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المقدمة
أهداف المدونة

 تم وضع مدونة سلوك األمن الحيوي يف قطاع نحل العسل األسرتايل )املدونة( بالتشاور مع النّحالني والحكومات بهدف تأسيس إطار 

واضح للنّحالني األسرتاليني حول االنخراط يف أفضل املامرسات املتعلقة باألمن الحيوي. وتتمثل أهداف املدونة فيام ييل:

زيادة اإلنتاجية يف قطاع النحل األسرتايل من خالل تحسني املستوى العام لسيطرة النّحالني األسرتاليني عىل اآلفات واألمراض.   •

مساعدة النّحالني يف التعرف عىل آفات النحل الغريبة وأمراضهم واالستعداد لالستجابة لألمراض الغريبة أو الناشئة.   •

ضامن قيام النّحالني باملراقبة املنتظمة لوجود آفات وأمراض غريبة ومتوطنة.   •

 .)AFB( املساعدة يف التحكم يف أمراض النحل املتوطنة الكربى وخاصة تعفن الحضنة األمرييك  •

تيسري حركة النحل عرب حدود الواليات من خالل اعتامد مدونة وطنية مشرتكة ملامرسات األمن الحيوي.   •

لضامن بقاء قطاع عسل النحل األسرتايل واستدامته يف املستقبل.

تؤسس املدونة للربنامج الوطني ألمن النحل الحيوي، وتقوم عىل مبادئ األمن الحيوي الجيد. وهي تصف نتائج الوقاية الجيدة من اآلفات 

واألمراض والسيطرة عليها التي يهدف النّحال لتحقيقها. وهي ليست كتيبا عن طرق تربية النحل، بل إن املدونة تشري عىل النّحالني مبا 

يجب عليهم تحقيقه، ولكن طريقة تحقيق ذلك ترتك للفرد ويؤثر وضعه عليها. وال تختص املعايري املنصوص عليها يف املدونة سوى بتلك 

باألمور التي عىل جميع النّحالني القيام بها للحد من تأثري اآلفات واألمراض عىل معاسلهم وعىل تلك التي ميلكها غريهم. 

مبادئ األمن الحيوي الجيد
وضعت هذه املدونة لتضمني مبادئ األمن الحيوي األساسية يف مامرسات جميع النّحالني األسرتاليني. ويف سياق تربية النحل، ميكن تعريف 

»األمن الحيوي« بأنه »مجموعة من التدابري الوقائية املصممة للحد من خطر إدخال اآلفات واألمراض وانتشارها وسط النحل«، وتصف 

مبادئ األمن الحيوي الجيد لرتبية النحل اإلجراءات التي ينبغي أن يتخذها النّحال للحد من تأثري اآلفات واألمراض عىل نحلهم ونحل 

غريهم من النّحالني. 

التدريب والتخطيط
ويجب تدريب النّحالني وموظفيهم تدريبا مناسبا عىل الوقاية من األمراض واآلفات وتحديدها والتحكم فيها. وألن فهمنا آلفات النحل 

وأمراضها واألدوات املتاحة لدينا للتحكم فيها تتطور باستمرار، يلعب التدريب املنتظم دورا هاما يف تحديث املعلومات، حتى بالنسبة 

للنّحالني ذوي الخربة.  

يجب عىل النّحالني التخطيط للمستقبل والتحديد مسبقا لطرق استجابتهم الكتشاف اإلصابة مبرض أو آفة. يجب أن يكون لدى جميع 

النّحالني خطة أمن حيوي مكتوبة يتم تحديثها بانتظام كلام تغريت أوضاعهم. 

الحد من تعرض النحل لآلفات واألمراض 
ينبغي التقليل إىل أقىص حد من تعرض النحل لآلفات واألمراض. وميكن تحقيق ذلك من خالل الحفاظ عىل مستعمرات متينة للنحل ملنع 

رسقة املعاسل. فنقل النحل إىل مناطق جديدة يؤدي إىل مخاطر تعرض ألمراض جديدة، لذا ينبغي حيثام أمكن الحد بقدر اإلمكان من 

نقل املعاسل. وعىل أقل تقدير ينبغي تجنب تلك املناطق التي يعرف عنها انتشار األمراض. وغالبا ما يصعب ذلك عىل النّحالني التجاريني 

املضطرين إىل تتبع  تدفق العسل أو فرص التلقيح، ولكن كمبدأ أسايس لألمن الحيوي ينبغي التقليل من االنتقال. 
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ويجب عدم الحصول عىل النحل والغذاء واملعدات إال من مصادر موثوق بها طيبة السمعة. وينبغي فصل النحل الوارد )وضعه يف الحجر 

الصحي( واختباره قبل الرشاء أو بعد وصوله لضامن عدم إصابته باألمراض. كام ينبغي تعقيم املعدات املستعملة قبل إدخالها. وعىل 

النّحالني منع نحل الغري من الحصول عىل عسل من معاسلهم موجود عىل املعدات واملاكينات. 

مراقبة دالئل اآلفات واألمراض في النحل
يجب فحص النحل والحضنة واملادة املكونة للمعسلة بانتظام بحثا عن دالئل اآلفات واألمراض فالكشف املبكر يعني السيطرة عليها بشكل 

أرسع والحد من انتشارها. البحث املنتظم عن مرض تعفن الحضنة األمرييك أمر رضوري ويجب أن يشكل البحث عن العث )الَحلَم( 

الغريبة ويف الرب األسرتايل عن قمل النحل )ذبابة براوال( جزءا من بروتوكول مراقبة األمراض الروتيني. فإذا مل يتم الكشف عن مرض مثل 

عثة فاروا برسعة بعد وصوله إىل أسرتاليا تصبح فرصة القضاء عليه ضئيلة للغاية. يجب إعالم سلطة الوالية أو اإلقليم املحلية فورا عند 

اكتشاف أي مرض واجب اإلبالغ عنه أو أي مرض غري عادي يف املنحل.

السيطرة على اآلفات واألمراض
يقل إنتاج املعسلة املصابة عن تلك السليمة التي تدار جيدا، كام تشكل تهديدا للنّحالني اآلخرين. وعىل جميع النّحالني االلتزام بضامن 

عدم تسبب مامرساتهم اإلدارية يف أخطار لنحل غريهم من النّحالني، ويجب التحكم يف اآلفات واألمراض بشكل فعال لضامن عدم انتشارها 

داخل املنحل ومن ثم إىل املناحل األخرى. يجب أن ميتلك النّحالون خطط استجابة تم وضعها تحسبا لحاالت اآلفات واألمراض املحتملة 

)أي أن عليهم معرفة ما يجب أن يقوموا به إذا اكتشفوا آفة أو مرض(. 

السيطرة على انتشار األمراض التي لم يتم اكتشافها في المنحل
تشكل أنشطة تربية النحل سببا رئيسيا يف انتشار األمراض بني املعاسل داخل املنحل من خالل نقل املرض عىل املعدات وعنارص املعسلة 

امللوثة. وغالبا ما يحدث هذا قبل ظهور املرض يف املنحل. ويشكل نظام الحواجز التي تقسم املناحل األكرب حجام إىل وحدات فرعية أصغر 

تحدد فرديا ويتم التخلص من حركة النحل واملعدات بينها أو التحكم فيها بحرص، مثاال عىل أسلوب اإلدارة الذي من شأنه أن يحد من 

انتشار أي اآلفات أو األمراض الدخيلة ويساعد يف تعقب مصدر العدوى. 

االحتفاظ بسجالت دقيقة
مسك السجالت بالطريقة الصحيحة يعترب جزًءا هاما من أي عمل تجاري وينبغي االحتفاظ بسجالت كاملة عن جميع اإلجراءات 

واملالحظات املتعلقة باألمن الحيوي. وينبغي تحديد املعاسل أو مجموعات معاسل بشكل واضح، واالحتفاظ بسجالت دقيقة لتحركاتها 

بهدف تتبعها. الصيغ النموذجية لحفظ السجالت بسيطة ومتاحة من معظم املنظامت والجمعيات املختصة يف تربية النحل، كام ميكن 

 www.beeaware.org.au, تحميلها من عىل املوقع

صيانة المعاسل والمعدات
يجب صيانة املعاسل ملساعدة النحل يف الدفاع عنها ومنعا لترسب العسل منها. كام يجب الحفاظ عىل املعدات واملركبات نظيفة 

ومصانة. 

 

 متت كتابة املدونة مع وضع هذه املبادئ يف االعتبار لتقدم مجموعة من النتائج الواضحة التي عىل جميع النّحالني تحقيقها لرفع 

املستوى العام للتحكم يف أمراض النحل األسرتايل. 
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هل المدونة ملزمة قانونا؟
بعض أقسام املدونة إلزامية مبوجب الترشيعات الحالية يف الواليات واألقاليم إال أن تحقيق نهج وطني متسق ملكافحة اآلفات 

واألمراض والسيطرة عليها يتطلب من جميع النّحالني التحيل باالستباقية يف إدارة مناحلهم. ولهذا السبب يتعاون قطاع تربية نحل 

العسل مع حكومات الواليات واألقاليم عىل جعل االمتثال للجزء باء من مدونة قواعد سلوك األمن الحيوي هذه إلزاميا عىل جميع 

النّحالني واالمتثال للجزء ج إلزاميا عىل مريب النحل الذين يديرون 50 معسلة أو أكرث. 

 

وإىل أن يتم جعل املدونة إلزامية فإن االمتثال للرشوط التي ليست حاليا جزًءا من قانون والية أو إقليم سيكون طوعيا وسيقوم فريق 

من موظفي أمن النحل الحيوي تم توظيفهم عرب برنامج أمن النحل الحيوي الوطني املمول من قبل القطاع مبساعدة النّحالني عىل 

فهم تلك الرشوط واالمتثال لها. ومن املتوقع أن تقتيض مرحلة اإلدخال التدريجي هذه حوايل 24 شهرا. وال يهدف األمر إىل معاقبة 

النّحالني بل إىل مساعدتهم بصورة إيجابية عىل رفع املستوى اإلجاميل للتحكم يف اآلفات واألمراض يف كل أنحاء أسرتاليا. 

مراقبة االمتثال للمدونة
بعد انتهاء فرتة اإلدخال التدريجي وجعل حكومات الواليات واألقاليم املدونة إلزامية ستتم مراقبة االمتثال بها بشكل فعال من خالل 

نظام مشرتك لالعتامد الذايت واملعاينة املستهدفة والعشوائية لسجالت النّحالني، مع الرتكيز يف بداية األمر عىل من يدير 50 معسلة أو 

أكرث منهم، ومطالبتهم سنويا مبا يثبت امتثالهم باملدونة مبا يف ذلك احتفاظهم بالسجالت الصحيحة 

 

كام سيقوم أحد موظفي أمن النحل الحيوي بفحص سجالت عينة من النّحالني يف كل والية وإقليم وتقييم مامرساتهم املتعلقة 

باألمن الحيوي بهدف تقديم تقييم مستقل عن امتثالهم باملدونة. وسوف توفر معاينة السجالت هذا والتقييم املرافق له ضامنا رفيع 

املستوى المتثال النّحال باملدونة، عمال باملبدأ القائل إن »عدم التدوين يعني عدم القيام باألمر«. ويف حالة أثارت سجالت النّحال 

املخاوف يجوز أن يشتمل التقييم أيضا عىل فحص عميل للمعاسل.

يتعاون مجلس قطاع تربية نحل العسل األسرتايل مع املنظامت التي تقوم بإدارة ضامن الجودة يف القطاع بهدف دمج املدونة يف 

الربامج الروتينية لضامن الجودة. وعند االنتهاء من ذلك لن يتعرض النّحالون الذين يشاركون بنجاح يف برامج ضامن الجودة إىل 

تقييامت إضافية ما مل يتم إبالغ موظف يف أمن النحل الحيوي بوجود ما يقلق. 

مراجعة المدونة
ستتم مراجعة املدونة وتنقيحها كلام دعا األمر لضامن استمرارية استيفائها باالحتياجات املعارصة لقطاع تربية نحل العسل، وستجرى 

أول مراجعة لها بعد مرور 5 سنوات من البدء بالعمل بها وسيتم حينها إعادة تقييم عدد املعاسل التي يسمح للنّحال إدارتها قبل أن 

يصبح الجزء ج من املدونة إلزاميا عليه. 
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مدونة سلوك قطاع  
تربية نحل العسل األسترالي 

القسم أ: التفسير والنطاق 

 تعريف المصطلحات المستخدمة في هذه المدونة
تكتب املصطلحات املعرفة يف كل أجزاء المدونة بالخط العريض المائل يجوز أن تختلف تعريفات بعض من هذه املصطلحات 

قليال يف ترشيعات الواليات واألقاليم إال أنه وألغراض هذه املدونة:

)Paenibacillus larvae( تعفن احلضنة األمريكي هو إصابة معسلة ما بأبواغ بينيباسيلوس

املنحل يعني تجميع معسلة أو أكرث يف منطقة أو موقع واحد بغرض عمليات تربية النحل. 

اجلهاز هو أي جسم أو أداة تستخدم فيام يتعلق برتبية النحل أو استخراج العسل أو تخزينه. 

معتمد يعني أمر قامت سلطة الوالية أو اإلقليم ذات الصلة بالتصديق عليها )راجع التعريف أدناه(. 

دورة تدريبية معتمدة يف التحكم يف آفات النحل وأمراضه تعني:  

 أ-  الوحدة AHCBEK306A )التحكم يف اآلفات واألمراض داخل خلية نحل العسل( من الشهادة 3 يف تربية النحل أو أي وحدة 

بديلة تعتمدها منظمة املهارات الزراعية والغذائية األسرتالية )AgriFood Skills Australia(، أو     

دورة تدريبية معادلة معتمدة لنفس الغرض من قبل سلطة الوالية أو اإلقليم ذات الصلة.  ب- 

املختبر  املعتمد يعني مخترب فحوصات اعتمدته سلطة الوالية أو اإلقليم ذات الصلة ألغراض فحص وجود أبواغ مرض تعفن 
الحضنة األمرييك يف العسل من عدمه.  

املقيم هو شخص اعتمد ألغراض تقييم السجالت و/أو فحص املعاسل للتأكد من امتثال النّحال ملدونة السلوك هذه. ويف العادة يكون 
موظفا يف أمن النحل الحيوي أو موظف معتمد آخر من سلطات الوالية أو اإلقليم أو مدقق معتمد لضامن الجودة. 

النّحال تشري إىل أي شخص يقوم برتبية النحل أو يتحكم فيها أو يف املعاسل، ويشمل املصطلح مديري املناحل.  

برنامج تدريب النّحالني على األمن احليوي وتقييمه يعني برنامج تدريبي واستبيان متعدد اإلجابات تقوم عىل إدارته جهة 
معتمدة لتقييم معرفة النّحالني حول الوقاية من اآلفات واألمراض الهامة التي تصيب النحل والتعرف عليها واإلبالغ عنها والسيطرة 

عليها. وميكن أن يكون ذلك عىل هيئة برنامج واستبيان حاسويب.  

املدونة تعني »مدونة سلوك األمن الحيوي يف قطاع نحل العسل األسرتايل« )األجزاء أ وب وج ود من هذه الوثيقة(.  

األساس هي مادة ختمت بنمط الخاليا يقوم النحل ببناء مشطه عليها.  

املعسلة هي أي وعاء أو جزء من وعاء يسكن فيه النحل أو سبق وسكنه أو مخصص لسكنه. ويشمل املصطلح صناديق اصطياد 
األرساب التي توضع خصيصا لذلك الهدف. 



Page 6 of 22

رمز تعريف املعسلة يشري إىل رمز تعريف املعسلة أو رقم تسجيلها أو أي عالمة تجارية أخرى خصصتها سلطة الوالية أو اإلقليم 
ذات الصلة للنّحال.   

مرض ينبغي التبليغ عنه يعني آفة أو مرضا أو عامال أو متالزمة أو مادة أعلنت سلطة الوالية أو اإلقليم ذات الصلة يف مكان 
تواجد النحل بوجوب التبليغ عنها. ويشار إىل هذه يف والية جنوب أسرتاليا مبصطلح »الحاالت التي ينبغي التبليغ عنها« أما يف والية 

كوينزالند فتدعى »األحداث التي ينبغي اإلبالغ عنها«. وافقت كل الواليات واألقاليم عىل اإلعالن عن وجوب التبليغ عن آفات النحل 
وأمراضها التالية:  

 )Acarapis woodi( أكاروس القصبات الهوائية  •

 )Paenibacillus larvae( تعفن الحضنة األمرييك  •

 )Melissococcus plutonius( تعفن الحضنة األورويب  •

 )T. mercedesaeو Tropilaelaps clareae( قراد ترابيالالبس - الَحلَم اآلسيوي  •

 )Varroa destructor( الفاروا املدمرة  •

)Varroa jacobsoni( الفاروا الجاكوبسونية  •

يف بعض من الواليات واألقاليم آفات وأمراض إضافية لها أهمية فيها وينبغي التبليغ عنها.  

سلطة الوالية أو اإلقليم ذات الصلة تعني الشخص )ومن ينوب عنه( يف كل والية وإقليم أسرتايل خول صالحيات تسجيل 
النّحالني ومنح االعتامدات واالستثناءات فيام يتعلق بهذه املدونة. وهؤالء األشخاص هم: 

الوالية أو اإلقليم

إقليم العاصمة األسرتالية 

نيو ساوث ويلز 

كوينزالند

فيكتوريا

جنوب أسرتاليا 

تاسامنيا

غرب أسرتاليا

اإلقليم الشاميل 

الجهة ذات الصلة

رئيس الطب البيطري 

املدير العام 

املدير التنفيذي

وزير الزراعة واألمن الغذايئ 

كبري مفتيش املخزون 

رئيس الطب البيطري 

املدير العام 

كبري مفتيش املوايش 

الترشيع املستند إليه

قانون أمراض الحيوانات لعام 2005 

قانون املناحل لعام 1985 

قانون األمن الحيوي لعام 2014 

قانون التحكم يف أمراض املوايش لعام 1994 

قانون املوايش لعام 1997 

قانون الصحة الحيوانية لعام 1995 

قانون إدارة األمن الحيوي والزراعة لعام 2007 

قانون املوايش لعام 2009 

تفسير المدونة 
تحتوي املدونة عىل عنارص يجب عىل النّحال االلتزام بالقيام بها وعنارص أخرى ينبغي عليه أن يقوم بها. عندما يستخدم الفعل 

 »يجب« سيسعى القطاع إىل موافقة الحكومات عىل تقنني )فرض( تلك األجزاء من املدونة حتى ال تتاح للنّحال حرية الترصف 

 يف االمتثال لها - وسيعترب عدم االمتثال مبا هو »واجب« جنحة تعرضه للغرامة أو املقاضاة. ويتم تحديد تلك األجزاء من املدونة 

عىل أنها »رشوط«. 

 

أما يف حاالت استخدام الفعل »ينبغي« فسيعترب األمر مرغوبا فيه بشدة أو من أفضل املامرسات ويتم تشجيع النّحالني بشدة عىل 

االمتثال بذلك العنرص من املدونة، إال أنها ليست إلزامية وال يعترب عدم االمتثال لها خرقا للقانون. ويتم تحديدها يف املدونة عىل أنها 

»توصيات« ويتم تجميعها يف القسم د من املدونة. 
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نطاق المدونة
القسم ب من املدونة )األجزاء 1 إىل 8( تنطبق عىل كل النّحالني وتم التأشري عىل الرشوط املحددة فيها باللون األخرض. 

 

الجزء ج من املدونة )األجزاء 9 إىل 11( ال تنطبق سوى عىل النّحالني الذين ميلكون 50 معسلة أو أكرث. وتم التأشري عىل الرشوط 

فيها باللون األرجواين. 

 

وبالتايل عىل النّحالني الذين يقومون بإدارة 50 معسلة أو أكرث االمتثال لكل من القسم ب والجزء ج من املدونة. وبرغم عدم كون 

القسم ج إلزاميا عىل النّحالني األصغر إال أننا نشجعهم عىل تبني هذه الرشوط بصفتها املامرسة األفضل حيثام كان ذلك مالمئا. 

 

يشتمل القسم د من املدونة )القسامن 12 و13( عىل توصيتني إضافيتني تعتربان من أفضل املامرسات. وقد تم التأشري عىل هاتني 

. وبالرغم من عدم كونهام متطلبا إال أننا نشجع كل النحالني عىل تبني هاتني التوصيتني ودمجهام يف خطتهم  التوصيتني باللون األزرق

إلدارة املنحل. 

تشريعات الواليات واألقاليم لها األسبقية على المدونة

لكل الواليات واألقاليم ترشيعات تنطبق عىل النّحالني وعىل مامرسة تربية النحل. وهذه املدونة ال تستبدل تلك الترشيعات يف 

الواليات واألقاليم بل تكملها. وهي يف أغلبها تتفق وترشيعات الواليات واألقاليم إال أن ذلك ال يكون دامئا ممكنا، 

لذا يف الحاالت التي تتعارض فيها ترشيعات الوالية أو اإلقليم مع املدونة يكون للترشيع األسبقية. 
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القسم ب: الشروط المنطبقة على كل النّحالين 

1 يجب أن يكون الّنحال مسجال
من الرضوري وجود سجل محّدث للنحالني به تفاصيل االتصال بهم حتى يكون يف اإلمكان إبالغهم برسعة يف حال حدوث حالة 

مرضية طارئة أو كارثة طبيعية. كام من األهمية إتاحة املعلومات املحّدثة واملتعلقة بعدد املعاسل والنّحالني املتواجدين يف كل والية 

وإقليم يف أسرتاليا وذلك بغرض اتخاذ قرارات مستنرية بشأن السيطرة عىل األمراض والقضاء عليها. 
 

التسجيل حاليا إلزامي يف كل الواليات ما عدا تاسامنيا واإلقليم الشاميل وإقليم العاصمة األسرتالية. هذا ويتعاون قطاع تربية نحل 

العسل مع كل حكومات الواليات واألقاليم عىل تطبيق التسجيل اإللزامي العام وفق مبادئ توجيهية متسقة وطنيا. 

شرط

شرط

حيثام يشرتط القانون ذلك يجب أن يقوم النّحال بالتسجيل لدى سلطة الوالية أو اإلقليم ذات الصلة   1-1

وتسديد الرسوم التي تقررها السلطة )إن وجدت(. 

  

عند التسجيل يجب عىل النّحال توفري العدد الدقيق للمعاسل التي يتحكم فيها إضافة إىل أي تفاصيل أخرى   2-1

تتطلبها السلطة القامئة عىل تسجيله. 

يجب عىل النّحال اإلبالغ عن اكتشاف أي مرض ينبغي التبليغ عنه أو االشتباه يف وجود مثل ذلك املرض   1-2

إىل سلطة الوالية أو اإلقليم ذات الصلة بأرسع طريقة ممكنة. يجب أن يتبع التبليغ كتابة )عىل سبيل املثال 

بالربيد اإللكرتوين أو رسالة هاتفية قصرية أو الفاكس أو الربيد( أي بالغ شفهي. 

 

يجب أن يكون النّحال ملاّم باآلفات واألمراض التي ينبغي التبليغ عنها يف الوالية أو اإلقليم الذي تتواجد   2-2

املعاسل فيه. 

2  يجب على النّحال أن يبلغ عن األمراض التي ينبغي التبليغ عنها
وجوب التبليغ عن اكتشاف مرض ينبغي التبليغ عنه أو االشتباه يف وجود مثل ذلك املرض رشط تنص عليه ترشيعات كل األقاليم 

والواليات إال أنه متضمن يف املدونة للتشديد عىل هذا الواجب املهم للغاية ألن اإلبالغ الرسيع عن األمراض التي ينبغي التبليغ عنها 

رضوري للسيطرة والقضاء عليها. كام وتستخدم الحكومات البالغات عن األمراض لتجميع بيانات انتشار األمراض لدعم التجارة مع 

رشكائها يف الواليات األخرى والخارج. 

لدى كل والية وإقليم رشوط واستثناءات مختلفة لألمراض التي ينبغي التبليغ عنها ويجب عىل كل النّحالني التأكد من معرفتهم بهذه 

الرشوط واالمتثال بها. 
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3  يجب فحص المعاسل بانتظام بحثا عن اآلفات واألمراض 
األمن الحيوي الجيد مسؤولية يتشارك فيها جميع النّحالني وعىل جميعهم واجب اتخاذ الخطوات املناسبة للحد من احتامل انتشار 

اآلفات أو األمراض ضمن املناحل الخاصة بهم وتلك التي لغريهم. وكجزء من هذا الواجب يجب أن يقوم النّحالون بالبحث بانتظام 

عن اآلفات واألمراض يف معاسلهم بطريقة ترجح اكتشاف وجود أي منها من شأنها أن تضعف املعسلة أو تنترش منها إىل غريها. ال 

تتناول املدونة طرق املعاينة بالتفصيل وذلك لوجود عدد من الطرق للقيام بذلك تتساوى من حيث جودتها. تقع عىل عاتق النّحالني 

األفراد مسؤولية ضامن كون أساليب املعاينة التي يستخدمونها كافية الكتشاف دالئل وجود اآلفات أو األمراض.

 

وتشرتط املدونة عىل النّحالني فحص معاسلهم مرتني عىل األقل سنويا واالحتفاظ بسجالت دقيقة ملا وجدوه. وهو الحد األدىن من 

رشوط الرتبية الرشيدة للنحل ويتم تشجيع النّحالني عىل القيام بالتفتيش عىل املعاسل مرات أكرث من ذلك. يجب إعالم سلطة الوالية 

أو اإلقليم ذات الصلة بأرسع ما ميكن عند اكتشاف أي مرض أو آفة واجب اإلبالغ عنها )راجع القسم ب البند 1-2(.

 

وهناك رشط إضايف هو أن يتم فحص معسلة واحدة عىل األقل يف كل منحل مرتني سنويا بحثا عن دالئل العث الغريبة ويف الرب 

األسرتايل عن قمل النحل )ذبابة براوال(. فاالكتشاف املبكر لآلفات الغريبة أمر رضوري إذا ما أريد ألسرتاليا أن تتاح لها فرصة القضاء 

عىل أي توغل لها، وسوف يعزز رشط تفتيش كل النّحالني عن هذه اآلفات من نظام املراقبة الوطني إىل حد كبري. 

شرط

يجب أن يقوم النّحال بفحص كل منحل يديرونه من خالل التفتيش يف كل معسلة عن مظاهر قوته العامة   1-3

ودالئل وجود اآلفات واألمراض. يجب إجراء املعاينة: 

بطريقة ترجح القدرة عىل اكتشاف أي دالئل مرئية لوجود آفة أو مرض يف املعسلة وتشتمل عىل األقل عىل  )أ(   

الفحص البرصي ملا يعادل ثالثة إطارات كاملة العمق للحضنة بعد نفض النحل البالغ عنها،  

)ب( وكلام كان ذلك رضوريا للحد من انتشار اآلفات أو األمراض أو موت الخلية بني املعاسل    

ويف كل الحاالت األخرى مرتني سنويا عىل األقل، تتخلل كل تفتيش منهم 4 أشهر شمسية عىل األقل. )ج(   

 

يف التفتيش مرتني سنويا عىل األقل )تتخلل كل تفتيش منهم 4 أشهر شمسية عىل األقل( يجب فحص معسلة   2-3

واحدة عىل األقل يف كل منحل بحثا عن دالئل وجود اآلفات املفصلية مبا فيها الفاروا وترابيالالبس وذلك 

باستخدام إحدى الوسائل التالية: 

)أ( التعفري بالسكر الناعم   

)ب( الغسول الكحويل   

)ج( رفع الغطاء عن حضنة ذكور النحل  
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4   يجب على النّحالين السيطرة على اآلفات واألمراض أو القضاء عليها كما يجب 
عليهم إدارة المعاسل الضعيفة 

إذا وجد نّحال آفة أو مرضا يف معسلة يجب عليه اتخاذ الخطوات املالمئة إلدارة تأثريه عىل املعسلة/املعاسل املصابة ومنع انتشاره إىل 

املعاسل األخرى. النحل السارق يتيح مسارا رئيسيا النتشار األمراض املعدية ولذلك يعترب الحفاظ عىل معاسل قوية إجراًء وقائيا هاما.  

 

إذا كانت اآلفة أو املرض من النوع الذي ينبغي التبليغ عنها يجب القيام بذلك لدى السلطة ذات الصلة والسيطرة أو القضاء عليها وفق 

ترشيعات الوالية أو اإلقليم )راجع القسم ب البند 1-2(. 

 

يعترب مرض تعفن الحضنة األمرييك )AFB( من أهم أمراض النحل املوجودة فعال يف أسرتاليا وميكن أن يكون تأثريه مدمرا عىل املناحل 

الفردية. يف حال اكتشاف AFB يجب عىل النّحال اتخاذ اإلجراءات ملنع دخول النحل إىل املعسلة أو املعاسل املصابة وتدمريها أو تعقيمها 

بأرسع ما يكون ذلك عمليا. يشكل القضاء عىل AFB جزًءا من تربية النحل الرشيدة ولن يتم دفع أي تعويض للنّحال عن املعاسل التي تم 

تدمريها بسبب إصابتها مبرض AFB إال إذا تم وضع مرشوع تعويض ممول من القطاع يف تلك الوالية أو اإلقليم. ومينع استخدام املضادات 

الحيوية يف السيطرة عىل مرض AFB ألنها ال تقيض عىل أبواغ املرض وإمنا تحجب أعراضه فحسب. 

 

يكون للمبادئ التوجيهية ألفضل مامرسات إدارة مرض تعفن الحضنة يف تاسامنيا األسبقية عىل هذا الجزء من املدونة بالنسبة للمناحل 

املتواجدة يف تلك الوالية. 

شرط
يجب عىل النّحال اتخاذ كافة اإلجراءات املعقولة والرضورية للحد من احتامل إضعاف آفة أو مرض اكتشف يف   1-4

معسلهتم لتلك املعسلة أو انتشاره إىل معسلة أخرى. 

يجب إدارة أي معسلة ضعيفة لضامن عدم اجتذابها للنحل السارق.   2-4

يجب القيام بإزالة أي معسلة نافقة أو ليس بها ما يكفي من نحل للدفاع عنها ضد النحل السارق فورا من   3-4

املنحل أو إدارتها بطريقة متنع الرسقة وتجعل املعسلة وأي عسل يجوز أن يترسب منها منيعا ضد النحل 
السارق.  

إذا اكتشف النّحال وجود تعفن احلضنة األمريكي يف معسلة يجب عليه فور عودة النحل من الحقول إليها   4-4

عزل املعسلة وأي أجهزة ملوثة واتخاذ الخطوات ملنع احتامل انتشار املرض من املعسلة. ويتضمن ذلك: 

)ا( القضاء عىل كل النحل املوجود يف املعسلة،   

)ب( وجعل املعسلة واألجهزة منيعة ضد النحل واملحافظة عليها كذلك إال أن يتم تنظيفها وتعقيمها أو   

تدمريها كام كان ذلك مالمئا. ويعني جعلها »منيعة ضد النحل« يف هذا السياق منع وصول النحل إىل األجهزة 

واملعسلة ومحتوياتها، مبا يف ذلك العسل الذي قد يترسب منها.  

إذا مل يكن من املمكن تطبيق الخطوات املذكورة يف البند 4-4 عىل الفور وال تكون املعسلة معرضة لخطر    5-4 

الرسقة منها، يجب إكامل اإلجراءات خالل سبعة )7( أيام. 

يجب أن يقوم النّحال بالقضاء عىل مرض تعفن احلضنة األمريكي يف املعسلة املصابة من خالل التعقيم   6-4 

أو التدمري بأرسع ما ميكن ولكن يف كل الحاالت قبل بيع املعسلة أو إعادة استخدامها.  
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إذا اختار النّحال أن يعقم املعسلة املصابة يجب القيام بأحد اإلجراءات التالية:   7-4

)ا(  إما تعريضها ألشعة جاما بجرعة شعاعية ال يقل مقدارها 10 كيلوغراي أو   

)ب(  تغطيسها ملدة 10 دقائق عىل األقل يف شمع ساخن يف درجة حرارة أدناها150 درجة مئوية، ويجب   

االحتفاظ بالسجالت املكتملة عن اإلجراء مبا يف ذلك درجات حرارة الشمع التي متت مالحظتها يف بداية 

ونهاية كل تغطيس، أو  

)ج(  معالجتها بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل سلطة الوالية أو اإلقليم ذات الصلة.   

يجب عدم تغطيس اإلطارات واألمشاط وحصائر املعسلة وأي أجزاء منها مصنوعة من البالستيك يف الشمع   8-4

الساخن بل تدمريها حرقا أو تعريضها لألشعة حسب االقتضاء.  

إذا مل يكن القضاء عىل مرض تعفن احلضنة األمريكي ممكنا من خالل التعقيم يجب تدمري املعسلة إما   9-4

بحرقها ودفن البواقي تحت ما ال يقل عن 30 سم من الرتبة، أو   )أ(   

)ب( بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل سلطة الوالية أو اإلقليم ذات الصلة.   

ال يحق للنّحال الحصول عىل أي تعويض عن قيمة املعاسل واألجهزة واملعدات امللوثة مبرض تعفن احلضنة   10-4

األمريكي تم تدمريها لتحقيق االمتثال باملدونة ما مل يوجد مرشوع تعويض ممول من القطاع يف واليته أو 
إقليمه.  

يجب فرك األجهزة التي يحتمل تلوثها مبرض تعفن احلضنة األمريكي أو تنظيفها بالبخار إلزالة كافة آثار   11-4

العسل والشمع والعكرب منها قبل شطفها باملاء النظيف.  

مينع النحال من استخدام املضادات الحيوية من أي نوع لغرض السيطرة عىل مرض تعفن احلضنة األمريكي   12-4

يف املعاسل.  
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5   يجب على النّحالين االحتفاظ بسجالت اإلجراءات والمالحظات المتعلقة 
باألمن الحيوي  

يعترب حفظ السجالت الجيدة أمر بالغ األهمية بالنسبة لرتبية النحل الرشيدة وجودة األمن الحيوي فهو يوفر سجال للترصفات التي تم 

اتخاذها وتعترب السجالت الدقيقة رضورية لتتبع مصدر تفيش املرض. ومن املهم أيضا أن تكون السجالت معارصة أي تم تحضريها عند 

القيام باإلجراء أو املالحظة التي تصفها أو يف وقت قريب من وقوعها.

 

السجالت املطلوبة وفق هذا القسم من املدونة تشكل الحد األدىن الذي يشرتط عىل كل النّحالني االحتفاظ بها لتدوين اإلجراءات 

 www.beeaware.org.au واملالحظات املتعلقة باألمن الحيوي. ميكن الحصول عىل مناذج وأمثلة لحفظ السجالت من عىل املوقع

ملساعدة النّحالني عىل االمتثال لهذا الرشط. 

شرط

يجب عىل كل النّحالني االحتفاظ بسجالت مقروءة عن:   1-5

)ا(  تواريخ كل معاينات املنحل واملالحظات من تلك املعاينات مبا يف ذلك تقييم قوة املعاسل املوجودة   

يف بشكل عام وأي آفات أو أمراض تم اكتشافها يف املعاسل والوسائل املستخدمة يف البحث عن اآلفات 

املفصلية املذكورة يف القسم ب البند 2-3.  

)ب(  تفاصيل كافة اإلجراءات التي اتخذت للتحكم يف اآلفات واألمراض يف املنحل.    

)ج(  تفاصيل طريقة أخذ العينات، وتاريخ )تواريخ( الجمع، والجهة القامئة بالفحوص ونتائج جميع فحوص   

العسل أو غريها من التقييامت املستقلة لوجود تعفن احلضنة األمريكي. 

)د(  تفاصيل تحركات املعاسل )مبا يف ذلك صناديق صيد الرسب(؛ مبا يف ذلك التواريخ واألرقام واملواقع   

الجغرافية. 

)هـ(  تفاصيل إدخال أي نحل أو معاسل مستخدمة أو مكوناتها )شاملة النحل أو بدونه( من مصادر    

خارجية عىل أن تذكر التفاصيل تاريخ إدخالها واملٌورّد أو املصدر. 

تفاصيل التدريب الخاص باألمن الحيوي الذي تلقاه النّحال وأي من موظفيه.  )و(   

ميكن أن تكون السجالت ورقية أو إلكرتونية.   2-5

يجب االحتفاظ بالسجالت لفرتة ال تقل عن 3 سنوات.   3-5
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6  يجب تشييد المعاسل ووسمها بالطريقة الصحيحة   
 يجب الحفاظ عىل املعاسل )مبا يف ذلك صناديق اصطياد األرساب( يف حالة جيدة للحد من مخاطر انتشار األمراض. إذا استطاع 

 النحل دخول املعسلة ومغادرتها فقط من املدخل الذي صممه مصنع املعاسل فسوف يساعدها ذلك يف الدفاع عن معاسلها ضد 

لنحل السارق.  

لتيسري عملية معاينة املعاسل املشرتط عليها يف القسم ب الجزء 3 من املدونة يجب أن تحتوي كل املعاسل عىل أمشاط ميكن نزعها منها. 

وال يسمح باملعاسل ذات اإلطارات العليا إال إذا سمحت بإزالة األمشاط الفردية عىل حدة من املعسلة ألغراض معاينتها. 

كام يتضمن هذا الجزء أيضا عىل رشط وسم جميع املعاسل وفق لوائح الوالية أو اإلقليم. 

يجب أن يضمن النّحال تصنيع كل معسلة )مبا يف ذلك صناديق اصطياد األرساب( وصيانتها بحيث تكون   1-6

أسطحها الخارجية سليمة وال يسمح بدخول النحل إليها إال من نقاط صممت وٌصنعت تحديدا لهذا الغرض. 

يجب الحفاظ عىل كل املعاسل بطريقة تسمح بنزع األمشاط الفردية عىل حدة من املعسلة ألغراض   2-6

معاينتها.  

يجب أن ال تحتوي أي معسلة صممت ألغراض صيد أرساب النحل )صندوق صيد الرسب( إال عىل األساس، وال   3-6

يسمح باستخدام اإلطارات التي تم سحبها أو تلك التي تحتوي عىل الحضنة أو العسل أو حبوب اللقاح. 

يجب توسيم كل معسلة بوضوح وبطريقة مقروءة برمز تعريف املعسلة املخصص للنّحال وفق ترشيعات   4-6

الوالية أو اإلقليم ذات الصلة.  

أي معسلة وضعت ألغراض صيد األرساب )صندوق صيد الرسب( خارج العقار الذي يعيش فيه النّحال عادة   5-6

يجب توسيمها باسمه )أو اسم رشكته( ورقم هاتفه بأحرف ال يقل ارتفاع بنطها عن 25 مم.  

شرط
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 7   يجب على النّحالين عدم السماح بتعريض المعاسل أو األجهزة لإلهمال
أو تركها مكشوفة    

يعترب ترك املعاسل مكشوفة أو تعريضا لإلهامل جنحة يف كافة الواليات واألقاليم. فرسقة املعاسل املكشوفة أو املهملة هو مسار رئييس 

النتشار اآلفات واألمراض وقد تم تضمني هذا القسم يف املدونة للتشديد عىل أهمية واجبات النّحالني تجاه األمن الحيوي وأهمية الرعاية 

الرشيدة باملعاسل. وتتضمن الرعاية الصحيحة باملعاسل أيضا التأكد من حصول النحل عىل املاء املناسب لها بسهولة، لذلك تم إدراج هذا 

الرشط هنا أيضا.

يجب أال يسمح النّحال برتك معسلة مستخدمة أو جزء منها )مبا يف ذلك اإلطارات واألمشاط والعبكر(   1-7 

 أو أي جهاز يحتوي عىل عسل مكشوفني بطريقة أو يف ظروف ترجح انجذاب النحل السارق إليها، 

ويشمل ذلك أثناء النقل. 

7-2 يجب أال يقوم النّحال بأي من التايل: 

)أ( هجر أي معسلة سبق للنّحال االحتفاظ بها، 

)ب( أو إهامل إدارة أو االعتناء مبعسلة يحتفظ بها النّحال إىل درجة تصاب فيها املعسلة باألمراض أو تجذب النحل 

السارق  

 )ج( أو الفشل يف تدمري أي نحل أو جزء من املعسلة غري مرغوب فيه )شامال اإلطارات واألمشاط والعسل والعبكر( 

أو التخلص منها بالطريقة الصحيحة. 

7-3 يجب أن يضمن النّحال بأن النحل املوجود تحت رعايته يحصل عىل ماء مناسب يعيله. 

شرط
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8  يجب أن يسمح النّحالون بمعاينة عملياتهم     
مسك السجالت املشرتط عليه يف القسم ب الجزء 5 من هذه املدونة هو أساس مراقبة االمتثال بها. يشرتط عىل كل النّحالني مسك 

السجالت وعىل من يدير منهم 50 معسلة أو أكرث الحصول عىل تصديق بامتثالهم للمدونة سنويا )راجع القسم ج الجزء 11(. 

 

ميكن أن يقوم موظف أمن النحل الحيوي أو أي شخص مفوض آخر مبعاينة سجالت أي نّحال يف وقت ما للتأكد من هذا التصديق الذايت 

وعىل النّحالني التعاون مع هذا التقييم بتقديم سجالتهم. ستتضمن املعاينة مراجعة سجالت النّحال وقد تشتمل أيضا عىل زيارة أو أكرث 

ملوقعه لفحص املعاسل واألجهزة واملعدات املختلفة. 

 

سوف يركز هذا التقييم عىل النّحالني الذين يديرون 50 معسلة أو أكرث إال أن رشط إتاحة السجالت ينطبق عىل كافة النّحالني ويجوز 

معاينة األصغر منهم إذا ما تم االشتباه يف انتهاك خطري للمدونة.  

 

 لن يكلف التقييم األول النّحال شيئا إال أنه إذا ما قرر القائم بالتقييم أن النّحال غري متمثل للمدونة فقد متنح للنّحال فرصة 

 تصحيح فشله يف ذلك خالل فرتة محددة من الزمن وسيتحمل النّحال حينها أي تكاليف مرتبطة بإعادة معاينة عملياته بغرض 

التأكد من امتثاله للمدونة. 

إذا تم إبالغ النّحال بأنه سيتعرض ملراجعة سجالته من قبل مقّيم للتأكد من امتثاله لللمدونة يجب أن يقوم   1-8

النّحال خالل 30 يوما من إبالغه بالتايل: 

االمتثال بكل طلبات املقّيم املعقولة للوصول إىل سجالت النّحال وتوفري أي معلومات إضافية للمقيّم.  )أ(   

)ب( االمتثال بكل طلبات املقّيم املعقولة ملعاينة معاسل النّحال وأجهزته. 

يكون النّحال مسؤوال عن احمل أي تكاليف معقولة إلعادة املعاينة للتأكد من تصحيح أي فشل يف االمتثال   2-8

للمدونة يحدده املّقيم 

شرط
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 القسم ج: الشروط اإلضافية المنطبقة على النّحالين الذين يديرون
50 عسالة أو أكثر 

النّحالون التجاريون هم أكرث عرضة لنقل املعاسل حول أنحاء البالد واالنتقال إىل مناطق ذات كثافة نحل عالية. وهم بالتايل يشكلون خطر 

انتشار أمراض أكرب إىل غريهم من النّحالني التجاريني ولذلك يعترب من املناسب أن تفرض عليهم مستويات أعىل من األمن الحيوي. يتضمن 

القسم ج من املدونة رشوط إضافية تنطبق عىل هؤالء النّحالني. 

 9   يجب أن يبين النّحالون المستوى األدنى من المعرفة حول تعريف
اآلفات واألمراض وإدارتها

يجب عىل أي شخص يعمل مع النحل أن يكون مطلعا عىل كيفية تعريف اآلفات واألمراض يف معاسلهم وأن تكون لديه معرفة محدثة 

عن كيفية إدارة اآلفات أو األمراض التي تم اكتشافها. يشرتط هذا القسم من املدونة عىل النّحالني الذين يديرون 50 معسلة أو أكرث أن 

يبينوا امتالكهم لهذه املعرفة وذلك من خالل إجراء تقييم رسمي خالل 12 شهرا من تسجيلهم للمرة األويل أو إذا كانوا مسجلني فعال، 

خالل 3 سنوات من تطبيق هذه املدونة. 

 

ميكن أن يكون هذا التقييم عىل هيئة برنامج تدريب النّحالني عىل األمن الحيوي وتقييمه عىل اإلنرتنت أو بحضور دورة تدريبية معتمدة 

حول إدارة آفات النحل وأمراضه. وللتأكد من حداثة معرفتهم سيطلب من النّحالني إعادة تصديق معرفتهم من خالل حضور دورة 

تدريبية معتمدة عىل اإلنرتنت أو شخصيا كل 3 سنوات عىل األقل. 

ومع أن هذا القسم من املدونة إلزامي فقط بالنسبة للنّحالني الذين يديرون 50 معسلة أو أكرث إال أننا نشجع بشدة النّحالني الذين يديرون 

عدد أصغر من املعاسل عىل االنخراط يف التدريب املتعلق بالتعرف عىل آفات النحل وأمراضه وإدارتها. يتيح برنامج تدريب النّحالني عىل 

األمن الحيوي وتقييمه عىل اإلنرتنت فرصة قليلة التكلفة للنّحالني الذين لديهم عدد أصغر من املعاسل أن يحدثوا معارفهم بانتظام  

شرط

ينطبق هذا الرشط فقط عىل النّحالني الذين يديرون 50 معسلة أو أكرث.   1-9

يجب عىل النّحال أن يكمل خالل 12 شهرا من تسجيلهم للمرة األويل أو إذا كانوا مسجلني فعال، خالل 3   2-9

سنوات من تطبيق هذه املدونة إما:  

دورة تدريبية معتمدة عن إدارة اآلفات واألمراض أو   )أ(   

برنامج تدريب النّحالني على األمن احليوي وتقييمه.   )ب(   

بعد االمتثال األوىل للبند 9-2 أعاله يجب أن يكمل النّحال إحدى الربامج املشار إليها يف البندين 9-2)أ( أو   3-9

9-2)ب( خالل 3 سنوات السابقة عىل أي طلب إعادة تسجيل.   

يتحمل النّحال أي تكلفة مرتبطة بالتدريب والتقييم.  4-9
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10  يجب أن يتم فحص عسل النّحالين سنويا بحثا عن مرض تعفن الحضنة األمريكي
يعترب مرض تعفن الحضنة األمرييك )AFB( من أهم أمراض النحل املوجودة فعال يف أسرتاليا وأكرثها انتشارا. ويكون من الصعب الكشف 

بالنظر عن اإلصابات املبكرة لذلك يبقى الفحص املختربي للعسل بحثا عن أبواغ AFB هو أكرث الفحوص حساسية ودقة للكشف عن 

املرض. كام ميكن للفحص املختربي أن يكتشف وجود AFB قبل أن يكون للمرض أي تأثري مريئ عىل املعسلة. 

 

يشرتط هذا القسم عىل النّحالني التجاريني )املالكني لخمسني معسلة أو أكرث( أن يقوموا بفحص سنوي مستقل ملنحلهم بحثا عن املرض. 

وسيكشف ذلك عن املرض عند تواجده عىل مستويات منخفضة ويتيح ملحة عن مستويات AFB يف املناطق الجغرافية املختلفة. كام 

وستتيح مراقبة التغريات الطارئة عىل مستويات املرض بعض األدلة عىل فعالية هذه املدونة. 

 

وال يحتاج النّحال إال إلجراء فحص واحد لعينة عسل مجمع من ما ال يقل عن 20 باملائة من معاسلهم. ويوىص بإجراء فحوص أكرث شموال 

إما يف مخترب أو باستخدام أطقم فحص AFB وذلك للمساعدة يف الكشف عن املرض والسيطرة عليه، 

 

فالسيطرة عىل AFB عبء ضخم عىل قطاع تربية نحل العسل ومن الرضوري أن يقوم كل النّحالون بغض النظر عن عدد معاسلهم 

مبراقبة دالئل اإلصابة مبرض AFB يف مناحلهم ولذلك فبالرغم من أن هذا القسم من املدونة إلزامي فقط عىل النّحالني الذين يديرون 50 

 .AFB معسلة أو أكرث إال أننا نشجع النّحالني األصغر أيضا وبشدة عىل فحص معسالتهم بانتظام بحثا عن مرض

شرط

ينطبق هذا الرشط فقط عىل النّحالني الذين يديرون 50 معسلة أو أكرث.   1-10

يجب عىل النّحال أن يجري فحصا مستقال ملعسالته بحثا عن دالئل مرض تعفن احلضنة األمريكي مرة   2-10

عىل األقل كل 12 شهر متتايل وذلك من خالل: 

أ(  فحص ميكروبيولوجي يقوم به مختبر معتمد لعينة عسل ممثلة مجمعة، أو  

أي طريقة أخرى تعتمدها سلطة الوالية أو اإلقليم ذات الصلة.  ب(   

يف الحاالت التي يرسل فيها النّحال بالعسل إىل ُمعلّب ميكن أن يقوم هذا بدوره بتجميع عينة من عبوات   3-10

العسل املقدمة له وإرسالها إىل مختبر معتمد. 

يف الحاالت التي ال يرسل فيها النّحال بالعسل إىل ُمعلّب يجب عىل النّحال إن يودع يف مختبر معتمد عينة   4-10

أو أكرث تحتوي يف مجملها عىل عسل تم تجميعه عشوائيا من 20 باملائة عىل األقل من إجاميل عدد املعاسل التي 

يديرها. وميكن تجميع العينات أثناء استخراج العسل الروتيني. 

يتحمل النّحال كافة تكاليف تجميع عينات العسل ونقلها وفحصها بغرض االمتثال لهذه املدونة.   5-10



Page 18 of 22

11   المعلومات اإلضافية التي على النّحالين الذين يملكون 50 معسلة أو أكثر 
تقديمها سنويا 

یوضح ھذا القسم املعلومات اإلضافية التي یجب عىل النّحالني الذين ميلكون 50 معسلة أو أکرث تقدميها سنويا لتمکین تقییم امتثالهم 

للمدونة. وهي تشتمل عىل إقرار مشفوع باليمني من النّحال بأن عملياتهم وإداراتهم لنحلهم ميثالن للمدونة، مبا يف ذلك رشوطها املتعلقة 

مبعاينة املعاسل وإدارة اآلفات واألمراض وحفظ السجالت وفحص AFB والتدريب كلام انطبق ذلك عليه. تقديم إقرار كاذب جنحة 

خطرية ميكن أن تعرض صاحبها للغرامة أو املقاضاة. تم إرفاق منوذج لإلقرار يف امللحق 1. 

شرط

ينطبق هذا الرشط فقط عىل النّحالني الذين يديرون 50 معسلة أو أكرث.   1-11

باإلضافة إىل أي معلومات أخرى تتطلبها سلطة الوالية أو اإلقليم ذات الصلة، يجب إرفاق إقرار دقيق   2-11

بالصيغة املقّررة بكل طلبات تجديد تسجيل النّحالني وأن يشهد عىل:

وضع النّحال فيام يتعلق ببيان معرفته عن إدارة اآلفات واألمراض املفصل يف الجزء 9 من املدونة.  )أ(   

تاريخ آخر فحص مستقل مختربي للعسل بحثا عن مرض تعفن الحضنة األمرييك، واسم املخترب القائم  )ب(   

بالفحص ونتيجة الفحص. 

كون إدارة النّحال وعملياته ممتثلة بالكامل للمدونة.  )ج(   

يف أي عام ال يطلب فيه من النّحال أن يعيد تسجيله )ألن تسجيله ساري ألكرث من عام واحد(يجب عليه   3-11

تقديم املعلومات املنصوص عليها يف البنود 11-2)أ( و11-2)ب( و11-2)ج( إىل سلطة الوالية أو اإلقليم ذات 

الصلة يف تاريخ الذكرى السنوية لتسجيله. 
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القسم د: توصيات لكل النّحالين  

12  يجب تحديد مواقع المنحل 
ييإن تعريف مواقع املنحل بعالمات واضحة للعيان مدرج عليها تفاصيل االتصال يسمح باالتصال رسيعا بالنحال يف حاالت الكوارث 

الطبيعية الطارئة )مثل حرائق الغابات مثال( أو أي خطر محتمل عىل النحل )مثل توغل أمراض غريبة أو انحراف رذاذ املبيدات(. وبالرغم 

من أن املعاسل يتم تعريفها يف معظم الواليات القضائية بعالمات تجارية أو أرقام إال أن ذلك ال ييرس التواصل الرسيع من صاحب 

املعسلة. هذا الرشط ليس إلزاميا ولكنا نشجع جميع النّحالني عىل االمتثال له. 

وال ينطبق ذلك عىل املعاسل أو صناديق اصطياد األرساب املوجودة يف موقع سكن النّحال االعتيادي. 

شرط

يجب أن يتم تحديد جميع املواقع التي تحتلها املناحل غري تلك التي يف مكان إقامة النّحال االعتيادي، بإشعار   1-12

واضح للعيان يبني اسم النّحال )أو اسم الرشكة( ورقم هاتف لالتصال، ببنط ال يقل ارتفاعه عن 25 مم، وذلك 

باإلضافة إىل أي رشوط أخرى تفرضها ترشيعات الوالية أو اإلقليم. 

نشجع النّحالني بشدة عىل استخدام النموذج املتاح عىل موقع صحة النباتات:   2-12

 http://www.planthealthaustralia.com.au/wp-content/uploads/12/2012/Honey-Bee-
biosecurity-sign.pdf

الزوار 
يرجى احترام

هذا املنحل ملك

لالتصال يف حاالت الطوارئ
مينع دخول هذا املنحل من غري إذن مسبق

خط املساعدة الخاص بآفات النباتات الدخيلة 

1800 084 881

لالتصال:النّحال:

ام أمن النحل الحيوي

http://www.planthealthaustralia.com.au/wp-content/uploads/2012/12/Honey-Bee-biosecurity-sign.pdf
http://www.planthealthaustralia.com.au/wp-content/uploads/2012/12/Honey-Bee-biosecurity-sign.pdf
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13  ينبغي على النّحالين وضع نظام حواجز إلدارة المعسلة  
من األساليب الرئيسية لنرش األمراض داخل املنحل أو ما بني املناحل هو نقل النحال مواد مصابة باملرض بني املعاسل قبل أن يتم اكتشاف 

أعراض املرض. ومن شأن نظام الحواجز املدار جيدا أن يحتوي االنتشار املحتمل للمرض يف الوحدات التي يحددها النّحال مام ميكن النّحال 

من أن يتعقب مصدر املرض وانتشاره ويسهل القضاء عليه.  

 

نظام الحواجز عبارة عن طريقة لتقسني املناحل إىل وحدات فرعية أصغر والتأكد من عدم إمكانية انتقال مواد قد تكون ملوثة ما بني 

هذه الوحدات الفرعية. ال يتم استبدال املعاسل ومكوناتها يف وحدة فرعية ما بغريها من وحدة فردية أخرى. وبطبيعة الحال تزداد أهمية 

نظام الحواجز كلام كان حجم املرشوع أكرب إال أن طريقة تنفيذ النظام تعتمد عىل الظروف الخاصة بكل مرشوع. نظم الحواجز الفعالة 

تحتاج إىل التخطيط السباق وإىل فهم كل من املرض واملرشوع التجاري. ومن الرضوري مسك السجالت بطريقة جيدة وعىل جميع 

العاملني مع النحل فهم طريقة عمل النظام. 

 

يعامل بعض النّحالني مناحلهم بأكملها عىل أنها وحدة واحدة ألغراض السيطرة عىل األمراض ولذلك فإن استخدام نظام الحواجز ليس 

إلزاميا إال أننا نويص كل النّحالني به بشدة.  

 

شرط

ينبغي عىل النّحال أن يحافظ عىل نظام حواجز يقسم املنحل إىل وحدة فرعية أو أكرث معزولة وموسومة   1-13

بوضوح والتحكم برصامة يف انتقال املعاسل ومكوناتها واألجهزة بني هذه الوحدات الفرعية.  

يجب أن يشتمل نظام الحواجز عىل العنارص التالية:   2-13

تحديد ووسم واضح ومستديم للمعاسل ومكوناتها و األجهزة داخل كل وحدة فرعية.   )ا(   

)ب(  وضع إجراءات )مبا فيها تلك الرقابية املناسبة( ملنع تبادل غري املسموح به للمعاسل ومكوناتها واألجهزة   

بني الوحدات الفرعية 

تقديم التدريب واإلرشادات لكل العاملني.  )ج(   

توثيق لتمكني تعقب مكونات املعسلة والعسل واملشط إىل الوحدات الفرعية املحددة.   )د(   

)هـ(  إجراءات تضمن عدم إدخال أرساب النحل املصطادة واملواد املستعملة التي تم رشائها مبا فيها املعاسل   

واألجهزة إىل املنحل إال بعد فحصها واختبارها بحثا عن دالئل أمراض أو تعقيمها.  
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الملحق 1:
شهادة االمتثال بالمدونة

تاريخ أخر دورة تدريبية معتمدة عن آفات وأمراض نحل العسل أو برنامج تدريب النّحالني عىل 

األمن الحيوي وتقييمه أمتته بنجاح لالمتثال بالجزء 9 من املدونة؟

الرقم املرجعي ملقدم الخدمة 

النتيجة

التواريخ التي متت فيها معاينة كل املعاسل امتثاال للبند 3-1 من املدونة

التواريخ التي متت فيها معاينة كل املعاسل امتثاال للبند 3-2 من املدونة 

علم عىل الطريقة أو الطرق املستخدمة يف الكشف عن العثة: 

تاريخ أخر فحص مستقل أجري عىل عسلك للكشف عن مرض تعفن الحضنة األمرييك امتثاال 
للجزء 10 من املدونة.

املخترب القائم بالفحص  
الرقم املرجعي للمخترب  

النتيجة  

لقد حافظت خالل األشهر اإلثني عرش األخرية عىل معايري إدارية متتثل بالكامل ملدونة سلوك 
األمن الحيوي يف قطاع نحل العسل األسرتايل، وتضمن ذلك الحفاظ عىل سجالت دقيقة مقروءة 

لكل النشاطات الخاصة باألمن الحيوي وفقا للبند 5 من القسم ب من املدونة.

أقر بأن املعلومات أعاله صحيحة حسب علمي.
 

االسم:           

التوقيع:          

التاريخ:         

__/__/__

__/__/__

 __/__/__  إىل  __/__/__

 __/__/__  إىل  __/__/__

 __/__/__  إىل  __/__/__

 __/__/__  إىل  __/__/__

 التعفري بالسكر الناعم 

 الغسول الكحويل 

 رفع الغطاء عن حضنة ذكور النحل

إيجابية /سلبية

نعم/ال 


