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 ةنشرة حقوقّي

 البنفِيِت إزالة َنراكّبِتبنبثةة ن  امل ةبيئّيال هراكِ  امَل

 

 :كتابة  

 فادي عطا اهلل، كسانيا زامسكوف

 

  إشراف وتوجيه:

ة ات ةة    ّيةةيف جام ةةة تةةي ؛بيةةيت كرميةةف توفةةانوف،     بيئةةّ احملاميةةة لاتيةةف عةةوفر، عيةةادا ات ةة   ات  

 بيئّ ات

 

 4102آذار 
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 إزاتة اتنفايات َمكّباتة منب ثة من يئّيب َمكاره -نشرا حقوقّية

 فهرست

   

 4 سبي عمي قانونّية ب يلة و؛نواع ات عاوى واإلجراءات ؛.

 4 تثريف .1.أ

 5 القوانني البيئّية األسِسّية .2.أ

 5 خاذها حبسي اتقانون؟ما ه  حقوق املواطن، وما ه  اخلطوات ات ملّية اتيت ميكن اّت .3.أ

 5 راكِ ه )دعِوى ندنّية(ة حبسب قِنون حظر امَلّيدعوى قِنون .1.3.أ

 7 ة حبسب قِنون حظر امَلراكِ ه )دعِوى ندنّية(دعوى مجِعّي . 2.3.أ

 9 املسؤولّية التقصريّية )إحلِق األضرا ( الدعوى املدنّية حبسب نرسوم .3.3.أ

 01 دعوى متةيلّية . 4.3.أ

 00 إجراء إدا ّي .5.3.أ

 01 إجراء جبنِئّي .6.3.أ

   

 05 تشري ات إضافّية -قَحْلُم .ب

 05 صالحّية اتبل ّية يف سّن قانون مساع  .1.ب

  ة اجلمهو  و احتهة الثِّنة، وصّحرافق الصّحَن -ِت ]صيغة جديدة[نرسوم البلدّي .2.ب

 

05 

 01 4891 -قانون احملافظة على اتنظافة .3.ب
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 07 4899قانون ترخيص املصاحل اتتجارّية  .4.ب

 01 ؛نظمة منع امَلكاره )منع تلُوث اهلواء واترائحة املنب ثة من َمكّبات اتنفايات( .5.ب

 01 4881؛نظمة منع امَلكاره )منع اتضجيج(،  .6.ب

 

ُِِأ ِِو ةذت خ ِِِِ ِِي الصِِِِ ِِ    الِِِِ ِِفحة الغِِِِ ِِ  صِِِِ ِِ  علِِِِ http://www.hippowaste.com : نِِِِ
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 اتنفايات إزاتة اتَمكّبة املنب ثة من بيئّيات كارهامَل -انّكسة تلنشرا م لوماتّي

ِِيراكن البنشِِرة احلقوقّيِِ  ِِةتثِِرع عل ِِ ة التِلي ِِّدإنراكِنّي ِِة    دة ضِِّدِت الثمِِا املتث ِِروائي الراكريهِِة والبِِةي  املبنبثة تلويِِا ااِِواء، وال

ِِِنونّي نِِ  نراكِِّب  راكِِِ هقِِة ةِمَللقِِوانني املتثّلإىل اق ة. تثِِرع البنشِِرة حقِِوقراكن نِِ  خِِ   الت ِِرّ ، أو نِِ  نلةلِِة عشِِوائّينفِيِِِت ق

 ة.بيئّيال

 . القِنونّية نواع الدعِوى واإلجراءاتأة البديلة وةِلتفصيا سبا الثما القِنونّيسبنتبنِو    ن  البنشرة يف اجللء األّو

ِِِني    ِِن الة ِِرع يف القس ِِِف  )نث ِِة إض ِِق( وموع ِِ   ّيامللح ِِي تتثّل ِِة ال ِِوانني واألنظم ِِ  الق ِِة    ة ن ِِة وإزال ِِ  البنظِف ِِة عل ق ةِحملِفظ

 ّية.ِت السل ِت احملّلِت وص حّيالقمِنة، وذلك ن  خ   التشديد عل  واجب

 نواع ات عاوى واإلجراءات؛ة ب يلة وسبي عمي قانونّي .أ

 

دعةةاوى  )ة بيئّيةة ات كةةارهت ريةة : مةةا هةة  امَلكَرهةةة احملظةةورا حبسةةي قةةانون مكافحةةة املَ       . 0أ.

 4881ة( م نّي

التلويِِِا ةواسِِِ ة وبحِِِِ ، تلويِِِا نيِِِِه الوتلويِِِا املِِِِء، والرائحِِِة، والبِِِةي ، وتلويِِِا ااِِِواء،  -ة"بيئّيِِِ"املراكرهِِِة ال

ِِِت،  ِِوادّ والالبنفِي ِِ ة امل ِِا ةواس ِِرية،  تلوي ِِثِعِت،  واخل  ِِ ة اإلا ِِا ةواس ِِِ ئيّ  والتلوي ِِة الش ِِر  ةِلبيئ ِِِق الب ِِة َنوة، إحل راكره

ِِت، اأَل ِِِ سبس ِِِ هومجيثه ِِون ن   َنراك ِِدنِ تراك ِِِنون، خِل عبن ِِة للق ِِة أو ف ِِ  خمِلف ِِر، او ملخّ  ِِ أط، ألن ِِلحة  ِ ّي ِِة نص و أة، و لرخص

 ة للفرد.  ب مبثِنِة فثلّية الفرد أو تتسّبهِ تلحق البر  ةصّحّنإخرى، أو أصة ترخيص أو  خ لراكّا

   

حبسةةي اتقةةانون،  ًاحمظةةور َمكةةارَهث اهلةةواء، واترائحةةة، واتضةةجيج ول هةةا،  خةةرى: كةة  اةةري اعتبةةار تلةةوّ  ؛بكلمةةات 

 عليها استيفاء ؛ح  اتشرطني اتتاتيني:
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ِِون  .1 ِِة أن تراكِ ِِنراكرهِ ِِريثِتلل ةخمِلفِ ِِر، أو أل، أو تشِ ِِملنِ ِِلحة  ِ ّيِِِ لط، أو خّ ِ ِِة نصِ ة، أو رخصِ

 خرى.أرتخيص أو  خصة ل

 ة للفرد.نثِنِة حقيقّييف ب تسّبتو أ، ةةِلصّح ةّ ِضأن تراكون  .2

 

 ة األساسّيةبيئّي. اتقوانني ات1؛.

 4894، كارهقانون حظر امَل   

 4881، (دعاوى قانونية)ة بيئّيات كارهقانون حظر امَل 

 خاذها حبسي اتقانون؟ة اتيت ميكن اّتاخلطوات ات ملّي. ما ه  حقوق املواطن، وما ه  3.؛

 

 دعِوى ندنّية(:) هراكِ ة حبسب قِنون حظر امَلدعوى قِنونّي .3.1.أ

 

   ؟؛ين

 حمراكمة الصلي 

 

  من يستطيع تق يم ات عوى؟

 ِِه األذى  كِِّا ِِرد حلِِق ة ِِر    ،ف ِِّو  وكِِذلك إىل وزي ِِهِ إىل املل ِِد توّجِِه قبل ِِه األذى، اِِري ة أن يراكِِون ق ِِد يلحِِق ة  أو ق

   ن  يوم التوّجه إليهمِ. ِيوًن 11خ وات إليقِ  املبّرة خ    ن  ال رفني أٌيخذ محِية البيئة، ومل يّت

 ى، حبسب القِنون:تست يع األجسِم التِلية تقدين دعوى ةِسن وموعة ن  األاخِص تأّذت أو قد تتأّذ 

 ؛ة واملواقع الو بنّيةِت ال بيثّية واحملمّيولس احلدائق القونّي. 1

 ؛ةسل ة محِية ال بيثة واحلدائق الو بنّي. 2

 ؛سل ة احملِفظة عل  ال بيثة. 3

 ؛اركة محِية ال بيثة. 4



   

6 

 

 َهموعِتسِ إليرتس يسرائيا يِفِه )"ولس أ ع إسرائيا اجلميلة"(.. 5

   يف إسرائياحلظر البةي  والتلّو اجمللس اجلمِهريّي. 6

 ة حلمِية البيئةاإلسرائيلّي مثّيةاجل -نون"(أدام  يفِع َفدي  )"اإلنسِن وال بيثة والقِ. 7

 ودة البيئةجري بنِص ِت ن حِد مجثّياّت -"احليِة والبيئة"()فيفِ حِيين ف ْس. 8

 "الصبندوق القوني إلسرائيا"(.)ليسرائيا  تكريي  كييم. 9

 جودة البيئةن  أجا ة مجثّي -"("صٍِ )تسِلو  . 11

 

 م ات عوى؟قَ ن ُتَم ضّ 

 ب ةهِه عل  واك التسّبة أو أّنةيئّيمبراكرهة  ب  يتسّبَن ضّد 

 

 دّتة على وجود املكرهة:؛

ِِّنأاألنظمِِة  حِِّددتنراكرهِِة  كِِّا ،راكِِِ هحبسِِب  قِِِنون حظِِر امَل .1 قِِد  هِِِأّن ةِِه نفمِِ  امُلسَِِل  -ة أو غِِري نثقولِِةهِِِ قوّي

 (.( ن  القِنون0)01الببند )عل  نقرةة نبنهِ، نِ مل يةبت عراكس ذلك يراكون تبِيق الفرد الذي 

، (البنفِيِِِت َنراكّبِِِتاملبنبثةِِة نِِ    ثقولِِةوالرائحِِة غِِري امل  ،حظِِر تلويِِا ااِِواء  ) هراكِِِ نظمِِة حظِِر املَ أد يف ِدح ِِ

0991ِِ ِِِزات واأل ِِرة،    د أّنِد، ح  ِِِالِِدخِن، والغ ِِبّ     وغريه ِِرق البنفِيِِِت يف نراك البنفِيِِِت هِِي   املبنبثةِِة نِِ  ح

ِِة. يف يف ب تلويِِا هِِواء غِِري نثقِِو ، ويتسِِبّ  ِِّواحلِِِ ت األخِِرى الِِي يتوّلِِ  انبثِِِ   ائحِِة غِِري نثقول   د فيهِِِ تل

ب يتسِِّبس هّنِِأمِِا تحي  أو ا نِِؤٍذيِِاحلِِديا يِِدو  عِِ  تلو إلثبِِِت أّنلواجِِب  مّثِِةبثِِا فيهِِِ الِِروائي، بنو تأ ،هِِواء

ِِة  يف  ِِ  الرائح ِِديا ع ِِدو  احل ِِدنِ ي ِِذ  -األذى. عبن ِِصيبنّف ِِ  الفح ِِ  املْش ِِِقن ن ِِذي   ّمنيَت  ِِِزوا ال ِِد يًباجت ِِهن ِ يؤّهت ل

 وائي وحتديد خصِئصهِ حبسب األنظمة املثمو  ةهِ يف وزا ة محِية البيئة.   عل  الرللتثّر

ِِِنون نبنِِ  .2 ِِِ امَل عحبسِِب ق ِِ  َت -هراك ِِذ ن ِِاملراكرهِِة اليف ب سِِّبإذا نّف ِِ  واِِك التسِِبّ بيئّي ِِ  عل ِِة(، إذا يف ب ة )أو ن املراكره

 القِنون(. ( ن 1)01الببند ) ة امللقِة عليهاملسؤولّي تعليه األنظمة تبِءل نو  الي فرضتهِاألذ نّف

البنفِيِِِت تبنفيِِذ أعمِِِ  صِِيِنة يف  علِِ  نِِدير نراكِِّب أّن -دنِِِ ت حِِِد يف– دحِِِدالبنفِيِِِت ت  قِِة مبواقِِع كِِّباألنظمِِة املتثّل

خِِذ يّتعليِِه أن   ااِِواء والِِروائي غِِري املثقولِِة نِِ  املوقِِع، و تلُِِو املوقِِع، وإدا تِِه علِِ  البنحِِو الِِذي  بنِِع انبثِِِ َ 

   ااواء والروائي غري املثقولة.ه األنظمة ملبنع تلّومجيع الوسِئا امل لوةة حبسب هذ
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ي احلِِذ   ِِِه ّخإثبِِِت واجبِِه يف تِِو ضِِرو ة . نِِِ يثبنيِِه األنِِر هِِو عِِدم نِِ  قبِِا امللِِِو إلثبةةات اإلهمةةا  ال حاجةةة .3

  ،  راكِ  تقِدين دعِوى ضِدّ    هبنِلِك تلِوّ  نِِ دام  غِري نثقِو .      علِ  وِو   ه قِد تصِرّ  أنِّ  حِجة لإلثبِِت   ، و املتبّر

   دومنِ ع قة مبسألة اإلهمِ .ِواملل

 

 ؟اتيت ميكن طلبها اتقانونّ  ؛نواع ات ون ما ه 

  ؛إيقِ  البنشِط امللِو -إذا دعت البرو ة-كذلك رهة، وراْكللَم نر اإليقِ  الفو ّيأ -نر احرتازّيأ لب  

  ؛أنر إعِدة الوضع إىل سِةق عهده -نفّ ذ" " لب أنر 

  نبنع تراكرا  هذه احلِ ت؛ يستوجبه نِ راكّاالقيِم ة -نفّ ذ" " لب أنر 

  للملتمس.  ِتتثويبدفع احلراكن ة إصدا  قرا  ، تست يع احملراكمةةبيئّيرهة اتْكتكرار تلَم حصاإذا 

  .التثويبِت عل     راك  احلصو  حبسب هذا القِنون أّنه نلفت انتبِهراكن *

  علِِ  إزالِِة املراكرهِِة، ، ومل يثمِِا امللِِِواملبِِِيقةنصِِد  أنِِر إزالِِة  احملراكمِِة ةثِِد إصِِدا  -راة املتكةةّربيئّيةةرهةةة اتْكيف حاتةةة امَل

ِِِد حيِِّق ِِدعوى ةثِِد إصِِدا  األ ملق ِِتمس وِِدّ م ال ِِِوًدنِِر أن يل ِِِألنر،   والسِِل ةا دون إةِِ ا املل ِِد )  ة ِِك حبسِِب الببن ( نِِ  5وذل

 .0991ة( )دعِوى ندنّي راكِ هقِنون حظر امَل

 

 ندنّية(:دعِوى ) راكِ هة حبسب قِنون حظر امَل. دعوى مجِعّي1.2.أ

 (  أع هّو، الفصا األراكِ هحبسب قِنون حظر امَل َةِ الدعوى املدنّيتشبه غِلًب)

 ؛ين؟

 حمراكمة الصلي 

  ؟من يستطيع تق يم ات عوى

  ِِن  مّمِِ  حلِِق ةهِِن البِِر  أو وموعِِة أاِِخِص ِِ  واِِك التبِِرّ ه  ِِةو جسِِن أو أ ، عل ةِسِِن هِِؤ ء األاِِخِص   مجثّي

 ندنّية(( دعِوى) راكِ هن  قِنون حظر امَل 01الببند )

 ؟م ات عوىقّ ن ُتَم ضّ 



   

8 

 

 هِ.فيب التسّب كة أو عل  وابيئّياملراكرهة اليف  ب  يتسّبَن ضّد 

 :ةشروط تق يم ات عوى اجلماعّي

  ِِالِِدعوى  ال تةة ارأن ةِِللمحراكمِِة أن تِِأنر  ة(، حيِِّقدعِِِوى ندنّيِِ)ة بيئّيِِال راكِِِ هنِِ  قِِِنون حظِِر امَل 11الببنِِد  بحبس

 : ح  اتشروط اتتاتية؛ق ة إذا اقتنع بتحُق اعّي ك عوى  11ّدنت حبسب الببند الي ُق

 

 

  تبنزاهةمل تقّدم  الدعوىأّن  .1

 ؛الدعوى عل  أسِس مجِعّي تقديَن غال يسِووعة محةن اجملأّن   .2

 أفراد اجملموعة. مجيَع ي بطريقة الئقةال ميّث ه َيس أو حمِن امللتم  ل فرتاع أّن ً نثقو ِة أسًِسمّثأّن  .3

 

 ِِّق ِِة  حي ِِ للمحراكم ِِوى مجِعّي ِِرتاط إدا ة دع ِِي  اا ِِروط ال ِِب الش ِِِتة حبس ِِة  ،رتئيه ِِن يفةغي ِِِئا احلس ِِرتكة  املس املش

 جلميع أصحِب الشأن. 

 ؟اتيت ميكن طلبها ما ه  ؛نواع ات ون اتقانونّ 

  ؛إيقِ  البنشِط امللِو -إذا دعت البرو ة-كذلك للمراكرهة، و نر اإليقِ  الفو ّيأ -نر احرتازّيأ لب  

  إعِدة الوضع إىل سِةق عهده؛ةأنر  -ذ"نفّ  " لب أنر 

 

  نبنع تراكرا  هذه احلِ ت؛ وجبهنِ يست راكّاالقيِم ة -نفّ ذ" " لب أنر 

 

  س. ، تست يع احملراكمة إصدا  قرا  احلراكن ةدفع تثويبِت للملتم ةبيئّيتكرار تلمكرهة اتإذا حصا 

 

 ة ودعوى  اعّية؟ما اتفرق بني دعوى متثيلّي

  إىل   يبنتمِي  نَِ  علِ  كِاّ   فتسِري  ةالِدعوى التمةيليِّ  ِ أنِّ  ن وموعِة نغلقِة نِ  امللتمسِني؛    ةِسِْ  ةم الِدعوى اجلمِعيِّ  قّدت

ِِة ا ِِّن وإْنجملموع ِِ  مل يبنب ِِِ فثلي  ِِ   ِ.إليه ِِس الوعل ِِ  ثراك ِِ ن ِِة الثِدّي ِِدعوى التمةيلّي ِِيس مّثِِ  ،ةال ِِ ل ِِة متهيدّي ة ة نرحل
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َِِِد ِِوى نثيّ للمص ِِ  دع ِِة ةأّنقة عل ِِ بن ِِِ مجِعّي ِِك  ،ةه ِِرع لوذل ِِيط غ ِِراءاتتبس ِِة    اإلج ِِتثةلة يف حِل ِِون نس ِِي تراك ال

ِِدعِوى الِِي  ِِ  ذلِِك  هِنوضِِوع ال ِِ الثِِون القبِِِئّي إّن ،جِِودة البيئِِة. عِِ وة عل ِِة الِِدعوى التمةيلّي ِِيف حِل ة ة الثِدّي

ِِبّ      ِِِ يبنص ِِة، ةيبنم ِِِء اجملموع ِِويء ألعب ِِو  التث ِِدو  ح ِِ ي ِِذي تقدّ  ّاج  ِِون ال ِِدعوى    الث ِِة ال ِِة يف حِل ِِه احملراكم ن

 ة. بيئّيرهة الراْكيقِ  امَلإة قبِئّيأنر  إصدا  عل ة اجلمِعّي

  

 )إحلِق األضرا ( ةة التقصريّياملسؤولّي ة حبسب نرسومالدعوى املدنّي. 3.3.أ

 

  ؛ين؟

 األ ع، وعليِِه تقِِع  ِتاملبِِِيقة هِِي دعِِوى حِِو  اسِِتخدان ظلِِنيف ب الِِدعوى الِِي تتبنِِِو  التسِِّب - حمراكمِِة الصِِلي

امل لِِوب  ق الثِِون القبِِِئّي  عبنِِدنِ يتثّلِِ، حّتِِكللمْلِِو  املثقِ  ة ةيِِد حمراكمِِة الصِِلي الِِي تبنِِِق  ا سِِتخداَمالصِ حيّ 

 ةإزالة املبِيقة. 

 

 ةة التقصِِريّي"نبِِيقة للفِرد" حبسِب نرسِوم املسِؤوليّ     كِذلك  ا ، يشِراكّ تثليمِتِِهنِ    اإلخِ   ةِأي ّ   أّن راكِِ ه د قِِنون حظِر املَ  حيِدّ 

 (.0910، راكِ هن  قِنون حظر امَل 02الببند ) )إحلِق األضرا (

   راكِِ   فِِع دعِِوى ةِ عتمِِِد علِِ  هِِذا السِِبب عبنِِدنِ يتصِِرّ  -ة(ة التقصِِريّينِِ  نرسِِوم املسِِؤولّي 44الببنِِد ) مضةةايقة اتفةةرد

ِِرد ِِه  ) الف ِِي حبوزت ِِدير نصِِلحته أو يسِِتخدم األ ع ال ِِ  وِِو  (أو ي ِِّب عل ِِيف ب يتس ِِ  ع ة  سِِتخدام ننبِِِيقة فثلّي ِِو  ل ثق

    هِ.ت، أو ا ستفِدة نبنهِ مبراعِة نوقثهِ ونوعّيا فرد آخرَبن  ق 

ِِ ِِّر  ظ: إذا حتف  ِِّبتاملتص ِِرّ   س ِِِ  املتب ِِريي، ولص ِِب تص ِِر  حبس ِِبّ  ، ب ةِلب ِِت يع املتس ِِدهِ يس ِِر يف ب عبن ِِك  الب ِِرع ذل  ع

 .)إحلِق البر ( ةة التقصريّين  نرسوم املسؤولّي 45حبسب الببند  وذلك ،عِءات الدفِعضم  اّد

 

 :؟ن يستطيع تق يم ات عوىَم

 بر  نبِار(.لاستخدانه ل  ع َن  َتَثّرع )ِو ة ته أو حبيِزته أ ع وراكّي  مبْلفقط َن 
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 : تق يم دعوى ضّ ه؟ ميكناتذي من 

 ذ فيهِ املبِيقة. ته أو حبيِزته أ ع تبنَفراكّي  مبْلفقط َن 

 

 ؟اهاتيت ميكن طلب ما ه  ؛نواع ات ون اتقانونّ 

 ؛لبنشِط امللِوإيقِ  ا -إذا دعت البرو ة-كذلك للمراكرهة، و أنر اإليقِ  الفو ّي -أنر احرتازّي  

  أنر إعِدة الوضع إىل سِةق عهده؛ -نفّ ذ" " لب 

 ا ِ نبِاًِِرا نتًِجِِر  يشِِراّكالّبِِ جيِِب إثبِِِت أن ،يف هِِذه احلِلِِة قِِد يبنبِِِ  إىل األوانِِر أو يسِِتبداِ.  تثِِويء نِِِلّي

  للمبِيقة.

 

 ةدعوى متةيلّي. 3.4.أ

 ؛ين؟

  ّحي ِِ ِِب الص ِِاحملّلة حبس ِِو  ّي ِِو امل ل ِِب املبل ِِأن، حبس ِِ  ة وذات الش ِِة املركلّي ِِلي أو احملراكم ِِة الص ِِك -ة ب )حمراكم وذل

 (.امل لوب حبسب قيمة املبلو

 ِِأو إعِِِدة ]الوضِِع إىل سِِِةق  أو تثِِويء نِِِلّي سِِل ة نثّيبنِِة، والِِي ي لِِب فيهِِِ عِِون قبِِِئّي ة ضِِّدالِِدعوى التمةيلّي

 ة(.حو  دعوى إدا ّي تفصيً  ِ حًق ثوا اج )ة حمراكمة الشؤون اإلدا ّيإىل م قّدعهده[، ت 

 

 ؟من يستطيع تق يم ات عوى

   مهن. ةِْس (وموعة ن  البنِسةني  ِِ نشرتًكراةً تخيلق  يال) ىفر لديه سبب لتقدين الدعوايتوَن  

 سبب  فع الدعوىيف  يتشِ كونالذي   ن وموعة ن  البنِسةِْس -ةسل ة عِّن. 

 لِِب نِِ  قبِِا فِِرد يف    اقتبنثِِت احملراكمِِة ةوجِِود صِِثوةة لتقِِدين ال     وذلِِك إنةِسِِن وموعِِة أفِِراد،    -نبنّظمِِة 

 ة.  هِ، وذلك حبسب قِنون الدعِوى التمةيلّين اجملموعة كّلاجملموعة ةِْس

  ّهِم. ة، وتلحق ةه  ئحة ا ّتهِ متةيلّيقة عل  الدعوى ةأّنحملراكمة للمصَِدإىل ا ّيجيب تقدين  لب خ 
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 ة ةذ يثِة ممِثلِة  علِ  دعِوى متةيليِّ    للمصِِدقة  ا  لِب  بِْ م نِ  قَ ّدإذا قُِ  ِمِّ ع م الِدعوى يستفسِر نقِدِ   ،ع وة علِ  ذلِك  

 ج تفِصيلهِ يف  لبه.   ْدي  كِنت مّثة دعوى كهذهِ زالت قيد التداو  يف احملراكمة، وإذا نو

 

  ؟ميكن تق يم دعوى ضّ ه؟اتذي ن َم

  ِِ ِِِ يتثّل ِِة اليف ن ِِق ةِملراكره ِِّدبيئّي ِِبّ  ة ض ِِة املتس ِِرى البِِر  كمِِِ يف بة اجله ِِِتث ج ِِر املَ  ريفه ِِِنون حظ ِِِ هيف ق ِِال راك ة بيئّي

 ة، اإلضِفة الةِنية للقِنون(..أ ن  قِنون الدعِوى التمةيلّي2املِّدة )

 ِِ ِِة م دعِِوىقِِّدظ:   ت حتف  ِِ ضِِّد متةيلّي ثِلِِا، وسِِببهِ تبنفيِِذ أو عِِدم   ه  ِِر  فيِِب ة ةسِِبب ضِِر  تسِِّبسِِل ة إدا ّي

ِِ حيّ  ِِذ ص ِِرا ، والتتبنفي ِِينِت اإلا ِِِنون  بنظ ِِق الق ِِ  ق  أو ت بي ِِن ِِذا ا  َب ِِِه ه ِِل ة   ِِر  الةِا الس ِِا. ل   -أي *ل

وغِري ذلِك( والِي تتبنِِو  عِدم فِرع القِِنون،         ،ةيِّ وزا ة محِيِة البيئِة، سِل ة حملّ   ) ضِّد سِل ة  الِي تقِّدم   دعوى ال

ِِبّ  أ ِِ  نراك ِِي  عل ِِرا  والتفت ِِدم اإلا ِِِةه لل و ع ِِِ ا ِِِت ون ِِببً  -بنفِي ِِ ليسِِت س ِِوى متةيلّي ِِدين دع ِِِ لتق ِِِ إّنو، ةة نِلّي م

 ِ(.حًق  ثوا تفصيً  اج ) ة"فقط" لتقدين دعوى إدا ّي

 

 ؟اما ه  ؛نواع ات ون اتقانون  اتيت ميكن طلبه 

 تثويء نِلّي 

 

 :إجراء إدا ّي. 3.5.أ

 أي ؟

 ا يف اتتئامهةةا كمحكمةةة ات ةة     ؛و احملكمةةة ات ليةة  ،ةة يف اتتئامهةةا كمحكمةةة تلشةةدون اإلدارّيةة   ركزّيةةاملكمةةة احمل

 ات ليا.

 :ةسل ة إدا ّي ؟م ات عوىقّ من ُت ضّ 

 .  ةّيل ة حمّلل ِت الدولة، س س  س ل ة ن. 

 تفويء ن  القِنون.حبسب ة ويثملون شغلون نبنِصب عِّنة وأاخِص َيأجسِم عِّن 

 



   

12 

 

 ؟م ات عوىمن يقِ 

 لقرا .ا خِذاّت ةسبب عدم خذته السل ة أوقرا  اّت ضّد الدعوى تقّدم 

 

 

  ِِّد ِِوى ض ِِ دع ِِ    البلدّي ِِلحة التةِ ّي ِِراخيص املص ِِروط ت ِِرع ا ِِدم ف ِِبب ع ِِ  ال  -ةة ةس ِِب عل ِِجي ِِروط  بلدّي ِِرع ا ة ف

ة، مبِِِ يف ذلِِك قِِِنون حظِِر ة والِِي تشِِرتط اسِِتيفِء تثليمِِِت تِِرخيص املصِِلحة التةِ ّيِِ تِِراخيص املصِِلحة التةِ ّيِِ

ة ب علِِ  البلدّيِِ ائحِِة   ت ِِِق، جيِِ ، أوضِِةي  وأ،   يف ااِِواءتلِِّويف ب املصِِلحة التةِ يِِة . عبنِِدنِ تتسِِّبراكِِِ هامَل

  ِِ ِِر يف َس ِِِدة البنظ ِِلحة ا َرإع ِِة املص ِِيِن  خص ِِر املَ     لتةِ ّي ِِِنون حظ ِِ  ق ِِع ن ِِد التِس ِِتبنِد إىل الببن ِِك ةِ س ِِِ هة، وذل  راك

0910 (   ِِِ ِِبيا املة ِِ  س عةةوف  ة كريةةات آتةةا ضةة ّ  بل ّيةة -99-91-91691 ةتةةرخيص املصةةاحل اتتجارّيةة   :عل

 (..م.ض"[ دجاج شفاعمرو]"شفارعام 

 ِِِنون حظِِر   التمِِِس ضِِّد ِِة ةسِِبب عِِدم ت بيِِق ق نِِ  يبنتهِِك  إجِِراءات ضِِّد خِِِذ؛ عِِدم اّتراكِِِ هامَل وزا ة محِيِِة البيئ

ِِِب ال ِِِنون؛ أو غي ِِك.  تالق ِِِ إىل ذل ِِي  ون ِِِنون. ممِ سِِة  صِِ حّيجِِرى تفصِِيا فت ِِوزير يف الق ِِدون الصِِ حّية ال ِت ة

  .ةدعوى إدا ّي ذ يثة كِفية لتقدين أو ِا سبًبلة، قد تشراّكص للمسألة ة   و  عتبِ ات   متّتأ ،ةنثقولّي

  ِِّرع وال جيِِ -سِِِت التخ ِِيطنؤّس دعِِوىا اسِِتئبنِ  ضِِد ِِ  جلِِِن الف ِِق أن ت تب عل ِِ بي ِِذ اخلِِرائط  ْش ِِ  تبنفي ر  عل

ِِ ِِ    اايراكلّي ِِِء. إذا كِن ِِيط والببن ِِوانني التخ  ِِِء وق ِِراخيص الببن ِِِ   تة وت ِِةهبن ِِِت خمِلف ِِة  لتثليم ِِةأاخلِ    ،و الرخص

 يسِِت يع املِِوا   ا دعِِِء السِِل ة التخ ي يِِة فِِة. خِل اجلهِِة امُل ِ ضِِّدسِِة التخ ِِيط أن تثمِِا قبِِِئي فمِِ  واجِِب نؤّس

    ألنهِ   تقوم ةفثا نِ يتوّجب عليهِ ضد ال ر  املبنتهك

 

 :إجراء جبنِئّي. 3.6.أ

 

   :تق يم شكوى يف اتشرطة

 ِِّا حيِِّق ِِراكوى   لراك ِِدين ا ِِوا   تق ِِ  يف الن ِِة جبنِئّي ِِبب خمِلف ِِر ة ةس ِِت ضِِدّ راك ة ا ت ش ِِ  نْقأه ب ِِر ة  و عل ِِه. الش ِِة نبن رة

 املشِِتراكي قيِِق علِِ  ضِِوء تقِِدين الشِِراكوى. يراكِِون ةفِِتي حت -احلِِِ تغلِِب أيف -نِِة ةقبِِو  هِِذه الشِِراكوى، وتقِِوم  نلَل
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ِِ ِِة ةثِّن ِِّر ِاخًص ِِ  املخَِلً نتب ِِةا ن ِِراكوى  .ف ِِدين الش ِِد تق ِِِدقة خ ّ   ،عبن ِِ  نص ِِتراكي عل ِِا املش ِِحيص ِِ ّي ِِا  قًم ِ ة حتم

 ِ. حًق اتهِ ِ حو  تقدين الشراكوى، ويست يع استخدانهِ ملتِةثة ت ُوتسلسلي 

 

 خيِِّص يف ِِِ ِِِ هنوضِِوع امَل ن ِِال راك ِِِنون حظِِر املَ انتهِِِ  تثلي -ةبيئّي ِِِت ق ِِِ هم ِِراّكيشِِ – راك ِِة جبنِئّي ِِ ة ا خمِلف ا يف تتمّة

  و راك  تقدين اراكوى  صوصهِ. (،ةدومنِ ع قة ةِلبنّي)للمخِلفة  ا  تراكِب الفثلّيقة ع  َلة املْ ملسؤولّيا

 ت ائرا تطبيق قوانني األراض  يف وزارا ات    إفاداتق يم 

ِِي    ِِِنون األ اض ِِق ق ِِرة ت بي ِِيدائ ِِود   ه ِِ  الثبنق ِِلء ن ِِِئّيج ِِي لل  اجلبن ِِب الرئيس ِِ بنيف املراكت ِِة الثِّن ِِِ   يِة ِِة. تث ة للدول

ِِدائرة علِِ  وِِو  ِِ (وغِِري نبِاِِر)نبِاِِر  ال ِِ ِت امللّف ِِِء َةاجلبنِئّي َِِلن وتِِدير  ،يف وِِِ  التخ ِِيط والببن ًِِِة ٍِتّف حِِو   نبنتق

ِِِت  ِِخمِلف ِِِكن احملّلةيئّي ِِة يف احمل ِِ  ّي ِِِكن املركلّي ِِلي، واحمل ِِِكن الص ِِدائرة س ة، ويف حم ِِو  ال ِِة ا ّدة. تبل ِِِء يف يِس ع

ِِِء، وت   ِِيط والببن ِِوِِِ  التخ  ِِدين    د ْص ِِ  تق ِِة عل ِِة. يصِِِدق حمِِِنو الدول ِِِت يف قبِِِيِ خمتلف ِِوائي   توجيه ِِِم ّتا ل ه

 ونِ اِةه.  ،هِنِتّتا وحمو  ،هِمّتا عِء يف قبِيِ نثّيبنة، والرتاجع ع  تقدين لوائي ّدا صفقِت وعقد 

 

ِِدًء ِِ  ا ة ِِِم  ن ِِف الث ِِِفة إىل– 2102نبنتص ِِِء     وةِإلض ِِيط والببن ِِِ  التخ  ِِذكو ة يف و ِِِ امل ِِدائرة  -وظِئفه ِِوم ال ، تق

 ِِ ِِة نلّف ِِمبثِجل ِِِت ال ِت جبنِئّي ِِِو  املخِلف ِِة تتبن ِِدات ال بيئّي ِِت وح ِِي قِن ِِة    تة ال ِِة البيئ ِِوزا ة محِي ِِة ل ِِق التِةث حقي

ِِدائرة يف هِِذا اإل ِِِ    ِِِ  ال ِِِلتحقيق فيهِِِ. تث ِِِ تثِِِ  يف– ة ِِِت  -ن ِِ  نصِِِد  لب ِِة للحصِِو  عل ِِة البيئ قة وزا ة محِي

ِِِّم ِِب الث ِِة سِِل ِت حمّل البنِئ ِِحملِكم ِِع   ّي ِِدير يف مجي ِِواع احملِِِكن نلّفِِ أة وأصِِحِب وظِِِئف فيهِِِ، وت ِِِ ة ن ِت خمت

 ا تراكبوا خمِلفة التلويا. ن  ِت نرّكبة( ضّدنلّفهي ة أو ة خِّصهمّيأ تلك الي تراكتسب)

 :؟صا  بات ائراكي  ميكن االّت

 للدولةة يف البنيِةة الثِّن يدائرة ت بيق قوانني األ اض

 تا أةيب هكريِت هممش 

 ، تا أةيب121نبنِحين ةيغني اِ ع 

 67138 )نيراكود( ، الرنل الربيدّي 3717ص.ب. 

 adm@justice.gov.il :راكرتونّيإللالربيد  ا

 12-6467985: القدس()فِكس  ؛  13-7634611: هِتف

mailto:adm@justice.gov.il
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 :ةّية فردجنائّي شكوى            

ِِِئّي ِِِدّي إجِِراء جبن َِِي ع ِِه  رع ْش ِِفي ِِة. امل ِِد  الدول ِِيياحلِِِ ت، يف ةثِِء وا   ة ِِذا اإلجِِراء رن ِِة  إىل ه ِِل البنيِة حتفي

جِِت يف د  ُأة علِِ  خمِلفِِِت هِِِم.  راكِِ  تقِِدين دعِِوى جبنِئّيِِوتقِِدين  ئحِِة اّت تحِِّر نبندوةِِة الدولِِة( علِِ  ال)ة الثِّنِِ

 ري .حة أو ضةي  غري نثقولني ون  اأنهمِ نبِيقة اآلَخ ائيف ب ، أي خمِلفِت التسّبراكِ هقِنون حظر امَل

  ة.حمِكمة جبنِئّي دا  احملِكمة كأّيهِم، وت اراكوى ةد   ئحة اّتجيري تقدين  :اإلجرائّيةاخل وات  

 تِه القيِِم ةِذلك، وةثِد     وزير محِيِة البيئِة حِو  نيّ   ِ لِ ة غًِ  هإىل حمراكمِة الصِلي ةثِد تسِليم     اِراكواه  املشِتراكي  مقِدي  ؛ين؟

  هِم. م فيهِ الدولة  ئحة اّتِ مل تقّديوًن 11 نبّي

 للشِِّك هن مبِِِ   يِِدع وًِِِ احملراكمِِة ةتهمِِة املِِّت بنِِعويْقاإلثبِتِِِت  قِِّدمن يأجيِِب علِِ  املشِِتراكي   :واجةةي اإلثبةةات 

 %(.99املثقو  )

 ةِإلضِِِفة ذهِِِ، داخِِا نبن قِِة نفو املخِلفِِة ا ت راكبِِت الِِي ةّيِِّلاحملسِِل ة الأو  ، تبِِّراملفِِرد ال ؟مةةن يسةةتطيع االشةةتكاء

 ة(.دعِوى ندنّي)ة بيئّيال راكِ هيف نلحق قِنون حظر امَل تج  ْدُأأجسِم إىل 

 ؟ما ه  ات قوبة: 

نراكرهِِة ضِِةي  أو  ائحِِة يف ب   ةِلتسُِِبيِِنِِ  أد كِِّا -)إحلِِِق البِِر ( ةة التقصِِريّيالثقوةِِة حبسِِب قِِوانني املسِِؤولّي

 ة.غرانة نِلّيةدفع ة أاهر أو ة سّتّدحراكن عليه ةِحلبس مللحق البر  ةِآلخري ، ي غري نثقولة ت 

 فة.فهي تدفع غرانة نبَِع ،إذا كِن املدان اركة

ِِة  راك إذا ا ت  ِِت املخِلف ِِّب)ب ِِو   يف ب التس ِِ  و ِِة( عل ِِةي ا الرائح ِِ   الب ِِِلو، ي  ِِري وة ِِِحل  دانخ  ِِِ ة ِِ   نرتراكبه بس ث

 فة. غرانة نبَِعةدفع سبنوات أو 

ِِت إذا ا ت  ِِّبراكب ِِة التس ِِري أو  ائحِِةيف ب خمِلف ِِولني، و ضِِةي  غ ِِرد نتيةِِة    حلَِِقنثق ِِِآلخري ، وحصِِا الف البِِر  ة

 .ةّيو الفِئدة املِّدأللمحراكمة أن تفرع عليه غرانة تسِوي الرةي  ة، حيّقّيو فِئدة نِّدأعل   ةي  ا تراكِةهِ

ِِِ  اسِِتمّرإذا  ِِة    صِِدو  البِِةي ، حيِِقّ الرائحِِة أو  انبث ِِة ةقيم ِِرع غران ِِة أن تف ِِدهِ للمحراكم ِِّا5عبن ِِوم  % عِِ  ك ي

 صا فيه املخِلفة.تتوا إضِيّف
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 إضافّية تشري ات  -قَحْلب. ُم

 

 :قانون مساع  ة يف سّنة اتبل ّيصالحّي. 9.ب

 

ِِد السِِِدس خيِِّو   ِِر املَ 1)الببن ِِِنون حظ ِِ  ق ِِاحملّل السِِل َة 0910 راكِِِ ه( ن ِِِنون نسِِِعد.   َةّي ِِِت ةواسِِ ة ق وضِِع تثليم

ِِد قِِد يشِِما القِِِنون املسِِِع  ،ملةِِِ علِِ  سِِبيا ا ظِِة علِِ  البنظِِِم اأو احملَِفالبِِةي ، والِِروائي َوق حبظِِر تثليمِِِت تتثّل

 1حولِِون،ة نِذكر:  بيئّيِِال راكِِ ه ا ةتخويِا نِِ  قِِنون حظِِر املَ  ِ نسِِِعًدت قِنونًِ بّنوالبنظِفِة. نِ  ةِِني املِدن والقِِرى الِي َسِِ    

ِِوديثني ِِب، 2،ون ِِا أةي ِِدس، 3وت ِِِ، 5واخلبِِرية، 4والق ِِون، 6وحيف ِِة. 7وعيلب ِِيسِِت يع السِِراّك 8والبقيث  ه إىلِن التوُج

 رضت أع ه.قِنون نسِعد عل  اِكلة القوانني الي ع  ّ كي يثملوا عل  َس ةاجملِلس البلدّي يف ةيهننبندو

 

 : ة اجلمهور وراحته، وصّحة ات اّمةاتصّحرافق َم -ات ]صيغة ج ي ا[مرسوم اتبل ّي.9.ب

ِِد   ِِب الببن ِِوع    141حبس ِِذي نِِِق  نوض ِِق َنال ِِةالصِِّحراف ِِّحة الثِّن ِِه ، وص َِِتة اجلمهِِو  و احت ة ذ البلدّيِِخّت، س

   اخل وات التِلية:

                                                           
1
 .1982( البنظِفةو البنظِم عل  واحملِفظة امَلراكِ ه، نبنع) قِنون نسِعد حلولون 
 .1966 ،(امَلراكِ ه نبنع البيئة، جودة عل  احملِفظة)  عوت نراكِةين، ملوديثني، نسِعد قِنون 2
 .1982 ،(البةي  نبنع) يِفِ -أةيب لتا نسِعد قِنون 3
 .2117 ،(البةي  نبنع) للقدس نسِعد قِنون 4
 .1982( البنظِفةو البنظِم عل  واحملِفظة املراكِ ه، نبنع) للخبرية نسِعد قِنون 5
 .1984 ،(البةي  نبنع) حليفِ نسِعد قِنون 1984 6
 .1972 الثِّنة، والصّحة راكِ هامَل إزالة نوضوع يف نسِعد قِنون 7
 .1968 الثِّنة، والصّحة راكِ هامَل إزالة نوضوع يف نسِعد قِنون 8
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ِِع املَ  تّت .0 ِِة مجي ِِة إلزال ِِراءات ال زن ِِِ خِِذ اإلج ِِتّ  هراك ِِِ وته ِِد  إىل  أو نبنثه ِِإجراء فحِِوص ته ِِي ن ة ِِِ هلل إجِِراء نس  َمراك

 القِئمة.

 د  سوم اجلبِية نقِةا إزالتهِ.وحتّد ،مِنة ن  مجيع املبنِز تأنر ةإزالة القِذو ات والُق  .1

ِِأنر ة .2 ِِو وضِِيبفحِِص وتت ِِيِنة وتفري ِِِ ي،   وص ِِوط اجمل ِِِ  ا نتصِِِص،خ  ِِة،    وآة ِِِه الثِدن ِِِ  املي ِِراحيء، وآة وامل

  ة.ّيواإلفريلات، وآةِ  الرنِد واألجهلة الصّح

ِِِت القمِنِِة الثِّنِِ   .4 ِِِت تبِِع حِوي ِِ  حِلتهِِِ اجلّيِِ   لقِِ خِِرى ت أة وحِوي ن أ دة، وتهِِتّنفيهِِِ البنفِيِِِت، وحتِِِفظ عل

   ةِلصّحة.تلحق البرتشراّكا نصد  نبِيقة أو  ري صيِنهِ كي   

ا نة كِِي   تشِِراِكوصِِة وَنن تراكِِون نببنّيِِأن وتهِِّت دة،وتصِِونهِ حبِلِِة جّيِِ ًةعِّنِِ ّيصِِر  صِِّح وآةَِِِ  نِِراحيَء عتبِِ  .5

 ة.ّيرهة صّحراْكَن

 ة.ة فردّيراكّينْل   تقع ضم ةتراكبنيس وتبنظيف الشوا ع الي  تهتّن .1

خِِذ اإلجِِراءات ة اجلمهِِو ، وتّتد صِِّحّدة علِِ  البنحِِو الِِذي يهِِو اخلِّصِِأة نِِِك  الثِّنِِألالقِِِذو ات يف ا متبنِِع تِِراكن .7

ِِع املَ   ِِة مجي ِِة إلزال ِِِ ال زن ِِ هراك ِِ    الثِّن ِِر  الص ِِِ  الص ِِ  آة ِِع ن ِِي تبنب ِِ   ّيّحة ال ِِِص، الثِّن ِِِ  ا نتص ِِِ أو آة ة نبنه

  نصد  آخر. ن  كّاو أ ة،واخلِّص

 .ء والقبنواتِ ات املِمِنة عل  ضفِ  تّيإلقِء الُقمتبنع قة، وّفدو اآلةِ  وامليِه املتأ  القبنوات متبنع تلّو .1

 ،ف امليِِِه الثِدنِِة أو القِِِذو ات نِِ  املِِراحيء يصِِرتةغيِِة ن ِِِ  ف نيِِِه األيصِِرتة لّدَثِِمتبنِِع اسِِتخدام األنِةيِِب امُل  .9

 ةثد احلصو  عل  إذن ةذلك. إّ  ،عِّم ةِ    َننِةيب الصر  عل  نصّرأوحتظر تركيب 

 واحلشرات.وسِئا إةِدة الفئران واجلرذان  تأنر ةفحص املبنِز  والببنِيِت  ستيبِح حِلة البنظِفة فيهِ، ووجود .01

 4891 -قانون احملافظة على اتنظافة. 3.ب

ِِِةع)أ  .1 ِِد الس ِِب الببن ِِة   (حبس ِِ  البنظِف ِِة عل ِِِنون احملِفظ ِِ  ق ِِّد ،ن ِِل ة احملّلحت ِِد الس ِِِنون، ّي ِِِلف الق ِِِ   خي  ة، مب

ِِع َن ِِِتواق ِِع   َنراكّب ِِِت أو لتةمي ِِِء،  وللبنفِي ِِِت الببن ِِة نفِي ِِد ونثِجل ِِة، وال ِِِن املق وع ِِاألغص ِِِت،ْرردة امَلواليب وخ   كب
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ة ذات الشِِأن. يسِِت يع عِِدد نِِ     ّيِِةِلتبنسِِيق نِِع السِِل ة احمللّ   ، جهِِِِإن كِِِن ذلِِك يف نبن قِِة نفوذهِِِ أو خ   

 د ذلك حبسب تثليمِت وزير محِية البيئة.ية حتديد نواقع نشرتكة، و راك  حتدّيالسل ِت احملّل

ِِد   -اتنظافةةة ؛مةةني .2 ِِب الببن ِِِنون احملِفَ 01حبس ِِ  ق ِِ  )ج( ن ِِة عل ِِت يع   ظ ِِة، يس  ةّيةةّلاحملسةةلطة اترئةةي  البنظِف

  علِِ  البنحِِو ّيالبنظِفِِة الِِذي ع ِِأنِِني البنظِفِِة.  أنِِني راكِِونِ لي  اخًصِِّيقِئِِد لِِواء يف اِِر ة إسِِرائيا أن يثِِ ةمبوافقِِ

ِِاملِِذكو ، وةثِِد عِِرع ة ِقِِة تثييبنِِه   و نفِيِِِت أنفِيِِِت  قِِِم ةإلقِِِء   اِِخصن ي لِِب نِِألِِه  للبنظِفِِة، حيِِّق ِأنيبًن

املمتلراكِِِت لِِّو  و أة، راكِِِت خِّصِِلتمم داخِِا ة إىلة أو نِِ  املمتلراكِِِت الثِّنِِبِِة يف املمتلراكِِِت الثِّنِِرَكردة َنو خ ِِأةبنِِِء، 

أن ذلك ةِِ القيِِِم لِِب نبنِِهُ َنِِ   وعلِِ التثريِِف ةبنفسِِه.  نِِ  هِِذا الشِِخص ن ي لِِبألِِه  ه، حيِِّقْيِِة أنِِِم نِظَرالثِّنِِ

 اذا ال لب.  تةا

و نِِ  )أ ةّيةةضةةل تةةرئي  اتسةةلطة احملّلاّتذا إ -لِِ  البنظِفِِةب نِِ  قِِِنون احملِفظِِة ع02حبسِِب الببنِِد  مةةر تنظيةة ؛ .3

يف نبنِِِ ق  ل الثِِِّمو أّن احلّيِِأ ل الثِِِّميف احلّيِِ ْتَيِِق ْلقِِد ُأ (و نفِيِِِت ةبنِِِء)أنفِيِِِت  أّن (لِِه يف هِِذه املسِِألةَب  نِِ  ق وّ خ ِِ

ِِنفِِوذ السِِل ة احملّل ِِّي ِِه  س سِِل ة وزيِِر هِِِم، ومل متَِِِ م ةثِِد  ئحِِة اّتومل تقِِّد ، ّوة قِِد ُل جِِودة البيئِِة أو نِِ  خّول

ل   احلّيِِو نِِ  لِِّوأن يِِأنر نِِ  قِِِم ةإلقِِِء البنفِيِِِت، أة  لِِرئيس السِِل هِِِم، حيِِّقتقِِدين  ئحِِة اّتغِِرع نِِر لاِِذا األ

ِِأو يِِأنر صِِِحب امُل الثِِِّم دعت اسِِتإذا -لِِه  وحيِِّق ،أن يقِِوم ةتبنظيِِف القِِِذو اتةِِ ،فيِِه البنفِيِِِت ْتَيِِق ْلك الِِذي ُأْل

ِِذي يتحِِدّ  عِدة الوضِِأن ي لِِب إعِِ -احلِجِِة ذلِِك ِِ  البنحِِو ال ِِّدإىل سِِبِق عهِِده، عل ة الِِي د يف األنِِر، وخِِ   امل

 .األنر تسليمهعبند  أد يف األنر، والي تبدتتحّد

 

 4899ة قانون ترخيص املصاحل اتتجارّي. 4.ب

ِِ حيِِّق .1 ِِوزير الداخلّي ًِِِ أ ّنأد حيِِّد ة أْنل ِِة تسِِتوجب استصِِدا  الرتاخِِي نثّي عم ِِك لبِِمِن جِِودة  ئ  ص،بن ِِة وذل ق

ة اجلمهِو ، وتبنفيِِذ  احلفِِظ علِ  صِِحّ  نِ  أجِِا    نصِِد  املِِِء، و واملبِِيقِت، ونبنِِع تلِوّ   راكِِِ هللبيئِة، ونبنِع املَ  

 .أ ن  القِنون.0قة ةِلتخ يط والببنِء؛ وذلك حبسب الببند القوانني املتثّل

ِِنِِ  يِِدير نصِِلحة   كِِّا .2 ِِأة ةِِدون تِِرخيص ِ ّي و أاَو ااِِهًر 01ة عقِةِِه احلِِبس ملِِّد يراكِِونت، و تِِرخيص نؤّق

 غرانة نِلّية.دفع 
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ة الشِِثب، واملسِِؤو  عِِ  ا نِِ  املسِِؤو  عِِ  صِِّح  الشِِخص الِِذي يِِدير املصِِلحة ةِِدون تِِرخيص إنِِذا ً إذا تلّقِِ .3

يِِوم  ة عِِ  كِِّاد غرانِِة إضِِِفّيف عِِ  نشِِِ ه، يسِِّدجِِودة البيئِِة، وقِئِِد اللِِواء، أو سِِل ة الرتخِِيص، ومل يتوّقِِ

 يتواصا فيه تبنفيذ املخِلفة. إضِيّف

 -اتنفايات( َمكّباتث اهلواء واترائحة املنب ثة من منع تلُو) كارهنع امَلنظمة م؛. 5.ب

ِِِ  صِِيِنة ملراكِِبّ  .1 ِِدير نراكب ِِ   أعم ِِ  ي ِِ  ن ِِِت: جيِِب عل ِِِت البنفِي ِِِم ِ للبنفِي ِِِ  صِِيِنة ملراكِِبّ أةالقي ِِع  عم ِِِت ملبن البنفِي

 نظمة. ألتلك امبوجب الثما  هااواء وانبثِ   وائي غري نثقولة، وعلي

خِِذ مجيِِع اإلجِِراءات للحيلولِِة أن يّت ق البنفِيِِِت هِِو عمِِا حمظِِو ، وعلِِ  نِِدير املراكِِبّ حظِِر حِِرق البنفِيِِِت: حِِر .2

  دون حصو  هذه احلِ ت.

 تغ يِِة   يقِِّاخِّصِِة للة مبِِِّد ِي البنفِيِِِت يوني ِِأن يغّ ِِ للتغ يِِة: علِِ  نِِدير املراكِِّبخِّصِِة ة تغ يِِة البنفِيِِِت مبِِِّد .3

 ،ة  لفِِرتة أسِِبوعني علِِ  األقِِّاة كِفيِِة نِِ  هِِذه املِِِّدّيِِكّم حيِِوز علِِ ن أ سِِن. علِِ  نِِدير املراكِِّب 05هِ عِِ  راُكْمس ِِ

 يف املِضي. اندلعولغرع إيقِ  حريق 

 

ِت ال زنِِة واملتِحِِة أن  لِِك اآللّيِِ   عبنِِد نشِِوب احلريِِق: علِِ  نِِدير املراكِِّبة التصِِّروكيفّيِِ ِت لصِِيِنة املراكِِّبآلّيِِ .4

ة، ة البشِِرّيد نشِِوب حريِِق، كتحديِِد القِِّووإ فِِِء احلرائِِق، وجيِِب عليِِه اإلعِِداد املسِِبق ل نظمِِة عبنِِ  إلدا ة املراكِِّب

 ِت إلمخِد احلريق عل  وجه السرعة.   وتشغيا اآللّي

 

 ةلرامة ماتّيب فع ؛شهر ؛و سّتة ا م عليه باحلب  ملّ َكْحُي ات: من خيات  هذه اتت ليمات قوبة

  -4881منع اتضجيج(، ) كاره؛نظمة منع امَل. 6.ب

ِِي ً  ِِرة لِ ِِة ةِِِني الثِاِ ِِبًِح يف الفِِِرتة الواقثِ ِِلّ ْحي  ،(1:11-11:11) ِوالسِدسِِِة صِ ِِو، أو هِ ِِا والتفريِ ِِر التحميِ  ظِ

 حصو  البةي . يف ب يتسّب مِنة، عل  وو احلِويِت، مبِ يف ذلك حِويِت الُق

ِِة         ِِةي  املقبول ِِتويِت الب ِِوق نس ِِذي يف ِِةي  ال ِِو الب ِِو  ه ِِري املثق ِِةي  غ ِِِن تَ )الب ِِب نراك َِِوحبس ِِو  نّدل  ِِه ده، و  ت

 ق فيه(.َلْ ة، والوقت الذي ي اللنبنّي

 بةي .جيري قيِس البةي  غري املثقو  ةواس ة جهِز قيِس ال


