حماية البيئة

قانون رقم  - 444صادر في 2002/7/29
أقرّّمجمسّالنوابّ،

وينشرّرئيسّالجميوريةّالقانوفّالتاليّنصوّ:

ّ

مادة وحيدةّ -صدؽّمشروعّالقانوفّالواردّبالمرسوـّرقـّّ 8171الراميّإلىّحمايةّالبيئةّكماّعدلتوّ
لجنةّاالدارةّوالعدؿّ.

يعمؿّبيذاّالقانوفّفورّنشرهّفيّالجريدةّالرسميةّ.

ّ
ّ

بعبداّفيّّ29تموزّّ2002

اإلمضاءّ:اميؿّلحودّ

صدرّعفّرئيسّالجميوريةّ

رئيسّمجمسّالوزراءّ

االمضاءّ:رفيؽّالحريريّ
ّ
ّ

رئيسّمجمسّالوزراءّ

االمضاءّ:رفيؽّالحريريّ
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قانون حماية البيئة

الباب األول  -مبادئ أساسية وأحكام عامة
المادة  ّ -1يحددّىذاّالقانوفّاإلطارّالقانونيّالعاـّلتنفيذّسياسةّحمايةّالبيئةّالوطنيةّبيدؼّالوقايةّ
مفّكؿّأشكاؿّالتدىورّوالتموثّواألذيةّوكبحياّوتعزيزّاالستعماؿّالمستداـّلممواردّالطبيعيةّوتأميفّ

إطارّحياةّسميمةّومستقرةّبيئيّاًّ.
ّ

المادة  -2لغاياتّىذاّالقانوفّ،يقصدّبعباراتّ:
أ ّّ -بيئةّ :المحيط ّالطبيعي ّ(أي ّالفيزيائي ّوالكيميائي ّوالبيولوجي) ّواإلجتماعي ّالذي ّتعيش ّفيوّ
الكائناتّالحيةّكافةّونظـّالتفاعؿّداخؿّالمحيطّوداخؿّالكائناتّوبيفّالمحيطّوالكائناتّ.

بّّ-الفحصّالبيئيّالمبدئيّ:دراسةّأوليةّتيدؼّإلىّتحديدّاآلثارّالبيئيةّالمحتممةّلمشروعّماّبغيةّ
تحديدّمدىّضرورةّإجراءّدراسةّتقييـّأثرّبيئيّلممشروعّ.

ج ّّ -تقييـ ّاألثر ّالبيئيّ :تحديد ّوتقدير ّوتقييـ ّآثار ّمشروع ّما ّعمى ّالبيئة ّوتعييف ّالتدابير ّالالزمةّ

لمتخفيؼ ّمف ّاآلثار ّالسمبية ّوزيادة ّاآلثار ّاإليجابية ّعمى ّالبيئة ّوالموارد ّالطبيعية ّوذلؾ ّقبؿّ

إعطاءّالقرارّبالموافقةّعمىّالمشروعّأوّرفضوّ.

دّ -خطةّاإلدارةّالبيئيةّ:مجموعةّالتدابيرّالتخفيفيةّووسائؿّالرصدّوالمراقبةّواإلجراءاتّالمؤسساتيةّ
المتخذةّخالؿّإنشاءّأوّتشغيؿّأوّتفكيؾّالمشروعّوالتيّمفّشأنياّإلغاءّاآلثارّالبيئيةّالسمبيةّاوّ

تخفيفياّإلىّالمستوياتّالمقبولةّمحمياًّإفّوجدتّواالّوفقاًّلمعاييرّاألمـّالمتحدةّ.

تعتبر ّ"خطة ّاإلدارة ّالبيئية" ّجزءًا ّال ّيتج أز ّمف ّتقرير ّ"تقييـ ّاألثر ّالبيئي" ّوتقرير ّ"الفحص ّالبيئيّ
المبدئي"ّ.

ىػّّ -التنوعّالبيولوجيّ:تبايفّالكائناتّالعضويةّالحيةّالمستمدةّمفّالمصادرّكافةّبماّفيياّ،ضمفّ
أمورّأخرىّ،النظـّاإليكولوجيةّاألرضيةّوالبحريةّواألحياءّالمائيةّوالمركباتّاإليكولوجيةّالتيّ
تعدّجزءاًّمنياّوذلؾّيتضمفّالتنوعّالبيولوجيّداخؿّاألنواعّوبيفّاألنواعّوالنظـّاإليكولوجيةّ.

وّّ-المواردّالطبيعيةّ:عناصرّالبيئةّاآلتيةّ:اليواءّ،المياهّ،األرضّوالكائناتّالحيةّ.

ز ّّ -األنظمة ّاإليكولوجيةّ Ecosysteme((ّ :مجمع ّحيوي ّلمجموعات ّالكائنات ّالحية ّالنباتيةّ
ّ

والحيوانيةّيتفاعؿّمعّالبيئةّغيرّالحيةّباعتبارّأنياّتمثؿّوحدةّإيكولوجيةّ.

2

المادة ّ -3لكؿّإنسافّالحؽّببيئةّسميمةّومستقرةّ،ومفّواجبّكؿّمواطفّالسيرّعمىّحمايةّالبيئةّ
وتأميفّحاجاتّاألجياؿّالحاليةّمفّدوفّالمساسّبحقوؽّاألجياؿّالمقبمةّ.

ّ

المادة ّ -4فيّإطارّحمايةّالبيئةّوادارةّالمواردّالطبيعيةّ،عمىّكؿّشخصّطبيعيّأوّمعنويّ،عاـّ
أوّخاصّأفّيمتزـّبالمبادئّاآلتيةّ:

أ ّ ّ -مبدأ ّاالحتراسّ ،الذي ّيقضي ّباعتماد ّتدابير ّفعالة ّومناسبة ّباالستناد ّإلى ّالمعمومات ّالعمميةّ
وأفضؿ ّالتقنيات ّالنظيفة ّالمتاحةّاليادفةّإلى ّالوقاية ّمفّأي ّتيديد ّبضررّمحتمؿ ّوغير ّقابؿّ

لمتصحيحّيمحؽّبالبيئةّ.

ب ّّ -مبدأ ّالعمؿ ّالوقائي ّلكؿ ّاألضرار ّالتي ّتصيب ّالبيئةّ ،مف ّخالؿ ّاستعماؿ ّأفضؿ ّالتقنياتّ
المتوافرةّ.

ج ّّ -مبدأ ّ" ّالمموث ّّ -يدفع ّ" ّالذي ّيقضي ّبأف ّيتحمؿ ّالمموث ّتكاليؼ ّالتدابير ّالوقائية ّومكافحةّ
التموثّوتقميصوّ.

د ّ ّ -مبدأّالحفاظّعمىّالتنوعّالبيولوجيّالذيّيقضيّبأفّتتفادىّالنشاطاتّكافةّإصابةّالمكوناتّ
المختمفةّلمتنوعّالبيولوجيّبضررّ.

ىػّ ّ-مبدأّتفاديّتدىورّالمواردّالطبيعيةّ،الذيّيقضيّبأفّتتفادىّكؿّالنشاطاتّالتسببّبأيّأضرارّ
غيرّقابمةّلمتصحيحّلممواردّالطبيعيةّكالماءّواليواءّوالتربةّوالغاباتّوالبحرّواألنيرّوغيرىاّ.

وّّ-مبدأّالمشاركةّالقاضيّبأفّ:

ّ-1يكوفّلكؿّمواطفّحؽّالحصوؿّعمىّالمعموماتّالمتعمقةّبالبيئةّ،وفقاًّلمقوانيفّواألنظمةّالمرعيةّ
اإلجراءّ.

ّ -2يسيرّلكؿّشخصّطبيعيّأوّمعنويّ،عاـّأوّخاصّ،عمىّسالمةّالبيئةّ،ويساىـّفيّحمايتياّ
وأفّيبمغّعفّأيّخطرّقدّييددىاّ.

زّ ّ-مبدأّالتعاوفّ،الذيّيقضيّبأفّتتعاوفّالسمطاتّالعامةّوالمحميةّوالمواطنوفّعمىّحمايةّالبيئةّ
عمىّكؿّالمستوياتّ.

يفيّ،الذيّيقضيّبوجوبّاألخذّبيذاّالعرؼّفيّحاؿّ
ّ
حّّ-مبدأّأىميةّالمعيارّالعرفيّفيّالوسطّالر
انتفاءّالنصّ.
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طّ ّ-مبدأّمراقبةّالتموثّالذيّييدؼّإلىّالوقايةّمفّالتموثّوالتحكـّبوّفيّاألوساطّالبيئيةّكافةّمفّ

ماء ّوىواء ّوتربةّونبات ّونفايات ّبحيث ّال ّتؤديّمعالجةّالتموثّفي ّالوسط ّالبيئيّإلىّانتقاؿّ

التموثّإلىّوسطّآخرّأوّالتأثيرّعميوّ.

ي ّّ -مبدأ ّاالعتماد ّعمى ّالمحفزات ّاالقتصادية ّكأداة ّمراقبة ّوتنظيـ ّمف ّاجؿ ّالتخمص ّمف ّكؿّ
مصادرّالتموثّوّ/أوّالتخفيؼّمنياّوتعزيزّسياسةّالتنميةّالمستدامةّ.

ؾ ّ ّ -مبدأ ّتقييـ ّاألثر ّالبيئي ّكوسيمة ّلمتخطيط ّواالدارة ّمف ّأجؿ ّمكافحة ّمصادر ّالتموث ّوتدىورّ
المواردّالطبيعيةّأوّتقميصياّأوّتصغيرّحجمياّإلىّأدنىّحدّ.

الباب الثاني  -تنظيم حماية البيئة
الفصل االول  -التخطيط البيئي

المادة -5
ّ -1لغايات ّتطبيؽ ّىذا ّالقانوفّ ،يضع ّوزير ّالبيئة ّخطة ّأساسية ّلحماية ّالبيئة ّبناء ّعمى ّإقتراحّ

المجمس ّالوطني ّلمبيئةّ ،تقر ّالخطة ّبمرسوـ ّيتخذ ّفي ّمجمس ّالوزراء ّبناء ّعمى ّاقتراح ّوزيرّ

البيئةّ.

 ّ-2تخضعّخطةّحمايةّالبيئةّاألساسيةّإلىّمراجعةّدوريةّيقوـّبياّوزيرّالبيئةّكؿّسنتيفّبناءّعمىّ
اقتراحّالمجمسّالوطنيّلمبيئةّ،تقرّالتعديالتّعميياّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّ

إقتراحّوزيرّالبيئةّ.

ّ-3تأخذّالمراجعةّالتيّتتـّكؿّسنتيفّباالعتبارّبصورةّخاصةّالنشاطاتّالتيّتقاـّمفّأجؿّالبيئةّ،
كما ّواألضرار ّالتي ّتمس ّالبيئة ّوالمخاطر ّالتي ّيتـ ّالتعرؼ ّإلييا ّكما ّوالتقدـ ّالحاصؿ ّفيّ

األبحاثّالعمميةّوالتكنولوجيةّ.
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الفصل الثاني  -المجمس الوطني لمبيئة
المادة  -6ينشأ ّمجمس ّوطني ّلمبيئة ّمف ّأربعة ّعشر ّعضوّاًّ .يتـ ّتأليؼ ّالمجمس ّالوطني ّلمبيئةّ
وطريقةّعمموّبموجبّمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئةّ،عمىّأفّيكوفّ

التمثيؿ ّمناصفة ّبيف ّالو ازرات ّالمعنية ّبالبيئة ّوذوي ّالعالقة ّمف ّالقطاع ّالخاص ّ(الجمعيات ّالبيئيةّ
والخبراءّالبيئييفّوأعضاءّنقاباتّالميفّالحرة)ّ.

ّ

المادة ّ -7يتولىّالمجمسّالوطنيّلمبيئةّ،باإلضافةّإلىّالمياـّالمناطةّبوّبمقتضىّقانوفّإحداثّ
و ازرةّالبيئةّ،المياـّاإلستشاريةّالتاليةّ:

أّّ-التوصيةّبتحديدّاألىداؼّواألولوياتّالبيئيةّ،واقتراحّالتعديالتّعمىّالسياساتّالبيئيةّ.

بّّ-تقييـّالنتائجّالبيئيةّلكؿّنشاطّذيّعالقةّبالمواردّالطبيعيةّواصدارّالتوصياتّالالزمةّ.
جّّ-تنسيؽّتوجياتّالمؤسساتّواإلداراتّوالو ازراتّالمعنيةّبحمايةّالبيئةّ.

د ّّ -التوصية ّبتعديؿ ّالقوانيف ّواألنظمة ّوالمواصفات ّوالمعايير ّوالمقاييس ّالنوعية ّالوطنية ّالخاصةّ
بحمايةّالبيئةّوثوابتياّ.

الفصل الثالث  -تمويل حماية البيئة
المادة  ّ-8يتـّإنشاءّصندوؽّوطنيّلمبيئةّيتمتعّبالشخصيةّالمعنويةّوباإلستقالليفّالماليّواإلداريّ
ويخضعّلرقابةّديوافّالمحاسبةّالمؤخرةّولوصايةّوزيرّالبيئةّ.

ّ

المادة ّ-9تناطّبالصندوؽّالوطنيّلمبيئةّالمياـّوالصالحياتّالتاليةّ:
أّّ-المساىمةّفيّتمويؿّإجراءاتّالرقابةّواالشراؼّعمىّتطبيؽّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقيةّ.

بّّ-التوصيةّبشروطّمنحّالقروضّالمشارّإليياّفيّىذهّالمادةّ.

جّّ-التوصيةّبمنحّالتدابيرّالتحفيزيةّالمشارّإليياّفيّالمادةّ(ّ)20مفّىذاّالقانوفّ.

دّّ-دعـّتطويرّاألبحاثّوالتقدـّالتكنولوجيّفيّأمورّحمايةّالبيئةّ.

ىػ ّّ -دعـ ّ ّوتشجيع ّالنشاطات ّوالمشاريع ّالتنموية ّالمستدامة ّاليادفة ّإلى ّحماية ّالبيئة ّومكافحةّ
التصحرّوتراجعّالغاباتّوتآكؿّالتربةّوحمايةّالتنوعّالبيولوجيّ.
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وّّ-دعـّالمبادراتّوالنشاطاتّالتيّتقوـّبياّالجمعياتّوالمنظماتّغيرّالرسميةّ.

زّّ-المساىمةّفيّالنشاطاتّالوقائيةّالتيّلياّأثرّعمىّالبيئةّعامةّ.

ح ّّ -منح ّقروض ّبشروط ّتحدد ّبمرسوـ ّيتخذ ّفي ّمجمس ّالوزراء ّبناء ّعمى ّإقتراح ّوزيري ّالبيئةّ
ّ

والماليةّ،لكؿّمفّيتولىّنشاطاًّمفّشأنوّأفّيحسفّنوعيةّالبيئةّ.

المادة -10
ّ-ّ)1تتكوفّوارداتّالصندوؽّالوطنيّلمبيئةّمفّ:

أّّ-مساىمةّماليةّسنويةّتمحظّفيّقوانيفّالموازنةّالعامةّوتحددّوفقاًّلحاجاتوّ.

بّّ-الرسوـّالخاصةّبحمايةّالبيئةّالتيّتفرضّبموجبّىذاّالقانوفّأوّبقوانيفّخاصةّ.

جّ ّ -اإلعاناتّوالمنحّواليباتّوالوصاياّالتيّتقدـّلوّالّسيماّمفّالييئاتّالوطنيةّواألجنبيةّ
الرسميةّوالخاصةّبيدؼّحمايةّالبيئةّوتنميتياّ.

د ّّ -الغرامات ّوالتعويضات ّالتي ّيحكـ ّبيا ّأو ّيتفؽ ّعمييا ّبشأف ّاألضرار ّالتي ّتصيب ّالبيئةّ
تطبيقاًّألحكاـّىذاّالقانوفّوالمصالحاتّالتيّتجريّبشأنياّ.

ىػّّ-ريعّوعائداتّوفوائدّأموالوّ.

ّ)2تكوفّلمصندوؽّموازنةّخاصةّوتعتبرّأموالوّأمواالًّعامةّ.
ّ)3تخصصّمواردّالصندوؽّفيّسبيؿّتحقيؽّأىدافوّ.

ّ )4تعتبر ّالواردات ّوما ّتنتجو ّمف ّعائدات ّوفوائد ّأمواالً ّلمصندوؽ ّوتودع ّفي ّحساب ّخاص ّفيّ
ّ

مصرؼّلبنافّوفقاًّألصوؿّتحددّفيّنظاـّالصندوؽّ.

المادة ّ-11إفّكيفيةّتنظيـّالصندوؽّالوطنيّلمبيئةّوأصوؿّقياموّبمياموّيتـّتحديدىاّبمرسوـّيتخذّ
ّوزيري ّالبيئة ّوالماليةّ ،ويجوز ّبالطريقة ّذاتيا ّتعديؿ ّنظاـّ
في ّمجمس ّالوزراء ّبناء ّعمى ّاقتراح ّ
الصندوؽّوأصوؿّقياموّبمياموّ.
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الفصل الرابع  -آليات رقابة التموث البيئي
المادة -12
 ّ-1بغيةّالوصوؿّإلىّمراقبةّمتكاممةّلمتموثّ،تحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّ
وزيرّالبيئةّ،معاييرّالنوعيةّالبيئيةّالوطنيةّكماّوطرؽّمنحّالتصاريحّالالزمةّ،ومراقبةّتطبيقياّ
وأصوؿّتقييـّوضعّالبيئةّوحمايتياّ.

 ّ -2يمكف ّلو ازرة ّالبيئةّ ،ليذه ّالغايةّ ،أف ّتستعيف ّبأي ّخبير ّوطني ّأو ّدولي ّفي ّعممية ّتحديد ّىذهّ
المعاييرّالوطنيةّالتيّتتـّمراجعتياّدوريّاًّ.وذلؾّأخذاً ّباالعتبارّ ّوضعّالمعارؼّالعمميةّوالتقدـّ
ّ

التكنولوجيّوالمعاييرّالمتعارؼّعميياّدوليّاًّ.

المادة  ّ-13يشمؿّتقييـّوضعّالبيئةّوحمايتياّتنفيذّبرامجّإداريةّبيئيةّتقوـّبياّالمؤسساتّالمصنفةّ
والمؤسسات ّاألخرى ّالتي ّتقوـ ّبنشاطات ّمموثةّ ،وبرامج ّرقابة ّذاتية ّأو ّتدقيؽ ّبيئيّ ،بيدؼ ّتقييـّ

موضوعيّودوريّلفعاليةّالتدابيرّالمتخذةّفيّمجاؿّمكافحةّالتموثّأوّتقميصوّواعالـّالرأيّالعاـّ
ّ
بنتائجّىذهّالتدابيرّ.
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الباب الثالث  -نظام المعمومات البيئية والمشاركة في إدارة البيئة وحمايتها
الفصل االول  -نظام المعمومات البيئية

ّ

المادة -14
ّ)1يوضعّنظاـّ إلدارةّالمعموماتّالمتصمةّبالبيئةّوطرؽّحمايتياّ،يطبؽّبإشراؼّو ازرةّالبيئةّ،عمىّ
أفّتحددّطرؽّتنظيـّإدارةّالمعموماتّالبيئيةّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّ

وزيرّالبيئةّواستشارةّالمجمسّالوطنيّلمبيئةّ.

ّ )2ألي ّشخص ّطبيعي ّأو ّمعنوي ّمعني ّباإلدارة ّالبيئية ّوالتنمية ّالمستدامةّ ،حؽ ّولوج ّنظاـ ّإدارةّ
المعموماتّالبيئيةّ،وفقاًّألحكاـّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقيةّ.ولكؿّشخصّأفّيحصؿّعمىّ
معمومات ّموضوعية ّتتعمؽ ّبوضع ّالبيئةّ ،بإستثناء ّالمعمومات ّالتي ّتتصؿ ّباألمف ّالقومي ّأوّ

بالسريةّالمينيةّ.

يجبّأفّتعطىّىذهّالمعموماتّضمفّميمةّشيرّ،وكؿّرفضّإلعطاءّالمعموماتّالمطموبةّيجبّأفّ
ّ

الًّ.
يكوفّمعم ّ

المادة  ّ-15تسيرّو ازرةّالبيئةّعمىّتطبيؽّنظـّالمعموماتّواالستشاراتّواإلنذارّ،المنصوصّعميياّ
فيّالمعاىداتّالدوليةّواإلقميميةّالمتعمقةّبالبيئةّوالتيّإنضـّإليياّلبنافّأوّسينضـّإليياّ.
المادة -16
ّ -1عمىّكؿّمؤسسةّتربويةّ،ابتدائيةّ،متوسطةّ،ثانويةّ،جامعيةّ،عامةّكانتّأوّخاصةّ،وعمىّكؿّ
مؤسسةّأكاديميةّأخرىّ،أفّتدخؿّضمفّمنياجياّ،برامجّتربويةّمتعمقةّبالبيئةّ.

ّ -2تخضع ّالبرامج ّالمذكورة ّفي ّالبند ّاألوؿ ّمف ّىذه ّالمادة ّلموافقة ّو ازرة ّالبيئة ّوفقاً ّلشروط ّتحددّ
ّ

بمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئةّوالوزراءّالمختصيفّ.

المادة  -17عمىّالمؤسساتّالعامةّوالخاصةّالعاممةّفيّمياديفّالتعميـّوالتدريبّوالتربيةّواألبحاثّ
واإلعالـ ّوالثقافةّ ،أف ّتتعاوف ّمع ّو ازرة ّالبيئة ّوالو ازرات ّالمختصةّ ،عمى ّتطوير ّحمالت ّإعالميةّ

وحمالتّتوعيةّحوؿّحمايةّاألوساطّالبيئيةّوالمواردّالطبيعيةّوتطبيؽّتقنياتّالوقايةّ.
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الفصل الثاني  -نظام المشاركة في إدارة البيئة
المادة ّ-18تؤمفّمشاركةّالمواطنيفّفيّإدارةّالبيئةّوحمايتياّعبرّ:
ّ-1الولوجّالحرّإلىّالمعموماتّالبيئيةّوفقاًّلمقوانيفّواألنظمةّالمرعيةّاإلجراءّ.

ّ -2وضع ّآلياتّإستشاريةّعمىّالمستوييفّالوطنيّوالمحميّتضـّمواطنيفّوجمعياتّيعنوفّبشؤوفّ
البيئةّ.

ّ-3تطويرّالتربيةّالبيئيةّفيّالنظاـّالتربويّالوطنيّ.
ّ-4حمالتّتوعيةّومعموماتّلممواطنيفّحوؿّالمسائؿّالبيئيةّ.

ّ-5تنظيـّنشاطاتّذاتّمصمحةّعامةّفيّإطارّالحمايةّالبيئيةّ.

ّ-6تطويرّالتكنولوجياتّالخاصةّبإعادةّالتصنيعّومراكزّالتجميعّوالفرزّوالتخمصّمفّالنفاياتّ،الّ
سيماّعمىّالمستوىّالمحميّ.

 ّ -7تحضير ّتوجييات ّباستعماؿ ّالتكنولوجيات ّالخاصة ّوالطاقة ّوالمواد ّالبديمة ّوبالمحافظة ّعمىّ
المواردّالطبيعيةّووضعّمؤشراتّمتابعةّتشجعّالوقايةّمفّالتموثّوالتقميؿّمنوّومراقبتوّ.

ّ-8عمىّكؿّشخصّواجبّإعالـّو ازرةّالبيئةّعفّكؿّضررّقدّيطاؿّالبيئةّ.
ّ

المادة  ّ -19تحددّبمراسيـّتتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئةّ،بعدّإستطالعّرأيّ
الو ازراتّالمختصةّ،أصوؿّتنفيذّنظاـّمشاركةّالمواطنيفّالمذكورّفيّالمادةّالثامنةّعشرةّمفّىذاّ

القانوفّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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الفصل الثالث  -التدابير التحفيزية
ّ

المادة -20
ّ)1كؿّمفّيستعمؿّتجييزاتّوتكنولوجياتّتسمحّبتفاديّأوّبتقميصّأوّبالقضاءّعمىّكؿّأشكاؿّ
التموثّكماّوبمعالجةّالنفاياتّواعادةّتصنيعياّواستعمالياّ،يستفيدّمفّتخفيضاتّعمىّالرسوـّ

الجمركية ّالمتوجبة ّعمى ّىذه ّالتجييزات ّوالتكنولوجياتّ ،بنسبة ّ(ّ %50خمسيف ّبالمئة) ّكحدّ
أقصى ّوفقاً ّلمشروط ّواألصوؿ ّالتي ّتحدد ّبمرسوـ ّيتخذ ّفي ّمجمس ّالوزراء ّبناء ّعمى ّإقتراحّ
وزيريّالبيئةّوالماليةّ.

ّ )2كؿ ّشخص ّطبيعي ّأو ّمعنوي ّيقوـ ّبنشاطات ّتحافظ ّعمى ّالبيئة ّيستفيد ّمف ّتخفيضات ّعمىّ
الضرائبّالتيّتتناوؿّىذهّالنشاطاتّ،بنسبةّ(ّ%50خمسيفّبالمئة)ّكحدّأقصىّوفقاً ّلمشروطّ
واألصوؿّالتيّتحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيريّالبيئةّوالماليةّ.

 ّ)3لمجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيريّالبيئةّوالماليةّوالوزيرّالمختصّإعتمادّكؿّتدبيرّتحفيزيّ
إقتصاديّأوّماليّآخرّ.

الباب الرابع  -تقييم األثر البيئي
المادة ّ -21عمى ّالجيات ّالمعنية ّفي ّالقطاعيف ّالعاـ ّوالخاص ّإجراء ّدراسات ّالفحص ّالبيئيّ
المبدئيّأوّتقييـّاألثرّالبيئيّلممشاريعّالتيّقدّتيددّالبيئةّ،بسببّحجمياّأوّطبيعتياّأوّأثرىاّأوّ
نشاطاتيا ّ .تراجع ّو ازرة ّالبيئة ّىذه ّالدراسات ّوتوافؽ ّعمييا ّبعد ّالتأكد ّمف ّمالءمتيا ّلشروط ّسالمةّ

البيئةّواستدامةّالمواردّالطبيعيةّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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المادة -22
ّ)1إفّكممةّ"مشروع"ّتعنيّ:

أّّ-تنفيذّأشغاؿّبناءّأوّسواىاّمفّاإلنشاءاتّ.
ب ّ ّ -أية ّمداخمة ّفي ّالمحيط ّالطبيعي ّبما ّفي ّذلؾ ّتمؾ ّالتي ّتتضمف ّأعماؿ ّإستخراج ّأو ّإضافةّ
المواردّالطبيعيةّ.

جّّ -أيّإقتراحّبرنامجّأوّدراسةّأوّإستثمارّأوّتنظيـّيطاؿّمنطقةّلبنانيةّكاممةّأوّقطاعّنشاطّ
برمتوّ.

دّّ-أيّتعديؿّ،إضافةّ،توسيعّ،إعادةّتأىيؿّأوّإقفاؿّلمنشاطاتّالمشارّإليياّفيّالفقراتّ(أ)(ّ،ب)ّ،
و(ج)ّمفّىذاّالبندّ.

ّ)2يتـّتحضيرّدراسةّالفحصّالمبدئيّأوّتقييـّاألثرّالبيئيّعمىّنفقةّصاحبّالمشروعّوحسابوّ.
ّ

وكذلؾّجميعّنفقاتّوتكاليؼّالمراقبةّ.

المادة  ّ-23تحددّدقائؽّتطبيؽّىذاّالبابّوتوضعّالئحةّبالمشاريعّالخاضعةّلدراسةّالفحصّالبيئيّ
المبدئي ّوالئحة ّبالمشاريعّالخاضعةّلدراسة ّتقييـّاألثر ّالبيئيّوتحددّرسوـّوكمفةّالمراجعة ّالمشارّ
إلييا ّفي ّالمادة ّالواحدة ّوالعشريف ّبمرسوـ ّيتخذ ّفي ّمجمس ّالوزراء ّبناء ّعمى ّاقتراح ّوزيري ّالبيئةّ

والماليةّ.
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الباب الخامس  -حماية األوساط البيئية

الفصل االول  -حماية الهواء ومكافحة الروائح المزعجة
المادة -24
 ّ)1عمىّكؿّشخصّطبيعيّأوّمعنويّ،عاـّأوّخاصّ،فيّمعرضّممارسةّنشاطوّ،أفّيمتزـّبعدـّ
إنبعاث ّأوّتسربّمموثاتّلميواءّ،بماّفيياّالروائحّالمزعجةّأوّالضارةّ،محظورةّبمقتضىّىذاّ
القانوف ّونصوصو ّالتطبيقية ّوسائر ّالقوانيف ّالسارية ّالمفعوؿّ ،أو ّبما ّيتجاوز ّالحدود ّالقصوىّ

المسموحّبياّوالتيّتحددىاّالمعاييرّالوطنيةّلنوعيةّالبيئةّ،معّاألخذّباإلعتبارّنصّالفقرةّ(د)ّ

مفّالمادةّالثانيةّمفّىذاّالقانوفّ.

 ّ)2يحظرّحيازةّأوّإستعماؿّأوّإستثمارّآالتّأوّمحركاتّأوّمركباتّينتجّعنياّإنبعاثّأوّتسربّ
مموثاتّلميواءّ،بماّفيياّالروائحّالمزعجةّأوّالضارةّمحظورةّبمقتضىّىذاّالقانوفّونصوصوّ

التطبيقية ّوسائر ّالقوانيفّالساريةّالمفعوؿّ،أوّبما ّيتجاوز ّالحدودّالقصوىّالمسموح ّبياّوالتيّ
تحددىاّالمعاييرّالوطنيةّلنوعيةّالبيئةّ،معّاألخذّباإلعتبارّنصّالفقرةّ(د)ّمفّالمادةّالثانيةّمفّ

ىذاّالقانوفّ.
ّ

المادة -25
 ّ)1يجبّعندّحرؽّأيّنوعّمفّأنواعّالوقودّأوّالمحروقاتّأوّغيرىاّ،سواءّفيّأغراضّالصناعةّأوّ
توليد ّالطاقة ّأو ّأي ّ غرض ّآخرّ ،أف ّتبقى ّاإلنبعاثات ّعمى ّمختمؼ ّأنواعيا ّضمف ّالحدودّ

القصوىّالمسموحّبياّ.

 ّ )2تحددّمواصفات ّالمداخفّوسواىا ّمفّوسائؿ ّالتحكـ ّباإلنبعاثاتّعمىّمختمؼّأنواعياّالمتسربةّ
مف ّعممية ّاإلحتراؽ ّوفقاً ّلممعايير ّالوطنية ّلنوعية ّالبيئة ّوذلؾ ّباإلضافة ّإلى ّالحدود ّالقصوىّ

المسموحّبياّ.
ّ

المادة  ّ -26عمىّكؿّشخصّطبيعيّأوّمعنويّ،عاـّأوّخاصّ،وخاصةّعندّإستعماؿّاآلالتّأوّ
المحركاتّأوّالمعداتّأوّالمركباتّأوّعندّإستخداـّآالتّالتنبيوّومكبراتّالصوتّ،أفّيمتزـّبعدـّ
تجاوزّالحدودّالقصوىّالمسموحّبياّلشدةّالضجيجّوالتيّتحددىاّالمعاييرّالوطنيةّلنوعيةّالبيئةّ،معّ

األخذّباإلعتبارّنصّالفقرةّ(د)ّمفّالمادةّالثانيةّمفّىذاّالقانوفّ.
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المادة ّ -27كؿّشخصّطبيعيّأوّمعنويّيخالؼّأحكاـّالموادّّ 24وّ 25وّ 26مفّىذاّالقانوفّ،
ينذرّمفّقبؿّالسمطةّالمحميةّالمختصةّالتيّتتولىّإبالغّو ازرةّالبيئةّوالو ازراتّأوّاإلداراتّالمختصةّ

صورةّعفّاإلنذارّ.

إذاّلـّيتقيدّالمخالؼّبمضموفّاإلنذارّخالؿّالميمةّالمحددةّفيوّ،وكذلؾّفيّالحاالتّالطارئةّ،لوزيرّ

البيئةّأفّيتخذّكؿّالتدابيرّالقانونيةّاليادفةّإلىّوقؼّالنشاطّالمموثّلمبيئةّاليوائيةّبعدّتحديدهّ.
ّ

المادة ّ -28يحددّالمرسوـّالمنصوصّعميوّفيّالمادةّالثانيةّعشرةّمفّىذاّالقانوفّأصوؿّمراقبةّ
تطبيؽّأحكاـّالموادّّ24وّ25وّ26وّ27مفّىذاّالقانوفّ.
الفصل الثاني  -حماية الساحل والبيئة البحرية من التموث
المادة -29
ّ)1تيدؼّحمايةّالبيئةّالبحريةّمفّالتموثّإلىّتحقيؽّاألغراضّالتاليةّ:
أّّ -حمايةّشواطئّالجميوريةّالمبنانيةّومواردىاّالطبيعيةّومرافئياّمفّمخاطرّالتموثّبجميعّصورهّ
وأشكالوّ.

بّّ -حمايةّالمياهّاإلقميميةّالمبنانيةّالطبيعيةّالحيةّوغيرّالحيةّ،مفّمخاطرّالتموثّبجميعّصورهّ
وأشكالوّ.

 ّ )2تتولى ّو ازرة ّالبيئة ّبالتنسيؽ ّمع ّو ازرة ّاألشغاؿ ّالعامة ّوالنقؿ ّواإلدارات ّوالجيات ّالمختصةّ ،كؿّ
فيما ّيخصوّ ،تحقيؽ ّاألغراض ّالمذكورة ّفي ّالبند ّ(ّ )1مف ّىذه ّالمادةّ ،بما ّفييا ّخطط ّإدارةّ
ّ

وحمايةّالشواطئّ.

المادة -30
ّ)1معّمراعاةّأحكاـّالمعاىداتّالدوليةّواإلقميميةّالتيّإنضـّإليياّلبنافّ،يمنعّمنعاًّباتاًّكؿّتصريؼّ

أوّغمرّأوّحرؽّفيّالمياهّاإلقميميةّالمبنانيةّلكؿّمادةّمفّشأنياّبصورةّمباشرةّأوّغيرّمباشرةّ،

أفّ:

أّّ-تمسّبصحةّاإلنسافّوبالمواردّالطبيعيةّالبحريةّ.

بّّ-تؤذيّاألنشطةّوالكائناتّالبحريةّ،بماّفيياّالمالحةّوصيدّاألسماؾّوالنباتاتّوالطحالبّ.
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جّّ-تفسدّنوعيةّالمياهّالبحريةّ

دّّ-تقمصّمفّالقيمةّالترفيييةّومفّاإلمكانياتّالسياحيةّلمبحرّولمشواطئّالمبنانيةّ.
ّ)2تحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيريّالبيئةّواألشغاؿّالعامةّوالنقؿّالئحةّ
بالموادّالمشارّإليياّفيّالبندّاألوؿّمفّىذهّالمادةّ.

ّ

المادة -31
ّ)1لوزيرّاألشغاؿّالعامةّوالنقؿّ،باإلستنادّإلىّدراسةّالفحصّالبيئيّالمبدئيّأوّدراسةّتقييـّاألثرّ
البيئيّالتيّتتـّوفقاًّألحكاـّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقيةّ،أفّيرخصّبالتصريؼّوبالغمرّأوّ
بالحرؽّفيّالمياهّاإلقميميةّوفيّجوؼّاألرضّالبحريةّفيّالمياهّاإلقميميةّ،لموادّالّتنتجّعنياّ

المحاذيرّالمذكورةّفيّالمادةّالثالثيفّمفّىذاّالقانوفّ،وبشروطّتحوؿّدوفّأفّتتسببّالعممياتّ
المرخصّبياّبضررّلمبيئةّالبحريةّ.

ّ)2يحددّالمرسوـّالمذكورّفيّالبندّ«ّ»1مفّالمادةّالثالثيفّمفّىذاّالقانوفّ،شروطّواجراءاتّمنحّ
التصريحات ّالمنصوص ّعمييا ّفي ّالبند ّ«ّ »1مف ّىذه ّالمادة ّواجراءات ّالمراقبة ّكما ّوشروطّ

تطبيؽّىذهّاألحكاـّعمىّعممياتّالتصريؼّوالغمرّوالطمرّوالحرؽّ.
المادة  ّ -32مع ّمراعاة ّأحكاـ ّالقوانيف ّواألنظمة ّالنافذة ّوالمعاىدات ّالدولية ّواإلقميمية ّالتي ّإنضـّ
إليياّلبنافّ،يحددّالمرسوـّالمذكورّفيّالبندّ«ّ»2مفّالمادةّالثالثيفّ،التدابيرّالالزمةّلموقايةّمفّكؿّ
تموثّبحريّناتجّعفّسففّأوّناقالتّبحريةّأوّمركباتّأوّمنشآتّفيّالمياهّاإلقميميةّالمبنانيةّ.

ّ

المادة ّ -33مع ّمراعاة ّاألحكاـ ّالنافذة ّالمتعمقة ّبإشغاؿ ّاألمالؾ ّالعموميةّ ،تمنع ّاألشغاؿ ّعمىّ
األمالؾّالعموميةّالبحريةّأوّالنيريةّالتيّتعرقؿّالولوجّالحرّإلىّالسواحؿّوالشواطئّالرمميةّأوّتؤديّ
إلى ّتآكؿ ّالموقع ّأو ّتدىوره ّأو ّتسبب ّتيديداً ّلممصالح ّالمذكورة ّفي ّالبند ّ«ّ »1مف ّالمادة ّالتاسعةّ
والعشريفّ.
ّ

المادة  -34تخضع ّالمناطؽ ّالرطبة ّوأنظمتيا ّاإليكولوجية ّلحماية ّخاصة ّتحدد ّشروطيا ّبمرسوـّ
يتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيرّالبيئةّ،وتأخذّباإلعتبارّدورّىذهّالمناطؽّوأىميتياّفيّ

الحفاظّعمىّالتنوعّالبيولوجيّالبحريّو/أوّالنيريّوعمىّالتوازناتّالبيئيةّالساحميةّالشاممةّ.
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الفصل الثالث  -حماية البيئة المائية من التموث
المادة -35
 ّ )1مع ّمراعاة ّاألحكاـ ّالقانونية ّالسارية ّالمفعوؿ ّوالمتعمقة ّبالمحافظة ّعمى ّمياه ّاألمالؾ ّالعموميةّ
واستعمالياّ ،تخضع ّىذه ّالمياه ّلتدابير ّالحماية ّالمنصوص ّعمييا ّفي ّىذا ّالقانوف ّونصوصوّ
التطبيقيةّ،معّاألخذّباإلعتبارّالمعاييرّالبيئيةّالوطنيةّ،وذلؾّبغيةّ:

أّّ-حمايةّالمياهّالسطحيةّوالجوفيةّمفّمخاطرّالتموثّعمىّأشكالوّواستعادةّنوعيةّىذهّالمياهّ.
بّّ-حمايةّالتوازناتّالبيئيةّوالمواقعّالرطبةّوأنظمتياّاإليكولوجيةّ.

ج ّّ -تط ّوير ّوحماية ّالموارد ّالطبيعية ّوتقييميا ّباعتبارىا ّموارد ّاقتصاديةّ ،وتأميف ّتوزيعيا ّبشتىّ
استعماالتياّ.

 ّ )2يحدد ّبقرار ّمشترؾ ّيصدر ّعف ّوزيري ّالطاقة ّوالمياه ّوالبيئة ّكؿ ّتدبير ّأو ّسياسة ّتيدؼ ّإلىّ
تطويرّإدارةّمتكاممةّلممواردّالطبيعيةّالمتعمقةّبالبيئةّ.

ّ)3تطبؽّالتدابيرّالمشارّإليياّفيّالبندّّ/2/مفّىذهّالمادةّعمىّكؿّتصريؼّأوّإغراؽّأوّرميّأوّ
إيداعّ،مباشرّأوّغيرّمباشرّ،لموادّمفّشأنياّأفّتتسببّفيّتموثّالمياهّالسطحيةّأوّالجوفيةّ،
أو ّأف ّتزيد ّمف ّتدىور ّنوعيتيا ّبتعديؿ ّخصائصيا ّالفيزيائية ّأو ّالكيميائية ّأو ّالبيولوجية ّأوّ

ّ

البكتريولوجيةّ.

المادة  ّ -36تحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئةّوالوزيرّالمختصّ،
ضمفّميؿّيحددىاّىذاّالمرسوـّ:

أ ّّ -أصوؿ ّوضع ّجردة ّعامة ّلقياس ّمستوى ّتموث ّالمياه ّوالينابيع ّواألنير ّومجارييا ّوضفافياّ
والبحيراتّوالغدرافّوالبحراتّوالمستنقعاتّوخزاناتّوشبكاتّتوزيع ّمياهّالشفةّوأقنيةّالريّ،عمىّ

أفّيعادّالنظرّبيذهّالجردةّالعامةّكمماّدعتّالحاجةّإلىّذلؾّ.

بّ ّ-المعاييرّالوطنيةّوالكيميائيةّوالبيولوجيةّوالبكتريولوجيةّالتيّيجبّأفّتتوافرّفيّالمياهّوالينابيعّ
واألنيرّومجاريياّوضفافياّوالبحيراتّوالغدرافّوالبحراتّوالمستنقعاتّوخزاناتّوشبكاتّتوزيعّ

مياهّالشفةّوأقنيةّالريّ.

جّّ-المعاييرّالوطنيةّلمنوعيةّالتيّيجبّأفّتتوفرّفيّالمياهّالمخصصةّلإلستيالؾّالبشريّولسائرّ
اإلستعماالتّ.
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دّّ-طرؽّتحميؿّومراقبةّالخصائصّالفيزيائيةّوالكيميائيةّوالبيولوجيةّوالبكتريولوجيةّوالنوعيةّلممياهّ.

ىػ ّّ -إجراءات ّالتصريؼ ّوالطمر ّواالغراؽ ّوالرمي ّواإليداعّ ،المباشر ّأو ّغير ّالمباشرّ ،لمواد ّمفّ
شأنياّأفّتتسببّفيّتموثّالمياهّالسطحيةّأوّالجوفيةّ،أوّأفّتزيدّمفّتدىورّنوعيتياّبتعديؿّ

خصائصيا ّالفيزيائية ّأو ّالكيميائية ّأو ّالبيولوجية ّأو ّالبكتريولوجيةّ ،واجراءات ّمراقبة ّىذهّ
العممياتّ.

وّ ّ-تدابيرّالحمايةّالخاصةّالتيّيجوزّلو ازرةّالبيئةّأوّلمسمطاتّالمختصةّأفّتفرضياّبيدؼّالوقايةّ
أوّالحدّمفّكؿّضررّيصيبّالبيئةّالمائيةّ.

زّّ-أصوؿّإخضاعّالمنشآتّالقائمةّألحكاـّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقيةّ.
المادة ّ -37معّمراعاةّالقوانيفّواألنظمةّالمرعيةّاالجراءّ،تخضعّكؿّمنشأةّتتولىّمعالجةّالمياهّ
لترخيصّمسبؽّبمباشرةّالعمؿّيصدرّعفّوزيرّالبيئةّ.تحددّالمراسيـّالتطبيقيةّليذاّالقانوفّأصوؿّ
وميؿّإخضاعّالمنشآتّألحكاـّىذهّالمادةّ.
الفصل الرابع  -حماية البيئة األرضية وجوف االرض
المادة ّ-38تحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئةّوالوزراءّالمختصيفّ:
أّّ-شروطّالحمايةّالخاصةّالتيّتيدؼّإلىّالحدّمفّتدىورّالتربةّوتآكمياّومكافحةّالتصحرّوتموثّ
األرضّوجوؼّاألرضّومواردىماّالطبيعيةّ،والخسائرّفيّاألراضيّالقابمةّلمزراعةّ.

ب ّّ -التدابير ّالتي ّتيدؼ ّإلى ّتشجيع ّاإلستعماؿ ّالرشيد ّلألرض ّأو ّجوؼ ّاالرض ّومواردىماّ
الطبيعيةّ.

جّ ّ-الئحةّبالنشاطاتّالتيّبسببّطبيعتياّأوّأىميتياّأوّنتائجياّ،قدّتتسببّبتمويثّاألرضّوجوؼّ
األرضّومواردىماّالطبيعيةّ.

دّّ-أصوؿّإخضاعّالنشاطاتّاآلنفةّالذكرّلمترخيصّالمسبؽّمفّو ازرةّالبيئةّ.
ىػّّ-الئحةّباألسمدةّومبيداتّالحشراتّواألمراضّالتيّيسمحّباستعمالياّبيدؼّحمايةّالبيئةّوجوؼّ
األرضّمفّكؿّضررّقدّيصيبياّ.

وّّ-أصوؿّالمراقبةّوالتدابيرّالتيّيمكفّفرضياّلتأميفّحمايةّالبيئةّاالرضيةّوجوؼّاالرضّمفّكؿّ
ضررّقدّيصيبياّ.
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المادة  -39تحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئةّوالوزراءّالمختصيفّ:
أّّ -شروطّتحديدّأماكفّوانشاءّمراكزّالتنقيةّومكباتّالنفاياتّ،عمىّاختالفياّ،وشروطّإستثمارىاّ

والمعايير ّالتقنية ّالواجب ّإتباعيا ّفي ّىذه ّالمراكز ّوالمكبات ّوتحديد ّمصير ّالنفايات ّالميممةّ

واجراءاتّمراقبةّىذهّاألحكاـّ.

بّّ -أصوؿّإشراؼّو ازرةّالبيئةّعمىّإجراءاتّالمعالجةّالكاممةّلمنفاياتّعمالً ّبأحكاـّىذاّالقانوفّ
والقانوف ّرقـ ّّ 88/64الصادر ّبتاريخ ّ(ّ 1988/8/12المحافظة ّعمى ّالبيئة ّضد ّالتموث ّمفّ

ّ

النفاياتّالضارةّوالموادّالخطرة)ّوقانوفّإحداثّو ازرةّالبيئةّوتعديالتوّ.

المادة ّ -40مع ّمراعاة ّأحكاـ ّالقانوف ّرقـ ّّ 88/64تاريخ ّّ ،1988/8/12تحدد ّبمرسوـ ّيتخذ ّفيّ
مجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيرّالبيئةّ:

أّ ّ-الئحةّبالنفاياتّالخطرةّأوّالضارةّوالتيّتحتويّعمىّموادّخطرةّعمىّالصحةّوالسالمةّالعامتيفّ
التيّيمنعّإستيرادىاّأو ّإدخالياّأو ّتصريفياّأوّتخزينياّأوّإستعمالياّأوّالتداوؿّبياّأو ّنقمياّ

عبرّاألراضيّالمبنانيةّأوّفيياّ.

ب ّّ -الئحة ّبالنفايات ّالمسموح ّإستيرادىا ّوتصريفيا ّوتخزينيا ّواستعماليا ّوالتداوؿ ّبيا ّونقميا ّعبرّ
األراضيّالمبنانيةّوفيياّ.

ج ّّ -طرؽ ّوشروط ّإستيراد ّالمواد ّأو ّالمنتوجات ّالمولدة ّلمنفاياتّ ،وادخاليا ّوتصريفيا ّوحيازتياّ
ّ

واستعمالياّوالتداوؿّبياّونقمياّعبرّاألراضيّالمبنانيةّوفيياّ.

المادة  ّ -41مع ّمراعاة ّأحكاـ ّالباب ّالسادس ّمف ّىذا ّالقانوفّ ،تخضع ّاألماكف ّالمتضررة ّنتيجةّ
ألعماؿ ّيتـ ّالقياـ ّبياّمف ّدوفّالتقيد ّباألحكاـّالقانونية ّوالتنظيمية ّالنافذةّ ،واألماكفّالمموثة ّبسببّ
المكباتّالبريةّأو ّالطمر ّغيرّالمسموحّ ،لتدابير ّتيدؼّإلىّالقضاء ّعمىّالتموث ّوتصحيح ّالبيئةّ،
وذلؾ ّعمىّنفقة ّالمسؤوؿ ّعف ّىذه ّاألماكفّبغيةّإعادتيا ّقدرّاإلمكافّإلى ّحاليا ّاألصميةّوفؽّماّ

تحددهّو ازرةّالبيئةّ.

تحدد ّدقائؽ ّتطبيؽ ّىذه ّالمادة ّفي ّالمراسيـ ّالتي ّتصدر ّفي ّمجمس ّالوزراء ّتطبيقاً ّألحكاـ ّىذاّ

القانوفّ.
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الفصل الخامس  -المنشآت
المادة -42
 ّ -1عمى ّكؿ ّمنشأةّ ،أف ّتتوفر ّلدييا ّإمكانيات ّمراجعة ّبيئية ّومراقبة ّذاتية ّبيدؼ ّالقياس ّالمنظـّ
إلصداراتياّالمموثةّونتائجّأنشطتياّعمىّالبيئةّ.

ّ-2تخضعّكؿّمنشأةّلمتصريحّالمسبؽّباإلستثمارّالذيّيعيفّالحدودّالخاصةّلكؿّأنواعّاإلصداراتّ
ا لمموثةّ،بماّفيياّتمؾّالمتعمقةّبمعالجةّالنفاياتّ،والنتائجّاألخرىّألنشطةّالمنشأةّعمىّالبيئةّ،

فضالً ّعفّشروطّتنفيذّالمراجعةّالبيئيةّوالمراقبةّالذاتيةّالمشارّإلييماّفيّالبندّ(ّ)1مفّىذهّ

المادةّ.

 ّ-3تحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيرّالبيئةّوالّوزراءّالمختصيفّ،المعاييرّ
الوطنيةّالخاصةّبكؿّفئةّمفّفئاتّالمنشآتّ،ودقائؽّتطبيؽّىذهّالمادةّوأصوؿّتطبيؽّأحكامياّ

عمىّالمنشآتّالقائمةّبتاريخّنفاذّىذاّالقانوفّ،وشروطّوقؼّأوّإغالؽّأوّشطبّكؿّمنشأةّ،

ّ

عندماّتشكؿّىذهّالمنشأةّخط اًرّعمىّالبيئةّالّيمكفّلمتدابيرّالممحوظةّفيّىذاّالقانوفّتالفيوّ.

المادة  ّ-43عندماّيكوفّإستثمارّإحدىّالمنشآتّالمصنفةّمصدرّضررّألحدّعناصرّالبيئةّعمىّ
السمطةّالمحميةّأفّتحيطّو ازرةّالبيئةّعمماً ّباألمرّإلجراءّالتحقيؽّالمطموبّ،وتنذرّالسمطةّالمحميةّ
المستثمرّبضرورةّإتخاذّالتدابيرّالضروريةّكافةّلموقايةّمفّىذاّالخطرّأوّلمتخمصّمنوّوذلؾّعمىّ

نفقتو ّالخاصة ّ .وفي ّحاؿ ّعدـ ّإلتزاـ ّالمستثمر ّبمضموف ّاإلنذار ّخالؿ ّالميمة ّالمحددة ّفيوّ ،تطبؽّ
عميوّالتدابيرّوالعقوباتّالمنصوصّعميياّفيّالقوانيفّواألنظمةّالمرعيةّاإلجراءّ.

ولوزيرّالبيئةّالمباشرةّبأيّتحقيؽّيرميّإلىّمراقبةّإنعكاسّنشاطّالمنشأةّعمىّالبيئةّ.ولوّ،بعدّإنذارّ
المستثمر ّوبدوف ّإنذار ّفي ّالحاالت ّالطارئةّ ،أف ّيتخذ ّالتدابير ّالالزمة ّلحماية ّالبيئةّ ،عمى ّنفقةّ

المستثمرّ.

تفرضّوتحصؿّنفقاتّالتحقيؽّوالمراقبةّوالتدابيرّالمتخذةّوفقاً ّلقانونيّالمحاسبةّالعموميةّوتحصيؿّ

الضرائبّوالرسوـّالمباشرةّ.

يخضعّاألشخاصّالمسؤولوفّعفّمراقبةّالمنشآتّالمصنفةّلمسرّالمينيّ.
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الفصل السادس  -المواد الكيميائية ،الضارة و /أو الخطرة
المادة -44
 ّ-1معّمراعاةّأحكاـّالقوانيفّواألنظمةّالمرعيةّاإلجراءّ،الّسيماّالقانوفّرقـّّ88/64تاريخّّ12آبّ
ّ 1988يخضعّإستيرادّأوّإنتاجّأوّإستخراجّأوّتحويؿّأوّتسويؽّأوّنقؿّأوّحيازةّأوّاستعماؿّ
أوّإتالؼّالموادّالكيميائيةّالضارةّو/أوّالخطرةّ،التيّبسببّتركيبتياّوطبيعتياّوآثارىاّ،الّسيماّ

السامة ّأو ّاإلشعاعيةّ ،أو ّكميتياّ ،تشكؿ ّأو ّقد ّتشكؿ ّخط اًر ّعمى ّالصحة ّوالسالمة ّالعامتيفّ

وعمىّالبيئةّعامةّ،لتصريحّمسبؽ ّيمنحّضمفّشروطّتحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّ
بناءّعمىّاقتراحّمفّوزيرّالبيئةّوالوزراءّالمختصيفّ،ولمراقبةّو ازرةّالبيئةّ.

 ّ -2تطبؽ ّأحكاـ ّىذا ّالقانوف ّونصوصو ّالتطبيقية ّعمى ّالتركيبات ّالمسوقة ّالمصنوعة ّمف ّالموادّ
المذكورةّفيّالبندّ«ّ»1مفّىذهّالمادةّ.

ّ-3يتضمفّىذاّالمرسوـّ:

أّ ّ -الئحةّبالموادّالتيّيكوفّإستيرادىاّأوّإنتاجياّأوّإستخراجياّأوّتحويمياّأوّتسويقياّأوّحيازتياّ
أوّاستعمالياّأوّإتالفياّأوّنقمياّعبرّاألراضيّالمبنانيةّممنوعاًّأوّخاضعاًّلمتصريحّالمسبؽّ.

بّّ-شروطّواجراءاتّوميؿّمنحّالتصريحّالمسبؽّ.

جراءاتوّلكؿّمجموعةّمفّالمنتوجاتّ.
جّّ-شروطّالتصريؼّوا ّ

د ّّ -شروط ّاإلنتاج ّوالخزف ّوالتغميؼ ّوالتصنيؼ ّوالنقؿ ّوالتسويؽ ّواعادة ّالتصنيع ّالخاصة ّبالموادّ
موضوعّىذاّالفصؿّ.

ىػ ّ ّ -إجراءات ّالمراقبة ّوالتدابير ّالتي ّيمكف ّفرضيا ّلتأميف ّحماية ّالبيئةّ ،ال ّسيما ّفي ّالحاالتّ
الطارئةّ.

و ّّ -أصوؿ ّتطبيؽ ّأحكاـ ّىذا ّالفصؿ ّعمى ّالمواد ّالكيميائية ّالضارة ّو/أو ّالخطرة ّالموجودة ّعمىّ
األراضيّالمبنانيةّبتاريخّنفاذّىذاّالقانوفّ.

ّ -4ألجؿ ّتطبيؽ ّالمرسوـ ّالمذكور ّفي ّالبند ّ«ّ »1مف ّىذه ّالمادةّ ،تؤخذ ّباإلعتبار ّالتوجيياتّ
ّ

والمعاييرّالتقنيةّالمنسقةّعمىّالمستوىّالدوليّمفّقبؿّالمؤسساتّالمتخصصةّ.

ّ
ّ
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المادة -45
ّ -1مع ّمراعاة ّأحكاـ ّقانوف ّالعقوباتّ ،وأحكاـ ّالقانوف ّرقـ ّّ 88/64تاريخ ّّ 12آب ّّ 1988عندّ
مخالفة ّأحكاـ ّىذا ّالفصؿّ ،تضبط ّالمواد ّالجرمية ّويمكف ّضبط ّوسيمة ّالنقؿ ّواقفاؿ ّالمؤسسةّ

مؤقتّاًّ.

ّ -2خالفاً ّألحكاـ ّالباب ّالسادس ّمف ّىذا ّالقانوفّ ،عندما ّتشكؿ ّىذه ّالمواد ّخط اًر ّحقيقياً ّومحدقاًّ،

تتولىّالسمطاتّالمحميةّالمختصةّإتالفياّأوّإلغاءّآثارىاّعمىّنفقةّصاحبّىذهّالموادّوذلؾّ

بإشراؼّو ازرةّالبيئةّ.

تفرضّوتحصؿّالنفقاتّوفقاًّلقانونيّالمحاسبةّالعموميةّوتحصيؿّالضرائبّوالرسوـّالمباشرةّ.
الفصل السابع  -األذية الصوتية والضجيج
المادة ّ-46تحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيرالبيئةّوالوزراءّالمختصيفّ:
ّ -1شروطّتنظيـّكؿّإصدارّلضجيجّأوّألصواتّ،قدّيكوفّمض اًر ّلصحةّاإلنسافّأوّقدّيتسببّ
بإزعاجّمفرطّأوّيمسّبالبيئةّ،الّسيماّالذيّينتجّعفّالمنشآتّوالمركباتّوسواىاّ.

ّ -2التدابير ّالتي ّيمكف ّفرضياّ ،الّسيماّفيّاألحواؿ ّالطارئةّ،لمنعّاألذية ّالصوتيةّوالضجيجّأوّ
الحدّمفّآثارىماّالسمبيةّ.
الفصل الثامن  -إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عمى التنوع البيولوجي
المادة ّ -47تعتبرّمفّالمصمحةّالعامةّحمايةّالطبيعةّوالوقايةّمفّالتصحرّومكافحتوّوالمحافظةّ
عمىّاألجناسّالحيوانيةّوالنباتيةّومساكنياّوعمىّالتوازناتّالبيولوجيةّواألنظمةّالبيئيةّوعمىّالتنوعّ
البيولوجيّ،فيّمواجيةّكؿّأسبابّالتدىورّوالتموثّومخاطرّالزواؿّ.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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المادة -48
ّ-1ترتكزّإدارةّالمواردّالطبيعيةّوالحفاظّعمىّالتنوعّالبيولوجيّفيّلبنافّعمىّ:

أّّ-وضعّجردةّباألجناسّالحيوانيةّوالنباتيةّالموجودةّ،وخاصةّتمؾّالمعرضةّلخطرّالزواؿّ.

بّّ-إخضاعّكؿّنشاطّمفّشأنوّالمساسّبالبيئةّإلعالـّو ازرةّالبيئةّالمسبؽّ.

جّّ-اقتراحّخططّحمايةّمسكفّاألجناسّالحيوانيةّوالنباتيةّوشروطّحمايتياّوتنميتياّ.

د ّّ -اقتراح ّإنشاء ّحدائؽ ّوطنية ّومحميات ّطبيعية ّومناطؽ ّمحمية ّواقتراح ّشروط ّحماية ّالمواقعّ
والمناظرّالطبيعيةّ.

ىػ ّّ -وضع ّنظاـ ّمراقبة ّلولوج ّالموارد ّالبيولوجية ّوالحيوية ّالوراثية ّواستعماالتيا ّوفقاً ّلالتفاقاتّ
والمعاىداتّالدوليةّالتيّأبرمياّأوّيبرمياّلبنافّ،وذلؾّباإلتفاؽّمعّالو ازراتّالمعنيةّ.

وّّ -مش اركةّالمواطنيفّوالمؤسساتّالعامةّوالخاصةّفيّالحفاظّعمىّالتنوعّالبيولوجيّواالستعماؿّ
المستداـّلممواردّالطبيعيةّ.

 ّ -2تحددّبمراسيـّتتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئةّوالوزراءّالمختصيفّ،دقائؽّ
تطبيؽّأحكاـّىذهّالمادةّ.

الفصل التاسع  -مخاطر وكوارث طبيعية
المادة  ّ -49تتـ ّإدارة ّالموارد ّالمشتركة ّمع ّالدوؿ ّاألخرى ّبشكؿ ّمستداـ ّوعمى ّأساس ّالتعاوفّ
واإلعالـّوالتشاورّالمتبادؿّ،وفقاًّألحكاـّالمعاىداتّالدوليةّواالقميميةّالمبرمةّبيفّالدوؿّالتيّيتشارؾّ

معياّلبنافّالمواردّالمذكورةّ.

الفصل التاسع  -مخاطر وكوارث طبيعية
المادة ّ -50توضعّخطةّوطنيةّإلدارة ّالكوارث ّوالمخاطر ّالطبيعية ّلكؿ ّمنطقةّمفّلبناف ّوتشمؿّ
خطةّإدارةّبيئيةّتحضرىاّو ازرةّالبيئةّبالتعاوفّمعّالو ازراتّالمختصةّ.وتحددّالتدابيرّالوقائيةّالتيّ
يجبّإتخاذىاّلمواجيةّكؿّتموثّبيئيّخطيرّينجـّعفّكوارثّطبيعيةّاوّبفعؿّالحروبّأوّخالفوّ،

وصالحياتّاإلداراتّوالسمطاتّالمختصةّفيّتنفيذّىذهّالتدابيرّبمراسيـّتتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّ

عمىّإقتراحّوزيرّالبيئةّوالوزراءّالمختصيفّ.
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الباب السادس  -المسؤوليات والعقوبات
الفصل االول  -المسؤوليات

المادة ّ-51معّمراعاةّأحكاـّقانوفّالموجباتّوالعقودّوقانوفّالعقوباتّ،إفّكؿّانتياؾّلمبيئةّيمحؽّ
ضر اًرّباألشخاصّأوّبالبيئةّيسأؿّفاعموّبالتعويضّالمتوجبّ.ولمدولةّ،ممثمةّبو ازرةّالبيئةّ،المطالبةّ
بالتعويضاتّالخاصةّالناتجةّعفّاألضرارّالالحقةّبالبيئةّ.

المادة -52
ّ -1إف ّالمسؤوليف ّعف ّأي ّضرر ّيطاؿ ّالبيئة ّبسبب ّأعماؿ ّمنجزة ّمف ّدوف ّتصريح ّأو ّبصورةّ
مخالفة ّلألحكاـ ّالقانونية ّوالنظامية ّالنافذةّ ،ال ّسيما ّتمؾ ّالمتعمقة ّبدراسات ّالفحص ّالبيئيّ

المبدئيّأوّتقييـّاألثرّالبيئيّ،ممزموفّباتخاذّكؿّالتدابيرّالتيّتؤديّإلىّإزالةّالضررّ،عمىّ
نفقتيـّالخاصةّ.

ّ -2إفّالنفقاتّالناتجةّعفّالتدابيرّالتيّتتخذىا ّالسمطاتّالمختصةّلمنعّكؿّضررّيطاؿّالبيئةّ،
تكوفّعمىّعاتؽّالمسؤوؿّعفّىذاّالضررّ.
المادة ّ -53عؿّكؿّمفّيستثمرّمؤسسةّمصنفةّأوّيستعمؿّموادّكيميائيةّ،ضارةّو/أوّخطرةّكماّ
يحددىاّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقيةّ،أوّيوقعّعقدّضمافّضدّكؿّالمخاطرّالتيّتيددّالبيئةّ.

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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الفصل الثاني  -ضبط الجنح
المادة -54
 ّ-1تضبطّالمخالفاتّألحكاـّىذاّالقانوفّولنصوصوّالتطبيقيةّ،بموجبّمحاضرّضبطّينظمياّأفرادّ
الضابطةّالعدليةّوفقاًّلمقوانيفّالمرعيةّاإلجراء؛ّ

ّ -2مف ّأجؿ ّضبط ّالمخالفات ّومراقبة ّالتقيد ّبيذا ّالقانوف ّونصوصو ّالتطبيقيةّ ،ألفراد ّالضابطةّ
العدليةّولمراقبيّو ازرةّالبيئةّوفؽّالقوانيفّالمرعيةّاالجراءّ.

أّّ-الدخوؿّإلىّحرـّومبانيّالمنشآتّوالمؤسساتّالمشمولةّبأحكاـّىذاّالقانوفّ.

ب ّّ -التفتيش ّفي ّحرـ ّومباني ّوانشاءات ّوتجييزات ّومستودعات ّالمنشآت ّوالمؤسسات ّالمذكورةّ
أعالهّ.

ج ّّ -االطالع ّعمى ّجميع ّالوثائؽ ّوالمستندات ّالمتعمقة ّبشروط ّواجراءات ّالعمؿ ّالبيئي ّلممنشآتّ
والمؤسساتّالمشمولةّبأحكاـّىذاّالقانوفّ،أوّألنشطتياّ.

دّّ-أخذّعيناتّومقاديرّإلجراءّالتحاليؿّالضروريةّ.

 ّ -ّ 3يشترطّلممارسةّأفرادّالضابطةّالعدليةّوظيفتيـّفيّاألماكفّاألخرىّالتيّيشتبوّفيياّبممارسةّ
أنشطةّأوّبوجودّ موادّ،مفّشأنياّالمساسّبالبيئةّالحصوؿّعمىّموافقةّخطيةّمسبقةّمفّالنيابةّ
العامةّواإلستعانةّبأفرادّقوىّاألمفّالداخميّكمماّدعتّالحاجةّ.

المادة ّ -55تحاؿ ّمحاضر ّالضبط ّمع ّالمستندات ّواإلفادات ّوالمعمومات ّكافة ّالمتعمقة ّبياّ ،إلىّ
النيابةّالعامةّوتبمغّنسخةّعنياّإلىّوزّارةّالبيئةّ.
ّ

المادة ّ-56ينظرّفيّالمخالفاتّالمضبوطةّ،وفقاًّألحكاـّىذاّالقانوفّولنصوصوّالتطبيقيةّ،القضاةّ
المنفردوفّالمختصوفّفيّالمحافظةّالتيّحصمتّفيياّالمخالفةّ،وتطبؽّبشأفّىذهّالمخالفاتّأصوؿّ

المحاكماتّالموجزةّالمتعمقةّبالجرائـّالمشيودةّ،وتكوفّأحكاميـّقابمةّلإلستتئناؼّفقطّ.
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الفصل الثالث  -التدابير االدارية
المادة  ّ-57إفّتطبيؽّالعقوباتّالجزائيةّالّيحوؿّدوفّصالحيةّاإلداراتّوالسمطاتّالمختصةّ،بعدّ
إنذار ّخطي ّتبمغو ّبالطريقة ّاإلدارية ّإلى ّالمخالؼّ ،بأف ّتتخذ ّبحقو ّكؿ ّأو ّبعض ّالتدابير ّاإلداريةّ

التاليةّ:

أّّ -فرضّشروطّخاصةّلمسماحّبمتابعةّتنفيذّنشاطّمعيفّ،فضالً ّعفّتدابيرّوقائيةّومراقبةّذاتيةّ
وتدقيؽ ّبيئيّ ،بصورة ّمستمرةّ ،وتعميؽ ّالترخيص ّالعائد ّليذا ّالنشاط ّإلى ّحيف ّالتقيد ّبالشروطّ

الخاصةّوالتدابيرّالمذكورةّ.

ّواقفاؿّ
ب ّّ -منع ّنشاط ّمعيف ّبسبب ّأخطار ّجسيمة ّيسببيا ّلمبيئةّ ،والغاء ّالترخيص ّالعائد ّلو ّ
المؤسسةّ.

جّّ-أعماؿّاإلصالحّكإزالةّالتموثّ،واعادةّالتشجيرّوصيانةّاألماكفّ،عمىّنفقةّالمخالؼّ.

دّّ-فرضّااللزاماتّوالغراماتّ.

ىػّّ-كؿّتدبيرّآخرّييدؼّإلىّالوقايةّأوّإلىّالحدّمفّكؿّضررّيصيبّالبيئةّ.

المادة -58

الفصل الرابع  -العقوبات

ّ-1يعاقبّبالحبسّمفّشيرّإلىّسنةّوبالغرامةّمفّخمسةّعشرّمميوفّإلىّمئتيّمميوفّليرةّلبنانيةّ،
أوّبإحدىّىاتيفّالعقوبتيفّ،كؿّمفّ:

ّينفذّمشروعاًّيستوجبّدراسةّفحصّبيئيّمبدئيّأوّتقييـّاألثرّالبيئيّمفّدوفّإجراءّىذهّالدراسةّمسبقاًّأوّإخضاعياّلرقابةّو ازرةّالبيئةّوالو ازراتّواإلداراتّالمختصةّ.

 ّينفذ ّمشروعاً ّيستوجب ّدراسة ّفحص ّبيئي ّمبدئي ّأو ّتقييـ ّاألثر ّالبيئي ّخالفاً ّلمضموف ّالدراسةّالمقدمةّمنوّوالتيّتكوفّقدّحازتّعمىّموافقةّو ازرةّالبيئةّوالو ازراتّواإلداراتّالمختصةّ.

ّينفذّمشروعاًّالّيستوجبّدراسةّفحصّبيئيّمبدئيّأوّتقييـّاألثرّالبيئيّوغيرّمتطابؽّوالمعاييرّالوطنيةّ.

 ّ يعارض ّاو ّيعرقؿ ّإجراءات ّالمراقبة ّوالتفتيش ّوالتحاليؿ ّالمنصوص ّعمييا ّفي ّىذا ّالقانوف ّو/أوّنصوصوّالتطبيقيةّ.

ّ-2فيّحاؿّتكرارّالمخالفةّتضاعؼّالعقوبةّ.
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المادة ّ -59معّمراعاةّأحكاـّالقانوفّرقـّّ 88/64تاريخّّ،1988/8/12يعاقبّبالحبسّمفّشيرّ
غمىّسنةّوبالغرامةّمفّمميونيّإلىّعشرةّمالييفّليرةّلبنانيةّ،أوّبإحدىّىاتيفّالعقوبتيفّ،كؿّمفّ

يخالؼّأحكاـّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقيةّالمتعمقةّبحمايةّالبيئةّاليوائيةّأوّالبحريةّأوّالمائيةّأوّ
األرضيةّوجوؼّاألرضّ.

فيّحاؿّالتكرارّتضاعؼّالعقوبةّ.
المادة  ّ -60يعاقبّبالسجفّمفّشيرّإلىّسنةّوبالغرامةّمفّمميونيّإلىّعشرةّمالييفّليرةّلبنانيةّ،
أو ّبإحدى ّىاتيف ّالعقوبتيفّ ،كؿ ّمف ّيخالؼ ّأحكاـ ّىذا ّالقانوف ّونصوصو ّالتطبيقية ّالمتعمقةّ

بالمؤسساتّالمصنفةّ.

فيّحاؿّالتكرارّتضاعؼّالعقوبةّ.
ّ

المادة ّ -61معّمراعاةّأحكاـ ّالقانوفّرقـ ّّ 88/64تاريخ ّّ 1988/8/12المتعمؽ ّبالمحافظة ّعمىّ
البيئةّضدّالتموثّمفّالنفاياتّالضارةّوالموادّالخطرةّ،ترفعّالغراماتّالمنصوصّعميياّفيّالقانوفّ

المذكورّ:مفّعشرةّمالييفّإلىّمئةّمميوفّليرةّلبنانيةّ.
ّ

المادة -62
 ّ -1يعاقب ّبالغرامة ّمف ّمميوف ّإلى ّعشرة ّمالييف ّليرة ّلبنانيةّ ،كؿ ّمف ّيخالؼ ّأحكاـ ّىذا ّالقانوفّ
ونصوصوّالتطبيقيةّالمتعمقةّبالنفاياتّغيرّتمؾّالممحوظةّفيّالمادةّالواحدةّوالستيفّمفّىذاّ

القانوفّ.

ّ-2فيّحاؿّتكرارّالمخالفةّتضاعؼّالعقوبةّ.
ّ

المادة -63
ّ -1كؿّمخالفةّأخرىّألحكاـّىذاّالقانوفّولنصوصوّالتطبيقيةّ،يعاقبّعميياّبالغرامةّمفّخمسمائةّ
ألؼّإلىّخمسةّمالييفّليرةّلبنانيةّ.

ّ-2فيّحاؿّتكرارّالمخالفةّتضاعؼّالعقوبةّ.
ّ
ّ
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المادة ّ -64إف ّالعقوبات ّالمنصوص ّعمييا ّفي ّىذا ّالقانوف ّال ّتحوؿ ّدوف ّتطبيؽ ّالعقوباتّ
المنصوص ّعمييا ّفي ّقانوف ّالعقوبات ّوسائر ّالتشريعات ّالجزائيةّ ،والتدابير ّوالعقوبات ّاإلدارية ّأوّ
موجبّالتعويضّبحكـّالمسؤوليةّالمدنيةّ.

ّ

المادة ّ -65خالفاً ّألحكاـّقانوفّالغاباتّالصادرّبتاريخّّ 7كانوفّالثانيّّ،1949الّسيماّمادتوّ
ّ،98يعودّمجموعّالغراماتّوالتعويضاتّالمقضيّبياّعمالًّبأحكاـّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقيةّ،
إلىّالصندوؽّالوطنيّلمبيئةّ.

الباب السابع  -أحكام نهائية
ّ

المادة  ّ-66يحؽّلوزيرّالبيئةّإجراءّمصالحةّعمىّالغراماتّوعمىّالتعويضاتّالتيّيحكـّبياّبشأفّ
األضرارّالتيّتصيبّالبيئةّ،تطبيقاًّألحكاـّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقيةّ،شرطّأالّتتناوؿّالتسويةّ
أكثرّمفّنصؼّقيمةّالغرامةّأوّالتعويضّ.
ّ

المادة ّ-67تمغىّجميعّاألحكاـّالمخالفةّليذاّالقانوفّأوّالتيّتتعارضّومضمونوّ.
ّ

المادة ّ-68يعمؿّبيذاّالقانوفّفورّنشرهّفيّالجريدةّالرسميةّ.
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