
  يف إطار منظمة التجارة العاملية حترير  قطاع النقل البحري 

شــك أن قطــاع النقــل البحــري ميثــل أهميــة اقتصــادية وإســرتاتيجية جلميــع    ال 

باإلضـافة إىل   –الدول ملـا يحققـه هـذا القطـاع مـن عائـد مـن العمـالت األجنبيـة للـدول           

ــأم       ــا ت ــن خالله ــق م ــي تتحق ــاع والت ــذا القط ــرتاتيجية له ــة اإلس ــارة  األهمي ــل التج ني نق

  .املتبادلة بني دول العامل اخملتلفة

ومن هذا املنطلق جند أن قطاع النقل البحـري يعتـرب مـن النشـاطات احملـررة      

بطبيعتها والتي يتوافر فيها عنصر املنافسة يف جمال نشـاطات هـذا القطـاع وذلـك     

 -:لألسباب التالية

يــة تســتطيع أن تقــوم   إن أي فــرد مــن أي دولــة يف العــامل أو أي منشــأة جتار    و 

بشراء أي سفينة ترغب يف شرائها وأن ترفع العلم الذي يرتاءى لها عليها سواء كانـت  

أعالم دولهـم أو أعـالم دول التسـجيل، وهـذا ينطبـق أيضـاً  علـى عمليـة تـأجري السـفن،           

حيث يستطيع أي فرد استئجار أية سفينة ملدة حمددة أو حجز فراغات عليهـا دون أن  

  .أحد يحد من حريته

الناقل البحري سواء كان مالكاً أو مستأجراً ال يتحكم يف كميـات البضـائع    كما  أن

أو  FCBالتي تشحن على سـفينته وإمنـا يخضـع ذلـك لعقـد النقـل البحـري سـواء كـان          

CIF  أوC&F         ويف النظــام األول تكــون مســئولية تــدبري وســيلة النقــل البحــري علــى

لية ذلك على املصدر، ويف جميع احلاالت يخضع املستورد، أما يف الثانية تكون مسئو

وبذلك يتضح أنه حتـى  . ذلك حلسن تقدمي اخلدمة والتوقيت املطلوب لشحن البضائع

لعقـد النقـل   يف جمال حجز الفراغات على السفن،  فإن هذه اخلدمة حمررة  وتخضـع  

 .البحري بني األطراف املصدرة واملستوردة التي ال تخضع ألية قيود على أي منها

شـحن  (وأما فيما يتعلـق باخلـدمات التـي تـؤدي للسـفينة أو البضـاعة بـاملوانئ        

فإننـــا نـــرى أن املســـطح املـــائي ) تخـــزين ، قطـــر وإرشـــاد –وكالـــة مالحيـــة  –وتفريـــغ 

اف الدولة التي بها امليناء حتقيقـاً لسـيادتها   واملسطح األرضي للموانئ يخضع إلشر



على هذا املسطح مبا يجعله يخضع لإلشراف الكامل لها ومبا يؤدي ألن تكون مزاولـة  

  .هذه اخلدمات ألبناء دولها

ــو      و  ــري ه ــل البح ــاع النق ــرى أن قط ــة  ن ــابقة املتقدم ــددات الس ــوء احمل يف ض

نافســـة أو دخـــول هـــذه قطـــاع حمـــرر بطبيعتـــه ولـــيس عليـــه أي قيـــود يف جمـــال امل 

 .النشاطات يف دول أخرى

ــة          ــن دول اجملموع ــرار م ــاك إص ــان هن ــد ك ــدم فق ــا تق ــرغم مم ــى ال ــه وعل إال أن

األوروبية لدخول هذا النشاط حتت مظلة اتفاقيـة اجلـاتس،  وحتـى اآلن مل يـتم االتفـاق      

بني جمموعة الدول األعضاء يف منضمة  التجارة العامليـة بشـكل كامـل  علـى ماهيـة      

  .لتزامات التي ميكن أن تتضمنها جداول هذا النشاط اال

عملية حترير جتـارة اخلـدمات ومـن ضـمنها خـدمات النقـل البحـري ميكـن أن          و  

على قطاعات نشاطات النقل البحري ولكن بشكل متفاوت،    يتمخض عنها  آثار سلبية

وهـذا يعتمـد علـى    إال أنه ويف اجلانب اآلخر سوف لها آثار إيجابية  على املدى الطويـل ،  

قدرة  أنشطة النقل اخملتلفة يف التكيـف مـع األوضـاع اجلديـدة وقـدرتها علـى فهـم        

ودراسة االتفاقية دراسة متأنية وواعية بحيث ميكن لكل دولة تعظيم إيجابيات االتفاق 

  .وحتجيم سلبياته

  :ددامقال من إع
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