
 9201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  قانونال
 

 9.5الفصل  
 

 عث تروبيليالبستطفـل 
 

 على نحل العسل 
 

HONEY BEES INFESTATION WITH TROPILAELAPS SPP 
 

 )تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(
 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 9.5.1المادة 

 

 عامة أحكام 
 

 (Apisنوع من جنس )  العسلعلى نحل  عث تروبيليالبستطفـل  يعتبرمن أجل أغراض هذا القانون 

  عث   بما فيها) Tropilaelapsالبس   لي تروبي من عث طفيلي خارجي تسببه عدة أنواع  مرض 

Tropilaelaps clareae, T. koenigerum, T. thaii and T.mercedesae. .جي  والعث طفيلي خار

 يوماً.  21ألكثر من   الحضنة يستطيع العيش خارجوال  لحضنات نحل العسل 

 

يتكاثر سريعاً ويتسبب بنسبة نفوق مرتفعـة  لسوستبقى األعراض األولى للمرض غير منظورة لكن ا

النحـل  تنقـلداخل قفـران النحـل. وتنتقـل العـدون بـين النحـل البـالا بالتمـاس المبااـر  وتت ايـد مـع 

  المرضية للنحل. ات دور الناقل للفيروسأيضاً المذكور أن يلعب  عث لبوءة. ويمكن لوالحضنات المو

 

في هذا الفصل أوعبور  أدناه يتوجب على السلطات البيطرية  عند السماح باستيراد البضائع المذكورة 

الوبائي    فرض الشروط الخاصة بالوضع 9.5.2باستثناء البضائع المفصلة في المادة  أراضيها 

 أو منطقة التصدير.   المتطفلة على نحل العسل في بلد   .Tropilaelaps spp عث أنواع ال لمرض 

 

 .Terrestrial manualتوجد مواصفات االختبارات التشخيصية للمرض في دليل اليابسة 

 

 

 9.5.2المادة 
 

  يهاألراضـ ع المفصـلة أدنـاه البضـائ أو عبـوريتوجب على السلطات البيطرية  عند السماح باستيراد 

  علـى نحـل العسـل .Tropilaelaps spp أنواع السوسعدم فرض أية اروط تتعلق بمرض تطفل 

 لبضائع التالية:ل بلد أو منطقة التصديربغض النظر عن الوضع الوبائي للمرض في 
 

 نطفة النحل  -1

 سم النحل -2



 بيض النحل -3

 الغذاء الملكي -4

 

 9.5.3المادة 

 

 تروبيليالبس عثسبة لمرض تطفل تحديد الوضع الوبائي لبلد أو منطقة بالن
 

 بعد تنفيذ التالي:فقط  منه منطقةالبس في بلد أو لييمكن معرفة الوضع الصحي لمرض تروبي

 

  وتطـور  عث تـروبيليالبسأنواع إجراء تقييم للمخاطر يحدد جميع الظروف المحتملة لظهور   -1

 كل منها عبر ال من؛ 

 

أراضـي البلـد أو منطقـة ل امـي علـى جميـع تروبيليالبس ذات إبالغ إوجود سوس أن يكون  -2

 وأن يتم التحقيق في جميع الحاالت المشبوهة حقلياً وفحصها مخبرياً؛ منه 

  

برنــامإ إراـادا دائــم هدفـه تشـاليع ا بــالغ عـن جميــع الحـاالت المشــبوهة  اعتمـاد أن يـتم     -3

 للمرض؛

 

مـراض ومكافحتهـا  أن تتوافر للسلطة البيطرية  أو كل سلطة مسـوولة عـن ا بـالغ عـن األ -4

 في البلد المعني. المناحلجميع ا على أن تشرفوآخر المعلومات 

 

 9.5.4المادة 

 

 ليالبسيمن مرض تروب يةخال  منه بلد أو منطقة 
 

 من المرض:  الدائمصفة الخلو  -1

 

تـروبيليالبس وذلـب بعـد إجـراء تقيـيم أنهـا خاليـة مـن سـوس  منـه يمكن اعتبار بلد أو منطقة

  لكـن دون اعتمـاد برنـامإ رسـمي 9.5.3كمـا هـو وارد فـي المـادة  لسـوسوجود ا لمخاطر

 .1.4الفصل  ألحكام اناليبستمإذا كان البلد أو المنطقة   لرصد المرض 
 

 

 هإكتساب صفة الخلو من المرض كنتيالة لبرنامإ استئصال -2

 

سوس من أن يعتبرا خاليان  1يمكن ألا بلد أو منطقة ال يلت مان بالشروط الواردة في الفقرة 

 وكذلًب:  9.5.3بعد إجراء تقييم للمخاطر كما هو وارد في المادة  تروبيليالبس

 

 ومكافحتها أحدث عندما تتوافر للسلطة المسوولة عن ا بالغ عن أمراض النحل  -أ

منطقة  فرض سلطتها على جميع قفران النحل المتواجدة في البلد أو  المعلومات وإمكانية 

 منه؛ 



ة تروبيليلبس ذات إبالغ إل امي على جميع اراضي البلد أو  أن يكون مرض تطفل سوس   -ب 

خاضعة للتحقيقات سوس تروبيليالبس الحاالت المشبوهة لتطفل  وأن تكون  منه المنطقة

فيها أعمال الكشوفات  ترد  للطوارئالميدانية والمخبرية  وأن يكون هناك خطة 

 إجراؤها؛والفحوصات الواجب 

 

ً أن يتم   -ج ـو التحقيق سنويا سـوس سـنوات الالحقـة رخـر حالـة مرضـية لتطفـل  5 خالل اـل

يكــون التحقيــق تحــة رقابــة الســلطة المســوولة دون نتــائإ إيالابيــة  وأن تــروبيليالبس 

أراضي البلد أو لفحوصات إجرية على عينات تمثيلية توخذ من المناحل بالنسبة لكامل 

ل تسـم  بالكشـع عـن علـى األقـ  95للحصول على نتائإ موثوقة بنسبة %  منطقة منهال

 5عدون % نسبة بعلى األقل من المناحل موبوء  1وجود الخنفساء الصغيرة إذا كان % 

علـى أن تســتهدف التحقيقــات المنــاطق التــي مــن  القفــران؛علـى األقــل ضــمن مالمــوع 

 غيرها؛من  أكثر ةموبوءأن تكون  لالمحتم

 

ــع ال -د  ــة علـــى وضـ ــو مـــن تطفـــل خمـــن أجـــل المحافظـ   يالـــب ســـوس تـــروبيليالبس لـ

  إجراء تحقيق سنوا بإاراف السلطة البيطرية والحصول علـى نتـائإ سـلبية لفحوصـات      

        تالرن على عينات تمثيلية لمناحل البلد أو المنطقـة وتثبـة عـدم وقـوع إصـابات جديـدة     

 على أن تستهدف التحقيقات المناطق التي من الحتمل أن تكون موبوة اكثر من غيرها ؛     
 

لمدة االستمرار في الحياة نحل برا قادر على  مالموعات أال يتواجد في البلد أو المنطقة   -هـ

ً أو أن هناك برنامال، Apisجنسمن طويلة  ً  ا للنحـل البـرا يعطـي الـدليل  معتمـد رسـميا

 على عدم وجود السوس في البلد أو المنطقة المعنية؛
 

لخاصـة بالبضـائع المـذكورة فـي هـذا يالب أن تتم عمليات االسـتيراد للبلـد أو المنطقـة ا -و 

 الفصل طبقاً للتوصيات الواردة فيه.
 

 

 9.5.5المادة 

 

مع   شرانقويرقات و ملكات وعامالت وذكور من النحل الحيتوصيات الستيراد 

 الحضنة مشاطأ
 

يتوجب على السلطات المسوولة في البلدان المستوردة طلب إبراز اهادة صحية بيطرية دولية تفيد  

 نتالات: أن الم

 

 أو  ؛.Tropilaelaps sppسوس  أنواع واردة من مناحل في بلد أو منطقة خالية من  -1

أمشاط الحضنة والعسل  ب غير مرفقةسون ملكات نحل وعامالت ال تحوا البضاعة أنها  -2

 كالتالي: 
 

   داخلملكة ال مع دون حضنة اصطناعيأن النحالت واردة من سرب نحل  -أ

 قفص مغلق؛ 

 



عن  بمستحضر بيطرا فعال وظلة مع ولة لكة والسرب المرافق تمة معالالة المأنه  -ب 

 قبل الشحن؛  يوماً   21لمدة الحضنة 

 

تم الكشع على ملكات النحل من قبل ممثل للسلطة البيطرية قبل الشحن ولم يتبين أا   إنه -3

   وجود للسوس.

 

 

 9.5.6المادة 
 

 

 توصيات الستيراد أدوات مستخدمة سابقاً في تربية النحل
 

 دة طلب إبراز اهادة صحية دولية تفيد: على السلطات البيطرية في البلدان المستور  يتوجب 

 

 Tropilaelaps  خالية من تطفل سوسمنه واردة من مناحل في بلد أو منطقة  لمعدات أن ا   -1

spp.    أو 

 

 ظلة محفوظة في مكان يمنع أا كما أن المعدات ال تتضمن أية نحالت أوحضنات نحل   -2

 يوماً اعلى األقل لتي سبقة يوم الشحن  أو  21لها بالنحل الحي وذلب خالل ال  اختالطأا    

 

   Tropilaelaps spp سوس أنه تم تنظيع المعدات تماما ً ومعالالتها للتأكد من القضاء على -3

 وفقا  حدن الطرق التالية:    

   أو دقيقة 20مدة ل حرارة هذهالدرجة درجة من الداخل وإبقاء  50التسخين حتى  •

 ساعة  أو   24أو أقل من الداخل لمدة تحة الصفر درجة  12يد حتى  مالتال •

   أو Gray 350 العالج باألاعة بالرعة •

  متفق عليها بين السلطات البيطرية في بلدا أخرن بنفس الفعالية العالج بأية طريقة  •

 . االستيراد والتصدير 

 

 9.5.7المادة 

 توصيات الستيراد العسل
 

لمسوولة في البلدان المستوردة طلب إبراز اهادة صحية بيطرية دولية تفيد أن  يتوجب على السلطة ا

 العسل: 

 أو ؛ .Tropilaelaps sppخالية من تطفل  منه وارد من مناحل في بلد أو منطقة -أ

 

 ؛ أو  mm 0.42أنه تم ترايحه عبر مصفاة ال ي يد حالم ثقوبها عن  -ب 

 

 وفقا  حدن الطرق التالية:   .Tropilaelaps sppتمة معالالته للقضاء على سوسة     -ج

 ساعة  أو  24مدة درجة من الداخل وإبقاء نفس الحرارة طوال  50التسخين حتى  •



 ساعة  أو  24درجة من الداخل أو أقل لمدة  12التالميد حتى   •

   أو  Gray 350التعريض لألاعة بكمية  •

ية في بلدا المعالالة بطريقة متعادلة الفعالية متفق عليها بين السلطات البيطر •

 االستيراد والتصدير. 
 

 9.5.8المادة 
 

 الذي يجمعه النحل  Pollenتوصيات إلستيراد غبار الطلع 
 

يتوجب على السلطات المسوولة في البلدان المستوردة طلب إبراز اهادة صحية بيطرية دولية تفيد  

 : غبار الطلع الذا يالمعه النحلأن 

 

 ؛ أو .Tropilaelaps sppمن سوسة وارد من مناحل في بلد أو منطقة خالية   -1

 وفقا  حدن الطرق التالية:   Tropilaelaps sppsتمة معالالته للقضاء على سوسة أنه   -2

 

 ساعة على األقل  أو  24درجة من الداخل أو أقل لمدة  12التالميد حتى   -أ

   أو  Gray 350التعريض لألاعة بكمية  -ب 

 بطريقة مشابهة؛ أو التالفيع بالتالميد الالاف السريع بحرارة متدنية أو  -ج

 المعالالة بطريقة متعادلة الفعالية متفق عليها بين السلطات البيطرية في بلدا االستيراد   -د 

 والتصدير.     

 9.5.9المادة 
 

 (بروبوليس -صمغ النحل كبر )ع  توصيات الستيراد شمع النحل وال
 

ة صحية بيطرية دولية تفيد  يتوجب على السلطات المسوولة في البلدان المستوردة طلب إبراز اهاد 

 أن البضاعة:  

 أو  ؛.Tropilaelaps sppخالية من سوسة منه واردة من مناحل في بلد أو منطقة  -1

 

   أوع صن  أو امع النحل الم عصن  أنها تتضمن البروبوليس الم -2

 

 بإحدن الطرق التالية:  .Tropilaelaps sppأنها عولالة للقضاء على  -3

 

 ساعة على األقل  أو  24ل أو أقل لمدة درجة من الداخ 12التالميد حتى   •

 أو    350Gray  التعريض لألاعة بكمية  •

 التالفيع بالتالميد الالاف السريع بحرارة متدنية أو بطريقة مشابهة؛ أو  •

المعالالة بأية طريقة أخرن متعادلة الفعالية متفق عليها بين السلطات البيطرية في  •

 بلدا االستيراد والتصدير؛  
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