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 األسباب الموجبة لقانون

 اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

 

؛ 2002آب  8الصادر في  444رقم  حكام العامة لقانون حماية البيئةتطبيقا للمبادىء األساسية واأل
الذي اجاز للحكومة اإلنضمام الى معاهدة بازل  1994األول كانون  4الصادر في  387وللقانون رقم 

 التي تنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود وطرق التخلص منها؛

،  41قد اناط بوزارة البيئة في المواد  2002آب  8الصادر في  444ولما كان قانون حماية البيئة رقم 
 .صلبةالعايير وشروط معالجة النفايات و ما يليها، مهام التخطيط، والمراقبة ووضع م 51، 49

 وذلك وصوآل الى:

 تخلصالتخفيف قدر اإلمكان من كمية النفايات المعدة لل، 

 الخطرة الواجب التخلص منها، الصلبة التخفيف من كمية النفايات 

 الخطرة الواجب التخلص منها، الصلبة تسهيل ادارة النفايات 

   تدويرها وإعادة إستعمالها، شجيعوتصلبة التسهيل ادارة النفايات 

  المسؤوليات الناتجة عن اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة واإلطار فضالً عن
 .المؤسساتي

وحيث انه من الضروري حماية وتحسين نوعية البيئة عبر وضع خطة متكاملة لمعالجة جميع انواع 
 تناسب مع قدرة الدولة المالية علىالنفايات الصلبة ابتداًء من مصدرها وحتى التخلص منها وذلك بما ي

 تمويل هكذا خطة؛

صلبة عشوائياً و حرقها بشكل غير علمي وغير مراقب الوحيث انه من الضروري منع رمي النفايات 
 وذلك لما لهاتين الطريقتين من تأثير سلبي على البيئة؛

 ات الصلبة من اجلوحيث انه من الضروري تشجيع مشاركة القطاع الخاص على العمل في حقل النفاي
 تخفيف األعباء المالية عن كاهل الدولة اللبنانية؛

بية تخفيف اثارها السل الصلبة بهدفوحيث أنه من الضروري إدارة ومراقبة طرق التخلص من النفايات 
على سالمة البيئة والصحة العامة لمنع تلوث المياه الجوفية والمياه السطحية، تلوث التربة والهواء، 

روائح كريهة، إنتشار األوبئة، إزدياد القوارض والحشرات، تشويه المناظر الطبيعة، والحد من إنبعاث 
 السياحة البيئية.

وحيث أنه يجب العمل على تشجيع تخفيف، وتدوير، وإعادة استعمال وإسترداد الطاقة الموجودة في 
 راضي؛صلبة وذلك لحماية المصادر الطبيعية وتفادي سوء استعمال األالالنفايات 

وحيث أن مشروع قانون اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة قد أعدته وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات 
 المعنية بهذا القطاع ومنها وزارة الداخلية والبلديات، وزارة المالية، ومجلس اإلنماء واألعمار.

دارة متكاملة للنفايات الصلبة لذلك تتقدم الحكومة من مجلسكم الكريم بمشروع القانون هذا من أجل إ
 راجية إقراره بالسرعة الممكنة.

 

 
 مشروع قانون اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة
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 الباب األول
 صلبة الأحكام ومبادىء عامة إلدارة المتكاملة للنفايات 

 
 : الهدف1المادة 

صلبة من اجل حماية البيئة باإلستناد الى اليهدف هذا القانون الى تأمين اطار متكامل الدارة النفايات 
 صلبة.المبادىء االستدامة والتوعية والشفافية في ادارة هذه النفايات 

 
 : تعريفات2المادة  

هي عمليات الوقاية، التخفيف من االنتاج، الفرز من المصدر، والجمع،  صلبة:الإدارة النفايات  .1
والنقل، والتخزين، والترحيل، والفرز، والمعالجة، والتحضير والتخلص من النفايات 

صلبة فضآل عن مراقبة جميع هذه األعمال، و تحديد االجراءات الواجب اتخاذها أثناء ال
 الل فترة المراقبة التي تليها وذلك بهدف حماية البيئة.القيام بها و خ

: هي البلديات، اتحادات البلديات، تجمع بلديات او اتحادات قائمة في منطقة جغرافية اإلدارات المحلية .2
 كما يمكن أن تكون أيضاً الجهات المولجة بالقيام بمهام البلدية في حال عدم وجود بلدية.

نيات المختلفة التي تعتمد على التحلل البيولوجي الجرثومي )غير هي التق التحول البيولوجي: .3
 التسبيخ( و تهدف إلى إعادة إنتاج مواد مشابهة للمواد المسبخة أو إنتاج الطاقة.

: هي العملية المتكاملة التي تلي مراحل المعالجة والتحضير والتي صلبةالمن النفايات  التخلص .4
لبة التي ال يمكن إخضاعها ألية عمليات معالجة صالتؤمن التصريف النهائي للنفايات 

 إضافية على أن يتوافق التصريف النهائي مع األنظمة والمعايير  البيئية والصحة العامة.

صلبة و يمكن إعادة الهي عملية الحصول على مواد تحتويها النفايات : (Recycling) التدوير .5
استعمالها كمواد بديلة عن المواد األولية المستخدمة في عملية التصنيع أو استعمال 
خصائص تلك المواد العادة تصنيع تلك المواد او تصنيع مواد اخرى. يستثنى من ذلك 

 االستعمال المباشر للطاقة التي تحتويها هذه النفايات 

وية صلبة العضاللبيولوجي الجرثومي المتحكم بالنفايات هو التحلل ا :(Composting) التسبيخ .6
 . (compost)بواسطة كائنات مجهرية وتحويلها إلى منتج يمكن إستعماله كمحسن للتربة 

هو أي شخص طبيعي أو معنوي مسؤول عن إحدى مراحل ادارة النفايات  (Manager) الحائز: .7
لبة، صالي منها كمنتجي النفايات صلبة الممتدة  من مصدر انتاجها إلى التخلص النهائال

 المشغلين، ومؤمني الخدمات وذلك على سبيل المثال ال الحصر.

هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يخوله هذا القانون القيام بأعمال  :(Contractor) المشّغل .8
 ة.صلبالالتخزين والفرز والترحيل، والمعالجة، والتحضير أو التخلص من النفايات 

صلبة التي ال يمكن الهو المركز الذي يتم اختياره وتجهيزه لطمر النفايات  الصحي:المطمر  .9
 معالجتها، واالستفادة منها.

صلبة التي تقاوم التغيرات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، الهي النفايات النفايات الخامدة:  .10
ل البيولوجي والكيميائي، التحل وبالتالي هي غير قابلة للذوبان، االحتراق أو التفاعل الفيزيائي

وال تؤثر، كما العصارة الناتجة عنها، على أي مواد أخرى وال تشكل خطراً على البيئة؛ 
كذلك تعتبر من النفايات الخامدة الجزئيات الناعمة للرماد، لكنس الشوارع، للزجاج 
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لأللياف  ، للبالط والسيراميك، للتربة والصخور،(brick)المكسور، لالسمنت، للقرميد 
 الزجاجية، للمعادن التي يمكن أن تمر من خالل منخل )مصفاة( معّين صغير الحجم.  

هي النفايات التي تحدث ضرراً على الصحة العامة والبيئة وتشمل النفايات التي  النفايات الخطرة: .11
كانون األول  4الصادر في  387نصت عليها المادة األولى والمادة الثالثة من قانون رقم 

الذي اجاز للحكومة اإلنضمام الى معاهدة بازل التي تنظم حركة النفايات الخطرة  1994
  منها؛ عبر الحدود وطرق التخلص

الصلب أو السائل أو الغازي، الناتجة عن أي مصدر كان  ذات الوضع نفايات هي :صلبةالنفايات ال .12
. يمكن أن تكون ذات خصائص خطرة أو غير خطرة (، والتيالمنزلية)منزلية أو غير من 

  .لةوالمياه المبتذ عة، االنبعاثات الغازية في الجو،النفايات المش يستثنى من النفايات الصلبة

 هي النفايات القابلة للتحلل البيولوجي الجرثومي بوجود الهواء أو بدونه.النفايات القابلة للتحلل:  .13

الناتجة عن المنازل؛ وكذلك أي نوع آخر من النفايات  الصلبة هي النفايات النفايات المنزلية: .14
المشابهة للنفايات المنزلية الناتجة عن المؤسسات التجارية، الصناعية و المؤسسات اإلدارية 

نفايات الناتجة عن عمليات الكنس والصيانة البلدية؛ وبحيث يمكن أن تكون الوتشمل أيضاً 
 ذات خصائص خطرة أو غير خطرة.

 أو  ،الصناعيةالناتجة عن المؤسسات التجارية،  الصلبة هي النفايات ير المنزلية:النفايات غ .15
ل المثال وهي تتضمن على سبي .بإستثناء النفايات المنزلية حسبما تم تعريفها اعاله ،اإلدارية

وال الحصرالنفايات الصناعية، النفايات الزراعية، نفايات المؤسسات الصحية، نفايات 
 ، والعصارةلةذالمبتالمياه  الناتجة عن معالجة الوحول ،ت البناء والهدمالمسالخ، ونفايا

 والخ... ،الصلبة النفايات ادارة الناتجة عن

هي النفايات ذات الخصائص غير الخطرة والتي ليست واردة في الئحة  خطرة:الالنفايات غير  .16
 النفايات الخطرة، المعّدة استنادا إلى تعريف النفايات الخطرة الوارد أعاله في هذا القانون.

هي المواد أو األشياء التي يجري التخلص منها، أو يعتزم التخلص منها أو مطلوب  :النفايات .17
 التخلص منها؛ 

: هي العمليات الفيزيائية الكيميائية، أو البيولوجية التي ينتج عنها تغيير خصائص النفاياتتحضير  .18
النفايات، مع التركيز على تخفيف حجمها أو طبيعتها الخطرة، وتسهيل التعامل معها أو 

 معالجتها بشكل أفضل.

من مصدرها أو من هو مجموعة من النشاطات المنظمة الهادفة إلى إزالة النفايات : نفاياتجمع ال .19
مستوعبات مخصصة لتجميعها أو مراكز تجميعها ، وتشمل القيام بالتحضيرات الالزمة 

 لنقل النفايات.

هي العمليات اليدوية أو اآللية الهادفة إلى فرز القسم الممكن استرداده من النفايات  :نفاياتفرز ال .20
 تدوير.القابلة إلعادة االستعمال وال نفاياتالعضوية وال نفاياتكال

، اياتنفهو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يخوله هذا القانون القيام بجمع ونقل ال مؤّمن الخدمة: .21
 .فاياتنالمواد القابلة للتدوير، البقايا والمنتجات الثانوية المتولدة من تحضير ومعالجة ال

الجة حرارية على هي المحرقة الثابتة أو المتحركة المجهزة بهدف القيام بمع :نفاياتمحرقة ال .22
على أن يتم الوصول في هذه المحارق إلى احتراق كامل ينتج عنه  نفاياتدرجات مرتفعة لل

، انبعاثات تحتوي على جزئيات وغازات، (slag)، حمأة (ash)فقط مواد تتكون من رماد 
 فضآل عن الحرارة التي من الممكن استردادها  بشكل طاقة. وفق المعايير والشروط البيئية،
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إلى مراكز  من الشاحنات بهدف نقلها  نفاياتهي الموقع الذي يتم فيه تفريغ ال محطة الترحيل: .23
 تخزينها وفرزها، ومعالجتها، وتحضيرها أو التخلص منها.

عن  ،نفاياتهي العمليات المخصصة لتحويل المواد التي يتم استردادها من ال :نفاياتمعالجة ال .24
 طريق إعادة االستعمال، التدوير، التسبيخ، التحول البيولوجي وانتاج الطاقة. 

هو الشخص الطبيعي أو المعنوي من القطاع العام والخاص الذي تؤدي طبيعة عمله  :نفاياتمنتج ال .25
 المنازل، )منتج أساسي( نذكر على سبيل المثال ال الحصر نفاياتونشاطه الى إنتاج 

والموزعين، و/أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم  صنعين،المستوردين، الم
لمنتجة ا نفاياتبعمليات معالجة، تحضير أو خلط تؤدي الى تغيير في طبيعة وتركيب ال

 )منتج ثانوي(.

 

 صلبةال: اإلدارة المتكاملة للنفايات 3المادة 

 هائي منها، بطريقة مناسبة بيئياً الصلبة من مصدر إنتاجها إلى مواقع التخلص الناليجب إدارة النفايات 
 تؤدي الى زيادة األعباء اإلجتماعية واالقتصادية وتؤمن مشاركة القطاع الخاص وتحول دون: 

 تلوث المياه السطحية والجوفية، الهواء، التربة، النبات والحيوان. .1

 التسبب بإزعاج من جراء انتشار الروائح والضجيج. .2

 لطبيعية الحساسة.ا التأثير سلباً على المواقع  .3

 تهديد الطبيعة والتنوع البيولوجي. .4

 

 صلبةالاإلدارة المتكاملة للنفايات  : أولويات4المادة 

صلبة األولوية األساسية على غيرهما من اليجب إعطاء مبدأ العمل الوقائي والتخفيف من إنتاج النفايات 
 صلبة في لبنان وذلك بهدف تقليل آثارها السلبية على البيئة. الإدارة النفايات  من ىالوسائل األخر

ن هذه طالما ا الطاقة الموجودة في النفايات الصلبة ردادتسإاستعمال وإعادة و تدوير كما يجب بعد الفرز،
دة ي ال يمكن إعاصلبة التالالعملية ممكنة ومقبولة اقتصادياً وال تسبب أي أثر سلبي على البيئة. أما النفايات 

استعمالها أو استردادها أو تدويرها، فيجب التخلص منها بطريقة سليمة بيئياً ووفقاً ألحكام هذا القانون، 
وللمعايير الوطنية البيئية المرعية االجراء وخاصًة تلك المتعلقة باالنبعاثات الهوائية أو تلك المتعلقة بالبيئة 

 المحيطة، ولشروط الصحة والسالمة العامة. 

 
 

 : مبدأ الجوار5ة الماد

نتاجها اصلبة ومعالجتها ومن ثم التخلص منها في مراكز مرخصة قريبة من مصدر اليجب فرز النفايات 
بهدف تخفيف مسافة النقل، انبعاث الملوثات، واستهالك المشتقات  وذلكوبعيدة عن المناطق السكنية 

 لناحية التقنية وذات جدوى اقتصادية.النفطية في النقل، وذلك على أن تكون تلك المراكز   مرخصة من ا

 

 : مبدأ العمل الوقائي6المادة 
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صلبة الفي حال أظهرت أحدث المعلومات التقنية والعلمية امكانية ان تسبب بعض مراحل إدارة النفايات 
 ةوالتي يجب أن توافق عليها وزارة البيئ جراءات المناسبةاتخاذ اإل حائزعلى ال ،سلبية على البيئة آثاراً 

 لتفادي هذه االثار وذلك قبل الحصول على اثباتات علمية دامغة عن المخاطر الممكن حدوثها.

 

 صلبةال: الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات 7المادة 

صلبة في التربة، والحفر المجوفة اليمنع رمي أوتصريف أوطمر أو حرق أو التخلص من النفايات 
جاري المياه السطحية، و المياه الجوفية، والهواء، وشبكات الصرف )الفجوات( والكهوف الصخرية، و م

 الصحي وغيرها من البنى التحتية أو المواقع غير المرخصة لهذا الهدف.

 

 : مبدأ الملوث يدفع8المادة 

مشاكل معالجة الل فضآل عن كلفة االجراءات الواجب اتخاذها الصلبة هيتحمل الملوث تكاليف ادارة نفايات
 ايات.كمية ونوعية النف مع هذه األكالف تناسبأن تعلى الناتجة عن النفايات أو التي يمكن أن تنتج عنها 

 
 الباب الثاني

 
 المسؤوليات الناتجة عن اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة واإلطار المؤسساتي

 
 الفصل األول: التخطيط

 
 
 

 عامة وخطط عامة لإلدارة المتكاملة للنفايات  الصلبة: إعداد استراتيجية 9المادة 

تشكل وزارة البيئة لجنة يتم تأليفها وطريقة عملها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على 
وتتولى اللجنة مسؤولية إعداد اإلستراتيجية العامة والخطط العامة الدارة جميع أنواع اقتراح وزير البيئة. 

وأطر  هات، وتأمين المساعدةي، كما تتولى وضع التوجموافق عليها من قبل وزارة البيئة النفايات الصلبة
 إدارة النفايات الصلبة. 

البيئة،  )وزارات يكون التمثيل في هذه اللجنة مناصفة بين القطاع العام المعني بادارة النفايات الصلبة
 وذوي العالقة من القطاع الخاص دني،...(الداخلية والبلديات، المالية، المديرية العامة للتنظيم الم

هذه االستراتجية بموجب مرسوم  . تصدر...(في مجال إدارة النفايات، واستشاريين )أكاديميين، خبراء
 يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ويتضمن:

والمراكز  يةه المكبات العشوائتقييم الوضع العام إلدارة النفايات الصلبة في الجمهورية اللبنانية بما في .1
 .المنشأة والعاملة حالياً لمعالجة النفايات الصلبة

 تقييم الحاجات المستقبلية للجمهورية اللبنانية في موضوع إدارة النفايات الصلبة. .2

 وضع أهداف قصيرة األمد وأخرى طويلة األمد إلدارة النفايات الصلبة. .3

على سبيل المثال ال الحصر بأنواع النفايات الصلبة الواجب وضع أولويات قصيرة وطويلة األمد تتعلق  .4
 معالجتها والتقنيات الفضلى الواجب اعتمادها والمكبات العشوائية.

 .وتشجيع مبدأ العمل الوقائي والتخفيف ضمنها تحديد سبل إدارة مختلف أنواع النفايات الصلبة .5
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اعمال التخفيف، الجمع، النقل، الفرز، تحديد على سبيل المثال ال الحصر، خالل مدة زمنية معينة  .6
 التخزين، التدوير، التسبيخ، إستخراج الطاقة، والتحضير والتخلص من النفايات الصلبة.

، النقل، إعادة التدوير، وغيرها من  وضع أهداف لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في عمليات الجمع .7
 أعمال إدارة النفايات الصلبة.

 ات األهلية في مختلف مراحل عملية إدارة النفايات الصلبة.تسهيل مشاركة جميع القطاع .8

 .هاليما فيها تلك المتعلقة  بتوجيه األلى برامج إدارة النفايات الصلبة بإتقييم الحاجات  .9

 إلقاء الضوء والتركيز على مختلف المواضيع ذات األهمية في عملية إدارة النفايات الصلبة. .10

 .الصلبة النفايات وإعادة استعمال بتدوير القطاع المتعلقتشجيع وتنظيم كافة  .11

تتم مراجعة هذه االستراتيجية وتحديثها من قبل اللجنة كلما دعت الحاجة واال كل عشر سنوات وذلك بهدف 
تأمين استدامتها وفعاليتها ومالءمتها لالكتشافات العلمية في حقل إدارة النفايات الصلبة، تقّر التعديالت 

 ذ في مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزير البيئة.عليها بموجب مرسوم يتخ

 

 لنفايات الصلبةدارة ا: مضمون الخطط العامة ال10المادة 

سياسات الى تقييم بيئي متكامل لل تاسعةتخضع الخطط العامة المعدة من قبل اللجنة المشار اليها في المادة ال
يجب أن تتوافق الخطط العامة المعدة مع  .توافق عليه وزارة البيئة والبرامجالمرسومة والخطط 

االستراتيجية العامة الدارة النفايات الصلبة ومع االحتياطات والسياسات الواردة في هذا القانون، كما يجب 
أن تخضع هذه الخطط لتقييم سنوي من قبل مجلس الوزراء، ويجب تحديثها كلما دعت الحاجة أو كل 

مين استدامتها وفعاليتها ومالءمتها لالكتشافات العلمية في حقل خمس سنوات على األقل وذلك بهدف تأ
 إدارة النفايات الصلبة.

 يجب على خطة إدارة النفايات الصلبة أن تشتمل على:

تقييم الحاجات العامة المتعلقة بالخدمات والبنى التحتية إلدارة النفايات الصلبة في جميع األراضي  .1
 اللبنانية

تحديد مواقع المطامرالصحية ومراكز التخلص من النفايات الصلبة على أنواعها ومراقبة جميع   .2
العاملة أوالمهجورة منها، في الجمهورية اللبنانية وإعداد خطة لتأهيلها  العشوائية   كباتمواقع الم
 أو إقفالها

المتوقعة باح واالرة المالية تقدير أكالف إنشاء وتشغيل عمليات إدارة النفايات الصلبة وتقدير الكلف .3
وتقدير برنامج التمويل وكيفية إسترجاع الكلفة وفقاً لمبدأ "الملوث يدفع" لتسديد الكلفة الكاملة أخذاً 

 باإلعتبار إمكانيات التسديد

إعداد شبكة متكاملة إلدارة النفايات الصلبة تتألف من القطاع العام والقطاع الخاص،  وهيئات  .4
 المنظمات غير الحكوميةالتعليم العالي و

ل صلبة المطبقة من خالالتحديد جدول زمني مرن يختص بتشغيل وتمويل عملية إدارة النفايات  .5
 خطط محلية إلدارة النفايات الصلبة

 صلبةلاتحديد النشاطات الواجب القيام بها من قبل اإلدارات المحلية فيما يتعلق بإدارة النفايات  .6

لمتعلقة بإدارة النفايات الصلبة والتي تتضمن اعداد دورات تدريبية تحديد وسائل تقوية القدرات ا .7
 وإعطاء المعلومات

الالزمة كعنصر أساسي من عناصر هذه ية دالماية أو غير دإعداد الئحة مناسبة بالحوافز الما .8
 الخطة
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 كيفية اإلشراف والمراقبة على حسن تنفيذ و تطبيق الخطة. .9

استردادها من النفايات عن طريق المعالجة )إعادة  وتشجيع كافة المواد التي يتم تسويق .10
االستعمال، التدوير، التسبيخ، التحول البيولوجي وإنتاج الطاقة، ...( بهدف التخفيف من كمية 

 المواد األولية المستهلكة.

 

 : الخطط المحلية إلدارة النفايات الصلبة11المادة 

الصلبة على أن تخضع هذه الخطة الى تقييم  هانفاياتيجب على كل سلطة محلية إعداد خطة إلدارة جميع 
 .توافق عليه وزارة البيئة متكامل للسياسات المرسومة والخطط و البرامجبيئي 

على وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للمجالس واإلدارات المحلية تقديم المساعدة التقنية لإلدارات 
بالتنسيق مع وزارة البيئة أو مجلس اإلنماء واإلعمار في حال   المحلية في تحضير وإعداد هذه الخطط

 اإلنماء واإلعمار.   دارته مجلسبإكانت المساعدة عبر هبة أو قرض مولج 

يعود لوزارة الداخلية والبلديات تحديد المناطق التي تواجه مشاكل متشابهة في إدارة النفايات الصلبة و  
 يق وتنفيذ الخطة العامة إلدارة النفايات الصلبة.التي يمكن جمع جهودها في سبيل تطب

صلبة بشكل سليم وصحي في النطاق  اليجب أن تكون خطط االدارات المحلية قادرة على إدارة النفايات 
اإلداري للبلديات المشاركة فيها. تتم مراجعة هذه الخطط كلما دعت الحاجة او على االقل كل ثالث سنوات 

 تها وفعاليتها ومالءمتها للتطور العلمي في حقل إدارة النفايات الصلبة . وذلك بهدف تأمين استدام

تحدد محتويات الخطة المحلية بموجب قرارمن وزيري البيئة والداخلية  والبلديات على أن تتضمن الخطة 
 المحلية على سبيل المثال وال الحصر البنود التالية:

 معلومات عن اإلدارة المحلية وخصائص نفاياتها الصلبة  .1

 معالجة، تحضير، والتخلص من النفايات الصلبة.نقل،  ترحيل، تخزين، فرز، خطة جمع، .2

 برامج إدارة النفايات الصلبة. .3

 الموارد البشرية واإلدارية والمالية وغيرها. .4

 المحلية منزليةالمشاريع تخصيص إدارة النفايات  .5

 ف والمراقبة على حسن تنفيذ و تطبيق الخطة.كيفية اإلشرا .6

 

 : برامج إدارة النفايات الصلبة12المادة 

من أجل تطبيق الخطط العامة والمحلية للنفايات الصلبة، تقوم وزارة البيئة ووزارة الداخلية والبلديات 
 الحصر: مثال والواإلدارات المحلية، بإعداد وتطبيق برامج إلدارة النفايات الصلبة تتضمن على سبيل ال

ة ة إلدارة النفايات الصلبمحليتقديم المساعدة التقنية لإلدارات المحلية في حال إعداد الخطط ال  .1
 وتنفيذها و بناء قدراتها الذاتية.

 تخفيف إنتاج النفايات الصلبة وفرزها من مصدرها. .2

طابقة للشروط بطريقة متشجيع التسبيخ أو التحول البيولوجي للنفايات الصلبة العضوية المفرزة  .3
 والمعايير البيئية.

ف استهالك الموارد الطبيعية وبالتالي تخفي سبل الترشيد في وإرشاد المجتمع األهلي على توجيه .4
 انتاج النفايات الصلبة وكيفية إدارتها السليمة.
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 : خطط منتجي ومشغلي ومؤمني الخدمات إلدارة النفايات الصلبة13المادة 

جي النفايات الصلبة المعينون من قبل وزير البيئة بموجب قرار، استناداً إلى كمية يتوجب على كل منت
 البيئية  تتوافق مع المعايير والشروط ونوعية النفايات الصلبة الناتجة أن يعدوا خطة إدارة لنفاياتهم الصلبة

، اإلستخدام التصميمتهدف إلى الوقاية والتخفيف من إنتاج النفايات الصلبة في كل من مراحل التصنيع، و
 . هاتقييمتعرض هذه الخطط على وزارة البيئة سنوياً ل .هموالتخلص من مصنوعات

ة الصلب يتوجب على المشغلين ومؤمني الخدمات إلدارة النفايات الصلبة إعداد خطط إلدارة النفايات
البيئية ومع الخطط العامة والخطط المحلية إلدارة النفايات  المعايير والشروط وتطبيقها، تتوافق مع 

 الصلبة. تعرض هذه الخطط على وزارة البيئة سنوياً.

 اليها في هذه المادة، على األقل:المشار تتضمن الخطط أن يجب 

 معلومات عن نوع وكمية النفايات الصلبة استناداً إلى السجالت اليومية والمراقبة الذاتية .1

لتقنية والتكنولوجية والتنظيمية إلدارة النفايات الصلبة والتي تتضمن اإلجراءات المتخذة القدرات ا .2
 بهدف:

 .تخفيف انتاج النفايات الصلبة 

 .حماية البيئة من اآلثار السلبية للنفايات الصلبة 

 .معالجة النفايات الصلبة 

 تلك المطلوب إنشاؤها.معلومات عن المواقع  والمراكز الموجودة إلدارة النفايات الصلبة وعن  .3

 
 

 الفصل الثاني: المسؤوليات العامة الناتجة عن إدارة النفايات الصلبة
 

 : مسؤوليات عامة14المادة 

التي يمكن أن تستعين بالقطاع الخاص  تقع مسؤولية إدارة النفايات المنزلية على عاتق اإلدارة المحلية
 كما هو محدد في الخطة العامة والخطة المحلية للنفايات الصلبة. وبإشراف اإلدارة المحلية

تقع مسؤولية إدارة النفايات غير المنزلية على عاتق منتجيها تحت إشراف وتوجيه اإلدارات والوزارات 
  المعنية وكما هو محدد في الخطة العامة والخطة المحلية للنفايات الصلبة.

البيئية، وإجراءات الترخيص البيئي ألي مرحلة من معايير والشروط التتولى وزارة البيئة إعداد جميع 
مراحل إدارة النفايات الصلبة. يتم وضع هذه المعايير بموجب مراسيم تطبيقية تصدر عن مجلس الوزراء، 

 بناء على اقتراح وزير البيئة.

ن، ضافة الى الحائزيمراحل ووسائل ومواقع إدارة النفايات الصلبة باإل تشرف وزارة البيئة على جميع
والمشغلين، ومؤمني الخدمات، ومنتجي النفايات الصلبة، وهي تتحقق من مدى إلتزامهم بتطبيق حسن 

 اإلدارة البيئية.

( من الفصل الثاني من الباب السادس من قانون حماية البيئة 54تطبق أحكام المادة الرابعة والخمسون )
 .444/2002رقم 

 

 اتية: المراقبة الذ15المادة 
ن من قبل وزير البيئة بموجب قرار استناداً إلى كمية ونوعية النفايات يالنفايات الصلبة المعين يإن منتج

 ن ملزمون بالمراقبة الذاتية وباالحتفاظ بالسجالت، حسبيالخدمات، والمشغل يالصلبة الناتجة، ومؤمن
 البيئة.  الشروط التي تحددها وزارة البيئة  بقرار يصدر عن وزيرو المعايير
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 نعصّ : مسؤولية الم  16المادة 

المنتجون مسؤولية كلفة إدارة النفايات الصلبة المصّنعون والمستوردون والموزعون ويجب أن يتحمل 
الناتجة عن عملياتهم ونشاطاتهم باإلضافة الى األكالف الناتجة عن ادارة النفايات الصلبة الناتجة عن 

من انتاج النفايات الصلبة خالل عمليات التصميم، ويخففوا منتجاتهم. ويجب أن يؤمنوا األعمال الوقائية 
 لتخلص من هذه المنتجات.اإلنتاج، اإلستهالك وا

 

 : اإلجراءات الوقائية17 المادة

لوزارة البيئة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، صالحية اتخاذ جميع اإلجراءات والخطوات الضرورية 
   .إلزالة األخطار التي تؤثر على سالمة البيئة والناتجة عن النفايات الصلبة أو عملية إدارتها

 

 

 الصلبة الموجودة في األمالك الخاصة والعامة: النفايات 18المادة 

تقع مسؤولية إزالة النفايات الصلبة الموجودة في االمالك الخاصة والتي يمكن أن تسبب ضرراً على البيئة،  
على مسؤولية المالك أو مستثمر هذه األمالك. وفي حال تمنعه عن ذلك، يتوجب على االدارة المحلية نقلها 

 المستثمر.أو على نفقة المالك 

في حالة تم رمي نفايات صلبة على أمالك خاصة دون معرفة أو اذن المالك أو المستثمر، فإنه يتوجب 
 عليه اخطار اإلدارة المحلية، التي عليها إتخاذ اإلجراءات المناسبة وتحميل نفقة هذه االجراءات لمسببها.

على الطرقات والشوارع ضمن صالحيات  تقع مسؤولية النظافة العامة وازالة النفايات الصلبة المرمية
 السير.  ةاالدارة المحلية التي يجب عليها ازالة تلك النفايات الصلبة ومنع أي منها إعاق

 

 : الفرز من المصدر19المادة 

واع المحددة لالن وفقاً شرط أن يتم هذا الفرز  تقع مسؤولية فرز النفايات الصلبة من مصدرها على منتجيها 
الخطط المحلية والعامة إلدارة  ومشغلي ومؤمني الخدمات الدارة النفايات الصلبة، و في خطط منتجي في

 .تتوفر لها محلياً طرق المعالجة والتخلص شرط أنالنفايات و

 
 

 : التأمين البيئي20المادة 
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص الذين يقومون بإدارة النفايات الصلبة 

 ا..أو تلك التي يسببها الغيروفقاً ألحكام هذا القانون، اجراء عقود تأمين ضد الغير 
 
 

 التلزيم والتنفيذ الفصل الثالث:
 

 الصلبة: توقيع عقود وتلزيم مشاريع إدارة النفايات 21المادة 

تحدد شروط وكيفية توقيع عقود تلزيم مشاريع إدارة النفايات الصلبة بموجب مرسوم صادر عن مجلس 
 الوزراء بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات والبيئة.
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  : الترخيص بوسائل ومواقع إدارة النفايات الصلبة22المادة 

النفايات الصلبة وتأمين الخدمات من قبل وزارة يجب أن يتم ترخيص بيئي مسبق لجميع عمليات إدارة 
 البيئة تحدد شروط الترخيص بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناًء على اقتراح وزير البيئة. 

 

 

 
 الفصل الرابع: إدارة المعلومات

 

 : إعداد نظام المعلومات23المادة 

لبة وطرق إدارتها، بهدف الفهم الشامل معلوماتي إلدارة المعلومات المتصلة بالنفايات الصيوضع نظام 
وزارة  ، يطبق بإشرافللوضع الحالي إلدارة النفايات الصلبة بحيث أنه يمكن الوصول إليها بسرعة ودقة

لس بمرسوم يتخذ في مج صلبةالالبيئة على أن تحدد طرق تنظيم إدارة المعلومات المتصلة بالنفايات 
الوزراء  بناء على اقتراح وزير البيئة. وتتولى وزارة البيئة تحليل وتحديث ونشر المعلومات بطريقة 

 شفافة باستثناء المعلومات  التي تتصل باألمن القومي أو بالسرية المهنية.

 

 : توعية المجتمع األهلي24المادة 

لية، أن تبقى على تواصل مستمر مع المجتمع األهلي بغية تشجيع على وزارة البيئة، بمعاونة اإلدارات المح
وتخفيف انتاج النفايات الصلبة وتوجيه هذا المجتمع ومده بالمعلومات المتعلقة بإدارة النفايات عمل الوقائي ال

الصلبة. كما يتوجب مشاركة المنظمات غير الحكومية في عمليات التوجيه للمجتمع األهلي حول إدارة 
 .هذا القانون ها فيليفقاً للخطط والبرامج المنصوص عويات الصلبة النفا

 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 غير الخطرة الصلبة إدارة النفايات

 

 : جمع و نقل النفايات الصلبة25المادة 

يجب أن يتحمل مؤمنو الخدمات مسؤولية جمع ونقل النفايات الصلبة من نقاط التجميع إلى المراكز المحددة 
طرة وفقاً غير الخ الصلبة ال تشكل ضررا على البيئة. ويجب أن تتم عملية جمع و نقل النفاياتبطريقة 

 التي تحددها وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة. والشروط لمعاييرل

 

  : التخزين و الترحيل26المادة 
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غير الخطرة في أماكن مخصصة لهذا األمر شرط عدم التسبب بأي أضرار  الصلبة يمكن تخزين النفايات
رار التي تحددها وزارة البيئة بموجب ق عاييروالمللبيئة وأن يكون التخزين متوافقاً مع الشروط البيئية 

 يصدر من وزير البيئة.

ى ا، من مصادرها إلغير الخطرة، الواجب تخزينها ومعالجتها أو التخلص منه الصلبة يمكن نقل النفايات
محطات ترحيل حيث يمكن تخزينها بشكل مؤقت، بغية تخفيف كلفة نقلها إلى مراكز المعالجة. يجب أن 

التي تحددها وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن المعايير والشروط البيئيةتتوافق محطات الترحيل مع 
 وزير البيئة.

 

 : الفرز27المادة 

صلبة الوذلك بهدف فصل النفايات  ر الخطرة في المصدر وفي مراكز للفرزغي الصلبة يجب فرز النفايات
القابلة للتحلل وما يتبقى من مواد قابلة للتدوير وإلعادة اإلستعمال وذلك في حال توفر تقنيات تجعل هذا 

 األمر ممكناً دون التسبب  بتلوث للبيئة، وفي حال كانت هذه العمليات مجدية اقتصادياً.

ط المعايير والشروغير الخطرة مع الخطط العامة والمحلية ومع  الصلبة فق فرز النفاياتيجب أن يتوا
 المحددة من قبل وزارة البيئة بموجب قرار يصدر عن وزير البيئة استناداً ألحكام هذا القانون.البيئية 

 

 : معالجة النفايات الصلبة28المادة 

يجب معالجة القسم من النفايات الصلبة الممكن استرداده والمكون من نفايات عضوية، نفايات قابلة إلعادة 
اإلستعمال أو التدوير بهدف إعادة االستعمال أو التدوير أو التسبيخ أو استرداد الطاقة وذلك قبل التخلص 

لى ان تراعي معالجة النفايات الصلبة ع منه، إال في حالة تسبب هذه المعالجة لتلوث أكثر على البيئة. يجب
 سبيل المثال ال الحصر النقاط التالية: 

 الملوثات الناتجة عن المواد والتي تؤثر سلباً على الهواء، والمياه والتربة 

 استخدام الموارد الطبيعية 

 الطاقة الممكن إعادة استعمالها أو تجديدها 

  معالجتهامحتوى المواد الخطرة في النفايات الصلبة بعد 

 
 
 

 : والتدوير إعادة االستعمال (أ

تي بهدف تخفيف كمية النفايات الصلبة ال المواد القابلة لهذا النوع من العمليات تدويرأو  عادة استعمالإيجب 
، في حال توفر التقنيات الالزمة لذلك وإذا كان هذا االستعمال ممكناً دون التسبب تصل الى مرحلة الطمر

لمعايير ليجب أن يتم ذلك وفقاً . استعمال تقنيات وعمليات قد تسبب خطراً على البيئةبأضرار بيئية ودون 
 .بموجب قرار يصدرعن وزير البيئة المحددة من قبل وزارة البيئةوالشروط 

 

 :والتحول البيولوجي )الهوائي والالهوائي(التسبيخ  (ب

 بيولوجياً بالشروط التالية:يجب تسبيخ أو تحويل القسم من النفايات الصلبة القابل للتحلل 
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  عالجتهامالفرز السليم للنفايات الصلبة القابلة للتحلل عن غيرها من النفايات الصلبة قبل 

 استعمال تقنية مناسبة للتسبيخ وللتحول البيولوجي توافق عليها وزارة البيئة 

 االستعمال السليم للمواد المسبخة أو المحولة بيولوجياً وفقاً لنوعها 

ر يصدر عن وزي لشروط المحددة من قبل وزارة البيئة بموجب قراروا للمعايير أن يتم ذلك وفقاويجب 
 البيئة استناداً لهذا القانون.

 :استرداد الطاقة (ج

يمكن استعمال النفايات الصلبة كمصدر إلنتاج الطاقة، شرط أال تؤثر عملية االسترداد هذه والمنتجات 
البيئة، وأن تكون هذه العملية مرخصة من قبل وزارة البيئة وتتوافق مع الثانوية الناتجة عنها على سالمة 

 المحددة من قبلها بموجب قرار يصدرعن وزيري البيئة والطاقة والمياه .المعايير والشروط 

 

 : التحضير والتخلص النهائي 29المادة 

لبيئة بطريقة لسلبية على اقبل التخلص النهائي من النفايات الصلبة، يجب تحضيرها بهدف تخفيف آثارها ا
البيئية لتحضير النفايات الصلبة المحددة من قبل وزارة البيئة بموجب قرار  الشروطو المعايير تتوافق مع

 يصدرعن وزير البيئة.

أما النفايات الصلبة التي ال يمكن معالجتها، فيجب التخلص منها بعمليات خاصة تتوافق مع الخطط العامة 
مع و ،خطط منتجي ومشغلي ومؤمني الخدمات إلدارة النفايات الصلبة، ومع الصلبةوالمحلية للنفايات 

 المحددة من قبل وزارة البيئة بموجب قرار يصدرعن وزير البيئة. المعايير والشروط البيئية

  

 : المطامر الصحية30المادة 

 وفقاً لنوع النفايات الواجب التخلص منها، يجب تصنيف المطامر الصحية كاآلتي: (أ

 الخطرة الصلبة مطامر صحية للنفايات .1

 غير الخطرة الصلبة مطامر صحية للنفايات .2

 مطامر صحية للنفايات الخامدة .3

مع نوعها وغير الخاضعة للمعالجة والتحضير. يمنع التخلص من النفايات في المطامر غير المتوافقة 
ما فيها شروط ، بوزارة البيئة ن قبلتطمر النفايات بطريقة تتوافق مع المعايير والشروط البيئية المحددة م

 عن وزير البيئة.  بموجب قرار يصدر الطبقة العازلة،

يجب استخدام المطامر الصحية للنفايات الخامدة لطمر هذا النوع فقط من النفايات الصلبة. إال أنه،  (ب
 ،ات الخامدةمن هذا القانون، وفي حال عدم توفر مطامر صحية للنفاي المادةهذه من أ وخالفاً للفقرة 

هذا النوع من النفايات الصلبة غير مجدية اقتصادياً، يمكن التخلص من النفايات الخامدة  طمروكانت أ
 غير الخطرة. الصلبة في المطامر الصحية المخصصة للنفايات

ة غير الخطرة لطمر النفايات الصلب الصلبة يمكن أن تستعمل المطامر الصحية المخصصة للنفايات (ج
 التالية:

غير الخطرة من أي مصدر كانت والتي تتوافق مع نوع النفايات الصلبة المسموح  الصلبة النفايات .1
 غير الخطرة الصلبة بطمرها في مطامر النفايات

 النفايات الخامدة. .2
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 : المحارق31المادة 

 تيمكن التخلص من النفايات الصلبة عن طريق حرقها بمطامر مختصة، طالما أن هذه العملية والمنتجا
البيئة مباشراً كان، اي على المدى القصير، او غير مباشر، اي الثانوية الناتجة عنها ال تسبب خطراً على 
ة للمحارق المحددة بموجب قرار يصدر يالبيئالمعايير والشروط على المدى الطويل، شرط أن تتوافق مع 

 عن وزير البيئة .

 

 النفايات الصلبةالدارة : امكانية استعمال تقنيات حديثة أخرى 32المادة 

بالنظر لتطور العلوم والتقنيات واستناداً لألبحاث والدراسات، يمكن استعمال تقنيات حديثة غير تلك المشار 
إليها في هذا القانون، شرط أن يتم ترخيصها من قبل وزارة البيئة، وعلى االّ تسبب ضرراً للبيئة وخطراً 

 عليها.

 

 الباب الرابع
 الخطرة الصلبة إدارة النفايات

 

 الخطرة مع غيرها من النفايات  الصلبة : منع خلط النفايات33المادة 

يمنع خلط مختلف فئات النفايات الصلبة الخطرة مع غيرها من فئات النفايات الصلبة الخطرة وكذلك مع 
 غيرها من فئات النفايات الصلبة غير الخطرة.

صورة بيات الصلبة بطريقة مرخصة ان تسمح وزارة البيئة يمكن خالل القيام بمعالجة أو التخلص من النفا
إستثنائية، وبناء لطلب الجهة أو الشخص المرخص له بإدارة النفايات الصلبة الخطرة، بخلط نسبة معينة 

الصلبة الخطرة مع غيرها من النفايات الصلبة غير الخطرة. على ان ال يسبب هذا  النفايات بعض من
 الخلط أي خطر على البيئة و يحسن من سالمة عمليات المعالجة والتحضير. 

 

 الخطرة الصلبة القواعد العامة في إدارة النفايات :34  المادة

طريقة ال ب هذه النفايات لبة الخطرة إدارةمنتجي النفايات الصو ن،مشغلي، والمؤمني الخدمات يتوجب على
زير المحددة بموجب قرار يصدر عن و المعايير والشروط البيئيةع متسبب أي ضرر على البيئة وتتوافق 

 البيئة.

 

 الخطرة  الصلبة : تحديث الالئحة الوطنية للنفايات35المادة 

ة من ناعية، المحددة بمقتضى المادة الثانيتحَدث الالئحة الوطنية المتعلقة بالنفايات الصلبة الخطرة والص
، المعدة من قبل وزارة البيئة بموجب مرسوم كل ثالث سنوات أو كلما  دعت الحاجة 64/88القانون رقم 

 وذلك بهدف تأمين االستدامة والفعالية و مجاراة التطور العلمي في حقل ادارة النفايات الصلبة الخطرة.

 

 الصحية الخطرة المؤسسات : نفايات 36المادة 

الصادر في تاريــخ  13389تخضع إدارة نفايات المؤسسات الصحية الخطرة الحكام المرسوم 
 المتعلق بتحديد أنواع نفايات المؤسسات الصحية و كيفية تصريفها. 30/09/2004
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 : استيراد وتصدير ونقل النفايات الخطرة37المادة 

للنفايات الصلبة الخطرة إال بعد موافقة وزارة البيئة ووفقاً ألحكام ال يجوز أن يتم أي استيراد أو تصدير 
الذي اجاز للحكومة اإلنضمام الى معاهدة بازل  بشأن  1994كانون األول  4الصادر في  387القانون رقم 

 التحكم بحركة النفايات الصلبة الخطرة عبر الحدود و التخلص منها.

 

 الباب الخامس
 فة والحوافزالتمويل واسترداد الكل

 
 التمويل الفصل األول

 

 : مصادر تمويل اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة38المادة 

 خطط وبرامج إدارة النفايات الصلبة من المصادر التالية:و جية،ياستراتتمول  

 

 الموازنة العامة، .1
 موازنات اإلدارات المحلية، .2
 أموال الصندوق البلدي المستقل، .3

 القروض والهبات، .4
الصادر بتاريخ  444/2002من قانون حماية البيئة رقم  8الصندوق الوطني للبيئة )المادة  .5

08/08/2002،) 
   ،)المنازل، المستوردين، المصنعين والموزعين( الصلبةاالموال المجباة من منتجي النفايات  .6

 ستثمارات القطاع الخاص في عملية إدارة النفايات الصلبة،ا .7

 

 

 

 الضمانات المالية: 39المادة 

على كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإدارة النفايات الصلبة تأمين ضمانات مالية أو غيرها من وسائل 
( من مجموع تكلفة إدارة النفايات الصلبة وتكلفة إزالة %10التأمين القادرة على تغطية  عشرة بالمئة )

 .اء إعادة التأهيل وخالل الفترة الوقائية بعد اإلقفالاآلثار السلبية الممكن أن تنتج أثناء هذه العملية و أثن
تستعمل هذه الضمانات إلزالة اإلنعكاسات السلبية الممكن أن تظهر في أي من مراكز ادارة النفايات الصلبة 

 لفترة زمنية تحدد من قبل وزارة البيئة.

 حدوث أي طارئ.ال يجوز استعمال هذه الضمانات لتغطية تعويضات الجهات المتضررة في حال  

 
 استرداد الكلفة الفصل الثاني
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 : استرداد كلفة تمويل اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة40المادة 

أعاله من   38يمكن استرداد كلفة  تمويل عملية اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة المذكورة في المادة 
 مصادر متعددة منها:

ارة النفايات الصلبة على أن تأخذ بعين اإلعتبار نوعية رسوم مباشرة عند المصدر تتعلق بإد .1
 وخصائص النفايات الصلبة الناتجة وكذلك األكالف المرتبطة بعمليات اإلدارة،

 رسوم غير مباشرة، .2

  ،رسوم على المنتجات .3
 الغرامات المذكورة في هذا القانون، .4

ء تطبيقية تصدر عن مجلس الوزراتحدد الحقا طرق جباية مصادر استرداد كلفة التمويل بموجب مراسيم  
 بناء على إقتراح وزيري البيئة والمالية.

 
 

 الحوافز الفصل الثالث
 

 الحوافز غير المادية :41المادة 

على الوزارات واإلدارات المعنية بإدارة النفايات الصلبة تشجيع هذه اإلدارة وخاصة عملية التدوير 
ليمة وفعالة من خالل تقديم حوافز غير مادية كتبسيط بطريقة س واسترداد الطاقة واعادة االستعمال

إجراءات الترخيص لمؤمني الخدمات والمشغلين، وتصدير المواد الناتجة عن معالجة  النفايات الصلبة، 
 وتحديد برنامج إيداع.

تحدد طرق تشجيع إدارة  النفايات الصلبة بموجب مرسوم تطبيقي يصدر عن مجلس الوزراء بناء 
 وزير البيئة.على اقتراح 

 

 الحوافز المادية :42المادة 

على الوزارات واإلدارات المعنية بإدارة النفايات الصلبة تشجيع هذه اإلدارة وخاصة عملية التدوير واعادة 
من خالل تقديم حوافز مادية لكل شخص طبيعي أو معنوي معني في إدارة  واسترداد الطاقة االستعمال

على جميع المؤسسات المالية الرسمية كمؤسسة تشجيع االستثمارات في لبنان وغيرها  .النفايات الصلبة
أن تعطي أولوية في خدماتها المالية إلى األفراد والشركات والمؤسسات الخاصة المنخرطة في إدارة 

 النفايات الصلبة.

 تخفيض ضرائب الدخل  (أ

إعفاء من ،  يستفيد مشغلي ومؤمني الخدمات من 444/2002من قانون حماية البيئة رقم  20وفقاً للمادة 
 .الالحقة عشر سنواتفي ال % 50 بنسبة تخفيضضريبة الدخل على األرباح أّول خمس سنوات، ومن 

 على القيمة المضافة اإلعفاء من الضريبة  (ب

جة كالتدوير، معالالالمواد والسلع التي نتجت عن عملية  تعفى من الضريبة على القيمة المضافة جميع
 %50، وذلك أول خمس سنوات؛ على أن يطّبق تخفيض بنسبة عند بيعها االستعمال عادةإالتسبيخ، و

 في العشر سنوات الالحقة.
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 الباب السادس
 المالحقات والعقوبات االدارية والجزائية

 

 المراقبة واإللزام  :43المادة 

طة والضاب المخالفات الحكام هذا القانون بموجب محاضر ضبط ينظمها افراد الضابطة العدلية تضبط
 لى المحاكم المختصة وترسل نسخ عنها إلى وزارة البيئة.إ، تحال البيئية

 

 العقوبات اإلدارية الرادعة :44المادة 

، وبناء على اقتراح 8/8/2002في الصادر  444وفقاً للمادة السابعة والخمسون من قانون حماية البيئة رقم 
مراقبي البيئة، يمكن بعد إنذار المخالف خطياً، وتقاعسه عن إزالة المخالفة فرض  اإلدارات المختصة أو

 عقوبات رادعة إدارية عليه وهي:

  وضع شروط قبل السماح باستمرار بعض النشاطات، باإلضافة إلى إجراءات وقائية
يئي، وتعليق رخصة بعض النشاطات لحين تنفيذ الشروط مستمرة، ومراقبة ذاتية وتدقيق ب

 المطلوبة.

  مراقبة جميع وسائل ومراكز اإلدارة البيئية في أي وقت كان للتحقق من مدى توافق عمليات
 إدارة النفايات الصلبة مع أحكام هذا القانون واألنظمة المرعية اإلجراء وشروط الترخيص.

  أحكام هذا القانون وعدم إمكانية تطبيق الشروط التي إقفال المؤسسة في حالة عدم مراعاة
 من شأنها تحقيق االلتزام بهذا القانون.

 .منع بعض النشاطات التي تسبب ضرراً بيئياً كبيراً وإلغاء الترخيص وإقفال المؤسسة 

 .فرض إجراءات معالجة مثل التشجير والتأهيل على نفقة الملوث 

 .فرض اإللزامات والغرامات 

 ط الهادفة إلى حفظ الحقوق والمحافظة على البيئة.فرض الشرو 

 

 العقوبات الجزائية :45المادة 

إن العقوبات المحددة في هذا القانون ال تحّل محّل تلك الواردة في القوانين األخرى، بما فيها القانون رقم 
 وبات. ( أو قانون العق13حتى  9)المواد  64/88(، والقانون رقم63حتى  85)المواد  444/2002

 

 الخدمات، والمشغلينوبمؤمني العقوبات المتعلقة بمنتجي النفايات الصلبة  :46المادة 

راوح دفع غرامة تتبشهر إلى سنة و/أو  ن بالحبس منمشغلووالالخدمات مؤمنو  ،منتجو النفايات يعاقب .1
 ليرة لبنانية في حال: ين مليونبين عشرة ماليين إلى خمس

 ،التربة وشبكات الصرف الصحي ،في المياه كغ 500غير الخطرة ما دون  الصلبة نفاياتالرمي  .أ
 .الحساسة أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية
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 وافق معبما يت غير الخطرة الصلبة النفايات جمع أو نقل أو ترحيل أو تخزين أو فرزال يتم عندما  .ب
ن قبل وزارة البيئة، ومع خطط منتجي ، ومع الشروط والمعايير المحددة مالقانون أحكام هذا

 ومشغلي ومؤمني الخدمات.

 خيصدون تر غير الخطرة الصلبة النفايات بجمع أو نقل أو ترحيل أو تخزين أو فرز يقومعندما  .ج
  وزارة البيئة.من  بيئي

و نقل مع أعملية انتاج أو ج ال يقوم بإبالغ وزارة البيئة عن اآلثار البيئية السلبية الناتجة عنعندما  .د
 غير الخطرة. الصلبة النفايات أو ترحيل أو تخزين أو فرز

 .تضاعف العقوبات الواردة اعاله في حال تكرارالمخالفة

راوح دفع غرامة تتبشهر إلى سنة و/أو  ن بالحبس منمشغلووالالخدمات مؤمنو  ،منتجو النفايات يعاقب .2
 لبنانية في حال: ليرة خمسماية مليون إلى ين مليونخمسبين 

 وشبكات ،التربة ،في المياه غير الخطرة الصلبة نفاياتال كغ من 500ما يوازي أو يفوق  رمي .أ
 أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية. ،الصرف الصحي

أو  ،وشبكات الصرف الصحي ،التربة ،المياه في كغ  10الخطرة ما دون  الصلبة نفاياتالرمي  .ب
 غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية.

أحكام  بما يتوافق مع غير الخطرة الصلبة معالجة أو تحضير أو التخلص من النفاياتال يتم عندما  .ج
، ومع الشروط والمعايير المحددة من قبل وزارة البيئة، ومع خطط منتجي ومشغلي القانون هذا

 ومؤمني الخدمات.

تضمن ي غير الخطرة الصلبة هبتسليم تقرير سنوي لخطة إدارة نفايات المسؤول ال يقومعندما  .د
 هذا القانون.  كما حددت في السجالت وخطة المراقبة والنتائج

 لصلبةا عن النفايات سجالت يوميةالب الذاتية أواالحتفاظ بأعمال المراقبة المسؤول ال يقومعندما  .ه
 غير الخطرة.

 بيئي دون ترخيص غير الخطرة الصلبة لتخلص من النفاياتأو التحضير أو ا بمعالجة يقومعندما  .و
 وزارة البيئة.من 

حضير عملية معالجة أو ت ال يقوم بإبالغ وزارة البيئة عن اآلثار البيئية السلبية الناتجة عنعندما  .ز
 غير الخطرة.  الصلبة النفايات أو التخلص من

 .تضاعف العقوبات الواردة اعاله في حال تكرارالمخالفة

راوح دفع غرامة تتبشهر إلى سنة و/أو  ن بالحبس منمشغلووالالخدمات مؤمنو  ،منتجو النفايات اقبيع .3
 مليارات ليرة لبنانية في حال:خمسمائة مليون الى خمس  بين

ف وشبكات الصر ،التربة ،المياهفي  الخطرة  الصلبة نفاياتمن ال كغ 10ما يوازي أو يفوق  رمي .أ
 أو غيرها من البنى التحتية والمواقع الطبيعية. ،الصحي

جمع أو نقل أو ترحيل أو تخزين أو فرز أو معالجة أو تحضير أو التخلص من ال يتم عندما  .ب
، ومع الشروط والمعايير المحددة من القانون أحكام هذا بما يتوافق مع الخطرة الصلبة النفايات

 ؤمني الخدمات. قبل وزارة البيئة، ومع خطط منتجي ومشغلي وم

أو التحضير أو التخلص من  بجمع أو نقل أو ترحيل أو تخزين أو فرز أو معالجة يقومعندما  .ج
  وزارة البيئة.من  بيئي دون ترخيص خطرة صلبة نفايات

السجالت  يتضمن الخطرة الصلبة هبتسليم تقرير سنوي لخطة إدارة نفايات المسؤول ال يقومعندما  .د
 هذا القانون.  كما حددت في وخطة المراقبة والنتائج

 لصلبةا عن النفايات سجالت يوميةالب الذاتية أواالحتفاظ بأعمال المراقبة المسؤول ال يقومعندما  .ه
 الخطرة.
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ن دوالخطرة مع غيرها من النفايات الخطرة و/أو غير الخطرة  الصلبة يتم خلط النفاياتعندما  .و
 .بهدف تخفيف خصائصها الخطرةموافقة وزارة البيئة 

مع أو نقل عملية انتاج أو ج ال يقوم بإبالغ وزارة البيئة عن اآلثار البيئية السلبية الناتجة عنعندما  .ز
 الخطرة. الصلبة النفايات أو ترحيل أو تخزين أو فرز أو معالجة أو تحضير أو التخلص من

 .تضاعف العقوبات الواردة اعاله في حال تكرارالمخالفة

 

 : قواعد وأحكام المسؤولية المدنية 47المادة 

صلبة المسؤولية المدنية عن أي ضرر الالخدمات، ومنتجو النفايات  ومؤمنو ن،مشغلوالو ،يتحمل الحائزون
صلبة الموجودة تحت رعايتهم وعن النشاطات الأو خطر على البيئة أو على اآلخرين، ينتج عن النفايات 

 ة المتولدة منها.التي يقومون بها وعن المنتجات الثانوي

المذكورين أعاله تحمل مسؤولية معالجة وإزالة مختلف  ص الطبيعيين أو المعنويينااألشخيجب على 
وعن  صلبةالوعن إدارتهم للنفايات  تهمالبيئة أوعلى الغير الناتجة عن نفايا األضرار و األخطار على

 ضرورية والمناسبة. المنتجات الثانوية المتولدة عنها من خالل إتخاذ اإلجراءات ال

 

 : وجوب التصريح عن إرهاق عقاري لمقتضيات البيئة48المادة 

خزينها صلبة أو مركزاً لتالفي حال القيام ببيع عقار كان يستعمل مطمراً صحياً أو مركزاً لمعالجة النفايات 
ائلة قار تحت طأو حرقها أو التخلص النهائي منها، يجب على البائع أن يصّرح عن اإلستعمال السابق للع

 الغاء العقد.

كما يتوجب على صاحب العقار الذي أنشىء المطمر الصحي فيه أن يبلغ أمانة السجل العقاري لتدوين 
كون العقار يحتوي على مطمر صحي وذلك في الخانة المخصصة لوصف العقار في صحيفة العقار 

 العينية.

ي المركز صلبة فالوانتهاء أعمال ادارة النفايات  كذلك في حال وجوب القيام بأشغال ترتبط بما بعد إقفال
أو المطمر الصحي ، يتوجب إعالم الشاري وتوقيعه اتفاق يتحمل بموجبه كامل المسؤولية لتنفيذ األشغال 

 المطلوبة.

 

 

 الباب السابع
 الخطط اإلنتقالية والنهائية

 

  صلبةال: تشريع اإلستراتيجية العامة، والخطط العامة والمحلية، والبرامج إلدارة النفايات 49المادة 

صلبة المشار إليها في هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس اليجب إستصدار استراتيجية إدارة النفايات 
 شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون. 12الوزراء خالل مهلة ال تزيد عن 

 24صلبة المشار إليها في هذا القانون خالل مهلة ال تزيد عن اليجب وضع خطط و برامج إدارة النفايات  
 صلبة.الشهراً من تاريخ العمل باإلستراتيجية العامة إلدارة النفايات 

 



   صلبةالقانون اإلدارة المتكاملة للنفايات شروع م

 19 

 صلبة القائمة حاليا ال: مؤسسات إدارة النفايات 50المادة 

 24يع أعمالهم ونشاطاتهم بأحكام هذا القانون خالل مدة على جميع منتجي ان يلتزموا بشكل كامل بجم
شهراً من تاريخ نفاذ هذا القانون بما فيها الحصول على الترخيص الالزم للقيام بأعمال إدارة النفايات 

 صلبة وفقاً ألحكامه.ال

 
 :51المادة 

 المرفق بهذا القانون هو جزء ال يتجزأ منه. 1الملحق رقم 

 

 :52المادة 

 ع النصوص القانونية التي تخالف هذا القانون أو ال تأتلف مع أحكامه.تلغى جمي

 

 :53المادة 

 ينشر هذا القانون و يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.



النشاط الوطني في - المشروع اإلقليمي إلدارة النفايات الصلبة  صلبةالقانون اإلدارة المتكاملة للنفايات شروع لم نهائيةمسودة 

 لبنان

 النشاط الوطني في لبنان- المشروع اإلقليمي إلدارة النفايات الصلبة  النشاط الوطني في لبنان- المشروع اإلقليمي إلدارة النفايات الصلبة  

 ELARD  20 .  .م.مشركة األرض للتنمية المتطورة للموارد ش إعداد 

 1ملحق رقم 
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 ELARD 22 .  .م.مشركة األرض للتنمية المتطورة للموارد ش إعداد 

 مشروع قانون اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة

 الفهرس
 

 :الباب األول

أحكام ومبادىء عامة لخطة اإلدارة المتكاملة  
 للنفايات الصلبة

 : الهدف1المادة 

 : تعريفات2المادة 

 : اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة3المادة 

 اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة : أولويات4المادة 

 : مبدأ الجوار5المادة 

 : مبدأ العمل الوقائي6المادة 

 : الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات الصلبة7المادة 

 : مبدأ الملوث يدفع8المادة 

 :الباب الثاني

المسؤوليات الناتجة عن اإلدارة المتكاملة للنفايات  
 الصلبة واإلطار المؤسساتي

 الفصل األول: التخطيط

إعداد استراتيجية عامة وخطط عامة لإلدارة : 9المادة 
 المتكاملة للنفايات  الصلبة

 : مضمون الخطط العامة للنفايات الصلبة10المادة 

 : الخطط المحلية إلدارة النفايات الصلبة11المادة 

 : برامج إدارة النفايات الصلبة12المادة 

: خطط منتجي ومشغلي ومؤمني الخدمات إلدارة 13المادة 
 ات الصلبةالنفاي

الفصل الثاني: المسؤوليات العامة الناتجة عن إدارة 
 النفايات الصلبة

 : مسؤوليات عامة14مادة ال

 : المراقبة الذاتية15المادة 

 : مسؤولية الُمّصنع16المادة 

 : اإلجراءات الوقائية17 المادة

: النفايات الصلبة الموجودة في األمالك الخاصة 18المادة 
 والعامة

 : الفرز من المصدر19المادة 

 : التأمين البيئي20المادة 

 التلزيم والتنفيذ الفصل الثالث:

: توقيع عقود وتلزيم مشاريع إدارة النفايات 21المادة 
 الصلبة

 : الترخيص بوسائل ومواقع إدارة النفايات الصلبة 22المادة 

 الفصل الرابع: إدارة المعلومات

 : إعداد نظام المعلومات23المادة 

 : توعية المجتمع األهلي24ادة الم

 :الباب الثالث

 غير الخطرة الصلبة إدارة النفايات 

 : جمع و نقل النفايات الصلبة25المادة 

 : التخزين و الترحيل 26المادة 

 : الفرز27المادة 

 : معالجة النفايات الصلبة28المادة 

 : التحضير والتخلص النهائي 29المادة 

 : المطامر الصحية30المادة 

 : المحارق31المادة 

: امكانية استعمال تقنيات حديثة أخرى لمعالجة 32المادة 
 النفايات الصلبة والتخلص منها

 :الباب الرابع

 الخطرة الصلبة إدارة النفايات 

الخطرة مع غيرها من  الصلبة : منع خلط النفايات33المادة 
 النفايات 

 الصلبة القواعد العامة في إدارة النفايات :34  المادة
 الخطرة

 : تحديث الالئحة الوطنية للنفايات الخطرة 35المادة 

 المؤسسات الصحية الخطرة : نفايات 36المادة 

 : استيراد وتصدير ونقل النفايات الخطرة37المادة 

 :الباب الخامس

 التمويل واسترداد الكلفة والحوافز 

 التمويل: الفصل األول

 المتكاملة للنفايات الصلبة: مصادر تمويل اإلدارة 38المادة 

 : الضمانات المالية39المادة 

 استرداد الكلفة: الفصل الثاني
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: استرداد كلفة تمويل اإلدارة المتكاملة للنفايات 40المادة 
 الصلبة

 الحوافز: الفصل الثالثة

 الحوافز غير المادية :41المادة 

 الحوافز المادية :42المادة 

 :الباب السادس

 والعقوبات االدارية والجزائيةالمالحقات  

 المراقبة واإللزام  :43المادة 

 العقوبات اإلدارية الرادعة :44المادة 

 العقوبات الجزائية :45المادة 

العقوبات المتعلقة بمنتجي النفايات الصلبة  :46المادة 
 وبمؤمني الخدمات، والمشغلين

 : قواعد وأحكام المسؤولية المدنية 47المادة 

: وجوب التصريح عن إرهاق عقاري لمقتضيات 48المادة 
 البيئة

 :الباب السابع

 الخطط اإلنتقالية والنهائية 

: تشريع اإلستراتيجية العامة، والخطط العامة 49المادة 
 والمحلية، والبرامج إلدارة النفايات الصلبة 

 : مؤسسات إدارة النفايات الصلبة القائمة حاليا 50المادة 

 :51المادة 

 :52المادة 

 :53المادة 

 1ملحق رقم 


