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سباب الموجببة
األس
للمشروع قانوون حماية نووعية الھواء
لكل مواطن التم ّتع به نظي
سيا ً للحياة وموورداً طبيعيا ً عاماً ،يحق لك
عنصراً أساس
حيث أن الھھواء يش ّكل ع
نوعية الحياة،
حتى ال يش ّكل خطراً عللى الصحة الععامة وعلى نو
 ٢٠٠٢اإلطار الع
٢
/٧/٢٩
ولما كان االمشترع قد ح ّدد في قاننون حماية اللبيئة رقم  ٤٤٤تاريخ ٩
شآت التي تش
لجھة ضبط المنش
)المواد  ،٢٧ ،٢٥ ،٢٤و (٢٨خاصة ة
د
األوساط الببيئية ومنھا اللھواء
عمالً
شار إليھا القا
بالمبادئ األساسية واألحكام الععامة التي أش
ئ
 ٤٢و (٤٣ع
على البيئة )المادتان ٢
البيئة وحمايتھا وت
في إدارة ة
حماية البيئة ووتنظيم المعلوممات البيئية ووالمشاركة ي
باالعتبار آلليات تنظيم ح
البيئي،
ولما كانت الدولة اللبناانية ملتزمة باحترام المععاھدات واالتتفاقات والبرووتوكوالت اللدولية المتعل
فيينا لحماية طبققة األوزون ،وبروتوكول
ومنھا اتفاقية ا
ا
ألرض
نوعية الھوواء لحماية اللحياة على األ
ألمم المتحدة اإلطارية بشأأن تغير المنااخ،
ن ،واتفاقية األ
طبقة األوزون
المواد المستنفذة لط
د
بشأن
صادر في حززيران ٢٠٠٤
صادية للتدھوور البيئي الص
تقرير البنك الدولي حول الكلفة االقتص
ولما كان تق
ّ
لبنان من الفاتور
من الناتج المحلي يدفعه ن
إلى  ٪١٫٠٢ن
االقتصادية لتلوث الھوواء تصل ى
ة
إلى أن الكلففة
وتدھور نوعية الھواء،
إلى إدراك أماككن وأسباب وطرائق تلو
وحيث أن حماية وإدارة نوعية الھوواء تتطلب أأن يصار ى
وبالتالي إقامة منشآآت وبرامج إإدارة تصمّمھھا وتديرھا ع
لي
عية الھواء اللمحيط
المحيط ،والى رصد نوع
ُ
األسس التنظيممية لھا وتوززيع المھام علليھا،
جب وضع أل
عامة تتشاررك بالمسؤوليية ،مما يستوج
إلى قيم ح ّدية والتي ّ
تتأثر بالقيم الح ّدية لإلنبعاثات ا
الھواء المحيط ُتقيمَّم باالستناد لى
ء
وحيث أن ننوعية
ط،
سببات تلوث الھواء المحيط
لكل من المصاددر الثابتة واللمتحركة ومس
تحديدھا ل
للوقاية من التلوث تقضي باعت
ة
حتما ً إلى وضع خطط
وحيث أن ااإلدراك والررصد والتقييم يؤدون ما
حديد اإلطار لللتخطيط لحم
طاعات التنمووية ،وجب تح
فعالة أبرزھھا التخطيط السليم إلدارة متكاملة للقط
خطط إدارة ممحلية ،لتج ّنب تلوث الھوااء والتخفيف
إستراتيجية وطنية وخ
ة
خالل
ل
حيط من
الھواء المح
ً
ً
عدة أطراف ووإدارات معني
حيحية ،من ع
إدارية وقائية ،تخففيفية أو تصح
ة
جراءات
يتطلب تنسييقا حثيثا وإج
جانب العوامل المناخية الطبيبيعية( في تح
سيا ً )إلى ب
تلعب دوراً أساس
تلوث الھواء ب
وحيث أن ممصادر ث
الثابتة والمتحركة
ة
صادر
ضبط ومراقبة تلووث الھواء النلناتج عن المص
حيط ،مما يستتوجب ط
الھواء المح
وتدابير تحفيزية،
ر
إجراءات إددارية
والوقاية من والضببط والمراقبة يجب أن تك
ة
حل اإلدراك والرصد واللتقييم
وحيث أن ككل من مراح
أن تتعاون جمميع الجھات ا
إلى أحدث المععلومات العلممية والتكنولووجية والميداننية ،وجب ن
ومستند ًة ى
ل إلنتاج المععرفة وتبادلھا وتنميتھا في ھذا المجال،
كل المراحل
لذلك،

٢

جرى إعداد مشروع قانون لحماية نوعية الھواء من أربع وثالثين مادة من ِق َبل وزارة البيئة ،ضمن إطار
مشروع "تقوية القدرات في مجال استصدار التشريعات البيئية وتطبيقھا في لبنان" – المرسوم
 ،-٢٠٠٣/١٠٢٥٤وذلك بعد ) (١إجراء بحث في تشريعات عدد من البلدان )أبرزھا االتحاد األوروبي،
فرنسا ،المملكة المتحدة ،بلغاريا ،رومانيا ،مقدونيا ،إستونيا ،الواليات المتحدة ،كندا ،اليابان ،الھند ،الفيليبين،
مصر ،فلسطين واإلمارات العربية المتحدة( في موضوع تلوث الھواء والتي تشرح وسائل اإلدارة المعتمدة
من ھذه البلدان الدارة نوعية الھواء وحمايته من التلوث من كافة المصادر (٢) ،مراجعة نصوص
التشريعات اللبنانية التي تمت لوسط الھواء بصلة ،وذلك استناداً إلى كتاب "وضع نظام استصدار التشريعات
البيئية وتطبيقھا في لبنان"  ،ISBN ٩٩٥٣-٠-٠٤١٧-Xو) (٣القيام ببعض الزيارات االستشارية لعدد من
اإلدارات العامة التي لديھا دور فعلي في عملية إدارة نوعية الھواء وضبط مصادر التلوث )أبرزھا مركز
رصد البيئة والتنمية في اتحاد بلديات الفيحاء وھيئة إدارة السير واآلليات والمركبات في وزارة الداخلية
والبلديات(.
وإن الحكومة ،إذ تتق ّدم من المجلس النيابي بمشروع القانون ھذا ،ترجو إقراره.
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مشروع قانون حماية نوعية الھواء
الباب األول  -أحكام عامة
اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ :اﻟﺗﻌﺎرﻳف
لغايات ھذا القانون ،يُقصد بالمفردات التالية ما ھو مب ّين تجاه كل منھا:

البيئة ):(Environment
)كما ح ّددت في قانون حماية البيئة – القانون  (٢٠٠٢/٤٤٤المحيط الطبيعي )أي
الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي( واالجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم
التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبين المحيط والكائنات.
الموارد الطبيعية ):(Natural Resources
)كما ح ّددت في قانون حماية البيئة – القانون  (٢٠٠٢/٤٤٤عناصر البيئة اآلتية :الھواء،
المياه ،األرض والكائنات الحية.
تقييم األثر البيئي ):(Environmental Impact Assessment
)كما ح ّدد في قانون حماية البيئة – القانون  (٢٠٠٢/٤٤٤تحديد وتقدير وتقييم آثار
مشروع ما على البيئة وتعيين التدابير الالزمة للتخفيف من اآلثار السلبية وزيادة اآلثار
االيجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل إعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو
رفضه.
الھواء المحيط ): (Ambient Air
الھواء الخارجي في الطبقة الجوية السفلى ) ،(troposphereباستثناء الھواء داخل بيئة
العمل.
نوعية الھواء المحيط ): (Ambient Air Quality
الخصائص أو الصفات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية التي تتميز بھا حالة الھواء
المحيط والتي يتم تقييمھا استناداً إلى القيم الحدية.
الملوثات ): (Pollutants
أي مادة تدخل ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،في وسط بيئي ما ويكون من شأنھا أن تش ّكل
ضرراً على البيئة بشكل عام -تؤثر في الموارد الطبيعية أو األنظمة البيئية وغيرھا من
الوسائل المشروعة المتعارف عليھا الستعمال البيئة ،أو تساھم في تغيير المناخ ،أو ُتصدِر
روائح مزعجة أو ضارّ ة -أو أن تؤذي صحة اإلنسان بشكل خاص ،أو أن تضر
الممتلكات.
تلوث الھواء أو تلوث الھواء المحيط ): (Ambient Air Pollution
أي تغيير في نوعية الھواء المحيط ناتج عن ملوثات الھواء.
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مستوى أو مستوى التلوث ): (Pollution Level
درجة تركيز الملوثات في الھواء المحيط أو ما يترسب منھا في مساحة معينة خالل مدة
زمنية محددة ،يتم تحديدھا وفقا ً للطريقة المتبعة في قياس مستوى التلوث.
المصدر أو مصدر االنبعاثات ): (Emission Source
أي نقطة أو خط أو مساحة يتم إطالق الملوثات منھا في الھواء المحيط.
المنشأة ): (Installation
أي مكان دائم تعمل فيه تجھيزات وآالت لتوليد منتج معيّن.
المصدر الثابت أو مصدر االنبعاثات الثابت ): (Stationary Source
أي بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي يش ّكل ،ھو أو النشاطات التابعة له،
مصدر انبعاثات.
المصدر المتحرك أو مصدر االنبعاثات المتحرك ): (Mobile Source
أي آلية برية أو بحرية أو جوية تكون مجھزة بمحرك يعمل باإلحتراق الداخلي و ُتستعمل
فيه المحروقات الصلبة أو السائلة أو الغازية ويش ّكل مصدر انبعاثات.
االنبعاثات ): (Emissions
أي إطالق ،من مصدر مح ّدد ،لملوثات صلبة أو سائلة أو غازية في الھواء المحيط.
القيمة الحدية ):(Limit Value
مستوى الملوثات يتم تحديده إستناداً إلى األبحاث والمعلومات العلمية ،بھدف تج ُّنب أو
الوقاية أو التخفيف من اآلثار السلبية لملوثات الھواء المحيط على البيئة بشكل عام وعلى
الصحة العامة بشكل خاص؛ والذي يجب بلوغه خالل مدة معينة وال يجب تخطيه بعد
ذلك.
القيمة الحدية لالنبعاثات ):(Emission Limit Value
مستوى الملوثات التي تحتويھا االنبعاثات المسموح بإطالقھا خالل مدة زمنية محددة،
والتي ال يجب تخطيھا.
عتبة القيمة الحدية ):(Threshold Limit Value
مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً محدوداً على الصحة العامة عند التعرض
لھذه الملوثات لمدة قصيرة ،وھو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه إبالغ الذين يتعرضون
للملوثات ونصحھم بتحديد فترة تعرضھم للھواء المحيط.
العتبة اإلعالمية للقيمة الحدية ):(Information Threshold Limit Value
مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً جديا ً على الصحة العامة عند التعرض
لھذه الملوثات لمدة قصيرة ،وھو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه إبالغ الذين يتعرضون
للملوثات والتوصية باتخاذ إجراءات احترازية لألشخاص الحسّاسين )الكھول ،النساء
الحبلى ،األطفال ،المرضى( لتحديد فترة تعرضھم للھواء المحيط.
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العتبة اإلنذارية للقيمة الحدية ):(Alert Threshold Limit Value
مستوى الملوثات الذي يشكل عند تخطيه خطراً كبيراً جداً على الصحة العامة عند
التعرض لھذه الملوثات لمدة قصيرة ،وھو المستوى الذي يتطلب عند تخطيه تطبيق
إجراءات طارئة لحماية الصحة العامة من مخاطر التعرض للھواء المحيط.
القيمة الحدية الھدف ):(Target Limit Value
مستوى الملوثات يتم تحديده بھدف تجنب اآلثار السلبية الطويلة األمد لملوثات الھواء
المحيط على البيئة بشكل عام وعلى الصحة العامة بشكل خاص ،والذي يجب بلوغه عند
اإلمكان ،خالل فترة زمنية معينة.
المواصفة ): (Specification
)كما حددت في مشروع قانون للمقاييس والمواصفات والقواعد التقنية وإجراءات تقييم
المطابقة( مستند أو وثيقة تحدد خصائص أو إداء أو طريقة إنتاج منتوج معيّن أو تأدية
خدمة معيّنة ،أو تحدد طريقة فحص أو اختبار أو تحليل ،أو تحدد مصطلحات أو رموز أو
قياسات أو أبعاد أو محتويات لصاقة بيانية أو إجراءات عمل معين أو نظام معين.
ترخيص بيئي بإطالق االنبعاثات ): (Environmental Permit for Emissions
ترخيص يصدر عن وزارة البيئة لكل بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي من
شأنه أو شأن النشاطات التابعة له أن يطلق ملوثات في الھواء المحيط ،وھو مفصّل في
المادة  ١٦من ھذا القانون.
الملحق :١

رسم بياني يظھر جميع المواد الواردة في مشروع قانون حماية نوعية الھواء وعالقتھا
ببعضھا البعض.

اﻟﻣﺎدة  :٢ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون وﻧطﺎق ﺗطﺑﻳﻘﻪ
يھدف ھذا القانون إلى حماية نوعية الھواء المحيط من خالل إدراك ورصد وتقييم والوقاية من وضبط
ومراقبة تلوث الھواء المحيط الناتج عن النشاط البشري ،وال يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الھواء المحيط
الناتج عن المخاطر الفيزيائية )بما فيھا الضجيج والمصادر المشـعة( ،طبيعية كانـت أم من صنع اإلنسان،
أو عن الكوارث الطبيعية ،كما ال يدخل ضمن نطاق تطبيقه تلوث الھواء داخل بيئة العمـل أو داخل األبنية
السكنية.
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الباب الثاني  -اإلدراك والرصد والتقييم
الفصل األول
اإلدراك والرصد
اﻟﻣﺎدة  :٣ﻣﺳﺢ ﺗﻘﻳﻳم ﺣﺎﺟﺎت ﻹدراك ﺗﻠوث اﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻳط
عند دخول ھذا القانون حيز النفاذ ،تباشر وزارة البيئة بمسح تقييم حاجات
إلدراك أماكن وأسباب وطرائق تلوث الھواء المحيط.

)(needs assessment survey

اﻟﻣﺎدة  :٤اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟوطﻧﻲ ﻟرﺻد ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻳط
) (١-٤إستناداً الى الخالصات والتوصيات التي ينتھي اليھا مسح تقييم الحاجات المذكور في المادة  ٣من
ھذا القانون ،تضع وزارة البيئة برنامجا ً وطنيا ً لرصد نوعية الھواء المحيط.
) (٢-٤يلحظ البرنامج الوطني لرصد نوعية الھواء المحيط وسائل تنفيذه ومنھا:
 الشبكة الوطنية لرصد نوعية الھواء المحيط المنصوص عنھا في المادة  ٥من ھذا القانون. الجردة الوطنية باالنبعاثات المنصوص عنھا في المادة  ٦من ھذا القانون. مختبرات معتمدة من وزارة البيئة ألخذ العينات ولتحليل نوعية الھواء. وحدة لضبط ومراقبة النوعية لدى وزارة البيئة بھدف مراقبة عمليات الشبكة الوطنية لرصدنوعية الھواء المحيط والجردة الوطنية باالنبعاثات والمختبرات المعتمدة وذلك للتثبت من
نوعية المعلومات التي يتم جمعھا.
)ّ (٣-٤
توثق النتائج السنوية لتنفيذ البرنامج الوطني لرصد نوعية الھواء المحيط في التقرير الوطني لنوعية
الھواء المحيط المنصوص عنه في المادة  ٧من ھذا القانون.
) (٤-٤تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول نتائج رصد نوعية الھواء المحيط ،كما ھو مبيّن في المواد
٧ ،٦ ،٥و ٢٦من ھذا القانون.
) (٥-٤الى أن تطبق الشراكة المنصوص عنھا في المادتين  ٥و ٦من ھذا القانون ،وذلك خالل فترة خمس
سنوات كحد أقصى ،لوزارة البيئة أن ّ
تلزم البلديات وإتحادات البلديات كل أو بعض أعمال الرصد.
اﻟﻣﺎدة  :٥اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟرﺻد ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻳط
) (١-٥تتألف الشبكة الوطنية لرصد نوعية الھواء المحيط من محطات ثابتة ومحطات متحركة يتم توزيعھا
وفقا ً لنتائج مسح تقييم الحاجات المذكور في المادة  ٣من ھذا القانون.
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) (٢-٥تح ّدد وزارة البيئة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائد إلدارة وتشغيل وتمويل
المحطات التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الھواء المحيط ،وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس
الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
) (٣-٥تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول الشبكة الوطنية لرصد نوعية الھواء المحيط ،كما ھو مبيّن
في المواد  ٧ ،٤و ٢٦من ھذا القانون.
اﻟﻣﺎدة  :٦اﻟﺟردة اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
) (١-٦يتم وضع جردة وطنية باإلنبعاثات تكون مرجع معلومات لجميع مصادر تلوث الھواء المحيط وتقدير
اإلنبعاثات على امتداد األراضي اللبنانية.
) (٢-٦تح ّدد وزارة البيئة إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص العائد لوضع الجردة الوطنية
باالنبعاثات ،وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة.
) (٣-٦تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات حول الجردة الوطنية باالنبعاثات ،كما ھو مبيّن في المواد ٧ ،٤
و ٢٦من ھذا القانون.
اﻟﻣﺎدة  :٧اﻟﺗﻘرﻳر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻳط
) (١-٧تضع وزارة البيئة ،بشكل دوري ،تقريراً وطنيا ً عن نوعية الھواء المحيط يكون مرجعا َ رئيسيا ً
للمعلومات المتعلقة بنوعية الھواء المحيط ومصادر تلوّ ثه.
) (٢-٧ينشر التقرير الوطني لنوعية الھواء المحيط في الجريدة الرسمية.
) (٣-٧تحدد ،بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة ،ھيكلية التقرير الوطني لنوعية
الھواء المحيط.
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الفصل الثاني
التقييم
اﻟﻣﺎدة  :٨اﻟﻘﻳم اﻟﺣدﻳﺔ واﻟﻌﺗﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻳط
) (١-٨تحدد ،بقرار من وزير البيئة ،بعد استشارة وزير الصحة العامة ،القيم الحدية ،وعتبات القيم الحدية
والعتبات اإلعالمية واإلنذارية للقيم الحدية المتعلقة بنوعية الھواء المحيط ،ويعاد تحديث وتقييم ھذه
القيم الحدية والعتبات ،كلما دعت الحاجة ،بالطريقة نفسھا.
) (٢-٨تضم القيم الحدية والعتبات المنصوص عنھا في الفقرة ) (١-٨من ھذه المادة:
) (١-٢-٨القيم الحدية والعتبات المتعلقة بملوثات الھواء المحيط التالية ،شرط أن تكون ،على األقل،
موازية لتلك التي تلحظھا إرشادات منظمة الصحة العالمية:
 أول أوكسيد الكربون ،CO-

أكسيدات اآلزوت ،NOx

 األوزون ،O٣ الجزئيـات )المواد اإلجمالية العالقة بما فيھا الجزئيات الصلبة ،(PM١٠ ،PM٢٫٥ ،PM١ أوكسيدات الكبريت ،SOx المجموعات العضوية المتطايرة  VOCبما فيھا الھيدروكاربونات ،HC الرصاص .Pb) (٢-٢-٨القيم الحدية والعتبات المتعلقة بأي ملوثات أخرى وذلك باالستناد إلى:
 طبيعة اإلنبعاثات الناتجة عن العمليات اإلنتاجية الموجودة حاليا ً أو تلك التي سيتمإنشاؤھا مستقبالً أو أي عملية يمكن أن تشكل مصدراً لتلوث الھـواء المحيط.
 إحتمال أو شدة أو تواتر اآلثار المتعلقة بالبيئة بمجملھا وبالصحة العامة على أن تؤخذباإلعتبار اآلثار التي ال يمكن معالجتھا.
 الوجود االجمالي والتركيز العالي للملوثات في الھواء المحيط. التحوالت األيضية في البيئة ) (metabolized changesالمنتجة لمواد كيمائية ذات سميّة) (toxicityعالية.
 المواد الثابتة في البيئة خاصة عندما يكون الملوث غير قابل للتحلل البيولوجي وقادراًعلى التراكم في البيئة.
 اآلثار السلبية المحتملة للملوّ ث )وفقا ً لعدد المواطنين ،للمواد البيولوجية أو األنظمةاإليـكولوجية التي تعرضت لآلثار السلبية للملوث ،وجود بعض األھداف الحساسة في
مناطق مصابة بالتلوث(.
 -إلتزامات لبنان الدولية.
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) (٣-٨تضع مؤسس ة المق اييس والمواص فات اللبناني ة ،بع د استش ارة وزارة البيئ ة ،مواص فات طرائ ق قي اس
الملوثات في الھواء المحيط )المكان ،الزمان ،المدة ،عدد العيّنات ،ال خ ،(.وذل ك اس تناداً إل ى المواص فات
الصادرة عن المنظمة الدولي ة للتقي يس  ،ISOف ي ح ال وجودھ ا ،وإن غاب ت فالمواص فات الص ادرة ع ن
ھيئ ات األم م المتح دة ،وإن غاب ت ،فالمواص فات الص ادرة ع ن ھيئ ات عربي ة .تص بح ھ ذه المواص فات
إلزامية لدى صدورھا بقرار من وزير البيئة.
اﻟﻣﺎدة  :٩اﻟﻘﻳم اﻟﺣدﻳﺔ ﻟﻼﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺻﺎدر ﺛﺎﺑﺗﺔ
) (١-٩تحدد ،بقرار من وزير البيئة ،بعد استشارة وزير الصناعة ووزير الطاقة والمياه ،القيم الحدية
لالنبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة ،ويعاد تحديث وتقييم ھذه القيم الحدية لالنبعاثات ،كلما دعت
الحاجة ،بالطريقة نفسھا.
) (٢-٩يحق لوزارة البيئة ،بناء على اقتراح اإلدارات والمجالس المحلية أو اإلدارات العامة المعنية ،أن
قيما ً ح ّدية لالنبعاثات أشد صرامة في المناطق التي يستدعي فيھا التلوث مثل ھذا التدبير ،وذلك
تحدد ِ
بموجب قرار يصدر عنھا.
) (٣-٩تضع مؤسس ة المق اييس والمواص فات اللبناني ة ،بع د استش ارة وزارة البيئ ة ،مواص فات طرائ ق قي اس
اإلنبعاثات الناتجة عن مصادر ثابتة لكل نوع من الملوثات )المكان ،الزمان ،المدة ،عدد العيّن ات ،ال خ،(.
وذلك استناداً إلى المواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس  ،ISOفي حال وجودھ ا ،وإن غاب ت
فالمواصفات الصادرة عن ھيئات األمم المتح دة ،وإن غاب ت ،فالمواص فات الص ادرة ع ن ھيئ ات عربي ة.
تصبح ھذه المواصفات إلزامية لدى صدورھا بقرار من وزير البيئة.
اﻟﻣﺎدة  :١٠اﻟﻘﻳم اﻟﺣدﻳﺔ ﻟﻼﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﺣرﻛﺔ
) (١-١٠تحدد ،بقرار من وزير البيئة ،بعد استشارة وزير األشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات،
القيم الحدية للملوثات ذات األھمية في االنبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة ،ويعاد تحديث وتقييم ھذه
القيم الحدية ،كلما دعت الحاجة ،بالطريقة نفسھا.
) (٢-١٠تض ع مؤسس ة المق اييس والمواص فات اللبناني ة ،بع د استش ارة وزارة البيئ ة ووزارة الداخلي ة
والبلديات ،مواصفات طرائق قياس اإلنبعاثات الناتجة عن مصادر متحركة )المكان ،الزمان ،المدة ،ع دد
العيّن ات ،ال خ ،(.وذل ك اس تناداً إل ى المواص فات الص ادرة ع ن المنظم ة الدولي ة للتقي يس  ،ISOف ي ح ال
وجودھا ،وإن غابت فالمواصفات الصادرة عن ھيئات األمم المتحدة ،وإن غابت ،فالمواص فات الص ادرة
عن ھيئات عربية .تصبح ھذه المواصفات إلزامية لدى صدورھا بقرار من وزير البيئة.
اﻟﻣﺎدة  :١١ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣواد اﻟﻣﺿرة ﻓﻲ اﻟوﻗود
) (١-١١تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ،بعد استشارة وزارة البيئة ووزارة الطاقة والمياه
ووزارة الصناعة ووزارة األشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات ،مواصفات المواد المضرة
في الوقود ،من خالل تركيبة الوقود وخصائصه الفيزيائية على نحو يضمن أقل قدر ممكن من
االنبعاثات الناتجة عن اإلحتراق ،ويعاد تحديث وتقييم ھذه المواصفات بالطريقة نفسھا كلما دعت
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الحاجة .تصبح ھذه المواصفات الزامية لدى صدورھا بمرسوم ي ّتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير البيئة.
) (٢-١١تض ع مؤسس ة المق اييس والمواص فات اللبناني ة ،بع د استش ارة وزارة البيئ ة ووزارة الطاق ة والمي اه
ووزارة المالي ة ،مواص فات طرائ ق اختب ار مطابق ة الوق ود المس تورد للمواص فات ،وذل ك اس تناداً إل ى
المواص فات الص ادرة ع ن المنظم ة الدولي ة للتقي يس  ،ISOف ي ح ال وجودھ ا ،وإن غاب ت فالمواص فات
الصادرة عن ھيئ ات األم م المتح دة ،وإن غاب ت ،فالمواص فات الص ادرة ع ن ھيئ ات عربي ة .تص بح ھ ذه
المواصفات إلزامية لدى صدورھا بقرار من وزير البيئة.
) (٣-١١تض ع مؤسس ة المق اييس والمواص فات اللبناني ة ،بع د استش ارة وزارة البيئ ة ووزارة الطاق ة والمي اه،
مواص فات طرائ ق اختب ار مطابق ة الوق ود المن تج محلي ا ً للمواص فات ،وذل ك اس تناداً إل ى المواص فات
الصادرة عن المنظمة الدولي ة للتقي يس  ،ISOف ي ح ال وجودھ ا ،وإن غاب ت فالمواص فات الص ادرة ع ن
ھيئ ات األم م المتح دة ،وإن غاب ت ،فالمواص فات الص ادرة ع ن ھيئ ات عربي ة .تص بح ھ ذه المواص فات
إلزامية لدى صدورھا بقرار من وزير البيئة.
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الباب الثالث  -الوقاية
اﻟﻣﺎدة  :١٢اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻻدارة ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻳط
) (١-١٢تقرّ  ،بمرسوم ي ّتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ،بعد استشارة وزير
الصناعة ،وزير الطاقة والمياه ،وزير األشغال العامة والنقل ،ووزير الصحة العامة ،إستراتيجية
وطنية إلدارة نوعية الھواء المحيط.
) (٢-١٢تھدف اإلستراتيجية الوطنية إلدارة نوعية الھواء المحيط إلى تحقيق اآلتي:
) (١-٢-١٢التقيد بالتزامات لبنان الدولية ،خاصة في ما يعود للمعاھدات واالتفاقات والبروتوكوالت
الدولية التي تطال أحكامھا إدارة نوعية الھواء ،مثل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغيّر المناخ.
) (٢-٢-١٢الحفاظ على نوعية الھواء المحيط في المناطق التي تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة
بنوعية الھواء المحيط.
) (٣-٢-١٢تحسين نوعية الھواء المحيط في المناطق التي ال تتوافق مع القيم الحدية المتعلقة بنوعية
الھواء المحيط.
) (٤-٢-١٢اتخاذ اإلجراءات اآليلة إلى تخفيف تلوث الھواء المحيط تمھيداً إلزالة اآلثار السلبية
المترتبة عنه على البيئة والصحة العامة.
) (٣-١٢لغاية الفقرة ) (٢-١٢من ھذه المادة ،تلحظ اإلستراتيجية الوطنية إلدارة نوعية الھواء المحيط ما
يأتي:
) (١-٣-١٢القيم الحدية الھدف التي يقتضي تحقيقھا خالل مدة زمنية محددة.
) (٢-٣-١٢توصيات للوقاية من المصادر التي تساھم في تلوث الھواء المحيط ولضبطھا وإدارتھا.
) (٣-٣-١٢اإلجراءات الواجب تنفيذھا ضمن مھل زمنية محددة لتخفيف اإلنبعاثات ،كاستخدام
الحوافز االقتصادية ،وإستراتيجيات اإلدارة المتكاملة للقطاعات التنموية ،والنشاطات
الجماعية والتوعية والتربية البيئية.
) (٤-٣-١٢توصيات لوضع خطط محليّة إلدارة نوعية الھواء المحيط في المناطق التي يصعب
فيھا بلوغ القيم الحدية المتعلقة بنوعية الھواء المحيط ،كما ھو مبيّن في المادة  ١٣من
ھذا القانون.
) (٤-١٢عمالً بمبدأ تقييم األثر البيئي ،على القطاع العام أن يعتمد ،في التخطيط واإلدارة ،توصيات
اإلستراتيجية الوطنية إلدارة نوعية الھواء المحيط.
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اﻟﻣﺎدة  :١٣اﻟﺧطط اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻹدارة ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻳط
) (١-١٣تضع اإلدارات والمجالس المحلية في المناطق المعيّنة في اإلستراتيجية الوطنية إلدارة نوعية
الھواء المحيط المذكورة في المادة ) ١٢الفقرة  (٣-١٢من ھذا القانون ،خططا ً محلّية إلدارة نوعية
الھواء المحيط في تلك المناطق ،وتعرضھا على وزارة البيئة للموافقة عليھا.
) (٢-١٣تق ّر الخطط المحلية المشار إليھا في الفقرة ) (١-١٣من ھذه المادة بقرار من وزير البيئة بناء على
اقتراح المديرية العامة للبيئة.
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الباب الرابع  -الضبط والمراقبة
الفصل األول
التلوث الناتج عن المصادر الثابتة
اﻟﻣﺎدة  :١٤إﺑﻘﺎء اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺿﻣن اﻟﻘﻳم اﻟﺣدﻳﺔ
ال يجوز أن تتخطى الملوثات الھوائية في إنبعاثات المصادر الثابتة القيم الحدية لإلنبعاثات المشار إليھا في
المادة  ٩من ھذا القانون.
اﻟﻣﺎدة  :١٥ﺗﺣدﻳد اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺗﻠوث اﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻳط واﻟﻣﻠوﺛﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ
) (١-١٥إستناداً الى الجردة الوطنية باإلنبعاثات المنصوص عنھا في المادة  ٦من ھذا القانون ،تقوم وزارة
البيئة بمسح دوري للبناءات والمنشآت والمداخالت في المحيط الطبيعي المعروف عنھا علميا ً بأنھا
تش ّكل مصادراً لتلوث الھواء المحيط ،وتح ِّدد وتص ِّنف الملوثات الصادرة عنھا.
) (٢-١٥بنتيجة المسح الدوري المبيّن في الفقرة ) (١-١٥من ھذه المادة ،تضع وزارة البيئة الئحة بالمصادر
الثابتة لتلوث الھواء المحيط التي يستوجب استثمارھا ترخيصا ً بيئيا ً بإطالق اإلنبعاثات .يؤخذ في
االعتبار عند وضع الالئحة نوع الملوثات والقدرة اإلنتاجية المرتبطة بكمية اإلنبعاثات التي تطلق في
الھواء المحيط .تصدر الالئحة بقرار من وزير البيئة بناء على اقتراح المديرية العامة للبيئة ،ويُعاد
النظر فيھا كلما دعت الحاجة.
اﻟﻣﺎدة  :١٦اﻟﺗرﺧﻳص اﻟﺑﻳﺋﻲ ﺑﺈطﻼق اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
) (١-١٦على أصحاب البناءات والمنشآت والمداخالت في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارھا ترخيصا ً
بيئيا ً باطالق االنبعاثات ،بحسب ما ھو مب ًّين في المادة  ١٥من ھذا القانون:
 أن يستحصلوا من وزارة البيئة على قرار ترخيص بيئي بإطالق اإلنبعاثات ،على أن يتضمن طلبالترخيص خطة طوارىء وفقا ً لما ھو مبيّن في المادة  ١٩من ھذا القانون ،وعلى أن يجدد
الترخيص سنويا ً وتحدد الوزارة في قرارھا كمية االنبعاثات التي يسمح بإطالقھا خالل مدة
الترخيص.
 أن يقوموا دوريا ً بقياس مستوى اإلنبعاثات بالطرائق المح ّددة في قرار وزير البيئة المنصوصعنه في الفقرة ) (٣-٩من المادة  ٩من ھذا القانون.
-

أن يمسكوا سجالت تدوّ ن فيھا تلك القياسات ودالئل مراقبة األجھزة وغيرھا من المعطيات غير
المباشرة عندما تكون المراقبة المباشرة غير ممكنة ،على أن يحتفظوا بھذه السجالت لمدة خمسة
وعشرين سنة.

) (٢-١٦تحدد آلية منح الترخيص البيئي باطالق اإلنبعاثات والرسوم المتوجبة وشروط اإلتجار باالنبعاثات
بمرسوم و/أو مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية.
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) (٣-١٦عند منح رخص بيئية بإطالق اإلنبعاثات ،تعتمد وزارة البيئة السجالت المذكورة في الفقرة )-١٦
 (١من ھذه المادة والتقنيات المتبعة في ضبط التلوث المشار إليھا في الفقرة ) (٣-١٧من المادة  ١٧من
ھذا القانون.
) (٤-١٦تحدد ،بقرار من وزير البيئة ،المعطيات والمعلومات التي يتوجب على أصحاب البناءات والمنشآت
والمداخالت في المحيط الطبيعي التي يستلزم استثمارھا ترخيصا ً بيئيا ً باطالق االنبعاثات ،بحسب ما
ھو مبيًن في المادة  ١٥من ھذا القانون ،إرسالھا فصليا ً إلى وزارة البيئة ،كما تحدد في القرار المذكور
الصيغة التي يجب أن توضع فيھا ھذه المعطيات والمعلومات.
) (٥-١٦بعد صدور ھذا القانون ،ال تمنح رخص إستثمار للبناءات والمنشآت والمداخالت في المحيط
الطبيعي التي يستوجب استثمارھا ترخيصا ً بيئيا ً بإطالق االنبعاثات بحسب ما ھو مبيّن في المادة ١٥
من ھذا القانون ،وال تجدد ھذه الرخص قبل اإلستحصال على ترخيص بيئي بإطالق اإلنبعاثات.
وتطبق ھذه الفقرة عندما يستلزم التبديل أو التغيير في االستثمار ترخيصا ً جديداً.
) (٦-١٦على أصحاب البناءات والمنشآت والمداخالت في المحيط الطبيعي التي يستوجب استثمارھا
ترخيصا ً بيئيا ً باطالق االنبعاثات بحسب ما ھو مبيّن في المادة  ١٥من ھذا القانون ،والذين يحملون
ترخيصا ً دائمأ ً ،أن يمتثلوا بأحكام الفقرة ) (١-١٦من ھذه المادة ،خالل المھل المحددة في الجدول ادناه:

نوع البناء أو المنشأة أو المداخلة في المحيط الطبيعي

المھلة لالمتثال بأحكام الفقرة )(١-١٦

مؤسسة صناعية فئة  ١أو ) ٢المرسوم (٢٠٠١/٥٢٤٣

سنتان من تاريخ صدور ھذا القانون

مؤسسة صناعية فئة  ،٤ ،٣أو ) ٥المرسوم (٢٠٠١/٥٢٤٣

سنة من تاريخ صدور ھذا القانون

مؤسسة مص ّنفة فئة ) ١المرسوم (١٩٩٤/٤٩١٧

سنتان من تاريخ صدور ھذا القانون

مؤسسة مص ّنفة فئة  ٢أو ) ٣المرسوم (١٩٩٤/٤٩١٧

سنة من تاريخ صدور ھذا القانون

أي نوع بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي آخر

سنة من تاريخ صدور ھذا القانون

اﻟﻣﺎدة  :١٧إﺟراءات اﻹدارة اﻟﺑﻳﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
) (١-١٧يطبّق على حاملي تراخيص اإلنشاء واإلستثمار لكافة البناءات والمنشآت والمداخالت في المحيط
الطبيعي مبدأ اإلحتراس والعمل الوقائي المنصوص عنھما في المادة  ٤من قانون حماية البيئة )القانون
 (٢٠٠٢/٤٤٤ويتوجب عليھم ان يستعملوا ،في مرحلتي اإلنشاء واإلستثمار ،أفضل التقنيات المتوفرة
و/أو إجراءات اإلدارة البيئية المتكاملة في مكافحة التلوث الناتج عن اإلنبعاثات.
)ُ (٢-١٧تط ّبق أحكام الفقرة ) (١-١٧من ھذه المادة على البناءات والمنشآت والمداخالت في المحيط
الطبيعي المرخص لھا قبل صدور ھذا القانون عندما يطلب تجديد رخصة إستثمارھا وعندما يعدل أو
يغير إستثمارھا على نحو يقتضي معه الحصول على ترخيص جديد .أما في حال كانت ھذه البناءات
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والمنشآت والمداخالت في المحيط الطبيعي حائزة على ترخيص دائم ،فعليھا أن تمتثل بأحكام الفقرة
) (١-١٧من ھذه المادة خالل المھل المحددة في الجدول ادناه:

نوع البناء أو المنشأة أو المداخلة في المحيط الطبيعي

المھلة لالمتثال بأحكام الفقرة )(١-١٧

مؤسسة صناعية فئة  ١أو ) ٢المرسوم (٢٠٠١/٥٢٤٣

سنتان من تاريخ صدور ھذا القانون

مؤسسة صناعية فئة  ،٤ ،٣أو ) ٥المرسوم (٢٠٠١/٥٢٤٣

سنة من تاريخ صدور ھذا القانون

مؤسسة مص ّنفة فئة ) ١المرسوم (١٩٩٤/٤٩١٧

سنتان من تاريخ صدور ھذا القانون

مؤسسة مص ّنفة فئة  ٢أو ) ٣المرسوم (١٩٩٤/٤٩١٧

سنة من تاريخ صدور ھذا القانون

أي نوع بناء أو منشأة أو مداخلة في المحيط الطبيعي آخر

سنة من تاريخ صدور ھذا القانون

) (٣-١٧عطفا ً على الفقرة ) (٣-٩من المادة  ٩من ھذا القانون ،تضع وزارة البيئة وتنشر الدالئل التقنية
والمعلومات حول الشروط الواجب إتباعھا في قياس مستوى اإلنبعاثات وأخذ العيّنات ،وكيفية ضبط
التلوث عن طريق إستخدام التقنيات النظيفة لكل مصدر من المصادر الثابتة الواردة في الالئحة
المنصوص عنھا في المادة  ١٥من ھذا القانون ،على أن تتضمن:
 أفضل التقنيات المتوفرة والطرق البديلة لضبط تلوث الھواء المحيط من المصادر الثابتة. بدائل للوقود التي يؤدي إستعمالھا الى تخفيف مھم في اإلنبعاثات. دليل إرشادي عام حول إجراءات اإلدارة البيئية المتكاملة الواجب إتباعھا بغية إزالة اإلنبعاثات التيتنتج عن العملية اإلنتاجية بشكل غير مباشر.
اﻟﻣﺎدة  :١٨ﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻟﺗزام اﻟﺑﻳﺋﻲ
) (١-١٨يقوم موظفو وزارة البيئة بالكشف على مصادر التلوث الثابتة للتأكد من التزامھا البيئي وتحديداً
تقيّدھا بأحكام المادة  ١٧من ھذا القانون ،وذلك وفقا ً إلرشادات تصدر بقرار عن وزير البيئة.
) (٢-١٨لموظفي وزارة البيئة أن يدخلوا إلى البناءات المنشآت ومواقع المداخالت في المحيط الطبيعي
لطلب السجالت والوثائق والمعلومات والمواد ذات الصلة .ولھم ايضا ً أن يكشفوا على مصادر التلوث
وعلى أجھزة وطرق المراقبة والضبط وأخذ عينات من االنبعاثات.
اﻟﻣﺎدة  :١٩إﺟراءات اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ
) (١-١٩عطفا ً على المادة  ١٦من ھذا القانون ،على أصحاب البناءات والمنشآت والمداخالت في المحيط
الطبيعي التي يستلزم استثمارھا ترخيصا ً بيئيا ً باطالق االنبعاثات ،بحسب ما ھو مبيّن في المادة  ١٥من
ھذا القانون ،أن يع ّدوا خطة طوارئ لمواجھة اإلنبعاثات التي قد تش ّكل حاالت إنذارية.
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) (٢-١٩تعرض ھذه الخطة على وزارة البيئة للموافقة عليھا قبل منح الترخيص البيئي باطالق اإلنبعاثات.
الفصل الثاني
التلوث الناتج عن المصادر المتحركة
اﻟﻣﺎدة  :٢٠ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺣرﻛﺎت واﻵﻟﻳﺎت
) (١-٢٠تضع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية مواصفات المحركات واآلليات المسموح باستيرادھا.
) (٢-٢٠يُمنع إدخال أي محرك أو آلية الى األسواق اللبنانية إذا لم يكن المستورد حائزاً على شھادة جمركية
تمنحھا وزارة المالية.
) (٣-٢٠ال يجوز أن تتخطى الملوثات الھوائية في االنبعاثات الصادرة عن اآلليات القيم الحدية لإلنبعاثات
المشار إليھا في المادة  ١٠من ھذا القانون.
)ُ (٤-٢٠تح ّدد ،بقرار صادر عن وزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات ،اإلجراءات واإلرشادات التي يمكن
إتباعھا لصيانة المحركات بھدف تجنب إنبعاث الملوثات بما يفوق القيم الحدية لالنبعاثات المشار إليھا
في المادة  ١٠من ھذا القانون.
اﻟﻣﺎدة  :٢١اﻟﻔﺣص اﻟطرﻗﻲ ﻟﻶﻟﻳﺎت
) (١-٢١تخضع اآلليات الموضوعة في السير لفحص دوري ولفحص طرقي لإلنبعاثات الناتجة عنھا.
)ُ (٢-٢١تحدد ،بقرار صادر عن وزير الداخلية والبلديات ،إجراءات تدريب رجال قوى األمن الداخلي على
استعمال أجھزة الفحص الطرقي لقياس اإلنبعاثات الناتجة عن اآلليات ،بالطريقة المحددة في قرار
وزير البيئة المنصوص عنه في الفقرة ) (٢-١٠من المادة  ١٠من ھذا القانون.

اﻟﻣﺎدة  :٢٢ﺳﺣب اﻵﻟﻳﺎت ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ
على وزارة الداخلية والبلديات أن تعد بالتنسيق مع وزارة المالية خطة تقضي بأن ُتسحب من السير اآلليات
التي مضى على تاريخ صنعھا أكثر من خمسة وعشرين سنة ،باستثناء اآلليات التي لھا صفة السيارات
األثرية ،دون أن يستحق ألصحابھا أي تعويض.
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الفصل الثالث
نوعية الوقود
اﻟﻣﺎدة  :٢٣ﺣﺻر اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ واﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟوﻗود اﻟذي ﻻ ﻳطﺎﺑق اﻟﻣواﺻﻔﺎت
) (١-٢٣يمنع استعمال واالتجار بالوقود الذي ال تنطبق عليه المواصفات المشار إليھا في المادة  ١١من
ھذا القانون.
) (٢-٢٣يسري المنع المنصوص عنه في الفقرة ) (١-٢٣من ھذه المادة على القطاع العام أيضا ً.
اﻟﻣﺎدة  :٢٤ﺣﺻر اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟوﻗود
) (١-٢٤يجب أن تبقى ،دون القيم الحدية لإلنبعاثات عن المصادر الثابتة المشار إليھا في المادة  ٩من ھذا
القانون ،اإلنبعاثات الناتجة عن عمليات تخزين الوقود.
) (٢-٢٤تحدد ،بقرار مشترك صادر عن وزير البيئة ووزير الطاقة والمياه ،الشروط البيئية ،بما فيھا
اإلجراءات الوقائية ،الواجب التقيّد بھا عند تحميل أو نقل أو تفريغ أو تخزين الوقود كي ال تتخطى
اإلنبعاثات القيم الحدية لإلنبعاثات عن المصادر الثابتة المشار إليھا في المادة  ٩من ھذا القانون.

الفصل الرابع
الروائح المزعجة أو
الضارة
ّ
اﻟﺿﺎرة
اﻟﻣﺎدة  :٢٥ﺿﺑط اﻟرواﺋﺢ اﻟﻣزﻋﺟﺔ أو
ّ
) (١-٢٥تحدد ،بقرار من وزير البيئة ،الشروط البيئية -كتقنيات ضبط الروائح ،والمسافة الدنيا التي تفصل
عن األماكن اآلھلة إال في الحاالت التي ترتبط بالسالمة العامة حيث تح ّدد ھذه المسافة وفق القوانين
المرعية اإلجراء -الواجب التقيد بھا من قبل البناءات والمنشآت والمداخالت في المحيط الطبيعي التي
يُنتج استثمارھا روائحا ً مزعجة أو ضارّ ة.
) (٢-٢٥كل نشاط ينتج أو يمكن أن ينتج بصورة مستمرة مجموعات عضوية متطايرة  VOCالتي تسبّب
روائحا ً مزعجة أو ضارّ ة ال تجوز متابعته أو مباشرته دون التقيد بالشروط المشار إليھا في الفقرة
) (١-٢٥من ھذه المادة.
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الباب الخامس  -إدارة المعلومات وتشجيع األبحاث وتنمية القدرات
اﻟﻣﺎدة  :٢٦إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻳط
) (١-٢٦عطفا ً على المواد  ٥ ،٤و ٧من ھذا القانون ،تحفظ وزارة البيئة قاعدة معلومات لقياسات نوعية
الھواء المحيط وفقا ً لتاريخ توفرھا.
) (٢-٢٦لغرض الفقرة ) (١-٢٦من ھذه المادة ،توضع المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى محطات
الرصد التابعة للشبكة الوطنية لرصد نوعية الھواء المحيط في صيغة عامة تحددھا وزارة البيئة بقرار
يصدر عنھا .كما توضع في الصيغة نفسھا المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى اإلدارات والمجالس
المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والمحطات المناخية التي عليھا أن ترسلھا إلى وزارة البيئة دون أي
مقابل ،وفقا ً لنظام يح ّدد بقرار من وزير البيئة.
) (٣-٢٦عطفا ً على المواد  ٦ ،٤و ٧من ھذا القانون ،تحفظ وزارة البيئة جردة وطنية باإلنبعاثات في الھواء
المحيط ،يتم اإلشارة فيھا إلى تب ُّدل مستوى التلوث الناتج عن المصادر الثابتة والمصادر المتحركة.
اﻟﻣﺎدة  :٢٧ﺗﺑﺎدﻝ وﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻳط
) (١-٢٧تصمم وزارة البيئة وتعد شبكة لتبادل المعلومات عن نوعية الھواء المحيط وتبادلھا مع اإلدارات
والمجالس المحلية.
) (٢-٢٧تنشر وزارة البيئة المعلومات المبينة في الفقرة ) (١-٢٧من ھذه المادة على موقعھا االلكتروني.
ويحق لكل شخص طبيعي أو معنوي ،خاص أو عام ،اإلطالع على ھذه المعلومات لدى الوزارة
واإلدارات المعنية.
) (٣-٢٧على اإلدارات والمجالس المحلية ،تحت إشراف وزارة البيئة ،أن تعد لوحات معلومات متعلقة
بنوعية الھواء المحيط وتنشرھا ،على أن يترافق ذلك مع حمالت توعية عن كيفية إستخدام ھذه
المعلومات .تشرف وزارة البيئة على حسن استعمال ھذه اللوحات ولھا الحق بايقاف العمل بھا عند
اللزوم.
) (٤-٢٧على وزارة البيئة ،بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ،أن تصدر دليالً إرشاديا ً للجمھور حول
اإلجراءات الواجب إتخاذھا للح ّد من التعرض لتلوث الھواء المحيط.
) (٥-٢٧على وزارة البيئة ،بالتنسيق مع اإلدارات والمجالس المحلية والقطاع الخاص ال سيّما الھيئات
األھلية واألكاديمية والتربوية واإلعالمية ،أن تنشر مواداً توعوية للمساعدة على تحسين نوعية الھواء
المحيط.
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اﻟﻣﺎدة  :٢٨ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻷﺑﺣﺎث وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻘدرات ﻓﻲ إدارة اﻟﻬواء اﻟﻣﺣﻳط
) (١-٢٨عمالً بمبدأ اإلحت راس ،ال تتخ ذ الت دابير القانوني ة والعملي ة اآليل ة ال ى قي اس وتحس ين نوعي ة الھ واء
المحيط إال باإلستناد الى أحدث وأرجح المعلومات واألبحاث العلمية.
) (٢-٢٨لغ رض الفق رة ) (١-٢٨م ن ھ ذه الم ادة ،عل ى وزارة البيئ ة أن ت نظم ش راكة م ع المؤسس ات
األكاديمية ومراكز البحث العلمي في القطاعين العام والخاص ال سيّما المجلس ال وطني للبح وث العلمي ة
وتشجع األبحاث العلمية في موضوع إدراك ورص د وتقي يم والوقاي ة م ن وض بط ومراقب ة تل وث الھ واء
المحيط.
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الباب السادس  -أحكام مالية
المادة  :٢٩تمويل تطبيق القانون
يمول الصندوق الوطني للبيئة ،و/أو موازنة وزارة البيئة ،و/أو موازنات اإلدارات المذكورة في ھذا
القانون ،إجراءات تطبيق ھذا القانون.
اﻟﻣﺎدة  :٣٠ﺗطﺑﻳق ﻣﺑدأ "اﻟﻣﻠوث-ﻳدﻓﻊ"
) (١-٣٠عمالً بمبدأ "الملوث – يدفع" ،تحدد ،بمرسوم ي ّتخذ في مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح وزير
البيئة ووزير المالية ووزير الداخلية والبلديات ،رسوم تصاعدية على إنبعاثات المصادر المتحركة
حسب درجة تلويثھا للھواء المحيط ،تودع في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه ،ولمصلحة
الخزينة لحينه.
) (٢-٣٠تودع أيضا ً في الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل فيه ،ولمصلحة الخزينة لحينه ،الرسوم
التي ُتفرض على الرخص البيئية باطالق اإلنبعاثات من المصادر الثابتة ،المنصوص عنھا في المادة
 ١٦من ھذا القانون.
اﻟﻣﺎدة  :٣١اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﺗﺣﻔﻳزﻳﺔ
ُتعتمد في إدارة نوعية الھواء المحيط التدابير التحفيزية المنصوص عنھا في المادة  ٢٠من قانون حماية
البيئة )القانون .(٢٠٠٢/٤٤٤
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الباب السابع  -اإلجراءات االستثنائية والتدابير اإلدارية والمسؤوليات والعقوبات
اﻟﻣﺎدة  :٣٢اﻻﺟراءات اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ
) (١-٣٢في حال بلوغ التلوث في الھواء المحيط عتبات القيم الحدية أو العتبات اإلعالمية أو اإلنذارية أو
في حال توفر ظروف مناخية تؤدي الى بلوغ التلوث القيم الحدية ،وُ جب على اإلدارات والمجالس
المحلية إعالم وزارة البيئة التي بدورھا عليھا إعالم الجمھور بما يحدث وتوصيته بإتخاذ اإلجراءات
التخفيفية واإلحترازية.
) (٢-٣٢في الحاالت المنصوص عنھا في الفقرة ) (١-٣٢من ھذه المادة ،يمكن لإلدارات والمجالس المحلية
وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صالحياتھم اإلقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة:
 أن يمنعوا مؤقتا ً سير اآلليات بإستثناء اآلليات العسكرية واآلليات المخصصة للخدمات الطارئةولخدمة الطرق
 أن يوقفوا العمل مؤقتا ً بمصادر التلوث الثابتة .أما إذا كانت ھذه المصادر تابعة لمؤسسات مص ّنفةف ُتطبّق عليھا األحكام الخاصة بالمؤسسات المص ّنفة.
) (٣-٣٢بھدف منع تخطي القيم الحدية المتعلقة بنوعية الھواء المحيط ،يمكن لإلدارات والمجالس المحلية
وللقائمقامين وللمحافظين وضمن صالحياتھم اإلقليمية وبناء على طلب وزارة البيئة ،أن تمنع مؤقتا ً أو
نھائيا ً سير اآلليات ألسباب لھا عالقة بحسن تطبيق أحكام ھذا القانون ،مثالً في المناطق التي ال تحترم
القيم الحدية المتعلقة بنوعية الھواء المحيط أو المناطق المخصصة للسياحة البيئية أو المخصصة
للنشاطات البيئية االجتماعية.
اﻟﻣﺎدة  :٣٣اﻟﺗداﺑﻳر اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت
) (١-٣٣تطبق األحكام المتعلقة بالمسؤوليات وبضبط الجنح وبالتدابير اإلدارية المنصوص عنھا في الفصل
الرابع من الباب السادس من قانون حماية البيئة )القانون  (٢٠٠٢/٤٤٤على كل من يلحق ضرراً
بالبيئة الھوائية أو يخالف أحكام ھذا القانون و/أو نصوصه التطبيقية.
) (٢-٣٣مع مراعاة أحكام المادة  ٥٩من قانون حماية البيئة )القانون  (٢٠٠٢/٤٤٤التي تعاقب مخالفة
األحكام المتعلقة بحماية البيئة الھوائية ،يعاقب بالحبس من شھر الى سنة وبالغرامة من خمسة عشر
مليون الى مئتي مليون ليرة لبنانية ،أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من:
 يعرقل إجراءات المراقبة والتفتيش والتحاليل المنصوص عنھا في ھذا القانون أو نصوصه التطبيقية. يستثمر بناء أو منشأة أو يقوم بمداخلة في المحيط الطبيعي دون اإلستحصال على ترخيص بيئيبإطالق اإلنبعاثات أو يخالف مضمون ھذا الترخيص.
 يخالف أحكام القياسات ومسك السجالت المنصوص عنھا في المادة  ١٦من ھذا القانون.) (٣-٣٣كل آلية تتخطى اإلنبعاثات الناتجة عنھا القيم الحدية لالنبعاثات المشار إليھا في المادتين  ١٠و٢٠
من ھذا القانون أو تخالف مواصفات المحركات واآلليات والوقود المشار إليھا في المادتين  ٢٠و٢٣
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من ھذا القانون تعرض مالكھا للعقوبات المنصوص عنھا في البند  ٢٥من الجدول رقم ) (٢الملحق
بقانون السير.
) (٤-٣٣تح ّدد تفاصيل العقوبات المنصوص عنھا في الفقرتين ) (٢-٣٣و) (٣-٣٣من ھذه المادة ،أي درجة
العقوبة أو قيمة الغرامة نسبة لالنبعاثات المنتجة ومقارنة مع القيم الحدية لالنبعاثات ،بمرسوم أو
مراسيم ت ّتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية ووزير العدل.
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الباب الثامن  -أحكام ختامية
اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺛﻼﺛون :ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
يعمل بھذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
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