
األسباب املوجبة ملشروع قانون
اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة

تـــــطبيقا لـــــلمبادىء األســـــاســـــية واألحـــــكام الـــــعامـــــة لـــــقانـــــون حـــــمايـــــة الـــــبيئة رقـــــم 444 الـــــصادر فـــــي 
29/7/2002 ولـــــلقانـــــون رقـــــم 387 الـــــصادر فـــــي 4 كـــــانـــــون األول 1994 الـــــذي أجـــــاز لـــــلحكومـــــة 
االنـــضمام الـــى مـــعاهـــدة بـــازل الـــتي تـــنظم حـــركـــة الـــنفايـــات الخـــطرة عـــبر الحـــدود وطـــرق التخـــلص 

منها؛

وملـا كـان قـانـون حـمايـة الـبيئة رقـم 444 الـصادر فـي 29/7/2002 قـد أنـاط بـوزارة الـبيئة فـي املـواد 
41، 49، 51 ومـا يـليها، مـهام التخـطيط، واملـراقـبة ووضـع مـعايـير وشـروط مـعالـجة الـنفايـات الـصلبة، 

وذلك وصوآل الى:
التخفيف قدر اإلمكان من كمية النفايات املعّدة للتخّلص،−
التخفيف من كمية النفايات الصلبة الخطرة الواجب التخّلص منها،−
تسهيل إدارة النفايات الصلبة الخطرة الواجب التخلص منها،−
 تسهيل إدارة النفايات الصلبة وتشجيع تدويرها وإعادة إستعمالها،−
فــــضالً عــــن املــــسؤولــــيات الــــناتــــجة عــــن اإلدارة املــــتكامــــلة لــــلنفايــــات الــــصلبة واإلطــــاريــــن −

املؤسساتي واملالي (كلفة التمويل واسترداد الكلفة). 

وحـــيث أنـــه مـــن الـــضروري تـــأمـــني إطـــار مـــتكامـــل إلدارة الـــنفايـــات الـــصلبة مـــن أجـــل حـــمايـــة الـــبيئة 
باالستناد إلى مبادىء االستدامة والتوعية والشفافية في إدارة هذه النفايات؛

وحــيث أنــه مــن الــضروري وضــع خــطة مــتكامــلة ملــعالــجة جــميع أنــواع الــنفايــات الــصلبة ابــتداًء مــن 
مصدرها وحتى التخلص منها وذلك بما يتناسب مع قدرة الدولة املالية على تمويل هكذا خطة؛

وحـــيث أنـــه مـــن الـــضروري مـــنع رمـــي الـــنفايـــات الـــصلبة عـــشوائـــياً وحـــرقـــها بـــشكل غـــير عـــلمي وغـــير 
مراقب وذلك ملا لهاتني الطريقتني من تأثير سلبي على البيئة؛

وحـيث أنـه مـن الـضروري تـشجيع مـشاركـة الـقطاع الـخاص عـلى الـعمل فـي حـقل الـنفايـات الـصلبة 
من أجل تخفيف األعباء املالية عن كاهل الدولة اللبنانية؛

وحـيث أنـه مـن الـضروري إدارة ومـراقـبة طـرق التخـلص مـن الـنفايـات الـصلبة بهـدف تـخفيف اثـارهـا 
السـلبية عـلى سـالمـة الـبيئة والـصحة الـعامـة ملـنع تـلوث املـياه الـجوفـية واملـياه السـطحية، تـلوث الـتربـة 
والــــهواء، أنــــبعاث روائــــح كــــريــــهة، انــــتشار األوبــــئة، إزديــــاد الــــقوارض والحشــــرات، تــــشويــــه املــــناظــــر 

الطبيعية، والحد من السياحة البيئية؛

وحـيث أنـه يـجب الـعمل عـلى تـشجيع تـخفيف، وتـدويـر، وإعـادة اسـتعمال واسـترداد الـطاقـة املـوجـودة 
في النفايات الصلبة وذلك لحماية املصادر الطبيعية وتفادي سوء استعمال األراضي؛



وحـــــيث أنـــــه يـــــقتضي اســـــترداد كـــــلفة إدارة الـــــنفايـــــات الـــــصلبة عـــــن طـــــريـــــق رســـــوم مـــــباشـــــرة أو غـــــير 
مـــباشـــرة، عـــلى أن تـــخّصص اعـــتمادات ســـنويّـــة إلدارة الـــنفايـــات الـــصلبة تـــوازي عـــلى األقـــّل قـــيمة 

الرسوم املستوفاة عن السنة السابقة أو ما قبلها،

وحــيث أن مشــروع قــانــون اإلدارة املــتكامــلة لــلنفايــات الــصلبة قــد أعــدتــه وزارة الــبيئة بــالــتنسيق مــع 
الــــجهات املــــعنية بهــــذا الــــقطاع ومــــنها وزارة الــــداخــــلية والــــبلديــــات، وزارة املــــالــــية، ومجــــلس اإلنــــماء 

واإلعمار؛

لـذلـك تـتقدم الـحكومـة مـن مجـلسكم الـكريـم بمشـروع الـقانـون هـذا مـن أجـل إدارة مـتكامـلة لـلنفايـات 
الصلبة راجية إقراره بالسرعة املمكنة. 
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مشروع قانون اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة 
كما عّدلته اللجنة الفرعيّة املنبثقة عن اللجأن النيابية املشتركة

الباب األول
أحكام ومبادىء عامة لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة 

املادة األولى: تعريفات
لغایات ھذا القانون، یقصد بالمفردات التالیة ما ھو مبیّن تجاه كّل منھا: 

الــنفايــات: هـــي املـــواد أو األشـــياء الـــتي يجـــري التخـــلص مـــنها، أو يـــعتزم التخـــلص مـــنها أو 1.
مطلوب التخلص منها.  

الـنفايـات الـصلبة: هــي نــفايــات تــحتوي عــلى مــكونــات صــلبة أو ســائــلة أو غــازيــة، والــناتــجة 2.
عـــن أي مـــصدر كـــان (مـــنزلـــية أو غـــير مـــنزلـــية)، والـــتي يـــمكن أن تـــكون ذات خـــصائـــص 
خــــطرة أو غــــير خــــطرة. يســــتثنى مــــن الــــنفايــــات الــــصلبة الــــنفايــــات املــــشعة، االنــــبعاثــــات 

الغازية في الجو، واملياه املبتذلة.  

الــنفايــات املــنزلــية: هـــي الـــنفايـــات الـــصلبة الـــناتـــجة عـــن املـــنازل؛ وكـــذلـــك أي نـــوع آخـــر مـــن 3.
الـــنفايـــات املـــشابـــهة لـــلنفايـــات املـــنزلـــية الـــناتـــجة عـــن املـــؤســـسات الـــتجاريـــة، الـــصناعـــية 
واملــؤســسات اإلداريــة وتــشمل أيــضاً الــنفايــات الــناتــجة عــن عــمليات الــكنس والــصيانــة 

البلدية؛ وبحيث يمكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة. 

الـنفايـات غـير املـنزلـية: هـي الـنفايـات الـصلبة الـناتـجة عـن املـؤسـسات الـتجاريـة، الـصناعـية، 4.
أو  اإلداريــة أو غــيرهــا، بــإســتثناء الــنفايــات املــنزلــية حســب مــا تــم تــعريــفها اعــاله. وهــي 
تـتضمن عـلى سـبيل املـثال وال الـحصر الـنفايـات الـصناعـية، الـنفايـات الـزراعـية، نـفايـات 
املـــؤســـسات الـــصحية، نـــفايـــات املـــسالـــخ، ونـــفايـــات الـــبناء والهـــدم، الـــوحـــول الـــناتـــجة عـــن 

معالجة املياه املبتذلة، والعصارة الناتجة عن إدارة النفايات الصلبة، والخ... 

الــنفايــات الخــطرة: هــــي الــــنفايــــات الــــتي تــــنتمي إلــــى أي فــــئة واردة فــــي املــــلحق األول مــــن 5.
الـقانـون رقـم 387 الـصادر فـي 4 كـانـون األول 1994 الـذي اجـاز لـلحكومـة األنـضمام 
الـــى مـــعاهـــدة بـــازل الـــتي تـــنظم حـــركـــة الـــنفايـــات الخـــطرة عـــبر الحـــدود وطـــرق التخـــلص 
مـــنها، إال إذا كـــانـــت ال تـــتميز بـــأي مـــن الـــخواص الـــواردة فـــي املـــلحق الـــثالـــث لـــلقانـــون 
387/1994، كــــما هــــي الــــنفايــــات الــــتي تــــعرّف أو تــــعتبر، بــــموجــــب التشــــريــــع املحــــلي 

لطرق التصدير أو االستيراد أو العبور، بأنها نفايات خطرة. 

الــنفايــات غــير الخــطرة: هـــي الـــنفايـــات ذات الـــخصائـــص غـــير الخـــطرة والـــتي ليســـت واردة 6.
في الئحة النفايات الخطرة املعّدة استنادا إلى تعريف النفايات الخطرة. 
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الـنفايـات الـقابـلة للتحـلل: هـي الـنفايـات الـقابـلة للتحـلل الـبيولـوجـي الجـرثـومـي بـوجـود الـهواء 7.
أو بدونه. 

الـنفايـات الـخامـدة أو الـعوادم (Inert materials): هــي الــنفايــات الــصلبة الــتي تــقاوم 8.
الــــتغيرات الــــفيزيــــائــــية والــــكيميائــــية والــــبيولــــوجــــية، وبــــالــــتالــــي هــــي غــــير قــــابــــلة لــــلذوبــــأن، 
لـالحـتراق، لـلتفاعـل الـفيزيـائـي والـكيميائـي، وللتحـلل الـبيولـوجـي، وال تـؤثـر، كـما الـعصارة 
الـــناتـــجة عـــنها، عـــلى أي مـــواد أخـــرى وال تـــشكل خـــطراً عـــلى الـــبيئة؛ كـــذلـــك تـــعتبر مـــن 
الـــنفايـــات الـــخامـــدة الجـــزئـــيات الـــناعـــمة لـــلرمـــاد الـــذي ال يـــصنف رمـــاد مـــتطايـــر، لـــكنس 
الــشوارع، لــلزجــاج املــكسور، لــالســمنت، لــلقرمــيد (brick)، لــلبالط والــسيرامــيك، لــلتربــة 
والـصخور، لـأللـياف الـزجـاجـية، لـلمعادن الـتي يـمكن أن تـمر مـن خـالل منخـل (مـصفاة) 

صغير الحجم.   
الـرمـاد املـتطايـر (Fly ash): هــو املــواد الــتي تــنتج عــن تــنظيف نــظام الــفلترة داخــل املــحارق 9.

والتي تحتوي على نسبة معينة من املعادن الثقيلة واملواد السامة. 

الحـمأة (Slag): هـي املـواد الـتي تـنتج عـن عـملية تـحويـل الـنفايـات بـعد حـرقـها بـواسـطة تـقنية 10.
الــتفكك الحــراري وهــي مــواد غــير مــضرة، لــها اســتعماالت عــديــدة ال ســيما فــي أنــشاء 

الطرقات. 

إدارة الــنفايــات الــصلبة: هــي عــمليات الــوقــايــة، الــتخفيف مــن االنــتاج، الــفرز مــن املــصدر، 11.
والجــــمع، والــــنقل، والــــفرز، واملــــعالــــجة، والــــتحضير والتخــــلص مــــن الــــنفايــــات الــــصلبة 
فــضآل عــن مــراقــبة جــميع هــذه األعــمال، وتحــديــد االجــراءات الــواجــب اتــخاذهــا أثــناء 

القيام بها وخالل فترة املراقبة التي تليها وذلك بهدف حماية البيئة. 

جـــمع الـــنفايـــات: هــــو مجــــموعــــة مــــن الــــنشاطــــات املــــنظمة الــــهادفــــة إلــــى إزالــــة الــــنفايــــات مــــن 12.
مــــصدرهــــا أو مــــن مســــتوعــــبات مــــخصصة لتجــــميعها أو مــــن مــــراكــــز تجــــميعها، وتــــشمل 

القيام بالتحضيرات الالزمة لنقل النفايات. 

فـرز الـنفايـات: هـو الـعمليات الـيدويـة أو اآللـية الـهادفـة إلـى فـرز الـقسم املـمكن اسـترداده مـن 13.
النفايات. 

مـعالـجة الـنفايـات: هـي الـعمليات املـخصصة لـتحويـل الـنفايـات عـبر أي مـن الـوسـائـل الـتالـية: 14.
التدوير، التسبيخ، التفكك البيولوجي، والتفكك الحراري. 

الــتدويــر (Recycling): هـــو عـــملية الـــحصول عـــلى مـــواد تـــحتويـــها الـــنفايـــات الـــصلبة ويـــمكن 15.
إعــادة اســتعمالــها كــمواد بــديــلة عــن املــواد األولــية املســتخدمــة فــي عــملية الــتصنيع أو 
اســـتعمال خـــصائـــص تـــلك املـــواد العـــادة تـــصنيع تـــلك املـــواد أو تـــصنيع مـــواد اخـــرى. 

يستثنى من ذلك االستعمال املباشر ملوارد الطاقة التي تحتويها هذه النفايات.  
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التسـبيخ (Composting): هــو التحــلل الــبيولــوجــي الجــرثــومــي املــتحكم بــالــنفايــات الــصلبة 16.
الـــعضويـــة بـــواســـطة كـــائـــنات مجهـــريـــة وتـــحويـــلها إلـــى مـــنتج يـــمكن إســـتعمالـــه كـــمحّسن 

  .(compost) للتربة في حال توفّرت فيه الشروط الالزمة وفق أحكام هذا القانون

الـتفكك الـبيولـوجـي: هـو الـتقنيات املـختلفة الـتي تـعتمد عـلى التحـلل الـبيولـوجـي الجـرثـومـي 17.
(غـير التسـبيخ) وذلـك مـع الـتهوئـة أو دونـها،  وتهـدف إلـى إعـادة انـتاج مـواد مـشابـهة 

للمواد املسبخة وانتاج موارد الطاقة. 

الــتفكك الحــراري:  هـــو عـــملية االســـتفادة مـــن الـــقيمة الحـــراريـــة ملـــكّون مـــن الـــنفايـــات بهـــدف 18.
تقليص حجمها وانتاج الطاقة. 

وقـود بـديـل (RDF): وقـود بـديـل مسـتخرج مـن مـكّون مـن نـفايـات ذات قـيمة حـراريـة مـرتـفعة، 19.
يــمكن اســتخدامــه فــي تــولــيد الــطاقــة وكــوقــود بــديــل فــي صــناعــة االســمنت وغــيرهــا مــن 

الصناعات.

تـحضير الـنفايـات: هـو الـعمليات الـفيزيـائـية الـكيميائـية، أو الـبيولـوجـية الـتي يـنتج عـنها تـغيير 20.
خــصائــص الــنفايــات، مــع الــتركــيز عــلى تــخفيف حجــمها أو طــبيعتها الخــطرة، وتــسهيل 

التعامل معها أو معالجتها بشكل أفضل. 

التخـلص مـن عـوادم الـنفايـات الـصلبة: هــو الــعملية املــتكامــلة الــتي تــلي مــراحــل املــعالــجة 21.
والـــتحضير والـــتي تـــؤمـــن الـــتصريـــف الـــنهائـــي لـــعوادم الـــنفايـــات الـــصلبة الـــتي ال يـــمكن 
إخــــضاعــــها أليــــة عــــمليات مــــعالــــجة إضــــافــــية عــــلى أن يــــتوافــــق الــــتصريــــف الــــنهائــــي مــــع 

األنظمة واملعايير البيئية والصحة العامة. 

الــطمر الــصحي: هـــو عـــمليّة التخـــّلص مـــن عـــوادم الـــنفايـــات الـــصلبة فـــي مـــوقـــع  يـــتم اخـــتياره 22.
وتجهيزه وفق معايير هندسية وبيئية محّددة. 

نــفايــات - مــنتج أســاســي: هـــي الـــنفايـــات الـــطازجـــة أو الـــقديـــمة وغـــير املـــعّدلـــة فـــي طـــبيعتها 23.
وتـركـيبتها ونـاتـجة، عـلى سـبيل املـثال ال الـحصر، عـن املـنازل، املسـتورديـن، املـصنعني، 

واملوزعني وغيرها ... 

نــفايــات - مــنتج ثــأنــوي: هـــي نـــفايـــات مـــعّدلـــة فـــي طـــبيعتها وتـــركـــيبتها ونـــاتـــجة، عـــلى ســـبيل 24.
املــــــثال ال الــــــحصر، عــــــن مــــــراكــــــز التســــــبيخ، الــــــتحول الــــــبيولــــــوجــــــي، والــــــتفكك الحــــــراري 

وغيرها ...   
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مــنتج الــنفايــات: هــــو الــــشخص الــــطبيعي أو املــــعنوي مــــن الــــقطاع الــــعام أو الــــخاص الــــذي 25.
يــــنتج نــــفايــــات مــــنزلــــية أو غــــير مــــنزلــــية (مــــنتج أســــاســــي)، و/أو الــــشخص الــــطبيعي أو 
املـعنوي الـذي يـنتج عـنه نـفايـات نـتيجة عـمليات مـعالـجة، تـحضير أو خـلط نـفايـات (مـنتج 

ثأنوي). 

مؤمّــن الخـدمـة: هــو الــشخص الــطبيعي أو املــعنوي الــذي يــخولــه هــذا الــقانــون الــقيام بجــمع 26.
ونقل النفايات، أو املواد القابلة للتدوير. 

املـشّغل (Contractor): هــو الــشخص الــطبيعي أو املــعنوي الــذي يــخولــه هــذا الــقانــون الــقيام 27.
بأعمال الفرز واملعالجة، والتحضير والتخلص من النفايات الصلبة.  

اإلدارات املحـلية: هــي الــبلديــات، اتــحادات الــبلديــات، تجــمع الــبلديــات، تــنظيمات الــالمــركــزيــة 28.
اإلدارية والجهات املوكل إليها القيام بمهام البلدية في األحوال املحددة في القانون. 

المشروع المشترك: أي مشروع ذو منفعة عامة یساھم فیھ القطاع الخاص عن طریق التمویل 29.
واإلدارة وإحدى العملیات التالیة على األقل: التصمیم، االنشاء، التشیید، التطویر، الترمیم، 
التجھیز، الصیانة، التأھیل والتشغیل (كما ھو معرف في القانون رقم 48 تاریخ 

7/9/2017 الرامي إلى تنظیم الشراكة بین القطاعین العام والخاص).

املادة 2: مبدأ اإلدارة املتكاملة للنفايات املنزلية الصلبة
يــــجب تــــطبيق مــــبدأ اإلدارة املــــتكامــــلة لــــلنفايــــات املــــنزلــــية الــــصلبة الــــذي يــــقوم عــــلى املــــراحــــل الــــتالــــية:  
الــتخفيف مــن انــتاج الــنفايــات، اعــادة االســتعمال، الــفرز مــن املــصدر والــفرز فــي املــعامــل والــتدويــر، 

التسبيخ واسترداد الطاقة، والتخّلص النهائي من العوادم.

املادة 3: مبادىء التخفيف واعادة االستعمال والتدوير
يـجب إعـطاء مـبادىء الـتخفيف مـن انـتاج الـنفايـات الـصلبة واعـادة االسـتعمال والـتدويـر األولـويـة (1)

األســاســية عــلى غــيرهــا مــن املــراحــل األخــرى مــن اإلدارة املــتكامــلة لــلنفايــات الــصلبة فــي لــبنان 
وذلك بهدف تقليل آثارها السلبية على البيئة.  

يـــــجب، بـــــعد تـــــطبيق املـــــبادىء املـــــشار إلـــــيها فـــــي الـــــفقرة (1) مـــــن هـــــذه املـــــادة، وبـــــعد التســـــبيخ، (2)
إســـترداد مـــوارد الـــطاقـــة املـــوجـــودة فـــي الـــنفايـــات الـــصلبة طـــاملـــا أن هـــذه الـــعملية مـــمكنة ومـــقبولـــة 
اقـــتصاديـــاً وال تســـبب أي أثـــر ســـلبي عـــلى الـــبيئة. أمـــا الـــنفايـــات الـــصلبة الـــتي ال يـــمكن إعـــادة 
اسـتعمالـها أو اسـتردادهـا أو تـدويـرهـا، فـيجب التخـلص مـنها بـطريـقة سـليمة بـيئياً ووفـقاً ألحـكام 
هـــذا الـــقانـــون، ولـــلمعايـــير الـــوطـــنية الـــبيئية املـــرعـــية االجـــراء، وخـــاصـــًة تـــلك املـــتعلقة بـــاألنـــبعاثـــات 

الهوائية أو تلك املتعلقة بالبيئة املحيطة، ولشروط الصحة والسالمة العامة.  

املادة 4: مبدأ االستدامة
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يــجب إدارة الــنفايــات الــصلبة مــن مــصدر انــتاجــها إلــى مــواقــع التخــلص الــنهائــي مــنها، بــطريــقة 1)
مناسبة بيئياً ال تؤدي الى زيادة األعباء اإلجتماعية واالقتصادية وتحول دون:  

تلوث املياه السطحية والجوفية، الهواء، التربة، النبات والحيوأن. ا)
اإلضرار بالصحة العامة. ب)
التسبب بإزعاج من جراء أنتشار الروائح والضجيج. ج)
التأثير سلباً على املحميّات واملواقع  الطبيعية. د)
تهديد الطبيعة والتنوع البيولوجي. ه)

يـمكن لـإلدارات املحـليّة و/أو السـلطة املـركـزيّـة إيـالء إدارة أي مـرحـلة مـن مـراحـل اإلدارة املـتكامـلة 2)
لـــــلنفايـــــات، كـــــّلياً أو جـــــزئـــــياً، إلـــــى الـــــقطاع الـــــخاص، عـــــلى أن يـــــصار إلـــــى الـــــتقيّد بـــــأحـــــكام هـــــذا 

القانون. 

املادة 5: مبدأ الجوار
يـجب فـرز الـنفايـات الـصلبة ومـعالـجتها ومـن ثـم التخـلص مـنها فـي مـراكـز مـرخـصة قـريـبة قـدر اإلمـكان 
مـــــن مـــــصدر انـــــتاجـــــها وبـــــعيدة عـــــن املـــــناطـــــق الـــــسكنية وذلـــــك بهـــــدف تـــــقصير مـــــسافـــــة الـــــنقل، أنـــــبعاث 
املـــلوثـــات، واســـتهالك املشـــتقات الـــنفطية فـــي الـــنقل، وذلـــك عـــلى أن تـــكون تـــلك املـــراكـــز مـــرخـــصة مـــن 

الناحية التقنية وذات جدوى اقتصادية.

املادة 6: مبدأ االحتراس
يــــجب اتّــــخاذ اإلجــــراءات املــــناســــبة لــــتفادي أي أثــــر ســــلبي تظهــــر أحــــدث املــــعلومــــات الــــتقنية والــــعلمية 
إمـكانـية حـدوثـه بسـبب بـعض مـراحـل إدارة الـنفايـات الـصلبة، وذلـك قـبل الـحصول عـلى اثـباتـات عـلمية 

دامغة عن املخاطر املمكن حدوثها. 

املادة 7: مبدأ منع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات الصلبة
يــــمنع رمــــي أو تــــصريــــف أو طــــمر أو حــــرق أو التخــــلص مــــن الــــنفايــــات الــــصلبة فــــي الــــتربــــة، والــــحفر 
املــــــجوفــــــة (الــــــفجوات) والــــــكهوف الصخــــــريــــــة، ومــــــجاري املــــــياه الســــــطحية، واملــــــياه الــــــجوفــــــية، والــــــهواء، 

وشبكات الصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية أو املواقع غير املرخصة لهذا الهدف.

املادة 8: مبدأ امللوث يدفع
يتحــمل املــلوث تــكالــيف إدارة نــفايــاتــه الــصلبة فــضآل عــن كــلفة اإلجــراءات الــواجــب اتــخاذهــا ملــعالــجة 
املـشاكـل الـناتـجة عـن الـنفايـات أو الـتي يـمكن أن تـنتج عـنها عـلى أن تـتناسـب هـذه األكـالف مـع كـمية 

ونوعية النفايات.

املادة 9: الالمركزيّة ومبدأ الحلول
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يـجب اعـتماد الـالمـركـزيـة اإلداريـة فـي تـطبيق اإلدارة املـتكامـلة لـلنفايـات الـصلبة مـن خـالل تـولّـي (1)
اإلدارات املحــليّة مــراحــل اإلدارة املــتكامــلة لــلنفايــات الــصلبة كــليّاً أو جــزئــياً وفــق الجــدوى الــبيئية 

واالقتصادية.  

يـجب عـلى السـلطة املـركـزيّـة ضـمأن كـفاءة تـوزيـع املـوارد مـن خـالل تـنفيذ مـشاريـع مـركـزيّـة حـيث (2)
تدعو الحاجة.

الباب الثأني
اإلطار املؤسساتي لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة 

الفصل األول: التخطيط والتنسيق 

املادة 10: االستراتيجية الوطنية لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة

تـعّد وزارة الـبيئة مشـروع اسـتراتـيجية وطـنيّة لـإلدارة املـتكامـلة لـلنفايـات الـصلبة، وذلـك مـن خـالل (1)
مـنهجيّة تـشاركـيّة تـطال الـقطاعـني الـعام والـخاص، بـما فـيه املـجتمع املـدنـي؛ تـعرض الـوزارة هـذا 

املشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه حسب األصول. 

يـجب أن تـقّر االسـتراتـيجية املـشار إلـيها فـي الـفقرة (1) مـن هـذه املـادة خـالل فـترة ال تـزيـد عـن (2)
12 شهـــراً مـــن تـــاريـــخ صـــدور هـــذا الـــقانـــون، عـــلى أن تـــعّدل كـــّل مـــا دعـــت الـــحاجـــة أو بـــعد مـــرور 

عشر سنوات كحّد أقصى. 

عــــلى مشــــروع االســــتراتــــيجية املــــشار إلــــيه فــــي الــــفقرة (1) مــــن هــــذه املــــادة أن يــــتضّمن الــــبنود (3)
التالية: 

رسالة، رؤية وقيم. ا)
تــــقييم الــــواقــــع الــــحالــــي لتحــــديــــد نــــقاط الــــقوة والــــضعف والــــفرص والتحــــديــــات، كــــما وتحــــديــــد ب)

الجهات املعنية. 
تـــقييم الـــوضـــع الـــعام إلدارة الـــنفايـــات الـــصلبة بـــما فـــيه املـــكبات الـــعشوائـــية واملـــراكـــز املـــنشأة ج)

ملعالجة النفايات الصلبة، العاملة منها وغير العاملة.
تقييم الحاجات املستقبلية (خدمات، بنى تحتيّة، ...) في موضوع إدارة النفايات الصلبة. د)

األهـــداف واألولـــويـــات، الـــقصيرة والـــطويـــلة األمـــد، لـــإلدارة املـــتكامـــلة لـــلنفايـــات الـــصلبة، عـــلى ت)
ســــبيل املــــثال ال الــــحصر أنــــواع الــــنفايــــات الــــصلبة الــــواجــــب مــــعالــــجتها، املــــكبات الــــعشوائــــية 

الواجب إقفالها وإعادة تاهيلها، الخ. 
سـبل إدارة مـختلف أنـواع الـنفايـات الـصلبة، الـتقنيات الـفضلى الـواجـب اعـتمادهـا، وتـشجيع ث)

مــــبادىء الــــتخفيف وإعــــادة االســــتعمال والــــتدويــــر ضــــمنها واســــترداد أكــــبر نســــبة مــــمكنة مــــن 
النفايات باتجاه االقتصاد الدائري. 

مواقع فرز النفايات الصلبة ومعالجتها وتحضيرها والتخّلص النهائي منها. ج)
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سبل تأهيل املكبّات العشوائية وإقفالها. ح)
الجدول الزمني املقّدر للتنفيذ. خ)
الكلفة املقّدرة لألنشاء والتشغيل. د)
مصادر التمويل وكيفية إسترجاع الكلفة.  ذ)
الئحة بالحوافز املادية أو غير املادية املمكنة أو الالزمة. ر)
الـــنشاطـــات الـــواجـــب الـــقيام بـــها مـــن قـــبل اإلدارات املحـــلية (الـــتوجـــيه الـــبيئي؛ الجـــمع والـــنقل؛ ز)

املـعالـجة والتخّـلص الـنهائـي؛ الـخ.)، والـتي تـضعها ضـمن بـرامـج محـليّة وفـق ملـا هـو محّـدد فـي 
املادة 11 من هذا القانون. 

املـــــتطّلبات الـــــخاصـــــة بـــــمنتجي ومســـــتخدمـــــي ومســـــتوردي ونـــــاقـــــلي الـــــنفايـــــات غـــــير املـــــنزلـــــية: س)
الـتصريـح الـدوري عـن نـوع الـنفايـات وكـميّاتـها؛ الـتخفيف مـن انـتاج الـنفايـات الـصلبة فـي كـل 
مـن مـراحـل الـتصنيع، الـتصميم، اإلسـتخدام والتخـلص الـنهائـي؛ املـعالـجة؛ حـمايـة الـبيئة مـن 

اآلثار السلبية املحتملة لهذه النفايات. 

كيفية تسهيل مشاركة القطاع الخاص في سائر مراحل اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة. ش)
كـــيفية تـــشجيع املـــبادرات املحـــليّة ومـــشاركـــة املـــجتمع املـــدنـــي الـــتي تهـــدف إلـــى الـــتخفيف مـــن ص)

كمية النفايات الصلبة، وإعادة استعمالها وفرزها من املصدر. 
تــسويــق املــواد الــتي يــتم اســتردادهــا مــن الــنفايــات عــن طــريــق املــعالــجة (إعــادة االســتعمال، ض)

الــتدويــر، التســبيخ، الــتفكك الــبيولــوجــي وانــتاج مــوارد الــطاقــة، ...) بهــدف الــتخفيف مــن كــمية 
املواد األولية املستهلكة. 

وسائل تقوية القدرات املتعلقة باإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة (دورات تدريبية وغيرها). ط)
اإلشراف واملراقبة والتقييم. ظ)

يــرفــق مشــروع االســتراتــيجية املــشار إلــيه فــي الــفقرة (1) مــن هــذه املــادة بــدراســة تــقييم بــيئي (4)
استراتيجي حسب األصول.

املادة 11: البرامج املحليّة إلدارة اللنفايات الصلبة 

عـلى كـّل إدارة محـليّة إعـداد مشـروع بـرنـامـج محـّلي إلدارة الـنفايـات الـصلبة وفـقاً ملـا هـو محـّدد (1)
فـــي الـــفقرة (3) مـــن هـــذه املـــادة ووفـــقاً ملـــضمون االســـتراتـــيجية املـــقرّة مـــن قـــبل مجـــلس الـــوزراء 
وعـــرضـــه عـــلى وزارة الـــبيئة، مـــع نـــسخة إلـــى وزارة الـــداخـــليّة والـــبلديّـــات، لـــلموافـــقة عـــليه حســـب 

األصول، وذلك خالل مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ اقرار االستراتيجية. 

يــجب أن تــقّر وزارة الــبيئة الــبرامــج املــشار إلــيها فــي الــفقرة (1) مــن هــذه املــادة خــالل فــترة ال (2)
تـزيـد عـن 24 شهـراً مـن تـاريـخ صـدور هـذا الـقانـون، عـلى أن تـعّدل كـّل مـا دعـت الـحاجـة أو بـعد 

مرور عشر سنوات كحّد أقصى. 
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تحـــّدد الـــبنود الـــتي يـــجب أن تـــتضّمنها الـــبرامـــج املـــشار إلـــيها فـــي الـــفقرة (1) مـــن هـــذه املـــادة (3)
بقرار مشترك صادر عن وزيرالبيئة، على سبيل املثال ال الحصر: 

معلومات عن اإلدارة املحلية وخصائص نفاياتها الصلبة.  (ا)
وسائل الجمع والنقل – بما فيه مشاريع دفاتر الشروط. (ب)
مشاريع الفرز واملعالجة والتخّلص النهائي بالطرق املجدية بيئياً واقتصادياً. (ت)
اإلشـــــراف واملـــــراقـــــبة والـــــتقييم لـــــعمليات الجـــــمع والـــــنقل وتـــــسويـــــق املـــــواد املـــــفرزة واملـــــعالـــــجة (ث)

وغيرها. 
املوارد البشرية والتقنية واملالية املتاحة؛ والحاجة إلى مساعدة تقنية أو مالية. (ج)
الـــــتعأون مـــــع املـــــجتمع املـــــدنـــــي لـــــلتوجـــــيه حـــــول تـــــخفيف انـــــتاج الـــــنفايـــــات الـــــصلبة وفـــــرزهـــــا (ح)

ومعالجتها والتخّلص النهائي منها. 
التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ البرنامج املحلي.  (خ)

يـــمكن لـــإلدارات املحـــليّة الـــتي تـــواجـــه مـــشاكـــل مـــتشابـــهة فـــي إدارة الـــنفايـــات الـــصلبة أن تجـــمع (4)
جــــهودهــــا فــــي ســــبيل وضــــع مــــشاريــــع الــــبرامــــج املــــشار إلــــيها فــــي الــــفقرة (1) مــــن هــــذه املــــادة، 

وحسن تطبيقها. 

املادة 12: لجنة التنسيق 
تــــشّكل لــــجنة بــــرئــــاســــة وزيــــر الــــبيئة وعــــضويــــة اإلدارات الــــرســــميّة املــــعنيّة والــــهيئات االقــــتصاديــــة (1)

واألكــــاديــــمية والجــــمعيّات الــــتي تــــعنى بــــشؤون الــــبيئة، هــــدفــــها تــــنسيق شــــؤون قــــطاع الــــنفايــــات 
الصلبة.

يتم تأليف هذه اللجنة وتحديد طريقة عملها بقرار يصدر عن وزير البيئة.(2)

الفصل الثأني: التنفيذ 

املادة 13: أنشاء الهيئة الوطنية إلدارة النفايات الصلبة
تــــنشأ بــــموجــــب هــــذا الــــقانــــون هــــيئة تــــسّمى "الــــهيئة الــــوطــــنية إلدارة الــــنفايــــات الــــصلبة" تــــتمتّع (1)

بــــاالســــتقاللــــية املــــالــــية واإلداريــــة وتــــرتــــبط بــــوزيــــر الــــبيئة الــــذي يــــمارس عــــليها ســــلطة الــــوصــــايــــة؛ 
وتـــخضع بـــعض قـــراراتـــها املـــالـــية واإلداريـــة لـــتصديـــقه، وفـــق مـــا يـــرد فـــي مـــرســـوم تـــنظيمها. كـــما 
تـــــخضع ألنـــــظمتها الـــــداخـــــلية وأحـــــكام هـــــذا الـــــقانـــــون، وهـــــي ال تـــــخضع ألحـــــكام الـــــنظام الـــــعام 
لـــلمؤســـسات الـــعامـــة املـــصدق بـــاملـــرســـوم 4517/1972 وال ملجـــلس الخـــدمـــة املـــدنـــية بـــل تـــخضع 

لرقابة ديوأن املحاسبة الالحقة. 
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يعنّي مجلس إدارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة. (2)

يحـّدد نـظام الـهيئة وأصـول عـملها وأصـول الـتوظـيف فـيها وسـّلم الـرتـب والـرواتـب بـمرسـوم يتّخـذ (3)
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة، وتناط بها الصالحيات التالية: 

إعـــــداد دفـــــاتـــــر الشـــــروط الـــــفنيّة واإلداريـــــة الـــــخاصـــــة بـــــاملـــــشاريـــــع املـــــركـــــزيـــــة املـــــتعّلقة بـــــتنفيذ ا)
االستراتيجية الوطنية لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة، ودراسات تقييم األثر البيئي.  

إجـــراء املـــناقـــصات الـــخاصـــة بـــاملـــشاريـــع املـــركـــزيـــة املـــتعّلقة بـــتنفيذ االســـتراتـــيجية الـــوطـــنية ب)
لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة. 

وضــع الــتقاريــر حــول نــتيجة املــناقــصات وإحــالــتها إلــى وزيــر الــبيئة التــخاذ الــقرار بــشأنــها ج)
في مجلس الوزراء. 

تنفيذ املشاريع املركزيّة املذكورة واإلشراف عليها.  د)
تـــقديـــم املـــشورة إلـــى وزيـــر الـــبيئة بـــشأن املـــشاريـــع املشـــتركـــة وتـــلك الـــتي تـــطرحـــها اإلدارات ه)

املحـــــليّة إلدارة الـــــنفايـــــات الـــــصلبة لـــــجّهة جـــــدواهـــــا الـــــبيئية واالقـــــتصاديـــــة، وبـــــشأن تـــــقنيات 
معالجة النفايات بشكل عام.  

لـــحني بـــدء الـــعمل بـــالـــهيئة املـــذكـــورة، يـــتولّـــى مجـــلس األنـــماء واإلعـــمار تـــنفيذ املـــشاريـــع املـــركـــزيّـــة (4)
واإلشراف عليها. 

املادة 14: تنفيذ املشاريع املشتركة والالمركزيّة
(1) يجــــري تــــنفيذ املــــشاريــــع املشــــتركــــة وفــــق األســــس املــــنصوص عــــنها فــــي الــــقانــــون رقــــم 48 تــــاريــــخ 
7/9/2017 (تــنظيم الشــراكــة بــني الــقطاعــني الــعام والــخاص)، عــلى أن تــخضع لــدراســات تــقييم 

أثر بيئي حسب االصول. 
(2) فــــي مــــا يــــعود لــــلمشاريــــع الــــتي تــــنفّذهــــا اإلدارات املحــــليّة، يجــــري تــــنفيذهــــا وفــــقاً لــــقوانــــني هــــذه 

اإلدارات. 

الفصل الثالث: املراقبة 

املادة 15: املراقبة الذاتية
إن مـنتجي ومسـتخدمـي ومسـتوردي ونـاقـلي الـنفايـات الـصلبة غـير املـنزلـية، ومـؤمـني الخـدمـات، (1)

واملـشّغلني مـلزمـون بـاملـراقـبة الـذاتـية بـشكل يـومـي وبـاالحـتفاظ بـالـسجالت وبـتقديـم تـقاريـر شهـريـة 
وســنويــة إلــى وزارة الــبيئة مــباشــرة أو مــن خــالل خــالل اإلدارة الــرســميّة املــتعاقــد مــعها فــي حــال 

وجودها. 

تحّدد بنود تقارير املراقبة الذاتية بقرار يصدر عن وزير البيئة.  (2)
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املادة 16: اإلشراف
تشرف الهيئة الوطنية إلدارة النفايات الصلبة على املشاريع املركزيّة. (1)

فــــي مــــا خــــّص املــــشاريــــع املشــــتركــــة الــــتي يــــتم تــــلزيــــمها وفــــقاً ألحــــكام الــــقانــــون رقــــم 48 تــــاريــــخ (2)
7/9/2017، تطبّق أصول اإلشراف واملراقبة املنصوص عليها في القانون املشار إليه 

تشرف اإلدارات املحليّة على مؤمني الخدمات واملشغلني املتعاقدة معهم. (3)

املادة 17: مراقبة االلتزام
تـــراقـــب وزارة الـــبيئة مـــنتجي ومســـتخدمـــي ومســـتوردي ونـــاقـــلي الـــنفايـــات الـــصلبة غـــير املـــنزلـــية، (4)

ومـؤمـني الخـدمـات، واملـشّغلني بـشكل دوري عـن طـريـق الـتدقـيق بـتقاريـر املـراقـبة الـذاتـية وإجـراء 
الكشوفات امليدأنية كّل 3 أشهر على األقّل. 

تحّدد آلية الكشوفات امليدأنية والتقارير الخاصة بها بقرار يصدر عن وزير البيئة.  (5)

الفصل الرابع: إدارة املعلومات 

املادة 18: إعداد نظام معلومات وقاعدة بيأنات
تـضع وزارة الـبيئة، خـالل فـترة 3 أشهـر مـن تـاريـخ صـدور هـذا الـقانـون، نـظام مـعلومـات وقـاعـدة (1)

بـيانـات وطـنية إلدارة املـعلومـات املـتصلة بـالـنفايـات الـصلبة وطـرق إدارتـها بـالـتعاون مـع اإلدارات 
املحلية 

تحّدد بنود هذا النظام بقرار يصدر عن وزير البيئة. (2)

املادة 19: إدارة نظام املعلومات وقاعدة البيأنات
تــتولــى وزارة الــبيئة إدارة نــظام املــعلومــات وقــاعــدة الــبيانــات مــن خــالل نشــر املــعلومــات، وتحــليلها (1)

وتحديثها بطريقة دقيقة وشفافة. 

الـحصول عـلى املـعلومـات الـتي يـؤمّــنها نـظام املـعلومـات وقـاعـدة الـبيانـات مـّجانـي ومـتاح؛ ويـجب (2)
الوصول إليه بسرعة. 

الباب الثالث
إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة 
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املادة 20: الجمع والنقل
يـــجب أن يتحـــمل مـــؤمـــنو الخـــدمـــات (بـــلديـــة أو اتـــحاد بـــلديـــات أو تـــنظيمات المـــركـــزيـــة أو قـــطاع خـــاص 
مـلزّم... الـخ) مـسؤولـية جـمع ونـقل الـنفايـات الـصلبة مـن نـقاط التجـميع إلـى املـراكـز املحـددة بـطريـقة ال 
تـشكل ضـررا عـلى الـبيئة، وفـقاً لـلمعايـير والشـروط الـتي تحـددهـا وزارة الـبيئة بـموجـب قـرار يـصدر عـن 

وزير البيئة. 

املادة 21: الفرز
يـجب فـرز الـنفايـات الـصلبة غـير الخـطرة فـي املـصدر وفـي مـراكـز الـفرز وذلـك بهـدف فـصل الـنفايـات 
الــصلبة الــقابــلة للتحــلل ومــا يــتبقى مــن مــواد قــابــلة لــلتدويــر وإلعــادة اإلســتعمال، وذلــك فــي حــال تــوفــر 
تــــقنيات تــــجعل هــــذا األمــــر مــــمكناً دون التســــبب  بــــتلوث لــــلبيئة، وذلــــك بــــما يــــتوافــــق مــــع االســــتراتــــيجية 
الـوطـنية لـإلدارة املـتكامـلة لـلنفايـات الـصلبة والـبرنـامـج املحـلي املـعتمد، ومـع املـعايـير والشـروط الـبيئية 

التي تحّددها وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

املادة 22: املعالجة 
يــجب مــعالــجة الــقسم مــن الــنفايــات الــصلبة املــمكن اســترداده واملــكون مــن نــفايــات عــضويــة، نــفايــات 
قـــابـــلة إلعـــادة اإلســـتعمال أو الـــتدويـــر، بهـــدف إعـــادة االســـتعمال أو الـــتدويـــر أو التســـبيخ أو اســـترداد 
مــوارد الــطاقــة، وذلــك قــبل التخــلص مــنه، إال فــي حــال تســبب هــذه املــعالــجة بــتلوث أكــثر عــلى الــبيئة. 

يجب أن تراعي معالجة النفايات الصلبة على سبيل املثال ال الحصر النقاط التالية: 

امللوثات الناتجة عن املواد والتي تؤثر سلباً على الهواء، واملياه والتربة −
استخدام املوارد الطبيعية −
الطاقة املمكن إعادة استعمالها أو تجديدها −
محتوى املواد الخطرة في النفايات الصلبة بعد معالجتها −

إعادة االستعمال والتدوير: ا)
يـجب إعـادة اسـتعمال أو تـدويـر املـواد الـقابـلة لهـذا الـنوع مـن الـعمليات بهـدف تـخفيف كـمية الـنفايـات 
الـــــصلبة الـــــتي تـــــصل الـــــى مـــــرحـــــلة املـــــعالـــــجة، دون التســـــبب بـــــأضـــــرار بـــــيئية ودون اســـــتعمال تـــــقنيات 
وعـمليات قـد تسـبب خـطراً عـلى الـبيئة. يـجب أن يـتم ذلـك وفـقاً لـلمعايـير والشـروط الـتي تحـّددهـا وزارة 

البيئة بموجب قرار يصدرعن وزير البيئة.

التسبيخ والتفكك البيولوجي وانتاج الوقود:ب)
يـجب تسـبيخ أو تـحويـل الـقسم الـعضوي مـن الـنفايـات الـصلبة الـقابـل للتحـلل بـيولـوجـياً بحسـب مـا هـو 

مبنّي أدناه:
الـــفرز الســـليم لـــلنفايـــات الـــصلبة الـــقابـــلة للتحـــلل عـــن غـــيرهـــا مـــن الـــنفايـــات الـــصلبة قـــبل −

معالجتها. 
استعمال تقنية مناسبة للتسبيخ وللتفكك البيولوجي توافق عليها وزارة البيئة. −
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االستعمال السليم للمواد املسبخة أو املحولة بيولوجياً وفقاً لنوعها. −
على أن تحّدد الشروط التفصيلية بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

تحويل النفايات إلى طاقة عبر التفّكك الحراري:ج)
يـــمكن اســـتعمال الـــنفايـــات الـــصلبة كـــمصدر النـــتاج الـــطاقـــة، شـــرط أال تـــؤثـــر هـــذه الـــعملية واملـــنتجات 
الــثأنــويــة الــناتــجة عــنها عــلى ســالمــة الــبيئة، وأن تــتوافــق مــع املــعايــير والشــروط املحــددة بــموجــب قــرار 

يصدر عن وزير البيئة.

د) امكانية استعمال تقنيات حديثة أخرى إلدارة النفايات الصلبة:
بــالــنظر لــتطور الــعلوم والــتقنيات واســتناداً لــألبــحاث والــدراســات، يــمكن اســتعمال تــقنيات حــديــثة غــير 
تــلك املــشار إلــيها فــي هــذا الــقانــون (عــلى ســبيل املــثال حــرق الــنفايــات الــصلبة فــي أفــرأن ذات طــاقــة 

حرارية عالية...) شرط االّ تسبب ضرراً للبيئة وخطراً عليها، وذلك بعد موافقة وزارة البيئة.

املادة 23: التحضير 
قــبل التخــلص الــنهائــي مــن الــنفايــات الــصلبة، يــجب تــحضيرهــا بهــدف تــخفيف آثــارهــا الســلبية عــلى 
الـبيئة بـطريـقة تـتوافـق مـع املـعايـير والشـروط الـبيئية لـتحضير الـنفايـات الـصلبة املحـددة مـن قـبل وزارة 

البيئة بموجب قرار يصدرعن وزير البيئة. 

املادة 24: التخلص النهائي 
يــجب التخــلص مــن الــنفايــات الــصلبة، الــتي ال يــمكن مــعالــجتها، بــعمليات خــاصــة تــتوافــق مــع (1)

االسـتراتـيجية الـوطـنية لـإلدارة املـتكامـلة لـلنفايـات، ومـع املـعايـير والشـروط الـبيئية املحـددة مـن 
قبل وزارة البيئة بموجب قرار يصدرعن وزير البيئة. 

الــطمر الــصحي: وفـــقاً لـــنوع الـــنفايـــات الـــواجـــب التخـــلص مـــنها، تـــصنّف املـــطامـــر الـــصحية (2)
كاآلتي:
مطامر صحية خاصة بالنفايات الصلبة الخطرة. •
مطامر صحية للنفايات الصلبة غير الخطرة. •
مطامر صحية للنفايات الخامدة. •

تحّدد املواصفات الفنيّة لكّل نوع من املطامر املذكورة أعاله بقرار يصدر عن وزير البيئة. ا)

يـمنع التخـلص مـن الـنفايـات فـي املـطامـر غـير املـتوافـقة مـع نـوعـها وغـير الـخاضـعة لـلمعالـجة ب)
والـتحضير. تـطمر الـنفايـات بـطريـقة تـتوافـق مـع املـعايـير والشـروط الـبيئية املحـددة مـن قـبل 

وزارة البيئة، بما فيها شروط الطبقات العازلة، بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة. 
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 يــجب اســتخدام املــطامــر الــصحية لــلنفايــات الــخامــدة لــطمر هــذا الــنوع فــقط مــن الــنفايــات ت)
الــصلبة. إال أنــه، وخــالفــاً لــلفقرة (ب) مــن هــذه املــادة، وفــي حــال عــدم تــوافــر مــطامــر صــحية 
لـلنفايـات الـخامـدة، يـمكن التخـلص مـن الـنفايـات الـخامـدة فـي املـطامـر الـصحية املـخصصة 

للنفايات الصلبة غير الخطرة. 

يــــمكن أن تســــتعمل املــــطامــــر الــــصحية املــــخصصة لــــلنفايــــات الــــصلبة غــــير الخــــطرة لــــطمر ث)
النفايات الصلبة التالية:

الـــنفايـــات الـــصلبة غـــير الخـــطرة مـــن أي مـــصدر كـــانـــت والـــتي تـــتوافـــق مـــع نـــوع الـــنفايـــات •
الصلبة املسموح بطمرها في مطامر النفايات الصلبة غير الخطرة 

النفايات الخامدة. •

الباب الرابع
إدارة النفايات الصلبة الخطرة

املادة 25: تحديث الالئحة الوطنية للنفايات الصلبة الخطرة 
تحـــَدث الـــالئـــحة الـــوطـــنية املـــتعلقة بـــالـــنفايـــات الـــصلبة الخـــطرة والـــصناعـــية، املحـــددة بـــمقتضى املـــادة 
الــثانــية مــن الــقانــون رقــم 64/88، بــموجــب مــرســوم يــصدر عــن مجــلس الــوزراء بــناء عــلى اقــتراح وزيــر 
الــــبيئة، وذلــــك كــــل ثــــالث ســــنوات كحــــّد أقــــصى أو كــــلما  دعــــت الــــحاجــــة،  بهــــدف تــــأمــــني االســــتدامــــة 

والفعالية ومجاراة التطور العلمي في حقل إدارة النفايات الصلبة الخطرة.

املادة 26: استيراد وتصدير ونقل النفايات الخطرة
ال يـجوز أن يـتم أي اسـتيراد أو تـصديـر لـلنفايـات الـصلبة الخـطرة إال بـعد مـوافـقة وزارة الـبيئة ووفـقاً 
ألحــكام الــقانــون رقــم 387 الــصادر فــي 4 كــانــون األول 1994 الــذي اجــاز لــلحكومــة األنــضمام الــى 

معاهدة بازل  بشأن التحكم بحركة النفايات الصلبة الخطرة عبر الحدود و التخلص منها.

املادة 27: القواعد العامة في إدارة النفايات الصلبة الخطرة
يــــمنع خــــلط مــــختلف فــــئات الــــنفايــــات الــــصلبة الخــــطرة مــــع غــــيرهــــا مــــن فــــئات الــــنفايــــات الــــصلبة (1)

الخــطرة وكــذلــك مــع غــيرهــا مــن فــئات الــنفايــات الــصلبة غــير الخــطرة. إال أنــه يــمكن خــالل الــقيام 
بـــمعالـــجة أو التخـــلص مـــن الـــنفايـــات الـــصلبة بـــطريـــقة مـــرخـــصة أن تـــسمح وزارة الـــبيئة بـــصورة 
إسـتثنائـية، وبـناء لـطلب الـجهة أو الـشخص املـرخـص لـه بـإدارة الـنفايـات الـصلبة الخـطرة، بخـلط 
نسـبة مـعينة مـن بـعض الـنفايـات الـصلبة الخـطرة مـع غـيرهـا مـن الـنفايـات الـصلبة غـير الخـطرة، 
عــــلى أن ال يســــبب هــــذا الخــــلط أي خــــطر عــــلى الــــبيئة و يــــحّسن مــــن ســــالمــــة عــــمليات املــــعالــــجة 

والتحضير.  
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تحــّدد أصــول إدارة الــنفايــات الخــطرة بــمرســوم أو مــراســيم تــصدر عــن مجــلس الــوزراء بــناء عــلى (2)
اقتراح وزير البيئة. 

يـــتوجـــب عـــلى مـــؤمـــني الخـــدمـــات، واملـــشغلني، ومـــنتجي الـــنفايـــات الـــصلبة الخـــطرة ومســـتخدمـــيها (3)
ومســتورديــها ونــاقــليها إدارة هــذه الــنفايــات بــطريــقة ال تســبب أي ضــرر عــلى الــبيئة وتــتوافــق مــع 

املعايير والشروط البيئية املحددة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

الباب الخامس
التمويل والرسوم والحوافز

التمويل الفصل األول

املادة 28: مصادر تمويل اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
يــمكن تــمويــل تــطبيق االســتراتــيجية الــوطــنيّة لــإلدارة املــتكامــلة لــلنفايــات الــصلبة، والــبرامــج املحــليّة مــن 

املصادر التالية:
املـوازنـة الـعامـة، مـن خـالل اعـتمادات تـرصـد لـلهيئة الـوطـنية إلدارة الـنفايـات الـصلبة، تـعادل عـلى 1.

األقـــّل قـــيمة الـــرســـوم املـــنصوص عـــنها فـــي املـــادة 25 مـــن هـــذا الـــقانـــون، واملســـتوفـــاة عـــن الـــسنة 
السابقة أو ما قبلها.

موازنات اإلدارات املحلية،2.

القروض والهبات،3.
الصندوق الوطني للبيئة (لدى البدء بالعمل فيه)، 4.
اســـتثمارات الـــقطاع الـــخاص فـــي عـــملية إدارة الـــنفايـــات الـــصلبة، حـــيث، وخـــالفـــاً ألي نـــّص آخـــر 5.

يــجاز لــألشــخاص املــعنويــني أو الــطبيعيني مــن الــقطاع الــخاص ولــلبلديّــات والتــحادات الــبلديّــات، 
أصـحاب املـعامـل املـرخّــصة ملـعالـجة الـنفايـات الـصلبة و/أو مـراكـز التخـّلص الـنهائـي مـنها، وصـل 
الــطاقــة الكهــربــائــية املــنتجة مــن مــعامــلهم بــالشــبكة عــلى حــسابــهم الــخاص، عــلى أن يســتحصلوا 
عــلى الــترخــيص الــالزم مــن وزارة الــطاقــة واملــياه، وعــلى أن تــتولــى مــؤســسة كهــربــاء لــبنان شــراء 
كـميات الـطاقـة املـنتجة بـسعر أدنـى بخـمسة عشـرة بـاملـايـة مـن مـتوسـط تـعرفـة بـيع الكهـربـاء الـتي 
تـعتمدهـا. يـلغى أو يـسحب أو يـعّلق الـترخـيص املـعطى مـن وزارة الـطاقـة واملـياه فـي حـال مـخالـفة 
املـرخّــص لـه الشـروط الـتي عـلى أسـاسـها مـنح الـترخـيص، ودون أن يـترتّـب لـلمخالـف أي تـعويـض. 
يــجاز تــعديــل الــسعر املــذكــور بــموجــب مــرســوم يتّخــذ فــي مجــلس الــوزراء بــناء عــلى اقــتراح وزيــري 

الطاقة واملياه والبيئة. 
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الرسوم الفصل الثأني

املادة 29: الرسوم
تحّدد رسوم إدارة النفايات الصلبة على الشكل التالي: (1)

رسوم مباشرة: زيادة على الرسوم البلديّة بنسبة تتراوح بني 10% و100%. ا.
رسوم غير مباشرة: زيادة على فاتورة الخليوي بنسبة 5%  ب.
رســــــوم عــــــلى املــــــنتجات: زيــــــادة بنســــــبة تــــــتراوح مــــــا بــــــني 1% و100% عــــــلى ســــــعر أكــــــياس ت.

البالستيك. 
 

(2) تحــّدد تــفاصــيل هــذه الــرســوم وطــرق اســتيفائــها بــموجــب مــرســوم يتّخــذ فــي مجــلس الــوزراء بــناء 
على إقتراح وزراء البيئة واملالية والداخلية والبلديات

(3) يــجاز تــعديــل أنــواع الــرســوم املــذكــورة فــي الــفقرة (1) ونســبها بــموجــب مــرســوم يتّخــذ فــي مجــلس 
الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة واملالية والداخلية والبلديات.

الحوافز الفصل الثالث

املادة 30: الحوافز غير املادية
عــــلى الــــوزارات واإلدارات املــــعنية بــــإدارة الــــنفايــــات الــــصلبة تــــشجيع املــــشاريــــع املــــتعّلقة بــــاإلدارة (1)

املــتكامــلة لــلنفايــات الــصلبة، وخــاصــة عــملية الــتدويــر واعــادة االســتعمال واســترداد مــوارد الــطاقــة 
بـطريـقة سـليمة وفـعالـة، مـن خـالل تـقديـم حـوافـز غـير مـاديـة كـتبسيط إجـراءات الـترخـيص ملـؤمـني 

الخدمات واملشغلني، وتصدير املواد الناتجة عن معالجة  النفايات الصلبة، الخ. 

تحـدد طـرق تـشجيع إدارة الـنفايـات الـصلبة بـموجـب مـرسـوم يتّخـذ فـي مجـلس الـوزراء بـناء عـلى (2)
اقتراح وزير البيئة.

املادة 31: الحوافز املادية
عـــلى الـــوزارات واإلدارات املـــعنية بـــإدارة الـــنفايـــات الـــصلبة تـــشجيع املـــشاريـــع املـــتعّلقة بـــاإلدارة (1)

املـتكامـلة لـلنفايـات الـصلبة، وخـاصـة عـملية الـتدويـر واعـادة االسـتعمال واسـترداد مـوارد الـطاقـة، 
مــــن خــــالل تــــقديــــم حــــوافــــز مــــاديــــة لــــكل شــــخص طــــبيعي أو مــــعنوي مــــعني فــــي إدارة الــــنفايــــات 

الصلبة، على سبيل املثال: 
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تـــقديـــم حـــوافـــر مـــتعّلقة بـــتخفيض ضـــرائـــب الـــدخـــل وفـــق املـــادة 20 مـــن قـــانـــون حـــمايـــة ا)
الــبيئة رقــم 444/2002،  والــبند 2 مــن املــادة 5 (مــكّرر) مــن قــانــون ضــريــبة الــدخــل، 
وذلـك وفـقاً لشـروط وأصـول تحـّدد بـمرسـوم يتّخـذ فـي مجـلس الـوزراء بـناء عـلى اقـتراح 

وزيري البيئة واملالية.

تــــقديــــم حــــوافــــز مــــالــــية لــــإلدارات املحــــلية الــــتي تســــتقبل ضــــمن نــــطاقــــها مــــراكــــز إلدارة ب)
الـنفايـات الـصلبة عـلى مـختلف أنـواعـها وفـقاً لـنوع املـعالـجة وكـمية الـنفايـات، عـلى أن 
يـتم تحـديـد تـفاصـيل هـذه الـحوافـز بـموجـب مـرسـوم يتّخـذ فـي مجـلس الـوزراء بـناًء عـلى 

اقتراح وزراء البيئة واملالية والداخلية والبلديات.

عـــلى جـــميع املـــؤســـسات املـــالـــية الـــرســـمية كـــمؤســـسة تـــشجيع االســـتثمارات فـــي لـــبنان واملجـــلس (2)
األعــــلى لــــلخصخصة وغــــيرهــــا أن تــــعطي أولــــويــــة فــــي خــــدمــــاتــــها املــــالــــية إلــــى األفــــراد والشــــركــــات 

واملؤسسات الخاصة املشاركة في إدارة النفايات الصلبة.
  

الباب السادس 
املسؤوليات وضبط الجنح والعقوبات 

الفصل األول: املسؤوليات

املادة 32: مسؤوليات عامة
تــقع مــسؤولــية جــمع ونــقل الــنفايــات املــنزلــية عــلى عــاتــق اإلدارة املحــلية الــتي يــمكن أن تســتعني (1)

بالقطاع الخاص تحت إشرافها، وفق أحكام هذا القانون.  

تـقع مـسؤولـية مـعالـجة الـنفايـات وتـحضيرهـا والتخـّلص الـنهائـي مـنها عـلى عـاتـق اإلدارات املحـليّة (2)
والــهيئة الــوطــنية إلدارة الــنفايــات الــصلبة، الــتي تســتعني بــالــقطاع الــخاص تــحت إشــرافــها، وفــق 

أحكام هذا القانون.  

تــــقع مــــسؤولــــية إدارة الــــنفايــــات غــــير املــــنزلــــية عــــلى عــــاتــــق مــــنتجيها ومســــتخدمــــيها ومســــتورديــــها (3)
ومــــوزّعــــيها تــــحت إشــــراف وتــــوجــــيه وزارة الــــبيئة وفــــقاً ملــــا هــــو محــــدد فــــي االســــتراتــــيجية الــــوطــــنية 
لــــإلدارة املــــتكامــــلة لــــلنفايــــات الــــصلبة، وعــــليهم تحــــّمل كــــلفة إدارة الــــنفايــــات الــــصلبة الــــناتــــجة عــــن 
عــملياتــهم ونــشاطــاتــهم بــاإلضــافــة الــى األكــالف الــناتــجة عــن إدارة الــنفايــات الــصلبة الــناتــجة عــن 
مــنتجاتــهم. كــما عــليهم أن يــؤمــنوا األعــمال الــوقــائــية ويــخففوا مــن انــتاج الــنفايــات الــصلبة خــالل 

عمليات التصميم، االنتاج، اإلستهالك والتخلص من هذه املنتجات. 
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لــــوزارة الــــبيئة، بــــالــــتنسيق مــــع اإلدارات املحــــليّة، صــــالحــــية اتــــخاذ جــــميع اإلجــــراءات والخــــطوات (4)
الـضروريـة إلزالـة األخـطار الـتي تـؤثـر عـلى سـالمـة الـبيئة والـناتـجة عـن الـنفايـات الـصلبة أو عـملية 

إدارتها.  

املـادة 33: إزالـة الـنفايـات الـصلبة املـوجـودة فـي األمـالك الـخاصـة والـعامـة بـطريـقة غـير 
قانونية

في حال تّم رمي هذه النفايات بعد تاريخ صدور هذا القانون:(1)

تــقع مــسؤولــية إزالــة الــنفايــات الــصلبة املــوجــودة فــي األمــالك الــخاصــة والــتي يــمكن أن تســبب ا)
ضـــرراً عـــلى الـــبيئة، عـــلى عـــاتـــق املـــالـــك أو مســـتثمر هـــذه األمـــالك. وفـــي حـــال تـــمنعه عـــن ذلـــك، 

يتوجب على اإلدارة املحلية نقلها على نفقة املالك أو املستثمر.

فــي حــال تــم رمــي نــفايــات صــلبة عــلى أمــالك خــاصــة دون مــعرفــة أو اذن املــالــك أو املســتثمر، ب)
فـــأنـــه يـــتوجـــب عـــليه إخـــطار اإلدارة املحـــلية، الـــتي عـــليها إتـــخاذ اإلجـــراءات املـــناســـبة وتحـــميل 

نفقة هذه االجراءات ملسبّبها.

تـقع مـسؤولـية إزالـة الـنفايـات الـصلبة املـوجـودة فـي األمـالك الـعامـة عـلى اإلدارة املحـليّة، الـتي  ج)
عليها إتخاذ اإلجراءات املناسبة وتحميل نفقة هذه االجراءات ملسببها.

في حال تواجد هذه النفايات قبل تاريخ صدور هذا القانون:(2)
تـقع مـسؤولـية إزالـة الـنفايـات الـصلبة املـوجـودة فـي األمـالك الـخاصـة أو الـعامـة عـلى عـاتـق وزارة 

البيئة بالتعأون مع اإلدارة املحليّة.

املادة 34: وجوب التصريح عن إرهاق عقاري ملقتضيات البيئة
يـجب عـلى أصـحاب الـعقارات الـتي تـّم اسـتعمالـها كـمراكـز لـفرز الـنفايـات أو مـعالـجتها أو تـحضيرهـا 

أو التخّلص النهائي منها، اتّخاذ اإلجراءات التالية:
إبـالغ أمـانـة السجـل الـعقاري لـتدويـن ذلـك فـي الـخانـة املـخصصة لـوصـف الـعقار فـي صـحيفة -

العقار العينية. 
في حال بيع العقار، التصريح عن اإلستعمال السابق للعقار تحت طائلة الغاء العقد. -
فـــي حـــال بـــيع الـــعقار ووجـــوب الـــقيام بـــأشـــغال تـــرتـــبط بـــما بـــعد إقـــفال مـــركـــز إدارة الـــنفايـــات، -

يــــتوجــــب إعــــالم الــــشاري وتــــوقــــيعه اتــــفاق يتحــــمل بــــموجــــبه كــــامــــل املــــسؤولــــية لــــتنفيذ األشــــغال 
املطلوبة.

املادة 35: قواعد وأحكام املسؤولية املدنية
يتحـمل مـؤمـنو الخـدمـات، واملـشغلون، ومـنتجو الـنفايـات ومسـتخدمـوهـا ومسـتوردوهـا ومـوزّعـوهـا (1)

املــــسؤولــــية املــــدنــــية عــــن أي ضــــرر أو خــــطر عــــلى الــــبيئة أو عــــلى اآلخــــريــــن، يــــنتج عــــن الــــنفايــــات 
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الـــصلبة املـــوجـــودة تـــحت رعـــايـــتهم وعـــن الـــنشاطـــات الـــتي يـــقومـــون بـــها وعـــن املـــنتجات الـــثأنـــويـــة 
املتولدة منها. 

يـجب عـلى األشـخاص الـطبيعيني أو املـعنويـني املـذكـوريـن فـي الـفقرة (1) أعـاله مـن هـذه املـادة  (2)
تحـمل مـسؤولـية مـعالـجة وإزالـة مـختلف األضـرار واألخـطار عـلى الـبيئة أو عـلى الـغير، الـناتـجة 
عــن نــفايــاتــهم وعــن إدارتــهم لــلنفايــات الــصلبة وعــن املــنتجات الــثأنــويــة املــتولــدة عــنها مــن خــالل 

إتخاذ اإلجراءات الضرورية واملناسبة. 

الفصل الثأني: ضبط الجنح

املادة 36: ضبط الجنح 
تـضبط املـخالـفات الحـكام هـذا الـقانـون بـموجـب مـحاضـر ضـبط يـنظمها أفـراد الـضابـطة الـعدلـية (1)

والضابطة البيئية، تحال إلى املحاكم املختصة وترسل نسخ عنها إلى وزارة البيئة. 

كــما تــطبق أحــكام املــادة الــرابــعة والخــمسني (54) مــن الــفصل الــثانــي مــن الــباب الــسادس مــن (2)
قانون حماية البيئة رقم 444/2002. 

الفصل الثالث: العقوبات

املادة 37: العقوبات اإلدارية الرادعة
وفــقاً لــلمادة 57 مــن قــانــون حــمايــة الــبيئة (444/2002)، وبــناء عــلى اقــتراح وزارة الــبيئة أو غــيرهــا 
مــن اإلدارات املــعنية، يــمكن بــعد إنــذار املــخالــف خــطياً، وتــقاعــسه عــن إزالــة املــخالــفة فــرض عــقوبــات 

إدارية رادعة عليه وهي:
فرض الشروط الهادفة إلى حفظ الحقوق واملحافظة على البيئة. −
مــراقــبة جــميع وســائــل ومــراكــز اإلدارة الــبيئية فــي أي وقــت كــان لــلتحقق مــن مــدى تــوافــق عــمليات −

إدارة النفايات الصلبة مع أحكام هذا القانون واألنظمة املرعية اإلجراء وشروط الترخيص. 
فرض اجراءات معالجة مثل التشجير والتأهيل على نفقة امللوث. −
وضـع شـروط قـبل الـسماح بـاسـتمرار بـعض الـنشاطـات، بـاإلضـافـة إلـى اجـراءات وقـائـية مسـتمرة، −

ومراقبة ذاتية وتدقيق بيئي، وتعليق رخصة بعض النشاطات لحني تنفيذ الشروط املطلوبة. 
منع بعض النشاطات التي تسبب ضرراً بيئياً كبيراً وإلغاء الترخيص وإقفال املؤسسة. −
إقــفال املــؤســسة فــي حــالــة عــدم مــراعــاة أحــكام هــذا الــقانــون وعــدم إمــكانــية تــطبيق الشــروط الــتي −

من شأنها تحقيق االلتزام بهذا القانون. 
فرض اإللزامات والغرامات. −
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املادة 38: العقوبات الجزائية
يـــعاقـــب مـــنتجو الـــنفايـــات ومســـتخدمـــوهـــا ومســـتوردوهـــا ومـــوزّعـــوهـــا، ومـــؤمـــنو الخـــدمـــات واملـــشغلون 1.

بـالـحبس مـن شهـر إلـى سـنة و/أو بـدفـع غـرامـة تـتراوح بـني 14 و70 ضـعف الحـّد االدنـى لـألجـور 
في حال: 

رمــي الــنفايــات الــصلبة غــير الخــطرة مــا دون 500 كــلغ فــي املــياه، الــتربــة وشــبكات الــصرف ا.
الصحي، أو غيرها من البنى التحتية واملواقع الطبيعية الحساسة. 

عـندمـا ال يـتم جـمع أو نـقل أو فـرز الـنفايـات الـصلبة غـير الخـطرة بـما يـتوافـق مـع أحـكام هـذا ب.
القانون، ومع الشروط واملعايير املحددة من قبل وزارة البيئة. 

عـندمـا يـقومـون بجـمع أو نـقل أو فـرز الـنفايـات الـصلبة غـير الخـطرة دون مـوافـقة وزارة الـبيئة ج.
حسب األصول.  

عــندمــا ال يــقومــون بــإبــالغ وزارة الــبيئة عــن اآلثــار الــبيئية الســلبية الــناتــجة عــن عــملية انــتاج أو د.
جمع أو نقل أو فرز النفايات الصلبة غير الخطرة. 

تضاعف العقوبات الواردة اعاله في حال تكراراملخالفة.

يـــعاقـــب مـــنتجو الـــنفايـــات ومســـتخدمـــوهـــا ومســـتوردوهـــا ومـــوزّعـــوهـــا، ومـــؤمـــنو الخـــدمـــات واملـــشغلون 2.
بــــالــــحبس مــــن 6 أشهــــر إلــــى 3 ســــنوات و/أو بــــدفــــع غــــرامــــة تــــتراوح بــــني 70 و700 ضــــعف الحــــدّ 

األدنى لالجور في حال: 
رمـــي مـــا يـــوازي أو يـــفوق 500 كـــلغ مـــن الـــنفايـــات الـــصلبة غـــير الخـــطرة فـــي املـــياه، الـــتربـــة، ا.

وشبكات الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية واملواقع الطبيعية. 
رمـــــي الـــــنفايـــــات الـــــصلبة الخـــــطرة مـــــا دون 10 كـــــلغ  فـــــي املـــــياه، الـــــتربـــــة، وشـــــبكات الـــــصرف ب.

الصحي، أو غيرها من البنى التحتية واملواقع الطبيعية. 
عـندمـا ال تـتم مـعالـجة أو تـحضير أو التخـلص مـن الـنفايـات الـصلبة غـير الخـطرة بـما يـتوافـق ج.

مــع أحــكام هــذا الــقانــون، ومــع الشــروط واملــعايــير املحــددة مــن قــبل وزارة الــبيئة، بــما فــي ذلــك 
الحرق والرمي العشوائي. 

عــندمــا ال يــتّم تســليم وزارة الــبيئة الــتقاريــر الــدوريــة الــخاصّــــــــــة بــالــنفايــات الــصلبة غــير الخــطرة د.
كما حددت في هذا القانون.  

عـندمـا ال تـتّم أعـمال املـراقـبة الـذاتـية واالحـتفاظ بـالـسجالت الـيومـية عـن الـنفايـات الـصلبة غـير ه.
الخطرة. 

عـــندمـــا يـــقومـــون بـــمعالـــجة أو الـــتحضير أو التخـــلص مـــن الـــنفايـــات الـــصلبة غـــير الخـــطرة دون و.
موافقة وزارة البيئة حسب األصول. 

عـندمـا ال يـقومـون بـإبـالغ وزارة الـبيئة عـن اآلثـار الـبيئية السـلبية الـناتـجة عـن عـملية مـعالـجة أو ز.
تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة.  

تضاعف العقوبات الواردة أعاله في حال تكراراملخالفة.
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يـــعاقـــب مـــنتجو الـــنفايـــات ومســـتخدمـــوهـــا ومســـتوردوهـــا ومـــوزّعـــوهـــا، مـــؤمـــنو الخـــدمـــات واملـــشغلون 3.
بــــالــــحبس مــــن ســــنة إلــــى 10 ســــنوات و/أو بــــدفــــع غــــرامــــة تــــتراوح بــــني 700 و7000 ضــــعف الحــــدّ 

األدنى لالجور في حال:
رمـي مـا يـوازي أو يـفوق 10 كـلغ مـن الـنفايـات الـصلبة الخـطرة  فـي املـياه، الـتربـة، وشـبكات ا.

الصرف الصحي، أو غيرها من البنى التحتية واملواقع الطبيعية. 
عــندمــا ال يــتم جــمع أو نــقل أو فــرز أو مــعالــجة أو تــحضير أو التخــلص مــن الــنفايــات الــصلبة ب.

الخــطرة بــما يــتوافــق مــع أحــكام هــذا الــقانــون، ومــع الشــروط واملــعايــير املحــددة مــن قــبل وزارة 
البيئة.  

عـندمـا يـقومـون بجـمع أو نـقل أو فـرز أو مـعالـجة أو الـتحضير أو التخـلص مـن نـفايـات صـلبة ج.
خطرة دون موافقة وزارة البيئة حسب األصول، بما في ذلك الحرق والرمي العشوائي.  

عــندمــا ال يــتّم تســليم وزارة الــبيئة الــتقاريــر الــدوريــة الــخاصّــــــــــة بــالــنفايــات الــصلبة الخــطرة كــما د.
حددت في هذا القانون.  

عـندمـا ال تـتّم أعـمال املـراقـبة الـذاتـية واالحـتفاظ بـالـسجالت الـيومـية الـعائـدة لـلنفايـات الـصلبة ه.
الخطرة. 

عـندمـا يـتم خـلط الـنفايـات الـصلبة الخـطرة مـع غـيرهـا مـن الـنفايـات الخـطرة و/أو غـير الخـطرة و.
بهدف تخفيف خصائصها الخطرة دون موافقة وزارة البيئة. 

عــندمــا ال يــقومــون بــإبــالغ وزارة الــبيئة عــن اآلثــار الــبيئية الســلبية الــناتــجة عــن عــملية انــتاج أو ز.
جمع أو نقل أو فرز أو معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة الخطرة.

تضاعف العقوبات الواردة أعاله في حال تكراراملخالفة.

فــي حــال تــّمت املــخالــفة املــبيّنة فــي الــفقرات (1)، (2)، (3) أعــاله مــن هــذه املــادة مــن قــبل اإلدارة 4.
املحـليّة أو أي إدارة عـامـة، تـطبّق الـعقوبـة املـنصوص عـنها فـي الـفقرات (1)، (2)، (3) أعـاله مـن 
هــــذه املــــادة عــــلى الــــشخص الــــطبيعي املــــسؤول عــــن هــــذه املــــخالــــفة، وعــــلى رئــــيس الــــبلديّــــة ونــــائــــبه 

واعضاء املجلس البلدي وذلك خالفاً ألي نّص آخر. 

املادة 39: أحكام أخرى متعّلقة بالعقوبات
أن الـــعقوبـــات املحـــددة فـــي هـــذا الـــقانـــون ال تحـــّل محـــّل تـــلك الـــواردة فـــي الـــقوأنـــني األخـــرى، بـــما فـــيها 
الـــــقانـــــون رقـــــم 444/2002 (املـــــواد 58 حـــــتى 63)، والـــــقانـــــون رقـــــم64/88 (املـــــواد 9 حـــــتى 13) أو 

قانون العقوبات. 

الباب السابع
أحكام ختامية

املادة 40:
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تلغى جميع النصوص القانونية التي تخالف هذا القانون أو ال تأتلف مع أحكامه.

املادة 41:
ینشر ھذا القانون ویعمل بھ  فور نشره في الجریدة الرسمیة.  
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