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  قرار وزير احلكم احمللي املفوض
  ميالدي 2019)لسنة 28رقم(

  بشأن الئحة النظافة العامة
  

  وزير احلكم احمللي املفوض:
  بعد االطالع على -

  م .وتعدیالته. 2011أغسطس لسنة  03اإلعالن الدستوري الصادر في: -
  میالدي. 2015دیسمبر لسنة  17االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
ت والمخــــازن قــــانون النظــــام المــــالي للدولــــة ،والئحــــة المیزانیــــة والحســــابا -

  وتعدیالتهما.
  م .بشان الطرق والئحته التنفیذیة. 1970)لسنة 46القانون رقم( -
م .بشـأن إصـدار القـانون الصـحي والئحتـه  1973لسـنة  )106القانون رقم( -

  التنفیذیة.
  م .بشأن المرور على الطرقات العامة. 1984لسنة  )11القانون رقم( -
أن األحكــام الخاصــة بالنظافــة العامــة م .بشــ 1984لســنة  )13القــانون رقــم( -

  والئحته التنفیذیة.
  م .بشأن التخطیط العمراني والئحته التنفیذیة. 2001)لسنة 3القانون رقم( -
  م .بشأن حمایة وتحسین البیئة. 2003ة نلس )15القانون رقم( -
ـــم( - ـــانون رق ـــات العمـــل  2010لســـنة  )12الق ـــانون عالق م .بشـــأن إصـــدار ق

  یة.والئحته التنفیذ
  م .بشأن النشاط التجاري. 2010لسنة  )23القانون رقم( -
م .بشــــأن نظــــام اإلدارة المحلیــــة وتعدیلــــه  2012لســــنة  )59القـــانون رقــــم( -

  والئحته التنفیذیة.
م .بتحدیــد اختصاصــات وزارة  2014لســنة  )133قــرار مجلــس الــوزراء رقــم( -

  الحكم المحلي وتنظیم جهازها اإلداري.
ـــوطني رقـــم(قـــرار المجلـــس ال - م  2016لســـنة  )4رئاســـي لحكومـــة الوفـــاق ال

  .بشأن تشكیل الحكومة.
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 م.2018لسـنة  )1661قرار المجلس الرئاسـي لحكومـة الوفـاق الـوطني رقـم( -
  بشأن تكلیف بمهام.

م .بشـــأن تشــكیل لجنـــة  2018)لســنة 195قــرار وزیــر الحكـــم المحلــي رقـــم( -
  وتحدید مهامها.

م .بشــأن إصــدار الهیكــل  2018)لســنة 212قــرار وزیــر الحكــم المحلــي رقــم( -
  التنظیمي الموحد للبلدیات.

 )195( رار رقــمــــــة بموجـب القـــــــة المشكلـــــد رئــیس اللجنــــــه السیـــــــمـا عرض -
  م. 2018لسنة 

  ـــررــق

  )1مادة(
  یعمل بأحكام الئحة النظافة العامة المرفقة بهذا القرار.

  

  )2مادة(
تاریخ صدوره وعلى المعنیین به تنفیذه ،ویلغى كل حكم یعمل بهذا القرار من 

  یخالف أحكامه ،وینشر في الجریدة الرسمیة.
  

  أ.د.ميالد عبد اهللا الطاهر
  وزير احلكم احمللي املفوض

  

  م. 10/3/2019صدر في طرابلس الموافق:
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  الئحة النظافة العامة
 )1مادة(

-ات : ـــــالتعريف  
-ات :ـــــالنفاي*   

الفضــــالت الناتجــــة عــــن التجمعــــات الســــكانیة والحضــــریة هــــي مجموعــــة 
واألنشطة المصاحبة لها من اجتماعیة واقتصادیة وتنمویة ،وتصنف وفقًا لمـا 

  -یلي:
. النفایات البلدیة:1  

صــنفت هــذه النفایــات وفقــًا لمصــدر إنتاجهــا ونوعیتهــا وطبیعــة تكوینهــا مــن 
انیة والتجاریـــة صـــلبة وشـــبه صـــلبة وســـائلة ،وتشـــمل كـــال مـــن النفایـــات الســـك

والمكتبیـة إضـافة إلـى الحیوانیــة والزراعیـة وتلـك الناتجــة عـن المسـالخ وبعــض 
أنــواع النفایــات الصــناعیة (الغیــر خطــرة) والخــردة مــن أجهــزة منزلیــة وســیارات 

  وغیر ذلك.
قاض البناء:ن. النفایات اإلنشائیة وأ2  

تخلفهـا أعمـال  النفایات الناتجة عن أعمال هدم المباني والمنشآت وتلك التي
  إقامة وتشیید المباني الجدیدة وترمیم وصیانة المباني القائمة.

-مصدر النافيات :  
  هي الجهة التي نتجت عنها النفایات أیا كان نوعها.

-.موقع رفع ومعالجة النفایات :  
. موقـع رفـع النفایات:ویشـترط ان یكـون علــى مقربـة أو أمـام المكـان الناتجــة 1

  منه النفایات.
وقــع معالجــة النفایــات:هو المكــان الــذي تقــوم بتحدیــده البلدیــة ویــتم فیــه . م2

معالجــة النفایــات وذلــك بتــدویرها أو حرقهــا أو ردمهــا أو بأیــة وســیلة أخــرى 
  معتمدة من قبل الجهات المختصة.

-ناقل النفايات :  
هـي الشــركة أو المؤسسـة المؤهلــة والمصــنفة مـن قبــل البلدیـة لنقــل النفایــات 

  تاجها أو تواجدها إلى مكان معالجتها.من مصدر إن
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-بيان نقل النفايات :  
هــو النمــوذج المعتمــد مــن وزارة الحكــم المحلــي بالتنســیق مــع الهیئــة العامــة 
ـــذي یـــتم فیـــه تحدیـــد كمیـــة النفایـــات المنقولـــة ووصـــفها ومصـــدرها  للبیئـــة وال

  ومحضر إستالمها ونقلها إضافة إلى جهة ومكان إستقبالها ومعالجتها.
  )2(مادة

تتــولى البلدیــة  القیــام بأعمــال النظافــة العامــة ومكافحــة القــوارض والحشــرات 
  بنفسها أو أن تعهد بذلك لغیرها من الشركات المرخص لها بممارسة النشاط.

  )3مادة(
على مصدر النفایات إخراجها إلى مواقع رفعها ووضعها في أوعیة أو أكیـاس 

واألحـوال التـي یسـتعمل فیهـا كــل محكمـة الغلـق علـى أن تحـدد البلدیـة األمــاكن 
من النوعین(األكیاس واألوعیة) ومواصفاتهم كما یجب علیهم نقلها إلـى مواقـع 

  رفعها في المواعید التي تعلن عنها البلدیة.
  )4مادة(

- تلتزم البلدیات كال فیما یخصھ القیام بما یلي :  
تشــكیل فــرق عمــل علــى مســتوى المحــالت لإلشــراف علــى كــنس الشــوارع  -1

األرصفة المجاورة للمنازل واألماكن العامة مع تزوید تلك الفـرق بالمعـدات و 
  والوسائل الالزمة.

  تحدید أماكن التجمیع المرحلي للقمامة ومخلفات التجمعات السكنیة. -2
تحدیــد أمــاكن الــتخلص النهــائي مــن القمامــة والفضــالت الصــلبة والســائلة  -3

كیلـو  5سـكني بمـا الیقـل عـن ویجب أن یكون الموقـع بعیـدًا عـن أي تجمـع 
متــر وأن یتصــل  1.8متــر ،وأن یحــاط الموقــع بســیاج ال یقــل ارتفاعــه عــن 

  الموقع بالتجمع السكني بطریق معبد.
وضـــع الضـــوابط الخاصـــة بكیفیـــة تنظیـــف الســـاللم والممـــرات ومجاوراتهـــا  -4

  الخاصة بالعمارات التي یكون سكنها مشترك مع جهات عامة.
ــة مقــار الجهــات العامــة والمــدارس وضــع الضــوابط الخا -5 صــة بكیفیــة نظاف

  والكلیات ،ومافي حكمها.
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الحیوانیــــة) بالصــــنادیق -الزراعیــــة-األســــبوعیة-تزویــــد األســــواق(الیومیة -6
  المخصصة بتجمع القمامة.

  )5مادة(
ــــة واالســــتثماریة والمصــــانع  ــــات الســــكنیة والتجاری ــــادق والمجمع یجــــوز للفن

نقــل النفایــات الناتجــة عــن اســتعمالها إلــى والمؤسســات ذات الصــبغة التجاریــة 
  أماكن معالجتها بموافقة عمید البلدیة.

  )6مادة(
یحظر تفریغ النفایات علـى األرصـفة أو فـي الطـرق أو المیـادین أو السـاحات 

 . غیر األماكن الخاصة لها. وأالعامة 
یحظر تنظیف السجاد والمفروشات من المطالت الواقعة على الشوارع كمـا  -

ــة أشــیاء أخــرى فــي المطــالت والفتحــات  یحظــر وضــع أو نشــر المالبــس أو أی
أو الواقعة على الطرق والمیادین أو الساحات العامة بقصد تجفیفها أوتهویتها 

  غرض آخر.ألي 
یحظر إلقاء األوراق والمنادیل والعلـب والقـواریر وأعقـاب السـجائر ومـا فـي  -

دین والســاحات والمواقــف حكمهــا علــى األرصــفة وفــي الشــوارع والطــرق والمیــا
والحدائق واألراضـي العامـة والبصـق والتبـول والتغـوط فـي غیـر األمـاكن المعـدة 

  لذلك.
یحظــر إتــالف المزروعــات والنباتــات واألشــجار وقطــف األزهــار والثمــار فــي  -

قــتالع األشــجار والنباتــات البریــة أینمــا  الشــوارع والمیــادین والحــدائق العامــة وإ
   امة.وجدت في األراضي الع

شـعال  كما یحظر العبـث بالنفایـات وفرزهـا أو جمعهـا بقصـد االسـتفادة منهـا وإ
   ا.ــــــالنار فیه

  )7مادة(
یحظر علـى أصـحاب المطـاعم والمقـاهي وغیرهـا مـن المحـالت إلقـاء مخلفـات 

  النار ورماد الفحم المشتعل في أكیاس أو حاویات النفایات.
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  )8مادة(
یــة یحظــر علــى شــاغلي المنــازل وغیرهــا مــن باســتثناء القــرى والمنــاطق النائ

االماكن المعدة للسـكن تربیـة الحیوانـات أو الـدواجن ،ویجـوز إباحـة ذلـك بشـرط 
قـالق الراحـة ،ویجـب علـیهم  أن تكون تربیتها بالقـدر الـذي ال یسـبب اإلزعـاج وإ
ـــروائح منهـــا ورفـــع مخلفاتهـــا  العنایـــة بنظافـــة هـــذه األمـــاكن ومنـــع تصـــاعد ال

 وعیة المخصصة لهذا الغرض ومراعاة الصحة العامة.وتعبئتها في األ 
 )9مادة(

یجــب علــى أصــحاب المبــاني التجاریــة واالســتثماریة المــؤجرة للســكن أو لغیــر 
ذلك من األغراض المحافظة علـى نظافـة سـاحات وممـرات ومنـاور هـذه األبنیـة 

  واألرصفة المالصقة لها ،وللبلدیة أن تلزم المالك بالمحافظة على نظافتها.
  )10مادة(

تلتـــزم الشـــركات الصـــناعیة والكیمیائیـــة والمستشـــفیات ومراكـــز األبحـــاث ومـــا 
شابهها والتي ینـتج عـن أنشـطتها مخلفـات خطـرة أو سـامة أو مشـعة أو ضـارة 
بالصــــحة العامــــة بتجمیــــع هــــذه المخلفــــات ونقلهــــا والــــتخلص منهــــا بــــالطرق 

ف مكتـب اإلصــحاح والوسـائل الفنیـة التـي تحـددها الهیئـة العامـة للبیئـة وبإشـرا
البیئــي بالبلدیـــة وال یجــوز إلقـــاء هـــذه المــواد والـــتخلص منهــا ضـــمن القمامـــة 

  والمخلفات المنزلیة.
  )11مادة(

علــى أصــحاب المركبــات المهملــة و الخــردة نقلهــا إلــى األمــاكن التــي تحــددها 
البلدیة ،وال یجوز تركها فـي الشـوارع وعلـى األرصـفة وفـي السـاحات والمیـادین 

  48للبلدیة أن تنذر أصحاب المركبات المهملـة والخـردة برفعهـا خـالل العامة ،و 
  ساعة وذلك بوضع عالمة علیها تفید ذلك.

ــات المعروضــة  ــادین والســاحات العامــة بالمركب ویحظــر إشــغال الشــوارع والمی
ساعة وذلـك  24بقصد البیع ،وللبلدیة أن تنذر أصحاب المركبات برفعها خالل 

ذلــك ،وفــي حالــة المخالفــة فــي الحــالتین الســابقتین بوضــع عالمــة علیهــا تفیــد 
یكون للبلدیـة الحـق فـي ضـبط المركبـات وحجزهـا لـدیها ویكـون لهـا بعـد مضـي 
شهرین مـن تـاریخ الضـبط وعـدم تقـدم صـاحبها السـتردادها وسـداد مسـتحقاتها 
أن تبیــع المركبــة بــالمزاد العلنــي وتخصــم تلــك المســتحقات مــن ثمنهــا ،وتخلــي 
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تها عن حـدوث أیـة أضـرار للمركبـة أثنـاء عملیـة الرفـع أو النقـل البلدیة مسئولی
  أو الحجز.

  )12مادة(
یحظر نقل میاه مجاري الصرف الصـحي والبـرك فـي غیـر السـیارات المرخصـة 
ــات الالزمــة لمنــع  ــى ســائقي هــذه الســیارات اتخــاذ االحتیاطی لهــذا الغــرض وعل

  تسرب المیاه أثناء سحبها أو نقلها. 
ي ســیارات النقــل تغطیــة صــندوق الشــاحنة بطبقــة مــن كمــا یجــب علــى ســائق

  القماش السمیك لمنع تطایر أیة مواد أثناء نقلها.
  )13مادة(

جـراء  قامة السواتر الترابیـة وإ یحظر بغیر ترخیص من البلدیة تجریف التربة وإ
أي حفر في الطرق العامة والمیادین واألرصفة والسـاحات أو إقامـة أي منشـأة 

لیهـــا وتســـتثنى الـــوزارات والهیئـــات الحكومیـــة والمؤسســـات دائمـــة أو مؤقتـــة ع
العامة في الحاالت الطارئة من الترخیص المشار إلیه في الفقـرة السـابقة علـى 

زالتها حال إنتقاء الحالة الطارئة. نأ   تقوم بإبالغ البلدیة وإ
 )14مادة(

شـركات تتولى إدارة المرافق المحلیة واألشـغال العامـة بالبلدیـة عملیـة تقیـیم ال
المناسبة للقیام بأعمال نقل النفایات وفقًا لالشتراطات والمعـاییر المحـددة لـذلك 
كما تتولى تصنیف هذه الشركات وفقًا لنوعیة النفایات المطلـوب نقلهـا وطبیعـة 

  تكوینها ،وذلك بالتنسیق مع الهیئة العامة للبیئة.
  )15مادة(

ــة لجنــة  ــلیشــكل عمیــد البلدی البلدیــة بل النفایــات تقیــیم وتصــنیف مقــاولي نق
،ویمثل في عضویتها إدارة المرافق المحلیة واألشـغال العامـة ومكتـب اإلصـحاح 

 البیئى 
دارة الشـؤون االقتصـادیة واالسـتثمار وتخـتص دون  ومكتب السالمة العامـة وإ

  غیرها بالتالي:
  . تقییم وتصنیف مقاولي نقل النفایات وفق الئحة النظافة العامة.1
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 والضــــوابط الــــالزم توافرهــــا عنــــد تصــــنیف مقــــاولي نقــــل . وضــــع الشــــروط 2
  ات.ـــــــــالنفای

  وال تكون توصیات اللجنة نافذة إال بعد اعتمادها من عمید البلدیة. 
  )16مادة(

یحظــر نقــل النفایــات أیــا كــان مصــدرها إال عــن طریــق الشــركات والمؤسســات 
لدیـة سـاریة المرخصة والمصنفة لهذا الغرض ،مع وجوب تواجـد شـهادة مـن الب

  المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.
  )17مادة(

یجب عند التخلص من القمامة بـالردم أن تكـون التربـة صـالحة لحفـر خنـادق 
لوضع النفایات والقمامة بداخلها وضغطها بالتراب وردمها جیدا ،وأن یتم الردم 

  وفقًا لألصول الفنیة التي تقررها الهیئة العامة للبیئة.
  )18مادة(

یجب على ناقل النفایات المرخص له لنقل النفایات االلتزام بنقل نوعیة 
  .النفایات المصنفة لنقلها

  )19مادة(
یجب على ناقل النفایات المرخص له بنقل النفایات أن یلزم سائق الشاحنة 

  باإلحتفاظ بنسخة من بیان نقل النفایات.
 )20مادة(

یــات االلتــزام بتركیــب نظــام یجــب علــى ناقــل النفایــات المــرخص لــه لنقــل النفا
لمتابعـة سـیر المركبـات مـن موقـع رفـع  (tracking system GpS)  المراقبـة

  النفایات إلى موقع معالجتها وطبقًا لألنظمة المعمول بها بهذا الشأن.
  )21مادة(

ــتج النفایــات االتفــاق مــع الشــركات والمؤسســات المرخصــة  علــى مصــدر ومن
وصــــول شــــحنات النفایـــات إلــــى المواقــــع  والمصـــنفة لنقــــل النفایــــات ومتابعـــة

المخصصة لمعالجتها وذلك من خالل إتباع نموذج البیان المعد والمعتمـد لـذلك 
  وااللتزام بكافة بنوده.
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  )22مادة(
تتــولى إدارة المرافــق المحلیــة واألشــغال العامــة بالبلدیــة اعتمــاد العقــد المبــرم 

ــًا للمــادة( ــات وفق ــین مصــدر النفای ــة لهــا حتــى ) مــن الالئحــة وال5ب جهــة الناقل
یصــبح هــذا العقــد ســاري المفعــول وذلــك للتأكــد مــن مــدى التــزام هــذه الجهــات 
باالشـــتراطات والمعــــاییر الخاصــــة بنقـــل النفایــــات إضــــافة إلـــى تحدیــــد مســــار 

  الشاحنات الناقلة للنفایات ومكان معالجتها.
  )23مادة(

مــال مســار یجـب علــى الجهــة المسـئولة عــن اســتقبال النفایــات التأكـد مــن اكت
دورة بیـــان نقـــل النفایـــات واعتمادهـــا مــــن قبـــل الجهـــات المعنیـــة وذلـــك قبــــل 

  استقبالها ومعالجتها في الموقع.
  )24مادة(

تتولى إدارة المرافق المحلیـة واألشـغال العامـة بالتنسـیق مـع مكتـب اإلصـحاح 
البیئي بالبلدیة مسئولیة متابعة خط سیر معاملة بیان نقل النفایات مـن مرحلـة 

تــاج النفایــات ونقلهــا حتــى مرحلــة اســتقبالها ومعالجتهــا وذلــك بالتنســیق مــع إن
  الجهات المعنیة وفقًا لألنظمة المعمول بها بالمادة العشرون.

  )25مادة(
تقــوم إدارة المرفــق المحلیــة واألشــغال العامــة بالتنســیق مــع مكتــب اإلصــحاح 

ل النفایـات بجمیـع البیئي بالبلدیة باإلشـراف المباشـر والرقابـة علـى عملیـات نقـ
أنواعهــا مــن المصــدر وحتــى المواقــع المخصصــة لمعالجتهــا بواســطة الشــركات 

  المرخصة لهذا الغرض.
  )26مادة(

  -: االشتراطات الخاصة بنقل النفایات
إن تكــون اآللیــات والوســائل المخصصــة لجمــع ونقــل القمامــة ذات ســعة  أوالً :

مطلــي أو الزنــك  أو أیــة كافیــة ویجــب أن تكــون مبطنــة مــن الــداخل بالصــاج ال
  مادة غیر منفذة للسوائل.

لنفایــات الفتــات علــى الجــانبین ایجــب أن تثبــت علــى الشــاحنات الناقلـة  ثانیـًا :
  توضح بالغة العربیة اسم الشركة وسعة الشاحنة ونوعیة النفایات المنقولة.
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یجــب تكــون شــاحنات نقــل النفایــات معــدة ومخصصــة لهــذا الغــرض مــع  ثالثــًا :
  عمل صیانة دوریة لها.ضرورة 
یجــب أن تتــوافر فــي شــاحنات نقــل النفایــات معــدات لمكافحــة الحرائــق  رابعــًا :

  والسیطرة علیها.
ات أو تغطیــة ـــــــــــــــیلقة لنقــل النفاــــــــــضــرورة اســتخدام الشــاحنات المغ خامســًا :

واد وذلـك ر أیـة مـــــــــــة مـن القمـاش السـمیك لمنـع تطایــــصندوق الشاحنة بطبق
اة عـدم إثـارة الغبـار أو تطـایر ــــحسب نوعیة النفایات المنقولة ،كمـا یجـب مراع

النفایــات أثنــاء نقلهــا مــن الحاویــات إلــى شــاحنات جمــع ونقــل النفایــات وحتــى 
 وصولها إلى مواقع معالجة النفایات.

یجــب إرفــاق بیــان نقــل النفایــات مــع ســائق الشــاحنة علــى أن یشــمل  سادســًا :
  -ت التالیة :المعلوما

  . وصف النفایات.1
  . مصدر النفایات.2
  . جهة المعالجة ومحضر إستالم ومعالجة النفایات.3

ســابعًا :یجــب علــى ناقــل النفایــات تأهیــل الســائقین المكلفــین بقیــادة الشــاحنات 
الناقلــة للنفایــات بإعــداد دورات تدریبیــة تمكــنهم مــن التعــرف علــى طبیعــة هــذه 

الالزم إتباعها أثنـاء القیـادة وكیفیـة التصـرف بأسـلوب  النفایات ووسائل األمان
  مناسب لمعالجة الحوادث.

ثامنــًا :یجــب أن تكــون شــاحنات نقــل النفایــات مطابقــة لشــروط ولــوائح وأنظمــة 
  الجهات المعنیة بالدولة.

ــات والمحــددة مــن قبــل  ــات المســموحة لنقــل النفای ــزام باألوق تاســعًا :یجــب االلت
  نیة تجنبًا لالزدحام ومنعًا لوقوع الحوادث.البلدیات و الجهات المع

عاشـرًا :یجـب االلتـزام وبخــط سـیر الشـاحنة المحـددة بالعقــد المبـرم بـین مصــدر 
  النفایات وناقلها.

الحــادى عشــر :اإللتـــزام  باالشــتراطات والمعـــاییر المحــددة مـــن الهیئــة العامـــة 
  للبیئة الخاصة بنقل وتخزین ومعالجة النفایات.
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  )27مادة(
مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد منصــوص علیهــا فــي قــانون آخــر یعاقــب 
علـى مخالفــة أحكــام هــذه الالئحــة بغرامــة ال تقـل عــن مائــة دینــار وال تزیــد عــن 

 خمسمائة دینار ،وللبلدیة الحق في إلغاء الترخیص.
  )28مادة(

للحرس البلدي ضبط المخالفات المنصوص علیها في هذه الالئحـة ولهـم فـي 
دیــة أعمــالهم حــق دخــول األمــاكن والمحــالت العامــة وضــبط المخالفــة ســبیل تأ

حالتهـــا علـــى الجهـــة  والمـــواد موضـــوع المخالفـــة وتحریـــر المحاضـــر الالزمـــة وإ
المختصة ،كما لهم أن یستعینوا بأفراد الشرطة  ،ولعمید البلدیة أو من یفوضـه 

  بذلك.في األحوال التي یجوز فیها الحكم بالغلق أن یصدر أمرًا كتابیًا 
  )29مادة(

تحدد مقابل خـدمات النظافـة العامـة ومكافحـة الحشـرات والقـوارض بقـرار عـن 
  المجلس البلدي وبما ال یتجاوز األسعار النمطیة المقررة بالدولة.

  )30مادة(
تحدد البلدیـة مكانـًا أو أكثـر فـي نطاقهـا لتجمیـع الحیوانـات النافقـة والـتخلص 

  حاح البیئي.منها بشكل مناسب وبإشراف مكتب اإلص
 )31مادة(

تتولى كل بلدیة وطبقًا لظروف ومقتضیات العمل تحدید مواعید لجمع 
القمامة یومیًا كلما أمكن ذلك أو تحدید أیام معینة لكل منطقة مع إعالم 

  . المحددة لعملهم السكان باألیام


