تحديد المسافات الدنيا التي يجب ان تفصل جميع انواع المزارع المنوي انشاؤها وأو استثمارها في
المناطق الغير منظمة عن المناطق اآلهلة
قرار رقم  - 2/9صادر في 4002/24/4
تحديد المسافات الدنيا التي يجب ان تفصل جميع انواع المزارع المنوي انشاؤها و/أو استثمارها
في المناطق الغير منظمة عن المناطق اآلهلة
ان وزٌر البٌئة،
بناء على القانون رقم  216تارٌخ ( 1993/4/2احداث وزارة البٌئة) المعدل بالقانون رقم 666
تارٌخ  1996/12/29وال سٌما المادة رقم  2الفقرة رقم ،4
بناء على القانون رقم  444تارٌخ ( 2002/8/8حماٌة البٌئة) وال سٌما الباب االول المادة رقم 4
البنود أ  -ب  -هـ  -ط والباب الخامس الفصل االول المادة رقم ،24
بناء على المرسوم رقم  5591تارٌخ ( 1994/8/30تنظٌم وزارة البٌئة وتحدٌد مالكها) وال سٌما
المادة رقم  15الفقرة رقم ،2
بناء على المرسوم رقم  13621تارٌخ ( 2004/10/26تشكٌل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم  4916تارٌخ ( 1994/3/24تعدٌل تصنٌف المإسسات الخطرة والمضرة
بالصحة والمزعجة) وال سٌما البند رقم  68منه،
بناء على قرار وزٌر البٌئة رقم  1/16الصادر بتارٌخ ( 2001/3/21الشروط البٌئٌة لرخص
االنشاء و/أو االستثمار لمزارع األبقار و/أو الطٌور الداجنة و/أو الحٌوانات االلٌفة)،
بناء على قرار المجلس االعلى للتنظٌم المدنً فً جلسته رقم  26تارٌخ ،2004/6/16
بناء على اقتراح المدٌر العام،
استنادا على الدراسة المعدة من شركة تنمٌة الموارد العربٌة ( )ARDاالستشارٌة لصالح وزارة
البٌئة تارٌخ  31اٌار  2002حول تحدٌد افضل الخٌارات لمعالجة النفاٌات الناتجة عن المزارع،
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة رقم  2004 - 2003/331تارٌخ ،2004/9/15
ٌقرر ما ٌؤتً:
المادة ٌ -1حدد هذا القرار المسافات الدنٌا التً ٌجب ان تفصل بٌن المزارع وبٌن المناطق اآلهلة
المحٌطة بها وفقا لنوع المزرعة المنوي إنشاإها و/أو استثمارها ،حجمها (نوع الحٌوانات وعددها)
ونشاطها.
المادة  -2التعرٌف عن المناطق اآلهلة ،المسافة الدنٌا والوحدة الحٌوانٌة.
 1-2المناطق اآلهلة :تشمل المناطق ذات الطابع السكنً ،السٌاحً ،التجاري ،الصناعً ،األثري
وكافة المناطق ذات الطابع غٌر الزراعً.

 2-2المسافة الدنٌا :هً المسافة االدنى (اي طول شعاع الدائرة باألمتار) التً ٌجب ان تفصل
المزرعة المنوي انشاإها و/أو استثمارها عن اقرب منشؤ آهل (سكنً أو سٌاحً/أثري أو
دٌنً أو علمً/ثقافً).
 3-2وحدة حٌوانٌة :هً كمٌة متكافئة (متساوٌة الى حد ما رغم اختالف العدد والنوع) لجمٌع انواع
المواشً والطٌور الداجنة والحٌوانات ،تم تحدٌدها استنادا الى ما ٌنتج عنها من كمٌة روث
والى دورة االنتاج العام وبالتالً الى جمٌع االثار السلبٌة على البٌئة كما هو مدرج فً
الجدول رقم  1ادناه( .انظر الى المثال رقم  1فً المربع رقم .)1
___________________________________________________
جدول رقم  :1ما ٌعادل وحدة حٌوانٌة
(انظر الى المثال رقم  1فً المربع رقم )1
___________________________________________________
حصان (عدد)1
فري (عدد )350
ماعز (عدد )4

ارنب (عدد )40
اغنام (عدد )4
بقر لحم (عدد )1
بط (عدد )100
طٌور االمو (عدد  )5بقر حلوب (عدد )1

دجاج لحم (عدد )125
دجاج بٌض عدد ()125

خنازٌر (عدد )2
نعام (عدد )4
حبش (عدد )50

___________________________________________________
-----------------------------رقم  -1مربع رقم 1
ان حصانا ٌعادل وحدة حٌوانٌة وكذلك  4اغنام أو  40ارنبا أو  125دجاجة لحم أو  2خنازٌر.

----------------------------- 4-2المجموعات الحٌوانٌة :تقسم المواشً والطٌور الداجنة والحٌوانات الى خمس مجموعات
حٌوانٌة تتدرج صعودا من حٌث االثار السلبٌة على البٌئة كما هو مفصل فً الجدول رقم 2
ادناه.
___________________________________________________
جدول رقم  :2المجموعات الحٌوانٌة
___________________________________________________
5
4
3
2
1
خنازٌر
دجاج لحم
أرنب
أغنام
حصان
دجاج بٌض
بقر لحم
بط
فري
بقر حلوب
طٌور األمو
ماعز
نعام
حبش
___________________________________________________
المادة  -3كٌفٌة احتساب المسافة الدنٌا.
 1 - 3احتساب عدد الوحدات الحٌوانٌة االجمالً للمزرعة المنوي انشاإها و/أو استثمارها.
ٌتم احتساب عدد الوحدات الحٌوانٌة االجمالً لكافة انواع الحٌوانات المنوي تربٌتها وعددها
وفقا للبٌان المنصوص عنه فً المادة االولى بحٌث ٌقسم العدد االجمالً المنوي تربٌته لكل

نوع على حدة على العدد التمثٌلً للوحدة المحددة فً البٌان المشار الٌه ثم ٌجمع عدد
الوحدات( .انظر الى
المثال رقم  2فً المربع رقم )2
-----------------------------رقم  -2مربع رقم 2
مزرعة لتربٌة  100بقرة حلوب و 2500دجاجة لحم و 6احصنة:
عدد الوحدات الحٌوانٌة لألبقار الحلوب  100 = 1 ÷ 100 :وحدة
 20 = 125 ÷ 2500 :وحدة
عدد الوحدات الحٌوانٌة للدجاج (لحم)
=  6وحدات
1÷6
:
عدد الوحدات الحٌوانٌة لألحصنة
126 = 6 + 20 + 100 :
العدد االجمالً للوحدات الحٌوانٌة
اي ان المزرعة المنوي انشاإها و/أو استثمارها توازي  126وحدة حٌوانٌة.
----------------------------- 2 - 3تحدٌد المجموعة التً تمثل المزرعة المنوي انشاإها و/أو استثمارها:
تحدد المجموعة التً تمثل المزرعة وفقا لنوع الحٌوان المنوي تربٌته فً المزرعة وفً حال
وجود انواع مختلفة ٌجب اختٌار العدد المعبر عن اكبر مجموعة( .انظر الى المثال رقم 2
فً المربع رقم .)3
-----------------------------مثال رقم  - 2مربع رقم 3
وفقا للمثال فً المربع رقم  2اعاله فإن المجموعة التً تمثل المزرعة المنوي انشاإها و/أو
استثمارها هً الثالثة  100وحدة حٌوانٌة/ابقار) اذ انها تندرج فً العامود رقم  3من الجدول
رقم  2المنصوص عنه فً المادة االولى البند .4 - 1
 3 - 3احتساب المسافة الدنٌا:
ٌحدد الجدول رقم  3المرفق ربطا المسافة الدنٌا باالمتار التً ٌجب ان تفصل بٌن المزرعة
المنوي انشاإها و/أو استثمارها والمنطقة اآلهلة المحٌطة بها وفقا للعدد االجمالً للوحدات
الحٌوانٌة المحتسب فً البند  1 - 2والمجموعة التً تمثل المزرعة المحددة فً البند .2 - 2
(انظر الى المثال رقم  2فً المربع رقم )4
-----------------------------مثال رقم  - 2مربع رقم 4
وفقا للمثال فً المربعٌن  2و 3اعاله فإن المسافة الدنٌا هً /450/مترا.
-----------------------------المادة  -4تحدد المساحة االجمالٌة (مع خدمات) للمنشآت ضمن حرم عقار المزرعة المنوي
انشاإها و/أو استثمارها وفقا لنوع وعدد الحٌوانات المنوي تربٌتها والمحددة فً الجدول رقم 4
الملحق.
المادة  -5تحتفظ وزارة البٌئة بعد موافقة المجلس االعلى للتنظٌم المدنً بحق تعدٌل المسافة الدنٌا
قبل االنشاء فً حال توفر معطٌات تفرض ذلك.

المادة  -6تحتفظ وزارة البٌئة بحق فرض شروط بٌئٌة جدٌدة عندما تدعو الحاجة ،واجراء
المراقبة الدورٌة وحق الطلب بوقف الترخٌص فً حال عدم تنفٌذ الشروط البٌئٌة المطلوبة.

المادة

ٌ -6عتبر الجدولٌن رقم  3و 4المرفقٌن جزءا ال ٌتجزأ من هذا القرار.

المادة

ٌ -8عمل بهذا القرار فور نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

 2كانون االول 2004
وزٌر البٌئة
وئام وهاب

