
قانوونن تنظظيیمم وو إإددااررةة االنفايیاتت االصاددرر في 21 آآذذاارر عامم 2015 
االمررااسيیمم االمووجووددةة: 

-االمررسوومم 8735 منن عامم 1974 االذذيي يیضع إإددااررةة االنفايیاتت تحتت مسؤؤووليیة االبلدديیة 
-اااالمررسوومم 9093 منن عامم 2002 االذذيي يیقددمم حوواافزز للبلدديیاتت لتقوومم باستضافة منشآتت إإددااررةة االنفايیاتت 

االصلبة. 
-االقانوونن 444 االذذيي يینصص على حمايیة االبيیئة. 

ماددةة 1 :في لبنانن, مشاكلل عدديیددةة تهھدددد االبيیئة ااخططررهھھھا ااالددااررةة غيیرر االصالحة للنفايیاتت االصلبة مثلل 
اانتشارر االمططامرر.تفسرر خططووررةة هھھھذذهه االمشكلة نتائجهھا االسلبيیة االتي تضرر ليیسس فقطط بالططبيیعة  وو اانما 

اايیضا باالنسانن وو باستمرراارر االحيیاةة فهھي تؤؤدديي االى اانتشارر ااالمررااضض االمعدديیة وو االمميیتة كالسررططانن. 
تصدديیا لهھذذهه االمشاكلل, يیقتررحح االتالي: 

ماددةة 2: تووعيیة االمووااططنيینن على ااهھھھميیة ااددااررةة االنفايیاتت 
1.    -تقوومم ووززااررةة االبيیئة بإقامة حمالتت تووعيیة ووااسعة في جميیع االمناططقق االلبنانيیة وو تموولهھا. 

2.     تشملل االحملة تنبيیهھ االمووااططنيینن وو تووعيیتهھمم حوولل ضررووررةة اااللتززاامم بمبددأأ االفررزز وو االتددوويیرر وو 
االتسميیدد 

3.     -يیتمم نشرر ملصقاتت حوولل االمووضووعع في ااألماكنن االعامة ,وو تقامم مؤؤتمررااتت وو محاضررااتت وو 
مهھررجاناتت في االقاعاتت وو االمعاررضض. 

4.على ووسائلل ااالعالمم تغططيیة حمالتت االتووعيیة وو االمشارركة فيیهھا 
5.ااددخالل االتووعيیة االبيیئيیة االى االمناهھھھج االتعليیميیة  

.6.تتبنى االددوولة مساعددااتت منن االددوولل االخاررجيیة االتي تددعمم ااددااررةة االنفايیاتت. 
ماددةة 3: االززاامم جميیع االمووااططنيینن وو االمعنيیيینن باعتمادد ااددااررةة االنفايیاتت االصلبة 

1.تووززيیع االمستووعباتت االمررمززةة للفررزز على كافة االمناططقق االبنانيیة  من قبل سوكليین.   
2.    - اانشاء معاملل االتددوويیرر وو االتسميیدد في مختلفف االمناططقق االلبنانيیة منن قبلل ووززااررةة االبيیئة. 

3.     -تقددمم االمعاملل تقارريیرر فصليیة لووززااررةة االبيیئة . 
4.  ااعاددةة تددوويیرر االززجاجج وو االبالستيیكك وو االكررتوونن وو االووررقق وو االتنكك منن قبلل سووكليینن. 

5.     -يیتمم تحوويیلل االنفايیاتت االعضوويیة إإلى سمادد عضوويي منن قبلل سووكليینن. 
6. معالجة باقي االعووااددمم في معاملل خاصة باقلل ااذذىى بيیئي منن قبلل سووكليینن. 

7. تمتدد مهھامم سووكليینن االى جميیع االمناططقق االبنانيیة 
8 فسخ االعقدد مع سووكليینن وو ااعاددةة تووززيیع االضرراائبب االى االبلدديیاتت وو اانشاء لجنة بيیئة في االبلدديیاتت كلل 

سنتيینن 
9. منع حررقق االنفايیاتت وو تغرريیمم مسببي االحرراائقق. 

10. تحوويیلل االمططامرر االى حدداائقق عامة بعدد معالجة االنفايیاتت فيیهھا. 



ماددةة 4 : تحدديیدد مووااززنة لنفقاتت ااددااررةة االنفايیاتت االصلبة. 
1. -تضع ووززااررةة االبيیئة مووااززنة مددررووسة وو مقسمة بالتفصيیلل وو تقددمهھا إإلى ووززااررةة االمالل. 

2.تقددمم ووززااررةة االبيیئة جززء منن مووااززنتهھا االى سووكليینن لتقوومم بمهھامهھا فصليیا بعدد تقدديیمم سووكليینن لتقارريیررهھھھا 
االفصليیة 

3.     -تتحوولل ااألموواالل االتي كانتت تددفع لسووكليینن إإلى بلدديیة بيیررووتت في حالل فسخ االعقدد مع سووكليینن. 
4.     -تعررضض االمووااززنة علنا" عبرر نشررهھھھا في االجرريیددةة االررسميیة ووووسائلل ااإلعالمم. 

5.     -يیتمم إإنشاء لجنة مررااقبة للمووااززنة ,ووتعررضض هھھھذذهه االلجنة تقارريیرر فصليیة في ووسائلل ااإلعالمم. 
  

ماددةة 5:  إإنشاء االشررططة االبيیئيیة وو مهھمتهھا مررااقبة االتززاامم االمووااططنيینن بررمي االنفايیاتت في مكانهھا. 
1.    تغررمم االشررططة االبيیئيیة االمووااططنيینن االذذيینن ال يیلتززموونن بقوواانيینن ااددااررةة االنفايیاتت. 

  
ماددةة 6 : يیعملل بهھذذاا االقانوونن فوورر نشررهه في االجرريیددةة االررسميیة. 


