القانون الصحـي لحيوانات اليابسة 2019 -
الفصل 9.1
أكارابيس النحـل ( ع ُْث النحل)
ACARAPISOSIS OF HONEY BEES
) تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 9.1.1
أحكـــام عامـة
من أجل تطبيق أحكام هذا الكود يعتبر مرض أكـااابي أ وووـة األكـااابي يـي القصـبة الئوا يـة
للنحل كأحد أمراض نحل العسل البالغ ابما غيره من ضر ب النحـل مـن جـن  Apisعـدة أنـوا
منئا  ..Apis melliferaمسبب هذا المرض هو السوس من نو  Acarapis woodiهـذا السـوس
متطفل داخلي إجبااي يصيب جئاز تنف النحل ،ينتقل بالتماس المباشر مـن نحلـة بال ـة إلـل نحلـة
بال ة أخرى.
عند السماح باوتيراد أ عبوا البضا ع المذكواة يي هذا الفصل ،باوتثناء تلك المذكواة يي المادة
 ،9.1.2يتوجب علل السلطات البيطرية يرض الشر ط الواادة يي يي هذا الفصل الخاصة بالسجل
الصحي لقفا ر النحل بالنسبة لمرض أكااابي يي بلد أ منطقة التصدير.
توجد معايير االختبااات التشخيصية يي دليل اليابسة .Terrestrial Manual
المادة 9.1.2
البضائع السليمة صحيا
يتوجب علل السلطات البيطرية ،عند السماح باوتيراد أ عبوا البضا ع الواادة أوماؤها أدنـاه ،عـدم
يرض أية شر ط تتعلق بمرض أكـااابي النحـل ،ب ـل النعـر عـن الوضـع الوبـا ي للمـرض يـي
مناحل بلد أ منطقة التصدير ،البضا ع هي التالية:
-1
-2
-3
-4
-5

بيل يرقات شرانق النحل
نطفة النحل؛
وم النحل
األد ات المستخدمة يي تربية النحل؛
العسل

-6
-7
-8
-9

غباا الطلع (حبوب اللقاح) الذي يجنيه النحل
البر بولي (عكبر ،صمغ النحل)
شمع العسل
الئالم الملكي
المادة 9.1.3
تحديد الوضع الوبائي لمرض أكارابيس النحل بالنسبة لبلد أو منطقة
يمكن تحديد الوضع الوبا ي لمرض أكااابي

النحل يي بلد أ منطقة يقط بعد تطبيق المعايير التالية:

 -1إجراء تقييم للمخاطر تحديـد جميـع األوـباب المحتملـة لعئـوا إصـابات بمـرض األكـااابي
السجل التاايخي لئذه األوباب؛
 -2أ ن يكــون مــرض أكــااابي إلإلامــي ا بــال علــل جميــع أااضــي البلــد أ منطقــة التصــدير،
إجــــــراء يحــــــي مخبــــــري تحقيقــــــات حقليــــــة يــــــوا ئــــــوا أيــــــة أعــــــراض
وريرية مشبوهة للمرض ؛
 -3جـود برنــامر إاشــادي مسـتمر للتوعيــة تشــجيع مربـي النحــل علــل ا بـال عــن أيــة إصــابة
مشبوهة للمرض؛
 -4يتوجب علل السلطات البيطريـة أ أيـة وـلطات أخـرى مسـع لة عـن ا بـال الوبـا ي مكايحـة
مستمر علل ضع جميع مناحـل البلـد أن تكـون خاضـعة للسـلطة
المرض ان يكون لديئا اطال ً
ً
البيطرية.
المادة 9.1.4
بلد أو منطقة خاللية من أكارابيس النحل
 -1صفة الخلو من المرض تاايخيا ً
يمكن اعتباا بلد أ منطقة خالية من مرض أكااابي بعد إجراء تقييم لمخاطر المـرض كمـا
هو ااد يي المادة  ،9.1.3لكن د ن اعتماد برنامر اومي لرصد المـرض إاا كـان البلـد أ
المنطقة مستويية لشر ط الفصل1.4.
 -2صفة الخلو من المرض بعد تطبيق برنامر اوتئصال المرض
يمكن اعتباا منطقة أنئا خالية من المرض د ن اوتيفاء الشر ط الواادة يي البند ( )1أعـاله
شريطة إجراء تقييم لمخاطر مرض أكااابي كما هو ااد يي المادة  9.1.3كذلك:

أ-

تـــواير خـــر المعلومـــات للســـلطات البيطريـــة بشـــأن جميـــع مناحـــل البلـــد أ أيـــة
ولطات أخرى مسع لة عـن أمـراض النحـل ،أن تكـون جميـع المناحـل الداجنـة يـي
البلد/المنطقة /خاضعة لسلطتئا؛

ب -أن يكون مرض أكااابي اات إبال إلإلامي يي جميع أااضي البلد أ المنطقة  ،مـع
إجــراء تحقيقــات حقليــة مخبريــة تتنــا ل أيــة إصــابة تشــير إلــل جــود المــرض
المذكوا؛
ج-

إجراء تحقيق ونوي خالل الثالث ونوات التالية لإلبال عن خر إصابة بمرض
أكااابي  ،تحت إشراف السلطات البيطرية ،مع نتا ر ولبية لفحي عينات تمثيلية
مأخواة من مناحل البلد أ المنطقة تسمح بتشخيي مرض أكااابي بفرص نجاح
 % 95علل األقل إاا كانت نسبة ا صابات المكتشفة  %1يي المناحل ،ا صابات
ا جمالية داخل المناحل  % 5علل األقل .كما يجب أن تستئدف التحقيقات الوبا ية
المناحل المناطق المواوم التي تنبئ بعئوا المرض بنسبة محتملة أعلل؛

د-

يي وبيل الحفا علل ضع خلو البلد أ المنطقة من مرض أكااابي يتوجـب إجـراء
تحقيق ونوي تحت إشراف السلطة البيطرية المسع لة بفحي عدد تمثيلي من العينات
تعخذ من مناحل البلد أ المنطقة مع نتا ر ولبية تسمح بالتأكد من عدم جود إية إصابة
جديدة بمرض أكااابي  .يمكن لئذه التحقيقات الوبا ية أن تسـتئدف المنـاطق األكثـر
تعرضا ً لعئوا المرض؛

هـ ـ -يجــب أال يتواجــد يــي البلــد أ المنطقــة مجموعـات نحــل بــري مــن جــن  Apisااتيــة
االكتفاء ،أ أنه يوجد برنامر معتمد لرصد مجموعات نحـل بريـة ااتيـة االكتفـاء مـن
أنوا جن Apisال تعئر عليئا أيـة دال ـل تشـير إلـل جـود المـرض يـي البلـد أ
المنطقة؛
-

يجب أن تتم عمليات اوتيراد البضا ع المذكواة يي هـذا الفصـل إلـل البلـد أ المنطقـة
المعنية طبقا ً للتوصيات الواادة ييه.
المادة 9.1.5

توصيات الستيراد ملكات النحل الحية والعامالت وذكور النحل المصحوبة أو غير المصحوبة
بأقراص الحضنة
يتوجب علل السلطات البيطرية عند االوتيراد طلب إبراز شئادة بيطريـة د ليـة تفيـد أن النحـل ااد
من بلد أ منطقة خالي ٍة من مـرض أكـااابي أ أن المناحـل مسـتويية للشـر ط الـواادة يـي الفصـل
( 4.14المادة  .)4.14.5بالنسبة لألحكام المفصلة يي الفقرة  2مـن المـادة  4.14.5يتقضـي بفحـي
عدد من العينات الكايية إحصا يا ً من النحالت يي كل قفير بأية طريقـة تتناوـب مـع مـا هـو ااد يـي
دليل اليابسة علل أن تعطي نتا ر ولبية بالنسبة لجميع أطواا نمو وووة مرض .Acarapis woodi
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

