صدر الالئح ـة
البيئة بوالية اخلرطوم لسنـة  2008أ ـ
عمـالً باحكام ـاملادة ( ) 35من قانون محاية وترقية ـ
اآلتي ـنصها-:
ـ

وبدء العمل بها
اسم الالئحة ـ
 -1تـسمى ىذه الالئحة ( الئحة معايَت ومواصفات محاية البيئة ادلائية من التلوث لسنـة  )2011ويبدأ العمل
هبا من تاريخ التوقيع عليها .

ت ــفس ـ ــير
 -2في ىـذه الالئحة :
(أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات ادلعاين الواردة يف القانون .
(ب) مامل ي ِ
قتض السياق معٍت أخر تكون للكلمات والعبارات التالية ادلعاين ادلوضحة امام كل منها :
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الـوزارة  :يقصـد هبا وزارة البيئـة ومرافق ادلياه بالواليـة .
الوزيـر  :يقصـد بو وزيـر البيئـة ومرافق ادلياه بالواليـة .
يقصد بو قانون محاية وترقية البيئة بوالية اخلرطوم لسنـة  2008تعديل لسنـة .2010
القانون  :ـ
ـ
السدود و ـالوديان وماشاهبها.
ئو ـ
يقصد هبا االهنار والًتع واحلفا ر
المسطحات المائية  :ـ

يقصد هبا اخل ـزان اًفـويف السطحي.
طبقة المياه السطحية  :ـ
طبقة المياه الجوفيـة  :يقصـد هبا اخلـزان اجلـويف العميق وادلخصص دلياه الشـرب .
يقصد هبا عزل اخلزان السطحي عن طبقة اخلزان اجلويف بطبقة من االمسنت أو عن طريق عازل مـائي
ـ
العزل :

رلاز .
المعالجة الثالثية للمخلفات  :يقصـد هبا مستـوى ادلعاجلة الىت ديكن التوصل اليها عن طريق ادلعاجلة احليوية
بالًتشيح والتطهَت وأى عمليات اخـرى  .وديكن استخدام ادلياه الناذبة عنها ىف
الـرى ادلقيد.
المـادة الملـوثـة  :يقصـد هبا أى مـادة فيزيائية أو كيميائية أو عضويـة أو اشعاعيـة موجودة ىف الصرف الصحى أو

خالفـو وتعمل على تدىن نـوعية ادلياه  ،أو تشكل خطـورة عند إستخدام ىذه ادليـاه .
ميـاه الصرف الصحى المعالجة  :يقصـد هبا ادلياه اخلارجة من وحدة أو زلطة ادلعاجلة دلياه الصرف الصحى بعد
معاجلتها بطـريقة سليمة طبقاً للمعايَت القياسية لنوعيـة مياه الصرف الصحى
ادلعاجلة حسب الغـرض من استخدامها .

الحمـأة  :يقصـد هبا ادلـادة العضويـة والغَت عضويـة ادلًتسبة الناذبة من معاجلة مياه الصرف الصحى سـواء سائلة أو
صلبة .
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تخزين المخلفات
 -3حيظـر زبزين أو رمـى ادلخلفات علي جوانب اجملاري ادلائية .

تخزين أو تفريغ المواد الكيميائية
 -4حيظـر زبزين أو تفريغ ادلواد الكيميائية اخلطـرة أو السامة علي جوانب اجملـاري ادلائية.

المواد الكيميائية بالمخلفات الصناعية
يجوز ان ربتوي ادلخلفات الصناعية علي أي مواد كيميائية أو مواد مشعة أو مواد تطفو علي ادلجاري
 -5ال ـ
احليوان .
ضرر علي االنسان أو ـ
ادلائية أو أي مـواد تشكل ـ

تصريف المخلفات اآلدمية أو الحيوانية أو مياه الصرف الصحي
يجوز تصريف ادلخلفات آالدمية أو احليوانية أو مياه الصرف الصحي ايل ادلسطحات ادلا ئية أو
 ( -6أ) ال ـ
الشروط وادلعايَت والضوابط ادلحد دة باجلداول ادلرفقة .
اخلزانات السطحية اال بعد معاجلتها وفق ـ
بعد ادلعاًف ـة الثالثية .
(ب) جيب تعقيم ادلخلفات ـ
( ج) حيظـر تصريف احلمأة الناذبة عن عمليات ادلعاجلة ايل ادلجاري املائية .

تصريف المخلفات السائلة
 -7ال جيـوز تصريف أي سللفات سائلة أو مياه صرف صحي ايل مسطحات ادلياه العذبة أو خزانات ادلياه
السطحية أو اجلوفية اال بعد التاكد من مطابقتها للشـروط وادلواصفات احملددة دبوجب اجلداول ادلرفقة هبذه
الالئحة وموافقة اجلهات ادلختصة .
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تصريف مياه ماكينات التبريد
 -8ال جيـوز تصريف مياه ماكينات التربيد ايل رلاري ادلياه اال دبوجب ترخيص .

شروط منح ترخيص صرف مياه التبريد
ـ
 -9دينح الًتخيص بصرف مياه التربيد ايل اجملاري ادلائية وفقاً للشـروط التالية -:
(أ) أن تكون مياه التربيد ماخوذة من ذات ادلصدر الذي تصرف فيو وال تسبب ارتفاع ملحوظ يف درجة
احلـرارة .
(ب) أن تكون دائـرة التربيد منفصلة سبامـاً عن أي صرف اخـر .
(ج) اال يتعدي ارتفاع درجة احلرارة ( ْ 10م ) عن درجة حرارة ادلياه الداخلة وحبد اقصي (ْ 45م) .
(د) اال يتجاوز تركيز الزيـوت والشحـوم يف ادلياه اخلارجة عن 15جـزء يف ادلليون .

المشعة
ـ
تصريف المياه
 -10حيظـر تصريف أي مياه هبا مـواد مشعة ايل ادلسطحات ادلائية واخلزانات اجلـوفيـة .

تلويث مياه النيل والمجـاري المائية
 -11الجيـوز القيام باي عمل يكون من شانو تلويث مياه النيل أو اجملاري ادلائية ودون االخالل بعموم ذلك
يحظـر االتـي :
(أ)

استخـدام ادلـواد الكيميائية دلقاومة اآلفـات الزراعية اليت تصرف يف النيل أو اجملاري ادلائية .
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(ب) استخـدام ادلـواد الكيميائية الغَت معتمدة دلقاومة احلشائش ادلائية أوغَتىا دون ادلعايَت الكيميائية
للسالمة .

(ج) غسيل العربات وادلركبات .
أعـادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة
 -12الجيـوز أعادة استخدام مياه الصرف الصحي ادلعاجلة مباشرة أو باخللط بادلياه العذبة الي غرض من
االغراض اال بعد ثبوت صالحيتها للغرض ادلعٍت .

المواد الملوثة الغير قابلة للتحلل والتي يحظر تصريفها في المجاري المائية ومصادر المياه
( _ 13أ) ادلـواد الغَت قابلة للتحلل (سـواء كانت عضويو اوغَت عضويـة اوصلبة ) ىـي تلك ادلـواد التـي تتواجد
فـي البيئة دلـدة طويلة معتمدة اساساً علي الكميات اليت يتم صرفها فـي البيئة ادلائيـة  ،حيث ان بعضـاً
منها يتحلل بعـد فًتات طويلة تصل من شهـور ايل عـدة سنوات معتمدة علي تركيب ىذىـ ادلـواد والًتكيز
يف البيئـة وتنقسم الـى :
أوالً  :مـواد غَت عضويـة .
ثـانياً  :مـواد عضويـة .
ثـالثاً  :مـواد صلبة .
(ب ) جيب أن يتـوفر دلصانع الزيـوت وزلطات غسيل السيارات مصائد لفصل الزيـوت عن مياه الغسيل قبل
تصريفها .
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المـواد الغير عضويـة الغير قابلة للتحلل
 -14حيظـر صرف امالح مركبات العناصر غَت العضوية الغَت قابلة للتحليل ادلذكورة ادناه يف مياه اجملاري
ومصادر ادلياه وىي  -:الزئبق  ،الرصاص  ،الكادميوم  ،الكوبالت  ،النيكل  ،الزنك ،احلديد  ،ادلنجنيز
 ،الفضة  ،الباريوم  ،الكروم ،الزرنيخ  ،النحاس  ،الفانيديوم  ،السيلينيوم ومركباهتا اال يف حـدود ادلسموح
بـو باجلـدول ادللحق هبذه الالئحة .

العضوي الغير قابلة للتحلل
ـة
المـواد
 -15حيظـر هنائياً صرف ادلـواد العضويـة التاليـة :
(أ) ادلبيدات العضوية الفسفورية اليت تتحلل كمية ضئيلة جدآ منها يف خالل شهور
-organo phosphorus pesticides

-Dimethoate
-Malathion

(ب) ادلبيدات العضوية اذلالوجينية اليت ال يسهل ربللها وتستمر بقاياىا عـدة سنوات مثـل -:
- organo phosphorus pesticide
- Dieldrin
- TDD
- enadirolhc

- Endrine
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(ج) ادلـواد الكلورونية غَت القابلة للتحلل سباما وتعتربشديدة السمية ىف تركيزاهتا الضئيلة جدا مثل -:
- polychlorinated Biphenyls (PCBs) Aroclor 1254
- 2، 3 ،4 ،5 ، Tetrachlorobiphenyl
- 2، 3، ,6 Trichlorobiphenyl

(د) ادلركبات االروماتية عديدة احللقات اليت تتحلل كميات ضئيلة منها خالل سنوات مثل :
)- Polynuclear Aromatic hydrocarbons(PAH
Benzo(a)pyrene
- Naphthalene

(ىـ) حيظـر هنائيـاً صـرف ادللوثات العضويـة االخـري مثل (تـوكسفُت  ،ىبتا كلور ،سداسي ،كلـوروبنـزين وادلـواد
السامـة اليت ربددىـا االتفاقيات الدولية ويـوقعها السـودان.

المـواد الصلبة الغير قابلة للتحلل
 -16حيظـر صـرف ادلـواد الصلبة مثل (البالستك ،شباك الصيد ،احلبال احلاويات) يف مياه الصرف الصحي
واالهنار وادلسطحات ادلائية .

شروط الترخيص بصرف المخلفات السائلة المعالجة
ـ
 -17ديكن صـرف ادلخلفات السائلة ادلعاجلة علي اجملاري ادلائية وفقاً للشـروط االتيـة-:
(أ) تقـدًن طلب الًتخيص بصـرف ادلخلفات السائة ادلعاجلة ايل االدارة العامة علي ان يشمل البيانات
االتيـة -:
7

* اسـم ادلنشآة ومـوقعها وعنواهنا واسم صاحبها والنشاط الذي تزاولو .
* نـوع ادلخلفات السائلة ادلطلوب الًتخيص بصرفها علي اجملاري ادلائية .
* نتائج ربليل عينة من ادلخلفات السائلة ادلعاجلة .
* اسـم اجملري ادلائي ادلقًتح للًتخيص بالصرف عليو واسلوب الصرف ادلقًتح ومواصفاتـو
(ب) يقـوم مفتش البيئـة باجـراء ادلعاينة علي الطبيعة كما يقـوم باخذ عينة من ادلخلفات ادلراد الًتخيص
بصرفها وربليلها .
(ج) يصدر الًتخيص بنـاء علي ماسبق من اجـراءات .

مشتمالت الرخصـة
 -18جيب أن تشتمل الرخصة علي االتـي-:
* رقم الرخصة واسم ادلنشآة وموقعها واسم صاحبها .
* ادلعايَت وادلواصفات اخلاصة اليت جيب اال تتجاوزىا نـوعية ادلخلفات ادلرخص بصرفها .
*اسـم ادلـوقع الذي يصرح بصرفها ايل اجملري ادلائي وعدد مـواقع الصرف ادلصرح هبا .
* مـدة سـريان الًتخيص واليت الجيوز ان تزيد عن  15يوم اذا اكان نقل ادلواد عرب طريق العربات (التناكر)
وعام اذا كان صرف ادلخلفات السائلة ادلعاجلة مت عن طريق مواسَت أو رلاري صناعية ويلـزم ذبديد
الًتخيص يف كال احلالتُت .
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االخطـار بالترخيص
 -19زبطـر كل اجلهات ادلعنية ادلختصة بصـورة من الًتخيص .

التأمــين الس ــنوي
 -20يلـزم ايـداع تأمُت لدي الـوزارة عند استخـراج الًتخيص حسب ادلبالغ االتيـة -:
(أ) مبلغ ( )5000جنية يف حالة صرف ادلخلفات السائلة ادلعاجلة بواسطة العربات (التناكر) .
(ب) مبلغ ( )50,000جنية يف حالة صـرف ادلخلفات السائلة ادلعاجلة بواسطة مواسَت أو عن طريق
رلـاري صناعية .

(ج) خيصم من ىذا التامُت تكاليف االزالة عند وجـود سللفات للًتخيص ادلمنوح .
اجـراءات منح الترخيص
( -21أ) اجـراء الـدراسات الفنية وادلعاينة الالزمة ألي منشآة تطلب الًتخيص بصرف سللفاهتا ادلعاجلة علي
اجملاري ادلائية .
(ب) ربليل عينات مأخوذة من ادلخلفات السائلة للمنشأة طالبة الًتخيص ومدي مطابقتها دلعايَت
الصرف علي اجملاري ادلائية .
(ج) اصدار الًتخيص للمنشأة بناء علي الفحص الفٍت ونتائج التحليل بعد موافقة مدير االدارة العامة .
(د) اخطار اجلهات ادلعنية بصورة من الًتخيص ادلمنوح للمنشأة .
(ىـ) اخطار صاحب ادلنشأة يف حالة الرفض علي طلب الًتخيص كتابة باسباب الرفض خالل
من تقدًن الطلب.
(و) استخـراج بـدل فاقـد أو تالف للًتخيص بعد دفـع الرسـوم الالزمـة .
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 15يـوم

(ز) اخـذ عينات من ادلخلفات السائلة ادلنصرفـة من أي منشأة يف غَت ادلواعيد الدوريـة اليت حـددهتـا
الـوزارة .
(ح) اخطـار صاحب ادلنشأة دبخالفة نتائج ربليل عينات ادلخلفات السائلة الناذبة عن ادلنشأة خبطاب اذا
كانت ال سبثل خطورة فورية أو ازالة اسباب ادلخالفات علي نفقة صاحب ادلنشأة ويف ىذه احلالة
جيـوز سحب الًتخيص وسـداد تكلفة االزالة من مبلغ التأمُت .
(ط) سحب الًتخيص ادلمنوح للمنشأت ووقف الصرف علي اجملاري ادلائية ،اذا مل يتم تدارك اسباب
ادلخالفة خالل  30يـوماً أو اذا اظهرت نتائج ربليل العينات من ادلخلفات السائلة وعدم مطابقتها
دلعايَت الصرف علي اجملاري ادلائية .

(ي) ربفظ سجالت علي مستوي الوالية تتضمن بيانات عن ادلنشات اليت يصرح ذلا بصرف ادلخلفات
ادلعاجلة علي اجملاري ادلائية علي ان يتم مراجعتها ومطابقتها للمواصفات وادلعايَت ادلرخص ذلا .

العقـوبـات
توقع عليو العــقوبات ادلنـصوص علي ــها يف القانون اض ـافة ايل أي
 -22كل من يـ خـالف احـكام ىذه االئـحة ـ
عقوبات منصوص علي ــها يف أي قان ــون اخــر .

صـ ــدر تحت اسمـ ــي وتـوق ــيعي فـ ــي ـيوم  ...............شو ـر ..............سـنة
 ....................ىـ

وافق ـيوم  .............شـو ـر .............سـنة  2011م
المـ ـ

د  .م  .يوسف تب ـن مـوسي
المياه
البـيئة ومـرافق ـ
وزيـر ـ
واليـة الخـرطـوم
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الجدول الملحق بالئحة معايير ومـواصفات حمايـة البيئة المائية من التلوث
بـواليـة الخرطـوم لسنـة 2011

جدول يوضح المعايير للتصريف فى شبكة الصرف الصحى ومـواصفات المياه المعالجة
المـؤشـر
Indicator

االوكسجُت الذائب
أكسجُت حيوى شلتص
) ْc

أكسجُت كيميائى
مستهلك

الـرمـز
Code

الوحـدة
Unit

Do
BOD (5 day , 20 c

)ْ

الحد االقصى

الحد االقصى

للصرف على

للصـرف فى

شبكة الصرف

المجارى

الصحى

المائية

mg/1

-

mg/1

500

Not less
than 5
15

700

30

10 – 6

9–6

زيـوت وشحـوم

OIL &Grease

mg/1

100

درجة احلـرارة

Temperature

Degree
Celsius
mg/1

43

1
35

500

30

5

2

الرقم اذليدروجيٌت

ادلواد الصلبة العالقة الكلية
مواد صلبة قابلة للًتسب

) COD ( DIChromate

mg/1

PH

TSS
Settle able solids

ml/1 at 10
min
ml/1 at 30
min

15

ادلواد الصلبة الذائبة الكلية

TDS

mg/1

1500

800

فـوسفات

PO4

mg/1

5

1

أمـونيا

N-NH3

mg/1

100

3

نتـرات

NO3

mg/1

30

30

Total Recoverable
phenol C6 H5 OH

mg/1

0.05

0.002

Fluorides

mg/1

1.5

1.5

الفينول الكلية القابلة
لالستخالص
الفلوريدات
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الكربيتيد
الكربيتات
الكلور احلر ادلتبقى
منظفات صناعية
العد االمجاىل للبكًتيا القولونية

Sulfide S-2
Sulfate SO4

mg/1

10
250

0.5
1

Residual chlorine
CL
Surfactants ABS

mg/1

3

3

mg/1

5

0.05

Total
Coliform
Count /
100
mg/1

-

100

0.5

0.5

0.1

0.05
1

Total Count of the
Coliform group

االدلـونيوم

Aluminum AL

الـزرنيخ

Arsenic as As

mg/1

الباريـوم

Barium as Ba

mg/1

1

الربيليـوم

Beryllium as Be

mg/1

3

0.1

كاديـوم

Cadmium as CD

mg/1

0.05

0.01

Chromium as Cr+6

mg/1

0.5

0.1

حناس

Copper as Cu

mg/1

1.5

1

حديد

Iron as Fe

mg/1

5

1

رصاص

Lead as pb

mg/1

1

0.5

منجنيز

Manganese as Mn

mg/1

1

0.5

زئبق

Mercury as Hg

mg/1

0.05

0.001

نيكل

Nickel as Ni

mg/1

1

0.1

فضة

Silver as Ag

mg/1

0.5

0.05

زنك

Zinc as Zn

mg/1

2

1

سيانيد

Cyanides as Cn

mg/1

0.05

0.05

بورون

Boron as B

mg/1

0.1

0.1

Tin as Ti

mg/1

1

1

Total metals

mg/1
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1

كـروم سداسى التكافو

قصدير
رلموع ادلعادن
مركبات عضوية غَت قابلة

جيب اال تكـون

جيب اال

للتحلل

مـوجودة

تكـون مـوجودة

مبيـدات

جيب اال تكـون
مـوجودة

جيــب اال
تكون مـوجودة

 -ادلـواد الطافيـة أو العالقة أن تكون خالية .
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