
 9201 -الكود الصحـي لحيوانات اليابسة 
 

   9.3  الفصل
 

الحضنـة األوروبـيتعفن  مرض  

لنحلفي ا  
 

INFECTION OF HONEY BEES WITH Melissococcus Plutonius 

 (EUROPEAN FOULBROOD)  
 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  

 

 9.3.1المادة 
 

 عامة أحكام
 

 نحل  وشرانق يرقات  يصيب  مرض  مرض تعفن الحضنة األوروبييعتبرمن أجل تطبيق أحكام هذا الفصل 

 non sporulating بكتيريا دون بوغات . وهو Melissococcus plutonius ونوع Apis من جنس العسل

bacteria  ومما مرض دون أعراض وبحاجة إلى فحوصات مخبرية للتشخيص. واسع االنتشار. ويبقى الو

دداً في جمن المتوقع عودة المرض مو ،التلوث الميكانيكي ألقراص العسل يتسبب باستيطان المرض حدوث 

 ختفائه. ال السنوات الالحقة

باستثناء ، في هذا الفصل الواردةيتوجب على السلطات البيطرية، عند السماح باستيراد أو عبور البضائع 

مرض الوضع الصحي لب الواردة في هذا لفصل والمتعلقةشروط ال فرض ، 9.3.2البضائع المذكورة في المادة 

 في بلد أو منطقة التصدير. في النحل تعفن الحضنة األوروبي
 

 

  Terrestrial Manual. يابسةتوجد مواصفات االختبارات التشخيصية في دليل ال

 

 

 9.3.2المادة 
 

 منةاآلالبضائع 
 

يتوجب على السلطات البيطرية، عند السماح باستيراد أو عبور البضائع المفصلة أدناه، عـدم فـرض أيـة شـروط 

في النحل، بغض النظر عن الوضـع الوبـائي للمـرض فـي مناحـل بلـد أو  مرض تعفن الحضنة األوروبيتتعلق ب

 لبضائع التالية:لمنطقة التصدير
 

 نطفة النحل؛ -1
 

 سم النحل. -2

 

 
 



 9.3.3 المادة
 

 مرض تعفن الحضنة األوروبيبالنسبة لتحديد الوضع الصحي لبلد أو منطقة 
 

 في بلد أو منطقة إال بعد تنفيذ الشروط التالية:  مرض تعفن الحضنة األوروبيل الصحي ضعال يمكن معرفة الو
 

 المحتمل أن تؤدي إلى ظهور المرض  لمخاطر المرض وتحديد الظروف التي من ييمإجراء تق -1

 معرفة تاريخها الوبائي؛   و   

                                                                     

د أو المنطقة  لخاضع لإلبالغ اإللزامي في جميع أنحاء الب مرض تعفن الحضنة األوروبيأن يكون  -2

ً المشبوهة أن يتم التحقيق في جميع الحاالت  أو                                                                                           ومخبرياً؛   للمرض ميدانيا
 

   عن جميع الحاالت السلطات أن يتم اعتماد برنامج إرشادي مستمر يهدف للتشجيع على إبالغ   -3

 ؛مرض تعفن الحضنة األوروبي المشبوهة ل               
 

نحل   عن صحةلسلطة البيطرية أو أية سلطة أخرى مسؤولة فر آخر المعلومات عن المرض لاأن تتو -4

 العسل، وأن تكون جميع مناحل البلد خاضعة لهذه السلطة.
 

 

 9.3.4المادة 

 

 مرض تعفن الحضنة األوروبي بلد أو منطقة خاليان من
 

 مرض الصفة الخلو تاريخياً من  -1
 

طر  لمخا ييمبعد إجراء تق ضنة األوروبي مرض تعفن الحخاٍل من ما  مربعيمكن اعتبار بلد أو منطقة أو     

لرصد المرض إذا كان البلد أو  ، لكن دون اعتماد برنامج رسمي9.3.3المرض كما هو وارد في المادة 

 . 1.4الفصل  في  للشروط الموضحة انالمنطقة يستجيب
 

 صفة الخلو بعد تنفيذ برنامج الستئصال المرض  -2
 

 ( 1خال من المرض دون اسـتيفاء الشـروط الـواردة فـي الفقـرة   ربعميمكن اعتبار بلد أو منطقة أو           

 ، 9.3.3كمـا هـو وارد فـي المـادة  مرض تعفن الحضنة األوروبيلمخاطر  ييمأعاله شريطة إجراء تق         

 وكذلك          
                  

    نحـل ومكافحتهـافيما يتعلق باإلبالغ عن ظهور أمراض الفر معلومات حديثة وموثوقة اشرط تو  -أ

  ؛للسلطات البيطرية أو أية سلطة أخرى مسؤولة عن مناحل العسل في البلد أو المنطقة 

 جميع أراضي البلد أو المنطقـة  على إلزاميذات إبالغ  مرض تعفن الحضنة األوروبيأن يكون  -ب 

 ؛بأمرها مع إجراء تحقيقات حقلية ومخبرية تتناول أية إصابة  مشكوك      
 

 مـرض تعفـن الحضـنةسنوات التالية لإلبالغ عن آخـر إصـابة ب 3ال  اء تحقيق سنوي خاللإجر  -ج

، تحت إشراف السلطات البيطرية مع نتائج سلبية لفحص عينـات تمثيليـة مـأخوذة مـن األوروبي

ــة ــد أو المنطق ــيتســمب بتشــخيص  مناحــل البل إذا كانــت نســبة  مــرض تعفــن الحضــنة األوروب

% علـى األقـل داخـل المناحـل مـع 5اإلصـابات ونسـبة ى األقـل عل% 1اإلصابات في المناحل 



% على األقل فـي أعمـال التشـخيص. ويجـب أن تسـتهدف التحقيقـات الوبائيـة  95فرص نجاح 

 التي عزل فيها المسبب المرضي في آخر مرة؛ المناطق
 

يتوجـب  مـرض تعفـن الحضـنة األوروبـيفي سبيل الحفاظ على وضع خلو البلد أو المنطقـة مـن  -د 

فحص عـدد تمثيلـي مـن العينـات تؤخـذ مـن وجراء تحقيق سنوي تحت إشراف السلطة البيطرية إ

. ويمكن مرض تعفن الحضنة األوروبيعدم وجود إية إصابة جديدة بؤكد  مناحل البلد أو المنطقة ت

 ؛لهذه التحقيقات الوبائية أن تستهدف المناطق التي فيها احتمال شديد لظهور المرض 
 
 

 لمدة طويلة من االستمرار في الحياة نحل بري قادر على  مجموعات يتواجد في البلد أو المنطقة أال   -هـ   

ً  ،Apisجــنس      وجــود  مللنحــل البــري يعطــي الــدليل علــى عــد  أو أن هنــاك برنــامج معتمــد رســميا

 مرض في البلد أو المنطقة المعنية؛ال    
 

في هذا الفصـل طبقـاً  المذكورةقة الخاصة بالبضائع يجب أن تتم عمليات االستيراد للبلد أو المنط   -و

 للتوصيات الواردة فيه.

 

 9.3.5المادة 
 

النحل الحي )الملكات والعامالت وذكور النحل( مصحوبة أو غير مصحوبة  توصيات الستيراد

 بأقراص الحضنة 
 

 هذه البضائعاستيراد يتوجب على السلطات البيطرية عند 
 

 تفيد ما يلي:ولية تفيد أن النحل وارد من بلد أو منطقة طلب إبراز شهادة بيطرية د 

 ، أومرض تعفن الحضنة األوروبيرسمياً من  يةمن بلد أو منطقة خالأن النحل وارد  -1

 

 ، حضنهالشحنة تتضمن نحالً فقط دون أمشاط أن   -2

 

 وكذلك  ؛4.14.5مستوفية للشروط الواردة في المادة  النحل تم استيراده من مناحلوأن  -أ

 

مرض كلم حيث لم يبلّغ عن حدوث أي تفٍش ل 3وسط منطقة نصف قطرها   المنشأ واقعةمناحل أن  -ب 

 خالل الثالثين يوماً األخيرة.  تعفن الحضنة األوروبي

 

 9.3.6المادة 
 

 توصيات الستيراد بيوض ويرقات وخادرات النحل
 

 يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد 
 

 : البضاعةية تفيد أن هذه طلب إبراز شهادة بيطرية دول

 

 ؛ أو  مرض تعفن الحضنة األوروبيفي بلد أو منطقة خالية من واردة من مناحل  -1

 



تم عزلها عن ملكات النحل في محطة للحجر، وأنه تم فحص عينات من العـامالت المرافقـة أنه  -2

مـرض تعفـن الحضـنة مسبب  لتشخيص وجود  للملكة أو عينات تمثيلية من البيوض أو اليرقات 

 PCRاختبـار اسـتخدامطريق زرع البكتيريـا أو عن  Melissococcus plutonius األوروبي

 .وفقاً ألحكام دليل اليابسة

 

  9.3.7المادة 
 

 توصيات الستيراد معدات سبق استعمالها في تربية النحل
 

 التالي: يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد 

 

 ؛ أو مرض تعفن الحضنة األوروبيالمعدات واردة من بلد او منطقة خالية من  -1

 

 إحدى الطرق التالية:أن هذه المواد تم تعقيمها تحت إشراف السلطة البيطرية ب -2

 

دقيقـة علـى األقـل  هـذه المعالجـة  20لمـدة   %0.5 تغطيس في محلـول هيبوكلوريـت الصـوديوم ال -أ

 أو  ؛المواد البالستيكية أو المعدنية(تناسب المواد غير المسامية فقط ك

 

 ؛ أو  Kgy 15شعة التعريض لأل -ب 

 

 بفعاليــة متكافئــة متفــق عليهــا بــين الســلطات البيطريــة فــي بلــدي االســتيراد   معالجــة  بواســطة أيــة  -ج

 .والتصدير     

 

 9.3.8المادة 
 

 م الملكيوالهال  Propolisتوصيات الستيراد العسل وغبار الطلع وشمع النحل والبروبوليس

 لالستخدام في تربية النحل
 

 البضائع: بيطرية دولية تفيد أن هذه طلب إبراز شهادة في بلدان االستيراد يتوجب على السلطات البيطرية 

 

ً خالية واردة من مناحل في بلد أو منطقة  -1  ؛ أومرض تعفن الحضنة األوروبي  من رسميا
 

شعة  األباستخدام  Melissococcus plutonius ا معالجتها بطريقة تضمن القضاء على بكتيري أنه تمت  -2

ومتفق عليها بين السلطات البيطرية في بلدي   الفعالية أو أية طريقة متكافئة Kgy 10 المؤينة بجرعة

 االستيراد والتصدير؛  

 

فحصها بالطريقة   بعد  Melissococcus plutonius بكتيريا تأكد أن المواد المستوردة خالية من  الأو  -3

 دليل اليابسة. الفصل المتعلق بها في في المبينة 

 

 

 

 



  9.3.9المادة 
 

 والهالم الملكي  Propolisوالبروبوليستوصيات الستيراد العسل وغبار الطلع وشمع النحل 

 لالستهالك البشري

 
إبراز شهادة  طلب  مرض تعفن الحضنة األوروبيفي بلدان االستيراد الخالية من يتوجب على السلطات البيطرية 

 ية دولية تفيد أن هذه المواد: بيطر 

 

ً خالية واردة من مناحل في بلد أو منطقة  -1  أو ؛تعفن الحضنة األوروبي  مرض  من رسميا

 
 

باستخدام   Melissococcus plutoniusتمت معالجتها بطريقة تضمن القضاء على البكتيريا أنه  -2

طات البيطرية في بلدي  ومتفق عليها بين السل بنفس الفعاليةأو أية طريقة  Kgy 15غاّما  أشعة

 أو االستيراد والتصدير؛ 

 

اختبارها  بعد  Melissococcus plutonius بكتيريا أو أنه تأكد أن المواد المستوردة خالية من -3

 دليل اليابسة.ها في المخصص لالفصل بالطريقة المبينة في 

 

 
ــ  ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 


