إسـتـمـــارة الـشـكــــاوى
مصدر تلقي الشكوى
البريد اإللكتروني

البريد العادي

الخط الساخن

الدوائر اإلقليمية

الهاتف

Complaint form
رقم التسجيل

Registration number

 مسجل الشكوى/ إسم متلقي االتصال

Hotline

Regular mail

خليوي

Telephone

Regional departments

Information of the person lodging the complaint

اإلسم

Name

بريد إلكتروني

 حرجية- معمرة
قطع أشجار
ّ

.ل.ل

مصانع

نفايات سائلة وصلبة على أنواعها

مزارع

مياه صرف صحي

) خنازير-  أبقار- (دجاج

صيد عشوائي

داخون معمل أو محل تجاري

إعتراض على تقييم أو تدقيق بيئي

مولدات كهربائية

أعمال ردميات ورمي بحص وأتربة

:حدد
ّ - غيره

ضجيج

 جبالة باطون/  مرملة/  مقلع/ كسارة

) البحر-  مياه النهر- (مياه الشفة

قرص مدمج

تلوث المياه

صور فوتوغرافية

مصلحة البيئة السكنية

Water pollution (potable, river & sea water)

Emission stacks

Illegal hunting

Filling earthworks

Private generators

Objection to environmental assessment/audit

Stone/sand quarries & concrete mixers

Noise

Other (please specify):

LBP

CD

Maps

Service of Natural Resources

Service of Environmental Technology

Service of Regional Departments & Environmental Police in (specify governorate):
Other (please specify):

تُ حال إلى مصلحة الدوائر اإلقليمية والضابطة البيئية

To be forwarded to the Service of Regional
Departments & Environmental Police

ّ ُوت
سر الوزير
ّ بلغ نسخة إلى أمانة

A copy is to be sent to the Minister’s office
DECEMBER 2017

مالحظات

Cutting of old forest trees

Service of Urban Environment

DECEMBER 2017

ﻣﻨﺸﻮرة ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ

رئيس دائرة الشؤون اإلدارية والتوثيق

Farms (chicken, cows, pigs)

The unit which could have looked into this subject earlier on

:حدد
ّ - غيره
)(التوقيع

Wastewater

Additional details

: الدائرة اإلقليمية في محافظة/ مصلحة الدوائر اإلقليمية والضابطة البيئية

)(التاريخ

Fires

Other (please specify):

سابقا
ً
الوحدة التي يمكن أن تكون قد نظرت في هذا الموضوع

اﻟﺸﻜﺎوى
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

Industries

Photographs

تفاصيل إضافية

مصلحة الموارد الطبيعية

Liquid and solid waste

Attachments

:حدد
ّ - غيره

مصلحة تكنولوجيا البيئة

Hello

Type of complaint

مرفقات
خرائط
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Location of complaint

موضوع الشكوى
حرائق

Landline number

Address

موقع الشكوى

ﻣـﺮﺣﺒﺎ

Mobile number
Email address

عنوان المستدعي
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E-mail

Name of the operator receiving the call / Complaint registration officer

المستدعي
خط ثابت

Complaint channel

Remarks

(signature)
Head of the Department
of Administrative Affairs & Archive

(date)

ENVIRONMENTAL
COMPLAINTS IN LEBANON
A Guidance Brochure

لماذا من المهم اإلبالغ عن الجرائم البيئية؟
مــن واجبــك المدنــي اإلبــاغ عــن أيــة تجــاوزات أو تعديــات علــى البيئــة لكــي يتــم اتخــاذ اإلجــراءات
ً
ـتنادا إلــى المــادة  3مــن القانــون رقــم 2002/444
المناســبة لحمايــة البيئــة وبالتالــي صحــة الســكان (اسـ
لحمايــة البيئــة).

من يمكنه التقدم بشكوى بيئية؟
يمكــن أليــة هيئــة أو جهــة التقــدم بشــكوى بيئيــة ،بمــا فــي ذلــك المواطنيــن والمنظمــات األهليــة
والبلديــات والشــركات والمؤسســات الخاصــة وغيرهــا.

ما هي المواضيع التي قد تندرج في إطار الشكاوى البيئية؟
النفايــات الســائلة والصلبــة؛ ميــاه الصــرف الصحــي؛ تلــوث الميــاه (ميــاه الشــفة وميــاه األنهــار والبحــر)؛

الكســارات أو المقالــع؛ التلــوث الناتــج عــن المصانــع أو المــزارع (الدجــاج واألبقــار والخنازيــر) أو المحــات
التجاريــة؛ المولــدات الكهربائيــة؛ التلــوث الضوضائــي (الضجيــج)؛ الحرائــق فــي المســاحات الخضــراء؛ قطع

المعمــرة؛ الصيــد العشــوائي؛ اإلعتــراض علــى تقييــم أو تدقيــق بيئــي؛ وأي أضــرار بيئيــة أخــرى.
األشــجار
ّ

كيف يمكن التقدم بشكوى بيئية؟
يمكــن التقــدم بشــكوى بيئيــة عبــر وســائل مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك وزارة البيئــة واألجهــزة القضائيــة

والبلديــات ومخافــر الشــرطة .تتنــاول هــذه المنشــورة التوجيهيــة اإلجــراءات الخاصــة بــوزارة البيئــة
واألجهــزة القضائيــة فقــط.

الشكاوى البيئية المقدمة عبر وزارة البيئة
للتقــدم بشــكوى بيئيــة لــدى وزارة البيئــةُ ،يرجــى مــلء االســتمارة (المرفقــة) أو أيــة اســتمارة مماثلــة
(علــى أن تكــون مؤرخــة وتتضمــن عنــوان المســتدعي المتقــدم بالشــكوى ورقــم هاتفــه وتوقيعــه)،

معلومات االتصال بوزارة البيئة

MINISTRY OF ENVIRONMENT CONTACT INFORMATION

اإلدارة المركزية لوزارة البيئة
وسط بيروت ،مبنى اللعازارية ،الطابقان السابع والثامن ،بلوك  02B، 02Aو03
هاتف01 976555 :

باســتخدام الخــط الســاخن الخــاص بالــوزارة ( )1789أو عبــر الفاكــس ( )01-976535أو البريــد اإللكترونــي
.complaints@moe.gov.lb

كيف تتم معالجة الشكوى في وزارة البيئة؟
• يتلقى المستدعي رقم الشكوى وتاريخها للتمكن من المراجعة فيها.

•تحــال الشــكوى إلــى مصلحــة الدوائــر اإلقليميــة والضابطــة البيئيــة لــدى وزارة البيئــة حيــث تتــم
ـورا فوتوغرافيــة و/أو
مراجعتهــا مــن قبــل الموظــف المختــص الــذي يجــري زيــارة للموقــع ويأخــذ صـ ً

عينــات .يلــي ذلــك إعــداد تقريــر يتضمــن توصيــة بشــأن اإلجــراءات المناســبة الواجــب اتخاذهــا.
ً
رسميا إلى السلطات المختصة للتنفيذ.
• يحال هذا التقرير

•تســتغرق معالجــة الشــكوى عــادةً حوالــي أســبوعين مــن تاريــخ اســتالمها .يمكــن لصاحــب الشــكوى
المتابعــة مــع مصلحــة الدوائــر اإلقليميــة والضابطــة البيئيــة لالطــاع علــى آخــر المســتجدات ،كمــا

يمكنــه طلــب نســخة مــن التقريــر بعــد إحالتــه إلــى الســلطات المختصــة.

الشكاوى البيئية المقدمة عبر األجهزة القضائية
ثمــة إجــراء آخــر يقضــي بالتقــدم بشــكوى خطيــة من خــال المحامي العام البيئي .یمکن إرســال الشــكوى

إلــى المحامــي العــام البيئــي إمــا بالبریــد أو بالیــد (علــى العناویــن الــواردة فــي الصفحــة التالیــة).

Regional Department for Bekaa, Zahle District
Mar Jerjes and Mar Mkhail, in front of Serail, near Bank Audi,
Teeny and Bou Deeb Building, 1st floor
Tel. 08 802 253

الدائرة اإلقليمية لوزارة البيئة في محافظة البقاع ،قضاء زحلة
منطقة مار جرجس ومار مخايل ،مقابل السراي ،بالقرب من بنك عودة،
مبنى تينى أبو ديب ،الطابق األول
هاتف08 802253 :

Regional Department for South Lebanon, Saida District
Sérail Government Building, 2nd floor
Tel. 07 724 367

الدائرة اإلقليمية لوزارة البيئة في محافظة الجنوب ،قضاء صيدا
مبنى السراي الحكومي ،الطابق الثاني

Regional Department for North Lebanon, Tripoli District
Sérail Government Building, 6th floor
Tel. 06 425 093

هاتف07 724367 :
الدائرة اإلقليمية لوزارة البيئة في محافظة الشمال ،قضاء طرابلس

Other regions where departments have not begun operation yet
can report to the regional department closest to their areas.

مبنى السراي الحكومي ،الطابق السادس
هاتف06 425093 :

EPP CONTACT INFORMATION

أما الشكاوى المتعلقة بالمحافظات األخرى التي لم يبدأ العمل في الدوائر فيها،
فيمكن تقديمها إلى الدائرة اإلقليمية األقرب.

وتقديمهــا إلــى مصلحــة الديــوان فــي وزارة البيئــة لتســجيلها فــي القلــم العــام.

يمكــن تقديــم الشــكاوى مــن خــال القنــوات الرســمية (علــى العناويــن الواردة فــي الصفحــة التالية) أو

Ministry of Environment Headquarters
Downtown Beirut, Lazarieh Centre, 7th & 8th floor,
Block 02A, 02B, and 03
Tel. 01 976 555

معلومات االتصال بالمحامين العامين البيئيين
المحامي العام البيئي في بيروت

المحامي العام البيئي في البقاع

قصر عدل بيروت

قصر عدل زحلة

مبنى النيابة العامة

هاتف01 611147/8 :

مبنى النيابة العامة

هاتف08 820504 :

المحامي العام البيئي في جبل لبنان

المحامي العام البيئي في لبنان الجنوبي

قصر عدل بعبدا

قصر عدل صيدا

مبنى النيابة العامة

فاكس05 934362 :

مبنى النيابة العامة

المحامي العام البيئي في لبنان الشمالي
قصر عدل طرابلس

قصر عدل النبطية

هاتف06 433926 :

South Lebanon Environmental Public Prosecutor
Public Prosecution
Saida Justice Palace
Tel. 07 720007

Mount Lebanon Environmental Public Prosecutor
Public Prosecution
Baabda Justice Palace
Telefax. 05 934362

Nabatieh Environmental Public Prosecutor
Public Prosecution
Nabatieh Justice Palace
Tel. 07 766001/2/3

North Lebanon Environmental Public Prosecutor
Public Prosecution
Tripoli Justice Palace
Tel. 06 433926

هاتف07 720007 :

المحامي العام البيئي في النبطية

مبنى النيابة العامة

Bekaa Environmental Public Prosecutor
Public Prosecution
Zahlé Justice Palace
Tel. 08 820504

Beirut Environmental Public Prosecutor
Public Prosecution
Beirut Justice Palace
Tel. 01 611147/8

مبنى النيابة العامة

هاتف07 766001/2/3 :
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Empowered lives.
Resilient nations.

بدعم من االتحاد األوروپــي وبرنامج األمم المتحدة
ٍ
إخــاء للمســؤولية :تــم إصــدار هــذه المنشــورة
لمعديها ،وال تمثل
اإلنمائــي .إن المعلومــات الــواردة فــي هذه المنشــورة هي المســؤولية الحصريــة
ّ
بالضــرورة وجهــة نظــر االتحــاد األوروپي أو برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي.

?Why is it important to report environmental offences
It is your civic duty to report any transgression on the environment so that proper
action is taken to protect the environment and subsequently the health of the
population (based on Article 3 of Law 444/2002 for Environmental Protection).

?Who can file an environmental complaint
Any entity can lodge an environmental complaint including a citizen, a communitybased organisation, a municipality, a private company or establishment, and others.

?What topics are covered under environmental complaints
;)Liquid and solid waste; wastewater; water pollution (potable, river and sea water
;quarries; pollution from factories, farms (chicken, cows, pigs); private generators
noise pollution; fires; cutting of old forest trees; illegal hunting; objection to an
environmental assessment or audit, and any other environmental damage.

?How can an entity file an environmental complaint
An environmental complaint can be filed through different means such as the
Ministry of Environment (MoE), the judiciary, the municipality and the police station.
This guidance brochure addresses the MoE and judiciary procedures only.

Environmental complaints through MoE
To file an environmental complaint to MoE, fill out the form (attached) or an
equivalent form (that includes the date, address, telephone number and signature of
the representative lodging the complaint) and deliver to the General Registry of the
MoE to be registered.
Complaints can be filed through the formal channels (addresses found on the
next page), or using the Ministry’s hotline (1789), or by fax (01 976535) or by email
complaints@moe.gov.lb.

?How is the complaint processed at MoE
• The complainant receives a dated complaint number to allow for follow up.
• T he complaint is then forwarded to the Service of Regional Departments and
Environmental Police (SoRDEP) of the MoE where it gets reviewed by a specialised
staff member such that a site visit is conducted and samples and/or photographs
are taken if needed. A report is then prepared including a recommendation for
appropriate action.
• This report is then formally transmitted to the relevant authorities for execution.
• Processing of the complaint usually takes around 2 weeks from receipt of the
complaint. The complainant can follow up with SoRDEP for updates and may
request a copy of the produced report once transmitted to the relevant authorities.

Environmental complaints through the judiciary
Another procedure is to file a written complaint through the environmental public
prosecutor (EPP). The EPP can receive the complaint either through courier or by
hand (addresses on the following page).

