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 م١٩٩٣لسنة ) ١١(قرار جمهوري بقانون رقم
 بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث

 :رئيس مجلس الرئاسة
 .بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية

 م١٩٩٢/نوفمبر /١٤ن الدستوري الصادر بتاريخ وعلى اإلعال
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٠لسنة ) ١(وعلى القرار الجمهوري رقم
 .وبعد موافقة مجلس الرئاسة

 قـــرر
 الباب االول

 التسمية والتعاريف 
 ).اية البيئة البحرية من التلوثحم(لقانون قانونا يسمى هذ) ١(مادة
 الواردة فيه المعاني    التالية يكون لأللفاظ والعبارات     إلغراض هذا القانون  ) ٢(مادة

 :المبينة إزاء كل منها إال إذا دلت القرينة على خالف ذلك
 .الجمهورية اليمنية :جمهوريةال-أ
 .وزارة النقل :ارةالوز-ب
 .وزير النقل :وزيرال-ج
 .الهيئة العامة للشئون البحرية :هيئةال-د

عمل في بيئة بحرية وتشمل القوارب      أية مركب من أي نوع ي     :ةالسفين-هـ
  والطافيات المثبتة أو     ات والمركبات ذات الوسائد الهوائية والغواص     ةالزالق
  ةالطافي

أو أية طائرة أو عربة أو سفينة فضـائية أو محطـة فضـائية              :الطائرة-و
 .مختبر فضائي أو قمر صناعي وأي جهاز طائر

صب أو تفريـع أو      وخ ا  ض بعث او  أي القاء أو تسريب او    :التصريف-ز
ف مباشر أو غير مباشر ألي ملـوث بيئـي فـي            ذق إغراق أو تكديس او   

 .الهواء أو التربة أو المنطقة الخالية من التلوث
 كل إلقاء  مقصود لمواد ملوثة أو فضالت في البحر من            -١ :اإلغراق-ح

 الصـناعية    المنشـآت أو غير ذلك مـن       السفن أو الطائرات أو األرصفة    
 .ألرضيةوالمصادر ا

 . كل إغراق مقصود للسفن أو المنشآت  الصناعية وغيرها في البحر-٢
هو األذى الذي يلحق  ويؤثر بشكل مباشـر أو غيـر             :ئيالضرر البي -ط

 مباشر في خصائصها الطبيعية أو العضوية أو يؤثر في وظيفتها فيفقـدها           
 قدرتها أو يقلل من هذه القدرة واألذى الذي يلحـق أو يحتمـل ان يلحـق               

اإلنسان أو الكائنات الحية األخرى أو الموارد الطبيعية نتيجة للتغيير فـي            
 .خواص البيئة
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إدخال اإلنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة        : البحرية تلويث البيئة  -ي
رة ويحتمل ان تنجم عنهـا      شفي البيئة البحرية مواد أو طاقة تنجم عنها مبا        

تعرض صحة االنسان لإلخطـار     آثار مؤذية كاألضرار بالموارد الحية أو       
أو إعاقة االنشطة البحرية بما في ذلك صـيد االسـماك واالسـتخدامات             

البحـر  ة  المشروعة األخرى للبحار والمحيطات والحط من نوعيـة ميـا         
 .يحوقابليتها لالستعمال وخفض امكانية استخدامها للترو

حد من  النفط  أو أي نوع من الهيدروكربونات السائلة ودون ال          :الزيت-ك
عمومية ما سلف ذكره يشمل جميع أنواع النفط الخام والبتـرول  ونفـط              

 .األفران زيت التشحيم ونفط الديزل والرواسب النفطية ونفايات النفط
أي مزيج يحتوي على كمية أو نسبة من الزيت تزيد على           :مزيج زيتي  -ل

 .تلك الكمية أو النسبة المحددة في االتفاقيات الدولية النافذة
المرفق المقام والشخص المقيم فعال فـي الموقـع البـري أو            : الشاغل -م

المسئول عن ذلك الموقع البري أو مالك ذلك الموقع أو الشخص المسـئول    
 .عن اآللة أو مالكها

أية سفينة أو طائرة أو انبوب أو خط انابيب يستخدم          :أجهزة نقل الزيت   -ن
ـ لنقل الزيت من مكان إلى آخر واجهزة ال        ـ  ض ا مـن المعـدات      خ وغيره

واجهزة الخزن الالزمة الستعمال هذه االنابيب وأية اجهزة اخـرى كتلـك    
التي تستعمل بصورة عامة في تشغيل اجهزة اإلرساء ذات العوامة الواحدة           
من أجل تحميل الزيت  أو تفريغه أو أي جهاز من أجهزة الخزن أو ضخ               

 .الزيت  ونقله من مرافق الموانئ
ذي سجل اسمه كصاحب للسفينة أو الطائرة أو        الشخص ال  :المالك -س

المرفق أو الشخص الذي يتمتع  في الوقت الراهن أو بمقتضى القـانون أو     
بمقتضى عقد يحق ملكية السفينة أو الطائرة فيما يتعلق بحيازة أو استعمال            
السفينة  أو الطائرة  على أن يأخذ حكم هذا المفهوم مسـتأجر السـفينة أو                

أو قائدها ولكن دون أن يقتصر عليهما ويقصد بالمالك فيما          الطائرة ربانها   
يتعلق بأجهزة نقل الزيت مالك األجهزة أو المرافق أو الشخص المسـئول            

 .عنها
أي مرتكز أو رأس على قاع أو ساحل بحر أو أية مياه             :الموقع البري  -ع

اخرى داخل المنطقة الخالية من التلوث أو واقع داخل اراضي الجمهورية           
شتمل على صهاريج الخزن واجهزتها ومنصات الحفر ومعـداتها وأي          وي

 .السفنباستثناءجسم طاف مرتكزا ورأس على النحو المشار إليه اعاله 
 . الزيت والمزيج الزيتي-١:المادة الملوثة -ف
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 أية مادة ذات طبيعة خطرة أو ضارة مثل مياة الصرف والنفايـات أو              -٢
لحرارة أو بأية وسيلة أخـرى بحيـث إذا         مغير من حالتها الطبيعية أما با     

تغييرها إلى الحـد   أضيفت إلى اية مياه أدت إلى إفساد نوعية تلك المياه او     
االسـماك أو   الذي يشكل خطرا على استعمال اإلنسـان أو الحيوانـات او   

 .النباتات المفيدة لإلنسان
نعة مص  أية مياه محتويه على مادة بكمية أو تركيز معين أو معالجة او            -٣

أو مغير من حالتها الطبيعية أما بالحرارة أو باية وسيلة اخرى بحيـث إذا              
 أدت إلى افساد نوعية تلك المياه أو تغييرها إلى الحـد    اةاضيفت إلى أية مي   
 على استعمال االنسـان أو الحيوانـات أو االسـماك أو    االذي يشكل خطر 

 . النباتات المفيدة لالنسان
 ويعتمدها الوزير كمادة ملوثة وفقا ألية قرارات         أية مادة تصنفها الهيئة    -٤

 .صادرة بموجب هذا القانون أو وفقا لالتفاقيات الدولية النافذة
 .أي شخص طبيعي أو اعتباري:الشخص -ص
أي شخص أو اشخاص تعيـنهم الهيئـة للقيـام          :ضابط مراقبة التلوث   -ق

 .بالواجبات ذات الصلة بتنفيذ هذا القانون
تلك المرافق المخصصة الستقبال المواد الملوثة والتي       :لمرافق االستقبا  -ر

 .صيانتها توافق الهيئة على انشائها أو تجديدها او
البحر اإلقليمي  والمنطقـة المتاخمـة       :المنطقة الخالية من التلــوث    -ش

والمنطقة االقتصادية الخالصة والجرف القاري المحددة بمقتضـى القـرار      
 .  وكذا الموانئ  والمياه الداخليةم١٩٩١لسنة ) ٣٧(الجمهوري رقم

 الباب الثاني
 منع تلوث مياه البحر

يحظر على أي مرفق أو شخص أو سفينة أو طائرة تصريف مادة ملوثه             ) ٣(مادة
في المنطقة الخالية من التلوث ويعد كل تصريف يتم في أي يوم من أيـام               

 .استمرار التصريف المحظور مخالفة منفصلة
 مالك سفينة أو طائرة أو أي مالك أو شاغل لموقع بري أو             ال يحق ألي  ) ٤(مادة

جهاز نقل زيت أن يتقاعس عن التقيد بكافة االلتزامات الواردة فيما يلي أو             
 :القيام بها

 .الباب الثالث من هذا القانون المتعلق بالتدوين والتبليغ وشروط التأمين .  أ
ية عـن تعـويض     الباب الخامس من هذا القانون المتعلق بالمسئولية المدن       

 .التكاليف واألضرار
أية قرارات صادرة استنادا إلى هذا القانون أو وفقا لالتفاقيات الدوليـة            . ج

 .النافذة
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يحظر على أي سفينة مسجلة في الجمهورية أن تصرف مادة ملوثة  في             ) ٥(مادة
أية مياه  واقعة خارج نطاق المنطقة الخالية من التلوث إال فـي الحـدود               

ايير واألساليب التي تسمح بها االتفاقيات الدوليـة النافـذة ،           وبموجب المع 
 في أي يوم من أيام استمرار التصريف المحظـور           يتم ويعد ذلك تصريف  

 .مخالفة منفصلة
 الباب الثالث

 التدوين والتبليغ وشروط التأمين
على كل سفينة مسجلة في الجمهورية وكل سفينة غير مسجلة فيها تنقل            ) ٦(مادة

 تستلمه  من أحد موانئ الجمهورية من أجهزة نقل الزيت أو إليها             الزيت أو 
داخل المنطقة الخالية من التلوث ان تحتفظ بسجل زيت يدون فيه المالك أو             
الربان أو أي شخص آخر مسئول عن السـفينة االسـم والـرقم وسـعة               
صهاريج  الحمولة وفضال عن ذلك فإن على مثل هذا الشخص أن يـدون              

الساعة والموقع الجغرافي المحدد للسفينة في وقت أجراء  أي          فيه التاريخ و  
 : التاليةالعملياتمن 

القيام بعملية التحميل والتفريغ أو غيرها من عمليـات نقـل الحمولـة              . أ 
 .الزيتية مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد

تحميل نقل الموازنة لصهاريج حمولة الزيت والوقود أو تصريف نقل           . ب 
اريج الزيت تلك أو غسلها مع بيان نوع الزيت الذي تنقله           الموازنة من صه  

السفينة أو تستعمله بالتحديد كما هو الحال وذلك قبل تحميل نقل الموازنـة             
 .وبعد تصريفه

فصل الزيت عن الماء أو عن مواد اخرى في أي مزيج يحتوي علـى               . ج 
 .زيت

تصريف الزيت أو األمزجة الزيتية من السفينة من أجل ضمان سالمة            .د 
السفينة أو الحيلولة دون إلحاق ضرر بأيـة سـفينة أو حمولـة أو إنقـاذ                

 .األرواح مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد
صريف الزيت أو األمزجة الزيتية من السفينة نتيجة الصطدام أو هـ ـ ت 
 . نوع الزيت المعني بالتحديد بيانحادث مع

ل عن أحـدى السـفن       أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئو          على )٧(مادة
من هذا القانون ان يقدم هـذا       ) ٦(وملزم باالحتفاظ بسجل زيت وفقا للمادة     

السجل للتفتيش بناء على طلب الهيئة أو أحد ضباط مراقبة التلوث اثنـاء             
وجود سفينة في المنطقة الخالية من التلوث دون االخالل بحق السفن فـي             

 .رية أي داخل البحر االقليمي للجمهو البريالمرور
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أي مالك أو ربان أو أي شخص آخر مسئول عن سفينة تبحر فـي              على  ) ٨(مادة
 يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي مـن         نمياه المنطقة الخالية من التلوث أ     

من هذا القانون إذا ما     ) ٦(من المادة ) ،هـدأ،(العمليات المبينة في الفقرات   
جب أن يتم مثـل هـذا       حدثت اثناء إبحار السفينة في المنطقة المذكورة وي       

 ممكن بعد حدوث العملية أو على النحو الـذي تحـدده             وقت التبليغ بأسرع 
 .لالتفاقيات الدولية النافذةووفقا الهيئة في القرارات 

على أي مالك أو شاغل لموقع بري أو جهاز لنقل الزيت داخل المنطقة             ) ٩(مادة
 المنطقـة أن    الخالية  من التلوث يصدر عنه تصريف مادة ملوثة في هذه          

يبلغ الهيئة على الفور بحدوث أي تصريف من هذا النـوع ، ويجـب أن               
يشمل البالغ على نوع وكمية  المادة الملوثـة وعلـى الوقـت والتـاريخ             
والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف وأن يتم التبليـغ فـي             

 .اقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث
ينة تحمل مواد ملوثة من أية ميناء في الجمهورية         على مالك أية سف   . أ) ١٠(مادة

أو اليه أو تمر عبر المنطقة الخالية من التلوث ان تحمل شهادة مسـئولية              
مالية أو ضمان مالي استنادا إلى االتفاقيات والمعاهدات الدوليـة المتعلقـة            

 .بهذا الشأن أو بموجب أية قرارات تصدرها الهيئة وفقا لهذا القانون
 عند المطالبة بالتعويض والتكاليف الناجمة عن أي تلوث يحدث          للهيئة. ب

في المنطقة الخالية  من التلوث أن تحصل على هذه التعويضات والتكاليف            
من أية حقوق أو تغطية مالية بموجب عضويته فـي نـوادي الحمايـة أو               
االتفاقيات التعاونية بين مالك السفن وغيرهـا مـن مؤسسـات التـأمين             

مـن هـذه    ) أ(تلف أنواعها اضافة إلى ما تم ذكره في الفقرة        والحماية لمخ 
 .المادة
تقدم الشهادات والضمانات المالية المشار إليها في الفقرتين السـابقتين          . ج

الهيئة عند دخول السفينة أحد موانئ الجمهورية أو قبل دخولها المنطقة           الى  
لشـهادات و   الخالية من التلوث إذا طلب منها ذلك ، وعلى أن تبقى تلـك ا             

الضمانات سارية المفعول طوال فترة بقاء السفينة  في المنطقة الخالية من            
 .التلوث

 الباب الرابع
 اإلدارة والتنفيذ

يقوم ضابط مراقبة التلوث بدراسة ومراجعة الحقائق المتعلقـة بأيـة           ) ١١(مادة
 مخالفة ألحكام هذا القانون ويقدم تقرير إلى الهيئة عما توصل إليه بعد 

 .كمال الدراسة والمراجعةإ
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يتمتع ضابط مراقبة التلوث  بسلطة الصعود إلى ظهـر أيـة سـفينة      )  ١٢(مادة
أ وجهاز لنقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث أو دخـول أي موقـع               
بحري في الجمهورية إلغراض التأكد من التقيد بأحكام هذا القانون وعلى           

 :وجه الخصوص ما يلي
 .جراءات  الالزمة لمنع التلوث ومكافحتهاتخاذ اإل -أ 
 .تفقد المعدات  والسجالت المتعلقة بالحد من التلوث ومكافحته -ب 
 .استجواب االشخاص  في األمور المتعلقة بتنفيذ هذا القانون -ج 
 .من هذا القانون) ١٧(اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة -د 
بتعيينهم قرار مـن وزيـر      لضابط مراقبة التلوث الذين يصدر      كون  ي) ١٣(مادة

الوزير صفة الضابطة القضائية ألغراض تنفيذ هذا        العدل بناء على عرض   
 .القانون

من هذا القـانون    ) ١٣(يتمتع ضابط مراقبة التلوث المعين طبقا للمادة      ) ١٤(مادة
 أية سفينة داخل المنطقة الخالية من التلوث في احدى الحاالت            حجز بسلطة
 -:التالية

التعويض عن اإلضرار والتكاليف المنصوص عليها فـي        لم يسلم   إذا   . أ 
 .الباب الخامس من هذا القانون ولم يقدم ضمان بذلك تقتنع به الهيئة

 من هـذا   عند عدم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس       . ب 
 .القانون

 عند عدم تنفيذ تعليمات الهيئة أو احد ضباط مراقبة التلوث فيما يخص             . ج 
 .من هذا القانون) ١٧(المادة

للهيئة إما بصورة مستقلة أو باالشتراك مع مرافق اخـرى معينـة ان             ) ١٥(مادة
 .تتخذ اإلجراءات التالية

 أو  بسـة إنشاء أو صيانة أو تحديد مرافق استقبال المواد الملوثة على اليا          .أ
 .داخل المنطقة الخالية من التلوث

افق اسـتقبال المـواد     إصدار القرارات التي تنظم استعمال السفن لمر      . ب
 . في المنطقة الخالية من التلوثةالملوثة المتوفر

تحدد الهيئة المعدات الخاصة بالوقاية من التلوث ومكافحته التي يجب          ) ١٦(مادة
أن تجهز بها السفن المسجلة في الجمهورية ، كما يجوز لها تحديد المعدات             

ية والتي تستعمل   التي يجب أن تجهز بها السفن غير المسجلة في الجمهور         
 المنطقة الخالية من التلوث وبما ال يتعارض        عبرموانئ الجمهورية وتبحر    

 .مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة
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يجوز للهيئة في حالة وقوع حادث إلحدى السفن أو فيها أو لموقـع              ) ١٧(مادة
بري أو فيه أو لجهاز نقل زيت أو فيه يؤدي  أو يحتمل أن يـؤدي إلـى                  
تلوث المنطقة الخالية من التلوث ان تتخذ اإلجراءات الالزمة لوضع حـد            
للتلوث  أو خطره أو إيقافه أو خفضه أو أمر المالك أو الربان أو الشـاغل                
أو الشخص المسئول عن السفينة أو الموقع البري أو جهاز نقـل الزيـت              

هـذه  باتخاذ اإلجراءات الالزمة أو االمتناع عن اتخاذها وفي حالة فشـل            
اإلجراءات جاز لها اتخاذ اإلجراءات المستقلة الالزمة بما فيهـا إغـراق            

 .السفينة أو تدمير الموقع البري أو أجهزة نقل الزيت
مـن هـذا    )  ١٤(حالة حجز أي سفينة وفقا للمـادة       على الهيئة في   ) ١٨(مادة

القانون أن تأمر بإعادة تسليم السفينة إلى الشخص أو األشخاص الذين تـم             
 السفينة عليه أو عليهم إذا تم تسليم المبلغ المطالب به أو قدم ضـمان               حجز

 .بتسديده للهيئة
من هذا القـانون وعـدم      ) ١٤(في حالة حجز احد السفن وفقا للمادة       ) ١٩(مادة

تسديد قيمة الغرامة المحكوم بها أو أي التزام استحق بموجب هذا القـانون             
جز جاز للهيئـة اسـترداد       في غضون خمسة وأربعون يوما من تاريخ الح       

هذه المبالغ باالضافة  إلى التكاليف األخرى من عائـدات بيـع السـفينة              
وحمولتها في مزاد علني يعقد وفقا لهذا الغرض بعد مرور خمسة عشـر             
يوما على األقل من نشر اإلعالن يعقد هـذا المـزاد  بوسـائل اإلعـالن                

د أو تسدد كما هـو الحـال   المناسبة ، اما المبالغ الفائضة من أية بيوع فتر  
 .إلى الشخص أو األشخاص الذي أو الذين تم الحجز على ممتلكاتهم

 للدولة وأية مبالغ مسـتحقه       المستحقة تتولى الهيئة تحصيل الغرامات    ) ٢٠(مادة
 .للهيئة تعويضا عن األضرار والتكاليف طبقا لهذا القانون

 الباب الخامس
 رارالمسئولية المدنية عن التكاليف واألض

إذا صدر عن سفينة أو طائرة  أو موقع بري أو أجهزة نقـل الزيـت                ) ٢١(مادة
تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث نشأت  مسئولية علـى             
مالك السفينة أو الطائرة  أو مالك أو شاغل  ذلك الموقع أو تلك األجهـزة                

عـن  لنقل الزيت بالتعويض وبغض النظر  عن أية اسـباب ومبـررات             
 -:اآلتي

التكاليف  التي تتحملها حكومة الجمهورية أو الهيئة أو أي شخص آخر             .  أ
لوضع حد لتلوث المنطقة الخالية من التلوث أو إيقافه أو خفضه أو إزالتـه           

 .وإلعادة بيئة المنطقة إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التصريف
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ـ          .  ب ن جـراء   اإلضرار الملحقة بحكومة الجمهورية أو أي شخص آخر م
مـن هـذه    )  أ(التصريف باالضافة إلى التكاليف  المشار إليها في الفقـرة         

 .المادة
من هذا القـانون فيمـا      ) ٢١(أن القيمة اإلجمالية  للتعويض وفقا للمادة      ) ٢٢(مادة

يتعلق بأي تصريف لمادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث سواء كانت            
حد أو اكثر من سفينة أو طائرة       تصريفا منفصال أو متواصال من مصدر وا      

أو موقع بري أو جهاز نقل زيت أو المسئولية المترتبة على أي شخص أو              
اشخاص بخصوص ذلك التصريف لن تتعدى الحـد األعلـى للمسـئولية            
المدنية والتعويض عن ما هو مقرر وفقا للمعاهدات واالتفاقيـات الدوليـة            

غ المتاحـة للمتسـبب فـي       المعنية المعمول بها دوليا ويشمل ذلك المبـال       
التصريف من خالل عضويته في نوادي الحماية والجمعيات التعاونيـة أو           

 .ما شابهها من تجمعات عامة أو خاصة
خطي باليد إلى الشخص الملـزم بالمسـئولية عـن          يتم تسليم اشعار   ) ٢٣(مادة

من هذا القانون وفي حالة     ) ٢١(األضرار المحددة بموجب المادة   والتكاليف  
لم يسـلم قيمـة       ذلك يرسل إليه بالبريد أو بوسيلة اخرى مناسبة وما         تعذر

المبلغ المحدد في االشعار أو يقدم ضمان بتسديد ذلك المبلغ أو تلك المبالغ             
يوما من تاريخ تسليم ذلك االشعار فإنه يجوز        ) ٤٥(إلى الهيئة في غضون   

 .قانونللهيئة ان تتخذ اإلجراءات المناسبة والمصرح بها طبقا لهذا ال
ال يوجد  في هذا القانون ما يمنع أي فرد بصـفته الشخصـية مـن                 ) ٢٤(مادة

مطالبة أي شخص آخر بالتعويض عن اضرار إصابته نتيجـة لتصـريف            
 .مادة ملوثة

إذا لم يسدد  الشخص المسئول عن تعويض التكـاليف  واألضـرار              ) ٢٥(مادة
 القـانون المبلـغ     من هذا ) ٢١(الناجمة عن تصريف مادة ملوثة وفقا للمادة      
 تاريخ اإلشعار جـاز للهيئـة        نالمطالب به خالل خمسة وأربعون يوما م      

 .رفع دعوى للتعويض إلى المحكمة المختصة
 الباب السادس
 العقوبـــات

يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمسمائة الف ريال كل مـن خـالف حكـم              ) ٢٦(مادة
 .من هذا القانون).٣(المادة

مـن  ) ٤( تتجاوز مائة الف كل من خالف حكم المادة        يعاقب بغرامة ال  ) ٢٧(مادة
 .هذا القانون

يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائتين وخمسون الف ريال كل مـن خـالف             ) ٢٨(مادة
 .من هذا القانون) ٥(حكم المادة
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) ٦(يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائة الف ريال كل من خالف حكم المادة           ) ٢٩(مادة
 .من هذا القانون

بغرامة ال تتجاوز مائة الف ريال كـل مـن خـالف أحكـام              يعاقب  ) ٣٠(مادة
 .من هذا القانون) ٣٦-٩-٨-٧(المواد

يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائتين الف ريال أو بالحبس مدة ال تتجـاوز             ) ٣١(مادة
) ٣(ستة أشهر أو بالعقوبتين معا كل ربان سفينة أو طائرة خـالف المـادة             

) ٣(و طائرة هو ربان لها المـادة      من هذا القانون أو خالفت  سفينة أ       ) ٤(أو
 عقوبة يمكن أن تفرض  عليه وفقا        ةاضافة  إلى أي   . من هذا القانون  )  ٥(أو

 .من هذا القانون) ٢٨(أو) ٢٦(للمادة
تجري  التتبعات القانونية ألغراض التحقيق والمحاكمة في المخالفـات          ) ٣٢(مادة

لطـائرة أو أي    من هذا القانون في مواجهة ربـان السـفينة أو ا          ) ٥(للمادة
 .شخص على متنها يظهر وكأنه  مسئول عن السفينة أو الطائرة

تنتفي مسئولية المرفق أو الشخص أو السفينة أو الطائرة عن مخالفـة            ) ٣٣(مادة
من هذا القانون إذا ثبت أن تصريف المادة الملوثـة          ) ٥(أو المادة ) ٣(المادة

ـ            فينة أو طـائرة أو     قد نتج من أجل إنقاذ األرواح أو ضمان سالمة أية س
الحيلولة دون وقوع ضرر خطير ألي موقع بري إذا اقتنعـت المحكمـة             
المختصة أن تصريف المادة الملوثة لم يكن ضروريا للغرض المزعوم في           
الدفاع أو لم يكن إجراءا معقوال تتطلبه ظروف الحادث  وتظل مسـئوليته             

وص عليها في   قائمة فيما يتعلق بالتعويض عن التكاليف واألضرار المنص       
 .من هذا القانون) ٢٢(و)٢١(المادتين

 الباب السابع
 أحكام عامة وختامية

يحظر  على الشركات والهيئات الوطنية واألجنبيـة المصـرح لهـا            ) ٣٤(مادة
باستكشاف أو استخراج أو استغالل حقوق البتـرول البحريـة والمـوارد            

 إلقـاء أو    الطبيعية  األخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصـريف أو           
إغراق  اية مادة ملوثة ناتجة عن أو متصلة بعمليات الحفر أو االستكشاف             
أو اختبار اآلبار أو اإلنتاج أو الشحن بالمنطقة الخالية من التلوث ويجـب             
عليها استخدام الوسائل اآلمنة التي ال يترتب عليها أضرار بالبيئة البحرية           

لوثه طبقا ألحدث النظم الفنيـة      ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد م       
نصوص عليها في االتفاقيـات الدوليـة       لمالمتاحة وبما يتفق مع الشروط ا     

ويجب على هذه الشركات والهيئات ان تجهز خطة طوارئ توافق عليهـا            
الهيئة لمواجهة الطوارئ تشمل األفراد والمعدات والمواد التـي سـتكون           

د تسببه عملياتها ، كما يجـب أن        متوفرة لمجابهة أي تلوث للبيئة البحرية ق      
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تتضمن العقود الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول  والمـواد الطبيعيـة            
األخرى التي تتم مع الشركات األجنبية العاملة في الجمهورية فـي هـذا             
المجال النصوص التي تكفل التزام المتعاقد بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى           

 الجزائيـة وااللتـزام بتكلفـة اإلزالـة         أن تتضمن تلك العقود الشـروط       
 .والتعويض

ال يحق للمحالت والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والمرافق         ) ٣٥(مادة
والمحال العامة تصريف أو إلقاء أو إغراق أية مواد ملوثة أو نفايـات أو              
سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث بشواطئي الجمهورية سواء تم           

ة إرادية  أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة  وبعـد كـل               ذلك بطريق 
تصريف في أي يوم من أيام اسـتمرار التصـريف المحظـور مخالفـة              

 .منفصلة
ال يجوز الترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئي البحـر أو         ) ٣٦(مادة

بالقرب منه ينتج عنها تصريف مخالف ألحكام هذا القـانون والقـرارات            
له إال إذا قام المرخص بتوفير وحدات لمعالجـة المخلفـات التـي             المنفذة  

تعتمدها الهيئة على أن يبدأ بتشغيلها فور البدء بتشـغيل  تلـك المنشـآت               
 .وتستمر باستمرارها

إذا خالف أي مالك سفينة أو طائرة أو مالك أو شاغل لموقع بـري أو               ) ٣٧(مادة
 أو أية قـرارات صـادرة       جهاز نقل زيت للمرة الثالثة أحكام هذا القانون       

بموجبه فإن ذلك المالك أو الشاغل يكون عرضه إلى أن يفقد أما بصـورة              
بعض الحقوق الممنوحة وفقا ألي إذن أو تسجيل         مؤقتة  أو دائمة جميع او     

أو تفويض من قبل حكومة الجمهورية أو أية اتفاقية معها شريطة  صدور             
و أن يقوم المرفق الـذي      قرار من محكمة مختصة بناء على طلب الهيئة أ        

أصدر هذا اإلذن أو التفويض بسحب جميع هذه الحقوق  أو بعضها بشكل             
دائم  أو مؤقت بناء على توصية الهيئة وذلك باإلضافة إلى أيـة عقوبـة               

من هذا القانون وأية مسئولية مدنية      ) ٢٨(والمادة) ٢٧(مفروضة وفقا للمادة  
 .وفقا لهذا القانون

 المسلحة واألمن مراقبة السفن والطائرات أثناء تواجدها        على القوات  ) ٣٨(مادة
في المنطقة الخالية من التلوث والتبليغ عن حاالت حدوث تلويث المياه إلى            

ئة  أو من تفوضه احتجاز السفن أو الطائرات المخالفة          يالهيئة كما يجوز لله   
 تصريح من الجهة  القضائية المختصة على أن         نضرار دو في حاالت اإل  

 . في اليوم التالي الحصول على مثل هذا التصريحيتم
يجوز للقوات المسلحة واألمن القيام بمطاردة السفن األجنبية مطاردة          ) ٣٩(مادة

حثيثة عندما يكون لديها اسباب وجيهة لالعتقاد بأن تلك السفن قد إنتهكـت             
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اغراق مواد ملوثه    نصوص احكام هذا القانون وقامت بتصريف أو القاء او        
 .لمنطقة الخالية من التلوثفي ا

تعمل  الهيئة على توفير األجهزة  والمعدات المناسبة الخاصة بإزالة            ) ٤٠(مادة
 .تلوث المياه من الزيت  وذلك بالتعاون مع الجهات المستعملة  للموانئ

ينشأ في الهيئة بالتنسيق مع مجلس حمايـة البيئـة مركـز لتلقـي               ) ٤١(مادة
 .  في المنطقة الخالية من التلوثالمعلومات الخاصة بالتلوث

تحدد بقرار من الهيئة  شروط تزود السفن من األجهـزة  المناسـبة     ) ٤٢( مادة
لفصل الزيت أو الحد من التلوث والمنصـوص عليهـا فـي المعاهـدات              
واالتفاقيات الدولية كما تعين األشخاص أو الخبراء الذين  يناط بهم التفتيش            

أي  ويكون لهم في سبيل ذلك حق الصعود في       على هذه األجهزة وتجربتها     
وقت إلى أي سفينة اجنبية موجودة في أحد موانئ الجمهوريـة علـى أن              

 .يراعى إال يتسبب ذلك في أي تأخير غير ضروري للسفينة
خول ميناء في الجمهورية بقصد شحن أو تفريـغ         د سفينة   ةاليجوز ألي ) ٤٣(مادة

المختصة في الميناء وتخصيص     الزيت إال بعد الترخيص لها من السلطات        
مرسى لها، وللسلطات المختصة في الميناء ان تأمر في أي وقت بإيقـاف              
الزيت من وإلى السفينة في الميناء في حالة هبوب العواصف أو في بعض             

 .الظروف األخرى التي تستدعي ذلك
لتـي  تتم مراعاة االحكام الواردة في المعاهدات واالتفاقيات الدوليـة ا         ) ٤٤(مادة

تكون الجمهورية طرفا فيها وذلك في األمور التي لم يرد بشأنها نص فـي              
 .هذا القانون

يصدر الوزير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القـانون            ) ٤٥(مادة
 .ما لم ينص على خالفه

م  بشأن حماية  البيئة البحرية مـن         ١٩٨٠لسنة  ) ٦(يلغى القانون رقم  ) ٤٦(مادة
  الصادر في عدن ، كما يلغى أي حكم أو نص يخالف أحكام هـذا                التلوث
 .القانون

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٤٧(مادة
  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
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