
 9201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال
 
 

 9.2الفصل  
 

 رصع نحل العسل األميركي مرض
INFECTION OF HONEY BEES WITH 

 PAENIBACILLUS LARVAE (AMERICAN FOULBROOD)  
 

 األرقام من اليسار إلى اليمين(  أتقر (
ــ  ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 
 9.2.1المادة 

 عامةأحكام 

 
 

 نحـل العسـل مـن أنـوا األميركـي فةـة يصـي   رصع نحل العسـليعتبر مرض  ،من أجل أغراض قانون اليابسة

؛ والمـرض Paenibacillus larvaeمسـب  المـرض يرقـات أطوار اليرقات والشرانق. و خالل   Apis جنس

 )سبورات( يستطيع أن ينتج أكثر من مليار بوغةبكتيريا  هي Paenibacillus larvaeيرقات و واسع االنتشار. 

ةي كل يرقة موبؤة. والبوغات يحيا طويالً وذات مقاومة شديدة جداً للحرارة والمواد الكيماوية، والبوغات وحدها 

 قادرة أن ينقل المرض. 

 

النحـل رصـع مـرض لالعامـل المسـب  ومعظم البلدان التي يربي هذا النـو  مـن النحـل.  ةيعادة يظهر المرض 

كـل يرقـة موبـو ة. ةـي  Sporesبوغـة  مليـارالبكتيريا الواحدة منها قادرة على إنتاج أكثر مـن أن هو  األميركي

هـي مـع العلـم أن البوغـات  ،والمـواد الكيماويـة الشـديدة للحـرارةويعيش البوغات مدة طويلة ويمتـا  بمقاومتهـا 

 لمرض.ل المسببة الوحيدة

بمرض الرصع األمريكي يحمل الحشرات قبل الياةعة ويظهر عليها عالمات سريرية ؤة الموبنحل العسل أمشاط 

وعلى كل حال ةإن الحاالت المرضية يحت السريرية شائعة ويتطل   مميزة يسمح بالتشخيص الحقلي للمرض.

 يشخيصاً مخبرياً. 

، يتوج  على  .9.2.2ة الماد هذا الفصل، باستثنا   وارد ذكرها ةيعند السماح باستيراد أو عبور بضائع 

ةي األمريكي النحل السلطات البيطرية العمل بشروط هذا الفصل والمتعلقة بالوضع الوبائي لمرض رصع 

 حل العسل لبلد أو منطقة التصدير. مجموعات ن

 

  .Terrestrial manualةي دليل اليابسة  االختبارات التشخيصيةيوجد معايير 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_paenibacillus_larvae.htm#article_paenibacillus_larvae.2.


 9.2.2المادة 

 

 السليمة صحيا   التبادل التجاري للبضائع
 

يتوج  على السلطات البيطرية، عند السماح باستيراد أو عبور البضائع المفصلة أدناه، عـد  ةـرض أيـة شـروط 

ض ةي مناحل بلد أو منطقة التصدير ، بغض النظر عن الوضع الوبائي للمراألمريكي النحلرصع   علق بمرض يت

 هي التالية: وذلك للبضائع
 

 نطفة النحل؛ -1
 

 سم النحل؛ -2

 

 .بيوض النحل -3

 
 

 9.2.3المادة 

 

 األميركي النحل رصع مرض لبلد أو منطقة بالنسبة الوبائي في وضع التحديد 

 

 التالية: استيفا  الشروطعن طريق  منطقة ةقطةي بلد أو  الرصع األميركيلمرض الوبائي يمكن معرةة الوضع 
 

 حتمال ظهوره وياريخه الويائي؛اإجرا  يقييم لمخاطر المرض ويحديد جميع عناصر  -1
 

مـع إجـرا   ،ةي جميع أنحا  البلـد أو المنطقـة لزاميذات إبالغ إ النحل األميركي رصعمرض  أن يكون -2

 بالمرض؛ عالقتهاب السريرية التي يوحيقلية والمخبرية الال مة لجميع الحاالت الفحوصات الح
 

وجود برنامج إرشادي مستمر يهدف لتشجيع مربّي النحل علـى اببـالغ عـن جميـع الحـاالت المشـبوهة  -3

 ؛األميركيالنحل  رصعمرض بالمتصلة و
 

للسلطات البيطرية أو أية سلطات مناحل البلد جميع ةي صحة النحل المتعلقة بالمعلومات  أحدث تواةر أن ي      -4

 . عن واج  اببالغ عن ظهور المرض ومكاةحتهأخرى مسؤولة 

 

 9.2.4المادة 

 

   الرصع األميركيمرض من   ليةبلد أو منطقة خا
 

 من المرض  يتاريخالصفة الخلو  -1

 

يـيم لمخـاطر بعـد إجـرا  يق األميركـي  النحـل  رصـعمـرض  مـن    خاليـةمنطقة يمكن اعتبار بلد أو  

، لكن دون اعتماد برنامج رسمي لرصد المرض إذا كان البلـد 9.2.3المرض كما هو وارد ةي المادة 

 .4-1لشروط الموضحة ةي الفصل ستوةية لمأو المنطقة 

 

 المرض  صفة الخلو من المرض بعد يطبيق برنامج الستئصال     -2

 

( أعـاله شـريطة 1  الشروط الواردة ةي الفقـرة )من المرض دون استيفا اليةيمكن اعتبار بلد أو منطقة خ

قيـا  للابضـاةة ب 9.2.3كمـا هـو وارد ةـي المـادة  األميركـي  النحـل  رصـعمـرض إجرا  يقييم لمخاطر 

 :بالتالي



 

اببالغ عن ابصابات المرضية  مسؤولة عن  ،تواةر للسلطة البيطرية أو أية سلطة أخرىأن ي -أ

 ؛  ةأو المنطقشراف على جميع المناحل ةي البلد الال مة واب المعلومات والمكاةحة، 

 

مع  ،جميع أراضي البلد أو المنطقة علىذات إبالغ إلزامي  األميركي  الرصع أن يكون مرض  -ب 

 ؛ بوهةإجرا  يحقيقات حقلية ومخبرية يتناول أية إصابة مش 

 

عـزل لمسـب   أن يكون قد يم إجرا  يحقيق سنوي خالل الخمس سنوات التـي يلـت اببـالغ عـن فخـر  -ج

، وذلك يحت إشراف السلطات البيطرية مع نتائج سلبية لفحص عينات األميركي  النحل  رصعمرض 

مـرض )قيـد الـدر ( يسـمح بتشـخيص  السـليميمثيلية مأخوذة من مناحل البلـد أو المنطقـة أو المربـع 

نت نسـبة التشخيص إذا كا صحة نتائج% على األقل ةي  95مع ةرص نجاح  األميركي  النحل  رصع

% علـى األقـل. ويجـ  أن 5المناحـل داخـل  إصـابات نسـبة علـى األقـل و % 1المصـابة المناحل عدد 

 ؛يم ةيها عزل المسب  المرضي ةي المرة األخيرةالتي  القطاعات يستهدف التحقيقات الوبائية 

 

 يتوج  إجـرا  يحقيـق سـنوي يحـت إشـراف السـلطة من المرض خلو الةي سبيل الحفاظ على وضع    -د 

 بفحص عدد يمثيلي من العينات يؤخذ مـن مناحـل البلـد أو المنطقـة  مـع أو أية سلطة أخرى البيطرية 

 . األميركيرصع النحل  نتائج سلبية يسمح بالتأكد من عد  وجود إية إصابة جديدة بمرض  

 

  االستمرار على  ةقادر  Apis جنس  انوأمن  ةنحل بري ات مجموعأية أال يتواجد ةي البلد أو المنطقة   -هـ

ً ، لمدة طويلة ةي الحياة   وجـود  للنحل البري يعطي الدليل على عـد  أو أن هناك برنامج معتمد رسميا

 المرض ةي البلد أو المنطقة المعنية.

 

  ها نهائياً؛أو التخلص منالمعدات الستعملة سابقاً ةي مزار  موبؤة بالمرض  جميعيعقيم   أن يكون قد يم  -و

 

ةـي هـذا الفصـل طبقـاً لـوارد ذكرهـا ايتم عمليات االستيراد للبلد أو المنطقة التي يتنـاول البضـائع أن   - 

 للتوصيات الواردة ةيه.

 

 9.2.5المادة 

 

 العسل  شمع توصيات الستيراد ملكة النحل والعامالت والذكور مع أو دون اقراص

 

 التالي: طل  إبرا  شهادة بيطرية دولية يفيد هذه البضائع ية عند استيراد يتوج  على السلطات البيطر

 

 ؛ أو الرصع األميركيخالية من مرض  ةأو منطق بلد  ةي واقعةمناحل من العسل وارد  نحلأن  -1

 وكذلكالعسل ةقط دون أقراص شمع،  نحل البضاعة يحويأن  -2

 

   ؛4.14.5المادة  ةي ذكرها أن العسل وارد من مناحل مستوةية للشروط الوارد  -أ

أي  ظهورعن  ةيها كلم حيث لم يبلّغ 3وسط منطقة نصف قطرها   المنشأ واقعةوأن مناحل  -ب 

 خالل الثالثين يوماً األخيرة. الرصع األميركييفش  لمرض 

 

 

 

 



 9.2.6المادة 

 

 العسل يرقات وشرانق نحل توصيات الستيراد

 

 :هادة بيطرية دولية يفيد أن هذه المواد يتوج  على السلطات البيطرية عند االستيراد طل  إبرا  ش

 

  أو األميركي؛الرصع مرض ةي بلد أو منطقة خالية من واردة من مناحل  -1

 

 أو ، وإن العامالت المراةقة للملكةعن الملكات ةي محطة للحجراليرقات والشرانق  يم عزلأنه  -2

ً لمعايير دليل اليابسة لفحو     ص هدةها اكتشاف وجود عينة يمثيلية من اليرقات يم إخضاعها وةقا

P.  Larvae اختبارأو  ابواسطة  راعة البكتيري  فيها PCR. 

 

 9.2.7المادة 

 

 توصيات الستيراد المعدات السابق استعمالها في تربية النحل

 

 التالي:يتوج  على السلطات البيطرية عند االستيراد طل  إبرا  شهادة بيطرية دولية يفيد 

 

 أو  األميركي؛الرصع منطقة خالية من مرض  المعدات واردة من بلد او -1

 

 إحدى الطرق التالية:أن هذه المواد قد يم يعقيمها يحت إشراف السلطة البيطرية ب -2

 

 صالحة لجميع المعدات المستعملة؛ أو  Kgy 10أشعة غاّما  إستخدا  -أ

يناسـ  دقيقة على األقـل )هـذه المعالجـة  30% لمدة 1يغطيسها ةي محلول هيبوكلوريت الصوديو   -ب 

 أو  ؛المواد البالستيكية أو المعدنية(المواد غير المسامية ةقط ك

 درجـة مئويـة ) صـالحة  160دقائق علـى األقـل ةـي شـمع البـاراةين الـذائ  عنـد  10يغطيسها لمدة   -ج

 للمعدات الخشبية ةقط( أو     

 

 .د والتصديرمتفق عليها بين السلطات البيطرية ةي بلدي االستيرا أية معالجة مشابهةبواسطة  -ح

 

 

 9.2.8المادة 

 

 لالستخدام في تربية النحل  والهالم الملكي  سبار الطلع وشمع النحل والبروبوليتوصيات الستيراد العسل وغ

 

 طل  إبرا  شهادة بيطرية دولية يفيد أن هذه المواد: ةي بلدان االستيراد يتوج  على السلطات البيطرية 

 

ً لية خاواردة من مناحل ةي بلد أو منطقة  -1  ؛ أواألميركي   النحل  مرض رصع من رسميا
 

أشعة  باستخدا   P. larvaeمعالجتها بطريقة يضمن القضا  على عصيات وبوغات البكتيريا  أنه يمت  -2

 أو أية طريقة متكاةئة ومتفق عليها بين السلطات البيطرية ةي بلدي االستيراد والتصدير؛   Kgy 10غاّما  

 



ردة خالية من بوغات يرقات المرض بعد ةحصها بالطريقة المبينة ةي دليل أو أنه يأكد أن المواد المستو  -3

 اليابسة. 

 

 9.2.9المادة 

 

 لالستهالك البشري توصيات الستيراد العسل وغبار الطلع وشمع النحل والبروبوليس والهالم الملكي

 

طل  إبرا  شهادة  ةي بلدان االستيراد الخالية من مرض الحضنة األمريكييتوج  على السلطات البيطرية 

 بيطرية دولية يفيد أن هذه المواد: 

 

ً خالية واردة من مناحل ةي بلد أو منطقة  -1  ؛ أواألميركي   النحل  مرض رصع من رسميا

 
 

باستخدا   P. larvaeيمت معالجتها بطريقة يضمن القضا  على عصيات وبوغات البكتيريا أنه  -2

عليها بين السلطات البيطرية ةي بلدي االستيراد أو أية طريقة متكاةئة ومتفق  Kgy 10غاّما  أشعة

 والتصدير؛  

 

 بعد ةحصها   Paenibacillus larvaeبوغات أنوا  أو أنه يأكد أن المواد المستوردة خالية من  -3

 بالطريقة المبينة ةي دليل اليابسة.       

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 

 


