اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ )(٦٤
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ
اﻟﻤﺎدة ـ ١ـ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺠﺎﻧﺐ آﻞ ﻣﻨﻬﺎ:
ـ اﻟﻬﻴﺌﺔ :هﻴﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
ـ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم :اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
ـ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ :أراﺿﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﻣﻴﺎهﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺑﺤﺮهﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﺑﺎﻃﻦ هﺬﻩ اﻷراﺿﻲ
واﻟﻔﻀﺎء اﻟﺠﻮي اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻮهﺎ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ـ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ :اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ـ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ :اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج أزواج ﻣﻦ اﻷﻳﻮﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة.
ـ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺸﻌﺔ :اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ وﺗﻜﻮن ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺻﻨﻌﻴﺔ.
ـ اﻟﻤﺎدة اﻟﻨﻮوﻳﺔ :أي ﻣﺎدة اﻧﺸﻄﺎرﻳﺔ آﺎﻟﺒﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻮم ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺮآﻴﺰ اﻟﻨﻈﻴﺮ  ٢٣٨ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ  %٨٠واﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ،٢٣٣
واﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﺨﺼﺐ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻨﻈﻴﺮﻳﻦ  ٢٣٥أو  ،٢٣٣وأي ﻣﺎدة ﺗﺤﺘﻮي واﺣﺪة أو أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ.
ـ اﻟﺘﻌﺮض :اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎع ﺑﻜﺎﻣﻞ أﻧﻮاﻋﻪ وﺣﺎﻻﺗﻪ.
ـ ﻣﻮﻟﺪ اﻷﺷﻌﺔ :ﺟﻬﺎز ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺘﺮوﻧﺎت أو اﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ أو اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت أو أي ﻣﻦ
اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ.
ـ ﻣﺼﺪر اﻷﺷﻌﺔ :آﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺮض إﺷﻌﺎﻋﻲ ـ ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار أﺷﻌﺔ ﻣﺆﻳﻨﺔ أو إﻃﻼق ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ
ـ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ وﺣﺪة ﻣﻨﻔﺮدة ﻷﻏﺮاض اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن.
ـ اﻟﻀﺮر :اﻷذى اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﻮاص اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ أو اﺧﺘﻼط اﻟﺨﻮاص اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻮاص اﻟﺴﻤﻴﺔ أو اﻻﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ أو
ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻮاص اﻟﺨﻄﺮة ﻟﻤﺼﺪر أﺷﻌﺔ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺸﺨﺺ وﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ أو ﻟﻨﺴﻠﻪ ﻋﺎهﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﻓﻘﺪاﻧﻪ اﻟﺤﻴﺎة أو ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻪ أﺿﺮاراً ﻣﺎدﻳﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
وﻳﺴﺒﺐ دﻣﺎراً أو ﺗﺨﺮﻳﺒﺎً أو ﺿﺮراً ﻟﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻋﺎدة اﻟﺤﺎل اﻟﻰ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻼﻓﻲ
اﻟﻀﺮر.
ـ اﻟﻄﺎرئ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ أو اﻟﻨﻮوي :ﺣﺎدث ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮداً أو ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ،ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻓﻮرﻳﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﺧﻄﺎر ودرء اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎر وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وأﻣﺎﻧﻪ وﺑﻴﺌﺘﻪ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ .وﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻜﻮن ﻃﺎرﺋﺎً إﺷﻌﺎﻋﻴﺎً ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ أﻳﺔ ﻣﺎدة ﻣﺸﻌﺔ أو ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ ،أو ﻃﺎرﺋﺎً ﻧﻮوﻳﺎً
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﻔﻼت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻧﻮوي ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ أو ﻣﻦ ﺗﻔﻜﻚ واﻧﺘﺸﺎر ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻮوي اﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻞ.
ـ اﻟﻮاﻗﻌﺔ :أي ﺣﺎدث أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﻮادث ذات ﻣﻨﺸﺄ واﺣﺪ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎهﻞ ﻋﻮاﻗﺒﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن.
ـ اﻟﺤﺎدث :أي ﻓﻌﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺧﻄﺎء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ أو اﻋﻄﺎل اﻟﻤﻌﺪات أو ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﺠﺎهﻞ ﻋﻮاﻗﺒﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ زاوﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن.

ـ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ :وﻗﺎﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺁﺛﺎر اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﺷﻌﺔ اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ.
ـ اﻷﻣﺎن :ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻟﻤﺼﺎدر أﺷﻌﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮادث ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ وﻗﻌﺖ.
ـ اﻷﻣﻦ :ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺤﻮل دون اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺼﺎدر اﻷﺷﻌﺔ أو إﺗﻼﻓﻬﺎ أو ﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ أو ﺳﺮﻗﺘﻬﺎ أو ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺟﻬﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻮح.
ـ اﻟﻤﻨﺸﺄة :أﻳﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ أراضٍ وأﺑﻨﻴﺔ وﻣﻌﺪات ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ إﻧﺘﺎج ﻣﻮاد ﻧﻮوﻳﺔ أو ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ أو
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ ،وأي ﻣﻜﺎن رآﺒﺖ أو ﺳﺘﺮآﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪات أﺷﻌﺔ أو
ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ ﺑﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن.
ـ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ :اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻻﻋﺘﺒﺎري اﻟﺤﺎﺋﺰ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎً ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ وﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﺼﺎدرهﻤﺎ
واﻟﺬي ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﺎن واﻷﻣﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺸﺄة أو ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ.
ـ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ :أي ﻧﺸﺎط ﺑﺸﺮي ﻳﺤﺪث ﻣﺼﺎدر إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض أو ﻳﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻴﺸﻤﻞ أﺷﺨﺎﺻﺎً إﺿﺎﻓﻴﻴﻦ ،أو
ﻳﻌﺪل ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﺆدي اﻟﻰ زﻳﺎدة ﺗﻌﺮض او اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض
اﻷﻓﺮاد أو زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ.
ـ اﻟﺘﺪﺧﻞ :أي إﺟﺮاء ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ أو ﺗﺠﻨﺐ أو اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺼﺎدر أﺷﻌﺔ.
ـ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﻌﺔ :ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت او ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪﺧﻞ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ
اﻟﻤﻮاد ،ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أي اﺳﺘﺨﺪام وهﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ أو ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﻬﺎ.
ـ اﻹﺟﺮاء اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ :ﺗﺪﺧﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ أو ﺗﻔﺎدي ﺗﻌﺮض اﻟﺠﻤﻬﻮر أو اﻟﻔﺮد أو اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻷي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
أﺷﻜﺎل اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻀﺎر اﻟﻄﺎرئ أو اﻟﻤﺰﻣﻦ.
ـ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻼﻓﻲ اﻟﻀﺮر :أﻳﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺷﺨﺺ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﺨﺎص أو أﻳﺔ ﺟﻬﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ وﻃﻨﻴﺔ أو
ﻋﺮﺑﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ ﺣﺪوث اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﻨﻊ اﻟﻀﺮر أو اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ.
ـ اﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع :اﺳﺘﻼم ﻣﺎدة ﻣﺸﻌﺔ أو ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو ﻧﻘﻞ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ.

ـ اﻟﺘﻠﻮث اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ :وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺿﺎرة ﺳﻮاء داﺧﻞ ﻣﺎدة أو ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻬﺎ ،أو
ﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﺑﺸﺮي أو ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻪ ،أو ﻓﻲ أي ﻣﻜﻮن ﺑﻴﺌﻲ ﺁﺧﺮ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﺎدة ـ ٢ـ
أ( ﻳﻄﺒﻖ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮض أو اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﺷﻌﺔ
اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ.
ب( ﺗﺤﺪد اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻘﺮار ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻟﺠﻨﺔ »اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وأﻣﺎن ﻣﺼﺎدر اﻷﺷﻌﺔ وأﻣﻨﻬﺎ«
اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﺪرج
ﺗﺤﺖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻀﺂﻟﺔ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن واﻷﻣﻦ
اﻟﻤﺎدة ـ  ٣ـ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﻮز ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ آﺎﻓﺔ ﻟﻀﻤﺎن أﻣﺎن هﺬا اﻟﻤﺼﺪر وأﻣﻨﻪ ووﻗﺎﻳﺔ اﻷﻓﺮاد واﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ ،وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹرﺷﺎدات
اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٤ـ
ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﻻ وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
واﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺎدرة ،وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ:
أ( اﻟﺒﺪء ﺑﺄﻳﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎدر اﻷﺷﻌﺔ اﻟﻤﺆﻳﻨﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ أو إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎً أو ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً.
ب( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ أو ﺗﺼﻨﻴﻌﻪ أو ﺗﺠﻤﻴﻌﻪ أو اﺳﺘﻴﺮادﻩ أو ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ أو ﺗﺴﻠﻤﻪ أو إﻋﺎرﺗﻪ أو اﺳﺘﻌﺎرﺗﻪ أو
ﺗﺄﺟﻴﺮﻩ أو اﺳﺘﺌﺠﺎرﻩ أو ﺑﻴﻌﻪ أو ﺷﺮاؤﻩ أو ﺗﻮزﻳﻌﻪ أو ﺣﻴﺎزﺗﻪ أو ﻧﻘﻞ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ أو إﺻﻼﺣﻪ أو ﺗﻔﻜﻴﻜﻪ أو إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺗﺨﺰﻳﻨﻪ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ،أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ
اﻷﺷﻜﺎل.
ج( ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ.
د( إﻃﻼق ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
هـ( اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﺸﻌﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.
و( إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﺸﺄة أو ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ أو اﻣﺘﻼآﻬﺎ أو ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ أو إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ أو
أي أﻋﻤﺎل أو اﺳﺘﺜﻤﺎر أو دراﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٥ـ
ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺄة أو اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ إﻻ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
واﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺎدرة وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٦ـ
ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﺤﻮزﺗﻪ ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ ﺳﻮاء آﺎن ﺷﺨﺼﺎً ﻃﺒﻴﻌﻴﺎً أو اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎً وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أن ﻳﻨﻘﻞ ﺣﻴﺎزﺗﻪ
ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺣﻴﺎزة ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٧ـ
أ( ﻳﻤﻨﻊ ادﺧﺎل ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻹدﺧﺎل )اﺳﺘﻴﺮاد  ،ﺑﺼﺤﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻘﻴﺒﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﻬﺮﻳﺐ (..،ﺑﻐﺮض ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ أو دﻓﻨﻬﺎ أو اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.
ب( ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ آﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎد
ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج اﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ أﺻﻮﻻً ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺼﺮف اﻵﻣﻦ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٨ـ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ إﺑﻼغ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻮراً ﻋﻨﺪ:
أ( ﻓﻘﺪان اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺪر أﺷﻌﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل.

ب( ﺣﺪوث واﻗﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻀﺮر.
ج( ﺣﺪوث ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ أو ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء وﻗﺎﺋﻲ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة ـ  ٩ـ
أ( اﻟﻬﻴﺌﺔ هﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﻬﺎ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﻋﺪ وإﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم هﺬا
اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ب( ﺗﺤﺪث اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺟﻬﺎزاً رﻗﺎﺑﻴﺎً ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﻳﺘﺒﻊ هﺬا اﻟﺠﻬﺎز ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺬي ﻳﻤﺎرس اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ج( ﺗﺆﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺆهﻠﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎﻟﻪ.
د( ﺗﺆازر اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ )ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ وأﻣﺎن ﻣﺼﺎدر اﻷﺷﻌﺔ وأﻣﻨﻬﺎ( ،وﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ١٠ـ
اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﺗﺘﻌﺎون ﻓﻲ هﺬا
اﻟﺸﺄن ،ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وهﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ١١ـ
اﻟﻬﻴﺌﺔ هﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻃﺮود ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ وﻧﻔﺎﻳﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻨﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ١٢ـ
ﺗﺨﻮل اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أ( ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ واﻷﻣﺎن واﻷﻣﻦ،
واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻬﺎ وﻓﻖ
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة.
ب( ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻷﻣﺎن واﻷﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻜﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼن اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮهﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ١٣ـ
ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻐﺮض:
أ( آﺸﻒ ﺣﺎﻻت اﻻﺗﺠﺎر ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺴﻤﺴﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﻨﻮوﻳﺔ أو اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺸﻌﺔ.
ب( اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠﻮث إﺷﻌﺎﻋﻲ ﻳﻔﻮق اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ واﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮردة إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺮ أو اﻟﻌﺎﺑﺮة ﺧﻼﻟﻪ.

اﻟﻤﺎدة ـ  ١٤ـ
أ( ﺗﺼﺪر اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻷﻓﺮاد ﻓﻲ آﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ب( ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺎن وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن
هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ١٥ـ
أ( ﺗﻘﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم أو ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎدر اﻷﺷﻌﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻼت
واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت أو اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ.
ب( ﺗﺴﻤﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻔﺘﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ .وﺗﺘﻢ ﺗﺴﻤﻴﺔ هﺆﻻء
اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ اﺳﺘﻨﺎداً ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮوط واﻟﻤﺆهﻼت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮاﻓﺮهﺎ ﻓﻴﻬﻢ.
ج( ﺗﺼﺪر اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﻔﺘﺶ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮى اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ١٦ـ
أ( ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﻔﺘﺸﻮن ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وﻟﻬﻢ ﺣﻖ دﺧﻮل اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎدر أﺷﻌﺔ أو
ﺳﺠﻼت أو ﻣﺴﺘﻨﺪات أو وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺂت أو اﻟﻤﺼﺎدر واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ وإﺟﺮاء
اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ،وآﻞ ﻣﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﺿﺮورﻳﺎً ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
واﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ.
ب( ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺘﺶ ﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ  /١٤٨/ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٢ﺣﺰﻳﺮان  ،١٩٤٩وإﻻ آﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻴﻪ.
ج( ﻳﺆدي اﻟﻤﻔﺘﺸﻮن ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻤﺎرﺳﻮا ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﺑﺼﺪق وﺷﺮف وأﻣﺎﻧﻪ.
د( ﻳﻜﻮن ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﻗﻮة وﺻﻔﺔ اﻟﻀﺒﻮط اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﻤﺆﻳﺪات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة ـ  ١٧ـ
أ( ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺆوﻻً ﻣﺪﻧﻴﺎً ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1ـ إذا ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮهﺎ.
2ـ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺼﺎدر أﺷﻌﺔ أو ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻣﺸﻌﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮهﺎ ،أو ﻣﺨﺰوﻧﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪاً ﻟﺸﺤﻨﻬﺎ ،وﺣﺪﺛﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺷﺮوط ﺧﻄﻴﺔ
وﺻﺮﻳﺤﺔ أو ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺠﻬﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮوط.
3ـ إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻤﺼﺎدر أﺷﻌﺔ أو ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻣﺸﻌﺔ ﻣﺮﺳﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮهﺎ أو ﻣﺨﺰوﻧﺔ
ﺗﻤﻬﻴﺪاً ﻟﺸﺤﻨﻬﺎ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺸﺄة ،وﺣﺪﺛﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺷﺮوط ﺧﻄﻴﺔ
وﺻﺮﻳﺤﺔ ،أو ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺸﺮوط.

ب( ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺆوﻻً ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ:
1ـ ﻋﻦ ﺿﺮر ﻧﺘﻴﺠﺔ واﻗﻌﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل ﻧﺰاع ﻣﺴﻠﺢ أو ﺣﺮب أو أﻋﻤﺎل ﻋﺪواﻧﻴﺔ أو
ﻋﺼﻴﺎن ﻣﺴﻠﺢ أو ﺣﺮب أهﻠﻴﺔ ،أو ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ آﺎرﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ.
2ـ ﻋﻦ ﺿﺮر ﺗﺠﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﻟﺤﻖ ﺑﻪ اﻟﻀﺮر إذا ﺛﺒﺖ أن هﺬا اﻟﻀﺮر ﻧﺎﺟﻢ آﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻋﻦ اﻹهﻤﺎل اﻟﺠﺴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
هﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻞ أو اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻘﺼﺪ إﺣﺪاث اﻟﻀﺮر.
اﻟﻤﺎدة ـ  ١٨ـ
إذا ﺗﺮﺗﺒﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺿﺮر ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻤﻨﺸﺄة أو أآﺜﺮ وﺗﻌﺬر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ،
ﻓﺈن ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو أﺛﻨﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ آﻞ ﻣﻨﻬﻢ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ١٩ـ
إن ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ
أﺣﻜﺎم واردة ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت أﺧﺮى.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٢٠ـ
أ ـ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ
ﻳﺮﺗﻜﺐ أﻳﺎً ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺳﺮﻗﺔ ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ أو ﺳﻠﺒﻪ أو اﺧﺘﻼﺳﻪ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻴﺎل أو إدﺧﺎﻟﻪ
إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺮ أو إﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻨﻪ دون إذن ﻣﺸﺮوع.
ب ـ وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة
ﺳﻮرﻳﺔ ،إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻤﺼﺪر أﺷﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺒﺐ أو ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮراً ﺟﺴﻴﻤﺎً ﻟﻠﺸﺨﺺ أو ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ أو
ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٢١ـ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺛﻼث اﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻣﻦ
ﻳﺮﺗﻜﺐ أﺣﺪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ( ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل
اﻟﺘﺨﻮﻳﻒ أو اﻻﺑﺘﺰاز.
ب( اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ ﻹﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺑﺸﺨﺺ أو ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ أو ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.
ج( اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﺿﺪ ﻣﻨﺸﺄة أو ﺑﺄي ﻓﻌﻞ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺣﻤﻞ ﺷﺨﺺ
ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ أو دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٢٢ـ
أ( ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد ) (٣و) (٤و) (٦و) (٨ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﻣﺌﺔ أﻟﻒ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
ب( ﺗﺸﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﺛﻼث اﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ إذا
ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻤﺼﺪر أﺷﻌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺒﺐ أو ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺴﺒﺐ ﺿﺮراً ﺟﺴﻴﻤﺎً ﻟﻠﺸﺨﺺ أو ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ أو
ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت.
ج( ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻤﺼﺎدرة ﻣﺼﺪر اﻷﺷﻌﺔ ،وﻳﻮﺿﻊ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻬﻴﺌﺔ.

د( ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ،وﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻜﺮار ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٢٣ـ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  /٥/ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻔﺎً إﻟﻰ ﻣﺌﺘﻴﻦ
وﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٢٤ـ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻔﻘﺮة )أ )ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة  ٧ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
إﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٢٥ـ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﻳﻤﻨﻊ أو ﻳﻌﻮق ﻣﻔﺘﺸﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ أو
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت او اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹرﺷﺎدات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ
ﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻔﺎً إﻟﻰ ﻣﺌﺘﻴﻦ وﺧﻤﺴﻴﻦ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٢٦ـ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ أو ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺴﺒﺐ ﺿﺮراً ﻟﻸﺷﺨﺎص أو اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت:
أ ـ ﺣﺠﺰ ﻣﺼﺪر اﻷﺷﻌﺔ إدارﻳﺎً إﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن وﺟﻮدﻩ أو ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ،وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﺠﺰ ﻟﺤﻴﻦ إزاﻟﺔ
اﻷﺳﺒﺎب.
ب ـ إﻏﻼق اﻟﻤﻨﺸﺄة إدارﻳﺎً وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻹﻏﻼق ﻟﺤﻴﻦ إزاﻟﺔ اﻷﺳﺒﺎب.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٢٧ـ
ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺁﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٢٨ـ
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة:
أ( ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻮري ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1ـ إذا ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ آﻠﻴﺎً أو ﺟﺰﺋﻴﺎً ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
2ـ إذا ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ آﻠﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ أو اﻷﺟﻮاء اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺗﻌﺬر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن وﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ وآﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
ب( ﻳﺨﺘﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻮري أﻳﻀﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1ـ إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺿﻤﻦ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﻮرﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ أو ﻣﺮآﺒﺔ هﻮاﺋﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
2ـ إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺳﻮرﻳﺎً أو ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ.
3ـ إذا آﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮداً ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس :أﺣﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻋﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺎدة ـ  ٢٩ـ
ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ أو ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻨﺸﺄة أو ﻳﺤﻮز ﻣﺼﺪر أﺷﻌﺔ أو ﻧﻔﺎﻳﺎت ﻣﺸﻌﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻼزﻣﺔ ،ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذﻩ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٣٠ـ
ﺗﺼﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

اﻟﻤﺎدة ـ  ٣١ـ
ﺗﺼﺪر اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ
ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٣٢ـ
ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٥٩ﻟﻌﺎم  ،١٩٦٠آﻤﺎ ﺗﻠﻐﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
اﻟﻤﺎدة ـ  ٣٣ـ
ﻳﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
دﻣﺸﻖ ﻓﻲ ١٤٢٦/٦/٢٨هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ٢٠٠٥/٨/٣م.

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ

