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مقدمة
تُ�ش ّكل �آفات ال�صحة العامة خطر ًا على املجتمعات الب�شرية لأنها تعترب �أحد
النواقل الرئي�سية للأمرا�ض ،حيث تنتقل من مواقع التلوث �إىل الأفراد
والأ�شخا�ص الأ�صحاء عن طريق الطفيليات والفريو�سات املمر�ضة نتيجة
تلوث الأغذية بالبكترييا والكائنات املجهرية امل�ضرة .وتعترب هذه الأمرا�ض
خطرية وقاتلة بالإ�ضافة �إىل الأ�ضرار التي قد تنجم عنها بفعل تواجدها
وانت�شارها يف �أماكن خمتلفة مما ي�ستوجب مكافحتها واحلد من �أعدادها اىل
�أق�صى درجة ممكنة ،مع �ضرورة منع العوامل والظروف التي ت�ساعد على
تكاثرها وانتقالها.
ولتحقيق هذه الغاية ف�إن ذلك يتطلب قدرات فنية م�ؤهلة للتعامل مع هذه
الآفات ،بالإ�ضافة للمعرفة الكاملة با�ستخدام املبيدات والو�سائل املتعلقة
بتنفيذ �أعمال املكافحة .ومبا �أن املبيدات تعترب �سموم ًا قد تكون قاتلة �إذا مت
ا�ستخدامها ب�شكل غري �صحيح ،ف�إنه يتوجب اتخاذ كافة االحتياطات
والإجراءات التي ت�ضمن اال�ستخدام ال�سليم لها حفاظ ًا على �سالمة و�صحة
�أفراد املجتمع .لذلك ف�إن تنظيم عملية اال�ستخدام والتداول يجب �أن تتم من
خالل منهجية �سليمة ت�ستند �إىل املحاور الرئي�سية التالية:
•حمور اال�شرتاطات الفنية ل�شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة
•حمور ت�صنيف ن�شاطات مكافحة �آفات ال�صحة العامة
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•حمور ت�صنيف �شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة
•حمور �آفات ال�صحة العامة
•حمور الرقابة والتفتي�ش على �شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة

اال�شرتاطات اخلا�صة بعمل �شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة:

يتوجب يف هذا الن�شاط املواءمة بني الت�شريعات واال�شرتاطات التي تت�ضمن
جوانب عدة يف متطلبات العمليات والتخزين والنقل والإ�شراف الفني
للكوادر امل�ؤهلة ل�ضمان �إدارة متكاملة فعالة خلدمات ن�شاط مكافحة �آفات
ال�صحة العامة ا�ستناد ًا على الت�شريعات االحتادية التالية:
القانون االحتادي رقم ( )10ل�سنة  2020يف �ش�أن املبيدات
قرار جمل�س الوزراء رقم ( )27ل�سنة  2012يف �ش�أن تنظيم تداول مبيدات
مكافحة �آفات ال�صحة العامة

حمور اال�شرتاطات الفنية ل�شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة:

تعترب اال�شرتاطات الفنية من عوامل التمكني والنجاح الرامية �إىل الإدارة
ال�سليمة لعمليات املكافحة ،ذلك �أن وجود متطلبات و�إجراءات وا�ضحة
وحمددة ت�سهم باحلد من املمار�سات اخلاطئة بالإ�ضافة اىل تقليل املخاطر
وحتقيق ر�ضا املتعاملني.
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ترخي�ص الن�شاط

لرتخي�ص ال�شركات اجلديدة �أو القائمة (ت�سجيل �أو جتديد ن�شاط ا ل�شركة)
والعاملة يف جمال مكافحة �آفات ال�صحة العامة �ضمن النطاق الإداري
للإمارة يتوجب ا�ستيفاء ال�شروط الأ�سا�سية التالية:
•وجود رخ�صة جتارية �صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية يف الإمارة
مت�ضمنة ترخي�ص ن�شاط خدمات مكافحة �آفات ال�صحة العامة.
•احل�صول على الرتخي�ص واملوافقات الالزمة من اجلهات املحلية
املرخ�صة يف االمارة.
•ا�ستيفاء الر�سوم املطلوبة.
•تقدمي ك�شف الكادر الفني.
•حتديد جمال العمل ونوعية اخلدمات امل�صرح بها ح�سب ا�شرتاطات كل
�سلطة حملية.
ويتعني على ال�شركة �أو املن�ش�أة االلتزام مبا يلي:
•ال يجوز مزاولة �أعمال مكافحة �آفات ال�صحة العامة دون احل�صول على
ترخي�ص من اجلهة املعنية يف االمارة ،كما ال يجوز تنفيذ �أي �أعمال دون
وجود خمت�ص فني يتوىل الإ�شراف على عمليات املكافحة (�أنظر الق�سم
التايل).
•تدريب العاملني يف �شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة على الطرق
ال�سليمة لعمليات املكافحة .وال يجوز للعامل ممار�سة العمل �إ ّال بعد
ا�ستخراج ت�صريح مزاولة املهنة بعد اجتياز اختبار الكفاءة التي جتريه
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اجلهات املخت�صة.
ً
•جتديد الرتخي�ص يجب �أن يتم خالل  30يوما من انتهاء الرتخي�ص
املمنوح من قبل ال�سلطة املخت�صة ،بالإ�ضافة اىل ترخي�ص مزاولة املهنة
للعمال بعد اجتياز اختبار الكفاءة.
•اال�ستدالل والتقيد بالأدلة والإجراءات املعتمدة يف كل �إمارة مبا ال يخل
�أو يتعار�ض مع ا�شرتاطات و�إجراءات هذا الدليل.
•تقدمي �سجالت وتقارير دورية باملبيدات امل�ستخدمة ح�سب �آلية العمل
املتبعة لدى ال�سلطات املحلية.
•ا�ستخدام املبيدات امل�سجلة يف وزارة التغري املناخي والبيئة فقط.

ال�شركة� ،إقامة فعالة و�صادرة من نف�س االمارة مذكور فيها امل�سمى
الوظيفي)

ثانياً :امل�شرف الفني

�أن يكون حا� ً
صال على �شهادة بكالوريو�س من جامعة �أو كلية معرتف بها وفق
الت�شريعات املتعبة� ،أو حا� ً
صال على �شهادة تدريب يف عمليات مكافحة
الآفات �صادرة من �إحدى الهيئات التابعة ملنظمة ال�صحة العاملية� ،أو من
هيئة حكومية متخ�ص�صة يف جمال عمليات املكافحة .على �أن يكون امل�ؤهل
العلمي يف �أحد التخ�ص�صات التالية:

الكادر
�أوال :الكادر الفني

•يجب على جميع العاملني يف �شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة
احل�صول على ت�صريح ملزاولة العمل.
•اجتياز اختبار الكفاءة العلمية والعملية
•�ضرورة تدريب العاملني و�صقل خرباتهم بالدورات وور�ش العمل
اخلا�صة لهذه الفئة.
•احل�صول على ال�شهادة ال�صحية املعتمدة من اجلهات املعنية يف
االمارة ،و�إقرار باحلالة ال�صحية للعمل يف هذا املجال.
•ان تكون �شروط الإقامة مطابقة ملتطلبات اجلهات املعنية (على كفالة

ثالثاً :العاملني يف العمليات وجتهيز املبيدات:

احل�صول على �شهادة الثانوية العامة مع القدرة على القراءة والكتابة باللغة
االجنليزية.

املواد الكيميائية واملبيدات امل�ستخدمة

•يتعني على املن�ش�أة ا�ستخدام املبيدات امل�سجلة لدى وزارة التغري املناخي
والبيئة فقط.
•يتعني على املن�ش�أة �إعداد قائمة باملبيدات املراد ا�ستخدامها يف عمليات
املكافحة ،مع �ضرورة اعتمادها من قبل الإدارة املخت�صة لدى ال�سلطة
املحلية.
•مينع ا�سترياد �أي مبيد �إ ّال بعد احل�صول على ت�صريح من وزارة التغري
املناخي والبيئة مت�ضمن ًا �شهادة ت�سجيل املبيد.
•يتم االفراج عن املبيدات من خالل الإدارة املعنية يف وزارة التغري املناخي
والبيئة بعد �إجراء التحليل املخربي والت�أكد من مطابقته لال�شرتاطات
املعتمدة.
•اال�سرت�شاد باملوقع االلكرتوين لوزارة التغري املناخي والبيئة ملعرفة
اال�شرتاطات واالحكام اخلا�صة بت�سجيل وا�سترياد املبيدات ،بالإ�ضافة
�إىل الرابط االلكرتوين الذي يو�ضح �أنواع املبيدات امل�سجلة يف الدولة
حتت فئة�( :آفات زراعية –�آفات �صحة عامة)
•يحظر على ال�شركة تداول �أو ا�ستخدام �أي مبيد ال حتمل عبوته بطاقة
بيان املعلومات املو�ضحة يف (امللحق �أ ).
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تخزين املبيدات

•يجب توفري م�ستودعات جيدة التهوية وبها وحدات تكييف لإبقاء املخزن
حتت امل�ستوى املنا�سب للحرارة بحيث ال تتجاوز درجة احلرارة  26درجة
مئوية.
•حتفظ املبيدات يف عبواتها اال�صلية وال تفرغ يف �أي عبوات �أخرى ،مع
�ضرورة �إغالق �أغطيتها ب�شكل جيد.
•يجب �أن تبقى حاويات املبيدات مرتبة دائ ًما ويف و�ضع ر�أ�سي.
•يجب �أن تكون امل�ستودعات امل�ستخدمة للتخزين عازلة للماء واحلرارة و�أ ّال
تكون �أ�سطح التخزين من اخل�شب �أو املواد القابلة للتفاعل.
•يجب ان تكون جدران وار�ضيات امل�ستودعات معزولة ومل�ساء ملنع
امت�صا�ص املبيدات ،مع مراعاة �أن تكون �أبواب ونوافذ امل�ستودعات
�سميكة ومعزولة.
•�ضرورة توفر الأنوار املنا�سبة لإ�ضاءة امل�ستودع مع وجود �شفاطات جيدة
ل�سحب الهواء.
•توفري طفايات حريق ومعدات ال�سالمة ال�شخ�صية ال�ستخدامها يف حاالت
الطوارئ.
•يجب توفري مواد نظافة المت�صا�ص الت�سربات ،مع مراعاة �شروط
ال�سالمة وال�صحة املهنية للعاملني ،كما يجب توفري مورد مائي لغ�سل
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املبيدات يف حالة االن�سكاب.
• ُينع حفظ وتخزين �أي مواد �أخرى مع املبيدات مثل :املواد غذائية،
�أواين الطعام ،مواد التنظيف ،الأدوية ومواد الإ�سعافات الأولية،
منتجات التبغ ،مواد ال�سالمة ال�شخ�صية كاملالب�س والكمامات
والقفازات.
•�ضرورة قيام املن�ش�آت العاملة واملرخ�صة لن�شاط مكافحة �آفات ال�صحة
العامة بتوفري حاوية حلفظ احلاويات الفارغة من املبيدات احل�شرية،
واحل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات املحلية للتخل�ص ال�سليم
منها.
ً
•يجب �أن يكون خمزن املبيدات بعيدا عن املناطق ال�سكنية.
•يجب توفري ن�سخة من بطاقة بيانات ال�سالمة للمواد الكيميائية
( )MSDSللمبيدات ،و�سجالت اجلرد للمواد اخلارجة والداخلة .كما
يجب و�ضع لوحة املواد الكيميائية اخلطرة والإر�شادات التحذيرية على
الأبواب لتو�ضيح نوعية املواد املخزنة يف امل�ستودع.
•يجب �أن تكون م�ساحة املخزن كافية ال�ستيعاب كميات املبيدات املزمع
تخزينها ،و�أن ال تزيد م�ساحة املبيدات املخزنة على  %85من م�ساحة
املخزن ،ل�ضمان توفري م�ساحة ت�سمح حلركة املوظفني �أو حلاالت
الطوارئ.

نقل املبيدات

منوذج معتمد ملخزن املبيدات

•�ضرورة توفري حاويات خم�ص�صة مت�ضمنة مل�صق املواد اخلطرة وبيانات
املبيدات.
• و�ضع عبوات املبيدات يف �صندوق مربد ( )ice boxللحفاظ على درجة
حرارة ال تتجاوز  26درجة مئوية ،يكون مانع ًا للت�سرب مع وجود فتحات
تهوية منا�سبة لتثبيت ال�صندوق وعبوات املبيدات ب�شكل حمكم ،ومينع
انزالق �أو حترك العبوات ،مع �ضرورة توفري معدات منع االن�سكاب.
•�ضرورة تدريب �سائق املركبة على كيفية التعامل مع املبيدات يف حال
حدوث �أي طارئ خالل عملية النقل ،والت�أكد من �إملامه بالإجراءات
الواجب اتباعها يف حالة وقوع �أي �ضرر.
•يجب �أن تكون جميع مركبات مكافحة الآفات جمهزة بجهاز تتبع .GPS
•يجب توفر �صناديق معدنية حلفظ املبيدات واملواد الكيمائية منف�صلة
عن �صناديق معدات ال�سالمة ال�شخ�صية ومعدات املكافحة.
•و�ضع الإ�شارات التحذيرية املنا�سبة واملل�صقات مع �إبراز ا�سم املن�ش�أة
و�شعارها على املركبة.
•توفري معدات ال�سالمة ال�شخ�صية مبا فيها �صندوق الإ�سعافات الأولية
وطفاية حريق يف املركبة.
•توفري ن�سخة من بطاقة بيانات ال�سالمة وقائمة للمواد الكيميائية يف
املركبة (.)MSDS
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�إدارة النفايات

•يتم التخل�ص من خملفات املبيدات من خالل اتباع الإجراءات الوقائية
املعتمدة لدى الإدارة املخت�صة بوزارة التغري املناخي والبيئة� ،أو اجلهات
املحلية املعنية والتقيد ب�ضوابطها.
•يجب التعامل مع عبوات املبيدات الفارغة والآثار الناجتة عن ان�سكابها �أو
ت�سربها على �إنها نفايات خطرة.
•يجب غ�سل عبوات املبيدات ال�سائلة باملذيب اخلا�ص بها ،وا�ستعمال
اخلليط الناجت عنها يف عمليات املكافحة.
•تثقب �أ�سطح العبوات الفارغة للحيلولة دون ا�ستخدامها ،وتعالج الرباميل
الكبرية والعبوات بنف�س الطريقة التي ت�ضمن عدم ا�ستعمالها مرة �أخرى.
•يتم التخل�ص من عبوات وبراميل املبيدات الفارغة على �أنها نفايات
خطرة بعد احل�صول على الت�صاريح الالزمة ودفع الر�سوم املعتمدة
لنقلها �إىل حمطات املعاجلة �أو املكبات املعتمدة من قبل البلديات.
•يحظر حرق �أو دفن عبوات �أو براميل املبيدات منتهية ال�صالحية �أو
التالفة �أو الفارغة.
•يجب غ�سل قطع معدات الر�ش امل�ستهلكة باملاء وال�صابون قبل التخل�ص
منها كنفايات خطرة.
•يجب تك�سري الرتكيبة الكيميائية للمبيد قبل التخل�ص منه بالطرق
املعتمدة لدى اجلهات املخت�صة وتتلف كنفايات خطرة.
•يحظر دفن �أو حرق املبيدات �أو �سكبها يف جماري املياه �أو االخوار �أو
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طرحها يف الأرا�ضي املفتوحة �أو �إفراغها يف البحر �أو التخل�ص منها �إ ّال
عن طريق الإجراءات املعمول بها.

حمور ت�صنيف ن�شاطات مكافحة �آفات ال�صحة العامة

يتكون ن�شاط مكافحة �آفات ال�صحة العامة من ثالثة �أ�صناف رئي�سية:
•ن�شاط مكافحة �آفات ال�صحة العامة( :القوار�ض ،بعو�ض ،ذباب،
�صرا�صري ،قراد ،بق الفرا�ش ،الرباغيث ،النحل والدبابري ،العناكب
والعقارب ،الأفاعي)
•ن�شاط مكافحة النمل الأبي�ض( :النمل الأبي�ض حتت الأر�ضي ،النمل
الأبي�ض يف اخل�شب اجلاف ،النمل الأبي�ض يف اخل�شب الرطب)
•ن�شاط مكافحة الآفات بالتبخري�( :آفات املواد املخزونة)

حمور ت�صنيف �شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة

يرتبط الت�صنيف مبدى حجم العمل ونوع الن�شاط بالإ�ضافة اىل �أنواع
الآفات التي تعمل املن�ش�أة على مكافحتها بنا ًء على اخت�صا�ص الكادر الفني
وم�ؤهالته الفنية .حيث تتم عملية التقييم من خالل التفتي�ش الدوري الذي
يظهر مدى التزام املن�ش�أة باملتطلبات الفنية التي حتدد �أهليتها وقدراتها
على التعامل مع الآفات ال�صحية .ويجوز للم�ؤ�س�سات �أن تتوىل �إجراء �أعمال
املكافحة �شريطة ت�أهيل موظفيها ح�سب الت�صاريح املعتمدة من قبل ال�سلطة
املخت�صة والإمارة التي تقع فيها املن�ش�أة.
11
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الدليل البلدي الموحد :اشتراطات شركات مكافحة آفات الصحة العامة

معايري الت�صنيف
ً
تنق�سم �إدارة مكافحة �آفات ال�صحة العامة اىل خم�سة ت�صنيفات رئي�سية ،ا�ستنادا �إىل مدى ت�أثريها على عدد الأفراد يف املجتمع ومدى الت�أثري االقت�صادي ال�سلبي و�أهمية
املكافحة مبا ي�ضمن عدم انت�شار الأمرا�ض وال�سيطرة على انتقالها ،كما ي�شرتط التعاقد مع �شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة بنا ًء على الت�صنيف اخلا�ص بكل فئة.

ا�شرتاطات الت�صنيف

ت�صنيف امل�ؤ�س�سات
مدى الت�أثري
ت�صنيف مقدم اخلدمة
معيار عدد الأفراد
املت�أثرين باخلدمة

ت�أثري عايل
A/5
≥1000

املدار�س
دور احل�ضانة
ريا�ض الأطفال ومرافقها
الأ�سواق
نطاق تقدمي اخلدمة

3

النظافة العامة للمن�ش�أة







4

توفر بطاقات موظفي �شركات مكافحة احل�شرات











5

توفر �شهادة عدم ممانعة لتنفيذ ن�شاط مكافحة الآفات











≥500

≥200

≥50

≤49

6

تقيد املن�ش�أة بالن�شاط املرخ�ص











الفنادق

�صالونات التجميل

مراكز اللياقة البدنية
وكمال االج�سام

م�ستودعات التخزين

7

توفر �شهادات ت�سجيل املبيدات وكتيب الأمان اخلا�ص لكل مبيد











�صوامع احلبوب

8

توفر ن�سخه من قائمة املبيدات املعتمدة من ق�سم مكافحة �آفات ال�صحة العامة











مواقع التدخني بالأماكن العامة

امل�صانع

املغا�سل الأوتوماتيكية

م�صانع الأعالف

امل�ؤ�س�سات الغذائية

مواقع التخل�ص من النفايات

مزارع الأبقار والأغنام

≥80

B/4

ال�شقق الفندقية

ت�أثري متو�سط
≥70

C/3

مراكز العناية الن�سائية

دور ال�سينما

�صالونات احلالقة
ومراكز العناية الرجالية

م�ساكن املواطنني
جممعات �سكن العمال

املقاهي ( تدخني ال�شي�شة)
ال ت�ستخدم املبيدات الغازية

مراكز التدليك

ت�أثري منخف�ض
≥60

D/2

ت�أثري حمدود
<60

E/1

الرتخي�ص

9

توفر هاتف �أر�ضي وكمبيوتر وعنوان بريد �إلكرتوين











10

توفر �أرقام توا�صل يف حاالت الطوارئ











11

توفر ن�سخ من فواتري تقدمي اخلدمات ملدة عام على الأقل











حمطات معاجلة مياه
ال�صرف ال�صحي

12

توفر �سجالت ال�ستهالك املبيدات و�سجالت اخلدمة







مزارع الدواجن

املواقع وامل�شاريع الإن�شائية

13

توفر دفاتر الإي�صاالت املالية اخلا�صة بتقدمي اخلدمات











ا�سطبالت اخليل

املواقع وامل�شاريع حتت ال�صيانة

14

توفر ملف عقود مكافحة �آفات ال�صحة العامة املربمة مع املن�ش�آت











15

توفر ن�سخ من تقارير اخلدمات املقدمة باملن�ش�آت











16

توفر ملف فواتري �شراء املبيدات











�إ ّ
ال من قبل �شركات مكافحة الآفات العامة امل�صنفة Al5

مالحظة :معيار الكادر الفني لت�صنيف ال�شركات يعتمد على الإجراءات املحلية يف �أعداد املوظفني يف كل فئة م�صنفة لدى ال�سلطات املحلية ح�سب التوزيع املهني (مهند�سني ،م�شرفني ،عمال).
12

2

توفر �شهادة ت�صنيف معتمدة حملياً �أو عاملياً (مثال :االيزو)




املطارات واملوانئ
احلدائق العامة

1

توفر ن�سخة من الرتخي�ص التجاري ال�ساري املفعول












ت�أثري مرتفع
≥90

A

B

C

D

E

13
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الكادر الفني

14

الدليل البلدي الموحد :اشتراطات شركات مكافحة آفات الصحة العامة

ا�شرتاطات الت�صنيف

A

B

C

D

E

17

توفر املهند�س امل�شرف على الن�شاط واعتماده جلميع تقارير اخلدمات











18

توفر معرفة املهند�س والعاملني و�إملامهم ب�أعمال املكافحة واملبيدات











19

توفر �إثبات �إجراء فح�ص طبي �سنوي للعمال











20

توفر الزي املوحد الذي يحمل �شعار ال�شركة











21

ا�شرتاطات الت�صنيف

A

B

C

D

E

26

توفر الالفتات الإر�شادية التحذيرية











27

توفر �صندوق �إ�سعافات �أولية











28

توفر خمزن منف�صل للمبيدات والتخزين ال�سليم لها ح�سب اال�شرتاطات ال�صحية وال�سالمة البيئية











توفر وارتداء و�صالحية مالب�س ومعدات ال�سالمة
(نظارات حماية الأعني-قناع خم�ص�ص ال�ستخدام املبيدات-قفازات مطاطيه�-أحذية �أمان)











29

اجلدران والأر�ضيات باملخزن غري قابله للت�سريب وعازلة ومقاومة للحريق











22

توفر ملف خا�ص بوثائق العاملني ون�سخ �أوراقهم الثبوتية











30

توفر عالمة اخلطر على باب املخزن











23

توفر �إثبات تدريب للعمال يف حالة حدوث حادث �أو حريق





24

توفر اثبات التدريب على �شروط الأمان و الإ�سعافات الأولية





31

توفر متديدات كهربائية معزولة ومنف�صلة عن الو�صول اىل مواقع تخزين املبيد ب�شكل مبا�شر











25

توفر �إثبات تدريب املوظفني ب�شكل �سنوي (دورات ،م�ؤمترات ،ور�ش عمل)





32

توفر م�صدر ماء











33

توفر م�صارف املاء املنعزلة عن امل�صارف العامة ح�سب اال�شرتاطات











34

توفر �إر�شادات بعدم ا�ستخدام خمزن املبيدات لإعداد الطعام �أو النوم











35

توفر �إر�شادات بعدم التدخني داخل خمزن املبيدات











36

توفر طفايات احلريق ومعدات ال�سالمة يف حال احلريق











املخزن






15

الدليل البلدي الموحد :اشتراطات شركات مكافحة آفات الصحة العامة
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ا�شرتاطات الت�صنيف

16

37

توفر معدات ال�سالمة امل�ستخدمة للعاملني يف املخزن ومواقع العمل











38

توفر تهوية يف املوقع ح�سب اال�شرتاطات ال�صحية وال�سالمة البيئية











39

توفر �إ�ضاءة جيدة











40

توفر �أرفف معدنيه بحد �أدين عمود واحد











41

توفر جهاز تكييف ومروحة �شفط منا�سبة حلجم املخزن











42

توفر نظام ت�أمني املبيدات باملخزن وعند �صرفها ()MSDS











43

توفر قفل بالباب و�شخ�ص حمدد م�س�ؤول عن قفل املخزن











44

توفر تخزين مالئم ملاكينات تدخني الغازات





45

توفر تخزين املبيدات بطريقة عمودية





46

توفر خارطة التخزين واملواقع











A

B

C

D

E

توفر �آلية نقل خا�صة بال�شركة مبظهر الئق ح�سب اال�شرتاطات الفنية مع وجود �شعار ال�شركة على الآلية
ب�شكل وا�ضح وغري خاد�ش للمظهر العام











48

47

النفايات

توفر �صندوق منعزل يف �آلية النقل لنقل املبيدات واملواد اخلطرة حمكم التثبيت ومقفل باملفتاح حمفوظ
عند امل�س�ؤول











49

توفر عزل ملنطقة ركوب ال�سائق والأفراد عن منطقة تخزين املبيد يف الآلية











50

توفر �صندوق م�صنع من مواد منا�سبة للحفاظ على ت�سربات �أو انت�شار املبيد �أو �أي طارئ و�إمكانية
ال�سيطرة على درجة احلرارة اىل التربيد الكامل





51

توفر الإثباتات اخلا�صة بطبيعة ونوع النفايات











52

توفر �إثبات التخل�ص من عبوات املبيدات ح�سب اال�شرتاطات املعتمدة











53

توفر طفاية حريق يف املركبة











54

توفر امل�ستندات املطلوبة لنقل املبيدات بالتف�صيل











55

توفر نظام التتبع لكل �آلية م�سجل لدى ال�سلطات املعنية ح�سب الإمارة
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ا�شرتاطات الت�صنيف

املبيدات

18
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ا�شرتاطات الت�صنيف

A

B

C

D

E

56

توفر ن�سخة من ترخي�ص ا�ستعمال املبيدات











72

57

توفر تخزين املبيدات ب�شكل منف�صل عن �أي مواد �أخرى











73

توفر الكمامة يف عمليات التبخري

58

توفر مبيدات م�سجلة ومرخ�صة وعدم ا�ستعمال �أو تداول �أي مبيدات حمظورة �أو غري مرخ�صة











74

توفر املعرفة لإتباع الإجراءات ال�صحيحة �أثناء عمليات التبخري



59

توفر املعرفة التامة لعدم ا�ستخدام �أو التعامل مببيدات معادة التعبئة من قبل ال�شركة











75

توفر عالمات حتذير مكان التبخري





60

توفر البيئة املنا�سبة لعدم تعر�ض املبيدات �إىل �ضوء ال�شم�س ب�شكل مبا�شر �أو الرطوبة











76

توفر و�صالحية املعدات امل�ستخدمة للمكافحة وال تت�سبب ب�أي تلوث باملوقع





61

توفر املعرفة للعاملني بعدم ترك املبيدات يف مبنى العميل











77

توفر برنامج العمل



62

توفر املعرفة للعاملني بعدم تزويد النا�س باملبيدات











63

توفر معرفة العاملني لعدم تلويث الآبار ومياه ال�شرب باملبيدات











64

توفر املعرفة للعاملني بعدم تلويث املواد الغذائية











65

توفر املعرفة ب�ضرورة حفظ املبيدات يف عبواتها اال�صلية











66

توفر املعرفة للعاملني بعدم ر�ش املعدات الكهربائية باملبيدات











67

توفر قائمة مطابقة للتخزين الفعلي للمبيدات املعتمدة لل�شركة و�صالحية املبيدات











68

توفر املعرفة لعدم تخزين مبيدات منتهية ال�صالحية











69

توفر املعرفة لعدم وجود مبيدات مفتوحة قبل اال�ستخدام











70
71

توفر املعرفة با�ستخدام املبيدات وفقاً لتعليمات ال�شركة املنتجة











توفر املعرفة لتاليف الت�سريبات واالن�سكابات











العمليات

A

B

C

D

E

توفر املعرفة باتباع طريقة التبخري ال�صحيحة









































78

توفر وارتداء جهاز حماية ال�سمع عند ا�ستعمال معدات ذات حمرك











79

توفر ووجود امل�شرف الفني (املهند�س) لتنفيذ �أعمال املكافحة بوا�سطة عمال متدربني











80

توفر املعرفة باال�ستخدام ال�صحيح للدخان والت�ضبيب











81

توفر املعرفة باال�ستخدام ال�صحيح للتعفري











82

توفر �أعداد كافيه من املعدات الالزمة ملكافحة جميع �آفات ال�صحة العامة وحجز احليوانات وفقاً للن�شاط
املعتمد





83

توفر معدات مكافحة احل�شرات الطائرة (معدات الر�ش الفراغي/ترذيذ وتدخني حراري)





84

توفر �إثبات عمليات �صيانة دورية ملعدات ال�شركة



85

توفر وجتهري املركبات باملعدات الالزمة ملعاجلة ان�سكاب املبيدات



86

توفر النظافة الالزمة ملعدات الوقاية
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حمور �آفات ال�صحة العامة

تنق�سم �آفات ال�صحة العامة �إىل جمموعات متنوعة الت�أثري ،ويقع حتت كل ت�صنيف �أنواع خمتلفة من الآفات والتي ت�ساهم من خالل تنوعها البيولوجي بتحقيق التوازن
البيئي بنا ًء على تغريات الف�صول والأطوار البيئية .ومع االنفتاح العاملي اللوج�ستي تظهر الكثري من التحديات البيئية التي �أ�سهمت يف خلق بيئة جديدة من الآفات الواردة
�إىل �أر�ض الدولة ناهيك عن �أت�ساع رقعة الهجرات لتلك الآفات ،وهو ما فر�ض التجديد والتحديث امل�ستمر يف اال�شرتاطات والإجراءات املتبعة ل�ضمان اتباع �أحدث طرق
وو�سائل مكافحة �آفات ال�صحة العامة ح�سب نوع الآفة.
الت�صنيف

احل�شرات

20

الت�صنيف

مف�صليات االرجل

طريقة املكافحة

النوع

دورة متابعة املكافحة
وحلني التخل�ص من الآفة

املكافحة الكيميائية

املكافحة الفيزيائية

املكافحة البيولوجية

املكافحة الثقافية

البعو�ض

�أ�سبوعي









النمل الأبي�ض

عند طلب العميل







الذباب

�أ�سبوعي







ال�صرا�صري

عند طلب العميل







النمل

عند طلب العميل





النحل والدبابري

عند طلب العميل







بق الفرا�ش

عند طلب العميل







الرباغيث

عند طلب العميل





القراد

عند طلب العميل





الزواحف

القوار�ض

الطيور

احليوانات ال�ضالة
وال�سائبة

النوع

طريقة املكافحة

دورة متابعة املكافحة
وحلني التخل�ص من الآفة املكافحة الكيميائية املكافحة الفيزيائية املكافحة البيولوجية

املكافحة الثقافية

العنكبوت

عند طلب العميل







العقارب

عند طلب العميل







�أبو�شبك (عنكبوت اجلمل)

عند طلب العميل







احلري�شة (�أم اربع و�أربعني)

عند طلب العميل







الثعابني

عند طلب العميل







ال�سحايل

عند طلب العميل







اجلرذان

�شهري







الف�أر املنزيل

عند طلب العميل





ال�سناجب

عند طلب العميل





اجلارحة

عند طلب العميل





الغري جارحة

عند طلب العميل





الكالب

عند طلب العميل





القطط

عند طلب العميل





الثعالب

عند طلب العميل





الأرانب

عند طلب العميل
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حمور الرقابة والتفتي�ش
 .1الرقابة

•ي�شرتط يف حال الدعاية والإعالن اال�ستدالل وااللتزام ب�أحكام قرار جمل�س
الوزراء رقم  16ل�سنة  2019ب�ش�أن الإعالن عن املبيدات.
•يحظر على جميع امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال الدعاية الإعالن وطباعة
املن�شورات ا�ستقبال �أي طلبات مقدمة من املن�ش�آت العاملة يف جمال تقدمي
خدمة مكافحة �آفات ال�صحة العامة وتداول املبيدات بغر�ض ن�شر �أو طباعة
�أي مادة اعالنية �إ ّال بعد الت�أكد من ح�صول املن�ش�أة امل�ستفيدة من اخلدمة
على الت�صريح الر�سمي مع االحتفاظ بن�سخة من الت�صريح.

 .2ا�شرتاطات التفتي�ش

•�إعداد قاعدة بيانات �صحيحة و�شاملة تت�ضمن معلومات مف�صلة عن
التقارير اليومية ،ال�شهرية ،ال�سنوية وعدد الزيارات التفتي�شية و�أنواعها.
•بيانات امل�ؤ�س�سات امللتزمة باال�شرتاطات (عدد املخالفات� ،إجمايل عدد
ال�شكاوى).
•مطابقة اال�شرتاطات اخلا�صة بالأعمال الإدارية امل�صاحبة للن�شاط من
عقود خدمات وتقارير خدمة.
•يجب �أن تكون دورية العقود املربمة بني �شركات املكافحة واجلهات الأخرى
�سنوية وذلك لتحديث البيانات والت�أكد من �صالحية املبيدات امل�ستعملة
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للمكافحة.
•يجب توثيق دورية املكافحة بن�سخة من مناذج التعقيم �أو املكافحة حتفظ
ن�سخة منها لدى �شركة املكافحة و�أخرى لدى اجلهة امل�ستفيدة من
اخلدمة ،على �أن ي�شمل النموذج كافة بيانات الآفة واملبيد امل�ستخدم
وطريقة املكافحة والتوقيت الذي متت فيه عملية املكافحة.
•تخزين املبيدات و�أدوات العمل وفق ًا ال�شرتاطات التخزين الواردة.
•مطابقة املبيدات امل�ستخدمة لال�شرتاطات الواردة يف �شهادة الت�سجيل.
•�إ�شراف املهند�س املعتمد يف ال�شركة على الن�شاط ومتابعته لتقارير
اخلدمات.
ً
•�إجراء عمليات املكافحة للآفات بال�شكل الفني ال�صحيح وفقا لبنود العقد
املعتمد.
•اال�ستخدام الآمن للمبيدات باملوقع.

 .3دورية التفتي�ش

•يتم �إجراء التفتي�ش الإداري والفني عند اكمال �إجراءات الن�شاط اجلديد
�أو التجديد.
•يجب متابعة �شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة ب�شكل ربع �سنوي كحد
�أدنى ومتى ما دعت احلاجة اىل التفتي�ش.
•يجب زيارة �أو ا�ستدعاء �شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة يف حال

ورود اي �شكوى �أو مالحظة.
•القيام بتفتي�ش �إداري �أو فني على موقع �إدارة الن�شاط (املكتب واملخزن)،
وميكن �أن يتم ذلك ب�شكل معلن �أو مفاجئ.

مالحظة :يتم تطبيق العقوبات واجلزاءات والغرامات الواردة يف الت�شريعات
االحتادية واملحلية اخلا�صة بذلك.

خمالفات ا�شرتاطات �شركات مكافحة �آفات ال�صحة العامة

 .1العمل دون وجود ت�صاريح وعقود م�صدقة من اجلهات املخت�صة.
 .2عدم تخزين املبيدات يف خمازن خا�صة ومنف�صلة ح�سب اال�شرتاطات.
 .3ت�شغيل مهند�سني وعمال غري مرخ�صني ح�سب اال�شرتاطات.
 .4عدم ا�ستخدام معدات ال�سالمة والوقاية من املبيدات.
 .5عر�ض وبيع �أو ا�ستخدام مبيدات منتهية ال�صالحية �أو غري م�سجلة �أو
ممنوعة.
� .6إحداث �أي تعديالت يف املوقع دون موافقة اجلهات املخت�صة.
 .7عدم االلتزام بال�شروط ال�صحية للتنظيف وتطهري مكان العمل
 .8عدم التزام املن�ش�أة ب�شروط التخل�ص من النفايات
 .9مزاولة مهنة مكافحة الآفات بدون ت�صريح من البلدية
 .10الإعالن عن ن�شاط مكافحة �آفات ال�صحة العامة دون ت�صريح
 .11ا�ستخدام مبيدات مغ�شو�شة او غري مرخ�صة �أو ممنوعة يف عمليات
املكافحة
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الملحق (أ)

مواصفات عبوة المبيد وملصقها

�أحكام عامة:
 .1ال يجوز �إجراء �أي تبديل �أو تعديل يف مل�صق عبوة املبيد بعد ا�صدار
ال�شهادة.
•ي�شرتط �أن تكون عبوات املبيدات وفقا للموا�صفات الآتية:
� .1أن تكون مزدوجة اجلدران وم�ضادة لت�سرب الرطوبة �أو الك�سر �أو التمزق
وذلك بالن�سبة للمبيدات ال�صلبة �أو املحببة �أو التي على �شكل �أقرا�ص �أو
مكعبات.
� .2أن تكون م�صنوعة من مادة ال تتفاعل مع حمتوياتها تفاعال يغري من
طبيعتها �أو خوا�صها.
� .3أن تكون حمكمة الإغالق ومن مادة غري زجاجية وغري منفذة لل�ضوء
و�أ�شعة ال�شم�س.
� .4أن تتحمل ظروف النقل والتخزين وال ت�سمح بالت�سرب �أو الر�شح
ملحتوياتها.
� .5أن يكون مثبتا عليها املل�صق بطريقة جيدة متنع �إزالته �أو تبديله �أو
تغيريه.
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•ي�شرتط �أن يت�ضمن مل�صق عبوات املبيدات البيانات الآتية مكتوبة باللغتني
العربية والإجنليزية كتابة ي�صعب �إزالتها:
 .1اال�سم التجاري.
 .2املادة الفعالة ون�سبة تركيزها.
 .3املواد امل�ضافة ون�سبتها.
 .4هيئة املبيد(�سائل ،م�سحوق ...الخ).
 .5بلد املن�ش�أ وال�شركة املنتجة وعنوانها.
 .6الوكيل  /املوزع املحلي.
 .7تاريخ االنتاج وتاريخ انتهاء ال�صالحية بال�شهر وال�سنة.
 .8رقم الت�سجيل املحلي.
 .9الكمية ال�صافية للمحتويات بالوحدات املرتية (كيلو غرام �أو لرت).
 .10و�صف خمت�صر للمبيد (املجموعة الكيميائية للمبيد و�آلية عمله يف
�إحداث ال�ضرر على الآفة )......
 .11بيان خمت�صر عن طريقة و جمال اال�ستخدام مو�ضحا بها (املحا�صيل
،الآفات امل�ستهدفة ،معدل اال�ستخدام  ،فرتة الأمان).
 .12حتذير بال�صورة التو�ضيحية املعتمدة من منظمة ال�صحة العاملية

( )WHOب�شكل وا�ضح ميكن متييزه ب�سهولة.
 .13ن�ص ال�ضمان  :ت�ضمن ال�شركة املنتجة ثبات املوا�صفات الكيميائية
والفيزيائية لهذا املبيد و�سالمته يف عبواته الأ�صلية يف التخزين العادي
طيلة فرتة �صالحيته حتت ظروف دولة االمارات العربية املتحدة.
 .14التحذيرات (العبارات التحذيرية يف حاالت الت�سريب ،قابلية و�سرعة
ا�شتعال املبيد ،االن�سكاب ،املخاطر البيئية على (النحل،اال�سماك ،الطيور
 ،).....قابلية اخللط مع مبيدات �أخرى �أو ا�سمدة �أو اية ا�ضافات �أخرى).
 .15احتياطات الأمان اال�سعافات الأولية (االجراءات املتبعة واال�سعافات
الأولية يف حاالت الت�سمم عند مالم�سة املبيد للعينني او للجلد ويف حاالت
البلع و اال�ستن�شاق).
 .16بيانات خا�صة بالتخزين وظروف التخزين املثلى وبيان الطرق
ال�سليمة للتخل�ص من العبوات التالفة �أو العبوات الفارغة.
� .17إذا كان املبيد املطلوب ت�سجيله �ضمن قائمة املبيدات املقيدة ي�شرتط
�أن يحتوي على عبارة (مبيد مقيد اال�ستخدام) تكتب بخط وا�ضح ولون
خمتلف ومميز.
 .18االلتزام با�ستخدام النظام املرتي حل�ساب معدل اال�ستخدام يف
جدول اال�ستخدامات للمبيد (……)Kg,L,m2,..
� .19إذا كان حجم العبوة ال ي�سمح بو�ضع مل�صق ي�شمل كافة املعلومات
والبيانات املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة ف�إنه يكتفي ب�أن يت�ضمن

املل�صق املعلومات املن�صو�ص عليها يف البنود ( ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 )12من املادة ال�سابقة ب�شرط �أن يرافق العبوة مطوية تت�ضمن املعلومات
والبيانات الأخرى وتعترب هذه املطوية جز�أ ال يتجز�أ من املل�صق.
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Precautionary Statement
Cases of leakage, flammability and
speed of catching fire, spillage,
environmental hazards .......
•	 First Aid
standard first aid measures in
cases of poisoning when the
pesticide contacts the eyes or
the skin, and in cases of
swallowing and inhalation
•	 Storage and Disposal
Data related to storage,
optimal storage conditions,
and a statement on the correct
methods for disposing of
damaged or empty containers

البيانات التوجيهية والتحذيرية
 قابلية و�سرعة ا�شتعال،حاالت الت�سريب
....... املخاطر البيئية، االن�سكاب،املبيد
•الإ�سعافات الأولية
االجراءات املتبعة واال�سعافات
الأولية يف حاالت الت�سمم عند
مالم�سة املبيد للعينني �أو للجلد ويف
حاالت البلع واال�ستن�شاق
•التخزين والتخل�ص من العبوات
بيانات خا�صة بالتخزين وظروف
التخزين املثلى وبيان الطرق ال�سليمة
للتخل�ص من العبوات التالفة �أو
العبوات الفارغة
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Agricultural or public health
pesticide
Restricted use pesticides for retail sale to and
use only by certified applicators or persons
under their direct supervision.

املبيد مقيد اال�ستخدام لبيعه وال�ستخدامه فقط من قبل
.فنيني مرخ�صني �أو حتت ا�شرافهم الفني املبا�شر

Product Name

اال�سم التجاري

Formulation Type

هيئة امل�ستح�ضر

Insecticide 50% EC
Installation:

:الرتكيب

Active ingrediant --------------------------- 50% (W/V)
Inert ingrediant ----------------------------- 50% (W/V)
Total 100%
keep away from the reach of children
Signal Words
MOCCAE
Registration
Number
Manufacturing
Company
Local Distributor
Net Content

27

مبيـ ــد زراعـ ــي �أو مبيـ ــد �صحـ ـ ـ ــة
عامـ ـ ـ ــة

يحفظ بعيد ًا عن متناول الأطفال
اال�شارات التحذيرية
رقم ت�سجيل املبيد
بوزارة التغري املناخي
والبيئة
ال�شركة املنتجة
املوزع املحلي
املحتوى ال�صايف

طريقة اال�ستخدام
اال�ستخدامات

Direction For Use
Uses

فرتة الأمان
PHI

معدل اال�ستخدام

Use Rate /لرت

الآفات

املحا�صيل

Pests

Crop

الطماط

 يوم10

 لرت/  مل2

Tomatoes

 يوم14

 لرت/  مل2

Grapes

 يوم21

 لرت/  مل3

العنب
�صانعات الأنفاق

احلم�ضيات

Leaf miners

Citrus fruits

Warranty Statement ال�ضـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ت�ضمني ال�شركة املنتجة ثبات املوا�صفات الكيميائية والفيزيائية لهذا املبيد و�سالمته يف
عبواته الأ�صلية يف التخزين العادي طيلة فرتة �صالحيته حتت ظروف دولة االمارات
.العربية املتحدة

The producing company must include the stability of the chemical and
physical specifications of this pesticide and its safety in its original
containers in normal storage throughout its validity period under the
conditions of the United Arab Emirates.
P/Date

تاريخ االنتاج

E/Date

تاريخ االنتهاء

Batch No

رقم الت�شغيلة
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