القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 2019 -
الفصل 4.15
المراقبة الصحية الرسمية ألمراض النحل
OFFICIAL HEALTH CONTROL FOR BEE DISEASES
(تقرأ األرقام من اليسار الى اليمين)

المادة 4.15.1
الهدف المرجو من هذا الفصل
يهدف هذا الفصل العتماد أهداف توجيهية للمراقبة الصحية الرسـمية ممـراا اللحـلا حالحاجـة
إليها تعود إلى ضرحرة مكافحة أمراا اللحل المستوطلة علـى مسـتوا البلـد العوـو حافت ـاف
دخول أيـة أمـراا يريبـةذ ح لـم لوـمان سـتمة التلـارة الدحليـة لللحـل حملتلاتهـا حامدحات
المستخدمة لهاا حقد تم حضع هذه التوجيهات لتكون ات صفة عامةا حهلاك توجيهـات أح رـرحط
محددة مطلوبة حمعرحضة في باقي الفصول المخصصة ممراا اللحلا
المادة 2ا15ا4
نظرة عامة
يلب أن تتومن المراقبة الصحية الرسمية ممراا اللحل في فل بلد أح ملطقة اممور التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

تسليل رسمي للملاحل بواسطة السـلطة البيطريـة أح السـلطة المختصـة لكامـل أراضـي
البلد أح الملطقةا
حضع نظام دائم للرصد الصحيا
الترخيص لمؤسسات تربية اللحل المعدة للتصديرا
تطبيق إجراءات محددة من أجل التلظيف حتطهير اللراثيم حالطفيليات الملوثـة لججهـ ة
المستخدمة في الملاحلا
قواعد تحدد ال رحط الواجب التقيد بها بدقة علد إصدار ال هادات الصحية الدحلية لللحلا
المادة 3ا15ا4

التسليل الرسمي للملاحل بواسطة السلطة البيطرية أح السلطة المختصـة لكامـل أراضـي البلـد أح
الملطقة المعلية
يعتبر تسـليل الملاحـل خطـوة أحلـى لوضـع خطـة إقليميـة عدارة أعمـال الرصـد الوبـائي لللحـل
حمكافحة أمراضها حيمكن بعد معرفة أعداد اللحل حأمافلها حضع م ـاريع عمليـة مخـذ العيلـات
حالتلبــؤ بانت ــار أض مــرا لللحــل ححضــع بــرامت للتفتــيط تســتهدف الملــاطق المعرضــة ب ــدة
لتمرااا

يلب تسليل أمافن الملاحل سلويا ً مما يساعد في الحصول علـى معلومـات م ـل معرفـة اممـافن
المحتملة المقبلة للملاحل ختل ال  12رهرا ً المقبلـة حعـدد مسـتعمرات اللحـل الموجـودة فـي فـل
ملحلةذ حاسم حعلوان المالم االهم لللحل في الملحلةا
يلب أحالً تسليل أهم أمافن الملاحل (أض اممافن الموجـودة فيهـا قفـران اللحـل مطـول مـدة فـي
السلة) ثم تسليل اممافن الموسمية لتواجد الملاحل قدر االمكانا
المادة 4ا15ا4
التلظيم المطلوب للرصد الصحي الرسمي الدائم للملاحل
يطلب من السلطات البيطرية اح اض سلطة بديلة اخـرا فـي البلـدان المعليـة حضـع تلظـيم قـانوني
للرصد الصحي الرسمي الدائم للملاحلا
يلب أن يتم الرصد الصحي الرسمي الـدائم للملاحـل تحـر رقابـ ة السـلطة البيطريـة أحاض سـلطة
مس ؤحلة أخراذ حأن يوفل التلفيذ إما إلى مم لين لهذه السلطة أح مم لين لملظمة معترف بهـاذ مـع
ي اللحـل المـدربين لهـذا ال ـرا حإعطـائهم صـفة مفت ـين صـحيين
االستعانة علد االمكان بمرب ّ
حمست ارين في قوايا تربية اللحلا
علد استحداث دائرة رسمية لرصد الملاحل يلب تكليفها بالمهمات التالية:
 -1زيارة الملاحل
أ -زيارات سلوية لبعض الملاحل المميـ ة اسـتلادا ً إلـى المخـاطر المتوقـع حجودهـا
على أراضي فامل البلد أح الملطقة المعلية ختل أف ر الفترات الملاسبة للتحـرض
عن حجود أمراا اللحلا
ب -يمكن القيام بم يد من ال يارات إلى الملاحل مهداف محددة ملها طلب التصدير
أح اللقل لملاطق أخـراذ أح أيـة أيـراا أخـرا حيـر تظهـر إمكانيـة النت ـار
االمراا؛
 -2جمع العيلات حفحصها لت خيص أمراا اللحل؛ حإرسالها الى أحد المختبرات فما يلب
ارســال اللتــائت المخبريــة فــي أقــرب حقــر الــى الســلطة البيطريــة اح ايــة ســلطة اخــرا
مسؤحلةا
 -3تطبيق إجراءات صحية من بيلها بوجه خاص إعطاء العتج لمستعمرات اللحلذ حفـذلم
تطهير المعدات المستعملة من اللراثيم حالقيام علد التزم بإتتف المسـتعمرات المصـابة
أح الم ــبوهة حالمعــدات المســتخدمة لهــا ح لــم لوــمان االستألصــال الســريع مض تفــط
مرضيا

المادة 5ا15ا4
ررحط الترخيص لملاحل التربية من أجل التصدير
يتوجب على السلطات البيطرية فـي بلـدان التصـدير حضـع ال ـرحط القانونيـة التزمـة لحصـول
ملاحل التربية على رخصة للتصديرا
يلب على الملاحل التقيد بال رحط التالية:
 -1القيام ختل السلتين الماضيتين على امقل ب يارت لعدة مرات بواسطة مفتط صحي مـع
أحد المست ارين بمعدل زيارة سلوية حاحدة على االقل مع القيام بدراسة للمخاطر خـتل
فترات السلة امف ر متءمة للك ف عن أمراا اللحـل المدرجـة فـي اللـدحلاحيلب أن
يتم ختل زيارات فهذه فحص دحرض ل  %10على امقـل مـن قفـران اللحـل حالمعـدات
المسـ تخدمة فــي الملاحــل ( حخاصــة االقــراص المخ نــة ) حجمــع عيلــات إلــى المختبــر
المختصذ مع عدم إبتغ السلطات البيطرية يأية نتائت مخبريـة إيلابيـة تتعلـق بـأمراا
اللحل المدرجة في اللدحل ح لم حفقا للوضع الصحي لبلدان التصدير ح االستيرادا
 -2يلب أخذ عيلات من الملاحل ب كل ملتظم إسـتلادا ً إلـى الوضـع الصـحي الوبـائي لبلـدان
االستيراد حالتصدير المعليةذ حأن يكون اللحل خال من االمراا المدرجة فـي اللـدحلا
حفــي ســبيل لــم يلــب فحــص عــدد تم يلــي إحصــائي ملاســب لعــدد مســتعمرات اللحــل
حاستعمال االختبارات المتلاسبة مع ما هو حارد في الفصول الخاصـة باللحـل فـي قـانون
اليابسةا
يتوجب على مربي اللحل القيام بالتالي:
 -3االبتغ الفورض للسلطة البيطرية اح اية سلطة اخرا مسؤحلة في حـال ال ـم بوجـود أض
مرا لللحـل مـدرج فـي اللـدحل فـي ملحلـة التربيـة حالملاحـل امخـرا ات االرتبـاط
الوبائيا
 -4يلب عدم ادخال أض نحل إلى داخل الملاحل (بما فيها المراحـل السـابقة لظهـور الح ـرة
البال ة )Imagoذ أح استخدام أية معـدات أح ملـتت حارد مـن ملحلـة أخـرا إال إ ا فانـر
الملحلة امخيرة حاصلة على اعتراف من السلطة البيطرية بأنها بـلف مسـتوا الملحلـة
المعلية أح أرفع مستوا صـحي ملهـاذ أح تكـون المعـدات المسـتعملة أح الملـتت قـد تمـر
معاللته بالتوافق مع أية اجراءات مذفورة في الفصول ات الصلة بقانون اليابسةا
 -5تطبيق طرق لتربية اللحل حنقله لتأمين الحماية من التلـوث الخـارجيذ حخاصـة باللسـبة
لتربية ملكات اللحل حنقلها حاللحل المرافق لهاذ حتسهيل عملية الفحوصات المخبرية فـي
البلد المستوردا
 -6جمع العيلات التزمة فل  30يوما ً على االقل ختل تربية اللحل حموسم نقلهـا حإرسـالها
إلى المختبرات المعتمدة حإبـ تغ السـلطة البيطريـة اح ايـة سـلطة رسـمية اخـرض بلميـ ع
اللتائت االيلابيةا

المادة 6ا15ا4
ررحط تلظيف حتطهير اح تعقيم معدات الملاحل من اللراثيم حالطفيليات
يتوجب على السلطات البيطريـة اح ايـة سـلطة مسـؤحلة اخـرا فـي البلـدان االعوـاء حضـع
التلظيمات القانونية التزمة المتعلقـة باسـتخدام مـواد حطـرق تطهيـر المـواد المسـتخدمة فـي
الملاحل حالقواء على اللراثيم حالطفيليات الملوثة لها فل في بلده مـع امخـذ بعـين االعتبـار
التوصيات التالية:
 -1يلب تطبيق االجراءات الصحية على جميع اجه ة الملاحل الموجودة في اية مل اة أعلن
عن تلوثها بمرا معد لللحل للتخلص من جميع المسببات المرضية فيهاا
 -2يلب أن تتومن هذه االجراءات في جميع االحوال التلظيف امحلي للمعدات ثم تطهيرها
أح القواء على اللراثيم حالطفيليات الملوثة لها حفقا ً لطبيعة فل مراا
 -3فل معدات ملوثة يير قابلة للتطهير حالتعقيم من اللراثيم حالطفيليات يلب إتتفهـا حمـن
المفول إحراقهاا
 -4يلب الحصول على موافقة السلطة البيطريةاح ايـة سـلطة مسـؤحلة اخـرا ب ـأن فعاليـة
المــواد حطــرق التطهيــر حالقوــاء علــى اللــراثيم حالطفيليــات المســتخدمة فــي الملاحــل
المصابةا فما يلب استخدامها بطريقة لتفادض أض تلويـر للمعـدات التـي يمكـن أن تسـي
إلى صحة اللحل أح تفسد ملتلات قفران اللحلا
المادة 7ا15ا4
تحوير ال هادات البيطرية الدحلية للتصدير
تعطى هذه ال هادات لقفران اللحل حالحولة حأقراص العسل حالختيـا الملكيـة حمعـدات الملاحـل
حملتلاتهاا
يلب تحوير ال هادات الصحية حفقا ً لما هو حارد في الفصل 10ا 5من قانون اليابسـة مـع امخـذ
بعين االعتبار الفصول الخاصة بأمراا اللحلا
____________________________

