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 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  رحمها اهللا أميإلى المرحومة الغالية 

  أطال اهللا عمره أبيالغالي  إلى

  ثانينةإلى أختي الغالية 

  ليتيسيا ولهناوزوجته وبناته  سالمإلى أخي 

  رشيدو طارقإلى أخوي 

  وعائلته بلحاجإلى خالي العزيز 

  إلى أعمامي وعماتي وعائالتهم

  صاحــــــب حكيــــــــماألستـــــــاذ  :إلى جميع أساتذتي أخص بالذكر 

 للواتي وسعتهن ذاكرتي ولم تسعهن مذكرتيإلى كل صديقاتي ا 

  

  .ذاـــدي هـــرة جهـــدي ثمـــأه                                  
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  ةـــمقدم

تعتمــد الــدول فــي نشــاطها االقتصــادي علــى حركــة التجــارة الدوليــة المتبادلــة بينهــا ســواء 

يمثل النقل البحري الوسيلة الرئيسية في التجارة العالميـة بصـفة . انتقال البضائع أو األشخاص

القطـاع  عامة، باعتباره الوسيلة األقل تكلفة، مما دفع بالمجتمع الدولي إلى االهتمام أكثر بهذا

  .وتطويره

خاصـة فـي العصـر الحـديث الـذي ظهـرت  -أدى التطور السريع لوسائل النقل البحري 

فيه أنواع عديدة من السفن التي يتم بناءهـا حسـب أحـدث التصـاميم العالميـة مـن حيـث الحجـم 

إلى زيادة المنافسة في األسعار التـي أدت بـدورها إلـى انتشـار التسـجيالت المفتوحـة  -والنوعية

أعالم المجاملة وكذا توظيف رجال البحر بـأجور زهيـدة، ممـا صـعب أكثـر االحتـرام المشـترك و 

  . للقواعد الدولية البحرية

  أو األرواح نـتج عـن كـل ذلـك زيـادة األخطـار البحريـة سـواء تلـك التـي تهـدد البضـائع 

المسـجل نتيجـة وقد استدعى العدد الكبير مـن الضـحايا . أو الممتلكات أو البيئة البحرية بذاتها

بسـبب العيـوب التقنيـة للسـفن أو سـوء  -غالبا–سلسلة الحوادث والمصادمات البحرية التي تقع 

استغاللها أو أخطاء بشرية، إلـى إيجـاد تنظـيم قـانوني داخلـي ودولـي جديـد فـي مجـال السـالمة 

  . البحرية

ريــة ووجــوب أدت الحاجــة الشــديدة والملحــة لتعزيــز الســالمة البحريــة وحمايــة البيئــة البح

تحسين ظـروف المعيشـة والعمـل علـى ظهـر السـفن إلـى إيجـاد آليـة تـنظم سـير هـذه السـفن فـي 

البحــار والمحيطــات وفــي الميــاه اإلقليميــة للــدول، وذلــك عــن طريــق تــوفير ســفن آمنــة تســتجيب 

لمختلــف المعــايير والمقــاييس التــي تضــمن ســالمة المالحــة البحريــة، وبالتــالي الســالمة البحريــة 

عامة، وكذلك وضع حد للسفن التي ال تتوافر على أدنـى معـايير السـالمة أو مـا يسـمى بصفة 

  .بأعالم المجاملة
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من هنا جـاء دور الجهـات الرئيسـية التـي تقـوم بوضـع معـايير السـالمة البحريـة وحمايـة 

البيئة البحرية من التلوث، من بين تلك الجهات األمم المتحدة من خالل اتفاقية األمـم المتحـدة 

ــــوق  1982لقــــانون البحــــار لســــنة  وحــــددت المركــــز القــــانوني للســــفن بكــــل أنواعهــــا، وكــــذا حق

  .وواجبات الدول الساحلية في البحار والمحيطات

التي أوجـدت قواعـد دوليـة  OMIباإلضافة إلى ذلك، برز دور المنظمة البحرية الدولية 

يئــة البحريــة مــن التلــوث تعمــل علــى تنظــيم ورفــع معــدالت الســالمة البحريــة للســفن، وحمايــة الب

  SOLAS   الناجم عن السفن من خالل أحكام االتفاقية الدولية لسـالمة األرواح فـي البحـار 

وتعديالتها، وكذا االتفاقيات األخرى التي تلتها أهمها االتفاقية الدولية لمنع التلـوث النـاجم عـن 

واإلجـــــازة والخفـــــارة  واالتفاقيـــــة الدوليـــــة لمعـــــايير التـــــدريب  1973لســـــنة ) MARPOL(الســـــفن

  .2010ثم في عام  1995المعدلة عام  1978لعام ) STCW(للمالحين 

عــدة اتفاقيــات متعــددة األطــراف، تفــرض  1959وضــعت المنظمــة البحريــة الدوليــة منــذ 

علــى دولــة العلــم مجموعــة مــن اآلليــات التــي تهــدف إلــى تحقيــق وتحســين ســالمة النقــل البحــري 

تـــم تطبيـــق أهـــم اتفاقيـــات المنظمـــة مـــن طـــرف . نـــاتج عـــن الســـفنومنـــع تلـــوث البيئـــة البحريـــة ال

مــــن حمولــــة األســــطول البحــــري  %99إلــــى  95أغلبيــــة الــــدول والتــــي تتــــراوح نســــبتها مــــا بــــين 

  .)1(العالمي

فـي إيجـاد  OMIمع المنظمة البحرية الدولية  OITكما ساهمت منظمة العمل الدولية  

علــى ظهــر الســفن، وذلــك بتبنــي عــدة قواعــد معيــار متــوازن لظــروف العمــل والمعيشــة للبحــارة 

آخـــر اتفاقيـــة لهـــا، والتـــي ) CTM(تعنـــى بالعمـــل البحـــري، حيـــث كانـــت اتفاقيـــة العمـــل البحـــري 

  . تمثل العمود الرابع للقواعد الدولية البحرية إضافة لالتفاقيات المذكورة أعاله

                                                           
(1) Cité par,  BLANCO-BAZAN Agustin, l’organisation maritime internationale et le renforcement de 
l’application par l’Etat du pavillon de traites en matière de sécurité de la navigation et de prévention 
du milieu marin, in le pavillon, éd. A. Pedone, 2008, p 227. 
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برعايـة  ي تلتـزمعلى عاتق دولـة العلـم التـ -أساسا–تقع مسئولية تطبيق هذه االتفاقيات 

ورقابــة الســفن التــي تحمــل علمهــا، و الشــهادات التــي صــدرت منهــا أو مــن هيئــات التصــنيف 

المفوضة مـن قبلهـا ، كمـا يحـق لكـل مـن دولـة المينـاء والدولـة السـاحلية معالجـة التطبيـق غيـر 

  .الفعال لآلليات المطلوبة

واإلشـراف عليهـا فـي كـل سنركز في دراسـتنا علـى دولـة العلـم التـي تلتـزم بمراقبـة سـفنها 

ودولــة المينــاء التــي . مــا لــه صــلة بصــالحيتها للمالحــة وســالمتها وتنظــيم العمــل علــى ظهرهــا

تقوم بمعاينة مضمون الشهادات التي أصدرتها دولة العلم، وتتأكد من مدى احترامهـا للمعـايير 

نة فـي حالـة مـا إذا الدولية المتعلقة بالسـالمة البحريـة ومنـع التلـوث البحـري، وكـذا تفتـيش السـفي

  .كانت الشهادات غير صحيحة أو أنها ال تتطابق مع الحالة الفعلية للسفينة

بــــــالجمع بــــــين حــــــق دولــــــة المينــــــاء  OMIقامــــــت اتفاقيــــــات المنظمــــــة البحريــــــة الدوليــــــة 

  .واختصاص دولة العلم من أجل معالجة انتهاكات القواعد الدولية لصالحية المالحة

المشـترك والمشـدد للقواعـد الدوليـة المتعلقـة بواجبـات دولـة  فهل يمكن القول أن التطبيـق

العلم ودولة الميناء كافي من أجل وضع حد لألخطار التي تسببها السـفن التـي ال تتـوفر علـى 

أدنـــى معـــايير الســـالمة ، ســـواء فيمـــا يتعلـــق بســـالمة المالحـــة البحريـــة أو منـــع تلـــوث المحـــيط 

  البحري الناتج عن السفن؟ 

الكبير الذي تسببه السفن التجارية، وبصفة خاصـة سـفن نقـل البضـائع، بالنظر للخطر 

ومــن أجــل . ســواء علــى الســالمة البحريــة أو علــى تلــوث المحــيط البحــري ارتأينــا التركيــز عليهــا

ذلـــك ســــنتطرق إلــــى الرقابــــة التـــي تمارســــها الدولــــة علــــى الســـفن التجاريــــة التــــي تحمــــل علمهــــا 

وٕالــى الرقابــة التــي تمارســها الدولــة علــى الســفن التجاريــة  )الفصــل األول(باعتبارهــا دولــة العلــم 

  ).الفصل الثاني(التي تزور موانئها باعتبارها دولة الميناء 

 



  نـــى السفــة علــة الدولــرقاب

 

8 

 

ل األولـــالفص  

  هاــى سفنــعل رقابــة دولــة العلــم

في فقرتها األولى حـق كـل دولـة  )1(1982من اتفاقية مونتي قوبي  91تضمنت المادة   

صـــة بمـــنح جنســـيتها للســـفن، وكـــذا شـــروط تســـجيل الســـفن، والشـــروط فـــي وضـــع الشـــروط الخا

  .أن تملك السفينة حق رفع علم الدولةالواجب توافرها من أجل 

من المبادئ المستقر عليها فـي قـانون البحـار خضـوع السـفينة الختصـاص دولـة العلـم،   

علــم هــي التــي التشــريعات الداخليــة لدولــة ال. ن وســلطة هــذه الدولــةوهــذا يعنــي خضــوعها لقــواني

الواجبــات  1982مـن اتفاقيــة مـونتي قـوبي  94، فقــد أوضـحت المـادة تـنظم السـفينة ونشـاطاتها

  .التي تقع على عاتق الدولة في ممارستها لواليتها على السفن التي ترفع علمها

المبحــث (تمــارس كــل دولــة ممارســة فعليــة لواليتهــا ورقابتهــا ســواء فــي الشــؤون اإلداريــة 

  ).المبحث الثاني(قنية أو االجتماعية على السفن التي ترفع علمها ، أو الت)األول

  

  

  

 

  

                                                           
، المنشأة بموجب المؤتمر الثالث 1982، اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982اتفاقية مونتي قوبي أقصد ب ) 1(

بمونتي  1982ديسمبر  10، الموقعة بتاريخ 1982-1973، الذي عقد من )UNCLOS III(لألمم المتحدة لقانون البحار

 .un.org/convention_agrementswww ،1994نوفمبر  16، دخلت حيز النفاذ في )جامايكا(قوبي 
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  ث األولـــالمبح

  اـــسفنهل ةــؤون اإلداريــالش ىــة علــا الدولــي تمارسهــة التــالرقاب

تعـد السـفينة العامـل المهـم فـي اسـتغالل البحـار واسـتثمارها وقـد قـام قـانون البحـار علــى 

  .العمليات البحرية تتم عن طريق السفينة فمعظملبحار، العالقة بين السفينة وا

فالســـفينة كيـــان متحـــرك يرفـــع علـــم الدولـــة فـــي الخـــارج ويمثـــل مصـــالحها الحيويـــة، كمـــا 

لـذلك ال . يحمل طاقما متكون من الربان والبحارة الذين يكونون في غالبية الحاالت من أبنائها

ينة، وٕانمـا يمتـد وبصـفة مسـتمرة فـي صـورة يقتصر اهتمام الدولة على مجرد تنظيم جنسية السف

إشـــراف إداري عليهـــا، أهـــم مظـــاهره ضـــرورة تســـجيل الســـفينة وحفـــظ أوراقهـــا ومســـتنداتها علـــى 

  .متنها، وكذا خضوعها ألوجه اإلشراف األخرى التي تنظمها لوائح اإلدارة

ثـم ) ولالمطلـب األ(لمفهوم السفينة ونظامها القانوني  ال بد من أن نتعرض أوال بالتالي

  ).المطلب الثاني( هاسفنالذي تمارسه دولة العلم على  إلشراف اإلداريإلى ا
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  ب األولـــالمطل

  يــــا القانونــــة ونظامهـــوم السفينـــمفه

الســـفينة وســـيلة المواصـــالت البحريـــة الرئيســـية، وهـــي بهـــذه الصـــفة تخضـــع فـــي تعتبـــر 

لكنهــا ليســت ، نفســه حــار والقــانون البحــري فــي الوقــتتنظيمهــا القــانوني إلــى القــانون الــدولي للب

ــــدة ــــل البحــــري الوحي ــــات  .وســــيلة النق ــــاك آالت أخــــرى تســــتجيب لتقني ــــإلى جانــــب الســــفينة هن ف

   .)1(جديدة

نتطرق ألهـــم التعريفـــات الـــواردة فـــي بعـــض االتفاقيـــات الدوليـــة وكـــذا فـــي القـــانون ســـ   

الخصـائص التـي تميزهـا والتـي ثـم ، )ولالفـرع األ(أهـم تصـنيفات السـفن ٕالى البحري الجزائري و 

ـــوان  ـــة تحـــت عن ، وكـــذا )الفـــرع الثـــاني(النظـــام القـــانوني الخـــاص للســـفينة تكـــون حالتهـــا المدني

ــــة جنســــيتها للســــفينة  ــــى تمــــنح الدول ــــوان النظــــام العــــام الشــــروط الواجــــب توافرهــــا حت تحــــت عن

  ).الفرع الثالث(للسفينة

 األولرع ـــالف

  اـــفهتصنية و ـــف السفينـــتعري

كافــة مســائل ومشــاكل القــانون البحــري ســواء  إليــهتعتبــر الســفينة المحــور الــذي تنجــذب   

القانون الدولي للبحـار الـذي يهـتم بتنظـيم المالحـة البحريـة الدوليـة،  أوالقانون البحري الداخلي 

  . بعا للمعايير التي تعتمد في ذلكمتعددة ت وأشكاالصورا  يأخذوتعريف السفينة قد 

  .السفن أصنافيعرف ميدان المالحة الدولية العديد من  ،وعليه

  

  

                                                           
(1) VIALARD Antoine, droit maritime, 1ere éd, presses  universitaires de France, Paris, 1997,  p 235. 
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  تعريف السفينة: أوال  

  :تعريف السفينة في االتفاقيات الدولية  - أ

تعريـــف مـــانع للســـفينة وال حـــول  إعطـــاءحـــول إلـــى االتفـــاق يومنـــا هـــذا  إلـــى يتوصـــللـــم   

ليـة السـفينة معيـار قاب أنعلمـا . مـن المركبـاتوضع معيار محدد لتعريفها وتمييزها عن غيرها 

معيــار واســع يشــمل كــل مــا  ألنــهن تبحــر لــم يعــد يفــي بــالغرض وحــده بــأن تطفــو علــى المــاء وأ

اتفاقيـات  أننـه معيـار فقهـي بحـت بـدليل ، كمـا أ)1(يطفو على وجه الماء من منشآت أنيمكن 

ـــــك المبرمـــــة عـــــام  ـــــي  أو 1958قـــــانون البحـــــار ســـــواء تل تفـــــادت قـــــد  1982عـــــام  أبرمـــــتالت

  .)2(الموضوع

فيهـا وردت قـد العديد من االتفاقيـات الدوليـة ذات الصـلة  أنهو  إليه اإلشارةما تجدر و   

فـي تلـك  إالثـر سوى مؤشرا تقريبيا فقط وليس لهـا أال تشكل  أنها إال ،تعريفات متنوعة للسفينة

لنـــدن  تحتـــوي علـــى عناصـــر مرتبطـــة بموضـــوع االتفاقيـــة كاتفاقيـــة هـــذه التعريفـــات .االتفاقيـــات

واتفاقية لندن المتعلقة بالوقايـة مـن التلـوث مـن  )3(1954 ية من التلوث بالزيت لعامبشأن الوقا

الثابتـة والمتحركـة، فضـال عـن ذلــك  األرصـفةاللتـان اشـتملتا فـي تعريفيهمــا  1973السـفن لعـام 

المنزلقـات الهوائيـة علـى المـاء بينمـا اسـتبعدتها كلهـا   األولـىعـن  األخيرةاالتفاقية  أضافتفقد 

ـــاتف فـــي  1969فريـــل أ 29البحـــار المبرمـــة فـــي  أعـــالية بروكســـل الخاصـــة بالتصـــادم فـــي اقي

  .)4( مثلما يؤكد على ذلك األستاذ محمد الحاج حمود تعريفها للسفينة

 1954ســنة فــي مــارس المقــدم الســادس فــي تقريرهــا  القــانون الــدوليعرفــت لجنــة كمــا   

ت البحريـة باسـتثناء المجـال الجــوي، كـل مركبـة يمكنهـا التحــرك فـي المجـاال"علـى أنهـا السـفينة 

                                                           
  .64، ص 2008الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، ، القانون الدولي للبحار، محمد الحاج حمود  (1)

  .204، ص 2009، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، ناصر مانعجمال عبد ال(2)   
بموجب المرسوم  1963، انضمت إليها الجزائر سنة 1954االتفاقية الدولية لمكافحة تلوث البحار بزيت البترول لعام  ) 3(

  1969، وكذا على الصيغة الثانية لعام 1962نة بعد تعديل صيغتها س 1963-09-11المؤرخ في  344- 63رقم 
   .64، نفس الرجع، ص محمد الحاج حمود ) 4(
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والمقصـــود باســـتثناء ..."لخدمـــة أغـــراض المالحـــة البحريـــةبتجهيزاتهـــا وطواقمهـــا المخصصـــين 

اعتمــدت جــال الجــوي هــي المنزلقــات الهوائيــة، يــرى األســتاذ بوتوشــنت عبــد النــور أن اللجنــة الم

 : )1(معيارين في تعريف السفينة وهما كما ذكرهما في رسالته

« L’aptitude à la navigation et l’affectation habituelle »  

  :الجزائريالبحري تعريف السفينة في القانون  –ب   

رف هــــذا تعتبــــر ســــفينة فــــي عــــ" : الســــفينة كمــــا يلــــي .ج.ب.ق مــــن 13المــــادة  عرفــــت

آلية عائمة تقوم بالمالحة البحرية، إما بوسيلتها الخاصة وٕاما عـن القانون كل عمارة بحرية أو 

  .)2("مخصصة لمثل هذه المالحة  أخرى أوريق قطرها بسفينة ط

العائمـة، وبالتـالي  اآلليـة أوعمـارة تتصـف بال بأنهـامفهوم السفينة حدد المشرع الجزائري 

الجســم الــذي  أوفــي عمــق البحــر كالغواصــات  نعتبــر كســفينة الجســم الــذي يتحــرك أنال يمكــن 

  .اعيةيتنقل في الجو وفي البحر معا كالطائرات الشر 

 أساســـيينالســـالفة الـــذكر فـــان المشـــرع الجزائـــري قـــد اعتمـــد معيـــارين  13وطبقـــا للمـــادة 

  :لتحديد مفهوم السفينة وهما

 :معيار تخصيص العمارة العائمة للمالحة البحرية -1

   تحديــد أي تمــارس نشــاطها فــي البحــر، وقــد حــدد فقــط تخصيصــها للمالحــة البحريــة دون      

التـــي مجالهـــا  والبـــواخر قـــة بـــين الســـفن التـــي تتنقـــل فـــي البحـــرى التفر ولـــم يتبنـــ" وجـــه االعتيـــاد"

                                                           
  :لتفاصيل أكثر ارجع إلى رسالة الدكتور (1)

-BOUTOUCHENT Abdenour, Les incidences du nouveau droit de la mer sur la navigation et le 
transport  maritime, thèse de Doctorat, Montpellier I, juin 1991, P 192. 

 23المؤرخ في  80-76، يعدل ويتمم األمر رقم 25/06/1998المؤرخ في  05- 98القانون رقم . : ج.ب.ق :ـأقصد ب )2(

  .47. ، ع1998جوان  27المؤرخة في . ج.ج.ر.والمتضمن القانون البحري، ج 1976أكتوبر 
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لســبب وحيــد هــو عــدم وجــود انهــار  ، وفــي رأي األســتاذ بــن عمــار محمــد ذلــك يعــود)1(األنهــار

  .)2(صالحة للمالحة النهرية في بالدنا

لمـــا   معاملـــة الســـفن، اإلنشـــاءالعمـــائر البحريـــة فـــي طـــور  .ج.ب.ق 56المـــادة  تعامـــل

تكــون محــل عمليــات قانونيــة كــالرهن، ولعــل الســبب فــي ذلــك يرجــع  أنانــه يمكــن نصــت علــى 

  .االقتصادية الكبيرة التي تكتسيها هذه السفن وكذا قيمتها المالية المعتبرة األهمية إلى

لمتعلقـة بنقـل وتكتسب العمائر وصف السفن سواء كانـت مخصصـة للمالحـة التجاريـة ا

باســتثناء الســفن الحربيــة الــخ، ...باإلرشــادســاعدة الخاصــة لمالحــة الما أو البضــائع والمســافرين

وعلـى  .ج.ب.ق 162وسفن البحرية الوطنية وسفن حراسة الشواطئ وهو ما اقـره نـص المـادة 

التشــريع البحــري الجزائــري ال يعتبــر ســفنا المنشــآت العائمــة  أنضــوء نفــس المــادة يمكــن القــول 

غيـر  ألنهـاالعائمـة والـزوارق  واألحـواض رصـفةكاألالتي تعمل داخـل المـوانئ وال تبرحهـا عـادة 

  .مخصصة للمالحة البحرية

يمتد وصف السفينة لملحقاتهـا الالزمـة السـتغاللها كـاآلالت والصـواري والدفـة، والـراجح 

القانونيــة الن الســفينة ال  أوهــو اعتبــار ملحقــات الســفينة جــزءا منهــا ســواء مــن الناحيــة التقنيــة 

ــــام بوظيفتهــــا الم  52الحيــــة دون ملحقاتهــــا وهــــذا مــــا يستشــــف مــــن نــــص المــــادة تســــتطيع القي

  .ج.ب.ق

  :عن طريق قطرها أوقدرة العمارة على المالحة بنفسها معيار   -2

حتـى  أوجاء المشرع الجزائري خالفا للتشريعات المقارنة كالتشريع المصـري، اللبنـاني، 

عمـارة العائمـة سـفينة، ، العتبـار الأجـازنـه أالفرنسي بمعيـار جديـد لتحديـد وصـف السـفينة وهـو 

 .عن طريق قطرها أوتكون صالحة للمالحة بنفسها  أن

                                                           
(1 )  RODIERE René- DU PONTAVICE Emmanuel , droit maritime, 12e éd., Dalloz, 1997, P 43.  

، 1.، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،ع.س.إ.ق.ع.ج.، م"مفهوم السفينة في القانون البحري الجزائري " ،بن عمار محمد ) 2(

  .107، ص1993
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ضـــرورة قـــدرة المنشـــاة علـــى المالحـــة  إلـــىالـــراجح فـــي الفقـــه الـــذي يـــذهب  للـــرأيخالفـــا 

البحريــة ذاتيــا، وذلــك حتــى تــتمكن مــن مواجهــة األخطــار والمخــاطر البحريــة التــي قــد تواجههــا 

  .حريوالتي تعتبر جوهر قواعد القانون الب

 األخطــارالمشــرع الجزائــري لــم يــراع هــذا العنصــر وهــو عنصــر مواجهــة  أنفــالمالحظ 

، والســفينة ال تكــون أخــرىتتحــرك الســفينة عــن طريــق قطرهــا بســفينة  أن أجــازالبحريــة، حيــث 

 .)1(ستقالليةكانت تتمتع بنوع من اال إذا إالالبحر،  أخطارقادرة على مواجهة 

  .لسفينة نستنتج أن هناك أنواع عديدة من السفنلمن خالل التعريفات المتنوعة 

  تصنيف السفن: ثانيا

السـفن، فـيمكن تصـنيف السـفن اسـتنادا  أنـواعيعرف ميدان المالحـة البحريـة العديـد مـن 

  .الغرض الذي تؤديه إلىكما يمكن تقسيمها استنادا  وأشكالهاتنوع تصميماتها  إلى

الغــرض الــذي تؤديــه وذلــك نظــرا لتماشــيه  لــىإاســتنادا  أياعتمــاد التقســيم الثــاني  ارتأينــا

المعاملــة المتميــزة  إلــىنتوصــل  أنمــن خاللــه يمكــن  إذمــع الدراســة التــي نحــن بصــددها،  أكثــر

  .)2(دولة الساحلية كل نوع سواء في مياهها اإلقليمية أو الداخليةالتي تخص بها ال

دورتـه  أثنـاءالـدولي مـن قبـل معهـد القـانون  1928نه ومنذ القرارات المتخذة سـنة أوبما 

بتصـنيف  التجاريـة تـم اسـتبدال التصـنيف التقليـدي بـين السـفن الحربيـة والسـفن ،فـي سـتوكهولم

الســفن التــي تــؤدي : نــوعين مــن الســفن إلــىآخــر للســفن بنظــر القــانون الــدولي فــي زمــن الســلم، 

ن خدمـــة حكوميـــة غيـــر تجاريـــة أو الســـفن العامـــة والســـفن التـــي تـــؤدي خدمـــة تجاريـــة أو الســـف

  .)3(الخاصة

  

                                                           
  .106، المرجع السابق، ص بن عمار محمد  ) 1(
  . 206، المرجع السابق، صجمال عبد الناصرانظر  )2(

(3)  FAY François-Michel, « La nationalité des navires en temps de paix », R.G.D.I.P., T.77, éd. A . 
pédone, Octobre-Novembre 1973, Paris, pp 1004-1005. 
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  :    السفن العامة

 )2(الـوطني من جهـة السـفن المخصصـة للخدمـة العموميـة للـدفاع )1(السفن العامة تضم

لدولـة ومركبـة مـن طـاقم خاضـع للسـلطة العسـكرية وهـي سـفن والتي يقودها ربـان تـابع لبحريـة ا

ومــن جهــة  ،الــخ...و ســفن الدولــة التــي تــؤدي خدمــة ســالح البحريــةحربيــة ســواء الغواصــات أ

ـــة، الجمـــارك،  ـــة الخاصـــة كاألرصـــاد الجوي أخـــرى الســـفن العامـــة المخصصـــة للخدمـــة العمومي

  .ممثليها أوالشرطة، والخاضعة لسلطة موظف مدني للدولة وذات طاقم تحت تصرف الدولة 

  :السفن الخاصة

لخدمات  أوتجارية  ألغراضوهي السفن المخصصة  األخرىتضم كل السفن المتبقية     

  .)3(الحكومات على السواء أو شخاصاألالنقل والتي يمتلكها خاصة ب

الغـــرض منهـــا  أوهـــذا التصـــنيف الـــذي يعتمـــد علـــى نـــوع الخدمـــة التـــي تؤديهـــا الســـفينة 

التــي تحضــى بهــا الســفن المخصصــة للخدمــة العموميــة الخاصــة وظهــور  األهميــةمتولــدة مــن 

 9و 8 ي البحــار فــي المــوادعــالوهــي معتمــدة فــي اتفاقيــة أ فــي المالحــة التجاريــة، تطــور كبيــر

غير مخصصـة لقـانون  أنهاكما  ،والمنطقة المتاخمة اإلقليميللبحر  جنيف، وكذا اتفاقية 29و

  .)4(أيضاالقانون الجوي  بهاالبحار فقط بل واخذ 

فهــي تخضــع لنظــام قــانوني  مهــم،الهــدف مــن هــذا التصــنيف الــذي حظيــت بــه الســفن 

البحـــار لســـلطة دولـــة العلـــم هـــو مبـــدأ  أعـــالينة فـــي دولـــي مختلـــف تمامـــا، مـــثال خضـــوع الســـفي

                                                           
(1)  REMOND-GOUILLOUD Martine, droit maritime, 2e éd., éd. A . pédone, Paris, pp 65-66. 

القانون الدولي للبحار، الطبعة األولى، دار  تعلق بالسفن الحربية كتاب األستاذ سهيل حسين الفتالوي،انظر فيما ي ) 2(

  .1982من اتفاقية مونتي قوبي  32إلى  29وكذا المواد من . 35- 34، ص ص 2009الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 
  .102، ص 1985.ن.ب.ذ.، قانون البحار، دار الفكر العربي، دابراهيم العناني ) 3(
، 1958أفريل  29لقانون البحار، الوثيقة الختامية لمؤتمر األمم المتحدة لقانون البحار في  1958اتفاقيات جنيف لعام  ) 4(

/conf.13/L.58,1958,UNCLOS,off.Rec.vol.2,146 A  ،www.un.org/law/avl 



  نـــى السفــة علــة الدولــرقاب

 

16 

 

جـوهري فـي القــانون الـدولي، وفـي الحقيقــة فـإن المبـدأ لــيس مطلـق سـوى بالنســبة للسـفن العامــة 

  .)1(ألنها تتضمن بعض االستثناءات بالنسبة للسفن الخاصة

وللتعـــــرف أكثـــــر علـــــى الســـــفينة ال بـــــد مـــــن تحديـــــد الخصـــــائص التـــــي تميزهـــــا كاالســـــم 

  . إلخ...والموطن

  يـــرع الثانـــــالف

  ةـــلسفينذاتيـــــة ا

رغم أن السفينة تعد من األموال المنقولة إال أنهـا تتمتـع بـبعض الخصـائص التـي تبتعـد 

وتتجلــى  ،بهــا قلــيال عــن غيرهــا مــن األمــوال وتجعلهــا قريبــة الشــبه فــي نــواح عديــدة باألشــخاص

  :هذه الخصائص في

  لسفينةاختيار اسم ل إلزامية: أوال

ن يختــار اســما لهــا يميزهــا عــن غيرهــا مــن الســفن ولــه مطلــق كــل مالــك ســفينة ملــزم بــأ

الـــذي يرغبـــه، وال يوجـــد أي قيـــد علـــى ذلـــك ســـوى قيـــد واحـــد وهـــو  االســـميختـــار  أنالحريـــة فـــي 

ر األسـماء التـي تحملهــا السـفن ومــا بهـدف ضــمان عـدم تكــرا ،المختصـة اإلداريــةموافقـة الجهـة 

وتنطبـق هـذه القاعـدة علـى السـفينة  .السـفن مـن مشـاكل فـي العمـل ه أسـماءقد يـؤدي إليـه تشـاب

  .أيا كانت سعتها أو حمولتها

يميزهـا عـن  اسـماتحمـل كـل سـفينة  أنـه يجـب أنعلـى  .ج.ب.قمـن  16المادة  تنص

 أنكمــا منحــت لمالــك السـفينة حريــة اختيــاره، وفــي نفــس المــادة نجــد  األخــرىالعمـارات البحريــة 

  .م السفينة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة البحريةالمالك يمكنه تغيير اس

  

                                                           
(1) Voire : DUPUY René-Jean et VIGNES Daniel, Traité du nouveau droit de la mer, éd. économica, 
Paris, 1985, pp 359- 365 
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فتعيين اسم السفينة يسـاعد علـى تحديـدها علـى نحـو نـاف للجهالـة بحيـث يمكـن حصـر 

لمعالمهــا  وٕاخفــاء، وتغييــر االســم وســيلة لالحتيــال هروبــا بالســفينة )1(الحقــوق وااللتزامــات عليهــا

ـــذلك يخضـــع كـــل مـــن مـــنح االســـ )2(المميـــزة لهـــا ـــةم وتغييـــره لرقابـــة وموافقـــة الســـلطة ول  اإلداري

  .المختصة

يوضــع اســم الســفينة علــى مقــدم الســفينة  أنمــن نفــس القــانون  17كمــا اشــترطت المــادة 

ويوضــع تحــت اســمها الــوارد علــى مقــدمها اســم مينــاء تســجيل الســفينة،  .وعلــى كــل طــرف منهــا

  .والتينيةعربية  بأحرفتكتب العالمات الخارجية  أناشترطت  16والمادة 

  اموطناتخاذ السفينة  وجوب: ثانيا

وهــو المينــاء الــذي تــم فيــه تســجيلها والــذي  تتخــذ لهــا موطنــا أنيتعــين علــى كــل ســفينة 

مالـك  بـإرادةوتحديـد المـوطن مرهـون . يعطيهـا نوعـا مـن االسـتقرار ألنهيعتبر الموطن القانوني 

يكـون نفسـه مينـاء االسـتغالل الـذي له حرية اختيار مينـاء التسـجيل الـذي قـد  أنالسفينة طالما 

يجـري  أنتباشر فيه السفينة نشـاطها، كمـا قـد يكـون مينـاء غيـر مينـاء االسـتغالل، فـال يشـترط 

 فـاألوليختلـف مينـاء التسـجيل عـن مينـاء االسـتغالل،  إذ. تسجيل السفينة في مينـاء اسـتغاللها

  .)3(قة باستغاللهاالمتعل واألعمالممارسة نشاطها يعتبر موطنها والثاني هو مكان 

والغــرض مــن التســجيل هــو تحديــد الســفن المخــول لهــا التمتــع باالمتيــازات التــي تمنحهــا 

 إالعلمهـا ال ترفعـه  أنمـن  والتأكـدالدولة، كما انه يسهل للدولة مراقبة تطبيق شروط الجنسـية 

هادة المالــك المــدون اســمه بشــ أنعلــى  دلــياليعــد أيضــا  نــهالســفن التــي يحــق لهــا رفعــه، كمــا أ

ــــي الملكيــــة ــــذي تشــــهر فيــــه كافــــة القيــــود  ،)4(التســــجيل هــــو صــــاحب الحــــق ف وهــــو المكــــان ال

                                                           
  .48ص ،2005، قانون التجارة البحرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، جالل وفاء محمدينراجع  ) 1(
ثقافة للنشر والتوزيع، ير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، الطبعة األولى، مكتبة دار العبد القادر حسين العط ) 2(

  .52، ص 1999األردن، - عمان
  .29ص  ،2011، القانون البحري، الطبعة الخامسة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،األردن، عادل علي المقدادي )3(
  .26ص  ،1993، السفينة والقانون البحري، الشنهابي للطباعة والنشر، مصر، خلوصيعباس مدحت   )4(
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والمعلومـــات القانونيـــة المتعلقـــة بحالتهـــا المدنيـــة وتجـــري فيـــه كافـــة القيـــود الخاصـــة بالتصـــرفات 

اختصاص المحـاكم التـي يقـع فـي دائرتهـا الواردة على السفينة كنقل ملكيتها ورهنها فضال عن 

  .)1(ل السفينة بنظر الجرائم التي ترتكب على ظهرهاميناء تسجي

 بـإجراءاتشـريطة قيامـه  آخـرمينـاء  إلـىيغير موطنها  أوينقل  أنيجوز لمالك السفينة 

النقــل والشــهر فــي دفتــر التســجيل الســابق والالحــق لتمكــين الغيــر مــن تتبــع الســفينة واالطــالع 

  .على وصفها في كل وقت

ويجــب كتابــة اســم  )2(مــن مــوطن أكثــرجــوز لهــا اتخــاذ للســفينة مــوطن واحــد محــدد فــال ي

 .ج.ب.قمـن  17المـادة  إليـهميناء التسجيل تحت اسمها الوارد على مقـدمتها وهـذا مـا ذهبـت 

كالتشـريع الفرنسـي الـذي يوجـب كتابـة المـوطن علـى  األخـرى على خالف التشـريعات المختلفـة

  .بة للقانون المصري واالنجليزيونفس الشيء بالنس. )3(مؤخرة السفينة بشكل وحروف بارزة

 حمولة السفينةإلزامية بيان : ثالثا

من العناصر األساسية للسفينة ويقصد بها سعتها الحجميـة، وقـد نصـت  الحمولةتعتبر 

مــــن يكونــــان عنصــــرا  حمولــــة الســــفينة وســــعتها الداخليــــة"  أنعلــــى  ج.ب.قمــــن  18المــــادة 

بلــغ مائــة قــدم مكعــب وهــو قيــاس انجليــزي وتقــدر الحمولــة بــالطن الحجمــي الــذي ي ."شخصــيتها

  .متر مكعب 2,83يعادل 

حمولة السفينة عملية معقدة تمكننا من تعيين السفينة وتحديدها، كما تمكننـا مـن تكـوين 

يخـص أمـن السـفن أو  فكرة عن طاقتهـا فـي النقـل ومنهـا نسـتنتج القـانون الواجـب التطبيـق فيمـا

ريــة للســفينة وتحديــد سـقف للمســؤولية المحــدودة لمالــك القيمـة التجا تقــديرمهـارات الربــان، وكــذا 

                                                           
  .49، ص 2008 ، قانون التجارة البحرية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،قيمحمد الفعاطف  ) 1(
ال يمكن قبول تسجيل سفينة في دفتر التسجيل الجزائري للسفن عندما تكون :" تنص على أنه. ج.ب.من ق 46المادة  ) 2(

  ".هذه السفينة مسجلة في دفتر تسجيل أجنبي، وقبل شطبها منه
(3) MONTAS Arnaud, droit maritime, Magnard-Vuibert, Paris, Février 2012, p 53. 
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لتحديــد رســوم دخــول الســفينة للمــوانئ والخــروج  أساســاكمــا تتخــذ الحمولــة  .مجهزهــا أوالســفينة 

  .والقطر واإلرشادوالمكوث  األرصفةمنها والرسو على 

وردت قواعـــد حســـاب حمولـــة الســـفينة فـــي المعاهـــدة الدوليـــة لقيـــاس حمولـــة الســـفن وقـــد 

وتطبــق علــى كــل  )1(18/07/1982التــي دخلــت حيــز النفــاذ فــي  23/01/1969ن فــي بلنــد

  .السفن الجديدة بما فيها السفن الموجودة التي تخضع لتعديالت جوهرية

  :من الحمولة أنواعهناك ثالثة 

يقصد بها جميع سعة السفينة وتشمل مجموع فـراغ السـفينة  :الكلية اإلجماليةالحمولة   -1

 .لمنشآت القائمة على سطحهاكلها بما في ذلك ا

ــــة   -2 ــــي تحتلهــــا اآلالت  :اإلجماليــــةالحمول ــــة خصــــم المســــاحة الت تفتــــرض هــــذه الحمول

البضـائع، وتبـين السـعة الكاملـة  أوالمخصصـة للركـاب  األمـاكنوكـل  والمنشآت السابق ذكرهـا

 .للسفينة أي فراغها بأكمله

ـــة  -3  لنقـــل البضـــائع ويقصـــد بهـــا مقـــدار الفـــراغ الـــذي يخصـــص فعـــال: الصـــافية الحمول

 .واألشخاص

ـــارة  ـــة  أخـــرىوبعب ـــةفـــان الحمول الســـفينة أمـــا الحمولـــة  أبعـــادالكليـــة تعبـــر عـــن  اإلجمالي

  .)2(االستغالل التجاري للسفينة أهليةالصافية فتعبر عن 

المشـرع الجزائـري حمولـة الســفينة واعتبرهـا مـن العناصـر المكونــة  نظــموكمـا سـبق ذكـره 

جيل السفينة يجب على مالك السـفينة ان يقـدم طلبـا لتسـجيلها تس أحكام، فبمقتضى تهالشخصي

 األخيـــرةتتـــولى هـــذه . يتضـــمن بيـــان حمولـــة الســـفينةالمختصـــة بـــالموانئ  اإلداريـــةالســـلطة  إلـــى

والحمولــة الصــافية وكــذا قياســاتها باالســتناد  اإلجماليـةجــل تحديــد الحمولــة عمليـة المعــايرة مــن أ

دقت عليهـا الجزائـر، وتســلم لمالـك السـفينة شـهادة الحمولــة االتفاقيـات الدوليـة التــي صـا ألحكـام

                                                           
(1) Cité par MONTAS Arnaud, op. cit , p 53 . 

  .25ص ،2010، المختصر في القانون البحري الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، محمود شحماط ) 2(
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لـدى مكتـب  نسـخة رسـمية عنهـا إيداع حيث يتوجب على هذا األخيرتلك المعايرة  أساسعلى 

  .)1(تسجيل السفن

  لسفينةإلزامية وضع درجة ل :رابعا

ســـفن مـــن حيـــث صـــفاتها وقوتهـــا وقيمتهـــا االقتصـــادية وجـــودة صـــنعها، حيـــث تختلـــف ال

المالحيـــة  واألجهـــزةة الســـفينة عـــن مـــدى كفـــاءة الســـفينة مـــن حيـــث القـــوة والمتانـــة تكشـــف درجـــ

  .لإلبحاروالصالحية 

    شركات تصنيف السفن آوالبحري  اإلشرافهيئات خاصة تسمى شركات وتقوم 

Sociétés de classification  مرتبات السفن بعدما تقوم هيئات الفحص  أوبوضع درجات

الشركات التي تعطي الدرجة للسفينة  هذه أهمومن  )2(خبرائها بالفحص بواسطة واإلشراف

وهيئة   Veritasوشركة فيريتاس الفرنسية Lloyd’s Shipping االنجليزية شركة اللويدز

 The Américan Board of Shipping.     األمريكيةالبحرية 

دير وثقـة فـي مجـال تقـ مميـزة شـركات خاصـة، سـمعة أنهـااكتسبت هذه الشـركات، رغـم 

وحصـــول  .معتـــرف بهـــا علـــى الشـــهادات التـــي تمنحهـــا قيمـــة دوليـــة أضـــفىمرتبـــة الســـفن ممـــا 

الدوليـة يعـد قرينـة قانونيـة علـى صـالحية  اإلشرافهيئات  إحدىالسفينة على درجة معينة من 

الــدول تحتــرم  أصــبحتحيــث  .)3(العكــس إلثبــاتن كانــت هــذه القرينــة قابلــة وإ الســفينة للمالحــة 

بعـد تقريــر هـذه الدرجــة يؤخـذ فـي االعتبــار عوامـل كثيـرة منهــا كيفيـة البنــاء  أنهـا إذمـا جـاء بهــا 

                                                           
  .ج.ب.ق 23- 22-20-18المواد  ) 1(
  .53، ص 2005، التحكيم البحري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، محمد عبد الفتاح ترك ) 2(
، السفينة واجراءات تسجيلها وبيعها، مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة واالستشارات التويجريمحمد : راجع في ذلك )3( 

 www.twaijri.com، 2ص  القانونية،
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 األخطــــارعلـــى مواجهـــة والعمـــر المالحـــي واســـتيفاء الســـفينة لشـــروط الســـالمة ومـــدى قـــدرتها 

  .)1(البحرية

  العالمات المميزة للسفينة: خامسا

مـل عالمـة تح أنعلى كل سـفينة  .ج.ب.قمن  24اوجب المشرع الجزائري في المادة 

وطنيـون كـانوا  واألفـرادن هويـة السـفينة تهـم الدولـة ة تمكن من معرفتهـا، ومـن دون شـك فـإمميز 

تحـــدد الشـــروط و الظـــروف التـــي يجـــب فيهـــا رفـــع العالمـــة المميـــزة علـــى الســـفن . )2(أجانـــب أو

وذلـك فـي الفـرض  بموجـب مرسـوم، فـي هـذا المجـال األجنبيةوراياتها الوطنية والتزامات السفن 

  .)3(لموانئ الجزائريةوا

باإلضــافة إلــى هــذه العناصــر الخاصــة التــي تميــز الســفينة هنــاك خاصــية أخــرى تتمتــع 

  .بها وهي الجنسية

  ثــــرع الثالـــالف

  ةـــام للسفينــــام العـــالنظ

منهـــا حالتهـــا المدنيـــة لغـــرض  تتـــألفالعناصـــر التـــي  أهـــم كأحـــدتعتبـــر جنســـية الســـفينة 

 )4(رابطـة والء قانونيـة وسياسـية األسـاسعن غيرها من السفن، فهـي فـي  تعيينها ذاتيا وتمييزها

  .بين الشخص ودولة معينة

 أن إال األمـــوالالطبيعيـــون والمعنويـــون دون  األشـــخاصالجنســـية يتمتـــع بهـــا  أنفـــرغم 

التــي االقتصــادية والتجاريــة  لألهميــةكافــة التشــريعات تجمــع علــى تقريــر الجنســية للســفينة نظــرا 

                                                           
  . 52ص  ، المرجع السابق،جالل وفاء محمدين ) 1(
  .24ص  ، المرجع السابق،حمود شحماطم ) 2(
  .ج.ب.من ق 26 المادة  أنظر ) 3(

(4)  FAY François-Michel, « La nationalité des navires en temps de paix », op. cit, p1007. 
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ـــع بهـــا  آلخـــرونظـــرا لمـــا للســـفينة مـــن طبيعـــة خاصـــة نتيجـــة ســـهولة انتقالهـــا مـــن مكـــان  .تتمت

فانـه وجـب ارتبـاط السـفينة بدولـة  ،ألخـرى أوحيث ال سيادة لدولة  ،البحار أعاليووجودها في 

اعتبـرت سـفينة  وٕاالمعينة تكتسب جنسـيتها وتسـير رافعـة علمهـا وتسـتفيد مـن حمايتهـا ورقابتهـا 

  .)1(شترك لجميع الشعوبوالقرصنة عدو م ،قرصنة

  شروط اكتساب الجنسية: أوال

 إمكانيـاتشروط مـنح الجنسـية تحـددها كـل دولـة بحريـة وهـي تتغيـر وتختلـف بـاختالف 

تكـون السـفينة مبنيـة فـي ارض الدولـة  أنفمنها من يشترط  .)2(لدولة وحاجياتها المادية والفنيةا

جـــزء منهـــا لـــوطنيين وهـــو شـــرط  أو تكـــون مملوكـــة كلهـــا أنوهـــو شـــرط البنـــاء الـــوطني، ومنهـــا 

 وأالطـاقم كلهـم  أفـراد أييكـون العـاملون فـي السـفينة  أنمن يشـترط ، ومنها )3(الملكية الوطنية

واخـذ  األخيـرينمصـر بالشـرطين  أخـذتبعضهم من الوطنيين وهـو شـرط الطـاقم الـوطني، فقـد 

  .)4(بالشرط الثاني األردن

  

  
                                                           

 محمـد السـيد الفقــي، -محمـد فريـد العرينـي -علـي البـارودي-و. 55ص  ، المرجـع السـابق،الفقـيعـاطف محمـد - :انظـر )1(

وصــــالح الــــدين عبــــد . 83 -82ص ص  ،2001لبنــــان، -القــــانون البحــــري والجــــوي، منشــــورات الحلبــــي الحقوقيــــة، بيــــروت

، ص 1996فــة للنشــر والتوزيــع، األردن، مبــادئ التنظــيم القضــائي والتقاضــي والمرافعــات، مكتبــة دار الثقا اللطيــف النــاهي،

52.  
 ،طالب حسن موسىانجلترا وفرنسا واألردن في كتاب األستاذ يمكن اإلطالع على شروط منح الجنسية في كل من  ) 2(

وفي القانون الفرنسي بصفة خاصة انظر . 39- 38، ص ص 2004فة للنشر والتوزيع، األردن، القانون البحري، دار الثقا

               :مقال األستاذ
-DELEBECQUE  Philippe,  « Navire », répertoire de droit commercial, février 2005 (dernière 
mise à jour : janvier 2012).     

، 2008القانون البحري، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، وهيب األسبر، : شرط الملكية الوطنية تأخذ به لبنان، انظر ) 3(

  .39-37ص ص 
  .61ص  ،2003كندرية، ، مبادئ القانون البحري، دار الجامعة الجديدة، اإلسعلي البارودي وهاني دويدار ) 4(
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  :ئريشروط اكتساب الجنسية في القانون الجزا

ممــا ال شــك فيــه أن القاعــدة العامــة فــي وضــع الدولــة لشــروط مــنح جنســيتها للســفن هــو 

التـــي تمارســـها علـــى الســـفن تحقيقـــا للمصـــلحة العامـــة، وذلـــك  واإلشـــرافضـــبطها علـــى الرقابـــة 

بمراقبتها لمدى صالحية السفن التي تحمل جنسيتها للمالحـة البحريـة ومـدى اسـتيفائها لشـروط 

صــادقت  بحــريين حســبما تقتضــيه القــوانين الداخليــة واالتفاقيــات الدوليــة التــياألمــن والســالمة ال

فـــإن شـــرط  ،وبالتـــالي .عليهــا، بمـــا فـــي ذلـــك أهليـــة الطـــاقم البحـــري القـــائم بالعمـــل علـــى ظهرهـــا

  .)1(الجنسية يعتبر ضابطا هاما

، إذ جــاءت المــادة ج .ب.قوط وردت فــي شــر لجنســية الجزائريــة وفــق تكتســب الســفينة ا

لكي تحصل السفينة على الجنسية الجزائرية،  يجـب أن تكـون ملكـا :" ه لتنص على أنهمن 28

  .كامال لشخص طبيعي من جنسية جزائرية أو لشخص اعتباري خاضع للقانون الجزائري

  :ويجب في هذه الحالة األخيرة أن يكون من ذوي الجنسية الجزائرية

 لشركاء بالتوصية،بالنسبة لشركات األشخاص، الشركاء المتضامنون أو ا -

 للشركات ذات المسؤولية المحدودة، المالكون ألغلبية الحصص، بالنسبة -

بالنســبة لشــركات المســاهمة، الــرئيس المــدير العــام وأغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة،  -

، والمــالكون ألغلبيــة رأس االقتضــاءأو الهيئــة المــديرة وأغلبيــة مجلــس المراقبــة عنــد 

 المال،

 مسيرون ومجمل األعضاء المنخرطين،بالنسبة للجمعيات ال -

كما ينبغي أن تشتمل السفينة على طاقم تكون فيه نسـبة البحـارة الجزائـريين مطابقـة  -

 من هذا األمر، 413ألحكام المادة 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع      النظام القانوني للسفينة دراسة في اطار القانون البحري الجزائري بومعزة عودة، ) 1(

  .51، ص 2003-2002العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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تفقـــد الســـفينة جنســـيتها الجزائريـــة إذا لـــم تتـــوفر فـــي الشـــخص الطبيعـــي مـــن جنســـية  -

ائـــري الشـــروط المـــذكورة فـــي جزائريـــة أو الشـــخص االعتبـــاري الخاضـــع للقـــانون الجز 

 ."هذه المادة

فـإن العلـم الـوطني ال يمـنح إال عنـدما تكـون  المـذكورة أعـاله كما يظهر من نص المادة

الســـفينة مملوكـــة لشـــخص طبيعـــي مـــن جنســـية جزائريـــة أو لشـــخص اعتبـــاري خاضـــع للقـــانون 

أشـــخاص  الجزائـــري تملـــك فيـــه أغلبيـــة األســـهم، مؤسســـات عموميـــة جزائريـــة للنقـــل البحـــري أو

  .طبيعيين من جنسية جزائرية يوجد مركز نشاطهم بالجزائر

  عالمة ظاهرة لجنسيتها علم السفينة: ثانيا

  .عالمة الجنسية الظاهرة هو العلم الذي ترفعه السفينة بصورة ظاهرة

 :وحدة التسجيل والعلم  - أ

ر الســفينة تبحــ أن ،)1(المتحــدة لقــانون البحــار األمــماتفاقيــة  أقرتهــا كمــا ،القاعــدة العامــة

تقـوم رابطـة حقيقيـة بـين  أنيجـب  كمـا ،قـط، وهـي الدولـة المسـجلة فيهـاتحت علم دولة واحدة ف

 أكثـر وأ   دولتـين أعالم آوسفينة تبحر تحت علمي  أيومن ثم يجوز اعتبار  الدولة والسفينة

الســـفينة التـــي ال ترفـــع علمــا تعتبـــر فـــي حكـــم ســـفن  أنفــي حكـــم الســـفينة عديمـــة الجنســية كمـــا 

  .)2(لقراصنةا

هــذه القاعــدة لــديها اســتثناءات تقضــي بــان تكــون دولــة العلــم تختلــف عــن دولــة  أنغيــر 

مــن اتفاقيــة مــونتي قــوبي  93والمــادة  1958 جنيــفمــن اتفاقيــة  7منحــت المــادة  إذالجنســية 

ال تملـــك جنســـية  أنهـــافـــي حـــين  المنظمـــات الدوليـــة الحـــق برفـــع علمهـــا علـــى الســـفينة 1982

                                                           
  .1982من اتفاقية مونتي قوبي  92المادة  ) 1(
 . ن.ت.مشكالت المالحة البحرية في المضايق العربية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، د عبد المنعم محمد داوود، ) 2(

  .53ص 
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االحتفاظ بجنسية دولـة مـن  إلىطر السفينة التي تحمل علم تلك المنظمات خاصة بها لذا تض

   .)1(الدول

 1958 جنيـفمـن اتفاقيـة  53المـادة  أن إالوالدولة حرة في تحديد شـروط مـنح علمهـا 

تشترط من اجل منح الدولة للسفينة الحق في رفـع  1982من اتفاقية مونتي قوبي  91ة والماد

بـــين الســـفينة والدولـــة، هـــذه العبـــارة تـــوحي الـــى وجـــوب فـــرض  )2(علمهـــا وجـــود عالقـــة جوهريـــة

والتقنـــي وكـــذا فـــي الميـــدان االجتمـــاعي مـــن اجـــل ضـــمان  اإلداريالدولـــة لرقابتهـــا فـــي المجـــال 

  .)3(السالمة في البحار

اعتمـد هـذا  إذا إالوجودها في ميناء زيـارة  أثناء أوخالل السفرة كما منعت تغيير العلم 

يكــون التغييــر فعليــا ولــيس وهميــا  أنمحــل تســجيلها، بمعنــى  أوالســفينة  التغييــر علــى جنســية

  .)4(تغيير في تسجيلها آوبنقل حقيقي لملكية السفينة وذلك 

 :الحبيسة علم الدول  -  ب

الـدول فـي امـتالك يحـق لهـذه  .الـدول التـي لـيس لهـا سـواحل بحريـةالدول الحبيسـة هـي 

كما تقرر قبـل  1982تفاقية مونتي قوبي من ا 90قررت هذا الحق المادة سفن تحمل علمها، 

افريــل  20ذلــك هــذا الحــق بموجــب القاعــدة التــي وضــعت فــي تصــريح برشــلونة الصــادر فــي 

الــدول التــي لــيس لهــا ســواحل  عالمبــأالــذي نــص صــراحة علــى اعتــراف الــدول الغيــر  1921

  .بحرية

                                                           
(1)  SAVADOGO Louis,  « les navires battant pavillon d’une organisation internationale », A.F.D.I., 

LIII – 2007 – CNRS éd., Paris, PP. 640- 671. ( http://www.persee.fr.) 

 :ورد شرح مفصل عن العالقة الجوهرية بين السفينة والدولة )2(
-MOMTAZ Djamchid, « La Convention des Nations Unies sur les conditions de l'immatriculation des 

navires »,  A.F.D.I., vol. 32, 1986. pp. 715-735. http://www.persee.fr,   
(3) LANGAVANT  Emmanuel, Droit de la mer –les moyens de la relation maritime-, 1re éd., éd. Cujas, 

Paris, 1983, p 35. 
  .92ص ،المرجع السابق،ابراهيم العناني  )  4(
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 4المـادة  فـي 1958البحـار لسـنة  ألعـالي جنيـفهذا الحـق فـي اتفاقيـة  أيضا تأيدكما 

تسـير سـفنا  أنغيـر سـاحلية الحـق فـي  أملكل دولة سواء كانت سـاحلية : " أنمنها التي تقرر 

  ".البحار أعاليترفع علمها فوق 

وكـذلك  األجنبيـةموانئ الدول السـاحلية  إلىلة نفاذ سفن هذه الدول فيما يتعلق بمسأ أما

فمـن المسـتقر  ،لـى دولـة العلـمإ مـن و  األجنبيـةهـذه الـدول  لة عبور بضائع هذه السـفن عبـرأمس

 الشـأنهذه المسائل يتم تنظيمها بمقتضى اتفاقيـات خاصـة تبـرم فيمـا بـين الـدول ذات  أنعليه 

 .)1(مبادئ القانون الدولي للبحار إطارفي 

 126استنادا إلى مـا جـاء فـي نـص المـادة  ،Philippe VINCENTوحسب ما جاء به 

) دولـة حبيسـة(فن التي تحمل علم دولة بدون سـاحل فان الس ، 1982 مونتي قوبيمن اتفاقية 

تسـتفيد مـن حـق المـرور العـابر  أنيمكنهـا  1982اتفاقيـة مـونتي قـوبي  فـي والتي تكون عضو

ـــى ـــاه  إل ـــةالمي ـــدول وإ  اإلقليمي ـــى مـــوانئ ال ـــدول  .األعضـــاءل هـــذه التســـهيالت ال تســـتفيد منهـــا ال

  .)2(األخرى

  :مشكلة أعالم المجاملة – ـج

موضوع علم السفينة ومدى توفر الشـروط التـي واضيع الهامة التي يثيرها الم يعتبر من

علـم المجاملـة و هـو العلـم الـذي تمنحـه الدولـة لسـفينة  موضـوعيتطلبها القانون الـدولي لمنحـه، 

بعـض الـدول تسـمح بتسـجيل سـفن ال تكـون  أنحيـث . )3(ال يتوفر فيها شرط العالقة الجوهريـة

يمنحونهـا لكـل سـفينة  إداريـةشـكلية  إجـراءاتالنسبة لها هـي مجـرد عالقة حقيقية بها، ب أيلها 

  .)4(تعلن عن رغبتها في ذلك وتقدم طلبا حتى ولو كانت لم ولن تطأ موانئها

                                                           
 .86السابق، صابراهيم العناني، المرجع   )1(

(2 )  VINCENT Philippe, droit de la mer, éd. larcier, Belgique, 2008, p39. 
(3) Voir l’ouvrage de : -ROUX Jean- Marc, Les pavillons de complaisance, thèse pour le 

doctorat en droit, Paris, le 25/06/ 1959. 
(4) FAY François-Michel, « La nationalité des navires en temps de paix », op. cit, p 1017. 
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يلجـــأ مـــالك الســـفن إلـــى هـــذا النـــوع مـــن العلـــم نظـــرا للطـــابع غيـــر المتشـــدد فيمـــا يتعلـــق 

ــــة، وهــــذا مــــا يفســــر أبالضــــرائب و  ــــي مــــن الســــفن والخــــدمات االجتماعي ــــدم العمل حــــوالي  إذالتق

ســـــنة  حســـــب إحصـــــائيات المجاملـــــة أعـــــالمالعـــــالمي يبحـــــر تحـــــت  األســـــطولمـــــن  50,5%

2005)1(. 

وبالتالي فان عملية تسجيل السفن تحت أعالم المجاملة هـي نتيجـة التسـهيالت والمزايـا 

مالك السفينة من اجل التهرب من األعباء المفروضـة علـى السـفن  أوالتي يبحث عنها مجهز 

  :)2(من طرف دول أخرى، ومن هذه المزايا

 .قلدول يمكن إجراءه بسهولة وبتكلفة أالتسجيل في هذه ال -

قـــد يخضـــع  أوالـــدخل النـــاجم عـــن هـــذا التســـجيل ال يخضـــع أليـــة ضـــرائب محليـــة   -

 .لضرائب خفيفة

مســـموح بـــه بشـــكل حـــر ممـــا يســـمح للمجهـــز مـــن  األجنبيـــةالســـفن بـــالطواقم  تجهيـــز -

وظــف خصوصــا مــن بلــدان العــالم الثالــث بــدون ضــمان تشــغيل طــاقم غيــر مؤهــل م

 .وبـأجر زهيد اجتماعي

ننســـى المزايـــا ذات الطـــابع التقنـــي والتـــي تتجســـد فـــي التراخـــي فـــي ضـــوابط  أندون  -

 .الرقابة التقنية التي تجريها غالبا شركات التصنيف

النقـل وكـذا مصـاريف اسـتغالل  أجـرةالمجهز مـن تخفـيض  أومما يسمح لمالك السفينة 

المصـــالح بـــين و والســـالمة الســـفينة، ومـــن هنـــا يظهـــر جليـــا عـــدم التـــوازن بـــين متطلبـــات األمـــن 

 .االقتصادية

  لسنة  UNCTADالمتحدة للتجارة والتنمية  األمممؤتمر  أمانةظهر تقرير لجنة أوقد 

                                                           
(1)  HABIB Slim, « Les pavillons de complaisance », in Le pavillon, op. cit, pp 81-1O4, et  

  .78ص ، المرجع السابق، محمد الحاج حمودأنظر  ) 2(
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ــــة أن 1971 ــــين أعــــالم المجامل ــــالنظر  )1(معــــدالت الحــــوادث البحريــــة تقــــع ب ــــىب ــــاض  إل انخف

ترفــع  ة فيهــا مقارنــة مــع مســتويات الســالمة المطبقــة مــن جانــب الســفن التــيمســتويات الســالم

  :)2(، من بين هذه الحوادث البحريةأعالم دول توجد بينها رابطة حقيقية وتبعية اقتصادية

-Torrey Canyon 1967 - Olympic-Bravery 1976 - Urquiola et Boehlen 1976         
-Amoco-Cadiz 1978 - Gino 1979 - Tanio 1980 - Haven 1991 – Aegean-Sea 
1992 – Braer 1993 – Sea-Empress 1996 – Préstige 2002 – Erika 2006. 

إذ ارتفعت أصوات االعتراض على البحرية  األوساطفي  هذه الظاهرة خلفت ردود فعل

جــارة المتحــدة للت األمــمهــذه الظــاهرة، وللحــد منهــا اعتمــدت اتفاقيــة تســجيل الســفن فــي مــؤتمر 

التـــي كـــان غرضـــها فـــي البدايـــة القضـــاء تمامـــا علـــى  1986فيفـــري  07والتنميـــة المنعقـــد فـــي 

تســــجيل لهـــذه الــــدول التــــي ال  إجـــراءاتالمجاملـــة ولــــو تـــدريجيا، وذلــــك بفــــرض  أعــــالمظـــاهرة 

  .األمنيال تريد احترامها خاصة فيما يتعلق بالجانب  وأتستطيع 

واجهــات بــين الــدول خاصــة بعــد انضــمام عــدة احتجاجــات وم إلــى أدى الــرأيلكــن هــذا  

الــدول الســائرة فــي طريــق النمــو، لــذلك وجــب التفكيــر فــي  إلــىالشــرقية االشــتراكية  أوروبــادول 

هو البحث عن نوع من التوافق بين الدول وتوحيد الشـروط  األنسبالحل  أنوجدت ف آخرحل 

  .)3(الوطنية للتسجيل واإلجراءات

                                                           
ديم و لتفاصيل أكثر عن تاريخ هذه الظاهرة ظاهرة أعالم المجاملة ليست حديثة ، بل هي ظاهرة معروفة منذ الق ) 1(

  :وتطورها انظر كتاب
-DENIZOT Philippe, Le scandale des pavillons de complaisance, édition maritime et d’outre mer, 
Paris, 1978. 
(2)  Cité in HABIB Slim, « Les pavillons de complaisance », in le pavillon, op. cit , p 82. 

محاربة ظاهرة أعالم المجاملة مهمة تحتاج إلى تكاتف الجهود بين جميع الدول وللتفصيل في هذا الموضوع انظر مقال  ) 3(

  :األستاذ
-DU  PONTAVICE Emmanuel,  « Les pavillons de complaisances », revue du droit maritime français, 

N°345, éd. société du journal de la marine marchande, Paris, 1977, pp 503-512. 



  نـــى السفــة علــة الدولــرقاب

 

29 

 

المطلـــوب مـــن  أواذ لعـــدم توفرهـــا علـــى العـــدد الكـــاف االتفاقيـــة بعـــد حيـــز النفـــلـــم تـــدخل 

  .)1(الدول المصدقة

أما فيما يخص الجزائر فان القانون البحري الحالي واضح في هذه المسـالة وقـد نصـت   

لكـي تحصـل السـفينة علـى الجنسـية الجزائريـة يجـب " :أنـهعلـى ذكـره  منه كمـا سـبق 28لمادة ا

لشـخص اعتبـاري خاضـع للقـانون  أوة جزائرية تكون ملكا كامال لشخص طبيعي من جنسي أن

  ...".الجزائري

 األســـطولتشــجيع  إلــى أساســاويهــدف التحــول الجديــد الــذي انتهجــه المشـــرع الجزائــري   

القطــــاع الخــــاص فــــي مجــــال االســــتثمارات وتنميــــة التجــــارة  بإدمــــاجالبحــــري الجزائــــري وتقويتــــه 

  .البحرية

ها الدولـــة علــى ســـفنها، وذلـــك مـــن خـــالل رأينــا جانـــب مـــن الرقابـــة اإلداريــة التـــي تمارســـ  

هنــاك جانــب آخــر يتمثــل فــي تنظــيم . للســفينة وكــذا جنســيتها الخاصــة تنظيمهــا للحالــة المدنيــة

الدولــة إلجــراءات وشــروط تســجيل الســفن، وكــذا الوثــائق التــي يتوجــب أن تحملهــا الســفينة علــى 

  . متنها دائما

  يـــب الثانـــالمطل

 .نـــالسفى ـــعل اإلداري رافـــاإلش

ــــ إداريتخضــــع الســــفينة لنظــــام   ــــى الســــفن  حكــــامإه والهــــدف مــــن ورائ ــــة عل رقابــــة الدول

  . مهم تتكفل به الدولة أمرسالمة السفن  أن إذوالمالحة البحرية، 

  تحصل على التسجيل  أنوابتداء يتعين توافر الصالحية في السفينة حتى يمكن لها   

                                                           
  :تفاصيل اتفاقية تسجيل السفن تجدها )( 1

VOELCKEL Michel, « La convention des Nations Unies sur l’immatriculation des navires », in le 
pavillon, op. cit, pp 21-28. 
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الــذي يعــد  اإلجــراءن البحــري الجزائــري علــى هــذا المــوانئ الجزائريــة ويحــرص القــانو  إحــدىفــي 

  .في حياة السفينة وممارسة المالحة البحرية أساسي

المطلـب ( على السـفينة التسـجيل الـذي يـتم تحـت رقابـة الدولـة اإلداري اإلشرافويشمل   

  .)المطلب الثاني( وشهادات السفن أوراقمعاينة وكذا  )األول

  األولرع ـــالف

  ــنـــــل السفــــتسجي

المشــرع قـد عاملهـا معاملـة العقــار  أن إالالســفينة تعتبـر مـاال منقـوال  أنعلـى الـرغم مـن   

ونظام تسجيل السـفينة هـو  .وجب تسجيلها في سجالت معينةأنه أفي حاالت معينة، من ذلك 

ذا هـــو  الســـفينة )individualisationتفريـــد ( عناصـــر أووال يـــدخل فـــي شخصـــية  إدارينظـــام 

 .)1(شريعات والفقهحسب غالبية الت

مما يمكـن الدولـة مـن  ،السفن وكذا تحديد الجنسية إحصاء إلىوتهدف عملية التسجيل   

 )2(ســجل الســفن تــدرج فيــه بيانــات أن إلــى باإلضــافة .عليهــا اإلداري واإلشــرافكفــاءة المراقبــة 

 تصـرفات، دون يهـا مـنمتعلقة بكل سفينة على نحو يحـدد ذاتيتهـا ويؤشـر علـى كـل مـا يـرد عل

لالقتصـاد الــوطني بمـا تمثلـه مــن ثـروة وطنيــة يمكـن االســتفادة  أهميــةننسـى مـا للســفينة مـن  أن

 .)3(منها في حاالت الحرب والسلم معا

وذلــك وفقــا لقــانون  ،العمــل بهــذا النظــام بــدأتالــدول التــي  أولحيــث كانــت انجلتــرا مــن  

بموجـب تشـريع  وأمريكـا 1681، ونفس الشيء في فرنسا وفقا لتشريع سنة 1660التجارة لعام 

                                                           
(1)  RODIERE René- DU PONTAVICE Emmanuel, op. cit, pp 39-40. 

كل تعديل في البيانات يطرأ على سجل السفينة طبقا :" على أنه 36كما تنص المادة . ج.ب.قمن  35المادة أنظر  ) 2(

  ".ألحكام المادة السابقة يخضع كذلك للقيد
  .74ص  ، المرجع السابق،ينجالل وفاء محمد ) 3(
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التجـــارة البحريـــة  ومـــا حـــدث لهـــذه التشـــريعات مـــن تطـــورات وذلـــك تماشـــيا مـــع تطـــورات 1792

  .)1(الدولية

 األجنبيــةن بعــض الــدول تســمح بتســجيل الســفن إ، فــإليــههــذا وكمــا ســبق وان تعرضــنا   

ســفن الشــروط التــي تســتوجبها لمــنح جنســيتها لل أومــن الضــوابط  أيلــديها دون اشــتراط تــوافر 

  . في رسوم التسجيل، وذلك بغية تحقيق مصدر دخل لها يتمثل )2(األجنبية

حيــث وغيرهــا،   PANAMA, LIBERIA, COSTA-RICA: ومــن هــذه الــدول نجــد

قــل تشــددا والالمبــاالة فــي مراعــاة قواعــد تشــغيل قــل ومتطلبــات الســالمة فــي الســفن أالضــرائب أ

                          )4(مى بالتســـــــــــــجيل المفتـــــــــــــوحهــــــــــــذا مـــــــــــــا يســـــــــــــ، )3(الطــــــــــــاقم والبحـــــــــــــارة المتعـــــــــــــارف عليهـــــــــــــا

.Libre immatriculation                         

التسـجيل لجعـل السـفن  إلزاميـةغلـب التشـريعات تـنص علـى باستثناء هـذه الحالـة، فـإن أ

تمكـين الـدول التابعـة لهـا هـذه  ذلـك إلى إضافةوضوابط قانونية،  أسستقوم باستغالالتها على 

  .سفن من ضبط رقابتها عليهاال

تســـجيل الســـفن حيـــث  إلزاميـــةوالجزائـــر، مثـــل غالبيـــة التشـــريعات البحريـــة، تـــنص علـــى   

يجــب قيــد الســفن الجزائريــة فــي دفتــر التســجيل الجزائــري للســفن " نــه أ ىعلــ 34نصــت المــادة 

اذه يتعـين اتخـ إجبـاري إجـراءفتسـجيل السـفن ". المختصـة  اإلداريـةالسـلطة والممسوك من قبـل 

مــا  أوقبـل تسـيير السـفينة تحـت العلـم الجزائـري وال تهـم طبيعـة المالحـة التـي تقـوم بهـا السـفينة 

ينطبـق عليهـا كلهـا وصـف السـفينة،  إذسـفينة نزهـة  أوسـفينة صـيد  أوكانت سـفينة تجاريـة  إذا

                                                           
(1) Voir REMOND-GOUILLOUD Martine, op. cit, pp 28-31. 
(2 ) Voir DU  PONTAVICE Emmanuel,  « Les pavillons de complaisances », revue du droit maritime 

français, N°346, éd. société du journal de la marine marchande, Paris, 1977, pp 567-582. 

  :انظر عن التسهيالت والمزايا التي تمنحها هذه الدول لمزيد من التفصيل  )3(
 -     ROUX Jean-Marc, op.cit,  pp 81- 94. 

  .  60ص  ،1997، القانون البحري، منشأة المعارف، اإلسكندرية، كمال حمدي ) 4(
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، ويــــتم التســــجيل طبقــــا )1(األجنبيــــةكمــــا يقتصــــر التســــجيل علــــى الســــفن الجزائريــــة دون الســــفن 

  .معينة كما تترتب عليه آثار سنتعرض لها تباعا اءاتإلجر 

 :التسجيل إجراءات  - أ

يقـدم طلبـا  أنعلى مالك السفينة الذي يرغـب فـي تسـجيلها  .ج.ب.ق 44توجب المادة 

البحريـــة المختصـــة بتســـجيل الســـفن فـــي المـــوانئ الجزائريـــة مشـــتمال علـــى  اإلداريـــةالجهـــة  إلـــى

  :)2(البيانات التالية

 .وتاريخ قيد السفينةرقم تسلسل السجل  -

 .عناصر شخصية السفينة -

 .السفينة واسم المنشئ إنشاءتاريخ ومكان  -

وجـــد عـــدة  وٕاذامقـــره وكـــذلك مجهـــز الســـفينة،  أو إقامتـــهحـــل ماســـم مالـــك الســـفينة و  -

 أومقارهم مع بيان مقـدار حصصـهم  أو إقامتهمومحالت  أسماؤهم أدرجتمالكين، 

 .حصتيهم النسبية بالسفينة

كانــت مســتغلة مــن  إذاحــق اســتعمالها  إســنادلســفينة والســند المتضــمن ســند ملكيــة ا -

 .قبل شخص آخر غير مالكها

التي تتحملها، وكـذلك حـدود الحـق فـي التصـرف  األخرى واألعباءالعينية  التأمينات -

 .الجزئي بالسفينة أوالكلي 

 .في جزء منها أونوع التخلي عن الحقوق في كل سفينة  -

 .أخرىكانت مسجلة في دولة  إذامن دفتر التسجيل سبب وتاريخ شطب السفينة  -

                                                           
  .ج.ب.قمن  511 -503المواد أنظر  ) 1(
  .ج.ب.قمن  35المادة وردت في نص  ) 2(
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ويرفــــق بالطلــــب جميــــع المســــتندات والوثــــائق، وبوجــــه خــــاص تلــــك التــــي تثبــــت ملكيتــــه 

للســـفينة والجنســـية الجزائريـــة، بمـــا فـــي ذلـــك شـــهادة رســـمية بشـــطب الســـفينة مـــن ســـجل الســـفن 

 بأصـــــولختصـــــة البحريـــــة الم اإلداريـــــة، وتحـــــتفظ الســـــلطة )1(الـــــذي كانـــــت تابعـــــة لـــــه األجنبـــــي

  .صورها الرسمية أوالمستندات والوثائق المقدمة 

بعــد تســجيل الســفينة فــي دفتــر التســجيل الجزائــري للســفن، تقــدم شــهادة تســجيل للســفينة 

 .البحرية المختصة اإلداريةمن قبل السلطة 

كـل تعـديل فـي البيانـات : " أنمـن نفـس القـانون لتؤكـد علـى  36هذا وقد جاءت المادة 

  ".المادة السابقة يخضع كذلك للقيد ألحكامجل السفينة طبقا يطرأ على س

بمضــامين واضــحة خاصــة بالحــاالت  أيضــامــن نفــس القــانون  37كمــا جــاءت المــادة 

 38، وفصـلت هـذه الحـاالت المـواد مــن السـفينة مـن دفتـر التسـجيل أساسـهاالتـي تشـطب علـى 

  .42 إلى

 :التسجيل آثار  -  ب

  :تياآليمكن حصرها في  للتسجيل آثار هامة

التســـجيل يمكـــن الســـفينة مـــن القيـــام بالمالحـــة البحريـــة تحـــت علـــم الدولـــة التـــي ســـجلت فيهـــا  -

 . والتمتع بحمايتها واالستفادة من المزايا المقررة للسفن الوطنية

لجنســيتها وتحديــد ذاتيتهــا، فهـي ســجل لحالتهــا المدنيــة،  إثبـاتشـهادة التســجيل تعتبــر كــدليل  -

هــذا الســند  أنوالتـي ترفــق بطلــب التسـجيل بــالرغم مـن  لكيـة الســفينةكمـا أنهــا تعـد دلــيال علــى م

 .الخ...دليل لحمولة السفينة أيضا أنهاعكسه كما  إثباتيمكن 

                                                           
ائري للسفن عندما تكون هذه السفينة ال يمكن قبول تسجيل سفينة في دفتر التسجيل الجز .: " ج.ب.ق 46تنص المادة  ) 1(

  ".مسجلة في دفتر تسجيل أجنبي، وقبل شطبها منه 

ال يمكن تسجيل سفينة جزائرية على دفتر تسجيل أجنبي إال بعد : " من نفس القانون على أنه 47كما تنص المادة   

  ". شطبها من دفتر التسجيل الجزائري للسفن
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لتســـجيل الســـفينة دور هـــام، وذلـــك بشـــهر مـــا يـــرد عليهـــا مـــن تصـــرفات ومـــا يثقلهـــا رهــــون  -

 .وحجوز

ة، هنـــاك التـــزام آخـــر إلـــى جانـــب عمليـــة التســـجيل التـــي تعتبـــر إجباريـــة بالنســـبة للســـفين 

تحملهـــا علـــى  وراق والوثـــائق التـــياأل مـــن يجـــب علـــى كـــل ســـفينة احترامـــه يتمثـــل فـــي مجموعـــة

   .متنها

  يـــرع الثانـــالف

 نـــادات السفـــوشه أوراقة ـــمعاين

 إلـــىذهبـــت تقـــدمها عنـــد كـــل طلـــب  أينمـــاال بـــد لكـــل ســـفينة مـــن وثـــائق رســـمية تحملهـــا 

التــي تفرضــها  اإلجــراءاتويتهــا مــن جهــة ومــن قيامهــا بســائر الســلطة المختصــة لتتثبــت مــن ه

  .أخرىالقوانين من جهة 

التــــي تجعــــل منهــــا ســــفينة  واألمــــورفبعــــدما تســــتكمل الســــفينة وتســــتجيب لكــــل الشــــروط 

هـــذه  إنبـــل  .خاصـــة بهـــا وأوراقوعلـــى متنهـــا وثـــائق  إالبـــالمعنى القـــانوني، ال تغـــادر المينـــاء 

فتكــون محــل عالقــات قانونيــة متشــابكة مــا بــين  ،بالمينــاءالوثــائق ضــرورية حتــى وهــي راســية 

الصــــلة فيهــــا مــــن الدولــــة التــــي تحمــــل الســــفينة علمهــــا والبحــــارة الــــذين علــــى متنهــــا  أصــــحاب

تحمـــل  أنمـــا يســـتوجب م ،والمتعـــاملين معهـــا مـــن مســـافرين وشـــاحنين ومـــؤمنين أطـــراف فيهـــا

قــات وهــذا يتحقــق بمجمــوع مــا تملكــه الســفينة مــا يثبــت وفائهــا بالتزاماتهــا التــي توجبهــا تلــك العال

  .)1(من وثائق

وقد فرضت قوانين سائر الـدول علـى السـفن التـي تحمـل علمهـا وتتمتـع بجنسـيتها حمـل 

التجاريــة البحريــة  الســفن حينمــا تكــون معــدة للمالحــة أنــواع بــاختالفعــدد مــن الوثــائق تختلــف 

  .النزهة أو والصيدأ
                                                           

    .76ص بومعزة عودة، المرجع السابق،  )1(
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علــى ظهــر الســفينة بــأوراق ومســتندات معينــة يحــتفظ الربــان  أنيســتلزم القــانون  ،لــذلك

الرحلـة  أثنـاءالسلطات المختصة عليها و يسهل تحديد ذاتية السفينة  إشرافوذلك حتى يتيسر 

  .من الحوادث التي تتخللها إثباتهكل ما يلزم  بإثبات

تحمـــل الســـفينة عنـــدما تجهـــز وثـــائق تســـمح  أنالمشـــرع الجزائـــري علـــى ضـــرورة نـــص 

علــى الصــعيد الــوطني والــدولي ومــن بــين هــذه الســفينة ووضــعيتها القانونيــة  ويــةه بــإبرازللربــان 

  .المالحة وأخرى متعلقة بشهادات السالمة قة بشهاداتالوثائق تلك المتعل

  .شهادة المالحة: أوال

 بأعمــــالكــــل ســــفينة تقــــوم : "... لتؤكــــد علــــى انــــه .ج.ب.قمــــن  189جــــاءت المــــادة 

ـــى متن ـــة يجـــب أن تحمـــل عل ـــل الســـلطة المالحـــة البحري هـــا شـــهادات المالحـــة المســـلمة مـــن قب

  ."البحرية  اإلدارية

تبـــــدأ  أنســـــفينة  أليمـــــن نفـــــس القـــــانون ال يمكـــــن  190نـــــص المـــــادة  إلـــــىوبـــــالرجوع 

لم تكن مزودة بشهادة مالحـة، وتسـلم هـذه الشـهادة بعـد تسـجيلها مـن قبـل السـلطة  إذا باإلبحار

ثــم يجـب تجديــدها عنــد  .حــة لمـدة ســنة واحـدةالبحريــة المختصـة وبعــد دفـع رســوم المال اإلداريـة

وفـي حالـة نـزع  .السفن المعينة لمالحة االرتفاق إلىانتهائها باستثناء رخصة المالحة المسلمة 

البحريــة التابعــة  اإلداريــةشــهادة المالحــة لــدى الســلطة  إيــداعالتجهيــز خــالل هــذه الفتــرة يجــب 

  .لميناء نزع التجهيز

البحريـة وأعـوان  اإلداريـةالسـلطة  إلـىعند كـل طلـب حة تقدم شهادة المال أنكما يجب 

المراقبة في البحر أو في الميناء، ويجب أيضا أن يؤشر عليها من قبـل السـلطة المـذكورة عنـد 

  .)1(كل محطة تتوقف بها

  .حريةشهادة المالحة الب أهدافون لتبين من نفس القان 195المادة  وتأتي

                                                           
  .ج.ب.من ق 199، 198، 197، 196انظر المواد  ) 1(
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 :التالية تشمل الشهادات :شهادات المالحة أهم -1

 : شهادة الجنسية    - أ

يجب علـى كـل سـفينة أن تحمـل علـى متنهـا شـهادة الجنسـية التـي تثبـت انتمائهـا للدولـة 

  .التي تحمل علمها حتى تتمتع بالحصانة الدولية الممنوحة لهذه السفن

السـفينة علــى الجنسـية الجزائريــة مــن  وربطــت حصــول .ج.ب.قمـن  29جـاءت المــادة 

ـــهعلـــى أ خـــالل تســـجيلها حيـــث نصـــت ـــة : " ن تمـــنح شـــهادة الجنســـية مـــن قبـــل الســـلطة اإلداري

فشــهادة التســـجيل تعتبـــر كــدليل إثبـــات لجنســـيتها ". المختصـــة لمكــان تســـجيل الســـفينة  البحريــة

تعـد دلـيال علـى ملكيـة السـفينة التـي ترفـق  أنهـاوتحديد ذاتيتهـا، فهـي سـجل حالتهـا المدنيـة كمـا 

  .ج.ب.قمن  35لتي تضمنتها المادة كل البيانات ا جانب إلى بطلب التسجيل

 :دفتر البحارة  -  ب

ـــالرجوع      :التـــي تعـــرف دفتـــر البحـــارة كمـــا يلـــي .ج.ب.قمـــن  191نـــص المـــادة  إلـــىب

دفتر البحارة هو شهادة المالحة المسلمة للسفن التي تقوم بأعمال مالحية بحرية مهنيـة والتـي "

  ".يكون طاقمها مؤلفا من رجال البحر

تكـــون مـــزودة  أنالســـفن التـــي يجـــب  إلـــىمـــن نفـــس القـــانون  192كمـــا تطرقـــت المـــادة 

بــــدفتر البحــــارة علــــى متنهــــا وهــــي الســــفن المخصصــــة للمالحــــة التجاريــــة والمالحــــة المســــاعدة 

مــن ذات القــانون وكــذا الســفن التــي تقــوم بمالحــة النزهــة  162ومالحــة الصــيد حســب المــادة 

  .ويوجد على متنها رجال البحر

تين أن دفتر البحارة هو شـهادة مالحـة تسـلم للسـفن الـواردة يتضح من نص هاتين الماد

  .يوجد على متنها رجال البحر الذين يمتهنون هذه الحرفة أنشرط  أعالهذكورة مفي المادة ال
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 :رخصة أو بطاقة المرور -جـ  

البحريـــــة  اإلداريـــــةرخصـــــة المـــــرور هـــــي شـــــهادة مالحـــــة ممنوحـــــة مـــــن الجهـــــة  -

بالمالحـــة البحريـــة االرتفاقيـــة والمعينـــة خصيصـــا لمصــــلحة المختصـــة إلـــى الســـفن التـــي تقـــوم 

 .)1(تعد الرخصة بمثابة صالحية السفينة للمالحة إذعمومية، 

البحريـــة المختصـــة  اإلداريـــةبطاقـــة المـــرور هـــي شـــهادة تمـــنح مـــن قبـــل الســـلطة  -

 .)2(للسفن التي تقوم بالنزهة والتي ليس لها طاقم مأجور، قد تكون البطاقة فردية أو جماعية

  :شهادة المالحة أهداف  -2

 ذكرنــاهن ، كمــا ســبق وأشــهادة المالحــة هــدافأإلــى . ج.ب.قمــن  195المــادة  أشــارت

 :تتمثل فيو ، أعاله

والنصـــوص المتخـــذة لتطبيقـــه،  األمـــرهـــذا  أحكـــامالســـماح للســـفينة التـــي تتـــوفر فيهـــا جميـــع  -

 مال المالحة البحرية المعينة لها؛بالقيام بأع

 كذلك نوع وصنف المالحة الممارسة؛ طاقمها وأفرادة ومالكها هوية السفين إيضاح -

 تحـت طائلـة الــبطالن إجباريـاترفـق فيهـا  أنالتحقـق مـن شـروط اسـتخدام الطـاقم التـي يجــب  -

 ؛أعاله 192وذلك بالنسبة لجميع السفن المذكورة في المادة 

 اإلنــزالوتــواريخ ومــدة الخــدمات التــي يمارســها الطــاقم علــى مــتن الســفينة التحقــق مــن نــوع  -

مــن قبــل  أيضــاتــذكر فيهــا  أنالتــي يقــوم بهــا كــل بحــار والتــي يجــب  األعمــالوالتحميــل وكــذلك 

 .البحرية اإلداريةالسلطة 

  .وتكون للبيانات المدرجة في شهادة المالحة قوة الثبوت أمام القضاء

                                                           
  .ج.ب.من ق 193المادة  ) 1(
  .ج.ب.من ق 194المادة  ) 2(
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ين يتعــ نــهأعلــى  .ج.ب.قمــن  200نصــت المــادة  ،للوثــائق المــذكورة ســابقا باإلضــافة    

  :الوثائق التالية على السفن أن تحمل على متنها

 شهادة الصالحية للمالحة، أو، شهادة رتبة السفينة شهادة الحمولة  - أ

 مسافرا، 12من  أكثرفيما يخص السفن التي تنقل  األمنشهادة  -ـبـ

  الشهادات النظامية للمعاينات المفروضة، -جـ

  :الذي يجب )1(دفتر السفينة -د

البحرية ويكون ممسـوكا مـن طـرف ربـان  اإلداريةليه من قبل السلطة أن يرقم ويؤشر ع •

  .السفينة ويخضع لتأشيرة هذه السلطة كل ستة أشهر

يتضــــمن ســــردا لجميــــع الحــــوادث المتعلقــــة بالمالحــــة والحــــوادث الطارئــــة علــــى متنهــــا   •

التـي  والمقررات المتخذة خالل الرحلة وبيان حالة البحر والمالحظات اليومية الخاصة بالطرق

 .بالعمليات التجاريةسلكتها السفينة وكشفا 

  :والراديو يوميات الماكينة -ه

حيــث تــرقم يوميــات الماكينـــة التــي تكــون ممســوكة مـــن طــرف رئــيس المكانيــك ويؤشـــر   

عنـــد  المـــأخوذةتتضـــمن كميـــة الوقـــود  أنويجـــب  ،عليهـــا ثـــم تشـــاهد علـــى غـــرار دفتـــر الســـفينة

  .)2(دفع وكذلك كل ما يخص سير وخدمة الماكينةالذهاب واالستهالك اليومي لجهاز ال

وترقم كذلك يومية الراديو التي تكـون ممسـوكة مـن ضـابط البـرق الالسـلكي أو الضـابط   

البحريـة وذلـك علـى غـرار  اإلداريـةالذي يحل محله، ويؤشر عليهـا ثـم تشـاهد مـن قبـل السـلطة 

ات الالسـلكية والبرقيـة الصـادرة تتضـمن يوميـة الراديـو ذكـر التبليغـ أنكمـا يجـب  .دفتر السفينة

  .)3(أو الواردة وكذلك كل ما يخص مصلحة الراديو

                                                           
  .ج.ب.قمن  203و 202انظر المادتان  ) 1(
  .ج.ب.قمن  205و 204انظر المادتان  ) 2(
  .ج.ب.قمن  207و 206انظر المادتين  ) 3(
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  .الوثائق الجمركية والصحية -و

  .جميع الوثائق األخرى المقررة بموجب األنظمة -ز

يكـون لـدفتر السـفينة ويوميـات الماكينـة والراديـو قـوة  :"انـه لـىع 208المادة  نصت كما  

  ."روف المدرجة فيها وذلك حتى ثبوت العكسالثبوت بالنسبة للحوادث والظ

 .شهادات السالمة: ثانيا  

  .أهم شهادات السالمة -1

يجــب تزويــد كــل ســفينة ": مــن القــانون البحــري الجزائــري علــى انــه 246نصــت المــادة   

طبقــــا للشــــروط التــــي ســــتحدد بقــــرار يصــــدر مــــن الــــوزير المكلــــف بالبحريــــة التجاريــــة بــــرخص 

  :يتعلق بـ وشهادات السالمة وخاصة فيما

 .سالمة السفن التي تنقل المسافرين -

 .بناء السفن -

معــــــدات التجهيــــــز وأجهــــــزة المواصــــــالت البرقيــــــة الالســــــلكية وأجهــــــزة المواصــــــالت  -

 ."الالسلكية لسفن الحمولة -الهاتفية

وتحرر شهادات المالحة باللغة العربية واللغة الفرنسية ويحدد نموذج شهادات السـالمة 

  . )1(لوزير المكلف بالبحريةبموجب قرار صادر عن ا

شــهادات الســالمة المــذكورة فــي  إحــدىالســفينة بصــفة اســتثنائية مــن  إعفــاءكمــا يمكــن 

وتقــدم شــهادة شــريطة التقيــد بشــروط الســالمة الكافيــة خــالل الرحلــة التــي تقــوم بهــا  246المــادة 

أي الموافــق البحريــة لمينــاء تســجيل الســفينة بنــاء علــى الــر  اإلداريــةمــن طــرف الســلطة  اإلعفــاء

  .)2(والصادر من اللجنة المحلية للتفتيش

                                                           
  .ج.ب.قمن  353المادة  )  1(
  .ج.ب.قمن  247لمادة انظر ا ) 2(
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  :صالحية شهادات السالمة -2

  :تتعدى مدة صالحية شهادات السالمة أنال يمكن :" على انه 248نصت المادة 

 .سنة واحدة لرخصة المالحة -

 .خمس سنوات لشهادة الحريم -

 .سنتان لشهادة أمن معدات التجهيز لسفينة الحمولة -

لشهادة سالمة السفن التي تنقل المسافرين ولشهادة السـالمة لبنـاء سـفن الحمولـة  سنة واحدة -

المواصـــالت  أجهـــزةولشـــهادة ســـالمة أجهـــزة المواصـــالت الهاتفيـــة الالســـلكية ولشـــهادة ســـالمة 

 .البرقية الالسلكية

  ".عن مدة الشهادة المتعلقة بها اإلعفاءتفوق مدة صالحية شهادة  أنال يجوز 

الحية شـهادة السـالمة بمجـرد نـه تنقضـي مـدة صـنجـد أ 249نص المادة  إلىوبالرجوع 

  .حد الشروط المطلوبة للحصول عليهاتخلف أ

تجـدد بـنفس الشـروط التـي سـلمت بهـا، كمـا وعند انقضاء مدة صالحية شهادة السالمة   

يمكـــن تمديـــد صـــالحية الشـــهادات بـــالجزائر وفـــي الخـــارج مـــن طـــرف الســـلطات المختصـــة إذا 

شـهادات السـالمة، غيـر موجـودة فـي مينـاء تسـجيلها  إحدىما، في تاريخ انقضاء  كانت سفينة

ويجب علـى  .أشهر 5تتجاوز المدة  أنرحلتها وال يجب  بإتمامجل السماح للسفينة من أوذلك 

الســفينة الحصــول علــى الشــهادات الجديــدة المطابقــة عنــد وصــولها لمينــاء التســجيل أو المينــاء 

هــذا مــا نصــت عليــه بعــد الحصــول عليهــا  إالوال يحــق لهــا مغادرتــه تعــاين فيــه  أنالــذي يجــب 

  .ج.ب.ق 252و 251المادتين 

تلصق على متن السفينة وبمكـان ظـاهر  " :على أنه. ج.ب.ق 254نصت المادة  كما

والمسـلمة بنـاء علـى  لألصـلجميع شهادات السالمة أو صـورها المطابقـة  إليهوسهل الوصول 

  ."صوص المتخذة لتطبيقهالقانون البحري والن أحكام
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تنظـــيم جنســــية الســــفينة ووضـــع شــــروط وضــــوابط لتســــجيلها وكـــذا تحريــــر وثــــائق تلتــــزم 

بـل يقـع علـى عـاتق دولـة العلـم . السفينة بحملها، ال يكفي العتبار السفينة تتوفر على السالمة

  .أيضا مراقبة سفنها والسهر على احترامها للجوانب التقنية واإلجتماعية
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  يـــث الثانـــبحالم

   ةـــــؤون التقنيـــــى الشـــعل ةـــا الدولـــي تمارسهـــة التـــالرقاب

 نــــللسف ةــــواالجتماعي

 البحريــة، فــإن الســفينة، تخضــع مــع بــروز أخطــار البحــر والمشــاكل المرتبطــة بالســالمة    

 يتأكــد أن منــذ القــديم، ،انرض علــى الربــتــفكــان ي. لرقابــة شــديدة القانونيــة األنظمــةفــي مختلــف 

مــن أن الســفينة موزونــة جيــدا ومحملــة ومــزودة بالمراســي والعتــاد وكــل مــا هــو قبــل رفــع الشــراع 

فيمــا  إرشــاداتداخليــة تتضــمن  أوتقنيــة دوليــة  أنظمــةضــروري، ومنــذ ذلــك الحــين ظهــرت عــدة 

  .يتعلق بالرقابة على السفن

علـــى الســـفن عنـــد تســـجيلها وكـــذلك حينمـــا   األوليـــةبممارســـة الرقابـــة  اإلدارةوبينمـــا تقـــوم     

المالحــة، هنــاك رقابــة  أوســواء شــهادات االســتغالل  واألوراقتقــوم بتحريــر مختلــف الشــهادات 

  .)1(تقنية ورقابة اجتماعية تمارس على هذه السفن

الرقابة التقنية التي تقوم بها شركات التصنيف المعتمدة، التي تعمـل بنـاء علـى تفـويض        

وليـة، تتمثـل اد مقدم من طرف دولة العلم ومع احترام القواعد الواردة في االتفاقيـات الداعتم أو

معاينــة الجوانــب التقنيــة للســفن ومــن خــالل هــذه المعاينــة تمــنح لهــا درجــة معينــة وذلــك مــن فــي 

       René   RODIERE فعملية التصنيف حسب. خالل تزويدها بشهادة التصنيف

 «l’opération de classification est  l’expression figurée de la valeur d’un navire : 
non pas sa valeur en argent , mais le degré de confiance que l’on peut lui 
accorder »(2). 

  .من هنا تظهر مسؤولية هذه الشركات    

                                                           
(1)  MONTAS Arnaud, op. cit, p 61. 
(2)  Cité par : MONTAS Arnaud. ibid, P 65. 
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بــة التقنيــة حمايــة البحــر والســفينة معــا مــن خــالل الرقادولــة العلــم  ه يقــع علــىوعليــه، فإنــ

، وحمايــة رجــال البحــر مــن خــالل رقابتهــا للشــؤون )المطلــب األول(التــي تمارســها علــى ســفنها 

  ).المطلب الثاني(االجتماعية للسفن 
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  األولب ـــالمطل

  نـــى السفـــة علـــة التقنيـــالرقاب

ر والتــي تجعــل ، والعزلــة التــي تتصــف بهــا البحــاخطــارباألالحيــاة فــي البحــر مليئــة  إن

  .األخطاروالمساعدة تتم بطريقة عشوائية تزيد من هذه  اإلسعافاتوصول 

الـرابط الرئيسـي للسـالمة البحريـة، فسـلطة الرقابـة والتفتـيش  أوتعتبر دولـة العلـم العامـل 

البحــــر وثرواتــــه مــــن  إنقــــاذجــــل تســــتجيب للضــــرورة الملحــــة مــــن أالتــــي تمارســــها علــــى ســــفنها 

  .)1(التي تهددها األخطار

، 1982 هذا الدور الذي تلعبه دولة العلم لم يخف على محرري اتفاقية مونتي قوبي

تنفيذ الكامل للزيارات التفتيشية      دولة العلم تضمن ال إدارة ،فبالنسبة لقواعد السالمة

)visites d’inspection(  تضمن كامل مسؤوليتها فيما يتعلق  أنهاوبطريقة فعالة، كما

  . )2(تحررهابالشهادات التي 

 :لـ بموجب المعاهدة الدولية لمكافحة التلوث من السفن أيضاكما يتوجب عليها 

أن تحرر وتزود السفن بشهادة دولية للحماية من التلوث بالهيدروكربونات،  02/11/1973

هذه الشهادة التي تعطى للسفينة تماشيا مع متطلبات القوانين خالل فترة محددة تعتبر في 

  .)3(دولة العلم إدارةالدولية البحرية دليل على جدية الرقابة التي تمارسها  نظر الجماعة

ر بــل يجــب حمايــة البحــر مــن البحــ أخطــارة مــن نــه ال يكفــي حمايــة الســفينوبالفعــل فإ

يير دنيا تخص الجوانب التقنية لحمايـة السـفينة الذلك يجب أن تتوفر السفينة على مع. السفينة

الفــــرع (مــــن التلــــوث النــــاتج عــــن الســــفن  يــــة لحمايــــة البيئــــة البحريــــة، وآليــــات تقن)الفــــرع األول(

  ).الثاني

                                                           
(1)  Voir REMOND-GOUILLOUD Martine, op.cit. p 215.  

  .1982من اتفاقية مونتي قوبي  94المادة  ( 2)
(3)  Cité par LE COUVIOUR Karine, La responsabilité civile à l’epreuve des pollutions majeures, 

résultant du transport maritime, T. II, PUAM, 2007, p 531.  
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  األولرع ـــالف

  .ةـــة السفينـــة لحمايـــب التقنيـــة بالجوانـــا الخاصـــر الدنيـــالمعايي

تحديــد القواعــد والحســابات وال وضــع العتبــات، فــدوره محــدود فــي  رجــل القــانونال يملــك 

 األخـرىررها في قالب قانوني جامع بشكل يتماشى مع القواعـد ثم يح والأيكتبها فهو . التنسيق

  .الموجودة وهذا من بين واجبات ومهام القانون الدولي العام

فــان دور القــانوني محــدود فــي هــذا المقــام فهــو يكتفــي بمعاينــة مختلــف  ،فيمــا عــدا ذلــك

  .)1(لى علم بوجودهايكون ع أن األقلعلى  أو أنواعها المعاهدات والبروتوكوالت بمختلف

المعاهــدات التــي تعنــى بمختلــف القواعــد التقنيــة الواجبــة  أهــم إلــى أواللــذلك ســنتعرض 

وهـي  الأالشركات المتخصصة في التحقق من مدى احترام هـذه القواعـد  إلىلحماية السفن ثم 

  .نتعرض لموقف المشرع الجزائري األخيرشركات التصنيف وفي 

  .المعاهدات الدولية: أوال

ي تحكـــم بنـــاء الســـفن والـــنظم الدوليـــة المقبولـــة عمومـــا التـــ واإلجـــراءاتن الممارســـات مـــ

 أساساالمتحدة لقانون البحار هي  األممفي اتفاقية  إليهاالمشار  لإلبحاريتها ومعداتها وصالح

فـي البحـر واالتفاقيـة الدوليـة لخطـوط الحمولـة  األرواحلحمايـة تلك الواردة في االتفاقيـة الدوليـة 

  .ة التعديالت المدخلة عليهاوكاف

  :SOLASاتفاقية سوالس   - أ

 أواتفاقيـات دوليـة  إطـاربالفعل توجد عدد من القواعد المهنية التي تمت صـياغتها فـي 

 إلـى األصـلكانـت تهـدف فـي  إنمن خالل قرارات صادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وهي 

                                                           
(1) REMOND-GOUILLOUD Martine, op.cit. p 216. 
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ر مباشــر فــي المحافظــة علــى وفــي ذات الوقــت تســاهم بشــكل غيــ فإنهــاضــمان ســالمة الســفن، 

  .سالمة الركاب

 اإلنســان، الســفينة التــي اعتقــد 1912ســنة ) TITANIC( فغــداة غــرق ســفينة التيتانيــك

، انعقــد مــؤتمر بلنــدن مــن اجــل إطالقهــاالمالحــة البحريــة يــوم  أخطــارنــه تمكــن مــن مجابهــة أ

حيـث تـم ، SAFETY OF LIFE AT SEAالبشـرية فـي البحـر األرواحمعـايير سـالمة  إعـداد

تتضـــمن معـــايير الســـالمة التـــي يجـــب احترامهـــا التـــي (SOLAS)  )1(اتفاقيـــة ســـوالس إقـــرار

، ومعـايير السـالمة الخاصـة )2(ومراعاتها فيما يتعلق بتصميم السفن التجاريـة وبنائهـا وتجهيزهـا

التــي  بنقــل البضــائع الخطيــرة ووســائل مراقبــة احترامهــا مــن طــرف الســفن مــن خــالل الســلطات

   .)3(دولة الميناء أوولة العلم تمارسها د

بــدوره معاهـدة ســوالس قـد لقـي  أوردتـهالـذي  األرواحوموضـوع السـالمة البحريـة وحمايــة 

الملحـق : للمعاهدة نفسـها، جـاءت فـي ملحقـين همـا أخرى أحكام بإضافةتعديالت عديدة سواء 

، 11/11/1988 بلنــدن بتــاريخ أيضــاوالملحــق الموقــع  17/02/1978المعتمــد بلنــدن بتــاريخ 

 .أو في شكل جملة من االتفاقيات التي عززت بدورها اتفاقية سوالس السالفة الذكر

 1979فيفــري  27االتفاقيــات الدوليــة المؤرخــة فــي نــذكر  أنمــن هــذه االتفاقيــات يمكــن 

في البحر والموقعـة بهـامبورغ، االتفاقيـة الدوليـة المتعلقـة باالتصـاالت  واإلنقاذالخاصة بالبحث 

 03الموقعــة فــي لنــدن بتــاريخ "  Immarsat" الصــناعية  األقمــارالبحريــة بواســطة  الالســلكية

الصــناعية المتعلــق بالبحــث  األقمــار، االتفاقيــة المتعلقــة بالبرنــامج الــدولي لنظــام 1976ســبتمبر

                                                           
لمزيد من  .1974، ثم سنة 1960، ثم سنة 1948، ثم سنة 1929تم تعديلها سنة  ،1914تم إقرار االتفاقية سنة   )(1

  :عديالت الرئيسية المعتمدة على معاهدة سوالس انظرالتفاصيل عن الت

من  42تقرير األمين العام، المحيطات وقانون البحار، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة السادسة والخمسون، البند 

  www.un.org/convention_agrements.26-24مارس، ص ص  A/56/58 ،9القائمة األولية 
(2) REMOND-GOUILLOUD Martine, op. cit. p 216. 

، االلتزام بضمان سالمة الركاب في عقد النقل البحري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون البحري، ميراد ابراهيم  ) 3(

  .216ص  ،2012-2011جامعة وهران،  كلية الحقوق،
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، االتفاقيـة 1988جويليـة  01الموقـع ببـاريس بتـاريخ  (Sarsat/Cospas)في البحر  واإلنقاذ

 10وقعـة برومـا بتـاريخ غير المشروعة ضـد سـالمة المالحـة البحريـة الم مالاألعالدولية لقمع 

، مـــــذكرة )1(2005 أكتـــــوبر 14المحـــــرر بلنــــدن فـــــي  2005وبرتوكولهـــــا لعـــــام  1988مــــارس 

المتوسـط  األبـيضالتفاهم حول مراقبة السفن من طرف دولة الميناء فـي منطقـة حـوض البحـر 

  .)2(1997جويلية  11الموقعة بمالطا بتاريخ 

الفتــرة الممتــدة فــي  OMIوفــي المــؤتمر الــدولي المنعقــد برعايــة المنظمــة البحريــة الدوليــة 

بعـــض التعـــديالت علـــى  إقـــرار إلـــىتوصـــلت خاللهـــا المنظمـــة  ،2002ديســـمبر  13و 9بـــين 

توصية، وقد بدأ العمل بها ابتداء مـن  11توصيات بلغ عددها  وٕادراج 1974معاهدة سوالس 

  .)3(2004جويلية 

هــو  2002انجــاز حققتــه المنظمــة البحريــة الدوليــة مــن خــالل مؤتمرهــا ســنة  هــمأولعــل 

والــذي ســنتعرض لــه  Code ISPSالمدونــة الدوليــة لتســيير ســالمة الســفن والمــوانئ  إصــدار

 .بشيء من التفصيل الحقا من خالل دراسة رقابة دولة الميناء

 

 

 

  

                                                           
الصادرة . ج.ج.ر.، ج2010وفمبرن 3المؤرخ في  272-10ي رقم صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاس )  1(

  .69. ، ع2010نوفمبر  14بتاريخ 
يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول الرقابة على  2000مارس  13مؤرخ في  58-2000المرسوم الرئاسي رقم   (2)

. ج.ج.ر.، ج1997جويلية  11السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر األبيض المتوسط، الموقعة في مالطا بتاريخ 

  .13. ، ع2000مارس  15بتاريخ 
  .32ص  ، المرجع السابق،ميراد ابراهيم ) 3(
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  :1966لعام  االتفاقية الدولية لخطوط التحميل  -  ب

أوت  21ودخلــــت حيــــز النفــــاذ فــــي  1966افريــــل  05معتمــــدة فــــي لنــــدن بتـــاريخ  هـــي اتفاقيــــة

 أنمعــايير ال يمكــن للســفينة ) ب(و) أ(منهــا فــي فقرتيهــا  19ة ، حيــث حــددت المــاد)1(1968

  .تبحر من دون توافرها

منهــا الســفن إلــى تفتــيش مــن قبــل ضــباط مــؤهلين، حتــى وهــي  21كمــا تخضــع المــادة 

التحقـق مـن أن السـفينة غيـر  إلـىمتعاقـدة، يهـدف هـذا التفتـيش  ىأخـر متواجدة فـي مـوانئ دول 

محملة بما يتعـدى الحـد المسـموح بـه فـي الشـهادة وأن وضـع خـط الشـحن فيهـا مطـابق لمـا هـو 

  .محدد بموجب شهادتها أيضا

أن يتنـــاول التفتـــيش المســـائل والمعـــايير المـــذكورة فـــي كمـــا قضـــت نفـــس المـــادة بوجـــوب 

ـــم يحـــدث بهـــا تغييـــر جـــوهري يجعلهـــا غيـــر ســـالفة الـــذكر ل 19المـــادة  لتأكـــد مـــن أن الســـفينة ل

  .لإلبحارصالحة 

  :اإلتفاقيات األخرى -جـ

  :االتفاقيات التالية إلى باإلضافةهذا 

 .MARPOLاالتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن  -

 .COLERGاالتفاقية الخاصة بالقواعد الدولية لمنع التصادم في البحار  -

 .TONNAGEية الدولية بشان القياسات الطنية للسفن االتفاق -

 .)Code ISM ()2( نة إدارة السالمة الدولية مدو  -

                                                           
 11، يتضمن التصديق على البروتوكول المعد بلندن في 2000ديسمبر  23بتاريخ  448-2000المرسوم الرئاسي رقم ) 1(

، 1966أفريـــل  05لنـــدن فـــي  المبرمـــة فـــي 1966لســـنة  التحميــلالدوليـــة لخطـــوط  ، الخـــاص باالتفاقيـــة1988نــوفمبر ســـنة 

  .03 ،، ع2001جانفي  10الصادرة بتاريخ  ج،.ج.ر.ج
 A 741 (41)، اعتمدتها المنظمة الدولية البحرية بموجب القرار ISM Codeإلدارة السالمة الدولية  الدولية مدونةال )2(

 maritime.fr/codehttp://www.sup .في صيغتها المعدلة
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 .2006لسنة معاهدة العمل البحرية  -

  .هذه االتفاقيات بشيء من التفصيل في العناوين الالحقةسنحاول التعرض لبعض 

  .الرقابة التقنية عن طريق شركات التصنيف: ثانيا

تخضـع أيضــا لرقابــة  فإنهــاالتـي تخضــع لهـا الســفينة  اإلداريــةرقابــة بغـض النظــر عـن ال

  .تقنية عن طريق شركات متخصصة وهي شركات التصنيف

  .دور شركات التصنيف  -1

البحريـة وذلـك بـأداء  األخطـارتلعب شـركات التصـنيف فـي أيامنـا دورا أساسـيا فـي منـع 

إصــدار كـذا ت تقنيـة للسـفن و زيـارات ومعاينــا بـإجراءوذلـك تتمثـل فـي التصــنيف مهمـة مزدوجـة 

  .)1(الشهادات الالزمة

لهـذه الشـركات فـي معاينـة السـفن الجديـدة والسـفن الموجـودة فـي  األساسـييتمثل العمـل 

بصـفتها المسـتقلة  ضمان توافقها مع القواعـد التـي وضـعتهاالخدمة والمنشآت الساحلية، وذلك ل

حكوميــة المتعلقــة بالســالمة فــي البحــر ومــع االتفاقيــات الدوليــة وقــوانين وتعليمــات الســلطات ال

السـفن وتشـغيلها ويـتم التنفيـذ  إنشـاءتشـمل هـذه المعاينـات جميـع منـاحي . ومنع التلوث البحري

  .خالل عمر خدمة السفينة

عـن معاينـات نيابـة  بـإجراء )اعتمـاد(ت التصـنيف بموجـب تفويضـات حيث تعمـل شـركا

  .)2(الهيئات الحكومية بدولة العلم

 :ت والمعاينات التقنية للسفنتنوع الزيارا  - أ

القليلـــة الماضـــية، فـــي ازديـــاد مســـتمر مـــن ناحيـــة وفحـــص الســـفن فـــي الســـنوات  معاينـــة

التنــوع والتعقيــد، زد علــى ذلــك الخطــوات المتســارعة للتقنيــة البحريــة والمعاهــدات بشــأن الســفن 

                                                           
  .من اتفاقية سوالس 6الالئحة  )1(
  :لمزيد من التفاصيل عن االعتماد وشروطه وٕاجراءاته وكذا التزامات كل طرف انظر )2(

BOISSON Phillipe, « Etat du pavillon/ sociétés de classifications », in le pavillon, op. cit, pp 39-52. 
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لـى أعلـى أن تكـون المعاينـات عمن أجل نظافة وأمن البحار، لذلك يجـب  أبرمتالجديدة التي 

  .مستوى من الكفاءة

  :من المعاينات وهي أنواعسبعة  OMIالتقنية للمنظمة البحرية الدولية  األنظمةتتوفر 

المعاينـــــة  -4. معاينـــــة التجديـــــد -3. المعاينـــــة الدوريـــــة -2. األوليـــــةالمعاينـــــة  -1

 .التفتيش غير المتوقع -7. اإلضافيةالمعاينة  -6. المعاينة السنوية -5. الوسيطة

المشـــرع الجزائـــري حـــدد  أنض لهـــذه المعاينـــات بشـــيء مـــن التفصـــيل الحقـــا بمـــا ســـنتعر 

  .من المعاينات األنواعنفس 

 :تحرير الشهادات  -  ب

هـــذه الشـــهادات تـــدل علـــى اســـتجابة الســـفن للمعـــايير الدوليـــة، وهـــي متعـــددة فـــي مجـــال 

  :والسالمة البحريين ويمكن تقسيمها إلى ثالثة أصناف مناأل

 :1966التفاقية الدولية لخطوط الحمولة الشهادات الواردة في ا •

  :من هذه االتفاقية على نوعين من الشهادات وهي 19نصت المادة 

- Certificat International de Franc-bord  سنوات وال  5الذي عنده مدة صالحية

  .أشهر 5يمكن تمديدها أكثر من 

  .Certificat d’exemptionشهادة اإلعفاء   -

   :74/78نتها اتفاقية سوالس الشهادات التي تضم •

  :)1(هذه االتفاقية نصت على مجموعة من الشهادات

 .شهرا 12شهادة سالمة سفينة الركاب صالحة لمدة  -

 .شهرا 12بالنسبة لسفن البضائع صالحة لمدة السالمة الالسلكية  أجهزةشهادة  -

 .سنوات 5شهادة إنشاءات السالمة في سفينة البضائع صالحة لمدة  -

                                                           
  .الخاص باالتفاقية الدولية لسالمة االرواح في البحار ،11/11/1988وتوكول من البر  12الالئحة  ) 1(
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  .شهرا 24ات السالمة في سفينة البضائع صالحة لمدة شهادة معد -

 :MARPOLالشهادات الواردة في اتفاقية  •

 .الشهادة الدولية لمنع التلوث بالهيدروكربونات -

الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن نقل المواد السائلة الضارة بكميات كبيرة أو  -

 .NLCشهادة 

 . تالشهادة الدولية لمنع التلوث بالنفايا -

  .سنوات 5مدة صالحية هذه الوثائق ال تتعدى 

معينة من السفن حسب المواد التي  ألنواعمخصصة  أخرىوثائق  إلى باإلضافةهذا   

  .تقوم بنقلها

 :تمديد نطاق المهام الموكلة لشركات التصنيف �

لــم يعــد يقتصــر دور هــذه الشــركات علــى تطــوير وتطبيــق القواعــد التــي يــتم وفقهــا بنــاء 

منشآت المينائية وتشغيلها بالتوافق مع احدث التطورات والتعديالت التـي تجـري علـى السفن وال

 .)1(التعليمات الدولية وتعليمات دولة العلم

             فالــــــــدول تفــــــــوض لهــــــــا أيضــــــــا تطبيــــــــق القواعــــــــد المتعلقــــــــة بــــــــأمن الهيئــــــــات البحريــــــــة

)Code ISM(  وكذا القواعد الجديدة المتعلقة بالسالمة البحرية)Code ISPS .(  

 إمكانيــة اإلدارةمــن اتفاقيــة ســوالس تخــول للهيئــات المعتــرف بهــا مــن طــرف ) 6(المــادة 

معاينات دورية مـن أجـل التحقـق مـن السـير الحسـن لنظـام تسـيير أمـن السـفن، وبموجـب  إجراء

التـــي تســـمح لهـــا بتحريـــر شـــهادات تســـيير أمـــن للســـفن التـــي تســـتجيب لمتطلبـــات ) 4(المـــادة 

Code ISM.  

                                                           
، 2012، فيفري )NK(، هيئة نيبون كيوكاي، هيئة عاملة في مجال تصنيف السفنClass NKمقدمة  ) 1(

www.classnk.or.jp. 
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تفــويض،  إمكانيــةيخــول هــو أيضــا لــدول المنظمــة  (Code ISPS)ونــة الدوليــة المد

  .شركة معترف بها، ببعض المهام المتعلقة بالسالمة

  .مسؤولية شركات التصنيف  -2

ـــة العلـــم وشـــركة التصـــنيف يمكـــن مـــن تأســـيس نظـــام  إن االتفـــاق الموقـــع بـــين إدارة دول

. خــتالف بــين المفــوض والمفــوض لــهمســؤولية كامــل ومتناســق، كفيــل بتوقــع كــل ســوء فهــم أو ا

كانـت  إذاالممكنـة، كمـا يحـدد مـا  لإلصـالحاتلى يتضمن عادة بنود تحديد الحد األع فاالتفاق

 غالبـــا مـــا تشـــترط هـــذه الشـــركات نفـــي و . المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة األضـــرارالمســـؤولية تشـــمل 

  .موظفيهامسؤوليتها إال في حالة خطأ جسيم من طرف الشركة أو أحد 

عــن عالقــة شــركات التصــنيف مــع الغيــر الــذين يطلعــون علــى الســجل ولــم يتعــاملوا  أمــا

علومــات الممنوحــة ال تحمــل أي تشــير فــي الســجالت بــأن الم األخيــرةمــع هــذه الشــركات، هــذه 

المســؤولية التقصــيرية  إثبــاتلكــن المحــاكم، رغــم هــذا البنــد، تعطــي للغيــر الحريــة فــي . ضــمان

   .)1(لمسؤولية ليس لها أي أثر وال قوة في المسؤولية التقصيريةلهذه الشركات، فبنود انتفاء ا

الخطــــأ  إثبــــاتوبالتــــالي فــــإن مســــؤولية شــــركات التصــــنيف اتجــــاه الغيــــر تتوقــــف علــــى 

  .المرتكب من قبلها

وثيقـــة اللجنـــة البحريـــة : فقـــد حاولـــت عـــدة نصـــوص توحيـــد شـــروط المســـؤولية مـــن بينهـــا

 OMIالمنظمــة البحريــة الدوليــةعــن  1995 ، المنشــور الصــادر فــي1972فــي  CMIالدوليــة 

  .La directive communautaire(2)  105/2001وتوجيهات المجتمع الدولي

 .قواعد تفتيش السفن في الجزائر :ثالثا

إلــــى عــــدة اتفاقيــــات بحريــــة فكــــان لزامــــا عليهــــا أن تبــــين أن العالقــــة  انضــــمت الجزائــــر

لمهــا حقيقيــة وذلــك مــن خــالل سلســلة مــن الجوهريــة بينهــا وبــين الســفن التــي تســمح لهــا برفــع ع

                                                           
(1 )  RODIERE René- Du PONTAVICE Emmanuel, op. cit, P 53. 
(2)  Cité par BOISSON Phillipe,  « Etat du pavillon/ sociétes de classification », in le pavillon, op. cit, 

pp 49-52. 
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الـذي يحـدد قواعـد تفتـيش  )1(149-02اإلجراءات والنصوص من بينها المرسوم التنفيـذي رقـم 

الذي جاء لوضع خطة سـالمة بحريـة تتماشـى  )2(418-04التنفيذي رقم  السفن وكذا المرسوم

التـــي جـــاءت بهـــا  األحكـــاموتتطـــابق مـــع المنشـــآت المينائيـــة والســـفن التـــي تحمـــل علمهـــا ومـــع 

فيمـا يتعلـق بسـفن الصـيد فقـد صـدر  ، كـذلك)3(السـفن والمنشـآت المينائيـة مـنألالمدونة الدولية 

ســـليم الوثيقـــة التـــي المعتمـــدة لتت ائـــيحـــدد الهي 2004جـــانفي  27بتـــاريخ  وزاري مشـــتركقـــرار 

االسـتيراد تبرر الحالة الحسنة لمالحة سفن الصيد البحري القديمة التي تـم اقتناؤهـا عـن طريـق 

  .)4(أو المستأجرة

يفرض المشرع الجزائري التزاما بضرورة مطابقة السـفينة لمعـايير السـالمة المعمـول بهـا 

، وأن تــتم المعــايرات طبقــا للقواعــد الخاصــة وذلــك أشــكالهاوعلــى جميــع الســفن بمختلــف  دوليــا

يظهــر دور شــركات هنــا . االتفاقيــات الدوليــة التــي تكــون الجزائــر طرفــا فيهــا ألحكــامباالســتناد 

بالمالحة البحرية يجـب الوطنية، ولذلك فكل سفينة تقوم  اإلداريةوكذلك السلطات  )5(التصنيف

ــــذي  أن تكــــون فــــي حالــــة صــــالحة للمالحــــة ومجهــــزة تجهيــــزا مناســــبا، وصــــالحة لالســــتخدام ال

  .)6(خصصت له

                                                           
الصادرة بتاريخ . ج.ج.ر.يحدد قواعد تفتيش السفن، ج 09/05/2002المؤرخ في  149- 02 التنفيذي رقم المرسوم ) 1(

  .  33. ، ع12/05/2002
يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن  2004/ 20/12رخ في المؤ  418- 04المرسوم التنفيذي رقم  ) 2(

  .82. ، ع22/12/2004الصادرة في . ج.ج.ر.والمنشآت المينائية وٕانشاء الهيئات التابعة لها، ج
(3) BOUTOUCHENT Abdenour, « le renforcement du contrôle sur les navires par l’Etat du pavillon et 

l’Etat du port », R.C.D.S.P., faculté de droit, Université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, 
N°1/2008, P 47.        

يحدد الهيئات المعتمدة لتسليم الوثيقة التي تبرر الحالة الحسنة  يحدد 2004جانفي  27مؤرخ في  وزاري مشتركقرار  )4(

 14الصادرة بتاريخ . ج. ج. ر. ، جاؤها عن طريق االستيراد أو المستأجرةلمالحة سفن الصيد البحري القديمة التي تم اقتن

  .23. ، ع2004أفريل 
  .يحدد قواعد تفتيش السفن ،149- 02 التنفيذي رقم من المرسوم 12والمادة  .ج.ب.قمن  226المادة  ) 5(
  .ج.ب.قمن  222دة نص الماعمال ب ) 6(
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األمـــن  كمــا أنــه ال يمكـــن اســتخدام الســفينة للمالحـــة البحريــة إذا لــم تتـــوفر فيهــا شــروط

  :المقررة خاصة فيما يلي

بناؤهــا وعــدتها وآالتهــا والتجهيــزات الموجــودة علــى متنهــا وكــذلك وســائلها الخاصــة   - أ

 .الحريق وٕاخمادوالوقاية  واإلنقاذ باإلشارات

 .الطفو والثبات وخطوط الشحن  - ب

  .أجزاء الدفع والقيادة -جـ

  عدد أفراد الطاقم وأهليتهم المهنية، -د

فــــــي  األرواحمطلوبــــــة والخاصــــــة بســــــالمة المالحــــــة ســــــالمة ال األخــــــرىالشــــــروط  -ه

  .)1(البحار

المقررة خالل جميع مراحل استغاللها إلـى  األمنفيجب أن تشتمل السفينة على شروط 

لمــــا يعــــرف  إخضــــاعها األمــــرغايـــة انتهــــاء الخدمــــة التــــي وضــــعت مــــن أجلهــــا، ممــــا يقتضــــي 

حالـة مرضـية تناسـب المالحـة التـي  من أنها توجد في للتأكدبالتفتيش الخاص بسالمة السفن، 

عينــت للقيــام بهــا وتتــوفر فيهــا شــروط المالحــة الجيــدة وتســتجيب لنصــوص االتفاقيــات الدوليــة 

سـفينة  كلالنظامية، إذ تخضع  األمن ألحكاموكذلك  األرواحالخاصة بسالمة المالحة سالمة 

التفتيشـــات "أو " وريالتفتــيش الـــد"أو " تفتـــيش الوضـــع فــي الخدمـــة"لتفتيشــات ومعاينـــات تســمى 

  .)2("عند االقتضاء اإلضافية

كمــا يجــب كــذلك، وقبــل وضــع الســفينة فــي الخدمــة،أن يشــتمل التفتــيش علــى الفحــص 

وماكيناتهـــا ومعـــدات تجهيزهـــا،  اإلنقـــاذوآالت  الكامـــل لبنيتهـــا وتمديـــداتها الالســـلكية الكهربائيـــة

ل مغادرتهــا أحــد المــوانئ ويمكــن كــذلك أن تخضــع أي ســفينة لتفتــيش يســمى تفتــيش الســفر قبــ

                                                           
  .ج.ب.قمن  223نص المادة  ) 1(
  .ج.ب.قمن  228ادة المأنظر  ) 2(
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الجزائرية وذلك بمبادرة من رئيس المنطقة البحرية أو بطلب مـن مالـك السـفينة أو مـن المجهـز 

  .)1(الغير مالك للسفينة أو من الربان أو من طاقم السفن

 أعـالهالمـذكور  09/05/2002المـؤرخ فـي  149-02وقد جاء المرسوم التنفيـذي رقـم 

ش التي يجب أن تخضع لها السـفن التجاريـة الرافعـة للعلـم الجزائـري بالمعاينات وعمليات التفتي

  :وتتمثل في

التي تـتم قبـل وضـع السـفينة فـي الخدمـة مـن أجـل التأكـد مـن  :المعاينة األولية  -1

الجانـب التقنـي، وبالتـالي فـي التـي سـخرت مـن أجلهـا وذلـك  أن السفينة صالحة للقيـام بالخدمـة

 2ر، مضــمون هــذه المعاينــة ورد بالتفصــيل فــي الفقــرات صــالحة للمالحــة البحريــة دون أخطــا

 .من المرسوم التنفيذي المذكور سابقا 4من المادة  4و  3و

  .هذه المعاينة تتعدى إلى معاينة كافة الوثائق التي تشترطها كل مالحة بحرية

ـــة الســـفينة  :المعاينـــة الســـنوية  -2 ـــى حال ـــك مـــن أجـــل التأكـــد مـــن الحفـــاظ عل وذل

مـن نفـس  5وهـذا مـا ورد فـي نـص المـادة . المطبقـة لألحكـامتجهيزهـا تبعـا  وماكيناتها ومعدات

 .المرسوم

ــة الوســيطة -3 تهــدف إلــى التأكــد مــن أن العناصــر المــذكورة فــي الشــهادة  :المعاين

ينبغي على شـركات . الخدمة التي سخرت السفينة من أجلها وتالءمالخاصة في حالة مرضية 

ئج المتوصل إليها عند الفحـص المفصـل لهيكـل السـفينة التصنيف أن تأخذ بعين االعتبار النتا

 .والماكينات في حالة إعادة النظر في التصنيف

الشـــهادات والوثــائق المـــذكورة فـــي  أن تتمثــل فـــي التأكــد مـــن :المعاينـــة الدوريـــة -4

 .األحكام المتعلقة بالشهادة الخاصة موجودة على متن السفينة

                                                           
  .ج.ب.قمن  232المادة أنظر  ) 1(
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ء تجــارب علــى البنيــة والماكينــات تشــمل علــى تفتــيش مــع إجــرا :معاينــة التجديــد -5

ومعــدات التجهيــز، وكــذا التأكــد مــن كــل الشــهادات والســجالت وكتيبــات االســتغالل وغيرهــا مــن 

 .التعليمات والوثائق

يؤكد هذا المرسوم التنفيذي علـى أنـه فـي حالـة وقـوع حـادث  :اإلضافيةالمعاينة  -6

ي على الربـان أو مالـك السـفينة أو وجود عيب على متن السفينة يضر بأمنها فإنه ينبغلسفينة 

 .أو المفتش المعين أو الهيئة المعترف بها المكلفة بتسليم الشهادة المناسبة اإلدارة إبالغ

مــن  إلزاميــةعامــة أو جزئيــة تكــون  إضــافيةتصــليحات فــإن معاينــة  إجــراءوفــي حالــة  

  .أجل التأكد أن التصليحات والترميمات المحتملة قد تمت بالفعل

وهـي معاينـة : جه الخارجي لقعـر السـفينة والعناصـر المرتبطـة بهـاتفتيش الو   -7

عــن طريــق التفتــيش خاصــة بالوجــه الخــارجي لقعــر الســفينة الــذي غالبــا مــا يصــعب الوصــول 

 .إليه

 15هــذه المعاينــة غالبــا مــا تــتم فــي حــوض جــاف، حيــث تــولى الســفن التــي يبلــغ ســنها 

  .سنة أو أكثر اهتماما خاصا

مليات تفتيش السـفن وهـي عائمـة إال إذا كانـت الظـروف مرضـية ع إجراءكما ال ينبغي 

هنا يظهـر دور شـركات التصـنيف . ومستخدمين تلقوا تكوينا مناسباوتتوفر على أجهزة مالئمة 

 األحكــاملدولــة العلــم خاصــة أن هــذه الشــركات تعمــل فــي إطــار  األمــورالمعتمــدة التــي تســهل 

  .)1(والقواعد الدولية

ة الســفينة مــن أخطــار البحــر، لكــن مــاذا عــن حمايــة البحــر مــن هــذا فيمــا يتعلــق بحمايــ

األخطار التي تسببها السفن وبصفة خاصة تلويث البيئة البحريـة سـواء جـراء حـوادث التصـادم 

  .إلخ...أو تسريب مواد ملوثة

                                                           
(1) BOUTOUCHENT Abdenour, « le renforcement du contrôle sur les navires par l’Etat du pavillon et  

l’Etat du port », op. cit, p 50. 
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  يـــرع الثانـــالف

  .نـــالسفن ـــعج ـــوث الناتـــن التلــة مـــة البحريـــالبيئة ـــة لحمايـــات التقنيـــاآللي

 مــن 192المــادة  توجهــه هــو المبــدأ العــام الــذي" يــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــاحما"

  .)1(لكل الدول 1982اتفاقية مونتي قوبي 

للوصــول الــى هــذا الهــدف تلــزم االتفاقيــة الــدول علــى اتخــاذ كافــة التــدابير الالزمــة مــن 

وحسب ما جـاء فـي . )2(ليه، أيا كان مصدرهأجل منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة ع

أن�ه ابت��داء م�ن البح��ر ا�قليم�ي � يطب��ق إ� الق�انون ال��دولي  DOUAY Claudeمقـال األسـتاذ 

  .)3(للبحار فيما يتعلق بالتلوث الناتج عن السفن

مصادر التلوث عديدة ومتنوعة، لكـن التلـوث الصـادر مـن السـفن يبقـى أشـدها خطـورة، 

أن كبـــرى  إلثبـــاتمتعـــددة  واألمثلـــةة للـــنفط أو الســـفن دون نـــاقالت الـــنفط، ســـواء الســـفن الناقلـــ

 Torreyتــوري كــانيون الكــوارث االيكولوجيــة كــان مصــدرها الســفن خاصــة تلــك الناجمــة عــن 

Canyon اموكــو كــاديس ،Amoco Cadiz ليكــزون فالــديز ،L’Exxon Valdez والبريســتيج ، 

Le Préstige، بهذا الخطر وبالتالي صدور عدة اتفاقيـات  الدولي والتي أدت بذاتها إلى الوعي

تعنى بحماية البيئـة البحريـة مـن التلـوث بصـفة عامـة ومـن التلـوث الناشـئ عـن السـفن  )4(دولية

  .بصفة خاصة

وبمـــا أن دراســـتنا تتعلـــق برقابـــة الدولـــة علـــى الســـفن، فســـنتطرق إلـــى االتفاقيـــات الدوليـــة 

ى الضـوابط التـي وضـعها المشـرع الجزائـري لمنـع وٕالـ الخاصة بمنـع التلـوث الناشـئ عـن السـفن

  .هذا التلوث

                                                           
(1 ) BOUTOUCHENT Abdenour, Les incidences du nouveau droit de la mer sur la navigation et le 
transport maritime, op. cit , p 281. 

 .1982من اتفاقية مونتي قوبي  194المادة  ) 2(
(3) DOUAY Claude, « Le droit de la mer et la préservation du milieu marin », in le nouveau droit     
international de la mer, R.G.D.I.P.éd. A. pédone, Paris, 1983, p 251. 
(4)  MONTAS Arnaud, op. cit, p 217. 
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 .لية لمنع التلوث الناجم عن السفناالتفاقيات الدو : أوال

لمنـع التلـوث البحـري لقانونيـة الدوليـة أن النصـوص ا APOLLIS Gilbert يرى األسـتاذ

هـــا تســـتثني حمايـــة البيئـــة البحريـــة بكاملهـــا ومعظمتفاقيـــات الدوليـــة ال تضـــمن فاال .غيـــر كافيـــة

كما أنها ال تشمل بالحماية بعض المنـاطق  ،بإغراق بعض المواد الملوثةبعض السفن وتسمح 

  .)1(البحرية

ــــل اتفاقيــــة  الركيــــزة  1982واتفاقيــــة مــــونتي قــــوبي لعــــام  1973لعــــام  MARPOLتمث

  .للجهود الدولية لمنع أخطار التلوث البحري األساسية

 .ع التلوث من السفنالخاصة بمن 1973لعام  MARPOLاتفاقية  -1

 :تقديم االتفاقية  - أ

جـاءت ردة ، )OILPOL)2وأمـام قصـور اتفاقيـة  1967فـي  Torrey Canyonبعد غـرق 

المنظمـة البحريـة الدوليـة،  إدارةتحـت  1973بعقد مؤتمر بلندن فـي سـنة  فعل المجتمع الدولي

البحريـــة مـــن  كــان الهـــدف منــه هـــو تطـــوير القواعــد الدوليـــة الموجـــودة فــي مجـــال حمايـــة البيئــة

التلـــوث الـــذي تحدثـــه الســـفن، والـــذي نـــتج عنـــه وضـــع اتفاقيـــة لنـــدن لمنـــع التلـــوث مـــن الســـفن، 

  .)3(ومالحقها الستة 1978بروتوكولها لسنة 

لحمايـــة البيئـــة البحريـــة مـــن  أبرمـــتتعتبـــر هـــذه االتفاقيـــة أهـــم وأشـــمل االتفاقيـــات التـــي 

البيئـــة البحريــة، فضـــال عــن أنهـــا  التلــوث الـــذي تحدثــه الســـفن بكافــة صـــوره وفــي كافـــة منــاطق

                                                           
(1) Voire APOLLIS Gilbert, L’entreprise maritime de l’Etat côtier en droit international public  
« Problématique des zones maritime sous juridiction nationale », T. 1, thèse de doctorat, Montpellier, 
Juin 1978, pp 428-474.  

بموجب المرسوم  1963، انضمت إليها الجزائر سنة 1954االتفاقية الدولية لمكافحة تلوث البحار بزيت البترول لعام   ) 2(

، لمزيد 1969، وكذا على الصيغة الثانية لعام 1962بعد تعديل صيغتها سنة  1963-09-11المؤرخ في  344- 63رقم 

بن سالم رضا، حماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة في البحار، بحث لنيل  -:رمن التفاصيل عن االتفاقية انظ

  .2004شهادة الماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
(3)  Cité par MONTAS Arnaud, OP. Cit, P 221. 
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تهدف إلى التقليل إلى أدنـى حـد ممكـن مـن التلـوث غيـر العمـدي بأيـة مـواد ضـارة تنسـكب مـن 

  .)1(السفن

 :الشهادات وحق التفتيش  -  ب

 5لتلـوث بـالنفط صـالحة لمـدة بمنح شهادات دوليـة لمنـع ا األطراف تفاقية الدولتلزم اال

 لألحكـــامضـــوعها للتفتـــيش وافتـــراض اســـتيفاءها ســـنوات، تعتبـــر هـــذه الشـــهادات دليـــل علـــى خ

، المحـررة مـن هـذه الشـهادات. والمواصفات الواردة في االتفاقية، عند دخولها إلى ميناء أجنبي

  .السلطات المختصة، تشير فقط وال تدل على امتثال السفينة لقواعد منع التلوث

لســـفينة الخاضـــعة تكـــون فيهـــا افاالتفاقيـــة تطرقـــت كـــذلك إلـــى الحـــاالت التـــي يمكـــن أن 

للتفتـــيش ال تملـــك شـــهادة صـــالحة أو أن معـــداتها ال تتماشـــى مـــع محتـــوى الشـــهادة، ففـــي هـــذه 

الدولــة التـــي وعلــى . تفتيش أن تمنــع الســفينة مــن اإلبحــارالحالــة يمكــن للســلطة التــي تقــوم بــال

  .تعلم دولة العلم المسئولة عن تحرير شهادة مجاملةأن قامت بالتفتيش 

الســفينة الخاضــعة للتفتــيش مــع أحكــام االتفاقيــة، فــإن ســلطات دولــة وفــي حالــة تعــارض 

  .العلم تتصرف وفقا لقانونها الداخلي وتعلم الدولة التي عاينت المخالفة

تقريــر ترســله  بإعــدادتقــوم  األطــرافأمــا فــي حالــة حــادث أو تصــادم بحــري، فــإن الــدول 

  .)2(المرتبطة األخرىل من أجل نشره وٕاعالم الدو  OMIإلى المنظمة البحرية الدولية 

  :مالحق االتفاقية -جـ

ألحقت االتفاقيـة بسـتة مالحـق انطـوت علـى حصـر المـواد الملوثـة، اثنـين مـنهم ملـزمين 

  .واألخرى اختيارية

                                                           
البحرية من التلوث في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون  جدي وناسة، الحماية القانونية للبيئة )1(

  .82، ص 2008تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، بسكرة، 

لألمم  ير االمين العامتقر  -: ويمكن اإلطالع على التطورات الرئيسية في مجال تنظيم التلوث الناجم عن السفن في

من القائمة األولية  42، المحيطات وقانون البحار، الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة السادسة والخمسون، البند المتحدة

A/56/58 ،9  2001مارس.www.un.org/convention_agrements  
(2)  MONTAS Arnaud, op. cit, pp 222-223. 
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 .دولة 130هما الملحقين األولين صادقت عليهما  :المالحق الملزمة •

 .المحدد لقواعد منع التلوث بالنفط: الملحق االول   -

، حيــث بــدأ بتعريــف 1954فــي اتفاقيــة  جــاء بشــكل مطــابق تقريبــا لمــا ورد هالمالحـظ انــ

بمـــنح شـــهادات دوليـــة لمنـــع التلـــوث  األطـــراف، كمـــا التزمـــت الـــدول األولـــىفـــي قاعدتـــه الـــنفط 

  .الستقبال ومعالجة مخلفات السفن النفطيةالالزمة  اإلجراءاتبالنفط، كما التزمت باتخاذ 

تفريـغ ميـاه الصـابورة إذا اقتضـت ذلـك  بإمكانيـة كما وضـع هـذا الملحـق اسـتثناء خـاص

  .)1(في البحر األرواح إلنقاذسالمة السفينة وأمنها أو 

 .المحدد لقواعد نقل المواد الضارة السائلة: الملحق الثاني   -

ـــات  أخضـــع هـــذا الملحـــق المخلفـــات الســـائلة والضـــارة المنقولـــة دون تنظـــيم داخـــل خزان

  .على المواد النفطيةة السفينة إلى نفس القواعد الساري

عـــرف هـــذا الملحـــق المـــواد الســـائلة الضـــارة، واخضـــع الســـفن الناقلـــة لهـــذه المـــواد إلـــى 

  .الفحص المقرر لناقالت النفط والوارد في الملحق األول

كما أنه ألزم ربابنة السفن بمسك سجل للحمولة تدون فيه عمليات تحميل وتفريـغ هـذه 

  .)2(ادث غير عمدي لتسربها إلى البحرح المواد الضارة السائلة وكذا أي 

 :المالحق االختيارية •

     أو صــــناديقالخــــاص بالمخلفــــات الضــــارة والمنقولــــة كطــــرود : الملحــــق الثالــــث -

إلــى أقصــى حــد مــن أو بصــهاريج متحركــة، حــدد طريقــة تغليــف هــذه المــواد مــن أجــل التقليــل 

 .التي تلحق بالبيئة البحرية من جراء نقل هذه المواد األضرار

                                                           
  . 82ص  ،لسابقالمرجع اجدي وناسة،   )1(
الجزائر ومدى ادماج االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية في قانونها الداخلي، بحث لنيل   زيتوني زهور،  ) 2(

شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم االدارية، بن 

  .76ص ، 2003عكنون،الجزائر،
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فقد ألزم الملحق أن تكون الصناديق أو الطرود متينة بشكل يضـمن عـدم تسـرب المـواد 

الضــارة منهــا، وأن تكــون مرتبــة لمنــع ســقوطها أو تــدحرجها داخــل الســفينة، كمــا يجــب أن تبــين 

  .على هذه الصناديق والطرود طبيعة وتسمية ودرجة خطورة المادة المحتواة داخلها

 .واعد منع التلوث بالمياه المستعملة داخل السفينةخاص بق :الملحق الرابع     -

يضـــع بعـــض التنظيمـــات لمنـــع التلـــوث النـــاتج عـــن نفايـــات  :الملحـــق الخـــامس -

فهـــو يحـــدد مختلـــف أنـــواع النفايـــات وطريقـــة الـــتخلص منهـــا وكـــذا المســـافة التـــي يجـــب . الســـفن

ـــه يمنـــع تصـــريف أو رمـــي جميـــع المخلفـــات ذات ا لطبيعـــة احترامهـــا مـــن أجـــل رميهـــا، كمـــا أن

 .البالستيكية والخيوط والحبال االصطناعية

 2005تلوث الجـو النـاجم عـن السـفن، دخـل حيـز النفـاذ فـي  :الملحق السادس -

 .)1(ينظم انبعاث ملوثات خاصة في الجو من السفن

 :1982اتفاقية مونتي قوبي  -2

  :)2(حكام العامة التفاقية مونتي قوبيمن بين األ

والحفــاظ عليهــا، وتتخــذ فــي ســبيل  مايــة البيئــة البحريــةملزمــة بح تــذكير الــدول بأنهــا -

  .)3(تحقيق ذلك كل التدابير الالزمة لمنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه أيا كان مصدره

رة أو غيــر تتصــرف الــدول عنــد اتخاذهــا لهــذه التــدابير، بحيــث ال تنقــل بصــورة مباشــ -

ا مــن التلــوث إلــى نــوع آخــر مباشــرة الضــرر أو األخطــار مــن منطقــة إلــى أخــرى أو تحــول نوعــ

  .من االتفاقية 195منه، هذا ما نصت عليه المادة 

                                                           
(1) MONTAS Arnaud, op. cit, p 224. 
(2) Voir l’article de  DOUAY Claude, « Le droit de la mer et la préservation du milieu marin », op.cit, 
pp 249-252. 

  .من االتفاقية 194و 192المادتين  ) 3(
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تملك السفن المملوكة للدولة والمسـتعملة فقـط لخدمـة حكوميـة غيـر تجاريـة حصـانة،  -

ـــة والحفـــاظ  حيـــث تســـتثنى هـــذه الســـفن مـــن أحكـــام االتفاقيـــة ـــة البيئـــة البحري فيمـــا يتعلـــق بحماي

  .)1(عليها

السفن التي ترفع علمها للقواعد والمعـايير الدوليـة المنطبقـة مـن تضمن الدول امتثال  -

  .أجل منع تلوث البيئة البحرية

حتـى تسـتجيب  اإلبحـارتتخذ الدول التدابير المناسبة لمنع السـفن الرافعـة لعلمهـا مـن  -

لمتطلبــات القواعــد والمعــايير الدوليــة المطبقــة بمــا فــي ذلــك المتطلبــات المتعلقــة بتصــميم الســفن 

  .ناءها ومعداتها وتكوين طواقمهاوب

حاملة على متنها الشهادات التـي تتطلبـه تضمن الدول وتسهر على أن تكون سفنها  -

  .القواعد والمعايير الدولية المطبقة

تكفـــل الـــدول كـــذلك تفتـــيش الســـفن التـــي ترفـــع علمهـــا بصـــورة دوريـــة للتحقـــق مـــن أن  -

  .الفعلية للسفنالشهادات التي تحملها على متنها مطابقة للحالة 

في حالـة مـا إذا ارتكبـت سـفينة انتهاكـا للقواعـد والمعـايير المطبقـة، بعمـل دولـة العلـم  -

  .)2(على إجراء تحقيق فوري وعلى إقامة دعوى فيما يتعلق باالنتهاك المدعي وقوعه

  .ضوابط منع التلوث الصادر من السفن في الجزائر: ثانيا

لتلــوث البحــري النــاجم عــن الســفن، فــإن الجزائــر نظــرا ألهميــة األضــرار التــي يحــدثها ا

  .قبلت أهم االتفاقيات الدولية الرامية إلى منع هذا النوع من التلوث وتخفيضه والسيطرة عليه

لعـام  MARPOLلى االتفاقيتين المذكورتين أعـاله وهمـا اتفاقيـة عالجزائر  صادقتفقد 

    وكـذا اتفاقيـة . 31/05/1988الصـادر فـي  108-88بموجـب المرسـوم رقـم ، 1973

                                                           
  .1982مونتي قوبي  تفاقيةمن ا 236المادة  ) 1(
 .نفس اإلتفاقية من 217المادة  ) 2(
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، الجريــــدة 22/01/1996المــــؤرخ فــــي  53-96بموجــــب المرســــوم رقـــم  1982مـــونتي قــــوبي 

  .24/01/1996المؤرخة في  06الرسمية رقم 

  :ـولتفادي التكرار سنتطرق مباشرة ل ،االتفاقيتين سابقا إلىوبما أننا تطرقنا 

متوسط من التلـوث ال األبيضالخاص بحماية البحر  1976بروتوكول برشلونة لعام  �

  .والطائراتالناشئ عن رمي النفايات من السفن 

اء فـي ديباجتـه مـن ضـمنها هـو مـا جـ )1(أول ما يمكن مالحظتـه بشـأن هـذا البروتوكـول

إن األطــراف المتعاقــدة فــي هــذا البروتوكــول بصــفتها أطــراف فــي اتفاقيــة حمايــة البحــر :"مــا يلــي

 1972تفاقيــة التــي تــم اعتمادهــا فــي لنــدن عــام ، وٕاذ تعنــي اال)2(المتوســط مــن التلــوث األبــيض

  ...".األخرىالنفايات والمواد  إغراقمن التلوث البحري الناجم عن لوقاية البيئة البحرية 

اتفاقيــة  أحكــاممــن خــالل مــا ســبق يبــدو واضــحا أن واضــعي البروتوكــول اســتندوا إلــى 

ول هـــي فـــي نفـــس ، ممـــا يعنـــي أنـــه مـــن المفـــروض أن كـــل دولـــة موقعـــة علـــى البروتوكـــ1972

  .الوقت طرف في االتفاقية

، بينمـا 1988فـي سـنة  1972ضـمت إلـى اتفاقيـة أن الجزائر ان إليه اإلشارةوما تجدر 

، أي أنهـــا لـــم تصـــادق علـــى االتفاقيـــة إال بعـــد 1981صـــادقت علـــى بروتوكـــول برشـــلونة ســـنة 

م اتفاقيــة نيا بأحكــاالــذي كــان يلزمهــا ضــم مــرور ســبع ســنوات مــن تصــديقها علــى البروتوكــول

 .تقبل بها قانونيا دون أن 1972

                                                           
الصادرة سنة . ج.ج.ر.، ج1981جانفي  17المؤرخ في  02- 81صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ) 1(

  .01، ع 1981
:" ، والتي جاء نصها كاآلتي1976من اتفاقية برشلونة لحماية البحر االبيض المتوسط ) 5(راجع في هذا الشأن المادة  ) 2(

متعاقدة كافة التدابير المناسبة لوقاية منطقة البحر األبيض المتوسط من التلوث الناجم عن تصريف تتخذ األطراف ال

  ".النفايات من السفن والطائرات والتخفيف من حدته 
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من جهة أخرى، فإن البروتوكول سلك نفس األسلوب الذي اتبعته اتفـاقيتي اسـلو ولنـدن 

بشــأن حمايــة البيئــة البحريــة مــن إغــراق النفايــات، إذ ألحــق بهــا مالحــق ورد فيهــا تعــداد للمــوارد 

   .المحظورة إغراقها في بيئة البحر األبيض المتوسط

  : وع إلى أحكام البروتوكول نجدوبالرج

المــادة الرابعــة منــه تمنــع إغــراق النفايــات أو المــواد األخــرى الــواردة فــي الملحــق  -

 .األول في منطقة البحر األبيض المتوسط

المادة الخامسة منـه تبـيح إغـراق النفايـات أو المـواد األخـرى الـواردة فـي الملحـق  -

ة منفـردة مـن طـرف السـلطات المختصــة الثـاني بعـد استصـدار تصـريح خـاص مسـبق لكـل حالـ

ـــد )/1(فقـــرة 10المـــادة ( التـــي يقـــوم كـــل طـــرف بتســـميتها أ مـــن البروتوكـــول تطرقـــت إلـــى تحدي

 ).السلطة المختصة بإصدار التصريح

المادة السادسة منه تسمح بـإغراق جميـع النفايـات أو المـواد األخـرى فـي منطقـة  -

 10المــــادة ( ســــلطات المختصــــةاستصــــدار تصــــريح عــــام مســــبق مــــن طــــرف الالمتوســــط بعــــد 

 ).ب)/1(فقرة

المادة الثامنة منه نجدها تضع استثناء علـى مبـدأ منـع اإلغـراق، فيبـيح اإلغـراق  -

متـى تــوفرت حالـة الظــروف القــاهرة الناتجـة عــن سـوء األحــوال الجويــة أو عـن أي ســبب آخــر، 

 .تتعرض فيه حياة اإلنسان أو أمن السفن أو الطائرات إلى الخطر

حاديــة عشــرة منــه اســتثنت الســفن والطــائرات التــي تملكهــا أو تســتعملها المــادة ال -

دولــة طــرف بصــورة مؤقتــة فــي خــدمات حكوميــة غيــر تجاريــة، مــن تطبيــق أحكامــه عليهــا مــع 

منحه الدول األطراف حق التأكـد مـن أن مثـل هـذه السـفن والطـائرات تعمـل علـى نحـو يتماشـى 

 .، مع البروتوكولقدر اإلمكان، من الناحية المعقولة والعملية
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حمايــة الســفينة مــن أخطــار البحــر ال يعنــي فقــط حمايــة هيكلهــا، إنمــا الســفينة بطاقمهــا 

 .لذلك يجب وضع معايير تضمن سالمة الطاقم

  يـــب الثانـــالمطل

  .اـــى سفنهـــة علـــا الدولـــي تمارسهـــة التــــة االجتماعيـــالرقاب 

سابقة، التي تهم السفن فيما يخص معايير تصميمها الدولية ال بالموازاة مع الصكوك

  .وتجهيزها، تجدر اإلشارة إلى وجود قواعد دولية أخرى تتعلق بسالمة السفن

ويتعلق األمر برجال البحر أي تلك الشروط والمعايير التي تخص الكفاءة المهنية  

العمل على متنها،  واحترام قواعد الشغل بالنسبة للعنصر البشري المكلف بقيادة السفينة أو

توفير و السفن وتأهيل البحارة فهي قواعد دولية تحدد المعايير الدنيا المتعلقة بتشغيل أطقم 

  ).الفرع األول(ومعيشتهم  ظروف أفضل لعملهم

إذ أن هذا الطاقم يقضي حوالي ثلثي مدة الرحلة داخل القمرات وأماكن اإلعاشـة علـى  

لقمـرات وأمـاكن اإلعاشـة ليعـيش فيهـا الطـاقم حيـاة صـحية السفينة، لذلك ال بد مـن تهيئـة هـذه ا

ـــا  ـــك تحقيق ـــات الصـــحية وذل ـــع المتطلب ـــوافر فيهـــا جمي ـــه وتت هادئـــة ومريحـــة تشـــبع جميـــع حاجات

  ).الفرع الثاني( )1(لصحة الطاقم وراحته

  رع األولـــالف

  .لــــروف العمـــم وظـــالطاق 

تــولى مجموعــة مــن األفــراد تســييرها، ال يمكــن للســفينة أن تجــوب البحــار بســالم إذا لــم ت

ويشــكل مجمــوع العــاملين علــى مــتن الســفينة طــاقم الســفينة الــذي يتكــون مــن الربــان علــى رأس 

  .الطاقم والبحارة، الذين يرتبطون كلهم بالمجهز بموجب عقد عمل

                                                           
    .285مدحت عباس خلوصي، المرجع السابق، ص  ) 1(
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  .السفينة طاقم: أوال

معـين مـن  الطاقم هو العنصر الذي يسير السفينة، ومالحة السـفينة تتطلـب تواجـد عـدد

أفــراد الطــاقم علــى ظهرهــا لتســييرها وصــيانتها والمحافظــة عليهــا وعلــى أرواح مــن عليهــا ومـــا 

  .عليها من بضائع

 : السفينة ربان-1

ولربـان السـفينة مركـز قـانوني خـاص،  ،)1(الشـخص الـذي يتـولى قيـادة السـفينة الربان هو

لك خصـــه المشـــرع بالفصـــل إذ يعتبـــر ممـــثال قانونيـــا للمجهـــز وللشـــاحنين وللســـلطة العامـــة ولـــذ

  .الثاني من الباب األول من الكتاب الثاني من القانون البحري الجزائري

إذ خــول القــانون ربــان الســفينة ســلطات واســعة ومطلقــة ال يباشــرها مــا دامــت ســفينته فــي 

مينائها الوطني أو في مينـاء أجنبـي يوجـد بـه تمثيـل قنصـلي ونظـرا لخطـورة العمـل الفنـي الـذي 

 580المــــادة ( يشــــترط أن يكــــون حــــائزا للشــــهادة التــــي تؤهلــــه للقيــــام بعملــــه )2(لربــــانيقــــوم بــــه ا

  .)ج.ب.ق

  :للربان نوعان من االختصاصات

يباشرها بوصفه ممثال للسلطة العامة على ظهر السـفينة كالتأديـب  :اختصاصات عامة  - أ

مســافرين والتحقيــق والتوثيــق وكــل مــا يقتضــيه حفــظ النظــام واألمــن علــى الســفينة واألشــخاص ال

 . عليها والبضائع المشحونة بها وسالمة الرحلة

إال أنه ال يعتبر موظفـا عموميـا، بـل يظـل تابعـا لكن رغم هذه السلطات التي يتمتع بها 

وممثال للمجهز الذي يملك الحق كامال في تعيينه وعزلـه مـع مراعـاة أحكـام القـانون التـي تبـين 

  .مجال نشاطه

                                                           
  :لمزيد من التفاصيل عن الربان انظر ) 1(

، ص ص 2006ن البحري، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، مصطفى كمال طه، أساسيات القانو    

  .123-91ومدحت عباس خلوصي، المرجع السابق، ص ص  .145- 135
(2)  GOUILLOUD Rémond, op. cit, p134. 
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بوصفه ممثال للمجهز وتتمثـل فـي الوظيفـة التجاريـة التي يباشرها  :اختصاصات خاصة  -  ب

إلـخ، والوظيفـة ...المتعلقة بـإبرام العقـود والتصـرفات القانونيـة الالزمـة إلدارة السـفينة واسـتغاللها

 .الفنية وهي التي تهمنا في دراستنا هذه

 :الوظيفة الفنية للربان �

لرحلة البحرية المقـررة، إذ يعتبـر في قيادة السفينة وٕادارة ا )1(تتمثل الوظيفة الفنية للربان

  :الربان مديرا فنيا للرحلة البحرية ويجب عليه

أن يخضــع ســفينة للمعاينــة قبــل الســفر لكــي يتأكــد مــن أن الســفينة فــي حالــة جيــدة  -

للمالحة واألمن وتحتوي على طاقم كافي ومجهزة تجهيزا جيـدا وممونـة وقـادرة علـى 

 .قبول الحمولة ونقلها وحفظها

 .أوراق السفينة ودفتر اليومية وجميع الوثائق األخرىعه أن يحمل م -

 .قيادة السفينة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول وفقا لخط السير المرسوم -

أن يكـــون علـــى ظهـــر الســـفينة طيلـــة الرحلـــة إال فـــي الحـــاالت التـــي ينـــزل فيهـــا فـــي  -

 .الموانئ ألغراض المصلحة أو ألغراض أخرى مقبولة اعتياديا

القيادة بنفسه وبصفة شخصية عند دخولها المـوانئ وخروجهـا منهـا وفـي  أن يمارس -

 .جميع الظروف التي تشكل فيها عملية المالحة صعوبة خاصة

ال يترك السفينة أثناء السفر إال فـي حالـة الخطـر الجـدي فـي البحـر علـى أن يكـون  -

وميـــة آخـــر مـــن يتركهـــا مـــع الســـهر علـــى انقـــاذ األوراق ودفتـــر الســـفينة ويومياتهـــا وي

 .الماكينة وأثمن البضائع المعهود بها إليه

أن يتخذ جميع التدابير الضرورية لحماية السفينة والبضائع واألشخاص الموجـودين  -

 .على متنها من الضرر

                                                           
  .ج.ب.ق 599و 598، 602، 593، 581، 595، 594، 589: نستخلص الوظيفة الفنية للربان من خالل المواد ) 1(
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كمـــا يجـــب عليـــه الســـهر علـــى تنفيـــذ المعاينـــات المفروضـــة بموجـــب النظـــام البحـــري  -

 .الجاري به العمل

توقفـــان علـــى حـــزم الربـــان واحترامـــه للقواعـــد الفنيـــة وتبقـــى ســـالمة الســـفينة ومـــا عليهـــا م

للمالحة البحرية، ومراعاته االتفاقيات الدولية النافذة والعرف البحـري وكـذلك األحكـام المعمـول 

  .)1(بها في الدول التي توجد بها السفينة

 :البحارة -2

 « Les hommes au sang salé » هـم MONTAS Arnaud حسـب البحـارة 

لــى مـتن الســفينة بوظـائف مرتبطـة بتســيير وقيـادة وصــيانة أو تشـغيل الســفينة، يقومـون ع الـذين

أما رجال البحر فهم كل البحارة الذين يمارسـون علـى مـتن القـارب نشـاطات مهنيـة مرتبطـة أو 

  .)2(متعلقة باستغالل السفينة

 :الشروط الواجب توافرها في البحارة  - أ

ممارســـة مهنـــة بحـــار ضـــمن  وردت الشـــروط الـــالزم توافرهـــا فـــي كـــل شـــخص يرغـــب فـــي

  :الباب الثاني من الكتاب األول من القانون البحري الجزائري وتتمثل في

 .شرط التمتع بالجنسية الجزائرية -

يجـــب أن يكـــون الشـــخص الراغـــب فـــي ممارســـة مهنـــة البحـــار بالغـــا الثامنـــة : )3(شـــرط الســـن -

 .عشرة من عمره

 

                                                           
  .48محمود شحماط، المرجع السابق، ص  ) 1(

(2) Cité par MONTAS Arnaud, op. cit, p 87. 

مدحت حافظ ابراهيم، شرح قانون التجارة البحرية الجديد، الطبعة األولى، مكتبة  - : لمزيد من التفاصيل انظر ) 4( و )  3( 

القانوني للسالمة والصحة في مجال النقل هاني دويدار، النظام  –. 79- 77و 71- 70، ص ص 1991غريب، الفجالة، 

 .86- 85، ص ص 1999وخاصة النقل البحري، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، 
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ــــث تشــــترط المــــادة : )1(شــــروط اللياقــــة الصــــحية - ــــى. ج.ب.ق 386حي ــــى أنــــه يجــــب عل  عل

الشخص الراغب في ممارسة مهنة بحار أن يكون ذا لياقة بدنية خاصة بممارسـة العمـل علـى 

والتـــي تحـــدد شـــروطها بموجـــب قـــرار وزاري مشـــترك صـــادر عـــن وزيـــر الصـــحة  ،مـــتن الســـفن

 .ج.ب.ق 387/2المادة  حسب نصحرية التجارية العمومية والوزير المكلف بالب

، حيـث يـتم تحديـد )2(أي أن يكون الشخص مؤهال للقيام بمهمة بحـار: هيل المهنيشرط التأ -

 .شروط التأهيل المهني والحصول على الشهادات البحرية المطابقة

لبحـار بالقيـد فـي سـجل رجـال تثبت صـفة ا "على أنه . ج.ب.ق 388تنص المادة  كما

بطلـــب مـــن المعنـــي بـــاألمر ك وذلـــ، "البحـــر الموجـــود لـــدى الســـلطة اإلداريـــة البحريـــة المختصـــة

. ج.ب.ق 390حســـب مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة ويمكـــن رفـــض التســـجيل فـــي ثـــالث حـــاالت 

  :وهي

 .إذا لم يتوفر لدى الطالب شرط من الشروط المذكورة أعاله -

 .سنوات وبدون إيقاف التنفيذ 3تزيد مدتها عن إذا تعرض الطالب لعقوبة جزائية  -

 .إذا كان محل تحقيق قضائي متخذ ضده -

هــذا ويجــوز للمعنــي بــاألمر فــي حالــة رفــض طلبــه أن يرفــع طعنــا لــدى الــوزير المكلــف 

  .)3(بالبحرية التجارية وذلك خالل الثالثة أشهر التالية لتبليغ مقرر اإلدارة البحرية المختصة

كمــا يجــب علــى كــل بحــار أن يقتنــي كــراس المالحــة البحريــة الــذي يعــد كبطاقــة تعريــف 

دارة البحريـــــة المختصـــــة فـــــي مكـــــان التســـــجيل، ويجـــــب أن يتضـــــمن للبحـــــار والـــــذي تســـــلمه اإل

 .)4(إلخ...المتعلقة بالسفينة والميناء والمجهزالمعلومات المتعلقة بالبحار وكذا المعلومات 

                                                           

 
  .88-86هاني دويدار، المرجع السابق، ص ص  (2)

  .ج.ب.قمن  391نص المادة   )3(
  .ج.ب.قمن  400إلى  394أنظر المواد  )4(
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 :التزامات البحارة  -  ب

فـــي القســـم األول مـــن البـــاب المخصـــص لرجـــال البحـــر مـــن  )1(وردت التزامـــات البحـــارة

  :يجب على البحار يمكن أن نتعرض ألهمها حيث لتاليوبا ،القانون البحري الجزائري

أن يــؤدي بنفســـه العمـــل المتفـــق عليــه ضـــمن نطـــاق العنايـــة المطلوبــة وتحـــت ســـلطة الربـــان  -

 .وٕاشرافه

أن يشـــحن فيهـــا أيـــة بضـــاعة لحســـابه أن يكـــرس نشـــاطه وعملـــه لخدمـــة الســـفينة، وال يجـــوز  -

األضــرار التــي تتحملهــا الســفينة مــن الخــاص بــدون إذن المجهــز وٕاال فيعــد مســئوال عــن جميــع 

 .جراء ذلك

أن يقــوم بجميــع األعمــال اإلضــافية التــي يــأمر بهــا الربــان فــي ظــروف القــوة القــاهرة أو تلــك  -

التي تصبح فيها سالمة السـفينة واألشـخاص المبحـرين أو الشـحنة فـي خطـر، كمـا يجـب عليـه 

 .فين على الغرقالمشاركة في عملية إنقاذ السفن األخرى أو األشخاص المشر 

واألدوات والوســائل األخــرى التــي وضــعت تحــت تصــرفه والحفــاظ عليهــا، االعتنــاء بــاآلالت  -

 .حيث يتحمل المسئولية في حالة أصابها ضرر بخطأ منه

 .مراعاة األساليب المحددة في عمله لتفادي حوادث العمل بقدر اإلمكان -

إضـــافيا بترتيـــب حجرتـــه وملحقاتهـــا  أن يقـــوم خـــارج أوقـــات عملـــه وبـــدون أن يتقاضـــى أجـــرا -

 .إلخ...وأمتعة نومه

  :التزامات المجهز -جـ

 :التزام المجهز بدفع األجرة -1

 إذ يلتزم المجهز بأن يدفع للمالح األجر المتفق عليه، هذا األجر الذي يتم تحديده في 

                                                           
مدحت عباس خلوصي، المرجع السابق،ص ص -و. 151-150سابق، ص ص مصطفى كمال طه، المرجع ال - ) 1(

 .GOUILLOUD Rémond, op. cit, pp 120-121 -:                            وكذلك. 130- 129
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جـوز أن ينه وبين المجهـز، إذ هنـاك تشـريعات تحـدد حـدا أدنـى ال يعقد العمل البحري المبرم ب

وتشــريعات ال تشــترط أي حــد  )1(ينــزل عنــه أجــر البحــار كمــا هــو الشــأن فــي القــانون المصــري

، فيمـا يخضـعها )2(أدنى كالتشـريع اللبنـاني الـذي يخضـع أجـر المـالح للحريـة المطلقـة للطـرفين

  .المشرع الجزائري ألحكام القانون العام

علـى توحيـد أجـور )  IFT( النقـل تعمل نقابة دولية للبحارة، وهي اإلتحاد الدولي لعمـال

كــل البحــارة علــى أســاس قواعــد محســوبة اســتنادا إلــى األجــور الممنوحــة فــي الــدول المتقدمــة، 

  .)3(إلخ...بالضغط الذي يمارسونه على المجهز باإلضراب أو االمتناع عن التحميلوذلك 

نقابـــة ضـــد تحـــول الســـفن إلـــى ســـفن أعـــالم مجاملـــة بهـــدف الـــتملص مـــن الكمـــا تعمـــل 

شروطها وكذلك تجنب االتحادات العمالية، وتحـارب مـن أجـل إيجـاد وتـأمين لقوانين الوطنية و ا

علــى اتفاقيــة علــى مــدى ثــالث ســنوات مــع بعــض كبــار ) IFT(حــد أدنــى لألجــور، حيــث وقــع 

، 2012مشــغلي ســفن أعــالم المجاملــة تتضــمن زيــادة رواتــب الطــواقم علــى فتــرة ثــالث ســنوات 

  .)4(2014و 2013

 :االجتماعية للبحارالحماية  -2

مــا دام علـى مــتن  )5(بغـض النظـر عــن األجـرة فــإن المجهـز ملــزم بإطعـام وٕايــواء البحـار

التكفـــل مـــع  الســـفينة وكـــذلك التكفـــل بجميـــع العالجـــات الضـــرورية للبحـــار وٕاعادتـــه إلـــى الـــوطن

 .بجميع المصاريف

  

                                                           
  . 132مدحت عباس خلوصي، المرجع السابق، ص  ) 1(
  .51مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص  ) 2(

(3 ) MONTAS Arnaud, OP. Cit, P 122.  
 www.itfseafarers.org .09، ص 2012 ، لندن،26 .ع، "(IFT)االتحاد الدولي لعمال النقل" نشرة البحارة  )4 (
  .ج.ب.من ق 446إلى  434المواد من  ) 5(
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لة والتي يجـب وذلك بتزويده بالمئونة المجانية حسب طبيعة ومدة الرح :إطعام البحار-

حسـب مـا أن تكون سليمة وبكمية كافية وجيدة وذات قيمة مغذية ومتنوعة بمـا فيـه الكفايـة     

  .ج.ب.ق 433ورد في نص المادة 

وذلك بأن يضع تحت تصرف البحارة على مـتن السـفينة مسـاكن مهيـأة  :إيواء البحار-

كنين،كما يجـب عليـه أن على شكل مناسب وذات تهوية وٕاضاءة وتدفئة وذلك بنسبة عـدد السـا

يـــزود كـــل واحـــد مـــن أفـــراد الطـــاقم بوســـادة وغطـــاءين مـــن الصـــوف والبيـــاض الكامـــل للســـرير 

  .)1(ومنشفتين وناموسية

حيـث إذا لـم تكـن السـفينة مـزودة بطبيـب  :التكفل بجميع العالجات الضرورية للبحار-

  .)2(لألدوية من نوع مالئم ومرفق بتعليمات مفهومةفيجب أن تجهز بصندوق 

حيــث يلتــزم المجهــز بإعــادة البحــار إلــى الــوطن والنــزول  :إعــادة البحــار إلــى الــوطن -

فــي المينــاء الــذي أبحــر منــه إذا اقتضــى األمــر إنــزال البحــار إلــى البــر أثنــاء الســفر ألي ســبب 

  .ج.ب.ق 449، هذا ما تستوجبه المادة كان

  .على متن السفينة ظروف العمل: ثانيا

االجتماعي للبحارة يستند أساسا على القانون الدولي الـذي علـى  في يومنا هذا، القانون

  .ضوئه يتم إبرام عقد العمل البحري بين المجهز وكل واحد من أفراد الطاقم

 ):OMI(المنظمة البحرية الدولية-1

البحرية الدولية لوقت طويل بتحسين الشروط العامة للسـالمة البحريـة انشغلت المنظمة 

ر التقنيــة للمالحــة لكنهــا وبــالموازاة أشــرفت، بالتنســيق مــع منظمــة العمــل بتركيزهــا علــى المعــايي

                                                           
  .ج.ب.ق 440و 439المادتين  ) 1(
  .ج.ب.ق 445و 429المادتين  ) 2(
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ــــــارة ، علــــــى تبنــــــي )OIT(الدوليــــــة ــــــدريب واإلجــــــازة والخف ــــــة لمعــــــايير الت ــــــة الدولي االتفاقي

  .)3(2010ثم في عام  )2(1995المعدلة عام  )1(1978لعام  )STCW(للمالحين

دولي يضع معايير قاعديـة لتكـوين تعتبر هذه االتفاقية اتفاقية مرجعية كونها أول صك 

وتدريب وٕاجازة البحارة، كما أنها تلزم الدول التي صادقت عليها بضمان وضع معـايير إلزاميـة 

إلزامية أخرى ضرورية لضمان خضوع جميـع المالحـين لتعلـيم وتـدريب مفصلة للكفاءة وأحكام 

واجبــاتهم علــى نحــو يكفــل  مناســبين وتمــتعهم بمــا يلــزم مــن الخبــرات والمهــارات والكفــاءات ألداء

  .سالمة األرواح والممتلكات في البحار وحماية البيئة البحرية

ـــة العلـــم إقـــرار أســـاليب تكـــوين تختلـــف عـــن األســـاليب التـــي  وتجيـــز هـــذه االتفاقيـــة لدول

كمـــا  .تضــمنتها االتفاقيــة شـــرط معادلتهــا لهـــذه األخيــرة وٕاخبــار المنظمـــة البحريــة الدوليـــة بــذلك

مـن كـون رجـال البحـر العـاملين علـى مـتن  اء سلطة المراقبة من أجل التحقـقتخول لدولة المين

السفن التي تلج موانئها متوفرة على شهادات مطابقة للقواعد أو المعـايير الدوليـة، إذ يحـق لهـا 

اتخــاذ التــدابير الضــرورية لمنــع ســفينة مــن اإلبحــار إلــى حــين انضــباطها لمقتضــيات االتفاقيــة 

  .)4(يستبعد الخطر بما في ذلك السفن غير المسجلة في الدول المتعاقدةوبالشكل الكافي الذي 

وانتهـــــت خـــــالل  2006التـــــي بـــــدأت فـــــي  STCW 95التعـــــديالت الرئيســـــية التفاقيـــــة 

، باإلضـافة إلـى التنسـيق مـع اتفاقيـة العمـل 2010في جوان  Manilleالمؤتمر الدولي لمانيال 

حـــــريين وتعمـــــل علـــــى احتـــــرام تخصـــــيص ، فإنهـــــا تعـــــزز الســـــالمة واألمـــــن الب)CTM(البحـــــري

                                                           
)1 ( STCW تدريب العاملين في البحر وٕاصدار الشهادات وأعمال المناوبات  اتفاقية متعلقة بمستويات أو معايير تكوين أو

الصادر في  88/83، صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم 28/04/1984لهم، دخلت حيز التنفيذ في 

  :لمزيد من التفاصيل انظر  .26/04/1988

BLAVEC André, « La formation aux métier de la mer : Les conventions STCW et STCW-F », la 
revue maritime, institut français de la mer, N° 467, janvier 2004, www.ilo.org/publns 

  .01/02/1997دخلت حيز التنفيذ في   )2(
  .01/01/2012دخلت حيز التنفيذ في  ) 3(
  .34 ميراد ابراهيم، المرجع السابق، ص  ) 4(
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إجـراءات  الشهادات بالنسبة للسفن ناقالت البترول وضـرورة الشـهادات للبحـارة المـؤهلين وٕالـى 

حــول ســاعات العمــل والراحــة بخصــوص البحــارة الــذين ينــاوبون بالليــل وأخيــرا إلــى خلــق جديــدة 

  .)1(شهادة لناقالت البترول

 ):CTM(اتفاقية العمل البحري -2

، 2006فــي فيفــري  المعروفــة بميثــاق البحــارة )2(2006اتفاقيــة العمــل البحــري تــم تبنــي 

، والتـي تمثـل 2011مع نهايـة ) OIT(دولة عضو في منظمة العمل الدولية  22وقعت عليها 

أكثر من نصـف الحمولـة البحريـة التـي تنقلهـا السـفن حـول العـالم خاصـة بعـد توقيـع لكسـمبورغ 

ديســمبر  22وكــل مــن اســتراليا وهولنــدا فــي  2011كتــوبر والكــاريبي فــي أ 2011فــي ســبتمبر 

2011)3(. 

، تتضــمن 2013أوت  20التــي دخلــت حيــز النفــاذ فــي  2006اتفاقيــة العمــل البحــري 

، كمــــا أنهــــا 1920منــــذ ســــنة  OITعشــــرات مــــن القواعــــد التــــي تبنتهــــا منظمــــة العمــــل الدوليــــة 

إلـى جانـب اتفاقيـات حريـة الدوليـة للـوائح الب" quatrième pilierالعمـود الرابـع "وصفت بأنهـا 

  .)4(حول السالمة البحرية ومنع التلوث البحري OMIالمنظمة البحرية الدولية 

مـن بينهـا  )5(ال يمكن التطرق إلى كل محتوى االتفاقيـة بـل نكتفـي بـذكر بعـض األحكـام

  :ما يلي

 .تحدد الحد األدنى للمعايير وظروف العمل للبحارة حول العالم    -

                                                           
(1)  MONTAS Arnaud, op. cit, p 89. 

   :لإلطالع على التفاصيل عن اللمحة التاريخية التفاقية العمل البحري وكذا التعريف الذي خصت به رجال البحر انظر ) 2(

-VALTICOS Nicolas, droit international du travail, éd. dalloz, Paris, 1970, pp 05-113. 
  . 06، ص ابقالمرجع الس، "االتحاد الدولي لعمال النقل"نشرة البحارة،  )3(

(4) Cité in :  F. PINIELLA, J.M. SILOS et F. BERNAL, « Qui donnera effet à la convention du travail 
maritime de l’OIT, 2006 », revue internationale du travail, Vol 152, BIT, mars 2013/1, p 65. 

  :قية انظراالتفا األحكام الواردة في لمزيد من التفاصيل عن ) 5(

- MOUSSAT Alain, « La Convention du Travail Maritime de 2006 », in le pavillon, op. cit,  pp 219-
226. 
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تشين في الموانئ القيـام بـالتحري ومتابعـة الشـكاوي المقدمـة مـن البحـارة تلزم المف -

 .أو من ممثليهم وتمنح لهم الصالحية في حجز السفن في حالة وجود عيوب خطرة ومتكررة

حــــق البحــــارة فــــي اتفاقيــــة توظيــــف تضــــمن لهــــم العمــــل فــــي مكــــان آمــــن وســــليم  -

حـــار ومالـــك الســـفينة أو ممثـــل وظـــروف عمـــل ومعيشـــة الئقـــة علـــى مـــتن الســـفينة توقـــع بـــين الب

 .عنه

الحق في الحصول على راتب شهري يدفع كامال ووفقا التفاقيـة التوظيـف ووفقـا  -

 .ألي اتفاقية جماعية نافذة

سـاعة عمـل  72سـاعة أو  24ساعة عمل كحد أقصى في أي فتـرة مـدتها  14 -

 .أيام 7في أي فترة مدتها 

ق الســــفينة أو إفالســــها    اإلعــــادة للــــوطن فــــي حالــــة المــــرض أو اإلصــــابة أو غــــر  -

 .إلخ...أو بيعها

متطلبـــات محـــددة لغـــرف الســـكن ومرافـــق الترفيـــه وتدفئـــة كافيـــة وتهويـــة ومرافـــق  -

 .صحية وٕاضاءة والسكن للمرضى

 .الحصول الفوري على العناية الطبية على متن السفينة وعند الميناء -

د األدنــى مــن إمكانيــة اللجــوء إلــى وكــاالت تزويــد الطــاقم التــي ينطبــق عليهــا الحــ -

المعــايير وتكــون منظمــة وتقــوم بتقــديم خــدمات فعالــة وكافيــة ويعتمــد عليهــا، والتــي مــن شــأنها 

 .تعزيز وحماية حقوق البحار الوظيفية

كمــا تمنــع االتفاقيــة أخــذ أي رســوم مــن البحــارة لقــاء إيجــاد وظــائف لهــم أو حســم  -

 .بحارةأي مبالغ بشكل غير قانوني من الرواتب أو وضع قائمة سوداء لل
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هـذه االتفاقيـة الجديــدة سـتدعم حتمــا اإلطـار التنظيمــي العـام للمنظومــة البحريـة الدوليــة، 

  .)1(لكنها بالموازاة ستزيد من مسؤوليات الدول األعضاء فيما يتعلق بالتطبيق والتفتيش

  يـــرع الثانـــالف

  .نـــى السفـــة علـــة والطبيـــات الصحيـــالمتطلب 

ل فـي البحـر أن تبقـى السـفينة فـي البحـر لمـدة قـد تطـول أو تقصـر تقتضي طبيعـة العمـ

طويلــة، وهـو مـا يسـتدعي تنظـيم خدمــة صـحية وطبيـة علـى مــتن بعيـدا عـن اليابسـة ولمسـافات 

الســــفينة ســــواء كانــــت مخصصــــة لنقــــل األشــــخاص أو كانــــت مخصصــــة لنقــــل البضــــائع، هــــذا 

  .معيشةباإلضافة إلى ضمان الحد األدنى لمستوى أماكن ال

  :الئقة على السفينة معيشةضمان أماكن : والأ

كـــان البحـــارة، فـــي عصـــر الســـفن الشـــراعية، يعيشـــون فـــي عنبـــر واحـــد يقـــع فـــي مقدمـــة 

الصاري األمامي للسـفينة، لكـن مـع تطـور السـفن تطـورت معهـا وسـائل المحافظـة علـى صـحة 

  . الطاقم

بشـأن  1949لسـنة  92ووضـع االتفاقيـة رقـم  1949إذ جاء المجتمع الـدولي فـي سـنة 

كمـا أدرك مـالك  .1987ثـم فـي  1970المالحين على ظهر السفينة والتي عدلت في  إسكان

الســفن أهميــة تحســين أمــاكن الســكن وضــرورة تزويــدها بوســائل التســلية والترفيــه التــي ترفــع مــن 

  .)2(معنويات الطاقم

 وقد وضعت الدول المتقدمة في صـناعة السـفن قواعـد تحـدد مواصـفات خاصـة بأمـاكن

اإلعاشــة حرصــا منهــا علــى صــحة الطــاقم وراحتــه مــع الوضــع بعــين االعتبــار طبيعــة الــرحالت 

  .التي تقوم بها السفينة

                                                           
(1) Voir : F. PINIELLA, J.M. SILOS et F. BERNAL, « Qui donnera effet à la convention du travail 
maritime de l’OIT, 2006 », op.cit, p 66. 

  .285ت عباس خلوصي، المرجع السابق، ص مدح )2(
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وبالنسبة للمشرع الجزائري فإنه اهتم بوضـع اشـتراطات خاصـة، بالنسـبة لسـكن البحـارة، 

  :من بين هذه االشتراطات نذكر .ج.ب.ق 446إلى  439وذلك ما ورد في نص المواد من 

يجــب أن تكــون مســاكن الطــاقم مهيــأة علــى شــكل مناســب، كمــا ذكرنــا أعــاله، وذات  -  

  .تهوية وٕاضاءة وتدفئة وذلك بنسبة عدد الساكنين وتكون مخصصة الستعمالهم فقط

أن يتــــوفر عنــــد كــــل واحــــد مــــن أفــــراد الطــــاقم علــــى وســــادة وغطــــاءين مــــن الصــــوف  -  

اموســـية إذا كانـــت الســـفينة تمـــر فـــي والبيـــاض الكامـــل للســـرير ومنشـــفتين، إحـــداهما للحمـــام ون

  .مناطق استوائية، مع وجوب تغييرها وتنظيفها في الفترات المحددة

  .مع من يليه في الخدمة الربعية تفادي اقتسام عامل بالنهار نفس الحجرة -  

فــتح التهويــة واألبــواب أخــذ التــدابير الوقائيــة لحمايــة مســكن الطــاقم بتزويــده بالنوافــذ و  -  

  .لى السطح وبالناموسيات المناسبةالتي تفتح ع

  :معيشةأحكام الرقابة والتفتيش على أماكن ال: ثانيا  

يجــب أن تكــون نظيفــة وصــحية بحيــث  معيشــةكمــا ســبق وأن ذكرنــا ســابقا فــإن أمــاكن ال

أو  كد منـه وذلـك بقيامـه مصـحوبا بواحـدوهذا ما يتوجب على الربان أن يتأيمكن اإلقامة فيها، 

قم، بالتفتيش على أماكن اإلعاشة بالسفينة وتسجيل  ذلك في دفتـر حـوادث أكثر من أفراد الطا

ـــذان تـــم فيهمـــا التفتـــيش وكـــذا أســـماء الشـــهود  ـــاريخ والوقـــت الل ـــدوين الت الســـفينة الرســـمي مـــع ت

  .الحاضرين أثناء عملية التفتيش وكتابة تفاصيل المخالفات والتعليمات الصادرة عنه

  :)1(في الحاالت التاليةمعيشة عاينة أماكن الكما تقوم إدارة التفتيش البحري بم

 .عند تسجيل السفينة أو إعادة تسجيلها -

 .معيشةأماكن العند تغيير أو إصالح  -

 .عما هو مقرر معيشةعند زيادة عدد األشخاص الذين يستعملون مكان ال -

                                                           
  .297مدحت عباس خلوصي، المرجع السابق، ص   )1(
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 .عندما يقوم االعتقاد لدى اإلدارة بأن التعليمات غير منفذة -

 .و ممثليهم أو ممثل البحارة ذلك التفتيشعندما يطلب مالك السفن أ -

 .في حالة تقديم شكوى كتابية من شخص واحد من أفراد الطاقم -

  .الخدمة الطبية على السفينة: ثالثا

تنظـيم  منذ انشغال الجماعـة الدوليـة بسـالمة األرواح فـي البحـار اشـترطت دومـا وجـوب

ليـة، بـل وأكثـر مـن ذلـك فمنـذ خدمة صـحية وطبيـة علـى مـتن السـفن العاملـة فـي الـرحالت الدو 

قـــديم الزمـــان اهتمـــت الـــدول المطلـــة علـــى البحـــر بتنظـــيم الخدمـــة الطبيـــة علـــى الســـفن القائمـــة 

  .بالمالحة في أعالي البحار

أحكامـا خاصـة تشـير إلـى  1681فمثال نجد في الالئحة الفرنسية للتجـارة البحريـة لعـام 

تن سـفن أعـالي البحـار، وقـد اسـتلهمت ضرورة تواجد طبيب وتوافر أدوات طبية وأدوية علـى مـ

  .)1(جميع القوانين من أحكام هذه الالئحة

  :ومن أهم األحكام بشأن الخدمة الصحية والطبية على السفن نذكر

 :التجهيز الطبي للسفينة -1

األدوات واألجهــزة الطبيــة ، يتمثــل فــي )2(يجــب أن تتــوافر كــل ســفينة علــى تجهيــز طبــي

وذلك سواء كانت سـفينة ركـاب أو سـفينة بضـائع بمعنـى أنـه  من جهة واألدوية من جهة أخرى

حتـــى فـــي حالـــة اقتصـــار المجتمـــع البشـــري فـــي الســـفينة علـــى أفـــراد طاقمهـــا فإنـــه يجـــب تـــأمين 

  .الخدمة الصحية والطبية لهم

                                                           
  .101هاني دويدار، المرجع السابق، ص  ) 1(
والمتعلق  30/04/1986يعدل ويتمم القرار المؤرخ في  18/12/2001القرار المؤرخ في  ، بالنسبة للجزائر،انظر ) 2(

، الصادرة بتاريخ ج.ج.ر.جعلى متن السفن التي ترفع العلم الوطني،  جودةبالتدابير الخاصة بالصيدليات المو 

  .06 .، ع23/01/2002
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يختلف نطاق تجهيز السفينة طبيـا بـاختالف طبيعـة الرحلـة وعـدد األشـخاص المـرخص 

سفينة عن اليابسة، فالسفن التي تقوم بمالحـة بحريـة فـي أعـالي لها بحملهم وكذا مدى ابتعاد ال

البحـــار يجـــب أن يتســـع نطـــاق التجهيـــز الطبـــي فيهـــا، نظـــرا ألن مـــدة بقـــاء الســـفينة بعيـــدا عـــن 

عكــــس الســــفن التــــي تقــــوم بمالحــــة حديــــة فقــــد يكفــــي فيهــــا تــــوافر وســــائل . اليابســــة قــــد تطــــول

  .ة إلى اليابسة سريعاتقديرا إلمكانية عودة السفيناإلسعافات األولية 

 :حفظ األجهزة والمعدات الطبية -2

ـــة علـــى مـــتن الســـفينة، إنمـــا يجـــب اتخـــاذ كـــل  ـــوافر األدوات والمعـــدات الطبي ال يكفـــي ت

التدابير الالزمـة مـن أجـل المحافظـة عليهـا صـالحة لالسـتعمال عنـد الحاجـة إليهـا وبشـكل دائـم 

  .ت الطبيةوذلك بمراعاة األصول الطبية في حفظ األجهزة والمعدا

والمذكور أعاله، أن  18/12/2001في القرار المؤرخ في  نصوالمشرع الجزائري ي

يتولى طبيب السفينة حفظ األدوية المصنفة مواد محركة عقاقيرية نفسية والتي يخضع 

للتنظيم في السفن المخصصة لنقل المسافرين ويتولى قائد السفينة ذلك في السفن استعمالها 

  .)1(األخرى

كذلك بوجوب أن تحمل القارورات واألوعيـة التـي توضـع فيهـا األدويـة بشـكل  نصكما ي

رقــم  -  التــي تحتويهــا، للمنتجــاتمشــتركة التســمية الدوليــة ال: تســهل قراءتــه البيانــات التاليــة

التركيــــــب الصــــــيدلي والشــــــكل  -تــــــاريخ اإلنتــــــاج وانتهــــــاء صــــــالحية االســــــتعمال،  -الحصــــــة،

ى الضــابط المكلــف بمســك الصــيدلية المحمولــة علــى مــتن كمــا يجــب أن تكــون لــد. والمقــادير

فــي مجــال اإلســعافات الطبيــة األوليــة تثبــت بواســطة شــهادة الســفينة المعــارف الالزمــة والكافيــة 

اإلســـعافات األوليـــة الطبيـــة تســـلمها مؤسســـة للتكـــوين البحـــري يعينهـــا الـــوزير المكلـــف بالبحريـــة 

  .التجارية

                                                           

على متن السفن  والمتعلق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة، 18/12/2001من القرار المؤرخ في ) 03(المادة  )1( 

  .التي ترفع العلم الوطني
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  الفصل الثاني

  األجنبيــــــة علــى السفـــن رقابـــة الدولـــة 

تعتبر المياه الداخلية جزء ال يتجزأ من إقليم الدولة الساحلية وتخضع لسلطتها   

واختصاصها الداخلي، وللدولة الساحلية على أساس ذلك أن تتولى بطرقها الخاصة تنظيم 

 أن ذلك ترد عليه إال. )1(حقوقها ورقابتها اإلدارية والتشريعية والقضائية على مياهها الداخلية

بعض القيود وما يهمنا في دراستنا هو قيد السماح للسفن التجارية بالدخول إلى الموانئ التي 

  .تعد جزء من المياه الداخلية

، فإن طبيعة تلك المياه )2(لكن بالرغم من وجود هذه السيادة على المياه الداخلية  

فسها، تفرض مبدأ دوليا في عدم منع ومصالح المالحة الدولية ومصالح الدولة الساحلية ن

دخول السفن األجنبية إلى موانئ الدولة إال عند الضرورة الملحة، ويتضمن حقها في إنزال 

  .وتحميل البضائع ونزول وصعود األشخاص

وفي المقابل فإنه يحق لكل دولة أن تضع القوانين التي تهدف إلى مراقبة المالحة في   

أن تنظم مسألة دخول السفن األجنبية إلى موانئها وأن تضع  مياهها الوطنية، كما يمكنها

لذلك قواعدها الصحية والجمركية والمالية بشكل ال يؤدي إلى عرقلة المالحة الدولية أو إلى 

  .التمييز بين سفن الدول المختلفة

أمام عجز أو عزوف دولة العلم عن ممارسة واجباتها الرقابية اتجاه السفن التي ترفع   

 ، وجدت دولة الميناء نفسها مجبرة على فرض رقابتها على السفن التي تدخل موانئهاعلمها

وذلك بهدف ضمان احترام معايير السالمة، منع التلوث وكذا تعزيز احترام المعايير 

                                                           
  .1982من اتفاقية مونتي قوبي  8المادة  )1(

بدرية عبد اهللا العوضي،القانون الدولي للبحار في -: تفاصيل عن سيادة الدولة الساحلية على البحر اإلقليمي أنظر (2)

  .15-12، ص ص 1977-1976الخليج العربي، الطبعة األولى، مطبعة دار التأليف، الكويت، 
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االجتماعية، كل ذلك في ظل االتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الدولة وكذا مذكرات 

  .التفاهم المبرمة

لألهمية التي تكتسيها الموانئ في موضوع دراستنا، ارتأينا أن نتطرق إلى ونظرا   

الموانئ وكل ما يتعلق بتحديدها واستغاللها والقواعد العامة المتعلقة بأمنها مع التركيز على 

، وللتفتيش وأهدافه في مختلف االتفاقيات الدولية ذات )المبحث األول(الموانئ في الجزائر 

  ).المبحث الثاني( مت إليها الجزائر وكذا في مذكرات التفاهمالعالقة التي انض
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  ــث األولـــــالمبح

  الموانـــــئ البحريـــــــة 

يعتبر الميناء أحد العناصر الهامة في منظومة النقل البحري، لذلك فإن التشريع   

  .مالدولي والمحلي يوليان أهمية كبيرة لهذا المكسب اإلستراتيجي الها

فكلما كان تطور الميناء متواكبا مع المواصفات العالمية، وكلما كانت خدماته تنافسية   

من حيث الجودة والسعر وزمن آدائها كلما زاد اإلقبال على الميناء خاصة السفن العمالقة، 

  .مما يزيد نصيب الميناء في حجم التجارة الدولية المنقولة بحرا

تبر أحد مقومات االقتصاد الوطني، فيجب على كل ونظرا ألهمية الميناء كونه يع  

والعمل على  .)1(دولة أن تعمل على تطوير وتحديث موانئها وتحسين الخدمات التي تقدمها

حمايتها والحفاظ على سالمة السفن والركاب والبضائع وذلك باتخاذ اإلجراءات األمنية 

وٕالى القواعد ) المطلب األول(ا لذلك سنتعرض للموانئ من حيث تحديدها واستغالله. الالزمة

  ).المطلب الثاني(العامة ألمن الموانئ 

  

  

  

  

  

  
                                                           

(1) Voir l’article de : HADDOUM Kamel, « Les conditions de prise en charge des activités 
commerciales portuaires en droit algérien », revue de la cour suprême, Nº01, Algérie, 2007, p 145. 
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  ــب األولــالمطل

  هاــــئ واستغاللــــد الموانــتحدي 

الميناء عبارة عن مساحة مائية محدودة طبيعيا أو صناعيا، تقع على ساحل البحر   

عاصفة، أو للرسو لعمليات وتلجأ إليها السفن عند الحاجة سواء لالحتماء من األجواء ال

  .)1(الشحن والتفريغ وأخيرا لعمل اإلصالحات الالزمة

وما يهمنا في دراستنا هي الموانئ التي تلجأ إليها السفن للرسو لعمليات الشحن   

ثم نوعية ) الفرع األول(والتفريغ، لذلك سنحاول تعريف هذه الموانئ وتصنيفها وكذا مكوناتها 

  ).الفرع الثاني(ه استغالل الموانئ وقواعد

  رع األولــــــــالف

  ريـــــاء البحــــــد المينــــــــتحدي

  تعريف الميناء: أوال

أنه نقطة التقاء اليابسة  يعتبر الميناء نقطة إرساء وعبور وٕابحار البواخر والسفن، كما  

قة يخضع إلجراءات وقواعد تنظيمية ال يمكن تجاوزها، جعلت منه منط. باإلقليم البحري

جغرافية محددة المعالم بينه وبين المدينة سور منيع صامد في وجه المتسللين باختالف 

غاياتهم، كما تقسم الموانئ إلى أرصفة مضبوطة المقاييس عمقا وطوال لتتمكن السفن من 

  . )2(اإلرساء بكل سهولة وحرية

                                                           
ص   ،2006النظام القانوني للنقل البحري والحاويات، دار الفكر الجامعي، االسكندرية،  محمد غريب عبد العزيز،  )1(

47.  
الجوانب القانونية لتنظيم أمن المطارات والموانئ، رسالة من أجل الحصول على شهادة ماجستير ،  ةفريز  عوديةنقل عن  )1(

.39، ص2008جامعة الجزائر،  في القانون، كلية الحقوق،   
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حرية في الموانئ الب 1923عرفت اتفاقية جنيف بشأن نظام الموانئ البحرية لعام   

هي التي تتردد عليها عادة السفن البحرية والتي تكون معدة لخدمة "مادتها األولى بأنها 

  .)1("التجارة الخارجية للجماعة الدولية

 1958بينما لم تعرف كل من اتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي والمنطقة المجاورة لعام   

األولى في مادتها  - ين االتفاقيتين الميناء، بل اكتفت هات 1982واتفاقية مونتي قوبي لعام 

بتحديد المياه الداخلية والتي تتكون من مجموع المياه  –الخامسة والثانية في مادتها الثامنة 

وتدخل ضمن . المحصورة بين خط األساس الذي يبدأ منه قياس البحر اإلقليمي والساحل

لقنوات وفوهات األنهار والمياه المياه الداخلية كل من الموانئ والمراسي والخلجان الوطنية وا

  . )2(التاريخية التي تعلن كذلك

نقطة من ساحل البحر، مهيأة :" الميناء بأنه. ج.ب.من ق 888كما عرفت المادة   

ومجهزة الستقبال السفن وٕايوائها وتأمين جميع عمليات التجارة البحرية والصيد البحري 

   ".والنزهة

لنصوص النادرة التي قامت بتعريف الميناء، وحسب األستاذ حدوم كمال فإنه من ا  

فحتى في فرنسا، قانون الموانئ لم يقم بتعريفها بل اكتفى بتحديد الحدود اإلدارية للموانئ التي 

  .)3(تخضع لسلطة الدولة

بعدما تعرفنا على الميناء، ال بد أن ال نغفل عن ذكر أنواع الموانئ التي تختلف   

  . ألجلها وتتنوع حسب الخدمة التي أنشئت

   

                                                           
و محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق،  46عبد المنعم محمد داود، المرجع السابق، ص : لمزيد من التفاصيل انظر)  1(  

  .86ومحمد الحاج حمود، المرجع السابق، ص  ،26ص 
.86محمد الحاج حمود، المرجع السابق، ص  ) 2) 

(3) Voir l’article de : HADDOUM Kamel, « le nouveau code maritime algérien : de nouvelles 
perspectives pour les ports », annuaire du droit maritime et océanique, T. XVII, de Nantes, 1999, p 
123. 
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 تصنيف الموانئ: ثانيا

. ج.ب.ق 889تصنف الموانئ حسب الغاية المرجوة منها إلى عدة أنواع، فالمادة   

  :صنفتها إلى ثالثة أنواع هي

هي الموانئ الموجهة للقيام بجميع عمليات إركاب وٕانزال  :الموانئ التجارية -1

لنقل البحري إلى وسائط النقل األشخاص والبضائع والحيوانات الحية المتنقلين من وسائط ا

البري والعكس، وكذا كافة العمليات المرتبطة بالمالحة البحرية وذلك في أحسن الظروف 

 . االقتصادية واألمنية

وباعتبار أن السفن تتردد عليها بانتظام واعتياد سواء من أجل الشحن أو التفريغ فال 

لتي تمر بها السفن، كما يجب أن بد أن تكون هذه الموانئ على طرق المالحة البحرية ا

تتميز ببنية تحتية سليمة ومتجددة وخطوط مواصالت متشعبة، إلى جانب ذلك ضرورة أن 

  .)1(يتوافر بها ساحات تخزينية وسقائف

تشير نفس المادة المذكورة أعاله إلى أنه يمكن أن تمارس على مستوى ميناء 

  .بالدفاع الوطني والصيد البحري والنزهةتجاري، بصفة ثانوية، النشاطات األخرى المرتبطة 

وهي الموانئ الموجهة الستقبال السفن المجهزة للصيد  :موانئ الصيد البحري -2

 .البحري وتلبية حاجيات هذا النشاط وتطويره

وهي الموانئ المهيأة لتلبية حاجيات مالحة النزهة وتطوير هذا  :موانئ النزهة -3

 .النشاط

                                                           
.50ص  المرجع السابق، محمد غريب عبد العزيز، ) 1)  
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ميناء من الحجم الصغير والمتوسط، ويصل  11ية حيث يبلغ عدد الموانئ الجزائر 

من المبادالت التجارية %95مليون طن، وتخدم  130حجم مبادالتها اإلجمالي إلى 

  .)1(الخارجية

هذا باإلضافة إلى الموانئ العسكرية التي تعتبر قاعدة بحرية عسكرية تابعة لوزارة 

  .)2(اإلقليم الدفاع الوطني تختص بالنشاط العسكري من أجل الدفاع عن

  مكونات الميناء: ثالثا

تعتبر الموانئ جزء من األمالك العمومية البحرية، تتميز هذه الموانئ بخصوصيات 

. معينة كعدم قابليتها للتصرف وعدم قابليتها لالكتساب بالتقادم وكذلك فهي غير قابلة للحجز

عية وهي تأخذ أدرجت الموانئ ضمن األمالك العمومية االصطنا. ج.ب.ق 893فالمادة 

  .نفس الخصائص

والتي  )3(على مكونات األمالك العمومية المينائية.ج.ب.ق 894كما نصت المادة 

  :تتمثل في

 :البنيات األساسية المينائية  - أ

 :على .ج.ب.ق 895هذه البنيات حسب ما جاء في نص المادة  تشمل 

المنارات الممرات المائية وأجهزة التشوير وٕارشاد السفن المتكونة خصوصا من  -1

 .والعوامات والمعالم وأية وسيلة أخرى مطلوبة لضمان تحرك السفن وأمن المالحة

 .األرصفة، سدود الحجز وكاسرات األمواج: مباني حماية الميناء وتتمثل في -2

 .مساحات الماء المغطاة وهي األحواض وبركات الموانئ -3

                                                           
، العدد .إ.ش. ا. ، م"تحول صعب في تسييرها"محمد الشريف فاطمة الزهراء ورميني فوزية، الموانئ الجزائرية، نقل عن  )1(

. 180 -165السابع، الشلف، ص ص   
.39فريزة عودية، المرجع السابق، ص ) 2)  

(3)  HADDOUM Kamel, « le nouveau code maritime algérien : de nouvelles perspectives pour les 
ports », op. cit, pp 130-131 
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 .األرصفة وحواجز المرافئ واألرصفة العائمة -4

األحواض الجافة، أحواض جر السفن : لبناء السفن وتصليحهااألجهزة الالزمة  -5

 .بالحبال

 : يات الفوقية المينائيةالبنا - ب

 :على ما يلي. ج.ب.ق 896هذه البنايات تبعا لما نصت عليه المادة  تشمل

 :مجمل المنشآت والتجهيزات الثابتة أو المتحركة واألدوات الالزمة للعمليات اآلتية  -1

 .الت الالسلكيةرسو السفن واالتصا •

 .إركاب وٕانزال الركاب •

 .شحن وتفريغ السفن •

 .استالم البضائع وتحويلها وتخزينها ووزنها وتسليمها •

 .تموين السفن بالمياه العذبة والطاقة الكهربائية •

 .إزالة الصابورة وٕازالة غاز السفن •

 .تصليح السفن ومكافحة الحريق والتلوث •

  .الصيد البحري والنزهة •

 .والمساحات المغطاة الالزمة لعبور البضائع وٕايداعهاية السطوح التراب  -2

 .المحطات البحرية -3

 .المحطات والسكك الحديدية وكذا الطرقات وممرات الدخول المدرجة في حدود الموانئ -4

 .أسواق األسماك -5

شــبكات الميــاه العذبــة والطاقــة الكهربائيــة وكــذا شــبكات صــرف وجمــع الميــاه القــذرة وميــاه  -6

 .)1(األمطار

                                                           
.ج.ب.من ق 896المادة  )  1)  
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 :تتكون من: ملحقات األمالك العمومية المينائية -جـ

منطقة رسو السفن المنتظرة والتي تشمل مساحة ماء مغطاة طبيعيا أو اصطناعيا،  -1

 .تسمى الرحب مع أعماق بحرية مطابقة لمقاييس أمن المالحة

 

 .)1(المناطق المالصقة للحصن المينائية الالزمة لالستغالل وكذا مناطق توسعة الميناء -2

ا سبق ذكره، تعتبر الموانئ من األمالك العمومية وهي تحتوي على مجموعة من كم    

 .المكونات، التي بدورها تحتاج إلى تنظيم يضمن حسن استغاللها

  يـــرع الثانــــالف

  رــــي الجزائـــة فـــق المينائيــــالل المناطـــاستغ

نائية وقواعده، وفي نوعية استغالل المناطق المي. ج.ب.من ق 911توضح المادة     

حيث صدر المرسوم . األخير تحيلنا إلى التنظيم من أجل تحديد التنظيم العام لالستغالل

يحدد النظام العام الستغالل الموانئ  2002جانفي  6المؤرخ في  01-02التنفيذي رقم 

، عني بشروط االستغالل ووضح كيفية عبور المسافرين والبضائع وكذا شروط )2(وأمنها

  .إلخ...وتفريغ السفنشحن 

  عبور المسافرين والبضائع: أوال    

 :عبور المسافرين  -أ 

المحطات البحرية هي األماكن التي يجب أن يتم فيها إركاب وٕانزال الركاب وسياراتهم     

  :وأمتعتهم، وذلك تحت إشراف السلطة المينائية التي تسهر على

                                                           
.ج.ب.من ق 897المادة  )  1)  

. ج.ج.ر.ئ وأمنها ج، يحدد النظام العام الستغالل الموان2002جانفي  6المؤرخ في  01-02المرسوم التنفيذي رقم  )2(

  . 01. ، ع2002جانفي  6الصادرة في 
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وسياراتهم وأمتعتهم وضمان توفير كل المرافق والمنشآت الضرورية الستقبال الركاب  •

 .عبورهم وأمنهم

 .السهر على صيانة وسالمة هذه المنشآت والسير الحسن للعمليات المنجزة بها •

استعمال المحطات البحرية خصيصا الستقبال الركاب وسياراتهم وأمتعتهم قبل  •

مباشرة في اإلركاب وبعد اإلنزال، وأال تقام عليها إال مكاتب اإلدارات والهيئات التي تتدخل 

 .عمليات المراقبة

عـــدم الســـماح بـــدخول المحطـــات البحريـــة إال للركـــاب الحـــائزين علـــى وثيقـــة ســـفر وكـــذا                         •

األعوان التابعين للسلطة المينائية أو اإلدارات األخرى والهيئات العمومية التـي تنشـط فيهـا، 

 .المرتفقين وكذا مستخدمي شركات المالحة والتأمين والمتعاملين

 .غلق المحطات البحرية خارج أوقات استخدامها •

  ط عبور ومكوث البضائع في الموانئشرو   - ب 

 :عبور البضائع-1

المذكور سابقا عبور البضائع كما  01-02من المرسوم التنفيذي  18عرفت المادة     

أو يعني عبور البضاعة انتقال هذه األخيرة من وسيلة نقل بحري إلى وسيلة نقل بري :" يلي

  ...."العكس سواء مكثت أو لم تمكث على السطوح الترابية

وأضافت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه تدخل ضمن العبور أيضا عمليات نقل 

  .البضائع من سفينة إلى أخرى، شرط أن تكون في الحدود اإلدارية للميناء

  :نستنتج من هذا التعريف أن عبور البضائع يتم بعدة أشكال هي

 .ل البضاعة من وسيلة نقل بحري إلى وسيلة نقل بريانتقا •

 .انتقال البضاعة من وسيلة نقل بري إلى وسيلة نقل بحري •

نقل البضاعة من سفينة إلى سفينة أخرى شرط أن يتم ذلك في الحدود اإلدارية  •

 .للميناء
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يشترط من أجل السماح بعبور البضائع بميناء الحصول على ترخيص تمنحه السلطة 

ية، هذه األخيرة هي التي تحدد الشروط التي يجب احترامها وذلك حسب أحد أشكال المينائ

  .العبور المذكورة أعاله

تمنح السلطة المينائية ترخيصا بعبور البضائع بناء على طلب شحن أو تفريغ السفينة 

يقدم لها من طرف وكيل السفينة أو المؤسسة المكلفة بالمناولة أو من قبل صاحبها أو وكيل 

  .البضاعة، وذلك بعد أن يكون قد قام بكافة اإلجراءات األخرى التي تخضع لها البضاعة

كما يجب أن يتم عبور البضائع تحت رقابة األعوان المؤهلين قانونا التابعين للسلطة 

المينائية، الذين يقومون بتحديد األماكن المخصصة للشحن والتفريغ، تحديد اآلالت الثابتة 

  .رية حسب الحاجة وكذا وسائل التفريغ التي ينبغي استعمالهاوالمتحركة الضرو 

 :مكوث البضائع -2

آجال مكوث البضائع في الموانئ، حيث أحالنا في  القانون البحري الجزائريلم يحدد     

  .شأن ذلك إلى التنظيم

إذ أنه ال يمكن للبضائع العابرة على الموانئ التجارية أن تمكث أكثر من األجل     

 ، ويحدد هذا األجل حسب وضعية كل ميناء في نظامه)1(ستيفاء اإلجراءاتالضروري ال

الخاص وعلى صاحب البضاعة أو موكله القيام بسحب البضاعة خالل مدة المكوث 

المرخص بها وٕاال فتقوم السلطة المينائية تلقائيا، بعد اعذاره، بتحويل البضائع المعنية إلى 

المخصصة لهذا الغرض على نفقة ومسؤولية مناطق خارج الموانئ ومساحات الجمركة 

  .)2(المرسل إليه

تقع على عاتق مقاول التشوين مسؤولية حراسة البضائع والحفاظ عليها خالل طول      

  .مدة المكوث المرخص بها في الميناء إلى غاية التسليم

                                                           
  .ج.ب.ق 927المادة  )1(
   .يحدد النظام العام الستغالل الموانئ وأمنها، 01-02من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  ) 2(
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  شحن وتفريغ السفن: ثانيا  

والذي يحمل  قانون البحري الجزائريالبالرجوع إلى الباب الخامس من الكتاب الثالث من   

، نجد أن المشرع خصص  الفصل األول منه لتنظيم المناولة "االستغالل المينائي"عنوان 

  . المينائية والفصل الثاني للتشوين

جاء  )1(المتضمن القانون البحري 1976أكتوبر  28المؤرخ في  85-76في حين أن األمر 

الشحن والتفريغ "  -االستغالل التجاري للسفن -الثانيتحت عنوان الباب السابع من الكتاب 

  .05- 98رقم القانون التي ألغيت في  884إلى  873المواد من " في الموانئ 

بهذا يكون المشرع قد حول نشاط مقاولة المناولة المينائية والتشوين من االستغالل 

  .)2(التجاري للسفينة إلى االستغالل المينائي

المتعلق بالنظام العام  2002جانفي  06المؤرخ في  01-02ذي جاء المرسوم التنفي

الستغالل الموانئ وأمنها بالشروط الواجب احترامها أثناء القيام بعمليات الشحن والتفريغ، 

  .ضمانا لحسن سير العمليات والحفاظ على حسن سير الموانئ ونظافتها وأمنها

مذكور أعاله يمكن أن ال 01- 02المرسوم التنفيذي  )3(وعلى ضوء نصوص مواد

  :نستخلص الشروط التالية

احترام نظام التوقيت المستمر المعمول به في الموانئ، مما يستوجب القيام بعمليات  •

 .الشحن والتفريغ فور إرساء السفينة وبدون انقطاع

يجب أن تنجز هذه العمليات حسب ظروف التوقيت والحمولة واألمن المحددة في  •

 .اءالنظام الخاص بكل مين

                                                           
أفريـل  10  ، الصـادرة بتـاريخ.ج.ج.ر.جالمتضـمن القـانون البحـري،  1976أكتـوبر  28المـؤرخ فـي  85-76األمر رقم  )1(

  .05-98، المعدل والمتمم بموجب القانون 29. ، ع1977
مروك جميلة، االستغالل المينائي في الموانئ ومسؤولية الناقل البحري للبضائع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ) 2(

  .12، ص 2002القانون الخاص، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، جامعة الجزائر،
  .، يحدد النظام العام الستغالل الموانئ وأمنها01- 02من المرسوم التنفيذي رقم  29إلى  23المواد من  ) 3(
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االستعانة أثناء هذه العمليات بمستخدمين مؤهلين وعتاد مالئم سواء على متن السفن  •

 .أو على اليابسة مع احترام اآلجال المحددة

في إطار السهر على حسن سير العمليات يمكن ألعوان السلطة المينائية المؤهلين  •

ى اليابسة واتخاذ اإلجراءات قانونا القيام، دون سابق إنذار، بأية رقابة على متن السفن أو عل

 . الضرورية لتدارك النقائص الملحوظة

وجوب اتخاذ جميع االحتياطات خالل عمليات تفريغ  السفن وشحنها لتفادي إحداث  •

 .أي ضرر وٕاتالف على الطرقات وعلى المحيط المباشر

ل وجوب المحافظة على نظافة المنطقة التي تتم فيها العمليات وتصليح األغلفة ووسائ •

 .التعليب المتلفة خالل الشحن أو التفريغ وكذا جمع البضائع المبعثرة صدفة وترتيبها بعناية

يجب ترتيب أدوات المناولة المستعملة خالل العمليات عند نهاية كل فترة عمل، وذلك  •

لكي ال تعرقل حركة المرور على الرصيف والسطوح الترابية ومساحات الماء، مع وجوب 

 .فعات نحو اليابسةتوجيه أسهم الرا

عملية نقل المواد الخطيرة في  )1(كما نظم نفس المرسوم التنفيذي في فصله الخامس  

 :الموانئ ومناولتها، إذ

أثناء مناولة " حاجز نار"يتحمل المجهز أو ممثله المصاريف المتعلقة بوضع جهاز  •

المختصة التابعة  هذه المواد الخطيرة ونقلها في المنطقة المينائية كلما طالبت المصالح

 .للسلطة المينائية ذلك

وجوب تجهيز المركبات المتحركة أو المجرورة المستعملة داخل منطقة الحماية  •

، وال تسلك في تحركاتها إال "مواد خطيرة " بوسائل أمنية مناسبة ومزودة بالفتة تحمل إشارة 

 .ممرات العبور المعدة لهذا الغرض

                                                           
  .، يحدد النظام العام الستغالل الموانئ وأمنها01-02من المرسوم التنفيذي رقم  115إلى  111المواد من  )1(
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الخطيرة وجود أي شخص يكون حضوره غير ضروري يمنع أثناء مناولة هذه المواد  •

 .مترا من أطراف السفينة 25في حدود مسافة 

إلى جانب تنظيم استغالل المناطق المينائية، يجب على الدولة أن تسهر من أجل   

  .الحفاظ على أمنها وسالمة مستعمليها من خالل اتخاذ التدابير الالزمة

  يـــب الثانـــالمطل

  ئـــن الموانـــة ألمـــمد العاـــالقواع 

تتخذ كل دولة اإلجراءات الالزمة من أجل الحفاظ على موانئها وسالمة مستعمليها   

والمترددين عليها سواء األشخاص أو السفن من كل خطر قد يهددهم كتلف المباني 

  .والمنشآت المينائية أو الحرائق أو تلوث مساحات الماء وأعماق األحواض

التي تضمنت الهدف من القواعد العامة . ج.ب.ق 02فقرة  911ة تنفيذا لنص الماد  

المتعلق بالنظام العام الستغالل  01-02في مجال أمن الموانئ، جاء المرسوم التنفيذي رقم 

الموانئ وأمنها، ونظم في بابه الثاني هذه القواعد ووضع شروطا من أجل المحافظة على 

الفرع (ق األحواض وكذا الوقاية من الكوارث الموانئ وملحقاتها و مساحات الماء وأعما

وكذا مختلف الخدمات ) الفرع الثاني(، كما وضع شروطا لحركة السفن في الموانئ )األول

 ).الفرع الثالث(المقدمة للسفن 
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  رع األولــالف

  ووقايتها من الكوارثالقواعد العامة للمحافظة على الموانئ وملحقاتها 

  .مباني والمنشآت التابعة لألمالك العمومية المينائيةالمحافظة على ال: أوال  

المذكور آنفا على مجموعة من  01-02من المرسوم التنفيذي رقم  54نصت المادة   

التصرفات التي يمنع القيام بها لضمان سالمة المباني والمنشآت التابعة لألمالك العمومية 

  :فيالمينائية وملحقاتها والمحافظة عليها، والتي تتمثل 

 .يمنع شحن أو تفريغ البضائع التي من شأنها إتالف هذه المباني والمنشآت •

يمنع مرور أو توقيف السيارات واآلالت والتجهيزات األخرى على جميع المباني غير  •

 .المخصصة لهذا االستعمال

 .يمنع سد كل المداخل إلى المنشآت المينائية •

 .مسبقة للسلطة المينائية يمنع وضع عالمات أو لوحات إشهارية دون موافقة •

يمنع رمي أو إيداع أتربة وقاذورات ونفايات والفضالت الناتجة عن التجارة والصناعة  •

 .في الموانئ وملحقاته

وفي األخير، فإن كل من ألحق أضرارا بالمباني والمنشآت المينائية يتوجب عليه   

لتي تسبب بها وٕاال تعرض إشعار مصالح السلطة المينائية فورا أو إعادة تصليح األضرار ا

  .)1(للعقوبات والمتابعات المنصوص عليها قانونا

  المحافظة على المساحات المائية: ثانيا  

يقصد بذلك حماية المساحات المائية وأعماق األحواض من التلوث والحفاظ على   

  :)2(سالمتها ونظافتها وذلك بمنع بعض التصرفات خاصة منها

                                                           
  .نظام العام الستغالل الموانئ وأمنها، يحدد ال01-02من المرسوم التنفيذي رقم  55المادة   ) 1(
  .، يحدد النظام العام الستغالل الموانئ وأمنها01-02من المرسوم التنفيذي رقم  56المادة    )2(
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روقات ومواد خطيرة ومواد كيماوية ونفايات سامة ومواد طرح مياه قد تحوي على المح •

 .بالصحة وكل مادة مضرة بالمحيط البحري مضرة

 .رمي أو إلقاء من السفينة ردوم أو قاذورات السفينة •

 .شحن وتفريغ أو نقل مواد قابلة للتفتت أو هشة دون إقامة أحواض مالئمة •

منح ترخيص لعمليات تفريغ نفايات ال يمكن للمصالح المؤهلة لسلطة الميناء كما أنه   

السفن في الميناء إال في حاالت خاصة وذلك بعد أن تتحقق بنفسها أو بمساعدة خبير معين 

  .من أن مياه الصابورة هذه نظيفة

ودائما في إطار الرقابة التي تمارسها السلطة المينائية عن طريق المصالح المؤهلة   

سفينة قبل مغادرتها الميناء بالقيام بصرف الزيوت المستهلكة التابعة لها، فإنه يمكنها إلزام أية 

ومياه األنبار والمياه المستعملة لغسل الصهاريج التي كانت تحتوي على المحروقات وجميع 

القاذورات السائلة والصلبة والفضالت الموجودة على متنها في أماكن مخصصة لهذا 

اصة لعمليات تنظيف الصابورة لتفادي الغرض، كما يمكنها أن تأمر باتخاذ احتياطات خ

  .التسربات في مساحات الماء

في حالة مخالفة أي شخص لهذه القواعد، فإنه ملزم بإشعار المصالح المؤهلة التابعة   

وفي حالة عجزه عن . للسلطة المينائية فورا، ثم القيام بإصالح األضرار التي تسبب فيها

شغال تلقائيا على نفقة مرتكب المخالفة دون المساس ذلك، تأمر السلطة المينائية بمباشرة األ

  .بالعقوبات والمتابعات التي تباشر ضده

  الوقاية من الكوارث: ثالثا  

هذا  ،تعتبر الحرائق والتلوث من الكوارث الرئيسية التي قد تتعرض لها الموانئ  

إلى الكوارث األخرى مهما كانت طبيعتها والتي لها عالقة مع األخطار التي قد  باإلضافة

  .تنجر عن طبيعة النشاطات الممارسة في الموانئ
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من أجل الوقاية من هذه الكوارث من جهة  ةلذلك يتوجب اتخاذ اإلجراءات الالزم  

  .وتوفير الوسائل واألجهزة من أجل مكافحتها في حالة حدوثها

 :وقاية من الكوارثإجراءات ال  - أ

هناك إجراءات يجب احترامها من أجل الوقاية من الكوارث التي قد تقع في حدود الميناء أو 

ويمكن أن  2تكون من اختصاص السلطة المينائية )1(التي قد تنتشر فيه، هذه اإلجراءات

  :نذكر منها ما يلي

 .مكونينالسهر على توفير أجهزة مكافحة الكوارث وكذا مستخدمين مؤهلين و  •

السهر على اإلبقاء على الممرات والمداخل إلى الموانئ دائما مفتوحة بحيث يسهل  •

على المستخدمين المكلفين بالوقاية من الكوارث ومكافحتها وكذا مصالح الحالة المدنية 

 .بدخولها

السهر على الحفاظ على أجهزة مكافحة الكوارث المتواجدة بالميناء حيث تكون في  •

 .م وسهلة المنال، وٕاجراء معاينات دورية لحالتها مرة في السنة على األقلحالة سير دائ

تزويد ربان السفينة فور إرساء سفينته بالميناء بمذكرة تبين كافة المعلومات عن مراكز  •

 .مكافحة الكوارث

يجب على كل سفينة تتوقف بالميناء أن تتوفر على متنها مخططاتها المفصلة،  •

المينائية ومسؤولي فرق اإلنقاذ كل ما يلزم في حالة وقوع كارثة ووضع تحت تصرف السلطة 

 .وتنفيذ كل اإلجراءات المقررة من طرفهم

حصر حاالت استعمال النار على متن السفينة إال في تلك المسموح بها أو بموجب  •

 .ترخيص مسبق من السلطة المينائية

                                                           
  .، يحدد النظام العام الستغالل الموانئ وأمنها01- 02من المرسوم التنفيذي رقم  107إلى  98المواد من   )1(
  .، يحدد النظام العام الستغالل الموانئ وأمنها01-02وم التنفيذي رقم من المرس 110و 108المادتين  )2(
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يشكل إشعال النار فيها منع إشعال النار في المباني والمنشآت المينائية التي قد  •

خطر اندالع الحريق، مع إخضاع األعمال التي تستوجب إشعال النار لترخيص مسبق من 

السلطة المينائية مع إلزامها باحترام بعض االحتياطات المحددة في النظام الخاص بكل 

 .ميناء

 .ءمنع التدخين في بعض األماكن سواء على متن السفن لما تكون راسية أو في المينا •

 .اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة من أجل القضاء على القواضم ومنع عبورها •

 : منع التلوث  -  ب

يقع على عاتق المؤسسة المينائية مهمة تنظيم مكافحة الكوارث التي قد تقع في حدود 

الميناء أو التي قد تنتشر فيه، كذا تنسيق عمليات هذه المكافحة وفقا لإلجراءات والكيفيات 

  .مخططات الطوارئ المعدة في هذا الشأن لكل ميناء المحددة في

بينما يتولى ربان السفينة قيادة عملية مكافحة الكوارث التي تقع على متن السفن 

  . 1ويبقى وحده مسؤوال عن تنفيذ اإلجراءات التي قد تشكل خطرا على الوسائل التي يديرها

سلطة المينائية باإلجراءات ويلتزم الربان كذلك بإبالغ المصالح المؤهلة التابعة لل

المتخذة ومستجدات القضية، والتي بدورها يمكنها التدخل مباشرة عن طريق مسؤول المصالح 

المؤهلة على متن السفينة واألمر بكل إجراء يهم حماية المنشآت المينائية أو السفن المرساة 

  .أومنع استعمال وسائل من شأنها أن تشكل خطرا عليها بالقرب

ة إلى معايير المحافظة على الموانئ وملحقاته، يجب ضبط حركة السفن في باإلضاف

 . الموانئ سواء أثناء دخولها أو خروجها من وٕالى الموانئ أو حتى خالل مكوثها فيها

 

  

                                                           
  .، يحدد النظام العام الستغالل الموانئ وأمنها01-02من المرسوم التنفيذي رقم  109المادة  )1(
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  يـــرع الثانـــالف

  ئـــى الموانلـــن إـــول السفـــدخ 

التجارية في الدخول  تؤكد حق السفنكما سبق وأن أشرنا إليه فإن القاعدة العامة 

لموانئ الدول األجنبية، وليس للدولة الساحلية أن تغلق موانئها في وجه هذه السفن إال في 

حاالت استثنائية قد يكون مرجعها بعض التدابير الصحية كاالحتياط من انتشار أوبئة معينة، 

إلى غيرها من  أو لمقتضيات النظام العام واستقرار الدولة وأمنها أو أمن السفينة ذاتها

  .)1(األسباب الوجيهة

لكن بالمقابل يجب على السفن الموجودة في ميناء الدولة الساحلية أن تخضع وتحترم 

  .)2(اللوائح الخاصة بالمالحة والصحة والجمارك التي تضعها تلك الدولة الساحلية

المتعلق بالنظام  01-02وضع المشرع الجزائري من خالل المرسوم التنفيذي رقم 

العام الستغالل الموانئ وأمنها مجموعة من الشروط التي يجب أن تخضع لها كل سفينة 

تدخل الميناء، سواء تلك المتعلقة بقبولها داخل الموانئ وتخصيص مراكز لها في الرصيف 

  .أو تلك المتعلقة بدخولها وخروجها ومكوثها في الموانئ

  شروط قبول السفن في الموانئ: أوال

ساعة على األقل قبل وصول ) 48(طة المينائية بثمان وأربعين يجب إشعار السل •

السفينة للميناء أو عند انطالقها من الميناء السابق على األكثر، عندما يقع هذا الميناء على 

ساعة، وذلك من أجل حجز مركز في ) 24(مسافة تقل مدة قطعها عن أربع وعشرين 

 .الرصيف

 

                                                           
  .116ن، ص .ت.محمد سالمة مسلم الدويك، البحر في القانون الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، د )1(
  .47- 46لمنعم محمد داود، المرجع السابق، ص ص عبد ا )2(
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سفينة أو السمسار البحري أو كليهما متضمنا يقدم إشعار الوصول من طرف مجهز ال  

  :المعلومات التالية

 .اسم السفينة ورايتها وتاريخ وساعة وصولها ومدة التوقف المتوقعة •

 .إلخ...الخاصيات األساسية للسفينة كطولها وعرضها •

 .حمولة وطبيعة البضائع المنقولة خاصة المواد الخطيرة •

إرسال برقية تصحيحية، وٕاال فيجب تأكيد في حالة تغيير المعلومات المقدمة يجب 

  .ساعة قبل وصولها) 24(المعلومات المقدمة أربع وعشرين 

 .احترام التشوير البحري وقواعد المالحة المعمول بهما •

إلزام السفينة التي تدخل الميناء برفع راية جنسيتها والراية الجزائرية زيادة على رايات  •

 .التشوير التنظيمية

السفينة أو مساعده أن يتواجد على جسر قيادة السفينة خالل أية يجب على ربان  •

حركة، وأن تتم جميع تحركات السفينة بسرعة ال تسبب اإلضرار بالسفن األخرى وورشات 

 .األشغال البحرية والمنشآت المينائية

يجوز للمصالح المؤهلة للسلطة المينائية منع الدخول إلى الميناء للسفن التي قد تمس  •

خولها أمن البنايات والمنشآت والمحافظة عليها أو حسن استغاللها أو إخضاع هذا عند د

  .الدخول لزيارة مسبقة للجنة التفتيش

  فيهاشروط دخول وخروج السفن من الموانئ والمكوث : ثانيا  

يعتبر ضباط الموانئ التابعين للسلطة المينائية مسؤولون عن تنظيم دخول السفن   

في الموانئ وفقا للبرنامج المحدد من طرف اللجنة المكلفة بتحديد  وخروجها وكذا مكوثها

 . األماكن
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  :من هذه الشروط نذكر ما يلي

 .وجوب تقديم تصريح من طرف كل ربان سفينة يدخل الميناء عند الوصول •

 .يجب أن يكون التصريح مكتوبا طبقا ألحكام نموذج التصريح الساري العمل به •

التصريح بعد تسجيله من المصالح المعنية للسلطة يخصص رقم اإلرساء لهذا  •

 .المينائية

 .يجب أن يتم إعداد تصريح على نفس الشكل قبل الخروج •

كما يجب على الربان أن يسلم نسخة من البيان عندما يقرر تفريغ جزء من الحمولة  •

 .فقط

ط يجب على قائد السفينة إعالم المصالح المعنية التابعة للسلطة المينائية بمخط •

 .رسوها وكذا قائمة كاملة للمواد الخطيرة العابرة أو التي يجب شحنها أو تفريغها في الميناء

يجب أن يكون قائد السفينة أو مساعده موجودا دائما على متن السفينة أثناء إرسائها،  •

 .وكذا المستخدمون الضروريون للقيام بأية مناورة في الحاالت اإلستعجالية

 .طالق السفينة ثالث ساعات قبل موعد خروجها المقرريجب تقديم إشعار بان •

  :هذا باإلضافة إلى الشروط واإلجراءات المتعلقة بالوقاية الصحية والمتمثلة في  

منع الصعود على متن السفينة إال بموجب إشارة حرية التصرف التي تمنحها السلطة  •

 .الصحية البحرية

تطلب السلطة الصحية البحرية عند مرض عضو أو عدة أعضاء من طاقم السفينة، ف •

بأن ترسي السفينة في نقطة تسمح بضمان مغادرة المرضى للسفينة بسهولة مع عزلهم 

 .الفعال، وتخضع القيام بعمليات على متن السفينة لموافقة السلطة الصحية البحرية

هذا ويمكن أن يحدد النظام الخاص لكل ميناء القواعد الخاصة بالدخول إلى الموانئ   

  .لخروج منها وكذا المكوث فيهاوا
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لم يكتف المشرع بوضع شروط تحكم حركة السفن في الموانئ، بل أكثر من ذلك قام   

  .بتنظيم الخدمات التي تقدمها هذه الموانئ للسفن بواسطة السلطة المينائية

  ثـــرع الثالـــالف

  نـــة للسفـــات المقدمـــالخدم 

سلطة المينائية خدمات عديدة للسفن سواء عند تابعين لل يقدم مستخدمين مؤهلين     

دخولها إلى الموانئ أو خروجها منها وحتى أثناء تواجدها على أرصفة الميناء، ومن أهم هذه 

  .الخدمات اإلرشاد والقطر

  اإلرشاد البحري: أوال    

يعني اإلرشاد المساعدة التي تقدم إلى الربابنة لقيادة سفنهم عند الدخول إلى الموانئ     

والرحب والخروج منها، وتتم هذه العملية من طرف مستخدمين مؤهلين تابعين للسلطة 

  .)1(المينائية

فاإلرشاد هو نظام تمليه اعتبارات، من جهة تتعلق بحماية السفينة ذاتها من التعرض     

للخطر فيما لو اصطدمت بالمنشآت البحرية أو حطام السفن، ومن جهة أخرى هو نظام 

  .)2(لمالي بقصد تحصيل رسوم يستعان بها على صيانة الموانئ وٕاصالحهايمليه الباعث ا

تكون عملية اإلرشاد إجبارية لجميع السفن الوطنية واألجنبية في نطاق الحدود     

  .ج.ب.ق 178اإلدارية لكل ميناء باستثناء تلك المعفاة بموجب المادة 

لقسم األول من الفصل الثالث تناول المشرع الجزائري اإلرشاد في الفقرة الثالثة من ا    

من باب تحديد المسؤولية عن " المالحة البحرية-النظام واألمن"من القانون البحري المعنون 

                                                           
  .ج.ب.ق 171عرفته المادة  ) 1(
  .81شحماط محمود، المرجع السابق، ص )2(
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، كما تطرق إليه من خالل المرسوم )1(الخطأ المحتمل حدوثه أثناء عملية إرشاد السفن

الفصل الثالث تحت  المتعلق بالنظام العام الستغالل الموانئ وأمنها في 01-02التنفيذي رقم 

  ".الخدمات الرئيسية المقدمة للسفن"عنوان 

ومــا تجــدر اإلشـــارة إليــه هـــو أن فــي هـــذا المرســوم تنـــاول عمليــة اإلرشـــاد تحــت عنـــوان     

بينما تناول تحت عنوان اإلرشاد عملية إمسـاك حبـال السـفن والقيـام " اإلرشاد"بدال من " القيادة"

  .ذا الغرض على مباني اإلرساءبعقدها وفكها في األجهزة المخصصة له

 2006جانفي  9المؤرخ في  08-06جاء المرسوم التنفيذي رقم  2006ثم في سنة     

ليحدد تنظيم اإلرشاد والمؤهالت المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية اإلرشاد في 

 .)2(الموانئ

  .وما يهمنا في دراستنا هو نظام اإلرشاد في الموانئ  

سفينة ومنشآت الميناء وسالمة المالحة فيه يتطلب االستعانة بشخص فالحفاظ على ال    

مؤهل وملم بالميناء وعوائقه لتجنب االصطدام بالصخور أو الشعاب أو بحطام السفن 

  .الغارقة

حيث يزود كل ميناء بمحطة واحدة أو محطتين لإلرشاد تتوفران على مستخدمين     

  .لها عالقة بكثافة حركة الميناء وعلى وسائل عمل )3(مرشدين معتمدين ومؤهلين

كما يجب على محطة اإلرشاد أن تسخر وسائلها البشرية والمادية على حد سواء     

  .لتلبية طلبات اإلرشاد اإلجباري، والتي تشتغل حسب نظام العمل الدائم

                                                           
  ..ج.ب.من ق 188إلى  171المواد من  ) 1(
لمؤهالت المهنية للمرشدين وقواعد تنظيم اإلرشاد وا، يحدد 2006جانفي  09المؤرخ في  08- 06المرسوم التنفيذي رقم )2(

  .02. ،ع2006جانفي  15الصادرة بتاريخ . ج.ج.ر.، جمارسة عملية اإلرشاد في الموانئم
  :لمزيد من التفاصيل عن اإلعتمادات والمؤهالت المهنية للمرشدين البحريين أنظر )3( 

  .، المذكور أعاله2006جانفي  09المؤرخ في  08-06من المرسوم التنفيذي رقم  28إلى  11المواد من 
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تكون محطة اإلرشاد تحت سلطة مرشد رئيس يساعده مرشد رئيس مساعد ويقوم بعدة     

إعالم السلطات المختصة المعنية بالطوارئ والحوادث أيا كانت طبيعتها التي  مهام من بينها

تمس بالسالمة واألمن البحريين والتي يسجلها المرشدون ويبلغون عنها أثناء ممارسة 

  .وظائفهم

  القطر البحري: ثانيا    

 861السيما المادة  )1(القانون البحري الجزائري القطر البحري في الباب السادس نظم    

المتعلق بالنظام العام الستغالل  01-02من المرسوم التنفيذي رقم  94منه، وكذا المادة 

  :الموانئ وأمنها، حيث عرفته هذه األخيرة كما يلي

  :يتمثل قطر السفن فيما يأتي"      

 العمليات المتمثلة في جر ودفع السفن،  •

 مناورات إرساء وانتقال أو إبحار السفينة،  •

 ."اعدة في تنفيذ مناورات أخرى في مالحة السفينة المرافقة والمس  •

إذ يجب أن يمارس القطر بواسطة السفن القاطرة والصالحة للقيام بالخدمات، المتفق 

عليها بين مجهز القطر ومجهز المقطورة، والمزودة بشكل مالئم بالتسليح والتجهيز والتموين 

  .والمعدات واآلالت الالزمة

قطر بالمهارة التي تتطلبها الظروف بدون توقف ال جدوى كما يجب أن تتم خدمات ال

منه ووفقا لمبادئ المالحة البحرية السليمة مع احترام الشروط والقواعد المحددة في التشريع 

  .والتنظيم المعمول بهما

المتعلق بالنظام العام  01-02من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  95وتنص المادة 

يمكن للسلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة االستعانة "ا أنه الستغالل الموانئ وأمنه

                                                           
  .ج.ب.من ق 872إلى  860د من الموا ) 1(
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بالقاطرات قبل أية حركة أو تنقل لسفينة وكذا كل إجراء يعتبر ضروريا لتنفيذ المناورة مع 

  ".احترام قواعد األمن والنظام والشرطة

نستنتج من نص المادة أن القطر البحري يمكن أن يكون إلزاميا تفرضه السلطة 

  .لمينائية على ربان السفينة أثناء قيامه بالمناورة في الموانئ كلما رأت ذلك ضرورياا

  .يحدد كل ميناء في نظامه الخاص الشروط الواجب احترامها أثناء عملية القطر

بعدما تقوم الدولة بوضع الشروط والمعايير من أجل المحافظة على موانئها  والحفاظ 

األشخاص أو السفن التي ترتادها، يجب عليها أن تتأكد على سالمة كل مستعمليها سواء 

من تطبيق هذه الشروط وذلك عن طريق التفتيش الذي تمارسه على السفن سواء عند دخولها 

  .إلى الميناء أو قبل خروجها منه
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  يــــث الثانـــالمبح

  شــــق التفتيــــن طريـــة عـــالرقاب 

ساهم في تطوير الوظيفة ة والتلوث في المحيط البحري االهتمام المتزايد بالسالم  

الدولية للموانئ باعتبارها نقطة مرور إجبارية للسفن وبالتالي يمثل المكان األفضل لممارسة 

  .الرقابة

أمام عجز أو تخاذل دولة العلم في ممارسة واجباتها الرقابية اتجاه السفن التي ترفع   

  .ورت في السنوات األخيرة لتشمل سالمة المالحة البحريةعلمها، فإن رقابة دولة الميناء تط

الرقابة التي تمارسها دولة الميناء ليست بديال للرقابة التي يجب أن تمارسها دولة   

إذ أنه في . العلم على سفنها لكن دورها يزيد في القضاء على السفن التي ال تحترم المعايير

باتها، فيما يتعلق بسالمة المالحة البحرية، فتكون حالة ما إذا كانت دولة العلم ال تقوم بواج

فإذا كانت الدولة الساحلية ضحية السفن التي ال . دولة الميناء مجبرة على القيام بهذا الدور

  . تستجيب للقواعد والمعايير الدولية، فإن دولة الميناء هي بمثابة دركي بالنسبة لهذه السفن

ن قبل سفن ترفع أعالم مختلف الجنسيات يمثل إذ أن المرور المتكرر في الموانئ م  

مصدر تصادم دائم بين النظام القانوني الوطني وقانون العلم، هذا يقودنا إلى ضرورة تحديد 

  .سلطات الهيئات المينائية للتدخل على متن السفن األجنبية

ل فالرقابة التي تمارسها دولة الميناء، تعتمد على تفتيش السفن األجنبية التي تدخ  

موانئها والتأكد من احترامها للمعايير الدولية، تكون في إطار االتفاقيات البحرية الدولية 

  ).المطلب الثاني(وكذا مذكرات التفاهم الجهوية ) المطلب األول(
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  المطلـــب األول

  ــــةات الدوليـــار االتفاقيـــي إطـــش فـــالتفتي

ر والمحيطات وحماية بيئتها من التلوث على تم إلقاء المسؤولية الخاصة بسالمة البحا  

بالتعاون مع المنظمات الدولية األخرى، مما جعلها  )OMI()1(عاتق المنظمة البحرية الدولية 

الجهة المختصة بإصدار االتفاقيات البحرية الدولية، وٕاجراء التعديالت التي تواكب التطور 

لمعنية المسئولية الكاملة في تطبيق وتتحمل الجهات واألطراف ا. الحديث والمعاصر للسفن

وتنفيذ متطلبات تلك االتفاقيات، ومن بين هذه الجهات دولة الميناء التي تدعم دولة العلم 

  .فيما يتعلق بالرقابة على السفن

هذه االتفاقيات البحرية الدولية تجنب الدول المجامالت أو األفضلية في المعاملة، مما   

كما أنها تحد وتحمي البيئة البحرية . غير القياسية من اإلبحاريحد من السفن المتدنية أو 

  .من التلوث الناشئ عن السفن

فال يمكن رفع معدالت السالمة البحرية إال بتطبيق االتفاقيات البحرية الدولية على   

السفن، وعلى هذا األساس سنحاول التطرق ألحكام أهم هذه االتفاقيات الدولية التي لها 

ثم شروط ) الفرع األول(ة دولة الميناء، وذلك من خالل دراسة مضمون التفتيش عالقة برقاب

  ).الفرع الثاني(وأنواع التفتيش 

  

  

  

 

                                                           
  .1982 المادة من اتفاقية مونتي قوبي ) 1(
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  رع األولـــالف

  ئـــي الموانـــش فـــون التفتيـــمضم

لم تخول للدولة الساحلية  1960أو  1929بالخصوص سوالس  تفاقيات القديمةاال  

لكن النصوص . على متن السفن شهادات السالمة الوطنيةسوى حق شكلي في مراقبة وجود 

يسمح لدولة  1974من اتفاقية سوالس  19األخيرة ذهبت أبعد من ذلك، حيث نص المادة 

الميناء بإجراء تفتيش مفصل إذا كانت عنده أسباب تجعله يظن أن السفينة ال تحترم القواعد 

  .الدولية

من  10وكذا المادة  MARPOLمن اتفاقية  2فقرة 5ونجد نفس القاعدة  في نص المادة  

 1982واتفاقية مونتي قوبي لعام  OITوكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية  STCWاتفاقية 

  .)1(219و 218في مادتيها 

تتمثل عمليات التفتيش بعنوان رقابة الدولة على الميناء في المعاينة على متن السفينة   

ا من الوثائق المالئمة، إلى جانب حالة السفينة حالة للتحقق من صالحية الشهادات وغيره

 .)2(السفينة وتجهيزها وطاقمها وظروف المعيشة والعمل على متنها

من التعريف السابق يمكن أن نستنتج مختلف األهداف من عمليات التفتيش والتي  

  .سنتعرض لها على ضوء االتفاقيات الدولية المذكورة أعاله

  عد ومعايير السالمةاحترام قوا: أوال  

قواعد التي تمت صياغتها في إطار اتفاقيات دولية أو خالل توجد عدد من ال ،بالفعل  

من بين االتفاقيات التي اهتمت بجانب سالمة . قرارات صادرة عن المنظمة البحرية الدولية

  :بناء السفن ومعاينتها، يمكن أن نذكر
                                                           

(1) BONASSIES Pierre et SCAPEL Christian, droit maritime, librairie générale de droit et de 

jurisprudence, EJA , 2006, PP 36 – 37. 
  .العام الستغالل الموانئ وأمنها ، يحدد النظام149-02من المرسوم التنفيذي رقم  13المادة  ) 2(
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  ):SOLAS ( اتفاقية سوالس  -أ 

، والتي يجب مراعاتها فيما يخص السالمة التي نصت عليهاومعايير  من قواعد 

تصميم السفن التجارية وبنائها وتجهيزها، ومعايير السالمة الخاصة بنقل المواد الخطيرة، 

التي يوليها مفتشوا ) (Code ISMالسالمة الدولية  وكذا رقابة مدى تطبيق مدونة إدارة

 .)1(الميناء اهتمامهم

ايير تخول اتفاقية سوالس ألية دولة الحق في االحتفاظ بكل لضمان تنفيذ هذه المع 

سفينة تدخل أحد موانئها والتي تكون غير صالحة للمالحة، إلى أن تقوم باإلصالحات 

  .الضرورية واالستجابة للمعايير الدولية فيما يخص السالمة

لتي التعديالت ا OMIومن أهم اإلنجازات التي حققتها المنظمة البحرية الدولية   

أجرتها على اتفاقية سوالس واستصدار المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق المينائية 

لتي نجحت إلى حد كبير ومؤثر في تحقيق أهدافها وتأثيرها في اCode ISPS  المعروفة بـ 

صناعة النقل البحري بما في ذلك المرافق المينائية بأنشطتها المختلفة والسفن التي تتعامل 

  . )2(معها

علما بأن هناك فرق بين السالمة البحرية واألمن البحري، فالسالمة لحماية البشر من 

الحوادث التي تسببها السفن الغير قياسية في حين أن األمن يحمي البشر من الهجمات من 

                                                           .قبل البشر مع القصد الجنائي

دابير الرقابة فالمدونة تضمنت في أحكامها وجوب التزام الحكومات المتعاقدة بتنفيذ ت

                                                           
(1) LE COUVIOUR Karine, op. cit, p 534. 

وأثرهـا علـى صـناعة النقـل ) ISPS Code(تفعيل المدونة الدولية ألمن السفن والمرافق المينائيـة " محمود مروان السيد،  ) 2(

 8-6 نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة، مـراكش، جامعـة، الملتقـى العلمـي قضـايا المالحـة البحريـة وتأثيرهـا علـى األمـن، "البحري

 .2012مارس 
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واالمتثال للمتطلبات طبقا لالئحة، كما أنها تؤثر في تشغيل السفن غير القياسية بالنظر إلى 

  . السفن المحتجزة على خلفية أمنية

  :االتفاقية الدولية لقياس الطنة  -  ب

دخلت حيز النفاذ في  23/06/1969هذه االتفاقية المعتمدة في لندن بتاريخ 

ه االتفاقية عدة أحكام فيما يخص تفتيش ومعاينة السفن، ، وقد أوردت هذ18/07/1982

من حيث وجوب إخضاع  19التي ذهبت إلى إقرار نفس ما أقرته المادة  12خاصة المادة 

السفينة التي تحمل علم دولة متعاقدة إلى تفتيش من قبل ضباط مفوضين من قبل تلك 

 .الحكومات

خصائص السفينة وبنائها ويقتصر عمل هؤالء المفتشين في إثبات مطابقة  

وتصاميمها للبيانات المسجلة في شهادة الطنية الدولية، وأن هذه الشهادة نفسها التي تحملها 

  .السفينة سارية المفعول

  :1966االتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام  -جـ

، 1966غرار االتفاقيتين السابقتين سارت االتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام  على

منها السفن إلى التفتيش من قبل ضباط مؤهلين حتى عند تواجدها  21تخضع المادة  حيث

ويهدف هذا التفتيش إلى التثبت من أن حمولة السفينة ال . في موانئ دولة أخرى متعاقدة

تتعدى الحد المسموح به في الشهادة، وأن وضع خط الشحن فيها مطابق لما هو محدد 

أن السفينة لم يحدث بها تغيير جوهري يجعلها غير صالحة  بموجب شهادتها وكذا التأكد من

  .)1(لإلبحار

ما تجدر اإلشارة إليه في هذا الصدد أنه حتى في الوقت الذي كانت فيه اإلدارات   

المحلية أقل صرامة إال أنها كانت دائما تعترف لسلطة الميناء بأن تقوم بمراقبة مدى احترام 

                                                           
  .47-46، المرجع السابق، ص ص ميراد ابراهيم )1(
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هذه الرقابة في وقتنا الحالي بشكل  السالمة، تعززتالسفن األجنبية لمعايير وقواعد 

  .)1(ملحوظ

  منع التلوث البحري: ثانيا  

أمام اآلثار الخطيرة للكوارث البحرية التي زعزعت الرأي العام الدولي من جهة وفشل   

دولة العلم من جهة أخرى، حاولت الدول الساحلية الدفاع عن نفسها باالستناد على أحكام 

  .1982ن اتفاقية مونتي قوبي لعامم 219المادة 

 :1982قوبي اتفاقية مونتي   -أ 

تحدد االتفاقية دولة الميناء بأنها تلك الدولة التي تكون السفينة موجودة طوعا داخل 

وقد منحتها سلطات هامة فيما يتعلق بمنع . أحد موانئها من أجل عمليات تجارية أو تقنية

 .)2(والدولة الساحليةتلوث المحيط البحري إلى جانب دولة العلم 

من بين سلطات دولة الميناء في مواجهة السفن األجنبية، فيما يخص منع التلوث 

  :البحري، تتمثل في جواز إجراء تحقيق وٕاقامة دعوى في حالتين

إذا قامت السفينة بتصريف غير قانوني في مناطق خاضعة لوالية دولة  •

 .)3(الميناء

في مناطق خاضعة لوالية دولة أخرى غير إذا كان التصريف غير القانوني تم  •

دولة الميناء، بشرط أن يكون هذا التصريف يسبب في تلوث مناطق خاضعة لوالية دولة 

 .)4(الميناء أو بناء على طلب الدولة التي أصابها الضرر

دون أن نغاضي أيضا أن نفس االختصاصات تخول لدولة الميناء، إذا تأكدت من أن   

نئها انتهكت القواعد والمعايير الدولية المنطبقة فيما يتصل بصالحية سفينة داخل أحد موا

                                                           
(1) BONASSIES Pierre et SCAPEL Christian, op. cit, pp 35-36.  
(2) BEER-GABEL Josette, « Environnement et pavillon », in le pavillon, op.cit, pp 119-120. 

  .1982من اتفاقية مونتي قوبي  1فقرة  218المادة  ) 3(
  .من نفس االتفاقية 2فقرة  218المادة )  4(
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السفن لإلبحار مهددة بذلك بإلحاق الضرر بالبيئة البحرية، أن تتخذ تدابير إدارية لمنع 

السفينة من اإلبحار وال يجوز أن تسمح لها بالتحرك سوى إلى أقرب حوض مناسب إلصالح 

  .)1(لة سيرها فورا بعد إزالة أسباب االنتهاكالسفن، وعليها أن تسمح لها بمواص

من االتفاقية تخول لدولة العلم التدخل من أجل  228ما تجدر اإلشارة إليه أن المادة   

  .وقف أي دعوى مرفوعة ضد أحد سفنها، وذلك مع احترام بعض الشروط والمواعيد

تلوث الناتج عن السفن وبالتالي، إذا لم تنفذ دولة العلم التزاماتها فيما يتعلق بمنع ال  

أن  Pierre-Marie Dupuyويرى . وبالسالمة بصفة عامة، فإن دولة الميناء تحل محلها

الدور الذي منح لدولة الميناء من طرف االتفاقية يمكن أن يشكل في المستقبل عنصرا هاما 

  :في جهاز عالمي أو جهوي للتعاون بين الدول بهدف حماية المحيط البحري حيث كتب

«Le rôle conféré par la convention à cette sorte d’Etat pourrait, dans l’avenir, 
constituer un élément important dans la constitution d’un dispositif général (ou 
régional) de coopération interétatique en vue de protéger l’environnement 
marin.»(2)  

  :وأضاف أيضا

«L’introduction de l’Etat du port est importante du point de vue des possibilités 
accrues de poursuites, voir de sanctions judiciaires, qu’elle permet à l’égard des 
navires pollueurs »(3). 

  :MARPOLتفاقية ا  -ب 

فإذا كانت . نع التلوث البحريتعتبر اتفاقية ماربول أشمل وأوسع اتفاقية في مجال م  

السفينة الخاضعة للتفتيش ال تتماشى مع أحكام االتفاقية، فإن سلطات دولة العلم تتصرف 

 .استنادا لقوانينها الداخلية مع إعالم الدولة التي عاينت المخالفة

                                                           
(1) MONTAS Arnaud, op.cit, pp 225-226.  
(2) Cité par HABIB Slim, « Les pavillons de complaisance », in le pavillon, op.cit, p 97. 
(3) Ibid, p 97. 
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لدولة العلم أيضا أن تطلب من أي دولة طرف في االتفاقية أن تقوم بإجراء تحقيق   

  .إحدى سفنها العابرة في ميناء تلك الدولةعلى متن 

إن االنتهاكات التي ترتكبها السفينة في مناطق اختصاص دولة  ،في هذه الحالة       

  .طرف تكون معرضة للعقوبات حسب قوانين هذه الدولة أو قوانين دولة العلم

على السفن التي  وبالتالي يمكن للدول أن تضع نظاما للعقوبات الجزائية أو اإلدارية تطبقه

  .)1(تحمل علمها وعلى كل سفينة أجنبية تمر عبر المياه التي تخضع الختصاصها

أولت الجزائر اهتماما كبيرا بحماية البيئة البحرية جسدته على وجه الخصوص   

بمصادقتها على اتفاقية برشلونة بشأن حماية حوض البحر األبيض المتوسط، كما تتبنى 

حيث أنه يمكن رفض دخول السفن  )2(1982مذكرة باريس لعام  نفس الموقف الذي تبنته

األجنبية التي ال تتوافر فيها المقاييس الدولية إلى المياه الداخلية الجزائرية، أو بالعكس من 

  .)3(ذلك، وهو عدم السماح لها بالمغادرة إذا كانت مبررات خطر التلوث ما زالت قائمة

  جتماعيةتعزيز احترام القواعد اال: ثالثا  

  :)CTM(اتفاقية العمل البحري  -أ 

الخاصة بمنظمة العمل الدولية ) CTM( )4(2006بموجب اتفاقية العمل البحري لسنة   

)OIT( التي تفرض على مالك السفن إعداد خطة لالحتفاظ بمستويات كافية لظروف ،

  :)5(العيش والعمل في مساحات آمنة على ظهر سفنهم، إذ يحق لكل بحار

  .نة وسليمة تتوافق مع معايير السالمةبيئة عمل آم •

                                                           
(1    ) MONTAS Arnaud, op.cit, p 222. 

، دخلت حيز 1982جانفي  26مذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء، الموقعة في باريس في  ) 2(

  .1982جويلية  01التنفيذ في 
  .80زازة لخضر، المرجع السابق، ص  ) 3(
  :ميناء انظروالتوصيات التي تفرضها في إطار رقابة دولة ال CTMلمزيد من التفاصيل عن  ) 4(

DOUMBIA-HENRY Cléopatra, CTM 2006 « directives pour les agents chargés du contrôle par l’Etat 
du port, 1ere édition, BIT, Genève, 2009, www.ilo.org/publns. 
(5) MOUSSAT Alain, « la convention du travail maritime de 2006 », in le pavillon, op.cit, pp 221-222.  
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 .شروط عمل عادلة •

 .عمل الئق وظروف معيشة الئقة على متن السفن •

حماية صحية ورعاية طبية وتدابير اجتماعية وغيرها من أشكال التدابير  •

 .االجتماعية

فاالتفاقية تتضمن عناصر جديدة مهمة خاصة باالمتثال والتطبيق تقوم على رقابة 

بما يضمن تحقيق جودة  1، ولذلك ال بد من تأهيل مفتشين مدربين تدريبا جيدادولة الميناء

 .)2(واتساق أفضل في أنظمة تفتيش السفن في جميع أنحاء العالم

  :STCWاتفاقية   - ب 

أول أداة دولية تقوم بإنشاء الشروط األساسية للتكوين  STCWتعتبر اتفاقية 

عت مبدأ الرقابة من طرف دولة الميناء لهذه والتأهيل واليقظة بالنسبة لرجال البحر، وقد وض

 .)3(القواعد، بما فيهم السفن التي ترفع علم دولة لم تقم بالتصديق على االتفاقية

فاالتفاقية تكلف المفتشون في دولة الميناء التحقق من شهادات ومؤهالت رجال 

  :البحر وذلك بمراقبة

 .لمعايير الدوليةأن البحارة حاملون للشهادات المطلوبة والمطابقة ل •

أن التأشيرات محررة وذلك في حالة البحارة ذات جنسية مختلفة عن جنسية  •

 .العلم

  .)4(أن عدد البحارة يتناسب مع قائمة الطاقم المفروضة من دولة العلم •

                                                           
(1) Le paragraphe 3 de la règle 5.2.1 de la CTM 2006 dispose que : « Les inspections dans les ports sont 
effectuées par des fonctionnaires autorisés, conformément aux dispositions du code et des autres 
accords internationaux applicables régissant les inspections menées sur le territoire du membre au titre 
du contrôle des navires par l’Etat du port ».    
(2) MOUSSAT Alain, op.cit, p 224. 

(3) MONTAS Arnaud, op.cit, p 89. 
(4) BLAVEC André, « La formation aux métiers de la mer : Les conventions STCW et STCW-F », 

op.cit, p 3. 
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) IFT(ما تجدر اإلشارة إليه أن الدراسة التي قام بها اإلتحاد الدولي لعمال النقل   

حيث أصبحوا يجدون صعوبة أكثر ISPS أثروا كثيرا بقواعد مدونة توصلت إلى أن البحارة ت

في التنقل بحرية بسبب تطبيق قواعد المدونة التي غيرت ظروف عمل البحارة بشكل 

ملحوظ، والسبب في ذلك يعود إلى أن كثير من الموانئ تقوم بتغيير قواعد المدونة وتفسيرها 

  .)1(حسب ما يرونه

من الدول اإلسالمية خاصة، بأن تحركاتهم أصبحت مقيدة  إذ وجد البحارة القادمون  

وأجزاء كبيرة من الموانئ أصبحت مناطق ممنوعة، كما يمنع عليهم مغادرة الموانئ وبالتحديد 

  .في موانئ الواليات المتحدة

أن تقوم الحكومات وسلطات  IFTوعلى إثر ذلك يأمل اإلتحاد الدولي لعمال النقل   

في تفسير المدونة، وهو يعمل على إعداد نظام تبليغ جديد يساعد على  الموانئ بإعادة النظر

  .)2(ومعايير األمن األخرى بشكل سليم ISPSالتأكد من تطبيق مدونة 

  الفـــرع الثانـــي

  شــــروط تفتيـــش السفـــن فــــي الموانـــئ وٕاجراءاتـــه

  شروط ممارسة التفتيش على السفن في الموانئ: أوال  

ى تكون عملية التفتيش صحيحة ويتحقق التوازن بين مصالح دولة الميناء حت  

باعتبارها صاحبة السيادة على إقليمها البحري، وبين مصالح دولة علم السفينة محل المراقبة 

باعتبارها صاحبة السيادة على السفينة المراد تفتيشها، يجب أن تتوفر بعض الشروط منها ما 

  .فتيش ومنها ما يتعلق بسلطة الميناءيتعلق بالسفينة محل الت

 :الشروط المتعلقة بالسفينة محل التفتيش  -أ 

  :لكي تكون عملية التفتيش صحيحة ومطابقة للقواعد الدولية يجب

                                                           
  .17نشرة البحارة، المرجع السابق، ص  )1(
  .19نشرة البحارة، نفس المرجع، ص  )2(
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 :أن تكون السفينة محل التفتيش رافعة علم دولة أجنبية -1

دولة  فالرقابة التي تمارسها الدولة على السفن التي تحمل علمها تكون بعنوان رقابة  

العلم، أما التفتيش الذي يكون بعنوان دولة الميناء فيشترط أن تكون السفينة التي تخضع 

  .للتفتيش رافعة لعلم دولة أجنبية

تكمن أهمية هذا الشرط في أنه يحقق مصلحة السفينة نفسها من جهة، ومصلحة دولة   

من السفن المخالفة الميناء من جهة أخرى، ذلك أن السفينة التي ال ترفع أي علم تعتبر 

لقواعد قانون البحار الذي يعتبرها سفينة قراصنة، وعلم السفينة دليل على جنسيتها مبدئيا 

  .)1(على األقل

 :أن تكون السفينة متجهة نحو الميناء للرسو -2

ال يحق للدولة أن تتعرض ألي سفينة تمر عبر بحرها اإلقليمي إذا لم تكن تقصد 

و، إذ في هذه الحالة الدولة تتصرف باعتبارها دولة ساحلية وعليها الدخول إلى الميناء للرس

  .)2(احترام حق تلك السفينة في المرور البرئ

وبالتالي، فإن تفتيش السفينة األجنبية لكي يكون مشروعا يجب أن يتم دخول 

ادة السفينة إلى الميناء، بحيث تتمكن دولة الميناء من ممارسة رقابتها التي تنتهي بتسليم شه

تثبت صالحية السفينة لإلبحار دون مخاطر، وفي هذه الحالة تسمح لها  )3(لربان السفينة

وٕاما تتأكد من انتهاك السفينة للقواعد والمعايير الدولية مما يجعلها غير . بمغادرة الميناء

صالحة لإلبحار وبالتالي توقف السفينة إلى غاية إصالحها وال تسمح لها بالتحرك إال إلى 

                                                           
(1 ) BOUTOUCHENT Abdenour, Les incidences du nouveau droit de la mer sur la navigation et le 

transport maritime, op.cit, p 222. 
  .1982ية مونتي قوبي من اتفاق 24المادة  ) 2(

(3)
 BOUTOUCHENT Abdenour, Les incidences du nouveau droit de la mer sur la navigation et le 

transport maritime, op.cit,  p 269. 
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ب حوض مناسب إلصالح السفن، وبعدها تسمح لها بمواصلة سيرها فورا بعد إزالة أسباب أقر 

  .)1(االنتهاك

باإلضافة إلى ذلك فإنه يشترط على السفن التي تحمل مواد خطيرة أو ملوثة، من   

شأنها تهديد ميناء الدولة المستقبلة، أن تقوم بتنبيه سلطات دولة الميناء حتى تستعد التخاذ 

  .)2(ءات االحتياطية في مواجهتها، طبقا لحقها في حماية منشآتها المينائيةاإلجرا

 :أن يكون سبب اتخاذ إجراء التفتيش المفصل جدي -3

إذ أنه ال يحق لدولة الميناء أن تؤخر سفينة أجنبية لفترة أطول مما تستلزمه 

ائق للتأكد أغراض التفتيش، إذ يقتصر أي تفتيش لسفينة أجنبية على فحص الشهادات والوث

  .)3(من صالحيتها ومطابقتها للحالة الفعلية للسفينة

يتمثل السبب الجدي الذي يستدعي اتخاذ إجراءات التفتيش المفصل عموما في 

حالة عدم تطابق الحالة الحقيقية للسفينة مع ما تحتويه الشهادات والوثائق التي تحملها،     

من انتهاك مشتبه فيه، أو ال تكون السفينة  أو ال يكون مضمون هذه الوثائق كافيا للتأكد

  . )4(تحمل شهادات وسجالت صحيحة

كما أنه توجد أسباب أخرى جدية وهي تلك الموضحة في الملحق الثالث من مذكرة 

من  )5(التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر األبيض المتوسط

تقرير أو شكوى من الربان أو أحد أفراد  -ة أخرى، تقرير أو إخطار من سلط -: بينها

  .الطاقم

                                                           
  .من نفس االتفاقية 219المادة  ) 1(

(2) BOUTOUCHENT Abdenour, Les incidences du nouveau droit de la mer sur la navigation et le 
transport maritime, op.cit, p 256. 

 
  .1982من اتفاقية مونتي قوبي ) أ(226/1المادة  ) 3(
  .من نفس االتفاقية. 3، 2، 1) أ(226/1المادة  ) 4(
ا بتاريخ مذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر األبيض المتوسط، الموقعة في مالط ) 5(

  .1997جويلية  11
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 :الشروط المتعلقة بسلطة الميناء  - ب 

يتعين على سلطة الميناء أن تحترم، أثناء ممارستها لعملية التفتيش، الشروط 

  :التالية

 :أن يكون الموظف المفتش مختصا  -1

ة لسالمة األرواح المتعلق باالتفاقية الدولي 1988نص البروتوكول المعد بلندن عام 

تخضع كل سفينة عند وجودها في : " على أنه )1()أ( 19في الالئحة  1974 في البحار لعام

ميناء حكومة متعاقدة أخرى للرقابة من قبل موظفين مخولين بهذا أصوال من قبل هذه 

  ...".الحكومة

 وبالتالي فإن سلطات دولة الميناء هي التي تختار الموظفين المختصين للقيام

حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بعملية التفتيش، كما اشترطت مذكرة التفاهم 

بمنطقة البحر األبيض المتوسط أن تتم عمليات التفتيش فقط بواسطة شخص يفوض رسميا 

من قبل السلطة التي يعمل بها ويكون مسئوال أمام تلك السلطة، كما حددت معايير التأهيل 

  .لملحق الرابعوالشهادات في ا

من القانون البحري الجزائري التي تنص على أن  234تطبيقا ألحكام المادة 

التفتيشات المتعلقة بسالمة السفن تجري من طرف السلطة اإلدارية المختصة، وتنفيذا للمادة 

من نفس القانون التي تنص على إنشاء لجنة مركزية للسالمة و لجان محلية للتفتيش،  235

ماي  07صدر القرار المؤرخ في  149-02من المرسوم التنفيذي رقم  17ة وكذا الماد

  .)2(يحدد كيفيات تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها 2003

                                                           
، يتضمن التصديق على 2000ديسمبر  23بتاريخ  449- 2000صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ) 1(

، الخاص باالتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار المبرمة بلندن 1988نوفمبر سنة  11البروتوكول المعد بلندن في 

  .03. ع ،2001جانفي  10الصادرة بتاريخ . ج.ج.ر.، ج1974في أول نوفمبر 
 08الصادرة بتاريخ . ج.ج.ر.يحدد تنظيم اللجان المحلية لتفتيش السفن وسيرها، ج 2003ماي  07القرار المؤرخ في  ) 2(

  .36. ع ،2003جويلية 
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وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن للجنة التفتيش المحلية أن تستعين الحتياجاتها بأي 

  .)1(شخص مؤهل أو هيئة من شأنهما أن يقدما مساعدتهما

ختص اللجنة المركزية للسالمة، التي تنعقد لدى الوزير المكلف بالبحرية كما ت

التجارية الذي يحدد تكوينها، بالنظر في الطعون ضد القرارات التي تتخذها اللجان المحلية 

  .للتفتيش

وتدعيما لرقابة الدولة على السفن من أجل الحفاظ على السالمة البحرية، صدر 

، يتضمن تعيين السلطات 2004ديسمبر  20المؤرخ في  418-04المرسوم التنفيذي رقم 

  .)2(المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وٕانشاء الهيئات التابعة لها

 :أال تتسبب سلطة الميناء في اإلضرار بالسفينة  -2

يجب على الموظف القائم بعملية التفتيش أال يتسبب في اإلضرار بالسفينة محل 

أن يتفادى جعل السفينة تنتظر أكثر من الوقت الالزم إلجراء عملية التفتيش، وذلك ب

  .التفتيش

الخاص باالتفاقية الدولية  1988حيث أكد على ذلك البروتوكول المعلن بلندن عام 

التي تنص على ) 9(الفقرة " الرقابة" تحت عنوان 19لسالمة األرواح في البحار في الالئحة 

بمقتضى هذه الالئحة تبذل كل الجهود الممكنة لتجنب أي  وعند ممارسة الرقابة: "...أنه

وٕاذا تم حجز السفينة أو تأخيرها بصورة غير مسوغة، . حجز أو تأخير ال داعي له للسفينة

  ".فإنها تكتسب حق الحصول على تعويض عن أية خسارة أو ضرر يلحقان بها

                                                           
  .وأمنها ، يحدد النظام العام الستغالل الموانئ149-02من المرسوم التنفيذي رقم  14/3المادة  ) 1(
، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن 2004ديسمبر  20المؤرخ في  418-04المرسوم التنفيذي رقم  )2(

  .    82. ، ع2004ديسمبر 22الصادرة بتاريخ . ج.ج.ر.، جالسفن والمنشآت المينائية وٕانشاء الهيئات التابعة لها
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رس أيضا في مذكرة نفس المبدأ، أي مبدأ عدم اإلضرار بالسفينة محل التفتيش، مك  

من القسم  10التفاهم حول الرقابة على السفن بمنطقة البحر األبيض المتوسط في المادة 

  .الثالث من المذكرة

  .)1(1982جاءت هذه األحكام مطابقة لمبادئ اتفاقية مونتي قوبي لسنة     

 :أال تمارس سلطة الميناء أي تمييز بين السفن األجنبية  -3

يناء أال تقوم بأي تمييز بين السفن األجنبية الخاضعة لرقابتها، يجب على سلطة الم      

وبصفة عامة كل السفن التي تقوم بزيارة موانئها، بل عليها أن تطبق في تعاملها معها مبدأ 

  .المساواة

، 227فنصت في المادة  1982هذا المبدأ أكدت عليه اتفاقية مونتي قوبي لسنة 

رستها لحقوقها وأدائها لواجباتها بموجب هذا الجزء، قانونا ال تميز الدول، في مما: "على أنه

  ".أو فعال، ضد سفن أية دولة أخرى

حتى عندما يتم اختيار المفتشين للسفن التي تمنح لها األولوية في التفتيش، فإنهم 

من المرسوم  15فقد تضمنت المادة . ملزمون باحترام الحاالت المنصوص عليها في القانون

  : السفن التي تمنح لها األولوية والتي يمكن أن نصنفها إلى نوعين 149-02م التنفيذي رق

شهرا؛    12السفن التي تظهر ألول مرة في الميناء أو ترسو في الميناء بعد غياب لمدة  -

  ؛)2(السفن التي تحمل بضائع خطرة أو ملوثة أو موقوفة إثر التصنيف -

رقابة على السفن من قبل دولة الميناء نفس المبدأ تضمنته مذكرة التفاهم حول ال  

  .)3(بمنطقة البحر األبيض المتوسط

                                                           
  .1982من اتفاقية مونتي قوبي لسنة  226المادة  )1(

(2) BOUTOUCHENT Abdenour, « le renforcement du contrôle sur les navires par l’Etat du pavillon et 
l’Etat du port », op. cit, pp 55-56. 

  
  .من القسم الخامس من المذكرة 3المادة  ) 3(
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  تيش الذي تخضع له السفن األجنبيةإجراءات التف: ثانيا  

  :التفتيش المفروض على السفن األجنبية نوعان  

 :إجراء التفتيش لضمان الحد األدنى من الرقابة   -أ 

للميناء هو التأكد من صالحية أول ما يقوم به المفتش فور دخول السفينة األجنبية 

األوراق والشهادات والوثائق الموجودة على متنها ومدى استجابتها للمعايير والمقاييس 

  .الدولية، وكذا التحقق من تطابقها مع الحالة الحقيقية للسفينة

منها،  226السيما المادة  1982هذا ما تضمنته أحكام اتفاقية مونتي قوبي لسنة 

الدولة على السفن األجنبية في فحص الشهادات والسجالت والوثائق  التي تحصر رقابة

األخرى، للتأكد مما إذا كانت تستجيب للقواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما، واستثناء 

يمكن للمفتش اللجوء إلى إجراء تفتيش أكثر تفصيال إذا توفرت حالة من الحاالت المنصوص 

  .عليها في نفس المادة

س هــذا اإلجــراء الخــاص بــالتفتيش لضــمان الحــد األدنــى مــن الرقابــة، تبنتــه كــذلك نفــ

مذكرة التفاهم حـول الرقابـة علـى السـفن بمنطقـة البحـر األبـيض المتوسـط، حيـث نصـت المـادة 

إجراءات التفتيش واستكمال نواحي القصـور " من القسم الثالث للمذكرة المعنون  2األولى فقرة 

  تضمن السلطة كحد أدنى قيام المفتش بفحص الشهادات: " ى أنهعل" واإلحتجاز أو اإليقاف 

، ومطابقتهـــا للمســـتوى المنفــذ بمـــا يطمئنــه شخصـــيا علـــى )2(والمســتندات الموضـــحة بــالملحق 

  ".  قبول الحالة العامة للسفينة بما فيها غرفة اآلالت وكذلك ظروف اإلقامة والحالة الصحية

من  1فقرة  14وهذا ما نجده في نص المادة  نفس اإلجراء كرسه المشرع الجزائري،    

:" الذي يحدد قواعد تفتيش السفن حيث نصت على أنه 149-02المرسوم التنفيذي رقم 

ينبغي التأكد أثناء عملية التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة على األقل من 

الة العامة للسفينة بما الشهادات والوثائق المذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم ومن الح

  ...".وأماكن اإلقامة والظروف الصحية تفي ذلك غرفة الماكينا
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هذا فيما يتعلق باإلجراء األولي، لكن قد يحدث هناك فرق أو اختالف واضح وجدي    

بين ما تحتويه الشهادات والوثائق التي يفحصها المفتشون وبين الحالة الفعلية للسفينة 

ش، ومن ثم فإن المفتش المختص يمكنه القيام بعمل تفتيش أكثر األجنبية محل التفتي

  .تفصيال

 :التفتيش المفصل    - ب 

يتمثل التفتيش المفصل في إجراء فحص مفصل ومعاينة دقيقة لكل أجزاء السفينة   

وذلك في حالة وجود لدى المفتشين أسباب واضحة وجدية لالعتقاد أن الحالة الفعلية للسفينة 

  .كبير مع تفاصيل الوثائق والشهادات والسجالت التي قاموا بفحصهاال تتطابق إلى حد 

إذا توفرت  )1(، وحددت ثالث أسباب1982هذا ما تضمنته اتفاقية مونتي قوبي لعام 

  : يمكن اعتبارها جدية وبالتالي اللجوء إلى إجراء التفتيش المفصل وهي

لسفينة أو معداتها حالة ما إذا كانت تتوافر أسباب واضحة لإلعتقاد بأن حالة ا •

 ال تتطابق إلى حد كبير مع تفاصيل تلك الوثائق؛

الحالة التي ال يكون فيها مضمون هذه الوثائق كافيا للتأكد أو التحقق من  •

 انتهاك مشتبه فيه؛

  .عندما ال تكون السفينة تحمل شهادات وسجالت صحيحة •

لى السفن بمنطقة البحر نفس األسباب تقريبا اعتمدتها مذكرة التفاهم حول الرقابة ع    

األبيض المتوسط، مع إضافة بعض األسباب األخرى التي يمكن اعتبارها جدية وبالتالي 

اللجوء إلى إجراء التفتيش المفصل في حال توفرها، من بين هذه األسباب تقرير أو إخطار 

طت كما أنها أع. إلخ...من سلطة أخرى، تقرير أو شكوى من الربان أو أحد أفراد الطاقم

  .السلطة التقديرية للمفتش في تقدير ما إذا كان األمر يتطلب تفتيشا مفصال أم ال

                                                           
  .من االتفاقية 226أنظر نص المادة   )1(



  نـــى السفــة علــة الدولــرقاب

 

122 

 

  يــب الثانــالمطل

  مــرات التفاهــار مذكــي إطــش فــالتفتي 

كما سبق وذكرناه سابقا فإنه تم إلقاء المسئولية الخاصة بسالمة البحار والمحيطات   

لتعاون مع المنظمات األخرى، وقد تطرقنا إلى با OMIعلى عاتق المنظمة البحرية الدولية 

  .الجهود التي بذلتها في إطار االتفاقيات الدولية

ففي السنوات األخيرة تزايد االهتمام والسعي من أجل تبني نظام متقدم ومتجانس   

تتمثل في التوصل إلى التطبيق الفعلي لهذه القواعد وضرورة  لتفعيل القواعد المتعلقة بالرقابة،

  .ن دول الميناء إلنشاء شبكة عالمية للرقابة تتمكن من القضاء على السفن دون المستوىتعاو 

فرقابة دولة الميناء تطورت بفضل جهود المنظمة البحرية الدولية، التي قامت بتشجيع   

إذ أن . )1(الدول على توقيع مذكرات تفاهم حول الرقابة على السفن من طرف دولة الميناء

رسها دولة الميناء ال تعوض الرقابة التي تمارسها دولة العلم، لكن دورها مهم الرقابة التي تما

  . في القضاء على السفن التي ال تتوفر على المقاييس الدولية

تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم جهوية في أوروبا، وفي البحر األبيض   

الهادئ، وفي أمريكا الالتينية المتوسط،والمحيط الهندي، وٕافريقيا الغربية، وفي آسيا والمحيط 

باعتبارها أولى المذكرات الموقعة  1982اخترنا أن نتعرض لمذكرة تفاهم باريس . والكراييب

 ). الفرع الثاني(باعتبار الجزائر طرفا فيها  1997، ثم مذكرة مالطا )الفرع األول(

 

 

  

                                                           
(1) LUCCHINI Laurent, « rapport introductif général », in le pavillon, op. cit, p16. 
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  رع األولــــالف

  اءـــة المينـــرف دولـــن طـــن مـــى السفـــة علـــول الرقابـــم حـــرة التفاهـــمذك 

  )مذكرة باريس( 1982ة ـــس سنـــي باريـــة فـــالموقع

بسعي من فرنسا تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول الرقابة على السفن من طرف دولة   

في باريس  Paris Memorandum of understanding on Port State Controlالميناء 

  .1982جويلية  01ودخل حيز التنفيذ في  1982جانفي  26بتاريخ 

لقد سبقت، إن صح التعبير، القاعدة الواردة بعد بضعة أشهر في اتفاقية مونتي قوبي   

حماية البيئة البحرية والحفاظ "من الجزء الثاني عشر المتضمن 219في المادة  1982لسنة 

على السفن األجنبية التي تدخل  ، تنظم المذكرة التنسيق بين الدول فيما يتعلق بالرقابة"عليها

  .)1(الموانئ األوروبية

  الدول األعضاء في المذكرة: أوال  

دولة  27تظم  2010دولة وأصبحت إلى غاية  14كانت المذكرة في البداية تربط   

ألمانيا، بلجيكا، قبرص، بلغاريا، كندا، كرواتيا، الدنمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، : هي

، لتوانيا، مالطا، النرويج، هولندا، (Lettonie)ن،ارلندا، اسلندا، ايطاليا، التفيافرنسا، اليونا

  .بولونيا، البرتغال، رومانيا، المملكة المتحدة، روسيا، سلوفينيا، السويد

فالمذكرة مفتوحة النضمام دول خارجة عن المنطقة األصلية التي تنطبق عليها، كما   

 .)2(يوضحه انضمام كندا

 

  

                                                           
(1)  PANCRACIO Jean-Paul, Droit de la mer, édition dalloz, Paris, 2010, p 141. 
(2) PANCRACIO Jean-Paul,  idem, p 141. 
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  هيكل التنظيمي للمذكرةال: ثانيا  

 )CAAM()1(بموجب المذكرة لجنة وسكرتارية ومركز إداري للقضايا البحرية  أنشئت  

الذي يضمن مركزية المعلومات والبيانات المتعلقة بالسفن ) Saint-Malo(في سان مالو

وعمليات التفتيش، بهدف تنسيق الرقابة وبالتالي تفادي إخضاع السفن التي تحترم المعايير 

بنك وهو  )3(SIRENACرييسوهو الذي  )2(لعمليات التفتيش المتكررة في موانئ الدول المختلفة

  .معلومات آلي

   تبادل المعلومات: ثالثا  

، خصيصا من طرف مذكرة باريس SIRENACإنشاء بنك معلومات آلي يدعى تم   

فتيش وهو نظام معلوماتي خاص بالسفن التي خضعت للتفتيش، يتضمن جميع عمليات الت

التي خضعت لها السفينة يوما بعد يوم في موانئ مختلف الدول األعضاء في المذكرة وكذا 

فهو ذات فعالية في التعرف على تاريخ السفينة، وعمليات التفتيش التي خضعت لها . نتائجها

سابقا، واالنتهاكات التي تمت معاينتها خاللها، وٕاجراءات الوقف أو االحتجاز التي اتخذت 

 .)4(والتصحيحات واإلصالحات التي قام بها المجهز بعدها ضدها،

  )SIRENAC أي ( حيث تبقى كل دولة موقعة على المذكرة على اتصال دائم به  

أصبح يضع قائمة كل ثالثة أشهر، تسمى  1995عن طريق المحطات، وابتداء من جويلية 

لعود، وهي السفن التي يحصي من خاللها السفن التي تكون في حالة ا" القائمة السوداء"

  .)5(شهرا األخيرة 24أوقفت مرتين خالل 

                                                           
(1) CAAM :  Centre d’Administration des Affaires Maritimes  
(2) HABIB Slim, «Les pavillons de complaisance», in le pavillon, op.cit, p 98.  
(3)  PANCRACIO Jean-Paul,  op.cit, P 142 : «Système d’informations relatives aux navires contrôlés », 

positionné géographiquement  en France .   
(4 ) PANCRACIO Jean-Paul, ibid, p 142. 
(5)  BONASSIES Pierre et SCAPEL Christian, op. cit, P 37, et HABIB Slim, « Les pavillons de 

complaisance », in le pavillon, op. cit, p100. 
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يهدف هذا النظام أساسا إلى االختيار األنسب للسفن التي تمنح لها األولوية في   

  .التفتيش

  أهداف المذكرة: رابعا  

تهدف المذكرة إلى تحقيق االنسجام والتناغم في عمليات التفتيش التي تقوم بها   

السفن والحفاظ على عجل التصديق على الوثائق المتعلقة بسالمة السلطات المحلية وت

المحيط البحري، وذلك بفرض بعض الشروط وااللتزامات على الدول األطراف من أهمها ما  

  :يلي

على األقل  %25يجب على كل دولة عضو بالمذكرة أن تمارس الرقابة على  •

 . من السفن األجنبية التي تدخل موانئها

ر عمليات التفتيش على احترام المعايير التقنية الخاصة يجب أال تقتص •

أصبحت تشمل أيضا التحقق من شهادات  1992بالسالمة، مثلما كانت سابقا، بل ومنذ سنة 

 1978للمنظمة البحرية الدولية لسنة  STCWوتأهيل الطاقم بمعنى احترام أحكام اتفاقية 

 .1995والمعدلة سنة 

ترم مبدأ عدم التمييز ومبدأ المساواة في يجب على الدول األعضاء أن تح •

 .)1(المعاملة حسب علم السفينة

يجب على كل دولة موقعة على المذكرة أن تلتزم بوضع نظام رقابة تضمن  •

من خالله أن السفن األجنبية، حتى تلك التي تحمل علم دولة ليست طرفا، تتوفر على 

 .)2(منها المذكرةالمعايير والمقاييس الدولية تبعا للقائمة التي تتض

                                                           
(1) HABIB Slim,  « les pavillons de complaisance », in le pavillon, op.cit, p 98. 

ة وسالمة السفن وتضاف إليها اتفاقية المنظمة العالمية للعمل القائمة تتضمن جميع االتفاقيات المتعلقة بالسالمة البحري )2(

OIT  1976لعام  .   
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ما يمكن التوصل إليه في األخير أن المذكرة، على عكس االتفاقيات المبرمة في 

  .)1(ظل المنظمات الدولية، ال تعلن قواعد السالمة ولكنها تتمسك بتعزيز تطبيقها

  يتخذها المفتشون في إطار المذكرةاإلجراءات التي : خامسا

فتشون، يجب أن نشير إلى أن المذكرة قبل أن نتعرض لإلجراءات التي يتخذها الم

تؤكد وتشترط أن تقوم كل دولة عضو بتوفير كل اإلجراءات الضرورية لممارسة عملية 

الرقابة على السفن، وبالخصوص أن تضع تحت تصرف السلطات المختصة مفتشين 

  . مؤهلين

  :يقوم المفتشون المؤهلون باتخاذ اإلجراءات التالية

 .تهاك يذكر أو عدم مطابقة للوثائقمعاينة عدم وجود أي ان  -1

تقديم وصف في شكل طلب من أجل إزالة أسباب االنتهاك وذلك قبل مغادرة السفينة   -2

حيث تقع على المجهز مسئولية إزالة أسباب االنتهاك قبل مغادرة الميناء، أو عند . للميناء

الحظة تسجل في أول ميناء يقصده والمفتش ملزم من التأكد من ذلك، في كل الحاالت، الم

 . برنامج المعلومات وسيعاد فحصها خالل المرور المقبل بالميناء

يتمثل في قيام المفتش بوقف أو منع السفينة من اإلبحار بسبب : الوقف أو االحتجاز  -3

االنتهاكات التي عاينها والتي تجعل السفينة غير صالحة لإلبحار، هذا المنع يصرح به 

تقديره وحكمه المهني مع احترام الخطوط العريضة لمذكرة المفتش المختص اعتمادا على 

 .باريس

في حالة ما إذا كانت االنتهاكات تشكل خطرا جديا على السالمة أو على الصحة أو   

على البيئة البحرية، يجب على المفتش أن يتخذ كافة اإلجراءات الالزمة من أجل منع 

ية إزالة االنتهاكات وتأكد المفتش من أن السفينة من اإلبحار ووقف استغاللها وذلك إلى غا

  .إبحار السفينة لم يعد يشكل أي من األخطار المذكورة

                                                           
(1) LE COUVIOUR Karine, op.cit, p 533. 
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  باريس بعد ظهور االتحاد األوروبيمصير مذكرة : سادسا  

تلزم الدول   CE du 19 Juin 1995/95/21 :صدرت التعليمة 1995جوان  19بتاريخ   

، ومنذ ذلك الوقت 1982اهم باريس لعام األعضاء في اإلتحاد األوروبي بأحكام مذكرة تف

  .« Les Paquets « Erikaعرفت المذكرة إضافات كثيرة تتمثل خاصة فيما يسمى 

وناقلة المواد الكيماوية      1999ديسمبر  13في "  Erika" بعد غرق ناقلة البترول    

 "Prestige  " على مذكرة ، في الوقت الذي لم تكن أي دولة، حتى تلك الموقعة 2002سنة

بعد هاتين الحادثتين تعززت الرقابة على السفن . )1(باريس، تطبق كلية األحكام التي تبنتها

ذات المخاطر عن طريق تنظيم عمليات التفتيش وتوسيع نطاق تطبيق منع السفن من 

  .الدخول إلى الموانئ

ى    ، إل2000مارس  2جانفي و 20دعا البرلمان األوروبي اللجنة، خالل قرارات    

، قامت اللجنة بعرض ما يسمى         2000اتخاذ مبادرات جدية، وفي مارس وديسمبر 

Paquets Erika I et II » « Les  وكليهما يعززان  التشريعية من أجل تفعيل التحسينات الضرورية

  .التعليمة المذكورة أعاله

 :« Le Paquet « Erika I   -أ 

، يستند 2003جويلية  22التنفيذ في ، ودخل حيز 2000مارس  21تم اعتماده في   

  :2001ديسمبر  19إلى تعليمتي 

تعزز رقابة دولة الميناء على السفن التي تدخل إلى موانئ دول : التعليمة األولى •

عملية تفتيش السفن، التي تتضمن احترام المعايير الدولية بشأن السالمة . اإلتحاد األوروبي

نواعه وكذا ظروف المعيشة داخل السفن، أصبحت البحرية ومنع التلوث البحري بمختلف أ

                                                           
(1) PANCRACIO Jean-Paul, op. cit, p 142.  
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، بل وأكثر من ذلك فهي تنص على )1(إجبارية بالنسبة للسفن التي تشكل أخطارا هامة

 .)2(إمكانية منع بعض السفن من الدخول إلى موانئ اإلتحاد األوروبي

ترمي إلى تأطير نشاطات شركات التصنيف بصرامة أكثر، وذلك : التعليمة الثانية •

 .ادة تحديد مهامها وكذا مهام مديري السفنبإع

إذ يمكن سحب االعتماد من شركات التصنيف سواء مؤقتا أو بصفة نهائية وذلك في   

حالة ما إذا ثبت خرق أو إهمال مهني من طرفها، كما يمكن أن تشارك شركات التصنيف 

  .)3(طأفي المسئولية في بعض الحاالت التي تنتج عن حادث وذلك في حالة ثبوت الخ

 :« Le Paquet « Erika II  - ب 

 27: لـــــ CE/2002/59ويســــتند إلــــى التعليمــــة  2000ديســــمبر  06تــــم اعتمــــاده فــــي 

  :، التي تنص على إنشاء2002جوان 

ـــــــب ومراقبـــــــة حركـــــــة الســـــــفن والمعلومـــــــات   •  Systèmeنظـــــــام موحـــــــد لتعق

Communautaire de suivi de trafic des navires et d’information (Safe Sea Net)                      

فالدول األعضاء يجب عليها أن تفرض على السفن، حتى تلـك التـي تـدخل إلـى موانئهـا رافعـة 

ـــــــة ـــــــد الهوي ـــــــي لتحدي ـــــــدم مـــــــن جهـــــــة النظـــــــام اآلل ـــــــة، أن تق ـــــــة أجنبي ـــــــم دول                                                             عل

     Système d’Identification Automatique (AIS)  ومــن جهــة أخــرى نظــام تســجيل

                                                                       بيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

« Système d’Enregistrement des Données du Voyage VDR ou Boites Noire »   

 .)4(خاصة عندما تكون السفينة تنقل مواد خطرة أو ملوثة

 األوروبية للسالمة البحريةة الوكال •

                                                           
(1) BONASSIES Pierre et SCAPEL Christian, op. cit, p 39. 
(2) LE COUVIOUR Karine, op.cit, p 535. 
(3) Cour des comptes, La sécurité des navires et de leurs équipages, Rapport public thématique, Paris, 

novembre 2012, p 47, www.ccomptes.fr 
(4) BONASSIES Pierre et SCAPEL Christian, op. cit, pp 35-37. 
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Agence Européenne pour la Sécurité Maritime(AESM) 

، يتمثل دورها في 2002جوان  27بتاريخ  1406بموجب الالئحة رقم تم تأسيسها   

تقديم المساعدة العلمية والتقنية للجنة في مجال السالمة البحرية ومنع التلوث البحري والسهر 

وقد توسعت مهامها لتشمل أيضا عمليات إزالة .)1(في القوانين المحلية على تغيير التعليمات

  .)2(التلوث وكذا مراقبة وتحديد ومتابعة السفن عن بعد

كما تضمنت التعليمة كذلك نصوص تتعلق بحالة األحوال الجوية الغير مواتية بشكل   

ففي هذه الحالة  استثنائي، إذا كانت تمثل خطرا جديا بالتلوث أو تهديد لحياة األشخاص،

يمكن للسلطات المينائية اتخاذ التدابير المناسبة بما فيها منع الدخول للميناء أو الخروج منه 

  .)3(سواء لسفينة معينة بحد ذاتها أو لجميع السفن إلى غاية زوال الخطر أو التهديد

 : « Le Paquet « Erika III   -ج 

، النص الجديد فيما 2011في جان 01ودخل حيز النفاذ منذ  2009في أفريل  اعتمد

يهدف إلى التوصل إلى احترام أفضل . )4(يتعلق بالرقابة على السفن من طرف دولة الميناء

للقواعد الدولية في مجال النقل البحري، وذلك بفضل إنشاء قواعد تتعلق بتعزيز الرقابة على 

  .السفن من طرف دولة الميناء

  :يمكن أن نلخص محتواه في النقاط التالية

تلتزم الدول األعضاء فيما يتعلق بتفتيش السفن بواجبات سنوية، فعمليات التفتيش  •

 : تصنف ضمن نوعين

وهي السفن التي تكون  I( (Navires de propriété I)(السفن ذات األولوية   -1

 .عملية التفتيش عليها إلزامية

                                                           
(1)  Cour des comptes, La sécurité des navires et de leurs équipages,op. cit, pp 48-49. 

(2)  ibid, P48. 
(3)  BONASSIES Pierre et SCAPEL Christian, op. cit, p 37. 
(4)  Voir le texte dans la directive 2009/ 16/CE, relative au contrôle par l’Etat du port, entrée en vigueur  
     le 17-06-2009, journal officiel, L 131 du 28-05-2009. 
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تكون  وهي السفن التي II( (Navires de priorité II)(السفن ذات األولوية   -2

 .عملية التفتيش عليها اختيارية

عملية اختيار السفن التي لها األولوية للتفتيش مرتبطة بنسبة المخاطر  وبالتالي فإن    

   . )2(وهذا ما جاء به النظام الجديد للتفتيش )1(التي تمثلها

  :تنص التعليمة على ثالثة أنواع من التفتيش •

والوثائق الضرورية  حقق من الشهاداتتكمن هذه العملية في الت :التفتيش األولي  -1

على متن السفينة، ومن الحالة العامة للسفينة وكذا من مدى إزالة أسباب االنتهاك في حالة 

 .ما إذا كشفت عنها تفتيشات سابقة

في حالة ما إذا كشف التفتيش األولي أن حالة السفينة أو  :التفتيش المفصل  -2

 .لبات االتفاقيات الدولية ذات الصلةتجهيزها أو طاقمها ال يتطابقون مع متط

في حالة السفن التي تشكل خطرا عاليا والتي يتعدى عمرها  :عملية التفتيش المعززة  -3

 .سنة 12

 :بالنسبة لبعض السفن إجراءات منع الدخول •

يجب على الدول األعضاء أن تمنع الدخول إلى موانئها للسفن التي تحمل علم يبرز 

الرمادية المتبناة بموجب مذكرة تفاهم باريس والتي تم وقفها أو منع ضمن القائمة السوداء أو 

هذا بالنسبة للسفن التي ترفع علم من (شهرا األخيرة  36استغاللها أكثر من مرتين خالل 

بالنسبة للسفن التي ترفع علم من (شهرا األخيرة  24، وأكثر من مرتين في )القائمة السوداء

  ).القائمة الرمادية

 

 

                                                           
(1) MONTAS Arnaud, op.cit, p 230.  
(2) PANCRACIO Jean-Paul,  op. cit, p 145.   
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  يـــرع الثانــــالف

  ةــــل دولــــن قبـــن مـــــى السفـــلــة عــــول الرقابــــم حــــرة التفاهــــمذك

  .طــــض المتوســــر األبيــــة البحــــاء بمنطقــــالمين

نظرا للحاجة الملحة لتعزيز السالمة البحرية وحماية البيئة البحرية وأهمية تحسين 

ظهر السفن، ووعيا من الدول بمسؤوليتها في اتخاذ اإلجراءات ظروف المعيشة والعمل على 

الالزمة لمنع تشغيل السفن دون المستوى خاصة الدول التي تقع بها الموانئ، قامت السلطات 

البحرية لعدد من الدول المطلة على البحر األبيض المتوسط بالسعي من أجل إيجاد نظام 

  .يز التعاون وكذا تبادل المعلومات في هذا المجالمتقدم ومتجانس لرقابة دولة الميناء وتعز 

فتوصلت إلى مذكرة تفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة 

، انضمت إليها الجزائر 1997جويلية  11البحر األبيض المتوسط الموقعة في مالطا بتاريخ 

  .)1(2000مارس  13المؤرخ في  58-2000بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  الدول األعضاء في المذكرة: أوال

هذه المذكرة تتكون  على عكس مذكرة باريس التي تتكون من مجموعة من الدول فإن

: من السلطات البحرية لمجموعة من الدول المطلة على البحر األبيض المتوسط وهي

  . لفلسطينيةالجزائر، قبرص، مصر، إسرائيل، لبنان، مالطا، المغرب، تونس، تركيا، والسلطة ا

أعدت المذكرة قائمة بمختلف اإلدارات البحرية الوطنية التي سوف تقوم بالعمل من 

  . )2(أجل تنفيذها وكذا عناوينها، تحت عنوان السلطات البحرية

                                                           
يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول الرقابة على  2000مارس  13مؤرخ في  58-2000المرسوم الرئاسي رقم  )1(

. ج.ج.ر.، ج1997جويلية  11قعة في مالطا بتاريخ السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر األبيض المتوسط، المو 

  .13. ، ع2000مارس  15بتاريخ 
  .من المذكرة) 1(الملحق  ) 2(
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كما أن المذكرة مفتوحة ألية سلطة بحرية ألية دولة، تتوافق مع المعايير المحددة 

  .لطات التي قبلت المذكرة، بشرط أن توافق جميع الس)9(بالملحق 

  .وتنص أيضا المذكرة على إمكانية مشاركة أية سلطة أو منظمة بحرية كمراقب

  الهيكل التنظيمي للمذكرة: ثانيا

ذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء لميتمثل الهيكل التنظيمي 

  .من اللجنة والسكرتارية بمنطقة البحر األبيض المتوسط

تتكون اللجنة من ممثل عن كل سلطة من السلطات األطراف في  :لجنةال  -أ 

المذكرة، باإلضافة إلى دعوة ممثل عن كل من المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل 

 .الدولية وكذلك اإلتحاد األوروبي وذلك للمشاركة كمراقبين، لكن ال يحق لهم التصويت

أن تجتمع في مواعيد أخرى تحددها  تجتمع اللجنة مرة واحدة كل عام، كما يمكن

  .متى رأت ذلك ضروريا

تقوم اللجنة بتنفيذ المهام المحددة لها في إطار المذكرة السيما تلك المحددة في 

  .)3(القسم السابع فقرة 

كما تتخذ اللجنة قراراتها على أساس األغلبية البسيطة باستثناء الحالة المنصوص 

  .بالتعديالت التي يمكن أن تطرأ على المذكرة عليها في الملحق التاسع المتعلق

وفرتها السلطة البحرية المصرية ومقرها اإلسكندرية بمصر، تعمل  :السكرتارية  -ب 

 .تحت إشراف وتوجيه اللجنة

  :ومن بين مهامها

 .التحضير لالجتماعات، وتوزيع النشرات ومساعدة اللجنة في القيام بمهامها -

 .تسهيل عملية تبادل المعلومات -

 .اد التقارير الالزمة ألغراض المذكرةإعد -

 .القيام بأية أعمال أخرى تضمن التنفيذ الفعال للمذكرة -
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  تبادل المعلومات: ثالثا

ضافة إلى سكرتارية المذكرة الذي يقوم بحفظ المعلومات التي يتلقاها من السلطات باإل

بالتفتيش بموانئ الدولة؛ عدد المفتشين العاملين نيابة عن السلطة : البحرية السيما ما يتعلق بـ

عدد السفن المنفردة التي دخلت موانئها في السنة السابقة للمذكرة؛ تكاليف التفتيش في حالة 

  .ويجب تحديث هذه المعلومات كل ثالث سنوات على األقل. وجودها

بالتالي، فإن السلطة ملزمة بتوفير هذه المعلومات للسكرتارية باإلضافة إلى تعهدها 

  .يات التفتيش لمركز المعلوماتبإبالغ عمل

مركز المعلومات هو نظام المعلومات الخاص بالمعاينات وعمليات التفتيش على 

  :السفن، تقوم بتوفيره السلطات الموقعة على المذكرة ويفضل

أن يعمل باستخدام الحاسب اآللي لنقل البيانات، وذلك من أجل التزويد بالمعلومات  -

 .)1(ينتها بالموانئ الوطنيةالخاصة بالسفن التي تمت معا

 .أن يدخل المعلومات إلى ملفات المعاينة يوميا -

أن يشتمل نظام المعلومات على وسائل اتصال تسمح للتبادل المباشر للرسائل بين  -

 .)2(السلطات، وتبادل المعلومات الخاصة بمخالفات وانتهاكات التشغيل

مرار تسهيالت التلكس أن يوفر نموذج نمطي لتداول المعلومات، مع وجوب است -

 .)3(والفاكسيميلي كنظام بديل لتبادل المعلومات

                                                           
للمذكرة ) 6(يحصل المركز على هذه المعلومات باالعتماد تقرير معاينة تفتيش طبقا للمذكرة، ولقد تضمن الملحق  ) 1(

   .لهذا التقرير) ب(و) أ(نموذجين 
لمعلومات الخاصة بمخالفات وانتهاكات التشغيل، بين السلطات البحرية الموقعة على المذكرةـ، عن طريق يتم تبادل ا ) 2(

  .من المذكرة) 7(تبادل الرسائل التي يجب أن تتضمن على البيانات الواردة في الملحق 
  . معاينتهاللمذكرة نموذج للتلكس أو الفاكسيميلي عن السفن التي تتم ) 8(جاء في تذييل المرفق  ) 3(
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يقوم مركز المعلومات بمساعدة السلطات البحرية في اختيار السفن األجنبية التي   

وذلك بتوفير أحدث المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي تمت على . تدخل موانئها لمعاينتها

  .خرى خالل الستة أشهر األخيرةالسفن األجنبية في أحد الموانئ األ

وما يمكن مالحظته أنه بمقارنة هذه الوسائل لتبادل المعلومات مع تلك التي توفرها   

مذكرة باريس نجد أنها بسيطة جدا والسبب في ذلك يرجع إلى اإلمكانيات المادية المحدودة 

  .للسلطات البحرية الموقعة على هذه المذكرة

  أهداف المذكرة: رابعا  

دف المذكرة إلى محاولة إيجاد نظام متقدم ومتجانس لرقابة الدولة على السفن ته  

األجنبية في الموانئ، وكذا تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في هذا المجال من أجل 

التوصل إلى تعزيز السالمة البحرية وحماية البيئة البحرية وتحسين ظروف المعيشة والعمل 

ولتحقيق ذلك . دم اإلخالل بمبدأ المنافسة بين الموانئعلى ظهر السفن، مع ضرورة ع

تفرض المذكرة مجموعة من االلتزامات تتعهد السلطات البحرية الموقعة على المذكرة 

  :فيما يلي) 1(بتنفيذها، تكمن أهم هذه االلتزامات

يجب على كل سلطة بحرية أن تقوم بتنفيذ أحكام المذكرة وملحقاتها، وأن تتخذ كافة  -

 .ت الالزمة للتصديق على الوثائق ذات الصلة بأغراض المذكرةالخطوا

 .تلتزم كل سلطة بإنشاء نظام فعال لرقابة الدولة على الميناء والحفاظ عليه -

يجب على كل سلطة أن تحترم مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بعلم السفينة وهو نفس  -

 . المبدأ الذي تبنته مذكرة باريس

سفن التجارية األجنبية المترددة على موانئها للمستويات أن تلتزم بضمان تطبيق ال -

القياسية الموضحة بالوثائق ذات الصلة، وبالتالي يمكن أن نستنتج أن المذكرة تستهدف 

 .السفن التجارية األجنبية

                                                           
  ".االلتزامات" وردت هذه االلتزامات ضمن القسم األول من المذكرة تحت عنوان  ) 1(
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من الرقم التقديري  %15تلتزم كل سلطة بتنفيذ إجمالي سنوي من المعاينات يناظر  -

ولة خالل فترة اإلثني عشرة شهرا األخيرة، بينما تلزم مذكرة للسفن التي دخلت موانئ الد

على األقل من المعاينات على  %25باريس الدول األطراف فيها بتحقيق معدل سنوي بـ 

 .السفن األجنبية التي تدخل موانئها

يجب على كل سلطة أن تقوم بالتشاور والتعاون وتبادل المعلومات مع السلطات  -

 .األخرى

  في إطار المذكرةراءات التفتيش إج: خامسا    

 :إختيار السفن التي تخضع لألولوية في التفتيش  -أ 

  :اآلتية )1(تعطي السلطة، بموجب المذكرة، األولوية لحاالت السفن  

السفن التي تزور ميناء دولة تكون السلطة فيها موقعة على المذكرة، سواء للمرة  -

 .شهرا أو أكثر 12األولى أو بعد غياب لمدة 

التي صرح لها بمغادرة ميناء، تكون السلطة بها هي إحدى السلطات الموقعة  السفن -

على المذكرة، بعد أن اشترطت عليها القيام باصالح العيوب وتالفي أوجه القصور التي تمت 

 .مالحظتها

السفن التي أبلغ المرشدون عنها أو هيئات الميناء لوجود قصور قد يؤثر على  -

 .المالحة اآلمنة

 .ي تكون شهاداتها الخاصة بالبناء والمعدات غير معتمدةالسفن الت -

 .السفن التي تحمل بضائع خطرة أو ملوثة -

السفن التي تم استبعادها من التصنيف أو التي فقدت تصنيفها ألسباب السالمة على  -

 .مدى الستة أشهر السابقة

                                                           
  .وردت على سبيل الحصر في القسم الثالث من المذكرة ) 1(
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 :الشروط الواجب توافرها في التفتيش  - ب 

من قبل السلطة التي يعمل بها ويكون يجب أن يكون المفتش شخص مفوض رسميا  -

 .مسئوال أمامها

تصدرها السلطة التي يعمل لديها، توضح )1(يجب أن يحمل كل مفتش بطاقة شخصية -

 .تفويض المفتش للقيام بالتفتيش

يمكن للمفتش أن يستعين بشخص لديه الخبرة المطلوبة عندما ال تستطيع السلطة أن  -

التي تلزم الدول األطراف فيها لتوفير مفتشين  توفرها، عكس ما ورد في مذكرة باريس

 .مؤهلين

يجب أن ال تكون للمفتش الذي يقوم بالرقابة على ميناء الدولة أو الشخص الذي  -

يساعده، أية مصالح تجارية سواء بميناء المعاينة أو بالسفن التي يتم معاينتها، كما ال يجب 

غير الحكومية سواء التي تصدر  يعمل المفتش أو يضطلع بعمل نيابة عن المؤسسات أن

شهادات التصنيف أو الشهادات القانونية أو التي تقوم بعمليات المعاينة من أجل إصدار هذه 

 .الشهادات

 :أنواع التفتيش التي تضمنتها المذكرة -جـ

نصت المذكرة على غرار ما تضمنته مذكرة باريس بوجوب إجراء تفتيش أولي 

قيم والتحقق من مدى مطابقتها للحالة الفعلية للسفينة محل يتضمن معاينة الشهادات والتط

التفتيش، وفي حالة ما إذا كانت هناك أسباب واضحة إلجراء تفتيش أكثر تفصيال ناء على 

الحكم المهني للمفتش، فعلى خبير المعاينة أن يراعي، عند قيامه بالتفتيش، االعتبارات 

القانون البحري الدولي بشأن البضائع الخطرة  الموضحة في إجراءات رقابة الميناء، وأحكام

 .وكذلك األحكام الخاصة بظروف العمل والمعيشة على متن السفينة

                                                           
  ).5(وضعت المذكرة نموذجا عن البطاقة الشخصية التي يجب أن يحملها المفتش في الملحق  ) 1(
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يوضح فيه نتائج التفتيش )1(عند االنتهاء من التفتيش يقدم المفتش إلى الربان مستندا

ان أو وتفاصيل أي قرار اتخذه المفتش واإلجراءات التصحيحية التي يجب أن يقوم بها الرب

  .المالك أو المجهز

ففي حالة وجود عيوب أو أوجه قصور فيجب على السلطة أن تتأكد من أنه قد تم         

  .إصالحها قبل أن تسمح للسفينة باإلبحار

أما إذا تبـين أن أوجـه القصـور تشـكل خطـرا علـى السـالمة أو الصـحة أو البيئـة تقـوم     

جرد اكتشافها، وال يرفع أمر االحتجاز أو إيقـاف السلطة باحتجاز السفينة أو إيقاف تشغيلها بم

أو يمكن السماح لها باإلبحـار إلـى مينـاء آخـر أو أقـرب ترسـانة . التشغيل إال بعد إزالة الخطر

إصالح وذلك فقـط فـي حالـة صـعوبة تالفـي أو عـالج أوجـه القصـور فـي المينـاء الـذي تـم فيـه 

لــى الســالمة أو الصــحة أو البيئــة، التفتــيش، مــع ضــمان إمكانيــة ســير الســفينة بــدون خطــر ع

    .وٕاخطار السلطة المختصة للدولة التي ستتجه إليها السفينة وكذا دولة العلم

                        

  

                  

  

 

  

                                                           
ش أن يقدمه للربان بعد نهاية التفتيش، وهو في شكل تقرير ورد نموذجين عنه في المذكرة الذي يجب على المفت دالمستن )1(

  ).6(بالملحق 
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 :الخاتمة

ارتفعت نسبة التجـارة العالميـة بشـكل ملحـوظ، كمـا ارتفـع معهـا األسـطول البحـري حيـث 

ـــى  ـــى علمـــا أن عـــدد الســـفن المســـجلة فـــي الـــ. %4,5وصـــل إل دول المتقدمـــة والتـــي تعتمـــد عل

، بينمــا الســفن المســجلة فــي الــدول التــي ال تخضــع عمليــة %4,9اقتصــاد الســوق زادت بنســبة 

بما فيهـا ثلثـين مـن مـالكي هـذه  %11,5التسجيل لشروط صارمة ودون تكاليف فقد ارتفعت بـ 

  .)1(السفن ينتمون للدول المتقدمة

، بشـــأن 1982ي اتفاقيـــة مـــونتي قـــوبي لســـنة كمـــا تطـــورت الترســـانة القانونيـــة منـــذ تبنـــ  

مجموعـــة القواعـــد التـــي يجـــب علـــى الدولـــة أن تحترمهـــا عنـــدما تقـــوم الســـفن التـــي ترفـــع علمهـــا 

باإلبحار في مختلف المناطق البحرية، سواء القواعد المتعلقـة بتصـميم السـفن التجاريـة وبنائهـا 

لتلوث الـذي تحدثـه السـفن بكافـة صـوره وتجهيزها   أو تلك المتعلقة بحماية البيئة البحرية من ا

وفــي كافــة المنــاطق البحريــة والتقليــل مــن التلــوث غيــر العمــدي بأيــة مــواد ضــارة تتســرب مــن 

الســفن، وكــذا القواعــد التــي تحــدد المعــايير الــدنيا المتعلقــة بتشــغيل أطقــم الســفن وتأهيــل البحــارة 

  .وتوفير ظروف أفضل لعملهم ومعيشتهم

د لم تتلق االحترام الضروري مـن أجـل ضـمان السـالمة البحريـة المالحظ أن هذه القواع

فهنـاك بعـض الـدول التـي تتهـاون فـي ممارسـة رقابتهـا علـى . وحماية البيئة البحرية من التلـوث

الســفن التــي ترفــع علمهــا، رغــم توفرهــا علــى كــل اإلمكانيــات الماديــة والبشــرية الالزمــة، بينمــا 

لســفن التــي تحمــل علمهــا بســبب نقــص إمكانياتهــا تعجــز دول أخــرى عــن فــرض رقابتهــا علــى ا

فعمليــة التفتــيش تحتــاج إلــى وســائل وأجهــزة متطــورة وغالبــا مــا تكــون . ســواء الماديــة أو البشــرية

                                                           
  :وردت هذه اإلحصائيات في مقال األستاذ (1)

- DE MARFFY-MANTUANO Annick, rapport général, in le pavillon, op.cit, p186. 
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باهظــة الــثمن وفــي غيــر متنــاول جميــع الــدول الســيما الــدول الفقيــرة، كمــا تحتــاج إلــى أشــخاص 

  . مكونين ومؤهلين تأهيال خاصا حسب احدث التكنولوجيات

كمــا أن تطبيــق القواعــد التقنيــة المتعلقــة بســالمة المالحــة البحريــة ومنــع التلــوث البحــري 

أن  1982حيـــث قـــدرت اتفاقيـــة مـــونتي قـــوبي لســـنة . منعـــزل تمامـــا عـــن فكـــرة ملكيـــة الســـفينة

المســـألة ال تقـــع عليهـــا، بـــل هـــي مـــن اختصـــاص القـــانون الـــداخلي للـــدول الـــذي يـــنظم شـــروط 

وبالتـــالي ال يمكـــن تطبيـــق القـــانون الـــدولي مـــن أجـــل تحديـــد ملكيـــة وٕاجـــراءات ملكيـــة الســـفينة، 

  .السفينة

لالتفاقيـــات الدوليــة أن تحقـــق أهــدافها إال إذا كانــت هنـــاك تشــريعات داخليـــة  فــال يمكــن

للدول صارمة تكملها، إذ يجب على الدول أن تضع عقوبات صارمة وردعيـة مـن أجـل وضـع 

يمــة العقوبــات ذات الطــابع المــالي لتفــادي دفعهــا حـد لالنتهاكــات، زيــادة علــى ذلــك يجــب رفــع ق

  .من طرف المالك أو المجهز من األرباح التي يجنيها من استغالل سفن دون المستوى

كمــا يجــب علــى الــدول أن تقــوم بوقــف تســجيل الســفينة واســتعمال العلــم وشــطب الســفن 

يشــمل التــأمين  كمــا يجــب أال. التــي تكــرر االنتهاكــات ألكثــر مــن مــرة مــن ســجالت دولــة العلــم

  .على دفع قيمة الغرامات المالية

 ألحكــام الصـارم بــالتطبيق إال البحريــة الســالمة معــدالت رفــعال يــتم  فـي األخيــر

 :والعمل على السفن جميع على الدولية البحرية االتفاقيات

التـي ال تسـتجيب ألدنـى معـايير السـالمة   المسـتوى دون السـفن مـن الحـد أو القضـاء -

 .المجاملة أعالم وٕاقصاء
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تشجيع مالك ومجهزي السفن على اقتناء سـفن جديـدة ذات مواصـفات حديثـة تسـتجيب  -

 .لشروط وقواعد السالمة المنصوص عليها في االتفاقيات الدولية

 .وضع وتنفيذ خطط التدريب والتأهيل لطاقم السفينة -

الختبـارات الالزمـة االلتزام بتنفيذ التفتـيش علـى السـفينة قبـل مغادرتهـا المينـاء، والقيـام با -

 .ألجهزة و معدات سالمة السفينة

 وٕاعطائهـا سـفنها، وتفتـيش لرقابـة وأدائهـا كفاءتهـا حيـث مـن العلـم، دولـة أداء تقيـيم -

 مذكرة في يحدث كما التفاهم، ترالمذك اآللي المعلومات نظام في القوائم في تصنيف

 .باريس

 .الميناء دولة رقابة امنظ بشأن التفاهم ترالمذك االنضمام نحو الدول تشجيع -

 .تصنيفها شهادة تحمل التي للسفن وأدائها كفاءتها حيث من التصنيف، هيئات تحديد -

.اإللزاميـة الدوليـة االتفاقيـات تتطلبهـا التـي بالمعلومـات الدوليـة البحريـة المنظمـة تزويـد -

          

 

          

  

  

  

  

  



  نـــى السفــة علــة الدولــرقاب

 

141 

 

  ــة المراجـــعـقائمـ

  ةـــة العربيـــباللغ: أوال

I - بـــالكت: 

القــانون الــدولي للبحــار فــي الخلــيج العربــي، الطبعــة األولــى،  ،بدريــة عبــد اهللا العوضــي  .1

 .1977-1976مطبعة دار التأليف، الكويت، 

اإلســكندرية، ، قــانون التجــارة البحريــة، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، جــالل وفــاء محمــدين  .2

2005. 

  ثاني، دار العلوم للنشـر والتوزيـع،، القانون الدولي العام، الجزء الجمال عبد الناصر مانع  .3

 .2009الجزائر، 

ـــتالوي،  .4 القـــانون الـــدولي للبحـــار، الطبعـــة األولـــى، دار الثقافـــة للنشـــر  ســـهيل حســـين الف

 .2009، عمانوالتوزيع، 

مبادئ التنظيم القضائي والتقاضي والمرافعات، مكتبـة  صالح الدين عبد اللطيف الناهي،  .5

 .1996، عماندار الثقافة للنشر والتوزيع، 

 .2004القانون البحري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  طالب حسن موسى،  .6

ــدادي  .7 ــي المق ، القــانون البحــري، الطبعــة الخامســة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عــادل عل

 .2011عمان،

 .2008 ، قانون التجارة البحرية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية،محمد الفقيعاطف   .8

ــ  .9 ــادر حســين العطعب ــرد الق ، الوســيط فــي شــرح قــانون التجــارة البحريــة، الطبعــة األولــى، ي

 .1999مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

مشــكالت المالحــة البحريـــة فــي المضــايق العربيــة، منشـــأة  ،عبــد المــنعم محمـــد داوود .10

 .ن.ت.المعارف، اإلسكندرية، د
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، القـانون البحـري والجـوي، د السـيد الفقـيمحمـ -محمد فريد العريني -علي البارودي .11

 .2001منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

 ، مبــــادئ القــــانون البحــــري، دار الجامعــــة الجديــــدة،علــــي البــــارودي وهــــاني دويــــدار  .12

 .2003 اإلسكندرية،

 .1997، القانون البحري، منشأة المعارف، اإلسكندرية، كمال حمدي   .13

ـــود  .14 ـــد الحـــاج حم ـــدمحم ـــانون ال ـــى، دار الثقافـــة للنشـــر ولي للبحـــار، ، الق الطبعـــة األول

  .2008عمان، والتوزيع، 

، ، البحـر فـي القـانون الـدولي، منشـورات الحلبـي الحقوقيـةمحمد سـالمة مسـلم الـدويك  .15

 .ن.ت.د بيروت،

 البحري في أبعـاده الجديـدة، منشـأة المعـارف،  الدولي القانون ،محمد طلعت الغنيمي  .16

 .ن.ت.اإلسكندرية، د       

 .2005اإلسكندرية،، التحكيم البحري، دار الجامعة الجديدة، محمد عبد الفتاح ترك  .17

الجـامعي،             دار الفكـر   النظـام القـانوني للنقـل البحـري والحاويـات، ،محمـد غريـب عبـد العزيـز  .18

 .2006اإلسكندرية، 

 شر والتوزيع،، المختصر في القانون البحري الجزائري، دار العلوم للنمحمود شحماط  .19

 .2010 الجزائر،      

  ولـى، مكتبـة ، شـرح قـانون التجـارة البحريـة الجديـد، الطبعـة األمدحت حـافظ ابـراهيم  .20

 .1991، القاهرةغريب، 

       ، السفينة والقانون البحري، الشنهابي للطباعة والنشـر، مصـر،خلوصيعباس مدحت   .21

1993. 

    الطبعة األولى، منشورات الحلبـي  ، أساسيات القانون البحري،مصطفى كمال طه  .22

 .2006، بيروتالحقوقية،       
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مجـــال النقـــل وخاصـــة النقـــل  ، النظـــام القـــانوني للســـالمة والصـــحة فـــيهـــاني دويـــدار   .23

 .1999، اإلسكندريةدار الجامعة الجديدة للنشر،  البحري،

 .2008، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، القانون البحريوهيب األسبر،   .24

II- راتـــالمذك 

البحــار، بحــث لنيـــل ، حمايــة البيئــة البحريـــة أثنــاء النزاعــات المســلحة فـــي بــن ســالم رضـــا .1

دة الماجســــتير فــــي القــــانون الــــدولي والعالقــــات الدوليــــة، كليــــة الحقــــوق، بــــن عكنــــون، شــــها

  .2004الجزائر، 

رة مــذك، النظـام القــانوني للسـفينة دراسـة فــي اطـار القـانون البحــري الجزائـري، بـومعزة عــودة .2

 الجزائــــر، العقــــود والمســــؤولية، كليــــة الحقــــوق، بــــن عكنــــون، لنيــــل شــــهادة الماجســــتير فــــرع

2002-2003.  

، الحمايــة القانونيــة للبيئــة البحريــة مــن التلــوث فــي التشــريع الجزائــري، مــذكرة جــدي وناســة .3

كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية،  ير في القانون تخصص قانون أعمال،لنيل درجة الماجست

  .2008بسكرة،  لخضر،الحقوق، جامعة محمد  قسم

الوضـــع القـــانوني للســـفينة فـــي المنـــاطق البحريـــة المختلفـــة دراســـة فـــي ضـــوء ، زازة لخضـــر .4

القانون الدولي الجديد للبحار، مذكرة ماجستير مقدمة لفرع القانون الـدولي العـام والعالقـات 

 .1999جامعة وهران،  الدولية، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية،

ة فـي االتفاقيات الدولية الخاصـة بحمايـة البيئـة البحريـ إدماج، الجزائر ومدى زيتوني زهور .5

شـــهادة الماجســـتير فـــي القـــانون الخـــاص، تخصـــص القـــانون  قانونهـــا الـــداخلي، بحـــث لنيـــل

 ، بــن عكنــون،اإلداريــةالــدولي والعالقــات الدوليــة، جامعــة الجزائــر، كليــة الحقــوق والعلــوم 

  .2003الجزائر،
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، االسـتغالل المينــائي فـي المـوانئ ومســؤولية الناقـل البحــري للبضـائع، مــذكرة ك جميلــةمـرو  .6

لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون الخــاص، فــرع عقــود ومســؤولية، كليــة الحقــوق والعلــوم 

  .2002اإلدارية، جامعة الجزائر،

نيــل شــهادة ، االلتــزام بضـمان ســالمة الركــاب فـي عقــد النقـل البحــري، مـذكرة لميـراد ابــراهيم .7

  .2012-2011جامعة وهران، الماجستير في القانون البحري، كلية الحقوق،

III- االتـــالمق: 

، المجلــة الجزائريــة للعلــوم "مفهــوم الســفينة فــي القــانون البحــري الجزائــري"،بــن عمــار محمــد .1

  .108-102، ص ص 1993، 1القانونية االقتصادية والسياسية، العدد 

اءات تسجيلها وبيعها، مجموعـة التـويجري وشـركاه للمحامـاة ، السفينة وٕاجر التويجريمحمد  .2

  www.twaijri.com، 17 -1، ص ص واالستشارات القانونية

تحــول صــعب فــي "، المــوانئ الجزائريــة،  محمــد الشــريف فاطمــة الزهــراء ورمينــي فوزيــة .3

ص ص . ن.ت.إفريقيــــا، العــــدد الســــابع، الشــــلف، د، مجلــــة اقتصــــاديات شــــمال "تســــييرها

165- 180. 

تفعيـــــل المدونـــــة الدوليــــــة ألمـــــن الســــــفن والمرافـــــق المينائيــــــة         "  محمـــــود مــــــروان الســــــيد، .4

)ISPS Code (الملتقــى العلمــي قضــايا المالحــة "وأثرهــا علــى صــناعة النقــل البحــري ،

مــارس  8-6 جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم األمنيــة، مــراكش،البحريــة وتأثيرهــا علــى األمــن، 

2012. 

IV- رـــقاريق والتـــالوثائ  

، )NK(، هيئـة نيبـون كيوكـاي، هيئـة عاملـة فـي مجـال تصـنيف السـفنClass NKمقدمـة  .1

  www.classnk.or.jp.2012فيفري 

 ،2012، لنــــــدن، 26، العــــــدد "(IFT)االتحــــــاد الــــــدولي لعمــــــال النقــــــل"نشــــــرة البحــــــارة   .2

www.itfseafarers.org 
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، المحيطـــات وقـــانون البحـــار، الجمعيـــة العامـــة لألمـــم لألمـــم المتحـــدة ين العـــامتقريـــر األمـــ   .3

 مــارس A/56/58 ،9مــن القائمــة األوليــة  42المتحــدة، الــدورة السادســة والخمســون، البنــد 

2001.www.un.org/convention_agrements 

     عامـــة لألمـــم العـــام لألمـــم المتحـــدة، المحيطـــات وقـــانون البحـــار، الجمعيـــة ال األمـــينتقريـــر .  4

مــارس  61A/56/ ،20مــن القائمــة األوليــة 34المتحــدة، الــدورة الخامســة والخمســون، البنــد 

2000.www.un.org/convention_agrements 

V- القانونيـــةوص ـــالنص 

المتضـمن المصـادقة علـى ، 1981جـانفي  17المؤرخ فـي  02-81المرسوم الرئاسي رقم  .1

اص بحمايـــة البحـــر األبـــيض المتوســـط مـــن التلـــوث الخـــ 1976بروتوكـــول برشـــلونة لعـــام 

، ع 1981الصـــادرة ســـنة . ج.ج.ر.ج ،الناشــئ عـــن رمــي النفايـــات مــن الســـفن والطــائرات

01. 

  ا�تفاقية على المصادقة المتضمن ، 1988 ماي 31 في المؤرخ 081-88  رقم المرسوم .2
الص�ادرة  ،ج.ج.ر.ج ، 1973 (MARPOL) س�نة الس�فن ع�ن الن�اجم التل�وث لمن�ع الدولية
 2 .ع ، 1988 جوان 01 بتاريخ

، يتضــمن التصــديق علــى 1996جــانفي  22المــؤرخ فــي  53-96المرســوم الرئاســي رقــم  .3

. ،ع1996جــانفي  24 الصــادرة بتــاريخ ج،.ج.ر.اتفاقيــة األمــم المتحــدة لقــانون البحــار، ج

 . )لم ينشر مضمون االتفاقية. (6

، يتضـمن التصـديق علـى 2000سـمبر دي 23بتـاريخ  448-2000المرسوم الرئاسـي رقـم  .4

الدوليــة لخطــوط  ، الخــاص باالتفاقيــة1988نــوفمبر ســنة  11البروتوكــول المعــد بلنــدن فــي 

الصـادرة بتـاريخ  ج،.ج.ر.ج ،1966أفريل  05المبرمة في لندن في  1966الشحن لسنة 

 .03 .ع، 2001جانفي  10

ضـمن التصـديق علـى ، يت2000ديسـمبر  23بتـاريخ  449-2000المرسوم الرئاسـي رقـم  .5

، الخــاص باالتفاقيــة الدوليــة لســالمة 1988نــوفمبر ســنة  11البروتوكــول المعــد بلنــدن فــي 
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 10الصـــــادرة بتـــــاريخ  ج،.ج.ر.ج ،األرواح فــــي البحـــــار المبرمـــــة بلنـــــدن فـــــي أول نـــــوفمبر

 .03 .ع، 2001جانفي 

يتضــمن التصــديق علــى  2000مــارس  13مــؤرخ فــي  58-2000المرســوم الرئاســي رقــم  .6

كرة التفـــاهم حـــول الرقابـــة علـــى الســـفن مـــن قبـــل دولـــة المينـــاء بمنطقـــة البحـــر األبـــيض مـــذ

 15الصـادرة بتـاريخ  ج،.ج.ر.ج، 1997جويليـة  11المتوسط، الموقعة في مالطـا بتـاريخ 

 .13 .ع ،2000مارس 

الصادرة . ج.ج.ر.ج  ،2010نوفمبر 3المؤرخ في  272-10المرسوم الرئاسي رقم  .7

 .69. ، ع2010نوفمبر  14بتاريخ 

المتضـــــــمن القـــــــانون البحـــــــري،  1976أكتـــــــوبر  28المـــــــؤرخ فـــــــي  85-76األمـــــــر رقـــــــم  .8

  .29 .، ع1977أفريل  10 الصادرة بتاريخ ،ج.ج.ر.ج

 80-76، يعـــــدل ويـــــتمم األمـــــر رقـــــم 25/06/1998المـــــؤرخ فـــــي  05-98القـــــانون رقـــــم  .9

بتــاريخ الصــادرة . ج.ج.ر.والمتضــمن القــانون البحــري، ج 1976أكتــوبر  23المــؤرخ فــي 

 .47. ، ع1998جوان  27

، يحــــدد النظــــام العــــام 2002جــــانفي  6المــــؤرخ فــــي  01-02المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  .10

 .01 .ع ،2002جانفي  6 الصادرة بتاريخ ج،.ج.ر.ج ،الستغالل الموانئ وأمنها

يحــــدد قواعــــد تفتــــيش  09/05/2002المــــؤرخ فـــي  149-02 التنفيــــذي رقــــم المرســـوم  .11

 .33 .ع ،12/05/2002ة بتاريخ الصادر  ج،.ج.ر.جالسفن، 

يتضـــــــمن تعيـــــــين  2004/ 20/12المـــــــؤرخ فـــــــي  418-04المرســـــــوم التنفيـــــــذي رقـــــــم  .12

السلطات المختصة في مجال أمن السـفن والمنشـآت المينائيـة وٕانشـاء الهيئـات التابعـة لهـا، 

 .82 .ع ،22/12/2004 الصادرة بتاريخ ج،.ج.ر.ج

تنظـــيم اإلرشـــاد ، يحـــدد 2006نفي جـــا 09المـــؤرخ فـــي  08-06المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  .13

 ج،.ج.ر.جوالمـــؤهالت المهنيـــة للمرشـــدين وقواعـــد ممارســـة عمليـــة اإلرشـــاد فـــي المـــوانئ، 

  .02 .ع ،2006جانفي  15 الصادرة بتاريخ
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 30/04/1986يعــــدل ويــــتمم القــــرار المــــؤرخ فــــي  18/12/2001القــــرار المــــؤرخ فــــي  .14

لــــى مــــتن الســــفن التــــي ترفــــع العلــــم ع والمتعلــــق بالتــــدابير الخاصــــة بالصــــيدليات الموجــــودة

  .06 .ع، 23/01/2002الصادرة بتاريخ ، ج.ج.ر.جالوطني، 

يحدد تنظيم اللجان المحلية لتفتـيش السـفن وسـيرها،  2003ماي  07القرار المؤرخ في  .15

 .36. ع، 2003جويلية  08الصادرة بتاريخ  ج،.ج.ر.ج

ئـات المعتمـدة لتسـليم يحـدد الهي يحـدد 2004جـانفي  27قرار وزاري مشـترك مـؤرخ فـي  .16

الوثيقة التي تبرر الحالة الحسنة لمالحة سفن الصيد البحري القديمـة التـي تـم اقتناؤهـا عـن 

     ، 2004أفريـل  14الصـادرة بتـاريخ . ج. ج. ر. طريـق االسـتيراد أو المسـتأجرة، ج

 .23. ع

VI- ةـــوص الدوليـــالنص  

لختامية لمؤتمر األمم المتحـدة لقـانون لقانون البحار، الوثيقة ا 1958اتفاقيات جنيف لعام  .1

conf.13/L.58,1958,UNCLOS,off.Rec.vol.2,146 A/ ، 1958أفريل  29البحار في 

www.un.org/law/avl  

، المنشـأة بموجـب المـؤتمر الثالـث لألمـم 1982اتفاقية األمم المتحـدة لقـانون البحـار لسـنة  .2

، الموقعـة بتـاريخ 1982-1973، الـذي عقـد مـن )UNCLOS III(لقانون البحارالمتحدة 

نــــــوفمبر  16، دخلـــــت حيــــــز النفـــــاذ فـــــي )جامايكـــــا(بمـــــونتي قــــــوبي  1982ديســـــمبر  10

1994،www.un.org/convention_agrements 

، اعتمــدتها المنظمــة الدوليــة البحريــة بموجــب ISM Codeمدونــة الدوليــة إلدارة الســالمة ال .3

 http://www.supmaritime.fr/code.في صيغتها المعدلة A 741 (41)القرار 
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  :ملخص

اســتدعت دراســته الحاجــة الشــديدة . ابــة الدولــة علــى الســفن مــن المواضــيع الهامــةيعتبــر موضــوع رق  

لتعزيز السالمة البحريـة وحمايـة البيئـة البحريـة، وكـذلك أهميـة تحسـين ظـروف المعيشـة والعمـل علـى ظهـر 

لعـام من هنا نجـد أن هنـاك ترسـانة قانونيـة تتمثـل، باإلضـافة التفاقيـة األمـم المتحـدة لقـانون البحـار . السفن

، في مجموعة من االتفاقيات الدولية ذات الطابع التقني التي تتضمن أحكام بناء وتجهيز واستغالل 1982

ومنظمة العمـل  OMIالسفن، المبرمة في إطار المنظمات الدولية الحكومية أهمها المنظمة البحرية الدولية 

 . OITالدولية 

وتقع مسؤولية تطبيقها أساسا على دولـة العلـم  تفرض هذه االتفاقيات الدولية مجموعة من اآلليات، 

. التــي تلتــزم بــالتحقق مــن حصــول الســفن التــي تحمــل علمهــا علــى الوثــائق الالزمــة وكــذا شــهادات الســالمة

وأنهـا تفــي بكــل المعــايير الوطنيــة والمعـايير المدونــة فــي االتفاقيــات الدوليــة مـن أجــل ســالمة الســفن والطــاقم 

 . التلوث الناتج عن السفن، وذلك عن طريق الزياراتوحماية البيئة البحرية من 

كما يجب على دولة المينـاء اتخـاذ التـدابير واإلجـراءات الفعالـة لمنـع تشـغيل السـفن دون المسـتوى،  

وذلك بإجراء التفتيش على السفن التي تحمـل أعـالم دول أجنبيـة فـي المـوانئ الوطنيـة للتحقـق مـن أن حالـة 

االتفاقيـــات، وأن الســـفن مجهـــزة بالطـــاقم ويـــتم تشـــغيلها بصـــورة تتوافـــق مـــع  الســـفن والمعـــدات تفـــي بشـــروط

 .االتفاقيات الدولية وكذا مذكرات التفاهم الواجبة التطبيق

Résumé : 
Le contrôle de l’Etat sur les navires est d’une importance primordiale. Il 

doit s’exercer d’une façon continue et se doit d’être renforcé pour aboutir à 
garantir  la sécurité maritime, la protection du milieu marin et promouvoir les 
conditions de travail et de vie à bord des gens de mer.  

Pour aboutir à cette fin un arsenal juridique à été mis en place. Outre la 
convention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, plusieurs conventions 
internationales, à caractère technique fixant les dispositions pour la conception, 
l’équipement et l’exploitation des navires, ont été adoptés au sein d’instances 
gouvernementales internationales en particulier OMI et OIT. 

Ces conventions exigent un ensemble de prescriptions, c’est au premier 
lieu à l’Etat du pavillon qu’incombe la responsabilité de veiller à ce qu’un 
navire battant son pavillon respecte ces prescriptions, en effectuant les différents 
types de visites à bord de ses navires. Les Etats du port ne doivent pas être à 
l’écart de ces prescriptions. Ils se  doivent mettre en place leurs propres 
systèmes de contrôle visant à juguler la prolifération des navires sous normes. 
Ce contrôle est effectué par le moyen d’inspections que l’Etat du port doit 
impérativement exercer sur les navires étranger afin de s’assurer sur leur respect 
aux normes fixées par les conventions et les mémorandums d’entente régionaux 
applicables.  


