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 حماية البيئة
 29/7/2002صادر في  - 444قانون رقم 

 
ّمجمسّالنواب،ّأقرّ 

ّ:وينشرّرئيسّالجميوريةّالقانوفّالتاليّنصو
ّ

الراميّإلىّحمايةّالبيئةّكماّعدلتو8171ّّصدؽّمشروعّالقانوفّالواردّبالمرسوـّرقـّّ-مادة وحيدة
ّ.لجنةّاالدارةّوالعدؿ

ّ.يعمؿّبيذاّالقانوفّفورّنشرهّفيّالجريدةّالرسمية
2002ّتموز29ّّبعبداّفيّّ
ّاميؿّلحود:ّاإلمضاءّ

ّصدرّعفّرئيسّالجميورية
ّرئيسّمجمسّالوزراء

ّرفيؽّالحريري:ّاالمضاء
ّمجمسّالوزراءّرئيسّ
ّرفيؽّالحريري:ّاالمضاءّ
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 قانون حماية البيئة
 مبادئ أساسية وأحكام عامة -الباب األول 

 
يحددّىذاّالقانوفّاإلطارّالقانونيّالعاـّلتنفيذّسياسةّحمايةّالبيئةّالوطنيةّبيدؼّالوقايةّّ-1المادة 

مفّكؿّأشكاؿّالتدىورّوالتموثّواألذيةّوكبحياّوتعزيزّاالستعماؿّالمستداـّلممواردّالطبيعيةّوتأميفّ
ّ.إطارّحياةّسميمةّومستقرةّبيئياًّ

ّ
ّ:لغاياتّىذاّالقانوف،ّيقصدّبعبارات -2المادة 

ّ ّبيئةّ-أ :ّ ّالطبيعي ّوالبيولوجي)المحيط ّوالكيميائي ّالفيزيائي ّأي ّفيوّ( ّتعيش ّالذي واإلجتماعي
ّ.الكائناتّالحيةّكافةّونظـّالتفاعؿّداخؿّالمحيطّوداخؿّالكائناتّوبيفّالمحيطّوالكائنات

اّبغيةّدراسةّأوليةّتيدؼّإلىّتحديدّاآلثارّالبيئيةّالمحتممةّلمشروعّم:ّالفحصّالبيئيّالمبدئيّ-بّ
ّ.تحديدّمدىّضرورةّإجراءّدراسةّتقييـّأثرّبيئيّلممشروع

ّالبيئيّ-جّ ّاألثر ّتقييـ ّوتعييفّالتدابيرّالالزمةّ: ّعمىّالبيئة ّآثارّمشروعّما ّوتقديرّوتقييـ تحديد
ّقبؿّ ّوذلؾ ّالطبيعية ّوالموارد ّالبيئة ّعمى ّاإليجابية ّاآلثار ّوزيادة ّالسمبية ّاآلثار ّمف لمتخفيؼ

ّ.موافقةّعمىّالمشروعّأوّرفضوإعطاءّالقرارّبال
مجموعةّالتدابيرّالتخفيفيةّووسائؿّالرصدّوالمراقبةّواإلجراءاتّالمؤسساتيةّ:ّخطةّاإلدارةّالبيئيةّ-د

المتخذةّخالؿّإنشاءّأوّتشغيؿّأوّتفكيؾّالمشروعّوالتيّمفّشأنياّإلغاءّاآلثارّالبيئيةّالسمبيةّاوّ
الّوفقًاّلمعاييرّاألمـّالمتحدةتخفيفياّإلىّالمستوياتّالمقبولةّمحميًاّإفّ ّ.وجدتّوا 

ّ ّالبيئية"تعتبر ّاإلدارة ّخطة "ّ ّتقرير ّمف ّيتجزأ ّال ّالبيئي"جزءًا ّاألثر ّتقييـ "ّ الفحصّالبيئيّ"وتقرير
ّ".المبدئي

تبايفّالكائناتّالعضويةّالحيةّالمستمدةّمفّالمصادرّكافةّبماّفييا،ّضمفّ:ّالتنوعّالبيولوجيّ-ىػّ
اإليكولوجيةّاألرضيةّوالبحريةّواألحياءّالمائيةّوالمركباتّاإليكولوجيةّالتيّأمورّأخرى،ّالنظـّ

ّ.تعدّجزءًاّمنياّوذلؾّيتضمفّالتنوعّالبيولوجيّداخؿّاألنواعّوبيفّاألنواعّوالنظـّاإليكولوجية
ّ.اليواء،ّالمياه،ّاألرضّوالكائناتّالحية:ّعناصرّالبيئةّاآلتية:ّالمواردّالطبيعيةّ-وّ
ّ ّّ-ز ّ))اإليكولوجيةاألنظمة :Ecosystemeّّّالنباتية ّالحية ّالكائنات ّلمجموعات ّحيوي مجمع

ّ.والحيوانيةّيتفاعؿّمعّالبيئةّغيرّالحيةّباعتبارّأنياّتمثؿّوحدةّإيكولوجية
ّ
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لكؿّإنسافّالحؽّببيئةّسميمةّومستقرة،ّومفّواجبّكؿّمواطفّالسيرّعمىّحمايةّالبيئةّّ-3المادة 
ّ.ةّمفّدوفّالمساسّبحقوؽّاألجياؿّالمقبمةوتأميفّحاجاتّاألجياؿّالحالي

ّ
دارةّالمواردّالطبيعية،ّعمىّكؿّشخصّطبيعيّأوّمعنوي،ّعاـّّ-4المادة  فيّإطارّحمايةّالبيئةّوا 

ّبالمبادئّاآلتية ّ:أوّخاصّأفّيمتـز
ّ ّالمعموماتّالعمميةّّ-أ ّإلى ّباالستناد ّومناسبة ّفعالة ّتدابير ّالذيّيقضيّباعتماد ّاالحتراس، مبدأ

ّاليادفةّإلىّالوقايةّمفّأيّتيديدّبضررّمحتمؿّوغيرّقابؿّوأفضؿّ ّالمتاحة التقنياتّالنظيفة
ّ.لمتصحيحّيمحؽّبالبيئة

ّالتقنياتّّ-بّ ّأفضؿ ّاستعماؿ ّخالؿ ّمف ّالبيئة، ّتصيب ّالتي ّاألضرار ّلكؿ ّالوقائي ّالعمؿ مبدأ
ّ.المتوافرة

ّّ-جّ ّمبدأ ّيدفعّّ-المموثّ" لتدابيرّالوقائيةّومكافحةّالذيّيقضيّبأفّيتحمؿّالمموثّتكاليؼّا"
ّ.التموثّوتقميصو

ّ ّالحفاظّعمىّالتنوعّالبيولوجيّالذيّيقضيّبأفّتتفادىّالنشاطاتّكافةّإصابةّالمكوناتّّ-د مبدأ
ّ.المختمفةّلمتنوعّالبيولوجيّبضرر

مبدأّتفاديّتدىورّالمواردّالطبيعية،ّالذيّيقضيّبأفّتتفادىّكؿّالنشاطاتّالتسببّبأيّأضرارّّ-ىػّ
ّ.بمةّلمتصحيحّلممواردّالطبيعيةّكالماءّواليواءّوالتربةّوالغاباتّوالبحرّواألنيرّوغيرىاغيرّقا

ّ:مبدأّالمشاركةّالقاضيّبأفّ-وّ
يكوفّلكؿّمواطفّحؽّالحصوؿّعمىّالمعموماتّالمتعمقةّبالبيئة،ّوفقًاّلمقوانيفّواألنظمةّالمرعيةّّ-1

ّ.اإلجراء
ص،ّعمىّسالمةّالبيئة،ّويساىـّفيّحمايتياّيسيرّلكؿّشخصّطبيعيّأوّمعنوي،ّعاـّأوّخاّ-2

ّ.وأفّيبمغّعفّأيّخطرّقدّييددىا
مبدأّالتعاوف،ّالذيّيقضيّبأفّتتعاوفّالسمطاتّالعامةّوالمحميةّوالمواطنوفّعمىّحمايةّالبيئةّّ-زّ

ّ.عمىّكؿّالمستويات
ؼّفيّحاؿّمبدأّأىميةّالمعيارّالعرفيّفيّالوسطّالريفي،ّالذيّيقضيّبوجوبّاألخذّبيذاّالعّرّ-حّ

ّ.انتفاءّالنص
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مبدأّمراقبةّالتموثّالذيّييدؼّإلىّالوقايةّمفّالتموثّوالتحكـّبوّفيّاألوساطّالبيئيةّكافةّمفّّ-طّ
ّالتموثّفيّالوسطّالبيئيّإلىّانتقاؿّ ماءّوىواءّوتربةّونباتّونفاياتّبحيثّالّتؤديّمعالجة

ّ.التموثّإلىّوسطّآخرّأوّالتأثيرّعميو
ّ ّعمىّ-ي ّاالعتماد ّكؿّّمبدأ ّالتخمصّمف ّاجؿ ّمف ّوتنظيـ ّمراقبة ّكأداة ّاالقتصادية المحفزات

ّ.أوّالتخفيؼّمنياّوتعزيزّسياسةّالتنميةّالمستدامة/مصادرّالتموثّوّ
ّالتموثّوتدىورّّ-ؾّ ّمصادر ّمكافحة ّأجؿ ّمف ّلمتخطيطّواالدارة ّالبيئيّكوسيمة ّاألثر ّتقييـ مبدأ

ّ.ىّأدنىّحدالمواردّالطبيعيةّأوّتقميصياّأوّتصغيرّحجمياّإل
 

 تنظيم حماية البيئة -الباب الثاني 
 التخطيط البيئي -الفصل االول 

 
  -5المادة 

ّإقتراحّّ-1 ّعمى ّبناء ّالبيئة ّلحماية ّأساسية ّخطة ّالبيئة ّوزير ّيضع ّالقانوف، ّىذا ّتطبيؽ لغايات
ّوزيرّ ّاقتراح ّعمى ّبناء ّمجمسّالوزراء ّفي ّيتخذ ّبمرسـو ّالخطة ّتقر ّلمبيئة، المجمسّالوطني

ّ.البيئة
تخضعّخطةّحمايةّالبيئةّاألساسيةّإلىّمراجعةّدوريةّيقوـّبياّوزيرّالبيئةّكؿّسنتيفّبناءّعمىّّ-2

اقتراحّالمجمسّالوطنيّلمبيئة،ّتقرّالتعديالتّعميياّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّ
ّ.إقتراحّوزيرّالبيئة

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

ّ.األبحاثّالعمميةّوالتكنولوجية
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 المجمس الوطني لمبيئة -الفصل الثاني 
 

ّعضواًّ -6المادة  ّعشر ّأربعة ّمف ّلمبيئة ّمجمسّوطني ّينشأ ّتأليؼّا. ّلمبيئةّيتـ لمجمسّالوطني
وطريقةّعمموّبموجبّمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئة،ّعمىّأفّيكوفّ

ّالقطاعّالخاصّ ّمف ّوذويّالعالقة ّبالبيئة ّالوزاراتّالمعنية ّبيف الجمعياتّالبيئيةّ)التمثيؿّمناصفة
ّ(.والخبراءّالبيئييفّوأعضاءّنقاباتّالميفّالحرة

ّ
ولىّالمجمسّالوطنيّلمبيئة،ّباإلضافةّإلىّالمياـّالمناطةّبوّبمقتضىّقانوفّإحداثّيتّ-7المادة 

ّ:وزارةّالبيئة،ّالمياـّاإلستشاريةّالتالية
قتراحّالتعديالتّعمىّالسياساتّالبيئيةّ-أّ ّ.التوصيةّبتحديدّاألىداؼّواألولوياتّالبيئية،ّوا 

صدارّالتوصياتّالالزمةّتقييـّالنتائجّالبيئيةّلكؿّنشاطّذيّعالقةّبالمواردّ-بّ ّ.الطبيعيةّوا 
ّ.تنسيؽّتوجياتّالمؤسساتّواإلداراتّوالوزاراتّالمعنيةّبحمايةّالبيئةّ-جّ
ّ ّالخاصةّّ-د ّالوطنية ّوالمواصفاتّوالمعاييرّوالمقاييسّالنوعية ّالقوانيفّواألنظمة ّبتعديؿ التوصية

ّ.بحمايةّالبيئةّوثوابتيا
 

 تمويل حماية البيئة -الفصل الثالث 
 

يتـّإنشاءّصندوؽّوطنيّلمبيئةّيتمتعّبالشخصيةّالمعنويةّوباإلستقالليفّالماليّواإلداريّّ-8المادة 
ّ.ويخضعّلرقابةّديوافّالمحاسبةّالمؤخرةّولوصايةّوزيرّالبيئة

ّ
ّ:تناطّبالصندوؽّالوطنيّلمبيئةّالمياـّوالصالحياتّالتاليةّ-9المادة 

ّ.شراؼّعمىّتطبيؽّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقيةالمساىمةّفيّتمويؿّإجراءاتّالرقابةّواالّ-أّ
ّ.التوصيةّبشروطّمنحّالقروضّالمشارّإليياّفيّىذهّالمادةّ-بّ
ّ.مفّىذاّالقانوف(20ّ)التوصيةّبمنحّالتدابيرّالتحفيزيةّالمشارّإليياّفيّالمادةّّ-جّ
ّ.دعـّتطويرّاألبحاثّوالتقدـّالتكنولوجيّفيّأمورّحمايةّالبيئةّ-دّ
ّ ّّوّ-ىػ ّومكافحةّدعـ ّالبيئة ّحماية ّإلى ّاليادفة ّالمستدامة ّالتنموية ّوالمشاريع ّالنشاطات تشجيع

ّ.التصحرّوتراجعّالغاباتّوتآكؿّالتربةّوحمايةّالتنوعّالبيولوجي
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ّبياّالجمعياتّوالمنظماتّغيرّالرسميةّ-وّ ّ.دعـّالمبادراتّوالنشاطاتّالتيّتقـو
ّ.رّعمىّالبيئةّعامةالمساىمةّفيّالنشاطاتّالوقائيةّالتيّلياّأثّ-زّ
ّ ّالبيئةّّ-ح ّوزيري ّإقتراح ّعمى ّبناء ّمجمسّالوزراء ّفي ّيتخذ ّبمرسوـ ّتحدد ّقروضّبشروط منح

ّ.والمالية،ّلكؿّمفّيتولىّنشاطًاّمفّشأنوّأفّيحسفّنوعيةّالبيئة
ّ

  -10المادة 
ّ:تتكوفّوارداتّالصندوؽّالوطنيّلمبيئةّمفّ-(1ّ

ّ.الموازنةّالعامةّوتحددّوفقًاّلحاجاتومساىمةّماليةّسنويةّتمحظّفيّقوانيفّّ-أّ
ّالخاصةّبحمايةّالبيئةّالتيّتفرضّبموجبّىذاّالقانوفّأوّبقوانيفّخاصةّ-بّ ّ.الرسـو
ّمفّالييئاتّالوطنيةّواألجنبيةّّ-جّ ّالتيّتقدـّلوّالّسيما اإلعاناتّوالمنحّواليباتّوالوصايا

ّ.الرسميةّوالخاصةّبيدؼّحمايةّالبيئةّوتنميتيا
ّ ّالتيّتصيبّالبيئةّالغراماّ-د ّبشأفّاألضرار ّأوّيتفؽّعمييا ّبيا تّوالتعويضاتّالتيّيحكـ

ّ.تطبيقًاّألحكاـّىذاّالقانوفّوالمصالحاتّالتيّتجريّبشأنيا
ّ.ريعّوعائداتّوفوائدّأموالوّ-ىػّ

ّ.تكوفّلمصندوؽّموازنةّخاصةّوتعتبرّأموالوّأموااًلّعامة(2ّ
ّ.وتخصصّمواردّالصندوؽّفيّسبيؿّتحقيؽّأىداف(3ّ
4ّ ّحسابّخاصّفيّ( ّفي ّوتودع ّلمصندوؽ ّأموااًل ّعائداتّوفوائد ّمف ّتنتجو ّالوارداتّوما تعتبر

ّ.مصرؼّلبنافّوفقًاّألصوؿّتحددّفيّنظاـّالصندوؽ
ّ

ّيتخذّّ-11المادة  إفّكيفيةّتنظيـّالصندوؽّالوطنيّلمبيئةّوأصوؿّقياموّبمياموّيتـّتحديدىاّبمرسـو
ّوّز ّاقتراح ّعمى ّبناء ّالوزراء ّمجمس ّنظاـّفي ّتعديؿ ّذاتيا ّبالطريقة ّويجوز ّوالمالية، ّالبيئة يري

ّ.الصندوؽّوأصوؿّقياموّبميامو
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 آليات رقابة التموث البيئي -الفصل الرابع 
 

- 12المادة 
ّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّّ-1 بغيةّالوصوؿّإلىّمراقبةّمتكاممةّلمتموث،ّتحددّبمرسـو

النوعيةّالبيئيةّالوطنيةّكماّوطرؽّمنحّالتصاريحّالالزمة،ّومراقبةّتطبيقياّوزيرّالبيئة،ّمعاييرّ
ّ.وأصوؿّتقييـّوضعّالبيئةّوحمايتيا

ّىذهّّ-2 ّأفّتستعيفّبأيّخبيرّوطنيّأوّدوليّفيّعمميةّتحديد ّالغاية، ّليذه ّالبيئة، يمكفّلوزارة
ضعّالمعارؼّالعمميةّوالتقدـّوذلؾّأخذًاّباالعتبارّّو.ّالمعاييرّالوطنيةّالتيّتتـّمراجعتياّدورياًّ
ّ.التكنولوجيّوالمعاييرّالمتعارؼّعميياّدولياًّ

ّ
يشمؿّتقييـّوضعّالبيئةّوحمايتياّتنفيذّبرامجّإداريةّبيئيةّتقوـّبياّالمؤسساتّالمصنفةّّ-13المادة 

ّبيدؼّتقييـّ ّبيئي، ّتدقيؽ ّأو ّذاتية ّرقابة ّوبرامج ّمموثة، ّبنشاطات ّتقوـ ّالتي ّاألخرى والمؤسسات
عالـّالرأيّالعاـّموضّو عيّودوريّلفعاليةّالتدابيرّالمتخذةّفيّمجاؿّمكافحةّالتموثّأوّتقميصوّوا 

ّ.بنتائجّىذهّالتدابير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 
 

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

ّ
  -14المادة 

إلدارةّالمعموماتّالمتصمةّبالبيئةّوطرؽّحمايتيا،ّيطبؽّبإشراؼّوزارةّالبيئة،ّعمىّيوضعّنظاـّ(1ّ
أفّتحددّطرؽّتنظيـّإدارةّالمعموماتّالبيئيةّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّ

ستشارةّالمجمسّالوطنيّلمبيئة ّ.وزيرّالبيئةّوا 
2ّ ّوا( ّالبيئية ّإدارةّأليّشخصّطبيعيّأوّمعنويّمعنيّباإلدارة ّالمستدامة،ّحؽّولوجّنظاـ لتنمية

ولكؿّشخصّأفّيحصؿّعمىّ.ّالمعموماتّالبيئية،ّوفقًاّألحكاـّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقية
ّالقوميّأوّ ّباألمف ّالمعموماتّالتيّتتصؿ ّبإستثناء ّالبيئة، ّتتعمؽّبوضع معموماتّموضوعية

ّ.بالسريةّالمينية
،ّوكؿّرفضّإلعطاءّالمعموماتّالمطموبةّيجبّأفّيجبّأفّتعطىّىذهّالمعموماتّضمفّميمةّشير

ّ.يكوفّمعمالًّ
ّ

تسيرّوزارةّالبيئةّعمىّتطبيؽّنظـّالمعموماتّواالستشاراتّواإلنذار،ّالمنصوصّعميياّّ-15المادة 
ّ.فيّالمعاىداتّالدوليةّواإلقميميةّالمتعمقةّبالبيئةّوالتيّإنضـّإليياّلبنافّأوّسينضـّإلييا

 
- 16المادة 

مؤسسةّتربوية،ّابتدائية،ّمتوسطة،ّثانوية،ّجامعية،ّعامةّكانتّأوّخاصة،ّوعمىّكؿّعمىّكؿّّ-1
ّ.مؤسسةّأكاديميةّأخرى،ّأفّتدخؿّضمفّمنياجيا،ّبرامجّتربويةّمتعمقةّبالبيئة

ّلشروطّتحددّّ-2 ّوفقًا ّالبيئة ّلموافقةّوزارة ّالمادة ّاألوؿّمفّىذه ّفيّالبند ّالبرامجّالمذكورة تخضع
ّيتخذّفيّمجم ّ.سّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئةّوالوزراءّالمختصيفبمرسـو

ّ
عمىّالمؤسساتّالعامةّوالخاصةّالعاممةّفيّمياديفّالتعميـّوالتدريبّوالتربيةّواألبحاثّ -17المادة 

ّإعالميةّ ّحمالت ّتطوير ّعمى ّالمختصة، ّوالوزارات ّالبيئة ّوزارة ّمع ّتتعاوف ّأف ّوالثقافة، واإلعالـ
ّ.مايةّاألوساطّالبيئيةّوالمواردّالطبيعيةّوتطبيؽّتقنياتّالوقايةوحمالتّتوعيةّحوؿّح
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 نظام المشاركة في إدارة البيئة -الفصل الثاني 
 

ّ:تؤمفّمشاركةّالمواطنيفّفيّإدارةّالبيئةّوحمايتياّعبرّ-18المادة 
ّ.الولوجّالحرّإلىّالمعموماتّالبيئيةّوفقًاّلمقوانيفّواألنظمةّالمرعيةّاإلجراءّ-1
آلياتّإستشاريةّعمىّالمستوييفّالوطنيّوالمحميّتضـّمواطنيفّوجمعياتّيعنوفّبشؤوفّّوضعّ-2

ّ.البيئة
ّ.تطويرّالتربيةّالبيئيةّفيّالنظاـّالتربويّالوطنيّ-3
ّ.حمالتّتوعيةّومعموماتّلممواطنيفّحوؿّالمسائؿّالبيئيةّ-4
ّ.تنظيـّنشاطاتّذاتّمصمحةّعامةّفيّإطارّالحمايةّالبيئيةّ-5
التكنولوجياتّالخاصةّبإعادةّالتصنيعّومراكزّالتجميعّوالفرزّوالتخمصّمفّالنفايات،ّالّتطويرّّ-6

ّ.سيماّعمىّالمستوىّالمحمي
ّعمىّّ-7 ّوبالمحافظة ّالبديمة ّوالمواد ّوالطاقة ّالخاصة ّالتكنولوجيات ّباستعماؿ ّتوجييات تحضير

ّ.والتقميؿّمنوّومراقبتوالمواردّالطبيعيةّووضعّمؤشراتّمتابعةّتشجعّالوقايةّمفّالتموثّ
ّ.عمىّكؿّشخصّواجبّإعالـّوزارةّالبيئةّعفّكؿّضررّقدّيطاؿّالبيئةّ-8
ّ

تحددّبمراسيـّتتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئة،ّبعدّإستطالعّرأيّّ-19المادة 
ّالثامنةّع شرةّمفّىذاّالوزاراتّالمختصة،ّأصوؿّتنفيذّنظاـّمشاركةّالمواطنيفّالمذكورّفيّالمادة

ّ.القانوف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 التدابير التحفيزية -الفصل الثالث 
ّ

  -20المادة 
كؿّمفّيستعمؿّتجييزاتّوتكنولوجياتّتسمحّبتفاديّأوّبتقميصّأوّبالقضاءّعمىّكؿّأشكاؿّ(1ّ

ّ ستعماليا،ّيستفيدّمفّتخفيضاتّعمىّالرسـو عادةّتصنيعياّوا  التموثّكماّوبمعالجةّالنفاياتّوا 
ّالمت ّالجمركية ّبنسبة ّوالتكنولوجيات، ّالتجييزات ّىذه ّعمى ّ)50وجبة ّبالمئة% ّخمسيف كحدّ(

ّإقتراحّ ّعمى ّبناء ّمجمسّالوزراء ّفي ّيتخذ ّبمرسوـ ّالتيّتحدد ّواألصوؿ ّلمشروط ّوفقًا أقصى
ّ.وزيريّالبيئةّوالمالية

2ّ ّتخفيضاتّعمىّ( ّمف ّيستفيد ّالبيئة ّعمى ّبنشاطاتّتحافظ ّمعنويّيقوـ ّأو كؿّشخصّطبيعي
ّلمشروطّ(ّخمسيفّبالمئة%ّ)50لتيّتتناوؿّىذهّالنشاطات،ّبنسبةّالضرائبّا كحدّأقصىّوفقًا

ّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيريّالبيئةّوالمالية ّ.واألصوؿّالتيّتحددّبمرسـو
لمجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيريّالبيئةّوالماليةّوالوزيرّالمختصّإعتمادّكؿّتدبيرّتحفيزيّ(3ّ

ّ.يّأوّماليّآخرإقتصاد
 

 تقييم األثر البيئي -الباب الرابع 
 

ّالفحصّالبيئيّّ-21المادة  ّدراسات ّوالخاصّإجراء ّالعاـ ّالقطاعيف ّفي ّالمعنية ّالجيات عمى
ّأوّ ّأوّأثرىا ّأوّطبيعتيا المبدئيّأوّتقييـّاألثرّالبيئيّلممشاريعّالتيّقدّتيددّالبيئة،ّبسببّحجميا

ّنشاطاتيا ّلشروطّسالمةّ. ّمفّمالءمتيا ّالتأكد ّبعد ّالدراساتّوتوافؽّعمييا ّىذه ّالبيئة ّوزارة تراجع
ستدامةّالمواردّالطبيعيةا ّ.لبيئةّوا 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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  -22المادة 
ّ:تعني"ّمشروع"إفّكممةّ(1ّ
ّ.تنفيذّأشغاؿّبناءّأوّسواىاّمفّاإلنشاءاتّ-أّ

ّفيّذلؾّتمؾّالتيّتتضمفّأعماؿّإستخراجّأوّإضافةّّ-بّ ّفيّالمحيطّالطبيعيّبما ّمداخمة أية
ّ.المواردّالطبيعية

تثمارّأوّتنظيـّيطاؿّمنطقةّلبنانيةّكاممةّأوّقطاعّنشاطّأيّإقتراحّبرنامجّأوّدراسةّأوّإسّ-جّ
ّ.برمتو

،ّ(ب)،ّ(أ)أيّتعديؿ،ّإضافة،ّتوسيع،ّإعادةّتأىيؿّأوّإقفاؿّلمنشاطاتّالمشارّإليياّفيّالفقراتّّ-دّ
ّ.مفّىذاّالبند(ّج)و

.ّيتـّتحضيرّدراسةّالفحصّالمبدئيّأوّتقييـّاألثرّالبيئيّعمىّنفقةّصاحبّالمشروعّوحسابو(2ّ
ّ.وكذلؾّجميعّنفقاتّوتكاليؼّالمراقبة

ّ
تحددّدقائؽّتطبيؽّىذاّالبابّوتوضعّالئحةّبالمشاريعّالخاضعةّلدراسةّالفحصّالبيئيّّ-23المادة 

ّالمشارّ ّاألثرّالبيئيّوتحددّرسوـّوكمفةّالمراجعة ّتقييـ ّبالمشاريعّالخاضعةّلدراسة المبدئيّوالئحة
ّ ّبمرسوـ ّوالعشريف ّالواحدة ّالمادة ّفي ّاقتراحّوزيريّالبيئةّإلييا ّعمى ّبناء ّفيّمجمسّالوزراء يتخذ

ّ.والمالية
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 حماية األوساط البيئية -الباب الخامس 
 حماية الهواء ومكافحة الروائح المزعجة -الفصل االول 

 
  -24المادة 

ّبعدـّ(1ّ عمىّكؿّشخصّطبيعيّأوّمعنوي،ّعاـّأوّخاص،ّفيّمعرضّممارسةّنشاطو،ّأفّيمتـز
ّالروائحّالمزعجةّأوّالضارة،ّمحظورةّبمقتضىّىذاّّإنبعاث ّفييا أوّتسربّمموثاتّلميواء،ّبما

ّالقصوىّ ّالحدود ّيتجاوز ّبما ّأو ّالمفعوؿ، ّالسارية ّالقوانيف ّوسائر ّالتطبيقية القانوفّونصوصو
(ّد)المسموحّبياّوالتيّتحددىاّالمعاييرّالوطنيةّلنوعيةّالبيئة،ّمعّاألخذّباإلعتبارّنصّالفقرةّ

ّ.المادةّالثانيةّمفّىذاّالقانوفمفّ
يحظرّحيازةّأوّإستعماؿّأوّإستثمارّآالتّأوّمحركاتّأوّمركباتّينتجّعنياّإنبعاثّأوّتسربّ(2ّ

ّالقانوفّونصوصوّ ّبمقتضىّىذا ّالروائحّالمزعجةّأوّالضارةّمحظورة ّفييا مموثاتّلميواء،ّبما
ّيتجاوزّ ّأوّبما ّوالتيّالتطبيقيةّوسائرّالقوانيفّالساريةّالمفعوؿ، ّالقصوىّالمسموحّبيا الحدود

مفّالمادةّالثانيةّمفّ(ّد)تحددىاّالمعاييرّالوطنيةّلنوعيةّالبيئة،ّمعّاألخذّباإلعتبارّنصّالفقرةّ
ّ.ىذاّالقانوف

ّ
  -25المادة 

يجبّعندّحرؽّأيّنوعّمفّأنواعّالوقودّأوّالمحروقاتّأوّغيرىا،ّسواءّفيّأغراضّالصناعةّأوّ(1ّ
ّ ّأي ّأو ّالطاقة ّالحدودّتوليد ّضمف ّأنواعيا ّمختمؼ ّعمى ّاإلنبعاثات ّتبقى ّأف غرضّآخر،
ّ.القصوىّالمسموحّبيا

ّالمتسربةّ(2ّ ّباإلنبعاثاتّعمىّمختمؼّأنواعيا ّمفّوسائؿّالتحكـ تحددّمواصفاتّالمداخفّوسواىا
ّالقصوىّ ّإلىّالحدود ّوذلؾّباإلضافة ّالبيئة ّلنوعية ّالوطنية ّلممعايير ّاإلحتراؽّوفقًا مفّعممية

ّ.حّبياالمسمّو
 

عمىّكؿّشخصّطبيعيّأوّمعنوي،ّعاـّأوّخاص،ّوخاصةّعندّإستعماؿّاآلالتّأوّّ-26المادة 
ّبعدـّ المحركاتّأوّالمعداتّأوّالمركباتّأوّعندّإستخداـّآالتّالتنبيوّومكبراتّالصوت،ّأفّيمتـز

البيئة،ّمعّتجاوزّالحدودّالقصوىّالمسموحّبياّلشدةّالضجيجّوالتيّتحددىاّالمعاييرّالوطنيةّلنوعيةّ
ّ.مفّالمادةّالثانيةّمفّىذاّالقانوف(ّد)األخذّباإلعتبارّنصّالفقرةّ
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ّالقانوف،26ّّو25ّو24ّكؿّشخصّطبيعيّأوّمعنويّيخالؼّأحكاـّالموادّّ-27المادة  مفّىذا
ينذرّمفّقبؿّالسمطةّالمحميةّالمختصةّالتيّتتولىّإبالغّوزارةّالبيئةّوالوزاراتّأوّاإلداراتّالمختصةّ

ّ.اإلنذارّصورةّعف
إذاّلـّيتقيدّالمخالؼّبمضموفّاإلنذارّخالؿّالميمةّالمحددةّفيو،ّوكذلؾّفيّالحاالتّالطارئة،ّلوزيرّ

ّ.البيئةّأفّيتخذّكؿّالتدابيرّالقانونيةّاليادفةّإلىّوقؼّالنشاطّالمموثّلمبيئةّاليوائيةّبعدّتحديده
ّ

رةّمفّىذاّالقانوفّأصوؿّمراقبةّيحددّالمرسوـّالمنصوصّعميوّفيّالمادةّالثانيةّعشّ-28المادة 
ّ.مفّىذاّالقانوف27ّو26ّو25ّو24ّتطبيؽّأحكاـّالموادّ

 
 حماية الساحل والبيئة البحرية من التموث -الفصل الثاني 

 
  -29المادة 

ّ:تيدؼّحمايةّالبيئةّالبحريةّمفّالتموثّإلىّتحقيؽّاألغراضّالتالية(1ّ
ومواردىاّالطبيعيةّومرافئياّمفّمخاطرّالتموثّبجميعّصورهّحمايةّشواطئّالجميوريةّالمبنانيةّّ-أّ

ّ.وأشكالو
حمايةّالمياهّاإلقميميةّالمبنانيةّالطبيعيةّالحيةّوغيرّالحية،ّمفّمخاطرّالتموثّبجميعّصورهّّ-بّ

ّ.وأشكالو
2ّ ّكؿّ( ّوالنقؿّواإلداراتّوالجياتّالمختصة، ّاألشغاؿّالعامة ّبالتنسيؽّمعّوزارة ّالبيئة تتولىّوزارة

ّف ّالبند ّفي ّاألغراضّالمذكورة ّتحقيؽ ّيخصو، 1ّ)يما ّإدارةّ( ّخطط ّفييا ّبما ّالمادة، ّىذه مف
ّ.وحمايةّالشواطئ

ّ
  -30المادة 

معّمراعاةّأحكاـّالمعاىداتّالدوليةّواإلقميميةّالتيّإنضـّإليياّلبناف،ّيمنعّمنعًاّباتًاّكؿّتصريؼّ(1ّ
دةّمفّشأنياّبصورةّمباشرةّأوّغيرّمباشرة،ّأوّغمرّأوّحرؽّفيّالمياهّاإلقميميةّالمبنانيةّلكؿّما

ّ:أف
ّ.تمسّبصحةّاإلنسافّوبالمواردّالطبيعيةّالبحريةّ-أّ

ّ.تؤذيّاألنشطةّوالكائناتّالبحرية،ّبماّفيياّالمالحةّوصيدّاألسماؾّوالنباتاتّوالطحالبّ-بّ
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ّتفسدّنوعيةّالمياهّالبحريةّ-جّ
ّ.السياحيةّلمبحرّولمشواطئّالمبنانيةتقمصّمفّالقيمةّالترفيييةّومفّاإلمكانياتّّ-دّ
ّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيريّالبيئةّواألشغاؿّالعامةّوالنقؿّالئحةّ(2ّ تحددّبمرسـو

ّ.بالموادّالمشارّإليياّفيّالبندّاألوؿّمفّىذهّالمادة
ّ

  -31المادة 
يّالمبدئيّأوّدراسةّتقييـّاألثرّلوزيرّاألشغاؿّالعامةّوالنقؿ،ّباإلستنادّإلىّدراسةّالفحصّالبيئ(1ّ

البيئيّالتيّتتـّوفقًاّألحكاـّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقية،ّأفّيرخصّبالتصريؼّوبالغمرّأوّ
بالحرؽّفيّالمياهّاإلقميميةّوفيّجوؼّاألرضّالبحريةّفيّالمياهّاإلقميمية،ّلموادّالّتنتجّعنياّ

وف،ّوبشروطّتحوؿّدوفّأفّتتسببّالعممياتّالمحاذيرّالمذكورةّفيّالمادةّالثالثيفّمفّىذاّالقان
ّ.المرخصّبياّبضررّلمبيئةّالبحرية

جراءاتّمنحّ«1ّ»يحددّالمرسوـّالمذكورّفيّالبندّ(2ّ مفّالمادةّالثالثيفّمفّىذاّالقانوف،ّشروطّوا 
ّ ّالبند ّفي 1ّ»التصريحاتّالمنصوصّعمييا ّوشروطّ« ّكما جراءاتّالمراقبة ّوا  ّالمادة مفّىذه

ّ.عمىّعممياتّالتصريؼّوالغمرّوالطمرّوالحرؽّتطبيؽّىذهّاألحكاـ
 

ّالتيّإنضـّّ-32المادة  ّواإلقميمية ّوالمعاىداتّالدولية ّالنافذة ّالقوانيفّواألنظمة ّأحكاـ ّمراعاة مع
مفّالمادةّالثالثيف،ّالتدابيرّالالزمةّلموقايةّمفّكؿّ«2ّ»إليياّلبناف،ّيحددّالمرسوـّالمذكورّفيّالبندّ

ّ.ةّالمبنانيةتموثّبحريّناتجّعفّسففّأوّناقالتّبحريةّأوّمركباتّأوّمنشآتّفيّالمياهّاإلقميمي
ّ

ّعمىّّ-33المادة  ّاألشغاؿ ّتمنع ّالعمومية، ّاألمالؾ ّبإشغاؿ ّالمتعمقة ّالنافذة ّاألحكاـ ّمراعاة مع
األمالؾّالعموميةّالبحريةّأوّالنيريةّالتيّتعرقؿّالولوجّالحرّإلىّالسواحؿّوالشواطئّالرمميةّأوّتؤديّ

ّلممصالحّالمذكورة ّتسببّتيديدًا ّأو ّتدىوره ّأو ّالموقع ّّإلىّتآكؿ ّالتاسعةّ«1ّ»فيّالبند مفّالمادة
ّ.والعشريف

ّ
ّ -34المادة  ّبمرسـو ّشروطيا ّتحدد ّخاصة ّلحماية ّاإليكولوجية ّوأنظمتيا ّالمناطؽّالرطبة تخضع

يتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيرّالبيئة،ّوتأخذّباإلعتبارّدورّىذهّالمناطؽّوأىميتياّفيّ
ّ.أوّالنيريّوعمىّالتوازناتّالبيئيةّالساحميةّالشاممة/الحفاظّعمىّالتنوعّالبيولوجيّالبحريّو
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 حماية البيئة المائية من التموث -الفصل الثالث 
 

  -35المادة 
ّاألمالؾّالعموميةّ(1ّ ّبالمحافظةّعمىّمياه ّالمفعوؿّوالمتعمقة ّالسارية ّالقانونية ّاألحكاـ معّمراعاة

ّالمنصوصّ ّالحماية ّلتدابير ّالمياه ّىذه ّتخضع ستعماليا، ّونصوصوّوا  ّالقانوف ّىذا ّفي عمييا
ّ:التطبيقية،ّمعّاألخذّباإلعتبارّالمعاييرّالبيئيةّالوطنية،ّوذلؾّبغية

ستعادةّنوعيةّىذهّالمياهّ-أّ ّ.حمايةّالمياهّالسطحيةّوالجوفيةّمفّمخاطرّالتموثّعمىّأشكالوّوا 
ّ.حمايةّالتوازناتّالبيئيةّوالمواقعّالرطبةّوأنظمتياّاإليكولوجيةّ-بّ
ّ ّبشتىّتطّوّ-ج ّتوزيعيا ّوتأميف ّاقتصادية، ّموارد ّباعتبارىا ّوتقييميا ّالطبيعية ّالموارد ّوحماية ير

ّ.استعماالتيا
2ّ ّتيدؼّإلىّ( ّسياسة ّأو ّتدبير ّكؿ ّوالبيئة ّوالمياه ّالطاقة ّوزيري ّعف ّمشترؾّيصدر ّبقرار يحدد

ّ.تطويرّإدارةّمتكاممةّلممواردّالطبيعيةّالمتعمقةّبالبيئة
مفّىذهّالمادةّعمىّكؿّتصريؼّأوّإغراؽّأوّرميّأوّ/2ّ/رّإليياّفيّالبندّتطبؽّالتدابيرّالمشا(3ّ

إيداع،ّمباشرّأوّغيرّمباشر،ّلموادّمفّشأنياّأفّتتسببّفيّتموثّالمياهّالسطحيةّأوّالجوفية،ّ
ّأوّ ّالبيولوجية ّأو ّالكيميائية ّأو ّالفيزيائية ّخصائصيا ّبتعديؿ ّنوعيتيا ّتدىور ّمف ّتزيد ّأف أو

ّ.البكتريولوجية
ّ
تحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئةّوالوزيرّالمختص،ّّ-36مادة ال

ّ:ضمفّميؿّيحددىاّىذاّالمرسوـ
ّ ّوضفافياّّ-أ ّومجارييا ّواألنير ّوالينابيع ّالمياه ّتموث ّمستوى ّلقياس ّعامة ّجردة ّوضع أصوؿ

مياهّالشفةّوأقنيةّالري،ّعمىّّوالبحيراتّوالغدرافّوالبحراتّوالمستنقعاتّوخزاناتّوشبكاتّتوزيع
ّ.أفّيعادّالنظرّبيذهّالجردةّالعامةّكمماّدعتّالحاجةّإلىّذلؾ

المعاييرّالوطنيةّوالكيميائيةّوالبيولوجيةّوالبكتريولوجيةّالتيّيجبّأفّتتوافرّفيّالمياهّوالينابيعّّ-بّ
ّوالبحيراتّوالغدرافّوالبحراتّوالمستنقعاتّوخزان اتّوشبكاتّتوزيعّواألنيرّومجاريياّوضفافيا

ّ.مياهّالشفةّوأقنيةّالري
المعاييرّالوطنيةّلمنوعيةّالتيّيجبّأفّتتوفرّفيّالمياهّالمخصصةّلإلستيالؾّالبشريّولسائرّّ-جّ

ّ.اإلستعماالت
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ّ.طرؽّتحميؿّومراقبةّالخصائصّالفيزيائيةّوالكيميائيةّوالبيولوجيةّوالبكتريولوجيةّوالنوعيةّلممياهّ-دّ
ّ ّمفّإجراءاتّّ-ىػ ّلمواد ّالمباشر، ّغير ّأو ّالمباشر التصريؼّوالطمرّواالغراؽّوالرميّواإليداع،

شأنياّأفّتتسببّفيّتموثّالمياهّالسطحيةّأوّالجوفية،ّأوّأفّتزيدّمفّتدىورّنوعيتياّبتعديؿّ
ّىذهّ ّمراقبة جراءات ّوا  ّالبكتريولوجية، ّأو ّالبيولوجية ّأو ّالكيميائية ّأو ّالفيزيائية خصائصيا

ّ.العمميات
تدابيرّالحمايةّالخاصةّالتيّيجوزّلوزارةّالبيئةّأوّلمسمطاتّالمختصةّأفّتفرضياّبيدؼّالوقايةّّ-وّ

ّ.أوّالحدّمفّكؿّضررّيصيبّالبيئةّالمائية
ّ.أصوؿّإخضاعّالمنشآتّالقائمةّألحكاـّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقيةّ-زّ
 

ّالقوانيفّواألنظمةّالمرعيةّاالجراء،ّتخّ-37المادة  ضعّكؿّمنشأةّتتولىّمعالجةّالمياهّمعّمراعاة
تحددّالمراسيـّالتطبيقيةّليذاّالقانوفّأصوؿّ.ّلترخيصّمسبؽّبمباشرةّالعمؿّيصدرّعفّوزيرّالبيئة

ّ.وميؿّإخضاعّالمنشآتّألحكاـّىذهّالمادة
 

 حماية البيئة األرضية وجوف االرض -الفصل الرابع 
 

ّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّ-38المادة  ّ:عمىّاقتراحّوزيرّالبيئةّوالوزراءّالمختصيفّتحددّبمرسـو
شروطّالحمايةّالخاصةّالتيّتيدؼّإلىّالحدّمفّتدىورّالتربةّوتآكمياّومكافحةّالتصحرّوتموثّّ-أّ

ّ.األرضّوجوؼّاألرضّومواردىماّالطبيعية،ّوالخسائرّفيّاألراضيّالقابمةّلمزراعة
ّ ّلّ-ب ّالرشيد ّاإلستعماؿ ّتشجيع ّإلى ّتيدؼ ّالتي ّاالرضّومواردىماّالتدابير ّجوؼ ألرضّأو

ّ.الطبيعية
الئحةّبالنشاطاتّالتيّبسببّطبيعتياّأوّأىميتياّأوّنتائجيا،ّقدّتتسببّبتمويثّاألرضّوجوؼّّ-جّ

ّ.األرضّومواردىماّالطبيعية
ّ.أصوؿّإخضاعّالنشاطاتّاآلنفةّالذكرّلمترخيصّالمسبؽّمفّوزارةّالبيئةّ-دّ
واألمراضّالتيّيسمحّباستعمالياّبيدؼّحمايةّالبيئةّوجوؼّّالئحةّباألسمدةّومبيداتّالحشراتّ-ىػّ

ّ.األرضّمفّكؿّضررّقدّيصيبيا
أصوؿّالمراقبةّوالتدابيرّالتيّيمكفّفرضياّلتأميفّحمايةّالبيئةّاالرضيةّوجوؼّاالرضّمفّكؿّّ-وّ

ّ.ضررّقدّيصيبيا
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ّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئة -39المادة  ّ:والوزراءّالمختصيفّتحددّبمرسـو
ّ نشاءّمراكزّالتنقيةّومكباتّالنفايات،ّعمىّاختالفيا،ّوشروطّإستثمارىاّّ-أ شروطّتحديدّأماكفّوا 

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

ّالبيئةّعمىّّ-بّ ّالقانوفّأصوؿّإشراؼّوزارة إجراءاتّالمعالجةّالكاممةّلمنفاياتّعماًلّبأحكاـّىذا
ّ ّرقـ 64/88ّّوالقانوف ّبتاريخ ّالتموثّمفّ)12/8/1988ّالصادر ّضد ّالبيئة ّعمى المحافظة

ّ.وقانوفّإحداثّوزارةّالبيئةّوتعديالتو(ّالنفاياتّالضارةّوالموادّالخطرة
ّ

ّّ-40المادة  ّالقانوفّرقـ ّأحكاـ ّفي12/8/1988ّّتاريخ64/88ّمعّمراعاة ّيتخذ ّبمرسـو ّتحدد ،
ّ:مجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيرّالبيئة

الئحةّبالنفاياتّالخطرةّأوّالضارةّوالتيّتحتويّعمىّموادّخطرةّعمىّالصحةّوالسالمةّالعامتيفّّ-أّ
ّأوّنقمياّ ّأوّالتداوؿّبيا ّأوّإستعماليا ّأوّتخزينيا ّأوّتصريفيا ّأوّإدخاليا التيّيمنعّإستيرادىا

ّ.برّاألراضيّالمبنانيةّأوّفيياع
ّعبرّّ-بّ ّونقميا ّوالتداوؿّبيا ستعماليا ّوا  ّوتخزينيا ّوتصريفيا ّبالنفاياتّالمسموحّإستيرادىا الئحة

ّ.األراضيّالمبنانيةّوفييا
ّ ّوحيازتياّّ-ج ّوتصريفيا دخاليا ّوا  ّلمنفايات، ّالمولدة ّالمنتوجات ّأو ّالمواد ّإستيراد ّوشروط طرؽ

ستعمالياّوالتداوؿّبيا ّ.ونقمياّعبرّاألراضيّالمبنانيةّوفيياّوا 
ّ

ّنتيجةّّ-41المادة  ّالمتضررة ّاألماكف ّتخضع ّالقانوف، ّىذا ّالبابّالسادسّمف ّأحكاـ ّمراعاة مع
ّواألماكفّالمموثةّبسببّ ّالنافذة، ّالقانونيةّوالتنظيمية ّباألحكاـ ّمفّدوفّالتقيد ّبيا ّالقياـ ألعماؿّيتـ

لتدابيرّتيدؼّإلىّالقضاءّعمىّالتموثّوتصحيحّالبيئة،ّالمكباتّالبريةّأوّالطمرّغيرّالمسموح،ّ
ّاألصميةّوفؽّماّ ّقدرّاإلمكافّإلىّحاليا ّاألماكفّبغيةّإعادتيا ّالمسؤوؿّعفّىذه وذلؾّعمىّنفقة

ّ.تحددهّوزارةّالبيئة
ّىذاّ ّألحكاـ ّتطبيقًا ّالوزراء ّمجمس ّفي ّتصدر ّالتي ّالمراسيـ ّفي ّالمادة ّىذه ّتطبيؽ ّدقائؽ تحدد

ّ.القانوف
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 المنشآت -الفصل الخامس 
 

- 42المادة 
ّبيدؼّالقياسّالمنظـّّ-1 ّذاتية ّومراقبة ّبيئية ّإمكانياتّمراجعة ّلدييا ّتتوفر ّأف ّمنشأة، عمىّكؿ

ّ.إلصداراتياّالمموثةّونتائجّأنشطتياّعمىّالبيئة
تخضعّكؿّمنشأةّلمتصريحّالمسبؽّباإلستثمارّالذيّيعيفّالحدودّالخاصةّلكؿّأنواعّاإلصداراتّّ-2

لمموثة،ّبماّفيياّتمؾّالمتعمقةّبمعالجةّالنفايات،ّوالنتائجّاألخرىّألنشطةّالمنشأةّعمىّالبيئة،ّا
ّفيّالبندّ مفّىذهّ(1ّ)فضاًلّعفّشروطّتنفيذّالمراجعةّالبيئيةّوالمراقبةّالذاتيةّالمشارّإلييما

ّ.المادة
زراءّالمختصيف،ّالمعاييرّتحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيرّالبيئةّوالّوّ-3

الوطنيةّالخاصةّبكؿّفئةّمفّفئاتّالمنشآت،ّودقائؽّتطبيؽّىذهّالمادةّوأصوؿّتطبيؽّأحكامياّ
ّالقانوف،ّوشروطّوقؼّأوّإغالؽّأوّشطبّكؿّمنشأة،ّ عمىّالمنشآتّالقائمةّبتاريخّنفاذّىذا

ّ.يّىذاّالقانوفّتالفيوعندماّتشكؿّىذهّالمنشأةّخطرًاّعمىّالبيئةّالّيمكفّلمتدابيرّالممحوظةّف
ّ

عندماّيكوفّإستثمارّإحدىّالمنشآتّالمصنفةّمصدرّضررّألحدّعناصرّالبيئةّعمىّّ-43المادة 
ّباألمرّإلجراءّالتحقيؽّالمطموب،ّوتنذرّالسمطةّالمحميةّ السمطةّالمحميةّأفّتحيطّوزارةّالبيئةّعممًا

ذاّالخطرّأوّلمتخمصّمنوّوذلؾّعمىّالمستثمرّبضرورةّإتخاذّالتدابيرّالضروريةّكافةّلموقايةّمفّى
ّالخاصة ّنفقتو ّتطبؽّ. ّفيو، ّالمحددة ّالمستثمرّبمضموفّاإلنذارّخالؿّالميمة ّإلتزاـ وفيّحاؿّعدـ

ّ.عميوّالتدابيرّوالعقوباتّالمنصوصّعميياّفيّالقوانيفّواألنظمةّالمرعيةّاإلجراء
ولو،ّبعدّإنذارّ.ّالمنشأةّعمىّالبيئةولوزيرّالبيئةّالمباشرةّبأيّتحقيؽّيرميّإلىّمراقبةّإنعكاسّنشاطّ

ّنفقةّ ّعمى ّالبيئة، ّلحماية ّالالزمة ّالتدابير ّيتخذ ّأف ّالطارئة، ّالحاالت ّفي ّإنذار ّوبدوف المستثمر
ّ.المستثمر

تفرضّوتحصؿّنفقاتّالتحقيؽّوالمراقبةّوالتدابيرّالمتخذةّوفقًاّلقانونيّالمحاسبةّالعموميةّوتحصيؿّ
ّالمباشرة ّ.الضرائبّوالرسـو

ّ.عّاألشخاصّالمسؤولوفّعفّمراقبةّالمنشآتّالمصنفةّلمسرّالمينييخض
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 أو الخطرة/المواد الكيميائية، الضارة و  -الفصل السادس 
 

  -44المادة 
آب12ّّتاريخ64/88ّّمعّمراعاةّأحكاـّالقوانيفّواألنظمةّالمرعيةّاإلجراء،ّالّسيماّالقانوفّرقـّّ-1

إستخراجّأوّتحويؿّأوّتسويؽّأوّنقؿّأوّحيازةّأوّاستعماؿّيخضعّإستيرادّأوّإنتاجّأو1988ّّ
أوّالخطرة،ّالتيّبسببّتركيبتياّوطبيعتياّوآثارىا،ّالّسيماّ/أوّإتالؼّالموادّالكيميائيةّالضارةّو

ّالعامتيفّ ّوالسالمة ّعمىّالصحة ّتشكؿّخطرًا ّقد ّأو ّتشكؿ ّكميتيا، ّأو ّاإلشعاعية، ّأو السامة
يمنحّضمفّشروطّتحددّبمرسوـّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّّوعمىّالبيئةّعامة،ّلتصريحّمسبؽ

ّ.بناءّعمىّاقتراحّمفّوزيرّالبيئةّوالوزراءّالمختصيف،ّولمراقبةّوزارةّالبيئة
ّالموادّّ-2 ّمف ّالمصنوعة ّالمسوقة ّالتركيبات ّعمى ّالتطبيقية ّونصوصو ّالقانوف ّىذا ّأحكاـ تطبؽ

ّ.مفّىذهّالمادة«1ّ»المذكورةّفيّالبندّ
ّ:لمرسوـيتضمفّىذاّاّ-3
الئحةّبالموادّالتيّيكوفّإستيرادىاّأوّإنتاجياّأوّإستخراجياّأوّتحويمياّأوّتسويقياّأوّحيازتياّّ-أّ

ّ.أوّاستعمالياّأوّإتالفياّأوّنقمياّعبرّاألراضيّالمبنانيةّممنوعًاّأوّخاضعًاّلمتصريحّالمسبؽ
جراءاتّوميؿّمنحّالتصريحّالمسبؽّ-بّ ّ.شروطّوا 
جّرّ-جّ ّ.اءاتوّلكؿّمجموعةّمفّالمنتوجاتشروطّالتصريؼّوا 
ّ ّبالموادّّ-د ّالخاصة ّالتصنيع عادة ّوالتسويؽّوا  شروطّاإلنتاجّوالخزفّوالتغميؼّوالتصنيؼّوالنقؿ

ّ.موضوعّىذاّالفصؿ
ّ ّالحاالتّّ-ىػ ّفي ّسيما ّال ّالبيئة، ّحماية ّلتأميف ّفرضيا ّيمكف ّالتي ّوالتدابير ّالمراقبة إجراءات

ّ.الطارئة
ّ ّّ-و ّتطبيؽّأحكاـ ّوأصوؿ ّالضارة ّالكيميائية ّالفصؿّعمىّالمواد ّعمىّ/ىذا ّالموجودة ّالخطرة أو

ّ.األراضيّالمبنانيةّبتاريخّنفاذّىذاّالقانوف
4-ّّ ّالبند ّفي ّالمذكور ّالمرسـو ّتطبيؽ 1ّ»ألجؿ ّالتوجيياتّ« ّباإلعتبار ّتؤخذ ّالمادة، ّىذه مف

ّ.صصةوالمعاييرّالتقنيةّالمنسقةّعمىّالمستوىّالدوليّمفّقبؿّالمؤسساتّالمتخ
ّ
ّ
ّ
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  -45المادة 
1-ّّ ّرقـ ّالقانوف ّوأحكاـ ّالعقوبات، ّقانوف ّأحكاـ ّمراعاة 64/88ّّمع عند1988ّّآب12ّّتاريخ

ّالمؤسسةّ قفاؿ ّالنقؿّوا  ّويمكفّضبطّوسيمة ّالجرمية ّتضبطّالمواد ّالفصؿ، ّىذا ّأحكاـ مخالفة
ّ.مؤقتاًّ

ّالمواّ-2 ّتشكؿّىذه ّعندما ّالقانوف، ّالبابّالسادسّمفّىذا ّألحكاـ ّومحدقًا،ّخالفًا ّحقيقيًا دّخطرًا
ّعمىّنفقةّصاحبّىذهّالموادّوذلؾّ ّأوّإلغاءّآثارىا تتولىّالسمطاتّالمحميةّالمختصةّإتالفيا

ّ.بإشراؼّوزارةّالبيئة
ّ.تفرضّوتحصؿّالنفقاتّوفقًاّلقانونيّالمحاسبةّالعموميةّوتحصيؿّالضرائبّوالرسوـّالمباشرة

 
 األذية الصوتية والضجيج -الفصل السابع 

 
ّيتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّإقتراحّوزيرالبيئةّوالوزراءّالمختصيفّ-46المادة  ّ:تحددّبمرسـو

ّلصحةّاإلنسافّأوّقدّيتسببّّ-1 شروطّتنظيـّكؿّإصدارّلضجيجّأوّألصوات،ّقدّيكوفّمضرًا
ّ.بإزعاجّمفرطّأوّيمسّبالبيئة،ّالّسيماّالذيّينتجّعفّالمنشآتّوالمركباتّوسواىا

ّلمنعّاألذيةّالصوتيةّوالضجيجّأوّالتدابيرّّ-2 ّفيّاألحواؿّالطارئة، التيّيمكفّفرضيا،ّالّسيما
ّ.الحدّمفّآثارىماّالسمبية

 
 إدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عمى التنوع البيولوجي -الفصل الثامن 

 
ظةّتعتبرّمفّالمصمحةّالعامةّحمايةّالطبيعةّوالوقايةّمفّالتصحرّومكافحتوّوالمحافّ-47المادة 

عمىّاألجناسّالحيوانيةّوالنباتيةّومساكنياّوعمىّالتوازناتّالبيولوجيةّواألنظمةّالبيئيةّوعمىّالتنوعّ
ّ.البيولوجي،ّفيّمواجيةّكؿّأسبابّالتدىورّوالتموثّومخاطرّالزواؿ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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  -48المادة 
ّ:ترتكزّإدارةّالمواردّالطبيعيةّوالحفاظّعمىّالتنوعّالبيولوجيّفيّلبنافّعمىّ-1
ّ.وضعّجردةّباألجناسّالحيوانيةّوالنباتيةّالموجودة،ّوخاصةّتمؾّالمعرضةّلخطرّالزواؿّ-أّ

ّ.إخضاعّكؿّنشاطّمفّشأنوّالمساسّبالبيئةّإلعالـّوزارةّالبيئةّالمسبؽّ-بّ
ّ.اقتراحّخططّحمايةّمسكفّاألجناسّالحيوانيةّوالنباتيةّوشروطّحمايتياّوتنميتياّ-جّ
ّ ّّ-د ّحدائؽّوطنية ّإنشاء ّالمواقعّاقتراح ّحماية ّواقتراحّشروط ّمحمية ّومناطؽ ومحمياتّطبيعية

ّ.والمناظرّالطبيعية
ّ ّلالتفاقاتّّ-ىػ ّوفقًا ّواستعماالتيا ّالوراثية ّوالحيوية ّالبيولوجية ّالموارد ّلولوج ّمراقبة ّنظاـ وضع

ّ.والمعاىداتّالدوليةّالتيّأبرمياّأوّيبرمياّلبناف،ّوذلؾّباإلتفاؽّمعّالوزاراتّالمعنية
اركةّالمواطنيفّوالمؤسساتّالعامةّوالخاصةّفيّالحفاظّعمىّالتنوعّالبيولوجيّواالستعماؿّمشّ-وّ

ّ.المستداـّلممواردّالطبيعية
تحددّبمراسيـّتتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّعمىّاقتراحّوزيرّالبيئةّوالوزراءّالمختصيف،ّدقائؽّّ-2

ّ.تطبيؽّأحكاـّىذهّالمادة
 

 طبيعيةمخاطر وكوارث  -الفصل التاسع 
 

ّالتعاوفّّ-49المادة  ّأساس ّوعمى ّمستداـ ّبشكؿ ّاألخرى ّالدوؿ ّمع ّالمشتركة ّالموارد ّإدارة تتـ
واإلعالـّوالتشاورّالمتبادؿ،ّوفقًاّألحكاـّالمعاىداتّالدوليةّواالقميميةّالمبرمةّبيفّالدوؿّالتيّيتشارؾّ

ّ.معياّلبنافّالمواردّالمذكورة
 

 مخاطر وكوارث طبيعية -الفصل التاسع 
 

ّالكوارثّوالمخاطرّالطبيعيةّلكؿّمنطقةّمفّلبنافّوتشمؿّّ-50المادة  توضعّخطةّوطنيةّإلدارة
ّالبيئةّبالتعاوفّمعّالوزاراتّالمختصة وتحددّالتدابيرّالوقائيةّالتيّ.ّخطةّإدارةّبيئيةّتحضرىاّوزارة

وّخالفو،ّيجبّإتخاذىاّلمواجيةّكؿّتموثّبيئيّخطيرّينجـّعفّكوارثّطبيعيةّاوّبفعؿّالحروبّأ
وصالحياتّاإلداراتّوالسمطاتّالمختصةّفيّتنفيذّىذهّالتدابيرّبمراسيـّتتخذّفيّمجمسّالوزراءّبناءّ

ّ.عمىّإقتراحّوزيرّالبيئةّوالوزراءّالمختصيف
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 المسؤوليات والعقوبات -الباب السادس 
 المسؤوليات -الفصل االول 

 
انوفّالعقوبات،ّإفّكؿّانتياؾّلمبيئةّيمحؽّمعّمراعاةّأحكاـّقانوفّالموجباتّوالعقودّوقّ-51المادة 

ولمدولة،ّممثمةّبوزارةّالبيئة،ّالمطالبةّ.ّضررًاّباألشخاصّأوّبالبيئةّيسأؿّفاعموّبالتعويضّالمتوجب
ّ.بالتعويضاتّالخاصةّالناتجةّعفّاألضرارّالالحقةّبالبيئة

 
  -52المادة 

1-ّّ ّمنجزة ّبسببّأعماؿ ّالبيئة ّيطاؿ ّأيّضرر ّعف ّالمسؤوليف ّبصورةّإف ّأو ّتصريح ّدوف مف
ّالبيئيّ ّالفحص ّبدراسات ّالمتعمقة ّتمؾ ّسيما ّال ّالنافذة، ّوالنظامية ّالقانونية ّلألحكاـ مخالفة
المبدئيّأوّتقييـّاألثرّالبيئي،ّممزموفّباتخاذّكؿّالتدابيرّالتيّتؤديّإلىّإزالةّالضرر،ّعمىّ

ّ.نفقتيـّالخاصة
السمطاتّالمختصةّلمنعّكؿّضررّيطاؿّالبيئة،ّّإفّالنفقاتّالناتجةّعفّالتدابيرّالتيّتتخذىاّ-2

ّ.تكوفّعمىّعاتؽّالمسؤوؿّعفّىذاّالضرر
 

أوّخطرةّكماّ/عؿّكؿّمفّيستثمرّمؤسسةّمصنفةّأوّيستعمؿّموادّكيميائية،ّضارةّوّ-53المادة 
ّ.يحددىاّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقية،ّأوّيوقعّعقدّضمافّضدّكؿّالمخاطرّالتيّتيددّالبيئة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 ضبط الجنح -الفصل الثاني 
 

  -54المادة 
تضبطّالمخالفاتّألحكاـّىذاّالقانوفّولنصوصوّالتطبيقية،ّبموجبّمحاضرّضبطّينظمياّأفرادّّ-1

ّالضابطةّالعدليةّوفقًاّلمقوانيفّالمرعيةّاإلجراء؛
ّالضابطّ-2 ّألفراد ّالتطبيقية، ّونصوصو ّالقانوف ّبيذا ّالتقيد ّومراقبة ّالمخالفات ّضبط ّأجؿ ةّمف

ّ.العدليةّولمراقبيّوزارةّالبيئةّوفؽّالقوانيفّالمرعيةّاالجراء
ّومبانيّالمنشآتّوالمؤسساتّالمشمولةّبأحكاـّىذاّالقانوفّ-أّ ّ.الدخوؿّإلىّحـر

ّ ّالمذكورةّّ-ب ّوالمؤسسات ّالمنشآت ّومستودعات ّوتجييزات نشاءات ّوا  ّومباني ّحـر ّفي التفتيش
ّ.أعاله

ّ ّوالمّ-ج ّالوثائؽ ّجميع ّعمى ّلممنشآتّاالطالع ّالبيئي ّالعمؿ جراءات ّوا  ّبشروط ّالمتعمقة ستندات
ّ.والمؤسساتّالمشمولةّبأحكاـّىذاّالقانوف،ّأوّألنشطتيا

ّ.أخذّعيناتّومقاديرّإلجراءّالتحاليؿّالضروريةّ-دّ
يشترطّلممارسةّأفرادّالضابطةّالعدليةّوظيفتيـّفيّاألماكفّاألخرىّالتيّيشتبوّفيياّبممارسةّّ-3ّ

مواد،ّمفّشأنياّالمساسّبالبيئةّالحصوؿّعمىّموافقةّخطيةّمسبقةّمفّالنيابةّّأنشطةّأوّبوجود
ّ.العامةّواإلستعانةّبأفرادّقوىّاألمفّالداخميّكمماّدعتّالحاجة

 
ّإلىّّ-55المادة  ّبيا، ّالمتعمقة ّالمستنداتّواإلفاداتّوالمعموماتّكافة ّالضبطّمع ّمحاضر تحاؿ

ّ.ةّالبيئةالنيابةّالعامةّوتبمغّنسخةّعنياّإلىّوزاّر
ّ

ينظرّفيّالمخالفاتّالمضبوطة،ّوفقًاّألحكاـّىذاّالقانوفّولنصوصوّالتطبيقية،ّالقضاةّّ-56المادة 
المنفردوفّالمختصوفّفيّالمحافظةّالتيّحصمتّفيياّالمخالفة،ّوتطبؽّبشأفّىذهّالمخالفاتّأصوؿّ

ّ.ستتئناؼّفقطالمحاكماتّالموجزةّالمتعمقةّبالجرائـّالمشيودة،ّوتكوفّأحكاميـّقابمةّلإل
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 التدابير االدارية -الفصل الثالث 
 

إفّتطبيؽّالعقوباتّالجزائيةّالّيحوؿّدوفّصالحيةّاإلداراتّوالسمطاتّالمختصة،ّبعدّّ-57المادة 
ّبعضّالتدابيرّاإلداريةّ ّكؿّأو ّبحقو ّبأفّتتخذ ّإلىّالمخالؼ، ّاإلدارية ّبالطريقة إنذارّخطيّتبمغو

ّ:التالية
لمسماحّبمتابعةّتنفيذّنشاطّمعيف،ّفضاًلّعفّتدابيرّوقائيةّومراقبةّذاتيةّفرضّشروطّخاصةّّ-أّ

ّبالشروطّ ّالتقيد ّالنشاطّإلىّحيف ّليذا ّوتعميؽّالترخيصّالعائد ّمستمرة، ّبصورة وتدقيؽّبيئي،
ّ.الخاصةّوالتدابيرّالمذكورة

ّ ّّوّ-ب ّلو ّالترخيصّالعائد لغاء ّوا  ّلمبيئة، ّيسببيا ّجسيمة ّأخطار ّبسبب ّمعيف ّنشاط قفاؿّمنع ا 
ّ.المؤسسة

عادةّالتشجيرّوصيانةّاألماكف،ّعمىّنفقةّالمخالؼّ-جّ ّ.أعماؿّاإلصالحّكإزالةّالتموث،ّوا 
ّ.فرضّااللزاماتّوالغراماتّ-دّ
ّ.كؿّتدبيرّآخرّييدؼّإلىّالوقايةّأوّإلىّالحدّمفّكؿّضررّيصيبّالبيئةّ-ىػّ
 

 العقوبات -الفصل الرابع 
  -58المادة 

إلىّسنةّوبالغرامةّمفّخمسةّعشرّمميوفّإلىّمئتيّمميوفّليرةّلبنانية،ّيعاقبّبالحبسّمفّشيرّّ-1
ّ:أوّبإحدىّىاتيفّالعقوبتيف،ّكؿّمف

ينفذّمشروعًاّيستوجبّدراسةّفحصّبيئيّمبدئيّأوّتقييـّاألثرّالبيئيّمفّدوفّإجراءّىذهّالدراسةّّ-
ّ.مسبقًاّأوّإخضاعياّلرقابةّوزارةّالبيئةّوالوزاراتّواإلداراتّالمختصة

ّلمضموفّالدراسةّّ- ّاألثرّالبيئيّخالفًا ّيستوجبّدراسةّفحصّبيئيّمبدئيّأوّتقييـ ينفذّمشروعًا
ّ.المقدمةّمنوّوالتيّتكوفّقدّحازتّعمىّموافقةّوزارةّالبيئةّوالوزاراتّواإلداراتّالمختصة

ييرّينفذّمشروعًاّالّيستوجبّدراسةّفحصّبيئيّمبدئيّأوّتقييـّاألثرّالبيئيّوغيرّمتطابؽّوالمعاّ-
ّ.الوطنية

ّالقانوفّوّ- ّفيّىذا ّوالتفتيشّوالتحاليؿّالمنصوصّعمييا أوّ/يعارضّاوّيعرقؿّإجراءاتّالمراقبة
ّ.نصوصوّالتطبيقية

ّ.فيّحاؿّتكرارّالمخالفةّتضاعؼّالعقوبةّ-2
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،ّيعاقبّبالحبسّمفّشير12/8/1988ّتاريخ64/88ّّمعّمراعاةّأحكاـّالقانوفّرقـّّ-59المادة 
غمىّسنةّوبالغرامةّمفّمميونيّإلىّعشرةّمالييفّليرةّلبنانية،ّأوّبإحدىّىاتيفّالعقوبتيف،ّكؿّمفّ

أوّّيخالؼّأحكاـّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقيةّالمتعمقةّبحمايةّالبيئةّاليوائيةّأوّالبحريةّأوّالمائية
ّ.األرضيةّوجوؼّاألرض

ّ.فيّحاؿّالتكرارّتضاعؼّالعقوبة
 

يعاقبّبالسجفّمفّشيرّإلىّسنةّوبالغرامةّمفّمميونيّإلىّعشرةّمالييفّليرةّلبنانية،ّّ-60المادة 
ّالمتعمقةّ ّالتطبيقية ّونصوصو ّالقانوف ّىذا ّأحكاـ ّيخالؼ ّمف ّكؿ ّالعقوبتيف، ّىاتيف ّبإحدى أو

ّ.بالمؤسساتّالمصنفة
ّ.رارّتضاعؼّالعقوبةفيّحاؿّالتك

ّ
ّّ-61المادة  ّالقانوفّرقـ ّأحكاـ المتعمؽّبالمحافظةّعمى12/8/1988ّّتاريخ64/88ّّمعّمراعاة

البيئةّضدّالتموثّمفّالنفاياتّالضارةّوالموادّالخطرة،ّترفعّالغراماتّالمنصوصّعميياّفيّالقانوفّ
ّ.مفّعشرةّمالييفّإلىّمئةّمميوفّليرةّلبنانية:ّالمذكور

ّ
  -62المادة 

ّالقانوفّّ-1 ّىذا ّيخالؼّأحكاـ ّمف ّكؿ ّلبنانية، ّليرة ّمالييف ّإلىّعشرة ّمميوف ّمف يعاقبّبالغرامة
ّوالستيفّمفّىذاّ ّالواحدة ونصوصوّالتطبيقيةّالمتعمقةّبالنفاياتّغيرّتمؾّالممحوظةّفيّالمادة

ّ.القانوف
ّ.فيّحاؿّتكرارّالمخالفةّتضاعؼّالعقوبةّ-2
ّ

  -63المادة 
ألحكاـّىذاّالقانوفّولنصوصوّالتطبيقية،ّيعاقبّعميياّبالغرامةّمفّخمسمائةّكؿّمخالفةّأخرىّّ-1

ّ.ألؼّإلىّخمسةّمالييفّليرةّلبنانية
ّ.فيّحاؿّتكرارّالمخالفةّتضاعؼّالعقوبةّ-2
ّ
ّ



 

26 
 

ّالعقوباتّّ-64المادة  ّتطبيؽ ّدوف ّتحوؿ ّال ّالقانوف ّىذا ّفي ّعمييا ّالمنصوص ّالعقوبات إف
ّالعقوبات ّقانوف ّفي ّأوّّالمنصوصّعمييا ّوالعقوباتّاإلدارية ّوالتدابير ّالتشريعاتّالجزائية، وسائر

ّ.موجبّالتعويضّبحكـّالمسؤوليةّالمدنية
ّ

ّألحكاـّقانوفّالغاباتّالصادرّبتاريخّّ-65المادة  ّمادتو1949ّكانوفّالثاني7ّّخالفًا ،ّالّسيما
ونصوصوّالتطبيقية،ّ،ّيعودّمجموعّالغراماتّوالتعويضاتّالمقضيّبياّعماًلّبأحكاـّىذاّالقانوف98ّ

ّ.إلىّالصندوؽّالوطنيّلمبيئة
 

 أحكام نهائية -الباب السابع 
ّ

يحؽّلوزيرّالبيئةّإجراءّمصالحةّعمىّالغراماتّوعمىّالتعويضاتّالتيّيحكـّبياّبشأفّّ-66المادة 
األضرارّالتيّتصيبّالبيئة،ّتطبيقًاّألحكاـّىذاّالقانوفّونصوصوّالتطبيقية،ّشرطّأالّتتناوؿّالتسويةّ

ّ.أكثرّمفّنصؼّقيمةّالغرامةّأوّالتعويض
ّ

ّ.انوفّأوّالتيّتتعارضّومضمونوتمغىّجميعّاألحكاـّالمخالفةّليذاّالقّ-67المادة 
ّ

ّ.يعمؿّبيذاّالقانوفّفورّنشرهّفيّالجريدةّالرسميةّ-68المادة 


