األسباب املوجبة ملشروع قانون
اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
ت" ""طبيقا ل" ""لمبادىء األس" ""اس" ""ية واألح" ""كام ال" ""عام" ""ة ل" ""قان" ""ون ح" ""ماي" ""ة ال" ""بيئة رق" ""م  444ال" ""صادر ف" ""ي
 29/7/2002ول" ""لقان" ""ون رق" ""م  387ال" ""صادر ف" ""ي  4ك" ""ان" ""ون األول  1994ال" ""ذي أج" ""از ل" ""لحكوم" ""ة
االن ""ضمام ال ""ى م ""عاه ""دة ب ""ازل ال ""تي ت ""نظم ح ""رك ""ة ال ""نفاي ""ات الخ ""طرة ع ""بر الح ""دود وط ""رق التخ ""لص
منها؛
ومل"ا ك"ان ق"ان"ون ح"ماي"ة ال"بيئة رق"م  444ال"صادر ف"ي  29/7/2002ق"د أن"اط ب"وزارة ال"بيئة ف"ي امل"واد
 51 ،49 ،41وم"ا ي"ليها ،م"هام التخ"طيط ،وامل"راق"بة ووض"ع م"عاي"ير وش"روط م"عال"جة ال"نفاي"ات ال"صلبة،
وذلك وصوآل الى:
 −التخفيف قدر اإلمكان من كمية النفايات املع ّدة للتخ ّلص،
 −التخفيف من كمية النفايات الصلبة الخطرة الواجب التخ ّلص منها،
 −تسهيل إدارة النفايات الصلبة الخطرة الواجب التخلص منها،
 −تسهيل إدارة النفايات الصلبة وتشجيع تدويرها وإعادة إستعمالها،
 −ف ""ضالً ع ""ن امل ""سؤول ""يات ال ""نات ""جة ع ""ن اإلدارة امل ""تكام ""لة ل ""لنفاي ""ات ال ""صلبة واإلط ""اري ""ن
املؤسساتي واملالي )كلفة التمويل واسترداد الكلفة(.
وح ""يث أن ""ه م ""ن ال ""ضروري ت ""أم ""ني إط ""ار م ""تكام ""ل إلدارة ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة م ""ن أج ""ل ح ""ماي ""ة ال ""بيئة
باالستناد إلى مبادىء االستدامة والتوعية والشفافية في إدارة هذه النفايات؛
وح""يث أن""ه م""ن ال""ضروري وض""ع خ""طة م""تكام""لة مل""عال""جة ج""ميع أن""واع ال""نفاي""ات ال""صلبة اب""تدا ًء م""ن
مصدرها وحتى التخلص منها وذلك بما يتناسب مع قدرة الدولة املالية على تمويل هكذا خطة؛
وح ""يث أن ""ه م ""ن ال ""ضروري م ""نع رم ""ي ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ع ""شوائ ""يا ً وح ""رق ""ها ب ""شكل غ ""ير ع ""لمي وغ ""ير
مراقب وذلك ملا لهاتني الطريقتني من تأثير سلبي على البيئة؛
وح"يث أن"ه م"ن ال"ضروري ت"شجيع م"شارك"ة ال"قطاع ال"خاص ع"لى ال"عمل ف"ي ح"قل ال"نفاي"ات ال"صلبة
من أجل تخفيف األعباء املالية عن كاهل الدولة اللبنانية؛
وح"يث أن"ه م"ن ال"ضروري إدارة وم"راق"بة ط"رق التخ"لص م"ن ال"نفاي"ات ال"صلبة به"دف ت"خفيف اث"اره"ا
الس"لبية ع"لى س"الم"ة ال"بيئة وال"صحة ال"عام"ة مل"نع ت"لوث امل"ياه ال"جوف"ية وامل"ياه الس"طحية ،ت"لوث ال"ترب"ة
وال ""هواء ،أن ""بعاث روائ ""ح ك ""ري ""هة ،ان ""تشار األوب ""ئة ،إزدي ""اد ال ""قوارض والحش ""رات ،ت ""شوي ""ه امل ""ناظ ""ر
الطبيعية ،والحد من السياحة البيئية؛
وح"يث أن"ه ي"جب ال"عمل ع"لى ت"شجيع ت"خفيف ،وت"دوي"ر ،وإع"ادة اس"تعمال واس"ترداد ال"طاق"ة امل"وج"ودة
في النفايات الصلبة وذلك لحماية املصادر الطبيعية وتفادي سوء استعمال األراضي؛

وح" ""يث أن" ""ه ي" ""قتضي اس" ""ترداد ك" ""لفة إدارة ال" ""نفاي" ""ات ال" ""صلبة ع" ""ن ط" ""ري" ""ق رس" ""وم م" ""باش" ""رة أو غ" ""ير
"خصص اع ""تمادات س ""نويّ ""ة إلدارة ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ت ""وازي ع ""لى األق " ّ"ل ق ""يمة
م ""باش ""رة ،ع ""لى أن ت " ّ
الرسوم املستوفاة عن السنة السابقة أو ما قبلها،
وح""يث أن مش""روع ق""ان""ون اإلدارة امل""تكام""لة ل""لنفاي""ات ال""صلبة ق""د أع""دت""ه وزارة ال""بيئة ب""ال""تنسيق م""ع
ال ""جهات امل ""عنية به ""ذا ال ""قطاع وم ""نها وزارة ال ""داخ ""لية وال ""بلدي ""ات ،وزارة امل ""ال ""ية ،ومج ""لس اإلن ""ماء
واإلعمار؛
ل"ذل"ك ت"تقدم ال"حكوم"ة م"ن مج"لسكم ال"كري"م بمش"روع ال"قان"ون ه"ذا م"ن أج"ل إدارة م"تكام"لة ل"لنفاي"ات
الصلبة راجية إقراره بالسرعة املمكنة.
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مشروع قانون اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
كما عدّلته 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 ﻛ ّﻞ ﻣﻨﮭﺎ:
 .1الWWنفايWWات :ه ""ي امل ""واد أو األش ""ياء ال ""تي يج ""ري التخ ""لص م ""نها ،أو ي ""عتزم التخ ""لص م ""نها أو
مطلوب التخلص منها.
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الWنفايWات الWصلبة :ه""ي ن""فاي""ات ت""حتوي ع""لى م""كون""ات ص""لبة أو س""ائ""لة أو غ""ازي""ة ،وال""نات""جة
ع ""ن أي م ""صدر ك ""ان )م ""نزل ""ية أو غ ""ير م ""نزل ""ية( ،وال ""تي ي ""مكن أن ت ""كون ذات خ ""صائ ""ص
خ ""طرة أو غ ""ير خ ""طرة .يس ""تثنى م ""ن ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ال ""نفاي ""ات امل ""شعة ،االن ""بعاث ""ات
الغازية في الجو ،واملياه املبتذلة.
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الWWنفايWWات املWWنزلWWية :ه ""ي ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ال ""نات ""جة ع ""ن امل ""نازل؛ وك ""ذل ""ك أي ن ""وع آخ ""ر م ""ن
ال ""نفاي ""ات امل ""شاب ""هة ل ""لنفاي ""ات امل ""نزل ""ية ال ""نات ""جة ع ""ن امل ""ؤس ""سات ال ""تجاري ""ة ،ال ""صناع ""ية
وامل""ؤس""سات اإلداري""ة وت""شمل أي""ضا ً ال""نفاي""ات ال""نات""جة ع""ن ع""مليات ال""كنس وال""صيان""ة
البلدية؛ وبحيث يمكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة.
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الWنفايWات غWير املWنزلWية :ه"ي ال"نفاي"ات ال"صلبة ال"نات"جة ع"ن امل"ؤس"سات ال"تجاري"ة ،ال"صناع"ية،
أو اإلداري""ة أو غ""يره""ا ،ب""إس""تثناء ال""نفاي""ات امل""نزل""ية حس""ب م""ا ت""م ت""عري""فها اع""اله .وه""ي
ت"تضمن ع"لى س"بيل امل"ثال وال ال"حصر ال"نفاي"ات ال"صناع"ية ،ال"نفاي"ات ال"زراع"ية ،ن"فاي"ات
امل ""ؤس ""سات ال ""صحية ،ن ""فاي ""ات امل ""سال ""خ ،ون ""فاي ""ات ال ""بناء واله ""دم ،ال ""وح ""ول ال ""نات ""جة ع ""ن
معالجة املياه املبتذلة ،والعصارة الناتجة عن إدارة النفايات الصلبة ،والخ...
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الWWنفايWWات الخWWطرة :ه ""ي ال ""نفاي ""ات ال ""تي ت ""نتمي إل ""ى أي ف ""ئة واردة ف ""ي امل ""لحق األول م ""ن
ال"قان"ون رق"م  387ال"صادر ف"ي  4ك"ان"ون األول  1994ال"ذي اج"از ل"لحكوم"ة األن"ضمام
ال ""ى م ""عاه ""دة ب ""ازل ال ""تي ت ""نظم ح ""رك ""ة ال ""نفاي ""ات الخ ""طرة ع ""بر الح ""دود وط ""رق التخ ""لص
م ""نها ،إال إذا ك ""ان ""ت ال ت ""تميز ب ""أي م ""ن ال ""خواص ال ""واردة ف ""ي امل ""لحق ال ""ثال ""ث ل ""لقان ""ون
"عرف أو ت ""عتبر ،ب ""موج ""ب التش ""ري ""ع املح ""لي
 ،387/1994ك ""ما ه ""ي ال ""نفاي ""ات ال ""تي ت " ّ
لطرق التصدير أو االستيراد أو العبور ،بأنها نفايات خطرة.
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الWWنفايWWات غWWير الخWWطرة :ه ""ي ال ""نفاي ""ات ذات ال ""خصائ ""ص غ ""ير الخ ""طرة وال ""تي ليس ""ت واردة
في الئحة النفايات الخطرة املع ّدة استنادا إلى تعريف النفايات الخطرة.
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الWنفايWات الWقابWلة للتحWلل :ه"ي ال"نفاي"ات ال"قاب"لة للتح"لل ال"بيول"وج"ي الج"رث"وم"ي ب"وج"ود ال"هواء
أو بدونه.
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الWنفايWات الWخامWدة أو الWعوادم ) :(Inert materialsه""ي ال""نفاي""ات ال""صلبة ال""تي ت""قاوم
ال ""تغيرات ال ""فيزي ""ائ ""ية وال ""كيميائ ""ية وال ""بيول ""وج ""ية ،وب ""ال ""تال ""ي ه ""ي غ ""ير ق ""اب ""لة ل ""لذوب ""أن،
ل"الح"تراق ،ل"لتفاع"ل ال"فيزي"ائ"ي وال"كيميائ"ي ،وللتح"لل ال"بيول"وج"ي ،وال ت"ؤث"ر ،ك"ما ال"عصارة
ال ""نات ""جة ع ""نها ،ع ""لى أي م ""واد أخ ""رى وال ت ""شكل خ ""طرا ً ع ""لى ال ""بيئة؛ ك ""ذل ""ك ت ""عتبر م ""ن
ال ""نفاي ""ات ال ""خام ""دة الج ""زئ ""يات ال ""ناع ""مة ل ""لرم ""اد ال ""ذي ال ي ""صنف رم ""اد م ""تطاي ""ر ،ل ""كنس
ال""شوارع ،ل""لزج""اج امل""كسور ،ل""الس""منت ،ل""لقرم""يد ) ،(brickل""لبالط وال""سيرام""يك ،ل""لترب""ة
وال"صخور ،ل"ألل"ياف ال"زج"اج"ية ،ل"لمعادن ال"تي ي"مكن أن ت"مر م"ن خ"الل منخ"ل )م"صفاة(
صغير الحجم.
الWرمWاد املWتطايWر ) :(Fly ashه""و امل""واد ال""تي ت""نتج ع""ن ت""نظيف ن""ظام ال""فلترة داخ""ل امل""حارق
والتي تحتوي على نسبة معينة من املعادن الثقيلة واملواد السامة.
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 .10الحWمأة ) :(Slagه"ي امل"واد ال"تي ت"نتج ع"ن ع"ملية ت"حوي"ل ال"نفاي"ات ب"عد ح"رق"ها ب"واس"طة ت"قنية
ال""تفكك الح""راري وه""ي م""واد غ""ير م""ضرة ،ل""ها اس""تعماالت ع""دي""دة ال س""يما ف""ي أن""شاء
الطرقات.
 .11إدارة الWWنفايWWات الWWصلبة :ه""ي ع""مليات ال""وق""اي""ة ،ال""تخفيف م""ن االن""تاج ،ال""فرز م""ن امل""صدر،
والج ""مع ،وال ""نقل ،وال ""فرز ،وامل ""عال ""جة ،وال ""تحضير والتخ ""لص م ""ن ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة
ف""ضآل ع""ن م""راق""بة ج""ميع ه""ذه األع""مال ،وتح""دي""د االج""راءات ال""واج""ب ات""خاذه""ا أث""ناء
القيام بها وخالل فترة املراقبة التي تليها وذلك بهدف حماية البيئة.
 .12ج WWمع ال WWنفاي WWات :ه ""و مج ""موع ""ة م ""ن ال ""نشاط ""ات امل ""نظمة ال ""هادف ""ة إل ""ى إزال ""ة ال ""نفاي ""ات م ""ن
م ""صدره ""ا أو م ""ن مس ""توع ""بات م ""خصصة لتج ""ميعها أو م ""ن م ""راك ""ز تج ""ميعها ،وت ""شمل
القيام بالتحضيرات الالزمة لنقل النفايات.
 .13فWرز الWنفايWات :ه"و ال"عمليات ال"يدوي"ة أو اآلل"ية ال"هادف"ة إل"ى ف"رز ال"قسم امل"مكن اس"ترداده م"ن
النفايات.
 .14مWعالWجة الWنفايWات :ه"ي ال"عمليات امل"خصصة ل"تحوي"ل ال"نفاي"ات ع"بر أي م"ن ال"وس"ائ"ل ال"تال"ية:
التدوير ،التسبيخ ،التفكك البيولوجي ،والتفكك الحراري.
 .15الWWتدويWWر ) :(Recyclingه ""و ع ""ملية ال ""حصول ع ""لى م ""واد ت ""حتوي ""ها ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة وي ""مكن
إع""ادة اس""تعمال""ها ك""مواد ب""دي""لة ع""ن امل""واد األول""ية املس""تخدم""ة ف""ي ع""ملية ال""تصنيع أو
اس ""تعمال خ ""صائ ""ص ت ""لك امل ""واد الع ""ادة ت ""صنيع ت ""لك امل ""واد أو ت ""صنيع م ""واد اخ ""رى.
يستثنى من ذلك االستعمال املباشر ملوارد الطاقة التي تحتويها هذه النفايات.
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 .16التسWبيخ ) :(Compostingه""و التح""لل ال""بيول""وج""ي الج""رث""وم""ي امل""تحكم ب""ال""نفاي""ات ال""صلبة
"محسن
ال ""عضوي ""ة ب ""واس ""طة ك ""ائ ""نات مجه ""ري ""ة وت ""حوي ""لها إل ""ى م ""نتج ي ""مكن إس ""تعمال ""ه ك "
ّ
للتربة في حال توفّرت فيه الشروط الالزمة وفق أحكام هذا القانون ).(compost
 .17الWتفكك الWبيولWوجWي :ه"و ال"تقنيات امل"ختلفة ال"تي ت"عتمد ع"لى التح"لل ال"بيول"وج"ي الج"رث"وم"ي
)غ"ير التس"بيخ( وذل"ك م"ع ال"تهوئ"ة أو دون"ها ،وته"دف إل"ى إع"ادة ان"تاج م"واد م"شاب"هة
للمواد املسبخة وانتاج موارد الطاقة.
 .18الWWتفكك الحWWراري :ه ""و ع ""ملية االس ""تفادة م ""ن ال ""قيمة الح ""راري ""ة مل ""ك ّون م ""ن ال ""نفاي ""ات به ""دف
تقليص حجمها وانتاج الطاقة.
 .19وقWود بWديWل ) :(RDFوق"ود ب"دي"ل مس"تخرج م"ن م"ك ّون م"ن ن"فاي"ات ذات ق"يمة ح"راري"ة م"رت"فعة،
ي""مكن اس""تخدام""ه ف""ي ت""ول""يد ال""طاق""ة وك""وق""ود ب""دي""ل ف""ي ص""ناع""ة االس""منت وغ""يره""ا م""ن
الصناعات.
 .20تWحضير الWنفايWات :ه"و ال"عمليات ال"فيزي"ائ"ية ال"كيميائ"ية ،أو ال"بيول"وج"ية ال"تي ي"نتج ع"نها ت"غيير
خ""صائ""ص ال""نفاي""ات ،م""ع ال""ترك""يز ع""لى ت""خفيف حج""مها أو ط""بيعتها الخ""طرة ،وت""سهيل
التعامل معها أو معالجتها بشكل أفضل.

 .21التخWلص مWن عWوادم الWنفايWات الWصلبة :ه""و ال""عملية امل""تكام""لة ال""تي ت""لي م""راح""ل امل""عال""جة
وال ""تحضير وال ""تي ت ""ؤم ""ن ال ""تصري ""ف ال ""نهائ ""ي ل ""عوادم ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ال ""تي ال ي ""مكن
إخ ""ضاع ""ها ألي ""ة ع ""مليات م ""عال ""جة إض ""اف ""ية ع ""لى أن ي ""تواف ""ق ال ""تصري ""ف ال ""نهائ ""ي م ""ع
األنظمة واملعايير البيئية والصحة العامة.
 .22الWWطمر الWWصحي :ه ""و ع ""مل ّية التخ " ّلص م ""ن ع ""وادم ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ف ""ي م ""وق ""ع ي ""تم اخ ""تياره
وتجهيزه وفق معايير هندسية وبيئية مح ّددة.
 .23نWWفايWWات  -مWWنتج أسWWاسWWي :ه ""ي ال ""نفاي ""ات ال ""طازج ""ة أو ال ""قدي ""مة وغ ""ير امل ""ع ّدل ""ة ف ""ي ط ""بيعتها
وت"رك"يبتها ون"ات"جة ،ع"لى س"بيل امل"ثال ال ال"حصر ،ع"ن امل"نازل ،املس"توردي"ن ،امل"صنعني،
واملوزعني وغيرها ...
 .24نWWفايWWات  -مWWنتج ثWWأنWWوي :ه ""ي ن ""فاي ""ات م ""ع ّدل ""ة ف ""ي ط ""بيعتها وت ""رك ""يبتها ون ""ات ""جة ،ع ""لى س ""بيل
امل " ""ثال ال ال " ""حصر ،ع " ""ن م " ""راك " ""ز التس " ""بيخ ،ال " ""تحول ال " ""بيول " ""وج " ""ي ،وال " ""تفكك الح " ""راري
وغيرها ...

!4

 .25مWWنتج الWWنفايWWات :ه ""و ال ""شخص ال ""طبيعي أو امل ""عنوي م ""ن ال ""قطاع ال ""عام أو ال ""خاص ال ""ذي
ي ""نتج ن ""فاي ""ات م ""نزل ""ية أو غ ""ير م ""نزل ""ية )م ""نتج أس ""اس ""ي( ،و/أو ال ""شخص ال ""طبيعي أو
امل"عنوي ال"ذي ي"نتج ع"نه ن"فاي"ات ن"تيجة ع"مليات م"عال"جة ،ت"حضير أو خ"لط ن"فاي"ات )م"نتج
ثأنوي(.
مWWن الخWدمWة :ه""و ال""شخص ال""طبيعي أو امل""عنوي ال""ذي ي""خول""ه ه""ذا ال""قان""ون ال""قيام بج""مع
 .26مؤ ّ
ونقل النفايات ،أو املواد القابلة للتدوير.
 .27املWش ّ
غل ) :(Contractorه""و ال""شخص ال""طبيعي أو امل""عنوي ال""ذي ي""خول""ه ه""ذا ال""قان""ون ال""قيام
بأعمال الفرز واملعالجة ،والتحضير والتخلص من النفايات الصلبة.
 .28اإلدارات املحWلية :ه""ي ال""بلدي""ات ،ات""حادات ال""بلدي""ات ،تج""مع ال""بلدي""ات ،ت""نظيمات ال""الم""رك""زي""ة
اإلدارية والجهات املوكل إليها القيام بمهام البلدية في األحوال املحددة في القانون.
 .29اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك :أي ﻣﺸﺮوع ذو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
واﻹدارة وإﺣﺪى اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ :اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ،اﻻﻧﺸﺎء ،اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ ،اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ،اﻟﺘﺮﻣﯿﻢ،
اﻟﺘﺠﮭﯿﺰ ،اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ ،اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ )ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  48ﺗﺎرﯾﺦ
 7/9/2017اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص(.
املادة  :2مبدأ اإلدارة املتكاملة للنفايات املنزلية الصلبة
ي ""جب ت ""طبيق م ""بدأ اإلدارة امل ""تكام ""لة ل ""لنفاي ""ات امل ""نزل ""ية ال ""صلبة ال ""ذي ي ""قوم ع ""لى امل ""راح ""ل ال ""تال ""ية:
ال""تخفيف م""ن ان""تاج ال""نفاي""ات ،اع""ادة االس""تعمال ،ال""فرز م""ن امل""صدر وال""فرز ف""ي امل""عام""ل وال""تدوي""ر،
التسبيخ واسترداد الطاقة ،والتخ ّلص النهائي من العوادم.
املادة  :3مبادىء التخفيف واعادة االستعمال والتدوير
) (1ي"جب إع"طاء م"بادىء ال"تخفيف م"ن ان"تاج ال"نفاي"ات ال"صلبة واع"ادة االس"تعمال وال"تدوي"ر األول"وي"ة
األس""اس""ية ع""لى غ""يره""ا م""ن امل""راح""ل األخ""رى م""ن اإلدارة امل""تكام""لة ل""لنفاي""ات ال""صلبة ف""ي ل""بنان
وذلك بهدف تقليل آثارها السلبية على البيئة.
) (2ي" ""جب ،ب" ""عد ت" ""طبيق امل" ""بادىء امل" ""شار إل" ""يها ف" ""ي ال" ""فقرة ) (1م" ""ن ه" ""ذه امل" ""ادة ،وب" ""عد التس" ""بيخ،
إس ""ترداد م ""وارد ال ""طاق ""ة امل ""وج ""ودة ف ""ي ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ط ""امل ""ا أن ه ""ذه ال ""عملية م ""مكنة وم ""قبول ""ة
اق ""تصادي "ا ً وال تس ""بب أي أث ""ر س ""لبي ع ""لى ال ""بيئة .أم ""ا ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ال ""تي ال ي ""مكن إع ""ادة
اس"تعمال"ها أو اس"ترداده"ا أو ت"دوي"ره"ا ،ف"يجب التخ"لص م"نها ب"طري"قة س"ليمة ب"يئيا ً ووف"قا ً ألح"كام
ه ""ذا ال ""قان ""ون ،ول ""لمعاي ""ير ال ""وط ""نية ال ""بيئية امل ""رع ""ية االج ""راء ،وخ ""اص " ًة ت ""لك امل ""تعلقة ب ""األن ""بعاث ""ات
الهوائية أو تلك املتعلقة بالبيئة املحيطة ،ولشروط الصحة والسالمة العامة.
املادة  :4مبدأ االستدامة
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 (1ي""جب إدارة ال""نفاي""ات ال""صلبة م""ن م""صدر ان""تاج""ها إل""ى م""واق""ع التخ""لص ال""نهائ""ي م""نها ،ب""طري""قة
مناسبة بيئيا ً ال تؤدي الى زيادة األعباء اإلجتماعية واالقتصادية وتحول دون:
ا( تلوث املياه السطحية والجوفية ،الهواء ،التربة ،النبات والحيوأن.
ب( اإلضرار بالصحة العامة.
ج( التسبب بإزعاج من جراء أنتشار الروائح والضجيج.
د( التأثير سلبا ً على املحميّات واملواقع الطبيعية.
ه( تهديد الطبيعة والتنوع البيولوجي.
 (2ي"مكن ل"إلدارات املح"ل ّية و/أو الس"لطة امل"رك"ز ّي"ة إي"الء إدارة أي م"رح"لة م"ن م"راح"ل اإلدارة امل"تكام"لة
ل" ""لنفاي" ""ات ،ك " " ّليا ً أو ج" ""زئ" ""ياً ،إل" ""ى ال" ""قطاع ال" ""خاص ،ع" ""لى أن ي" ""صار إل" ""ى ال" ""تق ّيد ب" ""أح" ""كام ه" ""ذا
القانون.
املادة  :5مبدأ الجوار
ي"جب ف"رز ال"نفاي"ات ال"صلبة وم"عال"جتها وم"ن ث"م التخ"لص م"نها ف"ي م"راك"ز م"رخ"صة ق"ري"بة ق"در اإلم"كان
م" ""ن م" ""صدر ان" ""تاج" ""ها وب" ""عيدة ع" ""ن امل" ""ناط" ""ق ال" ""سكنية وذل" ""ك به" ""دف ت" ""قصير م" ""ساف" ""ة ال" ""نقل ،أن" ""بعاث
امل ""لوث ""ات ،واس ""تهالك املش ""تقات ال ""نفطية ف ""ي ال ""نقل ،وذل ""ك ع ""لى أن ت ""كون ت ""لك امل ""راك ""ز م ""رخ ""صة م ""ن
الناحية التقنية وذات جدوى اقتصادية.
املادة  :6مبدأ االحتراس
ي ""جب اتّ ""خاذ اإلج ""راءات امل ""ناس ""بة ل ""تفادي أي أث ""ر س ""لبي تظه ""ر أح ""دث امل ""علوم ""ات ال ""تقنية وال ""علمية
إم"كان"ية ح"دوث"ه بس"بب ب"عض م"راح"ل إدارة ال"نفاي"ات ال"صلبة ،وذل"ك ق"بل ال"حصول ع"لى اث"بات"ات ع"لمية
دامغة عن املخاطر املمكن حدوثها.
املادة  :7مبدأ منع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات الصلبة
ي ""منع رم ""ي أو ت ""صري ""ف أو ط ""مر أو ح ""رق أو التخ ""لص م ""ن ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ف ""ي ال ""ترب ""ة ،وال ""حفر
امل " ""جوف " ""ة )ال " ""فجوات( وال " ""كهوف الصخ " ""ري " ""ة ،وم " ""جاري امل " ""ياه الس " ""طحية ،وامل " ""ياه ال " ""جوف " ""ية ،وال " ""هواء،
وشبكات الصرف الصحي وغيرها من البنى التحتية أو املواقع غير املرخصة لهذا الهدف.
املادة  :8مبدأ امللوث يدفع
يتح""مل امل""لوث ت""كال""يف إدارة ن""فاي""ات""ه ال""صلبة ف""ضآل ع""ن ك""لفة اإلج""راءات ال""واج""ب ات""خاذه""ا مل""عال""جة
امل"شاك"ل ال"نات"جة ع"ن ال"نفاي"ات أو ال"تي ي"مكن أن ت"نتج ع"نها ع"لى أن ت"تناس"ب ه"ذه األك"الف م"ع ك"مية
ونوعية النفايات.
املادة  :9الالمركزيّة ومبدأ الحلول
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) (1ي"جب اع"تماد ال"الم"رك"زي"ة اإلداري"ة ف"ي ت"طبيق اإلدارة امل"تكام"لة ل"لنفاي"ات ال"صلبة م"ن خ"الل ت"و ّل"ي
اإلدارات املح""ليّة م""راح""ل اإلدارة امل""تكام""لة ل""لنفاي""ات ال""صلبة ك""ليّا ً أو ج""زئ""يا ً وف""ق الج""دوى ال""بيئية
واالقتصادية.
) (2ي"جب ع"لى الس"لطة امل"رك"ز ّي"ة ض"مأن ك"فاءة ت"وزي"ع امل"وارد م"ن خ"الل ت"نفيذ م"شاري"ع م"رك"ز ّي"ة ح"يث
تدعو الحاجة.

الباب الثأني
اإلطار املؤسساتي لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
الفصل األول :التخطيط والتنسيق
املادة  :10االستراتيجية الوطنية لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
) (1ت"ع ّد وزارة ال"بيئة مش"روع اس"ترات"يجية وط"نيّة ل"إلدارة امل"تكام"لة ل"لنفاي"ات ال"صلبة ،وذل"ك م"ن خ"الل
م"نهجيّة ت"شارك"يّة ت"طال ال"قطاع"ني ال"عام وال"خاص ،ب"ما ف"يه امل"جتمع امل"دن"ي؛ ت"عرض ال"وزارة ه"ذا
املشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه حسب األصول.
"قر االس"ترات"يجية امل"شار إل"يها ف"ي ال"فقرة ) (1م"ن ه"ذه امل"ادة خ"الل ف"ترة ال ت"زي"د ع"ن
) (2ي"جب أن ت ّ
 12شه ""را ً م ""ن ت ""اري ""خ ص ""دور ه ""ذا ال ""قان ""ون ،ع ""لى أن ت ""ع ّدل ك " ّ"ل م ""ا دع ""ت ال ""حاج ""ة أو ب ""عد م ""رور
عشر سنوات كح ّد أقصى.
"تضمن ال ""بنود
) (3ع ""لى مش ""روع االس ""ترات ""يجية امل ""شار إل ""يه ف ""ي ال ""فقرة ) (1م ""ن ه ""ذه امل ""ادة أن ي "
ّ
التالية:
ا( رسالة ،رؤية وقيم.
ب( ت ""قييم ال ""واق ""ع ال ""حال ""ي لتح ""دي ""د ن ""قاط ال ""قوة وال ""ضعف وال ""فرص والتح ""دي ""ات ،ك ""ما وتح ""دي ""د
الجهات املعنية.
ج( ت ""قييم ال ""وض ""ع ال ""عام إلدارة ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ب ""ما ف ""يه امل ""كبات ال ""عشوائ ""ية وامل ""راك ""ز امل ""نشأة
ملعالجة النفايات الصلبة ،العاملة منها وغير العاملة.
د( تقييم الحاجات املستقبلية )خدمات ،بنى تحتيّة (... ،في موضوع إدارة النفايات الصلبة.
ت( األه ""داف واألول ""وي ""ات ،ال ""قصيرة وال ""طوي ""لة األم ""د ،ل ""إلدارة امل ""تكام ""لة ل ""لنفاي ""ات ال ""صلبة ،ع ""لى
س ""بيل امل ""ثال ال ال ""حصر أن ""واع ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ال ""واج ""ب م ""عال ""جتها ،امل ""كبات ال ""عشوائ ""ية
الواجب إقفالها وإعادة تاهيلها ،الخ.
ث( س"بل إدارة م"ختلف أن"واع ال"نفاي"ات ال"صلبة ،ال"تقنيات ال"فضلى ال"واج"ب اع"تماده"ا ،وت"شجيع
م ""بادىء ال ""تخفيف وإع ""ادة االس ""تعمال وال ""تدوي ""ر ض ""منها واس ""ترداد أك ""بر نس ""بة م ""مكنة م ""ن
النفايات باتجاه االقتصاد الدائري.
ج( مواقع فرز النفايات الصلبة ومعالجتها وتحضيرها والتخ ّلص النهائي منها.
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ح( سبل تأهيل املكبّات العشوائية وإقفالها.
خ( الجدول الزمني املق ّدر للتنفيذ.
د( الكلفة املق ّدرة لألنشاء والتشغيل.
ذ( مصادر التمويل وكيفية إسترجاع الكلفة.
ر( الئحة بالحوافز املادية أو غير املادية املمكنة أو الالزمة.
ز( ال ""نشاط ""ات ال ""واج ""ب ال ""قيام ب ""ها م ""ن ق ""بل اإلدارات املح ""لية )ال ""توج ""يه ال ""بيئي؛ الج ""مع وال ""نقل؛
امل"عال"جة والتخ" ّلص ال"نهائ"ي؛ ال"خ ،(.وال"تي ت"ضعها ض"من ب"رام"ج مح"ليّة وف"ق مل"ا ه"و مح" ّدد ف"ي
املادة  11من هذا القانون.
س( امل" ""تط ّلبات ال" ""خاص" ""ة ب" ""منتجي ومس" ""تخدم" ""ي ومس" ""توردي ون" ""اق" ""لي ال" ""نفاي" ""ات غ" ""ير امل" ""نزل" ""ية:
ال"تصري"ح ال"دوري ع"ن ن"وع ال"نفاي"ات وك"ميّات"ها؛ ال"تخفيف م"ن ان"تاج ال"نفاي"ات ال"صلبة ف"ي ك"ل
م"ن م"راح"ل ال"تصنيع ،ال"تصميم ،اإلس"تخدام والتخ"لص ال"نهائ"ي؛ امل"عال"جة؛ ح"ماي"ة ال"بيئة م"ن
اآلثار السلبية املحتملة لهذه النفايات.
ش( كيفية تسهيل مشاركة القطاع الخاص في سائر مراحل اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة.
ص( ك ""يفية ت ""شجيع امل ""بادرات املح ""ل ّية وم ""شارك ""ة امل ""جتمع امل ""دن ""ي ال ""تي ته ""دف إل ""ى ال ""تخفيف م ""ن
كمية النفايات الصلبة ،وإعادة استعمالها وفرزها من املصدر.
ض( ت""سوي""ق امل""واد ال""تي ي""تم اس""ترداده""ا م""ن ال""نفاي""ات ع""ن ط""ري""ق امل""عال""جة )إع""ادة االس""تعمال،
ال""تدوي""ر ،التس""بيخ ،ال""تفكك ال""بيول""وج""ي وان""تاج م""وارد ال""طاق""ة (... ،به""دف ال""تخفيف م""ن ك""مية
املواد األولية املستهلكة.
ط( وسائل تقوية القدرات املتعلقة باإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة )دورات تدريبية وغيرها(.
ظ( اإلشراف واملراقبة والتقييم.
)(4

ي""رف""ق مش""روع االس""ترات""يجية امل""شار إل""يه ف""ي ال""فقرة ) (1م""ن ه""ذه امل""ادة ب""دراس""ة ت""قييم ب""يئي
استراتيجي حسب األصول.

املادة  :11البرامج املحليّة إلدارة اللنفايات الصلبة
) (1ع"لى ك ّ"ل إدارة مح"ل ّية إع"داد مش"روع ب"رن"ام"ج مح" ّلي إلدارة ال"نفاي"ات ال"صلبة وف"قا ً مل"ا ه"و مح" ّدد
"قرة م ""ن ق ""بل مج ""لس ال ""وزراء
ف ""ي ال ""فقرة ) (3م ""ن ه ""ذه امل ""ادة ووف ""قا ً مل ""ضمون االس ""ترات ""يجية امل " ّ
وع ""رض ""ه ع ""لى وزارة ال ""بيئة ،م ""ع ن ""سخة إل ""ى وزارة ال ""داخ ""ل ّية وال ""بلد ّي ""ات ،ل ""لمواف ""قة ع ""ليه حس ""ب
األصول ،وذلك خالل مهلة أقصاها  6أشهر من تاريخ اقرار االستراتيجية.
"قر وزارة ال""بيئة ال""برام""ج امل""شار إل""يها ف""ي ال""فقرة ) (1م""ن ه""ذه امل""ادة خ""الل ف""ترة ال
) (2ي""جب أن ت" ّ
ت"زي"د ع"ن  24شه"را ً م"ن ت"اري"خ ص"دور ه"ذا ال"قان"ون ،ع"لى أن ت"ع ّدل ك ّ"ل م"ا دع"ت ال"حاج"ة أو ب"عد
مرور عشر سنوات كح ّد أقصى.
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"تضمنها ال ""برام ""ج امل ""شار إل ""يها ف ""ي ال ""فقرة ) (1م ""ن ه ""ذه امل ""ادة
) (3تح " ّدد ال ""بنود ال ""تي ي ""جب أن ت "
ّ
بقرار مشترك صادر عن وزيرالبيئة ،على سبيل املثال ال الحصر:
)ا( معلومات عن اإلدارة املحلية وخصائص نفاياتها الصلبة.
)ب( وسائل الجمع والنقل – بما فيه مشاريع دفاتر الشروط.
)ت( مشاريع الفرز واملعالجة والتخ ّلص النهائي بالطرق املجدية بيئيا ً واقتصاديا ً.
)ث( اإلش" ""راف وامل" ""راق" ""بة وال" ""تقييم ل" ""عمليات الج" ""مع وال" ""نقل وت" ""سوي" ""ق امل" ""واد امل" ""فرزة وامل" ""عال" ""جة
وغيرها.
)ج(املوارد البشرية والتقنية واملالية املتاحة؛ والحاجة إلى مساعدة تقنية أو مالية.
)ح( ال" ""تعأون م" ""ع امل" ""جتمع امل" ""دن" ""ي ل" ""لتوج" ""يه ح" ""ول ت" ""خفيف ان" ""تاج ال" ""نفاي" ""ات ال" ""صلبة وف" ""رزه" ""ا
ومعالجتها والتخ ّلص النهائي منها.
)خ( التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ البرنامج املحلي.
) (4ي ""مكن ل ""إلدارات املح ""ليّة ال ""تي ت ""واج ""ه م ""شاك ""ل م ""تشاب ""هة ف ""ي إدارة ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة أن تج ""مع
ج ""هوده ""ا ف ""ي س ""بيل وض ""ع م ""شاري ""ع ال ""برام ""ج امل ""شار إل ""يها ف ""ي ال ""فقرة ) (1م ""ن ه ""ذه امل ""ادة،
وحسن تطبيقها.
املادة  :12لجنة التنسيق
) (1ت ""ش ّكل ل ""جنة ب ""رئ ""اس ""ة وزي ""ر ال ""بيئة وع ""ضوي ""ة اإلدارات ال ""رس ""م ّية امل ""عن ّية وال ""هيئات االق ""تصادي ""ة
واألك ""ادي ""مية والج ""مع ّيات ال ""تي ت ""عنى ب ""شؤون ال ""بيئة ،ه ""دف ""ها ت ""نسيق ش ""ؤون ق ""طاع ال ""نفاي ""ات
الصلبة.
) (2يتم تأليف هذه اللجنة وتحديد طريقة عملها بقرار يصدر عن وزير البيئة.

الفصل الثأني :التنفيذ
املادة  :13أنشاء الهيئة الوطنية إلدارة النفايات الصلبة
"سمى "ال ""هيئة ال ""وط ""نية إلدارة ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة" ت ""تمتّع
) (1ت ""نشأ ب ""موج ""ب ه ""ذا ال ""قان ""ون ه ""يئة ت " ّ
ب ""االس ""تقالل ""ية امل ""ال ""ية واإلداري ""ة وت ""رت ""بط ب ""وزي ""ر ال ""بيئة ال ""ذي ي ""مارس ع ""ليها س ""لطة ال ""وص ""اي ""ة؛
وت ""خضع ب ""عض ق ""رارات ""ها امل ""ال ""ية واإلداري ""ة ل ""تصدي ""قه ،وف ""ق م ""ا ي ""رد ف ""ي م ""رس ""وم ت ""نظيمها .ك ""ما
ت" ""خضع ألن" ""ظمتها ال" ""داخ" ""لية وأح" ""كام ه" ""ذا ال" ""قان" ""ون ،وه" ""ي ال ت" ""خضع ألح" ""كام ال" ""نظام ال" ""عام
ل ""لمؤس ""سات ال ""عام ""ة امل ""صدق ب ""امل ""رس ""وم  4517/1972وال ملج ""لس الخ ""دم ""ة امل ""دن ""ية ب ""ل ت ""خضع
لرقابة ديوأن املحاسبة الالحقة.
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يعني مجلس إدارة الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
)(2
ّ
) (3يح" ّدد ن"ظام ال"هيئة وأص"ول ع"ملها وأص"ول ال"توظ"يف ف"يها وس" ّلم ال"رت"ب وال"روات"ب ب"مرس"وم يتّخ"ذ
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ،وتناط بها الصالحيات التالية:
ا(
ب(
ج(
د(
ه(

إع" ""داد دف" ""ات" ""ر الش" ""روط ال" ""فنيّة واإلداري" ""ة ال" ""خاص" ""ة ب" ""امل" ""شاري" ""ع امل" ""رك" ""زي" ""ة امل" ""تع ّلقة ب" ""تنفيذ
االستراتيجية الوطنية لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة ،ودراسات تقييم األثر البيئي.
إج ""راء امل ""ناق ""صات ال ""خاص ""ة ب ""امل ""شاري ""ع امل ""رك ""زي ""ة امل ""تع ّلقة ب ""تنفيذ االس ""ترات ""يجية ال ""وط ""نية
لإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة.
وض""ع ال""تقاري""ر ح""ول ن""تيجة امل""ناق""صات وإح""ال""تها إل""ى وزي""ر ال""بيئة الت""خاذ ال""قرار ب""شأن""ها
في مجلس الوزراء.
تنفيذ املشاريع املركزيّة املذكورة واإلشراف عليها.
ت ""قدي ""م امل ""شورة إل ""ى وزي ""ر ال ""بيئة ب ""شأن امل ""شاري ""ع املش ""ترك ""ة وت ""لك ال ""تي ت ""طرح ""ها اإلدارات
املح" ""ليّة إلدارة ال" ""نفاي" ""ات ال" ""صلبة ل" ""ج ّهة ج" ""دواه" ""ا ال" ""بيئية واالق" ""تصادي" ""ة ،وب" ""شأن ت" ""قنيات
معالجة النفايات بشكل عام.

) (4ل ""حني ب ""دء ال ""عمل ب ""ال ""هيئة امل ""ذك ""ورة ،ي ""تو ّل""ى مج ""لس األن ""ماء واإلع ""مار ت ""نفيذ امل ""شاري ""ع امل ""رك ""زيّ ""ة
واإلشراف عليها.
املادة  :14تنفيذ املشاريع املشتركة والالمركزيّة
) (1يج ""ري ت ""نفيذ امل ""شاري ""ع املش ""ترك ""ة وف ""ق األس ""س امل ""نصوص ع ""نها ف ""ي ال ""قان ""ون رق ""م  48ت ""اري ""خ
) 7/9/2017ت""نظيم الش""راك""ة ب""ني ال""قطاع""ني ال""عام وال""خاص( ،ع""لى أن ت""خضع ل""دراس""ات ت""قييم
أثر بيئي حسب االصول.
) (2ف ""ي م ""ا ي ""عود ل ""لمشاري ""ع ال ""تي ت ""نفّذه ""ا اإلدارات املح ""ليّة ،يج ""ري ت ""نفيذه ""ا وف ""قا ً ل ""قوان ""ني ه ""ذه
اإلدارات.

الفصل الثالث :املراقبة
املادة  :15املراقبة الذاتية
) (1إن م"نتجي ومس"تخدم"ي ومس"توردي ون"اق"لي ال"نفاي"ات ال"صلبة غ"ير امل"نزل"ية ،وم"ؤم"ني الخ"دم"ات،
وامل"ش ّغلني م"لزم"ون ب"امل"راق"بة ال"ذات"ية ب"شكل ي"وم"ي وب"االح"تفاظ ب"ال"سجالت وب"تقدي"م ت"قاري"ر شه"ري"ة
وس""نوي""ة إل""ى وزارة ال""بيئة م""باش""رة أو م""ن خ""الل خ""الل اإلدارة ال""رس""ميّة امل""تعاق""د م""عها ف""ي ح""ال
وجودها.
) (2تح ّدد بنود تقارير املراقبة الذاتية بقرار يصدر عن وزير البيئة.
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املادة  :16اإلشراف
) (1تشرف الهيئة الوطنية إلدارة النفايات الصلبة على املشاريع املركزيّة.
"ص امل ""شاري ""ع املش ""ترك ""ة ال ""تي ي ""تم ت ""لزي ""مها وف ""قا ً ألح ""كام ال ""قان ""ون رق ""م  48ت ""اري ""خ
) (2ف ""ي م ""ا خ " ّ
 ،7/9/2017تطبّق أصول اإلشراف واملراقبة املنصوص عليها في القانون املشار إليه
) (3تشرف اإلدارات املحليّة على مؤمني الخدمات واملشغلني املتعاقدة معهم.
املادة  :17مراقبة االلتزام
) (4ت ""راق ""ب وزارة ال ""بيئة م ""نتجي ومس ""تخدم ""ي ومس ""توردي ون ""اق ""لي ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة غ ""ير امل ""نزل ""ية،
وم"ؤم"ني الخ"دم"ات ،وامل"ش ّغلني ب"شكل دوري ع"ن ط"ري"ق ال"تدق"يق ب"تقاري"ر امل"راق"بة ال"ذات"ية وإج"راء
ّ
الكشوفات امليدأنية ّ
األقل.
كل  3أشهر على
) (5تح ّدد آلية الكشوفات امليدأنية والتقارير الخاصة بها بقرار يصدر عن وزير البيئة.
الفصل الرابع :إدارة املعلومات
املادة  :18إعداد نظام معلومات وقاعدة بيأنات
) (1ت"ضع وزارة ال"بيئة ،خ"الل ف"ترة  3أشه"ر م"ن ت"اري"خ ص"دور ه"ذا ال"قان"ون ،ن"ظام م"علوم"ات وق"اع"دة
ب"يان"ات وط"نية إلدارة امل"علوم"ات امل"تصلة ب"ال"نفاي"ات ال"صلبة وط"رق إدارت"ها ب"ال"تعاون م"ع اإلدارات
املحلية
) (2تح ّدد بنود هذا النظام بقرار يصدر عن وزير البيئة.
املادة  :19إدارة نظام املعلومات وقاعدة البيأنات
) (1ت""تول""ى وزارة ال""بيئة إدارة ن""ظام امل""علوم""ات وق""اع""دة ال""بيان""ات م""ن خ""الل نش""ر امل""علوم""ات ،وتح""ليلها
وتحديثها بطريقة دقيقة وشفافة.
"جان"ي وم"تاح؛ وي"جب
) (2ال"حصول ع"لى امل"علوم"ات ال"تي ي"ؤ ّم""نها ن"ظام امل"علوم"ات وق"اع"دة ال"بيان"ات م ّ
الوصول إليه بسرعة.

الباب الثالث
إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة
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املادة  :20الجمع والنقل
ي ""جب أن يتح ""مل م ""ؤم ""نو الخ ""دم ""ات )ب ""لدي ""ة أو ات ""حاد ب ""لدي ""ات أو ت ""نظيمات الم ""رك ""زي ""ة أو ق ""طاع خ ""اص
م"لزّم ...ال"خ( م"سؤول"ية ج"مع ون"قل ال"نفاي"ات ال"صلبة م"ن ن"قاط التج"ميع إل"ى امل"راك"ز املح"ددة ب"طري"قة ال
ت"شكل ض"ررا ع"لى ال"بيئة ،وف"قا ً ل"لمعاي"ير والش"روط ال"تي تح"دده"ا وزارة ال"بيئة ب"موج"ب ق"رار ي"صدر ع"ن
وزير البيئة.
املادة  :21الفرز
ي"جب ف"رز ال"نفاي"ات ال"صلبة غ"ير الخ"طرة ف"ي امل"صدر وف"ي م"راك"ز ال"فرز وذل"ك به"دف ف"صل ال"نفاي"ات
ال""صلبة ال""قاب""لة للتح""لل وم""ا ي""تبقى م""ن م""واد ق""اب""لة ل""لتدوي""ر وإلع""ادة اإلس""تعمال ،وذل""ك ف""ي ح""ال ت""وف""ر
ت ""قنيات ت ""جعل ه ""ذا األم ""ر م ""مكنا ً دون التس ""بب ب ""تلوث ل ""لبيئة ،وذل ""ك ب ""ما ي ""تواف ""ق م ""ع االس ""ترات ""يجية
ال"وط"نية ل"إلدارة امل"تكام"لة ل"لنفاي"ات ال"صلبة وال"برن"ام"ج املح"لي امل"عتمد ،وم"ع امل"عاي"ير والش"روط ال"بيئية
التي تح ّددها وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
املادة  :22املعالجة
ي""جب م""عال""جة ال""قسم م""ن ال""نفاي""ات ال""صلبة امل""مكن اس""ترداده وامل""كون م""ن ن""فاي""ات ع""ضوي""ة ،ن""فاي""ات
ق ""اب ""لة إلع ""ادة اإلس ""تعمال أو ال ""تدوي ""ر ،به ""دف إع ""ادة االس ""تعمال أو ال ""تدوي ""ر أو التس ""بيخ أو اس ""ترداد
م""وارد ال""طاق""ة ،وذل""ك ق""بل التخ""لص م""نه ،إال ف""ي ح""ال تس""بب ه""ذه امل""عال""جة ب""تلوث أك""ثر ع""لى ال""بيئة.
يجب أن تراعي معالجة النفايات الصلبة على سبيل املثال ال الحصر النقاط التالية:
−
−
−
−

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

ا( إعادة االستعمال والتدوير:
ي"جب إع"ادة اس"تعمال أو ت"دوي"ر امل"واد ال"قاب"لة له"ذا ال"نوع م"ن ال"عمليات به"دف ت"خفيف ك"مية ال"نفاي"ات
ال" ""صلبة ال" ""تي ت" ""صل ال" ""ى م" ""رح" ""لة امل" ""عال" ""جة ،دون التس" ""بب ب" ""أض" ""رار ب" ""يئية ودون اس" ""تعمال ت" ""قنيات
وع"مليات ق"د تس"بب خ"طرا ً ع"لى ال"بيئة .ي"جب أن ي"تم ذل"ك وف"قا ً ل"لمعاي"ير والش"روط ال"تي تح" ّدده"ا وزارة
البيئة بموجب قرار يصدرعن وزير البيئة.
ب( التسبيخ والتفكك البيولوجي وانتاج الوقود:
ي"جب تس"بيخ أو ت"حوي"ل ال"قسم ال"عضوي م"ن ال"نفاي"ات ال"صلبة ال"قاب"ل للتح"لل ب"يول"وج"يا ً بحس"ب م"ا ه"و
مبني أدناه:
ّ
 −ال ""فرز الس ""ليم ل ""لنفاي ""ات ال ""صلبة ال ""قاب ""لة للتح ""لل ع ""ن غ ""يره ""ا م ""ن ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ق ""بل
معالجتها.
 −استعمال تقنية مناسبة للتسبيخ وللتفكك البيولوجي توافق عليها وزارة البيئة.
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 −االستعمال السليم للمواد املسبخة أو املحولة بيولوجيا ً وفقا ً لنوعها.
على أن تح ّدد الشروط التفصيلية بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
ج( تحويل النفايات إلى طاقة عبر التف ّكك الحراري:
ي ""مكن اس ""تعمال ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ك ""مصدر الن ""تاج ال ""طاق ""ة ،ش ""رط أال ت ""ؤث ""ر ه ""ذه ال ""عملية وامل ""نتجات
ال""ثأن""وي""ة ال""نات""جة ع""نها ع""لى س""الم""ة ال""بيئة ،وأن ت""تواف""ق م""ع امل""عاي""ير والش""روط املح""ددة ب""موج""ب ق""رار
يصدر عن وزير البيئة.
د( امكانية استعمال تقنيات حديثة أخرى إلدارة النفايات الصلبة:
ب""ال""نظر ل""تطور ال""علوم وال""تقنيات واس""تنادا ً ل""ألب""حاث وال""دراس""ات ،ي""مكن اس""تعمال ت""قنيات ح""دي""ثة غ""ير
ت""لك امل""شار إل""يها ف""ي ه""ذا ال""قان""ون )ع""لى س""بيل امل""ثال ح""رق ال""نفاي""ات ال""صلبة ف""ي أف""رأن ذات ط""اق""ة
حرارية عالية (...شرط االّ تسبب ضررا ً للبيئة وخطرا ً عليها ،وذلك بعد موافقة وزارة البيئة.

املادة  :23التحضير
ق""بل التخ""لص ال""نهائ""ي م""ن ال""نفاي""ات ال""صلبة ،ي""جب ت""حضيره""ا به""دف ت""خفيف آث""اره""ا الس""لبية ع""لى
ال"بيئة ب"طري"قة ت"تواف"ق م"ع امل"عاي"ير والش"روط ال"بيئية ل"تحضير ال"نفاي"ات ال"صلبة املح"ددة م"ن ق"بل وزارة
البيئة بموجب قرار يصدرعن وزير البيئة.

املادة  :24التخلص النهائي
) (1ي""جب التخ""لص م""ن ال""نفاي""ات ال""صلبة ،ال""تي ال ي""مكن م""عال""جتها ،ب""عمليات خ""اص""ة ت""تواف""ق م""ع
االس"ترات"يجية ال"وط"نية ل"إلدارة امل"تكام"لة ل"لنفاي"ات ،وم"ع امل"عاي"ير والش"روط ال"بيئية املح"ددة م"ن
قبل وزارة البيئة بموجب قرار يصدرعن وزير البيئة.
)(2

الWWطمر الWWصحي :وف ""قا ً ل ""نوع ال ""نفاي ""ات ال ""واج ""ب التخ ""لص م ""نها ،ت ""صنّف امل ""طام ""ر ال ""صحية
كاآلتي:
• مطامر صحية خاصة بالنفايات الصلبة الخطرة.
• مطامر صحية للنفايات الصلبة غير الخطرة.
• مطامر صحية للنفايات الخامدة.
ا( تح ّدد املواصفات الفن ّية ّ
لكل نوع من املطامر املذكورة أعاله بقرار يصدر عن وزير البيئة.
ب( ي"منع التخ"لص م"ن ال"نفاي"ات ف"ي امل"طام"ر غ"ير امل"تواف"قة م"ع ن"وع"ها وغ"ير ال"خاض"عة ل"لمعال"جة
وال"تحضير .ت"طمر ال"نفاي"ات ب"طري"قة ت"تواف"ق م"ع امل"عاي"ير والش"روط ال"بيئية املح"ددة م"ن ق"بل
وزارة البيئة ،بما فيها شروط الطبقات العازلة ،بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.
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ت( ي""جب اس""تخدام امل""طام""ر ال""صحية ل""لنفاي""ات ال""خام""دة ل""طمر ه""ذا ال""نوع ف""قط م""ن ال""نفاي""ات
ال""صلبة .إال أن""ه ،وخ""الف"ا ً ل""لفقرة )ب( م""ن ه""ذه امل""ادة ،وف""ي ح""ال ع""دم ت""واف""ر م""طام""ر ص""حية
ل"لنفاي"ات ال"خام"دة ،ي"مكن التخ"لص م"ن ال"نفاي"ات ال"خام"دة ف"ي امل"طام"ر ال"صحية امل"خصصة
للنفايات الصلبة غير الخطرة.
ث( ي ""مكن أن تس ""تعمل امل ""طام ""ر ال ""صحية امل ""خصصة ل ""لنفاي ""ات ال ""صلبة غ ""ير الخ ""طرة ل ""طمر
النفايات الصلبة التالية:
• ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة غ ""ير الخ ""طرة م ""ن أي م ""صدر ك ""ان ""ت وال ""تي ت ""تواف ""ق م ""ع ن ""وع ال ""نفاي ""ات
الصلبة املسموح بطمرها في مطامر النفايات الصلبة غير الخطرة
• النفايات الخامدة.

الباب الرابع
إدارة النفايات الصلبة الخطرة
املادة  :25تحديث الالئحة الوطنية للنفايات الصلبة الخطرة
تح " َدث ال ""الئ ""حة ال ""وط ""نية امل ""تعلقة ب ""ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة الخ ""طرة وال ""صناع ""ية ،املح ""ددة ب ""مقتضى امل ""ادة
ال""ثان""ية م""ن ال""قان""ون رق""م  ،64/88ب""موج""ب م""رس""وم ي""صدر ع""ن مج""لس ال""وزراء ب""ناء ع""لى اق""تراح وزي""ر
ال ""بيئة ،وذل ""ك ك ""ل ث ""الث س ""نوات كح" " ّد أق ""صى أو ك ""لما دع ""ت ال ""حاج ""ة ،به ""دف ت ""أم ""ني االس ""تدام ""ة
والفعالية ومجاراة التطور العلمي في حقل إدارة النفايات الصلبة الخطرة.
املادة  :26استيراد وتصدير ونقل النفايات الخطرة
ال ي"جوز أن ي"تم أي اس"تيراد أو ت"صدي"ر ل"لنفاي"ات ال"صلبة الخ"طرة إال ب"عد م"واف"قة وزارة ال"بيئة ووف"قاً
ألح""كام ال""قان""ون رق""م  387ال""صادر ف""ي  4ك""ان""ون األول  1994ال""ذي اج""از ل""لحكوم""ة األن""ضمام ال""ى
معاهدة بازل بشأن التحكم بحركة النفايات الصلبة الخطرة عبر الحدود و التخلص منها.

املادة  :27القواعد العامة في إدارة النفايات الصلبة الخطرة
) (1ي ""منع خ ""لط م ""ختلف ف ""ئات ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة الخ ""طرة م ""ع غ ""يره ""ا م ""ن ف ""ئات ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة
الخ""طرة وك""ذل""ك م""ع غ""يره""ا م""ن ف""ئات ال""نفاي""ات ال""صلبة غ""ير الخ""طرة .إال أن""ه ي""مكن خ""الل ال""قيام
ب ""معال ""جة أو التخ ""لص م ""ن ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ب ""طري ""قة م ""رخ ""صة أن ت ""سمح وزارة ال ""بيئة ب ""صورة
إس"تثنائ"ية ،وب"ناء ل"طلب ال"جهة أو ال"شخص امل"رخ"ص ل"ه ب"إدارة ال"نفاي"ات ال"صلبة الخ"طرة ،بخ"لط
نس"بة م"عينة م"ن ب"عض ال"نفاي"ات ال"صلبة الخ"طرة م"ع غ"يره"ا م"ن ال"نفاي"ات ال"صلبة غ"ير الخ"طرة،
"حسن م ""ن س ""الم ""ة ع ""مليات امل ""عال ""جة
ع ""لى أن ال يس ""بب ه ""ذا الخ ""لط أي خ ""طر ع ""لى ال ""بيئة و ي " ّ
والتحضير.
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) (2تح" ّدد أص""ول إدارة ال""نفاي""ات الخ""طرة ب""مرس""وم أو م""راس""يم ت""صدر ع""ن مج""لس ال""وزراء ب""ناء ع""لى
اقتراح وزير البيئة.
) (3ي ""توج ""ب ع ""لى م ""ؤم ""ني الخ ""دم ""ات ،وامل ""شغلني ،وم ""نتجي ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة الخ ""طرة ومس ""تخدم ""يها
ومس""توردي""ها ون""اق""ليها إدارة ه""ذه ال""نفاي""ات ب""طري""قة ال تس""بب أي ض""رر ع""لى ال""بيئة وت""تواف""ق م""ع
املعايير والشروط البيئية املحددة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة.

الباب الخامس
التمويل والرسوم والحوافز
الفصل األول التمويل
املادة  :28مصادر تمويل اإلدارة املتكاملة للنفايات الصلبة
ي""مكن ت""موي""ل ت""طبيق االس""ترات""يجية ال""وط""نيّة ل""إلدارة امل""تكام""لة ل""لنفاي""ات ال""صلبة ،وال""برام""ج املح""ليّة م""ن
املصادر التالية:
 .1امل"وازن"ة ال"عام"ة ،م"ن خ"الل اع"تمادات ت"رص"د ل"لهيئة ال"وط"نية إلدارة ال"نفاي"ات ال"صلبة ،ت"عادل ع"لى
األق " ّ"ل ق ""يمة ال ""رس ""وم امل ""نصوص ع ""نها ف ""ي امل ""ادة  25م ""ن ه ""ذا ال ""قان ""ون ،واملس ""توف ""اة ع ""ن ال ""سنة
السابقة أو ما قبلها.
 .2موازنات اإلدارات املحلية،
 .3القروض والهبات،
 .4الصندوق الوطني للبيئة )لدى البدء بالعمل فيه(،
"ص آخ ""ر
 .5اس ""تثمارات ال ""قطاع ال ""خاص ف ""ي ع ""ملية إدارة ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ،ح ""يث ،وخ ""الف "ا ً ألي ن " ّ
ي""جاز ل""ألش""خاص امل""عنوي""ني أو ال""طبيعيني م""ن ال""قطاع ال""خاص ول""لبلديّ""ات والت""حادات ال""بلديّ""ات،
خ"صة مل"عال"جة ال"نفاي"ات ال"صلبة و/أو م"راك"ز التخ" ّلص ال"نهائ"ي م"نها ،وص"ل
أص"حاب امل"عام"ل امل"ر ّ"
ال""طاق""ة الكه""رب""ائ""ية امل""نتجة م""ن م""عام""لهم ب""الش""بكة ع""لى ح""ساب""هم ال""خاص ،ع""لى أن يس""تحصلوا
ع""لى ال""ترخ""يص ال""الزم م""ن وزارة ال""طاق""ة وامل""ياه ،وع""لى أن ت""تول""ى م""ؤس""سة كه""رب""اء ل""بنان ش""راء
ك"ميات ال"طاق"ة امل"نتجة ب"سعر أدن"ى بخ"مسة عش"رة ب"امل"اي"ة م"ن م"توس"ط ت"عرف"ة ب"يع الكه"رب"اء ال"تي
ت"عتمده"ا .ي"لغى أو ي"سحب أو ي"ع ّلق ال"ترخ"يص امل"عطى م"ن وزارة ال"طاق"ة وامل"ياه ف"ي ح"ال م"خال"فة
خ"ص ل"ه الش"روط ال"تي ع"لى أس"اس"ها م"نح ال"ترخ"يص ،ودون أن ي"ترتّ"ب ل"لمخال"ف أي ت"عوي"ض.
امل"ر ّ"
ي""جاز ت""عدي""ل ال""سعر امل""ذك""ور ب""موج""ب م""رس""وم يتّخ""ذ ف""ي مج""لس ال""وزراء ب""ناء ع""لى اق""تراح وزي""ري
الطاقة واملياه والبيئة.
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الفصل الثأني

الرسوم

املادة  :29الرسوم
) (1تح ّدد رسوم إدارة النفايات الصلبة على الشكل التالي:
ا .رسوم مباشرة :زيادة على الرسوم البلديّة بنسبة تتراوح بني  %10و.%100
ب .رسوم غير مباشرة :زيادة على فاتورة الخليوي بنسبة %5
ت .رس " ""وم ع " ""لى امل " ""نتجات :زي " ""ادة بنس " ""بة ت " ""تراوح م " ""ا ب " ""ني  %1و %100ع " ""لى س " ""عر أك " ""ياس
البالستيك.
) (2تح " ّدد ت""فاص""يل ه""ذه ال""رس""وم وط""رق اس""تيفائ""ها ب""موج""ب م""رس""وم يتّخ""ذ ف""ي مج""لس ال""وزراء ب""ناء
على إقتراح وزراء البيئة واملالية والداخلية والبلديات
) (3ي""جاز ت""عدي""ل أن""واع ال""رس""وم امل""ذك""ورة ف""ي ال""فقرة ) (1ونس""بها ب""موج""ب م""رس""وم يتّخ""ذ ف""ي مج""لس
الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة واملالية والداخلية والبلديات.

الحوافز

الفصل الثالث

املادة  :30الحوافز غير املادية
) (1ع ""لى ال ""وزارات واإلدارات امل ""عنية ب ""إدارة ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ت ""شجيع امل ""شاري ""ع امل ""تع ّلقة ب ""اإلدارة
امل""تكام""لة ل""لنفاي""ات ال""صلبة ،وخ""اص""ة ع""ملية ال""تدوي""ر واع""ادة االس""تعمال واس""ترداد م""وارد ال""طاق""ة
ب"طري"قة س"ليمة وف"عال"ة ،م"ن خ"الل ت"قدي"م ح"واف"ز غ"ير م"ادي"ة ك"تبسيط إج"راءات ال"ترخ"يص مل"ؤم"ني
الخدمات واملشغلني ،وتصدير املواد الناتجة عن معالجة النفايات الصلبة ،الخ.
) (2تح"دد ط"رق ت"شجيع إدارة ال"نفاي"ات ال"صلبة ب"موج"ب م"رس"وم يتّخ"ذ ف"ي مج"لس ال"وزراء ب"ناء ع"لى
اقتراح وزير البيئة.
املادة  :31الحوافز املادية
) (1ع ""لى ال ""وزارات واإلدارات امل ""عنية ب ""إدارة ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ت ""شجيع امل ""شاري ""ع امل ""تع ّلقة ب ""اإلدارة
امل"تكام"لة ل"لنفاي"ات ال"صلبة ،وخ"اص"ة ع"ملية ال"تدوي"ر واع"ادة االس"تعمال واس"ترداد م"وارد ال"طاق"ة،
م ""ن خ ""الل ت ""قدي ""م ح ""واف ""ز م ""ادي ""ة ل ""كل ش ""خص ط ""بيعي أو م ""عنوي م ""عني ف ""ي إدارة ال ""نفاي ""ات
الصلبة ،على سبيل املثال:
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ا(

ت ""قدي ""م ح ""واف ""ر م ""تع ّلقة ب ""تخفيض ض ""رائ ""ب ال ""دخ ""ل وف ""ق امل ""ادة  20م ""ن ق ""ان ""ون ح ""ماي ""ة
"كرر( م""ن ق""ان""ون ض""ري""بة ال""دخ""ل،
ال""بيئة رق""م  ،444/2002وال""بند  2م""ن امل""ادة ) 5م" ّ
وذل"ك وف"قا ً لش"روط وأص"ول تح" ّدد ب"مرس"وم يتّخ"ذ ف"ي مج"لس ال"وزراء ب"ناء ع"لى اق"تراح
وزيري البيئة واملالية.

ب(

ت ""قدي ""م ح ""واف ""ز م ""ال ""ية ل ""إلدارات املح ""لية ال ""تي تس ""تقبل ض ""من ن ""طاق ""ها م ""راك ""ز إلدارة
ال"نفاي"ات ال"صلبة ع"لى م"ختلف أن"واع"ها وف"قا ً ل"نوع امل"عال"جة وك"مية ال"نفاي"ات ،ع"لى أن
ي"تم تح"دي"د ت"فاص"يل ه"ذه ال"حواف"ز ب"موج"ب م"رس"وم يتّخ"ذ ف"ي مج"لس ال"وزراء ب"نا ًء ع"لى
اقتراح وزراء البيئة واملالية والداخلية والبلديات.

) (2ع ""لى ج ""ميع امل ""ؤس ""سات امل ""ال ""ية ال ""رس ""مية ك ""مؤس ""سة ت ""شجيع االس ""تثمارات ف ""ي ل ""بنان واملج ""لس
األع ""لى ل ""لخصخصة وغ ""يره ""ا أن ت ""عطي أول ""وي ""ة ف ""ي خ ""دم ""ات ""ها امل ""ال ""ية إل ""ى األف ""راد والش ""رك ""ات
واملؤسسات الخاصة املشاركة في إدارة النفايات الصلبة.

الباب السادس
املسؤوليات وضبط الجنح والعقوبات
الفصل األول :املسؤوليات

املادة  :32مسؤوليات عامة
) (1ت""قع م""سؤول""ية ج""مع ون""قل ال""نفاي""ات امل""نزل""ية ع""لى ع""ات""ق اإلدارة املح""لية ال""تي ي""مكن أن تس""تعني
بالقطاع الخاص تحت إشرافها ،وفق أحكام هذا القانون.
) (2ت"قع م"سؤول"ية م"عال"جة ال"نفاي"ات وت"حضيره"ا والتخ" ّلص ال"نهائ"ي م"نها ع"لى ع"ات"ق اإلدارات املح"ليّة
وال""هيئة ال""وط""نية إلدارة ال""نفاي""ات ال""صلبة ،ال""تي تس""تعني ب""ال""قطاع ال""خاص ت""حت إش""راف""ها ،وف""ق
أحكام هذا القانون.
) (3ت ""قع م ""سؤول ""ية إدارة ال ""نفاي ""ات غ ""ير امل ""نزل ""ية ع ""لى ع ""ات ""ق م ""نتجيها ومس ""تخدم ""يها ومس ""توردي ""ها
وم ""وزّع ""يها ت ""حت إش ""راف وت ""وج ""يه وزارة ال ""بيئة وف ""قا ً مل ""ا ه ""و مح ""دد ف ""ي االس ""ترات ""يجية ال ""وط ""نية
ل ""إلدارة امل ""تكام ""لة ل ""لنفاي ""ات ال ""صلبة ،وع ""ليهم تح " ّ"مل ك ""لفة إدارة ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة ال ""نات ""جة ع ""ن
ع""مليات""هم ون""شاط""ات""هم ب""اإلض""اف""ة ال""ى األك""الف ال""نات""جة ع""ن إدارة ال""نفاي""ات ال""صلبة ال""نات""جة ع""ن
م""نتجات""هم .ك""ما ع""ليهم أن ي""ؤم""نوا األع""مال ال""وق""ائ""ية وي""خففوا م""ن ان""تاج ال""نفاي""ات ال""صلبة خ""الل
عمليات التصميم ،االنتاج ،اإلستهالك والتخلص من هذه املنتجات.
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) (4ل ""وزارة ال ""بيئة ،ب ""ال ""تنسيق م ""ع اإلدارات املح ""ليّة ،ص ""الح ""ية ات ""خاذ ج ""ميع اإلج ""راءات والخ ""طوات
ال"ضروري"ة إلزال"ة األخ"طار ال"تي ت"ؤث"ر ع"لى س"الم"ة ال"بيئة وال"نات"جة ع"ن ال"نفاي"ات ال"صلبة أو ع"ملية
إدارتها.

املWادة  :33إزالWة الWنفايWات الWصلبة املWوجWودة فWي األمWالك الWخاصWة والWعامWة بWطريWقة غWير
قانونية
) (1في حال ت ّم رمي هذه النفايات بعد تاريخ صدور هذا القانون:
ا( ت""قع م""سؤول""ية إزال""ة ال""نفاي""ات ال""صلبة امل""وج""ودة ف""ي األم""الك ال""خاص""ة وال""تي ي""مكن أن تس""بب
ض ""ررا ً ع ""لى ال ""بيئة ،ع ""لى ع ""ات ""ق امل ""ال ""ك أو مس ""تثمر ه ""ذه األم ""الك .وف ""ي ح ""ال ت ""منعه ع ""ن ذل ""ك،
يتوجب على اإلدارة املحلية نقلها على نفقة املالك أو املستثمر.
ب( ف""ي ح""ال ت""م رم""ي ن""فاي""ات ص""لبة ع""لى أم""الك خ""اص""ة دون م""عرف""ة أو اذن امل""ال""ك أو املس""تثمر،
ف ""أن ""ه ي ""توج ""ب ع ""ليه إخ ""طار اإلدارة املح ""لية ،ال ""تي ع ""ليها إت ""خاذ اإلج ""راءات امل ""ناس ""بة وتح ""ميل
نفقة هذه االجراءات ملسبّبها.
ج( ت"قع م"سؤول"ية إزال"ة ال"نفاي"ات ال"صلبة امل"وج"ودة ف"ي األم"الك ال"عام"ة ع"لى اإلدارة املح"ليّة ،ال"تي
عليها إتخاذ اإلجراءات املناسبة وتحميل نفقة هذه االجراءات ملسببها.
) (2في حال تواجد هذه النفايات قبل تاريخ صدور هذا القانون:
ت"قع م"سؤول"ية إزال"ة ال"نفاي"ات ال"صلبة امل"وج"ودة ف"ي األم"الك ال"خاص"ة أو ال"عام"ة ع"لى ع"ات"ق وزارة
البيئة بالتعأون مع اإلدارة املحليّة.
املادة  :34وجوب التصريح عن إرهاق عقاري ملقتضيات البيئة
ي"جب ع"لى أص"حاب ال"عقارات ال"تي ت" ّم اس"تعمال"ها ك"مراك"ز ل"فرز ال"نفاي"ات أو م"عال"جتها أو ت"حضيره"ا
أو التخ ّلص النهائي منها ،اتّخاذ اإلجراءات التالية:
 إب"الغ أم"ان"ة السج"ل ال"عقاري ل"تدوي"ن ذل"ك ف"ي ال"خان"ة امل"خصصة ل"وص"ف ال"عقار ف"ي ص"حيفةالعقار العينية.
 في حال بيع العقار ،التصريح عن اإلستعمال السابق للعقار تحت طائلة الغاء العقد. ف ""ي ح ""ال ب ""يع ال ""عقار ووج ""وب ال ""قيام ب ""أش ""غال ت ""رت ""بط ب ""ما ب ""عد إق ""فال م ""رك ""ز إدارة ال ""نفاي ""ات،ي ""توج ""ب إع ""الم ال ""شاري وت ""وق ""يعه ات ""فاق يتح ""مل ب ""موج ""به ك ""ام ""ل امل ""سؤول ""ية ل ""تنفيذ األش ""غال
املطلوبة.
املادة  :35قواعد وأحكام املسؤولية املدنية
) (1يتح"مل م"ؤم"نو الخ"دم"ات ،وامل"شغلون ،وم"نتجو ال"نفاي"ات ومس"تخدم"وه"ا ومس"توردوه"ا وم"وزّع"وه"ا
امل ""سؤول ""ية امل ""دن ""ية ع ""ن أي ض ""رر أو خ ""طر ع ""لى ال ""بيئة أو ع ""لى اآلخ ""ري ""ن ،ي ""نتج ع ""ن ال ""نفاي ""ات
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ال ""صلبة امل ""وج ""ودة ت ""حت رع ""اي ""تهم وع ""ن ال ""نشاط ""ات ال ""تي ي ""قوم ""ون ب ""ها وع ""ن امل ""نتجات ال ""ثأن ""وي ""ة
املتولدة منها.
) (2ي"جب ع"لى األش"خاص ال"طبيعيني أو امل"عنوي"ني امل"ذك"وري"ن ف"ي ال"فقرة ) (1أع"اله م"ن ه"ذه امل"ادة
تح"مل م"سؤول"ية م"عال"جة وإزال"ة م"ختلف األض"رار واألخ"طار ع"لى ال"بيئة أو ع"لى ال"غير ،ال"نات"جة
ع""ن ن""فاي""ات""هم وع""ن إدارت""هم ل""لنفاي""ات ال""صلبة وع""ن امل""نتجات ال""ثأن""وي""ة امل""تول""دة ع""نها م""ن خ""الل
إتخاذ اإلجراءات الضرورية واملناسبة.
الفصل الثأني :ضبط الجنح
املادة  :36ضبط الجنح
) (1ت"ضبط امل"خال"فات الح"كام ه"ذا ال"قان"ون ب"موج"ب م"حاض"ر ض"بط ي"نظمها أف"راد ال"ضاب"طة ال"عدل"ية
والضابطة البيئية ،تحال إلى املحاكم املختصة وترسل نسخ عنها إلى وزارة البيئة.
) (2ك""ما ت""طبق أح""كام امل""ادة ال""راب""عة والخ""مسني ) (54م""ن ال""فصل ال""ثان""ي م""ن ال""باب ال""سادس م""ن
قانون حماية البيئة رقم .444/2002
الفصل الثالث :العقوبات
املادة  :37العقوبات اإلدارية الرادعة
وف""قا ً ل""لمادة  57م""ن ق""ان""ون ح""ماي""ة ال""بيئة ) ،(444/2002وب""ناء ع""لى اق""تراح وزارة ال""بيئة أو غ""يره""ا
م""ن اإلدارات امل""عنية ،ي""مكن ب""عد إن""ذار امل""خال""ف خ""طياً ،وت""قاع""سه ع""ن إزال""ة امل""خال""فة ف""رض ع""قوب""ات
إدارية رادعة عليه وهي:
 −فرض الشروط الهادفة إلى حفظ الحقوق واملحافظة على البيئة.
 −م""راق""بة ج""ميع وس""ائ""ل وم""راك""ز اإلدارة ال""بيئية ف""ي أي وق""ت ك""ان ل""لتحقق م""ن م""دى ت""واف""ق ع""مليات
−
−
−
−
−

إدارة النفايات الصلبة مع أحكام هذا القانون واألنظمة املرعية اإلجراء وشروط الترخيص.
فرض اجراءات معالجة مثل التشجير والتأهيل على نفقة امللوث.
وض"ع ش"روط ق"بل ال"سماح ب"اس"تمرار ب"عض ال"نشاط"ات ،ب"اإلض"اف"ة إل"ى اج"راءات وق"ائ"ية مس"تمرة،
ومراقبة ذاتية وتدقيق بيئي ،وتعليق رخصة بعض النشاطات لحني تنفيذ الشروط املطلوبة.
منع بعض النشاطات التي تسبب ضررا ً بيئيا ً كبيرا ً وإلغاء الترخيص وإقفال املؤسسة.
إق""فال امل""ؤس""سة ف""ي ح""ال""ة ع""دم م""راع""اة أح""كام ه""ذا ال""قان""ون وع""دم إم""كان""ية ت""طبيق الش""روط ال""تي
من شأنها تحقيق االلتزام بهذا القانون.
فرض اإللزامات والغرامات.
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املادة  :38العقوبات الجزائية
 .1ي ""عاق ""ب م ""نتجو ال ""نفاي ""ات ومس ""تخدم ""وه ""ا ومس ""توردوه ""ا وم ""وزّع ""وه ""ا ،وم ""ؤم ""نو الخ ""دم ""ات وامل ""شغلون
ب"ال"حبس م"ن شه"ر إل"ى س"نة و/أو ب"دف"ع غ"رام"ة ت"تراوح ب"ني  14و 70ض"عف الح" ّد االدن"ى ل"ألج"ور
في حال:
ا .رم""ي ال""نفاي""ات ال""صلبة غ""ير الخ""طرة م""ا دون  500ك""لغ ف""ي امل""ياه ،ال""ترب""ة وش""بكات ال""صرف
الصحي ،أو غيرها من البنى التحتية واملواقع الطبيعية الحساسة.
ب .ع"ندم"ا ال ي"تم ج"مع أو ن"قل أو ف"رز ال"نفاي"ات ال"صلبة غ"ير الخ"طرة ب"ما ي"تواف"ق م"ع أح"كام ه"ذا
القانون ،ومع الشروط واملعايير املحددة من قبل وزارة البيئة.
ج .ع"ندم"ا ي"قوم"ون بج"مع أو ن"قل أو ف"رز ال"نفاي"ات ال"صلبة غ"ير الخ"طرة دون م"واف"قة وزارة ال"بيئة
حسب األصول.
د .ع""ندم""ا ال ي""قوم""ون ب""إب""الغ وزارة ال""بيئة ع""ن اآلث""ار ال""بيئية الس""لبية ال""نات""جة ع""ن ع""ملية ان""تاج أو
جمع أو نقل أو فرز النفايات الصلبة غير الخطرة.
تضاعف العقوبات الواردة اعاله في حال تكراراملخالفة.
 .2ي ""عاق ""ب م ""نتجو ال ""نفاي ""ات ومس ""تخدم ""وه ""ا ومس ""توردوه ""ا وم ""وزّع ""وه ""ا ،وم ""ؤم ""نو الخ ""دم ""ات وامل ""شغلون
ب ""ال ""حبس م ""ن  6أشه ""ر إل ""ى  3س ""نوات و/أو ب ""دف ""ع غ ""رام ""ة ت ""تراوح ب ""ني  70و 700ض ""عف الح" "دّ
األدنى لالجور في حال:
ا .رم ""ي م ""ا ي ""وازي أو ي ""فوق  500ك ""لغ م ""ن ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة غ ""ير الخ ""طرة ف ""ي امل ""ياه ،ال ""ترب ""ة،
وشبكات الصرف الصحي ،أو غيرها من البنى التحتية واملواقع الطبيعية.
ب .رم" ""ي ال" ""نفاي" ""ات ال" ""صلبة الخ" ""طرة م" ""ا دون  10ك" ""لغ ف" ""ي امل" ""ياه ،ال" ""ترب" ""ة ،وش" ""بكات ال" ""صرف
الصحي ،أو غيرها من البنى التحتية واملواقع الطبيعية.
ج .ع"ندم"ا ال ت"تم م"عال"جة أو ت"حضير أو التخ"لص م"ن ال"نفاي"ات ال"صلبة غ"ير الخ"طرة ب"ما ي"تواف"ق
م""ع أح""كام ه""ذا ال""قان""ون ،وم""ع الش""روط وامل""عاي""ير املح""ددة م""ن ق""بل وزارة ال""بيئة ،ب""ما ف""ي ذل""ك
الحرق والرمي العشوائي.
"خاص""ة ب""ال""نفاي""ات ال""صلبة غ""ير الخ""طرة
د .ع""ندم""ا ال ي""ت ّم تس""ليم وزارة ال""بيئة ال""تقاري""ر ال""دوري""ة ال" ّ " "
كما حددت في هذا القانون.
ه .ع"ندم"ا ال ت"ت ّم أع"مال امل"راق"بة ال"ذات"ية واالح"تفاظ ب"ال"سجالت ال"يوم"ية ع"ن ال"نفاي"ات ال"صلبة غ"ير
الخطرة.
و .ع ""ندم ""ا ي ""قوم ""ون ب ""معال ""جة أو ال ""تحضير أو التخ ""لص م ""ن ال ""نفاي ""ات ال ""صلبة غ ""ير الخ ""طرة دون
موافقة وزارة البيئة حسب األصول.
ز .ع"ندم"ا ال ي"قوم"ون ب"إب"الغ وزارة ال"بيئة ع"ن اآلث"ار ال"بيئية الس"لبية ال"نات"جة ع"ن ع"ملية م"عال"جة أو
تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة.
تضاعف العقوبات الواردة أعاله في حال تكراراملخالفة.
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 .3ي ""عاق ""ب م ""نتجو ال ""نفاي ""ات ومس ""تخدم ""وه ""ا ومس ""توردوه ""ا وم ""وزّع ""وه ""ا ،م ""ؤم ""نو الخ ""دم ""ات وامل ""شغلون
ب ""ال ""حبس م ""ن س ""نة إل ""ى  10س ""نوات و/أو ب ""دف ""ع غ ""رام ""ة ت ""تراوح ب ""ني  700و 7000ض ""عف الح" "دّ
األدنى لالجور في حال:
ا .رم"ي م"ا ي"وازي أو ي"فوق  10ك"لغ م"ن ال"نفاي"ات ال"صلبة الخ"طرة ف"ي امل"ياه ،ال"ترب"ة ،وش"بكات
الصرف الصحي ،أو غيرها من البنى التحتية واملواقع الطبيعية.
ب .ع""ندم""ا ال ي""تم ج""مع أو ن""قل أو ف""رز أو م""عال""جة أو ت""حضير أو التخ""لص م""ن ال""نفاي""ات ال""صلبة
الخ""طرة ب""ما ي""تواف""ق م""ع أح""كام ه""ذا ال""قان""ون ،وم""ع الش""روط وامل""عاي""ير املح""ددة م""ن ق""بل وزارة
البيئة.
ج .ع"ندم"ا ي"قوم"ون بج"مع أو ن"قل أو ف"رز أو م"عال"جة أو ال"تحضير أو التخ"لص م"ن ن"فاي"ات ص"لبة
خطرة دون موافقة وزارة البيئة حسب األصول ،بما في ذلك الحرق والرمي العشوائي.
"خاص""ة ب""ال""نفاي""ات ال""صلبة الخ""طرة ك""ما
د .ع""ندم""ا ال ي""ت ّم تس""ليم وزارة ال""بيئة ال""تقاري""ر ال""دوري""ة ال" ّ " "
حددت في هذا القانون.
ه .ع"ندم"ا ال ت"ت ّم أع"مال امل"راق"بة ال"ذات"ية واالح"تفاظ ب"ال"سجالت ال"يوم"ية ال"عائ"دة ل"لنفاي"ات ال"صلبة
الخطرة.
و .ع"ندم"ا ي"تم خ"لط ال"نفاي"ات ال"صلبة الخ"طرة م"ع غ"يره"ا م"ن ال"نفاي"ات الخ"طرة و/أو غ"ير الخ"طرة
بهدف تخفيف خصائصها الخطرة دون موافقة وزارة البيئة.
ز .ع""ندم""ا ال ي""قوم""ون ب""إب""الغ وزارة ال""بيئة ع""ن اآلث""ار ال""بيئية الس""لبية ال""نات""جة ع""ن ع""ملية ان""تاج أو
جمع أو نقل أو فرز أو معالجة أو تحضير أو التخلص من النفايات الصلبة الخطرة.
تضاعف العقوبات الواردة أعاله في حال تكراراملخالفة.
 .4ف""ي ح""ال ت" ّ"مت امل""خال""فة امل""بيّنة ف""ي ال""فقرات ) (3) ،(2) ،(1أع""اله م""ن ه""ذه امل""ادة م""ن ق""بل اإلدارة
املح"ليّة أو أي إدارة ع"ام"ة ،ت"طبّق ال"عقوب"ة امل"نصوص ع"نها ف"ي ال"فقرات ) (3) ،(2) ،(1أع"اله م"ن
ه ""ذه امل ""ادة ع ""لى ال ""شخص ال ""طبيعي امل ""سؤول ع ""ن ه ""ذه امل ""خال ""فة ،وع ""لى رئ ""يس ال ""بلديّ ""ة ون ""ائ ""به
نص آخر.
واعضاء املجلس البلدي وذلك خالفا ً ألي ّ
املادة  :39أحكام أخرى متع ّلقة بالعقوبات
أن ال ""عقوب ""ات املح ""ددة ف ""ي ه ""ذا ال ""قان ""ون ال تح " ّ"ل مح " ّ"ل ت ""لك ال ""واردة ف ""ي ال ""قوأن ""ني األخ ""رى ،ب ""ما ف ""يها
ال" ""قان" ""ون رق" ""م ) 444/2002امل" ""واد  58ح" ""تى  ،(63وال" ""قان" ""ون رق" ""م) 64/88امل" ""واد  9ح" ""تى  (13أو
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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