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 1989في ضوء االتفاقيه الدوليه لالنقاذ لسنه لهيئه لالتعويضات المستحقه موقف 

 1990لسنه  8والقانون البحري المصري رقم 

 

 اعداد الدكتور ربان/ منتصر السكري
 

 

 :مقدمه -1

شمل تقد و، بحرية أخرى ()خسارهضحية تسفينة أو ال شحوط أو جنوحعملية استرداد سفينة أو شحنة بعد نقاذ بحري هي اإل

 اإلنقاذ سحب السفينة أو إعادة تعويمها أو إجراء إصالحات للسفينة. عمليه 

 . هم العالم كلهت ى أولوية عاليةأو الملوثات األخر يالنفط التلوثالساحلية من اتعتبر حماية البيئة ف اليوم ،  اما

مع ماتم النجاح   ناسب تت هي نسبةو) اذتسمي مكافأه األنق يستحق مكافأةاصبح انونية لإلنقاذ هي أن المنقذ الناجح األهمية الق

)األتفاقيه الدوليه لالنقاذ(  س مفهوم القانون العام لإلنقاذ . وقد تم تأسي ، (اإلجمالية للسفينة وحمولتها ه القيم في انقاذه من

ف بأنها "خدمة طوعية ناجحة تُقدَّم من أجل إنقاذ الممتلكات البحرية المعرضة  بواسطة محكمة األميرالية اإلنجليزية ، وتُعرَّ

" ؛ وقد تم تنقيح هذا التعريف من خالل اتفاقية ناسب مع قيمه ماتم انقاذه من أموالتت  لخطر في البحر ، ومنح المنقذ مكافأةل

 مكافأه علي اآلتي: قف قيمه هذه الووتت .1989

 

بعض السفينة أو البضائع على األقل ، وإال فإن مبدأ "ال عالج ، ال   انقاذ"الناجح" هو الذي تم فيه  في األصل ، كان اإلنقاذ

 أجر" يعني أن المنقذ لن يحصل على شيء.

غير جذابة   وادثالحنفطية خطيرة. كانت مثل هذه  تلوثات الي النفط لناقالت الحوادث البحريهعدد من   في السبعينيات ، أدى 

على أن المنقذ الذي يعمل لمحاولة منع الضرر   Lloyd's Open Form (LOF)، لذا نص للمنقذين وبالتالي تفاقم الخطر

)مجموعه شركات التأمين   أثبتت مبادرة لويدزوقد ، حتى لو لم ينجح.  تعويضه ومكافأتهسيتم  واألنقاذ البحري البيئي

النقاذ البحري   لدرجة أنها تم دمجها في اتفاقية علي عمليات االنقاذ البحريالمنقذين شجعت هذه المبادره   علي ان العالميه(

 .1989 لسنه

 

لمعرضة للخطر من أجل إنقاذ  جميع السفن واجب دولي لتقديم المساعدة المعقولة للسفن األخرى اواصبح هذا محفذ ومشجع ا

يجوز رفض أي عرض للمساعدة في اإلنقاذ ؛ ولكن إذا تم قبوله ، ، والسفينة انقاذاألرواح ، ولكن ال يوجد التزام بمحاولة 

عادةً ما تقوم السفينة والمنقذ بالتوقيع على  و ،1989قائيًا لمنح المنقذ الفائز الحق في مكافأة بموجب اتفاقية ينشأ عقد تل

 بحيث تكون شروط اإلنقاذ واضحة.  اذا سمحت الظروف بهذل  LOFقية اتفا

 

 

 1989لسنه  نصوص و مواد االتفاقية الدولية لإلنقاذبعض أوال: 
 

  العمليات االنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة -1

 العمليات االنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة

قان بالعمليات االنقاذية التي تقوم بها  . ال تؤثر هذه االتفاقية على اية احكام واردة في قانون وطني او اتفاقية دولية يتعل 1 

 السلطات العامة او التي تخضع لسيطرتها. 

ية ان يستفيدوا من الحقوق وسبل العالج التي تتيحها هذه االتفاقية فيما  . على ان من حق المنقذين مثل تلك العمليات االنقاذ2 

 يتعلق بالعمليات المذكورة. 

https://www.mohamah.net/law/%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b5-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0/
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ستفيد ضمنه من الحقوق وسبل العالج المتاحة ة ملزمة بالقيام بعمليات انقاذية ان ت. ويتحدد المدى الذي يمكن لسلطة عام3 

 .ا هذه السلطةفي هذه االتفاقية، طبقا لقانون الدولة التي تقع فيه

 

   واجبات المنقذ وواجبات المالك والربان -2

 واجبات المنقذ وواجبات المالك و الربان 

 . يتحمل المنقذ ازاء مالك السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر واجب القيام بما يلي: 1 

 اذ السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر.رص كاف النقا. ابداء ح 

 ب. ابداء حرص كاف لمنع الحاق الضرر بالبيئة منه الى الحد االدنى عند اداء الواجبات المحددة في الفقرة الفرعية ا. 

 . السعي للحصول على العون من منقذين اخرين كلما استدعت الظروف ذلك بشكل معقول. ج 

لب ذلك بشكل معقول مالك او ربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر على اال ين اخرين اذا ما طد. قبول تدخل منقذ  

 يضر ذلك بحجم مكافاته اذا ما تبين ان مثل ذلك الطلب كان غير معقول. 

 . يتحمل مالك وربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر ازاء المنقذ واجب القيام بما يلي: 2 

 كامال اثناء سير عمليات االنقاذ.  معه تعاونا ا. التعاون 

 ب. ابداء حرص كاف اثنا ء القيام بذلك لتفادي الحاق الضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد االدنى. 

 .ج. القبول عند بلوغ السفينة او الممتلكات االخرى لموضع امن باعادة االستالم اذا ما طلب ذلك المنقذ بصورة معقولة 

 

  الدول الساحلية وقحق -3

الساحلية ليس هناك في هذه االتفاقية ما يؤثر على حق الدول الساحلية المعنية في اتخاذ تدابير بمقتضى مبادئ  حقوق الدول 

معترف بها عموما من مبادئ القانون الدولي لحماية سواحلها او ما الى ذلك من مصالح من التلوث او خطر التلوث في  

قد ينتظر بصورة معقولة ان تسفر عن عواقب ضارة كبيرة بما في ذلك  ل تتعلق بمثل هذه الحادثة التي اعقاب بحرية او اعما

 .حق الدولة الساحلية في اعطاء التوجيهات فيما يتعلق بعمليات االنقاذ

 

   واجب تقديم العون -4

ينته ومن على متنها من اشخاص لخطر بالغ ان يمد يد  . من واجب كل ربان قدر ما يستطيع القيام بذلك دون تعريض سف1

 شخص مهدد بالفقد في البحر. العون الي 

 . 1. تعتمد الدول االطراف التدابير التي تكفل احترام الواجب المنصوص عليه في الفقرة 2 

 .سؤولية بسبب اخالل الربان بالواجب المنصوص عليه في الفقرة . ال يتحمل مالك السفينة اية م 3 

 

   التعاون-5

مثل السماح بدخول  التعاون على الدول االطراف كلما وضعت لوائح او اتخذت قرارات بشان مسائل تتعلق بعمليات االنقاذ 

التعاون بين المنقذين واالطراف المعنية السفن المكروبة الى الموانئ او توفير التسهيالت للمنقذين ان تراعي الحاجة الى 

و الممتلكات المعرضة للخطر  بما يكفل تنفيذ عمليات االنقاذ بشكل كفوء وناجح انقاذا لالرواح ااالخرى، والسلطات العامة 

 .ومنعا اللحاق الضرر بالبيئة عموما

 

   شروط المكافاة -6

 . تستحق عمليات االنقاذ المثمرة الحصول على مكافاة. 1

ليات االنقاذ عن  ب اية مدفوعات في ظل هذه االتفاقية اذا لم تسفر عم. وباستثناء ما هو منصوص عليه خالف ذلك فال تترت2 

 نتائج مفيدة. 

 .قاذ تعودان لنفس المالك. ينطبق هذا الباب حتى لو كانت السفينة المنقذة والسفينة التي تتولى عمليات االن3 
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 معايير تقدير المكافاة   -7

 راعي االعتبارات التالية دون االهتمام بالترتيب المدرجة فيه ادناه: كفل تشجيع عمليات االنقاذ وي. تحدد المكافاة على نحو ي1

 ا. قيمة الممتلكات المنقذة.  

 ب. مهارة وجهود المنقذين في منع الحاق ضرر بالبيئة او تقليلها الى الحد االدنى.  

 ج. درجة النجاح التي حققها المنقذ.  

 د. طبيعة ودرجة الخطر.  

 هـ جهود المنقذين في انقاذ السفينة والممتلكات االخرى واالرواح. 

 و. الوقت المنفق وما تحمله المنقذون من تكاليف وخسائر.  

 مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يتحملها المنقذون او معداتهم. ز. 

 ح. سرعة الخدمات المقدسة. 

 الخرى المخصصة لعمليات االنقاذ. ط. مدى توافر واستخدام السفن او المعدات ا 

 ي. مستوى جاهزية معدات االنقاذ وكفاءتها وقيمتها.  

من جانب جميع مصالح السفينة او الممتلكات االخرى، بما يتناسب مع القيم المنقذة   1. تسدد المكافاة المحددة وفقا للفقرة 2 

 تلك المصالح.  على تسديد المكافاة من قبل احدى العائدة لها. على ان بمقدور دولة طرف ان تنص في قانونها الوطني

رهنا بتمتع هذه المصلحة بحق الرجوع ازاء المصالح االخرى فيما يتعلق بالحصص العائدة لها، وليس هناك في هذه المادة   

 ما يحول دون اي حق للدفاع. 

حقة عليها  ابعة لالسترداد التي قد تكون مست. ال يجب ان تتجاوز قيمة المكافاة باستثناء الفائدة والتكاليف القانونية الت 3 

 .القيمة المنقذة للسفينة والممتلكات االخرى

 

  توزيع الحصص بين المنقذين -8

بين المنقذين على اساس المعايير المدرجة في   13. توزع المكافاة الممنوحة وفقا للمادة 1توزيع الحصص بين المنقذين 

 المادة المذكورة. 

لقانون علم تلك السفينة منقذة وفقا  . تحدد الحصص بين المالك والربان واالشخاص االخرين العاملين في خدمة كل سفينة2 

 .، واذا لم يكن االنقاذ قد نفذ من سفينة فان الحصص تتحدد وفقا للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المنقذ وموظفيه

 انقاذ االشخاص   -9

يؤثر على  ه المادة ما . ال تترتب اية اتعاب على االشخاص الذين انقذت ارواحهم ، غير انه ليس هناك في هذ1انقاذ االشخاص 

 احكام القانون الوطني بشان هذا الموضوع.

. يحق لمنقذ االرواح البشرية الذي شارك في الخدمات المقدسة بمناسبة الحادث الذي استدعى االنقاذ ان يحصل على نصيب  2

بيئة او تقليله الى  اق الضرر بالعادل من االتعاب الممنوحة للمنقذ لقيامه بانقاذ السفينة او اية ممتلكات اخرى او لمنعه الح

 .الحد االدنى

 سوء سلوك المنقذ  تاثير  -10

تاثير سوء سلوك المنقذ يجوز حرمان المنقذ من جملة المدفوعات المستحقة بموجب هذه االتفاقية او من جزء منها وذلك في  

الحدود التي تغدو فيها عمليات االنقاذ ضرورية او اشد صعوبة نتيجة خطا او اهمال من جانبه او اذا كان المنقذ مذنبا  

 .مه باي سلوك شائن اخرالغش او قيا الرتكابه

 منع العمليات االنقاذية   -11

منع العمليات االنقاذية ال تترتب اية مدفوعات بموجب هذه االتفاقية للخدمات المقدسة رغم المنع الصريح والمعقول من جانب  

 .كمالك السفينة او ربانها او مالك اية ممتلكات اخرى ليست على متن السفينة ولم تكن كذل

 

 االمتياز البحري   -12

 .ليس هناك في هذه االتفاقية ما يؤثر على االمتياز البحري للمنقذ في ظل اية اتفاقية دولية او قانون وطني. 1االمتياز البحري 
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 .ف. ال يجوز للمنقذ تنفيذ امتيازه البحري عندما يقدم او يوفر بالفعل ضمان مرض لمطالبته بما في ذلك الفائدة او التكالي2 

 

 اجب تقديم الضمان  و -13

التفاقية ضمانا  . بناء على طلب المنقذ يقدم الشخص الملزم بتسديد مدفوعات مستحقة بموجب هذه 1واجب تقديم الضمان 

 . مرضيا للمطالبة بما في ذلك فائدة وتكاليف المنقذ

م مالكي البضاعة لضمان مرضيا  يبذل مالك السفينة المنقذة قصارى جهده كي يكفل تقدي 1. ودون االخالل بالفقرة 2 

ال يجوز نقل السفينة والممتلكات  . 3ليف وذلك قبل االفراج عن البضاعة. للمطالبات القائمة ضدهم بما في هذا الفائدة والتكا 

ان الذي وصلت اليه اوال بعد اتمام عمليات االنقاذ، وذلك الى ان يتم تقديم ضمان  المنقذة االخرى، من الميناء او من المك

 .مرض لمطالبة المنقذ ازاء السفينة او الممتلكات المعنية

 

 المدفوعات المؤقتة  -14

لى المنقذ  . يجوز للمحكمة ذات الوالية القضائية على مطالبة المنقذ ان تامر، بقرار مؤقت بان يدفع ا1المدفوعات المؤقتة 

شروط الضمان عند االقتضاء تكون منصفة   مبلغ على الحساب حسبما يبدو ذلك منصفا وعادال على اساس شروط بما فيها

 وعادلة في ظل ظروف القضية.

 .بما يتناسب مع ذلك  21. وفي حال المدفوعات المؤقتة بموجب هذه المادة يخفض الضمان المقدم وفقا للمادة 2 

 

 سقوط الدعاوى بالتقادم   -15

ه االتفاقية ساقطة اذا لم تتخذ االجراءات القضائية  . تعتبر اية دعوى متعلقة بالمدفوعات في ظل هذ1سقوط الدعاوى بالتقادم 

 فترة عامين وتبدا فترة السقوط بالتقادم اعتبارا من اليوم الذي انتهت فيه عمليات االنقاذ.  او التحكيمية خالل

يق  الذي تقام ضده مطالبة وفي اي وقت اثناء سريان فترة السقوط بالتقادم ان يمدد تلك الفترة عن طر.يجوز للشخص 2 

 اعالن موجه الى المطالب. ويجوز مد هذه الفترة من جديد بالطريقة ذاتها. 

سابقة وذلك  . يجوز اقامة دعوى تعويض من قبل شخص مستحق بعد انقضاء فترة السقوط بالتقادم المحددة في الفقرات ال3 

 .ا االجراءاتاذا ما رفعت هذه الدعوى ضمن المدة المسموح بها في ظل قانون الدولة التي اقيمت فيه

 

 الفائدة   -16

الفائدة يتحدد حق المنقذ في تحصيل فائدة على اية مدفوعات مستحقة بموجب هذه االتفاقية وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها  

 .ىالمحكمة المعنية بامر الدعو

 

 التوقيع والتصديق والقبول والموافقة واالنضمام  -17

تموز / يوليو   1التوقيع على هذه االتفاقية في مقر المنظمة من  . يفتح باب1موافقة واالنضمام التوقيع والتصديق والقبول وال

 ويبقى باب االنضمام مشرعا بعد ذلك.  1990حزيران / يونيو  30وحتى  1989

تصديق او  ر الدول ان تعرب عن موافقتها على االلتزام بهذه االتفاقية عن طريق ا. التوقيع دون تحفظ يشترط ال. وبمقدو2 

لك التصديق او الموافقة او القبول.  الموافقة او القبول. ب. التوقيع المشروط بالتصديق او الموافقة او القبول على ان يعقب ذ

 .الموافقة او القبول او االنضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى االمين العام. يسري مفعول التصديق او 3ج. االنضمام. 

 

 النفاذ   -18

 دولة عن موافقتها على االلتزام بها.  15ذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد عام واحد من تاريخ اعراب . تدخل ه1النفاذ 

. وبالنسبة لدولة اعربت عن موافقتها بهذه االتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فان مفعول مثل هذه الموافقة يسري بعد عام  2 

 .واحد من تاريخ ذلك االعراب
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لسنة   8رقم  المصريقانون التجارة البحري لهيئه من التعويضات المستحقه لموقف ثانيا: 

1990 

 :فى الحوادث البحرية  الباب الرابع

   الفصل الثانى اإلنقاذ

  302مادة 

ن  تسرى أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن البحرية التى تكون فى خطر وعلى الخدمات من النوع ذاته التى تؤدى بين السف -1

 البحرية ومراكب المالحة الداخلية وذلك دون اعتبار للمياه التى يحصل فيها اإلنقاذ أو تقدم فيها الخدمة . 

 رية أو مركب مالحة داخلية بحسب األحوال .  وتعد كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بح -2

  303مادة 

من هذا القانون على السفن البحرية   315( من المادة  2تسرى األحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ، عدا حكم الفقرة ) 

ذا كانت هذه ومراكب المالحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد األشخاص العامة لخدمة عامة وألغراض تجارية ، فإ

من هذا   315دة ( من الما 2والفقرة )  307السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام . فال تسرى عليها أحكام المادة 

 القانون . 

  304مادة 

  على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهالك ولو كان من األعداء ، وذلك بالقدر الذى - 1

 ال يعرض سفينته أو األشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الربان مسئوال أن أهمل فى تنفيذ هذا االلتزام .  

وال يكون مجهز السفينة مسئوال عن مخالفة االلتزام المشار إليه فى الفقرة السابقة اال إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات   - 2

 صريحة منه . 

  305مادة 

ل عمل من أعمال اإلنقاذ يعطى الحق فى مكافأة عادلة بشرط أن يؤدى إلى نتيجة نافعة ، وال يجوز أن تزبد المكافأة على  ك - 1

 قيمة األشياء التى أنقذت .  

أعمال اإلنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التى قدمت لها هذه األعمال بالمصاريف التى أنفقت فى هذا  وإذا لم تؤدى - 2

 أن .  الش

  306مادة 
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لها هذه األعمال قد  ال يستحق األشخاص الذين اشتركوا فى أعمال اإلنقاذ أى مكافأة أو مصاريف إذا كانت السفينة التى قدمت

 رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول .  

  307مادة 

 .  تستحق المكافأة ولو تم اإلنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد

  308مادة 

أة أو مصاريف للسفينة التى تقوم بهذه العملية عن إنقاذ السفينة التى تقطرها أو البضائع أو فى حالة القطر ال تستحق أى مكاف

 الموجودين عليها اال إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية ال تدخل عادة فى القطر .  األشخاص

  309مادة 

 عها . ال تستحق أى مكافأة أو أى مصاريف عن إنقاذ رسائل البريد أيا كان نو

  310مادة 

الكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد ب -1

   التى اشتركت فى عمليات االنقاذ وكذلك نسبة التوزيع بين مالك السفينة وربانها وبحارتها .

وإذا كانت السفينة التى قامت باإلنقاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين ملكها وربانها واألشخاص الذين فى خدمتها طبقاً لقانون  - 2

 ولة التى تتمتع السفينة بجنسيتها . الد

  311مادة 

أنقذ من أداء المكافأة إذا  تستحق عن إنقاذ األشخاص مكافأة يحددها القاضى عند الخف ويجوز له أن يعفى الشخص الذى  - 1

 كانت حالته المالية تبرر ذلك . 

أة التى تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع  ويستحق األشخاص الذين أنقذوا األرواح البشرية نصيبا عادال فى المكاف - 2

 يها فى الفقرة السابقة . بمناسبة الحادث ذاته وال يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إل

  312مادة 

 أن شروطه غير عادلة .  إبطال أو تعديل كل اتفاق على اإلنقاذ إذا تبين لها  -بناء على طلب أحد الطرفين  -يجوز للمحكمة 

  313مادة 

 :   تراعى المحكمة فى تحديد المكافأة األساسين التاليين بحسب الترتيب -1

اإلنقاذ وجهود األشخاص الذين اشتركوا فيه وكفاءتهم والخطر الذى ترضت له السفينة التى   مقدار المنفعة إلى نتجت عن -أ 

شحونة فيها والخطر الذى تعرض له المنقذون والسفينة التى قامت باإلنقاذ  أنقذت واألشخاص الموجودين عليها والبضائع الم
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ت عنها وقيمة األدوات التى استعملت فيها على أن والوقت الذى استغرقته هذه العمليات والمصروفات واألضرار التى نتج

 يراعى عند االقتضاء كون السفينة مخصصة لالنقاذ . 

 ة النقل . قيمة األشياء التى أنقذت وأجر -ب 

 تراعى المحكمة األشياء األساسية ذاتها عند توزيع المكافأة بين القائمين باإلنقاذ إذا تعددوا .  - 2

  314مادة 

أن تقضى بتخفيض المكافأة أو بإلغائها إذا تبين أن القائمين باإلنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت اإلنقاذ الزما أو إذا يجوز للمحكمة 

 .   أخفوا أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغشارتكبوا سرقات أو 

  315مادة 

 نتين من تاريخ انتهاء أعمال اإلنقاذ . تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن اإلنقاذ بمضى س - 1

ز على السفينة المدعى عليها ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة إذا تعذر الحج -2

 . فى المياه اإلقليمية وكان المدعى من األشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها 

  316مادة 

يقع باطال كل اتفاق يقضى باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن اإلنقاذ أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى  

ج جمهورية مصر العربية وذلك إذا وقع اإلنقاذ فى المياه المصرية وكانت السفينة التى قامت باإلنقاذ أو السفينة التى أنقذت خار

 .   المصرية تتمتع بالجنسية


