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  9.6الفصل

 النحل  وزفارو

INFESTATION OF HONEY BEES WITH VARROA SPP. 

(VARROOSIS) 

 (تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 9.6.1  المادة
 

 أحكــــــام عامــــــــــة
 

عامـل الو ،Apisجـس أنـوا  مــن  تصيب نحل العسل القانون آفةيعتبر مرض الفاروا من أجل أغراض هذا 

طفيلـي بشـلل اـا و والع ـة  Varroa destructorونـو     Varroaجـس  فـاروا  العـ  مـن هـوالمسبب 

تستشر عن طريق التماس المباشر بين نحلة بالغـة وأاـر ، وبواةـ ة و ،لسحل العسل البالغ وحضسته اارجي

 انتقال السحل والحضسات الموبوءة ومستجات السحل واألدوات المستخدمة في تربية السحلو

 
 

يتزايد عدد الع  باةتمرار مترافقاً مع تزايد إنتاج الحضسة وتزايد عدد نحل القفير وااصة في نهاية الموةـ،، 

وعسدها يصبح من المملـن التعـرع علـأل األعـراض السـريرية األولـأل للمـرضو وتتو ـي دورة حيـاة العـ  

راوح عملياً بين عدة أيام إلأل أشهر المت فل علأل الحرارة والرطوبة، للسسا نست يع القول أن فترة حياة الع  تت

  ليلةو 
 

غالباً ما تلون مستعمرات السحل حاوية للفيروةاتو ويعمل الع  كسا ل للفيروةات )وااصة الفيروس المشوه  

معظ، أعراض وإن مما يسهل داولها إلأل نحل العسل وإصابتها بالمرضو  deformed wing virusالجساح 

ثير المشترك لسوس الفاروا والفيروةاتو ويتلاثر عدد الفيروةات في المستعمرة مع  الفاروا تأتي إذاً نتيجة للتأ 

للن ك افة الفيروةات تظل عالية  العالج أو تأاره يقضي علأل الع   السحلو وعدم اكتمال ألت فل الع  عل

فحة  لعدة أةابيع مع ما يحدث من ضرر بالغ في مستعمرة السحلو وتتلخص ملافحة مرض الفاروا ااصة بملا

 الع  وتشخيص المرض عن طريق  ياس ك افة ال فيلياتو  

يتوجب علأل السل ات البي رية، عسد السماح باةتيراد البضائع المذكورة في هذا الفصل أوعبور أراضيها ، 

، فرض الشروط الخاصة بالوضع الوبائي  لمرض الفاروا في 2و6و9باةت ساء البضائع المفصلة في المادة 

 أو مس قة التصديرو  نحل العسل للبلد 
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  9.6.2المادة
 

 البضائع اآلمنة
 

، عدم فرض اعبور أراضيهأدناه أو الواردة يتوجب علأل السل ات البي رية، عسد السماح باةتيراد البضائع 

 في مستعمرات السحل في بلد أو مس قة التصدير للبضائع التالية:  الفارواأية شروط تتعلق بمرض 
 

 ن فة السحل  -1

 ة، السحل -2

 بيض السحل -3

 الغذاء الملليو -4

 

 

 

  9.6.3المادة
 

 

 بالنسبة لمرض فاروا النحل منه تحديد الوضع الصحي لبلد أو منطقة

 

وا فقط بعد األاذ بعين االعتبار  الفاريملن تحديد الوضع الصحي لبلد أو مس قة بالسسبة لت فل ةوةة 

 المؤشرات التالية: 

 

أن يلون  د ت، تقيي، الوضع وتحديد جميع االحتماالت لإلصابة بمرض الفاروا مع السيرة التاريخية   -1

 ؛ الوبائي للوضع

 

أن يلون مرض الفاروا ااضع لإلبالغ اإللزامي علأل جميع أراضي البلد المعسي وأن تخضع جميع   -2

 شبوهة للفحوصات المخبرية؛ الحاالت الم
 

 وجود برنامج للتوعية والتدريب لتشجيع اإلبالغ عن كل حالة مشبوهة لمرض الفاروا؛ -3
 

يتوجب علأل السل ة البي رية أو أية ةل ة أار  مسؤولة عن اإلبالغ عن أمراض السحل وملافحتها    -4

 لسل تهاو الحصول علأل أحدث المعلومات عن جميع مساحل البلد وأن تلون ااضعة 

 

 
 



 

 

  9.6.4المادة
 

 ية من مرض الفاروا بلد أو منطقة خال

 

 الوضع التاريخي للخلو من الت فل   -1

 

أنهما االيان من ت فل ةوةة الفاروا بعد إجراء تقيي، للمخاطر كما هو  مسه يملن إعتبار بلد او مس قة  

برنامج رةمي محدد للرصد )الخلو التاريخي( إذا كان البلد  للن دون إعتماد  ،  9.6.3وارد في المادة

 و  1.4أو المس قة ملتزمان بأحلام الفصل 

 

 إكتساب صفة الخلو من المرض كستيجة لبرنامج اةتئصال لل فيلي  -2

 

أن يعتبرا االيان من ت فل ةوةة   1يملن ألي بلد أو مس قة ال يلتزمان بالشروط الواردة في الفقرة 

 ، وكذلًك:  9.6.3جراء تقيي، للمخاطر كما هو وارد في المادة الفاروا بعد إ

 

عسدما تتوافر للسل ة المسؤولة عن اإلبالغ عن أمراض السحل وملافحتها  أحدث المعلومات    -أ

 وإملانية فرض ةل تها علأل جميع  فران السحل المتواجدة في البلد أو المس قة ؛

أن يلون مرض ت فل الخسفساء الصغيرة ذات إبالغ إلزامي علأل جميع اراضي البلد أو   -ب 

ت المشبوهة لت فل ةوةة الفاروا ااضعة للتحقيقات الميدانية الحاال المس قة،  وأن تلون

 والمخبرية؛ 

ةسوات الحقة آلار حالة مرضية لت فل ةوةـة الفـاروا ،  وأن  3أن يت، التحقيق  ةسوياً واالل    -ج

يلون التحقيق تحت ر ابة السـل ة المسـؤولة مـع نتـائج ةـلبية لفحوصـات تجـر  علـأل عيسـات 

للحصول علأل نتائج موثو ـة  مسه حل بالسسبة للامل أراضي البلد أو مس قةتم يلية تؤاذ من المسا

علـأل األ ـل  1علأل األ ل تسمح باللشي عن وجود الخسفسـاء الصـغيرة إذا كـان %  95بسسبة % 

علأل األ ل لمجمـو  عـدد القفـران ؛ علـأل أن تسـتهدع  5ونسبة عدو   %  ،من المساحل موبوء

 ن تلون موبؤة اك ر من غيرها ؛التحقيقات المساطق التي من الحتمل أ

يجب إجراء تحقيق ةـسوي بششـراع  من أجل الحفاظ علأل وضع الخلو من ت فل ةوةة الفاروا    -د 

السل ة البي رية والحصول علأل نتائج ةلبية لفحوصات تجر  علأل عيسات تم يلية لمساحل البلـد 

ت بـت  Apisتقلة من جس  أو المس قة، أو اعتماد برنامج لرصد مستعمرات السحل البرية أو المس

 عدم وجود ةوةة الفاروا في البلد أو المس قة المعسيةو

 يجب ان تت، عمليات اةتيراد البضائع الوارد ذكرها في هذا الفصل ضمن اراضي  - هـ 

 وفقا ً للتوصيات الواردة في هذا الفصلو مسه البلد أو المس قة                

 

           



 

 

  9.6.5المادة
 

 توصيات الستيراد النحل الحي )ملكات وعامالت وذكور النحل( ويرقات وشرانق النحل مع أقراص الحضنة 

 

 

 يتوجب علأل السل ات المسؤولة في البلدان المستوردة طلب إبراز شهادة صحية بي رية دولية تفيد التالي: 

 

 أن البضاعة واردة من بلد او مس قة االية  من ةوةة الفاروا، أو -1

 

 البضاعة ال تحوي ةو  مللات نحل وعامالت دون مرافقة أمشاط الحضسة والعسل كالتالي: أن  -2
 

 أن السحالت واردة من ةرب نحل إص ساعي دون حضسة، وأن المللة موضوعة ضمن    -أ

  فص مغلق؛ 

 أنه تمت معالجة المللة والسرب المرافق بمستحضر بي ري فعال؛ -ب 

سل ة البي رية  بل الشحن ول، يتبين أي وجود إنه ت، اللشي علأل البضاعة من  بل مم ل لل -ج

 للسوسو 

أنه ت، اللشي علأل مللات السحل بواة ة السل ات البي رية في البلد المستورد عن طريق   -د  

المعايسة البصرية كما هو وارد في الفصل المتعلق بالموضو  في كود اليابسة ، وبعد  تل  

 عامالت السحل المرافقات للمللةو

 
 

   9.6.6المادة
 

 توصيات الستيراد األدوات المستعملة سابقاً في تربية النحل 

 

 يتوجب علأل السل ات البي رية في البلدان المستوردة طلب إبراز شهادة صحية دولية تفيد أن المعدات: 

 واردة من مساحل في بلد أو مس قة االية من ةوةة الفاروا ؛ أو -1

يوماً   21أنها ال تتضمن أي نحل حي أو حضسات نحل، وأنه ت، حفظها في وةط ااٍل من السحل االل  -2

  بل الشحن؛ أو  

 

 وفقا إلحد  ال رق التالية: ةوس الفاروا  أنه ت، تسظيي المعدات ومعالجتها للتأكد من القضاء علأل   -3

 د يقة، أو  20درجة من الداال وإبقاء درجة الحرارة هذه لمدة  50التسخين حتأل      -أ

 ةاعة، أو   24درجة تحت الصفر أو أ ل من الداال لمدة  12التجميد حتأل   -ب 

 غرام للل متر ملعب   48بسسبة  Methyl bromideالتداين بمادة مي يل بروميد      -ج

 لمدة ةاعتين؛ أو   مئوية درجة 15-10تحت ضغط جوي عادي وبحرارة      

 ، أو  Gray 350التعريض لألشعة بجرعة       -د 

 العالج بأية طريقة أار  بسف  الفعالية متفق عليها بين السل ات البي رية في بلدي     -هـ 

 االةتيراد والتصديرو     



 

 

   9.6.7المادة
 توصيات الستيراد العسل

 

 يتوجب علأل السل ة المسؤولة في البلدان المستوردة طلب إبراز شهادة صحية بي رية دولية تفيد أن العسل:  

 وارد من مساحل في بلد أو مس قة االية من ةوةة الفاروا ؛ أو -1

 ؛ أو  mm 0.42أنه ت، ترشيحه عبر مصفاة ال يزيد حج، ثقوبها عن  -2

 وفقا إلحد  ال رق التالية:  الفارواتمت معالجته للقضاء علأل ةوةة أنه  -3

 ةاعة، أو  24درجة من الداال وإبقاء نف  الحرارة طوال مدة   50التسخين حتأل  -أ

 ةاعة، أو  24درجة من الداال أو أ ل لمدة  12التجميد حتأل   -ب 

 ، أو  Gray 350التعريض لألشعة بلمية  -ج

 فعالية متفق عليها بين السل ات البي رية في بلدي االةتيراد والتصديرو المعالجة ب ريقة متعادلة ال     -د 

 

  9.6.8المادة
 

 الذي يجمعه النحل  Pollenتوصيات إلستيراد غبار الطلع 

 

يتوجب علأل السل ات المسؤولة في البلدان المستوردة طلب إبراز شهادة صحية بي رية دولية تفيد أن غبار  

 السحل: ال لع الذي يجمعه 

 

 ؛ أو أنهالفارواوارد من مساحل في بلد أو مس قة االية من ةوةة   -1

 

 وفقا إلحد  ال رق التالية: الفاروا تمت معالجته للقضاء علأل ةوةة   -2

 

 ةاعة علأل األ ل، أو  24درجة من الداال أو أ ل لمدة  12التجميد حتأل   -أ

 ، أو  Gray 350التعريض لألشعة بلمية  -ب 

 بالتجميد الجاع أو ب ريقة مشابهة؛ أو التجفيي   -ج

   الفعالية متفق عليها بين السل ات البي رية في بلدي  ساويةالمعالجة بأية طريقة أار  مت -د 

 االةتيراد والتصديرو      

 

  9.6.9المادة
 توصيات الستيراد شمع النحل والبروبوليس 

 

يتوجب علأل السل ات المسؤولة في البلدان المستوردة طلب إبراز شهادة صحية بي رية دولية تفيد أن  

 البضاعة:  

 الفاروا: أو  واردة من مساحل في بلد أو مس قة االية من ةوةة  -1

 أنها تتضمن البروبولي  المصسع أو شمع السحل المصسع، أو -2

 



 بشحد  ال رق التالية:  .Varroa sppأنها عولجت للقضاء علأل ةوس الفاروا   -3

 

 ةاعة علأل األ ل، أو  24درجة من الداال أو أ ل لمدة  12التجميد حتأل   -أ

 غرام للل متر ملعب   تحت  48بسسبة  Methyl bromideالتداين بمادة مي يل بروميد  -ب 

 درجة لمدة ةاعتين؛ أو 15-10ضغط جوي عادي وبحرارة 

 أو   ،Gray  350 بقوةالتعريض لألشعة  -ج

 التجفيي بالتجميد الجاع السريع بحرارة متدنية أو ب ريقة مشابهة؛ أو   -د 

       بلدي المعالجة بأية طريقة أار  متعادلة الفعالية متفق عليها بين السل ات البي رية في  -هـ 

 والتصدير  االةتيراد       
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


