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ةحمایة صحة البحار 

سماءأحریز 

بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمحاضرة قسم بستاذةأ

حمدأمحمد بن –2امعة وهران ج

:ملخص

تقدیم خدمة طبیة على متن السفینة لذلك یقع على عاتق المجهز يطبیعة العمل البحرتفرض

. البحارة وتوفیر الرعایة الصحیة الالزمة لهمااللتزام بعالج

، العالجبتقدیم حكام المترتبة على االلتزام األ:دراسة المسائل التالیةیتطلب االلتزام بعالج البحارة

. العالجمصاریف مضمونو 

Résumé:

La nature du travail maritime impose de fournir un service médical à
bord  d'un navire qui est de la responsabilité de l'armateur l'obligation de traiter
les marins et de leur fournir les soins de santé nécessaires.

L’obligation de traiter les marins exige une étude des questions suivantes: les
dispositions de l'obligation à fournir un traitement et le contenu des frais de
traitement.

Summary:

The nature of maritime labour required to provide a medical service on
board  a  ship  that  is  the  responsibility  of  the  shipowner  the  obligation  to  treat
seafarers and to provide the necessary health care.

The obligation to treat the seafarers requires a study of the following issues: the
provisions of the obligation to provide treatment and content processing fee.
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:مقدمة

ذا إجره أوٕایفائهیقر العرف البحري، ومنذ العصور الوسطى التزام رب العمل بعالج البحار 

.1رب العملأثبات البحار لخطإن یتوقف ذلك علىأصیب وهو في خدمة السفینة دون أو أمرض 

فقرة ج من القانون البحري 428قر المشرع الجزائري هذا االلتزام صراحة في نص المادة ألقد 

ن من العمل على متأن یؤمن الشروط القانونیة لصحة و أیتعین على المجهز«:الجزائري بما یلي

.»السفینة

؟لكن كیف تتحقق حمایة صحة البحارة

حكام ول نتناول فیه األالمبحث األ:لى مبحثینإتقسیم موضوع بحثنا ارتأیناشكالیة لدراسة هذه اإل

ول نحدد فیه مفهوم االلتزام بالعالج، المطلب األ:المترتبة على االلتزام بالعالج من خالل مطلبین

.شروط االلتزام بالعالجوالمطلب الثاني نبین فیه 

ول نحدد فیه المطلب األ:وبخصوص المبحث الثاني نتناول فیه نطاق االلتزام بالعالج من خالل مطلبین

.مین ضد الحوادثأمضمون االلتزام بالعالج، والمطلب الثاني نبین فیه الت

.122، ص 2002سكندریة، الطبعة الثانیة، كمال حمدي، عقد العمل البحري، منشأة المعارف، اإل1
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حكام المترتبة على االلتزام بالعالجاأل:األولالمبحث 

و تقصر بعیدا عن الیابسة أن تبقى السفینة لمدة قد تطول أة العمل في البحر تقتضي طبیع

مة صحیة وطبیة على متن السفینة سواء كانت مخصصة دولمسافات طویلة، وهو ما یستدعي تنظیم خ

.1و كانت مخصصة لنقل البضائعأشخاص لنقل األ

مفهوم االلتزام بالعالج:ولالمطلب األ 

م على فكرة مخاطر یقو هنأ، ذلك 2حار یفرضه القانون البحري منذ القدمااللتزام بعالج البّنإ

التي توجب مسؤولیة رب العمل لمجرد وقوع ضرر بالعامل دون risque professionnelالمهنة

.، حتى لو كان الضرر ناشئا عن قوة قاهرة3ألى شرط الخطإالتفات

و مرض في خدمة أصیب البحار بجرح أفإذاحریة فالبحار قدیما كان یعتبر شریكا في مخاطر الرحلة الب

.4ن یعالج على حساب المجهزأالسفینة وجب 

شروط االلتزام بالعالج:المطلب الثاني

:وتتمثل فیما یلي5من القانون البحري الجزائري429ةهذه الشروط حددتها الماد

.و مرض مهنيأوقوع حادث عمل -

.جنبيأثناء مكوث السفینة في میناء أو أحریة وقوع الحادث خالل الرحلة الب-

ة   فرع قانون النشاطات البحری( مخلوف سامیة، رقابة الدولة على السفن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 1

.76، ص 2016-2015ولود معمري، تیزي وزو، ، جامعة م)والساحلیة
وقد انتقل بدوره إلى القانون التجاري الفرنسي  1681المالحظ أن هذا االلتزام منصوص علیه منذ صدور أمر كولبار 2

.1926على إثر صدور قانون العمل الفرنسي سنة 
.162، ص 1989سكندریة، الطبعة الثالثة، إللدار الجامعیة، امصطفى كمال طه، مبادئ القانون البحري، ا3

4 René rodiére, Emmanuel du Pontavice, Droit maritime, 12 édition, Dalloz, 1997, p.191.
تقع على عاتق المجهز، في إطار التنظیم الجاري به العمل، جمیع :" ج على أنه.ب.من ق429تنص المادة 5

".الضروریة للبحار، وذلك خالل رحلته في البحر ومكوثه في میناء أجنبيالطبیة العالجات
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و مرض مهنيأوقوع حادث عمل :ولالفرع األ 

من ترتبهصابة عمل لما إلقد كفل المشرع الجزائري حمایة اجتماعیة للعامل الذي تلحق به 

.1و الجوانب التي تظهر فیهاأسبابه أضرار به وبحیاته، بغض النظر عن أ

، 132-83المهنیة نجد القانون رقم واألمراضنیة المنظمة لحوادث العمل لى النصوص القانو إجوع بالّر

:هّنأعلى 6منه بحیث نصت المادة 8و7و6خیر عرف حادث العمل في نصوص المواد هذا األ

أصابة بدنیة ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطر إیعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه «

.»طار عالقة العملإفي 

:ثناءأیضا أأیضا كحادث عمل، الحادث الذي یطر أیعتبر «:فنصت على ما یلي7المادة وبخصوص 

.و دائم طبقا لتعلیمات صاحب العملأالقیام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي -

.طار منظمة جماهیریة ماإو في أو بمناسبة ممارسة انتداب سیاسي انتخابي أممارسة -

.»ام خارج ساعات العملمزاولة دراسة بانتظ-

باألمریضا كحادث عمل، حتى لو لم یكن المعني أیعتبر «:هّنأفنصت على 8وبخصوص المادة 

:ثناءأیطرأمؤمن له اجتماعیا الحادث الذي 

و االتحادات أو المنظمات الجماهیریة أعمال والنشاطات المطلوبة التي ینظمها الحزب األ-

.المهنیة

.طار الجمعیاتإالتي تنظم في نشطة الریاضیة األ-

.»شخص معرض للهالكإلنقاذو أجل الصالح العام أعمال البر من أالقیام بعمل من -

ن المشرع وسع في مجال حوادث العمل، لتشمل أ8و7یالحظ من خالل نص المادتین 

.الحاالت التي ال یكون فیها المعني مؤمن له اجتماعیا

فرع قانون ( قالیة فیروز، الحمایة القانونیة للعامل من األخطار المهنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 1

.10، ص 2012-2011لود معمري، تیزي وزو، ، جامعة مو )المسؤولیة المهنیة
لسنة 28ر عدد .المهنیة، جالمتعلق بحوادث العمل واألمراض1983جویلیة 2المؤرخ في 13–83م قانون رق2

.42ر عدد .، ج1996-7-6مؤرخ في 19-96مر رقم المعدل والمتمم بموجب األ1983
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:السابق ذكره بما یلي13- 83من القانون 63ته المادة ا بخصوص المرض المهني، فحددّمأ

مهني بتأهیلو ألى مصدرإعراض التسمم والتعفن واالعتالل التي تعزى أمهنیة كل كأمراضتعتبر «

.»خاص

ن المشرع الجزائري لم یقدم تعریفا للمرض المهني، بل اكتفى أقراء هذا النص، یالحظ تمن خالل اس

.سببة لهعراض المبتحدید األ

الضار للتأثیرمراض التي تحدث للعامل نتیجة تلك األبأنهامراض المهنیة لكن یمكن تعریف األ

و المواد الالزمة لمزاولة النشاط المهني، ویظهرأعن بیئة العمل للبعض العوامل التي ال تنفص

.1الحاالت المرضیة العادیةوأعراضهافي شكل تغیرات مرضیة تخالف في طبیعتها 

مراض نجده حدد قائمة األ19832دیسمبر 1لى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في إوبالرجوع 

مراض أمرض الجهاز الرئوي، أمراض المعدیة، األ:صابات التي تتعارض مع وظائف البحري مثلو اإلأ

.الخ.....سممات المزمنةالحساسیة، الّت

جنبيأثناء مكوث السفینة في میناء أو أحلة البحریةوقوع الحادث خالل الر :الفرع الثاني

ي یجب توافر أو مرض وهو في خدمة السفینة أصیب بجرح أذا إیلتزم المجهز بعالج البحار 

صیب البحار وهو على ظهر السفینة فیفترض أوٕاذا، 3و المرض وخدمة السفینةأرابطة سببیة بین الجرح 

صیب أذا إا ّمأالعكسي، باإلثباتیدفع هذه القرینة نأصابة ناشئة عن خدمة السفینة وللمجهز اإلّنأ

.صابة كانت وهو في خدمة السفینةهذه اإلّنأقامة الدلیل على إالبحار وهو على البر فعلیه 

البحار من أن خطأه، باعتبار و المرض ناشئا عن خطئأویستحق البحار العالج حتى ولو كان الجرح 

. 4مخاطر المهنة

.35الیة فیروز، المرجع السابق، ص ق1
لشروط األهلیة البدنیة لممارسة وظیفة البحري على متن المحدد1983دیسمبر 1القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2

.56عدد ،ر.السفن، ج
.123كمال حمدي، المرجع السابق، ص 3
.163ى كمال طه، المرجع السابق، ص مصطف4
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نفاق على البحار في العالج فعلى البحار الرجوع لمجهز عن القیام بواجب اإلمتناع اوفي حالة ا

جریت له عملیة، أذا إو أو دخول المستشفى أسواء في العالج نفقها أجمیع المصاریف التي بعلیه 

و التي حجز فیها لالستشفاء حق الرجوع على المجهز أالعملیة بإجراءویكون للمستشفى التي قامت 

.1ذا لم یسددها البحارإج بنفقات العال

و السكر فعلى أجسیم غیر مغتفر أو خطأو المرض نتیجة عصیان أذا كان الجرح إه ّنأمع المالحظة 

شمل یو 2و المریضأالبحار الجریح جرأمها من خصن یأن یقدم نفقات العالج على أمجهز السفینة 

ضافیة اإلكاألجورمنه یتجزأر جزءا ال جر وتعتبجر في هذه الحالة كل الملحقات التي لها صفة األاأل

.والتعویضاتوالمكافآت

و نتیجة تدهور حالته أثر حادث إداء عمله على متن السفینة أعلىلكن في حالة عدم قدرة البحار

. 3ةینخیر ال یمكن تخفیضها خالل مدة الرحلة المعجور هذا األأّنإالصحیة، ف

عن عقد استخدام البحار نشأتدیون هاألّنعد من الدیون الممتازة نفقات العالج تّنألى إشارة تجب اإل

.4من القانون البحري الجزائريأفقرة 73كدته المادة أوهو ما 

ه ال یملك ّنأحكام حمایة الجانب الضعیف في عقد االستخدام وهو البحار، ذلك الهدف من هذه األّنإ

و معنویة لعدم أته، سواء كانت هذه الوسائل مادیة ثناء الرحلة الوسائل التي تكفل له العنایة بصحأ

.5علیهواإلشرافهله وذویه للعنایة به أوجوده بین 

ص ، 2014یة، المكتب الجامعي الحدیث، إیمان الجمیل، عقد العمل البحري وفقا للتشریع الوطني واالتفاقیات الدول1

37.
.126/1حریة المصري في نص المادة هذه الحالة أشار إلیها قانون التجارة الب2
.ج.ب.من ق2فقرة 418المادة 3
:تعتبر الدیون اآلتیة مضمونة بامتیاز بحري على السفینة:" ج على أنه.ب.فقرة أ من ق73تنص المادة 4

.ورجال السفینة، بناء على عقد استخدامهم على متنهاوالمبالغ األخرى الواجبة األداء لربان السفینةاألجور - أ
.144، ص 1976-1975بعة كرم، دمشق، هشام فرعون، القانون البحري، مط5



7

نطاق االلتزام بعالج البحارة:المبحث الثاني

مین أتقتضي دراسة نطاق االلتزام بعالج البحارة تحدید مضمون مصاریف عالج البحارة والت

.على حیاتهم ضد مختلف الحوادث

مضمون االلتزام بعالج البحارة:ولمطلب األ ال

ن یكون خالیا من أن یتمتع بصحة كاملة، و أیجب على كل شخص في ممارسة مهنة بحار 

عضاء أن یكون خطرا على أن تجعله عاجزا عن المالحة و أصابات التي یمكن و اإلأمراض جمیع األ

.1خرین وعلى المسافرینالطاقم اآل

و مستخدما مشاهرةأمستأجرایا كان البحار أجهز بالعالج یشمل جمیع البحارة التزام المّنإولذلك ف

مالحة ( كان نوع المالحة یاأو رباح الرحلة البحریة أو بنصیب في أو بحصة في السفینة أو بالرحلة أ

).و نزهةأو سفن صید أو تجاریة أساحلیة 

جراء العملیة إلبها الطبیب المعالج ونفقات و تحالیل طأواألشعةطباء األوأتعابوالعالج یشمل مصاریف 

.قامة في المستشفىدویة ومصاریف اإلالجراحیة وكذلك ثمن األ

من نوع لألدویةن تجهز بصندوق أذا كانت السفینة غیر مزودة بطبیب، یجب إه ّنأمع المالحظة 

.مالئم ومرفق بتعلیمات مفهومة

منه حددت البیانات التي توضع فیها 6نجد المادة 20012- 12-18ؤرخ في ملى القرار الإوبالرجوع 

:دویة مثلاأل

.التي تحتویهاالتسمیة الدولیة المشتركة للمنتوجات -

.ةصحرقم ال-

.نتاج وانتهاء صالحیة االستعمالتاریخ اإل-

.التركیب الصیدلي والشكل والمقادیر-

.1983دیسمبر 1من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2المادة 1
لق بالتدابیر الخاصة والمتع1986-04-30یعدل ویتمم األمر المؤرخ في 2001-12-18القرار المؤرخ في 2

.23/01/2002الصادرة بتاریخ 6ر عدد .بالصیدلیات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، ج
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و دلیل طبي توافق أیة على دفتر للتعلیمات الطبیة دو ن تحتوي صیدلیات السفن وصنادیق األأیجب 

.1علیه قانونا مصلحة الصحة

ن تكون لدى الضابط المكلف بمسك الصیدلیة المحمولة على متن السفینة المعارف الالزمة أیجب كما 

تسلمها لیة الطبیة و سعافات األولیة تثبت بواسطة شهادة اإلسعافات الطبیة األوالكافیة في مجال اإل

.مؤسسة للتكوین البحري یعینها الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

سعاف على متن السفن إؤسس لهذا الغرض شهادة تو .2ن یعدهما لذلكأویتعین على مجهز السفینة 

.لذلكبأهلیتهمتسلمها السلطة البحریة للبحارة الذین یعترف طبیب رجل البحر 

ت التي یقوم بها على متن السفن من مستوى معارف البحارة طار الزیاراإطبیب رجال البحر في یتأكد

.3دویة الموجودة فیهاالمسؤولین عن الصیدلیات وصنادیق األ

جعتها التقدم ادویة لمراقبة دوریة ویراعى في مر كما تخضع مشتمالت صیدلیات السفن وصنادیق األ

.4المحرز في المیدان الطبي

رجال البحر في التفتیش السنوي لمشتمالت صیدلیات السفن باءوأطالمالحة البحریة مفتشویشترك 

.دویة وفي صیانتها والمحافظة علیهاوصنادیق األ

.5دارة المركزیة المعنیةلى المصالح المختصة في اإلإثر هذه الزیارات تقاریر ترسل إوتحرر 

ّنأمنه 4الفقرة 4كد بدوره في المادة أفقد 2606- 15رقم الرئاسيمر بخصوص المرسومكذلك األ

شكال الحمایة ألكل بحار الحق في الحمایة الصحیة والرعایة الطبیة والتمتع بتدابیر الرفاهة وسائر 

والعالج الالزمة الطبیة وخدمات التشخیصواألجهزةدویة االجتماعیة بما في ذلك الحصول على األ

.وعلى المعلومات والخبرة الطبیة

.2001دیسمبر 18من القرار المؤرخ في 9المادة 1
.2001دیسمبر 18من القرار المؤرخ في 10المادة 2
. 2001دیسمبر 18من القرار المؤرخ في 11المادة 3
.2001دیسمبر 18من القرار المؤرخ في 12المادة 4
.2001دیسمبر 18القرار المؤرخ في من 13المادة 5
، یتضمن التصدیق على اتفاقیة العمل البحري المعتمدة من2015أكتوبر 7المؤرخ في 260-15مرسوم رئاسي رقم6

05عدد ،ر. ، ج2006أكتوبر 23رابعة والتسعین بجنیف في طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في دورته ال

.3، ص 2016ینایر 31المؤرخة في 
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:همها ما یليأجراءات المتبعة على متن السفن على بعض اإل260-15الرئاسيكما نص المرسوم

التدریب الطبي الذي یتعین توفیره على متن السفن التي ىتشترط السلطة المختصة عند تحدیدها مستو 

:ال یطلب منه حمل طبیب على متنها ما یلي

تجهیزات الطبیة خالل والبالنسبة للسفن التي تستطیع عادة الحصول على الرعایة الطبیة المؤهلة - 

ولیة سعافات الطبیة األقل وجود بحار محدد تلقى التدریب المعتمد على اإلثماني ساعات، ینبغي على األ

المتعلقة بالبحارة مما یمكن مثل هؤالء واإلجازةوفق ما تشترطه االتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب 

ن تحدث على أمراض التي یحتمل و األأجراءات فوریة وفعالة في حالة الحوادث إشخاص من اتخاذ األ

.1الصناعیةباألقمارو أمتن السفینة، ومن االستخدام الجید للمشورة الطبیة بالالسلكي 

قل وجود بحار محدد تلقى التدریب المعتمد على ینبغي على األاألخرى،بالنسبة لجمیع السفن -

المتعلقة بالبحارة بما في ذلك واإلجازةما تشترطه االتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب الرعایة الطبیة وفق 

شخاص نقاذ مثل العالج بالحقن في الورید، مما یمكن األالتدریب العملي والتدریب على تقنیات اإل

المریض المعنیین من المشاركة بصورة فعالة في برامج منسقة للمساعدة الطبیة لسفن في البحر وتزوید 

.والمصاب بمستوى مرض من الرعایة الطبیة خالل المدة التي قد یقضیها على متن السفینة

شخاص تعینهم السلطة المختصة مسؤولیة صیانة الصیدلیة ومحتویاتها فضال عن أكما یتولى -

منتظمة التفتیش علیها في فترات وٕاجراءجهزة الطبیة والدلیل الطبي على متن السفینة صیانة كافیة األ

وتاریخ انتهاء الصالحیة ، شخاص بالتحقق من بطاقات التعریفشهرا ویقوم هؤالء األ12ال تتجاوز 

جهزة وفقا لما دویة والتعلیمات المتعلقة باستخدامها ومن مطابقة تشغیل كل األوظروف تخزین كل األ

ن المستخدم على و مراجعة الدلیل الطبي للسفأهو مطلوب، وتراعي السلطة المختصة عند اعتماد 

وصیات الدولیة في هذا المجال الطبیة التواألجهزةالوطني وعند تحدید مستوى الصیدلیة ید عالص

.حدث طبعة من الدلیل الطبي الدولي للسفنأسیما وال

.260- 15الخاص بتوفیر الرعایة الطبیة من المرسوم الرئاسي 1-1-4المبدأ التوجیهي باء 1
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مین ضد الحوادثأالت:المطلب الثاني

ص المؤمن لهخطار والوقائع التي تهدد شخلى تغطیة األإشخاص على األن میأیهدف الت

.1و حتى قدرته على العملأو صحته أو سالمة جسمه أفي حیاته 

ن أتعین على المجهز ی" :هّنأمن القانون البحري الجزائري على 430طار نصت المادة وفي هذا اإل

ثر وقوع حادثإضد حوادث العمل وضد فقدانه لكفاءته في ممارسة مهنة بحار على یؤمن حیاة البحار 

و في حالة أو اشتعال النیران فیها أثر غرق السفینة إمتعته الشخصیة على أمهني وضد و مرضأعمل 

".و قوة قاهرة وذلك خالل الرحلة البحریة وذلك دون المساس بالتنظیم الجاري به العملأطارئة 

رها والتي عدلت بدو 042-06من القانون 10مین الجزائري، نجد المادة أحكام قانون التألى إوبالرجوع 

عقد احتیاطي یكتتب بین «:شخاص باعتبارهمین على األأعرفت الت073-95مر من األ60المادة 

و ریع، في حالة وقوع أرأسمالفي شكل المؤمن، یلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد و المكتتب 

.و المستفید المعنيأجل المحدد في العقد للمؤمن له و عند حلول األأالحادث 

.»قساط حسب جدول استحقاق متفق علیهلمكتتب بدفع األیلتزم ا

مر من األ63شخاص فقد حددتها المادة مینات األأخطار التي یمكن تغطیتها في تا بخصوص األّمأ

:بما یلي95-07

.خطار المرتبطة بمدة الحیاة البشریةاأل-

.ثر حادثإالوفاة -

.و الكليأئي ز العجز الدائم الج-

.عن العملالعجز المؤقت-

.تعویض المصاریف الطبیة والصیدالنیة والعالجیة-

.75، ص 2011عة األولى، ، دار وائل للنشر، األردن، الطب"دراسة مقارنة" غازي خالد أبو عرابي، أحكام التأمین1
.15عدد ،ر.المتعلق بالتأمینات، ج2006فیفري 20المؤرخ في 04-06القانون رقم 2
.13ر عدد .المتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي 25المؤرخ في 07–95القانون رقم 3



11

من الحوادث الجسمانیةالتأمیناتتهدف «:هّنأعلى 07-95رممن األ67كما بینت المادة 

و للمستفید في حالة وقوع حادث طارئ أو ریع للمؤمن له أرأسماللى ضمان تعویض یدفع في شكل إ

.»محدد في العقد

؟للبحارالعالجوسائلمین نتساءل ما الحكم في حالة عدم تقدیم أحكام الخاصة بالتأللى جانب هذه اإ

یعاقب «:من القانون البحري الجزائري بنصها على ما یلي549جابت عن هذه الحالة المادة ألقد 

ج كل ربان .د200.000لى إ50.000مة مالیة من  الى خمس سنوات وبغر إشهر أبالحبس من ستة 

داریة البحریة الجزائریة عضوا من الطاقم لیابسة في میناء ال یوجد فیه تمثیل للسلطة اإلترك على ا

.لى الوطنإو معطوبا ولم یوفر له وسائل العالج والعودة أمریضا 

لى المكان إن یصل أو معطوبا قبل أویتعرض لنفس العقوبة، الربان الذي ترك على الیابسة راكبا مریضا 

و على أنزاله إلیه الراكب الذي تم إلى السلطة القنصلیة للبلد الذي ینتمي إجراء اإلالمقصود ولم یبلغ هذا

.»قل السلطة المحلیةاأل
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:خاتمة

تباع إمن خالل إالیتأتىه ینبغي االعتناء بصحة البحار وهذا ال ّنألى نتیجة مفادها إنخلص 

لذلك فنحن بحاجة مع اتخاذ جمیع التدابیر الالزمة على متن السفینةالتعلیمات الصحیة الالزمة

ساسي لنشاط نساني والمحرك األصدار المزید من القوانین المنظمة لمهنة البحار باعتباره العامل اإلإلى إ

.المالحة البحریة
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:قائمة المصادر والمراجع المعتمدة

المصادر:والأ

، یتضمن التصدیق على اتفاقیة العمل 2015أكتوبر 7ؤرخ في الم260-15مرسوم رئاسي رقم-

البحري المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في دورته الرابعة والتسعین بجنیف 

.3، ص 2016ینایر 31المؤرخة في 05ر عدد . ، ج2006أكتوبر 23في 

المؤرخ 05-98لمتمم بالقانون رقم المعدل وا1976أكتوبر 23المؤرخ في 80-76األمر رقم -

04-10، المعدل والمتمم بالقانون رقم المتضمن القانون البحري الجزائري1998جوان 25في 

لسنة 44ر عدد . ، ح1977سنة 29الوارد بالجریدة الرسمیة عدد (2010أوت 15المؤرخ في 

).2010لسنة 46ر عدد . ، ح1998

ر عدد .ج،مراض المهنیة المتعلق بحوادث العمل واأل1983یلیة جو 2المؤرخ في 13-83قانون رقم 

ر عدد .، ج1996-7- 6مؤرخ في 19- 96مر رقم المعدل والمتمم بموجب األ،1983لسنة 28
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هلیة البدنیة لممارسة المحدد لشروط األ1983دیسمبر 1القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -

).56ر عدد .ج( وظیفة البحري على متن السفن 

والمتعلق 1986-4- 30مر المؤرخ في یعدل ویتمم األ2001دیسمبر 18القرار المؤرخ في -

6د ر عد.ترفع العلم الوطني، جى متن السفن البالصیدلیات الموجودة علبالتدابیر الخاصة 

.2002-01- 23الصادرة بتاریخ 
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