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نحو تحقيق مصالح التوازن في التزامات الناقل البحري 
 8002لسنة  وفق قواعد روتردام الناقمين والشاحنين

 

 الدكتور عماد الدين عبدالحي
 قسم القانون الخاص

 كمية القانون
 جامعة الشارقة

 اإلمارات العربية المتحدة
 

 الممخص

النقل الدولي لمبضائع عن طريق البحر كميًا المتعمقة بعقود 8002إذا كان واضعو قواعد روتردام لسنة 
قد توخوا الحذر بخمق نوع من التوازن بين مصالح الناقمين ومصالح الشاحنين، بحيث ال تطغى أو جزئياً 

الخاصة بنقل البضائع 8792إحداىا عمى األخرى، تجنبًا لما سبق وأن نسب إلى قواعد ىامبورغ لعام 
المتعمقة بتوحيد بعض  8781شاحنين، وقواعد الىاي لسنة عن طريق البحر بميميا إلى مصالح ال

،فضاًل عن تحديث قواعد النقل القواعد القانونية الخاصة بسندات الشحن بانحيازىا إلى مصالح الناقمين
البحري بما يتماشى مع المستجدات الدولية، فقد وجدنا من خالل دراستنا اللتزامات الناقل البحري في 

قارنة بتمك الواردة في كل من قواعد ىامبورغ والىاي والبروتوكولين الممحقين بيا، ظل قواعد روتردام م
أن الصورة لم تكن وردية في بعض المفاصل بالقدر الالزم لتحقيق ذلك التوازن، فتارة كانت تميل الكفة 

بمعرفة  لجوىريًا يتمث سؤاالً  طرحنالمصمحة الناقمين وتارة أخرى تميل لمصمحة الشاحنين، وذلك عندما 
 كان لمدول الشاحنة أو لمدول الناقمة أو لالثنتين معًا مصمحة في تصديق قواعد روتردام؟ ىل
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وىذا السؤال دعانا إلى تقسيم بحثنا إلى ثالثة مباحث، تناولنا في المبحث األول التوازن في التزامات 
لموراء، وفي المبحث الثاني التوازن  الناقل عند بداية عقد النقل البحري كونو خطوة إلى األمام وخطوة

أثناء الرحمة البحرية لمسفينة بما يتماشى مع روح العصر، وفي المبحث الثالث  في في التزامات الناقل
مقدمين العديد من  لمواقع العممي، تأسيساً التوازن في التزامات الناقل عند نياية عقد النقل البحري 

ة والتطبيقات العممية التي كانت مثار جدل بين رجال القانون اآلراء الفقيية واالجتيادات القضائي
والميتمين بالنقل البحري، لتأتي قواعد روتردام لتقنن من جية ما جرى عميو التعامل البحري في 
نصوص قانونية، ولتستحدث من جية أخرى نصوصًا لم يكن ليا مثيل من قبل، أو لتبقي عمى نصوص 

 والىاي، األمر الذي دعانا إلى إفراد ىذه الدراسة المتخصصة.كل من قواعد ىامبورغ  أسستيا

قواعد روتردام  ا عندراسات متعمقة أخرى أجريناىا وأشرنا إلييا في متن بحثن عن فضالً ىذه الدراسة 
التمني عمى دول العالم  وال سّيمافتحت لنا نافذة لنقدم عددًا من النتائج والتوصيات التي رأيناىا مفيدة، 

أكثر من  ميزاتسواء أكانت من الدول الناقمة أم من الدول الشاحنة تصديق قواعد روتردام لما ليا من 
 وكذلك في قواعد الىاي. ،المآخذ لم تتوافر في قواعد ىامبورغ
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 مخطط البحث

 مقدمة البحث:

 وخطوة لموراء خطوة لؤلمام بدء عقد النقلزامات الناقل عند المبحث األول: التوازن في الت

 أثنائيافي الفرع األول: االلتزام بإعداد لمسفينة لممالحة من بدء الرحمة و 

 أواًل: إعداد السفينة لممالحة عند بدء الرحمة البحرية
 وطيمتيا ثانيًا: إعداد السفينة لممالحة عند بدء رحمة البحرية

 البضائع بين المنحى التقميدي والحداثةالفرع الثاني: االلتزام بتسمم 
 أواًل: مستمزمات التسمم 

 ثانيًا: تسمم البضائع الخطرة والبضائع غير المطابقة لممواصفات
 ثالثًا: وقت التسمم

 أو سجل الكتروني نقلرابعًا: إصدار مستند 

 كالتزام بين المباركة من عدموورصيا الفرع الثالث: شحن البضائع 
 من الشحن ورص البضائعأواًل: المقصود 

 ة التعاقدية ونقل عبء الشحن والرصثانيًا: الحري
 مع روح العصر ناقل خالل الرحمة البحرية تماشالمبحث الثاني: التوازن في التزامات ال

 الفرع األول: االلتزام بنقل البضائع وروح العصر
 أواًل: متطمبات عممية النقل

 السفن وااللتزام بالنقلثانيًا: التطور التكنولوجي في صناعة 
 ثالثًا: العقود الكمية وحرية اإلرادة في النقل

  طبقًا لبياناتيا عمى البضائع المحافظة الفرع الثاني:
 أواًل: طريقة المحافظة عمى البضائع

 ثانيًا: النطاق الزمني لممحافظة عمى البضائع
  ل عند نياية عقد النقل تأسيس لمواقع العممي مات الناقالتوازن في التزا الثالث:المبحث 

 تفريغ البضائع طبقًا لواقع التعامل البحريالفرع األول: المبادرة إلى 
 فك أحزمة البضائع أواًل: 
 عمميات التفريغالقيام بثانيًا: 

 الحداثة في التعامل البحري مقتضياتالفرع الثاني: تسميم البضائع وفق 
 المنشودماىية التسميم أواًل: 
 زمن التسميم ثانيًا:
 التسميم بمقتضى مستندات وسجالت النقل االلكترونيةثالثًا: 

 الخاتمة: النتائج والتوصيات
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 :مقدمة

المتعمقة بعقود النقل الدولي لمبضائع عن طريق البحر  8002كان اليدف من وضع قواعد روتردام لعام 
الشاحنين ومصالح الناقمين، بعد أن اشتكى الناقمون من ، خمق توازن بين مصالح (1)كميًا أو جزئياً 

، التي وصفت من قبميم بأنيا تميل لمصالح (2)الخاصة بنقل البضائع بحراً  8792قواعد ىامبورغ لسنة 
بشدة عدم الرضا عن قواعد الشاحنين عمى حساب مصالح الناقمين، ومن قبل ذلك، أظير الشاحنون و 

، بسبب انحيازىا (3)د بعض القواعد القانونية المتعمقة بسندات الشحنالخاصة بتوحي 8781لعام  الىاي
األولى قد عدلت مرتين؛  مع التنويو إلى أن ىذه القواعد لمصالح الناقمين أكثر من مصالح الشاحنين،

وبناًء  .(5)ببروتوكول حقوق السحب الخاصة 8797، والثانية سنة Visby"(4)ببروتوكول " 8792عام 
تنظم نقل  )اتفاقيات دولية( دولية قواعد النقل البحري قد عرف والدة ثالث نممس أن قطاععمى ذلك، 

 إلى وجود  كانت الحاجةوعميو،  ،(6)البضائع بحرًا، األمر الذي أدى إلى انقسام دول العالم إلى ثالث فئات
 

                                                           
دولة حتى تاريخ اليوم وىي: أرمينيا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، الدانمارك، اسبانيا، فرنسا،  12وقعت عمى ىذه القواعد  1

الغابون، غانا، اليونان، غينيا، غينيا بيساو، مدغشقر، نيجيريا، النرويج، ىولندا، بولونيا، السنغال، سويسرا، توغو، أمريكا الوسطى، 
فقط ىي إسبانيا وتوغو  تحدة األمريكية، لوكسمبورغ، النيجر، السويد. وبمغ عدد الدول التي صادقت عمى القواعد ثالثاً الواليات الم

(. وسميت ىذه القواعد www.uncitral.orgوالكونغو، انظر الموقع االلكتروني لمجنة األمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولية )
روتردام في ىولندا التي فتح باب التوقيع فييا عمى ىذه القواعد، مع التنويو إلى أن ىذه القواعد لم تدخل بيذا االسم نسبة إلى مدينة 

حتى اآلن حيز النفاذ رغم مرور ست سنوات عمى بدء التوقيع عمييا، ِإْذ تحتاج إلى تصديق عشرين دولة عمييا، األمر الذي لم 
 يتحقق حتى تاريخو.

دولة ومنيا خمس دول عربية ىي سورية، مصر،  12دولة من بينيا مصر، في حين صادق عمييا  16وقع عمى ىذه القواعد  2
لبنان، المغرب، األردن، ولم توقع عمييا أي دولة غربية بدعوى ميوليا لمصمحة الشاحنين أكثر من مصمحة الناقمين. وكذلك سميت 

 .9/99/9771بالتوقيع عمييا، وأنيا دخمت حيز التطبيق في  َن لياُأذِ ة ىامبورغ في ألمانيا التي ىذه القواعد بيذا االسم نسبة إلى مدين

 . 1/4/97ِ11دخمت ىذه االتفاقية حيز التطبيق بتاريخ  3

وتعمق فقط بنطاق تطبيق قواعد الىاي، والتحديد القانوني لمسؤولية  11/6/9755دخل ىذا التعديل حيز التطبيق في  4
                                                                                                                           الناقل.  

 وتعمق بحقوق السحب الخاصة. 13/91/9757كما دخل ىذا التعديل حيز النفاذ في  5

 مازالتألوربي وبعض الدول العربية مثل تونس والعراق والسودان التي األولى، تتمثل في الواليات المتحدة األمريكية ودول االتحاد ا 6
تطبق اتفاقية بروكسل، والثانية، تتجمى في سورية ومصر ولبنان واألردن والمغرب وبعض الدول النامية التي تحتكم إلى أحكام اتفاقية 

ل السويد، النرويج، الدنمارك، فنمندا، الدول الخميجية ىامبورغ، والثالثة، ال تندرج تحت أي من الدول التي سبقت اإلشارة إلييا مث
ومنيا دولة اإلمارات العربية المتحدة إْذ تطبق ىذه الدول قوانينيا الوطنية التي أخذت أحكاميا من ىذه القواعد أو تمك، دون أن تنضم 

 منيا.ًا أو تصدق أيّ 
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طورات التبالحسبان روتردام الجديدة لتضع إطارًا قانونيًا موحدًا لمنقل عمى مستوى العالم، وتأخذ  قواعد
 السابقة. التي حدثت ونصوص القواعد

عرفتو روتردام الناقل بأنو "الشخص الذي يبرم عقد النقل مع الشاحن"، و  من قواعد 8/5 عرفت المادة
ىامبورغ بأنو "كل شخص أبرم عقدًا، أو أبرم باسمو عقد، مع شاحن لنقل بضائع  من قواعد 8/8المادة 

و "مالك أنببطريق البحر"، وسبقت قواعد الىاي كاًل من قواعد روتردام وىامبورغ بتقديم تعريف لمناقل 
م روتردا وفي ىذا الصدد، نرى أن قواعد ./أ(8)م  "أو مستأجر السفينة الذي يبرم عقد نقل مع الشاحن

قد وضعت بداية وفي أولى خطواتيا يدىا عمى الجرح عندما  والىاي ىامبورغ كما ىو الحال في قواعد
قدمت تعريفًا بسيطًا وسياًل لمناقل، بحيث ال يثير أي التباس عند تفسيره من قبل المشاركين في عممية 

رفون بصفة بعض أوجو الشبو مع أشخاص يتص كما سوف نرى يظيرالنقل، ألن مصطمح "الناقل" 
أصمية لحسابيم في معرض تنفيذ عقد النقل البحري، أو يعيدون إلى غيرىم لمقيام بيذه األعمال 

أو أي  ،بالوكالة أو النيابة عنيم، فقد يكون الناقل ىو مالك السفينة أو مستأجرىا أو الوكيل بالعمولة
 شخص أبرم عقد النقل مع الشاحن ممن ليم صفة في إبرام ىذا العقد.

تجاه الطرف المتعاقد معو  تعاقدية التي تقع عمى عاتقوصد بالتزامات الناقل البحري، االلتزامات الويق
تتعمق  كونيا أداة المالحة البحرية، أمبلتزامات بالسفينة ال ا ىذهىل تتعمق  :سنرى وىو الشاحن. وعميو،

نوعًا  عض ىذه االلتزاماتخمقت بىل  :ا سنتحققكم ؟أو باالثنتين معاً  البضائع المراد نقميا في السفينةب
، 81/8، خصوصًا إذا ما نظرنا إلى المواد (7)من التداخل مع بعض االلتزامات الممقاة عمى عاتق الشاحن

ىذه النصوص غير مألوفة في عالم النقل تعّد  إذْ ‘، 55، 11، 11، 11، 18، 18، 87، 82، 89، 81
النقل البري والجوي والنيري، وقمما نجد في ىذه األنماط البحري، وال حتى في أنماط النقل األخرى، مثل 

فإن الشائع في عقود النقل ىو إلقاء النقيض االلتزامات عمى الشاحن، بل عمى  انصوصًا تمقى فيي
 االلتزامات الجوىرية عمى عاتق الناقل.

 مشكمة البحث: 
"واجبات الناقل"، إال أن تداخاًل بعنوان روتردام  ري محاًل لمفصل الرابع من قواعدكانت التزامات الناقل البح

من  88قد حدث مع الفصل الخامس، فنرى أن الفصل الرابع يخص واجبات الناقل في حين أن المادة 
أن الفصل الرابع يتعمق  ىذا من جية. ومن جية أخرى، نجد ىذا الفصل تتكمم عن مدة مسؤولية الناقل،

                                                           
"، بحث 1006أفردنا دراسة مستقمة اللتزامات ومسؤولية الشاحن بعنوان "الوضع القانوني لمشاحن في ضوء قواعد روتردام لسنة  7

 .7/1/1093أجيز لمنشر في مجمة الشريعة والقانون في كمية القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، تاريخ 
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العالقات التي تنشأ بينو وبين الغير، األمر الذي يجعمنا بأمس فقط بالتزامات الناقل التعاقدية مستبعدًا 
أثناء مرحمة الرحمة البحرية، وفي الحاجة إلى دراسة كل من التزامات الناقل في بداية عقد النقل البحري، 

بمعنى سنرى  ؟(8)كانت ىذه االلتزامات التزامات أصالة أو حداثةل ىوعند نياية عقد النقل البحري، لنرى 
وىل  ؟وما االلتزامات الجديدة التي استحدثتيا ؟االلتزامات التقميدية التي حافظت عمييا قواعد روتردامما 

عمى حساب مصالح  أم تميل ليم ؟الناقمين االلتزامات في طياتيا التوازن في مصالح تحمل ىذه
مسؤولية الناقل، ستتبعو معالجة تمع المالحظة أن الحديث عن التزامات الناقل  ؟الشاحنين أو بالعكس

التي قمنا بيا لكال الموضوعين، كان خيارنا فصل الموضوعين،    المعالجة لى خصوصيتوإ إال أنو نظراً 
لتغطية جوانب الموضوعين الشيقة  مسؤولية الناقل البحريلمتوازن في  مستقمةأجرينا دراسة وقد 
 مستفيضة اللتزامات الشاحنري. كما خصصنا أيضًا دراسة في قطاع النقل البحيم مين كمّ تلممي

ىذه القواعد ىل جاءت ، لنتبين سبق وأن أشرنا إلييا في بحثنا ىذا ،طبقًا لقواعد روتردام ومسؤوليتو
  ؟(9)لصالح الشاحنين أم لمناقمين

  منيج البحث:
من قواعد  كل  بالتحميمي والمقارن لؤلحكام الخاصة بقواعد روتردام مقارنة  ينعمى المنيج اعُتِمد  

( في لجنة األمم 1في فريق العمل رقم )ُأجري ْت ، وكذلك لموثائق والمناقشات التي ىامبورغ وبروكسل
 المتحدة الخاصة بمجنة قانون التجارة الدولية، وتدعيم ذلك باالجتيادات القضائية واآلراء الفقيية

ن كنا قد لجأنا في بعض المفاصل إلى المنيج الوصفي نظر الدولية وكمما  ،المعالجة ةإلى خصوصيًا ، وا 
لقضائية التي ذلك، واجيتنا بعض المتاعب في الحصول عمى األحكام امع . و كان ذلك مطموبًا وشيقاً 

وكذلك اعترضتنا بعض الصعوبات  تدخل حيز التطبيق،ألن قواعد روتردام لم  ،تدعم وجيات نظرنا
أعدت بعض ىذه الوثائق بالمغة  ِإذْ التقنية في ترجمة بعض الوثائق التي تتعمق بموضوع بحثنا، 

  ما تتمتع بو كل لغة من خصوصية.إلى الفرنسية واإلنكميزية نظرًا 

 خطة البحث: 
ومدى  في قواعد روتردام فياوبغية أن تكون التزامات الناقل البحري واضحة لكل من يريد أن يتعرّ 

 سية عمىأسا د أن ينصب بحثنا عمى ثالثة مباحث، وجدنا من المفيتحقيقيا لمصالح الناقمين والشاحنين
                                                           

بيا قواعد روتردام ال تقتصر عمى التزامات ومسؤولية الناقل البحري فحسب، بل تتعدى التي جاءت إنَّ الحداثة  :والجدير بالقول 8
 ذلك لتشمل ثمانية عشر فصاًل ومنيا الفصل السابع الخاص بالتزامات الشاحن ومسؤوليتو.

 .5انظر المرجع رقم  9
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 :اآلتيالنحو 
 .وخطوة لموراء خطوة لؤلمامالمبحث األول: التوازن في التزامات الناقل عند بدء عقد النقل البحري 

 مع روح العصر. ناقل خالل الرحمة البحرية تماش  الالمبحث الثاني: التوازن في التزامات 
 لمواقع العممي. تأسيسالمبحث الثالث: التوازن في التزامات الناقل عند نياية عقد النقل 

 المبحث األول

 عقد النقل خطوة لؤلمامالتوازن في التزامات الناقل البحري عند بداية 
 :وخطوة لموراء

لقواعد روتردام ومدى تحقيقيا  (12)ومحايد (11)ومعارض (10)بين مؤيدبعد االنقسام الشديد في المواقف 
دء التوازن في التزامات الناقل البحري عند ب أن نبدأ بحثنا بدراسة ارتأيناوالشاحنين،  الناقمين لمصالح

                                                           
يجابيات ، الحسنات واإل1006زئيًا لسنة د. فاروق ممش، اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود نقل البضائع بالبحر كميًا أو ج 10

منشور حصمنا عميو من األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ محمد الدالبيح، اتفاقية روتردام بحث غير القانونية، 
؛ وكذلك http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNo=49223وأين نحن منيا؟ منشور عمى الموقع االلكتروني 

ل رأي الدول العربية التي كمفت األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري التي مقرىا االسكندرية من قبل مجمس وزراء النق
بتقديم رؤية عن إمكانية التصديق عمى قواعد روتردام من قبل الدول  15/90/1007العرب في دورتو الثالثة واألربعين بتاريخ 

اتحادات نوعية  ةدولة عربية وخمس ةفي مقر األكاديمية وحضور خمس عشر  1/2/1090-1العربية، حيث عقدت ورشة عمل بتاريخ 
ي وبعض رجال القانون من أساتذة وفد من خبراء لجنة األمم المتحدة لمقانون التجاري الدول فضاًل عنمختصة في النقل البحري 

الجامعات والقضاة والمحامين، وخمصت االجتماعات المذكورة إلى ضرورة توقيع الدول العربية بشكل جماعي عمى ىذه القواعد لما 
وسمبياتيا.  يجابياتياإتحممو من توازن بين مصالح الشاحنين والناقمين، مع التريث بالتصديق حتى تتضح المواقف الدولية منيا ومعرفة 

تم الحصول عمى الدراسة من وزارة النقل السورية ومن األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا في مصر؛ دراسة تحميل وتقييم أحكام 
(، بيدف استخالص 1006اتفاقية األمم المتحدة بشأن عقود النقل الدولي لمبضائع عن طريق البحر كميًا أو جزئيًا )قواعد روتردام 

، منشورة عمى الموقع االلكتروني 19/1/1090جدوى المصادقة عمى ىذه القواعد، ندوة عمان، األردن،  عنعربية مشتركة رؤية 
رتين لم توقع أي دولة التوصيتن المذكو  ومعإال أنو  http://www.arabfcs.org/db_bin/doc_doc_pdf_429.pdf: اآلتي

 عربية حتى اليوم عمى ىذه القواعد.

محمود بيى الدين، أضواء عمى إصدار لجنة األمم المتحدة لمقانون التجاري الدولي، دورية تصدر عن مجمع المنظمة البحرية  11
منشور؛ المحامي نبيل فرج، مخاطر . مقال غير 11، ص 1007الدولية باألكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري، مارس 

التوقيع عمى اتفاقية األمم المتحدة لنقل البضائع عن طريق البحر "قواعد روتردام" وصراع المصالح بين الشاحنين والناقمين، مقال 
  ar.html-715-show-review.com/magazine-ww.interwمنشور عمى الموقع االلكتروني: 

اتفاقية األمم المتحدة المتعمقة بعقود النقل الدولي لمبضائع -نبات خديجة، مسؤولية الناقل البحري لمبضائع في ظل قواعد روتردام 12
 .996 ، ص1091-1091عن طريق البحر كميًا أو جزئيًا، رسالة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة بومرداس، 

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNo=49223
http://www.arabfcs.org/db_bin/doc_doc_pdf_429.pdf
http://www.inter-review.com/magazine-show-715-ar.html
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كان التزام  ىلصور، تتجمى األولى منيا بمعرفة  بثالث ىذه االلتزامات تتمثل ِإذْ ، عقد النقل البحري
في و  ىاءبدم يشمل الناقل بإعداد السفينة لتكون صالحة لممالحة البحرية يقتصر عمى بدء الرحمة أ

التعرض اللتزام الناقل بتسمم البضائع من الشاحن ، وتقتضي الثانية )الفرع األول(يا تأثنائيا حتى نياي
التعمق لثالثة ، وتتطمب ا)الفرع الثاني(عند مغادرة البضائع لميناء القيام بين المنحى التقميدي والحداثة 

الفرع ) او توجيًا يستحق المباركة من عدميوصففي السفينة ب ياورصّ بالتزام الناقل بشحن البضائع 
 .الثالث(

 الفرع األول

 :أثنائيافي من بدء الرحمة و االلتزام بإعداد السفينة لممالحة 
روتردام من التزام الناقل بإعداد سفينة لممالحة يقتصر عمى  قواعد ىل جعمتلصدد، سنرى وفي ىذا ا

، أم جعمت ىذا االلتزام ابتداًء من بدء الرحمة )أواًل( كما ىو الحال في سابقتييا بدء الرحمة البحرية
 .)ثانيًا(وحتى االنتياء منيا 

 االلتزام بإعداد السفينة لممالحة عند بدء الرحمة: -أوالً 
تفرض عمى الناقل أن يبذل العناية المطموبة قبل  ،(13)ليياكو و وبروت من قواعد الىاي 1/8انت المادة ك

ال يقع عميو أي التزام فيما لو تعطمت  ومن ثم  . (14)السفر وعند البدء فيو لجعل السفينة صالحة لممالحة
، األمر الذي انتيجو القضاء في بعض الدول التي مازالت قوانينيا مستمدة من السفينة عن المالحة

ىذا النص غير مالئم لمتطمبات النقل، ويحد من التزام الناقل فيما يخص  د  . ويع(15)قواعد الىاي
يذىب في اتجاه محاباة الناقمين عمى حساب الشاحنين. أما قواعد  ومن ثم  صالحية السفينة لممالحة، 

حدى اليا نعدّ ىامبورغ فمم تعرض ليذا االلتزام نيائيًا، ممّ  تابت فوات التي انه نقصًا في التزامات الناقل وا 
في ىذا المجال. لكن ما موقف  ن تكون أكثر دقة من قواعد الىايالتي كان من المفترض أ ىذه القواعد

                                                           
بروتوكولي قواعد الىاي راجع: د. رفعت فخري أبادير & د. محمد فريد العريني، الدار الجامعية،  عنولمزيد من المعمومات  13

 .9771بيروت، 

14 MENDESOHN. A.I, Why the U.S.A. did not ratify the Visby amendements, J. Mar.I. & com, vol  

23, 1992, p. 52.                                                                                                                                           
، منشور في مجموعة األحكام والمبادئ 16/1/1003تجاري، جمسة  1002لسنة  274حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم  15 

المحكمة في المواد المدية والتجارية والعمالية والعقارية واألحوال الشخصية، الجزء األول، العدد السادس القانونية الصادرة عن ىذه 
 .451، ص1003عشر، 
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 قواعد روتردام من ىذه المسألة؟

 :وفي طيمتيا الرحمةعند بدء  االلتزام بإعداد السفينة لممالحة -ثانياً 
من قواعد روتردام الناقل بإعداد السفينة وتجييزىا بالعدد واآلالت والطاقم البحري لتكون  81تمزم المادة 

صالحة لممالحة وتنفيذ عقد النقل المبرم بين الناقل والشاحن، وأيضًا تييئة أقسام السفينة المخصصة 
في و لرحمة البحرية وعند البدء بيا الستقبال البضائع لتكون صالحة لذلك. وعميو، يمتزم الناقل قبل بدء ا

ما تحضير الفراغات السي  و  ،(16)لتنفيذ عممية النقل محل العقد بتجييز السفينة تجييزًا كامالً  ثنائياأ
، ويجب عميو في سبيل تحقيق ذلك بذل العناية الواجبة، ويستمر ىذا ياجميع المخصصة لمبضائع

عميو بشكل صريح في نص المادة سالفة الذكر، وذلك االلتزام طوال الرحمة البحرية كما ىو منصوص 
، التي كانت تفرض عمى الناقل أن يبذل من قواعد الىاي 1/8نتو المادة عمى خالف ما كان قد تضم

العناية المطموبة قبل السفر وعند البدء فيو لجعل السفينة صالحة لممالحة. وىذا الحكم الذي جاءت بو 
س ويكمل التزام الناقل بإعداد السفينة لي خطوة لؤلمام، د  ، ويعشاحنينقواعد روتردام يصب في مصمحة ال

 ، بحيث يسأل الناقل عن أي عطل يطرأ عمى السفينةيتياحتى نيا ئياأثنا في بل ئياوعند بدالرحمة قبل 
. (17)أثناء قياميا بالرحمة البحرية ويجعميا غير صالحة لممالحة، ما عدا العيب الخفي بالسفينة في

ويستند الناقل إلى شيادة الصالحية لممالحة التي تصدرىا إدارة التفتيش البحري في إثبات صالحية 
ق ائة قانونية بسيطة يمكن إثبات عكسيا بطر نالسفينة لممالحة، بيد أن ىذه الشيادة ىي مجرد قري

أن نشير إلى أن  وفي ىذا المقام، ال بد   .(18)من قبل من يدعي عدم الصالحية لممالحةجميعيا اإلثبات 
االلتزام بإعداد السفينة لممالحة عند بدء الرحمة البحرية وحتى نيايتيا قد جاء بضغط من الدول 

شاركن بكثافة في األعمال  تيالال  (20)فريقيةوفي مقدمتيا الدول اإل ،(19)عمى الدول الناقمة الشاحنة

                                                           
د. عمي سيد قاسم، الوجيز في القانون البحري اإلماراتي مع اإلشارة إلى مشروع القانون الجديد، دار النيضة العربية، القاىرة،  16

 .914، ص1093ومنقحة،  الطبعة الثانية مزيدة

د. عبدالرافع موسى، مدى الشدة في أساس مسؤولية الناقل البحري في عقد نقل األشخاص، دار النيضة العربية، مصر،  17
 .14-12، ص9774

 .1092، 1091-1091د. فايز نعيم رضوان، القانون البحري في دولة اإلمارات العربية المتحدة، دار النيضة العربية،  18

مصطمح "دولة ناقمة" عمى الدول التي تمتمك سفنًا بحرية لنقل البضائع، مثل الواليات المتحدة األمريكية والدول األوربية، يطمق  19
في حين يطمق تعبير "دولة شاحنة" عمى الدول التي ال تمتمك سفنًا بحرية وأنيا تستورد وتصدر بضائعيا عمى سفن أجنبية، ومنيا 

 لنامية األخرى.عمى الدول العربية والدول ا

20 Ibrahima Khalil DIALIO, "Communication sur obligations et responsabilité du chargeur dans les 

règles de Rotterdam", colloque à Rotterdam du 21 septembre 2009, p. 1. 
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ليا مشاركة إال بشكل محدود من التحضيرية ليذه القواعد، عمى عكس الدول العربية التي لم نمحظ 
خالل بعثاتيا الدبموماسية التي كانت تمتقط بعض أوراق العمل لترسميا إلى الجيات المختصة في 

بداء الرأي فييا  .(21)بمدانيا لتقوم باالطالع عمييا وا 

 الفرع الثاني

 :تسمم البضائع بين المنحى التقميدي والحداثة
أوردت قواعد روتردام تفاصيل كثيرة في التزامات الناقل البحري التي كانت نتيجة رد الفعل العكسي الذي 
قدمتو الوفود االنكموسكسونية عمى الوفود الفرانكفونية التي كانت تخشى من شمولية نصوص ىذه 

من  تجريالتي  لناقلعممية تسمم البضائع من ا ، ومن بينيا)22(كما يذكر بذلك العميد روديير ،القواعد
كانت البضائع خطرة أو غير مطابقة  ىلالتي تختمف بحسب ، )أواًل(خالل تأمين مستمزمات التسمم 

بموجبو قد تسمم البضائع  يعد  ، وأخيرًا، معرفة الوقت الذي )ثانيًا(لممواصفات التي يقدميا الشاحن 
ىذا التسمم وفق  ىل يجري، ليتبين )رابعًا(، ليصار بعدىا إلى إصدار مستند النقل أو سند الشحن )ثالثًا(

 ؟النيج التقميدي أم أن ىناك حداثة طرأت عميو

 مستمزمات التسمم: -أوالً 
يجب عمى الناقل أن يتسمم البضاعة من الشاحن في الزمان والمكان المتفق عمييما في العقد أو في 

عبرىا حيازة البضاعة من الشاحن  تُنق لُ عممية التسمم عممية قانونية  تعد  د في بمد الشحن. و العرف السائ
إلى الناقل بقبول ىذا األخير لمبضائع بعد معاينتيا وفحصيا ووضع تحفظات عمييا إن وجدىا 

. ويشكل موضوع تسمم الناقل لمبضائع من الشاحن أمرًا أساسيًا من حيث التسميم (23)متضررة

                                                                                                                                   
ومن ثم الناطق باسم فريق العمل األفريقي المشارك  وكان األستاذ الجامعي "ابراىيما ديالو" ىو الناطق الرسمي باسم الوفد السنغالي

 في أعمال إعداد ىذه االتفاقية.

ىا الوفود المشاركة في كنا شاىدين عمى تطور أعمال إعداد ىذه االتفاقية من خالل إبداء الرأي في أوراق العمل التي تعد   21
 لبالدي. االجتماعات التحضرية والتي كانت تصمنا عن طريق البعثة الدبموماسية

22 Ibrahima Khalil DIALLO, op, cit, p. 5.                                                                                                                                   

بسعيد مراد، عقد النقل البحري لمبضائع وفقًا لمقانون البحري الجزائري واالتفاقيات الدولية، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم  23
 .941السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد، تممسان، الجزائر، ص 
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واجبات الشاحن قبل "عنوان بمن قواعد روتردام  89. وىذا االلتزام بالتسمم قضت بو المادة (24)الفعمي
بقوليا "يسمم الشاحن البضائع جاىزة لمنقل، ما لم يتفق عمى خالف ذلك في عقد النقل. ...الخ".  "الناقل

زمات عممية التسمم من قيام وفي الواقع، نرى أن نص المادة سالفة الذكر لم يحمل في طياتو كامل مستم
دراج لمتحفظات إن كانت البضائع  الناقل أو ممثمو الربان أو وكيل السفينة من فحص ومعاينة لمبضائع وا 

 أي اىتمام ليذه النقطة اقواعد روتردام لم يعيرو  يتقد أن واضعونع ،معيبة حتى يخمي مسؤوليتو الحقاً 
ومن  ،(25)إرساء مستمزمات تسمم البضائع انا سباقين فيبحجة أن التطبيق العممي واالجتياد القضائي ك

. وىنا أبقت قواعد روتردام عمى النيج التقميدي الذي كان ذلك في نص قانوني لتخصيص ال داع   ثم  
ومن وجية نظرنا، . تميل الكفة فييا لمصالح الناقمين ِإذْ ىذه خطوة لموراء، متبعًا في تسمم البضائع، و 

 وفق صراحةً لوضوح أن تنص عمى ذلك وصفت بالحداثة وا مادامتكان األجدر عمى قواعد روتردام 
بداء تحفظات صريحة  د"يمتزم الناقل بالقيام بفحص ومعاينة البضائع عن اآلتي تسمميا من الشاحن وا 

 .وواضحة إن وجدىا متضررة وتبميغيا لمشاحن"

  الخطرة والبضائع غير المطابقة لممواصفات:تسمم البضائع  -ثانياً 
المطابقة لبيانات الشاحن. فإذا  رالتفرقة عادة بين تسمم البضائع الخطرة وتسمم البضائع غي ويجري

كانت البضائع التي يريد الناقل استالميا من الشاحن خطرة كأن تكون قابمة لالشتعال أو االنفجار مثاًل، 
من قواعد روتردام أن يرفض تسمميا وشحنيا في السفينة، كما يجوز لو  85يجوز لمناقل حسب المادة 

ي ذلك تفريغ البضائع أو إتالفيا أو إبطال خطرىا، إذا كانت أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة، بما ف
تشكل خطرًا فعميًا عمى الرحمة البحرية، أو حتى ولو كان احتمال تشكيل خطر منيا يبدو معقواًل، وىنا ال 

، إلى /أ وب18روتردام طبقًا لممادة يتحمل الناقل أية تبعة عمى ذلك. وفي ىذا االتجاه ذىبت قواعد 
 يعد  ، و 8و 81/8في المادة ذاتيا  التفاصيلبوتقريبًا  ،ىامبورغ ما كان موجودًا في قواعد إنتاج إعادة

 .الناقمينذلك خطوة لموراء، وترجح الكفة فييا لمصالح 

 

                                                           
د. عمر فارس، القانون البحري، منشورات جامعة حمب، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية،  د. عماد الدين عبدالحي & 24

 . 107، ص 1091

؛ حكم 21، ص 4، قاعدة 9772، مجمة المحامون 6/2/9771، 3354/631قرار محكمة النقض السورية في القضية رقم  25
مدني، منشور في مجموعة األحكام والمبادئ  16/1/1009جمسة  القضائية، 19لسنة  135المحكمة االتحادية العميا في الطعن رقم 

، 1009القانونية الصادرة عن ىذه المحكمة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والعقارية واألحوال الشخصية، العدد الثاني، 
 .336ص
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حق  ا إذا كانت البضائع المراد استالميا من الناقل غير مطابقة لمبيانات التي قدميا الشاحن، فمنأم  
ذا كان ق الناقل ، جاز لو إخراجيا من السفينة في بعد ذلك أمرىا د استمميا واكتشفرفض استالميا، وا 

فييا ونقميا بأجرة تعادل أعمى أجرة تدفع لبضائع من مثميا في المكان  إبقاؤىاميناء الشحن أو 
ر، المذكور، دون اإلخالل بما يستحق من تعويض. وفي حال اكتشفت البضائع المذكورة خالل السف

فيكون من حق الناقل أو ممثمو الربان بإلقائيا في البحر إذا كان من شأنيا إلحاق ضرر بالسفينة أو 
، من قواعد روتردام. ومن وجية نظرنا، 55، 19، 18، 18، 87بالبضائع المشحونة معيا تطبيقًا لممواد 

 مخصصة وضاع التي كانتتقنين األ م قد اقتصر دورىا في ىذا المجال عمى يتأكد لنا أن قواعد روتردا
ترجيحًا  ذلك يعد  عنوان الحداثة والتطوير، ويعد ذلك خطوة لموراء، وىذه مرة أخرى بحري، في التعامل الب

 .الناقمينلمصالح 

 وقت التسمم: -ثالثاً 
/أ حين 88/1يستحق ذكره جاءت بو قواعد روتردام في المادة  آخر وفي ىذا الصدد، نرى أن شيئاً 

أبطمت كل اتفاق في عقد النقل يقضي بأن يكون وقت تسمم البضائع الحقًا لبدء شحنيا األولي، وذلك 
( في سند الشحن، الذي FIOعمى خالف ما كان مسموحًا بو في قواعد الىاي من خالل إدراج شرط )

وعميو، تكون قواعد روتردام قد خففت من وطأة  .(26)منذ وقت طويل بفاعميتواعترف االجتياد القضائي 
بجواز نقل عمميات الشحن والتفريغ من عاتق الناقل إلى  81/8الحرية التعاقدية التي أوردتيا في المادة 

 تعد  مصالح الشاحنين ومصالح الناقمين، وفي ىذه النقطة  الشاحن، لتحافظ عمى نوع من التوازن بين
 .لؤلمامواعد روتردام قد خطت خطوة ق

/أ أنو في حال كان قانون البمد الذي تسمم فيو البضائع يقضي 88/8وأضافت قواعد روتردام في المادة 
بأن تسمم البضائع إلى سمطة ما أو طرف ثالث آخر، مثل السمطات المينائية والجمركية، ومن ثم يقوم 

إن التزام الناقل بتسمم البضائع ال يبدأ إال من تاريخ تسمميا الناقل باستالم البضائع من ىذه السمطات، ف
 ،تطورًا يستحق مباركتو في قواعد روتردامو  خطوة لؤلمام، . ويعد ىذا الحكم برأينامن ىذه السمطات

ذلك، خصوصًا بعد أن شيدنا ويضع حدًا ألي اجتياد في  الشاحنين، لصالح ويصب في االتجاه الصحيح
الناقل البضائع  ىل تسّممفي األحكام القضائية في العديد من دول العالم، لجية تحديد  تضاربًا وتناقضاً 

التزام ق االجتيادات الحديثة يتنيي ففو  ،قبل تسمميا من قبل السمطات المينائية أو الجمركية ؟أم ال
وتنظيم ضبط اإلدخال إلى  ركيةن قبل السمطات المينائية أو الجمتسمميا م الناقل تجاه البضائع بعد

                                                           
 .551، ص9763انون ، مجمة الق90/3/9763، تاريخ 463/210قرار محكمة النقض السورية في القضية رقم   26
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لم  أن التزام الناقل لالجتيادات المذكورة آنفاً  االجتيادات السابقة تعد   في حين، (27)مستودعات الميناء
وجودىا تحت سيطرة  مدةبأي ضرر خالل  بعد تجاه البضائع، وحممتو المسؤولية في حال إصابتيا ينتوِ 

 إلى حين مودع تودع لديو البضائع بمنزلةىذه السمطات معممة ذلك بأن  ؛السمطات المينائية والجمركية
سيطرة عمى ىذه  ثمو يفقد أيمممع العمم أن الناقل أو  استكمال اإلجراءات المينائية والجمركية،

/أ 1/8ىذا الحكم الذي جاءت بو قواعد روتردام سبق وأن أقرتو قواعد ىامبورغ في المادة . (28)البضائع
 التي لم تخصص أي نص لذلك. قواعد الىاي نقيضمنيا، عمى 

 :الكتروني نقل أو سجل إصدار مستند النقل -رابعاً 

سواء أكان  لمشاحن أو سجل النقل وبعد اكتمال عممية تسمم البضائع، يقوم الناقل بإصدار مستند النقل
بعد أن تكون البضاعة قد شحنت في السفينة. والجدير بالذكر، أن قواعد  مستندًا ورقيًا أم الكترونياً 

-2روتردام قد خصصت فصمين لمستندات النقل وسجالت النقل االلكترونية ىما الفصل الثالث )المواد 
( الذي يتكمم عن 12-11الفصل التاسع )المواد  فضاًل عن(، 18-15( والفصل الثامن )المواد 80

أن نشير إلى أن  وجب ىذه المستندات والسجالت االلكترونية. وفي ىذا المقام ال بد  تسميم البضائع بم
 قواعد ىامبورغ والىاي عمى خالف كل من ،قواعد روتردام قد اتسمت فييا المعالجة بالتفصيل والكفاية

بروكسل(. وىذه المعالجة  1ىامبورغ، م  82-81المتين لم تتطرقا إال إلى سند الشحن الورقي )م 
لسندات الشحن  لمستندات أو مع االستخدام المتزايد نرى فييا انسجاماً  في روتردام التفصيمية

مستقبل ليذه االلكترونية التي حمت بشكل شبو كامل محل سندات الشحن التقميدية، بل لم يعد برأينا أي 

                                                           
، منشور في مجموعة المبادئ القانونية 927، قاعدة 91/99/1090( تاريخ 17ىيئة عامة رقم )-حكم محكمة النقض السورية 27

؛ المحكمة االتحادية العميا في الطعن رقم 73لمييئة العامة لمحكمة النقض السورية المعدة من  قبل المحامي شفيق طعمة، ص 
)مدني(، منشور في مجموعة األحكام الصادرة عن المحكمة االتحادية العميا، األحكام  90/1/9776ريخ ق، تا 97( لسنة 99)

)مدني(، منشور في  90/4/9770ق، تاريخ  91( لسنة 27؛ المحكمة االتحادية العميا في الطعن رقم )901، ص 9776المدنية، 
حكم محكمة النقض المصرية، ؛ 163، ص 9770كام المدنية، مجموعة األحكام الصادرة عن المحكمة االتحادية العميا، األح

، منشور في 99/4/9753؛ حكم محكمة النقض المصرية، 9162، ص19، منشور في مجموعة أحكام النقض، السنة 19/4/9754
 .9975، ص14مجموعة أحكام النقض، السنة 

، الجزء الثالث، الطبعة األولى، 9766-9757 ، منشور في مجموعة النبواتي لألعوام15/7/9764محكمة النقض السورية،  28
، منشور في مجمة المحامون، العدد 1/3/9772(، تاريخ 45قرار الييئة العامة لمحكمة النقض السورية، رقم )؛ 9539، ص9779

مي شفيق ، ومنشور في مجموعة المبادئ القانونية لمييئة العامة لمحكمة النقض السورية المعدة من قبل المحا141، ص 9773، 4
)مدني(، منشور في مجموعة  16/1/1009ق، تاريخ  19( لسنة 135المحكمة االتحادية العميا في الطعن رقم )؛ 75طعمة، ص 

 .167األحكام الصادرة عن المحكمة االتحادية العميا، األحكام المدنية، الجزء األول، ص 
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 ِإذْ األخيرة إال في بعض الدول التي ال تمتمك بنية تحتية وتشريعات لمتعامل بالمستندات االلكترونية، 
أنيا تتمتع  فضاًل عن، (29)التي تقوم بيا المستندات التقميديةذاتيا الوظائف بتقوم ىذه المستندات 

/أ/ب/ج من ىذه 18/أ/ب و2وذلك استنادًا إلى المادتين  ،التي تكون لمسندات الورقيةنفسيا الحجية ب
 نفسو ويصب في مصمحة كل من الناقمين والشاحنين، وفي الوقت و يستحق مباركتوالقواعد، وىو توج

حجية مستندات النقل  فيألنيا لم تترك أي لبس  ،حيث الحداثة والوضوح ،لؤلمامخطوة يشكل 
روتردام تترك ألطراف النقل  من قواعد 2أن المادة  مع، (30)االلكترونية شأنيا شأن سند الشحن التقميدي
 حرية استخدام مستندات النقل االلكترونية.

ويترتب عمى اعتراف قواعد روتردام بالمستندات االلكترونية في النقل البحري التقميل من استخدام 
 فات التي نشأت في ظل القواعدواألخطاء والنفقات وسرعة إنجاز العمميات والقضاء عمى الخال الورقيات

 .)31(لمتداولمدى إصدار مستندات الكترونية في شكل قابل  في سابقة ىامبورغ والىايال

 الفرع الثالث

 :كالتزام بين المباركة من عدمو ياورصّ شحن البضائع 
، )أواًل(، ال بد من أن نتعرف المقصود من الشحن والرص ورّصيا حتى نحيط بعممية شحن البضائع

التعرض إلى مبدأ الحرية التعاقدية التي جاءت بو قواعد روتردام بنقل عبء الشحن والرص  ليجري
 ؟المباركة من عدموىذا االلتزام  ىل يستحق، ليظير )ثانيًا(والتفريغ من الناقل إلى الشاحن 

 

                                                           
، 9754/405ن: قرار محكمة النقض السورية في القضية رقم انظر كاًل م تياوحجي ىاماىية سندات الشحن التقميدية ودور  عن 29
تجاري،  1007لسنة  42؛ حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 9134، ص536، قاعدة 9761، مجمة المحامون 1/2/9761

تجارية والعمالية ، منشور في مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن ىذه المحكمة في المواد المدنية وال91/3/1007جمسة 
؛ حكم المحكمة االتحادية العميا في الطعن 9111، ص1007والعقارية واألحوال الشخصية، الجزء الثالث، العدد العشرون، ديسمبر 

مدني، منشور في المنشورات الحقوقية الصادرة عن ىذه المحكمة، األحكام المدنية،  92/1/70القضائية، جمسة  97لسنة  997رقم 
 .941، ص9777

لمزيد من التعمق، راجع بحثنا: د. عماد الدين عبدالحي، مستقبل وثيقة الشحن االلكترونية ووثيقة الشحن التقميدية في التجارة  30
 .20-9، ص1093، 17البحرية، مجمة جامعة حمب، سمسمة العموم االقتصادية والقانونية، العدد 

سنة نشر؛ انظر أيضَا  من دوند. محمد ابراىيم موسى، سندات الشحن االلكترونية بين الواقع والمأمول، دار الجامعة الجديدة،  31
، منشورة عمى 9، ص1006عن قواعد روتردام  2/2/1090الدراسة التي أجراىا المركز المصري لدراسات التصدير واالستيراد بتاريخ 

  http://ecsei.com/modules/news/article.hph?storyid=67:اآلتيالموقع االلكتروني 
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 والرص: المقصود من الشحن -أوالً  
يقصد بالشحن عممية أخذ البضائع من الرصيف ورفعيا ووضعيا في السفينة، ويقصد برص البضائع 
حزميا وتستيفيا في السفينة بطريقة تجنبيا اليالك أو التمف وفق األصول الفنية المقررة في االتفاقية 

عمميات الشحن والرص  تعد  . و (32)الخاصة بخطوط الشحن 8799الدولية الموقعة في لندن لسنة 
ان من العمميات ن تعدّ يعمميتي التسمم والتسميم المت نقيضوالتفريغ من العمميات المادية عمى 

من قواعد روتردام يقع عمى عاتق الناقل االلتزام بشحن البضائع  81/8. ووفق المادة (33)القانونية
وبطريقة تتفق مع  ،ية الرجل المعتادوبعنا ،في السفينة بطريقة تحفظ عمى توازنيا بشكل مالئم ياورصّ 

يقع في األصل عمى عاتق الناقل كما  ياورصّ ، وىذا يعني أن االلتزام بشحن البضائع (34)طبيعة البضاعة
، إال أن قواعد روتردام وفي الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعاله أجازت إلى التفريغىو الحال بالنسبة 

 وتفريغيا أو الشاحن المستندي أو المرسل إليو بعممية شحن البضائعاالتفاق عمى أن يقوم الشاحن 
ورصيا في السفينة، عمى أن يشار إلى ذلك االتفاق في تفاصيل العقد. وأعتقد أن المقصود بعبارة 

روتردام ىنا ىو مستند النقل )سند الشحن( الذي  من قواعد 81/8ي تضمنتيا المادة "تفاصيل العقد" الت
ذا تولى الشاحن عممية الشحن يكون ىو  .(35)ىذه التفاصيل وليس عقد النقل بحد ذاتويدون فيو مثل  وا 

إذ يمزم أن يقوم بتثبيت  ؟حاوياتسواء كانت موضوعة في طرود أو في  المسؤول عن سالمة البضائع
وىنا تكون  .(36)يتحمل ىو المسؤولية الحاوية وما ينتج عنيا من أضرار الطرد أو في البضائع في

، وكان من األجدر عمى ىذه روتردام قد مالت لمصالح الناقمين عمى حساب مصالح الشاحنين قواعد
  .عمى عاتق الناقل ياوتفريغالبضائع  ىذا النص بحيث يتم اإلبقاء عمى عمميات شحن القواعد عدم تبني

 

                                                           
نما يقوم بيا الربان بصفتو نائب 32 عن الناقل، كما يجب عمى  وممثالً  اً في الحقيقة، ال يقوم الناقل بعمميات الشحن والرص والتفريغ وا 

ذلك، أو إعادة رصيا إذا تحممت عمميات الحزم  أثناء الرحمة البحرية، كتيوية البضائع إذا تطمب األمر في الربان مراقبة عممية الرص
والتستييف بسبب اىتزاز السفينة؛ د. عبدالرحيم عبداهلل محمد عوض العمودي، المركز القانوني لمربان وسمطاتو، دار الجامعة الجديدة  

 .990، ص1003لمنشر، االسكندرية، مصر، 

مدني، منشور في المنشورات الحقوقية  90/4/9770القضائية، جمسة  91لسنة  27حكم المحكمة االتحادية العميا في الطعن رقم  33
 .163، ص9770الصادرة عن ىذه المحكمة، األحكام المدنية، 

 .131، ص9771د. محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، دار النيضة العربية، مصر،  34

يثبت تسمم الناقل أو  -ل، بمقتضى عقد النقل، الذي أمستند النقل عمى أنو "المستند الذي يصدره الناق 9/92عرفت المادة  35
 ويثبت وجود عقد لمنقل أو يحتويو". -الطرف المنفذ البضائع بمقتضى عقد النقل؛ ب

لنقل البضائع دوليًا عبر البحر، دار الجامعة  1006د. شريف محمد غنام، التزامات الشاحن ومسؤوليتو في قواعد روتردام  36
 .15، ص1091الجديدة، 
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 الحرية التعاقدية ونقل عبء الشحن والرص: -ثانياً 
لنا من اإلشارة إلى أن نقل عمميات الشحن والرص من عاتق الناقل إلى عاتق  وفي ىذا المقام، ال بد  

م نُ الشاحن كان موجودًا قبل قواعد روتردام، وذلك عندما كان  تحت  سند الشحن شرط التسميم ُيض 
، بحيث تسمم البضائع تحت روافع الميناء وعمى نفقة الشاحن أو (37)(FIOالروافع الذي يعرف بشرط )

في ىذه النقطة أنو قننت التعامل البحري في نص قانوني  روتردامليو، إال أن الجديد في قواعد المرسل إ
أكبر حداثة جاءت بيا قواعد  تعد  بحجة إعطاء الحرية التعاقدية لطرفي عقد النقل، وىذه الحجة 

تحقق  ِإذْ روتردام، ومن إحدى النقاط التي تؤخذ عمييا من وجية نظر الشاحنين ومن وجية نظرنا، 
مع التنويو إلى أن حجة الحرية التعاقدية  خطوة لمخمف، وتعد   مصمحة الناقمين عمى حساب الشاحنين،

في لجنة األمم المتحدة  1قد كانت محل رفض من قبل الدول النامية في مناقشات فريق العمل رقم 
أية تحفظات عند صياغة نص المادة سابقة الذكر من  الخاصة بقانون التجارة الدولية، بيد أنو لم تبدِ 

ىذا النص من خالل التحالف الذي جرى بين كبار مجيزي  ُوّمِرر  قبل أي وفد من الوفود المشاركة، 
في  والعشرين لم يعد الشاحنونالسفن وكبار الشاحنين األوربيين، تحت قناعة أننا في القرن الواحد 

، خصوصًا في شمال العالم، بل يوجد شاحنون يتمتعون الناقمينبمركز اقتصادي ضعيف بالمقارنة 
 .(38)بمالءة اقتصادية أقوى من بعض الناقمين

االتجاه الذي جرى عميو التطبيق العممي في عالم النقل البحري من خالل  نقيضوىذا النص يذىب في 
 النقطتين اآلتيتين: إلىاستنادًا  إيقاع عبء الشحن والتفريغ عمى عاتق الناقل

من قواعد ىامبورغ المتان كانتا  1، والمادة من قواعد الىاي 1/8احة المادة بصر  ، أنوالنقطة األولى
ن أي مخالفة ليما  انوتتعمق وىر نطاق تطبيق ىذه القواعد الدوليةج االلتزام ىذا انتعد بالنظام العام، وا 
 ومن ث م  إحدى صور التخفيف من المسؤولية الممقاة عمى عاتق الناقل،  بوصفورتب بطالن االتفاق ت

يخمق عدم توازن بين طرفي عقد النقل البحري. وعميو، جاءت قواعد روتردام  فإن مخالفة أحكاميما
كد قواعد ىامبورغ وقواعد الىاي لتجعل من االلتزام بالشحن والتفريغ التزامًا اتفاقيًا، مما يؤ  نقيضعمى 
 .لصالح الناقمين لتوازنردام قد وضعت في ىذه النقطة نياية ليذا اواعد روتأن ق

 

                                                           
 .Free in and out( : F.I.Oيعني شرط ) 37

38  Javier Fernandes CARRERA, Appréciation critique générales  des Règles de Rotterdam générale 

dans le monde maritime international, mémoire, non publié, p.8.                            
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التي يمكن أن تؤخذ عمى حجة الحرية التعاقدية التي جاءت بيا قواعد روتردام في  والنقطة الثانية
أن المرسل إليو الذي نقمت إليو عمميات الشحن والتفريغ لم يناقش ذلك ال مع الناقل وال  81/8المادة 

نما فرض عميو ىذا الشرط، وعميوم أن يقوم بتنفيذه دون أي استعداد مسبق لو،  يجب ع الشاحن، وا 
عمميات الشحن  التي تترتب عنكّميا  النتائج القانونية ، سيجد المرسل إليو نفسو ممزمًا بتحمل ومن ث م  

 المسؤولية.ما المنازعات القانونية المتصمة بذلك، أي تحمل تبعة ال سي  و والتفريغ، 

الب عمى قواعد روتردام، كان باإلمكان اإلبقاء عمى عمميات الشحن والتفريغ ىذه المث تجّنبوفي سبيل 
واالكتفاء بالرجوع إلى  والىاي ميو األمر في كل من قواعد ىامبورغعمى عاتق الناقل وفق ما كان ع

من خالل إدراج شرط التسميم تحت  الواقع العممي الذي يسمح بنقل ىذه العمميات من الناقل إلى الشاحن
(، وبذلك يكون قد تمت المحافظة FIOو إليو إرادة طرفي العقد )وحسب ما تتج ،الروافع في سند الشحن

 عمى التوازن بين مصمحة الشاحنين والناقمين، دون أن تطغى إحداىما عمى األخرى.

 المبحث الثاني

 :مع روح العصر تماش   ناقل خالل الرحمة البحريةالتوازن في التزامات ال
تتحدد معالجة التوازن في التزامات الناقل في مرحمة الرحمة البحرية بالتزامين اثنين ىما: نقل البضائع 

)الفرع  طبقًا لتطورات صناعة السفن ، والمحافظة عمى البضائع المنقولة)الفرع األول(ومتطمبات العصر 
 .عمى النحو اآلتي ،الثاني(

 الفرع األول

 :البضائع ومتطمبات العصرنقل 
، ومن ثم )أواًل(إن التزام الناقل بنقل البضاعة يدعونا إلى التطرق لمتطمبات عممية النقل المعاصرة 

وأخيرًا العقود  ،)ثانيًا(عممية النقل  فيالتوجو إلى دراسة التطور التكنولوجي في صناعة السفن وأثره 
 .)ثالثًا(توازن التزامات الناقل  فيالكمية وأثرىا 

 متطمبات عممية النقل المعاصرة: -أوالً 
من عمميات الشحن والرص  االنتياءمن قواعد روتردام بنقل البضاعة بعد  88يمتزم الناقل حسب المادة 

يصاليا إلى مكان المقصد وفق شروط العقد، ولو في سبيل ذلك اتباع خط سير المالحة المعتاد  وا 
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أصبحت  إنْ مان والمكان المتفق عمييما، ويستطيع تغيير السفينة أصواًل، وأن يوصل البضاعة في الز 
، (39)يقع عمى عاتق الناقل بنتيجةغير صالحة لممالحة البحرية. ىذا االلتزام بالنقل ىو التزام تقميدي 

من ىذه القواعد عندما  82قواعد روتردام بأي جديد في ىذا الصدد، سوى ما جاءت بو المادة  ولم تأتِ 
ألقت عمى الناقل التزامًا يتمثل باالستجابة لطمبات الشاحن لتوفير المعمومات والتعميمات الالزمة عند نقل 

لتعميمات"، مع التنويو عنوان "تعاون الشاحن والناقل عمى توفير المعمومات وابالبضاعة بصورة مالئمة 
. ونعتقد أن اليدف من ىذا النص ىو دفع طرفي فضاًل عن نقمياإلى أن النص شمل مناولة البضائع 

النقل إلى التعاون والتنسيق عبر تبادل البيانات والتعميمات من أجل تسييل تنفيذ كل ما يطمبو أي طرف 
التي تتولد لديو  إال في الحالة إلى الناقلبة من الطرف اآلخر. ويبدو أن ىذا االلتزام غير مفيد بالنس

في عرض البحر، كأن تكون البضاعة خطرة، أو  اموحالتي البضاعة المنقولة والسفينةشكوك في نوعية 
ُيمكن التنسيق الناقل من التعامل مع  ذْ إِ أن تكون البضاعة من نوع خاص تتطمب عناية عند المناولة، 

ا غير ذلك، فال يقدم التعاون والتنسيق برأينا سوى تبادل البيانات . أم  البضاعة وفقًا لطبيعتيا وحالتيا
والمعمومات التي يطمبيا كل طرف من الطرف اآلخر في حال عدم وجود مثل تمك البيانات والمعمومات 

 بما يتماشى االلتزام بالتعاون والتنسيق من األمور التي استحدثتيا قواعد روتردام يعد  في متناول يده. و 
أسوة بااللتزام الذي فرض عمى الشاحن، لخمق توازن بين مصالح الناقمين ومصالح  مع تطورات العصر،

ن كان التطبيق العممي لم يغفل و  ،الىايو  ىامبورغ في كل من منصوصًا عمى ذلك يكن لم ِإذْ  الشاحنين، ا 
 عن ذلك سابقًا.

 بالنقل:التطور التكنولوجي في صناعة السفن وااللتزام  -ثانياً 
غاب عن قواعد روتردام التعرض لمتطور التكنولوجي في  ل: إن وىذا المجال لن نفوت الفرصة لمقو وفي

فيذه نقطة ضعف في  ومن ث م  ، ومسؤوليتو كل من التزامات الناقل البحري فيوأثره  ،صناعة السفن
أنو برأينا أن التطور التكنولوجي قد يكون عامل تخفيف في  معقواعد روتردام التي وصفت بالحداثة، 

من الناحيتين  ىاواستثمار المستجدات التقنية تسيل من استخدام السفن  ومسؤوليتو، إذالتزامات الناقل 
بسبب أن متطمبات  توومسؤوليالمالحية والتجارية، وقد يكون عامل تشديد في التزامات الناقل 

دة ويصعب عمى الناقل والطاقم البحري ووكالئو اإلحاطة بيا ميما بمغت قدراتيم التكنولوجيا كبيرة ومعق
 وقد يحسب ضده في توازن المصالح، ،لومعارفيم. وعميو، قد يحسب التطور التكنولوجي لصالح الناق

                                                           
، منشور في مجموعة األحكام والمبادئ 16/99/1002تجاري، جمسة  1002لسنة  930حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم  39

 القانونية الصادرة عن ىذه المحكمة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والعقارية واألحوال الشخصية، الجزء الثاني، العدد الخامس
 .1014، ص1002عشر، 
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لتطور التكنولوجي في يحدد التزامات الناقل عمى وقع ا نصاً  قواعد روتردام وكنا نتمنى لو تضمنت
 .السفنصناعة 

 العقود الكمية وحرية اإلرادة في النقل: -ثالثاً 
من قواعد روتردام العقد الكمي بأنو "عقد نقل ينص عمى نقل كمية محددة من  8/8تعرف المادة 

زمنية متفق عمييا، ويمكن أن يتضمن تحديد الكمية حدًا  مدةالبضائع في سمسمة من الشحنات خالل 
العقود الكمية نتيجة إلعمال مبدأ حرية اإلرادة الذي جاءت بو ىذه  تعد  و  أدنى أو أقصى أو نطاقًا معينًا.

القواعد، عندما سمحت لؤلطراف المتعاقدة استبعاد أحكاميا في ىذه الحالة المنصوص عمييا في المادة 
دة بفقراتيا الست. فالفقرة األولى من ىذه المادة سمحت بعدم تطبيق األحكام الممزمة الواردة في الما 20
جعمت باطاًل كل بند يستبعد التزامات الناقل أو الطرف المنفذ  ِإذْ عندما يتعمق النقل بعقود كمية،  97

البحري بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أي بند يستبعد المسؤولية أو الحد منيا، أو أي بند يستبعد 
 .(40)التزامات الشاحن أو مسؤوليتو أو يحد منيا أو مسؤولية الطرف المسيطر

، 97روتردام عمى أنو "بصرف النظر عن أحكام المادة  من قواعد 20/8ذلك، قضت المادة  وبناًء عمى
يجوز أن ينص في العقد الكمي فيما بين الناقل والشاحن الذي تنطبق عميو ىذه االتفاقية، عمى حقوق 

 يا ىذه االتفاقية".وواجبات ومسؤوليات أكثر أو أقل من الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تفرض
بأنو يفيد  في فقرتيا الثانية لصحة االتفاق أن يتضمن العقد الكمي بياناً ذاتيا وبالمقابل، تطمبت المادة 
تجيز الخروج عمى أحكاميا باالتفاق  يعني أن ىذه القواعدعميو، األمر الذي  بعدم تطبيق ىذه القواعد

بين الناقل والشاحن في ىذا النوع من العقود، بشرط أن يكون أواًل قد جرى التفاوض عمى ذلك الخروج 
تي تتضمن خروجًا عقد الكمي اللبصورة منفردة عن بقية بنود عقد النقل، وأن يحدد ثانيًا بجالء بنود ا

 .ىذه القواعد عمى

قد استثنت بعض االلتزامات الجوىرية لكل من الناقل والشاحن  يانفسعة من المادة بيد أن الفقرة الراب
 الواردة في بعض مواد االتفاقية من جواز زيادتيا أو التقميل منيا، ومن أمثمة ىذه الواجبات:

                                                           
لى النص يظير أن الدول النامية التي  في إلى الوثائق والمناقشات التي جرت ل الرجوعمن خال 40 أثناء اإلعداد لقواعد روتردام وا 

من وجيات  كثيراً ( الخاصة بمجنة قانون التجارة الدولية "األونسترال"، قد قدمت 1وصمت في مرحمة متأخرة إلى فريق العمل رقم )
ياغة تمك القواعد بشكل عام، والفصل السابع المتعمق بواجبات ومسؤولية الشاحن بشكل خاص، ومنيا النظر واألفكار فيما يتعمق بص

التي تتعمق بأساس مسؤولية الشاحن تجاه الناقل، من أجل تأسيس تمك المسؤولية عمى فكرة الخطأ واجب اإلثبات بداًل من  10المادة 
 مصالح طرف عمى حساب اآلخر. تراعىن والناقمين بحيث ال قرينة الخطأ المفترض، بدافع خمق توازن بين الشاحني
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بإعداد السفينة  المتعمقين 81التزامات الناقل المنصوص عمييا في البندين )أ( و )ب( من المادة  -8
، والتزامو بتطقيم السفينة وتجييزىا وفي أثنائياة البحرية عند بدء الرحمة صالحة لممالح لتكون
 والمؤن عمى النحو المالئم طيمة الرحمة البحرية. واآلالتبالعدد 

المتصمين بواجب الشاحن بتزويد الناقل  18و 87التزامات الشاحن المنصوص عمييا في المادتين  -8
التزامو  فضاًل عنبالمعمومات التي تخص البضائع والمستندات غير المتاحة في حدود المعقول، 

، بإبالغ الناقل عن البضائع الخطرة في وقت مناسب قبل تسميميا إلى الناقل أو إلى أي طرف منفذ
وكذلك وضع الشاحن عالمات أو كتابات تدل عمى خطورة البضاعة وفقًا ألي أحكام قانونية أو 

 تعميمات تشترط ذلك.

، من القواعد 98ر إليو في المادة المسؤولية الناجمة عن اإلخالل بفعل أو امتناع عن فعل مشا -1
وىم:  82ة الذي يقع من شخص الناقل أو أي شخص من األشخاص المنصوص عمييم في الماد

موظفو الطرف المنفذ، أو أي شخص آخر يؤدي أو يتعيد و موظفو الناقل، و  الطرف المنفذ،و  الربان،
بأن يؤدي أيًا من واجبات الناقل بموجب عقد النقل. فإذا وقع الخطأ من قبل أي شخص من ىؤالء 

عمى خالف ذلك أي واحد منيم التمسك بحدود المسؤولية وال يجوز االتفاق  يستطيعُ  فمناألشخاص 
 حتى مع الشاحن.

ل خروجًا من قواعد روتردام المتعمقة بالعقود الكمية تمث 20المادة  إن  وفي النتيجة، نشاطر الرأي القائل 
وتسمح لؤلطراف المتعاقدة أن يزيدوا أو يخففوا من حقوقيم والتزاماتيم بما يمثل  عمى أحكام ىذه القواعد

مع أن رحب كبار الشاحنين بيذه المادة  ِإذْ ي الحدود التي بيناىا، إعالًء إلرادة أطراف عقد النقل ف
من قوة اقتصادية  بو بما يتمتعون إلى ثقتيم، نظرًا مراحل إعداد ىذه القواعد جرت خالل نقاشات طويمة

 ومن ث م  وقدرة عمى التفاوض عمى شروط العقد الكمي مع الناقمين أصحاب المراكز االقتصادية الكبيرة، 
 نصوص ىذه القواعد عمىمن الخروج  ال بأس في مثل ىذه األحوال إّنوكما يقول بعض شراح القانون 

لدول ا إلى وىذه نقطة توازن بين مصالح الشاحنين والناقمين بالنسبة .(41)ة فييادوفق الشروط الوار 
 د روتردام.المتقدمة جاءت بيا قواع

 

                                                           
؛ د. فاروق ممش، 21...الخ، مرجع سابق، ص 1006د. شريف محمد غنام، التزامات الشاحن ومسؤوليتو في قواعد روتردام  41

مى الموقع ، متاح ع9، ص1007، 969، مجمة النقل البحري، السنة الخامسة عشر، العدد 1006إعادة قراءة قواعد روتردام 
           http://www.marinews.net/index.php?vol=181&cat=20&art=2175االلكتروني اآلتي: 

http://www.marinews.net/index.php?vol=181&cat=20&art=2175
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بقولو "إن العقود  8080الذي أطمقو إعالن االسكندرية سنة يجدر بنا أال نغفل التحذير وفي ىذا الصدد، 
خضاعيا لمبدأ حرية التعاقد قد  8002من قواعد روتردام لعام  20الكمية وتحريرىا بموجب المادة  وا 

. (42)ينظر إلييا كعقود إذعان ضد مصمحة الكيانات الصغيرة لمرحمي البضائع والشاحنين من التجار
أن عقود اإلذعان لم يعد ليا ذلك األثر في عالم اليوم في ضوء  معظر ىذه نا نتفق مع وجية النر وبدو 

يعانون  ما زالواالخيارات المتاحة والمتعددة أمام الشاحنين، إال أن صغار الشاحنين في الدول النامية 
ل وىذه نقطة عدم توازن بين مصالح الناقمين والشاحنين في الدو الب القوة االقتصادية لمناقمين.من مث

يوازن بين مصالح الناقمين  اً نصى ىذه القواعد نا قواعد روتردام، وكان باإلمكان أن تتبنامية استحدثتيال
 .ة وفي الدول النامية عمى حد سواءومصالح الشاحنين في الدول المتقدم

 8/1حين نصت في المادة  الكمية ىامبورغ عرفت ىذا النوع من العقود والجدير باإلشارة، أن قواعد
 مدةمنيا عمى أنو "إذا نص العقد عمى نقل بضائع في المستقبل في سمسمة متتابعة من الشحنات خالل 

متفق عمييا، تسري أحكام ىذه االتفاقية عمى كل شحنة من الشحنات. إال أنو إذا تمت إحدى الشحنات 
المادة . ووفقًا لمفقرة الثالثة من "المادةمن ىذه  1يجار، تسري عمييا أحكام الفقرة إبموجب مشارطة 

عمى مشارطة اإليجار إال إذا صدر سند شحن بناًء عمى مشارطة  قواعد ىامبورغال تسري أحكام ذاتيا 
المذكور إذا كان ينظم العالقة بين الناقل وحامل سند  حنعمى سند الشأحكام القواعد اإليجار، فتسري 

 .(43)الشحن، بشرط أال يكون ىو المستأجر

قد تناولت فكرة العقود الكمية قبل قواعد روتردام ولكنيا عالجتيا بشكل  ن أن قواعد ىامبورغوعميو، يتبيّ 
، ومن ثم أخضعتو يا عدت كل شحنة منفصمة عن بقية الشحنات وتشكل عقد نقل مستقآلمختمف، إذ أن  

يجار تنظم ىذه إفي حالة وجود مشارطة  ابعًا دوليًا. وال تطبق القواعدألحكامو إذا اكتسب النقل ط
العقود الكمية  ع د تِ ا قواعد روتردام، فقد الشحنات إال إذا نظم في مشارطة اإليجار سند شحن. أم  

التي تبطل كل شرط يخالف أحكاميا، وأجازت بموجب ىذا االستثناء لطرفي النقل  97استثناًء من المادة 
والتزاماتو  من حقوق كل طرف اً أو تخفيف ولو تضمن التنظيم زيادةً  أن يعيدا تنظيم العالقة بينيما حتى

 من ىذه القواعد. 28إذا تحققت الشروط التي تطمبتيا الفقرة الثانية من المادة  ومسؤولياتو

 

                                                           
 .9المرجع السابق، ص 42
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 الفرع الثاني

 طبقًا لبياناتيا عمى البضائع المحافظة
 نوّضحومن ثم ، )أواًل(طريقة المحافظة  بداية تقتضي المحافظة عمى البضائع من قبل الناقل، أن نتعرف

من قدرة الناقل في المحافظة  في كمتا الحالتين ققلنتح ،)ثانيًا(فيما بعد النطاق الزمني لتمك المحافظة 
 .البضائع طبقًا لمتطورات المتسارعة في صناعة السفن عمى

 طريقة المحافظة عمى البضائع: -أوالً 
بالمحافظة عمى البضائع المشحونة  ووفق البياتات التي تمقاىا من الشاحن يمتزم الناقل أو ممثمو الربان

في السفينة حتى إيصاليا إلى مكان المقصد وتسميميا إلى صاحب الحق الشرعي عمييا، أال وىو 
ويتيا مثاًل أو يكت من قواعد روتردام، 81/8المادة  المرسل إليو أو من ينوب عنو طبقًا لما نصت عميو

بما يتناسب مع التطورات  ؛أو تغميفيا ،أو إعادة حزميا، أجيزة التبريد إن كانت تتطمب ذلكتشغيل 
لتزام ألن قواعد يحدد العرف شروط ىذا اال في الحقيقة . و )44(المتسارعة التي انتابت صناعة السفن

التقنيات الجديدة م مع ءبما يتال بأية تفصيالت عن آلية المحافظة واالعتناء بالبضائع روتردام لم تأتِ 
. ىذه القواعد ت، وىذه نقطة نقص انتابفي صناعة السفن واستثمارىا من الناحيتين المالحية والتجارية

جة، وعميو يكفي يبنت أصيل التزام الناقل بالمحافظة عمى البضائع ىو التزام تقميدي : إن  وجدير بالقول
المحافظة عمى البضائع خالل الرحمة  ةطريق عد  وت .(45)إلثبات مسؤولية الناقل إثبات أن الضرر قد وقع

 ناقمين.مصالح الشاحنين ومصالح ال البحرية إحدى نقاط التوازن بين

 النطاق الزمني لممحافظة عمى البضائع: -ثانياً 
وىذا وقد وسعت قواعد روتردام من النطاق الزمني لمسؤولية الناقل بالمحافظة عمى البضائع المنقولة 

عمى أنو "تبدأ مسؤولية الناقل بشأن البضائع بمقتضى ىذه  88/8نصت في المادة  ِإذْ  ،في السفينة
االتفاقية عندما يتسمم الناقل أو أي طرف منفذ البضائع بغرض نقميا، وتنتيي عندما تسمم البضائع". 

                                                           
44 W. TETLEY, The proposed new United States Senate Cogso: The disintegration of uniform 

international carriage of goods by sea Law, J.Mar.L. & Com, vol. 30, 1999, p. 597.                                                                     

حكم المحكمة  ؛123سنة نشر، ص من دوند. عمي البارودي، القانون البحري، الدار الجامعية لمطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  45
ي المنشورات الحقوقية الصادرة عن ىذه مدني، منشور ف 90/4/9770القضائية، جمسة  91لسنة  27االتحادية العميا في الطعن رقم 

 .163، ص9770المحكمة، األحكام المدنية، 
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لشحن أو ووفقًا لما تقدم، يبدأ التزام الناقل بحفظ البضاعة من لحظة استالميا من الشاحن قبل ميناء ا
في ميناء الشحن ويمتد حتى تمام تسميميا إلى المرسل إليو في ميناء التفريغ أو بعد ميناء التفريغ، 

ما ىو مقرر في كل من قواعد ىامبورغ وقبميا قواعد الىاي المتين حصرتا التزام  نقيضوذلك عمى 
في ناء التفريغ. و تى تسميميا في ميالناقل بحفظ البضاعة من وقت استالميا في ميناء الشحن ح

يوسع من  ويصب في مصالح الشاحنين ألنو  بالحداثة، النص الذي قررتو قواعد روتردام يتسمالحقيقة، 
من مسؤوليتو، ويتناغم مع االجتيادات القضائية الحديثة التي جعمت من  ومن ث م  نطاق التزام الناقل 

، (46)وقت تسميميا تسميمًا فعميًا إلى المرسل إليو سؤواًل من وقت استالم البضائع حتىالناقل البحري م
كما يتماشى مع المفيوم الجديد لمنقل الذي أصبح ينفذ من الباب إلى الباب، بمعنى النقل متعدد 

 بأنو كان من المفترض عمى قواعد ، ونزيدمسمى ىذه القواعدالوسائط، مما انعكس بشكل جمي عمى 
)موضوع  ،ن تتضمن نصوصًا قانونية تعالج النقل متعدد الوسائطبل أ ،روتردام أال تقف عند ىذا الحد

 .(47)(فراد دراسة بحثيةاحتاج إلى إ

 المبحث الثالث

لمواقع  تأسيسالتوازن في التزامات الناقل عند نياية عقد النقل البحري 
 :العممي

تفريغ المبادرة إلى لتزامين اثنين ىما: ناء المتفق عميو، يمتزم الناقل بافإذا ما وصمت السفينة إلى المي
الحداثة في التعامل  مقتضياتوفق  ، ومن ثم تسميميا)الفرع األول(البضائع طبقًا لواقع التعامل البحري 

 لمواقع العممي. اً تأسيسوذلك من أجل التحقق من مدى كون ىذه االلتزامات )الفرع الثاني(، البحري 

 

                                                           
، 9761، مجمة القانون 19/3/9761، تاريخ 1020/9092، قرار محكمة النقض السورية في القضية رقم  13انظر المرجع رقم  46

، ذكر من قبل 14/1/9770، جمسة تاريخ 32لسنة  15؛ حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 9094، ص90-7العددان 
 .141د. محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص

47 Imad Eldin Abdulhay, «Le Transport Multimodal aux Emirats Arabe Unies, Etude Faite à la 

Lumière de Droit Français», article arbitré et accepté de publier dans l’Annuaire de Droit Maritime et 
Océanique, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de Nantes, France, 7/12/2015, sera 

publié dans le Tome XXXIV, fin février 2016. 
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 الفرع األول

 :البضائع طبقًا لواقع التعامل البحري تفريغالمبادرة إلى 
فك أحزمة البضاعة ب يغ البضاعة بأن يقوم الناقل البحري عبر ممثمو الربانتفر  تكمن المبادرة إلى

 .)ثانيًا(، ومن ثم القيام بعمميات التفريغ )أواًل(

 فك أحزمة البضائع: -أوالً 
عممية فك البضائع مقدمة  تعد  تفريغيا. و ويسبق عممية التفريغ فك أحزمة البضائع وتجييزىا من أجل 

. وتدخل عممية فك البضائع ضمن التزامات الناقل ضائعلمتفريغ، وىي الوجو العكسي لعممية رص الب
سواء كانت البضائع مشحونة في عنابر السفينة أو عمى سطحيا، ألن الناقل أو ممثمو الربان ىو 

ىو الذي قام بعممية الرص وفق خطة الشحن  بوصفوالشخص األقدر عمى عممية الفك وتأمين سالمتيا 
عممية  وتجري .(48)التي أعدىا مسبقًا، وأن عممية فك البضاعة تتصل بأمور ذات صمة وثيقة بالسفينة

شرافالبضائع تحت سمطة الربان  أربطة فك نيابة عن الناقل؛ فيي ال تستيدف توازن السفينة كما ىو  ووا 
نمإلى الرّص الحال بالنسبة   .(49)سالمة البضاعة والسفينة في ا تكمن الغاية منيا، وا 

البضاعة ضمن االلتزامات التي تقع  أحزمة والجدير بالذكر أن قواعد روتردام لم تنص عمى االلتزام بفك
ن كان التعامل البحري قد  وىذه نقطة ضعف في القواعدعمى عاتق الناقل،  وتذىب لصالح الناقمين، وا 
، وكان األجدر بقواعد روتردام البضاعة التزامًا يقع عمى عاتق الناقل البحري أربطة جعل من عممية فك

 أحزمة )يقع عمى عاتق الناقل االلتزام بفك من أجل سد نقطة الضعف ىذه أن تتضمن النص اآلتي
 جامعة مانعة. أريد من ىذه القواعد أن تكون مادام البضاعة المشحونة في السفينة(،

 ت التفريغ:بعممياالقيام  -ثانياً 
بموجبيا إنزال البضاعة من السفينة ووضعيا  يجرييقصد بعممية تفريغ البضاعة العممية المادية التي 

                                                           
ي في عقد نقل البضائع، معيد التدريب والدراسات القضائية، سمسمة حسن عبدالجبار حسن بو خمف، تحديد مسؤولية الناقل البحر  48

 .64، ص1091الدراسات القانونية، الطبعة األولى، 

خالد عبدالواحد المعايطة، أساس مسؤولية الناقل البحري لمبضائع وفقًا لقانون التجارة البحرية األردني وقانون التجارة البحرية  49
، 1001دة، رسالة ماجستير في األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري، االسكندرية، المصري واتفاقية األمم المتح

 .11ص
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عمى رصيف الميناء. وىي عممية عكسية لعممية الشحن. وقد جرى العمل عمى أال يقوم الناقل بعممية 
نما يعيد بيذه الميمة لمقاول الشحن والتفريغ، ذلك الشخص   العممياتالمتخصص في تمك التفريغ وا 

شراف الناقل البحريالذي يقوم بعممو تحت رقابة  عن الناقل  ، ويسألالربان أو وكيل السفينة أو ممثمو ووا 
 في أداء األعمال التي يعيد إليو القيام بيا والمتصمة بالشحن المقاول األخطاء التي يرتكبيا

الواقع  أس س وُ فيو التزام  ومن ث م  ، (51)تفريغيا. وما قيل بصدد شحن البضائع ينطبق عمى (50)والتفريغ
  العممي، ويصب في مصمحة الشاحنين.

 الفرع الثاني

 :الحداثة في التعامل البحري مقتضياتوفق  تسميم البضائع
يقع عمى عاتق الناقل االلتزام بتسميم البضاعة في المكان المتفق عميو إلى صاحب الحق الشرعي عمييا 

من خالىا نقل حيازة البضاعة  تُْنق لُ التسميم عممية قانونية  يعد  و  ؟الشاحن أم المرسل إليوسواء أكان ىو 
من الناقل إلى صاحب الحق عمييا. وفي عالم اليوم يقوم عادة وكيل السفينة بوصفو وكياًل عن الناقل 

أن  المقام ال بد  في ىذا و  أو مستند النقل. )52(طبقًا لنوع سند الشحن بتسميم البضاعة إلى أصحابيا
 المنشود التسميم ماىية فيمما يطرح السؤال  ؟تردام جديدًا في المجالقواعد رو  ىل قّدمتندرس 

التسميم بمقتضى مستندات  ، وأخيراً )ثانيًا(زمن التسميم  في ككذلو  ؟)أواًل( لمبضائع ىل الحكمي أم الفعمي
 .)ثالثًا( وسجالت النقل االلكترونية

  :المنشود التسميمماىية  -أوالً 

الناقل التزامات  العديد من األنظمة القضائية بأنالتناقض في األحكام القضائية ب حسمت قواعد روتردام
وليس بالتسميم ، (53)ال تنتيي إال بالتسميم الفعمي لمبضائع إلى صاحب الحق الشرعي عميياالبحري 

                                                           
؛ قرار 936، ص9761، مجمة المحامون 92/99/9761، تاريخ 9102/1924قرار محكمة النقض السورية في القضية رقم   50

 .9007، ص9761، مجمة القانون 12/2/9761، تاريخ 130/540محكمة النقض السورية في القضية رقم  

 وما بعدىا. 99انظر  51

 Imad Eldin ABDULHAY, Le consignataire du navire dans le transportانظر رسالتنا في الدكتوراه:  52

maritime international des marchandises, étude comparée, Faculté de droit , Université de Nantes, 
France, 1997, p 1 et suiv.                                                                                                                          

، الجزء 9766-9757 ، منشور في مجموعة النبواتي11/2/9756، الغرفة المدنية، 439قرار محكمة النقض السورية رقم  53
، مجمة 91/99/9760ه.ع،  15/17؛ قرار محكمة النقض السورية في القضية رقم 330، ص9779األول، الطبعة األولى، 
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ومن ، (54)يعني أذن التسميم مقابل سند الشحن، بمجرد تبادل الوثائق بين طرفي النقل الحكمي الذي يتم
فإن قواعد روتردام قد قننت ما سبق وأن أرسى دعائمو االجتياد القضائي، وىو توجو أصيل ألن  ث م  

بالتسميم الحكمي لمبضائع في الوقت الذي لم يتمكن صاحب الحق  الناقل ال يمكن أن تنتييمسؤولية 
 .ا مصمحة لمشاحنينالشرعي عمييا من حيازتيا حيازة مادية، وفي ىذ

وفي ىذا السياق، نؤكد مرة أخرى أن قواعد روتردام انتابيا القصور في التطرق إلى اآلليات الجديدة 
لتسميم البضائع في ضوء التطور التقني الذي استجد عمى صناعة السفن، وأن عممية التسميم ستختمف 

بضائع  أم دوكمة، باختالف نوع السفينة والبضائع المنقولة عمييا، سواء أكانت بضائع حاويات، بضائع
تسميم بعض أنواع  طريقة أن االجتياد القضائي قد قال كممتو في معغير ذلك،  مسوائل أ أم صمبة،

عمى ظير السفينة بعد  يجريتسميمًا ذلك التسميم الذي  يعد   ِإْذ ال، النفطالسوائل و البضائع وخصوصًا 
من وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليو أو تنظيم ضبط  بد  ، بل ال(55)قياس ما تحتويو خزاناتيا

وكنا نتمنى لو أن قواعد روتردام قد  .(56)والعدول عن كل اجتياد مخالف اإلدخال إلى خزانات الميناء
ة لصناعة السفن والتقنيات الحديثة التي دالجدي الطرائقنصت عمى آليات جديدة لمتسميم تتوافق مع 

 جيزت بيا.

 التسميم:زمن  -ثانياً 

وقت  أن يكون بأنو ال يجوز 88/1/8ت في المادة نص نقمة نوعية عندما روتردامقواعد كما أحدثت 

                                                                                                                                   
تجاري،  1005لسنة   66و 65و 59؛ حكم محكمة تمييز دبي في الطعون ذوات األرقام  431، ص111، قاعدة 9769المحامون 

ئ القانونية الصادرة عن ىذه المحكمة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والعقارية واألحوال منشورة في مجموعة األحكام والمباد
القضائية،  19لسنة  135المحكمة االتحادية العميا في الطعن رقم ؛ 415، ص1005الشخصية، الجزء الثاني، العدد الثامن عشر، 

؛ المحكمة 167، ص1009صادرة عن ىذه المحكمة، الجزء األول، )مدني(، منشور في مجموعة األحكام ال 1009/ 16/1تاريخ 
)مدني(، منشور في مجموعة األحكام الصادرة عن  9776/ 90/1القضائية، تاريخ  97لسنة  994االتحادية العميا في الطعن رقم 

 .901، ص9776ىذه المحكمة، 
Cass. Com. Fr, 17 novembre 1992, Bull.T.L. 1993, p.50. Cass. Com. Fr, 5 juillet 1994, Bull.T.L. 

1994, p.690, DMF 1994, p. 760, obs. Y. TASSEL.                                                                                   

 .30، ص9756، منشور في مجمة المحامون 92/7/9755قرار محكمة النقض السورية،  54

 C. A. Aix-en-Provence, Fr, 24 janvier 1992, Bull.T.L. 1992, p.421, C. A. Aix-en-Provence, Fr, 30 
mai 1991, DMF. 1992, p.194, obs. BONASSIES, J. BONNAUD, « Transport maritime : le moment 

de la livraison », Rev. Scapel 1994, p.45.                                                                                                  

 .165، ص 959، قاعدة 9779، مجمة المحامون 1/90/9770، 9594/5179قرار محكمة النقض السورية في القضية رقم  55

، ص 226، قاعدة 9772، مجمة المحامون 1/3/9772، 93/45قرار الييئة العامة لمحكمة النقض السورية في القضية رقم  56
9996. 
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 ع د تْ نيائي بمقتضى عقد النقل، بل ذىبت إلى أبعد من ذلك حين تسميم البضائع سابقًا إلتمام التفريغ ال
التي تجيز أن يكون  ما كان مقررًا في قواعد الىاي نقيضأي اتفاق عمى غير ذلك باطاًل، وذلك عمى 

التسميم سابقًا عمى التفريغ إذا تحمل المرسل إليو عبء التفريغ، وقد يكون التفريغ الحقًا لمتسميم إذا 
النص الذي جاءت بو قواعد روتردام أكثر توازنًا بين مصالح  وبرأينا، يعد   كان التفريغ عمى عاتق الناقل.

ناقمين ويذىب في اتجاه ترميم الحرية التعاقدية في نقل عمميات الشحن والتفريغ من الناقل الشاحنين وال
، ليحقق حدًا أدنى من التوازن بين من القواعد سالفة الذكر 81/8بيا المادة إلى الشاحن التي جاءت 

 .في ىذه النقطة مصالح طرفي النقل

/ب أنو في حال كان قانون البمد 88/8ميو المادة قواعد روتردام ما نصت ع ومن األمور التي استحدثتيا
م مُ الذي  البضائع فيو يقضي بأن يسمم الناقل البضائع إلى سمطة ما أو طرف ثالث آخر يمكن لممرسل  ُتس 

إليو أن يتسمم البضائع منو، كالسمطات المينائية والجمركية عمى سبيل المثال، فإن التزام الناقل بتسميم 
تطورًا أيضًا يستحق  تاريخ تسميميا إلى ىذه السمطات. ونعتقد أن ىذا الحكم يعد  البضائع ينتيي من 

وال الثناء عميو في قواعد روتردام ويذىب في االتجاه الصحيح، ويضع حدًا ألي قول في غير ذلك، 
في بعض األنظمة  بعد التضارب والتناقض في األحكام القضائية الذي شيده عالم النقل البحري سي ما

م م  ، لجية تحديد لقضائيةا  ومن ث م   ؟الناقل البضائع أم ال إلى السمطات المينائية أو الجمركية ىل س 
، في حين أن (57)وتنظيم ضبط اإلدخال إلى مستودعاتيا بالتسميم ليذه السمطات انتيت مسؤوليتو
تضرر  حمل المسؤولية لمناقل أو لوكيمو أو ممثمو في الميناء في حال السابق االجتياد القضائي

مودع  بمنزلةاالجتياد القضائي  ع د ىاوىي تحت سيطرة السمطات المينائية أو الجمركية التي ، لبضاعةا
ة ىذه عدم مسؤولي ومن ث م  ، استكمال اإلجراءات المينائية أو الجمركية إلى حينتودع لدييا البضائع 

 ىذا الحكم الذي جاءت بو . (58)وجودىا تحت سيطرتيا مدةعن كل ما يصيب البضائع خالل  السمطات
 

                                                           

، ومنشور في مجموعة المبادئ 141، سبق ذكره، ص 1/3/9772(، تاريخ 45قرار الييئة العامة لمحكمة النقض السورية، رقم ) 57
ىيئة -حكم محكمة النقض السورية ؛75القانونية لمييئة العامة لمحكمة النقض السورية المعدة من قبل المحامي شفيق طعمة، ص 

 91( لسنة 27؛ المحكمة االتحادية العميا في الطعن رقم )73، سبق ذكره، ص 927، قاعدة 91/99/1090( تاريخ 17عامة رقم )
ق، تاريخ  97( لسنة 99؛ المحكمة االتحادية العميا في الطعن رقم )163)مدني(، سبق ذكره، ص  90/4/9770ق، تاريخ 

 16/1/1009ق، تاريخ  19( لسنة 135رقم ) ؛ المحكمة االتحادية العميا في الطعن901)مدني(، سبق ذكره، ص  90/1/9776
؛ حكم محكمة النقض 9162، مرجع سابق، ص19/4/9754حكم محكمة النقض المصرية، ؛ 167)مدني(، سبق ذكره، ص 

 .9162، مرجع سابق، ص19/4/9754المصرية، 

 .9539، سبق ذكره، ص15/7/9764محكمة النقض السورية،  58
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/ب منيا، عمى خالف قواعد الىاي التي 1/8قواعد روتردام سبق وأن أقرتو قواعد ىامبورغ في المادة 
 .نحة الشاحنيلمصم ما جاء في قواعد روتردام في ىذه النقطة يعد  و ، لم تفرد أي نص قانوني في ذلك

 :التسميم بمقتضى مستندات وسجالت النقل االلكترونية -ثالثاً 
أو خالف قواعد ىامبورغ التي لم تتعرض إلى آليات التسميم تاركة ذلك لمعقد قامت قواعد روتردام عمى 

قواعد الىاي التي لم تتطرق إلى  نقيضوأيضًا عمى  ،/ب(1القانون أو العرف السائد بميناء التفريغ )م 
 :بين ثالث حاالتبالتفرقة  عممية التسميم،

 و سجل نقل الكتروني قابل لمتداول:عدم إصدار مستند نقل قابل لمتداول أ تسميم البضائع عند األولى،
أن يمتنع . ويحق لمناقل 11في الزمان والمكان المشار إلييما في المادة  البضائع إلى المرسل إليو ُتس م مُ 

. /أ(15)م  عن التسميم إذا لم يثبت الشخص الذي يدعي بأنو ىو المرسل إليو صفتو القانونية لمناقل
ذا كان اسم المرسل إليو وعنوانو غير  في مستند النقل أو السجل االلكتروني، يقوم الطرف  محددينوا 

اإلجراءات الالزمة قبل وصول البضائع إلى  ذحتى يتخ الذي يحوز عمى البضائع بإبالغ الناقل بذلك
ذا تعذر تسميم البضائع بسبب عدم تقدم المرسل إليو في الزمان 15مقصدىا أو عند وصوليا )م  /ب(. وا 

، أو بسبب أن الناقل رفض تسميم إشعارًا من الناقل بوصول البضائع مع أّنو تمقىّ  11المحدد في المادة 
المرسل إليو ولم يثبت صفتو بشكل كاف، أو بسبب عدم قدرة  البضائع لمشخص الذي ادعى أنو ىو

الناقل بعد بذلو الجيد المعقول تحديد مكان المرسل إليو ليتمقى منو تعميمات لمن يسمم البضائع، جاز 
وأن يطمب منو تعميمات بشأن تسميم ، ثالث أن يعمم الطرف المسيطر بذلكلمناقل في الفرضيات ال
ذا تعذر عمى الناقل بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة تحديد مكان الطرف المسيطر، كان من حق  البضائع. وا 

تزويده بالتعميمات الوافية بشأن تسميم البضائع. وأخيرًا إذا  إليووأن يطمب  ،الناقل أن يبمغ الشاحن بذلك
مكان الشاحن، كان من حق الناقل أن يبادر إلى إعالم  تحديدل الناقل بعد بذل الجيد المعقو تعذر عمى

/ج(. وعميو، يتحمل الناقل 15تعميمات بشأن تسميم البضائع )م  إليووأن يطمب  ،الشاحن المستندي بذلك
الذي يسمم البضائع بناًء عمى تعميمات من الطرف المسيطر أو الشاحن أو الشاحن المستندي بموجب 

وبناًء عمى  /د(.15الفة الذكر، من االلتزام بالتسميم بمقتضى عقد النقل )م س 15الفقرة )ج( من المادة 
سبق، نرى أن قواعد روتردام قد راعت كاًل من مصالح الناقمين والشاحنين عندما تصورت الفرضيات 

التي يمكن أن تظير عن تسميم البضائع في حال عدم إصدار مستند نقل أو سجل الكتروني قابل  ياكمّ 
 لمتداول.
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تسميم البضائع في حال إصدار مستند نقل غير قابل لمتداول يشترط تسميمو حتى تسمم البضائع  الثانية،
باإلجراءات نفسيا التي نصت  من قواعد روتردام 19المادة  جاءتإلى المرسل إليو: ففي ىذه الحالة 

ولكن من خالل مستند النقل غير قابل لمتداول، وأضافت  ،سالفة الذكر بفقراتيا كّميا 15عمييا المادة 
النسخة األصمية الواحدة  تقومأصدر الناقل عدة نسخ أصمية من مستند النقل غير القابل لمتداول، إذا 

 أن قواعد روتردام قد وازنت ىذا المقام، يتأكدوفي  األصمية األخرى التي تفقد مفعوليا. مقام بقية النسخ
 صالح الناقمين ومصالح الشاحنين.بين م مرة أخرى

من ىذه  19ن أن المادة يتبيّ  إصدار مستند نقل أو سجل الكتروني:تسميم البضائع في حال  الثالثة،
، مع الستكمال عممية التسميم 19و 15من المادتين  ت عمى التفاصيل التي تضمنتيا كل  قد زاد القواعد

 أثناء في التي يمكن أن تحدث كّميا قواعد روتردام قد فصمت في فرضيات التسميم التنويو إلى أن
ت أو سجالت النقل االلكترونية  مستنداسندات الشحن الورقية ب استبدلت، كما أنيا تطبيق العمميال

ازنت أن قواعد روتردام قد و  وان الحداثة. وفي ىذا الصدد، يتأكدعنبالتي قدمناىا آنفًا  بأشكاليا كّميا
 .مصالح الناقمين ومصالح الشاحنين بين موازنة جيدة

 :الخاتمة

  توصمنا إلى النتائج والتوصيات اآلتية: الناقل البحري التزاماتمن خالل دراستنا لمتوازن في 
قواعد روتردام قد مدت من التزام الناقل بجعل السفينة صالحة لممالحة البحرية ابتداًء من بدء  إن   -8

مقصورًا د أن كان ذلك االلتزام في قواعد الىاي (، بع81الرحمة وخالليا وحتى االنتياء منيا )م 
 .يصب في مصمحة الشاحنين وخطوة لؤلمام (، وفي ىذا تطور1/8عمى بدء الرحمة )م 

مستمزمات عممية تسمم البضائع في ميناء القيام  ّميا( ك89ية روتردام في طياتيا )م مل اتفاقلم تح -8
بداء التحفظات إن كانت البضائع معيبة بحجة أن التطبيق  ،من قبل الناقل كالفحص والمعاينة وا 

رأينا  كلمنص عمى ذلك من جديد. وفي ذل ال داع   ومن ث م  ذلك،  شمالالعممي واالجتياد القضائي قد 
ولمعالجة  .ومحافظة عمى النيج التقميدي في تسمم البضائع لمصمحة الناقمين ميالً و  خطوة لموراء

"يمتزم الناقل بالقيام بفحص البضائع نص في قواعد روتردام يقضي بأن  ُأْدِرج   كنا نتمنى لو ذلك
بداء  دعن نتياومعاي صريحة وواضحة إن وجدىا متضررة وتبميغيا  تحفظاتتسمميا من الشاحن وا 

 ."لمشاحن

تقريبًا فيما ذاتيا التفاصيل في قواعد ىامبورغ ب موجوداً ما كان ( إنتاج 85أعادت قواعد روتردام )م  -1
يتعمق بكيفية تعامل الناقل مع البضائع الخطرة من حيث قبولو ليا لمنقل. أما إذا كانت البضائع 

نما اقتصر دورىا عمى تقنين ما جرى عميو التعامل  ،بجديد تأِت غير مطابقة لممواصفات فمم  وا 
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بين مصالح الناقمين ومصالح  اً توازنوىاتان النقطتان تشكالن (. 55، 19، 18، 18، 87البحري )م 
 .الشاحنين

الشحن يقضي بأن  ثيقةفي  وأ في مستند النقل  أبطمت قواعد روتردام كل اتفاق في عقد النقل أو -1
/أ(، وذلك لمتخفيف من 88/8يكون وقت تسمم أو تسميم البضائع الحقًا لمشحن أو سابقًا لمتفريغ )م 

( بجواز نقل عمميات الشحن والتفريغ من عاتق 81/8وطأة الحرية التعاقدية التي أوردتيا المادة )
 .ين والناقمينالناقل إلى الشاحن، لتحافظ عمى نوع من التوازن بين مصالح الشاحن

/أ( أن التزامات الناقل تجاه البضائع ال تبدأ إال من تاريخ 88/8روتردام في المادة ) أضافت قواعد -5
تسمم البضائع من السمطة المينائية أو الجمركية في حال كان قانون البمد الذي تسمم فيو البضائع 

ذ ا كان قانون مكان التسميم أو يقضي بتسمميا من قبل سمطة أو طرف ثالث قبل تسميميا لمناقل. وا 
لوائحو تقضي بأن يقوم الناقل بتسميم البضائع إلى السمطة المينائية أو إلى طرف ثالث آخر 
يستطيع المرسل إليو أن يتسمم البضائع منو، فينا ينتيي التزام الناقل تجاه البضائع بعد تسميميا 

ويصب في مصالح الناقمين بعد  لؤلمام وةً وخط اً ذلك تطور  إلى تمك السمطة أو الطرف الثالث. ويعد  
 .د القضائي متضاربًا في ىذا الشأنأن كان االجتيا

مستندات النقل وسجالت النقل االلكترونية ىما الفصمين  عنجاءت قواعد روتردام بفصمين جديدين  -9
ينا أالفصل التاسع الذي يخص تسميم البضائع بموجب ىذه المستندات، ور  فضاًل عنالثالث والثامن 
مع االستخدام المكثف لسندات ووثائق الشحن االلكترونية، وىو  اً لؤلمام وانسجام في ذلك خطوةً 

، حيث الحداثة ح الناقمين والشاحنين عمى حد سواءتوجو يستحق مباركتو ويصب في مصال
 .والوضوح

( االتفاق عمى أن يقوم الشاحن أو الشاحن المستندي أو 88/8روتردام في المادة ) أجازت قواعد -9
المرسل إليو بعمميات الشحن والتفريغ ورص البضائع، عمى أن يشار إلى ذلك في تفاصيل مستند 

روتردام قد مالت لمصالح  وىنا تكون قواعدالنقل. ىذا االلتزام يقع في األصل عمى عاتق النقل. 
وتمنينا لو أن قواعد روتردام قد تركت ذلك لما ىو سائد شاحنين، عمى حساب مصالح الالناقمين 

 ( في سند الشحن.FIOمن خالل إدراج شرط ) في التطبيق العممي

( في سابقة قانونية لم تكن موجودة في مثيالتيا عبء 81/8نقمت قواعد روتردام في المادة ) -2
ح ذلك إخالاًل بمصال يعد  باسم الحرية التعاقدية. و  الشحن والتفريغ من عاتق الناقل إلى الشاحن

ىذه  تجّنبوفي سبيل  النامية. إلى الدولالشاحنين لحساب مصالح الناقمين وخطوة لموراء بالنسبة 
المثالب عمى قواعد روتردام، كان باإلمكان اإلبقاء عمى عمميات الشحن والتفريغ عمى عاتق الناقل 

واالكتفاء بالرجوع إلى الواقع العممي  ، ىامبورغو  قواعد الىايمن  ا كان عميو األمر في كلوفق م
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من خالل إدراج شرط التسميم تحت الروافع  ،الذي يسمح بنقل ىذه العمميات من الناقل إلى الشاحن
(، وبذلك يكون قد تمت المحافظة عمى FIOادة طرفي العقد )في سند الشحن وحسب ما تتجو إليو إر 

 .الشاحنين والناقمين، دون أن تطغى إحداىما عمى األخرىالتوازن بين مصمحة 

( التزامًا جديدًا لمناقل يتمثل باالستجابة لطمبات الشاحن 82روتردام في المادة ) استحدثت قواعد -7
الالزمة لنقل البضائع بصورة مالئمة. وأتى ىذا االلتزام مقابل  كّميا بتوفير المعمومات والتعميمات

ما  إنّ  :ون والتنسيق مع الناقل في عممية نقل البضائع. وىنا نستطيع القولالتزام الشاحن بالتعا
 .مق توازن بين الناقمين والشاحنينجرى ىو خ

التزامات الناقل،  فيثره وأ لمتطور التكنولوجي في صناعة السفنغاب عن قواعد روتردام التعرض  -80
ين ملصالح الناقأن ىذا التطور التكنولوجي قد يحسب  معطة ضعف توسم بيا ىذه القواعد، وىذه نق

التزامات الناقل عمى  أن ينصوا عمى تحديد قواعد روتردام ، وكان عمى واضعيأو لصالح الشاحنين
 .لتطور التكنولوجي في صناعة السفنوقع ا

لنقل ( أول مرة في تاريخ النقل البحري عمى ما يسمى بعقود ا20روتردام في المادة ) نصت قواعد -88
(، عندما سمحت لؤلطراف المتعاقدة أن 97أحكام ىذه االتفاقية )م  عمىالكمية التي تمثل خروجًا 

حدود التي إلرادة أطراف عقد النقل في ال إعالءيزيدوا أو يخففوا من التزاماتيم وحقوقيم بما يمثل 
في الدول ين ذلك يعد ىذا في مصمحة الناقمين عمى حساب الشاحنومع . تم بيانيا في القواعد

ن كان ىؤالء  ،النامية قد وافقوا عمى ىذا النص  الدول المتقدمة الذين يمثمون كبار الشاحنين فيوا 
التفاوض عمى شروط العقد الكمي مع  بحجة أنيم يتمتعون بمركز اقتصادي قوي يمكنيم من

يوازن بين مصالح الناقمين ومصالح  في ىذه القواعد نصاألمل بوضع  اوكان يحذونالناقمين، 
 .اءالشاحنين في الدول المتقدمة وفي الدول النامية عمى حد سو 

قواعد روتردام بشيء جديد فيما يتعمق بالمحافظة عمى البضائع في حال اليالك أو التمف  لم تأتِ  -88
كل قواعد  ذي كان معمواًل بو في(، بل أبقت عمى ىذا االلتزام التقميدي ال81/8أو التأخير )م 

 اللتزام خدمة لمصالح الشاحنين.ا اىذ /ي(، ويعد  8)م  ( والىاي5ىامبورغ )م 

أصبح مسؤواًل عن  ِإذْ ( من النطاق الزمني اللتزام الناقل 88/8وسعت قواعد روتردام في المادة ) -81
القواعد كل من  نقيضتسميمًا فعميًا، وذلك عمى  تسميمياالبضاعة من وقت استالميا إلى وقت 

 ىذلك االلتزام من ميناء الشحن إل انكانتا تحصر  ني(، المت1/8( وىامبورغ )م 8السابقة الىاي )م 
ميناء التفريغ. ورأينا في ذلك تطورًا يحقق مصالح الشاحنين ويتناغم مع كل من االجتياد القضائي 

ا أدى إلى ، مم  (89)م  وكذلك مع النقل متعدد الوسائط سمة العصر ،في العديد من دول العالم
نقل متعدد الوسائط في بعض التوسع في المدلول القانوني لعقد النقل ليعبر من النقل البحري إلى ال
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 بأنو كان من المفترض عمى قواعد مما انعكس بشكل جمي عمى مسمى االتفاقية، ونزيدمراحمو، 
 الوسائط. ددبل أن تتضمن نصوصًا قانونية تعالج النقل متع ،روتردام أال تقف عند ىذا الحد

البضاعة ضمن االلتزامات التي تقع عمى عاتق  أحزمة لم تنص قواعد روتردام عمى االلتزام بفك -81
ن كان التعامل البحري قد  الناقل، وىذه نقطة ضعف في قواعد روتردام تذىب لصالح الناقمين، وا 

أن قواعد  أيناوكان ر  البضاعة التزامًا يقع عمى عاتق الناقل البحري،أربطة جعل من عممية فك 
أحزمة )يقع عمى عاتق الناقل االلتزام بفك  روتردام قد أضاعت الفرصة بأن تنص عمى اآلتي

 جامعة مانعة.أريد من ىذه القواعد أن تكون قواعد  مادامالبضاعة المشحونة في السفينة(، 

من حيث التزام الناقل ال ينتيي إال  قننت قواعد روتردام ما سبق وأرسى دعائمو االجتياد القضائي -85
، وىو توجو وليس بالتسميم الحكمي بالتسميم الفعمي لمبضائع إلى صاحب الحق الشرعي عمييا

أصيل ألن مسؤولية الناقل ال يمكن أن نقبل بانتيائيا بالتسميم الحكمي لمبضائع في الوقت الذي لم 
 ن.دية، وفي ىذا مصمحة لمشاحنينيتمكن صاحب الحق الشرعي عمييا من حيازتيا حيازة ما

بمقتضى مستندات وسجالت النقل كّميا وبالمقابل، فصمت قواعد روتردام فرضيات التسميم 
 بدافع خمق توازن بين مصالح الناقمين ومصالح الشاحنين. االلكترونية

ضوء إال أن قواعد روتردام شابيا القصور في التطرق إلى اآلليات الجديدة لتسميم البضائع في  -89
ت بو من تجييزات حديثة ألجل ذلك، وأن دوما زو  ،التطور التقني الذي استجد عمى صناعة السفن

عممية التسميم ستختمف باختالف نوع السفينة والبضائع المنقولة عمييا، سواء أكانت بضائع 
غير ذلك. وكنا نتمنى لو أن قواعد  مسوائل أ أم بضائع صمبة، أم بضائع دوكمة، أم  حاويات،

الجديدة لصناعة السفن والتقنيات  الطرائقروتردام قد نصت عمى آليات جديدة لمتسميم تتوافق مع 
 الحديثة التي جيزت بيا لتجعل من عمميات التسميم أكثر فعالية من الناحية القانونية والفعمية.

إلى تصديق التمني عمى دول العالم سواء أكانت من الدول الناقمة أم من الدول الشاحنة المبادرة  -89
تتمتع بو من ميزات بخمق نوع  إلى ما، نظرًا دفعنا ببعض العيوب والنواقص فييا معد روتردام قواع

نصف ىذه القواعد بالحداثة وتطوير قواعد  ِإذْ من التوازن بين مصالح الشاحنين ومصالح الناقمين، 
 الدول النامية يجب أالمن الدول المتقدمة و كالًّ النقل البحري، وأن بعض المخاوف التي تساور 

ثل ىذه المقومات في كل من قواعد جامعة مانعة لم تتوفر م من قواعد اإلفادةتحرميما من 
 .(59)إلى الطرفينسبة بالن ىامبورغ والىاي

                                                           
نما أيضًا عمىىذه األمنية لم تعتعمد فقط عمى ىذ 59  عندراسات متعمقة أخرى أجريناىا وأشرنا إلييا في متن بحثنا  ه الدراسة وا 

 معظم أحكام ىذه القواعد. شممتقواعد روتردام 
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