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الجمهورية اللتنانية
قانوف رقم 88/64
المحافظة على التيئة ضد التلوث
من النفايات الضارة و المواد الخطرة
أقر مجلس النواب ،
و ينشر رئيس الجمهورية الكانوف التالي نصو :
مػادة وييػػدة  -صػػدؽ اقتػراح الكػػانوف المتللػػف ةالمحافظػػة علػػى التيئػػة ضػػد التلػػوث مػػن النفايػػات الضػػارة و المػػواد الخطػػرة مػػا
عدلتو اللجاف النياةية المشتر ة .
يلمل ةهذا الكانوف فور نشره .
ةلتدا في  29آب 2988
اإلمضاء  :أمين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء ةالو الة
اإلمضاء  :سليم الحص
وزير اللدؿ

وزير الداخلية

وزير االقتصاد و التجارة

اإلمضاء  :نتيو ةري

اإلمضاء  :عتد اهلل الراسي

اإلمضاء  :فيكتور قصير

وزير الصحة و الشؤوف االجتماعية

وزير الصناعة و النفط

وزير الزراعة

اإلمضاء  :جوزؼ الهاشم

اإلمضاء  :فيكتور قصير

اإلمضاء  :عادؿ عسيراف

قانوف
المحافظة على التيئة ضد التلوث
من النفايات الضارة و المواد الخطرة
المادة األولى  - :إف المحافظة على سالمة التيئة من التلوث ىي موجب ملكى على عاتف ل شخص طتيلي أو ملنوي .
يرتكػػب جرمػا يلاقػػب عليػػو الكػػانوف ػػل مػػن يتسػػتب عػػن قصػػد أو ييػػر قصػػد ةتلػػوث فػػي التيئػػة يػػتم ة يػػد

الوسائل أو يتخذ إيد الصور المنصوص عنها في ىذا الكانوف .

المادة الثانية  - :تلتتر نفايات ضارة في مفهوـ ىذا الكانوف  ،الفضالت والمخلفات الناجمة أو المنتلثػة عػن ػل عمليػة إنتػاج
أو تحويػػل أو اسػػتلماؿ و تحتػػوي علػػى أي مػػن المػػواد الخطػػرة المحػػددة فػػي الجػػدوؿ رقػػم  /2/الملحػػف ةهػػذا
الكانوف والذي يمكن تلديلو ةمرسوـ ةناء على اقتراح وزيري الصحة اللامة والشؤوف االجتماعيػة والزراعػة التػي
ستحدد في المراسيم التطتيكية لهذا الكانوف .
المادة الثالثة  - :ل من ينتج أو يستخرج أو ينكل أو يحوز  ،و ػل مػن يحػدث ة يػة وسػيلة انػا نفايػات جامػدة أو سػائلة أو
يازيػػة مػػن ش ػ نها أف تلحػػف ضػػررا ةاإلنسػػاف أو ةالترةػػة أو ةػػالحيواف أو ةالنتاتػػات أو تحػػدث تلويث ػا فػػي الهػػواء أو
المياه  ،وةشكل عاـ من ش نها إفساد التيئة عن طريف التلويث  ،يجب عليو أف يكػوـ ةتصػريفها أو اللمػل علػى
تصريفها وفكا أليكاـ ىذا الكانوف وللنصوص التي تتخذ تطتيكا لو وةشروط تضمن تالفي مخاطرىػا الضػارة و

محاذيرىا الموصوفة أعاله .

إف تصريف النفايػات الضػارة يشػمل عمليػات جملهػا ونكلهػا وتخزينهػا وفرزىػا وملالجتهػا السػتخراج الطاقػة
المتتكيػػة فيهػػا و المػػواد التػػي يمكػػن إعػػادة اسػػتلمالها و ػػذلح رمػػي أو طمػػر أو يػػرؽ أو إتػػالؼ مػػا تتكػػى منهػػا ،
وةاإلجماؿ تشمل افة االيتياطات والتداةير اإللزامية و الضرورية الواجػب اتخاذىػا لتالفػي مخاطرىػا ومحاذيرىػا
.
إذا صػػرفا نفايػػات ة يػػد اللمليػػات السػػاةكة خالف ػا للكواعػػد الملحونػػة فػػي ىػػذا الكػػانوف وفػػي األنظمػػة

المتخذة تطتيك ا لو  ،يكوف للسلطة اإلدارية المختصة  ،ةلد إنذار المخالف  ،وةػدوف إنػذار فػي يالػة الضػػرورة
الكصو  ،أف تؤمن تصريفها على نفكتو .

تفرض وتحصل نفكات التصريف وفكا لكانوني المحاستة اللمومية وتحصيل الضرائب والرسوـ المتاشرة .
تفصل المحا م اإلدارية النػزاعات الناجمة ةهذا الش ف .
المػادة الراةلػػة  - :علػى ػػل منػتج أو مسػػتورد أو مػوزع أو يػػائز أو ناقػل أف يثتػػا للسػلطات الملنيػػة أف النفايػات الضػػارة التػػي
ت ػػنجم ع ػػن الم ػػواد الت ػػي ينتجه ػػا أو يس ػػتوردىا أو يوزعه ػػا أو يحوزى ػػا أو ينكله ػػا وف ػػي جميػ ػ مراي ػػل اإلنت ػػاج
والتحويل والتوزي واالسػتلماؿ والحفػ ، ،ىػي مػن النػوع الممكػن تصػريفو وفكػا للشػروط الملحونػة فػي ىػذا
الكانوف واألنظمة التي تتخذ تطتيك ا لو .

وعلى ىؤالء أف يلتوا تحا طائلة المسؤولية طلب اإلدارة تكديم المللومات في ىذا الش ف .
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المادة الخامسة  - :يمكن تنظيم عمليات إنتاج وتصني واستيراد وييازة و نكل وةي ويف ،واستلماؿ المػواد المنتجػة نفايػات
ض ػػارة ةه ػػدؼ تصػ ػريف ى ػػذه النفاي ػػات وتالف ػػي مض ػػارىا  .ويمك ػػن عن ػػد االقتض ػػاء منػ ػ اس ػػتيرادىا والتلام ػػل ةه ػػا
واسػػتلمالها ةالش ػػكل ال ػػذي ي ػػنجم عن ػػو الضػػرر م ػػا يمك ػػن إخض ػػاع اس ػػتيرادىا ل جػػازة المس ػػتكة م ػػن قت ػػل ال ػػوزارة
المختصة .
المادة السادسة  - :يمن منلا ةاتا  ،وتحػا أي سػتار ػاف  ،اسػتيراد أو إدخػاؿ أو ييػازة أو نكػل رواسػب أو نفايػات نوويػة أو
ملوثة ة شلاعات أو تحتوي مواد يماوية سامة أو خطرة على السالمة اللامة .

المادة الساةلة  - :يتم تصريف النفايات :
 -2أما من قتل المسؤوؿ عنها .
 -9و أما من قتل مؤسسات عامة أو خاصة متخصصة ةالتصريف .
تحدد أنواع النفايات التي يتم تصريفها من قتل ل فئة ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةنػاء علػى اقتػراح وزراء
الصحة والزراعة والصناعة  .يحدد ىذا المرسوـ يفية تصريف ىذه النفايات و شروطو الفنية .
تنش ػ المؤسسػػات المتخصصػػة ةالتص ػريف أو يػػرخص ةهػػا ةموجػػب مرسػػوـ يصػػدر ةػػذات الطريكػػة وةلػػد موافكػػة
المجلس األعلى للتنظيم المدني والمجلس األعلى لحماية التيئة المنصوص عنػو فػي المػادة الراةلػة عشػرة مػن ىػذا
الكانوف .
المادة الثامنة  - :ل من يترتب عليو موجب تصريف النفايات الضارة و يتهػرب مػن الكيػاـ ةهػذا الموجػب عػن طريػف تسػليمها
مجانػ ا أو لكػػاء عػػوض ألي شػػخص أو مؤسسػػة ييػر مػػرخص لػػو أو لهػػا ةػػذلح يكػوف مسػػؤوالا ةالتضػػامن عػػن األضػرار
الناجمة عنها تجاه الغير ةاإلضافة إلى المسؤولية الجزائية المنصوص عنها في ىذا الكانوف .

المادة التاسلة  - :يرتكب جرـ تلويث التيئة ل من :
 -2يرمي في األنهار والسواقي وسائر مجاري المياه أو أي مكػاف آخػر المػواد المختلفػة التػي تضػر متاشػرة
أو ةنتيجة تفاعلها  ،ةاإلنساف أو الحيواف  ،أو ةسائر عناصر التيئة .
 -9يرمي في مياه التحر مواد يماويػة أو نفايػات ضػارة أو ييػر ذلػح مػن المػواد التػي تجلػل اسػتلماؿ ميػاه
التحر للستاية أو خػالؼ ذلػح مضػرا ةالصػحة أو التػي تػؤدي إلػى قتػل األسػماؾ أو الحػد مػن تكاثرىػا

أو إفساد صاليها غذاء ل نساف أو التي تضر ةسائر الحيوانات والنتاتات التحرية .

 -3ػػل مػػن يخػػالف األنظمػػة المتللكػػة ةالمنػػاطف المحميػػة اللامػػة والخاصػػة التػػي تحػػدد ةمرسػػوـ يتخػػذ ةنػػاء
على

اقتراح وزير الزراعة .

المادة اللاشرة  - :يلاقب ةالحتس من ثالثة اشهر إلى ثالث سنوات  ،و ةالغرامة من خمسة آالؼ يتػى خمسػماية ألػف ليػرة
ػػل مػػن يخػػالف أيكػػاـ المػػواد  /3/و  /4/و  /5/و  /7/و  /8/و  /9/أو يخػػالف األنظمػػة التػػي تتخػػذ
تطتيك ا أليكاـ ىذا الكانوف .

 إذا نجم عن الفلل انتشار مرضي وةائي و اف ةاإلمكاف توقػ ذلػح عوقػب الفاعػل ةاألشػغاؿ الشػاقة المؤقتػة - .إذا نجم عن ذلح موت انساف او ا ثر  ,قضي ةاالشغاؿ الشاقة المؤةدة .
 -وإذا ثتا أف الفاعل قصد النتيجة الجرمية قضى ةاإلعداـ .

.../...
3

المادة الحادية عشرة  - :يلاقب ةاألشغاؿ الشاقة المؤقتة والغرامة من ماية ألف إلى مليوف ليػرة ػل مػن يخػالف أيكػاـ المػادة
السادسة .
 إذا نجم عن الفلل انتشار مرضي وةائي أو وفاة إنساف أو ا ثر قضى ةاألشغاؿ الشاقة المؤةدة . وإذا ثتا أف الفاعل قصد النتيجة الجرمية قضى ةاإلعداـ .المػػادة الثانيػػة عشػػرة  - :تضػػتط الجػػرائم المنصػػوص عنهػػا فػػي ىػػذا الكػػانوف ةاإلضػػافة إلػػى أف ػراد الضػػاةطة اللدليػػة  ،مػػن قتػػل
المونفين الصحيين و التلديين المختصين ومونفي مصلحة يماية المستهلح .
ويتوجب علػى ػل مػن علػم ةارتكاةهػا أف يتلػ األمػر إلػى النياةػة اللامػة أو أفػراد الضػاةطة اللدليػة تحػا
طائلة ملاقتتو ةالغرامة من ألف يتى عشرة آالؼ ليرة والحتس من عشػرة أيػاـ يتػى ثالثػة اشػهر أو ة يػد
ىاتين اللكوةتين .
المػػادة الثالثػػة عشػػرة  - :عنػػد وقػػوع إيػػد الجػػرائم المنصػػوص عنهػػا فػػي ىػػذا الكػػانوف  ،تضػػتط المػػواد الجرميػػة ويمكػػن ضػػتط
وسيلة النكل وإقفاؿ المؤسسة مؤقتا .

أما المصادرة و سحب الترخيص ةصورة نهائية فيمكن الكضاء ةها م الحكم النهائي .

المادة الراةلة عشرة  ( :ألغيا ةموجب والكانوف رقم  /926/تاريخ  2993/4/9ومذ رة الخدمة قم )9007/249
 -ينش مجلس ا أعلى لحماية التيئة ةرئاسة رئيس مجلس الوزراء و عضوية الوزراء المختصين .

 يحػػدد تنظػػيم واختصاصػػات المجلػس األعلػػى وصػػاليياتو واألصػػوؿ المتتلػػة لديػػو فػػي مرسػػوـ يتخػػذ فػػي مجلػػسالوزراء ولو أف يستلين ةالهيئات والختراء المختصين .
المادة الخامسة عشرة  - :يلمل ةهذا الكانوف فور نشره .

جدوؿ رقم – – 2
طتك ا للكانوف اإلنكليزي
رقم 975/20/7

النفايات الخطرة ال تشمل :
-2

النفايات المنػزلية

-9

النفايات الناتجة عن منشآت تجارية أو أسواؽ عامة أو مؤسسات عامة أو مؤسسات إدارية .

-3

مخلفات عمليات اإلنشاء والهدـ .

-4

مخلفات عمليات التلدين .

-5

مخلفات إنشاء الطرؽ اللامة .

-6

مخلفات عمليات تنكية المياه و المجاري .

-7

المخلفات الزراعية و المراعي .

-8

المخلفات الناتجة من عوادـ المنتجات الصناعية المرفوضة مثل األوراؽ و التالستيح والزجاج و

الحديد و مواد التجميل و اإلسمنا و األقمشة و الصاةوف و المواد الغذائية .
مجموعات المواد الخطرة :
-2

مكونات الزرنيخ

 -26ةكايا ورواسب تكرير التتروؿ

-9

مكونات الزئتف

 -27مخلفات صناعة األدوية

-3

مكونات الكادفيوـ

 -28التيرو سيد واالزيد

-4

مكونات التليوـ

 -29األثػػير

-5

مكونات الترليوـ

 -90نفايات المختترات الكيماوية

-6

مكونات الكروصوـ سداسي التكافيء

 -92االستستوس

-7

مكونات الرصاص

 -99مكونات السلينيوـ

-8

مكونات االنتموف

 -93مكونات التليروـ

-9

مكونات الفينولوية

 -94المر تات اللضوية الحلكية

 -20مكونات السيانيد

 -95الكرةونيل الملدني

 -22االيزوسينات

 -96المكونات المذاةة للتماس

 -29المر تات اللضوية الهلوجنية

 -97األيماض و الكلويات الناتجة عن ملالجة

 -23المذيتات اللضوية المكلورة
 -24المذيتات اللضوية
 -25مواد التلكيم

الملادف

الجمهورية اللتنانية
===
قانوف رقم /444/
يمايػة التيئػػة

أقر مجلس النواب ،
وينشر رئيس الجمهورية الكانوف التالي نصو :
مادة وييدة :

صدؽ مشروع الكانوف الوارد ةالمرسوـ رقم  8272الرامي إلى يماية التيئة ما

عدلتو لجنة اإلدارة

واللدؿ .

يلمل ةهذا الكانوف فور نشره في الجريدة الرسمية.
ةلتدا
في  99تموز 9009
اإلمضاء :اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :رفيف الحريري
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :رفيف الحريري

قانوف يماية التيئة
التاب األوؿ  -متادئ أساسية وأيكاـ عامة
المادة األولى  -:يحدد ىذا الكانوف اإلطار الكانوني اللاـ لتنفيذ سياسة يماية التيئة الوطنية ةهدؼ
الوقاية من ل أشكػاؿ التدىور والتلوث واألذية و تحها وتلزيز االستلماؿ المستداـ للموارد الطتيلية
وت مين إطػار ييػاة سليمة ومستكرة ةيئيا.
المادة الثانية  -:لغايات ىذا الكانوف  ،يكصد ةلتارات :
أ–

ةيئة  :المحيط الطتيلي (أي الفيزيائي والكيميائي والتيولوجي) واإلجتماعي

الذي تليش فيػػو الكائنات الحية افة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وةين
المحيط والكائنات.
ب  -الفحص التيئي المتدئي :دراسة أولية تهدؼ إلى تحديد اآلثار التيئية
المحتملة لمشروع ما ةغيػػة تحديد مد ضرورة إجراء دراسة تكييم أثر ةيئي للمشروع.
ج  -تكييم األثر التيئي :تحديد وتكدير وتكييم آثار مشروع ما على التيئة وتليين
التداةير الالزمػػة للتخفيف من اآلثار السلتية وزيادة اآلثار اإليجاةية على التيئة والموارد الطتيلية
وذلح قتػػل إعطاء الكرار ةالموافكة على المشروع أو رفضو.
د-

خطة اإلدارة التيئية :مجموعة التداةير التخفيفية ووسائل الرصػػد والمراقتػػة

واإلجراءات المؤسساتية المتخذة خالؿ إنشاء أو تشغيل أو تفكيح المشروع والتي من ش نها
إلغاء اآلثػػار التيئية السلتية او تخفيفها إلى المستويات المكتولة محليا إف وجدت وإال وفكا
لملايير األمم المتحدة.
تلتتر "خطة اإلدارة التيئية" جزءا ال يتجزأ من تكرير "تكييم األثر التيئي" وتكرير "الفحػػص
التيئي المتدئي".
ىػ -

التنوع التيولوجي :تتاين الكائنات اللضوية الحية المستمدة من المصادر

افة ةما فيها ،ضمػن أمور أخر  ،النظم اإليكولوجية األرضية والتحرية واأليياء المائية
والمر تات اإليكولوجيػة التي تلد جزء ا منها وذلح يتضمن التنوع التيولوجي داخل األنواع وةين
األنواع والنظػػم اإليكولوجية .

و-

الموارد الطتيلية :عناصر التيئة اآلتية :الهواء ،المياه ،األرض والكائنات

الحية.
ز-

األنظمة اإليكولوجية ( Ecosysteme ) :مجم ييوي لمجموعات

الكائنات الحية النتاتي ػة والحيوانية يتفاعل م التيئة يير الحية ةاعتتار أنها تمثل ويدة
إيكولوجية.
المادة الثالثة  -:لكل إنساف الحف ةتيئة سليمة ومستكرة ،ومن واجب ل مواطن السهر على يماية
التيئة وت مي ػػن ياجات األجياؿ الحالية من دوف المساس ةحكوؽ األجياؿ المكتلة.
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المادة الراةلة  - :في إطار يماية التيئة وإدارة الموارد الطتيلية ،على ل شخص طتيلي أو ملنوي،
عاـ أو خاص أف يلتزـ ةالمتادئ اآلتية:
أ-

متدأ االيتراس ،الذي يكضي ةاعتماد تداةير فلالة ومناستة ةاالستناد إلى

المللومات الللميػػة وأفضل التكنيات النظيفة المتاية الهادفة إلى الوقاية من أي تهديد ةضرر
محتمل ويير قاة ػػل للتصحيح يلحف ةالتيئة.
ب  -متدأ اللمل الوقائي لكل األضرار التي تصيب التيئة ،من خالؿ استلماؿ
أفضل التكني ػػات المتوافرة.
ج  -متدأ " الملوث  -يدف " الذي يكضي ة ف يتحمل الملوث تكاليف التداةير
الوقائية ومكافحػة التلوث وتكليصو.
د -متدأ الحفاظ على التنوع التيولوجي الذي يكضي ة ف تتفاد النشاطات افة
إصاةة المكونات المختلفة للتنوع التيولوجي ةضرر.
ىػ  -متدأ تفادي تدىور الموارد الطتيلية ،الذي يكضي ة ف تتفاد

ل النشاطات

التستب ة ػ ي أضرار يير قاةلة للتصحيح للموارد الطتيلية الماء والهواء والترةة والغاةات والتحر
واألنهر وييرىا.
و-

متدأ المشار ة الكاضي ة ف:

-2

يكػػوف لكػػل مػػواطن يػػف الحصػػوؿ علػػى المللومػػات المتللكػػة ةالتيئػػة،

وفك ا للكواني ػػن واألنظمة المرعية اإلجراء.
-9

يسهر ل شخص طتيلي أو ملنوي ،عاـ أو خاص ،على سالمة

التيئة ،ويساىػم في يمايتها وأف يتل عن أي خطر قد يهددىا.
ز-

متدأ التلاوف ،الذي يكضي ة ف تتلاوف السلطات اللامة والمحلية والمواطنوف

على يماية التيئػة على ل المستويات.
ح-

متدأ أىمية المليار اللرفي في الوسط الريفي ،الذي يكضي ةوجوب األخذ

ةهذا اللرؼ في يػاؿ انتفاء النص.
ط  -متدأ مراقتة التلوث الذي يهدؼ إلى الوقاية من التلوث والتحكم ةو في
األوساط التيئية افػة من ماء وىواء وترةة ونتات ونفايات ةحيث ال تؤدي ملالجة التلوث في
الوسط التيئي إلى انتكاؿ التلوث إلى وسط آخر أو الت ثير عليو.
ي  -متدأ االعتماد على المحفزات االقتصادية داة مراقتة وتنظيم من اجل
التخلص من ل مصادر التلوث و /أو التخفيف منها وتلزيز سياسة التنمية المستدامة.
ؾ-

متدأ تكييم األثر التيئي وسيلة للتخطيط واالدارة من أجل مكافحة مصادر

التلوث وتدىور الموارد الطتيلية أو تكليصها أو تصغير يجمها إلى أدنى يد .
.../...
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التاب الثاني  -تنظيم يماية التيئة
الفصل االوؿ  -التخطيط التيئي
المادة الخامسة :
-2

لغايات تطتيف ىذا الكانوف ،يض وزير التيئة خطة أساسية لحماية التيئة ةناء على

إقتراح المجلس الوطني للتيئة ،تكر الخطة ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزير
التيئة.
-9

تخض خطة يماية التيئة األساسية إلى مراجلة دورية يكوـ ةها وزير التيئة ل سنتين

ةناء علػى اقتػراح المجلس الوطني للتيئة ،تكر التلديالت عليها ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء
ةناء على إقتراح وزير التيئة.
-3

ت خذ المراجلة التي تتم ل سنتين ةاالعتتار ةصورة خاصة النشاطات التي تكاـ من

أجل التيئة ،مػا واألضرار التي تمس التيئة والمخاطر التي يتم التلرؼ إليها ما والتكدـ الحاصل
في األةحاث الللميػػة والتكنولوجية.
الفصل الثاني  -المجلس الوطني للتيئة
ينش مجلس وطني للتيئة من أرةلة عشر عضوا .يتم ت ليف المجلس الوطني

المادة السادسة :

للت يئة وطريكة عملو ةموجػب مرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزير التيئة ،على أف
يكوف التمثيل مناصف ػػة ةين الوزارات الملنية ةالتيئة وذوي اللالقة من الكطاع الخاص ( الجمليات
التيئية والختراء التيئيين وأعضػاء نكاةات المهن الحرة ).
المادة الساةلة  :يتولى المجلس الوطني للتيئة ،ةاإلضافة إلى المهاـ المناطة ةو ةمكتضى قانوف إيداث
وزارة التيئة ،المهػػاـ إستشارية التالية:
أ  -التوصية ةتحديد األىداؼ واألولويات التيئية ،وإقتراح التلديالت على
السياسات التيئية.

ب  -تكييم النتائج التيئية لكل نشاط ذي عالقة ةالموارد الطتيلية وإصدار التوصيات
الالزمة.
ج  -تنسيف توجهات المؤسسات واإلدارات والوزارات الملنية ةحماية التيئة.
د  -التوصية ةتلديل الكوانين واألنظمة والمواصفات والملايير والمكاييس النوعية
الوطنية الخاصة ةحماية

التيئة وثواةتها.
الفصل الثالث  -تمويل يماية التيئة

المادة الثامنة  :يتم إنشاء صندوؽ وطني للتيئة يتمت ةالشخصية الملنوية وةاإلستكاللين المالي
واإلداري ويخض لرقاةة ديواف المحاستة المؤخرة ولوصاية وزير التيئة.
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المادة التاسلة  :تناط ةالصندوؽ الوطني للتيئة المهاـ والصالييات التالية:
أ  -المساىمة في تمويل إجراءات الرقاةة واالشراؼ على تطتيف ىذا الكانوف
ونصوصو التطتيكية.
ب  -التوصية ةشروط منح الكروض المشار إليها في ىذه المادة.
ج  -التوصية ةمنح التداةير التحفيزية المشار إليها في المادة ( )90من ىذا
الكانوف.
د  -دعم تطوير األةحاث والتكدـ التكنولوجي في أمور يماية التيئة.
ىػ -

دعم وتشجي النشاطات والمشاري التنموية المستدامة الهادفة إلى يماية

التيئة ومكافحة التصحر وتراج الغاةات وتآ ل الترةة ويماية التنوع التيولوجي.
و-

دعم المتادرات والنشاطات التي تكوـ ةها الجمليات والمنظمات يير

الرسمية.
ز-

المساىمة في النشاطات الوقائية التي لها أثر على التيئة عامة.

ح-

منح قروض ةشروط تحدد ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على إقتراح

وزيري التيئػػة والمالية ،لكل من يتولى نشاط ا من ش نو أف يحسن نوعية التيئة.

المادة اللاشرة :

 - )2تتكوف واردات الصندوؽ الوطني للتيئة من :
أ  -مساىمة مالية سنوية تلح ،في قوانين الموازنة اللامة وتحدد وفكا لحاجاتو.

ب  -الرسوـ الخاصة ةحماية التيئة التي تفرض ةموجب ىذا الكانوف أو ةكوانين
خاصة.
ج  -اإلعانات والمنح والهتات والوصايا التي تكدـ لو ال سيما من الهيئات
الوطنية واألجنتية الرسمية والخاصة ةهدؼ يماية التيئة وتنميتها.
الغرامات والتلويضات التي يحكم ةها أو يتفف عليها ةش ف األضرار التي

د-

تصيب التيئة تطتيكػا أليكاـ ىذا الكانوف والمصالحات التي تجري ةش نها.
ىػ -

ري وعائدات وفوائد أموالو.

)9
)3

تكوف للصندوؽ موازنة خاصة وتلتتر أموالو أمواالا عامة.
تخصص موارد الصندوؽ في ستيل تحكيف أىدافو.

)4

تلتتر الواردات وما تنتجو من عائدات وفوائد أمواالا للصندوؽ وتودع في يساب

خاص في مصػرؼ لتناف وفك ا ألصوؿ تحدد في نظاـ الصندوؽ.

المادة الحادية عشرة  :إف يفية تنظيم الصندوؽ الوطني للتيئة وأصوؿ قيامو ةمهامو يتم تحديدىا
ةمرسوـ يتخذ في مجلػس الوزراء ةناء على اقتراح وزيري التيئة والمالية ،ويجوز
ةالطريكة ذاتها تلديل نظاـ الصندوؽ وأصوؿ قيامو ةمهامو.

.../...
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الفصل الراة  -آليات رقاةة التلوث التيئي
المادة الثانية عشرة :
-2

ةغية الوصوؿ إلى مراقتة متكاملة للتلوث ،تحدد ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء

ةناء على اقتراح وزيػر التيئة  ،ملايير النوعية التيئية الوطنية ما وطرؽ منح التصاريح الالزمة،
ومراقتة تطتيكها وأصوؿ تكييم وض التيئة ويمايتها.
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يمكن لوزارة التيئة ،لهذه الغاية ،أف تستلين ة ي ختير وطني أو دولي في عملية

تحديد ىذه الملايير الوطنية التػي تتم مراجلتها دوري ا .وذلح أخذ ا ةاالعتتار وض الملارؼ
الللمية والتكدـ التكنولوجي والملايير المتلارؼ عليها دوليا.

المادة الثالثة عشرة  :يشمل تكييم وض التيئة ويمايتها تنفيذ ةرامج إدارية ةيئية تكوـ ةها المؤسسات

المصنفة والمؤسسات األخر التي تكوـ ةنشاطات ملوثة ،وةرامج رقاةة ذاتية أو تدقيف ةيئي ،ةهدؼ
تكييم موضوعػػي ودوري لفلالية التداةير المتخذة في مجاؿ مكافحة التلوث أو تكليصو وإعالـ الرأي
اللاـ ةنتائج ىذه التداةير.

التاب الثالث  -نظاـ المللومات التيئية والمشار ة في إدارة التيئة ويمايتها
الفصل االوؿ  -نظاـ المللومات التيئية
المادة الراةلة عشرة :
)2

يوض نظاـ إلدارة المللومات المتصلة ةالتيئة وطرؽ يمايتها ،يطتف ة شراؼ وزارة

التيئة ،على أف تحدد طرؽ تنظيم إدارة المللومات التيئية ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء
على اقتراح وزير التيئ ػػة وإستشارة المجلس الوطني للتيئة.
)9

ألي شخص طتيلي أو ملنوي ملني ةاإلدارة التيئية والتنمية المستدامة ،يف ولوج

نظاـ إدارة المللومات التيئية ،وفك ا أليكاـ ىذا الكانوف ونصوصو التطتيكية .ولكل شخص أف

يحصل على مللوم ػػات موضوعية تتللف ةوض التيئة ،ة ستثناء المللومات التي تتصل ةاألمن
الكومي أو ةالسرية المهنية.
يجب أف تلطى ىذه المللومات ضمن مهلة شهر ،و ل رفض إلعطاء المللومات المطلوةة يجب
أف يكوف مللالا.
المادة الخامسة عشرة  :تسهر وزارة التيئة على تطتيف نظم المللومات واالستشارات واإلنذار،
المنصوص عليها فػػي الملاىدات الدولية واإلقليمية المتللكة ةالتيئة والتي إنضم إليها لتناف أو سينضم
إليها.
المادة السادسة عشرة :
- 2

على ل مؤسسة ترةوية ،اةتدائية ،متوسطة ،ثانوية ،جاملية ،عامة انا أو خاصة،

وعلى ل مؤسسة أ اديمية أخر  ،أف تدخل ضمن منهاجها ،ةرامج ترةوية متللكة ةالتيئة.
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 )2تخض الترامج المذ ورة في التند األوؿ من ىذه المادة لموافكة وزارة التيئة وفك ا
لشروط تحدد ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزير التيئة والوزراء
المختصين.
المادة الساةلة عشرة  :على المؤسسات اللامة والخاصة اللاملة في ميادين التلليم والتدريب والترةية
واألةحاث واإلعالـ والثكافة ،أف تتلاوف م وزارة التيئة والوزارات المختصة ،على تطوير يمالت
إعالميػة ويمالت توعية يوؿ يماية األوساط التيئية والموارد الطتيلية وتطتيف تكنيات الوقاية.
الفصل الثاني – نظاـ المشار ة في إدارة التيئة
المادة الثامنة عشرة  :تؤمن مشار ة المواطنين في إدارة التيئة ويمايتها عتر:

الولوج الحر إلى المللومات التيئية وفك ا للكوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.

-2

وض آليات إستشارية على المستويين الوطني والمحلي تضم مواطنين وجمليات

-9

يلنوف ةشؤوف التيئة.
-3

تطوير الترةية التيئية في النظاـ الترةوي الوطني.

-4

يمالت توعية ومللومات للمواطنين يوؿ المسائل التيئية.

-5

تنظيم نشاطات ذات مصلحة عامة في إطار الحماية التيئية.

-6

تطوير التكنولوجيات الخاصة ة عادة التصني ومرا ز التجمي والفرز والتخلص من
النفايات  ،ال سيما على المستو المحلي.
تحضير توجيهات ةاستلماؿ التكنولوجيات الخاصة والطاقة والمواد التديلة

-7

وةالمحافظة عل ػػى الموارد الطتيلية ووض مؤشرات متاةلة تشج الوقاية من التلوث والتكليل منو
ومراقتتو.
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على ل شخص واجب إعالـ وزارة التيئة عن ل ضرر قد يطاؿ التيئة.

المادة التاسلة عشرة  :تحدد ةمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزير التيئة ،ةلد
إستطالع رأي الوزارات المختصة  ،أصوؿ تنفيذ نظاـ مشار ة المواطنين المذ ور في المادة الثامنة
عشرة من ىذا الكانوف.
الفصل الثالث – التداةير التحفيزية
المادة اللشروف :
)2

ل من يستلمل تجهيزات وتكنولوجيات تسمح ةتفادي أو ةتكليص أو ةالكضاء على

ل أشك ػػاؿ التلوث ما وةملالجة النفايات وإعادة تصنيلها واستلمالها ،يستفيد من تخفيضات
على الرسػ ػػوـ الجمر ية المتوجتة على ىذه التجهيزات والتكنولوجيات ،ةنستة ( %50خمسين
ةالمئة) حد أقصػى وفك ا للشروط واألصوؿ التي تحدد ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء
على اقتراح وزيري التيئ ػػة والمالية.

.../...
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ل شخص طتيلي أو ملنوي يكوـ ةنشاطات تحاف ،على التيئة يستفيد من

)9

تخفيضات على الضرائػب التي تتناوؿ ىذه النشاطات ،ةنستة ( %50خمسين ةالمئة) حد
أقصى وفك ا للشروط واألصػوؿ التي تحدد ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح
وزيري التيئة والمالية.
)3

لمجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزيري التيئة والمالية والوزير المختص اعتماد ل

تدةير تحفي ػػزي إقتصادي أو مالي آخر.

التاب الراة  -تكييم األثر التيئي
المادة الوايدة واللشروف  :على الجهات الملنية في الكطاعين اللاـ والخاص إجراء دراسات الفحص
التيئي المتدئػػي أو تكييم األثر التيئي للمشاري التي قد تهدد التيئة ،ةستب يجمها أو طتيلتها أو
أثرىػػا أو نشاطاتها .تراج وزارة التيئة ىذه الدراسات وتوافف عليها ةلد الت د من مالءمتها لشروط
سالمة التيئة واستدامة الموارد الطتيلية.
المادة الثانية واللشروف :
 )2إف لمة « مشروع » تلني :
أ  -تنفيذ أشغاؿ ةناء أو سواىا من اإلنشاءات.
ب  -أية مداخلة في المحيط الطتيلي ةما في ذلح تلح التي تتضمن أعماؿ إستخراج أو
إضافة الموارد الطتيلية.
ج  -أي إقتراح ةرنامج أو دراسة أو إستثمار أو تنظيم يطاؿ منطكة لتنانية املة أو قطاع
نشاط ةرمتو.

د  -أي تلديل ،إضافة ،توسي  ،إعادة ت ىيل أو إقفاؿ للنشاطات المشار إليها في
الفكرات (أ)( ،ب) ،و(ج) من ىذا التند.
 )9يتم تحضير دراسة الفحص المتدئي أو تكييم األثر التيئي على نفكة صايب المشروع
ويساةو .و ذلح جمي ػ نفكات وتكاليف المراقتة.
المادة الثالثة واللشروف  :تحدد دقائف تطتيف ىذا التاب وتوض الئحة ةالمشاري الخاضلة لدراسة
الفحص التيئي المتدئي والئحة ةالمشاري الخاضلة لدراسة تكييم األثر التيئي وتحدد رسوـ و لفة
المراجلة المشار إليها في المادة الوايدة واللشرين ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح
وزيري التيئة والمالية.

التاب الخامس  -يماية األوساط التيئية
الفصل االوؿ  -يماية الهواء ومكافحة الروائح المزعجة
المادة الراةلة واللشروف :
)2

على ل شخص طتيلي أو ملنوي  ،عاـ أو خاص  ،في ملرض ممارسة نشاطو ،أف

يلتزـ ةلدـ إنتلاث أو
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تسرب ملوثات للهواء  ،ةما فيها الروائح المزعجة أو الضارة ،محظورة ةمكتضى ىذا
الكانوف ونصوصػو التطتيكية وسائر الكوانين السارية المفلوؿ ،أو ةما يتجاوز الحدود الكصو

المسموح ةها والتي تحددىػػا الملايير الوطنية لنوعية التيئة ،م األخذ ةاإلعتتار نص الفكرة (د)
من المادة الثانية من ىذا الكانوف.
)9

يحظر ييازة أو إستلماؿ أو إستثمار آالت أو محر ات أو مر تات ينتج عنها إنتلاث

أو تس ػػرب ملوثات للهواء ،ةما فيها الروائح المزعجة أو الضارة محظورة ةمكتضى ىذا الكانوف
ونصوصو التطتيكيػة وسائر الكوانين السارية المفلوؿ ،أو ةما يتجاوز الحدود الكصو المسموح
ةها والتي تحددىا الملاييػػر الوطنية لنوعية التيئة ،م األخذ ةاإلعتتار نص الفكرة (د) من المادة
الثانية من ىذا الكانوف.
المادة الخامسة واللشروف :
)2

يجب عند يرؽ أي نوع من أنواع الوقود أو المحروقات أو ييرىا ،سواء في أيراض

الصناعة أو توليػد الطاقة أو أي يرض آخر ،أف تتكى اإلنتلاثات على مختلف أنواعها ضمن
الحدود الكصو المسموح ةها.
)9

تحدد مواصفات المداخن وسواىا من وسائل التحكم ةاإلنتلاثات على مختلف

أنواعها المتسرةة مػػن عملية االيتراؽ وفكا للملايير الوطنية لنوعية التيئة وذلح ةاإلضافة إلى
الحدود الكصو المسموح ةها.
المادة السادسة واللشروف  :على ل شخص طتيلي أو ملنوي ،عاـ أو خاص ،وخاصة عند استلم ػػاؿ
اآلالت أو المحر ات أو الملدات أو المر تات أو عند استخداـ آالت التنتيو ومكترات الصػوت،
أف يلتزـ ةلدـ تجاوز الحدود الكصو المسموح ةها لشدة الضجيج والتي تحددىا الملايير الوطنية
لنوعية التيئة ،م األخذ ةاالعتتار نص الفكرة (د) من المادة الثانية من ىذا الكانوف.
المادة الساةلة واللشروف  :ل شخص طتيلي أو ملنوي يخالف أيكاـ المواد  94و 95أو 96من
ىذا الكانوف ،ينػذر من قتل السلطة المحلية المختصة التي تتولى إةالغ وزارة التيئ ػػة والوزارات أو
اإلدارات المختصة صورة عن اإلنذار.
إذا لم يتكيد المخالف ةمضموف اإلنذار خالؿ المهلة المحددة فيو ،و ذلح في الحاالت الطارئة،
لوزير التيئة أف يتخذ ل التداةير الكانونية الهادفة إلى وقف النشاط الملوث للتيئة الهوائية ةلد تحديده.

المادة الثامنة واللشروف  :يحدد المرسوـ المنصوص عليو في المادة الثانية عشرة من ىذا الكانوف
أصوؿ مراقتة تطتيف أيكاـ المواد  94و 95و 96و 97من ىذا الكانوف.
الفصل الثاني  -يماية السايل والتيئة التحرية من التلوث
المادة التاسلة واللشروف :
 )2تهدؼ يماية التيئة التحرية من التلوث إلى تحكيف األيراض التالية :
أ  -يماية شواطئ الجمهورية اللتنانية ومواردىا الطتيلية ومرافئها من مخاطر التلوث
ةجمي صوره وأشكالو .
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ب  -يماية المياه اإلقليمية اللتنانية الطتيلية الحية ويير الحية ،من مخاطر التلوث
ةجمي صوره وأشكالو.
)9

تتولى وزارة التيئة ةالتنسيف م وزارة األشغاؿ اللامة والنكل واإلدارات والجهات

المختصة ،ل فيمػا يخصو ،تحكيف األيراض المذ ورة في التند ( )2من ىذه المادة ،ةما فيها
خطط إدارة ويماية الشواطئ .
المادة الثالثوف :
 )2م مراعاة أيكاـ الملاىدات الدولية واإلقليمية التي إنضم إليها لتناف ،يمن منل ا ةات ا
ل تصريػػف أو يمر أو يرؽ في المياه اإلقليمية اللتنانية لكل مادة من ش نها ةصورة متاشرة أو
يير متاشرة  ،أف :
أ -

تمس ةصحة اإلنساف وةالموارد الطتيلية التحرية.

ب-

تؤذي األنشطة والكائنات التحرية ،ةما فيها المالية وصيد األسماؾ

والنتاتات والطحالب.

ج  -تفسد نوعية المياه التحرية
د  -تكلص من الكيمة الترفيهية ومن اإلمكانيات السيايية للتحر وللشواطئ
اللتنانية.
)9

تحدد ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزيري التيئة واألشغاؿ اللامة

والنكل الئحػػة ةالمواد المشار إليها في التند األوؿ من ىذه المادة .
المادة الوايدة والثالثوف :
)2

لوزير األشغاؿ اللامة والنكل ،ةاإلستناد إلى دراسة الفحص التيئي المتدئي أو دراسة

تكييم األثر التيئػي التي تتم وفك ا أليكاـ ىذا الكانوف ونصوصو التطتيكية ،أف يرخص ةالتصريف

وةالغمر أو ةالحرؽ فػي المياه اإلقليمية وفي جوؼ األرض التحرية في المياه اإلقليمية  ،لمواد ال
تنتج عنها المحاذير المذ ػػورة في المادة الثالثين من ىذا الكانوف ،وةشروط تحوؿ دوف أف
تتستب اللمليات المرخص ةها ةضرر للتيئػة التحرية .
)9

يحدد المرسوـ المذ ور في التند « »2من المادة الثالثين من ىذا الكانوف ،شروط

وإجراءات من ػػح التصريحات المنصوص عليها في التند « »2من ىذه المادة وإجراءات المراقتة
ما وشروط تطتيف ىػذه األيكاـ على عمليات التصريف والغمر والطمر والحرؽ .
المادة الثانية والثالثوف  :م مراعاة أيكاـ الكوانين واألنظمة النافذة والملاىدات الدولية واإلقليمية
التي إنضم إليهػا لتناف ،يحدد المرسوـ المذ ور في التند « »9من المادة الثالثين ،التداةير الالزمة
للوقايػة من ل تلوث ةحري ناتج عن سفن أو ناقالت ةحرية أو مر تات أو منشآت في المياه
اإلقليمية اللتنانية.
المادة الثالثة والثالثوف  :م مراعاة األيكاـ النافذة المتللكة ة شغاؿ األمالؾ اللمومية ،تمن األشغاؿ
علػػى األمالؾ اللمومية التحرية أو النهرية التي تلرقل الولوج الحر إلى السوايل والشواطئ الرملية أو
تؤدي إلى تآ ل الموق أو تدىوره أو تستب تهديدا للمصالح المذ ورة في التند « »2من المادة
التاسلة واللشرين .
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المادة الراةلة والثالثوف  :تخض المناطف الرطتة وأنظمتها اإليكولوجية لحماية خاصة تحدد شروطها
ةمرسوـ يتخذ فػػي مجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزير التيئة ،وت خذ ةاالعتتار دور ىذه المناطف
وأىميتها فػػي الحفاظ على التنوع التيولوجي التحري و/أو النهري وعلى التوازنات التيئية السايلية الشاملة.
الفصل الثالث  -يماية التيئة المائية من التلوث
المادة الخامسة والثالثوف :
)2

م مراعاة األيكاـ الكانونية السارية المفلوؿ والمتللكة ةالمحافظة على مياه األمالؾ

اللمومية وإستلمالها ،تخض ىذه المياه لتداةير الحماية المنصوص عليها في ىذا الكانوف
ونصوصو التطتيكية ،م األخذ ةاإلعتتار الملايير التيئية الوطنية ،وذلح ةغية:
أ -

يماية المياه السطحية والجوفية من مخاطر التلوث على أشكالو وإستلادة

نوعية ىذه المياه.
ب-

يماية التوازنات التيئية والمواق الرطتة وأنظمتها اإليكولوجية.

ج  -تطوير ويماية الموارد الطتيلية وتكييمها ةاعتتارىا موارد اقتصادية ،وت مين
توزيلها ةشت ػػى استلماالتها.
)9

يحدد ةكرار مشترؾ يصدر عن وزيري الطاقة والمياه والتيئة ل تدةير أو سياسة

تهدؼ إلى تطوير إدارة متكاملة للموارد الطتيلية المتللكة ةالتيئة.
)3

تطتف التداةير المشار إليها في التند  /9/من ىذه المادة على ل تصريف أو إيراؽ

أو رمي أو إيػداع ،متاشر أو يير متاشر ،لمواد من ش نها أف تتستب في تلوث المياه السطحية
أو الجوفية ،أو أف تزيد مػن تدىور نوعيتها ةتلديل خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو
التيولوجية أو التكتريولوجية.

المادة السادسة والثالثوف  :تحدد ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزير التيئة والوزير
المختص ،ضمػن مهل يحددىا ىذا المرسوـ :
أ-

أصوؿ وض جردة عامة لكياس مستو تلوث المياه واليناةي واألنهر

ومجاريها وضفافه ػػا والتحيرات والغدراف والتحرات والمستنكلات وخزانات وشتكات توزي مياه
الشفة وأقنيػة الري ،على أف يلاد النظر ةهذه الجردة اللامة لما دعا الحاجة إلى ذلح.
ب  -الملايير الوطنية والكيميائية والتيولوجية والتكتريولوجية التي يجب أف تتوافر
في المياه واليناةيػ

واألنهر ومجاريها وضفافها والتحيرات والغدراف والتحرات والمستنكلات

وخزانات وشتكػات توزي مياه الشفة وأقنية الري.
ج-

الملايير الوطنية للنوعية التي يجب أف تتوفر في المياه المخصصة

ل ستهالؾ التشري ولسائػػر اإلستلماالت.
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طرؽ تحليل ومراقتة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والتيولوجية والتكتريولوجية

والنوعية للمياه.
ىػ -

إجراءات التصريف والطمر واإليراؽ والرمي واإليداع ،المتاشر أو يير المتاشر،

لمواد من ش نهػػا أف تتستب في تل وث المياه السطحية أو الجوفية ،أو أف تزيد من تدىور نوعيتها
ةتلديل خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو التيولوجية أو التكتريولوجية ،وإجراءات مراقتة ىذه
اللمليات.
و-

تداةير الحماية الخاصة التي يجوز لوزارة التيئة أو للسلطات المختصة أف تفرضها

ةهدؼ الوقاية أو الحد من ل ضرر يصيب التيئة المائية.
ز-

أصوؿ إخضاع المنشآت الكائمة أليكاـ ىذا الكانوف ونصوصو التطتيكية.

المادة الساةلة والثالثوف :

م مراعاة الكوانين واألنظمة المرعية االجراء ،تخض

ل منش ة

تتولى ملالجة المياه لترخيػص مستف ةمتاشرة اللمل يصدر عن وزير التيئة .تحدد المراسيم التطتيكية
لهذا الكانوف أصوؿ ومهل إخضاع المنشآت أليكاـ ىذه المادة .
الفصل الراة  -يماية التيئة األرضية وجوؼ االرض
المادة الثامنة والثالثوف  :تحدد ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزير التيئة والوزراء
المختصين :
أ-

شروط الحماية الخاصة التي تهدؼ إلى الحد من تدىور الترةة وتآ لها ومكافحة

التصحر وتل ػػوث األرض وجوؼ األرض ومواردىما الطتيلية ،والخسائر في األراضي الكاةلة
للزراعة.
ب  -التداةير التي تهدؼ إلى تشجي اإلستلماؿ الرشيد لألرض أو جوؼ االرض
ومواردىما الطتيلية.
ج  -الئحة ةالنشاطات التي ةستب طتيلتها أو أىميتها أو نتائجها ،قد تتستب ةتلويث
األرض وجوؼ األرض ومواردىما الطتيلية.
د-

أصوؿ إخضاع النشاطات اآلنفة الذ ر للترخيص المستف من وزارة التيئة.

ىػ -

الئحة ةاألسمدة ومتيدات الحشرات واألمراض التي يسمح ةاستلمالها ةهدؼ يماية

التيئة وجوؼ األرض من ل ضرر قد يصيتها.
و-

أصوؿ المراقتة والتداةير التي يمكن فرضها لت مين يماية التيئة االرضية وجوؼ

االرض من ل ضرر قد يصيتها.
المادة التاسلة والثالثوف  :تحدد ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزير التيئة والوزراء
المختصين :

شروط تحديد أما ن وإنشاء مرا ز التنكية ومكتات النفايات ،على اختالفها،

أ-

وشروط إستثمارىػػا والملايير التكنية الواجب إتتاعها في ىذه المرا ز والمكتات وتحديد مصير
النفايات المهملة وإج ػراءات مراقتة ىذه األيكاـ.
ب-
ىذا الكان ػػوف

أصوؿ إشراؼ وزارة التيئة على إجراءات الملالجة الكاملة للنفايات عمالا ة يكاـ
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والكانوف رقم  88/64الصادر ةتاريخ  ( 2988/8/29المحافظة على التيئة ضد
التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة ) وقانوف إيداث وزارة التيئة وتلديالتو.
المادة األرةلوف  :م مراعاة أيكاـ الكانوف رقم  88/64تاريخ  ،2988/8/29تحدد ةمرسوـ يتخذ
في مجلس الوزراء ةناء على إقتراح وزير التيئة:
أ-

الئحة ةالنفايات الخطرة أو الضارة والتي تحتوي على مواد خطرة على الصحة

والسالمة اللامتين التػي يمن إستيرادىا أو إدخالها أو تصريفها أو تخزينها أو إستلمالها أو
التداوؿ ةها أو نكلها عتػر األراضػي اللتنانية أو فيها.
ب  -الئحة ةالنفايات المسموح إستيرادىا وتصريفها وتخزينها وإستلمالها والتداوؿ ةها
ونكلها عتر األراضػي اللتنانية وفيها.
ج  -طرؽ وشروط إستيراد المواد أو المنتوجات المولدة للنفايات ،وإدخالها وتصريفها
وييازتها وإستلمالهػا والتداوؿ ةها ونكلها عتر األراضي اللتنانية وفيها.
المادة الوايدة واألرةلوف  :م مراعاة أيكاـ التاب السادس من ىذا الكانوف ،تخض األما ن
المتضررة نتيجة ألعمػاؿ يتم الكياـ ةها من دوف التكيد ةاأليكاـ الكانونية والتنظيمية النافذة ،واألما ن
الملوثة ةستب المكتات الترية أو الطمر يير المسموح ،لتداةير تهدؼ إلى الكضاء على التلوث

وتصحيػػح

التيئة ،وذلح على نفكة المسؤوؿ عن ىذه األما ن ةغية إعادتها قدر اإلمكاف إلى ياله ػػا

األصلية وفف ما تحدده وزارة التيئة.
تحدد دقائف تطتيف ىذه المادة في المراسيم التي تصدر في مجلس الوزراء تطتيكا أليكاـ ىذا الكانوف .
الفصل الخامس – المنشآت
المادة الثانية واألرةلوف :
-2

على ل منش ة ،أف تتوفر لديها إمكانيات مراجلة ةيئية ومراقتة ذاتية ةهدؼ الكياس

المنظم إلصداراتها الملوثة ونتائج أنشطتها على التيئة.
-9

تخض

ل منش ة للتصريح المستف ةاإلستثمار الذي يلين الحدود الخاصة لكل

أنواع اإلصػػدارات الملوثة  ،ةما فيها تلح المتللكة ةملالجة النفايات ،والنتائج األخر ألنشطة
المنش ة على التيئة ،فضالا عن شروط تنفيذ المراجلة التيئية والمراقتة الذاتية المشار إليهما في
التند ( )2من ىذه المادة.
-3

تحدد ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على إقتراح وزير التيئة والوزراء

المختصين ،الملايير الوطنيػة الخاصة ةكل فئة من فئات المنشآت ،ودقائف تطتيف ىذه المادة
وأصوؿ تطتيف أيكامها علػى المنشآت الكائمة ةتاريخ نفاذ ىذا الكانوف ،وشروط وقف أو إيالؽ
أو شطب ل منش ة  ،عندما تشكل ىػذه المنش ة خطرا على التيئة ال يمكن للتداةير الملحونة
في ىذا الكانوف تالفيو .
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المادة الثالثة واألرةلوف  :عندما يكوف إستثمار إيد المنشآت المصنفة مصدر ضرر أليد عناصر
التيئة على السلطػة المحلية أف تحيط وزارة التيئة علم ا ةاألمر إلجراء التحكيف المطلوب ،وتنذر
السلطة المحلي ػػة المستثمر ةضرورة اتخاذ التداةير الضرورية افة للوقاية من ىذا الخطر أو للتخلص

منو وذلح على نفكتو الخاصة .وفي ياؿ عدـ التزاـ المستثمر ةمضموف اإلنذار خالؿ المهلة
المحددة فيػو ،تطتف عليو التداةير واللكوةات المنصوص عليها في الكوانين واألنظمة المرعية اإلجراء.
ولوزير التيئة المتاشرة ة ي تحكيف يرمي إلى مراقتة إنلكاس نشاط المنش ة على التيئة .ولو ،ةلػدإنذار
المستثمر وةدوف إنذار في الحاالت الطارئة ،أف يتخذ التداةير الالزمة لحماية التيئة ،علػى
نفكة المستثمر.
تفرض وتحصل نفكات التحكيف والمراقتة والتداةير المتخذة وفكا لكانوني المحاستة اللمومي ػػة وتحصيل
الضرائب والرسوـ المتاشرة.

يخض األشخاص المسؤولوف عن مراقتة المنشآت المصنفة للسر المهني .
الفصل السادس  -المواد الكيميائية ،الضارة و /أو الخطرة
المادة الراةلة واألرةلوف :
-2

م مراعاة أيكاـ الكوانين واألنظمة المرعية اإلجراء ،ال سيما الكانوف رقم 88/64

تاريػخ  29آب 2988يخض إستيراد أو إنتاج أو إستخراج أو تحويل أو تسويف أو نكل أو
ييازة أو استلم ػػاؿ أو إتالؼ المواد الكيميائية الضارة و/أو الخطرة ،التي ةستب تر يتتها
وطتيلتها وآثارىا ،ال سيم ػػا السامة أو اإلشلاعية  ،أو ميتها ،تشكل أو قد تشكل خطرا على

الصحة والسالمة اللامتين وعلػى التيئة عامة  ،لتصريح مستف يمنح ضمن شروط تحدد ةمرسوـ
يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتػراح

من وزير التيئة والوزراء المختصين ،ولمراقتة وزارة

التيئة.
-9

تطتف أيكاـ ىذا الكانوف ونصوصو التطتيكية على التر يتات المسوقة المصنوعة من

المواد المذ ػػورة في التند « »2من ىذه المادة.
-3

يتضمن ىذا المرسوـ:
أ -

الئحة ةالمواد التي يكوف إستيرادىا أو إنتاجها أو إستخراجها أو تحويلها أو

تسويكها أو ييازتها أو استلمالها أو إتالفها أو نكلها عتر األراضي اللتنانية ممنوع ا أو خاضل ا
للتصريح المستف.
ب  -شروط وإجراءات ومهل منح التصريح المستف.

ج  -شروط التصريف وإجراءاتو لكل مجموعة من المنتوجات.
د -

شروط اإلنتاج والخزف والتغليف والتصنيف والنكل والتسويف وإعادة

التصني الخاصة ةالمواد موضوع ىذا الفصل.
ىػ -

إجراءات المراقتة والتداةير التي يمكن فرضها لت مين يماية التيئة ،ال سيما

في الحاالت الطارئة.
.../...
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و-

أصوؿ تطتيف أيكاـ ىذا الفصل على المواد الكيميائية الضارة و/أو الخطرة

الموجودة على األراضي اللتنانية ةتاريخ نفاذ ىذا الكانوف.
-4

ألجل تطتيف المرسوـ المذ ور في التند « »2من ىذه المادة ،تؤخذ ةاالعتتار

التوجيهات والملايير التكنية المنسكة على المستو الدولي من قتل المؤسسات المتخصصة.
المادة الخامسة واألرةلوف :
-2

م مراعاة أيكاـ قانوف اللكوةات  ،وأيكاـ الكانوف رقم  88/64تاريخ  29آب

 2988عند مخالفة أيكاـ ىذا الفصل ،تضتط المواد الجرمية ويمكن ضتط وسيلة النكل
وإقفاؿ المؤسسة مؤقت ا.
 -9خالف ا أليكاـ التاب السادس من ىذا الكانوف ،عندما تشكل ىذه المواد خطرا
يكيكيا ومحدقػا ،تتولى السلطات المحلية المختصة إتالفها أو إلغاء آثارىا على نفكة صايب
ىذه المواد وذلػح ة شراؼ وزارة التيئة.

.

تفرض وتحصل النفكات وفكا لكانوني المحاستة اللمومية وتحصيل الضرائب والرسوـ المتاشرة

الفصل الساة  -األذية الصوتية والضجيج
المادة السادسة واألرةلوف  :تحدد ةمرسوـ يتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزير التيئة
والوزراء المختصين :
-2

شروط تنظيم ل إصدار لضجيج أو ألصوات ،قد يكوف مضرا لصحة اإلنساف أو قد

-9

التداةير التي يمكن فرضها ،ال سيما في األيواؿ الطارئة ،لمن األذية الصوتية

يتستب ة زعاج مفرط أو يمس ةالتيئة ،ال سيما الذي ينتج عن المنشآت والمر تات وسواىا.
والضجيج أو الحد مػػن آثارىما السلتية.
الفصل الثامن  -إدارة الموارد الطتيلية والمحافظة على التنوع التيولوجي

المادة الساةلة واألرةلوف  :تلتتر من المصلحة اللامة يماية الطتيلة والوقاية من التصحر ومكافحتو
والمحافظة على األجناس الحيوانية والنتاتية ومسا نها وعلى التوازنات التيولوجية واألنظمة التيئية
وعلى التن ػػوع التيولوجي ،في مواجهػة ل أستاب التدىور والتلوث ومخاطر الزواؿ.
المادة الثامنة واألرةلوف :
-2

ترتكز إدارة الموارد الطتيلية والحفاظ على التنوع التيولوجي في لتناف على :
أ-

وض جردة ةاألجناس الحيوانية والنتاتية الموجودة ،وخاصة تلح الملرضة

لخطر الزواؿ.
ب  -إخضاع ل نشاط من ش نو المساس ةالتيئة إلعالـ وزارة التيئة المستف.
ج-

اقتراح خطط يماية مسكن األجناس الحيوانية والنتاتية وشروط يمايتها

وتنميتها.
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د-

اقتراح إنشاء يدائف وطنية ومحميات طتيلية ومناطف محمية واقتراح شروط

يماية المواق ػ والمنانر الطتيلية.
ىػ -

وض نظاـ مراقتة لولوج الموارد التيولوجية والحيوية الوراثية واستلماالتها

وفكا لالتفاقػػات والملاىدات الدولية التي أةرمها أو يترمها لتناف ،وذلح ةاإلتفاؽ م الوزارات
الملنية.

و-

مشار ة المواطنين والمؤسسات اللامة والخاصة في الحفاظ على التنوع

التيولوجي واالستلمػاؿ المستداـ للموارد الطتيلية .
-9

تحدد ةمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ةناء على اقتراح وزير التيئة والوزراء

المختصين ،دقائف تطتيػػف

أيكاـ ىذه المادة.

المادة التاسلة واألرةلوف  :تتم إدارة الموارد المشتر ة م الدوؿ األخر ةشكل مستداـ وعلى أساس
التلاوف واإلعالـ والتشاور المتتادؿ ،وفكا أليكاـ الملاىدات الدولية واالقليمية المترمة ةين الدوؿ
التي يتشارؾ ملها لتناف المػوارد المذ ورة.
الفصل التاس  -مخاطر و وارث طتيلية
المادة الخمسوف  :توض خطة وطنية إلدارة الكوارث والمخاطر الطتيلية لكل منطكة من لتناف
وتشمل خطة إدارة ةيئيػة تحضرىا وزارة التيئة ةالتلاوف م الوزارات المختصة .وتحدد التداةير الوقائية
التي يجب إتخاذىا لمواجهة ل تلوث ةيئي خطير ينجم عن وارث طتيلية او ةفلل الحروب أو
خالفو ،وصالييػػات اإلدارات والسلطات المختصة في تنفيذ ىذه التداةير ةمراسيم تتخذ في مجلس
الوزراء ةناء على إقتراح وزير التيئة والوزراء المختصين.

التاب السادس  -المسؤوليات واللكوةات
الفصل االوؿ  -المسؤوليات

المادة الوايدة والخمسوف  :م مراعاة أيكاـ قانوف الموجتات واللكود وقانوف اللكوةات ،إف ل
انتهاؾ للتيئة يلحػف ضررا ةاألشخاص أو ةالتيئة يس ؿ فاعلو ةالتلويض المتوجب .وللدولة ،ممثلة ةوزارة

التيئػة ،المطالتة ةالتلويضات الخاصة الناتجة عن األضرار الاليكة ةالتيئة.

.../...
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المادة الثانية والخمسوف :
-2

إف المسؤولين عن أي ضرر يطاؿ التيئة ةستب أعماؿ منجزة من دوف تصريح أو

ةصورة مخالف ػػة لأليكاـ الكانونية والنظامية النافذة ،ال سيما تلح المتللكة ةدراسات الفحص
التيئي المتدئي أو تكييػم األثر التيئي  ،ملزموف ةاتخاذ ل التداةير التي تؤدي إلى إزالة الضرر ،
على نفكتهم الخاصة .
-9

إف النفكات الناتجة عن التداةير التي تتخذىا السلطات المختصة لمن

ل ضرر

يطاؿ التيئة ،تكوف على عاتف المسؤوؿ عن ىذا الضرر .
المادة الثالثة والخمسوف  :على ل من يستثمر مؤسسة مصنفة أو يستلمل مواد يميائية ،ضارة و/أو
خطرة مػػا يحددىا ىذا الكانوف ونصوصو التطتيكية  ،أو يوق عكد ضماف ضد ل المخاطر التي تهدد
التيئة.

الفصل الثاني  -ضتط الجنح
المادة الراةلة والخمسوف :
-2

تضتط المخالفات أليكاـ ىذا الكانوف ولنصوصو التطتيكية ،ةموجب محاضر ضتط

ينظمها أفػ ػراد الضاةطة اللدلية وفكا للكوانين المرعية اإلجراء؛
-9

من أجل ضتط المخالفات ومراقتة التكيد ةهذا الكانوف ونصوصو التطتيكية ،ألفراد

الضاةطة اللدليػػة ولمراقتي وزارة التيئة وفف الكوانين المرعية االجراء.
أ-

الدخوؿ إلى يرـ ومتاني المنشآت والمؤسسات المشمولة ة يكاـ ىذا

الكانوف.
ب  -التفتيش في يرـ ومتاني وإنشاءات وتجهيزات ومستودعات المنشآت
والمؤسسات المذ ػػورة أعاله.
ج  -االطالع على جمي الوثائف والمستندات المتللكة ةشروط وإجراءات اللمػػل
التيئي للمنشآت والمؤسسات المشمولة ة يكاـ ىذا الكانوف ،أو ألنشطتها.
د-

أخذ عينات ومكادير إلجراء التحاليل الضرورية.

 - 3يشترط لممارسة أفراد الضاةطة اللدلية ونيفتهم في األما ن األخر التي يشتتو فيها
ةممارسة أنشطة أو ةوجود مواد ،من ش نها المساس ةالتيئة الحصوؿ على موافكة خطية مستكة من
النياةة اللامة واإلستلانػة ة فراد قو األمن الداخلي لما دعا الحاجة.
المادة الخامسة والخمسوف  :تحاؿ محاضر الضتط م المستندات واإلفادات والمللومات افة
المتللكة ةها ،إلى النياةة اللامة

وتتل نسخة عنها إلى وزارة التيئة.

.../...
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المادة السادسة والخمسوف  :ينظر في المخالفات المضتوطة ،وفكا أليكاـ ىذا الكانوف ولنصوصو
التطتيكية ،الكض ػػاة المنفردوف المختصوف في المحافظة التي يصلا فيها المخالفة ،وتطتف ةش ف ىذه
المخالفات أص ػػوؿ المحا مات الموجزة المتللكة ةالجرائم المشهودة ،وتكوف أيكامهم قاةلة ل ستتئناؼ
فكط.
الفصل الثالث  -التداةير اإلدارية
المادة الساةلة والخمسوف  :إف تطتيف اللكوةات الجزائية ال يحوؿ دوف صاليية اإلدارات والسلطات
المختصة ،ةلد إنذار خطي تتلغو ةالطريكة اإلدارية إلى المخالف ،ة ف تتخذ ةحكو ل أو ةلض التداةير
اإلدارية التالية :
أ  -فرض شروط خاصة للسماح ةمتاةلة تنفيذ نشاط ملين ،فضالا عن تداةير
وقائية ومراقتة ذاتيػة وتدقيف ةيئي ،ةصورة مستمرة ،وتلليف الترخيص اللائد لهذا النشاط إلى يين
التكيد ةالشروط الخاصة والتداةير المذ ورة.
ب  -من نشاط ملين ةستب أخطار جسيمة يستتها للتيئة ،وإلغاء الترخيص اللائد
لو وإقف ػػاؿ المؤسسة.
ج-

أعماؿ اإلصالح زالة التلوث ،وإعادة التشجير وصيانة األما ن ،على نفكة

المخالف.
د -
ىػ -

فرض االلزامات والغرامات.
ل تدةير آخر يهدؼ إلى الوقاية أو إلى الحد من ل ضرر يصيب التيئة.

الفصل الراة – اللكوةات
المادة الثامنة والخمسوف :
-2

يلاقب ةالحتس من شهر إلى سنة وةالغرامة من خمسة عشر مليوف إلى مئتي مليوف

ليرة لتنانية ،أو ة يد ىاتين اللكوةتين ،ل من :
ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص ةيئي متدئي أو تكييم األثر التيئي من
دوف إجراء ىػذه الدراسة مستكا أو إخضاعها لرقاةة وزارة التيئة والوزارات واإلدارات المختصة.

ينفذ مشروع ا يستوجب دراسة فحص ةيئي متدئي أو تكييم األثر التيئي خالف ا
لمضموف الدراسة المكدمة منو والتي تكوف قد يازت على موافكة وزارة التيئة والوزارات

واإلدارات المختصة.
ينفذ مشروعا ال يستوجب دراسة فحص ةيئي متدئي أو تكييم األثر التيئي
ويير متطاة ػػف والملايير الوطنية.
-

يلارض أو يلرقل إجراءات المراقتة والتفتيش والتحاليل المنصوص عليها في
نصوصو التطتيكية.

ىذا الكانػوف و/أو
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في ياؿ تكرار المخالفة تضاعف اللكوةة .

المادة التاسلة والخمسوف  :م مراعاة أيكاـ الكانوف رقم  88/64تاريخ  ،2988/8/29يلاقب
ةالحتس من شهػر إلى سنة وةالغرامة من مليوني إلى عشرة ماليين ليرة لتنانية ،أو ة يد ىاتين
اللكوةتين ،ل مػػن يخالف أيكاـ ىذا الكانوف ونصوصو التطتيكية المتللكة ةحماية التيئة الهوائية أو
التحرية أو المائي ػػة أو األرضية وجوؼ األرض .
في ياؿ التكرار تضاعف اللكوةة .

المادة الستوف  :يلاقب ةالسجن من شهر إلى سنة وةالغرامة من مليوني إلى عشرة ماليين ليرة لتنانية،
أو ة يد

ىاتين اللكوةتين ،ل من يخالف أيكاـ ىذا الكانوف ونصوصو التطتيكية المتللكة

ةالمؤسسات المصنفة .
في ياؿ التكرار تضاعف اللكوةة .
المادة الوايدة والستوف  :م مراعاة أيكاـ الكانوف رقم  88/64تاريخ  2988/8/29المتللف
ةالمحافظة على التيئػةضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة ،ترف الغرامات المنصوص
عليها في الكانوف المذ ور  :من عشرة ماليين إلى مئة مليوف ليرة لتنانية.
المادة الثانية والستوف :
-2

يلاقب ةالغرامة من مليوف إلى عشرة ماليين ليرة لتنانية ،ل من يخالف أيكاـ ىذا

الكانوف ونصوصو التطتيكية المتللكة ةالنفايات يير تلح الملحونة في المادة الوايدة والستين من
ىذا الكانوف .
-9

في ياؿ تكرار المخالفة تضاعف اللكوةة .

المادة الثالثة والستوف :
-2

ل مخالفة أخر أليكاـ ىذا الكانوف ولنصوصو التطتيكية ،يلاقب عليها ةالغرامة من

خمسمائة ألف إلى خمسة ماليين ليرة لتنانية.
-9

في ياؿ تكرار المخالفة تضاعف اللكوةة.

المادة الراةلة والستوف  :إف اللكوةات المنصوص عليها في ىذا الكانوف ال تحوؿ دوف تطتيف
اللكوةات المنصوص عليهػافي قانوف اللكوةات وسائر التشريلات الجزائية ،والتداةير واللكوةات
اإلدارية أو موج ػػب التلويض ةحكم المسؤولية

المدنية.

المادة الخامسة والستوف :

خالف ا أليكاـ قانوف الغاةات الصادر ةتاريخ  7انوف الثاني

 ،2949ال سيما مادتػػو ،98يلود مجموع الغرامات والتلويضات المكضي ةها عمالا ة يكاـ ىذا
الكانوف ونصوصو التطتيكية ،إلى الصندوؽ الوطني للتيئة.

-29-

.../...

التاب الساة  -أيكاـ نهائية
المادة السادسة والستوف  :يحف لوزير التيئة إجراء مصالحة على الغرامات وعلى التلويضات التي
يحكم ةها ةش ف األضرار التي تصيب التيئة ،تطتيك ا أليكاـ ىذا الكانوف ونصوصو التطتيكية ،شرط أال

تتناوؿ التسوية أ ثر من نصف قيمة الغرامة أو التلويض .

المادة الساةلة والستوف  :تلغى جمي األيكاـ المخالفة لهذا الكانوف أو التي تتلارض ومضمونو .
المادة الثامنة والستوف  :يلمل ةهذا الكانوف فور نشره في الجريدة الرسمية .
فهرس قانوف يماية التيئة
المادة /4-2/

* التاب األوؿ :

متاد ء أساسية وأيكاـ عامة

* التاب الثاني :

تنظيم يماية التيئة

 -الفصل األوؿ :

التخطيط التيئي

 -الفصل الثاني :

المجلس الوطني للتيئة

المادة /7-6/

 -الفصل الثالث :

تمويل يماية التيئة

المادة /22-8/

 -الفصل الراة :

آليات رقاةة التلوث التيئي

المادة /23-29/

* التاب الثالث :

نظاـ المللومات التيئية والمشار ة في إدارة التيئة

المادة /5/

ويمايتها
 -الفصل األوؿ :

نظاـ المللومات التيئية

المادة /27-24/

 -الفصل الثاني :

نظاـ المشار ة في إدارة التيئة

المادة /29-28/

 -الفصل الثالث :

التداةير التحفيزية

المادة /90/

* التاب الراة :

تكييم األثر التيئي

المادة /93-92/

* التاب الخامس :

يماية األوسط التيئية

 -الفصل األوؿ :

يماية الهواء ومكافحة الروائح المزعجة

المادة /98-94/

 -الفصل الثاني :

يماية السايل والتيئة التحرية من التلوث

المادة /34-99/

 -الفصل الثالث :

يماية التيئة المائية من التلوث

المادة /37-35/

 -الفصل الراة :

يماية التيئة األرضية وجوؼ األرض

المادة /42-38/
المادة /43-49/

 الفصل الخامس المنشآت:
 -الفصل السادس المواد الكيميائية  ،الضارة و /أو الخطرة

المادة /45-44/

:
 -الفصل الساة :

األذية الصوتية والضجيج

 -الفصل الثامن :

إدارة الموارد الطتيلية والمحافظة على التنوع

المادة /46/
المادة /49-47/

التيولوجي

.../...
-90-

المادة /50/

 -الفصل التاس :

مخاطر و وارث طتيلية

* التاب السادس :

المسؤوليات واللكوةات

 -الفصل األوؿ :

المسؤوليات

المادة /53-52/

 -الفصل الثاني :

ضتط الجنح

المادة /56-54/

 -الفصل الثالث :

التداةير اإلدارية

 -الفصل الراة :

اللكوةات

المادة /57/
المادة /65-58/

* التاب الساة :

أيكاـ نهائية

المادة /68-66/

الجمهورية اللتنانية
مرسوـ رقم /23389/
تلديل المرسوـ رقم  /8006/تاريخ في 9009/6/22
تحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية و يفية تصريفها
اف رئيس الجمهورية ،
ةناء على الدستور ،
ةناء على الكانوف رقم  387تاريخ  ( 2994/22/4االجازة للحكومة اةراـ ملاىدة ةازؿ
ةش ف التحكم في ير ة النفايات الخطرة عتر الحدود والتخلص منها ) ،
ةناء على الكانوف رقم  926تاريخ  ( 2993/4/9ايداث وزارة التيئة ) الملدؿ ةالكانوف رقم
 667تاريخ  ،2997/29/99ال سيما المادة الثانية منو ،
ةناء على الكانوف رقم  88/64تاريخ  ( 2988/8/29المحافظة على التيئة ضد التلوث من
النفايات الضارة والمواد الخطرة ) ال سيما المادة الساةلة منو،
ةناء على الكانوف الصادر ةمرسوـ رقم  8377تاريخ ( 2962/29/30تنظيم وزارة الصحة
اللامة) وتلديالتو،
ةناء على الكانوف الصادر ةمرسوـ رقم  9896تاريخ  2969/6/99والملدؿ ةالمرسوـ
االشتراعي رقم  239تاريخ  ( 2983/9/26المستشفيات الخاصة ) ،
ةناء على المرسوـ رقم  8006تاريخ  ( 9009/6/22تحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية
و يفية تصريفوا ) ،
ةناء على اقتراح وزراء التيئة ،الصحة اللامة ،الزراعة ،والصناعة ،
وةلد استشارة مجلس شور

الدولة ( الرأي رقم  9004 - 9003/49تاريخ

، ) 9003/29/9
وةلد موافكة مجلس الوزراء في جلستو المنلكدة ةتاريخ ، 9004/7/97

يرسػم مػا ي تػي :

الفصل األوؿ
أيكاـ عامة
المادة األولى  :التلريفات :
يفهم ةالتلاةير الواردة في ىذا المرسوـ ما يلي :
 - 2المؤسسات الصحية  :ىي المؤسسات الطتية اللامة والخاصة ةما فيها على ستيل التلداد
وليس الحصر المستشفيات  ،المختترات الطتية  ،الليادات الطتية ةما فيها طب
االسناف ،مختترات االسناف ،المستوصفات ،عيادات االطتاء التيطريين ،مستودعات
االدوية ،الصيدليات  ،ملاىد التلليم اللالي ومرا ز االةحاث.
 - 9نفايات المؤسسات الصحية  :ل النفايات التي تشملها الالئحتاف في الملحكين  2و 9
من ىذا المرسوـ على ستيل التلداد ال الحصر ،ةاالضافة الى جمي النفايات التي تتولد
في المؤسسات الصحية الملرفة في الفكرة  /2/من ىذه المادة .
.../...
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 -3النفايات الخطرة ويير الملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية  :نفايات المؤسسات
الصحية المذ ورة في الملحف رقم  /9/والتي تشملها الئحة النفايات الخطرة المنوه عنها
في الملحف رقم . /3/
 -4النفايات الخطرة والملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية:
تلني النفايات التالية :
 -2- 4ل النفايات المتولدة من اقساـ المصاةين ةاالمراض الملدية ،ييث ىناؾ
خطورة االنتكاؿ الحيوي الهوائي

biological

(aerial

) ،transmissionومن اقساـ اللزؿ ييث يوجد مرضى يلانوف من
امراض تستتها عوامل مرضية ييوية .
 - 9-4النفايات المذ ورة في الملحف رقم  2من ىذا المرسوـ ،والتي تتميز ةوايدة
على االقل من المي ػزات التالية :
 -2-9-4نفايات متولدة في اقساـ عزؿ المرضى المصاةين ة مراض ملدية
والتي انا على تماس ة ي مواد ةيولوجية مترزة أو مفرزة من
المرضى الملزولين.
 -9-9-4دـ أو أي سائل ييوي آخر يحتوي على مية مرئية من الدـ.
 -3-9-4مترزات أو ةوؿ ) ،(faeces or urineاذا تحكف الطتيب
الملالج ة ف المريض الذي يلالجو يلاني من اي مرض يمكن انتكالو
ةواسطة ىذه المترزات.
 -4-9-4سائػػل منػػوي ) ،(seminal fluidأو إفػػرازات مهتليػة
) ،(vaginal secretionsأو سائل مخي شو ي
) (cerebrospinal fluidأو سائل المفاصل المصلي
) ،(synovial fluidأو سائل جملي (،)plural fluid
أو سائػػل ةريتونػي ( ،(peritoneal fluidأو سائل ت م ػػوري
( )pericardial fluidأو سائل امنيوني ( amniotic
.)fluid
 - 3-4النفايات المتولدة عن النشاطات التيطرية التي تكوف :
 -2-3-4ملوثة ةلوامل ممرضة ( )injurious pathogensتصيب
االنساف أو الحيواف.
 -9-3-4على تماس م أية سوائل ييوية مترزة أو مفرزة ،ةحيث ير الطتيب
التيطري المختص خطرا من مرض قاةل لالنتكاؿ ةواسطة ىذه السوائل
.
 - 5النفايات يير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية :

وىي النفايات يير المذ ورة في الفكرتين » «4» «3من ىذه المادة ،والتي ال يؤدي
التلامل ةها الى اية خطورة على صحة االنساف وسالمة التيئة ،والمرتتطة ةالطريكة
الملتمدة الدارة النفايات المنزلية وىي :
 -2-5نفايات متولدة من مطاةخ المؤسسات الصحية والتي تنتج عن تحضير ويف،
وتغليف وتلتئة الطلاـ وفائض الطلاـ ةاستثناء ةكايا طلاـ المرضى المصاةوف
ة مراض ملدية ييث يتحكف الطتيب الملالج من قاةلية انتكاؿ ىذه االمراض
ةواسطة ىذه النفايات .
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 -9-5زجاج  ،ورؽ  ،رتوف  ،لدائن  ،ملادف  ،ل أنواع المغلفات  ،والمواد تيرة
الحجم ويير المغلفة التي يمكن التخلص منها عتر الجم اللادي أو المنفصل
والتي يمكن اعادة استلمالها  ،أو تدويرىا  ،أو استيرادىا.
 -3-5اللوادـ (. )inter materials
 -4-5نفايات االقمشة التي ترمى ةلد االستلماؿ لمرة وايدة ةاستثناء االقمشة الملوثة
ةالدماء أو التراز أو االفرازات.
 -5-5نفايات من نشاطات التستنة ( )gardeningوالتي تك داخل المؤسسات
الصحية.
 -6-5نفايات اللصكات والجتس ،الفوط الصحية ،يفاضات االطفاؿ والتالغين.
 - 6نفايات المؤسسات الصحية ،التي تحتاج الى طرؽ خاصة لالدارة  :وتشمل الفئات التالية
:
 -2-6االدوية منتهية الصاليية ويير الصالحة لالستلماؿ وضمنا المواد المضادة لنمو
السرطاف الملدة لالستلماؿ التشري والتيطري .

 -9-6االعضاء يير المميزة واالجزاء التشريحية المذ ورة في الملحف رقم  2من ىذا
المرسوـ.
 -3-6الحيوانات المستلملة في التجارب والمذ ورة في الملحف رقم  2من ىذا
المرسوـ.
 -4-6االدوية وييرىا من المستحضرات المستلملة في اللالج النفسي.
 -7التطهير ( :)disinfectionاالختزاؿ الحاد للجراثيم عتر استلماؿ مواد مطهرة.
 -8التلكيم (: )sterilizationالكضاء على الجراثيم ةطريكة تضمن الحد االدنى من
مؤشر مستو ت يد التلكيم ) (sterility assurance levelوالػذي ال يكػل
عػن جػزء مػن مليوف نشاط ميكروةػي (not lower than 10° microbial
) .activityيتم التلكيم وفف المكياس الدولي أيزو  ،94 :22234الطتلة االولى سنة
 ، 2994وتلديالتو الصادر عن منظمة المكاييس الدولية ،أو ةاستلماؿ طرؽ ةديلة من
ش نها أف تؤمن شروط تلكيم مشاةهة لتلح المطلوةة في المكياس المذ ور.
 -9الملكمات ( :)sterilizersتجهيزات مخصصة يصرا لتلكيم نفايات المؤسسات
الصحية الخطرة والملدية وذات مواصفات تتالءـ م المكياس الدولي رقم 22234
الطتلة االولى سنة  2994المذ ور ساةكا.
 -20تكييم األثر التيئي ):(Environmental Impact Assessement
تحديد وتكدير وتكييم آثار مشروع مكترح على التيئة وتليين التداةير الالزمة للتخفيف من
اآلثار السلتية وزيادة اآلثار االيجاةية على التيئة والموارد الطتيلية وذلح قتل اعطاء الكرار
ةالموافكة على المشروع أو رفضو .
المادة الثانية  :الهدؼ ومجاؿ التطتيف :
يهدؼ ىذا المرسوـ الى تنظيم ادارة نفايات المؤسسات الصحية الملرؼ عنها في المادة
االولى من ىذا المرسوـ وذلح ةغية الحفاظ على سالمة التيئة والحرص على المصلحة اللامة
ييث يجب ادارة نفايات المؤسسات الصحية ةطريكة تخفف الخطر على الصحة وتشج

تخفيف تولدىا واعادة استلمالها ( )reuseوتدويرىا ( )recyclingواستردادىا
( ،)recoveryوتنظم جملها ونكلها والتخلص منها ضمن ةرنامج ادارة ةيئية سليمة .
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المادة الثالثة  :اآللية اللامة للوصوؿ الى الهدؼ :
 - 2يجب على جمي االدارات والجهات الملنية والمؤسسات الصحية اللامة والخاصة
الكياـ ةنشا طات تهدؼ الى اتخاذ اجراءات وقائية والى تخفيف تولد النفايات من
خالؿ الكياـ ةما يلي :
 -2-2تنظيم دورات تدريتية لللاملين في المؤسسات الصحية يوؿ االدارة السليمة
لنفايات المؤسسات الصحية م التر يز على تفادي تالمس المواد يير
الملوثة ةالمصادر المحتملة للتلوث ،والتكليل من تولد النفايات الملوثة
(الملدية).
 -9-2الفرز الدقيف لنفايات المؤسسات الصحية المماثلة للنفايات المنزلية والتي
تتولد في المؤسسات الصحية.
 -3-2تنظيم توريد واستلماؿ الكواشف ( )reagentsواألدوية ةهدؼ تخفيف
تولد النفايات الخطيرة يير الملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية ،و ذلح
النفايات يير الخطرة الناتجة عن المؤسسات الصحية.
 -4-2استلماؿ المستحضرات ( )productsوالكواشف التي تحتوي على
نسب قليلة من المواد الخطرة ييث يمكن اعتماد ذلح تكنيا.
 -5-2استلماؿ المواد التالستيكية التي ال تحتوي على الكلورين ييث يمكن اعتماد
ذلح تكنيا.
 -6-2تنظيم توريد المواد الغذائية ةغية تخفيف تولد النفايات الناتجة عنها.
 -9على المؤسسات الصحية ادارة نفاياتها وفف ملايير السالمة واألماف (health
 )and safety requirementsوالمتادئ التي يتضمنها ىذا المرسوـ .

المادة الراةلة  :تصنيف نفايات المؤسسات الصحية :
تصنف نفايات المؤسسات الصحية وفكا للفئات االرة التالية:
 -2النفايات يير الخطرة المماثلة للنفايات المنػزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية
) (similar to municipal wasteوالتي تتولد يالتا من االقساـ االدارية
والمطتخية.
 -9النفايات الخطرة والملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية (hazardous
) infectionsوالنفايات الخطرة يير الملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية
). (hazardous non infections
 -3النفايات التي تحتاج الى طرؽ خاصة للتخلص منها والناتجة عن المؤسسات الصحية
).(special waste
 -4النفايات المشلة ) (radioactive wasteالمتولدة من المؤسسات الصحية
والتي يخض امر ملالجتها الى تشري خاص ةها.
المادة الخامسة  :ضواةط مسؤولية ادارة نفايات المؤسسات الصحية :
 -2اذا انا خدمات االشخاص الصحيين اللاملين في المؤسسات اللامة والخاصة قد
تما خارج ىذه المؤسسات ،فيجب اعتماد نفس قواعد التنظيم في مكاف تولد نفايات
المؤسسات الصحية .يكوف نكل ىذه
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النفايات من المكاف الذي تما فيو تلح الخدمات الى المؤسسة الصحية على نفكة
ومسؤولية الكائم ةتنفيذ الخدمة الصحية ،الذي اتم الخدمات المذ ورة ،وذلح خالؿ
 /48/ساعة من تولد النفايات.

 -9تلتتر نفايات المؤسسات الصحية المتولدة في يرؼ الجراية الالمر زية التاةلة
للمؤسسة الصحية نفايات متولدة من قتل المؤسسة المرجلية ،ةاستثناء تلح النفايات
المماثلة للنفايات المنزلية التي ستف تلريفها.
المادة السادسة  :فرز المواد الصالحة العادة االستلماؿ ،و/أو التدوير ،و/أو االسترداد من نفايات
المؤسسات الصحية :
تلزـ المؤسسات الصحية ،من اجل تخفيف مية نفاياتها ةفرز المواد الصالحة العادة
االستلماؿ ،و/أو التدويػػر ،و/أو االسترداد والكياـ ةالجم المنفصل للفئات التالية من
النفايات :
 -2الحاويات الزجاجية المستلملة لحف ،االدوية وااليذية والمشروةات ومحاليل النك ،
والمللتات واةر الحكن ،ةاستثناء ياويات محاليل االدوية المضادة للجراثيم،
أوالحاويات الملوثة ةوضوح ةمواد ييوية ،أو الحاويات المشلة ،أو تلح المستلملة من
قتل مرضى تحا اللزؿ ةستب اصاةتهم ة مراض ملدية.
 -9نفايات ا خر من يالفات زجاجية أو ورقية أو رتونية أو ةالستيكية أو ملدنية ةاستثناء
النفايات الخطرة الملرؼ عنها في المادة الراةلة.
 -3النفايات الملدنية يير الخطرة.
 -4نفايات التستنة.
 -5نفايات تحضير االيذية االتية من مطاةخ المؤسسات الصحية.
 -6سوائل فضية مستهلكة ) (silver depleted liquidsللتثتيا االشلاعي.
 -7زيوت طتية وزيوت وشحوـ نتاتية.
 -8ةطاريات وخاليا .
 -9ايتار.
 -20الزئتف )(mercury waste
 -22افالـ فوتويرافية وصفائح.

المادة الساةلة  :النفايات السائلة اآلتية من النشاطات الصحية :
يجوز أف يرمى التراز والتوؿ والدـ في اقنية المجاري التي تصب في شتكة مرةوطة
ةمحطة ملالجة للمياه المتتذلة شرط اف تكوف قد خضلا للملية ملالجة أولية تخفف من
انشطتها الحيوية وذلح وفكا للكيم الحدية ( )discharge limitsللمياه المتتذلة عند
صرفها في شتكة الصرؼ الصحي المحددة من قتل وزارة التيئة ةالكرار رقم  2/8تاريخ

.9002/2/30
ما اف المياه المتتذلة الناتجة عن النفايات السائلة االتية من النشاطات الصحية والتي لم
تخض للملية ملالجة ال يمكن استخدامها في ري المحاصيل الزراعية المستخدمة في طلاـ
االنساف والحيواف.
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الفصل الثاني
النفايات يير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية
المادة الثامنة  :ادارة النفايات يير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات الصحية
:
تخض عملية ادارة النفايات يير الخطرة المماثلة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات
الصحية الملرفة في المادة االولى ،التند  /5/للطرؽ الملتمدة محليا الدارة النفايات
المنػزلية.

الفصل الثالث
النفايات الخطرة والملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية
المادة التاسلة  :ملالجة النفايات الخطرة والملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية :
 -1اف المؤسسات الصحية ملزمة ةتلكيم النفايات الخطرة والملدية الملرفة في المادة
االولى ،التند » «4خالؿ  94ساعة من تولدىا ،وةتجميلها في ياويات خاصة
توصف اليكا .تلكم ىذه النفايات وفف المواصفات التكنية الواردة في المكياس الدولي
ايزو  94:22234وتلديالتو الصادر عن منظمة المكاييس الدولية أو ةاستلماؿ طرؽ
ةديلة من ش نها اف تؤمن شروط تلكيم مشاةهة لتلح المطلوةة في المكياس المذ ور.
 -9يتم تلكيم ىذا النوع من النفايات في منشآت متخصصة مرخصة من وزارة التيئة ةلد اف
تكوف ىذه المنشآت قد يصلا على الموافكة على دراسة تكييم االثر التيئي ضمن
الشروط التي تحددىا وزارة التيئة ويصدر ىذا الترخيص التيئي ةكرار من وزير التيئة م
مراعاة االيكاـ الكانونية المتللكة ةالمحالت المصنفة.
 -3تحتاج منشآت تلكيم النفايات الواقلة في يدود المؤسسة الصحية الى ترخيص خاص،
ويحف لها اف تلالج النفايات المتولدة في المر ز ذاتو ما يحف لها ملالجة النفايات
المتولدة من منشآت اخر المر زية مرتتطة ةو تنظيميا وونيفيا .

 -4تكوف ادارة المؤسسة الصحية أو ادارة المؤسسة المسؤولة عن عمليات التلكيم مسؤولة
تجاه الكانوف عن تنظيم وادارة قسم تلكيم النفايات وعن فلالية عمليات التلكيم في ل
مرايلها.
 -5يتل عن انشاء قسم تلكيم النفايات داخل المؤسسة الصحية رسميا الى السلطة الملنية
في المنطكة أو المحافظة ي تتم اعماؿ الرقاةة الدورية.
 -6يجب على ل مؤسسة صحية الحصوؿ على ترخيص لكسم التلكيم قتل التدء ةتشغيلو.
اما ةالنستة للمنشآت الكائمة واللاملة فيجب الحصوؿ على الترخيص خالؿ مدة 290
يوما من دخوؿ ىذا المرسوـ ييز التنفيذ .يلاد تجديد الترخيص ل سنة خالؿ أوؿ

ثالث سنوات ومن ثم ل سنتين و ذلح في ل مرة تتم فيها اعماؿ صيانة استثنائية
وذلح وفف الملايير والمؤشرات المذ ورة في الملحف رقم  /4/من ىذا المرسوـ .
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 -7يتم التحكف من فلالية عملية التلكيم ةشهادة يصدرىا مدير المؤسسة الصحية أو
المكتب التكني للمر ز الطتي .
 -8يخض قسم التلكيم العماؿ الرقاةة الدورية التي تكوـ ةها السلطات الصحية والتيئية
المختصة.
 -9يجب على المؤسسة الصحية ايضا ت مين سجل ةالوثائف مرقمة ةالتسلسل وتتضمن
المللومات التالية:
أ  -الرقم التلريفي لحلكة التلكيم )(Sterilization cycle
ب -الكميات اليومية ونوع النفايات التي خضلا للمليات التلكيم.
ت -تاريخ عملية التلكيم.
تحف ،الوثائف لمدة خمس سنوات في المؤسسة الصحية على اف تكوف متاية للكشف
عند الطلب من قتل السلطات الصحية والتيئية المختصة.
المادة اللاشرة  :التخزين المؤقا للنفايات الخطرة والملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية وجملها
ونكلها قتل التلكيم :
 -2ةغية ضماف يماية الصحة وسالمة التيئة تستلمل يالفات مرنة (flexible
) packagingمميزة ةاللوف ومناستة تستلمل لمرة وايدة فكط ممكن ايالقها
ة يكاـ وتحمل اللتارة التالية» :نفايات خطرة وملدية« ةاالضافة الى رمز الخطورة
الحيوية ) (bioligical hazardالمشار اليو في الملحف رقم  /5/وذلح
خالؿ التخزين المؤقا لهذه النفايات وير تها داخل المؤسسة الصحية وجملها
ونكلها.

وفي ياؿ ايتواء ىذه النفايات على مواد يادة أو قاطلة يحتف ،ةها في مستوعب
مصنوع من التالستيح ) (sharps boxصلب عازؿ ومناسب يغلف ة يكاـ
ةطريكة ال يمكن فتحها ويستلمل لمرة وايدة ويحمل اللتارة التالية »نفايات خطرة
وملدية تحتوي على مواد يادة« يوضب ىذا المستوعب في مستوعب خارجي اخر
صلب قاةل لالستلماؿ لمرات عدة ةلد اخضاعو للمليات تلكيم جيدة ةلد ل
استلماؿ .يجب اف يحوي ىذا المستوعب ملصكا مكتوب عليو اللتارة التالية:
»نفايات خطرة وملدية«.
 -9يجب اف يكوف مستوعب التوضيب الخارجي المشار اليو في التند االوؿ مكاوـ
للصدمات ومضاد للهرياف والتمزؽ لتفادي وقوع الحوادث اثناء عملية النكل والحر ة.
يجب اف يكوف لوف المستوعب الخارجي مميزا عن المستوعتات االخر التي
تحتوي على انواع اخر من النفايات.
 -3فيما عدا التندين االوؿ والثاني من ىذه المادة ،تخض عملية التخزين المؤقا
للنفايات خطرة والملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية وعمليات وضلها في
المستوعتات وجملها ونكلها للملايير اللامة والكوانين المتللكة ةالنفايات الخطرة
الملرفة في االطار التشريلي اللاـ للنفايات الخطرة .
المادة الحادية عشرة  :التخزين المؤقا للنفايات الملكمة الناتجة عن المؤسسات الصحية وجملها
ونكلها ،ةلد التلكيم :
 -1تجم النفايات الملكمة الناتجة عن المؤسسات الصحية ،التي تتوافف م ايكاـ ىذا
المرسوـ .وتنكل ةشكل منفصل عن النفايات المنزلية ،وتحف ،في مستوعتات واجهزة
ملرفة ةوضوح ومرخصة من وزارة التيئة  .من أجل ضماف يماية الصحة وسالمة التيئة ،
يجب أف تتم عمليات التخزين المؤقا للنفايات الملكمة وير تها
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الداخلية ضمن يدود المؤسسة الصحية ،وجملها ونكلها ،ةاستلماؿ مستوعتات لينة
تستخدـ لمرة وايدة وتحمل لونا يمكن تمييزه ةسهولة عن المستوعتات المستلملة
للنفايات المنزلية وييرىا من نفايات المؤسسات الصحية وخاصة يير الملكمة.
يجب اف تحمل ىذه المستوعتات اللتارة التالية » نفايات ملكمة «  ،إضافة إلى
تاريخ التلكيم .
المادة الثانية عشرة  :التخلص النهائي من النفايات الخطرة والملدية الناتجة عن المؤسسات
الصحية ،ةلد التلكيم :
 -2ةلد تلكيم النفايات الخطرة والملدية ةاستخداـ طرؽ ملترؼ ةها ومرخص لها وفف
ايكاـ ىذا المرسوـ ،يمكن التخلص منها ةنفس طرؽ التخلص من النفايات المنزلية
شرط االمتناع عن رميها في المستوعتات اللامة الملدة لجم النفايات المنزلية ،ةل
نكلها متاشرة من موق التلكيم الى المطمر الصحي الشرعي الخاص ةاستكتاؿ النفايات
المنزلية وفف سجالت ةالكميات ووثائف استالـ وتسليم تحف ،لد االدارة.
 -9في ياؿ االضطرار لتخزينها في موق التلكيم قتل نكلها متاشرة الى موق التخلص
النهائي منها وجب تنفيذ ايكاـ المادة الحادية عشرة من ىذا المرسوـ.

الفصل الراة
النفايات الخطرة يير الملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية
المادة الثالثة عشرة  :ادارة النفايات الخطرة يير الملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية :
تخض عملية ادارة النفايات الخطرة يير الملدية الناتجة عن المؤسسات الصحية في المادة
االولى ،الفكرة » «3للملايير اللامة المتللكة ةالنفايات الخطرة الملرفة في االطار التشريلي
اللاـ للنفايات الخطرة.

الفصل الخامس
نفايات المؤسسات الصحية التي تحتاج الى عملية خاصة للتخلص منها
المادة الراةلة عشرة  :تصريف نفايات المؤسسات الصحية التي تحتاج الى عملية خاصة للتخلص
منها :
 -1يجب اف يتم التخلص من النفايات المذ ورة في المادة االولى ،التند » ،«6في
منشآت متخصصة ةالترميد أو مطامر صحية أو ةاستلماؿ تكنيات ةديلة تثتا فلاليتها
لملالجة ىذا النوع من النفايات ،على اف تكوف مرخصة من وزارة التيئة ومتخصصة
ومحصنة تتنى وفف مواصفات خاصة لهذا النوع من النفايات ومنفصلة عن اما ن
التخلص من اي نوع اخر من النفايات .يجب اف تجهز ىذه المنشآت ةنظاـ تكني
مناسب لهذا النوع من النفايات من ش نو اف يضمن يماية الصحة وسالمة التيئة ،م
االنتتاه الشديد لتفادي يصوؿ اي تماس متاشر م اللماؿ ومن اجل تفادي تسرب
ىذه النفايات أو سكوطها خارج االما ن المخصصة لها.
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 -9يجب أف تدار النفايات المذ ورة في المادة االولى التند  9-6والتي تحتاج للملية
تخلص خاصة وفك ا لنفس الستل الملتمدة الدارة النفايات الطتية الخطرة والملدية م
الزامية التلكيم قتل اي ادارة لها.

الفصل السادس
التداةير النهائية
المادة الخامسة عشرة  :الشخص المسؤوؿ عن المؤسسة الصحية :
اف ضمانة مراقتة التداةير المذ ورة في ىذا المرسوـ تك على عاتف الشخص المسؤوؿ عن
المؤسسة الصحية اللامة أو الخاصة .
المادة السادسة عشرة  :تلغى النصوص المخالفة اليكاـ ىذا المرسوـ أو التي ال ت تلف م مضمونو.
المادة الساةلة عشرة  :ينشر ىذا المرسوـ ويتل ييث تدعو الحاجة.
ةلتدا في  28ايلوؿ 9004
صدر عن رئيس الجمهورية
االمضاء :اميل لحود
رئيس مجلس الوزراء
االمضاء :رفيف الحريري

وزير التيئة ةالو الة

وزير الصحة اللامة

االمضاء :ميشاؿ موسى

االمضاء :سليماف فرنجية

وزير الزراعة

وزير الصناعة

االمضاء :علي يسن خليل

االمضاء  :الياس سكاؼ

