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الفصل 9.3
مرض تعفن الحضنـة األوروبـي
في النحل
INFECTION OF HONEY BEES WITH Melissococcus Plutonius
)(EUROPEAN FOULBROOD
(تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين)
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المادة 9.3.1
أحكام عامة
من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل يعتبرمرض تعفن الحضنة األوروبي مرض يصيب يرقات وشرانق نحل
العسل من جنس  Apisونوع  .Melissococcus plutoniusوهو بكتيريا دون بوغات non sporulating
 bacteriaوواسع االنتشار .ويبقى المرض دون أعراض وبحاجة إلى فحوصات مخبرية للتشخيص .ومما
يتسبب باستيطان المرض حدوث التلوث الميكانيكي ألقراص العسل ،ومن المتوقع عودة المرض مجددا ً في
السنوات الالحقة الختفائه.
يتوجب على السلطات البيطرية ،عند السماح باستيراد أو عبور البضائع الواردة في هذا الفصل ،باستثناء
البضائع المذكورة في المادة  ،9.3.2فرض الشروط الواردة في هذا لفصل والمتعلقة بالوضع الصحي لمرض
تعفن الحضنة األوروبي في النحل في بلد أو منطقة التصدير.
توجد مواصفات االختبارات التشخيصية في دليل اليابسة .Terrestrial Manual

المادة 9.3.2
البضائع اآلمنة
يتوجب على السلطات البيطرية ،عند السماح باستيراد أو عبور البضائع المفصلة أدناه ،عـدم فـرض أيـة شـروط
تتعلق بمرض تعفن الحضنة األوروبي في النحل ،بغض النظر عن الوضـع الوبـائي للمـرض فـي مناحـل بلـد أو
منطقة التصديرللبضائع التالية:
 -1نطفة النحل؛
 -2سم النحل.

المادة 9.3.3
تحديد الوضع الصحي لبلد أو منطقة بالنسبة لمرض تعفن الحضنة األوروبي
ال يمكن معرفة الوضع الصحي لمرض تعفن الحضنة األوروبي في بلد أو منطقة إال بعد تنفيذ الشروط التالية:
 -1إجراء تقييم لمخاطر المرض وتحديد الظروف التي من المحتمل أن تؤدي إلى ظهور المرض
ومعرفة تاريخها الوبائي؛
 -2أن يكون مرض تعفن الحضنة األوروبي خاضع لإلبالغ اإللزامي في جميع أنحاء البلد أو المنطقة
أو أن يتم التحقيق في جميع الحاالت المشبوهة للمرض ميدانيا ً ومخبرياً؛
 -3أن يتم اعتماد برنامج إرشادي مستمر يهدف للتشجيع على إبالغ السلطات عن جميع الحاالت
المشبوهة لمرض تعفن الحضنة األوروبي؛
 -4أن تتوافر آخر المعلومات عن المرض للسلطة البيطرية أو أية سلطة أخرى مسؤولة عن صحة نحل
العسل ،وأن تكون جميع مناحل البلد خاضعة لهذه السلطة.

المادة 9.3.4
بلد أو منطقة خاليان من مرض تعفن الحضنة األوروبي
 -1صفة الخلو تاريخيا ً من المرض
يمكن اعتبار بلد أو منطقة أو مربع ما خا ٍل من مرض تعفن الحضنة األوروبي بعد إجراء تقييم لمخاطر
المرض كما هو وارد في المادة  ،9.3.3لكن دون اعتماد برنامج رسمي لرصد المرض إذا كان البلد أو
المنطقة يستجيبان للشروط الموضحة في الفصل .1.4
 -2صفة الخلو بعد تنفيذ برنامج الستئصال المرض
يمكن اعتبار بلد أو منطقة أو مربع خال من المرض دون اسـتيفاء الشـروط الـواردة فـي الفقـرة )1
أعاله شريطة إجراء تقييم لمخاطر مرض تعفن الحضنة األوروبي كمـا هـو وارد فـي المـادة ،9.3.3
وكذلك
أ -شرط توافر معلومات حديثة وموثوقة فيما يتعلق باإلبالغ عن ظهور أمراض النحـل ومكافحتهـا
للسلطات البيطرية أو أية سلطة أخرى مسؤولة عن مناحل العسل في البلد أو المنطقة؛
ب -أن يكون مرض تعفن الحضنة األوروبي ذات إبالغ إلزامي على جميع أراضي البلد أو المنطقـة
مع إجراء تحقيقات حقلية ومخبرية تتناول أية إصابة مشكوك بأمرها؛
ج -إجراء تحقيق سنوي خالل ال  3سنوات التالية لإلبالغ عن آخـر إصـابة بمـرض تعفـن الحضـنة
األوروبي ،تحت إشراف السلطات البيطرية مع نتائج سلبية لفحص عينـات تمثيليـة مـأخوذة مـن
مناحــل البلــد أو المنطقــة تســمب بتشــخيص مــرض تعفــن الحضــنة األوروبــي إذا كانــت نســبة
اإلصابات في المناحل  %1على األقـل ونسـبة اإلصـابات  %5علـى األقـل داخـل المناحـل مـع

فرص نجاح  % 95على األقل فـي أعمـال التشـخيص .ويجـب أن تسـتهدف التحقيقـات الوبائيـة
المناطق التي عزل فيها المسبب المرضي في آخر مرة؛
د -في سبيل الحفاظ على وضع خلو البلد أو المنطقـة مـن مـرض تعفـن الحضـنة األوروبـي يتوجـب
إجراء تحقيق سنوي تحت إشراف السلطة البيطرية وفحص عـدد تمثيلـي مـن العينـات تؤخـذ مـن
مناحل البلد أو المنطقة تؤكد عدم وجود إية إصابة جديدة بمرض تعفن الحضنة األوروبي .ويمكن
لهذه التحقيقات الوبائية أن تستهدف المناطق التي فيها احتمال شديد لظهور المرض؛
هـ -أال يتواجد في البلد أو المنطقة مجموعات نحل بري قادر على االستمرار في الحياة لمدة طويلة من
جــنس ،Apisأو أن هنــاك برنــامج معتمــد رســميا ً للنحــل البــري يعطــي الــدليل علــى عــدم وجــود
المرض في البلد أو المنطقة المعنية؛
و -يجب أن تتم عمليات االستيراد للبلد أو المنطقة الخاصة بالبضائع المذكورة في هذا الفصـل طبقـا ً
للتوصيات الواردة فيه.

المادة 9.3.5
توصيات الستيراد النحل الحي (الملكات والعامالت وذكور النحل) مصحوبة أو غير مصحوبة
بأقراص الحضنة
يتوجب على السلطات البيطرية عند استيراد هذه البضائع
طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن النحل وارد من بلد أو منطقة تفيد ما يلي:
 -1أن النحل وارد من بلد أو منطقة خالية رسميا ً من مرض تعفن الحضنة األوروبي ،أو
 -2أن الشحنة تتضمن نحالً فقط دون أمشاط حضنه،
أ -وأن النحل تم استيراده من مناحل مستوفية للشروط الواردة في المادة 4.14.5؛ وكذلك
تفش لمرض
ب -أن مناحل المنشأ واقعة وسط منطقة نصف قطرها  3كلم حيث لم يبلّغ عن حدوث أي ٍ
تعفن الحضنة األوروبي خالل الثالثين يوما ً األخيرة.

المادة 9.3.6
توصيات الستيراد بيوض ويرقات وخادرات النحل
يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد
طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن هذه البضاعة:
 -1واردة من مناحل في بلد أو منطقة خالية من مرض تعفن الحضنة األوروبي؛ أو

 -2أنه تم عزلها عن ملكات النحل في محطة للحجر ،وأنه تم فحص عينات من العـامالت المرافقـة
للملكة أو عينات تمثيلية من البيوض أو اليرقات لتشخيص وجود مسبب مـرض تعفـن الحضـنة
األوروبي  Melissococcus plutoniusعن طريق زرع البكتيريـا أو اسـتخدام اختبـارPCR
وفقا ً ألحكام دليل اليابسة.

المادة 9.3.7
توصيات الستيراد معدات سبق استعمالها في تربية النحل
يتوجب على السلطات البيطرية عند االستيراد طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد التالي:
 -1المعدات واردة من بلد او منطقة خالية من مرض تعفن الحضنة األوروبي؛ أو
 -2أن هذه المواد تم تعقيمها تحت إشراف السلطة البيطرية بإحدى الطرق التالية:
أ -التغطيس في محلـول هيبوكلوريـت الصـوديوم  0.5%لمـدة  20دقيقـة علـى األقـل هـذه المعالجـة
تناسب المواد غير المسامية فقط كالمواد البالستيكية أو المعدنية)؛ أو
ب -التعريض لألشعة  15 Kgy؛ أو
ج -بواســطة أيــة معالجــة بفعاليــة متكافئــة متفــق عليهــا بــين الســلطات البيطريــة فــي بلــدي االســتيراد
والتصدير.

المادة 9.3.8
توصيات الستيراد العسل وغبار الطلع وشمع النحل والبروبوليس  Propolisوالهالم الملكي
لالستخدام في تربية النحل
يتوجب على السلطات البيطرية في بلدان االستيراد طلب إبراز شهادة بيطرية دولية تفيد أن هذه البضائع:
-1

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

 -2أنه تمت معالجتها بطريقة تضمن القضاء على بكتيريا  Melissococcus plutoniusباستخدام األشعة
المؤينة بجرعة  10 Kgyأو أية طريقة متكافئة الفعالية ومتفق عليها بين السلطات البيطرية في بلدي
االستيراد والتصدير؛
 -3أو التأكد أن المواد المستوردة خالية من بكتيريا  Melissococcus plutoniusبعد فحصها بالطريقة
المبينة في الفصل المتعلق بها في دليل اليابسة.

المادة 9.3.9
توصيات الستيراد العسل وغبار الطلع وشمع النحل والبروبوليس  Propolisوالهالم الملكي
لالستهالك البشري
يتوجب على السلطات البيطرية في بلدان االستيراد الخالية من مرض تعفن الحضنة األوروبي طلب إبراز شهادة
بيطرية دولية تفيد أن هذه المواد:
-1

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

-2

أنه تمت معالجتها بطريقة تضمن القضاء على البكتيريا  Melissococcus plutoniusباستخدام
أشعة غا ّما  15 Kgyأو أية طريقة بنفس الفعالية ومتفق عليها بين السلطات البيطرية في بلدي
االستيراد والتصدير؛ أو

-3

أو أنه تأكد أن المواد المستوردة خالية من بكتيريا Melissococcus plutoniusبعد اختبارها
بالطريقة المبينة في الفصل المخصص لها في دليل اليابسة.
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