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 ملخص البحث

 

ى من هذا قطاع ستثن  على جميع القطاعات الصناعية والتجارية، وال ي   مهم   للتقنيات الحديثة تأثير  
مع  ة  خاص   ر بصفة  وسوف يتأث   ،التطوراتذه ويتفاعل مع هر يتأث  فتشغيل السفن حول العالم  ؛البحري النقل 

السفن بدون أو  ،على متنها ي وجود العنصر البشر  إلىالسفن التي تفتقد وهى  ،ظهور السفن ذاتية القيادة
ب ان    سفن ذاتية القيادةالأن إلى الحديثة  التقنيةالتطورات  يرش  وت   .متنها على ، بصفة عامة،طاقم   وأ ر 

unmanned ships القيادةالسفن ذاتية وتلقى  ،في المستقبل القريب اوواقع   صبح حقيقة  تأن  امن شأنه ،
ب ان  أي: السفن بدون  ا في مجال صناعة النقل البحري، ا  ،متنها على ، بصفة عامة،طاقم   وأ ر  هتمام ا متزايد 

من  ير هذه السفن مجموعة  ث  ت  نفسه في الوقت ولكن  ،دةويرجع ذلك إلى المنافع التجارية المبتكرة والواع  
    ة الموضوع.د  ا ألهمية وج  نظر   ؛التحديات القانونية

على  ي فوجود العنصر البشر  ؛على متن السفينةلطاقم الموجود ااختفاء التحديات القانونية من هذه و 
وبالتالي قد يجعلها غير  ،هذا العنصرهذا النوع من السفن يفتقد ولكن  ،اأساسي   عامل   ي ع د  متن السفينة 

عدم  أثر  ما و  زالت السفن ذاتية القيادة تحمل مصطلح "سفينة"؟ هل ما :خرآى بمعن  و  ،للملحة صالحة  
قة بعقود على القواعد القانونية المتعل   على متنها  للسفينة )يشمل بصفة خاصة الربان والبحارة( طاقم وجود

 ،والتصادم ي،قة بمسؤولية الناقل البحر والقواعد المتعل    ،البحري النقل charterparties  تأجير سفن 
ات بوجود السفن ذاتية القيادة القواعد المنظمة لهذه الموضوع ستتأثرهل  ؟واالمتيازات البحرية ،واإلنقاذ

 هذه. تنا دراسل العامل األساسيوغيرها هذه التحديات القانونية ل مث   ت  و  ؟طاقم السفينةواختفاء 

ولية الناقل ئمس -التحديات القانونية -مفهوم السفينة -الكلمات االفتتاحية: السفن ذاتية القيادة
    االمتيازات والرهون البحرية.  -البحري  اإلنقاذ -التصادم -البحري 
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1 

 

 املقدمة
 

والقانون صناعة النقل البحري  عد  ت  وال  ،على جميع القطاعات الصناعية التقنيةالتطورات ر ؤث   ت  
وثائق النقل  فاستخدام ؛مةهذه التطورات المتقد   عن  ة  بعيد -ي م عمليات النقل البحر نظ   ي   يالذ- ي البحر 

ق بتقنيات أجهزة فيما يتعل   الحاصلم والتقد   ،والمراسلت اإللكترونية ،ومحطات الموانئ اآللية ،اإللكترونية
على  هذا يدل  و  ،(1)على هذا التقدم أمثلة   د  عت   -واتساع عرض النطاق الترددي ،االستشعار وتحليل البيانات

  .(3)ف مع التطورات الحديثةوقدرته على التكي   ،(2)البحري مرونة القانون 

 (4)ح إبحار السفن ذاتية القيادةمن المرج  نه ي، فإالنقل البحر  تقنياتفي  الهائلةلهذه التطورات  ونتيجة  

                                                           

مشارك * د. محمد سالم أبو الفرج، أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة، معار كأستاذ 
 للقانون التجاري والبحري لدى كلية القانون بجامعة قطر. 

ة  نظر ا (1)  : بصفة  خاص 
Glenn Wright, Unmanned and Autonomous Ships, 1st edition (New York: Routledge, March 2020); 

Juan Pablo Rodrigues Delgado, ‘The Legal Chalanges of Unmanned Ships in the Private Maritime 

Law: What Laws Would you Change?’ in Massimiliano Musi (Editor ) Port, Maritime and Transport 

Law Between Legacies of the Past and Modernization (Bonomo Editore, 2018); Eric Van Hooydonk, 

‘The Law of Unmanned Merchant Shipping- An Exploration’ (2014) 20 The Journal of International 

Maritime Law, p. 403; & Marel Katsivela, ‘The Effect of Unmanned Vessels on Canadian Law: Some 

Basic Legal Concepts’ (2018) 4 Maritime Safety and Security Law Journal.   

 .2020 يوليو 10زيارة بتاريخ: آخر   
والعقود  ،شخاص الملحة البحريةأو  ،على األداة المستخدمة في الملحة البحرية )السفينة(القانون البحري  ي يسر  (2)

، ي ، القانون البحر يود. محمد القليوب ي،الناتجة عنها، انظر: د. محمود سمير الشرقاو  والطوارئ  ذه الملحة،صلة بهتالم
  . 15، ص2008دار النهضة العربية، 

 انظر:  (3)
Van Hooydonk, op. cit., pp. 403-404. Christen Ellingsen and Esep Tondel, ‘Maritime Law in the 

Wake of the Unmanned Vessel’ (2017). Available at: https://svw.no/en/news/news/2017/august/ 

maritime-law-in-the-wake-of-the-unmanned-vessel/, p. 1.  

 .2020 يوليو 10 :زيارة بتاريخآخر 
، أي السفن ذاتية القيادة، والذى ترجمناه "unmanned ships مصطلح ه ال يوجد اتفاق  حولأن إلىوتجدر اإلشارة  (4)

في   MASS"  Maritime Autonomous Surface Ships”حيث يظهر مصطلح  ؛"crewالسفن بدون ربان وطاقم 
 متنوعة   في حين استخدمت دوائر الصناعة والكتابات الفقهية والعلمية مصطلحات   ،للمنظمة البحرية الدولية ىاألول الدراسات

" و"السفن التجارية المستقلة بدون طاقم unmanned surface vesselsأخرى، بما في ذلك "السفن العائمة بدون طاقم 
autonomous unmanned merchant vessels" ، و"السفن الروبوتيةrobot ships و"السفن بدون طاقم "crewless 

ships سفن ذاتية القيادة" ،"unmanned ships" ،سفن آلية و"automated ships :وغيرها، انظر " 

https://svw.no/en/news/news/2017/august/%20maritime-law-in-the-wake-of-the-unmanned-vessel/
https://svw.no/en/news/news/2017/august/%20maritime-law-in-the-wake-of-the-unmanned-vessel/
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ن دراسة يتعي   ،(3)واسع   وعلى نطاق   ،استخدامها بالكامل ولكن قبل أن يتم   ،(2)في المستقبل القريب (1)بالفعل

                                                                                                                                                                                     
Aldo Chircop, ‘Testing International Legal Regimes: The Advent of Automated Commercial Vessels’ 

(2018) (the German yearbook of International Law), p. 7. Available online at: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3130453. 

 .2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 

قضية السفن ذاتية  أدرجت International Maritime Organization أن المنظمة البحرية الدولية إلىوتجدر اإلشارة  (1)
بة على استخدام السفن لذلك يجري حالي ا العمل على استعراض اآلثار القانونية المترت    ؛القيادة حالي ا ضمن جدول أعمالها

 للمزيد من التفاصيل انظر:  ذاتية القيادة في اإلطار التنظيمي للقانون البحري الدولي الحالي.

Autonomous Ships, available online at: 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Autonomous-shipping.aspx  

 ا: وانظر أيض  ، ا. للمزيد عن عمل هذه المنظمة انظر الحق  2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
Henrik Ringbom, ‘Regulating Autonomous Ships- Concepts, Challenges and Precedents’ (2019) 51 

(2-3) Ocean Development & International Law, pp. 141-169. p. 141 et seq.   

 انظر:  (2)
YARA Selects Norwegian Shipbuilder VARD for Zero-Emission Vessel Yara Birkeland, available 

online at: https://www.yara.com/corporate-releases/yara-selects-norwegian-shipbuilder-vard-for-zero-
emission-vessel-yara-birkeland/   

الستكشاف الجوانب  اك العديد من المشروعات البحثيةأن هن إلى. وتجدر اإلشارة 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
 عبر السفن ذاتية القيادة، وللمزيد من التفصيل عن هذه المشروعات انظر:  ي المتعددة للنقل البحر 

 DNV-GL, ‘Re-Volt – Next Generation Short Sea Shipping’. Available online at: 
https://www.dnvgl.com/news/revolt-next-generation-short-sea-shipping-7279. Maritime Unmanned 
Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN). Available online at:  http://www.unmanned-
ship.org/munin/project-result-summary-munin-final-brochure-released/.; Advanced Autonomous 
Waterborne Applications Initiative (AAWA). Available online at:  https://www.utu.fi/en/units/law/ 
research/research-projects/Pages/aawa.aspx.; and Unmanned Multifunctional Maritime Ships Research 
and Development. Available online at:  http://en.msa.gov.cn/index.php?m=content&c=index& 
a=show& catid=336&id=165.   

 .2020 يوليو 10بتاريخ:  تلهذه المواقع كان آخر زيارة
 ا: وانظر أيض  

Lucy Carey, ‘All Hands Off Deck? The Legal Barriers to Autonomous Ships’ Center for Maritime 
Law Paper Series, National University of Singapore, Working Paper Number 2017/011, p.2. Available 
online at: http://law.nus.edu.sg/cml/wps.html.  

 .2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 

Mohammadreza Bachari L, ‘International Navigation Rules Governing the Unmanned Vessels’ (2018) 
Vol. 3 (2), p. 329 et seq. 

سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية عن خططها الستخدام السفن ذاتية القيادة في  :من ، أعلنت كل  2019في يناير  (3)
 أنشطة المراقبة، ودوريات الحدود الساحلية، والبحث واإلنقاذ، وكشف األلغام، انظر: 

Tom Abke, ‘Indo-Pacific Countries Turn to Unmanned Vessels to Patrol Region’s Waters’ (2019). 
Available at: https://ipdefenseforum.com/indo-pacific-countries-turn-to-unmanned-vessels-to-patrol-
regions-waters/.   

 ة  . وللمزيد من التفصيل عن االستخدامات المتنوعة للسفن ذاتية القيادة وخاص  2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
 العسكرية، انظر: 

Andrew Norris, ‘Legal Issuing Relating to Unmanned Maritime Systems’ (2013) U.S. Naval War 
College. Available online at: http://www.iqpc.com/media/1002182/50661.pdf  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3130453
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Autonomous-shipping.aspx
https://www.yara.com/corporate-releases/yara-selects-norwegian-shipbuilder-vard-for-zero-emission-vessel-yara-birkeland/
https://www.yara.com/corporate-releases/yara-selects-norwegian-shipbuilder-vard-for-zero-emission-vessel-yara-birkeland/
https://www.dnvgl.com/news/revolt-next-generation-short-sea-shipping-7279
http://www.unmanned-ship.org/munin/project-result-summary-munin-final-brochure-released/
http://www.unmanned-ship.org/munin/project-result-summary-munin-final-brochure-released/
https://www.utu.fi/en/units/law/%20research/research-projects/Pages/aawa.aspx
https://www.utu.fi/en/units/law/%20research/research-projects/Pages/aawa.aspx
http://en.msa.gov.cn/index.php?m=content&c=index&%20a=show&%20catid=336&id=165
http://en.msa.gov.cn/index.php?m=content&c=index&%20a=show&%20catid=336&id=165
http://law.nus.edu.sg/cml/wps.html
https://ipdefenseforum.com/indo-pacific-countries-turn-to-unmanned-vessels-to-patrol-regions-waters/
https://ipdefenseforum.com/indo-pacific-countries-turn-to-unmanned-vessels-to-patrol-regions-waters/
http://www.iqpc.com/media/1002182/50661.pdf
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 إلىفهذا النوع من السفن يفتقد  ؛(1)وإيجاد حلول  لها لتحديات القانونية التي تواجه هذا النوع من السفنا
  .للملحة ا قد يجعلها غير صالحة  مم   ،على متن السفينة وجود العنصر البشرى 

د بمهامه عه  د أن ي  ومن المؤك   ،ان السفينةب  يقوم به ر  الذي  تلشى الدور التقليدي :اومنها أيض  
ق بالتزام هذا النوع من السفن كذلك فيما يتعل   ،(2)آخرين أو أشخاص   جهات   إلىومسؤولياته القانونية 

هذه بعض الموضوعات التي سنقوم بدراستها في هذا  ،قة بالتصادم في البحار واإلنقاذبالقواعد المتعل   
  البحث.

، (3)وقلة تكاليف التشغيل والصيانة ،الشحنسفن أن الزيادة الناتجة في سعة  إلىوتجدر اإلشارة 

                                                                                                                                                                                     

ير أحد المتخصصين في القانون البحري إلى أن االستخدامات األولى للسفن  ،2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ:  وي ش 
 )والغواصات( ذاتية القيادة كانت تتصف بالطبيعة العسكرية، انظر: 

Van Hooydonk, op. cit., 404 .      
التابعة للمنظمة   Maritime Safety Committee( للجنة السلمة البحرية 101في االجتماع الواحد بعد المائة ) (1)

ت الموافقة ، تم  2019يونيه  14-5المدة من  يد فق  الذي ع    International Maritime Organization البحرية الدولية
ا لهذه المبادئ التوجيهية، يجب إجراء التجارب وفق   ذاتية القيادة،على المبادئ التوجيهية المؤقتة لتجارب السفن البحرية 

على النحو المنصوص عليه في االتفاقيات ذات  ،بطريقة توفر على األقل نفس الدرجة من السلمة واألمن وحماية البيئة
 من المخاطر، إلى أدنى حد    ويجب وضع تدابير للحد    ،مناسب   ر المرتبطة بالتجارب بشكل  الصلة. ويجب تحديد المخاط

 مؤهلين بشكل   ،يتم التحكم فيها عن بعد مكانوا على متنها أأسواء  ،لو هذه السفنويجب أن يكون مشغ    ،اعملي   ومقبول   ممكن  
كان يتم أفي تجارب هذه السفن، سواء  مشارك   فرد   ي  ويجب أن يكون أ ،عة للتجاربلتشغيل هذه السفن الخاض   مناسب  

خاذ الخطوات المناسبة وينبغي ات    ،إجراء هذه التجارب بأمانبوخبير ا  ،ملئم   على متنها، مؤهل  بشكل   مالتحكم فيها من بعد أ
وهناك مجموعة  ،ارب لهذه السفنوالبنية التحتية المستخدمة عند إجراء تج ،للمخاطر السيبرانية لألنظمة كافية   لضمان إدارة  

 يرها السفن ذاتية القيادة. لمزيد من التفصيل انظر: ث  المشكلت التي ت   تعمل لدراسة كل    Working Groupعمل 
http://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/MSC/Pages/MSC-101st-session.aspx 

 . 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ:   

د في مركز على متن السفينة، أن مراقب الشاطئ المتواج   ي من نتائج افتقار العنصر البشر  عد  ا، ي  كما سيتم شرحه الحق   (2)
 سي السفينة، انظر: ان وكبير مهند  ب  من الر   سيقوم بوظيفة كل   المراقبة على الشاطئ 

Lucy Carey, op. cit., p. 3.  

 ا: وانظر أيض   ،ا في هذه المقدمةانظر الحق  للمزيد عن مميزات السفن ذاتية القيادة،  (3)
Andrzej Felski  and Karolina Zwolak, The Ocean-Going Autonomous Ship—Challenges and Threats, 

(2020) 41 (8) Journal of Marine Science and Engineering, p.1.  

http://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/MSC/Pages/MSC-101st-session.aspx
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وقد دخلت الشركة  ،يد بضرورة تطوير السفن ذاتية القيادةف  مقارنة  بالسفن التي تعمل بوقود الديزل، ت  
Royce-Rolls العالمية رولز رويس

المشروعات  ظمى منالغالبية الع  تنفيذ بالفعل بدأ قد و  ،هذا المجال (1)
هناك )و  طور التجريبي   الفي ما زال معظمها الرغم من أن  على، النوع من السفن قة بهذاالجديدة المتعل   

ا تحت اإلنشاء( قليل   عدد     . (3)بالفعل في المستقبل القريب اا جديد  ح واقع  صب  ع أن ت  ومن المتوق   ،(2)جد 

 ومخاطرها: مميزات السفن ذاتية القيادة

من  الوقت بعض   ذاتفي  ولهابعض المميزات لها  القيادةالسفن ذاتية  ،جديد   ابتكار   مثل أي   
 : (4)السفن ذاتية القيادةبه تتميز ا مم   ابعض   ن، ونعرض اآلالمخاطر

                                                                                                                                                                                     

خفض تكاليف إلى  في األساس أن العامل المهم في االهتمام الكبير بالسفن ذاتية القيادة راجع   إلىير الكاتبان ش  وي  
 .التشغيل

 انظر:  (1)
Rolls-Royce and Finferries Demonstrate World’s First Fully Autonomous Ferry, available online at: 
https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2018/03-12-2018-rr-and-finferries-
demonstrateworlds-first-fully-autonomous-ferry.aspx  

الصادر عن الشركة أنها قد عرضت وشركة تشغيل العبارات المملوكة للدولة الفنلندية  يوقد جاء في هذا اإلعلن الصحف
Finferries   أول عبارة   بنجاح ferry   بالكامل في العالم في األرخبيل جنوب مدينة توركو بفنلندا.  مستقل    تسير بشكل

ا من التقنيات الحديثة المملوكة لشركة  Falcoواستخدمت العبارة  أثناء  مستقل    بشكل   للتنقل بنجاح    Rolls-Royceمزيج 
  .2020 يوليو 10خ: وتم إجراء رحلة العودة تحت التحكم عن بعد. آخر زيارة بتاري،  .Nauvoو  Parainenرحلتها بين 

  Rolls-Royceمن شركة  ي البحر  ي النروجية قد استحوذت على القسم التجار   Kongsbergأن شركة  إلىوتجدر اإلشارة 
 . انظر: 2019 أبريلوذلك في األول من 

Acquisition of Rolls-Royce Commercial Marine, available online at: https://www.kongsberg.com/ 
maritime/about-us/who-we-are-kongsberg-maritime/rolls-royce-commercial-marine-information/  

 قة بهذا الموضوع، انظر: المتعل    Rolls-Royce. وعن الخلفية التاريخية ألبحاث شركة 2020 يوليو 10زيارة بتاريخ:  آخر
Tommi Aro and Lauri Heiskari, ‘Challenges of Unmanned Vessels’ (2017). Available at: 
https://core.ac.uk/download/pdf/161422456.pdf   

 .2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
 للمزيد من التفصيل، انظر:  (2)

Aro and Heiskari, op. cit., p. 3 et seq. See also Ellingsen and Tondel, op. cit., p. 1. Ziaul Haque 
Munim, ‘Autonomous Ships: A Review, Innovative Applications and Future Maritime Business 
Models’, (2019) Supply Chain Forum: An International Journal, p. 2 et seq.  

 على سبيل المثال: ا، انظرا في المستقبل القريب جد  ا حقيقي  ع أن تصبح هذه السفن واقع  توق  وي   (3) 
Jon Walker, ‘Autonomous Ships Timeline – Comparing Rolls-Royce, Kongsberg, Yara and More’, 
available at: https://emerj.com/ai-adoption-timelines/autonomous-ships-timeline/  

 ا: انظر أيض   .2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 

Ellingsen and Tondel, op. cit., p. 1. 
 انظر:  (4)

Munim, op. cit., p. 4 et seq.  

https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2018/03-12-2018-rr-and-finferries-demonstrateworlds-first-fully-autonomous-ferry.aspx
https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2018/03-12-2018-rr-and-finferries-demonstrateworlds-first-fully-autonomous-ferry.aspx
https://www.kongsberg.com/%20maritime/about-us/who-we-are-kongsberg-maritime/rolls-royce-commercial-marine-information/
https://www.kongsberg.com/%20maritime/about-us/who-we-are-kongsberg-maritime/rolls-royce-commercial-marine-information/
https://core.ac.uk/download/pdf/161422456.pdf
https://emerj.com/ai-adoption-timelines/autonomous-ships-timeline/
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تقليل مخاطر األخطاء البشرية والحوادث ذات الصلة  إلى ياستخدام السفن ذاتية القيادة قد يؤد    -
من إجمالي حاالت الوفاة التي تحدث على متن السفينة  كبيرة   ل نسبة  مث   ت   التي ،المترتبة على ارتكابها

 .  (1)البحرية الرحلةخلل 
حيث ستصبح هذه السفن  ؛ل من المخاطر على حياة اإلنسانقل   ي  استخدام السفن ذاتية القيادة س -

والملحة في  ،خدمة الجزر المعزولة لهذه السفن يمكنو  ،(2)في البحر ل للمهام الخطيرةالمفض   البديل  
   .(3)نائية   قوالوصول إلى مناط ،للملحة العادية صالحة   غيرأماكن 

، على (5)كبير   على متن السفينة من مخاطر القرصنة "التقليدية" بقدر   (4)عدم وجود طاقمي قل  ل  -
                                                                                                                                                                                     

سواء  ،)المستقلة( في خطوط النقل البحري للبضائعويستعرض المؤلف المنافع العائدة من استخدام السفن ذاتية القيادة 
 Northern sea route)كما في خط النقل البحري عبر طريق بحر الشمال  ،الجديدة مالطويلة، المعروفة أ مكانت القصيرة أأ

نه إحيث  ؛وهو الطريق المنافس لطريق قناة السويس،  Arctic shippingيا بطريق القطب الشمالف أحيان  عر  أو كما ي  
 وروبية(.سيربط بين الشرق والقارة األ

 انظر:  (1)
Van Hooydonk, op. cit., pp. 405-406;  Lana Jacobs, ‘Will the Introduction of Unmanned Ships be 
Smooth Sailing?’ Available online at: https://www.bizcommunity.com/Article/196/729/184568.html  

وجدت وكالة السلمة البحرية األوروبية أن  2016أنه في عام  إلى. وأشارت المؤلفة 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ:   
خطاء أقد نتجت عن " 2015-2011التي حدثت على مستوى العالم من عام  (880)٪ من الحوادث البالغ عددها 62

بعد  عننة م في السفين يتحك  م   إلىهنا سينتقل مع هذا النوع من السفن من على متن السفينة  ي ولكن الخطأ البشر  ،"بشرية  
 في مركز المراقبة الموجود على الشاطئ، انظر: 

David Cowan, ‘Are Autonomous Ships the Next Step.’ Available online at: https://www.raconteur.net 
/finance/autonomous-ships, p. 1.  

حاول  ، فقد2015-1999وقعت بين عامي  بحرية   دثة  حا (100)ن بتحليل و قام الباحث 2017ت في عام وفى دراسة تم  
، ووجدوا أن احتمال أو بآخر إذا كانت السفينة بدون طاقم   ح أن تقع الحوادث بشكل  الباحثون تقييم ما إذا كان من المرج  

 ، انظر:  أو ذاتية القيادةكانت هذه السفن بدون طاقم   في حالة كبير   نخفض بشكل  يقل أو يربما  حدوث اصطدام  
Krzysztof Wrobel, Jakub Montewka & Pentti Kujala, ‘Towards the Assessment of Potential Impact of 
Unmanned Vessels on Maritime Transportation Safety’ (2017) 165 Reliability Engineering and System 
Safety, p. 156. See also, Christian Matthews, ‘The Challenges Posed by Autonomous Shipping.’ 
Available online at: https://www.theengineer.co.uk/challenges-autonomous-shipping/, p. 3.     

 .2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
 انظر:  (2)

Natalie Klein, ‘Maritime Autonomous Vehicles within the International Law Framework to Enhance 
Maritime Security’ (2019) Vol. 95 International Law Studies, p. 246.   

 انظر:  (3)
Cowan, op. cit., p. 2. 

إال إذا أشرنا إلى خلف ذلك، فنقصد بالطاقم في هذه الدراسة الربان والبحارة وغيرهم من األشخاص الذين يكون لهم  (4)
 دورا في قيادة أو المساعدة في قيادة السفينة.  

 انظر:  (5)
Bachari L. op. cit., p.331. 

https://www.bizcommunity.com/Article/196/729/184568.html
https://www.theengineer.co.uk/challenges-autonomous-shipping/
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 . (1)اإللكترونيةيد من القرصنة ز  الرغم من أن هذا االستخدام لهذه السفن قد ي  
أطول من السفن التقليدية )بالطاقم(،  في البحر لفترات   أن تستمر   للسفن ذاتية القيادةن مك  ي   -

  .(2)من الناحية الجغرافية ن أن يكون مجال تشغيلها أوسعمك  وي  

وذلك  ،بين السفن collisionsاستخدام السفن ذاتية القيادة على تقليل نسبة التصادم سيعمل  -
 . (3)اإليجابية في هذا المجال التقنيةبسبب التطورات 

ا موال سي   ،في إجمالي النفقات التشغيلية ملحوظ   انخفاض   إلىاستخدام السفن ذاتية القيادة  يسيؤد    -
ن استغللها مك  زيادة المساحات التي ي   إلى اأيض   يسيؤد   ها استخدامو  ،(4)في النفقات التي يتقاضاها البحارة

 . (5)للبحارة أو أماكن على سطح السفينة سكن  حيث ال يوجد  ؛في نقل البضائع
                                                                                                                                                                                     

المرجع  ،لإلفراج عنها مالي   اختطاف السفينة للمطالبة بمقابل  وإما إلى ،سرقة الحمولة إلى إما ؛تهدف أعمال القرصنةو 
 السابق.  

وسلمة خطوة االعتماد على أجهزة الكمبيوتر فقط  ،على ذلك يجب الموازنة بين التخفيض المحتمل للخطأ البشري  بناء   (1)
 ، انظر:ينة ذاتهامن السف على قيمة  أ ما تكون  القيمة، عادة   لتشغيل السفن التي تحمل بضائع باهظة  

Jacobs, op. cit.,p. 1.   

 انظر:  (2)
Klein, op.cit., p. 246.  

 انظر:  (3)
Mogens Blanke, Michael Henriques & Jakob Bang, ‘A Pre-analysis on Autonomous Ships.’ Technical 

University of Denmark (DTU), (2016). Available at: 

https://www.dma.dk/Documents/Publikationer/Autonome%20skibe_DTU_rapport_UK.pdf, p. 11.  

 . 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
من الصعب إنه حيث  ؛التفرقة في هذا الشأن بين سفن الركاب وسفن الشحنويتعين ، 16المرجع السابق، ص انظر (4)

ن القيام بها لخدمة ركاب يتعي   ومهام   هناك خدمات   إن حيث ؛في السفن األولى  crewعن الطاقم  كاملة   االستغناء بصفة  
 big cargo ships ويات الكبيرةسفن الحاومع ذلك يتعي ن علينا أن نذكر أن  هذه السفن. المرجع السابق، نفس الموضع.

 unmanned  ذاتية القيادةستختلف الفائدة الحقيقية للسفينة ؛ ولذلك اجد   صغير   بالفعل على طاقم  التي تعمل حالي ا تحتوى 

ships وبالتالي ستتنوع األموال وأحجام السفينة والبضائع التي ستحملها هذه السفينة ،وفق ا لقطاعات الشحن المختلفة ،
 المستثمرة في هذا النوع من السفن حسب العوامل السابقة، انظر:

Jacobs, op. cit., p. 2.  

 انظر:  (5)
Carey, op. cit., p. 3. Bachari L. op. cit., p.332. 

 وهذا٪ أخرى في تكاليف البناء، 5٪ في الوقود و6بنسبة  ي إزالة أماكن اإلقامة على السفينة إلى انخفاض  يمكن أن تؤد   و 
 ، انظر: وبالتالي ارتفاع العائد من الشحن ،مزيد من البضائعالمن المساحة الستقبال  مزيد  سيسمح ب

Hellenic Shipping News (report), ‘The Good, The Bad and The Ugly: Unmanned Ships.’ (2020). 

Available online at: https://www.hellenicshippingnews.com/the-good-the-bad-and-the-ugly-

unmanned-ships/, p. 2.  

https://www.dma.dk/Documents/Publikationer/Autonome%20skibe_DTU_rapport_UK.pdf
https://www.hellenicshippingnews.com/the-good-the-bad-and-the-ugly-unmanned-ships/
https://www.hellenicshippingnews.com/the-good-the-bad-and-the-ugly-unmanned-ships/
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ز  - ، وفى (1)اجد   كبير   على متن السفينة بقدر   البحرية   استخدام السفن ذاتية القيادة السلمة  سيعز  
دها مالك السفينة في توفير المعدات واآلالت اللزمة لتوفير ل من التكاليف التي يتكب  قل   سي   هنفسالوقت 

 .  (2)السلمة على السفن
ع في عدد البحارة في استخدام السفن ذاتية القيادة على تعويض النقص المتوق  سيعمل  -
  .(3)المستقبل
ن بعض األنواع الجديدة ؛ حيث إ(4)استخدام السفن ذاتية القيادة على تقليل نسبة التلوثسيعمل  -

 ،(5)ل التكاليف المخصصة للوقودقل   وهذا من شأنه أن ي   ،دةمن السفن ذاتية القيادة ستعمل بالطاقة المتجد   
 .  (6)الجوي  الغلف إلى وأيضا تقليل نسبة انبعاثات حرق الوقود ألغراض الملحة

، نقوم ذاتية القيادة تمتع بها السفنتمن المميزات التي  اوبعد أن عرضنا بعض   ،أخرى  ومن ناحية  
 : (7)مخاطرها )أو عيوبها(من بعض  بعرض ناآل

                                                                                                                                                                                     

 . 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 

 انظر:  (1)
Michal Chwedczuk, ‘Analysis of the Legal Status of Unmanned Commercial Vessels in US 

Admiralty and Maritime Law, (2016) 47(2) Journal of Maritime Law and Commerce, p. 125. 
 انظر:  (2)

Pia Meling, ‘What Are the Benefit of Adopting Autonomy Technology for the Maritime Industry.’ 

(2019). Available online at: https://shipinsight.com/articles/what-are-the-benefits-of-adopting-

autonomy-technology-for-the-maritime-industry, p. 1.  

 .2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 

 . 2المرجع السابق، ص انظر (3)
 لف ضابط.أ 150ر بحوالي قد  ي   2025في الضباط البحريين في عام  ع أن يكون هناك عجز  نه من المتوق  أ إلىير ش  وت  

 ا: انظر أيض  
Chwedczuk, op. cit., p. 125. RIC, ‘next Generation Unmanned Short-Sea Cargo Ship.’ (2014) 

Available at: http://unmannedcargo.org/next-generation-unmanned-short-sea-cargo-ship/, p. 2.    

 .2020 يوليو 10زيارة بتاريخ:  آخر

 انظر:  (4)
RIC, op. cit., p. 2. Pia Meling, op. cit., p. 2.  

 انظر:  (5)
Hellenic Shipping News, op.cit., p. 2.  

عام ا في استهلك  25سفينة على مدى  مليين يورو لكل    6توفير أكثر من  يتم ع أنأنه من المتوق   إلىير التقرير ش  وي  
  وهي النفقات األكثر أهمية في تكلفة تشغيل السفينة.، الوقود ونفقات الطاقم

 المرجع السابق.  (6)

 انظر: للمزيد من التفصيل،  (7)

https://shipinsight.com/articles/what-are-the-benefits-of-adopting-autonomy-technology-for-the-maritime-industry
https://shipinsight.com/articles/what-are-the-benefits-of-adopting-autonomy-technology-for-the-maritime-industry
http://unmannedcargo.org/next-generation-unmanned-short-sea-cargo-ship/


 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القانونية التحدايت: القيادة ذاتية السفن املقدمة

م في السفينة للقرصنة يتحك  الذي  ض الحاسب اآلليأن يتعر  بالقرصنة اإللكترونية: هناك احتمال  -
لي أو البرامج المستخدمة في الحاسب اآللى ذلك احتمال تعطل أنظمة إاف ض  فراد خطرين، وي  أمن جانب 

أو حصول خسائر أثناء الملحة، أو فقدان  ،ةنيمر عن فقدان السفر األسف  تين قد ي  لوفى الحا ،الحاسب
 . (1)السيطرة على السفينة

يمكن االعتماد  نه البأمواجهة الحاالت الطارئة على متن السفينة: في الحقيقة يمكن القول  -
 الرحلةلمواجهة بعض الحاالت الطارئة التي قد تقع على متن السفينة خلل  التقنياتعلى  ة  كلي   بصفة  

طاقم ن وجود عناصر بشرية من إف ؛(2)التي قد تقع على السفينةواالنفجارات الحرائق  خاصة  ، البحرية
والتي  ،متوقعةالفي مواجهة المخاطر غير  ال ضمان  مث   ي   هابحارة محترفين على متنللسفينة وبصفة خاصة 

 .(3)الرحلةد سلمة السفينة أو حمولتها أثناء هد   قد ت  
ن ابتكار هذا النوع إتقليص وظائف طاقم السفينة )الضباط والبحارة وربابنة السفن وغير هؤالء(:  -

 ،السفن وغير هؤالء وربابنةلى عدم االعتماد على طاقم السفينة من الضباط والبحارة إ يمن السفن سيؤد   
هنا هو أنه ال يبدو أن تطوير السفن ذاتية  مهم    أمر   إلىوتجدر اإلشارة  ،(4)هموبالتالي تقليص وظائف

، على األقل في الوقت الحالي تأثير  كبير  سيكون له  autonomous unmanned ships المستقلة القيادة
وبالتالي  ،ألغراض أنشطة الصيد ة  ن مشروعات السفن الحالية ليست معد  ؛ حيث إوفى المستقبل القريب

 تعارف عليها. معلى متن السفينة للقيام بالمهام ال إلى وجود طاقم   سيظل استخدام السفن للصيد بحاجة  

 موضوع البحث:

ير العديد من الموضوعات والتساؤالت والمشكلت ث  ي   السفن ذاتية القيادةعلى الرغم من أن  موضوع 
ها، والسلمة البحرية للسفينة ذاتها وغيرها من السفن ئها، وكيفية بنائالمستخدمة في بنا التقنية :مثل ،حولها

                                                                                                                                                                                     
Callum O’Brien, ‘Key Advantages and Disadvantages of Ship Autonomy.’ (2018). Available at:  

https://safety4sea.com/key-advantages-and-disadvantages-of-ship-autonomy/.  

 .2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
ق القدر األكبر من األمان لصد هذه حق   ت   متطورة   وأنظمة   بأجهزة  ن تزويد هذه السفن ولتجنب القرصنة اإللكترونية يتعي   (1)

 الهجمات من قبل القراصنة. انظر: 
Bachari L. op. cit., p.332.   

 انظر:  (2)

Van Hooydonk, op. cit., p.405.   
 انظر:  (3)

RIC, op. cit., p. 2. & Hellenic Shipping News, op.cit., p. 3. 
 انظر:  (4)

Blanke, Henriques & Bang, op. cit., p. 156; RIC, op. cit., p. 2; and Hellenic Shipping News, op.cit., p. 3. 

https://safety4sea.com/key-advantages-and-disadvantages-of-ship-autonomy/
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 ز على اإلطار القانوني الذي يحكم هذه السفن. ن هذه الدراسة سترك   إف ؛الغيرعلقتها بو  ،األخرى 

 تية: األسئلة اآل عناإلجابة  إلىومن ثم تسعى هذه الدراسة 

 .ماهية هذه السفن وأنواعها المختلفة -

 ؟أو التحديات القانونية التي تواجه هذه السفن ،الذي يحكم هذه السفنماهية اإلطار القانوني  -

 ،ق على السفن ذاتية القيادة أم يجب أن يتم تعديلهاطب  لت   القواعد القانونية الحالية كافية   تعتبرهل  -
  ؟تتلءم مع طبيعة هذه السفن أو يتم وضع قواعد جديدة  

 ي؟حرية على الرغم من افتقادها للعنصر البشر للملحة الب هل السفن ذاتية القيادة صالحة   -

 ؟يةار  البحرية الدولية الس   والمعاهدات ما موقف هذه السفن من االتفاقيات -

 إشكالية البحث:

ا للمفهوم ا وفق  سفن   عد  ل فيما إذا كانت هذه السفن ت  تمث  تالسفن ذاتية القيادة إن  التساؤالت الرئيسية حول 
إذا  ،على متنها ي على الرغم من افتقادها للعنصر البشر  للملحة صالحة   عد  وهل ت   ،القانوني للسفينة
 ،على هذا النوع الجديد من السفن ي ا تصلح أن تسر  قة حالي  طب  وهل القواعد القانونية الم   ؟اعتبرناها كذلك

والرهون  ،واالمتيازات ،والحجز ،واإلنقاذ ،الناقل وليةئومس ،يجار السفنإقة بعقود القواعد المتعل    خاصة  
 . البحرية

 أهمية البحث:

ا  تسير بدون طاقم   التيأصبحت المركبات  ا من الحياة اليومية، ليس فقط في الهواء، ولكن أيض  جزء 
للبضائع في السنوات القليلة  ي وسيدخل النموذج األول للسفن ذاتية القيادة عالم النقل البحر  ،في البحر

وتعتبر  ،ويعتبر استبعاد أفراد الطاقم من على متن السفينة أحد الجوانب الحديثة في هذا الشأن ،القادمة
 ارة في الوقت الراهن. ث  القواعد القانونية التي تحكم هذا النوع من السفن من أهم الموضوعات الم  

ن معظم إحيث  ؛ي  منطق يحكم السفن ذاتية القيادة أمر   ي   قانون ويمكن القول إن عدم وجود إطار  
رت خلل و   ط   دولية   ومعاهدات   تحتويها اتفاقيات  القوانين البحرية قد تم صياغتها على غرار قواعد قانونية 

 كبيرة   جراء تجارب مع سفن  إيتم  -ااإلشارة سابق   تكما تم-وفى الوقت الحالي ،قبله والذيالقرن الماضي 
 للعمل في أعالي البحار.  مة  ذاتية القيادة مصم  
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 حول التحديات التي قد تفرضها السفن ذاتية القيادة لآلخرين، وخاصة   وفي هذا السياق، هناك أسئلة  
نه ال يوجد على متنها أا بقد تقع من هذه السفن، علم   التيول عن الحوادث ئن سيكون المسق بم  فيما يتعل  

وال يجب أن نغفل عن سلمة السفينة  ي،البحر  اإلنقاذق بموضوع ا فيما يتعل  وأيض   ،بحري  أو طاقم   ان  ب  ر  
 على متنها.  ينفسها والبضائع أو المعدات الت

 يوالمخاطر الت ،تتمتع بها يوتقوم هذه الدراسة ببحث هذا النوع من السفن من حيث المميزات الت
تحليل تأثير هذا النوع من السفن على  إلىهذا باإلضافة  ،بها للغيرسب   قد ت   يوالمخاطر الت ،ض لهاقد تتعر  

وصلحيتها  ،من حيث تعريف السفينة ،(1)يحتويها قانون التجارة البحرية المصري  يالقواعد القانونية الت
وغير ذلك من الموضوعات ذات  ،واالمتيازات البحرية ،والرهون  ،واإلنقاذ ،الناقل وليةئومس ،للملحة

 طار االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. إهذا في ، وسيتم (2)الصلة

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى ما يأتي:

 .بيان ماهية السفن ذاتية القيادة -

 .توضيح أنواع السفن ذاتية القيادة -

 .السفن ذاتية القيادة مميزات ومخاطربيان  -

 إلىم من افتقادها للملحة البحرية على الرغ صالحة   عد  كانت السفن ذاتية القيادة ت   ما إذادراسة  -
 .ي العنصر البشر 

 .يحكم هذه السفنالذي  دراسة اإلطار القانوني -

والقوانين الدولية والمعاهدات نة في االتفاقيات توضيح مدى انطباق القواعد القانونية المتضم    -
                                                           

العمل بهذا  أوقد بد ،"تابع" 18العدد  -1990مايو  3والمنشور في الجريدة الرسمية في  1990( لسنة 8القانون رقم ) (1)
: الباب األول: يحسب التال على خمسة أبواب   موزعة   ( مادة  400ويتكون هذا القانون من ) ،1990نوفمبر  3القانون في 

الباب الثالث:  ،151حتى  78: "في أشخاص الملحة البحرية" من المواد يالباب الثان ،77حتى  1"في السفينة" من المواد 
الباب  ،339حتى  292لحوادث البحرية" من المواد الباب الرابع: "في ا ،291حتى  152"في استغلل السفينة" من المواد 

 .  400حتى  340"في التأمين البحري" من المواد  :الخامس
السفن ذاتية القيادة التجارية دون غيرها من األغراض. وللمزيد من التفصيل عن  -فقط–وستتناول هذه الدراسة  (2)

  استخدام السفن ذاتية القيادة في األغراض العسكرية، انظر:
Michael N. Schmitt and David S. Goddard, ‘International Law and the Military Use of Unmanned 

Maritime Systems’ Cross (2016), 98 (2) International Review of the Red, pp. 567–592. 
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 .على هذا النوع الجديد من السفنالوطنية 

 مة  ئح ملصب  ا حتى ت  ية حالي  ار  لتعديل القواعد القانونية الس   رة  كانت هناك ضرو  إذادراسة ما  -
 طبيعة السفن ذاتية القيادة. ل

 قانونية   أن يضع قواعد   يأو الوطن يع الدولب على المشر   كان يتوج   إذالقاء الضوء على ما إ -
 ق على السفن ذاتية القيادة. طب  لت   جديدة  

وما اذا كانت  ،اريةوالخسارات المشتركة الس   ي قة باإلنقاذ البحر القواعد المتعل    دراسة خاصة   بصفة   -
 لتتلءم مع طبيعة السفن ذاتية القيادة.    تعديل   إلىتحتاج 

كان يجب على  إذاوتقرير ما  ،وعقد نقل البضائع ،ولية الناقلئقة بمستحليل القواعد المتعل    -
لطبيعة السفن ذاتية  مة  ئتكون مل جديدة   أو يضع قواعد   ،القواعدل لتعديل هذه ع أن يتدخ  المشر   

 القيادة.  
   

 تحديات الدراسة:

 ل تحديات الدراسة في اآلتي:تتمث  

 .حداثة موضوع السفن ذاتية القيادة -

 ن درة المراجع التي عالجت هذا الموضوع باللغة العربية. -
 .النوع من السفنم هذا نظ   ي   كامل   ي   قانون عدم وجود إطار   -

 

 منهج البحث:

 تعتمد الدراسة على المناهج اآلتية:
؛ مثل: "ماهية السفن الدراسة: سوف ي ستخدم لبيان المفاهيم الجديدة التي تناولتها المنهج الوصفي

ا–وسوف ي ستخدم  ،"األنواع المختلفة للسفن ذاتية القيادة" ،ذاتية القيادة" لبيان بعض القواعد  -أيض 
 والممارسات النافذة التي تتناول السفن ذاتية القيادة. 

 يوالمنصوص عليها ف ،اقة حالي  تحليل القواعد القانونية المطب  لسوف ي ستخدم المنهج التحليلي: 
 ،القيادةعلى السفن ذاتية مدى انطباقها لمعرفة  ي قة بالقانون البحر لدولية المتعل   ا والمعاهدات االتفاقيات

لمعرفة مدى  ي التي يضمنها قانون التجارة البحرية المصر القانونية  حكاماألتحليل ل اأيض   سوف ي ستخدمو 
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 القانونية التحدايت: القيادة ذاتية السفن املقدمة

 .على السفن ذاتية القيادةانطباقها 

والمعاهدات واالتفاقيات الدولية المصرى  البحري التشريع : سوف ي ستخدم لمقارنة المنهج المقارن 
القواعد التي  :ق على السفن ذاتية القيادة، مثلطب  ن أن ت  مك  التي ي   ،القانونيةالتي تناولت الموضوعات 

واالمتيازات  ،والرهون  ،والخسارات البحرية ،اإلنقاذبنها المعاهدات واالتفاقيات الدولية المتعلقة تتضم  
 تية القيادة.يجار السفن؛ وذلك لبيان موقفها من مسألة السفن ذاإوعقود  ،الناقل وليةئمسو  ،البحرية

 خطة الدراسة:

 خاتمة   إلى، باإلضافة سبقهما مقدمة  تتنقسم خط ت ها إلى مبحثين  قد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن
ل إليها الباحث، وذلك على النحو اآلتي:  اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توص 

 .المقدمة -

 .ول: ماهية "السفن" ذاتية القيادةالمبحث ال  -

 .تحديد مصطلح السفن ذاتية القيادةالمطلب الول:  -

ا للمعاهدات الدولية والقانون " وفق  ااعتبارها "سفن   ى: السفن ذاتية القيادة ومدالثاني المطلب -
  .المصري 

  .المبحث الثاني: ماهية التحديات القانونية التي تواجه السفن ذاتية القيادة -

  .للملحة: السفن ذاتية القيادة وصلحيتها المطلب الول -

 .: التحديات القانونية التي تواجه السفن ذاتية القيادة في العقود البحريةالمطلب الثاني -

 أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة: -
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 ومدى اعتبارها سفًناالقيادة ذاتية السفن املبحث األول

 

 املبحث األول
  ومدى اعتبارها السفن ذاتية القيادة

 
 " ا"سفن

 
 تقسيم: 

لهذه  مختلفة   أو تقسيمات   اأن هناك أنواع   إلى، هذا باإلضافة خاص   للسفن ذاتية القيادة مفهوم  

أنواعها وتقسيماتها  إلى بيانباإلضافة  ،هية السفن ذاتية القيادةفي هذا المبحث سنحاول تحديد ماو  ؛السفن

ن هذه السفن إلى القول بأى ذلك أد  على متن هذه السفن، فقد  ي ا الفتقاد العنصر البشر ونظر   ،المختلفة

 للملحة البحرية.  غير صالحة  

  المطلبين اآلتيين:  إلىم هذا المبحث قس   على ذلك، سن   ء  وبنا

 .تحديد مصطلح السفن ذاتية القيادةالمطلب الول: 

  ي.ا للمعاهدات الدولية والقانون المصر ا وفق  مدى اعتبار السفن ذاتية القيادة سفن   المطلب الثاني:
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 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

 
 املطلب األول

 حتديد مصطلح السفن ذاتية القيادة
 

: التحكم فيهام يح التحك  ت  إلى الطريقة التي ت   -عامة   بصفة  – ذاتية القيادة" "السفينةير مصطلح ش  ي  
ويتم التحكم عن بعد في بعض السفن ذاتية القيادة الحالية  ،(1)كاملة   مستقلة   بصفة   ذاتيةأو قيادة  ،عن بعد

 Shore Control الشاطئد على المتواج  )مركز مراقبة السواحل  الشاطئ على متواجد   عن طريق مراقب  

Centre (SCC) )،   خلل البث   البيانات والمعلومات  الشاطئعلى د بالمركز المتواج   ى هذا المراقبويتلق 
قمار ، واألوأجهزة االستشعار ،أجهزة الراداروالتي تم التقاطها عبر  ،المباشر للصور المرئية والصوتية

المعلومات  ثم يقوم بتفسير كل    ،(2)فينةسالالمركبة في هيكل وغيرها من األجهزة واألنظمة  ،الصناعية
وتعرف  ،(3)رةوجهتها المقر   إلىومن ثم توجيه السفينة  ،أجهزة السفينة إلىأوامر  إلىوتحويلها  ،والبيانات

 remote controlled“ ذاتية القيادة التي تعمل بتقنية التحكم عن بعد" السفنباسم " السفنهذه 

shipsunmanned 
(4). 

 ثم استخدموا مجموعة   ،أخرى، قام مبرمجو الدعم ببرمجة بعض المركبات ذاتية القيادة مسبق ا ومن ناحية  
وأجهزة  ،وأجهزة الرادار ،زة بكاميرات عالية الدقةالمجه   sonar radarsشعة األمن أجهزة تحديد المواقع وأجهزة 

وخوارزميات التحكم  آليامج حاسب وبر  ،متطورة   فضائية   اتصاالت   وأنظمة، LIDAR sensorsاستشعار ليدار
ف هذه عر  وت   ،(5)نوع   من أي    بشري    تواصل   إلى أي    د مسبق ا دون حاجة  بهدف تحديد المسار البحري المحد  

                                                           

 انظر:  (1)
Carey, op. cit., p. 3.  

 تحديد "صفة االستقللية" للسفن، انظر:  عن وللمزيد
Ringbom, op. cit., p. 142 et seq.    

 انظر:  (2)
Delgado, op. cit., p. 496. Van Hooydonk, op. cit., 404.  

 : انظر (3)
 Delgado, op. cit., p. 496. 

 .Van Hooydonk, op. cit., 404، انظر: ”drone ships“المرجع السابق، نفس الموضع. وي طل ق عليها البعض  انظر (4)

 : انظر (5)
Delgado, op. cit., p. 496. Van Hooydonk, op. cit., 404. 
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 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

   .autonomous unmanned ships"(1)مستقلة الذاتية القيادة  السفنالسفن باسم "

(2)من حيث التشغيل من استقللية السفن ستة مستويات   إلىأشار البعض أن  إلىوتجدر اإلشارة 
: 

(3)على متن السفينة بشري    ( وجود عنصر  0)
 human on board( 1؛ )  (4)لةسفن مشغ operated ships 

بعض لتشغيل اآللي لا م فيها عندوالتحك   ،على متن السفينة لتشغيل أنظمتها ووظائفها طاقم  )وجود 
directed ships هةالسفن الموج  ( 2؛ )automatization العمليات

حيث يكون  ؛هم الموج  تحت التحك    :(5)
                                                           

 : انظر (1)
Delgado, op. cit., p. 496. 

ههانسان( فقط بتزويد النظام بموقع وجهة السفينة، ثم القائم بأعمال التشغيل )اإلأخرى، يقوم  وبعبارة   إلى وجهتها المقررة  يوج  
 مبرمجة   فإن هذه األنواع من السفن تعتمد على تعليمات   واضح  هو وكما  ،إلى المزيد من التواصل البشري  دون حاجة  

وتجمع السفينة المعلومات من مختلف أجهزة االستشعار على  ،اوعلى الذكاء االصطناعي لتمضي نحو وجهتها آلي   ،مسبق ا
وإرسال األوامر  ،الذي لديه القدرة على معالجة البيانات ،وتواصل إرسالها إلى شاشة الحاسب اآللي ،ةلوحة الدائرة الكهربائي

 أو قيادة   م  ويجوز اتصال السفن ذاتية القيادة بمركز تحك   ،وغيرها من معدات الملحة والشحن ،إلى المحركات والمنصات
 على الشاطئ لتوجيه السفينة في حاالت الطوارئ، لمزيد من التفصيل انظر: 

Bachari L, op.cit., p. 331. 

 

 انظر:   (2)
Maritime Autonomous Surface Ships UK Code of Practice, available online at: 

https://www.maritimeuk.org/media-centre/publications/maritime-autonomous-surface-ships-uk-code-

practice/  

 . 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 

 من الباحثين من دولة الدنمارك قام بتعريف المصطلحات المستخدمة في تقسيمات السفن من الملحة اليدوية وهناك فريق  

manual navigation   ومستقلة   كاملة   السفن ذاتية القيادة بصفة   إلىللسفن التجارية full autonomy ،  هذا الفريق قامو 
 من سبعة مستويات، للمزيد من التفصيل، انظر:  وضع تقسيم  ب

Mogens Blanke; Michael Henriques, & Jakob Bang, op. cit., p.3.   

 . 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 

 :اإلنجليزيةماهيتها باللغة  إلىير ش  حيث ي   ؛المرجع السابق :انظر (3)

“Vessel/craft is controlled by operators aboard.” 

 نجليزية: ماهيتها باللغة اإل إلىير ش  حيث ي   ،المرجع السابق :انظر (4)
“Under Operated control all cognitive functionality is controlled by the human operator. The operator 

has direct contact with the unmanned vessel over e.g., continuous radio (R/C) and/or cable (e.g., 

tethered Unmanned Underwater Vehicles—UUVs and Remotely Operated Vehicles—ROVs. The 

operator makes all decisions, directs and controls all vehicle and mission functions.” 

 :ةاإلنجليزيماهيتها باللغة  إلىير ش  حيث ي   ؛المرجع السابق :انظر (5)

“Under Directed control some degree of reasoning and ability to respond is implemented into the 

Unmanned Vessel. It may sense the environment, report its state and suggest one or several actions. It 

may also suggest possible actions to the operator, such as e.g., prompting the operator for information 

or decisions. However, the authority to make decisions is with the operator. The unmanned vessel will 

act only if commanded and/or permitted to do so.” 

https://www.maritimeuk.org/media-centre/publications/maritime-autonomous-surface-ships-uk-code-practice/
https://www.maritimeuk.org/media-centre/publications/maritime-autonomous-surface-ships-uk-code-practice/
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 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

القرارات  لتفعيلفإن السلطة  بالرغم من ذلك،و  ،اتالقرار  واقتراحمن القدرة على االستجابة  هناك درجة  
ح بذلك م  صدار أوامر لها أو س  إحالة  يف -فقط– طاقم  بدون التي  ستعمل السفينةو ، لتكون مع المشغ   

ships  delegated السفن المسيرة (3) لها؛
بتنفيذ  لة  مخو   طاقم  التي ال يكون على متنها السفينة تكون  :(1)

القرارات  إلىير ش  د اإلجراءات، وت  حد   وت   ،غ عن حالتهابل  بالبيئة المحيطة بها، وت   معلت فهي ،بعض الوظائف
جانب تم التعبير عنها من  التياالعتراض على الخيارات  حق  لها لمشغ   مع ذلك يكون و  ،الممكن اتخاذها

 كون عملية  يفاتخاذ القرار  ؛هذه القرارات السفينة بدون طاقم   ذنف   ت  ، وبعد ذلك معينة   السفينة خلل فترة  أجهزة 
 Monitored shipsالسفن المراقبة أو المرصودة ( 4؛ )طاقم بدون ل السفينة والسفينة بين مشغ    مشتركة  

وتقوم  ،ل تقارير عن حالتهارس  وت   ،البيئة المحيطة بها بدون طاقم   -عن طريق أجهزتها–السفينة  كدر  ت   (2):
ل على لمشغ   وتقتصر وظيفة ا ،هوترسل تقارير عن ذلك كل    ،القرارات اإلجراءات واتخاذهذه السفينة بتحديد 

fully autonomous ships بالكامل ةقيادذاتية ال السفن( 5؛ و)األحداثهذه  مراقبة كل   
نظام  يتمتع :(3)

 من وحدات   بدون تدخل   تامة   باستقللية   وتحديد اإلجراءات ،السفينة التشغيلي بالقدرة على اتخاذ القرارات
  أو مشغلين خارجيين. 

 

 : (4)يا لما يأتوفق   ،امختلف   اوتتبع المنظمة البحرية الدولية تقسيم  

 Ships with automated processes and decision: القرارآلية ودعم طرق ب مجهزةسفن  -1

                                                           

 :اإلنجليزيةماهيتها باللغة  إلىير ش  حيث ي   ؛المرجع السابق :انظر (1)
"The unmanned vessel is now authorized to execute some functions. It may sense its environment, 

report its state and define actions, and report its intention. The operator has the option to object to 

(veto) intentions declared by the unmanned vessel during a certain time, after which the unmanned 

vessel will act. The initiative emanates from the unmanned vessel and decision-making is shared 

between the operator and the Unmanned Vessel". 
 :اإلنجليزيةماهيتها باللغة  إلىير ش  حيث ي   ؛المرجع السابق :انظر (2)

“The unmanned vessel will sense its environment and report its state. The unmanned vessel defines 

actions, decides, acts and reports its action. The operator may monitor the events”. 

 :اإلنجليزيةها باللغة ماهيت إلىير ش  حيث ي   ؛المرجع السابق :انظر (3)
“The unmanned vessel will sense its environment, define possible actions, decide and act. The 

unmanned vessel is afforded a maximum degree of independence and self-determination within the 

context of the system capabilities and limitations. Autonomous functions are invoked by the on-board 

systems at occasions decided by the same, without notifying any external units or operators”. 

 انظر:  (4)
International Maritime Organization: IMO Takes First Steps to Address Autonomous Ships. Available 

online at: http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/08-MSC-99-MASS-scoping.aspx  

   . 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/08-MSC-99-MASS-scoping.aspx
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.support
 يتواجد البحارة على متن السفينة لغرض تشغيلها ومراقبة أنظمة مثل هذا النوع من السفن (1)

 .ة  آلي قد تعمل بعض عملياتها بطريقة  و  ه،ووظائف

 Remotely controlled ships with طاقم  وعلى متنها  ،التحكم فيها عن بعدسفن يتم  -2

.seafarers on board
 على متنها. طاقم  يتم التحكم في السفينة وتشغيلها من موقع آخر، ولكن يتواجد  (2)

 Remotely controlled ships طاقم على متنهاوال يوجد  ،سفن يتم التحكم فيها عن بعد -3

 )3(.seafarers on boardwithout   يتواجد ال يتم التحكم في السفينة وتشغيلها من موقع آخر، ولكن
 على متنها. طاقم  

Fully autonomous ships بالكامل سفن مستقلة   -4
على  انظام تشغيل السفينة قادر  يكون  (4)

 .اتخاذ القرارات وتحديد اإلجراءات بنفسه

ف السفينة ذاتية القيادة عر   سفن ذاتية القيادة، يمكن أن ن  للوبعد استعراض هذه األنواع المختلفة 
على  وجود طاقم   إلىأخرى دون الحاجة  إلى رة على التحرك من نقطة  "السفينة القاد   :ا بأنهاا بسيط  عريف  ت

 :وهما ،المنظمة البحرية الدولية النوعين األخيرين من تقسيميتوافق هذا التعريف مع وفى نظرنا  ،(5)"متنها
 ، ا السفن ذاتية القيادةوأيض   ،على متنها طاقم   أي  وال تحمل  ،عدالسفن التي يتم التحكم فيها عن ب  

                                                           

 انظر:  (1)

“Seafarers are on board to operate and control shipboard systems and functions. Some operations may 

be automated.” 

 المرجع السابق. 

 انظر:  (2)
"The ship is controlled and operated from another location, but seafarers are on board." 

 المرجع السابق. 

 انظر:  (3)
“The ship is controlled and operated from another location. There are no seafarers on board.” 

 المرجع السابق. 

 انظر:  (4)
“The operating system of the ship is able to make decisions and determine actions by itself.”  

 المرجع السابق. للمزيد من التفصيل عن هذه األنواع المختلفة من السفن ذاتية القيادة، انظر: 
DNV GL AS, Autonomous and Remotely Operated Ships, available online at: 

http://rules.dnvgl.com/docs/pdf/dnvgl/cg/2018-09/dnvgl-cg-0264.pdf  

   . 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
 ، انظر:   من هذالتعريف قريب   (5)

Ellingsen and Tondel, op. cit., p. 1. Munim, op. cit., p. 1 .  

http://rules.dnvgl.com/docs/pdf/dnvgl/cg/2018-09/dnvgl-cg-0264.pdf
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   .(1)كاملة   مستقلة   التي تعمل بصفة  
 

 املطلب الثاني
 
 
 مدى اعتبار السفن ذاتية القيادة سفن

 
 ا ا وفق

  يللمعاهدات الدولية والقانون املصر

 

  وتقسيم:  تمهيد  

وجود  الثانية افتقارل في يتمث  بين السفينة بالمعنى التقليدي والسفينة ذاتية القيادة  األساسيالفارق  
في الرئيسي  العنصر  على متن السفينة  وجود عنصر بشري   يعتبر وبناء  على ذلك،  ،هاعلى متن طاقم  

 . أم ال البحرية ذاتية القيادة "كسفينة" المركباتا في تصنيف ضروري  هذا العنصر تحديد ما إذا كان 

وتأثير  ،ن مفهوم "السفينة" في بعض من االتفاقيات البحرية األكثر أهميةبي   في الفرعين التاليين سن   
  في القانون المصري.  األمرالخاصة بهذا  األحكامدراسة  إلىالسفن ذاتية القيادة على أحكامها، باإلضافة 

 .ا للمعاهدات الدوليةالسفينة وفق  : تعريف الفرع الول 

  .المصري  ةالبحريالتجارة  ا لقانون : تعريف السفينة وفق  الفرع الثاني

                                                           

 remoteوترك  ز هذه الدراسة بصفة  أساسية  على السفن ذاتية القيادة التي تعمل بتقنية التحكم عن ب عد  (1)

controlled unmanned ships، كاملة   مستقلة   استبعاد السفن ذاتية القيادة التي تعمل بصفة   يولكن هذا ال يعن fully 

autonomous unmanned shipsير هذا النوع من ث  وي   ،هذا النوع من السفن خلل دراستنا الحالية إلىننا سنشير إحيث  ؛
 عالتي توض اآللي)برامج الحاسب  أضرار منتجاته المعيبةولية المنتج عن ئبمس اق   متعل   ا مستقل  السفن ذاتية القيادة موضوع  

حسن د. . وللمزيد عن هذا الموضوع، انظر: هاهذه الدراسة لخروجه عن نطاق ال نتناول هذا الموضوع فيو  ،في هذه السفن(
ولية المنتج عن األضرار التي تسببها منتجاته المعيبة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ئعبد الباسط جميعي، مس

ا: 2000القاهرة،    . وانظر أيض 
Danish Maritime Authority, ‘Analysis of Regulatory Barriers to the Use of Autonomous Ships’ 

(2017), p. 86 et seq. Available at: https://www.dma.dk/Documents/Publikationer/Analysis%20of%20 

Regulatory%20Barriers%20to%20the%20Use%20of%20Autonomous%20Ships.pdf.  

   . 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 

https://www.dma.dk/Documents/Publikationer/Analysis%20of%20%20Regulatory%20Barriers%20to%20the%20Use%20of%20Autonomous%20Ships.pdf
https://www.dma.dk/Documents/Publikationer/Analysis%20of%20%20Regulatory%20Barriers%20to%20the%20Use%20of%20Autonomous%20Ships.pdf
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 الفرع األول
 
 
 ا للمعاهدات الدوليةتعريف السفينة وفق

 

 ،ا للعديد من االتفاقيات الدوليةا أساسي  موضوع   عد  ظ أنه على الرغم من أن السفينة ت  لح  ن   بداية   
 خصص كثير  يفي معظم الحاالت و  ،(1)عليه لمصطلح "سفينة" متعارف   د  موح   ي  دول ال يوجد تعريف   فإنه

ا من موادها لتعريف مصطلح "سفينة ، بغرض تحديد "vessel"أو  "ship"" من االتفاقيات الدولية بعض 
هذه تختلف وقد  ،(2)نها هذه االتفاقياتالتي تتضم   حاالتالفي  material نطاق سريانها الموضوعي

مجال القانون البحري العام أو القانون البحري ق بكانت تتعل   إذابحسب ما  لتعريفات وفق ا لطبيعة االتفاقيةا
  .(3)الخاص

وبالتالي  ،للتفاقية الدوليةد المحد  غرض العلى يعتمد التعريفات هذه نطاق أن  وفى الحقيقة نجد
ا الختلف سيختلف تبع   material scopeد لسريان االتفاقية أن النطاق المحد   سنجد بل أدنى شك   

ا سفن   وما إذا كانت السفن "ذاتية القيادة" تعد   ،رجع أهمية تحديد مفهوم "السفينة"تو ، (4)االتفاقية ذاتها
صوص ع بالعديد من الحقوق والحريات المنأن السفن بالمعنى التقليدي تتمت   إلى ،ف عليهبالمعنى المتعار  

  . (5)في البحر ءالبري المرور  حق    :مثل عليها في االتفاقيات الدولية؛

 1982 اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام في  تعريف  عدم وجود  إلىتجدر اإلشارة و 

                                                           
 انظر:  (1)

Robert Veal, Michael Tsimplis & Andrew Serdy ‘The Legal Status and Operation of Unmanned 

Maritime Vehicles, (2019) 51 (1) Ocean Development & International Law, p. 26. 

 أهمية هذا التحديد لمعرفة نطاق سريان هذه االتفاقيات من الناحية الجغرافية، انظر:  إلىباإلضافة  (2)
Delgado, op. cit., p. 498.  

 . هنفس الموضعالمرجع السابق،  (3)

 ا:  انظر أيض   ه،المرجع السابق، الموضع نفس :انظر (4)
Van Hooydonk, op. cit., p. 406. 

ير المؤلف إلى أن التعريفات الواردة في هذه االتفاقيا والمعاهدات تختلف من واحدة  إلى أخرى؛ ألنها تخدم موضوع  توي ش 
ا:   االتفاقية أو المعاهدة المعنية وغرضها، انظر أيض 

Danish Maritime Authority, op. cit., p. 37.  

العام أو الخاص، ولذلك سنذكر أهم هذه االتفاقيات  ي قة بالقانون البحر االتفاقيات الدولية المتعل    لذكر كل    ال يوجد مجال  
 قها بموضوع بحثنا. ومدى تعل  

 انظر:  ،للمزيد من التفصيل (5)
Veal, Tsimplis & Serdy, op. cit., p. 26.  
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,The United Nations Convention on the Law of the Sea –   (1)االتفاقية البحرية األكثر أهمية – 
ويستخدم نص  ،(2)في جميع موادها عديدة   شارات  إعلى الرغم من وجود   ،"vesselو" ship مصطلح "سفينة" ل

 متبادلة   كل المصطلحين بصورة   –نسخة إصدارها باللغة اإلنجليزية في –اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 
وفيما يخص الترجمة الرسمية  ،(4)اإلنجليزيةاللغة بين المصطلحين في  يوجد اختلف   حيث ال ؛(3)في النص

عدم وجود و  ،(5)"فقط وهو "سفينة اواحد   االلغة العربية، نجد أن الترجمة تستخدم مصطلح   إلىلنصوص االتفاقية 
ووضعها القانوني  ،(6)التي تنظم جنسية السفنن الموضوعات ألخذه في االعتبار أن تعريف في االتفاقية، يتعي  

وعدم تعريف  ،(7)أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ىا علا أساسي  تعتمد اعتماد  ، تحملهالذي  العلمأو 
ا على السفن وأيض   ،ةعلى السفن التقليدي ي ن أحكامها ستسر إحيث  ؛اا مهم  السفينة في االتفاقية يعتبر عنصر  

                                                           

مؤتمر األمم المتحدة الثالث لقانون البحار وفتح باب التوقيع عليها، إلى جانب الوثيقة  يتم اعتماد هذه االتفاقية ف (1)
. للمزيد 1982كانون األول / ديسمبر  10، في  Jamaica، جامايكا  ,Montego Bayالختامية للمؤتمر، في مونتيغو باي 

 من التفصيل، انظر: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=   

 للمزيد من التفصيل حول نصوص هذه االتفاقية وعلقتها بالسفن ذاتية القيادة، انظر:   .2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
Klein, op. cit. p.253 et seq.      

 انظر:  (2)
Delgado, op. cit., p. 498; Lucy Carey, op. cit., p. 4. 

 من نصوص االتفاقية.  ة  تام   بصفة   ضح  اوهذا و  (3)

 انظر: (4)
G. Walker and J. Noyes, ‘Definitions for the 1982 Law of the Sea Convention’, (2002) Vol.33 (2) 

California Western International Law Journal, pp.217-218. Aro and Heiskari, op. cit., p. 21.  

 : التاليالترجمة العربية على الموقع  وتتوافر (5)
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf 

   . 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 

شروط منح  دولة   تحدد كل   -1والتي تنص على " ،( من االتفاقية91نص المادة ) إلىوفى هذا الصدد، تجدر اإلشارة  (6)
 ،وتكون للسفن جنسية الدولة التي يحق لها رفع علمها ،وللحق في رفع علمها ،قليمهاإولتسجيل السفن في  ،جنسيتها للسفن

للسفن التي منحتها حق رفع علمها الوثائق الدالة  دولة   تصدر كل   -2بين الدولة والسفينة.  حقيقية   ويجب أن تقوم رابطة  
بين السفينة والدولة التي تمنحها جنسيتها. لنص اتفاقية األمم المتحدة  ن أن توجد رابطة  على ذلك يتعي   بناء  و  ،على ذلك"

 :اآلتيانظر الموقع لقانون البحار، 
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf 

 انظر أيضا:  .2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
Danish Maritime Authority, op. cit., p. 37. 

 انظر:  (7)
Delgado, op .cit., p. 499, Aro and Heiskari, op. cit., p. 23, & Chircop, op. cit., p. 11-16. 

 تحديد الشروط اللزمة لمنح السفينة جنسيتها.    دولة   وتترك هذه االتفاقية لكل   

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf
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 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

 :عليها في هذه االتفاقية، منها على سبيل المثالذاتية القيادة، وبالتالي تستفيد األخيرة من الحقوق المنصوص 
   .  (1)وحقوق المرور في المياه اإلقليمية ،حرية الملحة في أعالي البحار

لم  ،(2)االتفاقيات الدولية بعض لتعريفات مصطلح "سفينة" المنصوص عليها في ومن خلل دراسة  
في  ملحة السفينةم نظ   د التي ت  القواع إلىأو  ،السفينةطاقم أو ان ب  الر   إلى مهمة   شارات  إ أي   د يحديتم ت

بين السفن التقليدية ز تمييالد في ساع  ي  العناصر هذه أحد ، فوجود قة بالقانون البحري العامالمعاهدات المتعل   
 من هذه العناصر في أي    إلى إشارات   أي  على سبيل المثال وليس الحصر لم نجد ف ؛(3)والسفن ذاتية القيادة

 International Regulations for(COLREGSالبحار )الدولية لمنع التصادم في  حاتفاقية اللوائ

1972 Sea, )4(Preventing Collisions at
 United أو اتفاقية األمم المتحدة بشأن شروط تسجيل السفن 

                                                           

 انظر: (1)
Klein, op. cit. p.250et seq.  Chircop, op. cit., p. 11 et seq.  

 انظر:  (2)
 Delgado, op .cit., p. 499 et seq. ; & Van Hooydonk, op. cit., p. 406 et seq. 

 على متن السفن.   طاقم   إلىير ش  كانت ت   إذاا وعم   ،عن هذه االتفاقيات مستفيضة   تحليلية   بدراسة   المؤلفان وقام
 المرجع السابق.  (3)

تطبيق القواعد على جميع السفن الموجودة  وجوب"أن القاعدة األولى من هذه االتفاقية تنص على  إلىتجدر اإلشارة و  (4)
القاعدة  الفقرة )أ( من وفيما يتعلق بتعريف السفينة، نجد أن ،"في أعالي البحار، وكل المياه المتصلة بها والصالحة للملحة

كل أنواع الوحدات العائمة بما في ذلك الوحدات  - vessel)شمل كلمة )سفينة"ت اآلتي:( تعرف السفينة على النحو 3)
ويجرى النص باللغة  ،"والطائرات البحرية المستخدمة أو القابلة للستخدام كوسائل نقل ،اللزاحية )ذات الوسادة الهوائية(

 : اآلتياإلنجليزية على النحو 
“For the purpose of these Rules, except where the context otherwise requires: (a). The word “vessel” 
includes every description of water craft, including non-displacement craft, WIG craft and seaplanes, 
used or capable of being used as a means of transportation on water”. 

ن وجود العنصر البشرى على حيث يتعي   ؛مام السفن ذاتية القيادةأا ( من هذه االتفاقية عائق  5ل القاعدة رقم )مث   وفى نظرنا ت  
أن تعمل من ن هذه السفن األخيرة مك   ن تعديل هذه االتفاقية سوف ي  صي بأوبالتالي نو  ،حكام هذه القاعدةأ عمالإلالسفينة 

،قانون بشكل    :اآلتي( على 5وتنص القاعدة رقم ) ي  
إلى المراقبة بكافة الوسائل  باإلضافة الدقيقة، والسمعيةوقات أن تقوم بالمراقبة البصرية األجميع  يف سفينة   "يجب على كل   

نص باللغة تو  .للموقف وخطر التصادم" كامل   ن عمل تقرير  مك  حتى ي   ،حوال السائدةتتناسب مع الظروف واأل يالمتاحة الت
 : اآلتياإلنجليزية على النحو 

“Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all 

available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full 
appraisal of the situation and of the risk of collision”.  

ا:   انظر أيض 
Delgado, op .cit., p. 499 et seq. Glenn Wright, ‘Legal Issues’ in Wright, op.cit., p. 223.  
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 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

1986Nation Convention on Conditions for registration of Ships 
أو اتفاقية قمع األعمال  (1)

 Convention for the Suppression of هة ضد سلمة الملحة البحريةغير المشروعة الموج  

Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation 2005 (known as 

)2()SUA، أضرار التلوث النفطيولية المدنية عن ئولية بشأن المسأو االتفاقية الد International 

)3((Protocol 1992) Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969،  أو

                                                                                                                                                                                     

ويذهب المؤلف األخير إلى أن هذه االتفاقية لم تتوق ع ظهور السفن ذاتية القيادة عند إبرامها؛ حيث يبدو جلي ا أن جوهرها 
 يتعل ق بالعنصر البشرى. 

 ويجرى نصها على النحو التالي:  ،منها تعريف السفينة نة  معي   ( من االتفاقية تعريفات  2ن المادة )تتضم   (1)
 "ألغراض هذه االتفاقية:

ذاتية الدفع تستخدم في النقل البحري التجاري الدولي للبضائع أو الركاب أو كليهما،  أية سفينة بحرية   :"السفينةتعني "
 طن". 500حمولتها اإلجمالية المسجلة عن  باستثناء السفن التي تقل  

For the purposes of this Convention: "Ship" means any self-propelled sea-going vessel used in 

international seaborne trade for the transport of goods, passengers, or both with the exception of 

vessels of less than 500 gross registered tons,…” 

أو السفن ال تستخدم  ،طن 500المسجلة عن  اإلجماليةزيد حمولتها تالسفن التي د من نطاق تطبيقها ستبع  بناء على ذلك ي   
  .    دولية   ولكن ال تتمتع بطبيعة   ،م في هذه العملياتستخد  ت   أوعمليات النقل،  في

ا بقاع دائم  ا تثبيت   مهما كان نوعه غير مثبت   يعني مصطلح "سفينة" أي مركب  وفقا للمادة األولى من هذه االتفاقية، " (2)
 البحر بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والمراكب القابلة للتشغيل المغمور، وأية عائمات أخرى". 

 وباللغة اإلنجليزية: 
“For the purposes of this Convention, "ship" means a vessel of any type whatsoever not permanently 

attached to the sea-bed, including dynamically supported craft, submersibles, or any other floating 

craft.”  

وجود العنصر  إلىير ش  ت   ألنها ؛في حالة السفن ذاتية القيادة ونلحظ أن معظم نصوص هذه االتفاقية سيكون غير ذي صلة  
يعتبر أي  -1والتي يجرى نصها على النحو التالي:  ،المادة الثالثة :على ظهر السفينة، انظر على سبيل المثال ي البشر 

من أعمال العنف ضد  ... )ب( ممارسة عمل   :بما يلي وعن عمد   غير مشروعة   ا لجرم إذا ما قام بصورة  مرتكب   شخص  
ية نصها باللغة اإلنجليز  ي ويجر  ،إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملحة اآلمنة للسفينة" ،على ظهر السفينة شخص  

 على النحو التالي: 
1. Any person commits an offence if that person unlawfully and intentionally: … 2. performs an act of 

violence against a person on board a ship if that act is likely to endanger the safe navigation of that 

ship; or….” 

ا كل ما يمكن ن أن يشمل تقريب  مك  حيث ي   ؛ا للسفينةا واسع  ( من البروتوكول تعريف  2) الفقرة األولى من المادةن وتتضم   (3)
 : ينصها على النحو التال ي ويجر  ،ق عليه "مركبة بحرية أو سفينة"طل  أن ي  

"Ship" means any sea-going vessel and seaborne craft of any type whatsoever constructed or adapted 

for the carriage of oil in bulk as cargo, provided that a ship capable of carrying oil and other cargoes 

shall be regarded as a ship only when it is actually carrying oil in bulk as cargo and during any voyage 

following such carriage unless it is proved that it has no residues of such carriage of oil in bulk aboard. 

 وباللغة العربية: 
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 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

 United Nations Convention on the Carriage of اتفاقية األمم المتحدة للنقل البحري للبضائع

Goods by Sea
(1) .  

قة أو االتفاقيات الدولية بشأن القانون البحري الخاص المتعل   العديد من مر على ينطبق نفس األو 
منها على سبيل المثال: معاهدة بروكسل  ،(2)للسفينة تعريف   م أي  قد   لم ت  نها إحيث  ؛التي تركز على السفن

 Convention for the Unification of Certain Rules of لتوحيد بعض قواعد المصادمات البحرية

espect to Collisions between Vessels (Brussels 1910)Law with r
أو اتفاقية تحديد  (3)

                                                                                                                                                                                     

 كشحنة ، كبيرة   كان يتم بناؤه أو تكييفه لنقل النفط بكميات   من أي نوع   بحري    أو مركب   بحرية   تعني أي سفينة   (:السفينة)"
أثناء  كبيرة   فقط عندما تحمل فعلي ا النفط بكميات   بشرط أن ت عتبر السفينة القادرة على حمل النفط وغيرها من الشحنات سفينة  

 ".كبيرة   ما لم يثبت أنه ال يوجد به مخلفات من هذا القبيل لنقل النفط بكميات   ،بعد هذا النقل الشحن وأثناء أي رحلة  
The Hague Rules as Amended by the Brussels  -Visby Rules -The Hague( من 1ن المادة )تتضم   (1)

Protocol 1968   م لنقل البضائع عن طريق ستخد  ت   على تعريف للسفينة وهو كما يلي: )د( "السفينة" تعني أي سفينة
 وباإلنجليزية: ،البحر"

“(d) 'Ship' means any vessel used for the carriage of goods by sea.”  

 United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly orوفيما يخص 

Partly by Sea ـالمعروفة ب ( "2008 -The "Rotterdam Rules)( من المادة األولى على تعريف 25، تنص الفقرة )
م لنقل البضائع ستخد  ت   ن "السفينة" تعني أي سفينة  إحيث  ؛Visby Rules-The Hague ا للتعريف الوارد في  تقريب   مماثل  

 عن طريق البحر". 
“Ship” means any vessel used to carry goods by sea." 

 انظر:  (2)
Delgado, op .cit., p. 500 et seq. 

نها تمثل إحيث  ؛( منها8المادة ) إلىولكن يجب النظر  ،لمصطلح "السفينة" تعريف   أي  ن هذه المعاهدة ال تتضم   (3)
ويجرى نص هذه المادة على  ،ان في حالة التصادمب  ق ببعض التزامات الر  فيما يتعل   للسفن ذاتية القيادة، خاصة   أهمية  

 تي: النحو اآل
“ After a collision, the master of each of the vessels in collision is bound, so far as he can do so 

without serious danger to his vessel, her crew and her passengers, to render assistance to the other 

vessel, her crew and her passengers. He is likewise bound so far as possible to make known to the 

other vessel the name of his vessel and the port to which she belongs, and also the names of the ports 

from which she comes and to which she is bound. A breach of the above provisions does not of itself 

impose any liability on the owner of a vessel.”  

ا، بقدر ما يمكنه ملتزم   في حالة تصادم   سفينة   ان كل   ب  الغربية على النحو التالي: "بعد التصادم، يكون ر  ويجرى نصها باللغة 
 وهو ملزم   ،على سفينته وطاقمها وركابها، لتقديم المساعدة للسفينة األخرى وطاقمها وركابها جسيم   القيام بذلك دون أي خطر  
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 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

 Convention on Limitation of Liability for 1976عام ل ولية المتعلقة بالمطالبات البحريةئالمس

Maritime Claims, 1976
 1993 /1926أو االتفاقيات الدولية بشأن االمتيازات والرهون البحرية  ،(1)

International Conventions on Maritime Liens and Mortgages 1926 and 1993.   وعلى
هذا ال  فإن ؛ا للسفينة لتحديد نطاق تطبيقهمانا تعريف  األخيرتين ال تتضم   نالرغم من أن هاتين االتفاقيتي

بالسفن ذاتية علقة توعلى الرهون المسجلة الم ،يمنع من تطبيق نصوصهما على االمتيازات البحرية
 .(2)القيادة

 للتفاقيات أو المعاهداتالوضع الراهن ر من غي   ر أو ي  ؤث   ي   لن باإلشارة أن ما تم ذكره حاال   وحري  
الشروط  هذه السفن يبشرط أن تستوففي حالة استخدام السفن ذاتية القيادة،  الموجودة بالفعلالبحرية 

  .(3)المطلوبة ألغراض التعريفات المنصوص عليها الفنية

السفينة  ظهرعلى  عدم وجود طاقم   ، جدي   ، بشكل  رؤث   وعلى الرغم من ذلك، كما سنرى الحق ا، قد ي  
تزام لالمذكورة )على سبيل المثال، االأو المعاهدات مها االتفاقيات نظ   من العقود التي ت   على بعض  

 . (4)(البحري  النقل معاهداتفي بصلحية السفينة للملحة 
                                                                                                                                                                                     

ا قدر اإلمكان بإبلغ السفينة األخ ا أسماء الموانئ التي تأتي منها والتي أيض  رى باسم سفينته والميناء الذي تنتمي إليه، وأيض 
 على مالك السفينة". ولية  ئوعدم االلتزام باألحكام المذكورة أعله ال يفرض بحد ذاته أي مس ،ترتبط بها

 Convention on Limitation of Liability 1976قة بتحديد المسئولية عن المطالبات البحرية لعام المتعل    االتفاقية (1)

for Maritime Claims (LLMC 1976) ز النفاذ في حي    ودخلت 1976نوفمبر  19في لندن في  االتفاقية. تم إقرار هذه
 راجع موقع المنظمة البحرية الدولية على شبكة اإلنترنت:  المعلومات،. لمزيد من 1986ديسمبر  1

http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202014.pdf 

لتعديل هذه  ". وتجدر اإلشارة إلى أن هناك بروتوكوال  London Convention"معاهدة لندن ـأيضا ب االتفاقيةف هذا عر  ت  و 
على الموقع التالي على شبكة  ونص هذا البروتوكول متاح   ،(1996)بروتوكول  1996)لندن( تم إقراره في عام  االتفاقية

 اإلنترنت:
http://folk.uio.no/erikro/WWW/LLMC-96.html.  

 . 2020 يوليو 10تم االطلع على الموقع بتاريخ: 

ا انظر (2)  :أيض 
 Delgado, op. cit., p. 502 (ft. 33). 

  . 502لمرجع السابق، صا (3)

  السابق، الموضع نفسه.المرجع  (4)

http://www.imo.org/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20-%202014.pdf
http://folk.uio.no/erikro/WWW/LLMC-96.html
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 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

 

 الفرع الثاني
 
 
 املصري  ةالبحريالتجارة ا لقانون تعريف السفينة وفق

 

 :المصري  ةالبحريالتجارة ا لقانون تعريف السفينة وفق  

ف السفينة على عر  ت   المصري لتجارة البحرية اقانون  بإصدار 1990( لسنة 8رقم ) قانون للا وفق   
 . "الربح إلىولو لم تهدف  ،الملحة البحرية يللعمل ف ة  و تكون معد  أ ،تعمل عادة   منشأة   كل  أنها "

حتى تكتسب المنشأة العائمة وصف  من هذا التعريف يمكن القول بضرورة توافر عناصر معينة  
من  األولنها الباب يتضم   التيد نطاق تطبيق القواعد القانونية حد   ي الذي وهوتواجد هذه العناصر  ،السفينة

 قة بالسفينة. قانون التجارة البحرية والمتعل   

 :  في اآلتينها "سفينة" أف المنشأة العائمة بوص  وافر حتى ت  تتأن يجب  التيالعناصر  تتمث لو 

 .السفينة منشأة :األولالعنصر 

 .تخصيص المنشأة للملحة البحريةالعنصر الثاني: 

 .على وجه االعتياد القيام بالملحة البحريةالعنصر الثالث: 

 فيدخل يالسفينة ذاتية القيادة  مفهومكان  إذالتحديد ما  من هذه العناصر بإيجاز   ى شرح كل   وسنتول  
هذا النوع من السفن، فإن هذا يعنى  فيوفى حالة توافرها  أم ال، توافق مع هذه العناصريو  ،هذا التعريف
قة بتعريف السفينة على السفن ذاتية حكامه المتعل   أال يوجد به ما يمنع من تطبيق  المصري أن القانون 

 القيادة. 

 .: السفينة منشأةالولالعنصر 

 على ذلك تعتبر منشأة   ، وبناء  (1)نسانصنع اإل وهي من ،(1)للملحة البحرية أداة  تعد السفينة 

                                                           

ا إياها بأنها "األداة ، واصف  41، ص2007، ي، دار الفكر الجامعي د. مصطفى كمال طه، القانون البحر  :انظر (1)
، دار النهضة ي ، القانون البحر يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو  :اانظر أيض   .الرئيسية للملحة البحرية"

هو قانون الملحة البحرية، فإن السفينة هي أداة هذه  ي نه "إذا كان القانون البحر أ)ذاكرين  ،43، ص2008العربية، 
  الملحة"(.   
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 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

 . (2)معتادة   الملحة البحرية بصفة   فيها هو استخدامها ئالغرض من بنا

 دللعتدا للسفينة ال توجد أهمية نه بعد التعريف السابقأ -دهونحن نؤي  -من الفقه ويرى جانب  
خطار ا على مواجهة األسواء من حيث الشكل ومادة صنعها أو قدرته ؛أو أوصافها هائبطريقة بنا

 فيا كان نوع الطاقة المستخدمة ي  أو  ،بالشراع أو بالبخار ا ال يعتد بطريقة تسييرها، سواءوأيض   ،(3)البحرية
ل يجب أن يتم التمييز بين السفن من حيث الحمولة، فيستوى أن المنشأة كبيرة الحجم ف ،(4)تسيير السفينة

 . (5)أو صغيرة الحجم

ء كانت ملحة اتقوم بها سو  ينوع الملحة الت ف علىال يتوق  لسفينة اأن وصف  إلى اإلشارةوتجدر 
تخصص للملحة  التية أع أطلق وصف السفينة على المنشن المشر   أو نقل المسافرين، أل و تجارةأصيد 

ا على ضرورة اكتمال بناء يض  أف وال يتوق   ،(6)لى ذلكتهدف إلى تحقيق الربح أو لم إسواء هدفت  ،البحرية
فيجوز  ، لبعض التصرفاتذ تكون محل  إ ؛مرحلة البناء يتكتسب وصف السفينة فنها حيث إ ؛المنشأة

 .(7)دور البناء في ها وهيرهن

ن السفن ذاتية القيادة فإ ،ق بهذا العنصر )السفينة منشأة(يتعل   إنه فيماعلى ذلك يمكن القول  بناء  و 
بالشراع أو بالبخار أو كانت ذاتية  السفينةحيث يطبق القانون سواء كان تسيير  ؛هذا العنصر يتستوف

                                                                                                                                                                                     

، دار ي النقل البحر  -إيجار السفينة -أشخاص الملحة البحرية -: السفينةي ، القانون البحر يد. محمد السيد الفق (1)
 . 31، ص2007الجامعة الجديدة، 

. ويشترط في 17ص، 2004 ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية، الوجيز في القانون البحري  ،دويدار يد. هان :نظرا (2)
تسير في قاع البحر دون أن  ن أي منشأة  إللعوم، وبالتالي ف ط أن تكون صالحة  شتر  "، بمعنى آخر ي  المنشأة أن تكون "عائمة  

، مرجع سابق، يلسفينة، انظر د. محمد السيد الفقعلى ترك سطح األرض ال يصدق عليها وصف ا يكون لها مقدرة  
 .  32ص

 .  32، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق .17ص  مرجع سابق، دويدار، يد. هان :نظرا (3)

د. مصطفى  .35، ص1999 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،قانون التجارة البحرية ي،د. محمود مختار برير  :نظرا (4)
، منشأة ي ، القانون البحر يد. كمال حمد .32، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق .42كمال طه، مرجع سابق، ص

 .   30ص ،2007المعارف، 

د. كمال  .42د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .35وص ،34، مرجع سابق، صي د. مختار برير  :انظر (5)
 .   32، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق .30ص، مرجع سابق، يحمد

، يد. كمال حمد .42د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .35، مرجع سابق، ص ي د. مختار برير انظر:  (6)
 .  30مرجع سابق، ص

، يد. كمال حمد .43- 42د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .34، مرجع سابق، صي د. مختار برير  :انظر (7)
 . 31مرجع سابق، ص
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 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

فيما يتعلق بنوع الملحة  ولكن قد نكون أمام مشكلة   ،اتمام   تسير بالتحكم من بعد أو كانت مستقلة   القيادة
أرى  ؟صيدبأنشطة تقوم بها السفينة )أو المنشأة(، فهل يمكن أن نكون أمام سفن ذاتية القيادة وتقوم  التي

أنواع هذا النوع من  فيا  أساسي  عامل   ن تواجد العنصر البشرى يعتبرإحيث  ؛ر ذلكأنه من الصعب تصو  
 autonomous المستقلة أن مشروعات السفن ذاتية القيادة إلىهذا باإلضافة  ،البحرية الملحة

unmanned ships   ألغراض أنشطة الصيد.  ة  الحالية ليست معد 

 

 .العنصر الثاني: تخصيص المنشأة للمالحة البحرية

الملحة  فيللعمل  ة  أو تكون معد   تعمل عادة   التيالمنشأة  هيينص القانون على أن السفينة 
نه فإللملحة البحرية،  ن أن السفينة صالحة  ن كان يتضم  إو  ،وتخصيص السفينة للملحة البحرية ،البحرية

المياه  مجاري وتبرير ذلك "أن العديد من  ،(1)تكتسب المنشأة وصف السفينة لكيا أساسي   ايعتبر شرط  
هذه  ا بالملحة فيها، وتكون الحجم نسبي   كبيرة   ت  آمصر، كنهر النيل والبحيرات، تسمح لمنش فيالداخلية 

 ةخضاع المراكب المخصصولذلك، ومن أجل عدم إ ؛للملحة البحرية الوقت ذاته صالحة   فيالمنشآت 
للملحة البحرية، مع عدم  ة  للملحة النهرية ألحكام القانون البحري، لزم أن تكون المنشأة مخصص

 .(2)"االكتفاء بصلحيتها لهذه الملحة

هة البحر ومواج ين تكون لدى المنشأة القدرة الذاتية للسير فالتخصيص للملحة البحرية أ ييعنو 
وال تغادر  ،الموانئتعمل داخل  التييخرج من عداد السفن المنشأة العائمة على ذلك  وبناء   ،(3)رالمخاط

، (4)وقوارب الغطس ،رصفة العائمةاألو  ،والزوارق  ،والكراكات ،والصنادل ،المائيةفعات االر  :منها مثل
تطفو على  التي، المنشآت المصري ا لقانون التجارة البحرية ا من نطاق مفهوم السفينة وفق  د أيض  ستبع  وي  

والفنادق  ،والمدارس العائمة ،األرصفة العائمةو  ،حواض العائمة، واألالجسور العائمةسطح البحر، ك

                                                           

 . 42انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (1)

 . 40، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق :اانظر أيض   .20ص مرجع سابق، د. هانى دويدار، (2)

 .42انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (3)

: د. اللملحة البحرية. انظر أيض   إعدادهان هذه المنشآت لم يتم إحيث  ؛34، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (4)
د. محمد  .46ص مرجع سابق، ،يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو  .43مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص

 . 40-39، مرجع سابق، صيالسيد الفق
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 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

القيام  إمكانها فيصة لإلقامة من مفهوم السفينة، حتى لو كان د كذلك العوامات المخص  ستبع  وي   ،(1)العائمة
المعتاد هو النشاط النشاط هذا ال يعتبر حيث  ؛عرضية   لما أن الملحة تتم بصورة  بالملحة، طا

 .   (2)العوامات هذهصة له المخص  

ي بصددها أحكام قانون التجارة ق بضرورة تخصيص السفينة للملحة البحرية حتى تسر  يتعل  وفيما 
ا نها ستستخدم غالب  إحيث  ؛السفن ذاتية القيادةرط على ضرورة سريان هذا الش   ى نر ننا فإ، البحرية المصري 

فيسري  ،داخليةتخصص للملحة ال التيما عن السفن أو المنشآت ذاتية القيادة ، أالشحن البحري  في
 قة بها. بصددها القوانين المتعل   

 

 .العنصر الثالث: القيام بالمالحة البحرية على وجه االعتياد

للملحة  مخصصة  و  كونها صالحة   إلى باإلضافة، يشترط القانون العتبار المنشأة البحرية سفينة  
ذلك أن القانون ال يلزم أن يكون نشاط اد من ستف  وي   ،(3)معتادة   البحرية، أن تقوم بهذه الملحة بصفة  

 . (4)أن تباشر هذه الملحة على وجه االعتيادبحيث يكتفى  ؛ا على الملحة البحريةالسفينة مقصور  

أو أكثر  نهرية   بوصف السفينة على الرغم من قيامها برحلة   محتفظة  المنشأة  على ذلك، تظل   وبناء  
 بحرية   رحلة   لو أكها بعد هل :ر من وصف المنشأة وكونها سفينة  غي   وال ي   ،(5)عارضة   طالما تم ذلك بصفة  

للقيام بالملحة  تكون مخصصة  حيث يشترط فقط أن  ؛بحرية   رحلة   ي   بأ قيامهاو عدم أ ،تقوم بها
 .  (6)البحرية

وفى نفس الوقت  ،تقوم ببعض الرحلت البحرية التيق بتكييف المنشأة ويثور التساؤل فيما يتعل  
الفقه  في رأىوذهب  ،نهما يعتبران من قبيل النشاط المعتاد لهذه المنشأة؛ حيث إببعض الرحلت الداخلية

تكييف المنشأة على أنها سفينة أو مركب "تكون بالنشاط الغالب، فيلزم أن تكون الملحة  فيأن العبرة إلى 
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 29 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومدى اعتبارها سفًنا القيادة ذاتية السفن األولاملبحث 

 .(1)"السفينةب للمنشأة حتى تكتسب وصف النشاط الغال هيالبحرية 

، نها سفينة  ا للمنشأة حتى توصف بأا معتاد  بأن تكون الملحة البحرية نشاط   فقط ونرى االكتفاء 
"صعوبة الوقوف  إلىوتبرير ذلك يرجع  ،(2)على وجه االعتياد نهرية   نها قد تقوم برحلت  لرغم من أعلى ا

صفة االعتياد دون اشتراط أن تقوم المنشأة ع بالنص على ، والكتفاء المشر   على النشاط الغالب من جهة  
؛ مع السفن ذاتية القيادة مشكلة   أي  مر هذا األير ث  وال ي   ،(3)"أخرى  من جهة   بالملحة البحرية بصفة رئيسية  

 البحري في عمليات النقل  -نا للمشروعات التي تجري اآلوفق   -عمحيث إنها ستستخدم في الغالب األ
 للبضائع.  
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 30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني

  

 املبحث الثاني

 القيادةالتحديات القانونية التي تواجه السفن ذاتية 

 

 وتقسيم:  تمهيد  

من المعوقات التي تقف أمام ا على متن السفينة فعلي   بشري    عنصر   االفتقار إلى وجود أي    عد  ي   
الكثير من ن هناك ألذلك  ؛طلبات الصلحية للملحةتتوافر فيها مت عتبار السفينة ذاتية القيادة سفينة  ا 

ب ذلك وهى تتطل   ،طاقم السفينةمن  معين   لعدد   آمنة   مستويات  ب تتطل  التي المعاهدات واالتفاقيات الدولية 
 . (1)للملحة بل لتحديد ما إذا كانت السفينة صالحة   ،ألغراض السلمة في البحرفقط ليس 

 ن تتوافر حتى تكون السفينة صالحة  يجب أ في هذا المبحث سنتناول ما هي المتطلبات التي 
لى دراسة التحديات ، باإلضافة إفي السفن ذاتية القيادة المتطلباتوندرس مدى توافر هذه  ،للملحة

 القانونية التي تواجه هذا النوع من السفن. 

 مطلبين:  إلىم هذا المبحث قس   على ذلك، سن   وبناء  

  .البحرية للملحةسفن ذاتية القيادة وصلحيتها : الالول المطلب

 .التحديات القانونية التي تواجه السفن ذاتية القيادة في العقود البحرية: الثاني المطلب

                                                           

 انظر:  (1)
Luci Carey, op. cit., p. 4. 
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 31 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 
 
 
 

 املطلب األول
 البحرية للمالحةسفن ذاتية القيادة وصالحيتها ال

 

 

 وتقسيم:  تمهيد  

ولكن  ،وهذا االلتزام ال يقتصر على السفينة فقط ،للملحة صالحة   سفينة   بإعداديلتزم مالك السفينة 
ولكن مع السفن ذاتية القيادة ال يوجد على  ،تزويدها بالمعدات واآلالت والطاقم على متنهاليشمل  يمتد  

 ؟ف هذا االلتزام مع واقع السفن ذاتية القيادةكي   فكيف ن   ،متنها طاقم  

أم  للملحة البحرية صالحة   اسفن   عد  ت   ذاتية القيادة السفنكانت  إذانركز في هذا المبحث على ما 
ا ا وفق  وأيض   ،التفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الشأنا للمتطلبات واالشتراطات التي تنص عليها وذلك ال؛

 ألحكام قانون التجارة البحرية المصري. 

 الفرعين اآلتيين: إلىم هذا المطلب قس   وعليه سن  

  .الدوليةوالمعاهدات ا لالتفاقيات وفق  للمالحة صالحية السفن ذاتية القيادة الول:  الفرع 

  .المصري  لقانون التجارة البحريةا وفق   للمالحةصالحية السفن ذاتية القيادة الثاني:  الفرع

 

 األول الفرع
  للمالحةصالحية السفن ذاتية القيادة 

 
  اوفق

 الدولية واملعاهدات لالتفاقيات
 

ا موال سي   ،على الملحة في البحرصلحية السفينة للملحة "قدرة السفينة د بقص  يمكن القول بأنه ي  
تجدر و  ،(1)ض لها خلل الرحلة البحرية"قدرتها على مواجهة أهوال البحار والمخاطر الطارئة التي تتعر  

بل يمتد ليشمل  ،" ال يشمل حالة السفينة المادية فقطللملحةأن مصطلح "صلحية السفينة  إلىاإلشارة 
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

وفقا ف ،(1)هانالطاقم على مت إلىباإلضافة ، ومهمتها ،وخط سيرها ،حمولة السفينة :مثل ،عوامل أخرى 
Visby Rules-The Hague فيسبى -الثالثة من قواعد الهاي لمادةل

قبل الرحلة وفي "يلتزم الناقل  (2)
 ،واإلمدادات ،والمعدات ،تزويد السفينة بالعاملينوب، للملحة جعل السفينة صالحة  بذل العناية، بب بدايتها
 .(3)"سليم   بشكل  

، االلتزام هذه الجزئية يف عقود النقل البحري للبضائعق بفيما يتعل  ، للملحةل صلحية السفينة مث   وت  
ق فيما يتعل   خاصة   ولهذا الموضوع أهمية   ؛(4)بدايتها وعندالرئيسي الذي يقع على عاتق الناقل قبل الرحلة 

د ر تأثير ا بالغ ا على االلتزام المحد  على متن السفينة يؤث    عدم وجود طاقم  ن إحيث  ؛اتية القيادةبالسفن ذ
ا ذاته التزام   في حد    عد  ي  الذي  "،سليم   بشكل   ،واإلمدادات ،والمعدات ،تزويد السفينة بالعاملينل في "المتمث   

على  وبناء   ،للملحة البحرية التأكد من أن السفينة صالحة  ضرورة ل في المتمث    األصلياللتزام من ا اع  متفر   
ي وح  ا قد ي  مم   ،زة  مجه   سفينة   عد  ال ت   unmanned ships بعض بأن السفن ذاتية القيادةل الجاد  ذلك قد ي  

                                                           

 انظر:  (1)
Chwedczuk, op. cit., p. 141.  

ويعتبر هذا معيار ا  ،حمولتهلإلبحار ونقل  معقول   بشكل   تكون مناسبة  ويرى الكاتب أن السفينة تكون صالحة  للملحة عندما 
 وطاقمها. ،وحمولتها ،ومسارها ،ومهمتها ،السفينةنسبي ا يعتمد على عدد  من العوامل، منها: 

 انظر:  (2)
The Hague-Visby Rules concerning the carriage of goods by sea are “The Hague Rules:” 

“International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading 

(Brussels 1924)) as modified by the Visby Amendments (Protocol to Amend the International 

Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to Bills of Lading (Brussels 1968)). 

These rules were amended in Brussels by the SDR Protocol (Brussels 1979).   

قة بنقل البضائع عن طريق البحر هي "قواعد الهاي": "االتفاقية الدولية فيسبي المتعل    -أن قواعد الهاي إلىوتجدر اإلشارة 
ديلت فيسبي )بروتوكول (( بصيغتها المعدلة بتع1924لتوحيد بعض قواعد القانون المتعلقة بسندات الشحن )بروكسل 

تم تعديل هذه القواعد في  ،((1968قة بسندات الشحن )بروكسل تعديل االتفاقية الدولية لتوحيد بعض قواعد القانون المتعل   
 (. للمزيد من التفصيل، انظر: 1979بروكسل من خلل بروتوكول حقوق السحب الخاصة )بروكسل 

http://euro-marine.eu/hague-visby-rules 

   . 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
 وهذا االلتزام باللغة اإلنجليزية:  (3)

“The carrier shall be bound before and at the beginning of the voyage to exercise due diligence to: (a) 

Make the ship seaworthy;(b) Properly man, equip and supply the ship...;” 

 :  اآلتينترنت على الموقع وهذه القواعد متاحة على شبكة األ
http://www.admiraltylawguide.com/conven/haguerules1924.html 

 . 2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ: 
 .304انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (4)

http://euro-marine.eu/hague-visby-rules
http://www.admiraltylawguide.com/conven/haguerules1924.html
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

 .(1)ا من قبل الناقل في بداية الرحلة تعاقدي  خلال  إ عد  ، وبالتالي ي  للملحةبعدم صلحيتها 

نفيذ هذه االلتزامات، وبالتالي العناية بخصوص تببذل م الناقل بالقيام لز  هذه القواعد ت  ونلحظ أن 
 due أو "الهمة الكافية ،ى بالتزامه عندما يثبت أنه قام أو بذل العناية المعقولةوف  أنه قد أ   عد  نه ي  إف

 diligence" (2)في رصد أو مراقبة ظروف السفينة الملحية قبل الرحلة أو عند بدايتها.  

 ؛ل افتقاد العنصر البشري في السفن ذاتية القيادة الفارق الرئيس بينها وبين السفن التقليديةمث   وي  
ال يقتصر التزام و  ،(3)ق بتزويد السفينة بمعدات  ا التركيز على التزام الناقل المتعل   ا ضروري  ولذلك قد يكون أمر  

بل يمتد التزامه ليشمل االلتزام بضمان كفاءة كاف  من أفراد الطاقم،  الناقل فقط على تزويد السفينة بعدد  
ا  .(4)الطاقم المهنية أيض 

بما  ينة غير ملئم  إذا كان طاقم السف " غير متوافر   due diligenceببذل العناية "ونرى أن االلتزام 
 ؤ  غير كفا اذا كان الطاقم ق  مر يكون متحق   ونفس األ ،يكفي بالنسبة إلى هذه السفينة والرحلة التي تقوم بها

ال يقتصر هذا االلتزام على توقيت قبل الرحلة أو عند بدايتها، بل يستمر و  ،(5)من ناحية التدريب والخبرات
انعدام كفاءة( أفراد الطاقم، وليس عددهم على متن أو ن كفاءة )أنرى وبناء على ذلك،  ،خلل الرحلة كلها

                                                           

 انظر:  (1)
Chwedczuk, op. cit., p. 142.  

ا من األحكام القضائية األمريكية التي اعتبرت أن السفينة تكون غير صالحة  للملحة في حالة عدم  ويذكر المؤلف عدد 
ا:   وجود عدد  كاف  أو غير مؤهل  من طاقم السفينة. انظر أيض 

Delgado, op .cit., p. 506. 

 Hong (Hong kong Fir Shipping Co v Kawasaki Kisen Kaisah [1962] 2 WLR 474) دت المحكمة في أك  و 

Kong وبناء  على ذلك، مجرد  ،للملحة ب في جعل السفينة غير صالحة  ن أن يتسب  مك  أو قليل العدد ي   أن الطاقم غير الكفؤ
 للملحة. انظر:  قد يجعلها غير صالحة   ،على متن السفينة احتمال عدم وجود طاقم  

Carey, op.cit., p.4.  

بأنه في حالة كفاءة الطاقم ومدى توافره، يجوز اعتماد  -أخرى  قضية   يف -أفاد البائعون هذا الحكم، وعلى الرغم من 
ا عن عدد أفراده ما إذا كانت السفينة  ،صلحية السفينة للملحة على الرغم من "قلة العدد" وتحدد كفاءة الطاقم عوض 

على الرغم من قلة العدد أو  يات اآلمنة للسفينة تكون متوافرة  وبتطبيق هذا الرأي، يمكن القول بأن المستو  ،للملحة صالحة  
 .هالمرجع السابق، الموضع نفس :افتقاره بشرط توافر كفاءة مراقبي الشواطئ لتأكيد الملحة اآلمنة للسفينة. انظر

 . 334، مرجع سابق، صي ا: د. مختار برير انظر أيض   ،304انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (2)
 انظر:  (3)

Delgado, op .cit., p. 506. 
 المرجع السابق.  (4)

 . 507المرجع السابق، ص (5)
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

   .(1)العنصر الحاسم في تحديد صلحية السفينة للملحة عد  السفينة، ي  

متع باألهلية تيأنه طالما أن مراقب الشاطئ بن القول مك  وبتطبيق ذلك على السفن ذاتية القيادة، ي  
عدم وجود  فإن، (2)وأمان   وتشغيل معداتها بكفاءة   ،السفينةقيادة على  والخبرة المناسبة ،الملئم والتدريب
  .(3)للملحة ل إخلال  بااللتزام بجعل السفينة صالحة  شك   ي  لن على متنها  ي   بشر  عنصر  

ان والطاقم على متن السفينة ب  ، يكون الر  ويمكن القول بأنه في حالة السفن التقليدية التي بها طاقم  
ان وطاقم ب  الشاطئ كر   ىبالموظفين العاملين عل د  عت  بينما في حالة النقل البحري عبر السفن ذاتية القيادة، ي  

 مماثل   قانوني    ق بالكفاية والكفاءة بموجب منطق  وعلى ذلك يتم تحديد العنصر الفاصل فيما يتعل   ،للسفينة
  . (4)الشاطئ ىق بالموظفين العاملين علفيما يتعل  

للبضائع عن طريق  يقة بعقود النقل الدولالمتعل    اتفاقية األمم المتحدة"( من 14المادة ) نتوتضم   
حيث يلتزم  ؛ا على الناقلن  ا معي  التزام  ، (5)(Rules-Rotterdam )قواعد روتردام ا"ا أو جزئي  البحر كلي  

ونص المادة  ،هائثناأبل الرحلة البحرية وفى بدايتها و للملحة واإلبقاء عليها كذلك ق ة  حبجعل السفينة صال
  (6)تي:السابقة كاآل

                                                           

 المرجع السابق، الموضع نفسه.  (1)

انظر في هذا   وفق ا للشروط التي ينص عليها قانون دولة العلم. مهمة   وتدريبات   سارية    لشهادات  قد يكون حامل    (2)
 الصدد: 

Carey, op. cit., p. 7. 

 انظر:  (3)
Delgado, op .cit., p. 508. 

 بشري    ب وجود عنصر  ما تتطل   للملحة فقط في حالة حدوث مشكلة   ير صالحة  غالسفينة ذاتية القيادة  ستكون وعلى األرجح 
 . انظر:خطرة   لتداركها، مثل التخلص من شحنة  

Carey, op. cit., p. 7. 

 انظر:  (4)
Delgado, op .cit., p. 508. 

 وباللغة اإلنجليزية:  (5)
The United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly 

by Sea (known as the Rotterdam Rules). Its final draft was approved by the UNCITRAL Commission 

during its 41st session in June-July 2008.  

 نظر: ا، للمزيد من التفصيل
https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Rotterdam-Rules.aspx 

 .2020 يوليو 01آخر زيارة بتاريخ:  
 : اآلتيمن الترجمة العربية لنص االتفاقية المتوافرة على الموقع  هذا النص مأخوذ   (6)

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/transport/Rotterdam_Rules/Rotterdam-Rules-A.pdf 

https://unctad.org/en/Pages/DTL/TTL/Legal/Rotterdam-Rules.aspx
https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/transport/Rotterdam_Rules/Rotterdam-Rules-A.pdf
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

 :ها، ببذل العناية الواجبة من أجلئا، قبل الرحلة البحرية وفى بدايتها وأثنا"يكون الناقل ملزم  

 لإلبحار واإلبقاء عليها كذلك؛  جعل السفينة صالحة   (أ)
 دة  ومزو   مة  وإبقائها مطق   ،وتطقيم السفينة وتزويدها بالمعدات واإلمدادات على النحو الملئم (ب)

 بالمعدات واإلمدادات على هذا النحو طوال الرحلة؛

ره الناقل من حاويات وف   ل فيها البضائع، وما ي  نق  وجعل عنابر السفينة وسائر أجزائها التي ت    (ج)
واإلبقاء عليها  ،والحفاظ عليها ،لتلقي البضائع ونقلها وآمنة   أة  تنقل البضائع فيها أو عليها، مهي  

  ."كذلك

واإلبقاء  أو للملحة لإلبحار جعل السفينة صالحة  بببذل العناية الواجبة الناقل على ذلك يلتزم  وبناء  
ة تزويد السفينة بالطاقم والمعدات واإلمدادات واإلبقاء عليها كذلك طيلة مد   إلى، باإلضافة عليها كذلك

على فترة "قبل الرحلة أو في ط ظ كذلك أن هذا االلتزام ال يقتصر فقلح  وي   ،على النحو الملئمالرحلة 
 ليشمل طيلة مدة الرحلة البحرية حتى بلوغ وجهتها.  بل يمتد   ،بدايتها" فحسب

الضرر ، مسؤولية غير مباشرة   ، بصورة  البحري الناقل ل في تحم   ه ال شك  نأالقول بن مك  ي  وعلى ذلك 
للمادة رقم ا ، وهذا طبق  أو موظفيهالناقل عن األخطاء التي يرتكبها مراقبو الشاطئ بصفتهم وكلء  الناتج

Visby Rules-The Hague فيسبى -ي( من قواعد الها4)
(1) . 

ان ب  المسؤولية بسبب أفعال أو إهمال أو تقصير ر  من  ي الناقل البحر  بالنسبة إلى إعفاءومع ذلك و 
توجد  ،(2)بالسفينة أو إدارتها ق باإلبحارفيما يتعل   الناقلالسفينة أو البحار أو المرشد البحري أو موظفي 

                                                                                                                                                                                     

 .2020 يوليو 10آخر زيارة بتاريخ:  

 : اآلتيويجرى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة على النحو  (1)
" (q) Any other cause arising without the actual fault or privity of the carrier, or without the fault or 

neglect of the agents or servants of the carrier, but the burden of proof shall be on the person claiming 

the benefit of this exception to show that neither the actual fault or privity of the carrier nor the fault or 

neglect of the agents or servants of the carrier contributed to the loss or damage." 
 بالنسبة لقواعد روتردام وقواعد هامبورج. انظر:  همر نفسويطبق األ

Delgado, op .cit., p. 509. 

 :اآلتيوالتي يجرى نصها على النحو  ،فيسبى -( من قواعد الهاي4( من المادة )2) الفقرة )أ( :انظر (2)
 "2. Neither the carrier nor the ship shall be responsible for loss or damage arising or resulting from: 
(a) Act, neglect, or default of the master, mariner, pilot, or the servants of the carrier in the navigation 

or in the management of the ship.   "  
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

بل على أفراد  ،ان السفينةب  ي فقط على ر  ال يسر  عفاء ن هذا اإلإحيث  ؛التساؤالت بخصوص ذلكبعض 
ا  مراقب ن القول بأن مك  وبالتالي ي   -بالسفينة أو إدارتها الملحةفي  الناقلن يتعاونون مع مم   –الطاقم أيض 

ا منهمعتب  القيادة ي  الشاطئ التابع للسفينة ذاتية  من  ي ى الناقل البحر عف  على ذلك، ي   وبناء   ،(1)ر واحد 
 مراقب الشاطئ.  أأو الخسارة الناتجة عن إهمال أو خط األضرارالمسؤولية في حالة 

 

 الثاني الفرع
  للمالحةصالحية السفن ذاتية القيادة 

 
 ا للقانون املصريوفق

نة على اإلبحار في البحر وال السفينة للملحة "قدرة السفيصلحية د بقص  ي  وكما سبق أن ذكرنا، 
ض لها بحكم الضرورة على مدار ا قدرتها على مواجهة أهوال البحار والمخاطر العرضية التي تتعر  مسي  

عدادها وتجهيزها بكل ما يلزم للقيام بالرحلة إ ى ، يجب على الناقل البحري أن يتول  ى أخر  وبعبارة   ،(2)الرحلة"
حرية، فعلى سبيل المثال يجب عليه أن يضمن صلحية السفينة للملحة الستلم الشحنة على متنها الب

ط عة التي تواجه الرحلة المخط  إلى مكان وجهتها، مع األخذ في االعتبار الظروف المتوق   آمن   ونقلها بشكل  
 د على نقلها. لها ومراحلها وطبيعة الشحنة المتعاق  

حيث ألزمت الناقل  ؛من قانون التجارة البحرية المصري  214المادة  صراحة   ت عليهوهذا ما نص  
ونقل نوع  ،ولتنفيذ السفر المتفق عليه ،للملحة إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة  "ـالبحري ب

ضاعة لوضع الب ن فيها، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة  شح  البضاعة التي ت  
لم يقصر التزام الناقل البحري على إنجاز عملية النقل والمحافظة على  ي ع المصر فالمشر    ؛فيها وحفظها"

ا أيض   نها صالحة  أو  ،للملحة ا ضرورة التأكد من أن السفينة صالحة  لزمه أيض  أنما إالبضائع المنقولة، 
عنى هذا أن الناقل عليه التأكد من متانة وي ،(3) لتنفيذ النقل على الوجه األمثل للمحافظة على البضائع

ا بتزويد السفينة بكل ما تحتاج ن السفينة وكفاءة أجهزة القيادة والتوجيه وقبل ذلك ماكيناتها، ويلتزم أيض  د  ب  

                                                           

 انظر:  (1)
Delgado, op .cit., p. 509. 

 . 43د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص :قارب (2)

 هنا هو التزام  على أن التزام الناقل  -رحمه هللا- حيث يؤكد سيادته ؛334، مرجع سابق، صي انظر: د. مختار برير  (3)
 . بنتيجة  
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 
  .(1)حسب ما تقضى القوانين واللوائح وكفء   ل  مؤه   وبطاقم   ومؤن   ليه من مهمات  إ

حسب ما  وكفء   مؤهل   بطاقم  بتزويد السفينة  البحري حيث يلتزم الناقل  ؛وهذا االلتزام األخير مهم  
ى بهذا ف  أن الناقل قد و  اعتبار  هل يمكن ،ق بالسفن ذاتية القيادةولكن فيما يتعل   ،تقضى القوانين واللوائح
ة السفينة ف  في غرفة المراقبة يقوم بتحريك د   وكفء   مؤهل   الشاطئعلى  راقب  مااللتزام بمجرد وجود 

الوظائف  بكل    الشاطئعلى مراقب الحيث سيقوم  ؛هنرى صحة هذا التوج   ؟اآلليباستخدام الحاسب 
  ب من طاقم السفينة. طل  والمهام التي ت  

 خلله بالتزام  إعلى أساس  المصري للبضائع في قانون التجارة البحرية  البحري ولية الناقل ئتقوم مسو 
ل عن سأ  وفى الميعاد المحدد، ولذلك ي   ،وسليمة   ا كاملة  حيث يلتزم بنقل البضائع بحر   ؛بتحقيق نتيجة  

 . (2)الهلك والتلف والتأخير

يضمن الناقل هلك ( من قانون التجارة البحرية على أن "227وتنص الفقرة األولى من المادة )
ميناء الشحن، وبين  فيم الناقل البضائع ة بين تسل  المد   فيإذا حدث الهلك أو التلف  ،البضائع وتلفها

وفى حالة ، "للمادة السابقة اتسلمها، أو إيداعها طبق   فيميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق  يقيامه ف
تسليم البضائع إال  فيل الناقل عن التأخير سأ  ي  " ( من نفس القانون على أن240دة )التأخير، تنص الما

 . "له فيه د  ال ي   أجنبي    ى سبب  أثبت أن التأخير يرجع إل

بإثبات السبب األجنبي في  إالأخرى، ال يستطيع الناقل البحري دفع المسئولية السابقة  ومن ناحية  
من قانون  229حيث تنص المادة  ي؛ره القانون المصر وهذا ما قر  ، (3)الهلك أو التلف أو التأخير إحداث

من  227( من المادة 1)الفقرة  يمن المسئولية المنصوص عليها ف ى الناقلعف  ي  " على أن ي التجارة البحر 
من  له أو لنائبه أو ألحد   د  ال ي   ي   أجنب إذا ثبت أن هلك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب   ،هذا القانون 
وليته ئحيث يجوز للناقل أن يدفع مس ؛ولية عن التأخيرئق بالنسبة للمسمر فيما يتعل  ونفس األ ،تابعيه فيه"

 . األجنبيأثبت السبب  إذاعن الـتأخير 

                                                           

 .   332، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفقانظر:  (1)
د.  .366ا صوأيض   ،335، مرجع سابق، صي د. مختار برير  .304د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، صانظر:  (2)

 .  345، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق .273-272دويدار، مرجع سابق، ص يهان

د. محمد  .273دويدار، مرجع سابق، ص يد. هان. 366ا صوأيض   ،335، مرجع سابق، صي انظر: د. مختار برير  (3)
 .345، مرجع سابق، صيالسيد الفق
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

في  د  الضرر ال يكون للناقل ي   إلحداث موجب   هو "كل   األجنبيلى أن السبب إوتجدر اإلشارة 
عدم  إلى ييؤد    األجنبيثبات السبب إأن تأكيد بالقول  إلىوقد ذهبت محكمة النقض المصرية  ،"حدوثه

بين سلوك الناقل أو  ة  سببي رابطة   كل   إذ اوتنتفى  ،حدوث الضرر إلى أد ىارتكاب الناقل البحري ثمة فعل 
 .  (1)ررنائبه أو تابعيه وبين وقوع الض  

وفيما  ،(3)، وخطأ الغير(2)وخطأ الشاحن ،وعيب البضائع ،لقاهرةالقوة ا األجنبيويشمل السبب 
وبالتالي  ،من موظفي الناقل وتابعيه -على سبيل المثال -مراقب الشاطئ عد  ق بالسفن ذاتية القيادة، في  يتعل  

 وقوع الضرر. إلىى أد   اأجنبي   اذا أثبت أن هناك سبب  إ ،ى الناقل من المسئوليةعف  يجوز أن ي  

  

 املطلب الثاني

 التحديات القانونية التي تواجه السفن ذاتية القيادة 
 البحريةالتجارية يف العقود 

 

 وتقسيم:  تمهيد  

على أساس أنه  التقصيريةأو  العقديةولية ئالمس انتفاءال تعني الملحة البحرية للسفن ذاتية القيادة 
 القانونيةوالتحديات ر أن تتلشى العواقب فل يمكن أن نتصو   ،على هذه السفن أو طاقم   ان  ب  ال يوجد ر  

على  مراقب   ألننا في الحقيقة نكون أمام تواجد ؛السفنمن هذا النوع مثل  بصدد المرتبطة بالمسؤولية
على  وبناء   ،(4)فة السفينة باستخدام حاسبه اآللييقوم بتحريك دو  ،لسفينة في غرفة المراقبةاع تاب  ي  الشاطئ 

بها العمليات التجارية التي تقوم بها سب   التي قد ت  التحديات القانونية هذه الضروري دراسة ذلك، يكون من 
 البحرية.  التجارة عقودق بفيما يتعل   ة  وخاص  السفن ذاتية القيادة، 

عقود و  ي،التصادم البحر و  ،ولية الناقل البحري ئحدود مس :منها ،ة  مهم   ونقوم بدراسة موضوعات  
                                                           

دويدار، مرجع سابق،  يليه في د. هانإ، مشار 1990 /19/3ق، جلسة  53لسنة  1212نقض مصري الطعن رقم  (1)
 .   273ص

 .  273دويدار، مرجع سابق، ص يد. هان :انظر (2)

 . 347، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفقانظر:  حداث الضرر،إب في أخرى تسب   ان سفينة  ب  كخطأ ر   (3)

 انظر:  (4)
Delgado, op .cit., p. 509. 
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 
 .البحري واإلنقاذ والتلوث  ،سفن النقل البحري للبضائع يجارإ

 األول الفرع
 Liability of Carrier يولية الناقل البحرئمس

 (ساسها القانونيأولية و ئطبيعة المس)حدود و 

 ،ق بالتزاماته قبل بدء الرحلةمنها ما يتعل   ،(1)على الناقل البحري  ة التزامات  د عقد النقل عد  ول   ي   
وااللتزام  ،(2)والتزامه بمراجعة البضاعة في ضوء بيانات سند الشحن ،كالتزامه بتجهيز وإعداد السفينة

كالتزامه بخط السير المعتاد أو  ،ق بالتزاماته أثناء الرحلة البحريةالبضاعة، ومنها ما يتعل   بالشحن ورص   
ق بالتزاماته والتزامه بتمام النقل، ومنها ما يتعل   ،والتزامه بالمحافظة على البضائع المشحونة ،المتفق عليه

ن له الصفة في م   إلىخراج البضاعة من السفينة ألجل تسليمها إكالتزامه بالتفريغ ) ،في ميناء الوصول
 والتزامه بتسليم البضاعة. ،استلمها(

 ،أو قرينة الخطأ ،وهذه ال تقوم على افتراض ،ل الناقل عند إخلله بالتزاماته العقديةأسض أن يفتر  وي  
وهى تسليم  ،بنتيجة   على أن التزام الناقل هو التزام   (4)ويجمع الفقه ،(3)وليةئتقوم على تحقق المس نماإو 

أن يقوم هو بإثبات أن  إلىولية الناقل ئذا لم تتحقق هذه النتيجة انعقدت مسإف ؛وسليمة   البضاعة كاملة  
فل يكفي للناقل  ،(5)من تابعيه أو ألحد   له أو لنائبه د  ال ي   أجنبي    سبب   إلىها يرجع فهلك البضاعة أو تل

نه وتابعيه قد قاموا أأو  ،نه قد بذل في سبيل ذلك العناية المعقولةأت ثب  ولية أن ي  ئتوافر المس يحتى ينف

                                                           

، مرجع سابق، يد. محمد السيد الفق .358- 333، مرجع سابق، صي د. برير  :انظر في تفصيل هذه االلتزامات (1)
 وما بعدها.  331ص

د. محمد عبد الفتاح ، انظر: ي ا لقانون التجارة البحرية المصر وفق   ،صدار سند الشحنإحكام أللمزيد من التفصيل عن  (2)
 .2007 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،سكندريةاإل ،عقود البيوع البحرية الدولية -ترك

 Convention on Limitation of Liability 1976المتعلقة بتحديد المسئولية عن المطالبات البحرية لعام  االتفاقيةوتحكم  (3)

for Maritime Claims (LLMC 1976) االتفاقيةوقد وافقت مصر على االنضمام إلى هذه  ،ولية مالك السفينةئحدود مس 
 .172، مرجع سابق، صي، انظر: د. محمد السيد الفق1988 يوليوا من أول بها اعتبار   وبدأ العمل ،1986بريل أ 6في 

، يود. محمد القليوب ي،د. محمود سمير الشرقاو  .327وص ،324د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، صانظر:  (4)
، مرجع سابق، يد. كمال حمد .366ا صوأيض   ،335، مرجع سابق، صي د. مختار برير  .373مرجع سابق، ص

 .  345، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق .273-272دويدار، مرجع سابق، ص يد. هان .465ص

 . 465، مرجع سابق، صيد. كمال حمد. 324انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (5)
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

 . (1)ر عليهمأو أن ذلك تعذ   ،ررالض   يباتخاذ التدابير المعقولة لتفاد

أن النتيجة لم تتحقق مع بيان سبب ارتباط ذلك بتنفيذ ت ثب  احن أن ي  ن على الش  أخرى، يتعي   وبعبارة  
"يضمن  :من قانون التجارة البحرية المصرية بقولها 227المادة  وهذا ما نصت عليه صراحة   ،(2)عقد النقل

إذا حدث الهلك أو التلف في المدة بين تسلم الناقل البضائع في ميناء الناقل هلك البضائع وتلفها 
  ."...في ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق في تسلمها، أو إيداعها الشحن، وبين قيامه

( من 1ى الناقل من المسئولية المنصوص عليها في )الفقرة عف  ي  ( على أنه "229وتنص المادة )
له أو لنائبه  د  ال ي   أجنبي    من هذا القانون إذا ثبت أن هلك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب   227المادة 

عن التأخير في تسليم  ةوليئبالمسق فيما يتعل   ي ع المصر ره المشر   ا ما قر  وهذا أيض   ،من تابعيه فيه" أو ألحد  
 . (3)له فيه د  ال ي   ي   أجنب سبب   إلىال اذا أثبت أن التأخير يرجع إولية الناقل ئحيث تنعقد مس ؛البضاعة

 ي:ولية الناقل البحر ئحاالت تحقق مس

مر بالهلك ق األسواء تعل   ؛ولية الناقل في حالة هلك البضاعةئم، تنعقد مسعلى ما تقد   وبناء  
انعدامها( وبين  أيللبضاعة ) يا بين الهلك الحقيقع أيض  ى المشر   وقد سو   ،منها الكلى للبضاعة أو بجزء  

ا من تاريخ ( يوم  60ومضى ) (4)فق عليهوهى حالة عدم تسليم البضاعة في الميعاد المت   ي،الهلك الحكم
أي وصولها في غير حالتها السليمة  ،ا في حالة تلف البضاعةولية الناقل أيض  ئق مسوتتحق   ،(5)هذا الميعاد

  .(6)أعدت لهالذي  ر على قيمتها أو في استعمالهاؤث   والتي قد ت   ،ت عليهام  ل   التي س  

فقد تصل البضاعة  ؛بحالة البضاعة، أي كيفيتها -على خلف هلك البضاعة –ق هنا فاألمر يتعل  
ا في  أيض  وال  ئويكون الناقل مس ،(7)للستهلك أو االستعمال نة أو غير صالحة  ولكن متعف    ،في العدد كاملة  

 ييلتزم فيه الناقل العادالذي  الميعادأو حسب  ،حالة التأخير في تسليمها حسب الميعاد المتفق عليه

                                                           

 . 345، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق .267دويدار، مرجع سابق، ص يانظر: د. هان (1)
 . 465، مرجع سابق، صيد. كمال حمد :اانظر أيض   .267دويدار، مرجع سابق، ص يانظر: د. هان (2)

 . ي ( من قانون التجارة البحرية المصر 240الفقرة األولى من المادة ) :انظر (3)

 . د  محد   ذا لم يتم االتفاق على موعد  إبتسليم البضاعة في الظروف المماثلة  يأو الميعاد الذي يلتزم فيه الناقل العاد (4)

، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو  :اانظر أيض   ي،( من قانون التجارة البحرية المصر 228المادة ) :انظر (5)
  . 471، مرجع سابق، صيد. كمال حمد .372مرجع سابق، ص

 . 268دويدار، مرجع سابق، ص يانظر: د. هان (6)

 . 370، مرجع سابق، صي انظر: د. مختار برير  (7)
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 . (1)د  محد   ذا لم يتم االتفاق على موعد  إليم البضاعة في الظروف المماثلة بتس

  :وليةئمن المس اإلعفاء

ة التزام الناقل التخفيف من شد   إلىتهدف  ي ع المصر عليها المشر    نص   معينة   هناك حاالت  
أولى هذه  ؛وليةئا من المسى فيها الناقل قانون  عف  فهذه الحاالت ي   ،(2)ررق الض  وليته في حالة تحق  ئومس

ومن ضمن هذه الحاالت  ،(3)حنفي سند الش   غير صحيحة   د الشاحن ذكر بيانات  الحاالت هي حالة تعم  
األرواح  إنقاذا حالة ، وأخير  (5)ةا حالة نقل الحيوانات الحي  ، وأيض  (4)نقل البضائع على سطح السفينة

 .(6)واألموال

 :وليةئوسائل دفع المس

 لمن الحاالت السابقة في حا ولية الناتجة عن تحقق حالة  ئص من المسللناقل أن يتخل   نمك  وي  
وبين  ،يها عقد النقلإلل في عدم تحقق النتيجة التي يهدف علقة السبيبة بين خطئة المتمث    ينجاحه في نف

بإثبات أن  :، أيال بإثبات السبب األجنبيإوالناقل ال يستطيع أن يقوم بذلك  ،لحق الشاحنالذي  الضرر
 أو خطأ ،في البضاعة أو عيب   ،أو خطأ الشاحن ،قاهرة   لى قوة  إلحق الشاحن يرجع الذي  الضرر

 . (7)الغير

                                                           

 . 471-470، مرجع سابق، صيد. كمال حمدانظر:  (1)

، مرجع د. محمد عبد الفتاح ترك .وما بعدها 331تفصيل ذلك: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص يانظر ف (2)
   وما بعدها.  274سابق، ص

 الشاحن ذكر بيانات   د"إذا تعم   :بقولها ي ( من قانون التجارة البحرية المصر 230وقد نصت على هذه الحالة المادة ) (3)
ذا أثبت عدم إسند الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فل يسأل الناقل عن هلك البضائع أو تلفها  يف غير صحيحة  

 . 277، مرجع سابق، صد. محمد عبد الفتاح تركللمزيد من التفصيل عن هذه المادة، انظر:  ،"تصحة هذه البيانا

سند الشحن  ييذكر ف ي"ال يسأل الناقل عن هلك أو تلف البضائع الت :ن القانون بقولها( م231ت عليها المادة )ونص   (4)
 إذا أثبت أن الهلك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل". ،أنها منقولة على سطح السفينة

حالة نقل الحيوانات الحية عن  يالناقل ف ( من القانون والتي تتناول هذه الحالة "ال يسأل232هو نص المادة ) يوالتال (5)
ا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل، وإذا نفذ الناقل رر ناشئ  إذا كان الهلك أو الض   هلكها أو ما يلحقها من ضرر  

ا نشأ عن المخاطر الخاصة بهذ فترض أن هلكها أو ما أصابها من ضرر  ا ،تعليمات الشاحن بشأن نقل هذه الحيوانات
 النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه".

ل الناقل عن هلك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها أوالتي تنص على أنه "ال يس ،( من القانون 242المادة ) :انظر (6)
 البحر". فييتخذها إلنقاذ األموال  يالبحر أو بسبب التدابير المعقولة الت يإذا وقع ذلك بسبب إنقاذ األرواح ف

 . 328-328د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص :انظر (7)
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ى الناقل من عف  ي  " :( من قانون التجارة البحري المصري بقولها229وهذا ما نصت عليه المادة )
هذا القانون إذا ثبت أن هلك البضاعة أو من  227( من المادة 1المسئولية المنصوص عليها في )الفقرة 

وبالتالي  ،(2) ل القوة القاهرةوتتمث   ،(1)له أو لنائبه أو ألحد من تابعيه فيه" د  ال ي   أجنبي    تلفها يرجع إلى سبب  
،ا غير عادولية، كما في حالة هياج البحر هياج  ئى الناقل من المسعف  ي   أو في  ،أو في هبوب العواصف ي  

 .(3)على ميناء الوصول ي أو في الحصار البحر  ،أو في الفتن والثورات ،أعمال الحرب المفاجئة

ثبات أن إفيكون عندما يتم  ،وليةئى بإثباته الناقل من المسعف  والذى ي   ،ما بخصوص خطأ الشاحنأ 
حتى يتم اتخاذ  ،أو لم يقم بالكشف عن طبيعة البضاعة ،م ربط البضاعة أو تعبئتهاحك  الشاحن لم ي  

الذي  ثباته أن الضررإا في حالة ولية أيض  ئى الناقل من المسعف  وي   ،(4)اإلجراءات المناسبة للحفاظ عليها
ثبات أن الهلك أو التلف فيها بسبب كونها إفيها، كما في حالة  ذاتي    عيب   إلى لحق بالبضاعة راجع  

حدث الذي  ولية بإثبات أن الضررئى الناقل من المسعف  ي   ا. وأخير  (5)تتلف بالحرارة أو البرودة أو الرطوبة
حدث نتيجة خطأ  عن تصادم   ثبات أن الضرر ناتج  إكما في حالة  ،للبضاعة قد نشأ بسبب خطأ الغير

 .  (6)أخرى  ان سفينة  ب  ر  

 ي:ولية الناقل البحر ئتحديد مس

يلتزم  ن  معي   وليته بمبلغ  ئبمبدأ تحديد مس نه أقر  إحيث  ؛ولية الناقلئتحديد مس ي أجاز القانون المصر 

                                                           

تسليم  ي: "يسأل الناقل عن التأخير فنحو اآلتيحيث يجرى نصها على ال ؛( المتعلقة بالتأخير240ا المادة )وأيض   (1)
 له فيه". د  ال ي   ي   أجنب خير يرجع إلى سبب  أثبت أن التأإذا البضائع إال 

د.  .329وال يمكن دفعه، انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص ،ا ال يمكن توقعهويجب أن تكون حادث   (2)
ا آخر وال يمكن دفعه( شرط   ،هذين الشرطين )ال يمكن توقع الحادث إلىاف ض  وي   ،478، مرجع سابق، صيكمال حمد

 . 376، مرجع سابق، صيود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو نظر: ا"، تنفيذ االلتزام مستحيل   ل في "جعليتمث  

، مرجع سابق، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو  .329انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (3)
 . 347، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق .وما بعدها 478، مرجع سابق، صيد. كمال حمد .377ص

، مرجع سابق، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو  .329انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (4)
 . 483، مرجع سابق، صيد. كمال حمد .375ص

، مرجع سابق، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو  .329انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (5)
 .348، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق .481، مرجع سابق، صيد. كمال حمد .376ص

، مرجع سابق، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو  .329انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (6)
 . 348، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق. 484، مرجع سابق، صيد. كمال حمد. 376ص
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ا كان تحدد المسئولية أي  " :( بقولها233وقد نصت على ذلك الفقرة األولى من المادة ) ،(1)بدفعه للشاحن
أو بما ال  ،أو وحدة شحن   طرد   عن كل    ه  بما ال يجاوز ألفى جني ،نوعها عن هلك البضائع أو تلفها

كما تنص المادة ، "ين أعلىالحد   ي  للبضاعة، أ اإلجماليكيلو جرام من الوزن  يجاوز ستة جنيهات عن كل   
حالة  ييحكم به على الناقل فالذي  ال يجوز أن يزيد مبلغ التعويض" :( من نفس القانون على أنه240)

 "ولى"الفقرة األ يمنها على الحد األقصى للتعويض المنصوص عليه ف تسليم البضائع أو جزء   يالتأخير ف
  ."من هذا القانون  (233)من المادة 

وليته ئك بتحديد مسعلى حالة ال تجيز للناقل أن يتمس   ي ( من القانون المصر 234ونصت المادة )
مواجهة الشاحن  يك فال يجوز للناقل التمس  : "التالينص هذه المادة على النحو  ي في حالة توافرها، ويجر 

ق على المحافظة عل  وما ي   ،قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها ايان  المسئولية إذا قدم الشاحن ب بتحديد
على صحة القيمة  البيان المذكور قرينة   عد  وي   ،سند الشحن يوذكر هذا البيان ف ،خاصة   عليها من أهمية  

 . "يم الناقل الدليل على ما يخالفهاق  عينها الشاحن للبضائع إلى أن ي   يالت

 :الناقل يولية تابعئتحديد مس

على ذلك، أجاز  وبناء   ،(2)لى تابعيهئولية الناقل واإلعفاء منها إحكام تحديد مسأتمتد االستفادة من 
ولية عن هلك ئوليته في حالة رفع دعوى المسئك بتحديد مسالناقل أن يتمس   يمن تابع ألي   القانون 

ارتكبه وقع أثناء تأدية وظيفته الذي  الخطأت أن ثب  البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها، بشرط أن ي  
 .  (3)أو بسببها

 ولية  ئإذا تم رفع دعوى مسأنه بن القول مك  ي   ق بالسفن ذاتية القيادة،وفيما يتعل   ،معلى ما تقد   وبناء  
نرى أن هذا الشخص )مراقب ولية تصرفاته أو إهماله أو تقصيره، ئل الناقل مسيتحم   شخص   ضد أي   

عفاء منها المنصوص عليها ئولية واإلع بحق االستفادة من حدود المسيتمت  سبيل المثال( قد  ىالشاطئ عل
 ارتكبه وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. الذي  ت أن الخطأثب  بشرط أن ي   ي في القانون المصر 

                                                           

، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو  .وما بعدها 334انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (1)
 وما بعدها.  383مرجع سابق، ص

، مرجع سابق، يد. كمال حمد .388، مرجع سابق، صيود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو انظر:  (2)
 . 502ص

 . ي ( من قانون التجارة البحرية المصر 235األولى من المادة )ت عليه الفقرة وهذا ما نص   (3)
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 ي الناقل البحر ل أخرى، إذا تم رفع دعوى ضد أحد مراقبي السفن ذاتية القيادة الذي يتحم   وبعبارة  
ئولية أو اإلعفاء من هؤالء التمسك بتحديد المس ألي   ولية تصرفاتهم أو إهمالهم أو تقصيرهم، يجوز ئمس

وال تخضع لهذه  ،أو التي يوجد على متنها طاقم   ،قة بالسفن التقليديةحكام المتعل   منها بنفس الشروط واأل
 قة بمنازعات عقد العمل مع الناقل.    مراقب الشاطئ والمتعل   ا كان نوعها( التي قد يرفعها حكام الدعوى )أي  األ

 

 الثانيالفرع 
 Collision يالتصادم البحر

 

بعد التطور  ة  خاص   ،موال أو األشخاص سواء األخسائر عظيمة   إلى البحري التصادم  يقد يؤد   
 ،(1)يجوب البحارالذي  أو العدد ،أو السرعة ،حدث للسفن من حيث الضخامة في الحجمالذي  الكبير

( من 292وتحدد المادة )، (2)(301)المواد  إلى (292)ع المصري التصادم في المواد من ونظم المشر   
من أطراف التصادم،  كطرف   بحرية   توافر سفينة   مفهوم التصادم بضرورة   (3)قانون التجارة البحرية المصري 

                                                           

، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو  :اانظر أيض   .402انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (1)
 . 587مرجع سابق، ص

لتوحيد بعض القواعد الموضوعية  1910حكام الواردة في معاهدة بروكسل لعام األ جل   ي ع المصر ى المشر   وقد تبن   (2)
 .المتعلقة بالتصادم البحري 

 وباللغة اإلنجليزية: 
Convention for the Unification of Certain Rules of Law with respect to Collisions between Vessels 

(known as the Brussels Collision Convention 2010).  

 :والمستقلة( ،وعلقتها بالسفن ذاتية القيادة بنوعيها )التحكم عن بعدا لهذه المعاهدة انظر شرح  
Carey, op. cit., p. 10 et seq. Aro and Heiskari, op. cit., p. 30. 

 : يوتنص المادة على التال (3)
التعويضات التي تستحق في حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب للملحة الداخلية، ت سو ى  )1("

ا لألحكام المنصوص عليها في هذا الفصل دون عن األضرار التي تلحق بالسفن واألشياء واألشخاص الموجودين عليها طبق  
في حكم هذه المادة  عائمة   ، تعتبر كل  ى ثابت  وفيما عدا العائمات المقيدة بمرس   ،للمياه التي حصل فيها التصادم اعتبار  
ولو لم يقع  ،( وتسري األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل2بحسب األحوال. ) داخلية   ملحة   أو مركب   بحرية   سفينة  

إذا  ،ألخرى أو لألشياء أو لألشخاص الموجودين على هذه السفينة على تعويض األضرار التي تسببها سفينة   مادي   ارتطام  
رها التشريع أو عن عدم مراعاة األحكام التي يقر    ،إهمال القيام بحركة   أو عن ،عن قيام السفينة بحركة   كانت األضرار ناشئة  

  ."أو االتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم السير في البحار ،الوطني
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

 . (1)أخرى  أو عائمة   خر سفينة  يكون الطرف اآلأن  ي ويستو 

أن يقع في البحر )بغض النظر عن  ي حيث يستو  ؛ع أن يقع التصادم في البحرولم يشترط المشر   
أو في  ،النهر يأو ف ،أو في مياه الموانئ( ،أو في المياه اإلقليمية ،مكان وقوعه سواء في البحر العالي

 حصول ارتطام   ي ولم يشترط القانون المصر  ،(2) أو قناة السويس( ،أو مضيق ،المياه الداخلية )بحيرة
؛ماد ا لتطبيق أحكام القانون ع في مفهوم التصادم، بمعنى أن االرتطام المادي لم يعد شرط  نه توس  إحيث  ي  

ك أخرى على نحو حر   نتيجة مرور سفينة   اضرار  : "إذا لحقت السفينة أفعلى سبيل المثال ،(3)ي المصر 
 .(4)تخضع ألحكام المسئولية الناشئة عن التصادم" األضرارإن هذه ا، فا شديد  األمواج تحريك  

والمقصود بالسفينة  ،على األقل كأحد أطراف التصادم ستلزم وجود سفينة  اع ما يهمنا هنا أن المشر   
ولية الناشئة عن ئفأحكام المس ،(5)من قبلا لما سبق أن أوضحناه هنا هو المفهوم القانوني الصحيح لها وفق  

أخرى "تتمتع  ابق وبين عائمة  بالمعنى القانوني الس   ي في حالة حدوث التصادم بين سفينة  التصادم تسر  
 ،ر معها حدوث التصادم سواء اقتربت هذه العائمة في وصفها من السفينةبالحركة الذاتية التي يتصو  

ا تصادم   عد  ا لذلك ي  وتطبيق   ،(6)"كب الملحة الداخلية فتأخذ حكمهاأو اقتربت من مرا ،فتأخذ حكمها
 . (7)من الفنادق العائمة القترابها من وصف السفينة أو فندق   ،نقاذ  إ وزورق   التصادم الذي يحدث بين سفينة  

من أسباب تصادم  األخطاء البشرية كسبب  من ل قل   قد ي  استخدام السفن ذاتية القيادة  أن ونرى 
ونرى أن  ،م استمرار وقوع هذا النوع من الحوادث في المستقبلوعلى الرغم من ذلك، فمن المحت   ،السفن

                                                           

سابق، ، مرجع يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو  .404انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (1)
 .315دويدار، مرجع سابق، ص يد. هان .591ص

د. محمود سمير  .404د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .502، مرجع سابق، صي انظر: د. مختار برير  (2)
 . 315دويدار، مرجع سابق، ص يد. هان. 592، مرجع سابق، صيود. محمد القليوب ي الشرقاو 

د. محمود سمير  .406د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .504ص، مرجع سابق، ي انظر: د. مختار برير  (3)
حكام المسئولية الناشئة عن التصادم أعدم تطبيق  إلىوتجدر اإلشارة  .593، مرجع سابق، صيود. محمد القليوب ي الشرقاو 

، ي انظر: د. مختار برير  ،تقصيرية   فالمسؤولية في األصل هي مسئولية   ،في حالة وجود علقة عقدية بين أطراف التصادم
 .  504مرجع سابق، ص

  . 406د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، صا: انظر أيض   .503، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (4)

 من المبحث األول من هذه الدراسة.  الثانيالمطلب  :انظر (5)

 . 501، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (6)

 .  316دويدار، مرجع سابق، ص يد. هان :قارب .501سابق، ص، مرجع ي انظر: د. مختار برير  (7)
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اري على باقي ولية الس  ئعلى النظام القانوني للمس -عامة   بصفة   – ي ؤث  روجود السفن ذاتية القيادة سوف ال 
( على 296القانون في المادة )نص ف ،(1)ثبات الخطأوجوب إ على القائم السفن التي تستند على النظام

ب على رر الذي ترت  "إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الض  أنه 
فالسفينة التي ثبت خطأ  ،(2)ان(ب  زها أو أحد تابعيه )كالر  مجه    إلىف ولفظ السفينة هنا ينصر  ، التصادم"

، وبالتالي تلتزم وليةئمجهزها أو أحد تابعيه )مراقب الشاطئ في السفن ذاتية القيادة(، تقع عليها المس
أو ما عليها من  ،ومن عليها من أشخاص   ،لحقت السفينة أو العائمة األخرى  يتضرار البتعويض األ

 .  أموال  

يرها )في حالة السفن ذاتية د  ن ي  ان السفينة أو م  ب  بل ر  ب في التصادم من قوقد يقع الخطأ المتسب   
نوار ، أو األأو في استخدام العلمات ،جراء المناورةي إأو ف ،كما في حالة الخطأ في قواعد السير ،القيادة(

 غير أو في تزويدها بطاقم   ،ز السفينة كإهماله في صيانتهاوقد يقع الخطأ من مجه    ،(3)المتعلقة بالسفينة
، وغير ذلك من األجهزة المهمة  ،أو أنوار   كأجهزة اتصال   مناسبة   عدم تزويدها بأجهزة   يأو ف كفء 
 . (4)للسفينة

ارتكبه مراقب  نتج عن خطـأ   الخلصة، أنه في حالة السفن ذاتية القيادة وعند حدوث تصادم  
 ،ثباتالخطأ الواجب اإل، والقائم على ولية السابق ذكرهائفي نظام المسفلن يحصل تغيير الشاطئ، 

ه وج   ير أو ي  د  ي  الذي  ارتكبه مراقب الشاطئ ولية األفعال الناتجة عن خطأ  ئل مجهز السفينة مسويتحم  
قة بالتصادم فاألحكام المتعل    ،(5)تابعال أعمالولية المتبوع عن ئالسفينة ذاتية القيادة على أساس مس

                                                           

 ولية الناشئة عن التصادم".ئ( من قانون التجارة البحرية على أنه "ال يفترض الخطأ في المس294تنص المادة ) (1)

 . 318دويدار، مرجع سابق، ص يد. هان. 507انظر: د. مختار بريري، مرجع سابق، ص (2)

د. مصطفى كمال طه، مرجع  .ا عن السفن التقليدية(ث  )متحد    319-318ار، مرجع سابق، صدويد يد. هان :قارب (3)
 ا عن السفن التقليدية(.)متحدث   408صسابق، 

ويسأل  ،408ا: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، صانظر أيض   .508د. مختار بريري، مرجع سابق، ص (4)
دارتها وتنفيذ مناورتها إل في قيادة السفينة و ان تتمث  ب  ن مهمة الر  وذلك أل ؛اجباري  إولو كان  ،ا عن خطأ المرشدالمجهز أيض  

( من قانون 298المادة ) :ان بالمعلومات عن خط السير ومسالك الميناء. انظرب  يقوم بتزويد الر   على الرغم من وجود مرشد  
ولو وقع التصادم بخطأ  ،هذا الفصل يوص عليها فب المسئولية المنصعلى أنه "تترت   التي تنص   ي التجارة البحرية المصر 

د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق،  :اأيض   انظر ."المسئولية يوذلك مع عدم اإلخلل بالقواعد العامة ف ،االمرشد إجباري  
 . 408ص

آخر  شخص   ي   وأ ،والمرشدان والبحارة ب  ا عن أفعال الر  يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدني  " ( على أنه80تنص المادة ) (5)
خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى  يف
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تتماشى مع التحديات التي يفرضها أن على  المصري قادرة  المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية 
 ظهور السفن ذاتية القيادة. 

ان ب  ا تلك األحكام المتعلقة بمهام ر   أهميتها، وال سي ممعينة   وعلى الرغم من ذلك، قد تفقد أحكام  
 . (1)وطاقمها وركابهال في تقديم المساعدة إلى السفينة األخرى السفينة، بعد وقوع التصادم، التي تتمث  

حكام القانون المصري ستسري في حالة السفن ذاتية القيادة، أضح لنا أن م، يت  على ما تقد   وبناء  
 تسوية نيتعي   الداخلية، الملحة سفن مع تصادمها عند أو ،بينها فيما البحرية السفن تصادم فعند

 متن على موجودين أشخاص   أو أموال   بأي    أو بالسفن لحقت التي األضرار مقابل ةالمستحق   التعويضات
 السفينة. 

ن كل إوبالتالي ف ،قاهرة   ل السفن ذاتية القيادة كقوة  وهنا يجوز أن نتساءل عن مدى اعتبار تعط  
وال  ،ال يمكن توقعه وتفاديه حادث   والقوة القاهرة هي كل   ،ل ما أصابهامن السفن المتصادمة تتحم   سفينة  

ف على يتوق   األمرونرى أن  ،(2)لم تتوقعها تقارير األرصاد الجوية عاتية   للمدين في حدوثه مثل عاصفة   د  ي  
 ؟منطقية   السفينة حدوثه بطريقة   زح مجه   رج   ال السفينة أمر  فهل كان تعط   ،الوقائع المعروضة أمام المحكمة

ز استطاع مجه    إذاأما  ؛عروفة  مغير  تقنية  ستخدامه ا إلىا استناد   ولية كاملة  ئفهنا يمكن القول بتحمله المس
 إلىأضف  ،" على متن السفينة"تقليدي    منه حتى مع وجود طاقم   السفينة إثبات أن التصادم كان ال مفر  

شكال، فهنا ال من األ شكل   ي   أبل نظامها ب في تعط  لم يتسب  أنه بإثبات مالك السفينة ضرورة قيام ذلك، 
  أو السفن المتصادمة مع سفينته.  السفينةولية تعويض ئل مسيتحم  

ي عبء إثبات خطأ جهة التصنيع، وباإلضافة إلى ذلك، إثبات ع  ل المد  قد يتحم  أخرى،  ومن جهة  
                                                                                                                                                                                     

( من القانون المدني 174"، وعن مسئولية المتبوع عن أعمال التابع، انظر: المادة )حدود سلطاته القانونية فييبرمها 
مصادر االلتزام )تنقيح  -د الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء األول نظرية االلتزامالمصري، د. عب

وما بعدها، د. جميل الشرقاوي، الكتاب األول،  934، ص2010المستشار أحمد مدحت مراغي(، دار الشروق، القاهرة، 
 ما بعدها.        558، ص1995، دار النهضة العربية، القاهرة، ممصادر االلتزا

ر إلى باد  من السفن التي حدث التصادم بينها أن ي   سفينة   ان كل   ب  يجب على ر   (1( على أنه ")299تنص المادة ) (1)
ض سفينته أو بحارتها عر   وذلك بالقدر الذي ال ي   ،مساعدة السفن األخرى وبحارتها وغيرهم من األشخاص الموجودين عليها

 إن أهمل في تنفيذ هذا االلتزام، وعليه كلما أمكن ذلك أن ان مسئوال  ب  ، ويكون الر  الموجودين عليها لخطر جدي   أو األشخاص 
 ( وال يكون المجهز مسئوال  2يعلم السفن األخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها. )

  .منه" صريحة   وقعت المخالفة بناء على تعليمات  عن مخالفة هذه االلتزامات إال إذا 

 . 322دويدار، مرجع سابق، ص يانظر: د. هان (2)
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

ولية أفعال العاملين ئل جهة التصنيع مسومرة أخرى، تتحم   ،(1)ب أفعالها أو أخطائها في وقوع التصادمتسب  
    بها وموظفيها.

 

 

 الفرع الثالث
  النقل البحري للبضائعسفن  إجيارعقود 

 (Charterparty يجار السفينةإ)مشارطة 

 

يجار إكما في حالة  ، للعقد للستغلل عن طريق كونها محل  ن للسفينة أن تكون محل  مك  ي   
 يساسالمستأجر االلتزام األف ر بوضع السفينة تحت تصر  التزام المؤج    عد  وي   ،(2)منها السفينة كلها أو جزء  

يجار إ" :بقولها ي ( من قانون التجارة البحرية المصر 152ت عليه المادة )وهذا ما نص   ،(3)في هذا الشأن
ا منها مقابل أو جزء   معينة   ف المستأجر سفينة  ر بأن يضع تحث تصر  السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤج   

      ."...أجرة  

، وفى الحالة األخيرة قد ة  ز وقد يقوم بتأجيرها مجه   ،زة  بتأجير السفينة غير مجه  ر وقد يقوم المؤج    
حكام العامة لعقد ع األم المشر   وقد نظ   ،أو لعدة رحلت معينة   أو لرحلة   دة  محد   ة  ر بتأجيرها لمد  يقوم المؤج   

                                                           

بإصدار قانون حماية  2018لسنة  181( من القانون رقم 27الفقرة األولى من المادة ) :خاصة   انظر بصفة   (1)
ذا ثبت أن إيلحقه المنتج أو يحدثه  ضرر    عن كل   وال  ئ"يكون المنتج مس اآلتي:نصها على النحو  ي حيث يجر  ؛المستهلك

 تصميمه أو صنعه أو تركيبه". إلىفي المنتج يرجع  الضرر نشأ عن عيب  

ترد على نقل البضائع عن طريقها، المعقود عليه هنا هو نقل البضائع  برام عقود  إوقد يقع استغلل السفينة عن طريق  (2)
خر، فالشاحن، في معظم الحاالت، قد ال يعرف آ إلىنقل بضائعه من مكان فالذي يهم الشاحن هو  ؛وليس السفينة ذاتها

يجار إأخرى، يختلف عقد  بعبارة  و . 275، مرجع سابق، صي السفينة أو نوعها أو حتى من يملكها، انظر: د. مختار برير 
منها(  ها أو بجزء  بالسفينة كل    مربوضع السفينة )سواء تعلق األ ان التزام  ول يتضم  في أن األ ي السفينة عن عقد النقل البحر 

 إلى)ميناء القيام(  ن  معي   ا من ميناء  بينما األخير يقتصر على التزام الناقل على نقل البضائع بحر   ،رف المستأج  تحت تصر  
، مرجع يد. محمد السيد الفق. 360آخر )ميناء الوصول(، انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص معين   ميناء  

 .      285صسابق، 

 . 362، مرجع سابق، صيد. كمال حمد (3)
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 
حق المستأجر في االستغلل و  ،في مواجهة الغير ونفاذه وإثباتهالعقد  إبرامفعالج  ،يجار السفينةإ

   .(1)ق بالحصول على األجرةر فيما يتعل  وضمانات المؤج   

خطار م بالملحة في البحر ومواجهة األما يلزمها للقيا أن يتم تزويدها بكل   السفينة د بتجهيز قص  وي   
 تزويدهاو  ،المؤهلين شخاصاألان والطاقم وغير هؤالء من ب  بالر  البحرية، والتجهيز يشمل تزويد السفينة 

ما سبق أو تم تزويدها  يدها بكل   و فاذا لم يتم تز   ؛(2)ما تحتاجه الرحلة البحرية بالمؤن والوقود وكل    اأيض  
ن على المستأجر القيام دون الوقود، فيتعي  أو بتزويدها بالمؤن  ،فراد الطاقمأأو ببعض  ،انب  فقط بالر  

وفى هذا النوع من  ،(3)زة  غير مجه   وفى هذا الوضع نكون أمام تأجير سفينة   ،بتجهيزها على النحو الملئم
    .(4) من اإلدارة الملحية واإلدارة التجارية للسفينةر كل  العقود يفقد المؤج   

ل األولى في تتمث   ؛(5)نايمكن أن يكون له صورت زة  مجه   يجار سفينة  إأن  إلىوتجدر اإلشارة  
ل في ث  مأما الصورة الثانية فتت ،بالمدة نكون بصدد تأجير سفينة   وعندئذ   ،باإلدارة الملحيةر احتفاظ المؤج   

                                                           

، مرجع سابق، يد. كمال حمد بعدها.وما  278، مرجع سابق، صي د. مختار برير  :للمزيد من التفاصيل، انظر (1)
 وما بعدها.  365ص

يلتزم  أنه "عقد   زة علىمجه  الغير  السفينةعقد إيجار  ي ( من قانون التجارة البحرية المصر 161وقد عرفت المادة ) (2)
ا أو بعد تجهيزها تجهيز   أو بحارة   دون تجهيزها بمؤن   محدودة   ة  ف المستأجر لمد  ر بوضع السفينة تحت تصر  بمقتضاه المؤج   

  ."غير كامل  

 الحق األساسيو  (،167حتى  161من )زة من المواد مجه  الحكام المتعلقة بإيجار السفينة غير م القانون األوقد نظ   (3)
أخرى يلتزم بعدة التزامات  ل في حقه في الحصول على األجرة المتفق عليها. ومن ناحية  زة يتمث  لمؤجر السفينة غير المجه  

أهمها التزام بتقديم السفينة المتعاقد عليها والصالحة للملحة البحرية للمستأجر في التاريخ والمكان المتفق عليه في عقد 
 يفيها أو االستعمال العاد ي   ذات أو عيب   قاهرة   سفينة في حالة عدم صلحيتها للملحة نتيجة قوة  يجار، والتزام بإصلح الاإل

، مرجع سابق، يد. محمد السيد الفق ،285-284، مرجع سابق، صي د. مختار برير  :في الغرض المتفق عليه، انظر
يجار السفينة في إ، يلتزم المستأجر بعدة التزامات منها التزامه األساسي بدفع أجرة أخرى  ومن ناحية   ،288-287ص

السفينة  ا التزامه برد   وأخير   ،الميعاد المتفق عليه، والتزامه بالمحافظة على السفينة والتزامه بتكاليف ونفقات استغلل السفينة
د. محمود  .287 – 285، مرجع سابق، صي ر د. مختار برير ر. للمزيد من التفصيل عن هذه االلتزامات، انظالمؤج    إلى

-288، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق .وما بعدها 320، مرجع سابق، صيود. محمد القليوب ي سمير الشرقاو 
ظر: السفينة. ان إيجارا لعقد ل في تمتعه باستغلل السفينة وفق  ن حق المستأجر األساسي يتمث  أعن اإلشارة  وغني   .،289

 .       289، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق
، مرجع سابق، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو . 263انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (4)

 . 286، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق .322ص

، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو ا: وانظر أيض   .ي ( من قانون التجارة البحرية المصر 168المادة ) :انظر (5)
 . 323مرجع سابق، ص
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

وفيما  ،(1)للسفينة بالرحلة يجار  إالملحية والتجارية للسفينة، وهنا نكون أمام عقد  باإلدارتينر احتفاظ المؤج   
المستأجر من بضائع في السفينة، نجد أن يب ما يضعه ص  ي  الذي  ررر عن الض  ولية المؤج   ئيتعلق بمس

يب البضائع ص  ي  الذي  ر عن الضررها على أن "يسأل المؤج   ولية بنص   ئ( توضح هذه المس169المادة )
وأن الضرر لم ينشأ عن  ،إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة   إالالسفينة  فييضعها المستأجر  التي

للبضائع التي يضعها المستأجر على  ففي حالة حدوث ضرر   ،"تنفيذها فيتقصيره أو تقصير تابعيه 
وأن هذا الضرر لم ينشأ عن  ،ت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة  ثب  استطاع أن ي   إذا إالر السفينة، يسأل المؤج  

في حالة السفن أو مراقب الشاطئ  ،حد البحارةأأو  ،انب  سواء كان الر   ،(2)من تابعيه تقصيره أو تقصير أحد  
 ذاتية القيادة.

 

 
 

يجار إ أو مشارطات وعلقتها بعقود unmanned ships ق بالسفن ذاتية القيادةوفيما يتعل  
 ،في استخدام مثل هذه العقود مع السفن ذاتية القيادة أنه ال توجد عقبات   ى ، نر  charterpartiesالسفن

ن وعلى الرغم من ذلك، يتعي   ،للبضائع ي عمليات النقل البحر ا في ا رئيسي  والتي من شأنها أن تلعب دور  
ر السفينة عن أخطاء مؤج    وليةئالمتعلقة بمستلك  ة  خاص   ،د في العقود الحاليةر  البنود التي ت  تعديل بعض 

ويكون  ،الشاطئن مراقب ير السفينة أن يقوم بتعين على مؤج   حيث يتعي   ؛تابعيه من ربان أو طاقم السفينة
ن المؤجر يحتفظ باإلدارة الملحية )عقد تأجير السفينة وذلك أل ؛فعاله خلل الرحلة البحريةأ عن وال  ئسم

وباإلدارة التجارية )عقد تأجير السفينة المجهزة  ،وعقد تأجير السفينة المجهزة بالرحلة( ،المجهزة بالمدة
خر يعاونه في القيام آ شخص   وأي    ،مراقب الشاطئبالرحلة(، ومن ثم يقع على عاتقه أن يقوم بتعيين 

 ر الحق في استبدالهم. ويكون للمؤج    ،بمهامه
                                                           

 .(171 إلى 168)في المواد من  كلتيهما ي على الصورتينتسر   ة  عام   حكام  أعلى  ي ونص القانون المصر  (1)

 . 328ود. محمد القليوبى، مرجع سابق، ص ي د. محمود سمير الشرقاو انظر:  (2)

يجار السفينة مجهزة إ
لرحلة أو رحالت معينة، 

:  المؤجريحتفظ•

دارة المالحية باإل-•
للسفينة

فينة دارة التجارية للسباإل•

يجار السفينة مجهزة إ
، (لمدة محددة)

دارة المؤجر اإليفقد•
التجارية للسفينة

ة دارالمؤجر باإليحتفظ•
المالحية للسفينة

يجار السفينة عارية غيرإ
(كامال أو جزئيا)مجهزة 

المؤجريفقد-•

نةدارة المالحية للسفياإل•

ينة دارة التجارية للسفاإل•
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 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

ولية تعيين مراقب ئبالمفهوم السابق ذكره، فتقع مس زة  غير مجه   ق بعقد تأجير سفينة  ا فيما يتعل  أم  
 ،حية للسفينةوالمل التجاريةنه يستأثر باإلدارة إحيث  ؛الشاطئ في السفن ذاتية القيادة على مستأجرها

ل ، وبالتالي يتحم  (1)ألنه يحتفظ باإلدارة الملحية للسفينة ؛فالمستأجر هو من يقوم بتعيين مراقب الشاطئ
ن المستأجر يلتزم إحيث  ؛للسفينة اب ضرر  سب   ت   التياألخطاء  ، خاصة  (2)ولية األخطاء التي تقع منهئمس

، اآلالتأو استبدال ما يتلف منها من  ،والذى يقتضى إصلحها في حالة تعطلها ،بالمحافظة على السفينة
أو عن االستعمال  ،قاهرة   أو عن قوة   ،في السفينة ذاتي    التلف نتج عن عيب  إثبات أن ذا استطاع إ إال

 .(3)لها في الغرض المتفق عليه العادي

(4)بالذكر أن استخدام سندات الشحن وجدير  
للبضائع المشحونة على متن  ان وصف  )التي تتضم   

                                                           

ا عن أفعال الربان نصها على أنه "يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدني   ي ( من القانون والتي يجر 80المادة ) :انظر (1)
كما يسأل عن  ،متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها ،خدمة السفينة يآخر ف شخص   يوالبحارة والمرشد وأ

 حدود سلطاته القانونية". ييبرمها ف يالتزامات الربان الناشئة عن العقود الت

يجرى نص المادة   :ا للنصوص التاليةوذلك وفق   ،وليته عن الديون الناشئة عن استغلل السفينةئ( ويجوز له تحديد مس2)
البند )أ(  يا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص عليها فلمالك السفينة أن يحدد مسئولية أي    - 1( على أنه "81)

تحدثها  ياألضرار الت -ا عن أحد األسباب اآلتية: أمن هذا القانون إذا كان الدين ناشئ   (83)( من المادة 1) من الفقرة
األضرار البدنية واألضرار المادية  -ب السفينة لمنشآت الميناء أو األحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملحية.

ويجوز لمالك السفينة التمسك  - 2 مباشرة بالملحة البحرية أو بتشغيل السفينة.ق تتعل   يأو الت ،تقع على ظهر السفينة يالت
وال يعتبر  ،شخاص العامةولو كان الدين لصالح الدولة أو أحد األ ،الفقرة السابقة يالحاالت المذكورة ف يبتحديد مسئوليته ف

أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة على  ي ( تسر 1") :( على أنه91وتنص المادة ) ،بها" االتمسك بتحديد المسئولية إقرار  
بعمليات  مباشرة   لها صلة   والمؤمن واألشخاص الذين قاموا بخدمات   ي ز غير المالك والمستأجر ومدير الشيوع البحر المجه   

بتأدية وظائفهم على ق وذلك فيما يتعل   ،حكام المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من التابعيناأل ي نقاذ السفينة، كما تسر إ
من هذا القانون .  83( من المادة 1الفقرة ) ي تجاوز مسئولية المالك ومسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فأال  
ولو كان الحادث الذي نشأ  ،( وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم تحديد مسئوليتهم2)

 منهم بصفتهم المذكورة". صادر   ي   شخص الضرر يرجع إلى خطأ  عنه 

 . 288، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق .286، مرجع سابق، صي انظر: د. مختار برير  (3)

 عد  وي   ،وما بعدها (199)المواد من  :ق بنصوص سندات الشحن في قانون التجارة البحرية المصري، انظرفيما يتعل   (4)
وبخصوص سند  .وما بعدها 313، مرجع سابق، صيد. محمد السيد الفق :، انظري عقد النقل البحر  سند الشحن وثيقة  

الشحن البحري واالعتمادات المستندية، انظر: أحمد غنيم، سند الشحن البحري في إطار االعتمادات المستندية، بدون 
  .  2009ناشر، 
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 paper bill of ladingة ي من سندات الشحن الورقبدال   electronic bill of lading اإللكترونيةالسفينة( 
 .  (1)نه ال يوجد ربان على هذه السفنإحيث  ؛ز من استخدام السفن ذاتية القيادةسيعز   

 

 الرابع الفرع
 Salvage البحري اإلنقاذ

ضح أنه يت   إلى، باإلضافة البحري ض لمخاطر البحر من السمات األساسية لقواعد القانون التعر   عد  ي  
تنظيم عملية  الضروري ولذلك أصبح من  ؛(2)نه يدور حول مواجهة المخاطر البحريةأمن تعريف السفينة 

، (4)أخلقي   على أنه واجب  ليه إر نظ  مر لم يعد ي  وهذا األ ،(3)ض لمثل هذه المخاطرنقاذ السفن التي تتعر  إ
من أن يكون لها  د  ب   بالتالي الو " " تقدم لها تكلفتهاخدمة  ليه على أنه "إر نظ  وي   ،إنما أصبح يتجاوز ذلك

والتعرض للخطر دون  ،مر عن خسارة الوقتذا أسفر األإالعون  يد   د   ال لتقاعس الجميع عن م  إو  ،مقابل  
    .(5)"الحصول على مكافأة  

لى إ (302)ع المصري في قانون التجارة البحرية موضوع اإلنقاذ في النصوص من م المشر   نظ  و 
 اعام   االتزام   بوج  ت  ( من القانون 304المادة )نجد أن  االلتزام بإنقاذ األشخاص،وفيما يخص  ،(6)(316)

ولو كان من األعداء،  ،لخطر الهلك ض  يوجد في البحر معر   شخص   بإنقاذ كل    ربان   على عاتق كل   
همال إ وفى حالة  ،(7)ض سفينته أو األشخاص الموجودين عليها لخطر جدي   عر   وذلك بالقدر الذي ال ي  

                                                           

 انظر:  (1)
Delgado, op .cit., p. 510. 

من التفصيل عن موضوع مكافأة اإلنقاذ، انظر: د. عاشور  ولمزيد   .325دويدار، مرجع سابق، ص يانظر: د. هان (2)
  . 1997دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  -ي عبد الجواد عبد الحميد، مكافأة اإلنقاذ البحر 

 . 513، مرجع سابق، صي انظر: د. مختار برير  (3)

 . 415مصطفى كمال طه، مرجع سابق، صانظر: د.  (4)

 .  514، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (5)

مة بر  مع معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالمساعدة واإلنقاذ الم   وتعتبر هذه النصوص متسقة   (6)
 .  1910سبتمبر  23بتاريخ: 

The Brussels Convention for the Unification of Certain Rules with Respect to Assistance and Salvage 

at Sea that was concluded on 23 September 1910.   
 ، انظر: ي نجليز ا للتفاقيات الدولية والقانون اإلللمزيد عن هذا االلتزام وفق   (7)

Carey, op. cit., p. 15 et seq. 
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 عن مخالفة هذا االلتزام السابق في الحالة وال  ئز السفينة مسويكون مجه    ،(1)وال  ئالربان هذا االلتزام يكون مس
  .(2)منه صريحة   على تعليمات   التي تكون المخالفة قد وقعت بناء  

حكام المتعلقة باإلنقاذ على أنه تسري األ ( من قانون التجارة البحرية المصري 302المادة ) وتنص
ى بين السفن وعلى الخدمات من النوع ذاته التي تؤد   ،إنقاذ السفن البحرية التي تكون في خطر  " على

 ،م فيها الخدمةقد  للمياه التي يحصل فيها اإلنقاذ أو ت   وذلك دون اعتبار   ،البحرية ومراكب الملحة الداخلية
  ."بحسب األحوال داخلية   ملحة   أو مركب   بحرية   في حكم هذه المادة سفينة   عائمة   كل   ( وتعد  2)

سواء كانت هي من تقوم بعملية اإلنقاذ  بحرية   أن نكون بصدد سفينة  ن بداية على ذلك، يتعي   وبناء  
المفهوم أحد أطراف عملية اإلنقاذ ويجب أن يتوافر في  ،ى عملية اإلنقاذأو كانت في مركز من يتلق  

حكام ع في تطبيق األع توس  ونلحظ أن المشر    ،(3)ليهإالسابق اإلشارة و  ،العتبار المنشأة سفينة   القانوني
أخرى حتى لو كانت من مراكب  لى عائمة  إ لى سفينة  إمة من أو المساعدة المقد  قة باإلنقاذ لتشمل المتعل   

 .(4)الملحة الداخلية

في حكم هذه  عائمة   على اعتبار كل    صراحة   عند هذا الحد، بل نص   المصري ع ولم يقف المشر    
في حالة تقديم العون  ي تسر نقاذ اإل فأحكام ؛بحسب األحوال داخلية   أو مركب ملحة   بحرية   المادة سفينة  

على عمليات اإلنقاذ  باإلنقاذقة حكام المتعل   األ ي وتسر  ،(5)لى عائمة  إ أو من سفينة   ،سفينة   إلى عائمة  من 
ليها عملية إم قد   أو ت   ،نقاذ  إتقوم بعملية  طالما وجدت سفينة   ،الداخلية المياهالتي تتم سواء في البحر أو في 

 . (6)المساعدة أو العون 

 ي  والخطر المعن ،"ن توافر "خطرحكام المتعلقة باإلنقاذ يتعي  تنطبق األ يأنه لك إلىوتجدر اإلشارة 
                                                           

 ي.( من قانون التجارة البحرية المصر 304المادة ) (1)

 . ي ( من قانون التجارة البحرية المصر 304الفقرة الثانية من المادة ) :انظر (2)

ا انظر ،من المبحث األول من هذه الدراسة الثانيالمطلب  :انظر (3) ، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو : أيض 
 .334دويدار، مرجع سابق، ص يد. هان .628صمرجع سابق، 

، مرجع سابق، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو  :اانظر أيض   .517، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (4)
 . 628ص

دويدار، مرجع سابق،  يد. هان .628، مرجع سابق، صيود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو انظر:  (5)
 . 334ص

، مرجع سابق، يود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو . 519، مرجع سابق، صي انظر: د. مختار برير  (6)
 . 628ص
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من الجسامة تعجز  على قدر   د به تواجد "ثمة خطر  قص  ض المنشأة للهلك، وي  عر   ي  الذي  هنا هو الخطر
 ضت ألضرار  أو لتعر   ،على الهلككت لحالها ألشرفت ر  السفينة بقدراتها الذاتية عن مواجهته، ولو ت  

ل في على هذا الخطر تتمث   وأمثلة   ،(1)"أو أموال   تلحقها وتلحق من عليها وما عليها من أشخاص   جسيمة  
نه إحيث  ؛ا ويقيني  وال يتعين أن يكون الخطر حاال   ،على الغرق  مشرفة  تكون في السفينة أو  شب   حريق  

ق شرط الخطر لها أو للحمولة أو للركاب لتحق   جسيمة   "احتمال هلك السفينة أو حصول أضرار   ييكف
         .(2)"ومعقولة   ة  جدي   ومبررات   ا على ظروف  شريطة أن يكون هذا االحتمال مبني   ،المحتمل

 :السفن ذاتية القيادة واإلنقاذ

السفن ذاتية القيادة للمخاطر، على الرغم من نه بسبب المخاطر البحرية ستتعرض أن القول بمك  ي  
 ومطبقة   د أن القواعد المتعلقة باإلنقاذ ستكون مفيدة  م التكنولوجيا في مجال السلمة البحرية، وهذا يؤك   تقد  

 نقاذ  إوبنفس الطريقة، ستقوم السفن ذاتية القيادة بعمليات  ،ب مساعدة  طل  تفي حالة هذه السفن التي قد ت
، في حالة manned ships ي  بحر  بها طاقم   تقليدية   أو لسفن   unmanned shipsذاتية القيادة  سواء لسفن  

 تمكنها من ذلك من الناحية التقنية.    

مر في نظرنا أن األ ي ، ويستو "ق بوجود "سفينة  مر يتعل  ن أن األبي   ي المصر  عضح لنا أن المشر   يت  و 
أو سفينة ذاتية  ،وضباط   من بحارة   ي  بحر  وطاقم   التي يتواجد بها ربان   التقليديةمن السفن تكون السفينة 

، فقواعد اإلنقاذ ستطبق في مثل هذه الحاالت بشرط توافر العناصر األخرى  ، unmanned ships القيادة
 نقاذ.    سفن األخيرة من القيام بعملية اإلن المك   التقنية التي ست   العوامل وخاصة  

ا ما يقوم ن سيقوم بتوقيع اتفاقات اإلنقاذ، غالب  ق بالسفن ذاتية القيادة عم  فيما يتعل   نسألولنا أن 
 مراقب الشاطئونعتقد أن  ،(3)عن مالك السفينة أو مجهزها لة له أو نيابة  ا للسلطة المخو  ان بذلك وفق  ب  الر  

 أي    إلىسيقوم بمهام اإلنقاذ أو تقديم المساعدة  الذيذلك تحديد الشخص  إلىاف ض  وي   .سيقوم بذلك
وفى  ،جسيمة   خطار  أ إلىعدم تعريض السفينة بخذ في االعتبار للخطر في البحر، مع األ ض  معر   شخص  

                                                           

 . 519، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (1)

 .  421ا: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، صانظر أيض   .520، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (2)

عن  يعلى أن "يعتبر الربان النائب القانون ي ( من قانون التجارة البحرية المصر 99المادة )ت الفقرة األولى من وقد نص   (3)
به  حتج  يرد على هذه النيابة ال ي   وكل تحديد   والرحلة،له أمام القضاء، وتشمل النيابة األعمال اللزمة للسفينة مث   المجهز وي  

، للمزيد السفينة أو الشحنة" يرها له القانون قبل من له مصلحة فر   يق يويمارس الربان السلطات الت النية،على الغير حسن 
 وما بعدها.  246، مرجع سابق، صيود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو من التفصيل، انظر: 
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 مكافأةعمال القواعد المتعلقة بتوزيع إ كيفية  إلىباإلضافة  ،مراقب الشاطئأيضا هذه الحالة سيقوم بها 
نها سوف تفقد أهميتها مع أهذه بعض التساؤالت التي نرى  ،(1)اإلنقاذ بين مالك السفينة والربان والبحارة

 وجود السفن ذاتية القيادة. 

 

 اخلامس الفرع
 ات البحرية املشرتكةاخلسارنظام 

 (General Average) 
 

القرن التاسع في جزيرة رودس في  اما كان معروف   إلىيرجع أصل نظام الخسارات البحرية المشتركة 
لتخفيف حمولة السفينة  السفينة انب  وهى حالة اضطرار ر   ،التاريخيمصدره  عد  ت   ة  قبل الميلد في صور 

ويعود بالنفع  ،رر على أصحاب هذه البضائعوهذا بدوره يجلب الض   ،(2)بعض البضائع في البحر بإلقاء
للمضرور الحق في مطالبة  يعط  ها، وهذا ي  ؤ قاإلة البضائع التي لم يتم بقي   يز السفينة ومالكعلى مجه   

في البحر  ق  ل  البضائع التي لم ت   مالكيل الربان مطالبة ، ويخو   ما لحقه من ضرر  ن عان بالتعويض ب  الر  
  . (3)بضائعهم بإنقاذن تحمله بمقدار ما أفادوا يتعي  الذي  بدفع نصيبهم

السفن الشراعية التي تسير بالرياح  ستخداما نا ألا نظر  ا كبير  ر  ن هذا النظام قد تطور تطو  إوبالتأكيد ف
هذا باإلضافة  ،(4)وفى بعض األحيان بالطاقة الذرية ،ن بالطاقة البخاريةفالسفن تسير اآل ؛الم يعد منتشر  

ى فيها تحقيق توازن راع  ا ي  جد   دقيقة   البضائع على السفن الحديثة أو بداخلها يخضع لعملية   أن رص   إلى
بحيث يكون غلق اإل محكمة   البضائع يتم في عنابر وصاالت   ن أن رص  ف عليه اآلومن المتعار   ،السفينة

                                                           

فإذا لم يتفقا حددت المحكمة  ،يتفق الطرفان على مقدار المكافأة-1( من القانون على أنه " 310تنص المادة ) (1)
وكذلك نسبة التوزيع بين  ،عمليات اإلنقاذ ياشتركت ف يد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التحد  وت   ،مقدارها

كها فيتم التوزيع بين مال ،أجنبية   قامت باإلنقاذ سفينة   يوإذا كانت السفينة الت -2وربانها وبحارتها.  سفينة   مالك كل   
 تتمتع السفينة بجنسيتها". يخدمتها طبقا  لقانون الدولة الت يواألشخاص الذين ف

دويدار،  يد. هان .354د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .532، مرجع سابق، صي د. مختار برير انظر:  (2)
 .  343مرجع سابق، ص

دويدار،  يد. هان .354د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .532، مرجع سابق، صي د. مختار برير  انظر: (3)
 . 344مرجع سابق، ص

 . 532، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (4)
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 .(1)اا صعب  لقاؤها أمر  إو  إليهاالوصول 

، فقد تم تنظيمه في الفصل ي ق بتنظيم هذا الموضوع في قانون التجارة البحرية المصر وفيما يتعل  
من  (319)ا للفقرة األولى من المادة وفق  و  (،339)لى إ (317)الثالث من الباب الرابع في المواد من 

ق عن نف  ل أو ت  بذ  رها الربان ت  يقر    غير اعتيادية   أو مصروفات   تضحية   كل  " مشتركة   خسارة   عد  القانون، ت  
د السفينة أو األموال الموجودة عليها، هد   ي   داهم   من أجل السلمة العامة التقاء خطر   معقولة   وبكيفية   قصد  
  .(2)"خاصة   خسارة   عد  ال تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة ت   خسارة   وكل  

بالخسارة البحرية  المتعلقةحكام النطباق األ هذا النص وجوب توافر عدة شروط  يتضح لنا من 
هذه  وثاني ،د السفينة أو األموال الموجودة عليهاهد   ي   عام    داهم    وجود خطر  فيجب أوال   ؛(3)المشتركة
 غير عادية   مصروفات   إنفاقأو  ،ان السفينة بتقديم تضحية  ب  من ر   اختياري    ل في اتخاذ قرار  تمث  يالشروط 

 هذين الشرطين:  نتناول يأتيوفيما من أجل السلمة العامة. 

 .د السفينة أو الموال الموجودة عليهاهد   ي   عام    داهم   الشرط الول: وجود خطر  

د السفينة أو األموال الموجودة عليها أجبر الربان على هد   ي   ومحدق   " داهم   توافر "خطر  وال  أيجب 
والسبب في مطالبة الجميع  ،(4)اد توزيع عبء تعويضه على الجميعر  ي   ،نتج عنه ضرر  الذي  القراراتخاذ 

أثناء  أض أن هذا الخطر قد طر فتر  وي   ،(5)تهاوسلم فادتهم من هذا الضرر ببقائهم وبقاء أموالهمإبذلك هو 
السفينة ما  أو حتى بعد رسو    ،من مراحل اإلبحار مرحلة   في ذلك حصوله في أي    ي الرحلة البحرية، يستو 

     .      (6)دامت عملية التفريغ لم تتم بعد

                                                           

  الموضع نفسه.  سابق،المرجع ال (1)

 مشتركة   عي أنها خسارة  ، وعلى من يد  ويفترض أن الخسارة خاصة  " :تنص على أنه (319)والفقرة الثانية من المادة  (2)
أو من أنفق المصروفات مع  ،الذي لحقه الضرر ءالشيل الخسارة الخاصة مالك ( يتحم  320ا للمادة )وفق   ،"إثبات ذلك

 قت. نف  أ   يأو من أفاد من المصروفات الت ،مراعاة حقه في الرجوع على من أحدث الضرر
ز السفينة أو الشاحن بحسب األحوال، يتحملها مجه    خاصة   وفى حالة عدم توافر هذه الشروط سنكون بصدد خسارة   (3)

 .  346دويدار، مرجع سابق، ص يولية المدنية في حال توافر شروطها، انظر: د. هانئأحد نظم المس إلىباإلضافة 

وال يشترط أن  ،441ا: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، صانظر أيض   ،532، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (4)
اللزمة لمواجهة  باألعمالللقيام  فرصة   أيللربان  ين الخطر الحال ال يعطأل ؛شيك الوقوعو  أي ،يكون الخطر حاال  

 . 441د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .347دويدار، مرجع سابق، ص يالخطر، انظر: د. هان

 .  353دويدار، مرجع سابق، ص يد. هان :اانظر أيض   .536، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (5)

 . 536، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (6)
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شكال المخاطر البحرية التي قد أ ن أن يتم التوسع في تفسير "الخطر" بحيث يشمل كل  ويتعي  
أو  ،أو خطر اإلرهاب ،أو خطر التصادم ،أو خطر الحريق ،خطر الغرق  :مثل ،ها السفينةهتواج

ن أن يكون أن الخطر يتعي   يوهذ يعن ،ا"ا للقانون المصري، يجب أن يكون الخطر "داهم  ووفق   ،(1)القرصنة
في قراءة  ق بخطأ  مر يتعل  ذا كان األإف ،من جانب الربان (2)ا يقتضى التدخل السريعا ووشيك  ا وجدي  حقيقي  

ق نظام طب  من هذه األمور، فل ي   ي   إرشادات الرادار أو أجهزة اإلنذار الخاصة بالسفينة أو الفهم الخاطئ أل
ة الخطر ومدى وتقدير مدى جدي   ،(3)ما لخطر   م  نما مجرد توه  إ ،حيث ال يوجد خطر   ؛الخسارات المشتركة

  . (4)احتمال وقوعه يخضع لسلطة الربان

الخسارات ويلزم أن يهدد الخطر السلمة العامة للسفينة أو األموال الموجودة عليها، بمعنى أن نظام 
من عنابر السفينة دون  أو عنبر   ،معينة   ا على بضاعة  ذا كان الخطر منصب  إق طب  البحرية المشتركة ال ي  

 .(5)أو بقية البضائع المتواجدة عليها أو بداخلها ،د السفينة ذاتهاهد   أن ي  

نما يمتد إ نتيجة وقوع الخطر، ضرار  أمر في انطباق هذا النظام على ما يقع من وال يقتصر األ
تعويم السفينة  ألجلق نف  وقوع الخطر مثل المصروفات التي ت   يكذلك في بعض الحاالت التي تتم لتفاد  

 يا لتفادري  ضرو  إليهكان اللجوء  ،غير منظور   في ميناء   ا للخطر، وكذلك لمصروفات الرسو   تفادي  
 . (6)العواصف غير العادية

 

 .لى تحقق التضحيةإ أد ىان السفينة ب  من ر   اختياري   الشرط الثاني: قرار  

تم اتخاذه من  اختياري    حتى ينطبق نظام الخسارات البحرية المشتركة يجب أن نكون بصدد قرار  
ذا كان إف ،(7)من أجل السلمة العامة غير عادية   مصروفات   إنفاقأو  ان السفينة بتقديم تضحية  ب  جانب ر  

 يتفاد إلىى ا أد  لت في جنوح السفينة واصطدامها مم  تمث   قاهرة   ولكن تم تفاديه نتيجة قوة   ،خطر  هناك 

                                                           

 . 536، مرجع سابق، صي د. مختار برير  :انظر نفس المعنى (1)

 . 537، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (2)

 . 349دويدار، مرجع سابق، ص يد. هان :اانظر أيض   .537، مرجع سابق، صي د. مختار برير  (3)

دويدار،  يد. هان. 442د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .538، مرجع سابق، صي انظر: د. مختار برير  (4)
 .  348صمرجع سابق، 

 . 351دويدار، مرجع سابق، ص ي. د. هان443انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (5)

 . 539-538، مرجع سابق، ص ي انظر د. مختار برير  (6)

 . 440انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (7)
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من جانب ربان  اختياري    مر لم يتعلق بقرار  ن األأل ؛قطب  المشتركة ال ي   الخساراتن نظام إالغرق، فخطر 
ن تسوية حيث يتعي   ؛من الربان الخطر بقرار   يذا تم تفادإفي حالة ما  والعكس صحيح    ،(1)السفينة

فقد يرى أنه من  ؛لتقدير الربان مر في النهاية متروك  واأل ،(2)ا لنظام الخسارات المشتركةضرار وفق  األ
 ،أو حتى التخلص من بعض ملحقات السفينة ،أو طلب اإلنقاذ ،أو زيادة سرعتها ،األفضل توقيف السفينة

وليس فحسب من أجل سلمة  ،ضرورة أن تكون التضحية من أجل السلمة العامة إلىوتجدر اإلشارة 
     .(3)وإنما يجب أن تشمل الجميع ،أو األشخاص ،أو البضاعة ،السفينة

التساؤل هنا عن مدى ضرورة نجاة السفينة على الرغم من القيام بالتضحية ألجل السلمة  راث  وي    
حقق النتيجة المفيدة؟ ن إعمال قواعد الخسارات المشركة في حالة عدم تهل يتعي   :أخرى  وبعبارة   ،العامة

 ومع ذلك لم تنج   ،البضاعة يذا تم رمإف ؛في حالة تحقق النتيجة المفيدةعمال هذه القواعد إ نرى ضرورة 
 . (4)فل وجه لتوزيع شيء   ،السفينة

ان السفينة في الحاالت ب  عاملة ر  ، نرى ضرورة معاملة مراقب الشاطئ مبالنسبة للسفن ذاتية القيادة
حكام المتعلقة بالخسارات وجب تطبيق األذا توافرت الشروط السابق توافرها في الخطر، إف ؛انف  آالمذكورة 

لى السلمة العامة إاذ القرارات الملئمة التي تهدف المشتركة. فلمراقب الشاطئ السلطة التقديرية في اتخ
القرارات التي يأخذها  مشتركة   تعتبر كخسارات   :فعلى سبيل المثال ؛توضيحهللجميع بالمفهوم السابق 

أو  أو تقديم تضحية   لوقوع حادث   أحد الموانئ كنتيجة   يف الرسو   الحاالت المتعلقة بمراقب الشاطئ في 
عمال مقابل أ  البقاءتكاليف أو ب ،غير ذلك من الظروف االستثنائية اللزمة للحفاظ على السلمة العامة

 . السفينة صلحإ
 

                                                           

دويدار،  يد. هان .440د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .539، مرجع سابق، صي انظر د. مختار برير  (1)
 .   348صمرجع سابق، 

دويدار،  يد. هان .440د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .539، مرجع سابق، صي انظر د. مختار برير  (2)
 . 348صمرجع سابق، 

د. محمود سمير  .443د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .539ص ، مرجع سابق،ي انظر د. مختار برير  (3)
 . 351صدويدار، مرجع سابق،  يد. هان. 652، مرجع سابق، صيود. محمد القليوب ي الشرقاو 

د. مصطفى كمال طه،  :اانظر أيض   .654، مرجع سابق، صيود. محمد القليوب ي د. محمود سمير الشرقاو انظر:  (4)
حيث  ؛543، مرجع سابق، صي د. مختار برير  :قارن  .353دويدار، مرجع سابق، ص يد. هان .444مرجع سابق، ص

 ق فقط بقرار  هذه القواعد على الرغم من عدم تحقق النتيجة المفيدة، فاألمر يتعل   إعمالضرورة  -رحمه هللا -يرى سيادته
 ف الربان. من ربان السفينة يستهدف من ورائه تحقيق السلمة العامة بغض النظر عن مدى نجاح تصر   اختياري   
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 السادس الفرع
 حجز السفن واالمتيازات والرهونات

 Arrest of ships, Liens and Mortgages 

ويحق  ،ترد عليه حقوق دائني مالك السفينة الذيمن عناصر الضمان العام  تدخل السفينة كعنصر  
من اقتضاء حقه من المدين بالوفاء ن يتمك   ىحت ،السفينة ومنعها من الرحيل تجميدأن يطلب  دائن   ي   أل

إما أن يكون  ؛ع على السفينةيوق   الذيومن هذا يتضح لنا أن الحجز  ،(1)ا أو باالستمرار في التنفيذاختيار  
من هذين الموضوعين  أي   وال نهدف هنا معالجة  ،(2)تنفيذي    جراء  مجرد إأو  تحفظي    جراء  إمجرد 

وجودها في الواقع سيغير من وهل  ،بخصوص السفينة ذاتية القيادةض لهما ولكن نتعر   ،(3)بالتفصيل
  ؟المصري حكام المطبقة عليهما في القانون األ

، نلحظ أن الغرض منه هو "تجميد" حركة السفينة ومنعها من التحفظيوفيما يخص الحجز  بداية  
لى حين إ، و تنفيذي    فالدائن هنا ال يملك التنفيذ على السفينة لعدم حصوله على سند   ؛مغادرة الميناء

يستطيع من  حصل على ضمان   إذا إالعدم السماح للسفينة بمغادرة الميناء  إلىالحصول عليه، يسعى 
  .(4)خلله الحصول على دينه

 بيان ن أوال  ى السفينة، يتعي  عل يوقبل أن نستعرض الحاالت التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظ
فالحجز يرد على السفينة المملوكة للمدين وقت نشوء الدين، وبالتالي يجب أن  ي؛محل الحجز التحفظ
من السفن  ذا كنا بصدد سفينة  إد القانون ما حد   ولم ي   ،(5)" حتى يتم توقيع الحجز عليهانكون بصدد "سفينة  

 ذاتية القيادة.  أم كنا بصدد سفينة   ،ان والطاقم وغير هؤالءب  د عليها الر  العادية التي يتواج  

بشرط توافر الشروط – يظفالمتعلقة بالحجز التح ي وبالتالي نرى تطبيق قواعد القانون المصر 
                                                           

 . 157، مرجع سابق، صي انظر: د. مختار برير  (1)

منع السفينة من  إلىاألول يهدف أن ل في والحجز التنفيذي يتمث   يالفرق بين الحجز التحفظ: المرجع السابق. انظر (2)
ا لبيعها واستيفاء التنفيذ تمهيد   واجب   على سند   ، في حين أن األخير يشمل حجزها بناء  مختصة   قضائية   سلطة  السفر بأمر 

ود. محمد  ي د. سمير الشرقاو  :اوانظر أيض   .116الدين من ثمنها، انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص
 .  153، مرجع سابق، صيالقليوب

، يد. كمال حمدوما بعدها.  154، مرجع سابق، صيود. محمد القليوب ي انظر في تفصيل ذلك د. سمير الشرقاو  (3)
 وما بعدها.  140مرجع سابق، ص

 . 117-166د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .157، مرجع سابق، صي انظر: د. مختار برير  (4)

 .   129ص :اوأيض   ،127انظر: د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص (5)
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أنه يجب استبعاد السفن  إلىن اإلشارة وفى هذا الصدد تتعي  ، على السفن ذاتية القيادة -خرى األ حكامواأل
 حيث تتمتع هذه السفن بحصانة   ؛الحربية أو سفن الدولة أو األشخاص العامة المخصصة للخدمة العامة

للستغلل  ا اذا كانت مخصصة  والحجز يقع على السفينة بغض النظر عم   ،(1)تمنع إمكانية الحجز عليها
أما السفن المملوكة للدولة أو  ،(2)أو األبحاث العلمية كالنزهة التجاري أو للستغلل غير  ،كالنقل التجاري 

نها ال تتمتع بالحصانة طالما أنها إحيث  ؛عمال أو غير ذلك، فيجوز الحجز عليهاقطاع األلشركات 
   .(3)تجارية   ار أغراض  باش  ت  

( من 60لمادة )ظ أن الح  ، في  (4)التحفظييجوز فيها توقيع الحجز  يأما فيما يتعلق بالحاالت الت
وبعد ذلك  ،"لدين بحري    ال يوقع الحجز التحفظي إال وفاء  على أنه " تنص  قانون التجارة البحرية المصري 

تي: "ويعتبر الدين بنصها على اآلوذلك  ،اا بحري  يعتبر دين  تسعة عشر لما  حاالت   المادة ذاتها تعدد
 ا إذا نشأ عن أحد األسباب اآلتية:بحري  

 أ( رسوم الموانئ والممرات المائية. )

 ب( مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.)

ثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية حد  ج( األضرار التي ت  )
 المماثلة.

السفينة أو التي تنشأ عن أو اإلصابات البدنية التي تسببها  ،د( الخسائر في األرواح البشرية)
 استغللها.

 هـ( العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها.)

 و( التأمين على السفينة. )

                                                           

 . 164، مرجع سابق، صي انظر: د. مختار برير  (1)

  لمرجع السابق، الموضع نفسه. ا (2)

  لمرجع السابق، الموضع نفسه. ا (3)

   International.1952لسنة  يوتوجد معاهدة بروكسل المتعلقة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظ (4)

.  )Brussels, May 10, 1952( Going Ships-Arrest of SeaConvention Relating to the   حكام أوقد تبنت مصر
د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق،  ،158ص، مرجع سابق، ي د. مختار برير  :، انظرطفيفة   هذه المعاهدة مع اختلفات  

 .  117ص
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 . أو وثيقة شحن   ز( العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار  )

 ح( هلك البضائع واألمتعة التي تنقلها السفينة أو تلفها. )

 ط( اإلنقاذ.)

 ي( الخسارات المشتركة. )

 ك( قطر السفينة.)

 ل( اإلرشاد.)

ا كانت الجهة التي حصل منها الستغلل السفينة أو صيانتها أي   الزمة   أو أدوات   م( توريد مواد   )
 التوريد.

 ن( بناء السفينة أو إصلحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في األحواض. )

 بحارة والوكلء البحريين. س( أجور الربان والضباط وال)

ع( المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلء البحريون لحساب السفينة أو )
 لحساب مالكها. 

 ف( المنازعة في ملكية السفينة. )

أو في حقوق  ،أو في استغللها ،أو في حيازتها ،ص( المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع)
 المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن االستغلل.

 .")ق( الرهن البحر

أو من غير  ر على كون السفينة بها طاقم  ؤث   ما ي   المصري ال يوجد في القانون على ذلك،  وبناء   
من الديون البحرية  أي   لى إا استناد   ي   تحفظ يمكن توقيع حجز   وبالتالي ،(السفن ذاتية القيادة) طاقم  

لعدم سداد أجور  يظ أنه يمكن توقيع الحجز التحفظلح  وي   ،لم يتم سدادها طالما أنه ،السابق تعدادها
ق بالسفن ذاتية القيادة، وهذا يمكن قياسه على إمكانية توقيع مثل هذا الحجز لعدم مراقب الشاطئ فيما يتعل  

 .  والضباط والبحارة سداد أجور الربان

على السفينة بخصوص  يالتحفظ حجزالق بم فيما يتعل  بشأن ما تقد   مشابه   ن القول باستنتاج  مك  وي  
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حيث  ؛( من قانون التجارة البحرية لتعداد الحقوق الممتازة29ضت المادة )تعر  فقد  ،(1)االمتيازات البحرية
 دون غيرها ما يلي: ا ممتازة  تكون حقوق  يجرى نصها على أنه "

 قت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها.نف  القضائية التي أ  المصاريف  -1

وكذلك رسوم الحمولة  ،الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو ألحد أشخاص القانون العام -2
 ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية األخرى. ،والموانئ واإلرشاد والقطر

 السفينة. على ن يرتبطون بعقد عمل  الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم مم   -3

 ة عن اإلنقاذ وحصة السفينة في الخسارات المشتركة.المكافآت المستحق   -4

التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من حوادث الملحة والتعويضات عن  -5
ابات والتعويضات عن اإلص ،أو األحواض وطرق الملحة ،الموانئاألضرار التي تلحق منشآت 

والتعويضات عن هلك أو تلف البضائع  ،البدنية التي تحدث للمسافرين والربان والبحارة
 واألمتعة.

يها خارج ميناء تسجيل السفينة جر  والعمليات التي ي   ،مها الربانبر  الديون الناشئة عن العقود التي ي   -6
سواء كان  ،تابعة السفرتقتضيها صيانة السفينة أو م فعلية   في حدود سلطاته القانونية لحاجة  

د التوريد أو ا له أو لمتعه   وسواء كان الدين مستحق   ،لها ا للسفينة أو غير مالك  الربان مالك  
وكذلك الديون  ،أو لغيرهم من المتعاقدين ،أو لألشخاص الذين قاموا بإصلح السفينة ،المقرضين
من هذا  140ا للمادة السفينة طبق   يها وكيلؤد   ب على المجهز بسبب األعمال التي ي  التي تترت  

 ."القانون 

الديون  الحقوق البحرية الناتجة عنستصبح للسفينة )بحارة(  أو طاقم   ان  ب  ا لعدم وجود ر  ونظر   
 غير موجودة  االمتيازات البحرية التي تتمتع بو  ،ان السفينة أو أفراد الطاقمب  والمبالغ األخرى بسبب أجور ر  

ن أو المرشدين البحريين مم   ،لديون بسبب مراقب الشاطئ التابع للسفينة ذاتية القيادةما لم تكن هذه ا
    يقدمون المساعدة في دخول الموانئ أو الخروج منها. 

                                                           

انظر في البحرية.  االمتيازاتحقوق بحكام المتعلقة األ (40)حتى  (29)في المواد من  ي ع المصر نظم المشر    (1)
، مرجع سابق، يد. كمال حمد. وما بعدها 92د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص :حكامتفصيلت شرح هذه األ

 وما بعدها.  105ص



 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 63 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القيادة ذاتية السفنالتحدايت القانونية اليت تواجه  املبحث الثاني
 

التي توافرت فيها الشروط اللزمة حسب  (2)أن يرد على السفينة ن بداية  عي  تفي ،(1)وبالنسبة للرهن
ا أو عم   ،(3)ورهن السفينة يكون بغض النظر عن حمولتها أو حجمها ،ف بهذا الوصفوص  القانون حتى ت  

   ذاتية القيادة.   أو سفينة   ،وبحارة   ان  ب  بها ر   ذا كانت سفينة  إ

                                                           

دويدار،  يد. هان :حكام. انظر في تفصيلت شرح هذه األ(58) إلى (41)ع المصري الرهن في المواد من نظم المشر    (1)
د. مصطفى كمال طه،  .156حتى ص  137، صسابق، مرجع ي د. مختار برير ، 182حتى  161مرجع سابق، ص
 وما بعدها.  121، مرجع سابق، صيد. كمال حمد .وما بعدها 105مرجع سابق، ص

 ."رسمي    بعقد   إال: "ال ينعقد رهن السفينة تيوالتي تنص على اآل ي ( من القانون المصر 41المادة ) (2)

دويدار،  يد. هان .106د. مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص .145، مرجع سابق، صي د. مختار برير انظر:  (3)
 . 165مرجع سابق، ص
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 اخلامتة

وستصبح  ،استخدامهاع أن يسود من الناحية التجارية، ومن المتوق   عديدة   الحديثة فوائد   للتقنيات
وبمناسبة  ،أو تعديل القواعد الحالية ،جديد   قانوني    هذا تطوير نظام  ب يتطل  ، ولكن في نفس الوقت ضرورية  

ا لما نظر   ،في غاية األهمية اموضوع  تناولنا ، ي ا في مجال النقل البحر التي حدثت مؤخر   التقنيةالتطورات 
، ي ق بالقانون البحر قد تحدث في المجال القانوني المتعل    ،عظيمة   قانونية   وترتيبات   يترتب عليه من أثار  

 وهو موضوع السفن ذاتية القيادة. 

زنا على دراستنا ورك  دنا ب الموضوعات المرتبطة بموضوع السفن ذاتية القيادة، فقد حد  ع  ا لتشنظر  و 
ة التي تواجه السفن ذاتية القيادة، موضوع التحديات القانونيتناولنا  خاصة   وبصفة   ،الموضوعات القانونية

 إدارة السفينة. قيادة و يقوم ب حيث ال يوجد طاقم   ؛على متنها ي ز بافتقار العنصر البشر تتمي   وهى سفن  

المخاطر ا وضحنا وأيض   ،وما تتميز به ،نا دراستنا الحالية بتبيان أهمية هذا النوع من السفنوقد بدأ
 ع بها هذه السفن أن: التي تتمت  أن من أهم المميزات  إلى وانتهينا ،السفن ذاتية القيادة إلى هالتي توج   (العيوب)

تقليل مخاطر األخطاء البشرية والحوادث ذات الصلة المترتبة على  إلى ياستخدامها قد يؤد    -
من إجمالي حاالت الوفاة التي تحدث على متن السفينة خلل الملحة  كبيرة   ل نسبة  مث   التي ت   ،ارتكابها
 . البحرية

 . ول من السفن التقليدية )بالطاقم(أط أن تستمر في البحر لفترات  بإمكانها  -

وذلك بسبب التطورات التكنولوجية  ،بين السفن  collisionsالتصادم  سيقلل من معدل هااستخدام -
 .اإليجابية في هذا المجال

 منها:  ،على بعض المخاطر يحتوي أن استخدام السفن ذاتية القيادة  إلىأخرى، أشرنا  ومن ناحية  

الذي  ض الحاسب اآلليمن المحتمل أن يتعر  ؛ حيث إنه للقرصنة اإللكترونيةضها تعر   إمكانية -
 فراد خطرين. أينة للقرصنة من جانب يتحكم في السف

ر سف  تين قد ي  لوفى الحا ،و البرامج المستخدمة في الحاسبأ اآللي،ل أنظمة الحاسب تعط   احتمال -
 . أو حصول خسائر أثناء الملحة، أو فقدان السيطرة على السفينة ،عن فقدان السفن األمر

قد تتشابه  يالتوتميزها عن األنواع األخرى  ،ذاتية القيادة سفنمفهوم ال تحديدوبعد ذلك تناولنا 
 : اآلتي إلىوقد خلصنا  ي،ا للمعاهدات الدولية والقانون المصر وفق   ا، ومدى اعتبارها سفن  معها
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: التحكم فيهام يح التحك  ت  إلى الطريقة التي ت   -عامة   بصفة  –ير ش  ي  ذاتية القيادة"  "السفينةمصطلح  -
 . كاملة   مستقلة   ذاتية بصفة  أو قيادة  ،عن بعد

 وكيفية التحكم فيها. ،هذه السفن لتشغيل ة  دمتعد    أو مستويات   هناك أنواع   -

أخرى دون  إلى ك من نقطة  السفينة القادرة على التحر  "أنها بن تعريفها مك  ي  السفينة ذاتية القيادة  أن -
  ."على متنها وجود طاقم   إلىالحاجة 

كانت  إذا وخاصة   ،الدوليةواالتفاقيات ا للمعاهدات ا وفق  سفن   وعن مدى اعتبار السفن ذاتية القيادة
لمعظم  دقيقة   العتبار المركبة البحرية سفينة، فقد وجدنا بعد دارسة  للسفينة  ب وجود طاقم  هذه األخيرة تتطل  

 1982ا اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار جميع   اسهأوعلى ر  ،المعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة
The United Nations Convention on the Law of the Sea :أن ،  

على متن  طاقم  ب وجود ال تطل  للسفينة  -إن وجد–في تعريفها معظم هذه االتفاقيات والمعاهدات  -
 . المركبة البحرية العتبارها سفينة  

المنصوص عليها في بعض المعاهدات أو االتفاقيات الدولية البحرية قد  األحكامبعض  هناك -
( من 5وجدنا القاعدة رقم ) :هذا الخصوص، فعلى سبيل المثالمام السفن ذاتية القيادة في  أتقف حائل  

 International Regulations (COLREGS) ,1972البحار الدولية لمنع التصادم في  حاتفاقية اللوائ

for Preventing Collisions at Sea     تطبيق  حتى يتم   ،على السفينة ي وجود العنصر البشر ب تتطل
ذاتية القيادة لسفن لن مك  ي  حتى تعديل هذه االتفاقية بى ص  و وبالتالي ن   ،اا صحيح  تطبيق   حكام هذه القاعدةأ

  .سليم   ي   قانون أن تعمل بشكل  

قمع األعمال  اتفاقية  متن السفينة  على ي   بشر  ب وجود عنصر  ومن االتفاقيات الدولية التي تتطل   -
 Convention for the Suppression of هة ضد سلمة الملحة البحريةغير المشروعة الموج  

Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation 2005 (known as 

)SUA . 

 Convention for the معاهدة بروكسل لتوحيد بعض قواعد المصادمات البحريةكذلك  -

Unification of Certain Rules of Law with respect to Collisions between Vessels 

(Brussels 1910)  من نصوصها، خاصة  انجد أن بعض  ف، ا للسفينة. وعلى الرغم من عدم تضمنها تعريف
  ان في حالة التصادم.ب  على الر   نة  معي   (، تفرض التزامات  8المادة )
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  : نأفنجد ، 1990( لسنة 8رقم ) ي ا لقانون التجارة البحرية المصر وفق   أما بخصوص تعريف السفينة

  ن اعتبارها كذلك.مك  للسفينة حتى ي   ضرورة وجود طاقم   إلىير ش  الوارد في القانون ال ي   التعريف -

ذلك تحديد موضوع السفن ذاتية القيادة وصلحيتها للملحة البحرية، فبحثنا بداية هذا وتناولنا بعد 
 : ووجدنا ،الدوليالموضوع على النطاق 

م الناقل قبل الرحلة لز  ت   Visby Rules-the Hague فسيبى  -من قواعد الهاىالثالثة أن المادة  -
وبتزويد السفينة بالعاملين والمعدات  ،للملحة وفى بدايتها ببذل العناية في جعل السفينة صالحة  

ث تفتقد حي ؛للسفن ذاتية القيادة أهمية   ذاا ي  ل تحد   مث   ورأينا أن هذا االلتزام ي   ،سليم   بشكل   واإلمدادات
 من جانب خلال  إهذا  د  ع  وي   ،للملحة البحرية وبالتالي قد يجعلها غير صالحة   ،على متنها ي للعنصر البشر 

 حلة.بالتزاماته في بداية الر    ي الناقل البحر 

والخبرة  ،موالتدريب الملئ   ،ع باألهليةمت  تمراقب الشاطئ ي نرى أنننا فإعلى الرغم من ذلك، أنه  -
ل شك   على متنها لن ي   ي   بشر  ن عدم وجود عنصر  وأ ؛وأمان   وتشغيل معداتها بكفاءة   ،قيادة السفينةلالمناسبة 

في حالة السفن التقليدية على عكس الوضع -نه حيث إ ؛للملحة إخلال  بااللتزام بجعل السفينة صالحة  
حالة النقل البحري في  –الطاقم على متن السفينة غيره من أفراد  وأان ب  يكون الر   حيث ،التي بها طاقم  

وعلى ذلك يتم  ،للسفينة وطاقم   ان  ب  الشاطئ كر   علىبالموظفين العاملين  عتد  ن  عبر السفن ذاتية القيادة 
ق بالموظفين فيما يتعل   مماثل   قانوني    بموجب منطق   ،ق بالكفاية والكفاءةتحديد العنصر الفاصل فيما يتعل  

 . (1)الشاطئ ىالعاملين عل

"اتفاقية األمم المتحدة  فيق بااللتزامات المنصوص عليها ذات النتيجة فيما يتعل   إلىوانتهينا   -
 known as the Rotterdam اا أو جزئي  للبضائع عن طريق البحر كلي   الدوليقة بعقود النقل المتعل   

Rules"واإلبقاء عليها  ،لإلبحار أو للملحة يلتزم الناقل ببذل العناية الواجبة بجعل السفينة صالحة   حيث ؛
ة الرحلة واإلبقاء عليها كذلك طيلة مد   ،تزويد السفينة بالطاقم والمعدات واإلمدادات إلىكذلك، باإلضافة 

 بل يمتد   ،أو في بدايتها" فحسبهذا االلتزام ال يقتصر على فترة "قبل الرحلة  وأن ،على النحو الملئم
 ة الرحلة البحرية حتى بلوغ وجهتها.ليشمل طيلة مد  

ولية الضرر الناتج عن األخطاء التي يرتكبها ئ، مسغير مباشرة   ، بصورة  ليتحم   البحري  الناقلأن  -
                                                           

 انظر:  (1)
Delgado, op .cit., p. 508. 
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 HagueThe-فيسبى  -قواعد الهاىلا بصفتهم وكلء الناقل أو موظفيه، وهذا طبق   ،مراقبو الشاطئ

Visby Rules   (1)لقواعد روتردام وقواعد هامبورجا لقواعد ا وفق  وأيض.  

، فقد المصري  التجارة البحرية ا لقانون وفق   للمالحةصالحية السفن ذاتية القيادة ق بوفيما يتعل  
 أن:  إلىانتهينا 

الناقل البحري بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون  (214المادة )في  ي المصر القانون ي لز م  -
ن فيها، وعليه إعداد أقسام شح  ونقل نوع البضاعة التي ت   ،ولتنفيذ السفر المتفق عليه ،للملحة صالحة  

  لوضع البضاعة فيها وحفظها. صالحة  السفينة المخصصة للشحن لتكون 
يشمل ما ن  إوالمحافظة على البضائع المنقولة، إنجاز عملية النقل االلتزام ال يقتصر على هذا  -

ا لتنفيذ النقل على الوجه أيض   نها صالحة  أو  ،للملحة ضرورة التأكد من أن السفينة صالحة  با مه أيض  الز إ
 األمثل للمحافظة على البضائع.

 ،وقبل ذلك ماكيناتها ،ادة والتوجيهوكفاءة أجهزة القي ،السفينة ن  د  من متانة ب   دالتأك  ب الناقل يلتزم -
 .ومؤن   ات  من مهم   إليهما تحتاج  ا بتزويد السفينة بكل   يلتزم أيض  نه أو 

 حسب ما تقضى القوانين واللوائح.  وكفء   ل  مؤه   بتزويد السفينة بطاقم   اأيض   الناقليلتزم  -

يمكن اعتبار أن هل ف ،ق بالسفن ذاتية القيادةيتعل  فيما  وخاصة  غاية األهمية  في هذا االلتزام -
في غرفة المراقبة يقوم بتحريك  وكفء   على الشاطئ مؤهل   د وجود مراقب  ى بهذا االلتزام بمجر  ف  الناقل قد و  

حيث سيقوم المراقب على  ؛صحة هذا التوجه ،عامة   ، بصفة  نرى  ،ة السفينة باستخدام الحاسب اآلليف  د  
 . على األقل فيما يتعلق بالوفاء بهذا االلتزام ،طاقم السفينةب من طل  الوظائف والمهام التي ت   الشاطئ بكل   

حداث الهلك إبإثبات السبب األجنبي في  إال   ،الناقل البحري دفع المسئولية السابقة يستطيعال  -
 .أو التلف أو التأخير

فمن حيث  التي تواجه السفن ذاتية القيادة في مجال العقود البحرية،ثم تناولنا التحديات القانونية 
 ضح لنا: ت  ا ي ولية الناقل البحر ئمس

ق بالتزاماته ما يتعل  منها  ي،يفرض العديد من االلتزامات على الناقل البحر  ي المصر  القانون أن  -
والتزامه بمراجعة البضاعة في ضوء بيانات سند  ها،وإعدادكالتزامه بتجهيز السفينة  ،قبل بدء الرحلة

 .البضاعة وااللتزام بالشحن ورص    ،حنالش

تتحقق هذه النتيجة ذا لم إ، فوسليمة   وهى تسليم البضاعة كاملة   ،بنتيجة   التزام الناقل هو التزام  أن  -
                                                           

 . 509: المرجع السابق، صانظر (1)
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 د  ال ي   أجنبي    سبب   إلىها يرجع فأن يقوم هو بإثبات أن هلك البضاعة أو تل إلىولية الناقل ئانعقدت مس
 . فيه أو ألحد من تابعيه ،أو لنائبه ،له

ولية ئمس ي ل الناقل البحر رفع دعوى ضد أحد مراقبي السفن ذاتية القيادة الذي يتحم  إذا تم أنه  -
منها بنفس  اإلعفاءولية أو قصيرهم، يجوز ألي   من هؤالء التمسك بتحديد المسئتصرفاتهم أو إهمالهم أو ت

 األحكاموال تخضع لهذه  ،أو التي يوجد على متنها طاقم   ،قة بالسفن التقليديةالمتعل   واألحكامالشروط 
  قة بمنازعات عقد العمل مع الناقل.والمتعل    ،ا كان نوعها( التي قد يرفعها مراقب الشاطئالدعوى )أي  

 : إلىفقد خلصت الدراسة  ق بتصادم السفن،وفيما يتعل  

وعلى  ،من أسباب تصادم السفن ل األخطاء البشرية كسبب  قل   قد ي  استخدام السفن ذاتية القيادة أن  -
 استمرار وقوع هذا النوع من الحوادث في المستقبل.  لم  الرغم من ذلك، فمن المحت  

ولية ئعلى النظام القانوني للمس -ة  عام   بصفة   –ر ث   ؤ وجود السفن ذاتية القيادة سوف ال ي  أن  -
فالسفينة التي ثبت  ،(1)الخطأ إثباتوجوب  على القائم النظام إلىاري على باقي السفن التي تستند الس  

وبالتالي تلتزم  ،خطأ مجهزها أو أحد تابعيه )مراقب الشاطئ في السفن ذاتية القيادة(، تقع عليها المسؤولية
أو ما عليها من  ،لحقت السفينة أو العائمة األخرى ومن عليها من أشخاص   التي األضراربتعويض 

 .  أموال  
يرها )في حالة السفن ذاتية د  ان السفينة أو من ي  ب  قبل ر  من قد يقع ب في التصادم الخطأ المتسب   أن  -
 األنوارأو  ،أو في استخدام العلمات ،جراء المناورةإ يأو ف ،كما في حالة الخطأ في قواعد السير ،القيادة(
 غير أو في تزويدها بطاقم   ،ز السفينة كإهماله في صيانتهاوقد يقع الخطأ من مجه    ،قة بالسفينةالمتعل   

،ك وغير ذلك من األجهزة المهمة  ،أو أنوار   كأجهزة اتصال   ،مناسبة   عدم تزويدها بأجهزة   يأو ف فء 
 للسفينة. 

 نارتكبه مراقب الشاطئ، فل نتج عن خطـأ   وعند حدوث تصادم   ،في حالة السفن ذاتية القيادةأنه  -
ل  ز ل مجه   ويتحم   ،ثباتاجب اإل، والقائم على الخطأ الو في نظام المسؤولية السابق ذكرها تغيير  يحص 

ه السفينة ذاتية القيادة وج   ير أو ي  د  ي  الذي  ارتكبه مراقب الشاطئ ولية األفعال الناتجة عن خطأ  ئالسفينة مس
  التابع.  أعمالولية المتبوع عن ئعلى أساس مس

أن  على قادرة  األحكام المتعلقة بالتصادم المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية المصري أن  -

                                                           

 ( من قانون التجارة البحرية على أنه "ال يفترض الخطأ في المسؤولية الناشئة عن التصادم".294تنص المادة ) (1)
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 تتماشى مع التحديات التي يفرضها ظهور السفن ذاتية القيادة. 
ا تلك األحكام ، وال سي ممع وجود السفن ذاتية القيادة أهميتهاستفقد  نة  معي   اأحكام   أن هناك -

ل في تقديم المساعدة إلى السفينة األخرى ان السفينة، بعد وقوع التصادم، التي تتمث  ب  قة بمهام ر  المتعل   
 وطاقمها وركابها. 

 البحرية السفن تصادم فعندالقانون المصري ستسري في حالة السفن ذاتية القيادة،  أحكامأن  -
 مقابل ةالمستحق   التعويضات تسوية نيتعي   الداخلية، الملحة سفن مع تصادمها عند أو ،بينها فيما

 السفينة.  متن على موجودين أشخاص   أو أموال   بأي    أو ،بالسفن لحقت التي األضرار
إثبات  إلى، باإلضافة السفن ذاتية القيادة عبء إثبات خطأ جهة تصنيعسيتحمل عي المد   أن -

ولية أفعال العاملين ل جهة التصنيع مسئة أخرى، تتحم  ومر   ،ب أفعالها أو أخطائها في وقوع التصادمتسب  
   بها وموظفيها. 

 يجار السفينةإ)مشارطة  سفن النقل البحري للبضائع إيجارعقود وبعد ذلك تناولنا 
Charterparty)،  اآلتي:  إلىخلصنا و 

، وفى الحالة األخيرة قد زة  وقد يقوم بتأجيرها مجه   ،زة  بتأجير السفينة غير مجه  قد يقوم ر المؤج   أن  -
 . أو لعدة رحلت   نة  معي   أو لرحلة   ،دة  محد   ر بتأجيرها لمدة  يقوم المؤج   

خطار ام بالملحة في البحر ومواجهة األما يلزمها للقي السفينة تزويدها بكل   أن المقصود بتجهيز  -
م وغير هؤالء من ان والطاقب  بالر   هاتزويدا وأيض  ، ما تحتاجه الرحلة البحرية وكل    ووقود   مؤن  من  البحرية

 . المؤهلين األشخاص

ى هذا العقد سم  وي   ،رلم يقم بذلك المؤج   إذاالنحو الملئم  علىجهيز السفينة تبيلتزم المستأجر أن  -
 .  من اإلدارة الملحية واإلدارة التجارية للسفينةر كل  يفقد المؤج  "، وفيها زة  غير مجه   تأجير سفينة  "

ر باإلدارة في احتفاظ المؤج   لتتمث  األولى منهما  ؛يكون على صورتين زة  مجه   يجار سفينة  إأن  -
ر باإلدارتين الملحية والتجارية ل في احتفاظ المؤج  ث  مأما الثانية فتت(، بالمدة تأجير سفينة  ) الملحية

 (.للسفينة بالرحلة إيجار   عقد) للسفينة
 ،مع السفن ذاتية القيادة  charterpartiesالسفن إيجارمشارطات في استخدام  أنه ال توجد عقبات   -

 للبضائع. ي ا في عمليات النقل البحر ا رئيسي  والتي من شأنها أن تلعب دور  

ر ولية مؤج  ئقة بمستلك المتعل    خاصة   ،ن تعديل بعض البنود التي ترد في العقود الحاليةيتعي  أنه  -
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يقوم ر السفينة أن ن على مؤج  حيث يتعي   ؛طاقم السفينةغير من ان أو ب  السفينة عن أخطاء تابعيه من ر  
ر يحتفظ باإلدارة ن المؤج  وذلك أل ؛فعاله خلل الرحلة البحريةأ عن وال  ئويكون مس ،ن مراقب الشاطئيبتعي

ومن ثم يقع على  ،وعقد تأجير السفينة المجهزة بالرحلة( ،زة بالمدةالملحية )عقد تأجير السفينة المجه  
ر الحق ويكون للمؤج   ،يعاونه في القيام بمهامهخر آ شخص   وأي    ،عاتقه أن يقوم بتعيين مراقب الشاطئ

 في استبدالهم. 

من قبل مراقب الشاطئ في السفن ذاتية القيادة  نعي  ي   ،زة  غير مجه   عقد تأجير سفينة  في  هأن -
ل مسؤولية األخطاء التي م  وبالتالي يتح، نه يستأثر باإلدارة التجارية والملحية للسفينةإحيث  ؛مستأجرها

  .تقع منه
للبضائع المشحونة على متن السفينة(  ان وصف  )التي تتضم   أن استخدام سندات الشحن -

ز من عز   سي   paper bill of lading ي من سندات الشحن بدال   electronic bill of ladingلكترونية اإل
 على هذه السفن.   ان  ب  نه ال يوجد ر  إحيث  ؛استخدام السفن ذاتية القيادة

 اآلتي:  إلىوخلصنا ، والسفن ذاتية القيادة ي بحثنا موضوع اإلنقاذ البحر وبعد ذلك 

ض السفن ذاتية القيادة للمخاطر، على الرغم من تقدم نه بسبب المخاطر البحرية ستتعر  أ -
في  ومطبقة   قة باإلنقاذ ستكون مفيدة  د أن القواعد المتعل   التكنولوجيا في مجال السلمة البحرية، وهذا يؤك   

 حالة هذه السفن التي قد تطلب مساعدة. 

 أو لسفن   unmanned shipsذاتية القيادة  لسفن   سواء   نقاذ  إستقوم السفن ذاتية القيادة بعمليات  -
 . ، في حالة تمكنها من ذلك من الناحية التقنيةmanned ships ي بها طاقم بحر  تقليدية  

مر في نظرنا أن تكون األ ي ، ويستو اإلنقاذفي عملية  "وجود "سفينة  استلزم  ي ع المصر أن المشر    -
 ذاتية   أو سفينة   وضباط   من بحارة   ي  بحر  وطاقم   ان  ب  التي يتواجد بها ر   التقليديةالسفينة من السفن 

ق في مثل هذه الحاالت بشرط توافر العناصر األخرى، طب  فقواعد اإلنقاذ ست  ، unmanned ships القيادة
 اإلنقاذ.ن السفن األخيرة من القيام بعملية مك   التقنية التي ست   العوامل وخاصة  

، على غرار أنه ق بالسفن ذاتية القيادةفيما يتعل   بتوقيع اتفاقات اإلنقاذسيقوم  مراقب الشاطئأن  -
  .زهاعن مالك السفينة أو مجه    لة له أو نيابة  ا للسلطة المخو  ان بذلك وفق  ب  الر   بذلك ا ما يقومغالب  

للخطر في  ض  معر   شخص   أي    إلىسيقوم بمهام اإلنقاذ أو تقديم المساعدة  مراقب الشاطئأن  -
 . جسيمة   خطار  أ إلىفي االعتبار عدم تعريض السفينة  األخذالبحر، مع 

ان ب  مالك السفينة والر   نقة بتوزيع مكافأة اإلنقاذ بيعمال القواعد المتعل   إ كيفية في  أن هناك صعوبة   -
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أن بن القول مك  ولكن ي   ،فقد أهميته مع وجود السفن ذاتية القيادةهذا الموضوع سي نأنرى حيث  ؛والبحارة
  مراقب الشاطئ.  وبين مالك السفينة ن أن تتم بين مك  مكافاة اإلنقاذ ي  توزيع 

 إلىوانتهينا ، ذاتية القيادةلسفن وقمنا بعد ذلك بدراسة نظام الخسارات المشتركة وعالقته با
 اآلتي: 

ق بنظام الخسارات يتعل   فيماان السفينة ب  ضرورة معاملة مراقب الشاطئ معاملة ر  أنه من  -
 المشتركة. 

السلمة العامة  إلىلمراقب الشاطئ السلطة التقديرية في اتخاذ القرارات الملئمة التي تهدف أن  -
القرارات التي يأخذها مراقب الشاطئ في الحاالت  مشتركة   تعتبر كخسارات   :فعلى سبيل المثال ،للجميع
أو غير ذلك من الظروف  ،أو تقديم تضحية   ،لوقوع حادث   أحد الموانئ كنتيجة   يقة بالرسو فالمتعل   

 صلح السفينة. إأو بتكاليف البقاء مقابل أعمال  ،االستثنائية اللزمة للحفاظ على السلمة العامة

  اآلتي:  إلى، وخلصنا حجز السفن واالمتيازات والرهوناترسنا بعد ذلك ود

السفن ) ر على كون السفينة بها طاقم أو من غير طاقم  ؤث   ال يوجد في القانون المصري ما ي  أنه  -
المذكورة في القانون من الديون البحرية  أي    إلىا استناد   ي   تحفظ وبالتالي يمكن توقيع حجز   ،(ذاتية القيادة

 لم يتم سدادها.  طالما أنه

ق بالسفن ذاتية لعدم سداد أجور مراقب الشاطئ فيما يتعل   يأنه يمكن توقيع الحجز التحفظ -
 والضباط والبحارة.  انب  ن قياسه على إمكانية توقيع مثل هذا الحجز لعدم سداد أجور الر  مك  القيادة، وهذا ي  

على السفينة  يق بالحجز التحفظم فيما يتعل  بشأن ما تقد   ة  مشابه يمكن القول باستنتاجأنه  -
 . االمتيازات البحريةبخصوص 

ستصبح الحقوق البحرية الناتجة عن الديون  بصفة عامة،للسفينة  أو طاقم   ان  ب  لعدم وجود ر  أنه  -
 والتي تتمتع باالمتيازات البحرية غير موجودة   ،ان السفينة أو أفراد الطاقمب  والمبالغ األخرى بسبب أجور ر  

أو المرشدين البحريين ممن  ،ما لم تكن هذه الديون بسبب مراقب الشاطئ التابع للسفينة ذاتية القيادة
 . مون المساعدة في دخول الموانئ أو الخروج منهاقد   ي  

فيها الشروط اللزمة حسب التي توافرت  أن يرد على السفينة ن بداية  عي  تفي وبالنسبة للرهن، -
ذا إا ورهن السفينة يكون بغض النظر عن حمولتها أو حجمها أو عم   ،ف بهذا الوصفوص  القانون حتى ت  

 ذاتية القيادة.     أو سفينة   ،طاقمبها  كانت سفينة  
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 التوصيات

 

وبالتحديات  ،القيادةق بصلحية السفن ذاتية فيما يتعل   ة  وخاص   ،تحليل  ا قمنا به من م  على الرغم م -
مع االتفاقيات والمعاهدات  نراها متوافقة   آلراء يناومن تبن    ،ها في عقود التجارة البحريةهالقانونية التي تواج

تعديل مثل خاص بهذه السفن سواء عن طريق  ي   قانون ضرورة تواجد نظام  ، نرى ي الدولية والقانون المصر 
ج موضوع هذه عال  ت   ا صريحة  ليضمنوا نصوص   ي القانون المصر هذه االتفاقيات والمعاهدات الدولية و 

 . خاص بهذه السفن متكامل   ي   قانون أو وضع نظام   ،السفن

صالحة  للملحة على الرغم من افتقارها  من القواعد التي ننادي بها اعتبار  السفن ذاتية القيادة -
   للعنصر البشري. 

أو  ،ق باألضرارولية مالك السفينة أو الناقل فيما يتعل  ئمس يها مسألة  بتبن    يمن القواعد التي نناد -
، فيجب للملحة عبر السفن ذاتية القيادة ي منها البضائع كنتيجة  عان  أو التأخيرات التي قد ت   ،الخسائر

  فيه.  ال لبس   ح هذه المسألة بشكل  توض    وضع قواعد  

 ،ج للسفن ذاتية القيادةرو   الدولية في العمل الذي ي  ك المنظمة البحرية شار  ألن ت   ة  ملح   هناك حاجة   -
ي في ضمان معالجة التحديات القانونية ل التحد   ويتمث   ،ةسواء التي يتم التحكم فيها عن بعد أو المستقل  

   .(1)هذه المشكلة في المنظمة البحرية الدولية على المدى الطويل بحثبحيث يتم  ،بعناية  

ع المنظمة البحرية سار  أن ت   نذاتية القيادة، يتعي   نأن يتم وضع النظام القانوني الخاص بالسف إلى -
نه في حالة عدم إيث ح ؛بشأن تنظيم هذا النوع من السفن ذاتية القيادة تنظيمية   توجيهات   يالدولية في تبن   

من قبل المنظمة البحرية الدولية، سيتم تفسير القواعد الدولية التي قد تكون  تنظيمية   توجيهات   وجود أي   
فالتفسير أو  ة ،على حد دولة   ( من قبل كل   متعارضة  تكون )ويمكن أن  منفصلة   للتطبيق بصورة   قابلة  

 . (2)دة سيساعد على وحدة التطبيقالتوجيهات الموح  

                                                           

 انظر:  (1)
Blanke; Henriques & Bang, op.cit., p. 12.  

 انظر:  (2)
Ringbom, op. cit., p. 164.  
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ر بح  والتي ت   ،fully autonomous ships ةقيادة المستقل  على الرغم من أننا نرى أن السفن ذاتية ال -
لتوضيح  ة  ملح   ن هناك حاجة  إالتحقيق، ف غير قريبة   تظل رؤية   بشري    تدخل   في المحيطات دون أي   
   .(1)لسفنلهذه ااإلطار القانوني الدولي 

تواجه الملحة  االعتراف بمخاطر جديدة   إلىال محالة  يإن وجود السفن ذاتية القيادة سيؤد    -
 ،التأمين بوليصاتفي تغطية عمليات اإلسعافات من خلل إبرام عقود  اآلنفيجب التفكير من  ،البحرية

 .(2)زيد من قيمة األقساطتأن  امن شأنه التي

من أجل ضمان بقاء األهداف العامة للسفن ذاتية القيادة، يجب تعديل التشريعات الحالية أو  -
في مراكز المراقبة الساحلية، وكذلك تكنولوجيا  هموتأهيلبتدريب الموظفين  ة  معني   جديدة   اعتماد تشريعات  

 .(3)التشغيل واالتصاالت

تأجير السفن بقة القواعد المتعل    :القانون الخاص، مثل قواعدعلى  سيكون للسفينة ذاتية القيادة آثار   -
تعديل التشريعات الحالية والعقود النموذجية  نفيتعي  ، تأجير السفن بعقودق فيما يتعل  و  ،والتأمين البحري 

ق باالتصاالت بما في ذلك تقسيم المخاطر فيما يتعل   التشغيل،مهام الجديدة واالختلفات في اللتعكس 
 . (4)وتكنولوجيا التشغيل المستخدمة للسفينة ذاتية القيادة

ا واالشتراك ة بتحديث قوانينها الداخلية العمل مع  المهتم   األخرى ن على مصر والدول العربية يتعي   -
بوجود السفن  اإلقراربشأن مراجعة االتفاقيات الدولية الحالية بغرض  ي تجر  التيالمناقشات الحالية  يف

 ذاتية القيادة.

                                                           

  المرجع السابق، الموضع نفسه.  (1)

 انظر:  (2)

Blanke, Henriques & Bang, op. cit., p. 156. 

 انظر:  (3)
Ellingsen and Tondel, op. cit., p. 4. 

 المرجع السابق، الموضع نفسه.  (4)
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 اخلالصة
 

المتبعة في  واإلجراءاتالدولي  النقلعلى قواعد  األثر شديد   ار  تغي   د  ع  ن ظهور السفن ذاتية القيادة ي  إ
هذه السفن لصالح الذكاء االصطناعي واألنظمة اآللية  مننظر ا الفتقاد العامل البشري و  ،تنظيمه

بل  ف عليها،للطرق التقليدية المتعار  يعمل القانون البحري الدولي وفق ا ع أن فليس من المتوق  بة، المصاح  
 رات. ا لهذه التطو سيتم تطويره وتكييفه وفق  

 ؛النقل البحري العامل البشري بالكامل من عملية  فقدانح أن يتم من غير المرج  نرى أنه ومع ذلك، 
 ،يوجد على متنها طاقم   التيالسفن في االعتماد على  اوسوف تستمر الدول أيض   ،حيث ستستمر التجارة

عليهما في  إنه سي عت مدحيث  ؛المستقبلسيستمر في  السفن التقليدية والسفن ذاتية القيادةأن وجود ونرى 
  للبضائع.  الدولية في النقل داالستخدامات المتعد   

ماهية القواعد إلجراء المزيد من الدراسات حول في الفقه العربي  نقطة بداية   ال بحثنا هذمث   ي  و 

 . ن مراجعتهاوالقواعد الحالية التي يتعي   ،هاؤ التي يجب إرسا ذاتية القيادة السفنبواللوائح المحددة الخاصة 

 

 (ِإْن ُأِريُد ِإلَّا اْلِإْصَلاَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب)

 ]88اآلية  [سورة هود:
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