 4 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�
®ET© WKN��« …bOB*«

ÂUF�« nu�«

l?� s�√e?� Í– qJ?A�« qOD��� wJO��ö� ¡U�Ë s� WKN��« …bOB*« n�Q��
¨r?� 9Æ5 UN?{d�Ë ¨r?� 14Æ5 …bO?B*« ŸU?H�—« mK�� ÆÎUOK�«œ W�OM�� W�Òö�
Æ®3 qJ?�© qzU?��« s?� q� 400 ?� l��� Ê√ sJ1Ë «�LO�M� 5 UNIL�Ë
…—b?I� Î«“�e?F� Ò«dH?√ w?HK)« ¡e?'«Ë ÎU�UH?� …bO?BLK� w�U?�_« ¡e'« ÊuJ�
W?�ƒd�« «��Q?� 5?� U� lL& w�Ë ÆWN�UH�« —U� »U�– p�� vK� …bOB*«
Æ¡«cG�« vK� …eJ�d*« U�–U'«Ë U�u�d�«—U��« l�

‰ULF��ô«

ÆWKN��« …bOB*« Æ3 qJA�«

s?� U?NO� rF� l{Ë bF� W�U� U�ULF��« sJ1 –≈ Æ÷«d�_« …œbF�� …bOB*«
q?��© W?O�O�d� WOz«c� U�–U� Ë√ ®ME, TML, CUE q��© U�u�d�«—U��«
Í«œ q??�� “U?���« ÂU??E�Ë ®C 3 U?�uJ*« W??O�ö�Ë C2 W?OzUM� U?�–U'«
WOMO�Ë��« U�–U�K� W��d�« ÂuFD�« l� ÎUC�√ U�ULF��« sJ1 UL� Æ”u�—uK�
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®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

„«–© U��“u*« s� Î«b�«Ë ÊS� ¨WO�O���« ¡«cG�« U�–U� Â«b���« bM�Ë ÆjOK)« s� q� 400 v�� l��� YO� WKzU��«
Æ…�d� Èd�_« U�“u*« vI�� 5� � …bOB*« s� dH_« ¡e'« l� q�«b�« s� Îôuu� ÊuJ� ®5��d�u��« Íu�� Íc�«
W?M�R� ¨W?�b)«Ë W?�ËUM*« WKN?� ¨q?L(« WKN?� w?N� ÆW�œU?B��« d��_« ÎU�—U& W�U�*« bzUB*« s� …b�«Ë …bOB*« bF�
ÆÈd�_« bzUB*« iF� l� W�—UI� q�—≠qL� W�U� qJ� bzUB*« s� rE�√ œb� W�b) WdH�«
UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* » 2 Ë √ 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« sJ1
� W?�dLF�« …b?*«©Ær?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*« U?�–U'« h?� U?LO� 3 Ë 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(«
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� œ 4 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�

-

®PALz© ¢cloak¢ …bOB� WC�u*« WIö�« ¡«dHB�« …bOB*«

ÂUF�« nu�«

¡«dH? `zUH? s?� W?C�u*« WI?ö�« ¡«dH?B�« …bOB*« œ«b�≈ r��
…œU?0 U?N��«u� b?�√ v?DG� Æ®r?� 23 x r?� 36© WOJO��ö�
‰u?� WIö�« W�OHB�« l{u� ¨rzU� qJA� UNF{Ë bM�Ë ¨WIô
W?N�«u0 oö�« V�U'« l� ¨®4 qJ�© œuL� Ë√ ÍœuL� sB�
jIK� W�U�u� ÎUF� WOHK)« U�«Ëe�« j�d� 5� � ¨Ã—U)«

‰ULF��ô«

WC�u*« WIö�« ¡«dHB�« …bOB*« 4 qJA�«

51 ØWO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

dH?√© W�d?B��« U�–U'« s� vKCH�« WHO�u��« …bOB*« Âb����
V�d� rF�© WOzUOLOJ�«Ë ®i�u�
WFDI� UN�UJ� � …bOB*« vK� ¡UI�ù« sJ1 Æ®“dJ�« —U� W�U�– s�
Ë√ sB� l� WKB�� pK�
¨…bO?BLK� W?O�U�_« W?LI�« W�U� � rFD�« Ÿ“u� XO��� r�� œuL�
W�OHB�« ÂU�√ ÎUIKF� rFD�« ÊuJ�Ë
600≠500 w�«u?� p?�� v?K� …—b?I*« oö�« `D�K� ÆWIö�«
»c�M� ÆWN�U� —U� W�U�–
`D?��« v?K� p?�9Ë 5�U(« s�c� b��*« qLF�« s� «dA(«
Æoö�«
�??�« Ÿ«u??�_« W??�dF* » 2 ‰Ëb??'« �≈ …œu??F�« s??J1
® UNJ�* …bOB*« Âb����
h???� U???LO� 3 Ë 2 5�Ëb???'« �≈ …œu???F�« v???�d�
rFD�« l{Ë …œU�≈Ë W�b���*« U�–U'«
®qI(« � W�dLF�« …b*«©Æ

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� ?� 4 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�

-

U��œ …bOB� Ë√ ®JT© Êu��U� …bOB�

ÂUF�« nu�«

mK�� ÆiO�_« l�LA*« È�uI*« ‚—u�« s� W�uMB�Ë U��œ qJA� W�u� Êu��U� …bOB� ÊuJ�
¡«e�_« sLC��Ë Æ®5 qJ�© «�LO�M� 9 UN{d�Ë r� 12Æ5 U�u� ¨ «�LO�M� 8 UN�UH�—«
·Ëd?F� o?ô s?� W?IO�— WI�D� vDG*« l�LA*« qOD��*« È�uI*« ‚—u�« s� ÊuK�« dH√ Ë√ iO�√ ÎôU�œ≈ WO�U{ù« Èd�_«
t?�u�� b?M� »U�c?�« p�* qLF��� ¢WIö�« …œU*«¢ r�U�
Ë√ W?��LO�u� …œ«b?� Âb��?��Ë ª…bO?B*« r?�� q�«œ �
l?� ¨wJK?� q�U� vK� Ë√ WOJO��ö� WÒK� � �D� qO��
Æ…bOB*« r�� WL� vK� W�u{u� pK��« s� W�Òö�

‰ULF��ô«

W?O�u�d�—U��« U?�–U'« l?� ÎU?�U�√ …bOB*« Ác� Âb����
� WKLF�?�*« U?�–U'«Ë ÆW?N�UH�« —U� »U�– —u�– p�*
b?M�Ë ÆCUE Ë√ ME ¨TML w?� U?��œØÊu?��U� …bOB�
U��œ Ë√ Êu��U� …bOB� Æ5 qJA�«
ÆW�U� …œU� W�U{≈ wG�M� CUE Ë ME ‰ULF��«
l?L�:« W?�O� W�«—œ p�– � U0 ¨…œbF�� ÷«d�_ ‰UB���ô«Ë œUF���ô« Z�«d� � «uM� …bF� …bOB*« Ác� X�b���«
»U?�– UFL�� `�� ªœËb(« 5OF� œUOD«Ë wHAJ�« œUODô« � ª®Æ�« ¨qz«uF�« w�U�� ¨l�“u��« ¨WO�u*« …d�u�«©
U?��œØÊu?��U� …bO?B� Êu?J� ô b?� ÆrO?IF�« W?N�UH�« —U?� »U�c� WOK�� U�ö�ù lC� o�UM� � rOIF�« WN�UH�« —U�
Æ®—U�G�«Ë dD*« q��© WO�UM*« ·ËdE�« iF�� WLzö�
W?M�R� ¨W�b)«Ë W�ËUM*« ¨qL(« WKN� wN� ÆW�œUB��« ÎU�—U& W�U�*« bzUB*« d��√ s� …b�«Ë U��œØÊu��U� bzUB� bF�
ÆÈd�_« bzUB*« iF� l� W�—UI� q�— ≠W�U�� W��M�U� bzUB*« s� rE�√ œb� W�b� Wd�
UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* √ 2 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ1
� W?�dLF�« …b?*«©Ær?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*« U?�–U'« h� ULO� 3 Ë √ 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(«
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� œ 4Ë » 4 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�
-
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®LT© bKOHMO� …bOB�

ÂUF�« nu�«

b????KOHMO� …bO????B� n�Q????��
ÊU????��d� s????� W????�bOKI��«
…b�«Ë …d* qLF��� wJO��ö�
¨r??� 11Æ5 ŸU??H�—U� ¨j??I�
Ë …b?�UI�« b?M� r� 10 dD�Ë
W??O�ËeK(« W?LI�« b?M� r?� 9
r????�� � b????�u� Æ¡U????DGK�
WOD�u�*« »dG*« …bOB� Æ7 qJA�«
bKOHMO� …bOB� Æ6 qJA�« W??F�—√ wJO�??�ö��« ÊU??��d*«
f�U?��� W�“u� ‰u�œ »uI�
qJ?A�«© …bOB*« Ê«—b� ‰u�
Æ®6 qJA�«© bKOHMO� …bOB* Èd�√ W��� WOD�u�*« WO�dG*« …bOB*« �bF�Ë Æ®5

‰ULF��ô«

w?�ËeK(« ¡UDG�« e��d� U� ÎU��U�Ë Æ·bN��*« WN�UH�« —U� »U�– q��Ë »c' ÍdA� bO�* ÎU�UE�Ë ÎU�–U� …bOB*« Âb����
·U?D� qLF�?�� ¨»–U?'« p?�*Ë Æ®CUE dH?√Ë ME iO?�√ ªCAP/TML ¨d?�√© qLF��*« »–U'« jLM� ÎUO�u�
s?� U?�–U� …bO?B*« qLF�?�� Æv?K�_« s?� ¡U?DG�« ‰ö?� �b?A� ®…b?A� W?IKG� W?��H�«©r?� 2Æ5 b?F�� WLI�« w�ËeK�
ÆME Ë TML ¨®CE© —uKO�U� ¨CUE —u�c�« vK� WBB��*« U�u�d�«—U��«
TML Ë CE Ê_ Î«d?E�Ë t?�√ v?K� ÆÊuO�ôU*« l� WN�UH�« —U� »U�– —u�– ULNFK��� Ê«cK�« ME Ë CUE ÊU�–U'« jK�
«d?A� q?�I� …bO?B*« q�«œ ”u�Ë—uKJ�«b�U� WF�A� W�uHB� l{u� ¨C. rosae Ë C. capitata s� Í√ s� ÊUFK��� ô
ÆWK�«b�« »U�c�«
UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* √ 2 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ1
� W?�dLF�« …b?*«©Ær?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*« U?�–U'« h?� U?LO� 3 Ë 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(«
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� œ 4Ë » 4 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�
®MCP© qOH�U� …bOB� j/

ÂUF�« nu�«

qOH�U� …bOB� Æ8 qJA�«

53 ØWO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

v?K� Èu?���� �¡U?�Ë s?� ®McP© W?�bOKI��« qOH�U� …bOB� n�Q��
m?K�� ¨qJ?A�« wU�≈ ¨·UH� wJO��ö� Ë√ w�U�“ ”Q� qJ�
l?���Ë …b?�UI�« bM� r� 16Æ5 UN{d�Ë r� 17Æ2 …bOB*« ŸUH�—«
…œ«b?� …bO?B*« ¡«e?�√ r?C�Ë ®8 qJ?�© ‰uK;« s� q� 500 ?�
ÎU�UD�Ë …bOB*« s� ÍuKF�« ¡e'« oKG�� UOJO��ö� ¡UD� Ë√ WO�UD�
W�??�� b??�u� Æ…d�??A�« Ÿd??�√ v??K� bzU??B*« o??OKF�� pK??��« s??�
b?M� r� 16 ÷d�Ë r� 18 ŸUH�—U� qOH�U� …bOB� s� WOJO��ö�
¡e?'« Êu?J� Æ®9 qJ?�© ‰uK;« s� q� 500 ?� l���Ë …b�UI�«
ÆÊuK�« dH√ Íb�UI�«Ë ÎU�UH� wLI�«

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

‰ULF��ô«

q?B� U?NO� sJ1 s�√e� rO�UB��« iF��Ë ÆÎUHOE� …bOB*« r�� vI�� Ê√ Í—ËdC�« s� ¨V�UM� qJA� …bOB*« qLF� w�
®r?FD�« l?{Ë …œU?�≈© d��√ W�b� ÕUL�K� …bOB*« …b�U� s� ÍuKF�« ¡e'«
ÆWN�UH�« —U� »U�– s� U�u�L*« gO�H�Ë
»u?�� Ë√ ÁU?L*« 5�Ë��« vK� eJ�d� ¨ÎözU� ÎUOz«c� ÎU�–U� …bOB*« qLF���
l� ÁUL*« 5�Ë��« s� …¡UH� d��√ ôË—u� »u�� �bF�Ë Æf�«—u�ØôË—u� …��
Èu�?�� rN?���Ë Æ9Æ2 b?M� W?��U� Êu?J� W?{uL(« W�—œ Ê_ X�u�« —Ëd�
Y?O� ÆW?N�UH�« —U?� »U�– »c� � rN� —Ëb� jOK)« � W{uL(« W�—œ
W?{uL(« W?�—œ w�?C� U�b?M� jO?K�K� q?�√ »U�c?�« «dA� »c�M�
ÆWOC�U� d��√(pH)
WOJO��ö��« qOH�U� …bOB� Æ9 qJA�« …�?� »u?�� W?�� �≈ W?�ö� j?K�√ ¨…�?L)« »u?�� s� rF� l{u�
s?� r?F� l?{u�Ë Æ»u?�(« V�Ëc?�� „�d?� Æ¡U?*« s?� q� 500 � ôË—u�
�≈ q?B�� ¡U?*« � ®5�Ë�?�« �≈ ÎUI��� ÎU�UC� sJ� � ÊU� «–≈© f�«—u��« l� 5�Ë��« ö�“Ë—bO� jK�≈ ¨ÁUL*« 5�Ë��«
Æf�«—u�K� •3 Ë 5�Ë��« «eO�Ë—bO� W��M�U� •9≠5 eO�d�
�?�ØW?�U� W?Oz«cG�« U?�–U'U� ÆÀU?�ù« p?�� � …¡U?H� d?��√ U?N�√ �F� …bOB*« Ác� � Âb���*« »–U'« WFO�� Ê≈
WKO?BH� l�U?��« ·bN�?�*« �?� »U�c?�« s?� l?�«Ë Èb?� p?�� �≈ q?OH�U� …bO?B� q?O9 tOK�Ë ¨UN�FO�D� WBB���
ÆW�bN��*« Ÿ«u�ú� W�U{ùU� U� l�U��« ��Ë Tephritidae
� ¨bzU?B*« Ác?� Âb��?��Ë ÆÈd?�√ bzU?B� l?� WHO�u�� WN�UH�« —U� »U�– …—«œ≈ Z�«d� � qOH�U� j/ bzUB� Âb����
d�b?I� � ÎU?�U� ÀU?�ù« p�� �bF�Ë ÆfOz— qJA� ÀU�ù« UFL�� bd� ¨‰UB���«Ë hOKI� ‰UL�_ WF{U)« o�UM*«
j?I� W?LOI� Î«—u�– oKD� ��« Z�«��« �Ë ÆWLOIF�« «dA(« WOMI� Z�U�d� Â«b���U� Í�d� lL�� �≈ WK�b*« rIF�« WOL�
ÀU?�ù« s?� ÎöO?K� Î«œb?� UN�«bN�?�U� U?� l?L�� n?AJ� …«œQ� qOH�U� bzUB� Âb���� ¨d�c�« …œU�≈ WOMI� Z�U�d� � Ë«
p?�9 ¨—u�c?�« v?K� W?B�B��� U?�–U� l� qLF���� ��« ¨®Êu��U� bzUB� q��© Èd�√ bzUB� Ê« 5� � ¨W���«
U?* W�U{≈Ë ÆWLOIF�« «dA(« WOMI� Ê�uJ� UNO� q�b� ��« Z�«��« � UN�«b���« b�b% —b�Ë ¨WIKD*« WLOIF�« —u�c�«
Î«dE� V�dG�« WN�UH�« —U� »U�– œUOD« WJ�� s� ÎULN� Î«¡e� ¨ U�ü« s� WO�U)« o�UM*« � ¨qOH�U� bzUB� �bF� ¨Â�bI�
Æ…œb� U�–U� U� b�u� ô ��«Ë W�d�(« WOL�_« Í– WN�UH�« —U� »U�– Ÿ«u�√ p�� vK� UN�—bI*
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®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

W?�UL� qzU?� �O�Ëd?� »–U?� l?� q?OH�U� bzUB� VKD��
‚dG�?�� r?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W?�b)« WOKL� Ê√ –≈ ÆWH�J�
q??L� Âu??� � UN��b??� s??J1 �??�« bzU??B*« œb??�Ë ¨ÎU? ��Ë
Èd??�_« bzU??B*« iF�??� œb??F�« n??B� ‰œU??F� ÍœU??O��«
Æo�K*« «c� � W�uu*«
�?�« Ÿ«u�_« W�dF* » 2 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ1
…bOB*« Âb����
UNJ�*
h??� U??LO� 3 Ë 2 5�Ëb??'« �≈ …œu??F�« v??�d�
W�b���*« U�–U'«
®qI(« � W�dLF�« …b*«©ÆrFD�« l{Ë …œU�≈Ë
œ 4¨» 4 ¨√ 4 5�Ëb?'« �≈ …œu?F�« v�d� UL�
X% ‰ULF��ö� ?�
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO�
®VARs© ‰bF*« lLI�« …bOB�

4Ë

‰bF*« lLI�« …bOB� Æ10 qJA�«

ÂUF�« nu�«

p?�� ¡U?�ËË wJO��ö� lL� s� ‰bF*« lLI�« …bOB� n�Q��
®·UHA�« pO��ö��« s�© ÍuK� p�� ¡U�Ë t�u� l{u� ¨®r� 5 dDI�© l�«Ë VI� WLI�« � `D�K� ®10 qJ�© iH�√
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vK� …œb� �� …—bI� pK�9 wN� ¨WIô �� …bOB� rOLB� UN�uJ� Î«dE�
Ÿ“u� ÊuJ� YO� ¨nI��U� rFD�« qB�� ÆqI(« � Î«b� q�u� dL�Ë p�*«
WF�A� W�uHB� s� …�G WFD� l{u�Ë Æ`D��« vK� l�«u�« VI��« j�Ë � ÎUF{u�� rFD�«
q�b� Íc�« WN�UH�« —U� »U�– q�I� wKH��«Ë ÍuKF�« p�*« Í¡U�Ë q�«œ q�I�« q�UF�
…bOB*«
UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* √ 2 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ1
W�b��?�*« U?�–U'« h?� U?LO� 3 Ë 2 5�Ëb?'« �≈ …œuF�« v�d�
…œU�≈Ë
®qI(« � W�dLF�« …b*«©ÆrFD�« l{Ë
U�u�—UMO??� X??% ‰ULF�??�ö� œ 4 ‰Ëb??'« �≈ …œu??F�« v??�d� U??L�
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK��
®MLT© ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«

ÂUF�« nu�«

ÂuFD�« …œbF�� …bOB*« Æ11 qJA�«

ÆÎUI�U?� W�u?u*« q?OH�U� …bO?B� s� W��� w� ®MLT© ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«
750 v?�� l?���Ë ¨r?� 15 …b�UI�« bM� UN{d�Ë ¨r� 18 …bOB*« ŸUH�—« mK��
5�??FD� Í– ¡U??�Ë s??� …bO??B*« n�Q??�� Æ®11 r??�— qJ??�© qzU??��« s??� q??�
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®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

s?� ‰u?BH� Íu?KF�« ¡e?'« ÆÊu?K�« dH√ Íb�UI�«Ë ÎU�UH� wLI�« ¡e'« ÊuJ� Æ5�«u�� qJA�« �O�«uD�« 5�OJO��ö�
b?�e� U?2 ¡«dH?B�« …b�UI�« l� ·UHA�« ÍuKF�« ¡e'« s�U���Ë ÆrFD�« l{Ë …œU�≈Ë …bOB*« W�b� ÕUL�K� ¨…bOB*« …b�U�
o?OKF�� ¨…bO?B*« r�� WL� vK� W�u{u� ¨pK��« s� W�Òö� Âb����Ë ÆWN�UH�« —U� »U�– p�� vK� …bOB*« …—bI� s�
Æ…d�A�« ÊUB�√ vK� …bOB*«

‰ULF��ô«

�O�d?� »–U?� l?� qLF�?�*« Âu?FD�« …œb?F�� …bOB*« »–U� Ê√ vK� ¨qOH�U� bzUB* UN�«– ∆œU�*« …bOB*« Ác� l���
‚—U?H�«Ë ÆqzU?� �O�Ëd� »–U� l� 5�KLF��*« qOH�U� …bOB� Ë√ ÂuFD�« …œbF�� …bOB*« s� WO�U���«Ë …¡UH� d��√ ·U�
s?� ��?J� q?�√ W?�UL� VKD��Ë nE�√ W�b� `L�� ·U� �O�d� »–U� l� ÂuFD�« …œbF�� …bOB*« Ê√ u� d�ü« rN*«
s?� v?K�_« w�«uD?�_« ¡e?�K� W?OK�«b�« Ê«—b?'« �≈ U?��“u*« j�d� ¨WOz«c� U�–U� Â«b���« bM�Ë ÆqOH�U� …bOB�
¡e?'« vI�� Ê√ Í—ËdC�« s� ¨V�UM� qJA� UN�HO�Ë …bOB*« Ác� ÍœR� v��Ë ÆW�LI�« s� jIK� W�U�u� oÒKF� Ë√ …bOB*«
ÆÎU�UH� ÍuKF�«
d�u?� i�U?� W�U?{≈ 5F�� ¨W��— …bOBL� ÂuFD�« …œbF�� …bOB*« Âb���� U�bM�
•10 e?O��� ‰u?JOK� 5K�Ëd?� ‰ULF�?�« sJ1 …—U(« U�UM*« �Ë Æ¡ULK� w�D�
Æ„u�L*« »U�c�« qÒK%Ë ¡U*« d���� qOKI��
Íd?A� b?O�� l?{Ë r�?� ¨W?�U� …bO?BL� Âu?FD�« …œbF�� …bOB*« Âb���� U�bM�
s�d?�� U?��œ j�d� Ë√ ”u�Ë—uKJ�«œ q�� ®Âb���*« eO���« bM� œ—U� ��© V�UM�
w�u?��« s� j�d� vK� s�d�� U��b�« o�D�Ë ÆWN�UH�« —U� »U�– q�I� …bOB*« q�«œ
¨»ËU?M� u?� v?K�Ë Æ…bOB*« q�«œ UOKF�« WOJO��ö��« W�BM*« vK� Ÿu{u� 5KO�≈
Á��Q?�� kH��O?�Ë WF�?A� ÷u?F�K� WJ�?� s?� …d?z«œ � s�d?�� U��b�« qLF��� b�
v?K� WJ�?A�« XO��� s�OF��Ë ÆWOKI(« ·ËdE�« � q�_« vK� dN�√ W�� …b* q�UI�«
ÆWIô …œU� ‰ULF��U� …bOB*« sL{ nI��«
W??�u�H� W??�U'« …bO??B*« Æ12 qJ??A�«
®l�«d�« —uD�«© …bOB� Ë√ qH�_« …bO??B*« Âb��??�� �??�« Ÿ«u??�_« W??�dF* » 2 ‰Ëb??'« �≈ …œu??F�« s??J1
UNJ�*
� W?�dLF�« …b?*«©Ær?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*« U?�–U'« h?� U?LO� 3 Ë 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(«
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� œ 4Ë » 4 ¨√ 4 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�
®l�«d�« —uD�«© …bOB� Ë√ ®OBDT© qH�_« W�u�H� W�U'« …bOB*«

ÂUF�« nu�«

w?KD� d?C�√ È�u?I� ‚—Ë Ë√ r�?F� d?C�√ pO�?�ö� s?� l�MB�� Ê√ sJ1 qH�_« s� W�u�H� WO�«uD�« W�U� …bOB� w�
W?L� …bOBLK� Æ®12 r�— qJ�© …b�UI�« bM� r� 10 Ë WLI�« bM� r� 9 U�dD�Ë r� 15Æ2 W�«uD�_« ŸUH�—« mK�� ÆlLA�U�
¨5��U?NM�« 5?� W�U?�*« n?B�M� bM� W�«uD�_« —«b� ‰u� b�U���« W��U��� ®r� 2Æ5 dDI� q�© »uI� W�ö� ¨W�UH�
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®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

…bO?B*« oOKF�� …bOB*« r�� WL� vK� W�u{u� pK��« s� W�Òö� Âb����Ë Æoô q�b� l� Âb����Ë ¨W�u�H� …b�U�Ë
Æ…d�A�« ÊUB�√ vK�

‰ULF��ô«

s?J1 t?�√ v?K� ÆC. capitata p?�* ÀU?�ûK� e?O��� ”U?�_« wz«c?� �O�d?� wzU?OLO� »–U?� ‰ULF�?�« sJ1
Ê≈ ÆW�«uD?�ú� W?OK�«b�« Ê«—b?'« �≈ W?N�UH�« —U?� »U�c?� W?O�O���« U�–U'« j�d�Ë Æ—u�c�« p�* ÎUC�√ UN�«b���«
…bO?B� � WKLF�?�*« ôU�œû� WN�UA� WI�dD� ¨5KN� Ìq�b��Ë �W�«“S� `L�� oö�« ‰U�œù« Ê_ WKN� …bOB*« W�b�
ÆWO�U�e�« Ë√ WOJO��ö��« qOH�U� j/ bzUB� s� WHKJ� q�√ …bOB*« Ác� Ê√ UL� ÆÊu��U�
UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* » 2 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ1
…œU�≈Ë W�b���*« U�–U'« h� ULO� 3 Ë » 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(« � W�dLF�« …b*«©ÆrFD�« l{Ë
W?HK�� U�u�—UMO?� X% ‰ULF��ö� œ 4 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë
®RS© ¡«dL(« …dJ�« …bOB�

ÂUF�« nu�«

¡«dL(« …dJ�« …bOB� Æ13qJA�«

qJ?�Ë r?�� …bO?B*« w�U?% Æ®13 qJ?�© r?� 8 U?�dD� ¡«d� …d� w� …bOB*«
…bO?B*« vÒDG� ÆdC�√ ÊuK� …bOB*« s� W��� ÎUC�√ Âb���� b� UL� ÆW�{U� W�UH�
…d?L��« W?�z«— t�A� W�z«— pK�9 ��« qO�u��« «u�U�J� …œU0 r�FD�Ë WIô …œU0
ÊU?B�√ vK� …dJ�« oOKF�� Âb���� pK��« s� W�x� …dJ�« WL� l� qB��Ë ÆW�{UM�«
Æ…d�A�«

‰ULF��ô«

»c?�M� ÆU?NO� r?FÔ� l?{Ë b?M� »U�c?�« p?�� � …¡U?H� d?��√ UNMJ�Ë ¨rFÔ� ÊËb� ¡«dL(« …dJ�« …bOB� ‰ULF��« sJ1
Æ…bOB*« Ác� …œU� iO��« l{u� …e�U'«Ë ÎUO�M� W�{UM�« »U�c�« «dA�
«d?A(« s?� ÎU?O�U�≈ W�bN��*« W�U�c�« W�u� b�b% Í—ËdC�« s�Ë ÆbzUB*« ÁcN� «dA(« s� …b�b� ◊U/√ p�� r��
ÆbzUB*« � U�œu�Ë qL�� ��« W�bN��*« ��
UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* » 2 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ1
� W?�dLF�« …b?*«©Ær?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*« U�–U'« h� ULO� 3Ë » 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(«
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� ?� 4 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�
-
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®SE© ”u�M� …bOB�

ÂUF�« nu�«

r?� 12Æ5 t�UH�—« Íœu�U� wJO��ö� ‰œd� s� ”u�M� …bOB� n�Q��
o?KF� ‚—“√ �¡U?D�Ë ÎU�UH?� ÎUL?�� p?K�9Ë Æ®14 qJ�© r� 11Æ5 ÁdD�Ë
r?�� W?L� v?K� l{u� oÒKF� pK� qLF���Ë ÆtKH�√ � VI�� œ�Ëe� t�u�
Æ—U��_« ÊUB�« vK� …bOB*« oOKF�� …bOB*«

‰ULF��ô«

W�??�M�U� ¨Ë√ —u�c??K� W??BB��� U??�u�d�«—U� Âb��??��Ë W??�U� …bO??B*«
W??FD� l??{u�Ë ÆW? O�O�d� W??Oz«c� U??�–U� ¨ÀU??�û� e??�O��*« p??�LK�
Æ»U�c�« q�I� ¡UDG�« vK� jA*« � ”u�Ë—uKJ�«œ
”u�M� …bOB� Æ14 qJA�«
Âb��??�� �??�« Ÿ«u??�_« W??�dF* √ 2 ‰Ëb??'« �≈ …œu??F�« s??J1
UNJ�* …bOB*«
� W?�dLF�« …b?*«©Ær?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*« U?�–U'« h?� U?LO� 3 Ë 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(«
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� œ 4 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�
®ST© dM�U�� …bOB�

ÂUF�« nu�«

W�bOKI��« dM�U�� …bOB� Æ15 qJA�«

U��� l� ·UHA�« pO��ö��« s� WOI�√ qJA�« WO�«uD�« …bOB� w�
Îôu� r� 14Æ5 W�bOKI��« dM�U�� …bOB� œUF�√ mK��Ë ÆW�UN� q� bM�
mK�� dM�U�� bzUB� s� Èd�_« a�M�«Ë Æ®15 qJ�© r� 11 U�dD�Ë
8Æ5 dD�Ë ‰u� r� 14 Ë ®16 qJ�© r� 10 U�dD�Ë r� 12 U�u�
r�� WL� � W�u{u� pK��« s� W�Òö� qLF��O� Æ®17 qJ�© r�
Æ…d�A�« ÊUB�√ vK� …bOB*« oOKF�� …bOB*«

‰ULF��ô«

q?�«œ e?�d� s?� »–U?'« o?ÒKF�Ë ÆCUE Ë ME ¨TML —u�cK� WBB�M� WO�u�d�«—U� U�–U� …bOB*« Ác� Âb����
jO?K� s?� q?� 3≠2 � ÎU?�uIM� ÎUOMD� ÎöO�� »–U'« ÊuJ� b� Æ…bOB*«
¨ÊuO�ôU?� …œU?�© «dA� bO��Ë »–U� l� Ÿ“u� Ë√ U�u�d�«—U��« s�
Æq�� q�UF� ®s�d�� U�K�œ Ë√ ÂËd� Í«œ
Âb��?�� �?�« Ÿ«u?�_« W?�dF* √ 2 ‰Ëb?'« �≈ …œu?F�« sJ1
UNJ�* …bOB*«
U?�–U'« h?� U?LO� 3 Ë √ 2 5�Ëb?'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(« � W�dLF�« …b*«©ÆrFD�« l{Ë …œU�≈Ë W�b���*«
dM�U�� …bOB� Æ16 qJA�« X?% ‰ULF�?�ö� œ 4Ë » 4 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO�
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®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

®TP© Tephri …bOB�

ÂUF�« nu�«

r?� 15 U?N�UH�—« W?�œu�U� W�«uD?�√ w?�Ë ÆqOH�U� …bOB� ÍdH� …bOB� t�A�
Æ®18 qJ?�© qzU?��« s?� q?� 450 v?�� l���Ë …b�UI�« bM� r� 12 U�dD�Ë
»u?I� b?�u� ÆW?�b)« �?�O�� tK?B� sJ1 ¨ÎU%U� ¡UD�Ë ¡«dH …b�U� pK�9
q?�«œ b?�u�Ë ÆdFI�« W�U� U���Ë ¨¡«dHB�« …b�UI�« jO� WL� ‰u� ‰u�œ
r�� WL� vK� l{u� ¨pK��« s� W�Òö� qLF���Ë Æ U�–U'« p�* WBM� WLI�«
Æ…d�A�« ÊUB�√ vK� UNIOKF�� …bOB*«
dM�U�� …bOB� Æ17 qJA�«

‰ULF��ô«

U�ULF�?�« s?J1 t�√ vK� Æ•9 eO��� ÁUL*« 5�Ë��« s� rF� …bOB*« � l{u�
W?O�U�e�« q?OH�U� …bO?B� � tH?Ë ¡U?� U?L� Èd?�√ W?OMO�Ëd� U?�–U� l�
…bO??B� � tH??Ë ¡U??� U??L� qzU??� Ë√ …œ«b??� � TML l??�Ë ÀU??�û� ·U??� �O�d??� wz«c??� »–U??� l??� Ë√ W??�bOKI��«
W?O�O�d� U?�–U� l?� Ë√ WKzU?��« W?OMO�Ë��« U?�–U'« l� …bOB*« ‰ULF��« bM�Ë Æ¡«dHB�« W�uK�« «– U��œØÊu��U�
UN�«b��?�« b?M� t?�√ v?K� ÆÎU�—Ëd?{ «d?A(« bO�� ÊuJ� s� ¨WO��U'« Æ»uI��« ÊËb� qzU��« “U���« ÂUE� l� W�U�
q?��© «d?A� b?O�� ‰u?K; W?�U� „UMN� ¨WO��U� »uI� œu�u�Ë W�U� …bOBL�
«d?A(« »d?� »U?M��ô Èd?�√ q�� q�«u� Í√ Ë√ �D� qO�� � ŸuIM� ®ÊuO�ôU�
U��b?�« Ë√ f�Ë—u?K� Í«œ jz«d?� Èd?�_« W�?�UM*« «dA(« «bO�� s�Ë ÆW�u�L*«
� s�d��U��b?�« Âb��?��Ë ÆW?N�UH�« —U?� »U?�– q?�I� …bOB*« q�«œ W�u{u� s�d��
u?� vK�Ë Æ…bOB*« WL� q�«œ WOJO��ö� WBM� vK� l{u� 5KO��≈ w�u��« s� j�d�
��Q?��U� kH�?% WF�?A� ÷uF�K� WJ�� …dz«œ � s�d�� U��b�« ‰ULF��« sJ1 ¨»ËUM�
vK� WJ�A�« XO��� wG�M�Ë ÆWOKI(« ·ËdE�« X% q�_« vK� dN�√ W�� …b* q�UI�«
ÆWIô …œU� ‰ULF��U� …bOB*« r�� q�«œ nI��«
…bO?B*« Âb��?�� �?�« Ÿ«u?�_« W?�dF* » 2Ë √ 2 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ1
ÍdH� …bOB� Æ18 qJA�«
UNJ�*
� W?�dLF�« …b?*«©Ær?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*« U?�–U'« h� ULO� 3 Ë √ 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(«
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� œ 4 Ë » 4 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d� UL�
-
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®RB© Rebell …bOB�Ø®YT© ¡«dHB�« W�uK�« «– …bOB*«

ÂUF�« nu�«

¡«dHB�« W�uK�« «– …bOB*« Æ19qJA�«

s?� WO�«uD?�« ¡«dH? W?�u� s?� ¡«dHB�« W�uK�« «– …bOB*« n�Q��
w?DG�Ë Æ®19 qJ?�© pO�?�ö��U� …U?DG� ®r� 14™23© È�uI*« ‚—u�«
Rebell …bO?B�Ë ÆWI?ô …œU?� s� WIO�— WI�D� tO��U� s� qOD��*«
¡«dH?B�« W?�uK�« j?/ s?� ®r?� 20™15© œU?F�_« W?O�ö� …bOB� w�
W?�u1b�« …b�b� UNKF� Íc�« ®5K�Ëd� w�u�© pO��ö��« s� W�uMB�
ö?� s?� W�e� …œU� s� WIO�— WI�D� ÎUC�√ …bOB*« vDG� Æ®20 qJ�©
WL� vK� l{u� ¨pK��« s� W�Òö� qLF���Ë Æ5��uK�« U�KJ� 5��U'«
Æ…d�A�« ÊUB�√ vK� …bOB*« oOKF�� …bOB*« r��

‰ULF��ô«

Í«�?�« s?� r?F� l?{u� Ë√ U?�œdH0 W�ƒ— bzUBL� bzUB*« Ác� Âb����
¡«u?��« s?J1 Æ®ÂuO�u�_« ö�© ÂuO�u�_« Õö�√ Ë√ U�O�Ë��� ¨—u�bO�
j�d?� ÆW?��LO�u� …œ«b?� q?�� ‚ö?�ù« W?LJ� U?��“u� � U?�–U'«
¡U?D� W?I�� � U?�–U'« j?K� s?J1 UL� Æ…bOB*« t�Ë �≈ U�–U'«
‰U?B�ö� r?E�_« `D?��«Ë œU?F�_« wzU?M� rOLB��« qF�Ë ÆÈ�uI*« ‚—u�«
bzU?B� l?� W?�—UI� ¨»U�c?�« p�� h� ULO� ¨Î…¡UH� d��√ bzUB*« Ác�
bzU?B*« Ác?� Ê√ …U?�«d� r?N*« s?�Ë Æq?OH�U� j?/ s� bzUB�Ë Êu��U�
Rebell …bOB� Æ20 qJA�«
U?N�u� «d?A(« WK�d� oz«d�Ë r�bI��« ¨qIMK� WU� «¡«d�≈ VKD��
U�«b��?�« ◊U/√ rEF� � bzUB*« Ác� ‰ULF��« sJ1 t�√ r�—Ë ÆW�ËUM*« ¡UM�√ UMOF�« nK� UNO� sJ1 W�—œ �≈ WIô
Êu?J� Y?O� ¨ U?�ü« s?� W?O�U)« o�U?MLK�Ë ‰U?B���ô« b?F� U?� —u� � UN�«b���U� vu� t�√ ô≈ ¨W��UJ*« Z�U�d�
»U�c?� w?K�� ‚ö�≈ �≈ WF{U� o�UM� � bzUB*« Ác� ‰ULF��« Âb� —b�Ë ÆW�uKD� WO�U�(« WO�U� bzUB� �≈ W�U(«
dH?_« U?N�u� Ê√ W?E�ö� r?N*« s?�Ë ÆtJ�� r�� b� Íc�« WN�UH�« —U� »U�– s� ��J�« œbFK� Î«dE� rOIF�« WN�UH�« —U�
W?N�UH�« —U?� »U�c?� W?OFO�D�« ¡«b?�_« p?�– � U?0 Èd?�√ W�bN��� �� «dA� p�0 U� `L�� Õu�H*« UNLOLB�Ë
ÆW�IK*« «dA(«Ë
UNJ�* …bOB*« Âb���� ��« Ÿ«u�_« W�dF* » 2 Ë √ 2 ‰Ëb'« �≈ …œuF�« sJ1
� W?�dLF�« …b?*«©Ær?FD�« l?{Ë …œU?�≈Ë W�b��?�*« U?�–U'« h?� U?LO� 3 Ë 2 5�Ëb'« �≈ …œuF�« v�d�
®qI(«
ÆUN� vu*« U�U�J�«Ë WHK�� U�u�—UMO� X% ‰ULF��ö� ?� 4Ë œ 4¨» 4 ‰Ë«b'« �≈ …œuF�« v�d� UL�
-
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W?N�UH�« —U� W�U�c� WO�u�uO��« UH«u*« ¨WIDMLK� W�d�u'« UHB�« ¨`�*« s� W�UG�U� œUODô« WJ�� jOD� t��u��
W?�—U���« 5�U���« s� W�«�� lD� UNO� b�u� ��« o�UM*« �Ë Æ…bOB*«Ë »–U'« …¡UH� �≈ W�U{≈ ¨UNKz«u� l� U�d�P�Ë
Æf�U��� Ÿ“u� U� ÊuJ� b� WJ�� ÂUE� � …œU� bzUB*« dAM�� ¨qz«uF�« b�u� YO� w�«uC�«Ë Êb*« o�UM� �Ë
�Ë W?�d� q?z«u� l?� W?OH�d�« o�UM*« ¨W�dH�� W�—U���« 5�U���« ÊuJ� YO� o�UM*« � ¨bzUB*« WJ�� U�uHB� ÊuJ�
ÆqzUF�« …œU� �≈ ÎôuË s�R� ��« U�dD�« ‰u� vK� …œU� W�“u� ¨qz«u� b�u� YO� WOA�U�« o�UM*«
l?{u� ¨W?�U(« Ác?� �Ë Æ·bN�?�*« W?N�UH�« —U� »U�c� dÒJ�*« nAJ�« Z�«d� s� ¡e�� ÎUC�√ œUODô« UJ�� l{u�
ÆV?�UM*« V?�� ¨W?O�b*« o�U?M*« W?�UL� U?��J�Ë W?N�UH�« ‚«u�√ ¨‰u�b�« ◊UI� q�� dD)« WO�UF�« o�UM*« � bzUB*«
…—ËU?:« Ë√ W?��dI�« ÃU?��ù« o�U?M� �Ë l�U?I� qJA�� U�dD�« V�«u� ‰u� vK� l{u� bzUB0 d��√ Ác� r�œ sJ1Ë
ÆW�dDI�« ‚dD�«Ë ‰u�b�« U�«u� ¨÷—_« Âu���
®ÊUJ*« � UNF{Ë© bzUB*« dA�
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d?A� � WOL�√ d��ü« q�«uF�« s� √b�«Ë V�UM*« l�u*« —UO��« �bF�Ë ÆqI(« � bzUBLK� wKFH�« l{u�« bzUB*« dA� qLA�
¨W???N�UH�« —U???� »U�c???� WO??{dF�«Ë W???�u�U��« ¨W???O�Ë_« q??z«uF�U� W???LzU� „ö�???�« ÊU??J0 W???OL�_« s???�Ë ÆbzU??B*«
q?I(« � U?NF�“u�Ë bzU?B*« l{Ë ¨WO�U�_« U�uKF*« Ác� l� ¨sJL*« s�Ë ÆUN�d�ËË UN��“u� ¨UN�O�u�uMO�ØUN��dNE�
l� ÎU�U���« bzUB*« l{Ë q�b�� s�OF��Ë ÆbzUB*« l{Ë …œU�≈ Z�U��� q�U� jOD��� ÎUC�√ «c� `L�� UL� ¨V�UM� qJA�
Æqz«uF�« WO�u�uMO�ØW�dNE�
ÃU?� � …œU?� W?N�UH�« —U?� »U?�– ÃË«e� Àb� YO� ¨ÃË«e��« o�UM� � WO�u�dH�« bzUB*« l{Ë s�OF�� ¨sJ�√ UL�O�Ë
W�«�?�ô« o�U?M� �b?F�Ë Æ`�d?�« f?J� ÃU?��« s?� V�U'« �Ë WKKE� t�� lI� —UO��« ¨tM� »dI�U� Ë√ WKzUF�« U�U�M�«
W?Lzö� l?�«u� W?N�UH�« —U?� »U�c� «dA� wL%Ë U��H*«Ë W�uI�« ÕU�d�« s� ÈËQ� s�R� ��« U�U�M�« � W�cG��«Ë
s?� q?LM�« l?M* V�UM� «dA� bO�0 bzUB*« U�Òö� nOKG� �≈ W�U(« u�b� b� …œb� ôU� �Ë ÆbzUBLK� Èd�√
„u�L*« WN�UH�« —U9 »U�– q�√
� bzU?B*« d?A� ¨W?�U(« Ác?� q?�� � ¨v�«d� ÆWKzUF�« U�U�M�« s� WKOKE�« o�UM*« � WOMO�Ë��« bzUB*« dAM� Ê√ —b�
q?zUF�« U?�U�� Â«b��?�« s�O?F�� ¨w?�Ë_« q?zUF�« U?�U�� »U?O� W�U� � ÆU�—U� ZC� …�� ¡UM�√ w�Ë_« qzUF�« U�U��
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W?�UL(« ¨ÈËQ?*« d�u?� ��« U�U�M�« � bzUB*« dA� v�«d� ¨WO�U�� qz«u� b�b% UNO� r�� � ��« o�UM*« �Ë ÆÍu�U��«
Æm�U��« WNJH�« —U� »U�c� ¡«cG�«Ë
u?� W?�N�u�Ë ¨q?zUF�« U?�M�« ŸU?H�—ô ÎUF�� ¨qzUF�« U�M�« WÒK� s� wLI�« �≈ j�u�*« ¡e'« � bzUB*« dAM� Ê√ s�OF��
W?OL�_« s?�Ë Æ—U?�G�« Ë√ W?O�UF�« ÕU?�d�« ¨…d?�U�*« fL?A�« WF?�√ �≈ bzUB*« i�dF� Âb� s�OF��Ë Æ`�d�« fJ� V�U'«
»UO?��U� ÕUL?�K� u?�JMF�« UJ�� q�� Èd�_« «�œU��«Ë ‚«—Ë_« ¨ÊUB�_« s� WO�U� …bOB*« W�«u� ÊuJ� Ê√ ÊUJ0
ÆqN� qJA� UNO�≈ WN�UH�« —U� »U�– ‰uËË V�UM� wz«u�
U?�–U'« 5?� Îö�«b?� V�?�� p?�– Ê_ W?HK�� U?�–U� s� ÂuF� UN� …b�«Ë …d�� � bzUB*« l{Ë »UM��« s�OF��
�O�Ëd?� »–U?�Ë —u�cK� h�B��*« TML —u�b1«d� »–U� l� C. capitata ?� …bOB� l{u� Æ…bOB*« …¡UH� � ÎUBI�Ë
ÆÀU�û� œ—UD� qLF� —u�b1«d� Ê_ WOMO�Ë��« U�–U'« «– bzUB*« � ÀU�ù« p�� � ÎUBI� V��� ¨UN�«– …d�A�« �
W?IDM*« � œu?�u*« W?N�UH�« —U?� »U�c?� W?O�Ë_« q?z«uFK� w�u?�uMOH�«ØÍd?NE*« Z?CM�« bF� bzUB*« l{Ë …œU�≈ wG�M�
q?�U� ‰ö?� W?N�UH�« —U?� W�U�– lL�� WF�U�� ¨bzUB*« l{Ë …œU�S� ¨sJL*« s�Ë ÆWN�UH�« —U� W�U�– Ÿu� WO�u�uO�Ë
ÆWN�UH�« —U� »U�c� UNB�� r�� ��« l�«u*« œb� …œU�“Ë ÂUF�«
bzUBLK� jz«d)« r�—
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l?�u� qO�?�� w?G�M� ¨W?O�U� W�uH?B� � 5�?�UM*« l?�“u��«Ë W�U�J�« bM�Ë ’d� …—U�� l�«u� � bzUB*« l{Ë bF�
Ë√ W?D�d� �?C% —b?�Ë Æ®GPS© �«d?G'« l?�u*« ÂU?E� “UN� ‰ULF��U� ÎUO�«dG� l�«u*« �≈ ËeF�U� vu�Ë ÆbzUB*«
ÆbzUB*U� WDO;« WIDM*«Ë …bOB*« l�u* jD�
WJ�??� …—«œ≈ � ÊU?��u� ÊU?�«œ√ U??LN�√ (GIS) �«d?G'« U?�uKF*« r??E�Ë �«d?G'« l?�u*« w�U??E� ‰ULF�?�« X?��√ b?�Ë
U�ULF�?�« s?J1 ¨W?O�«dG� UO�«b?�≈ ‰ö?� s� …bOB� qJ� ÎUO�«dG� ËeF�U� �«dG'« l�u*« ÂUE� `L�� –≈ ÆœUODô«
Æ�«dG'« U�uKF*« ÂUE� � ö�bL� bF� ULO�
�≈ Ëe?F�« sL?C�� Ê√ s�O?F�� ¨bzU?B*« l�«u* �«dG'« l�u*« U�UO� d�«u�� � «–≈ Ë√ �«dG'« l�u*« U�UO� �≈ W�U{ùU�
¨Êb?*«Ë w�«uC�« o�UM� � …œu�u*« WKzUF�« U�U�M�« � W�u{u*« bzUB*« W�U� �Ë ¨WOzd� WO{—√ U�ö� …bOB*« l�u�
W?�—b� ÎU�?{«Ë …bO?BLK� Ëe?F�« ÊuJ� Ê√ —b�Ë Æ…bOB*« UNO� XF{Ë ��« WOJKLK� q�UJ�« Ê«uMF�« ËeF�« rC� Ê√ s�OF��
ÆW�uN�� …bOB*« vK� —u�F�U� 5�dA*«Ë W��UJ*« ‚d� ¨bzUB*« W�b� Êu�uI� s�c�« ‰ULFK� ÕUL�K� WO�U�
…œU?�≈ ¨…bO?B*« U�b� ö�� l� ¨WI�«u*« UN�UO�«b�≈ l� bzUB*« lOL' œUODô« »U�� Ë√ U�UO� …b�U� kH� r��
oO�b?�« l?�u*« d?NE�� W?O�U� W�b� jz«d� �«dG'« U�uKF*« ÂUE� s�R�Ë Æ�« »U�– s� …bOB*« tJ�9 U�Ë ¨rFD�« l{Ë
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Ÿ�“u?��« ◊U?/√ s?� WO�—U� U; ¨WN�UH�« —U� »U�– U�uAJ� oO�b�« l�u*« q�� Èd�√ WL�O� U�uKF�Ë …bOB� qJ�
ÀËb?� W?�U� � W?N�UH�« —U?� W?�U�– »U?�– lL�� —UA��«Ë ¨WMOF� o�UM� � lL��LK� ��M�« r�(« W�x� �«dG'«
—U?� »U?�– U?�ö�≈Ë ÂuFD�« U�— ÊuJ� Ê√ ÊUL{ ¨W��UJ*« WDA�√ jOD� � Î«b� …bOH� U�uKF*« Ác� �bF�Ë WO�U�
ÆWHKJ��« Íb� UN�«b���«Ë W�b� W�u{u� rOIF�« WN�UH�«
UNAO�H�Ë bzUB*« W�b�
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n?�u��Ë Æ®3 ‰Ëb?� d?E�√© »–U?'« d?L� n?B� vK� eJ�d�Ë œUOD« ÂUE� qJ� …œb� W�b�K� WOM�e�« q«uH�« ÊuJ�
v?K� W?E�U;«Ë r?FD�« l?{Ë …œU�≈ bzUB*« W�b� qLA�Ë Æ…bOB*« UN� Âb��� ��« …œu'« vK� ¨ÎUOze� ¨»U�c�« p��
Ÿu?� Í√ v?K� WE�U;«Ë dL��*« q�IK� ·d� � bzUB*« ÊuJ� Ê√ s�OF�� UL� ÆbO� qOGA� ·d�Ë WHOE� W�U� � …bOB*«
ÆbO� ·d� � tJ�� �- Íc�« WN�UH�« —U� »U�– s� ·bN���
‚ö?�≈ ôb?F� n?K��Ë ÆU?N� v?u*« «�H�« � U�«b���«Ë W��UM*« «eO���«Ë Âu�(U� U�–U'« ‰ULF��« wG�M�
� ÎU?CH�M�Ë ¨W?�U'« …—U?(« o�U?M*« � ÂU?� qJ?A� Ì‰U?� ‚ö?�ù« ‰�bF� ÊuJ� ÆWO�UM*« ·ËdE�« l� …bA� U�–U'«
·ËdE�U?� W?�—UI� ÎU?��U� q?�√ …œ—U?��« U�UM*« � bzUB*« � ÂuFD�« l{Ë …œU�≈ ÊuJ� b� ¨tOK�Ë ÆW��d�« …œ—U��« o�UM*«
Æ…—U(«
…bzU?��« W?O�O��« ·Ëd?EK� ÎU?F�� ®W?N�UH�« —U?� »U?�– s?� „u�L*« h�� q��© gO�H�K� WOM�e�« q«uH�« q�bF� s�OF��
gO�H��« …�� Ê√ l� ÆÎU�u� 30 �≈ b�«Ë Âu� s� qUH�« ÕË«�� Ê√ sJ1Ë ÆWN�UH�« —U� »U�– WO�u�uO�Ë W�ü« ôU�Ë
s?� W?O�U)« o�U?M*« � ÎU?�u� 14Ë WN�UH�« —U� »U�– UFL�� UNO� b�u� ��« o�UM*« � ÂU�√ WF�� w� ÎU�uO� d��_«
�≈ 5�u?� q?UH�« b?F� W�U(« Ác� �Ë ¨œËb(« 5OF� U�u�� W�U� � Î«œœd� d��√ gO�H��« qU� ÊuJ� b�Ë Æ»U�c�«
ÆÎU�uO� d��_« qUH�« ÂU�√ 3
Àu?K��« Ê√ p?�– Æb?�«Ë j?/ s?� d?��√ Â«b��?�« r�� U�bM� t�«– X�u�« � »–U�K� j/ s� d��√ W�ËUM� »UM��« 5F��
Í�?��*« b?�b���« q?F�Ë …bOB*« …¡UH� qKI� ®MEË Cue q��© U�–U'« s� WHK�� ◊U/√ «– bzUB� 5� ‰œU��*«
Ë√ …bO?B*« r?�' w�—U?)« `D?��« Y?�uK� Ë√ UN�UJ?��« »UM��« U�–U'« �OG� ¡UM�√ rN*« s�Ë ÆV�u� ÊËb� ÎU�F
W�?�M�U�Ë Æ…bO?B*« �≈ W?N�UH�« —U?� »U?�– ‰u�œ ’d� s� …bOB*« À�uK� Ë√ »–U'« »UJ��« qKI� b� –≈ ÆUN� ÷—_«
�?� …bO?B*« s?� W?�uK*« o�U?M*« »U?M��« r?N*« s?� ¨ W?N�UH�« —U?� »U?�– p�* ÎUIô ÎôU�œ≈ Âb���� ��« bzUBLK�
Æ…bO?B*« —«b?� � …œu�u*« ÊUB�_«Ë ‚«—Ë_« vK� ÎUC�√ o�DM� «c�Ë ÆWIö�« …œU*U� WN�UH�« —U� »U�– p�* WBB�*«
U?�–U'« s?� hK��?�«Ë U?N��ËUM� ¨U?N���F� ¨U?N�e� ¡U?M�√ W�UMF�« ‰c� 5F��Ë d�UD��« WO�U� ¨UN�FO�D� ¨ U�–U'U�
q�UF�« ÊU�√ Ë« »–U'« W�ËU�� »UM��ô
Æ5K�UF�« …��Ë WO�«d�u�uD�«Ë WO�O��« ·ËdE�«Ë ¨`�*« j/ V�� h��ØÂuO�« � W��b�LÔ�« bzUB*« œb� nK��
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¨…bO?B*« l�u� ∫ U�u�*« ZzU�� � WI� `O�� UN�u� W��UM� œUOD« ö�� kH� WOG� WO�U��« U�uKF*« 5LC� wG�M�
W?N�UH�« —U?� W?�U�– p?��Ë ¨gO?�H��«Ë W?�b)« a�—«u?� ¨»–U?'«Ë …bO?B*« j?/ ¨…bOB*« l{Ë tO� - Íc�« U�M�«
œUOD?ô« ö�?� k?H� 5F�?�Ë ÆœUOD?ô« ö�� �≈ W�—Ëd{ …��F� Èd�√ U�uKF� W�√ W�U{≈ sJ1Ë ÆW�bN��*«
ÆVKD�« bM� œ—u��*« bK��« � U�U�M�« W�U�u� W�dDI�« WLEMLK� UN��U�≈Ë q�_« vK� Î«dN� 24 …b*
ÂuO�« � …bOB*« � »U�c�« œb� 6≠4
� „u?�L*« ·bN�?�*« Ÿu?M�« »U?�– œb?� j�u�� �≈ �A� lL��LK� Î«d�R� ®FTD© ÂuO�« � …bOB*« � »U�c�« œb� b� F�
ÆqI(« � W{�dF� …bOB*« U�ö� X�U� …œb� …�� ‰ö� ÂuO�« � …bOB*«
Æs�œb� ÊU�“Ë ÊUJ� � W�ü« UG�U� lL�� r�( ��� ”UO� vK� ‰uB(« u� wFL�:« d�R*« «c� WHO�Ë �Ê≈
ÆW?N�UH�« —U?� W?�U�– W?��UJ� Z�U?�d� o?O�D� b?F�Ë ¡UM�√ ¨q�� lL�:« r�� W�—UI* WO�U�√ U�uKFL� Âb���� u�Ë
ÆœUODô« U�u�� d�—UI� q� � FTD WLO� ‰ULF��« s�OF��Ë
Ác?� e?J�d� Ê√ s�O?F�� ¨Z�«�?�« 5?� U?� W�uMF� U�—UI� ¡«d�ù t�√ vK� ªZ�U���« sL{ W�—UILK� WK�U� FTD WLO� Ê≈
ÆUN�«– …bOB*« W�U��Ë œUODô« ÂUE� ¨t�«– WN�UH�« —U� W�U�– Ÿu� vK� WLOI�«
—U?� »U�c?� WO�?�M�« …d�u?�« ”U?OI� W?LOI�« Ác?� qLF�?�� ¨rO?IF�« WN�UH�« —U� »U�– ‚ö�≈ UNO� r�� ��« o�UM*« �Ë
ÆÍ���«Ë rOIF�« WN�UH�«
œb?F�« ¡«b?� q?U� s?� tOK� qB��*« Z�UM�« vK� „u�L*« »U�cK� wKJ�« œbF�« WL�I� FTD WLO� vK� ‰uB(« sJ1
∫w�U��U� w� W�œUF*«Ë ÆW{�dF� bzUB*« UNO� X�U� ��« ÂU�_« œb� j�u�0 WA�H*« bzUBLK� wKJ�«
F
FTD =
T×D

YO�
»U�cK� wKJ�« œbF�« ΩF
WA�H*« bzUB*« œb� ΩT
ÆW{dF� bzUB*« UNO� X�U� ��« ÂU�_« œb� j�u�� ΩD

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*« Ø 64

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

…bOB*« U�U��

≠5

�≈ …bOB*« U�U�� ÃU�%Ë `�*« ZzU�� � WI��« r�b�Ë WOL�_« m�U� d�√ `�*« s� W�UGK� W��UM� œUOD« W�U�� ¡UA�≈ Ê≈
¨ŒU??M*« ¨Áœu??�ËË q??zUF�« j??/© l??�u*« ¨…bO??B*« …¡U??H� ¨`??�*« j??/ qL??A� …b??�b� q??�«u� �≈ œUM�??�ôU� q�b??F�
◊U?/_« ÊS?� ¨‰uL?A*« dD�K� W�U{ùU� ¨U�œu�ËË qz«uF�« j/ �h� ULO�Ë Æ»–U'« j/Ë W�ü« W�U� ¨®WO�«d�u�uD�«Ë
∫ÂUL��« l{u� w� l�«u*« s� WO�U��«
ÃU��ù« o�UM�
WOA�U�« o�UM*«
W�dC(« o�UM*«
Æ®WN�UH�« —U� ‚«u�Q� …—uD)« WO�U� o�UM*« s� U���Ë© ‰u�b�« ◊UI�

≠
≠
≠
≠

◊U?I�Ë W�d?C(« o�U?M*« ¨WO?A�U�« o�U?M*« �≈ ÃU?��ù« o�U?M� s� U� Z�—b� V�� bzUB*« U�U�� nK�� Ê« V�Ë
‰u�b?�« ◊U?I� b?M� W�uKD� bzUB*« s� vK�_« W�U�J�« ÊuJ� ¨‰U�*« qO�� vK� ¨ U�ü« s� WO�U� WIDM� wH� Æq�u�b�«
d?A�M� WIDM� � W�U(« u� UL� ¨hOKI��« UNO� r�� WIDM� � ¨Ë√ ÆW�—U���« 5�U���« � iH�_« W�U�J�«Ë …—uD)« WO�U�
5F�?�Ë ¨f?JF�« Àb?� ¨Î«œu�u� ·bN��*« ŸuM�« ÊuJ� YO� rEM�« ZNM� X% WIDM� Ë√ iH�M� u��0 W�ü« UNO�
ôU?� …U?�«d� s�OF�� UL� Æ‰u�b�« ◊UI� ÁU&U� iH�M�Ë ÃU��ù« qI� � vK�√ W�ü« pK�� ¨œUODô« U�U�� ÊuJ� Ê√
ÆbzUB*« W�U�� d�bI� bM� …—uD)« WO�U� W�dC(« o�UM*« q�� Èd�√
W?�—U2 �≈ Î«œUM�?�« W?N�UH�« —U� »U�– s� WHK��*« Ÿ«u�ú� UN� vu*« bzUB*« U�U�� Ë 4 �≈ ¬ 4 s� ‰Ë«b'« dNE�
bzUB*« U�U�� n�u�� UL� ÆWHKJ��« ÈËb�Ë oO�D��« WOK�U� ¨Àu���« ZzU�� …U�«d0 U�U�J�« Ác� b�b% - b�Ë ÆWFzU�
—U?� »U?�– s?� W�?{UM�« �?� —«u?�_« n?AJ� —U?L��« U?MO� l?� …b?�Ë j/ q�� ¨WI�«d*« `�*« WDA�√ vK� ÎUC�√
Ê« s?J1 ¨—U?L��« U?MO� l?L' W��UJ� l� WDA�Q� œUODô« `�� Z�«d� ‰UL�≈ r�� UL�O� ôU(« pK� � ÆWN�UH�«
ÆW{ËdF*« UN� vu*« U�U�J�« s� iH�√ bzUB*« U�U�� ÊuJ�
∫WO�U��« WOMH�« q�«uF�« …U�«d� l� Ë 4 – √ 4 s� ‰Ë«b'« � W{ËdF*« W�U�J�« UOu� qL� W�ü« ŸU{Ë√Ë `�LK� WHK��*« ·«b�_«
®1 ‰Ëb�© ·bN��*« WN�UH�« —U� W�U�– Ÿu�
Æ®o�UM*« s� U���Ë ÃU��ù« o�UM�© qLF�« o�UM0 j��d*« W�ü« dD�

≠
≠
≠

q?z«uF�« o�U?ML� W?N�UH�« —U?� »U?�– p�* WLN� Wd� l� UN� vu*« W�U�J�« oO�D� s�OF�� ¨…œb;« WIDM*« sL{Ë
ÆWO�UM o�UM� ¡«“≈ ÃU��≈ o�UM� q��© WKL�;« ‚dD�«Ë WO�Ë_«
65 ØWO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«
Anastrepha spp. Ÿ«u�_ …bOB*« U�U�� Æ®√© 4 ‰Ëb'«

®2© 2

3

‰u�œ ◊UI�

r�Ø…bOB*« W�U��

»–U'«

1

…bOB*« j/

œUODô«

W�dC�

WOA�U�

ÃU��≈ WIDM�

0Æ5 – 0Æ25
0Æ5 – 0Æ25
5≠3

0Æ5 – 0Æ25
0Æ5 – 0Æ25
5≠3

-0.251

-0.251

C/PA2

MLT/McP

W��UJ� ÊËb� ¨Íb— `��

2≠1
5≠3

4≠2
5≠3

C/PA2

MLT/McP

hOKI�K� Íb— `��

C/PA2

MLT/McP

dA�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
iH�M� u��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO�
lL�:« � WF�u�� …œU�“ bF�

5≠3
12≠5

5≠3
5≠3

5≠3
3≠2

5≠3
2≠1

C/PA2

MLT/McP

‰UB���ö� Íb— `��

C/PA2

MLT/McP

W�U�– s� WO�U� WIDM� � wHA� `��
W�ü« »UO� s� oI��K� WN�UH�« —U�
œUF���ö�Ë

–2050

–2050

–2050

4

C/PA2

MLT/McP

–20

50

dA�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
iH�M� u��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO�
wHAJ�« `�LK� W�U{ùU� nA� bF�
1
Æw�U�ù« œbF�« �≈ ‰uuK� WHK�� bzUB� l� sJ1
ÆbzUBLK� wKJ�« œbF�« �≈ ËeF� ®

Æ…—uD)« WO�U� Èd�√ l�«u� ÎUC�√
ÆWDO;« œUODô« o�UM� ÁU&U� h�UM��Ë ®VKI�« WIDM�© nAJK� …d�U�*« WIDM*« � W�U�J�« w�U� œUODô« Èb*« «c� qLA�

…bOB*« j/

2©
3
4

»–U'«

qOH�U� …bOB�

McP

(AA+Pt)

C2

ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«

MLT

�O�Ëd� »–U�

PA

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*« Ø 66

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

U?�–U� ΩPA© W?Oz«cG�« U?�–U'«Ë ®CUE© Cuelure ¨®ME© ‰u?MO�u� q?O�* W�O��?�*« Bactrocera spp. Ÿ«u?�_ …bO?B*« U?�U�� ®»© 4 ‰Ëb'«
®WOMO�Ëd�
1

®2© 2

»–U'«

r�Ø…bOB*« W�U��

2

œUODô«

…bOB*« j/

W�dC�

WOA�U�

ÃU��≈ WIDM�

0.5≠0.2

0.5≠0.2

0.5≠0.2

1≠0.5

ME/CUE/PA

JT/ST/TP/LT/MLT/McP/TP

0.5≠0.25

0.5≠0.25

4≠2

ME/CUE/PA

JT/ST/TP/LT/MM/MLT/McP
/TP

4

‰u�œ ◊UI�

2≠1

5≠3

5≠3

5≠3

5≠3

ME/CUE/PA

JT/ST/TP/MLT/LT/MM//Mc
P/YP

5≠3

5≠3

5≠3

5≠3

ME/CUE/PA

JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP
//YP

12≠3

5≠1

1

1

ME/CUE/PA

CH/ST/LT/MM/MLT/McP//T
P/YP

50≠20

50≠20

50≠20

504≠20

ME/CUE/PA

JT/ST/TP/MLT/LT/MM/McP
/TP

W��UJ� ÊËb� ¨Íb— `��
hOKI�K� Íb— `��
dA�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
u��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO�
� WF�u�� …œU�“ bF� iH�M�
lL�:«
‰UB���ö� Íb— `��
W�U�– s� WO�U� WIDM� � wHA� `��
W�ü« »UO� s� oI��K� WN�UH�« —U�
œUF���ö�Ë
dA�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
u��0 WN�UH�« —U� W�U�– UNO�
`�LK� W�U{ùU� nA� bF� iH�M�
4
wHAJ�«
1

» ÂU� …bOB�
Êu��U� …bOB�
bKOHMO� …bOB�

Æw�U�ù« œbF�« �≈ ‰uuK� WHK�� bzUB� l� sJ1
2
ÆbzUBLK� wKJ�« œbF�« �≈ ËeF�
3
Æ…—uD)« WO�U� Èd�√ l�«u� ÎUC�√
4
ÆWDO;« œUODô« o�UM� ÁU&U� h�UM��Ë ®VKI�« WIDM�© nAJK� …d�U�*« WIDM*« � W�U�J�« w�U� œUODô« Èb*« «c� qLA�
…bOB*« j/

qOH�U� …bOB�
ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«
WOD�u�*« WO�dG*« …bOB*«

CH
JT
LT

McP
MLT
MM

dM�U�� …bOB�
ÍdH� …bOB�
¡«dHB�« W�uK�« …bOB�

ST
TP
YP

Bactrocera oleae ?� …bOB*« U�U�� ®?�© 4 ‰Ëb'«
®2© 2

3

‰u�œ ◊UI�

r�Ø…bOB*« W�U��

»–U'«

1

…bOB*« j/

W�dC�

WOA�U�

ÃU��≈ WIDM�

0.5≠0.25

0.5≠0.25

1≠0.5

AC+SK/PA

MLT/CH/YP

0.5≠0.25

0.5≠0.25

2≠1

4≠2

AC+SK/PA

MLT/CH/YP

5≠3

5≠3

5≠3

5≠3

AC+SK/PA

MLT/CH/YP

5≠3

5≠3

5≠3

5≠3

AC+SK/PA

MLT/CH/YP

12≠3

5≠2

1

1

AC+SK/PA

MLT/CH/YP

50≠20

50≠20

50≠20

504≠20

AC+SK/PA

MLT/CH/YP

0.5≠0.25

67 ØWO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

œUODô«

W��UJ� ÊËb� ¨Íb— `��
hOKI�K� Íb— `��

UNO� dA�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
bF� iH�M� u��0 WN�UH�« —U� W�U�–
lL�:« � WF�u�� …œU�“
‰UB���ö� Íb— `��
—U� W�U�– s� WO�U� WIDM� � wHA� `��
œUF���ö�Ë W�ü« »UO� s� oI��K� WN�UH�«
UNO� dA�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
bF� iH�M� u��0 WN�UH�« —U� W�U�–
4
wHAJ�« `�LK� W�U{ùU� nA�

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

Ceratitis spp Ÿ«u�_ bzUB*« W�U��Æ®œ© 4 ‰Ëb'«
®3© 2

»–U'«

r�Ø…bOB*« W�U��

2

…bOB*« j/

œUODô«

W��UJ� ÊËb� ¨Íb— `��

W�dC�

WOA�U�

ÃU��≈ WIDM�

0.5≠0.2

0.5≠0.2

0.5≠0.2

1≠0.5

TML/CE/3C/2
C/PA

0.5≠0.25

0.5≠0.25

2≠1

4≠2

5≠3

5≠3

5≠3

5≠3

TML/CE/3C/2
C/PA
TML/CE/3C/2
C/PA

JT/
JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/E
T/LT/TP/VARs+
JT/MLT/McP/OBDT/ST/SE/E
T/LT/MM/TP/VARs+
JT/YP/McP/OBDT/ST/ET/LT/
MM/TP/VARs+

5≠3

5≠3

5≠3

5≠3

TML/CE/3C/2
C/PA

JT/MLT/McP/OBDT/ST/ET/L
T/MM/TP/VARs+

12≠3

5≠1

1

1

TML/CE/3C/2
C/PA

JT/MLT/McP/
ST/ET/LT/MM/CC/VARs+

50≠20

50≠20

50≠20

506≠20

TML/CE/3C/2
C/PA

JT/YP/MLT/McP/OBDT/ST/E
T/LT/MM/TP/VARs+

4

‰u�œ ◊UI�

ÆbzUBLK� wKJ�« œbF�« �≈ ËeF�

®2©

hOKI�K� Íb— `��
WIDM� � œËb(« 5OF� `��
WN�UH�« —U� W�U�– UNO� dA�M�
…œU�“ bF� iH�M� u��0
lL�:« � WF�u��
5
‰UB���ö� Íb— `��
s� WO�U� WIDM� � wHA� `��
s� oI��K� WN�UH�« —U� W�U�–
œUF���ö�Ë W�ü« »UO�
WIDM� � œËb(« 5OF� `��
WN�UH�« —U� W�U�– UNO� dA�M�
nA� bF� iH�M� u��0
6
wHAJ�« `�LK� W�U{ùU�
1

Æw�U�ù« œbF�« �≈ ‰uuK� WHK�� bzUB� l� sJ1
3
Æ…—uD)« WO�U� Èd�√ l�«u� ÎUC� √
4
ÆWDO;« œUODô« o�UM� ÁU&U� h�UM��Ë ®VKI�« WIDM�© nAJK� …d�U�*« WIDM*« � W�U�J�« w�U� œUODô« Èb*« «c� qLA�
» ÂU� …bOB�
ÂuFD�« …œbF�� …bOB*«
¡«dHB�« W�uK�« …bOB�

…bOB*« j/
MLT

ÂuO�u�_« U�u�dJO�
WOMO�Ëd� U�–U�

YP

Spiroketal

CH

»–U'«
AC

PA
SK
1

Æw�U�ù« œbF�« �≈ ‰uuK� WHK�� bzUB� l� sJ1
2
ÆbzUBLK� wKJ�« œbF�« �≈ ËeF� ® ©
3
Æ…—uD)« WO�U� Èd�√ l�«u� ÎUC� √
4
Æ®—u�– …bOB� qJ� ÀU�≈ …bOB�© 1:1 W���
5
®—u�– …bOB� qJ� ÀU�≈ …bOB�© 1.3 W���
6
Æ®—u�– …bOB� qJ� ÀU�≈ bzUB�5 ¨1∫5 W���© WDO;« œUODô« o�UM� ÁU&U� h�UM��Ë ®VKI�« WIDM�© nAJK� …d�U�*« WIDM*« � W�U�J�« w�U� œUODô« Èb*« «c� qLA�
…bOB*« j/
»–U'«
(
AA+TMA
)
C2
® —u�c�« p�* —u�b1d� l�© ÂUNGM�u�Ë „u� …bOB� CC
CC
(AA+Pt+TMA)
C3
® ÀU�û� e�O��*« p�LK� C3Ë C 2 ÂuF� l�© WKN��« …bOB*« ET
ET
ÂuO�u�√ ö�
AA
®—u�c�« p�* —u�b1«d� rF� l� © Êu��U� …bOB� JT
LT
—uKO�U�
CE
®—u�c�« p�* —u�b1«d� rF� l� © bKOHMO� …bOB� LT
JT

qOH�U� …bOB� McP

MLT
® ÀU�û� e�O��*« p�LK� C3Ë C 2 ÂuF� l�© ÂuFD�« …œbF�� …bOB*« MLT

WOD�u�*« WO�dG*« …bOB*«

MM

® ÀU�û� e�O��*« p�LK� C3Ë C 2 ÂuF� l�© qH�_« W�u�H� W�U'« …bOB*« OBDT
ST
® ÀU�û� e�O��*« p�LK� C3Ë —u�c�« p�* CE ÂuF� l�© ”u�M� …bOB� SE
SE
® —u�c�« p�* TML l�© dMO�� …bOB� ST
TP
® ÀU�û� e�O��*« p�LK� C3Ë C 2 ÂuF� l�© ÍdH� …bOB� TP
YP
‰bF*« lLI�« …bOB� VARs+
¡«dHB�« W�uK�« …bOB� YP

�O�Ëd� »–U�
PA
5��d�u�
Pt
5�√ qO�O� Í«d� TMA
—u�b1d� TML

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*« Ø 68

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*« � 26 —UOF*«

®Tephritidae WKOB�© WN�UH�« —U� »U�c� U�ü« s� WO�U� WIDM� ¡UA�≈
Rhagoletis spp.

»–U'«

®2 © 2

3

‰u�œ ◊UI�
0.5≠0.25
0.5≠0.25

W�dC�

0.5≠0.25
0.5≠0.25

r�Ø…bOB*« W�U��
WOA�U� ÃU��≈ WIDM�

0.5≠0.25
2≠1

1≠0.5

1

…bOB*« j/

œUODô«
W��UJ� ÊËb� ¨Íb— `��
hOKI�K� Íb— `��
U?NO� d?A�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
b?F� iH�M?� u�?�0 W?N�UH�« —U?� W�U�–
lL�:« � WF�u�� …œU�“
‰UB���ö� Íb— `��

4≠2

BuH/As

RB/RS/PALz/YP/McP
RB/RS/PALz/YP/McP

BuH/As

Ÿ«u�_ …bOB*« U�U�� ®?�© 4 ‰Ëb'«

5≠3

5≠3

5≠3

5≠3

BuH/As

RB/RS/PALz/YP/McP

5≠3

5≠3

5≠3

5≠3

BuH/As

RB/RS/PALz/YP/McP

12≠4

5≠3

3≠0.4

50≠20

50≠20

50≠20

—U� W�U�– s� WO�U� WIDM� � wHA� `��
œUF���ö�Ë W�ü« »UO� s� oI��K� WN�UH�«
U?NO� d?A�M� WIDM� � œËb(« 5OF� `��
504≠20
BuH/As
RB/RS/PALz/YP/McP b?F� iH�M?� u�?�0 W?N�UH�« —U?� W�U�–
4
wHAJ�« `�LK� W�U{ùU� nA�
1
Æw�U�ù« œbF�« �≈ ‰uuK� WHK�� bzUB� l� sJ1
2
ÆbzUBLK� wKJ�« œbF�« �≈ ËeF� ® ©
3
Æ…—uD)« WO�U� Èd�√ l�«u� ÎUC�√
4
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·«d�ù« WDA�√

-6

«¡«d?�≈Ë œ«u?*« Ác?� ‰ULF�?�« …¡U?H� W?F�«d�Ë WKLF�?�*« œ«u?*« W?O�u� d�b?I� œUOD?ô« WDA�√ vK� ·«d�ù« qLA�
ÆœUODô«
Ê√ s�O?F��Ë ÆW�u?u*« W?OM�e�« …�?H�« s?� ‰u?�I� Èu�?�� b?M� WO�«bB�Ë WOK�UH� U�—Ëœ WKLF��*« œ«u*« ÍœR� Ê√ s�OF��
W�b?B� U?�–U'« Êu?J� Ê√ —b�Ë ÆqI(« � UNO� vI�� Ê√ l�u�� ��« …�H�« q�UJ� UNK�UJ� vK�UN�«c� bzUB*« k�U%
ÆlÒ�u�*« U�ULF��« �≈ œUM��ôU� ¡«œ_« s� ‰u�I� Èu��* UÎ �uO� …���Ë
r�u?I��« X?O�u� n?�u�� ÆZ�U?���« o?O�D�� …d?�U�� 5�—U?A� �� ’U��√ q�� s� Í—Ëœ qJA� �� r�uI� qL� s�OF��
s�O?F��Ë Æd?��√ Ë√ dN�√ W�� …b* dL��� ��« Z�«��« � ÂUF�« � q�_« vK� 5�d� Á“U$S� vu� sJ�Ë ¨Z�U���« V��
W?OM�e�« …�?H�« —U?�≈ � W�bN�?�*« U?�ü« n?A� v?K� œUODô« Z�U�d� …—bI0 WIKF�*« w�«uM�« W�U� r�uI��« �UF� Ê√
œ«u?� W?O�u� r�u?I��« w�«u?� qL?A� ÆU� WN�U� —U� W�U�– ‰u�b� dJ�*« nAJ�« q�� Z�U���« U�d�0 ¡U�uK� …œb;«
W?�b� ¨…bO?B*« ·Ëd?� ¨bzU?B*« l?{Ë ¨bzUBLK� jz«d)« r�— ¨œUODô« WJ�� jOD� ¨ ö���« kH� ¨œUODô«
ÆWN�UH�« —U� »U�– W�u� b�b% vK� …—bI*«Ë …bOB*« gO�H� œ�œd� ¨…bOB*«
�≈ ‰u?u�« r�?�Ë ÆÊU?J*« � W�u?{u� U?N�U�U��Ë bzU?BLK� W�u?u*« ◊U?/_« Êu?J� Ê√ ÊUL?C� bzUB*« dA� r�uI� —b�
ÆW�œdH�« »Ë—b�« gO�H� ‰ö� s� WOKI(« U�U��ù«
U?��ù« �≈ ‰u?u�« r�?�Ë ÆÊU?J*« � bzU?B*« s� W�uu*« U�U�J�«Ë ◊U/_« ÊuJ� Ê√ ÊULC� bzUB*« l{Ë r�uI� s�OF��
ÆW�œdH�« »Ë—b�« gO�H� ‰ö� s� wKI(«
‰u?Ë ¨q?�Ø¡u?{ Ê“«u?��« ¨ŸU?H�—ô« ¨bzU?B*« l{Ë …œU�≈ XO�u� ¨V�UM*« qzUF�« —UO��ô bzUB*« l{Ë r�uI� s�OF��
s?� »d?I�«Ë bzUB*« l{Ë …œU�≈ ¨qzUF�« —UO��« r�uI� sJ1Ë ÆÈd�√ bzUB� s� »dI�«Ë ¨…bOB*« �≈ WN�UH�« —U� W�U�–
h�H� UO�U{≈ »dI�«Ë l�{u��« ¨qzUF�« —UO��« r�uI� sJ1 UL� Æ…bOBLK� »—œ qJ� WU)« ö���« s� Èd�√ bzUB�
Æ� wKI�
…bOB� »—œ qJ� ö���« gO�H� s�OF��Ë ÆV�UM� qJA� œUODô« Z�U�d� qLF� ÎUO�U�√ ö��K� V�UM*« kH(« b� F�
Æ ö���« W�œ vK� W�œUBLK� wKI(« U��ù« ‰ULF��« czbF� sJ1 ÆW�b�Ë WK�U� UN�√ ÊULC�
¨gO?�H�K� W��UM*« WOM�e�« q«uH�« ¨bzUBLK� W��UM*« W�b)« ¨`O�B�« »–U'« ¨w�U�ù« ·dEK� bzUB*« r�uI� —b�
r�?�Ë ÆW�?�UM*« d�c?���« U�UB�Ë À�uK��« s� qO�b�« ¨®UNF{Ë a�—U�Ë bzUB*« b�b% q��© W�O�B�« b�b���« U�ö�
Æ…bOB*« l{Ë tO� r�� l�u� q� � qI(« � p�– “U$≈
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‚d?D�« iF�� tLOKF� - Íc�« ·bN��*« WN�UH�« —U� »U�– ‰ö� s� W�u�« b�b% vK� WOK�UI�«Ë r�uI��« ÀËb� sJ1
œU�O?B�« …—b?I� r�uI� WOG� bzUB*« � rÒKF*« WN�UH�« —U� »U�– l{u� Æ„u�L*« Í���« WN�UH�« —U� »U�– s� ÁeOO9 WOG�
⁄ö?�ù« «¡«d�S?� t?��dF�Ë ¨W?N�UH�« —U?� »U?�– s?� W�bN�?�*« Ÿ«u?�_« vK� ·�dF��« � t�¡UH� ¨bzUB*« W�b� vK�
ÆW�M�_« h� Ë√ØË WC�u*« WG�_« WFzUA�« rOKF��« rE� s�Ë ÆWN�U� —U� W�U�– vK� —u�F�« bM� W��UM*«
UÎ ?C�√ »U�c?�« rO?KF� sJ1 ¨ U�ü« s� WO�U)« o�UM*« vK� WE�U�LK� ‰UB���ö� `�*« UNO� r�� ��« Z�«��« iF� �Ë
U?N�√ v?K� W?LÒKF*« W?N�UH�« —U?� W�U�– W�u� b�b% � QD)« ’d� qOKI� WOG� l�FA� rOI� WN�U� —U� »U�– ‰ULF��U�
ÎöOK� WHK�� WI�dD� …—Ëd{ „UM�Ë ÆZ�U���« q�� s� W�—Ëd{ �� ‰UL�√ s� p�– vK� V��� U�Ë W��d� WN�U� —U� W�U�–
»U?�– s?� Í���« WN�UH�« —U� »U�– eOO9 vK� 5H�u*« …—bI� r�uI�� rOIF�« WN�UH�« —U� »U�c� ‚ö�≈ Z�U�d� ◊Ëd� �
¨W?C�u*« WG�?B�« �≈ dI�H� tMJ�Ë ÎULOI� rÒKF*« WN�UH�« —U� »U�– ÊuJ� YO� ÆW�b� t�ö�≈ - Íc�« rOIF�« WN�UH�« —U�
s?J�Ë q?I(« s� UNF� bF� bzUB*« UMO� � »U�c�« «c� l{u�Ë ÆÈd�√ WI�dD� Ë√ W�M�_« hI� ÎUOzU�eO� rKF� tMJ�
Æ5KGA*« q�� s� UNAO�H� q��
r�— ¨q�� W�u�I*« ��UFLK� q��9 UN�√ b�Ë ��« »—œ q� � WA�H*« bzUB*« œb� q�BH� d�dI� � r�uI��« hO�K� 5F��
b?�Ë �?�« w�«u?M�« b?�b% s�O?F��Ë ÆgO?�H�K� ��e?�« q?UH�«Ë W�b)« ¨·dE�« ¨UNF{Ë ÊUJ� ¨bzUBLK� jz«d)«
Æh�«uM�« Ác� Õöù …œb� UOu� qL� —b� UL� ¨WB�U�
bO?B� —U?�� q?� ö�?�� gO�H� ¡«d�≈ wG�M�Ë ÆbzUB*« qL� s�( WOL�_« r�U� rzö� u� vK� ö���« p��Ë
�UH(U� vu� UL� Æ ö���« W�œ vK� W�œUBLK� w�«bO*« bO�Q��« Â«b���« ÎUC�√ sJ1Ë ÆW��b�Ë WK�U� ÊuJ� Ê√ ÊULC�
Æ`z«uK� WF{U)« WN�UH�« »U�– Ÿ«u�√ s� WFL:« Ÿ«u�_U� WU� rzU�I� Ã–U/ vK�
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مسرد مصطلحات الصحة النباتية

االعتماد
اعتمد هذا املعيار ألول مرة من قِبل مؤمتر الفاو يف دورته الثامنة والعشرين يف نوفمرب/تشرين الثاني  .0992وقد خضع
لتعديالت متكررة منذ ذلك احلني .والنسخة احلالية للمعيار الدولي رقم  2تنشأ عن تعديل اعتمدته هيئة تدابري الصحة
النباتية يف دورتها العاشرة يف مارس/آذار .5102
واعتمدت الضميمة  0ألول مرة من قِبل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورتها الثالثة يف أبريل/نيسان .5110
واعتمدت املراجعة األوىل للضميمة  0من قِبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها السابعة يف مارس/آذار 5105
يف حني اعتمدت الضميمة  5من قِبل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورتها اخلامسة يف أبريل/نيسان .5113
واعتمد املرفق  0من قِبل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورتها الرابعة يف مارس/آذار – أبريل/نيسان .5119

املقدمة
النطاق
يتضمن هذا املعيار املرجعي قائمة باملصطلحات والتعاريف اليت هلا معنى حمدد يف نظم الصحة النباتية يف مجيع أحناء
العامل .وقد وضعت هذه القائمة كمجموعة مفردات متناسقة متفق عليها دوليا من أجل تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية.
يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،جيب االعتبار أن كل ذكر للنباتات
ال يزال يشمل الطحالب والفطريات ،مبا يتناسب مع القانون الدولي لتسمية الطحالب والفطريات والنباتات.
الغرض
الغرض من هذا املعيار املرجعي هو زيادة الوضوح واالتساق يف استخدام وفهم املصطلحات والتعاريف املستخدمة من قِبل
األطراف املتعاقدة ألغراض رمسية تتعلق بالصحة التباتية ،ويف تشريعات وأنظمة الصحة النباتية ،وكذلك يف تبادل
املعلومات الرمسية.

املراجع
تتطابق املراجع املذكورة أدناه مع املوافقة على الشروط والتعريفات ،كما يُشار إليها يف التعريفات .وبالنسبة إىل املعايري
الدولية للصحة النباتية ،ال تشري إىل النسخة األكثر حداثةً (وهي متاحة على املنفذ الدولي للصحة النباتية على املوقع
)https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms

بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة األحيائية التابع التفاقية التنوع احليوي .5111 ،اتفاقية التنوع احليوي ،مونرتيال.

اللجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية .0996 .تقرير اإلجتماع الثالث للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما،
 07-03مايو/أيار  .0996روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
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 .0997تقرير اإلجتماع الرابع للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 01-6 ،أكتوبر/تشرين األول  .0997روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
 .0999تقرير اإلجتماع السادس للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما ،إيطاليا 50-07 :مايو/أيار  .0999روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
اللجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية.
 .5117تقرير اإلجتماع الثاني للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 31-56 ،مارس/آذار  .5117روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
 .5113تقرير اإلجتماع الثالث للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 00-7 ،أبريل/نيسان  .5113روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.

 .5119تقرير اإلجتماع الرابع للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 31 /مارس/آذار 3 -أبريل/نيسان .5119
روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.

 .5105تقرير اإلجتماع السابع للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 53-09 ،مارس/آذار  .5105روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.

 .5103تقرير اإلجتماع الثامن للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية 05-3 ،أبريل/نيسان .5103
روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
 .5102تقرير اإلجتماع العاشر للجنة املعنية بتدابري الصحة النباتية ،روما 51-06 ،آذار/مارس  .5102روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات النباتية ،منظمة األغذية والزراعة.
منظمة األغذية والزراعة .0991 .قائمة املصطلحات اخلاصة بالصحة النباتية ،نشرة وقاية النباتات ملنظمة األغذية
والزراعة [ 53-2 : )0(33املتعادل احلالي :املعيار رقم ]2

منظمة األغذية والزراعة .0992 .اُنظر املعيار رقم .0992 .2
اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية .0993 .تقرير اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 6-3 ،نوفمرب/تشرين
الثاني  .0993روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
 .5110تقرير االجتماع الثالث للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 6-5 ،أبريل/نيسان  .5110روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
 .5115تقرير االجتماع الرابع للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 02-00،مارس/آذار  .5115روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
 .5113تقرير االجتماع اخلامس للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 00-7 ،أبرلي/نيسان  .5113روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
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 .5112تقرير االجتماع السابع للهيئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية ،روما 7-3 ،أبريل/نيسان  .5112روما ،االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،7991 ،منظمة األغذية والزراعة ،روما .روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
منظمة األغذية والزراعة.

املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اهليئة الدولية لإللكرتونيات .دليل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اهليئة الدولية
لإللكرتونيات  .099095املصطلحات العامة وتعريفاتها يف ما يتعلق بالتوحيد القياسي واألنشطة ذات الصلة .جنيف .املنظمة
الدولية للتوحيد القياسي ،اهليئة الدولية لإللكرتونيات.
إطار لتحليل خماطر اآلفات ،5117 ،املعيار رقم  2يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.مدونة السلوك اخلاصة باسترياد وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية،

 ،0992املعيار رقم  3يف سلسلة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة

األغذية والزراعة[ ..صدر عام ]7991

اخلطوط التوجيهية لتصدير وشحن واسترياد وإطالق العوامل األجنبية للمكافحة البيولوجية ،وغريها من الكائنات
النافعة .5112 ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
قائمة مصطلحات الصحة النباتية .7991 ،املعيار رقم  5يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية

الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة[ .صدر عام ]7991
حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما .7991 ،املعيار رقم  8يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية
الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

متطلبات إنشاء أماكن لإلنتاج خالية من اآلفات ومواقع لإلنتاج خالية من اآلفات .7999 ،املعيار رقم  10يف سلسلة
املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
حتليل خماطر اآلفات احلجرية ،5110،املعيار رقم  11يف سلسلة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

حتليل خماطر اآلفات احلجرية مبا يف ذلك حتليل املخاطر والكائنات احلية احملورة ،5113 ،املعيار رقم
سلسلة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.

11

يف

استخدام التدابري املتكاملة يف نهج للنظم من أجل إدارة خماطر اآلفات ،5115 ،املعيار رقم  11يف سلسلة املعايري الدولية
لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اخلطوط التوجيهية بشأن تنظيم مواد التعبئة اخلشبية يف التجارة الدولية  .2002 ،املعيار رقم  15يف سلسلة املعايري الدولية
لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح :املفهوم والتطبيق ،5115 ،املعيار رقم  11يف سلسلة املعايري الدولية لتدابري الصحة
النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
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رقم 5

اإلبالغ عن اآلفات ،5115 ،املعيار رقم  11يف سلسلة املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اخلطوط التوجيهية الستخدام التشعيع كتدبري للصحة النباتية .2002 ،املعيار رقم  18يف سلسلة املعايري الدولية لتدابري
الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات .5113 ،املعيار رقم  20يف املعايري الدولية لتدابري
الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
متطلبات إنشاء مناطق ذات انتشار منخفض لآلفات ،5112 ،املعيار رقم  22يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية،
روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اخلطوط التوجيهية للتفتيش ،2001 ،املعيار رقم  23يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اخلطوط التوجيهية لتحديد تدابري الصحة النباتية واإلقرار بتعادهلا ،5112 ،املعيار رقم  21يف املعايري الدولية لتدابري الصحة
النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
الشحنات قيد العبور ،5116 ،املعيار رقم  25يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما ،االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح ،5116 ،املعيار رقم  21يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
عالجات للصحة النباتية لآلفات اخلاضعة للوائح ،5117 ،املعيار رقم  28يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية ،روما،
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،منظمة األغذية والزراعة.
اتفاقية بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية ،0993 ،منظمة التجارة العاملية .جنيف ،منظمة التجارة العاملية.
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مسرد مصطلحات الصحة النباتية

موجز املرجع
الغرض من النسخة احلالية ،هو مساعدة املنظمات القطرية لوقاية النباتات واألطرراف األخررى علرى تبرادل املعلومرات،
وإضفاء التناسق على املفردات املستخدمة يف البيانات الرمسية والتشريعات املتصلة بتدابري الصحة النباتية .وتتضمن هرذه
النسخة التعديالت اليت مت االتفراق عليهرا إثرر إقررار االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات ( ،)0997واملصرطلحات الريت
استجدت نتيجة اعتماد عدد إضايف من املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية.
حيتوي املسرد على مجيع املصطلحات والتعاريف اليت وافقت عليها هيئة تدابري الصحة النباتيرة حترى الردورة السرابعة
(هيئة تدابري الصحة النباتية )5105 ،وتشري املراجع بني أقواس معكوفة إىل املوافقة على املصرطلح والتعريرف ولريس إىل
تعديالت الحقة يف ترمجتها.
وأسوة مبا اتبع يف الطبعات السابقة من املسرد طبعرت املصرطلحات الريت ورد ذكرهرا يف تعراريف أخررى براخلط الثقيرل
إلظهار عالقتها باملصطلحات األخرى يف املسرد وتالفى التكرار غري الضروري للعناصر املوصوفة يف مواضرع أخررى منهرا.
كما أن املشتقات من األلفاظ (باإلنكليزية) اليت تررد يف املصرطلحات ومرثال  inspected from inspectionاعترربت مرن
املصطلحات.
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مصطلحات الصحة النباتية والتعاريف
*نشري إىل أن املصطلح ،وقت النشر ،وارد يف برنامج عمل الفريق الفين املعين مبسرد املصطلحات الذي يعين أنه ميكن تنقيح املصطلحات أو
التعريفات أو حذفها يف املستقبل.
absorbed dose

additional
declaration

area

area endangered

area of low pest
prevalence

bark

bark-free wood

جرعة ممتصة

كمية الطاقة اإلشعاعية (بالغراي) املستوعبة للوحدة من كتلة هردف حمردد [املعيرار الردولي
رقم 5113 .03؛ تعديل اهليئة]5105 ،

إقرار إضايف*

بيان يطلب بلد مستورد إدراجه يف شهادة الصحة النباتية ويوفر معلومات إضرافية حمرددة
تتصل حبالة الشحنة من زاوية اآلفات اخلاضعة للوائح [املنظمرة0991 ،؛ اهليئرة املؤقترة
لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

منطقة

منطقة حمددة رمسيا قد تشمل بلدا بعينه ،أو جزءا من بلد ما ،أو مجيرع أو بعرض أجرزاء
عدة بلدان [املنظمة  ،0991تعديل املنظمة0992 ،؛ جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري الصرحة
النباتية0999 ،؛ استنادا إىل االتفاق بشأن تطبيرق تردابري الصرحة والصرحة النباتيرة لردى
منظمة التجارة العاملية (منظمة التجارة العاملية ])0993

منطقة مهددة

أنظر أدناه منطقة مهددة

منطقةةة تنتشةةر منطقة تشمل كل البلد أو جزءا منه ،أو كرال أو جرزءا مرن جمموعرة مرن البلردان ،حسربما
فيهةةةا اآلفةةةات حتدده السلطات املختصة ،واليت توجد فيها أنواع حمددة مرن اآلفرات مبسرتوى مرنخفض
وختضع للمراقبة الفعالة أو املكافحةة [االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات :0997 ،تعرديل
مبسةةةةةةةةةةتو
اهليئة]5102 ،
منخفض
القشرة

الطبقة من جذع خشيب ،أو من غصن أو جذر خارج الطبقة املولدة [اهليئة]5113 ،

اخلشب اخلالي خشب أزيلت منه مجيع القشور  ،باسرتثناء القشررة الناميرة داخلير ًا حرول العقرد وجيرو
القشور بني حلقات النمو السنوية [املعيار الدولي رقم 5115 .02؛ تعديل اهليئة]5113 ،
من القشرة

biological control
agent

عامةةا املكافحةةة كائن معاد أو مناوئ أو منافس طبيعى ،أو كائن حةي آخرر يسرتخدم يف مكافحةة اآلفةات
[املعيار الدوىل رقم  ،0992 .3املعيار الدولي املنقح رقم ]5112 .3
البيولوجية

buffer zone

منطقة حميطة ملنطقة حمدّدة رمسياً ألغراض الصحة النباتية أو جمراورة هلرا بغيرة خفرض
احتمال انتشار اآلفة املستهدفة داخل أو خارج املنطقةة احملرددة ،وهري خاضرعة لتردابري

املنطقة الواقية

الصحة النباتية أو غريها من تدابري املكافحة ،إذا كان ذلك مالئماً [املعيار الردوىل رقرم .01
 0999لتدابري الصرحة النباتيرة؛ واملعيرار الردولي املرنقح رقرم 5112 .55؛ تعرديل اهليئرة
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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]5117،
bulbs and tubers

أبصال ودرنةات أجزاء مستقرة من النباترات حترت سرطح األرض معردّة للزراعرة (وتشرمل اجلرذور البصرلية
(بوصفها فئة من والريزومات) [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5102
السلع)

chemical pressure
impregnation

التشبيع بالضغط معاجلة األخشاب مبواد كيميائية حافظة بعملية ضغط وفقا ملواصفات فنية رمسيةة[.املعيرار
الدوىل رقم  5115 .02وتعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،
الكيميائي

clearance (of a
)consignment

اجةةةةةةةةةةةةةا ة التحقق من االمتثال للوائح الصحة النباتية [املنظمة]0992 ،
(لشحنة ما)

Commission

اهليئة

هيئة تدابري الصرحة النباتيرة الترى أنشرئت مبوجرب املرادة [ 00االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة
النباتات]0997 ،

commodity

سلعة

نوع من النباتات ،أو املنتجات النباتية ،أو بند آخر ينقل ألغراض التجرارة أو ألي غررض
آخر [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]5110 ،

فئة سلعية

فئة من السلع املتماثلة التى ميكن اعتبارها يف لوائح الصحة النباتية جمموعة قائمة برذاتها
[املنظمة]0991 ،

commodity class

commodity pest list

قائمةةةة اآلفةةةات قائمة باآلفات املوجودة يف منطقة ما ،واليت قد ترتبط بسلعة معينة
السلعية

compliance
procedure (for a
)consignment

confinement (of a
)regulated article

[جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0996 ،؛ تعديل اهليئة]5102 ،

إجةةةةةةةةةرا ات إجراءات رمسية تسرتخدم للتحقرق مرن أن شةحنة مرا متتثرل ملتطلبةات الصةحة النباتيةة
االمتثةةةةةةةةةةال لالسترياد أو تدابري الصحة النباتية املتعلقة بالعبور[.جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة
النباتية0999 ،؛ تعديل اهليئة]5119 ،
(لشحنة)
احتجةةةةةةةةةةةا تطبيق تدابري الصحة النباتية على بند خاضع للوائح الصحة النباتية ملنع إفالت اآلفةات
(لبنةةةد خاضةةةع [اهليئة]5105 ،
للةةوائح الصةةحة
النباتية)

consignment

شحنة

كمية من النباتات ،املنتجات النباتية و/أو أى بنود أخرى تنقل من بلد آلخر ،وتشرملها،
عند اإلقتضاء ،شهادة صحية نباتية واحدة (ميكن أن تتألف الشحنة من سرلعة واحردة أو
أكثر أو رسالة) [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،
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containment

contaminating pest

املعيار الدولي

شحنة عابرة

رقم 5

شحنة متر عرب بلد ما دون أن تكون مستوردة (من ِقبله) واليت قد ختضع لتةدابري الصةحة
النباتية[.املنظمة0991 ،؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتردابري الصرحة النباتيرة0996 ،؛
جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية 0999؛ تعديل اهليئة املؤقترة لتردابري الصرحة
النباتية5115 ،؛ تعديل املعيار الدولي رقم 5116 .52؛ سابقا "بلد العبور"]

احتوا *

تطبيق تدابري الصحة النباتية يف املنطقة املصابة ومرا حوهلرا ملنرع انتشةار آفةة [املنظمرة،
]0992

آفة تلويث*

آفة حتملها سلعة ما ،وفى حالة النباتات واملنتجات النباتية ال تلروث هرذه النباتةات أو
املنتجات النباتية [جلنة اخلرباء املعنية بتردابري الصرحة النباتيرة0996 ،؛ تعرديل جلنرة
اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،

contamination

تلوث*

وجود آفات أو بنود أخرى خاضعة للوائح ،يف سلعة ،أو مكان للتخرزين ،أو وسريلة نقرل
أو حاوية ،وال تشكل إصابة (أنظر اإلصابة) [جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتيرة،
0997؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،

control
)(of pest

مكافحة (آفة)* تقليص ،احتوا أو استئصال أعداد إحدى اآلفات [املنظمة ]0992

corrective action
)plan (in an area

خطةةةة العمةةةا خطة موثقة ألعمال الصحة النباتية اليت تنفذ يف منطقة حمرددة رمسيةا ألغرراض الصرحة
التصةةةةةةحيحية النباتية إذا ما مت كشف آفة ما ،أو إذا مت جتاوز مستوى التحمرل يف حالرة التنفيرذ القاصرر
(يف منطقة ما) إلجراءات حمددة رمسيا[.اهليئة5119 ،؛ تعديل اهليئة]5103 ،

country of origin (of
consignment of
)plant products

بلةةةةةد املنشةةة ة البلد الذى زرعت فيه النباتات التى استمدت منها املنتجةات النباتيةة [املنظمرة0991 ،؛
(لشةةةحنة مةةةن تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0996 ،؛ تعديل جلنرة اخلررباء املعنيرة
املنتجةةةةةةةةةات بتدابري الصحة النباتية]0999 ،
النباتية)*

country of origin (of
a consignment of
)plants

بلةةةةةد املنشةةة ة البلد الذى زرعت فيه شةحنة النباتةات [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل جلنرة اخلررباء املعنيرة
(لشةةةةةةةةةةحنة بتدابري الصحة النباتية0996 ،؛ تعديل جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة،
]0999
نباتات)*

country of origin (of
regulated articles
other than plants and
)plants products

بلةةةةةد املنشةةة ة البلد الذى تعرضت فيره البنةود اخلاضةعة للةوائح للتلةوث ألول مررة باآلفةات [املنظمرة،
(للبنةةةةةةةةةةةود 0991؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية 0996؛ تعديل جلنرة اخلررباء
اخلاضعة للوائح املعنية بتدابري الصحة النباتية ]0999
خبةةةةةةةةةةةال
النباتةةةةةةةةةةات
واملنتجةةةةةةةةات
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النباتية)*
cut flowers and
branches

أ هةةار وأغصةةا أجزاء النباتات الغضة املستخدمة يف أغرراض الزينرة أو الزراعرة [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل
مقطوفةةةةةةةةةةةة اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،
(بوصفها فئة من
السلع)*

debarked wood

خشب متّ تعريضه ألي عمليرة ترؤدي إىل إزالرة القشةور (اخلشرب املقشرور لريس بالضررورة

اخلشب املقشور

خشباً خاليا من القشرة) [اهليئة .5113 ،ال ينطبق]
delimiting survey

مسةةةح لتعةةةي

مسح جيرى لتعيني حدود منطقة تعترب مصابة بآفة أو خالية منةها [املنظمة؛ ]0991

احلدود
detection survey

detention

مسح كشفي

مسح جيرى يف منطقة للكشف عمرا إذا كران يوجرد بهرا آفةات [املنظمرة ،0991 ،تعرديل
املنظمة ]0992

احتجا

إبقاء شحنة يف حجز أو حمتجز رمسي كتدبري من تدابري الصحة النباتية (أنظرر احلجةر
الزراعي) [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة 0992؛ جلنة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة
النباتية ،0999 ،اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

devitalization

إماتة

dose mapping

رسةةةم خةةةرائط قياس توزيع اجلرعةات املمتصةة يف نطراق شةحنة العمليةة عرن طريرق اسرتخدام مقةاييس
اجلرعات

عملية جعل النباتات أو املنتجات النباتية غري قرادرة علرى اإلنبرات ،أو النمرو أو التكراثر
[اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،

اجلرعات املوضوعة يف مواقع حمرددة يف نطراق شةحنة العمليةة [املعيرار الردولي رقرم .03
]5113
ال ينطبق

ecosystem

النظةةةةةةةةةةةةةا
االيكولوجى

تشكيلة مركبة من جمموعات نبات وحيوان وكائنات حيرة ديناميكيرة وبيئتهرا الالحيّرة يف
تفاعلها مع بعضها البعض كوحدة وظيفية [املعيرار الردولي رقرم  ،0992 .3تعرديل اهليئرة
املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

efficacy (of a
)treatment

فعالية (العالج) تأثري حمدد على اآلفات ،ميكن قياسه وتكراره ،حيدثه عالج موصوف [املعيار الردولي رقرم
]5113 .03

emergency action

إجراء فوري من إجرا ات الصحة النباتية يُتخذ عند وجرود حالرة جديردة أو غرري متوقعرة
للصحة النباتية [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،
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مسرد مصطلحات الصحة النباتية

emergency measure

endangered area

entry (of a
)consignment

املعيار الدولي

رقم 5

تدبري طارئ

لوائح أو إجرا ات خاصة بالصحة النباتية وضعت بصفة عاجلرة بسربب حالرة جديردة أو
غري متوقعة يف جمال الصحة النباتية .وميكن أن يكرون التردبري الطرارد تردبرياً مؤقتراً أم ال
[اهليئة املؤقتة5110،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

منطقة مهددة*

منطقة تشجع فيها العوامل األيكولوجية على توطن آفة يُسبب وجودها يف املنطقةة خسرائر
اقتصادية كبرية [املنظمة0992 ،؛ تعديل اهليئة ]5103

دخول (شحنة) االنتقال عن طريق نقطة دخول إىل منطقة [املنظمة]0992 ،
انتقال آفة إىل منطقة ليست موجودة فيها بعد أو إذا كانت موجودة فإنها تكون غري موزعرة

)entry (of a pest

دخول (آفة)

equivalence (of
phytosanitary
)measures

تعةةةادل (بةةة احلالة اليت حتقق فيهرا تةدابري خمتلفرة للصةحة النباتيةة ،بالنسربة إىل خمراطر حمرددة
تةةدابري الصةةحة لألفات ،مستوى احلماية املناسب لدى إحدى األطراف املتعاقدة[.املنظمرة0992 ،؛ تعرديل
جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية ،0999 ،اسرتنادا إىل اتفاقيرة تطبيرق الصرحة
النباتية)
والصحة النباتية ملنظمة التجارة العاملية (منظمة التجارة العامليةة)0993 ،؛ تعرديل املعيرار
الدولي رقم ]5112 .53

eradication

استئصال*

تطبيق تةدابري الصةحة النباتيةة للرتخلص مرن آفةة يف منطقةة [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل
املنظمة0992 ،؛ سابقا :يستأصل]

establishment
)(of a pest

توطن

استقرار آفة ،خالل املستقبل املنظور ،يف منطقة ما بعرد دخوهلةا إليهرا [املنظمرة0991 ،؛
تعديل املنظمة  ،0992تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات0997 ،؛ سابقا" :يتوطن"]

field

حقا

قطعة أرض ذات ختوم حمددة يف مكا إنتاج تزرع فيها سلعة [املنظمة]0991 ،

وجد خاليا

التفتيش على شحنة ،حقا أو مكةا إنتةاج واعتبراره خاليةاً مةن آفةة حمرددة [املنظمرة،
]0991

فيها على نطاق واسع وختضع فيها للمكافحة الرمسية [املنظمة]0992 ،

find free

free from (of a
consignment, field
or place of
)production

fresh

fruits and vegetables

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

خةةةةةال مةةةةةن اخللو من آفات (أو من آفة حمددة) تسمح أعردادها أو كمياتهرا بالكشرف عنهرا عرن طريرق
(بالنسةةةةةةةةةبة تطبيق إجرا ات الصحة النباتية [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ تعرديل جلنرة
لشةةحنةح حقةةا اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،
أو مكا إنتاج)
طا ج

حي ،غري جمفف أو جممد أو حمفوظ بأى طريقة أخرى [املنظمة]0991 ،

الفواكه واخلضر األجزاء الغضة من النباتات املسرتخدمة يف أغرراض االسرتهالك أو التصرنيع ولريس للزراعرة
(بوصفها فئة من [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5102
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السلع)
fumigation

germplasm

grain

growing medium

growing period (of a
)plant species

growing season

habitat

تبخري

معاجلة سلعة بعامل كيميائي يتخلل السلعة بصورة كاملة أو رئيسية وهو يف احلالة الغازيرة
[املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،

مادة وراثية

نباتات ختصص لالستخدام يف برامج الرتبية أو الصيانة [املنظمة]0991 ،

حبوب (بوصفها البذور املستخدمة ألغراض التصنيع أو االستهالك وليس للزراعرة [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل
فئة من السلع)* اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5102
وسط النمو

أي مادة تنمو فيها جذور النباتات أو أي مادة ختصص هلذا الغرض [املنظمة]0991 ،

فةةةةرتة النمةةةةو فرتة النمو النشط خالل موسم النمو [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5113 ،
(لنوع نباتي)
موسم النمو

فرتة أو فرتات ،من العام تنمو فيها النباتةات منرواً نشرطاً يف منطقةة ،أو مكةا إنتةاج ،أو
موقررع إنترراج [منظمررة األغذيررة والزراعررة0991 ،؛ تعررديل اهليئررة املؤقتررة لترردابري الصررحة
النباتية]5113 ،

املوئا

جزء من نظا إيكولوجي تتوافر فيه ظروف تسمح لكائن حي ما بأن يوجد فيه أو يسرتوطن
فيه طبيعي ًا [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية5112 ،؛ تعديل اهليئة ]5102

harmonization

توافةةةةةةةةةة  -قيام البلدان املختلفرة بوضرع وإقررار وتطبيرق تةدابري للصةحة النباتيةة تسرتند اىل معةايري
مشرتكة ]املنظمة0992 ،؛ تعديل جلنة اخلرباء ،0999 ،استنادا اىل اتفاق منظمة التجرارة
جتانس
العاملية املتعلقة بتطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية[

harmonized
phytosanitary
measures

تةةدابري الصةةحة تدابري الصحة النباتية التى تضعها األطراف املتعاقدة يف االتفاقية الدولية لوقايرة النباترات

heat treatment

النباتية املوحدة استنادا إىل معايري دولية [االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،
املعاجلةةةةةةةةةةة عملية تسخني سلعة حتى تصل إىل حد أدنى من احلرارة لفرتة زمنية دنيرا وفقراً ملواصرفات
باحلرارة

فنية معرتف بها رمسيا [املعيرار الردولي رقرم 5115 .02؛ تعرديل اهليئرة املؤقترة لتردابري
الصحة النباتية]5112 ،

host pest list

قائمةةةةة آفةةةةات قائمة لآلفات اليت تصيب نوعا من أنواع النباتات ،بشكل شامل أو يف منطقة معينة [جلنة
اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية ،0996 ،تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة
العائا
النباتية ]0999

host range

نطةةاق النباتةةات األنواع النباتية القادرة ،يف ظل الظروف الطبيعية ،علرى إعالرة آفةة حمرددة أو كةائن حةي
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العائلة

حمدد آخر [املنظمة ،0991 ،تعديل املعيار الدولي رقم ] 5112 .3

إذ استرياد

وثيقة رمسية ترخص باسترياد سةلعة أساسرية مرا وفقرا لشرروط تةدابري الصةحة النباتيةة
احملددة لإلسترياد [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة 0992؛ اهليئة املؤقتة لتردابري الصرحة
النباتية؛ ] 5112

التخميا

جعل الكائنات الدقيقة غري قادرة على النمو [املعيار الدولي رقم ]5113 .03

ظهور (آفة ما)

نسبة أو عدد الوحدات اليت توجد فيها آفة ما يف عينرة مرا ،أو شةحنة ،أو حقةا أو أيرة
مجاعات أخرى معرفة [اهليئة]5119 ،

غزوة

جتمع آفات معزول اكتشف حديثا يف منطقةة معينرة ،ال يعررف عنره أنره متةوطن ،ولكرن
ينتظر أن يظل على قيد احلياة يف املستقبل القريب [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتيرة،
]5113

إصابة (سلعة)

وجود آفة من آفات النباتات أو املنتجةات النباتيةة املعنيرة حيرة يف سةلعة مرا .واإلصرابة
تشمل العدوى [جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0997 ،؛ تعديل جلنة اخلررباء
املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،

inspection

تفتيش

الفحص البصري الرمسي للنباتةات أو املنتجةات النباتيةة أو البنةود األخررى اخلاضةعة

inspector

مفتش

import permit

inactivation

)incidence (of a pest

incursion

infestation
)(of a commodity

للوائح الصحة النباتية من أجل حتديد ما إذا كانرت اآلفةات موجرودة و/أو حتديرد مردى
االمتثررال للةةوائح الصةةحة النباتيةةة [املنظمررة0991 ،؛ تعررديل املنظمررة0992 ،؛ سررابقا:
"يفتش"]

integrity (of a
)consignment

intended use

interception (of a
)consignment

interception
)(of a pest

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

شخص مرخص له من املنظمة القطرية لوقاية النباتات بتنفيذ املهام بها [املنظمة ]0991

متاميةةةةةةةةةةةةة تركيبة الشحنة حسب الوصف الوارد يف شهادة الصحة النباتية اخلاصة بها أو أي وثيقرة
(الشحنة)*

أخرى مقبولة رمسياً ،واحملافظة عليها دون فقد أو إضافة أو استبدال [اهليئة]5117 ،

االسةةةةةةةةتخدا

الغرض املعلن الذي استوردت ،أو أنتجت أو استعملت مرن أجلره النباتةات ،أو املنتجةات

املقصود

النباتية ،أو بنود أخرى [املعيار الدوىل رقم  ،5115 .06تعديل اهليئة]5119 ،

اعةةةةةةةةةةرتاض رفض شحنة مسرتوردة أو إخضراع دخوهلةا لضروابط معينرة بسربب عردم االمتثرال للةوائح
(شحنة)

الصحة النباتية [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،

اعرتاض (آفة)

الكشف عن آفة أثناء التفتيش أو إجراء اختبرار علرى شةحنة مسرتوردة [املنظمرة0991 ،؛
تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0996 ،
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intermediate
quarantine

حجةةر راعةةةى حجر راعي يف بلد خبالف بلد املنش أو بلد الوجهة [جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة
النباتية]0996 ،
وسيط

International Plant
Protection
)Convention (IPPC

االتفاقيةةةةةةةةةةة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،بصيغتها املودعة لدى منظمة األغذية والزراعة يف رومرا يف
الدوليةةة لوقايةةة  0920وبالتعديالت الالحقة اليت أدخلت عليها [املنظمة]0991 ،
النباتات

International
Standard for
Phytosanitary
Measures

املعيةةار الةةدولي معيار دولي أقره مؤمتر منظمة األغذية والزراعة ،أو اهليئة املؤقتة لتردابري الصرحة النباتيرة
لتدابري الصةحة أو هيئة تدابري الصحة النباتية ،املنشأة مبوجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات [جلنرة
اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0996 ،؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة
النباتية
النباتية]0999 ،
معايري دولية

معايري دولية توضع وفقا للمادة  ،01الفقرتني  0و 5من االتفاقية الدولية لوقاية النباتةات
[االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

introduction (of a
)pest

دخول (آفة)

دخول آفة ينجم عنه توطنها [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ االتفاقية الدوليرة
لوقاية النباتات]0997 ،

inundative release

اإلطةةةةةةةةةةةالق إطالق أعداد كبرية من عواما املكافحة البيولوجية أو الكائنات احلية املفيدة بعد إنتاجها
الغفري بهدف حتقيق مفعول سريع [املعيار الدولي رقم 0996 .3؛ املعيار الدولي املرنقح رقرم
االغراقى
]5112 .3

IPPC

االتفاقيةةةةةةةةةةة خمتصر لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،بصيغتها املودعة لدى منظمة األغذية والزراعة
الدوليةةة لوقايةةة يف روما يف  ،0920وبالتعديالت الالحقرة الريت أدخِلرت عليهرا [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل
اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،
النباتات

international
standards

irradiation

ISPM

تشعيع

معاجلة بأي نوع من اإلشعاع املؤين [املعيار الدولي رقم ]5113 .03

املعيةةار الةةدولي خمتصر املعيار الدولي لتدابري الصةحة النباتيةة [جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة
لتدابري الصةحة النباتية0996 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،
النباتية

kiln-drying

التجفيةةةةةةف يف عملية جتفيف األخشاب يف غرفة مغلقة باستخدام احلررارة و/أو ضربط الرطوبرة للوصرول اىل
حمتوى الرطوبة املطلو [املعيار الدوىل رقم ]5115 .02
القمائن*

living modified

الكةةةائن احلةةةي أي كائن حي حمور ميتلك تركيبة جديدة من مرواد جينيرة مت احلصرول عليهرا عرن طريرق
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organism

املعيار الدولي

احملور

رقم 5

استخدام التقانة األحيائية احلديثة [بروتوكول قرطاجنة بشرأن السرالمة األحيائيرة الترابع
التفاقية التنوع البيولوجي( 5111 ،اتفاقية التنوع البيولوجيح ])5111

LMO

الكةةةائن احلةةةي خمتصر الكائن احلي احملور [املعيار الدولي رقم ]5113 .00
احملور

lot

رسالة (لط)

عدد من وحدات سلعة واحدة تتميز بتجانسرها يف التكروين واملنشرأ ومرا إىل ذلرك ،وتشركل
جزءا من شحنة [املنظمة]0991 ،

mark

minimum absorbed
)dose (Dmin

modern
biotechnology

عالمة*

ختم رمسى أو وسم رمسى ،معرتف به دوليا ،يوضع على مةادة خاضةعة للةوائح لالشرهاد
حبالتها من حيث الصحة النباتية [املعيار الدوىل رقم ]5115 .02

جرعةةةةة دنيةةةةا اجلرعة الدنيا احمللية املمتصة ضمن محولة العملية [املعيار الدولي رقم ]5113 .03
ممتصة
التقانةةةةةةةةةةةةة تطبيقات:
األحيائيةةةةةةةةة
احلديثة

(أ) تقنيات داخل أنابيب االختيرار للحرامض النرووي املؤتلرف ريبروز منقروص األوكسرجني
( ،)DNAواحلقن املباشر للحامض النووي يف اخلاليا أو العضيات؛ أو
( ) دمج اخلاليا إىل أن تصربح خرارج فئتهرا التصرنيفية؛ وتتغلرب علرى حرواجز التكراثر
الفسريولوجي الطبيعيرة أو إعرادة اإلئرتالف ،وال تعتررب تقنيرات مسرتخدمة يف الرتبيرة
واالنتخا الطبيعيني [بروتوكرول قرطاجنرة بشرأن السرالمة األحيائيرة الترابع التفاقيرة
التنوع احليوي]5111 ،

monitoring

monitoring survey

رصد

عملية رمسية مستمرة للتحقق من أوضراع الصرحة النباتيرة [جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري
الصحة النباتية]0996 ،

مسح رصدي

مسح مستمر للتحقق من خصائص أعداد اآلفات [املنظمة]0992 ،

national plant
protection
organization

املنظمة القطرية إدارة رمسية تنشئها إحدى احلكومات للنهوض بالوظائف اليت حددتها االتفاقية الدوليةة
لوقاية النباتات لوقاية النباتات [املنظمة0991 ،؛ سابقا" :منظمة (قطرية) لوقاية النباتات"]

natural enemy

كائن يعيش على حسا كائن آخر يف منطقة نشأته وقد يسراعد علرى تقلريص أعرداد ذلرك
الكائن .وهو يضرمّ أشةبا الطفيليةات ،والطفيليةات والكائنةات املفرتسةة وآكلرة النباترات

العدو الطبيعي

واملمرضات [املعيار الدولي رقم 0996 .3؛ املعيار الدولي املنقح رقم ]5112 .3

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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non-quarantine pest

آفةةة ال عضةةع آفة ال تعترب من آفات احلجر الزراعي يف منطقة ما [املنظمة]0992 ،
للحجر الزراعي

NPPO

املنظمة القطرية خمتصةر للمنظمةة القطريةة لوقايةة النباتةات [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل اهليئرة املؤقترة،
لوقاية النباتات ]5110

official

(إجراء) ينشأ أو يرخص به أو ينفذ من جانب منظمة قطريةة لوقايةة النباتةات [املنظمرة،
]0991

رمسي

official control

مكافحة رمسية اإلنفاذ الفعلي للوائح الصحة النباتية املُلزِمة وتطبيق تدابري الصحة النباتية املُلزِمة بغررض
حلجرريةة اخلاضرعة للروائح
حلجرريةة أو إدارة اآلفةات غةري ا ج
استئصال أو احتوا اآلفةات ا ج
[اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5103

outbreak

تفشي

جتمع آفات اكتشف حديثا ،مبا يف ذلك الغزوات ،أو الزيادة املفاجئة لتجمع آفات متروطن
يف منطقة معينة [منظمة األغذية والزراعة0992 ،؛ تعديل اهليئرة املؤقترة لتردابري الصرحة
النباتية]5113 ،

مواد التعبئة

املنتج املستخدم يف دعم سلعة أو محايتها أو نقلها [املعيار الدولي رقم ]51.5113

الطفيا

كائن حى يعيش على – أو داخل  -كائن أكررب ويتغرذى عليره[ ).املعيرار الردولي رقرم .3
]0992

packaging

parasite

parasitoid

شبيه الطفيا

pathogen

الكائن املمرض

كائن دقيق يسبب مرضا [املعيار الدولي رقم ]0992 .3

pathway

طري

أي وسيلة متكن اآلفة من الدخول أو االنتشار [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،

آفة

أي نوع أو ساللة أو منط بيولوجى من الكائنات النباتية أو احليوانيرة أو أي عامرل ممةرض

pest

حشرة ال تتطفل إال فى أطوارها غري الناضجة ،وتقترل عائلرها فرى غمرار تطورهرا ،وتعريش
حرة عند وصوهلا اىل مرحلة البلوغ [املعيار الدولي رقم ]0992 .3

أو مؤذ للنباتةات أو املنتجةات النباتيةة .مالحظرة :تسرتخدم آفرة نباتيرة ملصرطلح آفرة يف
االتفاقيرة الدوليررة لوقايررة النباتررات [املنظمررة0991 ،؛ تعررديل املنظمررة0992 ،؛ االتفاقيررة
الدولية لوقاية النباتات0997 ،؛ تعديل اهليئة]5105 ،
pest categorization
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غري حجرية خاضعة للوائح [املعيار الدولي رقم ]5110 .00
pest diagnosis

تشخيص اآلفة

pest free area

منطقةةة خاليةةة منطقة ال توجد فيها آفة بعينها كما يستدل من األدلة العلمية مرع احملافظرة رمسيةا علرى
من آفة بعينها خلوها على النحو املناسب [املنظمة0992 ،؛ تعديل اهليئة ]5102

pest free place of
production

مكةةا لإلنتةةاج مكان لالنتاج خال من اآلفات :مكران لالنتراج ال تظهرر فيره آفرة معينرة كمرا يسرتدل مرن
خةةال مةةن آفةةة الشواهد العلمية ،وجيرى فيه احملافظة على هذه احلالة رمسيا عند االقتضاء [املعيار الردوىل
رقم ]0999 :01
بعينها

pest free production
site

موقةةع لإلنتةةاج مكان لإلنتاج ال توجد فيه آفة معينة على النحو الذي تثبته األسانيد العلميرة وهرو املكران،
خةةال مةةن آفةةة حسب مقتضى احلال الذي حيافظ فيه رمسيا على هذا الوضع لفرتة معينرة [املعيرار الردولي
رقم 0999 .01؛ تعديل اهليئة ]5102
بعينها

pest record

وثيقة توفر املعلومات املتعلقة بوجود أو عدم وجود آفة بعينها يف موقع بعينه يف وقت معرني

سجا اآلفات

عملية كشف آفة ما وحتديد هويتها[ .املعيار الدوىل رقم ]5116 .57

داخل منطقة (بلد يف العادة) مع وصف الظروف احمليطرة [جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري
الصحة النباتية]0997 ،
pest risk (for
)quarantine pests

خمةةاطر اآلفةةات احتمال دخول آفةة مرا وانتشةارها وحجرم العواقرب االقتصرادية احملتملرة املرتبطرة برذلك
(لآلفةةةةةةةةةةات [املعيار الدولي رقم  5117 .5؛ تعديل اهليئة ]5103
احلجرية)

pest risk (for
regulated non)quarantine pests

خمةةاطر اآلفةةات احتمال أن يؤثر وجود آفة يف نباتات معدة للزراعة على االستخدا املقصود هلذه النباتات
(لآلفةةةات غةةةري بتأثري اقتصادي غري مقبول (انظر الضميمة رقم  5ملسرد مصطلحات الصحّة النباتية) [املعيرار
احلجريةةةةةةةةةة الدولي رقم ]5117 .5
اخلاضةةةةةةةةةعة
للوائح)

pest risk analysis
(agreed
)interpretation

pest risk assessment
)(for quarantine pests

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

حتليةةا خمةةاطر عملية تقييم القرائن البيولوجية أو أية قرائن علمية واقتصادية أخر لتحديد ما إذا كا
اآلفةةةةةةةةةةةةات كائن حي يعترب آفةح وما إذا كا ينبغي إخضاعه للقواعةدح ومةد قةوة تةدابري الصةحة
(التفسري املتفة النباتية اليت سةتتخذ حيالةه الدوليرة لوقايرة النباترات0997 ،؛ املعيرار الردولي رقرم :5
]5117
عليه)
تقيةةيم خمةةاطر تقييم احتمال دخول وانتشار آفة ،والنتائج االقتصادية احملتملة املرتبطرة برذلك [املنظمرة،
اآلفةةةةةةةةةةةةات 0992؛ املعيار الدوىل املرنقح رقرم 5110 .00؛ املعيرار الردولي رقرم 5117 .5؛ تعرديل اهليئرة
(بالنسةةةةةةةةةبة ]5103
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لآلفةةةةةةةةةةةةات
حلجررية)
ا ج
pest risk assessment
(for regulated non)quarantine pests

تقيةةيم خمةةاطر تقييم احتمال أن تؤثر آفة ما يف النباتات املخصصة للزرع على االستخدا املرجو مرن تلرك
اآلفةةةةةةةةةةةةات النباتات فتحدث فيها تأثرياً اقتصادياً غري مقبول ([تعديل اهليئرة املؤقترة لتردابري الصرحة
(املتعلقةةةةةةةةةةة النباتية5112 ،؛ تعديل اهليئة ]5103
باآلفةةةات غةةةري
احلجريةةةةةةةةةة
اخلاضةةةةةةةةةعة
للوائح)

pest risk
management (for
)quarantine pests

إدارة خمةةةةةاطر تقييم وحتديرد اخليرارات املتاحرة للتقليرل مرن خمراطر دخةول آفةة وانتشةارها [املنظمرة،
اآلفةةةةةةةةةةةةات 0992؛ املعيار الدولي املعدل رقم ]5110 .00
(بالنسةةةةةةةةةبة
لآلفةةةةةةةةةةةةات
حلجررية)
ا ج

pest risk
management (for
regulated non)quarantine pests

إدارة خمةةةةةاطر تقييم اخليارات املتاحة للحد من خطرر أن حتردث آفةة مرا يف النباتةات املخصصةة للةزرع
اآلفات (املتعلقة تأثرياً اقتصادياً غري مقبول على االسةتخدا املرجةو مرن تلرك النباتةات وانتقراء اخليرارات
باآلفةةةات غةةةري [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية5112 ،؛ تعديل اهليئة ]5103
احلجريةةةةةةةةةة
اخلاضعة للوائح

pest status (in an
)area

PFA

أوضةةةاع اآلفةةات وجررود أو عرردم وجررود آفةةة يف منطقةةة ،يف الوقررت احلاضررر ،مبررا يف ذلررك توزعهررا حسررب
(يف منطقة ما)

األحوال ،كما أمكرن حتديرده رمسيةا علرى أسراس اخلرربة واسرتنادا إىل سةجالت اآلفةات
اجلارية والتارخيية وغريها من املعلومات [جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة،
0997؛ تعديل اهليئة املؤقتة]0993 ،

منطقةةة خاليةةة خمتصر منطقة خالية من آفة بعينها [املنظمة0992 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]5110 ،
من آفة بعينها

phytosanitary action

عمليات الصةحة العمليات الرمسية مثل التفتيش أو االختبار أو اإلشرا أو املعاجلة ،الريت تُنفرذ تطبيقراً
النباتية

phytosanitary
certificate
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لتدابري الصحة النباتية [اهليئة املؤقتة لتردابري الصرحة النباتيرة5110 ،؛ تعرديل اهليئرة
املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

شةةهادة الصةةحة وثيقة ورقية أو إلكرتونية رمسيةة متسرقة مرع منراذج شرهادات االتفاقيةة الدوليةة لوقايةة
النباتات ،تفيد بأن الشحنة تلريب متطلبةات الصةحة النباتيةة علةى الةواردات [املنظمرة،
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0991؛ تعديل هيئة تدابري الصحة النباتية]5105 ،

phytosanitary
certification

اشهاد بالصةحة إتباع إجةرا ات الصةحة النباتيةة املفضرية إىل إصردار شةهادة الصةحة النباتيةة [املنظمرة،
]0991
النباتية

phytosanitary
import
requirements

شرررررررررررروط تدابري حمددة للصحة النباتية وضعها البلد املستورد بالنسبة إىل الشرحنات الوافردة إىل ذلرك
االسرررررررترياد البلد [تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

phytosanitary
legislation

تشةةةةةةةةريعات القوانني األساسية اليت متنح السلطة القانونيرة للمنظمةة القطريةة لوقايةة النباتةات والريت

املتعلقررررررررررة
بالصررررررررحة
النباتية

phytosanitary
measure (agreed
)interpretation

الصحة النباتية

ميكن االستناد إليها يف وضع لةوائح الصةحة النباتيةة [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل املنظمرة،
]0992

تةةدابري الصةةحة أي تشريع وتنظريم أو إجرراء رمسري يهردف إىل منرع إدخرال أو انتشرار اآلفرات اخلاضرعة
النباتيةةةةةةةةةةةة للحجر الصحي أو احلد من التأثري االقتصادي لآلفرات املنتشررة [املنظمرة0992 ،؛ تعرديل
(التفسررري املتفررق االتفاقية الدولية لوقاية النباترات  ،0997تعرديل اهليئرة املؤقترة لتردابري الصرحة النباتيرة
 ،5115تعديل اهليئة تدابري الصحة النباتية )5103
عليه)

التفسري املتفق عليه لتعبري تدابري الصحة النباتية هو الذى يفسر العالقة بني تلك التدابري واآلفات احلجرية اخلاضعة للوائح وهذه العالقة
ليست واضحة مبا فيه الكفاية يف التعريف الوارد يف املادة  00من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ()0997
phytosanitary
procedure

إجةةةةةةةةةرا ات أى منهج مقرر رمسيا لتنفيذ تدابري الصحة النباتية ،مبا يف ذلك إجراء عمليات التفتةيش
الصحة النباتية أو االختبار أو املراقبة أو العالج فيما يتصل باآلفات اخلاضعة للةوائح [املنظمرة0991 ،؛
تعديل املنظمة0992 ،؛ تعديل جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة0999 ،؛
تعديل اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

phytosanitary
regulation

حلجرريةة ،أو حترد مرن اآلثرار
لةةوائح الصةةحة القواعد الرمسية اليت متنرع دخةول و/أو انتشةار اآلفةات ا ج
حلجررية اخلاضةعة للةوائح ،مبرا يف ذلرك حتديرد تردابري إصردار
االقتصادية لآلفات غري ا ج
النباتية
شهادات الصحة النباتية [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ جلنة اخلرباء املعنيرة
بتدابري الصحة النباتية0999 ،؛ اهليئة املؤقتة]5110 ،

phytosanitary
security (of a
)consignment

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

أمةةةةن الصةةةةحة احملافظة على سالمة شحنة ما ومنع إصابتها وتلوثها بآفات خاضعة للوائح ،مرن خرالل
النباتيةةةةةةةةةةةة تطبيق تدابري صحة نباتية مناسبة [اهليئة]5119 ،
(لشحنة ما)*
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place of production

plant products

مكا اإلنتاج

املنتجةةةةةةةةةات مواد غري مصنعة ذات أصل نباتى (مبا يف ذلك احلبوب) ومرواد مصرنعة ميكرن أن تكرون،
النباتية

plant protection
organization
)(national

أي مكان أو جمموعة حقول تعمرل بوصرفها وحردة إنتاجيرة أو زراعيرة واحردة[ .املنظمرة،
0991؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0999 ،؛ تعديل اهليئة ]5102

بسبب طبيعتها أو طريقة جتهيزها ،خطرا مرن زاويرة دخةول وانتشةار اآلفةات [املنظمرة،
 ،0991تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات0997 ،؛ سابقا "منتج نباتى"]

منظمةةةة وقايةةةة أنظر منظمة وقاية النباتات القطرية
النباتةةةةةةةةةةات
(قطرية)

plant quarantine

احلجر الزراعى مجيع األنشطة الرامية اىل منع دخول و/أو انتشار آفات خاضعة للحجر الزراعةى ،أو إىل
ضمان خضوعها للمكافحة الرمسية [املنظمة0991 ،؛ تعرديل املنظمرة 0992؛ تعرديل اهليئرة
]5103

planting (including
)replanting

غةةر (مبةةا يف أى عمليات لوضع النباتةات يف وسةط منةو ،أو للتطعريم أو غرريه مرن العمليرات املماثلرة،
ذلةةةةا إعةةةةادة ضمانا لنموها أو تكاثرها أو إكثارها فيما بعد [املنظمة ،0991 ،تعديل جلنة اخلرباء املعنيرة
بتدابري الصحة النباتية]0999 ،
الغر )

plants

نباتات

نباتات حية أو أجزاء منها ،مبا يف ذلك البذور واملادة الوراثية [املنظمة0991 ،؛ تعرديل
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

نباتات الغر

نباتات يعتزم إبقاؤها مغروسة ،أو يعتزم غرسها أو إعادة غرسها [املنظمة]0991 ،

plants for planting

plants in vitro

نباتةةةةةةةةةةةةات نباتات تنمو يف وسط معقم يف حاويات مغلقة [املنظمة0991 ،؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنيرة
مسةةةةةةتنبتة يف بتدابري الصحة النباتية0999 ،؛ اهليئة املؤقتة5115 ،؛ حتل [سابقاً "نباتات مستنبتة فى
أوعية (بوصرفها مزارع أنسجة"؛ تعديل اهليئة ]5102
فئة سلعية)

point of entry

مطار ،ميناء حبرى،نقطة حدودية برية أو أي موقع آخر يعني رمسيا السرترياد الشةحنات
أو لدخول األشخاص [املنظمة0992 ،؛ تعديل اهليئة ]5102

post-entry
quarantine

PRA
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نقطة الدخول

حجةةر مةةا بعةةد احلجر املطبق على شحنة بعد دخوهلا [املنظمة]0992 ،
الدخول
حتليةةا خمةةاطر خمتصر حتليا خماطر اآلفات [املنظمرة0992 ،؛ تعرديل اهليئرة املؤقترة لتردابري الصرحة
النباتية]5110 ،
اآلفات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

مسرد مصطلحات الصحة النباتية

PRA area

املعيار الدولي

رقم 5

املنطقةةةة التةةةى منطقة جيرى حتليا خماطر اآلفات فيها [املنظمة]0992 ،
يشملها حتليةا
خماطر اآلفات

practically free

خالية فعليا*

شحنة ،حقا ،أو مكا انتاج خيلو من اآلفات (أو آفة بعينها) بأعررداد أو كميات تتجاوز
تلك التى يتوقع أن تنشأ عن ،وتتسق مع ممارسات الزراعة واملناولة اجليردة الترى تسرتخدم
يف انتاج السلعة وتسويقها وتتفق مرع تلرك املمارسرات [املنظمرة0991 ،؛ تعرديل املنظمرة،
]0992

pre-clearance

إجا ة أولية*

إشهاد بالصحة النباتية و/أو إفراج يف بلد املنش جتريه املنظمة القطرية لوقايةة النباتةات
يف بلد الوصول أو جيرى حتت إشرافها املعتاد [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،

الكائن املفرت

عدو طبيعى يفرتس كائنات حيوانية أخرى ويقتات عليها .وهو يقتل أثناء حياته أكثر مرن
فرد منها [املعيار الدوىل رقم ]0992 .3

شحنة العملية

حجم من املواد برتتيب شحن حمدد يعامل كوحدة واحدة [املعيار الدوىل رقم ]5113 .03

predator

process load

processed wood
material

مةةةواد خشةةةبية منتجات من أخشاب ركبت سويا باستخدام الغراء واحلرارة والضغط أو أى توليفرة مرن هرذه
العناصر الثالثة [املعيار الدوىل رقم ]5115 .02
جمهزة
موقع إنتاج جزء حمدد من مكان إنتاج تت ّم إدارته كوحدة منفصلة لغايات الصحة النباتية [اهليئة ]5102

Production site
prohibition

provisional measure

quarantine

quarantine area

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

حظر

منع استرياد وانتقال آفات أو سلع حمددة مبوجب لوائح الصحة النباتية [املنظمرة 0991؛
تعديل املنظمة]0992 ،

تدبري مؤقت

الئحة أو إجراء للصحة النباتية يتقرر بدون وجود مربرات فنية كاملرة نظررًا لعردم تروافر
معلومات كافية .وخيضع اإلجراء املؤقت لشرط توافر املربرات الفنية الكاملة يف أقرر وقرت
ممكن [اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5110 ،

احلجر

احتجاز رمسى لبنود عضع للوائح الصحة النباتيةة مرن أجرل وضرعها حترت املراقبرة أو
إجرراء حبروث عليهررا أو ملواصرلة التفتةةيش عليهرا ،اختبارهةةا و/أو معاجلتهةا [املنظمررة،
0991؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،

منطقة احلجر* منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي وجيرى داخلها مكافحة هذه اآلفرة رمسيةا
[املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،
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quarantine pest

آفةةةة خاضةةةعة آفة هلا أهميتها االقتصادية احملتملة للمنطقة املهددة ولكنها ال توجد بعد يف هذه املنطقرة،
للحجر الزراعي أو توجد فيها ولكنها ليست موزعة على نطاق واسع وختضع للمكافحة الرمسية [املنظمة،
0991؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ تعديل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

quarantine station

raw wood

re-exported
consignment

reference specimen

refusal

حمطةةة احلجةةر حمطة رمسية تستبقى فيها النباتات أو املنتجات النباتية أو اي سلع خاضعة للوائح ،مبرا
الزراعى

يف ذلك الكائنات النافعة،رهن احلجر [املنظمة ،0991 ،تعديل املنظمة  ،0992 ،سرابقا:
حمطة حجر أو مرفق احلجر الزراعى؛ تعديل اهليئة ]5102

خشب خا

خشب مل مير بأى جتهيز أو معاجلة [املعيار الدوىل رقم ]5115 .02

شةةةحنة معةةةاد واملقصود بذلك الشحنة اليت استوردها بلد ما وأعاد تصديرها بعد ذلك .ومن املمكرن خترزين
تصديرها

الشحنة وتقسيمها وضمها إىل شحنات أخرى أو تغيري طريقة تغليفهةا [املنظمرة0991 ،؛
تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0996 ،؛ جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري
الصحة النباتية0999 ،؛ اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتيرة5110 ،؛ اهليئرة املؤقترة،
5115؛ سابقاً بلد إعادة التصدير]country of re-export[.

منوذج معياري

منوذج ،من جمموعرة لكةائن حةي معرني ،حمفروظ وميكرن النفراذ إليره ،ألغرراض حتديرد
اهلوية ،أو التحقق أو املقارنة[املعيار الدوىل رقم 5112 .3؛ تعديل اهليئة]5119 ،

رفض

منع دخول شحنة أو أى بند آخر خاضع للوائح الصةحة النباتيةة لعردم االمتثرال للةوائح
الصحة النباتية [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة]0992 ،

regional plant
protection
organization

املنظمةةةةةةةةةةةةة منظمة حكومية دولية منوط بها تنفيذ املهام املنصوص عليها يف املادة التاسعة من االتفاقيةة
اإلقليمية لوقاية الدولية لوقاية النباتات [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ جلنرة اخلررباء املعنيرة
بتدابري الصحة النباتية0999 ،؛ سابقا" :منظمة (إقليمية) لوقاية النباتات"]
النباتات

regional standards

معايري تضعها منظمة وقاية النباتةات اإلقليميةة لتوجيره أعضراء تلرك املنظمرة [االتفاقيرة
الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

معايري إقليمية

regulated area

منطقةةة خاضةةعة منطقة ختضع النباتةات واملنتجةات النباتيةة والبنةود األخررى اخلاضةعة للةوائح ،الريت
تدخل إليها ،أو تكون موجودة فيها أو خترج منها ،للوائح أو تدابري الصحة النباتية ملنرع
للوائح
حلجْريرة
حلجْرية أو للحد من اآلثرار االقتصرادية لآلفرات غرري ا َ
دخول و/أو انتشار اآلفات ا َ
اخلاضعة للوائح [جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة0996 ،؛ تعرديل جلنرة
اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية0999 ،؛ اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5103

regulated article

بنةةةةد خاضةةةةع أي نباتات ،منتجات نباتية ،مكان ختزين ،تعبئة ،وسريلة نقرل ،حاويرة ،تربرة ،وأي
للةةوائح الصةةحة كائنةةات أخرررى ،أو شرريء آخررر أو مررادة أخرررى ميكررن أن تررأوي اآلفةةات ،أو تررؤدى إىل
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النباتية

regulated non
quarantine pest

رقم 5

انتشارها ،ويرى أنها تستوجب تدابري الصحة النباتية ،وخاصة عندما يكرون هنراك نقرل
دولي [املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

آفةةةةةةة غةةةةةةري آفةةة ال عضةةع للحجةةر الزراعةةى ويررؤثر وجودهررا يف النباتةةات املخصصةةة للغةةر  ،علررى
حجرية عضةع االستخدا املستهد للنباتات ويكون هلا ترأثري اقتصرادى غرري مقبرول ،وبالتراىل ختضرع
للوائح داخل أراضى الطرف املتعاقد املستورد [االتفاقيرة الدوليرة لوقايرة النباترات0997 ،؛
للوائح
تعديل اهليئة ]5103

regulated pest

آفةةةة خاضةةةعة آفة حجرية أو آفة خاضعة للوائح ولكنها غري خاضعة للحجر الزراعي [االتفاقية الدوليرة
لوقاية النباتات]0997 ،
للوائح

release (into the
)environment

اإلطةةةةةةةةةةةالق اإلفراج العمدى عن كائن يف البيئة [املعيار الدوىل رقم 0992 .3؛ تعديل اهليئة ]5103

release (of a
)consignment

replanting

required response

RNQP

(فى البيئة)
إفةةةةةةةةةةةةةةراج الرتخيص بالدخول بعد اإلجا ة [املنظمة]0992 ،
(عن شحنة)
إعادة الغر

أنظر الغر

االسةةةةةةةتجابة مستوى حمدد آلثار معاجلة ما [املعيار الدولي رقم ]5113 .03
املطلوبة

آفةةةةةةة غةةةةةةري خمتصر آفة غري حجرية عضع للوائح [املعيار الدوىل رقم ]5115 .06
حجرية عضةع
للوائح

round wood

أخشةةةةةةةةةةةاب أخشاب غري منشورة طوليا حتتفظ بسطحها الطبيعى املستدير وقرد حتتروى علرى القلرف أو
علو منه [املنظمة]0991 ،
مستديرة

RPPO

املنظمةةةةةةةةةةةةة خمتصر املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]5110 ،
اإلقليمية لوقاية
النباتات

sawn wood

أخشاب منشورة أخشاب منشورة طوليا ،حتتفظ بسطحها الطبيعى املستدير أو ال حتتفظ به ،وحتتروى علرى
القلف أو علو منه [املنظمة]0991 ،

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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secretary

seeds

SIT

األم

أم اهليئة املعني مبوجب املادة [ 05االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

البذور (بوصفها البذور املخصصة للزراعة وليس لالستهالك أو التصنيع (أنظر احلبوب) [املنظمرة0991 ،؛
فئة من السلع)* تعديل اهليئة املؤقتة5110 ،؛ تعديل اهليئة ]5102
تقنية احلشرات خمتصر تقنية احلشرات العقيمة ([ )SITاملعيار الدولي رقم ]5112 .3
العقيمة
انتشار

مقدار التوزع اجلغرافى آلفة داخل منطقة ما [املنظمة]0992 ،

معيار

وثيقة وضعت بتوافق اآلراء واعتمدتها هيئة معرتف بها تروفر ،لالسرتخدام العرام واملتكررر،
قواعد أو خطوط توجيهية أو خصائص ألنشطة معينة أو لنترائج هرذه األنشرطة ،وتسرتهدف
حتقيق الدرجة املثلى من النظام يف سرياق حمردد [املنظمرة ،0992 ،دليرل املنظمرة الدوليرة
للتوحيد القياسى /اهليئة الدولية لاللكرتونيات  0990 :5تعاريف]

sterile insect

حشرة عقيمة

أي حشرة عاجزة عن التكاثر نتيجة خضوعها لعالج حمدد [املعيار الدولي رقم ]5112 .3

sterile insect
technique

تقنية احلشرات طريقة ملكافحة اآلفات من خالل اإلطةالق اإلغراقةي علرى نطراق واسرع حلشةرات عقيمةة
بهدف احلد من تكاثر نفس األنرواع يف إحردى اجملموعرات امليدانيرة [املعيرار الردولي رقرم
العقيمة
]3.5112

stored product

منتج نباتى غري مصنع خمصص لالستهالك أو التصنيع وخمزون يف شركل جراف (ويشرمل

)spread (of a pest

standard

منتج خمزو

بوجه خاص احلبوب والفاكهة واخلضروات اجملففة [املنظمة]0991 ،
suppression

تقليص*

تطبيق تدابري الصحة النباتية يف منطقة مصابة خلفرض أعرداد اآلفةات [املنظمرة0992 ،؛
تعديل جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية]0999 ،

surveillance

املراقبة

عملية رمسية جلمع وتسجيل البيانات عن وجةود أو عردم وجرود آفةة عرن طريرق املسةح،
الرصد أو أى إجراءات أخرى [جلنة اخلرباء املعنية بتدابري الصحة النباتية،
اهليئة ]5102

survey

مسح*

0996؛ تعرديل

إجراء رمسى جيرى خالل فرتة زمنية لتحديد خصائص جتمع لآلفةات أو لتحديرد األنرواع
التى توجد يف منطقة ما [املنظمرة0991 ،؛ تعديل جلنرة اخلررباء املعنيرة بتردابري الصرحة
النباتية0996 ،؛ تعديل اهليئة ]5102

systems
)approach(es
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أسلو النُظم
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وجود مةربرات وجود مربرات استنادا إىل النتائج التى أمكن التوصل اليها باستخدام حتليا مالئرم ملخةاطر
فنية

اآلفات ،أو أسلو مناظر آخر لفحص وتقييم املعلومات العلمية املتوافرة ،حيثما ينطبق ذلك
[االتفاقية الدولية لوقاية النباتات]0997 ،

اختبار

الفحص الرمسي ،خبالف الفحص البصرى ،الذى ينفرذ لتربني وجرود اآلفةات أو للوقروف
على آفات معينة [املنظمة]0991 ،

tolerance level (of a
)pest

transience

transit

مستو التحما ظهور آفة ما بوصفه عتبة العمل على مكافحةة تلرك اآلفةة أو منرع انتشةارها أو دخوهلةا
[اهليئة]5119 ،
(آلفة ما)*
الوجود العارض وجود آفة ال يتوقع أن يؤدى إىل توطنها [املعيار الدوىل رقم ]0993 .3
العبةةةةةةةةةةةةور أنظر شحنة عابرة
(الرتانزيت)

transparency

treatment

treatment schedule

شفافية

املبدأ القاضى بأن تتوافر على الصعيد الدوىل تدابري الصحة النباتيةة واألسربا الداعيرة إىل
وضعها [املنظمة0992 ،؛ تعديل جلنة اخلرباء املعنيرة بتردابري الصرحة النباتيرة،0999 ،
استنادا اىل االتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العامليرة
(منظمة التجارة العامليةح ])0993

املعاجلة

إجررراء مرررخص برره رمسيةةا لقتررل اآلفةةات أو عميلةةها أو إزالتهررا أو تعقيمهررا أو إماتتهةةا
[املنظمة0991 ،؛ تعديل املنظمة0992 ،؛ املعيار الدولي رقرم 5115 .02؛ املعيرار الردولي
رقم 5113 .03؛ اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية]5112 ،

جةةةةةةةةةةةةداول املعلمات الرئيسية إلحدى املعامالت اليت يرتعني اسرتيفاؤها للتوصرل إىل النتيجرة املتوخراة
املعامالت

(مثل قتل آفرات أو إبطةال مفعوهلةا أو الرتخلص منهرا ،أو جعلرها غرري خصربة أو إ الةة
حيويتها) عند مستوى فعالية حمدد [املعيار الدولي رقم ]5117 .53

visual examination

املعاينةةةةةةةةةةةة املعاينة املادية للنباتةات أو املنتجةات النباتيةة ،أو غريهرا مرن البنةود اخلاضةعة للةوائح
البصرية

باستخدام العني اجملرّدة ،أو بواسطة عدسة أو جمسام أو جمهر لكشف اآلفات أو امللوثةات
من دون اللجوء إىل االختبار أو التجهيز [املعيار الدولي رقم ]5112 .53

wood

أخشةةةةةةةةةةةاب اخلشب املستدير ،واخلشب املنشور ،والشظايا أو احلشوات اخلشبية ،مرع وجرود أو بردون
(بوصفها فئة من وجود حلاء [املنظمة0991 ،؛ تعديل اهليئة املؤقتة]5110 ،
السلع)*

wood packaging
material

مةةةواد التعبئةةةة تشررمل اخلشةةب أو منتجررات األخشررا (باسررتثناء منتجررات الررورق) التررى تسررتخدم
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0

اعتمدت هذه الضميمة ألول مرة من قِبل اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية يف دورتها الثالثة يف أبريل/نيسان
واعتمدت املراجعة األوىل هلذه الضميمة يف الدورة السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية يف مارس/آذار 5105

5110

الضميمة جزء واجب االعتبار من

املعيار.

ضميمة  :1خطوط توجيهية لتفسري وتطبي مفهومي "املكافحة الرمسية" و"ليست مو عة على نطاق واسع"

املقدمة
النطاق
تؤمن هذه الضميمة توجيهاً عن:
-

املكافحة الرمسية لآلفات اخلاضعة للوائح،

-

وحتديد متى ميكن اعتبار آفة ما بأنها موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع ،الختاذ قرار فيمرا إذا كانرت
ترقى ملرتبة آفة حجرية

املراجع
يشرري املعيرار احلرالي إىل املعرايري الدوليرة للصرحة النباتيرة .وهري متاحرة علرى املنفرذ الردولي للصرحة النباتيرة
((https://www.ippc.int
تعريف
تعرّف املكافحة الرمسية على أنها:
اإلنفاذ النشط للوائح الصحة النباتية املُلزمة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية املُلزمرة بهردف استئصرال أو إحترواء آفرات
حجرية أو إلدارة آفات غري حجرية خاضعة للوائح.

اخللفية
الكلمات "موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع ومكافحة رمسياً" تعرب عن مفهوم أساسي يف تعريف آفرة حججْريرة.
واستنادًا لذلك التعريف ،جيب أن تكون األفة احلجرية دائمر ًا ذات أهميرة إقتصرادية ممكنرة للمنطقرة املهرددة .وإضرافة
لذلك ،ينبغي أن تفي إما مبعيار أنها غري موجودة يف تلك املنطقة أو أن تفي باملعايري اجملتمعرة كونهرا موجرودة ولكنهرا
غري موزعة على نطاق واسع وختضع ملكافحة رمسية.
يعرِّف مسرد مصطلحات الصحة النباتية رمسيا على أنه " ينشأ أو يُررخص بره أو ينفذرذ مرن قِبرل منظمرة قطريرة لوقايرة
النباتات" ،واملكافحة على أنها "تقليص ،أو احتواء أو استئصال لتجمع إحدى اآلفات" .ومع ذلرك ،فألغرراض الصرحة
النباتية ،ال يعبِّر مفهوم املكافحة الرمسية بشكل كاف بتوليفة من هذين التعريفني.
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والغرض من هذه الضميمة هو تقديم وصف أكثر دقة لتفسري:
-

مفهوم املكافحة الرمسية وتطبيقه يف جمال املمارسة لآلفات احلجرية املوجودة يف منطقرة مرا وأيضراً لآلفرات غرري
احلجرية اخلاضعة للوائح ،و

-

مفهوم " موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع وختضع ملكافحة رمسية" لآلفات احلجرية.

"غري موزعة على نطاق واسع" ليس مصطلحاً مشموالً يف وصف وضع اآلفة املُدرج يف املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية
رقم .3

املتطلبات
.1

متطلبات عامة

ختضع املكافحة الرمسية للمعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  ،0وخباصة مبادد عدم التمييز ،والشفافية ،وتعرادل
تدابري الصحة النباتية ،وحتليل خماطر اآلفات.
1.1

املكافحة الرمسية

تشمل املكافحة الرمسية على:
-

اإلستئصال و/أو اإلحتواء يف املنطقة (املناطق) املصابة

-

املراقبة يف املنطقة (املناطق) املهددة

-

القيود املرتبطة باحلركة إىل أو ضمن املنطقة (املناطق) احملمية مبرا يف ذلرك تردابري الصرحة النباتيرة املطبقرة عنرد
اإلسترياد.

تشمل مجيع برامج املكافحة الرمسية عناصر مُلزِمة .ومن املطلو  ،كحد أدنى ،أن يكون تقيريم الربنرامج ومراقبرة اآلفرة
جزءًا من برامج املكافحة الرمسية لتحديد مدى احلاجة إىل املكافحرة وتأثريهرا ،لتربيرر التردابري املطبقرة عنرد االسرترياد
للغرض نفسه .ويتعين أن تكون التدابري اليت تطبق عند االسترياد متسقة مع مبدأ عدم التمييز (أنظر القسم  5.5أدناه).
وبالنسبة لآلفات احلَجْرية ،جيوز أن تشمل تدابري االستئصرال واالحترواء عنصرراً للتقلريص .أمرا بالنسربة لآلفرات غرري
حلجْرية اخلاضعة للوائح ،فيجوز استخدام عنصر للتقليص لرتاليف حردوث آثرار اقتصرادية غرري مقبولرة حيرث أن ذلرك
ا َ
ينطبق على االستخدام املقصود لنباتات الغرس.
2.1

غري مو عة على نطاق واسع

"غري موزعة على نطاق واسع" هو مفهوم يعزو إىل وجود اآلفة وتوزيعها ضمن منطقة ما .ميكن وضع اآلفة يف فئة موجودة
وموزعة على نطاق واسع يف منطقة ما أو غري موزعة على حنو واسع ،أوغائبة .ويف حتليل خماطر اآلفة ،يتم حتديد فيما
إذا كانت اآلفة غري موزعة على نطاق واسع يف خطروة التصرنيف .يعرين الوجرود العرارض أنره ال يتوقرع تروطن آفرة مرا
وبالتالي فهي ليست ذات صلة مبفهوم "غري موزعة على نطاق واسع".
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املعيار الدولي

رقم 5

ويف حالة آفة حجرية موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع ،يتعين على البلد املستورد تعريرف املنطقرة (املنراطق)
املصابة واملنطقة (املناطق) املهددة .وعندما تعترب آفة حجرية غري موزعة على نطاق واسع ،فهذا يعين أن اآلفة حمددة يف
أجزاء من توزعها املمكن وأن هناك مناطق خالية من اآلفة تكون يف خطر من خسارة إقتصادية مرن دخوهلرا أو انتشرارها.
وال حتتاج هذه املناطق املهددة أن تكون متجاورة ولكنها قد تتألف من عدة أجزاء مميزة .وبغية تربير إعالن أن اآلفة غري
موزعة على حنو واسع ،يتعين تأمني وصف وحتديد للمناطق املهددة إذا مت طلرب ذلرك .هنراك درجرة مرن عردم الريقني
مرافقة ألي تصنيف للتوزيع .كما أن التصنيف قد يتغير مع الزمن.
يتعيّن أن تكون املنطقة اليت تكون فيها اآلفة غري موزعة على حنو واسع هي ذاتها كاملنطقة الريت ينطبرق عليهرا الترأثري
اإلقتصادي (مثل املنطقة املهددة) وحيثما تكون اآلفة حتت مكافحة رمسية أو معتربة ملكافحة رمسية .إن اختاذ قرار برأن
آفة ما هي آفة حجرية ،مبا يف ذلك اعتبار توزيعها ،ووضع تلك اآلفة حتت مكافحة رمسية ،يتم منطياً فيما خيص بلدًا
بأكمله .على أنه قد يكون أكثر مناسبة ،يف بعض األحوال ،إلخضاع اآلفة للوائح علرى أنهرا آفرة حجريرة يف أجرزاء مرن
البلد بدالً من البلد بأكمله .ويتوجب مراعاة األهمية اإلقتصادية املمكنة لآلفة لتلرك األجرزاء عنرد حتديرد تردابري الصرحة
النباتية .وكأمثلة عن احلاالت اليت يكون ذلك مناسب ًا هي بلدان تشمل ختومها جزيرة أو أكثر أو حراالت أخررى حيثمرا
توجد حواجز طبيعية أو خمتلقة إصطناعياً أمام تروطن اآلفرة وانتشرارها ،مرن قبيرل البلردان الواسرعة الريت تكرون فيهرا
حماصيل حمددة مقيدة بسبب الطقس إىل مناطق معرفة بشكل جيد.
3.1

القرار بتطبي املكافحة الرمسية

قد ختتار منظمة قطرية لوقاية النباتات فيما إذا كانت ستكافح رمسي ًا آفة ذات أهمية إقتصرادية حمتملرة تكرون موجرودة
ولكنها غري موزعة على نطاق واسع ،مراعية العوامل ذات الصلة من حتليل خماطر اآلفات ،كتكلفة ومنافع إخضراع آفرة
للوائح ،والقابلية اللوجستية والتقنية ملكافحة اآلفة ضمن املنطقة احملددة .وإذا مل تكن اآلفرة خاضرعة ملكافحرة رمسيرة،
فإنها غري مؤهلة عند ذلك كآفة حجرية.
.2

شروط نوعية

ترتبط الشروط النوعية الواجب الوفا ء بها بتحليل خمراطر اآلفرات ،التربيرر الفرين ،عردم التمييرز ،الشرفافية ،اإلنفراذ،
الطبيعة املُلزمة للمكافحة الرمسية ،منطقة التطبيق وسلطة املنظمة القطرية لوقاية النباتات واملشاركة يف املكافحة الرمسية.
1.2

التربير الفين

يتعين أن تكون املتطلبات احمللية ومتطلبات الصحة النباتية لإلسترياد مربرة فني ًا وترؤدي إىل تردابري صرحة نباتيرة غرري
مميزة.
يتطلب تطبيق تعريف آفة حجرية معرفرة باألهميرة اإلقتصرادية املُمْكنرة ،التوزيرع احملتمرل وبررامج املكافحرة الرمسيرة
(املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  .)5يتم حتديد توصيف اآلفة على أنها موجودة وموزعة علرى نطراق واسرع أو
موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسع فيما يتعلق بتوزعها احملتمل .وميثرل التوزيرع احملتمرل املنطقرة حيرث قرد
تصبح اآلفة متوطنة إذا ما أُعطيت الفرصة مثل وجود العوائل والعوامل البيئية احملفزة كرالطقس والرتبرة .ويرؤمن املعيرار
الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  00توجيهاً عن العوامل الواجب مراعاتها أثناء تقدير احتمرال التروطن واإلنتشرار عنرد
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القيام بتحليل خماطر اآلفات .ويف حالة آفة تكون موجودة ولكنها غري موزعة على نطاق واسرع ،يتعرين أن يكرون تقردير
األهمية اإلقتصادية متعلق باملنطقة اليت تكون اآلفة فيها غري متوطنة.
يتعين استخدام املراقبة لتحديد توزُّع آفة ما يف منطقة ما ملزيد من اإلعتبار فيما إذا كانت اآلفرة غرري موزعرة علرى نطراق
واسع .يؤمن املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  6توجيه ًا عن املراقبرة ،ويشرمل أحكامر ًا عرن الشرفافية .قرد ترؤثر
العوامل البيولوجية كدورة حياة اآلفة ،وسائل اإلنتشار ومعدل التكاثر يف تصرميم بررامج املراقبرة ،تفسرري بيانرات املسرح
ومستوى الثقة يف تصنيف آفة ما على أنها غري موزعة على نطاق واسع .إن توزيع آفة ما يف منطقة ليس ظرف ًا ثابتاً .وقرد
تستوجب الظروف املتغرية أو معلومات جديدة إعادة النظر فيما إذا كانت آفة ما غري موزعة على حنو واسع.
2.2

عد التمييز

يعد مبدأ عدم التمييز ما بني املتطلبات احمللية ومتطلبات الصحة النباتية لالسترياد من املبادد األساسية .يتعيّن ،علرى
وجه اخلصوص ،أال تكون املتطلبات اخلاصة باالسترياد أكثر تشدداً من تأثري املكافحة الرمسية يف بلرد مسرتورِد .لرذلك،
يتعين وجود توافق بني املتطلبات االسترياد املتطلبات احمللية بالنسبة آلفة حمددة:
-

يتعين أال تكون متطلبات االسترياد أكثر تشدداً من املتطلبات احمللية.

-

يتعين أن تكون املتطلبات احمللية ومتطلبات االسترياد متماثلة أو أن يكون تأثريها متكافئاً.

-

يتعين أن تكون العناصر املُلزِمة يف املتطلبات احمللية ومتطلبات االسترياد متماثلة.

-

يتعين أن تكون كثافة تفتيش الشحنات املستوردة مماثلة للعمليات املكافئة هلا يف برامج املكافحة احمللية.

-

يف حالة عدم االمتثال ،يتعين أن تكون أعما ل الصرحة النباتيرة أو مكافئاتهرا املطبقرة علرى الشرحنات املسرتوردة
مماثلة لإلجراءات احمللية أو مكافئة هلا.

-

التحمل نفسره علرى
يف حالة تطبيق مستوى التحمُّل يف الربنامج احمللي للمكافحة الرمسية ،يتعين تطبيق مستوى ُّ
املواد املكافئة املستوردة وعلى وجه اخلصروص ،يف حالرة عردم اختراذ أي إجرراء يف الربنرامج احمللري للمكافحرة
الرمسية ألن اإلصابة ال تتجاوز مستوى التحمُّل املعين ،عندئذ ال يتعين اختاذ أي عمل علرى الشرحنة املسرتوردة
إذا كانت اإلصابة فيهرا ال تتجراوز مسرتوى التحمُّرل نفسره .وعمومراً ،يرتم حتديرد اإلمتثرال ملسرتويات التحمُّرل
لإلسترياد عن طريق التفتيش أو االختبار عند الدخول ،بينما يتعين حتديد مسرتوى التحمُّرل بالنسربة للشرحنات
احمللية عند آخر نقطة تطبق عندها تدابري املكافحة الرمسية.

-

يف حالة السماح خبفض املستوى أو إعادة التصنيف يف برنامج حملري للمكافحرة الرمسيرة ،يتعرين أن يكرون هرذا
اخليار متاح ًا أيضاً بالنسبة للشحنات املستوردة.

3.2

الشفافية

يتعين أن تكون املتطلبات احمللية للمكافحة الرمسية ومتطلبات الصحة النباتيرة لالسرترياد موثقرة ،مرع إتاحرة الفرصرة
لإلطالع عليها عند الطلب.
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اإلنفاذ

يتعين أن يكون اإلنفاذ احمللي لربامج املكافحة الرمسية مكافئاً إلنفاذ متطلبات الصرحة النباتيرة لالسرترياد .و يتعرين أن
يشمل اإلنفاذ على:
-

أساس قانوني

-

قواعد للتنفيذ العملي

-

التقييم واملراجعة

-

اختاذ أعمال صحة نباتية يف حالة عدم االمتثال.

5.2

الطبيعة امللزمة للمكافحة الرمسية

تكون املكافحة الرمسية مُلزِمة مبعنى أن يكون مجيرع األشرخاص املعنريني مُلرزمني قانونير ًا باختراذ اإلجرراءات الالزمرة.
حلجْريررة مُلزِمر ًا يف مجيرع األحروال (فيمررا خيرص إجرراءات محررالت
ويكرون نطراق بررامج املكافحررة الرمسيرة لآلفرات ا َ
االستئصال ،على سبيل املثال) ،بينما يكون النطاق بالنسبة لآلفات غري احلَجْرية اخلاضعة للوائح مُلزِمر ًا فقرط يف ظرروف
معينة (برامج إصدار الشهادات الرمسية ،على سبيل املثال).
1.2

منطقة التطبي

ميكن تطبيق برنامج للمكافحة الرمسية على املستوى القطري ،أو شبه القطري أو مستوى املنطقة احمللية .ويتعين حتديد
منطقة تطبيق تدابري املكافحة الرمسية .كما يتعين أن يكون ملتطلبات الصحة النباتية لالسترياد الترأثري نفسره للمتطلبرات
احمللية املطبقة ألغراض املكافحة الرمسية.
1.2

سلطة املنظمة القطرية لوقاية النباتات ومشاركتها يف جمال املكافحة الرمسية

يتعين للمكافحة الرمسية:
-

أن تُنشأ أو أن يكون معرتفاً بها من جانب الطرف املتعاقد أو من قبل املنظمة القطرية لوقايرة النباترات ،مبوجرب
سلطة تشريعية مناسبة

-

أن تقررروم بهرررا ،أو ترررديرها أو تشررررف عليهرررا املنظمرررة القطريرررة لوقايرررة النباترررات ،أو أن تكرررون خاضرررعة
لتدقيقها/ملراجعتها - ،على أقل تقدير

-

أن يضمن الطرف املتعاقد أو املنظمة القطرية لوقاية النباتات إنفاذها

-

أن يكون الطرف املتعاقد أو املنظمة القطرية لوقاية النباتات هما املسئوالن عن تعديلها أو إنهاء العمل بها أو إلغراء
االعرتاف الرمسي بها.

تقع مسؤولية ومسا لة برامج املكافحة الرمسية على الطةر املتعاقةد .وجيروز أن تكرون أجهرزة أخررى غرري املنظمرة
القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن جوانب من برامج املكافحة الرمسية ،كما جيوز إسناد مسرؤولية جوانرب معينرة مرن
برامج املكافحة الرمسية لسلطات قطرية فرعية أو للقطاع اخلاص  .ويتعين أن تكون املنظمة القطرية لوقاية النباتات علرى
دراية كاملة جبميع جوانب برامج املكافحة الرمسية يف البلد.
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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اعتمدت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية هذه الضميمة يف دورتها اخلامسة يف أبريل/نيسان .5113
الضميمة جزء واجب االعتبار من املعيار.

الضميمة  :2خطوط توجيهية بش فهم األهمية االقتصادية احملتملة واملصطلحات املتصلة بهةا مةع اإلشةارة
إىل االعتبارات البيئية
.1

الغرض والنطاق

توفر هذه اخلطوط التوجيهية خلفية املوضوع وغريها من املعلومات ذات الصلة بقصد توضيح األهمية االقتصادية احملتملة

واملصطلحات املتصلة بها ،حتى تكون مثل هذه املصطلحات مفهومة بوضوح ويكون تطبيقها متسقا مرع االتفاقيرة الدوليرة
لوقاية النباتات (االتفاقية) ،واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .وتبني هذه اخلطوط التوجيهية أيضا تطبيرق مبرادد
اقتصادية معينة يف صلتها بأهداف االتفاقية ،وخاصة يف ما يتعلق بوقاية األنواع النباتية غرري املزروعة/الطليقرة ،واحليراة
النباتية الربية ،واملواطن والنظم االيكولوجية ،من األنواع الغريبة الغازية وهي آفات.
وتوضح اخلطوط التوجيهية أن االتفاقية:
-

ميكن أن تعرب عن االهتمامات البيئية من الناحية االقتصادية باستخدام قيم نقدية أو غري نقدية؛

-

تؤكد أن التأثري السوقي ليس هو املؤشر الوحيد ألثر اآلفات؛

-

حتافظ على حق األطراف املتعاقدة يف اختاذ تدابري الصحة النباتية بالنسبة لآلفات اليت ال ميكرن بسرهولة قيراس
األضرار االقتصادية اليت تلحقها بالنباتات ،أو املنتجات النباتية ،أو النظم االيكولوجية يف منطقة ما.

كمررا أنهررا توضررح ،فيمررا يتعلررق باآلفررات ،أن نطرراق االتفاقيررة يشررمل وقايررة النباتررات املزروعررة يف القطرراع الزراعرري
فالحة البساتني و الغابات ،-والنباتات غري املزروعة/الطليقة ،واحلياة النباتية الربية ،واملوائل والنظم االيكولوجية..2

اخللفية

أكدت االتفاقية ،تارخييا ،أن النتائج املناوئة اليت ترتتب على اآلفات  ،مبا يف ذلرك تلرك الريت تتعلرق بالنباترات غرري
املزروعة/الطليقة ،واحلياة النباتية الربية ،واملوائل ،والنظم االيكولوجية ،تقاس بالقيمة االقتصادية .واإلشرارة إىل تعرابري
اآلثار االقتصادية ،والتأثري االقتصادي ،واألهمية االقتصادية احملتملة ،والتأثري االقتصادي غري املقبول ،وكذلك استخدام
كلمة اقتصادي يف االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية قد أسرفر عرن شريء مرن سروء الفهرم السرتخدام هرذه
املصطلحات ولبؤرة تركيز االتفاقية.
وينطبق نطاق االتفاقية على وقاية احلياة النباتية الربية مما أسفر عن إسهام مهم يف احلفاظ علرى التنروع احليروي .ومرع
ذلك فقد نشأ سوء فهم مؤداه أن االتفاقية ال ترتكز إال على اجلانب التجاري وأنها حمدودة يف نطاقها .ومل يفهم بوضروح
أن االتفاقية ميكن أن تعرب عن االهتمامات البيئية بالقيمة االقتصادية .وأدى ذلرك إىل نشرأة قضرايا تتعلرق باالتسراق مرع
االتفاقات األخرى ،مبا يف ذلك اتفاقية التنوع احليوي وبروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون.
.3

القيمة االقتصادية والنطاق البيئي لالتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية

ميكن تصنيف املصطلحات االقتصادية الواردة يف االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية على النحو اآلتي.
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مصطلحات حتتاج إىل اجتهاد لتعزيز القرارات اخلاصة بالسياسات:
-

األهمية االقتصادية احملتملة (يف تعريف آفة خاضعة للحجر الزراعي)؛

-

التأثري االقتصادي غري املقبول (يف تعريف آفة غري حجرية ختضع للوائح)؛

-

خسائر اقتصادية كبرية (يف تعريف منطقة مهددة).

مصطلحات تتعلق بأدلة تعزز االجتهادات السابقة:
-

احلد من اآلثار االقتصادية (يف تعريف لوائح الصحة النباتية والتفسري املتفق عليه لتدابري الصحة النباتية)؛

-

أدلة اقتصادية (يف تعريف حتليل خماطر اآلفات)؛

-

تتسبب يف أضرار اقتصادية (يف املادة  3-7من االتفاقية(0997)،؛

-

التأثري االقتصادي املباشر وغري املباشر (يف املعيار رقم  00و 06لتدابري الصحة النباتية)؛

-

النتائج االقتصادية والنتائج االقتصادية احملتملة (يف املعيار رقم  00لتدابري الصحة النباتية)؛

-

النتائج التجارية وغري التجارية (يف املعيار رقم  00لتدابري الصحة النباتية).

ويشري املعيار رقم  5لتدابري الصحة النباتية إىل األضرار البيئية كعامرل يؤخرذ يف االعتبرار يف تقردير األهميرة االقتصرادية
احملتملة .ويشمل القسم  3-5-5منها بنودا جديدة تدل على النطاق الواسع للتأثريات االقتصادية املزمع تغطيته.
ويالحظ املعيار رقم  00لتدابري الصحة النباتية ،يف القسم  ،2-0-0-5خبصروص تصرنيف اآلفرات ،أنره ينبغري وجرود
دالئل واضحة على أن اآلفة من احملتمل أن يكون هلا تأثري اقتصادي غرري مقبول،مبرا يف ذلرك الترأثري علرى البيئرة ،يف
منطقة حتليل خماطر اآلفات .ويصف القسم  3-5من املعايري الدولية االجراءات اليت تتبع يف تقردير النترائج االقتصرادية
احملتملة لدخول آفة ما .وميكن أن تعتربآثار اآلفات مباشرة أو غري مباشرة .ويتصدى القسم  5-5-3-5لتحليل النترائج
التجارية .أما القسم  3-5-3-5فيوفر التوجيه بشأن تقدير النتائج غري التجارية والبيئية لدخول اآلفرة .وهرو يسرلم برأن
أمناط معينة من اآلثار قد ال تنطبق على سوق قائمة ال ميكن حتديدها بسهولة ،لكن يسرتسرل ليربني أنره ميكرن تقريرب
التأثري مبنهج تقييم غري سوقي مناسب .ويالحظ هذا القسم أنه إذا كان القياس الكمي غري ممكرن ،فرإن هرذا اجلرزء مرن
التقدير ينبغي أن يتضمن على األقل حتليال كيفيا (وصفيا) وشرحا لطريقة استخدام املعلومات يف حتليل خمراطر اآلفرات.
ويغطي القسم ( 5-0-3-5اآلثار غري املباشرة لآلفات ) اآلثرار البيئيرة أو غريهرا مرن اآلثرار غرري املرغرو فيهرا لتردابري
املكافحة ،وذلك كجزء من حتليل النتائج االقتصادية احملتملة .وحيثما اعترب أحد خماطر اآلفات غري مقبول ،فإن القسم
 3-3يوفر اإلرشاد بشأن انتقاء أوجره خيرار إدارة املخراطر ،مبرا يف ذلرك قيراس الكفراءة التكاليفيرة ،وإمكانيرة التطبيرق
والتدابري األقل تقييدا للتجارة.
يف أبريل/نيسان  ،5110سلمت اهليئة املؤقتة لتدابري الصحة النباتية بأنه ينبغي ،ملراعاة االهتمامرات البيئيرة ،يف إطرار
املهمة احلالية لالتفاقية ،أن يشمل التوضيح اإلضايف النظر يف النقاط اخلمس املقرتحة التالية اليت تتعلق باملخاطر البيئيرة
احملتملة لآلفات:
-

ختفيض أو إزالة األنواع النباتية احمللية املعرضة للخطر (أو املهددة)؛

-

ختفيض أو إزالة نوع نباتي رئيسي (نوع يقوم بدور رئيسي يف احلفاظ على نظام إيكولوجي)؛
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-

ختفيض أو إزالة نوع نباتي يعد عنصرا رئيسيا من نظام أيكولوجي حملي؛

-

إحداث تغري يف التنوع احليوي النباتي على حنو يسفر عن زعزعة استقرار نظام أيكولوجي؛

-

اإلشعار عن برامج مكافحة أو إزالة أو إدارة قد تنشأ احلاجة إليها إذا دخلت آفة حجرية ،وترأثري هرذه الرربامج
(استخدام مبيدات اآلفات أو املفرتسات أو الطفيليات غري احمللية) على التنوع احليوي.

ومن ثم ،فمن الواضح ،فيما يتعلق باآلفات النباتية ،أن نطاق االتفاقية يشمل وقاية النباتات املزروعة يف القطراع الزراعري
(فالحة البساتني والغابات) ،والنباتات غري املزروعة/الطليقة ،واحلياة النباتية الربية والنظم اإليكولوجية.
.1

االعتبارات االقتصادية يف حتليا خماطر اآلفات

1.1

أمناط اآلثار االقتصادية

ينبغي ،يف حتليل خماطر اآلفات ،أال تفسر اآلثار االقتصادية على أنها آثار سروقية فحسرب .فالسرلع واخلردمات الريت
ال تباع يف األسواق التجارية ميكن أن تكون هلا قيمرة اقتصرادية ،كمرا أن التحليرل يتجراوز كرثريا نطراق دراسرة السرلع
واخلدمات .واستخدام مصطلح اآلثار االقتصادية يوفر إطارا جيوز أن حتلل فيه طائفة واسعة من اآلثار (مبا يف ذلك اآلثار
البيئية واالجتماعية) .ويستخدم التحليل االقتصادي القيمة النقدية كمقياس لتمكني رامسي السياسات من مقارنة تكاليف
وفوائد أنواع خمتلفة من السلع واخلدمات .وال يستبعد ذلك استخدام أدوات أخرى كالتحليالت الكيفية والبيئية اليت قد
ال تستخدم القيم النقدية.
2.1

التكاليف والفوائد

يتمثل أحد املعا يري االقتصادية العامة يف اتباع أية سياسرة إذا كانرت فوائردها تضراهي تكاليفهرا علرى األقرل .وتسرتخدم
التكاليف والفوائد مبفهومها الواسع لتشمل اجلوانب السوقية وغرري السروقية علرى السرواء .وميكرن أن تتمثّرل التكراليف
والفوائد بكل من املقاييس الكمية والنوعية .وقد يكون قياس ال سلع واخلردمات غرري السروقية صرعبا مرن الناحيرة الكميرة
إال أن النظر فيه يعد أمرا أساسيا مع ذلك.
وال يستطيع التحليل االقتصادي ألغراض الصحة النباتية أن يوفر إال املعلومات املتعلقة بالتكاليف والفوائد وهو ال حيكرم
على ما إذا كان توزيع ما لتكاليف وفوائد سياسة معينة أفضل بالضرورة من توزيع آخر هلا .وينبغري مرن حيرث املبردأ،
قياس الفوائد والتكاليف بغض النظر عن من ستعود عليه أو يتحمل عبئها .ونظرا ألن األحكام اخلاصة برالتوزيع املفضرل
هي خيارات تتعلق بالسياسات ،فإنه ينبغي أن تكون هلذه األخرية عالقة منطقية باعتبارات الصحة النباتية.
وينبغي أن تؤخذ التكاليف والفوائد يف احلسبان سواء كانت نتيجة مباشرة أو غري مباشرة لدخول آفرة أو كران ال برد مرن
حدوث سلسلة من املسببات قبل تكبد التكاليف أو حتقق الفوائد .وقد ال تكون التكاليف والفوائرد املقرتنرة بالنترائج غرري
املباشرة لدخول آفة مؤكدة بنفس درجة التك اليف والفوائرد املقرتنرة بالنترائج املباشررة لرذلك .وكرثريا مرا ال تكرون هنراك
معلومات نقدية بشأن تكلفة أية خسارة قد تنجم عن دخول اآلفات إىل البيئات الطبيعية .وينبغي ألي حتليرل أن حيردد
ويفسر الشكوك اليت تكتنف تقدير التكاليف والفوائد كما ينبغي أن يبني بوضوح االفرتاضات اليت يقوم عليها.
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التطبي

.5

ينبغي الوفاء باملعايري اآلتية 1قبل القول بأن آلفة من آآلفات أهمية اقتصادية حمتملة:
-

وجود احتمال للدخول إىل منطقة حتليل خماطر اآلفات؛

-

وجود احتمال االنتشار بعد التوطن؛

-

احتمال حدوث تأثري ضار على النبات ،ومثال:
•

احملاصيل (خسائر يف الغالت أو اجلودة مثال)؛ أو

•

البيئة ،مثل اإلضرار بالنظم االيكولوجية؛ أو

•

قيمة حمددة أخرى ،مثل االستجمام ،أو السياحة ،أو مجال الطبيعة.

وكما أشري يف القسم  ،3فإن الضرر البيئي الناتج عن دخول إحدى اآلفات  ،هرو أحرد أنرواع األضررار الريت تعررتف بهرا
االتفاقية .وبالتالي ،وفيما يتعلق باملعيار الثالث أعاله ،لألطراف املتعاقدة يف االتفاقية احلق يف أن تتخرذ تردابري للصرحة
النباتية حتى وإن اقتصرت على آفة واحدة فقط حيتمل أن تضرر بالبيئرة فحسرب .وينبغري أن يقروم هرذا اإلجرراء علرى
أساس حتليل ملخاطر اآلفات يشمل النظر يف دالئل اإلضرار احملتمل بالبيئرة .ولردى بيران الترأثري املباشرر وغرري املباشرر
لآلفات على البيئة ،ينبغي حتديد طبيعة األضرار أو اخلسائر ،النامجة عن دخول اآلفة ،يف حتليل خماطر اآلفات.
ويف حالة اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح ،فإن دخول اآلفة يف منطقة موضع اهتمرام واآلثرار البيئيرة لرذلك ال تعرد
معايري ذات صلة وثيقة ببحث التأثري غري املقبول اقتصراديا ،نظررا ألن جمموعرات هرذه اآلفرات متوطنرة بالفعرل (أنظرر
املعيار رقم  06واملعيار رقم  00لتدابري الصحة النباتية).

 1فيما يتصل باملعيارين األول والثاني ،فإن املادة السابعة 3-من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( )0997تنص على أنه بالنسبة "لآلفات اليت قد
ال تكون قادرة على التوطن ،ينبغي أن تكون التدابري اليت تتخذ حيال هذه اآلفات هلا ما يربرها من الناحية الفنية".
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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يقصد بهذا املرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا واجب االتباع من املعيار.

مرف للضميمة 2

يوفر هذا املرفق توضيحا إضافيا لبعض املصطلحات املستخدمة يف هذه الضميمة.
التحليل االقتصادي :يستخدم يف املقام األول القيم النقدية لتمكني رامسي السياسات من مقارنة تكراليف وفوائرد خمتلرف
أنواع السلع واخلدمات .وهو يتجاوز جمرد دراسة السلع واخلدمات السوقية .وال مينع التحليل االقتصادي من اسرتخدام
مقاييس أخرى ال تستخدم القيمة النقدية؛ مثال ذلك ،التحليل الكيفي أو البيئي.
اآلثار االقتصادية  :تشمل كل من اآلثار السوقية واآلثار غري السوقية ،مثل االعتبارات البيئية واالجتماعية .وقد يكون من
الصعب قياس القيمة االقتصادية لآلثار البيئية أو اآلثار االجتماعية .ومثال ذلك ،بقاء نوع نباتي آخرر وحسرن أحوالره أو
القيمة اجلمالية لغاية أو دغل .وميكن النظر يف القيمة الكيفية أو الكمية على السواء لدى قياس اآلثار االقتصادية.
التأثري االقتصادي آلفات النباتات :يشمل ذلك كل من القياسات السوقية والنتائج اليت قد ال يكون مرن السرهل قياسرها
بالقيمة االقتصادية املباشرة ،وإن كانت متثل خسارة أو ضررا للنباتات املزروعة ،أو النباتات غري املزروعة ،أو املنتجرات
النباتية.
القيمة االقتصادية  :هي األسراس لقيراس تكلفرة أثرر الرتغريات (يف التنروع احليروي ،أو الرنظم اإليكولوجيرة ،أو املروارد
اخلاضعة لإلدارة ،أو املوارد الطبيعية على سبيل املثال) على الرفاهة البشرية .وميكن أن تكرون للسرلع واخلردمات الريت
ال تباع يف األسواق التجارية قيمة اقتصادية .وحتديد القيمة االقتصادية ال مينع االهتمامرات األخالقيرة أو الغرييرة ببقراء
وحسن أحوال األنواع األخرى على أساس من السلوك التعاوني.
القياس الكيفي :هو تقييم الصفات أو اخلصائص بقيمة أخرى غري القيمة النقدية أو الرقمية.
القياس الكمي :هو تقييم الصفات أو اخلصائص بالقيمة النقدية أو غريها من التعابري الرقمية.
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يقصد بهذا املرفق أن يكون مرجعا فحسب وهو ليس جزءا واجب االتباع من املعيار.

املعيار الدولي رقم

5

5119

املرف  :1مصطلحات اتفاقية التنوع البيولوجي يف عالقتها بقائمة مصطلحات الصحة النباتية
.1

املقدمة

مت ،منذ  ، 5110إيضاح أن نطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات يشمل املخاطر الناشئة عن اآلفات اليت ترؤثر يف املقرام
األول على البيئة والتنوع البيولوجي ،مبا يف ذلك النباتات الضارة .ومن ثم فقد فحص فريق اخلرباء الفين املعرين بقائمرة
املصطلحات ،الذي يستعرض املعيار الدولي رقم ( 2قائمة مصطلحات الصحة النباتيرة ،5113 ،املشرار إليهرا فيمرا بعرد
بتعبري مسرد) ،إمكانية إضافة مصطلحات وتعاريف جديدة إىل املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية لتغطية هذا اجملرال
*
الذي يثري االنشغال .وقد نظر الفريق ،بصفة خاصة ،يف املصطلحات والتعاريف املستخدمة يف اتفاقية التنروع البيولروجي
بغية إضافتها إىل القائمة ،على حنو ما حدث من قبل يف عدة حاالت بالنسبة ملصطلحات منظمات دولية أخرى.
إال أن دراسة املصطلحات والتعاريف اليت تتيحها اتفاقية التنوع البيولوجي قد أظهرت أنها تقروم علرى مفراهيم ختتلرف
عن مفاهيم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،حبيث تشري املصطلحات املتماثلة إىل معان خمتلفة بوضروح .لرذلك فإنره مل
ميكن استخدام مصطلحات وتعاريف اتفاقية التنوع البيولوجي يف قائمة املصطلحات مباشرة .وقد تقررر ،بردال مرن ذلرك،
عرض هذه املصطلحات والتعاريف يف املرفق احلالي بالقائمة ،مرع تقرديم إيضراحات لكيفيرة اختالفهرا عرن مصرطلحات
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
وال يقصد من هذا املرفق تقديم إيضاح لنطاق اتفاقية التنوع البيولوجي وال لنطاق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
.2

العرض

فيما يتعلق بكل مصطلح من املصطلحات موضع البحث ،أدرج يف البداية التعريف اخلراص باتفاقيرة التنروع البيولروجي.
ووضع مقابل كل تعريف "إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات" ،تظهر فيه ،كاملعتراد ،مصرطلحات القائمرة
أو مشتقات منها حبروف داكنة .وقد تضم هذه اإليضاحات أيضا مصطلحات اتفاقية التنوع البيولوجي ،ويف هرذه احلالرة
تكون املصطلحات حبروف داكنة أيضاً متبوعة بالرمز"( .")CBDوتشكّل اإليضراحات اجلرزء الرئيسري مرن هرذا املرفرق.
ويتبع كل منها مالحظات ،تقدّم إيضاحات إضافية لبعض الصعوبات.
_______________
* إنّ املصطلحات والتعاريف اليت تتناوهلا هذه الوثيقة هي نتيجة مناقشات األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي (أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي)
حول األنواع الدخيلة الغازية.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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املصطلحات

1.3

"األنواع الدخيلة"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

مسرد مصطلحات الصحة النباتية-

املرفق 0

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

نوع ،أو نوع فرعي ،أو نوع تصنيفي أدنى جرى إدخاهلا خارج توزعّها النوع الدخيا )CBD( 5هو فرد 3أو مجاعة ،يف أي طور من أطوار احلياة،
0
الطبيعي املاضي أو احلاضر؛ وتشمل أي جزء ،أو خاليا تناسلية أو أو جزء قابل للحياة من كائن غري أصيل يف منطقة ما دخا 3بواسطة

بذور أو بيض ،أو مكثرات هلذه األنواع اليت قد ميكنها البقاء والتكاثر اإلنسان ،2إىل تلك املنطقة.
فيما بعد.
مالحظات:

 0إن التحديد اخلاص بالتوزع "املاضي واحلاضر" ليس ذي صلة بأغراض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،ألن األخرية معنيّة باألوضاع احلالية فقط .وال يهرم فيمرا
إذا كان النوع موجوداً يف املاضي أو إذا كان موجوداً اآلن .إن كلمة "ماضي" يف تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي مرن املفررتض أن تسرمح بإعرادة إدخرال نروع مرا إىل
منطقة أضحى فيها هذا النوع منقرضاً (منذ عهد قريب) وهكذا فاملفرتض أال يعترب النوع املعاد إدخاله نوعا دخيال.
 5مصطلح "دخيل" يشري فقط إىل موقع كائن ما وتوزعه مقارنة مبجاله الطبيعي .وهو ال ينطوي على أن الكائن ضار.
 3يشدد تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي على الوجود الفيزيائي ألفراد النوع عند وقت معني ،يف حني أن مفهوم االتفاقية الدوليرة لوقايرة النباترات لوجرود آفرة مرا
يرتبط بالتوزّع اجلغرايف للنوع التصنيفي بشكل عام.
 3ألغراض اتفاقية التنوّع البيولوجي ،يكون النوع الدخيل موجودا بالفعل يف املنطقة اليت ال تدخل ضمن جمال توزعره األصرلي (انظرر مصرطلح إدخةال أدنراه) .أمرا
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،فإنها تهتم أكثر باألنواع اليت ال توجد بعد يف املنطقة موضع االهتمام (أي اآلفات احلجرية) ،وبالتالي فإن مصطلح "دخيرل" غرري
مناسب بالنسبة هلا ،وقد استخدمت مصطلحات مثل "غريب"" ،غري أصيل" أو "غري بلدي" يف املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية .وبغية جتنرب اخللرط ،قرد
يكون من األفضل استعمال مصطلح واحد فقط من هذه املصطلحات ،ويف هذه احلالة قد يكون "غرري أصريل" األكثرر مالءمرة ،وخباصرة أنره ميكرن أن يقابرل عكسره
"أصيل" .أما بالنسبة ملصطلح "غريب" فهو غري مالئم ألنه ميثل مشكالت يف الرتمجة.
 2نوع غري أصيل دخل إىل منطقة بوسائل طبيعية ال يعين أنه نوع دخيا ( )CBDفهو ميد ببساطة جماله الطبيعي .وألغراض االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
وال يزال هذا النوع يعترب آفة حجرية حمتملة.

2.3

"إدخال"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي
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6
انتقال نوع دخيل خارج جماله الطبيعي (يف املاضي أو احلاضر) هو دخول نوع ما إىل منطقة يكو غري أصيا فيها ،عن طريق االنتقال
بوساطة اإلنسان ،بطريقة مباشرة أو غري مباشرة .وقد تكون هذه إليها بواسطة اإلنسان ،إما مباشرة من منطقة يكون فيها النوع أصيالً أو
احلركة إما ضمن البلد أو فيما بني البلدان أو املناطق الواقعة خارج بشكل غري مباشر( 3باالنتقال املتتالي من منطقة يكون النوع فيها أصيالً عرب
7
الوالية القانونية الوطنية.
منطقة أو عدة مناطق ال يكون فيها أصيالً).

مالحظات:
 6يقرتح تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي أن اإلدخال ( )CBDيتعلق بنوع دخيا ( ، )CBDوبالتالي نوع دخل املنطقرة فعرالً .مرع أنره ميكرن االفررتاض ،علرى
أساس العديد من الوثائق األخرى اليت أتاحتها اتفاقية التنوع البيولوجي ،أن األمر ليس كذلك ،وأنره يتعلرق حبراالت فيهرا إدخةال لنروع غرري أصريل للمررة األوىل
( .)CBDفبالنسبة التفاقية التنوع البيولوجي ميكن إدخال نوع ما عدة مرات ،أما بالنسبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات فإنه ال ميكن ،إعادة إدخال نروع بعرد
توطنه.
 7إن مسألة "املناطق الواقعة خارج الوالية القانونية الوطنية" ليست بذات أهمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 3ال ينصّ التعريف بشكل حمدد ،يف حالة االنتقال غري املباشر ،على ما إذا كان ينبغي اعتبار كلّ انتقال من منطقرة واحردة علرى أنره إدخةال (( )CBDبواسرطة
اإلنسان ،بشكل متعمّد أو غري متعمّد) ،أو ما إذا كان ميكن لبعض احلاالت أن تكون انتقاال طبيعيا .ويرربز هرذا السرؤال ،علرى سربيل املثرال ،عنردما يرتم إدخةال
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5

( )CBDنوع ما إىل منطقة واحدة ومن ثم ينتقل طبيعياً إىل منطقة جماورة .ويبدو أنه ميكن اعتبار ذلك مبثابة إدخال ( )CBDغري مباشرر ،حبيرث يكرون النروع
املعين دخيال ( )CBDيف املنطقة اجملاورة ،رغم أنه دخلها بصورة طبيعية .ويف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،فإنه ال يرتتب على البلرد الوسريط ،الرذي
حدث منه االنتقال الطبيعي أية التزامات للعمل على احلدّ من االنتقال الطبيعي ،رغم أنه قد يكون عليه التزام مبنع اإلدخال ( )CBDاملتعمّد أو غري املتعمّد إذا ما
أنشأ البلد املستورد املعين تدابري صحة نباتية مقابل ذلك.

3.3

"األنواع الدخيلة الغا ية"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

أنواع دخيلة 9يهدد إدخاهلا و/أو انتشارها التنوّع البيولوجي.00،01

األنواع الدخيلة الغا ية )DBC( 05هي أنواع دخيلة ()DBC
أصبحت ضارةً ،بالنباتات حبكم توطنّها وانتشارها ،03أو يظهر
حتليا املخاطر ( 03)DBCأنها حيتمل أن تكون ضارة
بالنباتات.

مالحظات:
 9ال يوجد مقابل مباشر لتعبري"يهدد" يف لغة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .فتعريف هذه االتفاقية لآلفة يستخدم تعربري "يضرر" ،يف حرني يشرري تعريرف اآلفةة
احلجرية إىل "األهمية االقتصادية" .ويوضح املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم ( 00حتليل خماطر اآلفات احلجرية ،مبا يف ذلك املخاطر على البيئة واملوارد
احملورة وراثيا )،أن اآلفات احلجرية قد تكون "ضارة" بالنباتات بصورة مباشرة (عن طريق مكونات أخررى للرنظم اإليكولوجيرة) ،يف حرني يوضرح امللحرق رقرم 5
بقائمة املصطلحات أن "األهمية االقتصادية" تتوقف علرى الترأثري الضرار باحملاصريل أو البيئرة أو بعرض القريم احملرددة األخررى (الرتويرح والسرياحة ،والنرواحي
اجلمالية).
01

األنواع دخيلة الغا ية ( )DBCتهدد "التنوع البيولوجي" .ليس هذا من تعبريات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وتنشأ مسألة مرا إذا كران لره نطراق يقابرل
نطاق هذه االتفاقية .وسيلزم بالتالي :إعطاء "التنوع البيولوجي" معنى واسعا يشمل مجيرع النباترات املزروعرة يف الرنظم اإليكولوجيرة – الزراعيرة ،والنباتةات غرري

األصلية اليت استوردت وغرست من أجل الغابات أو التجميل أو إدارة املوئل ،فضال عن النباتات األصلية يف أي موئا ،سواء كان من "صنع اإلنسان" أو مل يكرن.
واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال حتمي النباتات يف أي من هذه احلاالت ،إال أنه ليس واضحا ما إذا كان نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي واسع إىل هذا احلد،
فبعض تعاريف "التنوع البيولوجي" تتخذ نظرة أضيق كثريا من ذلك.
 00على أساس وثائق أخرى تتيحها اتفاقية التنوع البيولوجي ميكن لألنواع الدخيلة الغا ية أن تهدد أيضا "النظم اإليكولوجية ،أو املوائل أو األنواع".
05

يتعلق تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي واإليضاح اخلاص به بعبارة األنواع الدخيلة الغا ية برمتها وال يتناول تعبري "الغازية" بصورة حمددة.

03

إن سررررياق االتفاقيرررررة الدوليررررة لوقايرررررة النباتررررات هرررررو محايررررة النباتةةةةةات .ومررررن الواضرررررح أن هنرررراك ترررررأثريات يف التنرررروّع البيولررررروجي
ال ختص النباتات ،وهناك أنواع دخيلة غا ية ( )DBCليست بذات صلة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات .وتهتم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات باملنتجات
النباتية ،لكن من غري الواضح إىل أي مدى تعترب اتفاقية التنوع البيولوجي املنتجات النباتية عنصرا من التنوع البيولوجي.
 03بالنسبة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ميكن أيضا اعتبار الكائنات اليت مل تدخل املنطقة املهددة أبدا كائنرات حيتمرل أن تضرر النباتةات ،نتيجرة لتحليةا
خماطراآلفات.

1.3

"التوطّن"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

عملية 02ينتج بنجاح يف ،إطارها ،نوع دخيا يف موئا جديد ذرية 06مع كون توطّن نوع دخيل ( ،)DBCبالتكاثر الناجح ،يف موئل يف املنطقة
اليت دخلها.
استمراره يف البقاء مرجحا.
مالحظات:
 02التوطّن ( )DBCهي عملية ،وليست نتيجة .ويبدو أن جيالً واحداً من التكاثر ميكن أن يكون توطّناً ( ،)DBCشريطة أن يكون للذرية إمكانية البقراء املسرتمر
(ما عدا ذلك قد يكون هناك فاصال بعد "الذرية") .وال يعرب تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي عن مفهوم االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لرر"االستمرار يف املسرتقبل
املنظور".
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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 06من غري الواضح كيف ميكن تطبيق مفهوم "الذرية" على كائنات تضاعف نفسها خضررياً (عديرد مرن النباتةات ،ومعظرم الفطريرات ،وكائنرات دقيقرة أخررى).
وباستعمال مصطلح "استمرار" جتتنب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات موضوع التكاثر أو التضاعف لألفراد ككل .فالنوع مبجمله هو الذي يبقى على قيرد احليراة.
ومنو األفراد طويلة العمر إىل مرحلة النضج ذاته ميكن اعتباره استمرارا يف املستقبل املنظور (مثل غرس نبات غري أصيل).

5.3

"اإلدخال املتعمد"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

حركة متعمّدة و/أو 07إطالق من قبل اإلنسان لنوع دخيل خارج جماله الطبيعي.

هو النقل املتعمّد لنوع غري أصلي يف منطقة ما ،مبا يف ذلك إطالقه
03
يف البيئة

مالحظات:
 07من الصعب فهم عبارة "و/أو" يف تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي.
03

إدخال اآلفات اخلاضعة للوائح ممنوع مبوجب معظم نظم االسترياد اليت تنظم تدابري الصحة النباتية.

1.3

"اإلدخال غري املتعمد"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

كل حاالت اإلدخال األخرى اليت ال تكون متعمّدة.

هو دخول نوع غري أصيل مع شحنة جتارية ،يصيبها أو
يلوثها ،أو عن طريق بعض السبل األخرى اليت يتوسطها اإلنسان
مبا يف ذلك ممرات مثل أمتعة املسافرين ،واملركبات ،واملمرات
املائية االصطناعية.09

مالحظات:
09

إن منع اإلدخال غري املتعمد لآلفات اخلاضعة للوائح جمال مهم من جماالت تركيز نظم االسترياد اليت تنظم تدابري الصحة النباتية.

1.3

"حتليا املخاطر"

تعريف اتفاقية التنوع البيولوجي

إيضاح يف سياق االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

09
( )0تقدير نتائج إدخال نوع دخيل وتوطّنه احملتمل باستعمال معلومات مرتكزة حتليا املخاطر ()DBC
على العلم (مثل تقدير املخاطر) )5( ،حتديد التدابري اليت ميكن تطبيقها لتقليل واالنتشار يف منطقة ،55لنوع دخيا ( )DBCدخل تلك
هذه املخاطر أو إدارتها (أي إدارة املخاطر) ،مع مراعاة االعتبارات االجتماعية  -املنطقة )5( ،تقييم النتائج املصاحبة احملتملة وغري املرغو
51
االقتصادية والثقافية
فيها )3( ،تقييم وانتخا تدابري صحة نباتية لتقليل خطر هذا
50

هو )0( :تقييم احتمال التوطّن

التوطّن واالنتشار.

مالحظات:
 51إن أنواع النتائج اليت ينبغي النظر فيها ليست واضحة.
 50من غري الواضح يف أي مرحلة من عملية حتليا املخاطر ( )DBCتتم مراعاة االعتبارات االجتماعية -االقتصادية والثقافية (يف أثناء التقدير ،أو يف أثناء اإلدارة،
أو يف احلالتني) .ال ميكن إعطاء تفسري فيما خيص املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم ( 00حتليل خماطر اآلفات احلجرية مبا يف ذلرك املخراطر علرى البيئرة
وعلى الكائنات احلية احملورة وراثيا )،أو امللحق رقم  5للمعيار الدولي رقم ( 2قائمة مصطلحات الصحة النباتية.)5113 ،
 55يرتكز هذا التفسري على تعاريف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتقييم خماطر اآلفات وإدارة خماطر اآلفات ،أكثر من ذلك اخلاص بتحليا خماطر اآلفات.
 53ليس من الواضح ما إذا كان حتليا املخاطر ( )DBCجيوز أن ينفذ قبل الدخول ،ويف تلك احلالة قد يقتضي األمر أيضا تقدير احتمال اإلدخال ،وتقييم واختيار
تدابري للحد من خماطر اإلدخال .وميكن (على أساس الوثائق األخرى املتاحة من اتفاقية التنوع البيولوجي) افررتاض أنره ميكرن لتحليةا املخةاطر ( )DBCتعريني
تدابري للحد من عمليات اإلدخال اإلضافية ،ويف هذه احلالة يكون أوثق صلة بتحليا خماطر اآلفات.
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5

مفاهيم أخر

ال تقرتح اتفاقية التنوّع البيولوجي تعاريف ملصطلحات أخرى ،ولكنها تستعمل عدداً من املفاهيم اليت ال يبدو أن
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاقية التنوع البيولوجي تنظر إليها يف الضوء نفسه ،أو أن االتفاقية الدولية لوقاية
النباتات متيزها بصورة حمددة .وتشمل هذه املفاهيم:
 مراقبة احلدود التدابري احلجرية عبء الربهان اجملال الطبيعي أو التوزّع االجتاه االحرتازي التدابري املؤقتة الرقابة التدابري القانونية التدابري التنظيمية التأثري االجتماعي التأثري االقتصادي.5

املراجع

اتفاقية التنوع البيولوجي ،0995 ،مونرتيال.
قائمة املصطلحات وقد أصبح من املمكرن النفراذ إليهرا اعتبرارا مرن نوفمرب/تشررين الثراني  5113علرى العنروان الترالي:
,http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml
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ÁœUL��ô WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� �≈ t1bI�� ��UF*« WM' vK� t{dF�
U�œUL��ô WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� vK� W'UF*« ÷dF� WOu��« vK� ��UF*« WM' XI�«Ë 2013≠11
w�— ÷«��« wIK� 03≠2014
hM�« WF�«d0 ÂU�Ë WO�d�« U{«��ô« vK� �œ— …œu�� WO�U�M�« W�B�« U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« �b�√ 06≠2014
��«b� W�O� q�� s� ÁœUL��ô Î«bON9 ŸËdA*« vK� XI�«ËË WO�U�M�« W�B�« U'UF0 �F*« �H�« o�dH�« �œ— ��UF*« WM' X{dF��« 11≠2014
WO�U�M�« W�B�«

W'UF*« bL��« WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� …d�UF�« …—Ëb�« 03-2015
W�U�– s� hK��K� …œË��U� Citrus limon i�U(« ÊuLOK�« W'UF� 18 o�K*« 28 r�— w�Ëb�« —UOF*«
ËUH�« ¨ U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« ¨U�Ë— ¨®2015© ≠ Bactrocera tryoni b�ôeM�u�
04≠2015
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Æ2015 ÂU� � WO�U�M�« W�B�« ��«b� W�O� …d�UF�« …—Ëb�« q�� s� Ác� WO�U�M�« W�B�« WK�UF� bL���«
Æ28 r�— WO�U�M�« W�B�« ��«b�� w�Ëb�« —UOF*« s� ŸU��ô« V�«Ë ¡e� u� o�K*« «c�
28 w�Ëb�« —UOF*«
19 o�K*«

WO�U�M�« W�B�« ��«b�� WO�Ëb�« ��UF*«
WO�U�M�« W�B�«

U'UF�

28

w�Ëb�« —UOF*«

∫19 r�— WO�U�M�« W�B�« W'UF�
Planococcus minorË Planococcus lilacinus Ë Dysmicoccus neobrevipes

W'UF�

ŸUF�ùU�
2 0 1 5 � d A � ª2 0 1 5 � bL��«

W'UF*« ‚UD�
Dysmicoccus neobrevipes

s??� U??G�U��« ÀU??�ù« d�U??J� l??M* ŸUF??�ùU� —U??C)«Ë W??N�UH�« W??'UF*« Ác??� ‰ËU??M��
Æ1 …œb;« WO�UFH�« Èu��� bM�

Planococcus minorË Planococcus lilacinusË

W'UF*« nË
Planococcus

lilacinusË Dysmicoccus

neobrevipes

W?????��UJ* ŸUF?????�ùU� W?????'UF*«

W'UF*« r�«

Planococcus minorË

ÕU�� ��

‰UFH�« ÊuJ*«

…b�UF�*« ·«d�_« WI�«u0 WU)« Èd�_« WOK;« U�KD�*« Ë√ «bO�*« qO���� WKB�« «– U�UCI�« WO�U�M�« W�B�« U'UF� ‚UD� sLC�� ô
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W���*« …œb;« —U�ü« ÊQA� U�uKF� U�U�M�« W�U�u� WO�Ëb�« WO�UH�ô« q��� s� …bL�F*« U'UF*« ÂbI� ô b�Ë ÆUNO{«—√ � W�b���*« U'UF*« vK�
W�U{ùU�Ë ÆU� W'UF� vK� …b�UF�*« ·«d�_« WI�«u� q�� WOK;« «¡«d�ù« Â«b���U� t�'UF� wG�M� U� u�Ë ¨W�c�_« W�ö� Ë√ W�dA��« W�B�« vK�
WO�u� vK� U� W'UF� —U�¬ rOOI� Ê√ ô≈ ÆUO�Ëœ U�œUL��« q�� lK��« iF�� W��M�U� U��M*« WO�u� vK� U'UFLK� WKL�;« —U�ü« � dEM�� ¨p�– �≈
ÆtO{«—√ � Â«b���ö� U�œUL��« Ë√ UNKO��� Ë√ ¨ U'UF*« vK� WI�«u*U� b�UF�� ·d� Í√ ÂeK�� ôË ÆWO�U{≈ W�«—œ wC�I� b� lK��«
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®Cockerell©

Planococcus

19 WO�U�M�« W�B�« WK�UF�

lilacinusË Dysmicoccus

neobrevipes

ŸUF�≈

W'UF*« Ÿu�

Beardsley

W�bN��*« U�ü«

®Hemiptera: Pseudococcidae© ®Maskell© Planococcus minorË

Ác� o��« Ÿ«u�_ WM{U� ÊuJ� b� ��« —UC)«Ë WN�UH�« Ÿ«u�√ lO� W�bN�??????�*« lK??????��«
`z«uK� WF{U)«

W'UF*« ‰Ëb�
Dysmicoccus neobrevipes

s??� U??G�U��« ÀU??�ù« d�U??J� l??M* Í«d??� 231 U�—b??� W??B�L*« UO�b??�« W??�d'«
.Planococcus minorË Planococcus lilacinusË

ÆWzU*« � 95 t���� WI� Èu��� bM� ED 99.99023 UN�O�u�u�Ë W'UF*« WO�UF� mK��

W�?B�« � ŸUF?�ù« Â«b��?�ô W?ONO�u��« ◊uD)«© 28 r�— w�Ëb�« —UOF*« UOC�I� V�� W'UF*« Ác� oO�D� wG�M�
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Èd�√ …bOH� U�uKF�
Ÿ«u?�√ s?� ¡U?I�K� W?K�U� �?� sJ� W�O� «dA� vK� ÊuA�H*« d�F� b� ¨ÂU� ‚uH� ôU� �≈ ÍœR� ô b� ŸUF�ù« �Ê√ U0
W?OKL� ¡U?M�√ ®WG�U� Ë√ WG�U� ��© Planococcus minor Ë√ Planococcus lilacinus Ë√ Dysmicoccus neobrevipes
ÆW'UF*« qA� «c� �F� ôË ÆgO�H��«
U�—b?� W?B�2 W?�d� W?�«—b�« Ác?� V?�� �œ√ b?�Ë Æ®2012© s�d?�¬Ë Doan q?L� �≈ «c� W'UF*« ‰Ëb� bM���
� w�U?��« q?O'« �≈ Îôu?Ë U?�u/Ë Dysmicoccus

neobrevipes

Ÿu?� s� UG�U��« ÀU�ù« d�UJ� lM� �≈ Í«d� 200

Í√ Ê� √ ZzU?�M�« Ác?� s?� b?�Q�K� l�«Ë ‚UD� vK� Íd�Ô√ —U���« qCH� o�ô X�Ë � `C�«Ë ÆWG�U��« �� q�«d*« lO�
s�d?�ü« 5�u?M�« �Ê√ ÎU?C�√ W?I�ô «—U���« dN�√Ë ÆÍ«d� 231 WG�U��« ÈuBI�« W�d'« l� WMJ2 �� d�UJ� WOKL�
ÆDysmicoccus neobrevipes l� W�—UI� U�UF�ùU� Î«d�Q� d��√
sL{ œbB�« «cN� U�«—b�« lO� œd�Ë W�UGK� …œËb� WKOBH�« Ác� s� �o��« s� Èd�_« Ÿ«u�_« s� W�U�*« U�UO��« �Ê≈
W?�d'U� W?I��« “e?F� U2 ¨d�UJ��« lM* WO�U� �q�√ Ë√ Í«d� 200 U�—b� W�d� ôU(« lO� � X�U�Ë Æl�«d*« WLzU�
ÆW��I*«
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 -1معلومات عن اآلفة
آفة  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaهي الكائن املسبب ملرض "البقعة السوداء يف احلمضيات" ،وهي فطر
يسبب تبقع األوراق وتلطخ مثار احلمضيات من اجلنس  citrusو البونسريوس  Poncirusو fortunellaواألصناف
املهجَّنة منها .وباستثناء الربتقال احلمضي (النارنج) ( )Citrus aurantiumوأصنافه اهلجينة ،والليمون العريض األوراق
فإن كل أنواع احلمضيات اليت تُنتج على املستوى التجاري عرضة لإلصابة باملرض ( ;Aguilar-Vildoso et al., 2002
 .) Kotzé, 2000وتعترب مثار الليمون احلمضي عرضة بشكل خاص لإلصابة بهذه اآلفة وبالتالي فهي يف العادة أول نوع
من احلمضيات تظهر عليه أعراض املرض حاملا يدخل الكائن املمرض إىل منطقة جديدة (.)Kotzé, 2000
وسُجلت أوىل حاالت اإلصابة مبرض البقعة السوداء يف أسرتاليا يف عام  0895يف الربتقال احللو).(Benson, 1895
ويوجد املرض حالياً يف بعض املناطق املنتجة للحمضيات يف أفريقيا وآسيا وأسرتاليا وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية
(املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية4100 ،؛ ومنظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشمالية4101 ،؛ و،Schubert
ب

ت 2-5

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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وآخرون .) 4104 ،ومل ترد أي بالغات عن هذا الكائن من أوروبا أو أمريكا الوسطى أو منطقة البحر الكارييب (املركز
الدولي للزراعة والعلوم البيولو جية4100 ،؛ واملركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية/منظمة وقاية النباتات يف أوروبا
والبحر املتوسط 0998 ،؛ ومنظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسط/املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية،
0992؛ ومنظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشمالية.)4101 ،
وينطوي فطر

P. citricarpa

على آثار اقتصادية نامجة أساساً عن التشوهات اخلارجية اليت حيدثها الفطر

مما جيعل مثار احلمضيات غري مناسبة ألسواق املنتجات الطازجة ( .)Spósito, 2003وقد ينجم عن اإلصابات الشديدة
سقوط الثمار قبل نضجها ( .)Kotzé, 2000وحتدث بعض اخلسائر بسبب تساقط الثمار يف السنوات اليت تكون فيها
الظروف مهيأة لظهور اآلفة وعندما ترتك الثمار على األشجار بعد ذروة موسم النضج (املركز الدولي للزراعة والعلوم
البيولوجية .)4100 ،وباإلضافة إىل ما سبق ،فإن اإلصابات غري الظاهرة (غري املصحوبة بأعراض) يف الثمار يف موسم
احلصاد قد تظهر أعراضها يف أثناء النقل أو التخزين (.)Kotzé, 1996
وتتأثر دراسة وباء البقعة السوداء يف احلمضيات بتوافر اللقائح ،والظروف البيئية املواتية للعدوى (مثل الطقس الدافئ
واألمطار والرطوبة) ،ودورة منو شجرة احلمضيات ،وعمر الثمرة واألوراق بالنسبة حلساسيتها للعدوى (

Kotzé, 1981,

 .) 2000ويف املناطق اليت يقتصر فيها هطول األمطار على موسم وحيد ،متثل األجسام الثمرية احملتوية على األبواغ
الزقية اليت ال تتكون إال على دُبال األوراق املصدر الرئيسي للقائح .وتشكِّل دوارق أبواغ  P. citricarpaأيضاً مصدراً مهماً
للقائح عندما ال تقتصر األمطار على موسم واحد تبقى فيه الثمار املصابة اليت تنمو يف غري مومسها على األشجار بعد
اإلزهار واإلمثار ،أو يف احلاالت اليت حيدث فيها تزهري متعاقب وشاذ يف أنواع وأصناف احلمضيات املزروعة،

( Kotzé,

)1981; Spósito et al., 2008, 2011
وتتكون األجسام الثمرية يف غضون مدة ترتاوح بني  21و 081يوماً من سقوط األوراق ،تبعاً ملعدل تواتر الرطوبة واجلفاف
وكذلك درجات احلرارة السائدة ( .)Kotzé, 1981وتسقط أوراق احلمضيات على مدار السنة يف بعض البلدان وتسقط يف
مواسم معيَّنة يف بلدان أخرى ،ويؤثر ذلك على توافر اللقائح .وترتاوح درجة احلرارة املثلى لتكون األجسام الثمرية بني
 40و48

درجة مئوية؛ وال تتكون األجسام الثمرية يف درجة حرارة تقل عن

2

درجات مئوية أو تزيد على

35

درجة

مئوية ( .)Lee and Huang, 1973وتنطلق األبواغ الزقية خالل تساقط األمطار ويف بعض األحيان يف أثناء الري أو عندما
يتكون الندى بكثافة

(Kotzé, 2000

; ،)Kiely, 1949aوتتأثر كثرياً بنمط هطول األمطار ( .)Kotzé, 1981وتنطلق

األبواغ الزقية عنوة إىل ارتفاع يصل إىل  0.4سنتيمرت فوق األجسام الثمرية وحتملها تيارات اهلواء خالل ظلة األشجار
وملسافات طويلة ( .)Kiely, 1949aوتبدأ الفرتة احلرجة للعدوى عند اإلمثار وتستغرق مدة ترتاوح بني
ولكن األعراض األوىل على الثمرة ال تظهر إالّ بعد أكثر من

2

أشهر بعد اإلمثار

(et al., 2006

2

و 2أشهر،

 .)Baldassariويف

الربازيل ،تعترب مثرة برتقال "الفالينسيا" ( )Valenciaو"ناتال" ( )Natalعرضة لإلصابة حتى بعد ما ال يقل عن
42

أسبوعاً من سقوط

25

يف املائة من التوجيات عندما يرتاوح قطرها بني

 5و2

سنتيمرتات

(.)Baldassari et al., 2006
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وعقب العدوى ،يظل الفطر يف حالة كمون حتى يكتمل منو الثمرة أو تصل إىل مرحلة النضج ،فتبدأ األعراض يف الظهور
بعد عدة أشهر من العدوى

(2000

 .)Kotzé,وتظل األوراق عرضة لإلصابة منذ تكونها حتى عمر

01

أشهر

(.)Truter et al., 2007
وتتكون الدوارق احملتوية على أبواغ على الثمرة واألوراق واألغصان امليتة ،وسويقات الثمار ،وتتكون بكثرة على دُبال
الدوارق ( .) Kotzé, 2000وميكن أن تتناثر على الغطاء النباتي أو تنتقل من الثمار املصابة اليت يتأخر قطافها إىل الثمار
واألوراق الصغرية اليت ال تزال يف مرحلة حساسة للعدوى
أيضاً فطر

P. citricarpa

(2008

 .)Agostini et al., 2006; Spósito et al.,ويتميز

بأبواغه الصغرية الالجنسية ،اليت يرد وصفها يف إطار تناول اجلنس

Leptodothiorella

 .)(Kiely, 1949aوهذه األبواغ الغبريية الصغرية اليت يشار إليها أيضاً باسم احلالة "النطفية" ( )Kiely, 1949aتظهر
يف العادة على األوراق الساقطة قبل تكون األجسام الثمرية .على أن دور األبواغ الغبريية الصغرية يف بيولوجيا فطر
 P. citricarpaال يزال غري واضح.
ومما يعزز ظهور األعراض على الثمرة الناضجة ارتفاع درجة احلرارة ،وشدة الضوء ،واجلفاف ،وضعف الشجرة .وتكثر
البقع السوداء يف أشجار احلمضيات الكبرية أكثر منها يف األشجار الصغرية ( .)Kotzé, 2000ويفرتض أن ينتشر فطر
P. citricarpa

إىل األشجار اجلديدة من خالل الشتالت املصابة أو مواد الزراعة األخرى وليس عن طريق مثار

احلمضيات (.)Kotzé, 2000; Timmer, 2004
وجتدر اإلشارة إىل أنه يف مثار احلمضيات اليت ال تظهر عليها أعراض أو الثمار اليت تظهر عليها بقع صغرية للغاية (يقل
قطرها عن
Henn

4

ملليمرت) بدون دوارق ،قد توجد نبْتَات طفيلية داخلية غري مُمرضة من فطر

Phyllosticta capitalensis

(كان يشار إليها من قبل على سبيل اخلطأ باسم ( )Guignardia mangiferae A.J. Roy

 ،)2011اليت سُجلت يف الكثري من السالالت النباتية .وتناول

Baayen

وخصائص الشكل والرتكيب واخلصائص اجلزيئية اليت متيِّز فطر

P. capitalensis

على ذلك فإن أعراض

P. citricarpa

Wulandari, Crous & Gruyter

Glienke et al.,

وآخرون ( )4114اخلصائص االستنباتية
عن فطر  .P. citricarpaوعالوة

قد تلتبس مع األعراض اليت يسببها فطر

Phyllosticta citriasiana

وهو كائن مُمرض وصف حديثاً ومل يظهر حتى اآلن إالّ على مثرة البوميلو (الشادوك)

 .)Wang et al., 2012; Wulandari et al., 2009( Citrus maximaوأما القدرة اإلمراضية لفطر  P. citriasianaيف
أنواع احلمضيات األخرى فهي غري معروفة .ووصف  Wulandariوآخرون ( )4119اخلصائص االستنباتية وخصائص
الشكل والرتكيب واخلصائص اجلزيئية اليت متيِّز فطر
للحمضيات.

وهناك

نوعان

من

spp. Phyllosticta citrichinaensis

فطر

P. citriasiana

عن فطر  ،P. citricarpaوهو النوع املمرض

مت

بفطر

Phyllosticta

وصفهما

مؤخراً،

مرتبطان

 ،Citrusويسبب هذان النوعان من الفطر بقعاً صغرية غائرة ترتاوح بني بنية

ورمادية وهلا هامش بين داكن وهاالت ذات لون أخضر زيتوني على أوراق البوميلو .ويسبب الكائن املمرض أيضاً بقعاً
صغرية ترتاوح بني بنية وسوداء مشابهة السوداد مثار اليوسفي والربتقال

(et al., 2012

 .)Wangواكتشف فطر

 P. citribraziliensisكنبتة طفيلية داخلية يف األوراق السليمة للحمضيات يف الربازيل(.)Glienke et al., 2011
ب
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 -2املعلومات التصنيفية
االسم:

0923 ،Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa

األمساء املرادفة:

0899 ،Phoma citricarpa McAlpine
0928 ،Guignardia citricarpa Kiely
0953 ،Phyllostictina citricarpa (McAlpine) Petr.
)Leptodothiorella sp. (spermatial state

الوضع التصنيفي:

Eukaryota, Fungi, Ascomycota, Pezizomycotina, Dothideomycetes,
Botryosphaeriales, Botryosphaeriaceae

األمساء الشائعة:

البقعة السوداء يف احلمضيات (انظر املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية ()4100
للتعرف على األمساء الشائعة باللغات األخرى)

املرجع:

بنك

الفطرياتMycoBank 320327

 -3الكشف
ميكن أن حتتوي مثار احلمضيات والبونسريوس والكوكوات وسويقاتها وأورقها وأغصانها واألصناف املهجّنة منها على
فطر ( P. citricarpaاملركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية.)4100 ،
 1-3األعراض على الثمرة
تظهر عدة أعراض (مثل البقع الصلبة ،أو النمش ،أو االسوداد الكاذب ،أو البقع اخلبيثة) على الثمرة تبعاً لدرجة
احلرارة ونُضج الثمرة ( .)Kotzé, 2000ومن املستبعد أن يؤكد بدقة وجود فطر  P. citricarpaعلى الثمرة من خالل
الفحص البصري وحده ألن األعراض متغيِّرة يف مظهرها وميكن بسهولة اخللط بينها وبني األعراض اليت تسببها
ممرضات احلمضيات األخرى أو األعطاب امليكانيكية أو الناجتة عن الربودة أو احلشرات
( Kotzé, 2000; Snowdon, 1990; L. Diaz,رسالة شخصية) .وفيما يلي األعراض األربعة املعروفة على نطاق واسع
على النحو الذي وصفه .)a, 1949b, 19600929( Kiely
البقع الصلبة .هي أكثر أعراض البقعة السوداء يف احلمضيات شيوعاً ،وهي تتألف من إصابات سطحية يرتاوح قطرها
بني  3و 01ملليمرتات ويرتاوح لون مركزها بني الرمادي واألمسر وهلا هامش يرتاوح لونه بني البين الداكن واألسود
(الشكل -0ألف) .ويصبح مركز اإلصابة يف املراحل املتقدمة من تطور األعراض شبيهاً بفوهة الربكان .وميكن أن تظل
البقع الصلبة الفردية صغرية أو تلتحم مكونة بقعاً أكرب .وقد تظهر حول هذه البقع هالة صفراء عندما تكون الثمرة خضراء
أو هالة خضراء عندما تكون الثمرة صفراء أو برتقالية .وتتكون يف كثري جداً من األحيان دوارق يف منتصف هذه البقع
(الشكل ( 0أ)) وميكن اكتشافها باستخدام عدسة يدوية أو جمهر تشريح .وتظهر البقع الصلبة يف العادة عندما تبدأ الثمرة
يف النُضج ،بل وحتى قبل أن يتغيَّر لونها ،وعلى جانب الثمرة األكثر تعرضاً لضوء الشمس ( .)Kotzé, 1981, 2000ويف
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العديد من احلاالت ميكن التعرف بسهولة على البقع السوداء يف احلمضيات من خالل األماكن املصابة ببقع صلبة
حمتوية على دوارق.
النمش  .بقع رمادية أو مسراء أو مائلة إىل االمحرار أو عدمية اللون يرتاوح قطرها بني ملليمرت واحد
و 3ملليمرتات ،وغائرة قليالً يف املنتصف وال حتيط بها أي هاالت (الشكل  -0باء) .ويتحول لون البقع إىل بينّ مبرور
الوقت وتكاد ختلو دائماً من الدوارق (الشكل (0ب)) .ويتكون النمش يف معظمه بعد تغيُّر لون الثمرة وقد يظهر أيضاً
كبقع تابعة حول البقع الصلبة (( )Bonants et al., 2003الشكل  -0جيم) .وقد يلتحم النمش مكوناً بقعاً أكرب تتحول
إىل بقع خبيثة (الشكل  -4جيم) وخباصة يف أثناء ختزين الثمرة (.)Kotzé, 1981, 2000
االسوداد الكاذب أو التلطخ  .يظهر يف العادة على الثمرة اخلضراء يف شكل لطخة بارزة بنية داكنة أو سوداء حييط بها يف
كثري من األحيان بقع صغرية داكنة اللون (( )FUNDECITRUS, 2005األشكال  -4ألف ،و(4أ)،
و -4باء) .وختلو البقع من أي دوارق وقد تتالحم مع تقدم املوسم (املركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية.)4100 ،
ويالحظ هذا العَرَض يف املناطق املنتجة للحمضيات حيث فطر  P. citricarpaيوجد ملدة طويلة ( FUNDECITRUS,
.)2005
البقع اخلبيثة أو البقع املنتشرة أو البقع اخلببية .بقع غائرة غري منتظمة يرتاوح لونها بني األمحر والبين أو قد تكون
عدمية اللون ،وتظهر يف الثمار الناضجة املصابة بكثافة يف نهاية املوسم (الشكل  -4جيم) .وتتكون يف النهاية دوارق
كثرية يف هذه البقع يف ظروف الرطوبة الشديدة ( .)Kotzé, 2000وتنمو البقع اخلبيثة سريعاً لتغطي ثلثي سطح الثمرة يف
غضون أربعة أو مخسة أيام .وهذه البقع هي األشد ضرراً ألنها ،خالفاً لألعراض األخرى ،متتد يف عمق الطبقة الوسطى
للغالف السمري (األلبيدو) خمرتقة يف بعض األحيان القشرة بكاملها وتتسبب يف سقوط الثمرة قبل نضجها وتنجم عنها
خسائر بالغة بعد احلصاد (.)Kotzé, 1981
وأشارت التقارير أيض ًا إىل ظهور عرضني إضافيني ،كما هو مبيَّن أدناه ،يف مثار الليمون ولكن بوترية أقل.
البقع الشريطية .بقع صفراء سطحية هلا مركز يرتاوح لونه بني األصفر الداكن والبين ،وهي ناعمة امللمس وليس هلا أي
هوامش حمددة (( )Aguilar-Vildoso et al., 2002الشكل  -4دال) ويظهر هذا العرض على الثمرة اخلضراء وقد يغطي
جزءاً كبرياً من سطحها ( .) Goes, 2001وختلو البقع من أي دوارق وتظهر يف كثري من األحيان كشبكة بنية على خلفية
صفراء .وتتجمع فيما يبدو الثمار اليت تظهر عليها البقع الشريطية يف العادة يف أعلى الشجرة ( ،M. Spósitoرسالة
شخصية).
البقع املتشققة .بقع بنية داكنة أو سوداء سطحية بارزة قليالً ،وهي متفاوتة يف حجمها ،وهلا سطح مشقوق وهوامش غري
منتظمة (( )Goes et al., 2000الشكل  -4هاء) .وختلو البقع من الدوارق وتظهر على الثمرة اليت يزيد عمرها على ستة
أشهر .ويرتبط هذا العرض بوجود قراد احلمضيات FUNDECITRUS, ( Phyllocoptruta oleivora Ashmead
.)2005; Spósito, 2003
وجتدر اإلشارة إىل أنه ميكن مالحظة أكثر من عرض واحد من األعراض املبيَّنة أعاله أو أكثر من مرحلة من املراحل
الوسيطة بني األعراض يف نفس الثمرة (الشكل  -0جيم ،و( 0ج)).
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ويف بعض املناطق اليت يرتفع فيها ضغط اللقائح ،ميكن أن تظهر األعراض أيضاً يف الثمرة الصغرية ويف كأس الزهرة ويف
سويقتها .وتتميَّز األعراض اليت تظهر على كأس الزهرة بأنها محراء أو بنية داكنة وتشبه البقع النمشية .وتظهر
األعراض يف الثمرة الصغرية وسويقات الزهرة كبقع سوداء صغرية ( .)Aguilar-Vildoso et al., 2002ومل ترد تقارير
تفيد بظهور تلك األعراض على الثمرة الصغرية وكأس وسويقة الزهرة إالّ من الربازيل.
 2-3األعراض على األوراق واألغصان
تظهر البقعة السوداء يف احلمضيات يف العادة على األوراق كعدوى كامنة غري مصحوبة بأعراض ظاهرة
( .)Sutton and Waterston, 1966وإذا ظهرت األعراض فإنها تبدأ كبقع دبوسية ظاهرة على وجهي الورقة .وهذه
البقع اليت قد تزداد حجماً حتى تصل يف قطرها إىل  3ملليمرتات تكون دائرية ويتحول لون مركزها إىل الرمادي أو البين
الشاحب وحييط بها هامش بين داكن أو أسود وهالة صفراء ()Kotzé, 2000
(الشكل  -3ألف) .وقد حتتوي البقعة يف مركزها أحيان ًا على دوارق يف سطح الورقة اجملاور للمحور.
وقد تظهر أيضاً بقع مماثلة لتلك البقع على األوراق يف األغصان الصغرية ويشيع ظهورها يف الليمون احلمضي
أكثر من أنواع احلمضيات األخرى ( ،M. Truterرسالة شخصية) .وتكون األعراض صغرية (يرتاوح قطرها بني  1.5و4
ملليمرت) حول بقع غائرة قليالً حيفّها هامش بُين أو أسود ومركز يرتاوح لونه بني الرمادي والبين الفاتح (الشكل -3
باء) .وقد توجد أحيان ًا دوارق يف مركز البقع.
C. limon

 3-3مقارنة بني أعراض البقعة السوداء يف احلمضيات واألعراض الناشئة عن كائنات أخرى أو عوامل ال إحيائية
تتفاوت األعراض على الثمرة يف شكلها ،وتشبه يف كثري من األحيان األعراض اليت تسببها مُمرضات احلمضيات األخرى
(مثل فطر P. citriasiana, P. citrichinaensis, Diaporthe citri, Mycosphaerella citri, Alternaria alternata
 )pv. citri, Septoria spp., Colletotrichum sppأو عن طريق احلشرات أو األعطاب امليكانيكية أو الناجتة عن
الربودة ،ال سيما يف حالة النمش ( Bonants et al., 2003; Snowdon, 1990; Wang et al., 2012; Wulandari
et al., 2009; L. Diaz,؛ رسالة شخصية).
وبالنظر إىل أن األعراض اليت يسببها فطر  P. citricarpaعلى مثرة احلمضيات تشبه األعراض اليت تسببها الكائنات
املمرضة األخرى ،ال ميكن إجراء تشخيص موثوق إ ّال باستخدام األساليب املبيَّنة أدناه.
 -4حتديد هوية اآلفة
يبني هذا الربوتوكول طريقة كشف فطر

P. citricarpa

وحتديد هويته يف مثار احلمضيات اليت تظهر عليها أعراض

اإلصابة .وينبغي فحص مثرة احلمضيات الكتشاف أي أعراض من قبيل البقعة السوداء (انظر القسم  .)3ويف حالة
االشتباه بوجود أعراض يف شكل بقع أو إصابات ،تفحص األعراض بعدسات مكبِّرة أو جمهر تشريح للتأكد من وجود
دوارق .وإذا كانت الدوارق موجودة يف البقع الصلبة كما هو موضح يف القسم  0.3وخصائص الشكل والرتكيب للدوارق
واألبواغ متماشية مع تلك املوجودة يف القسم  ،3.0.2فإن  P. citricarpaقد تكون موجودة .على أنه بالنظر إىل أن دوارق
فطر  P. citricarpaوأبواغه تشبه كثرياً دوارق وأبواغ فطر  P. citriasianaوهو الكائن املُمرض يف البوميلو
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الذي مت وصفه مؤخراً ( ،)Wulandari et al., 2009وميكن التأكد من هوية فطر

P. citricarpa

بيقني فقط عن طريق

تطبيق األساليب التشخيصية املبيَّنة أدناه (الشكل  .)2ويستخدم األسلوب التشخيصي ألف (العزل واالستنبات) لتحديد
هوية فطر

P. citricarpa

على مثرة احلمضيات ،ولكن ميكن استخدمه أيضاً لتحديد هوية الفطر على األوراق واألغصان

والسويقات ،بينما ينطبق األسلوب باء (الفحص اجلزيئي) على الثمرة فقط.
وإذا كانت اخلصائص االستنباتية للمستعمرات املزروعة يف وسط من أغار الكرز املستخلص بالغلي وأغاار دقياق الشاوفان،
بعد تطبياق األسالوب ألاف ،غاري متساقة ماع اخلصاائص االساتنباتية للفطار ( P. citricarpaانظار القسام ،)2-0-2
املتطلبااات ( ،)0و( ،)4و( ،)3و( ،))2فااإن مااادة النبااات تعتاارب خاليااة ماان فطاار  .P. citricarpaويوصااى يف حالااة
املستنبتات املشابهة لفطر  P. citricarpaالايت ال تناتج دوارق ناضاجة يف غضاون  02يومااً ،باساتخدام تفاعال البلمارة
املتسلسل وتتابع مباعد النسخ الداخلي (انظر القسم  )0-4-2أو تفاعل البلمرة املتسلسل اآلناي (انظار القسام .)4-4-2
على أن عزل واستنبات الكائن يف وسط مناسب ثم إجراء اختبار جزيئي مباشر للمساتنبتات يساتغرق الكاثري مان الوقات
وبالتالي ال يفضَّل استخدامه يف عمليات التشخيص اليت جتري للشحنات اليت يعد الوقت عامالً حامساً فيها.
ويتاح أسلوبان لتفاعل البلمارة املتسلسال (التقليادي واآلناي) الكتشااف وحتدياد هوياة فطار  P. citricarpaعلاى مثارة
احلمضيات (انظر القسمني  ،0-4-2و .)4-4-2على أنه لوحظ مؤخرًا يف أثناء االختبار الاروتيين لثماار البوميلاو الايت
ظهرت عليها أعراض منطية أن أسلوب تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني الذي استحدثه  Gent-Pelzerوآخرون ( )4112ال
يسمح بأي تضخيم ( ،J.P. Meffertرسالة شخصية) .ويرجع السبب يف ذلك إىل أن األعراض املشاابهة ألعاراض البقعاة
السوداء يف البوميلو تنجم عن فطر  ،P. citriasianaوهو نوع وُصف حاديثاً ويارتبط ارتباطا ًا وثيقا ًا بفطار P. citricarpa
( .)Wulandari et al., 2009وبالنظر إىل أنه ليس من الواضح ما إذا كان فطر  P. citricarpaقادراً على إحداث أعراض
منطية يف البوميلو ،فإن مثرة هذا النوع من احلمضيات اليت تظهر عليها أعراض شبيهة باأعراض البقعاة الساوداء ينبغاي
اختبارها هي األخرى للتأكد من وجود فطر .P. citricarpa
وميكااان اساااتخدام أسااالوب تفاعااال البلمااارة املتسلسااال اآلناااي الاااذي اساااتحدثه  Gent-Pelzerوآخااارون ()4112
(انظر القسم  )4-4-2يف التشخيص اإلجيابي لفطر  P. citricarpaألنه لن يعطي إشارة إجيابياة إ ّال عنادما يكاون فطار
 P. citricarpaموجوداً وليس فطر  P. citriasianaأو فطر  .P. capitalensisويعطي أسلوب تفاعال البلمارة املتسلسال
التقليدي (كما هو مبيَّن يف القسم  )0-4-2تضخيماً عندما يوجد فطار  P. citricarpaأو فطار  .P. citriasianaويف هاذه
احلالة وبعد احلصول على إشارة إجيابية ،ينبغي إجراء عزل واستنبات (انظر القسم  ،)0-2أو استخدام أسلوب تفاعال
البلمرة املتسلسل اآلني (انظر القسم  )4-4-2أو تتابع مباعد النسخ الداخلي (انظر القسم  )40-2للتمييز باني الناوعني.
وال تتوافر أي بيانات عن تفاعالت فطر  P. citrichinaensisالذي وصف مؤخراً يف الصني ،يف هذه الفحوص اجلزيئية.
وجتدر اإلشارة إىل أن كؤوس التكاثر الالجنسي يف النّبْتَات الطفيلية الداخلياة الشاائعة املعروفاة باسام
 sppقد تكون موجودة يف بعض األحيان وقد تبدو شبيهة بدوارق فطار  .P. citricarpaعلاى أن فطار Colletotrichum
 sppميكن متييزه بوجود شعريات يف كؤوس التكاثر الالجنسي ،وتكوّن كتل من األبواغ ذات لون قرنفلاي أو وردي علاى
سطح األماكن املصابة ،وشكل وتركيب األبواغ (.)Kotzé, 2000
Colletotrichum
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وتوصف يف هذا الربوتوكول األساليب (مبا فيها اإلشارات املرجعية لألمساء التجارية) بالصيغة اليت نشرت بها ،ألن هذه
األساليب حتدِّد املستوى األصلي للخصوصية املتحققة .وميكن تعديل اإلجراءات املختربية املعروضة يف هذه األساليب مبا
يناسب املعايري املستخدمة يف فرادى املختربات شريطة التثبت من صحتها على حنو كافٍ.
 1-4األسلوب ألف :عزل واستنبات فطر P. citricarpa

تستأصل األجزاء املصابة من الثمرة باستخدام مثقاب فللني أو مشرط يغمس يف إيثانول تركيزه  21يف املائة ملدة  31ثانياة
ويطَّهر سطحه باستخدام هيبوكلوريت صاوديوم تركيازه  0يف املائاة ملادة دقيقاتني ،ويشاطف مارتني يف مااء مقطار معقام
وجيفف بورقة جتفيف ( .)Peres et al., 2007ولزيادة تواتر العزل ،جيب استئصاال اإلصاابات بدقاة وتُازال األنساجة
اليت ال تظهر عليها األعراض قبل وضعها على الشرائح ( ،N.A. Peresرسالة شخصية) .وتوضاع األجازاء املصاابة بعاد
ذلك معقمة يف أطباق بيرتي (( )Petriيبلغ قطرها  9سنتيمرتات) مع أغار الكرز أو أغار ديكسرتوز البطاطس (انظر القسام
 )0-0-2أو أغااار ديكساارتوز البطاااطس مااع  51ميكروغراماااً/ملليلرت ماان البنساالني و 51ميكروغراماااً /مللاايلرت ماان
السرتبتومايسني (منظمة وقاية النباتاات يف أوروباا والبحار املتوساط .)4113 ،وإذا اساتُخدم أغاار ديكسارتوز البطااطس
وتكونت عليه مستنبتات شبيهة بفطر  P. citricarpaذات لون داكن وبطيئة النمو ،تنقل بعد ذلك إىل أطباق أغار الكارز
الختبار معدل منو املستعمرات وإىل أطباق أغار دقيق الشوفان (انظر القسم  )0-0-2لتقييم إنتاج الصبغ األصافر .وينبغاي
يف الوقت ذاته وضع املستنبتات اليت تنمو يف وسط أغار ديكسارتوز البطااطس يف إضااءة فاوق بنفساجية قريباة يف درجاة
حرارة  44مئوية لتيسري إحداث تكون الدوارق .وتعترب املستنبتات منتمية إىل فطر  P. citricarpaعندما ( )0تنماو بابطء
على أغار الكرز املستخلص بالغلي (انظر القسم )4-0-2؛ ( )4تناتج دوارق وأباواغ مميازة لفطار ( P. citricarpaانظار
القسم )4-0-2؛ ( )3تنتج صبغاً أصفر على أغار دقيق الشوفان باالرغم مان أن مساتفردات فطار  P. citricarpaليسات
كلها منتجة هلذا الصبغ على أغار دقيق الشوفان (.)Baayen et al., 2002
وينطوي هذا األسلوب على العيوب التالية( :أ) فطر  P. citricarpaبطئ النمو نسبياً ويزداد منوه يف كاثري مان األحياان
بتأثري فطريات أخرى يف املستنبت (مثل فطر  )Peres et al., 2007( )C. gloeosporioidesنظرًا لعدم وجاود أي وساط
اسااااتنباتي انتقااااائي لفطاااار P. citricarpa؛ (ب) هااااذا األساااالوب يسااااتغرق وقتاااا ًا طااااوي ًال ألنااااه يتطلااااب
ما يرتاوح بني  2و 02يوماً إلنتاج الدوارق.
 1-1-4أوساط املستنبتات
أغار الكرز املستخلص بالغلي .يُصنع عصري الكرز بغلي  0كيلو غرام من الكرز بعد إخالئه من النوى والسويقات يف  0لرت
من ماء الصنبور ملدة ساعتني تقريباً .وترشَّح العصارة باستخدام قطعة من الشاش وتصاب يف زجاجاات بعاد تعقيمهاا ملادة
 31دقيقة يف درجة حارارة  001درجاة مئوياة (علاى أن يكاون األُس اهليادروجيين  )2.5وتُخازَّن حلاني اساتخدامها.
ويضاف  41غراماً من األغار التقين رقم  3إىل  1.8لرت من املاء املقطر يف زجاجة ويعقَّام املازيج ملادة  05دقيقاة يف درجاة
حرارة  040درجة مئوية .وبعد التعقيم مباشرة ،يضاف  1.4لرت من عصارة الكرز املعقمة ويُمزج اخلليط جيداً ويُعقَّم ملادة
 5دقائق يف درجة حرارة  014مئوية (.)Gams et al., 1998
أغار دقيق الشوفان .يتاح هذا األغار جتارياً .وميكن بدالً من ذلك إعداده باستخدام األسالوب التاالي :يوضاع  31غراما ًا
من رقائق الشوفان يف قطعة من الشاش وتعلَّق يف إناء حيتوى على ماء صنبور ،ويرتك ليغلي ملدة ساعتني تقريباً ثام تعصار
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الرقااااائق وترشَّااااح باسااااتخدام قطعااااة ماااان الشاااااش ،وتعقاااام العصااااارة ملاااادة  05دقيقااااة يف درجااااة حاااارارة
 040درجة مئوية .ويضاف  41غراماً من األغار التقين رقام  3يف زجاجاة حتتاوي علاى لارت واحاد مان خالصاة دقياق
الشوفان ،ويعقَّم املزيج ملدة  05دقيقة يف درجة حرارة  040مئوية (.)Gams et al., 1998
أغار ديكسرتوز البطاطس .يتاح هذا األغار جتارياً .وميكن بدالً من ذلك إعداده وفقاً لألسلوب الذي بيَّناه
وآخرون (.)0995

Hawksworth

 2-1-4اخلصائص االستنباتية
تنمو مستعمرات فطر  P. citricarpaببطء يف أغار الكرز املستخلص بالغلي؛ ويرتاوح متوسط قطرها بني  45و 31ملليمرتًا
بعد  2أيام يف درجة حرارة  44مئوية يف الظالم ( .)Baayen et al., 2002وعندما تنمو املستعمرات على أغار ديكسارتوز
البطاطس فإنها تتميَّاز بوجاود هاوامش غاري منتظماة مبطَّناة بأفااطري عدمياة اللاون تشاكل منطقاة شافيفة أوساع كاثريًا
(الشكل - 5ألف) .ويكون مركز املستعمرة داكناً وبداخله أفاطري هوائية يارتاوح لوناه باني الرماادي واألخضار الشااحب
وحيتوي يف كثري من األحيان على خصالت صغرية متعددة .وتكون املستعمرة يف ناحيتها العكسية داكنة بدرجة كابرية يف
منتصفها وحماطة مبساحات بنية متيل إىل الرمادي واألصفر الربتقالي ( .)Baayen et al., 2002ويبدأ تكون األسداء بعد
 2أو  8أيام بينما تتكون الدوارق الناضجة احملتوية على األبواغ عموماً يف غضون  01أو  02يومااً (الشاكل -5بااء) .ويف
حالة أغار دقيق الشوفان ،تكون املستعمرات بعد  02يوماً يف درجة حرارة  45درجة مئوية يف الظالم ،مفلطحة ومتماددة
ويرتاوح لونها بني األخضر الزيتاوني والرماادي الاذي مييال إىل الشاحوب باالقرب مان منطقاة اهلاامش وحتتاوي علاى
مساحات ضئيلة أو متوسطة من األفاطري اهلوائية ( .)Glienke et al., 2011ويتكون يف كثري من األحيان على أغار دقيق
الشوفان صبغ أصفر مميِّز ينتشر يف الوسط االستنباتي حول املساتعمرة (الشاكل -2دال ،الصاف العلاوي) باالرغم مان أن
مستفردات فطر  P. citricarpaليست كلها منتجة هلاذا الصابغ األصافر ( .)Baayen et al., 2002ويُناتج هاذا الصابغ
األصفر بكميات ضئيلة على أغار الكرز املستخلص بالغلي وعلى أغار ديكسرتوز البطاطس.
 3-1-4الشكل والرتكيب
تتفاوت البيانات املنشورة عن شكل وتركيب  P. citricarpaتفاوتاً كبرياً ،ويرجع ذلك يف جانب منه إىل االلتباس بشاأن
هوية خمتلف أنواع فطر  Phyllostictaاملرتبطاة باحلمضايات ( Baayen et al., 2002; Glienke et al., 2011; Wang
 .)et al., 2012; Wulandari et al., 2009وتشري خصائص الشكل والرتكيب التالية إىل اإلخصاب وأبواغ التكاثر يف فطر
 P. citricarpaالاايت تتكااون أساساا ًا يف املسااتنبت؛ وتسااتند هااذه اخلصااائص إىل البيانااات املااأخوذة عاان Sutton
و )0922(Waterstonو  ،)0923(van der Aaبالصيغة املنقحة واملعدَّلة يف  Baayenوآخرين (.)4114
األجسام الثمرية .تتكون األجسام الثمرية على دُباال األوراق ويف املساتنبت ( ،)De Holanda Nozaki, 2007ولكنهاا ال
تتكون على أي مادة نباتية أخرى (مثل األوراق املثبتة ،أو الثمار) .وتوجد هاذه األجساام منفاردة أو جمتمعاة ،ويارتاوح
شكلها بني كروية وكمثرية ،وتكون غائرة ،وبنية داكنة أو سوداء ،ويرتاوح حجمها بني  045و 321ميكرونااً ،وحتتاوي
على حلمة وحيدة أو فتيحة منقارية ،ويغطاي ساطحها يف كاثري مان األحياان زوائاد مشايجية .وتتاألف طبقاة جادارها
اخلارجي من خاليا زاوّية ذات جدران مسيكة بنية ،بينما تتألف طبقة اجلدار الداخلي من خاليا زاوّياة أو كروياة ذات
جدران أقل مسكاً وعدمية اللون.
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الزقاق .تكون يف شكل حُزم حمصورة بني جدارين ودبوسية وحمتوية على مثانية أبواغ ولكنهاا مساتديرة الطارف .وتبلاغ
أبعادها  25-21ميكروناً ×  05 - 04ميكروناً قبل متزق اجلدار اخلارجي ،وتصبح أسطوانية دبوساية ومتتاد يف طوهلاا
لتصل إىل ما يرتاوح بني  041و 051ميكروناً قبل التفرُز.
األبواغ الزقّيّة .تكون قصرية ،وعدمية احلواجز ،وشفافة ،وأسطوانية ،ومنتفخة يف الوسط ،ومقوَّسة قليالً ،وتبلغ أبعادهاا
 02 - 04ميكروناً ×  2.5 - 2.5ميكرون ،وذات قطبية متغايرة ،وهلا أطراف غري متساوية ومنفرجة الزاوياة .ويتصال
طرفها العلوي األصغر بزائدة عريضة غري خلوية وخماطية يف شكل غطاء ،ويرتاوح طوهلا بني ميكرون واحد و 4ميكرون،
وأما طرفها األدنى فله زائدة حادة جمعَّدة يرتاوح طوهلا بني  3و 2ميكرونات.
الدوارق .تتكون على الثمرة واألوراق املربوطة واألغصان امليتة ودُبال األوراق ،وكذلك يف املستنبت .وتوجد الدوارق منفاردة
أو يف بعض األحيان جممَّعة ،وتكون كروية وغائرة ويكون لونها بني ًا داكن ًا أو شبه داكن ،ويرتاوح قطرهاا باني  21و331
ميكروناً .ويبلغ مسك جدارها الدورقي  2خالياا ،وتكاون صالبة مان اخلاارج وشابه حلمياة مان الاداخل ،وهلاا فتيحاة
خارجية داكنة وحملَّمة قليالً ،ودائرية ويرتاوح قطرها بني  01ميكرونات و 05ميكروناً.
أبواغ التكاثر .يرتاوح شكلها بني بيضي وإهليجي ،وزجاجية ،وعدمية احلواجز ،وحتتوي على العدياد مان القطاريات،
وتبلغ أبعادها  04.2- 9.2ميكرون × ( )8.5 - 5ميكرون ،وهلا زائدة خمززية الشكل وعدمية اللاون وغماد جيالتايين
عديم اللون ال يكاد يرى ويقل مسكه عن  0.5ميكرون (األشكال  -5جيم ،و -5دال و -2ألف) .وهي تتخذ شكل أباواغ
برعمية من حوامل غبريات زجاجيااة ووحيدة اخللية واسطوانية يصل طوهلا إلاااى  9ميكرونات.
احلالة النطفية .وصفت هذه احلالة يف اجلنس  ،Leptodothiorellaوتتكون على العوائل ويف املستنبت اخلالص .وتتخاذ
شكل قضيب كروي عند طرفيه وقلما تكون اسطوانية ،أو مستقيمة ،أو مقوَّسة قليالً ،وتبلاغ أبعادهاا  8-5ميكروناات ×
 0 - 1.5ميكرون.
 4.1.4مقارنةةةةةة اخلصةةةةةائص االسةةةةةتنباتية وخصةةةةةائص الشةةةةةكل والرتكيةةةةةب بةةةةةني فطةةةةةر P. citricarpa

وأنواع  Phyllostictaاملماثلة
تشابه مساتنبتات  P. citricarpaبدرجاة كابرية مساتنبتات  )Wulandari et al., 2009( P. citriasianaومساتنبتات
 P. capitalensisالطفيلية الداخلية غري املمرضة للحمضيات (Baayen et al., 2002؛ .)Glienke et al., 2011
وميكن حتديد هوية مستعمرات  P. citricarpaعن طريق اجلمع بني ما يلي:
()0
()4
()3
()2

فنمو املستعمرة على أغار الكرز املستخلص بالغلي (رغم تداخل النطاقات)؛
سُمك الغمد املخاطي احمليط باألبواغ (األشكال  -5جيم ،و -5دال ،و -2ألف ،و -2باء ،و -2جيم)؛
طول الزائدة البوغية؛
وجود صبغ أصفر على أغار دقيق الشاوفان باالرغم مان أن مساتفردات فطار  P. citricarpaليسات كلاها
منتجة للصبغ األصفر (.)Baayen et al., 2002; Wulandari et al., 2009
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ويتضمن اجلدول  0معلومات مفصَّلة عان اخلصاائص املميازة لفطار  P. citricarpaواألناواع ذات الصالة .وباإلضاافة إىل
ذلك ،ميكن متييز فطر  P. citrichinaensisعن فطر  P. citricarpaمن خالل زائدته البوغية األطول اليت يرتاوح طوهلا
بني  02و 42ميكرون (.)Wang et al., 2012
اجلةةدول  - 1أهاام اخلصااائص االسااتنباتية وخصااائص الشااكل والرتكيااب يف فطاار  Phyllosticta citricarpaوفطاار
 Phyllosticta citriasianaوفطر )Baayen et al., 2002; Wulandari et al., 2009( Phyllosticta capitalensis
* On cherry decoction agar (CHA) medium after 7 days at 22 °C in darkness.

اخلصائص

P. citricarpa

متوسط حجم الدوارق (بامليكرون)
اتساع الغمد املخاطي (بامليكرون)
طول الزائدة الطرفية (بامليكرون)
متوسط حجم البوغ الزقي (بامليكرون)
متوسط حجم النطفة (بامليكرون)
متوسط قطر املستعمرة (بامللليمرت)

0

درجاااة احلااارارة العظماااى املطلوباااة للنماااو
(بالدرجات املئوية)
إنتاااج الصااباغ األصاافر يف وسااط أغااار دقيااق
الشوفان

P. citriasiana

P. capitalensis

2.5-2 × 04-01

2-2 × 02-04

2.5-2.5 × 04-00

أقل من 0.5

0

)3-( 4.5 - 0.5

)01-( 2-2

)02-( 01-2

)01-( 2-2

2.5- 2.5 × 02-04

غري معلوم

2.5 - 2.5 × 02.5-05

0-1.5 × 8-5

4-0 × 5-.3

4.5-0.8 × 01-2

31-45

41-08

أكثر من 21

32-31

33-31

32-31

ال

ال

نعم

4

0

على أغار الكرز املستخلص بالغلي بعد  2أيام يف درجة حرارة  44درجة مئوية يف الظالم.

4

جتدر اإلشارة إىل أن مُستفرَدات فطر  P. citricarpaليست كلها منتجة لصبغ أصفر.

 2.4األسلوب باء :الفحوص اجلزيئية
طُوِّرت أساليب جزيئية خمتلفة للتعرف على هوية  P. citricarpaمباشرة يف املستنبتات اخلالصة ويف األجزاء املصابة من
الثمارة ( ;Bonants et al., 2003; Gent-Pelzer et al., 2007; Meyer et al., 2006, 2012; Peres et al., 2007
 .)Stringari et al., 2009ويرد وصف ألسلوبني ،هما فحص تفاعل البلمرة املتسلسال التقليادي الاذي اساتحدثه Peres
وآخرون ( ،)4112وفحص تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني الذي استحدثه  Gent-Pelzerوآخرون ( )4112للتعارف علاى
هوية  .P. citricarpaويالحظ أن أسلوب تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني يولِّد إشارة إجيابية من أي بقعاة ساوداء وحيادة
على مثرة احلمضيات ،بينما قد يعطي أسلوب تفاعل البلمرة املتسلسل التقليادي يف بعاض احلااالت نتاائج غاري قاطعاة.
ويالحظ أيضاً عدم وجود أي بيانات متاحة عن التفاعالت اإلجيابياة يف الفحاوص اجلزيئياة لفطار P. citrichinaensis
الذي وصف مؤخرًا على الثمار يف الصني.
 1-2-4حتديد هوية  P. citricarpaباستخدام تفاعل البلمرة املتسلسل التقليدي
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قيِّمااات اخلصوصاااية (اخلصوصاااية التحليلياااة) يف دراساااة لااات  32مساااتفردة مااان مساااتفردات
و 03مستفردة من  ،P. capitalensisومستفردات من آفاات احلمضايات الشاائعة ،مباا فيهاا ،Alternaria alternata
و ،Colletotrichum acutatumو  ،Colletotrichum gloeosporioidesوDiaporthe citri, Mycosphaerella citri
و .Penicillium digitatumوفطر  P. citricarpaهو الوحيد الذي يتميَّز بتفاعل إجيابي .وتبلغ احلساساية (احلساساية
التحليلية؛ حد الكشف)  0بيكاوغرام مان الادنا/ميكرولرت ( .)Peres et al., 2007وهاذا األسالوب يضاخم الادنا يف فطار
 P. citricarpaأو يف فطر  P. citriasianaوهناك ثالثة أساليب متاحة للتمييز بني النوعني بعد تفاعل البلمرة املتسلسال
التقليدي ،وهو العزل واالستنبات (انظر القسم  )0-2وفحص تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني (انظر القسم  )4-4-2وتتابع
مباعد النسخ الداخلي (انظر القسم .)3-4-2
P. citricarpa

 1-1-2-4معلومات عامة
استحدث هذا الربوتوكول  Peresوآخرون ( .)4112ومصدر الدنا هو األفطور أو األجازاء املصاابة املستأصالة مان الثمارة.
والغرض من هذا الفحص هو تضخيم جزء منطقة تتابع مباعد النسخ الداخلي الذي يولِّد أمبليكوناً حيتوي على  311مان
األزواج القاعدية .والبادئات القليلة النوكليوتيدات هي:
البادئة األمامية:

)'GCN (5'-CTG AAA GGT GAT GGA AGG GAG G -3

البادئة العكسيةGCMR (5'-CAT TAC TTA TCG CAT TTC GCT GC -3') :
1
ويستخدم الكاشف  Eppendorf® MasterMixالذي يبلاغ تركيازه  4.5وحيتاوي علاى

إنازيم باوليمرييز الادنا ،كماا
يستخدم دارئ تفاعل حيتوي على مغنيسيوم +4ونوكليوتياد لتضاخيم تفاعال البلمارة املتسلسال .ويساتخدم املااء الصاا
للفحص اجلزيئي يف تكوين مزيج التفاعل .وينبغي تنقية هاذا املااء (نازع أيوناتاه أو تقطاريه) ،وينبغاي أن يكاون معقما ًا
(بالبخار املضغوط أو برتشيحه من خالل  1.25ميكرون) وخالياً مان إنازيم النوكليااز .وياتم إجاراء التضاخيم باساتخدام
جهاز تدوير حراري من نوع بيلتييه ( )Peltierمزوَّد بغطاء.

 2-1-2-4األساليب
استخالص احلمض النووي وتنقيته
يستخلص احلمض الرييب النووي املنزوع األكسجني (الدنا) من مستنبتات الفطريات اليت تنمو ملدة  2أياام يف ديكسارتوز
البطاطس أو من األجزاء املصابة يف مثرة واحدة .ويف احلالة الثانية ،يستخرج النسيج الذي تظهر عليه األعراض مع تارك
أكرب جزء ممكن من الطبقة الوسطى للغالف السمري (األلبيدو) والقشرة اخلارجية.
ويُستخلص الدنا من األفطور باستخدام جمموعة أدوات استخالص الدنا املتاحة جتاري ًا (مثل جمموعاة لاوازم اساتخالص
الدنا النباتي ( DNeasy Plant Mini Kitشركة كياجني  ،)Qiagenوجمموعة ( QuickPick SML Plantشاركة باايو
نوبايل  )Bio-Nobileوجهاز العزل اآللي®( KingFisherمان إنتااج شاركة ثريماو  ))Thermoتبعا ًا لتعليماات الشاركة
1ال ينطوي استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية ® Eppendorfيف تضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل يف هذا الربتوكول التشخيصي على أي موافقة على هذه املنتجات مبا
يشكل استبعاداً للمنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة هي األخرى .وتقدَّم هذه املعلومات للتيسري على مستعملي هذا الربوتوكول وال تعين موافقة من هيئة تدابري الصحة النباتية
على املادة الكيميائية و/أو الكاشف و/أو املعدات املذكورة .وجيوز استخدام منتجات معادلة إذا تبيَّن أنها تفضي إىل نفس النتائج.
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املصنِّعة .ويف حالة استخالص الدنا من األجازاء املصاابة يف مثارة واحادة ،ميكان اساتخدام بروتوكاول اساتخالص الادنا
بالتحلل القلوي ( ،) Klimyuk et al., 1993ثم التنقية باساتخدام أسالوب الغميساة ،حياث ثبات أناه أكثار األسااليب
فعالية (.)Peres et al., 2007
أسلوب استخالص الدنا بالتحلل القلوي .توضع أنسجة الثمرة اليت تظهر عليها األعراض يف أنبوب جمهري معقم ساعته
 4ملليلرت حيتوي على  21ميكرولرت من هيدروكسيد صاوديوم تركيازه  1.45ماوالر ،وحيضان يف محاام مان املااء املغلاي
( 011درجة مئوية) ملدة  31ثانية (الفرتة احلرجة) .وتتم حمايدة حمتويات األنابيب عن طريق إضافة  21ميكرولرت مان
محض هيدروكلوريك برتكيز  1.45موالر ،و 41ميكرولرت من حملول  Tris-HClتركيازه  1.5ماولر وأساه اهليادروجيين
 ،8و 1.45يف املائة (حجم/حجم) من  ،Nonidet P-40وتوضع األنابيب مرة أخرى يف محام املاء املغلاي ملادة دقيقاتني.
وميكن استخدام املادة املتكونة مباشرة للتنقية عن طريق استخدام أسالوب الغميساة (انظار أدنااه) أو ختزينهاا يف درجاة
حرارة  2درجة مئوية لعدة أسابيع .وقبل التنقية بعد التخزين ،حتضن العينات يف محام من املاء املغلي ملدة دقيقتني.
أسلوب تنقية الدنا بالغميسة .يضاف  051ميكرولرت من اإليثانول برتكيز  011يف املائة وقطع صاغرية مان طباق التحليال
اللوني السيلولوزي الرقيق الطبقة (غميسة) يف أنبوب جمهري سعته  4ملليلرت بعد التحلل القلوي (انظر أعااله) .وتوضاع
األنابيب على جوانبها فوق ثلج وترج ملدة  31دقيقة .ويسحب السائل بالنفخ ويضاف  511ميكرولرت مان دارئ الغسايل
(تريزماا ( )Trisومحااض ايثاايلني ثنااائي أمااني رباااعي اخلليااك ( )EDTAبرتكيااز  ،01وهيبوكلوراياات الصااوديوم أسّااه
اهليدروجيين  ،2وإيثانول برتكيز  95يف املائة) بعد ختفيفه إىل  45يف املائة ،وتُقلَب األنابيب ملازج حمتوياتهاا .ويكارر
الغسل مرتني .وتوضع الغمائس يف أنابيب جديدة وجتفف يف جاو مفارَّغ مان اهلاواء .وتوضاع األنابياب بعاد ذلاك علاى
جوانبها ،ويضاف  51ميكرولرت من احمللول الدارئ  Tris-EDTAإىل كل أنبوب .وبعد وضع األنابيب يف حاضنة ملدة 5
دقائق ،تُنبذ بقوة طاردة ملدة  01ثوانٍ ،وتنزع الغمائس وتلقى بعيدًا ويستخلص الدنا .وميكن استخدام الدنا املنقى فورًا أو
خيزَّن يف درجة حرارة  2مئوية طوال الليل أو يف درجة حرارة  41درجة مئوية حتت الصفر ملدد أطول.
وميكن بدالً من ذلك استخالص الدنا من اإلصابات املوجودة يف الثمرة باستخدام جمموعات لوازم استخالص الدنا املتاحة
جتارياً وفقاً لتعليمات الشركة املصنِّعة.
تفاعل البلمرة املتسلسل
يتألف املزيج الرئيسي (الرتكيز لكل  41ميكرولرت من التفاعل الوحيد) من الكواشف التالية:
الكاشف
ماء صا للفحص اجلزيئي
 Eppendorf®1 MasterMixبرتكيز
( 4.5بوليمرييز الدنا  1.12وحدة/ميكرولرت)
 × 4.5دارئ تفاعل  2( Taqمللي مولر
من املغنسيوم ،+4و 511ميكروموالر من كل

الرتكيز العملي

احلجم لكل تفاعل
(ميكرولرت)

ال يوجد

1.2
8.1

× 4.5

8.1

× 4.5

الرتكيز النهائي
ال يوجد
×0

( 142 Taqوحدة/ميكرولرت)

×0

( 0.2ميللي موالر من املغنسيوم ،
 411ميكروموالر من كل )dNTP

)dNTP
البادئة

GCN

 01ميكروموالر

1.8

 1.2ميكروموالر

البادئة

GCMR

 01ميكروموالر

1.8

 1.2ميكروموالر

-

08

-

4.1

-

اجملموع الفرعي
الدنا
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الرتكيز النهائي

اجملموع
بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل هي تغري اخلواص الطبيعية يف درجة حرارة  92مئوية ملدة دقيقتني؛ و 39دورة
يف درجة حرارة  92مئوية ملدة  31ثانية ،و 22درجة مئوية ملدة  31ثانية ،و 24درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة؛ ومتديد
يف درجة حرارة  24مئوية ملدة  01دقائق .ويشري منتج تفاعل البلمرة املتسلسل الذي يضم  311زوجاً قاعدياً إىل وجود
احلمض الرييب النووي املنزوع األكسجني (الدنا) لفطر .P. citricarpa
41.1

-

 3-1-2-4معلومات إجرائية أساسية
بعد التضخيم ،ميزج  01ميكرولرت من مزيج التفاعل مع  4ميكرولرت مان دارئ حتميال الادنا برتكياز ( 2شاركة بروميغاا
 )Promegaويوضع مع واسم وزن جزيئي (سُلَّم دنا من  011زوج قاعدي) يف هُاالم األغااروس ويفصال كهربائيااً ويلاون
بربوميد اإلثيديوم أو كواشف بديلة ،ويصوَّر يف أشعة فوق البنفسجية (.)Sambrook et al., 1989
وجيب إدراج الدنا من ساللة مرجعية لفطر ( P. citricarpaضبط إجيابي) كعينة إضافية لضمان جناح التضخيم .وجيب
إجراء تضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل أيضاً على عينة تكون فيها خالصة دنا  P. citricarpaقد استُبدلت خبالصة الدنا
من أنواع أخرى ذات صلة أو على عينة من القشرة اخلارجية للثمرة (ضبط ساليب) .ويتطلاب رصاد التلاوث احملتمال يف
الكاشف واإلشارات اإلجيابية الكاذبة استبدال العينة مباء (ضبط التفاعل) .وينصح بإدراج عنصر لضبط التضخيم الداخلي
من أجل رصد التثبيط.
 2-2-4حتديد هوية  P. citricarpaباستخدام تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني
قيِّماات اخلصوصااية (اخلصوصااية التحليليااة) باسااتخدام الساااللة املرجعيااة لفطاار
(اليت متثل  01من جمموعة من تتابع مباعد النسخ الداخلي ملستفردات فطر P. citricarpa؛ (،)Baayen et al., 2002
والساللة املرجعية لفطار ( GC14 ،P. capitalensisالايت متثال اجملموعاة الثانياة مان تتاابع مباعاد النساخ الاداخلي
ملسااتفردات P. capitalensis؛ ( )Baayen et al., 2002و 04ماان آفااات احلمضاايات األخاارى ( Alternaria spp.,
 ،)Penicillium spp., Colletotrichum sppو Phyllosticta artocarpinaو Guignardia bidwelliiومل ينشأ تفاعال
إجيابي إالّ من فطر  .P. citricarpaوتبلغ احلساسية (احلساسية التحليلية؛ حاد الكشاف)  01أجازاء مان الادنا لكال
تفاعل ،وتبلغ احلساسية التشخيصية  011يف املائة (.)Gent-Pelzer et al., 2007
CBS 111.20 ،P. citricarpa

 1-2-2-4معلومات عامة
استحدث هذا الربوتوكاول  Gent-Pelzerوآخارون ( .) 4112ومصادر احلماض الناووي هاو األفطاور أو األجازاء املصاابة
املستأصلة من الثمرة .والغرض من الفحص هو تضخيم جزء منطقة تتابع مباعد النسخ الداخلي لتوليد أمبليكون مكون مان
 29زوجاً قاعدياً .وفيما يلي البادئات القليلة النوكليوتيدات املستخدمة:
البادئة األمامية:

)'GcF1 (5'-GGT GAT GGA AGG GAG GCC T-3

البادئة العكسية:

)'GcR1 (5'-GCA ACA TGG TAG ATA CAC AAG GGT-3
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ويوسم مسبار التحليل املائي ( )'-AAA AAG CCG CCC GAC CTA CCT TCA-3'5عند الطرف رقم ' 5باساتخدام
الصاابغ املخاارب املتفلااور -2( FAMكربوكسااي فلورسااني) ويعاادل عنااد الطاارف رقاام '3باسااتخدام صاابغة TAMRA
خ ّم ّد ( Eclipse® Dark Quencherشركة يوروجنتيك .)Eurogentic
(-2كربوكسي رباعي ميثيل األمني) أو الصبغ املُ َ
حيتاوي املازيج الرئيساي  Premix Ex Taq Master Mixالاذي يبلاغ تركيازه ( 4تاكاارا  2)Takaraعلاى إنازيم تااك
بوليمرييز ودارئ تفاعل حيتوي على كلوريد مغنيسيوم ونوكليوتيد لتضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل .ويضاف صبغ روكس
( )ROXاملرجعي (تاكارا ،برتكيز  )51إىل املزيج الرئيسي  .Premix Ex Taqويستخدم ماء الفحوص اجلزيئية يف تكوين
مزيج التفاعل .وينبغي تنقية املاء (بإزالة أيوناته أو تقطريه) وتعقيماه (بالبخاار املضاغوط أو برتشايحه مان خاالل 1.25
ميكرون) وينبغي أن يكون خالياً من النوكلياز .ويتم إجراء التضخيم باستخدام التدوير احلراري لتفاعل البلمارة املتسلسال
اآلني.
 2-2-2-4األساليب
استخالص احلمض النووي وتنقيته
يستخلص الدنا من حشوات األفطور (الذي يبلغ قطره  1.5سنتيمرت) املأخوذ مان حاواف مساتعمرة مساتنبتة علاى أغاار
الكرز املستخلص بالغلي (انظر القسم  )0-2-2يف درجة حرارة  44مئوية يف الظالم أو من اإلصابات املوجاودة يف الثمارة.
وتستأصل األجزاء املصابة من القشرة وينزع أكرب قدر ممكن من األلبيدو احمليط وتقشَّر األنسجة .وتقطع حشوات األفطاور
أو األجزاء املصابة إىل قطع صغرية وتوضع يف أنبوب طرد مركزي جمهري مزوَّد بغطاء علاوي حمكام ،وحيتاوي األنباوب
على خرزات من الفوالذ غري القابل للصدأ (يبلغ قطرها  3.4ملليمرت) ،و 045ميكرولرت مان دارئ االساتخالص (حملاول
ملحي مدروء بالفوسفات تركيازه  1.14ماوالر ،وماادة تاوين ( )Tweenرقام  41برتكياز  1.5يف املائاة ،وباولي فاينيال
البريوليدون  4يف املائة ،وزالل مصل أبقار  1.4يف املائة) .ويارج األنباوب يف خمفقاة خارز ملادة  81ثانياة بسارعة تبلاغ
 5111دورة يف الدقيقة .ويعرَّض املزيج لطرد مركزي ملدة  5ثوان بسرعة قصوى (بقوة تسارع  )02 011يف أنباوب الطارد
املركزي اجملهاري ،ويساتخدم  25ميكارولرت مان املاادة الطافياة الناشائة الساتخالص الادنا .وميكان اساتخالص الادنا
باستخدام لوازم استخالص الدنا املتاحة جتارياً وفقاً لتعليمات الشركة املصنِّعة .ويبلغ احلجم النهائي حمللاول الادنا 51
ميكرولرت .وينقى الدنا بعد ذلك يف أعمدة دوَّارة مملوءة ببولي فاينيل البريوليدون .وجتَّهز األعمدة باستخدام  1.5سم مان
بولي فاينيل بولي البريوليدون ،وتوضع على أنبوب تفاعل فارغ وتغسل مرتني باستخدام  451ميكرولرت من ماء الفحاص
اجلزيئي عن طريق تعريض العمود لطرد مركزي ملدة  5دقائق بقوة تسارع  .2111ويوضع معلاق الادنا علاى عماود باولي
فاينيل البريوليدون ويعرَّض لطرد مركزي ملدة  5دقائق بقوة تسارع  .2111ويساتخدم اجلازء املتادفق كمادخل يف فحاص
تفاعل البلمرة املتسلسل .وميكن استخدام الدنا بعد تنقيته فوراً أو خيزَّن يف درجة حرارة  2مئوية طوال الليل أو يف درجة
حرارة  41مئوية حتت الصفر ملدد زمنياة أطاول .ويساتخدم باولي فاينيال البريوليادون كمركاب قابال للاذوبان يف دارئ
االستخالص .وبولي فاينيل بولي البريوليدون هو بولي فاينيل البريوليادون املتشاابك باروابط تسااهمية ويساتخدم كماادة
ترشيح غري قابلة للذوبان.
2ال ينطوي استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية  Takaraيف املزيج الرئيسي  Premix Ex Taq ×4يف هذا الربوتوكول التشخيصي على أي موافقة على هذه
املنتجات مبا يشكل استبعاداً للمنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة هي األخرى .وتقدَّم هذه املعلومات للتيسري على مستعملي هذا الربوتوكول وال تعين موافقة من هيئة تدابري
الصحة النباتية على املادة الكيميائية و/أو الكاشف و/أو املعدات املذكورة .وجيوز استخدام منتجات معادلة إذا تبيَّن أنها تفضي إىل نفس النتائج.
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تفاعل البلمرة املتسلسل
يتألف املزيج الرئيسي (الرتكيز لكل  31ميكرولرت من التفاعل الوحيد) من الكواشف التالية:
الكاشف
ماء صا للفحص اجلزيئي

مزيج رئيسي (( )Premix Ex Taqتاكارا)
البادئة
البادئة GcR1
املسبار GcP1
اجملموع الفرعي
الدنا
اجملموع
GcF1

4

الرتكيز العملي

احلجم لكل تفاعل
(ميكرولرت)

الرتكيز النهائي

ال يوجد

03.0

ال يوجد

×4

05

×0

 51ميكروموالر
 51ميكروموالر
 5ميكروموالر
-

1.05

 1.45ميكروموالر
 1.45ميكروموالر
 1.01ميكروموالر
-

1.05
1.2
49.1
0
31.1

ميكن إضافة  1.2ميكرولرت من صبغ روكس املرجعي برتكيز  51عند االقتضاء؛ ويف هذه احلالة ،يستخدم  04.5ميكرولرت من ماء تفاعل البلمرة
املتسلسل.

وتبلغ بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل  95درجة مئوية ملدة  01دقاائق ،و 21دورة يف درجاة حارارة  95مئوياة
ملدة  05ثانية ،و 21درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة .ومت الوصول إىل احلد الفاصل للدورات ،وهاو  ،21باساتخدام نظاام
اكتشاف التتابع  ABI PRISM® 7700أو ( 2911شركة النُظم البيولوجية التطبيقية) واملواد والكواشف املستخدمة على
النحو املبيَّن أعاله .وينبغي مالحظة ما يلي:
 ينبغي أن يكون منحنى التضخيم أُسياً.
 تعترب العينة إجيابية إذا كانت قيمة الدورة الدنيا الناجتة عنها تقل عن  ،21شريطة أن تكون عناصر ضابط
التلوث سلبية.
 تعترب العينة سلبية إذا كانت قيمة الدورة الدنيا الناجتة عنها ال تقل عن  21شريطة أن تكون عناصار ضابط
الفحص وتثبيط االستخالص إجيابية.
وينبغي التحقق من قيمة احلد الفاصل للدورات يف كل خمترب عند إجراء االختبار للمرة األوىل.

 3-2-2-4معلومات إجرائية أساسية
وجيب إدراج الدنا املأخوذ من ساللة مرجعية مان فطار ( P. citricarpaضابط إجياابي) كعيناة إضاافية لضامان جنااح
التضخيم .وجيب أيضاً إجراء تضخيم تفاعل البلمرة املتسلسل على عينة تكون فيها خالصة دنا فطار  P. citricarpaقاد
استُبدلت خبالصة الدنا من أنواع أخرى ذات صلة (مثل  )P. citriasianaأو على عينة مان القشارة اخلارجياة الساليمة
(ضبط سليب ) .ويتطلب رصد التلوث احملتمل للكاشف وأي نتائج إجيابية كاذبة أن يساتعاض عان العيناة باملااء (ضابط
التفاعل).
وللتحقق من التفاعالت السلبية الكاذبة الناشئة عن تثبيط تفاعل التضخم ،ميكن أن يضاف إىل مزيج التفاعل  04.5جزء
ماان عنصاار ضاابط التضااخم الااداخلي ،و 25نااانو مااوالر ماان البادئااة األماميااة لعنصاار ضاابط التضااخم الااداخلي
ب
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( ،FIAC )'-TGG CCC TGT CCT TTT ACC AG-3'5و 25نانو مولر من البادئة العكساية لعنصار ضابط التضاخم
الداخلي ( )'-TTT TCG TTG GGA TCT TTC GAA-3'5و 51نانو موالر من مسابار التحليال املاائي لعنصار ضابط
التضخم الداخلي  )'-ACA CAA TCT GCC-3'55( MBGاملوسوم بالصبغ املخرب املتفلور ™( VICشركة يوروجنتيك)
وميكن إضافة الصبغ املخمد ( Eclipse® Dark Quencherشركة يوروجنتيك) إىل مزيج التفاعل.
 3-2-4حتديد هوية فطر  P. citricarpaباستخدام تتابع مباعد النسخ الداخلي
 1-3-2-4معلومات عامة
ميكن تأكيد هوية العينات اإلجيابية اليت يتم التعرف عليهاا مان خاالل تفاعال البلمارة املتسلسال التقليادي عان طرياق
التتابع ( .) Baayen et al., 2002وفيما يلي وصف ألسلوب تتاابع مباعاد النساخ الاداخلي وملنطقاتني مان ماورِّث الرناا
الريباسي الفطري.
وفيما يلي البادئات القليلة النوكليوتيدات:
البادئة األمامية:

)'ITS1 (5'-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3

البادئة العكسية.)White et al., 1990( ITS4 (5'-TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC-3') :
 2-3-2-4األساليب

استخالص احلمض النووي وتنقيته
ينبغي استخالص الدنا من حشوة مساحتها  0سنتيمرت مربع مأخوذة من مستنبت نقي ملستفردة اآلفة .وتستخدم جمموعة
لوازم االستخالص املناسبة أو يستخلص الدنا باتباع أسلوب تقليدي أكثر ،مثل األسلوب الذي يصافه  Hughesوآخارون
( .)4111وينبغي ختزين الدنا املستخلص يف درجة حرارة  2مئوية الستخدامه فورًا أو خيزَّن يف درجة حرارة  41مئوياة
حتت الصفر يف حالة عدم إجراء االختبار يف نفس اليوم.

تفاعل البلمرة املتسلسل
يبلغ جمموع حجم تفاعل البلمرة املتسلسل الوحيد  51ميكرولرت ،ويتألف من الكواشف التالية:
الرتكيز العملي

الكاشف

ماء صا للتحليل اجلزيئي

دارئ تفاعل البلمرة املتسلسل  05 +( × 01مللي

موالر من كلوريد املغنسيوم) (شركة روش)
ديوكسي نوكليوتيدات
البادئة

ITS1

احلجم لكل تفاعل
(ميكرولرت)

ال يوجد

32.5

×4

5

ال يوجد
×0

(تاك  1.142وحدة/ميكرولرت)

3

 01مللي موالر
(لكل منها)
 01ميكرو موالر

الرتكيز النهائي

2
1.2

 8مللي موالر
(لكل منها)
 1.04ميكرو موالر

3ال ينطوي استخدام املنتجات اليت حتمل العالمة التجارية  Rocheيف درء تفاعل البلمرة املتسلسل وإنزيم تاك يوليمرييز الدنا يف هذا الربوتوكول التشخيصي على أي موافقة على
هذه املنتجات مبا يشكل استبعاداً للمنتجات األخرى اليت قد تكون مناسبة هي األخرى .وتقدَّم هذه املعلومات للتيسري على مستعملي هذا الربوتوكول وال تعين موافقة من هيئة
تدابري الصحة النباتية على املادة الكيميائية و/أو الكاشف و/أو املعدات املذكورة .وجيوز استخدام منتجات معادلة إذا تبيَّن أنها تفضي إىل نفس النتائج.
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البادئة
إنزيم تاك بوليمرييز الدنا (شركة روش)
اجملموع الفرعي
الدنا
اجملموع
ITS4

3

 01ميكرو موالر
 5وحدة/ميكرولرت
-

1.2
1.3
28
4
51

 1.04ميكرو موالر
 1.13وحدة/ميكرولرت
-

وتبلغ بارامرتات تدوير تفاعل البلمرة املتسلسل  92درجة مئوية ملدة  31ثانياة؛ و 21دورة يف درجاة حارارة  92مئوياة ملادة  05ثانياة،
درجة مئوية ملدة  21ثانية ،و 24درجة مئوية ملدة  31ثانية؛ و 24درجة مئوية ملادة  5دقاائق .ويبلاغ حجام األمبليكاون
 551زوجاً قاعدياً (.)Baayen et al., 2002

و55

تتابع األمبليكونات
املزيج املضخَّم ( 5ميكرولرت من املزيج) يوضع على هالم األغاروس برتكيز  0.5يف املائاة للتحقاق مان تفااعالت االختباار
اإلجيابية .وتنقى الكمية املتبقية اليت تبلغ  25ميكرولرت من تفاعالت االختبار اإلجيابية باستخدام جمموعة لوازم تنقياة
تفاعل البلمرة املتسلسل املناسبة وفقاً لتعليمات الشركة املصنِّعة .ويتم إجراء التتابع ماع البادئاة األمامياة  ITS1والبادئاة
العكسية .ITS4
 3-3-2-4معلومات إجرائية أساسية

التضخيم والتحليل
ينبغي إذابة الدنا املستخلص عند اللزوم .وينبغي إعداد ما يكفي من مزيج التفاعل الختبار ما ال يقل عن عينة واحدة من
املستفردة اجملهولة ،وعنصر ضبط إجيابي حيتوي على دنا قابلة للتضخيم وعنصر ضبط سليب حممَّل ماع املااء باد ًال مان
الدنا .وتذاب العينات يف هالم األغاروس برتكيز  0.5يف املائة .وتقارن التتابعات التوافقية لعينات االختبار (مع اساتبعاد
تتابعات البادئة) مع ساللة مؤكدة للمحتم السابق لفطر ( CBS 127454،P. citricarpaرقم االنضمام إىل قاعادة بياناات
بنااك اجلينااات  )GenBank accession number JF343583يف املركااز الااوطين ملعلومااات التكنولوجيااا احليويااة
( .)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/وينبغي أن يرتاوح مستوى التأكد من اهلوية بني  99يف املائة و 011يف املائة.
السجالت

-5

ينبغي االحتفاظ بالسجالت واألدلة املبيَّنة بالتفصيل يف القسم  5-4من املعيار الدولي . 4112 :42
ويف احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف متعاقدة أخرى تأثرًا سلبي ًا بنتائج التشخيص ،ينبغي االحتفااظ بساجالت وأدلاة
النتائج (ال سيما املستنبتات ،والشرائح ،وصاور مساتنبتات الفطرياات ،وصاور األعاراض والعالماات ،وصاور خالصاات
الدنا ،وهالم الفصل) ملدة ال تقل عن سنة.
-.6

جهات االتصال للحصول على املزيد من املعلومات

ميكن احلصول على املزيد من املعلومات عن فطر  P. citricarpaوأساليب اكتشافه وحتديد هويتاه مان اجلهاات التالياة
(حسب ترتيبها األجبدي):
ب
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ARC-Plant Protection Research Institute, Biosystematics Division: Mycology, Private Bag x134,
Queenswood 0121, South Africa (Dr Mariette Truter; tel.: +27 12 8088281; fax: +27 12 8088297;
e-mail: truterm@arc.agric.za).
Plant Research International, PO Box 26, 6700 AA Wageningen, The Netherlands (Dr Peter J.M.
Bonants; tel.: +31 31 7480648; fax +31 31 7418094; e-mail: peter.bonants@wur.nl).
Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz-ESALQ/USP,
Piracicaba, São Paulo, Brazil (Dr Marcel B. Spósito; tel.: +55 19 34294190 ext. 4190; fax +55 19
34294414; e-mail: mbsposito@usp.br).
University of Florida, Citrus Research and Education Center (CREC), 700 Experiment Station
Rd, Lake Alfred, FL 33850, USA (Dr Lavern W. Timmer; tel.: +1 863 9561151; fax: +1 863
9564631; e-mail: lwtimmer@ufl.edu).
University of Florida, Citrus Research and Education Center (CREC), 700 Experiment Station
Rd, Lake Alfred, FL 33850, USA (Dr Lavern W. Timmer; tel.: +1 863 9561151; fax: +1
863 9564631; e-mail: lwtimmer@ufl.edu).

وميكن تقديم طلب إلعادة النظر يف بروتوكول التشخيص من قبل املنظمات القطرية اخلاصة بوقاية النباتات واملنظمات
اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية
.) اليت ستقوم بدورها بإحالتها إىل الفريق الفين املعين بوضع بروتوكوالت التشخيصippc@fao.org( النباتات
 شكر وتقدير-.7
:أعد املشروع األصلي هلذا الربوتوكول كل من
Dr Irene Vloutoglou, Benaki Phytopathological Institute, 8, St Delta St, GR-145 61 Kifissia,
Athens, Greece (tel.: +30 210 8180231; fax: +30 210 8077506; e-mail: i.vloutoglou@bpi.gr).
Dr Johan Meffert, Plant Protection Service, 15, Geertjesweg, 6706 EA Wageningen, The
Netherlands (tel.: +31 417 496837; fax +31 317 421701; e-mail: j.p.meffert@minlnv.nl).
Dr Luis E. Diaz, Ministry of Husbandry, Agriculture and Fisheries, General Directorate of
Agricultural Services, Mycology Department, Av. Millán 4703, CP 12900, Montevideo,
Uruguay (tel.: +598 2 3043992; fax: +598 2 3043992; e-mail: ldiaz@mgap.gub.uy).

21-5 ت

ب

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الربوتوكوالت التشخيصية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية

5:4102

الربوتوكول التشخيصي

 املراجع.8
Aa, H.A. van der. 1973. Studies in Phyllosticta I. Studies in Mycology, 5: 1–110.
Agostini, J.P., Peres, N.A., Mackenzie, S.J., Adaskaveg, J.E. & Timmer, L.W. 2006. Effect of
fungicides and storage conditions on postharvest development of citrus black spot and
survival of Guignardia citricarpa in fruit tissues. Plant Disease, 90: 1419–1424.
Aguilar-Vildoso, C., Baldini, J., Feichtenberger, E., de Goes, A. & Spósito, M. 2002. Manual
técnico de procedimentos da mancha preta dos Citros. Brasilia, Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimiento, Departamento de Defesa e Inspeção Vegetal. Projeto CEMERCOSUL ALA 93/143. 59 pp.
Baayen, R.P., Bonants, P.J.M., Verkley, G., Carroll, G.C., van der Aa, H.A., de Weerdt, M.,
van Brouwershaven, I.R., Schutte, G.C., Maccheroni Jr, W., Glienke de Blanco, C. &
Azevedo, J.L. 2002. Nonpathogenic isolates of the citrus black spot fungus, Guignardia
citricarpa, identified as a cosmopolitan endophyte of woody plants, G. mangiferae
(Phyllosticta capitalensis). Phytopathology, 92: 464–477.
Baldassari, R.B., Reis, R.F. & de Goes, A. 2006. Susceptibility of fruits of the ‘Valência’ and
‘Natal’ sweet orange varieties to Guignardia citricarpa and the influence of the coexistence
of healthy and symptomatic fruits. Fitopatologia Brasiliera, 31: 337–341.
Benson, A.H. 1895. Some fruit pests: Black spot of the orange. Agricultural Gazette of New
South Wales, 6: 249–251.
Bonants, P.J.M., Carroll, G.C., de Weerdt, M., van Brouwershaven, I.R. & Baayen, R.P. 2003.
Development and validation of a fast PCR-based detection method for pathogenic isolates
of the Citrus Black Spot fungus, Guignardia citricarpa. European Journal of Plant
Pathology, 109: 503–513.
CABI. 2011. Guignardia citricarpa. Crop Protection Compendium, 2011 edn. Wallingford, UK,
CAB International. Available at
http://www.cabi.org/isc/?compid=5&dsid=26154&loadmodule=datasheet&page=481&site
=144 (last accessed 2014-08-19)
CABI/EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). 1998. Guignardia
citricarpa. Distribution maps of quarantine pests for Europe, no. 204. Wallingford, UK,
CAB International.
De Holanda Nozaki, M. 2007. Produção de estruturas reprodutivas e efeito do ambiente nos tipos
de sintomas produzidos por Guignardia citricarpa EM Citrus spp. PhD Thesis,
Universidade Estadual Paulista, São Paulo, Brazil. 85 pp.
EPPO/CABI. 1997. Guignardia citricarpa. In I.M. Smith, D.G. McNamara, P.R. Scott & M.
Holderness, eds. Quarantine pests for Europe, 2nd edn, pp. 773–781. Wallingford, UK,
CAB International. 1440 pp.
FUNDECITRUS. 2005. Manual de Pinta Preta. Brazil, Araraquara: Fundo Paulista de Defesa da
Citricultura. 10 pp. (Boletim Tecnico).
Gams, W., Hoekstra, E.S. & Aptroot, A. 1998. CBS course of mycology, 4th edn. Baarn/Delft,
The Netherlands, Centraal Bureau voor Schimmelcultures. 165 pp.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

22-5 ت

ب

5:4102

الربوتوكول التشخيصي

الربوتوكوالت التشخيصية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية

Gent-Pelzer, M.P.E. van, van Brouwershaven, I.R., Kox, L.F.F. & Bonants, P.J.M. 2007. A
TaqMan PCR method for routine diagnosis of the quarantine fungus Guignardia citricarpa
on citrus fruit. Journal of Phytopathology, 155: 357–363.
Glienke, C., Pereira, O.L., Stringari, D., Fabris, J., Kava-Cordeiro, V., Galli-Terasawa, L.,
Cunnington, J., Shivas, R.G., Groenewald, J.Z. & Crous, P.W. 2011. Endophytic and
pathogenic Phyllosticta species, with reference to those associated with Citrus Black Spot.
Persoonia, 26: 47–56.
Goes, A. de, Baldassari, R.B., Feichtenberger, E., Aguilar-Vildoso, C.I. & Spósito, M.B. 2000.
Cracked spot, a new symptom of citrus black spot in Brazil. In Abstracts of the 9th
Congress of the International Society of Citriculture, p. 145. Orlando, FL, USA, University
of Florida.
Goes, A. de. 2001. Mancha preta dos Citros: Situação atual e perspectivas futuras. Ciência e
Prática, Bebedouro, 20 December 2001, pp. 5–7.
Hawksworth, D.L., Kirk, P.M., Sutton, B.C. & Pegler, D.N. 1995. Ainsworth & Bisby’s
dictionary of the fungi, 8th edn. Wallingford, UK, CAB International. 650 pp.
Hughes, K.J.D., Inman, A.J. & Cooke, D.E.L. 2000. Comparative testing of nested PCR-based
methods with bait-plant tests for detecting Phytophthora fragariae var. fragariae in infected
strawberry roots from fruit crops in the UK. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin, 30: 533–538.
Kiely, T.B. 1949a. Preliminary studies on Guignardia citricarpa n. sp., the ascigerous stage of
Phoma citricarpa McAlp., and its relation to black spot of citrus. Proceedings of the
Linnean Society of New South Wales, 73: 249–292.
Kiely, T.B. 1949b. Black spot of citrus. The Agricultural Gazette of New South Wales, 60: 17–20.
Kiely, T.B. 1960. Speckled blotch of citrus. The Agricultural Gazette of New South Wales, 71: 474–
476.
Klimyuk, V.I., Carroll, B.J., Thomas, C.M. & Jones, J.D. 1993. Alkali treatment for rapid
preparation of plant material for reliable PCR analysis: technical advance. Plant Journal, 3:
493–494.
Kotzé, J.M. 1981. Epidemiology and control of citrus black spot in South Africa. Plant Disease,
65: 945–950.
Kotzé, J.M. 1996. History and epidemiology of citrus black spot in South Africa. In International
Society of Citriculture. Proceedings of the 8th International Citrus Congress (Sun City,
South Africa, 1966), pp. 1296–1299. Orlando, FL, USA, ISC.
Kotzé, J.M. 2000. Black spot. In L.W. Timmer, S.M. Garnsey & J.H. Graham, eds. Compendium of
Citrus Diseases, 2nd edn, pp. 23–25. Saint Paul, MN, USA, APS Press. 128 pp.
Lee, Y.S. & Huang, C.S. 1973. Effect of climatic factors on the development and discharge of
ascospores of the citrus black spot fungus. Journal of Taiwan Agricultural Research, 22:
135–144.
Meyer, L., Sanders, G.M., Jacobs, R. & Korsten, L. 2006. A one-day sensitive method to detect
and distinguish between the citrus black spot pathogen Guignardia citricarpa and the
endophyte Guignardia mangiferae. Plant Disease, 90: 97–101.

23-5 ت

ب

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الربوتوكوالت التشخيصية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية

5:4102

الربوتوكول التشخيصي

Meyer, L., Jacobs, R., Kotzé, J.M., Truter, M. & Korsten, L. 2012. Detection and molecular
identification protocols for Phyllosticta citricarpa from citrus matter. South African Journal
of Science, 108.
NAPPO (North American Plant Protection Organization). 2010. Phytosanitary Alert System:
Confirmation of citrus black spot (Guignardia citricarpa) in Florida, United States.
NAPPO. Available at http://www.pestalert.org/oprDetail.cfm?oprID=421 (last accessed on
2011-09-26).
OEPP/EPPO. 2003. Diagnostic protocols for regulated pests: Guignardia citricarpa. Bulletin
OEPP/EPPO Bulletin, 33: 271–280.
Peres, N.A., Harakava, R., Caroll, G.C., Adaskaveg, J.E. & Timmer, L.W. 2007. Comparison
of molecular procedures for detection and identification of Guignardia citricarpa and G.
mangiferae. Plant Disease, 91: 525–531.
Sambrook, J., Fritsch, E.F. & Maniatis, T. 1989. Molecular cloning: a laboratory manual, 2nd
edn. Cold Spring Harbor, NY, USA, Cold Spring Harbor Laboratory Press.
Schubert, T.S., Dewdney, M.M., Peres, N.A., Palm, M.E., Jeyaprakash, A., Sutton, B.,
Mondal, S.N., Wang, N.-Y., Rascoe, J. & Picton, D.D. 2012. First report of Guignardia
citricarpa associated with citrus black spot on sweet orange (Citrus sinensis) in North
America. Plant Disease, 96: 1225.
Snowdon, A.L. 1990. Black spot. In A.L. Snowdon, ed. A colour atlas of post-harvest diseases and
disorders of fruits and vegetables, Vol. I. General Introduction and fruits, pp. 62–63.
London, UK, Wolfe Scientific Ltd. 302 pp.
Spósito, M.B. 2003.Dinâmica temporal e especial da mancha preta (Guignardia citricarpa) e
quantifição dos danos causados à cultura dos citros. PhD Thesis, Universidade de São
Paulo, Brazil. 112 pp.
Spósito, M.B., Amorim, L., Bassanezi, R.B., Bergamin Filho, A. & Hau, B. 2008. Spatial pattern
of black spot incidence within citrus trees related to disease severity and pathogen dispersal.
Plant Pathology, 57: 103–108.
Spósito, M.B., Amorim, L., Bassanezi, R.B., Yamamoto, P.T., Felippe, M.R. & Czermainski,
A.B.C. 2011. Relative importance of inoculum sources of Guignardia citricarpa on the
citrus black spot epidemic in Brazil. Crop Protection, 30: 1546–1552.
Stringari, D., Glienke, C., Christo, D., Maccheroni Jr, W. & Azevedo, J.L. 2009. High
molecular diversity of the fungus Guignardia citricarpa and Guignardia mangiferae and
new primers for the diagnosis of the citrus black spot. Brazilian Archives of Biology and
Technology, 52: 1063–1073.
Sutton, B.C. & Waterston, J.M. 1966. Guignardia citricarpa. CMI descriptions of pathogenic
fungi and bacteria No. 85. Wallingford, UK, CAB International.
Timmer, L.W. 2004. Evaluating the risks of introduction of citrus black spot into the U.S. In 2004
Annual Report, pp. 36–38. Visalia, CA, USA, California Citrus Research Board.
Truter, M., Labuschagne, P.M., Kotzé, J.M., Meyer, L. & Korsten, L. 2007. Failure of
Phyllosticta citricarpa pycnidiospores to infect Eureka lemon leaf litter. Australasian Plant
Pathology, 36: 87–93.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

24-5 ت

ب

5:4102

الربوتوكول التشخيصي

الربوتوكوالت التشخيصية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية

Wang, X., Chen, G., Huang, F., Zhang, J., Hyde, K.D. & Li, H. 2012. Phyllosticta species
associated with citrus diseases in China. Fungal Diversity, 52: 209–224.
White, T.J., Bruns, T.D., Lee, S.B. & Taylor, J.W. 1990. Amplification and direct sequencing of
fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. In M.A. Innis, D.H. Gelfand, J.J. Sninsky
& T.J. White, eds. PCR protocols: A guide to methods and applications, pp. 315–322. San
Diego, CA, Academic Press. 482 pp.
Wulandari, N.F., To-anun, C., Hyde, K.D., Duong, L.M., de Gruyter, J., Meffert, J.P.,
Groenewald, J.Z. & Crous, P.W. 2009. Phyllosticta citriasiana sp. nov., the cause of
Citrus tan spot of Citrus maxima in Asia. Fungal Diversity, 34: 23–39. Available at
http://www.fungaldiversity.org/fdp/sfdp/FD34-2.pdf (last accessed 2018-08-19)

25-5 ت

ب

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الربوتوكول التشخيصي

5:4102

الربوتوكوالت التشخيصية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية

 .-9األشكال

الشكل  .1أعراض البقع الصلبة والبقع النمشية الة

يسةببها فطةر citricarpa

 Phyllostictaعلةى التتقةال احللةو

( )Citrus sinensisوالليمون احلمضي (( :)Citrus limonألف ،أ) إصابات البقع الصلبة على الربتقال احللاو حياث
توجد إصابات أكرب حمتوية على دوارق الطور الناقص لفطر ( Phyllosticta citricarpaاألسهم)؛ (بااء) إصاابات ببقاع
منشية على الليمون؛ (ب) إصابات ببقع منشية على الربتقاال احللاو (اإلصاابات غاائرة قلاي ًال يف املنتصاف وخالياة مان
الدوارق)؛ (جيم) إصابات ببقع صلبة ومنشاية علاى الليماون؛ (ج) إصاابات ببقاع منشاية (األساهم الساوداء) واملرحلاة
الوسيطة بني اإلصابة بالبقع النمشية والبقع الصلبة احملتوية على دوارق (األسهم البيضاء) على الليمون احللو.

الصور من إهداء من  E. Feichtenbergerمعهد البيولوجيا ،سوروكابا ،الربازيل.
ب

ت 26-5

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الربوتوكوالت التشخيصية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية

الربوتوكول التشخيصي

5:4102

الشكل  .2السوداد الكاذب ،والبقع اخلبيثة ،والبقع الشريطية ،والبقع املتصدِّعة الة يسةببها فطةر
 citricarpaعلى مثار التتقةال احللةو ( )Citrus sinensisوالليمةون (( :)Citrus limonألاف) إصاابات باالساوداد
الكاذب على مثرة برتقال حلو ناضجة؛ (أ) إصابات باسوداد كاذب حتيط بها لطخاات داكناة علاى مثارة برتقاال حلاو
ناضجة؛ (باء) إصابات باسوداد كاذب على مثرة برتقال حلو خضراء؛ (جيم) إصابات ببقاع خبيثاة علاى برتقاال حلاو
(اإلصابات غائرة ومتتد إىل مسافة عميقة يف األلبيادو)؛ (دال) أعاراض بقاع شاريطية علاى مثارة برتقاال حلاو خضاراء؛
(هاء) إصابات ببقع متشققة على الربتقال احللو (اإلصابات ناتئة قليالً ،ومتشاققة وحمتوياة علاى هاوامش غاري منتظماة
وخالية من الدوارق).
Phyllosticta

الصااور مااان إهاااداء صااندوق وقاياااة نباتاااات احلمضااايات (( )FUNDECITRUSألااف ،بااااء ،جااايم ،دال ،هااااء)
و ، E. Feichtenbergerمعهد البيولوجيا ،سوراكابا ،الربازيل (أ).
االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
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الشكل  .3أعراض البقعة السوداء على احلمضيات الناجتةة عةن فطةر citricarpa

 Phyllostictaعلةى أوراق الليمةون

احلمضي (( )Citrus limonألف) وأغصانه (باء)
الصور من إهداء  ،E. Feichtenbergerمعهد البيولوجياا ،ساوروكابا ،الربازيال (ألاف) ،و ،M. Truterمعهاد واوث
وقاية النباتات ،جملس البحوث الزراعية ،بريتوريا ،جنوب أفريقيا( ،باء).
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مثرة محضيات تظهر عليها أعراض شبيهة
بأعراض البقع السوداء

االختبارات اجلزيئية

1

العزل واالستنبات
تفاعل البلمرة املتسلسل التقليدي

تفاعل البلمرة املتسلسل اآلني

أو

أو
نتيجة تفاعل

نعم

مستعمرات شبيهة
مبستعمرات

البلمرة املتسلسل

P.citricarpa

أو

ال

نتيجااااة تفاعاااال
البلماارة املتسلساال
اآلني إجيابية

نعم
أو

تتابع مباعد النسخ الداخلي

أو

ال
الشكل والرتكيب

االنتقال إىل االختبارات اجلزيئية
نتيجة إجيابية

خصائص الشكل
والرتكيب املتسقة مع
فطر P.citricarpa

نعم

ال

فطر P.citricarpa

غري موجود

نعم

فطر P.citricarpa

موجود

ال

فطر P.citricarpa

غري موجود

نعم

فطر P.citricarpa
موجود

ال

اختبارات جزئية

فطر P.citricarpa

غري موجود

الشكل  :4رسم ختطيطي لتحديد فطر  Phyllosticta citricarpaعلى مثرة احلمضيات
 0مت التحقق من الفحوص اجلزيئية املستخدمة يف حتديد هوية الكاائن علاى املساتنبتات النقياة واإلصاابات املوجاودة يف
الثمرة وليس على أي مادة نباتية أخرى (مثل األوراق أو األغصان) .مباعد النسخ الداخلي؛ وتفاعل البلمرة املتسلسل.

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ب

ت 29-5

الربوتوكول التشخيصي

5:4102

الربوتوكوالت التشخيصية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية

الشكل  .5خصائص املستعمرات وشكل وتركيب الدوارق يف فطر ( :Phyllosticta citricarpaألف) مساتعمرة حتتاوي
على هوامش غري منتظمة حتيط بها منطقة شفافة من أفطور غائر عديم اللون (السهم) بعد  31يوماً من منوهاا علاى أغاار
ديكسرتوز البطاطس (األسّ اهليدروجيين  )5.5يف درجة حرارة  45مئوية ومدة تصوير  04سااعة؛ (بااء) تسارب املاادة
اللزجة البوغية من دوارق ناضجة؛ (جيم ،دال) أبواغ حتتوي على غمد خماطي رقياق (جايم ،الساهم) وزائادة خمززياة
الشكل وعدمية اللون (دال ،السهم ،وكُبِّرت الصورة  0111مرة باستخدام زيت الغمر).
الصور من إهداء  ،L.E. Diazوزارة تربية احليوانات والزراعة ومصايد األمساك ،مونتيفيديو ،أوروغواي.

ب
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الشةةكل  .6شةةكل وتركيةةب األبةةوائ وخصائصةةها االسةةتنباتية يف فطةةر  Phyllosticta citricarpaو
( :capitalensisألف) أبواغ فطر  P. citricarpaمزوَّدة بغمد خماطي رقيق (أقل من  0.5ميكرون)؛ (باء ،جايم) أباواغ
فطر  P. capitalensisمزوَّدة بغمد خماطي مسيك (أكثر من  0.5ميكرون) (مقياس الرسم =  01ميكرون) (أُخذت الصورة
جيم حتت جمهر ضوئي مزوَّد بتباين لفروق التاداخل)؛ (دال ،هااء) مساتعمرات مان فطار ( P. citricarpaدال) وفطار
( P. capitalensisهاء) بعد  2أيام من النمو على أغار دقيق الشوفان (السهم العلاوي) ،وأغاار خالصاة الشاعري (الساهم
األوسط) وأغار الكرز املستخلص بالغلي (السهم السفلي) (يالحظ ظهور صبغ أصافر حاول مساتعمرة فطار P. citricarpa
Phyllosticta
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املتكونة على أغار دقيق الشوفان (دال ،األسهم) وعدم وجود هاذا الصابغ يف مساتنبتات فطار  P. capitalensisاملتكوناة
على نفس الوسط (هاء)).

الصور من إهداء  ،G. Verkleyاهليئة املركزية ملستنبتات الفطريات ،أوترخيت ،هولندا (ألف ،وباء ،وجيم)
و  ،W. van Liendenدائرة وقاية النباتات ،فاغيننغن ،هولندا (دال ،هاء)

ب

ت 32-5

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

الربوتوكول التشخيصي

الربوتوكوالت التشخيصية لآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية

5:4102

تاريخ النشر

هذا اجلزء ليس جزءا رمسيا من املعايري
 4112-13أضافت هيئة تدابري الصحة النباتية موضوع برنامج العمل :الفطريات والكائنات
احلية املماثلة

للفطريات4112-12

 4112-00أضافت اللجنة التوجيهياااااة موضااااوع

Guignardia citricarpa

()4102-43

 4100-00وافقت اللجنة التوجيهية على تشاور األعضاء عرب القرارات االلكرتونية
()4100_eSC_Nov_06

 4104-12مشورة األعضاء
 4103-13تغري العنوان إىل  Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aaعلى
الثمرة ()4112-43
 4103-12استعراض الفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص وتقدميه إىل اللجنة
التوجيهية للموافقة واالعتماد

()4103_eTPDP_Jun_01

 4103-01موافقة اللجنة التوجيهية على فرتة اإلخطار  12يوما عرب القرارات اإللكرتونية
()4103_eSC_Nov_13

 4102–04/01فرتة إخطار بروتوكوالت التشخيص – تلقي اعرتاض رمسي
 4102-13/14مراجعة الفريق الفين املعين بربوتوكوالت التشخيص يف اجتماع على شبكة
اإلنرتنت
 4102موافقة اللجنة التوجيهية على فرتة اإلخطار

12

يوما عرب القرارات اإللكرتونية

()4102_eSC_Nov_01

 4102-18/12فرتة إخطار بروتوكوالت التشخيص
 4102-18اعتماد اللجنة التوجيهية لربوتوكوالت التشخيص نيابة عن هيئة تدابري الصحة
النباتية
املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية رقم  :4112-42املرفق :5

Phyllosticta

 citricarpa (McAlpine) Aaعلى الثمرة ( .)4102روما ،االتفاقية الدولية
لوقاية النباتات – منظمة األغذية والزراعة
آخر حتديث

لتاريخ النشر4102-18-49 :
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ت 33-5

اعتمد بروتوكول التشخيص هذا من قبل جلنة املعايري نيابة عن هيئة تدابري صحة النباتات
يف أغسطس/آب

4102

هذا احمللق هو جزء واجب االتباع من املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية

4004112

املعيار الدولي لتدابري الصحة النباتية 72
امللحق 6

املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية
بروتوكوالت التشخيص للمعيار الدولي 72

بروتوكول التشخيص :6
جرثومة تقرح احلمضيات Xanthomonas citri subsp. citri

()7102
بيان باحملتويات
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 -0معلومات عن اجلرثومة
إن جرثومة  Xanthomonas citri subsp. citriهي العامل الرئيسي املسبّب للقرحة البكتريية يف احلمضيات .وهي تلحقق
الضرر بالكثري من األنواع املزروعة للفصيلة السذابية (منظمة وقايقة النباتقات يف أوروبقا والبحقر املتوسق - )0909 ،يف املققا
األول احلمضيات وبرتقال الكمكوات ( )Fortunellaوالربتقال ثالثي األوراق ( - )Poncirusاليت تنمو يف الظروف املناخية
االستوائية وشبه االستوائية السائدة يف العديد من بلدان آسيا وأمريكا اجلنوبية وأوسيانيا وأفريقيقا وكقذل يف واليقة فلوريقدا
بالواليات املتحدة األمريكية (املركز الدولي للزراعة والعلقو البيولوجيقة 4112؛ منظمقة وقايقة النباتقات يف أوروبقا والبحقر
املتوس.)4112 ،وقد مت حتديد ساللتني شاذتني جلرثومة  Xanthomonas citri subsp. Citriهلما جمموعة حمدودة من
العوائل وتعرفان باسم الساللة * Aوالساللة  Sun( Awوآخرون 4112؛  Vernièreوآخرون  .)0998وتضرّ الساللة *A
بالليمون املكسيكي ( )Citrus aurantiifoliaضمن الظروف الطبيعية السائدة يف آسيا .فيما تتسبب السقاللة  Awبتقرحقات
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يف كل من الليمون املكسيكي ( )Citrus aurantiifoliaوليمون "أليماو" الكبري األوراق ( )Citrus macrophyllaيف فلوريدا
بالواليات املتحدة األمريكية وذل ضمن الظروف الطبيعيقة ( Cuberoو .)4112 4114 Grahamومقن املعلقو أنّ كقال
من هاتني الساللتني يسبب كلوما غري مألوفة يف أنواع احلمضيات األخرى يف سياق التجارب ( Escalonوآخرون .)4103
يطرأ التقرّح البكتريي يف احلمضيات عادةً على الشقتول واألشقجار اليافعقة والناضقجة ألنقواع العوائقل القيت لقديها اسقتعداد
لإلصابة باجلرثومة حيث حتصل فورة لرباعم وأوراق تنمو بصورة نشطة مقا بقني أواخقر الصقيف وحتقى اخلريقف وذلق يف
معظم مناطق زراعة احلمضيات .أما الكلو النامجة عن اهلواء واألشواك واحلشقرات واألضقرار املاديقة أو امليكانيكيقة فتيسّقر
إصابة األنسجة الناضجة باجلرثومة .وميكن لغزو جرثومة  Phyllocnistis citrellaاملعروفقة بنقّابقة أوراق احلمضقيات أن
تزيد من تعرّض أوراق النبتة لإلصابة بالتقرح البكتريي للحمضيات ( Hallوآخرون .)4104
ميكن جلرثومة  X. citri subsp. citriالبقاء حيةً يف األنسجة املريضة للنبتة كنبات عالق على كقل مقن النباتقات العوائقل
وغري العوائل وأيضا كأعفني على نشارة القش أو يف الرتبة .غري أن الكلو احلاصلة خقالل البيقات الشقتوي ال سقيما تلق
اليت تتكون على الرباعم املضلّعة تشكّل أهم مصادر للقاح من أجل املوسم التالي .وتعتمد اآلليات الرئيسية النتشار اجلرثومقة
ضمن املسافات القصرية على حركة الرياح وترشش املاء ضمن النبتة نفسها وفيما بني النبتات :فتنتشر البكترييا بواسطة ميقاه
األمطار اليت تنساب على سطح الكلو ومن ثم ترتشّش علقى القرباعم السقليمة (املركقز القدولي للزراعقة والعلقو البيولوجيقة
 .)4112وحلركة املواد النباتية املصابة مبا يف ذل الرباعم اخلشبية واجلقذور والشقتول واألشقجار املربعمقة دور يف انتشقار
اجلرثومة على مسافات بعيدة .وليس هناك أي دليل على أن هذا املُمرض ينتقل بواسطة البذور (املركز الدولي للزراعة والعلو
البيولوجية .)4112
 -7املعلومات التصنيفية
االسم:

 Gabriel( Xanthomonas citri subsp. citriوآخرون  Schaad )0989وآخرون

املرادفات Gabriel( Xanthomonas smithii subsp. citri :وآخرون  Schaad )0989وآخرون
 Vauterin )Hasse( Xanthomonas axonopodis pv. citriوآخرون
 Hasse( Xanthomonas citriسابقا  Gabriel )0905وآخرون
Xanthomonas campestris pv. aurantifolii

4110
4110

0995

0989

 Gabrielوآخرون

0989

0908 (Hasse) Dye Xanthomonas campestris pv. citri
 Nameketa Xanthomonas citri f.sp. aurantifoliaeو0904 Oliveira
0905 Hasse Pseudomonas citri
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الوضع التصنيفي :بكترييا متقلبات متقلبات غاما ممرضات احلمضيات مستصفريات
األمساء الشائعة :قرحة احلمضيات التقرح البكتريي للحمضيات التقرح اآلسيوي
مالحظة :يف الفرتة األخقرية جقرى تغقيري تصقنيف اجلرثومقة مقن  X. axonopodis pv. citriإىل
(سالالت اجملموعة "ألف") واستعيدت التسمية اليت أطلقها  Gabrielوآخرون وأصبح االسم املتعارف عليقه ملمقرض التققرح
البكتريي يف احلمضيات اآلن  Bull( X. citri subsp. citriوآخرون 4101؛  Schaadوآخرون  .)4112أما جمموعقات
السقالالت اآلخقرى جلرثومقة  X. campestris pv. citriفققد أعيقد تصقنيفها لتصقبح اآلن حتق فئقة Xanthomonas
( fuscans subsp. aurantifoliiاجملموعات باء وجيم ودال) وفئقة Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis
(اجملموعة هاء) ( Schaadوآخرون .)4112
X. citri subsp. citri

 -3كيفية الكشف عن اجلرثومة
 0-3الكشف عن اجلرثومة يف النباتات اليت حتمل أعراضها
ميكن تشخيص تقرّح احلمضيات من خالل مراقبة اخلصائص املورفولوجيقة للمسقتعمرات يف املسقتنبتات املغذيقة وعقن طريقق
االختبار املصلي (بواسطة الفلورة املناعية) واالختبار اجلزيئي (بواسقطة تفاعقل البقوليمرياز املتسلسقل) واملقايسقة البيولوجيقة
ألوراق النبتة املقصوصة على شكل أقراص أو أوراقها املنفصلة .وينبغي تضمني االختبارات كجرثومة شواهد إجيابيقة وسقلبية
(أنظر القسم  2لالطالع على الشواهد املرجعية).
 0-0-3األعراض
يتسبّب هذا املرض عادة بالتبقّع وبكلو شبيهة بالفجوات على قشرة الثمقرة وعلقى أوراقهقا وسقيقانها وبراعمهقا .وققد تظهقر
أعراض تقرّح احلمضيات على الشتول يف أي موسم من املواسم وعلى األشجار الفتية بدءا من أواخر الصيف وحتقى اخلريقف
عنققدما حتصققل فققورة مققن ال قرباعم املض قلّعة الناميققة بأعققداد كققبرية (املركققز الققدولي للزراعققة والعل قو البيولوجيققة )4112
(األشكال  0إىل  .)2وتصبح احلاالت املرضية متقطعة احلدوث مع بلوغ األشجار مرحلة النضج الكامل لثمارها إذ يُنتج عقدد
أقل من الرباعم املضلّعة كما أن أنسجة األوراق األقد والثمار الناضقجة تكقون أكثقر مقاومقة لإلصقابة بتققرح احلمضقيات يف
الظروف الطبيعية .وتعتمد شدّة املرض أيضا على مقدى اسقتعداد أصقناف وأنقواع العوائقل مقن النباتقات لإلصقابة باجلرثومقة
(.)0994 Goto
األعراض على الثمار .تتشكّل كلو شبيهة بالفجوات على سطح الثمرة وقد تكون مشتتة كال على حدة يف أحنقاء الثمقرة أو
قد تنشأ كلو متعددة معا وبوترية غري منتظمة .وميكن مالحظة حتلّب مقواد راتنجيقة علقى الثمقار اليانعقة املصقابة .غقري أن
الكلو ال تتوسع أبدا إىل درجة اخرتاق القشرة اخلارجية للثمرة.
األعراض على األغصان .يف الظروف املناخية اجلافة تكون بقعة القرحة فلّينية أو اسفنجية القوا وتكقون منتفخقة ومشقققة
السطح .أما يف الظروف املناخية الرطبة فتتسع اإلصابة بسرعة ويبقى السطح غري مشقق وتصبح حدوده زيتية .ويف األصقناف
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األقل تعرضا لإلصابة قد تتشكل طبقة من اجلسأة بني األنسجة املريضة والسليمة .وميكن التعرّف على ندبة التقرح عرب ح
سطحها اخلشن بواسطة سكني من أجل إزالة الطبقة الفلينية اخلارجية لتنكشف كلو يرتاوح لونها بني البين الفاتح والداكن
يف األنسجة السليمة للحاء األخضر .وقد خيتلف شكل املنطقة الفاسدة اللون وقد يرتاوح حجمهقا بقني  5و01ملقم حبسقب
مدى استعداد العائل لإلصابة باجلرثومة.
األعراض على األوراق .تظهر أوال بقع صفراء زاهية على اجلانب السفلي من األوراق ويلي ذل بقروز مفقاج لكلقو مسقراء
على جهيت الورقة اليت ال تلبث أن تصبح خشنة ومشققة وشبيهة بالفلني .وقد تكقون القرحقة حماطقة بكفقاف صقفراء رطبقة
للغاية أو بهالة شاحبة.
وقد يصعب التمييز بني أعراض قرحة احلمضيات على األغصان واألوراق والثمار وبني التبقّقع أو األعقراض الشقبيهة بقالبقع
اليت تصيب األوراق جرّاء بكترييقا أو فطريقات أخقرى تضقرّ باحلمضقيات أو جقرّاء االضقطرابات الفسقيولوجية .أمّقا أنقواع
البكترييقا األخقرى القيت ققد تقددي إىل أعقراض شقبيهة بتققرّح احلمضقيات فهقي X. alfalfae subsp. Citrumelonis
و .X. fuscans subsp. aurantifoliiولكل من هاتني اجلرثومتني نطاق حمدود من عوائل اجلرثومة وهما تتسببان بأعراض
أقل عدوانية ونادرا ما تنتجان كلوما على الثمرة ( Schaadوآخرون  .)4112 4115ويعرف عن تبقّقع احلمضقيات القذي
يسببه فطر  Elsinoë fawcettiiأنّ أعراضه شبيهة بأعراض تقرّح احلمضقيات وال سقيما علقى أنقواع العوائقل القيت تتسقم
مبقاومتها لتبقع احلمضيات ( Taylorوآخرون  )4114ولكنّ كلو التبقع يف هذه احلالة تكون بشكل عا أكثر جفافا وأقل
انتظاما من كلو تقرّح احلمضيات وتنقصها أحيانا اهلالة الصفراء االعتيادية .وميكقن التفريقق بقني تبققع احلمضقيات وبقني
تقرح احلمضيات بناء على انعدا االرتشاح البكتريي.
 7-0-3عزل اجلرثومة
من الضروري احلصول على عيّنات مستخرجة حديثا للتمكن من عزل جرثومة  X. citri subsp. citriمن املواد النباتية اليت
حتمل أعراض اإلصابة بها .وينبغي حتليل املادة النباتية بأسرع وق ممكن بعد مجعها؛ وميكن ختزينها على درجة حقرارة
ترتاوح بني  2و 8درجات مئوية إىل أن يتم استخدامها .وعندما تكون األعراض متقدمة جدا أو حني ال تكون الظروف البيئيقة
مداتية ميكن لعدد خاليا  X. citri subsp. citriالقابلة للزرع أن يكون متدنيا جدا وقد يددي العقزل إىل اكتظقا األطبقاق
املخربية بأعداد مفرطة من البكترييا املتنافسة اليت تقتات بالعفن أو من البكترييا املضادة .وجيب التنبه بشكل خاص لتجنب
االلتباس بني مستعمرات  X. citri subsp. citriوبني جرثومة  Pantoea agglomeransاليت تُعزل هي أيضقا عقادة مقن
الكلو الناجتة عن التقرحقات والقيت تنقتج مسقتعمرات مشقابهة مورفولوجيقا يف املسقتنبتات البكترييقة االعتياديقة .وتكقون
 Pantoea agglomeransعادة أسرع منوا ولون مستعمراتها أشد صفرة من اللون األصفر/الليموني الباه ملستعمرات
.X. citri subsp. citri

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

DP 6-5

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح

بروتوكول تشخيصي

6:4102

ميكققن عققزل العامققل السققبي عققرب مسققح عينققات م قن الكلققو علققى أطبققاق املسققتنبتات املالئمققة والققيت تتسققم مسققتعمرات
 X. citri subsp. citriاملوجودة عليها مبظهر منوذجي .وال توجد حتى اآلن مستنبتات انتقائيقة لققX. citri subsp. citri
حصرا.
حل الكلو عرب نقعها يف حملول ملحي ترتاوح كميته بني  1.5و0.1مل (وهقو عبقارة عقن ميقاه معقّمقة مقطّقرة مقع كلوريقد
تن ّ
الصوديو حتى  1.85يف املائة على درجة محوضة  )0.1وعند املقتضقى ميكقن تطهريهقا مسقبقا بواسقطة  0يف املائقة مقن
هيبوكلوري الصوديو ملدة دقيقة واحدة وشطفها ثالث مرات بواسطة املاء املعقم املقطّر وسحقها .تُمسح عينة بكميقة قامسقة
تامّة من املستخلص على مستنب التغذية .أما مستنب العزل الذي يعتقرب مناسقبا عامقة فيتكقوّن مقن األجقار املغقذّي املقزود
بالغلوكوز بنسبة  1.0يف املائة ومزيج اخلمرية والببتون والغلوكوز واألجار (مستخلص من اخلمرية 5غ؛ وبكتوببتقون 5غ؛
وغلوكوز 01غ وأجقار 41غ ومقاء مقطّقر لقرت واحقد علقى درجقة محوضقة  )0.1ومسقتنب واكيموتقو( :مقرق البطاطقا
451مققل؛ سققكروز 05غ؛ ببتققون 5غ؛ 1.8 Na2HPO4·12H2Oغ؛ 1.5 Ca(NO3)2·7 H2Oغ؛ بكتققو™أجققار
41غ؛ ماء مقطّقر لقرت واحقد؛ علقى درجقة محوضقة  .)0.4ميكقن إضقافة مقادة السيكلوهيكسقيميد املعقمقة بواسقطة الفلقرت
(011ملغ/لرت) عند الضرورة كمبيد للفطريات بعد تعقيم املستنب بواسطة الغلي.
يكون املظهر اخلارجي للمستنبتات الثالثة مستديرا وحمدبا وأملس األطراف كما تكون املستعمرة خماطية ولونها َأصفر فاتح.
يتم تقييم النمو بعد احلضن على درجة حرارة ترتاوح ما بني  45و 48درجقة مئويقة ملقدة ثالثقة إىل مخسقة أيقا  .يف عيّنقات
الثمار التجارية قد تكون البكترييا جمهدة وقد ال يكون من السهل استزراعها؛ وبالتالي ققد تقدعو احلاجقة إىل فقرتات أطقول
للحضن أو ميكن استخدا املقايسات البيولوجية من أجل استخراج البكترييا من العيّنات حبسقب الوصقف القوارد يف القسقم
 .4-2-0-3ويددي إدراج مادتي كاسوغاميسني وسيفالكسني يف املستنب (مستنب  KCأو  KCBشبه االنتقائي) إىل إثبقاط
عدد من البكترييا اليت تقتات بالعفن كما ييسّر عزل املمرض ( Grahamوآخرون  Pruvost 0989وآخرون .)4115
يف بروتوكول التشخيص هذا مت وصف الطرق (مبا يف ذل اإلشارة إىل األمساء التجارية) حبسب ما هي منشقورة حيقث أنهقا
حتدد املستوى األصلي الذي حتقق بالنسبة للحساسية واخلصوصية و/أو إمكانية االستنساخ .وال ينطوي استخدا أمساء املواد
الكيميائية (مثل األمساء التجارية) املصادقة عليهقا واسقتبعاد بعضقها اآلخقر القذي ققد يكقون مناسقبا أيضقا .وميكقن مواءمقة
اإلجراءات املخربية الواردة يف الربوتوكوالت للمعايري اخلاصة مبختربات فردية شريطة أن تكون جمازة متاما.

 3-0-3الكشف املصلي :الفلورة املناعية غري املباشرة
يتطلب إجراء الكشف املصلي (بواسطة الفلقورة املناعيقة والفحقص املنقاعي املقرتب ،بقاإلنزيم (املشقار إليقه فيمقا يلقي بتسقمية
"إليزا") عددا من الشواهد الضرورية لضمان الوثوق بنتائج االختبقار .جيقب تضقمني كقل اختبقار شقواهد إجيابيقة وسقلبية.
وميكن أن تتألف الشواهد اإلجيابية من ساللة مرجعية جلرثومة  X. citri subsp. citriيعاد استعالقها يف عينة مسقتخرجة
من النبتة العائل السليمة (من أجل الكشف عن اجلرثومة يف املادة النباتية) أو يف حملول ملحي مدروء بالفوسقفات (مقن أجقل
كشفها يف الزرع اجلرثومي) .وجيب أن تتكون الشواهد السلبية من عينات مستخرجة من نبتة عائل سليمة (من أجقل كشقف
اجلرثومة يف املادة النباتية) أو مستعلق من أصناف بكتريية غري مستهدفة (من أجل حتديد اجلرثومة يف الزرع اجلرثومي).
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من أجل الكشف املصلي للخاليا البكتريية يتمّ مجع مقدار عروة خمترب من زرع حديث من الطبق ويعاد استعالقه يف 0مقل
من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات (كلوريد الصوديو 8غ؛ كلوريد البوتاسقيو 1.4غ؛ 4.9 Na2HPO4·12H2Oغ؛
فوسفات هيدروجني البوتاسيو 1.4غ؛ ماء مقطر حتى لرت واحد؛ على درجة محوضة  )0.4وذل من أجل تكقوين حقوالي
 108وحدات مشكّلة ملستعمرات/مل (منظمة محاية النباتات يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوس.)4119 ،
من أجل الكشف املصلي يف النسيج النباتي ينبغي اختيار عينات حتمل أعراض اآلفة  -براعم وأغصان وأوراق ومثار وكلها
مصابة بكلو خنرية أو أنسجة ناجتة عن قرحات على أغصان النبتة أو فروعهقا أو جقذعها أو عنقهقا .وينبغقي العمقل علقى
العينات بناء على اإلجراءات العامة املوصى بها لالختبار املصلي احملدّد الواجب التطبيق .وعموما يتم طحن النسيج النباتي
يف حملول دارئ مضاد للتأكسد معدّ حديثا (بقولي فينيقل البريوليقدون41 01-غ؛ مقانيتول 01غ محقض األسقكوربي
0.02غ غلوتياتون خمفف 3غ حملول ملحي مدروء بالفوسفات 01ميليموالر لرت واحد؛ على درجقة محوضقة  )0.4أو
يف حملول ملحي مدروء بالفوسقفات (كلوريقد الصقوديو 8غ كلوريقد البوتاسقيو 1.4غ؛ 4.9 Na2HPO4·12H2Oغ؛
فوسفات هيدروجني البوتاسيو 1.4غ؛ ماء مقطر حتى لرت واحد؛ على درجة محوضة  )0.4قبل االستخدا يف االختبقارات
املصلية .وينبغي لكال احمللولني أن يكونا معقمني بالفلرت بواسطة غشاء معقّم مساكته  1.44ميكرومرت.
توضع أجزاء قامسة تامة يبلغ حجم الواحدة منها 45ميكرولرتا من كل زرع بكتريي أو عينة نباتية جيب اختبارها بواسقطة
املاصّة على شرحية جمهر متعددة النوافذ ومغطاة بالبالستي فترتك لتجف بالكامل ومن ثم تعقدّل بلطقف بواسقطة احلقرارة
عرب متريرها فوق النار .ويتم حتضري شرائح منفصلة لكل جرثومة أو عينة خاضعة لالختبار وأيضا للشواهد اإلجيابية والسلبية
املستخدمة لق"إليزا" .ويتم تذويب مصل مضاد متاح جتاريا أو أجسا مضادة أحادية التنسيل بواسقطة حملقول ملحقي مقدروء
بالفوسفات (على درجة محوضة  )0.4ويضاف 45ميكرولرتا من حملوالت خمففة مناسبة إىل نوافقذ كقل شقرحية .وميكقن أن
تتكون الشواهد السلبية من مصل عادي (سابق لرد فعل املناعة) يف حملول خمفف وحملول ملحي مدروء بالفوسفات .ومقن ثقم
يتم حضن الشرائح يف حجرة رطبة على درجة حرارة الغرفة ملدة  31دقيقة .تنفض الشقرائح لنقزع القُطَقريات عنهقا وتشقطف
باحمللول امللحي املدروء بالفوسفات ويغسل كل منها ثالث مرات ملدة مخسة دقائق يف احمللول امللحي املقدروء بالفوسقفات.
جتفف الشرائح برفق بالورق النشاف قبل وضع 45ميكرولرتا من إيزوتيوسقيانات الفُلورِسقيِّّن املققرتن لغامقا غلوبقولني املقذوب
بالشكل املناسب بواسطة املاصة يف كل من النوافذ .يتم حضن الشرائح يف الظال على درجة حرارة الغرفة ملدة  31دقيقة قبقل
أن تشطف وتغسل وجتفف برفق بالورق النشاف .وأخريا تضاف 01ميكقرولرت مقن  1.0ميليمقول/لرت مقن الغليسقريين املقدروء
بالفوسفات (على درجة محوضة  )0.2مع عامل مضاد للذبول إىل كل نافذة وتغطى األخرية من ثمّ بساترة.
تعاين الشرائح املغمورة بالزيق بواسقطة جمهقر فلورسقنيت بققوة مكبّقرة تبلقغ  211أو  0 111مقرة .يتفلقور إيزوتيوسقيانات
الفُلورِسيِّّن املقرتن بلون أخضر فاقع حتق الضقوء فقوق البنفسقجي للمجهقر .ويف حقال بقيّن الشقاهد اإلجيقابي ذو اجلرثومقة
املعروفة عن خاليا بكتريية عصوية الشكل وفلورية فيما ال تظهر الشواهد السقلبية ذات املصقل العقادي واحمللقول امللحقي
املققدروء بالفوسققفات أيققة فلققورة ينبغققي تفقققد نوافققذ العينققات حبثققا عققن خاليققا بكترييققة فلوريققة ب قنفس حجققم جرثومققة
 X. citri subsp. citriوشكلها .تسمح هذه الطريقة بكشف  013وحدات مشكلة ملستعمرات/مل تقريباً.
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 2-0-3الكشف اجلزيئي
 0-2-0-3الشواهد اخلاصة باالختبار اجلزيئي
من أجل الركون إىل نتيجة االختبار فمن الضروري وجقود الشقواهد املناسقبة  -القيت تعتمقد علقى نقوع االختبقار املسقتخد
ومستوى اجلز املطلوب .بالنسبة إىل تفاعل البوليمرياز املتسلسل فإن الشاهد اإلجيابي للحمض النقووي والشقاهد القداخلي
والشاهد السلي للتضخيم (بدون شاهد منوذج) هي شواهد احلد األدنى اليت جيب استخدامها .وجيب تنقاول هقذه الشقواهد
وغريها لكل جمموعة من احلمض النووي املستخرجة من عينات االختبار كما هو موصوف أدناه.
الشاهد اإلجيابي للحمض النووي .ميكن استخدا محض نووي معد مسبقا (خمزّن) أو محض نووي كامل اجلينو أو شاهد
مصطنع (كمنتج مستنسخ لتفاعل البوليمرياز املتسلسل) مبثابة شاهد لرصد كفاءة تضخيم تفاعل البوليمرياز املتسلسل.
الشواهد الداخلية .من أجل تفاعل البوليمرياز املتسلسقل التقليقدي واآلنقي يتوجقب إدمقاج جينقة لتقدبري شقدون الرتكيقب
الققوراثي للنبققات مثققل  Weller( COXوآخققرون  )4111أو احلمققض النققووي الققريي  Weisberg( S02وآخققرون) أو
غليسريألدهيد نازعة  - 3الفوسفات ( Mafraوآخرون  )4104يف بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسقل كشقاهد مقن أجقل
استبعاد احتمال الشقواهد السقلبية املضقللة بسقبب فشقل اسقتخراج احلمقض النقووي أو تقدهوره أو وجقود مثبطقات لتفاعقل
البوليمرياز املتسلسل.
شاهد التضخيم السليب (بدون شاهد منوذج) من أجل إجناز تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي واآلني يضاف ماء تفاعل
البوليمرياز املتسلسل الذي كان قد استعمل من أجل إعداد خلي ،التفاعل يف مرحلة التضخيم وذل من أجل استبعاد النتقائج
اإلجيابية املضللة النامجة عن التلوث خالل إعداد خلي ،التفاعل.
الشاهد اإلجيابي لالستخراج .يستخد هذا الشاهد لضمان أن احلمض النقووي املسقتخرج مقن اهلقدف متقوفر بكميقة كافيقة
لتضخيم تفاعل البوليمرياز املتسلسل .يستخرج احلمض النووي من األنسجة املصابة للعائل أو من األنسقجة النباتيقة السقليمة
املمزوجة مع اهلدف مبستوى الكثافة اليت تشكل حدّ الكشف الذي ينص عليه الربوتوكول.
على الشاهد اإلجيابي أن يبلغ تقريبا نسبة واحد على عشرة من كمية نسيج األوراق املستخدمة لكل نبتة من أجقل اسقتخراج
احلمض النووي .وبالنسبة إىل تفاعل البوليمرياز املتسلسل جيب إيالء العناية الواجبة لتجنب التلقوث التبقادلي النقاتج عقن
الرذوذ النامجة عن الشاهد اإلجيابي أو عن العينات اإلجيابية .وعند املقتضى على الشاهد اإلجيابي املستخد يف املخترب أن
يسلسل حبيث ميكن مقارنة السلسقلة بسقهولة مقع السالسقل القيت مت احلصقول عليهقا مقن أمبليكونقات تفاعقل البقوليمرياز
املتسلسل ذات احلجم الصحيح .وبدال من ذل ميكن تشكيل شواهد إجيابية مصطنعة بواسطة سلسلة معروفقة والقيت ميكقن
بدورها أن تقارَن بأمبليكونات تفاعل البوليمرياز املتسلسل ذات احلجم الصحيح.
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شاهد االستخراج السليب .يستخد هذا الشاهد لرصد التلوث خالل استخراج احلمض النووي ورد الفعل املتبقادل مقع نسقيج
العائل .ويضم الشاهد محضا نوويا استخرج من أنسجة العائل غري املصابة ومت تكبريه الحقا .وينصح باستخدا شواهد متعددة
حني يتم اختبار أعداد كبرية من العينات اإلجيابية.

 7-2-0-3استخراج احلمض النووي من األنسجة املصابة للحمضيات
جرى استخراج محض نووي من أنسجة احلمضيات املصابة للمرة األوىل على يد  Hartungوآخقرين ( )0993مقع بروتوكقول
بروميد السرتميونيو ولكن هناك طرق جتارية وبروتوكول قائم على اإليزوبروبانول (ال يستوجب الفينول) قد خضع لتقيقيم
واسع ( Llopوآخرون  .)0999كما مت استخراج احلمض النووي بنجاح من أنسجة احلمضقيات باسقتخدا أدوات جتاريقة
السقتخراج احلمقض النقووي (مثقل  Coletta-Filho( )Promega Wizard Genomic DNA Purification Kitوآخقرون
.)4112
يف بروتوكول اإليزوبروبانول يتم تقطيع الكلو أو املواد النباتيقة القيت يشقتبه بقأن تكقون مصقابة اىل أجقزاء صقغرية فتغمقر
مبحلول ملحي مدروء بالفوسفات وختل ،يف خالط دوار ملدة  41دقيقة على درجة حقرارة الغرفقة .يقتم تصقفية املقادة الطافيقة
بواسطة فلرت (من أجل نزع املادة النباتية) ومن ثم ختضقع للطقرد املركقزي بسقرعة  01 111ققوة ج ملقدة  41دقيققة .ويعقاد
استعالق املادة املرتسبة يف 0مل من احمللول امللحقي املقدروء بالفوسقفات :فيقتم حفق كميقة ققدرها 511ميكقرولرت ملزيقد مقن
التحاليل أو لعزهلا مباشرة على أطباق األجار فيما توضع كمية 511ميكرولرت يف جهاز الطرد املركزي بسقرعة  01 111ققوة
ج ملدة  01دقائق .فيعاد استعالق املادة املرتسبة يف 511ميكقرولرت مقن حملقول دارئ لالسقتخراج (411ميليمقوالر مقن ثالثقي
محض اهليدروكلوري على درجة محوضة 0.5؛ 451ميكروموالر كلوريد الصوديو ؛ 45ميليموالر إيثيل ثُنَائي أمني حِّمقض
اخللي الرباعي؛  1.5يف املائة دوديسيل كربيتات الصوديو ؛  4يف املائة من متعدد فينيقل بريوليقدون) وتوضقع يف الدوامقة
وترتك ملدة ساعة على درجة حرارة الغرفة مع هزّها بشكل متواصل .يوضع املقزيج مقن ثقم يف جهقاز الطقرد املركقزي بسقرعة
 5 111قوة ج ملدة  5دققائق وبعقد ذلق تنققل كميقة مقن 251ميكقرولرتا مقن املقادة الطافيقة إىل أنبقوب جديقد وختلق ،مقع
251ميكرولرتا من اإليزوبروبانول .يتم خل ،املزيج برفق ومن ثم يرتك لساعة واحدة مقن الوقق علقى درجقة حقرارة الغرفقة.
ميكن حتسني الرتسب باستخدا  Cubero( Pellet Paint Co-Precipitantوآخرون  .)4110يوضع املزيج يف جهاز الطرد
املركزي على سرعة  03 111قوة ج ملدة  01دقائق فيتم التخلص من املادة الطافيقة وجتفقف املقادة املرتسقبة .يعقاد اسقتعالق
املادة املرتسبة يف 011ميكرولرت من املاء .ويتم استخدا عينة من 5ميكرولرت يف  51ميكرولرت من تفاعل البوليمرياز املتسلسل.

 3-2-0-3تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي
هناك عدة أزواج من البادئات متاحقة لتشقخيص جرثومقة  .X. citri subsp. citriتسقتهدف البادئتقان  4و 3لقق
وآخرين ( )0993جزءا من احلمض النقووي متعقدد األشقكال لقطعقة احلصقر ذات التكقوين والطقول لبكقتري  BamHIخيقص
جرثومة  X. citri subsp. citriوهما تستعمالن كثريا يف املقايسات املطبقة على املقواد النباتيقة بسقبب جقودة خصوصقيتهما
وحساسيتهما (حوالي  014وحدات مشكّلة ملستعمرات/مل) .أما البادئتان  J-pth1و J-pth2فتستهدفان جزءا من  090زوجقا
من القواعد إلشارة التموضع النووية يف اجلينة املسدولة عن القدرة املرضقية  pthAيف سقالالت  Xanthomonasالقيت تتسقبب
Hartung
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بأعراض التقرح يف احلمضيات .وتشمل تل السالالت  X. citri subsp. citriو X. fuscans subsp. aurantifoliiوالسقاللتني
الشاذتني * Aو Awجلرثومة  X. citri subsp. citriاللتني اكتشفتا يف فلوريدا ( Cuberoو .)4114 Grahamهاتان البادئتان
شاملتان ولكن حساسيتهما أقل من بادئيت  Hartungوآخقرين (( )0993إذ تبلغقان  012وحقدات مشقكّلة ملسقتعمرات/مل يف
املواد النباتية) .إال أن بادئيت  Hartungال تستطيعان الكشف عن ساللة  Awجلرثومة X. citri subsp. citriومجيع سالالت
*Aأو  .X. fuscans subsp. aurantifoliiيف احلقاالت القيت يتشقبه فيهقا بوجقود سقالليت * Aو Awالشقاذتني جلرثومقة
 - X. citri subsp. citriمثال حني تظهر أعراض التقرح البكتريي للحمضيات على عقائلني همقا الليمقون املكسقيكي وليمقون
"أليماو" الكبري األوراق  -جيب استخدا جمموعيت البادئات كالهما.
بروتوكول  Hartungوآخرين لتفاعل البوليمرياز املتسلسل ()0993
البادئتان هما:
( 4عكسية)5′-CAC GGG TGC AAA AAA TCT-3′ :
( 3تقدمية)5′-TGG TGT CGT CGC TTG TAT-3′ :

يتم إعقداد خلقي ،تفاعقل البقوليمرياز املتسلسقل يف أنبقوب معققم وهقو مكقون مقن مقادة دارئقة لتفاعقل البقوليمرياز املتسلسقل
(51ميليموالر من ثالثي محض اهليدروكلوري على درجة محوضة 9؛ 41ميكرومقوالر مقن كلوريقد الصقوديو ؛  0يف املائقة
تريتون X-100؛  1.0يف املائة جيالتني؛ 3ميكروموالر كلوريد املغنيسيو )  0ميكرومرت من كقل مقن البادئقة  4والبادئقة 3
 1.4ميكروموالر ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني و 0.45وحدة من بوليمرياز احلمض النووي تاك .تضاف عينة
من احلمض النووي املستخرج حبجم 5ميكرولرت إىل 25ميكرولرت من خلي ،تفاعل البوليمرياز املتسلسل من أجل التوصل إىل ما
جمموعه 51ميكرولرتا لكل تفاعل .وتتمثل روف التفاعل يف خطوة مسخ أولية علقى حقرارة  95درجقة مئويقة ملقدة دقيققتني
تليها  35دورة على حرارة  95درجة مئوية ملدة  21ثانية فق 58درجة مئوية ملقدة  01ثانيقة فقق 04درجقة مئويقة ملقدة 05
ثانية وخطوة استطالة أخرية على حرارة  04درجة مئوية ملدة  01دقائق.أما حجم األمبليكون فيبلغ  444زوجاً من القواعد.
بروتوكول  Cuberoو  )7117( Grahamلتفاعل البوليمرياز املتسلسل
البادئتان هما:
( J-pth1تقدمية)5′-CTT CAA CTC AAA CGCC GGA C-3′ :
( J-pth2عكسية)5′-CAT CGC GCT GTT CGG GAG-3′ :

يعدّ مزيج تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف أنبوب معقم وهو يتكوّن من مادة دارئة تاك مركّقزة مقرة واحقدة و3ميكرومقوالر مقن
كلوريد املغنيسيو 0ميكرومرت لكل من بادئيت  J-pth1و J-pth2و 1.4ميكروموالر من كقل ديوآسقينيوآليتيد و 0وحقدة مقن
بوليمرياز احلمض النووي تاك .تتم إضافة عينة من احلمض النووي املستخرج حبجقم 4.5ميكقرولرت إىل  44.5ميكقرولرت مقن
خلي ،تفاعل البوليمرياز املتسلسل من أجل التوصل إىل ما جمموعه 45ميكرولرت عن كل ردة فعل .أما روف التفاعقل فعبقارة
DP 6-10

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

بروتوكول تشخيصي

بروتوكوالت التشخيص لآلفات اخلاضعة للوائح

6:4102

عن خطوة أولية من املسخ على حرارة  92درجة مئوية ملدة  5دقائق تليها  21دورة على حرارة  93درجقة مئويقة ملقدة
ثانية فق 58درجة مئوية ملدة  31ثانية و 04درجة مئوية ملدة  25ثانية وخطقوة اسقتطالة نهائيقة علقى حقرارة  04درجقة
مئوية ملدة  01دقائق.أما حجم األمبليكون فيبلغ 098زوجاً من القواعد.
31

كما مت تطوير تفاعقل البقوليمرياز املتسلسقل املقدمج وااللتققاط املنقاعي والكشقف بواسقطة قيقاس األلقوان ملنتجقات تفاعقل
البققوليمرياز املتسلسققل املققدرج مققن أجققل الرصققد املباشققر واحلسققاس جلرثومققة  X. citri subsp. citriيف النبتققات
( Hartungوآخرون  .)0993وقد أفيد عن استعراض للحساسية النسقبية ملختلقف الربوتوكقوالت والبادئقات يف املسقتنبتات
اخلالصة ومستخلصات الثمار ( Golmohammadiوآخرون .)4110

 2-2-0-3تفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلني
بعد احلصول على احلمقض النقووي مقن املقواد النباتيقة باسقتخدا الربوتوكقول القذي سقبق وصقفه مقن قبقل  Llopوآخقرين
( )0999يعاد استعالق املادة املرتسبة يف 011ميكرولرت من املاء املعقم البالغ النقاء وختزينها علقى حقرارة  41درجقة مئويقة
حت الصفر إىل أن تستخد .
 )5'-ACC GTC CCC TAC TTC AAC TCA A-3'( J-pth3وJ-pth4

وققد مت تصقميم جمموعقة مقن البادئقات
(' )5'-CGC ACC TCG AAC GAT TGC-3ومسبار تاكمقان املوافقق هلقا (5'-ATG CGC CCA ( )J-Taqpth2
' )GCC CAA CGC-3املوسو عند الطقرف  ′5بقق  -2كربوكسقي فلوريسقثني وعنقد الطقرف  ′3بربقاعي ميثقيلني ثنقائي
األمني بناء على سالسل جينة  pthوهي جينة رئيسقية للققدرة املرضقية تسقتخد يف الدراسقات األخقرى حتديقدا لكشقف
سقالالت  Cubero( X. citri subsp. citriو .)4115 Grahamوتشقمل تلق السقالالت كقال مقن X. citri subsp. citri
و X. fuscans subsp. aurantifoliiوالسقاللتني املعقروفتني جلرثومقة  X. citri subsp. citriأي * Aو Awاملكتشقفتني يف
فلوريدا.
جيري تفاعل البوليمرياز املتسلسقل اآلنقي عقرب إضقافة 4ميكقرولرت مقن احلمقض النقووي النمقوذج إىل خلقي ،تفاعقل حيتقوي
04.5ميكرولرتا من  QuantiMix Easy Kitالذي يضم  QuantiMix Easy Master Mixوكلوريد املغنيسيو (51ميليموالر)
0ميكرولرت مقن  01ميكرومقوالر مقن البادئقة التقدميقة ( )J-RTpth3و0ميكقرولرت مقن 01ميكقرو مقوالر مقن البادئقة العكسقية
( )J-RTpth4و1.5ميكرولرت من  01ميكروموالر من مسبار تاكمان ( )J-Taqpth2والتوصل إىل حجم نهائي للتفاعل يبلقغ 45
ميكرولرت مع ماء مقطر معقّم .وقد وُضع الربوتوكول اخلاص بتفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلنقي بواسقطة نظقا ABI PRISM
 0 111لرصد التسلسل .وقد أدّت معدات أخرى إىل نتقائج مماثلقة (ماريقا لقوبيز إبقالغ شخصقي  .)4103تتمثقل قروف
التضخيم للبادئات واملسبارات يف خطوة تفعيل أولية مدتها  05دقيقة على حرارة  95درجقة مئويقة تليهقا  21دورة مقن 05
ثانية على حرارة  95درجة مئوية ودقيقة واحدة على حرارة  21درجقة مئويقة .وميكقن احلصقول علقى عقدة كاملقة لتفاعقل
البقوليمرياز املتسلسقل اآلنقي الققائم علقى هقذا الربوتوكقول تتضقمن خليطقا رئيسقيا وأنزميقا مقن Plant Print Diagnostics
(.)http://www.plantprint.net
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يوفر تفاعل البقوليمرياز املتسلسقل اآلنقي خصوصقية مشقابهة لبادئقات جينقة  pthاملسقتخدمة يف الطريققة التقليديقة لتفاعقل
البوليمرياز املتسلسل ( Cuberoو  )4115 4114 Grahamويكشف بشكل موثوق حوالي  01وحدات مشقكّلة ملسقتعمرات
جرثومققة  X. citri subsp. citriمققن خققالل كلققو األوراق املريضققة ومققن خققالل حملققول خمفققف للخاليققا املزروعققة
( Mavrodievaوآخققرون  .)4112وقققد متقق مقارنققة هققذه الطريقققة مققدخرا مققع تفاعققل البققوليمرياز العققادي واملققدمج
( Golmohammadiوآخرون  )4110وأفيد عن أن حساسية الكشقف عقن  X. citri subsp. citriيف كلقو الثمقار تبلقغ 01
وحدات مشكّلة ملستعمرات/مل.

 5-0-3تفسري نتائج كلّ من تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي واآلني
تفاعل البوليمرياز املتسلسل التقليدي
يعترب تفاعل البوليمرياز املتسلسل اخلاص باملمرض احملدّد صاحلا فق ،إذا مت استيفاء املعايري التالية:
 أن ينتج الشاهد اإلجيابي أمبليكونا للجرثومة من احلجم الصحيح. عد إنتاج أمبليكونات من احلجم الصحيح للجرثومة يف الشاهد السلي لالستخراج والشاهد السلي للتضخيم.يف حال استخدم بادئات الشاهد الداخلي للحمض الريي النووي  S02هي أيضاً فإن الشاهد السقلي (أي النسقيج النبقاتي
السليم) (يف حال استخد ) والشاهد اإلجيابي وكل من عينات االختبار سوف تنتج شريطةً تبلغ حوالي  0.2كيلوباز (يعتمقد
حجم األمبليكون على أيّة من بادئات احلمض الريي النووي  S02هي املستخدمة ( Weisbergوآخقرون  .))0990وجتقدر
املالحظة بأن الشواهد اإلجيابية املصطنعة واخلاصة بالبالزميد لن تنتج شريطة حبجم  0.2كيلوباز .ويفيد عجز العينات عقن
التضخم مع بادئات الشواهد الداخلية مثال أن استخراج احلمض النقووي مل يقنجح أو أن محقض النقواة مل يقدرج يف خلقي،
التفاعل أو أن املركّبات املثبطة لتفاعل البوليمرياز املتسلسل موجودة يف احلمض النووي املستخرج أو أن احلمض النقووي ققد
فسد.
وتعترب عيّنة ما إجيابيةً إذا ما أنتج أمبليكوناً من احلجم الصحيح.
تفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلني
يعترب تفاعل البوليمرياز املتسلسل اآلني صحيحا فق ،يف حال مت استيفاء املعايري التالية:
 أن ينتج الشاهد اإلجيابي منحنى للتضخم بواسطة البادئات اخلاصة باملمرض احملدد. عد مشاهدة أي منحنى للتضخم (أي أن قيمة حقد القدورة تبلقغ  )21مقع الشقاهد السقلي لالسقتخراج والشقاهد السقليللتضخم.
ويف حال استخدم بادئات الشواهد الداخلية  COXهي أيضا فإن الشاهد السلي (يف حال استخدامه) والشقاهد اإلجيقابي
وكل من عينات االختبار جيب أن تنتج منحنى تضخم .ويفيد عجز العينات عن إنتاج منحنى للتضخم مع بادئقات الشقواهد
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الداخلية مثال أن استخراج احلمض النووي مل ينجح أو أن محض النواة مل يدرج يف خلي ،التفاعل أو أن املركّبقات املثبطقة
لتفاعل البوليمرياز املتسلسل موجودة يف احلمض النووي املستخرج أو أن احلمض النووي قد فسد.
وسوف تعترب عينة ما إجيابية إذا أنتج منحنى منوذجيا للتضخم .وجيب التحقق من قيمة حدّ الدورة يف كل خمتقرب لقدى
تنفيذ االختبار للمرة األوىل.

 6-0-3الكشف بواسطة املقايسات البيولوجية
 0-6-0-3اختبار التطعيم يف األوراق املقصوصة على شكل أقراص
يف هذا االختبار مت تطعيم أنسجة أوراق احلمضقيات املعرضقة لإلصقابة جبرثومقة  X. citri subsp. citriبعينقات مسقتخرجة
مريضة ومت حضنها ضمن الظروف املناسبة من أجل تكاثر البكترييا ومن ّو بثرات بدائية للمرض.
تبدأ هذه املقايسة البيولوجية بتعقيم أطباق "إليزا" ملدة  05دقيقة يف فرن ميكرويف وملء جيوبها بق411ميكرولرت مقن األجقار
بنسبة  0.5يف املائة يف ماء معقم داخل حجرة للتدفق الصفائحي على درجة حرارة الغرفة .ختضع أوراق احلمضيات اليانعة
مقن فصققيلة ( Citrus paradisi var. Duncanأي الليمقون اهلنققدي) أو عوائققل أخققرى معرضققة للجرثومققة مثققل Citrus
( aurantifoliaالليمون املكسيكي) أو ( Poncirus trifoliataالربتقال ثالثي األوراق) إىل تطهري سطحها مقن اجلقراثيم ملقدة
دقيقة واحدة بواسطة  0يف املائة من هيبوكلوري الصوديو  .وجيب أن تكون األوراق متفتحة بالكامل ولكن ال جيب أن تكون
ناضجة وقاسية .تشطف األوراق ثالث مرات باملاء املقطر املعقم ومن ثقم جيفقف سقطحها يف حجقرة التقدفق الصقفائحي علقى
درجة حرارة الغرفة .توضع أقراص األوراق اليت يتم احلصول عليها بواسطة تثقيب األوراق (بعد تعقيمها بق 95يف املائة مقن
اإليثانول) مع سطحها اجملاور للمحور على األجار املائي يف كل جيب من جيوب الطبق .ويضاف مققدار 51ميكقرولرتا مقن
كلو قرحة احلمضيات املنقوعة ( 2جيوب مكررة لكل عينة من النبتة).
ويستخد مستعلق حيتوي جرثومة  X. citri subsp. citriبكمية  015وحدة مشقكّلة ملسقتعمرات/مل مبثابقة شقاهد إجيقابي
وحملول ملحي مبثابة شاهد سلي ( 2مرات لكل منهما) .تغلقق األطبقاق (بواسقطة البقارافيلم مقثال) فيبلقغ مسقتوى الرطوبقة
النسبية تقريبا  011يف املائة ويتم حضنها على حرارة  48درجة مئوية ملدة  04يوما مع تعريضها للضوء بشكل دائقم والتأكقد
من تقد حالتها بانتظا  .ويبدأ تقييم تكوّن البثور البدائية بيضاء اللقون يف كقل مقن أققراص األوراق ابتقداء مقن اليقو الثالقث
باستخدا جمهر جمسّم وتقنيات لعزل اجلرثومة  X. citri subsp. citriحبسقب الوصقف القوارد يف القسقم  .4-0-3وميكقن
إخضاع األقراص اخلالية من األعراض ملزيد من التحليل من أجل كشف وجود بكترييقا حيقة عقرب عزهلقا علقى وسق ،شقبه
انتقائي ( Verdierوآخرون  .)4118بعد مرور  04يوما يف حقال كانق جرثومقة  X. citri subsp. citriموجقودة تكقون
اخلاليا البكتريية قد تكاثرت على النسيج النباتي ويكون بالوسع عزهلا على الوس ،بأعداد أكرب .وجتدر اإلشقارة إىل أن هقذه
املقايسقققة البيولوجيقققة هقققي طريققققة تشقققخيص حمقققددة جقققداً وحسّاسقققة ( 014وحقققدة مشقققكّلة ملسقققتعمرات/مل)
( Verdierوآخرون .)4118
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 7-6-0-3ختصيب األوراق املنفصلة
ميكن أيضا ختصيب جرثومة  X. citri subsp. citriبشكل انتقائي يف األوراق املنفصلة اجملروحة لفصيلة
( Duncanالليمون اهلندي) أو غريها من العوائل الشديدة احلساسية للجرثومة مثل ( C. aurantifoliaالليمون املكسيكي) أو
( P. trifoliataالربتقال ثالثي األوراق) .تغسل األوراق الطرفية اليانعة املأخوذة من نبتات مزروعة يف الدفيئة ملدة  01دقائق
حت املاء اجلاري للصنبور ويطهّر سطحها بواسقطة هيبوكلوريق الصقوديو بنسقبة  0يف املائقة لدقيققة واحقدة وتشقطف
بهدف تطهريها بشكل كامل بواسطة املاء املقطر املعقم .جترح اجلهة السفلى لكل ورققة بطريققة معقمقة عقرب ثقبهقا بقإبرة أو
جترحيها عدة مرات حبركات خفيفة بواسطة مبضع وتوضع األوراق كاملة على أجار بنسبة  0يف املائة يف مقاء معققم داخقل
جيوب أطباق "إليزا" شرط أن يكون سطحها األسفل موجها إىل أعلى .تضاف قطريات يرتاوح قدرها بقني  01و 41ميكقرولرتا
مسقتخرجة مقن كلقو قرحقة احلمضقيات املنقوعقة إىل اجلقراح .تسقتخد الشقواهد اإلجيابيقة والسقلبية اخلاصقة باملقايسقة
البيولوجية ألقراص األوراق .وبعد فرتة  2أيا إىل  04يوما على حرارة  45درجة مئوية يف حاضنة مضقاءة يقتم تقيقيم تكقوّن
البثور وميكن عزل  X. citri subsp. citriباسقتخراجها مقن أيقة مقن البثقور أو مقن أنسقجة األوراق اجملروحقة اخلاليقة مقن
األعراض حبسب ما هو موصوف أعاله (منظمة محاية النباتات يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوس.)0998 ،
C. paradisi var.

 7-3كشف اجلرثومة يف النباتات عدمية األعراض
ميكن كشف جرثومة  X. citri subsp. citriيف النباتات عدمية األعقراض مقن خقالل العقزل والتخصقيب علقى أوسقاط شقبه
انتقائية (أنظر أدناه) والتقنيات املصلية (الفلورة املناعية (القسم  ))3-0-3واالختبار اجلزيئي (القسم )2-0-3
ميكن لعزل جرثومة  X. citri subsp. citriمن النبات عديم األعراض يف أوساط شقبه انتقائيقة أن يقتمّ عقرب غسقل عينقة عقن
الورقة أو الثمرة يف حملول مدروء بالببتون وتركيز املادة الطافية ومن ثم طليهقا علقى الوسق Verdier( ،وآخقرون .)4118
وتشكل عشر أوراق أو مثرة واحد عيّنةً.
جيري خضّ العيّنات ملدة  41دقيقة على درجة حرارة الغرفة داخل 51مل من حملول مقدروء بقالببتون (كلوريقد الصقوديو
 8.5غ؛ ببتون 0غ؛ توين  451 41ميكرولرت ماء مقطّر  0لرت على درجة محوضة  .)0.4أما للعينات باجلملة فيمكن
استخدا  011ورقة يف  411مل من حملول مدروء بالببتون .وجيري خض فرادى الثمرات ملدة  41دقيقة على درجقة حقرارة
الغرفة داخل أكياس معقمة حتتوي 51مل من احمللول املدروء بالببتون.
ومن ثم خيضع املستعلق للطرد املركزي بسرعة  2 111ققوة ج ملقدة  41دقيققة فتحقوّل املقادة الطافيقة خلقارج الوعقاء ويعقاد
اسققتعالق املققادة املرتسققبة يف  01مققل مققن حملققول ملحققي بنسققبة  1.85يف املائققة .ومتسققح عينققات بكميققات قامسققة تامققة
( 011ميكرولرت) من حملول بنسبة  0:011و 0:0111لكل مستعلق  3مرات على وس XOS ،شقبه االنتققائي (مكقوّن مقن
السققكروز 41غ ببتققون  4غ غلوتامققات أحققادي الصققوديو  5غ نققرتات الكلسققيو  1.3غ؛ هيققدروجني فوسققفات
البوتاسيو  4غ؛ حديد محض ايثيلني ثنائي أمني رباعي اخللي  0مقغ؛ سيكلوهكسقيمايد 011مقغ؛ سيفالكسقني 41
مغ كازوغاميسني  41مغ بنفسجي املثيل  1.3 B4مغ بكتو أجار  00غ؛ ماء مقطقر  0لقرت علقى درجقة محوضقة
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 .)0994 Monier( )0.1بعد احلضن على حرارة  48درجة مئوية ملدة ترتاوح بني  5و 2أيا يتم تقييم النمقو فضقال عقن
نوع املستعمرة وخصائص شكلها اخلارجي (القسم .)4-0-3
 -2حتديد اجلرثومة
ينبغي لتحديد املستعمرات املفرتضة جلرثومة  X. citri subsp. citriأن يدكد من خالل تقنيات عدة ألنّ أنواعا أخرى من آفة
 Xanthomonasمثققل  X. fuscans subsp. aurantifoliiو X. alfalfae subsp. citrumelonisميكققن أن تعققزل مققن
احلمضيات .وتتضمن تل التقنيات باإلضقافة إىل مراقبقة اخلصقائص املورفولوجيقة علقى املسقتنبتات املغذيقة االختبقارات
املصلية واالختبار اجلزيئي واملقايسة البيولوجية ألوراق النبتة املقصوصة علقى شقكل أققراص صقغرية أو األوراق املنفصقلة
واختبار القدرة اإلمراضية.
إن متطلبات احلد األدنقى لتحديقد املسقتنب اخلقالص تتمثقل يف النتيجقة اإلجيابيقة بواسقطة كقل مقن التقنيقات القثالث:
( )0تفاعل البوليمرياز املتسلسل الذي يستخد جمموعتني من البادئات (القسم )0-2؛ ( )4التقنية املصلية (الفلورة املناعيقة
الشطرية املزدوجة لألجسا املضادة (املشار إليها فيما يلي بتسمية  )DAS-ELISAأو "إليزا" غري املباشرة (األقسا  4-2و-2
 0-4و )4-4-2باستخدا أجسا مضادة حمددة أحادية التنسيل؛ و( )3اختبار الققدرة اإلمراضقية عقرب تطعقيم احلمضقيات
العوائل الستيفاء متطلبات فرضيات كوخ (القسمان  3-2و .)2-0-3ميكن إجراء اختبقارات إضقافية (القسقمان  2-2و)5-2
من أجل التثب أكثر من خصائص الساللة املوجودة .وجيب تضمني الشواهد اإلجيابية والسلبية يف االختبارات كافة.
تصف األقسا التالية التقنيات املوصى بها:
ميكن للمجموعات التالية من بني أخرى  -أن تقد سالالت مرجعيقة آلفقة ( X. citri subsp. citriتقرد
 subsp. citriاملوصى بها الستخدامها كشواهد إجيابية):

معقزوالت X. citri

  NCPPB 3234من اجملموعة الوطنية للبكترييا املسببة ألمراض النبات خمترب العلو املركزي يورك اململكة املتحدة  CFPB 2911من اجملموعقة الفرنسقية للبكترييقا املمرضقة للنبقات املعهقد القوطين للبحقوث الزراعيقة أجنيقه فرنسقا(هذه ساللة * Aلق)X. citri subsp. citri
  ICMP 24مقن اجملموعقة الدوليقة للكائنقات املهجريقة للنبقات Zealand Ltdأوكلند نيوزيلندا

Landcare Research (Manaaki Whenua) New

  ATTC 49118من جمموعة األنواع املستنبتة األمريكية ماناساس فريجينيا الواليات املتحدة األمريكية  IBSBF 1594من جمموعة املعهد البيولقوجي للبكترييقا املسقتنبتة املمرضقة للنبقات املركقز االختبقاري املركقزي للمعهقدالبيولوجي  -خمترب العلو اجلرثومية النباتية كامبيناس الربازيل
ميكن التأكد من أصالة السالالت فق ،إذا مت احلصول عليها مباشرة من اجملموعات املستنبتة.
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 0-2الطرق القائمة على تفاعل البوليمرياز املتسلسل
باإلضافة إىل بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسل املوصوف يف القسم  3-2-0-3من املستحسن التأكد من حتديد املسقتنب
اخلالص للسالالت املشتبه بها وذل عرب استخدا جمموعتني خمتلفقتني مقن البادئقات .ينبغقي أن تكقون اجملموعقة األوىل
مكونة مقن البقادئتني  J-pth1/J-pth2أو  Cubero( J-Rxg/-Rxc2و )4114 Grahamواجملموعقة األخقرى مقن البقادئتني
 Coletto-Filho( Xac01/Xac02وآخرون  )4115أو  Park( XACF/XACRوآخرون ( )4112اجلدول  .)0وهذا بسبب
نتائج البحوث اليت تفيقد أن معظقم أزواج البادئقات املنشقورة تفتققر إىل اخلصوصقية ( Delcourtوآخقرون  .)4103وميكقن
التثب من حتديد اجلرثومة عرب سَلسَلة األمبليكونات الناجتة عن تفاعل البوليمرياز املتسلسل ومقارنة سالسلها مع تل القيت
ختص سالالت  X. citri subsp. citriاملودعة لدى قاعدة بيانات بن اجلينات التابع للمركز الوطين ملعلومقات التكنولوجيقا
البيولوجية.
وقد توصل بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسلل للل Cuberoو )7117( Grahamإىل بادئقات ملنقاطق الفاصقل القداخلي
املستنسخ للحمضني الريبيني النووين  S02و S43اخلاصة بآفة  .X. citri subsp. citriوأتاح الفقوارق يف سالسقل الفاصقل
الداخلي املستنسخ تصميم بادئتني حمددتني جلرثومة  X. citri subsp. citriوتكشف هاتان البادئتان الساللتني الشاذتني *A
و Cubero( Awو .)4114 Grahamوالبادئتان هما:
5′-GCGTTGAGGCTGAGACATG-3′ :J-Rxg
5′-CAAGTTGCCTCGGAGCTATC-3′ :J-RXc2
و0.5

يُنفّذ تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف خالئ ،للتفاعل بكمية 45ميكرولرت حتتوي دارئة تاك املركزة مققدار ضقعف واحقد
ميليمققوالر مققن كلوريققد املغنيسققيو  1.12ميكرومققوالر مققن بادئققة  1.12 J-RXgميكرومققوالر مققن بادئققة 1.4 J-RXc2
ميكروموالر لكل  dNTPو 0وحدة من بوليمرياز احلمض النووي تاك .إن قروف تضقخيم تفاعقل البقوليمرياز املتسلسقل هقي
نفسها املستخدمة مع بادئيت  pthAحبسب ما يرد يف القسم .3-2-0-3
وقد توصل بروتوكول تفاعل البوليمرياز املتسلسل لل Coletta-Fihoوآخرين ( )7116إىل وضع بادئتني بناء على جمموعقة
جينة  .rpfوالبادئتان هما:
5′-CGCCATCCCCACCACCACCACGAC-3′ :Xac01
5′-AACCGCTCAATGCCATCCACTTCA-3′. :Xac02
و4.1

ينفذ تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف خالئ ،للتفاعل بكمية 45ميكرولرت حتتقوي علقى دارئقة تقاك املركقزة مقرة واحقدة
ميليموالر من كلوريد املغنيسيو  1.32ميكروموالر لكل بادئة  1.45ميكروموالر لكل  dNTPو 0وحقدة لبقوليمرياز احلمقض
النووي تاك .تتمثل روف تضخم تفاعل البوليمرياز املتسلسل خبطوة مسخ أولية على حرارة  92درجة مئويقة ملقدة  3دققائق
تليها  32دورة علقى حقرارة  92درجقة مئويقة ملقدة  25ثانيقة و 21درجقة مئويقة ملقدة  25ثانيقة و 04درجقة مئويقة ملقدة
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 25ثانية وخطوة استطالة نهائية على حرارة  04درجقة مئويقة ملقدة  5دقائق.أمقا حجقم األمبليكقون فهقو  584زوجقا مقن
القواعد.
طوّر بروتوكول  Parkوآخرين لتفاعل البوليمرياز املتسلسل ( )7116بادئتني بناء على تتابع جينقة  .hrpWأمقا البادئتقان
فهما:
5′- CGTCGCAATACGATTGGAAC-3′ 0XACF
.CGGAGGCATTGTCGAAGGAA-3′ 0XACR
و0.5

يتمّ تفاعل البوليمرياز املتسلسل يف  45ميكرولرتاً من خالئ ،التفاعل اليت حتتوي مقادة دارئقة تقاك مركقزة مقرة واحقدة
ميليموالر من كلوريد املغنيسيو و 1.01ميكروموالر من كل من البقادئتني و 1.45ميليمقوالر مقن كقل فوسقفات النيوكليتيقد
املنقوص األكسجني وجيالتني بنسبة  1.10يف املائة ووحدتني من بوليمرياز احلمقض النقووي تقاك .وتتمثقل قروف تضقخيم
تفاعل البوليمرياز املتسلسل مبسخ أولي على حرارة  92درجة مئوية ملدة  5دققائق تليهقا  31دورة علقى حقرارة  92درجقة
مئوية ملدة  05ثانية ثم  21درجة مئوية ملدة  31ثانية و 04درجة مئوية ملدة  31ثانية وخطوة استطالة نهائية على حرارة
 04درجة مئوية ملدة سبع دقائق .أما حجم األمبليكون فيبلغ  520زوجاً من القواعد.
اجلدول  -0ملخص األساليب القائمة على تفاعل البوليمرياز املتسلسل املوصوفة يف بروتوكول التشخيص هذا
بيانات اخلصوصية مأخوذة من  Delcourtوآخرين ( *)4103تشري عملية الكشف غري احملددة إىل النسبة املئوية من جقراثيم
 Xanthomonadsوالفطور الرمّامة اليت ثبت إصابتها يف االختبار **.مل تثب إصابتها بسالالت الفطور الرمّامة.
زوج البادئات
/36

املرجع

 Hartungوآخرون.

حجم األمبليكون

كشف ساللة

(زوج قواعد)

X. citri subsp. citri

()%

661

ال يشكف سالالت وكافة

41

سالالت

)(1993

كشف غري حمدد

حدود الكشف يف املواد

*

النباتية
 4:6وحدات مشكلة
ملستعمرات/مل

w

A

*A

J-pth1/J-pth2

Cubero

491

)(2002
Cubero
وGraham

419

وGraham
J-Rxg/J-Rxc2

Xac01/Xac02

)(2002
Coletto-Filho

وآخرون

السالالت كافة

14

ملستعمرات/مل
السالالت كافة

0:

XACF/XACR

 4:1وحدات مشكلة
ملستعمرات/مل

116

السالالت كافة

42

1

 4:وحدات مشكلة
ملستعمرات/مل

)(2005

 Parkوآخرون

 4:1وحدات مشكلة

124

السالالت كافة

**2

غريمعروف

)(2006
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 7-2الكشف املصلي
باإلضافة إىل بروتوكول الفلورة املناعية املوصوف يف القسقم  3-0-3يستحسقن اسقتخدا مضقادات أجسقا خمتلفقة مقن أجقل
حتديد املستنبتات اخلالصة .وميكن استخدا طريقة  DAS-ELISAأو "إليزا" غري املباشرة أيضا كاختبارين مصقليني بقديلني
لتحديد املستنبتات اخلالصة.
DAS-ELISA 0-7-2

بالنسبة إىل اختبار  DAS-ELISAتطلى أطباق ميكروتيرت بق 011ميكرولرت/جيب من حملقول مقدروء بالكربونقات (كربونقات
الصوديو  0.59غ؛ بيكربونات الصوديو  4.93غ؛ آزيد الصوديو  1.4غ؛ ماء مقطّر  0لرت؛ على درجة محوضة )9.2
حيتوي غلوبولينات مناعية مضادة آلفة  X. citri subsp. citriمذوبة بالشكل املناسقب وحتضقن طيلقة الليقل علقى حقرارة 2
درجات مئوية .بعد غسل األطباق  3مرات بواسطة خلي ،من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات-التوين (كلوريقد الصقوديو
8غ؛ فوسفات أحادي البوتاسيو  1.4غ؛  4.9 Na2HPO4·12H2Oغ؛ كلوريقد البوتاسقيو  1.4غ؛ آزيقد الصقوديو
 1.4غ؛ التوين  1.45 41مل؛ ماء مقطر  0لرت؛ على درجة محوضة  )0.2تضاف عينة اختبار أو شقاهد سقلي (مقادة
نباتية سليمة) أو شاهد إجيابي (سقاللة مرجعيقة آلفقة ( )X. citri subsp. citriبققدر  411ميكرولرت/جيقب) .يقتم حتضقني
األطبققاق ملققدة سققاعتني علققى حققرارة  30درجققة مئويققة .وبعققد الغسققل يضققاف الغلوبققولني املنققاعي املضققاد جلرثومققة
 X. citri subsp. citriاملقرتن بالفوسفاتاز القلوي املذوب بالشقكل املناسقب يف خلقي ،احمللقول امللحقي املقدروء بالفوسقفات-
التوين (بقدر  411ميكرولرت/جيب) وحتضن األطباق ملدة ساعتني على حرارة  30درجة مئوية .بعقد الغسقل يضقاف حملقول
أساسي من مدروء بفوسفات البارا-نيرتوفينيل (0مغ/مل) ( 411ميكرولرت/جيب) وحتضن األطباق ملقدة تقرتاوح بقني  31و21
دقيقة على درجة حرارة الغرفة .وتقاس االمتصاصات باستخدا مقياس للطيف الضوئي جمهقز بفلقرت  215نقانومرت .ويتمثقل
معيار حتديد إصابة العينة باآلفة يف كون قيمة الكثافة البصرية تفوق مرتني قيمقة شقاهد املقادة النباتيقة السقليمة .ويبلقغ حقدّ
الكشف يف طريققة  015-012 DAS-ELISAوحقدات مشقكلة ملسقتعمرات/مل ( Civeroloو .)0984 Fanال ينصقح بهقذه
الطريقة للكشف املباشر للجرثومة يف األنسجة النباتية.
هناك أجسا مضادة أحادية التنسيل متاحة لطريقة "إليزا" ولكقن يستحسقن اسقتخدامها فقق ،لتحديقد املسقتنبتات اخلالصقة
بسبب تدني قابلية كشقفها يف النسقيج النبقاتي .وهنقاك جمموعقات أدوات جتاريقة لكشقف  X. citri subsp. citriبواسقطة
"إليزا" متاحة جتاريا (مثال من  .)Agdia, Incبالنسبة إىل البيانات املتعلقة باخلصائص راجع املعلومقات الفنيقة املقدمقة مقن
قبققل الشققركة املصققنعة .يعققرف عققن بعققض مضققادات األجسققا أحاديققة التنسققيل أنهققا تتفاعققل بشققكل متبققادل مققع آفققات
 X. axonopodis pv. phaseoliو X. campestris pv. zinneaو X. alfalfae subsp. citrumelonisوXanthomonas
hortorum pv. pelargonii؛ غري أنه من غري احملتمل لتل الباثوفارات أن تكون موجودة على احلمضيات.
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 7-7-2اختبار "إليزا" غري املباشر
ميكن استخدا اختبار "إليزا" غري املباشر مع األجسا املضادة أحادية التنسيل اليت وصفها  Alvarezوآخقرون ( )0990مقن
أجل حتديد املستنبتات .وهناك جمموعقات أدوات جتاريقة لكشقف  X. citri subsp. citriبواسقطة "إليقزا" متاحقة جتاريقا
(مثال من  .)Agdia, Incمن الناحية النظرية ميكن لكل سالالت  X. citri subsp. citriأن حتدد ولكن أفيقد عقن أن بعقض
السالالت املميزة من ناحية الشكل الظاهري واليت مت عزهلا يف جنوب-غرب آسيا ال تتفاعل مع األجسقا املضقادة أحاديقة
التنسيل املتاحة ( Vernièreوآخرون .)0998
ختضع مستعلقات املستنبتات اخلالصة للطرد املركزي بسرعة تضاهي تقريبا  01 111قوة ج ملدة دقيقتني ويقتم القتخلص مقن
املادة الطافية .ويضاف مل واحد من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات املركّز مرة واحدة ويعاد استعالق اخلاليا عقرب وضقعها
يف اآللة الدوامة .تكرر العملية مرتني أخريني .وبعد عملية الغسل الثالثة يعاد استعالق اخلاليا يف مادة دارئة تستخد للطالء.
ويعدّل الرتكيز البكتريي من ناحية القياس الضوئي حتى  211 1.10درجة كثافة بصقرية (تقريبقا  010 × 4.5وحقدة مشقكّلة
ملسققتعمرات/مل) .توضققع أجققزاء قامسققة تامققة مققن العينققات علققى أطبققاق ميكققروتيرت (مبعققدل جيققبني لكققل عينققة ومقققدار
011ميكرولرت/جيب) .ينبغي تضمني شاهد إجيابي (زرع مرجعي أو عينة يزودها املصنّع) وشاهد دارئ سلي مع بكتري آخر.
حتضن األطباق خالل الليل على حرارة  30درجة مئوية إىل أن تصبح جافة .ويضاف حملول معوّق ( 5يف املائة مقن مسقحوق
احلليب اجملفف اخلالي من الدسم يف احمللول امللحي املدروء بالفوسفات) ( 411ميكرولرت/جيب) .حتضقن األطبقاق ملقدة 31
دقيقة على درجة حرارة الغرفة ومن ثم تغسل مرتني مبزيج من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات العقادي الرتكيقز والتقوين.
يضاف جسم مضاد أولي مناسب الذوبان إىل مسحوق احلليب اجملفف بنسبة  4.5يف املائة يف خلي ،احمللقول امللحقي املقدروء
بالفوسفات-التوين (011ميكرولرت/جيب) .وحتضن األطباق ملدة ساعة واحدة على درجة حرارة الغرفة ومن ثم تغسقل مخقس
مرات مبزيج من احمللول امللحي املدروء بالفوسفات العادي الرتكيز والتوين .ويضاف أنزيم مقرتن مناسب الذوبان إىل مسحوق
احلليققب اجملفققف بنسققبة  4.5يف املائققة مبققزيج مققن احمللققول امللحققي املققدروء بالفوسققفات العققادي الرتكيققز والتققوين
(011ميكرولرت/جيب) .حتضن األطباق ملدة ساعة واحدة على درجة حرارة الغرفة ومن ثقم تغسقل مخقس مقرات مبقزيج مقن
احمللول امللحي املدروء بالفوسفات املركّز مرة واحدة .يضاف حملقول أساسقي معقد حقديثا حيتقوي 0مقغ/مقل مقن فوسقفات
بارا-نيرتوفنيل إىل حملول مدروء بثاني أمني اإليثانول (درجة احلموضة  011( )9.8ميكرولرت/جيب) .حتضقن األطبقاق بقني
 31و 21دقيقة على درجة حرارة الغرفة .تقاس الكثافة البصرية بواسطة مقياس طيف الضوء املزود بفلرت  215نانومرت .ويقتم
حتديد العينات اإلجيابية كما جيري يف طريقة .DAS-ELISA

 3-2اختبار القدرة اإلمراضية
ينبغي حتديد  X. citri subsp. citriمن حيث قدرتها على اإلمراض ضمن جمموعة من العوائل املرجعية مثقل
( var. Duncanالليمون اهلنقدي) و( Citrus sinensisبرتققال فالنسقيا احللقو) أو ( C. aurantiifoliaالليمقون املكسقيكي)
لتأكيد التشخيص.

C. paradisi
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إن املقايسات على األوراق من خالل اخلرق حبقنة مزودة بإبرة أو بدونها على أنواع عوائل احلمضيات القابلة لإلصابة تتيح
الداللة على القدرة اإلمراضية للمستعمرات البكتريية .تفضّل األوراق غري الناضجة املتفتحة بنسبة  51إىل  01يف املائة بسقبب
ارتفققاع قابليتهققا لإلصققابة .تنشققأ الكلققو بعققد مققرور  0إىل  02يومققا علققى تطعققيم األوراق السققليمة أو األوراق املنفصققلة
( Francisوآخرون 4101؛  )0900 Koizumiبعد احلضن على حرارة  45درجة مئوية يف بيئة عالية الرطوبة .مقع تلق
املقايسات ميكن أن مييّز بسهولة تفاعل  X. citri subsp. citriالتآكلي الشبيه باجلسأة .يعاد استعالق البكترييا القيت تنمقو
يف وس ،سائل أو املستعمرات من طبق أجار حديث االستخدا يف ماء مقطر معقم ويتم تعديل الرتكيز ما بقني  012و 018مقن
أجل تطعيم العوائل بها .وينبغي دائما إدراج شواهد سلبية وإجيابية .وعلى النباتقات املطعمقة بسقاللة الشقاهد اإلجيقابي أن
تبقى منفصلة عن نباتات االختبار.

 2-2الوصف واخلصائص الكيميائية احليوية
إن  X. citri subsp. citriجرثومة سلبية الغرا ومستقيمة وعصوية الشكل ويبلغ مقاسها  1.05-1.5 × 4.1-0.5ميكقرومرت.
وهي قادرة على احلركة بواسطة زائدة قطبية واحدة شبيهة بالسقوط .وهقي تشقرتك يف العديقد مقن اخلصقائص الفسقيولوجية
والكيميائية احليوية مع أعضاء آخقرين مقن فئقة  .Xanthomonasإنهقا كيميائيقة وعضقوية التغذيقة وهوائيقة بشقكل ملقز
وتستقلب الغلوكوز باألكسدة .الصباغ األصفر هو الق .xanthomonadinوترد بعض اخلصائص الكيميائية احليوية اليت تعقرّف
عن  X. citri subsp. citriيف اجلدول .4
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اجلدول  -7اخلصائص الكيميائية احليوية الرئيسية جلرثومة

Xanthomonas citri subsp. citri

االختبار

النتيجة

كاتاالز

+

أوكسيداز

– أو ضعيف

خفض النيرتات

–

التحليل املائي لق:
النشاء

+

الكازيني

+

توين 81

+

إيسكولني

+

تسييل اجليالتني

+

تسييل هال البكتات

+

استخدا األسباراجني

–

يتطلب النمو:
ميثيونني

+

سيستيني

+

 .021يف املائة من كلوريد ثالثي فينيل ترتازوليو (كتلة/حجم)

–

 5-2التحديد اجلزيئي
مت حتديقد مالمقح آفقات احلمضقيات علقى املسقتوى اجلزيئقي مبققا فيهقا جرثومقة  X. citri subsp. citriواعتقرب صققنف
 Xanthomonasعامة بأنه يتسم بطرق سريعة ودقيقة إلعادة تصنيفه وحتديده .وتشمل اإلجراءات القتهجني بقني األمحقاض
النووية ( Vauterinوآخقرون  )0995وأخقذ بصقمات اجلينقو ( Hartungوآخقرون 0980؛  Lazoوآخقرون )0980
وحتليل السالسل متعددة املواقع ( Youngوآخرون  )4118و Cubero( rep-PCRو.)4112 4114 Graham
 0-5-2حتليل السالسل متعددة املواقع
Almeida( X. citri subsp. citri

اسقتخد نهقج حتليقل السالسقل متعقددة املواققع مقن أجقل التحديقد اخلقاص جلرثومقة
وآخرون 4101؛  Bui Thi Ngocوآخرون 4101؛  Youngوآخرون  .)4118يتم تضخيم جينات تدبري شدون الرتكيب
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الوراثي بواسطة البادئات وبناء على روف تفاعل البوليمرياز املتسلسل اليت وصفها كل من  Almeidaوآخقرين ()4101
و Bui Thi Ngocوآخرين ( )4101و Youngوآخرين ( .)4118تقو هذه الطريقة على سلسقلة مواققع متعقددة (عقادة مقا
تكون أربع إىل مثاني جينات لتدبري شدون الرتكيقب القوراثي) وتقتم مقارنقة تلق السالسقل مقع السالسقل املرجعيقة لصقنف
 Xanthomonasاملققودع لققدى قاعققدات بيانققات النيكليوتيققدات؛ مققثال قاعققدة البيانققات املشققرتكة مليكروبققات النبققات
( Almeida( )http://genome.ppws.vt.edu/cgi-bin/MLST/home.plوآخرون  )4101و MLVAbankللتنمي ،اجليين
للميكروبات (.)https://bioinfo-prod.mpl.ird.fr/MLVA_bank/Genotyping/
 7-5-2أخذ البصمات بطريقة Rep-PCR

ميكن ألخذ البصمات بطريقة  Rep-PCRعرب استخدا البادئات املصممة بناء علقى عناصقر بالندروميقة الجينيقة متكقررة –
تسلسالت التوافقق اجلقيين املتكقرر البكقتريي املعقوي وعنصقر  Louws( BOXوآخقرون  – )0992أن يسقتعمل للتحديقد
ولتوصيف اخلصائص ضمن الظروف احملددة لتفاعل البوليمرياز املتسلسل ( Cuberoو.)4114 Graham
بالوسع استخراج احلمض النووي من املسقتعلقات البكترييقة (االمتصقاص علقى مسقتوى  211نقانومرت مقن  1.4إىل  )1.5يف
خطوة واحدة مع كحول إيزو أميل كلوروفور فينول املرتسبة يف اإليثانول واملستعلقة من جديد يف املاء الفقائق النققاء .خيقزن
احلمض النووي على حرارة  41حت الصفر حتى استعماله .وميكن أيضا اتباع إجراءات استخراج احلمض النووي املوصقوفة
يف القسم .4-2-0-3
و2

يتم تفاعل البوليمرياز املتسلسل  BOXيف خالئ ،للتفاعقل مبققدار 45ميكقرولرت حتتقوي دارئقة تقاك مركقزة مقرة واحقدة
ميليموالر من كلوريد املغنيسيو  4.2ميكقرومرت مقن بادئقة )′-CTACG-GCAAGGCGACGCTGCAG-3′5( BOX1R
( Louwsوآخرون  1.4 )0992ميكرومرت مقن كقل  4 dNTPوحقدة بقوليمرياز احلمقض النقووي تقاك و5ميكقرولرت مقن
احلمض النووي املستخرج من سالالت  .Xanthomonadوتتمثل روف التفاعل خبطوة مسخ أوليقة علقى حقرارة  92درجقة
مئوية ملدة  5دقائق تليها  21دورة على حرارة  92درجة مئوية ملدة  31ثانية و 28درجة مئوية ملدة  31ثانيقة و 04درجقة
مئوية ملدة دقيقة واحدة وخطوة نهائية على حرارة  04درجقة مئويقة ملقدة  01دققائق .حتلقل منتجقات تفاعقل البقوليمرياز
املتسلسققل يف هققال األجققاروز بنسققبة  3يف املائققة يف دارئققة مققن ثالثققي أسققيتات محققض اإليثيلينققديامني ربققاعي اخللي ق
(21ميليموالر/لرت من ثالثي األسيتات؛ 0ميليموالر/لرت محض اإليثيلينقديامني ربقاعي اخلليق ؛ درجقة احلموضقة  )8.1ملقدة
ساعتني بقوة  001فولتات وتصبغ بربوميد اإلثيديو .
يتم تفاعل البقوليمرياز املتسلسقل  ERICيف خالئق ،للتفاعقل مبققدار 45ميكقرولرت حتتقوي دارئقة تقاك مركقزة مقرة واحقدة
و 3ميليموالر من كلوريد املغنيسيو 0.4ميكرومرت من بادئة )′-ATGTAAGCTCCT-GGGGATTCAC-3′5( ERIC1R
و Louws( )′-AAGTAAGTGACT-GGGGTGAGCG-3′5( ERIC2وآخقققرون  1.4 )0992ميكقققرومرت مقققن كقققل
 4 dNTPوحدة بوليمرياز احلمض النووي تاك و 5ميكرولرت من احلمض النووي املسقتخرج مقن سقالالت .Xanthomonad
أما روف التفاعل فهي نفسها املسجلة لتفاعل البوليمرياز املتسلسقل  .BOXوتظهقر منتجقات التفاعقل يف هقذه احلالقة كمقا
منتجات تفاعل .BOX
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ميكن مقارنة البصمات (األمناط احملددة املعامل) وحتليلها إلجياد أوجه الشبه بالعني اجملردة ولكن ميكن لألمنقاط أن تتحقول
أيضا إىل أمناط ناتئة وسالالت مقارنة عرب استخدا برجمية معلوماتية مثل ( BioNumericsللرياضيات التطبيقيقة) .وعلقى
حتديد اجلرثومة أن يرتكز على الشبه مع أمناط سالالت الشاهد (املرجعي) (القسم .)2
ترد خط ،الكشف جرثومة  Xanthomonas citri subsp. citriوحتديقدها علقى املقواد النباتيقة احلاملقة لألعقراض وعدميقة
األعراض يف الشكلني  5و 2تباعا.
 -5السجالت
ينبغي االحتفا بالسجالت والرباهني حسب ما هو مبني يف القسم  5-4من املعيار رقم  4112 :40يف املعايري الدولية لتدابري
الصحة النباتية.
ويف احلاالت اليت قد تتأثر بها أطراف متعاقدة أخرى سلبا بنتائج التشخيص يستحسن االحتفا بالعينة األصقلية (وومسهقا
لتيسري تتبعها) ومستنب (ات) اآلفة والعينات احملفو ة أو املثب أو مواد االختبارات (مثقل صقور أنقواع اجلقل ونسقخة
مطبوعة لنتائج "إليزا" وأمبليكونات تفاعل البوليمرياز املتسلسل) لسنة واحدة على األقل ال سيما يف حاالت عقد االمتثقال
(املعيار الدولي رقم  4110 :03خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عقد التقيّقد باشقرتاطات الصقحة النباتيقة واإلجقراءات

الطارئة) وحيث تكتشف اآلفات للمرة األوىل يف بلد معني أو منطقة معينة.

 -6نقاط االتصال للحصول على معلومات إضافية
General Direction of Agricultural Services, Biological Laboratories Department, Av. Millán 4703, CP
12900, Montevideo, Uruguay (Enrique F. Verdier; e-mail: emvermar@adinet.com.uy; tel.: +598
23043992).
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 963424000; fax: +34 963424001).
Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnologia Alimentaria, INIA, Ctra de La Coruña km 6,
Madrid, Spain (Jaime Cubero; e-mail: cubero@inia.es; tel.: +34 913473900; fax: +34 913572293).

وميكن تقديم طلب إلعادة النظر يف بروتوكقول التشقخيص مقن قبقل املنظمقات القطريقة اخلاصقة بوقايقة النباتقات واملنظمقات
اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة التابعة هليئة تدابري الصحة النباتية من خالل أمانة االتفاقيقة الدوليقة لوقايقة النباتقات
( )ippc@fao.orgاليت ستقو بدورها بإحالتها إىل الفريق الفين املعين بوضع بروتوكوالت التشخيص.
 -2شكر وتقدير
حققرر املسققودة األوىل هلققذا الربوتوكققول السققيد  E.F. Verdierمققن املديريققة العامققة للخققدمات الزراعيققة دائققرة املختققربات
البيولوجية أوروغواي (أنظر القسم  2لالطالع على التفاصيل) ونقحتها السيدة ر .النفرانكي خمترب آفات وأمراض النبات
الشعبة الوطنية لصحة األغذيقة الزراعيقة وجودتهقا  SENASAجقادة  CP 11070110 Ing. Huergoبقوينس آيقرس
األرجنتني (ريتا النفرانكقي الربيقد اإللكرتونقي ritalanfranchi@hotmail.com:رققم اهلقاتفint +5411 43621177 :
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)emciv@comcast.net :)؛ السققيد إد سققيفريولو وزارة الزراعققة األمريكيققة الواليققات املتحققدة (الربيققد اإللكرتونققي008
 باإلضقافة إىل.) لالطقالع علقى التفاصقيل2  معهد فالنسيا للبحوث الزراعية إسبانيا (أنظر القسقمM.M. López والسيدة
 لالطقالع2  كوبريو من املعهد الوطين للبحوث والتكنولوجيا يف جمال الزراعقة إسقبانيا (أنظقر القسقم.ذل شارك السيد ج
.على التفاصيل) مشاركة كبرية يف صياغة هذا الربوتوكول
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 -9األشكال

الشكل  -0األعراض النموذجية لقرحة احلمضيات على أغصان الليمون اهلندي ( )Citrus paradisiوسيقانه ومثرته.

الشكل  -7غصني حيمل أعراض قرحة احلمضيات :كلو مبكرة على الليمون اهلندي (.)Citrus paradise
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الشكل  -3أعراض قرحة احلمضيات على مثرة الربتقال احللو (( )Citrus sinensisاليسار) والليمون اهلندي
(( )Citrus paradisiوس ،وميني).

الشكل  -2أعراض قرحة احلمضيات على ورقة الليمون ( )Citrus limonوقد تفاقم جراء اجلراح النامجة عن نقابة أوراق
احلمضيات.
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املواد النباتية احلاملة لألعراض
القسم

/DASالفلورة)ELISA
(القسم 3-1-3

املناعية

1-1-3

تفاعل البوليمرياز املتسلسل

وس ،العزل

(القسم )4-1-3

(القسم )2-1-3

تطعيم أقراص األوراق/األوراق املنفصلة
(القسم )6-1-3

كل/بعض االختبارات إجيابية النتيجة

كل االختبارات سلبية النتيجة

العزل املباشر

(القسم )2-1-3

املستعمرات ذات املورفولوجيا النموذجية
(القسم )2-1-3
نعم

اختبارات حتديد وجود اجلرثومة
(القسم )4

X. citri subsp. citri
لم يحدد وجودها

ال

النتائج اإلجيابية لتفاعل البوليمرياز املتسلسل بواسطة جمموعتني من أزواج
البادئات واختبار مصلي يستعني مبضادات أجسا حمددة أحادية التنسيل
(القسم  )2-4يتبعها اختبار للقدرة اإلمراضية .وميكن القيا باختبارات
أخرى مثل حتليل السلسالت متعددة املواضع – أنظر القسم 5-4

إيجابي
تم تحديد وجود
X. citri subsp. citri

نعم

الشكل  -5نظا كشف وحتديد  Xanthomonas citri subsp. citriعلى املواد النباتية احلاملة لألعراض.
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املواد النباتية اخلالية من األعراض

اختبارات للفحص :أوراق نباتية مقصوصة على شكل أقراص/جتارب حيوية على أوراق
منفصلة أوساط شبه انتقائية فلورة مناعية اختبارات تفاعل البوليمرياز املتسلسل (القسم )3

فحص واحد إجيابي على

كل االختبارات سلبية النتيجة

األقل

العزل

املباشر (القسم )2-1-3

X. citri subsp. citri
لم يحدد وجودها

ال

املستعمرات ذات املورفولوجيا النموذجية
(القسم )2-1-3

عدم تأكيد وجود
X. citri subsp. citri

ال

نعم

اختبارات حتديد وجود اجلرثومة
(القسم )4
النتائج اإلجيابية لتفاعل البوليمرياز املتسلسل بواسطة جمموعتني من أزواج
البادئات واختبار مصلي يستعني مبضادات أجسا حمددة أحادية التنسيل
(القسم  )2-4يتبعها اختبار للقدرة اإلمراضية .وميكن القيا باختبارات
أخرى مثل حتليل السلسالت متعددة املواضع – أنظر القسم 5-4

إيجابي
تم تحديد وجود
X. citri subsp. citri

نعم

الشكل  -6نظا لكشف وحتديد  Xanthomonas citri subsp. citriعلى املواد النباتية احلاملة لألعراض.
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تاريخ املطبوع
 00-4112أضاف اللجنة التوجيهية موضوع  )4100-4112( Xanthomonas axonopodis pv. Citriإىل برنامج العمل
أضاف الدورة األوىل للهيئة ( )4112موضوع  )4100-4112( Xanthomonas axonopodis pv. Citriحت موضوع :البكترييا [أضف رقم املوضوع]
 00-4104راجع فريق اخلرباء املعين بربوتوكوالت التشخيص مشروع الربوتوكول املعدل
 12-4103وافق اللجنة التوجيهية على املشروع إلحالته إىل مشاورة األعضاء عرب القرارات اإللكرتونية ()eSC_May_12_4103
 10-4103مشاورة األعضاء
 14-4102نقحه فريق اخلرباء املعين بربوتوكوالت التشخيص ورفعه إىل اللجنة التوجيهية للموافقة عليه واعتماده ()eTPDP_Feb_02_4102
 12-4102رفع إىل اللجنة التوجيهية لتوافق على اعتماده عرب القرارات اإللكرتونية ()eSC_May_16_4102
 12-4102وافق اللجنة التوجيهية على فرتة اإلخطار  25يوما عرب القرارات اإللكرتونية ()eSC_Nov_03_4102
 10-4102اعتمدت اللجنة التوجيهية بروتوكول التشخيص نيابة عن اهليئة (مل تتلق أي اعرتاضات رمسية)
املعيار الدولي  :40:4112امللحق  .)4102( Xanthomonas citri subsp. citri :2روما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات الفاو.
آخر حتديث لتاريخ املنشور4102-18-49 :
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DP 7

Pest Information

Viroids are unencapsidated, covalently closed circular single-stranded RNA molecules, 239–401
nucleotides in length that are replicated by host enzymes (Hammond & Owens, 2006). Potato spindle
tuber viroid (PSTVd; genus Pospiviroid) is commonly 359 nucleotides in length but PSTVd isolates
consisting of 341–364 nucleotides have been reported (Wassenegger et al., 1994; Shamloul et al.,
1997; Jeffries, 1998). Mild and severe strains have been described based on symptoms produced in
sensitive tomato cultivars; for example, Solanum lycopersicum L. (tomato) cv. Rutgers (Fernow,
1967).
The natural host range of PSTVd is relatively narrow. The primary natural hosts are stolon- and tuberforming Solanum spp.; for example, Solanum tuberosum L. (potato) and S. lycopersicum (tomato).
PSTVd has been found also in Capsicum annuum, Persea americana and S. muricatum. PSTVd has
been detected in mainly vegetatively propagated ornamental plant species in the family Solanaceae –
namely, Brugmansia spp., Cestrum spp., Datura sp., Lycianthes rantonetti, Petunia spp., Physalis
peruviana, Solanum spp. and Streptosolen jamesonii – but also in Chrysanthemum sp. and
Dahlia × hybrida in the family Asteraceae (for natural host details, see CABI (n.d.)). The experimental
host range of PSTVd is wide and includes species in the family Solanaceae, but also some species in at
least nine other families. Most hosts express few or no disease symptoms (Singh, 1973; Singh et al.,
2003)
PSTVd has been found infecting S. tuberosum in some countries or states in Africa, Asia, Eastern
Europe, North America (EPPO/CABI, 1997), Central America (Badilla et al., 1999), South America
and the Middle East (Hadidi et al., 2003) However, it has a wider geographical distribution in
ornamental plant species and other hosts (see CABI (n.d.) for geographical distribution).
In Solanum tuberosum the main means of spread of PSTVd is vegetative propagation. It is also spread
by contact, mainly by machinery in the field and by cutting seed potato tubers (Hammond & Owens,
2006). PSTVd is transmitted in true potato seed – up to 100% of the seed may be infected (Fernow
et al., 1970; Singh, 1970) – and also in pollen (Grasmick & Slack, 1985; Singh et al., 1992). De Bokx
and Pirone (1981) reported a low rate of transmission of PSTVd by the aphid Macrosiphum
euphorbiae but not by the aphids Myzus persicae or Aulacorthum solani. However, experimental
acquisition and transmission of PSTVd by M. persicae from plants co-infected with PSTVd and
Potato leafroll virus (PLRV) have been reported (Salazar et al., 1995; Singh & Kurz, 1997). PSTVd
was subsequently shown to be heterologously encapsidated within particles of PLRV (Querci et al.,
1997), a phenomenon that may have important implications for the epidemiology and spread of
PSTVd under field conditions.
In Solanum lycopersicum , PSTVd is easily spread by contact and has been shown to be transmitted by
pollen and seed (Kryczynski et al., 1988; Singh, 1970). Transmission via tomato seeds has been
shown to contribute to the international spread of PSTVd (van Brunschot et al., 2014). It is possible
that PSTVd is also spread in infected capsicum seeds (Lebas et al., 2005).
Infected ornamental plant species may act as an inoculum source if they are handled before touching
other susceptible plants, and they have been shown to be a pathway for the international spread of
PSTVd (Navarro et al., 2009; Verhoeven et al., 2010). No transmission of PSTVd was shown with
Apis mellifera, Bombus terrestris, Frankliniella occidentalis or Thrips tabaci (Nielsen et al., 2012).
PSTVd is the only viroid known to naturally infect cultivated species Solanum. However, Mexican
papita viroid (MPVd) infects the wild species S. cardiophyllum (Martinez-Soriano et al., 1996).
Experimentally, other viroid species in the genus Pospiviroid infect S. tuberosum (Verhoeven et al.,
2004).
In addition to PSTVd, other pospiviroids have been found infecting S. lycopersicum naturally,
including Citrus exocortis viroid (CEVd; Mishra et al., 1991), Columnea latent viroid (CLVd;
Verhoeven et al., 2004), Mexican papita viroid (MPVd; Ling & Bledsoe, 2009), Pepper chat fruit viroid
(PCFVd; Reanwarakorn et al., 2011) Tomato apical stunt viroid (TASVd; Walter, 1987), Tomato
International Plant Protection Convention
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chlorotic dwarf viroid (TCDVd; Singh et al., 1999) and Tomato planta macho viroid (TPMVd;
Galindo et al., 1982).

2.

Taxonomic Information

Name:

Potato spindle tuber viroid (acronym PSTVd)

Synonyms:

potato spindle tuber virus, potato gothic virus, tomato bunchy top virus

Taxonomic position:

Pospiviroidae, Pospiviroid

Common names:

potato spindle tuber

3.

Detection

Symptom appearance and severity depend on PSTVd strain, cultivar and environment. In
S. tuberosum, infection may be symptomless or produce symptoms ranging from mild to severe
(reduction in plant size and uprightness and clockwise phyllotaxy of the foliage when the plants are
viewed from above; dark green and rugose leaves). Tubers may be reduced in size, misshapen,
spindle- or dumbbell-shaped, with conspicuous prominent eyes that are evenly distributed (EPPO,
2004). In S. lycopersicum, symptoms include stunting, epinasty, rugosity and lateral twisting of new
leaflets, leaf chlorosis, reddening, brittleness, necrosis, reduction in fruit size, and fruit not fully
ripening (Mackie et al., 2002; Hailstones et al., 2003; Lebas et al., 2005). In C. annuum, symptoms are
subtle, with leaves near the top of the plant showing a wavy-edged margin (Lebas et al., 2005). All
ornamental plant species investigated to date do not show symptoms (Verhoeven, 2010).
Because PSTVd infections may be asymptomatic, tests are required for detection and identification of
the viroid. Detection of PSTVd can be achieved using the biological and molecular tests shown as
options in Figure 1, but for identification, the polymerase chain reaction (PCR) product must be
sequenced as the tests are not specific for PSTVd and will detect other viroids. Sequencing will also
contribute to preventing the reporting of false positives. If pathogenicity is considered to be important,
biological indexing may be done. If the identification of PSTVd represents the first finding for a
country, the laboratory may have the diagnosis confirmed by another laboratory.
Appropriate controls should be included in all tests to minimize the risk of false positive or false
negative results.
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Detection for asymptomatic and symptomatic samples
Option 1

Option 2

Option 3

Generic molecular tests for
pospiviroids (section 3.3.3)

Higher specificity molecular
methods for detection of
PSTVd (section 3.3.4)

Biological detection
(section 3.2)

R(eturn)-PAGE
Hybridization DIG cRNA probe
Conventional and real-time RT-PCR

Positive test

Conventional and real-time RT-PCR
(also detects some other viroids)

Typical
symptoms

Positive test
Optional

Viroid
detected*

Viroid
suspected

Viroid
detected*

Identification
Conventional RT-PCR (if not done previously)
and sequence analysis (section 4)

Figure 1. Minimum requirements for the detection and identification of Potato spindle tuber viroid (PSTVd)
* Identification may not be needed for every viroid-positive sample in certain situations; for example, when dealing
with a PSTVd outbreak.
Note: If a viroid is suspected in a sample (i.e. typical symptoms are present) but a test gives a negative result,
another of the tests should be carried out for confirmation of the result.

This annex is for the detection of PSTVd; it has not been developed for the detection and identification
of other pospiviroid species. However, the possible presence of other viroids needs to be considered
when choosing a detection and an identification method. Therefore, this annex describes non-specific
detection methods that will detect all known viroids; including pospiviroids such as PSTVd. For
identification, the PCR product will need to be sequenced.
Protocols for the detection of PSTVd in leaf, tuber and botanical (true) seed tissue are described,
however, reliable detection in seed tissue is particularly challenging.
In this diagnostic protocol, methods (including reference to brand names) are described as published,
as these defined the original level of sensitivity, specificity and/or reproducibility achieved. Use of
names of reagents chemicals or equipment in these diagnostic protocols implies no approval of them
to the exclusion of others that may also be suitable. Laboratory procedures presented in the protocols
may be adjusted to the standards of individual laboratories, provided that they are adequately
validated. Recommendations on method validation in phytodiagnostics are provided by EPPO (2014).
The performance of a molecular test is determined by both the matrix to be tested and the choice of
subsequent sample preparation, nucleic acid extraction, and detection and identification methods.
Table 1 provides an overview of validation data that are available for different matrices and
combinations of methods. Details of these methods are described in the corresponding paragraphs or
indicated references.
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Sampling

General guidance on sampling methodologies is described in ISPM 31 (Methodologies for sampling of
consignments).
S. tuberosum microplants and glasshouse-grown S. tuberosum plants For microplants the whole
plant should be used as the sample or the top two-thirds of the plant should be sampled under aseptic
conditions so as to enable the rest of the plant to continue growing. Microplants should be four to six
weeks old with stems of about 5 cm in length and with well-formed leaves. For glasshouse-grown
plants a fully expanded leaflet from each plant should be used. Viroid concentration is lower at low
temperature and low light levels, so plants should be grown at a temperature of at least 18 °C and with
a photoperiod of at least 14 h. Microplants or leaves may be bulked; the bulking rate will depend on
the test method used and must be validated.
Field-grown S. tuberosum plants A fully expanded non-senescing terminal leaflet from the top of
each plant should be used. Leaves may be bulked together for testing; the bulking rate will depend on
the test method used and must be validated.
S. tuberosum tubers PSTVd is systemically distributed in infected S. tuberosum tubers (Shamloul
et al., 1997). It also occurs in almost equal amounts in different parts of both primarily and secondarily
infected tubers (Roenhorst et al., 2006). The highest concentration is found immediately after harvest.
In tubers stored at 4 °C the concentration does not decrease significantly for up to three months but
after six months of storage, it may decrease by more than 104 times. A single core from any part of the
tuber can be used as a sample and may be bulked; the bulking rate will depend on the test method used
and must be validated.
Leaves of other crops and ornamental plant species Fully expanded young leaves are used. Leaves
may be bulked together for testing; the bulking rate will depend on the test method used and must be
validated. Note that the viroid concentration is influenced by the age/maturity of the plants, and there
are often seasonal fluctuations. In addition, some species contain biochemicals that may inhibit
transmission to test plants (e.g. Brugmansia spp.) or RT-PCR (e.g. Calibrachoa spp., Solanum
jasminoides and S. jamesonii).
Seed Viroid concentration may vary greatly between seeds and the level of infection may vary from
less than 1 to 100%. This makes it very difficult to recommend a sample size and bulking rate
(EUPHRESCO, 2010). For S. lycopersicum, bulking rates of 100–1 000 have been used for a single
test. The bulking rate will depend on the test method used and must be validated.
Potato seeds may be sown in growing medium (e.g. compost) in trays and the seedlings/plants tested
non-destructively using the same procedure described for glasshouse-grown plants (EPPO, 2006).

3.2

Biological detection

Inoculation of S. lycopersicum plants (cultivars Rutgers, Moneymaker or Sheyenne) will allow the
detection of many but not all viroids (e.g. tomato is not a host of the pospiviroid Iresine viroid 1
(IrVd-1; Spieker, 1996; Verhoeven et al., 2010)) and will provide visual evidence of pathogenicity.
However, some isolates may not be detected because of the absence of symptoms. Moreover,
symptoms may not be diagnostic for PSTVd. Biological indexing may require a great deal of
greenhouse space, it is labour intensive, and several weeks or more may be needed before the test is
completed. No work has been done to compare the sensitivity of this method with other methods
described in this protocol. If it is less sensitive than the molecular methods, it might be less suitable for
testing seed. However, it is possible that the viroid may be amplified in biological indexing to a level
that allows detection by other methods.
Approximately 200–500 mg leaf, root or tuber tissue is ground in a small quantity of 0.1 M phosphate
inoculation buffer (a 1:1 dilution is adequate) containing carborundum (400 mesh). Phosphate buffer
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(pH 7.4) is made by combining 80.2 ml of 1 M K2HPO4 with 19.8 ml of 1 M KH2PO4 and adjusting
the volume to 1 litre with distilled water.
Young tomato plants with one or two fully expanded leaves are inoculated. Using a gloved finger, a
cotton bud, or a cotton swab dipped into the inoculum, the leaf surface is gently rubbed with the
inoculum and then the leaves are immediately rinsed with water until the carborundum has been
removed. The plants are grown with a diurnal temperature fluctuation of 24–39 °C under a
photoperiod of 14 h supplemented with sodium vapour illumination of approximately 650 μE/m2/s
(Grassmick & Slack, 1985). Lower temperatures and less illumination may reduce the sensitivity of
the assay. The plants are inspected weekly for symptoms for up to six weeks after inoculation.
Symptoms of PSTVd infection include stunting, epinasty, rugosity and lateral twisting of new leaflets,
leaf chlorosis, reddening, brittleness and necrosis.
A bioassay on tomato will allow detection of many pospiviroids (except IrVd-1, see above); therefore,
RT-PCR should be carried out on the nucleic acid extracted from symptomatic indicator plants and the
PCR product should be sequenced for identification.

3.3

Molecular detection

3.3.1 Sample preparation
Microplants, leaf material and roots Mortars and pestles or homogenizers (e.g. Homex 6 (Bioreba))
with extraction bags (Bioreba) have been used successfully to grind material. Adding a small quantity
of water or lysis buffer (the composition of which depends on the method used for nucleic acid
extraction) or freezing the sample (e.g. in liquid nitrogen) may facilitate homogenization.
The following procedure has been validated (see Table 1) in combination with nucleic acid extraction
using the magnetic bead extraction method 2 and the real-time RT-PCR GenPospi assay described in
this annex. About 1 g tissue is homogenized in an extraction bag using a Homex 6 or handheld
homogenizer (Bioreba) with 3.5 ml (range 1:2–1:5 (w/v)) GH plus lysis buffer (6 M guanidine
hydrochloride; 0.2 M sodium acetate, pH 5.2; 25 mM ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA); 2.5%
polyvinylpyrrolidone (PVP)-10). Samples are then incubated for 10 min at 65 °C at 850 r.p.m. in a
thermomixer (or by shaking (invert the tube 3 times) and additional centrifugation for 2 min at
16 000 g) before nucleic acid extraction.
S. tuberosum tubers Tuber cores are thoroughly homogenized in water or lysis buffer (the
composition of which depends on the method used for nucleic acid extraction; 1 ml per g tuber core).
A grinder such as the Homex 6 with extraction bags has been used successfully. Freezing the cores
(e.g. at –20oC) before adding the water or lysis buffer facilitates homogenization.
Seeds For small numbers of seeds (<100), a tissue lyser (e.g. Retsch TissueLyser (Qiagen)) may be
used. For larger numbers of seeds, a paddle blender (e.g. MiniMix (Interscience)) or homogenizer (e.g.
Homex 6) with a minimum quantity of lysis buffer (the composition of which depends on the method
used for nucleic acid extraction) may be used. Seeds may also be crushed with a hammer (Bertolini
et al., 2014b) or by using a mortar and pestle. The latter may not be practical for routine use as crosscontamination may be difficult to control. Alternatively, liquid nitrogen may be used to freeze the
sample, after which it is ground in a cell mill (this method can also be used for other tissue types).
The following procedure has been validated (see Table 1) in combination with nucleic acid extraction
using the magnetic bead extraction method 2 and the real-time RT-PCR assay of Boonham et al.
(2004) described in this annex. Each of three subsamples of 1 000 seeds are soaked in 20 ml GH plus
lysis buffer in a 100 ml BagPage (Interscience) for 30–60 min at room temperature, homogenized for
90 s using a BagMixer (Interscience) and incubated (or shaken and centrifuged as described for
microplants, leaf material and roots) before nucleic acid extraction
Tissue print and/or squash Leaf pedicels or detached shoots are pressed onto nylon membranes.
Several partially overlapping imprints or squashes from different leaves and/or detached shoots may
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be made on approximately 0.5 cm2 nylon membrane according to Bertolini et al. (2008, 2014a). The
membrane containing the immobilized sample is cut and inserted into a micro tube. The immobilized
sample should be handled with clean tweezers. The tissue-printed or squashed samples can be stored at
room temperature in a dark and dry environment for at least three months. For extraction of target
RNA from the membranes, 100 μl glycine buffer is added to each micro tube containing an
immobilized sample, which is then vortexed and placed on ice until PCR amplification.

3.3.2 Nucleic acid extraction
A wide range of nucleic acid extraction methods may be used, from commercial kits to methods
published in scientific journals. The following nucleic acid extraction kits, buffers and procedures
have been used successfully for the detection of PSTVd.
Commercial kits Commercial extraction kits such as RNeasy (Qiagen), MasterPure (Epicentre) and
Sbeadex maxi plant kit (LGC Genomics) may be used according to the manufacturer’s instructions.
RNeasy was evaluated for the extraction of PSTVd RNA from different matrices as part of the
EUPHRESCO Detection and Epidemiology of Pospiviroids (DEP) project (EUPHRESCO, 2010).
Method described by Mackenzie et al. (1997) Plant tissue is homogenized (1:10 (w/v)) in lysis
buffer (4 M guanidine isothiocyanate, 0.2 M sodium acetate, 25 mM EDTA, 2.5% PVP-40 (w/v, and
1% 2-mercaptoethanol (v/v) added just before use). One millilitre of homogenate is then mixed with
100 μl of 20% sarkosyl (w/v) and incubated at 70 oC for 10 min in a thermomixer, with agitation at
1 200 r.p.m.. This method can be used to extract quality RNA from a wide range of plant species.
Method using EDTA buffer Plant tissue may be homogenized (1:4 (w/v)) in a simple lysis buffer
(50 mM NaOH, 2.5 mM EDTA) and then incubated (at approximately 25° C for 15 min) or
centrifuged (at 12 000 g at 4 °C for 15 min). The supernatant can then, depending on the level of
sensitivity required, either be used directly for RT-PCR (less sensitive) or spotted onto a nitrocellulose
membrane and eluted using sterile distilled water (more sensitive) (Singh et al., 2006). Although the
concentration of viroid is lower for the EDTA method than for the other extraction methods described,
this should not be a limiting factor when the method is used with RT-PCR or the digoxigenin (DIG)
probe. The method has been used with S. lycopersicum and S. tuberosum and a range of ornamental
plant species.
Phenol–chloroform and two-step PEG extraction Plant tissue is homogenized and nucleic acid
extracted as described by EPPO (2004). This method has been used in combination with return (R)polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE), DIG-RNA probe and the conventional RT-PCR methods
described in this diagnostic protocol for a wide range of plant species and tissue types (e.g. leaves and
potato tubers).
CTAB extraction Plant tissue is homogenized and nucleic acid extracted as described in EPPO
(2004). The cetyl trimethylammonium bromide (CTAB) method has been used with real-time RTPCR for a wide range of plant species and tissue types (e.g. leaves and tomato seeds; EUPHRESCO,
2010).
Magnetic bead extraction method 1 The following automated procedure is based on use of the
KingFisher mL Magnetic Particle Processor (Thermo Scientific). With appropriate adjustment of
volumes, other KingFisher models may be used.
For each sample, at least 200 mg leaf or tuber tissue or up to 100 seeds are macerated, and then
extraction buffer is added immediately at a ratio of 1g leaf or tuber tissue to 10 ml buffer and 1 g seed
to 20 ml buffer. Maceration is continued until a clear cell lysate with minimal intact tissue debris is
obtained. Extraction buffer consists of 200 μl of 8.39% (w/v) tetrasodium pyrophosphate (TNaPP)
solution (pH 10.0–10.9) and 100 μl Antifoam B Emulsion (Sigma) added to 9.8 ml guanidine lysis
buffer (GLB). GLB consists of: 764.2 g guanidine hydrochloride, 7.4 g disodium EDTA dehydrate,
30.0 g PVP-10, 5.25 g citric acid monohydrate, 0.3 g tri-sodium citrate, 5 ml Triton X-100, 250 ml
absolute ethanol and 750 ml water.
Page 8 of 26

International Plant Protection Convention

Diagnostic protocols for regulated pests

DP 7

Approximately 2 ml lysate is decanted into a fresh microcentrifuge tube, which is centrifuged at
approximately 5 000 g for 1 min. One millilitre of supernatant is removed and placed in the first tube
(A) of the KingFisher mL rack, to which 50 µl vortexed MAP Solution A magnetic beads (Invitek) are
added. Tube B has 1 ml GLB added to it; tubes C and D, 1 ml of 70% ethanol; and tube E, 200 µl
water or 1× Tris-EDTA buffer.
The tube strip is placed in the KingFisher mL and the programme (see Figure 2) is run. After 20 min,
the machine will pause to allow a heating step. The tube strip is placed in an oven at 65–70 °C for
5 min and then returned to the KingFisher mL, and the programme is resumed. Other models may
have a heating or holding evaporation step built in. On completion, the eluted nucleic acids are
transferred to a new microcentrifuge tube.
This method has been used for a wide range of plant species as well as for potato tubers and tomato
seeds. The method has been used with two of the real-time RT-PCR assays described in this annex
(see sections 3.3.3.4 and 3.3.4.2). Cycle threshold (Ct) values several cycles higher than those for the
other extraction methods described in this annex may be expected using the magnetic bead extraction
method 1, but the increased throughput of samples that is achievable makes it a valuable extraction
method (Roenhorst et al., 2005).
Plate layout Default: Plate type = KingFisher tubestrip 1000 µl; Plate change message = Change Default
A: volume = 1000, name = Cell lysate or tissue homogenate; volume = 50, name = Magnetic particles;
B: volume = 1000, name = Washing buffer 1 (Various); C: volume = 1000, name = Washing buffer 2 (Various);
D: volume = 1000, name = Washing buffer 3 (Various); E: volume = 200, name = Elution buffer (Various)
STEPS COLLECT BEADS Step parameters: Name = Collect Beads; Well = A, Default; Beginning of step:
Premix = No; Collect parameters: Collect count = 1. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A, Default;
Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix; Bind parameters: Bind time = 4min
0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = No. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A, Default;
Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix Bind; Bind parameters: Bind time =
4min 0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = No. BIND Step parameters: Name = Lysing, Well = A,
Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 1min 0s, speed = Fast dual mix; Bind parameters: Bind time
= 4min 0s, speed = Slow; End of step: Collect beads = Yes, count = 4. WASH Step parameters: Name =
Washing, Well = B, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast; Wash parameters:
Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3. WASH Step
parameters: Name = Washing, Well = C, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s, speed = Fast;
Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads = Yes, count = 3.
WASH Step parameters; Name = Washing, Well = D, Default; Beginning of step: Release = Yes, time = 0s,
speed = Fast; Wash parameters: Wash time = 3min 0s, speed = Fast dual mix; End of step: Collect beads =
Yes, count = 3. ELUTION Step parameters; Name = Elution, Well = E, Default; Beginning of step: Release =
Yes, time = 10s, speed = Fast; Elution parameters: Elution time = 20s, speed = Bottom very fast; Pause
parameters: Pause for manual handling = Yes, message = Heating, Post mix time = 30s, speed = Bottom very
fast; Remove beads: Remove beads = Yes, collect count = 4, disposal well = D
Figure 2. Programme for the KingFisher mL Magnetic Particle Processor (Thermo Scientific)

Magnetic bead extraction method 2 This automated procedure uses the Sbeadex maxi plant kit
(LGC Genomics) with the KingFisher 96 system (Thermo Scientific). The manufacturer’s instructions
should be followed except that GH plus lysis buffer is used instead of lysis buffer PN that is part of the
kit.

3.3.3 Generic molecular methods for pospiviroid detection
3.3.3.1 R-PAGE
R-PAGE has been recommended as a detection method for PSTVd infecting S. tuberosum leaves
(EPPO, 2004), but it was less sensitive (limit of detection (LOD) 87 893 pg PSTVd) than the other
molecular methods evaluated (LOD at least 17 pg PSTVd) in a ring test with DIG-labelled cRNA
probe, two-step conventional RT-PCR using the primers of Shamloul et al. (1997) and the real-time
method of Boonham et al. (2004) (Jeffries & James, 2005; see also Table 1).
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This method has also been used successfully with other host plants; for example, C. annuum,
S. tuberosum (tubers) and S. lycopersicum. Because of its low sensitivity, bulking of samples would
need to be validated.
R-PAGE will detect all known pospiviroids; therefore, for identification of PSTVd, RT-PCR on the
nucleic acid followed by sequencing of the PCR product must be carried out.

3.3.3.2 Hybridization with a DIG-labelled cRNA probe
This method has been recommended for detection of PSTVd infecting S. tuberosum leaves (EPPO,
2004). Sensitivity for the detection of PSTVd in S. tuberosum leaves was at least 17 pg PSTVd
(Jeffries & James, 2005). Other hosts have been tested successfully, including Petunia spp.,
S. jasminoides, S. lycopersicum and S. tuberosum (tubers).
The probe used is based on a full-length monomer of PSTVd produced by Agdia, Inc.9 (cat. no. DLP
08000/0001). This probe should be used according to the manufacturer’s instructions, or refer to EPPO
(2004) for details of the method. In addition to the Ames buffer (EPPO, 2004), polyethylene glycol
(PEG) and other extraction buffers may be used for nucleic acid extraction.
This DIG-labelled cRNA probe method will detect all known pospiviroids, therefore, for identification
of PSTVd, RT-PCR on the nucleic acid followed by sequencing of the PCR product must be carried
out.

3.3.3.3 Conventional RT-PCR using the primers of Verhoeven et al. (2004)
The primers used in this assay are the Pospi1 and Vid primers of Verhoeven et al. (2004). The Pospi1
primers will detect CEVd, Chrysanthemum stunt viroid (CSVd), IrVd-1, MPVd, PCFVd, PSTVd,
TASVd, TCDVd and TPMVd. The Vid primers will detect PSTVd, TCDVd and, additionally, CLVd.
Using the Pospi1 and Vid primers in two separate reactions will allow detection of all pospiviroids.
However, sequence mismatch at critical positions of the primer target site may prevent the detection of
some pospiviroid isolates (e.g. an isolate of CLVd was not detected using these primers; Steyer et al.,
2010) and additional primers to detect these isolates will be required. In silico studies have shown that
the following PSTVd isolates may not be detected because of primer–sequence mismatch at critical
positions: Pospi1 primers: EU879925, EU273604, EF459697, AJ007489, AY372398, AY372394,
FM998551, DQ308555, E00278; Vid primers: EU2736042. The Pospi1 primers are much more
sensitive than the Vid primers for the detection of PSTVd.
Primers
Pospi1-FW: 5´-GGG ATC CCC GGG GAA AC-3´ (nucleotide (nt) 86–102)
Pospi1-RE: 5´-AGC TTC AGT TGT (T/A)TC CAC CGG GT-3´ (nt 283–261)
Vid-FW: 5´-TTC CTC GGA ACT AAA CTC GTG-3´ (nt 355–16)
Vid-RE: 5´-CCA ACT GCG GTT CCA AGG G-3´ (nt 354–336)
Reaction conditions
The One-Step RT-PCR Kit (Qiagen) has been shown to be reliable when used for the detection of
PSTVd, CEVd, CLVd, CSVd, TASVd and TCDVd in individual samples (EUPHRESCO, 2010) and
for other pospiviroids listed at the start of this section. It is not necessary to use the Q-solution
described by EUPHRESCO (2010). Although various RT-PCR kits and reaction conditions may be
used, they should be validated to check that they are fit for the purpose intended, with all relevant
pospiviroids detected.
Two microlitres of template is added to 23 μl master mix comprising 1.0 μl each of forward and
reverse primer (10 µM), 5 μl of 5× One-Step RT-PCR buffer, 1.0 μl One-Step RT-PCR enzyme mix,
1.0 μl dNTPs (10 mM each dNTP) and 14 μl water. The thermocyling programme is as follows: 50 °C
for 30 min; 95 °C for 15 min; 35 cycles of 94 °C for 30 s, 62 °C for 60 s and 72 °C for 60 s; and a final
extension step of 72 °C for 7 min.
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Gel electrophoresis
After RT-PCR, the PCR products (approximately 197 bp and 359 bp for the Pospi1 and Vid primers,
respectively) should be analysed by gel electrophoresis (2% agarose gel) and the PCR amplicons of
the correct size sequenced to identify the viroid species. In practice, sequencing the 197 bp product has
always resulted in the same identification as sequencing the complete viroid genome.

3.3.3.4 Real-time RT-PCR using the GenPospi assay (Botermans et al., 2013)
The GenPospi assay uses TaqMan real-time RT-PCR to detect all known species of the genus
Pospiviroid. It consists of two reactions running in parallel: the first (reaction mix 1) targets all
pospiviroids except CLVd (Botermans et al., 2013); the second (reaction mix 2) specifically targets
CLVd (Monger et al., 2010). To monitor the RNA extraction a nad5 internal control based on primers
developed by Menzel et al. (2002) to amplify mRNA from plant mitochondria (the mitochondrial
NADH dehydrogenase gene) is included. Method validation (see Table 1) on tomato leaves showed
that the GenPospi assay detected isolates from all the known pospiviroid species up to a relative
infection rate of 0.13% (which equals a 1:770 dilution). The assay was specific as no cross-reactivity
was observed with other viroids, viruses or nucleic acid from host plants. Repeatability and
reproducibility were 100% and the assay appeared robust in an inter-laboratory comparison. The
GenPospi assay has been shown to be a suitable tool for large-scale screening for pospiviroid species.
The assay will need to be validated for matrices other than tomato leaves.
Primers
TCR-F 1-1: 5´-TTC CTG TGG TTC ACA CCT GAC C-3´ (Botermans et al., 2013)
TCR-F 1-3: 5´-CCT GTG GTG CTC ACC TGA CC-3´ (Botermans et al., 2013)
TCR-F 1-4: 5´-CCT GTG GTG CAC TCC TGA CC-3´ (Botermans et al., 2013)
TCR-F PCFVd: 5´-TGG TGC CTC CCC CGA A-3´ (Botermans et al., 2013)
TCR-F IrVd: 5´-AAT GGT TGC ACC CCT GAC C-3´ (Botermans et al., 2013)
TR-R1: 5´-GGA AGG GTG AAA ACC CTG TTT-3´ (Botermans et al., 2013)
TR-R CEVd: 5´-AGG AAG GAG ACG AGC TCC TGT T-3´ (Botermans et al., 2013)
TR-R6: 5´-GAA AGG AAG GAT GAA AAT CCT GTT TC-3´ (Botermans et al., 2013)
CLVd-F: 5´-GGT TCA CAC CTG ACC CTG CAG-3´ (Monger et al., 2010)
CLVd-F2: 5´-AAA CTC GTG GTT CCT GTG GTT-3´ (Monger et al., 2010)
CLVd-R: 5´-CGC TCG GTC TGA GTT GCC-3´ (Monger et al., 2010)
nad5-F: 5´-GAT GCT TCT TGG GGC TTC TTG TT-3´ (Menzel et al., 2002)
nad5-R: 5´-CTC CAG TCA CCA ACA TTG GCA TAA-3´ (Menzel et al., 2002)
Probes
pUCCR: 6FAM-5´-CCG GGG AAA CCT GGA-3´-MGB (Botermans et al., 2013)
CLVd-P: 6FAM-5´-AGC GGT CTC AGG AGC CCC GG-3´-BHQ1 (Monger et al., 2010)
nad5-P: VICr-5´-AGG ATC CGC ATA GCC CTC GAT TTA TGT G-3´-BHQ1 (Botermans et al.,
2013)
The two reaction mixes are based on the TaqMan RNA to Ct 1-Step Kit (Applied Biosystems).
Reaction mix 1 (all pospiviroids except CLVd + nad5)
The reaction mix consists of 12.5 µl of 2× TaqMan RT-PCR mix, 0.6 µl of 1× TaqMan RT enzyme
mix, 0.75 µl (10 µM) forward primers (TCR-F 1-1, TCR-F 1-3, TCR-F 1-4, TCR-F IrVd, TCR-F
PCFVd and nad5-F) and reverse primers (TR-R1, TR-R CEVd, TR-R6 and nad5-R) (final
concentration 0.3 µM each), 0.25 µl (10 µM) TaqMan probe pUCCR (final concentration 0.1 µM) and
0.5 µl (10 µM) TaqMan probe nad5-P (final concentration 0.2 µM). Molecular grade water and 2 µl
RNA template are added to make a final volume of 25 µl.
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Reaction mix 2 (CLVd + nad5)
The reaction mix consists of 12.5 µl of 2× TaqMan RT-PCR mix, 0.6 µl of 1× TaqMan RT enzyme
mix, 0.75 µl (10 µM) forward primers (CLVd-F, CLVd-F2 and nad5-F) and reverse primers (CLVd-R
and nad5-R) (final concentration 0.3 µM each), 0.25 µl (10 µM) TaqMan probe CLVd-P (final
concentration 0.1 µM) and 0.5 µl (10 µM) TaqMan probe nad5-P (final concentration 0.2 µM).
Molecular grade water and 2 µl RNA template are added to make a final volume of 25 µl.
Thermocycling conditions for both reaction mixes are 48 ºC for 15 min, 95 ºC for 10 min, followed by
40 cycles of (95 ºC for 15 s and 60 ºC for 1 min).
For this method, Botermans et al. (2013) interpreted Ct values <32 as positive; those between 32 and
37 as inconclusive, requiring confirmation; and those ≥37 as negative. However, these values may
exclude low levels of infection in some tissues, and will need to be defined in each laboratory.

3.3.4 Higher specificity molecular methods for the detection of PSTVd
3.3.4.1 Conventional RT-PCR using the primers of Shamloul et al. (1997)
The RT-PCR primers used in this assay are those of Shamloul et al. (1997), which are also described
by Weidemann and Buchta (1998). The primers will detect MPVd, PSTVd, TCDVd and TPMVd. In
silico studies have shown that the following PSTVd isolates may not be detected because of primer–
sequence mismatch at critical positions: AY372394, DQ308555, EF459698 for the reverse primer. If
RNA was not amplified using these primers, the Vid primers may be used.
Primers
3H1-F: 5´-ATC CCC GGG GAA ACC TGG AGC GAA C-3´ (nt 89–113)
2H1-R: 5´-CCC TGA AGC GCT CCT CCG AG-3´ (nt 88–69)
Method 1 (SuperScript One-Step RT-PCR with Platinum Taq (Invitrogen))
For each reaction, 1 µl template RNA is added to 24 µl master mix consisting of 1.7 µl each of
forward and reverse primer (15 µM), 12.5 µl of 2× Reaction Buffer, 0.5 µl RT/Platinum Taq and
7.6 µl water. The thermocycling programme is as follows: 43 °C for 30 min, 94 °C for 2 min, then 10
cycles of 94 °C for 30 s, 68 °C for 90 s and 72 °C for 45 s, followed by 20 cycles of 94 °C for 30 s,
64 °C for 90 s and 72 °C for 45 s, with a final extension of 72 °C for 10 min and 20 °C for 1 min.
Method 2 (two-step RT-PCR)
Using the two-step RT-PCR, the sensitivity for the detection of PSTVd in S. tuberosum is at least
17 pg PSTVd – the lowest concentration tested, but the sensitivity achieved varies between
laboratories, with most laboratories detecting at least 89 pg PSTVd (Jeffries & James, 2005). See
EPPO (2004) for a description of method 2.
After RT-PCR, the PCR products (approximately 360 bp) are analysed by gel electrophoresis as
described and PCR amplicons of the correct size are sequenced to identify the viroid species.
An internal control assay using nad5 primers (Menzel et al., 2002) has been used with this method in a
simplex (separate) reaction (Seigner et al., 2008). Primers are used at a final concentration of 0.2 μM.
The amplicon is 181 bp.
nad5 sense: 5´-GATGCTTCTTGGGGCTTCTTGTT-3´ (nt 968–987 and 1836–1838)
nad5 antisense: 5´-CTCCAGTCACCAACATTGGCATAA-3´ (nt 1973–1995)

3.3.4.2 Real-time RT-PCR using the primers of Boonham et al. (2004)
The primers and probe used for this assay are those described by Boonham et al. (2004). However,
neither this assay nor any of the published real-time assays will specifically identify PSTVd. If a
positive is obtained by real-time RT-PCR, the identity of the viroid will need to be determined using
conventional RT-PCR and sequencing.
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The assay will detect PSTVd, MPVd, TCDVd and TPMVd. Sensitivity for the detection of PSTVd in
S. tuberosum using the CTAB extraction method was at least 17 pg PSTVd, the lowest concentration
tested (Jeffries & James, 2005). By testing variants of PSTVd and synthetic oligonucleotides it has
been shown that this assay detects all known sequence variants. These were identified from in silico
studies as primer–sequence mismatches with the potential for failure of detection (Boonham et al.,
2005). However, the divergent isolates VIR-06/7L and VIR-06/10L described recently by Owens et al.
(2009) may not be detected because of the insertion of (an) additional base(s) at the probe binding site
(W. Monger, personal communication, 2011) 1.
Primers
PSTV-231-F: 5´-GCC CCC TTT GCGCTG T-3´ (nt 232–247)
PSTV-296-R: 5´-AAG CGG TTC TCG GGA GCT T-3´ (nt 297–279)
PSTV-251T: FAM-5´-CAG TTG TTT CCA CCG GGT AGTAGC CGA-3´ TAMRA (nt 278–252)
The internal control COX primers amplify the cytochrome oxidase 1 gene found in plant mitochondria
(Weller et al., 2000).
COX-F: 5´-CGT GCG ATT CCA GAT TAT CCA-3´
COX-R: 5´-CAA CTA CGG ATA TAT AAG RRC CRR ACC TG-3´
COXsol-1511T: VIC-5´-AGG GCA TTC CAT CCA GCG TAA GCA-3´ TAMRA
The reaction mix is for a 96-well plate and is a modification of the EPPO method (EPPO, 2004) as it
incorporates a duplex reaction for detection of PSTVd and COX and a simplex reaction for detection
of PSTVD (Roenhorst et al., 2005).
The reaction mix consists of 13.75 µl water, 25 µl of 2× Master Mix (Applied Biosystems), 1.25 µl of
40× MultiScribe Reverse Transcriptase (Applied Biosystems), 1.5 µl of each primer PSTV-231-F and
PSTV-296-R (10 μM) and 1.0 µl probe PSTV-251T (5 µM). This reaction mix is divided equally into
two volumes of 22 µl, A and B. Two microlitres of water is added to A and to B is added 0.75 µl of
each COX primer (10 µM) and 0.5 µl of the probe COXsol-1511T (5 µM). One microlitre of RNA
target is added to each of A and B to make a final reaction mix of 25 µl for each well of the reaction
plate. With reaction mix A, PSTVd will be detected and with reaction mix B, PSTVd and COX will be
detected in a duplex reaction.
Thermocycling conditions are 48 °C for 30 min, 95 °C for 2 min and 40 cycles of 95 °C for 15 s and
60 °C for 1 min.

3.3.4.3 Real-time RT-PCR (Plant Print Diagnòstics kit)
The primers and probe used in this assay are those described by Bertolini et al. (2010) and they are
available as a kit from Plant Print Diagnòstics (Ref. PSTVd/100). The assay will detect CLVd, PSTVd
and TCDVd. All 327 PSTVd isolates present in GenBank should be detected because in silico studies
showed that all primer–sequence mismatches were in non-critical positions (N. Duran-Vila, personal
communication, 2014).
Validation data are provided in Table 1.
Primers
PSTVd-F: 5’-CCT TGG AAC CGC AGT TGG T-3’ (nt 339–357)
PSTVd-R: 5’-TTT CCC CGG GGA TCC C-3’ (nt 87–102)
PSTVdP: FAM-5’-TCCTGTGGTTCACACCTGACCTCCTGA-3’ TAMRA (nt 19–45)
The PCR cocktail contains lyophilized primers and probe (provided in the kit) to which any
commercial RT-PCR master mix can be added. For each reaction, 3 µl template RNA is added to 9 µl
1

As of 1 March 2010 (W. Monger, personal communication, 2011)

International Plant Protection Convention

Page 13 of 26

DP 7

Diagnostic protocols for regulated pests

PCR cocktail consisting of 6 µl commercial 2× RT-PCR buffer, 0.6 µl of each of forward and reverse
primer (10 µM), 0.36 µl TaqMan probe (5 µM), 0.5 µl of 25× RT-PCR enzyme mix and 0.94 µl water
to make a final reaction volume of 12 µl.
Thermocycling conditions are 45 °C for 10 min, 95 °C for 10 min and 40 cycles of (95 °C for 15 s and
60 °C for 1 min).
For this method a sample is considered positive when it produces a Ct value of <40 and negative
controls are negative (no amplification). A sample is considered negative when it produces a Ct value
of ≥40 and the positive controls show amplification.

3.4

Controls for molecular tests

For the test result obtained to be considered reliable, appropriate controls – which will depend on the
type of test used and the level of certainty required – should be considered for each series of nucleic
acid isolation and amplification of the target pest or target nucleic acid. For RT-PCR, a positive
nucleic acid control, an internal control and a negative amplification control (no template control) are
the minimum controls that should be used.
Positive nucleic acid control This control is used to monitor the efficiency of the assay (apart from
the extraction). Pre-prepared (stored) viroid nucleic acid, whole genome amplified DNA or a synthetic
control (e.g. cloned PCR product) generated using the same primer pair as used for detection may be
used. A limit of detection control (not mandatory) may also be used.
Internal control For conventional and real-time RT-PCR, a plant housekeeping gene (HKG) such as
COX or NAD should be incorporated into the RT-PCR protocol to eliminate the possibility of false
negatives due to nucleic acid extraction failure or degradation or the presence of PCR inhibitors.
Preferably, the internal control primers should be used in a duplex reaction with the
pospiviroid/PSTVd primers. However, as this may be difficult to achieve without reducing the
sensitivity of the test for the viroid, it is recommended, where practical, to run a duplex reaction of the
pospiviroid/PSTVd primers with the HKG primers and also a simplex reaction with only
pospiviroid/PSTVd primers.
The nad5 mitochondrial NADH dehydrogenase 5 gene fragment has been shown to be a reliable
indicator of the performance of the extraction procedure and RT step for conventional RT-PCR
(Menzel et al., 2002). It has been tested against many plant species, including S. tuberosum and other
Solanum species (S. bonariensis, S. dulcamara, S. jasminoides, S. nigrum, S. pseudocapsicum,
S. rantonnetii and S. sisymbrifolium), Acnistus arborescens, Atropa belladonna, Brugmansia spp.,
Capsicum spp., Cestrum spp., Lochroma cyanea, Nicotiana spp. and Physalis spp. (Seigner et al.,
2008). The nad5 primers span an intron and will therefore not amplify from DNA. RNA is amplified
after the intron is removed.
Although COX has been used as an internal control in this protocol, COX primers will amplify RNA
and DNA. It therefore provides only an indication of the quality of amplifiable DNA rather than RNA
alone and does not control the RT step.
When the internal control COX or nad5 is not mentioned in the description of a PCR method, the
laboratory should choose an internal control and validate it.
Negative amplification control (no template control) This control is necessary for conventional and
real-time RT-PCR to rule out false positives due to contamination during preparation of the reaction
mixture. PCR-grade water that was used to prepare the reaction mixture is added at the amplification
stage.
Positive extraction control This control is used to ensure that target viroid nucleic acid extracted is of
sufficient quantity and quality for RT-PCR and that the target viroid is detectable. Viroid nucleic acid
is extracted from infected host tissue or healthy plant tissue that has been spiked with the viroid.
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The positive control should be approximately one-tenth of the amount of leaf tissue used per plant for
the RNA extraction. If bulking of samples is done then the quantity of positive control should be
adjusted accordingly (e.g. 10 lots of 20 mg sample bulked for RNA extraction, 2 mg infected leaf +
198 mg healthy potato tissue). If this is not detected then the test should be repeated or the bulking rate
reduced until reliable detection is achieved.
For RT-PCR, care needs to be taken to avoid cross-contamination due to aerosols from the positive
control or from positive samples. The positive control used in the laboratory should be sequenced so
that this sequence can be readily compared with the sequence obtained from PCR amplicons of the
correct size. Alternatively, synthetic positive controls can be made with a known sequence that, again,
can be compared with PCR amplicons of the correct size.
Negative extraction control This control is used to monitor contamination during nucleic acid
extraction and/or cross-reaction with the host tissue. The control comprises nucleic acid that is
extracted from uninfected host tissue and subsequently amplified. Multiple controls are recommended
to be included when large numbers of positive samples are expected.

3.5

Interpretation of results from conventional and real-time RT-PCR

3.5.1 Conventional RT-PCR
The viroid-specific PCR will be considered valid only if:
the positive nucleic acid control produces the correct size product for the viroid; and
no amplicons of the correct size for the viroid are produced in the negative extraction control
and the negative amplification control.
If the COX and/or nad5 internal control primers are also used, then the negative (healthy plant tissue)
control (if used), positive nucleic acid control, and each of the test samples must produce a 181 bp
band (nad5). Failure of the samples to amplify with the internal control primers suggests, for example,
that the nucleic acid extraction has failed, the nucleic acid has not been included in the reaction
mixture, the RT step has failed, compounds inhibitory to PCR are present in the nucleic acid extract,
or the nucleic acid has degraded.
A sample will be considered positive if it produces an amplicon of the correct size. For identification
of the viroid species the PCR product must be sequenced.

3.5.2 Real-time RT-PCR
The real-time RT-PCR will be considered valid only if:
the positive nucleic acid control produces an amplification curve with the viroid-specific
primers; and
no amplification curve is seen (i.e. Ct value is 40 or other Ct value defined by the laboratory
after validation) with the negative extraction control and the negative amplification control.
If the COX and nad5 internal control primers are also used, then the negative control (if used),
positive nucleic acid control, and each of the test samples must produce an amplification curve.
Failure of the samples to produce an amplification curve with the internal control primers suggests, for
example, that the nucleic acid extraction has failed, the nucleic acid has not been included in the
reaction mixture, compounds inhibitory to PCR are present in the nucleic acid extract, or the nucleic
acid has degraded.
A sample will be considered positive if it produces a typical amplification curve. Specific information
on the Ct cut-off value for two methods is provided in sections 3.3.3.4 and 3.3.4.3.
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Identification

PSTVd should be identified by sequencing the product obtained from the conventional RT-PCR
methods using the Shamloul or Vid primers described in sections 3.3.4.1 and 3.3.3.3, respectively, and
by searching for a sequence match on the public genetic sequence databases. Sequence analysis
specialists may be needed to assist in identification. If the PCR product is weakly amplified or if the
sample is infected by more than one pospiviroid, cloning the PCR product may be effective in
enabling a sequence to be obtained.
A positive sample detected by real-time RT-PCR, should, if required for confirmation, be retested
using conventional RT-PCR to enable the product to be sequenced and identified. Sequencing the realtime PCR product directly will give sequence information that does not allow reliable identification. It
will allow the PCR product to be identified as a viroid but will not allow species identification or
discrimination from the positive control used. However, because of the increased sensitivity of the
real-time RT-PCR, a product may not be obtained with conventional RT-PCR. In the case of bulked
samples, retesting smaller subsamples might increase the reliability of amplification by conventional
RT-PCR. Alternatively, samples may be inoculated in tomato plants to increase the concentration of
the viroid to levels that may be detectable by conventional RT-PCR. However, this approach has not
been evaluated and if results are inconclusive then resampling and testing may be required.

4.1

Sequencing and sequence analysis

Sequence analysis should only be done by an experienced person. If facilities are not available for
sequencing to be done in-house, a commercial company should be used. The company will specify
their requirements for the sequencing of PCR products. The purified product (and forward and reverse
primers if requested) is sent to the company to carry out the sequencing. Some companies may also
purify the product if required.
If sequencing is done in-house, the methods should be established and followed. Each strand of the
PCR product should be sequenced, using the PCR primers as the sequencing primers. The two
independently sequenced DNA strands (from using forward and reverse primers) should be assembled
into a single contig, confirming the base call (identity) of each nucleotide site. It is preferable to use
assemblers (e.g. Geneious, CLC Genomics Workbench or Lasergene software) that use
electropherograms (trace files) for the analysis. Disagreements between the two strands should be
coded as ambiguous bases in the edited sequence. The edited consensus sequence (determined by
comparing the two strands) can then be compared with pospiviroid sequences in a relevant database.
In the case of a mixed infection, the chromatogram may not be readable and the PCR product should
be cloned and sequenced.
Careful alignment is required for pospiviroids where a few nucleotide differences may be critical in
identifying the viroid as a regulated or a non-regulated pest. For initial identification of PSTVd, the
primer sequences (Shamloul or Vid primers) in the consensus sequence may be kept because these
primers are located in the most conserved regions of the viroid genome and are not likely to influence
identification. A-overhangs built in by the polymerase during elongation have to be removed if
observed. For identification, it is advisable to use an edited consensus sequence starting at position 1
of the viroid genome for comparison with one of the comprehensive nucleotide databases. The search
should be done in the GenBank non-redundant nucleotide database at the website of the National
Centre for Biotechnology Information (NCBI) or the European Nucleotide Archive at the website of
the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) by using the Basic Local Alignment Search
Tool (BLAST). In addition, identification should be based on specific clustering of BLAST hit results
in (neighbour joining) tree view.
According to the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) the main criterion for
species identification is more than 90% sequence identity (Owens et al., 2011). However, if the
sequence obtained shows identity close to 90%, additional parameters should be included, such as
biological properties. The ICTV Viroid Study Group is currently discussing the viroid classification
and the criteria for species demarcation.
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When 100% sequence accuracy is required, for example when a sequence is to be submitted to a
database or when a new viroid species is suspected, it is necessary to perform a second PCR. This
PCR will cover the region of the primer sequences used for the first PCR as well as any ambiguous
bases from the first PCR. Design of a new set of primers from the initial sequence may be required for
this purpose, but the use of the Shamloul and Vid primer-pairs may be sufficient.

5.

Records

Records and evidence should be retained as described in ISPM 27 (Diagnostic protocols for regulated
pests).
In instances where other contracting parties may be affected by the results of the diagnosis, in
particular in cases of non-compliance and where PSTVd is found in an area for the first time, the
following additional material should be kept in a manner that ensures complete traceability:
the original sample (if still available) should be kept frozen at −80oC or freeze-dried and kept at
room temperature
if relevant, RNA extractions should be kept at −80oC
if relevant, RT-PCR amplification products should be kept at −20oC to −80oC
the DNA sequence trace files used to generate the consensus sequence for identification of
samples.
If the isolate is shown to have different molecular or biological characteristics to previously recorded
isolates, it should be offered to a recognized plant pest collection/archive (e.g. Q-bank
(Comprehensive Database on Quarantine Plant Pests and Diseases), DSMZ (Leibniz Institute-German
Collection of Microorganisms and Cell Cultures).
If there is evidence of any of the tests described failing to detect an isolate of PSTVd, isolate details
(preferably the GenBank accession number) should be sent to the IPPC Secretariat.

6.

Contact Points for Further Information

Further information on this protocol can be obtained from:
Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA), Roddinglaw Road, Edinburgh EH12 9FJ,
Scotland, UK (Dr C.J. Jeffries, e-mail: colin.jeffries@sasa.gsi.gov.uk).
National Plant Protection Organization, PO Box 9102, 6700 HC Wageningen, The Netherlands (Dr
J.W. Roenhorst, e-mail: j.w.roenhorst@nvwa.nl; Dr J.Th.J. Verhoeven, e-mail:
j.th.j.verhoeven@nvwa.nl).
Department of Environment and Primary Industries, Biosciences Research Division, AgriBio, 5 Ring
Road, La Trobe University, Bundoora, Victoria 3083, Australia (Dr B. Rodoni, e-mail:
brendan.rodoni@depi.vic.gov.au).
Canadian Food Inspection Agency (CFIA), Charlottetown Laboratory, 93 Mt Edward Road,
Charlottetown, PE, C1A 5T1, Canada (Dr H. Xu, e-mail: huimin.xu@inspection.gc.ca).
Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, Centro de Proteccion Vegetal y Biotecnologia
(IVIA), 46113 Moncada (Valencia), Spain (Dr N. Duran-Vila, e-mail: duran_nur@gva.es).
USDA-APHIS, Plant Germplasm Quarantine Program BARC-E, BLD 580, Powder Mill Road,
Beltsville, MD 20705, USA (Dr J.A. Abad, e-mail: jorge.a.abad@aphis.usda.gov).
Laboratorios Biológicos, Dirección General de Servicios Agrícolas, Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Millán 4703, Montevideo, Uruguay (Dr A. Etchevers, e-mail:
anitaetchevers@hotmail.com).
A request for a revision to a diagnostic protocol may be submitted by national plant protection
organizations (NPPOs), regional plant protection organizations (RPPOs) or Commission on
Phytosanitary Measures (CPM) subsidiary bodies through the IPPC Secretariat (ippc@fao.org), which
will be forward it to the Technical Panel on Diagnostic Protocols (TPDP).
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Table 1. Overview of and validation data for protocols used to detect Potato spindle tuber viroid in different types of host material
Matrix

Sample
size

Sample
preparation

Nucleic acid
extraction

Detection
method

Remarks on validation

Tomato leaves

1g

3.5 ml (1:2–1:5 (w/v))
GH plus lysis buffer
with Homex 6
(Bioreba)

RNeasy Plant Mini Kit
(Qiagen) or Sbeadex
maxi plant kit (LGC
Genomics) on
KingFisher 96 system
(Thermo Scientific)

Real-time reverse
transcriptionpolymerase chain
reaction (RT-PCR):
GenPospi assay,
Botermans et al.
(2013)

Limit of detection: detection of all pospiviroid species up to a relative infection
rate1 of 0.13% (equals 770 times dilution) with 99.7% certainty for dilution of
infected tomato leaves in healthy tomato
Analytical specificity: highly specific for pospiviroid species
Selectivity: no influence of tomato leaves
Repeatability and reproducibility: 100%
(Naktuinbouw, 2012a; Botermans et al., 2013; NPPO-NL, 2013d)

Tomato leaves

1g

3.5 ml (1:2–1:5 (w/v))
GH plus lysis buffer
with Homex 6

RNeasy Plant Mini Kit

Real-time RT-PCR:
Boonham et al.
(2004)

Limit of detection: detection up to 10 000 times dilution of infected tomato leaves
in healthy tomato
Analytical specificity: detection of Mexican papita viroid (MPVd), Potato spindle
tuber viroid (PSTVd) Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd), Tomato planta macho
viroid (TPMVd) (some isolates)
Selectivity: no influence of tomato leaves
Repeatability and reproducibility: 100%
(Naktuinbouw, 2012b)

Tomato leaves

1g

3.5 ml (1:2–1:5 (w/v))
GH plus lysis buffer
with Homex 6

RNeasy Plant Mini Kit

RT-PCR: Pospi1-FW
Pospi1-RE primers,
Verhoeven et al.
(2004)

Limit of detection: detection of all pospiviroid species (except Columnea latent
viroid (CLVd)) up to at least a relative infection rate of 2.5% for dilution of infected
tomato leaves in healthy tomato
Analytical specificity: detection of Hop latent viroid (HpLVd, genus Cocadviroid)
and PSTVd
Selectivity: no influence of tomato leaves
Repeatability and reproducibility: 100%
(NPPO-NL, 2013a)

Tomato leaves

1g

3.5 ml (1:2–1:5 (w/v))
GH plus lysis buffer
with Homex 6

RNeasy Plant Mini Kit

RT-PCR:
Vid-FW/Vid-RE
primers, Verhoeven
et al. (2004)

Limit of detection: detection of CLVd, Potato spindle tuber viroid (PSTVd) and
TCDVd up to at least a relative infection rate of 100% (10% for CLVd*) for dilution
of infected tomato leaves in healthy tomato
* Primers originally designed to detect CLVd complementary to the Pospi1FW/Pospi1-RE RT-PCR (Verhoeven et al., 2004)
Analytical specificity: detection of CLVd, PSTVd and TCDVd
Selectivity: no influence of tomato leaves
Repeatability and reproducibility: 100%
(NPPO-NL, 2013b)

Tomato leaves

1g

3.5 ml (1:2–1:5 (w/v))
GH plus lysis buffer
with Homex 6

RNeasy Plant Mini Kit

RT-PCR: Shamloul
et al. (1997)

Limit of detection: detection up to at least a relative infection rate of 10% for
dilution of infected tomato leaves in healthy tomato
Analytical specificity: detection of MPVd, PSTVd, TCDVd, TPMVd (some
isolates)
Selectivity: no influence of tomato leaves
Repeatability and reproducibility: 100%
(NPPO-NL, 2013c)
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Sample
size

Tomato seeds

3 000 seeds
(tested as
three times
1 000)

Potato leaves
(growth room
grown) and in
vitro potato
plants

Sample
preparation

Nucleic acid
extraction

Detection
method

Remarks on validation

20 ml (1:2–1:5
(w/v))GH plus lysis
buffer with BagMixer
(Interscience)

Sbeadex maxi plant kit
on KingFisher 96 system

Real-time RT-PCR:
Boonham et al.
(2004)

Performance characteristics assay as for tomato leaves
Probability of detection of one infected seed in a sample of 1 000 is >95% when
testing three subsamples each of 1 000 seeds. Owing to rapid cross-contamination
of PSTVd from infected fruits to healthy seeds during processing (using
fermentation and pectinase treatment) of the seeds there is a high probability that
more contaminated seeds will be present in a sample (Naktuinbouw, 2012c).

200 mg

20 µL of 10% sodium
dodecyl sulphate
(SDS), 180 µL LiCl
extraction buffer,
400 µL phenol–
chloroform with mortar
and pestle

Phenol–chloroform and
two-step polyethylene
glycol (PEG) extraction

Return (R)polyacrylamide gel
electrophoresis
(PAGE)2

Limit of detection: 2 465 pg PSTVd; this was the least sensitive of the molecular
methods in an international ring test
Analytical specificity: detection of all known pospiviroids
Selectivity: no influence of potato variety, potato leaves or in vitro plants
Repeatability and reproducibility: reproducibility 51% at 87 893 pg PSTVd (the
highest concentration of PSTVd tested) and 42% at the limit of detection

Potato leaves
(growth room
grown) and in
vitro potato
plants

200 mg

1:1.5 (w/v) Ames
buffer (EPPO, 2004)
with mortar and pestle

Immobilization on
membrane (Agdia, Inc.)
phenol–chloroform and
two-step PEG extraction

Digoxigenin (DIG)
probe2

Limit of detection: at least 17 pg PSTVd (the lowest concentration tested)
Analytical specificity: detection of all known pospiviroids
Selectivity: no influence of potato variety, potato leaves or in vitro plants
Repeatability and reproducibility: reproducibility 100% at 87 893 pg PSTVd and
23% at 17 pg PSTVd

Potato leaves
(growth room
grown) and in
vitro potato
plants

50–500 mg

1:9 (w/v) RH buffer
(Qiagen) with
microcentrifuge tube
and micropestle or
Homex 6

RNeasy Plant Mini Kit

Two-step2
conventional RTPCR using the
primers of Shamloul
et al. (1997)

Limit of detection: at least 17 pg PSTVd
Analytical specificity: detection of MPVd, PSTVd, TCDVd and TPMVd
Selectivity: no influence of potato variety, potato leaves or in vitro plants
Repeatability and reproducibility: reproducibility 78% at 87 893 pg PSTVd (the
highest concentration of PSTVd tested) and 44% at 17 pg PSTVd

Potato leaves
(growth room
grown) and in
vitro potato
plants

1g

3.5 ml (1:2–1:5 (w/v))
GH plus lysis buffer
with Homex 6

Sbeadex maxi plant kit
on KingFisher 96 system

Real-time RT-PCR:
GenPospi assay,
Botermans et al.
(2013)

Performance characteristics assay as for tomato leaves
Analytical specificity: no cross-reaction with viruses commonly occurring in
potato
Selectivity: no influence of potato leaves and in vitro plants
Validated for bulking rates up to 100 (100% detection in sample composed of 1
infected and 99 healthy leaves; NAK, 2011)

Potato leaves,
(growth room
grown) in vitro
potato plants
and tubers
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1.5 g leaves
or 5 g tubers

Approximately 600 μl
buffer for leaves or
approximately 3 ml
buffer for tubers
(buffer choice
depending on method
used for extraction)

RNeasy Plant Mini Kit,
cetyl
trimethylammonium
bromide (CTAB)
extraction or Purescript
RNA isolation kit (Gentra
Systems; note that this
kit is not available
anymore)

Real-time RT-PCR:
Boonham et al.
(2004)

Limit of detection: detection up to 10 000 times dilution of infected tissue in
healthy tissue
Analytical specificity: detection of MPVd, PSTVd, TCDVd, TPMVd (some
isolates); no cross-reaction with viruses commonly occurring in potato
Selectivity: no influence of potato leaves, in vitro plants or tubers
Repeatability and reproducibility: 100% (ring test of four laboratories)
Validated for bulking rates up to 100 (100% detection in sample composed of 1
infected and 99 healthy leaves; Roenhorst et al., 2005, 2006)
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Nucleic acid
extraction

Detection
method

Remarks on validation

Ornamental
plant species
(leaves)

1g

3.5 ml (1:2–1:5 (w/v))
GH plus lysis buffer
with Homex 6

RNeasy Plant Mini Kit or
Sbeadex maxi plant kit
on KingFisher 96 system

Real-time RT-PCR:
GenPospi assay,
Botermans et al.
(2013)

Performance characteristics assay as for tomato leaves
Analytical sensitivity: concentration of pospiviroids and selectivity (inhibitory
components) in leaf sap dependent on plant species
Validated for bulking rates up to 25 for Brugmansia, Calibrachoa, Cestrum, Dahlia,
Nematanthus, Petunia, Solanum jasminoides and Streptosolen jamesonii. Note
that for Calibrachoa, S. jasminoides and S. jamesonii matrix effects have been
observed at dilutions of more than 100. For some crops, such as Dahlia, only the
summer period seems suitable for (reliable) testing (Naktuinbouw, 2012a).

Ornamental
plant species
(leaves)

1g

3.5 ml (1:2–1:5 (w/v))
GH plus lysis buffer
with Homex 6

RNeasy Plant Mini Kit or
Sbeadex maxi plant kit
on KingFisher 96 system

Real-time RT-PCR:
Boonham et al.
(2004)

Performance characteristics assay as for tomato leaves
Analytical sensitivity: concentration of pospiviroids and selectivity (inhibitory
components) in leaf sap dependent on plant species
Validated for bulking rates up to 25 for Brugmansia, Calibrachoa, Dahlia, Petunia,
S. jasminoides and S. jamesonii. Note that for Calibrachoa, S. jasminoides and
S. jamesonii matrix effects have been observed at dilutions of more than 100. For
some crops, such as Dahlia, only the summer period seems suitable for (reliable)
testing (Naktuinbouw, 2012b).

10 ml (1:10 (w/v))
phosphate-buffered
saline (PBS) with
Homex 6

Direct methods (tissue
print), RNeasy Plant
Mini Kit or PowerPlant
RNA Isolation Kit (Mo
Bio)

Real-time RT-PCR:
Bertolini et al. (2010)

Limit of detection: detection up to 10 000 times dilution of infected S. jasminoides
leaves in healthy leaves of S. jasminoides and tomato
Analytical specificity: detection of CLVd, PSTVd and TCDVd
Selectivity: no influence of potato leaves, tubers or tomato seeds
Repeatability and reproducibility: 100% (ring test of three laboratories)
The diagnostic sensitivity was 100%, the diagnostic specificity was 100% and the
relative accuracy compared with a molecular hybridization method (Murcia et al.,
2009) was 100%. Validation of the test was performed with 208 field samples of
S. jasminoides, Brugmansia spp., Datura spp., Petunia spp., Dendrathema spp.,
potato and tomato. Of the 208 samples, 43 were true positive and 150 true
negative by both techniques. Fifteen samples were false positive by hybridization
in which Tomato apical stunt viroid (TASVd) and Citrus exocortis viroid (CEVd)
were detected. No samples were false negative.

Tomato leaves,
potato leaves,
tubers and
seeds, and
ornamental
plant species
(leaves)

1 g leaves or
potato
tubers or
leaf prints on
nylon
membranes

1

Because viroid concentration in the original test material is not known, for some of the assays the limit of detection (sensitivity) is expressed as a relative value. Undiluted
infected leaf sap is considered 100% infected (at a ratio of 1 g leaf material : 3 ml buffer). The relative limit of detection was determined by testing eight serial dilutions of
infected leaf sap in healthy leaf sap. The relative limit of detection is defined as the average of the lowest relative infection rate of each isolate that could still be detected (cycle
threshold (Ct) <32), and three standard deviations were added to give a conservative measure with 99.7% certainty (Botermans et al., 2013).

2

The three methods, R-PAGE, DIG probe and two-step conventional RT-PCR using the primers of Shamloul et al. (1997), were compared in an international ring test (Jeffries
and James, 2005).
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