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االتفاقيات الدولية    

لعقود النقل البحري 

 والموانئ
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-:المحـــاور  

عقود النقل البحري وأنواعها:أوال   

االتفاقيات البحرية الدولية والمطبق منها في موانئ دولة قطر :ثانيا 

 وأهميتها في النقل البحري



 عقود النقل البحرية وأنوعها : أوال 
 

              Time C\ P.عقود مشارطات تأجير السفن -1

  contracts of affreightmentالنقل      عقود  -2

 
 

  

 

2 

   Secand- hand ship sales   عقود بيع السفن المستعملة - 4

 ship building contractsعقود بناء السفن وإصالحها    -5

 Insuranceعقود التأمين وإعادة التأمين                -6

 



•         
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تفاقيات       البحرية واملعاهدات الإ  



المعــاهدات الدوليــة: ثانيا   

الدولية البحرية والتي جاءت بالمعاهدات مجال غني يعتبر المجال البحري 

أن كما المجاالت البحريــة فى موحدة بكثير من القواعد البحرية بين الدول 

هذه المعاهدات تلبي حاجات أطراف النزاع البحري ليس باعتبارها قوانين 

وطنية بل باعتبارها تشريعات دولية والتى تعد مصدراً من مصادر القانون 

 .البحري الدولي
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 أنواع 
البحرية االتفاقيات 

 الدولية

إتفاقية بروكسيل 
وتعديالتها عام 

1924 

قواعد هامبورغ 
1978عام   

إتفاقية روتردام 
2009عام   

حقوق الهدف األساسي من االتفاقيات البحرية  الدولية  هو  تنظيم  

.طراف النقل البحريأوااللتزامات بين   
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في  للبدأأو االتفاقية عند اختيار الدولة المعاهدة  •

 :تطبيقها فالبد مراعاة عنصرين وهما 

 (الجغرافية) تطبيق االتفاقية من الناحية   -1

 (النطاق الشخصي) ناحية تطبيق االتفاقية من  -2

سوف تعتبر بنودها المعاهدة أو االتفاقية التصديق على بمجرد 

 .وأحكامها جزء من القانون البحري للدولة ومصدر للتشريع 
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 1924بروكسيل لسنة اتفاقية     

 .وصادقت عليها معظم الدول 1931في سنة دخلت هذه اإلتفاقية حيز التنفيذ •

شكلت إتفاقية بروكسل اإلطار القانونى لوضع حد النزاع الذى يمكن أن ينشأ •

 .بين الناقل والشاحن 

على العالقات والمعامالت ذات الطابع تطبيق هذه االتفاقية ينحصر مجال •

 .الدول المتعاقدةأحكامها على الدولي وتطبق 
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 :1978هامبورغ لسنه اتفــاقيـة   

 1978ساهمت اتفاقية هامبورغ الصادرة عن هيئة األمم المتحدة سنة 

والمتعلقة بنقل البضائع بحراً في تطوير وتحديث قواعد القانون البحري تماشياً 

مع التطورات االقتصادية والتكنولوجية التي شهدت القرن العشرين وتظهر 

لحل النزاعات  التحكيمإلى اللجوء أهمية هذه االتفاقية فى أنها نصت على جواز 

 .اإلجراءات المتعلقة بالتحكيمحّددت المتعلقة بنقل البضائع بحراً وأيضاً 
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 (اتفاقية األمم المتحدة لنقل البضائع) 2009روتردام اتفـاقيـة   

االعتبار العديد من في توفر قواعد روتردام إطاراً قانونياً يأخذ 

مجال النقل في حصلت التي التطورات التكنولوجية والتجارية 

نقل الحاويات ، خدمات النقل من في الزيادة ) البحري مثل 

 (.وثائق التأمين اإللكترونيو الباب إلى الباب بموجب عقد واحد 
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 (إتفاقية األمم المتحدة لنقل البضائع) 2008روتردام  إتفـاقيـة

كأدلة  ( سند الشحن اإللكتروني)قواعد روتردام بما يسمي تعتمد  

 .عقود النقل البحريفى وإثبات 

معاهدة روتردام هو أن كل دولة تعلن لتطبيق المتطلبات األساسية 

الخاصة بسندات الشحن  1924انسحابها من اتفاقية بروكسل لعام 

 .1978لعام انسحابها من معاهدة هامبورغ وكذلك 
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 تعتبر الموانئ البحرية القطرية بوابة الدولة مع العالم الخارجي بحكم كونها الموقع 
 .التي تبدأ فيها وتنتهي إليها وسائل النقل في خدمة الركاب والتجارة البحرية 

 :  ومن أهم االتفاقيات الدولية البحرية المطبقة في دولة قطر هي 

 ISPS  “السالمة وأمن المالحة البحرية  “

 VTS      “السالمة المالحية “

 STCW  “االتفاقية الدولية لمعايير التدريب واإلجازة والخفارة للمالحين “
 



     توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 
قطر بالد دولة أمير                

 

.تطوير موانئ قطر البحرية  -  

التوسع في عقد اتفاقيات مع شركات النقل البحري  -
.العالمية  لربط موانئ قطر مباشرًة بالموانئ العالمية         
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