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 ٦٤١

  اجلمهورية العربية السورية
  وزارة اإلدارة احمللية

  /٤٩/القانون رقم 
  ))قانون نظافة ومجالية الوحدات اإلدارية((

  رئيس اجلمهورية 
   على أحكام الدستوربناًء

  م١٧/١٠/٢٠٠٤عقدة بتاريخ  وعلى ما أقره جملس الشعب جبلسته املن
  تعاريف: الفصل األول :يصدر ما يلي

  :-١املادة 
  .هي احلالة الصحية اليت يطمح إليها الفرد يف حياته العامة واخلاصة: النظافة العامة  -أ 
ـّة  -ب    مبا ال  ، هي املظهر اجلمايل العام الواجب حتقيقه يف الوحدات اإلدارية املنسجم مع احمليطة            :اجلََمالي

 .تشويه مجال الطبيعة  املساس بالذوق العام ويؤدي إىل
هي املواد أو األجسام املتعلقة مبختلف أوجه النشاط اإلنساين واليت جيب التخلص منـها              :  النفايات  -ج 

 . وتشمل النفايات البلدية والصناعية والنفايات اخلطرة والطبية
رفية ونفايات الطرق واحلدائق واألشجار     هي النفايات املرتلية والتجارية واملهنية احل     :  النفايات البلدية  -د 

 .واألماكن العامة وخملفات البناء واألنقاض وترسيبات اجملاري واحلفر الفنية
وهي النفايات غري اخلطرة الناجتة عن املنشآت واملعامل الصناعية املتكونة من بقايا            :  النفايات الصناعية  -ه 

 . عمليات التصنيعاملواد اخلام املستخدمة يف الصناعة أو الناجتة عن
 – الزئبـق  –الرصـاص (على مواد مسية وخطرة مثل      هي أي نفاية حتتوي     :  النفايات السامة واخلطرة   -و 

 .وغريها من املواد اليت تكون بطبيعتها وكميتها مهددة للصحة العامة والبيئة)  مذيبات عضوية–سيانيد
ة والعيادات واملخابر واملعاجلات املرتلية     هي اليت تنتج عن عمل املشايف واملراكز الطبي       :  النفايات الطبية  -ز 

واألدوية املنتهية الصالحية سواء املتعلقة باإلنسان أم باحليوان وحيتمل أن حتمل عوامـل جرثوميـة أو                
  .كيميائية أو إشعاعية معدية مبا يف ذلك إجراءات التعليم والبحوث املتعلقة هبا

  :-٢املادة 
  .يئةوالبوزارة اإلدارة احمللية : الوزارة
  .والبيئةوزير اإلدارة احمللية : رالوزي

  .البلديات - الوحدة الريفية- القرية– البلدة- املدينة–احملافظة: الوحدة اإلدارية
   . اجمللس البلدي–جملس الوحدة اإلدارية: اجمللس
  .  اإلداريةاملكتب التنفيذي يف الوحدة: املكتب
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  النفايات البلدية: الفصل الثاين
 ق فنيـة  ائد من مهام الوحدات اإلدارية مجع وترحيل النفايات البلدية إىل املكان احملدد ومعاجلتها بطر             عي -٣املادة  

  .وتأمني املستلزمات الالزمة لتنفيذ هذه املهامواملظهر احلضاري  وسالمة البيئة العامةصحة الظاً على احف
  :حيدد مبوجبه اآليتيصدر اجمللس قراراً تنظيمياً  -٤املادة 
 .تهاأمكنود رمي النفايات مواعي -١
 .مواعيد مجع النفايات وترحيلها -٢
 .تجميع النفاياتلراكز الوسيطة املؤقتة امل -٣
 .ه وزمانهأسلوب رمي كل نوع من أنواع النفايات ومكان -٤
  . والتخلص منها واستثمارهاق معاجلة النفاياتائطر -٥
  :-٥املادة 

 لبناء واألنقاض واحلفريات وترسبات اجملـارير     تلتزم اجلهات العامة واجلهات اخلاصة املولدة ملخلفات ا         -أ 
  .الوحدة اإلداريةقبل وهياكل السيارات وكل ما مياثلها بترحيلها إىل األماكن املخصصة هلا من 

كيلو   مخسنيعلىتلتزم اجلهات العامة و اجلهات اخلاصة املولدة للنفايات بنقل نفاياهتا اليت يزيد وزهنا             -ب 
 .ما مل تكن تلك النفايات مرتلية الوحدة اإلدارية غراماً إىل املوقع الذي حتدده

الزراعية   يف القطاع الزراعي النبايت واحليواين بالتخلص من املخلفات        هايلتزم مالكو املزارع ومستثمرو     -ج 
  .طريقة الفنية اليت حيددها اجمللسالنباتية و احليوانية بال

  : يلياص عليها يف الفصل السابع من هذا القانون محيظر حتت طائلة املسـؤولية وفرض العقوبة املنصو -٦املادة 
 .رمي النفايات جبميع أنواعها يف غري األماكن املخصصة واألوقات احملددة هلا -١
 .رمي القمامة دون استخدام األكياس احملكمة اإلغالق -٢
 .نقل احلاويات من موقعها احملدد -٣
ي العامة واخلاصة سـواء كانـت       األراضوإلقاء خملفات األشجار واحلدائق يف الطرقات والساحات         -٤

 .مسورة أو سائبة، ويتوجب نقلها إىل األماكن اليت حيددها اجمللس
والساحات واحلـدائق   ق والشـوارع واألرصفة    إلقاء األوراق والفضالت وأعقاب السجائر يف الطر       -٥

 .واألماكن العامة و اخلاصة
 وعلـى   ،لطرقات واألماكن العامة  رمي خملفات املشروبات واملرطبات واملأكوالت وما شاهبها على ا         -٦

 .أصحاب احملالت وشاغلي األماكن تأمني السالل الالزمة الستخدامها من قبل الزبائن
 .نفض السجاد والبسط واألغطية وغريها من الشرفات املطلة على الطرق والوجائب ومناور األبنية -٧
 .لوجائب ومناور األبنية ومداخلهاإلقاء النفايات جبميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق و ا -٨
إلقاء النفايات جبميع أنواعها يف األهنار وجماري املياه والينابيع وحرمها من قبل املـارة وأصـحاب                 -٩

 .احملالت التجارية واملقاهي واملطاعم وشاغلي األماكن وغريهم
 .إلقاء النفايات جبميع أنواعها يف البحار والبحريات وشواطئها-١٠
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 . املارةلالستخدام من قبلاملخصصة املعلقة وسالل ال يفازل واحملالت التجارية واملواد املشتعلة رمي خملفات املن -١١
 .إسالة املياه الناجتة عن حفر اآلبار وإلقاء خملفات حفر وتعزيل اآلبار يف الطرق واألماكن العامة-١٢
يف احلاويات والطـرق    إلقاء األنقاض وخملفات جلي البالط والرخام وترسبات اجملارير واحلفر الفنية           -١٣

 . واألماكن العامة
يل ومكيفات اهلواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ         اه النامجة عن نشر الغس    تساقط املي -١٤

 . على األرصفة ومداخل األبنية واملارة واجلوار
 .إسالة املياه الناجتة عن تنظيف األبنية السكنية واحملالت التجارية على األرصفة والطرقات-١٥
غسل السيارات واملركبات ووسائط النقل يف الطرق والساحات العامة ووجائب األبنية واحلـدائق             -١٦

 . العامة واملشتركة
 .  أو الطرق واألماكن العامةالنفاياتإلقاء خملفات املواد املشتعلة يف حاويات ومراكز جتميع -١٧
اعها يف احلاويات واملسطحات املائية     إلقاء خملفات الزيوت والشحوم واملواد السائلة املشاهبة جبميع أنو        -١٨

وعلى مولّدها مجعها يف عبـوات مناسـبة        . واجملاري العامة واألهنار وجماري املياه وحرمها ويف العراء       
 . ونقلها إىل األماكن اليت حيددها اجمللس

 أو الطرقـات والـساحات واحلـدائق        النفايـات رمي أو حرق اإلطارات املستعملة يف حاويات        -١٩
 .وعلى مولدها نقلها إىل األماكن اليت حيددها اجمللس. واملنتزهات

 .نبش النفايات يف احلاويات وسالل املهمالت و أماكن جتمعها-٢٠
نقل مواد البناء واألنقاض واجملبول البيتوين ومستلزماهتا بآليات ال تتوفر فيها االحتياطات املناسبة ملنع              -٢١

 .تساقط هذه املواد على الطرقات
رصفة والساحات واألمالك العامة مبواد البناء واألتربـة واألنقـاض، وجتـاوز            شغال الطرقات واأل  إ-٢٢

 . شغالاملساحة املرخصة لإل
 .ق أعمال النظافةوشغال األرصفة والطرقات واألمالك العامة مبا يعإ-٢٣
هلة بالسكان يف مدن مراكز     تربية احليوانات واملواشي والطيور والدواجن ضمن األبنية وبني الدور اآل         -٢٤

 . ةافظات واملواقع األثرية والسياحياحمل
 . مرور احليوانات واملواشي يف غري الشوارع واملمرات املخصصة هلا من الوحدة اإلدارية-٢٥
 .  خارج األماكن املخصصة لذلكالتلويث العضوي والبشري-٢٦
  . حتويل املياه املاحلة إىل جماري األهنار والبحريات والبحار-٢٧

  ةالنفايات الصناعي: الفصل الثالث
  :معاجلة النفايات الصناعية التخلص منها -٧املادة 
  :معاجلة النفايات الصناعية وفق ما يلي -١
  .ات الضارة بالبيئة والصحة العامةختليصها من امللوث  -أ 
  .إعادة االستخدام ضمن املنشأة  -ب 
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  .التدوير  -ج 
  .استثمارها يف صناعات أخرى  -د 
  : جلة وفق ما يلي ال تستوجب املعاالتخلص من النفايات بعد املعاجلة أو اليت -٢
 .اجلمع يف موقع خاص باملنشأة بترخيص من الوحدة اإلدارية  -أ 
  . وقع الذي حتدده الوحدة اإلدارية النقل إىل امل  -ب 
  .يعترب منتج النفايات الصناعية مسؤوالً عن أي ضرر للبيئة ناجم عن نفاياته -٨املادة 
  : على الوحدة اإلدارية -٩املادة 

يـات  آت واملعامل املنتجة للنفايات الصناعية وحتديد كميـة هـذه النفا          تنظيم السجالت جلميع املنش     -أ 
 . ونوعيتها وطريقة التخلص منها

م املرخص له معاجلة النفايـات الـصناعية        لزي بنداً تضمني قرار الترخيص للمنشآت الصناعية واملعامل       -ب 
 .لصناعية قبل التخلص النهائي منهاالناجتة عن العمليات ا

لوب املناسب للتخلص النهائي من النفايات الصلبة الصناعية يف مطمـر النفايـات             تأمني املوقع واألس    -ج 
  . اخلطرة أو مطمر النفايات البلدية لقاء كلفة حتدد بقرار من اجمللس

   يف القطاع العام والقطاع اخلاصها ومستثمروهايلتزم مالكو املنشآت واملعامل الصناعية ومديرو -٠١املادة
  : ليوالقطاع املشترك مبا ي

  .  املعملمسك سجل يتضمن كمية ونوعية النفايات الناجتة عن العمليات الصناعية يف املنشأة أو -١
  .)النفايات البلدية(فصل النفايات الصناعية عن النفايات الصلبة املذكورة يف الفصل الثاين من هذا القانون  -٢
  . ق الوقاية منهاائمة والبيئة وطرحتديد التركيب الكيميائي للنفايات الصناعية وأثرها على الصحة العا -٣
  .قبل التخلص النهائي منها) امللوثة والضارة بالبيئة(معاجلة النفايات الصناعية  -٤
  . ة إىل املوقع احملدد للتخلص منهانقل النفايات الصناعية بعد املعاجل -٥
 بكة العامـة  إنشاء وحدة معاجلة للمخلفات السائلة الناجتة عن العملية الصناعية قبل صرفها إىل الـش              -٦

  .حبدود النسب املسموح هبا بيئياً
  .رة النامجة عن العملية الصناعيةنبعاثات الغازية الضامعاجلة اال -٧
 :التقيد باإلجراءات املعتمدة لدى اجلهات العامة املختصة ملعاجلة النفايات اخلاصة الناجتة عن صناعات             -٨

 ). املنظفات بأنواعها-تون والعرجوم معاصر الزي-النفط - الفوسفات-اإلسفلت - اإلمسنت-الدباغة(
  النفايات السامة واخلطرة: الفصل الرابع

  :  تستثىن من أحكام هذا الفصل-١١املادة
 .النفايات املشعة  -أ 
 .املتفجرات  -ب 
 .النفايات الطبية  -ج 
 .العوادم املطلقة يف اجلو -د 
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 .نفايات التعدين -ه 
  . أي مواد مشمولة بقواعد خاصة هبا  -و 
 عنية املختصة التدابري املناسبة للوقاية من املواد السامة واخلطرة عند معاجلتها أو إعـادة             تتخذ اجلهات امل    -١٢املادة

   .معاجلة أخرى بغرض اإلفادة من هذه النفايات ها أو استخالص مواد أو توليد طاقة منها وعند أيفتصني
  : مل ما يليشص من النفايات السامة واخلطرة على أن تحتدد اجلهات املعنية خطط التخل -١٣املادة
 .نوعية وكمية النفايات الواجب التخلص منها  -أ 
 . منهاق التخلصائطر  -ب 
 .مراكز املعاجلة اخلاصة كلما كان ذلك ضرورياً  -ج 
  .مواقع التخلص املناسبة -د 
 تلتزم املؤسسات واملنشآت اليت تقوم بنقل أو ختزين أو معاجلة أو طمر املواد الـسامة أو اخلطـرة                  -١٤املادة

وجيب أن تتضمن التراخيص مجيع املعلومـات       . خيص الالزمة من اجلهات املعنية    باحلصول على الترا  
  . من هذا القانون/ ١٧ -١٦/الالزمة وخاصة املادتني 

  : لص من النفايات السامة أو اخلطرةيتحمل كلفة التخ -١٥املادة
  . أو مولدهاتج النفاياتنم  -أ 
  . متعهد مجع النفايات ونقلها  -ب 
ـ     تلتزم املؤسسات    -١٦املادة م يواملنشآت اليت تنتج أو حتتفظ أو تتخلص من نفايات سـامة أو خطـرة بتنظ

سجالت تتضمن كمية وطبيعة هذه النفايات وخواصها الطبيعية والكيميائية وطريقة ومكان التخلص            
  . وتقدميها للسلطات املختصة عند الطلب. منها مبا يف ذلك بيان تاريخ استالمها والتخلص منها

   :ناقلو النفايات السامة أو اخلطرة بوضع شهادة تعريف ملصقة على كل عبوة تتضمن البيانات التاليةيلتزم  -١٧املادة
  .طبيعة النفايات  -أ 
  .تركيبها  -ب 
 .حجم أو كتلة النفايات  -ج 
 .هاسم املنتج أو املالك السابق وعنوان -د 
  .ه اسم املالك التايل وعنوان -ه 
ظ أو تتخلص من النفايات السامة أو اخلطرة لرقابـة          ختضع املؤسسات واملنشآت اليت تنتج أو حتتف       -١٨املادة

  . للتأكد من تطبيق مواد هذا الفصلوتفتيش اجلهات املختصة
  . ةعلى النفايات اخلطرة غري املعاجلة أثناء نقلها إىل خارج سوري) لزبا(ُتطََبق اتفاقية  -١٩املادة

  النفايات الطبية: الفصل اخلامس
األطبـاء البـشريني وأطبـاء األسـنان        وعيادات  الصحية   املشايف واملراكز    :ة هي النفايات الطبي مصادر   -٢٠املادة

التحاليل الطبية والتـشريح    وخمابر  والصيدليات وبنوك الدم والنسج ووحدات الطبابة الشرعية وفتح اجلثث،          
صانع املرضي والرقابة الدوائية، ومؤسسات التعليم والبحوث ومراكز التجميل، ودور التصوير الشعاعي، وم           
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األدوية، ومراكز تقليل اإلعاقة، وعيادات الطب البيطري ومراكز الرعاية الصحية البيطرية وخمـابر الطـب               
  .البيطري ومراكز تعليمه وأحباثه ومصانع األدوية البيطرية

  : النفايات الطبيةأنواع -٢١املادة
يائي أو إشعاعي وهي    وهي اليت ميكن أن حتمل احتمال خطر مخجي أو كيم          :النفايات الطبية اخلطرة   -١

  :حتتاج إلجراءات خاصة أثناء تداوهلا ومعاجلتها والتخلص منها بشكل هنائي، وهي سبعة أنواع
 –جـراثيم (عوامـل ممرضـة     علـى   وي  تحتالنفايات اليت من املمكن أن      وهي  : النفايات اخلاجمة   -أ 

ع وكمثال عليها ضمادات اجلروح واحلـروق ومـزار       )  اخل ٠٠٠٠فطور - طفيليات -فريوسات
 .اجلراثيم يف املخابر، واألجهزة اليت هي على متاس مع الدم وغريها

وجثـث احليوانـات    واألجنة امليتـة    األعضاء البشرية وأنسجة اجلسم     مثل  :  النفايات الباثالوجية   -ب 
 .وما شاهبها اليت تتطلب إجراءات خاصةوسوائل اجلسم والدم 

 يف اجللد   ليت ميكن أن تسبب وخزاً أو جرحاً      وهي األشياء واألدوات ا   : )اجلارحة( النفايات احلادة     -ج 
 . املكسور وغريهازجاجوجمموعة التسريب الوريدي والاقن احملبر إذا المسته مثل املشارط وإ

واللقاحات واملصول اليت انتهت صالحيتها     املنتجات الصيدالنية   واألدوية  وهي  :   النفايات الدوائية   -د 
 . حاوياهتا وعبواهتا الفارغةأو ملوثة أو غري مرغوب باستعماهلا، وكذلك

أم سائلة  أم  صلبة  سواء أكانت   مواد كيميائية    وهي النفايات اليت حتتوي على       : النفايات الكيميائية   -ه 
 .مثل مواد التصوير الشعاعي واملطهرات واملواد الكيميائية املخربية وغريهاغازية 

إيـثلني أو   (والتعقـيم   ...) .أكاسيد اآلزوت (مثل غازات التخدير    : ة املضغوط اتالغازحاويات     -و 
 .واألوكسجني وغريها) كاسيد

وهي النفايات اليت حتتوي على مواد مشعة مثـل النيوكليـدات املـستعملة يف              :  النفايات املشعة   -ز 
  .تشخيص األورام وعالجها ويف األحباث الطبية وغريها

وهي :  كيميائي أو إشعاعي   وهي اليت ال ميكن أن حتمل احتمال خطر مخجي أو          :النفايات الطبية غري اخلطرة    -٢
مرتليـة أو  (اليت تنتج عن مطابخ املؤسسات الصحية واألقسام اإلدارية فيها، وينظر إليها على أهنا نفايات عادية        

  .حيث تتم معاجلتها والتخلص منها بنفس الطرائق اخلاصة بالنفايات املرتلية والبلدية) نفايات البلدية
  . بإشرافهملون عن أي ضرر للبيئة والصحة العامة ناجم عن نفاياهتم ما دامت وة مسؤ للنفايات الطبياملولدون -٢٢املادة
و القطـاع     يف القطاع العام والقطاع اخلـاص      هاومستثمروها  يلتزم مالكو املنشآت الطبية ومدير     -٢٣املادة

  : مبا يليومجيع اجلهات األخرى املشترك 
 .طة املنشألنفايات البلدية عند نقفصل النفايات الطبية عن ا  -أ 
يف حاويـات   توضع  الطبية غري اخلطرة يف أكياس حمكمة، أما النفايات الطبية اخلطرة ف          وضع النفايات     -ب 

وأن تكون األكيـاس    ) خاجمة جداً (وجيب أن تعلم أكياس النفايات اخلاجمة بعبارة        . بالسستيكية صفراء 
وأن ) جارحـة (بعبارة حـادة    فيجب أن تعلم    ) اجلارحة(مانعة للتسرب، أما حاويات النفايات احلادة       
   .تكون مقاومة لالنثقاب والوخز والتسرب
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تتضمن البيانات  ، ووضع بطاقة تعريف على العبوة        لطبيعتها ودرجة خطورهتا   وفقاً النفايات   توصيف  -ج 
اسم املؤسسة، اسم القسم الذي مجعت منه، نوع النفايات، اسم وتوقيع املسؤول عـن تلـك                 :اآلتية

  .معها، تاريخ إغالق احلاوية، ووزن احلاويةاحلاويات الذي قام جب
  . نيحظر مواقع مجع النفايات الطبية املرحلية والنهائية على غري املختص -د 
 .ساعة يف املنشأة/ ٤٨/تأمني وحدات تربيد خاصة للنفايات القابلة للتحلل يف حالة لزوم ختزينها أكثر من  -ه 
 وسهولة الوصول إليه مـن    ط السالمة واألمان    ختصيص موقع يف املنشأة للجمع النهائي تتوفر فيه شرو         -و 

  .قبل األفراد املسؤولني عن مجع النفايات الطبية وآليات النقل
م إىل  أة مهمته متابعة إجراءات اجلمع املرحلي والنهائي والتـسلي         منسق لشؤون النفايات يف املنش     تعيني -ز 

  . اجلهة املسؤولة عن الترحيل
  .حها إىل شبكة الصرف الصحي العامةطرمعاجلة النفايات الطبية السائلة قبل   -ح 
  : حيل النفايات الطبية مبا يلي على ترونلتزم القائمي -٢٤املادة
 .  خاصة حتقق شروط السالمة واألماناستخدام آليات نقل  -أ 
 مسك سجل يتضمن نوعية وكمية النفايات املستلمة من املنشأة الطبية واملسلمة إىل حمطـة املعاجلـة                 -ب 

  . م والتسليموساعة وتاريخ االستال
  :  معاجلة النفايات الطبية مبا يلييلتزم القائمون على حمطات -٢٥املادة
  .نفايات الطبية مع أي نفايات أخرىعدم خلط ال  -أ 
  .ناظمة لذلكتعليمات الالمعاجلة النفايات الطبية بطريقة صحية وآمنة وسليمة بيئياً ووفق ما تنص عليه   -ب 
  .ساعة/ ٤٨ /ية يف حالة االحتفاظ هبا ألكثر منتأمني وحدات تربيد خلزن النفايات الطب  -ج 
  . إعادة تدوير النفايات الطبيةعدم -د 
  . عاجلة الصلبة والسائلة والغازيةالتخلص اآلمن صحياً وبيئياً من نواتج امل -ه 
    .مسك سجل خاص لتسجيل نوعية وكمية النفايات املسلمة إىل احملطة وساعة وتاريخ االستالم واملعاجلة -و 
خبـصوص النفايـات    من هذا القانون    من الفصل الرابع    / ٤١/زم املنشآت الصحية بتطبيق املادة    تلت -٢٦املادة

  . اخلطرة مثل النفايات املشعة و نفايات التداوي يف مراكز ومستشفيات األمراض السرطانية
  اجلمالية العامة يف الوحدات اإلدارية: الفصل السادس

   :يت باآلنية واحملالت التجـارية واملكاتب املهنية وغريها أو من ميثلهم قانوناًيلتزم مالكو وشاغلو األبنية السك -٢٧املادة
االعتناء بالواجهات اليت تطل على الشوارع والساحات والوجائب من حيث تنظيفها وإجراء اإلصالحات               -أ 

 .التعريفالالزمة عليها وصيانة وتنظيف األجزاء والتجهيزات املشتركة والواقيات ولوحات 
 .  اإلداريةاتمليات الدهان والتبييض بصفة دورية ووفق توجيهات الوحدإجراء ع  -ب 
االلتزام بالطابع املعماري وألوان الدهان والتبييض وكذلك املواصفات املتعلقة بالواقيات واللوحـات              -ج 

 .اء وقرارات جملس الوحدة اإلداريةاملنصوص عليها يف نظام البن
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باين والعقارات املطلة على الطرق الدوليـة والرئيـسية يف          عدم نشر الغسيل بشكل ظاهر يف واجهات امل         -د 
 .ويف الوحدات اإلدارية اليت تتخذ جمالسها قرارات بذلك والسياحي األثريذات الطابع الوحدات اإلدارية 

  . إيصال مزاريب مياه األسطح والشرفات إىل شبكة اجملاري العامة بالطريقة املناسبة -ه 
/ ٢٧/مـن املـادة     / ب/ و /آ/ املباين املشار إليها يف الفقرة       مالكي وشاغلي ام  للوحدة اإلدارية إلز   -٢٨املادة

ال يقل عـن مخـس      ترميم واجهات مبانيهم خالل املدة اليت حتددها الوحدة اإلدارية مبا           السابقة  
   .  عشر سنوات على األكثرعلىال يزيد سنوات و

 على  ها وتعليق تها واملطبوعات واألوراق وكتاب   مينع لصق املنشورات واإلعالنات والصور والبيانات      -٢٩املادة
األسوار وجدران األبنية وجذوع األشجار وجوانب الطرق العامة والساحات وعلـى النـصب             

 وأعمدة الكهربـاء و اإلنـارة        واملواقع األثرية والتراثية ومراكز توزيع الطاقة الكهربائية       وقواعدها
لضوئية وإشارات السري ولوحات و شاخـصات       العامة واهلاتف وعلب توزيعها وعلى اإلشارات ا      

  .الداللة على أمساء الوحدات و الساحات و الشوارع أينما وجدت
توضع وتلصق املنشورات واإلعالنات    ١٩٦٩لعام  / ١٧/مع مراعاة أحكام املرسوم التشريعي رقم        -٣٠املادة

 .دارية هلذه الغايـة   صها الوحدة اإل  والصور والبيانات واملطبوعات على اللوحات العامة اليت ختص       
  . ول على ترخيص من الوحدة اإلداريةوميكن ملن يرغب االستفادة من غري اللوحات العامة احلص

مينع جتاوز  املساحة املرخصة لألكشاك و اإلشغاالت على الوحدات اإلدارية حتديد منوذج معتمـد            -٣١املادة
  . ذه األكشاكمن قبلها هل

 املطلة على الطرق ضمن املخططـات التنظيميـة         اخلالية واألراضي   لعرصاتمالكو وشاغلو ا  يلتزم   -٣٢املادة
  .   ارتفاعها متر ونصفهلاوالنطاق العمراين  ببناء تصاوين 

السكن   مينع اخراج متديدات املداخن املختلفة على الساحات والشوارع واألرصفة والوجائب يف دور              -٣٣املادة
 على صاحب   يتعنيويف حال تعذر إخراجها من املناور        .ملكاتبواألماكن العامة واحملالت التجارية وا    

  .  أو باملاء امللوث والروائحالعالقة إجياد الطريقة املناسبة اليت تؤمن عدم إيذاء اجلوار واملارة بالدخان
  .مينع  إتالف املصابيح والفوانيس املعدة لإلنارة العامة أو العبث هبا -٣٤املادة
  :-٣٥املادة
  .احلدائق والطرقات والساحات العامةيف زروعات املألشجار و اقطعمينع    -أ 
  .إتالفها يف احلدائق العامةقطف األزهار والورود أو مينع   -ب 
مينع مرور عربات اجلر بالدواب يف مدن مراكز احملافظات واملناطق األثرية والسياحية إال لألغراض               -٣٦املادة

  . املخصصة للسياحة
رية تنفيذ بناء التصاوين والترميم والغسل والدهان والتبييض املـشار إليهـا يف             حيق للوحدات اإلدا   -٣٧املادة

العقارات عن ذلك بعد إنذارهم مبدة      وشاغلو   من هذا القانون إذا ختلف مالكو        ٣٢ و   ٢٨املادتني  
ويتم التنفيـذ بـالطرق القانونيـة        .بقرار منه على أن التقل عن ستة أشهر       حيددها اجمللس احمللي    
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ـ     النفقات منهم   ، وحتصل   والشاغلني على نفقة املالكني     واإلدارية ة وفق القوانني واألنظمـة اخلاص
  .جبباية أموال الوحدات اإلدارية

  وباتالعق: عالفصل الساب
  :مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد الواردة يف القوانني واألنظمة النافذة يعاقب -٣٨املادة
-١١-٨-٧-٦-٥-٤-٢-١/ من خيالف أحكام كل من الفقرات   بالغرامة من ثالمثائة إىل ألف لرية سورية       -١

  .من هذا القانون/ ٣٦ب و/٣٥-٢٩-٢٧/وكل من املواد / ٦/من املادة / ٢٦-٢٤-٢٣-١٥-١٤
-١٠-٩-٣/وكل من الفقرات    / ٥/بالغرامة من ألف إىل ثالثة آالف لرية سورية من خيالف أحكام املادة              -٢

 .من هذا القانون) أ/٣٥و٣٤-٣٣(ملواد وكل من ا/ ٦/من املادة / ٢٥-٢٢-٢١-٢٠-١٩-١٦
-١٧-١٣-١٢/بالغرامة من ثالثة آالف إىل مخسة آالف لرية سورية من خيالف كل من الفقـرات     -٣

 .من هذا القانون/ ٦/من املادة / ٢٧-١٨
 ما مل يف حال تكرار املخالفة     من هذا القانون    / ٣٨/تضاعف الغرامة املالية املنصوص عليها يف املادة         -٣٩املادة

  . نص أشدةتقع حتت طائل
يقع على عاتق صاحب اإلعـالن أو       من هذا القانون    / ٣٨/إضافة للغرامة املنصوص عليها يف املادة        -٤٠املادة

  . التهااملنشور أو اللصاقات أو من يضبط بوضعها نفقات إز
رئيس اجمللس احمللـي    تغلق بقرار من    من هذا القانون    / ٣٨/إضافة للغرامة املنصوص عليها يف املادة        -٤١املادة

  .ال تكرار املخالفة للمرة الثالثةيف حالعامة ملدة أسبوع املنشآت واحملالت 
حتجز السيارة أو اآللية الـيت تقـوم        من هذا القانون    / ٣٨/إضافة للغرامة املنصوص عليها يف املادة        -٤٢املادة

ـ             وتـزال   دة أسـبوع  برمي أو تفريغ األنقاض على جوانب الطرق والساحات واحلدائق العامة مل
   .األنقاض على نفقة املخالف

من شهر إىل ثالثة مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد املنصوص عليها يف القوانني النافذة يعاقب باحلبس            -٤٣املادة
مخسني ألف لرية سـورية مـن       / ٥٠٠٠٠/مخسة آالف لرية سورية إىل      / ٥٠٠٠/وبالغرامة من   أشهر  

  .من هذا القانون/ ٢٦-٢٥-٢٤-٢٣-٢٢-١٧-١٦-١٤-١٠-٨/خيالف أحكام كل من املواد 
  :-٤٤املادة
 تغلق بقرار من رئيس اجمللس احمللي املنشآت واحملالت       إضافة للعقوبات املنصوص عليها يف املادة السابقة          -أ 

وال يعاد فتح املنشأة أو احملـل إال        من هذا القانون    / ٤٣/املخالفة ألحكام املواد املعاقب عليها يف املادة        
  .وذلك بالتنسيق مع اجلهة العامة املعنيةعد إثبات معاجلة مسببات الضرر ب

  .يتحمل مالك أو مستثمر املنشأة أو احملل تعويضات األضرار ونفقات معاجلتها  -ب 
إن تنظيم ضبط املخالفة  حبق املخالفني ، ال مينع الوحدة اإلدارية من اختاذ اإلجـراءات القانونيـة                   -٤٥املادة

  .ها يف القوانني واألنظمة النافذةوص عليواإلدارية املنص
حيدد اجمللس بقرارات تصدر عنه وتصدق من جملس احملافظة مقدار الغرامات املنصوص عليها باملادة               -٤٦املادة

  . من هذا القانون/ ٣٨/
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ة  إىل خزينة الوحـد    إيراداً لقاء إيصال رمسي      املنصوص عليها يف هذا الفصل     حتصل مبالغ الغرامات   -٤٧املادة
  .ة وفق القوانني واألنظمة النافذةاإلداري

من هذا القانون إىل النصف إذا قام املخالف بتسديدها         / ٣٨/ختفض الغرامة املنصوص عليها يف املادة        -٤٨املادة
   . من تاريخ تنظيم ضبط املخالفة عشر يوماًةمخس/ ١٥ /صندوق الوحدة اإلدارية خالل إىل

متت بقصد الكيـد والـضرر      من هذا القانون    / ٤٣/املنصوص عليها يف املادة     إذا حتقق أن املخالفة      -٤٩املادة
إىل ثالثة أشهر   عشرة أيام    من   احملرضون على الفعل باحلبس   بالغري عوقب مسبب الضرر وشركاؤه      

بـالتعويض عـن    للمتضرر  حيكم  كما  غرامة من ألف لرية سورية إىل ثالثة آالف لرية سورية           الوب
  . حال إدعائه بذلكاليت حلقت به يفاألضرار 

 بتنظيمها منطوية على سوء النية،  عوقب حمرر     ني املكلف العاملنين الضبوط احملررة من قبل      أإذا ثبت    -٥٠املادة
الشديدة املنصوص عليها يف القانون األساسـي للعـاملني يف          املسلكية  الضبط بإحدى العقوبات    

  .ه جزائياًقاضات حبق املتضرر يف مالنافذ وذلك دون املساسالدولة 
  ةأحكام عام: امنالفصل الث

الـواردة  خالفات  امل اإلدارية املكلفني بضبط     اتالوحدللعاملني من الفئتني األوىل والثانية يف       تكون   -٥١املادة
 بعد أن يؤدوا القسم القانوين أمام قاضي الصلح يف املنطقة الـيت             هذا القانون صفة الضابطة العدلية    

  "أقسم باهللا العظيم أن أقوم بعملي الوظيفي بشرف وأمانة" :يغة اآلتيةيباشرون فيها أعماهلم بالص
  . مع نفاذ هذا القانونتأمني الشروط الصحية والبيئية ملواقع معاجلة النفاياتب الوحدات اإلدارية تلزم -٥٢املادة
 املرتكب و حيال    سويةاجلمهورية العربية ال   النفايات اخلطرة والسامة مبختلف أنواعها إىل        إدخالمينع   -٥٣املادة

  . وفق القوانني و األنظمة النافذةإىل القضاء املختص
مينع استعمال املواد القابلة للتدوير يف صناعة مغلفات أو معلبات حفظ املواد الغذائية أو الصيدالنية                -٥٤املادة

 تطبـق  أو االستخدامات الضارة بالصحة العامة و تصادر هذه املواد و تتلف على نفقة املخالف و            
  . من هذا القانون/ ٤١/حبقه أحكام املادة 

على أي منشأة تقوم بواحد أو أكثر من أنشطة مجع النفايات وفرزها ونقلها وخزهنـا ومعاجلتـها                  -٥٥املادة
  . ارية اليت تقع املنشأة يف نطاقهاوزارة والوحدة اإلدالوتدويرها، أن حتصل على ترخيص مسبق من 

  .األشخاص الطبيعيني واالعتباريني أياً كانواالقانون على أحكام هذا ي تسر -٥٦املادة
مع أحكامه مـع    تعترب مجيع األحكام القانونية املخالفة ألحكام هذا القانون معدلة حكماً مبا يتفق              -٥٧املادة

  . ٢٠٠٢لعام / ٥٠/أحكام القانون عدم اإلخالل ب
  . ذا القانونلتطبيق أحكام هوزير التعليمات التنفيذية اليصدر  -٥٨املادة
  . هصدورمن تاريخ  بعد ثالثة أشهر  ويعترب نافذ يف اجلريدة الرمسيةينشر هذا القانون -٥٩املادة

   م ٥/١٢/٢٠٠٤  املوافق لـ هـ١٤٢٥/ ٢٢/١٠دمشق يف 
  رئيس اجلمهورية
بشار األسد




