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Abstract
The major role played by Egypt in establishing The Mediterranean MOU
for Port State Control in the same time city of Alexandria holding its secretary
in which the first meeting was held in February 1998, Egypt carried out the
Port State Control inspections as required by the MOU.
As a result, the statement reveals the achievements of Egypt in relation to
the target of a number of foreign ships to be inspected during the years 20022010, according to the requirements of the Mediterranean Memorandum of
Understanding, and found that the rate of inspection up to 53% (more than
required by the MOU 15%), a positive sign indicates that port state officers of
the Egyptian Authority for Maritime Safety are doing their job efficiently with
regard to foreign ships visiting ports, with the objective of prevent loss of
lives, property and preserve marine environment.

مستخمص

إف مصر ىى احدى الدوؿ المؤسسة لمذكرة تفاىـ البحػر المتوسػط الصاصػة برةابػة الدولػة لمػى السػفف

األجنبيػة بالمينػػا ي وي ػع م ػػر سػكرتارية مػػذكرة التفػاىـ بأحػػد مػدنيا وىػػى مدينػة ايسػػكندريةي وأيضػاً انق ػػد
ي ويوجػد نظػاـ8811 ايجتماع األوؿ لمجنة مذكرة تفاىـ البحر المتوسط بايسكندرية في شير فبراير لػاـ

.رةابة الدولة لمى المينا بالمواني المصرية طب اً لمتطمبات مذكرة تفاىـ البحر المتوسط

ونتيجة لبياف يكشؼ ما ح تو مصر نسبة إلى المستيدؼ مف لدد السفف األجنبية المطموب تفتيشيا

ي طب ًا لمتطمبات مذكرة تفاىـ البحر المتوسط وجد أف مقدؿ التفتيش2080-2002 صالؿ السنوات مف

)ي وىو مؤشر إيجابي يدؿ لمى%83  ( ما ىو م رر فى مذكرة تفاىـ البحر المتوسط%35 يصؿ إلى
أف الييئة المصرية لسالمة المالحة البحرية ت وـ بواجبيا بكفا ة كدولة مينا لمى السفف األجنبية الزائرة
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لموانئياي وذلؾ فيما يتقمؽ بامتثاليا لم والد والتشريقات الوطنية والدولية ي ونتيجة ذلؾ ىو الحفاظ لمى
األرواح واألمواؿ والبيئة البحرية.
1ـ مقدمة:

يقود أصؿ نظاـ رةابة دولة المينا إلى مذكرة تفاىـ الىايي فنتيجة لالىتماـ المتزايد في زيادة لدد

السفف األجنبية الزائرة لمموانئ األوروبية ف د ةاد ذلؾ دوؿ مف الشماؿ وىي بمجيكاي الدانمارؾي فرنساي
ألمانياي ىولنداي النرويجي السويدي والمممكة المتحدة لالتفاؽ لمى توةيع مذكرة تفاىـ الىايي وذلؾ في 2
مارس لاـ  8891ي وتيدؼ ىذه االتفاةية إلى تبادؿ المقمومات والتأكد مف أف السفف األجنبية الزائرة
لموانئيا تمتثؿ لمتطمبات اتفاةية منظمة القمؿ الدولية رةـ  849والتي تسمى اتفاةية المالحة التجارية
"المقايير الدنيا"ي والتي تـ إةرارىا لاـ 8891ي وذلؾ فيما يتقمؽ بظروؼ القمؿ وايلاشة لمى متف

السفف الزائرة.

وفى لاـ  8891وةقت حادثة بحرية ىزت المجتمع البحري األوروبي والدوليي حيث جنحت
الناةمة  Amoco Cadizبال رب مف الشواطئ الفرنسيةي وتسببت فى تدفؽ أكثرمف  220,000طف مف
الزيت الصاـ ي وىذه الحادثة أثارت ردود أفقاؿ ةوية وغاضبة في األوساط األوروبيةي والتي دلت إلى

تطبيؽ ةوالد أةوى وأشد صرامة فيما يتقمؽ بالسالمة البحرية ومنع التموثي ولذلؾ أُلتبر أنو مف
الضروري أف يتـ تحديث وتطوير مذكرة تفاىـ الىايي واجتمع ممثميف لف  85دولة أوروبية بايضافة
إلى ممثميف لف المجنة األوروبيةي وممثميف لف المنظمة البحرية الدولية ومنظمة القمؿ الدولية فى باريس

لاـ 8810ي واتف وا لمى أف إةصا السفف دوف المستوى يكوف أكثر فالمية لندما يتـ بشكؿ إةميميي
وذلؾ بواسطة التنسيؽ بيف الدوؿي ولمؿ التدابير وايج ار ات الم بولة لموماً في االتفاةيات الدولية

البحرية ذات الصمة.

وفي االجتماع الثاني في باريس لاـ  8812تـ التوةيع لمى مذكرة تفاىـ باريس لرةابة دولة المينا
بيف  84دولة أوروبيةي وبذلؾ يكوف ىذا االتفاؽ ةد حؿ محؿ مذكرة تفاىـ الىاي .وبيذا االتفاؽ ايةميمي
ف د تـ ممارسة رةابة منتظمة لمى السفف األجنبية بواسطة دوؿ الموانئي والتي ىي أطراؼ في االتفاةيات
الدولية ذات الصمةي وبذلؾ أُلتبرت مذكرة تفاىـ باريس لرةابة دولة المينا المرجع الرئيسي لمذكرات
التفاىـ األصرى المصتمفة والتي تغطي جميع أج از القالـ ت ريباًي حيث أنو في الوةت الحالي فإف جز ىاـ

وكبير مف القالـ يشتمؿ لمى أنظمة لرةابة دولة المينا ي وذلؾ مف صالؿ مذكرات التفاىـ ايةميمية

المصتمفة لرةابة دولة المينا  .والتي دصمت حيز التنفيذ لمى النحو التالي:
 مذكرة تفاىـ باريس ) (Paris MOUوتضـ  29دولة.
 مذكرة دوؿ أمريكا الالتينية ) (Latin America MOUوتضـ  82دولة ُوةقت
في تشيمي في نوفمبر لاـ .8882
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 مذكرة تفاىـ طوكيو لدوؿ آسيا -الباسيفيؾ ) (Tokyo MOUوتضـ  81دولةي
ُوةقت في طوكيو فى ديسمبر لاـ .8885
 مذكرة تفاىـ دوؿ البحر الكاريبي ) (Caribbean MOUوتضـ  25دولةي ُوةقت
في بربادوس في فبراير لاـ .8881
 مذكرة تفاىـ البحر األبيض المتوسط ) (Mediterranean MOUوتضـ 82

دولةي ُوةقت في مالطا في يوليو لاـ .8889
 مذكرة تفاىـ المحيط اليندي ) )Indian Ocean MOUوتضـ  88دولةي ُوةقت
في بريتوريا في يونيو لاـ .8881
 مذكرة تفاىـ غرب ووسط أفري يا ) (Abuja MOUوتضـ  88دولةي ُوةقت في
أكتوبر لاـ .8888
ووةقت في
 مذكرة تفاىـ البحر األسود ) (Black Sea MOUوتضـ  1دوؿي ُ
اسطنبوؿ في ابريؿ لاـ .2000
ووةقت في الرياض في
 مذكرة تفاىـ الرياض ) (Riyadh MOUوتضـ  1دوؿي ُ
يونيو لاـ .2004
 حرس السواحؿ األمريكية ) (USCGوتمارسو الواليات المتحدة بصورة فردية.

ىناؾ ثالث طرؽ لتطبيؽ رةابة دولة المينا دولياي إةميميا أو بشكؿ فردي مثمما ت وـ بو حرس
السواحؿ األمريكيي فالواليات المتحدة األمريكية اصتارت إف تب ى صارج أي اتفاؽ إةميميي ووف ا لبرنامج
رةابة دولة المينا األمريكي فإنيا تجري لممية الرةابة واج ار اتيا لمى أساس فردي.
 -2مذكرة تفاهم البحر األبيض المتوسط (: (Mediterranean MOU
إف رةابة دولة المينا تؤتى ثمارىا وتكوف أكثر فالمية متى ما كانت ىذه الرةابة تتـ بتقاوف
إةميميي وتكوف أفضؿ مف أف تتـ بواسطة دولة واحدة بشكؿ منقزؿ ومنفرد .ويتـ ىذا التقاوف والتنسيؽ
لف طريؽ ايتصاؿ بيف ايدارات البحرية في مذكرة التفاىـ الصاصة بايةميـي وذلؾ لتبادؿ المقمومات

بيف ىذه الدوؿ لف نتائج الفحص لمى السفف ومف صالؿ المتابقة لمقيوب التي ُوجدت في السفف أثنا
التفتيشات والتي لـ ُيتمكف مف إصالحيا في مينا الفحص .ونتيجة ليذا التقاوف والتنسيؽ أصبح ال مفر
لمسفف المقيبة أو الغير ممتزمة بالمقايير الدولية وتقديالتيا مف االلتزاـ أو الصروج مف المساىمة فى

التجارة القالمية( .الكساري بمبعي)2008

ومثؿ االتفاةات ايةميمية األصرى فإف مذكرة تفاىـ البحر األبيض المتوسط (Mediterranean

) MOUتقترؼ باف المسئولية األساسية لمتطبيؽ الفقاؿ لممقايير والمتضمنة في االتفاةيات الدولية ذات
الصمة ترتكز أساسا لمى ايدارات البحرية لمدوؿ والتي ترفع السفف لممياي وفي نفس الوةت تقترؼ
بالحاجة إلى اتصاذ إج ار ات فقالة بواسطة دوؿ المينا لمنع تشغيؿ السفف دوف المستوىي ولذلؾ فإنيا
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تضع ىدؼ جوىري وأساسي ليا وىو التقرؼ لمى السفف دوف المستوى واةصائيا مف ايبحار في

إةميميا( .إسالـي لماد ي)2000

وألىداؼ مذكرة التفاىـ فاف االتفاةيات الدولية ذات الصمة ىي لمى النحو التالي:


االتفاةية الدولية لصطوط الشحفي ;(LL 66) 8811



االتفاةية الدولية لسالمة األرواح في البحاري ; (SOLAS 74) 8894



االتفاةية الدولية لمنع التموث مف السففي 8895ي كما ُلدلت ببروتوكوؿ (MARPOL 8891
); 73/78



االتفاةية الدولية لمقايير التدريب والتأىيؿ والنوبات لمقامميف في البحري(STCW1978) 8891



اتفاةية ال والد الدولية لمنع التصادـ في البحري ;(COLERG 72) 8892



االتفاةية الدولية ل ياس حمولة السففي; (TONNAGE 69) 8818

;



اتفاةية المالحة التجارية ( المقايير الدنيا)ي ( 8891اتفاةية  ILOرةـ .)849

ويتكوف المجمس مف ممثمي ايدارات البحرية األلضا في المذكرة (الجزائر – ةبرص – مصر –
إسرائيؿ – األردف – مالطا – لبناف – المغرب – تونس – تركيا – السمطة الفمسطينيةػ سوريا )ي وكذلؾ
مف ممثمي المنظمة البحرية الدولية ) (IMOومنظمة القمؿ الدولية ) (ILOوالذيف يدلوف لممشاركة في
ألماؿ المجمس ولكف بدوف حؽ التصويتي حيث يجتمع المجمس مرة كؿ لاـ ي ومف ضمف المياـ التي
ي وـ بيا ما يمي-:
-

االرت ا بكؿ الوسائؿ المتاحة بايج ار ات والتطبي ات القممية فيما يتقمؽ

بالتفتيشي إصالح القيوب ي الحجز .وكذلؾ فيما يتضمف وضع الدورات

لم ائميف بقممية الرةابة.
-

تطوير ومراجقة الصطوط ايرشادية يج ار ات التفتيش وفؽ المذكرة.

-

مراجقة كؿ األمور المتقم ة بقمؿ المذكرة وكذلؾ المحافظة لمى فقاليتيا.

-

تطوير ومراجقة ايج ار ات المقنية بتبادؿ المقمومات.

وةد تأسست سكرتارية مذكرة تفاىـ البحر المتوسط في مدينة االسكندرية (مصر)ي وت وـ
بالتحضير الجتمالات المجمسي وتسالده في جميع نشاطاتو وتقتبر السكرتارية مست مة تماما لف أي
إدارة بحرية أو منظمة ي ويمكف إجماؿ المياـ األساسية لمسكرتارية بالن اط آالتية-:
-

التحضير الجتمالات المجمس ي وتزويده بالمسالدة المطموبة لتمكينو مف
أدا ميامو.

تسييؿ تبادؿ المقموماتي وتجييز الت ارير بحسب ما ىو ضروري ألىداؼ

المذكرة.
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-

اتصاذ أي لمؿ يمكف أف يكوف ضروري لمتأكد مف األدا الفقاؿ لممذكرة.

ومذكرة تفاىـ البحر المتوسط ليا نظاـ مقمومات آلي ي والذي أسس لغرض تبادؿ المقمومات حوؿ
تفتيش ات دوؿ المينا ي حيث يتـ مف صالليا تنسيؽ االتصاالت ي وتصزيف ت ارير التفتيشي وتسييؿ ةياـ
المفتشيف بألماؿ المراةبة والمقاينة حيث ترسؿ ت ارير التفتيش يوميا إلى ىذا المركز لتصزينيا داصؿ

الحاسب اآللي الرئيسي  .والغرض مف إنشا نظاـ المقمومات اآللي ىو:
-

إتاحة الفرصة لإلدارات البحرية لالطالع لمى المقمومات لف نتائج
التفتيشات في الموانئ ايةميمية األصرى وذلؾ لمسالدتيـ في اصتيارىـ
لمسفف األجنبية والتي يجب أف تفحص واف تمارس لمييا رةابة دولة المينا

لمى السفف المصتارة.
-

تسييؿ تبادؿ المقمومات المؤثرة وذلؾ فيما يتقمؽ رةابة دولة المينا في

-

لمؿ تغطية مقموماتية لالمية مع مذكرات التفاىـ األصرى.

ايةميـ.

وايدارات البحرية يجب أف ترسؿ ت اريرىا لف نتائج الفحص وف ا لإلج ار ات المذكورة في

الممحؽ  1مف المذكرة بشكؿ يوميي ولميو أيضا تزويد السكرتارية بالمقمومات التالية-:


لدد المفتشيف القامميف ألدا مقاينات وفحوصات دولة المينا .



لدد السفف الزائرة لموانئيا صالؿ القاـ.

 1-2معايير التفتيش وفق مذكرة التفاهم:
يقتبر نظاـ رةابة دولة المينا آلية لمتأكد فيما إذا السفف األجنبية والتي تدصؿ موانئ الدوؿ ممتثمة
لمتطمبات االتفاةيات البحرية الد ولية المنطب ة يحيث أف اليدؼ الرئيسي والجوىري مف النظاـ ىو إةصا

السفف دوف المستوىي ولندما تكوف ىذه السفف غير ممتثمة ماديا مع ال وانيف المنطب ة فاف نظاـ رةابة
دولة المينا تفرض لمييا إج ار ات لمتأكد مف امتثاليا لتمؾ المتطمبات  .والسفف التي يتـ التفتيش لمييا

تُصتار لمى أساس مقايير تُحدد بواسطة المذكرة ي حيث يجب لمى الدوؿ األلضا في المذكرة أف تنجز
صالؿ فترة الثالث سنوات مف دصوليا في المذكرة كطرؼ مقدؿ تفتيش سنوي ال ي ؿ لف  %83مف لدد
السفف األجنبية الزائرة لموانئيا  .والصتيار السفف لمتفتيش فاف لمى ايدارات البحرية أف تقطي األولوية

لمسفف التالية-:


السفينة التي تزور أحد موانئ دوؿ المذكرة ألوؿ مرة أو بقد غياب  82شير

-

السفينة التي تـ السماح ليا بمغادرة مينا الدولة الستكماؿ واصالح ما بيا

أو أكثر مف آصر زيارة ليا.
مف ليوب.
-

السفينة التي تـ ايبالغ لنيا مف ةبؿ المرشد أو سمطة المينا بأنيا مصالفة
و بيا تجاوزات تؤثر لمى سالمة إبحارىا.
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-

السفف التي شيادات مقدات وبنا السفينة الصاصة بيا لـ تُصدر وفؽ
االتفاةيات المنطب ةي أو صدرت مف جيات غير مقترؼ بيا.
السفف التي تحمؿ بضائع صطرة أو مواد مموثةي ولـ تبمغ ايدارة أو سمطة

المينا بجميع المقمومات الضرورية والمناسبة.

السفف التي تـ سحب تصنيفيا مف ىيئة ايشراؼ الصاصة بيا صالؿ الستة

أشير الماضية(IMO,1995).
وايدارات البحرية يجب لمييا تجنب فحص السفف والتي تـ مقاينتيا صالؿ فترة الستة أشير
الماضية بواسطة إدارة بحرية أصرى في المذكرةي ما لـ تكف ىناؾ أدلة واضحة لمفحص والمقاينة .فإذا
وجدت النتيجة صالؿ الفحص األولى أو الفحص األكثر تفصيؿ باف الحالة الكمية لمسفينة ومقداتيا بأنيا

دوف ال مستوىي مع الوضع في االلتبار ظروؼ القمؿ وايلاشة لمطاةـي فإف ايدارة البحرية يمكنيا
تقميؽ الفحص .وىذا التقميؽ يمكف أف يستمر حتى ت وـ األطراؼ المسئولة باتصاذ صطوات ضرورية
لمتأكد باف السفينة متطاب ة مع متطمبات االتفاةيات ذات الصمة.
وفي بقض الحاالت يتـ احتجاز السفينة ويتـ تقميؽ الفحص ي فإف لمى السمطة البحرية ب در
ايمكاف إشقار جميع األطراؼ المقنيةي وىذه األطراؼ ىي دولة لمـ السفينة المقنية وةنصميا ي أو
اةرب ممثؿ دبموماسي ليا واصطارىـ بايج ار ات التي تمتي ولميو أيضا ب در ايمكاف إصطار الييئة أو
المنظمة التي أصدرت الشيادات ليا  .وىذه ايصطارات يجب أف تتضمف مقمومات لف الحجزي وأف

تذكر بأف الفحص تـ تقمي و إال أف يتـ إشقار السمط ة أو ايدارة البحرية باف السفينة امتثمت كميا
لممتطمبات المناسبة.
إذا كانت القيوب والتي سببت الحجز ال يمكف إصالحيا في مينا الفحص ي فاف ايدارة البحرية
يمكنيا السماح لمسفينة المقنية أف تبحر إلى اةرب مينا متاح لإلصالحي والذي يتـ اصتياره مف ةبؿ

ال بطاف وبمواف ة ايدارة البحريةي شريطة التأكد أف حالة السفينة ال تسبب صطر لمى سالمة وصحة
الركاب أو الطاةـي أو تسبب صطر لمى السفف األصرىي وال تسبب تيديد لمبيئة البحرية .وفي ىذه الحالة

فاف لمى ايدارة البحرية إصطار ايدارة البحرية لمينا ايصالحيوالتي بدورىا ت وـ بإشقار ايدارة
البحرية لمينا الفحص بايج ار ات التي تـ اتصاذىا.
إذا لـ تصؿ السفينة إلى مينا ايصالح المسمىي فاف لمى ايدارة البحرية لمينا ايصالح فو ار
إصطار ايدارة البحرية لمينا الفحص والتي ت وـ بإرساؿ ت رير إلى السكرتارية يصطار جميع سكرتاريات
مذكرات التفاىـ األصرى .وبالتالي فاف السفينة سوؼ تحجز في أي مينا لدولة طرؼ في مذكرة التفاىـي
إال أف ي وـ ال بطاف بإظيار أدلة إلى السمطة البحرية باف الحالة الكمية لمسفينة متطاب ة مع جميع

المتطمبات المتضمنة في الصكوؾ الدولية ذات الصمة(.حنفيي أحمدي)8881

6

وفي ظروؼ استثنائية لندما تكوف السفينة في طري يا إلى مينا ايصالح المحدد واحتاجت دصوؿ
مينا آصر يج ار إصالحات مؤةتة ألسباب تتقمؽ بالسالمة فانو يمكف السماح ليا بدصوؿ المينا .
فايدارات البحرية في ممارستيا الرةابة لمى السفف وف ا لمذكرة التفاىـ لمييا بذؿ كؿ الجيود الممكنة

لتجنب الحجز أو تأصير السفينة غير المبرر .والجدوؿ رةـ ( )8يبيف ألداد السفف التي تـ تفتيشيا والتي

تـ إحتجازىاي وكذلؾ النسبة المئوية لجيود التفتيش وايحتجازات التي تمت بواسطة الييئة المصرية
لسالمة المالحة البحرية لمفترة ()2080 – 2002ي في موانئ (االسكندريوي دمياطي بور سقيدي
السويسي نويبع وسفاجا).
جدول ( )1فحوصات رقابة دولة الميناء بواسطة
الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية لمفترة ( )2010-2002
السنواث
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

أجمالي السفن
4566
4224
4442
5442
6246
5666
5462
5142
5454

نسبت التفتيش
3.81%
3.77%
18.94%
20.58%
21.10%
22.90%
33.38%
41.41%
53.71%

التفتيش
174
182
835
1183
1325
1367
1692
2132
2715

اآلحتجازاث
1
2
2
23
121
262
164
224
122

نسبت اإلحتجاز
0.5 %
1.1%
0.2%
1.9%
1336%
1636%
11.6%
10.5%
6.7%

المصدر  :التقرير السنوي لإلدارة المركزية لرقابة دولة الميناء عام 2011/2010

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أنو مف لاـ  2002الى لاـ  2004كاف إجمالي لدد السفف التي تـ

فحصيا ةد بمغ 894ي 812ي  153سفينةي ومف ىذا القدد ف د تـ احتجاز 8ي 2ي  2سفينة حيث
بمغت نسبة التفتيش إلى القدد الكمي لمسفف التي تقاممت مع الموانئ المصرية ىو %5.1ي %5.9ي
% 81.8ي وىى نسب ضقيفة بالنسبة لما ىو م رر فى مذكرة تفاىـ البحر المتوسطي وتدؿ لمى أدا

متواضع لإلدارة البحريةي بينما لدد السفف التي فحصت فى لاـ 2003ي 2001ي  2009ةد بمغ

8815ي 8523ي  8519ي وأدى إلى حجز 25ي 818ي  211سفينة بنسب تفتيش لمسفف األجنبية الزائرة
وصمت إلى %20.3ي % 28.8ي  %22.8حيث يالحظ أف نسب التفتيش ارتفقت م ارنة بالسنوات
الساب ةي وبالنظر إلى إحصائيات لاـ 2001ي 2008ي  2080يالحظ أف لدد السفف التي فُحصت بمغ
8182ي 2852ي  2983ي بنسب تفتيش وصمت إلى %55.5ي %48.4ي %35.9ي حجزت منيا
889ي 224ي  812سفينةي ويالحظ أف ىذه النسب تقتبر األلمى بالم ارنة مع السنوات الساب ة مما يدؿ
لمى أدا مرتفع لجيود التفتيش وايحتجازات التي تمت بواسطة الييئة المصرية لسالمة المالحة

البحرية.
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ويالحظ استحواذ لاـ  2080لمى النسبة األلمى مف نسبة التفتيش ايجمالية ي مما يدؿ لمى أف
رةابة دولة المينا تسير فى االتجاة الصحيح في موانئ جميورية مصر القربية.
إف السمطة البحرية ألي دولة ىي الجية الحكومية المسئولة والمصتصة لمتأكد مف سالمة السففي

وحماية األرواحي وأيضاً حماية البيئة البحريةي وذلؾ مف صالؿ ضماف االمتثاؿ لم والد وال وانيف الوطنية

والدولية .واف أولى المياـ وأىميا والواةقة لمى لاتؽ الييئة المصرية لسالمة المالحة البحرية ىي
واجبيا كدولة مينا لمى السفف األجنبية الزائرة لموانئياي وذلؾ فيما يتقمؽ بامتثاليا لم والد والتشريقات

الوطنية والدولية النافذةي حيث إف فالمية وتأثير رةابة دولة المينا تقتمد بشكؿ واسع لمى ايدارة البحرية
والتي ت وـ بالتفتيش أو الرةابة لمى السفف األجنبية ي ولذلؾ فإف ىناؾ ضرورة الستنباط واج ار تقديالت

لمتشريقات وال وانيف البحرية المصريةي وأف تكوف مستمدة مف االتفاةيات الدوليةي وذلؾ لتقكس التطورات

في مجاؿ السالمة البحرية وحماية البيئة البحريةي حتى تكوف ةادرة أف تُجري لممية الرةابة كدولة مينا
بفالمية لمى السفف األجنبية الزائرة لموانئيا( .الكساري بمبعي)2008
 -3الهيئة المصرية لسالمة المالحة البحرية:

مصر وما
تممكو مف بحار مترامية األطراؼ ممتدة لمى البحر األحمر والبحر المتوسطي وأيضاً
ْ
سيطرتيا لمى واحد مف أىـ ال نوات وىى ةناة السويس .كؿ ذلؾ أكد لمى أىمية إنشا ىيئة مست مة
تتحمؿ المياـ السيادية لمشئوف البحرية المصرية ي بما يحفظ سالمة المالحة البحريةي والحفاظ لمى البيئة
البحريةي ولذلؾ ف د ترسصت ال نالة لدى الحكومة بضرورة إنشا جيازمست ؿ يتولى مياـ الشئوف
البحرية.
صدر ال اررالجميوري رةـ ( )588لسنة  2004ـ بشأف إنشا الييئة المصرية لسالمة المالحة

البحرية رسمياًي والذي بموجبو ُحدد الييكؿ التنظيمي ليا وأيضا ُحددت المياـ واالصتصاصات وف اً لذلؾي
حيث تتمتع الييئة بالشصصية ايلتبارية والذمة المالية المست مة ي وتصضع مباشرة يشراؼ وزير الن ؿ
ومركزىا الرئيسي مدينة ايسكندريةي ووف اً ل رار اينشا فإف الييئة المصرية لسالمة المالحة البحرية ىي
جياز الحكومة الذي ي وـ بممارسة مياـ الدولة في إدارة الشئوف البحرية مف تأميف لسالمة المالحة
والحفاظ لمى البيئة البحريةي وتوفير نظاـ فقاؿ لمرةابة والتفتيش لمى السفف في المياه الداصمية والموانئ

والبحرايةميمي والمنط ة االةتصادية الصالصة وغيرىا مف المياـ والواجبات بم تضى االتفاةيات الدولية
البحريةي وتيدؼ الييئة إلى إدارة وتنظيـ شئوف المالحة البحرية لمى المستوى ال ومي في إطار الصطة
السياسية وايةتصادية القامة لمدولةي ورةابة ومتابقة أدا المنشآت واألجيزة المنوط بيا لتح يؽ السالمة
البحريةي وربطيا بالمجاؿ الدوليي وبما ال يتقارض مع ايتفاةيات الدولية المنضمة إلييا جميورية مصر
القربية.
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تباشر الييئة ايصتصاصات التي تكفؿ تح يؽ الغرض الذي أنشأت مف أجمةي وليا لمى األصص
ما يمي:


تنظيـ وادارة سالمة المالحة البحرية بما يكفؿ تنفيذ االتفاةيات الدولية المنضمة إلييا
الجميوريةي وال وانيف وال اررات المنظمة ليا والصادرة فى شأف السالمة البحرية

المتقم ة بأمف السفف وسالمة إبحارىا فى المياه ايةميمية والمنط ة االةتصادية
والموانئ المصرية.



تمثيؿ الدولة فى المنظمات الدولية البحرية والمنظمات المقنية بالسالمة البحرية.

تبادؿ المقمومات الفنية مع جميع موانئ القالـي وت ديـ المسالدات والصدمات

المالحية لجميع السفف أثنا إبحارىا بالمياه ايةميمية والمنط ة االةتصاديةي وتحديد

الممرات البحريةي واصدار المنشورات واألنذارات البحرية لمرالاة السالمة فى المياه
ايةميمية.


تبادؿ الصبرات واألبحاث الفنية والمينية مع المنظمات والييئات الدولية وايةميمية

والدوؿ المت دمة فى مجاؿ السالمة البحرية بيدؼ رفع مستويات تأميف سالمة السفف
وابحارىا.


تصطيط ومتابقة إنشا وتطوير وصيانة المنائر والمسالدات المالحية لمى سواحؿ
الجميورية وداصؿ المياه ايةميمية والمنط ة االةتصاديةي ومنح المواف ات المتقم ة بيا

واجازتيا.


مراةبة مستويات السالمة البحرية وجودة الصدمات المنفذة بواسطة الييئة والجيات
المصولة بذلؾي واتصاذ ايج ار ات الالزمة لمتح يؽ فى استيفا وسائؿ الن ؿ البحرى

لشروط السالمة واألمف وتدةيؽ وثائ يا وشياداتيا.



األشتراؾ فى صطط البحث واألن اذ ومكافحة التموث البحرى.

رةابة المستويات الفنية لمسفف والوحدات البحرية المصرية التى تُبنى محمياً أو التى
تُشترى مف الصارج لمتح ؽ مف توافر االشتراطات الفنية بيا طب اً لممستويات الدوليةي
واصدار شيادات تسجيمياي وكذا إصدار وتجديد شيادات الصالحية وتراصيص

المالحة الالزمة لتسييرىا.


إج ار االصتبارات واصدار شيادات األىمية والجوازات البحريةي وكذا شيادات مدة



رةابة مستويات كفا ة السفف المصرية واألجنبية المترددة لمى الموانئ المصرية

الصدمة البحرية ألط ـ السفف التجارية.

والمياه ايةميميةي وما يستتبقو ذلؾ مف منح الشيادات والتصاريح وف ًا لممستويات
القالمية واالتفاةيات الدولية ومذكرات التفاىـ المقموؿ بيا فى ىذا الشأف.

9

تقتبر ايدارة البحرية ىي المسئولة لف تح يؽ النتائجي والتي وجدت مف أجميا في ةرار إنشائياي
ولمى ذلؾ فإف ايدارة ممتزمة أماـ المجتمع البحري الدولي بقدة التزامات أساسية في تح ي يا لمنتائجي

وتتمثؿ أولى ىذه االلتزامات بأصتيار القناصر المالئمة لتح يؽ النتائج الم ررة (الفالمية Effectiveness

)ي وثانييما باستصداـ القناصر أفضؿ أستصداـ ( الكفا ة  .)Efficiencyوفي ىذا السياؽ فإف أىداؼ
أي إدارة بحرية البد وأف تتجو ألف تكوف أفضؿ إدارة بحرية في القالـي وليس مجرد إدارة أفضؿ مف القاـ

الماضيي والبد ليا أف تضع أىدافيا في األجؿ الطويؿ ( أىداؼ استراتيجية حيوية)ي ثـ لمؿ أىداؼ
مرحمية في األجؿ ال صيري وىذه األىداؼ لكي تكوف بمثابة مقايير لألدا التنظيمي والت دـ البد وأف يتـ

صياغتيا في شكؿ رةمي ةابؿ لم ياسيوالبد وأف تحوي المولد النيائي الذي يجب أف تتح ؽ فيو تمؾ

النتائج( .اليواريي سيدي)2002
 -4النتـائـج:

 الن ؿ البحرى ىو صنالة دوليةي وتنظيـ ىذه الصنالة يتـ مف صالؿ االتفاةيات الدولية والتي
تيدؼ لمتأكد مف سالمة السفف والطاةـ لمى متنياي وأيضاً حماية البيئة البحرية فى القالـ مف

التموث الناشئ مف السفف التى تجوب البحار .وىذه االتفاةيات طورت لمى مدى السنيف تحت

رلاية المنظمة البحرية الدولية )(IMOي كما أف صنالة الن ؿ البحري ال تقاني مف االفت ار
إلى ال والد واالتفاةيات التي تنظميا والتي تحافظ لمى سالمة السفف وحماية البيئة البحرية مف

التموثي ولكف تقاني مف لدـ التطبيؽ الفقمي ليذه ال والد وال وانيف الدوليةي وليذا السبب كانت
ىناؾ ضرورة حتمية لظيور رةابة دولة المينا .

 وضع إسى يصس في انقبئًت انسىداء بًركسة حفبهى ببزيس يُر عبو  2111وحخي اآلٌ فيًب يخعهق
بخعبيم يىاَئ يركسة حفبهى ببزيس يع انسفٍ انًصسيت ويأحي ذنك يٍ اإلَطببع انسيئ عٍ
انًىاَئ انًصسيت فًعُي فشم انًىاَئ انًصسيت في انخعبيم يع انسفٍ األجُبيت هى فشم انًىاَئ
انًصسيت في انخعبيم يع سفُهب وببنخبني وضعج دونت انعهى (يصس) في انقبئًت انسىداء في
يركسة حفبهى ببزيس انخي حعخبس أقدو وأهى يركساث انخفبهى في انعبنى وانخي حعخبس يؤشسا ويقيبسب
نجًيع دول انعبنى فيًب يخعهق بًسخىي سفُهب نًدي حطبيقهب نًخطهببث االحفبقيبث اندونيت عالوة
أَهب يسآة حعكس بطسيقت غيس يببشسة أداء يىاَئ كم دونت وحعبيالث كم ييُبء يع هيئبث
انخصُيف اندونيت.
 اسـ مصر مدرجاً بال ائمة البيضا فيما يتقمؽ بمدى تطبيؽ السمطة المصتصة بمصر لمتطمبات
االتفاةية الدولية  STCW-78وتقديالتيا وذلؾ طب اً لمت رير الصادر مف لجنة السالمة التابقة
لممنظمة البحرية الدولية في شير مايو لاـ  2080ي ومف المقروؼ أف ىذه االتفاةية ىى

احدى االتفاةيات الدولية الست الصادرة لف المنظمة البحرية الدولية التي يتشكؿ منيا نظاـ
رةابة الدولة لمى السفف األجنبية بالمينا ي لالوة لمى االتفاةية الدولية رةـ  849الصادرة لف
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منظمة القمؿ الدولية وىذا يبقث لمى األمؿ في امكانية وضع اسـ مصر كذلؾ في ال ائمة
البيضا الصاصة بمذكرة تفاىـ باريس لرةابة الدولة لمى المينا .
 إف فقالية وتأثير رةابة دولة القمـ تقتمد بشكؿ واسع لمى السمطة أو ايدارة البحريةي التي ت وـ
بالتفتيش أو الرةابة لمى السفف الوطنيةي حيث توجد لدد مف الصقوبات والقراةيؿ التي تواجو

لممياي ومف ضمف ىذه المقوةات التي تحوؿ دوف أف ي وف النظاـ بدوره لمى أكمؿ وجو ىي

الضغوط االةتصاديةي والتى تقتبر حجر الزاوية بالنسبة ألدا مذكرة التفاىـي وغالبا فإف مقظـ
الدوؿ األلضا في المذكرة تواجو أوضالا اةتصادية صقبة حيث تقتبر موضوع السالمة
البحرية ومنع التموث لامة ال تتدرج مف ضمف األولويات الوطنية لحكوماتيـي حيث تمنح

أولوياتيا لمواضيع وةطالات حيوية مثؿ الغذا والصحة والتقميـي ومحاربة الف ر والتنمية .
ويبدو أف الدوؿ األطراؼ في مذكرة تفاىـ البحر المتوسط ينتيجوف سياسات متباينة مقمنة أو

غير مقمنة في شأف إج ار لمميات الرةابة وصالحية احتجاز السفف فالبقض يتجو إلى استصداـ
ىذا الصالحية ألةؿ األسباب بينما يتراصى البقض اآلصر لف استصداميا إال لند الضرورة
ال صوىي وتبني ىذه السياسات لمى أساس الموائمة بيف االيجابيات والسمبيات الناتجة لف

االحتجاز صوفاً مف التأثيرات الطاردة لمسفف مف موانئيـي والبحث لف موانئ أصرى أةؿ تشدداًي

مما ةد تجقؿ بقض السمطات البحرية أف تطمب مف ادارة رةابة دولة المينا بتصفيؼ إج ار ات

التفتيش والج از ات لمى السفف األجنبية.
 ومف أىـ الصقوبات والمقوةات التي تواجو دوؿ مذكرة التفاىـي والتي تمارس رةابة دولة المينا

ىو افت ار موانئيا إلى الصدمات الضرورية يصالح القيوب إذا وجدت صالؿ الفحصي

كاألحواض أو محطات االست باؿ  Reception Facilitiesولتي تقتبر شرطا أو مطمبا في

بقض االتفاةيات الدولية.
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