بسم اهلل الرحمن الرحيم

الئحة األشعاعات غير المؤينة لألبراج القاعدية ومحطات التقوية والهوائيات لشبكات
الهاتف المحمول داخل والية الخرطوم لسنة .2012

عمالً بأحكام المادة  35من قانون حماية وترقية البيئة بوالية الخرطوم لسنة 2008

أصدر (رئيس المجمس األعمى لمبيئة والترقية الحضرية) بوالية الخرطوم الالئحة االتي نصها:

الفصل االول
احكام تمهيديـة

وبدء العمل بها ومجاالت التطبيق
اسم الالئحة ـ
 -1تسمى ىذه الالئحة ( الئحة األشعاعات غير المؤينة لألبراج القاعدية ومحطات التقوية والهوائيات
لشبكات الهاتف المحمول داخل والية الخرطوم لسنة  )2012ويعمل هبا من تاريخ التوقيع عليها .

تفسـير

 -2في ىذه الالئحة :

(أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات ادلعاين الواردة يف القانون .
(ب) مامل ي ِ
قتض السياق معٍت أخر تكون للكلمات والعبارات االتية ادلعاين ادلوضحة امام كل منها

المجلس  :يقصد بو اجمللس األعلى للبيئة والًتقية احلضرية بالوالية .
الرئيس  :يقصد بو رئيس اجمللس .
االمين العام  :يقصد بو االمُت العام للمجلس .
الجهات المختصة  :ىى اذليئة القومية لالتصاالت  .وأى جهات ذات صلة .
الموافقة البيئية  :ىى وثيقة رمسية يصدرىا اجمللس بادلوافقة أو الرفض على إنشاء أو مزاولة أي نشاط من الناحية
البيئية .
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الرخصة  :وثيقة رمسية تصدر عن اجلهة ادلختصة تسمح با نشاء وتشغيل أي منشأة ثصدر منها ا شعاعات غَت
مؤينة.
اإلشعاعات غير المؤينة  :ىى ا شعاعات ذات الطاقة الضعيفة نسبيا حبيث ال تستطيع تكسَت الروابط

بُت مكونات ادلادة و تشمل الضوء ادلرئي ,األشعة فوق البنفسجية ,األشعة حتت احلمراء ,الًتددات
الراديوية و ادلوجات القصَتة (ادليكروويف).
األبراج الشبكية :Freestanding Tower

وىى األبراج الىت تتكون من دعامات حديدية شبكية مًتابطة ,مثبتة على قاعدة أرضية مستقلة ,اليت
وقائمة بدون أية دعامات من منشأة أخرى أو شدادات .وتكون بإرتفاعات تصل كحد أعلي إىل ()60
ستون مًتاً .وتستخدم يف تثبيت أجهزة بث أو استقبال الًتددات الالسلكية.
األبراج األحادية :Monopole Tower
ىى األبراج على شكل أعمده مثبتة على قاعدة أرضية قائمة بذاهتا أو مشدودة بكيبل ,ويثبت أعالىا
أجهزة بث واستقبال الًتددات الالسلكية .وتكون بإرتفاع يصل كحد اعلى إىل ()60ستون مًتاً.
محطات التقوية :Base Station
وىي  :غرف ال تتجاوز مساحتها (  )25مًت مربع مثبتة على األرض جبوار أبراج االتصاالت أو على
أسطح ادلباين ,وحتتوي على أجهزة ومعدات االتصال ادلطلوبة لتشغيل اذلوائيات.

الهوائيات :Antenna
وىي أجهزة بث أو استقبال الًتددات الالسلكية ,وتثبت على األبراج أو أسطح ادلباين أو ادلنشآت.
معدل االمتصاص النوعي ): Specific Absorption rate (SAR
وىو نسبة االمتصاص النوعية اليت حتدث من خالل امتصاص اجلسم دلا يصدر عن األجهزة من طاقة
وإشعاع ,ووحداهتا واط أو ملي واط لكل جرام أو واط لكل كيلوجرام.
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مجاالت التطبيق

 (1) -3تطبق ىذه ا لالئحة على ادلواقع اجلديدة ,والقائمة قبل صدور ىذه الالئحة  ,مع مراعاة ادلهلة احملددة
باألحكام العامة لتصحيح أوضاع القائم منها.
(  (2أي مصادر أخرى تصدر اشعاعات غَت مؤينة ذات تردد عايل .
( (3ال تشمل ىذه الالئحة أجهزة االتصاالت الالسلكية ادلخصصة لالستخدامات األمنية والطبية ,أو
االستخدامات اخلاصة (أجهزة استقبال البث التلفزيوين من األقمار الصناعية ,ىوائيات التلفزيون.)... ,
الفصل الثانى
المبادئى واالىداف
 -4هتدف ىذه الالئحة اىل الوقاية من االشعاع غَت ادلؤين الصادر من ابراج وىوائيات اذلاتف احملمول وابراج
وزلطات الكهرباء داخل والية اخلرطوم ,وحتديد ادلتطلبات الرئيسية وادلعايَت الالزمة حلماية االنسان والبيئة من
االثار الضارة لالشعاع دون إعاقة االستخدامات ادلربرة ,بصورة عامة هتدف ىذه الالئحة اىل االتى-:
(أ) محاية السكان والبيئة من اآلثار التاجتة عن استخدامات االتصاالت الالسلكية ,أو خطر اهنيار منشاهتا.
(ب) حتقيق احلد االدىن من االشًتاطات الفنية الواجب توفرىا عند الًتخيص بإنشاء أو تشغيل ىذه
(ج)

ادلنشآت.
إظهار أبراج وزلطات التقوية واذلوائيات ادلستخدمة ىف االتصاالت الالسلكية التجارية مبظهر فٌت
مالئم وتنسيق توزيعها ىف والقرى  ,والتأكد من استيعاهبا ال كثر من مقدم خدمة.
الفصل الثالث

اشتراطات المواقع
 )1 ( -5يسمح بًتكيب أبراج وأجهزة استقبال وبث الًتددات الالسلكية ادلستخدمة لألغراض التجارية فقط
يف ادلواقع التالية:
(أ)

ادلواقع ادلخصصة ذلذا االستخدام يف ادلخططات ادلعتمدة.

( ب)

على األراضي الفضاء ادلخصصة لالستخدام التجاري أو غَت السكٍت.

(ج) ادلناطق ادلخصصة لالستخدام الصناعي.
(د) ادلناطق ادلخصصة لإل ستخدام الزراعي مع مراعاة االعتبارات البيئية اليت يصدرىا اجمللس.
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(ىـ) على جوانب الطرق السريعة واإلقليمية اليت تربط بُت ادلدن والقرى خارج ادلخططات اذليكلية مع
مراعاة أن تكون خارج حرم الطريق.
( - )2أن يكون ادلوقع على شارع جتاري معتمد.
( – )3ال يسمح بًتكيب أبراج وزلطات التقوية أو اذلوائيات أو أية أجهزة أخرى لالتصاالت الالسلكية بادلواقع
ادلخصصة لالستخدام السكٍت أو رياض األطفال أو ادلدارس أو ادلستشفيات أو دور العبادة أو االنداية
الرياضية
( - )4جيب أن ترتد األبراج الشبكية أو األحادية القائمة بذاهتا من مجيع اجلهات مسافة تعادل طول نصف
ارتفاع الربج بدأ من مركز قاعدة الربج ,أما األبراج ادلشدودة بكيابل فًتتد مسافة ال تقل عن (  )3ثالثة
أمتار ابتداء من وتد التثبيت.
( - )5جيب التنسيق مع إدارة ادلطار دلواقع األبراج أو األجهزة ادلراد إقامتها قرب حرم ادلطار.
الفصل الرابع

االشتراطات الفنية
 -)1( -6جيب أال يزيد ارتفاع برج االتصاالت الالسلكية يف ادلناطق ادلخصصة لالستخدام الصناعي أو
الطرق السريعة أو اإلقليمية ,عن ( )60مًتاً.
( -)2جيب أال يزيد ارتفاع برج االتصاالت الالسلكية ادلقامة على أراضي فضاء يف ادلناطق ادلخصصة
لالستثمار أو لالستخدام التجاري أو الزراعي ,عن ( )50مًتاً.
( -)3يسمح بإقامة أجهزة االتصاالت الالسلكية على أسـطح ادلباين متعددة الطوابق وادلنشآت يف ادلناطق
ادلخصصة لالسـتخدام التجاري غَت السكٍت  ,على أن ترتد مسافة ال تقل عن (  )6أمتار عن
ادلالحق العلوية يف ىذه ادلنشآت.
( -)4جيب أال يزيد ارتفاع أجهزة االتصاالت الالسلكية ادلثبتة على أسطح ادلباين أو ادلنشآت يف ادلناطق
ادلخصصة لالستخدام التجاري غَت السكٍت  ,أو على األراضي الفضاء ,عن احلد األعلى إلرتفاعات
ادلباين ادلسموح بو يف ادلنطقة مضافاً إليو ( )6ستة أمتار.
( -)5جيب اال تقل ادلسافة بُت برجُت على نفس سطح مبٌت أو منشأة متعددة الطوابق يف ادلناطق ادلخصصة
لالستخدام التجاري غَتالسكٍت عن  12مًتاً .
( - )6جيب اال تقل ادلسافة بُت الربج وأقرب مؤسسة تعليمية عن  150مًتاً .
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( - )7جيب إعداد ادلخططات اذلندسية ادلعمارية لألبراج وزلطات التقوية موضحاً عليها القطاعات الالزمة
لتفاصيل االرتفاعات ,وادلخططات اإلنشائية للمنش ا ة والقواعد ,وادلخططات الكهربائية الالزمة,
ومتطلبات السالمة ,حبيث يتم اعتمادىا من وزارة التخطيط العمراين  ,أو مكتب استشاري معتمد
لدي اجمللس بيوت اخلربه السوداين .
( - )8جيب ارفاق افادة من وزارة التخطيط العمراين تفيد بتحمل ادلنشأة ادلراد إقامتها من الناحية اإلنشائية
ألوزان أية أجهزة استقبال أو إرسال تثبت على سطحها وحتملها ألمحال الرياح وغَتىا.
( -)9جيب إحاطة موقع الربج وزلطة التقوية التابعة لو بشبك حديدي ال يقل ارتفاعو عن (
وبفتحات ال تزيد مساحة الفتحات عن ( 7×7سم.)2

 )2.5مًت,

( -)10جيب أن يؤخذ يف االعتبار عند تصميم األبراج استيعاهبا ألجهزة أكثر من مقدم خدمة أو مشغل وذلك
وفق تقدير كمية االشعاعات الكلية الصادرة من الربج حبيث ال تتعدى احلد األقصى ادلسموح بو .
( - )11جيب أن تكون مجيع مواصفات اإلنشاءات وادلباين واألجهزة ادلستخدمة مطابقة لكود البناء ادلعتمد
بالسودان  ,للمواصفات القياسية ادلعمول هبا ,وجيب أن تكون ادلنشآت احلديدية غَت قابلة للصدأ.
( - )12جيب أال تزيد مساحة مبٌت زلطة التقوية التابع لألبراج عن ( )25مًت مربع.
( - )13جيب أال تتسبب األجهزة الالسلكية يف تشويش أو تداخل مع أية أجهزة اتصاالت أخرى.
( -)14جيب أال تصدر عن األجهزة الالسلكية أية أصوات.
( - )15جيب أن تكون األبراج واذلوائيات مطلية بألوان مناسبة غَت دلاعة وال تعكس أشعة الشمس ,ويفضل
اللون الرمادي.
( - )16ال يسمح بإضاءة األبراج ,ما عدا ما ىو مطلوب من اجلهات ادلختصة كإشارات حتذيرية فوق األبراج
اليت يزيد ارتفاعها عن (  )30ثالثون مًتاً وفق ادلواصفات اليت حتددىا تلك اجلهات ,أو اإلضاءة اخلاصة
بالسالمة على أن تكون ضمن حدود ادلوقع.
( -)17ال يسمح بعمل أي لوحات إعالنية أو دعائية على الربج ,ما عدا اللوحة التعريفية اخلاصة بالربج أو
اللوحات التحذيرية ,اخلاصة مبقدمي اخلدمة أو ادلشغلُت.
( -)18جيب أن تكون األبراج وملحقاهتا واذلوائيات متناسـقة مع ادلباين اجملاورة ,وال يسمح بوجود أي سكن أو
مكتب ضمن ادلوقع.
( - )19جيب أن تكون مجيع األعمال واألدوات واألجهزة الكهربائية واإللكًتونية مستوفية لشروط األمن
والسالمة ادلهنية.
( - )20جيب تأريض مجيع التوصيالت واألجهزة وادلعدات الكهربائية مع مالحظة نوع وطبيعة الًتبة.
( -)21حيظر إجراء أية متديدات أو تركيبات كهربائية مكشوفة يف ادلوقع.
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( -)22يف حالة احلاجة إىل وجود مولد أو مصدر للطاقة الكهربائية بغرض االستخدام لألجهزة
ادلستخدمة يف ادلوقع ,يتم التنسيق مع اذليئة العامة للكهرباء ,علي أن تكون شدة الضوضاء وفق
ادلعايَت الصادرة من اجمللس .
( -)23جيب وضع لوحة إرشادية معدنية على األبراج وزلطات التقوية واذلوائيات توضح اسم أو

شعار

مقدم اخلدمة أو ادلشغل مبقاس (  80سم ×  80سم) ,وكذلك لوحة حتذيرية معدنية مبقاس
( 50سم  50 ×0سم) بعدم االقًتاب من األبراج وزلطات التقوية.
الفصل الخامس

اشتراطات الموافقة البيئية
 -)1( 7جيب أن يشتمل طلب ادلوافقة البيئية دلواقع أجهزة االتصاالت الالسلكية على ما يلي:
أ .صورة من عقد ادللكية أو عقد اإلجيار لألراضي الفضاء.
ب .صورة عن عقد اإلجيار أو االتفاقية مع مالك ادلنشأة ادلراد تثبيت األجهزة على سطحها يراعي فيو ما
ورد بالفقرة ( )4-6من األحكام العامة.
ج .صورة من ترخيص الويئة العامة لالتصاالت  ,يف حالة جتديد الًتخيص.
د .شرح لطبيعة ونوع اخلدمة ادلطلوب الًتخيص ذلا واإلنشاءات اليت ستقام والتفاصيل الالزمة.
ىـ  .سلطط ادلوقع العام موضحاً عليو مواقع عناصر ادلشروع واخلدمات ادلرافقة والشوارع احمليطة واجملاورين
واإلرتفاعات واالرتدادات وغَتىا من متطلبات ادلوقع ادلوضحة هبذه الالئحو مبقياس رسم ال يقل
عن  ,200/1وسلطط آخر يوضح ادلساقط األفقية لكل عنصر من عنـاصر الربج وزلطة التقوية
مبقياس رسم ال يقل عن .100/1
و .صورة من خطة الشركة ادلشغلة أو مقدم اخلدمة السنوية اليت حتدد ادلواقع ادلطلوب الًتخيص هبا وأنواع
اخلدمة ادلطلوبة.
ز .موافقة وزارة التخطيط العمراين على ادلوقع إذا كان ادلوقع على أحد الطرق العامة خارج ادلخططات
اذليكلية.
ح .تقرير فٍت من مكتب استشاري معتمد لدي بيوت اخلربة السوانية يوضح وصف شامل للمبٌت أو ادلنشأة
ادلراد تركيب األجهزة عليها ,ونوع األجهزة ,ومدى حتمل ادلنشأة ادلراد إقامتها من الناحية اإلنشائية
ألوزان أية أجهزة تثبت على سطحها وحتملها ألمحال الرياح وغَتىا ,يف حالة كون ادلوقع على أسطح
ادلباين أو ادلنشآت.
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ط  .بعد احلصول على ادلوافقة ادلبدئية  ,تقدم الشركة ادلشغلة ادلخططات النهائية اليت تشمل ما يلي:
( اوالً )

سلططات ادلوقع العام .

( ثانياً )

ادلخططات ادلعمارية.

( ثالثاً )

ادلخططات اإلنشائية للقواعد واذليكل اإلنشائي وحسابات أمحال الرياح لألبراج اليت يزيد
ارتفاعها عن ( )15سة عشر مًتاً.

(رابعاً)

ادلخططات الكهربائية.

(خامساً)

سلططات تفصيلية لألجزاء ادلهمة من ادلشروع.

( )2سداد الرسوم ادلقررة.
( )3تجدد ادلوافقة البيئية كل سنو.
الفصل السادس
أحكام عامو
 - )1( -8جيب أن تكون الشركة أو الشركات ادلشغلة أو مقدم اخلدمة التابع لو األبراج وزلطات التقوية
مرخص ذلا من قبل الويئة القومية لالتصاالت.
( - )2على أن يقدم من يرغب يف تركيب األبراج القاعدية أو اذلوائيات طلب للموافقة البيئية من
اجمللس قبل الًتخيص لو من اجلهات ادلختصة .
( -)3تقوم الشركة أو الشركات ادلشغلة مقدمة اخلدمة بإعداد خططها السنوية لتحديد مواقع تركيب
أجهزة االتصاالت الالسلكية على مستوى الوالية او احمللية  ,ويتم إعداد سلطط عام يوضح ىذه
ادلواقع واألجهزة ادلطلوب تركيبها ونوعها وتفاصيلها ,مبا يتفق مع ىذه الالئحة.
( -)4مالك ادلبٌت أو ادلنشأة ادلراد استخدام سطحها لًتكيب أجهزة االتصاالت الالسلكية ,بالسماح
بالدخول ادلبٌت ألغراض اإلشراف والصيانة الدورية أو يف حاالت الطوارئ يف أي وقت ,وجيب أن
يشتمل علي إزالة األجهزة يف حالة عدم استخدامها أو انتهاء اخلدمة أو عدم الصالحيو.
( -)5جيب أال يتسبب وجود أجهزة االتصاالت الالسلكية يف إحلاق أضرار صحية باجملاورين ,مع االلتزام
بتطبيق ادلواصفات والتعليمات ادلنظمة لذلك اليت يصدرىا اجمللس أو اجلهات ادلختصة.
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( -)6يعترب مقدم اخلدمة أو ادلشغل ىو ادلسئول مسئولية تامة أمام اجمللس واجلهات ادلختصة عما ينتج من
سلالفات عند تشغيل ىذه اخلدمة.
( -)7جيب االلتزام باحتياطات السالمة ادلطلوبة مبا يكفل عدم وصول غَت ادلختصُت لألبراج أو األجهزة
ادللحقة هبا أو أجهزة االستقبال والبث والتقيد باألنظمة والتعليمات الصادرة يف ىذا الشأن.
( -)8تعطى مهلو حيددىا األمُت العام حبيث ال تتجاوز سنو من تاريخ اعتماد ىذه الالئحة لتصحيح
أوضاع األبراج وزلطات التقوية واذلوائيات القائمة قبل صدور ىذه الالئحة  ,وخصوصاً ادلقامة يف
ادلناطق السكنية ورياض األطفال وادلدارس وادلستشفيات ودور العبادة واألندية الرياضية .

الفصل السابع

العقوبات
كل من خيالف احكام ىذه الالئحو توقع عليو العقوبات ادلنصوص عليها يف القانون ,اضافة ايل أى عقوبات
منصوص عليها يف أى قانون اخر.

صدر تحت اسمي وتوقيعي في ـيوم التاسع من شو ـر ابريل سـنة 2012م

حسن محمد حسن الجعفرى
رئيس المجلس االعلى للبيئة والترقية الحضرية
والية الخرطوم المكلف
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ملحق رقم ( ) 1
معايير األمان لألشعاعات غير المؤينة لألبراج القاعدية والهوائيات للهاتف المحمول وأي مصادر أخرى
لألشعاعات غير المؤينة ذات التردد العالي :
 /1احلد األقصى ادلسموح بو لألشعاعات غَت ادلؤينة ذات الًتدد العايل( أي كثافة القدرة الكهرومغناطيسية الىت
يتعرض ذلا األنسان ) ىو  450ميكرواط /سم  0.45( 2ملي واط /سم  2وىو احلد الذي أوصت بو اللجنة
الدولية للحماية من األشعاع غَت ادلؤين).
/2معدل االمتصاص النوعي : SARوىو الطاقة ادلمتصة لوحدة الكتل من اجلسم ىو  2واط/كجم.
ملحق رقم ( ) 2
نموذج رصد األبراج القاعدية والهوائيات ومحطات التقوية للهاتف المحمول
بسم اهلل الرحمن الرحيم

والية الخرطوم
المجلس األعلى للبيئة والترقية الحضرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسم الشركة ادلالكة أو ادلشاركة ................................................................:
احداثيات احملطة :خط الطول .......................خط العرض................................:
ادلوقع  ............................................:الـم ــديـنــة .................................:
احمللية.......................:احلي.................:ادلربع...................:رقم...............:
نوع التقنية العاملة.............................................................................:
نوع تركيب اذلوائي(أرضي -على سطح ادلبٌت).................................................:
األرتفاع ( مًت) ............................ادلسافة بُت اذلوائيات ( مًت ) ......................
أقرب موقع رلاور  ........................................ومبسافة  ......................مًت
مسلسل

المسافة
(متر)

قراءة جهاز NBM-550
mw/cm2

ICNIRP STANDARD
%
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مدى المطابقة مع المعيار
(أعلى/أدنى)

اي مالحظات أخرى :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................
تحريرافي يوم ..................................................
فريق القياس................................... .......................................:
................ ...................................................... ...............
....... ........... ................ ...................................................
الجهة التي أجرت القياس:
.................................................................................................
المستندات المرفقة للموقع :
(تصوير فيديو -فوتوغرافي).............................................................
اسم الموظف المشرف على القياس............................:التوقيع......................:
قرار سلطة المجلس األعلى للبيئة والترقية الحضرية
...................... ........................................................................
...................... ........................................................................
..............................................................................
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