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1

تـ ـم ـه ـي ــد

انطالقاً من توجيهات صاحب السمو امللكي وزير الشئون البلدية والقروية بتطوير
العمل البلدي ورفع مستوى األداء يف كافة جماالت اخلدمات البلدية اليت تقدمها الوزارة
واجلهات التابعة هلا للمواطن واملقيم  ،واليت منها مهام الوزارة يف أعمال االصحاح البيئي
ملكافحة آفات الصحة العامة واليت شهدت العديد من التطورات خالل السنوات املاضية
بدءاً من فصلها عن أعمال النظافة ومروراً بإصدار وحتديث العديد من التعاميم واألدلة
والكتيبات اإلرشادية واألفالم التوعوية واألنظمة االلكرتونية لتسهيل القيام بهذه
األعمال وقياس ادائها ووصوالً لتتويج هذا اجلهد الكبري بإصدار الشروط واملواصفات
املوحدة ملشاريع االصحاح البيئي ملكافحة آفات الصحة العامة وتعميمها على األمانات
والبلديات  ،واستكماالً هلذه املسرية ببذل املزيد من العطاء يف تطوير هذا اجملال من
خالل تنظيم وتقييم أعمال مشاريع االصحاح البيئي ملكافحة آفات الصحة العامة ووضع
احللول للمشاكل واملعوقات اليت تعرتض تنفيذها  ،واستشعاراً من الوزارة بأهمية هذه
املشاريع والدور الكبري الذي تلعبه يف احلفاظ على الصحة العامة للمواطنني واملقيمني
من خالل مكافحة آفات الصحة العامة بصفة عامة والناقلة منها لألمراض بصفة
خاصة .
فقد قامت الوزارة ممثلة يف وكالة الوزارة للشئون البلدية ( اإلدارة العامة للصحة
العامة ) بإصدار هذا الكتيب اخلاص املتضمن كيفية وضع خطة ناجحة ملكافحة
آفات الصحة العامة لتكون مظلة جلميع أعمال االصحاح البيئي ملكافحة آفات الصحة
العامة من خالل حتديد األسس اليت تقوم عليها خطط تنفيذ مشاريع اإلصحاح البيئي
ملكافحة آفات الصحة العامة يف األمانات والبلديات مبهنية عالية وناجحة نظراً ألهمية
هذه النوعية من األعمال التخصصية وعالقتها املباشره بصحة اإلنسان.
وتأمل الوزارة أن يكون هذا الكتيب مرجعاً للمسئولني عن تنفيذ أعمال ومشاريع
االصحاح البيئي ملكافحة آفات الصحة العامة يساعدهم على وضع خطط ذات كفاءة
عالية تأخذ يف عني االعتبار مجيع العوامل اليت تكفل جناح هذه اخلطط لتحقيق
اهلدف املنشود من تنفيذ مشاريع االصحاح البيئي ملكافحة آفات الصحة العامة من
خالل خفض كثافاتها للحد الذي ال تنقل أي مرض أو تسبب معه ازعاج للسكان .
واهلل املوفق ،،،
االدارة العـامــة للـصحـة الـعامـة
بوكالة الوزارة للشئون البلدية
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مقدمة

الوضع الراهن :
بالنظر للوضع احلالي ملشاريع االصحاح البيئي ملكافحة آفات الصحة العام اليت

تنفذها األمانات والبلديات نرى العديد من الصعوبات اليت تواجه القائمني عليها من
أبرزها حتديد الربامج املناسبة للمنطقة وكيفية اختيار العمالة املناسبة وحتديد
أعدادها وكيفية حتديد نوعية وأعداد السيارات واألجهزة واملبيدات وكيفية حتديد
فرق املكافحة وتوزيعها وغريها  ،وهذا األمر أدى لوجود خلل يف تنفيذ هذه املشاريع
بشكل جيد مما أنعكس على جودة تنفيذها وكفاءة فعاليتها ( خصوصاً يف ظل
عدم وجود املتخصص يف هذه النوعية من األعمال يف أغلب منسوبي اإلدارات
املسئولة عن تنفيذ هذه املشاريع يف األمانات والبلديات ) األمر الذي أستوجب معه
إجياد احللول هلذه الصعوبات من خالل إعداد هذا الكتيب الذي يتضمن احللول اليت
متكن اإلدارات املختصة باألمانات والبلديات من بناء ووضع خطط ناجحة ملكافحة
آفات الصحة العامة بأقل إمكانيات وأعلى جودة مبشيئة اهلل تعاىل.
ولوضع خطة ناجحة ألعمال مكافحة آفات الصحة العامة فالبد من القيام
باإلجراءات التالية :
 )1حتليل الوضع الراهن :
وهو يعترب أوىل مراحل أعمال مكافحة آفات الصحة ويقصد به وضع تصور كامل
عن آفات الصحة العامة املتواجدة باملنطقة وما حييط بها من عوامل من خالل
االطالع على ما يلي :
 .1املعلومات األساسية عن املنطقة وهي ( املساحة  ،عدد األحياء ).

3

 .2املعلومات املناخي ة للمنطقة وتشمل ( درجات احلرارة ،نسبة الرطوبة ،سرعة
الرياح ،معدل تساقط األمطار ) على مدار فصول السنة ( الصيف ،اخلريف،
الربيع ،الشتاء ) نظراً الرتباط مواسم تكاثر بعض آلفات بهذه الفصول.
 .3معلومات عن آفات الصحة العامة باملنطقة ( أنواع آفات الصحة العامة املتضمنة
البعوض والذباب والقوارض واحليوانات الضالة املوجودة باملنطقة وبؤر تكاثرها،
أكثر هذه اآلفات كثافة وانتشاراً ليتم الرتكيز عليها ،عالقتها باألمراض
املوجودة باملنطقة ،موسم التكاثر لكل آفة من هذه اآلفات ).
 .4املعلومات الدميوغرافية وهي املعلومات املتعلقة واملرتبطة بالسكان ( عددهم ،
منط واسلوب معيشتهم  ،اخلدمات املتوفرة هلم وخاصة األمداد بشبكات املياه
والصرف الصحي واذا كان هنالك أي مشاكل متعلقة بها مثل وجود تسربات قد
تسبب بيئة مناسبة لتكاثر يرقات البعوض  ،وجود حظائر تربية مواشي داخل
الكتل السكانية).
 .5معلومات عن أعمال املكافحة وتشمل معرفة املعدات واألدوات واألجهزة املتوفرة
ألعمال ( االستكشاف واملكافحة ،الرصد ،اختبارات احلساسية ،أجهزة رش
املبيدات بأنواعها املختلفة الرذاذ املتناهي الصغر والرذاذ العادي والضباب
احلراري ) ،وكذلك معرفة الكيماويات املتوفرة وتشمل ( مبيدات الصحة
العامة ،احملروقات ) ،باإلضافة لالطالع على مشاريع االصحاح البيئي ملكافحة
آفات الصحة العامة القائمة يف املنطقة ومهام كل منها وإذا كان هنالك تداخل
يف مهامها أم ال.
 .6معلومات املشاريع القائمة للجهات ذات العالقة مثل وزارتي الصحة والزراعة
واإلمكانيات املتوفرة بها لالستفادة منها وتوحيد اجلهود عند تنفيذ األعمال
لتفادي تكرار االعمال وتضاربها خلفض التكاليف.
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 .7معلومـــات عـــن طبيعـــة بـــؤر التكـــاثر لآلفـــات املوجـــودة باملنطقـــة ( ســـواء ثابتـــه أو
متغريه ،عددها ،وما هي أفضل الطرق للمعاجلة) .
حيث يعترب هذا التصور هو نقطة االنطالق يف وضع خطة ناجحة ملكافحة آفات
الصحة العامة وتطبيقها بشكل يتناسب مع ظروف كل منطقة.
مصادر احلصول على املعلومات الالزمة لتحليل الوضع الراهن :
يوجد أكثر من مصدر للحصول على هذه املعلومات الالزمة لوضع تصور وحتليل
الوضع الراهن آلفات الصحة العامة بأي منطقة وتشمل ما يلي :
 األمانة أو البلدية :
حيث لكل أ مانة او بلدية تقارير خاصة بها لبعض األنشطة املتعلقة باملعلومات
املطلوبة  ،وميكن االستفادة منها يف توفري الكثري من املعلومات مثل املعلومات
اخلاصة باملنطقة و املعلومات اخلاصة بأعمال املكافحة ومعلومات عن اآلفات .
 الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة :
وهي توفر تقارير املعلومات املناخية مثل متوسطات درجات احلرارة الشهرية ونسب
الرطوبة و معدالت سرعة الرياح لكل منطقة  ،وميكن احلصول عليها من األمانة أو
البلدية اذا كان لديها قياس دوري هلذه العوامل املناخية.
شكاوي املواطنني واملقيمني :
وتعترب شكاوي املواطنني واملقيمني من وجود آفات صحة عامة أو من األضرار
النامجة عن نشاط هذه اآلفات من أكثر ما حيرك القائمني بعملية مكافحة
افات الصحة العامة إلجياد احلل أو لزيارة موقع معني واليت بناء عليها يتم وضع او
تعديل خطة العمل او حترك فريق لعالج املشكلة كما تعترب املعلومة هنا عنصراً
مكمالً للمعلومات السابقة لتكوين التصور املطلوب.
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 الدراسات السابقة ومراكز البحوث باملنطقة :
من الواجب ايضاً االطالع على أي دراسات سابقة متت على املنطقة يف جمال
الرصد واملكافحة لالستفادة من معلوماتها وعدم تكرار األخطاء اليت مت الوقوع
فيها من قبل  ،وكذلك جيب مراجعة مراكز البحوث ذات العالقة باملنطقة إن
وجدت .
 )2االستفادة من املعلومات املتوفرة من حتليل الوضع الراهن يف وضع أسس اخلطة
الناجحة ملكافحة آفات الصحة العامة باملنطقة :
وبناءً على املعلومات املستمدة من املصادر األربعة السابق ذكرها وأي مصادر أخرى
ميكن وضع تصور كامل عن حتليل الوضع الراهن مما يساعد يف القدرة على
حتديد االحتياجات املطلوبة للمرحلة التنفيذية وفقاً لطبيعة بؤر التكاثر لآلفات
ووفقاً لألسلوب األنسب من أساليب املكافحة لكل من هذه البؤر سواء أكانت
جتمعات مائية أو مرامي النفايات أو األسواق أو املساخل أو غريها من األماكن اليت
قد متثل بؤر تكاثر لنوع أو أكثر من آفات الصحة العامة .
وبناءً على هذه املعلومات املتوفرة ميكن البدء يف وضع اخلطة الناجحة ملكافحة
آفات الصحة العامة لكل منطقة واليت تعتمد على األسس التالية :
 .iأسس تغطية األعمال للمنطقة .
 .iiأسس اختيار العاملني يف اعمال املكافحة
 .iiiأسس حتديد وتوزيع فرق العمل .
 .ivأسس اختيار وحتديد السيارات واألجهزة والكيماويات .
 .vأسس تنفيذ االعمال .
 .viأسس قياس األداء وتقييم أعمال املكافحة لآلفات .
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 .iأسس تغطية األعمال للمنطقة :
لكــي يــتم حتديــد اإلحتياجــات الالزمــة لوضــع خطــة ناجحــة ملكافحــة آفــات الصــحة
العامــة يف كافــة أحنــاء املنطقــة فإنــه جيــب رســم خريطــة جغرافيــة للمنطقــة يــتم مــن
خالهلـــا تقســـيم املنطقـــة لقطاعـــات مـــثالً ( )A,B,C,Dأو حمـــاور ( حمـــور رئيســـي أو
مركزي  ،حمور مشالي  ،حمور جنوبي  ،حمور شرقي  ،حمـور غربـي ) حيـث يضـم
كل قطاع أو حمور عدد من البلديات يف حال كـان املشـروع يغطـي منطقـة كاملـة (
ويراعى يف هذه احلالة أن ال تزيد املسـافة عـن كـل بلديـة وأخـرى يف نفـس احملـور عـن
 25كيلو مـرت باعتبـار أن هـذه املسـافة تضـمن عـدم خـروج الوقـت املناسـب السـتهداف
اآلفة وكذلك ضمان فعالية املبيد املستخدم) أو يضم عدد مـن األحيـاء يف حالـة كـان
املشروع يغطي حدود أمانة أو بلدية حمددة .
كمــا ميكــن تقســيم املنطقــة طبقـاً ملقــدار املســافات او طبقـاً لنتــائج عمليــات الرصــد
حســب درجــة اخلطــورة فيهــا انتشــار آفــات الصــحة العامــة وبـؤر تكاثرهــا أو طبقـاً
للشكاوى اليت ترد من املـواطنني او طبقـاً للحالـة الوبائيـة يف املنطقـة إذا كـان هنالـك
مرض منتشر باملنطقة حبيث تقسم إىل أجزاء ذات خطـورة عاليـة ال مسـ اهلل ومنـاطق
متوســطة اخلطـــورة وأخـــرى منخفضـــة داخـــل املنطقــة نفســـها ،كمـــا ميكـــن تقســـيم
املنطقة حسب البيئات الطبيعية أو اجلغرافية أو أي خصائص متيز اجزاء معينة منها.
 .iiأسس اختيار العاملني يف أعمال املكافحة :
اوالً نوعية العاملني  :ويراعى فيها اختيـار كـوادر فنيـة مؤهلـة ومدربـة جيـداً ويفضـل
أن يكون لديهم خربة سابقة يف جمـال رصـد ومكافحـة آفـات الصـحة العامـة ،كمـا
يفضـــل أن يكـــون طـــاقم اإلدارة الفنيـــة املكونـــة مـــنهم ( غـ ـري العمـــال والســـائقني )
متخصصــني يف جمــاالت ( احلشــرات  ،محايــة البيئــة  ،علــوم األحيــاء والكيميــاء ،
وقاية النبات ) بدرجات دبلوم ( للفنيني ) وبكالوريوس ( لألخصـائيني ) ماجسـتري أو
دكتـــوراه ( ملـ ـدير املشـــروع واملـــدراء التنفيـــذيني ومـــدراء العمليـــات ) علـــى أن تـــرتاوح
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خــرباتهم مــن ( )5- 2ســنوات حســب املؤهــل املطلــوب ووظيفتــه يف املشــروع واألعمــال
املناطة به.
ثانياً عدد العاملني  :يتم اختيار أعداد العاملني ملكافحة آفات الصحة العامة بناءً
على حجم املنطقة أضافة إىل حجم األعمال اليت يقوم بها كل واحد منهم .
وقد وضعت الوزارة ممثلة يف وكالة الوزارة للشئون البلدية ( إدارة الصحة العامة )
معايري تقريبية لتحديد أعداد العمالة الالزمة لتنفيذ أعمال االصحاح البيئي ملكافحة
آفات الصحة العامة يف كل منطقة تشمل ما يلي :
 يف حالة حتديد أعداد العاملني يف أعمال املكافحة الشاملة خارج املنازل فعلى
األمانة أو البلدية أن تضع يف االعتبار أن يكون عدد عمال املكافحة الشاملة
خارج املنازل ربع (

1
4

) عدد عمال النظافة املوجودين لديها على األقل نظراً ألن

أعمال النظافة يومية بينما أعمال املكافحة مرة أو مرتني يف األسبوع .
 يف حالة حتديد العاملني يف أعمال املكافحة املنزلية من منزل إىل منزل يتحتم
على الفريق املرور على املنزل مرة واحدة يف الشهر على األقل فيتم تقدير
العمالة هلا كما يلي :
نتيجة للدراسات املستفيضة اليت قامت بها الوزارة وبعض اجلهات املعنية ومن واقع
املتابعة امليدانية توصلت الوزارة إىل املؤشرات االسرتشادية التالية :
يســتطيع العامــل الواحــد املــدرب أن يغطــي عــدد ( )11منــازل ســكنية بأعمــال
املكافحـة للطـور البــالل والطـور الريقــي للبعـوض يف اليـوم الواحــد ،وحيتـاج مــا
بــني ( )41 – 35دقيقــة للمنــزل الواحــد أي مــا يعــادل (  )411- 351دقيقــة أي
حوالي ( )6ساعات عمل فعلية لتغطية ال ( )11منازل خالل اليوم  ،وعليـه فإنـه
خالل الشهر يقـوم مبكافحـة عـدد ( )221= 22 ×11وحـدة سـكنية يف الشـهر
باعتبار أن عدد أيام العمل يف الشهر ( )22يوم ( يومني راحة يف األسبوع ).
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وبالتـــالي يفـــرتض أن يكـــون عـــدد العمالـــة الواجـــب توفرهـــا لتغطيـــة أعمـــال
املكافحة من منزل ملنزل وفق املعادلة التالية :
عدد عمالة املكافحة املنزلية املطلوبة = عدد إمجالي املنازل يف املنطقة ÷ ( 221عـدد
املنازل اليت يغطيها العامل يف الشهر).
مــثال اذا كــان عــدد املنــازل يف منطقــة مــا ( ) 4411منــزل فــإن عــدد العمال ـة املطلوبــة
يكــون ( 21 = 221 ÷ 4411عامــل ) وبــذلك حنتــاج إىل عــدد ( )21عامــل مكافحــة
وعــدد ( )2مشــرف ميــداني حيــث أن كــل عشــرة عمــال حيتــاجون إىل مشــرف ميــداني
واحد .
 .iiiأسس حتديد وتوزيع فرق العمل :
يراعى أن يتكون فريق العمل مما يلي :
 .1مدير املشروع.
 .2نائيب مدير املشروع ( واحد للشئون اإلدارية -وآخر للشئون الفنية ).
 .3رئيس غرفة العمليات.
 .4استشاريني مكافحة.
 .5اخصائي انظمة جغرافية.
 .6سكرتري لكل من مدير املشروع ونائبه.
 .7حماسبني.
 .8مدخلي بيانات.
 .9مشرفني ميدانيني.
 .11فريق خلط املبيدات (فين خلط مبيدات  +عامل خلط مبيدات  +أمني مستودع).
 .11فرق الرصد ويتكون كل منها من ( رئيس فريق  +فين حشرات  +عامل +
سائق ).
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 .12فرق املكافحة ويتكون كل منها من (رئيس فريق  +فين حشرات  +عامل +
سائق ).
 .13فريق اخلدمات والصيانة ( مسئول الصيانة واخلدمات  +فين ميكانيكا
سيارات  +فين كهرباء سيارات  +فين صيانة اجهزة رش املبيدات ) .
يالحظ أن هذا هو اهليكل الرئيسي لفريق العمل وميكن لألمانة أو البلدية وضع
اهليكل املناسب هلا بناءً على احلجم وامليزانية املخصصة للمشروع وحسب ما يتوفر
لديها من هذه الكوادر .
( وملزيد من التفاصيل يف مهام فريق العمل ومؤهالتهم ميكن الرجوع للشروط
واملواصفات املوحدة ملشاريع االصحاح البيئي ملكافحة آفات الصحة العامة يف أمانات
وبلديات اململكة العربية السعودية ).
ومن ثم يتم توزيع فرق العمل امليدانية ( فرق الرصد واملكافحة ) وفق تقسيم املنطقة
لتغطي القطاعات أو احملاور اليت مت حتديدها وفق ما ذكر يف

أسس تغطية

األعمال للمنطقة حبيث يتم وضع العدد الكايف من ( فرق الرصد واملكافحة ) يف
كل قطاع أو حمور يف حالة كان املشروع يغطي منطقة كاملة أو وضع فرقتني
واحدة للرصد وأخرى للمكافحة كحد أدنى يف كل قطاع أو حمور يف حالة كان
املشروع يغطي حدود أمانة أو بلدية حمددة .
وميكن توزيع العدد الكلي لفرق الرصد واملكافحة حسب الوضع الوبائي للمنطقة
أو وفق تصنيف وانتشار اآلفات الذي وضعته األمانة أو البلدية  ،فمثال ميكن اختيار
النسب لتكون (  ) 1:2:3أي يتم التوزيع مبعدل ( )3فرق للمناطق العالية اخلطورة
ذات الوبائية العالية أو الكثافة العالية آلفات وفرقتني للمناطق املتوسطة وفرقة
للمناطق املنخفضة .
وجيب حتديد عدد من فرق الطوارئ لتقوم بالتغطية لألعمال يف حاالت الطوارئ
( األمطار والسيول  ،مواسم العمرة واحلج ألمانيت العاصمة املقدسة واملدينة املنورة)
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مع استمرار الفرق امليدانية بعملها حتى ال حيدث خلل يف تنفيذ الربنامج الرئيسي
الروتيين للخطة  ،كما أن عملية التوزيع هلذه الفرق البد أن تتسم باملرونة حسب
االحتياج بناءً على املعطيات السابقة .
 .ivأسس اختيار وحتديد السيارات واألجهزة والكيماويات :
 .1السيارات و املعدات :
اوالَ نوعية السيارات واملعدات :يتم حتديد نوعية السيارات واملعدات املستخدمة بناءً
على أمرين أوهلما طبيعة أعمال املكافحة فمثالً أعمال املكافحة امليكانيكية
اهلندسية تقتضي توفري سيارات ومعدات متخصصة للردم وشفط املياه مثل ( صهاريج
شفط املياه شيوالت ،قالبات صغرية وكبرية ،أدوات ردم وتسوية يدوية وغريها )،
بينما فرق املكافحة الكيميائية تقتضي توفري سيارات أنواع ( وانيتات غمارتني
وغمارة واحدة ،جيوب بكب ،وحدات متحركة حلمل األجهزة ،دينا او سطحه )،
واألمر الثاني الذي يلعب دوراً يف حتديد نوعية السيارات واملعدات املستخدمة هو
طبيعة منطقة العمل فاملناطق ذات الطبيعة اجلبلية تقتضي أن تكون السيارات ذات
دفع رباعي بينما املناطق ذات الطبيعة املنبسطة فقد تكتفي بالسيارات ذات الدفع
العادي مما يقلل من تكاليف األعمال.
ثانياَ اعداد السيارات :ويتم حتددها حبسب عدد فرق العمل امليدانية للرصد
واملكافحة اليت مت حتديدها مسبقاً وكذلك اخلاصة ملدير املشروع واملشرفني،
فكل فرقة حتتاج سيارة لتقوم بعملها مع األخذ يف االعتبار وضع الصيانة الدورية
وقطع الغيار هلذه السيارات واملعدات يف احلسبان .
 .2األجهزة واألدوات :
اوالً نوعية األجهزة واألدوات :ومنهـا عـدد مـن األنـواع اخلاصـة بكـل نشـاط فـاألجهزة
واألدوات الشــائعة ألعمــال الرصــد واالستكشــاف امليدانيــة تشــمل ( مصــائد بعــوض
ضــوئية ومــزودة بثــاني اكســيد الكربــون  ،CDCأشــرطة الصــقة للــذباب ،مصــائد
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ســـلكية والصـــقة وشـــراك للقـــوارض ،حقيبـــة الرصـــد احلقليـــة لآلفـــات وغريهـــا )،
واألجهزة واألدوات املتعارف عليها يف أعمال االدارة املتكاملة ملكافحة آفـات الصـحة
العامة تشمل ( أجهزة رش الرذاذ العادي احملمولة علـى سـيارة وعلـى الكتـف  ،أجهـزة
رش الـرذاذ املتنـاهي الصـغر

ULV

احملمولـة علـى سـيارة وعلـى الكتـف  ،أجهـزة رش

الضباب احلراري احملمولة على سيارة وعلى الكتف  ،اجهزة تعفـري املبيـدات  ،بنـادق
قتل الكالب الضالة  ،حمـارق للـتخلص مـن احليوانـات الضـالة وغريهـا )  ،واألجهـزة
واألدوات الشائعة ألعمال التصنيف املعملي لآلفات تشمل ( ميكروسكوبات تشـري
بوحدات تكبري خمتلفة ،صحون برتي ،فرش رسم ،أقماع زجاجية بأحجـام خمتلفـة،
أنابيب زجاجية مدرجـة ،صـناديق حفـظ احلشـرات ،صـحون بيضـاء ،شـرائ زجاجيـة
مع أغطيتها وغريها ) ،باإلضافة ألطقم اختبارات احلساسية لآلفات.
ثانيا ااً ع اادد األجها اازة واألدوات :ويـــتم حتديــــد أعـــدادها وفقـــاً لتغطيتهـــا للمحــــاور أو
القطاعــات الــيت قســمت علــى أساســها املنطقــة ،مــع الوضــع يف االعتبــار وضــع كميــة
احتياطية منها حتسباً لتعطل بعض الصاحلة منهـا أو السـتخدامها يف حـاالت الطـوارئ
 ،كذلك جيب الوضع يف احلسبان صيانتها دورياً وإصالح ما تعطل منها.
 .3املبيدات واحملروقات :
اوالً نوعية املبيدات :ويتم اختيار نوعية املبيدات من قبل األمانة أو املقاول وفق
اإلجراءات املوضحة يف التعاميم السنوية اخلاصة بإرشادات أعمال اإلصحاح البيئي
ملكافحة آفات الصحة العامة وترشيد استهالك املبيدات اليت تصدرها الوزارة ،
ويشرتط أخذ موافقة الوزارة ممثلة يف وكالة الوزارة للشئون البلدية ( إدارة الصحة
العامة ) على تأمينها قبل استخدامها سنوياً يف أعمال املكافحة باألمانات والبلديات
من خالل رفع خطاب موجه لسعادة مدير اإلدارة العامة للصحة العامة بوزارة الشئون
البلدية والقروية وحسب اآللية املتبعة.
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ثانياً كمية املبيدات :وجيب علـى كـل أمانـة او بلديـة تقـدير احتياجاتهـا السـنوية مـن
مبيــدات الصــحة العامــة وتأمينهــا ســواءً علــى دفعــة واحــدة ولكــن يفضــل شــرائها علــى
عــدة دفعــات خــالل الســنة لضــمان عــدم زيــادة كمياتهــا عــن احلاجــة ولتفــادي ســوء
ختزينها والتخلص منها وتقليل التكاليف والفقد.
ثالثاً احملروقات :وجيب على األمانة أو البلدية وضع احملروقات وتوفريهـا يف اعتبارهـا
ضمن خطة املكافحة حيث يستخدم بعضها إلذابة املبيدات مثل الديزل والكريوسني
بينما يستخدم البنزين كوقود للسيارات املستخدمة يف تنفيذ األعمال.
 .4كيماويات الرصد:
اوالً نوعية كيماوياات الرصاد :وتضـم كيماويـات الرصـد احملاليـل الـيت تسـتخدم يف
رصد آفات الصحة العامة مثل الكحوالت األثيلية وامليثيلية برتاكيزها املختلفـة ومثـل
املواد احلافظة كالفورمالني ومواد التحنيط والزيوت املختلفة حلفـظ العينـات وغريهـا
 ،يــتم حتديــد أنواعهــا حســب أعمــال الرصــد الــيت ســتتبعها اجلهــة وإذا كانــت تشــمل
اعمال التصنيف املعملي أم ال.
ثاني ااً كميااة كيماوي ااات الرصااد :تقــوم األمانـــة أو البلديــة بتقـــدير احتياجاتهــا مـــن
كيماويات الرصد مبا يتناسب وتغطية أعمال الرصد اليت تنفذها بها يف املنطقة.
 .vأسس تنفيذ االعمال :
ويقصــد بهــا مرحلــة تنفيــذ أعمــال اإلدارة املتكاملــة آلفــات الصــحة العامــة وفــق مــا مت
االتفــاق عليــه يف األســس الســابقة ووفــق مــنهج الــوزارة اخلــاص يف اإلدارة املتكاملــة
آلفـــات الصـــحة العامـــة والطـــرق املثلـــى لرصـــد آفـــات الصـــحة العامـــة ( موضـــحني يف
كتيبني إرشاديني ميكن طلبهما من إدارة الصحة العامة بالوزارة ).
ولكي تتم هذه املرحلة يف أفضل صورها  ،هناك ضوابط البد من العمل بها وفقـاً هلـا
للحصول على أفضل مردود مع أكرب قدر من احلفاظ على البيئة وذلك كما يلى:
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ضوابط لرصد آفات الصحة العامة من أهمها:
نظــراً ألهميــة الرصــد و الــدور الــذي يلعبــه يف توجيــه أعمــال فــرق املكافحــة آلفــات
الصــحة العامــة فانــه البــد مــن الرتكيــز علــى القيــام بأعمــال الرصــد واالستكشــاف
بصــفة مســتمرة واستشــعاراً مــن الــوزارة بأهميتــه فقــد وضــعت منظومــة لعــدة مشــاريع
تهــدف مــن خالهلــا لدراســة رصــد وتصــنيف آفــات الصــحة العامــة يف مجيــع منــاطق
اململكة  ،كما صممت الوزارة للرصد نظام الكرتوني خاص به على بوابـة الـوزارة
االلكرتونيــة والــذي ميكــن مــن خاللــه لألمانــات والبلــديات أن تقــوم بإدخــال نتــائج
قياسات الرصد آلفات الصـحة العامـة بصـورة مسـتمرة ومنتظمـة وال حتتـاج رفعهـا يف
شكل تقارير ورقية للوزارة يف كل سنة وفق ما هو مطلوب منها.
( وملزيد م ن التفاصيل ميكن الرجوع اىل كتيب الطرق املثلا لرصاد آفاات الصاحة
العامة).
ضوابط لإلدارة املتكاملة لآلفات من أهمها :
 جيب الرتكيز يف أعمال املكافحة آلفات الصحة العامة على استخدام طـرق
املكافحة الصديقة للبيئة ( املكافحة اهلندسية وامليكانيكية اليت تتضـمن
ردم وشـــفط املســـتنقعات واســـتخدام الطعـــوم واألشـــرطة الالصـــقة واملصـــائد
والــتخلص اوالً بــأول مــن النفايــات وغريهــا ،واملكافحــة احليويــة باســتخدام
األعداء احليويني ملكافحة اآلفـات مثـل مسكـة اجلمبوزيـا الـيت تتغـذى علـى
يرقات البعوض وغريها ،واملكافحـة اجلينيـة بعمـل حتـويرات جينيـة يف اآلفـة
املستهدفة جتعلها غري قادرة على إنتاج أجيال ناقلة لألمراض ).
 جيب وضع خطة روتينية يومية ألعمال املكافحة مفصـلة ومكتوبـة وتتضـمن
اجلـــدول الـــزمين ألعمـــال املكافحـــة وعـــدد الفـــرق وأوقـــات خروجهـــا وعـــدد
السيارات واالجهزة وكمية املبيدات املستهلكة يومياً وانواعها وغريها.
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 جيب وضع خطة ملكافحة آفات الصحة العامة يف حاالت الطوارئ ( األمطـار
والسيول  ،مواسم التكاثر والتوالد السـنوية لآلفـات ،مواسـم العمـرة واحلـج
ألمانيت العاصمة املقدسة واملدينة املنورة ).
 جيـــب التقليـــل مـــن االعتمـــاد علـــى املكافحـــة الكيميائيـــة باملبيـــدات قـــدر
االمكان حفاظاً على صحة السكان ومحاية للبيئة من التلوث.
 مراعاة عمل تقارير يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية ألعمال املكافحة لكـل
أمانة أو بلدية يف سجل خاص بها  ،ويفضل عمل اجتماعات دوريـة بـني اجلهـة
واملقـــاولني ملناقشـــة هـــذه التقـــارير للوقـــوف علـــى ســـري العمـــل وحـــل املعوقـــات
واملشاكل اليت تواجه تنفيذه.
 مراعاة القيام بأعمال املكافحة لآلفة يف أوقات ذروة نشاطها.
 عـــدم اســـتخدام التضـــبيب احلـــراري يف األمـــاكن املفتوحـــة مثـــل الشـــوارع
وامليادين واحلدائق العامة وغريها وحصره على األماكن املغلقـة مثـل جمـاري
وغرف الصرف الصحي ودورات املياه العامة بعد إخالئها وغريها.
( ملزي ااد م اان التفاص اايل ميك اان الرج ااوع اىل كتي ااب االدارة املتكامل ااة آلف ااات الص ااحة
العامة)
ضوابط متعلقة بالظروف البيئية واملناخية اليت حتد من أعمال املكافحة من
أهمها :
 عدم املكافحة يف درجات احلرارة العاليـة ألنهـا تعمـل علـى حتطـم املـادة الفعالـة
للمبيـد ومتنــع وصــوهلا لآلفـة املســتهدفة ،كمــا أن درجـات احلــرارة العاليــة تقلــل
من فرص تواجد اآلفة.
 األمطار والرياح والعواصف ألنها ال تسم بوصول املبيد لآلفـة املسـتهدفة بسـبب
ختفيفــه أو انتقالــه ملنطقــة اخــرى غــري املســتهدفة وكــذلك عــدم تواجــد البعــوض
والذباب يف هذه الظروف.
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 مواسـم الغبــار حيـث أن هلــا تـأثريات ســلبية علـى أجهــزة املكافحـة وعــدم وصــول
املبيد لآلفة املستهدفة.
ضوابط متعلقة باختيار وتأمني مبيدات الصحة العامة من أهمها :
 اختيار األمانة أ و البلدية ملبيدات الصحة العامة سنوياً وفق االشرتاطات اليتوضعتها الوزارة واملوجودة بالتعاميم السنوية اليت تصدرها الوزارة اخلاصة
بإرشادات اعمال االصحاح البيئي وترشيد استهالك املبيدات .
 جيب أخذ األمانة أو البلدية ملوافقة الوزارة على املبيدات املراد استخدامها سنوياًيف أعمال املكافحة سواء ما يتم تأمينه مباشرة من قبل األمانة او البلدية أو عن
طريق مقاول من خالل خطاب يتم الرفع به للوزارة موجه بإسم (سعادة مدير اإلدارة
العامة للصحة العامة بوزارة الشئون البلدية والقروية).
 جيب على األمانة او البلدية اإللتزام باستخدام أنواع املبيدات اليت وافقت عليهاالوزارة وعدم تغيريها إال بعد الرجوع للوزارة وأخذ موافقتها على ذلك.
( ملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع إلي التعاميم السنوية اليت تصدرها الوزارة
اخلاصة بإرشادات اعمال االصحاح البيئي وترشيد استهالك املبيدات وكتيب الدليل
اإلرشادي ملبيدات الصحة العامة أو االتصال عل إدارة الصحة العامة بالوزارة ).
 .viأسس متابعة وتقييم أعمال املكافحة لآلفات :
جيب أن ال تتم أعمال املكافحة بصفة روتينية بل جيب ربطها متاماً مبدى انتشار
اآلفات يف املناطق املختلفة واملواسم املختلفة خالل العام الواحد.
األدوات الالزمة لتقييم عملية املكافحة :
 مصائد لقياس كثافة البعوض البالل مثل املصائد الضوئية  CDCوغريها.
 مصائد لقياس كثافة الذباب مثل األشرطة الالصقة.
 مصائد لقياس كثافة القوارض مثل املصائد السلكية.
 املشاهدة العينية للحيوانات الضالة.
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ويتم حساب كفاءة أعمال املكافحة يف املناطق اليت مت فيها إجراء عمليات
املكافحة لكل آفة ويتم حساب نسبة مستوى املكافحة لآلفة يف أي موقع وفق
املعادلة التالية:
نسبة مستوى املكافحة يف املوقع = كثافة اآلفة قبل املكافحة – كثافتها بعد املكافحة ×111
كثافة اآلفة قبل املكافحة

مثال يوض ذلك:
إذا كانت كثافة البعوض البالل يف أحد املواقع قبل املكافحة هي ( )21بعوضة
وبعد املكافحة هي ( )5بعوضات فإن:
نسبة مستوى املكافحة يف املوقع = %75 =111× 5 – 21
21
وتعين أنه مت خفض كثافة البعوض البالل بهذا املوقع بنسبة %75
وكل هذه اخلطوات الالزمة لقياس األ داء واالستمارات اخلاصة موجودة يف الدليل
العملي لقياس مؤشرات الصحة العامة يف األمانات والبلديات وموجودة ايض ًا على
نظام مؤشرات الصحة العامة االلكرتوني املدرج على بوابة الوزارة االلكرتونية.
( ملزيد من التفاصيل ميكن الرجوع للشروط واملواصفات املوحدة ملشاريع اإلصحاح
البيئي ملكافحة آفات الصحة العامة يف أمانات وبلديات اململكة العربية السعودية +
كتيب الطرق املثل لرصد آفات الصحة العامة  +كتيب االدارة املتكاملة آلفات
الصحة العامة ودليل تسليم األمانات مشروع الرصد  +الدليل العملي لقياس
مؤشرات الصحة العامة يف األمانات والبلديات).
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إرشادات عامة :
وتشــمل توصــيات عامــة تتعلــق بتحقيــق أفضــل مــردود ألعمــال مكافحــة آفــات الصــحة
العامة وهي :
 مجع املعلومات والتحضري اجليد قبل وضع الشروط واملواصفات اخلاصـة بعقـد
املكافحة لكل منطقة.
 يف حالة طرح أكثر من مشروع واحد لإلصحاح البيئي ملكافحة آفات الصـحة
العامة يراعى أن ال يتم التداخل يف املهام بني هذه املشاريع وأن تعمـل يف شـكل
منظومة متكاملة.
 عــدم إشــراك أي مــن املقــاولني املســئولني عــن مشــاريع مكافحــة آفــات الصــحة
العامة يف أي مشروع أو أعمال إشـراف أو تقيـيم هلـذه املشـاريع لضـمان شـفافية
ونزاهة ( وحيادية ) اإلشراف واملتابعة والتقييم هلذه املشاريع بكل منطقة.
 عنـد جتزئـة األمانـة والبلديـة ملشــاريع اإلصـحاح البيئـي ملكافحـة آفـات الصــحة
العامة ألكثر من عقد فال يسم إلي مقاول بأخذ أكثر من عقدين.
 لكل أمانة أو بلدية اإلختيار يف طرح مشروع اإلصـحاح البيئـي ملكافحـة آفـات
الصـــحة العامـــة مبشـــروع واحـــد يغطـــي مجيـــع عناصـــره أو جتزئتـــه لعـــدد مـــن
العناصر اليت تراه مناسبه.
 اختيــار املبيــدات وفــق االشــرتاطات الــيت تصــدرها الــوزارة يف التعــاميم الســنوية
اخلاصــة بإرشــادات أعمــال االصــحاح البيئــي ملكافحــة آفــات الصــحة العامــة
وترشيد استهالك املبيدات.
 وجوب أخذ األمانة أو البلدية ملوافقة الوزارة على مبيدات الصحة العامـة املـراد
استخدامها سنوياً ملكافحة آفات الصحة العامة بها.
 التقيـيم واملتابعـة املســتمرة لكافـة أعمـال املكافحــة لآلفـات وقيـاس مؤشــرات
الصحة العامة وإدخال قيمها للنظام اإللكرتوني اخلاص بها على بوابـة الـوزارة
االلكرتونية بصفة مستمرة.
 الرتكيــز علــى اســتخدام طــرق املكافحــة الصــديقة للبيئــة يف مكافحــة آفــات
الصــحة العامــة والتقليــل مــن اســتخدام مبيــدات الصــحة العامــة قــدر اإلمكــان
حفاظاً على الصحة العامة للسكان ومحاية للبيئة من التلوث.
 اإلشــراف املســتمر علــى فــرق العمــل للتأكــد مــن وجــودهم يف مــواقعهم وتأديــة
اعماهلم وارتدائهم لزي العمل ونظافته.
 الفحـــص الـــدوري ملســـتودعات املبيـــدات للتأكـــد مـــن صـــالحيتها وختزينهـــا
وحفظها يف الظروف املناسبة.
 رفـع التقريــر الســنوي ألعمـال االصــحاح البيئــي ملكافحـة آفــات الصــحة العامــة
ألي أمانــة أو بلديــة للــوزارة يف موعــد اقصــاه نهايــة شــهر حمــرم ( )1مــن الســنة
التاليــة لســنة التقريــر  ،ملــا جلمــع وتــدفق هــذه املعلومــات مــن فائــدة يف تقيــيم
األعمال وتوجيهها الوجهة املناسبة.
واهلل املوفق ،،،
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E-Mail: publichealth@momra.gov.sa

