مرســــوم ســــــمطاني
رقـــم 2001/115
بإصدار قانون حماية مصادر مياه الشرب من التموث
سمطان عمان

نحن قابوس بن سعيد

بعد االطالع عمى النظام األساسي لمدولة الصادر بالمرسوم السمطاني رقم ،96/101
وعمى المرسوم السمطاني رقم  2001/66بتحديد اختصاصات و ازرة البمديات اإلقميمية والبيئة

وموارد المياه واعتماد ىيكميا التنظيمي،

وعمى قانون حماية البيئة ومكافحة التموث الصادر بالمرسوم السمطاني رقم ،2001/114
وبناء عمى ما تقتضيو المصمحة العامة.
رسـمنـــا بمــا هـــو آت

المــادة األولــى
يعمل في شأن حماية مصادر مياه الشرب من التموث بأحكام القانون المرافق.
المــادة الثانيــة
يصدر وزير البمديات اإلقميمية والبيئة وموارد المياه الموائح والق اررات المنفذة ليذا

القانون،

والى حين صدورىا يستمر العمل بالموائح والق اررات المطبقة حاليا بما ال يتعارض مع أحكام ىذا
القانون.

المـادة الثالـثـة
ينشر ىذا المرسوم في الجريدة الرسمية ،ويعمل بو من تاريخ نشره.
صـدر فـي  28 :من شعبـان سنة  1422هـ
المـوافـــق  14 :من نوفمـبـر سنة  2001م
قابوس بن سعيد
سـمطان عــمــان
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قانون حماية مصادر مياه الشرب من التموث
المـادة ()1
يقصد في تطبيق أحكام ىذا القانون بالكممات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منيا ما
لم يقتض سياق النص خالف ذلك :

الوزارة:

و ازرة البمديات اإلقميمية والبيئة وموارد المياه.

الوزير:

وزير البمديات اإلقميمية والبيئة وموارد المياه.

حماية المياه:

المحافظة عمى السالمة والتوازن الطبيعي لمكوناتيا وخواصيا ومنع تدىور نوعيتيا ،أو تموثيا

والحد منو ومكافحتو.

مصادر مياه الشرب:

تشمل األمطار والمياه السطحية والجوفية ،سواء كانت عذبة أو مالحة أو شبو مالحة في أراضي
السمطنة.

مستوى التصريف:
نسبة التركيز ألي مموث يحتوي عميو التصريف وفقا لمعايير التموث المحددة.

معيار التموث:

الحد األقصى المحدد لمستوى التصريف والذي ال يسمح بتجاوزه خالل فترة زمنية محددة.

تموث المياه:

أي تغيير أو إخالل بخواص المياه أو نوعيتيا (الطبيعية أو الكيميائية أو اإلحيائية) بإدخال أي

من المواد أو العوامل المموثة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنو ضرر أو خطر عمى

صحة اإلنسان أو البيئة أو يجعميا غير صالحة ألي من استخداماتيا.

مفتش تموث المياه:

الموظف الذي يعينو الوزير لتنفيذ أحكام ىذا القانون والموائح و الق اررات الصادرة تنفيذا لو.

مموثات المياه:

المواد السائمة أو الصمبة أو الغازية أو المشعة أو غيرىا والتي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير

مباشرة إلى تموث المياه.
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التصريف:
إلقاء أو تسرب أو انبعاث أو ضخ أو صب أو تفريغ أو ردم ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ألي
من مموثات المياه في التربة أو المياه.

مناطق حماية مصادر مياه الشرب:

المناطق التي تحددىا الوزارة من أجل حماية المياه من التموث.
المالك :

أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان عاما أو خاصا ،وطنيا أو أجنبيا ،يكون مالكا لمصدر
أو منطقة عمل أو مستأج ار ليا أو مسؤوال عن تشغيميا وادارتيا.

المصدر:

العممية أو النشاط الذي يحتمل أن يكون سبب مباش ار أو غير مباشر لتموث المياه.

منطقة العمل :

الموقع الذي يوجد بو مصدر واحد أو أكثر.

مياه الصرف :

المخمفات السائمة التي يتم صرفيا من أي استخدامات منزلية أو تجارية أو زراعية أو صناعية أو

مختبريو أو غيرىا.

مياه الصرف المعالجة :

مياه الصرف بعد معالجتيا في وحدة معالجة مياه الصرف.

الحمأة :

مادة سائمة أو شبو صمبة أو صمبة ناتجة عن أية معالجة لمياه الصرف.

الحمأة المعالجة:

الحمأة التي عولجت بحيث تناسب إعادة استخداميا أو صرفيا وفقا ليذا القانون.

وحدة معالجة مياه الصرف:

وحدة واحدة متكاممة أو عدة وحدات مختمفة لمعالجة مياه الصرف وتستخدم فييا الطرق الطبيعية

أو الكيميائية أو البيولوجية أو الطرق األخرى في نظم مفتوحة أو مغمقة جزئيا.

النقطة النهائية لمتصريف:

النقطة التي تصرف عندىا المموثات من المصدر أو منطقة العمل والتي ال يستطيع بعدىا المالك

أن يتحكم في التصريف الناتج عن نشاطو.

خزانات التحمل الالهوائي:

أي مبان منشأة لمعالجة المخمفات السائمة لممنازل بالترسيب والتحمل البيولوجي.
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خزانات االحتجاز:
أي مبان منشأة لتحتجز المخمفات السائمة بداخميا دون أي تسريب أو رشح أو وصول ىذه

السوائل إلى البيئة المحيطة بيا.

حقل االمتصاص:

أي حفر أو أنظمة تنشأ تحت سطح األرض لتسريب المخمفات المنزلية المعالجة إلى باطن

األرض بفعل النفاذية.

المخمفات:

النفايات المختمفة الناتجة عن العمميات الصناعية أو التعدينية أو الزراعية أو الحرفية أو عن
المنازل أو المستشفيات أو المنشآت العامة أو غيرىا  ،والتي يتم التخمص منيا أو إعادة
استخداميا أو تدويرىا أو تحييدىا طبقا ألحكام القوانين المعمول بيا في السمطنة.

معالجة المخمفات:

أية عممية طبيعية أو فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية تجري لممخمفات وتؤدي إلى

تغيير في

خصائصيا بشكل يمنع أو يقمل من تأثيراتيا الضارة أو يجعميا أكثر مالءمة إلعادة االستخدام

جزئيا أو كميا.

الموقع الصحي لطمر المخمفات:
الموقع المرخص بو من الو ازرة لمتخمص من المخمفات الصمبة غير الخطرة.

السمطة المختصة:

الجية المسؤولة عن العمل اليومي وادارة عمميات جمع المخمفات الصمبة غير الخطرة والتخمص
منيا.

إعادة استخدام أو تدوير المخمفات:
عممية فرز مكونات المخمفات بطريقة انتقائية منظمة ومفيدة عند نقطة المنشأ أو بعدىا بغية

استخداميا ألي غرض من األغراض.
المخمفات السائمة غير المنزلية:

النفايات السائمة الخارجة من أي موقع يستخدم كميا أو جزئيا في أي من النواحي الصناعية أو

التجارية أو الزراعية أو اإلنشائية أو البحث العممي أو غيرىا من النواحي غير تمك الخاصة
بمياه الصرف المنزلية.

المخمفات الخطرة:

أية مخمفات تحتفظ بسميتيا أو بقابميتيا لالنفجار أو االشتعال أو بقدرتيا عمى إحداث تآكل أو

ليا نشاط إشعاعي يزيد عمى ( )100مائة بيكوريل/غرام أو غيرىا وتكون بحكم
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طبيعتيا وتكوينيا وكمياتيا ،أو نتيجة ألي سبب آخر ،خطرة عمى حياة اإلنسان وصحتو أو عمى
البيئة والمياه  ،سواء بذاتيا أو نتيجة اتصاليا بمخمفات أخرى.
المنشآت:
المباني العامة أو الخاصة مثل المدارس والكميات والجامعات والمكاتب وال تشمل المصانع
والمستشفيات.

المكافئ السكاني:
العدد المقدر لمسكان المنتجين لمخمفات سائمة منزلية تكافئ في حمميا العضوي ذلك

الخاص

بالمخمفات السائمة الناتجة عن منشأة غير سكنية ،وألغراض التصميم يحسب المكافئ السكاني
بقسمة الحمل اليومي لكميات األكسجين الحيوي الكيميائي المطموب المحسوبة بالغرامات عمى

( )60أو بقسمة حجم المخمفات السائمة اليومي المحسوب بالمتر عمى ( )180ويؤخذ ناتج القسمة
األكبر.
المـادة ()2
تتولى الو ازرة الصالحيات الواردة في ىذا القانون وليا اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمحفاظ

عمى سالمة مصادر مياه الشرب وحمايتيا من التموث .وعمى جميع الجيات المعنية التعاون مع

الو ازرة في تطبيق أحكام ىذا القانون.

المـادة ()3
تحدد الو ازرة مناطق حماية مصادر مياه الشرب من التموث واألنشطة التي يحظر مزاولتيا في
تمك المناطق والتي من شأنيا تمويث المياه ومصادرىا بالتنسيق مع الجيات المعنية ،كما تحدد

شروط و مواصفات و متطمبات الحفاظ عمى سالمة مياه الشرب ومصادرىا وحمايتيا من التموث
ومطابقتيا لممواصفات وتتولى أعمال الرقابة عمى تنفيذ ذلك.
المـادة ()4
يمتزم مالكو آبار تزويد وناقالت مياه الشرب وشبكات توزيعيا باالشتراطات الصحية والبيئية التي

تضعيا الو ازرة بالتعاون مع الجيات المختصة ،ويجب أن تكون تمك المياه مطابقة لممواصفات

الوطنية الخاصة بمياه الشرب .ويحظر بيع مياه الشرب أو إقامة شبكات خاصة بيا إال بعد
الحصول عمى التراخيص البيئية الالزمة وفقا لمقواعد واألسس التي يحددىا الوزير.
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المـادة ()5
يمتزم المالك باستخدام أفضل الوسائل التقنية والعممية التي تقرىا أو تعتمدىا الو ازرة لمنع إفراز
المموثات البيئية أو لمعالجتيا والحد من تأثيرىا عمى المياه بجميع مصادرىا ( مياه جوفية أو مياه

سطحية أو أمطار ) مع مراعاة أحكام المادة ( )3من ىذا القانون.
المـادة ()6

تعتمد الو ازرة جميع المختبرات الخاصة التي تقوم بإجراء فحوصات مياه الشرب ومياه الصرف

ومياه الصرف المعالجة وتضع األسس الالزمة لذلك وال تقبل نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة
عن المختبرات غير المعتمدة من الو ازرة.

المـادة ()7
يسمح ببناء خزانات التحمل الالىوائي المتبوعة بخ ازنات احتجاز أو بالحفر االمتصاصية لتخدم
المنشآت و المنازل التي تنتج عنيا مخمفات سائمة منزلية مكافؤىا السكاني أقل من ( )150وذلك وفقا

لمممحق رقم ( )2المرافق ليذا القانون .أما بالنسبة لممنشآت األكبر حجما فيجب أن تخدم بمحطات
معالجة مياه الصرف وفقا لمممحق رقم ( )1المرافق ليذا القانون.
المـادة ()8
يحظر تصريف المخمفات السائمة غير المنزلية إلى شبكات الصرف الصحي إال بعد معالجتيا

لتصبح مطابقة لممواصفات المذكورة بالممحق رقم ( )3المرافق ليذا القانون .كما يحظر تصريف
مياه الصرف أو أية مموثات مياه في شبكات تصريف مياه األمطار.
المـادة ()9
يحظر التخمص من المخمفات الصمبة غير الخطرة إال فـي مواقع الطمر الصحي المرخصة من
الو ازرة كما يحظر خمط المخمفات الصمبة غير الخطرة مع أي نوع من أنواع المخمفات الخطرة في

أية مرحمة.

المـادة ()10
عمى السمطة المختصة الحصول عمى ترخيص من الو ازرة لموقع أو مواقع الطمر الصحي التابعة

ليا والتي يتم تصميميا وتشغيميا وفقا لإلرشادات المبينة بالممحق رقم ( )4المرافق ليذا القانون و

يجب أن تقدم السمطة المختصة لمو ازرة بيانا بتمك المواقع يوضح تأثيرىا عمى مصادر مياه

الشرب سواء كانت تمك المواقع مستعممة أو غير مستعممة.
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المـادة ()11
يحظر التخمص من المخمفات الخطرة بغير ترخيص من الو ازرة .وعمى المالك أن يقدم لمو ازرة بيانا
مفصال عن المخمفات الخطرة المتسبب في إلفرازىا متضمنا طريقة وكيفية التخمص من تمك

المخمفات ومدى تأثيرىا عمى مصادر مياه الشرب.

المـادة ()12
يصدر وزير العدل بناء عمى طمب الوزير ق ار ار بمنح مفتشي تموث المياه واألشخاص الذين يحددىم

صفة الضبطية القضائية.

المـادة ()13
مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانون يمتزم كل من تسبب فـي أي تموث

لممياه بإزالتو عمى نفقتو الخاصة وبالتعويض عن األضرار .ولمو ازرة في حالة تقاعس المخالف عن
إزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددىا تكميف من تراه لمقيام بذلك عمى نفقة المخالف.
المـادة ()14

يصدر الوزير ق ار ار بتحديد الرسوم التي تستحق مقابل الحصول عمى التراخيص الخاصة بحماية

مصادر مياه الشرب من التموث والخدمات التي تؤدييا الو ازرة تطبيقا ألحكام ىذا القانون والموائح

والق اررات المنفذة لو ،وذلك بعد التنسيق مع و ازرة المالية.

المـادة ()15
لموزير في الحاالت التي يترتب فييا عمى المخالفة خطر داىم أو ضار عمى مصادر مياه الشرب أو

الصحة العامة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفي وقوع الضرر أو لتالفي زيادتو ووقف المخالف عن

مزاولة نشاطو.

المـادة ()16
يحظر تصريف المواد والمخمفات الخطرة وغيرىا من مموثات المياه في األفالج ومجارييا أو في

مجاري المياه السطحية واألودية أو في مناطق تغذية المياه الجوفية.
المـادة ()17

يصدر الوزير ق ار ار بتحديد اإلجراءات الالزمة لمحصول عمى التراخيص المنصوص عمييا في ىذا

القانون يبين فيو مدتيا وكيفية تجديدىا واإلجراءات الالزمة لتظمم ذوي الشأن من الق اررات الصادرة في
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ىذا الشأن و كذلك تحديد العقوبات اإلدارية والغرامات التي تستحق في حالة التأخير في تجديد
التراخيص المنصوص عمييا في ىذا القانون عمى أال تزيد الغرامة عمى ( )1000ألف لاير عماني.
المـادة ()18
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين

( )5،11بغرامة ال تقل عن( )200مائتي لاير عماني وال تزيد عمى( )2000ألفي لاير عماني وتزاد

الغرامة بنسبة (  ) %10عشرة في المائة يوميا ابتداء من اليوم الرابع إلخطار المخالف باكتشاف

المخالفة ،ويجوز في حالة استمرار المخالفة وقف المخالف عن مزاولة نشاطو لحين إزالة أسباب
المخالفة وآثارىا و إخطار الجيات المعنية بذلك.

المـادة ()19
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام
المواد()13 ،9 ،8بالسجن لمدة ال تقل عن شير وال تزيد عمى ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد عمى
( )2000ألفي لاير عماني أو بإحدى ىاتين العقوبتين.

المـادة ()20
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عمييا قانون آخر يعاقب كل من يمنع مفتش تموث المياه

أو يتسبب في عدم مباشرتو السمطات المخولة لو بالسجن لمدة ال تزيد عمى شيرين وبغرامة ال

تزيد عمى ( )1000ألف لاير عماني أو بإحدى ىاتين العقوبتين  ،وتضاعف العقوبة عند تكرار

المخالفة.

الممحق رقم ()1
شروط معالجة و إعادة استخدام مياه الصرف و تصريفها
 -1يحظر بغير ترخيص من الو ازرة تصريف مياه الصرف أو الحمأة ،ولمو ازرة تعديل التراخيص
بالتصريف إذا اقتضت الضرورة ذلك عمى أن يمنح المالك ميمة كافية لتنفيذ التعديل.

 -2يصدر الترخيص بالصرف متضمنا التفاصيل الخاصة بطرق إعادة استخدام مياه الصرف
والحمأة طبقا لمجدولين (ب) و(ج) المرافقين.

 -3يتم تصريف مياه الصرف طبقا لمرسومات المرفقة بتصريح التصريف.
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 -4يكون التصريف وفقا لممعايير الموضحة في الجدول (أ) المرافق .أو طبقا ألية معايير
إضافية أخرى يشمميا التصريح بالتصريف.
 -5يمتزم المالك بإجراء تحاليل لمتربة التي ستستخدم فييا الحمأة لتحديد نسب المعادن الواردة في
الجدول(ب)المرافق وقيمة األس الييدروجيني ليا قبل أي استخدام أولي لمحمأة ويجب أن
تكون نوعية الحمأة وطريقة إعادة استخداميا مطابقة لممعايير الموضحة في الجدول (ب)،
أو ألية حدود إضافية أخرى يشمميا الترخيص بالتصريف.
 -6يجب التخمص من أي حمأة تزيد نسب تركيز كل معدن من المعادن فييا عمى النسب
الموضحة في الجدول (ب) المرافق في المواقع الصحية لطمر المخمفات الصمبة أو في أية
مواقع أخرى بعد الحصول عمى موافقة مسبقة من الو ازرة.
 -7يمتزم المالك بصيانة محطة معالجة مياه الصرف وممحقاتيا  ،كما يمتزم بتوفير معدات جمع
العينات وقياس وتسجيل كميات ومعدالت تصريف مياه الصرف وتحديد خصائصيا.
 -8يمتزم المالك بجمع العينات وتسجيل القراءات في فترات زمنية يتم تحديدىا في الترخيص
بالتصريف  ،أو كمما تطمب الو ازرة ذلك ،ويتم قيده في سجل خاص .وعمى المالك تعبئة ىذه
البيانات في النموذج المعد لذلك و إرسالو إلى الو ازرة في نياية كل شير.
 -9ال يجوز تصريف مياه الصرف أو الحمأة بدون عائد إال في الحاالت االستثنائية التي ال
يمكن فييا إعادة استخدام مساه الصرف.
 -10يحظر نقل مياه الصرف أو الحمأة من المنشأة قبل الحصول عمى موافقة مسبقة من
الو ازرة تبين الطريقة التي يتم النقل بيا.
 -11لمو ازرة تفتيش أية محطة لمعالجة مياه الصرف ،وجمع عينات من مياه الصرف أو
الحمأة أو التربة.
 -12ال تسري األحكام المشار إلييا عمى التصريف من خزانات التحميل الالىوائي أو تصريف
مياه الصرف في البيئة البحرية أو تصريف مياه الصرف أو الحمأة المحتوية عل مواد
مشعة.
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جدول (أ)
معايير مياه الصرف (الحدود القصوى المسموح بها)
(مميجرام/لتر ما لم ينص عمى غير ذلك)

المعيار

(انظر الجدول ج)

الم ـ ــادة

أ1-

أ2-

االحتياج الكيميائي الحيوي لألكسجين (5أيام عند  20درجة مئوية)

15

20

االحتياج الكيميائي لألكسجين

150

200

المواد الصمبة العالقة

15

30

المواد الصمبة الذائبة الكمية

1500

2000

التوصيل الكيربائي (مايكروسيمنز  /سم )

2000

2700

نسبة امتصاص الصوديوم (*)SAR

10

10

األس الييدروجيني (في حدود)

9-6

9-6

األلمنيوم (عمى شكل ألمنيوم)

5

5

الزرنيخ (عمى شكل زرنيخ)

0.1

011

الباريوم (عمى شكل باريوم)

1

2

البريميوم (عمى شكل بريميوم)

0.1

013

البورون (عمى شكل بورون)

0.5

1

الكادميوم (عمى شكل كادميوم)

0101

0101

الكموريدات (عمى شكل كموريد)

650

650

الكروم (عمى شكل الكروم الكمي)

0105

0105

الكوبمت (عمى شكل كوبمت)

0105

0105

النحاس (عمى شكل نحاس)

015

1

السيانيد (عمى شكل سيانيد)

015

011

*مدى تأثير الصوديوم عمى امتصاص التربة
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تابع الجدول (أ)
المعيار

(انظر الجدول ج)

الم ـ ــادة

أ1-

أ2-

الفموريدات (عمى شكل فموريد)

1

2

الحديد (عمى شكل الحديد الكمي)

1

5

الرصاص (عمى شكل رصاص)

011

012

الميثيوم (عمى شكل ليثيوم)

0107

0107

المغنيسيوم (عمى شكل مغنيسيوم)

150

150

المنجنيز (عمى شكل منجنيز)

011

015

الزئبق (عمى شكل زئبق )

01001

01001

الموليبدنيوم (عمى شكل موليبدنيوم)

0101

0105

النيكل (عمى شكل نيكل)

011

011

نيتروجين النشادر (عمى شكل نيتروجين)

5

10

نيتروجين النيترات (عمى شكل نيترات )

50

50

النيتروجين العضوي (كيمدال) – (عمى شكل نيتروجين)

5

10

015

015

01001

01002

الفسفور (عمى شكل فسفور)

30

30

السمنيوم (عمى شكل سمنيوم)

0102

0102

الفضة (عمى شكل فضة)

0101

0101

الزيوت والشحوم ( عمى شكل مستخمص كمي)
الفينوالت (الكمية)

- 11 -

تابع الجدول (أ)
المعيار

(انظر الجدول ج)

المـ ــادة

أ1-

أ2-

الصوديوم (عمى شكل صوديوم)

200

300

الكبريتات (عمى شكل كبريتات)

400

400

الكبريتيدات (عمى شكل كبريتيد)

011

011

الفناديوم (عمى شكل فانديوم)

0.1

011

5

5

عدد عصيات القولون الب ارزية (في كل  100مممتر)

200

100

عدد بويضات الدودة الشريطية الحية في كل لتر

<1

<1

الزنك (عمى شكل زنك)

جدول (ب)

إعادة واستخدام الحمأة في الزراعة .شروط االستخدام في األرض
الحد األقصى

المـ ــعادن

لمتركيزات (مغم/كغم
من المواد الصمبة

أقصى معدل

لالستخدام (كغم/
ىكتار)*

الجافة)

الكادميوم

الحد األقصى لمتركيزات
المسموح بيا في التربة
(غم/كغم من المواد
الصمبة

الجافة)

20

0115

3

الكروم

1000

10

400

النحاس

1000

10

150

الرصاص

1000

15

30

الزئبق

10

011

1

الموليبدنيوم

20

011

3

النيكل

300

3

75

السمنيوم

50

0.15

5

3000

15

300

الزنك
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تابع الجدول (ب)
يجب أن تكون ىناك فترة ثالثة أسابيع كحد أدنى بعد نثر الحمأة وذلك قبل البدء في
الرعي أو حصاد األعالف.
يحظر استخدام الحمأة:
 في التربة أثناء نمو الخضروات أو حصاد الفواكو القريبة من األرض مع استثناءأشجار الفاكية المرتفعة.
 خالل ستة أشير سابقة عمى حصاد الفواكو أو الخضروات التي تنمو باإلتصال المباشربالتربة والتي تؤكل طازجة عادة.
 في التربة التي يبمغ فييا األس الييدروجيني <. 7*عمى أساس متوسط عشر سنوات و األس الييدروجيني <7
جدول رقم (ج)
إعادة استخدام مياه الصرف
مجاالت تطبيق المعايير أ 1-و أ( 2-الجدول أ)
(أنظر الجدول رقم أ)
أ2-
أ1-
الخضروات المطبوخة أو
الخضروات والفواكــو
المحاصـي ـ ـ ـ ــل
التي يتم تصنيعيا.
المحتمل أكميا طازجة خالل
الفواكو إذا لم يتم رييا خالل
أسبوعين من الري.
أسبوعين من حصادىا.
األعالف والغالل والحبوب.
الم ارع ـ ـ ــي
الحدائق العامة.
الحـش ــائ ـ ـ ـ ــش
أعشاب حدائق الفنادق.
و
المناطق الترفييية.
و
المناطق والبحيرات التي
المناطق التي ال يرتادىا
يرتادىا الجميور .
م ـنـ ــاط ـ ـ ــق
الجميور.
الـزيـن ـ ـ ــة.
جميع أنواع تغذية الخزان الجوفي المراقبة والمقيدة من قبل
تغذية الخزانات
الو ازرة.
الجوفية
الري بالرشاشات أو أساليب الري اليوائية األخرى التي ال يسمح
أساليب الري
بيا في المناطق التي يرتادىا الجميور إال في أوقات محددة.
تخضع لموافقة الو ازرة.
أي تطبيقات أخرى
إلعادة االستخدام
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الممحق رقم ()2
الشروط واألحكام الخاصة بخزانات التحمل الالهوائي
وخزانات االحتجاز وحفر االمتصاص

األحكام الخاصة بخزانات التحمل الالهوائي:

 -1يسمح ببناء خزانات التحمل الالىوائي لممنشآت والمنازل التي ينتج عنيا مخمفات سائمة منزلية
مكافؤىا السكاني أقل من ( ،) 150أما بالنسبة لممنشآت األكبر حجما فيجب أن تخدم
بمحطات معالجة لمياه الصرف وفقا لممرفق رقم (.)1

 -2ال تبنى خزانات التحمل الالىوائي إال بعـد موافقة البمديـة المختصة وتعطـى الموافقة فقط في
حالة عدم توفر شبكة عامة لمصرف الصحي يمكن التصريف إلييا.

 -3تحسب سعة خزانات التحمل الالىوائي طبقا لما ىو مبين في الممحق (-2أ) ،ويكون
تصميميا وفقا لما ىو مبين في الممحق( -2ب ).
 -4تصمم حفر االمتصاص أو نظام التسرب عمى أساس اختبارات النفاذية التي تجري تحت

إشراف البمدية المعنية عمى حساب المالك كما ىو موضح فـي الممحق (-2ج) من ىذه

الالئحة.

وتصرف ميـاه الصـرف الصحي الخارجـة من خ ازنـات التحمـل الالىـوائي إلـى خزانات احتجاز
يتم إنشاؤىا وفقا لمممحق (-2د) .وفي حالة سماح طبيعة األرض والظروف الييدروجيولوجية
والكثافة السكانية يمكن أن تصرف مياه الصرف الصحي الخارجة من خزانات التحمل

الالىوائي إلى حفر امتصاص مناسبة منفذة لمماء أو إلى نظام ينشأ تحت األرض يسمح

لمتسرب وتوافق عميو الجيات المختصة.

 -5تبنى خزانات التحمل الالىوائي من مواد مناسبة وبطريقة تمنع نفذ أو تسرب المياه في كل
األوقات.

 -6تتم صيانة خزانات التحمل الالىوائي لتقوم بوظيفتيا عمى الوجو األكمل بصفة مستمرة.
 -7تتم بصفة دورية إزالة الحمأة (المواد المترسبة) من خزانات التحمل الالىوائي ويتم التخمص
منيا عند الضرورة بطريقة توافق عمييا البمدية المختصة.

 -8يجب أن تتوفر في خزانات التحمل الالىوائي وحفر االمتصاص الشروط اآلتية:

 أن تكون منشأة في أرض تحت التصرف القانوني لمالك البناء أو تحددىا البمديةالمختصة بالتنسيق مع الجيات المعنية.
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 -أن تبعد أكثر من ( )100متر عن مصادر المياه العامة واآلبار العامة واألفالج و()30

مت ار من اآلبار الخاصة ،ولمبمدية المختصة أن تعدل ىذه األبعاد وفقا لطبيعة الموقع

بالتنسيق مع الجيات المختصة.

 أن تبعد أكثر من ثالثة أمتار من أي حائط مبني مأىول بالسكان ومواسير المياهواألشجار الكبيرة ،ولمبمدية المختصة بالتنسيق مع الجيات المعنية أن تحدد البعد عمى
أن ال يقل عن مترين.

 أن ال يزيد منسوب سطحيا العموي عن منسوب فوىات اآلبار القريبة وذلك منعا لوصولالمموثات إلى تمك اآلبار ،وينبغي أن تكون في مكان مناسب يسمح بسيولة ربطيا

بالشبكة العامة لمصرف الصحي في حالة توفرىا مستقبال .

 أن تكون في مكان يسمح لناقالت شفط مياه الصرف الوصول إليو من مسافة ال تزيدعمى ( )20مترا.

 -أن تبعد ( )30مت ار عن أماكن الحفر وأماكن الردم.

األحكام الخاصة بخزانات االحتجاز:

 -1ال تنشأ خزانات االحتجاز إال بعد موافقة البمدية المختصة ويكون تصميميا حسب ما ىو
مبين في الممحق (-2د).

 -2تنقل المخمفات السائمة من خزانات االحتجاز بشاحنات شفط مياه الصر إلى مكان توافق
عميو البمدية المختصة وعمى فترات ال تسمح بفيضان المخمفات خارج خزان االحتجاز

في أي وقت.

 -3تبنى خزانات االحتجاز بمواد مناسبة وبكيفية ال تسمح بنفاذ المياه أو تسربيا وذلك
بالشروط اآلتية:

 أن تكون مبنية في أرض تحت التصرف القانوني لمالك البناء أو تحددىا البمديةالمختصة بالتنسيق مع الجيات المعنية األخرى.

 أن تبعد عن أي مصدر لممياه بأكثر من( )15مت ار وفي موقع ال يسمح بوصول مياهطفح لذلك المصدر.

 -أن تكون بعيدة عن أي حائط مبنى مأىول بالسكان بأكثر من متر ونصـف المتر.

 أن ال يزيد منسوب سطحيا العموي بأي حال من األحوال عن منسوب فوىات اآلبارالقريبة ،وذلك منعا لوصول المموثات إلى تمك اآلبار وينبغي مراعاة أن تكون في

مكان مناسب يسمح بسيولة ربطيا بالشبكة العامة لمصرف الصحي في حالة توفره

مستقبال.

 أن تكون مقامة في موقع يسيل استخدامو بواسطة شاحنات شفط المجاري ،ويجبأال تزيد المسافة بين الخزان وأقرب نقطة وصول الشاحنات إليو عمى ( )20مترا.
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الممحق (_2أ)
حسابات سعة خزان التحمل الالهوائي:
تحسب سعة خزان التحمل الالىوائي عمى أساس كميات مياه الصرف الصحي المنصرفة إليو

تحت ظروف التشغيل العادية:
في حالة المنازل:

تحسب سعة الخزان عمى أساس ( )240لتر لكل فرد بحيث ال تقل سعة الخزان في أي حال من
األحوال عن ( )2000لتر.
وفي حالة المنشآت:
تحسب سعة الخزان كما في المنازل ويؤخذ عدد األفراد في المنشأة عمى أساس المكافئ السكاني.
الممحق (-2ب)
تصميم ومقاييس خزان التحمل الالهوائي:
 -1تحسب سعة خزان التحمل كما ىو مبين في الممحق (-2أ).
 -2يكون المسقط األفقي لمخزان في العادة مستطيال بحيث ال يقل طول الخزان عن ثالثة

أمثال وال يزيد عمى أربعة أمثال عرضو ،وال يقل عمق الخزان الذي يخدم ( )10أفراد
فأقل عن ( )1120مت ار و( )1150مت ار لمذي يخدم أكثر من ( )10أفراد .وفي األحوال

الخاصة يمكن أن يكون في أشكال أخرى بحسب ما تراه البمدية المختصة.

 -3يكون لمخزان حجرتان بحيث تكون سعة األولى المغذية لمخزان ضعف سعة الثانية التي
تخرج منيا مياه الصرف ولمبمدية المختصة أن تسمح بتصميمات أخرى حسب ما تراه

البمدية المختصة.

 -4تكون الحجرتان متصمتين ببعضيما عن طريق فتحات دائرية قطرىا (  ) 150مم أو
فتحة أو فتحات مربعة أو مستطيمة بارتفاع ( )100مم وتحت منسوب سطح مياه الخزان

ب()300مم وتكون المسافة األفقية بين المواسير أو الفتحات ( )300مم من مركز

الفتحات.

 -5في حالة خدمة ما يزيد عمى المكافئ السكاني لمئة فرد ينشأ خزانان عمى التوازي يمكن
التحكم في تشغيل كل واحد منيما عمى حدة عند الضرورة وتحسب سعة كل خزان منيما

عمى أساس نصف السعة الكمية كما ىو مبين في الممحق (-2أ).
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 -6تكون أرضية قاع الخزان أفقية ويفضل إنشاؤىا بميل  4:1في حالة الخزانات الكبيرة.
 -7يتكون مدخل الخزان الذي عرضو أقل عن ( )1120مت ار من أنبوب غاطس واحد عمى
شكل حرف( )Tالالتيني ومن أنبوبين يبعد كل منيما عن طرف الخزان الذي من جيتو
بمقدار ربع عرض الخزان إذا كان عرض خزان التحميل أكثر من ( )1120مترا.

 -8يكون األنبوب الغاطس بقطر ال يقل عن قطر المجاري التي تصب في الخزان بحيث ال
يقل الطرف البارز منو فوق سطح الماء عن ( )150مم ويمتد الطرف اآلخر ()450

مم أسفل منسوب المياه.

 -9يتكون مخرج الخزان الذي عرضو أقل من ( )1120من أنبوب غاطس عمى شكل حرف
( )Tبقطر داخمي قدره ( )100مم ويوضع ()25مم تحت مستوى مدخل الخزان.

 -10الخزانات التي يزيد عرضيا عمـى (  ) 1120مت ار يكون لـيا دار عـند المخــرج بكامل
عرض الخزان ،ويركب بكامل عرض الخزان لوح من الصمب أمام اليدار بمسافة

( )200مم يسمى لوح اليدار ،وذلك لحجز المواد الطافية داخل الخزان بحيث تكون
الحافة العموية لموح اليدار أعمى من منسوب سطح الماء بمسافة ( )150مم والحافة

السفمية مغمورة بعمق ( )600مم ،ودىن لوح اليدار بدىان مانع لمصدأ.

 -11يعمل بروز مثمث القطاع عمى الجدار الداخمي أسفل اليدار بسمك ( )200مم لحجز
المواد الصمبة داخل الخزان ذي اليدار وتكون بكامل عرض الخزان وأسفل الحافة

السفمية لموح اليدار بمسافة ( )150مم.

 -12الرسومات الواردة في الممحقين (ىـ) و(و) تبين رسميا توضيحيا لخزان التحمل
الالىوائي.

 -13تبنى خزانات التحمل من الخرسانة أو من أي مواد أخرى وتكون قادرة عمى تحمل نقل
حركة المرور لمسيارات والشاحنات.

 -14تزود الخزانات بفتحات ذات أبعاد ال تقل عن ( )600مم تسمح بسيولة الوصول إلى
مداخل الخزان وفتحات الوصل ونقاط إزالة الحمأة والمواد الطافية وغيرىا .وتزود
الفتحات بأغطية مصنوعة من نوع ثقيل يتحمل الحركة الثقيمة وال تسمح بتيريب اليواء

وموافق عمييا من قبل البمدية المختصة.

 -15تزود خزانات التحمل الالىوائي بماسورة تيوية قطرىا (  ) 100مم وبارتفاع ال يقل عن

متر واحد فوق أسطح المباني التي توصل إلييا أو فوق براويز المباني التي ليا أسطح

مائمة وذلك طبقا لما يمي:
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 -ال يسمح بإقامة ماسورة تيوية تيرب اليواء الفاسد إلى المبنى.

 توضع عمى فتحة ماسورة التيوية شبكة تمنع دخول المواد الغريبة وال تمنع حركةاليواء.

تكون مواسير التيوية مستقيمة إال إذا تعذر ذلك بشرط موافقة البمدية المختصة عمىالتغيير.

-ال تستخدم مواسير التيوية لتصريف األمطار.

الممحق (-2ج)

اإلجراءات المتبعة في اختبارات النفاذية
 -1اختبار النفاذية.

وفي تصميم حفرة االمتصاص

 -2لكي يمكن تحديد مساحة األرض الالزمة يجرى االختبار اآلتي:

تعمل حفرة ()300مم في ()300مم وبعمق ()600مم بعد تسوية مكان الحفرة بمستوى األرض

قبل الحفرة وتمأل بالماء وتترك لحين تمام تسربيا .تمأل الحفرة ثانية بالماء بارتفاع ()300مم
وتحسب المدة بالدقيقة لحين تمام تسربيا .يقسم الوقت بالدقيقة عمى عمق الماء الذي تم وضعو

بالحفرة بالمميمتر فيكون الناتج ىو متوسط الوقت الالزم لينقص عمق الماء بالحفرة مقدار ()1

مم .وتحسب مساحة األرض الفعمية الالزمة لالمتصاص أو التسرب من الجدول اآلتي:
الوقت الالزم النخفاض

الماء  25مميمتر
(بالدقيقة)
 2أو أقل
3
4
5

مساحات األرض الالزمة لحفر االمتصاص

مساحة األرض الفعمية الالزمة لالمتصاص
أو التسرب (بالمتر المربع) لمفرد

منازل

منشآت

1,8

0,6

1,2
2,4
2,8

10

3,7

30

6,3

15
60

4,6
8,4

0,5
0,7
0,8
0,9
1,2
1,7
2,2

األرقام الموضحة أعاله تعطي مساحة األرض الفعمية الالزمة لالمتصاص أو التسرب محسوبة

عمى أساس مسطح محيط الحفرة ومسطح قاع الحفرة.
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مالحظة :
تجرى اختبارات النفاذية ثالث مرات عمى األقل ويؤخذ المتوسط.

تكون حفرة االمتصاص إما ممموءة بقوالب طابوق أو بقطع كبيرة من مواد خاصة أو تكون فارغة

ومبطنة بقوالب طابوق أو حمقات خرسانية مسبقة التجييز (مسامية أو مثقوبة) بحيث تسمح بنفاذ
مياه الصرف لألرض المحيطة ،ويجب أن تكون الحفرة مغطاة ببالطة بيا فتحة دخول ويبين

الممحق (ز) رسما توضيحيا لحفرة االمتصاص.

الممحق (-2د)

تصميم ومقاييس خزان االحتجاز:
 -1تحسب سعة خزان االحتجاز عمى أساس تخزين ال يقل عن مدة ثالثة أيام بواقع ()240
لتر لكل فرد يشغل المبنى عمى أن ال تقل سعة الخزان عن ( )3000لتر.

 -2يكون السقط األفقي لخزان احتجاز مستطيال في األغمب ولكن يمكن استعمال أشكال أخرى
بعد موافقة البمدية المختصة.

 -3ال يقل عمق خزان االحتجاز عن ( )1150مت ار وال يزيد عمى مترين.

 -4عندما يزيد تعداد األفراد عمى ( )100يستخدم خزانان لالحتجاز منفصالن ومتوازيان
ويمكن التحكم في كل منيما عمى حدة بحيث تكون سعة الخزان الواحد منيما نصف

السعة المحسوبة في البند ( )1من ىذا الممحق.

 -5يبنى قاع الخزان مائال بنسبة 4:1إلى مكان الشفط الذي ىو بمقياس  600×600مم

وبعمق ( )300مم من قاع الخزان وتحت فتحة مباشرة لوضع أنبوب الشفط ،وذلك لتسييل
عممية الشفط الكامل.

 -6تكون فتحات خزانات االحتجاز من الخرسانة المسمحة أو من أية مواد أخرى حسب ما
جاء في الشرط ( )10الوارد بالممحق (/2ب) وبحيث تكون قادرة عمى تحمل حركة مرور

السيارات والشاحنات.

 -7تكون فتحات خزانات االحتجاز ذات أبعاد ال تقل عن ( )600مم وتزود الفتحات بأغطية

مصنوعة من نوع ثقيل يتحمل الحركة الثقيمة وال يسمح بتيريب اليواء وموافق عمييا من

البمدية المختصة.

 -8التيوية :تزود خزانات االحتجاز بمواسير تيوية بارتفاع ال يقل عن متر واحد وحسب ما

ىو وارد في البند  15من الممحق (ب) .ويبين الممحق (ح) رسما توضيحيا لخزان

االحتجاز.
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الممحق رقم ()3
المعايير الخاصة بتصريف المخمفات السائمة غير المنزلية
إلى شبكات الصرف الصحي
المكونات

المعايير

الرقم الييدروجيني

10-6

المون

ال يثير اعتراضا

االحتياج البيولوجي لألكسجين (5أيام)

ال يزيد عمى ( )1000مميجرام  /لتر

االحتياج الكيميائي لألكسجين

ال يزيد عمى ( )1500مميجرام /لتر

درجة الح اررة

ال يزيد عمى ( )43درجة مئوية

المواد الصمبة العالقة

ال يزيد عمى ( )1000مميجرام /لتر

المواد الصمبة الذائبة

ال يزيد عمى ( )3000مميجرام /لتر

الشحوم الزيوت

ال يزيد عمى ( )30مميجرام /لتر

الكبريتيد (معب ار عنو بداللة أيون الكبريت)

ال يزيد عمى ( )3مميجرام /لتر

الكبريتات (معب ار عنو بداللة أيون الكبريتات)

ال يزيد عمى ( )500مميجرام /لتر

الفينوالت

ال يزيد عمى ( )5مميجرام /لتر

السيانيد (شامل لممركبات المنتجة لسيانيد األيدروجين
عند الفحص)
المنظفات (قابمة لمتحميل الحيوي)

ال يزيد عمى ( )1مميجرام /لتر
ال تزيد عمى ( )30مميجرام /لتر

حالة القموية الكاوية
(معب ار عنيا بداللة كربونات الكالسيوم)

ال تزيد عمى ( )2000مميجرام /لتر

مجموعة المعادن السامة

ال تزيد عمى ( )10مميجرام /لتر

األلمونيوم (معب ار عنو بأيون األلمنيوم)

ال يزيد عمى ( )10مميجرام /لتر

الزرنيخ (معب ار عنو بأيون الزرنيخ)

ال يزيد عمى ( )1مميجرام /لتر

الباريوم (معب ار عنو بأيون الباريوم)

ال يزيد عمى ( )10مميجرام /لتر

البيريميوم (معب ار عنو بأيون البيريميوم)

ال يزيد عمى ( )5مميجرام /لتر

الكادميوم (معب ار عنو بأيون الكادميوم)

ال يزيد عمى ( )2مميجرام /لتر
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المعايير

المكونات
الكروميوم
(معب ار عنو بالكمية الكمية أليونات الكروميوم)

ال يزيد عمى ( )2مميجرام /لتر

النحاس (معب ار عنو بأيون النحاس)

ال يزيد عمى ( )1مميجرام /لتر

الحديد (معب ار عنو بأيون الحديد)

ال يزيد عمى ( )5مميجرام /لتر

الرصاص (معب ار عنو بأيون الرصاص)

ال يزيد عمى ( )2مميجرام /لتر

الزئبق (معب ار عنو بأيون الزئبق)

ال يزيد عمى ( )011مميجرام /لتر

النيكل (معب ار عنو بأيون النيكل)

ال يزيد عمى ( )2مميجرام /لتر

الفضة (معب ار عنو بأيون الفضة)

ال يزيد عمى ( )011مميجرام /لتر

الخارصين (معب ار عنو بأيون الخارصين)

ال يزيد عمى ( )2مميجرام /لتر

كربيد الكالسيوم

غير مرئي

المواد المشعة

غير مرئي

خميرة ،سكر ،قطران خام ،زيت خام ،كبريتيد
األيدروجين ،متعدد الكبريتيدات
كحول نفطي ،مذيبات قابمة لالشتعال أو انفجارية أو
ضارة ،غازات ،أو مواد صمبة
مياه غير مموثة( ،شاممة المياه التكثيف والتبريد والمياه
المنصرفة من أسطح المباني)
مبيدات حشرية ،مبيدات الحشائش ،مبيدات حيوية أو
مبيدات الفطريات
أي مادة (سواء بمفردىا أو باالشتراك مع أي مادة أخرى
مرخص بوجودىا في المجاري)

غير مرئي
غير مرئي
غير مرئي
غير مرئي
غير مرئي

قد تجعل مياه الصرف ذات تأثير ضار أو تؤدي بصفة
خاصة إلى صعوبة استخدام الطريقة العادية في معالجة
ىذه المخمفات
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غير مرئي

ممحق رقم ()4
اإلرشادات الخاصة بموقع وتصميم وتشغيل مواقع
الطمر الصحي لممخمفات الصمبة غير الخطرة

 -1مقدمة :

تعتبر ىذه اإلرشادات استشارية ورغم أنيا غير ممزمة قانونا إال أنو ال يجوز الخروج عنيا إال

ألسباب وجيية كما أنيا ال تمثل كتيبا لمتصميم وال تضع قواعد محددة لإلجراءات التي يجب
اتباعيا في التشغيل األمثل لممواقع الصحية لطمر المخمفات ذلك أن كافة التفاصيل المتعمقة

بالتصميم والتشغيل يتم وضعيا من قبل المختصين من ذوي الكفاءة فـي ىذا المجال.

وتنطبق ىذه اإلرشادات عمى جميع مواقع الطمر الصحي لممخمفات الصمبة غير الخطرة

الحالية منيا والمستقبمية كما تحددىا الالئحة الخاصة بإدارة المخمفات الصمبة غير الخطرة
الصادر بالقرار الوزاري رقم  93/17ويمكن تعديل ىذه اإلرشادات بالنسبة لممواقع الريفية
الصغيرة.

 -2مخاطر ومحاذير موقع الطمر الصحي:

من المعروف أن مواقع الطمر الصحي لممخمفات تنطوي عمى مخاطر بيئية عديدة خاصة خالل

عمرىا التشغيمي وما بعد ذلك أيضا إلى أن تصبح في حالة ثبات من الناحية البيئية وتشمل تمك

المخاطر اآلتي :

 1-2انتشار المخمفات الصمبة التي يتم التخمص منيا بالموقع إلى مسافات شاسعة
أحيانا بفعل الرياح.

 2-2تجمع الحشرات مثل الذباب والقوارض وسرعة تكاثرىا واحتمال انتشارىا خارج
موقع المخمفات.

 3-2تجمع الحيوانات والطيور وما قد يترتب عمى ذلك من نقل لألوبئة واألمراض.

 4-2المخاطر األخرى الناجمة عن انتشار األمراض إما من الموقع مباشرة أو بسبب
المخمفات التي تذروىا الرياح ،أو عن طريق أولئك الذين قد يصابون باألمراض
فـي الموقع.

 5-2وقوع حوادث الحريق و /أو االنفجار داخل أو خارج نطاق الموقع نتيجة لتولد
الغازات من المواد المدفونة ،واحتمال تسرب المموثات إلى باطن األرض ،وقد
يمتد ذلك التسرب أحيانا إلى مسافات بعيدة نسبيا من الموقع ويستمر لعدة سنوات

بعد إغالقو.
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 6-2تموث اليواء إما نتيجة لمروائح الكريية المنبعثة من المواد المدفونة نفسيا ،أو
بفعل األدخنة واألبخرة والروائح المنبعثة من أي احتراق مفاجئ.
 7-2تموث المياه الجوفية والسطحية .وىناك مخاطر أقل أىمية مثل:
 8-2المخمفات الصمبة المتساقطة من الناقالت التي تحمل المخمفات إلى موقع الطمر
الصحي لممخمفات.
 9-2الضوضاء الصادرة عن مرور الناقالت فـي الطريق أو الناجمة عن األنشطة
التي تمارس عمى الموقع مباشرة.
وااللتزام بيذه اإلرشادات من شأنو الحد من المخاطر الصحية والبيئية المذكورة أعاله ومما قد
يترتب عمى ىذه المخاطر وغيرىا من المسببات األخرى األقل أىمية من محاذير وسمبيات.
 -3المعايير الخاصة بالموقع وتصميمو:
تنص المادة ( )14من الالئحة الخاصة بإدارة المخمفات الصمبة غير الخطرة عمى أن تعد
السمطة المختصة ،أو الجية المسؤولة عن العمل اليومي وادارة عمميات جمع المخمفات الصمبة
غير الخطرة والتخمص منيا ،بيانا يوضح التأثير البيئي لكل موقع صحي لطمر المخمفات أو
موقع تصريف لممخمفات التي تحددىا الو ازرة ،ويراعى عند إعداد ىذا البيان اإلرشادات الخاصة
بموقع وتصميم وتشغيل المواقع الصحية لطمر المخمفات الواردة بالترخيص:
وفيما يمي المعايير واإلرشادات المطموب مراعاتيا عند اختيار الموقع:
 1-3أن يكون الموقع عمى مسافة معقولة من شبكة جيدة لمطرق العامة وذلك من أجل
تخفيض تكاليف النقل وتفادي صرف مبالغ عمى إنشاء طرق فرعية ،مع مراعاة
عدم التسبب في إزعاج الجميور نتيجة الزدحام الحركة في الطرقات العامة.
 2-3أن يكون الموقع بعيدا عن المناطق السكنية والمناطق األخرى الحساسة بحيث ال
يقل ىذا البعد عن كيمومترين بالنسبة لممناطق السكنية وعن كيمومتر واحد بالنسبة
لممنشآت أو المؤسسات األخرى.
 3-3أن يكون الموقع بعيدا عن خطوط المالحة الجوية لتفادي الحوادث الجوية
الناجمة عن تجمع الطيور في الموقع وما حولو وتؤخذ موافقة و ازرة النقل
واإلسكان (المديرية العامة لمطيران المدني واألرصاد الجوية) بيذا الشأن ويفضل
أن ال يقل ىذا البعد عن سبعة كيمومترات.
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 4-3أن يكون الموقع خارج مجاري األودية وسيول الفيضانات وتؤخذ موافقة موارد
المياه بيذا الخصوص.

 5-3أن يكون الموقع مالئما من الناحية الصحية وتؤخذ موافقة و ازرة الصحة بذلك.

 6-3أن يتوفر في الموقع أو في مكان قريب منو كميات كافية من التربة الغير
عضوية (تربة طينية أو رممية أو غرينية ) الستخداميا في عممية الطمر.

 7-3أن يتم إجراء مسح شامل لمموقع بحيث يشمل المسح دراسة لتراكيب التربة كجزء
من مسح مفصل يغطي الجوانب الفنية والطبوغرافية والييدرولوجية والجيولوجية.

 8-3أن يكون الموقع ما أمكن عمى طبقات صخرية غير منفذة لممياه أو قميمة النفاذية
والمسامية واذا ما تعذر ذلك يتم تبطين الموقع بمواد غير منفذة من التربة الطينية
أو البالستيك أو كمييما معا ضمانا لعدم تسرب المموثات من الموقع إلى المياه

الجوفية.

 9-3أن يتم إنشاء نظام صرف لتصريف السوائل الناتجة عن الموقع ينتيي ببرك
تبخير مبطنة وغير منفذة.

 10-3أن يتم إنشاء شبكة لمراقبة تموث المياه الجوفية بالموقع ووضع برنامج لممراقبة
بحيث ال يقل عدد الزيارات وجمع العينات عن مرتين بالسنة لمعرفة فعالية
االحتياطات الوقائية المتبعة بالموقع.

11-3أن يتم إنشاء نظام التيوية يشتمل عمى آبار أو قنوات لمتحكم في خروج الغازات
وضمان تصريفيا بطريقة سميمة ومأمونة وفقا لما يراه الخبراء وطبيعة كل موقع

تجنبا لتولد الغازات السامة أو الغازات المسببة لالنفجارات ولالستفادة من الغازات
إذا لزم األمر.

 12-3أن يكون الموقع خارج نطاق تغذية المياه الجوفية المباشرة.

 13-3يتم إعداد مخطط ىندسي بالموقع يوضح جميع النشاطات التنموية واألبنية إن
وجدت والمعالم الجغرافية والموارد الطبيعية بما في ذلك موارد المياه من آبار

وأفالج ،عمى أن يغطي ىذا المخطط دائرة نصف قطرىا ( )10كيمومترات
ومركزىا الموقع.

 -4المعدات الالزمة لموقع الطمر الصحي لممخمفات:
تختمف المعدات الالزمة لموقع الطمر الصحي لممخمفات تبعا لكمية المخمفات الصمبة التي يتم

التخمص منيا بالموقع .وفيما يمي المعدات الواجب توافرىا:
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 1-4مكبس وجرافة بصورة دائمة ويومية4.
 2بولدوزر لتقميب وتوزيع التربة لعممية الطمر التي تتم يوميا إذا تعذر ذلك باستخدامالمكبس.

 3-4معدات حفر وقالبات تكون متوفرة بصفة دورية لنقل وتفريق المواد أو التربة الالزمة
لطمر المخمفات يوميا.

 4-4معدات مكافحة الحرائق البسيطة.

 -5التخطيط العام لمموقع:

يشتمل موقع الطمر الصحي عمى منطقة الستالم المخمفات وأخرى لمتخمص منيا وتكون منطقة

االستالم عند مدخل الموقع عمى أن تتفرع كافة اتجاىات التحرك من ىذه النقطة .أما منطقة

التخمص من المخمفات فتنقسم إلى مراحل ويتم تشغيل مرحمة واحدة في الوقت الواحد وتصمم
كل مرحمة بحيث تكون قابمة الستيعاب المخمفات لفترة تتراوح بين  4-3سنوات.

ولتقدير طاقة االستيعاب يمكن االفتراض بأن المخمفات المكبوسة بعد درجة معينة من االستقرار

قد تشغل حي از يصل إلى  112مكعب/طن ،أما المخمفات غير المكبوسة فيمكن أن تشغل حي از
قدره متران مكعبان لكل طن.

باإلضافة إلى ذلك يتم إدراج المواد المستخدمة في الطمر اليومي والنيائي في أي عممية حسابية

لتقدير الطاقة االستيعابية كما يتم تخزين الحديد و السيارات القديمة في منطقة تخصص ليذا

الغرض فقط و ذلك لمتخمص من إعادة استخداميا في الوقت المناسب.
 -6التشغيل:

 1-6يتم التخمص من المخمفات الصمبة غير الخطرة فقط في مواقع الطمر الصحي.

 2-6في حالة الحمأة الناتجة من مخمفات المياه المعالجة فال بد من تجفيفيا لتحتوي عمى
 %20من المواد الصمبة الجافة عمى األقل ،وعمى أال تزيد الحمأة عن  %15من

إجمالي الحجم السنوي لممخمفات الصمبة المودعة وال يجوز قبول الحمأة والتخمص

منيا بالموقع إال بموافقة ىذه الو ازرة.

 3-6ال يجوز التخمص من جثث الحيوانات أو نفايات المسالخ في الموقع إال بعد
الحصول عمى موافقة الجيات المختصة بيذه الو ازرة.

 4-6ال يجوز التخمص من المخمفات السائمة ،والمخمفات الخطرة بما في ذلك مخمفات
المستشفيات في مواقع الطمر الصحي لممخمفات.
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 5-6يتم تسوير الموقع واغالق المداخل تفاديا لعمميات إلقاء المخمفات بصورة عشوائية
وتناثرىا بفعل الرياح ولمنع الحيوانات من دخول الموقع.
 6-6يتم توفير الحراسة الالزمة عند المدخل خالل ساعات العمل كما يتم إغالق الموقع
بعد نياية ساعات العمل.
 7-6يتم مراقبة كافة المخمفات التي يتم استالميا بالموقع وتسجيميا وفقا لنوعيا وكميتيا
ومصدرىا.
 8-6يتم تزويد العاممين بالموقع بالتعميمات الالزمة حول نوع المخمفات الصمبة التي يمكن
استالميا بالموقع وحول إدارة الموقع نفسو.
 9-6يتم توفير أسوار مؤقتة أو شباك في المواقع األكبر حول ألكوام لمنع تطاير القمامة
عبر الموقع.
 10-6يجب تفريغ المخمفات الصمبة الواردة إلى الموقع عند حافة واجية المقمب.
 11-6بعد تفريغ المخمفات الصمبة يتم تشكيميا فو ار عمى ىيئة طبقات ثم كبسيا.
 12-6أن الفجوات الموجودة بين المخمفات تسمح في تغمغل األوكسجين بين المخمفات
حيث يختمط مع الغازات الناتجة من تحمل المخمفات ،األمر الذي قد ينجم عنو
احتراق ذاتي بفعل الح اررة وتجنبا لذلك يجب تمرير مكبس فوق طبقة المخمفات عدة
مرات لتحطيميا ودمجيا.
 13-6أن يتراوح عمق كل طبقة من المخمفات قبل الكبس مابين  210-015متر كما تتم
تغطية كل طبقة من المخمفات الصمبة المكبوسة بحوالي  0125متر عمى األقل من
مادة مناسبة لمطمر.
 14-6ال يجوز ترك أي مخمفات صمبة دون تغطيتيا بعد نياية ساعات العمل.
 15-6يبقى موقع الطمر الصحي لممخمفات نظيفا ومرتبا بصورة دائمة عمى أن تمنع
عممية الكنس أو الكسح تفاديا لألضرار الصحية الناجمة وتجنبا لما يعكر صفو
عممية التشغيل بالموقع كما ال يجوز حرق المخمفات أو إشعال أي نوع من الحرائق
في الموقع.
 16-6بعد إغالق الموقع واالستغناء عنو بشكل نيائي يبادر فو ار إلى اتخاذ اإلجراءات
الالزمة التي تكفل تركو وبقاءه بوضع بيئي سميم بالتنسيق مع ىذه الو ازرة.
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