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المادة  -1يقصد بالتعابري اآلتية يف معرض تطبيق أحكاـ ىذا القانوف املعاين املبينة جبانبها :

 .1الوزارة  :وزارة النقل .
 .2الوزير  :وزير النقل .
 .3المديرية  :املديرية العامة للموانئ .
 .4المدير :املدير العاـ للموانئ.
 .5البيئة البحرية  :املياه البحرية ومافيهػا مػث وػرواب عبيعيػة ونباتػاب وأكػاؾ و ا نػاب حبريػة أرػر

والفضػػاء ايػػوذ الػػذذ يعلوىػػا ومػػاىو مقػػاـ عليهػػا مػػث منشػػةب وابتػػة أو متحر ػػة وتبلػ حػػدو ىا

حػدو املنطقػة اتقتصػا ية اصالصػة للدولػػة الػر تقػل وراء البحػر اػػيقليممل دبػا فيهػا املنطقػة املتا ػػة
وسبتػػد باذبػػاه البحػػر العػػاـ صػػب حػػد أقػ يبلػ ماػػر ميػػل حبػػرذ وىػػو مػػا يػػدعى أعػػاا البحػػار ن ػرا
ألف للدولة حقوقا سيا ية على ىذه املنطقة تستغالؿ ورواهتا وفق األحكاـ الدولية .
 .6االتفاقية  :اتتفاقياب ايقليمية والدولية املعنية حبماية البياػة البحريػة مػث أرطػار التلػوو وبصػورة
راص ػ ػػة اتتفاقي ػ ػػة الدولي ػ ػػة ملن ػ ػػل التل ػ ػػوو م ػ ػػث الس ػ ػػفث م ػ ػػاربوؿ  )73/78واتفاقي ػ ػػة بر ػ ػػلونة
وبروتو وتهتا وملحقاهتا لعاـ  1976وتعديالهتا .
 .7المدونة  :املدونة الدولية للبضا ل اصطرة . (IMDG )code
 .8التلــوث البحــر  :ص رػػاؿ أيػػة مػػا ة أو عاقػػة صػػب البياػػة البحريػػة بصػػورة مبا ػػرة أو ػػري مبا ػػرة
بوسػػاعة اينسػػاف ي ػ ذ صػػب ص ػػاؽ اػػألا
واتستخداماب املشروعة للبحر .

والضػػرر بالصػػحة البش ػرية واألحيػػاء املا يػػة والش ػواعئ

 .9حــادث التلــوث بالزيــت  :ا ػػا و أو ةلػػة ا ػوا و مػػث مصػػدر واحػػد يػػن

عنهػػا تلػػوو امليػػاه

ايقليمي ػػة الس ػػورية واملي ػػاه الدولي ػػة املتا ػػة ػػا بالزي ػػم ومش ػػتقاتو وخملفاهت ػػا ي وتعتػ ػ املي ػػاه ملوو ػػة

بالزيػم يف ةيػل حاػتب تسػر أذ مػث ىػذه املػوا وخملفاهتػا باسػتملناء املػزي الزيػر الػذذ تػوذ
على مية مث الزيم أقل مث سة عشر جزءا باملليوف .15.p.p.m
 .10الكارثــة البحريــة اليبيعيــة  :ا ػػا و النػػاج عػػث عوامػػل عبيعيػػة توكث وقفػػو أو ذبنبػػو وي تػػب
عليو ضرر يف البياة واملنشةب واملمتلكاب .

 .11المــواد الةــارة  :ةيػػل امل ػوا الػػر ت ػ ذ بطريقػػة مبا ػػرة أو ػػري مبا ػػرة صػػب ايض ػرار بص ػػحة
اينساف أو البياة البحرية سواء أ انم ىذه املوا يميا ية أو بيولوجية أو مشعة .
 .12الزيــت  :ةيػػل أ ػػكاؿ الػػنفن اصػػاـ ومنت اتػػو مشػػتقاتو ) ويش ػػمل ال ػ

ػػل ن ػػوع مػػث أن ػواع

ا يدرو ػربوناب السا لة وزيوب التشػحي وزيػوب الوقػو والزيػوب املكػررة وزيػم اػألفراف الفيػوؿ )
والقار و ريىا مث املوا املستخرجة مث النفن أو نفاياتو .
 .13القــارورات ا القمامــة  :أيػػة مػوا تطػػرب يف البحػػر مػػث السػػفث أو املنشػػةب العا مػة أو املتا ػػة
للشاعئ وتشمل فضالب الطعػاـ واملػوا البالسػتيكية ريػوط صػناعية ي عػدة صػيدي ا قا ػب ي
واأل ي ػػاس والعل ػػب البالس ػػتيكية ) والعل ػػب املعدني ػػة والزجاجي ػػة واصزفي ػػة واص ػػرؽ وم ػ ػوا التغلي ػ ػ

والبطانػػة واملخلفػػاب الناذبػػة عػػث أعمػػاؿ ا فػػر واتستكشػػاؼ عػػث الفلػزاب املعدنيػػة وتلػ الناةػػة
عث النشاط البشرذ سياحة واستحماـ ) و ذل الرما والفح النػات عػث ا راقػاب والغاليػاب
يفػ السػػفث بايضػػافة صػػب املنت ػػاب الورقيػػة وخملفػػاب البضػػاعة والقمامػػة بانواعهػػا و ػػذل الناذبػػة
عث أعماؿ الصيانة والتن ي وصصالب السفث.
 .14المنش ـ ت والمنصــات البحريــة  :ػػل عا مػػة حبريػػة وابتػػة أو متحر ػػة تسػػتخدـ يف أيػػة أنشػػطة
مقامة يف البياة البحرية .

 .15التصريف  :ل تسر أو انسكا أو انبعاو أو صفراغ أية أنواع مث املوا امللووػة الػتخل

منهػا

يف البياة البحرية .

 .16البةــائع الخيــرة  :املػوا التاليػػة الػػر تتػػدري ربػػم تعريػ البضػػا ل اصطػػرة املصػػنفة يف املدونػػة
الدولية وقد يت حنها بالسفث وتناو ا وزبزينها أو نقلها برا بوساعة السياراب أو القطاراب مػث
املرافئ السورية وصليها :
 -1املوا املتف رة.
 -2الغازاب املضغوعة مسيلة أو منحلة ربم الضغن ) .
-3
-4
-5
-6

السوا ل القابلة لال تعاؿ .
املوا القابلة لالح اؽ .
املوا امل سدة بريو سيداب عضوية ) .
موا سامة .

-7
-8

موا مشعة .
موا تسبب التة ل للمعا ف والتخرش يف ايلد والعيوف ) .

-9

أية موا رطرة أرر .

 -17السـفينة  :تعػ

أيػة وحػدة حبريػة عا مػة تسػري بػذاهتا أوبػالقطر مهمػا ػاف عمػال يف البياػة البحريػة أل راض

ذباريػػة وأ ػراض أرػػر وبشػػمل الػ الق ػوار الػػر تسػػري علػػى الزتقػػاب واملرا ػػب الػػر تسػػري علػػى وسػػا د
ىوا ية فوؽ سطح املاء.

 -18ناقلــة الزيــت  :سػػفينة حبريػػة صػػممم أساسػػا لنقػػل الزيػػم أو مشػػتقاتو علػػى ػ

مػػة سػػا بة ) يف

رزاناهتا وحممو ا القا يزيد على  /150/عنا وفق ماور يف اتفاقية ماربوؿ .)73/78
 -19مرافــ( ا تســهي ت االاــتقبال المرفئيـة  :الت هيػزاب واملعػػداب واػػألحواض املصػػممة أل راض اسػػتقباؿ
امليػػاه واملخلفػػاب الزيتييػػة مػػث السػػفث وناقػػالب الزيػػم وترسػػيبها ومعايتهػػا و ػػذل الت هي ػزاب الػػر توفرىػػا
ر اب املرافئ واملصباب النفطية لتنقية املياه الصناعية والزيتية مث املوا الضارة قبل تصريفها يف البحر .
-23اــراراق  :ػػل عػػرب متعمػػد يف البحػػر للنفايػػاب أو امل ػوا اػػألرر مػػث السػػفث والطػػا راب أو املنصػػاب أو
املنشاب املستخدمة يف البحر .
 -21الترميـد  :صحػراؽ متعمػد للنفايػاب أو املػوا اػألرر يف مرفػق ال ميػد املوجػو علػى مػل السػفينة للػتخل
منها عث عريق صتالفها حراريا ويستملىن مث ال أنشػطة التشػغيل اتعتيا يػة يف السػفث الػر أقرهتػا
قواعد اتتفاقياب الدولية .
الباب الثاني
قواعد الةبط وارب غ عن حادث التلوث
المــادة -2

ػػر علػػى ةيػػل السػػفث وناقػػالب الزيػػم س ػواء أ انػػم مس ػ لة يف ايمهوريػػة العربيػػة السػػورية أـ

رارجهػػا وعلػػى ػػل ػػخ

عبيعػػمل أو اعتبػػارذ تصػري الزيػػم أو أيػػة مػػا ة ضػػارة أرػػر سػػا لة أو صػػلبة

علػػى امتػػدا السػػاحل الس ػػورذ وضػػمث امليػػاه ايقليميػػة الس ػػورية أو املنطقػػة اتقتصػػا ية اصالصػػة ي و ػػب
التخل منها عبقا للمواصفاب واملعايري املعتمدة بتسليمها صب املرافق املرفاية املعنية.
المــادة  -3علػػى ربػػاف السػػفينة أوناقلػػة الػػنفن وعلػػى املس ػ ول عػػث وسػػا ل زب ػزيث الزيػػم ونقلػػو واسػػتخراجو أف
يبا روا فورا بإبالغ أقر سلطة حبرية عث ل حػا و تلػوو حبػرذ سػواء بالزيػم أوبػاملوا الضػارة اػألرر
.
المادة -4

ر على أية ر ة أو منشاة صناعية أو سياحية ا نة علػى الشػاعئ تصػري امليػاه امللووػة بايػة مػا ة

ضارة يف مياه البحر صت بعد معايتها وفق املعايري الوعنية والدولية .

الباب الثالث
التلوث البحر بالزيت ا النفط
 الفصل األول -تحديد المسؤولية عن حوادث التلوث والغرامات والتعويةات المترتبة عليها
المادة  -5يعت مس وت عث حا و التلوو يف جماؿ تطبيق أحكاـ ىذا القانوف :
 -1مال السفينة أو الناقلة ورباهنا وو يلها أو مستاجرىا يف حاؿ حدوو التلوو منها .
 -2مال ػ اػػألجهزة أو مس ػتملمرىا أو حا زىػػا بػػاذ ػػكل ػػاف صاا حصػػل التلػػوو مػػث أجهػػزة حف ػ
الزيم أو نقلو أ ,ضخو ضمث البحر.
 -3مال املنشاة أو املنصة البحرية القا مة يف البياة البحرية ومديرىا صاا وقل الضرر منها .
الم ــادة  -6يعاق ػػب املتس ػػبب حب ػػا و التل ػػوو بغرام ػػة تػ ػ اوب بػ ػ  /150000/ما ػػة و سػ ػ ألػ ػ ل ػػرية س ػػورية
و /2000000/مليػوين لػرية سػورية أو مايعا ػا بعملػو قابلػة للتحويػل ي وتضػاع قيمػة الغرامػة يف حػاؿ
تكرار املخالفة رالؿ عاـ مث وقوع املخالفة األوب.
المادة  -7أ  -للمدير ا ق بوق العمل يف املنشاب املسببة للتلوو يف حاؿ ارتكاهبا خمالفاب متكررة أو وبم
عدـ صالحيتها للعمل وال حىت يت صجراء ايصالحاب والصياناب الالزمة لتعمل وفق املعايري
الوعنية الدولية بعد ا صوؿ على موافقة الوزير .
ب -للمػػدير علػػب ح ػػز السػػفينة أو الناقلػػة يف حػػاؿ امتناعهػػا عػػث فػػل الغرامػػاب والتعويضػػاب أو
تقدمي فالة مصرفية بذل .
ج -صاا وبػػم بعػػد الكش ػ الف ػ علػػى ذبهي ػزاب ومعػػداب ومنشػػةب السػػفينة أو الناقلػػة أهنػػا حبالػػة فنيػػة
السفينة أو الناقلة أهنا حبالػة فنيػة سػياة قػد يػن

عػث صحبارىػا صضػرار يف البياػة البحريػة ػق للمػدير

علب ح زىا ي وال حىت يت صذماز الصيانة وايصالب الالزم .
المــادة -8يلػػزـ املتسػػبب باملخالفػػة صزالػػة أوػػار التلػػوو وال ػ بػػالطرؽ الفنيػػة املناسػػبة وبوسػػا لو اصاصػػة ضػػمث املػػدة
الزمني ػػة وبالش ػػروط ال ػػر رب ػػد ىا املديري ػػة ورب ػػم ص ػ ػرافها ػو ػػيف ح ػػاؿ ص ال ػػو أوامتناع ػػو ػػق للمديري ػػة ازب ػػاا

ايجراءاب والتدابري الكفيلة بإزالة أوار التلوو على نفقتو بعد أرطاره أصوت.
المادة  -9يت تقدير أضرار التلوو ونفقاب صزالتو مػث قبػل ينػة بدا يػة تشػكل بقػرار مػث الػوزارة بنػاء علػى اقػ اب
املديرية ي وزبت

ىذه الل نة بتحديد املتسبب وتقدير ماصاا اف التلوو قد ا ػق ضػررا باألمػالؾ اصاصػة

أو بالبياػة البحريػػة وبتقػػدير ىػذه األضػرار يف حػػاؿ وقوعهػػا ي ولل نػة أف تسػػتع بػػاص اء يف ىػػذا ا ػػاؿ
وفق مقتضياب ا اجة .

المـادة -13ػق للمتسػبب باملخالفػة اػتع اض علػى قػرار الل نػة البدا يػة رػالؿ أربػل وعشػريث سػاعة مػث ربديػػد

املتسبب وقيمة األضرار صاا اف وجاىيا ومث اليوـ التاا لتبليغو صاا اف ري ال أماـ ينػة عليػا للتلػوو

تشكل مث :
-

قاض بدرجة مستشار

ر يسا

-

املدير أو مث ومللو

عضوا

-

دمملل عث وزارة النفن والملروة املعدنية

عضوا

دمملل عث وزارة الزراعة وايصالب الزراعمل
دمملل عث وزارة اي ارة احمللية والبياية

عضوا

-

مدير وف املوانئ
تعقد الل نة اجتماعها يف مقر املديرية وتصدر قراراهتا بصورة م مة .

عضوا
عضوا ومقررا

المــادة  -11يعفػػى املتسػػبب باملخالفػػة مػػث قيمػػة الغرامػػة املنصػػوص عليهػػا يف املػػا ة  /6/مػػث ىػػذا القػػانوف يف
ا اتب اآلتية :
 -1صاا حدو التلوو رءا صطر يهد السفينة أو الناقلة أو املنشاة أو املصػنل أو اػألجهزة أو سػالمة
األرواب.
 -2صاا ح ػػدو التل ػػوو نتي ػػة ازب ػػاا ع ػػاق الس ػػفينة الت ػػدابري الالزم ػػة للحيلول ػ ػة وف صص ػػابة بض ػػاعة
السفينة أو الناقلة باضرار جسيمة.
 -3صاا ت ػػب أف تس ػػر الزي ػػم ػػاف نتي ػػة ارو ػػة حبري ػػة عبيعي ػػة أو ح ػػا و ق ػػاىر وأص ػػا الس ػػفينة
أوالناقلة أو املنشاة أو املصنل أو األجهزة وتوكث وقفل أو ذبنبو .
 -4صاا تػػب أف تسػػر الزيػػم ػػاف نتي ػػة عطػػل مفػػاجئ يف السػػفينة أو الناقلػػة ومػػث ػػري فعػػل مػػث
الرباف أو املس وؿ عنها .

ويش ػ ط ألرػػذ ا اػػتب السػػابقة باتعتبػػار أف يكػػوف املتسػػبب باملخالفػػة قػػد أبل ػ سػػلطة املينػػاء املع ػ
با ػػا و وأسػػبابو فػػور وقوعػػو موضػػحا األسػػبا واػػيجراءاب املتخػػذة صزاء ا ػػا و القػػاىر وأف تكػػوف
السفينة أو ناقلة الزيم ملزمة حبيازة س ل زيم وقد ونم فيو ىذه الواقعة فػور حصػو ا ػري أنػو يبقػى
الرباف يف ل األحواؿ مس وت عث األضرار الناةة عث التلوو وتكالي ايزالة .
الفصل الثاني
الشروط الواجب تيبيقها من قبل المنشأت والشركات الصناعية الواقعة على الشاطئ
المـادة  -12أ -ػب علػى ػػل ىياػة أو ػر ة أو منشػاة مسػ ولة عػث ص ارة حمطػة تكريػر أو ضػػخ للزيػم صنشػاء مرفػػق
رػاص باسػػتيعا املخالفػػاب النفطيػة الناذبػػة عػػث الوحػداب اينتاجيػػة التابعػػة ػا ومعايتهػػا قبػػل عرحهػػا
يف البياة البحرية وال انس اما مل قانوف محاية البياة رق  /50/لعاـ .2002
ب -للمديرية أف تقوـ جبوتب ميدانية بالتنسيق مػل وزارة اػي ارة احملليػة والبياػة للتحقػق مػث تنفيػذ الفقػرة
أ) مث ىذه املا ة .

المادة -13أ -ب على ص اراب املرافػئ الت اريػة واملصػباب النفطيػة صنشػاء تسػهيالب اسػتقباؿ مرفايػة تسػتالـ امليػاه
واملخلفػػاب الناذبػػة عػػث عمػػل حمر ػػاب ومعػػداب وذبهي ػزاب السػػفث وناقػػالب الزيػػم بغيػػة نقلهػػا لوحػػداب
املعاية لد املنشاب الكفيلة بذل .
ب -يصدر الوزير قرارا بشاف تنفيذ الفقرة أ) م ػػث ى ػػذه امل ػػا ة بالتنس ػػيق م ػػل وزا ػر ػػل ال ػػنفن وا ػػي ارة احمللي ػػة
والبياة .

الفصل الثالث
الشروط الواجب توافرىا في السفن والناق ت الموجودة داخل المياه ارقليمية السورية
أوالا -الشهادات والسج ت :

المادة  -14علػػى ػػل سػػفينة يزيػػد حممو ػػا القػػا علػػى  400عػػث وعلػػى ػػل ناقلػػة زيػػم حيػػازة الشػػها ة الدوليػػة ملنػػل
التلػػوو بالزيػػم مػػل امللحػػق الفػ وصػػالحيتها سػػارية املفعػػوؿ وفػػق النمػػواي املعػػد دبوجػػب اتفاقيػػة مػػاربوؿ
73/78ي صا رة عث ولة عل السفينة أو ناقلة الزيم أوعث ىياة تصني خمولة مث قبل ولة العل .

المادة -15يعاقػػب مال ػ السػػفينة أو ناقلػػة الزيػػم أو مػػث ومللػػو بغرامػػة قػػدرىا سػػوف أل ػ لػػرية سػػورية أو مايعا ػػا
بعملة قابلة للتحويل صاا تػب أف الشػها ة الدوليػة ملنػل التلػوو بالزيػم منتهيػة الصػالحية وتضػاع قيمػة
الغرامة يف ا اتب التالية :
-1

عدـ حيازة الشها ة .

-2

صاا تػػب نتي ػػة الكش ػ الف ػ علػػى املنشػػاب والت هي ػزاب اصاصػػة دبنػػل التلػػوو البحػػرذ مػػث
السػػفث أو ناقلػػة الزيػػم وجػػو تبػػايث بػ املعلومػػاب الػوار ة يف امللحػػق الفػ للشػػها ة ونتػػا
الكش ػ ػوػػيف ىػػذه املػػا ة وتسػػحب الشػػها ة وتعل ػ ولػػة عل ػ السػػفينة أو ناقلػػة الزيػػم مػػث
ايحبار صب ح صصدار ها ة مطابقة مل الواقل الفعلمل ذه املعداب والت هيزاب .

المادة  -16على ل سفينة يزيد حممو ا القا على  /400/عػث مسػ ل وعلػى ػل ناقلػة زيػم حيػازة سػ ل زيػم
وفػق النمػػواي املعػد دبوجػػب اتفاقيػة مػػاربوؿ  73/78لتػدويث العمليػػاب اياريػة يف رفػة احملر ػػاب ي وتغػػرـ
السػفينة أو ناقلػة الزيػم بغرامػة قػدرىا ما ػة ألػ لػرية سػورية أو مايعا ػا بعملػو قابلػة للتحويػل يف ا اػتب
التالية :
 -1عدـ حيازة س ل زيم .
 -2عدـ انت اـ عملياب القيد يف س ل الزيم .
 -3معارضة السلطاب املعنية يف امليناء مث تدقيق س ل الزيم .
وعلى ل سفينة أو ناقلة زيم اتحتفاظ بس ل الزيم بعػد اتنتهػاء مػث العمػل بػو ملػدة عػام مػث تػاريخ
تس يل أرر عملية مت تدوينها يف الس ل .
المــادة  -17علػػى ػػل ناقلػػة زيػػم حيػػازة س ػ ل رػػاص بالبضػػاعة وميػػاه اػػتتزاف وفػػق النمػػواي املعػػد دبوجػػب اتفاقيػػة
ماربوؿ  73/78وتفرض على الناقلة املخالفة رامة قدرىا ما ة أل لرية سورية أو مايعا ػا بعملػة قابلػة
للتحويل وتتعرض الناقلة لنفس الغرامة يف حاؿ وبم عدـ انت اـ عملياب القيد يف سػ ل البضػاعة وميػاه
اتتزاف أو معارضة رباف السفينة السلطاب املعنية يف امليناء مث تدقيق الس ل املذ ور.
المادة -18علػى ػل سػفينة يزيػد حممو ػا القػا علػى  /400/عػػث مسػ ل وعلػى ػل ناقلػة زيػم حيػازة ةلػة عػوار
ملكافحػػة حػوا و التلػػوو بالزيػػم الطار ػػة مصػػدقة أصػػوت مػػث ولػػة العلػ والػ وفػػق القاعػػدة  /26/مػػث
اتفاقية ماربوؿ  73/78و ذل املوا واملعداب الالزمة لتطبيق ىذه اصطة .
وتغ ػػرـ الس ػػفينة أو ناقل ػػة الزي ػػم املخالف ػػة بغرام ػػة ق ػػدرىا ما ت ػػا ألػ ػ ل ػػرية س ػػورية أو مايعا ػػا بعمل ػػة قابل ػػة
للتحويػل و ػق للمػدير ح ػز السػػفينة أو ناقلػة الزيػم املخالفػة حػىت يػػت تزويػدىا باصطػة وبػاملوا واملعػػداب
الالزمة لتطبيق ىذه اصطة.
ثاني ا -المعدات والتجهيزات :

المادة -19على ل سفينة يبل حممو ا مث/400 /عث صب / 10000 /عث التزو خبزاناب بسػعة مناسػبة خمصصػة
تسػػتيعا امليػػاه الزيتي ػػة واملخلفػػاب والرواسػػب وم ػػزو ة بش ػػبكة أنابي ػػب تنته ػػمل بوصػػلة معياريػػة  /ولي ػػة /
لتفري حمتو ىذه اصزانػاب يف تسػهيالب اتسػتقباؿ املرفايػة والػ تطبيقػا للقواعػد  19-17مػث امللحػق
األوؿ تتفاقية ماربوؿ .73/78

ويستوىف مث ل سفينة خمالفة رامة قدرىا ما ة أل لرية سورية أو مايعا ا بعملة قابلة للتحويل.
المادة -23أ -على ل سفينة يزيد حممو ا القا على  /10000/عث و ل ناقلػة زيػم التػزو بػاجهزة فصػل للميػاه
الزيتية وتر ػيحها مػل وسػا ل ضػبن لعمػل ىػذه اػألجهزة حبيػ ت يزيػد حمتػو امليػاه الناذبػة عػث عمػل ىػذه
اػػألجهزة واصارجػػة صػػب البحػػر علػػى  /15/جػػزءا بػػاملليوف وال ػ وفػػق القاعػػدة  /16/مػػث امللحػػق اػػألوؿ

تتفاقية ماربوؿ 73/78ي وي تب على السفينة أو ناقلة الزيم املخالفة رامة قدرىا ماتا أل لػرية سػورية
أو مايعا ػػا بعملػػة قابلػػة للتحويػػل ي وسبنػػل السػػفينة مػػث ايحبػػار حػػىت تقػػدمي تعهػػد مػػث ولػػة العل ػ باػػتلتزاـ
بتزويد السفينة أو ناقلة الزيم هبذه األجهزة يف الرحالب القا مة صب املوانئ واملصباب النفطية السورية .
ب -السػػفث الػػر يػػق حممو ػػا عػػث  /10000/عػػث ػػوز لػػا ارة صعفا ىػػا م ػث التػػزو بػػاجهزة فصػػل ضػػمث
الشروط احملد ة يف القاعدة اصاصة بذل مث امللحق األوؿ تتفاقية ماربوؿ.73/78
المادة -21على ل رباف سفينة أو ناقلة زيم موجػو ة ارػل امليػا ايقليميػة السػورية تقػدمي تقريػر مفصػل عػث حمتػو
رزاناهتػػا مػػث امليػػاه والفضػػالب الزيتيػػة وسبنػػل مػػث ايحبػػار حػػىت تسػػلي امليػػاه واملخلفػػاب الزيتيػػة صػػب تسػػهيالب
اتستقباؿ املرفايػة ي حبيػ تيسػبب الػ تػارريا ػري ضػرورذ للسػفينة أو ناقلػة الزيػم ي وبعػد التا ػد مػث أف
رزانػػاب السػػفينة أو ناقلػػة الزيػػم وكػػث أف تسػػتوعب ن ػوات عمػػل احملر ػػاب واملعػػداب والت هي ػزاب مػػث امليػػاه
والفضالب الزيتية رالؿ رحلتها صب امليناء التاا املقصو .
المــادة  -22علػػى ػػل ناقلػػة نفػػن حيػػازة ػػها ة ضػػماف صػػا رة عػػث جهػػة ركيػػة معػ ؼ هبػػا وفػػق النمػػواي املنصػػوص
عليو يف اتتفاقية الدولية حوؿ املس ولية املدنية عث أضرار التلوو بالزيم لعاـ . 1992
الباب الرابع
 الفصل األول -قواعد التلوث البحر بالقارورات الناتجة عن المنشأت الواقعة على الشاطئ
الم ــادة  -23أ-

ػػر عل ػػى م ػػالكمل املنش ػػاب الس ػػياحية أو مسػ ػتملمريها أو ػػا ليها  /فن ػػا ؽ ي مط ػػاع ي مس ػػابح

ي ػػاليهاب  /واملنشػػاب السػػاحلية رمػمل القػػااوراب القمامػػة ) يف البحػػر أو علػػى الشػػاعئ و ػػب اتحتفػػاظ
هبػػا ضػػمث حاويػػاب أو براميػػل والػػتخل منهػػا وفػػق القواعػػد واملعػػايري والتعليمػػاب التنفيذيػػة الػػر تصػػدر عػػث
وزيرذ النقل واي ارة احمللية والبياة دبا ينس والقانوف رق  /50/لعاـ .2002

ب -ي تب على املخال ألحكاـ البند أ) مث املػا ة  /23/السػابقة تطبيػق املػا ة  /24 /مػث قػانوف محايػة
البياة رق  /50/لعاـ 2002وال مث قبل وزير اي ارة احمللية والبياة .

الفصل الثاني
قواعد منع التلوث البحر بالقارورات الناجمة عن السفن وناق ت الزيت
المــادة -24علػػى ةيػػل السػػفث وناقػػالب الزيػػم الػػر يزيػػد عو ػػا الكلػػمل علػػى  /12/مػ ا الػػتخل

مػػث القػػااوراب عػػث

عريق تسليمها لتسهيالب اتستقباؿ املرفاية املخصصة ذه الغاية وفق تعليماب تصدر عث الػوزير بالتنسػيق

مل وزير اي ارة احمللية والبياة .
المادة -25

ر رممل القااوراب ضمث املياه ايقليمية السورية أو املنطقة اتقتصا ية اصالصة مث أيػة سػفينة ناقلػة أو

ناقلػػة زيػػم ي وي تػػب علػػى ىػػذه املخالفػػة رامػػة ماليػػة قػػدرىا ماتػػا أل ػ لػػرية سػػورية أو مايعا ػػا بعملػػو قابلػػة
للتحويل ي ويضاؼ صليها تكالي ايزالة وفق املعيار املعتمد مث قبل املديرية وتضػاع قيمػة الغرامػة يف حػاؿ
تكرار املخالفة رالؿ عاـ واحد مث تاريخ وقوعها .
المــادة  -26تعفػػى السػػفينة أو ناقلػػة الزيػػم مػػث الغرامػػة املقػػررة يف املػػا ة  /25/مػػث ىػػذا القػػانوف صاا سػػببم تلووػػا
بالقااوراب يف ا اتب التالية :
 -1صاا ػػاف رمػػمل القػػااوراب مػػث السػػفينة أو ناقلػػة الزيػػم هبػػدؼ ضػػماف سػػالمة السػػفينة أو ناقلػػة الزيػػم أو
بضاعتها .
 -2صاا اف رممل القااوراب بسبب ضرر ق بالسفينة أو ناقلة الزيم ومعداهتا.
ويش ػ ط ألرػػذ ىػػذه ا اػػتب يف اتعتبػػار أف تكػػوف قػػد ازبػػذب ةيػػل التػػدابري للتقليػػل مػػث ميػػة القػػااوراب
واألضػرار الناةػػة عنهػػا ومنعهػػا ي وعلػػى ربػػاف السػػفينة أوناقلػػة الزيػػم صبػػالغ سػػلطة املينػػاء با ػػا و فػػور وقوعػػو
وتقدمي تقرير مفصل عث ظروؼ ىذا ا ا و وأسبابو ي وايجراءاب املتخذة حيالو صب سلطة املينػاء وعلػى أف
يبقى الرباف يف ل األحواؿ مس وت عث األضرار الناةة عث التلوو وتكاليف إزالتو .
المــادة  -27يسػػمح برمػػمل فضػػالب الطعػػاـ وفػػق تعريػ القػػااوراب مػػث ىػػذا القػػانوف يف مواقػػل ضػػمث البحػػرذ تبعػػد
مسافة تتقل عػث  /12/اوػ عشػر ميػال حبريػا عػث اقػر يابسػة ػريطة أف تكػوف فضػالب الطعػاـ راليػة مػث
أية ما ة ملووة أو ضارة بالبياة البحرية أو الصحة البشرية ي وأف تكػوف مطحونػة حبيػ تكػوف قػا رة علػى املػرور
عػ وقػػو منخػػل تيزيػػد قطػػره علػػى  /25/مػ وبعػػد ا صػػوؿ علػػى موافقػػة مسػػبقة مػػث املديريػػة وفقػػا لقواعػػد
اتتفاقية .
المــادة  -28علػػى ػػل سػػفينة أو ناقلػػة زيػػم يزيػػد عػػد أفػرا عاقمهػػا علػػى سػػة عشػػر خصػػا حيػػازة سػ ل رػػاص
بعمليػاب ذبميػل القػااوراب والػتخل منهػا وفػق النمػواي املعػد يف اتتفاقيػة ي مػل رطػة راصػة تػب
الطاق يف ي ارة ذبميل القااوراب والتخل منها وفق ما نصم عليو القاعدة  /9/مث اتتفاقية .

ور أفػرا

المــادة  -29تغػػرـ ػػل سػػفينة أو ناقلػػة زيػػم دببل ػ قػػدره ما تػػا أل ػ لػػرية سػػورية أو مايعا ػػا بعملػػة قابلػػة للتحويػػل ؼ
ا اتب اآلتية :
-1
-2
-3
ورب

عدـ حيازة س ل القااوراب ورطة العمل .
عدـ انت اـ عملياب القيد يف س ل القااوراب .
معارضة سلطاب امليناء املختصة مث تدقيق س ل القااوراب .
ز السفينة أو ناقلة الزيم املخالفة ألحكاـ املا ت 25و 29مث ىذا القانوف مث قبل املديرية صػب حػ

تسديد قيمة الغرامة والتعويضاب أو تقدمي فالة مصرفية بذل .
الباب الخامس
منع التلوث البحر بالمياه اآلانة ا الصرف الصحي من السفن وناق ت الزيت
المادة  -33ونل تصري املياه اآلسنة مث أية سػفينة أو ناقلػة زيػم يف امليػاه ايقليميػة السػورية أو يف املنطقػة اتقتصػا ية
اصالصة ويستوىف مث ل سفينة أو ناقلة خمالفة رامة مالية قدرىا ما ة و سوف أل لػرية سػورية أو مايعا ػا
بعملة قابلة للتحويل ي وتضاع قيمة الغرامة يف حاؿ التكرار رالؿ عاـ مث تاريخ وقوعها .
المادة -31علػػى ػػل سػػفينة يزيػػد حممو ػػا القػػا علػػى ماػػر عػػث و ػػل ناقلػػة زيػػم عػػد أفػرا عاقمهػػا يزيػػد علػػى /12/
خصا .
التزو خبزاف لت ميل املياه اآلسنة سعتو تتناسب وعد أفرا الطاق مل ػبكة أنابيػب تنتهػمل بوصػلة
أ-
بػر /معياريػة وليػة  /لتفريػ حمتػو اصػزاف يف تسػهيالب اتسػتقباؿ املرفايػة املخصصػة ػذا الغػرض ي
أو بوحدة معاية لتل املياه قبل تصريفها يف البحر.
وتفرض على ل سفينة أو ناقلة زيم خمالفة رامة قدرىا ماتػا ألػ لػرية سػورية و مػا يعا ػا بعملػة
قابلة للتحويل .

ب -التزو بشها ة ولية ملنل التلوو البحػرذ بامليػاه األسػنة صػا رة عػث ولػة العلػ أو مػث ىياػة تصػني
خمولة مث قبل ولة العل سارية املفعوؿ .
وتغ ػػرـ الس ػػفينة أو ناقل ػػة الزي ػػم املخالف ػػة دببل ػ وق ػػدره مات ػػا أل ػ ل ػػرية س ػػورية ي أو م ػػا يعا ػػا بعمل ػػة قابل ػػة
للتحويل .
المادة  -32ق للمدير ح ز السفينة أو ناقلة الزيم املخالفػة وفقػا ألحكػاـ املػا ت 30/و /31/مػث ىػذا القػانوف صػب
حػ تسػػديد الغرامػػة الواجبػػةي أو تقػػدمي فالػػة مصػػرفية تغطػػمل قيمػػة الغرامػػة النقديػػة مػػث قبػػل مالػ السػػفينة أو
ناقلة الزيم أو مث ومللو .

الباب السادس
قواعد شحن وتفريغ وتخزين البةائع الخير
الفصل األول
االلتزامات الميبقة على السفينة الناقة للبةائع الخيرة
المادة  -33ب على الشر ة الناقلة للبضا ل اصطػرة أو و يلهػا املعتمػد ا صػوؿ علػى موافقػة املديريػة بإرسػاؿ املعلومػاب
املتضػػمنة رق ػ اػػألم املتحػػدة صػػب املديريػػة لدراسػػتها .وصعطػػاء الق ػرار بقبػػوؿ البضػػاعة أو رفضػػها وال ػ قبػػل
وصوؿ السفينة الناقلة للبضا ل اصطرة صب ميناء التفري دبدة تتقل عث  48ساعة .
المادة -34ػػب علػػى ػػل سػػفينة تنقػػل بضػػا ل رطػػرة وضػػل عالمػػاب دميػػزة ربػػد عبيعػػة البضػػاعة اصطػػرة ورق ػ اػػألم

املتحدة على العبواب أو حاوياب البضػاعة اصطػرة ي وأف تتناسػب أبعػا ىػذه العالمػاب مػل سػطح العبػواب
أو ا اوياب ي حبي تكوف مقروءة بسهولة .

المادة  -35ػػب علػػى ػػل سػػفينة تنقػػل بضػػا ل رطػػرة حيػػازة قا مػػة بالبضػػاعة املانيفسػػم ) تكػػوف مطابقػػة مػػل مػػاىو
موجو على متنهػا مػل بيػاف وزف البضػاعة وح مهػا ي وعبيعػة املػوا اينشػا ية للعبػواب بايضػافة صػب خمطػن

توزيل البضاعة وتستيفها على مل السفينة .
المادة-36

ب علػى ربػاف ػل سػفينة ناقلػة للبضػا ل اصطػرة تقػدير تقريػر مفصػل عػث أذ حػا و تتعػرض لػو السػفينة
بسبب سقوط عبوة أو حاوية يف البحر وال لقر سلطة ميناء .

المادة -37زبضل ل سفينة تنقل بضا ل رطرة مث أحد املوانئ السورية صب شػ فػ علػى بػدهنا ومعػداهتا وذبهيزاهتػا
ي حبي تكوف متوافقة مل الشروط الفنية الر تكفل األمث والسالمة السػفينة وعاقمهػا ومحايػة البياػة البحريػة
.
المــادة  -38يصػػدر املػػدير ق ػرارا بتشػػكيل ينػػة فنيػػة مهمتهػػا اي ػراؼ علػػى ػػحث البضػػاعة اصطػػرة وتفريغهػػا ي وصعطػػاء
التوجيهػػاب الالزمػػة خبصػػوص زبزينهػػا يف املسػػتو عاب التابعػػة لشػػر ة املرفػػا أو ترحيلهػػا مبا ػػرة رػػاري ا ػػرـ
املرفامل ي وال تبعا للمواصفاب الفيزيا ية والكيميا ية للبضاعة اصطرة املنصوص عليها يف املدونة .
الفصل الثاني
المهام والواجبات الملقاة على شركة المرفأ المستقبلة للبةائع الخيرة

المادة  - 39على ر اب املرافئ زبصي

مستو عاب – لتخزيث البضا ل اصطرة صب ح ترحيلها .

 -تتوفر فيها الشروط الفنية الر تكفل السالمة لأل خاص والبياة واملنشاب املرفاية .

المادة-43

على ر اب املرافئ تعي ساحاب راصة تستيعا ا اوياب والعبواب ا اوية على مػوا رطػرة وتقسػ
ىذه الساحاب على أساس أصناؼ البضا ل اصطرة املوجو ة ضمث ا اوياب .

المــادة  -41علػػى ػػر اب املرافػػئ أرػػذ تػػدابري الوقايػػة وا ػػذر للتقليػػل مػػث أرطػػار أذ حػػا و عػػار وأوػػاره وكػػث أف
ين عنو تسر ملوا سامة أو انف ار أو حريػق ي والػ يوضػل سػياراب ايسػعاؼ حبالػة اياىزيػةو وعلػى
بعد مث الرصي الذذ ترسو عليو السفينة الناقلة للبضا ل اصطرة للتدرل الفورذ .

المــادة -42ػػب علػػى ػػر اب املرافػػئ تزويػػد العػػامل املكلف ػ بشػػحث البضػػاعة اصطػػرة وتفريغهػػا باأللبسػػة والت هي ػزاب
الواقية ألجسامه مث رطر التعامل مل البضا ل اصطرة .
الفصل الثالث
المخالفات والعقوبات
المادة  -43رب ز السػفينة وونػل تفريغهػا صاا يػر يف قا مػة البضػاعة مانيفسػم ) مايشػري صػب وجػو بضػاعة رطػرة
وتب بعد الكش وجو مملل ال البضاعة ي وين ال حمضػر ضػبن مػث قبػل الل نػة املنصػوص عليهػا
يف ػ ىػػذا القػػانوف ي ويسػػتوىف مػػث السػػفينة رامػػة وقػػدرىا  ) 250.000ؿ.س ماتػػاف و سػػوف أل ػ لػػرية
سػػورية أو مايعا ػػا بعملػػة قابلػػة للتحويػػل ي ويػػت صعػػالـ ولػػة عل ػ السػػفينة وتيسػػمح ػػا بالسػػفر صػػت بعػػد
تقدمي تعهد مث الشر ة املالكة للسفينة أو ولة العل بعدـ تكرار ىذه املخالفة .
المــادة -44صاا تػػب بعػػد الكشػ علػػى السػػفينة الناقلػػة للبضػػا ل اصطػػرة عػػدـ التػزاـ السػػفينة بقواعػػد املدونػػة مػػث ناحيػػة
التخزيث والتستي أو التوزيػل ي ويسػتوىف منهػا رامػة قػدرىا  /50000/ؿ.س سػوف ألػ لػرية سػورية أو
مايعا ا بعملة قابلة للتحويل .
المادة  -45سبنل السػفينة مػث رػوؿ املينػاء بعػد الكشػ علػى محولتهػا ووجػو مػوا مشػعة أو خملفاهتػا ػري مصػرب عنهػا
مػػث قبػػل رباهنػػا أو و يلهػػا أو الشػػر ة الناقلػػة ي ويػػن حمضػػر ضػػبن حبقهػػا وتطبػػق عليهػػا العقوبػػة املنصػػوص
عليها يف املا ة  )30مث القانوف رق  )50لعاـ .2002

المادة -46يف حاؿ سقوط حاوية أو اية وسيلة ربتوذ على بضا ل رطرة أوناء الشحث أو التفري يتحمل مالػ السػفينة
نفقػاب انتشػػاؿ ا اويػة وتكاليفهػػا و ػػري الػ بايضػػافة صػب ةيػػل التعويضػػاب عػث قيمػػة األضػرار الػػر وكػػث
أف تلحق باينساف أو البياة وتقدرىا الل نة املختصة .
المــادة -47ػ

للمػػدير ح ػػز السػػفينة املخالفػػة علػػى ح ػ تسػػديد قيمػػة الغرامػػة أو تقػػدمي فالػػة مصػػرفية تعػػا ؿ قيمػػة

الغرامة والتعويضاب .
الباب السابع
أحكام ختامية متفرقة
المادة -1- 48تعت الغراماب والتعويضاب احملصلة وفق أحكاـ ىذا القانوف صيرا اب صزينػة الدولػة وربصػل وفػق قػانوف
جباية األمواؿ العامةي وت تستبدؿ الغرامػاب بػا بس يف حػاؿ عػدـ فعهػا باسػتملناء ا اػتب الػر تسػتوجب
ال دبوجب القوان املتعلقة بامث الدولة .
 -2تػو ع نفقػاب صزالػة التلػوو بالزيػم والقػااوراب حػاؿ اسػتيفا ها نقػدا يف حسػا أمانػاب وفقػا لن ػاـ يصػدر
عػػث الػػوزير باتتفػػاؽ مػػل وزيػػر املاليػػة وينفػػق منػػو علػػى ػراء امل ػوا واملعػػداب والت هي ػزاب الالزمػػة ملكافحػػة
حوا و التلوو البحرذ.
 -3يصػػدر الػػوزير ق ػرارا يتضػػمث تشػػكيل الل ػػاف الفنيػػة املختصػػة لتطبيػػق أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف بنػػا علػػى اق ػ اب
املديرية بالتنسيق مل الوزاراب املعنية وعلى وجو اصصوص املوا  31-28-20-15منو .
 -4يتمتػػل املػػدير والعػػاملوف القػػا موف علػػى تطبيػػق أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف املعتمػػدوف بصػػفة الضػػابطة حبػػق تن ػػي
احملاضر باملخالفاب ألحكػاـ ىػذا القػانوف و لػ ى ػتء الػيم بتا يػة أعمػا بصػدؽ وأمانػة أمػاـ حمكمػة
البداية املدنية باملنطقة الر وارسوف عمله فيها .
 -5يصػػدر الػػوزير ق ػرارا يتضػػمث البػػدتب واػػألجور الػػر يتقاضػػاىا أعضػػاء الل ػػاف املكلفػػة بتطبيػػق أحكػػاـ ىػػذا
القانوف بالتنسيق مل وزيرذ العدؿ واملالية .

المـ ــادة -49ينه ػػى العم ػػل بالق ػػانوف رق ػ ػ  /10/لع ػػاـ  1972اص ػػاص دبن ػػل التل ػػوو بالزي ػػم ي واملنش ػػور العملم ػػاين رق ػ ػ
/2639ش لعاـ 1927اصاص دبنل التلوو بالقااوراب

المادة  -53يصدر الوزير التعليماب التنفيذية الالزمة لتنفيذ ىذا القانوف بالتنسيق مل الوزراء املعني .
المادة -51ينشر ىذا القانوف يف ايريدة الركية .

مشق يف 24/1/1427ىػ املوافق يف 23/2/2006ـ
رئيس الجمهورية
بشــار األاـد

