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  أأن يكون مرضا ما يصيب النحل هو اذلي تسبب يف حدوث ظاهرة بعدت التحرايت الأولية است

   عمق البحث؛يوأأونسا اختفاء النحل ببعض املناطق 

  اختفاء طوائف النحل ببعض املناطق ظاهرة جديدة مرتبطة بأأس باب متعددة تتدخل فهيا عوامل

 مناخية وبيئية وبيولوجية وممارسات تربية النحل. 

 

ثر اكتشاف ظاهرة اختفاء طوائف النحل  طار تتبع احلاةل الصحية للمناحل عىل الصعيد الوطين وعىل ا  يف ا 

ض املناطق، قام املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية )أأونسا( عىل الفور، عند بعض املربني ببع

قلميية، ابلتحرايت امليدانية بتعاون مع ممثيل الفيدرالية البميهنية املغربية لرتبية النحل،  عرب مصاحله البيطرية ال 

 العوامل املسببة لظهورها. للوقوف عىل مدى انتشار هذه الظاهرة غري املس بوقة والعمل عىل حتديد 

 

وخلصت النتاجئ الأولية للزايرات امليدانية املكثفة اليت قامت هبا الفرق التابعة للمصاحل البيطرية ال قلميية حلوايل 

ىل أأن اختفاء النحل من املناحل ظاهرة جديدة تشمل بعض  23.000 خلية حنل مبختلف العاملت والأقالمي، ا 

  املناطق بدرجات متفاوتة.

 

عىل خالاي النحل واحلضنة، بأأن يكون مرضا ما يصيب النحل اليت أأجريت اخملربية  اليلالتحواستبعدت نتاجئ 

 هو اذلي تسبب يف حدوث ظاهرة اختفاء النحل يف بعض املناطق. 

 

من أأجل  خمتلف املتدخلني بتنس يق معالالزمة لتحرايت وادلراسات امليدانية كام تواصل مصاحل أأونسا القيام اب

 .املساعدة لهذه الظاهرة معرفة الأس باب والعوامل

 

ىل أأن هذه الظاهرة اليت تعرف أأيضا "ابهنيار خالاي النحل"  بدول أأخرى أأيضا  قد لوحظتوجتدر ال شارة ا 

جراؤها يف هذا الصدد ربطت هذه الظاهرة بوجود وأأمرياك وافريقيا بأأورواب . كام أأن الأحباث وادلراسات اليت مت ا 

ب متعددة تتدخل فهيا مجموعة من العوامل خاصة مهنا املرتبطة ابلظروف املناخية كقةل التساقطات املطرية، أأس با

 والبيئية كقةل املراعي، والظروف املتعلقة ابحلاةل الصحية للمناحل والطرق الوقائية املتبعة. 



 

 

ة وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة معومية، حتت وصاي

خاضعة لوصاية ادلوةل وممتتعة ابلشخصية املعنوية والاس تقاللية املالية. ومتارس حلساب  ؛08-25أأنشئت مبوجب القانون رمق  ؛والغاابت

ىل هجات حكومية أأخرى، الاختصاصات املتعلقة ابحلفاظ عىل  ادلوةل، مع مراعاة الاختصاصات املمنوحة مبوجب الترشيعات والقوانني ا 

 وحامية حصة املس هتكل. حصة احليواانت والنبااتت

 


