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 (2005-004) بشأن احلركة الدولية لوسائط النمو املرتبطة بنباتات الغرس 40عيار الدويل رقم امل 
 ( 2006-004) بشأن احلركة الدولية للمركبات واآلليات والتجهيزات املستعملة 41ملعيار الدويل رقم ا 
 بفلوريد السلفوريل معاجلة احلشرات يف األخشاب املقشورة بالتبخريبشأن  22عاجلة الصحة النباتية رقم م (101A-2007 ) 
  بشأن معاجلة الديدان اخليطية واحلشرات يف األخشاب املقشورة بالتبخري بفلوريد السلفوريل 23معاجلة الصحة النباتية رقم (B101-2007 ) 
  معاجلة الربتقال من نوعبشأأأأأأأأأأأأأأأأن  24معاجلة الصأأأأأأأأأأأأأأأحة النباتية رقم Citrus sinensis  ابة فاكهة البحر املتوسأأأأأأأأأأأأأأأطمن ذب للتخلصبالتربيد  

Ceratitis capitata (206A-2007 ) 
  معاجلة الربتقال املهّجن من نوعبشأأأأأأأأن  25معاجلة الصأأأأأأأحة النباتية رقم Citrus reticulata x C. sinensis  للتخلص من ذبابة فاكهة بالتربيد

 Ceratitis capitata (B206-2007 ) البحر املتوسط
 بشأأأأأأأأأأأأأأأأأن معأاجلأة الليمون احلأامض 26يأة رقم معأاجلأة الصأأأأأأأأأأأأأأأحأة النبأات Citrus limon  من ذبأابأة فأاكهأة البحر املتوسأأأأأأأأأأأأأأأط للتخلصبأالتربيأد  

Ceratitis capitata (C206-2007 ) 
  بشأأأأأأأأأأأأأأأأأن معأأاجلأأة اجلريأأب فروت 27معأأاجلأأة الصأأأأأأأأأأأأأأأحأأة النبأأاتيأأة رقم Citrus paradisi  من ذبأأابأأة فأأاكهأأة البحر املتوسأأأأأأأأأأأأأأأط للتخلصبأأالتربيأأد  

Ceratitis capitata (210-2007 ) 
  بشأأأأن معاجلة الربتقال اليوسأأأفي من نوع 28معاجلة الصأأأحة النباتية رقم Citrus reticulata  للتخلص من ذبابة فاكهة البحر األبيض بالتربيد

 Ceratitis capitata (212-2007 ) املتوسط
  معاجلة الكليمونتنيبشأأأأأأأأأن  29معاجلة الصأأأأأأأأحة النباتية رقم Citrus clementina  من ذبابة فاكهة البحر األبيض املتوسأأأأأأأأط للتخلصبالتربيد 

Ceratitis capitata (102-2010 ( 
  معاجلة املاجنو اهلنديةبشأأأأأأأأأأأن  30معاجلة الصأأأأأأأأأأحة النباتية رقم Mangifera indica للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوسأأأأأأأأأأط حبرارة البخار 

Ceratitis capitata (106-2010 ) 
  معاجلة املاجنو اهلنديةبشأن  31معاجلة الصحة النباتية رقم Mangifera indica  للتخلص من ذبابة الفاكهةحبرارة البخار Bactrocera tryoni 

(107-2010 ) 

  13بروتوكول التشخيص رقم :Erwinia amylovora 
  14بروتوكول التشخيص رقم :Xanthomonas fragariae 
 فريوس ِتريستيزا احلمضيات: 15يص رقم بروتوكول التشخ Citrus tristeza virus 
  16بروتوكول التشخيص رقم :Genus Liriomyza Mik 
  17بروتوكول التشخيص رقم :Aphelenchoides besseyi وA. ritzemabosi وA. fragariae 
  ( 2013-003: )18بروتوكول التشخيص رقم.Anguina spp  
  ( 2006-027): 19بروتوكول التشخيص رقمSorghum halepense 
  ( 2006-019: )20بروتوكول التشخيص رقمDendroctonus ponderosae 
  ( 2013-001: )21بروتوكول التشخيص رقمCandidatus Liberibacter solanacearum  
  ( 2006-021: )22بروتوكول التشخيص رقمFusarium circinatum  
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 افتتاح الدورة -1
 
 من قبل منظمة األغذية والزراعةافتتاح الدورة  1-1
 

 رّحبأأأمل املأأأديرة العأأأامأأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأدة واملمثلأأأة اإلقليميأأأة ملنظمأأأة األغأأأذيأأأة والزراعأأأة )املنظمأأأة( آلسأأأأأأأأأأأأأأيأأأا وا يط اهلأأأاد   [1]
   باملندوبني يف الدورة الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية )اهليئة( وأعربمل عن تقديرهاKundhavi Kadiresanالسيدة 

حلكومة مجهورية كوريا على استضافة دورة اهليئة  مشرية إىل أن هذه هي املرة األوىل اليت تُعقد فيها دورة للهيئة خارج املقر 
 إىل تأثري حركة احلاويات البحرية على انتشأأأأأار اآلفات  Kundhavi Kadiresanالرئيسأأأأأي للمنظمة. كما أشأأأأأارت السأأأأأيدة 

 حدوث مثل هذه الكوارث وللتصأأأأدي هلا  وسأأأأّلطمل الضأأأأوء على ما اري يف هذا اجملال وإىل احلاجة إىل اختاذ تدابري ملنع 
 من ابتكار وتعاون بني األعضاء واملنظمة. وأعادت التأكيد على أمهية عمل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 )االتفاقية الدولية( ومسامهته يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة. 
 
 افتتاح الدورة من قبل جمهورية كوريا 1-2
 

رّحب وزير الزراعة يف مجهورية كوريا باملشأأأأأأأأأاركني يف كوريا ويف الدورة الثانية عشأأأأأأأأأرة للهيئة  وهّنأ االتفاقية الدولية مبناسأأأأأأأأأبة  [2]
 ة النباتاتإىل وقايالذكرى اخلامسأأأأأأأأأأأة والسأأأأأأأأأأأتني إلنشأأأأأأأأأأأائها. وتعّهد الوزير بدعم النداءات الداعية إىل زيادة اجلهود الرامية 

يف التجارة الزراعية اآلخذة يف التزايد  اليت تؤدي إىل زيادة خماطر اآلفات املهاجرة. ونّوه مبسأأأامهة االتفاقية الدولية يف وضأأأع 
وتنفيذ املعايري الدولية اهلادفة إىل تيسأأأأأأأأأأأأأأري التجارة ووقاية النباتات  وأعاد التأكيد على التزام مجهورية كوريا بدعم عمل 

 التفاقية الدولية.ا
 

 كما رّحب عمدة مدينة إنتشون باألعضاء واملشاركني الذين حيضرون دورة اهليئة.  [3]
 
 الكلمة الرئيسية عن صحة النباتات وتيسير التجارة -2
 

تيسأأأأأأري و   األمني العام ملنظمة اجلمارك العاملية  الكلمة الرئيسأأأأأأية بشأأأأأأأن الصأأأأأأحة النباتية Kunio Mikuriyaألقى الدكتور  [4]
التجارة  وتناول دور اجلمارك يف تيسأأأأأأأأأأأأري التجارة العاملية  داعياا أعضأأأأأأأأأأأأاء االتفاقية الدولية إىل العمل مع أعضأأأأأأأأأأأأاء منظمة 
اجلمارك العاملية  وسأأأأأأأاعياا إىل إااد أوجه تعزر للتعاون على مسأأأأأأأتوى نقاط الدخول الوطنية  مع إمكانية تقدمي املسأأأأأأأاعدة 

   سب احلاجة.لدعم خدمات الصحة النباتية ح
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 اعتماد جدول األعمال -3
 

 جدول األعمال 
 

مل رئيسأأأة اهليئة  السأأأيدة  [5] )أسأأأرتاليا(  بالشأأأكر حكومة كوريا على اسأأأتضأأأافتها اهليئة ألّول مرة خارج  Lois Ransomخصأأأّ
ن باب الذكر ال احلصر  مروما  إيطاليا. وأقّرت الرئيسة بالعمل الدؤوب الذي مت القيام به حتضرياا لدورة اهليئة  مبا يف ذلك 

 اجلهود اليت بذلتها الوكالة املعنية باحلظر الصحي احليواين والنبايت واملوظفون فيها.
 

 والرتتيب الذي مبوجبه سيتم تناول البنود. 1وعرضمل الرئيسة بالتفصيل التغيريات اليت أُدخلمل على جدول األعمال املؤقمل [6]
 .3وترد قائمة املشاركني يف املرفق 

 
 وإّن اهليئة: [7]

 
 (.2و 1جدول األعمال دون أي تغيري يذكر وأشارت إىل قائمة الوثائق )انظر املرفقان  اعتمدت (1)
 
 بيان االختصاصات المقدم من االتحاد األوروبي 3-1
 

 إّن اهليئة: [8]
 
 عضأأأأأأأأأأأأاء الثماينببيان االختصأأأأأأأأأأأأاصأأأأأأأأأأأأات وحقوق التصأأأأأأأأأأأأويمل املقّدم من االحتاد األورويب ودوله األ أحاطمل علماا  (1)

 . 2والعشرين دولة
 
 انتخاب المقرر -4
 

 إّن اهليئة: [9]
 
 )اململكة املتحدة( مقررا. Jane Chardالسيدة  انتخبمل (1)

  

                                                 
 .CPM 2017/02/Rev_01الوثيقة   1
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 إنشاء لجنة أوراق التفويض -5
 

 إّن اهليئة: [10]
 
 دعضأأأأأأأأأأأأأأو واحجلنة ألوراق التفويض مؤلفة من سأأأأأأأأأأأأأأبعة أعضأأأأأأأأأأأأأأاء  واحد عن كل إقليم من أقاليم املنظمة و  عيّنمل (1)

 من مكتب اهليئة  متاشيا مع القواعد املتبعة يف املنظمة.
من أوراق  113)كندا( رئيسأأأأأأأأأةا هلا. وأقّرت جلنة أوراق التفويض قائمة حتتوي على  Reem Barakatالسأأأأأأأأأيدة  وانتخبمل (2)

 عضواا.  92الصحيحة وحّددت النصاب القانوين للهيئة عند  التفويض
 
 الصحة النباتية تقرير رئيس هيئة تدابير -6
 

وأشأأأأأأأأأأأأأارت إىل ضأأأأأأأأأأأأأرورة أن تتخذ اهليئة قرارات جتعل من املمكن إجناز   3أخذت اهليئة علماا بالتقرير املقّدم من الرئيسأأأأأأأأأأأأأة [11]
الوظائف الرئيسية ألمانة االتفاقية الدولية واألنشطة املقررة وتدعمها على حنو ما هو وارد يف التقرير. وأشارت اهليئة كذلك 

 واضيع السنوية ألمانة االتفاقية الدولية أّدت على حنو كبري إىل رفع مكانة االتفاقية الدولية والتعريفإىل أن امل
هبا على الصأأأأعيد العاملي. وأخذت اهليئة علما مبا أعربمل عنه الرئيسأأأأية من تقدير ألمانة االتفاقية الدولية ملا أبدته من التزام  

 ري املسبوق من املعايري اليت اري عرضها على اهليئة العتمادها.وتفان  طوال العام  وأشارت إىل العدد غ
 
 تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -7
 

 Jingyuan Xia 4  الذي قّدمه األمني  السأأأأأأأأأأأيد 2016أخذت اهليئة علما بالتقرير السأأأأأأأأأأأنوي ألمانة االتفاقية الدولية لعام  [12]
لعشأأرة اليت حققتها األمانة على مدى السأأنة املاضأأية والتحديات واألهداف املتعلقة بعفاق والذي يعرض اإلجنازات البارزة ا

 (. كمأا أخأذت اهليئأة علمأا مبأا أُعرب عنأه من تقأدير لألجهزة الرئأاسأأأأأأأأأأأأأأيأة التأابعأة لالتفأاقيأة الأدوليأة  4املسأأأأأأأأأأأأأأتقبأل )املرفق 
ستوى العاملي جلهات الشريكة واألطراف املتعاونة على املمبا يف ذلك املنظمات الوطنية واإلقليمية لوقاية النباتات  وجلميع ا

 ملا قّدمته من دعم وتعاون.
 
 الحوكمة -8
 
 ملّخص تقرير المجموعة المعنية بالتخطيط االستراتيجي 8-1
 

 Javier Trujilloالذي عرضأأأأأأأأأأأأأأه رئيس اجملموعة املعنية بالتخطيط االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي  السأأأأأأأأأأأأأأيد  5أخذت اهليئة علما بالتقرير [13]
 )املكسأأأأأأأأأأأأأيك(  الذي أبرز أن االجتماع كان مبثابة اإلطالق الراي لوضأأأأأأأأأأأأأع اخلطة االسأأأأأأأأأأأأأرتاتيجية لالتفاقية الدولية للفرتة 
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  وأنه مت اختاذ خطوات هامة يف هذا االجتماع من أجل بناء الزخم باجتاه السأأأأأأأأأأنة الدولية املقرتحة للصأأأأأأأأأأحة 2020-2030
روابط قوية بني برامج االتفاقية الدولية واملواضأأأأأأيع املتصأأأأأألة باالتفاقية الدولية.  . وأّكد على دعم إقامة2020النباتية يف عام 

 وأشأأار كذلك إىل أنه مت حتديد  س مبادرات ذات أولوية كجزء من أهدافها االسأأرتاتيجية  إىل جانب عّدة قضأأايا هامة 
ت طوار  ة الدولية من أجل التعامل مع حاالمبا يف ذلك احلاجة إىل وضأأأأأع للية للتمويل املسأأأأأتدام بالنسأأأأأبة ألمانة االتفاقي

 الصحة النباتية.
 

 وإّن اهليئة: [14]
 
 بالتقرير. أخذت علما (1)
 
 2030-2020اإلطار االستراتيجي للفترة  8-2
 

 )اإلطأأأأأار االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي(  الأأأأأذي صأأأأأأأأأأأأأأأأأأاغأأأأأه كأأأأأل من 2030-2020ُعرض مشأأأأأأأأأأأأأأروع اإلطأأأأأار االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي للفرتة  [15]
وناقشمل اهليئة الوثيقة خالل . 6)فنلندا(  من قبل أحد مؤلفيه Ralf Lopianزيلندا( والسيد )نيو  Peter Thompsonالسيد

االجتماع ووافقمل على ختصأأيص املزيد من الوقمل ملناقشأأة هذا املوضأأوع  وعلى عقد جلسأأة مسأأائية إلفسأأاح اجملال لتبادل 
 اآلراء مبزيد من التفصيل بشأن خمتلف أجزاء اإلطار االسرتاتيجي. 

 
وخالل اجللسأأأأأأأأة املسأأأأأأأأائية  سأأأأأأأأاد اتفاق عام بأنه ينبغي ربط أهداف اإلطار االسأأأأأأأأرتاتيجي بشأأأأأأأأكل وثيق بأهداف التنمية  [16]

املسأأتدامة لألمم املتحدة. وتلمل القضأأايا املطروحة كالا من النطاق )إطار جملتمع الصأأحة النباتية العاملي(  ومراعاة املشأأهد 
  واسأأتيعاب قضأأايا مثل تغري املناك بشأأكل أوضأأح. وتلمل اجلوانب األخرى 2030التشأأغيلي الذي سأأيكون خمتلفا يف عام 

اليت اعتربت ضأأأأرورية لصأأأأقل اإلطار االسأأأأرتاتيجي  الرسأأأأالة والرؤية  واجلمهور املسأأأأتهدف  وكيفية حتديد النجاح وقياسأأأأه  
 واملساءلة عن تنفيذ اخلطة. 

 
ثالثة مسأأأأأأأأتويات من املعلومات: ملخص يف صأأأأأأأأفحة واحدة ومت التشأأأأأأأأديد على ضأأأأأأأأرورة أن يكون لإلطار االسأأأأأأأأرتاتيجي  [17]

 للجمهور العام؛ وقسم ثان أكثر تفصيالا؛ وقسم ثالث يتضّمن خطة تشغيلية. 
 

وسأأأيصأأأدر مشأأأروع جديد ملناقشأأأته وسأأأُيعرض على االجتماع القادم لفريق التخطيط االسأأأرتاتيجي يف أكتوبر تشأأأرين األول  [18]
 يئة تدابري الصحة النباتية. وعلى الدورة الثالثة عشرة هل 2017

 
 وشأأأأأّجعمل الرئيسأأأأأة األطراف املتعاقدة على مواصأأأأألة تقدمي التعليقات إىل واضأأأأأعي اإلطار االسأأأأأرتاتيجي  ال سأأأأأيما بشأأأأأأن [19]

 خطة التنمية.
  

                                                 
 .CPM 2017/24الوثيقة   6



April 2017 CPM-12 Report 

Page 9 of 123 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

 وإّن اهليئة:  [20]
 
  مع تركيز 2030-2020ة قّدممل تعليقات على املضأأأأمون الرفيع املسأأأأتوى املقرتح هليكل اإلطار االسأأأأرتاتيجي للفرت  (1)

 خاص على الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية.
   بأأاعتبأأارهأأا جزءاا ال يتجزأ 2030-2020تعليقأأات على خطأأة التنميأأة املقرتحأأة لالتفأأاقيأأة الأأدوليأأة للفرتة  وقأأّدمأأمل (2)

 من اإلطار االسرتاتيجي.
 
 التمويل المستدام 8-3
 

. ويف ما يتعلق باالقرتاح اخلاص بالتمويل  أعربمل اجملموعة املعنية 7ويل املسأأأأأأأأأأأأأأتدامعرضأأأأأأأأأأأأأأمل األمانة الوثيقة بشأأأأأأأأأأأأأأأن التم [21]
  عن دعمها خليارين لتأمني التمويل املسأأأأأأأأأتدام ألمانة االتفاقية 2016بالتخطيط االسأأأأأأأأأرتاتيجي  يف أكتوبر تشأأأأأأأأأرين األول 

 طوعية" ونظام "للدفع أوالا بأول".الدولية وأنشطتها األساسية  ومها: "نظام لالتفاق على املسامهات املقررة ال
 

 بعض األطراف املتعاقدة عن قلقه من أن ذلك من شأأأأأأأأأنه أن يشأأأأأأأأكل عبئاا إضأأأأأأأأافياا من حيث التكاليف  إضأأأأأأأأافة  وأعرب [22]
 إىل املوارد اليت سبق وأن ُقدممل من خالل ختصيص اعتمادات وطنية للربنامج العادي للمنظمة.

 
ن مكتب اهليئة وجلنة املالية التابعة هلا واجملموعة املعنية بالتخطيط االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي إجراء وطلبمل أطراف متعاقدة أخرى م [23]

 حتليل أكثر تعمقاا هلذين اخليارين وبلورة أحكام مفّصلة وفهم بالنسبة إىل اهليئة خبصوص اآلليات وكيفية تنفيذها.
 

 اإلضافية اليت طُلب إىل األمانة القيام هبا ورأت أطراف متعاقدة أخرى أن املوارد غري كافية لدعم األدوار  [24]
يف السنوات األخرية إضافة إىل أنشطة وضع املعايري اليت جرت العادة على االضطالع هبا  وأشارت إىل أن تنفيذ االتفاقية 

 افس نحظي بأولوية متزايدة  يف الوقمل الذي مت فيه باألساس احلصول على املوارد املتاحة لتلك األنشطة من خالل الت
 على التمويل اخلاص باملشاريع.

 
ووافقمل األطراف املتعاقدة بوجه عام على أن احلاجة إىل تأمني متويل مستدام "وميكن التنبؤ به" على املدى الطويل مسألة  [25]

 مهمة بالنسبة إىل برنامج عمل االتفاقية الدولية  ورّحبمل باملبادرات املتخذة لضمان ذلك.
 

 اهليئة: وإنّ  [26]
 
 على السأأأأأعي إىل مواصأأأأألة إنشأأأأأاء للية لتأمني التمويل املسأأأأأتدام  مبا يف ذلك إمكانية وضأأأأأع نظام "لالتفاق  وافقمل (1)

على املسأأأأأأأامهات املقررة الطوعية" ونظام "للدفع أوالا بأول" بوصأأأأأأأفهما مكونني القرتاح بشأأأأأأأأن التمويل املسأأأأأأأتدام  
 .2020سيعرض على اهليئة يف دورهتا اخلامسة عشرة عام 
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من مكتب اهليئة وجلنة املالية التابعة هلا وكذلك من اجملموعة املعنية بالتخطيط االسأأأأأرتاتيجي وضأأأأأع أحكام  وطلبمل (2)
 .2017مفّصلة ملثل هذا االقرتاح اخلاص بالتمويل املستدام خالل عام 

ورهتا الثالثة عشرة هليئة يف دإىل إعداد تقرير مرحلي بشأن اقرتاح التمويل املستدام  على أن يتم عرضه على ا ودعمل (3)
(2018) . 

ص لربنأأأأامج عمأأأأل االتفأأأأاقيأأأأة الأأأأدوليأأأأة موارد وشأأأأأأأأأأأأأأجّعأأأأمل (4)  األطراف املتعأأأأاقأأأأدة يف الفرتة املؤقتأأأأة على أن خُتصأأأأأأأأأأأأأأّ
 من خارج امليزانية.

 
 القضايا المستجدة 8-4
 

فشأي ظمة للحصأأول على املشأأورة بشأأأن تاملتعلقة بالقضأأايا املسأأتجدة  مشأأرية إىل ورود طلبات منت 8األمانة الوثيقة عرضأأمل [27]
اآلفات. وأشأأأأأارت اهليئة إىل أمهية االسأأأأأتجابة على وجه السأأأأأرعة هلذه الطلبات من خالل لليات ميكن أن تقدم معلومات 
ذات صأأأألة لتوفري الدعم الفوري ألنشأأأأطة حاالت الطوار . وأشأأأأارت اهليئة كذلك إىل أنه ينبغي هلا إنشأأأأاء لليات للتعامل 

املسأأأأأتجدة على املدى القصأأأأأري  وإىل أنه ينبغي اختاذ قرار رئيسأأأأأي بشأأأأأأن هذه املسأأأأأألة ضأأأأأمن حدود اإلطار مع القضأأأأأايا 
 . وسأأأأأأأأأأأأأأتقدم أمانة االتفاقية الدولية  2020واجتماع اهليئة الوزاري املقرر عقده يف عام  2030-2020االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي للفرتة 

ا يا املسأتجدة من خالل توسأيع نطاق مجع املعلومات وتبادهلعلى املدى القصأري  املسأاعدة يف اختاذ إجراءات بشأأن القضأا
من أجل مسأأأاعدة األطراف املتعاقدة على التخطيط إلجراءات ونواتج بشأأأأن مسأأأائل تتخطى املراقبة  وعلى تنفيذها ورفع 

 التقارير عنها. 
 

 املتعاقدة امليزانية. وأشأأأارت األطراف األطراف املتعاقدة اهليئة علماا بأأأأأأأأأأأأأأأأأأنه ينبغي وضأأأع جاذج للتمويل من خارج وأحاطمل [28]
إىل أن املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات تضأأطلع بدور يف قضأأايا السأأياسأأات ويف التنسأأيق هلذه األنشأأطة. وأبرزت كذلك 
 أن هناك حاجة إىل ضأأأأأأأمان عدم وجود أي ازدواجية يف العمل مع برامج املنظمة وأنشأأأأأأأطتها األخرى. وأشأأأأأأأارت اهليئة كذلك

 القرتاح الداعي إىل أن تتوىل اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي حبث هذه املسألة باالستناد إىل مناقشات املكتب.إىل ا
 

 وإّن اهليئة: [29]
 
 هنج املدى القصري املقرتح. أيّدت (1)
 فضأأأأأأأأأأأالا  ياتإىل املكتب أن خيصأأأأأأأأأأأص جزءاا كافياا من اجتماع شأأأأأأأأأأأهر يونيو حزيران ملسأأأأأأأأأأأألة حتديد األولو  وطلبمل (2)

 عن وضع معايري و أو قواعد هلذا اجلهد يف ميزانية وخطة عمل األمانة.
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 الشراكات االستراتيجية 8-5
 

وأشأأأأأارت إىل أن اثلي القطاع اخلاص الذين لديهم اهتمام كبري   9قّدممل األمانة الوثيقة املتعلقة بالشأأأأأراكات االسأأأأأرتاتيجية [30]
ماا ما يتعلق حبماية املوارد النباتية يف العامل من اآلفات  ميكن أن يشأأأّكلوا مصأأأدراا مه بقضأأأايا الصأأأحة النباتية  ال سأأأيما يف

وغري مسأأأأأتغل من املوارد. وعرضأأأأأمل الوثيقة اإلمكانيات املتاحة للعمل مع اثلي القطاع اخلاص واليت تتماشأأأأأى مع أهداف 
ح الوثيقة كاالتفاقية الدولية على النحو املبنّي يف اإلطار االسأأأأأرتاتيجي  رهناا ب ذلك أن مسأأأأأألة املعايري ذات الصأأأأألة. وتوضأأأأأّ

 إقامة شأأأأأأأأأراكات للقطاعني العام واخلاص بني االتفاقية الدولية وأصأأأأأأأأأحاب املصأأأأأأأأألحة املعنيني لدعم اجلهود العاملية املبذولة 
موعة املعنية يف جمال الصأأأأحة النباتية  تتماشأأأأى مع املناقشأأأأات اليت جرت العام املاضأأأأي يف اجتماعات كل من املكتب واجمل

. ويف هذا الصأأدد  2030-2020بالتخطيط االسأأرتاتيجي  ومنصأأوص عليها يف اخلطة االسأأرتاتيجية لالتفاقية الدولية للفرتة 
. وسأأأيتمثل أحد أهداف حلقة العمل املقرتحة يف إتاحة الفرصأأأة 2020اقرُتح عقد حلقة عمل ألصأأأحاب املصأأألحة يف عام 

 يم مسألة إنشاء جمموعة استشارية ألصحاب املصلحة تابعة لالتفاقية الدولية.ملمثلي القطاع اخلاص ملناقشة وتقي
 

ومن شأأأأأن اجملموعة االسأأأأتشأأأأارية املقرتحة أن تكون مبثابة عنصأأأأر إضأأأأايف ال راط القطاع ومشأأأأاركته يف مبادرات  من بينها  [31]
ماس جتارب خلاصأأأأأأأة باحلبوب  حيث يتم التاإللكرتونية للصأأأأأأأحة النباتية واحلاويات البحرية واملعايري ا الشأأأأأأأهاداتإصأأأأأأأدار 

 وخربات حمددة للقطاع لضأأأأأأمان اتسأأأأأأاق نتائج املبادرات مع النظم التجارية العاملية. كما من شأأأأأأأن اجملموعة االسأأأأأأتشأأأأأأارية 
 أن تكون مستقلة من مجيع اجلوانب عن االتفاقية الدولية  مبا يف ذلك التمويل.

 
اشأأأرة بمن مشأأأاركة القطاع اخلاص يف القضأأأايا اليت تؤثر فيها بصأأأورة مباشأأأرة أو غري وأشأأأار بعض األطراف املتعاقدة على أ [32]

ا بالنظر إىل املنافع اليت أشأأأأأأأأأأأأار إليها األمني العام ملنظمة اجلمارك العاملية يف الكلمة االفتتاحية   مفيدة وهامة  خصأأأأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأأأأا
 ون والتفاعل من قيمة حمتملة.الدورة الثانية عشرة للهيئة  وإىل ما ينطوي عليه التعا خاللاليت ألقاها 

 
وطلبمل أطراف متعاقدة أخرى أن يتم إعداد خطوط توجيهية عن التفاعل مع اثلي القطاع اخلاص بالنسأأأأأبة إىل املنظمات  [33]

الوطنية لوقاية النباتات وتقدميها إىل األعضأأأأأأاء  فضأأأأأأالا عن خطوط عريضأأأأأأة لوثار والنتائج املنشأأأأأأودة اليت تتوخاه االتفاقية 
 عند العمل مع القطاع اخلاص.  ليةالدو 
 

وأشأأأأأأأأأأار بعض األطراف املتعاقدة إىل أنه ينبغي جملموعة أصأأأأأأأأأأحاب املصأأأأأأأأأألحة أن تشأأأأأأأأأأمل املنظمات غري احلكومية املعنية  [34]
املعنية األخرى  وإىل أنه ينبغي للهيئة أن تتوخى الوضأأأأأأأوح بشأأأأأأأأن ما تريد حتقيقه من خالل جمموعة أصأأأأأأأحاب  والكيانات

 .املصلحة هذه
 

ا بأن بعض املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات تعمل أصأأأأأأأأأأأأأأالا مع اثلي القطاع اخلاص وأصأأأأأأأأأأأأأأحاب  [35] وأحاطمل اهليئة علما
 املصلحة املعنيني.
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 وإّن اهليئة: [36]
 
 على مواصلة زيادة وحتسني التعاون بني االتفاقية الدولية وأصحاب املصلحة املعنيني. اتفقمل (1)
 .2020يم حلقة عمل ألصحاب املصلحة يف عام على تنظ ووافقمل (2)
أصأأحاب املصأألحة املعنيني عاملياا وإقليمياا على البحث يف مسأأألة تشأأكيل جمموعة اسأأتشأأارية ألصأأحاب  وشأأجّعمل (3)

 املصأأأأأأأألحة تابعة لالتفاقية الدولية من أجل توسأأأأأأأأيع نطاق مشأأأأأأأأاركتها ومسأأأأأأأأامهتها يف  اية املوارد النباتية يف العامل 
 من اآلفات.

إىل مكتب اهليئة واجملموعة املعنية بالتخطيط االسأأرتاتيجي القيام  بالتشأأاور مع أصأأحاب املصأألحة املعنيني   وطلبمل (4)
بإعداد مشأأأأأروع اختصأأأأأاصأأأأأات ومشأأأأأروع الئحة داخلية ملثل هذا اجلهاز االسأأأأأتشأأأأأاري ألصأأأأأحاب املصأأأأألحة التابع 

ة الل حلقة العمل املشأأأأأأأأأأأأأأرتكة بني االتفاقية الدوليلالتفاقية الدولية  إذا كان ذلك مناسأأأأأأأأأأأأأأباا  لالتفاق عليهما خ
   أو قبل ذلك.2020وأصحاب املصلحة يف عام 

 
 خطة عمل تكميلية-الحاويات البحرية  8-6
 

وُعقدت جلسأأأأة مواضأأأأيعية خاصأأأأة خالل الدورة احلادية عشأأأأرة للهيئة  .10أخذت اهليئة علماا بالوثيقة اليت عرضأأأأتها األمانة [37]
ات البحرية. وشأأأأأأأأأأأأأّددت العروض اليت قّدمها كل من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات ( بشأأأأأأأأأأأأأأن احلاوي2016)

الدولية ذات الصأأأأألة وأصأأأأأحاب املصأأأأألحة املعنيني حبركة احلاويات البحرية  على األبعاد اللوجسأأأأأتية املعّقدة حلركة احلاويات 
   خاطر اآلفات واملواد اخلاضأأأأأأأأأأأعة للوائح  من غري الشأأأأأأأأأأأحناتالبحرية واملخاطر ا تملة النتشأأأأأأأأأأأار اآلفات. وأقّرت اهليئة مب

 اليت ميكن نقلها يف احلاويات البحرية وبصأأأأأأأأأأأأعوبة إدارة هذه املخاطر. وطلبمل اهليئة إىل املكتب النظر يف وضأأأأأأأأأأأأع "جمموعة 
يأأة وإدارهتأأا  واقرتاح ر من اإلجراءات التكميليأأة"  اليت تتيح جمتمعأأة قيمأأة مأأا لتقييم خمأأاطر اآلفأأات املرتبطأأة بأأاحلأأاويأأات البح

(. وُأجريمل مناقشأأأأأأأأأأات أخرى يف اجملموعة 2017برنامج اكن من اإلجراءات التكميلية على الدورة الثانية عشأأأأأأأأأأرة للهيئة )
 املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي ويف جلنة تنمية القدرات.

 
 اقأأدة ن خأأارج امليزانيأأة تّوفرهأأا األطراف املتعأأواقرتح املكتأأب عأأدداا من اإلجراءات اليت سأأأأأأأأأأأأأأيكون تنفيأأذهأأا مرهونأأاا مبوارد م [38]

 أو القطاع اخلاص. هذه اإلجراءات سأأأأأأأأأتقيس تأثري مدونة املمارسأأأأأأأأأات بشأأأأأأأأأأن تعبئة وحدات نقل الشأأأأأأأأأحنات الصأأأأأأأأأادرة 
عن املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصأأادية ألوروبا خالل السأأنوات اخلمس املقبلة  

ارتفاع مسأأأأأأأأأتوى الوعي بشأأأأأأأأأأن خماطر اآلفات يف احلاويات البحرية واملعلومات املتوفرة ملسأأأأأأأأأاعدة املنظمات الوطنية لوقاية و 
النباتات على حتسني إدارة هذه املخاطر  واختاذ ترتيبات مّتصلة باإلشراف واحلوكمة لتنفيذها. وباإلضافة إىل ذلك  أوصى 

 .ة القدرات على هذه اإلجراءاتاملكتب بأن ُتشرف جلنة التنفيذ وتنمي
 

وأيّدت األطراف املتعاقدة هذه املبادرة من حيث املبدأ  مبا يف ذلك إنشاء فريق مهام معين باحلاويات البحرية. وقّدم بعض  [39]
 األطراف املتعاقدة املساعدة إىل األمانة عرب توفري خرباء يف هذا اجملال.
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 قلقه إزاء متويل هذه املبادرة وشّدد على أمهية استخدام املوارد من خارج امليزانية. وأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن [40]
 

 ورأى بعض األطراف املتعاقدة أن فريق املهام املعين باحلاويات البحرية اب أال يُنشأأأأأأأأأأأأأأأ كهيكل دائم  مع إمكانية حّله  [41]
 باعتباره سُينشأ خالل إطار زمين حمدود. 2020يف عام 

 
ّّن أحد األطراف املتعاقدة أن تقوم جمموعات معنية من القطاع بتوزيع اخلطوط التوجيهية املشأأأأأأأأأأأأأأرتكة للقطاع اخلاصأأأأأأأأأأأأأأة ومت [42]

  املقدَّمة من طرف اجمللس العاملي للشأأأحن ورابطة مالك احلاويات  على الشأأأاحنني وحمطّات الشأأأحن 11بتنظيف احلاويات
 . ش والتنظيف للحاويات من احلد من خماطر اآلفات بشكل فّعالالتابعة لألطراف املتعاقدة لتتمكن عمليات التفتي

 
وأعربمل الرئيسأأأأأأأة واألطراف املتعاقدة عن امتناهنا للمجلس العاملي للشأأأأأأأحن ورابطة مالك احلاويات على تقدمي خطوطهما  [43]

 حرية.اويات البالتوجيهية هلذا القطاع واليت ميكن للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات استخدامها ملناولة احل
 

 وإّن اهليئة: [44]
 
 (.5خطة عمل تكميلية بشأن احلاويات البحرية )املرفق  أقرّت (1)
 .6إىل اإلجراءات ذات األولوية اليت حددهتا جلنة تنمية القدرات يف املرفق  وأشارت (2)
عليهما  ملشأأأأأأأروع وخطة متويل يوافقإنشأأأأأأأاء فريق املهام املعين باحلاويات البحرية وفقاا  2017أن يتّم يف عام  وطلبمل (3)

 مكتب اهليئة ملّدة  س سنوات.
إىل املكتأأب أن يأأدعو األطراف املتعأأاقأأدة وجلنأأة املعأأايري واملنظمأأات اإلقليميأأة لوقأأايأأة النبأأاتأأات إىل تقأأدمي  وطلبأأمل (4)

 لبحرية وتشأأأأأأأأأأأغيله" اترشأأأأأأأأأأأيحات مبا يربز التشأأأأأأأأأأأكيل الوارد يف الوثيقة املعنونة "إنشأأأأأأأأأأأاء فريق املهام املعين باحلاويات 
 (.7)املرفق 

إىل جلنة تنمية القدرات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات وفريق املهام املعين باحلاويات البحرية وضأأأأأأأأأأأأأع الالئحة  وطلبمل (5)
 الداخلية واالختصاصات لتيسري التنفيذ الُكفء خلطة العمل التكميلية.

مباشأأرة رج امليزانية لدعم فريق املهام املعين باحلاويات البحرية و األطراف املتعاقدة على توفري موارد من خا وشأأجّعمل (6)
أنشطة التنفيذ  مبا يشمل أي مسامهة عينية كربى )وذلك باتباع جوذج إدارة مشروع إصدار الشهادات اإللكرتونية 

 .للصحة النباتية( إلدارة أنشطة التنفيذ
ية دل املعلومات أثناء اجتماعات اهليئة وعلى البوابة الدولاملنظمات الوطنية لوقاية النباتات على تبا وشأأأأأأأأأأأأأأّجعمل (7)

هليئة اخلاصأأأأأأأأة اة توصأأأأأأأأيللصأأأأأأأأحة النباتية )البوابة الدولية( بشأأأأأأأأأن اإلجراءات املّتخذة على املسأأأأأأأأتوى القطري لدعم 
 باحلاويات البحرية.

الدولية وتشأأأأأجيعهم  نظمة البحريةإىل املنظمات الوطنية لوقاية النباتات االتصأأأأأال مبمثليها القطريني لدى امل وطلبمل (8)
على دعم اعتماد اخلطوط التوجيهية القطاعية املشأأأرتكة لتنظيف احلاويات البحرية من جانب جلنة السأأأالمة البحرية 

 .2017يف عام 
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 توصيات الهيئة 8-7
 

 لية قد استعرضمل توصيات اهليئةمشريةا إىل أن أمانة االتفاقية الدو  12عرضمل األمانة الوثيقة اليت أعدهتا عن توصيات اهليئة [45]
ونّقحتها من أجل حتديثها لضمان االتساق والوضوح  وأشارت أيضاا إىل أن بعض التوصيات الصادرة عن اهليئة قد حّلمل 
 توصأأأأأأأأأأأأيات أخرى حمّلها. ورأت األمانة  خالل االسأأأأأأأأأأأأتعراض  أنه باإلمكان اعتبار التغيريات املقرتحة يف توصأأأأأأأأأأأأيات اهليئة 

فة  ت حتريرية. وقد وافق مكتب اهليئة على التغيريات الرئيسأأأأأية اليت سأأأأأيتّم إدخاهلا على توصأأأأأيات اهليئة كاعلى أهنا تعديال
 وسوف تُنشر هذه التغيريات وفقاا ملعايري االتفاقية الدولية املنظمة. 

 
 واقرتح بعض األطراف املتعاقدة إجراء تعديالت بسيطة يف املعايري املقرتحة. [46]

 
 يئة:وإّن اهل [47]

 
( ودور جهات االتصأأال يف االتفاقية الدولية  نظراا 2( تبادل املعلومات؛ )1توصأأيات اهليئة املتعّلقة مبا يلي: ) ألغمل (1)

 ( قد حّلمل حمّلها.2015إىل أن القرارات الصادرة عن الدورة العاشرة للهيئة )
شأأأر توصأأأيات املوافق عليها ضأأأمن توصأأأيات اهليئة  ونإىل أمانة االتفاقية الدولية إدراج التعديالت التحريرية  وطلبمل (2)

 اهليئة يف اللغات كافة على البوابة الدولية  وإلغاء النسخ السابقة من هذه التوصيات.
الشأأأأأأأأأكل املراجع لتوصأأأأأأأأأيات اهليئة وطلبمل إىل أمانة االتفاقية الدولية نشأأأأأأأأأرها على البوابة الدولية مع إلغاء  وأيّدت (3)

 النسخ السابقة.
وطلبمل إىل أمانة االتفاقية الدولية إدراجها ضمن  8على املعايري اخلاصة بتوصيات اهليئة كما ترد يف املرفق  افقملوو  (4)

 ملحق باإلجراءات اخلاصة برفع توصيات اهليئة ونشرها على البوابة الدولية.
 
 ائفهالتعديالت في أدوار المشاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ووظا 8-8
 

عرضأأأأأأمل األمانة األدوار والوظائف ا دثة للمشأأأأأأاورة التقنية للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  مع اإلشأأأأأأارة إىل العالقة  [48]
 . 13القائمة بني أمانة االتفاقية الدولية واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات وجماالت التعاون بينهما

 
اقدة بالشأأأكر إىل األمانة على التعديالت اليت تسأأأّلط الضأأأوء على أمهية الدور الذي تضأأأطلع وتوّجه عدد من األطراف املتع [49]

 به املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ضمن أسرة االتفاقية الدولية.
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 ة يأكمأا توّجهأمل األطراف املتعأاقأدة من البحر الكأارييب بأالشأأأأأأأأأأأأأأكر إىل أمأانأة االتفأاقيأة الأدوليأة ومكتأب الشأأأأأأأأأأأأأأؤون القأانون [50]
يف املنظمة ومنظمات إقليمية أخرى لوقاية النباتات على توجيهاهتا وتوصأأأأأياهتا بشأأأأأأن لفاق املسأأأأأتقبل بالنسأأأأأبة إىل املنظمة 

 اإلقليمية لوقاية النباتات للبحر الكارييب.
 

 وإّن اهليئة: [51]
 
ات واألجهزة الفرعية جلنة تنمية القدر إىل أمانة االتفاقية الدولية  واجملموعة املعنية بالتخطيط االسأأأأأرتاتيجي  و  طلبمل (1)

التابعة للهيئة  مواصأأأأألة التعاون مع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على النحو املتوخى يف هذه النسأأأأأخة ا ّدثة 
 اخلاصة بأدوار املنظمات اإلقليمية ووظائفها.

ها  وتلك عزيز الشأأأأأأراكات القائمة يف ما بيناملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات على مواصأأأأأألة التعاون وت وشأأأأأأجّعمل (2)
القائمة بينها وبني أمانة االتفاقية الدولية على النحو املتوخى يف النسأأأخة ا ّدثة اخلاصأأأة بأدوار املنظمات اإلقليمية 

 .2015ووظائفها ويف استعراض حتسني عمل أمانة االتفاقية الدولية لعام 
سأأأأري شأأأأاورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات باعتبارها للية لتيالدور النشأأأأط الذي تؤديه امل وشأأأأجّعمل (3)

 هذا التعاون وتوفري املدخالت االسرتاتيجية إىل كّل من اهليئة ومكتبها.
بأنه ال يوجد شأأأأأأأأأأأأأأيء يف أدوار املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ووظائفها حيّد من حقوق األطراف  وسأأأأأأأأأأأأأأّلممل (4)

 و واجباهتا مبوجب االتفاقية الدولية أو حيّل حمّلها.املتعاقدة أ
بأنه ال يوجد شأأأأأأأأأأأأأأيء يف أدوار املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ووظائفها يؤثّر على دور املنظمات  وسأأأأأأأأأأأأأأّلممل (5)

 اإلقليمية لوقاية النباتات أو حيد من األنشطة اليت قد تضطلع هبا.
باتية نظمات اإلقليمية لوقاية النباتات ووظائفها املتعّلقة هبيئة تدابري الصأأأأحة النالنسأأأأخة املنّقحة ألدوار امل واعتمدت (6)

 (.9)املرفق 
 
 إطار المعايير والتنفيذ 8-9
 

وعقدت جلنة املعايري وجلنة تنمية القدرات اجتماعني هلما . 14عرضأأأأأأأمل األمانة الوثيقة اليت أعّدهتا عن إطار املعايري والتنفيذ [52]
على التوايل السأأأأأأأأأأأأأأتعراض إطار املعايري والتنفيذ وحتديثه  وذلك بناء على القرار  2016ويونيو حزيران  2016يف مايو أّيار 

الرامي إىل تسأأأأأجيل  15ّرت فيه إطار املعايري والتنفيذالصأأأأأادر عن الدورة احلادية عشأأأأأرة هليئة تدابري الصأأأأأحة النباتية الذي أق
ة هبدف تيسأأأأأأأأأأأري ّكن تنفيذ االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصأأأأأأأأأأأحة النباتياملعايري وغريها من أدوات التنفيذ اليت تدعم ومت

  إطار 2016املواءمة. واسأأأأأأأتعرضأأأأأأأمل اجملموعة املعنية بالتخطيط االسأأأأأأأرتاتيجي  خالل اجتماعها يف أكتوبر تشأأأأأأأرين األّول 
 املعايري والتنفيذ ا ّدث من دون أن يتضّمن أي تغيريات أو تعليقات.

 
 أحد األطراف املتعاقدة عن امتنانه لكل من جلنة املعايري وجلنة تنمية القدرات وأمانة االتفاقية الدولية  وعن أمله  وأعرب [53]

 يف أن تشري أطراف متعاقدة أخرى إىل هذا اإلطار عند النظر يف مواضيع أو أدوات جديدة.
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 وإّن اهليئة: [54]

 
 والتنفيذ.على إطار املعايري  صادقمل (1)

 
 اقتراح إنشاء جهاز جديد لإلشراف على التنفيذ 8-10
 

 عن االقرتاح الداعي إىل إنشأأأأأأأأأاء جهاز جديد لإلشأأأأأأأأأراف على التنفيذ الذي اسأأأأأأأأأتند إىل النتائج  16عرضأأأأأأأأأمل األمانة وثيقة [55]
  وكأأأذلأأأك إىل اعتبأأأارات اجملموعأأأة املعنيأأأة بأأأالتخطيط 2016اليت صأأأأأأأأأأأأأأأأدرت عن جمموعأأأة تركيز اجتمعأأأمل يف يوليو متوز 

اتيجي واملكتب. وبناءا على نتائج هذه املناقشأأات  طُلب من اهليئة النظر يف اقرتاح يدعو إىل تسأأمية اللجنة اجلديدة االسأأرت 
صر بلجنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية )جلنة التنفيذ وتنمية القدرات( ويشار إليها باللغة اإلنكليزية مبخت

"IC ( تنفيذ االتفاقية 1ز العنصأأرين الرئيسأأيني اللذين تنطوي عليهما الغاية من إنشأأاء اللجنة أي: )". وإن هذه التسأأمية ترب
 ( وتعزيز قدرات األطراف املتعاقدة يف جمال الصحة النباتية.2الدولية  مبا يف ذلك املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛ )

 
نة االتفاقية الدولية. وُعقد اجتماع من أجل التوصأأأأأأأأأأأأأأل إىل قرار  ومت إىل أما 17واقرتح بعض األعضأأأأأأأأأأأأأأاء تعديالت  أحيلمل [56]

وأبرزت رئيسة االجتماع أن القضايا الرئيسية اليت مت إثارهتا واملوافقة عليها تشمل ما يلي: زيادة عدد . 18إعداد مقرتح منقح
يار ت اإلقليمية لوقاية النباتات؛ واختعضأأأأواا؛ واثل واحد من جلنة املعايري واثل من املنظما 12إىل  11أعضأأأأاء اجلهاز من 

األعضأأاء؛ وكفالة توازن جيد يقوم على اخلربة يف جمال تنمية القدرات و أو التنفيذ  والتمثيل اإلقليمي. وأسأأندت املسأأؤولية 
 عن ضأأأأأأمان توازن جيد إىل مكتب اهليئة. ولن تكون عملية جتديد العضأأأأأأوية تلقائية بل ترتك للمكتب ليتخذ قرارا بشأأأأأأأهنا

 سنوات. 3بعد 
 

ة ويف ما يتعلق بالتأخر يف توجيه الدعوة إىل طرح مواضأأأأأأأأأأأأأيع  وافقمل اهليئة على أنه ينبغي للجنة املعايري وجلنة التنفيذ وتنمي [57]
وعرضها للموافقة  2017القدرات وضع معايري بالنسبة إىل الدعوة املشرتكة بينهما اخلاصة بطرح مواضيع ومسائل أثناء عام 

 .2018. وستكون الدعوة املشرتكة حينها اكنة يف عام (2018) ل الدورة الثالثة عشرة املقبلة للهيئةعليها خال
 

 وعقب املناقشة اليت جرت  قاممل اهليئة مبا يلي: [58]
 
 يف التقرير ويف التوصيات الصادرة عن جمموعة الرتكيز. نظرت (1)
 (.10وجب االختصاصات والالئحة الداخلية املعتمدة )املرفق على إنشاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات مب ووافقمل (2)
 "".ICعلى أن يكون خمتصر اللجنة باللغة اإلنكليزية هو  ووافقمل (3)
 .2017على أن تبدأ اللجنة عملها يف النصف الثاين من عام  ووافقمل (4)
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ة النزاعات الوطنية واجلهاز الفرعي لتسأأأأويعلى حّل كل من اجملموعة االسأأأأتشأأأأارية املعنية بالتزامات اإلبال   ووافقمل (5)
وجمموعة االسأأأأأأأأأأأتعراض لكّل ثالث سأأأأأأأأأأأنوات  يف الوقمل الذي يتم فيه إنشأأأأأأأأأأأاء جلنة التنفيذ وتنمية القدرات ونقل 

 وظائف تلك اللجان وإجراءاهتا إىل عهدة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. 
ة التنفيذ وتنمية وجيه دعوة مشرتكة بني جلنة املعايري وجلنعلى تأجيل الدعوة إىل طرح مواضيع حىت يتسّن ت ووافقمل (6)

 القدرات خاصة بطرح مواضيع للمعايري وقضايا التنفيذ.
على أن تتوىل جلنة التنفيذ وتنمية القدرات النهوض مبهمة ذات أولوية سأأأأأأأأأأتتمثل يف وضأأأأأأأأأأع معايري للدعوة  ووافقمل (7)

 عاون مع جلنة املعايري.املشرتكة بني اللجنتني لطرح مواضيع وقضايا  بالت
على أن تبدأ جلنة تنمية القدرات  من اآلن وحىت حّلها  العمل بشأأأأأأأأأأأأأأأن هذه املهام ذات األولوية للجنة  ووافقمل (8)

 التنفيذ وتنمية القدرات.
على أن تعمل جلنة تنمية القدرات أيضأأاا من أجل اسأأتكمال برناجمها إىل أقصأأى حد اكن لضأأمان انتقال  ووافقمل (9)

 إىل اللجنة اجلديدة. سلس
 

 وضع المعايير -9
 
 تقرير عن أنشطة لجنة المعايير 9-1
 

بصأأأأفتها نائب رئيس جلنة املعايري )اللجنة(  بعدما أصأأأأبح  19السأأأأيدة شأأأأذى عمر )مجهورية مصأأأأر العربية( التقرير عرضأأأأمل [59]
افلة بالعمل بالنسبة إىل اللجنة كانمل أكثر السنوات احل  2016منصب رئيس اللجنة شاغراا. وسّلطمل الضوء على أّن سنة 

معياراا لخر.  28معياراا من املعايري الدولية لتدابري الصأأأأأأأأأأأأحة النباتية ورفع توصأأأأأأأأأأأأيات العتماد  12حيث شأأأأأأأأأأأأهدت اعتماد 
وعململ جلنة املعايري بشأأأكل حثيث من أجل الوفاء بواليتها األسأأأاسأأأية املتمثلة يف ضأأأمان أن تكون املعايري الدولية سأأأليمة 

ية الفنية وعلى درجة عالية من اجلودة. وجرى التنويه مبا وفّرته األطراف املتعاقدة من دعم ألعضأأأاء اللجنة لتيسأأأري من الناح
 . 2017مشاركتهم مع اإلشارة إىل أنه من املتوقع العمل على عدد كبري من املعايري خالل عام 

 
 )أسرتاليا( على تفانيه يف العمل.  Jan Bart Rosselوتوّجهمل بالشكر إىل الرئيس السابق للجنة املعايري السيد  [60]

 
 2017وأشار أحد األعضاء املتعاقدة إىل ما يقرتح من ختفيض يف متويل اجتماع جلنة املعايري املقرر عقده يف شهر مايو أيّار  [61]

موارد اجتماعات  ت يفوتوّجه بالشكر إىل كندا على إتاحة موارد إضافية وشّدد على أن أنه يتعنّي عدم إجراء أي ختفيضا
 اللجنة يف املستقبل. 

 
 وشأأأأأأأأأأأأأأأّدد طرف لخر من األطراف املتعأأاقأأدة على احلأأاجأأة إىل بنأأاء القأأدرات يف ظأأل ازديأأاد عأأدد املعأأايري اليت اري العمأأل [62]

 على وضعها. 
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 وإّن اهليئة:  [63]
 
 .2016أحاطمل علماا بالتقرير عن أنشطة جلنة املعايري يف عام  (1)
 
 د المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتيةاعتما 9-2
 

عّدت يف إطار هذا البند من جدول األعمال. وتضأأأأأأأّمنمل الوثيقة املعايري اليت أُ  20عرضأأأأأأأمل األمانة القائمة الكاملة بالوثائق [64]
األمانة اهليئة  ملاملعروضأأأأأأة العتمادها  فضأأأأأأال عن بروتوكوالت التشأأأأأأخيص اليت اعتمدهتا جلنة املعايري نيابة عن اهليئة. وأبلغ

 (. 2017بتلقي اعرتاضني اثنني قبل ثالثة أسابيع من انعقاد الدورة الثانية عشرة للهيئة )
 

وأشأأارت األمانة إىل أن االتفاقية الدولية لديها يف الوقمل الراهن  من خالل منظمة األغذية والزراعة  نانية اتفاقات للنشأأر  [65]
 ا واليابان ومجهورية كوريا وتايلند وتركيا وفييمل نام ومؤخراا مع منظمة وقاية النباتات املشأأأأأأأأأأأأأأرتك مع كل من الربازيل وأملاني

 يف أمريكا الشمالية. وأشارت األمانة إىل أنّه باإلمكان إبرام اتفاقات ااثلة بالنسبة إىل وثائق أخرى. 
 

تجهيزات ركة الدولية للمركبات واآلليات والاألطراف املتعاقدة على احل بعضومّت التوصأأأأأأأل إىل حّل بشأأأأأأأأن اعرتاض ورد من  [66]
 على املركبات هقانطبامشأأروع املعيار لتوضأأيح على  21وذلك من خالل إدخال تعديالت طفيفة  (2006-004املسأأتعملة )

ملعلومات امذكرة بشأأأأأأأأأأأأأأأن خماطر التلوث باملركبات اجلديدة يف وأدرجمل واآلليات والتجهيزات املسأأأأأأأأأأأأأأتعملة فقط ال غري. 
وأوضأأأحمل رئيسأأأة اهليئة أن ذلك ال يشأأأّكل إعادة صأأأياغة للنص بل توضأأأيحا . ال يشأأأمل ذلك رغم أن املعيار األسأأأاسأأأية

 للمفهوم الذي كان حباجة إىل تعديالت بسيطة  وأن ذلك ال يشكل سابقة إلعادة صياغة املعايري يف اهليئة. 
 

 بواسأأأأأأأأأأأأأأطأأأأة التسأأأأأأأأأأأأأأخني بأأأأالرتدد العأأأأايل معأأأأاجلأأأأة اخلشأأأأأأأأأأأأأأأأأب بأأأأاحلرارة على أحأأأأد األطراف املتعأأأأاقأأأأدة أيضأأأأأأأأأأأأأأأأأاا  واعرتض [67]
 ( حيث أشأأأأأأأأأأأأأأار إىل أنه أجرى مزيداا من البحوث اليت شأأأأأأأأأأأأأأككمل يف فعالية هذه املعاجلة ووافق على إتاحة114-2007)

 ما توصل إليه من نتائج إىل األمانة قبل أسبوعني من اجتماع جلنة املعايري يف مايو أيّار. 
 

( على اعتبار 2005-004زاء احلركة الدولية لوسأأأأأائط النمو املتصأأأأألة بنباتات الغرس )بعض األطراف املتعاقدة قلقه إ ىوأبد [68]
 وهو ما من شأأأأأأنه  أنّه ال يوجد متييز واضأأأأأح بني وسأأأأأائط النمو املرتبطة بنباتات الغرس ووسأأأأأائط النمو يف التجارة الدولية

 أن يؤدي إىل مشاكل من حيث التطبيق. 
 

تثال شحنات البلد ترتيبات التحقق من ام بشأنشّجعمل األطراف املتعاقدة على تشاطر جتارهبا  وُأشري إىل أّن جلنة املعايري [69]
 (. 2005-003املستورد يف البلد املّصدر )
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ناقش. مل تُ  اليتعايري مشأأأأاريع املعلى بعض تغيريات فنية طفيفة باقرتاحات خاصأأأأة بإدخال وتقّدم بعض األطراف املتعاقدة  [70]
 شارت إىل أنه سيتم االحتفاظ هبذه االقرتاحات والنظر فيها خالل عملية تنقيح املعيار املقبلة.غري أن األمانة أ

 
 وأشأأأأأار بعض األطراف املتعاقدة إىل االختالفات يف املشأأأأأورة اليت أعطيمل بشأأأأأأن اسأأأأأتخدام املعاجلات بفلوريد السأأأأألفوريل [71]

 . قبليف املست باملواءمة بينهما ىالصحة النباتية وأوصمن املعايري الدولية لتدابري  28و 15يف مشروعي املعيارين 
 

دث  [72] وأبأأدى أحأأد األطراف املتعأأاقأأدة قلقأأه لكون بعض املعأأاجلأأات املقرتحأأة تعتمأأد جأأداول زمنيأأة متعأأددة واعترب أّن هأأذا حيأأُ
 لغطاا بالنسبة إىل التطبيق. 

 
باتية خربيّة فحسب الختاذ القرارات بشأن معاجلات الصحة النوأبدى أحد األطراف املتعاقدة قلقه إزاء استخدام النتائج امل [73]

 وطلب إضأأأأأأأأأأأافة إىل ذلك وضأأأأأأأأأأأع أدلّة فنية للمعاجلات باحلرارة وشأأأأأأأأأأأّجع األطراف املتعاقدة األخرى على تشأأأأأأأأأأأاطر األدلّة
 املتاحة لديها. 

 
اقدة واملنظمات وشأأأأأأأأأّجع األطراف املتعوذّكرت الرئيسأأأأأأأأأة اهليئة بوجود نداء مفتوح حالياا لتقدمي معاجلات للصأأأأأأأأأحة النباتية  [74]

 اإلقليمية لوقاية النباتات على تلبية هذا النداء. 
 

وأعرب أحد األطراف املتعاقدة عن قلقه إزاء حمدودية الوصأأأأأأأأأول إىل الوثائق الفنية املسأأأأأأأأأتخدمة من قبل فرق اخلرباء الفنيني   [75]
ألة لما مبصأأأأأأدر القلق هذا وأبلغمل اهليئة بأن هذه املسأأأأأأكاألسأأأأأأاس لوضأأأأأأع املعايري والتوصأأأأأأيات الفنية. وأخذت الرئيسأأأأأأة ع

 .2017ستناقش يف اجتماع املكتب يف يونيو حزيران 

 
 وإّن اهليئة:  [76]

 
 .17(  الوارد يف املرفق 2009-003) بشأن احلركة الدولية للبذور 38املعيار الدويل رقم  عتمدتا (1)

( 2005-003) تثال شأأأأأأحنات البلد املسأأأأأأتورد يف البلد املصأأأأأأدرترتيبات التحقق من امبشأأأأأأأن  1امللحق  واعتمدت (2)
 .17 املرفق (  الوارد يفاخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات) 20باملعيار الدويل رقم 

 (  الأأأوارد 2006-029) احلأأأركأأأأأأأة الأأأأأأأدولأأأيأأأأأأأة لأأألأأأخشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأببشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن  39املأأأعأأأيأأأأأأأار الأأأأأأأدويل رقأأأم  واعأأأتأأأمأأأأأأأدت (3)
 .CPM 2017/03_04 الوثيقةيف 

(  الوارد 2005-004) احلركة الدولية لوسأأأائط النمو املرتبطة بنباتات الغرسبشأأأأن  40املعيار الدويل رقم واعتمدت  (4)
 . 17يف املرفق 

(  2006-004) احلركة الدولية للمركبات واآلليات والتجهيزات املسأأأأأأأتعملةبشأأأأأأأأن  41املعيار الدويل رقم  واعتمدت (5)
 . 17رفق الوارد يف امل

معاجلة احلشأأأأأأأأأرات يف األخشأأأأأأأأأاب املقشأأأأأأأأأورة بالتبخري بفلوريد بشأأأأأأأأأأن  22معاجلة الصأأأأأأأأأحة النباتية رقم اعتمدت و (6)
 . 17  الواردة يف املرفق 28باملعيار الدويل رقم  22( باعتبارها امللحق 101A-2007) السلفوريل
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اخليطية واحلشرات يف األخشاب املقشورة بالتبخري  بشأن معاجلة الديدان 23معاجلة الصحة النباتية رقم  واعتمدت (7)
 . 17  الواردة يف املرفق 28باملعيار الدويل رقم  23( باعتبارها امللحق B101-2007بفلوريد السلفوريل )

  بالتربيد للتخلص Citrus sinensisمعاجلة الربتقال من نوع بشأأأأأأأأأأأأن  24معاجلة الصأأأأأأأأأأأحة النباتية رقم واعتمدت  (8)
  28باملعيار الدويل رقم  24باعتبارها امللحق  Ceratitis capitata ((2007-206A بة فاكهة البحر املتوسطذبامن 

 .17الواردة يف املرفق 

 .Citrus reticulata x Cمعاجلة الربتقال املهّجن من نوع بشأأأأأأأأأأأأأأن  25معاجلة الصأأأأأأأأأأأأأحة النباتية رقم  واعتمدت (9)

sinensis فاكهة البحر املتوسأأأأأأأأأأأأأأط  ذبابةللتخلص من  بالتربيدCeratitis capitata (2007-206B باعتبارها  )
 .17  الواردة يف املرفق 28باملعيار الدويل رقم  25امللحق 

 .Citrus reticulata x Cمعاجلة الربتقال املهّجن من نوع بشأأأأأأأأأأأأأأن  26معاجلة الصأأأأأأأأأأأأأحة النباتية رقم  واعتمدت (10)

sinensis  ابة فاكهة البحر املتوسط من ذببالتربيد للتخلصCeratitis capitata (2007-206B باعتبارها امللحق )
 . 17  الواردة يف املرفق 28باملعيار الدويل رقم  26

  للتخلص بالتربيد Citrus limonمعاجلة الليمون احلامض بشأأأأأأأأأأأأأأأن  27معاجلة الصأأأأأأأأأأأأأأحة النباتية رقم  واعتمدت (11)
  28باملعيار الدويل رقم  27باعتبارها امللحق  Ceratitis capitata ((2007-206C ذبابة فاكهة البحر املتوسطمن 

 . 17الواردة يف املرفق 

  للتخلص بالتربيد Citrus paradisiمعاجلة اجلريب فروت بشأأأأأأأأأأأأأأأن  28معاجلة الصأأأأأأأأأأأأأأحة النباتية رقم  واعتمدت (12)
  28باملعيار الدويل رقم  28باعتبارها امللحق  Ceratitis capitata ((2007-210 ذبابة فاكهة البحر املتوسأأأأأأطمن 

 . 17الواردة يف املرفق 

 بالتربيد Citrus reticulataمعاجلة الربتقال اليوسأأأأأأأفي من نوع بشأأأأأأأأن  29معاجلة الصأأأأأأأحة النباتية رقم  واعتمدت (13)
باملعيار  29عتبارها امللحق با Ceratitis capitata ((2007-212 ذبابة فاكهة البحر األبيض املتوسأأطللتخلص من 
 . 17  الواردة يف املرفق 28الدويل رقم 

  للتخلص بالتربيد Citrus clementina معاجلة الكليمونتنيبشأأأأأأأأأأأأأأن  30معاجلة الصأأأأأأأأأأأأأحة النباتية رقم  واعتمدت (14)
باملعيار الدويل  30باعتبارها امللحق  Ceratitis capitata ((2010-102 فاكهة البحر األبيض املتوسأأأأأأأأأأطمن ذبابة 

 . 17  الواردة يف املرفق 28رقم 

للتخلص  حبرارة البخار Mangifera indicaمعاجلة املاجنو اهلندية بشأأأن  31معاجلة الصأأحة النباتية رقم  واعتمدت (15)
  28رقم باملعيار الدويل  31باعتبارها امللحق  Ceratitis capitata ((2010-106 ذبابة فاكهة البحر املتوسأأأأأأطمن 

 . 17الواردة يف املرفق 

إىل أّن جلنة املعايري قد اعتمدت  نيابة عن اهليئة  بروتوكوالت التشأأخيص العشأأرة التالية كمالحق باملعيار  وأشأأارت (16)
 :27الدويل رقم 

 
  13بروتوكول التشخيص رقم :Erwinia amylovora 

  14بروتوكول التشخيص رقم :Xanthomonas fragariae 

  فريوس تِريستيزا احلمضيات 15ل التشخيص رقم بروتوكو :Citrus tristeza virus 

  16بروتوكول التشخيص رقم :Genus Liriomyza Mik 
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  17بروتوكول التشخيص رقم :Aphelenchoides besseyi وA. ritzemabosi وA. fragariae 

  (003-2013: )18بروتوكول التشخيص رقم .Anguina spp 

 ( 027-2006: )19م بروتوكول التشخيص رقSorghum halepense 

  ( 019-2006: )20بروتوكول التشخيص رقمDendroctonus ponderosae 

  ( 001-2013: )21بروتوكول التشخيص رقمCandidatus Liberibacter solanacearum  

  ( 021-2006: )22بروتوكول التشخيص رقمFusarium circinatum 

 
 املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات اليت اسأأأأأأأأأأأأأأتضأأأأأأأأأأأأأأافمل على مسأأأأأأأأأأأأأأامهات األطراف وأثنمل (17)

: أسأأأأأأأرتاليا )جمموعة العمل 2016أو سأأأأأأأاعدت على اسأأأأأأأتضأأأأأأأافة االجتماعات املعنية بوضأأأأأأأع املعايري خالل سأأأأأأأنة 
ملعين مبعأأاجلأأات ا اإللكرتونيأأة املعنيأأة بأأاحلبوب( وكنأأدا )الفريق التقين املعين بأأاحلجر احلرجي( واليأأابأأان )الفريق الفين

الصأأأحة النباتية( وجامايكا )فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت تشأأأخيص لفات حمّددة( والشأأأعبة املشأأأرتكة 
 بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية )الفريق الفين املعين بذباب نار الفاكهة(. 

   وهم: 2016 جلنة املعايري  ال سيما الذين غادروا اللجنة يف سنة على مسامهات األعضاء يف وأثنمل (18)
 

  اجلزائر  السيدة نادية هجرس 

  كندا  السيدةMarie-Claude FOREST 

  كوستاريكا  السيدGuillermo SIBAJA CHINCHILLA 

  غانا  السيدةRuth WOODE 

  مجهورية إيران اإلسالمية  السيدةMaryam Jalili MOGHADAM 

 ندا  السيد نيوزيلJohn HEDLEY 

  النرويج  السيدةHilde Kristin PAULSEN 

  بابوا غينيا اجلديدة  السيدPere KOKOA 

  بولندا  السيدPiotr WLODARCZYK 

 السودان  السيد كمال الدين عبد ا مود أمني بكر 

  اجلمهورية اليمينة  السيد مجيل أنور حممد رمضان 
 
  2016نة سأأأأأأأ يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي الذين غادروا الفريق خاللعلى مسأأأأأأأامهات األعضأأأأأأأاء  وأثنمل (19)

 وهم: 
 

  الربازيل  السيدEdson Tadeu IEDE 

  شيلي  السيدMarcos Beéche CISTERNAS  

  أملانيا  السيدThomas SCHRÖDER  

  النرويج  السيدSven Christer MAGNUSSON  
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اء من مسأأامهات ومبا بذلوه من جهود )مع اإلشأأارة إىل األدوار ا ددة اليت قاموا هبا( مبا قّدمه فرادى اخلرب  وأشأأادت (20)
 ( على النحو الوارد ضأأأأأأأأأأأأمن2017من أجل وضأأأأأأأأأأأأع املعايري الدولية اليت اعتمدت يف الدورة الثانية عشأأأأأأأأأأأأرة للهيئة )

 .11املرفق 

 
 نيةفاصة بذباب نار الفاكهة ومواءمتها وإدخال حتديثات بشأن إعادة تنظيم املعايري الدولية اخل 22وعرضمل الرئيسة الوثيقة [77]

طفيفة عليها. وُأشأأأأأأأري إىل أنه لن يتم التوصأأأأأأأل إىل اتفاق حول إعادة التنظيم بالشأأأأأأأكل املقرتح. وتطّوعمل اللجنة اإلقليمية 
ابان السأأتعراض وثائق يللصأأحة النباتية يف املخروط اجلنويب لرئاسأأة جمموعة عمل افرتاضأأية سأأتضأأم أيضأأاا أسأأرتاليا وأوروبا وال
 2017سأأأأأأأأأأأبتمرب أيلول  30اهليئة. وسأأأأأأأأأأأتتوىل جمموعة العمل هذه مهمة توفري مقرتح منّقح إىل أمانة االتفاقية الدولية حبلول 

هبدف عرض  2017لتتمكن جلنة املعايري من مناقشأأأأأته واسأأأأأتعراضأأأأأه خالل اجتماعها املقرر عقده يف نوفمرب تشأأأأأرين الثاين 
 ( للنظر فيه. ويف حال كانمل هناك حاجة إىل اسأأأأأأأأأأأتعراض االقرتاح 2018يئة يف دورهتا الثالثة عشأأأأأأأأأأأرة )اقرتاح منقح على اهل

من قبل الفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبُنهج النظم املتعلقة بذباب نار الفاكهة  فإنه سأأأأأأأأأأأأأأيتوّجب توفري 
 موارد من خارج امليزانية.

 
 اليت أعّدهتا عن التعديالت التحريرية على معايري دولية جرى اعتمادها. 23ة الدولية الوثيقةوعرضمل أمانة االتفاقي [78]

 
 وإن اهليئة: [79]

 
اخلطوط التوجيهية لتصأأأأأأأأأأأأدير وشأأأأأأأأأأأأحن واسأأأأأأأأأأأأترياد ) 3بالتعديالت التحريرية على املعيار الدويل رقم  أحاطمل علماا  (1)

اشأأأأأأرتاطات إنشأأأأأأاء ) 4(  واملعيار الدويل رقم ت احليّة املفيدةوإطالق عوامل املكافحة البيولوجية وغريها من الكائنا
 8(  واملعيار الدويل رقم مسأأأأأأأأرد مصأأأأأأأأطلحات الصأأأأأأأأحة النباتية) 5(  واملعيار الدويل رقم املناطق اخلالية من اآلفات

  (خطوط توجيهية ِبشأأأأأأأأأن برامج اسأأأأأأأأتئصأأأأأأأأال اآلفات) 9(  واملعيار الدويل رقم حتديد حالة اآلفات يف منطقة ما)
اسأأأأأأأأتخدام التدابري املتكاملة إلدارة ) 14(  واملعيار الدويل رقم حتليل خماطر اآلفات احلجرية) 11واملعيار الدويل رقم 

  (إخضأأأأأأأاع مواد التعبئة اخلشأأأأأأأبية يف التجارة الدولية) 15(  واملعيار الدويل رقم خماطر اآلفات يف إطار منهج النظم
اخلطوط التوجيهية لتعادل تدابري الصأأأأأأأأأأأحة ) 24(  واملعيار الدويل رقم خاطراإلبال  عن امل) 17واملعيار الدويل رقم 

 االعرتاف بأاملنأاطق اخلأاليأة من اآلفأات واملنأاطق اليت ينخفض) 29(  واملعيأار الأدويل رقم النبأاتيأة واالعرتاف بأذلأك
لفأأأاكهأأأة إنشأأأأأأأأأأأأأأأأاء منأأأاطق ينخفض فيهأأأا انتشأأأأأأأأأأأأأأأأار ذبأأأاب ا) 30(  واملعيأأأار الأأأدويل رقم إنتشأأأأأأأأأأأأأأأأار اآلفأأأات فيهأأأا
(Tephritidae)). 

علماا بأن التعديالت التحريرية  اليت متمل ترمجتها إىل اللغات الراية للمنظمة  سأأأُتدرج يف النسأأأخ اللغوية  وأحاطمل (2)
 للمعايري ذات الصلة حسبما تسمح به املوارد.

ما تدخل عليها اط علماا هبا  عندووافقمل على أن تُلغى النسأأخ السأأابقة للمعيار وأن حتّل حمّلها النسأأخ اجلديدة ا  (3)
 األمانة تعديالت حتريرية.

 

                                                 
 CPM 2017/19الوثيقة   22
 CPM 2017/20الوثيقة   23
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قائمة مواضيع  فيمواضيع جديدة وتعديالت  -مواضيع لمعايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  9-3
 معايير االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 على قأأأائمأأأة مواضأأأأأأأأأأأأأأيع معأأأايري االتفأأأاقيأأأة الأأأدوليأأأة اليت تلّخص التعأأأديالت املقرتح إدخأأأاهلأأأا   24عرضأأأأأأأأأأأأأأأأمل األمأأأانأأأة الوثيقأأأة [80]

 اليت اعتمدهتا اهليئة واليت ميكن االطالع عليها على البوابة الدولية للصحة النباتية.  25)قائمة املواضيع(

 
 حنو ما هو مبنّي    علىتدابري الصأأأأأحة النباتية للسأأأأألع األسأأأأأاسأأأأأيةومل يوافق بعض األطراف املتعاقدة على إضأأأأأافة موضأأأأأوع  [81]

  تصأنيف 11و 32وجرت مناقشأات  ال سأيما بشأأن عالقة هذا املوضأوع باملعيارين الدوليني رقم . 26يف الوثيقة اخلاصأة هبا
السأأأأأألع  ونطاق ومضأأأأأأمون معايري سأأأأأألعية حمددة. ومل يتم التوصأأأأأأل إىل توافق يف اآلراء خبصأأأأأأوص إضأأأأأأافة هذا املوضأأأأأأوع. 

 يةإجراء املناقشأأأأأات لتنقيحه من أجل إعادة تقدميه يف الدعوة التالوسأأأأأيسأأأأأتمر الطرف املتعاقد الذي قّدم هذا املوضأأأأأوع يف 
 لطرح مواضيع.

 
واقرتح أحد األطراف املتعاقدة أنه ينبغي للمواضيع ذات الصلة مبخاطر اآلفات اليت تنشأ من خالل تنقل املسافرين وحركة  [82]

ذا ا ذا أولوية قصأأأوى. وأشأأأارت الرئيسأأأة إىل أن هالبضأأأائع والطرود  عن طريق الربيد واخلدمات املماثلة  أن تكون موضأأأوع
 ميكن أن يكون اقرتاحا يف الدعوة القادمة إىل طرح مواضيع. 

 
 بيةاسأأأأأأتخدام هُنج النُظم يف إدارة املخاطر املرتبطة حبركة السأأأأأألع اخلشأأأأأأورأى بعض األطراف املتعاقدة أن املوضأأأأأأوع املقرتح   [83]

يتضأأمن متطلبات حمددة. واجتمعمل األطراف املتعاقدة املعنية على هامش (  موضأأوع واسأأع جدا وينبغي أن 004-2015)
 دورة اهليئة وقّررت أنه ميكن معاجلة هذه القضايا عند وضع املواصفة ذات الصلة.

 
 وأعرب بعض األطراف املتعاقدة عن خيبة أمله إزاء عدم اتسأأأأأأأأأأأأأأاق النهج الذي اعتمدته جلنة املعايري يف اجتماعها املعقود  [84]

عند اسأأتعراض االقرتاحات اخلاصأأة باملعايري السأألعية الثالثة واقرتح أن ختضأأع املعايري اخلاصأأة  2016 نوفمرب تشأأرين الثاين يف
 باملواضيع الستعراض جلنة املعايري  بالتعاون مع جلنة التنفيذ  قبل توجيه الدعوة التالية لطرح مواضيع وأدوات.

 
 وإّن اهليئة: [85]

 
ئمة مواضأأأأأأأيع معايري االتفاقية الدولية  مع اإلشأأأأأأأارة إىل األولوية املسأأأأأأأندة واألهداف االسأأأأأأأرتاتيجية إىل قا أضأأأأأأأافمل (1)

 لالتفاقية الدولية  املوضوع التايل:

  واهلأأدفأأان 3: اسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدام هُنج الُنظم إلدارة املخأأاطر املرتبطأأة حبركأأة السأأأأأأأأأأأأأألع اخلشأأأأأأأأأأأأأأبيأأة  )األولويأأة 004-2015
 االسرتاتيجيان باء وجيم(.

 
 ملعايري االتفاقية الدولية مع إدخال التعديالت السالفة الذكر؛ قائمة املواضيع تمدتواع (2)

                                                 
 CPM 2017/17الوثيقة   24
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إىل األمانة إدراج هذا التغيري يف قائمة املواضأأيع ملعايري االتفاقية الدولية ونشأأرها على البوابة الدولية للصأأحة  وطلبمل (3)
 النباتية.

 

يئة تدابير لية لتدابير الصحة النباتية التي اعتمدتها هاالطالع على التعديالت في ترجمة المعايير الدو  9-4
 الصحة النباتية في دورتها الحادية عشرة

 
( إجراءا خاصأا مبجموعات مراجعة اللغات هبدف تصأحيح 2010اعتمدت هيئة تدابري الصأحة النباتية يف دورهتا اخلامسأة ) [86]

عتمدهتا اهليئة ختلف اللغات. وتلقمل األمانة املعايري الدولية اليت ااألخطاء التحريرية يف النسأأأأأأأخ املعتمدة للمعايري الدولية مب
( مشأأفوعةا بالتعديالت املقرتحة من جمموعات مراجعة اللغات العربية والصأأينية واإلسأأبانية. 2016يف دورهتا احلادية عشأأرة )

ات املقرتحة بعد ذلك حة. وأُدرجمل التغيري وقد أحالتها األمانة إىل أقسأأام الرتمجة يف املنظمة اليت اسأأتعرضأأمل التغيريات املقرت 
 ( مع تبيان التغيريات اليت طرأت عليها.2017يف املعايري الدولية املنقحة وُعرضمل على اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة )

 
 ة.يوأبلغمل األمانة هيئة تدابري الصحة النباتية بأنه مت مؤخراا تعيني منسق جديد جملموعة مراجعة اللغة الروس [87]

 
 وإن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعّوة إىل القيام مبا يلي: [88]

 
األخذ علماا بأّن الوثائق التالية قد استعرضمل من ِقبل جمموعات مراجعة اللغات العربية والصينية واإلسبانية وأقسام  (1)

 الرتمجة يف املنظمة:
 

  (؛حة النباتيةمسرد مصطلحات الص) 5التعديالت على املعيار الدويل رقم 

  37املعيار الدويل رقم (( حتديد حالة الفاكهة العائلة لذبابة الفاكهةTephritidae)؛) 

  20معاجلة الصأأأأأأأأأأأأأأحة النباتية رقم (( معاجلة حفار الذرة األورويبOstrinia nubilalisبتعريض ) األغذية 
 (؛اتية لوفات اخلاضعة للوائحمعاجلات الصحة النب) 28( كملحق باملعيار الدويل رقم لإلشعاع

  معاجلة ذباب ) 21معاجلة الصأأأأأأأأأأأأأأحة النباتية رقمBactrocera melanotus وBactrocera xanthodes 
 ؛28( كملحق باملعيار الدويل رقم ( حبرارة البخارCarica papayaيف الببايا ) 

  بروتوكوالت ) 27حق بأأاملعيأأار الأأدويل رقم ( كملفريود درنأأة البطأأاطأأا املغزليأأة) 7بروتوكول التشأأأأأأأأأأأأأأخيص رقم
 (؛ تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح

  8بروتوكول التشأأأأأأخيص رقم ( لفةDitylenchus dipsaci  ولفةDitylenchus destructor كملحق باملعيار )
 ؛ 27الدويل رقم 

  9بروتوكول التشخيص رقم (Genus Anastrepha Schinerكملحق باملعيار الدويل رق ) 27م. 
 
على إلغاء النسأأأأخ السأأأأابقة للمعايري الدولية واالسأأأأتعاضأأأأة عنها بالنسأأأأخ اجلديدة ا اط علما هبا فور انتهاء  املوافقة (2)

 )هبذه الوثيقة يف النسخ باللغات املعنية(. 7إىل  1األمانة من إدخال التغيريات كما هي مبّينة يف املرفقات من 
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تعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات املشأأأأاركة يف جمموعات مراجعة اللغات  إىل األطراف امل بالشأأأأكر التوجه (3)
إضأأأأأأأأأافةا إىل أقسأأأأأأأأأام الرتمجة يف املنظمة  على جهودها وعملها الدؤوب لتحسأأأأأأأأأني نسأأأأأأأأأخ املعايري الدولية مبختلف 

 اللغات.

 

 التعديالت في عملية المراجعة اللغوية 9-5

 
وأشارت األمانة إىل أهنا املرة . 27علقة بالتعديالت يف العملية اخلاصة مبجموعات مراجعة اللغاتعرضمل األمانة الوثائق املت [89]

األوىل اليت تناقش فيها اهليئة هذه املسأأأألة. وأشأأأري كذلك إىل أن املعايري اليت خضأأأعمل للعملية اخلاصأأأة مبجموعات مراجعة 
 ة ة ا أأددة. وذلأأك يعين أنأأه خالفأأاا للبنود األخرى املأأدرجأأاللغأأات ال هتم إال األطراف املتعأأاقأأدة اليت تسأأأأأأأأأأأأأأتخأأدم تلأأك اللغأأ

على جدول أعمال اهليئة اليت قّدممل بشأأأأأأأأأأأهنا مجيع األطراف املتعاقدة إسأأأأأأأأأأهاماهتا  فإن املسأأأأأأأأأأائل املتعلقة بالتعديالت يف 
تفاقية الدولية تنقيح الرتمجة ليسمل ذات صلة بالنسبة إىل األطراف املتعاقدة اليت ال تستخدم تلك اللغة. واقرتحمل أمانة اال

العملية اخلاصأأأأأأأأأأأأأأة مبجموعات مراجعة اللغات من أجل احلد من العمل املرهق املتصأأأأأأأأأأأأأأل بعرض املعايري ألخذ العلم هبا  
والسماح للهيئة بالرتكيز على املسائل اليت تشارك فيها مجيع األطراف املتعاقدة. وسيتم التوقف عن عرض الرتمجات املعّدلة 

لعلم هبا  وسأأأأأتتّم بدالا من ذلك إحاطة األطراف املتعاقدة علماا هبا بواسأأأأأطة الربيد اإللكرتوين عند نشأأأأأر على اهليئة ألخذ ا
اليت خضأأأأأأأعمل للتعديل من قبل جمموعة مراجعة اللغة املعنّية. وسأأأأأأأتواصأأأأأأأل اهليئة اإلشأأأأأأأارة إىل أن جمموعات مراجعة املعايري 

 هليئة.الرتمجة الفعلية لن ترفق بعد اآلن بالوثيقة الصادرة عن ا اللغات قّدممل تعديالت على ترمجة معايري حمددة  ولكن

 
 وقاممل هيئة تدابري الصحة النباتية مبا يلي: [90]

 
( ووافقمل على أن تصأأأأأأأأأبح العملية 12على العملية املعدلة اخلاصأأأأأأأأأة مبجموعات مراجعة اللغات )املرفق  صأأأأأأأأأادقمل (1)

 املعّدلة نافذة على الفور. 

 

 تيسير التنفيذ –10
 

 تقرير عن األنشطة الخاصة بوحدة تيسير التنفيذ 10-1

 
وأبرزت األمانة أن اال فاض يف املسأامهات املقدمة  28 .2016عرضأمل األمانة التقرير عن أنشأطة وحدة تيسأري التنفيذ لعام  [91]

  قد أثّر بشأأأأدة 2016يف عام من اجلهات املاحنة إىل حسأأأأاب األمانة اخلاص املتعدد اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية الدولية 
رت الوحدة عقد اجتماعني للجنة تنمية القدرات  ونّظممل سأأأأأأأأأبع جلسأأأأأأأأأات جانبية  على عمل الوحدة. ومع ذلك  يسأأأأأأأأأّ

رت عقد سأأبع حلقات عمل إقليمية لالتفاقية الدولية  وتوّلمل إدارة عدد 2016خالل الدورة احلادية عشأأرة للهيئة ) (  ويسأأّ
فيذ  ذلك  شأأّكلمل وحدة تيسأأري التنفيذ فريق تركيز وضأأع اقرتاحاا جلهاز فرعي جديد يعّن بالتنمن املشأأاريع. وباإلضأأافة إىل

وتنمية القدرات. ونّظممل األمانة  س حلقات عمل اسأأأأأأأأتمر كل منها ألسأأأأأأأأبوعني  لتدريب القائمني على تيسأأأأأأأأري تقييم 
  قدرات الصحة النباتية  الذين حضر عشرة منهم دورة اهليئة.
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ألطراف املتعاقدة وحدة تيسأأأأأري التنفيذ على سأأأأأنة مثمرة للغاية وسأأأأأّلطمل الضأأأأأوء على احلاجة إىل موارد من خارج وهنأت ا [92]
 امليزانية.

 
 وإّن اهليئة: [93]

 
 .2016بتقرير وحدة تيسري التنفيذ لعام  أحاطمل علماا  (1)

 

 مشروع تجريبي بشأن تنفيذ المراقبة 10-2

 
بشأن مشروع جترييب بشأن تنفيذ املراقبة  مشرية إىل أنه يرمي إىل اجلمع بني املدراء  29تقريرها عرضمل أمانة االتفاقية الدولية [94]

واخلرباء املعنيني مبراقبة اآلفات لتبادل اخلربات ومناقشة التحديات وعرض أفضل املمارسات وتنسيق عملية وضع منتجات 
  مبا يف ذلك مبادرة خالل 2016بالتقدم ا رز خالل عام  قّيمة ومناسأأأأأأأأأأأأأأبة عاملياا ملراقبة اآلفات. وأحاطمل األمانة علما

(  جلمع املعلومات بشأأأأأأأأأأأأأأأن ثالث لفات جوذجية عرب الدعوة إىل توفري موارد فنية. 2016الدورة احلادية عشأأأأأأأأأأأأأأرة للهيئة )
 واآلفات الثالث هي:

 
  لفةXylella fastidiosa 
 تركيبة Bactrocera dorsalis 
 الغازي النمل 

 
   بأأدعم 2016يونيو حزيران  12و 11الحق  عقأأد فريق عمأأل غري راي اجتمأأاعأأاا يف بأأانكوك  تأأايلنأأد  يومي  ويف وقأأمل [95]

 من هيئة وقاية النبات يف لسأأأأأأأأأأأأأأيا وا يط اهلاد  ومجهورية كوريا  للعمل بشأأأأأأأأأأأأأأأن اآلفات الثالث املختارة. وأبلغمل األمانة 
ع متاحة استعراضها من قبل جلنة تنمية القدرات  وأن هناك وثيقة وقائأن املوارد التقنية اجملمعة بشأن اآلفات الثالث اري 

 وقد مت توزيعها على اهليئة. ويهدف املشأأأأأأأأأأأروع التجرييب اخلاص باملراقبة إىل االسأأأأأأأأأأأتفادة  Xylella fastidiosaلفة بشأأأأأأأأأأأأن 
ة النبأأاتأأات طنيأأة واإلقليميأأة لوقأأايأأمن املوارد املتأأاحأأة واألحأأداث املتعلقأأة بأأاملراقبأأة  وإىل العمأأل بأأالتعأأاون مع املنظمأأات الو 

 واملؤسسات الشريكة.

 
بشأأأأن أنشأأأطة املراقبة على املسأأأتوى القطري خالل حلقات  2015وأفادت األمانة بأنه قد مت عرض نتائج اسأأأتبيانات عام  [96]

 .2016العمل اإلقليمية اليت عقدهتا االتفاقية الدولية خالل عام 

 
ارتياحها إزاء العمل املنجز وشأأأأأأأجعمل على املسأأأأأأأامهة مبزيد من املوارد ملواصأأأأأأألة بناء قدرات  وأعربمل األطراف املتعاقدة عن [97]

 الصحة النباتية. واستجابمل األمانة لطلب أحد األطراف املتعاقدة بشأن تقدمي توضيح عن عملية املشروع التجرييب.

 
 وإّن اهليئة:  [98]

 

                                                 
 .CPM 2017/05الوثيقة   29
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 اخلاص بتنفيذ املراقبة. إىل التقّدم ا رز يف املشروع التجرييب أشارت (1)

إىل صأأأفحات الوقائع اخلاصأأأة باآلفات النموذجية الثالث ووافقمل على الرتويج هلا وللصأأأفحات اجلديدة  وأشأأأارت (2)
 .www.phytosanitary.infoعلى املوقع اإللكرتوين 

 .ملراقبةاألطراف املتعاقدة على املسامهة مبوارد مالية لتنفيذ املشروع التجرييب بشأن ا وشجّعمل (3)

 

 نظام االستعراض ودعم التنفيذ 10-3

 
الذي يتناول أنشطة العمل املتكاملة يف كل من مشروع التنفيذ  30عرضمل األمانة التقرير عن نظام استعراض التنفيذ ودعمه [99]

 التجرييب اخلاص باملراقبة وبرنامج عمل أمانة االتفاقية الدولية.

 
  وأفادت بأن مجيع األنشأأطة واملخرجات املتوقعة أجنزت يف الوقمل ا دد 2016زات عام وسأأّلطمل األمانة الضأأوء على إجنا [100]

 2017. وأكدت األمانة على أهنا تعتزم بدء دورة مشأأروع ثالثة يف عام 2017مارس لذار  31لنهاية دورة املشأأروع الثانية يف 
املاحنة السأأأأأابقة وغريها من األطراف لثالث سأأأأأنوات إضأأأأأافية  وأهنا سأأأأأتسأأأأأعى إىل احلصأأأأأول على مسأأأأأامهات من اجلهات 

 املتعاقدة واملنظمات  ملواصلة املشروع. 

 
ه [101] بعض األطراف املتعأاقأدة بأالشأأأأأأأأأأأأأأكر إىل األمأانأة على إعأداد التقرير  وطلأب من األطراف املتعأاقأدة األخرى تقأدمي  وتوجأّ

 املسامهات.
 

 وإّن اهليئة:  [102]
 
اليت سأأأأأأأأأتسأأأأأأأأأاهم يف إجناح برنامج عمل  2016راض ودعم التنفيذ لعام علما بأنشأأأأأأأأأطة عمل نظام االسأأأأأأأأأتع أخذت (1)

 االتفاقية واملشروع التجرييب اخلاص يتنفيذ املراقبة.
علما بعزم أمانة االتفاقية مواصلة العمل الذي يضطلع به نظام االستعراض ودعم التنفيذ والتماس التمويل  وأخذت (2)

 لدورة املشاريع الثالثة.
اف املتعاقدة على املسامهة باملوارد وعلى حتفيز اجلهات األخرى على املسامهة باملوارد لضمان استمرار األطر  وحثمل (3)

 .دورة مشاريع نظام االستعراض ودعم التنفيذ
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 تقرير عن التزامات تقديم التقارير الوطنية 10-4
 

وأعطمل  ة عامة عن برنامج التزامات تقدمي   31لوطنيةأمانة االتفاقية الدولية تقريرها عن التزامات تقدمي التقارير ا قدممل [103]
 . 201633إىل عام  2005وملخص عن البيانات اإلحصائية من عام   32التقارير الوطنية

 
األمانة بأن برنامج التزامات تقدمي التقارير الوطنية قد سأأأأأأأأأأأأأأاهم يف زيادة عدد التقارير الوطنية اجلديدة من قبل  وأفادت [104]

 : نشأأأأأأأر سأأأأأأألسأأأأأأألة 2016. وتلمل األنشأأأأأأأطة املضأأأأأأأطلع هبا خالل عام 2016و 2015لبوابة الدولية يف عامي البلدان على ا
من مواد الدعوة والتوعية  وإطالق نظام للتذكري بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية  وإعداد نصأأأأأأأوص خلمسأأأأأأأة مناهج للتعلم 

دان يف إقليم ل بشأأأأأأأأأأأأأأن التزامات تقدمي التقارير الوطنية للبلاإللكرتوين عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية  وعقد حلقة عم
 لسيا. 

 
سأأأنة حافلة بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية عن اآلفات  وأرسأأألمل أمانة االتفاقية  2016إىل ذلك  كانمل سأأأنة  وباإلضأأأافة [105]

امات تقدمي . وهذه السأأأنة هي سأأأنة التز الدولية رسأأأالة إىل جهات االتصأأأال الراية كافة للتذكري بأمهية اإلبال  عن اآلفات
 التقارير الوطنية عن تشريعات الصحة النباتية.

 
 وأعرب عدد من األطراف املتعاقدة عن تقديرها ودعمها لألنشأأأأأأأأأأأأأأطة اليت اضأأأأأأأأأأأأأأطلعمل هبا األمانة. ورأى هؤالء األطراف  [106]

وين املخطط له   التقارير الوطنية  والتعليم اإللكرت  أن نظام التذكري  والنشأأأرة الشأأأهرية للمعلومات ا دثة عن التزامات تقدمي
 كّلها مفيدة وتساعد على بناء قدراهتم يف جمال تقدمي التقارير.

 
 : اهليئةوإّن  [107]

 
 باملعلومات ا ّدثة املقّدمة عن األنشطة املتصلة بالتزامات تقدمي التقارير الوطنية. أحاطمل علماا  (1)
 

 15ار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم حالة تسجيل رمز المعي 10-5
 

  قاممل االتفاقية الدولية بتسأأأأجيالت 2016. ويف عام 15عن حالة تسأأأأجيل رمز املعيار الدويل رقم  34قدممل األمانة تقريراا  [108]
ون تتضأأمن جولة رابعة من التسأأجيالت تك 2017جديدة لسأأبعة عشأأر بلداا. كما أشأأارت األمانة إىل أن خطة العمل لعام 

 دوالر أمريكي. 350 000قد أهنمل  لدى إجنازها  خطة العمل وامليزانية املتفق عليها واملمتدة على  س سنوات والبالغة 
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 اح له بتنسأأأأأأأأأيق معاجلات مواد التعبئة اخلشأأأأأأأأأبية   15املتعاقدة إىل أن تسأأأأأأأأأجيل املعيار الدويل رقم  األطرافوأشأأأأأأأأأار أحد  [109]
 . غري أنه أشأأأأأأار إىل أنه يواجه مشأأأأأأاكل 15ية الدولية عملية تسأأأأأأجيل رمز املعيار الدويل رقم ومتّن أن تواصأأأأأأل أمانة االتفاق

 يف ما يتعلق بتطبيق هذا الرمز  وألقى الضوء على االستخدام غري املناسب للرمز وقدم إثباتات على استخدام رموز مزيّفة. 
 

 اهليئة: وإنّ  [110]
 
 يف مأأا خيص تسأأأأأأأأأأأأأأجيأأل رمز املعيأأار الأأدويل 2017وخبطأأة العمأأل لعأأام  2016أخأأذت علمأأاا بأأالتقأأّدم ا رز يف عأأام  (1)

 .15رقم 
  مبا يشأأأأأأأمل 15وشأأأأأأأّجعمل األطراف املتعاقدة على تقدمي الدعم املسأأأأأأأتمر لعملية تسأأأأأأأجيل رمز املعيار الدويل رقم  (2)

 عمليات جتديد التسجيل اليت شارفمل مدهتا على االنتهاء.
أن تسأأأأأأأدد ألمانة االتفاقية الدولية تكاليف التسأأأأأأأجيل وجتديد التسأأأأأأأجيل حاملا  وشأأأأأأأّجعمل األطراف املتعاقدة على (3)

 يكون ذلك اكناا من الناحية العملية.
 

 تقرير عن إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية 10-6
 

ات ة بفضأأأأل املسأأأأامهإىل أن العمل قد بدأ بشأأأأأن مشأأأأروع إصأأأأدار الشأأأأهادات اإللكرتونية للصأأأأحة النباتي 35أشأأأأارت األمانة [111]
السأأأأأأأأخية املقّدمة من مجهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية  باإلضأأأأأأأأافة إىل الدعم املايل والبشأأأأأأأأري الذي وفّرته كندا. 
واسأأأأُتخدممل هذه املوارد يف إبرام اتفاق للعمل مع املركز الدويل للحوسأأأأبة هبدف البدء يف وضأأأأع املواصأأأأفات الفنية للمركز 

صأأأأأأأدار الشأأأأأأأهادات اإللكرتونية. وأفادت األمانة أيضأأأأأأأاا يف تقريرها إىل تلقي متويل كاف )مبا يف ذلك متويل والنظام العام إل
مشروع مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة( لوضع واختبار مشروع إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية واستكمال 

ل ع جوذج لألعمال عادل ومتني يدعم تشأأأأأغيل املشأأأأأروع يف األجاملرحلة التجريبية. ويقضأأأأأي مكّون هام يف املشأأأأأروع بوضأأأأأ
 الطويل. ومن املتوقع وضأأأأأأأأأع النموذج النهائي ملؤازرة العمليات بعد انتهاء التمويل املخصأأأأأأأأأص للمشأأأأأأأأأروع  اا خيّلف فجوة 

 جوة التمويل هذه.فيف التمويل يف تشغيل النظام. وشّجعمل الرئيسة األطراف املتعاقدة على املسامهة باملوارد من أجل سد 
 

   وأشأأأأأأأارت أطراف متعاقدة أخرى 2017األطراف املتعاقدة إىل أنه يعتزم تقدمي مسأأأأأأأامهة يف املشأأأأأأأروع يف عام  أحدوأشأأأأأأأار  [112]
إىل ضأأأأأأأأأأأرورة حتقيق املزيد من االتسأأأأأأأأأأأاق  وأبدت رغبتها يف املشأأأأأأأأأأأاركة على حنو أكرب. وطلب عدد من األطراف املتعاقدة 

م إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية. كما أشارت الرئيسة إىل أن املشروع يضم عناصر املساعدة يف تطبيق نظا
متصأألة ببناء القدرات ولكنه ال يشأأمل التمويل الالزم لتطوير البنية التحتية من جانب األطراف املتعاقدة. وأشأأارت الرئيسأأة 

 اإللكرتونية للصأأأأأأحة النباتية  وأنه من املهم بالنسأأأأأأبة أيضأأأأأأا إىل أن هناك عدة منظمات مهتمة بنظام إصأأأأأأدار الشأأأأأأهادات 
 إىل األطراف املتعاقدة التماس املوارد من تلك املنظمات لدعم تطوير البنية التحتية. وإن أمانة االتفاقية الدولية ليسأأأأأأأأأأأأأأمل 

 يف موقع يسمح هلا بتقدمي املساعدة يف هذا اجملال.
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ها بسأأأأأأأأأأأأأأبب عدم إحراز أي تقّدم إلااد احلّل وشأأأأأأأأأأأأأأّجعمل على زيادة االلتزام متعاقدة عدة عن خيبة أمل أطرافوأعربمل  [113]
 بتحقيق أهداف املشروع يف الوقمل املناسب.

 
 :اهليئةوإّن  [114]

 
إىل عمل أمانة االتفاقية الدولية واجملموعة التوجيهية املعنية بإصأأأدار الشأأأهادات االلكرتونية للصأأأحة النباتية  أشأأأارت (1)

 وضع نظام إصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية.يف النهوض بعملية 
العمل املتواصأل ألمانة االتفاقية الدولية واجملموعة التوجيهية املعنية بإصأدار الشأهادات االلكرتونية للصأحة  ودعممل (2)

 النباتية حتمل إشراف مكتب اهليئة.
عنية والبلدان األخرى األعضأأأأاء يف اجملموعة التوجيهية امل بالدعم املقدم من الواليات املتحدة األمريكية وكندا وأقرّت (3)

بإصدار الشهادات االلكرتونية )أسرتاليا وهولندا واألرجنتني ومجهورية الصني الشعبية وكينيا( اليت قّدممل إسهامات  
 كربى من خالل التمويل والدعم الفين من أجل النهوض بنظام إصدار الشهادات اإللكرتونية.

سأأأأامهات البلدان التجريبية املقرتحة  ال سأأأأيما وأن ذلك سأأأأوف يتطّلب مسأأأأامهات يف املوارد دعماا إلقامة مب وأقرّت (4)
 املشروع التجرييب  وتشغيله وتقييمه.

مواصأأأأألة حتقيق التقدم يف تنفيذ مشأأأأأروع إصأأأأأدار الشأأأأأهادات اإللكرتونية للصأأأأأحة النباتية والقيام على حنو  ودعممل (5)
دمي الدعم املايل للمشأأأأأأأأأأروع من خالل اهلبات لتشأأأأأأأأأأغيل املركز والنظام العام يف أعقاب خاص حبّث البلدان على تق

 املرحلة التجريبية.
أن تقّدم األمانة إىل اهليئة يف دورهتا الثالثة عشرة تقريراا عن التقدم ا رز يف تنفيذ مشروع إصدار الشهادات  وطلبمل (6)

 اإللكرتونية للصحة النباتية.
 

 لدعوةالتواصل وا -11
 

 2016األنشطة الرئيسية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات في مجالي التواصل والدعوة لعام  11-1
 

وقد سأأأأأأاندت  2016.36األمانة لخر املعلومات عن أنشأأأأأأطة أمانة االتفاقية الدولية يف جمايل التواصأأأأأأل والدعوة لعام  قّدممل [115]
والدعوة جهود األمانة يف جماالت التواصأأأأل والدعوة وإدارة املعلومات. وكان عمل  عملية إنشأأأأاء فريق مهام معين بالتواصأأأأل

: الصأأأأأحة 2016فريق املهام هاماا لضأأأأأمان تنسأأأأأيق فعال وتوفري خمرجات إاابية تسأأأأأاهم يف موضأأأأأوع االتفاقية الدولية لعام 
حدثاا جانبياا يئة  وندوة لالتفاقية الدولية  و النباتية واألمن الغذائي  الذي ضأأّم كلمة رئيسأأية خالل الدورة احلادية عشأأرة لله

للدورة الثالثة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي  إضأأأأأأأأأأأأأأافةا إىل تنظيم ندوتني أخريني لالتفاقية الدولية ودعم اجملموعة 
ولية للصأأأأأأأحة النباتية. دالتوجيهية التابعة لالتفاقية الدولية املعنية بالسأأأأأأأنة الدولية للصأأأأأأأحة النباتية  وحدث جانيب للسأأأأأأأنة ال

 إعالناا. 23بنداا إخبارياَ و 177إضافةا إىل ذلك  مّت إصدار 
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 اهليئة: وإنّ  [116]
 
 .2016بالتقرير عن أمانة االتفاقية الدولية يف جمايل التواصل والدعوة لعام  أحاطمل علماا  (1)
 

 2017والدعوة لعام خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأن التواصل  11-2
 

  مع اإلشأأأأارة إىل أن فريق املهام املعين 2017عن أنشأأأأطة التواصأأأأل والدعوة اليت قررهتا األمانة لعام  37األمانة تقريرها قدممل [117]
بالتواصأأأل والدعوة سأأأيواصأأأل تنسأأأيق املبادرات الداخلية واخلارجية يف جماالت التواصأأأل والدعوة وإدارة املعلومات. وأشأأأارت 

يصأأأأأادف مرور  س وسأأأأأتني عاماا على تأسأأأأأيس االتفاقية الدولية  وأنه سأأأأأيتم االحتفال بذكرى  2017ة إىل أن عام األمان
سوف تكون املسامهة يف املوضوع  2017املصادقة على االتفاقية يف جمموعة من أنشطة التواصل. ولوحظ أن األولوية لعام 

ملعنية م املسأأأأأأأتمر للمجموعة التوجيهية التابعة لالتفاقية الدولية االسأأأأأأأنوي وهو "الصأأأأأأأحة النباتية وتسأأأأأأأهيل التجارة"  والدع
 بالسنة الدولية للصحة النباتية وصدور األخبار الرئيسية واإلعالنات يف الوقمل ا دد.

 
 وعرّبت األطراف املتعاقدة عن تقديرها جلهود األمانة يف جمايل التواصل والدعوة  حيث وجدهتا مفيدةا وذات الصلة. [118]

 
املتعاقدة حتسأأأأأينات اكنة للمضأأأأأي قدماا مثل الدروس املسأأأأأتخلصأأأأأة من كل سأأأأأنة ذات موضأأأأأوع حمدد  األطرافواقرتحمل  [119]

)للمسأأأاعدة يف التخطيط للسأأأنة الدولية للصأأأحة النباتية(  وتوجيه أنشأأأطة وسأأأائل التواصأأأل االجتماعي إىل اجلمهور العام 
ا يف ذلك املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  لضأأأأأأأمان نقل رسأأأأأأأائل واالتصأأأأأأأال بإدارات التواصأأأأأأأل يف منظمات أخرى  مب

 مشرتكة.
 

 :اهليئةوإّن  [120]
 
 .2017بأنشطة التواصل والدعوة املقررة من جانب أمانة االتفاقية الدولية لعام  لمااأحاطمل ع (1)
وة بصأأأأأأأأأورة أكثر التواصأأأأأأأأأل والدع على البحث عن سأأأأأأأأأبل لدعم اجلهود اليت تبذهلا أمانة االتفاقية يف جمايل واتفقمل (2)

 فعالية  وكذلك يف ظل املشاركة املتزايدة يف األنشطة املقرتحة يف إطار السنة الدولية للصحة النباتية. 
 

 تقارير عن الشبكة التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات -12
 

 2016اتات لعام تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية النب 12-1
 

 وقد اسأأأأأأتفاد  2016.38أشأأأأأأارت األمانة يف تقريرها إىل تنظيم سأأأأأأبع حلقات عمل إقليمية سأأأأأأنوية لالتفاقية الدولية يف عام  [121]
بلداا من حلقات العمل هذه. وأوصى املشاركون بإجراء حتسينات  مّت البحث يف تناوهلا  114شخصاا من  212ما جمموعه 
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 . وأعيأأد تنظيم حلقأأات العمأأل اإلقليميأأة لالتفأأاقيأأة الأأدوليأأة لوقأأايأأة النبأأاتأأات لتوطيأأد التعأأاون 2017يف حلقأأات العمأأل لعأأام 
بني األطراف املتعاقدة  واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  واملكاتب اإلقليمية للمنظمة  واملؤسأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأات املتعاونة وأمانة 

 حلرج لتنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية خالل االتفاقية الدولية. وشأأأأأأأأأأأأأأّددت األمانة على الوضأأأأأأأأأأأأأأع املايل ا
 .2017سنة 
 

 وعرّبت األطراف املتعاقدة عن دعمها القوي حللقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية  وشأأأأأأأأأأأأأأّجعمل على االسأأأأأأأأأأأأأأتمرار  [122]
 يف التشديد على جدواها وأمهيتها يف بناء القدرات.

 
 :اهليئةوإّن  [123]

 
 والتطورات اجلديدة بشأهنا. 2016بتنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لعام  مل علمااأحاط (1)
 .2017بالتحسينات املقرتحة لتنظيم حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف عام  وأحاطمل علماا (2)
 اإلقليمية لالتفاقية الدولية األطراف املتعاقدة على املشأأأأأأأأأأأأأأاركة بصأأأأأأأأأأأأأأورة نشأأأأأأأأأأأأأأطة يف حلقات العمل  وشأأأأأأأأأأأأأأّجعمل (3)

 .2017يف عام 
األطراف املتعاقدة ومؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأات أخرى على توفري املوارد املالية لزيادة معدل حضأأأأأأأأأور حلقات العمل  وشأأأأأأأأأجّعمل (4)

 .2017اإلقليمية لالتفاقية الدولية يف عام 
 

 اتاتتقرير المشاورة التقنية الثامنة والعشرين للمنظمات اإلقليمية لوقاية النب 12-2
 

املشأأأأأاورة التقنية  39  تقرير2016قّدم املدير التنفيذي ملنظمة وقاية النباتات للشأأأأأرق األدف  بصأأأأأفتها املنظمة املضأأأأأيفة لعام  [124]
 للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إىل هيئة تدابري الصحة النباتية.

 
ة اإلقليمية يع املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات إضأأأأأأأافةا إىل املنظموأشأأأأأأأارت األمانة إىل أهنا املرة األوىل اليت تلتقي فيها مج [125]

 ا تمل قيامها يف إقليم البحر الكارييب.
 

  2017نوفمرب تشأأأأأرين الثاين  3أكتوبر تشأأأأأرين األول إىل  30املشأأأأأاورة التقنية املقبلة خالل الفرتة املمتدة من  تُعقدوسأأأأأوف  [126]
 يف باريس  فرنسا.

 
 :اهليئةوإّن  [127]

 
 أحاطمل علماا بالتقرير. (1)
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 2020السنة الدولية للصحة النباتية في عام  -13
 

وباإلضأأافة . 40ُعرض على اهليئة تقرير أعّدته اللجنة التوجيهية املعنية بالسأأنة الدولية للصأأحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية [128]
 هلامة هلذه املبادرة. وُعقد اجتماعان مهمان مع األجهزة الرئاسأأأأأأية يف املنظمةإىل ذلك  أحيطمل اهليئة علماا باملعامل البارزة ا

وطرحها لغرض املوافقة عليها. ويف سأأأأأأأأأأبتمرب أيلول  2020من أجل عرض مبادرة السأأأأأأأأأأنة الدولية للصأأأأأأأأأأحة النباتية يف عام 
لسأأأأأأأنة ومة فنلندا بشأأأأأأأأن إعالن ا  وافقمل جلنة الزراعة  يف دورهتا اخلامسأأأأأأأة والعشأأأأأأأرين  على االقرتاح املقدم من حك2016

 على نطاق منظومة األمم املتحدة  وأقّرت مشأأأأأأأأأأأروع قرار املؤمتر على النحو املقرتح  2020الدولية للصأأأأأأأأأأأحة النباتية يف عام 
 على جلنأأة الزراعأأة. وقأأد انعقأأد االجتمأأاع األول للجنأأة التوجيهيأأة املعنيأأة بأأالسأأأأأأأأأأأأأأنأأة الأأدوليأأة للصأأأأأأأأأأأأأأحأأة النبأأاتيأأة خالل الفرتة 

 . 2016نوفمرب تشرين الثاين  11 إىل 9من 
 

وأعربمل األطراف املتعاقدة واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات عن دعمها السأأاحق وأثنمل على ما أجنزته اللجنة التوجيهية  [129]
 وأمانة االتفاقية الدولية من عمل حىت اآلن وعلى ما ُأحرز من تقدم.

 
ئة بأن هذه األخرية اعتمدت يف دورهتا احلادية عشرة نطاق السنة الدولية وبأنه من املهم وذّكر بعض األطراف املتعاقدة اهلي [130]

النطاق يف احلسأأأأأأبان عند إعداد برامج وفعاليات. واقرتح أيضأأأأأأا أن تنشأأأأأأل أمانة االتفاقية الدولية فريق مهام يعّن  هذاأخذ 
نة االحتياجات اخلاصأأأأأأأة باملوظفني املتعلقة بالسأأأأأأأباألعمال التحضأأأأأأأريية للسأأأأأأأنة الدولية  وحيّدد  ضأأأأأأأمن مجلة أمور أخرى  

 الدولية.
 

وقام أحد األطراف املتعاقدة بتشأأأأأأأجيع األطراف املتعاقدة على االتصأأأأأأأال حبكوماهتا والتنسأأأأأأأيق معها من أجل إقرار السأأأأأأأنة  [131]
قد كذلك على أمهية تعايتسأأّن بدء األعمال التحضأأريية الوطنية اخلاصأأة بالسأأنة الدولية. وشأأّدد هذا الطرف امل حىتالدولية 

 وضع مواد إعالمية يف مرحلة مبكرة للسماح بكسب التأييد الداخلي للسلطات املعنية.
 

وتقّدممل أطراف متعاقدة ومنظمات إقليمية لوقاية النباتات باقرتاحات خمتلفة بشأأأأن السأأأبل الكفيلة بتعبئة املوارد وتشأأأجيع  [132]
 عي الناس. يف ذلك االرتقاء مبستوى و  مبااملبادرة  

 
وأّكدت الرئيسأأأأأأأة جمددا على أن األعضأأأأأأأاء اإلقليميني للجنة التوجيهية هم جهة االتصأأأأأأأال بالنسأأأأأأأبة إىل املنظمات الوطنية  [133]

لتقدمي إسأأأأهامات واقرتاحات خبصأأأأوص فعاليات برنامج السأأأأنة الدولية للصأأأأحة النباتية يف البلدان واألقاليم  النباتاتلوقاية 
 اليت ينحدرون منها.

 
 :اهليئةوإّن  [134]

 
 بتقرير االجتماع األول للجنة التوجيهية للسنة الدولية للصحة النباتية. أخذت علما (1)
 .13املخرجات والنتائج املتوخاة للسنة الدولية على النحو الوارد يف املرفق  واعتمدت (2)
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ة دعما كن من االضطالع بأنشطة ترواياألطراف املتعاقدة على تقدمي مسامهات من خارج امليزانية للتم وشجّعمل (3)
 لعملية اإلعالن عن السنة الدولية.

يف كيفية تزويد أمانة االتفاقية الدولية باملوارد من املوظفني  مبا ميّكنها من تقدمي املسأأأأأأأأأأأأأأاعدة يف التخطيط  ونظرت (4)
 ويف تنفيذها. 2020للسنة الدولية للصحة النباتية يف عام 

خالل  2020اقدة على دعم االقرتاح الداعي إىل ختصأأأيص سأأأنة دولية للصأأأحة النباتية يف عام األطراف املتع وحثمل (5)
 (.2017يوليو متوز  8-3الدورة القادمة األربعني ملؤمتر املنظمة )

األطراف املتعاقدة إىل اقرتاح فعاليات وأنشأأأطة لربنامج السأأأنة الدولية للصأأأحة النباتية وعرضأأأها على اثليهم  ودعمل (6)
 ليميني يف اللجنة التوجيهية املعنية بالسنة الدولية.اإلق

 
 التعاون الدولي -14
 

عن املعامل البارزة يف أنشأأأأأطتها وتعاوهنا مع خمتلف املنظمات الدولية  مبا يف ذلك  41عرضأأأأأمل أمانة االتفاقية الدولية تقريرها [135]
 رة. الدستور الغذائي وأطراف أخرى على النحو املبنّي يف الوثيقة املذكو 

 
 ارتياحها للتعاون مع هذه املنظمات. اهليئةوأبدت  [136]

 
 تقارير شفهية من منظمات دولية مختارة 14-1
 

 الدولية واإلقليمية التالية تقارير شفهية:  املنظماتقّدممل  [137]
 
ق تعأأاقأأدة لتطبيتواصأأأأأأأأأأأأأأأل منظمأأة التجأأارة العأأامليأأة العمأأل على تنميأأة قأأدرات األطراف امل - 42منظمأأة التجأأارة العأأامليأأة -

ا إىل أّن اتفاق تيسري املبادالت التجارية قد دخل حّيز  االتفاقية واملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وأشارت أيضا
 وهو سيساهم بشكل ملحوظ يف تيسري املبادالت التجارية؛  2017التنفيذ يف شهر فرباير شباط 

صأأأأأأأأأل املرفق العمل مع أمانة االتفاقية الدولية باعتباره عضأأأأأأأأأواا يف جمموعة يوا - 43مرفق وضأأأأأأأأأع املعايري وتنمية التجارة -
 العمل املعنية مبرفق وضع املعايري وتنمية التجارة؛ 

أفادت عن حصأأأأأأأأيلة مؤمتر األمم املتحدة عن التنوع البيولوجي )ديسأأأأأأأأمرب كانون األول  - 44اتفاقية التنوع البيولوجي -
 تعلقة باألنواع الغريبة الغازية  فضأأأالا عن الروابط وأوجه التعزر مع االتفاقية الدولية( مع اإلشأأأارة إىل القرارات امل2016

باعتبارها اتفاقية ذات صلة بالتنوع البيولوجي. وحّثمل أمانة االتفاقية الدولية األطراف املتعاقدة على االتصال جبهات 
يذ تدابري الصأأأأأأأحة العاملية من أجل مواصأأأأأأألة تعزيز تنفاالتصأأأأأأأال التابعة هلا لدى اتفاقية التنوع البيولوجي ومرفق البيئة 

النباتية ذات الصأأأألة بالتنوع البيولوجي على املسأأأأتوى الوطين. وأشأأأأري كذلك إىل أنه كانمل هناك طلبات عدة موجهة 
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 إىل أعضأأأأأأاء فريق االتصأأأأأأال املعين باتفاقيات التنوع البيولوجي اليت تعترب االتفاقية الدولية عضأأأأأأوا فيها. وطلبمل بعض
( يف موارد COP-13/24التنوع البيولوجي ) سيؤثر اإلعالن الصادر عن اتفاقيةاألطراف املتعاقدة معلومات عن كيف 

 أمانة االتفاقية الدولية وعّما إذا كان ذلك سأأأأأيقتضأأأأأي من اهليئة اختاذ قرارات. وأشأأأأأارت الرئيسأأأأأة إىل أن سأأأأأيتم حبث 
 ران؛هذه املسألة يف اجتماع املكتب خالل شهر يونيو حزي

تقرير الشأأأأأأأأأعبة املشأأأأأأأأأرتكة بني منظمة األغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتقنيات النووية يف جمال األغذية  -
واصأألمل منظمة األغذية والزراعة  الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعم تطبيق املعايري  خاصأأة تلك املتصأألة  - 45والزراعة

 .2017لدعم الجتماع الفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية خالل سنة بذبابة الفاكهة وهي ستوفّر ا
 

 :اهليئةوإّن  [138]
 
 أحاطمل علماا بالتقارير. (1)
 

 تقارير خطية من المنظمات الدولية المعنية 14-2
 

 قّدممل املنظمات الدولية واإلقليمية التالية تقارير أو بيانات خطية: [139]
 
 رّحب االحتاد باعتماد املعيار وعرض املسأأأأأأأأأاعدة إلعداد مواد تدريبية من أجل املسأأأأأأأأأاعدة  - 46للبذور االحتاد الدويل -

 يف تطبيق املعيار وأبلغ اهليئة بأنه سيعقد حلقة عمل لألعضاء فيه؛
واصأأأأأأأأأألمل إجراء البحوث وتنسأأأأأأأأأأيقها لوضأأأأأأأأأأع معايري متصأأأأأأأأأألة  - 47اجملموعة الدولية للبحوث املعنية باحلجر احلرجي -

بات. وشأأأأّجع بعض األطراف املتعاقدة اجملموعة على ضأأأأمان توليتها اإلقليمية وأشأأأأار إىل أنه يهدف إىل زيادة بالغا
 مشاركته يف اجملموعة؛ 

تتوىل اجملموعة إجراء البحوث وتنسأأأأأأأأأأيقها لدعم عملية وضأأأأأأأأأأع معاجلات  - 48جمموعة أحباث تدابري الصأأأأأأأأأأحة النباتية -
عاقدة على مؤازرة جهود اجملموعة حرصأأأا على وضأأأع معاجلات الصأأأحة النباتية للصأأأحة النباتية. وتشأأأّجع األطراف املت

 املناسب.
 

 :اهليئةوإّن  [140]
 
 بالتقارير اخلطية. أحاطمل علماا  (1)

  

                                                 
 CPM 2017/INF/07_Rev_01الوثيقة   45

 CPM 2017/INF/08الوثيقة   46

 CPM 2017/CRP 04الوثيقة   47

 CPM 2017/CRP 05الوثيقة   48



CPM-12 Report April 2017 

 Page 36 of 123 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 التقرير المالي والميزانية -15
 

 2016التقرير المالي ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  15-1
 

من ميزانية الربنامج العادي ملنظمة  2016الذي يتضأأأأأأأّمن الكشأأأأأأأوف املالية للموارد املتاحة يف عام  تقريرالعرضأأأأأأأمل األمانة  [141]
األغذية والزراعة ومن املوارد من خارج امليزانية يف حسأأأأأأأاب أمانة االتفاقية الدولية واليت قاممل أمانة االتفاقية بإدارهتا خالل 

 . 49الفرتة املشمولة بالتقرير
 

ن التقارير املالية  خاصأأأأأأأة يف ما يتعلق بشأأأأأأأفافية جلنة املالية  وشأأأأأأأّدد رئيس  وأعربمل [142] األطراف املتعاقدة عن تقديرها لتحسأأأأأأأّ
 اللجنة على أن هذه األخرية ستسعى إىل حتسني عملية التخطيط ورفع التقارير اخلاصة هبا.

 
يكية  منظمة رلندا ومجهورية كوريا والواليات املتحدة األمر وأثنمل اهليئة على مسامهات كّل من أسرتاليا وفرنسا ونيوزيلندا ولي [143]

. 2016وقاية النباتات يف أمريكا الشأأأأأأأأأأمالية  حلسأأأأأأأأأأاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية الدولية خالل سأأأأأأأأأأنة 
 من أجل مشأأأأأأاريع والصأأأأأأني وأثنمل اهليئة على املسأأأأأأامهات اليت قدمها االحتاد األورويب ومرفق وضأأأأأأع املعايري وتنمية التجارة

 االتفاقية الدولية. 
 

 وشّجعمل اهليئة األطراف املتعاقدة األخرى على إتاحة متويل مستدام لالتفاقية الدولية كّل يف بلده.  [144]
 

 أّن التقارير مل تشر على أكمل وجه إىل ما قّدماه من مسامهات. متعاقدانوأفاد طرفان  [145]
 

دوالر أمريكي من امليزانية احلكومية العادية حلسأأأأأأأأأأأأاب  150 000مسأأأأأأأأأأأأامهة مجهورية كوريا مببلغ قدره  على اهليئةوقد أثنمل  [146]
  ما يوفّر متويالا مسأأأأأأأأأأأأأأتداماا ألمانة االتفاقية الدولية. وأبلغمل كندا بدورها 2017األمانة املتعدد اجلهات املاحنة خالل عام 

 مريكي حلساب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة.دوالر أ 202 000اهليئة بأهّنا ستقّدم مسامهة قدرها 
 

 :اهليئةوإّن  [147]
 
 ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. 2016بالتقرير املايل لعام  أحاطمل علماا  (1)
مانة حلسأأأاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية الدولية )حسأأأاب األ 2016التقرير املايل لعام  واعتمدت (2)

 . (14اخلاص التابع لالتفاقية الدولية( )املرفق 
األطراف املتعاقدة على املسأأأأأأأأأأأأامهة يف حسأأأأأأأأأأأأاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة التابع لالتفاقية الدولية  وشأأأأأأأأأأأأجّعمل (3)

 ر.م)حساب األمانة التابع لالتفاقية الدولية( ويف مشاريع االتفاقية  ويفّضل أن تكون املسامهة على أساس مست
 .2016األطراف املتعاقدة اليت سامهمل يف برنامج العمل اخلاص بأمانة االتفاقية الدولية يف عام  وشكرت (4)
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 2017خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام  15-2
 

 . 50خطة العمل وامليزانية األمانةعرضمل  [148]
 

ظمة اقدة على الطلب إىل اثليها يف املنظمة إبراز أمهية االتفاقية الدولية وعملها يف مؤمتر املناهليئة األطراف املتع وشأأأأأأأّجعمل [149]
 وطلب تقدمي دعم مايل إضايف.

 
 على أمهية التمويل املستدام إلفساح اجملال للتخطيط الطويل األجل لألمانة ولعملها. اهليئةوشددت  [150]

 اهليئة: وإنّ  [151]
 
 2017عمل أمانة االتفاقية الدولية وميزانية حسأأأأأأأأأأأأأأاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لعام على خطة  صأأأأأأأأأأأأأأادقمل (1)

 (.16)املرفق 
  (.16)املرفق  2017مبيزانية الربنامج العادي ألمانة االتفاقية الدولية لعام  وأحاطمل علماا (2)
 

 2016تعبئة الموارد من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام  15-3
 

عن تعبئة املوارد. وأشأأأأأأأأأارت األمانة  من بني مجلة أمور  إىل أنه نتيجة التحليل املعمق للوضأأأأأأأأأع  51عرضأأأأأأأأأمل األمانة التقرير [152]
 التحديات املتصأأأأأأأأأأألة بالتمويل وبتعبئة املوارد  فإّن أمانة االتفاقية الدولية بأمس احلاجة إىل تأمني دعم مايل  بشأأأأأأأأأأأأنالراهن 

لطويل لالضأأأأأطالع باملهام املوكلة إليها من قبل اهليئة. ويف ما يتعلق بالتمويل املسأأأأأتدام  كانمل سأأأأأنة يف األجلني القصأأأأأري وا
 سنة اّيزة شهدت تقدماا يف اآلليات وجاذج التمويل الطويل األجل املقرتحة. 2016

 
 : اهليئةوإّن  [153]

 
   واملخطط لأأه 2016االتفأأاقيأأة الأأدوليأأة يف عأأام بأأالعمأأل املتعلق بتعبئأأة املوارد الأأذي قأأامأأمل بأأه أمأأانأأة أخأأذت علمأأاا  (1)

 .2017يف عام 
على مواصأألة املناقشأأة االسأأرتاتيجية بشأأأن التمويل املسأأتدام على غرار: املسأأامهات املسأأتدامة؛ املسأأامهات ووافقمل  (2)

ية بالتخطيط ن؛ واملسأأأأأأامهات الناشأأأأأأئة عن "القيمة املضأأأأأأافة" ا ققة لالتفاقية يف اجتماعات اجملموعة املعالقطاعمن 
االسأأأأأأأأرتاتيجي واملكتب  على أن يتم رفع تقرير عن ذلك إىل اهليئة يف دورهتا الثالثة عشأأأأأأأأرة اليت سأأأأأأأأُتعقد يف سأأأأأأأأنة 

2018. 
  

                                                 
 .CPM 2017/38الوثيقة   50

 .CPM 2017/25الوثيقة   51
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 التحديات المفاهيمية الخاصة بالتنفيذ في مجال وضع المعايير -16
 

ت االمتثال واسأأتخدام شأأهادة امتثال من قبل أشأأارت األمانة إىل أّن جلنة املعايري قد ناقشأأمل مفهوم خطط إصأأدار شأأهادا [154]
 لوقاية النباتات واحلاالت اليت ميكن أن ينطبق فيها هذا املفهوم )كبديل عن شأأأأأأأأأأأأأهادة الصأأأأأأأأأأأأأحة النباتية  الوطنيةاملنظمات 

   52.على سبيل املثال(
 

دة أعرب بعض األطراف املتعاق أن مبا حصأأل  أشأأري إىل جمموعة صأأغرية ملناقشأأة املسأأألة  ولدى اإلحاطة علما تشأأكيلومت  [155]
 وباإلضأأأأأأأأأأافة . 53عن قلقه من أن يؤدي اعتماد نظام جديد إلصأأأأأأأأأأدار الشأأأأأأأأأأهادات إىل ارتباك ومشأأأأأأأأأأاكل يف جمال التجارة

 إىل ذلك  فمن شأأأأأأن نظام جديد إلصأأأأأدار الشأأأأأهادات أن يزيد من تعقيد النظم الوطنية املنشأأأأأأة حديثاا وسأأأأأيسأأأأأفر أيضأأأأأا 
 لشهادات االلكرتونية للصحة النباتية.عن صعوبات يف ما خيص إصدار ا

 
 الرئيسأأأأأأأة إىل أنه على الرغم من أن اهليئة مل تَر ضأأأأأأأرورة وضأأأأأأأع نظام إصأأأأأأأدار الشأأأأأأأهادات هذا يف الوقمل احلايل   وأشأأأأأأأارت [156]

 فإنه ميكن النظر يف ذلك يف مرحلة الحقة وميكن استخدامه عند االتفاق على ذلك بشكل ثنائي.
 

 وإّن اهليئة: [157]
 
عدم املوافقة على أي عمل إضأأأايف بالنسأأأبة إىل املفهوم يف ما يتعلق باسأأأتخدام شأأأهادات االمتثال يف املعايري  قررت (1)

 الدولية.
 

 النجاحات والتحديات في مجال تنفيذ االتفاقية -17
 

  54ة واملعايري الدولية.الدولي ُدعيمل األطراف املتعاقدة إىل تقاسم النجاحات والتحديات اليت واجهتها عند تنفيذ االتفاقية [158]
 

وختللمل الدورة عروض قّدمتها كّل من الصأأأأأأأأأأأأأأني واليابان واالحتاد األورويب واللجنة اإلقليمية للصأأأأأأأأأأأأأأحة النباتية يف املخروط  [159]
 . 55ونيوزيلندا اجلنويب

 
ية الذين وافتهم املنية حة النباتوقبل افتتاح اجللسة املخصصة للمواضيع اخلاصة  خّصمل الرئيسة بالذكر أعضاء جمتمع الص [160]

 ووقفمل اهليئة دقيقة صممل حداداا على أرواحهم.
 

                                                 
 CPM 2017/18الوثيقة   52
 CPM 2017/INF/10الوثيقة   53
 CPM 2017/16الوثيقة   54
 CPM 2017/INF/16الوثيقة   55
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 جلسة لمناقشة المواضيع الخاصة: التجارة اإللكترونية -18
 

جلسة ملناقشة املواضيع اخلاصة بشأن التجارة اإللكرتونية. وقّدم اثلو املنظمات الوطنية لوقاية النباتات واملنظمات  ُعقدت [161]
 هبذا الشأأأأأأأأأأأأأأأن. وكان من بينهم:  56ولية ذات الصأأأأأأأأأأأأأألة وأصأأأأأأأأأأأأأأحاب املصأأأأأأأأأأأأأألحة املعنيون بالتجارة اإللكرتونية عروضأأأأأأأأأأأأأأاا الد

 )منظمأأأأة اجلمأأأأارك العأأأأامليأأأأة(؛  Michele Medina )منظمأأأأة التجأأأأارة العأأأأامليأأأأة(؛ والسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأدة Marième Fallالسأأأأأأأأأأأأأأيأأأأدة 
)أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(؛  Sarah Brunel )اتفاقية التنوع البيولوجي(؛ والسأأأأيدة Junko Shimura والسأأأأيدة

)الفريق املعين  Mike Carlson(؛ والسأأأأأأأأأأأأأأيد Global Express Association)مجعية  Carlos Grau Tannerوالسأأأأأأأأأأأأأأيد 
)مجهورية   Hong-Sook Park)أسأأأأرتاليا(؛ والسأأأأيدة  Kim Ritman والسأأأأيد(؛ eBayبالسأأأأياسأأأأات التنظيمية يف مؤسأأأأسأأأأة 

ب املناقشأأأأأأأأأأأأأأات  ُعرض عدد من االقرتاحات الواردة من املنظمات الدولية واملنظمات الوطنية لوقاية النباتات كوريا(. وعق
وشأأركات التوصأأيل السأأريع. وترتبط هذه االقرتاحات باإلجراءات القائمة بني األعمال التجارية واملسأأتهلك  وبني األعمال 

 ستوى الوعي.التجارية واحلكومة  فضالا عن تدابري ترمي إىل رفع م
 

 وإّن اهليئة: [162]
 
  مبا يشمل اعتبارات 2017إىل املكتب بلورة سبيل للمضي قدماا يف االجتماع املزمع عقده يف يونيو حزيران  طلبمل (1)

 خاصة باملوارد.
 

تأكيد األعضاء ومن يمكن أن يحّل محّلهم في األجهزة الفرعية لهيئة تدابير الصحة  -19
 النباتية

 
 اء في مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية ومن يمكن أن يحّل محلهماألعض 19-1
 

على حنو ما جرى تعديله خالل اجتماع   57إىل اهليئة قائمة أعضأأأأأأأأأأأأأأاء املكتب ومن ميكن أن حيّل حمّلهم األمانةقّدممل  [163]
 . 58اهليئة
 

 لشرق األدف يف املكتب.السودان أن تسّجل اهليئة اعرتاضه على عضوية املمثل احلايل ل اثلوطلب  [164]
 

 وإّن اهليئة: [165]
 
 (؛15باألعضاء احلاليني يف مكتب اهليئة ومن ميكن أن حيّل حملهم )املرفق  أحاطمل علماا (1)
 عضواا بديالا يف مكتب اهليئة من إقليم أوروبا.انتخبمل  (2)
 

                                                 
 CPM 2017/10الوثيقة   56
 CPM 2017/14الوثيقة   57
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 األعضاء في لجنة المعايير ومن يمكن أن يحّل محّلهم 19-2
 

على حنو ما جرى تعديله خالل اجتماع   59مانة إىل اهليئة قائمة أعضأأأأأأأأأأأأاء جلنة املعايري ومن ميكن أن حيّل حمّلهمقّدممل األ [166]
 . 60اهليئة
 

 اهليئة: وإنّ  [167]
 
 باألعضاء احلاليني يف جلنة املعايري ومن ميكن أن حيّل حملهم يف اللجنة. أحاطمل علماا  (1)
 (.15ميكن أن حيّل حمّلهم )املرفق  على تعيني األعضاء اجلدد ومن وأّكدت (2)
 على الرتتيب الذي ستدعو به األعضاء البدالء ا تملني يف كل إقليم. وأّكدت (3)
 

 في الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات ومن يمكن أن يحّل محّلهم األعضاء 19-3
 

على حنو ما جرى   61ومن ميكن أن حيّل حمّلهمقّدممل األمانة إىل اهليئة قائمة أعضأأأأأأأأأأأأاء اجلهاز الفرعي لتسأأأأأأأأأأأأوية النزاعات  [168]
 . 62تعديله خالل اجتماع اهليئة

 
 :اهليئةوإّن  [169]

 
 (.15)املرفق  63باألعضاء احلاليني يف اجلهاز الفرعي لتسوية النزاعات أحاطمل علماا  (1)
 على تعيني األعضاء اجلدد ومن ميكن أن حيّل حمّلهم. وأّكدت (2)
 

 ما يستجد من أعمال -20
 

 أقّرت اهليئة حبفاوة االسأأأأأأأأأأأأأأتقبال والتنظيم املمتاز للدورة الثانية عشأأأأأأأأأأأأأأرة للهيئة من جانب مجهورية كوريا. وأعربمل أيضأأأأأأأأأأأأأأا  [170]
 عن خالص تقديرها للمسامهة املالية اهلائلة املقدمة من مجهورية كوريا لتنظيم الدورة.

 
ة إىل مجهورية كوريا السأأأأأأأتضأأأأأأأافتها الدورة الثانية عشأأأأأأأرة للهيئمن األعضأأأأأأأاء مبداخالت توّجهوا فيها بالشأأأأأأأكر  العديدوقام  [171]

وجعلها دورة ناجحة ومثمرة  ولدورها يف رفع مسأأأأأأأأأأأأأأتوى الوعي بوظيفتها ودورها. وطلب أحد األطراف املتعاقدة أن تقوم 
 أمانة االتفاقية الدولية بالتحقيق يف كيف ميكن ألطراف متعاقدة أخرى استضافة دورات اهليئة. 
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 عد ومكان انعقاد الدورة القادمةمو  -21
 

يف املقر الرئيسأأأأأأأي  2018أبريل نيسأأأأأأأان  20إىل  16( خالل الفرتة املمتدة من 2018تقّرر عقد الدورة الثالثة عشأأأأأأأرة للهيئة ) [172]
 للمنظمة يف روما  إيطاليا.

 
 اعتماد التقرير -22
 

اعُتمد التقرير. [173]
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 الوثائققائمة  - 02المرفق 
 

البببببنببببببد مببن  رقم الوثيقة
جبببببببببببببببببببدول 
 األعمال 

 اللغات المتاحة عنوان الوثيقة

CPM 2017/01 3 جدول األعمال املؤقمل EN/FR/ES/RU/AR/ 

CPM 2017/02/Rev_01 3 جدول األعمال التفصيلي EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/03 9-2 عايري الدولية لتدابري الصحة النباتيةاعتماد امل EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/04 10-4 تقرير عن التزامات تقدمي التقارير الوطنية EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/05 10-2 مشروع جترييب بشأن تنفيذ املراقبة EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/06 10-1  ذالتنفيتقرير عن األنشطة اخلاصة بوحدة تيسري EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/07 10-3 نظام االستعراض ودعم التنفيذ EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/08 8-10  نتائج  -اقرتاح إنشاء جهاز جديد لإلشراف على التنفيذ
أعمال جمموعة الرتكيز واجملموعة املعنية بالتخطيط 

 االسرتاتيجي واعتبارات املكتب

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/09 12-1  تقرير عن حلقات العمل اإلقليمية لالتفاقية الدولية لوقاية
 2016النباتات لعام 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/10 18 نيةلكرتو جلسة ملناقشة املواضيع اخلاصة: التجارة اإل EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/11/Rev_01 8-8  ة التقنيأأأأالتعأأأأديالت يف الالئحأأأأة الأأأأداخليأأأأة للمشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاورة
 للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/12 11-1  األنشأأأأأطة الرئيسأأأأأية ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 2016يف جمايل التواصل والدعوة لعام 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/13 19-2؛ 
19-3 

وية النزاعات سأأاألعضأأاء يف جلنة املعايري واجلهاز الفرعي لت
 ومن ميكن أن حيّل حملهم

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/14 19-1  األعضاء يف مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية ومن ميكن
 أن حيّل حملهم

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/15/Rev_01 8-7 يةالتعديالت التحريرية لتوصيات هيئة تدابري الصحة النبات EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/16 17 النجاحات والتحديات يف جمال تنفيذ االتفاقية EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/17 9-3  مواضيع  -مواضيع ملعايري االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
جأأديأأدة وتعأأديالت يف قأأائمأأة مواضأأأأأأأأأأأأأأأيع معأأايري االتفأأاقيأة 

 الدولية لوقاية النباتات

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/18 16  باحث يف ورقة ت -التحديات املفاهيمية اخلاصأأأأأأة بالتنفيذ
 استخدام شهادة االمتثال

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/19 9-2  إعادة  –اعتماد املعايري الدولية لتدابري الصأأأأأأأأأأأأأأأحة النباتية
تنظيم املعأأايري الأأدوليأأة اخلأأاصأأأأأأأأأأأأأأأأأة بأأذبأأاب نأأار الفأأاكهأأة  

 اهومواءمتها  وإدخال حتديثات فنية طفيفة علي

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/20 9-2  اعتمأأأأاد املعأأأأايري الأأأأدوليأأأأة لتأأأأدابري الصأأأأأأأأأأأأأأأحأأأأة النبأأأأاتيأأأأة- 
التعديالت التحريرية على معايري دولية لتدابري الصأأأأأأأأأأأأأأأحة 

 النباتية جرى اعتمادها

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 
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CPM 2017/21 9-4  االطالع على التعديالت يف ترمجة املعايري الدولية لتدابري
باتية يف اليت اعتمدهتا هيئة تدابري الصحة الن النباتية الصحة

 (2016دورهتا احلادية عشرة )

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/22/Rev_01 9-1 تقرير عن أنشطة جلنة املعايري EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/23 9-5 تعديالت يف عملية جمموعات مراجعة اللغات EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/24 8-2  2030-2020اإلطار االسرتاتيجي للفرتة EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/25 15-3 تعبئة املوارد من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام 
2016 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/26 8-3  ل لليات التمويل املستدام لربنامج عم -التمويل املستدام
 لوقاية النباتات أمانة االتفاقية الدولية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/27 15-1  التقرير املايل ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لعام
2016 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/28 10-5  حالة تسأأأأأأأأأجيل رمز املعيار الدويل لتدابري الصأأأأأأأأأحة النباتية
 15رقم 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/29 11-1 مل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بشأأأأأأأأأأأأأأن خطة ع
ملخص أنشأأأطة التواصأأأل  - 2017التواصأأأل والدعوة لعام 

والأأدعوة املقررة من جأأانأأب أمأأانأأة االتفأأاقيأأة الأأدوليأأة لوقأأايأة 
 2017لعام  النباتات

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/30 14  تعأأاون أمأأانأأة االتفأأاقيأأة الأأدوليأأة لوقأأايأأة -التعأأاون الأأدويل 
 النباتات مع املنظمات ذات الصلة

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/31 13  تقرير عن  - 2020السنة الدولية للصحة النباتية يف عام
األنشطة املتصلة بالسنة الدولية للصحة النباتية يف عام 

2020 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/32 10-6 باتية نتقرير عن إصأأأأدار الشأأأأهادات اإللكرتونية للصأأأأحة ال
لخر املعلومات عن إصأأأأأأأأأأأأدار الشأأأأأأأأأأأأهادات اإللكرتونية  –

 للصحة النباتية

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/33 7  تقرير عام  -تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات
2016 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/34 8-6  خطة العمل التكميلية -احلاويات البحرية EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/35 8-4 القضايا املستجدة EN/FR/ES/RU/AR/ZH  

CPM 2017/36 8-9  ذإقرار إطار املعايري والتنفي –إطار املعايري والتنفيذ EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/37 8-5 الشراكات االسرتاتيجية EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/38 15-2  النبأأأاتأأأات خطأأأأة عمأأأأل أمأأأأانأأأأة االتفأأأأاقيأأأأة الأأأأدوليأأأأة لوقأأأأايأأأأة
 2017وميزانيتها لعام 

EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/39 8-1 ملخص تقرير اجملموعة املعنية بالتخطيط االسرتاتيجي EN/FR/ES/RU/AR/ZH 

CPM 2017/40 6 تقرير رئيس هيئة تدابري الصحة النباتية EN/FR/ES/RU/AR/ZH 
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 وثائق معروضة لإلحاطة
 

الأأأبأأأنأأأأأأأأد مأأأن جأأأأأأأأدول  رقم الوثيقة
 ألعمالا

 اللغات املتاحة عنوان الوثيقة

CPM 2017/INF/01 03 Local Information  باللغة اإلنكليزية فقط 
CPM 2017/INF/02 12-2 Summary Report of the Twenty-eighth 

Technical Consultation among Regional 
Plant Protection Organizations 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/03 20 Any Other Business  - Due dates for the 
CPM-12 

 باللغة اإلنكليزية فقط
CPM 2017/INF/04 20 Any Other Business - Exhibition 

Prospectus 
 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/05 08-6 Sea containers - Complementary Action 
Plan - Joint Industry Container 

Cleanliness Guidelines 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/06 10-4 Report on National Reporting 
Obligations (NRO) - National 

Reporting Statistical Data 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/07 14-2 Written reports from international 
organizations - Report from the Joint 
Food and Agriculture Organization / 
International Atomic Energy Agency 
Division of Nuclear Techniques in Food 
and Agriculture 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/08 14-2 Written reports from relevant 
international organizations - Report by 
the International Seed Federation 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/09 10-4 Report on National Reporting 
Obligations (NRO) Overview of NRO 
Programme 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/10 08-10 ؛ 2-09؛
 16؛ 09-3

Statements from COSAVE and its 
member countries regarding various 
CPM agenda items 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/11 09-2 Adoption of ISPMs - EU written 
statement on reorganization, 
harmonization and minor technical 
updates of the fruit fly ISPMs 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/12 8-3 ؛ 7-8؛ 5-8؛
 5-9؛ 8-10

EU written statements on various agenda 
items 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/13 08-2 IPPC Draft Strategic Framework 2020-
2030 - Aligning IPPC’s Future Work to 
its Core Competency 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/14 14-2 Written reports from relevant 
international organizations - Standards 
and Trade Development Facility (STDF) 
Overview 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/15 14-2 Written reports from relevant 
international organizations - WTO 
Report 2016 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/16 17 Successes and Challenges of 
Implementation of the Convention 

 باللغة اإلنكليزية فقط
CPM 2017/INF/17 03-1 EU statement of competence باللغة اإلنكليزية فقط 
CPM 2017/INF/18 20 Any Other Business - CPM-12 side 

sessions 
 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/19 09-2 Adoption of International Standards for 
Phytosanitary Measures  -  

Objections to draft ISPMs presented for 
adoption by CPM-12 (2017) 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/INF/20 09-2 Adoption of International Standards for 
Phytosanitary Measures - China's 
comments to draft ISPMs presented for 
adoption by CPM-12 (2017) 

 باللغة اإلنكليزية فقط
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 (CRP) وثائق قاعة المؤتمر

 
الأأأبأأأنأأأأأأأأد مأأأن جأأأأأأأأدول  رقم الوثيقة

 األعمال

 اللغات املتاحة عنوان الوثيقة

CPM 2017/CRP/01 3 List of documents باللغة اإلنكليزية فقط 

CPM 2017/CRP/02 8-6 Sea containers - Complementary Action 
Plan - Positive Action to Address 
Potential Risks of the Spread of Pests 
Associated with Shipping Containers 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/CRP/03 14-2 Written reports from relevant 
international organizations - Report from 
the Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/CRP/04 14-2 Written reports from relevant 
international organizations - 
International Forestry Quarantine 
Research Group Report 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/CRP/05 14-2 Written reports from international 
organizations - Report from the 
Phytosanitary Measures Research Group 
(PMRG) activities for 2016 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/CRP/06 9-3 Topics for IPPC Standards - New topics 
and adjustments to the List of topics for 
IPPC standards - Key IPPC terms in need 
of TPG review and attention 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/CRP/07 18 Special Topics Session: e-Commerce - 
Internet Trade (e-commerce) of plants 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/CRP/08 8-10 Proposal for a new implementation 
oversight body - Outcomes of the Focus 
Group and SPG and Bureau 
consideration 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/CRP/09 9-2 Adoption of International Standards for 
Phytosanitary Measures 

 باللغة اإلنكليزية فقط

CPM 2017/CRP/10 19 ؛ 2-19؛ 1-19؛
19-3 

Confirmation of Membership and 
Potential Replacements members for 
CPM Subsidiary Bodies - CPM Bureau 
members and potential replacement 
members - SC members and potential 
replacement members - SBDS members 
and potential replacement members 

 لغة اإلنكليزية فقطبال
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قائمة المشاركين - 03المرفق 

MEMBER COUNTRIES 

(CONTRACTING PARTIES) 

PAYS MEMBRES (PARTIES 

CONTRACTANTES) 

PAÍSES MIEMBROS (PARTES 

CONTRATANTES) 

AFGHANISTAN - AFGANISTÁN 

Representative 

Mr Mohammad Iqbal KARIMI 

Acting Director for Plant Protection 

and Quarantine Directorate (PPQD) 

Phone: (+93 )780357291 

Email: iqbal.karimi@mail.gov.af 

Iqbal_karimi99@yahoo.com 

ARGENTINA - ARGENTINE 

Representante 

Mr Ezequiel FERRO 

Técnico Referente de Temas 

Phone: (+54) 11 4121 5091 

Email: eferro@senasa.gov.ar 

Suplente(s) 

Mr Diego QUIROGA 

Director Nacional de Protección 

Vegetal 

Phone: (+54) 11 4121 5176 

Email: dquiroga@senasa.gov.ar 

Mr Guillermo ROSSI 

Vicepresidente de Senasa 

Email: grossi@senasa.gov.ar 

ARMENIA - ARMÉNIE 

Representative 

Mr Karen BADALYAN 

Head of "Zvartnots" Airport Border 

Inspection Point of the Service 

AUSTRALIA - AUSTRALIE 

Representative 

Mr Kim RITMAN 

Australian Chief Plant Protection 

Officer 

Alternate(s) 

Mr Bruce HANCOCKS 

Assistant Director, Plant Health 

Policy 

Ms Jemma MARTIN 

Australian Counsellor (Agriculture) 

Republic of Korea 

Ms Lois RANSOM 

Assistant Secretary, Plant Import 

Operations 

Observers 

Ms Gabrielle VIVIAN-SMITH 

Chief Plant Health Officer 

Phone: (+82) 392174309, 0428 699 

979 

Email: gabrielle.vivian-

smith@ecodev.vic.gov.au 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 

CONGO - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU CONGO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 

CONGO 

Représentant 

Mr Damas MAMBA MAMBA 

Chef de Division de la Protection des 

Végétaux  

Point de Contact Officiel de la CIPV 

Suppléant(s) 

Mr Justin CISHUGI MURHULA 

Inspecteur Semencier au SENASEM 

Ministère de l'Agriculture, Pêche et 

Elevage 

Phone: (+243) 998264227 

Email: jcishugim@gmail.com 
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Mr Moise MANYEBE ESANGELA 

Adviser to the Cabinet of the 

Minister of Agriculture 

Email: moisemanyabe@gmail.com 

 
BANGLADESH 

 

Representative 

Mr Md. Anwar HOSSAIN KHAN 

Deputy Director (Export) 

Email: anwarhk60@live.com 

 
 

GAMBIA - GAMBIE 

 

Representative 

Mr Landing SONKO 

Deputy Director Plant Protection 

Services 

Phone: (+22) 07285783 (+22) 

09964003 

Email: sonkokebba@gmail.com 

 
BELGIUM - BELGIQUE - BÉLGICA 

 

Représentant 

Mr Lieven VAN HERZELE 

Conseiller, Federal Public Service of 

Public Health 

Phone: (+32) 025247323 (+32) 

025247349 

Email: 

lieven.vanherzele@gezondheid.belg

ie.be 

 
BELIZE - BELICE 

 

Representative 

Mr Francisco Adrian GUTIEREZ 

Phone: (+501) 6040319 

Email: 

francisco.gutierrez@baha.org.bz 

 

 

BHUTAN - BHOUTAN - BHUTÁN 

 

Representative 

Mr Namgay WANGCHUK 

Director General/ IPPC Official 

Contact Point 

Phone: (+975) 2327031 

Email: nwangchuk@moaf.gov.bt 

 
Alternate(s) 

Mr Sonam DORJI 

Regulatory and Quarantine Officer 

Phone: (+975) 32 5790/32 5993 

Email: sdorjin@moaf.gov.bt 

 
 

BOTSWANA 

 

Representative 

Mr Hendrick MODIAKGOTLA 

Email: hmodiakgotla@gov.bw 

 
Alternate(s) 

Mr Esaiah Chetane TJELELE 

Programme Office: Crops 

Development (Cereals) 

Email: etjelele@sadc.int 

 
BRAZIL - BRÉSIL - BRASIL 

 

Representative 

Mr Marcus Vinícius SEGURADO 

COELHO 

Phone: (+61) 32182716; (+61) 

32182675 

 
Alternate(s) 

Mr Carlos GOULART 

Auditor Fiscal Federal Agropecuário 

Phone: (+61) 3218-2694 (+61) 3218-

2779 

 
 

 
Mr Jesulindo NERY DE SOUZA 

JUNIOR 

Assistente Técnico 
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Ms Adriana Pereira PINTO 

HOMEM 

First Secretary 

Phone: (+82) 2 738 4970 R109 

Email: 

adriana.pereira@itamaraty.gov.br 

 
BULGARIA - BULGARIE 

 

Representative 

Ms Mariya Georgieva 

TOMALIEVA 

Chief expert, Plant Protection & 

Quality Control of Fresh Fruits and 

Vegetables Directorate, Bulgarian 

Food Safety Agency 

Phone: +359 2 9173739 

Email: m.tomalieva@bfsa.bg; 

fsk@bfsa.bg 

 
BURKINA FASO 

 

Representative 

Ms Mariam Damoue SOME 

Ingénieur d’Agriculture 

Chargée du Contrôle Phytosanitaire 

à la Direction Générale des 

Productions Végétales (DGPV) au 

Ministère de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques 

Phone : (+226) 25361915, (+226) 

70278524 

Email: mariamsome@yahoo.fr 

 
CABO VERDE 

 

Représentant 

Ms Carla Helena MARQUES 

TAVARES 

Cadre Superieur des Services 

National de la Protection des 

Végétaux 

Email: carla.h.tavares@mdr.gov.cv 

 

CAMBODIA - CAMBODGE - CAMBOYA 

 

Representative 

Mr Op PICH 

Deputy Director  

Department of Plant Protection 

Sanitary and Phytosanitary, General 

Directorate of Agriculture 

Phone: (+855) 12817152 

Email: oppich1970@gmail.com 

 
CAMEROON - CAMEROUN - CAMERÚN 

 

Représentant 

M Medi MOUNGUI 

Conseiller et Représentant 

Permanent Suppléant du Cameroun 

auprès de la FAO, Ambassade du 

Cameroun en Italie 

 
Suppléant(s) 

M Edouard NYA 

Inspecteur Phytosanitaire en Service 

à la Direction de la Réglementation 

et du Contrôle de Qualité des Intrants 

et Produits Agricole 

Email: nyaedourd@yahoo.fr 

 
CANADA - CANADÁ 

 

Representative 

Ms Darlene BLAIR 

Chief Plant Health Officer 

Director, Plant Protection Division 

Phone: (+1) 6137737116 

Email: 

darlene.blair@inspection.gc.ca 

 
Alternate(s) 

Ms Reem BARAKAT 

Deputy Director 

Phone: (+1) 613-773-5658 

Email: 

reem.barakat@inspection.gc.ca 

 

mailto:mariamsome@yahoo.fr
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Ms Marie-Claude FOREST 

Adviser / Alternative Head of 

Delegation  

National Manager and International 

Standards Adviser, 

Phone: (+1) 613-773-7235 

Email: marie-

claude.forest@inspection.gc.ca 

 
Mr Dominique PELLETIER 

International Plant Standards Officer 

Phone: (+1) 6137736492 

Email: 

dominique.pelletier@inspection.gc.

ca 

 
 

 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 

 

Représentant 

Mr Jean-Benoît MBOROHOUL 

Ingénieur Agronome Entomologiste 

Phone: (+236) 75545298 

Email: jbmborohoul@yahoo.fr 

 
 

 

 
CHAD - TCHAD 

 

Représentant 

Mr Abdoulaye MOUSSA 

ABDERAMAN 

Directeur de la Protection des 

Végétaux et du Conditionnement 

Phone: (+235) 

66325252/99325252/22524509 

Email: charafa2009@gmail.com 

 
CHILE - CHILI 

 

Representante 

Mr Marco MUNOZ FENZALIDA 

Phone: (+56) 223451201, (+56) 

993263535 

Email: marco.munoz@sag.gob.cl 

 

Suplente(s) 

Mr Rodrigo ASTETE ROCHA 

Phone: (+56) 223451201 
(+56) 998727706 

Email: rodrigo.astete@sag.gob.cl 

 
CHINA - CHINE 

 

Representative 

Mr Youquan CHEN 

Deputy Director-General 

Phone: (+86) 10 59191451 

Email: ippc@agri.gov.cn 

 
Alternate(s) 

Mr Xiaodong FENG 

Deputy Director 

Phone: (+86) 10 59194524 

Email: fengxdong@agri.gov.cn 

 
Mr Fei Lek KUOK 

Director 

Phone: (+853) 66506559 

Email: flkuok@iacm.gov.mo 

 
Mr Clive Siu-Ki LAU 

Senior Agricultural Officer 

Agriculture, Fisheries and 

Conservation Department, the 

Government of the Hong Kong 

Special Administrative Region, P.R. 

China 

Phone: (+85) 2 21507039 

Email: clive_sk_lau@afcd.gov.hk 

 
Mr Minghui NING 

Director 

Phone: (+86) 10 59193348 

Email: ippc@agri.gov.cn 

 
Mr Jianghua SUN 

Principal Investigator 

Phone: (+86) 1064807121 

Email: sunjh@ioz.ac.cn 

 
Ms Shuangyan SUN 

Deputy Professor 

Phone: +86 10 84603965 

Email: sunshyan2008@163.com 
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Mr Yan YAN 

Deputy Consultant 

Phone: (+86) 10 59193228 

Email: yanyan@agri.gov.cn 

 
Mr Chaohua ZHANG 

Deputy Director General 

Phone: (+86) 10 82261918 

Email: anquanchu_aqsiq@126.com 

 
COLOMBIA - COLOMBIE 

 

Representante 

Mr Luis Felipe QUINTERO 

SUAREZ 

Consejero Económico y Comercial 

Phone: (+82) 2 72013691 

Email: 

luis.quintero@cancilleria.gov.co 

 
COMOROS - COMORES - COMORAS 

 

Représentant 

Mr Ahamada DJOUBEIRE 

Technicien de l'Institut National de 

Recherche pour l'Agriculture, Pêche 

et Environnement (INRAPE) 

Phone: (+269) 3340371 

Email: djoubeireahamada@yahoo.fr 

 
CONGO 

 

Représentant 

Ms Alphonsine LOUHOUARI 

TOKOZABA 

Chef de service de la protection des 

végétaux 

Phone: (+242) 040055705, 
(+242) 010465361 

Email: louhouari@yahoo.fr 

 
COOK ISLANDS - ÎLES COOK - ISLAS 

COOK 

 

Mr Ngatoko TA 

Director of Biosecurity Service and 

NPPO Contact Point 

Phone: + (682) -28711 

Email: 

nngatoko@agriculture.gov.ck 

 

COSTA RICA 

 

Representante 

Mr Marco Vinicio JIMENEZ 

SALAS 

Director Ejecutivo 

Phone: 25493563 

Email: mvjimenez@sfe.go.cr 

 
Suplente(s) 

Mr David Yifong LI FANG 

Ministro Consejero 

 
 

CZECHIA - TCHÉQUIE - CHEQUIA 

 

Representative 

Mr Kvetoslav SULEK 

Czech Embassy in Korea  

Phone: (+82) 2 725 6763  

Email: kvetoslav_sulek@mzv_cz 

 
 

DENMARK - DANEMARK - 

DINAMARCA 

 

Representative 

Mr Ebbe NORDBO 

Head of Section  

Phone: (+45) 33958000 

Email: eno@lfst.dk 

 
Alternate(s) 

Ms Lisa KJAERGAARD 

STEFFENSEN 

Head of Section 

 
 

DOMINICA - DOMINIQUE 

 

Representative 

Mr Ryan ANSELM 

Technical Officer 

Head of Plant Protection and 

Quarantine Service 

Phone: (+1767) 2663814 

Email: 

agriculture@dominica.gov.dm 
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ECUADOR - ÉQUATEUR 

 

Suplente(s) 

 

Mr Patricio ALMEIDA 

Plant Health General Coordinator 

 
Mr Christian ANCHALUISA 

Consul of Ecuador 

 
Ms Mónica GALLO 

Directora de Vigilancia y Control 

Fitosanitario 

 
Ms Ha HA SEUNG-YEON 

Interpreteur 

 
Mr Oscar HERRERA 

Ambassador of Ecuador in the 

Republic of Korea 

 
Mr Marcelo PAZOS 

Commercial Counselor of Ecuador 

in Korea 

 
EGYPT - ÉGYPTE - EGIPTO 

 

Representative 

Shaza OMAR 

Email: shaza.roshdy@gmail.com 

 
EL SALVADOR 

 

Representante 

Mr Douglas Ernesto ESCOBAR 

VÁSQUEZ 

Director General del Sanidad 

Vegetal 

Phone: (+503) 22020835 

Email: 

douglas.escobar@mag.gob.sv 

 

 

ERITREA - ÉRYTHRÉE 

 

Representative 

Mr Tekleab MESGHENA 

KETEMA 

Director General 

Phone: (+291) 11230395, (+291) 

7117867 

Email: tekleabketema@gmail.com 

 
ESTONIA - ESTONIE 

 

Representative 

Ms Olga LAVRENTJEVA 

Adviser 

Phone: (+372) 625 6535 

Email: olga.lavrentjeva@agri.ee 

 
Alternate(s) 

Ms Anette SEPP 

Chief Specialist 

Phone: (+372) 625 6139 

Email: anette.sepp@agri.ee 

 
ETHIOPIA - ÉTHIOPIE - ETIOPÍA 

 

Representative 

Mr Weldehawariat Assefa 

FESSEHA 

General Director, Plant Health and 

Regulatory Directorate General 

Phone: +251116462417 

Email: hapruassefa2@gmail.com 

 
EUROPEAN UNION (MEMBER 

ORGANIZATION) - UNION 

EUROPÉENNE (ORGANISATION 

MEMBRE) - UNIÓN EUROPEA 

(ORGANIZACIÓN MIEMBRO) 

 

Representative 

Mr Harry ARIJS 

Deputy Head of Unit 

Phone: (+32) 02 2987645 

Email: harry.arijs@ec.europa.eu 

 
Alternate(s) 

Mr Roman VAGNER 

Plant Health Administrator 

Phone: (+32) 02 2959664 

Email: roman.vagner@ec.europa.eu 
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FIJI - FIDJI 

 

Representative 

Nitesh DATT 

Chief Plant Protection Officer 

Biosecurity Authority of Fiji 

 

FINLAND - FINLANDE - FINLANDIA 

 

Representative 

Mr Ralf LOPIAN 

Senior Advisor of Food Department 

Phone: (+358) 295 16 2329 

Email: ralf.lopian@mmm.fi 

 
FRANCE - FRANCIA 

 

Représentant 

Mr Alain TRIDON 

Sous-directeur de la qualité, de la 

santé et de la protection des végétaux 

 
Suppléant(s) 

Ms Laurence BOUHOT-DELDUC 

Responsable de la coordination des 

activités et du suivi des affaires 

internationales en santé des végétaux 

 
Ms Clara PACHECO 

Adjointe au chef du Bureau 

exportation pays tiers 

 

Ms Amelie SCHELL 

Chargée d'études au Bureau 

exportation pays tiers 

 
GABON - GABÓN 

 

Représentant 

Ms Séraphine MINKO 

Chef de Service de la Législation 

Phytosanitaire 

Membre titulaire de l'Organe 

Subsidiaire chargé du Règlement des 

Différends 

Phone: (+241) 06634795 

Email: minkoseraphine@yahoo.fr 

 

GEORGIA - GÉORGIE 

 

Representative 

Mr Zurab LIPARTIA 

Chief Phytosanitary Officer 

Deputy Head of the LEPL National 

Food Agency 

Phone: (+995) 332 2919168/3011 

Email: zurab.lipartia@nfa.gov.ge 

 
GERMANY - ALLEMAGNE - 

ALEMANIA 

 

Representative 

Ms Christine HERMENING 

Phone: (+49) 228995294484 

Email: 513@bmel.bund.de 

 
GHANA 

 

Representative 

Mr Eric Bentsil QUAYE 

Phone: 0266501158 

Email: bequaye18@yahoo.co.uk 

 
GREECE - GRÈCE - GRECIA 

 

Representative 

Ms Stavroula IOANNIDOU 

Regulatory Expert on Plant Health, 

Department of Phytosanitary 

Control- Ministry of Rural 

Development & Food, 

Phone: (+30) 210 9287133 

Email: stioannidou@minagric.gr 

 
Alternate(s) 

Mr Christos ARAMPATZIS 

Regulatory Expert on Plant Health, 

Department of Phytosanitary Control 

- Ministry of Rural Development & 

Food 

Phone: (+30) 210 9287235 

Email: syg051@minagric.gr 
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GUINEA-BISSAU - GUINÉE-BISSAU 

 

Représentant 

Mr Luis Antonio TAVARES 

Head Phytosanitary Control And 

Focal Point of IPPC Guinea-Bissau 

Phone: (+245) 955547553 (+245) 

966638208 

Email: ltavares@yahoo.com 

 
GUYANA 

 

Representative 

Mr Brian SEARS 

Chief Plant Protection Officer 

Phone: (+592) 6990479 

Email: nppogy@gmail.com 

 
 

HONDURAS 

 

Representante 

Mr José Adalberto ZUNIGA REYES 

Plants Health Sub-Director 

 
HUNGARY - HONGRIE - HUNGRÍA 

 

Representative 

Mr Lajos SZABO 

Senior Advisor 

Ministry of Agriculture 

Department of Food Chain Control 

1055 Budapest, Kossuth tér 11. 

Phone: (+36) 1 79 53 792 

Fax: (+36) 1 79 50 094 

E-mail: lajos.szabo@fm.gov.hu 

 

 
 

INDIA - INDE 

 

Representative 

Mr A. K. SINHA 

Plant Protection Adviser 

Phone: (+91) 1292413985, (+91) 

2410056 

Email: ppa@nic.in 

 
 

 

 

INDONESIA - INDONÉSIE 

 

Representative 

Mr Ummu Salamah RUSTIANI 

Phone: (+62) 251-8629639 

Email: ummurustiani@gmail.com 

 

Alternate(s) 

Antarjo DIKIN 

Email: antarjo.dikin@yahoo.com 

 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) - IRAN 

(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D') - IRÁN 

(REPÚBLICA ISLÁMICA DEL) 

 

Representative 

Mr Mohammad Ali 

BAGHESTANIMEYBODI 

Deputy Minister 

Head of Plant Protection 

Organization of the I. R. Iran 

 
Alternate(s) 

Mr Mehdi GHAEMIAN 

Technical Deputy 

Director for Plant Health and 

Quarantine Plant Protection 

Organization of the I.R.Iran 

 
 

IRELAND - IRLANDE - IRLANDA 

 

Representative 

Mr Barry DELANY 

Chief Plant Health Officer of Ireland 

Phone: (+353) 1 5058757 

Email: 

barry.delany@agriculture.gov.ie 

 
 

ITALY - ITALIE - ITALIA 

 

Representative 

Mr Federico SORGONI 

Official of the Central Phytosanitary 

Office MiPAAF 

Phone: (+39) 0646654218 

Email: 

f.sorgoni@politicheagricole.it 

 
 

 

 

mailto:lajos.szabo@fm.gov.hu
mailto:ummurustiani@gmail.com
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JAMAICA - JAMAÏQUE 

 

Representative 

Ms Sanniel WILSON 

Chief Plant Quarantine/Produce 

Inspector 

Phone: (+1876) 977-6401/0637 

Email: sswilson@micaf.gov.jm 

 
JAPAN - JAPON - JAPÓN 

 

Representative 

Mr Kazuhiko SHIMADA 

 
Alternate(s) 

Mr Masahiro AOKI 

Section Chief 

 
Mr Akihito FURUTA 

Counsellor 

 
Mr Yuji KITAHARA 

Section Chief 

 
Ms Hiroko MATSUO 

 
Ms Masumi YAMAMOTO 

Section Chief 

 
Mr Hirochi YOKOCHI 

 
Mr Yukio YOKOI 

Director 

Email: yokoiy@pps.maff.go.jp 

 
JORDAN - JORDANIE - JORDANIA 

 

Representative 

Mr Emad JROUGH ALAWAD 

Chief of Phytosanitary Measures 

Division 

Phone: (+96) 6265686151, (+96) 

2795363297 

Email: alawademad@yahoo.com 

 
KENYA 

 

Representative 

Ms Esther Wandia Njoya KIMANI 

Managing Director, KEPHIS 

Phone: (+722) 226239 

 

Alternate(s) 

Ms Hellen LANGAT 

Senior Inspector and Technical 

Personal Assistant 

 
 

KYRGYZSTAN - KIRGHIZISTAN - 

KIRGUISTÁN 

 

Representative 

Mr Adyl NURBAEV 

Head of Division of Plant Quarantine 

of the Ministry of Agriculture, Food 

Industry and Melioration of the 

Kyrgyz Republic 

 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC 

REPUBLIC - RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO - 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

POPULAR LAO 

 

Representative 

Mr Khanxay SOMCHINDA 

Deputy Director of Plant Protection 

Centre 

 
Alternate(s) 

Mr Siriphonh PHITHAKSOUN 

Director of Plant Protection Centre, 

DOA, MAF, Lao PDR 

Phone: (+856) 21812164 

Email: syriphonh@gmail.com 

 
Mr Sittiphone PHOMMASAK 

Head of Administration and 

Technical Cooperation 

 
LATVIA - LETTONIE - LETONIA 

 

Representative 

Mr Peter VAIVARS 

Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary of the Republic of 

Latvia to the Republic of Korea 
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LEBANON - LIBAN - LÍBANO 

 

Representative 

Sylvana GERGES 

Head of Plant Protection Service 

Phone: (+961) 3 810377 

Email: sgerges@agriculture.gov.lb 

 

Alternate(s) 

Rania HAYEK 

Head of Plant Protection Service 

Ministry of Agriculture 

 

LESOTHO 

 

Representative 

Mr Solomon Motlatsi MOLATELA 

Senior Research Officer (Plant 

Protection) 

Phone: (+266) 22 312395 

Email: mmolatela@yahoo.co.uk 

 
Alternate(s) 

Ms Mantheusi Alrina MATEKANE 

Third Secretary/Alternate Permanent 

Representative to the Rome base 

United Nations Organizations 

 
Ms Lineo Irene MOLISE-

MABUSELA 

Ambassador/Permanent 

Representative to the Rome based 

United Nations Organizations 

 
LIBERIA - LIBÉRIA 

 

Representative 

Mr Augustus B. G. FAHNBULLEH 

Director Plant and Animal 

Quarantine Service, IPPC/IPP 

Contact, WTO/SPS-NEP 

Phone: (+231) 886439982, (+231) 

777439982, (+231) 775630223 

Email: 

augustusfahnbulleh@ymail.com 

 

LIBYA - LIBYE - LIBIA 

 

Representative 

Mr Ali Amin KAFU 

Advisor in Phytosanitary Control 

Phone: (+218) 925022980, (+218) 

913243112 

Email: benkafu@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Mr Esam Omar BENZITUN 

Advisor to the Department of 

International Organizations 

Phone: (+218) 925158027 

 
 

MADAGASCAR 

 

Représentant 

Ms Nomenjanahary Saholy 

RAMILIARIJAONA 

Directeur de la Protection des 

Végétaux de Madagascar 

Phone: (+261) 340561225, (+261) 

348109909 

Email: lyhosa@gmail.com 

 
MALAWI 

 

Representative 

Mr David KAMANGIRA 

Senior Deputy Director of 

Agricultural Research Services 

(TM&ARS) 

Phone: (+265) 888 342 712, (+265) 

999 122 199 

Email: 

davidkamangira1@gmail.com 

 
MALAYSIA - MALAISIE - MALASIA 

 

Representative 

Dato' Ahmad ZAKARIA 

MOHAMAD SIDEK 

Director General of Agriculture 

Phone: (+603) 88703001 

Email: zakaria@doa.gov.my 
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Alternate(s) 

Mr Haji GHAZALI BIN ZAKARIA 

Deputy Director of Plant Biosecurity 

Division 

Phone: (+603) 2030 1417 

Email: ghazali_cpt@yahoo.com 

 
 

MALI - MALÍ 

 

Représentant 

Mr Halidou MOHOMODOU 

Chef Division Surveillance, Alerte et 

Intervention de l'Office de Protection 

des Végétaux, Editeur du Portail 

Phytosanitaire de la Convention 

Internationale pour la Protection des 

Végétaux 

Phone: (+223) 20222404 

Email: halidou_maiga@yahoo.fr 

 
MALTA - MALTE 

 

Representative 

Ms Marica GATT 

Director General (VPRD) 

Veterinary and Phytosanitary 

Regulation Department  

Office of the Director 

General/Administration 

Phone: (+356) 22925222   

Email: marica.gatt@gov.mt  

 
Alternate(s) 

Mr Sharlo CAMILLERI 

Director 

Veterinary and Phytosanitary 

Regulation Department  

Plant Health Directorate 

Phone: (+356) 22926501 

Email: sharlo.camilleri@gov.mt 

 

 
Mr Guido SALA CHIRI 

Political Administrator 

JL 40 50 DH 33 

Rue de la Loi 175 - 1048 Brussels  

Phone: (+32) 2 281 5734 

Email: 

guido.salachiri@consilium.europa.e

u 

 

Ms Josephine SCHEMBRI 

Policy Officer 

Phone: (+32) 22957852 (+32) 

22382752 

Email: 

josephine.b.schembri@gov.mt 

 
 

MEXICO - MEXIQUE - MÉXICO 

 

Representante 

Mr Francisco Javier TRUJILLO 

ARRIAGA 

Director General de Sanidad Vegetal 

Phone: (+55) 59 05 10 00 Ext. 51319 

Email: trujillo@senasica.gob.mx 

 
 

MONGOLIA - MONGOLIE 

 

Representative 

Ms Gunchinjav ERDENETSETSEG 

Senior Officer of Crop Production 

Policy Implementation and 

Coordination Department 

Phone: (+976) 51263408, (+976) 

94098448 

Email: 

erdenetsetseg@mofa.gov.mn, 

gtsetseg_0912@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Ms Byambasuren MIJIDSUREN 

Director of the Plant Protection 

Research Institute 

 
 

MOROCCO - MAROC - MARRUECOS 

 

Représentant 

Kouider HARRACHI 

Head of Division of Plant Protection 

in Morocco (DPPAV/ONSSA) 

Phone: (+212) 673997851, (+212) 

537779873 

Email: harrachi.k@gmail.com 

 
Suppléant(s) 

Mr Lhoucine RHAZOUI 

Ministre plénipotentiaire près 

l'Ambassade du Royaume du Maroc 

à Seoul 

 

mailto:marica.gatt@gov.mt
mailto:josephine.b.schembri@gov.mt
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MOZAMBIQUE 

 

Representative 

Ms Antonia VAZ TOMBOLANE 

Phone: (+258) 846988646 

Email :avaz5099@gmail.com 
 

 
MYANMAR 

 

Representative 

Mr Aung HLA MYINT 

Deputy Director General 

Department of Agriculture 

Ministry of Agriculture, Livestock 

and Irrigation 

Phone: (+95) 967410568 

Email: 

dydg.technology@gmail.com 

 
 

NEPAL - NÉPAL 

 

Representative 

Mr Dilli Ram SHARMA 

Program Director/ National 

Coordinator of National IPM 

Programme 

Head NPPO 

Contact point of IPPC 

Phone: (+977) 9841369615 

Email: 

sharmadilli.2018@gmail.com 

 
NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAÍSES 

BAJOS 

 

Representative 

Mr Corné VAN ALPHEN 

Policy Coordinator  

Phytosanitary Affairs 

Phone: (+31) 618596867 

Email: c.a.m.vanalphen@minez.nl 

 
Alternate(s) 

Mr Philip DE JONG 

Chief Phytosanitary Officer 

Phone: (+31) 655438598 

Email: p.j.m.dejong@minez.nl 

 

Mr Nico HORN 

Senior Officer Plant Health 

Phone: (+31) 651998151 

Email: n.m.horn@nvwa.nl 

 
Mr Anthony SNELLEN 

Agricultural Counsellor 

Email: 

Anthony.Snellen@minbuza.nl 

 
Mr Henk STIGTER 

Senior Policy Officer Plant Health 

Phone: (+31) 651255804 

Email: h.stigter@nvwa.nl 

 
NEW ZEALAND - NOUVELLE-

ZÉLANDE - NUEVA ZELANDIA 

 
Alternate(s) 

Mr John HEDLEY 

Principal Adviser, International 

Policy 

Phone: (+64) 48940428 

Email: john.hedley@mpi.govt.nz 

 
NICARAGUA 

 

Representante 

Mr Jorge Isaac Chavarria 

CHAVARRIA 

Director de Sanidad Vegetal y 

Semillas del Instituto de Protección y 

Sanidad Agropecuaria 

Email: jorge.chavarria@ipsa.gob.ni 

 
NIGER - NÍGER 

 

Représentant 

Ms Abdou Alimatou DOUKI 

Ingénieur agronome, Directrice de la 

Règlementation Phytosanitaire et du 

Suivi Environnemental à la Direction 

Générale de la Protection des 

Végétaux de Niamey 

Phone: (+227) 20742556, (+227) 

96979501 

Email: douki_a@yahoo.fr 

 

mailto:avaz5099@gmail.com


CPM-12 Report Appendix 03 

Page 61 of 123 تفاقية الدولية لوقاية النباتاتاال  

NIGERIA - NIGÉRIA 

 

Representative 

Mr Vincent ISEGBE 

Coordinating Director 

Phone: (+234) 8093540849 

Email: visegbe@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr John Abah OBAJE 

Head of Plant Quarantine 

Department of NAQS 

Phone: (+234) 8035059047 

Email: 

edwardsonobj2009@yahoo.com 

 

   

    
Yaya Olaitan OLANIRAN 

Permanent Representative to FAO, IFAD, 

WFP 

Phone: (+39)066875803 

Email: nigeriapermrep@email.com 
 

 
 

PAKISTAN - PAKISTÁN 

 

Representative 

Mr Muhammad Tariq KHAN 

Deputy Director (Quarantine) 

Phone: (+92) 2199248119 

Email: tariqpak007@gmail.com 

 
 

 

 
PANAMA - PANAMÁ 

 

Representante 

Mr Luis Manuel BENAVIDES 

GONZALEZ 

Director Nacional de Normas 

Phone: (+507) 5220003 

Email: lbenavides@aupsa.gob.pa 

 
Suplente(s) 

Mr Yuri John HUERTA VASQUEZ 

Administrador General de la 

Autoridad 

Phone: (+507) 5220005 

Email: yheurta@aupsa.gob.pa 

 

 

PARAGUAY 

 

Representante 

Mr Raul SILVERO 

Ambassador to Korea 

 
Suplente(s) 

Mr Fabian YBARRA FERNANDEZ 

Segundo Segretario 

Phone: (+82) 27928335 

Email: fybarra@mre.gov.py 

 
PERU - PÉROU - PERÚ 

 

Representative 

Mr Orlando Antonio DOLORES 

SALAS 

Plant Quarantine Section 

Email: odolores@senasa.gob.pe 
 

 

PHILIPPINES - FILIPINAS 

 

Representative 

Mr Vivencio MAMARIL 

Phone: (+920) 3775 525 7392 

Email: choymamaril@yahoo.com 

 
Alternate(s) 

Mr Ariel J. BAYOT 

Phone: (+83) 22982 404 0409 

Email: ajbayot@yahoo.com 

 
Ms Maria Alilia MAGHIRANG 

Agriculture Analyst in Seoul 

 
Ms Laarni Mary SOLIMAN 

ROXAS 

Head of Sanitary and Phytosanitary 

Section 

Email: lmsoliman1981@yahoo.com 

 
POLAND - POLOGNE - POLONIA 

 

Representative 

Ms Miroslawa KONICKA 

Director of the Central Laboratory 

Phone: (+48) 56 623 56 49 

Email: m.konicka@piorin.gov.pl 
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REPUBLIC OF KOREA - RÉPUBLIQUE 

DE CORÉE - REPÚBLICA DE COREA 

 

Representative 

Mr Suhyon RHO 

Director General for Department of 

Plant Quarantine 

 
Alternate(s) 

Mr Joo Seok MIN 

Director for Department of Plant 

Quarantine 

 
Ms Hongsook PARK 

Assistant Director for Department of 

Plant Quarantine 

Email: hspark101@korea.kr 

 
Ms Kuy-Ock YIM 

Senior Researcher for Department of 

Plant Quarantine 

Email: koyim@korea.kr 

 
REPUBLIC OF MOLDOVA - 

REPUBLIQUE DE MOLDOVA - 

REPÚBLICA DE MOLDOVA 

 

Representative 

Ms Svetlana LUNGU 

Head of the Department of Plant 

Health Protection of the National 

Food Safety Agency of the Republic 

of Moldova 

Phone: (+373) 22264674 

Email: svetlana.lungu@ansa.gov.md 

 
 

 

RUSSIAN FEDERATION - FÉDÉRATION 

DE RUSSIE - FEDERACIÓN DE RUSIA 

 

Representative 

Ms Irina ANDREEVSKYA 

Head of Phytosanitary Surveillance 

and Seed Control 

Phone: (+7) 499 975 49 42, 

Email: i.andreevskaya@yandex.ru 

 
 

 

Alternate(s) 

Ms Snezhana USACHEVA 

Interpreter, Department of 

Phytosanitary Risks and 

International Cooperation with 

International Organizations 

Phone: (+7) 499 707 22 27 

Email: office@vniikr.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

SAMOA 

 

Representative 

Ms Anoano SEUMALII-VAAI 

Senior Quarantine Officer 

Phone: (+685) 20924 

Email: anoseumalii@gmail.com 

 
SAO TOME AND PRINCIPE - SAO 

TOMÉ-ET-PRINCIPE - SANTO TOMÉ Y 

PRÍNCIPE 

 

Représentant 

Ms Idalina Jorge PAQUETE DE 

SOUSA 

Chefe de Serviço de Entomologia 

Phone: (+239) 9913413 

Email: idaquete@gmail.com 

 
SAUDI ARABIA - ARABIE SAOUDITE - 

ARABIA SAUDITA 

 

Representative 

Mr Abdelaziz bin Ibrahim AL 

ZAMEL 

Director General of the 

Phytosanitary Measures Department 

Ministry of Environment, Water and 

Agriculture 

 

mailto:koyim@korea.kr
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SENEGAL - SÉNÉGAL 

 

Représentant 

Mr Abdoulaye NDIAYE 

Ingénieur agronome, chef de la 

Division Législation phytosanitaire 

et quarantaine des plantes à la 

Direction de la Protection des 

Végétaux, Ministère en charge de 

l'Agriculture Sénégal 

Phone: (+221) 338340397, (+221) 

77611 1175 

Email: layedpv@gmail.com 

 
 

SEYCHELLES 

 

Representative 

Mr Keven SELWYN NANCY 

Chief Plant Biosecurity Officer 

National Biosecurity Agency 

Ministry of Agriculture and Fisheries 

Phone: (+248) 4324000 

Email: kvenanc@yahoo.com 

 
SIERRA LEONE - SIERRA LEONA 

 

Representative 

Ms Raymonda A. B. JOHNSON 

Pest and Crop Management 

Specialist 

Phone: (+232) 76271030 

Email: 

raymonda.johnson@yahoo.com 

 
SINGAPORE - SINGAPOUR - SINGAPUR 

 

Representative 

Ms Mei Lai YAP 

Phone: (+65) 63165142 

Email: yap_mei_lai@ava.gov.sg 

 
SLOVAKIA - SLOVAQUIE - 

ESLOVAQUIA 

 

Representative 

Ms Katarína BENOVSKA 

Head of NPPO 

Phone: (+421) 2 59266357 

Email: 

katarina.benovska@land.gov.sk 

 

SLOVENIA - SLOVÉNIE - ESLOVENIA 

 

Representative 

Ms Vlasta KNAPIC 

Secretary 

Phone: (+386) 1 300 1318 

Email: vlasta.knapic@gov.si 

 
 

 
 

SOUTH SUDAN - SOUDAN DU SUD - 

SUDÁN DEL SUR 

 

Représentant 

Atem Garang MALUAL 

Executive Director of Plant 

Protection 

Phone: (+211) 955909982 

Email: alfredatem1@hotmail.com 

 
SPAIN - ESPAGNE - ESPAÑA 

 

Representante 

Mr José María COBOS SUAREZ 

Subdirector General de Sanidad e 

Higiene Vegetal y Forestal 

 
SRI LANKA 

 

Representative 

Ms W. J. NIMANTHIKA 

Assistant Director of Agriculture 

(Research) 

Head, Biosecurity and International 

Relations Division 

National Plant Quarantine Service 

Phone : (+94) 718015660 

Email : jayaninimanthika@gmail.com 

 

 

SUDAN - SOUDAN - SUDÁN 

 

Alternate(s) 

Mr Khidir GIBRIL MUSA EDRES 

Phone: (+249) 912138939 

Email: khidirgme@outlook.com 

 

mailto:jayaninimanthika@gmail.com
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SWAZILAND - SWAZILANDIA 

 

Representative 

Mr Similo George MAVIMBELA 

IPPC Contact Point 

Phone: (+268) 25274069 

Email: seemelo@yahoo.com 

 
SWEDEN - SUÈDE - SUECIA 

 

Representative 

Ms Catharina ROSQVIST 

Senior Administrative Officer 

Phone: (+46) 84053782 

Email: catharina.rosqvist@gov.se 

 
 

THAILAND - THAÏLANDE - TAILANDIA 

 

Representative 

Ms Surmsuk SALAKPETCH 

Deputy Director General 

Phone: (+66) 81 373 0927 

Email: surmsuk.s@doa.in.th; 

ssalakpetch@gmail.com 

 
Alternate(s) 

Mr Prateep ARAYAKITTIPONG 

Standards Officer, professional level  

Office of Standard Development 

Phone: (+662) 561 2277 

Email: prateep_ming@hotmail.com, 

 
Ms Tasanee PRADYABUMRUNG 

Senior Expert 

Phone: (+662) 561 2277 #1421 

Email: tasanee@acfs.go.th 

 
Ms Chonticha RAKKRAI 

Agricultural Research Officer, 

Senior professional level, 

Plant Protection Research and 

Development Office (PPRDO) 

Phone: (+662) 579 5583 

Email: rakkrai@yahoo.com 

 
Mr Sarute SUDHI-AROMNA 

Entomologist, Senior professional 

level 

Phone: (+662) 579 5583 

Email: sarutes@yahoo.com 

 

 

TOGO 

 

Représentant 

Mr Kokou Hadah BASSIMBAKO 

Ingenieur Agronome 

Chef Division Organismes Nuisibles 

et Quarantaine Phytosanitaire 

Phone: (+228) 90165898, (+228) 

22514404 

Email: bassimbakohada@yahoo.fr. 

 
TONGA 

 

Representative 

Mr Viliami KAMI 

Deputy Chief Executive Officer for 

Ministry of Agriculture, Food, 

Forests and Fisheries 

Head of Quarantine and Quality 

Management Division, MAFFF 

Phone: (+676) 24922/24257 

Email: maf-ento@kalianet.to 

 
 

TURKEY - TURQUIE - TURQUÍA 

 

Representative 

Mr Yunus BAYRAM 

Acting Deputy General Directorate 

of Food and Control MFAL 

Phone: (+543) 8729126 

Email: yunusb04@gmail.com 

 
 

 

 
UKRAINE - UCRANIA 

 

Representative 

Mr Andrii CHELOMBITKO 

Deputy Director of the Department 

of Phytosanitary Security, Control in 

Seed Production and Seedling 

Head of Phytosanitary Security 

Administration  

Chief State Phytosanitary Inspector 

of Ukraine 

Phone: (+380) 445247707 

Email: phyto@consumer.gov.ua 
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UNITED KINGDOM - ROYAUME-UNI - 

REINO UNIDO 

 

Representative 

Ms Jane CHARD 

Head of Branch 

Phone: (+44) 131 2448863 

Email: jane.chard@sasa.gsi.gov.uk 

 
Alternate(s) 

Mr Samuel BISHOP 

Plant Health Specialist 

Phone: (+44) 1 904462738 

Email: 

sam.bishop@defra.gsi.gov.uk 

 
 

 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA - 

RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE - 

REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA 

 

Representative 

Mr Mdili Sambayi KATEMANI 

Senior Agricultural Inspector 

Phone: (+255) 756637966 

Email: dancateman@gmail.com 

catemanmdily@yahoo.com 

 
UNITED STATES OF AMERICA - 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE - ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Representative 

Mr Osama EL-LISSY 

Deputy Administrator 

Email: osama.a.el-

lissy@aphis.usda.gov 

 
Alternate(s) 

Mr Hesham ABUELNAGA 

APHIS Attaché - U.S. Mission to 

North and East Africa, and the 

Middle and Near East 

 
Ms Stephanie DUBON 

IPS Deputy Technical Director 

Email: 

stephanie.m.dubon@aphis.usda.gov 

 

Mr John GREIFER 

Assistant Deputy Administrator for 

IPS 

IPPC Official Contact Point 

Phone: (+1) 202 7207677 

Email: 

john.k.greifer@aphis.usda.gov 

 
Ms Marina ZLOTINA 

PPQ's IPPC Technical Director 

 
URUGUAY 

 

Representante 

Ms Beatriz MELCHÓ 

Ingeniera Agrónoma 

Phone: (+598) 23098410 

Email: bmelcho@mgap.gub.uy 

 
VANUATU 

 

Representative 

Mr Esra Tekon Timothy 

TUMUKON 

Director 

Phone: (+678) 23519 

Email: ttumukon@vanuatu.gov.vu 

 
 

 

 
VIET NAM 

 

Representative 

Mr Le Van THIET 

Deputy Director General 

Phone: (+84) 0838248803 

Email: thietlv.bvtv@mard.gov.vn 

 
 

 

 
ZAMBIA - ZAMBIE 

 

Representative 

Ms Doreen MALEKANO 

CHOMBA 

Principal Agricultural Research 

Officer 

Phone: (+260) 979672806 

Email: dchomba71@gmail.com 
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ZIMBABWE 

 

Representative 

Mr Cames MGUNI 

Director 

Phone: (+263) 71261177 

 
Alternate(s) 

Mr Nhamo MUDADA 

Acting Branch Head 

Phone: (+263) 772422616 
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 اقدة(األطراف غير المتعالتي تتمتع بصفة مراقب )البلدان 
OBSERVER COUNTRIES (NON-

CONTRACTING PARTIES) 

PAYS OBSERVATEURS (PARTIES NON 

CONTRACTANTES) 

PAÍSES OBSERVADORES (PARTES NO 

CONTRATANTES) 

 

BRUNEI DARUSSALAM - BRUNÉI 

DARUSSALAM 

Representative 

Ms Yuliah Abdullah MASLIANA 

 

Alternate 

Ms Norkhadijah BINTI HAJI LATIP 

 

 

UZBEKISTAN - OUZBÉKISTAN - 

UZBEKISTÁN 

 

Representative 

Mr Alisher SADIKOV 

Head of the Main State inspection on 

plants quarantine Republic of 

Uzbekistan 

Phone: (+998) 71255 69 39 

Email: karantin@qsxv.uz  

 

 

mailto:karantin@qsxv.uz
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 اإلقليمية لوقاية النباتاتظمات المن
ONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATIONSREGI  

ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX 

ORGANIZACIONES REGIONALES DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA 

 

 

COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL DEL CONO SUR 

 

Mr Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE 

Secretario Técnico del COSAVE 

fanos 1147, Oficina 544Huér  

Santiago de Chile 

Phone: (+562) 26996452 

Email: secretaria_tecnica@cosave.org 

 

 

 منظمة وقاية النباتات فى أوروبا والبحر المتوسط
EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION 

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES PLANTES 

ORGANIZACIÓN EUROPEA Y MEDITERRÁNEA DE PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS  

 

Mr Martin WARD 

Director-General/ Directeur Général 

Email: martin.ward@eppo.int 

 

 

 

 منظمة وقاية النباتات في الشرق األدنى
 NEAR EAST PLANT PROTECTION ORGANIZATION  

ORGANISATION POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX AU PROCHE-ORIENT  

ORGANIZACIÓN DE S DEL CERCANO ORIENTEPROTECCIÓNADE LAS PLANTA  

 

Mr Mekki CHOUBAINI 

Executive Director 

Phone: (+212) 537 704 810 

Email: hq.neppo@gmail.com 

 

 منظمة وقاية النباتات فى أمريكا الشمالية
NORTH AMERICAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION 

ORGANISATION NORD AMÉRICAINE POUR LA PROTECTION DES PLANTES 

OTECCIÓN A LAS PLANTASORGANIZACIÓN NORTEAMERICANA DE PR  

 

Ms Stephanie BLOEM 

Executive Director of NAPPO 

Phone: (+919) 6174040, (+919) 4804761 

Email: stephanie.bloem@nappo.org 
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 المنظمة الدولية االقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية
REGIONAL INTERNATIONAL oRGANIZATION FOR pLANT PROTECTION AND 

ANIMAL HEALTH 

ONTRE LES AMALADIES DES ORGANISME INTERNATIONAL RÉGIONAL C

PLANTES ET DES ANIMAUX 

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA 

 

Mr Carlos Ramón URIAS MORALES 

Regional Director Plant Health 

Phone: (+503) 22099222, (+503) 22099200 

Email: curias@oirsa.org; svegetal@oirsa.org 

 

Mr Adriano VASQUEZ 

Technical Assistant RDPH 

Phone: (+503) 22099200 

Email: avasquez@oirsa.org; svegetal@oirsa.org 

 

 منظمة وقاية النباتات في المحيط الهادئ
PACIFIC PLANT PROTECTION ORGANISATION 

ORGANISATION DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX POUR LE PACIFIQUE 

ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA DEL PACIFICO  

 

Mr Josua WAINIQOLO 

Biosecurity and Trade Support Advisor 

Phone: (+679) 3379348, (+679) 8085172 

Email: josuaw@spc.int 
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غير الحكوميةت المنظما  
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

ORGANISATIONS NON GOUVERNMENTALES 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

L HEALTH AND FOOD SAFETY AGENCYCARIBBEAN AGRICULTURA  

Ms Juliet GOLDSMITH 

Plant Health Specialist 

Email: juliet.goldsmith@cahfsa.org 

CONTAINER OWNERS ASSOCIATION 

Mr Michael Patrick DOWNES 

Senior Equipment Technical Expert 

Email: michael.patrick.downes@maersk.com 

Mr Brian RYSZ 

Senior Global Equipment Manager 

INTERNATIONAL SEED FEDERATION 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SEMENCES 

Mr Dave CAREY 

Director, Government Affairs and Policy 

Phone: (+1) 6138299527 

Email: dcarey@cdnseed.org 

Mr Richard DUNKLE 

Senior Director, Seed Health and Trade 

Phone: (+1) 7038378140 

Email: rdunkle@betterseed.org 

Mrs Radha RAGANATHAN 

Director Technical Affairs 

Phone: (+41) 223654420 

Email: r.ranganathan@worldseed.org 

PANELISTS/PRESENTERS/ RESOURCE PERSONS 

Mr Marko BENOVIC 

Executive Officer 

Phone: (+39) 06 570 54119 

Email: marko.benovic@fao.org 

IPPC Secretariat 

Ms Sarah BRUNEL 

Agricultural Officer 

Phone: (39) 0657053768 
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Email: sarah.brunel@fao.org 

IPPC Secretariat 

 

Ms Dorota BUZON 

Programme Officer 

Phone: (+39) 065705-4386 

Email: dorota.buzon@fao.org 

IPPC Secretariat 

 

Mr Tyrone CARBONE 

Interpreter 

Phone: (+66) 860487763. 

Email: t.carbone@aiic.net 

 

Mr Johnathan CLEMENTS 

English Interpreter 

Phone: (+39) 346 679 8883 

Email: jonathan.clements@fao.org 

 

Mr Eugenio D'ANDREA 

Report Writer 

Email: eugenio.dandrea@fao.org 

IPPC Secretariat 

 

Ms Pauline EID 

Agriculture Engineer - Plant Protection Department 

Phone: (+96) 13862849 

Email: pauline.eid@gmail.com 

 

Ms Chiu-Kee Emily FAN 

Phone: (+33) 668040807 

Email: fan_emily@yahoo.com 

 

Mr Craig FEDCHOCK 

Senior Advisor 

Phone: (+39) 06 5705 2534 

Email: craig.fedchock@fao.org 

 

Mr Ernesto GONZALEZ SALA 

Interpreter 

Phone: (+33) 674534415 

Email: egsala@gmail.com 

 

Ms Guanghao GU 

Deputy Director 

Phone: (+86) 755 88211435 

Email: gugh@szciq.gov.cn 

 

Ms Darya KIRIENKO 

Interpreter 

Phone: (+6) 012 302 8121 

Email: dasha.kirienko@gmail.com 

 

Ms Tanja LAHTI 



Appendix 03  CPM-12 Report 

 Page 72 of 123 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Meeting Coordinator 

Phone: (+39) 0657054812 

Email: tanja.lahti@fao.org 

IPPC Secretariat 

 

Mr Brent LARSON 

Standards Officer 

Phone: + (39) 06-5705-4915 

Email: brent.larson@fao.org 

IPPC Secretariat 

 

Mr Hailong LIU 

Interpreter 

Phone: (+852) 6670 0261 

Email: hailongliu.hk@gmail.com 

 

Mr Mirko MONTUORI 

Project Manager 

Phone: (+39) 3755031052 

Email: mirko.montuori@fao.org 

IPPC Secretariat 

 

Dr Adriana MOREIRA 

Agricultural Officer 

Phone: (+39) 06 570 55 809 

Email: adriana.moreira@fao.org 

IPPC Secretariat 

 

Mr Dany NAJJAR 

Interpreter 

Phone: (+971) 4 2833450 

Email: danynajjar66@gmail.com 

 

Ms Heidi NICHOLSON 

Interpreter 

Phone: (+33) 6124444140 

Email: heidi.v.nicholson@gmail.com 

 

Ms Reem OWAIS 

Interpreter 

Phone: (+971) 50-651 10 51 

Email: reem_owais@hotmail.com 

 

Ms Naia SADABA HERRERO 

Interpreter 

Phone: (+33) 688031601 

Email: nsadaba@yahoo.fr 

 

Mr Shane SELA 

ePhyto Project Manager 

Phone: (+1) 2502135511 

Email: shane.sela@fao.org 

IPPC Secretariat 
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Ms Valerie SERVANT 

Interpreter 

Phone: (+33) 637709655 

Email: v.servant@aiic.net 

 

Mr Orlando SOSA 

Agricultural Officer 

Phone: (+39) 0657053613 

Email: orlando.sosa@fao.org 

IPPC Secretariat 

 

Ms Katarina SPISIAKOVA 

Meeting Coordinator  

Phone: (+39) 0657056865 

Email: katarina.spisiakova@fao.org 

IPPC Secretariat 

 

Ms Romancia STEPHAN 

Interpreter 

Phone: (+97) 1505534881 

Email: rstephan@emirates.net.ae 

 

Ms Leanne STEWART 

Phytosanitary Consultant 

Phone: (+39) 06570 53071 

Email: leanne.stewart@fao.org 

IPPC Secretariat 

 

Ms Ekaterina WOODHAM MOSTOVAYA 

Interpreter 

Phone: (+852) 61 03 61 10 

Email: katya@russiansolutions.com.hk 

 

Dr Jingyuan XIA 

Secretary to IPPC 

Phone: (+39) 06 5705 6988 

Email: jingyuan.xia@fao.org 

IPPC Secretariat 

 

Mr Jianying XU 

Interpreter 

Phone: (+86) 13 901 02 48 91 

Email: jackhsu@yahoo.com 

 

SEED ASSOCIATION OF THE AMERICAS 

 

Ms María Inés ARES 

Senior Advisor on Seed Phytosanitary Seed Association of the Americas 

Phone: (+598) 2 9242832 

Email: iares@saaseed.org 

 

SPEAKER 

 

Ms Michelle MEDINA 
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Email: michelle.medina@wcoomd.org 

 

Mr Elissaios PAPYRAKIS 

Senior Lecturer in Development Economics 

Email: papyrakis@iss.nl 

 

Ms Junko SHIMURA 

Programme Officer for Taxonomy and Invasive Alien Species 

Phone: (+1) 5142878706 

Email: junko.shimura@cbd.int 

 

Mr Luca TASCIOTTI 

Lecturer in Economics 

Phone: (+02) 0 7898 4947 

Email: lt20@soas.ac.uk 

 

 

 

 اإلقليمية لوقاية النباتاتالمنظمات 
REGIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATIONS 

ORGANISATIONS RÉGIONALES DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX 

ORGANIZACIONES REGIONALES DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA 

 

 اللجنة اإلقليمية للصحة النباتية في المخروط الجنوبي
PLANT HEALTH COMMITTEE OF THE SOUTHERN CONE 

COMITÉ DE LA SANTÉ DES PLANTES DU CÔNE SUD 

COMITÉ REGIONAL DE SANIDAD VEGETAL DEL CONO SUR 

 

Mr Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE 

Secretario Técnico del COSAVE 

Huérfanos 1147, Oficina 544 

Santiago de Chile 

Phone: (+562) 26996452 

Email: secretaria_tecnica@cosave.org 

 

 

 

 منظمة وقاية النباتات فى أوروبا والبحر المتوسط

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION 

ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA PROTECTION DES PLANTES 

ORGANIZACIÓN EUROPEA Y MEDITERRÁNEA DE PROTECCIÓN DE LAS PLANTAS 

 

Mr Martin WARD 

Director-General/ Directeur Général 

Email: martin.ward@eppo.int 

 

mailto:secretaria_tecnica@cosave.org
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 منظمة وقاية النباتات في الشرق األدنى

NEAR EAST PLANT PROTECTION ORGANIZATION 

ORGANISATION POUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX AU PROCHE-ORIENT 

ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓNADE LAS PLANTAS DEL CERCANO ORIENTE 

 

Mr Mekki CHOUBAINI 

Executive Director 

Phone: (+212) 537 704 810 

Email: hq.neppo@gmail.com 

 

 منظمة وقاية النباتات فى أمريكا الشمالية

NORTH AMERICAN PLANT PROTECTION ORGANIZATION 

ORGANISATION NORD AMÉRICAINE POUR LA PROTECTION DES PLANTES 

ORGANIZACIÓN NORTEAMERICANA DE PROTECCIÓN A LAS PLANTAS 

 

Ms Stephanie BLOEM 

Executive Director of NAPPO 

Phone: (+919) 6174040, (+919) 4804761 

Email: stephanie.bloem@nappo.org 

 

 المنظمة الدولية االقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية
REGIONAL INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR PLANT PROTECTION AND 

ANIMAL HEALTH 

ORGANISME INTERNATIONAL RÉGIONAL CONTRE LES AMALADIES DES PLANTES 

ET DES ANIMAUX 

ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA 

 

Mr Carlos Ramón URIAS MORALES 

Regional Director Plant Health 

Phone: (+503) 22099222, (+503) 22099200 

Email: curias@oirsa.org; svegetal@oirsa.org 

 
Mr Adriano VASQUEZ 

Technical Assistant RDPH 

Phone: (+503) 22099200 

Email: avasquez@oirsa.org; svegetal@oirsa.org 

 

المحيط الهاديمنظمة وقاية النباتات فى   

PACIFIC PLANT PROTECTION ORGANISATION 

ORGANISATION DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX POUR LE PACIFIQUE 

ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA DEL PACIFICO 

 

 

Mr Josua WAINIQOLO 

Biosecurity and Trade Support Advisor 

Phone: (+679) 3379348, (+679) 8085172 

Email: josuaw@spc.int 
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المتحدة والوكاالت المتخصصةاألمم   
UNITED NATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES 

NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES 

NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 

 

 

اإلقليمية للفاوالمكاتب   

FAO REGIONAL OFFICES 

BUREAUX RÉGIONAUX DE LA FAO 

OFICINA REGIONALES DE LA FAO 

 

Mr Avetik NERSISYAN 

Agricultural Officer  

REU Focal Point for SP2 

Phone: (+361) 8141240 

Email: avetik.nersisyan@fao.org 

 

Mr Jean Baptiste BAHAMA 

Crop Production and Protection Officer 

FAO Regional Office for Africa 

Email: jean.bahama@fao.org 

 

Ms Joyce MULILA MITTI 

PLANT PRODUCTION AND PROTECTION OFFICER, FAOSFS 

Phone: (+263-4) 253655-8, (+263-4) 252021-3, (+263-772) 240681-3, 

Email: joyce.mulilamitti@fao.org 

 

Mr Yongfan PIAO 

Executive Secretary of APPPC 

Senior Plant Protection Officer 

Phone: (+66) 2 6974628, (+66) 02 6974445 

Email: yongfan.piao@fao.org 

 

Mr Hafiz MUMINJANOV 

Agricultural Officer 

FAO Regional Office for Europe and Central Asia 

Email: hafiz.muminjanov@fao.org 

 

 
 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 

 

Dr Rui CARDOSO PEREIRA 

Entomologist 

Phone: (+43) 1260026077 

Email: r.cardoso-pereira@iaea.org 

 

mailto:avetik.nersisyan@fao.org
mailto:jean.bahama@fao.org
mailto:joyce.mulilamitti@fao.org
mailto:yongfan.piao@fao.org
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 من المنظمات الحكومية الدوليةالمراقبون 
OBSEVERS FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

OBSERVATEURS D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

OBSERVADORES DE ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

 

 

 األفريقياالتحاد 
AFRICAN UNION 

UNION AFRICAINE 

UNIÓN AFRICANA 

 

Mr Abdel Fattah AMER MABROUK 

Senior Scientific Officer, Entomology 

Phone: + (237) 677653138 

Email: abdelfattahsalem@ymail.com 

 
Mr Jean Gerard MEZUI M'ELLA 

Director of AU-IAPSC 

Phone: +(+237) 222211969 (+237) 694899340 

Email: jeangerardmezuimella@yahoo.fr 

 
Ms Diana OGWAL AKULLO 

Policy Officer - Crop Production  

Phone: (+251) 115517700 

Email: AkulloD@africa-union.org 

 
CAB INTERNATIONAL 

 

Ms Melanie BATEMAN 

Plantwise European Resource Staff 

Phone: (+41) 324214888 

Email: m.bateman@cabi.org 

 
 

 منظمة التجارة العالمية
WORLD TRADE ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 

 

Ms Marième FALL 

Counsellor, Sanitary and Phytosanitary Measures Section  
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 2016 لعامالنباتات تقرير أمانة االتفاقية الدولية لوقاية  – 04المرفق 
 

 ذ ل عام تنفّ أنه كان أو  حيثالدولية(   تفاقيةالدولية لوقاية النباتات )اال يةتفاقلال نقطة مفصأأأأأأأأأأأأأألية 2016لقد مّثل عام  [174]
 حققناه  املالدولية   تفاقيةولقد كان هذا العام اسأأأأأأتثنائياا بالنسأأأأأأبة إىل جمتمع اال .2020فيه مواضأأأأأأيعها السأأأأأأنوية باجتاه عام 

رة إجنازات لبشأأأأرية. ويسأأأأّلط هذا التقرير الضأأأأوء على عشأأأأمعاا من إجنازات اّيزة على الّرغم من التخفيض الكبري يف املوارد ا
 رئيسية  هي: 

 
 2016الدولية لوقاية النباتات لعام  تفاقيةاملوضوع السنوي لال  

  الدولية تفاقيةاحلوكمة واألنشطة االسرتاتيجية املتصلة باالأنشطة  

  تنسيق املعايري 

  تطبيق املعايري 

 االتصاالت والدعوة  حتسني 

 نة الدولية للصحة النباتية لسالتحضري ل 

 الدولية لوقاية النباتات  تفاقيةالشبكة التابعة لال تعزيز 

 الدولية لوقاية النباتات  تفاقيةالشبكة التابعة لال تعزيز 

 التعاون الدويل  توطيد 

 تعبئة املوارد  حتسني  

 باإلدارة الداخلية لألمانة. والنهوض 

 
  وهو الصأأأأأّحة النباتية واألمن الغذائي. وللمرّة 2016الدولية لعام  تفاقيةوضأأأأأوع السأأأأأنوي لالومتّثل اإلجناز األول يف نشأأأأأر امل [175]

 لموضأأأأأأأأأأأأأأوع السأأأأأأأأأأأأأأنوي ألقأاهأا الربوفيسأأأأأأأأأأأأأأورالأدوليأة كلمأةا رئيسأأأأأأأأأأأأأأيأة ل تفأاقيأةأمأانأة اال خصأأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأأملاألوىل يف تأارخيهأا  
Rudy Rabbinge  اغننغنو من جامعة (Wageningen)  تية تدابري الصأحة النبا ة هليئةيف هولندا خالل الدورة احلادية عشأر

نيب وحدث جا يةالدول تفاقيةن لالا. كما نّظمنا سلسلة من األنشطة لعرض هذا املوضوع السنوي  مبا يف ذلك ندوت)اهليئة(
 ةتفاقيالاتها إىل حلقات العمل اإلقليمية اليت نظم أمني االتفاقية الدوليةفيديو من بالورسأأأأأأأأأالة  للجنة األمن الغذائي العاملي

 . 2016عام يف الدولية 

 
قّدممل األمانة دعماا كبرياا الدولية. و  تفاقيةالاخلاصة با االسرتاتيجيةاحلوكمة واألنشطة تنظيم أنشطة ومتّثل اإلجناز الثاين يف  [176]

 ادرة الصأأأأأأأأأأأأأأ هلامةاالدولية. كما تابعنا عن كثب تنفيذ كل القرارات  تفاقيةلتنظيم مجيع اجتماعات األجهزة الرئاسأأأأأأأأأأأأأأية لال
 معنية بإنشأأأأاء جهاز لإلشأأأأراف على التنفيذ  والعمل على وضأأأأع للية متويل مسأأأأتدامة تأليف جمموعة تركيز  منها اهليئةعن 

  .2030-2020الدولية للفرتة  تفاقيةعملية التخطيط االسرتاتيجي يف اال وإطالقلربامج عمل األمانة  

 
 معياراا  فضأأأأأأأأأأأأالا عن اعتماد 40ن املعايري. فقد مت إحراز تقدم يف حوايل ومتّثل اإلجناز الثالث يف تنسأأأأأأأأأأأأيق عدد قياسأأأأأأأأأأأأي م [177]

 العتمادها من املعايري 28تشأأأأأأأأأأأأأأخيص(  ورفع النباتية ونانية بروتوكوالت  ومعاجلتني للصأأأأأأأأأأأأأأحة معياراا )معيارين عاديني 12



CPM-12 Report Appendix 04 

Page 79 of 123 النباتات تفاقية الدولية لوقايةاال  

وهذا أكرب عدد معايري يتم  تشأأأأأأأأأأأأأخيص(.من بروتوكوالت البروتوكوالا  12و معاجلة للصأأأأأأأأأأأأأحة النباتية 11و معايري عادية 5)
 الدولية. تفاقيةتغطيتها يف سنة واحدة يف تاريخ اال

 
قييم القدرات يف جمال الصحة ة حول ت تنظيم  س حلقات عمل تدريبيّ متقد فاملعايري.  تنفيذومتّثل اإلجناز الرابع يف تعزيز  [178]

بلداا  فضأأأأأأأأأأالا عن موظفي منظمة  13حمام من  21بلداا و 36الصأأأأأأأأأأحة النباتية من جمال خبرياا يف  40النباتية  شأأأأأأأأأأارك فيها 
 لملتاألخرى قيد التشأأأأأغيل  وقد العشأأأأأرة  مل املشأأأأأاريعوكان منها  ُأجنز سأأأأأتة من املشأأأأأاريع 16األغذية والزراعة. ومت تنفيذ 

كافحة ثالث لفات . وأُنشأئمل جمموعة تركيز معنّية مبشأروع جترييب بشأأن املراقبة  ملمن األطراف املتعاقدةطرفاا  15أكثر من 
  حمتملة.

 
لية مت إطالق كل من الصأأأأأأأأأأأفحة الرئيسأأأأأأأأأأأية اجلديدة للبوابة الدو قد ومتّثل اإلجناز اخلامس يف تعزيز االتصأأأأأأأأأأأاالت والدعوة. ف [179]

 موجزاا  ما يشأأكل زيادة بنسأأبة وخرباا عنواناا  170اجلديد. ومت إصأأدار أكثر من  ونظام التعليقات اإللكرتوينللصأأحة النباتية 
   ومت توزيع 2015الدولية لوقاية النباتات لعام  تفاقية. كما صأأأأأأأأأأأأأأدر التقرير السأأأأأأأأأأأأأأنوي لال2015يف املائة مقارنة بعام  70

 نسخة منه. 1 000

 
 توجيهية اللجنة ال. ومت إنشأأأأأأأاء 2020ومتّثل اإلجناز السأأأأأأأادس يف الرتويج لالحتفال بالسأأأأأأأنة الدولية للصأأأأأأأحة النباتية يف عام  [180]

  وُعقد أول اجتماع هلا يف مقّر منظمة األغذية والزراعة يف روما  إيطاليا. كما ُعقد حدٌث جانيب للسنة ة الدوليةهلذه السن
خالل الدورة اخلامسأأة والعشأأرين للجنة الزراعة التابعة ملنظمة األغذية والزراعة. ومتمل  2020الدولية للصأأحة النباتية يف عام 

خالل الدورة اخلامسة والعشرين للجنة الزراعة التابعة  2020دولية للصحة النباتية يف عام املوافقة على القرار بشأن السنة ال
 ملنظمة األغذية والزراعة ومن مث يف الدورة اخلمسني بعد املائة جمللس املنظمة.

 
 تفاقيةلقة عمل تابعة لالح الدولية لوقاية النباتات. فتم تنظيم تفاقيةومتّثل اإلجناز السأأأأأأأأأأأأأأابع يف تعزيز الشأأأأأأأأأأأأأأبكة التابعة لال [181]

حلقات عمل  قدت سأأأبعسأأأنوات. وعُ  عدة الدولية حول التزامات تقدمي التقارير الوطنية يف لسأأأيا  وذلك للمرّة األوىل منذ
. كما عقدت املشأأأأأاورة التقنية من األطراف املتعاقدةطرفاا  144شأأأأأخصأأأأأاا من  212الدولية مبشأأأأأاركة  تفاقيةإقليمية تابعة لال
 نظمات اإلقليمية لوقاية النباتات يف الرباط  املغرب  مبشأأأأأأأأأأأأأأاركة املنظمات اإلقليمية التسأأأأأأأأأأأأأأع وإقليم واحد السأأأأأأأأأأأأأأنوية للم

 سنوات عديدة. الكارييب( للمرّة األوىل منذالبحر )

 
لذرية يف جمال اقة امع الوكالة الدولية للطتوطيد التعاون بصأأأأأأأأأورة خاصأأأأأأأأأة  ومتّ ومتّثل اإلجناز الثامن يف تعزيز التعاون الدويل.  [182]

وضأأأأأع املعايري. وبدأ التعاون مع منظمة اجلمارك العاملية يف جمال إصأأأأأدار الشأأأأأهادات اإللكرتونية للصأأأأأحة النباتية. كما بدأ 
 التعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة حول القضايا املّتصلة بالتنوع البيولوجي.

 
الدولية   تفاقيةالتمويل املسأأأأأأأأأأأأأتدام لربنامج عمل االبشأأأأأأأأأأأأأأن مبادرة  اقرُتحملو . تعبئة املوارد تعزيزومتّثل اإلجناز التاسأأأأأأأأأأأأأع يف  [183]

 ومجعي.   ومن مكتب اهليئة  ومن اجملموعة املعنية بالتخطيط االسأأأأأأأأرتاتيجاهليئةجلنة املالية يف وحظيمل بدعم قوي من قبل 
يف املائة  42)ما ميّثل زيادة بنسأأأأأأأأأأأأبة  ريكيأم دوالر ماليني 6.65الدولية  تفاقيةحسأأأأأأأأأأأأاب األمانة املتعدد اجلهات املاحنة لال
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يمة بصأأأأأأأأأورة خاصأأأأأأأأأة. وبلغمل ق األمريكية  (  من أسأأأأأأأأأرتاليا وفرنسأأأأأأأأأا وكوريا ونيوزيلندا والواليات املتحدة2015مقارنة بعام 
بصأأأأأأأورة   ( قّدمتهاالدولية تفاقية)وهي األعلى يف تاريخ اال دوالر أمريكي ماليني 4.07الدولية  تفاقيةاملشأأأأأأأاريع اجلديدة لال

( واالحتاد دوالر أمريكيمليون  1.12( ومرفق وضأأأأأأأأأأأأع املعايري وتنمية التجارة )دوالر أمريكي مليون 2الصأأأأأأأأأأأأني ) خاصأأأأأأأأأأأأة 
دوالر مليون  0.7 أكثر منالأأدوليأأة  تفأأاقيأأةمليون يورو(. وبلغأأمل قيمأأة املسأأأأأأأأأأأأأأأامهأأات العينيأأة املقأأّدمأأة إىل اال 0.9األورويب )
 واليات املتحدةوال ني وكوسأأأتا ريكا وفرنسأأأا ومجهورية كوريا ونيوزيلنداوالصأأأ كندا  من قّدمتها  بصأأأورة خاصأأأة  كل  أمريكي
ملنظمة  كتب اإلقليميوامل ة يف منطقة البحر األبيض املتوسأأط  فضأأالا عن املركز الدويل للدراسأأات الزراعية املتقدماألمريكية
لكأاملأة ا القأائمأةعأاون يف ميأدان الزراعأة. وترد ومعهأد البلأدان األمريكيأة للت ة والزراعأة ألوروبأا ولسأأأأأأأأأأأأأأيأا الوسأأأأأأأأأأأأأأطىاألغأذيأ

 . 2016الدولية لعام  تفاقيةالدولية يف التقرير املايل ألمانة اال تفاقيةة املقّدمة إىل االللمسامهات العينيّ 

 
الدولية  ال سأأيما  قيةتفاتنفيذ خطة العمل لتقييم تعزيز أمانة اال وقد متّ باإلدارة الداخلية.  النهوضومتّثل اإلجناز العاشأأر يف  [184]

كامل(. ومت النهوض )دعم الت وفريق داعم)وضع املعايري وتيسري التنفيذ(  مهنيتنيمن أجل إعادة هيكلتها وإنشاء وحدتني 
عزيز من إجراءات التشغيل املوّحدة ذات الصلة. ومت ت عددمن خالل وضع  اإلعالمية واداملو باإلدارة اجلّيدة وتوحيد الوثائق 

الثقافية من خالل تنظيم معتكف واحد وحلقة العمل التدريبية حول الرصأأأأأأأأأد والتقييم   واملهارات الفرقيل مهارات تشأأأأأأأأأك
 ومن خالل تعزيز عمل فرق املهام املعنية بتعبئة املوارد وباالتصاالت والدعوة. 

 
  نرى أن هناك أربع 2016عام الل اليت حققتها خالرئيسأأأأية  والنتائجالدولية  تفاقيةويف معرض تلخيصأأأأنا ألنشأأأأطة أمانة اال [185]

 جتارب مهمة للتعّلم منها والبناء عليها  وهي: 

 
 تفأأاقيأأةأوالا  اأأب إيالء املزيأأد من االهتمأأام لالبتكأأار  مبأأا يف ذلأأك التفكري املبتكر للتخطيط االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي لال 

الدولية  تفاقيةجديد أمانة اال  واإلدارة املبتكرة لت2030الدولية من أجل حتقيق أهداف التنمية املسأأأأأأأأأأأأأأتدامة لعام 
 باالستناد إىل تقييم التعزيز. 

 يسأأأأأأأأأأري لى ثالث ركائز  هي: وضأأأأأأأأأأع املعايري وتثانياا  علينا التشأأأأأأأأأأديد على حتديد األولويات من خالل الرتكيز ع
 واالتصاالت والشراكات. التنفيذ

 واإلدارة العليا  لدوليةا تفاقيةتمع االوجم الدولية تفاقيةثالثاا  علينا حتسأأأأأأأأأأأأأأني التنسأأأأأأأأأأأأأأيق بني األجهزة الرئاسأأأأأأأأأأأأأأية لال 
 يف منظمة األغذية والزراعة.

  ّيةتدريبالم املشأأأأأأأأأأأأأأرتك عن طريق حلقات العمل احللقات وأخرياا  اب أن نعزز العمل اجلماعي من خالل التعل  
  ومن خالل األداء اجلماعي عن طريق فرق املهام.

 
لسأأأنوي القادم املوضأأأوع ا تطبيق االدولية  مبا أنه سأأأيتم خالهل تفاقيةىل االبالنسأأأبة إ أخرى هامة سأأأنة 2017 سأأأنةكون وسأأأت [186]

لى ثقة بأن االحتفال بعيدها اخلامس والسأأأأتني. وحنن عكذلك الدولية  وهو "الصأأأأحة النباتية وتيسأأأأري التجارة"  و  تفاقيةلال
يز تطبيق برنامج ل وتفانيكم يف تعز الدولية وذلك بفضأأأأأل دعمكم املتواصأأأأأ تفاقيةسأأأأأيأيت مبزيد من اخلري على اال 2017عام 

 عملها. 
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   تعترب  ٌس منها أسياسية  وهي:2017ومن مجلة املهام واألنشطة املعّدة لعام  [187]

 
  والرتويج 2017الدولية لعام  تفاقيةللموضأأأأأأأوع السأأأأأأأنوي "الصأأأأأأأحة النباتية وتيسأأأأأأأري التجارة" لال تأييدالدعوة إىل  )أ(

  مؤمتر منظمة األغذية والزراعة؛ لكي يصادق عليها 2020ة يف عام للسنة الدولية للصحة النباتي

 لإلشراف على التنفيذ؛  جديد وإنشاء جهاز لهيئة يف مجهورية كورياالدورة الثانية عشرة ل تنظيم )ب(

بنظام ومبشأأأأأأأأأروع املفوضأأأأأأأأأية األوروبية اخلاص  401 - املشأأأأأأأأأاريع املتعّلقة مبرفق وضأأأأأأأأأع املعايري وتنمية التجارة إجناز )ج(
ن جانب املفوضأأأأأأأأأأأأأأية الدولية م تفاقيةودعم التنفيذ  وتطبيق املشأأأأأأأأأأأأأأاريع اجلديدة املتعّلقة بتنفيذ اال االسأأأأأأأأأأأأأأتعراض

األوروبية  وإصأأأأأدار الشأأأأأهادات اإللكرتونية للصأأأأأحة النباتية من جانب مرفق وضأأأأأع املعايري وتنمية التجارة  وبناء 
 الذي امع الصني مبنظمة األغذية والزراعة؛ القدرات من جانب برنامج التعاون بني بلدان اجلنوب 

اون الدويل مع املنظمات تعالدولية على املسأأأأأأأأأأأأتويني اإلقليمي والوطين  وتعزيز ال تفاقيةالشأأأأأأأأأأأأبكة التابعة لال تقوية )د(
 ذات الصلة؛ الفنية والتجارية والبيئية والصناعية

العيد اخلامس   واالحتفال باالتفاقية الدولية أمانةكلة بئة موارد إضافية وإعادة هيبذل اجلهود من أجل تع مواصلة )هأ(
 الدولية. تفاقيةوالستني لال

 
  املمتازةإدارهتا ى الدولية عل تفاقيةلكل أجهزة اال االمتنان والتقديروتود األمانة اغتنام هذه الفرصأأأأأة لكي تعرّب عن خالص  [188]

 لى تعاوهنم الدائم. ع واملتعاونني  وجلميع الشركاء القويلى دعمها لوقاية النباتات عواإلقليمية وجلميع املنظمات الوطنية 

 
 إّن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة إىل:و  [189]

 
  بالنقاط البارزة الواردة يف هذا التقرير. اإلحاطة علما (1)
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خطة العمل التكميلية لتقييم وإدارة تهديدات اآلفات المرتبطة بالحاويات  – 05المرفق 
 لبحريةا
 

يقرتح مكتب هيئة تدابري الصأأأأأأأأأأأأأأحة النباتية عدداا من اإلجراءات للحّد من خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية  رهناا  [1]
مارسأأأات . وسأأأوف تقيس هذه األنشأأأطة تأثري مدونة املأو الصأأأناعةباملوارد من خارج امليزانية اليت توفرها األطراف املتعاقدة 

قل الشأأأأأأأأأأأحنات الصأأأأأأأأأأأادرة عن املنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة بشأأأأأأأأأأأأن تعبئة وحدات ن
االقتصادية ألوروبا خالل السنوات اخلمس املقبلة  ورفع مستوى الوعي إزاء خماطر اآلفات يف احلاويات البحرية واملعلومات 

ف ملخاطر على حنو أفضأأأأأل  ووضأأأأأع ترتيبات متصأأأأألة باإلشأأأأأراملسأأأأأاعدة املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إدارة هذه ا
 .واحلوكمة لتنفيذها

 
 على توفري املوارد ألمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات من أجل تيسأأأأأأأأري أو الصأأأأأأأأناعةيشأأأأأأأأجع املكتب األطراف املتعاقدة  [2]

نباتية للسري الشهادات االلكرتونية للصحة ال هذا العمل  واقرتح تطبيق جوذج التمويل الذي مّت اعتماده يف مشروع إصدار 
 به قدماا.

 
 قياس تأثير مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات من خالل: (1)
 

  جلمع البيانات  الصأأناعةو وضأأع بروتوكول مشأأرتك بني االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واملنظمة البحرية الدولية
رة حرية على أن تسأأأأتكملها هيئة تدابري الصأأأأحة النباتية يف دورهتا السأأأأادسأأأأة عشأأأأاملتصأأأألة بتلّوث احلاويات الب

 (؛2021)

  رصد قبول وتنفيذ مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية
 ومنظمة العمل الدولية وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا عن طريق:

 
o  اع الصناعيالقطتقارير 

o املنظمة الوطنية لوقاية النباتات؛ رصد 
 

  التأكد من فعالية مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات يف ضمان وصول حاوية حبرية نظيفة
 عن طريق:

 
o رصد املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ألي تلّوث باآلفات وخلّو الرتبة من التلّوث؛ 

 
 لوقاية النباتات على إدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية. مساعدة املنظمات الوطنية 

 
 رفع مستوى الوعي إزاء مخاطر اآلفات في الحاوية البحرية عن طريق: (2)
 

 نشر أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات لبيانات جمموعة عمل اخلرباء؛ 

  ية إتاحة البلدان اليت لديها بيانات عن تلّوث احلاويات البحر طلب أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات إىل
 هذه البيانات للجمهور؛
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 الدعوة إىل وضع مواد توجيهية للحاويات البحرية بشأن إدارة خماطر اآلفات ونشر هذه املواد؛ 

  لية و على املخاطر واإلجراءات الد القطاع الصأأأأأأأأأأناعيتشأأأأأأأأأأجيع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على إطالع
 املمكنة إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باحلاويات البحرية؛

  ضمان أن تستند أي أنظمة بشأن احلاويات البحرية يتم وضعها وتنفيذها من جانب املنظمات الوطنية لوقاية
 النباتات على حتليل ملخاطر اآلفات  وأن تكون متسقة مع التوصيات الصادرة عن الدورة العاشرة هليئة تدابري

 بشأن احلاويات البحرية. CPM 10/2015_01الصحة النباتية 

 
 اإلشراف والحوكمة

 
إنشأأأأأأأأأاء فريق مهام سأأأأأأأأأوف يعمل حتمل رقابة جلنة تنمية القدرات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات لإلشأأأأأأأأأراف على األنشأأأأأأأأأطة  [3]

 املذكورة أعاله واستكماهلا بأي إجراءات أخرى عن طريق:
 

 وغريها  يوالقطاع الصأأأأأأأأأأأناع طر اآلفات يف احلاويات البحرية وإدارة هذه املخاطر؛توفري املعلومات بشأأأأأأأأأأأأن خما 
 الدولية؛ من املنظمات

 إقامة للية لألطراف املتعاقدة حبيث ترفع التقارير إىل هيئة تدابري الصحة النباتية عن التقدم ا رز وإجنازاهتا؛ 

 لخر؛ عبئة وحدات نقل الشحنات أو أي صكّ توفري املشورة بشأن كيفية حتديث مدونة املمارسات بشأن ت 

  توفري  من خالل جلنة تنمية القدرات جلنة التنفيذ وتنمية القدرات  لخر املعلومات عن أنشأأأأأأأأأأأأأأطتها الواجب
دورهتا السأأأادسأأأة  عرضأأأها كل عام على هيئة تدابري الصأأأحة النباتية  إضأأأافةا إىل تقرير هنائي يُقّدم إىل اهليئة يف

 (.2021عشرة )
 

وف خيتار املكتب األعضاء واخلرباء املدعوين للمشاركة يف فريق املهام. وينبغي أن يتم تعيني األعضاء يف فريق املهام من س [4]
جانب األطراف املتعاقدة أو املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  وأن يتمتعوا باخلربة يف املسأأأأأائل املتصأأأأألة باالتفاقية الدولية 

ة احلاويات البحرية. واب أن يكون عضأأأأأأأأو واحد على األقل يف فريق املهام عضأأأأأأأأواا يف جمموعة لوقاية النباتات ولوجسأأأأأأأأتي
عمل اخلرباء املعنية باحلاويات البحرية. إضأأأأأأأأأأافةا إىل ذلك  بإمكان خرباء يف الصأأأأأأأأأأناعة واثلني عن املنظمات الدولية ذات 

 الصلة أن يشاركوا يف فريق املهام بصفة خرباء مدعّوين.

 
ي أن يضأأأأّم فريق املهام من بني أعضأأأأائه أطرافاا متعاقدة ذات إملام مبسأأأأائل االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ولوجسأأأأتية وينبغ [5]

 احلاويات البحرية  فضأأأالا عن خرباء يف الصأأأناعة ومنظمات دولية أخرى ذات الصأأألة. وميكن لفريق املهام اسأأأتشأأأارة خرباء 
 ء يف جمموعة العمل للخرباء  وفقاا للحاجة.يف جمال احلاويات البحرية  مثل األعضا
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 اإلجراءات ذات األولوية لتنفيذ خطة العمل التكميلية بشأن الحاويات البحرية – 06المرفق 
 
  اقرتحمل جلنة تنمية القدرات عدداا من األنشأأطة القابلة للتطبيق وذات أولوية 2016يف ديسأأمرب كانون األول  -1

 املعين بأأأأاحلأأأأاويأأأأات البحريأأأأة حبيأأأأث حُيَرز تقأأأأدم يف تنفيأأأأذ خطأأأأة العمأأأأل التكميليأأأأة.  قصأأأأأأأأأأأأأأوى ليقوم هبأأأأا فريق املهأأأأام
 وهي على النحو التايل:

 

 بين المهام اإلدارية األولى الواجب اتخاذها: -2
 

 ( اكنة1)األولوية  دعوة األشخاص املرشحني ليصبحوا أعضاء يف فريق املهام إىل االجتماع الوجاهي األول 

 ( اكنة1مع كل املواد املتاحة بشأن احلاويات البحرية وتوفّرها لفريق املهام )األولوية تقوم األمانة جب 

  (. اكنة1يضع فريق املهام خطة عمل تستند إىل االختصاصات اليت حيددها املكتب )األولوية 
 

 سوف تشمل أنشطة فريق المهام: -3
 

 (. اكنة1ة ُاري فريق املهام دراسة أساسية )تقييم احلاجات( )األولوي 

  اكنة  1يتّم إطالق دعوة للحصول على املوارد الالزمة لسّد الثغرات  مبا يف ذلك إدارة خماطر اآلفات )األولوية 
 .(إجا قد يكون املسامهون على استعداد لتقدمي املوارد وستلزم متابعة كبرية لتقييم هذه املوارد

 منظمة اجلمارك العاملية واملنظمة البحرية الدولية وأصأأأأأأأأأأأأأأحاب  يُقيم فريق املهام روابط مع املنظمات الدولية مثل
 (. اكنة1مصلحة لخرين معنيني مبسائل متصلة باحلاويات البحرية )األولوية 

  يضأأع فريق املهام قائمة بأصأأحاب املصأألحة املعنيني باحلاويات البحرية )قد تكون هذه القائمة متوفرة أصأأالا لدى
 (. اكنة1ة عمل اخلرباء( )األولوي جمموعة

 :رصد قبول وتنفيذ مدونة املمارسات بشأن تعبئة وحدات نقل الشحنات 
 

  اإلجراءات ا ددة لرصأأأأأأأأد قبول وتنفيذ مدونة املمارسأأأأأأأأات بشأأأأأأأأأن تعبئة وحدات نقل الشأأأأأأأأحنات )حتديد خط
 قاعدي خالل السأأأأأأأأأأأأأأنة األوىل لرصأأأأأأأأأأأأأأد تنفيذ مدونة املمارسأأأأأأأأأأأأأأات بشأأأأأأأأأأأأأأأن تعبئة وحدات نقل الشأأأأأأأأأأأأأأحنات 

 (: 2021 حىت عام
 

o  ( اكنة1وضع إجراءات رصد )األولوية 

o  ( اكنة  رغم أنه من الصعب مجع اإلجابات1املسوحات )األولوية 

o  بلدان جتريبية ذات مشاركة واسعة والنظر يف أحواهلا. تعينيالدعوة إىل 

o  ( اكنة مكلفة2التقييم القطري )األولوية 

o لوقاية النباتات  جهات االتصأأأأأأأأأأأال لالتفاقية الدولية  إنشأأأأأأأأأأأاء جلان وطنية )اجلمارك  موظفو املنظمة الوطنية
 (لوقاية النباتات  الصناعة

 
 :إطار تقدمي التقارير الصادرة عن 

 
o  (وتنسيق عملية تقدمي التقارير اإلجابات اكنة  من الصعب مجع 1الصناعة )رصد ذايت( )األولوية 
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o  وتنسأأأأأأأأأأأأأأيق عملية تقدمي  اإلجاباتب مجع  اكنة  من الصأأأأأأأأأأأأأأع1املنظمة الوطنية لوقاية النباتات )األولوية
 (التقارير

o  وتنسأأأأأأأأأأأأأأيق عملية تقدمي  اإلجابات اكنة  من الصأأأأأأأأأأأأأأعب مجع 1املنظمة االقليمية لوقاية النباتات )األولوية
 (التقارير

o  اكنأأة  من الصأأأأأأأأأأأأأأعأأب مجع 1منظمأأة اجلمأأارك العأأامليأأة أو منظمأأات دوليأأة أخرى ذات الصأأأأأأأأأأأأأألأأة )األولويأأة 
 (تقدمي التقاريراإلجابات وتنسيق عملية 

 
 ا حتليأأل البيأأانأأات ورفع تقرير إىل جلنأأة التنفيأأذ وتنميأأة القأأدرات. وتقوم جلنأأة التنفيأأذ وتنميأأة القأأدرات برفع تقأأاريرهأأ 

 ( اكنة مكلفة( )من الضروري توفري املوظفني وقاعدة البيانات1إىل هيئة تدابري الصحة النباتية )األولوية 
 

 ت وإدارهتا يف احلاويات البحرية. ومن شأأأأأأأأأأأأأأن فريق املهام أن يقوم مبا يلي خالل توفري املعلومات عن خماطر اآلفا
 سنة واحدة:

 
o  مجع وحتليأل املعلومأات العأامليأة بأالنسأأأأأأأأأأأأأأبأة إىل اآلفأات اليت ثبأمل وجودهأا يف احلأاويأات البحريأة والرتبأة لفرتة

 سنتني. وينبغي تصنيف اآلفات.

o تشكيل جلنة استشارية خاصة بالصناعة 

o تدابري املتوفرةاستخدام ال 

o وضع جوذج لقاعدة البيانات  للبيانات 

o .حتديد الثغرات 
 

  (: 3-2 اكنة مكلفة  من الضروري توفّر استشاري  تكاليف النشر  اُنظر البند 1برنامج التوعية )األولوية 
 

o توجيه تبليغات إىل الصناعة بشأن خماطر اآلفات 

o موعة من إجراءات اإلدارة املمكنةإطالع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على جم 

o االتصال جبميع أصحاب الشأن باالستناد إىل القائمة املوضوعة 

o   الوسأأائل: منشأأورات  وأشأأرطة فيديو  ورسأأائل بالربيد االلكرتوين  وصأأفحة موارد الصأأحة النباتية  واإلعالم
 .وشبكات التواصل االجتماعي  ومؤمترات

 
 يف حال كان ذلك مالئماا: صك قانوين بشأن احلاويات البحرية 

 
o  وضأأأأأأع صأأأأأأك قانوين جوذجي العتماد مدونة املمارسأأأأأأات بشأأأأأأأن تعبئة وحدات نقل الشأأأأأأحنات من جانب

 ( اكنة مكلفة1املنظمات الوطنية لوقاية النباتات )األولوية 

o  ( اكنة مكلفة1إطالع املنظمات الوطنية لوقاية النباتات على الصك القانوين النموذجي )األولوية 

o  رصأأأأأد االتسأأأأأاق مع القرارات الصأأأأأادرة عن هيئة تدابري الصأأأأأحة النباتية واملتصأأأأألة بوضأأأأأع إطار قانوين وطين
 (.  اكنة مكلفة1)األولوية  2021للحاويات البحرية يف حال كان موجوداا  حىت عام 
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 هوتشغيل إنشاء فريق المهام المعني بالحاويات البحرية – 07المرفق 
 

 الحوكمة -الا أوّ 

 
يلتئم فريق املهام املعين باحلاويات البحرية بصأأأأأأأأأأأأأأفته جهاز خرباء حتمل مظلة جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. ويقدم  -1

 تقأأاريره كأأل عأأام إىل جلنأأة التنفيأأذ وتنميأأة القأأدرات يف اجتمأأاعهأأا الأأذي ينعقأأد يف ديسأأأأأأأأأأأأأأمرب كأأانون األول. وتأأدرج اللجنأأة 
طة العمل التكميلية بشأأأأأن خب الصأأأأحة النباتية تقريراا عن التقدم ا رز مقارنةا الذي ترفعه إىل هيئة تدابري  السأأأأنوييف تقريرها 

 احلاويات البحرية اليت تتضمن األولويات.

 
 العمليات -ثانياا 

 
  رهناا بالتمويل املتوفر  على أن يوقف 2017ميكن تفعيل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية حبلول مايو أيار  -2

 .2021يئة تدابري الصحة النباتية حبّله عام عملياته وتقوم ه

 
 ويعمل فريق املهام املعين باحلاويات البحرية بصأأأأأأأأأأأأأأورة رئيسأأأأأأأأأأأأأأية من خالل اجتماعات افرتاضأأأأأأأأأأأأأأية واتصأأأأأأأأأأأأأأاالت  -3

 عرب االنرتنمل. وميكن عقد اجتماعات وجاهية دورية عند احلاجة.

 
 البوابة الدولية للصحة النباتية.ويتّم إعداد سجل االجتماع وبيان بعد كل اجتماع  ونشره على  -4

 
 إنشاء فريق المهام المعني بالحاويات البحرية -ثالثاا 

 
 التشكيلة -ألف

 
اب أن يتشأأأأأأأكل فريق املهام من اثلني عن األطراف املتعاقدة  واملنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  واملنظمات  -5

حرية وإدارة ون أصأأأالا خبربة ذات الصأأألة مبخاطر اآلفات يف احلاويات البالدولية وخرباء يف جمال الصأأأحة النباتية الذين يتمتع
 هذه املخاطر.

 
 وميكن أن يكون هؤالء األعضاء: -6
 

  اثلني عن األطراف املتعاقدة 3حىت 

  ميثله احتاد أصحاب احلاويات القطاع الصناعيخبرياا واحداا من 

 :اثلني عن منظمات دولية 
 

o سأأأأأوف تتواصأأأأأل- دير مدونة املمارسأأأأأات بشأأأأأأن تعبئة وحدات نقل الشأأأأأحنات(منظمة اجلمارك العاملية )م 
 منظمة اجلمارك العاملية مع املنظمة البحرية الدولية



Appendix 07 CPM-12 Report 

Page 87 of 123 تفاقية الدولية لوقاية النباتاتاال  

o اجمللس العاملي للشحن 
 

 (خبرياا واحداا يف احلاويات البحرية )جمموعة عمل اخلرباء 

 اثالا واحداا عن املنظمة اإلقليمية لوقاية النباتات 

 
خرباء ثابتني خبرباء إضأأأافيني من املنظمات الوطنية لوقاية النباتات   8إىل  6ل فريق رئيسأأأي يضأأأّم وميكن اسأأأتكما -7

واتفاقية التنوّع البيولوجي واملنظمة العاملية لصحة احليوان حيث من الضروري أن تتوفر اخلربة يف جماالت مثل إدارة املخاطر  
 .العمل والتنفيذ  والتحليل االقتصادي واملايل لتنفيذ خطة

 
ل عضأأأأو جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بصأأأأفته مشأأأأرفاا على فريق املهام املعين باحلاويات البحرية من أج ويتم تعيني -8

ضمان الروابط املالئمة مع جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. ويُطلب إىل املشرف حضور اجتماعات فريق املهام والعمل بصفة 
هة ية القدرات. واري تعيني موظف من أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات بصأأأأأفة ججهة اتصأأأأأال مع جلنة التنفيذ وتنم

 اتصال بالنسبة إىل املوضوع  ويضمن االتصال واالتساق بني خمتلف األجهزة الرئاسية يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

 
 التسمية -باء

 
حرية فيما تقوم جهة االتصأأأأأأأال لفريق املهام املعين باحلاويات الب بتعينيات تقوم أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النبات -9

 جلنة التنفيذ وتنمية القدرات بتعيني املشرف.

 
 وميكن طلب أعضأأأأأأأأأأأأأأاء يف فريق املهام املعين باحلاويات البحرية عن طريق دعوة تقوم األمانة بتنسأأأأأأأأأأأأأأيقها بالنيابة  -10

ق املهام تعلق هذه الدعوة باحلصأأول على خربة حمددة أو تعيني عضأأو رئيسأأي يف فريعن جلنة التنفيذ وتنمية القدرات. وقد ت
يني لألعضأأاء الرئيسأأيني. وحني يكون من الضأأروري الدعوة إىل تع بدالءاملعين باحلاويات البحرية. كما ميكن طلب أعضأأاء 

 ىل املكتب.خرباء  حتّدد جلنة التنفيذ وتنمية القدرات املعايري وتوصي باخلبري )اخلرباء( إ

 
ق الدعوة إىل  -11 خالل  عنهم من وكبدالءأعضأأأأأأأاء االنضأأأأأأأمام كميكن للمنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أن تنسأأأأأأأّ

 منتدى املشاورة التقنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو أي عملية أخرى يتم االتفاق عليها.

 
 االختيار -جيم

 
 .رباء املدعوين للمشاركة يف فريق املهامخيتار املكتب األعضاء واخل -12
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 المعايير المقترحة لتوصيات هيئة تدابير الصحة النباتية – 08المرفق 
 
 يئة:هلاترد يف ما يلي املعايري األساسية الواجب النظر فيها عند استعراض مواضيع مقرتحة لتوصيات  -1
 

 ريها درج حتمل اإلطار القانوين لالتفاقية  أو معاياحلاالت  مسأأأأأأأأأأأأأائل تنل اب أن يعاجل املوضأأأأأأأأأأأأأوع املقرتح  يف ك
 الدولية لتدابري الصحة النباتية أو أهدافها االسرتاتيجية.

  يتعنّي على املوضوع املقرتح أن يقوم  قدر اإلمكان  مبا يلي:و 
 

لة صأأيعاجل مسأأائل مهمة متعلقة بالصأأحة النباتية أكان ذلك لتعزيز اختاذ إجراءات بشأأأن مسأأألة حمددة مت (1)
  بالصحة النباتية أو ملعاجلة مسألة ذات نطاق أوسع.

 يكون ذا صلة باحتياجات األطراف املتعاقدة أو أغلبية األطراف على األقل.و  (2)
يغطي مسأأأأأأأأأأأأأأائل أو إجراءات تتمتع بشأأأأأأأأأأأأأأأهنا األطراف املتعاقدة أو املنظمات الوطنية أو اإلقليمية لوقاية و  (3)

 أو الصالحية ملعاجلتها.النباتات ببعض النفوذ أو السلطة 
 وفر "توجيهات" ال ميكن أو من غري املالئم توفريها يف الوقمل احلاضر يف شكل معيار من املعايري.وي (4)
الصأأأأأأحة  معيار حمدد من املعايري الدولية لتدابرياملعاهدة أو تحسأأأأأأني تنفيذ ل ار توجيهات عملية ودعمويوف (5)

 النباتية أو جمموعة من هذه املعايري.
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ر في عالقتها مع هيئة تدابي وقاية النباتاتلأدوار ومهام المنظمات اإلقليمية  – 09المرفق 
 الصحة النباتية

 
 مانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتأو  وقاية النباتاتلالمنظمات اإلقليمية  مجاالت التعاون بينتشمل 

 من االتفاقية ما يلي: 3-9ة وفقا للماد
 

 عاييرعملية وضع الم -1
 

  ؛خالل فرتات التشاور تعليقاتلمعايري وإبداء لاملشاركة يف وضع املعايري  مثل حتديد مواضيع 
  ؛مستقبالكأساس ملعايري دولية   اقرتاحها ينبغي اليت اإلقليميةحتديد املعايري  
   ؛اجتماعات وضع املعايري  حسب االقتضاء يف استضافة واملساعدة ةمتعاونجهات كالعمل 
 من تقرير الدورة السادسة للهيئة املؤقتة لتدابري  111معايري دولية وفقا للفقرة ن توضيحية عوثائق دات سو م عدادإ

 الدولية؛ الصحة النباتية  حتمل رعاية أمانة االتفاقية
 ؛ واإلداري ألعضاء جلنة املعايريفينالدعم القدمي ت 
  ت جلنة املعايري.يف اجتماعا وقاية النباتاتل اإلقليميةاملنظمات مشاركة مراقيب 
 
 [الجديد و االسم /الشكلأ]تسهيل التطبيق وتنمية القدرات  -2
 

  األقاليم التابعة هلا؛يف تابعة لالتفاقية الدولية قليمية لقات عمل إتنظيم )مشرتك( حل  
 ؛التطبيقيف جمال تحديات الواملعايري الدولية  وحتديد  الدولية تسهيل تطبيق االتفاقية 
 االتفاقيةلقة بتطبيق املتعنجاحات والتحديات بال وقاية النباتاتل اإلقليميةت الفنية بني املنظمات إبال  املشأأأأأأأاورا 

 ؛واملعايري الدولية الدولية
  تها؛وتسوي النزاعات ييف تفاد املسامهة  
  ؛يف تنفيذ أنشطة تنمية القدراتالدولية االتفاقية مانة أالتعاون مع 
 ؛[اجلديد كلالش  االسم أو]جلنة تنمية القدرات يف لوقاية النباتات  قليميةاإل( املنظمات اثلي) مشاركة اثل 
  عامليلالصعيد االنباتية على  للصحة اإللكرتونية الشهادات إصداراملسامهة يف تطبيق. 
 
 االتصاالت -3
 

 اومأأأات وتبأأأادهلأأأاملعلتعميم  يفالأأأدوليأأأة ومع أمأأأانأأأة االتفأأأاقيأأأة  لوقأأأايأأأة النبأأأاتأأأات اإلقليميأأأةاملنظمأأأات  التعأأأاون بني  
الزمنية داول جلااالستبيانات والدراسات االستقصائية ومشاريع و  العمل وحلقات التقارير السنويةمن خالل مثال: 

 .فنيةواملوارد ال اإللكرتونية عمل واملنشورات واملواقعالوخطط 
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 ليةية الدو أمانة االتفاقومع لوقاية النباتات  اإلقليميةالمنظمات التنسيق والشراكة بين  -4
 

 ؛يئةيف اهليف املشاورات الفنية و  النشطةواملشاركة  احلضور  
 ؛وغريها يف األجهزة الفرعيةو يئة اهل يفرتشيحات ال  يف ذلك مكنن أإ ة ساعدامل  
  لتابعة لالتفاقية ا لوقاية النباتات يف اجملموعة املعنية بالتخطيط االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي اإلقليميةضأأأأأأأأأأأأأأمان متثيل املنظمات

 ؛الدولية
  ؛هيئةتابعة للال واجملموعاتلوقاية النباتات على النحو املطلوب لألجهزة  اإلقليميةاملنظمات ترشيح اثلي  
 النباتية؛ للصحة يةاإللكرتون الشهادات إصدارو  تيةلصحة النباتلالسنة الدولية  مثل  املبادرات العاملية املشاركة يف 
  مثل اإلبال    املناسأأأأأأأأأأأأأأبةاجملاالت الدولية يف خلاصأأأأأأأأأأأأأأة باالتفاقية اتزامات لالوفاء باال يفلبلدان األعضأأأأأأأأأأأأأأاء ادعم 

  ؛اآلفاتعن 
 ؛املساعدة يف ترمجة وثائق االتفاقية الدولية  
  تطلب تملة اليت لوقاية النباتات ا  اإلقليميةاملنظمات و أ لوقاية النباتات اإلقليميةاملنظمات التعاون العيين مع

  ؛الدعم
 وغري ذلك(؛املعايري واللوائح  عن ذات الصلة ) اإلقليميةنشطة توفري املعلومات عن األ 
 ها من أنشأأأأأأأأطة تنمية وغري التفاقية الدولية التابعة ل اإلقليميةالعمل  حلقات تنظيمخرى يف األاألقاليم مع  التعاون

 فيها؛ املشاركة الفعالةيف و ؛ القدرات
 روابط مالئمة. أو ة فنيوارد مبالتفاقية الدولية التابعة لصفحة املوارد زويد ت 

 
 ىل:إن هيئة تدابري الصحة النباتية مدعوة وإ 

 
  االتفاقية الدولية كأجهزة تنسيق من 9املادة  مبوجبقد أنشئمل وقاية النباتات ل اإلقليميةاملنظمات ن أب التذكري (1)

 تابعة هلا؛ال اجلغرافيةاألقاليم يف 
   حة النباتيةقضأأأأأأأأأأأأأايا الصأأأأأأأأأأأأأيف معاجلة وقاية النباتات ل اإلقليمية الفنية بني املنظماتبدور املشأأأأأأأأأأأأأاورات  التذكري (2)

 ؛واحلاجة إىل إنشاء هيئة مؤقتة لتدابري الصحة النباتية 1997 لعام الدولية ىل النص املنقح لالتفاقيةمبا يؤدي إ
 هاعايري الدولية وحتديثاالتفاقية الدولية واملوضأأأع يف وقاية النباتات ل اإلقليميةلمنظمات لبالدور الرئيسأأأي  التذكري (3)

 ؛2019-2012 للفرتة واإلطار االسرتاتيجيية الدولرد يف االتفاقية او هو   كما هاوتنفيذ
املنظمات أدوار بشأأأأأأأأأأأأأأن توصأأأأأأأأأأأأأيات  2005 اعتمدت يف عام لتدابري الصأأأأأأأأأأأأأحة النباتية اهليئة املؤقتةأن ب التذكري (4)

  ها؛ووظائف وقاية النباتاتل اإلقليمية
 اجملموعة املعنية بالتخطيط االسأأأأأأأأأأأأأأرتاتيجي وجلنة تنمية القدرات و  واصأأأأأأأأأأأأأأل أمانة االتفاقية الدوليةأن ت طلبال (5)

وقاية النباتات ل اإلقليميةالتعاون مع املنظمات   لهيئةالتابعة لجهزة الفرعية   واأل[أو ااها او شأأأأأأأأأأأكلها اجلديد]
 فها؛ووظائ النباتات لوقاية قليميةاإل املنظمات أدوارمن  ةا دثه النسخة على النحو املتوخى يف هذ

االتفاقية الدولية  مانةأبعضأأأها البعض ومع  مواصأأألة التعاون مع وقاية النباتات علىل اإلقليميةاملنظمات  تشأأأجيع (6)
 لوقاية إلقليميةا املنظمات أدوار من ا دثة النسأأأخة هذه يفعلى النحو املتوخى  القائمة بينها شأأأراكاتالوتعزيز 
 ؛2015 الدولية لعامويف استعراض تعزيز أمانة االتفاقية وظائفها و  النباتات
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 لتسأأأأأأأأأأهيل ت اليإحدى اآللوقاية النباتات ك اإلقليميةلفنية بني املنظمات ة االدور النشأأأأأأأأأأط للمشأأأأأأأأأأاور  تشأأأأأأأأأأجيع (7)
 ؛يئةإىل اهليئة و اهلمكتب إىل اسرتاتيجي إسهام تقدمي لهذا التعاون  و 

 مبوجب احيد أو يسأأأأأأأأأأأأأأتبدل حقوق األطراف املتعاقدة أو التزاماهت ا ]القرار[ هذيفشأأأأأأأأأأأأأأيء ال يوجد  هبأن قراراإل (8)
 ؛االتفاقية الدولية

 د وقأأأايأأأة النبأأأاتأأأات أو حيأأأل اإلقليميأأأةيؤثر على دور املنظمأأأات  ا ]القرار[يف هأأأذشأأأأأأأأأأأأأأيء يوجأأأد ال  هبأأأأنأأأ اإلقرار (9)
 .قوم هبامن األنشطة اليت قد ت

 ة تأأدابريعالقتهأأا هبيئأأ يفووظأأائفهأأا  النبأأاتأأات لوقأأايأأة اإلقليميأأة املنظمأأات وارأداملنقحأأة من  النسأأأأأأأأأأأأأأخأأة اعتمأأاد (10)
 الصحة النباتية. 
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اية النباتات لالتفاقية الدولية لوق التابعةاختصاصات لجنة التنفيذ وتنمية القدرات  – 10المرفق 
 النباتية جهاز فرعي لهيئة تدابير الصحة -
 

 مالحظة بشأن تفسير المصطلحات
 

ية حينما ترد عبارة التنفيذ فإجا تعين تنفيذ االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  مبا يشأأأأأأأأأأأأأأمل املعايري واخلطوط التوجيه 
 والتوصيات اليت اعتمدهتا هيئة تدابري الصحة النباتية.

 
 الغرض -1
 

يذ االتفاقية وترصأأأأأأأأأده وتشأأأأأأأأأرف عليه  كما تعزز قدرات األطراف تقوم اللجنة بوضأأأأأأأأأع برنامج متكامل لدعم تنف 
 املتعاقدة يف جمال الصحة النباتية.

 
 نطاق لجنة التنفيذ وتنمية القدرات التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -2
 

عزيز قدرات ت تضأطلع اللجنة  حتمل إشأراف هيئة تدابري الصأحة النباتية  باإلشأراف الفين على األنشأطة من أجل 
 األطراف املتعاقدة على تنفيذ االتفاقية وحتقيق األهداف االسرتاتيجية اليت وافقمل اهليئة عليها. 

 
 إن اللجنة: 

 
  .حتدد وتستعرض احلد األدف من القدرات والطاقات اليت حتتاج األطراف املتعاقدة إليها لتنفيذ االتفاقية 
 لالتفاقية  وتضع طرقاا مبتكرة ملعاجلة العقبات. حتلل املسائل اليت تعرقل التنفيذ الفعال 
  ألدف اتضأأأأأأأأأأع برناجماا لدعم التنفيذ وتيسأأأأأأأأأأر تنفيذه  من أجل مسأأأأأأأأأأاعدة األطراف املتعاقدة على اسأأأأأأأأأأتيفاء احلد 

 من القدرات والطاقات والتفوق عليه. 
 العامل. ية النباتات يف الة وقاترصد وتقيّم كفاءة أنشطة التنفيذ وتأثريها  وحتيط علماا بالتقدم الذي يشري إىل ح 
  .تشرف على جتنب النزاعات وعمليات حل النزاعات 

 رفع التقارير.اخلاصة بتزامات لتشرف على عملية اال 
 .تعمل مع األمانة واجلهات املاحنة ا تملة واهليئة لضمان متويل مستدام ألنشطتها 
 
 تشكيل اللجنة  -3
 

  ذوي املهارات واخلربات ذات الصأأأأأأأأألة مبجال تنفيذ األدوات املتصأأأأأأأأألة تتشأأأأأأأأأكل اللجنة من إثنا عشأأأأأأأأأر خبرياا من
 بأأأالصأأأأأأأأأأأأأأحأأأة النبأأأاتيأأأة و أو تنميأأأة القأأأدرات. ويقوم املكتأأأب  مع مراعأأأاة التوازن بني املهأأأارات واخلربات املطلوبأأأة 

 وبني التمثيل اجلغرايف  باختيار األعضاء وتعيينهم. 
 ايري.لوقاية النباتات واثل عن جلنة املع اإلقليميةنظمات وباإلضافة إىل ذلك  يشارك فيها اثل واحد عن امل  
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 الوظائف -4
 

 تضطلع اللجنة بالوظائف التالية: 
 
 برنامج العمل الفين (1)
 

  تعيني احلد األدف من القدرات والطاقات اليت حتتاج إليها األطراف املتعاقدة لتنفيذ االتفاقية واسأأأأتعراضأأأأه بشأأأأكل
 متواصل.

 ت واقرتاحها على األطراف املتعاقدة لكي تعزز تنفيذها لالتفاقية  مبا يف ذلك التزامات اإلبالحتديد اسرتاتيجيا  
  الوطنية  مع مراعاة قدراهتا واحتياجاهتا ا ددة.

 .استعراض حتاليل األمانة للتحديات اليت تواجهها األطراف املتعاقدة فيما خص تنفيذ االتفاقية  
 ء على حتليل خمرجات األنشطة املذكورة أعاله.التوصية بأولويات للهيئة  بنا  
 .حتديد وتقييم تكنولوجيات جديدة كفيلة بتعزيز التنفيذ   
  رصأأأأأأد وتقييم اإلجراءات الواردة يف اإلطار االسأأأأأأرتاتيجي لالتفاقية وما يتصأأأأأأل به من اسأأأأأأرتاتيجيات وأطر وخطة 

  )أو خطط( عمل أخرى.
 
 اإلدارة الفعالة والكفؤة للجنة (2)
 

 غة خطة عمل واملوافقة عليها واملواظبة على تنفيذها باالتساق مع أولويات اهليئة.صيا 
  .وضع إجراءات ومعايري إلنتاج موارد فنية للتنفيذ  واإلشراف عليها واملوافقة عليها 
  .إنشاء جمموعات فرعية تؤدي أنشطة ومهاماا حمددة  وحلها واإلشراف عليها 
  بشأأأأأأأن مسأأأأأأائل ذات صأأأأأألة بربنامج عملها من اللجان الفنية )عن طريق جلنة التماس املشأأأأأأورة و أو املسأأأأأأامهات

  املعايري( ومن جمموعات أو منظمات أخرى تساعد االتفاقية.
 .استعراض وظائفها وإجراءاهتا ونتائجها بصورة دورية 
  .رصد وتقييم فعالية أنشطتها ومنتجاهتا 
 
 العمل مع األمانة  (3)
 

 تنفيذ األولويات اليت وافقمل اهليئة عليها. وضع وإدارة مشاريع تساهم يف 
 .تقدمي اإلرشادات بشأن التنفيذ وأنشطة تنمية القدرات إلدراجها يف خطة عمل األمانة 
  تقييم املوارد الفنية ذات الصأأأأأأأأأأأأأألة بتنمية القدرات من أجل تنفيذ االتفاقية وترتيب أولوياهتا  إلدراجها يف البوابة

 وقع اإللكرتوين ملوارد صحة النبات  حبسب املقتضى.الدولية للصحة النباتية أو امل
 .الرتويج لتجنب النزاعات باعتباره نتيجةا للتنفيذ الفعال 
 .اإلشراف على عملية البمل يف النزاعات حبسب مقتضى احلال 
 ة ياملسأأأأأامهة يف إقامة روابط مع اجلهات املاحنة والشأأأأأريكة وغريها من منظمات عامة وخاصأأأأأة معنية بالتنفيذ وبتنم

 القدرات يف جمال الصحة النباتية  ويف احلفاظ على تلك الروابط.
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 العمل مع األجهزة الفرعية األخرى (4)
 

 .العمل بالتعاون الوثيق مع جلنة املعايري ليكون وضع املعايري وتنفيذها متكاملني وفعالني   
 ق اجملموعة املعنية بالتخطيط اهليئة عن طري استعراض إطار املعايري والتنفيذ بوترية سنوية ورفع توصيات بالتغيري إىل

  االسرتاتيجي.
  لوقاية النباتات فيما خص جماالت االهتمام املتبادل. اإلقليميةالعمل مع األجهزة الفرعية األخرى واملنظمات 
 
 اإلجراءات اخلاضعة لتوجيهات اهليئة (5)
 

 .املسامهة يف تنفيذ اسرتاتيجية االتصال اخلاصة باالتفاقية 
 شراف على األجهزة اليت أنشأهتا اهليئة واملناطة باللجنة.اإل 
 .االضطالع بوظائف أخرى حبسب توجيهات اهليئة 
 .تقدمي تقارير إىل اهليئة عن أنشطتها 
 
 العالقة مع أمانة االتفاقية  -5
 

دم األمانة قإن األمانة مسأأأأأأأأؤولة عن تنسأأأأأأأأيق عمل اللجنة وتوفري الدعم اإلداري والتحريري والتشأأأأأأأأغيلي والفين. ت 
 مشورهتا إىل اللجنة بشأن إتاحة املوارد املالية والبشرية واستخدامها.

 
 العالقة مع لجنة المعايير  -6
 

تتعاون اللجنة مع جلنة املعايري بناء على خطط عمل متسأأأأأقة من أجل تنفيذ االتفاقية. وسأأأأأوف يتم هذا التعاون  
تني واألعضأأأأاء والقيمني على اإلشأأأأراف واجملموعات الفرعية(. تضأأأأم على عدد من املسأأأأتويات )أي األمانة ورئاسأأأأيت اللجن

اللجنة اثالا عن جلنة املعايري وهي ختتار أيضأأأاا اثالا عنها للمشأأأاركة يف اجتماعات جلنة املعايري. وتتضأأأمن مواضأأأيع التعاون 
 باحلد األدف ما يلي: 

 
 االتساق بني برامج العمل 
  وضع خطط تنفيذ للمعايري 
 ستجابات لطلبات تقدمي املواضيع واملسائل الواجب تناوهلا حتليل اال 
 استعراض إطار املعايري والتنفيذ 
 .وضع مشاريع مشرتكة وتنفيذها 
 
 لوقاية النباتات اإلقليميةالعالقة مع المنظمات  -7
 

  اإلقليم يف لوقاية النباتات وجهة نظر إقليمية إىل املسأأأأأأأأأأأائل والتحديات وسأأأأأأأأأأأياق العمل اإلقليميةتوفر املنظمات  
 وقأأايأأة النبأأاتأأات الأأدعم ل اإلقليميأأةاليت تؤثر يف األطراف املتعأأاقأأدة ويف منظمأأاهتأأا الوطنيأأة لوقأأايأأة النبأأاتأأات. توفر املنظمأأات 
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إىل األطراف املتعاقدة من حيث تعزيز قدراهتا وإمكاناهتا يف جمال الصأأأأأأحة النباتية. وتضأأأأأأم اللجنة اثالا عن منظمة إقليمية 
 ات. وتتضمن جماالت التعاون: لوقاية النبات

 
 تبادل مشاريع برامج العمل 
 تقاسم املوارد الفنية واملعلومات 
 حتديد اخلرباء وتوفريهم 
  لالتفاقية اإلقليميةتنسيق األنشطة والفعاليات  مبا يف ذلك حلقات العمل 
 .وضع مشاريع مشرتكة وتنفيذها 
 

جهاز فرعي لهيئة  -ابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات الالئحة الداخلية للجنة التنفيذ وتنمية القدرات الت
 تدابير الصحة النباتية

 
 العضوية -1المادة 

 
ة لوقاية النباتات واثل عن جلن اإلقليميةعضأأأأأأأأأأأأواا باإلضأأأأأأأأأأأأافة إىل اثل واحد عن املنظمات  12تتألف اللجنة من  

 املعايري التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
 

تم اختيار األعضأأأأأاء على أسأأأأأاس التوازن بني اخلربات على أن يكون واحد منهم على األقل من كل من أقاليم وي 
 الفاو  وبني متثيل البلدان النامية. وعلى األعضأأأأأأأأأاء أن يتمتعوا خبربة يف جمال تطبيق الصأأأأأأأأأكوك املتصأأأأأأأأألة بالصأأأأأأأأأحة النباتية 

 مكتب هيئة تدابري الصحة النباتية. و أو تنمية القدرات  وسيتم اختيارهم وتعيينهم من قبل
 

ى اللجنة من لوقاية النباتات وجلنة املعايري بتعيني اثل لد اإلقليميةما بني املنظمات  وتقوم املشأأأأأأأأأأأأأأاورة الفنية يف 
 خالل إجراءاهتا اخلاصة.

 
 ن و ويؤدي األعضأأأأأأأأأأاء واملمثلون مهامهم بأقصأأأأأأأأأأى درجات النزاهة وعدم االحنياز واالسأأأأأأأأأأتقالل  وسأأأأأأأأأأوف يتجنب 

 أي تضأأأأأأارب اكن يف املصأأأأأأاس قد يطرأ يف سأأأأأأياق أدائهم لواجباهتم واإلفصأأأأأأاح عنه مسأأأأأأبقاا. ويف حال حدوث تضأأأأأأارب 
 يف املصاس  سيقوم املكتب بالبمل فيه.

 
 مؤهالت العضوية -2المادة 

 
لك اخلربة تتتضأأأأمن ترشأأأأيحات األعضأأأأاء أدلة موثقة على خرباهتم يف جمال التنفيذ و أو تنمية القدرات. وينبغي ل 

 أن تشتمل على عنصر واحد على األقل من العناصر التالية:
 

 خربة مثبتة يف إدارة نظم الصحة النباتية؛ 
 خربة مثبتة يف تنفيذ أنشطة تنمية القدرات يف جمال الصحة النباتية؛ 
 معرفة عميقة باالتفاقية وباملعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية؛ 
 لصحة النباتية؛خربة يف تنفيذ لوائح ا 
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 .معارف و أو مؤهالت و أو خربات أخرى حمددة  مثالا يف جمال صياغة املواد التدريبية وتقدميها 
 

وينبغي للمرشأأأأأحني أيضأأأأأاا أن يتمتعوا مبسأأأأأتوى من اللغة اإلنكليزية يسأأأأأمح هلم باملشأأأأأاركة بنشأأأأأاط يف اجتماعات  
 اللجنة ومناقشاهتا.

 
 عملية اختيار األعضاء -3المادة 

 
 وف تصأأأأدر األمانة نداءا لالنضأأأأمام إىل العضأأأأوية لدى شأأأأغور مناصأأأأب لديها. وميكن لرتشأأأأيحات األعضأأأأاء  سأأأأ 

 مبا يشأأأأأأأأأأأأأأمل املعلومات الداعمة وخطاب تعهد حبسأأأأأأأأأأأأأأب ما ينص عليه النداء  أن تقدم راياا من قبل األطراف املتعاقدة 
 لوقاية النباتات. اإلقليميةأو املنظمات 

 
 من الالئحة الداخلية. 2ئة الرتشيحات بناء على قائمة االشرتاطات الواردة يف املادة وسوف يستعرض مكتب اهلي 

 
 ويشغل األعضاء منصبهم ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بناء على قبول مكتب اهليئة. 

 
 األعضاء المناوبون واألعضاء البديلون -4المادة 

 
 صأأأأأأأأأيل قاليم الفاو عقب عملية االختيار اليت ترد بالتفينبغي تعيني عضأأأأأأأأأو مناوب واحد فقط عن كل إقليم من أ 
 من الالئحة الداخلية  فيشغل منصبه ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بالتماشي مع هذه املادة. 3يف املادة 

 
 واوز لعضو مناوب حضور اجتماع للجنة بدالا من العضو غري القادر على احلضور. 

 
ال مل يعد يسأأتويف مؤهالت العضأأوية اليت تنص عليها هذه الالئحة الداخلية ويف حال اسأأتقالة عضأأو ما أو يف ح 

 أو إذا تغيب عن اجتماعني متعاقبني للجنة  يتم اسأأأأأأأتبدال العضأأأأأأأو بعضأأأأأأأو لخر. يقرر املكتب بشأأأأأأأأن عملية االسأأأأأأأتبدال 
او. يشغل العضو قاليم الفمع ا افظة على التوازن بني اخلربة وبني ضرورة وجود عضو واحد على األقل عن كل إقليم من أ

 البديل منصبه ملدة ثالث سنوات اعتباراا من تاريخ تعيينه.
 

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس -5المادة 
 

يتم انتخاب رئيس اللجنة ونائبه من قبل أعضأأأأأاء اللجنة  فيشأأأأأغالن منصأأأأأبيهما ملدة ثالث سأأأأأنوات مع إمكانية  
 إعادة انتخاهبما بناء على قبول مكتب اهليئة.

 
 االجتماعات -6المادة 

 
تعقد اللجنة اجتماعني يف السأأأأأأأأنة. وميكن عقد اجتماعات إضأأأأأأأأافية عند املقتضأأأأأأأأى رهن املوارد البشأأأأأأأأرية واملالية  

املتاحة. واوز أيضأأأاا عقد اجتماعات اللجنة بواسأأأطة الوسأأأائل اإللكرتونية  مبا يف ذلك عرب الفيديو أو االتصأأأال عن بعد  
 حبسب احلاجة.
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 النصاب لعقد االجتماعات من غالبية األعضاء.ويتشكل  
 

 المراقبون ومشاركة الخبراء المدعوين في اجتماعات اللجنة -7المادة 
 

 مبوجب أحكام الفقرة أدناه  تكون اجتماعات اللجنة مفتوحة  متاشياا مع اللوائح واإلجراءات املرعية للفاو واهليئة. 
 

ة  أو جزء منها  من دون وجود مراقبني  نظراا إىل حسأأأاسأأأية املوضأأأوع واوز للجنة أن تقرر عقد اجتماعات معين 
 أو سريته.

 
وباالتفاق املسأأبق  أو بناء على طلب من أعضأأاء اللجنة  بوسأأع األمانة أن تدعو أفراداا أو اثلني عن منظمات   

 يتمتعون خبربة حمددة للمشاركة كمراقبني يف اجتماع معني أو يف جزء منه.
 

 جهزة التي تنشئها الهيئةاأل -8المادة 
 

ميكن أن يُعهد مبهمة اإلشأأأأأراف على اللجنة إىل جهاز فرعي أنشأأأأأأته اهليئة. تتمتع تلك األجهزة باختصأأأأأاصأأأأأاهتا  
 ولوائحها الداخلية اخلاصة هبا اليت وافقمل اهليئة عليها عندما أنشأهتا.

 
 المجموعات الفرعية للجنة -9المادة 

 
ت فرعية من أجل تناول مسأأأأأأأائل حمددة تتعلق بالتنفيذ وتنمية القدرات  رهن بوسأأأأأأأع اللجنة أن تؤسأأأأأأأس جمموعا 

إتاحة املوارد املالية. وسأأأأأوف حتدد اللجنة ضأأأأأمن اختصأأأأأاصأأأأأات تلك اجملموعات الفرعية املهام واملدة والعضأأأأأوية وواجبات 
 اإلبال  اليت ختصها.

 
 واوز للجنة حل اجملموعات الفرعية حني تنتفي احلاجة إليها. 

 
 صنع القرارات -10مادة ال
 

 سوف تسعى اللجنة إىل صنع القرارات بناء على التوافق بني األعضاء. 
 

أما احلاالت اليت تسأأأأأأأأأأأأأأتوجب توافقاا يف اآلراء واليت يتعذر فيها التوصأأأأأأأأأأأأأأل إىل التوافق  فتوصأأأأأأأأأأأأأأف يف حماضأأأأأأأأأأأأأر  
 مة بشأهنا.اختاذ التدابري املالئلالجتماعات تذكر بالتفصيل كل املواقف املتخذة  وترفع إىل اهليئة ملناقشتها و 

 
 اإلبالغ -11المادة 

 
 ترفع اللجنة تقاريرها إىل اهليئة. 
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 اإلعراب عن التقدير في ما يتصل بأنشطة وضع المعايير - 11المرفق 
  

 قملالحاملسأأأأأأأامهاهتم النشأأأأأأأطة يف وضأأأأأأأع املعايري الدولية التالية  أو عرب عن االمتنان خلرباء جمموعات الصأأأأأأأياغة يُ  
 :2017-2016 الفرتة يفاملرفقة هبا  اليت اعتمدت 

 
 (2009-003) لحركة الدولية للبذوربشأن ا 38رقم  المعيار الدولي

 
 الدور الخبير البلد

 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Bruce HANCOCKSالسيد  أسرتاليا

 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Edson Tadeu IEDEالسيد  الربازيل
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Alice Ntoboh Siben NDIKONTAR السيدة الكامريون

عضأأأأو بصأأأأفته رئيسأأأأاا للمجموعة الدولية للبحوث املعنية  Eric ALLENالسيد  كندا
 باحلجر احلرجي

 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Marie-Claude FORESTالسيدة  كندا
  عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Shane SELAالسيد  كندا
 اثل املضيف Juan Pablo LÓPEZالسيد  شيلي
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Marcos Beéche CISTERNASالسيد  شيلي
  عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Lifeng WU السيد الصني
 اثلة املضيف Wenxia ZHAOالسيدة  الصني
 اثل املنظِّم Yuejin WANGالسيد  نيالص
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Valérie GRIMAULTالسيدة  فرنسا
 ياحلرج عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر Thomas Schröederالسيد  أملانيا 
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Joseph Mireku ASOMANINGالسيد  غانا
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Victor AGYEMANالسيد  غانا

 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Lucio MONTECCHIOالسيد  إيطاليا
قين عضأأأأأأو يف الفريق التو  موعة عمل اخلرباءعضأأأأأأو يف جم Masahiro SAIالسيد  اليابان

 املعين باحلجر احلرجي
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Michael ORMSBYالسيد  نيوزيلندا
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Sven Christer MAGNUSSONالسيد  النرويج
 اثلة املنظِّم Ana Peraltaالسيدة  واي غبارا

 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Krzysztof SUPRUNIUKالسيد  بولندا
 يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي عضو Piotr WLODARCZYKالسيد  بولندا

 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Mi Chi YEAالسيدة  مجهورية كوريا
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Phindile N.B. NGESIالسيدة  جنوب أفريقيا

 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Edward PODLECKISالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي John Tyrone JONES السيد الواليات املتحدة األمريكية
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Marina ZLOTINAالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية

 خبري مدعو Gerard MEIJERINKالسيد  هولندا
 اثل املنظِّم Corné VAN ALPHENالسيد  هولندا
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 الدور الخبير البلد
 اثل املضيف Nico HORNالسيد  هولندا
  (2008-11)مشرف  Arundel SAKALA السيد زامبيا

 (2012-04)ومشرف مساعد  (2010-04)مشرف  David PORRITTالسيد  أسرتاليا
 (2011-05)مشرف مساعد  Marcel BAKAKالسيد  الكامريون

 ومشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرفأأأأأأأأة مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأأأأدة (2012-04)مشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرفأأأأأأأأة  Soledad CASTRO-DOROCHESSIالسيدة  شيلي
(11-2013) 

 (2012-11)مشرف مساعد  Motoi SAKAMURAد السي اليابان
 (2012-11)  ومشرفة مساعدة (2013-11)مشرفة  Julie ALIAGAالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية

 (2014-11)مشرف مساعد  Ezequiel FERROالسيد  األرجنتني
 (2015-05)مشرف  Nico HORN السيد هولندا
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 (2005-003) المسبببتورد بالتحقق من امتثال الشبببحنات في البلد المصبببّدر ترتيبات قيام البلد :1الملحق  -2
 )الخطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات( 20 الدولي رقم من المعيار

 
 الدور الخبير البلد
 عمل اخلرباء جمموعةيف عضو  Gilvio Westin COSENZAالسيد  الربازيل
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Wayne HARTLEYالسيد  نيوزيلندا
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Sylvia Soledad FERRADA Chamorro السيدة شيلي

 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Kyu-Ock KIM دةالسي مجهورية كوريا
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Clara PACHECOالسيدة  فرنسا

 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Paul Gerard MCGOWANالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 اثل املضيف Kenneth MSISKAالسيد  زامبيا

 (2012-04) ومشرف مساعد (2005-04مشرف ) Mike Holtzhausenالسيد  جنوب أفريقيا
 (2008-11) مشرف مساعد Arundel SAKALAالسيد  زامبيا

 (2012-04مشرف مساعد ) Bart ROSSELالسيد  أسرتاليا
 (2012-04مشرفة مساعدة ) Soledad Castro-Dorochessiيدة الس شيلي
 (2012-04) مشرفة Marie-Claude FORESTالسيدة  كندا

 (2012-11مشرف مساعد ) Stephen BUTCHERالسيد  نيوزيلندا
 (2012-11مشرفة مساعدة ) Ana Lilia MONTEALEGREالسيدة  املكسيك
 (2016-05) مشرف Ezequiel FERROالسيد  األرجنتني

 
 (2006-029) لألخشابلحركة الدولية بشأن ا 39رقم المعيار الدولي  -3
 

 الدور الخبير البلد
 الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي يفعضو  Victor AGYEMANالسيد  غانا

 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Edson Tadeu IEDEالسيد  الربازيل
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Eric ALLENالسيد  كندا
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Marcos Beéche CISTERNASالسيد  شيلي
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Mamoru MATSUIالسيد  اليابان
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Thomas SCHRÖDERالسيد  أملانيا

 اثل املنظِّم Yuejin WANGالسيد  لصنيا
 اثل املضيف Wenxia ZHAOالسيد  الصني
 ياحلرجعضو يف الفريق التقين املعين باحلجر  Fuxiang WANGالسيد  شيلي
 اثل املضيف Juan Pablo LOPEZالسيد  وايغبارا
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Shane SELAالسيد  كندا
 (2009-11) ومشرف مساعد (2006-05مشرف ) Greg WOLFF السيد كندا
 اثل املنظِّم Yuejin WANGالسيد  الصني
 اثلة املضيف Wenxia ZHAOالسيدة  الصني
 عضو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Fuxiang WANG السيد الصني
 اثل املضيف Juan Pablo LÓPEZالسيد  شيلي
 اثلة املنظِّم Ana PERALTAالسيدة  واي غبارا
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 الدور الخبير البلد
مشأأأأأأأرف و  عضأأأأأأأو يف الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي Christer MAGNUSSONالسيد  النرويج

 (2007-11مساعد )
 التقين ريقلفا - مسأأأاعدةومشأأأرفة  (2009-11مشأأأرفة ) Marie-Claude FOREST السيدة كندا

 (2014-11) املعين باحلجر احلرجي
 (2013-05مساعد ) مشرف D.D.K. SHARMAالسيد  اهلند
 (2016-05مشرف ) Rajesh RAMARATHAMالسيد  كندا

 الأفأريأق الأتأقأين املأعأين بأأأأأأأأاحلأجأر احلأرجأي -مشأأأأأأأأأأأأأأأأرفأأأأأأأأة  Marina ZLOTINA السيدة الواليات املتحدة األمريكية
(05-2016) 

الفريق التقين املعين باحلجر احلرجي  -مشأأأأأأرف مسأأأأأأاعد  Lifeng WUالسيد  الصني
(05-2016) 

 الأأفأأريأأق الأأتأأقأأين املأأعأأين بأأأأأأأأاحلأأجأأر احلأأرجأأي -مشأأأأأأأأأأأأأأأأرف  Piotr WLODARCZYKسيد ال بولندا
 (2012-11) (  ومشرف مساعد11-2014)

 الأفأريأق الأتأقأين املأعأين بأأأأأأأأاحلأجأر احلأرجأي -مشأأأأأأأأأأأأأأأأرفأأأأأأأأة  Julie ALIAGA السيدة الواليات املتحدة األمريكية
(04-2012) 

 
 (2005-004) المرتبطة بنباتات الغرس لحركة الدولية لوسائط النموبشأن ا 40رقم المعيار الدولي  -4
 

 الدور الخبير البلد
 ة عمل اخلرباءعضو يف جمموع Mohammed Reza Asghariالسيد  إيران
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Eliana Bobadillaالسيدة  شيلي
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Barbara Hall السيدة أسرتاليا

 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Carissa Marasasالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Bjoern Niereالسيد  أملانيا
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Barbara Petersonالسيدة  كندا
 اثل املضيف Dominique Pelletierالسيد  كندا
 اثلة املنظِّم Rebecca Lee السيدة كندا
 (2005-04ف )مشر  بدر-السيد حممد خطيب األردن
 (2008-11مشرفة ) Marie-Claude FOREST السيدة كندا

 (2016-05ومشرفة مساعدة ) (2012-11مشرفة ) Hilde PAULSENالسيدة  النرويج
 (2012-11مشرف مساعد ) Antarjo DIKINالسيد  إندونيسيا 
 ( ومشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرفأأأأأأأأة مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأأأأدة2016-05مشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرفأأأأأأأأة ) Ana Lilia MONTEALEGREالسيدة  املكسيك

(11-2013) 
 (2016-05مشرف مساعد ) Jesulindo DE SOUZAالسيد  الربازيل

 
 (2006-004) لحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات المستخدمةا بشأن 41رقم المعيار الدولي  -5
 

 الدور الخبير البلد
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Adam BROADLEYالسيد  أسرتاليا

 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Jae-Seung LEEالسيد  مجهورية كوريا
 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Ralf Lothar LOPIA السيد فنلندا
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 عضو يف جمموعة عمل اخلرباء Melanie Jane NEWFIELDالسيدة  نيوزيلندا 
 اخلرباءعضو يف جمموعة عمل  Tim N. STEVENSالسيد  الواليات املتحدة األمريكية

 (2007-05ف )مشر  Gabriel ADEJARE السيد نيجرييا
 (2007-11مشرف ) Robert KARYEIJAالسيد  أوغندا

 (2009-05مشرف ) Guillermo ROSSIالسيد  األرجنتني
 (2012-11مشرف ) Ngatoko NGATOKOالسيد  جزر كوك
 ومشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرف مسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعأأأأأأأأد (2015-05مشأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرف ) Alexandre PALMAالسيد  الربازيل

(11-2012) 
 (2015-05( ومشرف مساعد )2015-11شرف )م Álvaro SEPÚLVEDA LUQUEالسيد  شيلي

 (2015-11مشرف مساعد ) Pere KOKOA السيد بابوا غينيا اجلديدة
 

 28المعايير الدولية التي وضعها فريق الخبراء الفني المعني بمعالجات الصحة النباتية كمالحق للمعيار الدولي رقم 

 (معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح)
 

 المعني بمعالجات الصحة النباتية:  التقنيالفريق  ومشرف
 

 المشرف البلد
 Antarjo DIKINلسيد ا إندونيسيا
 Bart ROSSELالسيد  أسرتاليا

 
معالجة الحشبببببببرات في األخشببببببباب المقشبببببببورة بالتبخير بفلوريد بشبببببببأن  22رقم  معالجة الصبببببببحة النباتية -6

  (101A -2007السلفوريل )
 

 الدور الخبير البلد
 املسؤول عن املعاجلة Mike ORMSBYالسيد  نيوزيلندا

 
معالجة الديدان الخيطية والحشبببببرات في األخشببببباب المقشبببببورة بشبببببأن  23رقم  معالجة الصبببببحة النباتية -7

 (101B -2007بفلوريد السلفوريل ) بالتبخير
 

 الدور الخبير البلد
 املسؤول عن املعاجلة Mike ORMSBYالسيد  نيوزيلندا

 
 ذبابة فاكهةللتخلص من بالتبريد  Citrus sinensis معالجة البرتقالبشبببأن  24رقم  معالجة الصبببحة النباتية -8

 Ceratitis capitate (206A -2007) المتوسط األبيض البحر
 

 الدور الخبير البلد
 املسؤولة عن املعاجلة Alice BAXTERالسيدة  جنوب أفريقيا

 املسؤول عن املعاجلة Eduardo WILLINKالسيد  األرجنتني
 مساعد املسؤول عن املعاجلة Scott MYERSالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
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 Citrus reticulata x C. sinensis معالجة البرتقال اليوسفي من نوع بشأن 25رقم  معالجة الصحة النباتية -9

 Ceratitis capitata (206B -2007) للتخلص من ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسطبالتبريد 
 

 الدور الخبير البلد
 املسؤول عن املعاجلة Scott WOODالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 املسؤول عن املعاجلة Patrick GOMESالسيد  الواليات املتحدة األمريكية

 املسؤول عن املعاجلة Eduardo WILLINKالسيد  األرجنتني
 مساعد املسؤول عن املعاجلة Mike ORMSBY السيد نيوزيلندا

 
للتخلص من ذبابة بالتبريد  Citrus Limon معالجة الليمون الحامض بشأن 26رقم  معالجة الصحة النباتية -10

 Ceratitis capitata (206C -2007) المتوسطاألبيض  البحر فاكهة
 

 الدور الخبير البلد
 ةاملسؤول عن املعاجل Yuejin WANGالسيد  الصني
 مساعد املسؤول عن املعاجلة Mike ORMSBYالسيد  نيوزيلندا

 
للتخلص من ذبابة بالتبريد  Citrus paradisi معالجة الجريب فروت بشأن 27رقم  معالجة الصحة النباتية -11

 Ceratitis capitata (210-2007 ) المتوسطاألبيض  البحر فاكهة
 

 الدور الخبير البلد
 املسؤول عن املعاجلة  Scott WOOD السيد األمريكيةالواليات املتحدة 

 املسؤول عن املعاجلة  Patrick GOMESالسيد  الواليات املتحدة األمريكية

 املسؤول عن املعاجلة Daojian YUالسيد  الصني
 مساعد املسؤول عن املعاجلة Scott MYERSالسيد  الواليات املتحدة األمريكية

 
بالتبريد  Citrus reticulata معالجة البرتقال اليوسبببببببببفي من نوع بشبببببببببأن 28رقم  اتيةمعالجة الصبببببببببحة النب -12

 Ceratitis capitata (212-2007) ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسطللتخلص من 
 

 الدور الخبير البلد
 املسؤول عن املعاجلة Mike ORMSBYالسيد  نيوزيلندا

 
للتخلص من ذبابة بالتبريد  Citrus clementina معالجة الكليمونتين نبشأ 29رقم  معالجة الصحة النباتية -13

 Ceratitis capitata (102-2010) البحر األبيض المتوسط فاكهة
 

 الدور الخبير البلد
 املسؤول عن املعاجلة Ray CANNONالسيد  اململكة املتحدة

 املسؤول عن املعاجلة Andrew JESSUPالسيد  أسرتاليا
 املسؤول عن املعاجلة Eduardo WILLINKالسيد  نياألرجنت

 مساعد املسؤول عن املعاجلة Guy HALLMANالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
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بحرارة البخار  Mangifera indicaمعالجة المانجو الهندية  بشبببببببببببأن 30رقم  معالجة الصبببببببببببحة النباتية -14

 Ceratitis capitata (106-2010)للتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط 
 

 الدور الخبير البلد
)الواليأأأات املتحأأأدة األمريكيأأأة 
  الوكأأأأأالأأأأأة الأأأأأدوليأأأأأة للطأأأأأاقأأأأأة 

 الذرية(

 املسؤول عن املعاجلة Guy HALLMANالسيد 

 املسؤول عن املعاجلة  Min-Goo PARK السيد مجهورية كوريا
 ن املعاجلةاملسؤول ع Scott WOODالسيد  الواليات املتحدة األمريكية

 
بحرارة البخار  Mangifera indica معالجة المانجو الهندية بشبببببببببببأن 31رقم  معالجة الصبببببببببببحة النباتية -15

 Bactrocera tryoni (107-2010) للتخلص من ذبابة الفاكهة
 

 الدور الخبير البلد
)الواليأأأات املتحأأأدة األمريكيأأأة 
  الوكأأأأأالأأأأأة الأأأأأدوليأأأأأة للطأأأأأاقأأأأأة 

 الذرية(

 املسؤول عن املعاجلة Guy HALLMANالسيد 

 
المعايير الدولية التي وضبببببببعها فريق الخبراء الفني المعني برعداد بروتوكوالت التشبببببببخيص كمالحق للمعيار الدولي 

 ( لآلفات الخاضعة للوائح بروتوكوالت التشخيص) 27رقم 
 

 بروتوكوالت التشخيص: رعداد المعني ب الفنيالفريق  ومشرف
 

 المشرف  البلد
 Jens-Georg UNGER السيد ياأملان

 Jane CHARDالسيدة  اململكة املتحدة
 

  Erwinia amylovora (009-2004) بكتيريا أميلوفورا اإليروينية بشأن 13 رقم بروتوكول التشخيص -16
 

 الدور الخبير البلد
 املؤلفة الرئيسية Maria M. López GONZÁLEZالسيدة  إسبانيا
 مؤلف مشارك Robert Taylorالسيد  نيوزيلندا
أخصأأأأأأأأأأأائي يف املوضأأأأأأأأأأأوع )عضأأأأأأأأأأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين  Brendan RODONIالسيد  أسرتاليا

 بإعداد بروتوكوالت التشخيص(
ّكم )عضأأأأأأأأأأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين بإعداد بروتوكوالت حمُ  Delano Jamesالسيد  كندا

 التشخيص(
 خبري Solke H de Boerالسيد  كندا
 خبري Won-Sik Kimالسيد  كندا
 خبري Klaus Geiderالسيد  أملانيا
 خبرية Annette Wensingالسيدة  أملانيا
 خبري J. Peñalverالسيد  إسبانيا
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 خبرية M.T. Gorrisالسيدة  إسبانيا
 خبري P. Llopالسيد  إسبانيا
 خبري Mariano Cambraالسيد  إسبانيا

 خبري Robertsالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 خبري Larry Puseyالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 خبرية Virginia Stockwellالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية

 
 Xanthomonas fragariae (012-2004) بكتيريا مستصفرة الفراولة بشأن 14 رقم بروتوكول التشخيص -17
 

 الدور الخبير البلد
 املؤلف الرئيسي Ed CIVEROLOالسيد  تحدة األمريكيةالواليات امل

 مؤلفة مشاركة María M. López GONZÁLEZالسيدة  إسبانيا
 مؤلف مشارك John ELPHINSTONE السيد اململكة املتحدة

 أخصأائي يف املوضأوع )عضأو يف فريق اخلرباء الفين املعين Robert TAYLOR السيد نيوزيلندا
 شخيص(بإعداد بروتوكوالت الت

ّكم )عضأأأأأأأأأأأأأأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين بأأأأأأأإعأأأأأأأداد حمُ  Hans DE GRUYTERالسيد  هولندا
 بروتوكوالت التشخيص(

 خبري Solke H. DE BOERالسيد  كندا
 خبري Stephan BRIEREالسيد  كندا
 

 Citrus tristeza virus (021-2004) فيروس تريستيزا الحمضيات بشأن 15 رقم بروتوكول التشخيص -18
 

 الدور الخبير البلد
 املؤلف الرئيسي Mariano CAMBRAالسيد  إسبانيا

 مؤلف مشارك Stephanus Petrusالسيد  جنوب أفريقيا
 مؤلفة مشاركة Marta Isabel Mastalli السيدة الواليات املتحدة األمريكية
 مؤلفة مشاركة Laurene LEVYالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية

 أخصأائي يف املوضأوع )عضأو يف فريق اخلرباء الفين املعين Delano JAMESالسيد  كندا
 بإعداد بروتوكوالت التشخيص(

ّكم )عضأأأأأأأأأأأأأأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين بأأأأأأأإعأأأأأأأداد حمُ  Brendan RODONIالسيد  أسرتاليا
 بروتوكوالت التشخيص(

 خبري Edson BERTOLINI السيد الربازيل
 خبري S.P.Fanie. van Vuurenالسيد  جنوب أفريقيا

 خبرية M.I. Francisالسيدة  وايغورو أ
 

 Genus Liriomyza (017-2006) يرقة بشأن 16 رقم بروتوكول التشخيص -19
 

 الدور الخبير البلد
 املؤلف الرئيسي Mallik MALIPATILالسيد  أسرتاليا
 مؤلف مشارك Mark Blacketالسيد  أسرتاليا

 مؤلف مشارك Dominique COLLINS يدالس اململكة املتحدة
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 أخصأأائية يف املوضأأوع )عضأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين Juliet GOLDSMITHالسيدة  جامايكا
 بإعداد بروتوكوالت التشخيص(

ّكم )عضأأأأأأأأأأأأأأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين بأأأأأأأإعأأأأأأأداد حمُ  Norman Barrالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 ص(بروتوكوالت التشخي

 خبري Anthony Riceالسيد  أسرتاليا
 خبري Ren Iwaizumiالسيد  اليابان
 خبرية Ramona Vaitkevicaالسيدة  التفيا

 خبري Stephen Gaimariالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 

 ،Aphelenchoides besseyi الديدان الخيطية من نوع أفيلنكويدس بشببببببأن 17 رقم بروتوكول التشببببببخيص -20
A. ritzemabosiو ، A. fragariae(025-2006) 

 
 الدور الخبير البلد

 املؤلف الرئيسي Fengru ZHANGالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 مؤلف مشارك Xie HUIالسيد  الصني

 كمؤلف مشار  Rinus KNOETZEالسيد  جنوب أفريقيا
 مؤلفة مشاركة Sue HOCKLAND السيدة اململكة املتحدة

عين يف املوضأأوع )عضأأو يف فريق اخلرباء الفين امل ةأخصأأائي Géraldine ANTHOINEالسيدة  فرنسا
 بإعداد بروتوكوالت التشخيص(

ّكم )عضأأأأأأأأأأأأأأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين بأأأأأأأإعأأأأأأأداد حمُ  Hans DE GRUYTERالسيد  هولندا
 تشخيص(بروتوكوالت ال

 
 Anguina spp (003-2013 ). الدودة الثعبانية بشأن 18رقم  بروتوكول التشخيص -21
 

 الدور الخبير البلد
 املؤلفة الرئيسية Andrea Skantarالسيدة  الواليات املتحدة األمريكية

 مؤلف مشارك Thomas Priorالسيد  اململكة املتحدة
 ؤلف مشاركم Colin Flemingالسيد  اململكة املتحدة

ين املعين يف فريق اخلرباء الف عضأأوأخصأأائية يف املوضأأوع ) Géraldine ANTHOINEالسيدة  فرنسا
 بإعداد بروتوكوالت التشخيص(

ّكم )عضأأأأأأأأأأأأأأأو يف فريق اخلرباء الفين املعين بأأأأأأأإعأأأأأأأداد حمُ  Robert TAYLORالسيد  نيوزيلندا
 بروتوكوالت التشخيص(

 خبرية Pamela Kibwageالسيدة  كينيا
 خبري Witold Karnkowskiالسيد  بولندا
 خبري Juan Antonio Lezaunالسيد  إسبانيا

 
 Sorghum halepense (027-2006 ) آفة الذرة الحلبية بشأن 19رقم  بروتوكول التشخيص -22
 

 الدور الخبير البلد
 املؤلف الرئيسي Qiang SHENGالسيد  الصني
 كمؤلف مشار  Ahmet ULUDAGالسيد  تركيا

 مؤلف مشارك Rodney YOUNGالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
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ين املعين يف فريق اخلرباء الف عضأأوأخصأأائية يف املوضأأوع )  Yin Linpingالسيدة  الصني
 بإعداد بروتوكوالت التشخيص(

يف فريق اخلرباء الفين املعين بأأأأإعأأأأداد  عضأأأأأأأأأأأأأأأوّكمأأأأة )حمُ  Géraldine ANTHOINEالسيدة  فرنسا
 الت التشخيص(بروتوكو 

 خبرية Cheryl DOLLARDالسيدة  كندا
 خبرية Ruojing WANGالسيدة  كندا
 خبري Yonghong Zhouالسيد  الصني
 خبرية Jianqiu Zouالسيدة  الصني
 خبرية Xiuling Shaoالسيدة  الصني
 خبري Guoqi Chen السيد الصني
 خبري Hongjie Xieالسيد  الصني
 خبري Fuxiang WANGالسيد  الصني

 
 Dendroctonus ponderosae آفة بونديروسببببببببباي ديندروكتونوس بشبببببببببأن 20رقم  بروتوكول التشبببببببببخيص -23

(019-2006) 
 

 الدور الخبير البلد
 املؤلفة الرئيسية Linda Semeraroالسيدة  أسرتاليا
 مؤلف مشارك Edson Tadeu Iedeالسيد  الربازيل
 مؤلف مشارك Hume Douglasالسيد  كندا
 مؤلف مشارك Jean-Francois Germainالسيد  فرنسا
 ةمؤلفة مشارك Brigitta Wessels-Berkالسيدة  هولندا

 أخصأائي يف املوضأوع )عضأو يف فريق اخلرباء الفين املعين Norman BARRالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 بإعداد بروتوكوالت التشخيص(

يف فريق اخلرباء الفين املعين بأأأأإعأأأأداد  عضأأأأأأأأأأأأأأأوّكمأأأأة )حمُ  Géraldine ANTHOINEالسيدة  فرنسا
 بروتوكوالت التشخيص(

 
 Candidatus Liberibacter solanacearum (001-2013 ) ريايبكت بشأن 21رقم  بروتوكول التشخيص -24
 

 الدور الخبير البلد
 املؤلفة الرئيسية Lia W. LIEFTINGالسيدة  نيوزيلندا
 ةمؤلفة مشارك María M .López GONZÁLEZالسيدة  إسبانيا

 مؤلف مشارك Joseph MUNYANEZAالسيد  الواليات املتحدة األمريكية
 أخصأائي يف املوضأوع )عضأو يف فريق اخلرباء الفين املعين Robert TAYLOR السيد نيوزيلندا

 بإعداد بروتوكوالت التشخيص(
اد اء الفين املعين بأأأأأأأإعأأأأأأأدّكم )عضأأأأأأأأأأأأأأأو يف فريق اخلرب حمُ  Brendan RODONIالسيد  أسرتاليا

 بروتوكوالت التشخيص(
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  Fusarium circinatum (021-2006) آفة فيوزاريوم سيرسيناتوم بشأن 22رقم  بروتوكول التشخيص -25
 

 الدور الخبير البلد
 املؤلفة الرئيسية Ana Pérez-Sierraالسيدة  اململكة املتحدة

 مؤلف مشارك Renaud Ioos السيد فرنسا
 مؤلف مشارك James Wanjohi MUTHOMIالسيد  اكيني

 مؤلف مشارك Ik-Hwa HYUNالسيد  كوريا اجلنوبية
 أخصأائي يف املوضأوع )عضأو يف فريق اخلرباء الفين املعين Hans DE GRUYTERالسيد  هولندا

 بإعداد بروتوكوالت التشخيص(
داد فين املعين بأأأأأأأإعأأأأأأأّكم )عضأأأأأأأأأأأأأأأو يف فريق اخلرباء الحمُ  Robert Taylor السيد نيوزيلندا

 بروتوكوالت التشخيص(
 خبرية Jacqueline Edwardsالسيدة  أسرتاليا
 خبري William Muiruالسيد  كينيا
 خبرية Mónica Berbegal Martínezالسيدة  إسبانيا
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 اإلجراء الخاص بمجموعات مراجعة اللغات - 12المرفق 
 

 ( 2013يف دورهتا الثامنة )و ( 2011ونّقحته يف دورهتا السادسة )(؛ 2010وافقمل عليه اهليئة يف دورهتا اخلامسة )
 (2017ودورهتا الثانية عشرة )

 
اإلجراء اخلاص بتصأأأأأأأأحيح األخطاء الواردة يف املعايري الدولية لتدابري الصأأأأأأأأحة النباتية )املعايري الدولية( بغري اللغة  

 اإلنكليزية بعد اعتمادها.

 
 ة لوقأأأايأأأة النبأأأاتأأأات من كأأأّل جمموعأأأ اإلقليميأأأةنيأأأة لوقأأأايأأأة النبأأأاتأأأات واملنظمأأأات يرجى من اثلي املنظمأأأات الوط -1

ل  من اجملموعات اللغوية يف املنظمة  غري اللغة اإلنكليزية  تشأأأأكيل جمموعة ملراجعة اللغة تُعّن بالنظر يف االسأأأأتخدام املفضأأأأّ
 جمموعة  تنسأأأأأأأأأأأأأأيقها. ويتعنّي على كلللمصأأأأأأأأأأأأأأطلحات وبتحديد األخطاء يف حترير الوثائق الناشأأأأأأأأأأأأأأئة عن عملية الرتمجة و 

ق يتوىل االتصأأأأأأاالت مع األمانة مع وصأأأأأأف طريقة التواصأأأأأأل اليت سأأأأأأيتم اتباعها  من جمموعات مراجعة اللغات تعيني منسأأأأأأّ
 داخل اجملموعة )مثالا املؤمترات عن بُعد  تبادل الوثائق  إىل ما هنالك( وشأأأأأأأرح هيكلها والرد على االسأأأأأأأتفسأأأأأأأارات الواردة 

ء عن كيفية االنضأأأمام إىل جمموعة مراجعة اللغة. ويتعني على كل جمموعة من جمموعات مراجعة اللغات دعوة من األعضأأأا
 اثل عن قسأأأأم الرتمجة املناسأأأأب والعضأأأأو )أو األعضأأأأاء( يف الفريق الفين املعين مبسأأأأرد مصأأأأطلحات باللغة املعنية للمشأأأأاركة 

 وعة مراجعة اللغة.من أجل كفالة فهم واضح للقضايا املطروحة من ِقبل جمم

 
وبعد تشأأكيل كل جمموعة من جمموعات مراجعة اللغات واعرتاف األمانة هبا  تدعى كّل منها إىل مراجعة املعايري  -2

الدولية املعتمدة  وإىل تقدمي مالحظاهتا عليها إىل األمانة مع إبراز التغيريات اليت أدخلمل عليها بالنسأأأأأبة إىل املصأأأأأطلحات 
األخطاء يف حترير الوثائق وتنسأأأيقها  وذلك من خالل املنسأأأق الذي حددته تلك اجملموعة ويف مهلة املفضأأأل اسأأأتخدامها و 

ثالثة أشأأأأأهر على األكثر بعد إحاطتها بنشأأأأأر املعايري الدولية املعتمدة على املوقع اإللكرتوين للبوابة الدولية للصأأأأأحة النباتية 
(www.ippc.int؛ وتبدأ هذه املهلة بالنسأأأأأأأأبة إىل اللغة) ة بتلك املعنية فور نشأأأأأأأأر املعيار الدويل على املوقع اإللكرتوين للبواب

 اللغة.

 
واوز ألقسأأام الرتمجة يف املنظمة أن تشأأارك بصأأفتها عضأأواا يف جمموعات مراجعة اللغات؛ غري أّن أي بيان راي  -3

اقية الدولية لوقاية للغة إىل أمني االتفعن التغيريات املقرتحة يف املعايري الدولية ينبغي أن يوجهه منسأأأأأأأأأأأأأأق جمموعة مراجعة ا
 ( حرصاا على ضبط خمتلف نسخ املعايري.ippc@fao.orgالنباتات )

 
 ويف حال عدم تلقي أي مالحظات  تبقى النسخة املعتمدة من ِقبل اهليئة هي النسخة النهائية. -4

 
 إلجراء املذكور أعاله  حتيلبل منسأأأأأأأأأأأأأأقي جمموعات مراجعة اللغات عن طريق اويف حال تلقي مالحظات من قِ  -5

 األمانة هذه املالحظات  مع إبراز التغيريات  إىل أقسام الرتمجة يف املنظمة.

 
وتقوم أقسام الرتمجة يف املنظمة مبراجعة التغيريات املقرتحة. وإذا كانمل مجيع التغيريات املقرتحة مقبولة لدى أقسام  -6

  األمانة.لتغيريات يف املعيار الدويل واليت أعدهتا جمموعة مراجعة اللغة حتال إىلالرتمجة يف املنظمة  فإن النسأأأأأأأأأأأأأخة اليت تربز ا
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وإذا كان ألقسام الرتمجة يف املنظمة اعرتاض على أي من التغيريات اليت اقرتحتها جمموعة مراجعة اللغة  فإهنا توثق األسباب 
راء  يتخذ اآلراء. وإذا تعذر التوصأأأأأل إىل توافق يف اآلوتتشأأأأأاور مع جمموعة مراجعة اللغة ملناقشأأأأأتها والتوصأأأأأل إىل توافق يف 

 االتفاقية يف ألطراف املتعاقدةتتيحها األمانة ل  خطيبشأأأأأأأأكل قسأأأأأأأأم الرتمجة يف املنظمة القرار النهائي ويقدم إيضأأأأأأأأاحات 
 .الدولية

 
 سأأأأأأأأأرد املصأأأأأأأأأطلحات مب وحُتال املالحظات املتعلقة برتمجة املصأأأأأأأأأطلحات الواردة يف املسأأأأأأأأأرد إىل الفريق الفين املعين -7

من خالل جلنة املعايري نظرا إىل أهنا قد تُفضأأأأأأأأأأأأأي إىل تغيريات ملحوظة يف العديد من املعايري الدولية. وتتوىل األمانة معاجلة 
 املسائل املتعلقة برتتيب نسق النصوص.

 
راف املتعاقدة. وسيتضمن مجيع األط لة على البوابة الدولية للصحة النباتية وتبّلغوتنشر األمانة املعايري الدولية املعدّ  -8

  جدول أعمال اهليئة بندا دائما يشري إىل تعديل املعايري ا ددة.

 
 وستحيط اهليئة علما بأن املعايري ا ددة مت تعديلها وإلغاء نسخ املعايري الدولية اليت سبق اعتمادها. -9

 
ة اللغات على صأأأأأفحة البوابة الدولية للصأأأأأحة وميكن االطالع على املزيد من املعلومات بشأأأأأأن جمموعات مراجع 

 activities/governance/standards-https://www.ippc.int/en/core- الأأأأأأأنأأأأأأأبأأأأأأأاتأأأأأأأيأأأأأأأة عأأأأأأألأأأأأأأى الأأأأأأأعأأأأأأأنأأأأأأأوان الأأأأأأأتأأأأأأأايل:

groups-review-ms/languagesetting/isp/ 

 

https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups/
https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/standards-setting/ispms/language-review-groups/
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 "المخرجات" و"النواتج" المقترحة للسنة الدولية للصحة النباتية - 13المرفق 
 

 الهدف المخرج الناتج
 زيادة االمتثال لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ومعايريها. (أ)

زيادة عدد البلدان اليت تضأأأأأأأأأأأأأأأع أو حتدث األطر الوطنية القانونية  (ب)
النبأاتيأة )من خالل التزامأات تقأدمي التقأارير الوطنيأة(   للصأأأأأأأأأأأأأأأحأة

 وينعكس ذلك يف السياسات الزراعية الوطنية.

ل باعتماد سأأأأأأأياسأأأأأأأات إقليمية بشأأأأأأأأن أمهية الصأأأأأأأحة النباتية من قِ  (ج)
 .اإلقليميةاملؤمترات الوزارية 

  اتزيادة عدد صأأأأأأأأأأأأأأأأانعي القرار 
ة وصأأأأأأأأأأأانعي القرار السأأأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأأأي

ة يأأأهم على دراالأأأذين  اآلخرين
 النباتية الصحةب

 

زيادة وعي صانعي القرارات  -1
العموميين والسبببببببببياسبببببببببيين على 

 ميةاإلقليالمسببببببتويات العالمية و 
 .والوطنية بشأن الصحة النباتية

إدراك اجلمهور العأأأام بشأأأأأأأأأأأأأأأأأأن   اجلمهور يتصرف مبسؤولية. (أ)
 النباتية الصحة

 كانون األول  ديسمرب 6إعالن   زيادة الوعي بشأن الصحة النباتية. (أ)
 كاليوم الدويل للصحة النباتية.

اعُتمد إطار اسرتاتيجي عاملي للصحة النباتية يتماشى مع جدول  (أ)
 للتنمية املستدامة.  2030أعمال 

زيادة عدد البلدان اليت لديها خرباء وطنيني يشأأأأأاركون بنشأأأأأاط يف  (ب)
 حلماية البيئة.  اإلقليميةاالجتماعات 

 النباتات. لوقايةليم منظمة إقليمية لدى مجيع األقا (ج)

 إلقليميةاحتسأأأأأأأأأأأأأأني امليزانيات خلدمات الصأأأأأأأأأأأأأأحة النباتية الوطنية و  (د)
 والعاملية.

 أُنشئمل للية مالية مستدامة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات. (ه)

اسأأأأأأأأأأأأأأأتخأأأدام أفضأأأأأأأأأأأأأأأأأل لتقنيأأأات جأأأديأأأدة إلدارة لفأأأات النبأأأاتأأات  (و)
 عليها.  والسيطرة

 والتشخيص. ر اخلربة يف جمال التصنيفزيادة تواف (ز)

التكنولوجيات اجلديدة املطبقة لتسهيل التجارة )على سبيل املثال  (ح)
 النباتية( الشهادات اإللكرتونية للصحةإصدار 

  زيأأأأأأأأأأادة املأأأأأأأأأأوارد مأأأأأأأأأأن أجأأأأأأأأأأل
 النباتية. الصحة

 .تعزيز أنشطة بناء القدرات 
  تعزيز التخصأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأات املتعلقة

 النباتية. بالصحة
 

وتببببببدعببيببم الببجببهببود  تببعببزيببز -2
 والعببببالميببببة اإلقليميببببةالوطنيببببة و 

المبببذولببة في مجببال الصبببببببببببحببة 
النبببباتيبببة والموارد المرتبطبببة بهبببا 
في ضبببببببببببوء نمو التجبببارة وبروز 
مخاطر آفات جديدة بسببببببببببببب 

 .تغير المناخ

 األنظمة التعليمية اليت تشمل مسائل الصحة النباتية. (أ)

 ملناهج الدراسية.زيادة انعكاس مسائل الصحة النباتية يف ا (ب)
  تثقيف اجلمهور العام بشأأأأأأأأأأأأأأأأأن

 الصحة النباتية
تثقيف عببامببة النبباس وزيببادة  -3

 .معارفهم عن الصحة النباتية
علم بأأأمهيأأة وفوائأأد نظم  املزيأأد من أصأأأأأأأأأأأأأأأحأأاب املصأأأأأأأأأأأأأأألحأأة على (أ)

 النباتية. الصحة
  تعزيز الشراكات العامة اخلاصة

املعنية بصأأأأأأأأأأأأأأأحة النباتات على 
املسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأويأأأأأأأأات الأأأأأأأوطأأأأأأأنأأأأأأأيأأأأأأأأة 

 والعاملية.  اإلقليميةو 

تحسببببببببين الحوار وإشببببببببرا   -4
أصبببببحاب المصبببببلحة في مجال 

 .الصحة النباتية

اعتماد ونشأأأأأأأأر "اسأأأأأأأأتعراض حالة وقاية النباتات يف العامل" )املادة  (أ)
 )أ( من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات(. 2  11

 حتسني نظم اإلنذار بشأن اآلفات ومكافحتها  وتطبيقها. (ب)

 ة املعلومأأأأات عن حأأأأالأأأأة إتأأأأاحأأأأ
 وقاية النباتات يف العامل. 

زيبادة المعلومبات عن حبالبة  -5
 .الوقاية النباتية في العالم

 النباتية.  شبكة دولية أفضل بشأن الصحة (أ)
زيادة الروابط بني النظم الصأأأأأأأأأأأأأأأحية النباتية واملنظمات العاملة يف  (ب)

 د.احلدو  جمال تغري املناك  و اية البيئة  ومراقبة
 البحوث.  حتسني التعاون الوظيفي مع جمتمع (ج)

  تأأأأسأأأأأأأأأأأأأأأيس شأأأأأأأأأأأأأأأراكأأأات معنيأأأة
بأأأأأأأأالصأأأأأأأأأأأأأأأحأأأأأأأأة النبأأأأأأأأاتيأأأأأأأأة على 

 ميةاإلقلياملسأأأأأأأأأأأأأتويات الوطنية و 
 والعاملية. 

تيسير إقامة شراكات بشأن  -6
الصحة النباتية على المستويات 

 .والعالمية اإلقليميةالوطنية و 
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 الدولية ةلالتفاقيالتابع المتعدد الجهات المانحة حساب األمانة التقرير المالي ل – 14مرفق ال

  2016لعام 
 

 2016 2015 2014 *2013-2004 المساهمات

 150,000 - 139,695  أسرتاليا

 - - 337,255  كندا

 - 27,352 -  ليرلندا

 25,000 - -  فرنسا

 - 40,000 28,500  اليابان

 - - 50,000  هولندا

 38,929 100,000 -  نيوزيلندا

 311,126 162,597 100,000  مجهورية كوريا

 - 137,642 -  جنوب أفريقيا

 - - 70,000  السويد

 140,000 - -  الواليات املتحدة األمريكية  منظمة وقاية النباتات يف أمريكا الشمالية

 1,343 2,619 3,381  مسامهات أخرى

 666,398 470,210 728,831 2,938,606 المجموع

 
    

 2016 2015 2014 *2013-2004 لنفقات بحسب نوع الكلفة **ا

 237,082 630,182 240,328  املوظفون من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 - 15 81,381  االستشاريون

 - 618 90,316  السفر

 - 89,400 92,626  العقود

 14,224 43,437 48,372  نفقات أخرى

 251,306 763,652 553,023 2,137,308 المجموع

      

 2016 2015 2014 *2013-2004 النفقات بحسب النشاط الرئيسي**

 - 168,389 279,453  احلوكمة اإلدارة االسرتاتيجية اخلاصة باالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 - 16,068 38,261  وضع املعايري

 251,306 579,195 235,309  تيسري التنفيذ

 251,306 763,652 553,023 2,137,308 المجموع
      

 1,098,756 683,664 977,106 801,298 الرصيد

    ( لتسهيل الرجوع إليها2013-2004* مت مجع السنوات املاضية )
 ** جمموع النفقات هو ذاته  والفرق الوحيد هو يف عرض هيكل اإلنفاق
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ولجنة المعايير  ي مكتب الهيئةفهم محلّ  أن يحلّ  يمكنومن  الجدداألعضاء  - 15 المرفق
 في الجهاز الفرعي لتسوية النزاعاتالحاليون األعضاء و 
 

 أعضاء مكتب الهيئة - 1الجدول 
 

 المرّشح/ االسم البلد اإلقليم
 المرّشح لوالية جديدة

الوالية الحالية / 
 المدة

 انتهاء الوالية الحالية

 Lucienالسيد  كوت ديفوار أفريقيا 
KOUAME 

KONAN 

 (2012الدورة السابعة للهيئة )
 (2014الدورة التاسعة للهيئة )

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

 2018 الوالية الثالثة  سنتان

-Kyuالسيدة  مجهورية كوريا لسيا 
Ock YIM 

 (2010الدورة اخلامسة للهيئة )
 (2012الدورة السابعة للهيئة )
 (2014الدورة التاسعة للهيئة )

ادية عشرة للهيئة الدورة احل
(2016) 

 2018 الوالية الرابعة  سنتان

 Cornelis السيد هولندا أوروبا
Antonius Maria  
VAN ALPHEN  

 (2014الدورة التاسعة للهيئة )
الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 

 2018 تان  سنالثانيةالوالية 

ة أمريكا الالتيني
والأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأأأأأأأأحأأأأأأأأأأأأأأر 
 الأأأأأأأأأأأكأأأأأأأأأأأاريأأأأأأأأأأأيب
)نأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأب 

 الرئيس(

 Francisco  السيد كاملكسي
Javier 

TRUJILLO 
ARRIAGA 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 
 

 2018 الوالية األوىل  سنتان

السيد كمال الدين  السودان الشرق األدف 
عبد ا مود أمني 

 بكر

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

 2018 الوالية األوىل  سنتان

أمأأأأأأأأأأأأأأريأأأأأأأأأأأأأأكأأأأأأأأأأأأأأا 
 الشمالية 

-Marie ةالسيد كندا
Claude 

FOREST 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

 2018 الوالية األوىل  سنتان

جأأأنأأأوب غأأأرب 
 ا يط اهلاد 

 )الرئيس(

 Loisالسيدة  أسرتاليا
RANSOM 

 (2012الدورة السابعة للهيئة )
الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 

 2018 الوالية الثانية  سنتان
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 البديلون في مكتب الهيئةاألعضاء  -2الجدول 
 

المرّشح /المرّشح  االسم البلد اإلقليم
 لوالية جديدة

انتهاء الوالية  الوالية الحالية / المدة
 الحالية

 Edouard السيد الكامريون أفريقيا
NYA 

عشرة  الثانيةالدورة 
 (2017للهيئة )

 Francis LEKUحيّل حمل السيد 
AZENAKU 

 (2016)الدورة احلادية عشرة للهيئة 
 الوالية األوىل  سنتان

2018 

مقعد شاغر  البديل 
 الثاين اختياري

    

 لسيا 
 

 Wang السيد الصني -1
FUXIANG 

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل  سنتان

 Antarjo السيد إندونيسيا -2
DIKIN 

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )

 2018 نتانالوالية األوىل  س

 Marica السيدة مالطة -1 أوروبا
GATT 

 رةشع الثانية الدورة
 (2017للهيئة )

 Emmanuelleحتّل حمل السيدة 
SOUBEYRAN 

 (2016الدورة احلادية عشرة للهيئة )
 الوالية األوىل  سنتان

2018 

 Samuelالسيد  اململكة املتحدة -2 
BISHOP 

 رةشع الثانية الدورة
 (2017للهيئة )

 مقعد شاغر يف حيلّ 
 (2016الدورة احلادية عشرة للهيئة )

 الوالية األوىل  سنتان

2018 

 ةأمريكا الالتيني
والأأأأأأأأأأأأأأبأأأأأأأأأأأأأأحأأأأأأأأأأأأأأر 

 الكارييب

 Diego السيد األرجنتني
QUIROGA 

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل  سنتان

مقعد شاغر  البديل 
 الثاين اختياري 

    

 براهيم إمبايبإالسيد  يةالعرب مصرهورية مج الشرق األدف
 الشوبكي

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل  سنتان

مقعد شاغر  البديل 
 الثاين اختياري

    

أمأأأأأأأأأأأأأأريأأأأأأأأأأأأأأكأأأأأأأأأأأأأأا 
 الشمالية

الواليات املتحدة 
 األمريكية

 John السيد
GREIFER 

الدورة احلادية عشرة 
 (2016للهيئة )

 2018 وىل  سنتانالوالية األ

مقعد شاغر  البديل 
 الثاين اختياري

    

جأأأنأأأوب غأأأرب 
 ا يط اهلاد 

 Kim السيد  أسرتاليا
RITMAN 

شرة ادية عالدورة احل
  (2016للهيئة )

 2018 الوالية األوىل  سنتان

مقعد شاغر  البديل 
 الثاين اختياري
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 يرهم في لجنة المعايمحلّ  األعضاء ومن يمكن أن يحلّ 
 

 األعضاء في لجنة المعايير -3الجدول 
 

 الوالية/المدة التعيين/إعادة التعيين االسم البلد إقليم المنظمة
 الحالية

انتهاء 
الوالية 
 الحالية

 ل حمل السيدة نادية هجرسحت ابالوهواري توكوز  ألفونسنيالسيدة  اجلزائر 
 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 2018 عضو بديل

 (2014الدورة التاسعة للهيئة ) Esther KIMANIيدة الس كينيا 
عشرة للهيئة  الثانيةالدورة 

(2017) 

 3  الثانيةالوالية 
 سنوات

2020 

الدورة احلادية عشرة للهيئة  David KAMANGIRAالسيد  مالوي أفريقيا
(2016) 

 3الوالية األوىل  
 سنوات

2019 

 Moses Adegboyegaالسيد  نيجرييا 
ADEWUMI 

 Aliceحمل السيدة حيل 
Ntoboh Sibon 

NDIKONTAR  
 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 2018 عضو بديل

الدورة احلادية عشرة للهيئة  HERMAWANالسيد  إندونيسيا 
(2016) 

 3الوالية األوىل  
 سنوات

2019 

 Lifeng WU السيدحيل حمل  Masahiro SAIالسيد  اليابان لسيا
 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 2018 عضو بديل

 Walaikornالسيدة  الكة تايلند 
RATTANADECHAKUL 

 3الوالية األوىل   (2015الدورة العاشرة للهيئة )
 سنوات

2018 

 (2012الدورة السابعة للهيئة ) Thanh Huong HAالسيدة  فييمل نام 
 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 3الوالية الثانية  
 سنوات

2018 

-Laurence BOUHOTالسيدة  سا فرن أوروبا
DELDUC 

 3الوالية األوىل   (2015الدورة العاشرة للهيئة )
 سنوات

2018 

 Davidالسيد  إسرائيل 
OPATOWSKI64 

 (2006للهيئة ) األوىلالدورة 
 (2009للهيئة ) الرابعةالدورة 
 للهيئةعشرة  الثانيةالدورة 

(2017) 

 3  الثالثةالوالية 
 سنوات

2020 

 (2014الدورة التاسعة للهيئة ) Nicolaas Maria HORNالسيد  هولندا  
 للهيئةعشرة  الثانيةالدورة 

(2017) 

 3  الثانيةالوالية 
 سنوات

2020 

 Hildeحيل حمل السيدة  Samuel BISHOPالسيدة  اململكة املتحدة 
Kristin PAULSEN  
 (2015الدورة العاشرة للهيئة )

 2018 عضو بديل

 (2013الدورة الثامنة للهيئة ) Ezequiel FERRO السيد األرجنتني 
الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 

 3  الثانيةالوالية 
 سنوات

2019 

 Jesulindo Nery DEلسيد ا الربازيل 
SOUZA JUNIOR 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

 3الوالية األوىل  
 سنوات

2019 

                                                 
 .نافذة على الفور عايريجلنة امليف عضوية هذه اليف ظل ظروف استثنائية  تصبح   64
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 الوالية/المدة التعيين/إعادة التعيين االسم البلد إقليم المنظمة
الحالية

انتهاء 
الوالية 
الحالية

أمريكأأأأأأأا الالتينيأأأأأأأة 
والبحر الكارييب 

 Álvaro SEPÚLVEDAالسيد  يليش
LUQUE

3الوالية األوىل   (2015الدورة العاشرة للهيئة )
سنوات

2018

 Ana Lilia السيدة املكسيك 
MONTEALEGRE LARA

(2012الدورة السابعة للهيئة )
(2015الدورة العاشرة للهيئة )

 3الوالية الثانية  
سنوات

2018

مجهورية مصأأأأأأأأأأأأأر  الشرق األدف
يةالعرب

الدورة احلادية عشرة للهيئة  السيدة شذى عمر
(2016)

 3الوالية األوىل  
سنوات

2019

الدورة احلادية عشرة للهيئة  نذير البدورالسيد  األردن
(2016)

 3الوالية األوىل  
سنوات

2019

الدورة احلادية عشرة للهيئة  السيد يوسف املصري لبنان
(2016)

 3الوالية األوىل  
سنوات

2019

 Maryamالسيدةحيل حمل  السيد علي أمني كافو ليبيا
Jalili MOGHADAM 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

2019 عضو بديل

Rajeshالسيد  كندا أمريكا الشمالية
RAMARATHNAM

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

 3الوالية األوىل  
سنوات

2019

الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات 
املأأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأأأأأحأأأأأأأأأأأأأأأدة 

يةاألمريك

 3الوالية األوىل   (2015الدورة العاشرة للهيئة ) Marina ZLOTINAالسيدة 
سنوات

2018

جأأأأأأأأنأأأأأأأأوب غأأأأأأأأرب 
ا يط اهلاد 

 للهيئة عشرة الثانيةالدورة  Bruce HANCOCKSالسيد  أسرتاليا
(2017)

 3  األوىلالوالية 
سنوات

2020

 John السيدحيل حمل  Stephen BUTCHERالسيد  نيوزيلندا
HEDLEY

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

2019 عضو بديل

 Lupeomanu Pelenatoالسيد  ساموا
FONOTI

عشرة للهيئة  الثانيةالدورة 
(2017) 

 3  األوىلالوالية 
سنوات

2020
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 األعضاء في لجنة المعايير محلّ  من يمكن أن يحلّ  -4الجدول 
الوالية/المدة  ين/إعادة التعيينالتعي االسم البلد الترتيب المنظمة إقليم

الحالية
انتهاء الوالية 

الحالية

أفريقيا
 Lois Antonio السيدة اوبيس -غينيا  1

TAVARES 
ئة عشرة للهي الثانيةالدورة 

(2017) 
 3الوالية األوىل  
2020سنوات

 Eliakimالسيد  بوروندي 2
SAKAYOYA

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

 3ألوىل  الوالية ا
2019سنوات

لسيا
Merle Bautistaالسيدة  الفلبني 1

PALACPAC 
الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 
 3الوالية األوىل  
2019سنوات

سري النكا 2
Jayaniالسيدة 

Wathukarage 
NIMANTHIKA 

ئة عشرة للهي الثانيةالدورة 
(2017) 

 3الوالية األوىل  
2020سنوات

 Olgaةالسيد تونياإس 1أوروبا
LAVRENTJEVA

ئة عشرة للهي الثانيةالدورة 
(2017) 

 3الوالية األوىل  
2020سنوات

مقد شاغر2

أمريكأأأا الالتينيأأأة والبحر 
 الكارييب

1

بنما
Judith Ivetteالسيدة 

VARGAS 
AZCÁRRAGA

الدورة التاسعة للهيئة 
(2014) 
ئة عشرة للهي الثانيةلدورة 

(2017) 

 3  الثانيةية الوال
2020سنوات

 Nelsonالسيد  دومينيكا 2
LAVILLE 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

 3الوالية األوىل  
2019سنوات

الشرق األدف
1

العراق
السيد عباس عبد القادر 

 خضري
ئة عشرة للهي الثانيةالدورة 

(2017) 
 3الوالية األوىل  
2020سنوات

أنور حممد السيد مجيل  اليمن2
رمضان

ئة عشرة للهي الثانيةالدورة 
(2017) 

 3الوالية األوىل  
2020سنوات

أمريكا الشمالية

ليحأأل حمأأل اثأأل  
كندا

 Marie-Claudeالسيدة  كندا
FOREST

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

 3الوالية األوىل  
2019سنوات

ليحأأل حمأأل اثأأل 
الواليات املتحدة 

األمريكية

اليأأأأأأأأأأأأأأأأأأات الأأأأأأأأأأأأأأأأأأو 
املأأأأأأأأأأأأأأتأأأأأأأأأأأأأأحأأأأأأأأأأأأأأدة 

األمريكية
 Stephanieالسيدة 

DUBON
الدورة احلادية عشرة للهيئة 

(2016) 
 3الوالية األوىل  
2019سنوات

جأأأأنأأأأوب غأأأأرب ا أأأأيأأأأط 
 اهلاد  

ليحل حمل اثل  1
أو  نأأأأيأأأأوزيأأأألأأأأنأأأأأأأأدا

أسرتاليا

 Sophie Alexia ةالسيد
PETERSON  ئةعشرة للهي الثانيةالدورة

(2017)
 3الوالية األوىل  

2020نواتس

مقعد شاغر2
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: األعضاء الجدد ومن يمكن أن يحل محلهمالجهاز الفرعي لتسوية النزاعات

 أعضاء الجهاز الفرعي لتسوية النزاعات -5الجدول 
الوالية/المدة  التعيين/إعادة التعيين االسم البلد إقليم المنظمة

الحالية
انتهاء الوالية 

الحالية
الدورة العاشرة للهيئة  Seraphine MINKOالسيد  غابون أفريقيا

(2015) 
 عشرة للهيئة الثانيةالدورة 

(2017) 

  الثانيةالوالية 
سنتان

2019

مقعد شاغرلسيا
 عشرة للهيئة الثانيةالدورة  Clara PACHECOالسيدة  فرنسا أوروبا

(2017)
الوالية 

األوىل سنتان
2019

أمريكأأأأأأا الالتينيأأأأأأة والبحر 
 لكارييبا

(2013الدورة الثامنة للهيئة ) Luis BENAVIDESالسيد  بنما
الدورة العاشرة للهيئة 

(2015) 
 عشرة للهيئة الثانيةالدورة 

(2017) 

  الثالثةالوالية 
سنتان

2019

الدورة التاسعة للهيئة  اهلل السياين السيد عبد اليمن الشرق األدف
(2014) 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

الوالية الثانية 
سنتان

2018

الدورة السابعة للهيئة  Steve CÔTÉالسيد  كندا أمريكا الشمالية
(2012) 

 الدورة التاسعة للهيئة
(2014) 

الدورة احلادية عشرة للهيئة 
(2016) 

الوالية 
الثالثة سنتان

2018

جأأأأأنأأأأأوب غأأأأأرب ا أأأأأيأأأأأط 
 اهلادي

 Lupeomanu Pelenatoالسيدة  ساموا
FONOTI

دورة احلادية عشرة للهيئة ال
(2016) 

الوالية األوىل 
سنتان

2018
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متعدد ة حساب األمانة الخطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزاني - 16المرفق 
وميزانية البرنامج العادي ألمانة االتفاقية الدولية  2017لعام األطراف التابع لالتفاقية الدولية 

2017لعام 
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GCP 

/GLO/725/E

C - مشروع 

مع جديد  

 االتحاد

األوروبي

الرئيسية األنشطة

493 -            -            -            -            -            -            -             -           493تكاليف الموظفين  
104           152            -            -            -            -            - 70           369 (بما في ذلك االستشاريون)التكاليف التشغيلية   696  

  -الدورة الثانية عشرة-  هيئة تدابير الصحة النباتية 1-1-1

50 -            -            -            -             -             -            -             -             50ترمجة وثائق هيئة تدابري الصحة النباتية الرتمجة   

عرض ثالثة مشاريع للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، وما أقصاه ثالث عشرة معاجلة للصحة 
النباتية على اهليئة، وترمجتها إىل ثالث لغات وتنقيحها يف لغتني؛ وترمجة أقله بروتوكول تشخيصي 

146  -             -            -            -             -             -            - 70             76(رمبا أكثر اعتماداً على املوارد املتاحة)بعد اعتماده   

تنظيم عملية جمموعة مراجعة اللغات ألربع لغات للمعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية املعتمدة 
5 -            -            -            -             -            -             -5(الرتمجة التحريرية)

70 -            -            -            -             -             -             -             -             70الرتمجة الفورية بشكل جيد خالل دورات هيئة تدابري الصحة النباتيةالرتمجة الفورية   

53  -             53            -            -             -             -            -             -           -تنظيم سفر املشاركني وفقاً لقواعد االحتاد األورويبالسفر - املشاركون من البلدان النامية   

8 -            -            -            -             -             -            -             -8صياغة تقرير هيئة تدابري الصحة النباتيةكاتب التقرير  

5  -            -            -            -             -            -            -             -5إكمال مجيع اخلدمات الطباعة، واملراسلني، وموظفي األمن، واملطاعم، وغريها  
  - مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية2-1-1

20 -             20            -            -             -            -             -           -تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملددسفر املشاركني من البلدان النامية  

  - اللجنة المالية3-1-1

5 - 5            -            -             -             -            -             -            -تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملددسفر املشاركني من البلدان النامية  

  -فريق التخطيط االستراتيجي 4-1-1

30 -             30            -            -             -             -            -             -            -تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملددسفر املشاركني من البلدان النامية  
  -لجنة المعايير 5-1-1

ومت تنظيم اجتماع ناجح  (حالياً اإلسبانية والفرنسية: ترمجا إىل لغتني)اجتماعان للجنة املعايري 
جملموعة العمل املؤلفة من سبعة أعضاء والتابعة للجنة املعايري، ومت معاجلة ونشر املخرجات

121            -             -            -            -            -            -            29              104                254  

 استبيانا إلكرتونيا للجنة املعايري، ومعاجلة 15 ندوة إلكرتونية للجنة املعايري، وفتح 25ما يقارب 
7 -            -            -            -             -             -            -             -7يعادهلا من قرارات إلكرتونية للجنة املعايري ما

  - لجنة تنمية القدرات والهيئة الفرعية المعنية بتسوية المنازعات6-1-1

33  -             15            -            -             -             -            -             -             18تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملددمكان انعقاد االجتماع وسفر املشاركني من البلدان النامية  
  - المجموعة االستشارية المعنية بالتزامات اإلبالغ الوطنية7-1-1

10 -            -            -            -             -             -            -             -             10تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملددسفر املشاركني من البلدان النامية  

 المجموع

 الدوالرات بآالف)

(األمريكية

2017خطة عمل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات وميزانيتها لعام 
( األمريكية الدوالرات بآالف )

النباتية الوراثية الموارد حماية-  النباتات لوقاية الدولية االتفاقية رسالة

اآلفات من العالم في
(والمخرجات المنتجات) المنجزات

(األمريكية الدوالرات بآاللف) التمويل مصدر

 البرنامج

 العادي

 لمنظمة

 األغذية

والزراعة

 األمانة حساب

 الجهات المتعدد

 التابع المانحة

 الدولية لالتفاقية

-  النباتات لوقاية

MTF 

/GLO/122/M

UL

-  الصين

 المشروع

 بين المشترك

 واالتفاقية الفاو

 لوقاية الدولية

النباتات

MTF 

/GLO/688/S

TF - إصدار 

 الشهادات

 اإللكترونية

النباتية للصحة

MTF 

/GLO/527/S

TF - تدريب 

تقييم ميّسري  

في القدرات  

الصحة مجال  

النباتية

GCP 

/GLO/391/E

C - دعم 

 االتحاد

لنظام األوروبي  

 االستعراض

التنفيذ ودعم

GCP 

/GLO/551/S

WI - دعم 

لنظام سويسرا  

 االستعراض

التنفيذ ودعم

العينية الموارد

 عنها معرب

النقدية بالقيمة

واالستراتيجية الحوكمة 1-1

عرض املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية العتمادها واإلحاطة علماً هبا

جلنة املعايري وجمموعة العمل )اإلشراف على عمل جلنة املعايري وتنظيم االجتماعات لضمان استعراض قائم على التوافق ملشروع املعايري 
(املؤلفة من سبعة أعضاء والتابعة للجنة املعايري، القرارات اإللكرتونية للجنة املعايري

 واإلدارة الحوكمة- 1
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GCP 

/GLO/725/E

C - مشروع 

مع جديد  

 االتحاد

األوروبي

الرئيسية األنشطة

 المجموع

 الدوالرات بآالف)

(األمريكية

النباتية الوراثية الموارد حماية-  النباتات لوقاية الدولية االتفاقية رسالة

اآلفات من العالم في
(والمخرجات المنتجات) المنجزات

(األمريكية الدوالرات بآاللف) التمويل مصدر

 البرنامج

 العادي

 لمنظمة

 األغذية

والزراعة

 األمانة حساب

 الجهات المتعدد

 التابع المانحة

 الدولية لالتفاقية

-  النباتات لوقاية

MTF 

/GLO/122/M

UL

-  الصين

 المشروع

 بين المشترك

 واالتفاقية الفاو

 لوقاية الدولية

النباتات

MTF 

/GLO/688/S

TF - إصدار 

 الشهادات

 اإللكترونية

النباتية للصحة

MTF 

/GLO/527/S

TF - تدريب 

تقييم ميّسري  

في القدرات  

الصحة مجال  

النباتية

GCP 

/GLO/391/E

C - دعم 

 االتحاد

لنظام األوروبي  

 االستعراض

التنفيذ ودعم

GCP 

/GLO/551/S

WI - دعم 

لنظام سويسرا  

 االستعراض

التنفيذ ودعم

العينية الموارد

 عنها معرب

النقدية بالقيمة

254 -            -            -            -            -            -            -            254           -تكاليف الموظفين  
6             94            -            -            -            -           150            269           186 (بما في ذلك االستشاريون)التكاليف التشغيلية   705  

  - التزامات اإلبالغ الوطنية1-2-1

تطوير قدرات التزامات اإلبالغ الوطنية يف الربامج القطرية
زيادة قدرة الربامج القطرية على الوفاء بالتزامات اإلبالغ الوطنية من خالل عقد ورشيت عمل

60 -            -            -            -             -             -             60             -            -إقليميتني لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات سنويًا

استكمال وحدة التعلم اإللكرتوين اللتزامات اإلبالغ الوطنية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
 عن طريق إضافة املكونات األخرية2017االستناد إىل وحدة التعلم اإللكرتوين اليت وضعت يف عام 

5 -            -            -            -             -             -            -             -5وإتاحتها يف اللغات الست للمنظمة

حتسني تنفيذ التزامات اإلبالغ الوطنية والتوعية بشأهنا؛ صيانة قاعدة بيانات جهات االتصال

تقدمي املساعدة للربامج القطرية بشأن التزامات اإلبالغ الوطنية املبلغ عنها عن طريق البوابة الدولية
للصحة النباتية، مبا يف ذلك نظام اجلودة اللتزامات اإلبالغ الوطنية، ومشاركة أكرب من الربامج
القطرية، وإعداد قائمة باآلفات اخلاضعة للوائح التنظيمية، وإجراءات الطوارئ، ودليل إلتزامات

5 -            -            -            -             -             -             -             -5اإلبالغ الوطنية، ونشرات تثقيفية وتوعوية يف مجيع لغات املنظمة

(الكتيبات واملواد اإلرشادية)إعداد املواد التدريبية 
توفري التدريب واملواد اإلرشادية بشأن األنشطة العامة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والتزامات
اإلبالغ الوطنية، والبوابة الدولية للصحة النباتية، وجتنب املنازعات؛ وورش العمل بشأن التزامات

اإلبالغ الوطنية
5-             -            -            -             -            -            -            -               5

  - إدارة المعلومات2-2-1

fao.org25             -             -             -             -             -            -            -            - 25. إىل ippc.intيتم ترحيل مجيع الصفحات العامة املتاحة حالياً على 

 جديدة لألمانة؛ وحتسني النظامsharepointوضع نظام إلكرتوين جديد لرفع التقارير، ومنصة 
 إىل خارجphytosanitary.infoاإللكرتوين إلبداء التعليقات؛ وحتديث املواد التدريبية ونقل موقع 

الفاو نظراً إىل طبيعة املعلومات
11             49 -            -            -            -            -            10             676

  - االتصال والدعوة3-2-1

، ويتم اإلشراف على التنفيذ، وجيري2017مت تطوير خطة عمل االتصاالت ألمانة االتفاقية لعام 
25 -            -            -            -             -             -            -             -             201825إعداد خطة عمل االتصاالت ألمانة االتفاقية لعام 

خدمة األخبار التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتصاالت وسائل التواصل االجتماعي
لالتفاقية الدولية والفاو، والتوسع يف استخدام القنوات واخلدمات اإلخبارية للفاو، ومخس وثائق

 وطباعته أو2016للدعوة منقحة أو جديدة، ووثيقة إرشادية واحدة، وإنتاج التقرير السنوي لعام 
، وثالث حلقات دراسية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات كلISBNنشره على اإلنرتنت مع رمز 

سنة
25              70              -            -            -            -            -            -            -               95

  - التعاون الدولي4-2-1

توفري التنسيق والتكامل بني الشراكات وبرنامج االتصال
العمل مع موظفي األمانة لضمان شراكة جديدة مع املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية، ومنظمة
اجلمارك الدولية، وإعادة جتديد الشراكة مع اتفاقية التنوع البيولوجي؛ تقدمي الدعم ألنشطة االتصال

10 -            -            -            -             -             -             -             -             10.ألعضاء األمانة اآلخرين؛ وتنظيم السفر خلمس أو مثاين بعثات

حتسني نظم املعلومات لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

والدعم التنسيق 2-1

واإلدارة الحوكمة- 1

ختطيط أنشطة التوعية يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وتنسيقها وتنفيذها
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GCP 

/GLO/725/E

C - مشروع 

مع جديد  

 االتحاد

األوروبي

الرئيسية األنشطة

 المجموع

 الدوالرات بآالف)

(األمريكية

النباتية الوراثية الموارد حماية-  النباتات لوقاية الدولية االتفاقية رسالة

اآلفات من العالم في
(والمخرجات المنتجات) المنجزات

(األمريكية الدوالرات بآاللف) التمويل مصدر

 البرنامج

 العادي

 لمنظمة

 األغذية

والزراعة

 األمانة حساب

 الجهات المتعدد

 التابع المانحة

 الدولية لالتفاقية

-  النباتات لوقاية

MTF 

/GLO/122/M

UL

-  الصين

 المشروع

 بين المشترك

 واالتفاقية الفاو

 لوقاية الدولية

النباتات

MTF 

/GLO/688/S

TF - إصدار 

 الشهادات

 اإللكترونية

النباتية للصحة

MTF 

/GLO/527/S

TF - تدريب 

تقييم ميّسري  

في القدرات  

الصحة مجال  

النباتية

GCP 

/GLO/391/E

C - دعم 

 االتحاد

لنظام األوروبي  

 االستعراض

التنفيذ ودعم

GCP 

/GLO/551/S

WI - دعم 

لنظام سويسرا  

 االستعراض

التنفيذ ودعم

العينية الموارد

 عنها معرب

النقدية بالقيمة

تنظيم وإجراء دورات جانبية، وورش عمل، ودورات تدريبية

اتفاقية التنوع البيولوجي، تدابري الصحة النباتية،: مواد تروجيية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات
منظمة التجارة العاملية، مرفق وضع املعايري وتنمية التجارة، املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات،
املنظمات الوطنية لوقاية النباتات، منظمات وقاية النباتات اإلقليمية التابعة للفاو، وحدات الفاو

شعبة التجارة واألسواق، شعبة اإلنتاج النبايت ووقاية النباتات، نظام الوقاية من طوارئ اآلفات)
(واألمراض النباتية واحليوانية العابرة للحدود، فرع سالمة األغذية، وما إىل ذلك

5                -             -            -            -            -            -            -            -               5
  - شبكة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات5-2-1

164 -             84            -            -             -             -             80             -            -تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملددحلقات العمل اإلقليمية  

5  -            -            -            -             -             -            -             -5تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملدداملشاورة الفنية بني املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات  

  -               -            -            -            -            -            -            -             -            - تعبئة الموارد6-2-1

10 -            -            -            -             -             -            -             -             10تنظيم السفر بشكل جيد ويف الوقت احملددسفر موظفي األمانة   
  - اإلدارة الداخلية7-2-1

5 -            -            -            -            -            -            -             -5اإلدارة التنفيذية؛ التخطيط والتمويل  

60 -            -            -            -            -            -            - 50             10تنمية مؤهالت املوظفني  

25 -            -            -            -            -            -            - 520بناء الفرق  

10 -            -            -            -            -            -            - 10           -الصيانة   

2020 السنة الدولية للصحة النباتية في عام 8-2-1
اجتماعات دورية للجنة التوجيهية. تطوير الدعم واألدوات املرتبطة بالسنة الدولية للصحة النباتية

80 -            -            -            -             -            -             10 70           -للسنة الدولية للصحة النباتية

  - أمور أخرى9-2-1

35 -            -            -            -             -            -            -             -             35اجلولة الثالثة من التسجيل اجلديد15تسجيل رمز املعيار الدويل   
            1112,148           246            -            -            -            -           150            593        1,048المجموع الفرعي للحوكمة واإلدارة
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GCP 

/GLO/725/E

C - مشروع 

مع جديد  

 االتحاد

األوروبي

الرئيسية األنشطة

 المجموع

 الدوالرات بآالف)

(األمريكية

النباتية الوراثية الموارد حماية-  النباتات لوقاية الدولية االتفاقية رسالة

اآلفات من العالم في
(والمخرجات المنتجات) المنجزات

(األمريكية الدوالرات بآاللف) التمويل مصدر

 البرنامج

 العادي

 لمنظمة

 األغذية

والزراعة

 األمانة حساب

 الجهات المتعدد

 التابع المانحة

 الدولية لالتفاقية

-  النباتات لوقاية

MTF 

/GLO/122/M

UL

-  الصين

 المشروع

 بين المشترك

 واالتفاقية الفاو

 لوقاية الدولية

النباتات

MTF 

/GLO/688/S

TF - إصدار 

 الشهادات

 اإللكترونية

النباتية للصحة

MTF 

/GLO/527/S

TF - تدريب 

تقييم ميّسري  

في القدرات  

الصحة مجال  

النباتية

GCP 

/GLO/391/E

C - دعم 

 االتحاد

لنظام األوروبي  

 االستعراض

التنفيذ ودعم

GCP 

/GLO/551/S

WI - دعم 

لنظام سويسرا  

 االستعراض

التنفيذ ودعم

العينية الموارد

 عنها معرب

النقدية بالقيمة

804 -            -            -            -            -            -            -            127           677تكاليف الموظفين  
59             34            -            -            -            -            -             -           248(بما في ذلك االستشاريون)التكاليف التشغيلية   341  

  - تحديد المواضيع وترتيب أولوياتها1-2

14  -             -            -            -             -             -             -             -             14مت تنظيم إطالق نداء ملعاجلات الصحة النباتية ومعاجلة الطلبات املقدمةتنظيم إطالق نداء ملعاجلات الصحة النباتية ومعاجلة الطلبات املقدمة  

حتديث معلومات وضع املعايري
حتديث قائمة املوضوعات يف ست لغات مرتني يف السنة، دليل إجراءات لوضع املعايري، ودليل
لألسلوب، وصفحات لوضع املعايري على البوابة الدولية للصحة النباتية، وإجراءات التشغيل

3 -            -            -            -             -             -             -             -3 ميكن البحث فيهاpdfاملوحدة، وقاعدة حمدثة للبيانات حتت شكل 
  - الصياغة ومدخالت الخبراء2-2

2  -             -             -            -             -             -            -             -2املؤلفني/متت مراجعة الطلبات واختيار اخلرباء((1األولوية ) 8أعضاء جمموعة عمل اخلرباء املعنية بتنقيح املعيار الدويل رقم )تنظيم إطالق نداء واحد للخرباء   

تنقيح : تنظيم اجتماع واحد جملموعة عمل اخلرباء. اإلشراف على عمل جمموعة عمل اخلرباء، وضمان رضا اخلرباء وشعورهم باالخنراط
8املعيار الدويل رقم 

بنجاح ومتت معاجلة (8تنقيح املعيار الدويل رقم )مت تنظيم اجتماع واحد جملموعة عمل اخلرباء 
2958             24            -            -             -            -            -             -5النواتج ونشرها حسب االقتضاء  

فريق اخلرباء الفين املعين : اإلشراف على عمل الفرق الفنية، وضمان رضا اخلرباء وشعورهم باالخنراط، وتنظيم أربعة اجتماعات وجاهية
بإعداد بروتوكوالت تشخيص آفات حمددة، والفريق الفين املعين مبعاجلات الصحة النباتية، والفريق الفين املعين مبسرد مصطلحات 

بانتظار قرار الدورة الثانية )الصحة النباتية، والفريق الفين املعين باملناطق اخلالية من اآلفات وبُنهج النظم املتعلقة بذباب مثار الفاكهة 
(عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية

مت تنظيم أربعة اجتماعات للفرق الفنية وجاهية بنجاح، ومتت معاجلة نواجتها ونشرها حسب
(مبا يف ذلك االجتماعات االفرتاضية)ونفذت خطة عمل الفريق الفين ما بني الدورات . االقتضاء

106            -             -            -            -            -            -            -            23                  130  

وضع وحتديث املواد التدريبية للربامج القطرية وأعضاء جلنة املعايري لزيادة فعالية مشاركتهم يف عملية وضع املعايري، وتقدمي الدورات 
التدريبية حسب احلاجة

 يف عملية وضع املعايري وألعضاء جلنة املعايريالقطريةمت حتديث مواد التدريب ملشاركة الربامج 
610            -            -            -             -             -             -             -3.حسب احلاجة، ومت تنفيذ برنامج إرشادي ألعضاء جلنة املعايري اجلدد  

  - التشاور3-2

تنظيم عمليات التشاور بشأن مشاريع املواصفات واملعايري لضمان مجع مجيع وجهات النظر

مت تنظيم مشاورات للخرباء يف بروتوكوالت التشخيص حلوايل ستة مشاريع بروتوكوالت تشخيص؛
أربعة)التشاور بشأن مشاريع املواصفات من خالل النظام اإللكرتوين إلبداء التعليقات بثالث لغات 

؛ أول مشاورة بشأن مشاريع املعايري الدولية للصحة النباتية من خالل النظام(مشاريع مؤقتا
مبدئياً أربعة مشاريع للمعايري الدولية للصحة النباتية يف ثالث لغات)اإللكرتوين إلبداء التعليقات 

؛ ثاين مشاورة بشأن مشاريع املعايري الدولية للصحة النباتية من(أربعة بروتوكوالت تشخيص+ 
+مبدئياً ثالثة مشاريع للمعايري الدولية للصحة النباتية )خالل النظام اإللكرتوين إلبداء التعليقات 

:؛ فرتتان لإلخطار بشأن بروتوكوالت التشخيص(ما أقصاه ثالث عشرة معاجلة للصحة النباتية
مبدئيا مخس بروتوكوالت تشخيص ؛ قدمت عملية االعرتاض على مشاريع املعايري الدولية للصحة

.النباتية إىل الدورة الثالثة عشرة للهيئة
89              -             -            -            -            -            -            10             -               99

  - االعتماد4-2

ضمان نشر املواصفات واملعايري يف اللغات

مراجعة ونشر املواصفات اليت متت املوافقة عليها يف ثالث لغات؛ نشر املعايري الدولية للصحة
، نشر مجيع املعايري الدولية(مبا يف ذلك بعد مراجعة جمموعة مراجعة اللغات)النباتية يف ست لغات 

، إدارة سبعة(باستثناء وثائق املناقشات)للصحة النباتية اليت متت املوافقة عليها يف ست لغات 
اتفاقات للنشر املشرتك وفقا لإلجراءات، إبطال املعايري للغات املتبقية، نشر مجيع املعايري الدولية

26 -            -            -            -             -             -            -             -             26للصحة النباتية اليت ختضع لعملية جمموعة مراجعة اللغات
3459            -            -            -            -            -            127           925المجموع الفرعي لوحدة وضع المعايير  1,145            

المعايير وضع وحدة- 2
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GCP 

/GLO/725/E

C - مشروع 

مع جديد  

 االتحاد

األوروبي

الرئيسية األنشطة

 المجموع

 الدوالرات بآالف)

(األمريكية

النباتية الوراثية الموارد حماية-  النباتات لوقاية الدولية االتفاقية رسالة

اآلفات من العالم في
(والمخرجات المنتجات) المنجزات

(األمريكية الدوالرات بآاللف) التمويل مصدر

 البرنامج

 العادي

 لمنظمة

 األغذية

والزراعة

 األمانة حساب

 الجهات المتعدد

 التابع المانحة

 الدولية لالتفاقية

-  النباتات لوقاية

MTF 

/GLO/122/M

UL

-  الصين

 المشروع

 بين المشترك

 واالتفاقية الفاو

 لوقاية الدولية

النباتات

MTF 

/GLO/688/S

TF - إصدار 

 الشهادات

 اإللكترونية

النباتية للصحة

MTF 

/GLO/527/S

TF - تدريب 

تقييم ميّسري  

في القدرات  

الصحة مجال  

النباتية

GCP 

/GLO/391/E

C - دعم 

 االتحاد

لنظام األوروبي  

 االستعراض

التنفيذ ودعم

GCP 

/GLO/551/S

WI - دعم 

لنظام سويسرا  

 االستعراض

التنفيذ ودعم

العينية الموارد

 عنها معرب

النقدية بالقيمة

            1,198 -            -            -             90           109            -            -            127           872تكاليف الموظفين
454             40           110             40           191           350           350            238           105(بما في ذلك االستشاريون)التكاليف التشغيلية   1,878            

  - تنمية القدرات1-3

20 -             20            -            -             -             -             -             -            -املوارد التقنية لإلعالم عن املخاطر لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

5 -            -            -            -             -            -            -             -5كتيب املناطق اخلالية من اآلفات

20  -              20             -            -             -             -            -             -            -األطر القانونية والسياسية لوثائق وقاية النباتات  

5 -            -            -            -             -             -            -             -5وثيقة عن تغري املناخ والصحة النباتية

33 -            -            -            -             -            -            - 33            -دليل بشأن احلبوب

8080            -            -            -             -             -            -             -            -إنتاج ما ال يقل عن موردين فنيني

ورش عمل داخلية يف هيئة تدابري الصحة النباتية ومن خالل مشاريع االتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتنظيم وإجراء دورات جانبية، وورش عمل، ودورات تدريبية، لتنمية القدرات
5                -             -            -            -            -            -            -            124               129

5 -            -            -            -             -            -            -             -5مشروع مرفق البيئة العاملية

40 -            -            -            -             -            -            - 40           -مشروع جترييب عن املراقبة

105 -            -            -            -             -             -            -            105           -تغطية مشاريع الفاو حلوايل واحد وثالثني بلدا  

200 -            -            -            -             -             -           200             -           -"حزام واحد وطريق واحد"منتدى بشأن مبادرة الصني 

150 -            -            -            -             -             -           150             -           -(تنمية القدرات- الصني )استشاري رمسي إقليمي 
  - نظام االستعراض ودعم التنفيذ2-3

10  -            -             10            -             -             -             -             -            -حتديد القضايا اليت ميكن معاجلتها بوصفها توصيات لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتمقرتحات لتوصيات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

10 -            -             10            -             -             -             -             -            -(أو الفاو/لالتفاقية الدولية و)إنتاج ما ال يقل عن دراستني مكتبيتني إنتاج دراسات مكتبية  

حتديد وتنفيذ إجراءات ملتابعة استخدام الدراسات املكتبية، واملوارد التقنية، والتوصيات ذات الصلةتقييم الدراسات املكتبية والتعليقات بشأهنا واملوارد التقنية
-            -             -            -            -            -            10             -            -               10

60 -            -            -            -             -            -            -             -             60(رمسي إقليمي دويل)مستشار مستشار  

100 -            -             60             40             -             -            -             -            -تقييم احتياجات نظام الرصد والتقييمبرنامج الرصد والتقييم  

 تجنب المنازعات وتسويتها3-3
20  -            -            -            -             -             -             -             -             20وحدة تعليم إلكرتونية لتجنب املنازعات وتسويتها يف ست لغاتوضع وحدة تعليم إلكرتونية بشأن جتنب املنازعات وتسويتها  

5 -            -            -            -            -            -            -             -5السفراالتصال يف البلد والتدريب  

(تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية) األدوات 4-3
100 -            -            -            -            100             -            -             -            -تدريب ميسري تقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية  

91 -            -            -            -              91             -            -             -            -التطبيق القطري لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية

10 -            -            -            -             -             -            - 10            -وضع وحدة البيئة لتقييم القدرات يف جمال الصحة النباتية

10 -            -             10            -             -             -            -             -            -وضع مؤشرات التنفيذ لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات  

10 -            -             10            -             -            -            -             -            -وضع أداة إطار الرصد والتقييم

  -(إصدار الشهادات اإللكترونية للصحة النباتية) التكنولوجيا 5-3

250            -            -            -             -           350            - 50           -إدارة املشروعإصدار الشهادات اإللكرتونية للصحة النباتية  650  
40454           110           130           300           350           350            365           977المجموع الفرعي لوحدة تيسير التنفيذ  3,076            

      6,369         624     320     110     130     300     350     500   1,085  2,950(بآالف الدوالرات األمريكية)مجموع الميزانية 

وضع األدوات

إدارة املشروع

وضع وتنفيذ مشروع لتنمية القدرات

.الكتيبات التقنية، واخلطوط التوجيهية، ووحدات التعليم اإللكرتوين، وما إىل ذلك: إنتاج املوارد

التنفيذ تيسير وحدة- 3
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باتاتاالتفاقية الدولية لوقاية الن Page 120 of 123 

ة لتدابير الصحة النباتيةر الدوليييالمعااعتماد  - 17المرفق 

: التالية )املرفقة هبذا التقرير( التشخيص تبروتوكوالاملعايري الدولية و  اهليئةاعتمدت  [1]

 (2009-003) بشأن احلركة الدولية للبذور 38املعيار الدويل رقم
 باملعيار ( 2005-003) بلد املسأأأأأأتورد يف البلد املصأأأأأأدرترتيبات التحقق من امتثال شأأأأأأحنات البشأأأأأأأن  1امللحق

(اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات) 20 الدويل رقم
(2006-029) بشأن احلركة الدولية للخشب 39ملعيار الدويل رقم ا
 (2005-004) ات الغرسبشأن احلركة الدولية لوسائط النمو املرتبطة بنبات 40املعيار الدويل رقم
( 2006-004) بشأن احلركة الدولية للمركبات واآلليات والتجهيزات املستعملة 41ملعيار الدويل رقم ا

معاجلة احلشأأأرات يف األخشأأأاب املقشأأأورة بالتبخري بفلوريد السأأألفوريلبشأأأأن  22عاجلة الصأأأحة النباتية رقم م 
(101A-2007 )
 ن معاجلة الديدان اخليطية واحلشأأأأأرات يف األخشأأأأأاب املقشأأأأأورة بالتبخري بشأأأأأأ 23معاجلة الصأأأأأحة النباتية رقم

( B101-2007) بفلوريد السلفوريل
 معأأاجلأأة الربتقأأال من نوعبشأأأأأأأأأأأأأأأأن  24معأأاجلأأة الصأأأأأأأأأأأأأأحأأة النبأأاتيأأة رقم Citrus sinensis  للتخلصبأأالتربيأأد

Ceratitis capitata (206A-2007 ) من ذبابة فاكهة البحر املتوسط
 معاجلة الربتقال املهّجن من نوعبشأأأأأأأن  25الصأأأأأأحة النباتية رقم معاجلة Citrus reticulata x C. sinensis

Ceratitis capitata (B206-2007 ) للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوسطبالتربيد 
 بشأأأأأأأأأأأأأأأأن معأأاجلأأة الليمون احلأأامض 26معأأاجلأأة الصأأأأأأأأأأأأأأحأأة النبأأاتيأأة رقم Citrus limon  خلصللتبأأالتربيأأد 

Ceratitis capitata (C206-2007 ) من ذبابة فاكهة البحر املتوسط
 بشأأأأأأأأأأأأأأأأأن معأأأاجلأأأة اجلريأأأب فروت 27معأأأاجلأأأة الصأأأأأأأأأأأأأأحأأأة النبأأأاتيأأأة رقم Citrus paradisi  للتخلصبأأأالتربيأأأد 

Ceratitis capitata (210-2007 ) من ذبابة فاكهة البحر املتوسط
 الربتقال اليوسفي من نوع بشأن معاجلة 28معاجلة الصحة النباتية رقم Citrus reticulata  للتخلص بالتربيد

Ceratitis capitata (212-2007 ) من ذبابة فاكهة البحر األبيض املتوسط
 معأأاجلأأة الكليمونتنيبشأأأأأأأأأأأأأأأأن  29معأأاجلأأة الصأأأأأأأأأأأأأأحأأة النبأأاتيأأة رقم Citrus clementina  للتخلصبأأالتربيأأد 

) Ceratitis capitata (102-2010 من ذبابة فاكهة البحر األبيض املتوسط
 معاجلة املاجنو اهلنديةبشأأأأأأأأأأأن  30معاجلة الصأأأأأأأأأأحة النباتية رقم Mangifera indica للتخلص  حبرارة البخار 

Ceratitis capitata (106-2010 ) من ذبابة فاكهة البحر املتوسط
 معاجلة املاجنو اهلنديةبشأأأأأأأأأأأن  31معاجلة الصأأأأأأأأأأحة النباتية رقم Mangifera indica  للتخلصحبرارة البخار 

Bactrocera tryoni (107-2010 ) من ذبابة الفاكهة 
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تالية كمالحق باملعيار الالعشأأأأأرة إىل أّن جلنة املعايري قد اعتمدت  نيابة عن اهليئة  بروتوكوالت التشأأأأأخيص اهليئة  وأشأأأأأارت [2]
27الدويل رقم   :   ( سُرتفق هبذا التقرير فور االنتهاء من ترمجتها)

 13بروتوكول التشخيص رقم :Erwinia amylovora

 14بروتوكول التشخيص رقم :Xanthomonas fragariae

 فريوس ِتريستيزا احلمضيات: 15بروتوكول التشخيص رقم Citrus tristeza virus

 16بروتوكول التشخيص رقم :Genus Liriomyza Mik

 17بروتوكول التشخيص رقم :Aphelenchoides besseyiوA. ritzemabosiوA. fragariae

 ( 2013-003: )18بروتوكول التشخيص رقم.Anguina spp

 ( 2006-027: )19بروتوكول التشخيص رقمSorghum halepense

 ( 2006-019: )20بروتوكول التشخيص رقمDendroctonus ponderosae

 ( 2013-001: )21بروتوكول التشخيص رقمCandidatus Liberibacter solanacearum

 ( 2006-021: )22رقم بروتوكول التشخيصFusarium circinatum
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املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة  األوصاف
ا يتعلق قة، أو يف ملألمم املتحدة يف ما يتعلق بالوضع القانوين أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منط

ا أو بتعيني حدودها وختومها. وال تعرب اإلشارة إىل شركات حمددة أو منتجات بعض املصنعني، سواء كانت  بسلطا
ا  أو مرخصة أم ال، عن دعم توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة أو تفضيلها على مثيال

 يرد ذكره.  مل مما
الواردة يف هذه املواد اإلعالمية الرؤية الشخصية للمؤلف (املؤلفني)، وال تعكس بأي حال متثل وجهات النظر 

ا.  وجهات نظر منظمة األغذية والزراعة أو سياسا
© FAO, 2017

تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة استخدام هذه املواد اإلعالمية واستنساخها ونشرها. وما مل يذكر 
ن نسخ هذه املواد وطبعها وحتميلها بغرض الدراسات اخلاصة واألحباث واألهداف التعليمية، أو خالف ذلك، ميك

االستخدام يف منتجات أو خدمات غري جتارية، على أن يشار إىل أن املنظمة هي املصدر، واحرتام حقوق النشر، 
  بأي شكل من األشكال. وعدم افرتاض موافقة املنظمة على آراء املستخدمني وعلى املنتجات أو اخلدمات

ينبغي توجيه مجيع طلبات احلصول على حقوق الرتمجة والتصرف وإعادة البيع باإلضافة إىل حقوق االستخدامات 
أو إىل:  request-us/licence-www.fao.org/contactالتجارية األخرى إىل العنوان التايل: 

copyright@fao.org. 
، وميكن شراؤها بإرسال www.fao.org/publicationsتتاح املنتجات اإلعالمية للمنظمة على موقعها التايل: 

  .sales@fao.org-publicationsالطلبات إىل: 
وعندما يتم نسخ هذا املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية، جتدر اإلشارة إىل أن النسخ املعتمدة احلالية للمعايري 

  www.ippc.intالدولية لتدابري الصحة النباتية متاحة لتنزيلها على املوقع اإللكرتوين.

تاريخ المطبوع
  هذا ليس جزءاً رمسياً من املعيار

تاريخ هذا املطبوع متصــــــــــل بالنســــــــــخة الصــــــــــادرة باللغة العربية فقط، وللحصــــــــــول على حملة تارخيية 
 شاملة، يرجى اإلطالع على النسخة الصادرة باللغة اإلنكليزية للمعيار.

تأجيل جلنة املعايري النظر يف املشــــــــــروع إىل أن يتم إيضــــــــــاح  05-2013
  املفاهيم املتعلقة باإلجازة املسبقة.

  مناقشة جلنة املعايري ملفاهيم متعلقة باإلجازة املسبقة. 05-2014
منـــــــاقشـــــــــــــــــــــة جلنـــــــة املعـــــــايري ملفـــــــاهيم وتعـــــــاريف متعلقـــــــة  11-2014

  املسبقة. باإلجازة
  يري على إحالة املشروع إىل املشاورة.موافقة جلنة املعا 05-2015
  املشاورة األوىل. 07-2015
املراجع.  قيام املسؤول باستعراض تعليقات املشاورة واملشروع 02-2016
على املشروع كملحق للمعيار الدويل  7-موافقة جلنة املعايري 05-2016

  وإحالته إىل املشاورة. 20لتدابري الصحة النباتية رقم 
  املشاورة الثانية. 07-2016
قيام جلنة املعايري بتنقيح املشــــــــــروع ورفع توصــــــــــية إىل الدورة  11-2016

  ) العتماده.2017الثانية عشرة هليئة تدابري الصحة النباتية (
ا الثانية عشـــــــرة  04-2017 اعتماد هيئة تدابري الصـــــــحة النباتية يف دور

  . 20قم ر  باملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية 1امللحق 
ـــام البلـــد املســـــــــــــــتورد . 1. الملحق 20المعيـــار الـــدولي رقم  ترتيبـــات قي

). روما، 2017( بالتحقق من امتثال الشحنات يف البلد املصّدر
  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. منظمة األغذية والزراعة. 

 تماد"."االع أضافت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات معلومات يف قسم 06-2017
  .2017-06آخر حتديث لتاريخ املطبوع: 

لســــــادســــــة] [الدورة ا –اهليئة املؤقتة لتدابري الصــــــحة النباتية  04-2004
   اعتماد املعيار.

اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح . 2004 20المعيار الدولي رقم 
اية روما، االتفاقية الدولية لوق الصــــــــــحة النباتية على الواردات.

  النباتات، الفاو.
أعــادت أمــانــة االتفــاقيــة الــدوليــة لوقــايــة النبــاتــات يف تنســـــــــــــــيق  12-2012

املعيار (على أفضــــل وجه باللغة العربية) لالتســــاق يف معلومات 
  االعتماد، واملراجع، والتعاريف مع النسخة اإلنكليزية للمعيار.

قامت أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات برتمجة وإدراج  12-2016
التعديالت احلربية طبقاً إلجراءات ابطال املعايري املعتمدة من 

  )2015( 10الدورة  –هيئة تدابري الصحة النباتية 
وع السابعة هليئة تدابري الصحة النباتية بإضافة موضقيام الدورة  04-2005

  ).2005-003فات اخلاضعة للوائح" ("اإلجازة املسبقة لآل
تقدمي مشروع املواصفة إىل املشاورة.  01-2006
  موافقة جلنة املعايري على املواصفة. 11-2006
  قيام جمموعة عمل اخلرباء بصياغة ملحق املشروع. 09-2008
  قيام جلنة املعايري باستعراض املشروع وإعادته إىل املسؤول. 05-2012
قيام جلنة املعايري باســــتعراض املشــــروع واالتفاق على احلاجة  04-2012

  إىل مزيد من العمل.
قيام املســـــــــــؤول مبراجعة املشـــــــــــروع مع جمموعة مصـــــــــــّغرة من  12-2012

 املعايري جلنة
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  االعتماد
اعتمدت  .2004ان أبريل/نيس –اعتمد هذا املعيار خالل الدورة السادسة هليئة تدابري الصحة النباتية املؤقتة يف مارس/آذار 

  .2017يف أبريل/نيسان  1هيئة تدابري الصحة النباتية امللحق 

  مقدمة

  النطاق
يتناول هذا املعيار بالوصف هيكل وتشغيل نظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات، وكذلك احلقوق وااللتزامات 

  واملسؤوليات اليت ينبغي النظر فيها عند وضع هذا النظام وتشغيله ومراجعته. 

  المراجع
ة النباتية على البوابة مراجعة املعايري الدولية لتدابري الصحيشري هذا املعيار إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية، ميكن 

 ./setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/en/coreالدولية للصحة النباتية على 
 منظمة األغذية والزراعة، روما. االتفاقية الدولية لوقاية النباتات.. 1997، لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

  يف. منظمة التجارة العاملية، جن. الصحة والصحة النباتية بشأن تطبيق تدابري اتفاق. 1994 ،منظمة التجارة العالمية

  التعريفات
مسرد مصطلحات ( 5قم ر  الدويل املعياريف ميكن العثور على تعاريف مصطلحات الصحة النباتية املستخدمة يف هذا املعيار 

 )الصحة النباتية

  العام للمتطلبات اإلطار
ات اآلفات احلجرية أو احلّد من دخول آفدخول إن اهلدف من نظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات هو منع 

طبيق لوائح الصحة ت  حجرية خاضعة للوائح مع السلع املستوردة واملواد األخرى اخلاضعة للوائح. وينبغي أن يتألف نظامغري
إجراءات الصحة  ،ةالصحة النباتي لوائح الصحة النباتية، من عنصرين: إطار قانوين يشمل تشريعات النباتية على الواردات

اإلطار  ية لوقاية النباتات، مسؤولة عن تشغيل النظام أو اإلشراف عليه. وينبغي أن يشملوهيئة رمسية، املنظمة القطر  ؛النباتية
اليت ينبغي أن  ة النباتيةالصح (املنظمة القطرية لوقاية النباتات) لتمكينها من تنفيذ مهامها؛ وتدابري القانوين: سلطة قانونية

ا السلع املستوردة؛ وأية تدابري توردة وغريها من (مبا يف ذلك عمليات احلظر) تتعلق بالسلع املس أخرى صحة نباتية تتقيد 
 اليت ميكن اختاذها عند اكتشاف حاالت عدم امتثال أو عندما تطرأ حاالتعمليات الصحة النباتية املواد اخلاضعة للوائح؛ و 

  اخلاصة بالشحنات العابرة. الصحة النباتية تستدعي تدخًال سريعاً. وقد يشمل هذا تدابري
لواردات بعدد من املهام. وهي على ا الصحة النباتية وتضطلع املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف تشغيلها لنظام تطبيق لوائح

) واملتعلقة باالسترياد، مبا يف 1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ( 2-تشمل املهام اليت نصت عليها املادة الرابعة
م. وتشمل هذه امله ذلك: املراقبة، التفتيش، ام والتطهري أو التعقيم، حتليل خماطر اآلفات، تدريب املوظفني وتنمية قدرا

وظائف ذات الصلة يف اجملاالت التالية: اإلدارة؛ التدقيق والتأكد من االمتثال للوائح؛ اختاذ التدابري بشأن عدم االمتثال؛ 
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ة لوقاية النباتات يكال املنظمة القطريإكما جيوز لألطراف املتعاقدة   عمليات الطوارئ؛ الرتخيص للموظفني؛ تسوية املنازعات.
مسؤوليات أخرى مثل إعداد اللوائح وتعديلها. وحتتاج املنظمة القطرية لوقاية النباتات إىل موارد لتنفيذ هذه املهام والوظائف.  

  .عن الوثائق واالتصاالت واالستعراضكما أّن هناك حاجة إىل إقامة اتصاالت على الصعيدين الدويل والقطري، فضًال 

  المتطلبات

  الهدف  -1
إن اهلدف من نظام تطبيق اللوائح على الواردات هو منع استجالب آفات حجرية أو احلد من دخول آفات غري حجرية 

  خاضعة للوائح مع السلع املستوردة أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح.

  الهيكل التنظيمي  -2
  من: تطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات يتألف نظام

 وإجراءات الصحة النباتية؛  الصحة النباتية لوائحالصحة النباتية،  إطار قانوين يشمل تشريعات  
 .منظمة قطرية لوقاية النباتات تضطلع مبسؤولية تشغيل النظام 

وختتلف النظم القانونية واإلدارية واهلياكل التنظيمية باختالف األطراف املتعاقدة. وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل أن بعض 
النظم القانونية تتطلب إيراد مجيع التفاصيل املتعلقة بكل جانب من عمل موظفيها يف نص قانوين، بينما تكتفي نظم أخرى 

ة ألداء مهامهم من خالل إجراءات يغلب عليها الطابع اإلداري. وبناء على ذلك بإطار عام تفوض للموظفني فيه السلط
الواردات. ويرد هذا  علىالصحة النباتية يقدم هذا املعيار خطوطا توجيهية عامة بشأن اإلطار القانوين لنظام تطبيق لوائح 

  .4اإلطار القانوين مبزيد من التفصيل يف القسم 
أو  اتية على الوارداتتطبيق لوائح الصحة النب نباتات هي اهليئة الرمسية املسؤولة عن تشغيل نظامواملنظمة القطرية لوقاية ال

اإلشراف عليه (التنظيم واإلدارة). وهناك إدارات حكومية أخرى مثل إدارة اجلمارك ميكن أن تضطلع بدور (مع وجود فصل 
ملنظمة القطرية ينبغي مداومة االتصال معها. وغالباً ما تستعني اواضح بني املسؤوليات والوظائف) يف مراقبة السلع املستوردة و 

لسماح إلدارات حكومية ، ولكن جيوز هلا اتطبيق لوائح الصحة النباتية على الواردات لوقاية النباتات مبوظفيها لتشغيل نظام
ف ام معينة. ويرد وصمناسبة أخرى أو منظمات غري حكومية أو أشخاص بالتصرف نيابة عنها حتت إشرافها ألداء مه

  .5لتشغيل النظام يف القسم 

  الحقوق وااللتزامات والمسؤوليات  -3
لصحة النباتية اينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تراعى ما يلي عند إنشاء وتشغيل نظامها اخلاص بتطبيق لوائح 

  على الواردات:
 أو االتفاقيات الدولية ذات الصلة أو أي اتفاقات احلقوق وااللتزامات واملسؤوليات الناشئة عن املعاهدات 
 احلقوق وااللتزامات واملسؤوليات الناشئة عن املعايري الدولية 
 التشريعات والسياسات القطرية ذات الصلة 
 السياسات اإلدارية للوزارة أو اإلدارة احلكومية أو املنظمة القطرية لوقاية النباتات 
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  والمعايير الدوليةاالتفاقات والمبادئ   3-1
إن للحكومات القطرية حقا سياديا يف تطبيق اللوائح على الواردات لتحقيق املستويات اليت وضعتها للوقاية، مع مراعاة 
ا الدولية. وتؤثر احلقوق وااللتزامات واملسؤوليات الناشئة عن االتفاقات الدولية وكذلك املبادئ واملعايري املنبثقة عن  التزاما

ة ات الدولية، السيما االتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق تدابري الصحة والصحاالتفاق
الصحة النباتية  وائحعلى الواردات. وهذا التأثري يشمل صياغة ل الصحة النباتية النباتية، على هيكل وتنفيذ نظام تطبيق لوائح

  ، وأنشطة التشغيل املرتتبة على اللوائح.الصحة النباتية يها، وتطبيق لوائحالواردات واملوافقة عل على
رقم دويل واملوافقة عليها وتطبيقها مراعاة مبادئ ومفاهيم معينة مثلما جاء يف املعيار ال الصحة النباتية وتتطلب صياغة لوائح

  ا يف ذلك: ، مب)النباتية يف التجارة الدوليةمبادئ الصحة النباتية لوقاية النباتات وتطبيق تدابري الصحة ( 1
 الشفافية 
 السيادة 
  الضرورة 
 عدم التمييز 
 التأثري األدىن 
 التناغم والتناسق 
 (من خالل حتليل خماطر اآلفات على سبيل املثال) املربرات التقنية 
 االتساق والرتابط 
 التحكم يف املخاطر 
 التعديل 
 عمليات الطوارئ والتدابري املؤقتة 
 التكافؤ 
 املناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت تنتشر فيها اآلفات مبستوى منخفضاالعرتاف ب 

ل ولوائح الصحة النباتية أن تضع يف االعتبار بوجه خاص مفهوم التأثري األدىن ومسائالصحة النباتية وينبغي إلجراءات 
  دون مربر.اجلدوى االقتصادية والتشغيلية وذلك لتحاشى عرقلة التجارة من 

  التعاون اإلقليمي  3-2
إن بوسع املنظمات اإلقليمية مثل املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات واملنظمات اإلقليمية للتنمية الزراعية أن تشجع على 

تبادل عاون يف على الواردات لدى األعضاء فيها، وبوسعها أيضا أن تتالصحة النباتية حتقيق تناغم وتناسق نظم تطبيق لوائح 
  املعلومات مبا يعود بالنفع على األعضاء كافة.

ا منظمة األغذية والزراعة قواعد تنطبق على األعضاء فيها وقد  ورمبا يكون ملنظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تعرتف 
  .ظمةنبالنيابة عن الدول األعضاء يف تلك امل الصحة النباتية لوائح بعض يكون هلا السلطة الالزمة لسن وإنفاذ
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  اإلطار القانوني  -4
(ج) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 3-إن إصدار اللوائح هو من مسؤولية احلكومة (الطرف املتعاقد) (املادة الرابعة

 ). ومتاشيًا مع هذه املسؤولية، جيوز لألطراف املتعاقدة إعطاء املنظمة القطرية لوقاية النباتات السلطة الالزمة إلعداد1997
لوائح الصحة النباتية فيما يتعلق بالواردات وتنفيذ نظام تطبيق اللوائح على الواردات. وينبغي إتاحة إطار قانوين لألطراف 

  املتعاقدة يكفل ما يلي:
 حتديد مهام ووظائف املنظمة القطرية لوقاية النباتات بالنسبة إىل نظام تطبيق اللوائح على الواردات 
 ذا النظام السلطة القانونية لتمكني ا ومهامها فيما يتعلق   املنظمة القطرية لوقاية النباتات من االضطالع مبسؤوليا
 السلطة واإلجراءات الالزمة، من خالل حتليل خماطر اآلفات مثًال، لتحديد تدابري الصحة النباتية اخلاصة بالواردات 
 املواد اخلاضعة للوائح تدابري الصحة النباتية اليت تسري على السلع املستوردة وغريها من 
 ترتيبات احلظر على الواردات اليت ختضع هلا السلع املستوردة وغريها من املواد اخلاضعة للوائح 
 السلطة القانونية الختاذ التدابري يف حاالت عدم االمتثال أو عمليات الطوارئ 
  واهليئات احلكومية األخرىحتديد أوجه التعامل والتفاعل بني املنظمة القطرية لوقاية النباتات 
 .وضع إطار زمين وإجراءات تتميز بالشفافية والدقة لتنفيذ اللوائح، مبا يف ذلك إدخاهلا حيز التنفيذ 

؛ 1997(ب) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-يتوّجب على األطراف املتعاقدة إتاحة لوائحها عمًال باملادة السابعة
  اإلجراءات على لوائح.وقد يتوّجب أن تقوم هذه 

  الخاضعة للوائحالبنود   4-1
السلع املستوردة اليت جيوز إخضاعها للوائح تشمل املواد اليت قد تصاب بالعدوى أو التلوث باآلفات اخلاضعة للوائح. 

اسية سواآلفات اخلاضعة للوائح تكون إما آفات حجرية أو آفات غري حجرية خاضعة للوائح. وميكن إخضاع مجيع السلع األ
للوائح اآلفات احلجرية. أما املنتجات املخصصة لالستهالك أو التجهيز فال ميكن إخضاعها للوائح اآلفات غري احلجرية. 
وفيما يتعلق باآلفات غري احلجرية فإنه ميكن إخضاعها للوائح يف حالة النباتات املخصصة للغرس فقط. وفيما يلي أمثلة 

  اخلاضعة للوائح:للبنود 
  ومنتجات النباتات املخصصة للغرس أو االستهالك أو التجهيز أو أي غرض آخرالنباتات 
 مرافق التخزين 
 مواد التعبئة مبا يف ذلك أخشاب فرش الشحنة 
 النواقل ووسائل النقل 
 ا  األتربة واألمسدة العضوية واملواد ذات الصلة 
 الكائنات اليت قد توجد فيها آفات أو تتسبب بانتشارها 
 عرضة للتلوث (مثل التجهيزات الزراعية والعسكرية واملستخدمة يف الفالحة املستعملة)التجهيزات امل 
 البحوث واملواد العلمية األخرى 
 األمتعة الشخصية للمسافرين عرب احلدود الدولية 



20املعيار الدويل رقم  التوجيهية لنظام تطبيق لوائح الصحة النباتية على الوارداتاخلطوط    

9  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  -20المعيار رقم 

 الربيد الدويل مبا يف ذلك خدمات الربيد الدويل السريع
 .2اآلفات وعوامل املكافحة البيولوجية 

  قوائم املواد اخلاضعة للوائح.جيب إتاحة 

  الخاضعة للوائحللبنود تدابير الصحة النباتية   4-2
 ترتيبات احلظر أو اخلاضعة للوائح، ومنها مثالً البنود ال جيدر باألطراف املتعاقدة تطبيق تدابري الصحة النباتية على دخول 

باتية وما مل ن تلك التدابري الزمة العتبارات الصحة النما مل تك متعلقة بالصحة النباتية أخرى شروط استريادالقيود أو أية 
تكن هلا مربرات فنية. وعلى األطراف املتعاقدة أن تراعي، حسب املقتضى، املعايري الدولية واالشرتاطات واالعتبارات ذات 

  الصلة األخرى يف االتفاقية الدولية لوقاية النباتات عند تطبيق تدابري الصحة النباتية.

  الخاصة بالشحنات التي سيتم استيرادها الصحة النباتية تدابير  4-2-1
من النباتات واملنتجات  3دةاليت ينبغي أن متتثل هلا الشحنات املستور الصحة النباتية تدابري  الصحة النباتية ينبغي أن حتدد لوائح
ق على مجيع أنواع ذات طابع عام وتنطب الصحة النباتية هذه تدابريقد تكون اخلاضعة للوائح. و البنود النباتية وغريها من 

الصحة  رياألمر اختاذ تداب يقتضيالسلع، أو قد تكون ذات طابع معني وتنطبق على سلع معّينة ذات منشأ حمدد. وقد 
(انظر  وج نظمية كلما اقتضى األمر ذلك إتباعقبل دخول السلعة أو عند دخوهلا أو بعد دخوهلا. وجيوز أيضا  النباتية
  .))استخدام التدابري املتكاملة إلدارة خماطر اآلفات يف إطار منهج النظم( 14الدويل رقم  املعيار

 اتات،املطلوبة يف بلد التصدير، واليت قد يتطلب األمر اعتمادها من جانب اهليئة القطرية لوقاية النبالصحة النباتية وتدابري 
  )، تشمل ما يلي:)النباتيةنظام اصدار شهادات الصحة ( 7رقم  الدويل (املعيار

 الفحص قبل التصدير
 االختبار قبل التصدير
 املعاجلة قبل التصدير 
 اإلنتاج من نباتات ذات وضع معني فيما يتعلق بالصحة النباتية (مثًال انطالقًا من نباتات خضعت الختبار لكشف 

الفريوسات أو ضمن شروط حمددة)
 ديرالفحص أو االختبار يف موسم النمو قبل التص 
  منشأ الشحنة من مكان لإلنتاج خال من اآلفــات أو من موقــع إنتاج خــال من اآلفــات أو منطقة ال تتفشى فيها

اآلفات أو منطقة خالية من اآلفات
 إجراءات االعتماد

ا وعوامل املكافحة البيولوجية ضمن تعريف "املواد اخلاضعة لآلفات" (املادة الثانية   2 من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  1-ال تندرج اآلفات حبد ذا
ا قد ختضع، يف حال وجود مربر فين، لتدابري الصحة النباتية (االتفاقية الدولية لتدابري الصحة النباتية، 1997 ؛ املادة السادسة يف ما يتعلق 1997). إال أ

 د) وميكن اعتبارها مواد خاضعة للوائح ألغراض هذا املعيار. 1-ج والسابعة 1-باآلفات اخلاضعة للوائح واملادتان السابعة
 ذلك املناطق يف ألغراض هذا املعيار، تشمل الواردات مجيع الشحنات املنقولة إىل بلد ما (باستثناء املرور)، مبا يف ذلك إىل مناطق التجارة احلرة (مبا  3

 املعفاة من الرسوم اجلمركية والشحنات على شكل سندات)، والشحنات غري القانونية اليت حتتجزها هيئات أخرى.
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 .احملافظة على الشحنة كاملة 
  اليت قد يقتضي األمر اختاذها أثناء الشحن: الصحة النباتية وتشمل تدابري

 (مثال ذلك املعاجلات املادية أو الكيميائية املالئمة) املعاجلة  
 احملافظة على الشحنة كاملة  

  األمر اختاذها عند نقطة الدخول ما يلي: يقتضياليت قد  الصحة النباتية وتشمل تدابري
 التثبت من الوثائق واملستندات 
   التحقق من سالمة الشحنة واكتماهلا 
 لشحنالتحقق من املعاجلة أثناء ا 
 فحوص الصحة النباتية 
 االختبار 
 املعاجلة 
 .احتجاز الشحنات ريثما تظهر نتائج االختبار أو التحقق من جناعة املعاجلة 

  األمر اختاذها بعد الدخول ما يلي: يقتضياليت قد  الصحة النباتية وتشمل تدابري
  أو االختبار أو املعاجلةاالحتجاز يف احلجر الزراعي (يف مركز احلجر ما بعد الدخول مثًال) للفحص 
 االحتجاز يف مكان معني ريثما تتخذ تدابري معينة 
 .(لعمليات تصنيع معينة على سبيل املثال) فرض قيود على توزيع أو استعمال الشحنة 

  األخرى اليت قد يقتضي األمر اختاذها:  الصحة النباتية من تدابري
 اشرتاطات الرخصة أو اإلذن 
  عند نقاط الدخولتقييدات على سلع معينة 
 اشرتاط قيام املستوردين باإلبالغ عن شحنات معينة قبل وصوهلا 
 تدقيق اإلجراءات يف البلد املصّدر 
 اإلجازة املسبقة. 

اليت تقرتحها  لصحة النباتيةا على الواردات أحكاما تتعلق بتقييم تدابريالصحة النباتية وينبغي أن يتضمن نظام تطبيق لوائح 
  وإمكانية قبوهلا باعتبارها حتقق مستوى معادال من الوقاية. األطراف املصّدرة

  واردات خاصة بشأنأحكام   4-2-1-1
لدويل اجيوز لألطراف املتعاقدة أن تضع أحكاما خاصة بشأن استرياد اآلفات وعوامل املكافحة البيولوجية (أنظر أيضا املعيار 

) )احلّية املفيدة وغريها من الكائنات البيولوجية عوامل املكافحة وإطالقواسترياد  اخلطوط التوجيهية لتصدير وشحن( 3رقم 
أو مواد أخرى غري خاضعة للوائح وذلك ألغراض البحث العلمي أو التعليم أو أي أغراض أخرى. وميكن السماح مبثل هذه 

  الواردات شريطة توفري ضمانات كافية.
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 الية من اآلفات ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفاتوأماكن اإلنتاج الخ اآلفاتالمناطق الخالية من   4-2-1-2
 وبرامج المكافحة الرسمية بشكل منخفض فيها اآلفاتتنتشر والمناطق التي 

وى منخفض (املعيار مبست اآلفات تنتشر فيهاجيوز لألطراف املتعاقدة املستوردة أن حتدد مناطق خالية من اآلفات، ومناطق 
شروط إنشاء مناطق ينخفض فيها ( 22، املعيار الدويل رقم )املناطق اخلالية من اآلفاتمتطلبات إنشاء ( 4الدويل رقم 

وبرامج  )اإلعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت ينخفض إنتشار اآلفات( 29، املعيار الدويل رقم )انتشار اآلفات
حلماية أو استبقاء  على الواردات الصحة النباتية وائحللمكافحة الرمسية على املستوى القطري. وقد يتطلب األمر تطبيق ل

  هذه التسميات داخل البلد املستورد. وينبغي هلذه التدابري مع ذلك احرتام مبدأ عدم التمييز. 
ءات الرمسية األخرى وتلك املتعلقة باإلجرا الواردات أن تعرتف بوجود هذه التسمياتالصحة النباتية على لوائح لكما ينبغي 

داخل بلدان األطراف املصدرة مبا يف ذلك إمكانية  )اآلفاتخال من  لإلنتاجمكان انتاج خال من اآلفات وموقع  (مثل
ا كتدابري الصحة النباتية وائح األمر تضمني نظم تطبيق ل يقتضيتكافئة عند االقتضاء. وقد امل الصحة النباتية االعرتاف 

، ول هذه التسميات من جانب املنظمات القطرية األخرى لوقاية النباتاتأحكاما تتعلق بالعمليات املطلوبة لتقييم وقب
  واالستجابة بناء على ذلك.

  السماح باالستيراد  4-2-2
  ميكن السماح باالسترياد على اعتبار ذلك ترخيصاً عاماً أو من خالل ترخيص معّني حبسب كّل حالة.

  العاماالستيراد ترخيص 
   العامة: االسترياد ميكن االستعانة برتاخيص

  شروط استرياد متعلقة بالصحة النباتية حمددةيف حال عدم وجود  
  جمموعة  حمددة تتيح الدخول كما هو وارد يف اللوائح بالنسبة إىلشروط استرياد متعلقة بالصحة النباتية يف حال وجود

  من السلع األساسية.
 رات.رخصة أو تصريح بل ميكن أن ختضع للتدقيق يف املطاالعامة احلصول على االسترياد جيب أال تستدعي تراخيص 

  المعّين االستيراد ترخيص
ترياد عينة يف شكل إذن أو إجازة، عندما تكون املوافقة الرمسية على االساالسترياد املاألمر احلصول على تراخيص  يقتضيقد 

مثل  عني. وتشمل احلاالت اليت تتطلبضرورية، وقد يطلب ذلك للشحنات الفردية أو سلسلة من الشحنات ذات منشأ م
  هذا الرتخيص ما يلي:

 واردات الطوارئ أو الواردات االستثنائية؛ 
  الدخول  معينة وحمددة مثل تلك اليت تتطلب اشرتاطات حجرية بعدشروط استرياد متعلقة بالصحة النباتية واردات ذات

 حباث؛أو الواردات اليت حتدد أوجه استعماهلا النهائي أو ألغراض األ
 .الواردات اليت تشرتط املنظمة القطرية لوقاية النباتات تتبع موادها خالل فرتة معينة بعد الدخول  

وجدير بالذكر أن بعض البلدان قد يستخدم الرتاخيص لتحديد االشرتاطات العامة بشأن الواردات. إّال أنّه يشّجع على 
  الرتاخيص احملددة املماثلة جمرد مسألة روتينية.إصدار تراخيص عامة يف األماكن اليت تصبح فيها 
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  ترتيبات الحظر  4-2-3
جيوز تطبيق ترتيبات احلظر على سلع معينة أو مواد أخرى خاضعة للوائح بغض النظر عن املنشأ أو على سلعة معينة أو 

اطر ول بديلة إلدارة خممواد أخرى خاضعة للوائح ذات منشأ حمدد. ويفرض حظر على االسترياد إذا مل تكن هناك أية حل
اآلفات. وينبغي أن تكون لرتتيبات احلظر هذه ما يربرها من الناحية الفنية. وينبغي للمنظمات القطرية لوقاية النباتات أن 
تضع أحكاما لتقييم تدابري متكافئة، شريطة أن تكون أقل تقييدا للتجارة. كما ينبغي أن تعمل األطراف املتعاقدة، من خالل 

دات إذا كانت مثل هذه الوار  للصحة النباتية علىت القطرية لوقاية النباتات املرّخص هلا فيها، على تعديل لوائحها املنظما
التدابري حتقق املستوى املالئم من الوقاية. ويسري احلظر على اآلفات احلجرية. وال جيب إخضاع اآلفات غري احلجرية 

 ستويات املقررة لتحّمل اآلفات. اخلاضعة للوائح ألي حظر بل ميكن إخضاعها للم
أحكام  األمر وضع يقتضيغرض آخر. ورمبا  أيوقد تكون هناك حاجة إىل مثل هذه املواد احملظورة ألغراض البحوث أو 

  بشأن استريادها يف ظل شروط معينة مبا يف ذلك ضمانات مالئمة من خالل نظام للرخص أو التصاريح.

  الشحنات العابرة  4-3
لى الواردات حبيث ع الصحة النباتية تطبيق لوائح نظام حنات العابرة واردات. ومع ذلك ميكن توسيع نطاقال تعترب الش

من  4-7مربرة من الناحية الفنية ملنع دخول أو انتشار اآلفات (املادة  للصحة النباتية يشمل الشحنات العابرة ووضع تدابري
 األمر اختاذ تدابري لتتبع الشحنات يقتضي). وقد )الشحنات العابرة( 25يل رقم ، املعيار الدو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ا بلد املرور. وحيق للبلدان إقامة نقاط دخول وممرات داخل البالد وشروط  ا كاملة أو التأّكد من مغادر والتحقق من أ
ا ضمن أراضيها.   النقل واملهل الزمنية املسموح 

  االمتثال وعمليات الطوارئ التدابير المتعلقة بعدم  4-4
لواجب اختاذها اعمليات الصحة النباتية على الواردات أحكاما بشأن  الصحة النباتية ينبغي أن يتضمن نظام تطبيق لوائح

؛ وميكن 1997(و) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2 –يف حاالت عدم االمتثال أو عمليات الطوارئ (املادة السابعة 
خطوط توجيهية لإلبالغ عن حاالت عدم التقيد بشروط الصحة ( 13رقم  املعيار الدويللى معلومات مفّصلة يف احلصول ع

)، مع مراعاة مبدأ التأثري األدىن.)النباتية واإلجراءات الطارئة
 أخر خاضع للوائحند بشحنة مستوردة أو  الصحة النباتية اليت جيوز اختاذها عندما ال متتثل للوائحوعمليات الصحة النباتية 

  ، تشمل ما يلي:يف البداية الصحة النباتية ويتم رفض دخوهلا
 املعاجلة
 الفرز أو إعادة التوضيب
 (مبا يف ذلك التجهيزات واملباين وأماكن التخزين ووسائل النقل) تطهري املواد اخلاضعة للوائح
 ائي معني مثل التصنيع إعادة التوجيه حنو استعمال 
 ًال بواسطة احلرق).التخّلص (مث

، على الواردات الصحة النباتية إىل إعادة النظر يف لوائح طارئاً  اإجراءً قد يؤدي ضبط حالة عدم امتثال أو حادث ما يستدعي 
  أو إىل سحب الرتخيص باالسترياد أو تعليقه.
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  العناصر األخرى التي قد تتطلب إطارا قانونيا  4-5
ثل طلب أساسا قانونيا أو تنفذ من خالل إجراءات إدارية والرتتيبات اليت قد تتطلب متنشئ االتفاقات الدولية التزامات تت

  هذه اإلجراءات تشمل ما يلي:
 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال 
 التبليغ عن اآلفات 
 حتديد جهة اتصال رمسية 
 نشر وإشاعة املعلومات اخلاصة باللوائح 
 التعاون الدويل 
  والوثائق ذات الصلةإعادة النظر يف اللوائح 
 االعرتاف بالتكافؤ 
 حتديد نقاط الدخول 
 .اإلبالغ عن الوثائق الرمسية  

  السلطة القانونية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات  4-6
ا املادة الرابعة ( ينبغي تزويد املنظمة القطرية لوقاية النباتات بصالحيات قانونية لكي تكون قادرة على االضطالع مبسؤوليا

  ) ولتمكني موظفيها وغريهم من األشخاص املرخص هلم من القيام مبا يلي:1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 
  ا سلع مستوردة أو آفات خاضعة للوائح أو أخرى نود بدخول املباين والنواقل وغريها من األماكن اليت قد توجد 

 خاضعة للوائح
 اسية املستوردة واملواد األخرى اخلاضعة للوائح للتفتيشإخضاع السلع األس 
  أخذ ونقل عينات من السلع املستوردة أو مواد أخرى خاضعة للوائح، أو من أماكن قد توجد فيها آفات خاضعة

 للوائح (مبا يف ذلك ألغراض التحليل الذي قد يقضي على العّينة)
 احتجاز شحنات مستوردة أو مواد أخرى خاضعة للوائح 
  معاجلة أو اشرتاط معاجلة شحنات مستوردة أو مواد أخرى خاضعة للوائح مبا يف ذلك النواقل أو األماكن أو السلع اليت

ا آفات خاضعة للوائح  قد يوجد 
 رفض السماح بدخول شحنات أو إصدار األوامر بإعادة شحنها أو تدمريها 
 اختاذ إجراءات يف حاالت الطوارئ 
 تعلقة باألنشطة املرتبطة باالسترياد أو الناشئة عن جزاءات (اختياري).حتديد وحتصيل الرسوم امل  

  على الواردات الصحة النباتية تشغيل نظام تطبيق لوائح  -5
(التنظيم  اإلشراف عليه على الواردات أو الصحة النباتية املنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن تشغيل نظام تطبيق لوائح

  .1997من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-). وتنشأ هذه املسؤولية حتديداً من املادة الرابعة2واإلدارة) (أنظر أيضاً القسم 
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  والتشغيلية للمنظمة القطرية لوقاية النباتات اإلداريةالمسؤوليات   5-1
  إداري وموارد كافية ألداء مهامها.ينبغي أن يتوافر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات نظام 

  اإلدارة  5-1-1
ا لنظام تطبيق لوائح  ت أن تكفل تطبيقا جمدياً على الوارداالصحة النباتية ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف إدار

ب هذا تنسيقا عمليا مع لومتسقا لتشريعات ولوائح الصحة النباتية، وأن تكفل املراعاة الواجبة لاللتزامات الدولية. وقد يتط
لصحة ااإلدارات أو الوكاالت احلكومية األخرى املعنية باالسترياد، كاجلمارك مثًال. وينبغي تنسيق إدارة نظام تطبيق لوائح 

على الواردات على املستوى القطري، ولكن ميكن أيضا تنظيمه على أساس وظيفي أو إقليمي أو أي أساس هيكلي النباتية 
  آخر.

  ضع اللوائح ومراجعتهاو   5-1-2
(ج) من االتفاقية الدولية لوقاية 3-إّن إصدار لوائح الصحة النباتية مسؤولية تقع على عاتق الطرف املتعاقد (املادة الرابعة

أن تسند مسؤولية وضع أو مراجعة لوائح الصحة لألطراف املتعاقدة ). وانطالقًا من هذه املسؤولية، جيوز 1997النباتات، 
إىل املنظمة القطرية لوقاية النباتات. ويكون ذلك بناء على مبادرة من املنظمة القطرية بالتشاور أو التعاون مع هيئات النباتية 

أخرى حسب مقتضى احلال. وينبغي وضع اللوائح املالئمة واحلفاظ عليها وإعادة النظر فيها عند االقتضاء ووفقا لالتفاقات 
تعاون ل العمليات القانونية والتشاورية املعتادة يف البلد املعىن. وميكن أيضا للتشاور والالدولية املنطبقة عليها، وذلك من خال

مع الوكاالت ذات الصلة والصناعات ومجاعات القطاع اخلاص املالئمة، أن يساعد على زيادة فهم وقبول القطاع اخلاص 
  نات على اللوائح.للقرارات املتعلقة باللوائح، وكثريا ما يكون ذلك مفيدا إلدخال حتسي

  المراقبة  5-1-3
 يرتبط التربير الفين لتدابري الصحة النباتية يف جزء منه حبالة اآلفات اخلاضعة للوائح ضمن البلد الذي يطّبق تلك اللوائح.

ن مراقبة النباتات . وال بد مالصحة النباتية على الوارداتوقد تتغّري حالة اآلفات وقد يستدعي ذلك إعادة النظر يف لوائح 
 6 رقم ملعيار الدويلااملزروعة وغري املزروعة يف البلد املستورِد للحصول على املعلومات الكافية عن حالة اآلفات (استناداً إىل 

 ) وقد يكون ذلك الزماً لدعم حتليل خماطر اآلفات وإعداد قوائم اآلفات. )اخلطوط التوجيهية بشأن املراقبة(

  حليل مخاطر اآلفات وإدراج اآلفات في قوائمت  5-1-4
ال بد من وجود مربر فين مثًال من خالل حتليل خماطر اآلفات لتحديد ما إذا كان ينبغي إخضاع آفات للوائح ومدى قوة 

 21 يل رقم؛ املعيار الدو )حتليل خماطر اآلفات احلجرية( 11املعيار الدويل رقم تدابري الصحة النباتية الواجب اختاذها ضدها، (
على آفة بعينها  . وميكن إجراء حتليل ملخاطر اآلفات))حتليل خماطر اآلفات بالنسبة إىل اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح(

أو على مجيع اآلفات املرتبطة بطريق معني النتقال العدوى (سلعة على سبيل املثال). وميكن تصنيف السلعة األساسية 
. ))تصنيف السلع تبعاً ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها( 32(املعيار الدويل رقم  وجهة استخدامهاحبسب درجة جتهيزها أو 

خطوط توجيهية عن قوائم اآلفات اخلاضعة ( 19املعيار الدويل رقم وينبغي إدراج اآلفات اخلاضعة للوائح يف قائمة (مبوجب 
). 1997(ط) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-ة السابعة(املاد ) بشرط إتاحة قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح)للوائح
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وينبغي أن تراعي التدابري املعايري الدولية املالئمة يف حال وجودها، وينبغي أال تكون أشد صرامة إال إذا كان هناك ما يربر 
  ذلك من الوجهة الفنية.

زودا بالوثائق الواضحة، وأن يقرتن إذا أمكن بإطار زمين وينبغي أن يكون اإلطار اإلداري لعملية حتليل خماطر اآلفات م
 الستكمال كل حتليل من حتاليل خماطر اآلفات وإرشادات واضحة فيما يتعلق برتتيب األولويات.

  التدقيق واالمتثالإجراءات   5-1-5

  تدقيق اإلجراءات في البلد المصّدر  5-1-5-1
ا يف البلد املصّدر، مثل إجراءات اإلعلى الواردات  الصحة النباتيةكثريا ما تشمل لوائح  نتاج اشرتاطات معينة جيب مراعا

(عادة أثناء فرتة منو احملصول املعىن) أو إجراءات املعاجلة املتخصصة. ويف ظروف معينة، مثل ظهور جتارة جديدة، قد تشمل 
السترياد، بتدقيق املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف بلد ااالشرتاطات، بالتعاون مع املنظمة القطرية لوقاية النباتات، اضطالع 

  يف بلد التصدير إلجراءات اإلنتاج واملعاجلة و/أو التفتيش باإلضافة إىل العناصر التالية:
 نظم اإلنتاج 
 طرق املعاجلة 
 إجراءات التفتيش 
 إدارة الصحة النباتية 
 إجراءات االعتماد 
 إجراءات االختبار 
 .املراقبة 

ويتعّني على البلد املستورد اإلفصاح عن نطاق أي عملية تدقيق. وترتيبات عمليات التدقيق هذه عادة ما تسّجل يف اتفاق 
أو نظام أو برنامج عمل ثنائي مرتبط بتسهيالت االسترياد. وإن هذه الرتتيبات قد تشمل إجازة الشحنات داخل البلد 

د ألمر الذي يسّهل عادة تطبيق احلد األدىن من اإلجراءات عند الدخول إىل البلاملصدر لتيسري دخوهلا يف البلد املستورد، ا
املستورد. وال ينبغي تطبيق هذه األنواع من إجراءات التدقيق بصفة دائمة، وينبغي اعتبارها منتهية حاملا يتم التصديق على 

ارية ما قبل ة تطبيقه، من عمليات التفتيش اجلسالمة اإلجراءات يف البلد املصّدر. وقد خيتلف هذا النهج، على حمدودية مد
. وجيب إتاحة نتائج عمليات التدقيق للمنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد 1-2-5-1-5اإلجازة واملبّينة يف القسم 

  املصدِّر.

  الواردات على متثالاال إجراءات  5-1-5-2
  يقوم التحقق من االمتثال على عناصر رئيسية ثالثة:

 من الوثائق التحقق  
  متامية الشحنةالتحقق من  
 .التفتيش واالختبار وغريمها من اإلجراءات على مستوى الصحة النباتية  
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  :الصحة النباتية اضعة للوائحاخلخرى والبنود األقد يتطلب األمر التحقق من امتثال الشحنات املستوردة 
 للتأكد من امتثاهلا للوائح الصحة النباتية؛  
  تدابري الصحة النباتية يف منع دخول اآلفات احلجرية واحلد من دخول اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للتحقق من فعالية

للوائح؛
 .الكشف عن اآلفات احلجرية احملتملة أو اآلفات احلجرية اليت مل يكن يُتوقع دخوهلا مع هذه السلعة 

حتت إشرافها.  النباتية، أو يتم هذا التفتيش تتويل املنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولية التفتيش ألغراض الصحة

). 1997(هـ) من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 2-(د) والسابعة 2-االمتثال فورا (املادتان السابعة  جيب اختاذ اجراءاتو 
ها للوائح مثل عحيثما أمكن ذلك بالتعاون مع وكاالت أخرى تعىن بتنظيم الواردات وإخضا اجراءات االمتثالوجيب أن تتم 

  اجلمارك، وذلك بغية احلد قدر اإلمكان من التدخل يف تدفق التجارة ومن وقع املنتجات اهلاِلكة.

  التفتيش  5-1-5-2-1
أماكن أخرى ميكن أن توجد  أيجيوز إجراء عمليات التفتيش عند نقطة الدخول أو نقاط الشحن أو نقطة الوصول أو 

مة فيما يتعلق والتمكن من تنفيذ إجراءات مالئ متاميتهافيها الشحنات املستوردة مثل األسواق الكربى، شريطة احلفاظ على 
اعتبارها جزءا من ، إجراء عمليات التفتيش يف بلد املنشأ بثنائيبالصحة النباتية. وميكن أيضا، بناء على اتفاق أو ترتيب 

  اإلجازة األولية بالتعاون مع املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر.  برنامج
  وميكن إجراء عمليات التفتيش ألغراض الصحة النباتية، شريطة إعطاء مربر فين هلا:

 على مجيع الشحنات كشرط من شروط الدخول  
 ) عدد الشحنات اليت ختضع للتفتيش) على أساس أيكجزء من برنامج لرصد الواردات، حيث حيدد مستوى الرصد 

  املخاطر املتوقعة.
وميكن أن ترتكز إجراءات التفتيش وأخذ العينات على إجراءات عامة أو على إجراءات معّينة لتحقيق أهداف حمددة سلفا. 

  العيناتأخذ   5-1-5-2-2
املعيار  انظر( أو ألغراض مرجعية ختربات الحقاميكن أخذ عينات من الشحنات من أجل التفتيش أو من أجل اختبارها يف امل

  .))منهجيات أخذ العينات( 31الدويل رقم 

  االختبار بما في ذلك في المختبرات  5-1-5-2-3
  قد يكون االختبار مطلوبا لألسباب التالية:

 حتديد اآلفات اليت ميكن اكتشافها بصريا؛ 
 التأكد من وجود آفات مت اكتشافها بصريا؛ 
  االمتثال مع االشرتاطات املتعلقة بالعدوى اليت ال تظهر من خالل التفتيش؛التحقق من
 التحقق من وجود عدوى كامنة؛ 
 التدقيق أو الرصد؛ 
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 ألغراض تأمني املراجع السيما يف حاالت عدم االمتثال؛ 
 .التأكد من املنتج املصرّح عنه 

ذه االختبارات أشخاص متمرسون يف اإلجراءات امل دوليا قدر  الئمة، مع مراعاة الربوتوكوالت املتفق عليهاينبغي أن يقوم 
املستطاع. ويوصى بالتعاون مع اخلرباء األكادمييني والدوليني املتخصصني أو املعاهد األكادميية والدولية املتخصصة عندما 

 تكون هناك حاجة للتصديق على نتائج االختبارات. 

  عدم االمتثال وعمليات الطوارئ  5-1-6
  .13رقم  املعيار الدويلمات مفّصلة عن عدم االمتثال وعمليات الطوارئ يف ترد معلو 

  العمليات في حالة عدم االمتثال  5-1-6-1
 وهيالواردات، باتية على الصحة النمثة أمثلة قد تكون فيها عمليات الصحة النباتية مربرة فيما يتعلق بعدم االمتثال للوائح 

  تشمل:
 القائمة يف شحنة ختضع فيها للوائح الكشف عن آفة حجرية مدرجة يف 
  حجرية ختضع للوائح يف شحنة مستوردة من النباتات املخصصة للغرس على مستوى يتجاوز غري الكشف عن آفة

 املطلوب مع هذه النباتاتمستوى التحمل 
 روط الرتخيص للواردات) ش أدلة على اإلخفاق يف تلبية االشرتاطات املقررة (مبا يف ذلك االتفاقات أو الرتتيبات الثنائية أو

مثل التفتيش امليداين واالختبارات يف املختربات، وتسجيل املنتجني أو التسهيالت، والتقاعس عن رصد اآلفات أو 
 مراقبتها

  اعرتاض شحنة ال متتثل للوائح الواردات، بسبب وجود سلع غري مصرّح عنها أو أتربة أو مواد حمظورة أخرى أو أدلة
 معينةعلى فشل معاجلات 

 ا  عدم صالحية شهادة الصحة النباتية أو أية مستندات مطلوبة أخرى أو فقدا
 شحنات أو مواد حمظورة 
 ."عدم االمتثال للتدابري "أثناء العبور  

اليت مت  آلفةا باختالف الظروف وينبغي أن متثل احلد األدىن الضروري ملواجهة خماطرالصحة النباتية وخيتلف نوع عمليات 
. وميكن تدارك األخطاء اإلدارية، مثل وجود ثغرات يف شهادات الصحة النباتية، وذلك عن طريق االتصال الكشف عنها

  املخالفات األخرى اختاذ تدابري مثل: تقتضيباملنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصّدر. وقد 
ات، مع مراعاة ضــــــرورة حتاشــــــى إحداث ميكن اللجوء إليه إذا كانت هناك حاجة إىل مزيد من املعلوم – االحتجاز

 تلف يف الشحنة قدر املستطاع.
ميكن استبعاد املنتجات املصابة عن طريق فرز الشحنة وإعادة تشكيلها مبا يف ذلك إعادة  – الفرز وإعادة التشكيل
 التعبئة عند االقتضاء.

 الناجعة. تستعملها املنظمة القطرية لوقاية النباتات عند تيّسر املعاجلة – املعاجلة
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جيوز تدمري الشــــــحنة عندما ترى املنظمة القطرية لوقاية النباتات أنه ال ميكن التعامل مع الشــــــحنة بطريقة  – التدمري
 أخرى.

 ميكن نقل الشحنة اليت ال متتثل للوائح الصحة النباتية خارج البلد عن طريق إعادة شحنها. – إعادة الشحن
لى حجرية ختضع للوائح، ينبغي أن تكون العمليات متسقة مع التدابري احمللية وأن تقتصر ع غري ويف حالة عدم امتثال آفة

املستوى  املطلوب مىت أمكن ذلك، مثالً من خالل املعاجلة أو بتخفيضملستوى التحمل اآلفة يف الشحنة ظهور حتقيق امتثال 
  جة حمليا أو اخلاضعة للوائح احمللية.أو إعادة ترتيبه عندما يكون ذلك مسموحا به للمواد املعادلة املنت

واملنظمة القطرية لوقاية النباتات مسؤولة عن إصدار التعليمات الضرورية والتحقق من تطبيقها. وعادة ما يعترب اإلنفاذ مهمة 
 من مهام املنظمة القطرية لوقاية النباتات ولكن جيوز السماح لوكاالت أخرى بتقدمي يد العون.

رية لوقاية النباتات اإلحجام عن تطبيق عمليات الصحة النباتية ضد آفة ختضع للوائح أو يف حاالت وقد تقرر منظمة قط
 مربرة فنيا يف وضع معني، وعندما ال يكون هناك خماطرالصحة النباتية أخرى من عدم االمتثال عندما ال تكون عمليات 

ن اآلفة املقصود من االستهالك إىل التصنيع أو عندما تكو ناشئة عن التوطن أو االنتشار (ومثال ذلك التغري يف االستعمال 
ا احلياتية ال    بالتوطن أو االنتشار)، أو ألي سبب آخر. يسمحيف طور من دور

  عمليات الطوارئ  5-1-6-2
قد تكون عمليات الطوارئ مطلوبة يف وضع جديد أو غري متوقع من أوضاع الصحة النباتية، مثل اكتشاف آفات حجرية 

  آفات حجرية حمتملة:أو 
 ا؛  يف شحنات مل حتدد تدابري الصحة النباتية اخلاصة 
  لصحة النباتيةا ال ميكن توقع وجود آفات فيها ومل حتدد تدابري الصحة النباتيةأخرى خاضعة للوائح بنود يف شحنات أو 

 ضادة هلا؛امل
  بالسلع املستوردة.باعتبارها ملوثات للنواقل أو أماكن التخزين أو أماكن أخرى مرتبطة  

ات إىل املطلوبة يف حاالت عدم االمتثال. وقد تؤدى هذه العمليلتلك ماثلة الصحة النباتية املوقد حيسن القيام بعمليات 
ومن  .تعديل التدابري القائمة للصحة النباتية أو اعتماد تدابري مؤقتة ريثما يتم استعراض الوضع وتوفري مجيع املربرات الفنية

  ليت تستوجب عادة تدخًال سريعاً:احلاالت ا
قد تتطلب الكائنات غري املدرجة يف قوائم عمليات طارئة بشـــــــــــــــأن - اآلفات اليت مل ختضـــــــــــــــع ألي تقييم من قبل

ا قد تصـــــــنف يف فئة اآلفات  ا قد ال تكون خضـــــــعت ألي تقييم من قبل. وعند اعرتاضـــــــها فإ الصـــــــحة النباتية أل
د املنظمة القطرية لوقاية النباتات رمبا يكون لديها ســــبب وجيه جيعلها تعتقاخلاضــــعة للوائح على أســــاس مؤقت ألن 

، وتقع على عاتق املنظمة القطرية لوقاية النباتات مســـــــؤولية تقدمي األســـــــس الفنية الســـــــليمة اليت هلا خماطر آفاتأن 
ل على مزيد من للحصـــو  اســـتندت إليها. وإذا اختذت تدابري مؤقتة فإن على هذه املنظمة أن تبذل مســـاعيها احلثيثة

املعلومات، إذا أمكن ذلك مبشــاركة املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املصــّدر، وتقوم بتحليل ملخاطر اآلفات 
  لكي حتدد يف الوقت املناسب حالة اآلفات وما إذا كانت خاضعة للوائح أو غري خاضعة هلا.

ية على جيوز تطبيق العمليات الطارئة بشـــــأن الصـــــحة النبات- ددةاآلفات غري اخلاضـــــعة للقوائم بالنســـــبة إىل طريق حم
اآلفات غري اخلاضــــــــــــــعة للوائح فيما يتعلق بطرق معينة لدخول أو انتشــــــــــــــار اآلفة. وعلى الرغم من أن هذه اآلفات 
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ا مل تكن متوقعة بالنســــبة إىل املن ا رمبا تكون غري مدرجة أو حمددة بشــــكل أو بآخر أل أ أو شــــختضــــع للوائح إال أ
و ضــــــمن أالســــــلعة أو الظروف اليت وضــــــعت القائمة أو التدابري هلا. وينبغي إدراج هذه اآلفات يف القائمة املناســــــبة 

  إذا تبني أن وجودها يف ظروف مماثلة قد يكون متوقعا يف املستقبل.تدبري آخر 
عذر الكشـــــــــــف عن تية نظرا لتيف بعض احلاالت قد تربر آفة ما القيام بعمليات للصـــــــــــحة النبا- عدم كفاية التعّرف

ا جمهولة  اآلفة على حنو كاف أو عدم صّحة توصيفها التصنيفي. وقد يعزى ذلك إىل عدم وجود وصف للعينة (أل
من حيث التصــــــنيف) أو ســــــوء حالتها حبيث يصــــــعب التعّرف إليها أو لتعذر الكشــــــف عن طورها احليايت موضــــــع 

قاية ثل هذه احلاالت ينبغي أن تكون لدى املنظمة القطرية لو الفحص وفقا للمســــــــــتوى التصــــــــــنيفي املطلوب. ويف م
  النباتات أسس تقنية سليمة بشأن إجراءات الصحة النباتية املتخذة.

) يف شـــــكل ال يســـــمح بالكشـــــف عنها متاما (مثل البيض، والطور املرحلي املبكر وعندما ُيكشـــــف عن اآلفة (عادةً 
) ينبغي بذل كل جهد ممكن ألخذ عّينات ميكن الكشــــــــــف عنها. للريقات، واألشــــــــــكال غري الكاملة وما إىل ذلك

وقد تساعد االتصاالت مع البلد املصّدر يف عملية الكشف هذه عن هوية اآلفات أو تقدمي بيانات مفرتضة عنها. 
ا حتتاج إىل تدابري مؤقتة للصـــــــــــــحة النباتية. وعندما يتم الكشـــــــــــــف عن  ومثل هذه اآلفات يف هذه احلالة قد يُرى أ

ا تربر القيام بعمليات للصـــــــــــــــحة النباتية، ينبغي للمنظمة القطرية لوقاية ه ويتها وإذا تأكد بعد حتليل ملخاطرها أ
املناســــبة لآلفات اخلاضــــعة للوائح، مع اإلشــــارة إىل مشــــكلة الكشــــف عن القائمة النباتات إضــــافة هذه اآلفات إىل 

طراف املتعاقدة املعنية األ إحاطةمليات الصحة النباتية، وينبغي اهلوية واألسس اليت استند إليها يف املطالبة بإجراء ع
املقبلة ســـــرتتكز على حتديد افرتاضـــــي إذا مت الكشـــــف عن هذه األشـــــكال. ومع الصـــــحة النباتية علما بأن عمليات 

ددة لآلفات، حمذلك ال ينبغي القيام مبثل هذه العمليات يف املستقبل إالّ فيما يتعلق باملنشأ الذي توجد فيه أخطار 
  وحيث ال ميكن استبعاد احتمال وجود آفات حجرية يف الشحنات املستوردة.

  اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ  5-1-6-3
يعترب اإلبالغ عن حاالت االعرتاض وأمثلة عدم االمتثال وعمليات الطوارئ التزاما من التزامات األطراف املتعاقدة يف 

ن فهم األسس اليت املصّدرة مللبلدان  املنظمات القطرية لوقاية النباتات ولية لوقاية النباتات، حىت تتمكناالتفاقية الد
ا املرسلة إىل بلدان أخرى، وتسهيل إدخال  طة عمل خاستندت إليها عمليات الصحة النباتية اليت نُفذت ضد منتجا

 ملعلومات ونقلها.على نظم التصدير. ومثة حاجة إىل نظم جلمع هذه اتصحيحية 

  أو تعديلهاالصحة النباتية سحب لوائح   5-1-6-4
يف حالة تكرار عدم االمتثال أو حدوث حالة عدم امتثال معينة أو اعرتاض طارئ يستدعي تدخًال سريعاً، جيوز للمنظمة 

يسمح باالسترياد،  لذيالقطرية لوقاية النباتات يف الطرف املتعاقد املستورد سحب الرتخيص (اإلذن على سبيل املثال) ا
 أو وضع تدابري طارئة أو مؤقتة تنطوي على إجراءات دخول مّعدلة أو احلظر. وينبغي إحاطة الصحة النباتية وتعديل الئحة

ذا التغيري وأساسه املنطقي.للبلد  املنظمة القطرية لوقاية النباتات   املّصدر علما فوراً 

  للمنظمة القطرية لوقاية النباتات نظم الترخيص للموظفين غير التابعين  5-1-7
جيوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تأذن، حتت إشرافها ومسؤوليتها، لبعض اإلدارات احلكومية أو املنظمات غري 
احلكومية أو الوكاالت أو األشخاص بالتصرف نيابة عنها بالنسبة إىل وظائف حمددة. ولكي يتسىن التأكد من تلبية 
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نظمة القطرية لوقاية النباتات، ال بد من وجود إجراءات عملية. كما ينبغي وضع إجراءات خاصة إلثبات اشرتاطات امل
  الكفاءة واالختصاص ولعمليات التدقيق والتدابري التقوميية ونظام االستعراض وسحب الرتخيص.

  االتصال الدولي  5-1-8
  ) بشأن:1997لألطراف املتعاقدة واجبات دولية (املادتان السابعة والثامنة من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

 حتديد جهة رمسية لالتصال  
 اإلبالغ عن نقاط دخول معينة 
 واحلظرشروط االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية  ،نشر وتوزيع قوائم اآلفات اخلاضعة للوائح 
 املعيار الدويل رقمحاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ ( اإلبالغ عن( 
 تقدمي األساس املنطقي لتدابري الصحة النباتية عند الطلب 
 تقدمي املعلومات املالئمة. 

ذه االلتزامات بطريقة فّعالة وعاجلة.   ويتعني وضع ترتيبات إدارية للتأكد من الوفاء 

  باللوائح ونشرهااإلبالغ عن المعلومات الخاصة   5-1-9

 الجديدة أو المّعدلة الصحة النباتية لوائح  5-1-9-1
لى طلبها، مع اجلديدة أو املّعدلة وتقدميها إىل األطراف املعنية بناء ع الصحة النباتية ينبغي نشر املقرتحات املتعلقة بلوائح

  إتاحة وقت كاف إلبداء التعليقات والتنفيذ.

  نشر اللوائح المقررة  5-1-9-2
غي إتاحة املعلومات الكاملة بشأن لوائح الواردات املقرر، أو األجزاء ذات الصلة منها، لألطراف املتعاقدة املعنية اليت ينب

من اإلصابة باآلفات، حسبما يكون مالئما، وألمانة االتفاقية الدولية للوقاية من النباتات وللمنظمات القطرية للوقاية  تعاين
األطراف إىل عضويتها. وميكن أيضا من خالل آليات مالئمة إتاحة هذه املعلومات ألطراف  من النباتات اليت تنتمي هذه

معنية أخرى (مثل منظمات صناعة الواردات والصادرات وممثليها). وُتشّجع املنظمات القطرية لوقاية النباتات على إتاحة 
ونية مبا فيها  ذلك سبيال باستعمال الوسائل اإللكرت املعلومات املتعلقة بلوائح الواردات عن طريق النشر، كلما استطاعت إىل

ا عرب البوابة الدولية للصحة النباتية التابعة لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات.  املواقع على شبكة اإلنرتنت والربط 
(http://www.ippc.int).  

  االتصال القطري  5-1-10
احلكومية ذات الصلة، حسب املقتضى، لتيسري العمل التعاوين وتقاسم ينبغي وضع إجراءات مع الوكاالت أو اإلدارات 

  املعلومات، وتسهيل األنشطة املشرتكة إلجازة الشحنات داخل البلد.
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  تسوية المنازعات  5-1-11
نظمة على الواردات منازعات مع سلطات بلدان أخرى. وينبغي للمالصحة النباتية قد ينشأ عن تنفيذ نظام تطبيق لوائح 

أن  عليهاو طرية لوقاية النباتات وضع إجراءات للتشاور وتبادل املعلومات مع املنظمات القطرية األخرى لوقاية النباتات الق
الثالثة  املادة( ما بينها يف أسرع وقت" قبل دراسة إمكانية الرجوع إىل اإلجراءات الدولية الرمسية لتسوية املنازعات "تتشاور يف

  ).1997لية لوقاية النباتات، من االتفاقية الدو  1-عشرة

  موارد المنظمة القطرية لوقاية النباتات  5-2
من  1–ينبغي أن توّفر األطراف املتعاقدة للمنظمات القطرية لوقاية النباتات فيها املوارد الكافية لتأدية وظائفها (املادة الرابعة

  ).1997االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، 

  ذلك التدريب الموظفون بما في  5-2-1
  يتعّني على املنظمة القطرية لوقاية النباتات أن:

 تعني موظفني تتوفر لديهم املؤهالت واملهارات املالئمة 
 تكفل تدريبا مالئما ومستمرا جلميع املوظفني لتأمني الكفاءة يف اجملاالت اليت يضطلعون فيها باملسؤولية.  

  المعلومات  5-2-2
  لوقاية النباتات تزويد موظفيها باملعلومات الالزمة، السيما ما يلي: ينبغي أن تكفل املنظمة القطرية

  الوثائق اإلرشادية واإلجراءات وتعليمات العمل حسب االقتضاء، واملتعلقة باجلوانب ذات الصلة يف تشغيل نظام تطبيق
  على الوارداتالصحة النباتية لوائح 

  الواردات يف بلدهاالصحة النباتية على لوائح 
 آلفات ا معلومات عن اآلفات اخلاضعة للوائح يف بلدها، مبا يف ذلك البيولوجيا ونطاق النباتات العائلة وطرق مسار

 وانتشارها عامليا، ووسائل الكشف عن اآلفات وحتديد هويتها، وأساليب املعاجلة.
ا (ويفضل أن وجود اآلفات يف بلده ينبغي أن تتاح للمنظمة القطرية لوقاية النباتات إمكانية الوصول إىل املعلومات عن

يكون ذلك عن طريق قوائم اآلفات)، وذلك لتسهيل تصنيف اآلفات أثناء حتليل خماطرها. وينبغي أن تتوفر لدى املنظمة 
القطرية لوقاية النباتات قوائم تضم مجيع اآلفات اخلاضعة للوائح. ميكن احلصول على معلومات مفصلة عن قوائم اآلفات 

  .19رقم  املعيار الدويلوائح يف اخلاضعة لل
وعند وجود آفة خاضعة للوائح يف بلد ما، ينبغي االحتفاظ مبعلومات عن انتشارها وعن املناطق اخلالية من اآلفات واملكافحة 

ى لالرمسية، وعن الربامج الرمسية إلنتاج النباتات املخصصة للغرس يف حالة اآلفات غري احلجرية اخلاضعة للوائح. ويتعّني ع
األطراف املتعاقدة توزيع املعلومات ضمن أراضيها بشأن اآلفات اخلاضعة للوائح وطرق الوقاية منها ومكافحتها وجيوز هلا 

  إسناد هذه املسؤولية للمنظمات القطرية لوقاية النباتات فيها.
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  المعدات والمنشآت  5-2-3
  يالت الالزمة:ينبغي أن تكفل املنظمة القطرية لوقاية النباتات املعدات والتسه

 لتنفيذ عمليات التفتيش واملعاينة واالختبار واملراقبة وإجراءات التحقق من الشحنات  
  والوصول إىل املعلومات (بالوسائل اإللكرتونية قدر املستطاع). اتصاالتإقامة  

 الوثائق واالتصال واالستعراض

  الوثائق  -6

  اإلجراءات  6-1
ف جوانب لوقاية النباتات الوثائق اإلرشادية واإلجراءات وتعليمات العمل املتعلقة مبختلينبغي أن تتوافر لدى املنظمة القطرية 

  على الواردات. واإلجراءات اليت تتطلب وثائق مساندة تشمل: الصحة النباتية تشغيل نظام تطبيق لوائح
 إعداد قوائم اآلفات  
 حتليل خماطر اآلفات 
 فيها اآلفات وأماكن اإلنتاج أو مواقع اإلنتاج اخلالية من اآلفات،  حتديد مناطق خالية من اآلفات ومناطق ال تتفشى

 ووضع برامج للمكافحة الرمسية، حسب مقتضى احلال
 (مبا يف ذلك الوسائل الكفيلة باحلفاظ على سالمة العينات واكتماهلا) وضع منهجية للتفتيش وأخذ العينات واالختبار 
 لك املعاجلةالعمليات يف حاالت عدم االمتثال، مبا يف ذ 
 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال والعمليات الطارئة 
 .اإلبالغ عن العمليات الطارئة  

  السجالت  6-2
على لصحة النباتية اوالنتائج والقرارات املتعلقة بتطبيق لوائح الصحة النباتية ينبغي االحتفاظ بسجالت عن مجيع عمليات 
   الدولية لتدابري الصحة النباتية حسب مقتضى احلال، مبا يف ذلك:الواردات، وفقا لألقسام ذات الصلة يف املعايري

  واملعايري الدولية األخرى ذات الصلة) 11رقم املعيار الدويل الوثائق اخلاصة بتحليالت خماطر اآلفات (وفق 
  وبرامج املكافحة الرمسية مبستوى منخفض فيها اآلفات تنتشرالوثائق املتوفرة عن املناطق اخلالية من اآلفات واملناطق اليت 

منطقة  واملتخذة الستبقاء منطقة خالية من اآلفات أالصحة النباتية وتدابري (مبا يف ذلك معلومات عن توزع اآلفات 
 )مبستوى منخفض فيها اآلفاتتنتشر 

 سجالت التفتيش وأخذ العينات واالختبار 
  13رقم للمعيار الدويل حاالت عدم االمتثال وعمليات الطوارئ (وفقا.(  

  وميكن أيضا االحتفاظ بسجالت عن الشحنات املستوردة إذا اقتضى األمر ذلك:
  االستخدام املقصودمع حتديد  
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 شريطة مراعاة احلجر الزراعي بعد الدخول؛ أو إجراءات املعاجلة 
 (مبا يف ذلك التتّبع) وفقا ملخاطر اآلفات عمليات الصحة النباتية عند ضرورة متابعة 
  على الواردات عند الضرورة.الصحة النباتية إدارة نظام تطبيق لوائح  

  االتصاالت  -7
  ينبغي أن تتوفر للمنظمة القطرية لوقاية النباتات اإلجراءات االتصالية الالزمة لتمكينها من االتصال: 

 باملستوردين وممثلي الصناعة املعنيني  
 ملصّدرةواملنظمات القطرية لوقاية النباتات يف البلدان ا  
 وأمانات االتفاقية الدولية لوقاية النباتات  
  لوقاية النباتات األعضاء يف هذه االتفاقية.اإلقليمية وأمانات املنظمات  

  آلية االستعراض  -8

  استعراض النظام  8-1
صد فعالية ر ينبغي للجهة املتعاقدة أن تستعرض بصفة دورية نظامها اخلاص بتطبيق اللوائح على الواردات. وقد يشمل ذلك 

تدابري الصحة النباتية، وتدقيق أنشطة املنظمة القطرية لوقاية النباتات، واملنظمات املرّخص هلا أو األفراد، وتعديل التشريعات 
  واللوائح واإلجراءات املتعلقة بالصحة النباتية حسب مقتضى احلال.

  االستعراض العارض  8-2
قد و  لنباتات إجراءات الستعراض حاالت عدم االمتثال والعمليات الطارئة.ينبغي أن توفر لدى املنظمة القطرية لوقاية ا

 يؤدى هذا االستعراض إىل اعتماد أو تعديل تدابري بشأن الصحة النباتية.
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ا الثانية عشرة هذا امللحق يف أبريل/نيسان   2017اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دور

  هذا امللحق جزء إلزامي من املعيار.

  

 )2017(: ترتيبات قيام البلد المستورد بالتحقق من امتثال الشحنات في البلد المصّدر 1الملحق 

تقوم املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد بالتحقق من امتثال الشحنات ملتطلبات الصحة النباتية يف العادة،   
راف املتعاقدة التجارة، جيوز يف بعض احلاالت لألطلالسترياد لدى دخوهلا إىل البلد املستورد. ولكن لتيسري لوجستيات 

على أساس ثنائي أو متعدد األطراف التفاوض حول ترتيبات تتيح للمنظمة القطرية للبلد املستورد القيام بإجراءات التحقق 
صّدرة املشار إليه

ُ
صّدر. وختتلف هذه الرتتيبات عن عمليات تدقيق اإلجراءات يف البلدان امل

ُ
يف هذا املعيار  ايف البلد امل

  ).1-5-1-5(القسم 

صّدر وضع واستخدام ترتيب على أساس ثنائي أو   
ُ
ا للبلد امل على املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد ونظري

ا الـ "ترتيب") على صّدر (يشار إليه يف ما يلي على أ
ُ
 متعدد األطراف إلجراءات التحقق املراد تنفيذها يف البلد امل

  شحنات سلع حمددة فقط وعلى أساس طوعي ولكل حالة على حدة ولفرتة زمنية يتفق عليها الطرفان.

  ينبغي أال توضع الرتتيبات الواردة يف هذا امللحق كتدبري من تدابري الصحة النباتية أو كشرط للسماح بالتجارة. 

  ت التالية: قد يكون وضع ترتيب معني خياراً لتيسري لوجستيات التجارة يف احلاال 

  تعجيل اإلفراج عن الشحنة لدى بلوغها وجهتها  -

  عندما تكون التدابري املرتبطة برفض شحنة عند نقطة الدخول مكلفة للغاية أو صعبة التطبيق  -

عندما يؤثر التفتيش عند نقطة الدخول سلباً على التعبئة والتغليف التجاريني (على سبيل املثال، عندما تكون قطع  -
السلعة مغّلفة كٌل على انفراد ويكون من شأن أخذ العينات الالزمة إحداث أتالف) أو على جودة السلعة (على 

  سبيل املثال، أن تكون السلعة شديدة القابلية للتلف) 

  عندما تتطلب معاجلة حاالت عدم االمتثال بنية حتتية إضافية.  -

ينبغي وضع شروط الرتتيب ملادة معينة خاضعة للوائح بعد حتديد متطلبات الصحة النباتية للواردات استنادًا إىل حتليٍل   
  ملخاطر اآلفات. 

لواردات املقررة واملنشورة ت الصحة النباتية لينبغي أن تتضمن الرتتيبات فقط إجراءات التحقق من امتثال الشحنات ملتطلبا  
ضاء. عند االقت )اخلطوط التوجيهية للتفتيش( 23املعيار وللمعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية  هلذاللسلع ذات العالقة وفقاً 

ا مرة أخرى عند قطة الدخول. ن وينبغي أال ختضع الشحنات اليت يتحقق منها مبوجب هذا الرتتيب إلجراءات التحقق ذا
غري أنه جيوز للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد القيام بإجراءات حتقق أخرى، مثل تدقيق الوثائق واهلوية، عند 

  نقطة الدخول. 
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صّدر، تظل املنظمة القط  
ُ
ا للبلد امل رية بصرف النظر عن أي ترتيب بني املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد ونظري

صّدر هي املسؤولة حصرياً عن إصدار شهادات الصحة النباتية كما تنص املواد 
ُ
-4(أ) و2-4و 2-1لوقاية النباتات للبلد امل

من االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وينبغي أن ختضع للتشريعات  1-5(ز) و2-4هـ) و(2-4(د) و2-4(ج) و2-4(ب) و2
صّدر ومتتثل هلا أي إجراءات تتخذها مبوجب ترتيب معني للمنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد يف 

ُ
يف البلد امل

صّدر.
ُ
   البلد امل

ظمة القطرية للبلد ظمات القطرية لوقاية النباتات يف ما يتعلق برتتيبات قيام املنتقّدم األقسام التالية خيارات لتنظر فيها املن  
صّدر من امتثال الشحنات البلداملستورد بالتحقق يف 

ُ
  . امل

  المتطلبات العامة للترتيب  -1
صّدر، و بصورة مشرتكة بني املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد الرتتيب ينبغي أن يتم وضع   

ُ
ا للبلد امل نظري

  .بالتشاور مع أصحاب املصلحة ذوي العالقة، عند االقتضاء

صّدر على اجلوانب املالية للرتتيب، ب  
ُ
ا للبلد امل التشاور ينبغي أن تتوافق املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد ونظري

   .العالقةمع أصحاب املصلحة ذوي 

دد الشروط وجيوز وضع آلية للتعامل مع أية تغيريات قد تنشأ. وينبغي أن حت املنتظمةب للمراجعة ينبغي أن خيضع الرتتي  
اء هذا الرتتيب على أساس كل حالة على حدة   .للحّد من أنشطة التحقق من االمتثال أو تعليق أو إ

  عملية وضع الترتيب  -2
   ترتيب معني. لوضعترد أدناه اخلطوات   

  االقتراح  2-1
صّدر إىل طلب ترتيب معني. وقد يكون   

ُ
ا للبلد امل جيوز أن تبادر املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد أو نظري

ا  بادرة أو حددها أصحاب املصلحة ذوي العالقة. وينبغ املنظمةاالقرتاح استجابة حلاجة حدد
ُ
ي القطرية لوقاية النباتات امل

األهداف وكذلك األسباب الداعية هلذا الرتتيب وأن يوافق عليه كل من املنظمتني القطريتني أن حيدد االقرتاح النطاق و 
  . على حد سواء

   يف االعتبار االقرتاح:تؤخذ تشمل العوامل اليت ميكن أن   

  توقيت ومدة الرتتيب -

  حمددة لوائحلمستويات التحقق املقرتحة، وعند االقتضاء، خطط أخذ العينات لسلع حمددة وآفات خاضعة  -

  املعايري اليت ميكن أن تؤدي إىل الشروع يف مراجعة وتقييم الرتتيب -

اء الرتتيب  -   املعايري اليت ميكن أن تؤدي إىل الشروع يف تعليق أو إ
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  توافر املوارد -

  إمكانية تنفيذ الربنامج. -

  التقييم  2-2
اسب وإعداد تتلقى االقرتاح أن تعمد إىل استعراض االقرتاح يف وقت من اليت  ينبغي على املنظمة القطرية لوقاية النباتات

رّد. وينبغي أن يشمل تقييم االقرتاح أية تأثريات للرتتيب على شواغل خماطر اآلفات وجدواه االقتصادية والتشغيلية 
واجلوانب التنظيمية.

  العناصر  2-3
ظمة قرتاح هي املسؤولة أساسًا عن تطويره. ومع ذلك، تشّجع املنلوقاية النباتات اليت تقّدم اال القطريةتكون املنظمة  

  القطرية لوقاية النباتات األخرى على تقدمي املساعدة على تطويره بناًء على طلب من املنظمة صاحبة االقرتاح.

ا يف البلد ملتشمل عناصر الرتتيب اليت قد ينبغي االتفاق عليها بني املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد ا ستورد ونظري
صّدر:

ُ
  امل

  تفتيش الشحنات وأخذ العينات منها -

  كفاية مرافق التفتيش -

  إجراءات االختبار -

  التحقق من املعاجلات  -

  التحقق من كمال الشحنة  -

  وقت ومكان خمتلف خطوات التحقق من امتثال الشحنات، عند االقتضاء  -

  إشعار نقطة الدخول بوصول الشحنات -

  ما إذا كان يتعني أن تصحب شهادة الصحة النباتية شهادة أخرى -

  توفر املوظفني املؤهلني لتنفيذ األحكام مبوجب الرتتيب  -

  توقيت أنشطة التحقق من االمتثال  -

  إجراءات املوافقة واملصروفات أو املصروفات املقدرة للمزارعني واملصّدرين املشاركني يف الرتتيب -

  وصحة وسالمة وأمن املوظفني املسؤولني وغري ذلك من اجلوانب اللوجستية. سكن ومواصالت -

النباتات الداخلتان يف الرتتيب خطوات التحقق من االمتثال.  لوقايةحتدد املنظمتان القطريتان 
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  المتطلبات التقنية  2-4
  . الرتتيبوينبغي وصفها يفاملتطلبات التقنية للرتتيب على أساس كل حالة على حدة وتطوير ينبغي حتديد   

  حمددة عن: معلومات قد يشمل الرتتيب  

  السلطات القانونية والتنظيمية  -

  الصحة النباتية وغريها من التشريعات واألنظمة ذات الصلة تشريعات وأنظمة -

صاألدوار واملسؤوليات (مبا يف ذلك أدوار ومسؤوليات املنظمتني القطريتني لوقاية النباتات  -
ُ
ّدرين واملزارعني وامل

  وأصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين)

  توقيت ومدد األنشطة  -

  البنود اخلاضعة للوائح -

ذه اآلفات اليت تطلبها املنظمة القطرية لوقاية  - مجيع اآلفات اخلاضعة للوائح وتدابري الصحة النباتية ذات الصلة 
   النباتات للبلد املستورد

  النباتية، مثل أخذ العينات والتفتيش واالختبار والتحقق من املعاجلة والتحقق من إمتام الشحنةإجراءات الصحة  -

  البنية التحتية واملعدات املستخدمة للتحقق من امتثال الشحنات -

صّدر إىل املنظمة الق -
ُ
ا وتقدمها املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد امل رية لوقاية طاملستندات اليت ينبغي أن حتتفظ 

   النباتات للبلد املستورد

   اجلوانب املالية -

   اإلخطار بعدم االمتثال -

   اإلجراءات التصحيحية على شحنة يف أعقاب عدم االمتثال -

   تواتر وتوقيت مراجعات الرتتيب -

اؤه -   .املعايري اليت ميكن أن ينجم عنها مراجعة أو تقييم أو تعليق الرتتيب أو إ

  الترتيبتنفيذ   -3
ع املوصوف يف الرتتيب لشروط تنفيذ؛ على سبيل املثال، قد ينطبق التحقق على مجياالمتثال قد خيضع التحقق من   

صّدرة لسلعة معينة أو فقط على نسبة مئوية منها أو على فئات من السلع اخلاضعة للوائح أو لفرتة زمنية 
ُ
الشحنات امل

  حمددة خالل موسم الشحن.

  من االمتثال اليت تنفذ على تلك املشمولة بالرتتيب.التحقق أنشطة  ينبغي أن تقتصر  
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صّدر، ينبغي أال جيرى التحقق نفسه لدى املست التحققعندما يكون هناك ترتيب وجيري  
ُ
ورد. لكن من االمتثال يف البلد امل

  قد يتخذ البلد املستورد إجراءات أخرى من مثل:

  التحقق من مستندات وهوية الشحنة -
تيش الشحنات عندما يكون تغليف الشحنات قد تعرض للتلف وتكون هناك شبهة تعرض سالمة الصحة النباتية تف -

  خلطر 
  تفتيش الشحنات للبحث عن آفات ملوِّثة يف احلاويات  -
صّدر -

ُ
  تفتيش الشحنات استجابة ملخاطر آفات ناشئة مل تكن معروفة وقت التفتيش يف البلد امل

صّدر (علىتفتيش الشحنات حيث  -
ُ
سبيل املثال،  يتيح الرتتيب اختاذ تدبري صحة نباتية معني بعد التفتيش يف البلد امل

  املعاجلة بالتربيد ملكافحة ذباب الفاكهة أثناء النقل).

  مراجعة الترتيب  -4
ا بغية حتسني ال    تيب أو حتديد رت ينبغي مراجعة فعالية الرتتيب بصورة منتظمة لتحديد املشاكل وحبثها واختاذ قرار بشأ

ائه. وينبغي أن يتضمن الرتتيب وصفًا لتواتر وتوقيت املراجعات. وقد تلزم مراجعة  أوما إذا كان من املمكن خفضه  إ
  بعض عناصر الرتتيب بتواتر أكثر من غريها. 

صّدر تغيريات   
ُ
ا للبلد امل لى الرتتيب القائم وتلزم موافقة عقد تقرتح املنظمة القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد أو نظري

  املنظمتني كلتيهما قبل التنفيذ. 

  إنهاء الترتيب  -5
و إذا ترتيب معني قائمة (على سبيل املثال، بسبب تغيريات يف لوجستيات التجارة بني البلدين) أ وضعإذا مل تعد أسباب   

اؤه.    مل تعد هناك حاجة إىل الرتتيب، ينبغي عندئذ إ
اء الرت      .إجراءات التحقق يف البلد املستوردجتري تيب، حال إ
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 االعتماد
 .2017الصحة النباتية هذا املعيار يف دورهتا الثانية عشرة اليت عقدت يف لهر أبريل/نيسان  اعتمدت هيئة تدابري 

 مقدمة

 النطاق
إدارة خماطر حتديد وتقييم و يف لوقاية النباتات  الوطنيةمن أجل مستتتتتتتتتتتتتتاعدة املنظمات يوفر هذا املعيار توجيهات  

 ."كفئة من السلع"رتبطة باحلركة الدولية للبذور املاآلفات 
من أجل  متطلبات الصتتحة النباتية يف الوارداتلتحديد بشتتون اإلجراءات الالزمة  اً توجيهأيضتتاً ويوفر هذا املعيار  

ات الصتتتتتتحة ؛ وإصتتتتتتدار لتتتتتتهادتفتيش البذور وأخذ العّينات منها وإجراء التجارب بشتتتتتتوُناو احلركة الدولية للبذور؛ تيستتتتتتري 
 .لتصدير وإعادة التصديرمن أجل اللبذور  النباتية

ئة من البذور، فعلى أن  (مستتتترد مصتتتتطلحات الصتتتتحة النباتية)لتدابري الصتتتتحة النباتية  5ينص املعيار الدويل رقم  
نة من لحياة، وهي عيّ قابلة لالالبذور ويتناول هذا املعيار أيضاً لالستهالك.  تتشمل البذور املخّصصة للغرس وليسالّسلع 
 ر.مّ للتحليل املدفحص يف املخترب أو لالبذور، املستوردة ل رسالة

 .(مثل درنات البطاطا)احلبوب وال على أجزاء النباتات اخلضرية  ال ينطبق هذا املعيار علىو  
 المراجع
يشتتري املعيار احلايل أيضتتا إىل معايري دولية أخرى لتدابري الصتتحة النباتية، وهي متاحة على البوابة الدولية للصتتحة  

 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core النباتية
 التعريفات
تعلقة بالصتتتتتتتحة النباتية املستتتتتتتتخدمة يف هذا املعيار ضتتتتتتتمن املعيار ميكن االطالع على تعريفات املصتتتتتتتطلحات امل 

 .5الدويل 
 ، يف هذا املعيار تنطبق التعريفات التالية:5باإلضافة إىل التعريفات الواردة يف املعيار الدويل و  

لنباتات اليت احتملها البذور خارجياً أو داخليًا وقد تنتقل أو قد ال تنتقل إىل آفة  اآلفة المحمولة على البذور
   تنمو من هذه البذور وتتسبب يف إصابتها

 تنمو واليت ت نق ل مبالتتتترة بواستتتتطة البذور إىل النباتات اليتالبذور مولة على احملاآلفة  رالبذو  المنتقلة علىاآلفة 
 من هذه البذور وتتسبب يف إصابتها 

 عرض عام للمتطلبات
يكون بيئة  إىلتدخ ل ، خماطر آفات ألُنا قد نباتات الغرسالبذور، كما هو احلال بالنستتتتتتتتتتتتتتبة لغريها من قد متثل  

 .وانتشارهاالبذور بآلفات املرتبطة الستتباب اكبري   احتمالفيها 
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 لبحوث. لتتذلتتك، عنتتد تقييم خمتتاطر اآلفتتات وحتتتديتتد تتتدابرياتجتتاريتتة و الألغراض ليتم نقتتل البتتذور دوليتتا بتتانتظتتام  
 غرسال)البحوث، و ذور الباستتتتخدام  الغرض من لوقاية النباتات الوطنيةيتعنّي أن تراعي املنظمات الصتتتحة النباتية املالئمة، 

 طبيعية(.يف ظرو  مقيدة أو بشروط 
اضعة للحجر اخل دخول اآلفاتطريقا لتشّكل حتديد ما إذا كانت البذور  ينبغي ليل خماطر اآلفاتحتلدى إجراء  
إذا كانت البذور ما  معرفةمنطقة حتليل خماطر اآلفات، أو يف  االقتصتتتتتادية احملتملةعواقبها نها وانتشتتتتتارها، و ، وتوطّ الصتتتتتحي

حتليل خماطر على  وينبغي. وائحللصتتابة اآلفات غري احلجرية اخلاضتتعة إل اً رئيستتي اً أو طريقا ومصتتدر  نفستتها،هي تشتتكل آفة 
دخول حتمال ا( و اتث واالختبار و البحو ل، و الغرض الذي من أجله يتم استتتتتترياد البذور )مثل زراعة احلقأن يراعي  اآلفات

داث توثري يف إحاآلفات غري احلجرية اخلاضتتتتتتعة للوائح  احتمال تستتتتتتبب وانتشتتتتتتارها أو اآلفات اخلاضتتتتتتعة للحجر الصتتتتتتحي
 .تتجاوز عتبة معّينةاقتصادي غري مقبول عندما 

ذور، مبا يف ذلك احلركة الدولية للببلصتتتتتتتتتتتتتتحة النباتية للحد من خماطر اآلفات املرتبطة حمّددة لتدابري خّتاذ وميكن ا 
خالل جتهيز و صتتتتتتتتتاد، حلأثناء النمو، وعند حصتتتتتتتتتاد البذور، وبعد او تدابري الصتتتتتتتتتحة النباتية اليت ميكن تطبيقها قبل الغرس، 

عة إىل البلد املستتتورد. وميكن استتتخدام تدابري الصتتحة النباتية إما وحدها أو يف جممو  اوصتتوهل ند، وعهاونقل هاالبذور وختزين
الصتتتتتتتتتتتتتتحة اثلة لتدابري ممتطبيق تدابري بيف الواردات ميكن تلبية متطلبات الصتتتتتتتتتتتتتتحة النباتية و إدارة خماطر اآلفات. من تدابري 

 .النباتية

 معلومات أساسية
األحيائي د إلنتاج الغذاء والعلف ونباتات الزينة والوقو فهي ت زر ع لكثري من االستتتتخدامات.  يتم نقل البذور دولياً  

البحوث ) ل التجاريةقب ما االتاجملكما ت ستت خد م أيضتاً يف   .ولالستتخدام يف صتناعة العقاقري ،عن الغابات واألليا  فضتالً 
 (.البذوررتبية وإكثار الو 

فيها كون يعند إدخاهلا إىل بيئة  البذور خطراً تشتتتتتتتتتتتتتتكل ، قد الغرسغريها من نباتات ل بالنستتتتتتتتتتتتتتبةكما هو احلال و  
املعيار الدويل ) تصتتتتتتنيف فئات الستتتتتتلع حستتتتتتب خماطر اآلفة) اً البذور كبري باآلفات املرتبطة من أي  وانتشتتتتتتار توّطن احتمال

 .((32لتدابري الصحة النباتية رقم 
من هذه  توزع البذورقد  العديد من البلدان، و إكثار البذور يفو  شتتتتتتتتتتتركات البذور برامج الستتتتتتتتتتتتيالدلقد يكون  

رى أخرى. و عديدة البلدان إىل بلدان  تكيف مع أصتتتتتتنا  جديدة ت الستتتتتتتحداث دولياً  استتتتتتتيالد البذورتّم يالبحوث و جت 
 للبذور على كميات صغرية أو كبرية من البذور.احلركة الدولية وقد تنطوي جمموعة واسعة من البيئات والظرو . 

خرى من األنواع احلركة الدولية لأل عناحلركة الدولية للبذور ختتلف بتواجه األطرا  املتعاقدة حتديات مرتبطة و  
على  التكوير)ّم جتهيزها حيث يت إىل بلد ثان  اليت ت نت ج يف بلد معنّي وتصتتتتتتتتتتتّدر . على ستتتتتتتتتتتبيل املثال، البذور الغرسنباتات 

يف و . (بلد املنشتتتتتتتو مبا يف ذلك)مث إعادة تصتتتتتتتديرها إىل وجهات عديدة أخرى تها وتعبئها ، واختبار (تغليفستتتتتتتبيل املثال وال
وارداهتا،  يفمتطلبات الصتتتتتتتتتتتتتتحة النباتية معروفة، كما ال تكون معروفة بلدان املقصتتتتتتتتتتتتتتد قد ال تكون وقت إنتاج البذور، 

 النهائية. الوجهةني اإلنتاج والتصدير إىل عدد من السنوات بقد مّر  خصوصا إذا كان
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وعلى البيئة البيولوجيالتأثير على التنوع 
مبا يف ذلك خماطر  ،اليت يتّم نقلها دولياً البذور  شتتتّكلهاميكن أن يستتتاعد هذا املعيار يف إدارة خماطر اآلفات اليت ت 

.(اتفاقية التنوع البيولوجيعلى النحو احملدد يف )اليت تشكلها األنواع الغريبة الغازية   اآلفات
زيادة فرص بولوجي لبذور يف احلفاظ على التنوع البياملتعلقة باتدابري الصتتتتتحة النباتية الدولية وقد يستتتتتاعد تنستتتتتيق  

(.الية من اآلفاتاخل)سليمة التبادل البذور 

المتطلبات
تحليل مخاطر اآلفات -1

(، لتحليل خماطر اآلفاتالعمل إطار ) 2وفقا للمعيار الدويل ي ي نج ز ذالحتليل خماطر اآلفات للبذور  يتعنّي على 
آلفات غري احلجرية ابشتتتتتتتتتتتتتتون حتليل خماطر اآلفات ) 21 ( واملعيار الدويلحتليل خماطر اآلفات احلجرية) 11املعيار الدويل و 

آفات. يت ت عترب ، وعلى البذور الاليت من احملتمل أن ترافق البذور( التعر  على اآلفات اخلاضتتتتتتتتتتعة للوائح اخلاضتتتتتتتتتتعة للوائح
ث و البحو ، لو تحليتتتل خمتتتاطر اآلفتتتات النظر يف الغرض التتتذي من أجلتتته يتم استتتتتتتتتتتتتتترياد البتتتذور )مثتتتل زراعتتتة احلقوينبغي ل
(.32وبالتايل التسبب يف آثار اقتصادية )املعيار  هار اشتنااآلفات اخلاضعة للوائح و توّطن ( واحتمال اتواالختبار 

 باعتبارها آفاتالبذور  1-1
.11للمعيار الدويل  4اتّباع التوجيهات الواردة يف امللحق على حتليل خماطر اآلفات للبذور  

قنواتالبذور باعتبارها  1-2
لى االنتقال إىل عائل ع فةاآلقدرة ينبغي النظر بتونٍّ يف مدى ، قنواتيف حتليل خماطر اآلفات للبذور باعتبارها  
.ينبغي إدراجها يف اللوائحلتحديد اآلفات اليت  تهإصابو مناسب 

 العائلإصتتتتتتتتابة  يف امناستتتتتتتتب عند دخوهل بعائلاملرتبطة و بعض اآلفات اليت تنتقل عن طريق البذور وقد تتستتتتتتتتبب  
.قد ال يتسبب البعض اآلخر يف ذلكعندما يتم زرع البذور بينما 

:ما يلي وتشمل اآلفات اليت تنتقل عن طريق البذور 
البذور داخلياً أو خارجيا واليت ت نق ل بواستتتتتتتتتتتتتتطة البذور إىل النباتات اليت تنمو من هذه البذور  احملمولة علىاآلفة -

 ؛((أ)1الفئة ) يف إصابتهامبالرة وتتسبب 
إىل املياه والرتبة )يئة ت نق ل إىل الب مثّ داخلياً أو خارجيا  واحملمولة على البذورال ت نقل بواستتتتطة البذور،  اليتاآلفات -

 ؛((ب)1الفئة ) تصيب النبتة العائلة يف ظل الظرو  الطبيعيةف (مثالً 
ل إىل النبتتتتة العتتتائلتتتة يف ظتتتل الظرو  الطبيعيتتتة  داخليتتتاً ذور بتتتال احملمولتتتة علىاآلفتتتات - أو ختتتارجيتتتا واليت ال ت نقتتت 

((.ج)1الفئة )
وجودة ثة املامللوّ آلفات افئة وهي . حتملها البذورال قد تكون هناك فئة أخرى من اآلفات ذات الصلة وإن كانت  

. (2الفئة ) (فاتباعتبارها آمبا يف ذلك بذور النباتات ) البذور عينةيف 
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أما واآلثار االقتصتتتتادية. من حيث التوّطن واالنتشتتتتار  2و (ب)1و (أ)1فئات الاآلفات يف وينبغي مواصتتتتلة تقييم  
 ا ال ت نقل إىل عائل مناسب.ألُنها التوّطن ال ميكنف (ج)1اآلفات يف الفئة 

 .1 املرفقيف  ،فئةاملندرجة يف كّل ن اآلفات عأمثلة رد وت 
طبيعية أو حيدث يف ظل الظرو  الانتقال اآلفات قد لوحظ أن فيما إذا كان  النظرتحليل خماطر اآلفات ينبغي ل 

انتقال ي الحظ عندما و . (يف غرفة النمويف املخترب أو على ستتتتتتتتتتتتتتبيل املثال ) قد مّت التوّكد من ذلكأو حتت ظرو  جتريبية 
 يعية.لتوكد من أنه ميكن أن حيدث أيضا يف ظل ظرو  طبضروري امن ال، يكون ظرو  جتريبيةالتوّكد منه يف اآلفات أو 
 دخولاحتمال دى م يف حتديدجملموعات معّينة من اآلفات النظر يف اخلصتتتائص البيولوجية والوبائية وقد يستتتاعد  

وترد إرلتتتتتتادات بشتتتتتتون جمموعات اآلفات اليت من احملتمل أن حتملها البذور وت نق ل معها يف . املنطقة إىلاآلفات مع البذور 
اآلفات وعوائلها من البذور على مستتتتتتتتتوى األنواع ما مل يكن هناك مربر فين الستتتتتتتتتخدام مستتتتتتتتتوى وينبغي تقييم  .2املرفق 

 .11، وفقا ملتطلبات املعيار الدويل تصنيفي أعلى أو أدىن
 الغرض من االستيراد 1-3

، (حلقول املقّيدةار، وزراعة تحليل املدمّ ال، و اإلكثارو  ستتتيالداالمثل )طوات العديد من اخلنتاج البذور ستتتلزم إقد ي 
احلجرية وجيب  اآلفات توّطناحتمال  يفؤثر أن يلغرض من استتتتتتتتتتتتتتترياد البذور إذ ميكن ليف خمتلف البلدان. اخّتاذها ميكن 
 (.32املعيار )عند إجراء حتليل خماطر اآلفات وحتديد تدابري الصحة النباتية  مراعاته

 : ايلعلى النحو الت ،علىاألدىن إىل خماطر اآلفات األواسع من بشكل الغرض من االسترياد ميكن ترتيب و  
 ر             تحليل المدم  الأو حوص المخبرية فغرض البذور لال 1-3-1

ليل خماطر حتوقد ال يكون إطالقها يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. أو  هايكون الغرض من هذه البذور غرستتتتتتتتال  
 لن يتم اإلفراج عن هذه البذور يف البيئة.إذ  ،اآلفات ضروريا

نبغي أن تكون وي. الغرسغرض ليس باالختبار، لكن عملية ميكن إنبات البذور املستتتتتتتتتتتتتوردة لالختبار لتستتتتتتتتتتتتهيل  
تدابري يف ة وتدمري البذور والنباتات اليت تنمو من هذه البذور كافيظرو  مماثلة ها يف أو حبستتتالفحوص املخربية متطلبات 

 النباتية. الصحة
رى هلذه البذور إذا تدابري الصتتتحة النباتية األخيف البلد املستتتتورد  لوقاية النباتات الوطنيةاملنظمات وقد ال تتطلب  

 .ضئيلةخماطر اآلفات منخفضة أو  اعتربت
      حد دةظروف م        في ظل  غرس بذور لل 1-3-2

أو يف حقول  (مثل البيوت الزجاجية وغر  النمو)يتم استتتتتتتتتتتتتتترياد هذه البذور للبحوث وتزرع يف البيئات احملمية  
ى نع دخول اآلفات احلجرية يف منطقة حتليل خماطر اآلفات. ومن األمثلة علمتهذه البذور يف ظرو   زرعينبغي و معزولة. 

 .الوراثية والبذور ومواد االستيالدواملواّد ذلك البذور للتقييم، 
ن تكون ية تدابري الصتتتتحة النباتية ذات الصتتتتلة، واليت ال ينبغي أوطنوبالنستتتتبة هلذه البذور، قد تطلب املنظمات ال 

 الزم ملواجهة خماطر اآلفات اليت مت حتديدها.أكثر صرامة مما هو 
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 بذور لزراعة الحقول 1-3-3
آلفات النستتتتتتتتتبة بد يف منطقة حتليل خماطر اآلفات أعلى خماطر اآلفات لبذور املراد إطالقها غري املقيّ ا قد تشتتتتتتتتتّكل 

 احلجر الصحي.
ينبغي أن تكون أي من فلبلد املستتتتتتتورد تدابري الصتتتتتتحة النباتية؛ يف ا ية لوقاية النباتاتوطناملنظمات الوقد تفرض  

ات غري احلجرية لآلف التحّمل بالنستتتتتتتتتبةمستتتتتتتتتتويات وميكن حتديد ونشتتتتتتتتتر خماطر اآلفات. تقييم هذه التدابري متناستتتتتتتتتبة مع 
 اخلاضعة للوائح.

 مزج وخلط البذور واستكثارها 1-4
، بات املروجن مثل خليط) واحدةرستتتتتتتالة يف  االستتتتتتتتنباتاتجيمع خلط البذور بني خمتلف األنواع واألصتتتتتتتنا  أو  

بني البذور تكثار استتتتتتتتتتتتتتجيمع و . ةواحدنة عيّ يف النوع بذور خمتلفة من نفس  بنيبذور المزج وجيمع . (ربيةوخليط الزهور ال
 .رسالة واحدةبعد احلصاد يف  اً خمتلفة فور حقول من النوع من نفس  البذور

ليت مّت مجعها ا. وينبغي جلميع البذور من خمتلف ستتنوات احلصتتادخمتلف األصتتول و البذور من ميكن خلط أو مزج  
 الصلة. يف الواردات ذاتتلبية متطلبات الصحة النباتية استكثار مزيج أو أو  خليطعّينات يف 

مجيع  اةمراع، أو مزجها أو استتتتتتتتتتتتتتتكثارهاالبذور ط خلالعينات من  وينبغي لدى تقدير خماطر اآلفات النامجة عن 
مثل التخفيف، )مزج وخلط البذور واستكثارها اآلثار املرتتبة على  مراعاةصول. وينبغي أيضا األو والعوائل جمموعاتاآلفات، 

 البذور.واستكثار  ومزيجخليط، رسالة ل ة( يف حتديد خماطر اآلفات العاماملتزايدة ناولةاملو 

 .صديقاخلاضعة للتزيج املليط أو اخلرسالة كونات أو على املا على وميكن أن يتم االختبار والتفتيش إمّ  
 أن تكون قابلة لالقتفاء. ستكثارزيج أو االأو املليط، اخل رسالةميع مكونات جلجيب و  

 مكافحة اآلفات في إنتاج البذور 1-5
بات الصتتتتتتتتحة لتلبية متطل كافية،  منفردة أو جمتمعةإن  ،عض املمارستتتتتتتتات املستتتتتتتتتخدمة يف إنتاج البذورقد تكون ب 

الرجوع بذور لتستتتتتهيل اللى تدابري الصتتتتتحة النباتية املطبقة عاملتعّلقة بالوثائق مجيع ينبغي احلفاظ على و . النباتية يف الواردات
 ، حسب االقتضاء.إليها

ملطبقة يف إنتاج اكافحة اآلفات ومراقبة اجلودة الربوتوكوالت املتكاملة ملتضتتتتتمني تدابري الصتتتتتحة النباتية يف وميكن  
 البذور.

 .فقط ما يتم تطبيق تدابري الصحة النباتية يف وقت احلصاد ، غالباً األلجاريف حالة بذور و  

وتشمل (. احلرجية ، واحملاصيلبني قطاعات إنتاج البذور )احملاصيل احلقلية مثالفيما قد ختتلف ممارسات اإلنتاج  
 إدارة خماطر اآلفات ما يلي:عند حتديد مراعاهتا اخليارات اليت ميكن 

 :زراعةفرتة ما قبل ال 
 الية من اآلفات(اخل)السليمة ( استخدام البذور 2-5-1مة )القسم استخدام األصنا  النباتية املقاو   -

 (3-5-1 معاجلة البذور )القسم -
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 ختلطة(املزراعة الإدارة احملاصيل )مثل التناوب أو  -

 احلقل اختيار -

 النموّ وسط الرتبة أو  معاجلة -
 اجلغرايف أو الزماين العزل -

 الصر  الصحي أو تطهري املياه -

 ما قبل احلصاد:فرتة  
 ، واملعدات الزراعية واآلالت واألدوات(وأحذيتهم العمالأيدي تدابري النظافة )مثل تعقيم  -

 حظت أعراضلو التفتيش امليداين، وعند االقتضاء، االختبار إذا  -

 ، وإزالة األعشاب الضارة(اً أعراض حتمل اليتإزالة النباتات مثل ) امليداين اإلصحاح -

 اختبار النبتة األم -

 معاجلة احملاصيل -
 البيئات احملمية )مثل البيوت الزجاجية وغر  النمو( -

 تطهري املياه الصر  الصحي أو -
 املناولة أثناء احلصاد وبعده: 

 (الزراعيةواآلالت واألدوات يدي وأحذية العمال، واملعدات أمثل تعقيم )تدابري النظافة  -
يف ستتتتنوات ار األلتتتتجلبذور وبالنستتتتبة البذور،  نضتتتتجتمبجرد ما على ستتتتبيل املثال )احلصتتتتاد يف الوقت املناستتتتب  -

 (، من الفاكهة يف مرحلة ما قبل النضجالغرس

 استخدام املطهرات أثناء استخراج البذور -

 هاوفرز هيزها ، وجتهاتنظيف البذور، وجتفيف -

 اختبار البذور -

 ختزين البذور -

 (3-5-1معاجلة البذور )القسم  -

 (بشكل بارزاملصابة  إزالة بقايا النباتات والرتبة أو النباتات والبذورمثل ) اإلصحاح -

 هاتعبئة البذور وختم -
 الية من اآلفات(اخلسليمة )الاملعاجلة امليكانيكية )مثل فصل البذور  -

 .(األلجارلبذور )التاربولني( مع أو قطعة من القما  املشمع اجلطريقة احلصاد )مثل استخدام حصري  -
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إصدار الشهادات بشأن البذورخطط  1-5-1
يكون لبعض عناصتتتتتتتتر نظام إصتتتتتتتتدار الشتتتتتتتتهادات عن البذور )خطة حتستتتتتتتتني نوعية البذور( توثري على خماطر  قد 

على سبيل املثال  تفتيشالهذه العناصر ) بعض منفيمكن النظر يف . جيري إصدار الشهادة بشوُنااآلفات من البذور اليت 
وتقييمها  يةنطو الاملنظمات من قبل نقاء للكشتتف عن بذور احلشتتائش( يف إدارة خماطر اآلفات العن وجود اآلفات وحتليل 

كل حالة على حدة.حبسب  
صتتدار إالبذور. وترد معلومات عن خطط إمكانية تعّقب البذور ضتتمان بشتتون  طط إصتتدار الشتتهاداتخل وينبغي 

.3 رفقالشهادات الدولية للبذور يف بعض املصادر يف امل
المقاوم أنواع النبات 1-5-2

ات، واليت قد تشتتتتتتتتتتتمل آلفامقاومة  تتمّتع بقدرة علىاحلديثة أنواع النباتات اليت  استتتتتتتتتتتتيالد النباتقد تنتج برامج  
نتشتتتتر هذه اآلفة ال تتكون حبيث فة خاضتتتتعة للوائح املقاومة آلأن يتّم التوكد من عندما فمقاومة اآلفات اخلاضتتتتعة للوائح. 

ر لبلد املستتتتتتتتتتورد أن تعترب هذه املقاومة كخيار مناستتتتتتتتتب إلدارة خماطيف ا يةنطو لمنظمة الميكن ل جمموعة متنوعة مقاومة،يف 
اآلفات.

اومة خصتتتتتتتائص املقحستتتتتتتب آلفات اخلاضتتتتتتتعة للوائح لالنبات من جمموعة متنوعة مقاومة مستتتتتتتتوى يتفاوت قد و  
رضتتتتتة واألمناط احليوية أو األمناط املماألجناس والستتتتتالالت قاومة فعالة ضتتتتتد كل املقد تكون جينات و وجودة يف النبات. امل

ؤثر على قد يجديدة ضة ر  أمناط حيوية أو أمناط مم  أجناس وسالالت و لكن ظهور أو ضّد بعضها، من اآلفات املستهدفة، 
لبلد  ايفية نطو اللمنظمة ميكن لو . حبستتتتتتتتتتتتتتب كل حالة على حدةاآلفات مقاومة  ديرمستتتتتتتتتتتتتتتوى املقاومة. لذلك ينبغي تق

نظم.للنهج متنظر يف استخدام أصنا  مقاومة كتدبري للصحة النباتية املناسبة يف إطار أن املستورد 
.3 رفقاستخدام األصنا  النباتية املقاومة يف امل بشونرد املراجع املقرتحة تو  

معالجة البذور 1-5-3
إما   ،وإن مل تكن م صتتتتتتتتتتتابةحىت  تهامعاجلميكن  لكنميكن معاجلة البذور للقضتتتتتتتتتتتاء على اإلصتتتتتتتتتتتابة من اآلفات؛  

ما قد ال تتعّلق كمن البذور عند تعرضتتتتتتتتتتتتتتها لآلفات يف البيئة.   الناميةأو حلماية الشتتتتتتتتتتتتتتتالت  تطهري عامّ بكإجراء احرتازي 
عّزز النمّو.ت ةجلاعمب، ميكن معاجلة البذور فمثالً آلفات، بامعاجلة البذور 

:على سبيل املثال ال للحصر، ما يليات البذور، جلعامتتضّمن و  
(ياري والبكتومبيدات النيماتودا  املبيدات الفطرية ومبيدات احلشرات،)املبيدات  -
معاجلة تلف مراحل خم أثناءتطهري وميكن القيام بال ؛املطهرات، اليت تستتتتتتخدم عموما ضتتتتتد البكترييا والفريوستتتتتات-

أو أثناء عملية تطهري خمصصة (1لغرسقبل االبذور عزيز تمثل استخراج البذور، و )البذور 
نفستتتتتتجية، التشتتتتتتعيع بواستتتتتتطة األلتتتتتتعة فوق البو والبخار واملاء الستتتتتتاخن، مثاًل، احلرارة اجلافة )املعاجلات الفيزيائية  -

(تجميدوال، رتفعامل والضغط

[ 
.هوتوحيد بطرق خمتلفة من أجل حتسني نسبة اإلنباتقبل غرسها معاجلة البذور تعزيز البذور قبل الغرس، هو   1
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 .(ببهاواملقاومة اليت يسمثل العداء، واملنافسة، )ات البيولوجية على أساس أمناط خمتلفة من العمل جلعاامل -

 تدابير الصحة النباتية -2
تقييمها وحدها مّت  اليتتناستتتتتتبة مع خماطر اآلفات امل، ينبغي تطبيق تدابري الصتتتتتتحة النباتية 11وفقا للمعيار الدويل  

اخلاضتتعة  احرتام مستتتويات التحّمل بالنستتبة لآلفات غري احلجريةأو يف تركيبة ملنع دخول وانتشتتار اآلفات احلجرية وضتتمان 
 حتليل خماطر اآلفات.بواسطة ، كما مت حتديدها للوائح

 الشحنة واختبار الخلو من اآلفاتتفتيش  2-1
كون ي، أن (ختباراخلاضتتتتتتتتتتتتتتعة لالالعدد اإلمجايل للبذور )العينة خذ عينات البذور، مبا يف ذلك حجم ينبغي أل 

منهجيات أخذ ) 31إرلتتتتتادات بشتتتتتون حجم العينة يف املعيار الدويل وترد للكشتتتتتف عن اآلفات اخلاضتتتتتعة للوائح. الئماً م
ات اخلاضعة واضحة توحي بوجود اآلف ظهر أعراضاً ت   تستدعي البذور اليت مّت حصادها واليت قدو . (العينات من الشحنات

 .تلك اآلفاتاختبار للتوكد من وجود إجراء للوائح 
 اآلفات للكشف عن يالميدانالتفتيش  2-2

اليت  تدابري الصتتحة النباتية للكشتتف عن بعض اآلفات اخلاضتتعة للوائح عبارة عن أحدقد يكون التفتيش امليداين  
 واضحة. اً تنتج أعراض

 اآلفات الخالية من اآلفات، وأماكن ومواقع اإلنتاج الخالية من اآلفات، ومناطق يقل فيها انتشارالمناطق  2-3
مناطق خالية من اآلفات، وأماكن ومواقع إنتاج خالية من اآلفات، ومناطق يقل فيها انتشتتتتتتتتتتتتتتار ينبغي إنشتتتتتتتتتتتتتتاء  

 10املعيار الدويل و ، (املناطق اخلالية من اآلفاتمتطلبات إنشاء ) 4، معرت  هبا وحمافظ عليها وفقا للمعيار الدويل اآلفات
اإلقرار باملناطق ) 29واملعيار الدويل  (متطلبات إنشتتتتتتاء أماكن لخنتاج خالية من اآلفات ومواقع لخنتاج خالية من اآلفات)

 .(اخلالية من اآلفات واملناطق ذات التواجد املنخفض لآلفات
متطلبات إنشتتتتتتتاء مناطق ذات ) 22للمعيار الدويل  انتشتتتتتتتار اآلفات وفقاً وميكن استتتتتتتتخدام املناطق اليت يقّل فيها  

 14ار الدويل نهج النظم )املعيمأو بااللتتتتتتتتترتاك مع تدابري الصتتتتتتتتتحة النباتية األخرى يف مبفردها  (انتشتتتتتتتتتار منخفض لآلفات
 ((.استخدام التدابري املتكاملة يف ُنج للنظم من أجل إدارة خماطر اآلفات)
 جاتلعامال 2-4
 المحاصيلمعالجة  2-4-1

 األم ملنع إصابة البذور. ةتاستخدام املبيدات على النبميكن  
 البذورمعالجة  2-4-2

 .(3-5-1القسم )لصحة النباتية لتدابري  باعتبارهاالبذور  معاجلة استخدامميكن  

عرضتتتتتتتة تكون و ال تتحّمل اجلفا  االستتتتتتتتوائية واملعتدلة بعض البذور اليت املناطق من أنواع ألتتتتتتتجار  العديدتنتج  
ع تطور اآلفات الفيزيائية أو الكيميائية ملنات جلعاميكن تطبيق املو اآلفات الكامنة أو انتشتتار اآلفات.  لتطوربشتتكل خاص 

 الرطوبة.عالية من الكامنة أو انتشار اآلفات يف البذور اليت حتتاج إىل احلفاظ على مستويات 
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 ظم        هج الن     ن   2-5
ج   اآلفات إدارة  اطرخماليت قد تستتتتاهم يف إدارة  هفرصتتتتة للنظر يف إجراءات ما قبل احلصتتتتاد وما بعدنظم التوفر ُن 

من خماطر اآلفات يف مجيع مراحل عملية إنتاج البذور، من  العديد من ممارستتتتتتتتتتات إدارة اآلفات للحدّ وميكن إدماج  فعالة.
إطار  يفاخلطوط التوجيهية لوضتتتتتتتتتع تدابري متكاملة وتقييمها  14 املعيار الدويلويقدم احلصتتتتتتتتتاد، يف ُنج النظم.  إىلالزراعة 

 .ُنج النظم باعتبارها خياراً من خيارات إدارة خماطر اآلفات
  دخولحجر ما بعد ال 2-6

لحجر، يف لحمطة  يف جزبعد الدخول، مبا يف ذلك احلالبذور لبلد املستتتتتتتتورد حجر يف ا يةنطو املنظمة القد تفرض  
لزم أو حيث يستتتتتتتتغرق التعبري عن أعراض املرض وقتاً، أو حيثما ي، احلجرية اتفاكتشتتتتتتتا  اآلفيها صتتتتتتتعب احلاالت اليت ي

بشتتتتتتتتون اخلطوط التوجيهية  34ويقدم املعيار الدويل . معدومة للصتتتتتتتتحة النباتيةبديلة التدابري ال تكونأو االختبار أو املعاملة 
 .(الدخول للنباتات وتشغيلهاتصميم حمطات حجر ما بعد )حمطات حجر ما بعد الدخول 

النباتات اليت بار اختالبذور و  رسالةعينة متثيلية من ميكن زرع ، يف إطار احلجر الصحي يف مرحلة ما بعد الدخول 
 .(البذور الصغرية املستخدمة للبحثرساالت ل خياراً هذا قد يكون و )تنمو من هذه البذور 

ه ميكن أنلد املستتتتتتتتتتتورد يف الب ية لوقاية النباتاتنطو املنظمات الاستتتتتتتتتتتنادا إىل نتائج حتليل خماطر اآلفات، قد تعترب  
يجب أن ف .ذلكاملخصتتتتتصتتتتتة لستتتتتاحة الزراعية البذور املستتتتتتوردة يف املغرس بالتتتتترتاط  معاجلة مالئمةخماطر اآلفات  معاجلة
اب الضتتارة، كافحة األعشتتالقيام مبيلزم قد ، و العائلةالنباتات مستتاحات  ن غريها منعمعزولة هذه املستتاحة الزراعية تكون 

 .الصحية للناس واآلالت واملعدات ، والتدابرياإلصحاحو 
 حظرال 2-7

ن صتتتتتتول عندما حيدد حتليل خماطر اآلفات أاألحتظر استتتتتتترياد بذور بعض األنواع أو  أن يةنطو اللمنظمات ميكن ل 
بري الصتتحة النباتية تدا، وال توجد آلفات احلجر الصتتحيخطرا كبرياً من حيث اآلفات باعتبارها طريقاً بذور تشتتكل تلك ال

مثل األعشاب الضارة )ات آفكطريقا للنباتات   اعتبارهاب كبريةفيها البذور خماطر  تشّكل البديلة. وهذا يشمل احلاالت اليت 
التوجيهية طوط اخل) 20ستتتتترياد يف املعيار الدويل االرلتتتتادات بشتتتتون حظر ميكن االّطالع على اإلو . (واألنواع الغريبة الغازية

  .(الصحة النباتية على الواردات طبيق لوائحلنظام ت

حث ومبوجب ألغراض الببدخول البذور اليت تكون عادة حمظورة، لبلد املستتتتتورد يف اية نطو ملنظمة الوقد تستتتتمح ا 
 اآلفات احلجرية. لروط منع دخول وانتشارحيّدد ترخيص استرياد 

 تعادل تدابير الصحة النباتية -3
النباتات وتطبيق تدابري الصتتتتتحة ماية مبادئ الصتتتتتحة النباتية حل)1تدابري الصتتتتتحة النباتية )املعيار يكتستتتتتي تعادل  

ج الستيالد وإكثار قد تكون لشركات البذور برام، و لبذورلللحركة الدولية بالنسبة أمهية خاصة النباتية يف التجارة الدولية(( 
مراراً تصتتتتتتتتدير  يعادورمبا البذور يف العديد من البلدان، وقد ت صتتتتتتتتّدر هذه البذور من هذه البلدان إىل بلدان عديدة أخرى، 

 البذور من نفس الرسالة. 
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شتتتتتتون تعادل تدابري بتقدمي طلب بتعادل تدابري الصتتتتتتحة النباتية مدى حتديد وميكن أن يشتتتتتترع البلد املصتتتتتتّدر يف  
التوجيهية لتحديد تدابري الصتتحة النباتية  خلطوطا) 24ح يف املعيار الدويل ، كما هو موضتتّ املستتتوردإىل البلد الصتتحة النباتية 
 تقدمي على باتاتية لوقاية الننطو املنظمات الع شتتتتج  من البلد املستتتتتورد. وت  تكون مبادرة  . وميكن أيضتتتتا أن(واإلقرار بتعادهلا

 خيارات متعددة عند حتديد متطلبات الصحة النباتية لالسترياد.
 لىمن األمثلة عو . يارات لتحقيق احلماية الالزمةخية نطو اللمنظمات لالصتتتتتتتتتتتتتتحة النباتية  تدابريتعادل وفر يقد و  

لبذور أو معاجلة مناسب لاختبار بلتفتيش امليداين حملصول البذور يف بلد املنشو ااستبدال لرط تعادل تدابري الصحة النباتية 
تعادل تدابري الصتتتتتتتتتتحة من التوجيهات بشتتتتتتتتتتون  مزيداً  24املعيار الدويل ويقّدم . للوائحآلفات اخلاضتتتتتتتتتتعة من حيث االبذور 
 .النباتية

ح ستتتم   يكن ي  إذا مل، ةينمع ةكيميائيمعاجلة   هاتطلب استتتتريادياليت  (مبا يف ذلك البذور العضتتتوية)للبذور وبالنستتتبة  
املستورد النظر يف   البلديف يةنطو لمنظمة الينبغي لالكيميائية يف بلد املنشو أو التصدير أو إعادة التصدير، باستخدام املواد 

وخيّفف ة الفنية، من الناحي جمدياً  اإلجراءهذا يكون  أنلريطة  ، حيثما كان ذلك ممكناً معادل لتدابري الصحة النباتيةتدبري 
ملنتجات متطلبات الصتتحة النباتية لالستتترياد االّ حتّدد من املستتتحستتن أو إىل مستتتوى مقبول. ر املقدّ  اآلفاتمن حدة خطر 

 .معّينةاملكونات النشطة أو بروتوكوالت  وأالكيميائية 
 المتطلبات الخاصة -4

و التحقق أترد املتطلبات اخلاصتتة بالتفتيش، وأخذ العينات واختبار البذور للحصتتول على لتتهادة الصتتحة النباتية  
 منها على النحو التايل:

 التفتيش 4-1
ويقدم  .حستتتتتتب االقتضتتتتتتاء، أو كليهما، النامية حملاصتتتتتتيليف حقول اتفتيش على لتتتتتتحنة البذور أو الميكن إجراء  

من التوجيهات بشتتتتتتتتتتتتتتون التفتيش وأخذ  اً مزيد 31املعيار الدويل كذلك و  (اخلطوط التوجيهية للتفتيش) 23املعيار الدويل 
 العينات.

 شحنات البذور تفتيش 4-1-1
واع الغريبة أي األعشاب الضارة واألن)آفات الواردة يف اللوائح كبذور النباتات عن لحنات البذور  تفتيش ميكن 

 .ملّوثةت أو آفا (مثل الرتبة)املواد اخلاضتتتتتتتعة للوائح  عنأو عن عالمات أو أعراض اآلفات اخلاضتتتتتتتعة للوائح، أو ، (الغازية
نة. ، فيتغرّي لوُنا مثمميزة اً أعراضتتتحتمل حيث يكون معروفاً أن البذور املصتتتابة  فعّاالً التفتيش وقد يكون  الً أو تصتتتبح متغضتتتّ

إذا كان يلزم  صاملعاينة البصتتتتتتتتتتترية بالفحقرتن تينبغي أن و . الفحوص املخربية بواستتتتتتتتتتتطةوجود اآلفة لكن ينبغي التوكد من 
اضتتعة للوائح اآلفات اخلأو اً، أعراضتتاليت ال ت بدي آلفات االتحقق من اخللو من اآلفة أو من مستتتوى التحّمل ألجل معرفة 

  .ةغري موثوق اً أعراضواليت حتمل 

بدون ، أو ة واضتتتتحةإىل خصتتتتائص فيزيائي فرز البذور تلقائيا استتتتتناداً تاألجهزة اليت  واستتتتطةبلبذور وميكن تفتيش ا 
أي )لبذور غالبية اآلفات اليت تنتقل عن طريق اف، عثّ للكشتتتتتتتتف عن احلشتتتتتتتترات وال فعاالً التفتيش  وإن كان. تلك األجهزة

يش بالعني اجملردة ال ميكن كشتتتفها عن طريق التفت (ألتتتباه الفريوستتتات والفريوستتتاتو البكترييا والفطريات والديدان اخليطية، 
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بغسل القيام  وقد يكون من الضروريأو الفحوصات املخربية.  (يهر اجملالفحص  بواسطة) وحتتاج إىل دراسة أكثر ختصصاً 
 .قبل التفتيش هاأو كسر  البذور وغربلتها

بة فحص البذور املغلفة، يستتتتتلزم قد و   رستتتتّ
 
زالة املواد اليت إلتتتتريط أو حصتتتتري أو أي ركيزة أخرى، أو املثّبتة يف أو امل

قلل من القدرة على رؤية البذور أو أعراض اآلفة على تأو كستتتتتتتتتتتتتترها ألن مثل هذه املواد قد  البذوربغستتتتتتتتتتتتتتل  البذور تغطي
أخذ املصتتتتتتتتتتتتتدر لبلد يف ا يةنطو من املنظمة اللبلد املستتتتتتتتتتتتتتورد يف ا يةنطو الاملنظمة تطلب يف مثل هذه احلاالت، قد و البذور. 
ميكن ستتتتتترياد، لرصتتتتتد عند االوألجل اأو دجمها، واختبارها. أو ترستتتتتيبها ، تغليفها  عمليةقبل  بشتتتتتكل منتظمالبذور عينات 

جم يتناستتتتتب حب)بذور نة من العيّ ر تقدمي يف البلد املصتتتتتدّ الوطنية املنظمة لبلد املستتتتتتورد أن تطلب من يف االوطنية للمنظمة 
 االتفاق على يف حال مت، أو بدال من ذلك، هاواختبار  ها، لفحصتتتتمعاجلتهاأو تغليفها أو ترستتتتيبها قبل  (البذور رستتتتالةمع 

 نتائج االختبار.وتقدميأو ترسيبها أو معاجلتها،  هاتغليفدون من نة رمسية واختبار البذور ، مجع عيّ ثنائيذلك بشكل 
التفتيش الميداني 4-1-2

ب للكشف عن يف الوقت املناسمن قبل موظفني م در بني و احلقول حمصول البذور يف فحص قد يكون من املفيد  
ال و النبتة األم  علىقل  احلوقد تالحظ اآلفة يفواضتتتتتتحة.  اً ستتتتتتبب أعراضتتتتتتت ااملعرو  أُنمن واليت  للوائحاآلفات اخلاضتتتتتتعة 

. وميكن إجراء الفحص املخربي (2-1القستتتتتتتم ) تةالنبيف البذور اليت تنتجها هذه على البذور أو بالضتتتتتتترورة موجودة تكون 
 .عرفة ما إذا كانت قد أ صيبتنة ملو املخز على البذور 

ل/اللوطاتئرساعينات من الالأخذ  4-2
.هباات د أو اختبار عدم وجود آفقّ البذور لتف  ل ئرسانات من وميكن أخذ عيّ  
مات وتتوقف منهجيات أخذ العينات اليت تستتتتتتتتتتتتتعملها املنظ نات.التفتيش عن اآلفات عادة على أخذ العيّ يقوم  

 تعتمد إالّ على وقد ال (، على ستتتتتتتتتتتبيل املثالأو الفحص لالختبار)نات العيّ هذه ية لوقاية النباتات على أغراض أخذ نطو ال
.يتم تطويرها مبالحظة قيود تشغيلية خاصةقد أو األساليب اإلحصائية، 

.31نات من الشحنات للتفتيش يف املعيار الدويل عيّ البشون أخذ  توجيهاتوترد  
ل الصغيرةئالرساأخذ العينات من  4-2-1

إىل تدمري نستتتتتتتتبة كبرية من  ةصتتتتتتتتغري ل الئالرستتتتتتتتامن  31اختبار العينات اليت تؤخذ وفقا للمعيار الدويل وقد يؤدي  
صتتغرية العينات ميع الجت ،على ستتبيل املثال)نات البديلة منهجيات أخذ العيّ ينبغي اعتبار ، احلاالتيف مثل هذه و . الرستتالة

لصتتتتحة النباتية، ة لتدابري امعادلتدابري يف البلد املستتتتتورد النظر يف  يةنطو ينبغي للمنظمة الأو  (لالختبار الرستتتتائلخمتلف من 
.24يف املعيار الدويل الواردة للتوجيهات  وفقاً 

حتديد لبلد املستتتورد يف ا يةنطو للمنظمة ال، ميكن الرستتائل الصتتغريةأخذ العينات من تعّذر فيها يف احلاالت اليت يو  
.بعد الدخولحجر لروط معّينة لل
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 االختبار 4-3
أخرى من  لكاالً أيقتضي األمر ورمبا  ،اآلفات اخلاضعة للوائح موجودة تملعرفة ما إذا كان التفتيشقد ال يكفي  

دان بعض أنواع البكترييا والفطريات واحلشتتتتتتتتترات والديقد ال يتستتتتتتتتتن الكشتتتتتتتتتف عن و . (الفحوص املخربيةمثل )ص و الفح
الكشتتتف  ميكن لكن ،نموّ ال أثناءألتتتباه الفريوستتتات والفريوستتتات عن طريق تفتيش لتتتحنات البذور أو النباتات و اخليطية، 

ة اليت تتبع  خربيةاملفحوص البواستتتتتتتتتتتتطة عنها  ق  مت التحقّ باستتتتتتتتتتتتتخدام الربوتوكوالت اليتالتشتتتتتتتتتتتتخيص بروتوكوالت اخلاصتتتتتتتتتتتتّ
 آلفات اخلاضعة للوائح.بشون ا منها

ات يف البذور. بروتوكوالت غري مبالترة للكشتف عن اآلفة/الستريولوجية واملصتلي ةوتعترب وستائل التشتخيص اجلزيئي 
ذور وجود أي آفات قابلة للحياة. ونتيجة لذلك، عند اختبار البعدم هذه األستتتتتتتتتتاليب نتيجة إجيابية حىت عند وقد تعطي 

مبدأ ستتتتتتناداً إىل اختبارات أو اختبارات إضتتتتتافية وقد يتعنّي إجراء االنتائج بعناية.  تفستتتتتريهذه األستتتتتاليب، ينبغي بواستتتتتطة 
ضتتتتمان استتتتتخدام  نباتاتلوقاية الية نطو اللمنظمات ينبغي لو نة. وجود آفة قابلة للحياة يف العيّ من د لتوكبيولوجي خمتلف ل

ج لة أو النتائالنتائج اإلجيابية املضتتتتتتلّ لتجنب  ق منهاالربوتوكوالت اليت مت التحقّ بروتوكوالت التشتتتتتتخيص املعرت  هبا دوليا أو 
 .لةالسلبية املضلّ 

تشتتتتتتتتتخيص البروتوكوالت ) 27يف املعيار الدويل واستتتتتتتتتتخدامها بروتوكوالت التشتتتتتتتتتخيص  منوصتتتتتتتتتف الغرض  ردي 
علومات حول وميكن االّطالع على امل. 27لمعيار الدويل ل الحقكماملعتمدة   ربوتوكوالتالوترد  (آلفات اخلاضتتتتتتتتتعة للوائحل

 .3 رفقصادر املدرجة يف املامل، يف ق من صحة بعضهاوقد مت التحقّ جمموعة من الربوتوكوالت األخرى، 
                     فحص البذور المعال جة 4-3-1

لكشتتتتتتتف اليت ال ابغي أن تستتتتتتتتخدم طريقة املثالية، ينيف احلالة قد تؤثر معاجلة البذور على حستتتتتتتاستتتتتتتية االختبار.  
نتيجة االختبار كون ت ةناجح ةجلعااملكون تعندما بالتايل، ، و ةجلعالتحديد فعالية املللحياة قابلة الاآلفات  إال عنكشف ت

كائن احلي على ينمو ال لكشف عن البكترييا والفطريات حني، تقنيات اطرق الكشف هذهومن ضمن األمثلة عن سلبية. 
النباتات اليت د رصلكشف عن الفريوسات حيث تنبت البذور و ا، وتقنيات (أوراق املنشفاتأو  لنمواوسائط أي )الركيزة 

حتها ق من صتتتتتتتتتتتتالتحقّ مّت و  باعاً األكثر اتّ عراض. وقد وضتتتتتتتتتتتتعت أستتتتتتتتتتتتاليب اختبار البذور األ الكتشتتتتتتتتتتتتا بذور التنمو من 
 فحصريقة ق من صتتتتتتتتحة طالتحقّ ، ينبغي البذور املعاجلةكان ال بّد من فحص   إذاو البذور غري املعاجلة. على لالستتتتتتتتتخدام 

 البذور املعاجلة.
 احلاالت التالية:  ميكن أن ت صاد  إذ البذور املعاجلة بعناية، فحوص تفسري نتائج وينبغي  

وغري ياة للحقابلة الطريقة الكشتتتتتتف بالكشتتتتتتف عن كل من اآلفات تستتتتتتمح لكن ، نشتتتتتتاط اآلفات ةجلعااملثبط ت -
ندما يستتتتتتتتتتتتند أو ع ،املصتتتتتتتتتتتلية أو اجلزيئيةاالختبارات بعض ل بالنستتتتتتتتتتتيبةقد يكون هذا هو احلال و قابلة للحياة. ال

مثل الديدان ) ةجلعاهياكل اآلفات اليت قد تبقى حىت بعد املإىل أو  ةاملورفولوجيهوية اآلفات  إىلالكشتتتتتتتتتتتتتتف 
مت ام اختبار إال إذا مت استتتتتتتتتتتتتتتخداً قاطع ةجلعاحتديد فعالية املال يكون يف مثل هذه احلاالت، و . (والبوغاخليطية، 

 .لبذور املعاجلةابشون  التحقق منه
كشتتف عن طريقة الكشتتف. على ستتبيل املثال، تتوثر بعض طرق ال مفعول ةكيميائياملعاجلة الفيزيائية أو ال تكبت -

 فطريات.ال ةجلعامبالبكترييا 
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ال ميكن و  ،اآلفات املوجودة خارجياعن إال طريقة ، ال تكشتتتف ال؛ فمثالً ستتتلبا على طريقة الكشتتتف ةجلعااملؤثر ت -
األخرى  طرق الكشتتتتفينبغي استتتتتخدام يف هذه احلاالت، و . ةجلعاآفات متبقية داخليا بعد امل أي الكشتتتتف عن

 داخلية.ال اإلصابةالكشف عن بواسطتها ميكن اليت 

 بالصحة النباتيةإصدار الشهادات  -5
عادة التصتتتدير إوتكرار أي إعادة التصتتتدير إىل العديد من الوجهات، )العاملي والزمين لتجارة البذور  ابعالط طرحي 
تلف عن خت بالصتتتحة النباتيةإصتتتدار الشتتتهادات حتّديات خبصتتتوص  (البذور، والتخزين على املدى الطويل رستتتالةمن نفس 

 .لع األخرىاحلركة العاملية للسّ املتعلقة بتلك 
لصحة النباتية يف وقت ااملتعّلقة بتبادل املعلومات اإلضافية الرمسية على  ية لوقاية النباتاتنطو ت شج ع املنظمات ال 

ذور،  إعادة تصتتدير البلكي يتستتن إصتتدار لتتهادات ية األخرى نطو مع املنظمات الاخلاصتتة بالصتتادرات  اتشتتهادالإصتتدار 
ملتعلقة ااإلضتتتتتافية الرمسية قد يتم تضتتتتتمني املعلومات و . (لتتتتتهادات الصتتتتتحة النباتية) 12ح يف املعيار الدويل كما هو موضتتتتتّ 

ىت طلب ذلك ملتتتهادة الصتتتحة النباتية الصتتتادرة عن بلد املنشتتتو  يف، األول بلد االستتتتريادطلبها يالصتتتحة النباتية، اليت ال ب
 
 
 .(12املعيار )يف املستقبل تصدير إىل بلدان أخرى الر من أجل تسهيل إعادة صدّ امل

عند و وقت اإلنتاج.  ةلتفتيش امليداين معروفلغرض ا لالستتتريادالصتتحة النباتية البلد املتعلقة ب قد ال تكون لتتروطو  
مثل االختبارات )النباتية  الصتتحةتعادل تدابري تنظر يف اختاذ تدابري  أنبلد املستتتورد يف الية نطو ال لمنظمةلميكن االقتضتتاء، 

غري أنه . 24الدويل  ، وفقا للمعياراليت مّت حصتتتتتتادهاالواردات من البذور يف متطلبات الصتتتتتتحة النباتية  لتلبية (اتجلعاأو امل
 السترياد.فيما خيّص امتطلبات الصحة النباتية تلبية رة الدولة املصدّ من مسؤولية 

البذور. بات مّت فيها استتتتتنإىل األماكن اليت  يف املقام األوللتتتتهادات الصتتتتحة النباتية،  ويشتتتتري نمكان املنشتتتتون يف 
تها خماطر اآلفات نتيجة مكاُنا اجلديد من خالل احتمال إصتتابتغرّي تقد ، نقلهاخزُنا أو أو ، البذورإعادة تعبئة  تمتّ إذا و 

اإلصابة ا إىل إزالة هالبذور أو تطهري  معاجلةعملية قد تتغري خماطر اآلفات أيضا إذا أّدت و . ثها بآفات خاضعة للوائحأو تلوّ 
يتعنّي التصتتتتتريح عن كل بلد ومكان، حستتتتتب الضتتتتترورة، ووضتتتتتع مكان املنشتتتتتو ويف مثل هذه احلاالت،  ث احملتمل.أو التلوّ 

ميكن   . إذا مل تتعرض الشتتتتتحنة لخصتتتتتابة يف بلد أو مكان إعادة التصتتتتتدير،12وفقا للمعيار الدويل  األصتتتتتلي بني قوستتتتتني،
من تلفة خمليات كانت الشتتتحنة تتضتتتمن إرستتتاإذا  و لتتتهادة الصتتتحة النباتية ألغراض إعادة التصتتتدير. إىل ذلك يف اإللتتتارة 

 ،مكّونة من مزيج أو خليط من البذور، أو من البذور اليت جرى استتتتكثارهال ئالرستتتاأو إذا كانت ة، خمتلفبلدان أو أماكن 
 .املعنية مجيع البلدان أو األماكن ينبغي ذكر

 حفظ السجالت -6
علومات الصحة مبينبغي االحتفاظ يتم ختزين البذور لسنوات عديدة قبل تصديرها أو إعادة تصديرها،  ده قنّ مبا أ 

ون البذور، مبا يف ذلك يف حالة إعادة تصدير لهادة الصحة النباتية األصلية للتصدير، عندما تك نةعيّ  حولالنباتية الرمسية 
.ظّلت البذور خمزونةطاملا  وذلكمتاحة، 
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 .من املعيار تّباعاالواجب  أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءاً 

         الملو ثة البذور واآلفات المحمولة علىأمثلة عن اآلفات التي تنتقل عن طريق البذور واآلفات  :1المرفق 
 .عيارامل( من بذور باعتبارها قنوات)ال 2-1أمثلة من اآلفات يف الفئات الواردة يف القسم  رفقيقدم هذا امل 

التي تنمو عائلة ال ةت نق ل بواسطططططططططططة البذور إلى النبتوالتي داخلياً أو خارجيا البذور  المحمولة علىاآلفة  )أ(: 1الفئة 
 .من هذه البذور وتتسبب في إصابتها

 Citrullus lanatusيف بذور  Acidovorax citrulliآفة  -
 Solanum lycopersicumيف بذور   Clavibacter michiganensis subsp. michiganensisآفة  -
 أو على سطحها Medicago sativaو  Vicia fabaيف بذور   Ditylenchus dipsaciآفة  -
 أو على سطحها Pseudotsuga menziessiiو   .Pinus sppيف بذور  Fusarium circinatum آفة -
 Pisum sativumيف بذور   Pea seed-borne mosaic virusفريوس موزاييك بذور البازيالء  آفة -

 Cucumis melo الشمام املشبكيف بذور   Squash mosaic virus آفة -
 S. lycopersicum يف بذور  Tomato mosaic virusفريوس موزاييك البندورة آفة  -
ل  البططذور داخليططًا أو خططارجيططاً  المحمولططة على اتاآلفطط )ب(: 1الفئططة  ة( ثم إلى البيئططة )مثاًل، الميططاه والتربططوالتي ت نقطط 

 تصيب النبتة العائلة في ظل الظروف الطبيعية.
 أو على سطحها  M. Sativaو  V. fabaيف بذور   D. dipsaciآفة  -
 S. lycopersicumعلى بذور   Fusarium oxysporumf.sp. lycopersiciآفة  -
 Linum usitatissimumعلى بذور  Gibberella avenaceae آفة -
 .Abies sppيف بذور  .Megastigmus sppآفة  -
ياً  المحمولة علىاآلفات )ج(:  1الفئة  تة العائلة في ظل الظروف  البذور داخل ل إلى النب أو خارجيا والتي ال ت نق 

 الطبيعية.
 Fabaceaeعلى سطح بذور   C. maculatusonو Callosobruchus chinensisآفة  -
 Oryza sativaعلى بذور   Rice yellow mottle virusآفة  -
 اآلفات الملو ثة: 2الفئة 

 Oryza sativaيف دفعات بذور  Cyperus iriaآفة  -
 (اإلبر)، تت ل ّوث بركام األوراق  .Pinus sppيف دفعات بذور Mycosphaerella piniآفة  -
 Allium cepaبذور  فطريات متصّلبة يف، Sclerotium cepivorumآفة  -
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 أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو ليس جزءا واجب االتّباع من املعيار.

             وت نق ل معها البذورالتي من المحتمل أن تحملها اآلفات  مجموعاتإرشادات بشأن  :2المرفق 
البذور.  طةبواستتتتتتجمموعات اآلفات املختلفة دخول و  نقل احتمال تقديربشتتتتتتون يقدم هذا املرفق توجيهات عامة  

على مستوى األنواع ما مل يكن هناك مربر فين الستخدام مستوى عائلها اآلفات و بتقييم ، يوصى 11وفقا للمعيار الدويل 
احتمال اآلفات اليت تقييم  ات بشتتونإرلتتاد 11من املعيار ويف املعيار الدويل  2-1يف القستتم رد تصتتنيفي أعلى أو أدىن. وت

 .الطريق اعرب هذواالنتشار  االستتبابتواجد يف لحنات البذور وقدرهتا على تتلك اليت ذور أو بالبترتبط 
فإن ، وباإلضتتتتتافة إىل ذلكنقل اآلفات بواستتتتتطة البذور. معلومات حمدودة، وأحياناً متضتتتتتاربة، متاحة بشتتتتتون  مثّة 

مجيع احملاصتتتتتتتتتتيل العائلة  يف بواستتتتتتتتتتطة البذور بالضتتتتتتتتتترورة تنتقل اليف عائل معنّي تنتقل عن طريق البذور ا ثبت أُناليت فة اآل
 .لبذورمنّو ادرجة إصابة العوائل قبل احملاصيل العائلة األخرى ويف وينبغي النظر يف املعروفة. 
يت أن النباتات الوالعوائل اآلفات للتفاعل بني لدى حتديدها  ية لوقاية النباتاتنطو ويتعنّي أن تراعي املنظمات ال 

 .الظرو  الطبيعيةظل  اآلفات حتت ظرو  جتريبية قد ال تعوهلا يفبعض  تعول
 مفصليات األرجل -1
 آفات ما قبل الحصاد 1-1

البذور، منّو رتة خالل فوداخلها البذور ستتتتتطح اآلفات اليت تتغذى على املتواجدة يف احلقول تشتتتتتمل املفصتتتتتليات  
 قبل احلصاد.

 :ا يليتشمل م منخفضاً  يف لحنات البذوراحتمال تواجدها اليت يكون يف احلقول  املوجودةاملفصليات  
بذور أثناء املفصتتليات اليت تتغذى على األجزاء اخلارجية من ال ت ستتتبع د: غالبا ما العناصتتر اليت تتغذى من اخلارج -

 احلصاد والتنظيف.

اء إجهاض البذور: املفصتتتتتتتتتتتتتليات اليت تتغذى على األجز يف تستتتتتتتتتتتتتبب تاليت و الداخل العناصتتتتتتتتتتتتتر اليت تتغذى من  -
 .هاوحصاد هاجو البذور قبل نضسقوط الداخلية من البذور عادة ما تسبب 

مرتفعاً  وريف لتتتتتتتتحنات البذاحتمال تواجدها يكون  احلقولالبذور الناضتتتتتتتتجة يف تتغذى داخل املفصتتتتتتتتليات اليت  
م ع ألُنا   النظر ،يف مرحلة إدارة خماطر اآلفات يف منطقة حتليل خماطر اآلفات ،ينبغيو عادة مع البذور أثناء احلصتتتتتتتتتتتتتتاد. جت 

ستتتظّل ودة أو التفتيش، وما إذا كانت مراقبة اجلاضتتحة خالل و  (Bruchidaeمثل )لتحديد ما إذا كانت هذه املفصتتليات 
 .ظرو  التخزينحية يف 

 آفات ما بعد الحصاد 1-2
يئة بعد احلصتتتتاد، وخاصتتتتة إذا مت ختزين البذور يف ظرو  ستتتت البذورتصتتتتيب أن  فصتتتتليات املنتجات املخزونةملميكن  

تلك يدة، كاجلخزين تالظرو  من لون ف. (نة سابقاً و خمز كانت أو مع بذور  مستوى مرتفع من الرطوبة على سبيل املثال، يف )
زن فيها  ليات على البذور احتمال تغّذي املفصتتتتتتتتتتتتتأو تزيل على حنو كبري أن ختّفض لبذور ذات القيمة العالية، اعموما اليت خت 

 .املخزونة
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أما . يفاً ضتتتتتتتتتتتتتتع يف لتتتتتتتتتتتتتتحنات البذوراً خارجيتتغذى نة اليت و مفصتتتتتتتتتتتتتتليات املنتجات املخز يكون احتمال تواجد  
أخطاراً  شتتتتتتتتتتتتكل بذور وتالقد تدمر  بتلك األجزاءدون ارتباطها  املفصتتتتتتتتتتتتليات اليت تتغذى على األجزاء اخلارجية من البذور

( .Liposcelis spp ، وآفة.Acarus sppوآفة ، spp. Mycetophagus آفة اآلفات الثانوية )مثلوقد تكون . كآفات ملوثة
 .املواد الغريبة مفرطةتكون أو ظرو  اإلصحاح رديئًة  كونتما أيضا موجودة عند

وهكذا ينبغي  .داخلياً يف لتتتتتحنات البذور عالياً نة اليت تتغذى و يكون احتمال تواجد مفصتتتتتليات املنتجات املخز  
أن  لمفصتتتتليات اليت تتغذى على األجزاء الداخلية من البذوروميكن لاحتمال اإلصتتتتابة يف ظرو  التخزين الستتتتيئة.  مراعاة

 .مكشوفة قبل التعبئة والتغليفبقى تصيب البذور اليت ت
 الفطريات -2

اتات اليت تنمو من النب إصتتابةبذور خارجيا وداخليا دون ال املماثلة للفطرياتالفطريات والكائنات احلية قد ترافق  
تالت. اإلنبات وإصتتتتتتتتتابة الشتتتتتتتتت تقّلص، و هانواع تعفن البذور، وخر األومع ذلك، تستتتتتتتتتبب العديد من  باملرض؛ هذه البذور

 وجدقد تو زين. ض التخية ومستتببات أمراقلمستتببات األمراض احلضتتمن لبذور لوميكن تصتتنيف مستتببات األمراض الفطرية 
و احملاصتتتتيل األخرى أأن تدخل إىل احملاصتتتتيل العائلة ملوثة، وميكن كآفات البذور  ختتلط بالفطريات على ستتتتطح البذور أو 

ء الداخلي قد تكون الفطريات موجودة أيضتتا يف الغال  أو يف اجلز و . (النموّ  وستتط  ث تلوّ باملثال على ستتبيل )وتنتشتتر فيها 
 .على هذا النحوإىل احملاصيل العائلة  اإدخاهلمن البذور وميكن 

 البكتيريا -3
أو داخلهتتتا  البتتتذور  فوقالبكترييتتتا ميكن العثور على عن طريق البتتتذور، ال تنتقتتتل كّلهتتتا أنواع البكترييتتتا  كونرغم   

 .التهابات خارجية أو داخلية، على التوايلك
 الفيروسات -4

ذا كانت قد إستتتتتتتوى ال تنتقل بواستتتتتتتطة البذور  عموماً الفريوستتتتتتتات فالبذور.  بواستتتتتتتطةكل الفريوستتتتتتتات   ال تنتقل 
الفريوسات اليت ما خيّص  ويف Tobamovirus genus ضمن آفة، رغم وجود استثناءات ( البذورembryoأصابت م ضغة )

 .ةمن نسبة احلبوب املصاب نسبة الشتالت املصابة يف كثري من األحيان أقلّ تكون تنتقل عن طريق البذور، 
 الفايروئيداتأشباه الفيروسات/ -5

 .البذور ولكن ليس كلهانقل بواسطة ي  ثبت أّن العديد من الفايروئيدات  
 (Spiroplasmasالسبيروبالسما )الفيتوبالزما و  -6

 .ةيف ظل الظرو  الطبيعيما ز والسبريوبال الفيتوبالزماعن نقل البذور آلفيت ليس هناك أدلة قوية  
 النيماتودا -7

لكن ارجها؛ طفيليات تعيش داخل اجلذور أو خبوصتتتتتفها  الطفيليات النباتية النيماتودا من نواعأمعظم مّت تدوين  
آفات نها مثاًل م)أُنا هتاجم األجزاء فوق األرض من النباتات، مبا يف ذلك البذور النيماتودا  أنواع من املعرو  عن بعض

Ditylenchus dipsaci و Anguina triticiوAnguina agrostis) اليت مت تصتتتتتتنيفها من بني اآلفات  النيماتودا آفة. وتعّد
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ليتتات اخلتتارجيتتة من الطفيبعض األنواع تبقى و . ()تتغتتّذى من التتداختتل داخليتتةالتتطفيليتتات ال عتتادة منالبتتذور  املنتقلتتة على
 Aphelenchoidesمثل آفة )ويف الرتبة  بقايا النباتاتيف طور السكون يف البذور، ويف  (تلك اليت تتغذى من خارج العائل)

besseyi)  وتغزو النباتات والبذور النامية داخلية، الطفيليات المن أو تصبح( مثل آفةA. tritici.) 
 آفاتالتي تشكل  اتالنبات -8

فات ملّوثة عن آإىل البلد بوصفها  (النباتات الطفيليةاألعشاب و ) بذور النباتات اليت تشكل آفاتميكن إدخال  
 .البذور رسائلطريق 
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 .جزءاً ملزماً هلذا املعيارال يشّكل أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو 

 المراجع: 3 المرفق
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 االعتماد
  .    2017                                 دورهتا الثانية عشرة يف أبريل/نيسان                             هيئة تدابري الصحة النباتية يف        من قبل            هذا املعيار        اعتمد 

 مقدمة

 النطاق
                                                                                            يقدم هذا املعيار توجيهات حول تقييم خماطر اآلفات اليت تتهدد األخشاااااب ويصااااف تدابري الصااااحة النباتية اليت  

  ،     خشاااااااب                 باحلركة الدولية لأل                                                                        ميكن اسااااااتخدامها خلفض خماطر دخول وانتشااااااار اآلفات اخلاضااااااعة للحجر الزراعي واملرتبطة 
                          خاصة تلك اليت تصي  األشجار.

         ( األخشاااااااااااب  1                                                      اخلشاااااااااا  اخلام واملواد الناجتة عن التجهيز امليكانيكي لألخشاااااااااااب: )                        يغطي هذا املعيار فقط ساااااااااالع  
                                                           ( املواد الناجتة عن التجهيز امليكانيكي لألخشاب مثل رقاقات اخلش   2         دوُنا(؛ و) ب          القشرة أو  ب                          املستديرة واألخشاب املنشورة )

                                   هذا املعيار خشاااا  الراتنجيات وخشاااا              دوُنا(. ويشاااامل ب          القشاااارة أو  ب                                        والنشااااارة وصااااوف اخلشاااا  وخمل فات اخلشاااا  )ومجيعها 
ِ                                                                                                   كاِسيات البذور )أي ذوات الفلقتني وبعض ذوات الفلقة الواحدة كالنخيل(، لكنه ال يشمل اخليزران واخليزران اهلندي.    

                    مواد التعبئة اخلشااابية        إخضااااع )    15                                                                         تندرج مواد التعبئة اخلشااابية يف نطاق املعيار الدويل لتدابري الصاااحة النباتية رقم 
                                      (، ولذا فإُنا ليست مشمولة هبذا املعيار.                  يف التجارة الدولية

                                                                                          املنتجات املصااان عة من اخلشااا  )كاألثاث( واملواد اخلشااابية اله زة )مثل، اخلشااا  املعاب بالضاااغط أو باساااتخدام  
                                                                   الغراء أو احلرارة( واملصنوعات اليدوية اخلشبية ليست مشمولة هبذا املعيار.

                          ِّ                                     قد حيمل اخلش  أيضا آفات ملوِّثة، غري أن هذه ليست مشمولة هبذا املعيار. 
 المراجع
                                                                                                    يشااري املعيار احلايل أيضااا إىل معايري دولية أخرى لتدابري الصااحة النباتية، وهي متاحة على البوابة الدولية للصااحة  
  .setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core          النباتية

        الصااادرة      156       احلرجية          الوثيقة                                        . االسااتعراض العاملي لآلفات واألمراض احلرجية،     2009  ،                      منظمة األغذية والزراعة 
      صفحة.     222                             روما، منظمة األغذية والزراعة،   ،          عن املنظمة
     164       حلرجية ا         الوثيقة  ،                                               دليل تطبيق معايري الصااااااااحة النباتية يف القطاع احلرجي  .     2011   ،                     منظمة األغذية والزراعة 

        صفحة     101                                                الصادرة عن املنظمة، روما، منظمة األغذية والزراعة، 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 التعاريف
      )مسااارد    5      ة رقم                     لتدابري الصاااحة النباتي                                                            ميكن االطالع على تعاريف مصاااطلحات الصاااحة النباتية يف املعيار الدويل 

                         مصطلحات الصحة النباتية(.

 عرض عام للمتطلبات
                                                                ما بني سااااالع األخشااااااب، من مثل األخشااااااب املساااااتديرة واألخشااااااب املنشاااااورة واملواد                      تتفاوت خماطر اآلفات يف 

                                         ً                                        اخلشبية الناجتة عن التجهيز امليكانيكي، تبعاً ملستوى التجهيز الذي كان اخلش  قد خضع له. 
       تطلبات                   ( لتقدمي تعليل فين ملPRA                                    ية لوقاية النباتات حتليل خماطر اآلفات ) ن ط  و           املنظمات ال                 ينبغي أن تسااااااااااااااتخدم 

   . ب                    باحلركة الدولية لألخشا                                                                      الصحة النباتية للسلع املستوردة بشأن اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي املرتبطة 
              لقشاااااااااارة واملعاجلة  ا                                                                               ينبغي تطبيق تدابري الصااااااااااحة النباتية إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باخلشاااااااااا ، مبا يف ذلك نزع 

  .                                                        والتقطيع والتفتيش مبا يتناس  مع خماطر اآلفات اليت يتم حتديدها
   ً          برياً من تدابري                           متطلبات الصااااااااحة النباتية، تد    أحد                                                          قد تطل  املنظمة الوطنية لوقاية النباتات يف البلد املسااااااااتورد، ك 

                     ً                           ه ه  الصحة النباتية مفرداً أو جمموعة تدابري مبوج  ُنج النهظهم.

 اسيةمعلومات أس
    ابة                                وقد تتمكن هذه اآلفات بعدئذ من إص                                                        قد حيمل اخلش  املنتج من أشجار أو نباتات خشبية مصابة آفات. 

                                                       وتلك هي خماطر اآلفات اليت يتناوهلا بشكل رئيسي هذا املعيار.   .                                      األشجار الواقعة يف منطقة حتليل خماطر اآلفات
         قا حبالة              ً    اإلصاااااااابة ارتباطاً وثي   ه           خماطر مثل هذ                            ً                   قد يصااااااااب اخلشااااااا  ببعض اآلفات أيضااااااااً بعد حصااااااااده. وترتبط  

                                                                             اخلش  )مثل احلجم ووجود القشرة أو غياهبا وحمتوى الرطوبة( والتعرض لآلفات بعد احلصاد.
      ديدة:                                                            أُنا تتنقل مع األخشااااااااب يف حركة التجارة الدولية وتتوطن يف مناطق ج        تارخييا                     تتضااااااامن اآلفات اليت تبني   

                                                                  وخنافس القشاااارة ودبابري اخلشاااا  وآكالت اخلشاااا  والديدان األسااااطوانية الساااااكنة يف                             احلشاااارات اليت تبيض على القشاااارة
                                                                                                  اخلشا  وبعض أنواع الفطر ذات مراحل االنتشاار اليت ميكن أن تنتقل مع اخلشا . ولذا، فإن اخلشا  )بقشارة أو بدوُنا( 

 .         وانتشارها     اعي                  اخلاضعة للحجر الزر                                                          الذي ينتقل مع حركة التجارة الدولية سبيل حمتمل إلدخال اآلفات 
                                                                                     ينقل اخلشااا  عادة على شاااكل أخشااااب مساااتديرة أو أخشااااب منشاااورة أو أخشااااب جمهزة ميكانيكيا. وتعتمد  

                                                                                              خماطر اآلفات النامجة عن سااااالعة خشااااابية ما على جمموعة من اخلصاااااائس من مثل نوع السااااالعة ومساااااتوى التجهيز ووجود 
                                        واستخدامه املقصود أو أية معاجلات تعرض هلا.   ه ع ا  و    وأن  ه                                                      القشرة أو غياهبا، كما على عوامل من مثل منشأ اخلش  وعمر 

                                                               ً                     ينقل اخلشاااااااااااااا  عادة حول العامل إىل وجهة حمددة والسااااااااااااااتخدام مقصااااااااااااااود حمدد. ونظراً لتواتر االرتباطات بني  
          ويقدم هذا                                                                                               جمموعات آفات رئيسااية وساالع خشاابية رئيسااية، من املهم تقدمي اإلرشاااد والتوجيه بشااأن تدابري الصااحة النباتية.

         ناسبة.                                       وملواءمة استخدام تدابري الصحة النباتية امل               للحجر الزراعي       اخلاضعة                                          املعيار اإلرشاد لإلدارة الفعالة ملخاطر اآلفات 
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               معلومات عن بعض   (    2009 )                                     االستعراض العاملي لآلفات واألمراض احلرجية                                  يوفر منشور صادر عن املنظمة بعنوان 
  (     2011 )         ع احلرجي  ا                                             ويقدم دليل تطبيق معايري الصااااااااااااحة النباتية يف القط                                         اآلفات الرئيسااااااااااااية اليت تصااااااااااااي  الغابات يف العامل. 

                                                                                               معلومات عن أفضل املمارسات اإلدارية اليت تقلل خماطر اآلفات أثناء منو وحصاد ونقل األخشاب عن طريق البحر.
   ً      ً                       رمساً وصوراً فوتوغرافية لعينة مقطع    1                                                                 للتمييز بني اخلش  والقشرة حبس  ما هو متبع يف هذا املعيار، يورد املرفق 

        املنشور.                            مستعرض للخش  املستدير واخلش 

 التأثير على التنوع البيولوجي وعلى البيئة
           وانتشارها،                                         احتمال دخول اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي                  إىل حد كبري بتخفيض                            ً يعترب تنفيذ هذا املعيار كفيالً  

                                                                                                   ما يسااااااهم يف صاااااحة األشاااااجار ويف ياية التنوع البيولوجي للغابات. وقد يكون لبعض املعاجلات تأثري سااااال  على البيئة، 
    .      ه                                                                                  ولذا تهشجع البلدان على الرتويج الستخدام تدابري للصحة النباتية هلا أقل تأثري سل  ممكن على البيئة

 المتطلبات
 مخاطر اآلفات المرتبطة بالسلع الخشبية -1

    ها؛  ع ا  و  ن                                                                                    تتفاوت خماطر اآلفات املتعلقة بالسااااااااالع اخلشااااااااابية اليت يتناوهلا هذا املعيار بتفاوت منشاااااااااأ األخشااااااااااب وأ 
                                                                                               وخصائصها من مثل مستوى جتهيزها أو املعاجلة اليت خضعت هلا ووجود القشرة أو غياهبا؛ والغرض من استخدامها.

                                                                                           يصااااااف هذا املعيار خماطر اآلفات العامة املتعلقة بكل ساااااالعة خشاااااابية، وذلك بتبيان جمموعات اآلفات الرئيسااااااية  
                                                                                                  ً     املرتبطة هبا. وباإلضااااافة إىل عوامل املخاطر املذكورة أعاله، قد تعتمد خماطر اآلفات املرتبطة بساااالعة خشاااابية ما أيضاااااً على 

                                                           بة وحالة اآلفة يف مكان املنشأ ومكان الوجهة ومدة ووسيلة النقل.                                            عوامل من مثل عمر اخلش  وحجمه وحمتواه من الرطو 
          ه                                                                                     ينبغي أال تهشاااااارتري تدابري الصااااااحة النباتية دون تربير فين مناساااااا  قائم على حتليل ملخاطر اآلفات )كما هو موصااااااوف يف 

    11                          لتدابري الصاااااااحة النباتية رقم                ( واملعيار الدويل                 تحليل خماطر اآلفات ل     إطار  )   2                                       املعيار الدويل لتدابري الصاااااااحة النباتية رقم 
                           (، مع مراعاة اعتبارات مثل:  ية   جر   احل                حتليل خماطر اآلفات  )

                        حالة اآلفة يف منشأ األخشاب  -
                         درجة التجهيز قبل التصدير  -
                                       قدرة اآلفة على الصمود على اخلش  أو داخله  -
                      االستخدام املقصود للخش   -
                                                                                          احتمال اساااتتباب اآلفة يف املنطقة املشااامولة بتحليل خماطر اآلفات، مبا يف ذلك وجود ناقل إذا كان انتشاااار   -

                 اآلفة يتطل  ذلك. 
      دة أن              وميكن لعوامل ع                   ً                                                   قد يكون اخلشااا  مصااااباً بوفات موجودة يف منطقة املنشاااأ خالل فرتة النمو أو احلصااااد. 

                                                            خلشاااا . وقد تؤثر تلك العوامل أيضااااا على قدرة اآلفة على الصاااامود على                                         تؤثر على قدرة اآلفة على إصااااابة األشااااجار أو ا
                                                                                                  اخلشااا  ادصاااود أو داخله، فتؤثر بالتايل على ارتباري خماطر اآلفة باخلشااا . وتلك العوامل هي: تفشاااي اآلفات يف منطقة 
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       ى اخلشاااااا              ات املطبقة عل                                                                                املنشااااااأ وممارسااااااات إدارة الغابات والظروف خالل النقل وفرتة التخزين واملكان والظروف واملعاجل
                                                                                                وينبغي أن تؤخذ هذه العوامل باالعتبار عند تقييم احتمال دخول اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي وانتشارها.       ادصود.
ن خفض خماطر اآلفات. ولكن                                                                                       بشااااكل عام، كلما ارتفع مسااااتوى جتهيز اخلشاااا  أو معاجلته بعد احلصاااااد، حتساااا 

ً                                            طبيعة خماطر اآلفة. فمثاًل، قد تفتك عملية تقطيع اخلشااااااااا  إىل رقاقات حبد ذاهت                                 جتدر اإلشاااااااااارة إىل أن التجهيز قد يغري   ا                     
           ش  استعمار                 ل اتساع مساحة اخل                                                                        ببعض اآلفات احلشرية، وخاصة حني يكون حجم الرقاقة املنتجة صغريا، بينما قد يسه  

          أما اآلفات   .                         باالساااااتخدام املقصاااااود للرقاقات            ويرتبط عادة                                        ً                الفطريات له. ويتفاوت حجم الرقاقة وفقاً ملواصااااافات الصاااااناعة
                                                                                             املرتبطة بأنساااجة خشااا  حمددة )مثل القشااارة واخلشااا  العصااااري اخلارجي( فال تشاااكل أية خماطر حني يتم نزع األنساااجة 
   ا                                                                                  ً      ً                 اليت تساااااااااااكنها خالل عملية التجهيز. وينبغي تقييم خماطر اآلفة املرتبطة باملواد املنزوعة تقييماً منفصاااااااااااالً إذا ما تقرر نقله

                                                             جتاريا، كما ألية سلعة أخرى )كالفلني وحط  الوقود ونشارة القشرة(.
                                               أُنا تنتقل مع الساااااااالع اخلشاااااااابية وأُنا أثبتت قدرهتا على    1                                          من املعروف عن جمموعات اآلفات الواردة يف اجلدول  

                         االستتباب يف مناطق جديدة. 
       لألخشاب               باحلركة الدولية        ترتبط    أن     ميكن     اليت       اآلفات        جمموعات  - 1       الجدول 
                        األمثلة ضمن مجموعة اآلفات      اآلفات        مجموعة

 Adelgidae, Aphididae                 األرقات واملن ات

  Molytinae, Scolytinae       القشرة       خنافس

 ,Diprionidae, Lasiocampidae, Lymantriinae, Saturniidae               للخش  والدبابري      اآلكل    غري      العث
Tenthredinidae  

 Diaspididae          القرمزيات

  Formicidae, Kalotermitidae, Rhinotermitidae, Termitidae       النجار        والنمل       األبيض       النمل

 ,Anobiidae, Bostrichidae, Buprestidae, Cerambycidae, Curculionidae                   اخلنافس اآلكلة للخش 
Lyctidae, Oedemeridae, Platypodinae   

  Cossidae, Hepialidae, Sesiidae      للخش       اآلكل      العث

  Pantophthalmidae     اخلش         ذبابات

  Siricidae     اخلش        دبابري

 Cryphonectriaceae, Nectriaceae        البكتريي        التقرح     فطر

  .Heterobasidion spp      املمرض       العفن     فطر

  Ophiostomataceae      املمرض        التبقع     فطر

  Cronartiaceae, Pucciniaceae          فطر الصدأ

 Ceratocystidaceae, Ophiostomataceae                    فطر الذبول الوعائي

   Bursaphelenchus cocophilus, B. xylophilus الديدان االسطوانية

      جاادياادة             تتاا  يف مناااطق            ادتماال أن تساااااااااااااااا                                                                                                                      هناك بعض جمموعات اآلفات مثل أعفان املاء والبكترييا والفريوسات والبالزما النباتية اليت يعرف عنها ارتباطها باألخشاب، لكن من غري
                                     باالنتقال من اخلش  املستورد إىل عوائل.
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 األخشاب المستديرة 1-1
                                                                      ه         األخشاااب املسااتديرة، بقشاارة أو دون قشاارة، لتخضااع للتجهيز يف مكان الوجهة. وقد يهنشاار اخلشاا        معظم     تنقل  

                                                                                              الساااتخدامه كمادة للبناء )مثل األطر اخلشااابية( أو يساااتخدم إلنتاج مواد خشااابية )مثل رقاقات اخلشااا  وصاااوف اخلشااا  
     عة(.                                                                     ورقاقات القشرة والل  وحط  الوقود والوقود احليوي واملنتجات اخلشبية املصن  

                                                                                       من شاأن نزع القشارة عن األخشااب املساتديرة أن خيفض احتمال دخول بعض اآلفات اخلاضاعة للحجر الزراعي  
ً   وانتشااااااارها. ويعتمد مسااااااتوى خفض املخاطر على درجة نزع القشاااااارة والطبقة اخلشاااااابية حتتها وعلى جمموعة اآلفة. فمثاًل،                                                                                                 

   ثر                                                 شاااا  مبعظم خنافس القشاااارة. غري أنه ليس من املرجح أن يؤ                                                 خيفض النزع الكامل للقشاااارة بدرجة كبرية خماطر إصااااابة اخل
                                                                                            نزع القشرة على اإلصابة بوكالت اخلش  العميق وبعض أنواع الفطر والديدان األسطوانية الساكنة يف اخلش .

                                                                                              تتأثر خماطر إصااابة األخشاااب املسااتديرة بوفة إىل حد كبري بالكمية اإلمجالية للقشااور املتبقية على اخلشاا  منزوع  
                                                                                                    لقشرة، الذي يتأثر بدوره إىل حد كبري بشكل األخشاب املستديرة واآلالت املستخدمة يف نزع القشرة وبدرجة أقل، بنوع  ا

                                                                                                     ً الشجرة. واملواقع املفضلة لتفشي اخلنافس وإباضتها هي على وجه اخلصوص املنطقة املتسعة عند قاعدة الشجرة، خصوصاً 
   .    غصان     قد األ                                  ه حيث توجد دعامات كبرية للجذور وحول عه 

                                                 جمموعات اآلفات اليت حيتمل ارتباطها باألخشاب املستديرة.   2            ترد يف اجلدول  
                                            احتمال ارتباري جمموعات اآلفات باألخشاب املستديرة  - 2       الجدول 
           ا أقل احتماالا       محتمل       السلعة

                األخشااااااااااااب املساااااااااااتديرة 
       بقشور 

                                                  األرقات واملن ات، خنافس القشااااااااااااااارة، العث غري اآلكل للخشااااااااااااااا ، 
                                            النمل األبيض والنمل النجار، العث اآلكل للخشااااااااااااااا ،             القرمزيات،

                                                     ذباب اخلشاااااااااا ، دبابري اخلشاااااااااا ، فطر التقرح البكتريي، فطر العفن 
                               فطر الصاااااااااااااااادأ، فطر الااذبول الوعااائي،                           املمرض، فطر التبق ع املمرض،

                  الديدان األسطوانية

 

                األخشااااااااااااب املساااااااااااتديرة 
          بدون قشور

            للخشااااااااااااااااا ، العااث                                         النماال األبيض والنماال النجااار، اخلنااافس اآلكلااة 
                                             اآلكل للخشااااااااااااااا ، ذباب اخلشااااااااااااااا ، دبابري اخلشااااااااااااااا  فطر التقرح 
                                                       البكتريي، فطر العفن املمرض فطر التبق ع املمرض، فطر الااااااااذبول 

                  الديدان األسطوانية         الوعائي،

       ، العث †                            األرقات واملن ات، خنافس القشااااااااااااااارة
                                    غري اآلكل للخش ، القرمزيات، فطر الصدأ

 

 
                                                                                                                    مراحل حياهتا يف اخلش  الكائن حتت سطح القشرة ويف الطبقة املول دة )الكمبيوم(، ولذا قد تظل بعد تقشري القشرة أو نزعها بالكامل.                        توجد خنافس القشرة يف بعض   † 

 األخشاب المنشورة 1-2
       صناعة    ويف    ية    األبن       تشييد   يف           الستخدامها       دوليا        بدوُنا،          بقشرة أم       أكانت      سواء          املنشورة،        األخشاب   ه        تهنقل معظم 
       الساااااكك        وروافد        اخلشااااابية           واملباعدات        اخلشااااابية          وامللصاااااقات         املخروطة      اخلشااااا         وألواح        اخلشااااابية         التعبئة      مواد        وإنتاج       األثاث
    دون  ب                                                    وقد تشاااامل األخشاااااب املنشااااورة على قطع مربعة كاملة من اخلشاااا           املرك بة.         اخلشاااابية         املنتجات    من       وغريها         احلديدية
       ن تؤثر  أ                      ميكن لسماكة قطعة اخلش                       تتضمن أو ال تتضمن قشرة                            افة واحدة منحنية أو أكثر قد  حب               أو أخشاب مربعة       قشرة
               اإلصابة باآلفة.     خماطر     على 
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          بكثري من    أدىن             إصاااابة باآلفات      خماطر   ا           قشاااورها كله   ت      أو نزع       قشاااورها         نزع بعض                         تبدي األخشااااب املنشاااورة اليت  
        اآلفات.  ب     صابة     ر اإل                               قطع القشرة املتبقية على اخلش  خماط    حجم                       مع قشورها. وخيفض تقليس                األخشاب املنشورة 

        األشاااجار   ن ع        الناتج      اخلشااا                       حتوى اخلشااا  من الرطوبة. مب     ونة  ره م     أيضاااا          بالقشااارة                      كون خماطر اآلفات املتصااالة  ت 
      واليت      اديط     اجلو   يف   ة      الرطوب      ظروف        ليوازي       الوقت    مع     يقل    أن      يلبث   ال         الرطوبة    من       مرتفع           لديه حمتوى       حديثا        ادصودة      احلية
        ي ملخاطر                                ويرد املزيد من املعلومات عن التصااااااد   .     احلياة     قيد     على                        املتصاااااالة بالقشاااااارة بالبقاء          للكائنات      تساااااامح    أن      حيتمل   ال

   .  2   ق  رف  امل   يف              وخفض الرطوبة       العالج    بني      اجلمع              اآلفات من خالل
  . 3      اجلدول    يف         املنشورة         باألخشاب          ارتباطها      حيتمل     اليت       اآلفات            ترد جمموعات 
        املنشورة                                   احتمال ارتباري جمموعات اآلفات باألخشاب   - 3       الجدول 

           ا أقل احتماالا        محتمل         السلعة

     آلكلة  ا                النجار، اخلنافس                   النمل األبيض والنمل         القشااااااارة،       خنافس       بقشور         املنشورة        األخشاب
            اخلشاااااااااا ، دبابري                للخشاااااااااا ، ذبابات          العث اآلكل   ،      للخشاااااااااا 
    فطر   ، †                 فطر العفن املمرض   ،                  فطر التقرح البكتريي  ،     اخلشاااااااااااااااااا 

     ياادان    الااد  ،                   فطر الااذبول الوعااائي   ،         فطر الصااااااااااااااااادأ  ،             التبقع املمرض
             األسطوانية.

   ،                 لعث غري اآلكل للخشاا    ، ا              األرقات واملن ات
  ‡          القرمزيات

               األخشاااااااااااااااااااااااب املاااااانشاااااااااااااااااااااورة 
      قشور    دون

   ث          للخشااااااا ، الع       اآلكلة                النجار، اخلنافس                   النمل األبيض والنمل 
     تقرح       فطر ال       اخلشااا ،       دبابري       اخلشااا ،        ذبابات        للخشااا ،      اآلكل
              البكتريي، فطر        التقرح     فطر   ،†     املمرض       العفن       ، فطر       البكتريي
  ة        األسطواني                  الوعائي، الديدان        الذبول     فطر        املمرض،        التبقع

  ري      لعث غ         القشااااااارة، ا         ، خنافس              األرقات واملن ات
           فطر الصدأ  ، ‡         القرمزيات   ،          اآلكل للخش 

مرض       الصاادأ     فطر      يكون    قد  † 
ه
   امل
ه
        أبواغه       إنتاج    لى ع       للفطر        اددودة         والقدرة       للخشاا         املقصااود          االسااتخدام      بسااب       تذكر      خماطر      يشااكل   ال             إال أن معظمه          املنشااورة،        األخشاااب   يف        ً موجوداً     

  .    اخلش      على
         النشر.     بعد      تصمد     لكي        األنواع      لبعض       كافية         مساحة      تتيح                   القشور املتبقية قد      ولكن        األخشاب       تربيع       عملية     خالل      كثرية              تزال أنواع  ‡ 

 التجهيز الميكانيكي للخشب )باستثناء النشر(ناتجة عن خشبية  مواد 1-3
      كن من             بعض اآلفاااات. ل      خمااااطر     خفض    إىل        اخلشاااااااااااااابياااة       القطع     حجم       تقل س     اليت            امليكاااانيكياااة          العملياااات      تؤدي 

                                                          الضروري آلفات أخرى اختاذ تدابري بديلة إلدارة خماطر اإلصابة هبا. 
 رقاقات الخشب 1-3-1

      علقة   املت       اآلفات      خماطر                    ً         املتعلقة باخلش  عموماً، تتفاوت   1                      اآلفات املذكورة يف القسم      خماطر                  باإلضافة إىل عوامل  
   حني   و        القشرة     نزع  ه ته                       وميكن خفض خماطر اآلفة حني         ختزينها.         لطريقة      وفقا       وأيضا         وجتانسها       حجمها        بتفاوت      اخلش          برقاقات

          . العملية  ( 3 - 2       والقسااااااام    4                   النحو املبني يف اجلدول      على )      األقل    على                  سااااااام يف بعدين اثنني   3                        يكون حجم الرقاقة أقل من 
           اقة املنتجة                 حني يكون حجم الرق       ، خاصاااااااااااة                                              اخلشااااااااااا  إىل رقاقات حبد ذاهتا تفتك ببعض اآلفات احلشااااااااااارية              املادية لتقطيع 

            مثل الوقود )  ت        الرقاقا    من        املقصااااود           باالسااااتخدام       يرتبط    ما       وعادة         الصااااناعة         ملواصاااافات      ً وفقاً                     ويتفاوت حجم الرقاقة   .     صااااغريا
          ة للحد من                                                          . ويتم إنتاج بعض الرقاقات اخلشبية باتباع معايري صارمة للجود             فرشة احليوانات                              احليوي وإنتاج الورق والبستنة وأ
                               القشور والقطع الصغرية للغاية.
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                                                    ً       ً                         تكون اآلفات احلشااااااارية اليت توجد عادة حتت القشااااااارة موجودة أيضااااااااً، تبعاً حلجمها، يف رقاقات اخلشااااااا  مع    د ق 
        رقاقات   يف     ودة   موج      تكون    قد           األسااااطوانية          والديدان         البكتريي        التقرح      وفطر       املمرض       العفن     فطر    من       أنواع     عدة    أن             القشاااارة. كما
   .         الرقاقات       إنتاج    عد ب      اخلش    يف         الساكنة       الصدأ     فطر       أبواغ       تنتشر    أن       ادتمل    غري            بدوُنا. ومن          بقشرة أم       أكانت      سواء      اخلش 

 الخشب خلفاتم 1-3-2
    على       حتتوي    قد  و        باحلجم      كثريا          تتفاوت     ألُنا   ،     اآلفات     حيث    من     خماطر        تشاااااااااك ل      اخلشااااااااا        خملفات   ه           يهعترب عادة أن 
       إنتاج     خالل     يكي      امليكان         للتجهيز     خيضااااع      الذي       للخشاااا         ً جانبياً             ً اخلشاااا  منتجاً        خملفات      تكون      عادة  .       حتتويها   ال         قشااااور أو
  .     كسلعة        اخلش                أن تنقل خملفات     ميكن      ولكن         مطلوبة؛      سلعة

    .    اخلش         وخملفات      اخلش          برقاقات          ارتباطها      حيتمل     اليت       اآلفات        جمموعات   4        يف اجلدول     ترد  
     اخلش         وخملفات      اخلش          برقاقات          ارتباطها      حيتمل     اليت       اآلفات        جمموعات  - 4       الجدول 
           ا أقل احتماالا        محتمل         السلعة

      جمها ح      يزيد     اليت       بقشااااارة      اخلشااااا         رقاقات
              اثنني على األقل   ه    بهعدين   يف    سم   3    عن

      نافس  اخل         النجار،        والنمل       األبيض               القشااارة، النمل       خنافس
               للخشااااااااااااااا ، ذبابات      اآلكل      العث        للخشااااااااااااااا ،       اآلكلة

       ، فطر       البكتريي        التقرح           اخلشاااااااااا ، فطر             اخلشاااااااااا ، دبابري
    طر        الصدأ، ف     فطر        املمرض،        التبقع       ، فطر†     املمرض       العفن
            االسطوانية                  الوعائي، الديدان        الذبول

ات             لعااااث غري اآلكاااال    ، ا              األرقااااات واملناااا 
          القرمزيات   ،     للخش 

          واليت يزياد       قشاااااااااااااارة                  رقااقاات اخلشااااااااااااااا  بادون
           عااااااادين اثنني      ه ساااااااااااااام يف به   3         حجمهاااااااا عن 

     األقل    على

       اآلكلااااااااة                             األبيض والنماااااااال النجااااااااار، اخلنااااااااافس      النماااااااال
                  للخشاااااااااا ، ذباب اخلشاااااااااا ،       اآلكل             للخشاااااااااا ، العث

   ن    العف              البكتريي، فطر        التقرح     فطر      اخلشاااااااااااااااااااا ؛      دباااااابري
     ائي،     الوعااا        الاااذبول     فطر        املمرض،        التبقع       ، فطر†     املمرض
          االسطوانية         الديدان

ات             لعااااث غري اآلكاااال    ، ا              األرقااااات واملناااا 
 †           ، فطر الصدأ         القرمزيات   ،     للخش 

               اليت يقل حجمها      قشااااارة             رقاقات اخلشااااا  ب
         على األقل                 سم يف بعدين اثنني  3   عن 

   ر  فط         النجااار،        والنماال       األبيض               القشااااااااااااااارة، النماال       خنااافس
        التبقع       ، فطر†     املمرض       العفن     فطر          البكتريي،        التقرح
                  الوعائي، الديدان        الذبول     فطر   ،†     الصاااااااااادأ     فطر        املمرض،
          األسطوانية

ات             لعااااث غري اآلكاااال    ، ا              األرقااااات واملناااا 
              اخلنافس اآلكلة   ،         القرمزيات  ،      للخشاااا 
  ،                العث اآلكل للخشاااااااااااا   ،      للخشاااااااااااا 

           دبابري اخلش   ،            ذبابات اخلش 

        اليت يقل         القشاااااااااااااارة                 رقاقات اخلشااااااااااااااا  بدون 
                 ساااااااااااااام يف بعااااااادين اثنني  3         حجمهاااااااا عن 

     األقل    على

       ي فطر       البكتري         التقرح             النجااار، فطر                   النماال األبيض والنماال 
        الاااااااذبول            املمرض، فطر        التبقع       ، فطر†     املمرض       العفن

          األسطوانية                  الوعائي، الديدان

                ، خناااافس القشااااااااااااااارة،               األرقاااات واملنااا ات
  ،          القرمزيات   ،                 لعث غري اآلكل للخش  ا

     العااااث   ،                   اخلنااااافس اآلكلااااة للخشاااااااااااااااااا 
  ،            ذبابات اخلشاااااااااا   ،           اآلكل للخشاااااااااا 
 †           ، فطر الصدأ          دبابري اخلش 

            لعاث غري اآلكال                  ، خناافس القشااااااااااااااارة، ا              األرقاات واملنا ات       القشرة      بدون    أو    مع      اخلش        خملفات
                           النمل األبيض والنمل النجار،   ،        لقرمزيات   ، ا     للخشااااااااااااااا 

  ،                العث اآلكل للخشااااااااااااااا   ،                   اخلنافس اآلكلة للخشااااااااااااااا 
          البكتريي،        التقرح     فطر                       ذباب اخلشااااا ، دبابري اخلشااااا ؛

           املااماارض، فااطاار         الااتاابااقااع       ، فااطاار†     املااماارض       الااعاافاان     فااطاار
          األسطوانية                  الوعائي، الديدان        الذبول     فطر  ،†     الصدأ

 

    مها.          أو انتشار     ما       استتباهب            من غري ادتمل                                                          قد يكونان موجودين يف شحنات رقاقات اخلش  أو خملفات اخلش  ولكن        املمرض       العفن     فطر            فطر الصدأ و   † 
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 نشارة الخشب وصوف الخشب 1-3-3
                                     أقل مما تبديه السااالع املذكورة أعاله. ويف                                                  يبدي كل من نشاااارة اخلشااا  وصاااوف اخلشااا  خماطر إصاااابة باآلفات  

                                                                                               بعض احلاالت، قد ترتبط الفطريات والديدان االسااطوانية بنشااارة اخلشاا . ويعترب أن صااوف اخلشاا  يبدي خماطر إصااابة 
   .                                       باآلفات شبيهة بتلك اليت تبديها نشارة اخلش 

 تدابير الصحة النباتية -2
          ه                                                                                     ينبغي أال تهفرض تدابري الصاااااااحة النباتية املوصاااااااوفة يف هذا املعيار إال إذا كان هلا مربر فين مبين على حتليل خماطر  

                                                                                                   اآلفات. وهناك عنصار حمدد ينبغي النظر فيه من خالل هذا التحليل، وهو كيف أن االساتخدام املقصاود للسالعة ميكن أن 
   قد                                                       النباتية حلماية خشااااااااااا  أنتج يف مناطق خالية من اآلفات ولكنه                                       خيفف املخاطر. وميكن تطبيق بعض تدابري الصاااااااااااحة 

ً                      مثاًل أثناء التخزين والنقل )                                  يكون معرضااا ملخاطر اإلصااابة يف وقت الحق               للحيلولة دون                                 . وينبغي النظر يف الطرق املختلفة (  
ً                       اإلصااااااابة بعد تطبيق تدبري الصااااااحة النباتية؛ مثاًل، تغطية اخلشاااااا  بالرتبولني                      دى ختزينه أو اسااااااتخدام  ل   (             القماش املشاااااام ع )                                        

                  وسائل نقل مقفلة. 
        وميكن أن   .                                       ً                        لوقاية النباتات لدى البلد املساااااااااتورد حدوداً على اإلطار الزمين لالساااااااااترياد         الوطنية               قد تفرض املنظمة  

               ملساااااتورد اليت حتدد                            لوقاية النباتات لدى البلد ا         الوطنية                                           ً              ختضاااااع خماطر اآلفة املرتبطة باألخشااااااب املنقولة جتارياً إلدارة املنظمة 
  . (                                        مثال خالل الفرتة اليت تكون فيها اآلفة غري نشطة )                                                     وقتا معينا لكي جيري من ضمنه إرسال الشحنات أو استريادها 

                                                                            لوقاية النباتات لدى البلد املساااااااااااااتورد أن تفرض تطبيق وساااااااااااااائل حمددة للتجهيز واملناولة          الوطنية             وميكن للمنظمة  
                                         تخلس من النفايات بشكل مناس  بعد االسترياد.   وال

                  لوقاية النباتات يف         لوطنية ا                                                                                   إذا ما تطل   االمتثال ملتطلبات االسااترياد املتعلقة بالصااحة النباتية ذلك، ينبغي على املنظمة  
    تية                                                                                 ً                                 البلد املصااادر أن تتحقق من تطبيق تدابري الصاااحة النباتية ومن فعاليتها قبل التصااادير وفقاً للمعيار الدويل لتدابري الصاااحة النبا

    (.                             منهجيات أخذ عينات من الشحنات )    31                                          ( واملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم                        اخلطوري التوجيهية للتفتيش )    23    رقم
                             ً    من األشاااااااااااجار حمددة. ومن هنا، كثرياً ما        أجناس       ً     ً                                      إن عدداً كبرياً من اآلفات املرتبطة باخلشااااااااااا  خاص بأنواع أو  

            تات يف البلد             لوقاية النبا         الوطنية                                                                        تكون متطلبات الصاااااااااااااحة النباتية لألخشااااااااااااااب حمددة باجلنس أو النوع. ولذا فإن املنظمة 
  ،     لعرق ا                                                                                               املصااد ر، ينبغي أن تتحقق من أن اخلشاا  يف الشااحنة ميتثل ملتطلبات االسااترياد املتعلقة بالصااحة اخلاصااة بالنوع أو 

                                   حيث يكون مثل هذه املتطلبات موجودا. 
                                            ً                       تصف األقسام التالية اخليارات األكثر استخداماً لتدابري الصحة النباتية. 

 لقشرةإزالة ا 2-1
                                                                                      توجد بعض اآلفات اخلاضاااااااعة للحجر الزراعي يف القشااااااارة أو حتتها مباشااااااارة. وخلفض خماطر اآلفات، قد تطل   
     كأحد      (                                       إلنتاج خشااا  خال من القشااارة أو منزوع القشااارة )                                             لوقاية النباتات لدى البلد املساااتورد نزع القشااارة          الوطنية       املنظمة 

                                                                                                    متطلبات الصاااااحة النباتية لالساااااترياد، ويف حالة اخلشااااا  املنزوع القشااااارة، قد حتدد املنظمة املذكورة مساااااتويات للتحمل ملا 
                                                                           تبقى هناك قشور مع اخلش ، ميكن استخدام املعاجلات خلفض خماطر اآلفة املرتبطة بالقشرة.        وحيثما                  يتبقى من القشور.
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 القشرة منزوعالخشب  2-1-1
                                                                                    زع الكامل للقشااااارة عن األخشااااااب املساااااتديرة والسااااالع اخلشااااابية األخرى إىل نزع طبقة من املادة اليت قد         يؤدي الن 

                                                                                          ينمو عليها عدد كبري من اآلفات ويزيل مناطق كبرية من السطوح غري السوية اليت ختتبئ فيها آفات أخرى.
                     ألرقات واملن ات وحشااااارات                                                                   إن نزع القشااااارة يتخلس من اآلفات املوجودة بشاااااكل عام على ساااااطح القشااااارة مثل ا 

                                           عالوة على ذلك، فإن نزع القشاااااااارة يقضااااااااي على معظم                                                   القرمزيات والعث غري اآلكل للخشاااااااا  يف بعض مراحل حياهتا.
                                                                                        خنافس القشاااارة كما حيول دون تفشااااي اآلفات األخرى اليت تصااااي  اخلشاااا  بعد احلصاااااد، مثل دبابري اخلشاااا  وآكالت 

   .  (                كفصيلة املنشاريات )                 اخلش  الكبرية احلجم 
                                                                     لوقاية النباتات يف البلد املسااااااااتورد أن يكون اخلشاااااااا  منزوع القشاااااااارة، ينبغي على          الوطنية                 حيث تتطل  املنظمة  

       لتوضيح    1             )انظر املرفق   5                                                                                        السلعة أن تفي بتعريف اخلش  املنزوع القشرة الوارد يف املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم 
              فات أقل  بكثري       خماطر آ      فتبدي    ، (       كامبيوم )                       ً              . أما القشااااارة اداطة متاماً بطبقة مول دة              وجيوب القشااااارة(                      ً القشااااارة النامية داخلياً 

   (       كامبيوم )                                                                                       من تلك اليت يبديها سااطح القشاارة. ويف حاالت كثرية قد حيمل اخلشاا  عالمات تدل على وجود طبقة مول دة
                                                                                                قد تظهر كنسااايج بين فاساااد اللون على ساااطح اخلشااا ، ولكن هذا ال ينبغي أن يعترب دليال على وجود القشااارة وال يفرض 
                                                                                                     خماطر نامجة عن اآلفات املرتبطة بالقشااااااارة. ينبغي للتحقق من اخلشااااااا  منزوع القشااااااارة أن يؤكد ببسااااااااطة انعدام وجود أية 

  . (    بيوم     الكام )                                        عالمة على طبقة النسيج فوق الطبقة املول دة 
 الخشب المقشور 2-1-2

                                                                                    ً            قد ال تؤدي العملية امليكانيكية املساااااتخدمة يف النزع التجاري لقشااااارة اخلشااااا  إىل إزالة القشااااارة متاماً، وقد تبقى  
          مثل خنافس  )                                                                                        بعض أجزاء القشرة. وحيدد عدد وحجم أي من األجزاء املتبقية مدى خفض خماطر اآلفات املرتبطة بالقشرة 

  . (               ن ات والقرمزيات                  القشرة واألرقات وامل
                                                                                          حيدد بعض البلدان يف أنظمته مستويات التسامح جتاه القشرة يف األخشاب املستوردة. ومن شأن التقشري ضمن  

   .                                                                                   حدود التسامح املوصوفة أدناه خفض خماطر اآلفات اليت تستكمل دوراهتا احلياتية يف اخلش  غري املعاب
           اد املتعلقة                                       لوقاية النبات كمتطل  من متطلبات االسااااتري          الوطنية                   ً      ً                  عندما يكون ذلك مربراً تقنياً وتنس عليه املنظمة  

          بات اخلاصااااة                                                         لوقاية النباتات يف البلد املصااااد ر أن تضاااامن اسااااتيفاء تلك املتطل         الوطنية                                 الصااااحة النباتية، ينبغي على املنظمة  ب
                     باخلش  منزوع القشرة. 

ً         فمثاًل، لتخفيف                                                                                  خماطر وجود خنافس القشرة جيوز أن يبقى أي عدد من أجزاء القشرة الصغرية اليت يتم حتديدها      
                                بالنظر ومتييزها بوضوح إذا كانت: 

    (                 بغض النظر عن طوهلا )   سم    3            بعرض يقل عن   -
 .       سم مربع    50                                                       سم، وتقل املساحة الكلية لكل جزء مفرد من أجزاء القشرة عن    3              بعرض يزيد على    أو   -

 المعالجات 2-2
                            معاجلات الصااااااحة النباتية لآلفات  )    28                                                              ميكن اسااااااتخدام املعاجلات املقبولة دوليا الواردة يف مالحق املعيار الدويل  

                                                     . كمتطلبات الصحة النباتية لالسترياد لبعض السلع اخلشبية. (                       اخلاضعة للوائح التنظيمية
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                مثل اجلرعة ودرجة  )                           ي يتفاوت حس  برنامج املعاجلة                                                     تتأثر فعالية مجيع املعاجلات الكيميائية بعمق االخرتاق، الذ 
                                                                                     اخلشااا  وحمتوى الرطوبة، ويف كثري من األحيان يؤدي نزع القشااارة إىل حتساااني اخرتاق املعاجلات الكيميائية         وأنواع  ،  (      احلرارة

                                          للخش  وقد خيفف من احتمال إصابة اخلش  املعاب.
          ا السااااااتيفاء                                          لوقاية النباتات للبلد املصاااااادر أو بتصااااااريح منه         الوطنية                                    ينبغي تطبيق املعاجلات حتت إشااااااراف املنظمة  

                  بوضع ترتيبات تضمن                                 لوقاية النباتات يف البلد املصد ر         الوطنية                                                      متطلبات الصحة النباتية لالسترياد. وينبغي أن تقوم املنظمة 
                تبار التحقق قبل      و االخ                                                                                 أن تطبيق املعاجلات على النحو اددد، كما ينبغي عليها، عند االقتضاااااااااااااااء، وعن طريق التفتيش أ

    مثل  )                                                                                          إصاااادار شااااهادة الصااااحة النباتية من أن اخلشاااا  خال من اآلفات املسااااتهدفة. وميكن أيضااااا اسااااتعمال أدوات حمددة 
               تطبيق املعاجلة.            للتحقق من   (                                                                              مقياس احلرارة اإللكرتوين وكروماتوغراف الغازات ومقياس الرطوبة املوصول بأجهزة للتسجيل

                                        ً                                 ت حية من اآلفات اخلاضااااااعة للحجر الزراعي دليالً على عدم امتثال الشااااااحنة، باسااااااتثناء                      ينبغي اعتبار وجود آفا 
                                                                                                      األخشاب املعاجلة باإلشعاع، الذي قد تنجم عنه آفات حي ة لكنها عقيمة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن العثور على كائنات 

                                 ىل فشل املعاجلة أو إىل عدم االمتثال.          ً                   يشري، تبعاً لنوع املعاجلة، إما إ   (                    أو خملفات حديثة العهد )         رة مالئمة    ِّ مؤشِّ 
                              ، إرشادات إضافية بشأن املعاجلات  2       املرفق                                ً                      قد ال يكون بعض أنواع املعاجلات فعاالً ضد مجيع اآلفات. وترد يف  

                                                   اليت ميكن استخدامها لتخفيف خماطر اآلفات اليت تصي  اخلش .
 تقطيع الخشب إلى رقاقات 2-3

                                ً                                           اخلش  إىل رقاقات أو طحنه ميكانيكياً أن تكون فع الة يف تدمري معظم اآلفات اليت تسكن        تقطيع           ميكن لعملية  
               ه                                       ساااام كحد أقصااااى يف بهعدين اثنني على األقل ختفيف خماطر اآلفات اليت    3                                 اخلشاااا . ومن شااااأن خفض حجم الرقاقة إىل 

         أو أنواع   Scolytinae              مثل بعض أنواع                                                                   ميثلها معظم احلشااااارات. غري أن الفطر والديدان األساااااطوانية واحلشااااارات الصاااااغرية، 
Buprestidae   الصغرية أو الا              Bostrichidae   أو الا       Anobiidae  .قد تظل تشك ل خماطر آفات                        

 التفتيش واالختبار 2-4
                                                                                          ميكن االسااااتعانة بالتفتيش أو االختبار للكشااااف عن آفات حمددة مرتبطة باخلشاااا . وتبعا للساااالعة اخلشاااابية، قد  

                                                                             ات أو أعراضاااااا حمددة لآلفات. فمثال، قد يكشاااااف التفتيش واالختبار عن وجود خنافس القشااااارة                 يكشاااااف التفتيش عالم
                                                                                             وآكالت اخلشااا  وفطر العفن على األخشااااب املساااتديرة واألخشااااب املنشاااورة. وميكن إجراء التفتيش يف نقاري عدة على 

     لة.                                                                        امتداد عملية اإلنتاج لتحديد ما إذا كانت تدابري الصحة النباتية املطبقة فع ا
                                                                                         حني تطبق وساااائل التفتيش يفرتض هبا أن تتيح كشاااف أية إشاااارات وأعراض لآلفات اخلاضاااعة للحجر الزراعي. 

                                     وقد تشاااااااامل العالمات بعض املخلفات احلديثة                                                      وميكن أن يشااااااااري كشااااااااف بعض كائنات أخرى معينة إىل فشاااااااال املعاجلة.
                                                 على سااااطح اخلشاااا  نامجة عن الفطر، وفراغات أو إشااااارات إىل                                                حلشاااارات أو كلوما  أو أنفاقا  آلكالت اخلشاااا  وتبق عات

                                                                               وتتضاااااامن عالمات تعفن اخلشاااااا  تقرحات نازفة، وخطوطا بنية طويلة متقطعة على اخلشاااااا  العصاااااااري             تعفن اخلشاااااا .
                                                                                                    اخلارجي وفساااد لون اخلشاا  العصاااري اخلارجي؛ ومناطق لينة، وانتفاا غري واضااح السااب ، ودفقا للراتنج على احلطبات، 

                                   ً                وحيثما تكون هناك قشاااااااارة ميكن نزعها حبثاً عن عالمات تغذية                                       قات وحلقات وجروحا  يف األخشاااااااااب املنشااااااااورة.    وتشااااااااق
     سااااائل                وميكن اسااااتخدام و                                                                            وأنفاق احلشاااارات، وعن تبقع أو خطوري على اخلشاااا  الكامن حتتها كدالئل على وجود آفات.
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   عة                                     ت أكثر للتحقق مما إذا كانت اآلفات اخلاضااااااا                    وينبغي القيام مبعاينا                                         مسعية أو حساااااااية أو غريها أيضاااااااا لغايات الكشاااااااف.
  .  نق  را ش                                                                                           للحجر الزراعي أو الكائنات املؤشر موجودة، مثل التحقق من دورات حياة احلشرات احلية ككتل البيض وال

                                                                                                قد تستخدم االختبارات للتحقق من تطبيق أو تأثري تدابري الصحة النباتية األخرى مثل املعاجلات. ويكون إجراء  
                        ميكن لتحديد وجود الديدان      ً مثالً                                                         يف العادة مقتصاااااااااااااارا على الكشااااااااااااااف عن الفطر والديدان االسااااااااااااااطوانية.           االختبارات

                                                                                                  االساااااااااااطوانية، اليت هي آفات خاضاااااااااااعة للحجر، أن يتم عرب االساااااااااااتعانة مبزيج من التقنيات الهرية واجلزيئية على عينات 
                          خشبية مأخوذة من الشحنات. 

    23                                                     عينااات يف كاال من املعيااار الاادويل لتاادابري الصااااااااااااااحااة النباااتيااة رقم                                  ترد التوجيهااات بشاااااااااااااااأن التفتيش وأخااذ ال 
  .  31                                الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم         واملعيار

 االنتشار المنخفض لآلفات الخالية من اآلفات وأماكن اإلنتاج الخالية من اآلفات ومناطق المناطق 2-5
                                                 مناطق خالية من اآلفات وأماكن إنتاج خالية من اآلفات  ه                                        متهكن إلدارة خماطر اآلفات املرتبطة باخلشاااااااااااااا  إقامة  
                                                                                            ذات انتشاااااااار منخفض لآلفات، حيثما يكون ذلك ممكنا. وترد التوجيهات ذات الصااااااالة يف املعيار الدويل لتدابري         ومناطق

   8      ة رقم       النباتي                               ، ويف املعيار الدويل لتدابري الصاااااااااااحة  (                                  متطلبات إنشااااااااااااء مناطق خالية من اآلفات )   4                    الصاااااااااااحة النباتية رقم
                               متطلبات إنشاااااء مناطق ذات انتشااااار  )    22                                          ، واملعيار الدويل لتدابري الصااااحة النباتية رقم  (                     حالة اآلفات يف منطقة ما     حتديد )

                                              االعرتاف باملناطق اخلالية من اآلفات ومناطق االنتشاااار  )    29                                        واملعيار الدويل لتدابري الصاااحة النباتية رقم    (           منخفض لآلفات
                                                                                      . غري أن اساااتخدام أماكن إنتاج خالية من اآلفات أو مواقع خالية من االنتاج قد يقتصااار على حاالت  (            املنخفض لآلفات

                                                                                                               حمددة، كاملزارع احلرجية الكائنة ضاااامن املناطق الزراعية أو الضااااواحي. وميكن االسااااتعانة باملراقبة البيولوجية اختياريا لتحقيق 
      فات.                                              املتطلبات بالنسبة إىل منطقة ذات انتشار منخفض لآل

             ن هج الن ظ م 2-6
ج النهظهم اليت ت                       باحلركة الدولية لألخشاااااااااااااااب                             متكن إدارة خماطر اآلفات املرتبطة             دمج تدابري                    ه     ه ه       بفعالية، عرب تطوير ُنه

    14                                                                                                   إدارة خماطر اآلفات حبيث تتكامل بعضها مع بعض على النحو املوصوف يف املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم
  يت                                     وميكن لنظم إدارة الغابات احلالية، ملرحل   . (                                                   التدابري املتكاملة يف ُنج للنظم من أجل إدارة خماطر اآلفات        اسااااااااااااااتخدام  )
                                                                                                      قبل وما بعد احلصااااد، مبا يف ذلك التجهيز والتخزين والنقل، أن تشااامل أنشاااطة مثل اختيار املواقع يف مناطق خالية من    ما

  ،  (  شااااااااا             مثل تغليف اخل )                                   من اآلفات، واملعاجلات، واحلواجز املادية                                         ً اآلفات، والتفتيش لضااااااااامان أن يكون اخلشااااااااا  خالياً 
                                                    ه            ٌ  ه    وتدابري أخرى، تكون فع الة يف إدارة خماطر اآلفات عندما تهدمج بتبين ُنج نٌظهمي. 

                        خاصاااااااة خماطر آكالت عمق اخلشاااااا   )                                                      تصاااااااع  إدارة بعض من خماطر اآلفات املرتبطة باألخشااااااااب املساااااااتديرة  
         كن تطبيق                ويف تلك احلاالت، مي                                                من خالل تطبيق تدبري واحد من تدابري الصااااااااااااحة النباتية.   (                      وبعض الديدان االسااااااااااااطوانية

                                             مزيج من عدة تدابري للصحة النباتية يف ُنج النظم 
                                لوقاية النباتات يف البلد املسااااااتورد          الوطنية                 ، قد تطبق املنظمة   14                                         للمعيار الدويل لتدابري الصااااااحة النباتية رقم      ً وفقاً  

ً           فمثاًل، ميكن الساااااااام                                                        من أراضاااااااايها على نقل اخلشاااااااا  أو ختزينه أو جتهيزه بعد االسااااااااترياد.              تدابري إضااااااااافية ضاااااااا          اح بدخول    
                                                                                                     األخشاب املستديرة بقشور اليت قد تعيش فيها خنافس قشرة تكون آفات خاضعة للحجر الزراعي إىل البلد املستورد فقط 

          د املسااااااتورد                             طلوب أن جيري جتهيز اخلشاااااا  يف البل                          ويف هذه احلالة قد يكون من امل                                 خالل الفرتة اليت ال تكون فيها نشااااااطة.
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       ي بنزع                              وميكن اسااااااتخدام املتطلبات اليت تقضاااااا                                                                للتخلس من خماطر اآلفة قبل أن تتطور هذه الكائنات إىل مرحلة النشاااااااري.
                                                                                            قشااااااارة اخلشااااااا  واساااااااتعمال القشااااااارة أو خملفات اخلشااااااا  كوقود حيوي أو إتالفها بطريقة أخرى قبل بدء مرحلة نشااااااااري 

                                                                            حيلولة دون نشوء خماطر دخول وانتشار آفات خنافس القشرة اخلاضعة للحجر الزراعي.          اخلنافس، لل
                                                                                            وميكن إدارة خماطر اآلفة املرتبطة بالفطر بشااكل فعال من خالل اختيار اخلشاا  من مناطق خالية من اآلفات أو  

                اينة البصااارية من                   اخلايل من العفن باملع                مثل انتقاء اخلشااا   )                                                       أماكن إنتاج خالية من اآلفات، وتطبيق تدابري احلصااااد املناسااابة 
                                 ووضع مبيد للفطريات على سطح اخلش .   (            عالمات اإلصابة

 االستخدام المقصود -3
                                                                                          ميكن لالستخدام املقصود للخش  أن يؤثر يف مستوى خماطر اآلفة املتعلقة به، ألن بعض استخداماته املقصودة  

       زيد من     قد ت   (                                        ورقاقات اخلشاااااا  كوقود حيوي أو ألغراض البسااااااتنة                                        مثل اسااااااتعمال األخشاااااااب املسااااااتديرة كحط  للوقود  )
            تصااانيف السااالع  )    32                                        املعيار الدويل لتدابري الصاااحة النباتية رقم )                                               احتمال دخول وانتشاااار اآلفات اخلاضاااعة للحجر الزراعي 

   ات                                                                 وبالتايل تتوج  مراعاة االساااااااتخدام املقصاااااااود عند تقييم أو إدارة خماطر اآلف   .  ((    ً                            تبعاً ملخاطر اآلفات اليت تنطوي عليها
  .                     باحلركة الدولية لألخشاب        املرتبطة 

 عدم االمتثال -4
      لتقيد         عن عدم ا        عن حاالت        لإلبالغ        توجيهية       خطوري )    13                                              ترد يف املعيار الدويل لتدابري الصااااااااااااااحة النباتية رقم 

                            اخلطوري التوجيهية لنظام تطبيق  )    20                                        واملعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم    ( ة      الطارئ       جراءات   اإل  و                      بشروري الصحة النباتية 
                                               معلومات متعلقة بعدم االمتثال وإجراءات الطوارئ.   (                                 لوائح الصحة النباتية على الواردات
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 .جزءاً ملزماً هلذا املعيارال يشك ل أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو 

 صور توضيحية للقشرة والخشب: 1 المرفق
       من جهة    (      امبيوم   الك )                                                                          ترد أدناه صاااور توضااايحية تسااااعد على التمييز بشاااكل أفضااال بني اخلشااا  والطبقة املول دة  

                     والقشرة من جهة أخرى.

 
                       مقطع مستعرض خلش  مستدير   - 1      الشكل 
  .          على األغذية                       لوكالة الكندية للتفتيش    ، اS. Sela                الصورة تقدمة من  

  

 القشرة

                الطبقة المول دة

 جيوب القشرة

 الخشب
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                       مقطع مستعرض خلش  مستدير   - 2       الشكل
  .                                 لوكالة الكندية للتفتيش على األغذية   ، اS. Sela                الصورة تقدمة من  

 
  .         خش  منشور   - 3      الشكل 
         ، أوتاواC. Dentelbeck،   Canadian Lumber Standards Accreditation Board                الصورة تقدمة من  

 د       الع ق   حول       ا داخليا   نامية قشرة

 الخشب

 القشرة

                الطبقة المول دة
 (مبيوماالك)

 الخشب

       ا داخليا   نامية قشرة
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 : المعالجات التي يمكن استخدامها للتخفيف من مخاطر اآلفات على الخشب2 المرفق
 التبخير -1

                                                  ميكن استخدام التبخري يف مكافحة اآلفات املرتبطة باخلش .  
     امها  د                                                                                     على الرغم من الفعالية املثبتة لبعض مواد التبخري ضاااااااد بعض اآلفات فهناك حدود مفروضاااااااة على اساااااااتخ 

         ً يكون فعاالً                                                                وتتفاوت مواد التبخري يف قدرهتا على اخرتاق اخلشااااااا  وبالتايل فإن بعضاااااااها ال                      بغرض خفض خماطر اآلفات.
       را على                                          وقد يكون عمق االخرتاق لبعض مواد التبخري مقتص  .                                                     إال ضد اآلفات املوجودة يف القشرة أو عليها أو حتتها مباشرة

                                                       ويكون االخرتاق أكرب يف اخلش  اجلاف منه يف اخلش  املقطوع حديثا.                  سم من سطح اخلش .    10     حوايل
                                                                               بالنسبة إىل بعض مواد التبخري، ميكن لنزع القشرة قبل التبخري أن حيس ن فعالية املعاجلة.  
    يئة                االعتبار توصية ه                         لوقاية النباتات أن تأخذ ب         الوطنية                                                    قبل اختيار التبخري كتدبري للصحة النباتية، على املنظمات  

           هيئة تدابري  )                                                                           االسااتعاضااة عن اسااتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسااتخدامه كتدبري للصااحة النباتية                      الصااحة النباتية اهليئة،
  (    2008               الصحة النباتية 

 أو الغمس الرش -2
    خلشااا   ا                                                                                       ميكن االساااتعانة برش املواد الكيميائية أو غمساااها ملكافحة اآلفات املرتبطة باخلشااا ، باساااتثناء رقاقات  

   .                                      والنشارة وصوف اخلش  والقشرة وخملفات اخلش 
                                                                                              خالل عملية الرش أو الغمس توضااااع املواد الكيميائية السااااائلة أو املذوبة على اخلشاااا  بدرجة الضااااغط الطبيعية  

                                                                                           للجو. وتؤدي هذه املعاجلة إىل اخرتاق حمدود للخشاااااا  العصاااااااري. ويعتمد االخرتاق على أنواع اخلشاااااا  ونوع اخلشاااااا  
                                                               . وخصااائس املنتج الكيميائي. وإن كال من نزع القشاارة واسااتعمال احلرارة  (                            العصاااري اخلارجي واخلشاا  الداخلي     اخلشاا   )

                                                                                                  يزيدان من عمق اخرتاق اخلشااااا  العصااااااري. وقد ال حيول املكو ن الناشاااااط للمنتج الكيميائي دون ظهور اآلفات املوجودة 
    ائي                                                ة لآلفات على بقاء الطبقة الواقية من املنتج الكيمي                                              يف اخلشاااااااااا . وتعتمد ياية اخلشاااااااااا  املعاب من اإلصااااااااااابة الالحق

      يد من                    يف حال تعرض اخلش  ملز    (                  مثل آكالت اخلش  اجلاف )                              إصابة لبعض اآلفات ما بعد العالج      حتدث           سليمة. وقد 
ستعرض.

ه
      النشر بعد العالج، ويف حال مل ينفذ املنتج الكيميائي إىل جزء من املقطع امل
ه
                                                                  

 بالضغط الكيميائي التشبيع -3
                                                                                      ميكن اساااااااتخدام التشااااااابيع بالضاااااااغط الكيميائي ملكافحة اآلفات املرتبطة باخلشااااااا ، باساااااااتثناء رقاقات اخلشااااااا   

 .                                      والنشارة وصوف اخلش  والقشرة وخملفات اخلش 
                                                  أو الضاااغط أو عمليات املعاجلة احلرارية إىل منتج كيميائي                                              يؤدي اساااتخدام مادة حافظة بواساااطة الضاااغط اخلوائي 

                                             يوضع على سطح اخلش  والدفع به إىل عمق ذلك اخلش .
   قد   و                                                                                      التشاااابيع بالضااااغط الكيميائي يسااااتعمل عادة حلماية اخلشاااا  من اإلصااااابة باآلفات بعد املعاجلات األخرى. 

              ن اخرتاق املادة  إ                            جنت من املعاجلة على ساااااطح اخلشااااا .                                                    يكون له مفعول معني أيضاااااا يف احليلولة دون ظهور اآلفات اليت 
                                                                                              الكيميائية لداخل اخلشااا  يفوق بكثري ما حيصااال مع الرش أو الغمس، ولكن ذلك يعتمد على أنواع اخلشااا  وخصاااائس 

                   ً                                                      يكون االخرتاق عموماً يف أحناء اخلشاااااااا  العصاااااااااري ومن خالل قساااااااام حمدود من اخلشاااااااا  الداخلي.                  املنتج الكيميائي.
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نا من اخرتاق املنتج الكيميائي له.     لنزع      وجيوز                ً     تمد االخرتاق أيضاً على    ويع                                                                         القشرة أو التثقي  امليكانيكي للخش  أن حيس 
  ة                                                                           ولذا فإن جتفيف اخلش  قبل إخضاعه للتشبيع بالضغط الكيميائي قد حيس ن هو أيضا نسب  ،                     حمتوى اخلش  من الرطوبة

               مليات التشاابيع،         ويف بعض ع                         بعض احلشاارات اآلكلة للخشاا .                                      ً   ويكون التشاابيع بالضااغط الكيميائي فع االً ضااد         االخرتاق.
عاب         وتعتمد                                                                                  تستعمل املادة الكيميائية على درجة حرارة مرتفعة بشكل كاف حبيث توازي املعاجلة احلرارية.

ه
    ياية اخلش  امل
ه
            

    فات                             وقد حتصااال إصاااابة من جان  بعض اآل                                                                     من أي إصاااابة الحقة، على بقاء الطبقة الواقية من املنتج الكيميائي ساااليمة.
                                             يف حال مت نشااااااااااااار اخلشااااااااااااا  بعد املعاجلة وعدم اخرتاق املنتج    (                  مثل آكالت اخلشااااااااااااا  اجلاف )                      يف مرحلة ما بعد املعاجلة 

                                الكيميائي جلزء من املقطع املستعرض 
 المعالجة بالحرارة -4

        غياهبا ال                               لسااااالع اخلشااااابية. ووجود القشااااارة أو                                                         ميكن اساااااتخدام املعاجلة باحلرارة يف مكافحة اآلفات املرتبطة بكافة ا 
                                                                                                      يؤثران مطلقا على فعالية العالج احلراري ولكنه ينبغي أن تؤخذ باالعتبار يف حال حدد جدول للعالج احلراري املقاسااااااات 

                          القصوى للخش  اخلاضع للعالج.
              ع أو بدون ضااااااااااااابط  م )        ة معينة                                                                        تنطوي عملية املعاجلة باحلرارة على حتمية اخلشااااااااااااا  حم درجة حرارة معينة ولفرتة زمني 
                                                                                                         خاصاااااااااااااة باآلفة املساااااااااااااتهدفة. وإن الفرتة الزمنية الدنيا للمعاجلة يف غرفة احلرارة املطلوبة لبلوغ درجة احلرارة على امتداد    (       الرطوبة

          ميكن توليد   و                                                                 ً                          اخلش ، رهن مقاسات قطع اخلش  ونوعها ومسكها وحمتواها من الرطوبة، فضالً عن سعة احلجرة وعوامل أخرى.
                                                                                                          احلرارة داخل حجرة تقليدية للتحمية أو عرب وسيلة العازل الكهربائي أو الطاقة الشمسية أو سواها من وسائل التسخني.

                                                                                               تتفاوت درجة احلرارة املطلوبة لقتل اآلفات املرتبطة باخلش  ألن القدرة على حتمل احلرارة ختتلف بني نوع وآخر.  
     أن                                                                    ابة بأنواع العفن الشااائعة خاصااة إذا ما بقي حمتواه من الرطوبة عاليا؛ غري                                    وقد يبقى اخلشاا  املعاب باحلرارة عرضااة لإلصاا

                الصحة النباتية. ب   ق  عل       يف ما يت                               العفن ال ينبغي أن يعترب مثار قلق 
 في القمائن التجفيف -5

   .                                                                         ميكن استعمال التجفيف يف القمائن لألخشاب املنشورة والكثري من السلع اخلشبية األخرى 
ف ض خالهلا حمتوى الرطوبة يف اخلشاااا  وذلك عرب اسااااتعمال احلرارة، لبلوغ حمتوى           التجفيف يف                  ه                                                                القمائن عملية خيه

                                                                                         ه        الرطوبة املطلوب لالساااااااااتخدام املقصاااااااااود للخشااااااااا . وميكن اعتبار التجفيف يف القمائن معاجلة حرارية يف حال ناهف ذ على 
    خلشاااااا      من ا       ملعنية ا                          احلرارة القاتلة عرب الطبقات                                                                درجات حرارة كافية ولفرتات زمنية مناساااااابة. ويف حال تعذر بلوغ درجات

                لصحة النباتية.  ا           من معاجلات                                          فإن التجفيف يف القمائن لوحده ال يعد  معاجلة
                                                                                           يعتمد بعض األنواع يف جمموعات اآلفات املرتبطة بالساااااالع اخلشاااااابية على الرطوبة وبالتايل قد تكون غري ناشااااااطة  

                 للخشااا  ما حيول دون   ة         الفيزيقي                                        التجفيف يف القمائن يغري  بشاااكل دائم البنية        كما أن                                 خالل عملية التجفيف يف القمائن.
                أن آفات فردية   غري                                                                                   ارتشااااااف الرطوبة الكافية إلعالة اآلفات احلالية وختفيض حاالت اإلصاااااابة يف مرحلة ما بعد احلصااااااد.

       ويف حااال    .                 حمتوى الرطوبااة األقاال                                                                         لبعض األنواع قااد تكون قااادرة على اسااااااااااااااتكمااال دوراهتااا احلياااتيااة يف البيئااة اجلاادياادة ذات 
                                                                                                      اسااااتعيدت ظروف الرطوبة املناساااابة فإن الكثري من الفطريات والديدان األسااااطوانية وبعض أنواع احلشاااارات قد تكون قادرة 

  .    عاجلة      بعد امل                                        على مواصلة دوراهتا احلياتية أو إصابة اخلش  
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 التجفيف بالهواء -6
      تويات                                           باهلواء حمتوى اخلشااااااااااا  من الرطوبة ولكن فقط إىل مسااااااااااا                                          باملقارنة بالتجفيف يف القمائن، يقلل التجفيف  

                      ون خماطر اآلفات املتبقية    وتك                                                                                  الرطوبة الطبيعية يف البيئة اديطة وهو بالتايل أقل فعالية بوجه جمموعة واسااااااااااااااعة من اآلفات.
           فض الرطوبة  خ              نبغي أن يعترب ي   وال                                                               املعاجلة رهن فرتة التجفيف وحمتوى الرطوبة واالساااااااااااااتخدام املقصاااااااااااااود للخشااااااااااااا .    بعد
                لصحة النباتية.           من تدابري ا                             ً خالل التجفيف باهلواء وحده تدبرياً    من

     يكون                                                                                   على الرغم من أن خفض الرطوباااة من خالل التجفيف بااااهلواء أو التجفيف يف القماااائن وحااادمهاااا قاااد ال 
           من عدد كبري         اإلصاااااابة                                                                   لصاااااحة النباتية، فإن اخلشااااا  الفف إىل ما دون نقطة تشااااابع األلياف، قد ال يشاااااجع  ا      تدابري    من
                          ما خيس عددا كبريا من اآلفات.                                               وبالتايل فإن احتمال إصابة اخلش  الفف متدن جدا يف        اآلفات.   من

 التشعيع -7
         ً      كون كافياً لقتل     قد ي   (                                               مثل اإللكرتونات املسر عة واألشعة السينية وأشعة غاما )                            إن تعريض اخلش  لإلشعاع املؤي ن  

   ((                                                   اخلطوري التوجيهية الستخدام اإلشعاع كتدبري للصحة النباتية )    18           عيار الدويل   امل )                        أو تعقيم أو تعطيل اآلفات 
                       المعالجة بالجو المعد ل -8

  .                                                                                       جيوز استعمال املعاجلات باجلو املعدل على األخشاب املستديرة واألخشاب املنشورة ورقاقات اخلش  والقشرة 
  د                                        مثل، الذي يقل فيه األكساااااااااجني ويعلو ثاين أكساااااااااي )                                            يف مثل تلك املعاجلات يعر ض اخلشااااااااا  لألجواء املعد لة  
                                                                                            على فرتات طويلة من الوقت بغية قتل اآلفات أو تعطيلها. وميكن للجو املعدل أن يول د بشااااكل مصااااطنع داخل    (       الكربون

                                                                          ً                  غرف الغاز أو أن حيصل بشكل طبيعي، مثال خالل ختزين املياه أو حني يكون اخلش  ملفوفاً بغالف بالستيكي حمكم.
 لمراجعا -9

                                                             . االسااااااتعاضااااااة عن اسااااااتخدام بروميد امليثيل أو احلد من اسااااااتخدامه كتدبري     2008                            هيئة تدابير الصححححححة النباتية 
  ،     روما -  ية                                                . يف تقرير الدورة الثالثة هليئة تدابري الصااااااااااااااحة النبات                                               للصااااااااااااااحة النباتية. توصااااااااااااااية هيئة تدابري الصااااااااااااااحة النباتية

                                                        االتفااااااقياااااة الااااادولياااااة لوقااااااياااااة النبااااااتاااااات، منظماااااة األغاااااذياااااة والزراعاااااة        ، روماااااا،  6        ، املرفق     2008            أبريااااال/نيسااااااااااااااااااان    11  - 7
https://www.ippc.int/publications/500/  ( 2016                  نوفمرب/تشرين الثاين     21        بتاريخ      دخول     آخر   ه   سهج ل    ) .  
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 االعتماد
  .    2017                                 دورهتا الثانية عشرة يف أبريل/نيسان                             هيئة تدابري الصحة النباتية يف        من قبل            هذا املعيار        اعتمد 

 مقدمة

 النطاق
          ، وهو يصةةةةةةةةةةةةةف                     املقرتنة بنباتات الغرس                                                                يقدم هذا املعيار توجيهات لتقييم خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو 

                                                                                                    تدابري الصةةةةةةةةةةةةةةحة النباتية الرامية إىل إدارة خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس ضةةةةةةةةةةةةةةمن سةةةةةةةةةةةةةةياق 
         الدولية.       حركتها

  ة  ل                                                    ً                                            أما وسائط النمو املنقولة كسلعة منفصلة واليت تلو ث سلعاً أخرى أو املستخدمة كمواد للتعبئة، فليست مشمو  
        املعيار.    هبذا

 المراجع
  ة                                                                                                               يشةةةةةةةةةري املعيار احلايل إىل املعايري الدولية لتدابري الصةةةةةةةةةحة النباتية. املعايري الدولية لتدابري الصةةةةةةةةةحة النباتية متاحة على البواب

  setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core .                      الدولية للصحة النباتية
 التعريفات
ميكن االطالع على تعريفات املصةةةةةةةطلحات املتعلقة بالصةةةةةةةحة النباتية املسةةةةةةةتخدمة يف هذا املعيار ضةةةةةةةمن املعيار  

 .(مسرد املصطلحات) 5الدويل 

 عرض عام للمتطلبات
         ص وسائط  خي  ا  م                                                                                      ينبغي أن يقدم حتليل خماطر اآلفات التربير التقين ملتطلبات االسترياد املتعلقة بالصحة النباتية يف 

                      املقرتنة بنباتات الغرس.       النمو

                                                                                            ميكن ملنشةةةةةةةةةأ مكونات وسةةةةةةةةةائط النمو وطريقة إنتاجها أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةةةائط النمو املقرتنة  
                                                                                                بنباتات الغرس. وينبغي إنتاج وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو وختزينها وحفظها يف لروف حتول دون التلوث أو اإلصةةةةةةةةةةةةةةابة. وسةةةةةةةةةةةةةةتعتمد 

                                                                      املستخدم. وقد حتتاج وسائط النمو إىل أن تعاجل بالشكل املناسب قبل استخدامها.                          الظروف على نوع وسيط النمو     هذ 

                                                                                              ميكن لطرق إنتاج نباتات الغرس أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس. 

                الصةةةةةةةحة النباتية            مل تدابري     مبا يشةةةةةةة   –                                                                  خيارات إدارة خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس  
                         فهي موصوفة يف هذا املعيار.   –                                                  كاملعاجلة والتفتيش وأخذ العينات واالختبار واحلجر واحلظر

 معلومات أساسية
                        ً           ً                                                          تعترب الرتبة، بصةةةةةةةفتها وسةةةةةةةيطاً للنمو، ممراً ذا خماطرة عالية ألأا تسةةةةةةةتطيع أن تأوي العديد من اآلفات اخلاضةةةةةةةعة  

          َ         ً                                                       اعرتاف أيضاَ بأن عدداً من وسائط النمو األخرى تشكل ممرا  لدخول آفات خاضعة للحجر      هناك    أن                   للحجر الزراعي كما 



40 رقم الدويل املعيار  احلركة الدولية لوسائط النمو املرتبطة بنباتات الغرس 

5 -40الدولي رقم المعيار   االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 

                                                                                                 وإن  خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةةةةةةائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس هي رهن عوامل متعلقة بإنتاج وسةةةةةةةةةةةةائط النمو    .       الزراعي
                                              وبإنتاج النباتات، فضال عن التفاعل بني كل منهما.

                                                                           بلدان تشةةةةةةةةةريعات لتنظيم حركة وسةةةةةةةةةائط النمو وخاصةةةةةةةةةة الرتبة أو الرتبة كمكون من مكونات                 لدى العديد من ال   
                                                                                                         وسائط النمو، ولكن ليس بالضرورة لوسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس. وتكون وسائط النمو، وباألخ ص الرتبة، حمظورة 

      تنق ل                              الغرس، قد يكون من الصعب جتنب                                                                يف أكثر األحيان. ويف حني أنه من املمكن نزع وسائط النمو من بعض نباتات 
   يط                                                               وال ميكن لبعض النباتات البقاء حية أثناء نقلها إال إذا نقلت ضمن وس                                           وسائط النمو املقرتنة بنباتات الغرس بالكامل.

  .     للنمو

 وعلى البيئة البيولوجيالتأثير على التنوع 
              ية على التنوع                                 املقرتنة بنباتات الغرس، تأثريات سةةةةةلب                                                      قد يكون لدى اآلفات املرتبطة باحلركة الدولية لوسةةةةةائط النمو  
                                   ً     ً                                               وميكن أن خيف ض تطبيق هذا املعيار ختفيضةةةةةةةةةاً كبرياً دخول وانتشةةةةةةةةةار اآلفات املقرتنة بوسةةةةةةةةةائط النمو اخلاضةةةةةةةةةعة             البيولوجي.

            ً     لنباتية وفقاً هلذا                                         وباإلضافة إىل ذلك، فإن تطبيق تدابري الصحة ا                                    ا سيخفض بالتايل من تأثرياهتا السلبية. مم               للحجر الزراعي، 
                   ً                                                                                    املعيار من شةةأنه أيضةةاً أن خيف ض من احتمال دخول وانتشةةار كائنات أخرى قد تصةةبح مبثابة أصةةناف غريبة غادية يف البلد 

  .                                            املستورد فتؤثر سلبا بالتايل يف التنوع البيولوجي

                 لى البيئة. تشةةةةةةةج ع  ع         تأثري سةةةةةةةل     (                           مثل بعض املعاجلات بأجهزة تدخني )                                  قد يكون لبعض تدابري الصةةةةةةةحة النباتية  
                                                                                   البلدان على ترويج استخدام تدابري الصحة النباتية اليت هلا أقل تأثري سل  ممكن على البيئة.

 المتطلبات
 تحليل مخاطر اآلفات -1

                                                                                               يعاجل هذا املعيار خماطر اآلفات اخلاضةةةعة للحجر الزراعي يف وسةةةائط النمو، وفقط وسةةةائط النمو املقرتنة بنباتات  
                                                                                    يف بعض احلاالت قد تكون هناك حاجة إىل أخذ اآلفات املقرتنة بنباتات الغرس اخلاضةةةةةةةةةةةةةةعة للوائح لكنها             الغرس. ولكن 

                                  ً                   خاضعة للحجر الزراعي باالعتبار أيضاً يف حتليل خماطر اآلفات.   غري

      الغرس    ت                                                                                            ينبغي أن تكون متطلبات االسترياد املتعلقة بتدابري الصحة النباتية اليت خت ص وسائط النمو املقرتنة بنباتا 
          ، واملعيار  (                          إطار عمل لتحليل خماطر اآلفات )   2                              ً                   وعلى أسةةةةةةةةةةةةةةاس حتليل خماطر اآلفات طبقاً للمعيار الدويل رقم               معللة فنيا  

                        حتليل خماطر اآلفات بالنسةةةةةةةةةةةبة )   21                           لتدابري الصةةةةةةةةةةةحة النباتية رقم                 ( واملعيار الدويل      احلجرية                حتليل خماطر اآلفات  )    11    رقم
     آلفات                                                                     (. وينبغي أن يأخذ حتليل خماطر اآلفات باالعتبار العوامل اليت تؤثر يف خماطر ا             اخلاضةةةعة للوائح                لآلفات غري احلجرية 

   1                                                                                                    املتعلقة بوسةةةةةةةةةةةةةائط النمو املوصةةةةةةةةةةةةةوفة يف هذا املعيار وكذلك العوامل املتعلقة بإنتاج نباتات الغرس املوصةةةةةةةةةةةةةوفة يف امللحق
      باتات                          ً                        وينبغي أن ختضةةةةةةع للتقييم معاً خماطر اآلفات اليت تشةةةةةةكلها ن    (. س                              التدابري املتكاملة لنباتات الغر  )    36           املعيار رقم   من

                                                                                 الغرس وتلك اليت تشكلها وسائط النمو املرتبطة هبا اليت كانت هذ  النباتات قد درعت فيها.
                                                                                            وجتدر اإلشةةةةةةةةارة إىل أن اآلفات اخلاضةةةةةةةةعة للحجر الزراعي اليت حتملها وسةةةةةةةةائط النمو املقرتنة بنبتة ما، قد تكون  

                                                     نامجة عن نباتات أخرى أو قد تؤدي دور الناقل آلفات أخرى.     آفات 
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 العوامل التي تؤثر في مخاطر اآلفات المتعلقة بوسائط النمو المقترنة بنباتات الغرس -2
            حني أن بعض  يف                                                                                ميكن لطرق إنتاج نباتات الغرس أن تؤثر يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةةةةةةةةائط النمو املسةةةةةةةةةةتخدمة 

                                                                                                         وسةةائط النمو قد تشةةكل درجة متدنية من املخاطر حبكم طبيعة إنتاجها، فإأا قد تصةةبح ملوثة أو مصةةابة خالل عملية إنتاج 
  . (    لغرس                               أي وسائط النمو املقرتنة بنباتات ا )                  ً                                               نباتات الغرس، تبعاً لنوع وتكوين وسيط النمو خالل عملية إنتاج السلعة 

                                                                             قاية النباتات لدى البلد املسةتورد أن تضةع يف االعتبار عند إجراء حتليل ملخاطر اآلفات                        وجيود للمنظمة القطرية لو  
   2       وامللحق   1                 كما حددت يف امللحق )                         خاطر اآلفات يف وسةةةةةةةةةةةةائط النمو  مل                                       بغية حتديد تدابري الصةةةةةةةةةةةةحة النباتية املناسةةةةةةةةةةةةبة 

                                                املسةةةةةةةةةةتورد، ينبغي لتحليل خماطر اآلفات أن يراعي حالة                                            وبناء على اآلفات اخلاضةةةةةةةةةةعة للوائح من جانب البلد    . ( 1       واملرفق
ُصد ر.        اآلفات يف

ُ     البلد املستورد والبلد امل
  :                                                     عالوة على ذلك، فإن خماطر اآلفات قد تعتمد أيضا على ما يلي                         

                                           إذا كانت وسائط النمو جديدة أو سبق استعماهلا  -
                 منشأ وسائط النمو  -
                   مكونات وسائط النمو  -
                                                           إنتاج وسائط النمو، مبا يف ذلك درجة التجهيز وأية معاجلات مطبقة                   التدابري املستخدمة يف   -
ً   التدابري الرامية إىل احليلولة دون تلوث وسةةةةةةةةائط النمو أو إصةةةةةةةةابتها قبل الغرس، خالل النقل والتخزين مثالً،   -                                                                                            

ً            ا                                          وكذلك خالل تكثري النبتة وإنتاجها )مثاًل، اسةةتخدام غاراس بادن نظيف ومعاجلة ميا  الري وجتنب التعر     ض                                  
                           لوسائط منو مرتفعة املخاطر(. 

                       طول دورة إنتاج النبتة   -
                                                                 كمية وسائط النمو املوجودة املقرتنة بكافة نباتات الغرس يف شحنة معينة.  -

                                                                                    يف تقييم خماطر اآلفات، قد تكون ذات صةةةةةةةةةةةةةةلة البيانات عن االسةةةةةةةةةةةةةةترياد السةةةةةةةةةةةةةةابق أو احلايل لوسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو  
        اجلغرايف.      أصلها   أو

   1          عرض امللحق  وي                                                             ئط النمو وطريقة إنتاجها، يف خماطر اآلفات املتعلقة بوسةةةائط النمو.                     يؤثر منشةةةأ مكو نات وسةةةا 
          ائط للنمو                              افرتاض أأا مل تستخدم من قبل كوس                                                              املكونات الشائعة لوسائط النمو ويشري إىل خماطر اآلفات اخلاصة هبا على

      جديد.                                                              وبأنه قد مت تناوهلا وختزينها بطريقة حتول دون تلوثها أو تلوثها من

                                                                                        قد يكون احتمال أن تؤوي وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو اليت حتتوي مكونات عضةةةةةةةةةةةةةةوية )مبا يف ذلك بقايا النباتات( آفات  
ً                                                                                    احتمااًل أكرب، ولذا فإأا تشةةةك ل خماطر آفات أكرب مقارنة بوسةةةائط النمو املعدنية أو املصةةةطنعة بالكامل.              إذا كان وسةةةيط   و        

                                     ً     ً        على وجه اخلصةةةةةةةوص تقييم خماطر اآلفات تقييماً كامالً الحتمال                                             النمو يتكون من مواد عضةةةةةةةوية، قد يكون من الصةةةةةةةعب 
  .                                                                                            ً      ً وجود الكثري من الكائنات احلية غري املعروفة. وعلى هذا، ينبغي أن تعامل بطريقة تعاجل خماطر اآلفات عالجاً كافياً 

 إدارة مخاطر اآلفات -3
                               أن تدار خماطر آفات وسةةةةةةةةةائط النمو               بالتضةةةةةةةةةافر لضةةةةةةةةةمان                                                ميكن اسةةةةةةةةةتخدام التدابري التالية كل  على حدة أو معا 

       كافية.      إدارة
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 وسائط النمو الخالية من اآلفات الخاضعة للحجر الزراعي 3-1
                                                                   ميكن التوصل إىل وسائط منو خالية من اآلفات اخلاضعة للحجر الزراعي من خالل: 

                                                                          استخدام وسائط للنمو منتجة ضمن عملية كفيلة جبعل وسائط النمو خالية من اآلفات   -
    خال                                                                         م وسةةةةةةةةةةةةةةائط للنمو أو مكونات هلا مجعت من منطقة خالية من اآلفات أو من موقع إنتاج      اسةةةةةةةةةةةةةةتخدا  -

       اآلفات    من
                                                                          تطبيق املعاجلات املناسبة على وسائط النمو غري اخلالية من اآلفات، قبل استخدامها.   -

           إىل وجهتها،   و                                            ً       ً                            ينبغي إنتاج وسةةةةةةةةةةائط النمو ضةةةةةةةةةةمن نظام يتيح تتبعاً مناسةةةةةةةةةةباً للوسةةةةةةةةةةائط وملكوناهتا إىل منشةةةةةةةةةةأها  
         االقتضاء.    عند

                                                                                    ينبغي ختزين وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو اخلالية من اآلفات وحفظها يف لروف حتاف  على خلوها من اآلفات اخلاضةةةةةةةةةةةةةةعة  
     لنمو                            غري معاجلة أو غريها من وسةةةةةةةةةةةةةةائط ا   ة                                                                  للحجر الزراعي. وال ينبغي تعريض وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو إىل نباتات أو آفات أو ترب

                                                                      حال مل يتم ذلك فقد تتوجب معاجلة وسائط النمو بالشكل املناسب قبل استخدامها     . ويف              أو ميا  ملوثة        املعاجلة   غري

                                                                                              ينبغي أن تكون النباتات املزمع غرسةةةةةها يف وسةةةةةائط النمو اخلالية من اآلفات بدورها خالية من اآلفات اخلاضةةةةةعة  
                         للحجر الزراعي ذات الصلة.

                             سائط النمو بعد غرس النباتات:                                                       ميكن استخدام التدابري التالية للحؤول دون تلوث أو إصابة و  

           وما إىل ذلك                                                استخدام أدوات نظيفة ومعدات نظيفة وحاويات نظيفة،   -
                                                                                       إبقاء وسائط النمو املقرتنة بالنباتات يف منطقة خالية من اآلفات أو يف موقع إنتاج خال من اآلفات  -
                                               استخدام ميا  خالية من آفات خاضعة للحجر الزراعي  -
                                                                                           استخدام العزل املادي )مثل الظروف احملمية، واحلؤول دون انتقال اآلفات عرب اهلواء واإلنتاج على منضدات   -

                   مفصولة عن الرتبة(. 
        قد تكون         خماطرها                                أمثلة على تدابري إدارة لآلفات خلفض     36                                             ترد يف املعيار الدويل لتدابري الصةةةةةةةةةةةةةةحة النباتية رقم  

                     مناسبة لوسائط النمو.
 المعالجات 3-2

                                                                                            ميكن تطبيق املعاجلات الرامية إىل ختفيف خماطر آفات وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو على مراحل خمتلفة من دورة اإلنتاج. أما  
                                       ً       املعاجلات اليت ميكن استخدامها فرادى أو معاً فتشمل:

         كيميائية  ل                                                                                      معاجلة وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو قبل الغرس أو بعد الغرس )مثل املعاجلة بالبخار واملعاجلة احلرارية واملعاجلة ا  -
                 مزيج من املعاجلات(   أو

                                                معاجلة احلقول أو املنابت املخصصة إلنتاج نباتات الغرس  -
                               ئي املستخدم للري أو كوسيط للنمو                                                  معاجلة )بالتقطري أو التعقيم( املاء أو احمللول املغذي املا  -
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        ل الغرس ب                                                                             معاجلة النباتات أو أجزاء النباتات املستخدمة للتكثري )كالبذور والبصيالت والشتالت( ق  -
ً     )مثاًل بو   1                 إدالة وسائط النمو  -                                اسطة غسل اجلذور أو هز  النبتة(.   

                                                                                           ميكن لعوامةةل مثةةل درجةةة احلرارة أن تؤثر يف نتيجةةة املعةةاجلةةات. كمةةا أن بعض املبيةةدات قةةد تلجم أعةةداد اآلفةةات    
ً                                                                   بداًل من استئصاهلا. وقد يكون التحقق من فعالية املعاجلة بعد تطبيقها ضروريا.    

                                                              املعاجلة، ينبغي اختاذ إجراءات مناسبة بغية جتنب التلو ث أو اإلصابة.    بعد  

                               التفتيش وأخذ العي نات واالختبار 3-3
                                                                                              ميكن أن ختضةةةةةةةةةةةةةةع أماكن إنتاج وسةةةةةةةةةةةةةةائط النمو وإجراءات جتهيزها أو معاجلتها للتفتيش واملراقبة وملوافقة املنظمة  

      اتية.                                                ضمان استيفاء متطلبات االسترياد املتعلقة بالصحة النب                                               القطرية لوقاية النباتات للبلد املستورد، ما يفرتض 

       لتحديد                                                                                            قد تدعو احلاجة إىل تفتيش نباتات الغرس ووسائط النمو املقرتنة هبا لتحديد ما إذا كانت فيها آفات أو 
          التوجيهية       اخلطوط )    23                                        املعيار الدويل لتدابري الصةةةةةةةةةةحة النباتية رقم )                                                امتثاهلا ملتطلبات االسةةةةةةةةةةترياد املتعلقة بالصةةةةةةةةةةحة النباتية 

                                         ُ                     غري أن معظم اآلفات يف وسائط النمو ال ميكن أن ُيكشف عرب التفتيش وحد .   .  ((       للتفتيش

                                                                                                   ميكن للمنظمة القطرية لوقاية النباتات لدى البلد املسةةتورد أن تطلب أو أن تقوم بأخذ عينات من وسةةائط النمو  
                                  اخلطوط التوجيهية لنظام تطبيق لوائح  )    20                                       املعيار الدويل لتدابري الصةةةةةةةةةةةةةةحة النباتية رقم  )                               املقرتنة بنباتات الغرس واختبارها 

  .   ((                              منهجيات أخذ العينات من الشحنات )    31   رقم )                              ر الدويل لتدابري الصحة النباتية         ؛ واملعيا  ((                           الصحة النباتية على الواردات
     دنيني                        ص التلوث أو اإلصةةةةةةةةابة املت خي   ما                                                                   غري أن أخذ العينات واالختبار قد ال يكشةةةةةةةةفان بعض أنواع اآلفات وال سةةةةةةةةيما يف
            )وهي كائنات         ً                 ختباراً للكائنات الكشافة                                                                      لوسائط النمو. وللتحقق من أن التدابري املطلوبة قد اختذت، قد يشمل االختبار ا

            أو مل تطبق(.                                                         يسهل كشفها ويشري وجودها إىل أن التدابري املطلوبة مل تكن فعالة 
 الحجر 3-4

                                                                                              قد تطلب املنظمة القطرية لوقاية النباتات لدى البلد املسةةةةةةةةةتورد حجر وسةةةةةةةةةائط منو مقرتنة بنباتات الغرس خلفض  
                                                                        خيارات من مثل االختبار واملراقبة لوجود عالمات أو أعراض ومعاجلة نباتات الغرس                                خماطر اآلفات. ويتيح احلجر أثناء 

  .            خالل فرتة احلجر                        ووسائط النمو املقرتنة هبا
                       ً                                                                    ميكن أن يسةةةتخدم احلجر أيضةةةاً للرصةةةد يف احلاالت اليت تكون فيها املعرفة املتعلقة مبخاطر اآلفات غري كاملة أو  

     .                                                                 التدابري املتخذة يف البلد املصد ر )مثل العدد املرتفع من احلاالت املكتشفة(                         هناك مؤشرات تدل على فشل     تكون     حيث 

                                                     [ 

، قصري تيف بعض احلاالت، ميكن أن يتبع إدالة وسائط النمو إعادة الزرع يف وسائط للنمو غري مستخدمة من قبل وخالية من اآلفات قبل التصدير بوق  1
 . حبال مسحت بذلك املنظمة القطرية لوقاية النباتات يف البلد املستورد
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 الحظر 3-5
  ض                                                                                                  يف احلاالت اليت ال تعترب فيها التدابري احملددة أعال  قابلة للتطبيق أو جمدية أو كافية لوسةةةائط النمو املقرتنة ببع 

    .             بنباتات الغرس                                              نباتات الغرس، ميكن حظر دخول وسائط النمو املقرتنة 



1 امللحق - احلركة الدولية لوسائط النمو املرتبطة بنباتات الغرس 40رقم  الدويل املعيار   

10 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات   -40الدولي رقم  المعيار

  ملعيارمن ا إلزاميهذا امللحق هو جزء 

                                                                               المكونات الشائعة لوسائط النمو مرت بة بحسب درجة ارتفاع مخاطر اآلفات المرتبطة بها :1 الملحق
                                                                                            إن الرتتيب املعروض يف هذا اجلدول خي ص  مكونات وسائط النمو اليت مل تستعمل من قبل للغرس واليت مت تناوهلا  

ً                        وختزينها بطريقة حتول دون اإلصابة أو التلوث )مثاًل، تكون خالية من الرتبة(.                                             
                                                                                      حيدد اجلدول املخاطر النسةةةةةةةةةةةبية لآلفات اليت تشةةةةةةةةةةةكلها املكونات املختلفة لوسةةةةةةةةةةةائط النمو ولكن غري املقرتنة  

  .             بنباتات الغرس

                تيسييييييير بقا  اآلفة                    مكونات وسائط النمو
               على قيد الحياة

         تعليقات 

      خاملة      مادة   ال            الطني املشوي      كريات 

                                       وسةةةةةةةائط مصةةةةةةةطنعة )مثل الصةةةةةةةوف الزجاجي والصةةةةةةةوف 
                                            املعةةةدين والبوليسةةةةةةةةةةةةةةةتريين والرغوة الزهريةةةة واجلسةةةةةةةةةةةةةةةيمةةةات 

      البويل                                                 البالسةتيكية والبويل إيثيلني ونشةاء مثب ت البوليمري و 
                                  يوريثان والبوليمريات املمتصة للماء(

           مادة خاملة   ال 

َ                         َمعَدن قشةةةةةةةةةةةةةور السةةةةةةةةةةةةةيليكا والبريليت                والصةةةةةةةةةةةةةخر الربكاين  َ  
              َ  والزيوليت واخلَبث

                                             يؤدي تسةةةةةةةةةةخني اإلنتاج إىل تعقيم معدن قشةةةةةةةةةةور السةةةةةةةةةةيليكا    ال 
                والبريليت عمليا.

     ال            طني )صلصال(

     ال           حصى، رمل 

                      درجة عالية من التجهيز     نعم                                  ورق، مبا يف ذلك الورق املقوى املمو ج

                                            خضع للمعاجلة باملعقام أو التعقيم قبل االستخدام     نعم                                وسيط لزرع األنسجة )شبيه باألجار(

                                               ألياف جود اهلند )ليف القشرة اخلارجية جلود اهلند/خث 
          جود اهلند(

                  على مستوى التجهيز                  تعتمد خماطر اآلفات     نعم 

                                              ميكن أن يؤثر حجم اجلسةةةةةةةةةةيمات على احتمال بقاء اآلفات      نعم                              نشارة اخلشب، قشور اخلشب )جنارة(
     حي ة

                                   تعتمد خماطر اآلفات على املصدر واملعاجلة     نعم      املاء

                                              ميكن أن يؤثر حجم اجلسةةةةةةةةةةيمات على احتمال بقاء اآلفات      نعم             رقائق اخلشب 
              على قيد احلياة

                  على مستوى التجهيز                  تعتمد خماطر اآلفات     نعم       الفلني
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                                              يكون اخلطر أدىن حني ال يكون املنشةةةةةةةةةةةةةةةةأ قد تعرض للزراعة      نعم                            اخلث )باستثناء الرتبة اخلثية(
صةةةةةةةةةةةةةةةدقة(. قد حيتوي اخلث 

ُ
                   )مثل السةةةةةةةةةةةةةةةبخات امل
ُ
    ذور  ب    على                

                        نباتات تكون مبثابة آفات.

                                            تعتمةةةد خمةةةاطر اآلفةةةات على مسةةةةةةةةةةةةةةةتوى التجهيز. قةةةد حتتوي      نعم                                  طحالب غري قابلة للحياة )اإلسفغنوم(
  ن     تكو              بةةةذور نبةةةاتةةةات    على                         الطحةةةالةةةب احليةةةة )اإلسةةةةةةةةةةةةةةةفغنوم( 

      آفات.      مبثابة

                                               مواد نباتية أخرى )مثل قشةةةةةر األرد/قشةةةةةور الت  وقشةةةةةور 
                                              القمح وقشةةةةةور حبوب ال  واألوراق املتسةةةةةاقطة ونفايات 
                                        قصةةةةةةةةةب السةةةةةةةةةكر وتفل العنب وقشةةةةةةةةةور حبوب الكاكاو 

                    وفحم صفد ديت النخل(

                                                   ً تنخفض املخاطر يف حال املعاجلة أو إذا كان مصدرها نظيفاً      نعم 
         وغري مصاب

                                             تعتمةةد خمةةاطر اآلفةةات على املصةةةةةةةةةةةةةةةةةدر )إمكةةان إيواء آفةةات      نعم          )اللحاء(      القشر 
                               حرجية( ودرجة التجهيز أو التخمري

                                         تعتمد خماطر اآلفات على املصدر ودرجة التجهيز     نعم                 نفايات بيولوجية

                                              السةةةةةةةةماد العضةةةةةةةةوي )مثل نفايات السةةةةةةةةماد الزراعية ومن 
ُ                 البلديات والُدبال وعفن األوراق(              

                              اآلفةةةةةةات على املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر ودرجةةةةةةة التجهيز            تعتمةةةةةةد خمةةةةةةاطر      نعم 
                                               التخمري. يشيع وجود بذور نباتات تكون مبثابة آفات.   أو

                                      ميكن تقليل خماطر اآلفات يف حال متت معاجلتها    نعم      الرتبة 

       املعاجلة                                 تعتمد خماطر اآلفات على املصدر ودرجة      نعم                            ألواح شجرة السرخس )املنشار(

                                                  قد حيتوي بقايا مواد عضةةةةةةوية غري مهضةةةةةةومة. ينبغي أن جيه ز      نعم                                   السماد العضوي املكو ن بفعل الديدان
                                       ً         السةةةةةماد العضةةةةةوي املكو ن بفعل الديدان باكراً حسةةةةةب وقت 
                                             احلةةةاجةةةة لةةةه ويعةةةاجل للقضةةةةةةةةةةةةةةةةةاء على أي كةةةائن حي فيةةةه قبةةةل 

                   استخدامه كوسيط منو.
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 ملعيار.من ا إلزاميهذا امللحق هو جزء 

أمثلة عن وسائط النمو والتدابير التي قد تدير بفعالية مخاطر اآلفات المتصلة بوسائط النمو  :2 الملحق
 المقترنة بنباتات الغرس

       أمثلة           التدابير              ما  ومغذيات             وسيط النمو

             خضةةةةةةةع للتعقيم              وسةةةةةةةيط للنمو قد 
                           )مثال بواسةةةةةةةةةةةةةةطة احلرارة ح  بلو  
                           درجةةةةة حرارة حمةةةةددة وملةةةةدة دمنيةةةةة 

      حمددة(

                     كميةةةةةةةةة من املةةةةةةةةاء اخلةةةةةةةةايل من 
                    اآلفةةةةةةةةات )مةةةةعةةةةقةةةةم أو مةةةةعةةةةةةةةاجل 

       مقط ر(   أو

                   حيف  يف لروف حتول دون 
        اإلصابة 

                             نبةةةاتةةةات تنمو من بةةةذور ضةةةةةةةةةةةةةةةمن لروف 
     حممية

                              مادة خاملة مثل الفريميكوليت أو 
        البريليت

               حيةةةةةفةةةةة  يف لةةةةةروف حتةةةةةول       معق م              حملول مغذ مائي 
       اإلصابة    دون

                                  نبةةاتةةات قةةابلةةة للزرع يف املةةاء حيةةث ميكن 
                     التحقق من غياب اآلفات

                 متةةةةةةةت احملةةةةةةةافظةةةةةةةة عليةةةةةةةه يف              ُ     مدمج يف وسيط ُمعق م                 وسيط لزرع األنسجة
             لروف معق مة 

                                  نباتات مزروعة يف أنسةةةةجة ومنقولة ضةةةةمن 
             حاويات مقفلة

                            امليا  أو امليا  على أسةةةةةاس احلل     ماء
         املغذيات 

                      قةةةد تةةةدعو احلةةةاجةةةة إىل ميةةا  
                        معقمة أو معاجلة أو مقطرة

                     نباتات متجذرة يف املاء
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 .جزءاً ملزماً هلذا املعيارال يشك ل أدرج هذا املرفق ألغراض مرجعية فقط وهو 

                                                             لمجموعات شائعة من نباتات الغرس ووسائط النمو المنقولة دوليا   أمثلة: 1 المرفق

        تعليقات           وسيط النمو           نوع النبتة
                    مواد املشةةةةةةةةةةاتل املقز مة 

         اصطناعيا
                                                                        تكون جذور النباتات عادة صةةةةةةةةةةةةةةةعبة الغسةةةةةةةةةةةةةةةل لتحريرها من الرتبة. وميكن نقل النباتات       الرتبة

                                                                               لزرعها يف وسةةةةةائط للنمو خالية من الرتبة وجعلها تنمو يف الدفيئة مع االسةةةةةتعانة بالتدابري 
                                                               املتكاملة للتخفيف من املخاطر يف سعي إىل خفض خماطر اآلفات املقرتنة هبا. 

                    مواد املشةةةةةةةةةةاتل العارية 
      اجلذور

                                                                                تشةكل مواد املشةاتل عارية اجلذور تقنية لزراعة األشةجار قائمة على نبش الشةجرة أو الشةجرية                تربة أو ال تربة
                                                                              النامية يف احلقل من أجل وضةعها يف حالة من السةبات. ميكن هز مواد املشةاتل من أجل إدالة 

             النبتة وهيكل      حلجم  و                                                               بعض الرتبة عنها أو ميكن غسةةةةةلها لتحريرها من أية تربة أو وسةةةةةائط منو. 
                                                                  جذورها ونوع الرتبة تأثري كبري على إمكانية إدالة الرتبة عن شبكة اجلذور.

             بصةةةةةةةةةةةةةةةيالت ودرنةةةات 
                  خةةاملةةة وجةةذور درنيةةة 
                   وجذور معم رة عشبية

                                                                              إن البصةةةةةيالت والدرنات )مبا فيها الكعوب والريزومات(، واجلذور الدرنية واجلذور املعمرة                     تربة أو خث أو ال شيء
                                                             شةةةةر وتنمو عادة يف احلقول ولكنها تشةةةةحن وهي يف حالة من اخلمول وخالية            العشةةةةبية تنت

                                                    ً                      من وسةةةةةةةةةةةةةةةائط النمو. غري أن  البصةةةةةةةةةةةةةةةيالت اخلاملة قد تعبأ أحياناً مبثابة  عدة للنمو  إىل 
                                                                            جانب وسائط النمو. وميكن لوسائط النمو تلك أن تعترب كسلعة منفصلة )مادة للتعبئة( 

         الوسائط.                                 شريطة أال تكون النباتات متجذرة يف

          ، والقشةةةور                  ألواح شةةةجرة السةةةرخس                 النباتات املالدمة 
                           والطحةةةةالةةةةب غري القةةةةابلةةةةة للحيةةةةاة 
                          )اإلسةةةةةةةةةةةةةةةفغنوم( والرمةةةةةةاد الربكةةةةةةاين 

       والصخر

                                                                           يف كثري من األحيان، تشةةةةةحن النباتات املالدمة، كتلك اليت تنتمي إىل الفصةةةةةيلة الربوميلية 
                  غري القابلة للحياة                                                   واألوركيدات، مع ألواح شةةةةةةةةةةةةةةةجرة السةةةةةةةةةةةةةةةرخس والقشةةةةةةةةةةةةةةةور والطحالب 

                                                                   ً       )اإلسةةةةفغنوم( والرماد الربكاين والصةةةةخور وما شةةةةاهبها. تسةةةةتخدم هذ  املواد عموماً للدعم 
                                       والزينة أكثر منها كوسائط للنمو حقيقية.

                         منوعةةةةة )مبةةةةا فيهةةةةا اخلةةةةث ومعةةةةدن             غرسات، شتول
                      قشةةةةةةةةةةةةةةةةةور السةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةلةةيةةكةةةةةةةةا والةةرتاب  

         كملوثات(

        ن الرتبة                          أو يف وسةةةةةةةةةةائط النمو اخلالية م                                              كون هذ  النباتات اليانعة متجذرة عادة يف الرتبة ت
                      داخل حاويات أو أطباق.

                 الةةنةةبةةةةةةةةاتةةةةةةةةات املةةنةةزلةةيةةةةةةةةة 
                املسةةةةةةةةةةةةةةةتعملةةةةةةةة للزينةةةةةةةة 

              واملنتجة للزهر

                               منوعة )مبا فيها الوسائط املصطنعة 
                             ومعدن قشةةةور السةةةيليكا والبريليت 

              وخث جود اهلند(

       نباتات  ك                                                                     ميكن للنباتات أن تنمو يف تربة احلقول أو كمواد للمشةةةةةةةةةةةةةاتل داخل حاويات أو
                                                        مزروعة يف أص ص داخل الدفيئة يف وسائط للنمو خالية من الرتبة.

                  النبةةةةةةةاتةةةةةةةات اليت تنمو 
        من بذور

َ   منوعةةة )تتضةةةةةةةةةةةةةةةمن اخلةةث وَمعةةَدن    َ                  
                        قشور السيليكا والبريليت(

                                                                              عادة ما تنمو النباتات احلولية وثنائية احلول من بذور داخل وسةةةةةةةةةائط النمو ومن   تنقل 
                          وهي متجذرة يف وسائط النمو.

                نبةةةةاتةةةةات متجةةةةذرة يف 
                املةةةةةاء أو يف حملوالت 

              مغذية مائية

                                                                         ميكن لبعض النباتات أن تنمو انطالقا من تعقيالت يف املاء أو يف حملوالت مغذية مائية                          ماء أو حملوالت مغذية مائية
                             مع وسائط منو مصطنعة أو بدوأا.

             تعقيالت عشةةةةةةةةةةةةةةةبيةةةةةةةةة 
       متجذرة

                           منوعة )مبا فيها اخلث وخث جود 
       ملصةةةةةةةةةةةةةةةطنعةةةةة                اهلنةةةةةد والوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائط ا

                           والطحةةةةالةةةةب غري القةةةةابلةةةةة للحيةةةةاة 
   ((         )اإلسفغنوم

                                                                            تكون التعقيالت العشةةةةبية املتجذرة عادة متجذرة ومنقولة يف وسةةةةائط منو خالية من الرتبة 
                                                                 داخل أصةةةةةةةة ص من اخلث أو جود اهلند. تكون اجلذور طرية حبيث ال ميكن نزع وسةةةةةةةةائط 

                            النمو بدون الضرر بالنباتات.



1 املرفق - احلركة الدولية لوسائط النمو املرتبطة بنباتات الغرس 40رقم  الدويل املعيار   

14 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -40الدولي رقم  المعيار  

        تعليقات           وسيط النمو           نوع النبتة
                نبةةةةةاتةةةةةات مزروعةةةةةة يف 

       أنسجة 
  .      اآلجار ب                                                               تنتج النباتات املزروعة يف األنسةةةةةةةةةجة باالقرتان مع وسةةةةةةةةةائط منو معقمة شةةةةةةةةةبيهة        باآلجار            معقمة شبيهة 

  .     اآلجار                                         وميكن شحنها يف حاويات معق مة خمتومة أو خارج 

                                                                       تنقل األشةةجار والشةةجريات األقدم سةةنا، مبا فيها األشةةجار املسةةتعملة كعينات، يف غالب      تربة             أشجار وشجريات
  .                أو مغلفة باخليش                                        األحيان ضمن جتارة املشاتل، كأشجار منبوشة 

                 مواد عضةوية سةطحية 
                أو سجادات عشبية

                                                                    حتتوي املواد العضوية السطحية أو السجادات العشبية كمية كبرية من الرتبة.      تربة
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 االعتماد
 .2017الصحة النباتية هذا املعيار ر دورلا الثانية عش ا اليت عقدت ر ش   أب يل/نيسان  اعتمدت هي ة تدابري 

 مقدمة

 النطاق
                                                                      ً           ر بتحديد وتصاااااااااااااانيف خماط  ا  ات امل تب ة بامل  بات وا الت واملعدات املنقولة دولياً   ما أنه               يقوم هذا املعيا 

ّ                               حيّدد تدابري الصحة النباتية املالئمة.   
                                                                                 وال يغ ي هذا املعيار م  بات نقل ا شخاص والسلع اليت تتح ك مبوجب القوا احمل  ة ا اصة هبا. 
 المراجع
معايري دولية أخ ى لتدابري الصااحة النباتية  وهي متاحة على البوابة الدولية للصااحة  يشااري املعيار ا ايل أيضااا إل 
 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core النباتية

 التعريفات
  ري            الدويل لتداب    ار ي     ر املع           ذا العيار                                   مصاااااااا لحات الصااااااااحة النباتية املسااااااااتخدمة ر ه         تع يفات        طال  على       ميكن اال 

   (.                           مس د مص لحات الصحة النباتية )   5                   الصحة النباتية رقم 

 عرض عام للمتطلبات
                                                                                             يصاااااف هذا املعيار تدابري الصاااااحة النباتية اليت قد تن بق على امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة: التنظيف  

   ق.                                                ّ                             واملعاجلة والوقاية من التلوث ومت لبات امل ا ق والتخّلص من النفايات وإج اءات التحق
  ّ                  ً                                                                               يو ّ  هذا املعيار أيضاً التوجي ات للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات اليت تعمل مع اجل ات العسك ية على وضع  

                                                                                                 تدابري الصحة النباتية اليت ميكن ت بيق ا على االنتشار الدويل للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة.

 معلومات أساسية
                                                                      الت واملعدات املساااااااااتخدمة للتجارا أو للنقل ب  ق أخ ى بني البلدان. وقد تكون      ً                  غالباً ما ختضاااااااااع امل  بات وا 

  ُ                                                                                                 اساااااااُتخدمهل ر الزراعة وا  اجة ور البناء و غ اض صاااااااناعية ور جمال اساااااااتخ اي املعادن وإدارا النفايات.  ذلك  ميكن 
   ا                   سااب ط يقة اسااتخدام                                                                        اسااتخدام ا بصاافة م  بات وآالت ومعدات عسااك ية مسااتخدمة خضااعهل لالنتشااار الدويل. وح

                                                                ّ                             أو نقل ا قبل التصاادي   قد تصاابر امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة ملّوثة بج ات حج ية أو مبواد خاضااعة            أو ختزين ا
                         ً                                                   ً                         للتنظيم. ولدى نقل ا دولياً  ساالع خاضااعة للتجارا أو هبدف تغيري مكالا التشااغيلي )مثالً ر حالة معدات ا صاااد(  قد 

                        ً                                   ً                              الت واملعدات املساااااااااتخدمة ت بًة  أو آ ات  أو خملفات نباتية أو بذوراً  وقد حتمل بالتايل خ   آ ة إل               حتمل امل  بات وا
                                            ُ                                                         بلد الوصااااول. وحسااااب اسااااتخدام ا ر بلد الوصااااول  قد ُتدخل آ ات حج ية إل املناطق الزراعية أو ا  جية أو الربية أو 

                غريها من املناطق.
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ّ       ً             وقد تتعّ ض أيضااااااااً امل  بات وا ال  ّ                                     ت واملعدات اجلديدا إل التلّوث بج ات خالل ختزين ا قبل التصااااااادي . ويعت           مد                         
                                                                  احتمال تلوث ا على ظ وف ختزين ا  وبعدها عن موائل ا  ات ووقهل ختزين ا.

ّ                                  أمثلة عن ا  ات اليت قد تلّوث امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة.   1            ت د ر امل  ق                            

      ااة                                    ّ                        ات الوطنيااة لوقااايااة النباااتااات ر مااا يتعّلق مبخاااط  ا  ااات امل تب ااة حب                              ينبغي تو ري توجي ااات حمااددا للمنظماا 
                                                                                                       امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة وختزين ا  وبتدابري الصاااااحة النباتية اليت قد تكون ضااااا ورية لتسااااا يل ح  ت ا ا منة. 

      جارا.   ُ                                                               أن ُت بق تدابري الصحة النباتية هبدف التقليل من آثارها السلبية على الت      وميكن

 وعلى البيئة البيولوجيالتأثير على التنوع 
ّ      ميكن أن تو   إزالة التلّوث عن                                      ً                               امل  بات وا الت واملعدات املساااااااتخدمة وسااااااايلًة للوقاية من دخول  ائنات دقيقة                       

ّ                                                   إل مناطق جديدا  قد تكون ذات صلة بالتنوّ  البيولوجي ر هذه املناطق )ا نوا  الغازية الغ يبة(.                                       

 المتطلبات
 مخاطر اآلفات -1

                                                                                                يتمثل ا    ال ئيسي لآل ات امل تبط بامل  بات وا الت واملعدات املستخدمة ر التلوث بالرتبة وا  ات واملخلفات  
                                                                                                                  النباتية والبذور وغريها من ا جزاء النباتية القادرا على االنتشااااااااااار. وقد تشااااااااااكل البذور وا جزاء النباتية ا خ ى القادرا على 

ّ                              ّ                                   قلق إذ ميكن أن تكون النبتة حبّد ذالا آ ة أو أن تأوي آ ات. وأّما ا  ات اليت يكون لدي ا م حلة حياا              االنتشاااااااااار مصااااااااادر                             
                                  ّ                        ّ                                 مقاومة أو خاملة تسمر حا بالبقاء حّية بعد نقل ا إل مناطق معّ ضة للخ      ي تشكل مصدر قلق خاص.

               يه  إن العملية    وعل                    ت واملعدات املساااااتخدمة.                                                        ومن الصاااااعب تقييم خماط  ا  ات املتأتية عن تلوث امل  بات وا ال 
   غري        د تكون  ق                                                                                         االعتيادية اليت تقضي بتحليل خماط  ا  ات لتحديد ما إذا  انهل هناك ض ورا الختاذ تدابري ومدى شدلا  

ّ      . وحذا السااااااااابب  نب أن تكون امل  بات وا الت واملعدات املساااااااااتخدمة واملنقولة دولياً خالية من أي تلّوث هبدف    ممكنة                ً                                                                        
                                           لتقليل من خماط  إدخال وانتشار ا  ات ا ج ية. ا
 عناصر تصنيف مخاطر اآلفات 1-1

                                                                               قد تؤث  العناص  التالية ر امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة على مستوى خماط  ا  ات: 
   عرب         ت قصااريا ا                                                                   امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة اليت تتنقل بقولا احمل  ة ا اصااة على مسااا              مسااا ة ا   ة:   -

               دنية من املخاط           ُ          ً                  ا دود حبيث ُتستخدم  وراً  قد تشكل درجة مت

     يت قااد             من ا جزاء ال                                                                        النو : يوجااد ر امل  بااات وا الت واملعاادات املسااااااااااااااتخاادمااة ذات احيكليااة امل  بااة عاادد أ رب   -
             تتع ض للتلوث

         الغابات                       زار  وا قول الزراعية و                        ت واملعدات املسااااتخدمة ر امل                                         املنشااااأ واالسااااتخدام السااااابق: تكون امل  بات وا ال  -
                     ً        مواد عضوية  أ ث  ع ضًة للتلوث                                    واليت تكون بالق ب من نباتات أو تنقل
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  و  أ                                                    ّ                                        التخزين: تكون امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة واملخزّنة ر ا اري  أو اليت تكون بالق ب من نباتات  -
                     ً        جتذب ا ش ات  أ ث  ع ضًة للتلوث      أضواء 

            حا ر املناطق         م اسااتعما                                                         دام املساات دف: تكون امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة واليت ساايت              املوقع أو االسااتخ  -
ً                                 أو الغابات أو بالق ب من نباتات  أ ث  احتمااًل لتشكيل مسار تدخل من خالله ا  ات.          الزراعية                                            

ّ              ر حال امل  بات وا الت واملعدات العسااااااااك ية املسااااااااتخدمة  قد يؤدي تعّ ضاااااااا ا إل القوى         عوبات          ا   ية وصاااااااا                                                         
                                                                عمليات القتال إل إصابت ا بأض ار خارجية وتغلغل التلوث إل داخل ا.

                                                                            أمثلة عن امل  بات وا الت واملعدات املساااتخدمة  وتتبع الرتتيب حساااب تضااااؤل خماط  ا  ات     2            ت د ر امل  ق  
                                         ّ        إل أمثلة عن تدابري صحية نباتية وإج اءات حتّقق ممكنة.       ً إضا ةً 

 صحة النباتيةتدابير ال -2
                                              ً                 امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة واملنقولة دولياً خالية من التلوث.           نب أن تكون  
                                                                                            ي د ر ا جزاء أدناه وصاااااااااااف للمجموعات ال ئيساااااااااااية لتدابري الصاااااااااااحة النباتية اليت ميكن ت بيق ا على امل  بات  

                        وا الت واملعدات املستخدمة.

ّ  ُتشااااااااّجع                                                              لنباتات على العمل مع الساااااااال ات العسااااااااك ية لوضااااااااع إج اءات متسااااااااقة مع                         املنظمات الوطنية لوقاية ا  ُ  
                                                             بشأن ا   ة الدولية للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة.   1                          التوجي ات الواردا ر امللحق 

     ّ                                                                               إل أدلّة عن رصد آ ات حج ية ر م  بات وآالت ومعدات جديدا  قد ت لب املنظمة الوطنية لوقاية           باالستناد 
   (. 2 - 2                                                                                            النباتات ر بلد الوصول وضع تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث ر بلد التصدي  )اجلزء 

 التنظيف والمعالجة 2-1
                               بعض أساليب التنظيف هي التالية: 
                   تف يغ خزانات املياه  -

                         إزالة املخلفات أو امل شحات  -

               التنظيف بالكشط  -

              الغسيل بالضغط  -

                التنظيف بالبخار  -

                     التنظيف باملسر والكنس  -

               باحواء املضغو .         التنظيف  -

                               ً                املعاجلات اليت ميكن استخدام ا إضا ًة إل التنظيف هي: 
                                        املعاجلة الكيميائية )مثل التبخري  والت  ري(  -

                املعاجلة با  ارا.  -
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   ية  ل                                                                                     قد يكون من الضاا وري تفكيك امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة بالكامل أو بشااكل جزئي إلج اء عم 
                                                                                            أو معاجلة  عالة. وقد يكون من الالزم تنظيف أو معاجلة امل  بات وا الت واملعدات املسااااااتخدمة خالل تشااااااغيل ا        تنظيف

                                                                                                   لضاااااااااااااامان الوصااااااااااااااول إل مجيع الق ع املتح  ة  ي ا )مثل املعدات الزراعية اليت حتتوي على ق ع متح  ة مثل الناقالت أو 
         املدحاا(.

 الوقاية من التلوث 2-2
                                                                  ُ       وآالت ومعدات نظيفة إل من قة ختزين أو تعب ة أو إل ميناء حتميل  أو حني تُنقل عرب         م  بات      م نقل      حني يت 

                                                                                           بلد آخ   ميكن اختاذ تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث. وهي تشمل  حسبما هو مالئم: 
                                                        التخزين ر مناطق مالئمة حيث توجد مستويات متدنية من املخاط   -

                                            واملناولة على الس وح اليت متنع االتصال مع الرتبة        التخزين   -

ه  أو مكا حة   -                                                                       ً          ّ             إبقاء الغ اء النبايت حول مناطق التخزين أو التعب ة أو موانئ التحميل قصاااااااااااااارياً من خالل قصااااااااااااااّ
ّ                                                          ا شااااااااااااااائي من أجل التقليل من خماط  التلّوث ببذور حيمل ا احواء وغريها من ا  اتا وقد يول اهتمام إلقامة                                    

ّ                                            أجل ا ّد من ح  ة البذور حول مناطق التخزين والتحميل.          حواجز من        

                                                                                           خالل  رتات ظ ور ا  ات املومسية أو تفشاااااااي ا  ات الع ضاااااااية  قد يول اهتمام خاص لتدابري صاااااااحية نباتية متنع  
ً   ليالً(.   ي                                                                                               اجتذاب ا  ات إل مناطق التخزين والتحميل )مثل تقييد استخدام ا ضواء االص ناعية خالل العمليات اليت جت      

                                     متطلبات المرافق والتخل ص من النفايات 2-3
        لى موقع                                 امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة ع                                                      يعتمد نو  املعدات وطبيعة امل ا ق الضااااا ورية لتنظيف ومعاجلة  

ّ                      حصااااااول هذه اإلج اءات.  تحصاااااال عمليات التفتيي والتنظيف واملعاجلة عادًا ر البلد املصااااااّدر لتلبية مت لبات الصااااااح    ة                                                            ً             
ّ                   النباتية اليت يف ض ا بلد الوصول على الواردات. وأّما امل ا ق ر البلد املصّدر  قد ال حتتاي إل نظم موّسعة إلدارا النفايات                         ّ                      ّ                                               

                                                   ً  الصلبة ومياه الص ف سيما أن منشأ التلوث قد يكون حملياً.

            دمة ما يلي:       ت املستخ                                                                      قد تشمل امل ا ق الالزمة لعمليات تفتيي وتنظيف ومعاجلة امل  بات وا الت واملعدا 

                                                                          ا س ر اليت متنع االتصال بالرتبة  مبا ر ذلك مصائد ا ت بة ونظم إدارا مياه الص ف.  -

                     م ا ق املعاجلة با  ارا  -

                                          م ا ق املعاجلة بالتبخري أو املعاجلة الكيميائية  -

ّ      ّ                             ّ       ً                      نب أن يتّم التخّلص من الرتبة ومياه الغسيل امللّوثة و قاً لألنظمة الوطنية أو احملل      ية.        

                            ّ                   ً                                      نب أن تكون ط ق االحتواء والتخّلص من النفايات  ا يًة حبيث حتول دون انتشااااااااااااااار ا  ات  وقد تشاااااااااااااامل:  
                                                                                                            مصائد ا ت بة  واإلحاطة بأ ياس والد ن العميق وا  ق والتبخري واملعاجلة الكيميائية والتسميد ونظم إدارا مياه الص ف.
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 إجراءات التحقق -3
ّ   ية النباتات ر بلد الوصااااااااااااااول أن حتّدد مت لبات التوثيق للتأ يد على أنه مّت ت                          ينبغي للمنظمة الوطنية لوقا                                     ّ      نظيف                              

                                                                                                        الشااااحنات  أو متهل معاجلت ا أو تفتيشاااا ا )مثل بيان التنظيف وشاااا ادا املعاجلة وبيان التفتيي وشاااا ادا الصااااحة النباتية(  
ّ               على أن تكون هذه املت لبات متناسبة مع خماط  ا  ات احملّددا ومالئمة لتدا                            بري الصحة النباتية امل لوبة.                                                 

                                                                                             ونوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصااااااااااااااول أن جت ي عمليات تفتيي على الواردات للتحقق من  
                                                                                                     نظا ة امل  بات وا الت واملعدات املساااتخدمة. وقد تشااامل عمليات تفتيي الواردات التفكيك اجلزئي أو الكلي للم  بات 

                        ّ                                            ً      دمة  ور بعض ا االت  مجع عّينات لتحديد احوية.  ذلك  قد يشاامل التنظيف أيضاااً تقصااي                    وا الت واملعدات املسااتخ
ً   وش ف املناطق ا فية )من خالل استخدام املياه بضغط  بري أو احواء املضغو  مثاًل(.                                                                     

ّ                  ونوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر البلد املصّدر أن متنر  يانات حمّددا صالحية معاجلة امل                    ّ             بات وا الت                                                     
           ً                                                                       . وميكن أيضاااااااااااااااً أن تقوم  يانات غري املنظمة الوطنية لوقاية النباتات بتنظيف امل  بات وا الت         املسااااااااااااااتخدمة        واملعدات 

                  واملعدات املستخدمة.

                                                                                             ً وميكن أن يقوم موظفون عسك يون بتنظيف امل  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة والتحقق من ا بناءً  

                                 ً                                               الوطنية لوقاية النباتات  أو متشياً مع اتفاق قائم بني هذه املنظمة والسل ات العسك ية.   ة     املنظم        على طلب 
 عدم االمتثال وإجراءات الصحة النباتية -4

                                                                                                    ر حال عدم االمتثال  نوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصااول أن تتخذ إج اءات للصااحة النباتية   
                                                     ا  و  التوجي ية لنظام ت بيق لوائر الصااااااحة النباتية على  )    20                            يل لتدابري الصااااااحة النباتية رقم                           ما يشااااااري إليه املعيار الدو 

                ا  و  التوجي ية    : )  13               ّ                                                            (  وينبغي أن تبّلغ البلد املصاااااااااااااادر بذلك )املعيار الدويل لتدابري الصااااااااااااااحة النباتية رقم         الواردات
    ((.                                    لإلخ ار بعدم االمتثال وإج اءات ال وارئ

                                                                                عن إج اءات الصحة النباتية اليت ميكن اختاذها حجز امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة اليت              وتشمل ا مثلة  
  ُ        ّ                                                   ّ                                         ّ  ُوجدت ملّوثة  أو تنظيف ا  أو معاجلت ا أو إعادا شحن ا. وحني يتعنّي نقل امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة وامللّوثة

ّ          نية لوقاية النباتات أن تضاااااااااااااامن احتواء التلّوث بشااااااااااااااكل مال                                                 إل موقع آخ  لتنظيف ا ومعاجلت ا  ينبغي للمنظمة الوط     ئم                                       
ً        ً                            خالل الوضع ر حاويات مثاًل(  متشياً مع ا نظمة الوطنية أو احمللية.    )من                       
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 امللحق جزءاً إلزامياً من املعياريشكل هذا 

 : توجيهات بشأن الحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات العسكرية المستخدمة1الملحق 
 أساسيةمعلومات  -1

                                             ً                      للم  بات وا الت واملعدات العساااااك ية املساااااتخدمة خ  اً ر إدخال ا  ات بواسااااا ة                       قد تشاااااكل ا   ة الدولية  
ٍ      على حٍد سواء                                                           واملخلفات النباتية والبذور إل بلدان االنتشار وإعادا االنتشار        وا  ات       الرتبة            هبذا املعيار    1      امل  ق           . وت د ر     

                                                                                             أمثلة عن ا  ات اليت قد تلوث امل  بات وا الت واملعدات العساااااااااك ية املساااااااااتخدمة. وحتصااااااااال ح  ات امل  بات وا الت 
                                                  مل  وهي تشمل العديد من ظ وف ختزين املنقوالت والشحنات.                                           واملعدات العسك ية املستخدمة باستم ار حول العا

                                             ً                           للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة مشكلًة عملية بالنسبة إل املنظمات                        وقد ت  ح ا   ة الدولية  
     أو  ً ةً                                                                                                الوطنية لوقاية النباتات.  في بلدان عديدا  تكون إمكانية وصااااااااااااااول هذه املنظمات إل اجل ات العسااااااااااااااك ية معدوم

                                                                                                     حمدودا بسااابب قضاااايا أمنية. وحذا السااابب  قد ال ين بق الن يف املعتمد ر إدارا خماط  ا  ات املتصااالة بالشاااحن التجاري 
                                                                              ُ                     وا اص للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة على ا وسا  العسك ية. وبالتايل  ُتشجع السل ات العسك ية

           التوجي ات.                         على االلتزام باستخدام هذه 

 الهدف -2
                                                                         ً                  لدف هذه التوجي ات إل أن تكون امل  بات وا الت واملعدات العسااك ية املسااتخدمة نظيفًة من الرتبة وا  ات  

ً                                      واملخلفات النباتية والبذور قبل أن ختضع    ة دولية )مثاًل  غ اض التدريب  أو امل ام أو االنتشار(.                                                     

 التوجيهات -3
                                         ً         امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة نظيفة و قاً ملت لبات                                         من شااأن الساال ات العسااك ية أن تضاامن أن تكون  

                                                                                                          الصاااااحة النباتية اليت تضاااااع ا املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصاااااول بالنسااااابة إل الواردات. وقد تشااااامل أسااااااليب 
                        التنظيف على سبيل املثال:

             خزانات املياه       تف يغ  -

                   املخلفات أو امل شحات       إزالة  -

       بالكشط        الغسيل  -

              الغسيل بالضغط  -

                التنظيف بالبخار  -

                     التنظيف باملسر والكنس  -

  .                     التنظيف باحواء املضغو   -

          بات وا الت      للم                                                                          ّ   قد يكون من الض وري استخدام أساليب التنظيف هذه باإلضا ة إل تفكيك جزئي أو  ّلي  
                 لعسك ية املتخصصة   ا        ً                                               ا و قاً  على املعايري. وبالنسبة إل امل  بات وا الت واملعدات                             واملعدات املستخدمة لضمان نظا ت 

ّ                                        ّ            ُتشّجع السل ات العسك ية على وضع إج اءات و تّيبات خاصة هبا.   ُ 
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                                             وقد يكون من الض وري إج اء معاجلات إضا ية مثل: 

                                       املعاجلة الكيميائية )مثل التبخري والت  ري(  -

               املعاجلة با  ارا  -

 
             ار الدويل رقم                                               بامل  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة للمعي         امل تب ة                               نب أن متتثل مواد التعب ة ا شبية  

   (.      للوائر                                             إخضا  مواد التعب ة ا شبية ر التجارا الدولية )    15

      ع على     ُ      ما ُتشج       .                                            ّ املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ر بلدالا ا مّ    مع                                ع السل ات العسك ية على التواصل ُ     ُتشج   
         باملنظمات                    . ومعلومات االتصااااااال     ً عملياً                                                            املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد االنتشااااااار  حيث يكون ذلك    مع         التواصاااااال 

  . (https://www.ippc.int                للصحة النباتية )                                                   الوطنية لوقاية النباتات متاحة على البوابة الدولية

                                                                                  ع الساااااااال ات العسااااااااك ية على تنفيذ إج اءات التحقق لضاااااااامان أن جت ي عملية تنظيف ومعاجلة مالئمة     شااااااااج   ُ تُ  
                                                    لم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة قبل االنتشار. ل

https://www.ippc.int/
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 .من املعيار تّبا االواجب  أدري هذا امل  ق  غ اض م جعية  قط وهو ليس جزءاً 

 ت والمعدات المستخدمة                                          أمثلة عن اآلفات التي قد تلو ث المركبات واآلال :1المرفق 
-  Achatina fulica     بشكل  ريوس بالغ                
 Polymyxa betae                                                       الع ق ا صف  النخ ي للشمندر  ينتقل ر الرتبة من خالل حامله   -

-  Chromolaena odorataبشكل بذور أو ر الرتبة                         

-  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus،   ر خملفات النباتات                 

-  Coptotermes formosanusر ا خشاب والرتبة                    

-  Fusarium guttiforme    ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة                               

-  Fusarium oxysporumر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة                                   

-  Globodera spp.    ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة                               

-  Halyomorpha halysبشكل آ ات بالغة ر البيات الشتوي                                    

-  Lymantria dispar     ر م حلة السكون             بشكل  تل بيض                

-  Miconia calvescensبشكل بذور ر الرتبة                      

-  Orgyia thyellinaبشكل ش انق ر م حلة السكون                              

-  Phytophthora ramorumر الرتبة            

-  Solenopsis invictaبشكل بيض وي قات وأعداد بالغة وأعشاش                                        

-  Sorghum halepenseبشكل جذور وبذور                    

- Tilletia indica    بشكل ج اثيم ر الرتبة وعلى خملفات بذور القمر                                          
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 أدري هذا امل  ق  غ اض م جعية  قط وهو ليس جزءا واجب االتّبا  من املعيار.

أمثلة عن المركبات واآلالت والمعدات المستخدمة واردة حسب ترتيب تضاؤل مخاطر  :2المرفق 
 اءات تحقق ممكنة.                                                      اآلفات، إضافة  إلى أمثلة عن تدابير الصحة النباتية وإجر 

          مالالالالال حالالالالالظالالالالالالات عالالالالالن       الفئة
        التلوث

                إجراءات التحقق                       تدابير الصحة النباتية

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                           املسااتخدمة ر الزراعة وا  اجة 

                والبستنة  مثل:

            معدات ا صاد   -
               آالت نش  ا خشاب   -
                  شاحنات نقل ا خشاب   -
                    م  بات نقل ا يوانات   -
               مااااااقاااااا ااااااورات السااااااااااااااااااامااااااااد    -

   ات      واملخصب
        اجل ارات   -
       ا دوات   -

                          تناادري ر هااذه الف ااة امل  بااات 
                  ُ     وا الت واملعاااادات اليت أُعيااااد 
                          تكييف ااا أو ج ى اختبااارهااا ر 

        امليدان.
ُ                        تُعترب هاااااذه الف اااااة عاااااادا ذات 
  .                       مستويات عالية من املخاط 

         امللوثات:
      الرتبة   -
      ا  ات   -

                 املخلفات النباتية   -

       البذور   -
 

              الغسيل بالكشط
     توحااة        ياااه املف               تف يغ خزانااات امل
               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                     التنظيف باملسر والكنس
                      التنظيف باحواء املضغو 

                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 
                التبخري والت  ري(
                املعاجلة با  ارا

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة

                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 
                  التفكيك واالختبار(
                     ش ادا الصحة النباتية

              ويض والتدقيق    التف

 

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                     اليت تنقل الرتبة مثل:

        اجل ا ات   -
               آالت مت يد الرتبة   -

                     معدات اسااااااااااااااتخ اي املعادن    -
         من الس ر

                          تناادري ر هااذه الف ااة امل  بااات 
                  ُ     وا الت واملعاااادات اليت أُعيااااد 

               الااارتباااااااة هاااي املااالاااوث 
               ال ئيسااااااااااااااي: ا  اااااات 
                  واملخلفاااااات النبااااااتياااااة 
                والباااااااذور قاااااااد تكون 

            ً ملوثات أيضاً 

 

              الغسيل بالكشط
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                     التنظيف باملسر والكنس
                      التنظيف باحواء املضغو 

                    اجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال    املعااااا
                التبخري والت  ري(

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة

                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 
                  التفكيك واالختبار(
                     ش ادا الصحة النباتية

                  التفويض والتدقيق
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                          تكييف ااا أو ج ى اختبااارهااا ر 
        امليدان.

                       ختتلف خماااط  ا  ااات إدااا قااد 
              وياااات عاااالياااة من         تظ   مساااااااااااااات

  .                  التلوث ر هذه الف ة

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                       العسك ية املختلفة مثل:

         الشاحنات   -
         الص ارييف   -
                الناقالت الشخصية   -
            ّ   املعدات الدّوارا   -

                         ً ختتلف خماط  ا  ات إدا غالباً 
   ُ                     ما ُتسااااااتعمل امل  بات وا الت 
                          واملعدات العسك ية املستخدمة 
                           خاري ال  قات العادية وتكون 
                         خمزنااة ر ا اااري  مبااا يؤدي إل 

           خماط  أعلى.

          امللوثات:

      الرتبة   -
       ا  ات    -
                  املخلفات النباتية    -
       البذور   -

                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة
     لفات          وإزالة املخ

              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                      التنظيف باحواء املضغو 
                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 

                التبخري والت  ري(

       من هااذا    1            )انظ  امللحق 
         املعيار(

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                          املساااااااااتخدمة ر إدارا النفايات 

     مثل:

           شاااااااااااااااااااااااحاااااااانااااااااات نااااااااقاااااااال    -
                 القمامة/النفايات

                   معدات   ز النفايات   -
   ات              ه الف ااة امل  باا          تناادري ر هااذ

                  ُ     وا الت واملعاااادات اليت أُعيااااد 
         تكييف ا.

  ُ                       تُعترب اجل ا ات املسااااااااتخدمة ر
                       مكبات النفايات ضاااااااااااااامن   ة 
                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 

                اليت تنقل الرتبة.

               خملفااااااات النفااااااايااااااات 
                 العضااااااوية هي امللوث 
              ال ئيسااااااااااااااي  مباااااااا ر 

     ذلك:
      الرتبة   -
      ا  ات   -
                  املخلفات النباتية    -

 

   شط           الغسيل بالك
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                     التنظيف باملسر والكنس
                      التنظيف باحواء املضغو 

                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 
                التبخري والت  ري(

  

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة

                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 
                  التفكيك واالختبار(
                     ش ادا الصحة النباتية

                تفويض والتدقيق  ال
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                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                   املسااااااااااااااتخاادمااة ر اسااااااااااااااتخ اي 

                املعادن العميقة

                   ً     امللوثااااات ا  ث  ت جيحااااًا هي 
                         الرتبااة وباادرجااة أدا  ا  ااات. 
                      ً  وخماااط  ا  ااات متاادنيااة عااامااًة 
  ّ                        إالّ إذا  انهل امل  بات وا الت 
                       واملعاادات املسااااااااااااااتخاادمااة ملوثااة 
                        برتبة السااااااااا ر. وقد يكون من 

           د االسااااااااااتخدام          الصااااااااااعب حتدي
                         السااااااااااااااابق حا أو ما إذا  انهل 
                  هااااااااذه املاااااااا  اااااااابااااااااات وا الت 
                    واملعاااادات املسااااااااااااااتخاااادمااااة قااااد 
  ُ                     اساااااُتعملهل الساااااتخ اي املعادن 

          من الس ر.

              الغسيل بالكشط  
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                 التنظيف بالبخار

             بيان التنظيف
                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 

  (                التفكيك واالختبار

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                       الصناعية املستخدمة مثل:

          ال ا عات   -

               امل ا ع الشو ية   -
 

                       ختتلف خماااط  ا  ااات إدااا هي 
          ً    ّ       ُ      متدنية عامًة إالّ إذا اسااااُتعملهل 
                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                         املسااااااااااااتخدمة على مق بة وثيقة 
                          من الغ ااااااااء النباااااااايت  أو إذا  

         ّ           انهل ملّوثة بالرتبة.

              الغسيل بالكشط  
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                 التنظيف بالبخار

             بيان التنظيف
         التفتيي 

                      امل  بات املستخدمة مثل:
                    السااااااااااايارات  والشااااااااااااحنات    -

                    الاااكاااباااريا والصااااااااااااااااغاااريا ا اااجااام 
         والباصات

         امللوثات:
   بة    الرت    -
      ا  ات   -
                 املخلفات النباتية   -

       البذور   -

              الغسيل بالكشط
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة
     يشاااااااااااااامااااال              التفتيي )قاااااد

                   التفكيك واالختبار(
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                         امل  بات ر ال  قات الوع ا    -
                       )مثاااااال الاااااادراجااااااات الناااااااريااااااة  

                          والدراجات ال باعية الد ع(
                 القاط ات واحمل  ات   -
               الق ع املستعملة   -
         املق ورات   -
         اإلطارات    -
 

                    ً خمااااااط  ا  اااااات خمتلفاااااة جاااااداً 
                   حااياااااااث أن بااعااض املاا  ااباااااااات 
                     املسااااااااااااااتخدمة هي ذات خماط  
                           م تفعااة إدااا العااديااد من ااا ذات 
                           خماط  متدنية. تضاام هذه الف ة 
   ً     ً             عاااااااددًا  اااباااريًا مااان املااا  اااباااااااات 
                          املستخدمة وا اضعة للتجارا.

                     التنظيف باملسر والكنس
 

                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 
                التبخري والت  ري(

 
                املعاجلة با  ارا

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
       اجلديدا

 
                       ختتلف خماااط  ا  ااات إدااا هي 
          ً            متدنية عامًة  حساااااااااب ظ وف 

        التخزين

         امللوثات:
      الرتبة   -
      ا  ات   -
                  املخلفات النباتية   -

       البذور   -

                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة
               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                    لتنظيف باملسر والكنس ا

         التفتيي
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 تاريخ المطبوع

             ً     ً          هذا ليس جزءاً رمسياً من املعيار
 تأضااااااااااااااا هل الدورا ا ول حي ة تدابري الصااااااااااااااحة النباتية موضااااااااااااااو  ا  و  التوجي ية    ة ا ال  2006 -04

 (2006-004واملعدات املستخدمة )
 على مش و  مواصفة لع ضه على مشاورا ا عضاءوا قهل جلنة املعايري  2007 -11
 مش و  املواصفة ملشاورا ا عضاءُقّدم  12-2007
 48وا قهل جلنة املعايري على املواصفة  05-2009
 لتدابري الصحة النباتيةالتقهل جمموعة عمل ا رباء وقامهل بصياغة املعيار الدويل  05-2013
 وا قهل جلنة املعايري على مش و  املعيار الدويل لع ضه على مشاورا ا عضاء 05-2014
 انعقدت مشاورا ا عضاء 07-2014
 استع ض املش ف التعليقات الواردا من ا عضاء وراجع مش و  املعيار الدويل 01-2016
مشاا و  املعيار  نقحهلو عة التعليقات الواردا من ا عضاااء  اسااتع ضااهل جلنة املعايري ر دورلا الساااب 05-2016

 املشاورا الثانية   ضه علىعالدويل ووا قهل على 
 نية انعقدت املشاورا الثا 07-2016
( 2007راجعهل جلنة املعايري املشااااااا و  وأوصاااااااهل الدورا الثانية عشااااااا ا حي ة تدابري الصاااااااحة النباتية ) 11-2016

 باعتماده
 مت تلقي اعرتاض  04-2017
 قامهل هي ة تدابري الصحة  ر دورلا الثانية عش ا  ب  ع االعرتاض واعتماد املعيار 04-2017

 .2017-04آخ  حتديث لتاريخ امل بو : 

ا وصاف املستخدمة ر هذه املواد اإلعالمية وط يقة ع ض ا ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة ا غذية 
والزراعة لألمم املتحدا ر ما يتعلق بالوضع القانوين أو التنموي  ي بلد أو إقليم أو مدينة أو من قة  أو 
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 االعتماد
 .2017الصحة النباتية هذا املعيار ر دورلا الثانية عش ا اليت عقدت ر ش   أب يل/نيسان  اعتمدت هي ة تدابري 

 مقدمة

 النطاق
                                                                      ً           ر بتحديد وتصاااااااااااااانيف خماط  ا  ات امل تب ة بامل  بات وا الت واملعدات املنقولة دولياً   ما أنه               يقوم هذا املعيا 

ّ                               حيّدد تدابري الصحة النباتية املالئمة.   
                                                                                 وال يغ ي هذا املعيار م  بات نقل ا شخاص والسلع اليت تتح ك مبوجب القوا احمل  ة ا اصة هبا. 
 المراجع
معايري دولية أخ ى لتدابري الصااحة النباتية  وهي متاحة على البوابة الدولية للصااحة  يشااري املعيار ا ايل أيضااا إل 
 setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core النباتية

 التعريفات
  ري            الدويل لتداب    ار ي     ر املع           ذا العيار                                   مصاااااااا لحات الصااااااااحة النباتية املسااااااااتخدمة ر ه         تع يفات        طال  على       ميكن اال 

   (.                           مس د مص لحات الصحة النباتية )   5                   الصحة النباتية رقم 

 عرض عام للمتطلبات
                                                                                             يصاااااف هذا املعيار تدابري الصاااااحة النباتية اليت قد تن بق على امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة: التنظيف  

   ق.                                                ّ                             واملعاجلة والوقاية من التلوث ومت لبات امل ا ق والتخّلص من النفايات وإج اءات التحق
  ّ                  ً                                                                               يو ّ  هذا املعيار أيضاً التوجي ات للمنظمات الوطنية لوقاية النباتات اليت تعمل مع اجل ات العسك ية على وضع  

                                                                                                 تدابري الصحة النباتية اليت ميكن ت بيق ا على االنتشار الدويل للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة.

 معلومات أساسية
                                                                      الت واملعدات املساااااااااتخدمة للتجارا أو للنقل ب  ق أخ ى بني البلدان. وقد تكون      ً                  غالباً ما ختضاااااااااع امل  بات وا 

  ُ                                                                                                 اساااااااُتخدمهل ر الزراعة وا  اجة ور البناء و غ اض صاااااااناعية ور جمال اساااااااتخ اي املعادن وإدارا النفايات.  ذلك  ميكن 
   ا                   سااب ط يقة اسااتخدام                                                                        اسااتخدام ا بصاافة م  بات وآالت ومعدات عسااك ية مسااتخدمة خضااعهل لالنتشااار الدويل. وح

                                                                ّ                             أو نقل ا قبل التصاادي   قد تصاابر امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة ملّوثة بج ات حج ية أو مبواد خاضااعة            أو ختزين ا
                         ً                                                   ً                         للتنظيم. ولدى نقل ا دولياً  ساالع خاضااعة للتجارا أو هبدف تغيري مكالا التشااغيلي )مثالً ر حالة معدات ا صاااد(  قد 

                        ً                                   ً                              الت واملعدات املساااااااااتخدمة ت بًة  أو آ ات  أو خملفات نباتية أو بذوراً  وقد حتمل بالتايل خ   آ ة إل               حتمل امل  بات وا
                                            ُ                                                         بلد الوصااااول. وحسااااب اسااااتخدام ا ر بلد الوصااااول  قد ُتدخل آ ات حج ية إل املناطق الزراعية أو ا  جية أو الربية أو 

                غريها من املناطق.
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ّ       ً             وقد تتعّ ض أيضااااااااً امل  بات وا ال  ّ                                     ت واملعدات اجلديدا إل التلّوث بج ات خالل ختزين ا قبل التصااااااادي . ويعت           مد                         
                                                                  احتمال تلوث ا على ظ وف ختزين ا  وبعدها عن موائل ا  ات ووقهل ختزين ا.

ّ                                  أمثلة عن ا  ات اليت قد تلّوث امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة.   1            ت د ر امل  ق                            

      ااة                                    ّ                        ات الوطنيااة لوقااايااة النباااتااات ر مااا يتعّلق مبخاااط  ا  ااات امل تب ااة حب                              ينبغي تو ري توجي ااات حمااددا للمنظماا 
                                                                                                       امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة وختزين ا  وبتدابري الصاااااحة النباتية اليت قد تكون ضااااا ورية لتسااااا يل ح  ت ا ا منة. 

      جارا.   ُ                                                               أن ُت بق تدابري الصحة النباتية هبدف التقليل من آثارها السلبية على الت      وميكن

 وعلى البيئة البيولوجيالتأثير على التنوع 
ّ      ميكن أن تو   إزالة التلّوث عن                                      ً                               امل  بات وا الت واملعدات املساااااااتخدمة وسااااااايلًة للوقاية من دخول  ائنات دقيقة                       

ّ                                                   إل مناطق جديدا  قد تكون ذات صلة بالتنوّ  البيولوجي ر هذه املناطق )ا نوا  الغازية الغ يبة(.                                       

 المتطلبات
 مخاطر اآلفات -1

                                                                                                يتمثل ا    ال ئيسي لآل ات امل تبط بامل  بات وا الت واملعدات املستخدمة ر التلوث بالرتبة وا  ات واملخلفات  
                                                                                                                  النباتية والبذور وغريها من ا جزاء النباتية القادرا على االنتشااااااااااار. وقد تشااااااااااكل البذور وا جزاء النباتية ا خ ى القادرا على 

ّ                              ّ                                   قلق إذ ميكن أن تكون النبتة حبّد ذالا آ ة أو أن تأوي آ ات. وأّما ا  ات اليت يكون لدي ا م حلة حياا              االنتشاااااااااار مصااااااااادر                             
                                  ّ                        ّ                                 مقاومة أو خاملة تسمر حا بالبقاء حّية بعد نقل ا إل مناطق معّ ضة للخ      ي تشكل مصدر قلق خاص.

               يه  إن العملية    وعل                    ت واملعدات املساااااتخدمة.                                                        ومن الصاااااعب تقييم خماط  ا  ات املتأتية عن تلوث امل  بات وا ال 
   غري        د تكون  ق                                                                                         االعتيادية اليت تقضي بتحليل خماط  ا  ات لتحديد ما إذا  انهل هناك ض ورا الختاذ تدابري ومدى شدلا  

ّ      . وحذا السااااااااابب  نب أن تكون امل  بات وا الت واملعدات املساااااااااتخدمة واملنقولة دولياً خالية من أي تلّوث هبدف    ممكنة                ً                                                                        
                                           لتقليل من خماط  إدخال وانتشار ا  ات ا ج ية. ا
 عناصر تصنيف مخاطر اآلفات 1-1

                                                                               قد تؤث  العناص  التالية ر امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة على مستوى خماط  ا  ات: 
   عرب         ت قصااريا ا                                                                   امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة اليت تتنقل بقولا احمل  ة ا اصااة على مسااا              مسااا ة ا   ة:   -

               دنية من املخاط           ُ          ً                  ا دود حبيث ُتستخدم  وراً  قد تشكل درجة مت

     يت قااد             من ا جزاء ال                                                                        النو : يوجااد ر امل  بااات وا الت واملعاادات املسااااااااااااااتخاادمااة ذات احيكليااة امل  بااة عاادد أ رب   -
             تتع ض للتلوث

         الغابات                       زار  وا قول الزراعية و                        ت واملعدات املسااااتخدمة ر امل                                         املنشااااأ واالسااااتخدام السااااابق: تكون امل  بات وا ال  -
                     ً        مواد عضوية  أ ث  ع ضًة للتلوث                                    واليت تكون بالق ب من نباتات أو تنقل
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  و  أ                                                    ّ                                        التخزين: تكون امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة واملخزّنة ر ا اري  أو اليت تكون بالق ب من نباتات  -
                     ً        جتذب ا ش ات  أ ث  ع ضًة للتلوث      أضواء 

            حا ر املناطق         م اسااتعما                                                         دام املساات دف: تكون امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة واليت ساايت              املوقع أو االسااتخ  -
ً                                 أو الغابات أو بالق ب من نباتات  أ ث  احتمااًل لتشكيل مسار تدخل من خالله ا  ات.          الزراعية                                            

ّ              ر حال امل  بات وا الت واملعدات العسااااااااك ية املسااااااااتخدمة  قد يؤدي تعّ ضاااااااا ا إل القوى         عوبات          ا   ية وصاااااااا                                                         
                                                                عمليات القتال إل إصابت ا بأض ار خارجية وتغلغل التلوث إل داخل ا.

                                                                            أمثلة عن امل  بات وا الت واملعدات املساااتخدمة  وتتبع الرتتيب حساااب تضااااؤل خماط  ا  ات     2            ت د ر امل  ق  
                                         ّ        إل أمثلة عن تدابري صحية نباتية وإج اءات حتّقق ممكنة.       ً إضا ةً 

 صحة النباتيةتدابير ال -2
                                              ً                 امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة واملنقولة دولياً خالية من التلوث.           نب أن تكون  
                                                                                            ي د ر ا جزاء أدناه وصاااااااااااف للمجموعات ال ئيساااااااااااية لتدابري الصاااااااااااحة النباتية اليت ميكن ت بيق ا على امل  بات  

                        وا الت واملعدات املستخدمة.

ّ  ُتشااااااااّجع                                                              لنباتات على العمل مع الساااااااال ات العسااااااااك ية لوضااااااااع إج اءات متسااااااااقة مع                         املنظمات الوطنية لوقاية ا  ُ  
                                                             بشأن ا   ة الدولية للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة.   1                          التوجي ات الواردا ر امللحق 

     ّ                                                                               إل أدلّة عن رصد آ ات حج ية ر م  بات وآالت ومعدات جديدا  قد ت لب املنظمة الوطنية لوقاية           باالستناد 
   (. 2 - 2                                                                                            النباتات ر بلد الوصول وضع تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث ر بلد التصدي  )اجلزء 

 التنظيف والمعالجة 2-1
                               بعض أساليب التنظيف هي التالية: 
                   تف يغ خزانات املياه  -

                         إزالة املخلفات أو امل شحات  -

               التنظيف بالكشط  -

              الغسيل بالضغط  -

                التنظيف بالبخار  -

                     التنظيف باملسر والكنس  -

               باحواء املضغو .         التنظيف  -

                               ً                املعاجلات اليت ميكن استخدام ا إضا ًة إل التنظيف هي: 
                                        املعاجلة الكيميائية )مثل التبخري  والت  ري(  -

                املعاجلة با  ارا.  -
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   ية  ل                                                                                     قد يكون من الضاا وري تفكيك امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة بالكامل أو بشااكل جزئي إلج اء عم 
                                                                                            أو معاجلة  عالة. وقد يكون من الالزم تنظيف أو معاجلة امل  بات وا الت واملعدات املسااااااتخدمة خالل تشااااااغيل ا        تنظيف

                                                                                                   لضاااااااااااااامان الوصااااااااااااااول إل مجيع الق ع املتح  ة  ي ا )مثل املعدات الزراعية اليت حتتوي على ق ع متح  ة مثل الناقالت أو 
         املدحاا(.

 الوقاية من التلوث 2-2
                                                                  ُ       وآالت ومعدات نظيفة إل من قة ختزين أو تعب ة أو إل ميناء حتميل  أو حني تُنقل عرب         م  بات      م نقل      حني يت 

                                                                                           بلد آخ   ميكن اختاذ تدابري للصحة النباتية من أجل الوقاية من التلوث. وهي تشمل  حسبما هو مالئم: 
                                                        التخزين ر مناطق مالئمة حيث توجد مستويات متدنية من املخاط   -

                                            واملناولة على الس وح اليت متنع االتصال مع الرتبة        التخزين   -

ه  أو مكا حة   -                                                                       ً          ّ             إبقاء الغ اء النبايت حول مناطق التخزين أو التعب ة أو موانئ التحميل قصاااااااااااااارياً من خالل قصااااااااااااااّ
ّ                                                          ا شااااااااااااااائي من أجل التقليل من خماط  التلّوث ببذور حيمل ا احواء وغريها من ا  اتا وقد يول اهتمام إلقامة                                    

ّ                                            أجل ا ّد من ح  ة البذور حول مناطق التخزين والتحميل.          حواجز من        

                                                                                           خالل  رتات ظ ور ا  ات املومسية أو تفشاااااااي ا  ات الع ضاااااااية  قد يول اهتمام خاص لتدابري صاااااااحية نباتية متنع  
ً   ليالً(.   ي                                                                                               اجتذاب ا  ات إل مناطق التخزين والتحميل )مثل تقييد استخدام ا ضواء االص ناعية خالل العمليات اليت جت      

                                     متطلبات المرافق والتخل ص من النفايات 2-3
        لى موقع                                 امل  بات وا الت واملعدات املساااااتخدمة ع                                                      يعتمد نو  املعدات وطبيعة امل ا ق الضااااا ورية لتنظيف ومعاجلة  

ّ                      حصااااااول هذه اإلج اءات.  تحصاااااال عمليات التفتيي والتنظيف واملعاجلة عادًا ر البلد املصااااااّدر لتلبية مت لبات الصااااااح    ة                                                            ً             
ّ                   النباتية اليت يف ض ا بلد الوصول على الواردات. وأّما امل ا ق ر البلد املصّدر  قد ال حتتاي إل نظم موّسعة إلدارا النفايات                         ّ                      ّ                                               

                                                   ً  الصلبة ومياه الص ف سيما أن منشأ التلوث قد يكون حملياً.

            دمة ما يلي:       ت املستخ                                                                      قد تشمل امل ا ق الالزمة لعمليات تفتيي وتنظيف ومعاجلة امل  بات وا الت واملعدا 

                                                                          ا س ر اليت متنع االتصال بالرتبة  مبا ر ذلك مصائد ا ت بة ونظم إدارا مياه الص ف.  -

                     م ا ق املعاجلة با  ارا  -

                                          م ا ق املعاجلة بالتبخري أو املعاجلة الكيميائية  -

ّ      ّ                             ّ       ً                      نب أن يتّم التخّلص من الرتبة ومياه الغسيل امللّوثة و قاً لألنظمة الوطنية أو احملل      ية.        

                            ّ                   ً                                      نب أن تكون ط ق االحتواء والتخّلص من النفايات  ا يًة حبيث حتول دون انتشااااااااااااااار ا  ات  وقد تشاااااااااااااامل:  
                                                                                                            مصائد ا ت بة  واإلحاطة بأ ياس والد ن العميق وا  ق والتبخري واملعاجلة الكيميائية والتسميد ونظم إدارا مياه الص ف.
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 إجراءات التحقق -3
ّ   ية النباتات ر بلد الوصااااااااااااااول أن حتّدد مت لبات التوثيق للتأ يد على أنه مّت ت                          ينبغي للمنظمة الوطنية لوقا                                     ّ      نظيف                              

                                                                                                        الشااااحنات  أو متهل معاجلت ا أو تفتيشاااا ا )مثل بيان التنظيف وشاااا ادا املعاجلة وبيان التفتيي وشاااا ادا الصااااحة النباتية(  
ّ               على أن تكون هذه املت لبات متناسبة مع خماط  ا  ات احملّددا ومالئمة لتدا                            بري الصحة النباتية امل لوبة.                                                 

                                                                                             ونوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصااااااااااااااول أن جت ي عمليات تفتيي على الواردات للتحقق من  
                                                                                                     نظا ة امل  بات وا الت واملعدات املساااتخدمة. وقد تشااامل عمليات تفتيي الواردات التفكيك اجلزئي أو الكلي للم  بات 

                        ّ                                            ً      دمة  ور بعض ا االت  مجع عّينات لتحديد احوية.  ذلك  قد يشاامل التنظيف أيضاااً تقصااي                    وا الت واملعدات املسااتخ
ً   وش ف املناطق ا فية )من خالل استخدام املياه بضغط  بري أو احواء املضغو  مثاًل(.                                                                     

ّ                  ونوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر البلد املصّدر أن متنر  يانات حمّددا صالحية معاجلة امل                    ّ             بات وا الت                                                     
           ً                                                                       . وميكن أيضاااااااااااااااً أن تقوم  يانات غري املنظمة الوطنية لوقاية النباتات بتنظيف امل  بات وا الت         املسااااااااااااااتخدمة        واملعدات 

                  واملعدات املستخدمة.

                                                                                             ً وميكن أن يقوم موظفون عسك يون بتنظيف امل  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة والتحقق من ا بناءً  

                                 ً                                               الوطنية لوقاية النباتات  أو متشياً مع اتفاق قائم بني هذه املنظمة والسل ات العسك ية.   ة     املنظم        على طلب 
 عدم االمتثال وإجراءات الصحة النباتية -4

                                                                                                    ر حال عدم االمتثال  نوز للمنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصااول أن تتخذ إج اءات للصااحة النباتية   
                                                     ا  و  التوجي ية لنظام ت بيق لوائر الصااااااحة النباتية على  )    20                            يل لتدابري الصااااااحة النباتية رقم                           ما يشااااااري إليه املعيار الدو 

                ا  و  التوجي ية    : )  13               ّ                                                            (  وينبغي أن تبّلغ البلد املصاااااااااااااادر بذلك )املعيار الدويل لتدابري الصااااااااااااااحة النباتية رقم         الواردات
    ((.                                    لإلخ ار بعدم االمتثال وإج اءات ال وارئ

                                                                                عن إج اءات الصحة النباتية اليت ميكن اختاذها حجز امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة اليت              وتشمل ا مثلة  
  ُ        ّ                                                   ّ                                         ّ  ُوجدت ملّوثة  أو تنظيف ا  أو معاجلت ا أو إعادا شحن ا. وحني يتعنّي نقل امل  بات وا الت واملعدات املستخدمة وامللّوثة

ّ          نية لوقاية النباتات أن تضاااااااااااااامن احتواء التلّوث بشااااااااااااااكل مال                                                 إل موقع آخ  لتنظيف ا ومعاجلت ا  ينبغي للمنظمة الوط     ئم                                       
ً        ً                            خالل الوضع ر حاويات مثاًل(  متشياً مع ا نظمة الوطنية أو احمللية.    )من                       
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 امللحق جزءاً إلزامياً من املعياريشكل هذا 

 : توجيهات بشأن الحركة الدولية للمركبات واآلالت والمعدات العسكرية المستخدمة1الملحق 
 أساسيةمعلومات  -1

                                             ً                      للم  بات وا الت واملعدات العساااااك ية املساااااتخدمة خ  اً ر إدخال ا  ات بواسااااا ة                       قد تشاااااكل ا   ة الدولية  
ٍ      على حٍد سواء                                                           واملخلفات النباتية والبذور إل بلدان االنتشار وإعادا االنتشار        وا  ات       الرتبة            هبذا املعيار    1      امل  ق           . وت د ر     

                                                                                             أمثلة عن ا  ات اليت قد تلوث امل  بات وا الت واملعدات العساااااااااك ية املساااااااااتخدمة. وحتصااااااااال ح  ات امل  بات وا الت 
                                                  مل  وهي تشمل العديد من ظ وف ختزين املنقوالت والشحنات.                                           واملعدات العسك ية املستخدمة باستم ار حول العا

                                             ً                           للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة مشكلًة عملية بالنسبة إل املنظمات                        وقد ت  ح ا   ة الدولية  
     أو  ً ةً                                                                                                الوطنية لوقاية النباتات.  في بلدان عديدا  تكون إمكانية وصااااااااااااااول هذه املنظمات إل اجل ات العسااااااااااااااك ية معدوم

                                                                                                     حمدودا بسااابب قضاااايا أمنية. وحذا السااابب  قد ال ين بق الن يف املعتمد ر إدارا خماط  ا  ات املتصااالة بالشاااحن التجاري 
                                                                              ُ                     وا اص للم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة على ا وسا  العسك ية. وبالتايل  ُتشجع السل ات العسك ية

           التوجي ات.                         على االلتزام باستخدام هذه 

 الهدف -2
                                                                         ً                  لدف هذه التوجي ات إل أن تكون امل  بات وا الت واملعدات العسااك ية املسااتخدمة نظيفًة من الرتبة وا  ات  

ً                                      واملخلفات النباتية والبذور قبل أن ختضع    ة دولية )مثاًل  غ اض التدريب  أو امل ام أو االنتشار(.                                                     

 التوجيهات -3
                                         ً         امل  بات وا الت واملعدات املسااتخدمة نظيفة و قاً ملت لبات                                         من شااأن الساال ات العسااك ية أن تضاامن أن تكون  

                                                                                                          الصاااااحة النباتية اليت تضاااااع ا املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد الوصاااااول بالنسااااابة إل الواردات. وقد تشااااامل أسااااااليب 
                        التنظيف على سبيل املثال:

             خزانات املياه       تف يغ  -

                   املخلفات أو امل شحات       إزالة  -

       بالكشط        الغسيل  -

              الغسيل بالضغط  -

                التنظيف بالبخار  -

                     التنظيف باملسر والكنس  -

  .                     التنظيف باحواء املضغو   -

          بات وا الت      للم                                                                          ّ   قد يكون من الض وري استخدام أساليب التنظيف هذه باإلضا ة إل تفكيك جزئي أو  ّلي  
                 لعسك ية املتخصصة   ا        ً                                               ا و قاً  على املعايري. وبالنسبة إل امل  بات وا الت واملعدات                             واملعدات املستخدمة لضمان نظا ت 

ّ                                        ّ            ُتشّجع السل ات العسك ية على وضع إج اءات و تّيبات خاصة هبا.   ُ 
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                                             وقد يكون من الض وري إج اء معاجلات إضا ية مثل: 

                                       املعاجلة الكيميائية )مثل التبخري والت  ري(  -

               املعاجلة با  ارا  -

 
             ار الدويل رقم                                               بامل  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة للمعي         امل تب ة                               نب أن متتثل مواد التعب ة ا شبية  

   (.      للوائر                                             إخضا  مواد التعب ة ا شبية ر التجارا الدولية )    15

      ع على     ُ      ما ُتشج       .                                            ّ املنظمات الوطنية لوقاية النباتات ر بلدالا ا مّ    مع                                ع السل ات العسك ية على التواصل ُ     ُتشج   
         باملنظمات                    . ومعلومات االتصااااااال     ً عملياً                                                            املنظمة الوطنية لوقاية النباتات ر بلد االنتشااااااار  حيث يكون ذلك    مع         التواصاااااال 

  . (https://www.ippc.int                للصحة النباتية )                                                   الوطنية لوقاية النباتات متاحة على البوابة الدولية

                                                                                  ع الساااااااال ات العسااااااااك ية على تنفيذ إج اءات التحقق لضاااااااامان أن جت ي عملية تنظيف ومعاجلة مالئمة     شااااااااج   ُ تُ  
                                                    لم  بات وا الت واملعدات العسك ية املستخدمة قبل االنتشار. ل

https://www.ippc.int/
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 .من املعيار تّبا االواجب  أدري هذا امل  ق  غ اض م جعية  قط وهو ليس جزءاً 

 ت والمعدات المستخدمة                                          أمثلة عن اآلفات التي قد تلو ث المركبات واآلال :1المرفق 
-  Achatina fulica     بشكل  ريوس بالغ                
 Polymyxa betae                                                       الع ق ا صف  النخ ي للشمندر  ينتقل ر الرتبة من خالل حامله   -

-  Chromolaena odorataبشكل بذور أو ر الرتبة                         

-  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus،   ر خملفات النباتات                 

-  Coptotermes formosanusر ا خشاب والرتبة                    

-  Fusarium guttiforme    ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة                               

-  Fusarium oxysporumر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة                                   

-  Globodera spp.    ر الرتبة وخملفات النباتات املضيفة                               

-  Halyomorpha halysبشكل آ ات بالغة ر البيات الشتوي                                    

-  Lymantria dispar     ر م حلة السكون             بشكل  تل بيض                

-  Miconia calvescensبشكل بذور ر الرتبة                      

-  Orgyia thyellinaبشكل ش انق ر م حلة السكون                              

-  Phytophthora ramorumر الرتبة            

-  Solenopsis invictaبشكل بيض وي قات وأعداد بالغة وأعشاش                                        

-  Sorghum halepenseبشكل جذور وبذور                    

- Tilletia indica    بشكل ج اثيم ر الرتبة وعلى خملفات بذور القمر                                          
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 أدري هذا امل  ق  غ اض م جعية  قط وهو ليس جزءا واجب االتّبا  من املعيار.

أمثلة عن المركبات واآلالت والمعدات المستخدمة واردة حسب ترتيب تضاؤل مخاطر  :2المرفق 
 اءات تحقق ممكنة.                                                      اآلفات، إضافة  إلى أمثلة عن تدابير الصحة النباتية وإجر 

          مالالالالال حالالالالالظالالالالالالات عالالالالالن       الفئة
        التلوث

                إجراءات التحقق                       تدابير الصحة النباتية

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                           املسااتخدمة ر الزراعة وا  اجة 

                والبستنة  مثل:

            معدات ا صاد   -
               آالت نش  ا خشاب   -
                  شاحنات نقل ا خشاب   -
                    م  بات نقل ا يوانات   -
               مااااااقاااااا ااااااورات السااااااااااااااااااامااااااااد    -

   ات      واملخصب
        اجل ارات   -
       ا دوات   -

                          تناادري ر هااذه الف ااة امل  بااات 
                  ُ     وا الت واملعاااادات اليت أُعيااااد 
                          تكييف ااا أو ج ى اختبااارهااا ر 

        امليدان.
ُ                        تُعترب هاااااذه الف اااااة عاااااادا ذات 
  .                       مستويات عالية من املخاط 

         امللوثات:
      الرتبة   -
      ا  ات   -

                 املخلفات النباتية   -

       البذور   -
 

              الغسيل بالكشط
     توحااة        ياااه املف               تف يغ خزانااات امل
               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                     التنظيف باملسر والكنس
                      التنظيف باحواء املضغو 

                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 
                التبخري والت  ري(
                املعاجلة با  ارا

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة

                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 
                  التفكيك واالختبار(
                     ش ادا الصحة النباتية

              ويض والتدقيق    التف

 

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                     اليت تنقل الرتبة مثل:

        اجل ا ات   -
               آالت مت يد الرتبة   -

                     معدات اسااااااااااااااتخ اي املعادن    -
         من الس ر

                          تناادري ر هااذه الف ااة امل  بااات 
                  ُ     وا الت واملعاااادات اليت أُعيااااد 

               الااارتباااااااة هاااي املااالاااوث 
               ال ئيسااااااااااااااي: ا  اااااات 
                  واملخلفاااااات النبااااااتياااااة 
                والباااااااذور قاااااااد تكون 

            ً ملوثات أيضاً 

 

              الغسيل بالكشط
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                     التنظيف باملسر والكنس
                      التنظيف باحواء املضغو 

                    اجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال    املعااااا
                التبخري والت  ري(

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة

                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 
                  التفكيك واالختبار(
                     ش ادا الصحة النباتية

                  التفويض والتدقيق
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                          تكييف ااا أو ج ى اختبااارهااا ر 
        امليدان.

                       ختتلف خماااط  ا  ااات إدااا قااد 
              وياااات عاااالياااة من         تظ   مساااااااااااااات

  .                  التلوث ر هذه الف ة

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                       العسك ية املختلفة مثل:

         الشاحنات   -
         الص ارييف   -
                الناقالت الشخصية   -
            ّ   املعدات الدّوارا   -

                         ً ختتلف خماط  ا  ات إدا غالباً 
   ُ                     ما ُتسااااااتعمل امل  بات وا الت 
                          واملعدات العسك ية املستخدمة 
                           خاري ال  قات العادية وتكون 
                         خمزنااة ر ا اااري  مبااا يؤدي إل 

           خماط  أعلى.

          امللوثات:

      الرتبة   -
       ا  ات    -
                  املخلفات النباتية    -
       البذور   -

                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة
     لفات          وإزالة املخ

              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                      التنظيف باحواء املضغو 
                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 

                التبخري والت  ري(

       من هااذا    1            )انظ  امللحق 
         املعيار(

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                          املساااااااااتخدمة ر إدارا النفايات 

     مثل:

           شاااااااااااااااااااااااحاااااااانااااااااات نااااااااقاااااااال    -
                 القمامة/النفايات

                   معدات   ز النفايات   -
   ات              ه الف ااة امل  باا          تناادري ر هااذ

                  ُ     وا الت واملعاااادات اليت أُعيااااد 
         تكييف ا.

  ُ                       تُعترب اجل ا ات املسااااااااتخدمة ر
                       مكبات النفايات ضاااااااااااااامن   ة 
                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 

                اليت تنقل الرتبة.

               خملفااااااات النفااااااايااااااات 
                 العضااااااوية هي امللوث 
              ال ئيسااااااااااااااي  مباااااااا ر 

     ذلك:
      الرتبة   -
      ا  ات   -
                  املخلفات النباتية    -

 

   شط           الغسيل بالك
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                     التنظيف باملسر والكنس
                      التنظيف باحواء املضغو 

                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 
                التبخري والت  ري(

  

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة

                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 
                  التفكيك واالختبار(
                     ش ادا الصحة النباتية

                تفويض والتدقيق  ال
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                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                   املسااااااااااااااتخاادمااة ر اسااااااااااااااتخ اي 

                املعادن العميقة

                   ً     امللوثااااات ا  ث  ت جيحااااًا هي 
                         الرتبااة وباادرجااة أدا  ا  ااات. 
                      ً  وخماااط  ا  ااات متاادنيااة عااامااًة 
  ّ                        إالّ إذا  انهل امل  بات وا الت 
                       واملعاادات املسااااااااااااااتخاادمااة ملوثااة 
                        برتبة السااااااااا ر. وقد يكون من 

           د االسااااااااااتخدام          الصااااااااااعب حتدي
                         السااااااااااااااابق حا أو ما إذا  انهل 
                  هااااااااذه املاااااااا  اااااااابااااااااات وا الت 
                    واملعاااادات املسااااااااااااااتخاااادمااااة قااااد 
  ُ                     اساااااُتعملهل الساااااتخ اي املعادن 

          من الس ر.

              الغسيل بالكشط  
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                 التنظيف بالبخار

             بيان التنظيف
                 التفتيي )قاااااد يشاااااااااااااامااااال 

  (                التفكيك واالختبار

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                       الصناعية املستخدمة مثل:

          ال ا عات   -

               امل ا ع الشو ية   -
 

                       ختتلف خماااط  ا  ااات إدااا هي 
          ً    ّ       ُ      متدنية عامًة إالّ إذا اسااااُتعملهل 
                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
                         املسااااااااااااتخدمة على مق بة وثيقة 
                          من الغ ااااااااء النباااااااايت  أو إذا  

         ّ           انهل ملّوثة بالرتبة.

              الغسيل بالكشط  
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                 التنظيف بالبخار

             بيان التنظيف
         التفتيي 

                      امل  بات املستخدمة مثل:
                    السااااااااااايارات  والشااااااااااااحنات    -

                    الاااكاااباااريا والصااااااااااااااااغاااريا ا اااجااام 
         والباصات

         امللوثات:
   بة    الرت    -
      ا  ات   -
                 املخلفات النباتية   -

       البذور   -

              الغسيل بالكشط
                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة

               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

             بيان التنظيف
             ش ادا املعاجلة
     يشاااااااااااااامااااال              التفتيي )قاااااد

                   التفكيك واالختبار(
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                         امل  بات ر ال  قات الوع ا    -
                       )مثاااااال الاااااادراجااااااات الناااااااريااااااة  

                          والدراجات ال باعية الد ع(
                 القاط ات واحمل  ات   -
               الق ع املستعملة   -
         املق ورات   -
         اإلطارات    -
 

                    ً خمااااااط  ا  اااااات خمتلفاااااة جاااااداً 
                   حااياااااااث أن بااعااض املاا  ااباااااااات 
                     املسااااااااااااااتخدمة هي ذات خماط  
                           م تفعااة إدااا العااديااد من ااا ذات 
                           خماط  متدنية. تضاام هذه الف ة 
   ً     ً             عاااااااددًا  اااباااريًا مااان املااا  اااباااااااات 
                          املستخدمة وا اضعة للتجارا.

                     التنظيف باملسر والكنس
 

                       املعااااااجلاااااة الكيمياااااائياااااة )مثااااال 
                التبخري والت  ري(

 
                املعاجلة با  ارا

                      امل  باااااااات وا الت واملعااااااادات 
       اجلديدا

 
                       ختتلف خماااط  ا  ااات إدااا هي 
          ً            متدنية عامًة  حساااااااااب ظ وف 

        التخزين

         امللوثات:
      الرتبة   -
      ا  ات   -
                  املخلفات النباتية   -

       البذور   -

                            تف يغ خزانااات املياااه املفتوحااة
               وإزالة املخلفات
              الغسيل بالضغط
                التنظيف بالبخار

                    لتنظيف باملسر والكنس ا

         التفتيي
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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح

 المعالجة بتبخير الحشرات في األخشاب المقشورة :22 معالجة الصحة النباتية رقم

 السلفوريل بواسطة فلوريد 
 2017في عام  هاونشر  2017في عام  هاتم اعتماد

 المعالجةنطاق 

ّ                           للحّد من خماطر إدخال آلات احلشففففففففرات                         ب اسففففففففدة لل رود ال ففففففففل  رو                     تبخري األخشففففففففاة امل شفففففففف رة         املعاجلة        تصفففففففف  هذه       
  .1         وانتشارها

             وصف المعالجة

           ال ل  رو                                             معاجلة احلشرات يف األخشاة امل ش رة ب اسدة لل رود             سم المعالجة ا

ّ         المكّون الفعال          ل رود    ، دو          ال فففل  رو           ثاين أك فففيد         ل رود            ا        )املعروف أوضفففاا باسفففم دو                  لل رود ال فففل  رو      
  (         ال ل  رو 

       التبخري             نوع المعالجة

 Anoplophora                                                  مراح  حياة احلشفففرات الم هملاا األخشفففاة، لا يف رل  حشفففرة                 اآلفات المستهدفة

glabripennis  (Motschulsky, 1853) حشفففففففففففففرة     ، و     Anobium punctatum  (De 

Geer, 1774)  (Coleoptera: Cerambycidae)  ( Coleoptera: Anobiidae )  
 Arhopalus tristis   (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae)      وحشرة 

                السلع المستهدفة
         عند اجلزء          ا        سفففففففففففنتيم اا يف امل د     20        أكثر من                             األخشفففففففففففاة امل شففففففففففف رة الم   تت او                 الخاضعة للوائح

                               يف املائة )على أساس املادة اجلالة(    77                             ، ورات حمت ى من الرط بة بن بة           األصغر مناا

  الجدول الزمني للمعالجة

               ، ورات حمت ى من        ا                            سفففففففنتيم اا يف امل د  عند اجلزء األصفففففففغر مناا    20        أكثر من                                  تبخري األخشفففففففاة امل شففففففف رة الم   تت او  
   (CT   ز ) ّ كّ     ال       من      حيث         األدىن من       املنتج    حي ق       مين      جلدول                   املادة اجلالة( ول ا                  يف املائة )على أسففففففففاس     77              الرط بة بن ففففففففبة 

  . 1                                                              ساعة عند درجة احلرارة وال كز املتخل  الناائي احملددون يف اجلدول رقم     22    ملدة 

                                                 
   لى  ع                                                                                                                     وتضفففففمن نداجل معاجلات الصفففففحة النباتية ال ضفففففاوا املتصفففففلة بت ففففف ي  املبيدات أو الشفففففروا احمللية األخرى ل طراف املتعاقدة ا اصفففففة بامل ال ة        1

                  ة أو سففالمة األيذوة،                     بالن ففبة للصففحة البشففرو                                                                                          املعاجلات. كذل    تتضففمن املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري الصففحة النباتية معل مات عن ا ثار احملددة 
                  يف التأثريات احملتملة    ر ظ                                       ا                                                                           وهي ال ضففاوا الم ونبغي التعام  معاا ول اا لرجراءات احمللية قب  م ال ة األطراف املتعاقدة على املعاجلة. وباافففالة إك رل ، و ن

          تضففففففي دراسففففففة                                                إ  أن ت ييم آثار معاجلة ما على ن عية ال ففففففل  قد و    .        ا ها دولياا                                                                 للمعاجلات على ن عية املنت ات بالن ففففففبة لبعع ال ففففففل  العائلة قب  اعتماد
                                                                       ما وتص  بامل ال ة على املعاجلات أو ت  يلاا أو اعتمادها لالستخدام يف أرافيه.          متعاقد يف                               إفالية. و  و جد إلزام على طرف
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                              ل خشففففففففففففففففاة امل شفففففففففففففف رة الم وتم تبخريهفففا       سففففففففففففففففاعفففة    22    ملفففدة    (CT   ز )    ّ ال كّ      من             األدىن من حيفففث          : املنتج 1       الجدددول 
            ال ل  رو         ب ل رود

ّ               لحد  األدنى المطلوبا درجة الحرارة من حيث زمن    
 (3ساعة/م-)غرام    ّ   الترك ز 

 (3التركز األدنى )غ/م

 93 200 3 درجة مئ وة أو أكثر 15

 67 300 2 درجة مئ وة أو أكثر 20

 44 500 1 درجة مئ وة أو أكثر 25

 41 400 1 درجة مئ وة أو أكثر 30

     ث ة     رجة د                         لم تن لاا األخشففاة. وهنا  ا                                              لمعاجلة لعال ملكالحة مجي  مراح  حياة آلات احلشففرات  ل       الزمين     دول  اجل    هذا    إن 
                ياة آلات احلشرات           يف مراح  احل       جل                           ّ ه ق امل ت وات التالية من النّ        الزمين                                  يف املائة بأن املعاجلة ولق هذا اجلدول    57       بن بة

                           التالية الم تن لاا األخشاة:

ّ     ما   و ّ  عن   -  Anoplophora glabripennis                            الريقات وا لات اليالعة( حلشرة      )من  2       يف املائة    55 .     55689       

ّ     ما   و ّ  عن   -                   )مجي  مراح  احلياة(  Anobium punctatum                يف املائة من حشرة       7262 ,  55       

ّ    ما   و ّ  عن  -                   )مجي  مراح  احلياة(  Arhopalus tristis                يف املائة من حشرة     55         

       لل رود      جرعة       اة    حت                        واهل اء احمليط )أواما أق (                        )لا يف رل  يف صلب ا شب(                                  تخدم درجة احلرارة امل  لة للمنتج   ت  
ّ         مئ وة على األق  ط ال مّدة املعاجلة   ة   درج    17             وجيب أن تبلغ           ال ل  رو ،                       .  

                        معلومات أخرى ذات الصلة

ّ                            ّ                  معاجلة حي ق احلّد األدىن املدل ة من حيث  من ال ّكز ل خشفففففففاة امل شففففففف رة         الزمين لل    دول   اجل   عن       مثال   2            ورد يف اجلدول              
ّ                           الم تتّم معاجلتاا ب ل رود ال ل  رو        .  

   

                                                 
                                                   خالل ا ست راء من من رج متناسب م  البيانات الت روبية.                   ّ                                       مت ت دور احلد األدىن للّن  جل الذي ه ق ب ع  معاجلة هذه األن اع من     2
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ّ                            ّ                      احلّد األدىن املدل ة من حيث  من ال ّكز ل خشفففففاة امل شففففف رة الم                                  مثال عن اجلدول الزمين للمعاجلة حي  ق    - 2       الجدول    
ّ                           تتّم معاجلتاا ب ل رود ال ل  رو    .  

درجة الحرارة الدنيا 
 خالل المعالجة

ّ        الحد  األدنى     
المطلوب من حيث 

-)غرام         ّ  زمن الترك ز
 (3ساعة/م

جرعة 
فلوريد 
 †السلفوريل

 (3)غ/م

 ( عند مرور3التركز األدنى )غ/م

 ساعة 24 ساعة 12 ساعات 4 ساعتين ساعةنصف 

           درجفففففففة مففئفف وفففففففة     15
     أكثر   أو

3 200 183 188 176 163 131 93 

           درجفففففففة مففئفف وفففففففة     20
     أكثر   أو

2 300 131 136 128 118 95 67 

           درجفففففففة مففئفف وفففففففة     25
     أكثر   أو

1 500 88 94 83 78 62 44 

           درجفففففففة مففئفف وفففففففة     30
     أكثر   أو

1 400 82 87 78 73 58 41 

  .                                                                إك  وادة اجلرعات األولية يف األوفاع املت مة بارت اع ا متصاص أو الت رة                  قد تك ن هنا  حاجة   †

  ي  ذ  ال       البحث   إك   .glabripennis A     حلشفففففففففرة                                                                  اسفففففففففتند لروق ا مباء املعين لعاجلات الصفففففففففحة النباتية يف ت ييمه هلذه املعاجلة
    Barak et al.  ( 2006    .)         افدل  به 

  .Binker et al   ( و    2010 )  .Barak et al                                                                  ل د حظيت ال عالية العامة هلذه املعاجلة يف مكالحة آلات أخرى بدعم ك  من 
  Osbrink et al.( 1587     )    ( و    1556 )  .Mizobuchi et al   ( و    1582 ).La Fage et al    ( و    2009 )  .Ducom et al    ( و    1555 )
   Zhang  ( 2006    .)   ( و    1550 )  Sprenkel و  Williams   ( و    1556     ،  1557 )  .Soma et al و

ّ              ل ط )حىت وإن هّ ق احلّد األدىن لل كيز(      سففففففففففففاعة    22      ز خالل              ّ تح ق  من ال كّ  و       وإرا مل    .    حية                       ، ونبغي اختار تدابري تصففففففففففففحي             ّ     
                                                                                            وجي   متدود املعاجلة ملدة أقصاها ساعتني من دون إفالة لل رود ال ل  رو ، أو جي   إعادهتا من البداوة. 
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 المطبوع تاريخ

        املعيار       ا     ا   جزءاا رمسياا من    ليس     هذا 

            )إخضفففففاع م اد     17                                             تن يح املعيار الدويل لتدابري الصفففففحة النباتية رقم       م فففففف ع    (    2006              يف دورهتا األوك )                                أففففففالت هيئة تدابري الصفففففحة النباتية      2006 -  02
  (    2006 -   011 )                                          التعبئة ا شبية لل ائح يف الت ارة الدولية(

     2008   ِّ                 ا                                         ق دِّمت املعاجلة است ابةا للدع ة إك ت دمي معاجلات امل جاة يف أي دس/آة      2006 -  05
                باستعراض املعاجلة                                            قام ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية     2006 -  12

             ّ  يف املشروع املنّ ح                                       ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية     نظر      2007 -  07
                ّ                                            ق دم املشروع املنّ ح إك ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية     2007 -  12
                                          ا أجرى ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةا      2008 -  12
                                           املعين لعاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع                قام ال روق ال ين      2005 -  01

ّ  نظر ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي يف املشروع املعّدل     2005 -  07                                                
                                                 جرى هدوث املشروع ور لعت ت صية بشأنه إك جلنة املعاوري     2010 -  07

                                          ا أجرى ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةا      2010 -  05
             ا         ا املعاوري قراراا إلك ونياا          اختذت جلنة      2011 -  02
                                                                         عادت جلنة املعاوري إك ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية عمب ن اش إلك وين     2011 -  07
                                                                                   راج  ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية املشروع با ستناد إك تعلي ات جلنة املعاوري      2011 -  07

                                     عاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع                      قام ال روق ال ين املعين ل     2011 -  10
                                          ا أجرى ال روق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةا      2012 -  02
                                                           قام ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع     2012 -  12

ّ     عل مات إفالية من اجلاة امل ّدمة ل                                                                        قام ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية باستعراض املشروع با ستناد إك م     2019 -  07        لمشروع                         
ّ                                                                                    أّج  ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية استعراض املشروع بانتظار معل مات من األخصائيني     2012 -  01   

م                                        ال روق ال ين املعين لعاجلات الصفففحة النباتيةاسفففتعرض  06-2012 ّ   املشفففروع با سفففتناد إك املعل مات ال اردة من األخصفففائينيل وأوصفففى ال روق بأن و   فففّ                                                                      
                                                     إك م فففففففف عني )األول وتعلق باحلشفففففففرات والثاين بالدودان ا يدية    (    2007 -   101 )                                            تبخري م اد التعبئة ا شفففففففبية ب ل رود ال فففففففل  رو       م فففففففف ع 

                           ا الصدد ت عرض على املشاورة                                         ا          واحلشرات(ل ورل  ال روق لل نة املعاوري ت صيةا لشارو  هبذ
 (eSC_Nov_09_2014)                                                               وال ت جلنة املعاوري على عرض املشروع على املشاورة من خالل قرار إلك وين      2012 -  05
  يف             تبخري احلشفففرات             ( إك م فففف عني:     2007 -   101 )                                            تبخري م اد التعبئة ا شفففبية ب ل رود ال فففل  رو                                  ات  ت جلنة املعاوري على ت  فففيم م فففف ع      2012 -  11

                                                            وتبخري الدودان ا يدية واحلشفففرات يف األخشفففاة امل شففف رة ب اسفففدة لل رود   ( 101A-2007 )                                        األخشفففاة امل شففف رة ب اسفففدة لل رود ال فففل  رو 
  (101B-2007 )          ال ل  رو 

                    انع دت املشاورة األوك     2017 -  07
         باعتماده               إك جلنة املعاوري                                              ال روق ال ين املعين لعاجلات الصحة النباتية ت صية    رل       2016 -  05
 (eSC_Nov_15_2016)                                                                                                 رلعت جلنة املعاوري ت صية إك اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة  عتماده عن طروق عملية اختار ال رارات إلك ونيا      2016 -  11
                                                       اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية     2017 -  02

                          (. روما، ا ت اقية الدولية     2017 )                                                              املعاجلة بتبخري احلشففففففرات يف األخشففففففاة امل شفففففف رة ب اسففففففدة لل رود ال ففففففل  رو   .   22         . الملحق  8 2                   المعيار الدولي رقم 
                                       ل قاوة النباتات، منظمة األيذوة والزراعة

       2017 -  02                        آخر هدوث لتاروخ املدب ع: 



 .2017الثانية عشرة يف عام هتا دور  خاللمعاجلة الصحة النباتية هذه  تدابري الصحة النباتيةت هيئة عتمدا
 .28                                                              هذا امللحق جزء م لزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقمو 
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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح

الحشرات في األخشاب المقشورة و  الديدان الخيطية المعالجة بتبخير :23 معالجة الصحة النباتية رقم
 بواسطة فلوريد السلفوريل

 2017في عام  هاونشر  2017في عام  هاتم اعتماد
               نطاق المعالجة

                         للحففففد  مفففن خفففافر  دخفففال  رففففات                          ب اسففففة رل رافففد اللفففل  را                                    تصفففذ هفففذه املعاجلفففة تب فففري اةخشففففا  امل شففف رة  
Bursaphelenchus xylophilus  1                 واحلشرات وانتشارها.  

         المعالجة    وصف 

                                                احلشرات يف اةخشا  امل ش رة ب اسفة رل راد اللل  را   و                 الدادان اخليفية            عاجلة بتب ري  امل  :           سم المعالجة ا

ّ       ّ المكّون الفعّ    (         اللل  را          ل راد    ، دا         اللل  را            ثاين أكليد         ل راد            ً        )املعروف أاضاً باسم دا                  رل راد اللل  را     ال:    
       التب ري  :            نوع المعالجة

 Bursaphelenchus xylophilus                                   مراحففففففف  احليفففففففاة الففففففف   مل فففففففا اةخشفففففففا  لفففففففدودة                  اآلفات المستهدفة:
(Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 (Nematoda: Aphelenchoididae) 
 Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853)واحلشفرات، افا يف كلفش حشفرة 

(Coleoptera: Cerambycidae)   وحشفرة      Anobium punctatum  (De Geer, 1774) 

(Coleoptera: Anobiidae)   وحشفففرة      Arhopalus tristis (Fabricius, 1787) 

(Coleoptera: Cerambycidae) 

                السلع المستهدفة

       ً                        سفففنتيم اً يف امل ففففا عنفففد اجلفففزء اة ففف ر     20        أكثفففر مفففن                             اةخشفففا  امل شففف رة الففف    تت فففاو                  الخاضعة للوائح:
                               يف املائة )على أساس املادة اجلارة(    77                             ، وكات حمت ى من الرف بة بنلبة     من ا

                       الجدول الزمني للمعالجة

            ، وكات حمت ى        ً                            سنتيم اً يف امل فا عند اجلزء اة  ر من ا    20        أكثر من                                  تب ري اةخشا  امل ش رة ال    تت او   
   (CT             من ال ك ز )    حيث        اةدىن من        املنتج    حي ق       مين      جلدول                                     يف املائة )على أساس املادة اجلارة( ور ا    77                 من الرف بة بنلبة 

  . 1            يف اجلدول رقم                                                    ساعة عند درجة احلرارة وال كز املت لذ الن ائي احملددان    28   أو     22    ملدة 

                                                 
      تتضفففمن                     علفففى املعاجلفففات. كفففذلش                                                                                                                       اتضففمن نففففاجل معاجلفففات الصفففحة النباتيفففة ال ضفففااا املتصففلة بتلففف ي  املبيفففدات أو الشفففروة احملليفففة اةخفففرى ل ففففراف املتعاقففدة اخلا فففة بامل ار فففة        1

                    ً                 في التعامف  مع فا ور فاً لءجفراءات احملليفة                                                                                                                      املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية معل مات عن اآلثار احملددة بالنلبة للصحة البشراة أو سالمة اةغذافة، وهفي ال ضفااا الف  انب        املعاجلات 
                                                                          لمعاجلفففات علفففى ن عيفففة املنت فففات بالنلفففبة لفففبعل اللفففلا العائلفففة قبففف  اعتمادهفففا دوليفففا.                                                                                 قبففف  م ار فففة اةففففراف املتعاقفففدة علفففى املعاجلفففة. وبار فففارة  ا كلفففش، ا ن فففر يف التففف ثريات احملتملفففة ل

                               و تلف يل ا أو اعتمادهفا لالسفت دام                                                                                                                         ت ييم  ثار معاجلة مفا علفى ن عيفة اللفلا قفد ا تضفي دراسفة   فارية. و  ا جفد  لفزام علفى ففرف متعاقفد ريمفا اتصف  بامل ار فة علفى املعاجلفات أ   أن     
        أرا يه.  يف
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فففز     اةدىن        املنفففتج   : 1       الجددددول                                ل خشفففا  امل شففف رة الففف  افففتم تب ريهفففا       سفففاعة    24    ا     42    ملفففدة    (CT )                   مفففن حيفففث  مفففن ال ك 
          اللل  را         ب ل راد 

ّ                   الحددددّد األدنددددد  المطلدددددوب مددددد          )ساعات(      المدة              درجة الحرارة    
             ّ  حيدددددددددددددددددد   مدددددددددددددددددد  الترّ ددددددددددددددددددز

  ( 3      ساعة/م-     )غرام

   (: 3                 التر ز األدن  )غ/م

 29 000 3 48 درجة مئ اة أو أكثر 20

 41 400 1 24 درجة مئ اة أو أكثر 30

 

تن ل ا ل  ااحلشرات و  الدادان اخليفية لمعاجلة رعال ملكارحة مجيا مراح  حياة  راتل الزمين دولاجلهذا  ن  
   جل                   ات التالية من الن    ق امللت ا الزمين يف املائة ب ن املعاجلة ورق هذا اجلدول 97 بنلبة ث ة درجة اةخشا . وهناك

 احلشرات التالية ال  تن ل ا اةخشا :و  الدادان اخليفية ياة  راتحمراح   يف

  Bursaphelenchus xylophilusيف املائة من 99.99683             ما   ا    عن  -

 Anoplophora glabripennisالريقات واآلرات اليارعة( حلشرة  )من 2يف املائة 99683.99            ا   ا    عن م -

 )مجيا مراح  احلياة( Anobium punctatumيف املائة من حشرة  99.7262             ما   ا    عن  -

 .)مجيا مراح  احلياة( Arhopalus tristisيف املائة من حشرة  99             ما   ا    عن -

  حتلا اهل اء احمليط )أا ما أق (  وأ )اا يف كلش يف  لب اخلشب( درجة احلرارة املل لة للمنتج لت دام   ت   
 .                               مئ اة على اةق  ف ال مد ة املعاجلة ةدرج 20 وجيب أن تبلغاللل  را ، رل راد جرعة 

  معلومات أخرى ذات الصلة

ل خشا                    من حيث  من ال ك ز                 احلد  اةدىن املفل    ق          معاجلة حي   مين للعن جدول  مثال 2ارد يف اجلدول  
 .                                          امل ش رة ال  تتم  معاجلت ا ب ل راد اللل  را 

ل خشا  امل ش رة ال                    من حيث  من ال ك ز                 احلد  اةدىن املفل    ق                           ال عن جدول  مين للمعاجلة حي  مث -2الجدول 
                               تتم  معاجلت ا ب ل راد اللل  را 

                    درجدددددددة الحدددددددرارة الددددددددنيا 
         المعالجة     خالل

ّ        الحددددددددّد األدندددددددد      
           المطلددددددوب مدددددد  
        حيدددددددددددد   مدددددددددددد  
-    ّ        الترّ دددددز )غدددددرام

  ( 3      ساعة/م

     جرعدددددددددددددددددددددددة 
       فلوريددددددددددددددددددددد 
  †         السددلفوريل

  ( 3    )غ/م

 ( عند مرور:3التر ز األدن  )غ/م

0.5 2 4 12 24 36 48 

 29 41 58 82 104 112 124 120 000 3 درجة مئ اة أو أكثر 20

 غ/ م م غ/ 41 58 73 78 87 82 400 1 درجة مئ اة أو أكثر 30

  .                                                                                  قد تك ن هناك حاجة  ا  اادة اجلرعات اةولية يف اةو اع املتلمة بارت اع ا متصاص أو التلر   †
 غ/ م: غري مت رر

                                                 
                                                                                                            ت دار احلد اةدىن للن   جل الذي   ق ب ع  معاجلة هذه اةن اع من خالل ا ست راء من من كج متناسب ما البيانات الت رابية.  مت     2
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 ا  اتواحلشر  B. xylophilusلدودة  املعين اعاجلات الصحة النباتية يف ت ييمه هلذه املعاجلة ال ين  راقالاستند  
  (.2011، 2010) و خرون Sousa و ،(2013)و خرون Bonifacio (، و2006) و خرون Barakالبح ث ال  ا فلا هبا 

(، 2010) و خران  Barakل د ح يت ال عالية العامة هلذه املعاجلة يف مكارحة  رات أخرى بدعم ك  من 
، (2007) و خران Dwinell، و(2003) و خران Ducomو (،2013) و خران Bonifacioو (،1999) و خران Binkerو
، 1996) و خران Somaو (،1987) و خران Osbrink (، و1996) و خران Mizobuchi(، و1982)و خران La Fage و

 Zhang (2006.)( و1990) Sprenkelو Williams(، و2001 ،1997

 ، انب ي اختاك                              )حىت و ن    ق احلد  اةدىن لل كيز( ساعة 28 –22 ر ة واحدة خالل            من ال ك زتح ق او كا مل  
. وجي   متداد املعاجلة ملدة أقصاها ساعتني من دون   ارة رل راد اللل  را ، أو جي    عادهتا تدابري تصحيحية

 البدااة. من
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 المطبوع تاريخ

املعيار      ً     ً   جزءا  رمسيا  منليس هذا 
  (     2006                                              أ ففففارت هيئففففة تففففدابري الصففففحة النباتيففففة يف دورهتففففا اةوا )      2006-  02

            ) خضففاع مفف اد     17                                             تن ففيح املعيففار الففدويل لتففدابري الصففحة النباتيففة رقففم       م  فف ع 
  (    2006-   011                                          التعبئة اخلشبية لل ائح يف الت ارة الدولية( )

    ة                ً                        ق فففففففففدةمت املعاجلفففففففففة اسفففففففففت ابًة لفلفففففففففب املعاجلفففففففففات يف اللفففففففففن ات      2006-  09
2006    -2008     

                                           قففففففففففففام ال راففففففففففففق ال ففففففففففففين املعففففففففففففين اعاجلففففففففففففات الصففففففففففففحة النباتيففففففففففففة       2006-  12
       املعاجلة         باستعراض

                                                  ن ر ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي يف املشروع املن  ح   7   200- 7 0
                                              ق فففففففففدم املشفففففففففروع املفففففففففن  ح  ا ال رافففففففففق ال فففففففففين املعفففففففففين اعاجلفففففففففات    7   200-  12

         النباتية      الصحة
                                          ً أجرى ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةً       2008-  12
                                           قففففففففففففام ال راففففففففففففق ال ففففففففففففين املعففففففففففففين اعاجلففففففففففففات الصففففففففففففحة النباتيففففففففففففة    9   200- 1 0

       املشروع         باستعراض
                                                  ن ر ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي يف املشروع املعد ل   9   200- 7 0
                                              جرى  داث املشروع ور رعت ت  ية به  ا جلنة املعااري    10  20- 7 0
                                          ً أجرى ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةً     10  20- 9 0
                       ً         ً أ درت جلنة املعااري قراراً  لك ونياً     11  20- 2 0
                          اففففق ال ففففين املعففففين اعاجلففففات الصففففحة                         عففففادت جلنففففة املعففففااري  ا ال ر     11  20- 7 0

                        النباتية عرب ن اش  لك وين
                                                   راجفففففا ال رافففففق ال فففففين املعفففففين اعاجلفففففات الصفففففحة النباتيفففففة املشفففففروع       2011-  07

                   تعلي ات جلنة املعااري             با ستناد  ا
                                 ال ففففففففففففين املعففففففففففففين اعاجلففففففففففففات الصففففففففففففحة النباتيففففففففففففة        ال راففففففففففففق    قففففففففففففام       2011-  10

       املشروع         باستعراض
                                          ً أجرى ال راق الت ين املعين باحل ر احلرجي مناقشةً       2202-  22
                                           قففففففففففففام ال راففففففففففففق ال ففففففففففففين املعففففففففففففين اعاجلففففففففففففات الصففففففففففففحة النباتيففففففففففففة       2202-  02

       املشروع         باستعراض
                                                    قففففام ال رافففففق ال فففففين املعفففففين اعاجلفففففات الصفففففحة النباتيفففففة باسفففففتعراض       2203-  20

مففففففة للمشففففففروع                                                          املشففففففروع با سففففففتناد  ا معل مففففففات   ففففففارية مففففففن اجل ففففففة امل د 

فففف  ال راففففق ال ففففين املعففففين اعاجلففففات الصففففحة النباتيففففة اسففففتعراض       2202-  20                                                     أج 
                                   املشروع بانت ار معل مات من اةخصائيني

                                                     اسففففتعرض ال راففففق ال ففففين املعففففين اعاجلففففات الصففففحة النباتيففففة املشففففروع       2202-  20
فففم                                                                    با سفففتناد  ا املعل مفففات الففف اردة مفففن اةخصفففائينيب وأو فففى ال رافففق بففف ن ا  ل 

     (  ا     2220-   020                                                  م  ففففف ع تب فففففري مففففف اد التعبئفففففة اخلشفففففبية ب ل رافففففد اللفففففل  را  )
            شفرات(ب وررففا                                                      م  ف عني )اةول اتعلفق باحلشفرات والثففاين بالدافدان اخليفيفة واحل

                         ً                                          ال راق لل نة املعااري ت  يًة اشاراا هبذا الصدد ت عرض على مشاورة اةعضاء
                                                 وار فففت جلنفففة املعفففااري علفففى املشفففروع ل فففرض عر فففه علفففى مشفففاورة       2202-  20

  (eSC_Nov_09 _    2202                                             اةعضاء عن فراق عملية اختاك ال رارات  لك ونيا )
                         تب فري مف اد التعبئفة اخلشفبية                                   ات  ت جلنة املعااري على ت ليم م  ف ع      2202-  00

                           (  ا م  فففففففففف عني: تب ففففففففففري احلشففففففففففرات يف     2220-   020                   ب ل راففففففففففد اللففففففففففل  را  )
                ( وتب فري الدافدان 101A-2007                                        اةخشا  امل ش رة ب اسففة رل رافد اللفل  را  )

                                                        اخليفيففففففففة واحلشففففففففرات يف اةخشففففففففا  امل شفففففففف رة ب اسفففففففففة رل راففففففففد اللففففففففل  را 
( 2007-101B)  

                    انع دت املشاورة اةوا      2202-  20
                                                        ررفا ال راففق ال ففين املعففين اعاجلففات الصففحة النباتيففة ت  ففية  ا جلنففة       2200-  20

                املعااري باعتماده
                                                     ررعففففت جلنففففة املعففففااري ت  ففففية  ا هيئففففة تففففدابري الصففففحة النباتيففففة يف       2200-  00

                                                               ً دورهتفففا الثانيففففة عشففففرة  عتمففففاده عففففن فرافففق عمليففففة اختففففاك ال ففففرارات  لك ونيففففاً 
( 2016    _ eSC_Nov_16)  

                                                              اعتمدت هيئة تدابري الصحة النباتية املعاجلة يف دورهتا الثانية عشرة       2200-  22
             املعاجلففة بتب ففري   .   23        الملحدد   ،   22                                          المعيددار الدددولي لتدددابير الصددحة النباتيددة رقددم 

  .                                                                الدافففدان اخليفيفففة واحلشفففرات يف اةخشفففا  امل شففف رة ب اسففففة رل رافففد اللفففل  را 
                                       ل قااة النباتات، من مة اةغذاة والزراعة                       روما، ا ت اقية الدولية 

  .    2200-  22                         خر  داث لتاراخ املفب ع: 



 .2017الثانية عشرة يف عام هتا دور  خاللمعاجلة الصحة النباتية هذه  تدابري الصحة النباتيةت هيئة عتمدا
 .28                                                              هذا امللحق جزء م لزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقمو 
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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح

 بالبرودة للتخلص من ذبابة Citrus sinensisمعالجة البرتقال  :24 معالجة الصحة النباتية رقم
 Ceratitis capitataفاكهة البحر المتوسط 

 2017في عام  هاونشر  2017في عام  هاتم اعتماد
               نطاق المعالجة

             ويرقوات ببابوة             عن نفوق  بيوق                    بالربودة لكي تسفر  sinensis Citrus  1         الربتقال    مثرة        معاجلة               تصف هذه املعاجلة  
Ceratitis capitata   .2                بالفعالية احملددة.  

             وصف المعالجة

                                            بوووالربودة للوووت لب مووون ببابوووة ااتووووة البحووور املتق ووو    Citrus sinensis             معاجلوووة الربتقوووال  :        المعالجة   سم  ا
Ceratitis capitata 

ّ          المكّون الفعال:      متاح   غري      

          )بالربودة(          ايزيائية  :            نوع المعالجة

 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae)                 اآلفات المستهدفة:

          المستهدفة      السلع 
 Citrus sinensis          الربتقال    مثار                 الخاضعة للوائح:

                      لجدول الزمني للمعالجة ا

     ً        ً يوماً متتالياً     11                      ( مئويتان أو أقل لمدة  2          : درجتان ) 1       الجدول 
ّ  املعاجلوة واوق هوذا اجلودول تو دف ق  نفوق  موا ن يقو   عون     59          ثقة بنسبة        مستقى     هناك         5597 .  55                                                            يف املائة بون

  .Ceratitis capitata                  بيق  ويرقات ببابة            يف املائة من 

                                                 
                    ً                    واألنقاع اهليجنة واقاً للمسميات القاردة يف:  Citrus                        يتم تسمية أصناف احلمضيات     1

Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD.  
                  خلاصووة باملقااقووة علوو                                                                                                          ن يتضوومن نقووا  معاجلووات الصووحة النباتيووة القضووايا املتصوولة بتسووجي  املبيوودات أو الشوورو  احملليووة األخوورى ل  ووراف املتعاقوودة ا    2

                                                                                                                تتضمن املعاجلات املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية معلقمات عن اآلثار احملددة بالنسبة للصوحة البشورية أو  والمة األغذيوة                  املعاجلات. تذلك ن
                                               عاجلة. وباإلضااة ق  بلك  ي نظر يف التنثريات احملتملة                                        ً                                                 وهي القضايا اليت ينبغي التعام  معوا واقاً لإلجراءات احمللية قب  مقااقة األ راف املتعاقدة عل  امل

                                                   تقيوويم اثووار معاجلووة مووا علوو  نقعيووة السوولا قوود يقتضووي درا ووة    أّ                                                                             للمعاجلووات علوو  نقعيووة املنتجووات بالنسووبة لووبعئ السوولا العائلووة قبوو  اعتمادهووا دوليووا. قن
        أراضيه.                                      جلات أو تسجيلوا أو اعتمادها لال ت دام يف                                                                قضااية. ون يقجد قلزام عل   رف متعاقد ايما يتص  باملقااقة عل  املعا



 الصحة النباتية لآلاات اخلاضعة للقائح معاجلات 24رقم  الصحة النباتية ةمعاجل
 

 

النباتات االتفاقية الدولية لوقاية 42 رقم معالجة الصحة النباتية -  2 

     ً        ً يوماً متتالياً    8 1                      ( مئويتان أو أقل لمدة  2        درجتان )   2       الجدول:
ّ  املعاجلة واق هذا اجلدول ت دف ق  نفوق  موا ن يقو   عون     59      بنسبة                هناك مستقى ثقة     يف      555 .  55                                                            يف املائة بن
  .Ceratitis capitata                  بيق  ويرقات ببابة          املائة من 
     ً        ً يوماً متتالياً     20                        درجات مئوية أو أقل لمدة    3  :  3       الجدول 
ّ  املعاجلوة واوق هوذا اجلودول تو دف ق  نفوق  موا ن يقو   عون     59      بنسبة                هناك مستقى ثقة         5585 .  55                                                            يف املائة بون

  .Ceratitis capitata                  بيق  ويرقات ببابة            يف املائة من 
                                             التعور  للمعاجلوة. وينبغوي رصود درجوة حورارة الثمورة                                                    وجيب أّ تص  الثمرة ق  درجة حرارة املعاجلة قب  بدء مودة  

                                                   َّ                  وتسجيلوا  وينبغي أن  تتجاوز درجة احلرارة املستقى احملدَّد  قال مدة املعاجلة.
  معلومات أخرى ذات الصلة

                                                                                            الفريوق الفوومل املعومل اعاجلووات الصوحة النباتيوة يف تقييمووه هلوذه املعاجلووة املسوائ  املتصولة بننظمووة درجوة احلوورارة        تنواول 
   Mangan  ( 1557    .) و  Hallman                    ً               والتكييف احلرارف اخذاً يف انعتبار عم  

                  ( با وت دام معودنت    1559 )        واخورينSantaballa    ( و    1557 )        واخورين   Laborda       ق  عمو     1            ا وتند اجلودول  
        الريقات.     نفق 

                                         با وت دام عودم القودرة علو  التحوقل ق   وورنقة    (     2007 )        واخورين  De Lima   مو      ق  ع   9 و   2        اجلودونّ       وا وتند  
  .                  تمقياس ملعدل النفق 

 المراجع
                                                                                              قوود يشووري ملحووق املعيووار هووذا ق  املعووايري الدوليووة لتوودابري الصووحة النباتيووة. و كوون ان ووالع علوو  املعووايري الدوليوووة  

https://www.ippc.int/core-                                                                          لتوووووودابري الصووووووحة النباتيووووووة علوووووو  البقابووووووة الدوليووووووة للصووووووحة النباتيووووووة علوووووو  املققووووووا التووووووايل: 

setting/ispms-activities/standards.  

De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold 

disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and 

Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop 

and Horticultural Science, 35: 39–50.  

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In: 

G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide 

Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, CA, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4.  

Laborda, R., Cerdá, M., Santaballa, E. & Dalmau, A. 1997. Report of quarantine cold treatment to 

control Ceratitis capitata (Wied) to export Salustiana oranges to Japan. Valencia, Spain, 

Universidad Politécnica de Valencia. 16 pp. 

Santaballa, E., Laborda, R. & Dalmau, A. 1995. Report of quarantine cold treatment to control 
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 المطبوع تاريخ

املعيار      ً     ً   جزءا  رمسيا  منليس هذا 
                 جرى تقدمي املعاجلة       2007-  05
                                                   مجوووا الفريوووق الفووومل املعووومل اعاجلوووات الصوووحة النباتيوووة بووو  معاجلوووة       2007-  12

                                           بالربودة للت لب من ببابة ااتووة البحور املتق و    Citrus sinensis        الربتقال 
Ceratitis capitata  ( 2007-TPPT-106و )   2007-TPPT-109   لقضوووووا     

 206A-2007      البند 
                                                           أضاات هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتوا الثالثوة هوذه املعاجلوة       2008-  00

                          معاجلات بباب مثار الفاتوة         حتت مقضقع 
                                                  وااقووت جلنووة املعووايري علوو  عوور  املعاجلووة علوو  مشوواورة األعضوواء       2008-  05

                   ً للبت ايوا قلكرتونياً 
                     انعقاد مشاورة األعضاء      2005-  00
                               ت الصووحة النباتيووة بتنقوويح املشووروع                           قووام الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووا      2010-  07

                                   وأوص  بعرضه عل  جلنة املعايري نعتماده
  َّ                                                   قووودَّمت جلنوووة املعوووايري تعليقاهتوووا عووون  ريوووق عمليوووة ا ووواب القووورارات       2011-  11

  (SC_Nov_03_2011          قلكرتونيا )
                                                         قووام الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووات الصووحة النباتيووة بتنقوويح املشووروع       2012-  12

                   نة املعايري نعتماده                   وراا تقصية به ق  جل
                                                     راعووووت جلنووووة املعووووايري تقصووووية ق  هيئووووة توووودابري الصووووحة النباتيووووة يف       2019-  11

                                                دورهتوووووووووووووووا التا وووووووووووووووعة نعتمووووووووووووووواه عوووووووووووووووون  ريوووووووووووووووق القووووووووووووووورارات اإللكرتونيووووووووووووووووة 
( 2013_eSC_Nov_01)  

                                                        ورد اعوورتا  رمسووي علوو  املعاجلووة قبوو  انعقوواد الوودورة التا ووعة هليئووة       2010-  00
                     تدابري الصحة النباتية

                                    حددت جلنة املعايري احلالة بنهنا "معل قة"      2019-  11
                                                         اتفق الفريق الفمل املعمل اعاجلات الصحة النباتية عل  عدم وجقد       2010-  05

                                                                اختالاات يف جممقعوات ببواب مثوار الفاتووة بالنسوبة ق  املعاجلوة بوالربودة ون
                                                        ً      تنثريات عل  األنوقاع أو األصوناف بالنسوبة ق  احلمضويات وأوصو  بنواًء علو  

  ISPM 28 2010-103    28                                       بلوك بودمم مشوروع امللحوق باملعيوار الودويل رقوم 
                                                اتفووق الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووات الصووحة النباتيووة علوو      ؛ و 206A-2007    مووا

                                                         عوووودم وجووووقد اختالاووووات يف جممقعووووات ببوووواب الفاتوووووة بالنسووووبة ق  املعاجلووووة 
                                       بالربودة ون تنثريات عل  األنقاع أو األصناف

                                                        راووا اجتموواع الفريووق الفوومل املعوومل اعاجلووات الصووحة النباتيووة تقصووية       2010-  05
                   جلنة املعايري نعتماده    ق 
                                                     راعووووت جلنووووة املعووووايري تقصووووية ق  هيئووووة توووودابري الصووووحة النباتيووووة يف       2010-  11

                                                     دورهتوووووووووووووا الثانيوووووووووووووة عشووووووووووووورة نعتمووووووووووووواده بقا وووووووووووووقة القووووووووووووورارات اإللكرتونيوووووووووووووة 
( 2016_eSC_Nov_05)  

      معاجلووووة   .   24          امللحووووق   28                                          المعيااااار الاااادولي لتاااادابير الصااااحة النباتيااااة رقاااام 
                                           بالربودة للت لب من ببابة ااتووة البحور املتق و    Citrus sinensis        الربتقال 

Ceratitis capitate  ( 2017    ) .     رومووووا  انتفاقيووووة الدوليووووة لققايووووة النباتووووات                                        
                      منظمة األغذية والزراعة

  .    2402-  44                        اخر حتديث لتاريخ املقبقع: 
 



 .2017الثانية عشرة يف عام هتا دور  خاللمعاجلة الصحة النباتية هذه  تدابري الصحة النباتيةت هيئة اعتمد
 .28                                                              هذا امللحق جزء م لزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقمو 

25 رقم معالجة الصحة النباتية-  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 :25رقم  معالجة الصحة النباتية
 بالبرودة Citrus sinensisوالبرتقال  Citrus reticulata معالجة المندارين

 Ceratitis capitataفاكهة البحر المتوسط  ذبابة من للتخلص
 2017في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

         المعالجة     نطاق 

                 لكي تسففففففنر عن نن            بالربودة  Citrus sinensis1         والربتقال   Citrus reticulata         املندارين      مثرة       معاجلة       املعاجلة      هذه     تصفففففف 
 2                بالنعالية احملددة.  Ceratitis capitata       ذبابة       ويرقات      بي ض 

             وصف المعالجة
                بالربودة للتخلص  Citrus sinensis         والربتقال  Citrus reticulata         املندارين       معاجلة         المعالجة    اسم 

 Ceratitis capitata       املت سط        البحر       فاكهة       ذبابة    من
        غري متاح              المكون الفعال

  (       بالربودة )          فيزيائية         المعالجة    نمط 
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae)          المستهدفة     اآلفة 

 Citrus sinensis         والربتقال   Citrus reticulata              مثار املندارين               الخاضعة للوائح           المستهدفة      السلع 

         المعالجة      جدول
          ً متتالياً     ً يوماً     18            أو أقل لمدة      تان    مئوي     تان     : درج 1        الجدول
         يف املفائة          5595587           مل                                           مل    يف املفائفة بف امل املعفاجلفة وفق هفذا اجلفدول تندو  م نن   مفا ن يقف مل عن     59          ثقفة بنسففففففففففففففبفة       درجفة      هنفا 
  .Ceratitis capitata                  بي ض ويرقات ذبابة     من

          ً متتالياً     ً يوماً     20                        درجات مئوية أو أقل لمدة    3  :  2        الجدول
           يف املائة من          5595587           مل                                           مل    يف املائة ب امل املعاجلة وفق هذا اجلدول تندو  م نن   ما ن يق مل عن     59                    هنا  درجة ثقة بنسففففففففففففففبة 

  .Ceratitis capitata      ذبابة         ويرقات     بي ض 

                                                 
 Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus                            وفق التسفففففففميات املشفففففففار  ليها يف     ها                  واألن اا اهلجينة من  Citrus                   تسفففففففم  حلن اا ا م فففففففيات     1

directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD.  
    عل       قدة               قة األطراف املتعا    مب اف                  احمللية األخرى اخلاصففة           املتقلبات                  بتسففجي  املبيدات حلو            ذات الصففلة        الق ففايا                الصففحة النباتية         معاجلات           يت ففمن نقا     ن    2

                     لصففحة البشففرية حلو سففالمة      ا         املرتتبة عل            اآلثار احملددة       بشفف ا        معل مات                                  ِ                                   وقد ن تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقب  انتناقية الدولية ل قاية النباتات  .        املعاجلات
              اآلثار احملتملة      نرر يف    ي                   وباإلضفففففافة  م ذل ،    .        معاجلة ما    عل                         م افقة األطراف املتعاقدة                   إلجراءات احمللية قب   ا                 معاجلته باسفففففتخدام      ينبغي         وه  ما        األغذية، 

          ضففففافية.                                                            ن حلا تقييم آثار معاجلة ما عل  ن عية السففففل  قد يقت ففففي دراسففففة  .         ها دوليا          قب  اعتماد                                              للمعاجلات عل  ن عية املنتجات بالنسففففبة لبعس السففففل  
                   لالستخدام يف حلراضيه.                         ، حلو تسجيلها حلو اعتمادها        املعاجلات                        طرف متعاقد بامل افقة عل      حلو       ي لزم   ون 



 مالت الصحة النباتية لآلفات اخلاضعة لق اعد ا جر الزراعيمعا 25رقم  الصحة النباتية ةمعاجل

النباتاتاالتفاقية الدولية لوقاية  25 رقم معالجة الصحة النباتية-  2 

         تسجيلها،                                  . وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة و                   مدة التعرض للمعاجلة                                    الثمرة  م درجة حرارة املعاجلة قب  بدء      تص        وجيب حلا 
                  َّ                  ا رارة املست ى احملدَّد ط ال مدة املعاجلة.   ة   درج           مل       وينبغي حلنمل تتجاوز

         ذات صلة       أخرى        معلومات 
             ارة والتكيي                                                                   الصفففففحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املسفففففائ  املتصفففففلة ب نرمة درجة ا ر     ات         املعين مبعاجل      النين             تناول النريق 

   Mangan  ( 1557    .) و  Hallman           ً               ا رارو آخذاً يف انعتبار عم  
   "Ellendale "        األصفففلين                 باسفففتخدام الصفففننن     هما        ( ومت وضفففع    2007 )        وآخرين  De Lima        م عم     2 و   1        اجلدونا        واسفففتند

  .                                                           وباستخدام عدم القدرة عل  التح ل  م شرنقة كمقياس ملعدل النن    " Murcott " و
        المراجع

                 لية لتدابري الصفففحة                       انطالا عل  املعايري الدو                                                                      قد يشفففري ملحق املعيار هذا  م املعايري الدولية لتدابري الصفففحة النباتية. و كن 
                                                               النباتية عل  الب ابة الدولية للصحة النباتية عل  امل ق  التايل 

setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core.  
De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold 

disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and 

Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop 

and Horticultural Science, 35: 39–50. 
Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 

G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide 

Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, CA, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4. 
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     ً     ً           جزءاً رمسياً من املعيار     ليس     هذا 
 .مت تقدمي املعاجلة 05-2007
 Citrusوالربتقال  Citrus reticulataمج  النريق النين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بن معاجلة املندارين  12-2007

sinensis  بالربودة للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املت سطCeratitis capitata 106-2007 206-2007وD 

 206B9-2007ل ض  البند 
 .باب مثار الناكهةمعاجلات ذحلضافت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة حتت م ض ا  04-2008
 .                                           ً املعاجلة عل  مشاورة األع اء للبت فيها  لكرتونيا  وافقت جلنة املعايري عل  عرض  05-2008
 .انعقدت مشاورة األع اء 06-2005
 .قام النريق النين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتنقيح املشروا وحلوص  بعرضه عل  جلنة املعايري نعتماده 07-2010
 .القرارات  لكرتونيا  َّ                                          قد مت جلنة املعايري تعليقاهتا عن طريق عملية اختاذ  11-2011
 قام النريق النين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتنقيح املشروا ورف  ت صية به  م جلنة املعايري نعتماده  12-2012
 .رفعت جلنة املعايري ت صية  م هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا التاسعة نعتماه 06-2013
 .اجلة قب  انعقاد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتيةورد اعرتاض رمسي عل  املع 04-2014
 .                               مل   حددت جلنة املعايري ا الة ب هنا "معل قة" 11-2019
" Murcott                                            مل                                  النريق النين املعين مبعاجلات الصحة النباتية  م حلا  اجلداول املعروضة نعتمادها هي لصن  " حلشار 05-2016

وحلعاد عل  هذا انساس احتساب مست يات  C. reticulaواتنق عل  عدم وج د اختالفات بن حلصناف 
(. واتنق النريق عل  عدم وج د اختالفات يف                                                 مل                                       النعالية حبيث تشم  الصننن كليهما )عل  النح  املبن 

 .جمم عات ذبابة الناكهة بالنسبة  م املعاجلة بالربودة
 .ين املعين مبعاجلات الصحة النباتية ت صية  م جلنة املعايري لغرض انعتمادرف  النريق الن 11-2016
رفعت جلنة املعايري ت صية  م هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة نعتماده ب اسقة القرارات  11-2016

 (eSC_Nov_06_2016اإللكرتونية )
 اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية  04-2017

      البحر       فففاكهففة                          بففالربودة للتخلص من ذبففابففة  Citrus sinensis         والربتقففال   Citrus reticulata               معففاجلففة املنففدارين    .  25         . الملحق   28                   المعيااار الاادولي رقم 
  .                                      ل قاية النباتات، منرمة األغذية والزراعة                       روما، انتناقية الدولية    Ceratitis capitata  ( 2017     .)       املت سط 

  .    2017 -  04                        آخر حتديث لتاريخ املقب ا  
 



 .2017الثانية عشرة يف عام هتا دور  خاللمعاجلة الصحة النباتية هذه  تدابري الصحة النباتيةت هيئة اعتمد
 .28 النباتية رقم                                                 هذا امللحق جزء م لزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة و 

26 رقم معالجة الصحة النباتية-  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 :26رقم  معالجة الصحة النباتية
 بالبرودة Citrus limon معالجة الليمون الحامض

 Ceratitis capitataللتخلص من ذبابة فاكهة البحر المتوسط 
 2017في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

         المعالجة     نطاق 

                                   لكي تسففففففففففففير عن نيوت بيوب و رقات  بابة          بالربودةlimon Citrus  1              الليمون احلامض            معاجلة مثرة        املعاجلة    هذه      تصفففففففففففف 
Ceratitis capitata   2     احملددة          باليعالية.  

             وصف المعالجة
       البحر       فاكهة        بابة                  بالربودة للتخلص من   Citrus limon       احلامض         الليمون      معاجلة          المعالجة    اسم 

 Ceratitis capitata        املتوسط
      وجد   ال              المكون الفعال

  (       بالربودة )          فيز ائية         المعالجة    نمط 
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae)          المستهدفة     اآلفة 

 Citrus limon       احلامض         الليمون     مثار               الخاضعة للوائح           المستهدفة      السلع 

         المعالجة      جدول
          متتاليا          يوما      16     لمدة               تان أو أقل      مئوي        درجتان  :  1       الجدول 

ّ     يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نيوت ما ال  بّل عن     59                     هناك مسفففتوق  بة بنسفففبة                                             ّ            يف املائة من       5579 .  55          
  .Ceratitis capitata                  بيوب و رقات  بابة 

          متتاليا        يوما      18     لمدة         أو أقل        مئوية        درجات   3  :  2       الجدول 
ّ     يف املائة بأّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نيوت ما ال  بّل عن     59                     هناك مسفففتوق  بة بنسفففبة                                             ّ            يف املائة من       5579 .  55          

  .Ceratitis capitate                  بيوب و رقات  بابة 

                                                 
 .Citrus of the world: A citrus Cottin, R. 2002                                               واألنوال اهلجينة منه وفق التسففففميات املشففففار إليها يف    Citrus                          تسففففمو عنوال الليمون احلامض    1

directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD .   
                  خلاصفففففة باملوافبة علو  ا                 لألطراف املتعاقدة                                                     البضفففففا ا املتصفففففلة بتسفففففجيل املبيدات عو الشفففففرو  احمللية األخرق                       معاجلات الصفففففحة النباتية            تضفففففمن ن ات    ال    2

          ة األغذ ة،                                                    معلومات عن اآل ار احملددة بالنسففبة للصففحة البشففر ة عو سففالم    ية                                  املعتمدة من هيئة تدابري الصففحة النبات         املعاجلات       تتضففمن                املعاجلات. كذلك ال 
       احملتملة                 نرر يف التأ ريات                       وباإلضففافة إىل  لك،             علو املعاجلة.                         موافبة األطراف املتعاقدة                                       ل                    وهي البضففا ا الي  نب ي التعامل معها وفبال لرجراءات احمللية قبل 

         ضففففففي دراسففففففة                                                 إال عن تبييم آ ار معاجلة ما علو نوعية السففففففل  قد  بت  .         ها دوليا          قبل اعتماد                                             علو نوعية املنتجات بالنسففففففبة لبعض السففففففل  العائلة           للمعاجلات
  .                                          ، عو تسجيلها عو اعتمادها لالستخدام يف عراضيه       املعاجلات                     ما  تصل باملوافبة علو                                   . وال  وجد إلزام علو طرف متعاقد يف ل  ل       إضافية
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         تسجيلها،                                  . و نب ي رصد درجة حرارة الثمرة و                   مدة التعرب للمعاجلة                                               وجيب عن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء 
                  َّ                  احلرارة املستوق احملدَّد طوال مدة املعاجلة.   ة         ّ           و نب ي عالّ تتجاوز درج

         ذات صلة       أخرى        معلومات 
  .Ceratitis capitata    ل       ل                           عائالل مشروطال لذبابة فاكهة البحر املتوسط   C. limon                    عترب الليمون احلامض 

              رارة والتكيي                                                                 الصفففحة النباتية يف تبييمه هلذه املعاجلة املسفففائل املتصفففلة بأنرمة درجة احل    ات                            وتناول الير ق اليين املعين مبعاجل
   Mangan  ( 1557    .) و  Hallman           ل               احلراري آخذال يف االعتبار عمل 

   (Lisbon )   "      لشفففففففبونة "              باسفففففففتخدام صفففففففن     ما         ( ومت وضفففففففعه    2007 )      خر ن  وآ  De Lima       إىل عمل    2 و   1              واسفففففففتند اجلدوالن 
  .                                                       ّ    وباستخدام عدم البدرة علو التحول إىل شرنبة كمبياس ملعدل الّنيوت

      يف مثار                      ل                                              الصففففففحة النباتية ع ضففففففال املسففففففائل املتصففففففلة باألضففففففرار النا ة عن الترب د املياج     ات                            وتناول الير ق اليين املعين مبعاجل
   (.    2012                الصحة النباتية،     ات                              الليمون )الير ق اليين املعين مبعاجل

        المراجع
            تدابري الصفففحة  ل                                                                                              قد  شفففري ملحق املعيار هذا إىل املعا ري الدولية لتدابري الصفففحة النباتية. وطكن االطالل علو املعا ري الدولية 

                                                             النباتية علو البوابة الدولية للصحة النباتية علو املوق  التايل 
setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core.  

De Lima, C.P.F., Jessup, A.J., Cruickshank, L., Walsh, C.J. & Mansfield, E.R. 2007. Cold 

disinfestation of citrus (Citrus spp.) for Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) and 

Queensland fruit fly (Bactrocera tryoni) (Diptera: Tephritidae). New Zealand Journal of Crop 

and Horticultural Science, 35: 39–50. 
Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In 

G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide 

Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, CA, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4. 
TPPT (Technical Panel on Phytosanitary Treatments). 2012. TPPT response to SC’s concerns about 

chilling injury in lemons during in-transit cold disinfestation. Appendix 9, TPPT meeting report, 

December 2012, pp. 55–57. 

 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 المطبوعتاريخ 

  .    ل     ل          جزءال رمسيال من املعيار    ليس     هذا 
 .مت تبدمي املعاجلة 05-2007
بالربودة  Citrus limonقام الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتبسيم معاجلة الليمون احلامض  12-2007

 إلنشاء TPPT-106-2007من  Ceratitis capitataللتخلص من  بابة فاكهة البحر املتوسط 
2007-206C. 

 . بابة الياكهة عضافت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة حتت موضول معاجلات 04-2008
 .                                                                    ل وافبت جلنة املعا ري علو عرب املعاجلة علو مشاورة األعضاء للبت فيها إلكرتونيا   05-2008
 .انعبدت مشاورة األعضاء 06-2005
 .ه املعين مبعاجلات الصحة النباتية بتنبي  املشرول وعوصو بعرضه علو جلنة املعا ري العتمادقام الير ق اليين 07-2010
 .  َّ                                                           قد مت جلنة املعا ري تعليباهتا عن طر ق عملية اختا  البرارات إلكرتونيا 11-2011
بته ملسألة األضرار استجاانتهو الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية من وض  اللمسات األخرية علو  12-2012

 .النا ة عن الترب د املياج ، واملشرول املنب  وعوصو بعرضه علو جلنة املعا ري العتماده
تتوصل جلنة املعا ري إىل توافق عام يف اآلراء يف ع ناء النباش الذي دار يف املنتدق ووافبت علو مناقشة  مل 06-2019

 .2019/تشر ن الثاين املشرول يف إطار جلنة املعا ري يف نوفمرب
 .رفعت جلنة املعا ري توصية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا التاسعة العتمادها 11-2019
 .ورد اعرتاب رمسي علو املعاجلة قبل انعباد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية 04-2014
 .                              ّ    حددت جلنة املعا ري احلالة بأهنا "معل بة" 11-2019
وافق الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية علو عدم وجود اختالفات يف جمموعات  باب مثار الياكهة  05-2016

 .تأ ريات علو األنوال عو األصناف بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة وال
 .مادهاا ري العترف  اجتمال الير ق اليين املعين مبعاجلات الصحة النباتية توصية إىل جلنة املع 05-2016
رفعت جلنة املعا ري توصية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة العتمادها عن طر ق عملية  11-2016

 .(eSC_Nov_07_2016اختا  البرارات إلكرتونيا )
 اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية  اعتمدت 04-2017

                                     بفففالربودة للتخلص من  بفففابفففة ففففاكهفففة البحر  Citrus limon                     معفففاجلفففة الليمون احلفففامض   .  26         . الملحق   28                   المعيااار الاادولي رقم 
  .                                                             روما، االتياقية الدولية لوقا ة النباتات، منرمة األغذ ة والزراعة   Ceratitis capitat   ( 2017     .)        املتوسط

  .    2017 -  04                        آخر حتد ث لتار خ امل بول  
 



 .2017الثانية عشرة يف عام هتا دور  خاللمعاجلة الصحة النباتية هذه  تدابري الصحة النباتيةت هيئة اعتمد
 .28                                                              هذا امللحق جزء م لزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقمو 
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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 :27رقم  معالجة الصحة النباتية
 بالبرودة Citrus paradisi الجريب فروت )ليمون الجنة(ثمرة معالجة 

 Ceratitis capitata البحر المتوسط للتخلص من ذبابة فاكهة
 2017يف عام  اونشره 2017يف عام  امت اعتماده

 نطاق المعالجة
                         بالربودة لكي تسففففففففففف ر عن ن      paradisi Citrus  1 (                                                     تصفففففففففففة هذه املعاجلة  ررةة معاجلة ررة اجلررو  روت  ليم   اجلنة

  .2               بال عالية احملددة  Ceratitis capitata                  بي ض وررقات ذبابة 
         المعالجة    وصف 

                  بفالربودة للتلل  من   Citrus paradisi                                   معفاملفة ررة اجلررفو  روت  ليم   اجلنفة(          المعالجة     اسم
 Ceratitis capitata       املت سط                   ذبابة  اكهة البحر

        غري متاح       الفعال        المكون

                    يزرائية  بالربودة(         المعاملة     نوع

 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae)          المستهدفة      اآلفة

            المستهدفة       السلع
 Citrus paradisi                           ررة ليم   اجلنة  جررو  روت(        للوائح         الخاضعة

              جدول المعالجة
ّ       درجتان مئويتان أو أقّل لمدة   :  1       الجدول       ً        ً يوماً متتالياً     11                    

ّ     يف املائة بأّ  املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل ن    ما ال رةّل عن     59                     هناك مست ى ثةة بنسبة                                             ّ            يف املائة من       5517 .  55          
  .Ceratitis capitate                  بي ض وررقات ذبابة 

       ً        ً يوماً متتالياً     23                        درجات مئوية أو أقل لمدة    3  :  2       الجدول 
ّ     يف املائة بأّ  املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل ن    ما ال رةّل عن     59                     هناك مست ى ثةة بنسبة                                             ّ            يف املائة من       5519 .  55          

  .Ceratitis capitate                  بي ض وررقات ذبابة 

                                                 
 ,Cottin, R. 2002. Citrus of the world: A citrus directory                                                واألن ا  اهلجينة منها و ق التسفففففففففميات املشفففففففففار إليها يف    Citrus                   تسفففففففففمحل ضن ا  ا م فففففففففيات     1

version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD.  
                   ملعاجلات. وقد ال تةدم             تعاقدة علحل ا                                                                                                                  ال رت فففففففمن نجلا  معاجلات الصفففففففحة النباتية الة فففففففارا ذات الصفففففففلة بتسفففففففجيل املبيدات ضو املتجللبات احمللية األخرى ا ا فففففففة   ا ةة األ را  امل    2

                سففتلدام ارجراءات                                                            بة علحل الصففحة البشففررة ضو سففالمة األغذرةم وه  ما رنبجلي معاجلت  با                    ِ                                                                 املعاجلات املعتمدة من ِقبل االت اقية الدولية ل قارة النباتات معل مات بشففأ  ااثار احملددة امل ت
                            ع قبل اعتمادها دوليا. إال ض                   بالنسفففففففبة لبع  السفففففففل                                                                                                                احمللية قبل م ا ةة األ را  املتعاقدة علحل معاجلة ما. وبارضفففففففا ة إىل ذلرم ر نثر يف ااثار احملتملة للمعاجلات علحل ن عية املنتجات 

                                                                                    ر لزم ضي  ر  متعاقد بامل ا ةة علحل املعاجلاتم ضو تسجيلها ضو اعتمادها لالستلدام يف ضراضي .                                                        آثار معاجلة ما علحل ن عية السلع قد رةت ي دراسة إضا ية. وال      تةييم 
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                                                                                                          وجيو ض  تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء مدة التعرض للمعاجلة. ورنبجلي ر د درجة حرارة الثمرة وتسجيلهام 
  .                      َّ                 درجة ا رارة املست ى احملدَّد   ال مدة املعاجلة           ّ       ورنبجلي ضالّ تتجاوز

             أخرى ذات صلة         معلومات
  ة                                                                                                           تناول ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية يف تةييم  هلذه املعاجلة املسائل املتصلة بأنثمة درجات ا رارة والتكيي

   (.    Mangan    1557 و  Hallman           ً               ا راري آخذاً يف االعتبار عمل 
        وآخررن  Willink   ( و    2007          وآخررن  Gastaminza   ( و2007b م  Anonymous    2007a       إىل عمل    2 و   1              واستند اجلدوال  

                             ( باستلدام معدل ن    الريقات.    2007  
    م Henninger’s Ruby      م و Star Ruby      م و Marsh Seedless                        باسفففففتلدام األ فففففنا  األ فففففلية     1             ومت وضفففففع اجلدول 

    .Rouge la Toma  و 
    .Henninger’s Ruby                      باستلدام الصنة األ لي     2             ومت وضع اجلدول 

        المراجع
                                                                                                           قد رشفففري ملحق املعيار هذا إىل املعارري الدولية لتدابري الصفففحة النباتية. وطكن اال ال  علحل املعارري الدولية لتدابري الصفففحة 

                                لصحة النباتية علحل امل قع التايل                              النباتية علحل الب ابة الدولية ل
setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core .   

Anonymous. 2007a. Technical Panel on Phytosanitary Treatments – 110a. Quarantine cold treatment 

of grapefruit for medfly (Ceratitis capitata Wied). Document provided by the National Plant 

Protection Organization of Argentina. 

Anonymous. 2007b. Technical Panel on Phytosanitary Treatments – 111a. Quarantine cold treatment 

of grapefruit for medfly (Ceratitis capitata Wied). Document provided by the National Plant 

Protection Organization of Argentina. 

Gastaminza, G., Willink, E., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B., Macián, 

A., Avila, R., Favre, P., Toledo, S., García Degano, M.F., Socias, M.G. & Oviedo, A. 2007. 

Tratamientos con frío para el control de Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus para la 

exportación de cítricos. In: Moscas de los frutos y su relevancia cuarentenaria en la citricultura 

del Noroeste Argentino: once años de investigaciones 1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L. 

Augier & B. Stein, eds. Centro de Investigaciones Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola, 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Las Talitas, Tucumán, Argentina. 

Available at http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September 2016). 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In: 

G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide 

Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, CA, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4. 

Willink, E., Gastaminza, G., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B., Macián, 
A., Avila, R. & Favre, P. 2007. Estudios básicos para el desarrollo de tratamientos cuarentenarios con 
frío para Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus en cítricos de Argentina. In: Moscas de los frutos 
y su relevancia cuarentenaria en la citricultura del Noroeste Argentino: once años de investigaciones 
1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L. Augier & B. Stein, eds. Centro de Investigaciones 
Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, 

(last accessed 1 September  http://www.eeaoc.org.arAvailable at Las Talitas, Tucumán, Argentina. 
2016). 
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     ً     ً           جزءا  رمسيا  من املعيار ليس هذا 
 جرى تةدمي املعاجلة 05-2007
 Citrus paradisiقام ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية بتنةيح مشرو  معاجلة اجلررو  روت  12-2007

 Ceratitis capitataبالربودة للتلل  من ذبابة  اكهة البحر املت سط 
 ضضا ت هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثالثة هذه املعاجلة ضمن م ض   معاجلات ذباب رار ال اكهة 04-2008
              ً  يها إلك ونيا   وا ةت جلنة املعارري علحل عرض املعاجلة علحل مشاورة األع اء للبت 05-2008
 انعةدت مشاورة األع اء 09-2005
 قام ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية بتنةيح املشرو  وضو حل بعرض  علحل جلنة املعارري العتماده 07-2010
 ر عت جلنة املعارري ت  ية إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا السابعة العتماده 11-2011
 وردت اع اضات رمسية علحل املعاجلة 03-2012
قام ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية بصياغة الرد علحل االع اضات الرمسية  مل تتم الت  ية بأي  05-2012

 تعدرل بشأ  االع اضات الرمسية(
( ور ع ت  ية ب  جراء ضي تجليرياتقام ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية  راجعة املشرو   من دو  إ 12-2012

 إىل جلنة املعارري العتماده
 ر عت جلنة املعارري ت  ية ب  إىل هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا التاسعة العتماده 09-2013
 وردت اع اضات رمسية علحل املعاجلة قبل انعةاد الدورة التاسعة هليئة تدابري الصحة النباتية 04-2014
 قام اجتما  ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية  راجعة املشرو  09-2014
  ّ                                                                       رد  اجتما  ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية علحل بع  االع اضات الرمسية 05-2014
                               ّ    حددت جلنة املعارري ا الة بأهنا  معل ةة  11-2019
اكهة ة النباتية علحل عدم وج د اختال ات يف جمم عات ذباب رار ال وا ق ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصح 05-2019

 بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة وال تأثريات متصلة بالن   ضو الصنة(
 ر ع ال ررق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية ت  ية ب  إىل جلنة املعارري العتماده 05-2019
ملية هيئة تدابري الصحة النباتية يف دورهتا الثانية عشرة العتماده عن  ررق عر عت جلنة املعارري ت  ية إىل  11-2019

 (eSC_Nov_08_2016اختاذ الةرارات إلك ونيا  
 اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية  04-2017

بالربودة للتلل  من  Citrus paradisi معاجلة ررة اجلررو  روت  ليم   اجلنة( .27. الملحق 28المعيار الدولي رقم 
 رومام االت اقية الدولية ل قارة النباتاتم منثمة األغذرة والزراعة .(Ceratitis capitate  2017 ذبابة  اكهة البحر املت سط

  2017-04آخر حتدرث لتاررخ املجلب    



 .2017الثانية عشرة يف عام هتا دور  خاللمعاجلة الصحة النباتية هذه  تدابري الصحة النباتيةت هيئة اعتمد
 .28                                                    جزء م لزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم هذا امللحقو 
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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 :28رقم  معالجة الصحة النباتية
 بالبرودةلتخلص ل Citrus reticulataبرتقال معالجة 

 Ceratitis capitata البحر المتوسط من ذبابة فاكهة
 2017في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

         المعالجة     نطاق 

                   ويرقات ذبابة البحر              عن ن وق بيوض           لكي تسفففففففف ر        بالربودة   Citrus reticulata  1        برتقال     مثرة       معاجلة               تصففففففففع هذه املعاجلة 
 2      احملددة.         ال عالية  ب  Ceratitis capitata       املتوسط 

             وصف المعالجة
      البحر                 من ذبفففابفففة  فففا  فففة         بفففالربودة      لتخلص  ل  Citrus reticulata       برتقفففال       معفففاجلفففة          المعالجة    اسم 

 Ceratitis capitata        املتوسط
     متاح   غري               المكون الفعال

  (       بالربودة )           يزيائية         المعالجة    نمط 
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae )          المستهدفة     اآلفة 

          المستهدفة      السلع 
 Citrus reticulata     مثرة               الخاضعة للوائح

         المعالجة      جدول
  .        متواصال          يوما      22                     ( مئويتان أو أقل ملدة  2        درجتان )

ّ     يف املائة بأّن املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل ن وق ما ال يقّل عن     59                     هناك مسففففففففففتوة  قة بنسففففففففففبة                                             ّ          يف املائة     18     55.55          
  .Ceratitis capitata                     من بيوض ويرقات ذبابة 

                                                                                                          وجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء مدة التعرض للمعاجلة. وينبغي رصد درجة حرارة الثمرة وتسجيل ا، 
ّ                   وينبغي أالّ تتجاوز درجة احلرارة املستوة احملّدد طوال مدة املعاجلة.                              ّ          

                                                 
   .version 2.0. Citrus of the world: A citrus directoryCottin, R. 2002 ,:                        و قا  للمسميات الواردة يف ينةجهلاأصناف احلمضيات واألنواع يتم تسمية   1

France, SRA INRA-CIRAD 
       عاقدة  ت                                                                                                                  ال يتضففففففمن نااق معاجلات الصففففففحة النباتية القضففففففايا ذات الصففففففلة بتسففففففجيل املبيدات أو املتالبات احمللية األخرة ا اصففففففة  وا قة األطراف امل    2

                البشرية أو سالمة                                            معلومات بشأن اآل ار احملددة املرتتبة على الصحة                           هيئة تدابري الصحة النباتية       ِ   دة من ِقبل                                      على املعاجلات. وقد ال تقدم املعاجلات املعتم
               اآل ار احملتملة  يف                                                                                                                     األغذية، وهو ما ينبغي معاجلته باسفففففتخدام ااجراءات احمللية قبل موا قة األطراف املتعاقدة على معاجلة ما. وبااإفففففا ة إىل ذل ، ي ن ر

                                                                                                                          على نوعية املنتجات بالنسففففبة لبعس السففففلت قبل اعتمادها دوليا. إال أن تقييم جل ار معاجلة ما على نوعية السففففلت قد يقتضففففي دراسففففة إإففففا ية.           للمعاجلات
                                                                                    ي لزم أي طرف متعاقد باملوا قة على املعاجلات، أو تسجيل ا أو اعتمادها لالستخدام يف أراإيه.   وال
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         ذات صلة       أخرى        معلومات 
             ارة والتكييع                                                                  الصفففففحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املسفففففائل املتصفففففلة بأن مة درجة احلر          عاجلات                       تناول ال ريق ال ين املعين 

  . Mangan  ( (1997) و  Hallman                           احلراري جلخذا  يف االعتبار عمل 
                       ( ومت وإففففعه باسففففتخدام صففففنع     2007 )        وجلخرين  Willink   ( و    2007 )        وجلخرين  Gastaminza                       اسففففتند هذا اجلدول إىل عمل 

" Nova  ( "   C. reticulate )  .وباستخدام معدل ن وق الريقات                            
        المراجع

                                                                                                           قد يشفففري ملحق املعيار هذا إىل املعايري الدولية لتدابري الصفففحة النباتية. وطكن االطالع على املعايري الدولية لتدابري الصفففحة 
          قت التايل:                                                    النباتية على البوابة الدولية للصحة النباتية على املو 

setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core.  
Gastaminza, G., Willink, E., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B., Macián, 

A., Avila, R., Favre, P., Toledo, S., García Degano, M.F., Socias, M.G. & Oviedo, A. 2007. 

Tratamientos con frío para el control de Ceratitis capitata y Anastrepha fraterculus para la 

exportación de cítricos. In: Moscas de los frutos y su relevancia cuarentenaria en la citricultura 

del Noroeste Argentino: once años de investigaciones 1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L. 

Augier & B. Stein, eds. Centro de Investigaciones Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola, 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Las Talitas, Tucumán, Argentina. 

Available at http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September 2016). 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997. Concerns with temperature quarantine treatment research. In: 

G.L. Obenauf, ed. 1997 Annual International Research Conference on Methyl Bromide 

Alternatives and Emissions Reduction. San Diego, CA, 3–5 November 1997, pp. 79-1–79-4. 

Willink, E., Gastaminza, G., Gramajo, M.C., Salvatore, A., Villagrán, M.E., Carrizo, B., Macián, 

A., Avila, R. & Favre, P. 2007. Estudios básicos para el desarrollo de tratamientos 

cuarentenarios con frío para Ceratitis capitata y Anastepha fraterculus en cítricos de Argentina. 

In: Moscas de los frutos y su relevancia cuarentenaria en la citricultura del Noroeste Argentino: 

once años de investigaciones 1996–2007. E. Willink, G. Gastaminza, L. Augier & B. Stein, eds. 

Centro de Investigaciones Cuarentenarias, Sección Zoología Agrícola, Estación Experimental 

Agroindustrial Obispo Colombres, Las Talitas, Tucumán, Argentina. Available at 

http://www.eeaoc.org.ar (last accessed 1 September 2016) 
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 المطبوعتاريخ 

                       جزءا  رمسيا  من املعيار     ليس     هذا 
 .بتقدمي معاجلاتمت تقدمي املعاجلة استجابة للدعوة ا اصة  05-2007
 ة املندارينمعاجلال ريق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية )ال ريق ال ين( بتنقيح مشروع قام  12-2007

Citrus reticulata  والربتقالCitrus sinensis  البحر األبيس املتوسط   ا  ة ذبابةللتخلص بالربودة من
Ceratitis capitata. 

 .معاجلات ذباب مثار ال ا  ةالثالثة، هذا املوإوع حتت إطار موإوع  دورهتاأإا ت اهليئة، يف  04-2008
 .وا قت جلنة املعايري على عرإه على مشاورة األعضاء عن طريق عملية اختاذ القرارات إلكرتونيا 05-2008
 .مشاورة األعضاء لغرضمت إرسال املعاجلة  06-2005
 .ده عاجلات الصحة النباتية بتنقيح املشروع ور ت توصية إىل جلنة املعايري العتما املعينقام ال ريق ال ين  07-2010
 .توصية إىل اهليئة يف دورهتا السابعة العتماده املعايرير عت جلنة  11-2011
 .اعرتاإات رمسية املعاجلةتلقت  02-2012
ت توصية بإجراء ة رد على االعرتاإات الرمسية )مل يتم ر الصحة النباتية بصياغ  عاجلاتقام ال ريق ال ين املعين  05-2012

 .أي تنقيح عقب االعرتاإات الرمسية(
وصية إىل الصحة النباتية املشروع )مل جتر أي تغيريات تذ ر( وتقدم بت  عاجلاتال ريق ال ين املعين استعرض  12-2012

 .جلنة املعايري باعتماده
يف اآلراء خالل النقاش الذي دار يف منتديات النقاش ووا قت على مناقشة  توا ق إىل تتوصل جلنة املعايري مل 06-2012

 .2012املشروع يف دورهتا يف نو مرب/تشرين الثاين 
اجلة شواغل أعضاء معال ريق ال ين املعين  عاجلات الصحة النباتية أن تالب إىل  علىوا قت جلنة املعايري  11-2012

 .املعايري جلنة
  .                         ّ    جلنة املعايري احلالة بأهنا "معّلقة"     حددت      2019 -  11
اب مثار اجتماعه على عدم وجود اختال ات بني جمموعات ذبالصحة النباتية   عاجلات املعينال ريق ال ين وا ق  05-2016

 .نال ا  ة بالنسبة إىل املعاجلة بالربودة وال تأ ريات على األنواع / األصناف، ولذل  أوصى ال ريق ال ين بتغيري العنوا
 .توصية إىل جلنة املعايري باعتماده الصحة النباتية  عاجلاتاملعين  ر ت ال ريق ال ين 05-2016
قرارات إلكرتونيا عن طريق عملية اختاذ الإىل اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة باعتماده  توصيةر عت جلنة املعايري  11-2016

(2016_eSC_Nov_09). 
 .دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتيةاعتمدت اهليئة يف  04-2017

 البحر للتخلص بالربودة من ذبابة  ا  ة Citrus reticulataمعاجلة برتقال  .28. الملحق 28المعيار الدولي رقم 
 .روما، االت اقية الدولية لوقاية النباتات، من مة األغذية والزراعةCeratitis capitata (2017 .) املتوسط

  .    2017 -  04                        جلخر حتديث لتاريخ املابوع: 



 .2017الثانية عشرة يف عام هتا دور  خاللمعاجلة الصحة النباتية هذه  تدابري الصحة النباتيةت هيئة اعتمد
 .28 الدويل لتدابري الصحة النباتية رقم                              هذا امللحق جزء م لزم من املعيارو 
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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح

 :29رقم  معالجة الصحة النباتية
  Ceratitis capitataبالبرودة للتخلص من آفة  Citrus clementinaمعالجة الكليمونتين 

 2017يف عام  اونشره 2017يف عام  امت اعتماده
 نطاق المعالجة

   ة    ذباب                             لكي تسفففففففففقر عن نقور بيو  و رقات          بالربودة  Citrus clementina1            الكليمونتني           معاجلة مثرة        املعاجلة    هذه      تصففففففففف 
Ceratitis capitata  2               بالقعالية احملددة.  

 المعالجةوصف 
                      بفففففففالففربودة لففلففتفف ففلفف  مففن   فففففففة  Citrus clementina            الففكففلففيففمففونففتففني      مففعفففففففاجلفففففففة          المعالجة     اسم

 Ceratitis capitata 

      وجد   ال       الفعال        المكون

  (       بالربودة )           يز ائية         المعاملة     نوع

 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae)          المستهدفة      اآلفة

            المستهدفة       السلع
 clementina Hort. ex Tanaka            الكليمونتني     مثار       للوائح         الخاضعة

 جدول المعالجة
          متتاليا           وما      11    ملدة           أو أقل                                     )درجة احلرارة القصوى يف قلب الثمرة(     تان    مئو         درجتان

           يف املائة من     00  55 .  55                                                            يف املائة بأن  املعاجلة و ق هذا اجلدول تؤدي إىل نقور ما ال  قل  عن     59                     هناك مسفففتوى  قة بنسفففبة 
  .Ceratitis capitata      ذبابة             بيو  و رقات 

         تسجيلها،                                  . و نبغي رصد درجة حرارة الثمرة و                   مدة التعر  للمعاجلة                                               وجيب أن تصل الثمرة إىل درجة حرارة املعاجلة قبل بدء 
                   َّ                  احلرارة املستوى احملدَّد طوال مدة املعاجلة.   ة                     و نبغي أال  تتجاوز درج

                                                 
 .world: A citrus Citrus of the Cottin, R. 2002                                               واألنوال اهلجينة منه و ق التسففففميات املشففففار إليها يف    Citrus                         تسففففمو أنوال الليمون احلام      1

directory, version 2.0. France, SRA INRA-CIRAD .   
                  خلاصفففففة باملوا قة علو  ا                 لألطراف املتعاقدة                                                     القضفففففا ا املتصفففففلة بتسفففففجيل املبيدات أو الشفففففرو  احمللية األخرى                       معاجلات الصفففففحة النباتية            تضفففففمن ن ار    ال    2

          ة األغذ ة،                                                    معلومات عن اآل ار احملددة بالنسففبة للصففحة البشففر ة أو  ففالم                                      املعتمدة من هيئة تدابري الصففحة النباتية                 ال تتضففمن املعاجلات              املعاجلات. كذلك 
       احملتملة                 نرر يف التأ ريات                       وباإلضففا ة إىل ذلك،             علو املعاجلة.                         موا قة األطراف املتعاقدة                                                            وهي القضففا ا الي  نبغي التعامل معها و قا  لرجراءات احمللية قبل 

         ضففففففي درا ففففففة                                                 إال أن تقييم   ار معاجلة ما علو نوعية السففففففل  قد  قت  .         ها دوليا          قبل اعتماد                                             علو نوعية املنتجات بالنسففففففبة لبع  السففففففل  العائلة           للمعاجلات
  .                                          ، أو تسجيلها أو اعتمادها لال ت دام يف أراضيه       املعاجلات                     ما  تصل باملوا قة علو                                   . وال  وجد إلزام علو طرف متعاقد يف      إضا ية
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             أخرى ذات صلة         معلومات
            " وبا فففففت دام Clemenules "                   وضفففففعه با فففففت دام صفففففن      ( ومت 2009 )       و خر ن   Santaballa     عمل                    سفففففتند هذا اجلدول إىل 

                   معد ل نقور الريقات.
 المراجع

                                                                                                           قد  شفففري ملحق املعيار هذا إىل املعا ري الدولية لتدابري الصفففحة النباتية. وطكن االطالل علو املعا ري الدولية لتدابري الصفففحة 
              املوق  التايل                  لصحة النباتية علو                               النباتية علو البوابة الدولية ل

setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core .   
Santaballa, E., Laborda, R. & Cerdá, M. 2009. Quarantine cold treatment against Ceratitis capitata 
(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) to export clementine mandarins to Japan. Boletín de Sanidad 

Vegetal Plagas, 35: 501–512. (in English) 

 
 

 المطبوعتاريخ 

                       جزءا  رمسيا  من املعيار     ليس     هذا 

  Ceratitis capitata  ( 102   - 2010    )                      بالربودة للت ل  من   ة    Citrus clementina var Clemenules                       مت تقدمي معاجلة الكليمونتني     2010 -  00

                                                                                         قام القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية با تعرا  املعاجلة وطلب احلصول علو معلومات إضا ية     2010 -  07

                                                            تلق و القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية معلومات إضا ية     2012 -  09

م املعاجلة تو ري معلومات إضا ية            طلب القر ق ا     2012 -  12                                                                    لقين املعين مبعاجلات الصحة النباتية من مقد 

م املعاجلة     2012 -  02                عن طر ق األمانة                                                                   بعث القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية بر الة إىل مقد 

م املعاجلة علو الر الة     2012 -  09                              رد  مقد 

                            إىل جلنة املعا ري ملشاورة األعضاء  Clemenules                                                                  ر   القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية توصية باملعاجلة  قط لصن       2012 -  07

                                                                            وا ق القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية علو جدول املعاجلة )اجتمال ا رتاضي(     2012 -  05

                           وا قة عليه يف مشاورة األعضاء                                 صدر قرار إلكرتوين عن جلنة املعا ري للم     2010 -  02

              مشاورة األعضاء       انعقدت      2010 -  01

                                                                                   ا تعر  القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية التعليقات الي صدرت عن مشاورة األعضاء      2019 -  02

                                    حددت جلنة املعا ري احلالة بأهنا "معل قة"     2019 -  11

                                       ( ا تجابة للتعليقات الواردة من البلدانEW        املعاجلة )                                   جرى تعد ل الو يقة من قبل املسؤول عن      2011 -  07

           ( ودعا جلنة varieties                                                                                                    عقد القر ق القين املعين مبعاجلات الصففففففحة النباتية اجتماعه )اتقق االجتمال علو تغيري العنوان )حذف كلمة "أصففففففناف")     2011 -  05
 Ceratitis                      بالربودة للت ل  من   ة   Citrus clementina var Clemenules                                                         املعا ري إىل اإلحاطة علما  بتغيري العنوان من معاجلة الكليمونتني 

capitata  ( 102   - 2010     إىل معاجلة الكليمونتني )                        Citrus clementina   بالربودة للت ل  من   ة                        Ceratitis capitata( 102   - 2010     ؛ واتقق)         
     ودة(                                                        ختال ات يف جمموعات ذباب مثار القاكهة بالنسبة إىل املعاجلة بالرب                                                      القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية علو عدم وجود ا

                                                                        ر   القر ق القين املعين مبعاجلات الصحة النباتية توصية إىل جلنة املعا ري العتمادها     2011 -  05

                     اذ القرارات إلكرتونيا                ن طر ق عملية اخت                                                                                  ر عت جلنة املعا ري توصففففففففففففففية إىل هيئة تدابري الصففففففففففففففحة النباتية يف دورهتا الثانية عشففففففففففففففرة العتمادها ع     2011 -  11
( 2011    _ eSC_Nov_07)  

                                                        اعتمدت اهليئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية      2017 -  00
      رومففا،   .  Ceratitis capitata  ( 2017    )                      بففالربودة للت ل  من   ففة   Citrus clementina                 معففاجلففة الكليمونتني    .  29         . الملحق   28                   المعيار الدولي رقم 

                                                        االتقاقية الدولية لوقا ة النباتات، منرمة األغذ ة والزراعة
       2017 -  00                         خر حتد ث لتار خ امل بول  

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms
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 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 معالجات الصحة النباتية لآلفات الخاضعة للوائح

البخار للتخلص من بحرارة Mangifera indica  اجونالم ثمرةمعالجة  :30 معالجة الصحة النباتية رقم
 Ceratitis capitata فاكهة البحر المتوسط ذبابة

 2017في عام  هاونشر  2017في عام  هاتم اعتماد
               نطاق المعالجة

                             لكي تسففففنر عن ننوو بيور وترقات              حبرارة البخار   Mangifera Indica           مثرة املناجو       معاجلة         املعاجلة    هذه      تصفففف  
  .1                 بالنعالية احملددة  Ceratitis capitata                   ذبابة البحر املتوسط 

         المعالجة    وصف 

                    ذبابة البحر املتوسفففففففط    من        للتخلص              حبرارة البخار   Mangifera Indica           مثرة املناجو       معاجلة   :           سم المعالجة ا

Ceratitis capitata 

ّ       ّ المكّون الفعّ       توجد   ال    ال:    

  (            حبرارة البخار )          فيزتائية  :            نوع المعالجة
 Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae)                 اآلفات المستهدفة:

                السلع المستهدفة

 Mangifera indica L     مثار                الخاضعة للوائح:

                       الجدول الزمني للمعالجة

                            التعرتض يف غرفة حرارة البخار 
  يف املائة 95لرطوبة نسبية ال تقل عن 

  أكثرأو  درجة مئوتة 47 وتبلغهواء تزتد عن درجة حرارة الغرفة لدرجة حرارة 

 درجة مئوتة 46.5إىل لب الثمرة إىل أن تصل درجة حرارة تني على األقل و ملدة ساع 

  درجة حرارة اهلواء ويفيف املائة  95يف رطوبة نسبية ال تقل عن  دقائق عشرترتك بعد ذلك ملدة  
                   )ألكرب الثمار حجما ( درجة مئوتة 46.5عن لب الثمرة تقل درجة حرارة  على أال درجة مئوتة 47 تبلغ

 

                                                 
      تتضفففففمن               عاجلات. كذلك ال      على امل                                                                                                                     تتضفففففمن نعاو معاجلات الصفففففحة النباتية القضفففففاتا املتصفففففلة بتسفففففجيل املبيدات أو الشفففففروا احمللية األخرق ل طرا  املتعاقدة ا ا فففففة باملوافقة  ال     1

                               عامل معها وفقا  لإلجراءات احمللية       غي الت                                                                                                                     املعتمدة من هيئة تدابري الصحة النباتية معلومات عن اآلثار احملددة بالنسبة للصحة البشرتة أو سالمة األغذتة، وهي القضاتا اليت تنب        املعاجلات 
                 اعتمادها دوليا.                                                          لمعاجلات على نوعية املنتجات بالنسففففففففففففففففبة لبعض السففففففففففففففففل  العائلة قبل                                                                                 قبل موافقة األطرا  املتعاقدة على املعاجلة. وباإلضففففففففففففففففافة إىل ذلك، ت نتر يف الت ثريات احملتملة ل

                         لها أو اعتمادها لالسففتخدام       و تسففجي                                                                                                                        تقييم آثار معاجلة ما على نوعية السففل  قد تقتضففي دراسففة إضففافية. وال توجد إلزام على طر  متعاقد فيما تتصففل باملوافقة على املعاجلات أ   أن   إال
        أراضيه.  يف
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  .                حرارة اهلواء احمليط     درجة        لتبلغ         ة باملاء    ثمر   ال     تربتد      جيوز  ،                   مبجرد اكتمال املعاجلة  و  
ّ     يف املائة ب ّن املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل ننوو ما ال تقّل عن     95                     هناك مسفففففففففتوق ثقة بنسفففففففففبة                                              ّ           99  . 99  68     

  .Ceratitis capitata      ذبابة             بيور وترقات            يف املائة من 

  معلومات أخرى ذات الصلة

           رجة احلرارة                                                          الصففففففحة النباتية يف تقييمه هلذه املعاجلة املسففففففائل املتصففففففلة ب نتمة د    ات                     النرتق النين املعين مبعاجل      تناول  
   Mangan  ( 1997    .) و  Hallman                                    والتكيي  احلراري آخذا  يف االعتبار عمل 

  " Kensington Pride "                   وضففففعه باسففففتخدام  ففففن      ( ومت     1997 )       وآخرتن  Heather     عمل                   تسففففتند هذا اجلدول إىل  
  .                                                       ّ    وباستخدام عدم القدرة على التحول إىل شرنقة كمقياس ملعدل الّننوو

                                                                        هي أكثر مقاومة للحرارة يف مرحلة البيور من بني املراحل األخرق اليت تسفففبق تشفففكيل   C. capitata   ّ        تبنّي أن آفة   و  
                 ّ                                      درجة مئوتة، وتبنّي أن العور الثالث هو أكثر مقاومة بقليل.    44 و    41                                    ا ادرات وذلك يف درجات حرارة ترتاوح بني 

         المراجع

قد تشري ملحق املعيار هذا إىل املعاتري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وميكن االطالع على املعاتري الدولية لتدابري  
 activities/standards-https://www.ippc.int/core- ى البوابة الدولية للصحة النباتية على املوق  التايل:الصحة النباتية عل

setting/ispms. 
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Alternatives and Emissions Reduction, San Diego, CA, 3–5 November, pp. 79-1–79-4. 
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Technology, 10: 99–105. 
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 المطبوع تاريخ

املعيار                جزءا  رمسيا  منليس هذا 
                                                      أضفففففففففافا هيئة تدابري الصفففففففففحة النباتية يف دورهتا الثانية موضفففففففففوع       2007 -  00

                        معاجلات ذباب مثار الناكهة
             حبرارة البخففار   Mangifera Indica                        مت تقففدم معففاجلففة مثرة املنففاجو       2010 -  04

        اسففففففففففتجابة   Ceratitis capitata                                   للتخلص من ذبابة فاكهة البحر املتوسففففففففففط 
     2009 -  12                        للدعوة إىل تقدم معاجلات يف 

                                                    قام النرتق النين املعين مبعاجلات الصففففففففففففففحة النباتية باسففففففففففففففتعرار       2010 -  07
ّ                             املعاجلة وطلب من مقّدم املعاجلة توفري معلومات إضافية                   

ّ   ن مقففّدم  م                الصففففففففففففففحففة النبففاتيففة    ات                     النرتق النين املعين مبعففاجلفف    طلففب     12  20 -  02     
                 معلومات إضافية            املعاجلة توفري 

ّ   ن مقففّدم  م                الصففففففففففففففحففة النبففاتيففة    ات                     النرتق النين املعين مبعففاجلفف    طلففب     12  20 -  12     
                معلومات إضافية             املعاجلة توفري 

ّ   ىل مقّدم  إ                الصففففففففففففففحة النباتية    ات                     النرتق النين املعين مبعاجل     أرسففففففففففففففل     10  20 -  02     
                                     املعاجلة اإلشعار النهائي عن طرتق األمانة

ّ           مقّدم العلبات      قام   0   201 -  05                       بتوفري معلومات إضافية   
      مشففففففففروع    ة             الصففففففففحة النباتي    ات                     النرتق النين املعين مبعاجل       اسففففففففتعرر    0   201 -  07

ّ            املعاجلة واملعلومات اإلضففففففافية الواردة من مقّدم املعاجلة و          باملعاجلة            رف  تو ففففففية                                      
              مشاورة األعضاء               بغرر عرضها على               إىل جلنة املعاتري 

                                                  وافقا جلنة املعاتري على عرر املعاجلة على مشفففففففففاورة األعضفففففففففاء    4   201 -  02
  (eSC_May_04_2014 )                                عملية اختاذ القرارات إلكرتونيا          عن طرتق 

     عضاء         مشاورة األ       انعقدت       2014 -  07
                              ّ    حددت جلنة املعاتري احلالة ب هنا "معّلقة"      2015 -  11

                                                  جرق تعدتل الوثيقة من قبل املسففففففففففففففؤول عن املعاجلة اسففففففففففففففتجابة       2016 -  07
                             للتعليقات الواردة من املشاورة

ّ  قّرر      2016 -  09                جتماعه أنه رغم  ا                            املعين مبعاجلات الصففحة النباتية            النرتق النين    
      مفففا بني    يف                    ملعفففاجلفففة حبرارة البخفففار                                وجود اختالففففات ةكنفففة يف التنفففاعفففل م  ا

    عدد   ال   من          كما تتضفففففففففففح                       ، فإن قوة هذه املعاجلة  C. capitate       ذبابة       جمموعات 
                                     ( من البيض )أكثر املراحففل مقففاومففة( الففذي    165     000         )أكثر من          كبري جففدا  ال
ّ                           معففاجلتففه عرب اختبففارات تفف كيففدتففة، تعّور عن أي اختالفففات ومن   رف    مت                                

                             تو ية باملعاجلة إىل جلنة املعاتري(
           لى الردود  ع                                        النرتق النين املعين مبعففاجلففات الصففففففففففففففحففة النبففاتيففة      وافق      2016 -  09

                                عمليفففففففة اختفففففففاذ القرارات إلكرتونيفففففففا                                على التعليقفففففففات الواردة عن طرتق 
(2016_eTPPT_Sep_01) 

               الصحة النباتية                إىل هيئة تدابري         باملعاجلة                       رفعا جلنة املعاتري تو ية      2016 -  11
                                عملية اختاذ القرارات إلكرتونيا           عن طرتق   ا                            يف دورهتا الثانية عشفففففففففففففرة العتماده

( 2016_eSC_Nov_12)  
    تية                 معاجلة الصحة النبا                           هيئة تدابري الصحة النباتية       اعتمدت    7   201 - 4 0

          معففاجلففة مثرة   .  0 3        الملحق  ،   82                                          المعيااار الاادولي لتاادابير الصاااااااااحااة النباااتيااة رقم 
                                         حبرارة البخففففار للتخلص من ذبففففابففففة فففففاكهففففة البحر   Mangifera indica        املنففففاجو
                  لوقاتة النباتات،                       روما، االتناقية الدولية   .  Ceratitis capitata   ( 2017)      املتوسفففففففط

                      منتمة األغذتة والزراعة
  .    7002 -  00                        آخر حتدتث لتارتخ املعبوع: 



 .2017الثانية عشرة يف عام هتا دور  خاللمعاجلة الصحة النباتية هذه  تدابري الصحة النباتيةت هيئة اعتمد
 .28                                                              هذا امللحق جزء م لزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية رقمو 

31 رقم معالجة الصحة النباتية-  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1

 28المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 مالت الصحة النباتية لآلفات الخاضعة لقواعد الحجر الزراعيمعا

 :31رقم  معالجة الصحة النباتية
 بحرارة البخار Mangifera indica معالجة المانجو الهندية

 Bactrocera tryoniللتخلص من ذبابة 
 2017في عام  اونشره 2017في عام  اتم اعتماده

              نطاق المعالجة
                                          حبرارة البخار لكي تسفففففففففففبر عن نب ا بي   و رقات   Mangifera indica                                      تصفففففففففففة هذه املعاجلة معاجلة هلرة املا   ا ند ة 

 1               بالبعالية احملددة  Bactrocera tryoni      ذبابة 
         المعالجة    وصف 

                              حبرارة البخففففار للتخل  من ذبففففابففففة Mangifera indica                   معففففاجلففففة املففففا   ا نففففد ففففة         المعالجة     اسم
Bactrocera tryoni 

        غري متاح       الفعال        المكون

  (            حبرارة البخار          فيز ائية )         المعاملة     نوع

 Bactrocera tryoni (Froggatt, 1897) (Diptera: Tephritidae)          المستهدفة      اآلفة

            المستهدفة       السلع
 Mangifera indica L             املا   ا ند ة      هلرة       للوائح         الخاضعة

              جدول المعالجة
                          التعر ض يف غرفة حرارة خبار:

 درجة مئ  ة أو أكثر 48لدرجة حرارة ه اء تز د عن درجة حرارة الغرفة لتصل إىل  -

دقيقة  90يف املائة ملدة ال تقل عن  95درجة مئ  ة أو أكثر يف رط بة نسبية ال تقل عن  48لدرجة حرارة ه اء تبلغ  -
 درجة مئ  ة أو أكثر 47الثمرة إىل                        لكي تصل درجة حرارة ل ب

درجة  48يف املائة ويف درجة حرارة ه اء ال تقل عن  95دقيقة يف رط بة نسبية ال تقل عن  15ترتك بعد ذلك ملدة  -
 درجة مئ  ة على األقل )ألكرب الثمار(. 47الثمرة عند     ل ب على درجة حرارة مئ  ة مع احلباظ

                                                 
          عاقدة على  ت                                                                                                                  ال  تضففمن نقاا معاجلات الصففحة النباتية القضففا ا ذات الصففلة بتسففتيل املبيدات أو املتقلبات احمللية األخرا اةااففة ف افقة األطرا  امل    1

             شففر ة أو مففالمة                                                       النباتات معل مات بشفف ا اارار احملددة املرتتبة على الصففحة الب                                        ِ                           املعاجلات. وقد ال تقدم املعاجلات املعتمدة من ِقبل االتباقية الدولية ل قا ة 
               اارار احملتملة  يف                                                                                                                     األغذ ة، وه  ما  نبغي معاجلته بامفففففتخدام ااجراءات احمللية قبل م افقة األطرا  املتعاقدة على معاجلة ما. وبااإفففففافة إىل ذلك،   ن ر

                                                                                               بعض السففففلع قبل اعتمادها دوليا. إال أا تقييم  رار معاجلة ما على ن عية السففففلع قد  قتضففففي درامففففة إإففففافية.                                     للمعاجلات على ن عية املنتتات بالنسففففبة ل
                                                                                      لزم أي طر  متعاقد بامل افقة على املعاجلات، أو تستيلها أو اعتمادها لالمتخدام يف أراإيه.   وال
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  .                                                                                             فترد اكتمال املعاجلة، جي ز ترب د الثمرة با  اء أو ترب دها بتبليلها باملاء عند درجة حرارة ا  اء احمليط  و 

ّ     يف املائة ب ّا املعاجلة وفق هذا اجلدول تؤدي إىل نب ا ما ال  قّل عن     95          رقة بنسفففففففففففبة       مسفففففففففففت ا      هناك                                             ّ         يف املائة       9998 .  99          
  .Bactrocera tryoni                  بي   و رقات ذبابة    من

                     معلومات أخرى ذات صلة

  ،     1994  ،     1991 )        و خر ن  Heather و   (،     2000 )        و خر ن  Corcoran    (، و    2002 )  Corcoran                 هذا اجلدول إىل عمل        امففففففففتند
 Kensington                        ( ومت وإعه بامتخدام انة "    Queensland( )   1999                                        ووزارة الصناعات األولية يف وال ة ك  نزالند )  (     1997

Pride انة     " و    " Keittكمقياس ملعدل النب ا.                                               "، وبامتخدام عدم القدرة على التح ل إىل شرنقة                    
        المراجع

            تدابري الصفففحة                                          النباتية. وميكن االطالع على املعا ري الدولية ل                                                      قد  شفففري ملحق املعيار هذا إىل املعا ري الدولية لتدابري الصفففحة 
  :                             لصحة النباتية على امل قع التايل                              النباتية على الب ابة الدولية ل

pmssetting/is-activities/standards-https://www.ippc.int/core .   
Corcoran, R.J. 2002. Fruit fly (Diptera: Tephritidae) responses to quarantine heat treatment. The 

University of Queensland, Brisbane, Australia. (PhD thesis) 

Corcoran, R.J., Jordan, R.A., Peterson, P.M., Eelkema, M., Heslin, L.M. & Jen, E.V. 2000. 

Disinfestation of additional mango varieties for export to Japan. Gordon, Australia, Horticultural 

Research and Development Corporation. 

Heather, N.W., Corcoran, R.L., Heard, T., Jacobi, K. & Coates, L. 1991. Disinfestation of mangoes 

against Queensland fruit fly by vapour heat. A Queensland Department of Primary Industries 

report to the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries through the Commonwealth 

of Australia Department of Primary Industries and Energy. 

Heather, N.W., Corcoran, R.J. & Kopittke, R.A. 1997. Hot air disinfestation of Australian 

‘Kensington’ mangoes against two fruit flies (Diptera: Tephritidae). Postharvest Biology and 

Technology, 10: 99–105. 

Heather, N.W., Jordan, R. & Corcoran, R.J. 1994. Verification trials for vapour heat disinfestation 

of mangoes infested with fruit flies. A Queensland Department of Primary Industries report to the 

Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries through the Commonwealth of Australia 

Department of Primary Industries and Energy.  

Queensland Department of Primary Industries. 1999. Verification trial against Queensland fruit fly, 

Bactrocera tryoni (Frogatt), in Keitt mangoes using vapour heat treatment. A Queensland Department 

of Primary Industries report to the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries through the 

Commonwealth of Australia Department of Primary Industries and Energy. 

 

https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms


 31رقم  الصحة النباتية ةمعاجل مالت الصحة النباتية لآلفات اةاإعة لق اعد احلتر الزراعيمعا

31 رقم معالجة الصحة النباتية- لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية  3  

 

 المطبوعتاريخ 

     ً     ً           جزءاً رمسياً من املعيار     ليس     هذا 

                                                             أإافت ا يئة، يف دورهتا الثانية، م إ ع معاجلات ذباب هلار الباكهة      2007 -  00
                               " حبرارة البخففففففففار للتخل  من ذبففففففففابففففففففةMangifera indica                               مت تقففففففففدمث معففففففففاجلففففففففة هلرة املففففففففا   ا نففففففففد ففففففففة "     2010 -  04

" Bactrocera tryoni" (2010-107)    2009 -  12                                       امتتابة للدع ة إىل تقدمث معاجلات امل جهة يف    .  
  ن  م                                                                                          قام البر ق البين املعين فعاجلات الصحة النباتية بامتعرا  املشروع وطلب احلص ل على معل مات إإافية     2010 -  07

  .           اجلهة املقدمة
                                                                         امتعر  البر ق البين رد اجلهة املقدمة للمشروع وطلب احلص ل على معل مات إإافية      2012 -  02
                                             نباتية رد اجلهة املقدمة للمشففففففففففففروع وطلب احلصفففففففففففف ل على                                        امففففففففففففتعر  البر ق البين املعين فعاجلات الصففففففففففففحة ال     2010 -  07

  .              معل مات إإافية
                                                                                         امففففففتعر  البر ق البين املعين فعاجلات الصففففففحة النباتية رد اجلهة املقدمة للمشففففففروع وأواففففففى بعرإففففففه على جلنة      2014 -  09

  .                       لعرإه على مشاورة األعضاء       املعا ري 
                                                                                       وافقت جلنة املعا ري على عر  املشففففففففففففروع على مشففففففففففففاورة األعضففففففففففففاء عن طر ق عملية ا اذ القرارات إلكرتونيا      2014 -  08

(2014_eSC_Nov_08).  
  .                    انعقدت مشاورة األعضاء     2015 -  07
           ة إىل أافففنا                                     اجتماعه على عدم وج د اختالفات بالنسفففب  يف                                             وافق البر ق البين املعين فعاجلات الصفففحة النباتية      2019 -  09

                                            َّ                                            ، ولكن على أا االختالفات يف فعالية املعاجلة تقدَّم حبسففففففففففففب وزا الثمرة وشففففففففففففكلها، ومن   قام البر ق    املا
  .                                                                                          البين بتعد ل املعاجلة لتشمل شرطا بش ا البرتة االنتقالية ورفع ت اية بش هنا إىل جلنة املعا ري العتمادها

            اذ القرارات                                         انية عشفففففففرة العتماد املشفففففففروع عن طر ق عملية ا                                           رفعت جلنة املعا ري ت افففففففية إىل ا يئة يف دورهتا الث     2019 -  11
  . (eSC_Nov_13_    2019          إلكرتونيا )

                                                        اعتمدت ا يئة يف دورهتا الثانية عشرة معاجلة الصحة النباتية      2017 -  04
       ذبابة                        حبرارة البخار للتخل  من  " Mangifera indica "                        معاجلة هلرة املا   ا ند ة  .   31         . الملحق   28                   المعيار الدولي رقم 

" Bactrocera tryoni"   ( 2017     .)   روما، االتباقية الدولية ل قا ة النباتات، من مة األغذ ة والزراعة                                                             .  
       2017 -  04                         خر حتد ث لتار خ املقب ع: 



 .2016 أغسطس/آبيف  يربوتوكول التشخيصال هذا عن هيئة تدابري الصحة النباتية بالنيابةاعتمدت جلنة املعايري 
  .27 رقم هذا امللحق جزء ُملزم من املعيار الدويل لتدابري الصحة النباتية

1-13 البروتوكول التشخيصي  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
 
MS006_Phyto_DP13__ar_[11140]-rev1 

 27 رقم النباتية الصحة لتدابير الدولي المعيار
 

 للوائح الخاضعة اآلفات تشخيص بروتوكوالت
 

  Erwinia Amylovora اإليروينية أميلوفورا بكتيريا :13 التشخيصي البروتوكول
 

 2016؛ ُنشر في 2016اعُتمد في 

 بيان المحتويات
 3 ............................................................................................................... معلومات عن اآلفة -1

 4 ............................................................................................................... املعلومات التصنيفية -2

 4 ........................................................................................................... ................ الكشف -3

 4............................................................................ الكشف يف النباتات احلاملة لألعراض 3-1
 5 .............................................................................................................. األعراض 3-1-1

 6 ........................................................................................................ إعدادهاأخذ العينات و  3-1-2

 6 ................................................................................................................................ العزل 3-1-3

 6 .......................................................................................... عينات حاملة لألعراضالعزل من  3-1-3-1

 8 ................................................................................................................ العزل-التخصيب 3-1-3-2

 9 ................................................................................................. .............. الكشف املصلي  3-1-4

 DASI-ELISA ............................................................................. 9التخصيب بواسطة فحص  3-1-4-1

 10 .............................................................................................. إليزا –دمغ األنسجة املباشر   3-1-4-2

 10 ...................................................................................................... ............التألق املناعي 3-1-4-3

 11 ....................................................................................... املقايسة املناعية باالنسياب اجلانيب 3-1-4-4

 11 ................................................................................................ ..............الكشف اجلزيئي 3-1-5

 11 ................................................................................................ الشواهد لالختبارات اجلزيئية 3-1-5-1

 13 ................................................... تضخيم احلمض النووي بواسطة التفاعل املتسلسل للبوليمرياز 3-1-5-3

 17 .......................................................................... اعتبارات عامة للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز 3-1-5-4

 17 ...................................................................... التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف الوقت احلقيقي 3-1-5-5



13البروتوكول التشخيصي  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

2 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات -13البروتوكول التشخيصي   

 19 ....................................................................... تفسري النتائج من التفاعل املتسلسل للبوليمرياز 3-1-5-6

 LAMP ................................................................... 20التضخيم املتساوي احلرارة بوساطة احللقة  3-1-5-7

 21.................................................. الكشف يف النباتات غري احلاملة لألعراض 3-2
 21 .............................................. ...................... أخذ العينات وجتهيزها 3-2-1

 22  ................................ ................................................................... ختبارات املسح 3-2-2

 23    ................................................................................................................... حتديد اهلوية -4

 23  ................................................................................ حتديد اهلوية التغذوي واألنزميي 4-1
 24 ................................................................ احليوية-اخلصائص الكيميائيةحتديد اهلوية عن طريق  4-1-1

 24 ....................................................................................... حتديد اخلصائص التغذوية واألنزميية 4-1-1-1

 25 ....................................................................................................... التحديد املؤمتت للهوية 4-1-1-2

 25 ......................................................................... حتديد اخلصائص عن طريق األمحاض الدهنية 4-1-1-3

 26.................................................................. التحديد املصلي للهوية 4-2
 Agglutination ..................................................................................................... 26التالزن  4-2-1

 26 .................................................................................................................... التألق املناعي 4-2-2

 26 ................................................................................... الفحص املناعي املرتبط باألنزمي )إليزا( 4-2-3

 27 ....................................................................................... املقايسة املناعية باالنسياب اجلانيب 4-2-4

 27 ................................................................................................ حتديد اهلوية بالطرق اجلزيئية 4-3

 27 ............................................................................................... التفاعل املتسلسل للبوليمرياز 4-3-1

 pulsed field gel electrophoresis . 27اقتطاع بالرحالن الكهربائي اهلالمي يف حقل نبضي  -املاكرو  4-3-2

 27........................................................................................ تقنيات القدرة اإلمراضية 4-4
 28 ........................................................................................................ ..............  السجالت -5

 29 ......................................................................... جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية -6

 29 ................................................................................................................ التقدير والشكر  -7

 33 ........................................................................................................... .............. األشكال -9

   
 

  



13البروتوكول التشخيصي   بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح 
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 اآلفة عن معلومات -1
 

م معظ يفيؤثر  الذي النارية فحةللا رضملاملسبب  العامل Erwinia amylovora ةأميلوفورا اإليرويني بكترييا تعترب 
أول بكترييا وصفت كعامل  هي(. و Spiraeoideae) Rosaceaeعائلة الورديات ل Maloideae التفاحياتاألنواع من فصيلة 

ج خار  تاكتشف قد هي، و املوطن األصلي هلذه اآلفة أمريكا الشمالية تعد (.Burrill ،1883) مسبب لألمراض النباتية
احلني  ذلكومنذ  ،1957يف إجنلرتا عام  يةلفحة النار ال مرض ذكر وورد. 1920يف نيوزيلندا عام أول مرة أمريكا الشمالية 

 البكترييا يف معظم مناطق أوروبا اليت تُ  هذهاكتشفت 
ُ
يف أكثر من  اآلن توجد هيو . لإلصابة هبا ضةعر  زرع فيها العوائل امل

ر األبيض يف أمريكا اجلنوبية ومعظم بلدان أفريقيا وآسيا )باستثناء البلدان احمليطة بالبح هلا ظهور أي عن غيبل   ومل ،بلدا   40
هذه  تشكلو  (.van der Zwet ،2004) هناك اكتشافها عن واحد إبالغيف أسرتاليا بعد  لتصؤ است قداملتوسط(، و 

وميكن االطالع على  (.van der Zwet ،2004و Bonn)مجيع هذه البلدان  يفالبكرتيا خطرا  على صناعة الفاكهة التفاحية 
نباتات يف أوروبا والبحر نظمة وقاية المل التابعمركز احلجر الصحي  يفاسرتجاع البيانات  نظام يفاجلغرايف  هاتفاصيل توزيع

 ، بال تاريخ(. النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسطمنظمة وقاية األبيض املتوسط )
 

 كاينوميليسأجناس   هيف ،االقتصادية والوبائية على حد سواء من الناحيتني البكرتيا هلذه العائلةالنباتات  أهم أما 
Chaenomeles  الزعرور  شبيهاتوCotoneaster  والزعرورCrataegus  والسفرجلياتCydonia كدنياواأل Eriobotrya 

 سرتانفيزاو  Sorbus والغبرياء Pyrus الكمثرىو Pyracantha الناروشوك  Mespilusوالزعرور البستاين  Malus والتفاح
Stranvaesia (Bradbury ،1986.). التوت الشوكي(  العليقعزولة من امل بكتريياال هذهسالالت  وختتلف(Rubus sp. يف 

  (.ب2011وآخرون،  Powney ؛1951وآخرون،  Starr) أخرى عوائل من السالالتعن  ،الواليات املتحدة
 

 Pyrusائعة شالالكمثرى  أنواع يصيب الذياللفحة النارية هو املرض البكتريي األكثر خطورة  مرض أن   يرج حو  

communis املزروع التفاح وأصناف Malus domestica  .األوبئة الناجتة عن هذا املرض بشكل  تظهريف العديد من البلدان
البستان  يفللقاح من ا كاف    مستوى ووجود الئمةوهي تعتمد على عدد من العوامل، مبا يف ذلك الظروف البيئية امل ،متفرق
، Thomson)اح و املطر أو الريأو احلشرات أ الطيور طريق عنينتشر املرض بسهولة و  .باآلفة للتأثر العائل قابلية ومدى
 البكرتيا منللقاح األويل الربيع مع إنتاج ا فصل يبدأ يففهو  ،العائلنمو النبات لويمي املالتطور  هتطور أعراض يتبعو  (.2000

 ا  صيبميف الصيف  ستمريو  راتزهال إصابةب تسببت اليت (.Thomson ،2000) الشتاء فصل خاللالتقرحات  يف ئتةاالب
 ؛Beer ،1995و van der Zwet) العائلالتقرحات طوال فرتة سبات  بتطوريف فصل الشتاء  نتهييالرباعم والثمار و 

Thomson، 2000.)  
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 التصنيفية المعلومات -2
 

 Erwinia amylovora (Burrill, 1883) Winslow et al.، 1920  االسم:

 Micrococcus amylovorus Burrill, 1883, Bacillus amylovorus (Burrill, 1883) :املرادفات
Trevisan, 1889, “Bacterium amylovorus” [sic] (Burrill, 1883) Chester, 1897, 

Erwinia amylovora f.sp. rubi (Starr et al., 1951) 
 Y، Enterobacteriales، Enterobacteriaceae، التقسيم الفرعي Proteobacteria :صنيفيالت الوضع

 (2013)منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط،  يةالنار لفحة ال االسم الشائع:

 
 الكشف -3
 

فحوص املبينة أدناه الب يوصىو اللفحة النارية باستخدام العزل واالختبارات املصلية واجلزيئية.  مرضتشخيص  ميكن 
ربوتوكوالت ال"يف إطار مشروع  ،2003لقة التالية: يف عام احلأو أكثر من اختبارات  اختباريف  قُ ي متقد  تكون أنبعد 

يف و   (؛2006وآخرون،  López) عشرة خمتربات مشل الذي (DIAGPRO) "للنباتات الضارةالتشخيصية للكائنات احلية 
يف عام و  (؛2009وآخرون،  Dreo) "تنسيق حبوث الصحة النباتية" مشل مخسة خمترباتل  أورويبيف إطار مشروع  ،2009عام 

هي  2و 1 الشكلنياالختبارات املشار إليها يف و  (.2010وآخرون،  López) مجيع أحناء العامل من ا  خمترب  14يف  ،2010
 خاصة النباتات، وقايةل القطرية املنظمةقد تطلبها  إضافيةيلزم إجراء اختبارات  قد أنه إالمتطلبات احلد األدىن للتشخيص، 

 لألعراض احلاملة النباتية موادلل ظن  التشخيص القد تيس ر االختبارات املصلية  مثال ،. ام دبل يف اآلفة عن إبالغألول  بالنسبة
 مبدأ بيولوجي إىل يستنداختبار إضايف للكشف ستخدم ي أنومع ذلك، ينبغي  ،استنادا  إىل الكشف عن بروتني حمدد

 .سلبية شواهدإجيابية و  شواهد تتضمن أن مجيعها الختباراتل وينبغيخمتلف. 
 
يرد يف الربوتوكول التشخيصي هذا وصف للطرق )مبا يف ذلك اإلشارة إىل األيماء التجارية( كما هي منشورة، إذ أن   

ية خصص و/أو القابلية للتكرار. وال يعن استخدام أيماء كواشف كيمائتوالحددت املستوى األصلي للحساسية الطرق هذه 
التشخيص املصادقة عليها ضمنا  وال استبعاد بعض آخر قد يكون مناسبا  أيضا . وميكن تعديل أو أجهزة يف بروتوكوالت 

اإلجراءات املخربية الواردة يف الربوتوكوالت لتتوافق مع معايري املختربات املفردة، شريطة أن يتم التحقق من صحتها حتققا   
 كافيا.

 
 عرا ألل حاملةال نباتاتال في الكشف 3-1
 

 . 1الشكل  يفالوارد االنسيايب  خططيف امل املوصى هبا سحاختبارات املإىل  شاريُ  
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 األعرا  3-1-1
 

( التفاح) M. domestica( والكمثرى) P. communisاألكثر شيوعا  مثل  العوائلعلى  يةأعراض اللفحة النار  كونت 
( شبيهات الزعرور) .Cotoneaster sppكدنيا( وأ) Eriobotrya Japonica)السفرجل( و .Cydonia sppو
سه نف املرض أما اسم متييزها بسهولة. ميكنو  متشاهبة   ،)الزعرور( .Crataegus spp( والنار شوك) .Pyracantha sppو

هنا أحرقت بالنار. كما لو أ  البن اللون عليها يطغى املظهر منخورةوأوراق  زهراتو أغصان  ظهور: أي الرئيسية اتهيم ففيص
ية على هيئة األغصان الطرف واحنناء اتاملصابة وإنتاج إفراز  األغصانإىل أسود على  هي أوراق لوهنا بن املعتادةاألعراض و 
 األوراق أو اتنأو الغصي لرباعما أو اتالزهر  على ات، لفحالنبات من املصابلجزء ل تبعا   ،ينتج املرضو الراعي".  عصى"
 ,van der Zwet and Keil, 1979; van der Zwet and Beer) رو اجلذ أو القممع أو و ذاجلو الثمار أو األطراف أو أ

1995.) 
 

درجة  15 نعالربيع عندما يرتفع متوسط احلرارة  مطلعيف  عادةتظهر األعراض األوىل  ،الكمثرىأشجار التفاح و  يف 
إىل  يا  أو بن ا  رتقاليب الوهن لحو  يتو  نكمشتو  ذبلتاملاء مث ب ةمشب ع ةاملصاب اتالزهر  صبحوتمئوية خالل الطقس الرطب. 

 منقطرات  أحيانا   تنز  فأو أسود،  يا  بن النهاية يفو  داكنا  أخضر  لوهناصبح يباملاء، و  مشب عة أيضا   السويقات بدوقد تو أسود. 
 بنوال ،يف التفاح نبإىل اللون ال بأكملهاالثمار  دابراتوتتحول  وتنكمش، املصابة األوراق وتذبلإفرازات بكتريية لزجة. 

 يانعةال رياتلثميتحول لون ا ،اإلصابة وعندبعض الوقت. لشجر العلى  معل قةتظل  ها، لكنالكمثرىاألسود يف  إىلالداكن 
 ا  بني لوهناصبح وي باملاء عةمشب  ناضجة زيتية أو المتزقات الفاكهة غري  تبدوو . الشجر على معلقة تبقى أيضا   هالكن ،إىل البن

 االمحرار يف وتظهر يف أحيان كثرية شرائط بنية مميزة مائلة إىل ،إفرازات بكتريية منأحيان كثرية تنز قطرات  يفأسود، و  إىل
 ;van der Zwet and Keil, 1979)املصابة  الغصيناتأو  فطرااألاللحاء من  يقش رالقشرة عندما  حتتنسجة األ

Thomson, 2000) .شجار ع األو أو جذ ناغصأأو  غصينات قشرةال  يف تقرحات بنية إىل سوداء غائرة قلي وتتشكل
 السليمةجة األنسألنسجة املريضة و ا بني فوااحل قرب شقوق ظهوربيف وقت الحق  التقرحاتهذه  تحددوتاملصابة. 

(Thomson, 2000). 
 

نامجة عن  –م رباعالو  اتالزهر يف  خاصة – ةوأعراض تشبه اللفح يةالنار  ةاللفح أعراضبني التباس ما  يطرأقد و  
خرى اليت تسبب البكترييا األ أنواعيولوجية. وتشمل يز أو اضطرابات ف ريةش  ح  أو أضرار  ةرضممُ  ىأخر بكترييا وفطريات 

لفحة البكتريية لا سببت اليت ،Erwinia pyrifoliae اإليروينية الكمثرى بكترييا :يةلفحة النار ال مرض أعراضتشبه  ا  أعراض
 Erwiniaاإليروينية  بكتريياالو ؛  (1999وآخرون،  Kim) Pyrus pyrifoliaجاصية األوراق اإلكمثرى ال ألغصان

piriflorinigrans نخري يف إسبانياال الكمثرى زهرعليها يف  عثر اليت(López  ،؛ 2001وآخرون)والبكترييا اإليروينية 
Erwinia uzenensis يف اليابان مؤخرا   توصف اليت (Matsuura  ،؛ 2012وآخرون) بكترييا إيروينية أنواعو.Erwinia spp 

؛ ب2001، أ2001وآخرون،  Kim؛ 1981 وآخرون، Tanii) األغصان يفيف اليابان تسبب لفحة بكتريية عنها  أبلغأخرى 
Palacio-Bielsa  ،النارية  فحةللتشخيص هنائي إىل  توصلالفإن  ولذا. اتالزهر  يفلفحة  سببت اليت (؛2012وآخرون

 من خالل التحليل املخربي. على الدوام  يكونينبغي أن 
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 إعدادهاو  العينات أخذ  3-1-2
 

 درجات 8و 4 بني اوحترت  حرارة على ختزينها ميكنولكن  مجعها، ديعبُ  كنمي ما بأسرع النباتية املادة حتليل ينبغي 
التلوث عند  انتقالب انتجاختاذ االحتياطات الالزمة الينبغي و . هاوقت جتهيز  حيني حىت أسبوع واحد إىل دة تصلمل مئوية

 احلمض النووي.  استخالصالبكترييا أو  عزل عندأثناء النقل والتجهيز، خاصة و مجع العينات 
 

لتفاعل املتسلسل اتحليل لالختبارات املصلية و لو صحيحا  للعزل  يكونجراء عام إل تبعا  معاجلة العينات  تنبغيو  
 للتأكسد مضاد للنقع دارئ حملولاستخدام يتطلب حتقيق ختصيب ناجح  ،(1990وآخرون ) Gorrisكما يشري و . للبوليمرياز

؛ غرام 1.76 األسكوربيك، محض ؛اتغرام 10 مانيتول، ؛ا  غرام 20 ،10-البريوليدون فينيل بويلمن  )يتألف حديثا   معد  و 
 ؛7.2( pH)درجة محوضة برت واحد؛ ل يموالر،ليم 10، منظم بالفوسفاتحملول ملحي و  ؛اتغرام 3غلوتياتون خمفف، و 
 درجةب الفوسفاتمنظم بأو يف حملول ملحي  مةمعق   رةمقط   مياه يف أيضا  جتهيز العينات  ميكن. (الرتشيح واسطةب ق معم

هيدروجني الصوديوم  وفوسفات؛ غرام 2.0 ،كلوريد البوتاسيوم  ؛اتغرام 8 ،كلوريد الصوديوم) 2.7 محوضة
O2H12·4HPO2Na، 9.2 يكون  ذلك لكن ،لرت واحد( ،ماء مقطرو ؛ غرام 2.0؛ وفوسفات هيدروجني البوتاسيوم غرام
  .التفاعل املتسلسل للبوليمرياز أو املناعي التألق أو املباشر لعزلا غاياتل

 
األعراض  ملالثمار( اليت حت األوراق أو أو الغصينات أو الرباعمأو  زهراتال) بعناية أجزاء النباتات اختيار ينبغيو  
 النامجة عن تمزقاتللاملواد املعدة للتجهيز من احلافة األمامية  اختيار ويتم. أمكن ذامع إفرازات بكتريية إ منوذجية،األكثر 
 ضادم للنقع دارئ حملوليف  فيفا  ط سحقا   من مث   سحقت غرام 1.0–0.1تقريبا   تزنالنبات إىل قطع  نسيجع قط  يو املرض. 
 1:50 نسبةب)كما هو موضح يف الفقرة السابقة(  معق مة مقطرة مياه يف أو منظم بالفوسفاتحملول ملحي  يف أو للتأكسد

 1منها  لكنقل ثالث عينات )وتعلى اجلليد لبضع دقائق.  توضعفدقائق على األقل،  مخسدة مل ترتكو )وزن/حجم(، 
حتت  درجة مئوية 20 تبلغ  حرارة على منهاأنبوب واحد  زنوخي، ركزيامل طردلل معق مة أنابيب إىل منقوع( من كل لرتملي

 نز ختُ و  الغليسرين من يف املائة 30 ب  خرآ أنبوب حمتويات وتعد ل ،التفاعل املتسلسل للبوليمريازبواسطة الحقا   هلتحليل الصفر
الث على باألنبوب الث وحيتفظ. إذا كانت هناك حاجة له ،يالختبار التأكيدل حتت الصفر مئويةدرجة  80 حرارة على

 أوساطوالعزل على  مريازالتفاعل املتسلسل للبولي( أو إليزا) باألنزمي املرتبط املناعي الفحص قبلتخصيب بال للقياماجلليد 
اري(، تعد  حتليل التألق املناعي اختي أن مبعىن) ناعيامل تألقللاختبار  إجراءهناك حاجة إىل  تإذا كانو (. 1)الشكل  انتقائية
يف أقرب وقت  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلحتليل  إجراء ينبغيو تنقع فيه العينات.  يذوتث بت يف اليوم نفسه ال الشرائح

 . حتت الصفر درجة مئوية 20 حرارة على املخزنة املنقوعة العينةمناسب، باستخدام 
 
 العزل 3-1-3
 
 عراضألل حاملة عينات من العزل  3-1-3-1
 

 .E بكترييا الصخاست احتمال من ممكن قدر أقصى لتحقيق خمتلفة أوساط ةثالث على العينات بسطب ةعامينصح  

amylovora،  .قدار أكثر أو أقل كفاءة تبعا  مل وسطكون كل يميكن أن و خاصة عندما ال تكون العينات يف حالة جيدة
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 CCT)أوساط  ثةثال حيةصالالتحقق من  حلقة،لل ن اثننيييف اختبار  جرى قدو لعينة. ا يف هاوتكوين الدقيقة احلية الكائنات
 .األفضل األداء الليفان وسط وحقق( ليفانالو  King’s Bو
 

 .E ا      بكتريير ة لتكاث       اتيؤ ة م      إلصابل الالحقةئية الظروف البيتكون  ال حني عراض متقدمة جدا  أواأل تكونعندما  

amylovora ،صفائح إىلف العزل يف هذه الظرو  يؤدي قدو جدا .  ا  منخفض زراعلالست القابلة بكتريياالعدد خاليا  يكون قد 
مرضة اخلاليا من قليل عدد عليها

ُ
 توجبي، احلاالت هبذه االشتباه حال ويف .ومناهضة رم امةببكترييا  تكتظكما قد   ،امل

 قابلةال غري ولكن لعكسل القابلة احلالة احلية احلث على" طريقة تصفوُ  قدو . عزهلا قبل ختصيبها/أو وإعادة اختبار العينة 
 ,.Ordax et alالثمار ) يفالنحاس و معاجلات األنابيب باستخدام  يف E. amylovora بكترييال( VBNC) "لالستزراع

 املوصى هبا: لألوساطأدناه وصف  يردو . كاذبةتائج عزل سلبية  بن تتسببأن  ميكن(، و 2009
 

، Niaproof؛ اتغرام 10؛ السوربيتول، غرام 100من: السكروز،  األول اجلزء ين. يتألفأيف جز  CCTالوسط  يُعد   -
ماء مقطر، لرت  ؛ا  غرام 23، مغذ أجاريف املائة(؛  0.1)مذيب اإليثانول  لرتملي 2، بلو ري بنفسج؛ لرتملي 1.2 4

 حرارة على( autoclaving) الضغط وحتت بالبخار بالتسخنيتعقيم ال جيريو  ؛7.2–7.0موضة احلواحد؛ درجة 
من:  الثايندرجة مئوية. ويتألف اجلزء  45حرارة  يبلغ حىت املعق موسط ال ُيرب دو دقائق.  عشر ةد  ملدرجة مئوية  115

 ،cycloheximide(؛ سيكلوهيكسيميد يف املائة وزن/حجم 1بنسبة تركيز  حملول مائي) لرتملي 2نرتات الثاليوم، 
 Ishimaru and)املعقم  1من اجلزء  واحدإىل لرت  2زء اجل يضافلتعقيم عن طريق الرتشيح. ا جيريو ؛ غرام 0.05

Klos, 1984) . 
 
سفات ثنائية و ف؛ اتلرت ملي 10، غليسرين؛ ا  غرام 20، 3رقم )هضمون( ببتون  زو يتو من: بر  B s’King الوسط يتكون -

 لرت؛ ماء مقطر، ا  غرام 15؛ أجار، غرام O2H7.4gSOM، 5.1 املغنيزيوم؛ كربيتات غرام 4HPO2K ،5.1البوتاسيوم 
 120 حرارة إىل( autoclavingوجيري التعقيم بالتسخني بالبخار وحتت الضغط )؛ 7.2–7.0؛ درجة احلموضة واحد

 (. 1954 وآخرون، Kingدقيقة ) 20 دةملدرجة مئوية 
 
  ؛اتغرام bactopeptone، 5 باكتوبيبتون)هضمون(  ببتون؛ غرام 2اخلمرية،  مستخلص من: الليفان وسط نيتكو  -

ماء مقطر، لرت واحد؛ درجة احلموضة  ؛ا  غرام 20أجار،  ؛ا  غرام 50السكروز،  ؛اتغرام NaCl، 5كلوريد الصوديوم 
 20 دةملمئوية درجة  120 حرارة على (autoclavingوجيري التعقيم بالتسخني بالبخار وحتت الضغط )؛ 7.0-7.2

 دقيقة.

 
فطريات يف  وجوديتوقع ندما ع الليفانو  King’s B وسطي إىل/لرت رامغ 0.05 بواقعالسيكلوهيكسيميد  يضاف  
 8 الصوديوم، كلوريد) بالفوسفات منظم ملحي حملوليف  منقوعلكل  1:100و 1:10 بنسبة خمفف حملول يعد  و العزل. 

فوسفات  ؛غرام 4HPO2Na - O212H، 9.2فوسفات هيدروجني الصوديوم  ؛غرام 2.0 البوتاسيوم، كلوريد  ؛اتغرام
 ؛ ماء مقطر، لرت واحد(.غرام 4PO2KH 2.0 يومالبوتاسهيدروجني 

 
أو نشر  ،ا  يمرت مل 130 صفائحعلى  يثالثبالطلي ال املخففة اوحماليله اتاملنقوع من ميكرولرت 100 نشريفضل و  

تصل إىل  دةملدرجة مئوية  25 حرارة على الصفائح حتضني يتمو . معيارية ا  مرت يمل 90( Petri) أطباق بيرتي يف ا  ميكرولرت  50
على الوسط  E. amylovora لون مستعمرات بكترييا يكونو . ساعة 72مضي  بعدالقراءة النهائية  تسج لأربعة أيام. وعادة 
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CCT وسطي يف هو عليه امم أبطأ ومنوها ةوخماطي ةإىل مقبب وتكون سلس ا  وحمدب ا  وشكلها دائري ا  شاحب ا  بنفسجي King’s 

B  الوسط  على ملستعمراتا لون يكونو . الليفانأوKing´s B وء حتت ض متألقة غري تكونو  ا  وشكلها دائري ا  قشدي أبيض
سلسة  تكونو  ا  ومقبب ا  أبيض وشكلها دائري الليفان وسط على املستعمرات لون يكونو . ا  مرت نانو  366أشعة فوق بنفسجية 

نتيجة الكشف عنها سالبة  كانت  الليفان وسط ىعل E. amylovoraمستعمرات بكترييا  وجود. وقد ورد ذكر يةوخماط
(Bereswill et al., 1997) . 

 
على  الطليفيف و بالتخ ،لكل عينة هبامشتبه  فردةم بكترييامن مستعمرات  نقية مستزرعاتاحلصول على  ويتم 
 املرتبط املناعي الفحصبواسطة  املفرتضة E. amylovora مستعمرات بكترييا هوية حتديد يفضلو . King’s Bالوسط 
تبارات اخ أو التفاعل املتسلسل للبوليمريازاختبار بأو  ELISA-(DASI)املقرتن باستخدام األجسام احليوية املضادة  باألنزمي

ألعضاء ا األمحاض الدهنية(، أو عن طريق تطعيم )بروفيل( شاكلةو  املناعي التألقو مناسبة أخرى )مثل الكيمياء احليوية 
  .4 القدرة اإلمراضية، كما هو مبني يف القسم اختبار أجل من E. amylovora بكترييال متوفر أي عائل لدى املعرضة لإلصابة

 
 تخصيبملناعي والا والتألقجيدة بني العزل  ترابطتكون هناك عالقة  أنيتوقع  ،عراضألحاملة عند حتليل عينات و  

 . التفاعل املتسلسل للبوليمريازو ( 1-4-1-3قسم ال) DASI-ELISA فحص مع
 
 0.92و King’s Bللوسط  0.81و 0.88درجة دقة العزل  بلغت، 2010و 2003اليت أجريت عامي  احللقةختبارات ايف و 
 إبالغ ،M.M. Lopez؛ 2006 وآخرون López، )على التوايل CCT وسطلل 0.95و 0.92و الليفان لوسط 0.89و

 (.2009 وآخرون Dreo) CCT، 0.96لوسط لدقة العزل  بلغت ،2009عام  ةيف اختبار احللقو (. 2012شخصي، 
 
  لعزلا-التخصيب 3-1-3-2
 

 إلجراءو  ما، عينة يفلالستزراع  القابلة E. amylovora بكترييال األولية األعدادضاعفة ملتخصيب اليستخدم  
 التخصيبري ينبغي أن جيو . التفاعل املتسلسل للبوليمرياز بواسطةأو التخصيب  DASI-ELISA فحص بواسطةالتخصيب 

 ،)مثال   لالستزراع ابلةالق بكتريياالوجود عدد قليل من خاليا  توقعيُ  ماعند وذلكعراض( ألاملة احلعزل )حىت للعينات القبل 
غري  مناخيةروف خالل ظ تمجعتكون قد  اليتعينات القدمية، و  هاأعراضتكون  اليتعينات الو بالنحاس،  جلةاملعا العينات

. DASI-ELISAاختبار من حساسية  تخصيب كثريا  ال مرحلة تزيدو كما احلال يف فصل الشتاء(.   ،يةاتية للفحة النار ؤ م
نتقائي ا شبه آخر( و King’s Bغري انتقائي ) أحدمها – الصالحية مثبتا نسائال ناوسطللتخصيب ستخدم ي أنينصح بو 
(CCT )– نيمعروف ليسا هاوعدد الدقيقة احلية الكائنات جمموعات ركيبةت ألن . 
 

 نيعقمممنها فورا  يف كل من أنبوبني  لرتملي 0.9 ويسكب 2-1-3 قسمكما هو موضح يف ال  نسيجعينة ال نقعتُ  
دون  King’s Bمن كل وسط ختصيب سائل ) لرتملي 0.9على  انتويحي)لضمان هتوية كافية(  لرتملي 15–10 سعتهما
 مدة مئويةدرجة  25 حرارة على نيوباألنب حتضني يتمو غذي(. املجار األبدال  من  يغذامل رقامل من مصنوع CCTأجار، و

نشر  يتاء. و الش فصل يف قد مجعت نباتال من عينات معاجلةعند  مدة ضن أطولحب ى. ويوصاهز مه دون من ساعة 72–48
 CCTعلى صفائح بالفوسفات منظميف حملول ملحي  املعد ة( 100:1و 10:1واحمللوالت املخففة ) التخصيبمن مرق  كل
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. ساعة 96–72 دةملدرجة مئوية  25 حرارة على الصفائح حتضني يتمو . معزولةللحصول على مستعمرات  ثالثيال بالطلي
 . هويتها حتديداملستعمرات و  تنقيةب تبعتُ  أن نبغيساعة، وي 72بعد مضي  صفائحالقراءة النهائية لل تتمو 
 

 تسمح بنمستخصيب ال مرحلةألن  التخفيفو  للتصفيحسط شبه انتقائي و ينصح باستخدام و  
ُ
 هالكن ات،رضمو امل

العزل -التخصيبدرجة دقة  بلغت ،2010 عامأجري  الذي ةلقاحلاختبار  ويفبكترييا أخرى. لتكاثر وفري ب سمح أيضا  تس
 .CCT، 0.97و King’s B الوسطنييف 

 
 المصلي الكشف 3-1-4

  
  DASI-ELISA فحصبواسطة  التخصيب 3-1-4-1

 
 جتاريا  متوفرة  وهي .DASI-ELISA فحص باالقرتان مع لتخصيباُعد ة  صالحية من ةلقاحل ييف اختبار  التثبت مت 

 حمددين موصوفني يف أحاديي الكلون مضادين جسمنيىل خليط من إستند ت هيو  Plant Print Diagnòstics SL،1 من 
Gorris  وتوكول التايل اتباع الرب  نبغييو . سابقا   صفوُ سبق للعينات، كما امل تخصيبال تتطلب هيو  ،(1996ن )يوآخر

 ةبخص  املم  شواهدالو املستخلصات من  ةاملطلوب اتالكمي تُعال   ،إليزا فحص قبل. الدقةأقصى قدر من  تحقيقل ذافريهحب
. لاألمث التخصص تحقيقهذا العالج ضروري لو دقائق.  عشر دةملدرجة مئوية  100 حرارة على محام مائي يف بتحضينها

 حتت الصفر درجة مئوية 20على حرارة  خُتزناليوم نفسه )أو  يف إليزا اختباربالغرفة(  حرارة على) املغلية العينات وتعامل
  إرشاداتاتباع ب( ا  الحق هاتحليلل

ُ
 التجارية.  لعد ةلعة صن  الشركة امل

 
الضوئية  الكثافة×  2من  أقلعينة مكررة  لكبيبة الضوئيةإذا كان متوسط قراءة الكثافة  ا  سلبي إليزا اختبار يكونو  
 شاهدلل لصةملستخنابيب عينة املادة األأن تكون الكثافة الضوئية  شريطة) السليب للشاهد ةلصاملستخ املادة عينة ألنابيب
(. السلبية ينةالع منالكثافة الضوئية اليت مت احلصول عليها  مندقيقة وأكرب مرتني  90 ةمد حتضينهابعد  1.0فوق  اإلجيايب
الكثافة الضوئية من ×  2من  أكربعينة مكررة  لكبيبة الضوئية الكثافة قراءةإذا كان متوسط  ا  إجيابي إليزا اختبار ويكون

 لصةاملادة املستخ أنابيب عينة لكافةالكثافة الضوئية أن تكون  شريطة) السليب للشاهد لصةأنابيب عينة املادة املستخ
 (. اإلجيايب للشاهد لصةعينة املادة املستخ ألنابيب الضوئية الكثافةمتوسط ×  2أقل من  السليب للشاهد

 
 أنكل صحيح و/أو يؤد  بش ملاالختبار  أناإلجيايب إىل  الشاهد كبيبات  يف إليزا لفحص السلبية قراءاتال تشريو  

 حدوث إىلأو  تلوث دوثحإىل  السليب الشاهد كبيبات  يف إليزا لفحص اإلجيابية قراءاتال. وتشري جيدا   جته ز مل الكواشف
 مبدأ بيولوجي اختبار ثان  يستند إىل إجراءتكرار االختبار أو  جيب،  . ويف احلالتنيحمدد غري مبتلق  مضاد  جسمالتصاق 
 .التفاعل املتسلسل للبوليمرياز مثلكخمتلف،  

 

                                                           
 يف هذا الربوتوكول التشخيصي وصف الطرائق )مبا فيها اإلشارة إىل األيماء التجارية( حبسب ما هي منشورة، إذ أهنا حتدد املستوى األصلي جرى  1

 تشخيصيةال وتوكوالتالرب  يف التجهيزات أو الكيميائية املوادللحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه. إن استخدام أيماء الكواشف أو 
 تتواءم لكي وتوكوالتالرب  يف الواردة املخربية اإلجراءات تعديل جيوز. أيضا   هي مناسبة تكون قد أخرى اتاستثناء أجل من تأييدها على ينطوي ال هذه
  .املناسب بالشكل عليها املصادقة شريطة الفردية، املختربات عايريامل مع
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على التوايل  0.82و DASI-ELISA 0.79 دقة بلغت 2010و 2003عام  يف جرياأ اللذين ةلقاحليف اختباري و  
 (.2010، 2006، وآخرون López) CCT الوسط يف للتخصيبعلى التوايل  0.77و 0.83و King’s B الوسط يفخصيب للت
 
 إليزا –األنسجة المباشر  دمغ 3-1-4-2
 

 دمغاتال د  تعو . النرتوسللوز منبعناية على غشاء  القص حديثة نباتال من أجزاءضغط ت نسجة،األ دمغأجل  من 
. البيئة احمليطة رارةح درجة علىعدة أشهر يف مكان جاف ل دموغةامل باألغشية ظاحتفاال وميكناإلجيابية والسلبية.  شواهدلل

 Plant Print عد ةمثل  E. amylovora بكترييالمن األجسام املضادة الصالحية  مثبتاستخدام مصدر  وينبغي

Diagnòstics SL. ينبغيف ،اتدمغال لتظهري أما  
ُ
 تضخيم بقوة جملهرا حتت اتدمغال تراقبو عة. صن  اتباع إرشادات الشركة امل

ألنسجة النباتية ا من أقساميف  ةبنفسجي–أرجوانيةعندما تظهر رواسب  ا  االختبار إجيابي عتربيو (. 20× أو  10)×  متدنية
 البكترييا،عمرات أو مست اإلفرازات تدمغإذا و السليب.  شاهدلل النبات نسيج ةدمغيف  تظهر ال فيما ،على الغشاء املدموغة

،  ةبنفسجي–رجوانيةأال تظهر رواسب  ماعند ا  االختبار سلبي يكونو تكون إجيابية.  مابنفسجي عند بلون أن تظهر ينبغيف
 السليب. شاهدالكما احلال يف 

 
  المناعي التألق 3-1-4-3

  
(. وينبغي 1998هول، جم مصدرلربوتوكول القياسي )ا تتبع، ومن السهل اموصى هب ةبديل ةمصلي طريقة املناعي التألق 

 ةصالحي من التحقق للحلقةيف اختبار مت  قدو . الصالحية مثبت E. amylovora  ل مضادة أجساماستخدام مصدر 
 والثاين Plant Print Diagnòstics SLمتوفر من  أحادي الكلون مضاد جسم فاألول: جسمني مضادين متاحني جتاريا  

 . 1Biochemicals Loeweمتوفر من شركة  الكلون متعدد مضاد جسم
 

 ةنقوعات غري خمففم تستخدم. شرائحعلى  ومثبتة حديثا   مستخلصةعلى عينة  املناعي التألق اختبارينبغي إجراء  
. ويستخدم املناعي التألق شرائح نوافذ لتبقيع بالفوسفات منظميف حملول ملحي  100:1و 10:1خمففة بنسبة  حملوالتو 

 .بالفوسفات نظمملالحي امللول احمليف  ةختفيف مناسب نسبةب الكلون متعدد املضاد اجلسمأو  الكلون أحادي املضاد اجلسم
 goat anti-mouse: سفاتمنظم بالفو يف حملول ملحي  املناسب بالشكل ةبو املذ املقرتنة الُفلورِسنِي  إيزوتيوسيانات ختففو 
 .(الكلون أحادي املضاد للجسم anti-goatأو  goat anti-rabbit و ،أحادي الكلون جسم املضادلل
 

 لبكترييا ةمنوذجي ةخبصائص مورفولوجي خضراء متألقةخاليا  لوحظتإذا  ةسلبي ماختبار على عينة االنتيجة  تعترب 
E. amylovora لوحظتإذا  ةإجيابي اماالختبار على عينة  نتيجة تعد  و . العينة نوافذ يفليس  لكناإلجيابية، و  شواهدال يف 

السلبية.  شواهدالس يف لي لكناإلجيابية ويف نوافذ العينة و  شواهديف ال ةمنوذجي مورفولوجية خبصائص خضراءمتألقة خاليا 
 فمع، املناعي قالتألاختبار  يفللكشف الذي ميكن الركون إليه  الفاصل احلد   هو مليلرت/خاليا 103اخلاليا البالغ  عددأن  ومبا

ر نتيجة اختبار اعتباميكن و . ةإجيابي املناعي التألق فحص نتيجة تعترب ،يلرت/ملخاليا 103يفوق عدد اخلاليا فيها  عينات
  .التألق خافتة، أو خاليا  يلرت/ملخاليا 103اليا أقل من خبعينات للالتألق املناعي غري مؤكدة 
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 أحادي املضاد للجسم 0.70 املناعي التألقدرجة دقة اختبار  لغتب ،2003عام  يف أجري الذي ةلقاحليف اختبار  
يؤكد  ما ،Loewe Biochemicalsمن  الكلون متعددة املضادة لألجسام 0.72و Plant Print Diagnòsticsمن  الكلون

 .لرتملي/اتستعمر مل مكو نة اتوحد 103تقريبا   هيأن حساسية هذه التقنية 
 
  جانبيال نسيابالبا مناعيةال مقايسةال 3-1-4-4
 

جهاز  :ومها ،اتيةنبال لمادةللغرض إجراء حتليل س     ريع  متوفران جتاريا  يس     تخدمان اجلانيب نس     يابلالجهازان  هناك 
AgriStrip Ea (1Bioreba )وجهاز Diagnostics Pocket (1Diagnostics Forsite) .يف أجرياحلقة لل يناختبار  ويف 

 55.0و 1AgriStrip Ea (Bioreba) 66.0 جهازدقة بلغت درجة  ،املصنعة الشركة إرشادات اتبعت 2010و 9200عامي 
  لدى نتائجال هذه ىلإالتوص              ل  ومت. على التوايل 56.0و 1Diagnostics Pocket 64.0دقة جهاز  ودرجة ،على التوايل

لكن درجة الدقة  ، غرام/مس   تعمراتلمكو نة ل اتوحد 106 إىل 1 من تتض   منيف عينات  amylovora. E كش   ف بكترييا
األدىن املتوقع يف  احلد  هو  وهذا ،غرام/ملس        تعمراتمكو نة  اتوحد 106إىل  105 يهافعند حتليل عينات  0.1 كانت تقريبا  

 .عراضألل احلاملة لعيناتل إالالعد تني  هاتنيباستخدام  يوصى الو (. 2010وآخرون،  López) عراضأللاملة احلالعينات 
 

  الجزيئي الكشف 3-1-5 
 

 طةسابو  احلرارة ياملتساو  للتضخيم واحد وبروتوكول للبوليمرياز املتسلسل لتفاعلا قائمة على طرق عدة خضعت 
 اتخترب امل من عدد لدى لقةاحل اتاختبار  يف واسع تقييم إىل ،E. amylovora بكترييا عن للكشف 2(LAMP) لقةاحل
(Lopez 2012 شخصي، إبالغ ؛2010 وآخرون .) قي م قدو Powney وآخرون (2011a )الطرق هذه بعض ختصص مدى .
 مما أكثر تدريبا   تتطلب ادةوع طويال   وقتا   وتستغرق تكلفة أكثر التقليدية للبوليمرياز املتسلسل التفاعل طرق تكون قدو 

 على اتاختبار  جراءإل مناسبة دائما   ليست هيف التلوث، خماطر احتمال عن فضال   األسباب، وهلذه .املصلية الطرق تتطلب
 التفاعل اختبارات وبعض احلقيقي الوقت يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعل بروتوكوالت تأعط ذلك، ومع. واسع نطاق

 اولذ ،للغاية دقيقة نتائج لواحدا األنبوب يف تداخلامل للبوليمرياز املتسلسل التفاعل اختبارو  التقليدية للبوليمرياز املتسلسل
 لصمستخ نووي محض تخدامباس مجيعها للبوليمرياز املتسلسل التفاعل فحوصات ىجتر  أن ينبغيو . جزيئية طرقك  هبا ىيوص
 موثوقية نأل خمصبة عينات من أو E. amylovora بكترييا لعوائل الكاحبة العوامل من عالية كمية  وجود بسبب العينات من

 . أكرب عنها الكشف
 
 الجزيئية لالختبارات شواهدال 3-1-5-1
 

 اليقني ومستوى ستخدمامل االختبار نوع على تعتمد مناسبة شواهد تناول ينبغي موثوقة، االختبار نتيجة تعترب كي 
 فإن ،للبوليمرياز املتسلسلالتفاعل  إىل وبالنسبة. املستهدف النووي لحمضل تضخيمالو  عزلال من سلسلة لكل املطلوب

                                                           
  خرتاعاأساس منتظم يف منطقة خاضعة لنظام براءات اخرتاع، مثل اليابان )براءات  علىلقة احل بواسطة احلرارة املتساوي التضخيم استخدام عند  2

 534 020 1) األورويب واالحتاد( US7 494 790و US6 974 670و US6 410 278) املتحدة والواليات( 4 139 424و  3 973 441و 358 313 3
 الروسي واالحتاد(  779160) وأسرتاليا( 0612551-10) الكورية واجلمهورية( ZL008818262) والصني( 338 287 2و 337 045 2و 260 873 1و
 قبل االستخدام. Eiken Chemical Co., Ltd(، من الضروري حلماية حق امللكية الفكرية أن حيصل املستخدمون على رخصة من شركة 964 252 2)
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 ألدىنا احلد تشكل( منوذج شاهد دون) السليب التضخيم شاهدو  الداخلي شاهدوال النووي للحمض اإلجيايب شاهدال
 .تستخدم أن ينبغي اليت شواهدلل

 
  النواة لحمض اإليجابي شاهدال
 

 ستخداما وميكن. التضخيمتحديد وبال ،(ستخالصاال عدا) االختبار طريقة كفاءة  لرصد شاهدال هذا ُيستخدم 
لتفاعل ل مستنسخ منتج مثال ،) يعاصطنا شاهد أو مضخ م اجلينوم كامل  نووي محض أو( نخمز  ) مسبقا   عد  مُ  اةنو  محض

 .(املتسلسل للبوليمرياز
 
 داخليال شاهدال
 

 شواهد ربوتوكولال يتضمن أنينبغي  ،يف الوقت احلقيقي والتفاعلالتقليدي  التفاعل املتسلسل للبوليمرياز إىل بالنسبة 
 16Sالرييب  النووي احلمض أو( 2000 وآخرون، Weller) COX مثلك  الوراثية الشؤون)جينة تدبري  داخلية يةنبات

(Weisberg الستبعاد احتمال ظهور 1991 ،وآخرون )ووي أو احلمض الن استخالص إخفاقبسبب  كاذبةسلبية   نتائج
 . التفاعل املتسلسل للبوليمرياز كوابحتدهوره أو وجود  

 

 (نموذج شاهددون ) سلبيال تضخيمال شاهد
 

 اإلجيابية النتائجة استبعاد الوقت احلقيقي بغي يف والتفاعل التقليدي لتفاعل املتسلسل للبوليمريازلضروري  شاهدال هذا 
  ملتسلسل للبوليمريازا للتفاعل صاحل ماءيف مرحلة التضخيم  يضافو . التفاعل خليط إعداد خالل التلوث عن النامجة الكاذبة

 .التفاعل خليط إلعداد استعمل قدكان 
 

  يجابياإل ستخالصاال شاهد
 

فاعل املتسلسل لتل تنيكافياملستهدف   لصاملستخ النواة محض ونوعية كمية  كونت أن لضمان شاهدال هذا يستخدم 
 فيها انغرزت قد سليمة نباتية أنسجة من أو املصابةلعائل ا أنسجة من النووي احلمض ويستخلص. اهلدف فكش  ولضمان

 .املستهدفة اآلفة
 

 استخالصأجل  من نبتة لكل املستخدم األوراق نسيج كمية  شرعُ  تقريبا   أن تبلغ اإلجيايب شاهدال لكمية ينبغيو  
 . النووياحلمض 

 
 عناإلجيايب أو  شاهدلا رذوذعن  مالتلوث الناج تنابجا على احلرصجيب  ،املتسلسل للبوليمرياز للتفاعلوبالنسبة  

 مقارنة متكن حبيث املخترب يف املستخدم اإلجيايب شاهدال ُيسلسل أن جيب ،األمر ذلك يقتضي ماوعند .العينات اإلجيابية
 ذلك، عن كبديلو . الصحيح احلجم ذاتالتفاعل  أمبليكونات من عليها احلصول تمي اليت السالسل مع بسهولة السلسلة

 .الصحيح حلجما ذاتالتفاعل  بأمبليكوناتبدورها  تقار ن معروفة سلسلة ذات ةيعاصطنا إجيابية شواهد تشكيل ميكن
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 سلبيال ستخالصاال شاهد
 

 نضمتوي. ائلالع نسيج مع املتبادل الفعل رد أو/و اةالنو  محض استخالص خالل التلوث لرصد شاهدال هذا يستخدم 
 حني متعددة واهدش باستخدام وينصح. الحقا   ضخيمهت ومت املصابة غري العائل أنسجة من استخلص نوويا   محضا   شاهدال
 .اإلجيابية العينات من كبرية  أعدادتكون هناك  أن توقعي

 
النوويالحمض  استخالص  3-1-5-2
 

احلمض النووي:  ستخالصال طرق ثالث( 2009وآخرون،  Dreo) 2009 عامأجري  ةحلقلليف اختبار  قي مت 
Llop ( 9991وآخرون )وTaylor ( 2001وآخرون ) عد ةو Plant Amp-N- REDExtract (1Aldrich-Sigma )إلجراء 

كما هو مبني أدناه و . 0.76إىل  0.67 بنيترتاوح درجة دقتها  للتفاعلأربعة بروتوكوالت  مع التفاعل املتسلسل للبوليمرياز
يف اختبار  ةتقاربنتائج م هذهاحلمض النووي  استخالصطرق أظهرت  املختلفة، التفاعلالدقة املعطاة لطرق  لدرجات

 يشري، ما 10:1 بنسبة لصاتاملستخ ختفيفتتحسن الكفاءة بعد  ملو (. 2010 وآخرون Lopez) 2010 عامأجري  ةحلقلل
 Llop وضعها اليت الصاالستخ طريقة باتباع يوصىعلى هذه النتائج،  أو عدم وجودها. وبناء   كوابحال من القليلإىل وجود 
يف  بسهولة ؤهاإجرا ميكنو  كلفةتال متدنية لكوهناعلى نطاق واسع يف عدد من البلدان و  تخترب ا أهنا مبا( 1999وآخرون )

 املخترب.
 

 (1999) نيوآخر  Llop حسببالحمض النووي  استخالص
 

 ،خمص ب منقوع منواحد  لرتملي أو/و ،2-1-3 للقسم وفقا   أعد تمن مليلرت واحد  مكونة نقوعامل منعينة  ختضع 
 تعليق يعادو  الطافية املادة من التخلص يتم. احمليطة بيئةال حرارة درجة علىدقائق  5 دةملدورة  10 000بسرعة  ركزيامل لطردل

 ؛غرام 14.6 الصوديوم، كلوريد  ؛غرام 24.2 ،7.5 محوضة درجةب Tris-HCl) استخالص دارئ من ميكرولرت 500احلبيبة يف 
 فينيل بويل ؛اتغرام 5 ،(SDS) الصوديوم كربيتات  ؛غرام 9.3 ،(EDTA) الرباعي اخلليك مِحض أمني ثُ ن ائي إيثيل

 بيئةال رارةح درجة على واحدة ساعة دةمل هانحتضي جيريو ( بالرتشيح معق  م مقط ر؛ ماء من واحد لرت ؛ا  غرام 20 البريوليدون،
  مع الطافية املادة من ا  ميكرولرت  450ما يقرب من  وخُيلط. دقائق 5 دةملدورة  4 000بسرعة  ركزيامل طردلل وختضع احمليطة
 النووي احلمض وخيضع. واحدة ساعة إىل دقيقة 30 مدة الغرفة حرارة على ويرتك بقل  ويُ  األيزوبروبانول، من يةمساو  كمية

 وإذا. اهلواءب احليبيبات جتفف مث الطافية املادة من التخلص ويتم ،دقائق 5 دةمل دورة 10 000لطرد مركزي بسرعة  املرتسب
من املادة الطافية،  خلصالت بينما جيري بعناية يُزال فإنه األنبوب، من السفلي اجلزء يف( أخضر أو بن) ملو ن راسب تبق ى
 يف تستخدم أن وينبغي. املاء من ميكرولرت 200 يف احلبيبة تعليق ويعاد. أنظف نووياحلصول على حبيبة محض  فيتم

 . حتت الصفر مئوية درجة 20 حرارة على ختزن أن أو مباشرة للبوليمريازالتفاعل املتسلسل 
 
 زللبوليميرا المتسلسل التفاعل بواسطة النووي الحمض تضخيم 3-1-5-3
  

 .E. amylovora كتريياب عن للكشف التفاعل املتسلسل للبوليمرياز وبروتوكوالت بادئاتكثري من للوصف  يتوفر 
 البادئات إنو (. 2011aوآخرون،  Powney؛ 2006وآخرون،  Roselló) تخصصبال تتعلقمشاكل  بعضها اعرتت قدو 
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 Llop( و1992) وآخرون Bereswill وضعهاتلك اليت  هي ةلقاحليف اختبارات  صالحياهتا من ثبتالت مت اليت والربوتوكوالت
( 2001) وآخرون Taylor وضعها اليت؛ وتلك 2003دون ختصيب سابق، يف عام ب أو بتخصيب(، 2000وآخرون )

 بكترييا سالالتاكتشاف  ويشري. 2010و 2009 ي( يف عام2007وآخرون ) Obradovic( و2006) وآخرون Stögerو
E. amylovora بالزميد الدون ب الضراوة كاملةpEA29 (Llop  ،و 2006وآخرون )من بلدان خمتلفة ) جتاربPowney 

تستند إىل  ادئاتبمع  أحدمها: للبوليمرياز لتفاعل املتسلسللاثنني  لنياستخدام بروتوكو ضرورة  إىل( 2011aوآخرون، 
ع الربوتوكول م التفاعل املتسلسل للبوليمريازإذا كان و تستهدف سالسل صبغية فريدة.  بادئاتخر مع اآل، و pEA29 سالسل
 بكتريياب اخلاص تفاعلالاعتبار  ميكن، ا  صبغية إجيابي بادئاتإىل  املستندومع الربوتوكول  ا  سلبي pEA29إىل بادئات  املستند

E. amylovora وإن لقة،احلتبارات يف اخ الصالحية املثبتةوالشروط  البادئاتتخدام باس التفاعلبميكن القيام و . ا  إجيابي  
ثلى  حتقق حبيثالتضخيم  أطواريتعني ترتيب  ناك

ُ
 املختلفة. (thermocyclers) احلراري التدوير أجهزةمن  لكل  النتيجة امل

 
 ( 1992) نيوآخر  Bereswill بحسب للبوليميرازالتفاعل المتسلسل 

 
 :امه تانلبادئا

A (forward): 5′-CGG TTT TTA ACG CTG GG-3′  

B (reverse): 5′-GGG CAA ATA CTC GGA TT-3′ 
 

 ميكرولرت؛ 17.4 النقاوة، فائق ماء: من التفاعل مزيج يتألفو . pEA29بالزميد اليف  موجودة املستهدفة السالسل 
 ثالثي من اتموالر لييم 10 ؛لرتميكرو  5.1(، 2gClM) املغنيزيوم كلوريد  من ا  موالر لييم 50 ميكرولرت؛ 5.2 ،×10 دارئ

 ميكرولرت؛ A، 0.25من البادئة  ميكرولرت/وحدات 10 ميكرولرت؛ 0.5(، dNTPs) األكسجني منقوص النيوكليتيد فوسفات
 ةللمستحرة املائي النووي احلمض بوليمريازمن  لرتميكرو /وحدات 5 ميكرولرت؛ B، 0.25من البادئة  لرتميكرو /وحدات 10و

Taq، 0.1 من ميكرولرت 22.5 إىل تضاف أن ينبغي ميكرولرت 2.5 هو لصاملستخ النووي احلمض عينة حجمو . ميكرولرت 
 مدة مئويةدرجة  93 حرارة على denaturation الطبيعية لخواصل إزالة مرحلة :هيف التدويربارامرتات  أما. التفاعل خليط

 دةمل مئوية درجة 72و ثانية 30 دةمل مئوية درجة 52و ثانية، 30 دةمل مئوية درجة 93 حرارة على دورة 40 تليها دقائق، 5
 فيبلغ األمبليكون حجم. أما دقائق 10 مدة مئوية درجة 72 حرارة على هنائية استطالة مرحلةثانية، و  15و واحدة دقيقة
 ترتاوح احلجم يف اختالفات حدوث إمكانيةكانت هناك   وإن ،(1992) نيوآخر  Bereswill سبحب( bp) واعدقزوج  900
، Geider و Jones) املضخ م اجلزء يف الثمانية واعدقالج ا زو أ تكرارات عدد على اعتمادا   واعدزوج ق 1 100و 900 بني

2001.) 
 

 ختصيببعد  0.78و 0.74 إىل ارتفعت لكنها ،0.51 الدقة درجة بلغت ،2003أجري عام  لقةاحلاختبار يف و  
 (.2006 وآخرون، López) التوايلعلى  CCTو King’s B الوسطني يف العينات

 
 ( 2001) نيوآخر  Taylor حسببالمتسلسل للبوليميراز  التفاعل

 

 :امه تانالبادئ
G1-F: 5′-CCT GCA TAA ATC ACC GCT GAC AGC TCA ATG-3′  
G2-R: 5′-GCT ACC ACT GAT CGC TCG AAT CAA ATC GGC-3′  
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 14.3 النقاوة، فائق ماء :من للبوليمرياز املتسلسل التفاعل مزيج يتألفو )كروموسومية(.  صبغية املستهدفة السالسل 

 من موالرلييم 10 ؛لرتميكرو  5.1(، 2gClM) املغنيزيوم كلوريد  من ا  موالر لييم 50 ميكرولرت؛ 5.2 ،×10 دارئ ميكرولرت؛
 ،G1-Fمن بادئة  ميكرولرت/وحدات 10 ميكرولرت؛ 2.25 ،(dNTPs) األكسجني منقوص النيوكليتيد فوسفات ثالثي
النووي  احلمض بوليمريازمن  لرتميكرو /وحدات 5واحد؛  لرتميكرو  ،G2-Rمن بادئة  ميكرولرت/وحدات 10واحد؛  لرتميكرو 
Taq، 0.2 مزيج من ا  ميكرولرت  45 إىل ستخلصامل النووي احلمض من ميكرولرت 2.5عينة مقدارها  وتضاف ميكرولرت؛ 

 ثانية 30 دةمل مئوية درجة 93 حرارة على دورة 40 تليها دقائق، 3 دةمل مئويةدرجة  94 :هيف التدويربارامرتات  أما .التفاعل
 5 دةمل مئوية درجة 72 على هنائية استطالة مرحلةواحدة، مع  دقيقة دةمل مئوية درجة 72و ثانية 30 دةمل مئويةدرجة  60و

 .(bp) واعدزوج ق 187املتوقع فهو  األمبليكون حجم أماو درجة مئوية.  15 حرارة علىوتربيد  دقائق،
 

 سبحباحلمض النووي  استخالصإجراء  باستخدام 0.77 الدقة درجة بلغت ،2010أجري عام  ةلقاحل اختبار ويف 
Llop  (.1999) نيوآخر 

 
 ( 2006) نيوآخر  Stöger حسب التفاعل المتسلسل للبوليميراز

 
 :ا( مه1999) نيوآخر  Llopمن  تانالبادئ

PEANT1-F: 5′-TAT CCC TAA AAA CCT CAG TGC-3′ 

PEANT2-R: 5′-GCA ACC TTG TGC CCT TTA-3′ 

 
تستخدم هذه الطريقة  أنب( 2006وآخرون ) Stöger أوصى وقد. pEA29بالزميد ال يف موجودة املستهدفة السالسل 

: من التفاعل مزيج يتألفو Plant Amp-N-REDExtract (1Aldrich-Sigma .) عد ةباستخدام  مستخلصحبمض نووي 
-REDExtractجاهز من شركة  للبوليمرياز املتسلسل التفاعلبواسطة  التحليلخليط من  ؛اتميكرولرت  5 النقاوة، فائق ماء

N-Amp (Sigma-Aldrich)، 10  من بادئة  ميكرولرت/ومولكبي 10؛ اتميكرولرتPEANT1-F، 0.5  10 ؛لرتميكرو 
 التدويربارامرتات  أما. اتلرت ميكرو  4 ،مستخلصومحض نووي  ،لرتميكرو  PEANT2-R، 0.5من بادئة  ميكرولرت/بيكومول

 مئويةدرجة  58و ثانية، 15 دةمل مئوية درجة 95 حرارة علىدورة  35 تليها دقائق، 5 دةمل مئويةدرجة  95درجة حرارة  :هيف
 علىوتربيد  دقائق، 5 دةمل مئوية درجة 72 على هنائية استطالة مرحلةثانية، مع  45 دةمل مئوية درجة 72و ثانية 30 دةمل

 .(bp) واعدزوج ق 391املتوقع فهو  األمبليكون حجم أماو درجة مئوية.  15 حرارة
  

 بلغت 2010أجري عام  آخر حلقةاختبار يف و  0.76درجة الدقة  بلغت ،2009أجري عام الذي  لقةاحلاختبار يف و  
 احلمض النووي املوصى هبا. استخالص عد ةمع وذلك  ،0.72

 
 (( 2007) نيوآخر  Obradovic من مكيّف) (2010) نيوآخر  Gottsberger حسببالمتسلسل للبوليميراز  التفاعل

 : امه انالبادئت
FER1-F: 5′-AGC AGC AAT TAA TGG CAA GTA TAG TCA-3′  

rgER2-R: 5′-AAA AGA GAC ATC TGG ATT CAG ACA AT-3′  
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 10 دارئ ميكرولرت؛ 14.3 النقاوة، فائق ماء: من التفاعل مزيج يتألفو )كروموسومية(.  صبغية املستهدفة السالسل 
 فوسفاتمن ثالثي  ميليموالر 10 ميكرولرت؛ 75.0(، 2gClM) املغنيزيوممن كلوريد  ميليموالر 50 ميكرولرت؛ 5.2× 

واحد؛  لرتميكرو  ،FER1-F بادئة من ميكرولرت/بيكومول 10 ميكرولرت؛ dNTPs))، 0.25 األكسجني منقوص النيوكليتيد
 Taq، 0.2النووي  احلمض بوليمريازمن  لرتميكرو /وحدات 5واحد؛  لرتميكرو  ،-rgER2من بادئة  ميكرولرت/بيكومول 10

 دقائق، 3 دةمل مئويةدرجة  94درجة حرارة  :هيف التدويربارامرتات  أما. ميكرولرت 5 ،مستخلص نووي ومحض ميكرولرت؛
ثانية، مع  30 دةمل مئوية درجة 72و ثوان 10 دةمل مئويةدرجة  60و ثوان 10 دةمل مئوية درجة 94 حرارة علىدورة  41 تليها

املتوقع  األمبليكون حجم أماو درجة مئوية.  15 حرارة علىوتربيد  دقائق، 5 دةمل مئوية درجة 72 على هنائية استطالة مرحلة
 .(bp) واعدزوج ق 458فهو 

 
، 0.68بلغت  2010أجري عام  آخر اختبار حلقةويف  0.76، بلغت درجة الدقة 2009أجري عام  اختبار حلقةويف  
 (.1999) ن،و وآخر  Llopيصفها  اليتاحلمض النووي  استخالصطريقة  باستخداموذلك 

 
 (2000) نيوآخر  Llop حسب للبوليميرازالتفاعل المتسلسل 

 
 يف جتمعان البادئات من ني( جمموعت2000) نيوآخر  Llop حسب املتداخل للبوليمريازالتفاعل املتسلسل  يستخدم 
 بوليمريازلل املتسلسل التفاعل ىجير  نيتلبادئا من لكل annealing التلدينحرارة  ةدرج اختالفبسبب و . واحد تفاعل أنبوب

 ت(، وتستند إىل تسلسال1995) Jonesو McManus صممها اليت تلك هيف ةاخلارجي البادئات جمموعة أما. اتباع  
 (.2000وآخرون ) Llopاليت وصفها  تلكهي ف ةالداخلي البادئاتجمموعة  أما. pEA29بالزميد ال
 

 :امه اخلارجيتان البادئتان
AJ75-F: 5′-CGT ATT CAC GGC TTC GCA GAT-3′  

AJ76-R: 5′-ACC CGC CAG GAT AGT CGC ATA-3′  
 

 : مها الداخليتان البادئتان
PEANT1-F: 5′-TAT CCC TAA AAA CCT CAG TGC-3′  

PEANT2-R: 5′-GCA ACC TTG TGC CCT TTA-3′  
 

 كلوريد  من اموالر لييم 50 ميكرولرت؛ 5.2×  10 دارئ ؛ا  ميكرولرت  25.36 النقاوة، فائق ماء: من التفاعل مزيج يتألف 
 5.0 ،(dNTPs) األكسجني منقوص النيوكليتيد فوسفات ثالثي من اتموالر لييم 10 ؛اتلرت ميكرو  3(، 2gClM) املغنيزيوم

 AJ76-R، 32.0من بادئة  ميكرولرت/بيكومول 0.1 ؛لرتميكرو  AJ75-F، 32.0من بادئة  ميكرولرت/بيكومول 0.1 ميكرولرت؛
-PEANT2من بادئة  لرتميكرو  /بيكومول 10واحد؛  لرتميكرو  ،PEANT1-Fمن بادئة  ميكرولرت/بيكومول 10 ؛لرتميكرو 

R،  احلمض النووي للمستحرة املائية  بوليمريازمن  لرتميكرو /وحدات 5 واحد؛ لرتميكروTaq، 0.6 إضافة وتنبغي ميكرولرت؛ 
زالة إ مرحلة :هيف التدويربارامرتات  أما. فاعلالت مزيج من ا  ميكرولرت  48 إىل ميكرولرت 2 حبجم من احلمض النووي عينة

 72و ،ثانية 60 دةمل مئوية درجة 94 حرارة على دورة 25 تليها دقائق، 4 دةمل مئويةدرجة  94 حرارة علىاخلواص الطبيعية 
 مرحلةحلراري نفسه جهاز التدوير ا يف التفاعل املتسلسل للبوليمريازاألوىل من  الدورة هذه يتبعو  ثانية. 90 دةمل مئوية درجة
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ثانية  60 دةمل مئوية درجة 94 حرارة علىدورة  40و دقائق، 4 دةمل مئويةدرجة  94 حرارة على خلواص الطبيعيةازالة إل ثانية
 األمبليكون حجم. أما دقائق 10 مدة مئوية درجة 72 حرارة على هنائية استطالة مرحلةثانية، مع  60 دةمل مئوية درجة 72و

 . ممكن احلجم يف اختالفات حدوث أن ولو ،(bp)قواعد  زوج 391 هوف املتوقع
 

 ،2010 عامأجري  آخر حلقة اختباريف  0.72و 2003 عامأجري  حلقة اختبار يف 0.69 الدقة درجة بلغت وقد 
عام أجري  اختبار حلقة( يف CCT الوسط) 0.86( وKing’s B الوسط) 0.84 إىلتخصيب الزادت بعد  الدقةلكن 
 . 2010عام أجري  آخر اختبار حلقة( يف CCT) 0.88( وKing’s B) 0.79وإىل  2003

 
 لتفاعل المتسلسل للبوليميرازاعتبارات عامة ل 3-1-5-4
 

( عند استخدام كواشف املثلى جالنتائ لتحقيق تكييفإىل تعديل ) التفاعل املتسلسل للبوليمريازقد حتتاج بروتوكوالت  
 .خمتلفة حرارية تدوير أجهزةخمتلفة أو 

 
التفاعل منتجات  ةلسلبس   E. amylovora تأكيد وجود بكترييا ميكن التفاعل املتسلسل للبوليمريازبتضخيم البعد  

استخدام منط االقتطاع الذي لوحظ يف  وميكن(. RFLP) االقتطاع أطوال شكل تعدد تحليلبأو  املتسلسل للبوليمرياز
 التفاعل املتسلسل للبوليمريازب( أو 1992) نو وآخر  Bereswill وضعهااليت  البادئاتباليت مت احلصول عليها  ناتمبليكو األ

املقارنة  ندع التفاعل املتسلسل للبوليمريازب التحليل بواسطة ختصص( لتأكيد 2000) نو وآخر  Llopالذي طوره  املتداخل
 . SmaIو DraI نيلياالقتطاع النووي الداخ يأنزميب االقتطاعهضم ينبغي أن جيري و معروفة.  ضبط ساللةمع منط االقتطاع يف 

 
 باحلجم E. amylovora ببكترييا اخلاص األمبليكون عن ُيكشفإذا مل  ةسلبي ما ختبار على عينةاالنتيجة  وتكون 
اإلجيابية.  شواهدال كافة عنه يف كشف  فيما( ذلك ينطبق عندما األمبليكون، تسلسل أو االقتطاع أنزمي منط)و  يف العينة املتوقع

 املتوقع، باحلجم E. amylovora ببكترييا اخلاص األمبليكونإذا كشف عن  ،ةإجيابي ما االختبار على عينة نتيجة كونتو 
 ينطبقعندما ) األمبليكون تسلسل أو االقتطاعمنط  يكونالسلبية وأن  شواهدالأال يكون هناك تضخيم من أي من  شريطة

 .E. amylovora على وجود بكترييا داال  ( ذلك
 
 في الوقت الحقيقي  للبوليميراز المتسلسل التفاعل 3-1-5-5
 

عامي  تأجرياليت  احللقةبارات يف اخت يف الوقت احلقيقي للبوليمرياز املتسلسل اعلالتفاستنادا  إىل تقييم بروتوكوالت  
(، 2009) وآخرون Pircوصفه  الذيالربوتوكول ب أوصي( 2010آخرون، و Lopez و؛ 2009 وآخرون Dreo) 2010و 2009

 سالسلاملستند إىل  وجاملزد الوقت احلقيقي يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعلأن  كما  صبغية.ال سالسلالالذي يستهدف و 
 (. 2008 وآخرون Lehman) ا  يحلق تربمل خي هلكن ،توفر أيضا  مصبغية 

 
 (2009) نيوآخر  Pirc حسبب في الوقت الحقيقي للبوليميراز المتسلسل التفاعل
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  التالية: oligonucleotides األوليغونيكليوتيداتتستخدم 
Ams116F primer: 5′-TCC CAC ATA CTG TGA ATC ATC CA-3′  

Ams189R primer: 5′-GGG TAT TTG CGC TAA TTT TAT TCG-3′  

Ams141T probe: FAM-CCA GAA TCT GGC CCG CGT ATA CCG-TAMRA 
 

؛ وخليط لرتميكرو  2.5 النقاوة، بالغمن: ماء  مزيج التفاعل يتألفو . ا  لرت ميكرو  25 بلغت ةهنائي كمية  يف التفاعل ينفذ 
2× ixM asterM PCR Universal Fast anMTaq )1(Applied Biosystems، 5.12  من بيكومول  10؛ لرتميكرو 

-FAM من بيكومول 10و ؛لرتميكرو  Ams189R ،2.25البادئة  من تبيكوموال 10؛ لرتميكرو  Ams116F ،2.25البادئة 

labelled Ams141T، 0.5  لسلاملتس التفاعلإىل مزيج  مضافاحلمض النووي ) مستخلص من ميكرولرت 5و ؛لرتميكرو 
 95 على حرارة دقائق 10درجة مئوية؛  50 على حرارة دقيقتان(. أم ا بارامرتات التدوير فهي: ا  لرت ميكرو  20 البالغ للبوليمرياز

القياسي  النمطو  درجة مئوية. 60درجة مئوية ودقيقة واحدة على  95 حرارة علىثانية  15دورة من  40درجة مئوية، و
 ثانيةدرجة مئوية/ 1.6: و( هApplied Biosystems) Fast 7900HTو 7900HT جهازيدرجة احلرارة يف  زيادةملعدالت 

مقبولة  تكن ملالنتائج أبطأ، لكن  زيادةمبعدالت  تفاعالتالمن املمكن تشغيل و . نزوال   ثانيةدرجة مئوية/ 1.6و صعودا  
 .(bp) واعدزوج ق 74حجم األمبليكون املتوقع هو و (. نزوال  و  ا  دصعو  ثانيةدرجة مئوية/ 3.5 حوايلمبعدالت أسرع )

 
لتعيني  ،الوقت احلقيقي يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعللتحليل نتائج أو يدوية،  آلية خمتلفة،عادة خيارات  تتوفر 

ط األساس تلقائيا  وتعيني عيني خت نبغييكما   ،ةاملناسب بالربجمياتوالضوضاء. وينبغي اتباع التعليمات اخلاصة  ةحدود اإلشار 
 .شاهدللتضخيم الحنيات من مناملرحلة األسية و  قاطعتت حبيث يدويا  العتبة 

 
احلمض النووي  استخالص مع 0.76و 0.85و 0.80 ،2010 عامأجري  حلقةاختبار الدقة يف  اتدرج بلغت وقد 

-REDExtract-N-Amp Plant (Sigma للبوليمرياز املتسلسل التفاعل لعد ةو (، 1999) نيوآخر  Llopيف  الواردةلطريقة با

Aldrich)،  ل و Taylor  (، على التوايل. 2001) نيوآخر 
 

 Gottsberger (2010) بحس في الوقت الحقيقي للبوليميراز المتسلسل التفاعل
 

 : E. amylovora التالية اليت تستهدف كروموسوم بكترييا oligonucleotides األوليغونيكليوتيداتستخدم ت 
hpEaF primer: 5′-CCG TGG AGA CCG ATC TTT TA-3′   

hpEaR primer: 5′-AAG TTT CTC CGC CCT ACG AT-3′  

hpEaP probe: FAM-TCG TCG AAT GCT GCC TCT CT-MGB 
  

؛ وخليط لرتميكرو  6 النقاوة، بالغمن: ماء  مزيج التفاعل يتألفو . ا  لرت ميكرو  20 بلغت ةهنائي كميةيف   التفاعلنفذ يُ  
2×  ixM asterM PCR Universal Fast anMTaq (1Applied Biosystems ،)10  من التبيكومو  10؛ اتلرت ميكرو 

 ،hpEaPالبادئة  من بيكومول  10و ؛واحد لرتميكرو  ،hpEaRالبادئة  من بيكومول 10؛ واحد لرتميكرو  ،hpEaFالبادئة 
 20 البالغ ليمريازللبو  املتسلسل التفاعلإىل مزيج  مضافاحلمض النووي ) مستخلص منواحد  لرتميكرو و  واحد؛ لرتميكرو 
 50درجة مئوية، و 95 على حرارة دقائق 10درجة مئوية؛  50 على حرارة دقيقتان(. أم ا بارامرتات التدوير فهي: ا  لرت ميكرو 
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 138حجم األمبليكون املتوقع هو و درجة مئوية.  60ودقيقة واحدة على  ،درجة مئوية 95 حرارة علىثانية  15دورة من 
 .(bp) قواعدزوج 

 
أو يدوية، لتعيني  آلية تلفة،خمعادة خيارات  تتوفر ،الوقت احلقيقي يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعللتحليل نتائج  

يني خط األساس تلقائيا  عت نبغييو والضوضاء. وينبغي اتباع التعليمات اخلاصة بالربنامج احلاسويب املناسب.  ةحدود اإلشار 
 .شاهدللتضخيم الحنيات من منية املرحلة األس  و  قاطعتت حبيث يدويا  وتعيني العتبة 

 
أجري عام  حلقة ختبارايف  هذا الوقت احلقيقي يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعليكن باإلمكان اختبار درجة دقة  مل 
 حصلف( 2009وآخرون ) Pirc وضعه الذي يف الوقت احلقيقي التفاعلبالتوازي مع  هاخترب  قدخمتربا  واحدا   لكن   ؛2010
 (.1999) وآخرين، Llopاحلمض النووي بالطريقة الواردة يف  استخالصمع  هانفسالنتائج النوعية على 

 
 للبوليميراز المتسلسل التفاعل من النتائج تفسير 3-1-5-6
 

 التقليدي التفاعل المتسلسل للبوليميراز
 

مرضاخلاص  للبوليمرياز املتسلسل التفاعل يعترب 
ُ
 : إذا فقط صاحلا   بامل

 
 . الصحيح احلجم من بكترييالل ا  أمبليكون اإلجيايب شاهدال أنتج (1)
 
 خيم السليب.التض شاهدو السليب  ستخالصاال شاهد يفللبكترييا  الصحيح احلجم من أمبليكونات تُنتج مل (2)
 

 أن ينبغي ،هي أيضا  16S (S rDNA16 )الرييب  النوويحلمض ا منداخلي ال للشاهد حال استخدمت بادئات يف 
 ،االختبارينات من ع عينةاإلجيايب وكل  شاهد)يف حال استخدم( وال ،سليمالنبايت النسيج الأي  ،السليب شاهدال ينتج

و اخلاصة أ االصطناعيةاإلجيابية  شواهدالالحظة أن امل. وجتدر (kb( )16S rDNA) كيلوقاعدة  1.6حبجم  ا  أمبليكون
إىل  الداخلي الشاهد التضخم مع بادئات يفالعينات  إخفاق شريوي .كيلوقاعدة  1.6حبجم  ا  أمبليكونبالبالزميد لن تنتج 

لتفاعل ل احبةكالتفاعل أو أن مرك بات   مزيجأو أن محض النواة مل يدرج يف  تفشل قداحلمض النووي  عملية استخالص أن
 أو أن احلمض النووي قد فسد.  ستخلصاملموجودة يف احلمض النووي  املتسلسل للبوليمرياز

 
 . الصحيح احلجم من ا  أمبليكون أنتجت ما إذا إجيابية   ما عي نة نتيجة اختبار تعتربو  

 
 في الوقت الحقيقي  للبوليميراز المتسلسل التفاعل

 
 : إذا إال صاحلا   احلقيقي الوقتيف  للبوليمرياز املتسلسل التفاعل يعترب ال 

 
  تضخيممنحىن  اإلجيايب شاهدال أنتج (1)

ُ
 مرض.بواسطة البادئات اخلاصة بامل
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التضخيم  شاهدو السليب  ستخالصاال شاهد يف( 40 تبلغ الدورة حد قيمة أن أييُنتج أي منحىن تضخيم ) مل (2)
 السليب.

 
 السليب )يف حال استخدم( شاهدال ينتج أن ينبغي ،أيضا   هي  COXل الداخلي  الشاهدحال استخدمت بادئات  يف 

م مع بادئات يىن تضخمنح إنتاج يفالعينات  إخفاق شريوي .تضخيم منحىن االختبارمن عينات  عينةاإلجيايب وكل  شاهدوال
اعل أو أن التف مزيجأو أن محض النواة مل يدرج يف  تفشل قد احلمض النووي عملية استخالص أن إىل الداخلي الشاهد
 قد فسد.  أو أن احلمض النووي ستخلصاملموجودة يف احلمض النووي  لتفاعل املتسلسل للبوليمريازلة كاحبمرك بات  

 
  يف الدورة حد قيمة من قالتحق وينبغي. منوذجيا   أس يا   منحىن أنتجت إذا إجيابية ما عينة نتيجة االختبار على وتعترب 

 .مرةأول  االختبار تنفيذ لدى خمترب كل
 

 LAMP حلقةال طةابوس الحرارة متساويال تضخيمال 3-1-5-7 
 

م يف ي  ق ُ  قدو Johnson (2011 .)و Templeو ،(2008) وآخرون Temple هووصفالتضخيم  هذابروتوكول  وضع 
 وتبني. األداءوسهل  للبوليمرياز املتسلسل لتفاعللهزة اجملللمختربات غري  ا  مناسب اعتربألنه  ،2010أجري عام  اختبار حلقة

إىل  يفتقر E. amylovora لبكترييا amsL للكشف عن املورثات الصبغية بادئاتباستخدام  التضخيم أنختبار اال هذايف 
أدناه  املوصوفوتوكول رب ينصح هبذا ال الونتيجة لذلك،  .تدنيةامل ةرثومياجل األعداد ذاتاحلساسية املناسبة لتحليل العينات 

مكو نة  وحدة 106-105أكثر من  يهااليت ف عراضأللاملة احللتحليل العينات  إال amsLالكتشاف الصبغية 
بادئات  ماستخدباJohnson (2011 )و Temple وضعه يربوتوكول الذال يلقاحلختبار االيف م قي  يُ مل و . يلرتمل/ملستعمرات

 . pEA29 بالزميدالللكشف عن 
 

 : هي amsLللكشف عن  التضخيم هذا بادئات
ALB Fip: 5′-CTG CCT GAG TAC GCA GCT GAT TGC ACG TTT TAC AGC TCG CT-3′  

ALB Bip: 5′-TCG TCG GTA AAG TGA TGG GTG CCC AGC TTA AGG GGC TGA AG-3′  

ALB F: 5′-GCC CAC ATT CGA ATT TGA CC-3′  

ALB B: 5′-CGG TTA ATC ACC GGT GTC A-3′ 
 

تبلغ تركيزات هنائية  عند Bو  F البادئتانو  ميكرومرت 2.4 تبلغ هنائية تركيزات عندBip و Fipاستخدمت البادئتان  
 10: ×من LAMP تفاعل مزيج ويتألفدرجة مئوية.  60و 58ترتاوح بني  بادئاتذوبان للالكانت حرارة و . ميكرومرت 0.2

 النيوكليتيد فوسفاتمن ثالثي  اتميليموالر  10و ؛اتلرت ميكرو  ThermoPol (1Biolabs England New ،)5من  دارئ
 10و ؛لرتميكرو  4gSOM ،2 يومز املغني سلفاتمن  ميليموالر 100و؛ اتلرت ميكرو  5، (dNTPs) األكسجني منقوص

 100؛ لرتميكرو  ALB Fip، 1.2من  ميكرومرت 100؛ لرتميكرو  2 ،(BSAمن ألبومني املصل البقري ) لرتملي/غراميمل
 ؛لرتميكرو  ALB B، 1من  ميكرومرت 10؛ لرتميكرو  ALB F ،1من  ميكرومرت 10 ؛لرتميكرو  ALB Bip، 1.2من  ميكرومرت

لرت؛ ملي 5؛ احلمض النووي النموذج، لرتميكرو  2للسوماتروبني البقري،  احلمض النوويبوليمرياز من  لرتميكرو /وحدات 8
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احلمض للسوماتروبني البقري و  احلمض النوويبوليمرياز من  كال    أن إىل اإلشارة جتدرو . لرتميكرو  24.6النقاوة،  فائقوماء 
إىل  الرئيسي اخلليط قسيمت بعد ةمنفصل ضافتُ  بلالرئيسي،  املزيجىل إ تهمضافتتم إال النقاوة  فائقالالنووي النموذج واملاء 

 18.4 ويصب   زيجامل يعد  و درجة مئوية.  65 على حرارة حراري تدوير جهازجيه ز محام مائي أو  تفاعلالقبل بدء و . ُقسامات
ذلك يصب  دوبع. للبوليمرياز املتسلسل التفاعل أنابيب من مفرد لرتميكرو  0.2املاصة يف كل أنبوب  بواسطة منه لرتميكرو 

بشكل منفصل  النقاوة من خالل ماصة فائقالللسوماتروبني البقري واحلمض النووي النموذج واملاء  احلمض النوويبوليمرياز 
ثانية( وتوضع  30 مدةدورة يف الدقيقة  1 000) طباقاأل رةدو ا يف األنابيب توضعو الرئيسي.  زيجامل على حيتوييف كل أنبوب 
درجة مئوية(  65) حراري تدوير جهازيف  أوتكون هناية التفاعل مغمورة  كيدرجة مئوية( يف حامل   65) ئييف حوض ما

 ثوان. 10 مدةلتربد  ترتكاألنابيب و  تزالو دقيقة.  55 مدة
 

 سفاتو بريوف رسباتت يف األنبوب أو وجود ضبابيةإذا لوحظ وجود ترسبات  ةإجيابي ما على عينةختبار اال نتيجة كونت 
احلال  وكذلك، الختبارل إىل نتيجة سلبية فيشري احمللول صفاء أمااإلجيايب.  شاهدكما لل  ،قعره يوم بيضاء صلبة يفيز ماغن

 السليب.  شاهدبالنسبة إىل 
 

مكو نة  وحدة 106-105 فيهالعينات  هالكن ،64.0درجة الدقة  بلغت ،2010أجري عام  اختبار حلقةيف و  
 .عراضألاملة احللتحليل العينات  إال التضخيم ذاهب يوصى ال ،. وهلذا السبب0.80 بلغت لرتملي/ملستعمرات

 
  ألعرا لالحاملة  غيرالكشف في النباتات  3-2
 

  .2يف الشكل  الوارداالنسيايب  خططيف امل هبا ىاملوص سحاملاختبارات إىل  يشار 
 
  وتجهيزهاأخذ العينات  3-2-1
 

منظمة ) 100ىل إ عددها صلي( أو يف جمموعات ذلك)حيبذ  منفرد بشكلألعراض لغري احلاملة العينات  جتهيزميكن  
ب التلوث عند مجع انتجينبغي اختاذ االحتياطات الالزمة الو (. 2013 ،وقاية النباتات يف أوروبا والبحر األبيض املتوسط

 أخذ العينات وجتهيزها باتباع أحد الربوتوكوالت التالية: ميكنو . ستخالصاالالعينات وأثناء عملية 
 
الصيف  صلف يف ،ع يف أكياس أو حاويات معقمةو ذاجل من الفلقاتأو  صغريةال ثمارالأو الرباعم أو  زهراتال جتمع -

درجة  15 الطقس حرارة تفوقوعندما  E. amylovora اتية لتكاثر بكتريياؤ املالظروف  وجودمطلع اخلريف بعد  يفأو 
إن  زهراتالأو  ،نتمرتا  س 20الرباعم الفتية اليت يبلغ طوهلا حوايل  تقطعو (. van der Zwet and Beer، 1995مئوية )
. تةنبكل لراعم مخسة إىل عشرة ب جتمعإجراء حتليالت يف فصل الشتاء،  لزمإذا و ه. بملشتبه ا النباتمن  ،توفرت
 منقات اجلذوع فلأو  الرباعمعدة أوراق من قاعدة  طرفإن توفرت وسويقة وقاعدة  زهراتالقطع املخترب  يف وجيري

 باعبات لألكسدةدارئ مضاد  حملول يف وتنقعمن املواد النباتية  غرام 1.0-0.1 بني كمية  وتوزن .املختارة النباتات
 . 2-1-3وضح يف القسم املالربوتوكول 
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 ،مشاتلمن عراض غري احلاملة ألاخلشبية  الغصيناتلتحليل  صالحيته من التثبت يتمعينات مل الخذ ألإجراء  هناك -
إذا  و  .ةنبت 100 من ،نتمرتاتس 10كل منها حوايل   طول يبلغ غصني، 100 من مكونة يلي: تؤخذ عينة كما  هوو 

كحد أقصى   العينة )ثالثة أجناس يف بالتساويثل ، ينبغي أن متُ اجملموعةيف  اتالنبات منهناك عدة أجناس  تكان
جذعية(.  ةقطع 120 نتجي ماع كل غصني إىل أربع قطع )ط  يقو  ا  غصين 30عشوائيا  من كل عينة  يؤخذو كل عينة(. ل

، Erlenmeyerيف قوارير  املائة يف Tween 20  0.1املعقم حيتوي على بالفوسفات منظمحلول ملحي مبالعينات  ىتغط
ن م ستخلصامل ويصفى. احمليطة البيئة حرارة درجة ىعل ساعة 1.5 مدةدو ارة  رجاجةقوارير بقوة على ال فتحر ك

رش ح جيمعتفريغ هواء و  مضخةباستخدام  امللبد زجاجال منحمفوظ يف مرِشح  ترشيحخالل ورق 
ُ
مباشرة  يستخدمل امل

 نظمامللحي املمن احمللول  لرتملي 4.5احلبيبة يف  وتعل قدقيقة.  20 دةمل دورة 10 000 بقوة مركزيا   يطردتحليل أو لل
وراق الشجر أ على ابهش. وميكن تطبيق بروتوكول مأدناه إليها املشارتقنيات الكشف  تنف ذ مث .املعق م بالفوسفات

 رباعم. وال زهراتوال

 
 األقصى لالسرتداد يف احلد ويكونتبعا  لتوقيت أخذ العينات،  E. amylovora لبكترييا املتوقع االسرتداد سيتفاوت 

 ينبغيو يف فصل الشتاء.  ا  ضمنخف االسرتداد يكونبينما  ،لبكترييا(ا هلذهاملواتية  املناخيةظروف ال)شريطة توفر فصل الصيف 
دام والعزل باستخ التفاعل املتسلسل للبوليمريازو  DASI-ELISAاختبار  يليهطريق إجراء ختصيب  عنجتهيز العينات فورا 

املناعي  التألق أما(. 2006) نو وآخر  López وضعها اليتو ألعراض لاحلاملة عينات للكل تقنية ل املوصوفةوالت الربوتوك
 قبل التخصيب.  ستخلصعلى امل مباشرة جيرىينبغي أن  به،يف حالة القيام و ؛ اختياريف
 
  مسحالاختبارات  3-2-2
 

 لذا،البكتريية. و  عاتاجملمو بسبب اخنفاض  ا  سلبيألعراض لغري احلاملة لعينات لالتحليل املباشر العادة، يكون  يف 
 (1-2-3لألكسدة )القسم  مضاد ئدار عينات أعدت يف  ختصيب عن يلبد ال، غري احلاملة ألعراضعند حتليل املواد 

(Gorris ،1996 وآخرون )ى األقل عل ختبارينمن املستحسن القيام باو . درجة مئوية تقريبا   25 حرارة على ساعة 72 دةمل
 :نيخمتلف نيبيولوجي أينإىل مبد ينستندم يكونان التالية املسحمن اختبارات 

 
 (. 2-3-1-3قسم ال)ألعراض لاحلاملة لعينات لعزل. اتبع اإلجراء -ختصيب -
 
 (. 1-4-1-3قسم ال)ألعراض لاحلاملة للعينات . اتبع اإلجراء DASI-ELISA-ختصيب -
 
-500لوقت احلقيقي. استخدم ا يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعل-ختصيب أو للبوليمرياز املتسلسل التفاعل-ختصيب -

احلمض النووي، مث اتبع  ستخالصال CCTو/أو  King’s Bيف وسط  خص بتمن العينات اليت  لرتميكرو  1 000
( أو 1-5-1-3قسم ال( )2000) وآخرين Llop طريقة( أو 2001) وآخرين Taylor طريقة علىلتضخيم اإجراء 

 (.5-5-1-3قسم ال) الوقت احلقيقي يف للبوليمرياز املتسلسل التفاعلبروتوكوالت 

 
 ت، االعزل سلبيكان   بينما ا  إجيابي رزإذا كان أي من اختبارات الف 

ُ
 وناملخز  تخلصساملمرض من نبغي حماولة عزل امل

أو أكثر  ثالثة اختبارات تكون ماعندو . ةاملخصبعينات الأو من  الغليسرينمع  مئوية حتت الصفر درجة 80 حرارة على
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 اهوتأكيد اهلويةيف العينة، لكن حتديد  E. amylovora وجود بكتريياب شدةالشتباه باعقول امل منف، ا  العزل سلبي بينماإجيابية 
 عزل يتطلب 

ُ
 .الحقا   لبكتريياا هويةمرض من عينات جديدة وحتديد امل

 

  الهوية تحديد -4
 

 فصيلةلا مناألخرى  ألن األنواع ،من عدة تقنياتاحلصول عليها  متاليت ىل النتائج إستند حتديد اهلوية يينبغي أن  
وآخرون،  E. pyrifoliae (Kim وبكترييا(، 2011 ،وآخرون López) E. piriflorinigrans بكترييامثل  Erwinia اإليروينية

ة     اإليرويني نواعاألمن  غريها( و 2012وآخرون،  Matsuura) E. uzenensis وبكترييا(، 1999وآخرون،  Rhim؛ 1999
Erwinia spp. (Kim 2001 ،رون   وآخa، 2001b؛ Palacio-Bielsa 2012 رون،   وآخ )ا    بكتريي مع كرت تشE. amylovora 

 Erwiniaاإليروينية  نواعاألو  E. amylovora بكتريياالتفريق بني  ميكنو . نفسهااخلصائص املورفولوجية واملصلية واجلزيئية يف 
بني ثالث تقنيات  باجلمع (عوائليف بعض ال متشاهبةو ألعراض لحاملة  أنسجة)اليت ميكن العثور عليها يف  هباالوثيقة الصلة 

 إىل مبادئ بيولوجية خمتلفة: ةستندم
 
 (1-3-4و 2-5-1-3 القسمان) )كروموسومي( صبغي نوويإىل محض  املستند للبوليمرياز املتسلسل التفاعل  -
 

- DASI-ELISA 1-4-1-3 القسملكشف )لأعاله  وصفكما   ،الكلون أحادية مضادة أجساماستخدام ب، 
 .تخصيب(ال مرحلةباستثناء 

 
 ةامللقح اتمرضامل، مبا يف ذلك إعادة عزل Koch فرضيات متطلبات الستيفاء النارية اللفحة مرض عوائل يف التلقيح -

 (. 4-4 القسم)
 

ما ميكن استخدام . كذهعلى األقل من التقنيات الثالث ه تقنيتني باستخدام يوصىاملستعمرات، هوية  ولتحديد 
 هلويةل التأكيد النهائي ينبغي أن يشم ،االقتضاء عندو وصف هلذه التقنيات أدناه.  يردو ربة املخترب؛ خل تبعا  اختبارات أخرى 

 لقدرة اإلمراضية.ل ا  اختبار  ةالبكتريي ستزرعاتامل
 

أن  وميكن. CFBP 1430و NCPPB 683إجيابية هي  شواهدباستخدامها ك املوصى E. amylovora عازالت إن 
 بةاملسب للبكترييا الوطنية اجملموعة: E. amylovora لبكترييا ةبني أخرى، سالالت مرجعية خمتلف منتوفر اجملموعات التالية، 

 املسببة بكترييالل الفرنسية اجملموعة املتحدة؛ اململكة يورك، والبيئية، الغذائية البحوث وكالة(، NCPPB) النبات ألمراض
جنيه، أ(، INRA) (Station Phytobactériologie) الزراعية للبحوث الفرنسي الوطن املعهد(، CFBP) النبات ألمراض
، بلجيكا؛ اجملموعة الدولية للكائنات BCCM/LMG، Ghentمن الكائنات احلية الدقيقة  املنسقة ةبلجيكيال اجملموعةفرنسا؛ 
، (Manaaki Whenua Landcare Researchمركز ماناكي وينوا ألحباث رعاية األراضي ) (،ICMP) للنباتاجملهرية 

 وال. األمريكية املتحدة الواليات فريجينيا، ماناساس،(، ATTC) األمريكية زرعةاملست األنواع جمموعةأوكالند، نيوزيلندا؛ 
 . املستنبتة األنواع جمموعات من مباشرة عليها احلصول مت إذا إال السالالت أصالة ضمان ميكن

 
  نزيميواأل التغذوي الهوية تحديد 4-1
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تزال تستخدم لتحديد اهلوية، ولكن ينصح  الو  مفيدةالرئيسية  phenotypicالنمطية  االختبارات املظهرية تعترب 
 Erwinia إيروينياجنس  يف عضاءاأل اجلراثيمف عر  وتاإلمراضية واختبار مصلي أو جزيئي.  القدرةباجلمع بينها وبني اختبارات 

ة للعيش مبعزل عن اهلواءو  ، Gram لصبغجراثيم سلبية  اأهن على يطية، حم أسواطعلى احلركة بواسطة  درةاوق ،كائنات خمري 
 النمطيةرية اخلصائص املظهو والسكروز.  والغاالكتوز الفركتوزو  الغلوكوزوقادرة على إنتاج محض من الشكل،  قضيبيةو 

 Geider (2001)و Jones طرق سبحب ،E. amylovora بكتريياشرتكة بني معظم سالالت امل( Paulin ،2000الرئيسية )
حتت ضوء أشعة  King’s B وسطيف  فلورية+(، صبغة /( )+O/F) التخمري(، واختبار األكسدة/-ز )ا: اختبار أوكسيدهي

 إندول )+(، يورياز و اجليالتني تسييلرتات )+( و يسال(، استخدام -) النيرتات خفض ،(، إنتاج ليفان )+(-فوق بنفسجية )
 .CCT وسط يف مستعمراتشكل  ،(-)
 

أن  مع ،E. piriflorinigrans بكتريياو  E. pyrifoliaeبكترييا  عن E. amylovora االختبارات التالية بكترييا متي زو  
 (. 1ختتلف )اجلدول  قدبعض السالالت لولوجية والبيوكيميائية زياخلصائص الفي بعض

 
 spiriflorinigran Erwinia وبكتيريا pyrifoliae Erwinia وبكتيريا amylovora Erwinia بكتيريا بين االختالفات -1 لجدولا

 Erwinia amylovora Erwinia pyrifoliae Erwinia piriflorinigrans االختبار امليكروبيولوجي

 – – + لجيالتنيلالتحلل املائي 

 + حمدد غري – †ينوزيتولإ

 – + + †سوربيتول

 + – متغري †أيسكولني

 + – – †زميليبيو 

 + – – †زرافينو  -د

 + – + †جينتيوبيوز -ب

 ‡ بواسطةالتضخيم 
EP16A/EPI62CCPS1/CPS2C 

 حمدد غري + –

 

 
باستخدام  API 50 CH (bioMérieux)شريطية  صفائحركائز يف ال(. أكسدة 2011) نيوآخر  Lópezو( 2006) ن،يوآخر  Rosellóمن  مأخوذ† 

 . إليها املشارالنتائج  السالالت منيف املائة  90(. يعطي أكثر من 2011وآخرون ) Lópezوصفها  اليتالطريقة 
 (.ب2001) نو وآخر  Kim سبحب‡ 
 
  الحيوية-الكيميائية الخصائص طريق عن الهوية تحديد 4-1-1

  
  ةنزمييألوا ةالتغذوي اخلصائص حتديد 4-1-1-1
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الشريطية  حالشرائ على نظام هاخصائص حتديد عرب البيوكيميائية الناحية من E. amylovora بكترييا هوية حتديدميكن  
E 20 API وCH 50 API  (1

rieuxéMbio.) 
 

1E 20 API .حرارة علىالشرحية  لق حت. الشريطية الشرحية لقيحوت املستعلقعة إلعداد تعليمات الشركة املصن   ينبغي اتباع 
 ينبغيكالتايل:   ةنموذجيال E. amylovora بكترييا ةملستزرعساعة  48القراءة بعد  تتمأن  ينبغيو درجة مئوية.  25-26

 وإنتاج(، CITرتات )يسالاستخدام و (، ODCورنثني )األ(، ونازع كربوكسيل LDC) الليسنينازع كربوكسيل الختبارات 
S2H، يورياز (URE)،  نازعةو ( أمني الرتبتوفانTDA ،) إ إنتاجو( ندولIND وأكسدة )رامنوز (RHA)،  سلبيةأن تكون 

 سبحبلة، ساللل تبعا  ختتلف اختبارات أخرى  وقد. ا  إجيابي أن يكون (SACكسدة السكروز )أالختبار  ينبغيبينما  ،النتيجة
Donat  (.2007) نو وآخر 

 

API 50 CH  منظم نانومرت( يف حملول ملحي  600قدره  ة)على طول موج 1.0الضوئية  كثافتهق  تعلمس مزيج. يعد
 زيج امللرت واحد من ملييضاف و . بالفوسفات

ُ
 كلوريدواحد؛   غرام ،Ayers (4PO2H4NHمن وسط  ا  لرت ملي 20ق إىل تعلسامل

 ؛ا  لرت ملي 75 من الربوموثيمول األزرق،يف املائة  2.0 ؛غرام 2.0، (4gSOM) املغنيزيوم سلفات؛ غرام 2.0، (KCl) مو البوتاسي
(. 1919 ،وآخرون Ayersدقيقة( ) 20درجة مئوية ملدة  120 على حرارة؛ تعقيم 7 موضةاحل درجة املقطر؛من املاء  لرت واحد

درجة  26-25 على حرارة  الشرحية الشريطيةنيحتض وجيريوينبغي اتباع إرشادات الشركة املصنعة لتلقيح الشرحية الشريطية. 
ينبغي و . األنبوبر يف لون أصف بتكو ن. وتالحظ االستفادة من الكربوهيدرات املختلفة اهلواء فيهاتوفر يظروف مئوية يف 

د، سكر -، ريبوز، جلوكوزL-أرابينوز ل إجيابية  ةمنوذجي E. amylovoraبكترييا  ةساعة ملستزرع 72أن تكون القراءة بعد 
 E. amylovoraبكترييا  خدمال تستو  .β-جنتيوبيوز ،، سكروز، تريهالوزN-غُلوُكوزامنيد، مانيتول، سوربيتول، أسيتيل -

ن، يوآخر  Donat حسب ،-الغليسريول وفوكوز دتستخدم  قدبعض السالالت ، لكن يف هذه الظروف السكريات املتبقية
(2007.) 
 

  للهوية المؤتمت التحديد  4-1-1-2
 

 ىلإو  اجملهري العياريف طبق  ا  مظهري ا  اختبار  94وية يستند إىل نتائج تفاضلية ل  اهلتحديد ل مؤمتت يتوفر جتاريا  نظام 
للهوية  اضيافرت عة للقيام بتحديد املصن   ةتعليمات الشركتباع إينبغي و (. 1Biolog, 1OmniLog) له املصاحبة الربجميات

 املشتبه هبا. E. amylovoraخلصات بكترييا ستمل
 

  الدهنية األحما  طريق عن الخصائص تحديد 4-1-1-3
 

يف أجار  سط الليفانلو إجيابية  متألقةمستعمرات غري  ى، تنم  عن طريق األمحاض الدهنية اخلصائص حتديد سياق يف 
األمحاض  استخالص ريجيو . ساعة 48ملدة  (Sasser ،1990درجة مئوية ) 28 على حرارةاملتوفر جتاريا   زيكاتيبرت بالالصُّويا 

 اتالربجمي( املتوفر جتاريا  أو غريه من 1IDIMامليكروبات ) هويةلتحديد  Sherlockباستخدام نظام  ستخلصالدهنية وحيلل امل
 (. 1994ن )و وآخر  Wellsسب حب ،E. amylovoraهلوية بكترييا  ظن  املناسبة للتحديد ال
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 للهوية مصليال تحديدال 4-2
 
 Agglutination التالزن 4-2-1
 

على شرحية مزيج . خيلط على شرحية اتالزهنخالل  من افرتاضيا   E. amylovoraميكن حتديد هوية مستعمرات  
 E. amylovoraبكترييا  ل  مضادقطرة من مصل و  منظم بالفوسفاتخلاليا مع قطرة من حملول ملحي ا منتعلق كثيف سمُ 

 مع تالزهناشريطة  الكلون أحادية مضادة أجسامفقط(. وميكن استخدام  1:10إىل  1:5)غري خمفف، أو خمفف بنسبة 
 .مسبقا   األجسام املضادة ختصصينبغي حتديد و السالالت املرجعية. 

 

 المناعي التألق 4-2-2
 

 يةمستعمرات إجيابمن  منظم بالفوسفاتيف حملول ملحي  لرتخاليا/ملي 610حوايل من  مكو نمزيج مستعلق يعد   
األجسام  ختصصينبغي حتديد و . 3-4-1-3بع إجراء التألق املناعي املوضح يف القسم ويت   ،متألقةغري و  الليفان لوسط

 مسبقا. املضادة
 

 ( إليزاالمناعي المرتبط باألنزيم ) الفحص 4-2-3
 

 DASI-ELISA(، و2-4-1-3)القسم  إليزا-املباشر لألنسجة دمغالمن خالل إجراء  العازالت هويةميكن حتديد  
 يمافحمددة كما هو موضح  أجسام مضادة أحادية الكلونغري املباشر )أنظر أدناه( باستخدام  وإليزا(، 2-4-1-3)القسم 

 .DASI-ELISA لفحص ةيف اختباري حلق املضادة األجساممن  مزيج صالحية قد مت التحقق منو لكشف. با يتعلق
كن من املستعمرات املشتبه هبا. ومي منظم بالفوسفاتيف حملول ملحي  لرتخاليا/ملي810حوايل من  ستعلقمُ  مزيجيعد  و 

 التخصيب.  مرحلةدون بلكن و ، 1-4-1-3يف القسم  الوارد DASI-ELISAاستخدام 
 

 غير المباشر إليزافحص 
 

قالب  دقائق يف محام مائي أو على 10درجة مئوية ملدة  100 على حرارةاملشتبه هبا  العزالت مستزرعاتتعال  
 لرتميكرو  200من  ُقساماتختلط و تجارية. ال الكلون أحادية املضادة األجسام معددة احملتفاعالت غري التسخني خلفض 

؛ لرت واحد من املاء غرام 3NaHCO ،93.2؛ غرام 3CO2Na، 95.1) كربوين  ئدار  حملول من ةمساويكمية مع   رعز املستمن 
 نيضحت ريوجي. جمهري عيارطبق  كبيباتعلى األقل من  واحدة  كبيبة  يفهذا احمللول  يوضعو  9.6 محوضة درجةاملقطر؛ 
 مناملستخلصات  فرغتُ و درجات مئوية طوال الليل.  4 على حرارةدة ساعة واحدة أو ملدرجة مئوية  37 على حرارةالطبق 

 وتعد   .(DASI-ELISAنظر بروتوكول أغسل ثالث مرات )لل ئر دا مبحلولويُغسل الطبق  عرب نقرها باإلصبع الكبيبات
التخفيف املوصى درجة ب 1SL sticsòDiagn Print Plantالتجارية من  E. amylovoraاحملددة لبكترييا  األجسام املضادة

 جيرياملخفف و  E. amylovoraاحملددة لبكترييا  األجسام املضادةمن حملول  لرتميكرو  200 كبيبة. ويضاف إىل كل  اهب
ويعد   وتغسل كما من قبل. الكبيباتمن املستخلصات  فرغتُ و . واحدة دة ساعةملدرجة مئوية  37 على حرارة الطبق نيضحت

يف  0.5حيتوي على  فوسفايت ئألنزمي الفوسفاتاز القلوي يف حملول ملحي دار  قرتناحمللول املخفف املناسب من املضاد امل
 نيضحت جيريو  املخفف املقرتن من املضاد لرتميكرو  200 كبيبة  يضاف إىل كلو . (BSA)ألبومني املصل البقري من املائة 
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تغسل و  بواسطة النقر باإلصبع األنابيبمن  األجسام املضادةحملول  غفر  دة ساعة. ويملدرجة مئوية  37 على حرارةالطبق 
 ئةدار  ركيزة( يف p-nitrophenylphosphate) ةمن ركيزة الفوسفاتاز القلوي /مليلرتغرامملي 1ويعد  كما من قبل.   الكبيبات

؛ مث مرك ز مض هيدروكلوريكحب 9.8 من املاء املقطر؛ يعد ل لدرجة محوضةمليلرت  800؛ وا  مليلرت  97، اإليثانول مزدوج)أمني 
. ةمن حملول ركيزة الفوسفاتاز القلوي لرتميكرو  200 كبيبةاملاء املقطر(. ويضاف إىل كل  مليلرت من  1 000إىل  الكمية عد لت

 وتعتربدقيقة.  90على فرتات منتظمة خالل  اتنانومرت  405الغرفة ويقرأ على  على حرارة الطبق يف الظالم نيضحت وجيري
 صفر. األاللون إجيابية بتحول لون الركيزة إىل  نتيجة االختبار

 

 جانبيال نسيابالبا مناعيةال مقايسةال 4-2-4
 

لتحديد اهلوية  ،/مليلرتملستعمرات مكو نة اتوحد107 تركيزه تبلغ نسبة من املستزرع النقيعلق مست مزيجيُعد   
صِنعة لواإلجراءات املقد مة من الشركات  ئتستخدم الدوار و . االفرتاضي

ُ
-1-3سم ، كما هو موضح يف القاالختبار عد ةامل

4-4 . 
 

  ةجزيئيال طرقالب الهوية تحديد 4-3
 

 للبوليميراز المتسلسل التفاعل 4-3-1
 

 لوسط جيابيةإ يف ماء معقم صاحل للفحص اجلزيئي من مستعمرات تقريبا  لرت مليخاليا/ 106 مزيج مستعلق منيُعد   
التفاعل دقائق. وُتطبق إجراءات  10دة ملدرجة مئوية  100 على حرارةاملزيج  هذاعامل يو  ،تنقيتها جرت متألقةوغري  الليفان

-5-1-3 األقسام كما هو موضح يف  لقةاحلطة ساتساوي احلرارة بو املاملناسبة أو بروتوكول التضخيم  املتسلسل للبوليمرياز
تحديد هوية ل التفاعل املتسلسل للبوليمريازعند استخدام و احلمض النووي(.  استخالصدون ب)مباشرة،  4-5-1-3إىل  2

)بدال  من  Taq للمستحرة املائية احلمض النوويبوليمرياز املستعمرات املستخلصة، ينبغي أن تستخدم وحدة واحدة من 
 (. يةملواد النباتا حالة يفوحدتني كما 

 

 pulsed field gel electrophoresis نبضي حقل في يالرحالن الكهربائي الهالمباقتطاع  -الماكرو  4-3-2

 
 نومياجلي للحمض النووياهلالمي باحلقل النبضي يبني حتليل الرحالن الكهربائي  ،(2002ن، )يوآخر  Jockسب حب 

يقة معلومات مفيدة الطر  هذهميكن أن توفر و األوروبية.  E. amylovoraستة أمناط لسالالت بكترييا  XbaI جينةبعد هضم 
وآخرون،  Donat ؛2002وآخرون،  Jockلفهم انتشار مرض اللفحة النارية يف أوروبا ) تطبق وهي .تالسالاللتمييز 
2007 .) 

 
  اإلمراضية القدرة تقنيات  4-4
 

والتحقق من صحة  Kochالستيفاء فرضيات  E. amylovoraستعمرات بكترييا مبالنباتات العائلة ينبغي تلقيح  
 ودويني دو كوميس Conference )مثل صنف كونفرس الكمثرىتستخدم أصناف  ،النباتات لتلقيحو قدرهتا اإلمراضية. 

Doyenne du Comice  وويليامزWilliams وباسا كراسن Passa Crassane( أو التفاح )مثل فوجي Fuji  وغاالGala 
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( أو الزعرور أو السفرجليات أو Tanaka تاناكاو  Algerie واألكدنيا )مثل اجلزائر ،(Jonathan وجوناثان Idaredيدارد إو 
مكو نة  وحدة 109من  مزيج مستعلقيف مسبقا  املركزي مبقص يُغطس  العرقعرب تلق ح الرباعم قطع ورقة فتية و شوك النار. 

درجة مئوية  25-20 على حرارةحتفظ النباتات و . منظم بالفوسفاتمعد ة يف حملول ملحي  زلةاعل لك مليلرت/ملستعمرات
 تهاعاملمبمن الرطوبة النسبية تقريبا  ملدة أسبوع أو أسبوعني. أما الرباعم الفتية اليت جرى تعقيمها سطحيا  ) يف املائة 80على 

يمكن ف ،ثالث مرات مباء مقطر معق م( من نباتات مزروعة يف بيت زجاجي هاثانية مث غسل 30دة مليف املائة  70إيثانول ب
 رارةعلى حينبغي أن حُتفظ هذه األنابيب و  .معقميف املائة  1أجار  معوحتفظ يف أنابيب  هاالطريقة نفسبأن تلق ح  أيضا  

 ليوم. ا يفساعة  16دة ملالضوء  ويفدرجة مئوية  25 –20
 

تفاح واألكدنيا وال الكمثرىإجراء التلقيح على مثار غري ناضجة منفصلة ألصناف مشتبه هبا من  كما ميكن أيضا   
منظم يف حملول ملحي مليلرت  /مكو نة ملستعمرات وحدة 109 برتكيز زالتاالعاملستعلق من  املزيجميكرولرت من  10بوضع 

دقيقة مث تُغسل ثالث مرات  30ملدة يف املائة  70كلور جتاري عامل بت) معق مةعلى سطح مثرة  حديثيف جرح  بالفوسفات
 درجة مئوية مدة ثالثة إىل مخسة أيام.  25 على حرارةالثمار يف غرفة رطبة  حتضنيمباء مقطر معقم(. وينبغي 

 

 شاهبةاملستعمرات امل ،نموذجيةال يةرض اللفحة النار ماحلاملة ألعراض من األعضاء امللق حة  مرة جديدة عزلوت 
موقع التلقيح  ايمرار حولو لبكترييا ل حدث نز   إذا االختبار إجيابية وتظهر. هويتها وحتدد E. amylovoraملستعمرات بكترييا 

السليب  شاهديف الالحظ ت أالاإلجيايب، شريطة  E. amylovoraبكترييا  شاهدبعد يومني إىل سبعة أيام، كما يالحظ يف 
 الحظ متزق خنري صغري فقط يف موقع اجلرح. يمتزقات أو 

 

 hrpقد تشري تفاعالت شديدة احلساسية يف أوراق التبغ إىل إبانة جينات فهناك تقنيات تلقيح أخرى ممكنة. و  
  ا  ، ولكن قد يكون هذا االختبار إجيابيE. amylovoraلبكترييا 

ُ
استخدام نبتات  لنبات. وينبغيل مرضةلكثري من البكترييا امل

مستعلق من  مزيجعد  وي. ورقاتأكثر من مخس إىل ست  لديها  Samsunأو سامسون  Xanthi تبغ من أصناف كزانيت
نانومرت( وتستخدم إبرة وحمقن حلقن  600على  0.1 )كثافة ضوئية/مليلرت مكو نة ملستعمرات اتوحد 109 برتكيز االبكتريي

 48–24د    بع اليت حقنت ة        نسجيسج ل االهنيار الكامل لألو ة.           األوراق الناضج يف اليااخل بني ما اتيف الفسحزيج امل
  .E. amylovora رييالبكت ي   اإلجياب د      شاهاليف  أيضا   ر     يظه ما حبسبعلى أنه إجيايب،  ة     احمليط البيئة على حرارةساعة 

 
  السجالت -5
 

بروتوكوالت ) 27من املعيار الدويل رقم  5-2يف القسم  املبني النحو على واألدلةينبغي االحتفاظ بالسجالت  
 (.اخلاضعة للوائحتشخيص اآلفات 

 
االمتثال )املعيار  مديف حاالت عسيما  والويف احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف متعاقدة أخرى بنتائج التشخيص،  

قة معينة يف منط توجيهية بشأن اإلخطار عن عدم االمتثال وإجراءات الطوارئ( ويف حالة ظهور اآلفةال طوطاخل: 13رقم 
السجالت واألدلة واملواد اإلضافية التالية مدة سنة واحدة على األقل على حنو يكفل  حفظ يتم أن فيجب، األوىل للمرة

صور  ،)مثال   ختبارعلى شرائح أو مواد اال العينات احملفوظة أو املثبتة ،اآلفة مستزرعات/زرع: العينة األصلية أو مستاالقتفاء
 . (التفاعل املتسلسل للبوليمريازوأمبليكونات  إليزاونسخ مطبوعة لنتائج  ،ياتفوتوغرافية للهالم
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 إضافية معلومات على للحصول تصالالا جهات -6
 

 هذا الربوتوكول من: حول معلومات إضافيةميكن احلصول على  
 
 Centro de Protección Vegetal, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Carretera 

Moncada-Náquera km 4.5, 46113 Moncada (Valencia), Spain (María M. López; mlopez@ivia.es; 
tel.: +34 963424000; fax +34 963424001) 

 
 Plant Health and Environment Laboratory, Investigation and Diagnostic Centres, Ministry for 

-e; Taylor Robert( Zealand New, 1140 Auckland, ohnsJ St, Road orrinM 231, Industries Primary
)95739099 64: +fax; 35489099 64.: +tel; nz.govt.mpi@Taylor.Robert: mail 

 
وميكن أن تقدم املنظمات القطرية اخلاص      ة بوقاية النباتات أو املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات أو األجهزة التابعة  

 النباتية طلبا  إلعادة النظر يف بروتوكول التش           خيص من خالل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هليئة تدابري الص           حة
(ippc@fao.org)، .اليت ستقوم بدورها بإحالته إىل الفريق الفن املعن بربوتوكوالت التشخيص 
 

 والشكر التقدير  -7
 

 ،، إسبانيا )أنظر القسم السابق((IVIA )من مركز وقاية النباتات،M.M. López املسودة األوىل هلذا الربوتوكول  حرر 
)أنظر  زيلنداوزارة الصناعات األولية، نيو  كز التحقيق والتشخيص،ا خمترب الصحة النباتية والبيئة، مر ) R. Taylor وراجعها

 ،تحدةيف وزارة الزراعة يف الواليات املإدارة البحوث الزراعية  خمترب أحباث أشجار الفاكهة،) R. Robertsو ،(القسم السابق(
USDA-ARSالواليات املتحدة ،) . 

  
له االحتاد األورويب عام الذي مو   DIAGPROيف مشروع  لقةاحلاختبار  يفمعظم التقنيات اليت وصفت  تواخترب  
 .2010ويف مشروع إسباين يف عام  2009عام  EUPHRESCO، ويف مشروع 2003

 
 المراجع  -8
 

ية يشري امللحق احلايل إىل املعايري الدولية لتدابري الصحة النباتية. وهذه املعايري متاحة على البوابة الدولية للصحة النبات 
 .ispms/setting-standards/activities-core/int.ippc.www://httpsعلى 
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 يف عينات حاملة ألعراض مرض اللفحة النارية. Erwinia amylovoraانسيايب لتحديد هوية  خمطط  -1 الشكل
    

 ألعرا  نموذجيةلنباتات حاملة 

 إعداد العينة

  (5-1-3و 4-1-3ن ا)القسم المسحاختبارات 
 (ينمختلف ينبيولوجي أينل يستندان إلى مبدق)اختباران اثنان على األ

جميع أو بعض االختبارات 
 افتراضياإيجابية 

 (3-1-3العزل )القسم -العزل و/أو التخصيب

 إيجابي

 نموذجي مورفولوجيل تشكّ  ذاتمستعمرات 

 سلبي

حددت هوية بكتيريا 
E.amylovora 

 سلبي

د وجود بكتيريا يأكت  
E.amylovora 

 سلبي
 

القدرة اإلمراضية عن طريق االختبار  مند التأك
 (4-4العائل عند االقتضاء )القسم  على

  (4)القسم    الهوية تحديد اختبارات
)اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين 

 مختلفين( بيولوجيين

 إيجابي

 كشف عن بكتيريالم يُ 
E.amylovora 
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 ألعرا لعينات غير حاملة 

 
 
 

 

  (5-1-3و  4-1-3ن ا)القسم المسحاختبارات 

 )اختباران اثنان على األقل يستندان إلى مبدأين بيولوجيين مختلفين(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 مرض اللفحة النارية.غري حاملة ألعراض يف عينات  Erwinia amylovora انسيايب لتحديد هوية بكترييا خمطط  -2الشكل 
  E. amylovoraوجود بكترييا ب* من املعقول االشتباه بشدة 

ُ
رييا ن عينات جديدة وحتديد هوية البكتم مرضيف العينة، لكن حتديد اهلوية يتطلب عزل امل

 يف وقت الحق.

 مر استخالص وتخصيب الم

االختبارات جميع 
 راضياافتجميع أو بعض االختبارات إيجابية  سلبية

 العزل -العزل و/أو التخصيب
 (3-1-3)القسم 

 تكوينمستعمرات ذات 
 مورفولوجي نموذجي

 إيجابي

 كشف عن بكتيريالم يُ   سلبي
E.amylovora 

 (4اختبارات تحديد الهوية )القسم 
 على األقل يستندان إلى مبدأين بيولوجيين)اختباران اثنان 

  (مختلفين
 سلبي

 إيجابي

 E.amylovora حددت هوية بكتيريا

التأكد من القدرة اإلمراضية عن طريق االختبار على 
 (4-4العائل )القسم 

 ت أّكد وجود بكتيريا
E.amylovora 
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 :النشر تاريخ
 

 ال يعد هذا جزءا  ريميا  من املعيار.
 

 Erwinia amylovora (2004-2009.)عرضت جلنة املعايري املوضوع األصلي:  2014-11

 برنامج العمل: البكترييا.  بندوضوع حتت املأضافت الدورة األوىل هليئة تدابري الصحة النباتية  2006-04

 .إىل فريق اخلرباء الفن املعن بإعداد بروتوكوالت التشخيص )اجتماع( األوىلقدمت املسودة  2012-11

 ربوتوكوالت التشخيص )اجتماع(.بالفن املعن  فريقالقدمت املسودة إىل  2013-06

 .(eSC_May_08_2014)نة املعايري على مشاورة األعضاء وافقت جل 2014-05

 .ضاءمشاورة األع 2014-07

 على تعليقات األعضاء.  رد  الفريق صياغة بروتوكول التشخيص مسودة بروتوكول التشخيص و ستعرض ا 2015-12

 (eTPDP_Mar_01_2016) للموافقة على اعتمادهربوتوكوالت التشخيص بفريق الفن املعن الصدر قرار إلكرتوين عن  2016-03
 يوما   45إلشعار اخلاصة بربوتوكوالت التشخيص ومدهتا الفرتة  تقدميه علىنة املعايري للموافقة صدر قرار إلكرتوين عن جل  2016-05

(2016_eSC_May_12). 

 فرتة اإلشعار اخلاصة بربوتوكوالت التشخيص. 2016-07

 أي اعرتاض ريمي(.  يرداعتمدت جلنة املعايري بروتوكول التشخيص نيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية )مل  2016-08

روما، االتفاقية الدولية لوقاية النباتات، منظمة األغذية  ،Erwinia amylovora (2016) 13. الملحق 27المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 
 .والزراعة

  .10-2016: النشر لتاريخآخر حتديث 

https://www.ippc.int/en/forum/2016_etpdp_mar_01-e-decision-for-the-approval-of-the-responses-to-comments-and-to-the-draft-dp-to-be-submitted-to-the-sc-for-adoption-erwinia-amylovora-2004-009/
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 اآلفة حولمعلومات  -1
 
،  Kingو Kennedy( حبسب Xanthomonas fragariae (كزانتوموناس فراغاريي)تعترب بكترييا مستصفرة الفراولة  

يف  بصورة رئيسيةوينتشر هذا املرض   .اخلشن الذي يصيب أوراق الفراولة بكترييالعامل املسبب ملرض التبقع ال )1962
؛ King ،1962و Kennedy( 1962يف الواليات املتحدة عام  األوىل مرةلل أبلغ عن ظهوره دقو  ،أمريكا الشمالية

Hildebrand  ،؛ 1967وآخرونMaas  ،زرع فيها تأبلغ عنه الحقًا يف العديد من مناطق العامل اليت و )، 1995وآخرون
 وفه أما العائل األويل هلذه البكترييا .، مبا يف ذلك أمريكا اجلنوبية وأوروبا (املركز الدويل للزراعة والعلوم البيولوجية)الفراولة
ختتلف األصناف التجارية من و . انتشاراً أي صنف الفراولة املزروع األكثر  Fragaria × ananassa ةاألناناسي الفراولة
 F. chiloensis ةالشيلي الفراولةمبا يف ذلك  ،الفراولةأخرى من  اً ، كما أن أنواعقابليتها لإلصابة هبذا املرضدرجة  حيث

نبتة و  Potentilla fruticosaعشبة القوى وكذلك  ،F. vescaة املزروع الفراولةو  F. virginiana ةالفرجيني الفراولةو 
 F. moschata ةاملسكي الفراولةوحدها ، الفراولةومن بني أنواع أيضاً.  هي لإلصابةمعرضة  ،P. glandulosaاملسكيت 

  ).Maas ،1998؛ Kennedy ،1965؛ King ،1962و Kennedy( تتمتع باملناعة ضد هذه البكترييا
 
مصادر أما  .ي أعراضأوال حيمل  إصابة كامنةالغراس املصاب بسهولة عن طريق  X. fragariaeتنتقل بكترييا  

نباتات املشاتل نمو على سيقان اليت ت ظاهرة للعيان احلاملة لألعراضغري  البنويةالنباتات هي فلقاح اإلصابة األولية 
إال أ�ا حرة يف الرتبة،  تعيش بكترييا الهذه العلى الرغم من أن و للغرس يف حقول إنتاج الفاكهة.  ةستخدماملو  ،املصابة
). كما أن Maas ،1998فرتات طويلة (ل هناك بقىوت اً مبواد نباتية مصابة سابق عرب ارتباطهاالشتاء  خالل هافي تبيت

مصادر لقاح لإلصابة  أيضاً  تشكل هي ،املستخدمة للغرسسيقان التاجية على الات األوراق املصابة واإلصابخملفات 
 األولية. 

 
املعزولة يف أوقات خمتلفة ويف مواقع خمتلفة يف مجيع أحناء العامل إىل بعض  X. fragariaeتشري سالالت بكترييا  

؛ 1996وآخرون،  Pooler؛ 1996وآخرون،  Opgenorthبني هذه السالالت (ة فيما الظاهرييف األمناط التنوع اجليين و 
Roberts  ،القدرة اإلمراضية (بعض االختالفات يف بينها ضافة إىل ذلك، لوحظت إل). وبا1996وآخرونMaas 
أي ارتباط بني  يتبّني ، ومل سالالت هذا املمرض النبايت). ومع ذلك، هناك درجة عالية من التشابه بني 2000وآخرون، 

سالالت املعروفة حالياً يف العامل الل تمل أن متثّ حي ،ذاول. للسالالت املنشأ اجلغرايفبني الظاهرية و األمناط األمناط اجلينية أو 
حاسم  فعامل ،احلاملة لألعراض املصابة غري الفراولةيف غراس  X. fragariaeالكشف املبكر لبكترييا أما نسيلية.  رةمجه
مِرضر اشانتب انتجال

ً
 وتطور املرض. امل

 

 المعلومات التصنيفية  -2
 

 )King ،1962و Xanthomonas fragariae )Kennedy  :االسم
 

 ال مرادفات  :المرادفات
 

 Bacteria ،Proteobacteria ،Gammaproteobacteria ،Xanthomonadales ،Xanthomonadaceae :التصنيفيالوضع 
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 اخلشن لألوراق بكترييمرض التبقع ال  :االسم الشائع

 
هي عضو من القسم  )King ،1962و Xanthomonas fragariae)Kennedy  مستصفرة الفراولة بكتريياإن : مالحظة
 Swingsو Van den Mooterيف  3فينون و )، 1988، وآخرون Proteobacteria )Stackebrandtغاما من الفرعي 

وجمموعة احلمض  ،)2000(وآخرون  Rademakerيف احلمض النووي  –من متاثل احلمض النووي 1واجملموعة ) 1990(
 ).2005(وآخرون  Rademakerيف  1النووي 

 

 الكشف -3
 
ىل التفتيش إ X. fragariae الناجم عن بكترييا الفراولةيف  اخلشن لألوراق بكترييمرض التبقع اليستند تشخيص  

وعلى اختبارات مصلية (مثل التألق املناعي غري ، عن أعراض تشخيصية، وعلى العزل املباشر أو غري املباشر للممرض
التفاعل بواسطة كشف للعدة اختبارات  وضعتلقد و والطرق اجلزيئية.  )مي (إليزا)املناعي املرتبط باألنز  والفحصاملباشر 

 ؛1996وآخرون،  Robertsبكترييا، (هذه الكل منها مواضع خمتلفة يف جينوم يستهدف  ، التسلسلي للبوليمرياز
Zimmerman  ،؛2004وآخرون Weller  ،؛ 2007وآخرونVandroemme  ،؛ 2008وآخرونTurechek  وآخرون 

بكترييا يف مواد هذه الوجود  لتأكيدميكن استخدام هذه االختبارات و ). van Beuningen ،2008و Vermunt؛ 2008
، Goodwinو Mahuku( هبا كامنةات الصاباإلللكشف عن  كذلك  نباتية حاملة ألعراض، كما استخدم عدد منها

لة و اختبار األوراق املفصكذلك فإن .  )Zimmerman ،2005و Moltman؛ 2004وآخرون،  Zimmerman؛ 1997
)Civerolo  ،للغاية  ليت يكون فيها العزل املباشر بطيئاً يف احلاالت ا للبكترييا االفرتاضي) مفيد للتشخيص أ1997وآخرون

التفاعل التسلسلي . وقد مت التحقق من صحة الطرق الواردة يف هذا الربوتوكول التشخيصي، باستثناء اً أو مكبوح
وآخرون،  SMT-4-CT98-2252) (Lópezمن االحتاد األورويب ( ةممول اتختبار ألداء اال، يف دراسة املتداخل للبوليمرياز

2005 .( 
 
تنمو  اصعب حىت يف وجود أعراض منوذجية وإفرازات بكتريية، وذلك أل� X. fragariaeالعزل املباشر لبكترييا إّن  

 López؛ Civerolo، 1980و Hazelمنو البكترييا الرّمامة ( بسهولة يطغى عليهاو  املغذية األوساطببطء شديد يف 
وترد إجراءات حمددة للعزل املباشر يف ). Bradbury ،2005و Saddler؛ 2001وآخرون،  Schaad; 1985وآخرون، 

López ) عن طريق تلقيح نفسه نتقائي للُممرض يف النبات االتخصيب تيسري العزل يف املخترب بالوميكن ). 2005وآخرون
 وآخرون، Civerolo( به مبستخلصات مائية من األنسجة املصابة باملرض أو املشتبه بإصابتها فصولةامل الفراولةأوراق 
 ).أ1997

 
 ألعراض.لاملة احلنباتات غري الو احلاملة لألعراض نباتات اليف  X. fragariae ترد أدناه إجراءات كشف 
 
جرى وصف الطرق (مبا فيها اإلشارة إىل األمساء التجارية) حبسـب مـا هـي منشـورة،  ي هذاربوتوكول التشخيصاليف  

إن اسـتخدام أمسـاء الكواشـف و إذ أ�ا حتدد املستوى األصلي للحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه. 
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تأييــدها مــن أجــل اســتثناء أخــرى قــد  أو املـواد الكيميائيــة أو التجهيــزات يف الربوتوكــوالت التشخيصــية هــذه ال ينطــوي علــى
جيـــوز تعـــديل اإلجـــراءات املخربيـــة الـــواردة يف الربوتوكـــوالت لكـــي تتـــواءم مـــع معـــايري املختـــربات و  تكـــون مناســـبة هـــي أيضـــاً.

 .الفردية، شريطة املصادقة عليها بالشكل املناسب
 

 األعراض 1–3
 
اء مشبعة بامل خشنة) ممل 4-1) (قطرها متزقات( ةبقع صغري لورقة ا اجلزء السفلي لسطحعلى تظهر يف البداية  

يف احلقل وتبدو صفراء  بالكاد تظهر هذه البقع للعيانحمدودة بأصغر عروق الورقة. ويف املراحل األوىل من اإلصابة، 
 اجلزءتظهر يف �اية املطاف على لبعض، بعضها بوتلتحم  تمزقاتيكرب حجم الو شفافة عندما تشاهد حتت ضوء نافذ. 

يف  تمزقاتمن هذه النشأ تو ). 1مشبعة باملياه لو�ا بين مائل إىل االمحرار (الشكل خشنة بقع كلورقة  سطح الوي لالع
حلييب قشدي أو أصفر  أو إفرازات بكتريية لزجة لو�ا أبيض ،الظروف الرطبة أو عندما تكون الرطوبة النسبية عالية

فضي يف البداية مث الأو  ألبيضإىل ا املائلو  بلو�ا األكمد تتسمأشبه بالقشور  جافة تصبح اإلفرازات كتالً و ). 2 (الشكل
 ،ائل إىل االمحرارذات اللون البين املاملتالمحة  تمزقاتتصبح ال ،املرض قدم). ومع تJanse ،2005( اللون البينتتحول إىل 

 وقد تبدو األوراق املصابة ملفوحة أو مهرتئة. كما   فصلهات ن متزق الورقة أوالنخرية أ تمزقاتأنسجة ال بوسعو . خنريةً 
من تطور  املتقدمة املراحلالرئيسية. ويف  هاعروق امتدادعلى  طويلة متزقاتتشكل فتتطور إصابات األوراق كثريًا ما 

  عموماً شاحبة  ،البنية املائلة إىل االمحرار املتالمحة القدمية تمزقاتالب احمليطة ، تكون األنسجة الورقيةاملرض
)Kennedy وKing ،1962 ؛EPPO ،1997 ؛Rat ،1993 ؛Maas ،1998.( 
 
الذي  ة ألوراق الفراولةبكترييمرض اللفحة اليتميز  ،ألوراق الفراولةاخلشن  بكترييمرض التبقع الوعلى النقيض من  

إىل  بين مائللو�ا  اجلزء السفلي لسطح الورقةعلى صغرية  تمزقاتب X. arboricola pv. fragariaeتسببه بكترييا 
متالمحة  متزقاتو  ،لورقةسطح االعلوي ل زءبقع مائلة إىل االمحرار على اجلبو  ،غري مشّبعة باملاء وغري شفافة ،االمحرار

على طول حافة الورقة  اللون بنية Vعلى شكل  كبرية  تمزقاتوب ؛بنية كبرية وجافة حماطة هبالة شاحبة اً بقع بطريقة تشكل
 تمزقاتبكتريية بالفرازات اإل ال ترتبطوباإلضافة إىل ذلك، ). 2001وآخرون،  Janseوالضلع األوسط والعروق الرئيسية (

 اخلشن لألوراق بكترييالتبقع الز تقدمة، يصعب متيياملراحل امل). ويف 2001وآخرون،  Janse( ة لألوراقبكتريياللفحة ال
 ألوراقاق ا) وحرّ Mycosphaerella fragariaeق الشائع (اور ألع ابقّ تمثل  لألوراق، الفطري التبقععن أمراض 

)Diplocarpon earliana) (Janse  ،2001وآخرون .( 
 
مشبعة  غري مرتابطة مناطق حيث تنمومن األوراق إىل التاج،  X. fragariaeبكترييا بادة قد تنتشر اإلصابات احل 

تنهار ميكن أن نباتات منخفضة احليوية  إىل احلادةالتاج ات إصاب تفضيوقد ). 1967 وآخرون، Hildebrandباملاء (
على  متزقات تظهرف بوترية منتظمةتصاب ما . أما األوراق اليت تنمو من التيجان املصابة فعادة يف �اية املطاف ومتوت

 .بالعرضقطع التاج عندما يُ وعائية الزم احلقد تنز إفرازات بكتريية من و . هتاطول عروق قاعد
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لكنها ال تصيب الثمر و وتسبب لفحة الزهر،  األزهار X. fragariae، قد هتاجم بكترييا املرض احلاّدةيف حاالت و  
 تمزقاتلل هااملشبعة باملاء على أنسجة كأس الزهرة مشاهبة يف مظهر  تمزقاتتكون الو ). 1999وآخرون،  Gublerمباشرة (

 . أيضاً  مشبعة باملاء ،إصابة حادة). وقد تصبح أنسجة الثمرة قرب كأس الزهرة املصاب 3(الشكل  يف األوراق
 
أعراض  عليها دون أن تظهربإىل اجلذور والتيجان والسيقان  بوترية منتظمة X. fragariaeميكن أن تنتقل بكترييا  

قد تؤدي هذه و ). Goodwin ،1997و Mahuku؛ 1996 وآخرون، Milholland؛ 1989وآخرون،  Stefaniواضحة (
فرتة وجيزة ا�يار مفاجئ للنبات وموته. عد اإلصابة إىل ظهور مناطق مشبعة باملاء عند قاعدة أوراق ناشئة حديثًا يتبعها ب

 عادة.ال يشاهد يف الهذا النوع من اإلصابة لكن 
 

  أخذ العينات 3-2
 
 تشخيصلأخذ األوراق اليت عليها بقع أولية مشبعة باملاء كعينات يفّضل ، احلاملة لألعراض بالنسبة إىل النباتات 

. وبدًال من ذلك، ميكن X. fragariaeبكترييا ل الناجح عزلال سّهل، إذ أن ذلك يالتبقع البكتريي اخلشن لألوراق
 فحص األنسجة التاجية. . وينبغي أيضاً دو�ابأو  استخدام أوراق عليها بقع جافة مع إفرازات

 
لذا ليس من املناسب بسط العينات والقيام باختبارات مصلية للكشف شديد و  ءببط X. fragariaeكترييا تنمو ب 

 ةدة نبتات كامللنباتات باختيار عة هذه الويوصى يف حا. ألعراضلعن أعداد صغرية من البكترييا يف نباتات غري حاملة 
). وميكن استخدام هذه األنسجة EPPO ،2006وتيجا�ا (واجتثاث كميات صغرية من األنسجة من أوراقها وسويقاهتا 

 . 9-3هو موضح يف القسم ، كما التفاعل املتسلسل للبوليمريازمباشرة للتحليالت املستندة إىل 
 
بورق وتوضع يف  لفّ تالعينات جزئيًا و فف يفضل أن جتو رطبة بعد مجعها.   حالةال ينبغي أن ترتك العينات يف 

درجات  4زن على حرارة ختُ أن نقل العينات يف حاوية معزولة جيدا، و ينبغي أن تُ و باردة.  مع إبقائهاأكياس من البوليثني 
 أسرع وقت ممكن. يف  أن ختضع للتجهيزمئوية عند وصوهلا إىل وجهتها و 

 
 إعداد العينات  3-3
 
نسبة بيثانول اإلبمسحها عرب  أوراقها ونسيج ساقها ميكن تطهري أسطح ،احلاملة لألعراضالنباتات  بالنسبة إىل 

النباتات أعراض وعائية، يوصى بإزالة اجلذور واألوراق واحلفاظ على التاج على  ظهركانت توإذا   .يف املائة 70 تركيز
يف  70 نسبة تركيزبيثانول اإلدة دقيقة واحدة يف ملإلزالة الرتبة مث ُتطّهر بغمسها  اجلاري باملاءشطف العينة تُ و والسويقات. 

غرام من أنسجة الورقة أو التاج أو السويقة لكل عينة  0.1يضاف حوايل و مث تشطف ثالث مرات مباء مقطر معّقم. املائة 
غرام  9.2كلوريد البوتاسيوم؛ رام  غ 2.0كلوريد الصوديوم؛   اتغرام 8بالفوسفات (منّظم من حملول ملحي  اتلرت ملي 9إىل 

·12H2O4HPO2Na 2.7درجة محوضة بغرام فوسفات هيدروجني البوتاسيوم؛ ماء مقطر حىت لرت واحد؛  2.0؛ .(
 .دقيقة 15دة مل بيئة احمليطةال على حرارةها حضنجيري انس األنسجة النباتية و جتُ و 
 



14بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائحب 

 7-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

من  اً لرت ملي 150، وتوضع يف اً غرام 30ا �وز عينة عشوائيًا جمع تُ ف ،احلاملة لألعراضغري  بالنسبة إىل النباتاتأما  
طرد لضع لخي وإمامباشرة للكشف  إما ستخدم سائل الغسيلدقيقة. ويُ  30 دةمل بالفوسفات وترجّ  منظمحملول ملحي 
�ائي يبلغ  مقدارر معقم للحصول على قطّ دقائق مث يعاد تعليق احلبيبة يف ماء مُ  10 دةمل دورة 10 000املركزي بسرعة 

صّفى وتعّد حملوالت خمففة (فدقيقة  15 دةمل ستقرّ يرتك لي. مث اتلرت ملي 5
ُ
) يف ماء 100:1و 10:1يجمع اجلزء العلوي امل

واختبار التألق املناعي  فحص إليزاهذه يف  أنسجة العينات املنقوعة). وبعد ذلك تستخدم EPPO، 2006معّقم ( ُمقطّر
 .التفاعل املتسلسل للبوليمريازو 
 

 السريعالمسح اختبارات   3-4
 
البكرتيا، هذه أن من الصعب جدًا عزل ومبا  .X. fragariaeالسريع الكشف عن بكترييا املسح  اختباراتتيّسر  

. هاإجيابية لتأكيد الكشف عن أن تكون )للبوليمرياز التفاعل املتسلسلوالتألق املناعي و  إليزاثالثة اختبارات (لينبغي 
  قوياً  يكون الرتابط ،عادةيف الو . قابلة للنمولتأكيد وجود بكترييا  اً إضافي اً اختبار  فصولةفحص األوراق امليشكل و 

 ).ب1997 ،وآخرون Civerolo( فصولةوفحص األوراق امل للبوليمريازالتفاعل املتسلسل واختبار  إليزابني اختبار 
 

 العزل 3-5
 
تنمو ببطء شديد يف  اصعب، حىت يف وجود األعراض واإلفرازات، أل� X. fragariaeالعزل املباشر لبكترييا إّن  

 يكون العزلثنني للعزل. اطني يوصي بوسَ و . يطغى عليها منو البكترييا الرّمامةسرعان ما و صطناعية اال األوساط املغذية
برتيوز ببتون  اتغرام 5سكروز،  اتغرام Wilbrink-N) (10نرتات (المع  Wilbrinkويلربينك أكثر جناحًا يف وسط 

يوم ز غرام كربيتات املغني 4HPO2K ،25.0فوسفات ثنائية البوتاسيوم غرام  1Oxoid،( 5.0؛ L85، ((هضمون)
O2H7.4MgSO ،25.0 3 غرامNaNO، 15 2.7–0.7درجة محوضة ب، ماء مقطر حىت لرت واحد؛ ىأجار ُمنق اً غرام (
)Koike ،1965( أما العزل يف وسط مزيج اخلمرية والببتون والغلوكوز واألجار .YPGA )5 من مستخلص  اتغرام

ى؛ ماء مقطّر حىت أجار منقّ  اً غرام 15غلوكوز؛  اتغرام 10؛ opeptone actB1باكتوبيبتون هضمون  اتغرام 5اخلمرية؛ 
من مادة السيكلوهيكسيميد املعقمة بواسطة  اتلرت ملي 5مع إضافة  ؛7.2–7.0تعدل درجة احلموضة إىل  ؛لرت واحد

بالتسخني بالبخار من اإليثانول املطلق) بعد التعقيم  لرتملي 100سيكلوهيكسيميد لكل  اتغرام 5الرتشيح (احمللول األم: 
من  اً غرام 20( SPAهو وسط . وهناك وسط ثالث حمبذاً  يبقى ولكنه، أقل جناحاف) autoclavingوحتت الضغط (

غرام   4HPO2K ،25.0غرام فوسفات ثنائية البوتاسيوم  bactopeptone ،5.0باكتوبيبتون هضمون  اتغرام 5السكروز، 
قد ف) 4.7–2.7درجة احلموضة  ؛، ماء مقطر حىت لرت واحدىنقأجار مُ  غرام O2H7.4MgSO ،15يوم ز املغني كربيتات

) جلميع Difco1أو  Oxoid1( ىقناألجار امليوصي باستخدام و ). Hayward ،1960(النَـّيقة للبكترييا  اً يكون مفيد
 .X. fragariaeكبح منو بكترييا يأن وجود شوائب يف أنواع أجار أخرى جتارية ميكن أن ، إذ األوساط

 
                                                      

(مبا يف ذلك اإلشارة إىل األمساء التجارية) بالصيغة اليت ُنشرت هبا، أل�ا هي اليت حتدد مستوى  طرق املتبعةيف هذا الربوتوكول التشخيصي، تُعرض ال  1
األجهزة يف هذه الربوتوكوالت  املواد الكيمائية أو البداية. وال يعين استخدام أمساء الكواشف أوقابلية التكرار الذي ُأحرز يف  احلساسية والتخصص و/أو

لتتوافق مع معايري   التشخيصية املصادقة عليها واستبعاد غريها مما قد يكون مناسباً أيضاً. وميكن تعديل اإلجراءات املخربية الواردة يف هذه الربوتوكوالت
 كاف.  طة التحقق من صحتها على حنوكل خمترب على حدة، شري
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 8-14بروتوكول التشخيص 

 1طريقة العزل  3-5-1
 
باإليثانول  امبسحه هاسطحأأولية وتطهري  متزقاتحتمل ميكن انتقاء أوراق  ،احلاملة لألعراضلنباتات بالنسبة إىل ا 

 ،قدمية متزقاتأولية مشبعة باملاء أو من حواف  متزقاتمن  انطالقاً  ينبغي أن جيري العزلو  يف املائة 70تركيز  بدرجة
 ) مبشرط معقم حاد.2سم 0.1–5.0باجتثاث قطعة صغرية من األنسجة (

 
عّقم أو يف حملول  

ُ
قطّر امل

ُ
 هاحضنجيري بالفوسفات و  نظمملحي مُجتانس األنسجة يف بضعة مليلرتات من املاء امل

 اتتُبسط ُقسامات من منقوعات أنسجة التمزقو دقيقة.  15–10 دةمل درجة مئوية) 25–20( بيئة احمليطةال على حرارة
)، على سطح 10:1 000، 1000:1، 10:1،100:1(منها ميكرولرت) وكذلك حملوالت خمففة  100 – 50على صفائح (

. كما ينبغي أيضًا بسط قسامات مشاهبة من مستعلقات SPAوسط و/أو  YPGAأو وسط و/، Wilbrink-Nوسط 
/مليلرت بغية التحقق من نوعية األوساط اتستعمر ملوحدة مكّونة  610و 510و 410حبجم ( X. fragariaeخاليا بكترييا 

 دةمل درجة مئوية 27–25يتم حتضني الشرائح على حرارة و . تنمومستعمرات بكتريية  الستزراع أليةاقارنة خصائص ملو 
لن تكون  تلك ذلك أن ،على املستعمرات اليت تظهر بعد يومني إىل ثالثة أيام اتسبعة أيام، ولكن ينبغي وضع عالم

 درجة مئوية.  27–25 على حرارة ضناحل. وجتري القراءات النهائية بعد سبعة إىل عشرة أيام من X. fragariaeبكترييا 
 
مث  إىل الصفرة اً يف البداية أبيض ضارب Wilbrink-N على الوسط X. fragariaeيكون لون مستعمرات بكترييا  

تكون  ،SPAو YPGA . وعلى الوسطنياأملس وخماطيو قليًال  اً وحمدب اً دائري اً أصفر شاحببعد أربعة إىل ستة أيام يصبح 
 . اراصفر ّد اشيكون ألو�ا  غري أنّ  ،Wilbrink-Nيف وسط نمو اليت تلتلك املورفولوجي املستعمرات متشاهبة يف التشكل 

 
 2طريقة العزل  3-5-2
 
 اجلاري اءمن امل اً مليلرت  50مشبعة باملياه وتُغسل يف  خشنة متميزة متزقات ق اليت حتملُجتتث قطع من أنسجة األورا 

دقائق، مث تشطف  10 دةمل احمليطةبيئة حرارة ال قطع األوراق على درجة حضن. وجيري Tween 20وبضع قطرات من 
قطر وجتفف بورق جتفيف. ب

ُ
 دةيف املائة مل 70 نسبة تركيزبيثانول اإلبأنسجة األوراق ميكن تطهري أسطح قطع و املاء امل

موالر  1.0 من اترت لملي 5) وتوضع يف 2ملم 4 –1أصغر ( أجزاءاألوراق إىل  قطع تقّسمثوان مث جتفف بورق جتفيف.  5
دقيقة إلطالق أي  30 دةملدرجة حرارة البيئة احمليطة على  هاحضنجيري ُختلط و  ، مثبالفوسفات نظممن حملول ملحي م

موالر من حملول  0.1من املادة الطافية يف  100: 1 خمفف بنسبة حملولاملادة الطافية. ُجيّهز  إىل X. fragariaeبكترييا 
كل منهما   مقدار ،100 :1 بنسبة من العينة غري املخففة ومن احمللول املخفف انوتضاف قسامتمنظم بالفوسفات ملحي 

بالتسخني تثبت اخلاليا البكتريية على الشرحية و . كبيباتشرحية جمهر متعددة ال كبيبات منفصلة على، إىل  اً ميكرولرت  20
ميكرولرت من املادة الطافية غري املخففة يف  200 توضع). 8-3قت الحق بالتألق املناعي (القسم و لتحليلها يف الالهب 

واحد آخر من املادة الطافية  لرت) وملي9-3 (القسم للبوليمريازالتفاعل املتسلسل يف وقت الحق ب التحليلهأنبوب دقيق 
يف املائة على األقل،  20بلغ ت ة�ائي نسبة تركيزللحصول على  امع إضافة الغليسرين إليه ،غري املخففة يف أنبوب دقيق ثان

 . ميكن الرجوع إليها للمقارنةألغراض  حتت الصفر درجة مئوية 80 أو حتت الصفر درجة مئوية 20 على حرارةوُحتفظ 
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 9-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

صفائح كما هو موضح أعاله وتلقيح أوراق املخفف على احمللول طافية املتبقية للعزل عن طريق بسط الأن تستخدم املادة 
 ). 6-3(القسم  فصولةامل الفراولة

 
من قسامات انطالقًا نسجة األمن  X. fragariaeعزل املذكورتني أعاله، ميكن  2و 1 باإلضافة إىل طريقيت العزل 

ساط املستخدمة و أو غريها من األ SPAأو  YPGAأو  Wilbrink-N أوساط مباشرة على ،تمزقاتالإفرازات طازجة من 
 عادة.

 
 تفسير نتائج العزل 3-5-3
 
لبكترييا  ةمنوذجي ةمورفولوجي خصائصعندما ال تالحظ مستعمرات بكتريية ذات  ةالعزل سلبي نتيجة كونت 

X fragariae  نافسة أو املللنمو بسبب  كبحسبعة أيام على أي من األوساط الثالثة (شرط عدم حدوث  مضي بعد
 
ُ
 . اإلجيابية الشواهدبكترييا يف من هذه الوجود مستعمرات عندما يالحظ ناهضة) و امل
 
يف وسط واحد على األقل من  افرتاضية X. fragariaeإذا عزلت مستعمرات بكترييا  ةالعزل إجيابي نتيجة كونت 

 . األوساط املستخدمة
 
املتسلسل التفاعل والتألق املناعي و  إليزاإذا كانت اختبارات فأن عزل هذه البكترييا يفشل يف أحيان كثرية،  نظراً إىل 

التوصل إىل يتوقع و ). 4(القسم ة البكترييا �ائيا ، ينبغي االعتبار ظنيًا أن العينة إجيابية، ريثما حتدد هويإجيابيةللبوليمرياز 
 األوساط أن يتحقق العزل على ميكن أيضاً و من متزقات فتية. مستخلصة لعزل عند استخدام عينة طازجة اأفضل نتائج 

 .6-3، كما هو موضح يف القسم النبات نفسه يفتخصيب العرب 
 

 بيولوجي التخصيب الو  مفصولةالوراق األاختبار  3-6
 
 مفصولةالوراق األفحص  3-6-1
 
حاملا جيري إعدادها يف  فصولةامل الفراولة) لتلقيح أوراق 3-3األنسجة (القسم  اتميكن استخدام إعدادات عين 

أصناف من ) يوماً  14-7تستخدم أوراق فتية (عمرها و . )1997a، وآخرون Civeroloر (قطّ استخالص أو ماء مُ  دارئ
 ، سيسكابPajaro ، باجاروCamarosa كاماروسا  ،(مثالً  X. fragariaeبكترييا لإلصابة بعرضة املستنبتة امل الفراولة

Seascapeسلفا ، Selvaكورونا ، Korona من نباتات خالية من بكترييا (X. fragariae  ومن  ،دفيئةالجرت تربيتها يف
 تجربة. نجاح المن االعتبارات األساسية ل ، فهمانوعية األوراق وعمرهاالضروري االلتفات إىل 

 
قطع يُ و . دفيئةالاليت جرت تربيتها يف قات) من النباتات يثالث أوراق (لدى كل منها ثالث ور بطريقة مطّهرة تزال  

 . امعقم اً يف أنابيب زجاجية حتتوي ماء اجلزء القاعدي من السويقات وتوضع فوراً 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-14بروتوكول التشخيص 

 ت مكّونةاوحد 106–105 ) حتتوي3مرجعية (اجلدول  X. fragariaeمن ساللة بكترييا يا المن اخليعّد مستعلق  
منظم يستخدم حملول ملحي و إجيايب.  شاهدأو ماء مقطر ك بالفوسفاتمنظم /مليلرت يف حملول ملحي اتستعمر مل

قة يكل ور العرق الرئيسي على  د عن يعبخترتق أربعة مواقع على سطح مث سليب.  شاهدأو ماء مقطر ك بالفوسفات
تطرح بعد بالستيكية مكعب  اتسنتيلرت  3حقنة سعة دون إبرة (ب ة) باستخدام حقنه(موقعان على كل جانب من

 م). لم 2هة بفوّ  1BDاالستعمال 
 
توضع األوراق مع سويقاهتا يف األنابيب و بعد ساعة واحدة بعد التلقيح.  جار الزائد مباء معقماللقاح شطف يُ  

 تعرض للضوءدرجة مئوية مع فرتة  20 –18 حرارة على فُتحضن)، يف املائة 100–95غرفة رطبة (رطوبة نسبية  داخل
جتناب التوصل ال ةضروري ضنحللحرارة واإلضاءة أثناء فرتة اتعترب الدرجة احملددة لو يوما.  21وساعة  12 بني هتامد ترتاوح
أن خيتفي التشبع باملاء فرتض ، ويإصابات ظاهرة للعياناألوراق امللقحة يف كون ت. وال ينبغي أن كاذبةنتائج سلبية  إىل 

 ساعة.  24ح يف غضون ا ل اللقالناجم عن ختلّ 
 
 يف أوراق مصابة طبيعياً ) مشاهبة لتلك اليت لوحظت خشنةتبدأ أعراض حمددة (أي متزقات مشبعة باملاء داكنة  
 يوما. 21–14 دةمل تسّجل األعراض كل يومنيو التلقيح.  منأيام  بعد بضعةالظهور ب
 
  مفصولةاألوراق ال اختبارتفسير نتائج  3-6-2 
 
كتلك اليت تظهر يف حالة منوذجية   خشنةبقع عليها عندما ال تظهر  لبيةً س فصولةاألوراق املاختبار  نتيجة كونت 

ضوء منعكس؛ وصفراء شفافة يف (أي تكون داكنة ومشبعة باملاء عندما ينظر إليها  X. fragariaeبكترييا اإلصابة ب
يوما. وال ينبغي أن تظهر  21ضوء نافذ) و/أو تظهر هاالت شاحبة يف أي من املواقع امللقحة بعد يف عندما ينظر إليها 

 Civeroloسلبية ( شواهدُحقنت بضوء نافذ يف مواقع تلقيح يف بقع مشبعة باملاء تبدو صفراء شفافة عندما ينظر إليها 
 ).1997aوآخرون، 

 
كتلك اليت تظهر يف حالة اإلصابة ببكترييا منوذجية   خشنةإجيابياً إذا منت بقع أوراق  فصولةاألوراق املاختبار يكون  

X. fragariae ) وصفراء شفافة عندما ينظر إليها يف أي تكون داكنة ومشبعة باملاء عندما ينظر إليها يف ضوء منعكس؛
يوما. وينبغي أن هذه تكون مشاهبة يف مظهرها لتلك اليت منت  21إىل  10ح يف غضون ا يف مواقع اخرتقها اللق ضوء نافذ)

إجيابية. وال ينبغي أن تظهر بقع مشبعة باملاء تبدو صفراء شفافة عندما ينظر  شواهدمبستعلقات  ُحقنتيف مواقع تلقيح 
 ).أ1997وآخرون،  Civeroloسلبية ( شواهدب ُحقنتمن خالل ضوء نافذ يف مواقع تلقيح إليها 

 
 النبات  فيعزل ال -تخصيب ال 3-6-3
 
ساعة لعزهلا  48 ملدةبعد التلقيح  فصولةاألوراق امل اختباريف  تقحلُ اليت تُنتقى ورقة واحدة لكل عينة من األوراق  

سنتمرت، من كل موقع ُملقح لكل  0.5كل منها   ، قطرقرصًا صغريا 12أقراص صغرية إىل  10ُجتتث و . على وسط مغذٍّ 
ُجتّهز حملوالت خمففة كما للعزل املباشر و . بالفوسفاتمنظم من حملول ملحي  لرتملي 4.5ُملقحة وُتسحق يف  مفصولةورقة 
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من كل حملول خمفف على سطح الوسط  اً لرت ميكرو  50ويُطلى بالفوسفات  منظم) يف حملول ملحي 5-3(القسم 
Wilbrink-N  .درجة مئوية، وجيري التحقق من وجود  27–25حرارة على الصفائح  حضنمث جيري يف ثالث نسخ

 بعد مخسة إىل سبعة أيام.  X. fragariaeبكترييا ستعمرات مستعمرات شبيهة مب
 
 مفصولةاألوراق ال اختبارمن  للبوليميراز التفاعل المتسلسل -في المختبر تخصيب ال 3-6-4
 
كما هو موضح النبات  يف تخصيب الطلية مبستخلصات معّدة للعزل بعد امل Wilbrink-Nتستخدم صفائح وسط  

سطح  عنبكتريية الستعمرات امل زالأربعة أيام. تُ  دةمل درجة مئوية 27 – 25على حرارة  هاحضنبعد  3-6-3يف القسم 
املتسلسل التفاعل وتستخدم لتحليل  بالفوسفاتمنظم من حملول ملحي  اتلرت ملي 5–3ـ مقداربـ بالغسل الوسط

 Schaadالذي وصفه مع التخصيب البيولوجي  للبوليمرياز لتفاعل املتسلسلل). وهذا تعديل 9-3 (القسم للبوليمرياز
 ). 1995وآخرون (

 
 إليزااختبار  3-7
 
وآخرون،  Lópezمتوفرين جتاريًا ( X. fragariaeمبصلني مضادين لبكترييا  إليزا ص اختبارختصلقد مت التحقق من  

كشف يميكن أن  لكلونمتعددة اأجسام مضادة  استخدامب إليزااختبار ) أن 1994وآخرون ( Rowhani). وبّني 2005
أصناف البكترييا مل تتفاعل مع األجسام املضادة وأن  X. fragariaeبكترييا من سالالت ساللة  34على وجه التحديد 

حساسية أن  أفيدوقد . الفراولةأو غريها من البكترييا املعزولة من نباتات  X. fragariaeببكترييا وثيقة الصلة الذات 
 Civerolo؛ 1994وآخرون،  Rowhani/مليلرت (اتستعمر ة ملشكلم وحدة 105تبلغ  X. fragariaeلبكترييا  إليزااختبار 

 ). ب1997وآخرون، 
 
  X. fragariaeوساللة من غري بكترييا نقية  X. fragariaeتستخدم مستعلقات أعّدت من مستزرعات بكترييا و  
 حملول خمفف مناسب لكل مضاد مصلي متعدد بتعيني. ويوصى عيار جمهريإجيابية وسلبية يف كل طبق  شواهدك

 . الكلون
 
 غير المباشر إليزااختبار  3-7-1
 
مكّونة  وحدة X. fragariae )109بكترييا  ايخالإجيايب من مستعلق و  من كل عينة اختبار، اتلرت ميكرو  210 خيلط 

/مليلرت) اتستعمر مشكلة مل وحدة 109( X. fragariaeمن غري بكترييا سليب  يامستعلق خالو /مليلرت)، ملستعمرات
غرام  59.1(طالئي دارئ من  اتلرت ميكرو  210نظر أدناه) مع أسليمة،  فراولةمواد مستعلق من السليب ( شاهدوال

3CO2Na ،93.2 3 غرامNaHCO،  ّكبيبةكل  إىل  من العينة وخليط دارئ  لرتميكرو  200 ر) ويضافلرت واحد من املاء املقط 
 1.0سحق حوايل املواد النباتية السليب، يُ  شاهدلو أو ما يعادله).  )) Nunc1PolySorp(( جمهري عيارطبق  كبيباتمن  

ويضاف بالفوسفات  منظممن حملول ملحي  لرتملي 0.9يف  الفراولةمن ورقة أو سويق أو تاج من غرام من نسيج سليم 
 .دارئ طالئيمن  لرتملي 0.9

 



14بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  
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 منظممبحلول ملحي ثالث مرات مئوية طوال الليل. ويُغسل الطبق  اتدرج 4الطبق على حرارة  حضنجيري  
 ،)Tween 20 PBS-T-منظم بالفوسفات(حملول ملحي يف املائة  0.05تركيز  بنسبة  Tween 20على حيتويبالفوسفات 

 ،O2H12غرام فوسفات هيدروجني الصوديوم  2.0غرام كلوريد البوتاسيوم،  2.0كلوريد الصوديوم،   اتغرام 8(
4HPO2Na، 9.2  ،لرتميكرو  500فوسفات هيدروجني البوتاسيوم، Tween 20 قطّر، لرت واحد من املاء

ُ
 ،بعد الغسيلو ). امل

من ألبومني املصل البقري أو يف املائة  1حيتوي بالفوسفات  منظمدارئ مانع (حملول ملحي  من لرتميكرو  200يضاف 
 ساعة دةمل درجة مئوية 37 على حرارة ضنري احلختبار وجياال كبيباتمن   مسحوق احلليب اخلايل من الدسم) لكلٍّ 

 . PBS-Tمبحلول يغسل الطبق ثالث مرات و واحدة. 
 
صّنعة وفقاً  جيري 

ُ
يف  X. fragariaeيتكون من مصل مضاد لبكترييا حتضري حملول خمفف  إلرشادات الشركة امل

 دةمل درجة مئوية 37 على حرارة ضناختبار. وجيري احل كبيبةلكل   لرتميكرو  200ويضاف بالفوسفات منظم حملول ملحي 
املناسب من من احمللول املخفف  لرتميكرو  200ويضاف  .PBS-Tحلول مب من مث غسل الطبق ثالث مراتساعتني، ويُ 

يف   يف املائة 0.2ي بنسبة تركيز حيتوي على ألبومني املصل البقر  بالفوسفاتمنظم حملول ملحي  إىل لألنزمي قرتناملضاد امل
. PBS-T مبحلول غسل الطبق أربع مراتساعة واحدة، ويُ  دةمل درجة مئوية 37 على حرارة ضنجيري احلو . كبيبةكل  

) p-nitrophenylphosphate/مليلرت من ركيزة الفوسفاتاز القلوي (ملغ 1( من ركيزة معّدة حديثاً  لرتميكرو  200ويضاف 
درجة حرارة البيئة الطبق يف الظالم على  حضنوجيري  .اختبار كبيبةكل  إىل  من محض اهليدروكلوريك)  9.8 الدارئة،
 .اتنانومرت  405دقيقة، ويقرأ االمتصاص على  60و 30و 15 دةملاحمليطة 

 
 DASI-ELISAالمناعي المرتبط باألنزيم المقترن باستخدام األجسام المضادة  الفحص 3-7-2
 
من حملول خمفف مناسب من مصل مضاد لبكترييا  لرتميكرو  200 يضاف، ELISA-(DASI) فحصإلجراء  

fragariae X  للعيار اجملهري طبقنييف  كبيبةلكل  طالئي  ئيف دار )PolySorp )Nunc1(  .(ضنجيري احلو أو ما يعادله 
من  لرتميكرو  200. ويضاف PBS-Tمبحلول ثالث مرات  الكبيبتانساعات وتغسل  4 دةمل درجة مئوية 37 على حرارة

من   كبيبتنيكل  إىل  ) 1-7-3(القسم  غري املباشر ر إليزاإجيايب وسليب، كما وصف الختبا شاهدعينة منقوع األنسجة، و 
 ،PBS-Tمبحلول بعد غسل الطبقني ثالث مرات و مئوية طوال الليل.  اتدرج 4 على حرارة ضناحلكل طبق وجيري 

حيتوي على  منظم بالفوسفاتحملول ملحي  املضاد املرتافق لألنزمي يفمن حملول خمفف مناسب من  لرتميكرو  200يضاف 
ساعات. وبعد غسل  3 دةمل درجة مئوية 37 على حرارة ضنجيري احلو . كبيبةمن ألبومني املصل البقري لكل   يف املائة 0.2

/مليلرت ملغ 1( من ركيزة معّدة حديثاً  لرتميكرو  200يضاف  ،توين-بالفوسفاتنظم باحمللول امللحي املالطبقني أربع مرات 
اختبار.  كبيبةكل  إىل  من محض اهليدروكلوريك)  9.8 ) الدارئة،p-nitrophenylphosphateمن ركيزة الفوسفاتاز القلوي (

 نانومرت. 405قرأ االمتصاص على يُ دقيقة، و  60و 30و 15 دةملدرجة حرارة البيئة احمليطة يف الظالم على  ضناحلوجيري 
 
 إليزاتفسير نتائج اختبار  3-7-3
 

متوسط قراءة ×  2منقوع األنسجة أقل  انحتتوياللتني  كبيبتنيإذا كان متوسط قراءة االمتصاص لل اً سلبي إليزا يكون اختبار
 سليمة.  فراولة منقوع أنسجة انحتتوي تنيلالسليب ال شاهداليت كبيباالمتصاص ل
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أكثر اللتني حتتويان منقوع األنسجة  كبيبتنيللكان متوسط قراءة االمتصاص   )1( إذا اً إجيابي إليزا يكون اختبارو  
متوسط قراءة كان )  2سليمة، ( فراولةمنقوع أنسجة السليب اللتني حتتويان  شاهدال كبيبيتلمتوسط قراءة االمتصاص ×  2

 السليب.  شاهدال كبيبيتلمتوسط قراءة االمتصاص ×  2من اإلجيايب أكثر  شاهداليت كبيبلاالمتصاص 
 
اإلجيايب إىل أن االختبار مل جيِر بشكل صحيح و/أو أن الكواشف  شاهدال كبيبيتل السلبية إليزاتشري نتائج اختبار  

 أو انتهت مدة صالحيتها.  فسدتقد 
 
غري حمدد.  سم مضادإىل حدوث تلوث أو ارتباط جل فتشري السليب شاهدال كبيبيتل اإلجيابية إليزانتائج اختبار  أما 
 مبدأ خمتلف. إىل ينبغي تكرار االختبار بأنسجة طازجة أو إجراء اختبار آخر يستند و 
 

 التألق المناعي 3-8
 
منظمة وقاية ) ويف نشرة De Boer )1990يف للنبات ترد إجراءات التألق املناعي لتحديد البكترييا املمرضة  

 X. fragariaeمضادة لبكترييا  الكلونناك ثالثة أمصال متعددة وه. )EPPO ،2009(أوروبا والبحر املتوسط  يفالنباتات 
 anti-rabbit املقرتنة) مت التحقق منها باستخدام غلوبينات املناعة إيزوتيوسيانات الُفلورِسنيِّ 1متوفرة جتاريًا (اجلدول 

)López  مكّونة  وحدة 104 –103اكتشاف األجسام املضادة يتيح التألق املناعي باستخدام هذه . و )2005وآخرون
 ).Mazzucchi ،1989و Calzolari( الفراولةيف أنسجة  X. fragariae/مليلرت لبكترييا ملستعمرات

 
 106( ومستعلقات خاليا 1 000: 1و 1:100و 1:10تتألف عينات االختبار من حملوالت منقوعات األنسجة بنسب 

سلبية يف  X. fragariaeغري بكترييا من إجيابية وساللة  X. fragariae/مليلرت) لساللة بكترييا ملستعمراتوحدة مكّونة 
 السلبية من مستخلصات أنسجة نبات سليم. الشواهدينبغي أن تتألف و ر. قطّ أو ماء مُ بالفوسفات منظم حملول ملحي 

 
من  ةفصلمن كبيباتلإجيابية وسلبية  شواهدختبار ومستعلقات االعينات من ) اً لرت ميكرو  20تضاف قسامات ( 

ة دمل يف األسيتونالشرائح نقع بأو بالتسخني الالهب باهلواء وتثبت ستحضرات جتفف املو . كبيباتالشرحية جمهر متعددة 
تدعو احلاجة إىل أن  حتت الصفر درجة مئوية 20 على حرارةتجفيف باهلواء. وميكن ختزين الشرائح اليتبعها دقائق  عشر

 يف املائة 10حيتوي بالفوسفات منظم يف حملول ملحي  X. fragariaeبكترييا األويل ل اجلسم املضادُخيفف و . إىل استعماهلا
عندما تكون  كافياً تلطيخًا   ينتجكفيل بأن   املضادللجسم  ويتم اختيار أدىن تركيزالدسم. من ايل اخلمن مسحوق احلليب 

من  للجسم املضادثنني ا خمففني حملولنييوصى باستخدام و . يلكل حقل جمهر  100هناك خاليا إجيابية يصل عددها إىل 
 حضنوجيري  كبيبةلكل  األويل  اجلسم املضادمن  اً لرت ميكرو  20يوضع و مع بكترييا أخرى.  تفاعالتاللكشف عن أجل ا

ُتشطف الشرائح و دقيقة.  60–30 دةمل درجة مئوية 37 على حرارةأو درجة حرارة البيئة احمليطة الشرائح يف غرفة رطبة على 
الثانوي  اجلسم املضادخيفف و دقائق.  ة عشردملنفسه  ئوتُغسل بغمرها يف الدار بالفوسفات منظم يف حملول ملحي 

املثلى  املخففة (تتفاوت نسبة احمللوالتبالفوسفات منظم يف حملول ملحي  قرتنةإيزوتيوسيانات الُفلورِسنيِّ املاملكون من 
درجة حرارة يف غرفة رطبة على  هاحضنالثانوي وجيري  باجلسم املضادالشرائح  كبيبات). تُغطى  200: 1و 20:1عادة بني 

ثّبت فف الشرائح باهلواء. تُـ الغسيل مث جتُ  مرحلةكرر تُ و دقيقة.  60–30 دةمل درجة مئوية 37 على حرارةأو البيئة احمليطة 
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) بالفوسفاتمنظم لول ملحي حممن  اتلرت يلم 10، رينمن الغليس اً مليلرت  90(رتكيب للسائل بسواتر على الشرحية نفسها 
جيري و . 1 000–500 بقوة تضخيممغمورة بالزيت وتشاهد الشرائح  ρ-phenylenediamine ملغ/مليلرت 1حيتوي على 

 ).2005وآخرون  Lópezرجعية (امل X. fragariaeخلاليا ساللة بكترييا  اً عّد اخلاليا اليت تتألق ويكون حجمها مشاهب
 
 تفسير نتائج التألق المناعي  3-8-1
 
 لبكترييا ةمنوذجي ةمورفولوجي صائصإذا لوحظت خاليا متألقة خضراء خب ا سلبيةً االختبار على عينة م تكون نتيجة 

X. fragariae   السلبية. الشواهد كبيباتعينة االختبار أو يف   كبيباتاإلجيابية، وليس يف   الشواهد كبيباتيف 
 
 ةمنوذجي ةمورفولوجي صائصإذا لوحظت خاليا متألقة خضراء خب ةإجيابي ااالختبار على عينة م نتيجة كونتو  

 السلبية. الشواهدوليس يف  ،العينة كبيباتاإلجيابية ويف   الشواهديف  X. fragariae لبكترييا
 
/مليلرت تعترب احلّد الفاصل للكشف الذي ميكن الركون إليه يف اختبار التألق املناعي، 103من خاليا  عةومبا أن جممو  

). وميكن اعتبار نتيجة اختبار De Boer ،1999( /مليلرت إجيابياً 103يعترب اختبار التألق املناعي لعينات خباليا أكثر من 
هذه احلالة، ينبغي إجراء مزيد من االختبارات أو إعادة  /مليلرت. ويف103التألق املناعي غري مؤكدة للعينات خباليا أقل من 

اإلجيايب  شاهدأخذ العينات. أما العينات اليت لديها أعداد كبرية من اخلاليا غري الكاملة أو ضعيفة التألق مقارنة بال
 . م املضادةاألجساأو مصدر آخر من مصادر  لألجسام املضادة خمتلفة فتحتاج إىل مزيد من التجارب مبحلوالت خمففة

 
املوصى حاليًا باستخدامها يف  Xanthomonas fragariae لبكترييا الكلونمتعددة األجسام املضادة  -1الجدول 

 اختبارات مصلية 
 †االستخدامات الموصى بها  المصدر

1Neogen Europe 
ساندويتش ثنائي األجسام املضادة  أو اختبار التألق املناعي باستخدام الكشف 
 المتصاص املناعي املرتبط باألنزمي ل

Plant Research 
International, Wageningen 

UR 
  التألق املناعي باستخدام الكشف

1Bioreba AG 
ساندويتش ثنائي األجسام املضادة  اختبارأو  التألق املناعي باستخدام الكشف

 المتصاص املناعي املرتبط باألنزميل
 ).2005وآخرون،  98CT-4-SMT ( )López-2252يف دراسة ألداء االختبارات يف مشروع مّوله االحتاد األورويب ( صالحيتهامت التحقق من  †
 

 للبوليميرازالتفاعل المتسلسل  3-9
 
اليت ترد يف هذا الربوتوكول التشخيصي، باستثناء اختبار  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلطرق ة مت التحقق من صح 

)، يف دراسة ألداء االختبارات موهلا 2004وآخرون ( Zimmerman وضعهالذي  املتداخل للبوليمريازاملتسلسل التفاعل 
التفاعل املتسلسل . وقد أفيد أن بروتوكوالت اختبار )2005، وآخرون SMT-4-CT98-2252 ()Lópezاالحتاد األورويب (
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 15-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

التقليدية  للبوليمريازسل التفاعل املتسلمرة، باملقارنة مع بروتوكوالت  100 حىتتزيد درجة احلساسية للبوليمرياز املتداخل 
)Roberts  ،وآخرونZimmerman  2004وآخرون.( 
 
بروتوكوالت استخالص احلمض النووي من عينات نباتات  صالحية) من 2005 وآخرون، López(وقد مت التحقق  

) كما أفيد أيضًا أن 1997( Poolerو Hartung) و1996وآخرون ( Poolerيف ( ةالوارداملتسلسل للبوليمرياز التفاعل 
 Amp Plant-N-REDExtractمن شركة للبوليمرياز لتفاعل املتسلسل ل )Sigma1(يستخدم عدة  بروتوكوًال معدالً 

 احلاملة لألعراضوراق غري األمناسب الستخالص احلمض النووي قبل تضخيمه لغرض اختبار عدد كبري من عينات 
)Stöger وRuppitsch ،2004 .( التفاعل املتسلسل تتوفر جمموعات جتارية أخرى الستخراج احلمض النووي واختبار و

)؛ ولكن مل 1996وآخرون  Robertsم بادئات أخرى (استخدبااملتسلسل للبوليمرياز التفاعل واختبار للبوليمرياز املتداخل 
 .)2005، وآخرون Lópezيتم التحقق من صحتها بعد (

  
 X. fragariaeيف الوقت احلقيقي للكشف عن بكترييا حّساسان  للبوليمرياز متسلسلتفاعل  اقد وصف اختبار و  

يف التفاعل املتسلسل للبوليمرياز وميّيز ). 2008وآخرون،  Vandroemme؛ 2007وآخرون  Weller( الفراولةيف أنسجة 
 .X. arboricola pvوبكترييا X. fragariaeبني بكترييا  أيضاً  )2007(وآخرون  Weller وضعهالوقت احلقيقي الذي 

Fragariae . يف الوقت احلقيقي الذي وصفه املتسلسل للبوليمرياز التفاعل يستند وWeller  ىل بادئات إ )2007(وآخرون
 X. arboricolaكترييا ب اليت تتفرد هبا pepوجينة  X. fragariaeبكترييا  اليت تتفرد هبا gyrBضمن مناطق اجلينة  مصممة

pv. fragariae . يف الوقت احلقيقي الذي طوره للبوليمرياز التفاعل املتسلسل أماVandroemme 2008( وآخرون( ،
من  قواعدزوج  550ىل بادئات مصممة من الـ إيستند ف ات،من األمبليكون )bp(زوج قواعد  41الذي ينتج و 

هذه الطرق مفيدة للكشف عن مستويات وحيتمل أن تكون ). 1996وآخرون ( Pooler وصفها يتال اتاألمبليكون
 .احلاملة لألعراضغري  كامنة أوالصابات اإليف  X. fragariaeمنخفضة من بكترييا 

 
 استخالص الحمض النووي 3-9-1
 
 ةياحل اتلكائنلنووي المض احلاستخالص  املعّدلة لغاية ،DNeasy Plantمن شركة  )1Qiagen(ة وفّرت عدّ  
الحتاد األورويب ا حلقة ممول مننتائج خالل اختبار  )، أفضل2005وآخرون  Lopez( )مايكوبالزمااملفطورات (ب ةشبيهال
)SMT-4-CT98-2252 .( 
 
منقوعات من منقوع/ اً ميكرولرت  250 مقدارها ستخدم عينة اختبارت ،احلمض النووياستخالص من أجل  

النقاوة   فائق معقم أو ماءبالفوسفات منظم وحملول ملحي  ،سليمة أعّدت بشكل مشابه فراولةاألنسجة؛ ومادة نبات 
ئ دار  من لرتميكرو  250يضاف و إجيايب.  شاهدنقي ك X. fragariaeمن مستزرع بكترييا  ياسليب؛ ومستعلق خال شاهدك
، M Tris-HCI هيْدُروْكُلوريد-موالر تريس 1من  اً مليلرت  CTAB )50بروميد ترمييثيالمونيوم سيتيل من  مكون صستخالا

من بويل فينيل  اتغرام 5من كلوريد الصوديوم،  غرام EDTA ،40.9ثـَُنائي أمني ِمحض اخلليك الرباعي  من اً مليلرت  50
 4مليلرت) و 500، ماء مقطر حىت CTAB بروميد ترمييثيالمونيوم سيتيل من غرام PVP -40 ،12.5البريوليدون 

 على حرارة هحضنري مخس مرات، وجي رفققلبه بعرب خيلط املزيج و مليلرت)، ملغ/ A )100 -من ريبونوكلياز اتميكرولرت 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 16-14بروتوكول التشخيص 

صّنعة حىت  10دة ملدرجة مئوية  65
ّ
 مرحلة استخراجدقائق مع خلطه أحيانًا عن طريق القلب. مث تتبع إرشادات الشركة امل

 .بالشطف احلمض النووي
 
على درجة  Tris-HCI هيْدُروْكُلوريد-تريس اتموالر ملي 10من  لرتميكرو  100لشطف احلمض النووي، يضاف  

دورة كحد أدىن  6 000ركزي بسرعة املطرد لدرجة مئوية) إىل العمود وخيضع ل 65حرارة  حىتمسبقًا  ة(ّمسّخن 9محوضة 
الطرد املركزي. يعّدل حملول  مرحلةوُتكرر ْكُلوريد هيْدُرو -تريسمن  أخرى لرتميكرو  100ضاف تو دة دقيقة واحدة. مل

خالت  اتموالر  5من  لرتميكرو  200ويضاف  EDTAبدارئ  لرتميكرو  300 ليبلغ مقدارًا إمجاليًا مناحلمض النووي 
ترتاوح  دةمل حتت الصفر درجة مئوية 20 على حرارة هحضنري وجي إيثانول مطلق. خيلط املزيج جيداً  لرتملي 1األمونيوم و

 يتم التخّلصمث دقائق.  10دة ملدورة  17 000ركزي بسرعة املطرد لخيضع ل ،ضنطوال الليل. وبعد احلو ساعة واحدة  بني
دة ملغرام  16 000ركزي بسرعة املطرد لإيثانول مطلق وختضع ل لرتملي 1من املادة الطافية وتغسل حبيبة احلمض النووي يف 

 80تركيز  من اإليثانول بنسبة لرتميكرو  500من املادة الطافية وتغسل حبيبة احلمض النووي يف  يتم التخلصو  دقائق. 5
من املادة الطافية بعد أن تكون احلبيبة  ويتم التخلص. دقائق 5دة ملغرام  16 000طرد املركزي بسرعة لوختضع ليف املائة 
 من املاء املقطّر واملعّقم.  اً لرت ميكرو  50تعّلق من جديد يف ف ،قد جّفت

 
 المزدوج  للبوليميرازالتفاعل المتسلسل  3-9-2
 
 ) Pooler )1997و Hartung بروتوكول 3-9-2-1
 
 من بكترييا عزلة 36و X. fragariaeمن بكترييا  عزلة 30هذا الربوتوكول يف دراسة تضمنت  ختصصجرى تأكيد  

X. campestris  ذات الصلة الوثيقة ببكترييا من البكترييا  صنفاً  19(متّثلX. fragariaeالزمة املبكترييا المن عزلة  62) و
التفاعل ن كّ قد مو ا). همجيع العزالت(يف  X. fragariae بكترييا مل يكّشف إّال عنو . الفراولة منعمومًا  تعزلاليت 

/مليلرت يف األنسجة النباتية ملستعمراتوحدة مكّونة  103حّد هذا الكشف إىل  متعدد الطبقات للبوليمرياز املتسلسل
)Pooler  ،؛ 1996وآخرونHartung وPooler 1997 .( 
 
 :هي )1996ن (يوآخر  Pooler وردت يفالثالث اليت جمموعات البادئات  

 
241A: 5′-GCCCGACGCGAGTTGAATC-3′ 

241B: 5′-GCCCGACGCGCTACAGAC TC-3′ 
245A: 5′-CGCGTGCCAGTGGAGATCC-3′ 
245B: 5′-CGCGTGCCAGAACTAGCAG-3′ 

295A: 5′-CGT TCC TGGCCGATT AATAG-3′ 
295B: 5′-CGCGTTCCT GCG TTTTTT CG-3 

 
 دارئ حملول من ميكرولرت 2.5على  من خالئط تفاعل حتتوي اً لرت ميكرو  25يف  للبوليمرياز التفاعل املتسلسل ينّفذ 
)1PerkinElmer(  حيتوي)ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص  اتلرت ميكرو  5يوم)، ز من كلوريد املغني اً مليموالر  15
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 17-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

من بوليمرياز  اتلرت ميكرو  5 رت) من كل من البادئات الستة،ميكروم 0.4( لرتميكرو  2) مليموالر 1( (dNTP)األكسجني 
تفعيل  مرحلةأما بارامرتات التدوير فهي  .من عينة احلمض النووي لرتميكرو  5و Taq للمستحرة املائية احلمض النووي

درجة  57دة دقيقة وحدة، وملدرجة مئوية  95 على حرارةدورة  35دقيقة؛ تليها  15دة ملدرجة مئوية  95 على حرارةأولية 
 7دة ملدرجة مئوية  72 على حرارة�ائية  استطالة مرحلة، و دقيقة واحدةدة ملدرجة مئوية  72دة دقيقة واحدة وملمئوية 

 0.5يف  األجاروزمن هالم يف املائة  1.5برحالن كهربائي هالمي من  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلدقائق. وحتلل منتجات 
 ). TAE )EPPO ،2006اخلليك  رباعي اإليثيلينديامني ثالثي أسيتات محض دارئ ×
 
زوج  615و 550و 300هي ف X fragariaeاحملددة لبكترييا  للبوليمرياز تسلسلالتفاعل املم أمبليكونات احجأما أ 

زوج  300يكون هناك شريط حبجم و ). Pooler 1997و Hartung؛ 1996وآخرون،  Poolerكما وصفت سابقًا (  قواعد
 550حبجم (لكن الشريطني اآلخرين  ،X fragariaeعادة عندما تكون املستخلصات من نباتات مصابة ببكترييا  قواعد

 قد يظهران أحياناً. )زوج قواعد 615و
 
تقليدي، باستخدام اإلجراء املوضح ال التفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف 245Bو 245Aميكن استخدام البادئتني و  

 .زوج قواعد 300 هأمبليكون حجمفينتج أعاله، 
 
 للبوليميراز المتداخل التفاعل المتسلسل  3-9-3
 
) باستخدام Zimmerman2005 (و Moltmannالذي وصفه  للبوليمرياز املتداخلالتفاعل املتسلسل يوصى ب 

يف نباتات  X. fragariae) لتشخيص بكترييا 2004وآخرون ( Zimmerman) و1996وآخرون ( Pooler وضعهابادئات 
ويوفّر خضراء). نباتات و  frigoفرجيو ألعراض (نباتات لغري حاملة  فراولةألعراض وكذلك الختبار نباتات لحاملة  فراولة

 ) طريقة بديلة للتأكد. 1996وآخرون ( Robertsالذي وصفه  للبوليمرياز املتداخلالتفاعل املتسلسل 
 
 ) Zimmerman )2005و Moltmannبروتوكول  3-9-3-1
 
من  عزلة 30، وX. fragariaeمن بكترييا  عزلة 14هذا الربوتوكول يف دراسة تضمنت  ختصصجرى تأكيد  

من  عزلة 17) وX. fragariaeذات الصلة الوثيقة ببكترييا أصناف البكترييا من  14(متّثل  X. campestris بكترييا
التحقق من ) بPooler )1997و Hartung قام . وباإلضافة إىل ذلك،الفراولةبكترييا غري حمددة اهلوية مرتبطة بأوراق 

قد طّبق و اليت اختربت.  العزالت). ومل تالحظ تفاعالت مع 1-2-9-3جمموعة البادئات اخلارجية (القسم  ختصص
املستوردة  الفراولةونباتات  الفراولةبنجاح يف اختبار عينات مجعت خالل مسح لنباتات  هذاللبوليمرياز  التفاعل املتسلسل

)Moltmann وZimmerman، 2005.(  محض نووي لكل تفاعل  ِفيمتوغرام 200قد مّكن هذا الربوتوكول الكشف عن و
 ).2004 وآخرون، Zimmerman(مرة  100 مقداربـالتقليدي  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلوكان حساساً أكثر من 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 18-14بروتوكول التشخيص 

فوسفات  دارئموالر  0.01من  اً مليلرت  20–10) يف اً غرام 70–30وراق وسويقات وتيجان (ألأنسجة  حضنجيري  
يستخلص احلمض و طوال الليل. درجة حرارة البيئة احمليطة ) لكل غرام من األنسجة على 7.2 درجة محوضةالصوديوم (

  ).2004وآخرون ( Zimmermanكما وصفه   واملتداخلاملفرد  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلالنووي وحيلل عن طريق 
 
 البادئات هي: 
 

245A: 5′-CGCGTGCCAGTGGAGATCC-3′  
245B: 5′-CGCGTGCCAGAACTAGCAG-3′  

245.5: 5′-GGTCCAGTGGAGATCCTGTG-3′  
245.267: 5′-GTTTTCGTTACGCTGAGTACTG-3′  

 
للبوليمرياز التفاعل املتسلسل من خالئط تفاعل حتتوي دارئ  اً لرت ميكرو  25يف  للبوليمرياز التفاعل املتسلسل نّفذي 
موالر ملي Nonidet P-40، 2.5من يف املائة  0.08من كلوريد البوتاسيوم،  اموالر ملي Tris-HCl ،50موالر من ملي 10(

 2.0و ،dNTPمليموالر من كل ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني  2.0، و)2MgCl(من كلوريد املغنيزيوم 
. أما بارامرتات التدوير فهي Taq للمستحرة املائية من بوليمرياز احلمض النووي لرتميكرو  0.5بادئة و كل  ميكرومرت من

 على حرارةدورة  35دقائق؛ تليها  4دة ملدرجة مئوية  94 على حرارة denaturationإزالة للخواص الطبيعية  مرحلة
 مرحلةدة دقيقة واحدة، و ملدرجة مئوية  72و ،دة دقيقة واحدةملدرجة مئوية  68دة دقيقة وحدة، وملدرجة مئوية  94

بعد ف، للبوليمرياز املتداخللتفاعل املتسلسل إىل اما بالنسبة أدقائق.  7دة ملدرجة مئوية  72 حرارةعلى �ائية  استطالة
لتفاعل املتسلسل لمن أول منتج  لرتميكرو  1)، يستخدم B245و A245اجلولة األوىل ( يتتضخيم احلمض النووي ببادئ

تستخدم بارامرتات التدوير ذاهتا باستثناء و  .245.267و 245.5 كقالب يف تفاعل ثان مع البادئتني الداخليتنيللبوليمرياز  
التفاعل املتسلسل منتجات  وحتلل 245.267و 245.5مئوية للبادئتني الداخليتني  درجة 62هي لدين فدرجة حرارة الت

 ثالثي أسيتات محض دارئ × 0.5يف  األجاروزمن هالم يف املائة  1.2برحالن كهربائي هالمي من  للبوليمرياز
 .TAEاخلليك  رباعي اإليثيلينديامني

 
يف اجلولة  زوج قواعد X fragariae 300احملددة لبكترييا  للبوليمرياز التفاعل املتسلسلم أمبليكونات احجأتبلغ  

التفاعل املتسلسل يف  زوج قواعد 286، وB245و A245باستخدام البادئتني للبوليمرياز  لتفاعل املتسلسلاألوىل ل
. ومع وجود كميات مرتفعة من النموذج، ميكن جلزء ثان 245.267و 245.5البادئتني  باستخداماملتداخل للبوليمرياز 

 .أن يتضخم أحيانا تقريباً  زوج قواعد 650يبلغ حجمه 
  
 ) 1996وآخرون ( Robertsبروتوكول  3-9-3-2
 
من بكترييا  عزلة 17و X. fragariaeمن بكترييا  عزلة 30هذا الربوتوكول يف دراسة تضمنت  ختصصجرى تأكيد  

X. campestris  ذات الصلة الوثيقة ببكترييا أصناف من البكترييا من  16(متّثلX. fragariaeمن أصناف  عزالت 9) و
 غري  xanthomonadsبكترييا مستصفرة 

ُ
قد و اليت اختربت.  العزالتمل تالحظ تفاعالت مع و . الفراولةعزولة من املمّرضة امل
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 19-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

تقريبًا يف  X. fragariaeخلية من خاليا بكترييا  18هذا الكشف عن  املدمج للبوليمرياز التفاعل املتسلسلمّكن 
 ).1996وآخرون  Robertsاألنسجة النباتية (

 
 هي: 1996وآخرون  Roberts كما وصفها  ه املتداخلةالبادئات شب

 
XF9: 5′-TGGGCCATGCCGGTGGAACTGTGTGG-3′  

XF11: 5′-TACCCAGCCGTCGCAGACGACCGG-3′  
XF12: 5′-TCCCAGCAACCCAGATCCG-3′  

 
للبوليمرياز التفاعل املتسلسل من خالئط تفاعل حتتوي دارئ  اً لرت ميكرو  25يف  للبوليمريازالتفاعل املتسلسل  ينفذ 
 2.0و )2MgCl موالر من كلوريد املغنيزيومملي 5.1من كلوريد البوتاسيوم،  اً موالر ملي HCl-Tris ،50من  اتموالر ملي 10(

 لرتميكرو  0.5و ،ميكرومرت من كل بادئة 0.2، وdNTPمن كل ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني  مليموالر
إزالة للخواص الطبيعية  مرحلة. أما بارامرتات التدوير فهي Taq للمستحرة املائية من بوليمرياز احلمض النووي

denaturation  ثانية،  30دة ملدرجة مئوية  95 على حرارةدورة  30دة دقيقتني؛ تليها ملدرجة مئوية  95 على حرارةأولية
درجة مئوية  72 على حرارة�ائية  استطالة مرحلةو  ؛ثانية 45دة دقيقة ملدرجة مئوية  72و ثانية، 30 دةملمئوية درجة  65و
اجلولة  يتبعد تضخيم احلمض النووي ببادئف، املتداخل شبه للبوليمريازلتفاعل املتسلسل إىل ادقائق. أما بالنسبة  5دة مل

مع  ثانٍ  تفاعليف  نموذجك  املتسلسل للبوليمريازلتفاعل لمن أول منتج  اتلرت ميكرو  3ستخدم ت)، XF1و XF9األوىل (
. درجة مئوية 58 حيث تبلغلدين حرارة التتستخدم بارامرتات التدوير ذاهتا باستثناء درجة و  .XF12و XF9البادئتني 

 دارئ × 0.5يف  األجاروزمن يف املائة  1.5برحالن كهربائي هالمي من املتسلسل للبوليمرياز التفاعل حتلل منتجات و 
 .TAEاخلليك  رباعي اإليثيلينديامني ثالثي أسيتات محض

 
 زوج قواعد لدى 537لتفاعل املتسلسل للبوليمرياز يف ا X. fragariaeلبكترييا  يبلغ حجم األمبليكونات احملددة 

شبه  املتسلسل للبوليمرياز تفاعلزوج قواعد يف ال 458و، XF11و XF9اجلولة األوىل للتفاعل باستخدام البادئتني 
 .XF12و XF9تداخل باستخدام البادئتني امل
 
 في الوقت الحقيقي التفاعل المتسلسل للبوليميراز   3-9-4
 
 )2007( وآخرون Weller بروتوكول 3-9-4-1
 
  عزلة 24و X. fragariaeمن بكترييا  عزالت ت عشرهذا الربوتوكول يف دراسة تضمن ختصصجرى تأكيد  

ذات الصلة الوثيقة ببكترييا أصناف البكترييا من  17و اً نوع 12(متّثل  Xanthomonas بكترييا مستصفرة من أصناف
X. fragariae(.  بكترييا غري كتشف يمل وX. fragariae  يف)للبوليمرياز سلسل التفاعل املتقد مّكن و مجيعها).  العزالت

). وقد قام 2007وآخرون  Weller( من األوراق/مليلرت لكل قرص ملستعمرات وحدة مكّونة 103الكشف عن  ا منهذ
اخلربة التشخيصية وبيانات التحقق متاحة على قاعدة بيانات  ؛خمترب يف هولندا مبزيد من التحقق من صحة هذا الربوتوكول

 ).http://dc.eppo.int/validationlist.phpنظمة محاية النباتات يف أوروبا ومنطقة البحر األبيض املتوسط (مل



14بروتوكول التشخيص  بروتوكوالت تشخيص اآلفات الخاضعة للوائح  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 20-14بروتوكول التشخيص 

 
 5بشكل ترابطي عند الطرف رقم ' ةمو وسم ،TaqManومسبار  ،gyrBجينة  سالسلىل إاملستندة  ،البادئاتإن  

خرب 
ُ
َخّمّد  '3وعند الطرف رقم  JOEبالصبغ امل

ُ
 هي:و  ،TAMRAبالصبغ امل

 
Xf gyrB-F: 5'-CCG CAG CGA CGC TGA TC -3' 

Xf gyrB-R: 5'-ACG CCC ATT GGC AAC ACT TGA-3' 
Xf gyrB-P: 5'-TCC GCA GGC ACA TGG GCG AAG AAT TC-3' 

 
إىل خليط تفاعل حيتوي  نموذجالمن احلمض النووي  اتلرت ميكرو  4بإضافة  للبوليمرياز التفاعل املتسلسل ينفذ 

ميكرومرت من كل  200، واملغنيزيومموالر من كلوريد ملي 5.5، و)A TaqMan )Applied Biosystems1دارئ  x 1على 
نانومرت  100 مسبارو  نانومرت لكل بادئة، 300، و)dNTP )Promega1ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني 

). أما بارامرتات Applied Biosystems(النظم  AmpliTaq Gold النووي مضاحل بوليمريازوحدة من إنزمي  0.63و
 ،درجة مئوية 95 على حرارةدقيقة  15درجة مئوية وبعد ذلك  50 على حرارةتفعيل أولية من دقيقتني  مرحلةالتدوير فهي 

 درجة مئوية. 60 على حرارةدرجة مئوية ودقيقة واحدة  95 على حرارةثوان  10دورة من  40تليها 
 
 التفاعل المتسلسل للبوليميرازتفسير نتائج   3-9-5
 
  التقليديللبوليميراز  التفاعل المتسلسل 3-9-5-1
 
كتشف أي من األمبليكونات اخلاصة ببكترييا إذا مل يُ  ةسلبيللبوليمرياز  التفاعل املتسلسل نتيجة عتربت 

X. fragariae  اإلجيابية مجيعها.  الشواهديف األمبليكونات كشف عن ي فيما السلبية الشواهدمن احلجم املتوقع للعينات و 
 
إذا كشف عن أمبليكون واحد على األقل خاص ببكترييا  ةإجيابيللبوليمرياز التفاعل املتسلسل  نتيجة عتربت 

X. fragariae  السلبية.  الشواهدمن أي من انطالقاً من احلجم املتوقع، شريطة أال يكون قد ُضّخم 
 
 شاهدمت احلصول على األمبليكون املتوقع من ال ما إذا إىل الكبح للبوليمريازالتفاعل املتسلسل  تعرضيف قد يشتبه  

إجيابية مع  شواهدنتائج سلبية من احلصول على فيما يتم يف املاء  X. fragariae اإلجيايب الذي حيتوي على بكترييا
 10:1 مبحلوالت خمففة بنسبللبوليمرياز التفاعل املتسلسل يوصى بتكرار و يف مستخلص نبايت.  X. fragariae بكترييا

 للمستخلص أو تكرار استخالص احلمض النووي. 1 000: 1و 100:1و
 
 الحقيقيفي الوقت للبوليميراز  لتفاعل المتسلسلا  3-9-5-2
 
 إال إذا:مثبت الصالحية يف الوقت احلقيقي املتسلسل للبوليمرياز التفاعل ال يعترب  
 

مرض. شاهدأنتج ال -
ُ
 اإلجيايب منحىن تضخيم بواسطة البادئات اخلاصة بامل

التضخيم  شاهداالستخالص السليب و  شاهد) مع 40الدورة تبلغ  حد مل يشاهد أي منحىن تضخيم (أي أن قيمة -
 السليب.
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 21-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

السليب (يف حال استخدم)  شاهدينبغي أن ينتج ال ،COX لـ الداخلي الشاهديف حال استخدمت بادئات  
اإلجيايب وكل عينة من عينات االختبار منحىن تضخيم. ويشري إخفاق العينات يف إنتاج منحىن تضخيم مع  شاهدوال

مل يدرج يف مزيج  احلمض النوويأو أن  تفشل قد احلمض النووي عملية استخالص أن ،الداخلي، مثالً  الشاهدبادئات 
قد  اةموجودة يف احلمض النووي املستخلص أو أن محض النو املتسلسل للبوليمرياز لتفاعل مركبات كاحبة لالتفاعل أو أن 

 فسد. 
 
الدورة يف كل خمترب لدى حد وتعترب عينة ما إجيابية إذا أنتجت منحىن تضخيم منوذجيا. وينبغي التحقق من قيمة  

 تنفيذ االختبار أول مرة.
 
 لالختبارات الجزيئية الشواهد 3-9-6
 
 نوع االختبار املستخدم ودرجة اليقني  حبسب-مالئمة  شواهد، ينبغي تناول االختبار ؤخذ بنتيجةيلكي  

بالنسبة و  عزل محض النواة وتضخيمه لآلفة املستهدفة أو محض النواة املستهدف. سالسللكل سلسلة من  -املطلوبة 
 شاهد إجيايب حلمض النواة ، يتألف احلد األدىن من الشواهد واجبة االستخدام منىل التفاعل املتسلسل للبوليمريازإ

 ).وشاهد سليب للتضخيم (ال شاهد منوذجوشاهد داخلي 
 
  مكان اختبار العينات.عن  بعيد كانجيابية يف ماإل الشواهدينبغي أن جتّهز و  
 
. التفاعل املتسلسل للبوليمريازلرصد كفاءة التضخيم ب شاهدُيستخدم هذا ال. لحمض النواةاإليجابي  شاهدال 

 اصطناعي (مثًال، منتج مستنسخ شاهدن) أو محض نووي كامل اجلينوم أو (خمزّ  ُمعّد مسبقاً  اةاستخدام محض نو  جيوز
وحدة  104–106( X. fragariaeيوصى هلذا الربوتوكول تعليق مستزرع نقي خلاليا بكترييا و ). للتفاعل املتسلسل للبوليمرياز

 .اةإجيايب حلمض النو  شاهد/مليلرت) كمكّونة ملستعمرات
 
احلقيقي، ينبغي أن يف الوقت  التفاعلالتقليدي و بالنسبة إىل التفاعل املتسلسل للبوليمرياز الداخلي  شاهدال 

 حلمض النووي الرييبجينة ا) أو 2000وآخرون،  COX )Wellerكمثل   للشؤون الوراثية يتضمن الربوتوكول جينة تدبري
) 2012وآخرون،  Mafra( GADPHسفات و ) أو هيدروجنازغليسرالدهايد الف1991وآخرون  16S )Weisberg املرسال

 عوامل كاحبةبسبب إخفاق استخالص احلمض النووي أو تدهوره أو وجود  كاذبة  الستبعاد احتمال ظهور نتائج سلبية
  .لتفاعل املتسلسل للبوليمريازل
  
التقليدي املتسلسل للبوليمرياز لتفاعل ضروري ل شاهدهذا ال) شاهد نموذج بدونالتضخيم السلبي ( شاهد 
النامجة عن التلوث خالل إعداد خليط التفاعل.  كاذبةيف الوقت احلقيقي بغية استبعاد النتائج اإلجيابية الالتفاعل و 

 الذي كان قد استعمل إلعداد خليط التفاعل املتسلسل للبوليمرياز لتفاعل ل الصاحلويضاف يف مرحلة التضخيم املاء 
 للفوسفات معّقم يف مرحلة التضخيم.  دارئأو يضاف حملول 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 22-14بروتوكول التشخيص 

 النواة املستهدف بالكمية واجلودة إتاحة محضلضمان  شاهديستخدم هذا ال االستخالص اإليجابي. شاهد 
. ويستخلص احلمض النووي من أنسجة العائل املصابة أو من أنسجة املتسلسل للبوليمريازالتفاعل للتضخيم ب تنيكافيال

الذي يعترب حّد الكشف الذي ينص عليه  بكميات تناهز املستوى فيها الفريوس املستهدف انغرزنباتية سليمة 
 وتوكول. الرب 
 
األوراق املستخدمة لكل نبتة الستخالص احلمض  أنسجةشر كمية اإلجيايب تقريبًا عُ  شاهدال تبلغ كمية وينبغي أن 

 وحدة مكّونة 106 غزرت فيهامبنقوعات أنسجة  ،استخالص إجيابية شواهدالنووي. ويوصى هلذا الربوتوكول ك
 مرجعية. X. fragariae/مليلرت من ساللة بكترييا ملستعمرات

 
 شاهدذ من الا، ينبغي احلرص على اجتناب التلوث الناجم عن رذاملتسلسل للبوليمرياز إىل التفاعل وبالنسبة 

األمر ذلك،  ي). وعندما يقتضللبوليمرياز املتداخلاملتسلسل  إىل التفاعلاإلجيايب أو من عينات إجيابية (خاصة بالنسبة 
اإلجيايب املستخدم يف املخترب حبيث متكن مقارنة السلسلة بسهولة مع السالسل اليت يتم  شاهدينبغي أن ُيسلسل ال

من ذلك، ميكن تشكيل  ذات احلجم الصحيح. وبدالً املتسلسل للبوليمرياز التفاعل احلصول عليها من أمبليكونات 
ذات املتسلسل للبوليمرياز التفاعل إجيابية اصطناعية ذات سلسلة معروفة ميكن أن تقاَرن بدورها بأمبليكونات  شواهد

 احلجم الصحيح.
 
لرصد التلوث خالل استخالص احلمض النووي و/أو رد  شاهديستخدم هذا ال االستخالص السلبي شاهد 

محضاً نووياً استخلص من أنسجة العائل غري املصابة ومت تضخيمه  شاهدالفعل املتبادل مع نسيج العائل. ويضم ال
اختربت سابقاً على أ�ا سلبية. وينصح باستخدام  X. fragariaeلبكترييا  مستخلصمنقوع  عن نسيج عينة الحقا، أو

 متعددة حني يتوقع أن تكون هناك أعداد كبرية من العينات اإلجيابية. شواهد
 
 تحديد الهوية -4
 
من تقنيات الكشف الثالث: احلد األدىن ملتطلبات حتديد اهلوية هو عزل البكترييا وحتقيق نتيجة إجيابية من كل  
أجسام مضادة ) باستخدام 8-3 ) أو التألق املناعي (القسم7-3(القسم  DAS-ELISAغري املباشر و إليزا) اختبار 1(

) اختبار القدرة اإلمراضية عن طريق تلقيح عوائل 3)؛ (9-3(القسم  املتسلسل للبوليمريازالتفاعل ) 2؛ (الكلون أحادية
) لتثبيت 4ميكن إجراء اختبارات إضافية (القسم و ). 6-3و 4-4(القسمان  Kochالستيفاء متطلبات فرضيات  الفراولة

 اإلجيابية والسلبية يف االختبارات مجيعها. الشواهدوينبغي تضمني  خصائص الساللة املوجودة.
 
ينبغي عزل الكائن  ،أويل مسح، وبعد إجراء اختبار احلاملة لألعراضالكامنة أو النباتات غري  اتيف حالة اإلصاب 

 .Kochاستيفاء فرضيات املستزرع النقي و على املمرض وتأكيد هويته، مبا يف ذلك عن طريق اختبار القدرة اإلمراضية 
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 23-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

 يولوجية والبيوكيميائية ز االختبارات الفي 4-1
 
 .xanthomonadsالبكترييا املستصفرة مجيع أصناف  تشرتك فيهاائص استزراع خبص X. fragariae ياري بكت تتسم 
النرتات غرب خمفضة واختبار و  .على شكل قضبان هوائية بزائدة قطبية واحدة شبيهة بالسوط ، وتكوناخلاليا سلبية الغرامف

؛ Bradbury ،1984؛ Bradbury ،1977يستخدم كمصدر وحيد للكربون والنيرتوجني ( الكاتاالز إجيايب واَألسباراجني ال
Schaad املستعمرات خماطية وحمدبة والمعة على وسطي و إنتاج ضعيف لألمحاض من الكربوهيدرات. و ). 2001 وآخرون
YPGA وWilbrink-N )Dye ،1962 ؛van den Mooter وSwings 1990 ؛Swings ؛ 1993آخرون وSchaad 
سلبية الغرام على شكل البسهولة عن غريها من األجناس اهلوائية  xanthomonads متييز أنواعميكن و ). 2001وآخرون،

 Schaadكما وصفها   ،2قضيب وغريها من البكترييا املصطبغة باللون األصفر حسب اخلصائص املبينة يف اجلدول 
 .)2001( وآخرون،

 
ْسَتْصِفَرة بكتريياالاخلصائص النمطية الظاهرية لتمييز    -2 الجدول

ُ
 الزَّائَِفةبكترييا العن  Xanthomonas امل

Pseudomonas والبكترييا املصطبغة الصفراء Flavobacterium  بكتريياو Pantoea (Schaad 2001 ،وآخرون( 

Pantoea  البكتيريا المصطبغة البكتيريا الزَّائَِفة  البكتيريا الُمْسَتْصِفَرة الخصائص   ابكتيري

 ،1 من أكثر ، قطيب Flagellation 1 األسواط
  قطبية

  اَألْهداب ُحميِطيَّةُ  ال شيء 

  ال ال  ال  نعم  Xanthomonadin الصباغ األصفر
 ال  ال  متغري  ال  Fluorescence التألق

 ال  ال  متغري  نعم   ليفان من السكروز

 ال  ال  ال  نعم  من السيستني S2H محض الكربيتيك

 سليب  إجيايب  متغري  سليب أو ضعيف  Oxidase أوكسيديز
 نعم  ال  ال  ال   ختمري

ثالثي  املائة كلوريديف  0.1 منو على
 ) TTC( ترتازوليوم فينيل

 نعم  نعم  نعم  ال 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 24-14بروتوكول التشخيص 

  Xanthomonas fragariae رجعية لبكترييااملسالالت ال -3الجدول 

 المصدر  الساللة

ATCC 33239  األمريكية، ماناساس، فريجينيا، الواليات املتحدة األمريكية تزرعةجمموعة األنواع املس 

CFBP 2510 اجملموعة الفرنسية للبكترييا املمرضة للنبات، املعهد الوطين للبحوث الزراعية، أجنيه، فرنسا  

ICMP 5715  اجملموعة الدولية للكائنات اجملهرية من النبات، أوكالند، نيوزيلندا  

BCCM/LMG 
708 

/ جمموعة خمترب علم األحياء الدقيقة وعلم الوراثة اجملموعة البلجيكية للكائنات اجملهرية املنسقة
 امليكروبية، غينت، بلجيكا 

NCPPB 1469 
اجملموعة الوطنية للبكترييا املسببة ألمراض النبات، خمترب العلوم املركزي، يورك، اململكة املتحدة؛ 

 ة النباتات فاغينينغن، هولندا.من دائرة محاي املستزرعاتجمموعة 

NCPPB 1822 
اجملموعة الوطنية للبكترييا املسببة ألمراض النبات، خمترب العلوم املركزي، يورك، اململكة املتحدة؛ 

 من دائرة محاية النباتات فاغينينغن، هولندا.املستزرعات جمموعة 
  
 املستصـــــفرة بكترييـــــاالأنـــــواع عـــــن  X. fragariae رد معظـــــم اخلصـــــائص ذات الصـــــلة أو املفيـــــدة لتمييـــــز بكترييـــــاتـــــ 

Xanthomonas األخرى )Schaad ؛ 2001 ،وآخرونJanse ؛ 2001،وآخرونEPPO ،2006 4 يف اجلدول . 
 

 Xanthomonasبكترييـا العـن جمموعــة  Xanthomonas fragariae اختبـارات تشخيصـية لتمييــز بكترييـا -4الجدول 
campestris  بكترييا الجمموعة وXanthomonas arboricola pv. Fragariae 

 .X. fragariae X. campestris X. arboricola pv االختبار 
fragariae. 

 غري حمدد + – درجة مئوية 35 على حرارةالنمو 
 + + – كلوريد الصوديوميف املائة   2 النمو على

 + + – التحلل املائي لإلسكولني
 + تفاعل متفاوت + تسييل اجليالتني

 غري حمدد + – هضم الربوتني
 + تفاعل متفاوت + التحلل املائي للنشا

 – – – إنتاج اليورياز
       محض من:

 غري حمدد + – Arabinoseاألرابينوز 
 + + – Galactose الغاالكتوز
 غري حمدد + – Trehaloseالرتيهالوز 

 + + – Cellobioseالسيلوبيوز 
 ).2006( منظمة وقاية النباتات يف أوروبا والبحر املتوسطو  2001وآخرون، Janse املصدر:
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 25-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

 
ميكــــن أن جيــــري حتديــــد اخلصــــائص البيوكيميائيــــة للســــالالت باســــتخدام نظــــم جتاريــــة وميكــــن حتديــــد هويــــة بكترييــــا  

fragariae X  بالتنميط على الصفائح الشريطيةNE 20API  وCH 50 API)bioMérieux1( )EPPO ،2006.( 
 
 تعلقات مـــن اختبــــار مســـينبغــــي اتبـــاع تعليمـــات الشـــركة املصــــّنعة إلعـــداد  ، NE 20API 1الشـــريطية للصـــفائح 

 على حرارة ضنوجيري احل .وتُلقح الشرائح الشريطية Wilbrink-Nومستزرعات ساللة مرجعية على وسط  ساعة 48عمره 
 ســـــاعة للنشـــــاط األنزميـــــي والقـــــراءة  48تقـــــارن القـــــراءة بعـــــد و  .ســـــاعة 96و 48درجــــة مئويـــــة وتكـــــون القـــــراءة بعـــــد  25-26

 ).5اجلدول ( X. fragariaeبكترييا املميزة لصائص اخلساعة لالستفادة من الركيزة مع  96بعد 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 26-14بروتوكول التشخيص 

  API 20 NE يف شرائط Xanthomonas fragariae تفاعالت بكترييا   -5الجدول 
 †) ساعة 96أو  48 بعد( التفاعل االختبار

 – ختمري اجللوكوز

 – Arginine األرجينني

 – Urease اليورياز

 + Esculin اإلسكولني

 )ضعيف(+  اجليالتني
 + ج β - D -الباراِنرتوِفِنيل

 PNPG االكتوبريانوسيديز
Para-nitrophenyl-β-D-galactopyranosiDASe 

(PNPG) 
 :متثل

 

 + اجللوكوز

 – Arabinose األرابينوز

 + Mannose املانوز

 – Mannitol املانيتول

 N -اجللوكوزامني أسيتيل
N-acetyl glucosamine 

+ 

 – Maltoseاملالتوز 

 – Gluconate الغلوكونات

 – Caprate الكابرات

 – Adipate األديبات

 + Malate املاالت

 – Citrate السيرتات

 – Phenyl acetate الفينيل اسيتات
 
 ).2005 وآخرون، López(مت اختبارها  X. fragariae بكتريياسالالت من يف املائة  90 بنيتفاعالت مشرتكة  †

 
يف حملـول ملحـي  0.1= نـانومرت600ضـوئية  بكثافـةتعلقات خاليـا بكترييـة مسـعـّد ت ،CH 50 APIللصـفائح الشـريطية  

؛ 4PO2H4NHغـرام مـن  5.0(عـّدل امل Cمليلـرت مـن وسـط  20. ويضاف مليلـرت واحـد مـن املسـتعلق إىل منظم بالفوسفات
ن كلوريــد مــ اتغرامــ 5 ؛4MgSOيــوم ز ســلفات املغنيغــرام مــن  2.0؛ 4HPO2Kمــن فوســفات ثنائيــة البوتاســيوم  اتغرامــ 5.0

يف  bromothymol blue )0.2مـن الربوموثيمـول األزرق  اً مليلـرت  70مـرية؛ اخلغرام واحـد مـن مسـتخلص ؛ NaCl الصوديوم
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 27-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

ينبغـــي اتبـــاع إرشـــادات الشـــركة املصـــنعة لتلقـــيح و). Dye ،1962( )6.8لـــرت واحـــد مـــن املـــاء املقطـــر؛ درجـــة محوضـــة  )؛املائـــة
القـراءة بعـد يـومني وثالثـة تـتم و درجـة مئويـة يف ظـروف يتـوفر فيهـا اهلـواء  25 علـى حـرارة ضـنالشـريطية. وجيـري احل ائحالشر 

  ).6(اجلدول  ضناحل بعد فرتة كبيباتالوستة أيام. وتالحظ االستفادة من الكربوهيدرات املختلفة بتكّون لون أصفر يف 
  

 API 50 CH لصفائح الشريطيةا يف Xanthomonas fragariae تفاعالت بكترييا - 6 الجدول

 ستة أيام) (بعدالتفاعل  † االختبار

 متفاوت D-Arabinose أرابينوز – د

 + Galactose الغاالكتوز

 + D-Glucose اجللوكوز-د

 + D-Fructose الفركتوز -د

 + D-Mannose املانوز -د

 N -أسيتيل اجللوكوزامني
N-acetyl glucosamine 

+ 

 + Esculin اإلسكولني

 + Sucrose السكروز

 + Trehalose الرتيهالوز

 + D-Lyxosa ليكسوزا–د 

 + L-Fucose فكوز–لـ 
 )2005وآخرون،  CHAPI 50  )Lópezالشريطية اختبار الصفائح  يفمن السكريات املتبقية  X. fragariaeال تستفيد بكترييا † 

 
  FAMEعن طريق استرات ميثيل األحماض الدهنيةتحديد الخصائص  4-1-1
 
اسرتات ميثيل األمحاض الدهنية املرتبطة باألغشية السيتوبالزمية واخلارجية للبكترييا السلبية الغرام مفيدة لتحديد  

) أمحاض دهنية حمددة ميكن استخدامها للتنبؤ 2001(وآخرين  Dickstein). وترد يف Sasser ،1990اهلوية البكتريية (
جبنس البكترييا السلبية الغرام والبكترييا اإلجيابية الغرام. ويستند حتديد اهلوية إىل مقارنة أنواع األمحاض الدهنية وكمياهتا 

 مكتبة ت (مثلالنسبية يف منط ساللة غري معروفة بأمناط من جمموعة متنوعة واسعة من السالالت يف قاعدة بيانا
TSBA40 ومن حاسم األمهية أن جتري تنمية البكترييا يف ظروف موحدة من ناحية الوقت ودرجة احلرارة والوسط .(

ثالثة أمحاض دهنية رئيسية:  X. fragariaeاملغذي بغية احلصول على نتائج قابلة للتكرار. وحتتوي سالالت بكترييا 
تطابق بعض سالالت االختبار جيداً مع النمط املوجود ت. ويف حني iso 0:15و ،anteiso 0:15و، ω-7cis 16:1 بنسب

يف قاعدة البيانات، لدى سالالت أخرى أمناط أمحاض دهنية خمتلفة ال تتوافق جيدا. وقد أظهرت الدراسات أن سالالت 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 28-14بروتوكول التشخيص 

X. fragariae  الدهنية (تظهر تنوعًا كبريًا وتنقسم إىل ما ال يقل عن أربع جمموعات متميزة من األمحاضRoberts 
) للتنميط عن طريق اسرتات ميثيل األمحاض 1998وآخرون ( Roberts). يوصى بالطريقة اليت وصفها 1998وآخرون، 

 48دة ملدرجة مئوية  24 على حرارةتنّمى سالالت االختبار يف أجار الصُّويا بِالرتِيبِتيكاز ف. X. fragariaeالدهنية لبكترييا 
لتحديد اهلوية  Sherlockباستخدام نظام شرلوك  عزلةساعة، ويطبق إجراء استخالص األمحاض الدهنية وحتلل ال

 ).MIDI) (Newark, DE, United Statesامليكروبية (
 
 عن طريق استرات ميثيل األحماض الدهنية عملية تحديد الخصائصتفسير نتائج  4-1-1-1
 
 كانت جمموعة خصائص  طريق اسرتات ميثيل األمحاض الدهنية إجيابيًا إذاعن  ر حتديد اخلصائصيكون اختبا 

ويتوفر حتليل  .X. fragariaeاإلجيايب أو الساللة/السالالت املرجعية لبكترييا  شاهدمع منط ال ةساللة االختبار متطابق
)، NCPPBملسببة ألمراض النبات (األمحاض الدهنية من نظام حتديد اهلوية امليكروبية ومن اجملموعة الوطنية للبكترييا ا

، يورك، اململكة املتحدة). ويرد تكوين وكميات اسرتات ميثيل األمحاض الدهنية يف Feraوكالة البحوث الغذائية والبيئية (
 ).2001وآخرين ( Janseيف  X. arboricola pv. fragariaeوبكترييا  X. fragariaeبكترييا 

 
 االختبارات المصلية  4-2
 
  التألق المناعي  4-2-1
 
املشتبه هبا. يعّد مستعلق من حوايل  X. fragariaeميكن استخدام التألق املناعي لتحديد هوية سالالت بكترييا  

إذا كان سيتم و . 8-3ويطبق إجراء التألق املناعي املوضح يف القسم بالفوسفات منظم خاليا/مليلرت يف حملول ملحي  106
لتحديد اهلوية لغرض التشخيص السريع، ينبغي عدم استخدام اختبار مصلي آخر باإلضافة إجراء اختبارين اثنني فقط 

 إىل هذا االختبار.
 
  إليزااختبار  4-2-2
 
 2-7-3و 1-7-3(املوضحني يف القسمني  DAS-ELISAغري املباشر أو اختبار  إليزاميكن استخدام اختبار  

املشتبه هبا املعزولة من مواد نباتية مصابة ببقع خشنة بكتريية.  X. fragariaeعلى التوايل) لتحديد هوية سالالت بكترييا 
وإذا كان سيتم إجراء اختبارين اثنني فقط لتحديد اهلوية لغرض التشخيص السريع، ينبغي عدم استخدام اختبار مصلي 

 آخر باإلضافة إىل هذا االختبار.
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 29-14 يتشخيصبروتوكول  لوقاية النباتاتاالتفاقية الدولية 

 االختبارات الجزيئية  4-3
 

  للبوليميرازالمتسلسل التفاعل  4-3-1
 
املتسلسل التفاعل املشتبه هبا باستخدام بروتوكوالت  X. fragariaeميكن حتديد هوية مستزرعات بكترييا  

 . 9-3املوضحة يف القسم  للبوليمرياز
 
 REP-PCR المتناوب الالجيني المتكرر -التفاعل المتسلسل للبوليميراز  4-3-2

 
وآخرين  Opgenorthيف  X. fragariaeحمددة لتحديد هوية سالالت بكترييا  PCR-(REP)ترد بروتوكوالت  
وثوق هلوية سالالت بكترييا املتحديد ل). وميكن استخدام أي من هذه الربوتوكوالت ل1996وآخرين ( Pooler) و1996(

X. fragariae. 
 
الذي يرد أدناه إىل خليط التفاعل وظروف التضخيم املوضحة يف  املتسلسل للبوليمريازالتفاعل يستند بروتوكول  

Opgenorth ) 1996وآخرين .( 
 
 Pierceأو مستعمرات فردية على وسط مرض بريس مسحات خذ السالالت البكتريية اليت سيجري حتليلها من ؤ ت 

)؛ لرت واحد من املاء BBLBD 1فيتاجيل ( اتغرام BD BBL1 ،10(غرام فيتون  5.2غرام من السكروز،  5املّعدل (
 Opgenorthموالر من محض اهليدروكلوريك قبل التسخني حتت الضغط ( 2 مقداربـ 7.5املقطر؛ تعديل احلموضة إىل 

 ). ميكن استخدام أوساط خمتلفة للنمو؛ ولكن تنبغي معايرهتا قبل االستخدام.1996وآخرون 
 
 جمموعتا البادئات مها: 
 

REP1R-I: 5′-IIIICGICGICATCIGGC-3′  
REP2-I: 5′-ICGICTTATCIGGCCTAC-3′  

ERIC1R: 5′-ATGTAAGCTCCTGGGGATTCAC-3′  
ERIC2: 5′-AAGTAAGTGACTGGGGTGAGC G-3′  

 
(على درجة محوضة  HCl-Trisمن  اً مليموالر  67)، 4SO2)4NH(مليموالر من  6.16حيتوي دارئ التفاعل على  

ملغ من حملول  mercaptoethanol، 0.17-2مركابتوإيثانول -2من  اً مليموالر  EDTA ،30ميكروموالر من  6.7)، 8.8
 dimethyl sulfoxide ،1.2(حجم/حجم) ثنائي ميثيل سلفوكسيد  يف املائة 10/مليلرت، منظم بالفوسفاتملحي 

 من نيمن كل بادئة ووحدت اً بيكوموالر  62، وdNTPمليموالر لكل ثالثي فوسفات النيوكليتيد منقوص األكسجني 
باستخدام طرف  . وتنقل البكترييا من مستعمرة ُممثِّلة لساللة االختبارTaq للمستحرة املائية بوليمرياز احلمض النووي

 25احملتوي على  املتسلسل للبوليمريازالتفاعل معقمة (أو أي أداة مناسبة أخرى)، إىل أنبوب  اتميكروليرت  10ماصة 
على دورة  35دقائق؛ تليها  6دة ملدرجة مئوية  95 على حرارةميكرولرت من خليط التفاعل. أما بارامرتات التدوير فهي 
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 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 30-14بروتوكول التشخيص 

 درجة مئوية 52أو  ،دة دقيقة واحدةمل) REPدرجة مئوية (بادئات  44حدة، وادة دقيقة و ملدرجة مئوية  94 حرارة
على �ائية  استطالة مرحلةوتلي دورات التضخيم  .دقائق 8دة ملدرجة مئوية  65و ،دة دقيقة واحدةمل )ERIC(بادئات 

يف املائة  1.5) يف اتميكرولرت  10-5دقيقة. وترّحل كهربائيًا منتجات التضخيم ( 16دة ملدرجة مئوية  68 حرارة
باألشعة فوق البنفسجية . وتشاهد شدف احلمض النووي بعد صبغها بربوميد اإلثيديوم األجاروز(وزن/حجم) من هالم 

 النافذة.
 
 REP-PCR المتناوب الالجيني المتكرر -التفاعل المتسلسل للبوليميراز تفسير نتائج 4-3-2-1
 
إذا كانت لديها البصمات اجلينومية نفسها  X. fragariaeحتدد هوية سالالت االختبار البكتريية على أ�ا بكترييا  

املتسلسل التفاعل ) مضّخمة يف 1996وآخرون  Poolerالسالالت املرجعية ( من ERICو REPاليت لألمناط اجلينية 
نفسه باستخدام اهلالم نفسه. وميكن احلصول على عدد صغري من شرائط متعددة األشكال من السالالت للبوليمرياز 

 نظراً لوجود مستويات تنوع جينومي منخفضة. X. fragariaeاملختلفة لبكترييا 
 
 السالسل المتعددة المواقعتحليل   4-3-3

 
استخدم �ج حتليل السالسل املتعددة املواقع على نطاق واسع لتحديد هوية أصناف البكترييا املستصفرة  

xanthomonads )Parkinson  ،؛2007وآخرون Almeida  ،؛ 2010وآخرونHamza  وميكن أن 2012وآخرون (
 Vandroemmeأن هناك مسودة تسلسل جينومي متوفرة (، خاصة X. fragariaeيستخدم لتحديد هوية بكترييا 

). ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن هذه املنهجية مل يتحقق منها بعد لغرض حتديد هوية بكترييا 2013وآخرون، 
X. fragariae جيري تضخيم جينات تدبري (مثل .gyrB، rpoD(  باستخدام البادئات والظروف اليت وصفهاAlmeida 

). ويتكون حتليل السالسل املتعددة املواقع من َسلسلة مواقع متعددة (عادة 2012وآخرون ( Hamza) و2010وآخرون (
مودعة يف  Xanthomonasأربع إىل مثاين جينات تدبري) ومقارنة هذه السالسل مع سالسل مرجعية من أنواع بكترييا 

http://genome.ppws.vt.edu/cgi-قواعد بيانات النوكليوتيدات؛ مثًال قاعدة البيانات املشرتكة مليكروبات النبات 

bin/MLST/home.pl( )Almeida ،و)، 2010 وآخرونMLVAbank اجليين للميكروبات  للتنميط-http://mlva.u

//genotyping4psud.fr/mlvav وقاعدة بيانات البكترييا ،/bank-Q )bank.eu/Bacteria-http://www.q .( 
 

  اختبارات القدرة اإلمراضية 4-4
 
باختبار القدرة  X. fragariaeينبغي، عند االقتضاء، تأكيد هوية السالالت البكتريية اليت يشتبه بأ�ا بكترييا  

إلصابة لاإلمراضية. فينبغي تلقيح سالالت منتقاة من صفائح جرى عزهلا أو ختصيبها يف أوراق على نباتات فراولة قابلة 
)، 1980( Civeroloو Hazel). وهناك عدة إجراءات متوفرة: 6-3(أو أوراق مفصولة، كما هو موضح يف القسم 

Civerolo ) وأ1997وآخرون (Hildebrand ) 2005وآخرون.( 
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 إجراء التلقيح العام  4-4-1
 
من أصناف قابلة  X. fragariaeاستخدام نباتات فراولة خالية من بكترييا  ا،التلقيح املوصى هب من إجراءات 

لإلصابة (مثل كاماروسا، سيسكاب، سلفا، كورونا، باجارو). وإذا كان ذلك ممكناً، ينبغي أن حتفظ النباتات طوال الليل 
دة ملللضوء  مع تعريضها) يف املائة 90درجة مئوية وعلى رطوبة نسبية مرتفعة (أكثر من  25–20 على حرارةيف غرفة بيئية 

 حداث فتحات ثغريية يف األوراق. ساعات قبل التلقيح إل 4
 
 اتمليموالر  10/مليلرت) يف ماء مقطّر ومعّقم أو يف ملستعمراتوحدة مكّونة  106جتّهز مستعلقات خاليا بكتريية ( 

. يطلى اللقاح لكل ساللة على األسطح البعيدة عن العرق لثالث ورقات ثالثية بالفوسفاتمنظم من حملول ملحي 
الوريقات على كّل من نبتتني أو ثالث نبتات ببندقية رش ذات ضغط منخفض أو خباخة أو أداة مماثلة (مثًال من 

DeVilbiss1لسطح البعيد عن العرق ) لكي ال حيدث إشباع باملاء. وباإلمكان تيسري اإلصابة جبرح األوراق (مثل ثقب ا
 على حرارةالنباتات يف غرفة حيافظ فيها  حضنذلك غري ضروري. وبعد التلقيح، جيري ولو أن بإبرة) قبل طالء اللقاح، 

ساعة. وتقوم 14–12دة مل)، وتتعرض للضوء يف املائة 90درجة مئوية وعلى رطوبة نسبية مرتفعة (أكثر من  25–20
(أعدت بنفس طريقة إعداد ساللة االختبار) وماء مقطر  X. fragariaeمستعلقات من خاليا ساللة مرجعية لبكترييا 

السليب، على التوايل،  شاهداإلجيايب وال شاهدال بدوربالفوسفات  منظممن حملول ملحي  اتمليموالر  10ومعقم أو 
مرض يوماً  21وجيري التلقيح يف صوان خمتلفة. مث يقّيم تطور التمزقات أسبوعياً مدة ثالثة أسابيع (

ُ
) بعد التلقيح. ويعزل امل

التفاعل أو التألق املناعي أو  إليزا، وحتدد هويته بطريقة 5-3من جديد من مثل هذه التمزقات، كما هو موضح يف القسم 
 .للبوليمرياز املتسلسل

 
 مراضية إلنتائج اختبار القدرة اتفسير  4-4-1-1
 
، تكون األعراض األولية متزقات داكنة مشبعة باملاء X. fragariaeإذا كان مستعلق اخلاليا البكتريية حيتوي بكترييا  

(عندما ينظر إليها يف ضوء منعكس) على أسطح األوراق السفلى. وتظهر هذه التمزقات صفراء شفافة عندما تشاهد يف 
ضوء نافذ. وتتطور هذه التمزقات يف وقت الحق إىل بقع هبالة شاحبة أو خنر على األطراف. وينبغي أن تظهر هذه 

 إجيايب). شاهدمرجعية ( X. fragariaeعراض نفسها على أوراق لّقحت بساللة بكرتيا األ
 
من حملول  اتليموالر م 10 مبقداروال ينبغي أن تظهر أعراض مشاهبة على أوراق لقّحت مباء مقطر ومعقم أو  

 سليب). شاهد(بالفوسفات  منظمملحي 
 
 رّد الفعل الشديد الحساسية  4-4-2
 
ويستحث العديد من  hrpميكن أن يكون رد الفعل الشديد احلساسية يف أوراق التبغ إشارة إىل وجود جينات  

مرضة للنبات ردود فعل إجيابية. وميكن استخدام 
ُ
 .Pseudomonas syringae pvإجيايب، مثل ساللة  شاهدالبكترييا امل

syringae. وتستخدم نبتات تبغ من أصناف كزانيت Xanthi  أو سامسونSamsun  لديها أكثر من مخس إىل ست
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 600على  0.1/ مليلرت (كثافة ضوئية مكّونة ملستعمراتوحدة  109أوراق. ويعّد مزيج مستعلق من البكترييا برتكيز 
 25ويستخدم حمقن مزود بإبرة قياس بالفوسفات  منظممن حملول ملحي  اتمليموالر  10نانومرت) يف ماء معّقم أو يف 

 حلقن املزيج يف الفسحات ما بني اخلاليا يف أسطح بعيدة عن العرق يف أوراق ناضجة. 
 
  تفسير نتائج رد الفعل الشديد الحساسية 4-4-2-1

 
ساعة بعد التلقيح على أنه نتيجة اختبار  48–24ا�يار األنسجة اليت حقنت ا�ياراً كامًال وخنرها يف غضون  يعترب 

إجيابية بالعالقة مع رد الفعل الشديد احلساسية. ولكن قد يكون بعضها  X. fragariaeإجيابية. ومعظم سالالت بكترييا 
ت مباء مقطر ومعقم أو حر ردود فعل مشاهبة على أوراق لقّ سلبيا، خاصة بعد أن ُختزن بعض الوقت. وال ينبغي أن تظه

 سليب. شاهدكبالفوسفات  منظم من حملول ملحي  اتمليموالر  10 دارمقبـ
 

 السجالت  -5
 
رقم  لتدابري الصحة النباتية من املعيار الدويل 5-2يف القسم  بالطريقة املوصوفةاالحتفاظ بالسجالت واألدلة  بجي 

 ).بروتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائح( 27
 
حاالت عدم االمتثال (املعيار  ال سيماويف احلاالت اليت قد تتأثر فيها أطراف متعاقدة أخرى بنتائج التشخيص،  

 ا) ويف حالة ظهور اآلفة يف منطقة م)توجيهية بشأن اإلخطار عن عدم االمتثال وإجراءات الطوارئالبادئ (امل: 13رقم 
 بطريقة تضمناملواد اإلضافية التالية مدة سنة واحدة على األقل ، ينبغي االحتفاظ بالسجالت واألدلة و للمرة األوىل

صور الالتتبع: العينة األصلية أو مستزرع/مستزرعات اآلفة والعينات احملفوظة أو املثبتة على شرائح أو مواد االختبار (مثًال، 
 ).املتسلسل للبوليمريازالتفاعل وأمبليكونات  إليزاطبوعة لنتائج اختبار املنسخ الفوتوغرافية للهالم، و ال
  
  جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية -6
 
 :منهذا الربوتوكول  بشأن معلومات إضافيةميكن احلصول على  
  

United States Department of Agriculture (USDA) Agricultural Research Service (ARS) (formerly), 
(Edwin L. Civerolo; e-mail: emciv@comcast.net).  

 
Plant and Environmental Bacteriology, Fera, Sand Hutton, York YO41 1LZ, United Kingdom (John 

Elphinstone; e-mail: john.elphinstone@fera.gsi.gov.uk).  
 
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.: +34 963 424000; fax: +34 963 424001  

 

mailto:emciv@comcast.net
mailto:john.elphinstone@fera.gsi.gov.uk
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لوقايـة النباتـات، أو املنظمـات اإلقليميـة  الوطنيـةميكن التقدم بطلب لتنقيح بروتوكول للتشخيص من قبل املنظمـات  
 لوقايـــة النباتـــات أو األجهـــزة الفرعيـــة هليئـــة تـــدابري الصـــحة النباتيـــة مـــن خـــالل أمانـــة االتفاقيـــة الدوليـــة لوقايـــة النباتـــات

(ippc@fao.org)  له إىل الفريق التقين املعين بربوتوكوالت التشخيصبدورها حتي وهي. 
 

 قدير والشكرتال -7
 
من إدارة البحوث الزراعية يف وزارة الزراعة يف الواليات E.L. Civerolo املسودة األوىل هلذا الربوتوكول  حرر 

 الزراعية يف فالنسياالبحوث من معهد  M.M. Lópezونقحها (أنظر القسم السابق) سابقا  USDA-ARSاملتحدة، 
IVIA)(أنظر القسم السابق) إسبانيا ،(. 

  
  المراجع -8
 
إن املعــايري الدوليــة لتــدابري الصــحة النباتيــة متاحــة  يشــري هــذا امللحــق إىل املعــايري الدوليــة لتــدابري الصــحة النباتيــة.قــد  

  .setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core على البوابة الدولية للصحة النباتية على العنوان
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 معلومات عن اآلفة -1
 

 الداخلية نسجةباألتتغذى يرقاهتا  ةصغري  اتمن ذباب Agromyzidae تتكّون فصيلة ذبابات الورق )أغروميزيدا( 
متخصصة  إما الورق ذباباتأنواع  غالبيةتكون و لسيقان. ل اتأو نقاب قللور  ات  نقابّ وتكون يف غالب األحيان لنبات، ل

اليت تتميز  هاأنواع بعض إال أن. املرتبطة الواحدة باألخرىعلى جمموعة صغرية من النباتات  ةمقتصر  وإما يف عوائل معينة
 أنواع أربعة هذه األخرية ؛ وتتضمنالعاملالعديد من أحناء آفات زراعية وبستانية يف إىل  تقد حتول هاعوائلبارتفاع عدد 

 الرييوميزا بريوني :خمتلفة، وهي بلدان لدىاحلجر الزراعي  ئحلواالواردة يف  نّقابات الورق (Liriomyza) لرييوميزا من آفة
L. bryoniae،  هويدوبرنسيس لرييوميزاوL. huidobrensis  ،ساتيفا ولرييوميزا L. sativae  تريفوليي لرييوميزاو L. trifolii. 

األنواع يف  على مستوى آلفةا هويةعملية حتديد أما . واتحاصيل الزينة واخلضر مب قتاتتالعوائل كلها آفات متعددة   يوه
 .هذه األنواع األربعةعلى  فتقتصر هذا الربوتوكول

 
 قد ظهرت منها اً أنواعإال أّن يف املنطقة املعتدلة الشمالية،  أساساً  Liriomyza)لرييوميزا(  ابات الورقنقّ توجد  
من نّقابات الورق  300الـ ذبابات األنواع و شرقية. واملناطق ال ة اجلديدةجرياحمل واملناطق، ةاإلفريقي ةجرياحملناطق امليف  أيضاً 

وتبدو ( اتمليمرت  3و 1يرتاوح طوهلا بني ) احلجم صغري افجميعه: من التشابه كبري  على قدر Liriomyza)لرييوميزا( 
(. 1الشكل  مثال على ذلك)يف معظم األنواع، صفراوين  قصيعةو  جبهة وجود ، مععامة حني ينظر إليها من فوق داءسو 

األربعة نواع األمن أجل حتديد فضاًل عن ذلك، نس. هذا اجلأنواع  بني فصلالقد يكون من الصعب  وهلذا السبب
 كذلك  متييزها إذ ينبغيبني هذه األنواع األربعة،  يكتفي بالتمييزأاّل يتعنّي على املشّخص  ،زراعياحلجر ال لوائحباملشمولة 

 .Liriomyzaنّقابات الورق )لرييوميزا( ل األصلية األنواعبعن احليوانات األساسية ذات الصلة 
 

أفيد عن و  ،املنطقة القطبية الشمالية املنتشرة يف نواعاألمن يف األساس  L. bryoniae (ابة ورق القرع )ل. بريونيانقّ  
بالعدد املرتفع يتميز هذا النوع (. CABI، 2013مصر واملغرب يف مشال أفريقيا )يف مجيع أحناء أوروبا وآسيا، و يف  اظهوره

اآلفات اليت تصيب  وهي من(. Spencer ،1990) نوعًا من النبات 16 سجلت إصابته ألكثر منقد  جدًا لعوائله إذ
والفاصوليا ونباتات الرتمس  املزروع يف البيوت الزجاجيةالبطيخ واخليار( واخلس الشمام و )السيما  ياتالطماطم والقرع

(Spencer ،1989 ،1990.) 
 

وهي اليوم قد نشأت يف أمريكا اجلنوبية  L. huidobrensis ذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس( أن تكون عتقدويُ  
أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ  منبعض املناطق يف أحناء كثرية من العامل، مبا يف ذلك  منتشرة

(Lonsdale ،2011 ؛CABI ،2013 .) ّإىل  مؤخراً  ُقّسمت قد السابقيف  تصنيفياً كان مّت حتديدها اليت  األنواع  غري أن
 كاليفورنيا  بازالءوذبابة ورق  L. huidobrensisذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس(  ومها: مموه ن مبظهريتسما نوعني
ذبابة ورق بازالء   ؤّكد وجوديُ مل ، ففي الوقت الراهن. أما توزيعهما النسيب احملدد فغري أكيد - L. langeiالجناي(  )ل.
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 الغازية األعدادمجيع  تكون أن الواليات املتحدة، ومن املرجح جداً  جانبمن  إال L. langeiالجناي( كاليفورنيا )ل. 
اآلن ي معّرفة ه حبسب ما L. huidobrensisذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس(  من نوعخارج الواليات املتحدة  املوجودة
 .(Lonsdale ،2011؛ 2008 وآخرون، Takano؛ 2001وآخرون،  Scheffer، ؛ Lewis ، 2001و Scheffer) اً تصنيفي

نوعاً  14لـ  اسجلت إصابته إذ، األنواع متعددة العوائلمن  L. huidobrensis ذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس( عدّ وت
السكر والسبانخ  مشندر فهي هذه اآلفة هاامجهت اليت األكثر أمهية اقتصادياً  احملاصيل أما(. Spencer ،1990)من النبات 

 يف حاالت نادرة،، و Gypsophila نبتة اجلصية )جيبسوفيال( شيوعاً  هاأكثر من والبازالء والفول والبطاطس ونباتات الزينة )
 (.Spencer ،1989القرنفل واألقحوان( )

 
  

أمريكا الوسطى واجلنوبية، أمريكا الشمالية و  يف  L. sativae ذبابة ورق اخلضروات )ل. ساتيفاي( نشأت 
 ياأو أسرتالأوروبا  بلغها مل تاحمليط اهلادئ، لكنبلدان آسيا وأفريقيا و  منكثرية حناء  أ يف منتشرة اليوموأصبحت 

(Lonsdale ،2011 ؛CABI ،2013) . ذبابة ورق اخلضروات )ل. املتعّلقة بتوزيع  علوماتاملتكون  حيتمل أنولكن
من  أيضاً  هيبسرعة. و  هنطاق أن هذا النوع يواصل توسيعهناك أدلة تشري إىل  إذ إنتملة غري مك L. Sativaساتيفاي( 

، Spencer ،1973)واألزهار العديد من حماصيل اخلضر هتاجم هي و  فع لعوائلهااألخرى اليت تتميز بالعدد املرتفات اآل
 اتالقرعي عوائل من فصيلة يفًا وإن كانت توجد أساس من النباتأنواع ة تسعل اوقد مت تسجيل إصابته(. 1990

 (.Spencer ،1973 ،1990) اتوالباذجناني اتالبقوليو 
 

 وقد يف أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى واجلنوبية، أيضًا L. trifoliiذبابة ورق النفل )ل. تريفوليي(  نشأت 
األقحوان  بعقالتألرجح نتيجة التجارة آسيا واحمليط اهلادئ، على او أفريقيا و من أوروبا أحناء كثرية  يف من مث انتشرت

(Martinez وEtienne، 2002 ؛Lonsdale، 2011 ،CABI ،2013 .)امللحوظ رتفاعالوهي من األنواع اليت تتميز با 
 امجهاهتاليت  أما أكثر احملاصيل(. Spencer ،1990) نوعًا من النبات 25 ألكثر من الت إصابتهجّ سُ  عدد عوائلها إذل

واخلس  اجلصيةو ، gerberasاجلربارة نباتات الفاصوليا والكرفس واألقحوان واخليار و  حية االقتصادية فهيأمهيًة من النا
 (.Spencer ،1989والبصل والبطاطس والطماطم )

 
بروتوكول  لواردة ضمناألنواع ا بني من، L. strigata )ل. سرتيغاتا( امسه (خامسنوع )وهناك نوع آخر  

استبعادها من األنواع اليت على املشخص  جيعله ما، L. huidobrensisو L. bryoniae بنوعي وثيقال الرتباطهالتشخيص 
 L. strigata )ل. سرتيغاتا( آفة عدّ تو  .احلجر الصحي ة بلوائحاملشمول األربعة ألنواعل اإلجيايب تحديداللدى السعي إىل 

 Ellisو ،Dempewolf (2001)و ،Spencer (1976)عن  ( نقالً بدون تاريخ) وآخرون Pitkin) األوراسيةاألنواع من 
جبال  ما بعدميتد إىل  انطاقهبشكل واضح، لكن  اعرف احلدود الشرقية لتوزيعهتُ ال و (. 2013 وآخرون Papeو ،(2013)
 يوه(. Dempewolf ،2004يف جنوب شرق آسيا ) اعن ظهوره مشكوك فيها ومثة إفادات( Spencer ،1976ورال )األ
 (.Spencer ،1990العامل ) حول نباتال نوعاً من 29 لـ اسجلت إصابته إذ اعدد عوائلهل امللحوظ رتفاعالتميز بات



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 5-16 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 تصنيفيةالمعلومات ال -2
 

 Mik  ،1894(، Liriomyza)لرييوميزا   :االسم

 ,Agrophila Lioy, 1864, Antineura Melander, 1913, Haplomyza Hendel, 1914 :المرادفات

Praspedomyza Hendel, 1931 , Craspedomyza Enderlein, 1936, Triticomyza 

Blanchard, 1938  

  Agromyzidae ،Phytomyzinae ورق ذبابة (،Diptera) ، من ذوات اجلناحنيحشرة :الوضع التصنيفي

 Liriomyza bryoniae (Kaltenbach ،1858) بريونيا رييوميزال  :االسم

 Liriomyza solani Hering, 1927; Liriomyza hydrocotylae Hering, 1930; Liriomyza :المرادفات

mercurialis Hering, 1932; Liriomyza triton, Frey, 1945; Liriomyza citrulli 

Rohdendorf, 1950; Liriomyza nipponallia Sasakawa, 1961 

 ( Tomato leafminer) الطماطم ورق نّقابة :االسم الشائع

 Liriomyza huidobrensis  ( Blanchard  ،1926) :االسم

؛ Liriomyza decora ،Blanchard ،1954؛ Liriomyza cucumifoliae  ،Blanchard ،1938 :لمرادفاتا
Liriomyza dianthi  ،Frick ،1958 

 
 بازالء ورق ذبابةو L. huidobrensis (Blanchard )  ذبابة العروق )ل. هويدوبرنسيس(العالقة التصنيفية بنيتتسم  

ذبابة العروق )ل.  Blanchard (1926) قد وصفف. بتعقيدها L. langei (Frick) )ل. الجناي( كاليفورنيا
يف األرجنتني.  Cinerariaنبتة الرمادية عينات مأخوذة من  انطالقًا من يف األصل L. huidobrensis هويدوبرنسيس(

كنوع   األمريكية والية كاليفورنيا املوجودة يف L. langei جناي(ذبابة ورق بازالء كاليفورنيا )ل. ال Frick (1951)صف و و 
يف عام مّث ومن . Aster النجمية نباتب قد أضّر كذلك على الرغم من أنه ليف املقام األو  يصيب البازالء أنه الحظ
ل هذه احلالة قائمة وال تزا) يورفولوجامل على املستوى امالتمييز بينه لتعذر مرادفنيكالنوعني   Spencerاعترب  ،1973
 Scheffer؛ Scheffer ،2000) املتقّدريواحلمض النووي  احلمض النوويسالسل  حولُأجريت بعد دراسة و  .(حكماً 

مت فصل النوعني (، 2008وآخرون،  Takano) الحقاً  اليت ُأجريت عليهما الرتبية من جتارب(، وبدعم Lewis ،2001و
 L. langei (Frick) ل. الجناي مّث اسُتعيد اسم(. Lonsdale ،2011) موهةاملع اثنني من األنوا نوعني  بوصفهما رمسياً 
 L. huidobrensis (Blanchard) ل. هويدوبرنسيس اسم أطلقفيما من والية كاليفورنيا، املموهة األنواع أُطلق على و 
 .اجلنوبية والوسطى األمريكتنيمن  موهةامللى األنواع ع
 

 ناتعيّ المتييز "معظم"  واسطتهاب د الصفات املورفولوجية التشخيصية اليت ميكن( حتدي2011) Lonsdaleحاول  
لدعم أوصى باستخدام بيانات جزيئية ف" أحياناً  ةداخلتمو  دقيقة جداً "أن مساهتا  وجد هلكن ذين النوعني،هل اليت تعود
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 Lonsdaleكان وإن  ) نتداخاليني ال النوع نطاقيأن  معها نواملتعاونو  Scheffer تعتربو كلما أمكن ذلك.   ويتهاهحتديد 
يف عام  أخرى ومرةً  1968يف عام  ةً والية كاليفورنيا، مرّ  يف L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس ظهور سجلقد ( 2011)

  وهادرس سبق أن الغازية اليت األنواعمجيع وأن (، يف املكان مستقرّة األعداد تلكت إذا كان ما ال يُعرفأنه ب فادأو ، 2008
 Scheffer؛Lewis ،2001و Scheffer) احبكم تعريفه L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس جمموعةإىل تنتمي  نتكا

سبقت املؤلفات اليت التقارير الواردة من والية كاليفورنيا يف  اعتبار بالتأكيده ينبغي (. وهذا يعين أن2001، وآخرون
مهيمنًا يف كاليفورنيا مع أهنا  نوعاً  وتعترب هذه األخرية L. langei ل. الجناي آفة نطبق علىت اأهن على  Schefferعمالأ

 هفلوريدا ويوتا اتوالياليت كانت موجودة يف  عداداأل أما ؛على ما يبدو هاواي وأوريغون وواشنطن واليات أُدخلت إىل
 هويدوبرنسيسل.  مل يؤّكد غري وجود(. و Lonsdale ،2011) فيها فلم تستقرّ  التسعينات وفريجينيا يف منتصف

L. huidobrensis ( يف املكسيكLonsdale ،2011لكن ،)Takano  ل. الجناي أن عينات منأفادوا ( 2005) وآخرون 
L. langei (الكاليفورين الفرع احليوي املوصوفة على أهنا ) يف موقع تفتيش ياباين على اخلضروات الطازجة  عثر عليهاقد

 القادمة من املكسيك.
 

 Serpentine leafminer, pea leafminer, South American leafminer, potato :ةاألسماء الشائع

leafminer fly  

 Liriomyza sativae Blanchard, 1938 :االسم

 ;Agromyza subpusilla Frost, 1943; Liriomyza verbenicola Hering, 1951 :المرادفات

Liriomyza pullata Frick, 1952; Liriomyza canomarginis Frick, 1952; Liriomyza 

minutiseta Frick, 1952; Liriomyza propepusilla Frost, 1954; Liriomyza munda 

Frick, 1957; Liriomyza guytona Freeman, 1958; Lemurimyza lycopersicae Pla 

and de la Cruz, 1981. 

 Vegetable leafminer ،American leafminer ،chrysanthemum leafminer،serpentine :األسماء الشائعة

vegetable leafminer ،melon leafminer  

 Liriomyza trifolii (Burgess, 1880) :االسم

 Agromyza phaseolunulata Frost, 1943; Liriomyza alliovora Frick, 1955 :المرادفات

 ,American serpentine leafminer, serpentine leaf miner, broad bean leafminer :األسماء الشائعة

Californian leafminer, celery leafminer, chrysanthemum leaf miner 

 
 الكشف -3

 
نّقابة  وجود على دالّةال العالمات األوىل واألكثر وضوحاً املوجودة يف األوراق عادة  األنفاقثقوب التغذية و تشّكل  
ؤشرات املفاحلجر الصحي، لني عن و للمسؤ  سهولةمرئية ب أن تلك األنفاق تكون وفيما. Liriomyza (لرييوميزا) الورق
 األنفاقتبقى تلك (. Spencer ،1989) بسهولة عنها والسهميكن و  بدرجة كبرية، أقل وضوحاً  تكون ىل اإلصابةإبكرة امل

حتديد  على موثوقاً  دليالً األنفاق ذه ما يعترب شكل ه وغالباً . من الزمن تغيري على مدى أسابيع أي دونعلى حاهلا وب
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يف ، نلكو (. ددةائل حمو على عاألنواع تقتصر هذه كثري من هذه احلاالت ال يف) agromyzidالورق  ذبابات أنواع هوية
اليت  ريقاتالعدد بورقة، و لكل يولوجي يز والف اديامل وضعالبو  العائلاألنفاق بشكل ائل يتأثر و متعددة العاألنواع  حال
 وحده األنفاقالقائم على شكل  اهلوية حتديد تناول أنه ينبغي التنوّع األكربهذا . ويعين نفسها ورقةال يف أنفاقاً  تنّقب
ل.  بنوعاحلجر الصحي و ب شمولةاألنواع األربعة املب األنفاق اخلاصة شكل لىأمثلة عترد (. و EPPO، 2005) حبذر

 .4إىل  2األشكال من يف  L. strigata سرتيغاتا
 

أوراق النباتات العائلة،  يف من أجل إحداث ثقبالبيض( مل حل جهازها و)أ هامسرأأنثى الذباب ستخدم ت 
 ثقوب تغذية أنواعتكون و البيض. لوضع  واإلناث والذكور( أالذباب كل من للتغذية )ل كمواقعُتستخَدم  روح جبسبب فتت

 وتكونالسطح العلوي للورق.  تعرتييضاء ب بقعك  ووتبد، ملم 0.2عادة  يبلغ قطرها ،مستديرة Liriomyza لرييوميزا
ثقوب وتكون . أكثر مياًل إىل االستدارةشكلها ملم( و  0.05) حجمًا بالعادة وضع البيض أصغرل املخصصة ثقوبال

كروماتوميا و   Chromatomyia horticolaهورتيكوالكروماتوميا   أي العوائل ةمتعدد agromyzidالورق  ذباباتنوعي 
 لرييوميزا حيدثها ذبابمن تلك اليت أكثر بيضاوي وشكلها  أكرب حجماً  Chromatomyia syngenesiaeا سينجينيسي

Liriomyza . لرييوميزاأنواع  لدىوضع البيض عن شكل ثقوب التغذية ال خيتلف شكل ثقوب Liriomyza ، وال ميكن
تدمري عدد كبري من اخلاليا وتكون بتغذية لاثقوب وتتسّبب األنواع.  هوية ورقة لتحديدالتوزيعها على  منط استخدام
 (.EPPO، 2005للعني اجملردة )بوضوح  ظاهرة

 
 كونيو . نةضداخل األنسجة اخلضراء احلا حفر أنفاقعرب  ورقةللاجلزء العلوي  من بشكل رئيسيتتغذى الريقات  
ورقة. العلى طول كّسرة توداء مسخطوط ك  ورباز تبدمسالك من المع  ،أبيض ضاربًا إىل الصفرةعادة األنفاق هذه  لون
ظهور مناطق مع ، النفقلون  ن إىل تغرّي يف كثري من األحياورقة المن  نفسها صغريةاليف املنطقة  ةاملتكرر تالفيف ؤدي التو 

 (.EPPO، 2005)الورق  نّقابةل ةالنبتنتيجة لردود فعل كعادة  وذلك ، افّةجمناطق بنية و ة مبللسوداء 
 

النبتة من الريقات بشكل رئيسي تتغذى و  داخل األوراق. خالهلا كلها الريقاتية، تتغذى هناك ثالث مراحل يرق 
 لكي تصبح خادرات جاهزةكون عندما تاألوراق  .Liriomyza sppلرييوميزا  نوع يرقاتوتغادر البيض.  فيها ضعاليت وُ 

(Parrella وBethke ،1984 ،) ك.  يرقات من عكسالعلى و ؛ نصف دائري شقعلى شكل عادة  هاخمرجفتحة وتكون
مع  ،يالريقنفق الاجلزء األخري من ورقة يف الداخل اليت ختدر   C. syngenesiaeك. سينجينيسياو  C. horticola هورتيكوال

، Liriomyzaلرييوميزا  خادرات العثور علىبالتايل ميكن من السطح السفلي للورقة. عادة فتحات التنفس األمامية  نتوء
 األحيان على سطح الورقة. بعض يف ويف الرتبة أو اصيل احمل خملفات يف
 

 :التايل و، على النحتطّورهامراحل  سبحب ،اوحميطه ةاألنواع يف مواقع خمتلفة من النبت قد توجد بعضو  
 
 سطح الورقة حتتيغرس تواً البيض:  -
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 الورق أنفاقداخل  الريقات: -
 

 بعض األحيان على سطح الورقةيف  والرتبة أو يف أاحملاصيل  بقايايف  :اخلادرات -
 
 .لوضع البيضو  ثقوباً للتغذية تُنتج فيماعلى سطح األوراق تقبع  وأ تطري يف اجلو: البالغة اتفاآل -
 
 وحفظهاجمع العّينات  3-1
 

، كما ينطوي على أنفاق من ورقعينات ب مقرتناً  يف املراحل السابقة لنضوجه Liriomyzaلرييوميزا  ميكن مجع ذباب 
لتشخيص األنواع تعتمد على األعضاء التناسلية  ةستخدماملاملورفولوجية  صائصاخلومبا أن . يكتمل منّوهميكن مجعه عندما 

بيقني ميكن متييزها فال  البالغةاإلناث أما األنواع.  هوية حتديد ثبت منمن أجل الت ةذكور بالغإىل هناك حاجة فالذكرية، 
احتمال من يزيد أن  ما موقع من وأ نبتةمجع عينات متعددة من من شأن نس. و ى اجلإال على مستو يف كثري من األحيان 

غري  والنمتشخيص مراحل لجزيئية  يكن من املزمع إجراء اختباراتما مل مر مهّم أ ذاوهاحلصول على ذباب ذكور، 
 .املكتمل

 
 الذُّباب البالغجمع  3-1-1
 

بواسطة شبكة  أوراق الشجر عن و كسحهمجعه باليد أكن ر، ومياشجأليوجد الذباب البالغ عادة على ورق ا 
 وعوضًا عن ذلك،. مع العيناتجل خوائية مضّخةاستخدام ب مجعه ميكن وأداخل قوارير زجاجية، ووضعه من مّث يدوية 

 ثوقيةومو الطريقة األكثر عملية  غري أنّ ، وخباصة يف البيوت الزجاجية. الالصقة املصائد الصفراءباستخدام ميكن مجعه 
يرقات حية.  على حتتويو  حفرت فيها أنفاقمجع أوراق  تتمثل يف Liriomyzaلرييوميزا  أنواع ثلم قات الور نّقاب جلمع
 الورق ذباب تقنيات تربيةويرد وصف . يف املخترب كبري من أجل تربيتها حىت تصبح ذبابات بالغة  مستوعب يف فتوضع

agromyzids عند Griffiths (1962) وFisher  (.2005آخرون )و 
 

وختزينها إىل أجل غري مسمى،  يف املائة 70 حملول حيتوي على إيثانول بنسبة والريقات يفميكن وضع الذباب البالغ  
مقفلة  ،يف اإليثانولاملنقوعة العينات  اليت تضم واريرقالأن تكون وينبغي مع مرور الوقت.  تدرجيياً  أن لوهنا يبهت ولو 

وميكن حفظ الذباب البالغ . مقّوى صندوق داخل ة للصدماتواد خمففم وضبة يفوم لالسائ لتجنب تسرببإحكام 
 .مثالً  دبابيس بواسطةتعليق العينات عرب  حفظاً جافاً أيضاً 

 

، يف املائة 100إىل  96يف حملول حيتوي على إيثانول بنسبة  حفظها فينبغيلتشخيص اجلزيئي ل الالزمةأما العينات  
 FTA بطاقات على هاحفظ و( أدرجة مئوية حتت الصفر 0.4و 20حرارة ترتاوح بني على جممدة ) هاختزينو 
(Whatman)1 (Blacket  ،2015وآخرون.) 
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 غير المكتمل والنمجمع اآلفات في مراحل  3-1-2
 

ثقوب  يشتبه باحتوائها علىينبغي قطف األوراق اليت ، وحفظها النباتاتمن مجع عينات  وإذا كان القصد ه 
 .ببطء مبا يتيح جتففها ورقيت جريدةووضعها بني  أنفاقعلى  وأ تغذيةلل
 

، وال هاتطّور مراحل خمتلف من أجل احلصول على يُعتَـَزم تربيتها يف املخترب اليت تأوي أنفاقها يرقات  األوراقأّما  
رسل بالربيد ، وتُ مفرطة الرطوبة غري ولكن قليالً  مبتّلةخمربية أنسجة ب تغليفهافينبغي  بغية حتديد هويتها، ذبابات بالغةسيما 
 (Petri) رتيييف أطباق بحية يرقات  ذات األنفاق اليت تسكنهاتوضع األوراق ، يف املختربو وخمتومة.  ةنأكياس مبطّ  ضمن
 وكل يومني أ  تُفحصجيب أن ) تقريباً  درجة مئوية 23 حرارة على ختزينها يف حاضنةمث رطبة أوراق ترشيح  مع خمتومة

 فطريات وبكترييا وغريها(. تنمو فيهاإلزالة األوراق اليت ثالثة أيام 
 
 الهوية تحديد -4
 

على مالئمة  أدلة عينات ذكور بالغة، إذ ال توجدعلى  املعاينة املورفولوجيةبالورق  نّقاباتيقتصر حتديد هوية  
عن البالغ  لذبابكن حتديد هوية اومي اخلادرات. والريقات أ والبيض أ وأ على مستوى النوع اإلناث البالغةحتديد هوية 
ألعضاء لاملورفولوجية  صائصيتم فحص اخلو . للذكوراصة األعضاء التناسلية خبو ، الصفات املورفولوجيةطريق معاينة 

مع استخدام هذا الربوتوكول ومن شأن (. مرة 100حوايل  بقدرة تضخيم تبلغ)القدرة  عايل جمهرالتناسلية الذكرية حتت 
 Liriomyzaميزا و ياألربعة للري احلجر الصحي ب املشمولةالبالغة  األنواعسمح بالتعّرف إىل يأن  ،عدادعينات حسنة اإل

ل. الجناي و  L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس )باستثناء. اوحده ةاملورفولوجي عاينةمن خالل امل بشكل أكيد
L. Langei  1لألسباب اليت نوقشت يف القسم.) 

 
غري املكتمل، عندما يتعذر  و، مبا يف ذلك مراحل النمتطّوربارات اجلزيئية يف مجيع مراحل الميكن استخدام االختو  

مزيدًا من ضافة إىل ذلك، فإن االختبارات اجلزيئية قد توفر باإلو  .استنادًا إىل اخلصائص املورفولوجيةحتديد األنواع 
يتعني تفسري تلك  ولكن تالفة. وادية أتيعابالغة غري هوية تلك األنواع عندما تكون العينات ال حولة همّ امل املعلومات

هذه االختبارات ألغراض معينة ومت تقييمها على  تاالختبارات اجلزيئية حمدود، وقد وضع ختصصاملعلومات بدقة ألن 
ت نتائج تلك االختباراباستخدام عينات من مناطق جغرافية خمتلفة. لذا يتعني تفسري د من األنواع، و أساس عدد حمد

 . حبذر اجلزيئية



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 16بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 10-16بروتوكول التشخيص 

 البالغة استناداً إلى الخصائص المورفولوجية Liriomyzaتحديد هوية نقابة الورق )ليريوميزا(  4-1
 

 distiphallus اجلزء الطريف من القضيب األعضاء التناسلية الذكرية )على وجه اخلصوص، من الضروري معاينة 
 للرييوميزامن األنواع األربعة املستهدفة  ا خص أي نوعفيم إجيايبمن أجل حتديد اهلوية بشكل ((، 5)الشكل 

Liriomyza .إلجيدة طريقة ل ويرد أدناه عرض موجز( استنادًا إىل عداد العيناتMalipatil وRidland، 2008) . ويرد
 Steyskalو Spencer (1981 ،1992) ،Spencerيف األسلوب لدى االختالفات  وأمزيد من التفاصيل حول الطريقة 

أن تقارن  distiphallusجلزء الطريف من قضيب الذكر ا لقرائن الدالة على هيكللوينبغي EPPO(2005 .) و( 1986)
 األنواع.هوية ( من أجل تأكيد حتديد 1)اجلدول  بالسمات املورفولوجية

 
  للفحص المجهري Liriomyzaا ز يومليريفة آل األعضاء التناسلية للذكر البالغ تحضير 1-1 -4
 
 تحديد جنس الذباب 4-1-1-1
 

أقل تصلبًا من أنبوب و  ومزغبةاللون داكنة  epandrium العضو املسمى فصوصتكون الذكور،  لدى الذباب 
 هناك)أ((. و  6بطن )الشكل وال ظهرجانيب ال، من هأسفلوصواًل إىل اجلزء اخللفي من البطن حول  تلتفوهي ، اإلناث

بقية  رؤية ان خالهلوميكن م، بالكاملفتح تالشكل عندما  مثلثة تصبحبني الفصوص، شّق صغري فتحة على شكل 
 أقسامتشّكل ، ة األنثىولدى الذباب. الصفيحة الظهرية األخرية بعدا ملفصوص متتّد البالكاد و األعضاء التناسلية الذكرية. 

وهناك )ب((،  6الشكل ) ةسالساد بعد الصفيحة الظهريةما  ميتد إىلأنبوباً أسود شديد التصّلب  6 قسمال ما بعدالبطن 
نبوب من أللالنصف القاعدي  تغطي الشرحية الظهرية السادسةو يف هناية األنبوب. من اخللف  للعيان فتحة دائرية واضحة

 اجلانبية والبطنية. ة من الناحيتنيمرئي افوق، على الرغم من أهن
 
 للمعاينة distiphallus لجزء الطرفي من قضيب الذكرا تحضير 4-1-1-2
 

 تشريحلااستخدام إبر ب. وميكن حتقيق ذلك راقبةتنظيف األنسجة واملكي يتسىن ن اجلسم لعالبطن  ينبغي فصل 
بعد  عود ثقاب خشيب، طرفبإدخاله و  املروسة صغرةلدبابيس املل الطرف املستديرصنعها بلصق )واليت ميكن  الدقيقة

يف  10حيتوي  لولحمطن يف وميكن غلي الب. بعناية بةالذبابدن (، لفصل البطن عن بقية سطحي بدبوس عاديحفر ثقب 
 هتركبداًل من ذلك،  وأ ائق،دق 4-2ملدة ( NaOHهيدروكسيد الصوديوم ) وأ( KOHهيدروكسيد البوتاسيوم) املائة من

كاملة ليلة  ل (NaOHهيدروكسيد الصوديوم ) وأ (KOHهيدروكسيد البوتاسيوم ) يف املائة 10 حيتوي علىحملول بارد  يف
هيدروكسيد  وأ هيدروكسيد البوتاسيوم تحييدكفيل باملاء املقطر   إىل البطن املعالَ إن نقل األنسجة.  بيانتمن أجل 
 .جمّوفةعلى شرحية  الغليسرينإىل قطرة من  هلنقلاً البطن جاهز يصبح وبعد ذلك . الصوديوم

 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 11-16 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

األغشية  عنع األعضاء التناسلية بعناية و جمم فصليُ ، قيقةدإبر التشريح الاستخدام بو  جمسام ثنائي العيننيحتت  
مشاهدهتا  بشكل يتيح األعضاء التناسليةتوضع ، قيقةدإبر التشريح ال وبواسطة والعضالت املرتبطة هبا.القشريات و  ةاحمليط
ح رؤية بشكل يتياألعضاء التناسلية  ية وضعتم تغيريمث ي مرة. 400 بقدرة تضخيم تبلغ حىتاجلنب حتت جمهر مركب من 
وينبغي  .إضافة الساترةدون ب، مرة 400 بقدرة تضخيم تبلغ نمن جهة البط distiphallus جلزء الطريف من قضيب الذكرا

بطين(، األمر و ظهري عرض جانيب و  مثاًل،)وجهات خمتلفة  من distiphallus اجلزء الطريف من قضيب الذكر مشاهدة
 .أقلّ  خيماجملهر بقوة تضحتت  تغيري وضعيتهالذي يتطلب 

 

 ووضعها يف(، ينبغي نقل األعضاء التناسلية مثالً  الروتييناهلوية حتديد  لغرضالشرائح شبه دائمة )ولكي تصبح  
ة مستدير ساترة ا وضع عليهت، و احمللوليف  رفقبُتغَطس األعضاء التناسلية فعلى شرحية مسطحة نظيفة.  غليسرينقطرة من ال
 .احمللول بالتساوي من أجل مدّ 

 
وحتييد مفعوله  KOH حملول هيدروكسيد البوتاسيوم البطن يفتنظيف يجب فدائمة، ائح شر  إىلاجة دعت احلإذا و  
حيتوي على إيثانول بنسبة ووضعه يف حملول البطن نقل ميكن موضح أعاله. مث  ومحض اخلليك اجلليدي البارد كما هيف 
 ع األعضاء التناسلية و جممفصل ي، ثنائي العيننيسام حتت جمقيقة دال تشريحالاستخدام إبر ب، و يف املائة 70

 فصولةاملنقل األعضاء التناسلية ينبغي يف مرحلة أوىل و العضالت املرتبطة هبا. القشريات و و  ةاحمليط األغشية نعبعناية 
 ة مدية ألفيه ختزينها يت ميكن إن اقتضى األمر زيت القرنفل )اليف دقائق، مث  4-2يثانول املطلق ملدة إلاووضعها يف 
حملول (، مث إىل ائقدق 10)حلوايل  املائة يف 70 حيتوي إيثانول بنسبةحملول  يتم نقل األعضاء التناسلية إىلو من الوقت(. 

وميكن بعد دقائق على األقل(.  مخست القرنفل )ملدة إىل زي (، وأخرياً دقائق 10)حلوايل  يف املائة 95حيتوي إيثانول بنسبة 
الشرائح  كل  وجيب توسيمكندا حتت ساترة. بلسم  قطرة من يف ، اسلية بشكل دائم على شرحيةاألعضاء التنذلك وضع 

اسم و ( ةمعروفن كانت )إ اجلمععلى  القائمةاجلهة اسم و وتاريخ اجلمع  العائلاسم و ل املكان افية تفصّ و بيانات بالدائمة 
 العينة. بقيةفيما خيّص  لتضمينه إشارات مرجعية عالمة التعريف، وكودالنوع، و 

 
مع وضع رقعة مناسبة على الشرحية تنطوي  ،التسمية املناسبةبعلى بطاقة  ذبابالما تبقى من عينة وينبغي وضع  
 التناسلية. ءعضااألإىل مرجعية  اتإشار على 
 
 Agromyzidaeذبابات الورق فصيلة هوية تحديد  4-1-2
 

ـــــــاب فصـــــــيلةتضـــــــم   ـــــــورق  ذب ـــــــع أحنـــــــاء ال 2 500حـــــــوايل ال ـــــــرد (. Spencer ،1989 ،1990عـــــــامل )نـــــــوع يف مجي  وي
 Dempewolf (2004 ،)و Spencer (1972 ،1973 ،1987،) لــــــــــدىملورفولوجيــــــــــا ذبــــــــــاب الــــــــــورق وصــــــــــف تفصــــــــــيلي 

 Boucher (2010.)و
 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 16بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 12-16بروتوكول التشخيص 

املصدر على الرجوع إىل هذا  (. وميكن أيضاً 2004ن )يوآخر   Yeatesيف هذه الوثيقةالتسميات الشكلية وتتبع  
 نقابات)مثل  acalyptrateذبابة ل اً منوذجي اً تشرحيعرض بشكل واضح تاليت  الرسوم التوضيحيةلى اإلنرتنت لالّطالع ع

 األوراق(.
 

 Boucher؛ Spencer ،1987 ؛Hennig ،1958) باجملموعة التالية من اخلصائص األوراق تتسم فصيلة نقابات 
 (:7( )الشكل 2010

 
   ملم 3و 1يكون عادة ما بني ملم ولكنه  6-1يرتاوح طوهلا بني  احلجم ةصغري  -

 األنفيف  وجود شعريات -

 يف اجلبهة  قرون استشعارمن واحد إىل سبعة  -

 الرتس الصدريقمة  عند جناح مع فاصل يف الضلع -

 جلناحإىل حافة ا يصالن ال A1 + 2CuA اجلناح ااإلبطية صغرية؛ عرقجلناح خلية ا -

 يةصفائح الظهر اليندمج معها جممع من  يةتناسلعضاء الألا ما قبل الواقعة نطقةيف امللدى الذكر صلبات توجد  -
عضاء األ اجلزء الذي يضمو  5صفيحة الظهرية ال بني تني فقطتنفسي نيفتحتمع ، 8و 6يرتاوح عددها بني  املتصلبة
 ية.التناسل

 .(البيض وضع جهاز) املسرأ شكلياألنثى  لدى 7 القسم األمامي من اجلزء البطين -
 

فتحات ال مع نتوءات حتملاألمامي،  يف قسمها سنونةمسطوانية الشكل، أ)أ((  8لريقات عمومًا )الشكل تكون ا 
للجزء الداخلي من  على السطح الظهري مامية منهااألقع تحبيث )د((، و)ب(  8)الشكل  األمامية واخللفية تنفسيةال

عند الزاوية القائمة الفك السفلي يكون جّد متصّلبة؛ تكون أجزاء فمها أيضًا و اخللف. إىل األخرية موجهة فيما ، الصدر
وعادة ما حتمل اثنني )ج((،  8)الشكل  cephalopharyngealالبلعومي  - إىل بقية اهليكل الرأسييف اجّتاه احملور الطويل 

موجهتني حنو مقرتنتني  "نيعاذر "عبارة عن ) ةقرون بطنيو األمام، إىل أكثر من أزواج أسنان متساوية احلجم موجهة  وأ
 الظهرية. القرونأقصر من عادة تكون ( اخللف

 

لنباتات )ثالثة لاألنسجة احلية  من تتغذى يرقاهتا ألنيف املمارسة العملية ذبابات الورق يسهل التعرف على  
ذباب  مثل dipteranاحلشرات املزدوجة اجلناح أخرى من  فصائل ضمنورق  نّقاباتتوجد لكن (. ورقلل نّقاباتها أرباع

 ذباب الورق خصائصملعلومات عن ا موجز. للحصول على Drosophilidaeذباب اخلّل و  Anthomyiidaeاألزهار 
agromyzids رسوم توضيحية إضافة إىل ببليوغرافيا واسعة النطاق و يف أطوارها غري الناضجة،  ةبيولوجيالو  ةاملورفولوجي

 Ferrar  (1987.)أنظرلعدد من األنواع،   تحات التنفسيةالفو  cephalopharyngealالبلعومي  - الرأسيلهيكل ل
 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 13-16 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

  Liriomyzaتحديد جنس ليريوميزا  4-1-3
 

؛ EPPO ،2005التالية ) املورفولوجيةبالسمات  Liriomyza جنس لرييوميزامن  وكتمل النمالذباب امليتمّيز  
Spencer ،1976:) 

 
 لف(إىل اخل ةً )مّتجه واحملجر اجلبهةعلى  مائلة شعريات -

 أصفر لوهنا يكونما  ونادراً نفس لون الصدر لدى معظم األنواع، من و  داكنة منطقة ما قبل الصدر -

  داكناً  ما يكون الصدر أصفر لدى معظم األنواع، ونادراً  لون -

 وينتهي داخل الضلوع بصورة منفصلة عند الطرفاجلزء السفلي للضلع ينثين  -

 1M+2 الضلع إىل العرقميتد  -

 احلجم صغرية( dmة )قرصيالية لاخل -

 يف معظم األنواع( dm-cu) نثا (خارجي) مستعرضعرق يوجد  -

 يتكون من سلسلة من "مربدو"؛ اخللفي الفخذعلى افات قرنية حالذكور )"مكشطة"، لدى  موجودالصرير جهاز  -
 السفلية(. الصفائح البطنيةب الصفائح الظهريةعلى الغشاء الذي يربط  املنخفضةالقشور القرنية 

 
)مبا يف ذلك األنواع املستهدفة األربعة الواردة يف هذا  Liriomyzaلرييوميزا  معظم أنواع بدوتيف املمارسة العملية،  

 ءصفرا وسيقاهنا سوداء يف معظمها جببهة صفراء وحرشفة صفراء زاهية، حني تشاهد من فوق، الربوتوكول التشخيصي(
( واألعضاء التناسلية الذكرية اليت 9)الشكل  للجناحنيالتعّرق االعتيادي ع املستهدفة األنوا هذه متتلك و سب خمتلفة. بن  

 توجد عامة لدى كافة أفراد هذا اجلنس.
 

وثيقة الرتابط فيما األصناف  بني فصلالميكن . Liriomyzaالتباس بني عدة أجناس وبني جنس لرييوميزا  قد يطرأ 
 Liriomyza لرييوميزا وبني Phytoliriomyzaفيتولرييوميزا و  Chromatomyiaتوميا كروماو  ،Phytomyzaأي فيتوميزا  ،بينها
 مّتجهة إىل أسفل دائماً تكون ) ائلة إىل األسفل )مّتجهًة إىل األمام(امل بهة واحملجرشعريات على اجلمن خالل ال عامة

ها لكنسوداء  ورمادية أعمومًا ليت تكون (، وباحلرشفة الصغرية اLiriomyzaلرييوميزا منعدمة لدى  ومستقيمة أوأحيانًا 
(. Liriomyzaذبابات لرييوميزا  معظم لدى بشكل تامأصفر  الوسط يكون)يف وسطها  لون  أصفر فاتحمع  أحياناً  تظهر
 ميتد لدى آفيت، يف حني 4R+5 العرق إىلإال ال ميتّد الضلع ، Chromatomyiaو Phytomyza نوعي فيتوميزا ولدى

أنواع  وتشّكل 1M (Spencer، 1977.)+2 عرقإىل ال Liriomyza لرييوميزاو  Phytoliriomyza فيتولرييوميزا
Phytoliriomyza أنواع  عدّ ت الداخل، يف حنيتتغذى من و ورقة( ال وذع أاجل)على  عفصاتChromatomyia 

 .الورق نّقاباتمن عادة  Liriomyzaو Phytomyzaو
 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 16بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 14-16بروتوكول التشخيص 

 Liriomyza تحديد هوية أنواع ليريوميزا  4-1-4
 
 البالغ Liriomyza spp لذباب ليريوميزالوجية و رفو الخصائص الم 4-1-4-1

 
ل. هويدوبرنسيس ، و L. bryoniae ل. بريونيا الرئيسية لتشخيص باخلصائصيرد ملخص مبسط  

L. huidobrensis ، ل. ساتيفاو L. sativae  ل. تريفوليي وL. trifolii ل. سرتيغاتا )وكذلك آلفة L. strigata غراض أل
يف  distiphallusمن قضيب الذكر  طريفجزء اللل، مصحوبًا برسوم توضيحية وصور جمهرية 1استبعادها( يف اجلدول 

 .11و 10الشكلني 
 

 ،Spencer (1965 ،1973) عند ذه األنواعهلورفولوجية امللتشكيلة لرسوم توضيحية و  وصف أكثر تفصيالً يرد و  
مكتبة ة يف يالتشخيص الرئيس مسات(. وتظهر 2004) Shiaoو ،(2004ون )وآخر  Malipatilو ،Dempewolf (2004)و

 (.ج2007ب، 2007أ، Malpatil 2007) (PaDIL) صور اآلفات واألمراض
 

 ( مفتاحاً 2008) Ridlandو Malipatilوقد قدم  فاتيح.امل الذبابات البالغة باستخدامحتديد هوية  وميكن أيضاً  
وباإلضافة إىل ذلك، . بعض األنواع املتوطّنة يف أسرتاليا فيهات األمهية االقتصادية، مبا ذا فاتاآل من عة عشر نوعاً لسب
إشارة صور جمهرية. وهناك استنادًا إىل تحديد أنواع اآلفات من مجيع أحناء العامل لنظام  Dempewolf (2004) وفر يفيت

اإلقليمية الواسعة ومفاتيح متاحة من خالل  غاتيف بعض الكاتالو  Liriomyza لرييوميزا أنواعتعين خاصة إىل مفاتيح 
من منطقة إىل أخرى،  طبعاً  ختتلفاليت  ،ساسيةاأل اإلقليمية احليوانيةلكائنات ا تشمل هذه األعمال. و Spencer أعمال

ذه هبملة قائمة كا تردو األنواع غري املستهدفة.  استبعادالعملية اإلجيابية الرامية إىل  يف بصور متفاوتةؤثر تبذلك هي و 
 يوميزااكُتشفت فيه أنواع لري الذي العائل النبات  مراعاةفإن . باإلضافة إىل ذلك، Spencer ((1973 األعمال يف
Liriomyza ذباب الورق أنواعقليص ساعد يف تتميكن أن  ،حلجر الصحيبا ا واملشمولةاملشتبه هب agromyzid  احملتملة

نظر أأوروبا، يف )على سبيل املثال  وضعها يف احلسبانينبغي عدم نفسه واليت  سياق البيولوجياليف  ظهراألخرى اليت قد ت
Ellis (بدون تاريخ.) 
 

  



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 15-16 يتشخيصبروتوكول  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

Liriomyza ليريوميزا ذبابرفولوجية لدى أنواع مختارة من و الخصائص الم  -1الجدول 
† 

  L. bryoniae L. huidobrensis‡ L. sativae L. strigata L. trifolii 

 الجزء الطرفي من
 قضيب الذكر

distiphallus 

حواشي  ؛طرفيتانبصلتان 
  .البصلة مستديرة

، تيهمااشيح دال تلتقيان إال عنطرفيتان بصلتان 
حنو األمام على مستوى متتّد حاشية البصلة 

 البطن

طفيف بني  مع انقباض واحدة ةطرفيبصلة 
 على املستوىالنصفني العلوي والسفلي 

ثر تصّلباً البصلة أك وتبدالظهري والبطين؛ 
 أقصر ةبساق قاعدي

تلتقيان من  تان،طرفيبصلتان 
متتّد حواشي إىل القاعدة،  ةاحلاشي

حنو األمام على مستوى البصلة 
 البطن

بارز  مع انقباض طرفيةبصلة 
بني النصفني العلوي والسفلي 

 الظهري والبطين؛ على املستوى
بساق تصّلبًا قّل البصلة أ وتبد
  ية أطولقاعد

عار قرون استش
 عمودية

ان قرنا استشعار عمودي
 على أرضية صفراء

على  ةخارجي ةعمودياستشعار  ونقر   قرنا استشعار عموديان على أرضية سوداء
االستشعار  ونقر إىل  تصلأرضية سوداء قد 

فيما عدا  كونت يتال، ةالداخلي ةالعمودي
 على أرضية صفراء  ذلك

لون أسود خلف العينني ميتّد على 
ن االستشعار و قر  حىّت األقّل 
ن و قر ، لكن ةاخلارجي ةالعمودي

كون ت ةالداخلي ةالعمودياالستشعار 
 على أرضية صفراء 

قرنا االستشعار العموديان على 
 أرضية صفراء

الجزء الظهري من 
 عظم القص

Anepisternum 

يف الغالب، عالمة أصفر 
امش اهلسوداء صغرية على 
 السفلي األمامي

 عموماً متتد  الشكل تةمتفاو سوداء  بقعةبأصفر 
 اجلزء السفلي ثالثة أرباع لىع

ترتاوح يف  داكنة نطقةمبأصفر يف معظمه، 
حجمها من شريط صغري على طول 
 اهلامش السفلي إىل طول اجلزء السفلي

امش مّث إىل اهلاهلامش، من بأكمله  األمامي
 الفصّ هامش إىل يصل لضيق ياألمامي و 

سوداء  ولكن مع بقعةأصفر 
لسفلى ايف اهلوامش  الشكل متفاوتة

متتد على طول وقد ، ةألماميو 
 النصف السفلي

أصفر، عالمة صغرية رمادية 
متيل إىل اللون األسود على 

 اهلامش األسفل األمامي

 Cu 1Aالعرق 
 

طول )أ( ضعف طول 
 )ب( 

طول  مرات 4-3)أ( طول  طول )ب( مرات  3-2طول )أ(  طول )ب( مرات  4-3طول )أ(  طول )ب( مرة  2.5-2طول )أ( 
 )ب( 

 صغري، أصفر أصفرصغري،  صغريـ أصفر ضخم بعض الشيء، داكن عادةم أصفرصغري، الثالث من  مقطعال



ت اخلاضعة للوائحبروتوكوالت تشخيص اآلفا 16بروتوكول التشخيص    

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 16-16 يتشخيصبروتوكول 

  L. bryoniae L. huidobrensis‡ L. sativae L. strigata L. trifolii 

 قرون االستشعار

  اجلبهة بلون أصفر المع، الجبهات والمحاجر
 احملجران أكثر شحوباً 

أكثر إىل اللون  اجلبهة صفراء، متيل عموماً 
صفر الليموين إىل اللون األ االربتقايل منه

بعض  انداكن احملجران العلويان؛ الشاحب
عند قرن االستشعار على األقل  الشيء،

 العلوي جريحملا

 صفراوان احملجرانو هة باجل صفراوان احملجرانو هة باجل زاهبلون أصفر  جرانواحملهة باجل

 

خبطوط متيل  أصفر زاهي الفخذ
 إىل اللون البيّن 

 اءسودخبطوط  أحياناً  داكنأصفر، 
 

خطوط أحيانًا أصفر تتخلله  خبطوط متيل إىل اللون البيّن أصفر  أصفر زاهي
 متيل إىل اللون البيّن رقيقة 

الجانب الظهري 
  لوسط الصدر

مع  ملاع بنسبة كبرية ،أسود
مسحة من لون خفيف  

 كامد

كامد مع ملسة رمادية    أسود مع ملسة كامدة طفيفةأسود المع  المع  ،أسود كامد  ،أسود
 يفةطف

الصفائح البطنية 
  للذكور

الصفيحتان الثانية والثالثة 
 نهمايمرئيتان يفصل ب
  أخدود وسطي أصفر

مقسمة بأخدود  وحدها الصفيحة الثانية املرئية
 وسطي أصفر

وحدها الصفيحة الثانية املرئية مقسمة 
 بأخدود وسطي أصفر

 ةإىل اخلامس ةمن الثانيالصفائح  –
 مقسمة بأخدود وسطي أصفر

 ملم 1.7 – 1.3 ملم 2.1 – 1.8 ملم 1.7 – 1.3 ملم 2.25 – 1.7 ملم 2.1 – 1.75 طول الجناح

Shiao (2004 ) لذكور من بطن اصفائح  علومات عناملو  EPPO (2005): من distiphallus اجلزء الطريف من قضيب الذكرواملعلومات املتعلقة بSpence (1973 ،1976 ،) من  املعلومات الواردة يف اجلدول املصدر: مت جتميع
 حتليله(. يف L. Strigata تناولي)الذي مل 

 .11إىل  7اُنظر أيضاً األشكال   † 

 من الناحية املورفولوجية. .Huidobrensis L و  .iLange L بني تمييزالال ميكن   ‡ 



16بروتوكول التشخيص   روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 17-16 التشخيصبروتوكول 

  Lyriomizaليريوميزا لذباب من قضيب الذكر البالغالجزء الطرفي  بنية 4-1-4-2
 

يف هذا الفصل إىل جمموعتني طبيعيتني ختتلف إحدامها عن األخرى  املدروسة  Liriomyzaأنواع لرييوميزا تنقسم 
الفتحات وبنية من القضيب( فضاًل عن لون اجلسم  اجلزء الطريفاألعضاء التناسلية الذكرية )وال سيما بنية حبسب 

 التنفسية اخللفية للريقات:
 

ة  - موع يا :1اجمل ون ري زا ب ي وم ريي L.bryoniae ل رو ، دوب وي زا ه ي وم ريي يسل س  ن
huidobrensis L. او ، غات رتي س زا  ي وم ريي  L. strigata ل

 
ة  - موع فا :2اجمل ي سات زا  ي وم ريي فوو ،sativae .L ل ري زا ت ي وم ريي يل ي  trifolii .L ل
 

لى (، وال سيما السمات القائمة ع1)اجلدول  هويته فيدة يف حتديداملغري أن السمات اخلارجية للذباب البالغ  
 اللون، ال تندرج بوضوح يف هاتني اجملموعتني.

 
اجلزء الطريف من القضيب  واألغشية. وه يط هباحت ةهشو  عبارة عن بنية صغرية جداً  من القضيب اجلزء الطريفو  

قيمة ب األبعاد ةثالثي بنيته املعقدة تتسمو  (5جزء من األعضاء التناسلية الذكرية( )الشكل  و)جهاز اإليالج، وه
من القضيب يتميز بسمة فريدة ميكن من خالهلا حتديد مجيع األنواع األربعة املستهدفة  اجلزء الطريف. فعاليةية تشخيص

للجزء القمي من القضيب بني اجملموعتني الطبيعيتني من هذا النوع من اآلفات:  وختتلف البنية األساسيةحتديدًا موثوقاً. 
، فهناك بصيلة طرفية واحدة، 2(، أما يف اجملموعة 10)الشكل إىل جنب  جنباً ، هناك بصيلتان طرفيتان 1ففي اجملموعة 

(. ويرد أدناه مفتاح لتسهيل التعرف على األنواع 11منقبضة يف الوسط حبيث تنقسم إىل قسمني، سفلي وعلوي )الشكل 
، L. strigata تااسرتيغ ارييوميز لمن القضيب. وتيسريًا للفهم، يشمل املفتاح أيضًا اجلزء الطريف األربعة املدروسة باستخدام 
، وهي أيضًا آفة L. huidobrensis هويدوبرنسيس لرييوميزاو، L. bryoniae بريونيا لرييوميزااليت ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ

 يف نباتات عائلة مماثلة. بالتايل العثور عليهاوميكن  متعددة العوائل
 

باستخدام من القضيب اجلزء الطريف  بنية وينبغي التحقق من فيفةط هذه اآلفةغري أن االختالفات بني بعض أزواج  
. وإذا تطابقت مجيع من القضيب اجلزء الطريفبنية ( للتأكد من عدم اخلطأ يف تفسري 1)اجلدول الدالئل املورفولوجية 

 .يت ال تتناوهلا هذه الوثيقةال، مبا فيها األنواع Liriomyza لرييوميزااألدلة، ميكن آنذاك استبعاد مجيع األنواع األخرى من 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 18-16بروتوكول التشخيص 

 من القضيب الذكريالجزء الطرفي من خالل  Liriomyzaهوية أنواع ليريوميزا المفتاح التشخيصي لتحديد 
 

 .11و 10الشكلني باالقرتان مع ينبغي استخدام هذا املفتاح  
 
 2.............. ... ......)ه( و)و(( ....................................11بصيلة طرفية واحدة )الشكل  -1
 
 3................ )ك(( .....................................-)ج( و)ز(-)أ(10بصيلتان طرفيتان )الشكل  -
 
)و( 11القاعــدي مــن البصــيلة: القســم القاعــدي شــديد التقــوس )الشــكل  الطــريف واجلــزءاجلــزء انقبــاض شــديد بــني  -2

 L. trifolii تريفوليي ليريوميزا.......... ......................................................................
 
واجلزء القاعدي من البصـيلة: القسـم القاعـدي لـيس شـديد التقـوس )الشـكل اجلزء الطريف فقط بني  طفيف انقباض -
 L.sativae ساتيفا ليريوميزا.... ..........)ه(( ............................................................11
 
متكـاف  )الشــكل  والـبطن(؛ ومتصـلبتان علـى حنـ حنـو األمـام علـى مسـتوى )غـري ممتـدتني ني دائـريتنيالبصـيلتحاشـيتا  -3

 بريونيوووووووووووووووووووووووووا ليريووووووووووووووووووووووووووميزا....)أ(( ......................................................................10
L.bryoniae 

 
 4. )ب( و)ج( ...............10البطن( )الشكل  حنو األمام على مستوىفتا البصيلتان حلزونيتان )ممتدتان حا -
 
)ح(( 10فقـــــــــــــــــــــــــــــــط )الشـــــــــــــــــــــــــــــــكل عنـــــــــــــــــــــــــــــــد حافتيهمـــــــــــــــــــــــــــــــا البصـــــــــــــــــــــــــــــــيلتان تلتقيـــــــــــــــــــــــــــــــان يف الوســـــــــــــــــــــــــــــــط  -4

 *L. huidobrensis هويدوبرنسيس ليريوميزا.... ...............................................................
 
)ط(( 10إىل قاعــــــــــــــــــــــــديتهما )الشــــــــــــــــــــــــكل حاشــــــــــــــــــــــــيتيهما البصــــــــــــــــــــــــيلتان تلتقيــــــــــــــــــــــــان يف الوســــــــــــــــــــــــط مــــــــــــــــــــــــن  -

 L. strigata ستريغاتا ليريوميزا................................................................................
 
 باالستناد إىل اخلصائص املورفولوجية L. huidobrensis وبرنسيسهويد لرييوميزاو L. langei الجناي لرييوميزابني  يتعذر التمييز* 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 19-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 ألربعة المستهدفة في مراحل ما قبل النضجاLiriomyza  ليريوميزا الخصائص المورفولوجية ألنواع 4-1-4-3
 

ريقة وحده الذي ميكن التعرف عليه بشكل قاطع يف مراحل احلياة األربع )البيضة وال وإن الذباب الذكر البالغ ه 
 السمات املورفولوجية )شكل األعضاء التناسلية الذكرية(. باالستناد إىلواخلادرة واحلشرة البالغة( على مستوى النوع 

املوصوفتني وميكن استخدام اخلصائص املورفولوجية للريقة واخلادرة للتمييز بني أعضاء اجملموعتني الطبيعيتني من هذا النوع 
من أجل تلك وحدها لاألنواع، ولكنها ال تكفي  هوية تساهم هذه املعلومات يف حتديد. وميكن أن 2-4-1-4يف القسم 

مورفولوجي، ميكن استخدام االختبارات اجلزيئية للتمييز بني األنواع  اهلوية على أساس . وبغية استكمال حتديدالغاية
 (.2-4يف الربوتوكول )القسم  املذكورة

 
 البيض

 
وي الشكل، ويبلغ طول البيضة حوايل اأبيض اللون وبيضيكون البيض الورق. و  البيض يف أنسجة تضع الذبابات 
 النوع. وملم. وال ميكن يف هذه املرحلة حتديد اجلنس أ 0.25
 

 اليرقة والخادرة
 

 0.5حوايل  وءنفق يف نسيج الورقة. يبلغ طول الريقة حديثة النش من خالل شقّ ثالثة أطوار، وتتغذى بمتر الريقة  
 من حيث agromyzids ذباب الورق ملم عندما يكتمل منوها. وهي مثال منوذجي على 3.0ه يصل إىل ملم، ولكن

وية الشكل، يبلغ طوهلا ا( فهي عبارة عن أسطوانة بيض12(. أما اخلادرة )الشكل 2-1-4نظر القسم أشكلها اإلمجايل )
. وميكن التمييز عمليًا يف مرحليت ناتئةفية ، وهلا فتحات تنفسية أمامية وخلها مسطح بعض الشيءملم، بطن 2.0حوايل 

الريقة واخلادرة بني اجملموعتني الطبيعيتني )ولكن ال ميكن التمييز بني األنواع داخل اجملموعتني( بناًء على اخلصائص 
 التايل. واملورفولوجية على النح

 
 1يرقات المجموعة 

 
 سرتيغات لرييوميزاو L. huidobrensis هويدوبرنسيس ولرييوميزا L. bryoniae  بريونيا لرييوميزايرقات تكون  

 على القسم األمامي من ظهرها بقعة صفراء برتقالية تتشكل الطور النهائيولكن يف ، لون قشديذات  L. strigataا
(. وتتألف كل فتحة تنفسية خلفية من إهليج توجد على هامشه مسام. 13ميكن أن متتد لتشمل سطح البطن )الشكل 

 7، ما بني L. bryoniae بريونيا لرييوميزاكاآليت:   Spencer (1973) ا حيددهيتمالحظة عدد املسام ال بوقد تصع
 سرتيغاتا لرييوميزا؛ واتمسام 9و 6ما بني ، L. huidobrensis هويدوبرنسيس لرييوميزا، واً مامس 12و اتمسام

L. strigata وانًا خمتلفة، ترتاوح ما بني األصفر الربتقايل والبين اخلادرة أل يتخذ غالف. اماً مس 12و اتمسام 10، ما بني
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إىل  عامًة وليس حصراً،، L. strigata سرتيغاتا لرييوميزاو L. bryoniae بريونيا لرييوميزاالداكن. ومييل لون غالف خادرة 
الب إىل الفاحم. فيميل يف الغ L. huidobrensis هويدوبرنسيس لرييوميزااجلانب األخف من فئة اللون. أما لون غالف 

الريقة  بشكل الفتحات التنفسية اليت تتكون يف مرحلة L. huidobrensis لرييوميزا هويدوبرنسيس خادرة وحيتفظ غالف
 .حبوضو  املسام وإن كان يتعذر متييز

 
 2يرقات المجموعة 

 
حديثًا شفافة، مث يعم  نشوئهاعند  L. trifolii تريفوليي لرييوميزاو L. sativae ساتيفا لرييوميزاتكون يرقات  

ثالثة مسام، يقع كل  مع اًل مثلث الزوايابرتقايل. وتتخذ كل فتحة تنفسية خلفية شك –جسدها كله فيما بعد لون أصفر 
اخلادرة لونًا برتقاليًا مييل إىل  غالف خذيت. و فيما يكون املسامان اخلارجيان ممدودينواحد منها يف موقع أمامي بارز، 

وهنا أحيانًا بنيًا ذهبيًا أغمق. وحيتفظ غالف اخلادرة بشكل الفتحات التنفسية اليت تتكون يف مرحلة األصفر، ويكون ل
 . تعود ظاهرة بوضوح للعيانالريقة، ولكن التفاصيل الدقيقة ال

 
 االختبارات الجزيئيةباالستناد إلى  Lyriomizaتحديد هوية أنواع ليريوميزا  4-2
 

 لرييوميزاحتديد أنواع من أجل  التفاعل املتسلسل للبوليمريازىت استنادًا إىل اسُتخدمت اختبارات جزيئية ش 
Liriomyza الشظاياتعدد أشكال طول  - التفاعل املتسلسل للبوليمرياز، مبا يف ذلك ( احمَلدِّدةRFLP و ،) التفاعل

يف الوقت  اعل املتسلسل للبوليمريازالتفاملرتبطة باألنواع، و  بوادئيف نقطة النهاية باستخدام ال املتسلسل للبوليمرياز
أدناه االختبارات اليت ميكن استخدامها للتمييز بني األنواع األربعة وترد . مض النووياحلقيقي، ومقارنة تسلسل احل

ل. تريفوليي ، و L. sativaeل. ساتيفا و ، L. huidobrensisل. هويدوبرنسيس و ، L.bryoniae ل. بريونيا ياملستهدفة )أ
L. trifoliiل. هويدوبرنسيس بني و( أ L. huidobrensis  ل. الجناي وL. langei. 

 
يف الربوتوكول التشخيصي هذا جرى وصف الطرق )مبا فيها اإلشارة إىل األمساء التجارية( حبسـب مـا هـي منشـورة،  

م أمسـاء الكواشـف إذ أهنا حتدد املستوى األصلي للحساسية أو التخصص و/أو قابلية النسخ الذي مت بلوغه. وإن اسـتخدا
أو املـواد الكيميائيــة أو التجهيــزات يف الربوتوكــوالت التشخيصــية هــذه ال ينطــوي علــى تأييــدها مــن أجــل اســتثناء أخــرى قــد 
تكـــون مناســـبة هـــي أيضـــاً. وجيـــوز تعـــديل اإلجـــراءات املخربيـــة الـــواردة يف الربوتوكـــوالت لكـــي تتـــواءم مـــع معـــايري املختـــربات 

 عليها بالشكل املناسب.الفردية، شريطة املصادقة 
 

الذي قـُّيمت على أساسه كل طريقة  Liriomyzaلرييوميزا كل طريقة. ويشري ذلك إىل نوع   يرد أدناه ختصص 
واالستخدام األصلي الذي ُصمم االختبار من أجله. ونظرًا إىل القيود احملددة املفروضة على االختبارات اجلزيئية، فإن 
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بار اجلزيئي ال يستبعد إمكانية التوصل إىل حتديد إجيايب عن طريق االختبارات احلصول على نتيجة سلبية لالخت
 املورفولوجية.

 
 االختبارات الجزيئية شواهد 4-2-1
 

حبسـب نـوع االختبـار املسـتخدم  -لكي يؤخذ بنتيجة االختبـار الـيت مت التوصـل إليهـا، ينبغـي تنـاول شـواهد مالئمـة  
ســــل عــــزل محــــض النــــواة وتضــــخيمه للفــــة املســــتهدفة أو محــــض النــــواة الة مــــن سلكــــل سلســــل -ودرجــــة اليقــــني املطلوبــــة 
، يتــألف احلــد األد  مــن الشــواهد واجبــة االســتخدام مــن شــاهد ىل التفاعــل املتسلســل للبــوليمريازاملســتهدف. وبالنســبة إ

 الص.، وعند االقتضاء، شاهد سليب لالستخإجيايب حلمض النواة وشاهد سليب للتضخيم )ال شاهد منوذج(
 
 الحمض النووي استخالص 4-2-2
 

من عينة واحدة  ميكن أن يستخلص بنجاح التفاعل املتسلسل للبوليمريازلتطبيقات إن احلمض النووي املناسب  
أدوات استخالص  منوعة من بالغة، باستخدام جمموعاتال ذباباهتا وأ اخادراهت وأ Liriomyzaلرييوميزا  من يرقات

وآخرون،  Koxو؛ 2006و 2001وآخرون،  Schefferاريًا وباتباع تعليمات اجلهة املصّنعة )املتاحة جتاحلمض النووي 
(. وللحصول على معلومات إضافية عن جمموعة األدوات املستخدمة يف كل واحد 2013وآخرون،  Nakamuraو؛ 2005

أن تقنيات االستخالص  معينة رباتوقد تستنتج خمت املصدرية. ثيقةمن االختبارات املعروضة أدناه، يرجى الرجوع إىل الو 
طريقة من طرائق االستخالص املناسبة ة باستخدام أياحلمض النووي البديلة مناسبة باملثل؛ فباإلمكان استخالص 
جهاز مماثل يف مجيع  وباستخدام أداة طحن دقيقة معقمة أ طحنتُ  وللحشرات املدروسة. وُتسحق األنسجة املعاجلة أ

 .الربوتوكوالت املنشورة
 

مل يُنفَّذ وفقاً  وما إذا كان االختبار قد نُفذ أ رصدل شاهد. ُيستخدم هذا الاإليجابي للحمض النووي شاهدال 
اإلجيايب أي محض نووي حيتوي على  شاهد. وميكن أن يكون الاالختباريةللتوقعات يف ظل الظروف والبارامرتات 

 الذي سبق حتليله(. النووي Liriomyzaلرييوميزا التسلسل املستهدف )أي محض 
 

من أجل  لتفاعل املتسلسل للبوليمريازلضروري  شاهد. هذا النموذج( شاهددون بالسلبي للتضخيم ) شاهدال 
 اءامل. وُيضاف حمددتضخيم غري  وأثناء حتضري خليط التفاعل أ النامجة عن التلوث الكاذبةاستبعاد النتائج اإلجيابية 

يف احلمض النووي اسُتخدم لتحضري خليط التفاعل بداًل من حجم  سبق أن الذي ريازلتفاعل املتسلسل للبوليمل املالئم
 مرحلة التضخيم.
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 ولرصد التلوث خالل استخالص احلمض النووي و/أ شاهد. ُيستخدم هذا الالسلبي لالستخالص شاهدال 
 إضافة عينة من النسيج.دون بتفاعاًل يف مرحلة االستخالص  شاهد. ويشمل اللعائلمع نسيج ا تبادلالتفاعل امل

 
 المَحدِّدة  الشظاياتعدد أشكال طول  - التفاعل المتسلسل للبوليميراز هوية األنواع األربعة المستهدفة بواسطة تحديد 4-2-3
 

احملدِّدة مشل  الشظاياتعدد أشكال طول  – التفاعل املتسلسل للبوليمرياز ( عن اختبار2005وآخرون، ) Koxأفاد  
استخدامه للتمييز بني األنواع األربعة  كن( ميCOII) Cytochrome oxidase II الثاينأوكسيداز  سيتوكروم ةجزءاً من جين

  ل. سرتيغاتا هي: Liriomyzaلرييوميزا االختبار بتحليل أربعة أنواع إضافية من  ختصصاملستهدفة. مث ُدرس 
L. strigata ل. الجناي ، وL. langei ، ل. كيننسيس وL. chinensis،  ل. سكورزونريا وL. scorzonerae ومل يتسن .

هذا االختبار. أما األنواع  بواسطة L. huidobrensisل. هويدوبرنسيس و ، L. langeiل. الجناي  التمييز بني عينيت
 الثالثة األخرى فقد تسىن الفصل بينها.

 
 (COII) أوكسيداز الثاني سيتوكروم ةتضخيم جين  4-2-3-1
 

الكميات يتكون من  اً ميكرولرت  50(، ُتضخَّم العينات يف خليط تفاعل مقداره 2005وآخرون ) Koxوفقًا ملا أورده  
، ووحدة النكليوتيدات ثالثية الفوسفاتمليموالر من  0.2ميكرومرت من كل بادئ، و 0.6النهائية التالية من الكواشف: 

كلوريد   مليموالر من 5.1و ،للبوليمريازلتفاعل املتسلسل دارئ ل 1x، و1HotStarTaqاحلمض النووي من بوليمرياز 
لتفاعل ل وإما ماء مناسباً كنموذج احلمض النووي  من  اتميكرولرت  5-1. ويتضمن كل تفاعل إما 2MgCl املغنيزيوم

 ادئ التايل:و باستخدام زوج الب التفاعل املتسلسل للبوليمريازسليب. ويُنفَّذ  شاهدك  املتسلسل للبوليمرياز
 

TL2-J-3037-forward (F): 5´-ATGGCAGATTAGTGCAATGG-3´ (Simon et al., 1994) 
 

K-N-3785Lir-reverse (R): 5´-GTT(A/T)AAGAGACCATT(A/G)CTTG-3´ (Kox et al., 

2005)  
 

 95حرارة  إلزالة اخلواص الطبيعية على أولية مرحلة فهي لتفاعل املتسلسل للبوليمريازاحلراري ل تدويربارامرتات ال أما 
درجة مئوية ملدة دقيقة  55ثانية، مث  15درجة مئوية ملدة  94 على حرارةدورة ) 35دقيقة، تليها  15وية ملدة درجة مئ
دقائق،  10درجة مئوية ملدة  72 حرارة تبلغعلى استطالة أخرية  مرحلةثانية(، وتعقبها  45درجة مئوية ملدة  72 فـواحدة، 

 ميكرولرتات من ُمنتج 5ضع خت، التفاعل املتسلسل للبوليمريازبتضخيم الوبعد  .قبل أن ترّبد على درجة حرارة البيئة احمليطة

                                                      
)مبا يف ذلك اإلشارة إىل األمساء التجارية( بالصيغة اليت ُنشرت هبا، ألهنا هي اليت حتدد مستوى  طرق املتبعةيف هذا الربوتوكول التشخيصي، تُعرض ال  1

األجهزة يف هذه الربوتوكوالت  واد الكيمائية أوامل قابلية التكرار الذي ُأحرز يف البداية. وال يعين استخدام أمساء الكواشف أو احلساسية والتخصص و/أو
لتتوافق مع معايري   التشخيصية املصادقة عليها واستبعاد غريها مما قد يكون مناسباً أيضاً. وميكن تعديل اإلجراءات املخربية الواردة يف هذه الربوتوكوالت

 كاف.  كل خمترب على حدة، شريطة التحقق من صحتها على حنو
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 اإليثيلينديامني يف دارئ من ثالثي أسيتات محض ةيف املائ 1.5 نسبةب جاروزاألللرحالن الكهربائي على هالم  التفاعل
لتأكيد وجود منتجات  (bpواعد )زوج ق 100محض نووي يبلغ حجمه ( على سلم TAE) (EDTAاخلليك ) رباعي

 .احمَلدِّدة الشظايال تعدد أشكال طو قبل حتليل  التفاعل املتسلسل للبوليمرياز
 

 إال يف احلالتني التاليتني:صاحلاً أوكسيداز الثاين  سيتوكرومل التفاعل املتسلسل للبوليمريازوال يُعترب  
 

 ةأوكسيداز الثاين املستهدف سيتوكرومة جليناحلجم املتوقع باإلجيايب إىل منتج تضخيم  شاهدإذا أدى ال -
 

 ةجلينة احلجم املتوقع بالسليب للتضخيم إىل منتج تضخيم  شاهدالسليب لالستخالص وال شاهدإذا مل يؤد ال -
 .ةأوكسيداز الثاين املستهدف سيتوكروم

 

 هضم المنتجات بأنزيمات القطع والفصل بينها  4-2-3-2
 

 SspIو HinfIو DdeIبأنزميات القطع  التفاعل املتسلسل للبوليمريازمنتج  ميكرولرتات من 5 ضميف كل عينة، هتُ  
املفكَّك  التفاعل املتسلسل للبوليمرياز، وفقاً لتعليمات اجلهة املصّنعة. مث يُفَصل منتج مستقل، كل منها يف تفاعل TaqIو
 100من  محض نوويأسيتات على سلم يف املائة يف دارئ من ثالثي  3برتكيز  جاروزالكهربائي على هالم األ الرحالنب

 .ظاياش( ليتسىن حتديد حجم الbp) واعدزوج ق
 

الكهربائي املعروضة  الرحالنظروف  ضمن ليت مت فصلهاا هضومةاملنتجات املشظايا وال ميكن أن حُيدد بدقة حجم  
املتوقعة لألنواع. وميكن  احمَلدِّدة ظاياالشتعدد أشكال طول قيم فصل نسبية ُتستخدم ملقارنة النتائج مبالمح إال أن أعاله، 

ذات أحجام وأمناط معروفة مبوازاة عينات االختبار كي يتسىن مقارنة  شظايااإلجيابية اليت تضم  شواهداختبار عينات ال
احلمض إجيايب يف كل أنزمي قطع خيضع لالختبار للتأكد من أن األنزمي يقطع  شاهداألحجام بدقة أكرب. وينبغي إدراج 

اإلجيايب  شاهداحملدِّدة صحيحًا إال إذا أنتج ال ظاياالشمتوقع. وال يُعترب اختبار تعدد أشكال طول  وحسبما هي النوو 
 ظاياالش. وتتيح أمناط تعدد أشكال طول ة( املستهدفCOIIأوكسيداز الثاين ) سيتوكرومجلينة من احلجم املتوقع شظايا 
األربعة املستهدفة. وترد املالمح  Liriomyzaلرييوميزا ة التمييز بني أنواع إمكاني جاروزاألعلى هالم ة اليت تظهر احملدِّد

املركبة يف عّينة ما تطابق املالمح املعروفة  الشظيةحبسب األنزمي. وإذا كانت مالمح  2التشخيصية لألنواع يف اجلدول 
ل ذلك النوع بناًء على االختبار. أما إذا مل أحد األنواع اخلمسة الواردة يف اجلدول، ميكن االستنتاج بأن العّينة متث ظيةلش

أحد األنواع، فال ُتشخَّص العينة باعتبارها متثل أحد األنواع بناًء على  ظاياشاملالمح املعروفة ل الشظاياتطابق مالمح 
ء ، فقد تكون هناك حاجة إىل إجراL. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس االختبار. وإذا ُشخصت عينة باعتبارها متثل

 (.5-2-4)القسم  L. langeiاملموه ل. الجناي  مزيد من االختبارات للتأكد من أهنا ليست النوع



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 24-16بروتوكول التشخيص 

 Liriomyzaلرييوميزا احملدِّدة ألنواع  ظاياالشمالمح تعدد أشكال طول  -2الجدول 
 
 ( بحسب أنزيمات القطعأزواج القواعد) شظايااألحجام المتوقعة لل 

 DdeI  HinfI SspI TaqI  النوع

 30و 111و 163و 486 72و 326و 392 369و L. bryoniae  790  421 بريونيا لرييوميزا

 هويدوبرنسيس لرييوميزا
huidobrensisL. † 

 111و 159و 163و 306 391و 399 369و 421 790
 21و 30و

 L. sativae ساتيفا لرييوميزا
 ‡"األمريكية املتحدة الواليات"

 81و 163و 210و 306 391و 399 27و 59و 282و 421 223و 567
 30و

 81و 163و 210و 306 73و 717 59و 310و 421 790 ‡"ا"آسي L. sativae ساتيفا لرييوميزا
 30و

 72و 141و 219و 267 391و 399 27و 342و L. strigata 790 421 سرتيغاتا لرييوميزا
 67و

 386 وأ 171و L. trifolii  619 تريفوليي لرييوميزا
 171و 223و

 141و 159و 163و 306 73و 326و 391 59و 310و 421
 159و 163و 306وأ 21و
 21و 30و 111و

 .(2005) نيوآخر  Kox املصدر: بيانات مستقاة من
 . .langeiL املموه ل. الجنايمبا يف ذلك النوع  †
 ..sativae L من نوع ل. ساتيفا كالمهاو ، من السالالت البديلة "آسيا"و "الواليات املتحدة األمريكية" إن ‡
 
 المرتبطة باألنواع لتحديد األنواع األربعة المستهدفة التفاعل المتسلسل للبوليميراز بوادئ  4-2-4
 

األنــواع للتمييــز بــني  الطبقــات متعــدد متسلســل للبــوليمريازتفاعــل ( عــن اختبــار 2013وآخــرون ) Nakamura أفــاد 
 بــوادئبعــد التفاعــل. ويســتخدم هــذا االختبــار ســتة مــا لقطع بــا هلضــما تنفيــذ عمليــة دون احلاجــة إىلبــاألربعــة املســتهدفة 

يتفرد هبا نوع حمدد اخلمس بسلسلة  بوادئمن هذه ال ةرتبط كل بادئت(. و COIأوكسيداز األول ) سيتوكروم ةتستهدف جين
تـبط جبـزء مـن رت ف ةالسادسـ ةأماميـة. أمـا البادئـ بـوادئاخلمـس باعتبارهـا  بـوادئ، وُتسـتخدم الLiriomyzaلرييوميزا أنواع  من
، ةعكســي ة، ويســتخدم مبثابــة بادئــLiriomyzaلرييــوميزا مجيــع أنــواع  حملفــوظ لــدى( اCOIأوكســيداز األول ) ســيتوكروم ةجينــ

 ل. بريونيــــا للتمييــــز بــــني التفاعــــل املتسلســــل للبــــوليمرياز. وميكــــن اســــتخدام حجــــم منتجــــات بــــوادئالســــتكمال مزاوجــــة ال
L. bryoniae ل. هويدوبرنســـيس ، وL. huidobrensis ، ل. ســـاتيفا وL. Sativae ، ل. تريفـــوليي وL. trifolii ل.  ، و
الــذي  احمَلــدِّدة ظاياالشــتعــدد أشــكال طــول  - التفاعــل املتسلســل للبــوليمرياز. وخالفــاً الختبــار L. chinensisكيننســيس 

 . ســـرتيغاتاللــق بــــ هــذا االختبـــار فيمـــا يتع ختصـــصمــن  تم التثبـــت(، مل يـــ3-2-4( )القســم 2005وآخـــرون ) Koxأجــراه 
L. strigata. 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 25-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 (COIل )أوكسيداز األو سيتوكروم ةتضخيم جين 4-2-4-1
  

 يتكون من اتميكرولرت  10(، ُتضخَّم العينات يف خليط تفاعل مقداره 2013وآخرون ) Nakamuraوفقًا ملا أورده  
 ن نكليوتيداتم مليموالر 0.2الستة، و ئبوادمن ال ةميكرومرت من كل بادئ 0.5لكواشف: لالرتكيز النهائية التالية  نسب

 1x لتفاعل املتسلسل للبوليمرياز، ودارئ ل1TaKaRa Ex Taqاحلمض النووي ، ووحدة من بوليمرياز ثالثي الفوسفات
 1TaKaRa Ex Taq2 كلوريد املغنيزيوم  من مليموالر 2، وMgCl احلمض ميكرولرت من  5.0. ويتضمن كل تفاعل إما

باستخدام  التفاعل املتسلسل للبوليمريازسليب. ويُنفَّذ  شاهدك  لتفاعل املتسلسل للبوليمريازل صاحل اءم وكنموذج أالنووي  
 (:2013وآخرون ) Nakamuraالستة التالية اليت صممها  بوادئال
 

Lb600-F: 5′-CTAGGAATGATTTATGCAATG-3′ 

Lc920-F: 5′-CATGACACTTATTATGTTGTTGCA-3′ 

Lh1150-F: 5′-CAATCGGATCTTCAATTTCCCTTC-3′ 

Ls1040-F: 5′-TTATTGGTGTAAATTTAACC-3′ 

Lt780-F: 5′-TTATACACCAACTACTTTGTGAA-3′ 

L1250-R: 5′-GAATWGGRWAAATYACTTGACGTTG-3′ 

 
حرارة على  إلزالة اخلواص الطبيعية أولية مرحلة فهي لتفاعل املتسلسل للبوليمريازلاحلراري  لتدويربارامرتات ا أما 
درجة مئوية ملدة  55ثانية، مث  30درجة مئوية ملدة  94على حرارة دورة ) 32مئوية ملدة دقيقة واحدة، تليها درجة  94تبلغ 

الكهربائي على  الرحالنب التفاعل املتسلسل للبوليمريازدرجة مئوية ملدة دقيقتني(. وميكن رؤية منتجات  72ثانية، و 30
 ليتسىن حتديد حجم املنتج. واعدزوج ق 100من نووي  محضيف املائة على سلم  1.8برتكيز  جاروزاألهالم 

 
 أوكسيداز األول صحيحاً إال يف احلالتني التاليتني: سيتوكروماملتعدد ل التفاعل املتسلسل للبوليمريازوال يُعترب  

 
 ةأوكسيداز األول املستهدف سيتوكرومجلينة اإلجيايب إىل منتج تضخيم من احلجم املتوقع  شاهدإذا أدى ال -
 
جلينة احلجم املتوقع بالسليب للتضخيم إىل منتج تضخيم  شاهدالسليب لالستخالص وال شاهدذا مل يؤد الإ -

 .ةأوكسيداز األول املستهدف سيتوكروم

 

 ل. بريونيااعد )و زوج ق 649 فهي املتوقعة لألنواع اخلمسة التفاعل املتسلسل للبوليمريازأحجام منتجات  أما 
L. bryoniaeعد زوج قوا 359(، و(ل. كيننسيس L. chinensisو ،)ل. هويدوبرنسيس) قواعدأزواج  107 

L. huidobrensis/ ل. الجنايL. langeiو أزواج ق 207(، و( ل. ساتيفا اعدL. sativaeو ،)ج قواعدا زو أ 461 
ملفصولة يف ا التفاعل املتسلسل للبوليمريازمنتجات  ظاياش(. وال ميكن أن حُيدد بدقة حجم L. trifolii تريفوليي ل.)

املرتبطة  بوادئُتستخدم قيم فصل نسبية ملقارنة النتائج مبالمح ال ولكنالكهربائي املعروضة أعاله،  الرحالنظروف 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 26-16بروتوكول التشخيص 

اإلجيابية اليت يُعرف حجم شريطها اخلاص باألنواع مبوازاة عينات  شواهدباألنواع واملتوقعة هلا. وميكن اختبار عينات ال
 حجام بدقة أكرب.االختبار كي يتسىن مقارنة األ

 
من احلجم  لتفاعل املتسلسل للبوليمريازوُيستنتج أن العينة متثل أحد األنواع اخلمسة إذا أدت إىل منتج وحيد ل 

. وإذا L. langeiل. الجناي و  L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس املتوقع هلذا النوع. وال ميكن أن مييز هذا االختبار بني
، فقد تكون هناك حاجة إىل إجراء مزيد من االختبارات L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس اشُتبه يف أن عينة متثل

 هوية (. وقد ُصمم هذا االختبار لتحديد5-2-4)القسم  L. langeiاملموه من ل. الجناي للتأكد من أهنا ليست النوع 
 من تفاعل هذا النوع مع تم التحققلك، مل يهلذا الغرض. ونتيجة لذ تخصصه الُوجّ قد يف اليابان، و  Liriomyzaلرييوميزا 

 خارج اليابان. L. trifoliiوأعداد نوع ل. تريفوليي  L. strigata ل. سرتيغاتا
 
 L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيسو  L. langei المموهين ل. النجايتمييز النوعين  4-2-5
 
 المَحدِّدة ال الشظايتعدد أشكال طو  - التفاعل المتسلسل للبوليميراز 4-2-5-1
 

احمَلدِّدة من  شظاياتعدد أشكال طول ال - لتفاعل املتسلسل للبوليمريازل( اختباراً 2001وآخرون ) Schefferوصف  
مبا يف ذلك املتقدري ، بناًء على تغري يف املوقع L. langeiل. الجناي و  L .huidobrensisل. هويدوبرنسيس أجل التمييز بني  

أوكسيداز  سيتوكروم ة(، وجينtRNA) احلمض النووي الرييب املرسالوكسيداز األول، ولوسني أ سيتوكروم ةجزء من جين
 (:1994وآخرون ) Simonني أوردمها تباستخدام بادئ زوج قواعد 1 031. وُيضخَّم هذا املوقع الذي يضم االثاين بأكمله

 
C1-J-2797-F: 5′-CCTC-GACGTTATTCAGATTACC-3′ 

 
TK-N-3785-R: 5′- GTTTAAGAGACCAGTACTTG-3′ 

 
 92 على حرارةمرحلة أولية إلزالة اخلواص الطبيعية : املتسلسل للبوليمرياز للتفاعل التدوير احلراريبارامرتات أما  

درجة مئوية ملدة دقيقة  50ثانية، مث  30درجة مئوية ملدة دقيقة و 92على حرارة دورة ) 35درجة مئوية ملدة دقيقتني، تليها 
 7درجة مئوية ملدة  72 حرارةعلى استطالة أخرية  مرحلةدرجة مئوية ملدة دقيقتني وثالثني ثانية(، وتعقبها  72ثانية، و 30و

من  للحمض النوويالكهربائي على سلم  لرحالن، خيضع ُمنتجه لالتفاعل املتسلسل للبوليمريازدقائق. وبعد تضخيم 
 .احمَلدِّدة ظاياالش تعدد أشكال طولجراء حتليل قبل إ التفاعل املتسلسل للبوليمريازلتحقق من جناح أجل ا

 
أوكسيداز الثاين صحيحًا إال يف  سيتوكروم –أوكسيداز األول  سيتوكرومل التفاعل املتسلسل للبوليمريازوال يُعترب  

 احلالتني التاليتني:
 

 ةلثاين املستهدفأوكسيداز ا سيتوكروم ةجلينة احلجم املتوقع باإلجيايب إىل منتج تضخيم  شاهدإذا أدى ال -
 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 27-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 ةجلينة احلجم املتوقع بالسليب للتضخيم إىل منتج تضخيم  شاهدالسليب لالستخالص وال شاهدإذا مل يؤد ال -
 .ةأوكسيداز الثاين املستهدف سيتوكروم

 

، كل منهما يف تفاعل EcoRVو SpeIبأنزميي القطع  التفاعل املتسلسل للبوليمريازمنتج يُهضم ويف كل عينة،  
 الرحالنب هضومامل التفاعل املتسلسل للبوليمريازن اآلخر، وفقًا لتعليمات اجلهة املصّنعة. مث يُفَصل منتج منفصل ع

( ليتسىن حتديد bp) واعدزوج ق 100من محض نووي يف املائة على سلم  1.5برتكيز  جاروزاألالكهربائي على هالم 
 .ظاياالشحجم 

 
الكهربائي املعروضة أعاله،  الرحالناملفصولة يف ظروف  هضومةات املاملنتج ظاياشوال ميكن أن حُيدد بدقة حجم  

املتوقعة لألنواع. وميكن اختبار  احمَلدِّدة ظاياالشتعدد أشكال طول ولكن قيم فصل نسبية ُتستخدم ملقارنة النتائج مبالمح 
كي يتسىن مقارنة األحجام   ،الختبارذات أحجام وأمناط معروفة مبوازاة عينات ا شظايااإلجيابية اليت تضم  شواهدعينات ال

 احلمض النوويإجيايب يف كل أنزمي قطع خيضع لالختبار للتأكد من أن األنزمي يقطع  شاهدبدقة أكرب. وينبغي إدراج 
 شظايااإلجيايب  شاهداحملدِّدة صحيحًا إال إذا أنتج ال ظاياالشمتوقع. وال يُعترب اختبار تعدد أشكال طول حبسب ما هو 

 .ةاملستهدف ينةلجم املتوقع لمن احلج
 

 ضماعد( عندما هتُ و زوج ق 1 031ة واحدة غري متقطعة )ظيش L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس وتُنتج عينات 
. ويف املقابل، تُنتج EcoRVبأنزمي  ضماعد( عندما هتُ و زوج ق 856و زوج قواعد 175متقطعتني )تني ظيوش SpeIبأنزمي 
ة ظي، وشSpeIبأنزمي  ضماعد( عندما هتُ و زوج ق 611و زوج قواعد 420متقطعتني ) تنيظيش L. langei ل. الجناي عينات

املركبة يف عّينة ما  الشظية. وإذا كانت مالمح EcoRVبأنزمي  ضمعندما هتُ  زوج قواعد( 1 031واحدة غري متقطعة )
 النوع بناًء على االختبار.يمكن االستنتاج بأن العّينة متثل ذلك ف، ظاياشتطابق هذه املالمح املعروفة لل

 
 الحمض النووي مقارنة تسلسل  4-2-5-2
 

محض فيما يتعلق مبوقع احلمض النووي وتسلسل  التفاعل املتسلسل للبوليمريازمعلومات عن  Scheffer (2000)قدم  
كن من خالهلا أوكسيداز الثاين، مي سيتوكرومأوكسيداز األول و  سيتوكرومجلينة يتضمن تسلسالت جزئية  متقدري ووين

. وتضمَّن منشور الحق أصدره L. langeiل. الجناي و  L. huidobrensis  املموهني ل. هويدوبرنسيسالتمييز بني النوعني
Scheffer ( تسلسالت إضافية للطرف 2006وآخرون )أوكسيداز األول لفحص تنوع األنواع.  سيتوكروم' من جني 3

 لتارخيية العرقية اجلزيئية، ولكنها مل ُتطوَّر يف شكل بروتوكوالت تشخيصية.وُحللت هذه البيانات باستخدام التقنيات ا
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 ة' من جين5اجلزء  ما خصفياحلمض النووي تصنيفية أمشل لسجالت تسلسل  لتأسيس مصادرتُبذل حالياً جهود  
لحيوانات للحمض النووي ليف دراسات الشفرة الشريطية  ةتخدماملس Liriomyzaلرييوميزا أوكسيداز األول يف  سيتوكروم

(Bhuiya  ،؛ و2011وآخرونMaharjan  ،وتوجد حاليًا سجالت للشفرة الشريطية 2014وآخرون .)على سبيل املثال ،
ام بيانات )مبا فيها األنواع األربعة املستهدفة(، وهي متاحة على نظ Liriomyzaلرييوميزا نوعًا من  31للحمض النووي لـ 

وترد (. ) (http://www.boldsystems.orgBarcode of Life Data System (BOLD)الشفرة الشريطية للحياة )
عن قاعدة بيانات منظمة تضم عبارة  و(، وهwww.q-bank.eu) Q-bank شفرات شريطية وإجراءات بديلة على موقع

( تفاصيل بشأن 2014وآخرون،  Maharjanوتضمنت دراسة ُأجنزت مؤخرًا ) تسلسالت مستمدة من مواد مرجعية.
 ل. بريونياو ، L. sativae ول. ساتيفا، L. trifoliiل. تريفوليي و ، L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس الفصل بني

L. bryoniae،  ل. كيننسيس وL. chinensisفإن احلمض النووي، املتعلقة بتسلسالت  صادر. ورغم هذا التقدم يف امل
ألن قواعد  Liriomyzaلرييوميزا وصفًا مفصاًل يف هذه الدراسة فيما يتعلق بتحديد أنواع  ليست موصوفة املنهجية املتبعة

حمض تائج حتديد التشفري الشريطي للتفسري هذه املوارد مل تُنشر يف البحوث العلمية. وينبغي توخي العناية يف تفسري ن
ألشباه  لتفاعل املتسلسل للبوليمرياز( تضخيم تفضيلي حمتمل ل1، مراعاة ملسائل حمتملة تشمل ما يلي: )النووي

( 2(؛ )numtنووية ) متقدريةأوكسيداز األول )أي جينات كاذبة  سيتوكرومجلينة نووية  متقدريةلنسخ  والطفيليات أ
( نطاق خمتلف من التغطية اجلغرافية 3ًأ مع أنواع شقيقة وثيقة الرتابط )أي ُمرّكبات األنواع(؛ )إمكانية التصنيف خط

 .احلمض النوويللعينات املرجعية يف قواعد البيانات اخلاصة بتسلسل 
. 

 السجاّلت -5
 

ري الصــحة النباتيــة مــن املعيــار الـدويل لتــداب 5-2جيـب االحتفــاظ بالســجالت والرباهـني بالطريقــة املوصــوفة يف القسـم  
 آلفات اخلاضعة للوائح(.ا)بروتوكوالت تشخيص  27رقم 
 

بالســجالت واألدلــة  ينبغــي االحتفــاظأخــرى بنتــائج التشــخيص ويف احلــاالت الــيت قــد تتــأثر فيهــا أطــراف متعاقــدة  
ر لـــى شـــرائح، وصـــو العينـــات احملفوظـــة أو املوضـــوعة ع بطريقـــة تضـــمن االقتفـــاء: اإلضـــافية لســـنة واحـــدة علـــى األقـــلاملـــواد و 

 فوتوغرافية لبىن تصنيفية مميزة ومستخلصات للحمض النووي وصور فوتوغرافية ألنواع اهلالم. 
 
 جهات االتصال للحصول على معلومات إضافية -6

 
 هذا الربوتوكول من: بشأن معلومات إضافيةميكن احلصول على  

 

http://www.boldsystems.org/
http://www.q-bank.eu/
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State Government of Victoria Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources, 

AgriBio, 5 Ring Road, Bundoora, Vic. 3083, Australia (Mallik Malipatil; e-mail: 

mallik.malipatil@ecodev.vic.gov.au; tel.: +61 3 9032 7302; fax: +61 3 9032 7604). 

 

Fera Science Ltd (Fera), National Agri-Food Innovation Campus, Sand Hutton, York, YO41 1LZ, 

United Kingdom (Dominique Collins; e-mail: dom.collins@fera.co.uk; tel.: +44 1904 462215; 

fax: +44 1904 462111). 

 

قليميـة ميكن التقدم بطلب لتنقيح بروتوكول للتشخيص من قبل املنظمـات الوطنيـة لوقايـة النباتـات، أو املنظمـات اإل 
 لوقايـــة النباتـــات أو األجهـــزة الفرعيـــة هليئـــة تـــدابري الصـــحة النباتيـــة مـــن خـــالل أمانـــة االتفاقيـــة الدوليـــة لوقايـــة النباتـــات

) ippc@fao.org( .وهي بدورها حتيله إىل الفريق التقين املعين بربوتوكوالت التشخيص 
 
 التقدير والشكر -7

 
وزارة التنميــة االقتصــادية ومناصــب العمــل ) Mallik B. Malipatil  كــل مــن  املســودة األوىل هلــذا الربوتوكــول حـرر 

 Markو( ، اململكــة املتحــدةFera) Dominique W. Collinsوأســرتاليا(، ، والنقــل واملــوارد يف حكومــة واليــة فيكتوريــا

Blacket   قـام و  أسـرتاليا(،، يـا)وزارة التنمية االقتصادية، ومناصب العمل والنقل واملوارد يف حكومة والية فيكتورNorman 

Barr ()بصــياغة القســم  دائــرة التفتــيش املعنيــة بشــؤون الصــحة احليوانيــة والنباتيــة التابعــة لــوزارة الزراعــة يف الواليــات املتحــدة
 اجلزيئي.بتحديد اهلوية املتعلق 
 

 )قسـم األغذيـة والزراعـة  Stephen Gaimari مسـودة هـذه الوثيقـة:حـول تعليقـات أمسـاؤهم ن التاليـة و املراجعـ وقـدم 
 Ren Iwaizumiو)وزارة الزراعـة واملـوارد املائيـة، أسـرتاليا(،  Anthony Riceو ، الواليـات املتحـدة األمريكيـة(،بكاليفورنيـا

إدارة وقايـة )Ramona Vaitkevica ووقاية النبات يف وزارة الزراعـة والغابـات ومصـايد األمسـاك، اليابـان( ل)حمطة يوكوهاما 
 التفيا(.، النباتات

  

 المراجع -8
 

يشري هذا امللحـق إىل املعـايري الدوليـة لتـدابري الصـحة النباتيـة. إن املعـايري الدوليـة لتـدابري الصـحة النباتيـة متاحـة علـى  
 .setting/ispms-activities/standards-https://www.ippc.int/core البوابة الدولية للصحة النباتية على العنوان
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 األشكال -9
 

 

   .Liriomyza bryoniae ذبابة بالغة من نوع لرييوميزا بريونيا  -1 الشكل

 .والشؤون الريفية، اململكة املتحدةغذية البيئة واألوزارة  الصورة تقدمة
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ا لرييوميز  )ب(، bryoniae  Liriomyza بريونيا لرييوميزاآفة  )أ( :ق اليت حتفرهااخلصائص النمطية لألنفا -2 الشكل
 .Liriomyza strigata سرتيغاتا لرييوميزا ، )ج(huidobrensis Liriomyza هويدوبرنسيس

 EPPO (2005.): املصدر
 

 2بيانات الشكل 
    L. bryoniae )أ( ل. بريونيا

 Loose, irregular scrolled mine نفق رخو، غري منتظم، ملتفّ 

 greater tendency than LH to cross veins إىل عبور العروق  LHمتيل أكثر من ل. هويدوبرنسيس

  

    L. huidobrensis )ب( ل. هويدوبرنسيس

 note- mine not always restricted by veins ال يقّيد النفق دائماً حبدود العروق -ملحوظة

 a favourite location is towards the base of the leaf فضلة، باجتاه قاعدة الورقةمواقعها امل أحد

 irregular scrolled mine tending to be restricted within نفق غري منتظم معوّج مييل إىل أن يكون حمدداً ضمن مقاطع الورقة 
segments of the leaf 

 ة األعلى واألسفليتمّوج يف غالب األحيان بني سطح الورق
 

often undulates between upper and lower leaf surfaces 

 L. strigata (ج) ل. ستريغاتا

يتبع النفق عادة العرق الرئيسي حنو السويقة ويرسم منعطفات تلتف حول 
 نفسها يف "طريق مسدود"

mine typically follows main vein towards the petiole with 
small 'cul-de-sac' turnings off 

 all Liriomyza punctures are round and small  مستديرةصغرية و Liriomyzaلرييوميزا  تكون ثقوب مجيع آفات 

أكثر ما حيدث ذلك تنتشر األنفاق يف نباتات البيوت الزجاجية وحوهلا، و 
 يف فصل الصيف

mines weeds in and around the glasshouse, most common at 
the end of summer 

 
 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 35-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 

 

 

  

  لرييوميزا تريفوليي (ب)وLiriomyza sativae  ساتيفا لرييوميزاآفة  اخلصائص النمطية لألنفاق اليت حتفرها )أ( -3 الشكل
Liriomyza trifolii   

 EPPO (2005.): المصدر
 

 3بيانات الشكل 
  L. sativae ل. ساتيفا

  L. trifolii ل. تريفوليي

 Loose, irregular scrolled mine فق رخو، غري منتظم، ملتفّ ن

 tight convoluted mine that often ends up  نفق ضّيق ومعّقد، غالباً ما ينتهي فيما يشبه بقعة
blotch-like 

 tendency for mines to be found up the leaf توجد األنفاق يف أعلى الورقة بعيدة عن الساق
away from the stem 

 
 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 36-16بروتوكول التشخيص 

 
 

 

 و)ب( ؛مططمـايف ال L. Bryoniae   ل. بريونيا (a) )أ(: .Liriomyza spp لرييوميزااألنفاق النمطية اليت حتفرها آفة  –4 الشكل

 .ل ()دو؛ األقحــوان علــى ورق  L. trifolii ل. تريفــوليي ؛ و)ج(ورق األقحــوان علــى  L. huidobrensis ل. هويدوبرنســيس
 .على عائل غري حمّدد اهلوية L. strigata ل. سرتيغاتا )ه(و الفلفل على L. sativae  ساتيفا

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدة تقدمةصورة ال
 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 37-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 

 )عرض جانيب(  Liriomyza huidobrensis  هويدوبرنسيس األعضاء التناسلية الذكرية آلفة لرييوميزا -5 الشكل

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدة صورة تقدمةال
 

 5 بيانات الشكل
 aedeagal apodeme الدعامة الداخلية للقضيب

 distiphallus اجلزء الطريف من القضيب

Epandrium epandrium 

 aedeagus  القضيب

 
 

 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 38-16بروتوكول التشخيص 

 

 
 

 Liriomyza لرييوميزالدى آفة  وبطن األنثى )ب( بطن الذكر )أ( -6 الشكل

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدة الصورة تقدمة
 

 6بيانات الشكل 
''file'' "مربد" 

epandrium Epandrium 
Heavily sclerotized tube أنبوب جّد متصّلب 

 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 39-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

  

 

  البالغ Agromyzidae السمات املورفولوجية لذباب الورق -7 الشكل

 Spencer  (1973.):املصدر

 
 7 بيانات الشكل
 Side view of typical Agromyza sp.(after Sakawa) (Sakawa سبحب) Agromyza sp لذبابة الورقعرض جانيب 

 A=arista خيط حريري  )أ(  N=mesopleural area الصدر وسط منطقة (ن)

 B=cheek خدّ  )ب( notopleural  O=notopleural area منطقة الصدر (س)

 C=jowl فكّ  )ج( P=haltere أثقال (ع)

 D=orbital bristles ةحمجريشعريات  )د( Q=ovipositor sheath غمد جهاز وضع البيض (ف)

 E=orbital setulae ةحمجريشعريات  )ه( R=scutellum حرشفة صغرية (ص)

 F=palp للمس وعض )و( S=squama حراشف (ق)

 G=proboscis ململة  )ز( T=squamal fringe ةحرشفيحواشي  (ر)

الثاين من قرون  قطعامل )ح( U=tergites ظهر البطن (ش)
 االستشعار

H=third antennal segment 

 I=vibrissae (نفاأل)يف  رياتشع )ط( V=coxa مفصل الورك (ت)

 achrostichals J=achrostichals )ي( W=femur فخذ (ث)

 K=dorso-central bristles رشعريات وسط الظه )ك( X=tibia عظم الساق (خ)

 L=mesonotumالسطح اخلارجي للجزء  )ل(  Y=tarsi القدم (ذ)



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 40-16بروتوكول التشخيص 

 األوسط من الصدر
 M =humerus عضد )م(  

    

 costa =1 ضلع = 1  

 second costal section=2   لضلعثاين من ااجلزء ال= 2  

 fourth costal section=3   جلزء الرابع من الضلعا= 3  

 first cross-vein=4 العرق العابر األول= 4  

 second cross vein=5 العرق العابر الثاين= 5  

  6=1R 6=R1 

  7=5+4 R 7=R 4+5 

  8=45+ 8=M1+2 

  9=45+ 9=4+5 

 sub-costa=10   اجلزء الداخلي للضلع= 10  

    

 

 
لوجهة ا )أ( :(Phytomyza chelonei باب الورق )من نوع فيتوميزا كيلونايذ ريقاتالسمات املورفولوجية ل -8 الشكل

االفتحات  ؛ )د( cephalopharyngeal البلعومي -اهليكل الرأسي الفتحات التنفسية األمامية؛ )ج( اجلانبية؛ )ب(
 .خللفيةاالتنفسية 

 Stehr  (1991.): املصدر
 

 8 بيانات الشكل
 anterior spiracle فتحات تنفسية أمامية

 mandible الفّك السفلي

 
 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 41-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 
 

 

 Liriomyza لرييوميزاتعّرق جناحي  -9 الشكل

 .أسرتاليا ،والية فيكتورياحكومة  واملياه والتخطيط، يضاالبيئة واألر  وزارة تقدمةالصورة 
 

 9 بيانات الشكل
 Discal cell اخللية القرصية 

 Costa ضلع

M1+2 M1+2 

 Costa ends here ينتهي الضلع هنا

 Penultimate section of vein اجلزء ما قبل النهائي من العرق

 Second crossvein (=crossvein dm-cu (dm-cu )= العرق املتقاطع العرق املتقاطع الثاين

 Last section of vein عرقلاجلزء النهائي من ا

M3+4(=Cu1 A) M3+4(=Cu1 A) 

 B (ب)

 A (أ)

 



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 42-16بروتوكول التشخيص 

 

مرة(:  400 بلغت قدرة تضخيم)ب Liriomyza لرييوميزالدى ( Distiphallus) يب الذكرمن قض اجلزء الطريف  -10 الشكل
عرض للوجهة ، L. huidobrensis ل. هويدوبرنسيس عرض للوجهة األمامية؛ )ب(، L. bryoniae بريونيا ل.)أ( 

ل.  )ه( عرض جانيب؛، L. bryoniae ل. بريونيا )د(عرض للوجهة األمامية؛  ،L. strigata ل. سرتيغاتا األمامية؛ )ج(
  ل. بريونيا عرض جانيب؛ )ز( ،L. strigata ل. سرتيغاتا (وعرض جانيب؛ )، L. huidobrensis هويدوبرنسيس
L. bryoniae ،)ل. هويدوبرنسيس عرض ظهري بطين؛ )ح L. huidobrensis، ل. سرتيغاتا (طظهري بطين؛ ) عرض 
L. strigata، ( يعرض ظهري بطين؛) ل. بريونيا  L. bryoniae ، يف عرض بوجهة خمتلفة عن عرض ظهري بطين؛(
  .عرض ظهري بطين )بوجهة خمتلفة عن وجهة )ح(( ،L. huidobrensis  ل. هويدوبرنسيس)ك( وجهة )ز((؛ 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 43-16 التشخيصبروتوكول  تاتاالتفاقية الدولية لوقاية النبا

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدةالصورة تقدمة 
 

 

(  

 

)أ(  مرة(: 400بلغ بقدرة تضخيم ت) Liriomyza لرييوميزالدى ( Distiphallus) من قضيب الذكر اجلزء الطريف -11 الشكل
 ساتيفا ل. عرض للوجهة األمامية؛ )ج(، L. Trifolii ل. تريفوليي األمامية؛ )ب( ةعرض للوجه، L. Sativae ساتيفا ل.

L. Sativae ، د(عرض جانيب؛( ل. تريفوليي L. Trifolii ،)ل. ساتيفا عرض جانيب؛ )ه L. Sativae ،رض ظهري بطين؛ ع
 .، عرض ظهري بطينL. Trifolii ل. تريفوليي )و(
 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدة تقدمةصورة ال



روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب   16بروتوكول التشخيص  

 االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 44-16بروتوكول التشخيص 

  

 

  Liriomyza sp لرييوميزاخادرة آفة  -12 الشكل

 .وزارة البيئة واألراضي واملياه والتخطيط، حكومة والية فيكتوريا،  أسرتاليا تقدمةالصورة 
 
 

. 

 
 

  L. bryoniae ل. بريونيا آلفة الثالثالريقي ر الطو   -13 الشكل

 .وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية، اململكة املتحدةالصورة تقدمة 



16بروتوكول التشخيص    روتوكوالت تشخيص اآلفات اخلاضعة للوائحب 

 45-16بروتوكول التشخيص  االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل النشر
 ال تشكل هذه الفقرة جزءاً رمسياً من املعيار

 L. iriomyza spp.  (2006-017.)لرييوميزا  أنواع آفة :ملوضوع األصلاأضافت جلنة املعايري  11-2006
 )احلشرات والعّث(. برنامج العملإىل وضوع املأضافت الدورة الثانية هليئة تدابري الصحة النباتية  03-2007
 وطرحهجلنة املعايري بقرار إلكرتوين  عليه صادقالربوتوكول ووافق عليه لكي ت شروعبربوتوكوالت التشخيص م الفريق املعيناستعرض  07-2014

 .شاورة األعضاءمل
 صدر قرار إلكرتوين عن جلنة املعايري للموافقة عليه يف مشاورة األعضاء 10-2014

  (_eSC_Nov_122014.) 
 مشاورة األعضاء  02-2015
فرتة اإلشعار اخلاصة  لخال عليه تقدميه إىل جلنة املعايري للموافقةل باملوافقة املعين بربوتوكوالت التشخيص عن الفريقصدر قرار إلكرتوين   02-2016

 (eTPDP_Feb_012016_) .بربوتوكوالت التشخيص
. لفرتة اإلشعار اخلاصة بربوتوكوالت التشخيص احملددة خبمسة وأربعني يوماً يُقّدم  فقةباملواعن جلنة املعايري  قرار إلكرتوينصدر   03-2016

(_eSC_May_092016) 
 (اتأي اعرتاض بدون تلقينيابة عن هيئة تدابري الصحة النباتية ) يتشخيصربوتوكول الالاعتمدت جلنة املعايري  08-2016

روما، االتفاقية الدولية لوقاية . Mik Genus Liriomyza (2016)جنس لرييوميزا  .16الملحق  .27 رقم المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية
 عة.منظمة األغذية والزرا النباتات،

 2017-01 النشر: تاريخ آخر حتديث ملراحل
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