
تاب النظام األساسيك  

95-139الفقرة  14-12-1995بتاريخ:  عن المجلس البلديصدر

96-6الفقرة  25-01-1996تم تعديله من قبل المجلس البلدي بتاريخ: 

1996-9-19 § 78-96 

2003-01-23 § 76-03 

2004-09-23 § 85-04 

2007-08-30 § 120-07 

في بلدية ليسيشيل  النظام العامب التعليمات المحلية الخاصة 

منح البلديات ومجالس المحافظات وب( 1993:1632) العام النظام قانون من 1تنص بلدية ليسيشيل على مايلي بموجب الفقرة 

(.1617: 1993)أس أف أس  قانون النظام العامالمحلية بموجب  األحكامصالحية نقل   

ونطاق تنفيذها التعليماتمحتوى   

 قانون النظام العاممن  3في الفصل  المحددة ساسية حول النظام العام واألمن في األماكن العامةالتعليمات األ تتمحور :1الفقرة 

(. 1617: 1993)أس أف اس   

الواردة في  األحكامتهدف الحفاظ على النظام العام في بلدية ليسيشيل. إضافية حول كيفية  أحكاما  المحلية  التعليمات هذهتتضمن 

النارية.  الموادإلى منع إلحاق األذى بصحة الناس أو ممتلكاتهم جراء استخدام  18الفقرة   

الفقرة  1الفصل ماكن العامة بموجب للبلدية والتي تنطوي تحت مسمى األالتابعة  المناطقعلى كافة  التعليماتتنطبق : 2الفقرة 

على خالف ذلك.  القانون ما لم ينصمن قانون النظام العام   4-1الجزء  2  

سواق للتعليمات البلدية الخاصة باألفهي تخضع  ةق التجارياسولأل كساحاتسمحت البلدية باستخدامها بالنسبة للمناطق التي 

 التجارية. 

 النظاممن قانون الجزء الثاني  2الفقرة  1فصل ال موجبوب وهذه التعليمات العام من قانون النظام 3الفصل  بموجب :3الفقرة 

ومحطات القطارات المنشآت الخاصة باللعب والرياضة واألماكن المفتوحة والمسابح المناطق التالية أماكن عامة:  تعتبر العام

 والمقابر والحدائق العامة. 

 شحن البضائع وما إلى ذلك

العمل بما يلزم لمنع التسبب أثناء تحميل ونقل وتفريغ ومداولة البضائع وما إلى ذلك يقوم الشخص المسؤول عن : 4الفقرة 

الغبار أو التلوث أو الروائح الكريهة.  جراء اآلخرين بإزعاج  

يمنع تفريغ البضائع أو تخزينها في أماكن تواجد مآخذ المياه الخاصة بمكافحة الحريق أو معدات مكافحة الحريق أو مخارج 

اإلنقاذ.  خدمات كما يجب أال يعيق تفريغ البضائع أو تخزينها أعمال ،الطوارئ  

. في الموانئ يتم تنفيذهااألعمال التي الواردة في الفقرة األولى  التعليمات تشملال   

 التنقيب والحفر، إلخ

وتحميل الركام والتنقيب والحفر أو أية أعمال يجب على الشخص المسؤول عن جمع الحصى والتراب والرمال : 5الفقرة 

 مشابهة أن يتأكد قدر اإلمكان من عدم إزعاج اآلخرين. 



 الضوضاء المزعجة 

األعمال التي تؤدي إلى إحداث ضوضاء قد تزعج اآلخرين يجب الحصول على تصريح من الشرطة من أجل تنفيذ : 6الفقرة 

هذا المقطع في  التعليمات الواردةال تشمل . يع والتثبيتأو التجمتكسير الحجارة على سبيل المثال يشمل ذلك  ،في األماكن العامة

في الموانئ.  يتم تنفيذهااألعمال التي   

 

 الحاويات وغيرها من األجهزة

ق مع الجهاز يجب على الشخص الذي يملك أو ينتفع من أية حاوية أو أي جهاز آخر سيتم وضعه في مكان عام أن يرف: 7الفقرة 

عند نقل حاوية أو أي جهاز آخر . 1رقم  الملحقبواسطة مادة عاكسة وذلك بموجب اسم المالك أو المنتفع وعنوانه ورقم هاتفه 

مكافحة الحريق. إضافة إلى ذلك، يجب عدم إعاقة حركة المشاة والدراجين. إرشادات يجب االخذ بعين االعتبار   

 

 المظالت واألعالم والالفتات

 2.30بشكل بارز فوق جسور المشاة بارتفاع يقل عن  م والالفتات واإلشارات وما شابهيمنع تعليق المظالت واألعال: 8الفقرة 

متر.  4.50أو فوق الشوارع بارتفاع يقل عن  ،متر  

 

 تعليق الملصقات 

ألماكن واألعمدة واألشجار المواجهة ل على جدران المنازل واألسوار تعليق الملصقات واإلعالنات وما شابه : يمنع9الفقرة 

 العامة دون تصريح من الشرطة. 

عمدة المخصصة لهذا الغرض فال يتطلب تصريحا  رسميا . كذلك ال يحتاج التجار تعليق اإلعالنات على اللوحات واألأما 

الحصول على مزاولة ذلك النشاط إلى  اي تتم فيهتعليق اإلعالنات على المباني الت الراغبين بتعزيز نشاطهم التجاري عن طريق

 تصريح رسمي.

 

 البث عن طريق مكبرات الصوت

: يمنع نقل المعلومات واإلعالنات والدعايات أو غيرها من اإلشعارات الموجهة إلى األشخاص المتواجدين في 10الفقرة 

 األماكن العامة عن طريق مكبرات الصوت وما شابه دون تصريح من الشرطة. 

 

األموالجمع   

موال يجب الحصول على تصريح من الشرطة لجمع األموال في حصاالت أو ما شابه في حال لم يندرج جمع األ: 11الفقرة 

وسيقي في الشارع أو دروس موال المنطوي على أداء مو فعالية مرخصة. أما جمع األتحت نشاط جمعية عامة مرخصة أ

رسمي.   يحتاج إلى تصريحفال ،مساعدة الجمعيات الخيريةإلى هدف مدرسية ت  

 

 تناول الكحول

% في األماكن العامة التابعة للمناطق المأهولة 3.5اول المشروبات الكحولية التي تزيد نسبة الكحول فيها عن : يمنع تن12الفقرة 

ما لم يتم منح تصريح مسبق يرخص إقامة فعاليات معينة.  (2بالسكان في ليسيشيل )انظر إلى الملحق   

 

المتجولون الباعة  

. أما المعارض المؤقتة التي تتم إقامتها في 3: يمنع تواجد الباعة المتجولون في المناطق المذكورة في الملحق رقم 13الفقرة 

من قانون النظام العام.  1الفقرة  3الفصل  بموجب رسمي حتاج إلى تصريحفال ت ،العامة األماكنالشارع ضمن   

 

 التخييم

مستخدمة ال المفتوحةيمنع التخييم في األماكن التالية: المقابر والمرائب المستخدمة في األماكن العامة والمرافق : 14الفقرة 

والمسابح وأماكن إقامة الحفالت والموانئ وكافة المنتزهات واألراضي التي تقوم البلدية بزراعتها واالعتناء  لممارسة الرياضة

 بها. 

 

 

 

 



 الكالب

كلب بشكل النتفاع منه أو من يتولى رعاية سواء لرعايته أو ا كلبأو من حصل على  كلبا   يملكيجب على كل من : 15الفقرة 

. ال ينطبق ما هو مذكور في هاتين الفقرتين على الكالب التي ترشد 17و 16مؤقت اتباع القوانين الواردة في الفقرتين 

والخدمة.  كالب اإلنقاذالجمارك أثناء الخدمة وكالب وكالب الشرطة و أو السمع خاص ضعاف البصراألش  

 

يجب ربط الكالب في المناطق المأهولة بالسكان ضمن ليسشيل وبراستاد وبرودالينز وفيسكيباكشيل وغروندسوندس : 16الفقرة 

. 4بموجب الملحق رقم   

اء األماكن المسيجة. خالل فترة التهيج في كافة المناطق التابعة للبلدية باستثن إناث الكالبيجب ربط كما   

 إذا لم يتم ربط الكلب يجب أن تتم كتابة اسم المالك وعنوانه ورقم هاتفه على طوق يتم ربطه بشكل دائم حول عنق الكلب. 

المروج أو في المسابح أو على الشاطئ يمنع تواجد الكالب في مناطق الدفن العامة وأماكن اللعب، كما يمنع لعب الكالب فوق 

أيلول.  30أيار حتى  1من في الفترة الممتدة   

في  المباشر تواجد الكالب في ستادسباركين وإنجيلسكا باركين وهافسبادسباركين. لكن، يرفع الحظر في حال المشي حظروي

 األماكن المخصصة للمشي في المنتزهات. 

 

كأماكن عامة. لكن ليس من  3في األماكن العامة وضمن المناطق المصنفة في الفقرة يجب التقاط براز الكالب : 17الفقرة 

األماكن  منتزهات )األراضي الطبيعية( أو فيلتكون  لم تزرعها البلديةالتي الضروري التقاط البراز الموجود على األراضي 

  المخصصة لترويض الكالب. 

 

 األلعاب النارية وغيرها من المواد النارية

يجب الحصول على تصريح من الشرطة الستخدام المواد النارية في األماكن التالية: كونغستوريت وروسفيكستوري : 18فقرة ال

 وستادسباركين. 

 

 رسوم استخدام األماكن العامة

تمتلك البلدية حق تقاضي رسوم عند استخدام األماكن العامة والمناطق التي تحددها البلدية كأماكن عامة، بموجب : 19الفقرة 

. المجلس البلديالقرارات الصادرة عن   

 

 

النظام العام المحلية تعليماتخرق   

أو غير متعمد وذلك يموجب  بشكل متعمد 18 -5: يمكن تغريم كل شخص يقوم بخرق األحكام الواردة في الفقرات 20الفقرة 

من قانون النظام العام. كما يتضمن قانون النظام العام أحكاما  حول اإلنذار القضائي الجزء الثاني  22الفقرة  3الفصل 

 والمصادرة. 
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