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جم   پیشگفتار متر

 
س اهل مسلک و خوانندگان گرایم   این کتاب که برگردان آن به دستر

د یک از نادر کتابقرار یم های  های  است که تا کنون در رابطه با کشور گت 
ها به زبان رویس نوشته شده است.  الملل دریا محاط به خشکه و حقوق بت   

در    تصمیم ترجمۀ این کتاب همیشه در ذهنم بود. اما به خاطر مشغولیت 
، ترجمۀ این کتاب برایم میرس نشد. تا این که چند سال پیش  زمان دانشجوی 

از یک از دوستانم خواهش کردم تا کایی این اثر را برایم بفرستد و به ترجمۀ  
 آن همت گماشتم.  

یک از حقوقدانان مشهور شوروی    گالیست   .  و   . و نویسندۀ این کتاب  
الملل و معاون رییس انجمن  ق بت   و روسیه است. او پروفیسور و داکتر حقو 

میالدی قاض  و نت      ٢٠١٧تا    ٢٠٠٨الملل روسیه است. از سال  حقوق بت   
 بود.   1ها ا ی حقوق در  المللت   دادگاه ب رییس  

خواهش کردم که  زمای   ایمیل  ارسال  با  بود،  دادگاه  رییس  او  که 
ترجمه یم پاریس  به  را  زمان  کتابش  و گفت که  داد  رد  پاسخ  نخست  کنم. 

زیادی از انتشار اثرش گذشته است، شاید ارزش ترجمه را نداشته باشد. اما  
 با ارسال ایمیل دوم، پاسخ مثبت داد.  

ۀ افغانستای  باارزش است. خودم  به نظر من این کتاب برای خوانند 
شناسم. اما با آثار او آشنا هستم. او آثار دیگری  آقای گالیست   را از نزدیک نیم
با حقوق بت    که  ها به مسایلها دارد؛ ویل آن کتابالملل دریا نت   در رابطه 

 پردازند.  کشور ما در آن گرفتار است، نیم
 کهنه است اما موضو 

ً
شده در آن از  های بحثعاگرچه کتاب نسبتا

برای کسای   هم،  باز  حقوفر  و  تاریخ   نظری،  حقوق  دیدگاه  رشته  در  که 
 باشد.  کنند آموزنده یمالملل کار یمالملل و روابط بت   بت   

است و راه مستقیم    2چون افغانستان یک کشور محاط به خشکه 
استدلل نظری،  اصول  دریافت  و  درک  ندارد،  آزاد  دریای  تیوریک  هابه  ی 

 
 The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS ). به انگلییس ) 1
مادۀ  .   2 بن١٢٤مطابق  یاها   الف ، جزء  ١  د ،  مادۀ  ١٩٨٢ پیماننامۀ حقوق در  الف    ١و 

منظور از  : » دربارۀ تجارت ترانزیتر دولت های محاط به خشکه    ١٩٦٥پیماننامۀ سال  
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 بت     ها درین باب و دانستر  هنجار 
یس به  و اصول حقوفر الملل در زمینۀ دستر

بت   آب تجارت  و  آزاد  رسزمت   کشور های  ترانزیت  طریق  از  های  الملل 
 همسایه از اهمیت فراوان برخوردار است.  

است که هرچند محاط به خشکه  بختانه افغانستان کشوریخوش
 موقعیت مناستی دارد. به این مفهوم که در تجارت  است اما از نظر جغرافیای  

بهالملل، کشور بت     ، نت   به  های همسایه  برای رسیدن  پاکستان  ویژه هند و 
این وضعیت،   اند.  افغانستان  خاک  از  ترانزیتر  عبور  محتاج  میانه  آسیای 

برای همسایه های جنوب و شمال  افغانستان را در یک موقعیت شایسته 
داران کشور بتوانند از آن استفادۀ شایسته  که زمامدر صوریر دهد،  قرار یم
 کنند. 

ترانزیت کشور  برای  افغانستان  در  همچنت    میانه که  آسیای  های 
یم تجارت  آسیا  یطجنوب  رسر به  است،  دلچستی  مایۀ  و  کنند،  صلح  که 
 آرامش به کشور بر گردد.  

های  کشور   افغانستان برای رسیدن به دریای آزاد نیاز به ترانزیت از 
های محاط  حق دولتالملل، » اش ایران و پاکستان دارد. حقوق بت   همسایه

یس آزاد به   به « را از طریق ترانزیت رسزمت    هاو از دریا   دریا   خشکه به دستر
کشوری که میان دریا و کشور محاط به خشکه قرار دارد، به رسمیت شناخته  

 است.  
در  پرسمان ترانزیت  آزادی  مفهوم  ترانزیت،  خصلت  مانند  های  

یس   تمشکال الملل، مسایل همچون حقوق گمرگ،  حقوق بت    به دریا و    دستر
یس آزاد، درون یس دولتماز دریا، مفهوم حق دستر های محاط  ایۀ حق دستر

بت    در حقوق  دریا  از  و  دریا  به  و  به خشکه  یس الملل  دستر به    تدوین حق 
 های آزاد درین کتاب برریس شده است. دریا 

از   پیش  این کتاب    بارۀ ملل متحد در   ۱۹۸۲سال    ونیکنوانسچون 
یافته    ها ا ی حقوق در  که در    ۱۹۸۲های کنوانسیون سال  ، مادهاستانتشار 

نشده  زما واکاویده  در کتاب  بود،  نشده  تصویب  هنوز  این کتاب  انتشار  ن 
 است. 

نامه یا کنوانسیون یاد شده را که رابطۀ مستقیم با حقوق  مواد پیمان
 ام.  های محاط به خشکه دارند، در پیوست این کتاب افزودهدولت

 
«. البته منظور از  ندارد ا یاست که ساحل در  مای  یهمپ  دولت هر   ،ه دولت محاط به خشک

 های مانند دریای خزر. )م.( دریای آزاد باشد، نه دریا دریا باید دریای پیوسته به 
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قابل    یها راهآب  نظام   ۀ نامه دربار و اساس  ون یکنوانسافزون بر آن،  
  ١٩٢١  ل ی اپر   ٢٠  در   آن را که  الحافر   لو ک و پروت نت   متر     ، و المللبت     رای  کشتر 

پایان کتاب افزوده   ون ی کنوانسچنان  ام. همترسای  تصویب شده اند نت   در 
در    ١٩٦۵  ی جول  ٨مصوب  خشکه    به   محاط  هایدولت  ت ی تجارت ترانز 

آخر کتاب افزوده شده است. البته تمام این اسناد بدون ترجمه و به زبان  
 انگلییس است. 

 باید گفت آن
ر
جم در پاورف ها افزوده شده است  چه که از طرف متر

چنان در متر  کتاب جای  که به  به حرف )م.( نشان داده شده است. و هم
ج جم است و توسط متر م افزوده  حرف )م.( مشخص شده است، حرف متر

 های  که حرف )م.( ندارد از سوی مولف کتاب است. شده است. یادداشت
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 نویسنده  پیشگفتار 

 
دارد جای3اقیانوس جهای   برسر   

 
زندگ در  مهم  بنیادین  راه  . گاه  های 

میان کشور  پیوند  ( که  )ترانسپوریر قارهترابری  و  فراهم یمها  را  از  ها  کند، 
ها در تراز جهای  نقش بس  کال   جای  هگذرد. امروز در دادوستد و جاب جا یمآن

نمایان، از آن ترابری دریای  
 است.   4

روی   از  است.  برسر  خوراک  رسچشمۀ  جهای   ها،  برآورد اقیانوس 
میلیارد تن،    ٦٠٠تا    ١٠٠ژرف دریا، از  یا  شناسیگ اقیانوس  زیست  باروری  
 زیا )زنده( در سال است. اندامگان

 دارای    ، یکرسانجام، اقیانوس جهای  
 

(  انبار بزرگ های کای  )معدی 
س    های  سازد. از روی برآورد است که پایۀ صنعت امروزین را یم که در دستر

هدرصد ذ  ٢٦است،   ها  ها و تۀ اقیانوسهای کاویده شدۀ نفت در زیر دریا خت 
کنند، مقدار نفت و  ای که کارشناسان پیشبیت  یمجاگرفته است و به گونه

ب  مراتبگاز  آنبیش  ه  از  در  تر  است،  پیدا شده  تا کنون در خشکه  چه که 
 ها، یافت خواهد شد.  ها و دریا اقیانوس

آمیخته با آهن    5های ند که سنگالکنچنان، تایید یمان همشناسکار 
ژرفنا  در  پرمنگنات که  پوتاسیم  جاگرفته  و  )اقیانوس(  پهناب  مختلف  های 

 
 . دراد دریا، دریابار، پهناب و یا ابردریا نام ژرفکهن به زبان فاریس   . اقیانوس 3

 به این شعر نظایم گنجوی بنگرید: 
 دریا« شگفتر بمانددر آن »ژرف 

 (. که یونانیش اوقیانوس خواند. )نظایم
 .«( استOceanاقیانوس. )عریی شده »

 اوقیانوس در دانش جغرافیا یا گیتاشنایس در مقابل قاره )خشکسار( قراردارد. )م.( 
باید یادآور شد که  است.  نت    دریا به معنای رودخانه یا رود  کستان  ی تاج. در افغانستان و   4

الملل عمویم به معنای رود یا رودخانه نیست؛ بلکه به معنای  واژۀ »دریا« در حقوق بت   
ها گفتاورد را برای تایید این  بحر است. درین نوشته دریا به معنای بحر است، نه نهر. ده 

 توان گواه آورد. مانند این شعر حافظ:  گفته، از بزرگان زبان فاریس یم 
 روی دل به توفان سپار. )م.( گر یم به دریا مرو گفتمت زنهار/ ا 

آیل که در حفره (،  Concretion. سنگال ) 5  غت 
 

ها  های طبییع زمت   یا در بافت توده یا سنک
 نیم شنایس[. انبوه شود ]زمت   تشکیل یم 

ً
ده و سخت، معموال کروی،  های از مواد کانیای  فرسر
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خود دارند    را در   و نیکل  های میس است، دست کم به همان اندازه انباشته
 که تا کنون در بخش خشکۀ زمت   به دست آمده است.  

پست    روزگار  بهرهها پرسمان،  در  اقی  از  و  جیانوس  برداری  های  
ده در  هاپرسش  پدیدآمده از آن، به گونۀ گستر

ر
ی سیایس، اقتصادی و حقوف

نشستی  آگردهم همسگایلها،  بت   ها،  چوکات    6المللهای  در   ، نت   و 
 7های دو جانبه، به برریس گرفته شده است. گو و گفت

های  ها یادآوری شده است که کشور الملل بار ی بت   ها درین نشست
یس خویش به دریا    برایخشکه، بنابر وضعیت ویژۀ شان    به محاط   حق دستر

، در بارۀ نیازمندی این کشور   های  و برگشت از آن، دشواری ها در  دارند، و نت  
ون  و های ساحل در رابطه با جستفراهم سازی حقوق برابر با کشور  جو و بت 

هآور  ، پرسشی ها های اقیانوسی ذخت   مطرح است. گوناگوی   ی  هاجهای 
پایای  گر  سند  اهمیت  ددر  به  اروپا،  در  همکاری  و  امنیت  همآی  

دۀ بت   بهسازی همکاری
ها، به شمول پژوهش  الملل در همه بخشهای گستر

برداری از اقیانوس جهای  و رشد ترابری، بر بنیاد برابری حقوق و عدم  و بهره
 تاکید شده است.    خاص تبعیض، به گونۀ 
دارای ساحل    که  اند   های  خشکه« آن کشور   به های محاط  »دولت

ستر رسراست به دریا   ندارند.  ها ها و اقیانوسدریای  نیستند و دستر
نوشتهکشور  در  شده  یاد  به  های  خارجی  و  شوروی  حقوفر  های 

یمهانام یاد  زیر  »کشور ی  به  های  شوند:  راه  »دولتبدون    های دریا«، 
»کشور اقارهدرون «،  هایی«،  دریای  ساحل  ی«،  اقارهی  ها»دولت  بدون 

»کشور یی   های »دولت در هاساحل«،  محصور  دیگر«،  دولت  ی  های 
 فول«.  قمی  هامسدود« و »دولتی ها»دولت

 
بان رسویی یا آتشفشای  )برگ

رفته از فرهنگستان زبان و ادبیات  با ترکیتی متفاوت با سنگ مت  
 ( .فاریس(. )م

بخش  6 از  واژه  این  نهادۀ  .  برابر  و  است  شده  ساخته  »هم+سگال+ی«  های 
(Symposium  .است. کارواژۀ سگالیدن به معنای رای زدن، مشورت کردن است 

 
( فرنک

 همسگایل یعت  باهم مشوره کردن و رایزی  کردن است.  
 پنج یارسگالـیده ام دوش با  

 دمار   برآرم تارک او   از  که 
 فردویس. )م.(

7 . См. О. Н. Хлестов, проблемы международно- правовые 
проблемы Мирового океана, «международная  жизнь», 1973 г., 
No 2 



 الملل دریاها خشکه و حقوق بینبههای محاطدولت  ي  

بدون    خشکه« و »کشور   بههای محاط  ی »دولتهااما اصطالح
 کاربرد دارند.   ها امن   تر از دیگر بیش 8راه به دریا« 
های  کشور   9، کشور   ٣٠  )در زمان نوشتر  این کتاب. )م.((   هان ج در  

کشور در آسیا اند:    شوند که از جمله، چهار خشکه شماریده یم  به محاط  
افغانستان، لووس، مغلستان و نیپال؛ چهارده کشور در افریقا اند: بوتسوانا،  

بیا، لوسوتو، مالویا، مایل، نیجر، رواندا، سوازیلند،  بوروندی، ولتای بال، زم 
؛ ده کشور در اروپا   اوگاندا، جمهوری افریقای مرکزی، چاد، رودیزیای  جنویی

واتیکان، اندورا،  اتریش،  توده  اند:  )سابق(،  جمهوری  مجارستان  ی  
سوسیالیستر   جمهوری  مورینا،  سان  موناکو،   ، لیختینشتت   لوگزامبورک، 

 . ، سویس. دو کشور در آمریکای لتت   اند: بولیویا و پاراگوایوسلواکیا چک
میان کشور  را کشور از  خاض  خشکه، گروه  به  محاط  های  های 

یا ریزهکشور کهت   )ریزه ، موناکو،  ها یمدولتها(  سازند: اندورا، لیختینشتت  
 کامل اقتصادی و سیایس با  دولتسان مورینا. این ریزه

 
ها در حالت وابستک

دارند و مشکل نبود راه به دریا که    های همسایۀ توانمند خویش قرار دولت
از کشور گریبان بسیاری  ی  این  گت  به  است،  خشکه  به  محاط  دیگر  های 
 ها تاثت  بس اندک دارد. کشور 

    - اجتمایع    هایاز نگاههای محاط به خشکه  کشور 
 

سیایس و فرهنک
؛ آنان  های ناهمگون رشد اقتصادی جا دارند در ردهو    از هم بس متفاوت اند 

های مختلف اقلییم موقعیت دارند. در  چهار قاره واقع اند و در منطقه  در 
ک این کشور   ساحل دریای  وجه مشتر

ها است. همانا  واقعیت، تنها نداشتر 

 
ده دارد، اما نیم . هر چند دانش  8 زد زبان توان این  واژۀ »کشور بدون راه به دریا« کاربرد گستر

های محاط به خشکه، به گونۀ نمونه  را درین باره شاییسته دانست، زیرا برج  از کشور 
 ها راه دارند. الملل، به دریا های بت   مجارستان و پاراگوای، از راه رودخانه 

های محاط  ترسای  چاپ شده است. در آن زمان شمار کشور   ١٩٧٨. این کتاب در سال   9
های محاط به خشکه  ترسای  گروه کشور   ٢٠١٣در اکتوبر سال   کشور بود.   ٣٠به خشکه 

نام کشور یم   ٤٦به   این های کشور رسد که  الفبا  ترتیب  به  اتریش،  ها  آذربایجان،  اند:  ها 
ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، اندورا، اوگاندا، ایتوپیا )حبشه(، بالروس، بوتان، بورکینه  

، پاراگوای، تاجیکستان، ترکمنستان، جمهوری افریقای  فاسو، بولیویا، بوتسوانا، بوروندی
سلواکیا  زیمبابوی، رسبستان،  زمبیا،  رواندا،  چاد،  مورینا،    ، مرکزی، جمهوری چک،  سن 

لسوتو،   لووس،  قزاقستان، کوسوو،  ستان،  قرغت   سویس،  سوازیلند،   ، جنویی سودان 
مغل )هنگری(،  مجارستان  مالوی،  مایل،  لیختنشتاین،  مقدونیا،    ،ستانلوگزامبورک، 

سال  در  کشور  شانزده  البته  واتیکان.  نیجر،  نیپال،  یی ملداویا،  در   ، پست   آیند  های 
 الملل پدید آمده اند. )م.( های اخت  در تراز بت   های دهه دگردییس 
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خشکه را در برابر  به  های محاط  دریا، کشور   این وضعیت یعت  نداشتر  راه به
 های همسان قرار داده که باید حل شود: از مشکل انبویه 

خشکه، ساحل دریای  نداشته،    به های محاط  که، کشور نخست این
دار خویش  برای رسیدن به دریا ناگزیر اند از رسزمت   کشور همسایۀ ساحل

الملل  های حقوق بت   ازی هنجار سها در آمادهرو، آناستفاده کنند. از همت   
 که دست

 
 و تضمت   کند، دلبستک

 دارند.  خاص یایی آنان را به دریا پشتیبای 
  ۀخشکه، از خاطر موقعیت ویژ   به های محاط  که، کشور دوم این

قضای     ۀ های همچون، تعیت   حدود حوز جغرافیای  خویش، در حل دشواری
رژیم   تهیۀ  ساحل،    )هنجارگان(  دولت 

ر
سازوکار حقوف از  بهره  10و  برداری 

ون از  در منابع زیر  ، بت  فالت قاره، نیازمند دفاع از سوی حقوق    محدودۀ یای 
 باشند. الملل یمبت   

 
 

های محاط به خشکه  های حقوق کشور در این اثر رسشت و ویژگ
بهره با  رابطه  پهناب  در  از  یمجبرداری  برریس  توافقهای   های  نامهشود، 

های تکمیل  گامگردد،  واکاوی )تحلیل( یم  ه دوجانبه و چندچانبه درین زمین
اند و یم از منفعتچندی که دارای خصلت حقوفر  ی  هاتوانند برای دفاع 

دد. گر د، پیشنهاد یمن های محاط به خشکه دنبال گرد کشور 

 
م یعت  سازوکار. )م.( .  10  میکانت  



 
 
 

 فصل نخست 
یس آزاد به  بههای محاط حق دولت  و از دریا خشکه به دستر

 ها دریا 

 
 پرچم دریایی  به های محاط شناسایی حق دولت  - ١

ن  خشکه به داشتر

 
  نقش مهیم   ،مثابۀ راه آسانه  ها در روند همزیستر مردمان ب ها و دریا قیانوسا

است. ک بازی کرده  شاهراه    ارلرا   ، جهای  »پهناب  است که  نوشته  مارکس 
 هاست«. فراخناک عمویم همه خلق

دریا   ها دولتی  ها فعالیت اقیانوسدر  و  حقوق  ها  پایۀ  بر  ها، 
ها را اصل آزادی  الملل دریا گردد. تهداب حقوق بت   ها تنظیم یمالملل دریا بت   
ه است. این اصل در  ریزی شدها، یی سازد که در یط گذشت سدهیم  1ها دریا 

 یافت و در پایان سدۀ هژدهم  هایابو یافتدوران  
 

ی بزرگ جغرافیای  بالندگ
الملل هویدا  و آغاز سدۀ نزدهم ترسای  به گونۀ اصل پذیرفته شدۀ حقوق بت   

 گشت. 
آن نیمبا  دریا هم  آزادی  اصل  تایید کرد که  روزگار  توان  آن  در  ها 

  های محاط به خشکه را در ل، کشور خصلت همگای  داشت، زیرا که این اص
برابری  اصل  که با  اشت  دج  روا یا نگرش  گرفت. در سدۀ هژدهم، آموزه  برنیم

های محاط  حق کشور بود، و آن نگرش    ها، ناسازگار حقوق و حاکمیت دولت
به    یها خشکه را به فرستادن کشتر به دریا   به آزاد زیر پرچم مل خویش، 

 2. نگریست دیدۀ شک یم

 
ی موجود در دریای  ها آزادی   ۱۹۸۲ها  نامۀ حقوق دریا پیمان   ۸۷ماده    ها: آزادی دریا .   1

،  آزادی کشتر   -   ١  :شماردآزاد را این چنت   بریم  آزادی قرار دادن    -  ٣  آزادی پرواز؛  -   ۲رای 
لوله کبل  و  ؛ ها  زیردریای  جزیره   -  ٤  های  ساختر   تاسیسات  آزادی  و سایر  مصنویع  های 

ی؛آزادی مایه  -  ۵ مجاز؛   آزادی پژوهش دانشیگ یا علیم. )م.( - ۶  گت 
2 . В. С. Верещетин. Свобода судоходства в открытом море. М., 
1958, с. 24. 
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به سفارش کشور    ١٨٦٤در سال   ترسای  در جاپان یک کشتر که 
سویس ساخته شده بود، به دریا شناور شد. در رابطه با این موضوع کشور  

پرداخت تا آنان  ه و سگالش  کشور مهم دریای  آن زمان به مشور   ١٤سویس با  
 پرچم دریای  بشناسند. هیچ  

ها به  از آن کشور یک  حق آن کشور را به داشتر 
اض نکرد، اما در رابطه با کارآی  این عمل به خاطر مشکل   این موضوع اعتر

چنت   کشتر   انجام بر  مؤثر  ل 
تردید کنتر و  به گونۀ    ها ها، شک  بیان گردید. 

به این نظر بودند که مسوولیت نایسر    3مثال، دولت فرانسه و کشور پروس
 مل یک کشتر 

 
د واقیع باشد که آن کشتر در یک از  توان زمای  یم ،از وابستک

دریای  یک دولت ثبت شده باشد و با بازگشت به آن بندر رسوان  ی  هابندر 
، رسنشینان و مسافران آن کشتر از خاطر انجام عمل ی  هایا ناخدای کشتر

،  باشد صورت گرفته    4های آزاد در دریا اگر چنت   عمل    ، ضد قانوی  خویش
 5بتوانند کیفر ببینند. 

دیدگاه کشور  درنظرداشت  شورای    مهم های  با  زمان،  آن  دریای  
م  چ فدرال کشور سویس، شهروندانش را مدت مدیدی از حق استفاده از پر 

ترسای  شورای فدرال   ١٨٨٩ها منع کرده بود. رسانجام، در سال مل در دریا 
، پرچم  ها که شهروندانش حق دارند بر فراز کشتر   کشور سویس فیصله کرد 

از    هم، به سبب نبود شناسای  عمویم چنت   حقر برافرازند. با آن  را   انمل ش
های آن کشور ناچار بودند تا پایان جنگ جهای   های دیگر، کشتر سوی کشور 

 
در زمان ما کشوری به این نام، دیگر وجود ندارد. پروس، و در بعض  منابع پروسیا، در  .  3

پروس  نام  به  غریی   
بالتر قوم  منطقه سکونت  سال  ابتدا  در  است.  بوده  یک    ۱۷۰۱ها 

اتوری مستقل تشکیل داد و بت   سال اتوری  به یک از ایالت  ۱۹۴۵و    ۱۸۷۱های  امتی های امتی
 شد. )م.( آلمان تبدیل 

های جهان اند  ها و اقیانوسهای  از دریا : عبارت از منطقه های آزاددریای آزاد یا دریا .   4
ون از محدودۀ آب  های ساحل واقع اند و به  های رسزمیت  دولت های داخل و دریا که بت 

ها اعمال حاکمیت  تواند بر هیچ بخیسر از آنها باز اند و هیچ دولتر نیم روی همه ملت 
ماده   ازمقرر یم   ۱۹۸۲نامۀ  پیمان  ۶۸کند.  است  عبارت  آزاد  دریای  »...کلیه    :کند که 

های داخل  های دریا که جزء منطقۀ انحصاری اقتصادی، دریای رسزمیت  یا آب قسمت 
الجزایر  های گنگباری یا مجمع الجزایری( کشور های گنگبار )مجمع ها یا بخیسر از آب کشور 

است. گواه ما از جمله این    الجزایر در فاریس گنگبار نباشد«. باید گفت که معنای مجمع
گوید: شود از ابر تیغ پیکر او .... تربتش گنگبار و دریابار )مسعود سعد(.  شعر هست که یم 

 الجزایر، و دریابار به معنای اقیانوس است. )م.(جا گنگبار به معنای مجمع در این 
5. См. Д.Коломбос. Международное морское право. М., 1975, 
с.237. 
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یک   در  پرچم  بندر از  اول،  دو  زیر  و  شوند،  ثبت  ساحل  یک کشور  های 
ثبت   پرچم کشور  پرچم خود کشور سویس و دیگری  یک  دریانوردی کنند: 

 بندر. 
در پایان سدۀ نزدهم و آغاز سدۀ بیستم، حکومت سویس سیع و  

از    یتالش زیاد  تا شناسای  حق داشتر  کشتر زیر پرچم مل خودش را  کرد 
و    کوشش های بزرگ دریای  آن روزگار به دست آورد. ویل همه  سوی کشور 

اما  اش  تالش   نبخشید.  آموزۀ    دیدگاه سودی  یا  ین  دکتر در  سویس  کشور 
بت    پشتیبای  حقوق  حق کشور   الملل  به  پیداکرد:  خشکه  به  محاط  های 

به زیر  از سوی حقودانای    پرچم مل  داشتر  کشتر    ف.   ف.    مانند؛ خویش 
 9و دیگران تایید گردید.  8ایهلمن  ا.  7، یفیه ر  ، ا. 6مارتنس 

دولتچنان تنها  »نه  نوشت:  بلونچیل  بلکه  چه  ساحل،  های 
سار جا گرفته اند، برخوردار از حق داشتر   که در اندرون خشک  های  دولت
ق مل خویش را برافرازند... همانآنی مل اند که بر فراز  هاکشتر  گونه  ها بت 

تمام خلق تمام خلقکه  اندازه  به همان  اند،  بازرگای  جهای  سهیم  ها  ها در 
حق دریانوردی را در تمام جهان دارا اند. هیچ پایۀ حقوفر وجود ندارد که بر  

از کشتر  تجارت  برای  تا  واداشت  را  خلق  یک  آن  خویش  هااساس  مل  ی 

 
مارتینس    .  6 فویدرویــــچ  بت   ، حقوق ١٩٠٩  –   ١٨٤٥فیودر  نویسندۀ  دان حقوق  الملل، 

های متمدن«  الملل همروزگار خلق الملل به فرنام »حقوق بت   کتاب بنیادین در حقوق بت   
سازمان ١٨٨٢) از  یک  اش،  زندگای   زمان  در  روسیه  خارجۀ  وزارت  دهندگان  (، کارمند 

سال کنفرانس  لهه  صلح  حقوق  ١٩٠٧و    ١٨٩٩  هایهای  اروپای   دانشرسای  معاون   ،
 الملل و عضو دیوان داییم داوری در لهه )منبع: ویک پیدیا به رویس(.)م.(بت   

7 ( ریفیه  الفونس   .Alphonse Rivier  )از حقوق ١٨٩٨  –  ١٨٣٥ زمان  ،  نامدار  دانان 
نوشته  دلیل  به  حقوق  خویش.  و  روم  حقوق  بخش  در  شده  بت   هایش  پرآوازه  الملل 

 است.)م.(
  ١٨٥٤(، زادۀ سال  Эйхельман Оттонович Оттонاتون اتونویــــچ آیهلمن ).   8

و  ، حقوق ١٩٤٣درگذشتۀ سال   ، کارشناس در بخش حقوق دولتر  اوکرایت  و  دان رویس 
 الملل. )م.( حقوق بت   

9. Ф. Ф. Мартен. Современное международное право 
цивилизованных народов, СПб., с. 385; О. Эйхельман. Очерки 
из лекций по международному праву. Вып. 2. Киев, 1900. С.29; 
А. Ривье. Учебник международного права. М., 1893, с. 110. 
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از کشتر استفاده   و  استفاده کند«. نکرده  دیگران  آن  10های  با  هم  اما  هم، 
به  دانان دیگر روا یمقو هم حقو   ، بلونچیل دانستند که یک کشور محاط 

تواند ازین حق به گونۀ داوطلبانه  خشکه، به علت نامناسب بودن آن، یم
 خودداری ورزد. 

سال   پاریس  صلح  سویس    ١٩١٩در کنفرانس  نمایندگان  میالدی 
ها خواسته شده بود  همه کشور   یادداشتر را تقدیم کنفرانس کرد که در آن از 

به رسمیت  که حق کشور  پرچم دریای    
به داشتر  به خشکه را  های محاط 

در    11بشناسند.  »اگر  است که  شده  یادداشت گفته  میان  ادر  زمینه،  ین 
های ساحل فرق گذاشته شود به هدف  خشکه و کشور   بههای محاط  کشور 
به که کشور این محاط  حقر   های  از  هنجار   خشکه  مطابق  های حقوق  که 
معنای    ها خلق به  این  پس،  شوند،  محروم گردانیده  اند،  برخوردار  آن  از 
برابری دولتیی  اصل  به  بت   پروای  کامل  مناسبات  اصل که  الملل  هاست، 

 12باید بر بنیاد آن استوار بماند«. 
ا که ساحل دریای  ندارند، به  ر   های  کنفرانس صلح پاریس حق کشور 

 پرچم دریای  به رسمیت شناخت. این حق در مادۀ  
معاهده صلح    ٢٧٨داشتر 

 چنت   بازتاب یافته است:   13وارسای 

 
10. См. Влюнчли Современное международное право 
цивилизованных народов,  изложенное в виде кодека. М., 
1876, с. 210-211. 
11. “United Nations Conference on the law of Sea”, vol. VII, Geneva, 
1958, p. 12. 
12. Ibid 

میالدی در کاخ ورسای    ۱۹۱۹جون سال    ۲۸. پیمان ورسای قرار دادی است که در   13
 به نخستت    واقع در حومه پاریس به امضا طرفت   درگت  جنگ  

ً
جهای  اول رسید و رسما

به مرحله اجرا گذاشته    ۱۹۲۰ژانویه    ۱۰جنگ جهای  خاتمه داد. این معاهده در تاریــــخ  
های  که داشت  های تاریــــخ است و با توجه به پیامد شد. این قرارداد از مشهورترین قرارداد 

گذارترین و رسنوشت یم حساب آورد، در  تاریــــخ به   هایسازترین قرارداد توان آنرا در زمره تاثت 
اتوری آلمان باید خلع سالح یم  دولت    پرداخت. شد و به متفقت   خسارت یماین معاهده امتی

های نظایم شانه خایل کرد  بر رس کار آمد، رفته رفته از زیر محدودیت   ۱۹۳۳نازی، که در  
غرامت  در  و  و  اندک کاسته  اندک  نت    یک    ۱۹۳۲ها  ورسای  پیمان  شد.  از  بخشوده 

ه  آلمانهای رسکیسر دوبارٔه شور قدرت انگت   به راه  طلتی  و  آلمان  نازیسم در  وزی  پت  ها و 
 افتادن جنگ جهای  دوم بود. )منبع: ویک پیدیا؛ دانشنامۀ آزاد( )م.( 
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های نوپا به  ی که توسط دولتهاها و مدرکچنان گواهینامه»هم
ازینکه    ها کشتر  داده میشوند به رسمیت شناخته خواهندشد، رصف نظر 

دولت آن گواهینامه  ها آن  طیکه  به رسر ندارند،  یا  دارند  دریای   و  ساحل  ها 
ی مهم دریای  اعطا گردیده  ها مطابق با عرف پذیرفته شده در دولت  ها مدرک
 باشند.  

موافقطرف متعاهد  عایل  ق کشتر ا  های  بت  دولت  ند که  هر  های 
یم رسمیت  به  ندارند،  دریای   ساحل  که  را  متحد  یا  ؛  شناسند اتحادی 

فقط در نقطۀ معیت  در خاک آن کشور ثبت شده    ها که این کشتر هنگایم
آن کشتر  برای  نام  بندرثبت  لۀ  مت   به  نقطه،  آن  خواهد    ها باشد؛  قبول 

 14شد.« 
، در  15معاهدۀ صلح سن ژرمن  ٢٢۵های همانند این، در مادۀ  مقرره

معاهدۀ صلح نوی    ١۵٣مادۀ  
و مادۀ  17معاهدۀ صلح تریانون   ٢٠٩، درمادۀ  16

 گنجانیده شده است.  18معاهدۀ صلح سور  ٢٦۵

 
14. Ю. В. Ключников и Сабанин. Итаги империалистической 
войны. Серия мирных договоров. Вып. I, М., 1925. 

در    ترسای    ١٩١٩( سال  Laye-en-Germain-Saint of Treatyمعاهدۀ سن ژرمن ) .  15
های متفق )متفقان(  پایان جنگ جهای  اول، در شهرک سن ژرمن یل، فرانسه، میان کشور 

 در جنگ جهای  اول از یکسو و جمهوری اتریش از سوی دیگر امضا شد. )م.(
Treaty of Neuilly-سن )-سور- در شهر نوی  ١٩١٩نوامتی سال    ٢٧. این پیمان در  16

sur-Seine )    ،متف میان کشور فرانسه و  های  یکسو  از  اول  در جنگ جهای   )متفقان(  ق 
 م.(بلغارستان از سوی دیگر امضا شد. )

نامه پس از پایان جنگ جهای  اول  (. این پیمانTreaty of Trianonپیمان تریانون ). 17
های متفق )متفقان( در جنگ جهای  اول از یکسو و پادشایه مجارستان میان کشور 

ارستان که در جنگ جهای  نخست در صف  )هنگری( از سوی دیگر امضا شد. مج
وز، به  جنگید، پس از شکست توسط کشور های محور علیه متفقت   یم دولت  های پت 

تن داد. بر اساس این پیمان مجارستان دو سوم    ۱۹۲۰پیمای  معروف به تریانون در سال  
 رسزمت   و یک سوم جمعیت خود را از دست داد. با این پیمان مجارستان ا 

 
دگ ز  گستر

 دریای آزاد محروم گردید. 
اتوری عثمای     ۱۹۲۰اوت سال    ۱۰( در روز  Sevrمعاهده سور ).  18 میالدی برای تنبیه امتی

اتوری اتریش   اتوری آلمان و امتی  اول در کنار امتی
مجارستان وارد جنگ    –که در جنگ جهای 

و  وز متفق در جنگ جهای  اول )روسیه،  شده بود، میان نت  بریتانیا و فرانسه(، و  های پت 
 امضا شد. در آن هنگام، بریتانیای  

اتوری عثمای  های داردانل و  ها تنگه ها و فرانسوی امتی
پیش پیمان سور  در  داشتند.  خود  به ترصف  را  استانبول  شهر  و  بود،  بسفور  بیت  شده 

یونای   به  اژه(  های  بخش ها داده شود و یک دولت کرد، در  ساحل غریی آناتویل )دریای 
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محاط  حق کشور  فراز    به های  بر  دریای   پرچم   
داشتر  به  خشکه 

،  کشتر    ١٩٢١اپریل سال    ٢٠اعالمیۀ برسلون  در  های خویش، به گونۀ نهای 
این کشور  برای  پرچم  حق  شناسای   به  مربوط  نخستت    ترسای   در  ها، 

تایید  وسیلهکنفرانس عمویم دربارۀ   به امضا رسید،  ترانزیت  ارتباط و  های 
 19شد. 

های که در برسلون تصویب شده  یک از معاهدهویل این حق در هیچ
 که به  ی  هااین اعالمیه امکان داد، از یکسو، حتا دولت  20بود گنجانیده نشد. 
یک معاهدهاین یا آن علت نیم های برسلون باشند، اعالمیه را  خواستند رسر

 را که ممکن بود در صورت  ها ا کنند، و از سوی دیگر، دشواریامض
ر
ی حقوف

یک، پدید آیند، از  های برسلون، توسط دولتفسخ یک از معاهده های رسر
 راه برداشت.  

حق کشور  پر پذیرش  داشتر   به  خشکه  به  محاط  دریای   چ های  م 
ان    یدناهمیت استثنای  داشت. پذیرش این حق در حقیقت به معنای گستر

های محاط به خشکه  ها بر کشور الملل دریا ی حقوق بت   هاها و اصلهنجار 
 بود.  

 
یم  تجزیه  عثمای   اتوری  امتی رسزمت    دیگر  عبارت  به  شود،  ایجاد  آناتویل   

ر
ف شد.  رسر

اتوری عثمای  به نوبه خود تحت قیمومت بریتانیا و فرانسه  های عرب رسزمت    نشت   امتی
ا  آناتویل که  منطقه  به  اتوری عثمای   امتی قلمرو  براساس معاهده سور  آن  درآمدند.  هایل 

 ترک 
ً
پیمان سور موجب ظهور جنبش مل تمنحرصا گرایان ترک  بار بودند، محدود شد. 
و شد. مل  های ارتش علیه سلطان محمد ششم دست به  گرایان ترک و بخش اعظم نت 

ها در کردستان ترکیه  دانان معاهدٔه ِسور برای ترکیه و کرد به اعتقاد حقوق   شورش زدند. 
ها  تواند در آینده در ترکیه مورد استناد کرد باشد. پیمان ِسور یم دارای اهمیت تاریخ  یم 

د.   قرار گت 
سازند که  های فوق به صورت کل، سامانۀ به هم پیوستۀ معاهدۀ وارسای را یمپیمان 

های شکست خورده در جنگ جهای  نخست،  های متفق از یکسو و کشور میان دولت 
ن و ترکیه، از سوی  یعت  آلمان و متحدانش یعت  اتریش، هنگری )مجارستان(، بلغارستا 

 دیگر، بسته شد. )م.( 
19. »League of the Nations Treaty Series «, vol. 7, p.73. 

در برسلون، دو معاهده یک دربارۀ آزادی ترانزیت و دیگری    ١٩٢١در کنفرانس سال . 20
الملل دارند، تصویب شد و همجنان دو  های خشک که اهمیت بت   دربارۀ رژیم حقوفر راه

های  ها و دیگری دربارۀ پرسمانمه پذیرفته شد: یک دربارۀ وضعیت حقوفر بندر نا قطع 
 (م. )های آهن. الملل راهجایمان بت   
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های آزاد، حق همه  ترسای  دربارۀ دریا   ١٩۵٨نامه ژنیو سال  پیمان
باشند، به  باشند یا نیمکه دارای ساحل دریای  یمها را، رصف نظر ازینکشور 

 21داشتر  کشتر به زیر پرچم مل خویش، تایید نمود. 
مادۀ   دولت  پیمان  ۵در  هر  است که  شده  نوشته  یادشده  نامۀ 

به کشتر  ملیت  اعطای   
 

نامها »چگونک ثبت( کشتر ،  )یا  در    ها نوییس  را 
کند«.  ها را خودش تعیت   یمفراشتر  پرچم بر فراز کشتر ابر   و    رسزمت   خویش

های  ها، چه دولتنامه گنجانیده شده است که همه دولتپیمان ٢در مادۀ 
های بدون ساحل به گونۀ یکسان از اصل آزادی دریای  احل و چه دولتس

یم برخوردار  مادۀ  آزاد  در  و  پیمان  ١٤باشند.  رسزمیت   دریای  دربارۀ  نامه 
های  ها، هم کشور ی تمام کشور هامنطقۀ مجاور، درج شده است که »کشتر 

هم کشور  و  یی ساحل  عبور  حق  از  ساحل،  بدون  آبهای  در  ر  های  رص 
 22باشند«. زمیت  برخوردار یمرس 

مادهها نوشتپیش پیمانی  شدۀ  یاد  دربارۀ    ١٩۵٨نامه  های 
حق کشور  محاط  شناسای   در    به های   ، دریای  پرچم   

داشتر  به  خشکه 
پیمانپیش دریا نویس  حقوق  نوین  پشتنامۀ  نت    است.  ی ها،  گردیده  بای  

زمینه  حقوق درین  سینگ  ناژندرا  هندی  برابری  یمدان  »اصل  نویسد که 
قدولت ین برابری بت 

ها شد که به نوبت خود اصل آزادی  ها باعث ایجاد دکتر
ق  تمام بت 

ای   23کند«. ها را تصدیق یمکشتت 
 
 
 
 
 
 
 

 
21. »Ведомости Верховного Совета СССР «, 16 ноября, 1962 г., No 
46 cт. 2. 
22. »Ведомости Верховного Совета СССР«, 21 октября, 1964 г., 
No 43 cт. 14. 
23. Nagendra Singh. International Law. Problems of Merchant 
Shipping. - «Academie de droit internatinal», vol. 107, La Haye, 1962, 
p 18 
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یس آزاد به دریا و   به های محاط . پدیدآیی حق دولت ٢ خشکه به دستر
 از دریا 

 
 حق دولت  -الف 

ن
خشکه به   بههای محاط  پیدایش هنجار عرف

یس آزاد به دریا و از دریا  دستر
 

ند و  خشکه از اصل آزادی دریا   بههای محاط  که کشور برای این ها بهره بگت 
یس   در بازرگای  جهای  سهم فعال و کنا داشته باشند، باید به دریای آزاد دستر

الملل که حل آن  های مهم حقوق بت   رو، یک از پرسمانپیدا کنند. از همت   
خشکه اهمیت حیایر دارد، پرسمان    به های محاط  برای گروه زیادی از کشور 

 ها است. ها به دریا این کشور دستیایی 
شد. در سدۀ نزدهم،  توجه یم  تر تا جنگ جهای  اول درین زمینه کم

عد از    ۀتنها  دریا کیم  آزادی  اصل  بودن  همگای   خصلت  را نویسندگان  ها 
های  باور داشتند که این اصل باید به شناسای  حق کشور   و   پذیرفته بودند 

یس به دریا   24د بیانجامد. های آزامحاط به خشکه به دستر
یک دریاسالر روس به    ١٨١۵سازی کنگرۀ وین سال  در زمان آماده

ط  نام موردوینوف یادآوری نمود که »حق آزادی دریا  ها باید بدون قیدورسر
رو،  ینا  از   . توأم و همزمان باشد با حق برآمدن به دریا برای هر کشور گیتر 

، بندر لزم است در بندر  ها  گونه بندر ایجاد شود تا درینهای آزاد  های دریای 
ی و باربرداری آزادانۀ بار جا  که در    ی  هاهای دولتهای معیت  را برای بارگت 

 25های دیگر مسدود شده اند، گشوده شود. میان دولت
ایط سدۀ نزدهم که کشور     بههای محاط  اما در رسر

ً
از    خشکه، عمل

بت    حقوق  عمل  ۀ 
بو گستر شده  افگنده  دور  به  دربارۀ  الملل،  پرسش  دند، 

 تر از دید نظری دلچستی داشت تا عمل.  ها بیشها به دریا دستیایی آن
خشکه   بههای محاط م دریای  برای کشور چشناسای  حق داشتر  پر 

ش نفوذ اصل ها،  الملل دریای  بر این کشور های حقوق بت   و هنجار   ها و گستر
یی  حل  بت   نیازمند  پهنۀ  در  مسأله  این  حقوفر   الملل درنگ  زیرا  که    بود، 

، به دست یمکشور  یس به دریا یعت   آوردند، های فاقد ساحل دریای  ها،  دستر

 
24. А. В .Гефтер. Европейское международное право, СПб., 1880, с. 
21, 63, 67; А. Ривье. Учебник международного права. М., 1893, с. 85. 
25. Очерки международного морского права. (под ред. акад. АН 
УССР В. М. Корецского и проф. Г. И. Тункин) М., 1962, с. 293. 
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یک افسانه  به  الملل، در عمل،  در صورت نبود ضمانت از سوی حقوق بت   
 مانست.  یم

پاریس سال   و  کس  میالدی، هیچ  ١٩١٩در کنفرانس صلح  بحث 
یس داشته  ا ی به در های محاط به خشکه باید  مباحثه نکرد که کشور  ها دستر

یس به دریای   باشند. افزون بر این، حق مجارستان )هنگری( و اتریش به دستر
پیمان صلح سن    ٣١١پیمان صلح ترینون و مادۀ    ٢٩٤آدریاتیک، در مادۀ  

همت    شد.  مادۀ  گونه چکژرمن گنجانیده  اساس  بر  پیمان    ٣٢٢وسلواکیا 
  ٣٦٣دست آورد و بر اساس مادۀ  ه  ها را ب صلح سن ژرمن حق دستیایی به دریا 

وارسای،   به مدت  یم  آلمانپیمان صلح  مکان  ٩٩بایست  در    ی  هاسال،  را 
وسلواکیا به اجاره بدهد که دارای هامبورگ و ستاتت   به کشور چکی  هابندر 

مستقیم کال  ترانزیت  برای  و  باشند  آزاد  مناطق  کشور   بهها  خصوصیات 
که در    وسلواکیا اختصاص داشته باشند. یکجا با آن، مطابق دیدگایهچک

یس کشور آن وقت مسلط بود، پنداشته یم های محاط  شد که پرسمان دستر
   به

 
ندارد که آن را از مسألۀ عام آزادی ترانزیت که    های خاض خشکه ویژگ
یس به   سبب، پرسمان دست   جدا کند، به هم  ، شود ها یمشامل همه کشور  تر

 توان در چوکات حل مسألۀ عام آزادی ترانزیت حل کرد.  را یمها دریا 
پیمان صلح ترینون، بیان شده است که:    ٢٩٤رو، در مادۀ  از همت   

آدریاتیک دریای  به  آزاد  یس  یم  ، »دستر اعطا  مجارستان  به  به  و  گردد 
قلمرو همت    تمام  طریق  از  ترانزیت  آزادی  این کشور  برای  و منظور،    ها 
اتریش   های  بندر  سابق  شایه  از  پذیرفته    ـ  که  اند،  شده  جدا  مجارستان 
 . شود«یم

مادۀ   در  تعریفش  است که  همان  ترانزیت  بیان شده    ٢٦٨آزادی 
های  نامه همگای  درین زمینه میان دولتاست که پیماناست و آن تا هنگایم

از   پس  اما  است،  نشده  امضا  متفق  و  مقررهامضای  اتحادی  ی  هاآن 
 نامۀ نو به عوض آن اجرا خواهد شد.  پیمان

ایط  ها و ادارههای جداگانه میان دولتنامهپیمان های ذیعالقه، رسر
ی از بندر و شیوۀ بهره  ، اجرای  حقوق اعطاشدۀ فوق های آزاد ها و منطقهگت 

آنجا  همرا،  ها  در  بهرهو  راهچنان  از  عادی  برداری  طور  به  را که  آهن  های 
یس ب   26سازد، مشخص خواهد کرد...« مهیا یمرا ها ه آندستر

 
26. Ю. В. Ключников и Сабанин. Итаги империалистической войны. 
Серия мирных договоров. Вып. IV, М., 1926. 
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ماده دیده یم که مجارستان در    شود، حجم حقوفر طوریکه درین 
آدریاتیک  دریای  به  مقرره  27ترانزیت  به  اساس،  در  آورد،  دست  های  به 

ترانزیت  نامۀ همگای  مرتبط یمپیمان برای تنظیم مسایل  گردد که قرار بود 
 شود.   ایجاد  ها پسانور مزبهای  میان تمام کشور 

پیمانچنت   مقرره یاد  نامهها، در  از آن  بال  های دیگر صلح که در 
 کردیم، نت   گنجانیده شده است. 

این راهکار از سوی کشور  به  به  هیچ مخالفتر  اروپای  محاط  های 
این بود که بخش مه امر  این  این    ی هاداد و ستد کال   م خشکه نشد. علت 

گشت.  که در قارۀ اروپا موقعیت داشتند مبادله یم  های  ها، در کشور کشور 
های  از همه به ایجاد آن هنجار نخست  به همت   سبب، طبییع بود که آنان،  

 داشتند که ترانزیت آزاد را به صورت کل سامان  حقوق بت   
 

الملل دلبستک
 سویس    بخشید. در یادداشتر یم

 
  ١٩١٩یم سال    ماه   ١٩که هیأت نمایندگ

 کمیسیون تنظیم بت   
های  و، و راهر  های کشتر ها، رودخانهالملل بندر عنوای 

د ی اروپای  ارتباط یمها دولتآن  چه به  آهن فرستاد، نوشت که »آن که    گت 
 های کشور رسزمت   شان توسط رسزمت   

ً
،  استمسدود شده    های دیگر کامل

دولت چک  های  یعت   جمهوری  و  سویس  است،  28وسلواکیامانند  که   این 
بت    آزاد  ترانزیت  این  تضمت    اقتصادی  و  سیایس  استقالل  برای  الملل 

ورت مهم است.  دولت    ها یک رص 
یس به دریا ژاژخا  به    29هاحقوق خلق  اگر  خواهد بود  ی  آزادی دستر

،  های آهن، راهها ضمانت ندهد که ارتباطات از طریق راهاین کشور  های آیی
توافق به  ه  غت  و  تلفون  گذراتلگراف،  و  موقتر  خواست  ی  های  به  که   

 گردد، وابسته نخواهد بود. های دیگر ملغا اعالن یمکشور 

 
( است که  اه، پهنآدریاتیکدریای . 27 انه )دریای میانزمیت  ی آیی در سمت غریی دریای مدیتر

ی آپنت   را از هاکوهکند. این دریا همچنت   رشتهجزیره بالکان جدا یمجزیره آپنت   را از شبهشبه
 غریی دریای ی مجاور آن جدا یمهاآلپ دیناریک و کوهستان

ٔ
ی هاکرانه  آدریاتیکسازد. کرانه

فر آن تشکیلکشور ایتالیا را تشکیل یم  رسر
ٔ
، هادهنده سواحل کشور دهد و کرانه ی اسلووی 
 ( م. )نگرو، آلبای  و ایتالیا است. کروایس، بوست  و هرزگوین، مونته

واکیا از سال    28
ُ
کوْسل فر وجود داشت و سپس به دو   ۷۴)  ۱۹۹۲تا  ۱۹۱۸چ  سال( در اروپای رسر

 ( م. )و سلوایک تقسیم شد.  کشور جمهوری چک
29. Jus gentium ().(حقوق خلقها  یا حقوق بت   الملل، )م 
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به مشخص چنت   ضمانتر  است که  ورت  و  اشد رص  ترین صورت 
ب  شکل کل  به  به گونههمزمان  خطوط  ایان گردد،  بعدی  رشد  با  ی که 

 نماید.« 
 

 30ارتباطات هماهنک
آغازینه، دولت سویس، شماری  این  مبنای  آن    از   بر  را که  اصویل 

شود،    گنجانیده نامۀ ساماندیه ترانزیت  پنداشت در متر  پیمانکشور لزم یم
  اعطای حقوق خاص حاوی  ی  ایک از آن اصول، مقررهپیشنهاد نمود. هیچ

 های محاط به خشکه، در خود نداشت.  به کشور 
های گوناگون ترانزیت در  چندجانبه در رابطه با حل جنبه  ۀنامپیمان

  ٢٣( که مطابق به مادۀ  ١٩٢٣( و ژنیو )١٩٢١ها برسیلون سال )کنفرانس
پیمان  31نامۀ جامعۀ ملل»ث«، اساس این  تهیه شد.    ۀ نامبرگزار شده بود، 

ند: پیمانهای زیر را دربریمنامهچندجانبه، پیمان دربارۀ    هنامنامه و اساسگت 
ترانزیت  اساسپیمان  ؛آزادی  )رژیم(  نامه،  هنجارگان  دربارۀ  پروتکل  و  نامه 

دربارۀ هنجارگان    هنامنامه و اساسپیمان  ؛المللبت   ای   ر کشتر   قابلهای  راهآب 
الملل  دربارۀ هنجارگان بت     هنامنامه و اساسپیمان  و   های آهنالملل راهبت   
 32. های دریای  بندر 

تهیه پنداشت  پیمان  کنندگانبه  پیمان  ، ها نامهاین  باید    ها نامهاین 
یس به دریا  بازی یمنقش بس مهم را برای دستر ترانزیت  کرد.  ها، در آزادی 

کشور  تمام  به  بهنزدیک  محاط  اروپای   اتریش،    های  مانند  خشکه، 
لوگزام چکمجارستان،  پیمانبورک،  این  هموند  سویس  و  نامه  وسلواکیا، 

 شدند.  
پیمانر بر های کااما نخستت   سال این  این سند    نشان داد نامه  د  که 

خشکه برای دستیایی    های محاط بهرا که کشور  ی  هاتواند همه دشوارینیم
 اند، حل کند.   و ر هبه دریا به آن روب 

این کشور  شد که  باعث  مشکل  امضاین  به  توافقها  های  نامهای 
پیمان مانند  روآورند،  چکدوجانبه  و  ایتالیا  میان  دربارۀ  نامه  وسلواکیا 

در بندر    وسلواکیای  های ترانزیتر چکامتیازات و امکانات اعطا شده به کال 

 
30 Doc. A/Conf. 13/.5/LI, Annex 5, Appendix II. 

  ملل سازمای  میان  ۀجامع  31
ٔ
در یی کنفرانس صلح پاریس    ۱۹۲۰دولتر بود که در دهم ژانویه

 به جنگ  
ً
 ( م. )  اول پایان داد( تأسیس شد. جهای  )که رسما

 (م. )را در پیوست این کتاب بنگرید.  ها متر  انگلییس و بدون ترجمه این سند  32



  23 عیدمحمد عزیزپور

 34ادی میان بلژیک و لوکرامبورگصدربارۀ اتحاد اقت  اینامهپیمان  33تریست 
ه.    و غت 

خشکه پس از جنگ اول جهای  در    بههای محاط  ترین دولتبیش
یس به دریا در چوکات حقوق  داشتند. ازین  قارۀ اروپا قرار  رو، پرسمان دستر

ها حل و فصل  ی همت   کشور ها الملل بر مبنای منفعتهای بت   نامهپیمان
هویدا یم یا  های  ست که کشور ا  شد.  پیمان  35ایتوپیا حبشه  بولیویا  امۀ  نو 

 برسلون را امضا کردند اما آن را تصویب نکردند. 
ون از قارۀ اروپا    بهدرین زمان تنها پنج کشور محاط   خشکه در بت 

مغ بولیویا،  ایتوپیا،  افغانستان،  از  بودند  عبارت  داشتند که  و  و قرار  لستان 
این کشور  میان  از  داشت.  پاراگوای.  مهیم  خارجی  تجارت  بولیویا  تنها  ها 

پنداشت که  دانست و یمویا خود را کشور محاط به خشکه نیمهمزمان بولی
آرام   اقیانوس  جنگ  در  اریک،  بندر  منطقۀ  در  را  چیل رسزمینش  کشور 

قانوی  غصب نموده است؛ با آن  ١٨٨٣  -   ١٨٧٨های  سال هم  به گونۀ غت 
توافق فزوننامهآن کشور  همسایگان  های  با  ترانزیت  دربارۀ  دوجانبه  شمار 

یس موثر و کارا را به دریا تضمت   یمببسته است  
نماید. ازین  که برایش دستر

برد: قرارداد دربارۀ صلح و دوستر میان    های زیر نامنامهتوان از توافقمیان یم
نامه میان بولیویا و چیل دربارۀ ترانزیت  ، پیمان١٩٠٤بولیویا و چیل سال  

و دربار ، پیمان١٩٣٧سال   ارتباطات بازرگای  و پروتکل    ۀ نامه میان بولیویا و پت 
، پیمان  ١٩١٧پیوسته به آن سال   نامه دربارۀ ترانزیت میان بولیویا و  ترسای 

سال   و  پیمان  ١٩٤٨پت   ، دربارۀ  ترسای  ارژانتت    و  بولیویا  میان  نامه 
 سال  همکاری

 
، توافق  ١٩٤٧های اقتصادی، مایل و فرهنک نامه میان  ترسای 

وپو  ، توافق  ١٩٠٣لیس سال  بولیویا و برازیل در پیتر نامه دربارۀ تجارت  ترسای 
.  ١٩١٠ی سال  ارای  رودخانهو کشتر  ترسای 

36 
میان    تازه  شمار  های فزوننامهپس از پایان جنگ جهای  دوم توافق

های ترانزیت ساحل، به امضا رسید که  های محاط به خشکه و کشور کشور 
کشور  برای  را  دریا  به  یس  دستر محاطمسایل  سامان    های  خشکه  به 

 
33 »League of Nations Treaty Series«, vol., XXXII, 1925, No 816. 
34 Doc. A/Conf. 13/29 and Add. I, 333-334. 

ی بود. اکنون نت   بعد از جدا شدن کشور  ا قاره یک کشور درون   ١٩۵٢این کشور تا سال    35
یه از آن، کشور محاط به خشکه شده است.   (م. )اریتر

36 »Collection de Tratados Vigentes de la Republica de Bolivia, vol«., 
p. 226  
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توافقیم مانند  چکبخشند.  میان  دربارۀ  نامه  )پولند(  لهستان  و  وسلواکیا 
و قرارداد بازرگای  )تجارت( میان هندوستان    ١٩۵٦و    ١٩٤٧ارتباطات سال  
نامه دربارۀ مسایل ترانزیت میان اتحاد شوروی  ، توافق١٩۵٠و نیپال سال  

ی از بندر  نامه دربارۀ بهرهتوافق،  ١٩۵۵سابق و حکومت افغانستان سال   گت 
 ها. و بیس دیگر ازین ١٩۵٦تریست میان اتریش و ایتالیا سال 

حق کشور  شناسای   زمان  از  است که  به  مشخص  محاط  های 
هیچ دریای   ق  بت    

داشتر به  کشور خشکه  از  یکبارهم  یک  ساحل،  های 
یس این کشور  حتا در نبود  ها را از خاک خویش به دریا رد نکرده اند،  دستر

یس، در هر    های مربوط، اگر نامهتوافق چه حقوق دریافت شده برای دستر
 داشته است.   یهای زیاد حالت معت   تفاوت
یم که  بنابرین،  پنداشت  و  رفتار توان  دولتعملها  به  ها،  های 

به های ساحل و دولتشمار میان دولتهای فزوننامهتوافق   های محاط 
در برهۀ زمای  میان  این  کردیم،    که در بال از آن یاد   انجامیده است  هخشک

 حقوق بت   
، به پیدایش هنجار عرف  الملل انجامیده  جنگ اول و دوم جهای 

دولت یک  آن  مطابق  است    دارای  است که  بوده  ملزم  ساحل  ترانزیت 
برای کشور همسایۀ درون را  دریا  به  یس  خود، حتا در صورت    ی  اقارهدستر

یس به دریا، با    ه میان دو کشور اعطا کند. این حِق نامنبود توافق عام دستر
های برسلون سال  نامهها به پیمانهم پیشبیت  نکرده است که اگر طرفآن

یک )هموند( نباشند، کدامت   حقوق مشخص    ١٩٢٣و ژنیو سال    ١٩٢١ رسر
های زمیت  به  ههای محاط به خشکه، در رابطه با ترانزیت از راباید به کشور 

یس و بهرهس ی از بندر وی دریا، دستر  ها اعطا گردد.  گت 
یس به دریا در هر حالِت   دستر

 
مشخص بس    به همت   دلیل، چگونک

 . استسان ناهم
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یس دولت  -ب  خشکه به دریا و از   به های محاط برریس مشکل دستر
دربارۀ   ١٩۵٨سازی و کار کنفرانس ملل متحد سال  دریا، در روند آماده

 ها دریا 
 

روی کشور  پیش  مشکل  حل  برای  محاط  کوشش  برای    بههای  خشکه 
سازمان در  دریا،  به  یس  نخستت    ملل دستر سال  متحد  در  در    ١٩۵٦بار 

دور آغاز یافت که در نشست   چوکات کمیسیون اقتصادی برای آسیا و خاور
ها فراخوانده  در آن همه دولت  و ی را تایید کرد  انامهدوازدهم خویش قطع
های محاط به خشکه را در عرصۀ تجارت  های کشور شده بودند تا نیازمندی

خانۀ کمیسیون اقتصادی برای آسیا و خاور دور، در   ترانزیتر درک کنند. دبت 
ی آسیا و  اقارههای دروننام »مشکالت ترانزیتر کشور ه  همان سال گزاریسر ب 

ساخت  خاور آماده  را  حقوق  دور«  دیدگاه  از  آن،  در  ی   آمریکادان  که 
ها داده شده بود: یعت  پیوستر   های بسا روشن به دولتتوصیه  37، گالست  
های  نامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت و بستر  قرارداد نامه و اساسبه پیمان

پیمان با اصول  اجرای    هایچنان قرارداد نامۀ برسلون، زیرا  دوجانبه مطابق 
این  مساع   عمل  را  توصیهیم  د اصول  کمیسیون  سازند.  خانۀ  دبت  های 

نوامتی    ٢٤دور را تنها لووس عمل کرد که در   اقتصادی برای آسیا و خاور
پیمان  ١٩۵٦سال   اساسبه  و  ترانزیت  نامه  آزادی  دربارۀ  برسلون  نامۀ 

 پیوست. 
خاور و  آسیا  برای  اقتصادی  دنبال کمیسیون  قطع به  نامۀ  دور، 

های آمریکای  متحد برای کشور  ز سوی کمیسیون اقتصادی مللا  یهمانند
های آمریکای  که از  چنان، کنفرانس اقتصادی دولتلتت   پذیرفته شد. هم

نامه  آیرس برگذار شد، دو قطع در بونس  ١٩۵٧سپتمتی سال    ٤اگوست تا    ١۵
ترانزیت کشور را در راستای آسان تجارت  به خشکه در  سازی  های محاط 

 ایید کرد.  آمریکا ت 
، پس از  خویش   مجمع عمویم سازمان ملل متحد در اجالس یازدهم

آن  XI)  1028    نامۀ شمارهقطع مباحثه در کمیتۀ دوم،  پذیرفت که در  ( را 
ایط مساعد ترانزیت برای  های کشور »نیازمندی های محاط به خشکه به رسر

های عضو سازمان خواست  و از دولت  سد الملل« را بشناتشویق تجارت بت   

 
37 M.I. Glassner. Access to the Developing Land-locked States. The 
Hague, 1971, p. 26. 
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نیاز  »از  دولتتا  مرز   یها های  فاقد  سازمان که  در  عضو  اند،  دریای   های 
 
ً
، کامل ایط    بخش تجارت ترانزیتر آگاه باشند و به همت   خاطر برای آنان رسر

بت    حقوق  پایۀ  بر  را  در مساعد  عرف  و  بادرنظرداشت  ا  الملل  زمینه،  ین 
آینداحتیاج آنان  ها که یمور این کش   ۀهای  اقتصادی  نتیجۀ رشد  در  تواند، 

 38پدید آید، تامت   کنند. 
های محاط به خشکه  های یاد شده، همه، مشکالت کشور سازمان

برریس یم به  ترانزیتر  تجارت  عام رشد  مبنای مسایل  بر  و کدام    ، گرفتند را 
 دادند.  ها نیمحقوق خاص و ویژه به این کشور 

  ١٩٤٩های  سازمان ملل متحد که از سال  الملل ون حقوق بت   یکمیس
کرد، در  ها کار یمها در رابطه با حقوق دریا نویس مادهبر روی پیش  ١٩۵٦تا  

یس کشور هایش هیچنشست های محاط به خشکه  گاه به پرسمان حق دستر
ریس نکرد. در هنگام مباحثه در کمیتۀ ششم، در نشست یازدهم  را بر به دریا 

متحد  ملل  عمویم  پیش  در   مجمع  با  مادهرابطه  آن  نویس  سوی  از  ها که 
دولت نمایندگان  بود،  شده  آماده  خشکه  کمیسیون  به  محاط  های 

ماده درین  که  کردند  منفعتخاطرنشان  که  هنجاری  هیچ  این  ها،  های 
پیشنهادیکشور  پایۀ  بر  ندارد.  وجود  دهد،  بازتاب  را  سوی  ها  از  که 

وسلواکیا به مجمع عمویم  ی، نیپال و چکافغانستان، اتریش، بولیویا، پاراگوا
وری سال    ٢١( مؤرخ  XI)  1105نامه  قطع  ٣پیشکش شد، به بند     ١٩۵٧فتی

( آینده  بود که کنفرانس  شده  دریا ١٩۵٨توصیه  حقوق  دربارۀ  باید  (  ها 
یس آزاد به دریا را برای کشور   که مرز دریای  ندارند، مطابق  ی  ها»مسألۀ دستر

وهند«.  عاهدهالملل و مبا عرف بت    ر  ها بتی
به    ١٢ها  در آستانۀ کنفرانس ملل متحد دربارۀ دریا  کشور محاط 

وری    ١٤تا    ١٠خشکه از   ار کردند  ز نشست مقدمایر را در ژنیو برگ  ١٩۵٨فتی
یس    درنگ در آن، ناهمنوای  که یی  میان شان در رابطه با راه حل پرسمان دستر

چک شد.  نمایان  دریا  مجارستان  به  دولتوسلواکیا،  درونو  ی  اقارههای 
یس کشور رشد یمبهرو  های محاط به خشکه به دریا،  انگاشتند که حق دستر
نتیجۀ  آیند  یی  این  یا  اصل همگای  آزادی دریای آزاد است. به همت   دلیل، 

های  های محاط به خشکه از راهگرفتند که ترانزیت کشور ها نتیجه یمکشور 
دریا،   از  و  دریا  به  این کشور چنان  همخشکه  بندر حقوق  در  دارای  ها  ها، 

 
 

 آزادتر ویژگ
ر
نامه  چه که در پیماننسبت به آن  های خاص اند و رژیم حقوف

 
38 Doc. A/res/1028 (XI). 
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اساس پیمانو  و  ترانزیت  آزادی  دربارۀ  برسلون  رژیم  نامۀ  دربارۀ  ژنیو  نامۀ 
 بت   

 طلبند.  یم ، شده است گنجانیدههای دریای   الملل بندر حقوفر
 این کشور 

 
از جمله ویژگ با پرسمان مذکور  ها  های زیر را در رابطه 

 شمردند:  یمبر 
نامه  که در پیمان  ایههای آهن، به گون حق ترانزیت نه تنها از راه  -
بلکه همو اساس بیان شده است،  های  راهچنان از طریق شاهنامۀ برسلون 

، از طریق راهخشکه، از راه    ؛ های هوای  های آیی
   ؛ ها در صورت نیاز های آزاد در بندر حق ایجاد منطقه -
نکردن  - مکتسب کشور   بر محصول    وضع  به  حقوق  محاط  های 

رژیم   شامل  آن  هرگاه    خشکه 
ر
مندترین  حقوف   (الودادتکامل)  کشور بهره 

ه بود.  د ر ؛ و نت   باشد   اصل متقابل در ترانزیت وغت 
ها از  به این شکل، وظیفۀ مهم کنفرانس پیش رو دربارۀ حقوق دریا 

یس آننگر این کشور  ها به دریا نه تنها در معاهده  ها این بود که حق دستر
نت     تدوین  بلکه  ر بتسجیل گردد،  از  یا  یا  شود:  اعالمیه،  یک  پذیرش  اه 

بت   پیمان جداگانۀ  تصویب،  نامۀ  نیازمند  طریق گنجانیدن  و  الملل  از  یا 
 ساز، در متر  یک پیمانهای تدوینماده

ً
دربارۀ آزادی   هنامدر پیمان  نامه، مثل

 دریای آزاد. 
فتۀ اروپای  مانند اتریش، لوگزامبورگ و سویس در  کشور 

های پیرسر
یس کشور اصل موافق   های محاط به خشکه به دریا نایسر  بودند که حق دستر

  و بنیادی  ها این بود که اساساز اصل آزادی دریای آزاد است، اما موقف آن
ی  ها های محاط به خشکه را از منفعتی کشور هاوجود ندارد که منفعت

ها  های خاض پدید آیند، آنهای دیگر متمایز ساخت. و اگر دشواریکشور 
یممرب  و  بود  خواهد  خشکه  به  محاط  معت    به کشور  راه  وط  از  تواند 

ازی نامهتوافق نگر آن  ن های دوجانبه حل شود.  از  نباید در راستای  رو،  ها، 
شمار   افزایش  جهت  در  بلکه  تالش کرد،  دریا  به  یس  دستر حق  تدوین 

کت پیمانرسر اسانامهکنندگان  و  سال  نامهسها  برسلون  ژنیو    ١٩٢١های  و 
های هموند  تر دولتها را بر هرچه بیشهای آنکوشید تا هنجار   ١٩٢٣ل  سا

اند.   بگستر
نویس کدام ماده را آماده نکرد و تنها اصول  پیش  ، کنفرانس مقدمایر 

ها،  تهیه کرد که در کنفرانس حقوق دریا و سگالش    مباحثه  همچون پایۀکل را  
 .  بحث و مشورت شود های محاط به خشکه در رابطه با کشور 
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دریا   ١٩۵٨کنفرانس سال    Vکار کمیتۀ   آن  دربارۀ حقوق  ها که در 
برریس یمهای کشور مشکل خشکه  به  محاط  از  های  پر  وضعیت  به  شد، 

های اتریش، لوگزامبورگ و سویس به همان  رفت. کشور اختالف به پیش یم
دند. کشور نظری که در زمان کنفرانس مقدمایر داشتند، پا یم چون   های  فرسر

آلمانایال  فرانسه،  )انگلیس(،  بریتانیا  متحده،  ترکیه،  ،  ت  ایتالیا،  هالند، 
های محاط به  تایلند، ایران و پاکستان نت   مخالف این بودند که حق کشور 

یس کشور خشکه به تفصیل تهیه شود و یم های محاط  کوشیدند حق دستر
 به خشکه به دریا را تنها به شکل عمویم بیان کنند.  

دان افغان و نمایندۀ افغانستان در کنفرانس  تی حقوقالف. ح. حبی
های »عنرص جنگ رسد« بود  نوشت: مشکل عمده برای کشور   ١٩۵٨سال  

بود.   گذاشته  تاثت   پنجم  کمیتۀ  کار  پناد(  )هوابار،  اتمسفر  همه  به  که 
های غریی  های سوسیالیستر بودند و کشور وسلواکیا کشور مجارستان و چک

   39«. ند مبنا برخورد داشت مشکل بر همت    همۀ به 
نیپال و  بههای رو کشور  پاراگوای و  بولیویا،  افغانستان،  رشد مانند 

چککشور  مانند  سوسیالیستر  اهمیت  های  مجارستان  و  وسلواکیا 
مثوگو گفت به  را  دوجانبه  و  اهای  حقوق   

 
هماهنک برای  وسیله  ین  بهتر بۀ 

انگاشتند که  ها یمهم، آنکردند، با آنرد نیم  ها ی متقابل جانبهالفیتکم
های  نامهها(ی عمویم در توافقها )معیار مانیع برای تهیۀ سنجهباید  این امر  

معیار نشود دوجانبه   این  ضمن  در  معیار .  آن  از  باید  در  ی  ها ها  که   
 فرق کنند. وجود دارند های برسلون و ژنیو  نامهپیمان

کردند.  های ساحل نت   از همت   دیدگاه پیشتیبای  یمکشور برج  از  
ای  در کمیتۀ پن   شوروی )سابق( الف. ساوالیوف در هنگام سخت 

 
م  جنمایندگ

بت    دریا، در حقوق  به  آزاد  یس 
ذیرفته شده  پ الملل  گفت که: »اصل دستر

تدوین گردد«.  و  تایید  باید  ردانه اعالن  منمایندۀ مکزیک،    40است و کنون 
یس  کرد   دستر حق  با  رابطه  در  )پنجم(  است که کمیته  »آرزومندانه  که: 
هنجار کشور  دریا،  به  خشکه  به  محاط  سازد.  های  آماده  را  معیاری  های 
دوجانبه که فقط حاوی هنجار نامهتوافق با  های  رابطه  های مشخص، در 

 
39 A. H. Tabibi. The Right of Transit of Land-locked Countries. Kabul, 
1970 
40 Doc. A/Conf. 13/C.5/SR.9 
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نیمحالت است،  مشخص  منبعهای  عنوان  به  حقوق  توانند  کل  های 
 41. کار آیند«الملل به  بت   

دوامبحث پیشهای  نداد.  مثبت  نتیجۀ  پنجم  در کمیتۀ  نویس  دار 
( از سوی  Compromisسازش شده  پیشکش کمیته شد،    ١٩( که  دولت 

پیشهیچ نهایت،  در  نساخت.  راض   را   
 
دولت سویس طرف به    42نویس  را 

هنجار  پذیرفتند که  پایه  سند  سوی  فرنام  از  دیگردییس  اندگ  با  آن  های 
 های آزاد گنجانیده شد. ط به دریا نامه مربو پیمان  ٣کنفرانس، در مادۀ 

 
 
( مادۀ  -پ  ن  دربارۀ دریای آزاد  ١٩۵٨نامۀ پیمان ٣واکاویی )آنالت 

 
عنای که اکنون در  دربارۀ دریای آزاد، در دانستر  م  ١٩۵٨نامه  پیمان  ٣مادۀ  

یس کشور  دستر حق  است،  محتوای  نهفته  دریا  به  خشکه  به  محاط  های 
   اهمیت کلیدی دارد. 

که  های بدون ساحل، برای اینکند که: »دولتبیان یم  ٣مادۀ    ١بند  
با دولت  از  برابر  بهرهحقوق  از آزادی دریا  از  های ساحل،  باید  مند شوند، 

یس آزاد به دریا   یس آزاد به دریا در  دستر برخوردار باشند«، یعت  حق دستر
شود که رسراست از اصل آزادی دریای  نامه به عنوان حقر برریس یمپیمان

دان شوروی،  که حقوق  ایهآزاد نایسر شده است. اما اعطای این حق به گون 
 است:  زیر   ط رسر وط به سه رسر ، یادآوری کرده است، م 43ب.م.کلیمینکو 

این راه  نخست  و کشور  که،  دریا  میان  قلمرو کشوری که  از  آزاد 
به خشکه  بندر و  جاگرفته    محاط  به  یس  از آن  دستر های دریای  و استفاده 

سوی کشتر بندر  از  خشکههای کشور  ها  به  با    محاط  برابر  ایط  رسر »در 
یا کشتر کشتر  ساحل  بر  های کشور های کشور  فقط  و  تنها  دیگر«،  های 

توافق یا اساس  و  پیمانمطا  ،نامه  با  بت   نامهبق  اعطا  های  موجود  الملل 
 گردد.  می

پیمان با  بت   نامهعبارت »مطابق  گونه  الملل موجود«، همانهای 
، ماک دوگال و و. بیورکه، یادآوری یمکه حقوق کنند، یک نوع  دانان آمریکای 

 
41 Doc. A/Conf. 13/C.5/SR.10 
42 Doc. A/Conf. 13/C.5/L;15 
43 Б. М. Клименко, Право прохода через иностранную 
территорию, M., 1967, c. 14-15. 
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های  نامهچه توافق:  الملل درین زمینه استهای بت   نامهارجاع به تمام توافق
  ١٩٢١های برسلون سال نامهچندجانبه، به خصوص، پیمانچه  دوجانبه و 
تحکیم اهمیت    ،آن  است که هدف از ا  ، هویدشکل. به این  ١٩٢٣و ژنیو سال  
 44. نامه بود«این توافق

 که برای ترانزیت و بهرهدوم این
ر
ی از  که، حجم و اندازۀ حقوف گت 

که مابت   دریا و کشور    امه میان دولتر ن گردد، به اساس توافقها اعطا یمبندر 
البته بادرنظرداشت حقوق    . شود محاط به خشکه موقعیت دارد، تعیت   یم

د، و نت    دولت ساحل و یا حقوق دولتر که ترانزیت از خاکش انجام یم گت 
چنان  اب  اگر  خشکه،  به  محاط  دولت  یک  خاص  ایط  رسر درنظرداشت 

، طرف  هادولت نامه،  الملل موجود نباشند. پس، پیمانهای بت   نامهتوافقی 
وی  نامهها در بستر  توافقهیچ هنجار عایم را که دولت های دوجانبه از آن پت 

نیاورد پدید  استکنند،  مادۀ  ه  »اگرچه   ، طبیتی ح.  الف.  سخنان  به   .٣  
محاط    هایر و نامه دربارۀ دریای آزاد، حق قانوی  ترانزیت را برای کشپیمان

جنبه ویل  کرد،  برقرار  استوارانه  خشکه،  کماکان  به  مسأله  عمل  های 
ماند« حل بافر  بخش    45ناشده  در  آمریکای   کارشناس  را  همانند  دیدگاه 

یس، در مقال کنفرانس    در رابطه با واکاوی    ایهجغرافیای  سیایس، اتسیل جت 
 46یاد داشت. ه  ها ب دربارۀ حقوق دریا  ١٩۵٨سال 

این این کشور که سوم  به  داده شده  اساس متقابل  ، حقوق  بر  ها، 
یس کشور ٣مادۀ    ١مطابق بند    : گونهبه این  است.  در  های محاط  ، حق دستر
 ها عمل شود.  نامه، باید از طریق امضای توافق، به دریا خشکه 

توافق شکل  به  باره،  درین  ترانزیت  دولت  با  به  توافق  یا  و  نامه 
امر  شیوه یک  دیگر،  ساحل  های  ترانزیت  دولت  ضمن،  در  است.  حتیم 

یس یک کشور   مکلف است به این امر توافق کند. پس، میان نیازمندی دستر
آن فاصله، جایی  دارد.  یک فاصله وجود  نیاز،  این  و رفع  به دریا    ی  ساحل 

با مذاکره و گفت باید  یا  پر شود. فراخها  ی دولتوگو است که  نایک فاصله 
قا خایل میان حق  بهرهگاه  و  دریا  به  یس  دستر از نوی   قانوی   ین حق  ا  مندی 

 
44 Myres, S. Mc. Dougal and William T. Burke, the Public Order of the 
Oceans. New Haven and London, 1962, p. 113-114.   
45 Doc. A/Conf. 13/38/p. 28. 
46 G.Etzel Pearcy, Geographical Aspects of the Law of the Sea. - 
«Annals of the Association of American Geographers«, vol.49, March, 
1959, p. 22-23. 
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ای و  قارههای اقتصادی و سیایس میان دولت درونوابسته به خصلت پیوند 
 دولت همسایۀ ساحل آن است.  

خایل یماین  خاکش  از  ترانزیت  همسایه که  به کشور  گذرد،  گاه 
را به    خشکه فشار وارد کند و مذاکره  دهد که بر دولت محاط بهفرصت یم

های محاط به خشکه پیش از پیش در  ها، کشور وگو تعویق اندازد. در گفت
 وضعیت نابرابر قرار دارند.  

ها را درین  وگو اند، نخست از همه آغاز گفت  ها مجبور این کشور 
ها و اصول توافق شدۀ  توانند مسأله را به هنجار زمینه پیشنهاد کنند و نیم

 گذارند. وا الملل حقوق بت   
دان  نامه دربارۀ دریای آزاد برای حقوقپیمان  ٣های مادۀ  نوشتشپی

های محاط  انگلییس، لترپخت، آوندی شد تا بر پایۀ آن تایید کند که کشور 
ای امضا نشده باشد، دارای حق ناقص اند  نامهکه توافقهنگایمخشکه تا    به
(Imperfect Rightو تنها توافق .)  یس به دریا را  نامه به آنان حق کامل دستر
لترپخت با رد وجود حق خاص ترانزیت برای   47(. Perfect Rightدهد )یم

ها متمایز باشد، این اصل  های محاط به خشکه که از حق سایر کشور کشور 
با کشور  رابطه  در  تنها  نه  سایر  را  مورد  در  بلکه  خشکه،  به  محاط  های 

انید. از نگر لترپخت همه  ها نت   یمکشور  های  ها، بر مبنای دلیلکشور گستر
 هان حق ترانزیت شوند. های خویش، خوا توانند از همسایهکاف  یم

مادۀ   واکاوی  ، ضمن  غریی نویسندگان  از  در  پیمان  ٣بسیاری  نامه 
یس به آب یک  ا  های شان، عقیدۀ لترپخت را مبنا بر نوشته ین که حق دستر

یم تایید  است،  ناقص  حق  حق  این  چون،  برای  بر ا  تنهکنند،  است  های  
توافقدولت دانان  ها. حقوقنامههای محاط به خشکه در راستای امضای 

یمن و اکرمان، یم ، مت  حق واقیع ترانزیت را برای    ٣نویسند که »مادۀ  آمریکای 
نیمکشور  اعطا  خشکه  به  محاط  برای  های  را  حالتر  فقط  بلکه  کند، 
ید با کشور محاط به خشکه به  آورد که آنان با های دیگر به وجود یمکشور 
یس به دریا تعیت   و تنظیم شود.«  توافق

  48برسند که در آن دستر

 
47 G. Lauterpacht. Freedom of Transit in International Law. -  »The 
Grotius Society, Transaction for the Years 1958-1959«, vol. 44. L., 
1959, p. 314-315. 
48 Y. Marryman, and E. Ackerman. Transit Trade of Land locked States, 
Hamburg, 1969, p.25 
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از طریق  از دیدگاه حقوق ترانزیت  انگلییس، فوسیته، »آزادی  دان 
به خشکه، یک حق   برای یک کشور محاط  به ویژه  دیگر،  رسزمت   دولت 

کم، نایسر از یک    ناقص است، زیرا از یکسو، به این آوند که این حق، کم از 
 عنعنۀ عمل، توافق دقیق
ً
بیان شده است، ویل از سوی دیگر، توافق به آن   ا

   49. شود نباید بدون موجه رد 
از منافع کشور پیمان  ٣مادۀ   با دفاع  های ساحل، در عمل،  نامه، 

یس به دریا را که در هنجار عام حقوق بیان شده بود تیه تر  محتوای حق دستر
عام   هنجار  نبود  ساخت،  در  حتا  را  دریا  به  یس  دستر حق  اعطای  حقوق، 

خوا توافق آننامه  با  بود.  نیمهان  با گفتاورد هم  بال  توان  نویسندگان  های 
یس به دریا بر  نامه، یک حق ناقص  پیمان  ٣پایۀ مادۀ    همنوا نبود که حق دستر

بند   در  است.  نارسا  »دولت  ٣مادۀ    ١و  است که  شده  های  آشکارا گفته 
به یس داشته باشند«. دولت  محاط  به دریا دستر باید  های ساحل  خشکه 

یس آنان را به دریا رد کنند. ویل دروننیم به  توانند دستر یس  مایۀ حق دستر
موبه نیمدریا  بیان  اینمو  یعت   و  شود،  ناقص  نارسا،  یک حق  این حق  که 

 نشده است. دوینت 
یس کشور    ٣مادۀ    های محاط به خشکه به دریا، با پذیرشحق دستر

و  است  شده گردیده  نامه دربارۀ دریای آزاد، اگرچه یک هنجار پذیرفتهپیمان
نامه تدوین  خود گرفته است، اما در پیمانه  ی ب ا نامههم اکنون رسشت پیمان

ترانزیت،   برای  هنجار  این  اساس  به  حقوفر که  اندازۀ  یعت   است؛  نشده 
یس و استفاده از بندر  گردد، تنها  ا  محاط به خشکه اعطها به یک کشور  دستر

توافق اساس  پیماننامهبر  گایه  و  چندجانبه،  و  دوجانبه  های  نامههای 
های  سازی کشور ها از راه معافنامهگردد. چنت   توافقچندجانبه تعیت   یم

محاط به خشکه از پرداخت محصول گمرگ، ترانزیتر و اعطای انبارخانه و  
ه، به این حق معنا و محتو ههای آزاد در بندر منطقه  بخشند.  یم  ا ا وغت 

  

 
49 Y. Fawcett. Trade and Finance in International Law. Academie de 
droit international, vol. 123. La Haye, 1968, p. 266. 
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یس دولت  - ٣   ،خشکه به دریا و از دریا  های محاط به تدوین حق دستر

 هادریا حقوق سازمان ملل متحد دربارۀ   ١٩۵٨پس از کنفرانس سال 
 

یس دولت  -الف  خشکه به دریا و از دریا،  به  های محاط تدوین حق دستر
های  دولت دربارۀ تجارت ترانزیت ١٩٦۵در کنفرانس ملل متحد سال  

 محاط به خشکه 
 

پیش ماده  ها)مقرره( نوشت براساس  و  پیمان  ٣ی  آزاد،  دریای  دربارۀ  نامه 
توصیههم بادرنظرداشت  و  چنان  آسیا  برای  اقتصادی  کمیسیون  های 

دولت خاور توافقدور،  خشکه  به  محاط  آسیای   دربارۀ  نامههای  های  
با   ببستند. دولتترانزیت  همسایۀ خویش  توافق  50های  این  ها،  نامهاگرچه 

بهبودی زمینبرج   در  باور  و  ترانزیت    ۀها  به  اما  آورد،  میان  به  بازرگای  
یس شایسته را برای این کشور کشور  ها  های افغانستان، لووس و نیپال، دستر

نکرد.  آسان  دریا  به گزی دولت 51به  مربوط  مسایل  در  ترانزیت،  نش  های 
  ، های ترانزیتر ایط استفاده از آنان، اندازۀ  کال شتر   ی انباها مکانمست  ها و رسر

آن بر  محصولت  بیشپرداخت  همه  از  ه،  غت  و  فکر  ها  خود  سود  به  تر 
 کردند تا کشور همسایۀ بدون ساحل.  یم

های محاط به خشکه،  گایه با استفاده از وضعیت ضعیف کشور 
در آن کشور  پا یموگو هنگام گفت  ها  پیشها،  تا  دند  آشکارا  هانوشتفرسر ی 
 گنجنه را در معاهده با گرای تبعیض

ً
نامۀ  در پروتکل پیوسته به توافق  انند. مثل

انده شده  گنجترسای     ١٩۵٨میان افغانستان و پاکستان دربارۀ ترانزیت سال  
کتاست که انتقال بار  ایط رقابت آزاد رسر های ترابری  های طرف افغای  با رسر

هر )تر   ) یم  انسپوریر انجام  امر دو کشور  این  تر  عیفضاقتصاد    یابد که 
 52رسانید. افغانستان را زیان یم

 
یم سال ماه    ٢٨امه میان افغانستان و پاکستان دربارۀ رفت و برگشت ترانزیتر  نتوافق   50

و لووس  نتوافق ،  ١٩۵٨ ویتنام  میان جمهوری  ترانزیت  ،  ١٩۵٩سال  ماه جون    ١١امۀ 
امۀ ترانزیت  نتوافق ،  ١٩٦٩ماه جولی سال    ٢٢س  و امۀ ترانزیت میان تایلند و لو نتوافق 

ماه    ١امه میان ایران و افغانستان  نتوافق ،  ١٩۵٩ماه اکتتی سال   ١٠س و کمبودیا و میان لو 
وری سال   . ١٩٦٠تمتی سال پماه س ١١میان هندوستان و نیپال  ، قرارداد ١٩٦٢فتی

51 Doc. E/CN.11/641, 657. 
52 Doc. E/Conf.46/AC.2/5, Annex. 3 
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برای   اقتصادی  نیپال و لووس در کنفرانس کمیسیون  افغانستان، 
مسألۀ  برگزار شد، مانیال در شهر   ١٩٦٣دسمتی سال    در آسیا و خاور دور که  
های محاط به خشکه  نامۀ چندجانبه دربارۀ ترانزیت کشور نیاز به تهیۀ پیمان

 را در میان گذاشتند.  
ی تصویب کرد که در آن توصیه شده  ا نامهکنفرانس یادشده قطع

این مسأله را »یی  تا  نیکبود  با روحیۀ  آیندۀ  اخو درنگ و  هانه در کنفرانس 
الملل  نامۀ بت   برای تهیۀ یک پیمان  که   وسعهملل متحد راجع به تجارت و ت 

تامت   ها به همه خواست  گو کارآ، جواب به  ،  ترانزیت  تجارت  آزادی  کنندۀ 
 53شود، برریس کنند.« های محاط به خشکه، برگزار یمکشور 

کشور    ٨در کنفرانس نخست ملل متحد راجع به تجارت و تکامل،  
سه کشور  این گروه  به  نت    به خشکه  محاط  پیوستند. کنفرانس  افریقای   ه 

های محاط به  ای را »دربارۀ اصول مربوط به تجارت ترانزیت کشور نامهقطع
تا کمیتۀ   نمود  درخواست  متحد  ملل  رسمنیسر  از  و  تایید کرد  خشکه«، 

پرا  پایۀ  بر  را  حکومتر  از کشور ک کارشناسان  عادلنه،  جغرافیای   
 

های  ندگ
ارد  م مند بگههای عالقر های ترانزیت ساحل و کشو خشکه، کشور   محاط به

های محاط به خشکه را  نامه مربوط به تجارت ترانزیت کشور که متر  پیمان
 آماده کنند. 

توسعه   و  تجارت  توصیۀ کنفرانس  بر اساس  کمیتۀ کارشناسان که 
نوامتی    ٢٠اکتتی تا    ٢٨ایجاد شده بود، از تاریــــخ    (UNCTAD)54سازمان ملل  

پیش  ١٩٦٤سال   و  نیویارک نشست داشت  نمود که در  در  تهیه  را  نوییس 
ترانزیتر کشور  تجارت  دربارۀ  متحد  ملل  خشکه،  کنفرانس  به  محاط  های 

 پیشنهاد گردید.  
، در مقر  ١٩٦۵جولی سال    ٨و    ٧در کنفرانس یادشده که به تاریــــخ  

اک کردند.    ۵٧نیویارک دایر گردید، نمایندگان    حد در ت ملل م   دهکشور اشتر
بودند.   فرستاده  به کنفرانس  ناظر  نمایندگان  نت    تاریــــخ  آنان  کشور    ٨به 

در   پیمانوششیسجولی،  مذکور  خویش، کنفرانس  نشست    ای هناممت   
 های محاط به خشکه را تایید نمود. دربارۀ تجارت ترانزیتر کشور 

 
53 »ECAFE, Regional Economic Cooperation in Asia and the Far East, 
Report of the Ministerial Conference on Asian Economic Cooperation, 
Manila, 3-6 December 1963«, United Nations, 1964.  
54 The United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) 
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دربار پیمان ترانزیتر کشور نامه  تجارت  تا  ۀ  به خشکه،  محاط  های 
یس کشور  به دریا را    ،های محاط به خشکه حدی معت   مفهوم آزادی دستر

نامه، دولت ساحل  آن پیمان  ٢مادۀ    ١خوان با بند  روشن کرده است. هم
مکلف است، آزادی ترانزیت را از طریق رسزمت   خویش، به کشور همسایۀ  

   55خشکه، واگذارد.  محاط به 
پیمان همدر  ترانزیت کال نامه  ایط  رسر بار چنان  و  طریق  ها  از  ها 

دولت است.  شده  برریس  ده  به گونۀ گستر ترانزیت  دولت  های  رسزمت   
ناک  های شتابهای ساده و شیوهپیمان مکلف شده اند تا از مستندسازیهم

ه در رابطه با ترانزیت کال ها رسمیت دریا  ها به  ی گمرگ، ترانزیتر و اداری وغت 
، از سوی    (. رفت و ۵مادۀ    ٢)بند    و از دریا، استفاده کنند  برگشت ترانزیتر

 (.  ٣)مادۀ  شود صادرایر و واردایر نیم ت کشور ترانزیت، مشمول محصول 
آن تبعیض  بر اساس    کند کهتاکید یمنامه  پیماندر    اصل منع تبعیض

ها  دخول، خروج یا هدف کال ها، ارسال،  چون؛ منشای کال هم  های  دلیلبه  
به حق    در رابطه ها یا  بر کال   ، در رابطه با هر حالتر مرتبط به حق مالکیت 

بر کشتر  شدۀ  مالکیت  استفاده  وسایل  سایر  یا  زمیت   ترابری  وسایل  ها، 
ق وسایل ترابری یادشده،    ،ها ی ثبت آنهاترابری، یا مکان   ممنوع یا ثبت بت 

های محاط به خشکه واگذار  که به دولت  های  از (. امتی٢مادۀ    ١است )بند  
شود  ، نیمترین کشور(مندبهرهیا ) 56الوداد تشود، شامل کارکرد اصل کاملیم

باشند، نت    نامه نیموند این پیمانی که هماقارههای درون(. دولت١٠)مادۀ  
از فرصتیم استفاده  شوند که مطابق    ایو حقوق ویژه  ها توانند خواستار 
پیمانای  واگذار ن  اصل  یم  نامه  کاربرد  ط  رسر اساس  بر  تنها  اما  گردد؛ 

نامه میان یک دولت محاط به خشکه و کشور  الوداد که در موافقتکاملت

 
55 »Ведомости Верховного Совета СССР«, 24 мaя, 1972 г., No 21 
cт. 2. 

ترجمه ت دولت كامل 56 عرب ا الوداد  زیرا   ، عریی نه  و  است  فاریس  نه  است که  این    ها ی 
مندترین کشور« باشد. به هر  بهره دانند. ترجمۀ بهتر باید عبارت اصل » یم عبارت را نت   ن

مندترین کشور« را اينگونه تعريف ميكند:  بهره الملل، رفتار » كميسيون حقوق بت     ،حال
ارتباط  كه در   های  نفع، يا افراد و چت   ی ه توسط كشور اعطاكننده با كشور ذك  یرفتار »... 

کند چنان که آن رفتار، از رفتار كشور اعطاكننده با یک كشور  با آن كشور هستند اتخاذ یم 
تر نباشد«. به  ثالث است، نامطلوب   كه در ارتباط مشابه با كشور   های  ثالث يا افراد و چت   

  است كه از طريق آن، مزايای    یمندترین کشور« در واقع فرايندبهره سخن ديگر، رفتار » 
هاي  كه يك كشور به كشور ديگر یا سوم داده است، به روابط كشور اعطاكننده با دولت 

 ( م. ) .کندديگر رسایت یم 
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پیمانهم این  پیشوند  یمنامه،  )بند  بیت   مقرره١٠مادۀ    ١گردد  یا  (.  ها 
پیمانها نوشتپیش نت   ی  زمان جنگ  در  ممکن  تا حد    قوت حقوفر   نامه، 
 دارند. 

کشور ترانزیت    عنوانکه به    های  ی کشور ها نامه از منفعتدر پیمان
ده دفاع شده است. آن کشور عمل یم توانند برای  ها یمکنند، به گونۀ گستر

ی  استفاده کنند تا بهره ها حفظ و حمایت از منافع خویش، از تمام اقدام گت 
ها را نقض نکند )بند  وجه، منافع قانوی  آن کشور از حق ترانزیت آزاد به هیچ

 (.  ١١مادۀ  ١
حالت اضطرادر  تهدیدیهای  سیایس    باشد   ری که  موجودیت  بر 

نامه دوری جوید )مادۀ  های پیمانتواند از مقرره، آن کشور یمتکشور ترانزی 
١٢ .) 

مقرر  های محاط به خشکه  نامه دربارۀ تجارت ترانزیتر کشور پیمان
به    دارد یم یس  که برج  از مسایل مربوط به اجرای حق ترانزیت برای دستر

از طریق   باید  توافق دریا  میان کشور نامهامضای  تنظیم  های ذیها  عالقه، 
امر،   این  مادۀپیماناین  گردند.  به  را  آزاد پیمان  ٣  نامه  دریای  دربارۀ  نامه 

بیانسان یمهم اینسازد، و  کت  واقعیت  گر  کنندگان کنفرانس  است که رسر
یس کشور   ١٩٦۵سال   های محاط به خشکه را به دریا،  نتوانستند حق دستر
پیمانپایان تدوین کنند. در ضمن،  تا     ؛ی بس مهیمهاحل پرسشنامه  این 

منطقه ایجاد  بندر مانند  در  آزاد  نگهداری کال های  ایط  رسر تعیت    های  ها، 
 باربری و ترابری کال چها،  ترانزیت در بندر 

 
ها از رسزمت   کشور ترانزیت  گونک

توافق امضای  به  را  ه  غت  واگذاشتنامهو  دوجانبه  است.  های  شده  ه 
یم  های  هنجار  تنظیم  را  ترابری  وسایل  از  استفاده  راه  که  از  تنها  نت    کند 
 (. ٨ و  ٦مادۀ  ٢شود )بند حل یم ی دوجانبه ها نامهتوافق

پیمان عادی  موجودیت  نامه  این  ترانزیت  در  را که  متقابل  اصل 
یم پا هم  ، شود استفاده  است برجا گذاش  چنان  نمایندگان  ته  هرچند که   ،

دند یم  های محاط به خشکه در رد اصل متقابل سخت پا ور کش ، چون  فرسر
یس    ی  ترانزیت درین حالت جزها،  از دید این به دریای  ها  کشور از حق دستر

 (. ١۵مادۀ شود )آزاد شمرده یم
پیمان این  را یماگرچه  یی نامه  امر حل  توان  در  فت  پیرسر یک  تردید 

یس به دریا و از  روی کشور   مشکالت پیش  های محاط به خشکه برای دستر
  کاملها را به صورت  های این کشور نامه منفعتدریا دانست، اما این پیمان

 برآورده نساخت. 
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بهکشور  محاط  سال    های  در کنفرانس  چنان  هم  ١٩٦۵خشکه، 
  ١نامه اصویل گنجانیده شود که در مادۀ  متر  پیمان  پافشاری داشتند که در 

از سوی کمیتۀ کارشناسان پیشکش شده بود. مطابق  )طرح( دوم  شنویس  پی
حقوق  پیشنویس  آن   ١مادۀ   شدۀ  پذیرفته  اصول  فرنام  به  زیر  اصول   ،
 الملل، پیشنهاد شده بود:  بت   

یس آزاد هر دولت محاط به خشکه به دریا،    حق دستر
خشکه از طریق  به  حق ترانزیت آزاد و نامحدود هر کشور محاط  
 رسزمت   دولتر که میان آن کشور و ساحل دریا قراردارد،  

به  حق کشور  بندر به    خشکه   محاط  از  های  های کشور استفاده 
 57ساحل. 

مادۀ   دوم  بند  ساحل  پیش  ١در  دولت  بود که  شده  نویس گفته 
د تا این توانند تمام اقدامات را روی دستیم که ترانزیت آزاد و نامحدود  بگت 

 به منافع قانوی  دولت ساحل آسیب نرساند. 
کتکشور  ،  ١٩٦۵کننده در کنفرانس نیویارک سال  های ساحل رسر

را رد کردند و افزون بر آن    از سوی کمیتۀ کارشناساندوم  نویس  پیش  ١مادۀ  
یس کشور  در تاکید کردند که حق دستر به  به خشکه  این  های محاط  به  یا، 
ها حق نامحدود ترانزیت تا به ساحل دریا  معنا هم نیست که برای این کشور 

ی از بندر و حق بهره  های ساحل شناخته شود. های کشور گت 
یت،پس از رأی ی، با رأی اکتر   کمیتۀ کارشناسان  نویسپیش  ١مادۀ    گت 

پیمان متر   آزاد کشور از  ترانزیت  دربارۀ  زدوده  نامه  به خشکه،  های محاط 
یا و جمهوری   شد. به جای آن، کنفرانس مذکور به پیشنهاد انگلستان، نیجت 

هم  تر بسازند، و آننامه را بیشفدرال آلمان، فیصله کرد که متر  دیباچۀ پیمان
ی محاط به خشکه  هابا گنجانیدن اصول مربوط به تجارت ترانزیت کشور 

کنفرانس تجارت و  »   UNCTAD)از سوی )  ١٩٦٤ای که در سال  به دیباچه
 58« تایید شده بود. توسعه سازمان ملل

نامه، درین رابطه نیاز  پرسمان پیوند میان دیباچه و متر  اصل پیمان
 مند برریس جداگانه است. 
ی  ها( دیباچه گفته شده است که به استثنای کشتر IIدر اصل دوم )
ساحل، کشتر  پرچم کشور کشور  زیر  شنا  های  که  خشکه  به  محاط  های 

 
57 Doc. E/Conf.46/AC.2/L, 42, p. 18. 
58 Doc. TR/TRANSIT/L82 and Rev. 1 ( آنکتاد) 
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، بلکه همکنند، نه تنها در آبیم های داخل، از  چنان در آبهای رسزمیت 
از همان رژیم حقوفر برخوردار یم های زیر  باشند که کشتر همان حقوق و 

 هنجاری  الملل چنت   های ساحل از آن برخوردار اند. حقوق بت   پرچم دولت
شناسد. دولت ساحل خودش مشخص  های داخل نیمرا در رابطه با آب

دولتیم به کدام  را   
ر
رژیم حقوف این  سازد که کدام   

ً
معموال واگذار کند.  ها 

 گردد. های دوجانبه حل یمنامهمسأله در توافق
ها، مکلف  نامه، همه دولت( دیباچۀ پیمانIVمطابق اصل چهارم )

کرانه را در همه حالت و  ل متقابل، حق ترانزیت آزادانه و یی اند بر پایۀ اص 
های محاط به خشکه، اعطا کنند. در حقوق  ها به کشور در رابطه با همه کال 

بر اساس آن حق  بت    پذیرفته شدۀ همگای  موجود نیست که  الملل قاعدۀ 
به  کرانه از رسزمت   یک کشور بدون توافق دولت آن،  ترانزیت آزادانه و یی 

،  یک دولت دیگر مجاز باشد. در رفتار دولت ها، حتا به شکل نادر و استثنای 
نوشت  شود. افزون بر آن، اصل چهارم حتا با پیشای دیده نیمچنت   پیشینه

های محاط به خشکه،  نامه دربارۀ ترانزیت آزاد کشور های خود پیمان)مقرره(
ترانزیت کشور  است.  تضاد  به خشکه  در  محاط  نامحدود  یی های  و  کرانه 

مکلف نیست عبور    ،، دولت ترانزیت ١١مادۀ    ١، زیرا بر اساس بند  نیست
های  را که  اش ممنوع است، یا ترانزیت کال کسای  را که بودن شان در رسزمت   

محدودیت   دهد.  اجازۀ گذر  خود  به کشور  است،  ممنوع  آن  وارد کردن 
یم بند  ترانزیت  مطابق  اس١١مادۀ    ٣تواند  بر  پیمان،  یک  حکم  نامۀ  اس 

در  بت    البته  گردد؛  اعمال  است،  آن  هموند  ترانزیت  دولت  که  الملل 
 شود: از ترانزیت ممانعت یم ی زیر هاحالت

ترانزیت کال   -»الف یا  واردات  یا  صادرات،  مواد مخدر  مانند  های  
 سایر مواد طتی خطرناک، یا جنگ افزار، 

یا    -ب   ادیی  فکری،  مالکیت  از  از  نگهبای   حفاظت  یا  ی،  هت 
ی یا جا های تجاری و نمودار نشان ی، و همهای هت  ی  های هت  چنان جلوگت 

صادقانه«. از رقابت  59های غت 
های باربری  دارد که از وسیلهنامه مقرر یماصل چهارم دیباچۀ پیمان

های خاص گرفته  های محاط به خشکه نباید محصول و مالیهترانزیتر کشور 
های باربری خود  های  باشد که از وسیلهتر از محصول و مالیهشود که اضافه

 
59 »Ведомости Верховного Совета СССР«, 24 мaя, 1972 г., No 21 
cт. 11. 
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شود  نامه گفته یمپیمان  ٤مادۀ    ٢شود. اما در بند  کشور ترانزیت گرفته یم
افزون  نباید  مالیه  جمع  و  تعرفه  تعرفهکه  از  مالیهتر  و  باشد که  ها  های  

از دولت  از رسزمت      ساحلهای  های کشور انتقال کال   و ترانزیت    های هموند 
 کند. خویش اخذ یم

اصل نشان کرد که  خاطر  پیمانباید  دیباچۀ  در  مندرج  نامه  های 
های پذیرفته شدۀ  های محاط به خشکه، امروز اصلدربارۀ ترانزیت کشور 

بت    اصلحقوق  این  گذشته،  آن  از  نیستند.  مادهالملل  با  خود  ها  های 
 ندارند و  ها قوت الزامباشند. این اصله نت   در تضاد یمنامپیمان

ر
آور حقوف

مکلفیتبیش دولتتر  بر  را   
ر
اخالف اعمال یمهای  از طریق  ها  آنان  تا  کنند 

توافق رفتار نامهامضای  بکوشند  با مقررههای دوجانبه  را  های  های خویش 
ا را منع نکرده است  هنامه دولتتر سازند. پیماننامه نزدیکمندرج در پیمان

تر از آن  که به همدیگر حق استفاده از امکانات ترانزیتر واگذار کنند که بیش
ماده باشد که  پیمانامکانات  ط که  های  آن رسر به  است،  شده  واگذار  نامه 

 (. ٩نامه باشد )مادۀ های مندرج در پیمانمطابق به اصل
اصل  ، نت   اکریمن،  و  یمن  مت  دیدگاه  مندرجاز  پیمان  های  نامۀ  در 

های محاط به خشکه برای این هدف نبوده  مربوط به تجارت ترانزیت کشور 
اند، یی آن تایید شده  تنها  بلکه  ایجاد کنند،   

نتیجۀ حقوفر که کدام  اند که 
اصل آن  باشند.  آورده  بار  به  حقوفر  ناقص  پیامد  حق  حتا  ها 

(Imperfect  .هم نیافریدند) 
ماده و    آشکارا   ١٦  - ١های  اما  دارند  حقوفر  پیامد  ایجاد  هدف 

بیش رویش  و  رشد  به  بت   معطوف  حقوق  ترانزیت  تر  با  رابطه  در  الملل 
 60های محاط به خشکه اند. کشور 

 
 

یس کشور برریس پرسمان  -ب  های محاط به خشکه به دریا و  های دستر
ها و کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ  از دریا توسط کمیتۀ بستر دریا 

 ها دریا 
 

پرسمان برریس  با  رابطه  دریا در  حقوق  در کمیتههای  »کمیتۀ  ها  نام  به  ای 
ی صلحبهره از اعماق دریا گت  اقیانوسآمت    ون از صالحیت  ها و  بت  ها واقع 

 
60 Y. Marryman, and E. Ackerman. Op. cit., 1969, p.47 
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ده، کمیته بت    ها( و کنفرانس سوم ملل  الملل بستر »اعماق« دریا مل« )فرسر
یس ممتحد دربارۀ حقوق دریا  های محاط به  ؤثر کشور ها، مشکل تامت   دستر

ده بحث شد.    خشکه به دریا به گونۀ گستر
دیدگاه کشور  در  از  دریا  به  آزاد  یس  دستر خشکه،  به  محاط  های 

الملل به خود گرفته است  روزگار ما، خصلت اصل شناخته شدۀ حقوق بت   
ها در نظر گرفته  سان یک بخش جداناپذیر تدوین و در حقوق دریا و باید به
 شود.  

یس آزاد به  چه نمایندۀ چکچنان وسلواکیا بیان داشت، »حق دستر
الملل است و این باید در هرگونه  دریا و از دریا، اصل پذیرفته شدۀ حقوق بت   

تدوین حقوق دریا  اینسندی که هدفش  به خاطر  تایید شود.  که،  هاست، 
یس آزاد به دریا و از دریا، بر دولت   های محاط به خشکه بتوانند از حق دستر

های  های ساحل برخوردار شوند، به آنان باید ابزار پایۀ اصل برابری با دولت
 و تضمت   

ر
های  برای عمل کردن این حق واگذاریده شود«. حقوف

61 
بیانه نمایندگان کشور در  خاطرنشان  های  خشکه  به  محاط  های 

دستاورد  بود که  پیمانشده  تجارت  های عمل  نیویارک دربارۀ    ترانزیتر نامۀ 
های محاط به خشکه ناچت   بوده است، زیرا شمار هموندان آن اندک  کشور 

، از  
ً
بودند،  نامۀ نیویارک  هموند پیمان  ١٩٧٠کشوری که در سال    ٣٠اند. مثل

های  دولت از دولت  ٦قط  فهای محاط به خشکه،  از جملۀ دولتدولت    ١۵
این حال  بودند،  آنان  همسایۀ  بافر   ٩که  ساحل  از کشور کشور  های  مانده 
 62های محاط به خشکه نداشتند. ساحل بودند که هیچ مرزی با کشور 

دولت نمایندگان  آن،  بر  مانند  افزون  خشکه  به  محاط  های 
نامۀ  گرچه پیمانبه این باور بودند که ا   63افغانستان، بولیویا، زامبیا و لوسوتو 

توان به  های محاط به خشکه را یمنیویارک دربارۀ ترانزیت کشور   ١٩٦۵سال  
یکان  های کشور عنوان یک سازش میان نیازمندی های محاط به خشکه و رسر

های  های کشور های خاض از منفعتترانزیتر آنان نگریست، اما در آن جنبه
 دارند.  

 
گ  ساحل ترانزیت چت 

های محاط به خشکه  این وضعیت اصالح گردد، کشور که  برای این
باید با    ١٩٦۵نامۀ نیویارک سال  های بنیادین پیمانپیشنهاد کردند که مقرره

 
61 Doc. A/AC. 138/SR.99 
62 Multilateral Treaties, N. Y. 1975, p. 214 
63 Doc. A/AC. 138/SCII/SR.10,32; Doc. A/C.1/PV.1851. 
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 دیگرسای  
 

ها گنجانیده  نامۀ جهای  حقوق دریا های لزم در پیمانها و افزودگ
 شود. 

ه  ها، گرو سازی کار کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ دریا برای آسان
»پیشکشور  خشکه  به  محاط  مادههای  به کشور نویس  مربوط  های  های 

پیش آن  نویسندگان  فکر  به  پیشنهاد کردند.  را  خشکه«  به  نویس،  محاط 
به  ماده مربوط  فصل  در  پایه  و  تهداب  حیث  به  باید  شده  پیشنهاد  های 
ر  ها به کانامۀ آینده دربارۀ حقوق دریا های محاط به خشکه، در پیمانکشور 
 برود.  

پیشهمان آن  توضیخ  یادداشت  در  شده  گونه که  نویس، گفته 
به  است: »پیش بلکه  است،  نشده  تهیه  یک سند جداگانه  فرنام  به  نویس 

ها تهیه شده است که در جای شایستۀ  فرنام یک جزو جداناپذیر حقوق دریا 
 64ها گنجانیده خواهد شد. نامۀ فراگت  حقوق دریا آن، در متر  پیمان

پایهقررهم پیشهای  این  میان  ای  سازش  یک  بازتاب  که  نویس 
ملل متحد  های ساحل و کشور کشور  در کنفرانس  به خشکه  های محاط 

ها، زیر فرنام  نامۀ آینده دربارۀ حقوق دریا ها بود، در بخیسر از پیماندربارۀ دریا 
یس کشور  از دریا و حق  »دربارۀ حق دستر و  به دریا  به خشکه  های محاط 

 ترانزیت« گنجانیده شد. 
دولتبیانیه نمایندگان  در  های  و  در کمیته  به خشکه  محاط  های 

یم نشان  افزون کنفرانس  گرایش  که  یس  دهد  دستر حق  تدوین  در  خواه 
های  های محاط به خشکه به دریا، به گونۀ عمده، مختص به کشور کشور 
 رشد محاط به خشکه است. روبه

تر بر  ط به خشکه درین پرسمان، بیشهای اروپای  محا کار دولتراه
رفتار  رایج کشور اساس  و جستهای  راهها  برای  وجوی  هم  پذیرفتت   های 

 باشد.  دولت ترانزیت ساحل و هم برای دولت محاط به خشکه یم
های محاط به خشکه، مانع حل  های کشور باز هم، تفاوت دیدگاه

یس این کشور   شود. الملل یمها در تراز بت   مشکل دستر
 
 
 
 

 
64 Doc. A/AC. 138/SR.93. 
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یس آزاد دولت - ٤ های محاط به خشیک به دریا و از  مفهوم حق دستر

 دریا
 

بت     حقوق  ین  دکتر حق  در   
ر
حقوف رسشت  با  رابطه  در  الملل 

آزاد کشور  یس  موجود  دستر واحد  دیدگاه  دریا،  به  خشکه  به  محاط  های 
اختالف از  نیست.  ترانزیت  به خصلت  مربوط  پرسمان  درین  اسایس  های 

 طریق رسزمت   خشکه است. 
 

 ها آموزۀ )تیوری( آزادی ارتباط  –الف 
 

ش یافته است، آموزهای که درین باره بیشآموزه ای است  تر گستر
یس به دریا را به مثابۀ بخیسر از پرسمان بزرگ ها  تر که آزادی ارتباط که دستر

یم نظر  در  ریشهاست  د که  یمگت  را  طبییع  هایش  حقوق  آموزۀ  در  توان 
 رساغ نمود.  ١٨و  ١٧های سده

ها، رصف  انگاشتند که دولتپردازان مکتب حقوق طبییع یماندیشه
توانند  که دارای حق اسثثنای  استفاده از رسزمت   خویش اند، نیمنظر از این

از استفادۀ یی دولت را  آنان  اتباع  از راههای دیگر و  ر  های خشکه و آیی  رص 
نیازمندی ارضای  برای  مانع شوند.  ارتبایط خویش،  معنوی،  و  مادی  های 

تواند  واتل، نوشت که »مالکیت خصوض نیمدان سوییس، امت  دی  حقوق
گردی برای  مردم را از حقوفر که برای همگان یکسان است مانند حق جهان

ارتباط   همدیگر با  حصول  با  تجارت  برای  یا  هدف  ، دیگران  به  یا  های  و 
دارد  وجود  دیگر  نوشته    65محروم کند«.   ،خردمندانۀ  هوگو گروسیوس، 

ای از دریا شامل مالکیت یک ملت  ها، یا پاره، رودخانهها است: »اگر زمت   
که  که نیاز دارند با نیت نیک از آن گذر کنند.... و یا کسای  گردند، کسای  یم
های بازرگای  برقرار کنند، باید بتوانند  کوشند با مردمان دورافتاده ارتباط یم

یسبه آن باشند«. ها دستر داشته  قلم  66  از  از واگذاری حق عبور  رو  امتناع 

 
65 Эмер  де  Ваттель. Право народов или принципы 
естесвенного права применяемые к поведению и делам 
наций и суверенов. Книга. II. M., 1960, с. 286 
66 Гуго Гроций О праве войны и мира Книга. II. M., 1956, с. 208 
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، بدون دلیل موجه، به باور هوگو گروسیوس، یم ۀ جنگ  خارجی توانست انگت  
 ارزیایی شود. 
ین    ،پس وان دیگر دکتر از دیدگاه هوگو گروسیویس، دی واتل و پت 

های  های ساحل و دولتحقوق طبییع درین زمینه، هیچ تفاویر میان دولت
یس کشور قارهدرون ها به دریا وجود ندارد، زیرا همۀ این  ای در رابطه با دستر
یی کشور  عبور  یکسان  طبییع  داشتر  حق  از  از رسزمت   کشور ها  ر  های  رص 

 باشند. همسایه برخوردار یم
ه چت  با  یا گذارینههمزمان  وضیع  مکتب  حقوق    67باوری شدن  در 

خارجی از میان رفت، ویل، بار دیگر    ای حق عبور از رسزمت   الملل، آموزهبت   
الملل«  لوترپاخت به فرنام »آزادی ترانزیت در حقوق بت     (اثر)در آفرینۀ  

پدیدار گشت که این بار، نه بر بنیاد مکتب حقوق طبییع، بلکه به چهرۀ یک  
بت    پایهعرف  لوترپاخت، همانند  نمایان شد.  گذاران مکتب حقوق  الملل 

بت     میان کشور اطبییع در حقوق 
ر
ساحل  های ساحل و یی لملل، هیچ فرف

کشور نیم او،  دیدگاه  از  خویش  گذارد.  میان  خشکه،  به  محاط  های 
از دولتتفاوت ها، فقط توسط خاک یک  های فراوای  دارند. رسزمت   یک 

های دیگر محاط به  که رسزمت   دولتدولت محصور شده است، حال آن
بیش از آن بسته شده است. برای    خشکه، توسط خاک دو دولت دیگر یا 

، ممکن است ترانزیت از رسزمت   یک دولت همسایه و یا از  دولت های پست  
همسایه، یکسان سودمند باشد. لوترپاخت درین    های  رسزمت   تمام دولت

 یک  توان حالتنویسد: »همزمان، یمباره یم
ً
های  را تصور کرد که در آن، مثل

داشتر  رسزمت    با وجود  همه  دولت  دارد که  دریا  به  ناچت    یس 
فراخ، دستر  

نیمنیازمندی برآورده  را  آن کشور  جغرافیای   های  وضعیت  در  یا  و  تواند 
برداشت   بنیاد،  بدین  لوترپاخت،  است«.  قرارگرفته  )نامساعد(  ناسازگار 

های محاط به خشکه به گونۀ  های ساحل و هم دولتکند که هم دولتیم
نامۀ  های پیماننوشتزیت اند و به همت   سبب، پیشمند تران یکسان، عالقه
دریا  به  دولتمربوط  یس  دستر حق  با  رابطه  در  آزاد  به  های  محاط  های 

تر که همانا مفهوم آزادی  خشکه، فقط به عنوان بخیسر از یک روند فراخ
 68تواند برریس شود. ترانزیت است، یم

 
67 Positivism  
68 G. Lauterpacht. Op.cit, p. 316. 
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روی دولتچنت    یس  دستر حق  پرسمان  با  رابطه  در  های  کردی 
های  چندی بازتاب یافته و از سوی برج   محاط به خشکه به دریا، در سند 

نمایندگان در کنفرانس ملل متحد   و    ١٩۵٨69ها سال  حقوق دریا دربارۀ  از 
های محاط به خشکه سال  کنفرانس ملل متحد دربارۀ تجارت ترانزیت کشور 

 شتیبای  شده بود. پ ١٩٦۵70
گزاریسر  در  نمونه،  گونۀ  »پرسمان  ،به  عنوان  تجارت  زیر  های 

خانۀ  ترانزیت کشور   محاط به خشکه« که از سوی دبت 
ر
ف های آفریقای رسر

برای کشور  متحد  ملل  اقتصادی  بود،  کمیسیون  شده  آماده  آفریقا  های 
یس آزاد دولت های محاط به خشکه  نوشته شده است که »پرسمان دستر

 71ست« تر آزادی ترانزیت ابه دریا جزو از پرسمان عام
یس کشور  های محاط به خشکه به دریا، چگونه  پس، مشکل دستر

حل خواهد شد اگر این مشکل، به عنوان یک مشکل جداگانه برریس نشده  
 تر آزادی ترانزیت برریس شود؟  و به عنوان جزی  از مشکل عام

صلح حق گذر  لوترپاخت  دیدگاه  رسزمت   از  از  آزاد  و  های  آمت   
 بت   های دیگر، در حقو دولت

الملل وجود دارد، و آن حقر است که  ق عرف 
بت    جامعۀ  )موجودیت(  هستار  واقعیت  یماز  نایسر  یی الملل  و  آیند  شود 

 دولت
 

پذیرد که  ها باهمدیگر است. لوترپاخت یمراستۀ )مستقیم( وابستک
کننده نیست، اما بر  ها در رابطه با هستر چنت   حقر قانعها و مدرکگوایه

رفتار  دولتاساس  همهای  و  اندازهها  تا  درونچنان  پایۀ  بر  مایۀ  ای 
تایید کرد که حق  های دوجانبه و چندجانبه درین زمینه یمنامهتوافق توان 

 آزادی ترانزیت وجود دارد.  
ین   دکتر پِایۀ  بر  آزاد  ترانزیت  لوترپاخت حق  دید  از  پندار،  این  به 

 باشد. وضیع استوار یمحقوق طبییع استوار نبوده بلکه بر بنیاد حقوق 
ط  لوترپاخت یم انگارد که حق آزادی ترانزیت باید بر مبنای دو رسر
 مهم واگذاشته شود.  
که، دولتر که ادعای ترانزیت را دارد باید بتواند این ادعا  نخست این
که، ترانزیت  های خویش و آسای  کار توجیه کند و دوم اینرا بر پایۀ نیازمندی
 گذرد، زیان برساند. ه از آن ترانزیت یمنباید به کشوری ک 

 
69 Doc. A /Conf.13/C.5/SR.5, 9, 10. 
70 Doc. DT/TRANSIT/SR. 7, 8. 
71 Doc. E /Conf.46/AC.2/4 
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پذیرد که حق آزادی ترانزیت به گونۀ جزی   هم، لوترپاخت یمباآن
کردن برای  تدوین شده است، نه به گونۀ کل، زیرا این حق تنها، حق توافق

وی از دلیل های بعدی، لوترپاخت  ها و آوند ترانزیت را اعطا کرده است. با پت 
یم نتیجه  این  به  به  خواه  ترانزیت،  »همنوای  کشور  زمینه  درین  رسد که 
توافق دولت  صورت  اما  است.  لزم  دیگر،  شکل  به  خواه  و  باشد،  نامه 

 مکلف است توافق کند، رد گفت
ً
ها درین باره،  وگو ترانزیت، همزمان، قانونا
ط وگو هانۀ گفتیا به درازا کشانیدن آگا  های بسیار  ها، از طریق گذاشتر  رسر

سنگت     سنگت    آنو  از  به گفتتر  یموگو چه که  عادی گذاشته  شود،  های 
مکلفیتیم نقض  با  مساوی  رعایت  توانند  رد  از  که  شود   

ر
حقوف های 

 72تواند پدید آید.« های قرارداد ترانزیت، یمهنجار 
با  توان منکر شد که بیس از مشکلاز دید منطقر نیم های مرتبط 

یس کشور  به خش حق دستر را یمهای محاط  به دریا  تواند در چارچوب  که 
گوید؛ اما  گونه که لوترپاخت یممشکل عمویم آزادی ترانزیت حل کرد همان

وایمنظریه امر  این  به  را  ما  دیگر،  این  های گوناگون  یس  دستر حق  دارد که 
 ها به دریا باید به عنوان مسألۀ مستقل برریس شود. کشور 

همنیم لوترپاخت  این گفتۀ  به  دولتتوان  رفتار  بود که  ها  نوا 
دهد  الملل یمحکایت از موجودیت قاعدۀ عرف  آزادی ترانزیت در حقوق بت   

ها مکلف اند قرارداد واگذاری ترانزیت را از طریق رسزمت    که بر پایۀ آن دولت
بت    حقوق  ببندند.  دیگر  با کشور  راستاخویش  در  روند الملل  این  روان    ی 

هنجاری هم اکنون پدید آمده است، پیش از    که بگوییم چنت   است اما این
 وقت است. 

سای  که خود لوترپاخت نت    افزون براین، مفهوم آزادی ترانزیت، به
پذیرفته است، یک مفهوم مبهم است و هیچ حقوق مشخض را برای بستر   

 کند. های محاط به خشکه تضمت   نیمتوافق ترانزیت به دولت
هم ب و  ترانزیت  مسألۀ  اگر  دولتچنان،  مسألۀ  رای  ساحل  های 

مسألۀ   مسأله،  این  خشکه  به  محاط  کشور  یک  برای  است،  آسایش 
یس کشور ماندن است. اگر پارهزنده های محاط به خشکه،  ای از حق دستر

شد که  گونه تامت   یمها به همانمانند ترانزیت از خشکه و استفاده از بندر 
آب از  ترانزیت   

ً
حقمثل شیوۀ  به  رسزمیت   صلح  های  تامت    عبور   ، آمت  

 
72 G. Lauterpacht. Op cit., p. 349 
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پرسمان جدا  یم به شکل  دریا،  به  یس  تمایز حق دستر به  نیازی  شود، پس، 
 نبود.  

به  کشور  دریا،  از  و  دریا  به  یس  دستر برای  به خشکه  محاط  های 
ورت دارند، البته با درنظرداشت  ضمانت محکم از سوی حقوق بت    الملل رص 

ام به حق حاکمیت دولت ساحل. آم  وزۀ آزادی ترانزیت چنت    رعایت و احتر
این کشور  به  را  نیمضمانتر  است که  ها  سبب  همت    به  آشکارا،  دهد. 

های درحال رشد محاط به خشکه  های محاط به خشکه به ویژه کشور کشور 
 دهند. گریم نشان نیمبه این آموزه، چندان دل

 
 

ن  73 آموزۀ )تیوری( حق ارتفاق  -ب   الملل در حقوق بت 
 

براساس آن مشکل   بیان شده است که  نگریسر   
ر
ادبیات حقوف در 

یس آزاد کشور  به خشکه به دریا دستر پایۀ  های آزاد یمهای محاط  تواند بر 
دان آمریکای  ه. د. راید  آموزۀ حق ارتفاق در حقوق عمویم حل شود. حقوق

یس یی یم
های محاط به  هم و مداوم کشور نویسد که »تنها به دو طریق دستر

شکه به دریا موجود است: یا واگذاری پارۀ از رسزمت   کشوری که میان دریا  خ
بهره اعطای  یا  و  دارد،  قرار  به خشکه  از  و کشور محاط  برای عبور،  ی  گت 

 کشور همسایه یی 
آنکه به حاکمیت رسزمیت  کشور همسایۀ ساحل  رسزمت  

 خلل ایجاد شود«.  
آزاد و کشور   میان دریای  از دیدگاه ه. د. راید ، کشور ساحل که 

الملل، به اعطای راه  های بت   محاط به خشکه واقع است، به خاطر ارتباط 
تر تمایل خواهد داشت تا واگذاری قسمتر از خاک  عبور از خاک خود بیش

 
که »ارتفاق حقر است که به موجـب آن صاحب    شود یم حق ارتفاق گفته  در تعریف    73

کاتوزیان، نارص،   ملیک، به اعتبار مالکیت خود، یم تواند از ملک دیگری استفاده کند« )دکتر
، ، حقوقمدی  ان، سال چاپ بهار   مالکیت(، نرسر   اموال و )  دوره مقدمایر   صفحه   ٨٢  مت  

رفتار  به رفق و مدارا   الک ملک باید با صاحب حـق ارتفـاق(. بنابراین حق ارتفاق م٢٢٤.١
ی از استفاد  کیس است در ملک دیگری   او نکند، زیرا حق ارتفاق، حـق  ۀنماید و جلوگت 

 خانه دیگری است و مالک   برای کمال استفاده از ملک خود؛ چنانکـه بـایع  در
 

همسایک
باید حق   از خانه همسایه را داشته  باغ برای آبیاری نمودن درختان باغ خود،  بردن آب 

تواند از  به اعتبار مالكيت خود، یم كه به موجب آن صاحب ملیک  حق ارتفاق حقر  باشد. 
 (. م)ها. تردد و مانند این    یا  آب استفاده كند. مانند حق عبور  یملك ديگر 
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د  گت  خویش به کشور محاط به خشکه. راید بر بنیاد این پنداشت نتیجه یم
یس به دریا برای کشور  های محاط  که حق ارتفاق یگانه روش اعطای دستر

   74باشد. به خشکه یم
های بیس از نویسندگان شوروی و  البته آموزۀ حق ارتفاق در نوشته

که پرسمان کاربرد  شود. چون، پیش ازینخارجی یک آموزۀ نااستوار شمرده یم
دشواری حل  برای  ارتفاق  حق  ترانز آموزۀ  به  یت کشور های  محاط  های 

تا فهمیده شود که هواخوا  هان آموزۀ حق  خشکه برریس شود، لزم است 
که آیا  الملل محتوای این حق را چگونه در میابند و اینارتفاق در حقوق بت   

از دیدگاه اصل بت   این کاربرد،  الملل، مانند اصل حاکمیت  های عام حقوق 
 باشد یا نه.  مند یمها قانونتها، مصونیت و تمامیت رسزمیت  دولدولت

بار در حقوق روم باستان پدید آمد، در آن  حق ارتفاق برای نخستت   
به کیس   متعلق  ی که  از چت   این حق،  مبنای  بر  داشت،  یک شخص حق 

فایده به خاطر دستیایی  است،  قطعه  دیگری  از  استفاده  به خاطر  یا  و  ای 
ین حق را به دو گونه تقسیم  به همت   منظور ا   75. زمیت  )ملک( استفاده کند 

کردند، حق ارتفاق شخض و حق ارتفاق ملیک یا حق ارتفاق در ملک. حق  یم
 الملل گردید.  های میانه شامل حقوق بت   ارتفاق در ملک در سده

به   یا یک ملک  مالکان زمت    یعت  حقر است که  ارتفاق ملیک  حق 
یم همدیگر  به   

 
وابستک از سبب  محدود  به گونۀ  همدیگر    توانند  ملک 

ار خویش و یا گذشتر  از   استفاده کنند، مانند گذراندن آب برای آبیاری کشتر 
ه. مفهوم حق ارتفاق سپس از سوی حقوق مدی  کشور  های اروپای   آن و غت 

حقوق کشور  در  شد.  نام  بازپذیرفته  به  حق  این  آمریکا  و  انگلیس  های 
(Easement .قبول شد ) 

ارتفاق درج حقوق عمویم شد    در پایان سدۀ هفدهم، مفهوم حق 
ویل خصلت خصوض یا مدی  اش را هنوز از دست نداده بود. این امر به  

پنداشته یم پادشاه  از رسزمت   دولتر که مالکیت خود  شد،  تصور آن زمان 
یا هدیه  سازگار بود که او یم توانست رسزمت   را آِلش )مبادله( کند، بخرد، 

اث به کیس واگذ کند که:  شالند تاکید یم چه ل. ارد. چنانکند و یا مانند مت 
شد،  هم نه چندان دور که رسزمت   و مالکیت یک پنداشته یم»زمای  بود و آن

 
74 H. D. Reid. International Servitudes in Law and Practice. Chi., 1932, 
p. 131 
75 Римское частное право. M., 1948, с. 219 
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بود« و هنجار  به  در واقعیت رسزمت   کشور موضوع مالکیت  های مربوط 
 76رسزمت   خصوصیت حقوفر مدی  داشتند. 

، در دانش  های فیودایل گذشته است، رسزمت   دولتر اما زمان رابطه
شود، اما آموزۀ حقوق ارتفاق  الملل، دیگر مانند یسر نگرسته نیمحقوق بت   

آفریده در  هم  یمهنوز  دیده  نویسندگان   
ر
حقوف آن  های  دیدگاه  از  شود. 

 است که بر بنیاد یک  نویسندگان، حقوق ارتفاق در حقوق بت   
ر
الملل حقوف

بت    پدید یممعاهدۀ  محدودیتالملل  و  معآیند  یک  های  بر رسزمت    را  ت   
ی  از آن به طور  کنند که در نتیجه، تمام رسزمت   دولتر و پارهکشور اعمال یم

، به نفع دولت دیگر استفاده یم  شود.  دایم و به حد معت  
گایه پیدایش حق ارتفاق را بر پایۀ یک نوع عرف دیرینه استنباط  

نویسند یم از  برج   را  عرف  اساس  بر  ارتفاق  حق  اما  جدالکنند.  آمت    گان 
گونه حق ارتفاق، در زمان ما کمیاب است و به  گویند که اینشمارند و یمیم

 کامل را تنها به آن حقوق ارتفاق قایل    77همت   سبب، آنان جایمان 
ر
حقوف

   باشند که بر پایۀ معاهده استوار باشد. یم
یممبنا  پایان  به  ارتفاق  حق  کارای   آن  اساس  بر  که  رسد،  های  

ها، بر اساس رد یکجانبۀ یک دولت،  ت: برمبنای معاهده میان دولتهاساین
بت   رفتر  موضوع   از  ارتفاق، بر اساس  از حق  برپایۀ عدم استفاده دوامدار 
حق و در نتیجۀ پیوستر  رسزمت   به ترکیب رسزمت   کشوری که از حق ارتفاق  

 کرد.  استفاده یم
یم نشان  خاطر  »تمام  ب.م. کلیمینکو  حق  تعریفکند که  از  ها 

بت    حاکمیت  ارتفاق  داییم  آن محدودیت  و  دارد  ک  مشتر یک وجه  الملل، 
منفعت به  خدمت  برای  یک کشور  یا کشور دولتر  دیگر  های کشور  های 

 هواخوا پس، با این  78است«. 
ً
هان حق ارتفاق در حقوق عمویم،  که، تقریبا

های معت   آن  ررهکنند، باز هم مق شباهت نزدیک آن را با حقوق مدی  رد یم
بت    ارتفاق در روابط  اما کاربرد حق  بافر مانده است.  الملل،  به قوت خود 
ها را نقض  بدون شک اصل برابری حاکمیت و اصل مصونیت رسزمیت  دولت

 
76 Л. Шалланд, Юридическая природа  территориального 
Верховенства, т. I, СПб., 1903, с. 33; 
77 status 
78 Б. М. Клименко, Критика буржузной теории 
международных сервитутов. »Совестский ежегодник 
международного права. 1963«, М., 1965, с. 224 
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با انتقاد از آموزۀ حق ارتفاق درین زمینه یم کند. ل. یم نویسد: هیچ  شالند 
توان با  بطه با اشیا و اموال، یمهای مدی  در راشک نیست که در دادوستد 

 های  بر حقوق مالکان آن گذاشت.  ها، محدودیتوضع قانون یا مقرره
الملل، هرگونه محدودیت بر حاکمیت رسزمیت  بر پایۀ  در حقوق بت   

جانب یمتوافق  و  است  استوار  که  ها  باشد  داشته  دوام  زمای   تا  تواند 
ی د گران یمتوافق درنگ  گران باید یی ر ساختار توافقخواهند. هرگونه تغیت 

بدهد.  پایان  توافقر  چنت     
ر
حقوف قوت  نویسد که  کلیمینکو یم ب.م.   79به 

توان  ها را در حاکمیت رسزمیت  پذیرفت اما هرگز نیمتوان برج  محدودیتیم
 80از پذیرش حتیم حق ارتفاق، در حاکمیت دولتر سخت  باشد. 

ی در شمال  قضیۀ مایهدر رأی خویش در   81دیوان داییم داوری  گت 
اتالنتیک، آموزۀ حق ارتفاق را در حقوق عمویم، به سبب ناسازگاری آن با  

 82اصل حاکمیت دولتر رد کرد. 
بت    ارتفاق  برابری  پس، آموزۀ عنعنوی حق  ناقض اصل  الملل که 

دار را  باشد، ایجاد رابطۀ حقوفر دوامحاکمیت و اصل مصونیت رسزمت   یم
د،  در نظر یم تواند حاکمیت  که در آن رسزمت   یمبدون درنظرداشت اینگت 

حق   آموزۀ  به  مراجعه  پایۀ  بر  آید.  پدید  جدیدی  و کساوندان  بیابد  تغیت  
دولت عمویم،  حقوق  در  بار های رسمایهارتفاق  تا  داری  اند  تالش کرده  ها 
پایگاه موجودیت  بسازند که  امتیاز ثابت  و  حقوق  و  آنان  نظایم  های  های 

، جا آنان در رسزمت   کشور   خاض که های نظایم  ههای  که پایگا های خارجی
 چنان بماند. آنان موجود است، قانوی  است و باید هم

 
79 Л. Шалланд, Указ  .соч., с. 224;  
80 Б. М. Клименко, Критика буржузной теории 
международных сервитутов, М., 1965, с. 223 

بر مبنای فیصلۀ کنفرانس صلح لهه ایجاد شد و    ١٨٩٩دیوان داییم داوری در سال    81
اختالف کهن  حل  برای  سازمان  احتالفالملل بت   ی  ها ترین  است.  خصلت  ی  ها    که 
ی  ها  دولتر و یا شخص المللبت   ی  ها باشند، یا سازمان   ها  دارند، چه میان دولت المللبت   

ط  یم خصوض   ده شوند، به رسر ی درگت   ها طرف   کهاین توانند به این دیوان برای فیصله ستی
سال    یدعوا  وری  فتی تا  دیوان  این  هموندان  باشند.  پذیرفته  را  دیوان    ٢٠١١صالحیت 

، به   ی فرق  المللبت   دولت رسیده بود. دیوان داییم دواری از دیوان    ١١۵ترسای   دادگستر
 .( م)جا دارند. دارد. اما هردو در یک ساختمان 

82 Л. Оппенгейм, Международное морское право, т. 1, М., 1949, 
с.110. 
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انه است و به همت   سبب،  الملل، قانونآموزۀ حق ارتفاق بت    ستت  
های محاط به خشکه یاری رساند.  تواند به حل مشکل ترانزیت در کشور نیم

ها ندارد. این آموزه تنها از  زه کدام سودی به این کشور افزون برین، این آمو 
ی دربارۀ مجموع  گوید، و هیچنامۀ ترانزیت سخن یمخصلت داییم توافق چت  
دولت  که 

ر
دست  حقوف به  باید  توافقر  چنت    از  خشکه  به  محاط  های 

ش  گوید؛ همآورند، نیمیم بازنگری و گستر امکان  چنان، هیچ سخت  دربارۀ 
در   آن  بزرگمفاد  بالرفتر  صورت  یا  و  خارجی  بازرگای   به    شدن حجم  نیاز 
 گوید. ترانزیت، نیم

با کشور  رابطه  حق  در  از  دیگر  آموزۀ  دو  به خشکه،  محاط  های 
( نیاز  پایۀ  بر  ارتفاق  حق  است:  شده  پیشنهاد  نت     servitudeارتفاق 

necessity( اجتمایع  منفعت  پایۀ  بر  ارتفاق  حق  و   )servitude 
d’utitlite publique های قارۀ اروپا وام گرفته  ( که از حقوق داخل کشور

 شده است. 
ها مالک زمیت  که در نزدیک راه  مطابق به حقوق داخل این کشور 

های  که از زمت   همسایه  عام قرار ندارد، حق گذر را به سوی راه عام از راهک
ت. براساس همت    ای از حق ارتفاق بر پایۀ نیاز اسگذرد، دارد. این نمونهیم

الملل نت   وجود دارد. این  شود که چنت   نیازی در حقوق بت   نیاز، قیاس یم
به کشور  آن  نیاز  میان  از رسزمیت  که  را  عبور  حق  به خشکه  محاط  های 

یم دارد،  قرار  دریا  و  آن کشور کال کشور  تا  مسافران  دهد،  و  بازرگای   های 
صورت به عنوان راه عام  ند. دریا درینخویش را به دریا برساند و از دریا برگردا 

یس داشته  درنظر گرفته یم شود که دولت محاط به خشکه باید به آن دستر
ی، در زمان برریس قضیۀ  باشد. این نگرش از سوی دیوان بت    الملل دادگستر

  83حق عبور از رسزمت   هندوستان رد شد. 
رابطه، استفاده از  ای. راید با قیاس به حقوق داخل فرانسه، درین  

داند.  پذیر یمالملل، بر پایۀ منفعت اجتمایع امکانحق ارتفاق را در حقوق بت   
یم طرفاو  تمام  توافق  دیدگاه  گوید که  از  باشد.  حتیم  باید  امر  درین  ها 
جهان ای.  ارتفاق  حق  ایجاد  اصل  راید  مبنای  بر  ترانزیتر که  برای  شمول 

های  های ممکن حل مشکل کشور  از راهریزی شده باشد، باید یکمتقابل یی 

 
83 International Court of Justice, Pleading, Case, Conserning Right of 
Passage over Indiand Trerritory, vol. I, P. 714 
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هم آموزۀ حق ارتفاق بر پایۀ نیاز و هم آموزۀ حق   84محاط به خشکه باشد. 
ترانزیت   حق  آموزۀ  با  نزدیک  همانندی  اجتمایع  منفعت  پایۀ  بر  ارتفاق 

 لوترپاخت دارند.  
بت   هردو آموزه مشخصه ارتفاق  بنیادین حق  باخود  های  الملل را 

ای  از  و  آموزۀ حق  ندارند  از  باتفاوت  برین،  افزون  ندارند.  قانوی   بنیاد  رو، 
ها، حقوق ترانزیت را بدون توافق دولت ترانزیت درنظر  ترانزیت، این آموزه

ند که یمیم تواند نقض فاحش حاکمیت دولتر یک کشور باشد. باید گفت  گت 
ارتفاق در  هان آموزۀ حق  داران زیادی در میان هواخوا ها طرفکه این آموزه

 حقوق عمویم ندارند. 
 
 

 آموزۀ اصل آزادی دریای آزاد   -پ 
 

ور  های آزاد بهرهتوانند از دریا های  که ساحل دریای  ندارند، یمدولت
آن بدون  این گفتار،  شوند،  مبنای  بر  باشند.  داشته  یس  دستر آن  به  که 

یس الملل پیش گذاشته شد که یمای در حقوق بت   آموزه این   گوید حق دستر
است.  کشور  آزاد  دریای  آزادی  اصل  پیامد  یا  نتیجه  آزاد،  دریای  به  ها 
حقوق ژورژ یمسل،  فرانسوی  به  دان  آن  اساس  بر  هنجاری که  نویسد: 

 که ساحل دریای  ندارند، حق استفاده از دریا 
شود، با رسشت  ها رد یممردمای 

الملل  ملکیت عمویم بت   که دریای آزاد  ها در ستت   است، حال اینآزادی دریا 
  85شود. شمرده یم

، نورمن یس آزاد   گیتاشناس آمریکای  پاوندز در مقالۀ به فرنام »دستر
تضمت    دریا و  به  نتیجه یمشده  چنت    حق  ها«  یت  برسر تمام  »اگر  د که  گت 

یس آزاد را به اقیانوس ها دارد، پس خردمندانه است که بگوییم هر ملتر  دستر
اقیان  به ساحل  باشد. باید  داشته  یس  نویسد که  سوالیوف یم ا.   86وس دستر

بهره دولتحق  تمام  برای  آزاد  دریای  از  هرگونه  وری  بدون  جهان  های 

 
84 H. D. Reid. Op. Cit., p. 8, 168 
85 George Scelle, Manuel de droit international public, Part , P., p.389  
86 Norman Pounds. A Free and Secure Acces to the Sea, - The Annals 
of the Association of American Gegraphers, vol. XLIX (49), 19589, 
p.257. 
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دولت برای  آن  به  یس  دستر برای  تضمیت   درصوریر که  های  محدودیت، 
  87محاط به خشکه وجود نداشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. 

، راید یمحقوق که آموزۀ اصل آزادی دریای آزاد،    نویسد دان آمریکای 
با تفاوت از آموزۀ حق ارتفاق بر این پایه استوار است که راه هیچ ملت یا  
از   نباید هیچ ملتر  یس به دریای  آزاد بریده شود و هم 

از دستر نباید  مردیم 
 88بهره بماند. امکان تجارت از طریق دریای آزاد یی 

پیامد چون  دریا،  به  یس  دستر آ آموزۀ  دریا اصل  به گونۀ  زادی  ها، 
ها به رسمیت شناخته  دربارۀ دریا  ١٩۵٨رسیم در جریان کنفرانس ژنیو سال  

نوییس  کشور محاط به خشکه، در آستانۀ کنفرانس، پیش  ١٢شد. گرویه از  
را آماده ساخته بودند که در اصل یکم آن نوشته شده بود: »حق هر کشور  

یس آزاد به دریا، ا ز اصل آزادی دریای آزاد نایسر  محاط به خشکه به دستر
 89. شود«یم

در هنگام گشایش کنفرانس، رسمنیسر سازمان ملل متحد در گزارش 
یس آزاد دولت های محاط به خشکه به دریا،  خود اظهار نظر کرد که دستر

رو، لزم است تا چوکات کنفرانس کمیتۀ  ها ندارد، ازینای به حقوق دریا رابطه
این موضو  برریس  برای  به درخواست کشور ویژه  بنا  اما  ایجاد شود.  های  ع 

ده این پیشنهاد را رد کرد و تصمیم به ایجاد   محاط به خشکه، کنفرانس نامتی
وظیفه که  نمود  کنفرانس  پنجم  یس  کمیتۀ  دستر پرسمان  برریس  اش 

پیشدولت پنجم  در کمیتۀ  بود.  دریا  به  خشکه  به  محاط  های  نویسهای 
در   شد.  گذاشته  بحث  به  سوی  پیشمختلف  از  که  طرج  یا  نویس 

وسلواکیا، غنا، مجارستان،  افغانستان، البانیا، اتریش، بلغاریا، بالروس، چک
یا، لووس، لوگزامبورک، نیپال، پاراگوای، عربستان سعودی،   آیسلند، اندونت  
سویس، تونس و امارات متحده پیشنهاد شده بود، نوشته شده بود که هر  

یس داشته باشد. این  دولتر محاط به خشکه حق دا رد به دریای آزاد دستر
 90شود. حق از اصل آزادی دریای آزاد نایسر یم

 
87 Очерки международного морского права. (под ред. акад. АН 
УССР В. М. Корецского и проф. Г. И. Тункин) М., 1962, с. 29-   -293. 
88 Ч. Ч.  Хайд, Международное право, его понимание и 
применение США, т. 2, М., 1951, с.384. 
89 Doc. A /Conf.13/C.5/LI, Annex 7. 
 
90 Doc. A /Conf.13/C.5/L.6 
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دولتبیش نمایندگان  بند  ترین  به  را  پیشنهاد  این    ٣مادۀ    ١ها 
های  که ساحل دریای  ندارند،  نامه دربارۀ دریای آزاد گنجانیدند: دولتپیمان

مند  های ساحل بهرهکه از آزادی دریای آزاد با حقوق برابر با دولتبرای این
یس آزاد داشته باشند.   شوند، باید به دریای آزاد دستر

یس   دستر حق  آن  اساس  بر  که  آزاد  دریای  آزادی  اصل  آموزۀ 
محاط به خشکه به دریا، نایسر از اصل آزادی دریای آزاد شمرده   های دولت

ده و همگای  شناخته شده است. از جمله،  یم شود، در زمان ما به گونۀ گستر
های محاط به خشکه، کمیتۀ دوم کنفرانس سوم  با پافشاری نمایندگان دولت

آن    نامه هنجاری را بگنجانید که مطابقنویس پیمانها، در پیشحقوق دریا 
ی از حقوق پیشهای محاط به خشکه برای بهره»دولت شده در این  بیت  گت 
دریا پیمان آزادی  با  مرتبط  حقوق  جمله  از   ، اث  نامه  مت  اصل  و  آزاد  های 

یس به دریا و از دریا را دارند«.  یت، حق دستر ک برسر  91مشتر
یس    مهم این آموزه نخست از همه درین است که دستر

 
شایسستک

سازد و به  دریا را به رضایت و یا عدم رضایت کشور ساحل وابسته نیمبه  
کند. دوم  های محاط به خشکه را تضمت   یماین ترتیب دفاع از منافع کشور 

دولتاین ترانزیت  ویژۀ  و  خاص  به رسشت  هنجار  این  به  که  محاط  های 
یسخشکه به سوی ساحل تاکید یم   کند و این ترانزیت را بخیسر از حق دستر

 شمارد به دریای آزاد یم
 
 

یس آزاد دولتدرون – ۵ های محاط به خشکه به  مایۀ مفهوم حق دستر
ن   الملل کنوین دریا و از دریا در حقوق بت 

 
یس آزاد دولت های محاط به خشکه به دریا و از دریا، از  حق دستر

نظر ما به معنای داشتر  راه کامل از رسزمت   یک کشور محاط به خشکه و  
به سخن دیگر،   تا به دریای آزاد است.  از طریق خاک کشور ساحل  بعد، 

یس نکات زیر را دربریم د: آزادی ترانزیت تا به ساحل و از ساحل  حق دستر گت 
بندر  به  یس  بهرهکشور همسایه، دستر و  دریای  آن کشور  آن  های  از  مندی 

 
91 Doc. A /Conf.62/WP.8/Rev.I/part. II, Art. 110. 
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های  های ساحل )آبو آب  92های داخل چنان حق عبور از آبها، و همبندر 
)  آن.   93رسزمیت 

یمپژوهش آمریکای  گالزنر  هرگونه  گر  دریا  به  یس  دستر نویسد که 
ی را دربریم د که میان دولتعبور یا مست  اط به خشکه و دریای  های محگت 

عادی کم طور  به  و  قراردارد  یمآزاد  استفاده  آن  از  حق  وبیش  این  شود. 
( یمها )راهراه، آبها )کریدورها(رو چنان شامل راههم شود؛ اما در  های آیی

توانای   و   
ترانزیتر به حقوق  دولت  عمل محدود  در رسزمت    است که  های  

  ساحل موجود است. این
ً
های  نامههای  اند که در توافقموضوعها معموال

دولت میان  برریس یمدوجانبه  توافقها  چنت    و هرچند که  های   نامهشوند 
اصلبیش بر  هنجار تر  و  بت   ها  حقوق  موضوعهای  درین  عرف  و  ها الملل 

 استوار است. 
بند   به  سال  پیمان  ١٤مادۀ    ١مطابق  )کنوانسیون(    ١٩۵٨نامه 

ر  الملل عبور یی ی رسزمیت  و منطقۀ مجاور، حقوق بت   ترسای  دربارۀ دریا رص 
کند، هم برای  ها تضمت   یمهای تمام دولترا از دریای رسزمیت  برای کشتر 

  94ساحل. های یی های دولتهای ساحل و هم برای کشتر های دولتکشتر 
ر به این معنا است که کشتر در ضمن، مفهوم عبور یی  ها نه تنها  رص 

اینتو یم بدون  آبانند  در  آبکه  از  درآیند،  داخل  رسزمیت   های  های 
ر را  چنان به این معنا نت   است که این عبور یی رسراست بگذرند، بلکه هم رص 

 
  ١٩٨٢عهدنامۀ    ٨مادۀ    ١عهدنامۀ دریای رسزمیت  و در بند  ٥مادۀ    ١این تعریف در بند 92

ی  که در  ها ی داخل عبارت اند از آب ها بصورت زیر بیان شده است: آب   ها حقوق دریا 
( و سایر مناطق  ها پشت خط مبدأ آب  دریای  قرار گرفته اند.  ی ساحل )دریای  رسزمیت 

د:  ها آب مبدأ دریای    ها ی بت   ساحل ها آب   - ۱ی داخل مناطق زیر را دربر میگت  و خط 
  . یزند، خور ها نۀ( رودخانهها مصب )د   - ۲رسزمیت  ی  ها ، خلیج ها ی که به دریا )بحر( مت 
.  ها خلیج  -۳کوچک.   تاریخ  بندر ها آب   -۴ی  در  واقع  لنگرگاهها ی  بطور کل    ها ،  و 
 (م. )ی یک کشور.  ها ی بندری واقع در مجاورت ساحل ها تاسیس 

ی ساحل، بخیسر از دریا است که همراه با فضای بال، بستر  ها ی رسزمیت  یا آب ها آب  93
دریا و زیر بستر آن که تحت حاکمیت کشور ساحل قرار دارد. محدوده دریای رسزمیت  بر  

زده مایل دریای  )هر مایل دریای  حدود  حداکتر دوا  ها حقوق دریا  ۱۹۸۲اساس کنوانسیون  
ترین حد جزر دریا است. قاعده  متر است( از خط مبدأ دریا است. خط مبدأ پائت     ۱۸۵۲

تعیت   حداکتر دوازده مایل به عنوان دریای رسزمیت  در حال حارص  به عنوان قاعدٔه حقوق  
 (م. )ست. ها الملل عرف  پذیرفته شد بت   

94 M. I. Glassner. Acces to the Sea for Developing Land-locked States, 
The Hague, 1971, p.200 
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های داخل به مقصد  های داخل و یا هم برای گذر از آببرای گذر به آب
 عبور یی 

ر شامل عبور از آبدریای آزاد انجام دهند. یعت  ،  های رس رص  زمیت 
به آب از آبداخل شدن  برآمدن  های داخل و سپس عبور  های داخل و 

آبیی  از  ر  آزاد یمرص  دریای  سوی  به  عبور  های رسزمیت   حق  پس،  شود. 
یس دولتیی  ر یک بخش جداناپذیر حق دستر های محاط به خشکه به  رص 

 الملل آن را تضمت   نموده است.  دریاست که حقوق بت   
های  ای محاط به خشکه همان حقوق را در آبههای دولتکشتر 

ها از آن برخوردار  های سایر دولترسزمیت  دولتر ساحل دارا اند که کشتر 
 اند.  

ملل    ١٩۵٨درین رابطه، شمار زیادی از نمایندگان در کنفرانس سال  
دربارۀ تجارت ترانزیت   ١٩٦۵ها و در کنفرانس سال متحد دربارۀ حقوق دریا 

یس به دریا شامل  دولت های محاط به خشکه، اعالن کردند که حق دستر
ر این موضوع را به  شود، چون مفهوم عبور یی عبور از دریای رسزمیت  نیم رص 

نامه )کنوانسیون( دربارۀ  پیمان  ٣خود گنجانیده است. دیدگاه آنان در مادۀ  
یس به دریا تنها به معنای  دریای آزاد بازتابانیده شده است که   در آن دستر

دولت آزاد  آن  ترانزیت  دولتر که  طریق رسزمت    از  به خشکه  محاط  های 
یس به بندر کشور را از دریا جدا کرده است و هم های آن دولت  چنان، دستر

 ها است. و استفاده از آن بندر 
دیدگاه آبمیان  نیست.  موجود  جدی  تمایز  فوق کدام  های  های 

ب  خیسر از رسزمت   دولت است که در آن حاکمیت دولت ساحل  رسزمیت  
د. پس، برای اینیم های رسزمیت  نت    که به دریای آزاد رسید، باید از آبگستر

همکاری رویش  و  رشد  مقصد  به  و کشتر عبور کرد.  اقتصادی  رای   های 
دولتبت    رابطهالملل  توافق کردند که  داوطلبانه  مانند  ها  مشخص،  های 

از آبکشتر عبور   نظایم خارجی  های رسزمیت  شان توسط حقوق  های غت 
تنظیم یمبت    عالقهالملل  دولتگردد.  هنجار  مندی جمیع  ایجاد  باعث  ها 

بت    یی پذیرفته شدۀ حقوق  عبور  است. حق  منفعتالملل شده  ر  های  رص 
های محاط  کند. این امر کار دولتها را به گونۀ کامل تضمت   یمتمام کشور 

یس به  ب  ه خشکه را آسان کرده است، در غت  آن، آنان باید برای حق دستر
 شناوری کشتر وگو دریا، گفت

 
های  های شان از آبها را نت   در مورد چگونک

 بردند. رسزمیت  دولت ساحل به پیش یم
ر یک هنجار پذیرفته شده و عمویم حقوق بت   حق عبور یی  الملل  رص 

یس   دستر حق  مفهوم  شامل  و  دریا  دولتاست  به  خشکه  به  محاط  های 
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ر تنها اجرای یک از بخششود. حق عبور یی نیم های مهم حق ترانزیت را  رص 
 های رسزمیت  کشور ساحل است. کند و آن ترانزیت از آبتضمت   یم

نامه دربارۀ ترانزیت  پیمان  ٢مادۀ    ٤توان بند  برای تایید این گفته یم
پیمان،  های همگوید: »دولترد که یمهای محاط به خشکه را نقل کدولت
  های ساحل خویش مطابق به اصلوبرگشت ترانزیتر را از آبرفت

 
های عرف

چنان مطابق به  و هم ، بارهالملل درینهای بت   نامهالملل، یا پیمانحقوق بت   
 کنند«. های داخل خویش حل یممقرره

های  یس دولتهای ترکیتی دیگری حق دستر چه مربوط به بخشآن
شود، از جمله ترانزیت از رسزمت   خشکۀ دولت  محاط به خشکه به دریا یم

یم هنجار ساحل،  مورد  درین  که  گفت  حقوق  توان  شدۀ  پذیرفته  های 
یی بت    عبور  اصل  مانند  منفعتالملل که،  ر،  به  های کشور رص  محاط  های 

 خشکه را دفاع کند، وجود ندارد.  
همت    پیمانبه  که  آمد  پدید  نیاز  این  دربارۀ  سبب،  خاص  نامۀ 
کشور  سال  ترانزیت  خشکه  به  محاط  اما    ١٩٦۵های  برسد.  امضا  به 

به روی متر  آن، بر همه پرسشهمان ها،  گونه که اشاره شد، در زمان کار 
همه مهمتوافق  پس،  نگرفت.  صورت  مشکلجانبه  حل  وسیلۀ  های  ترین 

های دوجانبه  نامهی محاط به خشکه، همان امضای توافقها ترانزیتر کشور 
 ماند.  های همسایه بافر یمبا کشور 

یس به دریا، تمام حقوفر را یم گنجانند که  گایه به مفهوم حق دستر
ایناین دولت تا  از آن برخوردار باشند  باید  با  ها  بتوانند به اساس برابر  که 

دریا کشور  از  ساحل  اقیانوسهای  و  بهرههها  چنانا  شوند.  چه  مند 
یپژوهش ، مت  یس به دریا  من و اکرمن یم گران آمریکای  نویسند که »حق دستر

ندۀ این به بندر هاست: ترانزیت از قلمدربرگت  یس  ها، حق عبور از  رو، دستر
، آزادی دریانوردی در دریا آب   95های آزاد و حق داشتر  پرچم«. های رسزمیت 

نمایندۀ  را  دیدگایه  به    چنت    مربوط  در کمیتۀ  فرهنگ  آقای  افغانستان 
 بولیویا، گیوارا اریس در    96های )اعماق( دریا نت   بیان کرد. ژرفنا 

 
رییس نمایندگ

یس   دستر حق  کرد،  پخش  کمیته  همان  چهارم  نشست  در  که  سندی 
های محاط به خشکه به دریا را شامل حقوفر نمود که هم در خشکه  دولت

ها  ریا. حقوفر که در دریا قابل اجرا اند، شامل اینقابل اجرا اند و هم در د

 
95 J. Marryman and E. Ackerman. Op. cit., p. 19 
96 Doc. A /AC.138/SC.11/SR.11. 
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ق، حقوق کشتر یم های  رای  در آبشوند: آزادی دریای آزاد، استفاده از بت 
یس به بندر   97های دولت ساحل. مند شدن از بندر ها و بهرهرسزمیت  و دستر

های  ها، دولتدربارۀ حقوق دریا   ١٩۵٨در کنفرانس ملل متحد سال  
ای را پیشنهاد کردند که در آن  نامهنویس قطعهالند، پیشتالیا و  انگلیس، ای 
یس آزاد بیانگفته یم کنندۀ این امر ست که هر دولت حق دارد شد، »دستر
ها را از طریق رسزمت   دولتر که  های آزاد دریانوردی کند، مردم و کال در دریا 

احل دریا برساند و  میان دریا و دولت محاط به خشکه قرار دارد، به دریا و س
  98مند شود.« های ساحل بهرههای دولتاز بندر 

راه چنت    یماساس  را  سال  کاری  بیانیۀ  از  بخیسر  در    ١٩۵٨توان 
یس آزاد دولت های محاط به خشکه به دریا  رسمنیسر ملل متحد دربارۀ دستر

یم آن گفته  در  و گروه  یافت که  است  پهناور  برریس  مورد  »موضوع  شود 
د مانند: آزادی دریا های همسان را دربر یموسیع از پرسش ها، آزادی عبور  گت 

(، بهرهاز آب  که برای بازرگای   های دریای  مندی از بندر های ساحل )رسزمیت 
کنند،  ها استفاده یمکه از این بندر باز اند، هنجارگان یکسان برای همه آنای  

راه از  راهاستفاده  خشکه،  راههای  آهن،  هوای  کشور های  که  های  های  
یس این کشور رسزمت   آن    99شود. ها به دریا یمها مانع از دستر

رسمنیسر ملل متحد    ١٩٧٠با تأسف که این موقف در گزارش سال  
های محاط به خشکه اختصاص یافته بود، نت    های دولتکه دربارۀ دشواری

یم دریا،  تکرار  به  آزاد  یس  دستر مفهوم  از  ده  تعبت  گستر چنت    این  شود. 
ش مفهوماشتباه آمت   از  برآمده  ی  تفست  زیرا چنت    است  های مختلف  آمت   
 است.  

پذیرفته و  عام  اصل  یک  آزاد  دریای  بت   آزادی  الملل،  شدۀ حقوق 
های محاط به خشکه و  هم کشور   100. است  Jus Cogensیعت  یک اصل  

کشور  یمهم  ساحل  به  های  آزاد  دریای  آزادی  حق  اجرای  در  توانند 

 
97 Doc. A /AC.138/SC.11/SR.32 
98 Doc. A /Conf.13/C.5/LI, Annex 7. 
99 Doc. A /Conf.13/29 and Add. I §170 

تخیط   کنند. یم ی وجود دارند که به نام اصول بنیادین یاد ها اصل  الملل بت   در حقوق  100
نت   شامل همت      ها از آن اصول برای هیچ کشور یا سازمای  مجاز نیست. اصل آزادی دریا 

ها اند: ممنوعیت  اینتوان از آن تخیط کرد از جمله  یم که ن   یدیگر   شود. اصولیم   ها اصل
برده نسل   ، برده،  کیسر تجارت  و  اعدام کودکانداری   ، مصونیت    ،شکنجه، کشورگشای 

ه.   ( م. )دیپلماتیک و غت 
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ی در دریای آزاد. رو شوند؛ به گونۀ مثال آزادی مایههای  روربهدشواری گت 
در    در چوکات های   تدبت  توان  برای حل چنت   مشکل یم متحد و هم  ملل 

سازمان بت   چوکات  دیگر  توافقهای  اساس  بر  و  دوجانبهالملل    های 
تواند دلیل باشد برای درج این اصل به مفهوم  . اما این امر نیمه شود اندیشید 

یس آزاد دولت های محاط به خشکه به دریا که هدف آن نت   تضمیت   دستر
از آزادی دریای آزاد استفاده کنند.  دهد تا  ها امکان یماست که به این دولت

یس آزاد به دریا و مفهوم آزادی دریای آزاد، دو   به سخن دیگر، مفهوم دستر
های  هم اند اما از همدیگر فرق دارند. البته، اگر برای کشور مفهوم نزدیک به

های ساحل از اصل  سان و برابر با کشور محاط به خشکه حق استفادۀ هم
یس به  د به رسمیت شناخته نیمهای آزاآزادی دریا  شد، مشکل آزادی دستر

آمد. و برعکس، درصورت نبود شناسای   ها نت   پدید نیمدریا برای این کشور 
دریا  آزادی  اصل  دریا،  به  آزاد  یس  دستر برای کشور حق  به  ها  محاط  های 

 ای بیش نبود. خشکه، ژاژخای  
یس به دریا از طریق  در حقوق بت    های  دولتالملل برای حق دستر

از نگاه سووسمت جغرافیای  وجود ندارد. به گونۀ مثال  محدودیتر  ساحل  
و، ارژانتت   و برازیل از دریا جدا نموده   کشور بولیویا را چهار کشور چیل، پت 

یس به دریا را از طریق رسزمت   هریک از کشور  های  است. این کشور حق دستر
یس  های محاط به خشکه  دولتیاد شده دارد. برای تفست  مفهوم حق دستر

دربارۀ دریای    ١٩۵٨نامه سال  پیمان  ٣نوشت مادۀ  به دریا و از دریا، دو پیش
 آورند.  های  را پدید یمآزاد شک

شود که ترانزیت و استفاده از  نامه گفته یمپیمان  ٣مادۀ    ١در بند  
نامه میان دولت محاط به خشکه و دولتر که میان  ها با امضای توافقبندر 

شود که در  بیان یم  ٣مادۀ    ٢گردد. در بند  آن کشور و دریا قرار دارد، اعطا یم
شود.  نامه حقوق دولت ساحل یا دولت ترانزیت درنظر گرفته یماین توافق

یس به  آیا این بدین معناست که دولت محاط به خشکه یم تواند حق دستر
بندر  از دولت ساحل همسایه خویش  دریا و  تنها  نه    ها را 

ً
)مثل تقاضا کند 

یس به دریا و بندر   ها را در اقیانوس آرام بطلبد(؟  لوگزامبورک حق دستر
های  نامه، و نه هم بیانیهنویس پیمانها دربارۀ پیشنه بازگوی  دیدگاه

ملل متحد دربارۀ    ١٩۵٨ها در کمیتۀ پنجم کنفرانس سال  نمایندگان دولت
 کند. یمها پاسخ  به این پرسش ارایه حقوق دریا 
مادۀ  یم خاطرنشان کرد که  پیمان١توان  دربارۀ    ١٩٦۵نامه  )ج( 

دولت ترانزیت  رضایتتجارت  زمینه  درین  خشکه  به  محاط  بخش  های 
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، رصف  است  نیست. درین ماده، مراد از »دولت ترانزیت« هر دولت متعاهد 
که ساحل دریای  دارد یا ندارد، که »میان دولت محاط به خشکه و  نظر ازین

 شود«. وبرگشت ترانزیتر اجرا یمیا موقعیت دارد و از رسزمت   آن رفتدر 
پایۀ مادۀ  پس یم )ج(، دولت محاط به خشکه  ١توان گفت که بر 

یس به دریا را به گونۀ زیر اجرا کند: یم  تواند حق دستر
 های همسایۀ ساحل؛ از طریق رسزمت   دولت -الف 
دولت  -ب   رسزمت    طریق  رس از  ساحل که  شان  زمت   های  های 

آن دولت جدا شده   از  به خشکه  دولت دیگر محاط  یک  توسط رسزمت   
 است؛

 از طریق رسزمت   دولت همسایۀ محاط به خشکه؛   -پ 
بدون    ١٩٦۵نامه سال  )ج( پیمان  ١های مادۀ  نوشتدریغا که پیش

باریک پیشهرگونه  متر   در  پیمانبیت   به  دریا نویس،  حقوق  جهای   ها نامۀ 
 های پیشت   سخن گفته ایم. شد که دربارۀ آن در بند گنجانیده 

یس به دریا باید تنها محدود به حق عبور آزادانه   از نظر ما، حق دستر
دولت یس  دستر حق  باشد.  ساحل  همسایۀ  دولت  طریق رسزمت    های  از 

موقعیت   سبب  به  است که  ای   جتی حدی  تا  دریا،  به  خشکه  به  محاط 
این دولت امتیاز  آنان داده یمها به  جغرافیای   به  نباید  ان  این جتی اما  شود، 

 مبدل گردد. 



 
 
 

 فصل دوم 
 های محاط به خشکه به دریا و از دریا کشور خصلت ترانزیت  

 
ن  – ١ مندی  الملل و امکان بهرهمفهوم آزادی ترانزیت در حقوق بت 

 های محاط به خشکه از آن دولت
 

های بس مهم در اجرای  های محاط به خشکه، مشکلبرای کشور 
یس آزاد به دریا و از دریا، همان مشکل های  اند که در زمان عبور یا  حق دستر

آیند. ترانزیت  های همسایۀ ساحل پدید یمترانزیت از رسزمت   خایک دولت
   های محاط به خشکه از رسزمت   خایککشور 

 
های  دارد  دولت ساحل ویژگ

که از ترانزیت عادی در رسزمت   خایک فرق دارند، زیرا این ترانزیت، یگانه رایه  
پیونداند. اما  ا یمهاست که رسزمت   دولت محاط به خشکه را به ساحل دریا 

 پیش ازاین
 

دازیم، لزم است بدانیم که حقوق بت   که به این ویژگ الملل  ها بتی
 مشکل ترانزیت از رسزمت   خایک را چگونه سامان داده است. 

الملل، هر دولت دارای حاکمیت دولتر است  بر اساس حقوق بت   
و   خویش  در رسزمت    حاکمیت  دولت،  یک  آن،  بنیاد  بر  در  که  استقالل 

، حق ترانزیت  های بت   رابطه الملل را دارا باشد. مطابق این اصل هیچ دولتر
شدۀ آن  از رسزمت   و یا در رسزمت   دولت دیگر را، بدون توافق آشکارا و بیان

نویسد: »اشتباه است  دان آمریکای  یمهاید حقوق داشته باشد. چ. دولت نیم
بت    بگوییم که حقوق  است که حق  الملل یک  اگر  را مکلف ساخته  دولت 

در بیانیۀ دولت    1اش اعطا کند«. ترانزیت را به یک دولت دیگر از رسزمت   مل
بت    دادگاه  به  پرتگال  پاسخ  به  عبور  هند که  حق  دربارۀ  ی  دادگستر الملل 

شود  پرتگال از رسزمت   هند، برای برریس به این دادگاه ارایه شده بود، گفته یم
کن زمان  »در  معاهدهکه  هیچ  حقوفر  وی   نانوشتۀ  هنجار  هیچ  یا  ای، 

های عام حقوق موجود نیست که  الملل، نایسر از عرف، یا نایسر از اصلبت   
از را دولت یا اموایل را که  افراد و  تا  های رسزمت   خایک آن  ها را ملزم بسازد 
  2کنند، اجازۀ ترانزیت دهند«. وگذر یمها، گشتدولت

 
1 Ч. Ч. Хайд, Указ .соч., с. 383 -.384. 
2 »International Court of Justice, Case Concerning Right of Passage 
over Indian Territory« (portugar v. India(, vol. II, p.124, 
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نامۀ ترانزیت میان  این نظر است که »اگر توافقب. م. کلیمینکو، به  
ها امضا نشده است، هیچ دولتر حق ندارد از دولت دیگر حق ترانزیت  دولت

تواند خودش در مورد اعطای ترانزیت به دولتر  خایک بطلبد. یک دولت یم
د«.   3دیگر تصمیم بگت 

یه  الملل موجود در رابطه با ساماند های چندجانبه بت   نامهپیمان
الملل، کدام اصل عمویم  مشکل ترانزیت، حکایت ازین دارند که در حقوق بت   

پذیرفته شدۀ آزادی ترانزیت وجود ندارد که بر اساس آن یک دولت مکلف  
های یک دولت دیگر، در رس زمت   خویش،  ها و کال ها، مالباشد به شخص

 پیش
ً
مثل توافقنوشتحق عبور دهد.  پنجم  ویم دربارۀ  نامۀ عمهای مادۀ 

پیمان  های هم)آزادی ترانزیت( تنها در رابطه با دولتمیگوید  تعرفه و تجارت  
  ١٩٢١نامۀ برسلون سال  نامۀ پیماناساس  ٦مطابق مادۀ    4قابل اجرا است. 

»اساس ترانزیت،  آزادی  دربارۀ  به کدام کشور  ترسای   خود،  ذات  به  نامه 
ق  گذارد تا به شهروندان و بارکولهپیمان مکلفیت نو نیمهم های شان و بت 

پیمان یک  رسر ترانزیت  دولتر که  حق  اعطا کند.  ترانزیت  حق  نیست،  نامه 
رابری یک دولت  های دیگر ت های باربری و وسیلهها، وسیلهچنان به کال هم

پیمان آن کشور یمغت  عضو  به سوی  یا  آن کشور  نامه که  برای  یا  و  روند 
این مگر  شد،  نخواهد  اعطا  است،  شده  دولتدرنظرگرفته  عضو  که  های 

 
ی، پرتبت   ال در دیوان  گبرریس دعوا میان هندوستان و پرت  هنگام ال دفاع  گالملل دادگستر

ی عام  ها  و اصل المللبت   ، عرف الملل بت   از حق عبور از رسزمت   هند را مبنا بر معاهدۀ 
ی رای داد  حقوق پذیرفته شده از سوی ملل متمدن، روامند یم  دانست. اما دیوان دادگستر

 
 

  رو است که بر هرگونه هنجار های مشخص روبه که دیوان به یک دعوای مشخص با ویژگ
 دارد. درین دعوا دیوان در رای خویش هیچ یادی از موجودیت هنجار ت  عام چ

 
ی آزادی  ها گ

 نکرد.   المللبت   ترانزیت در حقوق 
 
 عرف

(International Court of Justice, Yearbook 1959-1960), Ф. И. 
Кожевников, Г. В. Шармазанашвили, Международный Суд 
ООН. М., 1971, с. 86-89; Humphrey Waldock, General Course on 
Public International Law, - «Academie de droit international», vol. 
106, La haye, 1962, p.44-48. 
 3 Б. М. Клименко, Право прохода через иностранную 
территорию, M., 1967, c. 34. 
4 United Natrions Treaty Series, vol. 55, p. 210 
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دلیلپیمان بر نامه  ارایه  هانها و  ترانزیت  اعطای چنت    نفع  به  های مستند 
  5کنند«. 

را درین  متحد  ملل  رسمنیسر  یادداشت  شده  در  خاطرنشان  بطه، 
توافق پیماناست که  تجارت،  و  تعرفه  دربارۀ  عمویم  و  نامۀ  برسلون  نامۀ 

به فرنام یک هنجار عام  اساس ترانزیت را  آزادی  آزاد،  ترانزیت  نامه دربارۀ 
بت    نیمحقوق  یمالملل  هنجاری  عنوان  بلکه  مبنای  شمارند،  بر  انگارند که 

   6شود. الملل برقرار یمنبه بت   های دوجانبه و یا چندجا نامهتوافق
گفتاورد ازین حقوقرو،  از  شماری  مانند  های   ، غریی دانان 

ی مت  فوست،  اپ لوترپاخت،  اکرمن، ست  یم  7من،  دیگران که  در  و  گویند 
  وجود دارد که به یک دولت حق یمحقوق بت   

 
دهد تا از  الملل هنجار عرف

که  شود، حال اینبطلبند، تایید نیمنامۀ ترانزیت را  دولت دیگر امضای توافق
 شود. ها نت   تایید نیماین امر در رویۀ دولت
دولت جریان  دیدگاه  در   

ً
مثل نیستند.  نظر  این  تایید کنندۀ  نت    ها 

ها، رییس هیأت  ملل متحد دربارۀ حقوق دریا   ١٩۵٨بحث در کنفرانس سال  
 فرانسه گفت که »آزادی ترانزیت یک حق وضیع )گذا

 
( است.  نمایندگ ریت 

ترانزیت گفت آزادی  دربارۀ  مکلف شود که  نباید  دولت  به  یک  یا  وگو کند 
اعطای تزانزیت واداشته شود، زیرا این امر با حق حاکمیت درتضاد است«.  

نمایندۀ بیانیۀ  از    در  بخیسر  ترانزیت،  است که »حق  نت   گفته شده  هالند 
(jus communiction یا حق ارتباط ) آرزومندانه است    ها است که هرچند

بت    حقوق  در  مسلم  و  بنیادین  اصل  یک  چنان  اما  باشد    که 
ً
الملل کامل

های موجود  ها تضاد و ابهامشناخته شده نیست. بسیاری از نمایندگان دولت
 8در مفهوم »آزادی ترانزیت« را یادآور شدند. 

الملل نه کدام هنجاری پذیرفته شدۀ به نام  رو، در حقوق بت   ازین
دی ترانزیت وجود دارد و نه هم کدام هنجاری وجود دارد که امکان ادعای  آزا

ها دارای  بستر  توافق ترانزیت را برای یک دولت مورد تایید قرار دهد. دولت

 
5 League of Nations Treaty Series, vol. 7, p.29, 
6 United Nations Conference on Law on the Seas, vol. I, Geneva, 1958, 
p. 309. 

سال    7 پنجم کنفرانس  دریا   ١٩۵٨در کمیتۀ  حقوق  دربارۀ  متحد  برریس  ها ملل  در   ،
بهی  ها ی کشور ها مشکل  دشواری   محاط  مربوطخشکه،  ترانزی  های  این  به  زمیت   ت 
یس به دریا پیوندانیده شود، بحث شد.  کهاین بدون  ها کشور   با مسألۀ دستر

8 Doc. A /Conf.13/C.5/ SR.6,7,9. 
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حاکمیت اند. دولت حق دارد که ترانزیت را از رسزمت   خویش رد کند بدون  
قناعتاین دلیل  تران که کدام  بیان کند. حق  مورد  درین  بر  بخش  تنها  زیت 

 آیند. های دوجانبه و چند جانبه پدید یمنامهاساس توافق
توافق اغلب زباننامهدر  زد  های دوجانبه و چندجانبه درین زمینه 

  ٧شود. به گونۀ مثال در مادۀ  )اصطالح( »آزادی ترانزیت« به کار برده یم
میان پاراگوای و    ١٩٣٨جون سال    ٢١قرارداد دربارۀ صلح و دوستر که در  

یم شد، گفته  بسته  از  بولیویا  را  ترانزیت کامل  آزادی  »پاراگوای  شود که 
بار  بندر پوارتوکاسادو، برای  های  که از  رسزمت   خویش و به ویژه از منطقۀ 

روند،  های خارج یمور آیند و یا از بولیویا به سوی کشخارج به سوی بولیویا یم
 9کند. اعطا یم

زد  نامه از زبانآید که اگر در یک توافقدرین رابطه پرسیسر پدید یم
استفاده یم آزاد«  این اصطالح در  یا اصطالح »ترانزیت  استفادۀ  آیا  شود، 

بر دوش طرفمتر  توافق این است که  به ذات خود، به معنای  های  نامه، 
شود و حقوق مشخض  های مشخض نهاده یمپیمان )متعاهد( مکلفیتهم

گردد؟ یا به سخن دیگر، آیا اصطالح »آزادی ترانزیت« به مفهوم  اعطا یم
 دهد؟  مکلفیت اعطای حقوق ترانزیت، کدام معنای مشخض را یم

بیش حالتدر  اندازۀ  ترین  تنهای   به  اصطالح  ازین  استفاده  ها، 
دولت که  را  توافقحقوفر  در  متعاهد  دست  هنامهای  به  ترانزیت  های 

زد تنها یک تعمیم است، مفهوم عام  تواند بیان کند. این زبانآورند، نیمیم
دۀ  ها را در موضوع است، مفهویم است که ماهیت توافق طرف های گستر

یم بیان  باهم  ابزار مرتبط  همچون:  گذرگاهکند،  ترابری،  زمان،  های  ها، 
ط هنجار  ه. رسر تر های گمرگ و غت  توافقهای  یا در خود  نامه نوشته  انزیت، 

های الحافر دیگر، یا هم در  ها، پروتکلنامهها، توافقشود، یا در معاهدهیم
 گردد. گردد که به آن ارجاع یمها تسجیل یمرویۀ دولت

پیمان میان بولیویا و    ١٩١٧جنوری سال    ٢١نامه  برای نمونه، در 
و، دربارۀ ارتباط  یق بندر مولیندو چنت   گفته شده است:  های تجاریر از طر پت 

با مقرره و، مطابق  پت  های  های قراردادی دربارۀ تجارت و تعرفه»حکومت 
، ترانزیت آزاد را از رسزمت   خویش در رابطه  ١٩٠۵ماه نوامتی سال    ٢٧گمرگ  
روند و  های  که از بندر مولیندو وارد شده و سپس به سوی بولیویا یمبا بار 

 
9 Collection de Tratados Vigentes de la Republica de Bolivia, vol. 5, 
p.331 
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ها،  های  که به مقصد بارکیسر دوباره در کشتر ها و بار ابطه با کال چنان در ر هم
 10کند«. شوند، تضمت   یماز بولیویا به مولیندو وارد یم

ها یکسان  نامهاگرچه معنای اصطالح »ترانزیت آزاد« در همه توافق
های مشخض پدید آمده اند که اغلب  ها مقررهنیستند، اما در رویۀ دولت

شود.  نامه دربارۀ اعطای ترانزیت از رسزمت   خایک گنجانیده یمافقدر متر  تو 
مقرره پیماناین  تهیۀ  هنگام  در  اساسها  و  آزادی  نامه  دربارۀ  برسلون  نامۀ 

 11موافقتنامۀ عمویم دربارۀ تعرفه و تجارت   ۵و مادۀ    ١٩٢١ترانزیت سال  
 تعمیم یافته اند.   ١٩٤٧سال 

بیش آزاد«  »ترانزیت  به مفهوم  رفت  تر  ها،  وبرگشت کال معنای 
( دولتهای ترابری )وسیلهشهروندان و ابزار  پیمان  های همهای ترانسپوریر

، بخیسر  پیمان دیگر است، درصوریر از رسزمت   یک دولت هم که آن رسزمت  
از تمام رایه باشد که نقطۀ آغاز و انجامش خارج از رسزمت   آن دولت قرار  

 دارد.  
آنجای   ترانزیت از  بیشکه  بت   ،  تجارت  نفع  به  به کار  ترینه  الملل 

یم ترابریگرفته  پس،  بار شود،  و  انتظایم   ،
 

جنک خصلت  های  دارای  های 
 توانند شامل مفهوم »ترانزیت آزاد« شوند. نظایم نیم

دیگر بر پایۀ متقابل و دوسویه اعطا  ها ترانزیت آزاد را به همدولت
رانزیت، اغلب کدام تمایزی بر اساس  کنند. در رابطه با واگذاری آزادی ت یم

ق کشتر ملیت کسان )شخص ش بار ها، نقطهها(، بت  ها،  های فرستش و گت 
خروج کال فرآورده یا  ورود  مالکیت  ها،  بر  مبتت   دیگر  نگرش  هرگونه  یا  ها 

 نخواهد شد. برقرار های ترابری  ها یا ابزار کال 
،  تواند در معرض تعرفههای ترانزیتر نیمبار  های واردایر و صادرایر

د. ترابرییا محدودیت  قرار گت 
های ترانزیتر نت   نباید  های واردایر و صادرایر

د به جز از  گونه تعرفه یا مالیهدر معرض هیچ پردازی خاص ترانزیتر قرار گت 
تعرفه مالیهآن  و  هزینهها  پوشش  برای  درین  های  که  ترانزیت  دولت  های 

د، مانند هزینهگزمینه انجام یم های ترابری،  های که برای ترمیم و حفظ راهت 
، ادارۀ را بهای ماشت    های ترابری  ههای مخصوص، بهای نگهداری و نگهبای 

ه هزینه یم  شود. و غت 

 
10 Ibid., p.542 

) موافقت 11 تجارت  و  تعرفه  عمویم   
ٔ
 General Agreement on Tariffs andنامه

Trade( یا به اختصار گات )GATT  در شهر ژنو تهیه    ۱۹۴۸کشور در سال    ۲۳( توسط
 ست.م. ها شد 
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یابد  وبرگشت ترانزیت انجام یمهای  که در آن رفتها و یا راهمست  
گردد.  مند به موضوع تعیت   یمهای عالقهوگو میان دولتتنها از طریق گفت

نامۀ عمویم دربارۀ تعرفه و تجارت فقط تاکید  نامۀ برسلون و توافقدر اساس
 الملل باشند.   بت   تر برای بازرگای  ها باید مست  آسانشده است که این مست  

دولت به  ترانزیت،  مورد  انجام  در  ترانزیت  آن  از رسزمت    های  که 
ترانزیت یمیم دولت  است.  شده  داده  ده  حقوق گستر د،  ترانزیت  گت  تواند 

و کال  به  کسان  ترانزیت  دولت  رسزمت    از  آن  خروج  یا  ورود  را که  های  
ممنوع است، رد کند. کسان    های بهداشتر های امنیت اجتمایع یا مقررهدلیل

گذرند، تابع حاکمیت قضای  کامل دولت ترانزیت  و کالی  که از راه ترانزیت یم
عادی که موجودیت سیایس و امنیت دولت ترانزیت  اند. در حالت های غت 

 تواند روند ترانزیت را توقف کند. تهدید شود، آن دولت یم
بارۀ آزادی ترانزیت و  نامۀ برسلون در های  که در اساسنوشتپیش

نامۀ عمویم دربارۀ تعرفه و تجارت در رابطه با ساماندیه آزادی  توافق  ۵ماده  
برای   تنها  و  دارند  قراردادی  رسشت  همه  است،  گردیده  بیان  ترانزیت 

 باشند.  های چندجانبه الزایم یمنامهسوی توافقهای همدولت
نامۀ  توافق  ۵نامۀ برسلون و مادۀ  تنها به یک واکاوی سطخ اساس

های آن  نوشتتوان نتیجه گرفت که پیشرۀ تعرفه و تجارت یمعمویم دربا
آننامهتوافق عمل  امر، کاربرد  این  اند، که  نامشخص  و  مبهم  به  ها  را  ها 

 رو کرده است.  مشکل روبه
وسیله از  محصول  حق  بر  اخذ  نیست که  آشکار  جمله،  های  از 

دولت معناست.  چه  به  ترانزیت  یمترابری  پای ها  بر  منفعتتوانند  های  ۀ 
تعرفه خویش،  ترانزیتر  وسیلهسیاست  از  پایت    یا  بال  در  های  ترابری  های 

راه دیگر  طرف  از  بطلبند.  خود  در کشور داخل کشور  ترابری  های  های 
ها را برای  های خصوض اند که امکان دولتداری به دست شخصرسمایه

ها، میان  د درین کشور کاهد. وجود رقابت آزاها درین بخش یمبازریس قیمت
ش را در سامانۀ اخذ محصول  های مختلف وسیلهگونه ، تاثت  های ترابری نت  

 گذارد.  های ترانزیت یماز وسیله
های آسان  ها و راهشود که باید از مست  نامه گفته یمدر هر دو توافق

بت    ترانزیت  پیدا یمبرای  پرسش  این  باز  استفاده شود.  ای الملل  ن  شود که 
ها است: برای دولتر که از رسزمت   اش ترانزیت  آسای  برای کدام یک از دولت

 شود یا برای دولتر که به این گونه ترانزیت نیاز دارد.  عمل یم
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اساسدولت هموند  و  های  ترانزیت  آزادی  دربارۀ  برسلون  نامۀ 
  نامۀ عمویم دربارۀ تعرفه و تجارت، خود را مکلف به اجرای مفاد اینتوافق
دولتنامهتوافق با  رابطه  در  توافقها  این  هموند  نیستند،  های  که  نامه 
های  الملل هنجار دانند. این گوایه دیگری است براین که در حقوق بت   نیم
پذیر که آزادی ترانزیت را سامان دهد، وجود ندارد. به گونۀ مثال، در  همه
انگلیس  پیمان و  افغانستان  ترانزیت میان  تجارت    ١٩٢٣جون سال    ۵نامۀ 
گرفت )دولت  قرار یم  12های ترانزیت در معرض محصول گمرگ بازگشتر کال 

از   سال    ٢انگلیس،  اساس١٩٢٢اگوست  و  هموند  است  برسلون  نامۀ 
های  که در سال  نامه نیست(، بر اساس مقررهافغانستان هموند آن اساس

شد    ١٩۵١ مجبور  افغانستان  درآورد،  اجرا  به  پاکستان  خاطر  دولت  به 
اندازۀ  ترانزیت کال  به  پاکستان  رسزمت    از  خارجی  بهای    ٣٠های  درصد 

و  کال  انگلیس  بهای کال   ٦٠های  پاکستان  های کشور درصد  به  دیگر،  های 
دازد )پاکستان   نامۀ  وند توافقهم١٩٤٨درسال  محصولت گمرگ بازگشتر بتی

این  هموند  تا کنون  افغانستان  و  شد  تجارت  و  تعرفه  نامه  توافق  عمویم 
سال    (. نیست ترانزیت  و  تجارت  قرارداد  در  نیپال،    ١٩٧١هندوستان  با 

کال  نیپالترانزیت  بنگله  را   های  نداد  به  اجازه  خویش  رسزمت    از  دیش 
نامۀ عمویم تعرفه و تجارت  نامۀ برسلون و توافق)هندوستان هموند اساس

یک نیست(. است، نیپال به هیچ  یک از این دو رسر
ها را مکلف نکرده است که از رسزمت    الملل دولتق بت   پس، حقو 

زد »ترانزیت آزاد« معنای  خایک خویش به همدیگر ترانزیت اعطا کنند. زبان
توان تا حدی، تنها بر اساس  کارانه ندارد. محتوای کل آن را یمدقیق و ریزه

 الملل، تعیت   کرد.  های چندجانبۀ بت   نامهتوافق
توان به این نتیجه رسید  فهوم »ترانزیت آزاد« یمدر پایۀ واکاوی م
الملل هنجاری پذیرفته شده وجود ندارد که بر اساس  که چون در حقوق بت   

نامۀ برسلون و  ها اعطا شود، پیوستر  به اساسآن حق ترانزیت به این دولت

 
گردد و آن مالیه  یمی واردایر اعمال  ها بر کال  تر بیش ، ها چنت   مالیات و محصول بر کال  12

  ۀ گذرد، از وارد کنندیم ی واردایر ترانزیتر است که از رسزمت   کشور  ها و محصول بر کال 
ون )صادر( شد،  که آن کال و زمای    شود یم ، مانند گرو، مالیه گرفته  ها کال  ها از کشور بت 
یا  یم دهنده  مالیه  مالیه  این گونه  د. هدف  بازپس بگت  را  پرداخته  پول  بازگشت  تواند، در 

ی ترانزیتر  ها بر کال   ها خل است که کشور ا ی دها از فراورده محصول، حمایت و پشتیبای   
 .(م)کنند. یماعمال 
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اندازهتوافق تا  تجارت،  و  تعرفه  عمویم  یمنامۀ  دولتای  برای  های  تواند 
 گشا در حل مسألۀ ترانزیت به شکل کل باشد.  خشکه رهمحاط به 

نامۀ عمویم تعرفه و تجارت )گات( یک سازمان بسته است  اما توافق
ط  رسر یمو  است،  شده  آن گذاشته  به  پیوستر   برای  راههای  که  بند  تواند 
از جمله برای پیوستر  به گات لزم  )مانع( پیوستر  به آن.  برای  های  باشند 

های دوسویه  های دوجانبه امتیاز مند از راه توافقهای عالقهاست که دولت
هم به  به کشور )متقابل(  از گات   

 
بزرگ سود  اعطا کنند.    دیگر 

 
بزرگ های 

رسمایه یمصنعتر  اقتصادی  داری  و  تجاری  انش  برای گستر آن  از  رسد که 
یم استفاده  ازینخویش  دیدگاه  کنند.  از  باید  را  گات  به  پیوستر   رو، 

های   های آن برای کشور نگریست، نه آن هنجار بودن همه هنجار پذیرفتت  
 13بخشد. که پرسمان ترانزیت را سامان یم

نامۀ آزادی ترانزیت بر پایۀ اصل دوسویه  نامۀ برسلون و اساسپیمان
شوند. به همت    های آیی اجرا یمهای آهن و راه)متقابل( و تنها در رابطه با راه

تنها دولت راههای   سبب،  بزرگ  که  از آن سود  دارند،  های آهن رشدیافته 
در کشور یم ند.  روبهگت  و  های  اند  خشکه  به  محاط  که  در  نت    رشدی 

پیونداند،  های آهن که آنان را به هم یمها و راهآنان این امکان های همسایه
های آهن موجود اند، بازهم به  های  که راهو در آن حالت،  اغلب وجود ندارد 

راه ترمیم  عدم  و  آن  ساختار   
 

فرسودگ و   
 

و  سبب کهنک بسیار کندرو  ها 
دولتقیمت سبب،  همت    از  اند.  انتقال  افزا  برای  خشکه  به  محاط  های 
خارج از  کنند که  های دیگر ترابری استفاده یمهای خویش به دریا، از نوعکال 
  14. استنامۀ آزادی ترانزیت نامۀ برسلون و اساسپیمانرد هنجار های  کارب 

پنج دولت روبه افریقا،  در  یه، چاد، جمهوری  )نیجت  افریقای   رشد 
 راه  روندا، بروندی( و دو دولت روبه

ً
رشد آسیای  )افغانستان، لووس( اصل

 15آهن وجود ندارد. 

 
دولت هموند    ١٣  تنها خشکه    محاط به ی  ها ، از جمله دولت ١٩٧٦در یکم جنوری سال    13

 گات هستند. 
 (Multinational Treaties, N. Y., 1976, p. 533 ) 
مۀ برسلون  نا پیمانخشکه هموند    محاط بهدولت    ٩  تنها   ١٩٧٦در یکم جنوری سال   14 
 مۀ آزادی ترانزیت بود. نا اساسو 
 (Multinational Treaties, N. Y., 1976, p. 538 ) 

15 Doc. TD/B/308, Annex III.  
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اساسپیمان و  برسلون  ترانزیت نامۀ  آزادی  عالقه  نامۀ  مندی  از 
های ساحل همسایه کمتر  گوید. کشور ها در ترانزیت سخن یمدوجانبۀ دولت

های همسایۀ خود دارند که محاط  مندی به ترانزیت از رسزمت   کشور عالقه
آن کشور  زیرا  اند،  خشکه  عالقهبه  زیادتر  دولتها  با  تجارت  های  مند 

 فرادریای  اند تا کشور 
ً
، تنها ده  های همسایۀ خویش. مثل : در آمریکای لتت  

رود، و در افریقا  درصد از تجارت خارجی شان به منطقۀ آمریکای لتت   یم
افریقا یم  ٦،۵تنها   آنان در خود  تجارت خارجی  از  نتیجه،    16روددرصد  در 
پیماندولت به  دارند که  عالقه  همسایه کمتر  ساحل  و  های  برسلون  نامۀ 
 17ندند. نامۀ آزادی ترانزیت بپیو اساس

 
 
٢ –  

 
 های محاط به خشکه به دریا و از دریا های ترانزیت آزاد دولتویژگ

 
های محاط به خشکه را به دریا و از دریا باید از  ترانزیت آزاد دولت

بت    حقوق  در  عادی  دولتترانزیت  برای  نمود.  جدا  ساحل  الملل  های  که 
از رسزمت   کشور   به دریا  یس  ندارند، دستر یگانه راه  دریای   همسایۀ ساحل 

این از  است.  دریا  به  این دولتارتباط  برای  بهرهرو،  آزادی  ها  اصل  از  وری 
ی در تجارت و ارتباط ها، سهمدریا  الملل، در صورت نبود حق  های بت   گت 

دولت رسزمت    از  آزاد  ترانزیت  حق  و  دریا  به  آزاد  یس  همسایۀ  دستر های 
مند  تواند عالقهته یک همسایۀ ساحل نت   یممعنا خواهد بود. البساحل، یی 

بندر  طریق  از  دریا  به  یس  این  دستر اما  باشد.  خود  همسایه  های کشور 
یک  عالقه دیگر،  ساحل  از رسزمت   کشور  ساحل  یک کشور  برای  مندی 
های  تر به اساس نگرشهای حیایر نیست، بلکه بیشمندی بر پایۀ نیاز عالقه

استوار  اقتصادی  و  دولتیم  تسهیل  ترانزیت  پس،  به  باشد.  محاط  های 
میان   عادی  ترانزیت  از  دریا  به  آنان  یس  دستر حق  از  بخیسر  چون  خشکه 

 باشند. ها فرق دارند و دارای رسشت حقوفر یکسان نیمدولت
دولت آزاد  ترانزیت  ویژۀ  دریا،  خصلت  به  خشکه  به  محاط  های 

یمهم نمایان  این  بر  قید کاملتچنان  کاربرد  مندترین  بهره)  الوداد شد که 
آید،  های  که بر پایۀ این نوع ترانزیت به دست یمبر حقوق و امتیاز   ( کشور

 
16 Doc. TD/B/308, p.16  

مۀ برسلون و  نا پیمانبه    ه یت  نیج   تنها ی ساحل افریقای   ها به گونۀ مثال از میان دولت   17
 مۀ آزادی ترانزیت پیوسته است. نا اساس
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نیم چناناجرا  بند  شود.  در  ترانزیتر  پیمان  ١٠مادۀ    ١چه  تجارت  نامۀ 
پیمان  های همهای محاط به خشکه تسجیل شده است که »دولتدولت

نامه، به  توافق کرده اند که در رابطه با تسهیالت و حقوق ویژه که این پیمان
های محاط به خشکه به سبب موقعیت جغرافیای  خاص آنان، واگذار  دولت

 شود«. یماجرا ن ترین کشور مندبهرهشود، قید یم
دولت برای  دریا  از  و  دریا  به  یس  دستر حق  به  چون  محاط  های 

های ساحل باید به  الملل شناخته شده است، دولتخشکه، در حقوق بت   
و   ح  واگذارند. رسر را  آزاد  ترانزیت  به خشکۀ خویش  دولت همسایۀ محاط 

بیش ترانزیتر  چنت    توافقبازگوی   پایۀ  بر  دولتتر  میان  دوجانبه    هایهای 
 شود.  مند بیان یمعالقه

دولتپیمان  ٢مادۀ    ١بند   ترانزیتر  تجارت  دربارۀ  های  نامه 
سازد تا آزادی ترانزیت را برای  ای، یک دولت ساحل را مکلف یمقارهدرون
رفتوسیله و  ترابری  به  های  تا  خشکه  به  محاط  دولت  ترابری  وبرگشت 

توافق نبود  با  حتا  دریا،  دوسویهنامهساحل  حل  های  اما  نماید،  تامت     ،
کند. از  های دوجانبه ارجاع یمنامههای بغرنج و پیچیده را به توافقدشواری
ترین وسیلۀ ساماندیه و حل  های دوجانبه همیشه مهمنامهرو، توافقهمت   

نامۀ  که در پیمانجا با آن، از آنجای  ها است. یکمشکل ترانزیت این دولت
ب ترانزیت دولت با پرسمان  ه خشکه، توافق دولتهای محاط  ها در رابطه 

ها تا ساحل دریا، به حد بال بازتاب یافته است،  تدوین ترانزیت آزاد این کشور 
نامه هموند و همیار  تر به این پیمانها هرچه بیشآرزو به این است که دولت

ضوع نامه را به گونۀ راستت   اجرا کنند. این مو شوند و با امضای آن، این پیمان
قطعبار  در  ارگاننامهها  پرسمان  های  به  رابطه  در  متحد  ملل  سازمان  های 

یس این دولت  ها به دریا بیان گردیده است. ترانزیت و دستر
در پرسمان ترانزیت، چه در ترانزیت عادی و چه در آن ترانزیتر که  

یس کشور  های محاط به خشکه به دریا است، همواره از  بخیسر از حق دستر
م یماصل  گفته  سخن  از  تقابل  نایسر  دوُسویه  یا  متقابل  اصل  شود. 
بت   نامهتوافق چندجانبه  و  دوجانبه  این  های  میان  از  است.  الملل 
نامۀ ترانزیت یکم  نامه را نام برد، مانند توافقتوان چند توافقها یمنامهتوافق

وری سال  ی سال  جنور  ٢٨نامه  میان افغانستان و ایران، توافق١٩٦٢ماه فتی
، مادۀ  میان پاکستان و نیپال دربارۀ ساماندیه بارچالی    ١٩٦٨ های ترانزیتر

مادۀ    ١٩۵٨نامه  پیمان  ٣ آزاد،  دریای  دربارۀ    ١٩٦۵نامه  پیمان  ١۵ترسای  
 های محاط به خشکه.  دربارۀ تجارت ترانزیتر دولت
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رفتار  در  متقابل  اصل  از  استثنا  دولتاما  دیده  های  بار  یگان  ها 
دربارۀ صلح    ١٩٠٤اکتوبر سال    ٢٠قرارداد    ٦شود. به گونۀ مثال در مادۀ  یم

برای   »دولت چیل  است که  نوشته شده  بولیویا،  و  میان چیل  و دوستر 
از طریق رسزمت   و   تجاریر را  ترانزیت  نامحدود  بولیویا حق داییم، کامل و 

ابندر  چیل  متقابل  حق  شناسای   بدون  آرام،  اقیانوس  در  خویش  ز  های 
 شناسد«. رسزمت   بولیویا، به رسمیت یم

در روزگار پست   دیدگاه الزایم بودن کاربرد اصل متقابل یا دوُسویه در  
های محاط به خشکه به ساحل دریا به دیدۀ شک  پرسمان ترانزیت دولت

یم سال  نگریسته  در کنفرانس  اگر  دریا   ١٩۵٨شود.  حقوق  تنها  دربارۀ  ها 
متقابل   ترانزیت دولتبولیویا کاربرد اصل  به خشکه غت   را در  های محاط 

یم سال  منطقر  کنفرانس  در  ترانزیتر    ١٩٦۵انگاشت،  تجارت  دربارۀ 
دولتدولت نمایندگان  خشکه،  به  محاط  افغانستان،  های  های 
یه نت    چک وسلواکیا، مایل، بولیویا، پاراگوای، نیپال، والتای بال )علیا( و نیجت 

 انگاشتند.  پایه یمبل را یی کاربرد اصل دوُسویه یا متقا
دولت پایمویل  ساحل  ترانزیتر  اینهای  به  دند  در  فرسر اگر  که 

نامه رو  نامه آشکارا اصل متقابل گنجانیده نشود آنان از برریس پیمانپیمان
ترانزیتر دولتگردانند، از اینیم های محاط به  رو، کنفرانس دربارۀ تجارت 

ها  ل متقابل را در تجارت ترانزیتر این دولترا که کاربرد اص  ١۵خشکه، مادۀ  
 رأی ممتنع تایید کرد.   ٦رأی منق  و  ٦رأی مثبت،  ٣٧روا گردانیده است، با 

 اتحاد شوروی با دادن رأی مثبت به گنجانیدن این  
 

هیأت نمایندگ
 شوروی شک دارد به اینماده در پیمان

 
که  نامه اعالن کرد: »هیأت نمایندگ

به  محاط  دولت    یک کشور  برابر  در  را  متقابل کامل  اصل  بتواند  خشکه 
نامه دربارۀ تجارت ترانزیتر  ترانزیت اعطا کند، زیرا دلیل اسایس تصویب پیمان

این دولتدولت از  های محاط به خشکه هم، همت   واقعیت است که  ها 
عرصهکاستر  با  رابطه  در  معت    یمهای  رنج  مهم  گالست     18برند«. های 
های محاط به خشکه را  دربارۀ تجارت ترانزیتر دولت ١٩٦۵نامۀ سال پیمان

»مادۀ   شد که  یادآور  نموده  یــــح  مهم  ١۵ترسر است  این  ممکن  ترین کاستر 
 19نامه باشد«. پیمان

 
18 Doc. TD/TRANSIT/SR.28 
19 M. I. Glassner. Op. Cit., p. 198 
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توافق در  متقابل  اصل  دربارۀ کاربرد  میان  نامهجدال  ترانزیتر  های 
ن در چوکات کمیتۀ مربوط به  چناهای محاط به خشکه و ساحل، همدولت

ون از محدودۀ قلمها و اقیانوسهای دریا آمت   ژرفنا استفادۀ صلح و   های بت 
ر 

ها دوام  مل و نت   در جریان کار کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا 
  
 

نمایندگ هیأت  بولیویا،    ٧یافت.  )افغانستان،  خشکه  به  محاط  کشور 
های  را نزد  نویس مادهوسلواکیا( پیشپال و چکمجارستان، زامبیا، مایل، نی

که ترانزیت  شد: »از آنجای  برده پیشکش کردند که در آن گفته یمکمیتۀ نام
یس آنان به دریا و از  آزاد دولت های محاط به خشکه، بخیسر از حق دستر

ها به آنان تعلق دارد،  دریا است که بنابر موقعیت خاص جغرافیای  این کشور 
یا دوُسویه نباید از سوی دولتاصل مت ترانزیتر به فرنام  قابل  های ساحل 

پیش یا  ط  دولترسر این  آزاد  ترانزیت  برای  باشد  امر خواستر  این  بلکه  ها، 
 20مند از راه توافق انجام یابد«. های عالقهتواند میان دولتیم

دولتیک خاطرنشان کرد که  است  لزم  آن،  با  سویس،  جا  های 
های  های ترانزیتر اند و از این طریق سود مبورک که خود دولتاتریش و لوگزا

نامۀ جهای   ای در پیمانآورند، به گنجانیدن چنت   مادهکالی  را به دست یم
هراسند که گنجانیدن  ها سخت مخالف اند. آنان از این یمدربارۀ حقوق دریا 

با دولتنامه، رابطهای در پیمانچنت   ماده همسایۀ شان  های  های آنان را 
ها  مند ترانزیت از خاک آنیعت  جمهوری فدرال آلمان و فرانسه که عالقه

 رو کند. اند، به دشواری روبه
پیمانپیش برریس  نویس  دست  در  کنون  که  جهای   نامۀ 

کت ای  ها است، مادهکنندگان کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا رسر
پیش ط اصل  ندارد که در آن  یا رسر ترانزیت دولتخواست  های  متقابل در 

های همسایه رد گردیده باشد.  محاط به خشکه به دریا از طریق خاک دولت
های رسزمیت   ها، در رابطه با آبنویسویل، گفتت  است که در برج  از پیش

های محاط به خشکه به دریا، از  و منطقۀ مجاور، اعطای ترانزیت به دولت
از سوی خود دولت  خاک رسزمت   دولت همسایۀ ساحل های ساحل  که 

ط اصل متقابل یادآوری نشده است. به گونۀ نمونه،   پیشنهاد شده اند، رسر
های )دریای(  ها از سوی اوروگوای دربارۀ آبنویس مادهدر بخش هفتم، پیش

ی از  های محاط به خشکه، برای بهرهشود: کشور رسزمیت  چنت   گفته یم گت 
از طریق   آنان  به   که 

ر
ریزهنامهتوافقحقوف یا  و  در  منطقههای دوجانبه  ای 

 
20 Doc. A/AC.138/93, Art.XVI. 
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های آزاد به گونۀ برابر  مندی از آزادی دریا نظرگرفته شده است، و برای بهره
یس آزاد به آببا دولت های  های رسزمیت  دولتهای ساحل، از حق دستر

 باشند.  منطقه اند، برخوردار یمساحل که به آن همسایه اند و یا از همان ریزه
های  که میان دریا و  شده دربال، دولتهای بیانبرای نیل به هدف

، از   دولت محاط به خشکه قرارگرفته اند، ترانزیت آزاد را برای دولت پست  
 21کند. رسزمت   خویش تامت   یم

پیشهم در  دولتنویسچنان  و  های  و  پت  پانامه،   ، ارژانتت   های 
 ه نشده است.  اکوادور یادی از الزایم بودن اصل دوُسوی 

های محاط به خشکه به دریا و از ساحل دریا،  ترانزیت آزاد دولت
های ساحل همسایه، نباید به  های دوجانبه با دولتنامهدر امضای توافق

ترانزیت  پیش این گونه  زیرا  شود  وابسته  دوُسویه  یا  متقابل  اصل  خواست 
یس آزاد نتیجۀ منطقر حق دولت به دریا است.    های محاط به خشکه به دستر

دولت توافقچرا  امضای  در  ساحل  همسایهنامههای  با  ترانزیتر  های  های 
وی کنند، حال این که این اصل اساس اعطای  ساحل خود، از این اصل پت 

یس آزاد آنان بر پایه موقعیت خاص گیتانگاری )جغرافیای( آنان است؟   دستر
شد افریقا و آسیا، الزایم بودن  ر های روبهها در رابطه با دولتدر برج  حالت

دولت سوی  از  ابزاری  حیث  به  امر  این  و  نیست  عمل  متقابل  های  اصل 
کشور  این  بر  فشار  برای  ساحل،  روند  همسایۀ  درازانیدن  برای  و  ها 

یموگو گفت به کار گرفته  ترانزیت  اعطای  با  رابطه  در  عدم کاربرد  ها  شود. 
دولت ترانزیت  در  متقابل  محاط اصل  چ  های  خشکه  از  و به  بخیسر  ن 

یس آنان به دریا، دولت رساند،  های محاط به خشکۀ اروپای  را زیای  نیمدستر
های خود استفاده  ین اصل در رابطه با همسایهز اتوانند اها یمزیرا آن دولت

 کنند.  
  ١٩٢٣نامۀ سال  نامه ژنیو و اساستوان پیمانبه عنوان پیشینه یم

بت    نظام  توافقبندر الملل  دربارۀ  و  سال  ها  دولت    ٧میان    ١٩٧١نامه 
وسلواکیا را دربارۀ همکاری  سوسیالیستر )سابق(، به شمول مجارستان و چک

 دریای  نامدر زمینۀ کشتر 
برد که در آن الزایم بودن اصل دوُسویه  رای  بازرگای 
 گنجانیده نشده است.  

ه است اما  نامه از الزایم بودن اصل متقابل یادشد اساس  ٢مادۀ  در  
نامه »برای امضا هر دولتر  شود که پیماننامه گفته یمپیمان  ٣در متر  مادۀ  

 
21 Doc. A/AC. 138/SC.11/L.24 
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که در کنفرانس ژنیو نماینده فرستاده، هر عضوی جامعۀ ملل، و هر دولتر  
نامه را برایش گسیل نموده،  ای از این پیمانکه جامعۀ ملل درین باره نسخه

 22باز است«. 
اتریش، چک به خشکه،  محاط  دولت  مجارستان،  پنج  وسلواکیا، 

دربارۀ نظام    ١٩٢٣نامۀ سال  نامه ژنیو و اساسسویس و والتای بال، به پیمان
ها پیوسته اند و آن را تصویب کرده اند. هیچ دولت هموند  الملل بندر بت   

باره نکرده است، هرچند، روشن است که  پیمان اض  درین  نامه، کدام اعتر
نیمدولت به خشکه  محاط  بندر های  نبود  به سبب  به  توانند  دریای   های 

 ی ساحل عمل کنند.  ها رسزمت   خویش اصل متقابل را در رابطه با دولت
مادۀ   اساس  سال  توافق  ٨بر  دولت  ١٩٧١نامه  های  میان 

زمینۀ کشتر  در  همکاری  دربارۀ  مهمسوسیالیستر  دریای    
بازرگای  ترین  رای  

به کشتر هنجار  است که  نظام خاض  به  مربوط  آن  دولتهای  های  های 
و بهداشتر اعمال    های گمرگ، در مسایل داروی  ها و مقررهپیمان، در بندر هم
بدون هرگونه پیشو  گردد،  یم برابر و  پایۀ  ابر  اخواست  صل متقابل، در  ز 

ق دولترابطه با کشتر  شود، رصف  های هموند به کار گرفته یمهای زیر بت 
 پیمان بندر دریای  موجود است یا نیست. که در رسزمت   کشور همنظر از این
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22 League of Nations treaty series, vol.58, p.286. 



74  الملل دریاها خشکه و حقوق بینبههای محاطدولت 

 
 

 ترانزیتر دولتسامان – 3
ر
ن  دیه حقوف های محاط به خشکه از رسزمت 

 های همسایۀ ساحل کشور 
 

 ها و اشخاص ترانزیت کال  – نخست 
 

بند  هم به  نیویارک سال  پیمان  ٢مادۀ    ١خوان  دربارۀ    ١٩٦۵نامۀ 
دولت ترانزیتر  رفتتجارت  خشکه،  به  محاط  ترانزیتر های  و  برای    23ور 

 24گردد. های محاط به خشکه بر پایۀ آزادی ترانزیت تضمت   یمدولت
«،  نامۀ یادشده، »رفتپیمان ١مطابق بند »ب«، مادۀ   و ترانزیتر ور 

از گذر کال  است  بارکولهعبارت  و  یک  ها  از رسزمت    همراه«،  »بدون  های 
گایم این  پیمان که میان دولت محاط به خشکه و دریا قرار دارد، هندولت هم

گذر بخیسر از یک سفر کامل است که از رسزمت   دولت محاط به خشکه  
انجامد، به شمول ترابری )ترانسپورت( به دریا  آغازد، و یا در آن رسزمت   یمیم

د«. فعالیتکه به طور مستقیم یا پیش، یا پس از این گذر انجام یم های  گت 
محمولههم انتقال  ب چون  نقلیه  وسیلۀ  یک  از  دیگر،  ها  نقلیۀ  وسیلۀ  ه 

های کوچکتر و دیگرسای   های باری به بخشها، جداکردن کال انبارسازی کال 
ها(، ِدمنتاژ  سازی پارچهچنان، منتاژ )رسهمها، همدر روش انتقال دوبارۀ کال 

یا رسهم)جداسازی پارچه های بزرگ  ها و محمولهسازی دوبارۀ ماشت   ها(، 
« شوند،  ها از مفهوم »رفتعث خروج کال توانند با پیکر، نیم وآمد ترانزیتر

یط که این فعالیت ونقل انجام یافته  سازی حملها فقط به خاطر آسانبه رسر
ی درین بند این ماده  باشد. اما در پیمان نامه نوشته شده است که هیچ چت  

  پیمان را مکلف بسازد ای تفست  شود که این ماده یک دولت همنباید به گونه
سازی  تا در رسزمت   خویش تأسیسات داییم را برای منتاژ، ِدمنتاژ، یا رسهم

ماشت    را  ها و محمولهدوبارۀ  آن  ایجاد  اجازۀ  یا  ایجاد کند  پیکر  بزرگ  های 
 بدهد. 

نامۀ برسلون دربارۀ  اساس  ١تر بر پایۀ مادۀ  بیش  ١بند »ب« مادۀ  
پیمان در  اما  است،  یافته  بنا  ترانزیت  ترانزیتر  نامه  آزادی  تجارت  دربارۀ 

 
23 Trafic in transit. 
24 »Ведомости Верховного Совета СССР«, 24 мaя, 1972 г., No 21 
cт. 2 
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زباندولت به خشکه  « درونزد »رفتهای محاط  ترانزیتر و  تنگور  تر  مایۀ 
نیم آن  اشخاص، شامل مفهوم  یا  ترانزیت کسان  زیرا  در  دارد،  تنها  و  شود 

رود،  رابطه با تراتزیت و ترابری میان دولت محاط به خشکه و دریا به کار یم
 نه ترانزیت به صورت کل. 

الملل تعریِف پذیرفته شدۀ همگای  از مفهوم کال وجود  بت     در حقوق
پیمان های محاط  نامه دربارۀ تجارت ترانزیتر دولتندارد. چنت   تعریق  در 

 به خشکه نت   بیان نشده است.  
منع کرده  پیمان  ٢مادۀ    ١بند   ترانزیت  در  را  تبعیض  نامه هرگونه 

ها، فرستگاه، ورود،  گاه کال های منشا یا خاستهای مکاناست که »به دلیل
ها، و یا بر مبنای هر حالتر مربوط به حق مالکیت  خروج یا مقصد نهای  کال 

د. بر کال  بگت  صورت  مادۀ  یک  25ها«  در  آن  با  در  استثنا   ١١جا  را  های  
، امنیتر و یا دفاع از  شمرد که بر پایۀ مالحظهنامه بر یمپیمان های بهداشتر

 ستوار است.  های فکری امالکیت
بند   مثال  ترانزیت کال   ١١مادۀ    ١به گونۀ  از رفتآن،  را  و  های   ور 

یم خارج  آنترانزیت  ورود  نگر  سازد که  از  ترانزیت  دولت  رسزمت    در  ها 
، بهداشتر و امنیتر جامعه، یا به دلیل چاره ها  کاریها و احتیاط اندییسر اخالفر

ی از بیماری تارپایان  های حیوای  و  برای جلوگت  ی از  یا برای جلوگت  گیایه، 
ه  کار، اجازه نیست.  ها(ی زیان)حرسر

های   ، ترانزیت کال ١١الف مادۀ    ٣تواند مطابق بند  دولت ترانزیتر یم
، یا جنگها یا وسیلهرا از گونۀ مواد مخدر یا دارو  افزار به  های دیگر درمای 

پیش اجرای  بت   نوشتخاطر  عهدنامۀ  آن  الملل ک های  آن کشور هموند  ه 
ای خصلت جهای  دارد یا  است، رد کند، رصف نظر از این که چنت   عهدنامه

هممنطقه و   ، این  ی  از  پیش  عهدنامه،  آن  این که  به  نگرش  بدون  چنان 
 نامه. نامه پذیرفته شده است یا پس از این پیمانپیمان

دولتپیمان ترانزیتر  تجارت  مورد نامۀ  در  به خشکه،  محاط    های 
نامۀ  گونه که در اساسها را به همانها، در واقعیت، این مقررهترانزیت کال 

با اندگ دیگردییس که از سوی    بیان شده بود،برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت  
چکدولت و  بلژیک  آلمان،  فدرال  شده  های  پذیرفته  و  پیشنهاد  وسلواکیا 

 
هموند  ها دولت   25 افریقای   اعالم کردننا پیمانی  افریقای مه  با جمهوری  رابطه  در    د که 

 دانند.  یم ن  ١مادۀ   ٢جنویی خود را مکلف به بند 
دست  باید گفت که در آن زمان در افریقای جنویی رژیم اپارتاید برپا بود که حکومت به  

 (م. ) داشت.  پوست قرار اقلیت سفید
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دولت ترانزیت، در عمل،  نامه،  است، به وام گرفته است. مطابق به آن پیمان
د که ترانزیت این یا آن گروه از کال  ها آزاد است به خواست خود تصمیم بگت 

 را در رسزمت   خود اجازه بدهد یا ندهد.  
منفعت از  دفاع  شک،  بدون  امر  دولتاین  را  های  ترانزیتر  های 

اما همتضمت   یم با آن کشور کند  به خشکه را در حالت  زمان  های محاط 
 به کشور همسایۀ آن یمواب

 
 گذارد.  ستک

نمونه دولتتاریــــخ  آن  در  دارد که  یاد  به  را  از  های   ساحل،  های 
افزار  وضعیت جغرافیای  خویش استفاده کرده و از طریق منع ترانزیت جنگ

های محاط به خشکه فشار وارد  و یا توقیف آن در خاک خویش، بر دولت
سال چاک  جنگ  زمان  در  اند.  و    ١٩٣۵  -١٩٣٢  های کرده  بولیویا  میان 
ترانزیت جنگ بولیویا  پاراگوای، دولت چیل  برای  از خاک خویش،  افزار را 

 محدود کرده بود.  
بارکش    ١١دولت کینیا یک کاروان متشکل از    ١٩٦۵در ماه یم سال  

 را که از دارالسالم  تن سالح و سازوبرگ  ٧۵کامیون( را که  ،  )لری
 

های جنک
گذشت،  به سوی ساحل خاوری جهیل ویکتوریا، از خاک کینیا به اوگاندا یم

 ضبط کرد.  
میان افغانستان و    ١٩٢١بر اساس مادۀ ششم قرارداد دوستر سال  

  ها( تنها در آن صورت اجازۀ گذر را دارند افزار ها )جنگبریتانیا، ترانزیت سالح
افغانستان درین   بریتانیا تضمت   به دست آورد که نیت دولت  که »دولت 

 مورد دوستانه است«.  
سال   اغتشاش  ١٩٢٤در  زمان  واپسدر  )ارتجایع(  های  گرایانه 

ها از این ماده بهره گرفتند و ترانزیت  هللا خان، انگلیسخوست، بر ضد امان
 نوع کردند.  افزار را از خاک هند برای دولت افغانستان ممجنگ

های دوجانبه در رابطه با ترانزیت  نامهها در توافقهای دولترفتار 
ها یکسان نیستند. به گونۀ نمونه، بولیویا حق ترانزیت آزاد و نامحدود  کال 
  ١های ساحل خویش داراست. در مادۀ  ها را از رسزمت   تمام همسایهکال 

میان بولیویا    ١٩۵٨ماه مارچ سال    ٢٩نامه دربارۀ آزادی ترانزیت که در  پیمان
گردد،  ها، ترانزیت آزاد اعطا یمهای بار و برازیل بسته شد، برای تمام گونه

. رصف نظر از خاستگاه )منشا(ی آنان، به شمول سازوبرگ
 

  26های جنک

 
26 Camacho Omiste, Concentios y Declarationes Internationales, La 
Paz. 1966, p.128 
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های بوروندی، رواندا، زمبیا و  ترسای  دولت ١٩٧٠ماه مارچ    ٢٩در  
تانزانیا یک پیمان با  ترانزیتر بستند  جمهوری دموکراتیک کانگو  نامۀ تجارت 

ها نت   حق نامحدود ترانزیت از خاک دولت  آن این کشور   ١که بر اساس مادۀ  
  27تانزانیا را دارند. 

توافق نامحدود نامهاما، در اصل،  ترانزیت  ها را کال   های دوجانبه، 
به   های برای کشور  نیم  محاط  اعطا  مادۀ  خشکه  در  نامۀ  توافق  ٤کند. 

ترانزیت »حق  است که  شده  بیان  و کمبودیا،  لووس  میان  تمام    ترانزیت 
د، مگر آن کال های ترانزیتر را دربریمبار   های  که ممنوع اند. گت 

آن به کال ویل،  مربوط  یمچه  در  های   آنان  ورود  از  شود که  یک 
شود این گونه  ها محدود است، پس حکومت کشور دیگر مکلف یمکشور 
چه که برای استفاده لزم است، انتقال ندهد،  تر از آنها را به اندازۀ بیشکال 

د که این گونه کال  ها، در کشور دیگر به  و هر گونه اقدام را روی دست بگت 
 28شکل پنهان به فروش نرسد. 

  ٢دربارۀ ترانزیت میان افغانستان و ایران از تاریــــخ  نامه  مطابق توافق
وری   های  ها و سازوبرگافزار حق ترانزیت شامل حق ترانزیت جنگ  ١٩٦٢فتی

نیم همنظایم  و  شامل کال شود  نیمچنان  نظر  های   از  آنان  ورود  شود که 
ها در افغانستان و ایران  حفظ تندرستر مردم، صحت جانوران یا دفاع از گیاه

 29نوع اند. مم
سوی کشور   به  ساحل  ترانزیت  راه کشور  از  ترانزیت کسای  که 

، مانند ترانزیت کال روند و یا از آن کشور یممحاط به خشکه یم ها آیند، نت  
 به تصمیم دولت ترانزیت است. 

»رفتهمان مفهوم  شد،  یادآوری  که  در  گونه   » ترانزیتر وآمد 
های محاط به خشکه، ترانزیت  ولتنامه مربوط به تجارت ترانزیتر دپیمان

دربرنیم را  اینکسان  باوجود  د،  بند  گت  در  نامه،  پیمان  ١١مادۀ     ١که، 
دهد، به کسای   نوشتر گنجانیده شده است که به دولت ترانزیت حق یمپیش

 که ورود آنان به رسزمت   آن دولت ممنوع است، اجازۀ ترانزیت ندهد. 
روبهکشور  خشکه  های  به  محاط  بیانیهرشد  در  در  خویش  های 

ها نشان  ها و در کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا کمیتۀ اعماق دریا 

 
27 Voice of Ruanda, 30 March, 1970 
28 Doc. E/Conf.46/AC.2/5, Annex9 
29 Doc. E/AC, 138/37. P.43 
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نامه دربارۀ تجارت ترانزیتر  های گنجانیده شده در پیمانآنها هنجار دادند که  
ترانزیت    بهمحدود  تنها و  های محاط به خشکه را که در آن ترانزیت  دولت
آمت   نسبت به خود  گرفته شده است، سخت تبعیضها و کسان در نظر  کال 
   دانند. یم

داشت،  همان اعالن  بولیویا  دولت  نمایندۀ  اریس،  گونه که گوارا 
تمام کار  بت   »بیدادگرانه است که  انجام  های  تا کنون درین زمینه  الملل که 

های ساحل شده است، این در  های دولتشده است، برای دفاع از منفعت
که هیچ تهدیدی بر  های محاط به خشکه، باوجود اینکه دولتحایل است  

دولت نیمحاکمیت مل  )حقوق  های همسایۀ ساحل شان  بازهم،  باشند، 
 30های ساحل واگذاشته شده اند«. نان( به لطف و مهربای  دولتآ

دولت نمایندگان  نظر  صورت کل از  به  خشکه،  به  محاط  های 
روبهکشور  به  های  محاط  حق  رشد  از  بخیسر  عنوان  به  ترانزیت  خشکه، 

 
 

یس آزاد به دریا ویژگ های خود دارد که آن را از ترانزیت عادی متمایز  دستر
نویس مادۀ که از سوی  سازد و به همت   دلیل باید نامحدود باشد. در پیشیم

وسلواکیا پیشکش  افغانستان، بولیویا، مجارستان، زامبیا، مایل، نیپال و چک
ش نوشته  »دولتشد،  بود که  و  ده  آزاد  ترانزیت  حق  باید  ترانزیت  های 

رفت برای  را  دولتنامحدود  ترانزیتر  و  اعطا  ور  خشکه  به  محاط  های 
پیش  31کنند«.  آن  نویسندگان  ضمن،  پیماندر  از  تفاوت  با  نامۀ  نویس، 

و کال نیویارک، هم، رفت و کسان را به مفهوم »رفتها، و هم، رفتور  و  ور  ور 
دولت، مشتمل    ٢٦در اعالمیۀ کمپال که از سوی    32شمولنیدند. « یمترانزیتر 

دولت دولتبر  و  خشکه  به  محاط  نامناسب  های  وضعیت  دارای  های 
حقوفر   رژیم  در  باید  که  اصویل  جملۀ  از  بود،  شده  اعالن  جغرافیای  

ترانزیت آزادانه و نامحدود برای  ها گنجانیده یماقیانوس شد، یک هم حق 
 33های محاط به خشکه به دریا بود. دولت

هیچ نشاناما  ی  دولتچت   موافقت  ترانزیتر  دهندۀ  ساحل  های 
های محاط به خشکه را به دریا و از دریا،  نیست که آنان حق نامحدود دولت

 
30 Doc A/AC, 138/SC.11/SR.32 
31 Doc A/AC, 138/93/Art. III; Doc. A/Conf.62/C2/1.29, P. 9. 
32 Doc A/AC, 138/93/ Art. 1 

و رفت باز هم،   که    شود یم محدود به آن کسای    ١ترانزیت کسان مطابق بند »ب« مادۀ   ور 
 آنان به امنیت، قانون و نظم دولت ترانزیت خلل وارد نکند.  وآمد رفت 

33 Doc.A/Conf.62/23p.1 
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بت    پذیرفته شدۀ حقوق  هنجار  فرنام  در کنفرانس سال  به  بپذیرند.  الملل 
دولت  ١٩٦۵ ترانزیت  دولتهای محاط  دربارۀ  نمایندگان  های  به خشکه، 

آلمان، مایل، سنیگال، هندوستان، بلژیک، کینیا و دیگران اعالم نمودند که  
های  ها، مواد مخدر و کال افزار ای را که در آن ترانزیت جنگنامهآنان پیمان

 دیگر، بدون اجازۀ دولت ساحل ترانزیتر داده شود، نخواهند پذیرفت. 
ها برریس  که در کنفرانس سوم حقوق دریا   نامهنویس پیماندر پیش

یس  ای دربارۀ شناسای  حق دولتشد، مقرره های محاط به خشکه به دستر
دولت ساحل   از رسزمت    آزاد  ترانزیت  اعطای  منظور  به همت    و  دریا،  به 

دولت این  به  اینهمسایه  اما  است،  رفته  سخن  ترانزیت،  ها  این گونه  که 
ی گ چت   دارد،  نامحدود  است. خصلت  نشده  بیان  34فته  نکته  این  این  گر 

است که ممکن است این حق یعت  حق ترانزیت آزاد و نامحدود تا ساحل  
 منطقهدریا برای دولت

 
ای  های محاط به خشکه، به شکل یک هنجار عرف

، اما حق ترانزیت آزاد و نامحدود تا    در آمریکای لتت  
ً
پدید آمده باشد، مثل

الملل هنوز شکل  ار عام پذیرفته شده در حقوق بت   کنون به عنوان یک هنج
 نگرفته است.  

 
 

 35های ترابری ترانزیت وسیله  –دوم 
 

دولت دریا،  ساحل  به  رسیدن  از  برای  خشکه  به  محاط  های 
های ترابری نت    کنند. انتخاب وسیلههای گوناگون ترابری استفاده یموسیله

 دارد، مانند، وضعیت  در هر حالت مشخص به عامل
 

های مختلف بستک
بار جغرافیای  کشور  خصوصیت  و کال ها،  راهها  وضعیت  ترابری،  ها،  های 

ر  ان  و کشور مت   خشکه  به  محاط  دولت  ترابری   
 

ساحل  شدیافتک های 
 جوار آن.  هم

رود  های  که از کشور مایل تا به ساحل اقیانوس یمبه گونۀ مثال، بار 
تر از طریق دو راه آهن  رسد، بیشو یا از ساحل اقیانوس به کشور مایل یم

از باماکو  راه آهن  و  دکار )سنیگال(  تا  از باماکو )مایل(  راه آهن  یابند:  انتقال یم
بار  اما  عاج(.  ساحل  )ساحل کشور  ابیجان  شان کشور  تا  منشای  های  که 

 
34 Doc. TD/TRANSIT/SR,18 19, 33 
35 Transport  ) .م( 
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های ترابری باید اول از طریق  پیمایند. بار رواندا اند، راه دور و درازتری را یم
به بوجومبوره )بوروندی( برده شوند. از    تا   شاهراه زمیت  از کیگایل )رواندا(

ها از طریق جهیل تانگانیکا تا اوجیخی )تانزانیا( برده  ها توسط کشتر جا آنآن
آنیم از  آنشوند.  واگونجا  با  بندر  ها  به  آهن  راه  طریق  از  و  شده  بار  ها 

 شوند. دارالسالم، در تانزانیا برده یم
دریا  ساحل  به  یس  دستر اپاراگوای  را  انجام  ها  رودخانه  طریق  ز 

بار یم توسط کشتر دهد؛  را  بازرگای   اسانسیان  های  از  بارکیسر  های کوچک 
راه از  بونیس)پاراگوای(  به  تا  اقیانوس  از  بخیسر  و  رودخانه  آیریس   های 

( یا تا به مونتیویدیو )پاراگوای( یم پاراگوای ازین بندر  سپس،  رسانند.  )ارژانتت  
 کند. پیدا یمدریای  به دریای آزاد راه 

ترانزیتر دولتدر پیمان های محاط به خشکه،  نامه دربارۀ تجارت 
شود  وآمد ترانزیتر به کار گرفته یمهای ترابری که برای بارکیسر در رفتوسیله

 (: ١شوند )بند ث، مادۀ بندی یمبه سه دسته، دسته
وسیله تمام  از  اند  عبارت  نخست  راهدستۀ  در  رونده،  های  های 

های دیگری ترابری در  ی  و نت   وسیلههای دریای  و رودخانهمه کشتر آهن، ه
 ها. راه

از رسزمت   دولتپیمان  ٢مادۀ    ١بند   را  ترانزیت  آزادی  های  نامه، 
 های دستۀ نخست به رسمیت شناخته است.  پیمان، برای همه وسیلههم

. بر بنیاد  ها( و چارپایان باربر ها )حمالدستۀ دوم عبارت اند از باربر 

ها اجازۀ ترانزیت اعطا  های ترابری، تنها در آن جا نامه، به این وسیلهپیمان
 ها نیاز است. جا به آنگردد که در آنیم

وسیله سایر  از  عبارت  سوم  مانند  دستۀ  است،  ترابری  های 
این دسته وسیلههای نفت و لولهکیسر لوله بر   . های ترابری،  های گازرسای 

ترا موافقتآزادی  اساس  بر  تنها  دولتنزیت  میان  عالقهنامه  مند  های 
 36تواند اعطا گردد. پیمان یمهم

های  نیویارک دربارۀ تجارت ترانزیتر دولت  ١٩٦۵در کنفرانس سال  
این مورد  در  خشکه،  به  لولهمحاط  آیا  نفتکه  لولههای  و  های  رسای  

 
پیشنویس    36 در مۀ  نا پیمان در  حقوق  دربارۀ  (ی  ها )مقرره  ها نوشتپیش ،  ها یا جهای  

همان گونه که بود، نگهداشته شده   ی ترابری،ها در رابطه به وسیله  ١٩٦٥مه سال  نا پیمان 
 . (doc.A/Conf.62/WP.8/Rev. I, Part. II. Art.109است.)
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های  شوند یا نه، دیدگاههای ترابری« یمگازرسای  شامل مفهوم »سایر وسیله
 گون بود.  ها، ناهمنمایندگان دولت

های آلمان فدرال، جاپان، تایلند، اتریش، هالند و  نمایندگان دولت
لولهیم  37پاکستان  لولهکیسر انگاشتند که  و  عبارت  ها  شامل  های گازرسای  

 شوند.  های ترابری« نیم»سایر وسیله
کت کنندگان کنفرانس، دیدگاه دیگر داشتند. اما برای  بیش ترین رسر

پیمان آینده، فیصله شد که در  آن در  تفست   ابهام در  ناروشت  و  نامه  رفع 
ترانزیتر دولت تجارت  از عبارت »سایر  های  دربارۀ  به خشکه، پس  محاط 

لولهوسیله از  ترابری«،  لولهکیسر های  و  یادآوری  ها  جداگانه  های گازرسای  
رسای   ها(ی برقها )لت   جا با آن، کنفرانس، پیشنهادی را که سیمشود. یک

 ساخت، رد کرد.  نت   شامل این عبارت یم
این یماز  »سای رو،  عبارت  که  گرفت  نتیجه  وسیلهتوان  های  ر 
د.  رسای  را دربرنیمها(ی برقها )لت   ترابری«، سیم  گت 

های محاط به  نامه دربارۀ تجارت ترانزیتر دولتدر زمان تهیۀ پیمان
هم حملخشکه،  مورد  در  ، گفتچنان  هوای  شد.  ونقل  مباحثه  و  وگو 

تجارت  ها به این باور بودند که در کنفرانس دربارۀ  نمایندگان بسیاری دولت
ترابری کال ترانزیتر دولت نباید مسألۀ  به خشکه،  از راههای محاط  های  ها 

د، چون، یک کشور محاط به خشکه، تنها در   ، مورد برریس قرار گت  هوای 
دریای  یم ترابری  با  در  رابطه  شود.  شناخته  به خشکه  محاط  تواند کشور 

، تمام آنان به هوا  ها حالت یکسان دارند رابطه با ترابری هوای  همه دولت
یس دارند.    دستر

»وضعیت   است:  شده  گفته  هند،  دولت  نمایندۀ  بیانیۀ  در 
یس آنجغرافیای  دشوار دولت ها  های محاط به خشکه، نایسر از فقدان دستر

بخش  به دریا است و هیچ ربیط با ترابری هوای  ندارد که به صورت قناعت
 ست«.  تنظیم شده ا ١٩٤٤نامۀ شیکاگو سال در پیمان

های محاط به خشکه،  نامه تجارت ترانزیتر دولتنویس پیمانپیش
ها میان کشور محاط به خشکه و دریا،  ونقل هوای  محمولهبه جز از حمل

ۀ عمل پیمانسایر حمل های  نامه تجارت ترانزیتر دولتونقل هوای  را از گستر
پیش متر   از  ویل،  است.  نموده  ون  بت  خشکه،  به  دری محاط  افته  نویس 

جا  ها به دریا که از طریق ترابری هوای  به آنشود که پس از رسیدن کال نیم

 
37 Doc. TD/TRANSIT/SR.9 
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ها باید بازهم از طریق هوای  تا به مقصد برده شوند  شود، آن کال رسانیده یم
های باربری به سوی مقصد  ها را از طریق کشتر که ممکن است آن کال یا این
 برد.  

نیپال در کنفرانس سال مادهپیش  ١٩٦۵  نمایندۀ  به  نویس  را  های  
حمل بود  شده  پیشنهاد  آن  در  دولتبرریس گذاشت که  هوای   های  ونقل 

« شود حتا در حالتر  محاط به خشکه باید شامل مفهوم، »رفت و ترانزیتر ور 
ونقل نقطۀ آغاز و نقطۀ انجامش در یک قارۀ دیگر باشد، و  که این حمل

دولت  بار  مرز   ، هوای  ترابری  نقطههای  در  را  ترانزیتر  دریا  ساحل  ای که 
 نیست، نت   عبور کند.  

از    ١٩٦۵رسانجام، کنفرانس سال   یادآوری خاض  فیصله کرد که 
پیمان در  هوای   دولتترابری  ترانزیتر  تجارت  دربارۀ  به  نامه  محاط  های 

 خشکه نکند.  
مفهوم   شامل  هوای   ترابری  معناست که  بدین  این  واقعیت،  در 

وسیله یم»سایر  ترابری«  مادۀ  های  »ث«  بند  در  ویل  نامه  پیمان  ١شود. 
نامه از آن  های ترابری، به معنای  که در این پیمانشود که وسیلهیادآوری یم
و ترانزیتر از آنان استفاده  شود، باید تنها و فقط به مقصد رفتفهمیده یم ور 

 شود. 
این توافقاز  پیماننامهرو،  پایۀ  بر  که  دوجانبه  دربارۀ  های  نامه 

دولت ترانزیتر  یمتجارت  امضا  خشکه  به  محاط  با  های  رابطه  در  شوند، 
، تنها آن ترابری هوای  را شامل یمحمل شود که از دولت محاط  ونقل هوای 

انج به خشکه  دولت محاط  به مقصد  تا  دریا  از  و  دریا  به  تا  ام  به خشکه 
، هم پیش از  نامه، حملپیمان  ١یابد. مطابق بند »ب« مادۀ  یم ونقل دریای 

ط حتیم در مفهوم »رفت و  رسیدن به دریا و هم پس از رسیدن به دریا رسر ور 
« شمرده یم  شود. ترانزیتر

گونه توافقر درین زمینه به علت ناکارآی  آن انعقاد  اما تا امروز، هیچ
 نشده است.  
ب کشور  محاط  توافقهای  امضای  در  خشکه،  که  نامهه  های  

نامۀ شیکاگو  های پیمانتر به مقررهبخشد، بیشهای هوای  را سامان یمباربری



  83 عیدمحمد عزیزپور

  ١٩٤٤نامۀ شیکاگو سال  الملل و توافقدربارۀ هوانوردی ملیک بت     ١٩٤٤سال  
 38کنند. الملل اتکا یمهای ترابری هوای  بت   دربارۀ ارتباط 

پیش مادهدر  به خشکه  نویس  از سوی هفت کشور محاط  ها که 
 
 

ویژگ هوای   ترابری  بود که  شده  پذیرفته  بود،  شده  را  پیشنهاد  خود  های 
بند   در  پیش  ٣داراست.  بیستم  از  مادۀ  است که  شده  بیان  آشکارا  نویس 

بر  آنجای   پرسمان  این  باید  دارد،  را  خود  خاص  ، رسشت  هوای  ترابری  که 
توافق دوج نامهاساس  تنظیم  های  هوای   ترابری  دربارۀ  چندجانبه  یا  و  انبه 

 گردد. 
دولتپیمان ترانزیتر  تجارت  دربارۀ  در  نامه  به خشکه  های محاط 
وسیله با  پیمانرابطه  از  را  آن  دارد که  مهیم   

 
ویژگ یک  ترابری  نامۀ  های 

سازد. با  گات متمایز یم  ۵نامه دربارۀ آزادی ترانزیت، و مادۀ برسلون و اساس
نوشت  نامه پیشرشد محاط به خشکه، در پیمانهای روبهاری دولتپافش

کنند  پیمان( تعهد یمهای متعاهد )هم)مقرره( زیرین گنجانیده شد: »دولت
های  های ترابری و ابزار های خویش، وسیلهمندیکه، وابسته به توانبه این

های  ز، در جا های ورود، خروج، و نت   در صورت نیامتناسب دیگر را در نقطه
دولتانتقال کال  س  دستر به  یمها،  قرار  خشکه  به  محاط  تا  های  دهند 

و ترانزیتر بدون درنگ ناموجه ادامه یابد«. رفت  39ور 
 متقابل میان بند  در پیمان

 
  ١، بند  ٢مادۀ    ١نامه، به شکل وابستک

های ترابری بیان گردیده،  که در آن تعریف وسیله  ١، با بند ث مادۀ  ٤مادۀ  
از یکپدید یم بند  سو، همآید.  با  ترابری  برای وسیله  ٢مادۀ    ١خوان  های 
مادۀ  دولت بند ث  به خشکه که در  آزادی    ١های محاط  است،  یاد شده 

شود. از سوی دیگر، مطابق با  ترانزیت از خاک دولت ترانزیت، تضمت   یم
گونه  های ترابری را همانشود وسیلهدولت ترانزیت مکلف یم  ٤مادۀ    ١بند  

بند   به خشکه    ٤مادۀ    ١که در  س دولت محاط  به دستر است،  یاد شده 
ی شود.  مورد رفتبگذارد تا از تاخت  یی  و ترانزیتر جلوگت 

 ور 
پیمانپیش  ٤مادۀ    ١بند   به    ١٩٦۵نامه، در کنفرانس سال  نویس 

دول نمایندگان  شدید  دولتتمخالفت  چه   ، ترانزیتر ساحل  های  های 

 
ارتباطنتوافق ی  ها نوشت پیش   38 دربارۀ  شیکاگو  هوای  ها امۀ  ترابری  در  الملل بت     ی   که 

سال   دولت   ١٩٤٤دسمتی  رفتار  در  شد،  بهی  ها منعقد  ش    محاط  چندان گستر خشکه 
 (. doc. TD/B/308, p. 36-37) .نیافت

39 Ведомости Верховного Совета СССР 26 мая 1972 г. No: 21 ct. 
4. P.1 
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رشد مانند  های روبهرو شد. دولتبههای رشدیافته، رو رشد و چه دولتروبه
مادۀ    ١هند، پاکستان، تایلند و برازیل به این نظر بودند: تعهدی که در بند  

ها است و  های این دولتها و امکانمندیبیان شده است خارج از توان  ٤
 را 
 
ها که بدون این هم ضعیف است،  بر سامانۀ ترابری این کشور   فشار اضاف

چه نمایندگان  های رشدیافته نت   مخالفت کردند، چنانسازد. دولتوارد یم
بند   اظهار داشتند که  فرانسه  و  بلژیک  این دولت  ٤مادۀ  ١آلمان،  ها  برای 

نیم درین کشور پذیرفتت   ترابری  سامانۀ  زیرا  در  باشد،  است.  ها خصوض 
آنجای   »از  است که  شده  فدرال گفته  آلمان  دولت  وسیلهبیانیۀ  های  که 

تمام   اشخاص خصوض  همانا  و  است  فدرال خصوض  آلمان  در  ترابری 
دهند، حکومت آلمان فدرال  های مربوط به ترابری را درین کشور انجام یمکار 
وسیلههیچ واگذاری  تضمت    دربارۀ  را  )پابندی(  تعهدی  ترابر گونه  ی  های 
 پذیرد«. نیم

نمایندگان پاکستان و آلمان در کنفرانس پیشنهاد کردند که باید کلمۀ 
«Undertakeتغیت  داد و به جای آن    ٤مادۀ    ١کنند( را در بند  « )تعهد یم

« عبارت  از  خواهند  («  Shall Endeavourباید  یا  خواهند کرد  تالش 
ترانزیت ساحل    های که به دوش دولتکار گرفت. یعت  اینبه  ،  را   کوشید( 

شود که   اخالفر گذاشته  تعهد  نوع  یک  بلکه  نشده،  حقوفر گذاشته  تعهد 
س دولتتالش کنند وسیله های محاط به خشکه  های لزم ترابری را به دستر

های ترابری بگذارند. این تغیت  باوجود پیشتیبای   ها و کال به مقصد انتقال بار 
ها بود، به  کاف  که همانا دو سوم رأی  ها، رأیشمار زیادی از نمایندگان دولت

 دست نیاورد. 
ی  های نمایندگان در کنفرانس در زمان رأیگونه که بیانیههمان گت 

های ترانزیت ساحل، گنجانیدن بند  نشان داد، بسیاری از نمایندگان دولت
های محاط به خشکه را بدون  نامۀ تجارت ترانزیتر دولتدر پیمان ٤مادۀ    ١

آوردن تغیت  پیشنهادی از سوی آلمان فدرال و پاکستان یک مانع جدی در  
کردند. نمایندۀ بلژیک  نامه تلقر یمهای شان به این پیمانراه پیوستر  دولت

به عبارت »تالش خواهند کرد  گفت که »اصالح کلمۀ »تعهد یم یا  کنند« 
خواهند کوشید«، اهمیت بس بزرگ دارد. دولتر که اقتصادش به مالکیت  

نیم است،  استوار  وسیلهخصوض  شود که  تعهدپذیر  ترابری  تواند  های 
و ترانزیتر اعطا یمدرنگ رفتدرخور را برای گذر یی   40کند«. ور 

 
40 Doc. TD/TRANSIT/SR.25 
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سال پیمانگذشت  پذیرش  از  ترانزیتر  ها  تجارت  بارۀ  در  نامه 
رشد محاط به  های روبهدهد که کشور به خشکه نشان یمهای محاط  دولت

اند.  خشکه، هنوز هم دچار مشکل ترانزیتر  ترابری  در عرصۀ  پرشمار  های 
دولت نایافتۀ  ترابری رشد  سامانۀ  به  مشکل  این  های ساحل  بخش عمدۀ 

 منبع خویی درآمد و  
ترانزیتر  دارد. در اروپا خدمات تجارت 

 
ترانزیت بستک
است که   از وسیلهسود  استفادۀ ژرفناک  به  نوبۀ خود  در  به  های خدمایر 

های در حال رشد،  شود. تجارت ترانزیتر در کشور ها و ترابری منجر یمبندر 
راه حد  از  بیش  استفادۀ  بندر موجب  ترابری،  این  های  ترابری  سامانۀ  و  ها 

اینها یمکشور  ترابری درین کشور شود، حال  را  ها ظرفیت لزم  که سامانۀ 
ندارند. کشور  زمینه  روبهدرین  اینهای  برای   ، ترانزیتر وسیلهرشد  و  که  ها 

وسیلهابزار  و  آورند  دست  به  ترابری  نوین  درستر  های  به  را  ترابری  های 
های محاط به خشکه بتوانند از آن انتقال  های کشور نگهداری کنند تا کال 

هیابند، این کشور  خارجی خود را که برای شان  های ارزی  ها ناگزیر اند ذخت 
سازی سامانۀ ترابری  بس محدود و لزم است، هزینه کنند. همت   است که ِبه

نیمکشور  ساحل  همسایۀ  پاسخهای  تقاضا تواند  فزایندۀ  رشد  های  گوی 
 های همسایۀ محاط به خشکه برای تجارت ترانزیتر به دریا باشد. دولت

ونبرای این کشور    ٧نویس آید، در پیشگایه پدید که ازین حالت بت 
و   نیپال  مایل،  زامبیا،  مجارستان،  بولیویا،  )افغانستان،  خشکه  به  محاط 

ها پیشکش شده بود، پیشنهاد گردیده  وسلواکیا( که در کمیتۀ اعماق دریا چک
نامه  های محاط به خشکه حق داده شود تا بر اساس توافقبود که به دولت

عالقه،  های ترانزیت ذیدولتا همکاری با  ب عالقه، یا  با دولت ترانزیت ذی
باید این وسایل به شکل از   ، یا   ،های ترابری ناکاف  دارند وسیله در صوریر که 

بهتر شوند، وسیلهشکل امکانات  ها  تأسیسات و  یا  ارتباطات  ترابری و  های 
 سازی نمایند )مادۀ دهم(.  بندری را اعمار کنند، تغیت  دهند یا ِبه

های ترانزیت ساحل این پیشنهاد رد شد و  لفت دولتبه علت مخا
ها، گنجانیده شده که »اگر  نامۀ جهای  دربارۀ حقوق دریا نویس پیماندر پیش
های موجود به  های ترابری برای انجام آزادی ترانزیت، یا اگر وسیلهوسیله

، در کشور ترانزیت ناکاها و امکانشمول تأسیس ف   های بندری، به کدام علتر

 
دولت   هیأت  امضای    آلمانی  ها نمایندگان  زمان  در  بلژیک  ترانزیتر  نا پیمانو  تجارت  مه 
در رابطه با آن    تنها را    ٤مادۀ    ١بند    ها اعالن داشتند که آن   محاط به خشکه ی  ها کشور 
ی  ها ی ترابری و به آن پیمانه به کار خواهند برد که در اختیار دولت ها و سازوبرگ   ها وسیله 

 . (MULTILATERAL Treaties, N.Y. 1973, p. 214-215آنان قراردارد. )
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عالقۀ  های ذیهان همکاری دولتتوانند خوا های ترانزیت یماست، دولت
 41های ترابری شود«. سازی وسیلهمحاط به خشکه در ساختمان یا ِبه
های محاط به خشکه  های ترابری دولتنمایان است که حل مشکل

 برای آن
 
های همسایۀ  ها در رسزمت   دولترا نباید در اعطای حقوق اضاف

بلکه در  جستساحل آنانکشاف همکاری وجو کرد،  اقتصادی  با  های  ها 
همکاریدولت نمود.  پیدا  ساحل  همسایۀ  دولتهای  اقتصادی  های  های 

های ساحل ترانزیتر در بخش ترابری باید بر پایۀ  محاط به خشکه و دولت
ک، ساختمان سازه های  منفعت متقابل پدید آید و شامل تامت   مایل مشتر

یک و  یک از سامانۀ ترابری باشد. چنت   راهبرداریبهره رسر کاری مؤثرتر  های رسر
یم را  آن  مثال  بهرهاست؛  در  اواگادووگوتوان  آهن  راه  ک  مشتر   -برداری 

ساحل عاج و والتای بال، و فعالیت سازمان  کشور  های  در ساحل  42ابیجان 
یه و داگمان یافت.  ک راه اهن و ترابری نیجت 

 برای خدمات مشتر
 
ن ترانزیت دولت   – سوم  حقوق محفوظ برای دولت ساحل در حت 

 محاط به خشکه 
 

الملل، دولت ترانزیت حاکمیت کامل خویش را بر  مطابق حقوق بت   
با   رابطه  در  را  بازریس کامل  و  قضای   قدرت  و  نگهداشته  ترانزیت  رسزمت   

و ترانزیتر دولترفت های محاط به خشکه در رسزمت   خویش داراست.  ور 
نامه میان لووس و کمبودیا نوشته شده است که  توافق ١چه، در مادۀ  چنان

پیمان، به  های همبرای ترانزیت از رسزمت   یک از دولتکه  ترانزیتر    های ال ک
هم  سو  دولت  مقصد  به  قانونیا  تابع  اند،  شده  روان  دیگر  و  پیمان  ها 

سان  های همنوشتباشند. پیشهای  اند که در دولت ترانزیت، نافذ یمقاعده
هم توافقرا  در  دولتنامهچنان  یس  دستر پرسمان  به  دیگری که  های  های 

 توان دید.  محاط به خشکه به دریا رابطه دارد، یم
های محاط به  دربارۀ تجارت ترانزیتر دولت  ١٩٦۵سال    نامۀپیمان

هنجار  نت    منفعتخشکه،  از  دفاع  هدفش  دارد که  دولتهای   های  های 
نگارد که »دولت ترانزیت با  نامه یمترانزیت ساحل است. اصل پنجم پیمان

 
41 Doc.A/Conf.62/WP.8/Rev. I, Part. II. Art.114 

خوان با اعالمیۀ اریک  نزیت بولیویا از طریق خاک چیل یک استثنا است. هم ا تر   تنها   42
ی ترانزیتر بولیویا، اختیار و صالحیت  ها ی قضای  چیل در رابطه با بار ها مقام  ١٩٥٣سال  

 (. Camacho Omiste, op. Cit. P. 112دادریس ندارند. )
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های لزم را  حفظ حاکمیت کامل بر رسزمت   خویش، حق دارد که تمام تدبت  
د تا بهرهروی دست ب  ی از حق ترانزیت آزاد و نامحدود، به هیچ رو،  گت  گت 

پیمان پنجم  اصل  نسازد.  مختل  را  آن  قانوی   ذکر  منافع  با  سپس،  نامه، 
مشخصپیمان  ١٢و    ١١،  ٧،  ٢های  ماده را  منافع  این  یمنامه  گرداند.  تر 
فقرههمان در  که  بند  گونه  با  همنوا  شد،  یاد  پیشت      ١١مادۀ    ١های 
تواند از ترانزیت کسای  که ورود آنان به رسزمت    نامه، دولت ترانزیت یمانپیم 

ها در آن کشور  های  که آوردن آنآن، ممنوع است، رس باز زند، یا از ورود کال 
، بند  ممنوع است، خودداری کند. در رابطه با نظارت رفت   ٢وآمد ترانزیتر

یمپیمان  ١١مادۀ   مقرر  ترانامه  »دولت  که  تمام  دارد  دارد  حق  نزیت« 
د تا کسان و کال تدبت   وری را بگت  های  که  ها، به ویژه آن کال های لزم و رص 

که  رسانند و اینموقف انحصاری دارند، در عمل، روند ترانزیت را به پایان یم
انتقال کال وسیله برای  در عمل،  ترابری،  استفاده شوند.  های  ترانزیتر  های 

نامه، حق دادن اجازۀ سفر از رسزمت   دولت  پیمان  ٢ۀ  ماد  ٣مطابق با بند  
، به آنای  که رفت و برگشت آنان   یس به چنت   رسزمیت 

ترانزیت یا برای دستر
وری است، حق مسلم دولت ترانزیت است. اگر  برای رفت و ترانزیتر رص  ور 
ی رخ دهد یا دشواریدر رفت و ترانزیتر تاخت 
های دیگری پدید آید، ردیایی  ور 

ها، از سوی دولت ترانزیت  ها و دشواریهای پدیدآورندۀ چنت   تاخت  لتع
د. یگانه مکلفیتر که درین مورد به دوش دولت ترازیت گذاشته  انجام یم گت 

نامه، این است که، دولت مذکور  پیمان  ٧مادۀ    ٢شده است، همنوا با بند  
با مقام به    های با صالحیت دولتباید برای حل مشکل پیش آمده  محاط 

 43خشکه همکاری کند. 
های استثنای  و برای مدت کوتاه،  تواند، در حالتدولت ترانزیت یم
حالت پیدایش  آن  درصورت  امنیت  یا  سیایس  بودمان  اضطراری که  های 

نامه رصف نظر کند. اما  های پیمانافتد، از اجرای مقررهدولت به مخاطره یم
، اصل آزادی ترانز  یت، به پیمانۀ بالی ممکن، باید رعایت  حتا درین حالت نت  

 شود. 
 
 

 
ی  ها خشکه، دولت   محاط به ی  ها دربارۀ تجارت ترانزیت دولت   ١٩٦٥در کنفرانس سال    43

دند  فپایم  ٧مادۀ    به طرج در افغانستان، نیپال، مایل، اوگاندا، ولتای  بال و بولیویا   در    کهرسر
وآمد ترانزیتر  رفت خشکه و دولت ساحل علت تاخت   محاط به دولت   : بیان شده بود  آن

 کنند.  یم  ی باهم پیگت   جا را یک 



88  الملل دریاها خشکه و حقوق بینبههای محاطدولت 

 
 

 حقوق گمرگ، محصولت و عوارض ترابری  –چهارم 
 

های محاط به خشکه از دریا، شامل آزادی از  آزادی ترانزیت دولت
توافق از  برج   در  است.  ترانزیت  دولت  سوی  از  های  نامهحقوق گمرگ 

از دولت شد که حقوق  خواسته یمهای محاط به خشکه  دوجانبۀ دیرین، 
دازد و فقط زمای  که آن  گمرگ را در زمان ورود کال  ها به دولت ترانزیت بتی

ترانزیت خارج یمکال  دولت  از رسزمت    اخذ شده،  ها  شدند، حقوق گمرگ 
یم پرداخته  اینواپس  از  شد.  معافیت  و  است  برافتاده  رفتار، کنون  گونه 

 یک امر پذیرفته شده 
 

 است. حقوق گمرگ
های محاط به خشکه،  ای دربارۀ تجارت ترانزیتر کشور نامهدر پیمان

و  شود، »رفتبه این امر اختصاص یافته است که در آن گفته یم  ٣مادۀ   ور 
« به معرض حقوق یا مالیات گمرگ قرار نیم د، به گونهترانزیتر ای که در  گت 

با کال  خاضرابطه  عوارض  یا   ، صادرایر یا  واردایر  اخذ    های  ترانزیتر  دیگر 
با آنیم و  دهد که بر رفتنامه به دولت ترانزیت حق یمهم، پیمانشود.  ور 

راستای   در  خاص  که  محصویل  البته،  کند،  وضع  محصول   ، ترانزیتر
های  های ترانزیتر و مدیریت راههای نظارت از راههای ترانزیتر و هزینههزینه

وری شمرده یم ها باید مطابق با  ها و عارضهحصولشود. چنان مترانزیتر رص 
ان آن مرصف  باشد که درین زمینه هزینه یم  شود.  حد اعالی جتی

خارجی   بازرگای   رشد  راه  در  مانیع  کنون،  گمرگ  حقوق  هرچند 
های هنگفت ترابری  شود، اما هزینههای محاط به خشکه شمرده نیمکشور 

به دریا، هنوز   یس  برای دستر ترانزیت  بسیاری حالتدر هنگام  در  ها،  هم، 
ۀ امکان کند. افزایش ها را محدود یمهای واردایر و صادرایر این دولتگستر

ها و عوارض ترابری ترانزیتر از سوی دولت همسایۀ ساحل از بابت  تعرفه
ساختمان از  آنجا  استفاده  در  باربری  و  ی  بارگت  تسهیالت  و  بندری  های 

هزینه بلندرفتر   واردموجب  کال های  از  تجاریر  فایده  کاهش  و  های  ایر 
دولت یمصادرایر  خشکه  به  محاط  دولتهای  براین،  افزون  های  شود. 

ها را از مرز تا به دریا و از دریا تا به مرز کشور،  محاط به خشکه این هزینه
دازند که این خود یک فشار دیگری است   بنابر قاعده، باید به ارز خارجی بتی

 این کشور که بر قابلیت نقدی
 

 گردد.  ها تحمیل یمنک
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های منطقۀ خویش  رشد محاط به خشکه با دولتهای روبهکشور 
تر به سوی برقراری مناسبات  کمتر دادوستد بازرگای  دارند و اقتصاد آنان بیش

فته است که رسیدن به آن نت   حمل و انتقال  تجاریر خارجی با کشور  های پیرسر
و کال  داجناس  طریق  از  را  یمها  دولتریا  این  طلبد.  ساحل  همسایۀ  های 

فته  های در حال رشد اند و وسیلهتر، نت   دولتها بیشکشور  های ترابری پیرسر
ی و باراندازی ندارند، از همت   روست که تعرفهو ابزار  فتۀ بارگت  های  های پیرسر

 ترابری ترانزیتر بسیار بال است. 
های محاط  دربارۀ تجارت ترانزیتر دولت  ١٩٦۵در کنفرانس سال  

دولت نمایندگان  خشکه،  روبهبه  مانند  های  خشکه  به  محاط  رشد 
پیمان در  پیشنهاد کردند که  بولیویا  و  لووس  نیپال،  مایل،  نامه  افغانستان، 

دولتپیش آن  مطابق  شود که  در  نوییس گنجانیده  ساحل  ترانزیت  های 
از دریا  بابت استفادۀ    هنگام ترانزیت به دریا و  از  همان تعرفه و عوارض را 

ند که از وسیلههای ترانزیتر و ساختمانوسیله های ترابری  های بندری بگت 
ند؛ یعت  تعرفه و عوارض از وسیلهداخل یم های ترابری دولت محاط به  گت 

های ترابری داخل  تر از تعرفه و عوارض  باشد که از وسیلهخشکه نباید بیش
نمایندگان این کشور یمگرفته   ها، این پیشنهاد را بر اساس شماری از  شود. 
ساختند؛ از جمله  ها، موجه یمهای دوجانبه موجود میان کشور نامهتوافق
دربارۀ آزادی ترانزیت میان    ١٩۵٨ماه مارچ سال   ٢٩نامه  که بر پایۀ توافقاین

ونقل  بابت حمل  آن بیان شده است که از  ١٠بولیویا و برازیل که در مادۀ  
گذرد، همان تعرفه و عوارض  های هر دولت که از رسزمت   دولت دیگر یمکال 

 گردد. های خود کشور ترانزیت اخذ یمونقل کال شود که از بابت حملاخذ یم
دولتبیش نمایندگان  هند،  تر  فرانسه،  آلمان،  مانند  ساحل  های 

پ  چنت    اعالن کردند که  دیگران  و  هالند  آنپاکستان،  برای  ها  یشنهادی 
ها به این امر تاکید داشتند که یک دولت، براساس  پذیرفتر نیست. این کشور 

 و برساخته، تعرفه
 

 به گونۀ ساختک
ً
ا های  سیاست ترابری داخل خویش، اکتر

منطقهترابری از  شماری  در  را  یماش  بلند  با  های کشور  وابسته  یا  کند 
تواند مورد  کند، این امر نیمآن را پایت   یمهای ترابری در اندرون کشور  وسیله
ی ترابری بت   بهره د. نمایندگان دولتگت  های آلمان، پاکستان و  الملل قرار گت 

ها و امکانات باربری  های ترابری و ابزار چه به وسیلههالند اعالن کردند که آن
یم ارتباط  بارچالی   وسیلهو  این  د،  ابزار گت  و  اشخها  دست  به  اص  ها 

ها  ها درین زمینه به دست دولت نیست و دولتخصوض اند، تعیت   تعرفه
 نت   توان چندای  برای محدود کردن آن ندارد. 
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دولت از  پیشنهاد  بولیویا  و  لووس  نیپال،  مایل،  افغانستان،  های 
که،  های اروپای  محاط به خشکه پشتیبای  نشد. به خاطر اینسوی دولت

وسلواکیا،  اروپای  محاط به خشکه، مانند اتریش، سویس، چکهای  دولت
های پرشماری دربارۀ  نامهها و پیماننامهمجارستان و لوگزامبورگ، در توافق

دولتتعرفه آن  به  امر  این  و  اند  سهیم  اروپا  در  اقتصادی  ها  سود  ها 
یمچشم ی  طوریگت  تعرفهدهد،  پرداخت  آن  که  در  شده  پیشبیت   های 

پایت   نامهافقتو  تعرفهها حتا  از  از کشور تر  تعدادی  های  های داخل است. 
های ترانزیتر  های ترانزیتر از طریق راه آهن، تعرفهونقل کال اروپای  برای حمل
تر به هدف جذب  های ترانزیتر بیشکنند. این گونه تعرفهخاض را وضع یم

 به سوی ها و کال و کشانیدن بار 
 
های پایت    ها است. تعرفهاین راههای اضاف
، که گایه کمتر از هزینۀ راه های   هاست، به ویژه، در رابطه به آن کال ترانزیتر

  های دورتر روانها، به سوی پایانهها از طریق بندر شود که آن کال وضع یم
شوند،  های آهن، زیای  را که درین زمینه پذیرا یمهای راهند. سازمانشو   یم

ان یمها بر پایۀ توافقاز بندر سپس   کنند. در چنت    نامه که امضا کرده اند، جتی
، طبییع و رسشتت   یم های اروپای  محاط به خشکه با  نماید که دولتحالتر

دولت روبهپیشنهاد  این  های  زیرا  نباشند،  همنوا  خشکه  به  محاط  رشد 
 کرد. های اروپای  محاط به خشکه را بدتر یمپیشنهاد وضعیت دولت

چک و  هند  شوروی،  اتحاد  پیشنهاد  به  وسلواکیا،  رسانجام، 
های  نامه دربارۀ تجارت ترانزیتر دولترا در پیمان  ٤مادۀ    ٢کنفرانس، متر  بند  

ها و عوارض  محاط به خشکه تایید کرد که در آن گفته شده است که تعرفه
رفت با  رابطه  وسیلهدر  از  ترانزیتر  و  تاسیسور  ترابری،  و  های  بندری  های 

»به گونهراه اند،  دولت  ادارۀ  زیر  به  یا  دولت،  اختیار  در  اخذ  های  که  ای 
وآمد ترانزیتر را به بالترین حد تضمت   کنند، و نباید بالتر  گردند که رفتیم

پیمان، در رابطه با  های همها و عوارض  باشند که از سوی دولتاز تعرفه
 گردد.  دار، در رسزمت   شان تعیت   یمحلهای ساهای دولتونقل کال حمل

های بندری که زیر نظارت  های ترابری و تاسیسدر رابطه با وسیله
پیمان دارند، در  پافشاری دولترسمایۀ خصوض قرار  به  اروپای  نامه  های 

، در ادامۀ همت   ماده هنجاری در پیمان خوان  نامه گنجانیده شد که همغریی
و ترانزیتر همرض در رفتها و عوابا آن »تعرفه چنان شامل تاسیسات و  ور 
شود که در استفاده یا در اختیار اشخاص خصوض اند، یا در  تسهیالت یم

پیمان برقرار  های همها و عوارض از سوی دولتزیر ادارۀ آنان اند، ویل تعرفه
ول یمیم  شود«.  گردد و کنتر
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بند   نیست که  دربارۀ  پیمان  ٤مادۀ    ٢شک  ترانزیتر  نامه  بازرگای  
های محاط  های پیش روی دولتهای محاط به خشکه، تمام دشواریدولت

تعرفه بخش  در  را  خشکه  رو،  به  ازین  است.  نکرده  حل  ترابری،  های 
اک دریا اشتر حقوق  دربارۀ  متحد  ملل  سوم  از  کنندگان کنفرانس  پس  ها، 
پیشوگو گفت در  فیصله کردند که  دورودراز  پیمانهای  جهای   نویس  نامۀ 

براینها پیشدربارۀ حقوق دریا  های  که »بر وسیلهنوشتر را بگنجانند مبت  
از سوی دولت ترانزیت  برای  برده  ترابری که  به کار  به خشکه  های محاط 

تر از مالیات،  ها و یا عوارض  وضع کرد که بیششود، نباید، مالیات، تعرفهیم
های ترابری خود کشور ترانزیت وضع  هها و عوارض  باشند که بر وسیلتعرفه
 شود. یم

، حتا در صورت موجود بودن سامانۀ  ساختر  راه
 
های ترابری اضاف

های  است که به یاری آن یک دولت محاط  ترابری رشدیافتۀ کامل، یک از راه
بکا به خشکه یم به یک مست  و راه  تنها   

 
از وابستک را  هاند و  تواند خویش 

تراب هزینه راههای  موجودیت  کند.  کمتر  را  خویش  در  ری  جاگزین  های 
به  های مهم تجارت در دولتونقل یک از شیوهحمل فتۀ محاط  پیرسر های 

 خشکه است.  
، برج   نامههای دوجانبه دربارۀ توافقوگو در زمان گفت های ترانزیتر

یس دولتاز کشور  های محاط به خشکه را در دو بندر یا  های ترانزیت، دستر
نامۀ تجارت  تر از آن، رد کرده اند. پیمانتر از آن و یا در دو مست  یا بیشیشب 

های محاط به خشکه، یک دولت همسایۀ ساحل را مکلف  ترانزیتر دولت
یس دولت محاط به خشکه به دریا، چند مست    نکرده است که برای دستر

  44ترابری را همزمان به اختیار دولت محاط به خشکه بگذارد. 
های جاگزین در کشور ساحل ترانزیت، به ذات  ها و راهوجود مست  

منفعت نیمخود،  تهدید  را  ساحل  دولت  را  های  آن  حاکمیت  حق  و  کند 
های  ها و مست  که وجود راهسازد. ازین رو، با در نظرداشت اینمحدود نیم

به کاهش هزینه ترابری دولتجاگزین  به خشکه، خاصه،  های  های محاط 

 
44 Doc. TD/TRANSIT/SR.13, 28,  

بند   »دولت  شود یم گفته    تنها مه  نا پیمان  ٢مادۀ    ١در  ...  ها که  )متعاهد(  همپیمان  ی 
و رفت  امتداد مست    ور  در  را  ترانزیت  ها ترانزیتر  با  رابطه  آنان در  متقابل  پذیرش  مورد  ی 
   . پیمان است، یاری خواهند رسانید دخل هم ی ذی ها دولت 

(Ведомости Верховного Совета СССР 26 мая 1972 г. No: 21 ct. 4. 
P. 1 ) 
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رساند، پس باید در انعقاد  های در حال رشد محاط به خشکه یاری یملتدو 
های محاط به خشکه  های ترانزیت دولتنامۀ چندجانبه که پرسمانپیمان

د، به این امر تاکید شود که دولترا به برریس یم های محاط به خشکه  گت 
تر  که بیشهای دوجانبه باید حق داشته باشند، نه یک مست  بلنامهدر توافق

یس به دریا، استفاده کنند.   از یک مست  ترابری را برای دستر
 

 
 های محاط به خشکه های آزاد دولتمنطقه - ٤

 
 بت   

ها،  ترین حالتهای صادرکننده، در بیشالملل کشور در بازرگای 
جا  بازار در  از  دارند که  قرار  فروش کال های   اند.  های  افتاده  دور  خود  های 
ترابری و راههوسیله امکان را نیمای  این  اند،  این  های  که موجود  دهند که 
مرصفکال  به  رسراست  رشد  ها  شوراندن  برای  رو،  ازین  برسد.  کنندگان 

بت    رفتتجارت  زمینۀ  در  خدمات  از  فایده  آوردن  دست  به  و  و  الملل  ور 
و این کال های  که در مست  رفتها، بسیاری از دولتکال  رفته اند،  ها جاگ ور 

بندر  در  ایستگا در رسزمت   خویش،  در  خویش،  در  های  ریل خویش،  های 
شهرکمیدان در  یا  خویش،  هوای   منطقههای  خویش،  مرزی  های  های 

امتیاز  از  اند که  ایجاد کرده  خاض  برخوردار  گوناگون  ویژه  مالیایر  های 
 45باشند. یم

این منطقه آزاد که گایه آن را    های ها، جایگاه ویژه را منطقهمیان 
یممنطقه نت    ترانزیتر  بندر های  در  است که  دارا  دولتنامند،  های  های 

ی یمها بهرهساحل از آن، هم به مثابۀ مرکز نگهداری و انباشت کال  شود  گت 

 
ی  ها دو دولت اتریش و سویس از داشتر  منطقه   تنها   محاط به خشکهی  ها از میان دولت   45

ای گمرگ درین زمینه برخوردار اند. در اتریش بر بنیاد قانون  ها با توانمندی  ی دلچسپ و گت 
ی در گراس، لینس، سولباد، هول و ویانا ایجاد گردید. کشور  ها ، منطقه ١٩٥٥گمرک سال  

منطقه  از  ۀ  زنچت  نت    توانمندی ها سویس  با  دل ها ی  در کشور  ی  ای گمرگ  و گت  چسپ 
انیده است که مرکز   بنگرید: .  باشند یم ی عمدۀ آن، در بازیل، ژنیو و زوریــــخ ها گستر

Us Department of Commerce, Free Trade Zones and Related Facilities 
Abroad, July 1970, p. 22-225; 62-64; Dictionary of Major Free Ports 
and Internatinal Trade Zones, - Bussines International Special 
Research, No 3, N.Y. 1956, p. 3, 10 
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ی کال  بارگت  و  حمل  جای   عنوان  به  هم  به  و  محاط  همسایۀ  دولت  های 
 خشکه.  

های مالیایر  های دیگر دارای امتیاز های آزاد از منطقهفرق منطقه
منطقه است که  توافقاین  اساس  بر  تنها  آزاد  دولتهای  میان  های  نامه 

ایجاد یمعالقه با آن  پارچۀ جداشدۀ  مند  آزاد،  ، یک منطقۀ 
ً
قاعدتا گردند. 

های  کارگاهیده و  های رسپوشها، ساختمانهزمت   از بندر است که دارای انبارگا 
خاص خود است و از دیدگاه گمرگ خارج از رسزمت   دولت محاط به خشکه  

توانند در  های محاط به خشکه یمهای ترانزیتر دولتشود. کال پنداشته یم
بسته نگهداری،  برای  منطقه  حالتآن  برج   در  و  برای  بندی  ها، 

ایندستکاری بدون   ، صنعتر پرداختهای  گمرگ  حقوق  وارد  که  شود،  ه 
های گمرگ دولت ساحل معاف اند.  شوند. یک منطقۀ آزاد فقط از مقررهیم

های قانون جزا، قانون مدی   های دیگر دولت ساحل مانند هنجار تمام قانون
ه در منطقۀ آزاد اجرا یم چه به  گردند. اما آندر رابطه با بهداشت و کار و غت 

ها هم حکایت از ادارۀ آن از  فتار دولتشود، ر ادارۀ منطقۀ آزاد مربوط یم
و هم، حکایت از ادارۀ آن   46های با صالحیت دولت ساحل دارد سوی مقام

یا افرسان گمرگ گماریده شده از سوی دولت محاط به  از مقام های رسیم 
، دولت ساحل حق خویش را بر این که قانونش  خشکه. ویل، در حالت پست  

 47دارد. ود، محفوظ یمدر منطقۀ آزاد درست اجرا ش 
نمونۀ آشکار منطقۀ آزاد، منطقۀ آزاد برای بولیویا در بندر ارژانتیت   

اس است. این منطقه بر پایۀ توافق نامه میان ارژانتت   و بولیویا  به نام برانگت 
نامه،  آن توافق  ٢گشایش یافت. همنوا با مادۀ    ١٩٦٤جنوری سال    ١٩در  
از بولیویا به سوی منطقه    رود یا های  که از منطقۀ آزاد به سوی بولیویا یمکال 

شوند و نت   از سوی  های گمرگ نیمگونه از تعرفهرود، مشمول هیچآزاد یم
تواند در منطقۀ  گردند. دولت بولیویا یمهای دولت ارژانتت   بازریس نیممقام

آیند  جا یمهای که به آنآزاد ماموران گرگ و مالیایر خویش را برای بازریس کال 
نامه در  (. با رعایت توافق۵شوند، جابجا کند )مادۀ  ا فرستاده یمجو یا از آن

 
دربارۀ رفت و    ١٩١٤ماه یم سال    ١٠مه میان دولت یونان و رسبستان نا پیمان به مانند،   46

 برگشت ترانزیتر از طریق بندر سلونیک، بنگرید: 
British and Foreign state Papers, vol. 112, p. 1097-1099 

مانند،    47 مورخ  نتوافق به  سنیگال  و  مایل  میان کشور  سال    ٨امه  دربارۀ    ١٩٦٣جون 
 .doc)برداری از تاسیسات بندری سنیگال برای تزانزیت به و از کشور مل.ن. بنگرید:  بهره 

A/AC. 138/37 ) 
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عمل اجازه  ترانزیت،  بستهمنطقۀ  ی،  بارگت   ،
بارچالی  مانند  و  های  بندی 

هیچانباشت کال  بدون  یم  محدودیت گونه  ها  داده   ، )مادۀ  زمای  (.  ٦شود 
قضای   نامه، منطقه آزاد در محدودۀ عملکرد قوت  توافق  ٣مطابق با مادۀ  

مقررات  و  قانون  اجرای  در  آن،  در  پولیس  دارد که  قرار  ارژانتت    دولت 
 48مسوولیت دارد. 

حالت بعض   دولتدر  بندر ها  در  برای  های ساحل،  های خویش 
های دوجانبه یا بر اساس  نامههای محاط به خشکه بر اساس توافقدولت

های خاص یا  کنند، بلکه میداننیم  های آزاد تاسیس  قانون داخل، منطقه
ها، یک پارچه زمت   جداشده  ها و انبارگاهکنند. چنت   میدانها ایجاد یمانبارگاه

بندر نیم نظارت مقاماز   در زیر 
ً
قاعدتا اما  های گمرگ دولت ساحل  باشد، 

های دولت محاط به خشکه  تواند به مدت محدود کال قرار دارد و در آن یم
توان منطقه آزاد نامید. یکجا  ها را نیمازین رو، این گونه مکان  نگهداری شود، 

میدان این  آن  انبارگاهبا  و  وسیلهها  آسانها  مهم  یس  های  دستر سازی 
   استهای  آن حالت  این،های محاط به خشکه به دریا است، البته  دولت

 باشند.  یم  های آزاد، به این یا آن علت، ناممکن یا ناسودمند که ایجاد منطقه
های محاط به  های آزاد از سوی دولتمندی از منطقهتجربۀ بهره

بندر  بندر آزاد را خشکه، سودمند بودن منطقۀ آزاد را در  های  که جایمان 
است.  داده  نشان  دولت  49ندارند،  نمایندگان  موضوع،  این  های  به 

  ١٩۵٨س سال  های خویش در کنفرانوسلواکیا، بولیویا و نیپال، در بیانیهچک
 50ها نت   تاکید کرده بودند. دربارۀ حقوق دریا 

پیمانسازی پیشدر هنگام آماده ترانزیتر  نویس  نامه دربارۀ تجارت 
پیماندولت در  شد که  فیصله  خشکه  به  محاط  مادههای  دربارۀ  نامه  ای 

 
ی آزاد بولیویا،  ها دربارۀ ایجاد منطقه   ی  ها امه نتوافق ی همسان به آن، در  ها نوشت پیش   48

، کلومبا، پورتو ها نیکولس و روساریو، در بندر های ارژانتیت  سن در بندر    - ی برازیل بیلت  
 (doc. A/AC. 138/37, p. 67-73) . بنگرید: گنجانیده شده استبلیو و سنتوس نت    

حقوق و عوارض گمرگ به  ی بازرگای  بدون پرداخت  ها بندر آزاد، بندری است که کال   49
یم صادر  آن  از  یا  وارد  بندر آن  مانند  هنگ   گردند،  بندر  و سنگاپور،  قشم    کنگ، 

 ( م. )ر.)ویکیپیدیا فاریس(. ها بچا 
50Doc. A/Conf. 13/43, p. 7, 16, 18, 19, 23, 26.  

    هیأت
 

ژنیو، در کنفرانس مقدمایر کشور   ١٩٥٨در سال    وسلواکیا چک نمایندگ ی  ها در 
نویس  تقدیم نمود، ویل این پیش و   ی  را برای برریسها نویس ماده ش یمحاط به خشکه، پ

( بنگرید:  نگرفت.  قرار  پیشتیبای    ,doc. A/Conf.13/C.5/LI, Appendix IIمورد 
Annex VI, Art.4 ) 
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های واردایر و صادرایر  های محاط به خشکه در بندر های آزاد کشور منطقه
 ترانزیت ساحل گنجانیده شود.   هایدولت

کشور  از  در  گرویه  خشکه  به  محاط  افریقای   و  آسیای  های 
های محاط به خشکه،  در بارۀ تجارت ترانزیتر دولت ١٩٦۵کنفرانس سال  

شد که یک دولت  های  را پیشکش کردند که در آن گفته یمنویس مادهپیش
های  منطقه  ساحل مکلف است به دولت همسایۀ محاط به خشکۀ خود 

بیان شده  های خویش واگذارد. در آن پیشآزاد را در بندر  نویس هم چنان 
های گمرگ دولت محاط به  های آزاد باید در زیر نظارت مقامبود که منطقه

د. این دیدگاه از سوی نمایندگان کشور  های کنفرانس نیویارک  خشکه قرار گت 
 قبول نشد.  ١٩٦۵در سال 

دولت هم  های نمایندگان  و  دولتساحل،  نمایندگان  های  چنان 
یمچک اتریش  و  سویس  مغولستان،  مجارستان،  که  وسلواکیا،  انگاشتند 
نباید یک دولت ساحل را مکلف بسازد که در بندر پیمان های خویش  نامه 
دولتمنطقه برای  آزاد  دیدگاه  های  آنان  دارد.  برپا  خشکه  به  محاط  های 

  کردند که در بعض  از منطقهیم  خویش را با این دلیل استوار 
ً
های جهان، مثل

منطقه چنت    برپای   برای  نیازی  واقعیت،  در  اروپا،  چون  در  نیست،  های  
های  های تجاریر آزاد و منطقههای آزاد، منطقهجا به اندازۀ کاف  بندر درین

،  ترین نمایندگان های خوب گمرگ وجود دارند. از نظر بیشدیگر دارای امتیاز 
های  که دولت محاط به خشکه،  های آزاد در آن حالتپرسمان ایجاد منطقه

عالقه  های ذینامه میان دولتسخت به آن نیاز دارد باید بر مبنای توافق
پیمان در  ویل  منطقهحل گردد،  چنت    ایجاد  امکان  از  باید  تنها  در  نامه  ها 

 های دولت ساحل یادآوری شود.  بندر 
وسلواکیا، بلژیک، لهستان،  نمایندگان برازیل، چک  به پیشنهاد هیأت

هالند، هند و تانزانیا، کنفرانس فیصله کرد که مفهوم منطقۀ  سویس، تایلند،  
های  نامه مشخص نسازد، و ازین رو، هنجاری را که دولتآزاد را در پیمان

از سوی مقام آزاد  از منطقه  نظارت  افریقای  دربارۀ  های  یادشدۀ آسیای  و 
دولتگمر  پیمانگ  در  بودند  پیشکش کرده  خشکه،  به  محاط  نامه  های 

ها درین بخش سودمند پنداشته  گنجانیده نشد، چون این امر در رفتار دولت
 نشد.  

سازی فوق از سوی  نامه که با درنظرداشت بهپیمان ٨مادۀ   ١بند  
های آسیای  و افریقای  محاط به خشکه، بیان شده است که »برای  دولت
رفتآسان بندر سازی  در   ، ترانزیتر دولتوآمد  صادرایر  و  واردایر  های  های 
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توافق پایۀ  بر  و  دولتترانزیت  این  میان  دولتنامه  و  به  ها  محاط  های 
  52های آزاد یا تسهیالت گمرگ دیگر ایجاد گردد«. محله 51تواند خشکه، یم

نامه فیصله شده بود  پیمان ١که مطابق با بند پ مادۀ  جای  از آن
یس به  که حق رفت و ترانزیتر به یک دولت محاط به خشکه برای دستر ور 

به   از طریق دولت محاط  از طریق رسزمت   دولت ساحل و هم  دریا، هم 
گردد؛  خشکه که میان آن دولت محاط به خشکه و دریا قرار دارد، اعطا یم

رواندا کنفرا دولت  پیشنهاد  به  مادۀ    53نس  را  پیمان ٨در  دوم  بند  نامه 
های دیگر  های آزاد یا تسهیالت گمرگ را در دولتبگنجانید که ایجاد منطقه

 که به دریا راه ندارند یا بندر دریای  ندارند، پیشبیت  یم
  54کند. ترانزیتر

های   دولتنامه دربارۀ تجارت ترانزیتر پیمان ٨به این شکل در مادۀ  
منطقه از  خشکه که  به  یممحاط  سخن  آزاد  از  های  تعریق   گوید، کدام 

بیان نیم را  ندارد، گشایش چنت   منطقه  آزاد  تنها خاطرنشان  منطقۀ  کند، 
عالقه  های ذیتوانند بر اساس توافق میان دولتها یمسازد که این منطقهیم

 تاسیس شوند.  
ها،  رانس سوم ملل متحد دربارۀ دریا ها و در کنفدر کمیتۀ اعماق دریا 

های مجارستان و  رشد محاط به خشکه که نمایندگان دولتهای روبهکشور 
های  ها پیوسته بودند، پیشنهاد نمودند که باید هنجار وسلواکیا نت   به آنچک

نوییس که  های آزاد قابل کاربرد باشد، تهیه گردد. در پیشعام که به منطقه
های عایم  پیشکش شده بود، چنت   هنجار   55ها از کشور   از سوی این گروه 

 ها باشند:  توانستند اینیم

 
( کاربرده شده  should( واژۀ )mayای  به جای ) و افریق  ی آسیای  ها نویس کشور در پیش   51

 بود. 
 .docد دولت رواندا به متر  گنجانیده شد. )پیشنها عبارت »تسهیالت گمرگ دیگر« به 52

TD/TRANSIT/L.21 امتیاز هرگونه  معنای  به  عبارت  این  در  ها (.  است که  ی گمرگ 
منطقه ها بندر  ساحل که  دولت  ترانزیتر  نها ی  شمرده  آزاد  دولت یم ی  به  ی  ها شوند، 

ی  ها ، مانند؛ حق داشتر  نمایندۀ گمرگ برای ارتباط با مقامشود یم خشکه واگذار    محاط به
ی ترانزیتر کشور خویش در بندر دولت  ها ی ساحل و نظارت بر روند بار ها گمرگ دولت 

 ساحل. 
(United Nations Treaty Series, vol.597, No 8641, p. 1 .) 

53 Doc. TD/TRANSIT/L. 21 
ای وجود ندارد  ها نشانهعمل نشد. در رفتار دولت   ها در رابطه میان دولت   ٨مادۀ    ٢بند    54

 . یالت یاد شده واگذار شده باشد هکه در آن تس 
55 Doc. A/AC. 138/93. 
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ون  –   ١   های آزاد از ساحۀ عمل قاعدهسازی منطقهبت 
 

های گمرگ
دولتدولت قضای   حفظ صالحیت  با  ویل  ساحل،  در  های  ساحل  های 

 های چون نظم اجتمایع و امور بهداشتر در آن. پرسمان
همبه کشور   واگذاری   -  ٢  

ر
حقوف خشکه،  به  محاط  چون،  های 

بندر  در  ماموران گمرگ  منطقهگماشتر   یا  ترانزیت  ترانزیت که  های  های 
با رویۀ دولتهم باشند که کشتر خوان  داشته  را  اختیار  این  را که  ها،  های  
آنبار  به خشکه یمهای  به سوی کشور محاط  به  ها،  از آن کشور  یا  روند 

های بارگری و باربندی را  جا کنند؛ کار به لنگرگاه )اسکله( جابه  آیند،بندر یم
، سند سازمان ها را ثبت نموده و خدمات  ها و مدرکدیه و رهنمای  کنند، و نت  

و ترازنیتر انجام  درنگ رفتناک و یی لزم دیگر را برای عمل شدن شتاب ور 
 دهند. 

های  ولتهای محاط به خشکه، از سوی بسیاری دپیشنهاد دولت
 رد شد، که رسانجام، به عنوان یک سازش، در  

ً
ساحل در حال رشد، شدیدا

از    ٨مادۀ    ١نامه، همان هنجار گنجانیده شد که ما در بند  نویس پیمانپیش
 آن یاد کردیم. 

 
 

در بخش اعطای ترانزیت به   ]سابق[رفتار اتحاد جماهت  شوروی  - ۵
 ها های محاط به خشکه از ساحل دریا دولت

 
با    ]56سابق[اتحاد شوروی   به فرنام یک دولت ساحل، در رابطه 

ترانزیت ساحل شمرده یم به خشکه، یک دولت  شد:  چهار دولت محاط 
چک چهار  افغانستان،  ازین  مغولستان.  و  )هنگری(  مجارستان  وسلواکیا، 

بیش عالقهکشور تر  کشور،  افغانستان،  و  مغولستان  به  های  یس  دستر مند 
وسلواکیا و مجارستان  های چکهای شوروی بودند؛ چون، برای دولتبندر 

به دریا  یس  از طریق رسزمت   دولتدستر تر است و  های دیگر هم، آسانها 
 باشد. هم، از دیدگاه اقتصادی سودمندتر یم
روز  همان  از  شوروی  ضمن  دولت  خود،  پیدایش  آغازین  های 

خلقطرف تمام  با  دوستانه  و  برابرانه  حقوق  مناسبات  رشد  از  و  داری  ها 
یس تضمت   شده  ها را برای اینهای قانوی  این کشور ها، تالشملت

که دستر
 

به شکل زمان گذشته  گاهی بخش از کتاب  نیوجود ندارد، متن ا گرید  یچون اتحادشورو 56

 )م(برگردانبده شده است.
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کرد. ازین رو، اتحاد شوروی یک از نخستت    به دریا داشته باشند، درک یم
پیمانلتدو  که  بود  ساحل  ترانزیت  های  تجارت  دربارۀ  نیویورک  نامه 

هم، باید یادآور شد که این  های محاط به خشکه را تصویب کرد. با آندولت
ترانزیتر  پیمان انتقال  و  نقل  تاثت  مهم در ساماندیه  یا  نامه چندان هنایش 

چون   نداشت،  سابق  شوروی  رسزمت    طریق  از  شده  یاد  دولت  چهار 
های دوجانبه  نامههای زیادی در رابطه با ترانزیت به دریا، توسط توافقلهمسأ

 امضا شده بودند، حل گردیده بود.   ١٩٦۵و چندجانبه که پیش از سال  
ترانزیت،   بخش  در  شوروی  اتحاد  و  افغانستان  میان  مناسبات 

توافق سال    ٢٨نامۀ  توسط  ترانزیت   ـ افغان  ١٩٦۵جون  امور  در  شوروی 
ش  مادۀ  تنظیم  مطابق  بود.  طرفتوافق  ٢و    ١ده  یا  نامه،  متعاهد  های 

دیگر، بر اساس اصل دوُسویه  ها را از رسزمت   یکپیمان آزادی ترانزیت کال هم
ط وا یم  ]متقابل[ کنند که ترانزیت برای  های  اجرا یمگذارند و بر پایۀ آن رسر

ترانزیت آزاد    های سوم از رسزمت   آنان تعیت   شده است. حق های کشور کال 
ها مطابق قانون از رسزمت    شود که ترانزیت یا گذر آنهای  یمشامل تمام کال 

های مانند  افغانستان یا اتحاد شوروی ممنوع نباشند، رصف نظر از تفاوت
منشای کال  مقصد کال کشور  و کشور  توافق  57ها. ها  ترانزیت  این  به  نامه 

شود که دارای  شخض  پیشبیت  یم  ۵مادۀ  پردازد، اما در اشخاص یا کسان نیم
هنگایم دو کشور  هر  دارندهشهروندان  از  جدا  را  که  ترانزیت  مست   اش، 

نت   یمیم ط پیمایند،  توافقتوانند مطابق رسر این  تعیت   شده در  از  های  نامه 
 پیمان بگذرند. های همرسزمت   دولت
با مادۀ  هم توافق ٣خوان  از کال این  تران نامه،  ، هیچهای  گونه  زیتر

های  که در رابطه  شود، به جز از آن هزینهمحصول، تعرفه یا مالیه گرفته نیم
، در نقطه هم باید  گردد و آنهای بازریس اخذ یمبا پوشش خدمات ترانزیتر

 ترین تعرفۀ ممکن باشد. پایت   
افغانتوافق دارای   ـ نامۀ   ، ترانزیتر مشکالت  دربارۀ  شوروی 

توافق از  را  آن  بود که  مهیم  متمایز  نامهخصوصیت  ترانزیتر  دیگر  های 
مناسبات  یم رشد  راستای  در  شوروی  اتحاد  تالش  آشکار  نمونۀ  و  ساخت 

ها  نامه، پرداخت برای ترانزیت کال توافق ٤سودمند متقابل بود. مطابق مادۀ  
شد که هر سال اندازۀ  ها تعیت   یمدیه کال یق تحویلو خدمات ترانزیتر از طر 

 
57  Ведомости Верховного Совета СССР 28 мая 1955 г. No:17, ct. 
1 и 2  



  99 عیدمحمد عزیزپور

ها دربارۀ گردش کال به امضا  های متعاهد، بر مبنای پروتکلآن از سوی طرف
تر  های ترانزیتر افغای  از رسزمت   شوروی، به مراتب بیشرسید. حجم کال یم

،  از حجم کالی ترانزیتر شوروی از رسزمت   افغانستان بود. به همت   سبب 
تر از همه به خاطر  چسپ بود، اولتر برای جانب افغای  دلبیش  ٤در مادۀ  

کرد و به رشد  های واردایر و صادرایر اش را در ارز خارجی کم یمکه هزینهاین
 رساند.  های افغای  در شوروی مدد یمصادرات کال 

ها از رسزمت   اتحاد  امور روزانه و مشخص در رابطه با ترانزیت بار 
توسط قراردادی که میان وزارت تجارت  شور  افغانستان،  از رسزمت    یا  وی 

 گردید.  شد، تنظیم یمافغانستان و »سیوزونیش ترانس« امضا یم
بار  انتقال  در صورت  قرارداد،  این  واردایر مطابق  یا  صادرایر  های 

از   دسته  هر  با  رابطه  در  شوروی،  اتحاد  رسزمت    طریق  از  افغانستان 
 آنان به ارسال، آگیهاز کم ده روز پیشها، کم  محموله

 
های کامل  تر از آمادگ

نام کال  آناز  انتقال   
 

اندازۀ آنها، چگونک نامها، وزن،  کتها،  های  های رسر
ندۀ آن کال   شود. ها به »سیوزونیش ترانس« داده یمفرستنده و گت 

  های افغای  را در بندر کوشک و بندر ترمذ »سیوزونیش ترانس« کال 
یمیم دوش  به  مقصد،  بندر  به  تا  را  آن  رسانیدن  و  ند.  فتگر گرفتند 

یم ترانس«  کال »سیوزونیش  بار توانست  و  از  ها  را  افغای   واردایر  های 
های خود اتحاد جماهت  شوروی و  های سوم )ثالث(، از بندر های کشور بندر 

ایستگاه راهاز  آنهای  از  و  بپذیرند  مرزی شوروی  آهن  به های  حساب    جا 
ی در پذیرش و ارسال  خود، تا به کوشک و یا بندر ترمذ بیاورند. برای سهم گت 

، سازمانکال  افغای  نمایندگان  های ترانزیت  افغای  حق داشتند  ترابری  های 
 های مرزی کوشک و ترمذ بگمارند.  خویش را در نقطه

با فقرۀ   ترانس« مطابق  قرارداد یادشده، رسانیدن    ٧»سیوزونیش 
 د: ر ک های زیر تضمت   یمهای افغای  را به مدتکال 

شمارۀ  
 /  واردات
 صادرات

های ارسال و  نقطه
 یافت در 

های  محموله
 باری کامیوی  

های  محموله
کامیوی   غت  

 تر( )کوچک

١ 
هامبورگ و بر   تا 

 عکس 
 روز  ۵٢ روز  ٣۵

 روز  ۵٦ روز  ٤٠ تا لندن بر عکس  ٢

٣ 
تا نیویارک و بر  

 عکس 
 روز  ٩٠ روز  ۵٦
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های   های ترابری برای ارسال بعدی، در نقطهانباشت و نگهداری بار 

که در رسزمت   اتحاد شوروی قرار داشتند، از سوی »سیوزونیش ترانس«  
 شد. تامت   یم

مرصف ان  جتی ترانس« های  برای  رسانیدن  »سیوزونیش  در   ،
ارز خارجی  ها در اروپا، طرف افغای  ده درصد کل قیمت را به  محموله یا بار 

آمریکا، همه طرفیم ایالت متحدۀ  تا  اروپا  از  و  به  پرداخت  ها صددرصد 
 پرداخت. ارزش خارجی یم

، بر پایۀ   م سوسیالیستر ناسیونالت  
اتحادی شوروی همنوا با اصل انتر

منفعت دولتبرابری حقوق کامل،  به  و همیاری رفیقانه  متقابل  های  های 
مغول مجارستان،  سوسیالیستر  چکبرادر  و  مبنای  ستان  بر  وسلواکیا 

های دوجانبه حق ترانزیت آزاد را از رسزمت   خویش، برای مسافران نامهتوافق
این کشور ها و کال )رهروان(، محموله ط کاملتهای  الوداد  ها، بر اساس رسر

   کرد. ( اعطا یمکشورترین  مند)بهره
های پستر )پیک( این  ها و بستهها، محمولههای ترابری، بار وسیله

  ٣مادۀ    ٦شدند، مطابق به بند  ها که از رسزمت   شوروی ترانزیت یمکشور 
های سوسیالیستر در  نامه دربارۀ همکاری و کمک متقابل میان کشور توافق

ند. اما  توانستند تنها مورد بارریس ظاهری قرایم  58های گمرگ، پرسمان ر بگت 
آن نیاز،  نگرشگایهدر صورت  بنابر  دلیلکه  یا  بهداشتر   ، امنیتر های  های 

انجام  ها موجود یمجدی دیگر برای بازریس داخل آن بازریس داخل  بود، 
 یافت. یم

وسلواکیا  های مجارستان، مغولستان و چکاتحاد شوروی با کشور 
ترانزینامهتوافق دربارۀ  دوجانبه  خاص  توافق تهای  مانند  نامۀ  نداشت، 
 که با افغانستان داشت.   ١٩۵۵شوروی سال  ـ افغان

های  ها و مسافران این سه کشور از طریق راهونقل ترانزیتر کال حمل
بندر  تا  توافقآهن  اساس  بر  شوروی  میان  نامههای  که  چندگانه  های 

یمدولت اجرا  اند،  شده  عقد  سوسیالیستر  توافهای  جمله:  از  نامه  قشد، 
نامه  های عضو، توافقالملل کشور های آهن بت   ها از راهونقل بار دربارۀ حمل

 
58 Ведомости Верховного Совета СССР 26 мая 1963 г. No: 18, 

کت ق،    آلمانی زیر بودند: بلغارستان، مجارستان،  ها امه دولتنتوافق کنندگان این  رسر رسر
 وسلواکیا. چک لهستان، رومانیا، اتحاد شوروی و  
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های مسافران  وآمد های عضو، دربارۀ رفتدربارۀ تعرفه واحد ترانزیتر کشور 
کشور  تعرفهمیان  دربارۀ  عضو،  رفتهای  واحد  مسافران  وآمد های  های 

 های عضو.  کشور 
الملل های آهن بت   ها از راهونقل بار لنامه دربارۀ حم بر اساس توافق

های  را که از  های آهن شوروی ملزم بودند که تمام بار های عضو، راهکشور 
ها  آیند یا به آن کشور وسلواکیا یمهای مجارستان، مغولستان و چککشور 

:  یم  رفتند، انتقال دهند؛ به جز از موارد آیر
قرار  چت     -  ١ سه کشور  ازین  یک  پستر  ادارۀ  انحصار  در  های  که 

 ونقل آن سهیم بودند. های آهن آنان به حملداشتند و راه
چه  افزار، مگر آنانداز و جنگهای ترکنده، مهمات آتشپرتابه  -  ٢

 آمد. که تنها برای شکار و ورزش کار یم
ده شده، آب های منفجره، مادهماده  -   ٣ شده، منحل  گونهای فرسر

 های پ  های خودسوز، و نت   چت   ها، چت   شده در زیر فشار گاز 
 
 وزا. رت

، بار ها و ددان، بار ها، مانند، دامبسیاری از بار  های  های زودپوسیدی 
بار   ، سنگت   بار خیل  دراز،  بس  اساس  های  بر  تنها  ه  غت  و  بزرگ  بس  های 

ط  ها از  ونقل بار دربارۀ حملنامه  توافق  ۵های خاص که در مادۀ  رعایت رسر
توانستند انتقال  های عضو ذکر شده است، یمالملل کشور های آهن بت   راه

 یابند. 
انتقال کال  هدف  به  پول  دولتپرداخت  ترانزیتر  عضو  های  های 

پرداخته یمتوافق ترانزیتر  تعرفۀ واحد  بر اساس  پایت    نامه    
تراز نسبتر شد. 

)استو   
 

پایستک تعرفه،  یمپرداخت  امکان  ترانزیتر  واحد  تعرفه  داد که  اری( 
ریزی کرد و در  های ارزی در رابطه با ترابری ترانزیتر را به درستر برنامههزینه

ی مثبت گذاشت.  راه رشد تجارت خارجی کشور   های سوسیالیستر تاثت 
های  ها از طریق راهها و بار حمل ونقل مستقیم مسافران، محموله

بت    و  آهن  حملهمالملل  بارکولهچنان  و  مسافران  میان  ونقل  آنان  های 
مغولستان، چککشور  مجارستان،  بندر های  و  به  وسلواکیا  شوروی،  های 

نامه دربارۀ  های دریای  )که در توافقهای آهن و راهگونۀ آمیخته از طریق راه
بود،   شده  داده  نشان   ) ترانزیتر واحد  توافقو  تعرفه  اساس  دربارۀ  بر  نامه 

 . بود های عضو تنظیم شده  های مسافران میان کشور وآمد ترف
های  های مسافران میان کشور وآمد نامه دربارۀ رفتبر اساس توافق

های زیر در ترن، اجازۀ ورود نداشتند و یا در زمان سفر از ترن  عضو، شخص
ون کشیده یم  شدند:  بت 
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ا در مسافرت  های آهن ر ها و مقررات مربوط به راه( آنای  که قانون١
 دادند. های ناشایسته نشان یمکردند و رفتار رعایت نیم
( کسای  که بیمار بودند و به تشخیص پژشکان، اگر برای آنان پیش  ٢

نیم تعیت    جداگانه  جای  پیش  دیگر  از  مسافران  و صحت  امنیت  به  شد، 
 شدند. خطرناک شمرده یم
افروز، مانند  انزا، آسهای آتشها تعیت   شده بود که چت   در مقرره

آتشسالح یسر های  نت    و  پدیدهافروز  و  مطابق  ها  ساری که  و  واگت   های 
مقررهمقرره و  گمرگ  حملهای  دیگر،  آنهای  است،  ونقل  ممنوع  ها 
نامه دربارۀ  توانستند به عنوان بارکولۀ دستر حمل شوند. مطابق توافقنیم
ها و  دانو انتقال جامه  های عضو حمل های مسافران میان کشور وآمد رفت
 های زیر ممنوع بودند: کال 

یسر   -   ١ آتشتمام  چت   های  آسانزا،  خودبههای  خودسوز،  افروز، 
پ    ترکنده، 
 
)رادیواکتیف(، یسر رت زهرناک، سالحوزا  آتشهای  مهمات  های  زا، 

، اشیای  که یم
 

های رهروان  ها( و کال ها )چمداندانتوانستند به جامهجنک
 یا به راه آهن زیان برسانند. دیگر 

توانستند عفونت یا گند به بار آرند و یا بوی بد  های  که یمیسر   -  ٢ 
 داشته باشند. 
های  ها یا برگههای برساخته از آن، ورقطال، نقره، پالتت   و چت     -   ٣

بها و سایر اشیای  های گرانهای فلزی یا کاغذی، مروارید، سنگبها، پولگران 
ی گران   بها.  هت 
به جز از حیوان  -   ٤ ، مانند سگجانوران، 

 
ها،  های کوچک خانک

جا بوزینه یا  قفس  در  پرندگای   اساس  ها،  بر  که  دیگر  مناسب  های 
 بود. پزشک ممنوع نیمهای دامنوشتپیش

حملچت     -  ۵ از  های  که  یک  پستر  ادارۀ  انحصار  به  آن  ونقل 
 های عضو قرار داشت. کشور 

 های زود گند. فرآورده -  ٦ 
 

یاری اقتصادی در دسمتی سال  های اروپای  عضو سازمان همکشور 
های  های آهن و راهجای  از راهنامه دربارۀ استفاده مستقیم و یکتوافق  ١٩۵٩

های آهن و رودخانۀ دانیوب  ی  امضا کردند که در آن استفاده از راهرودخانه
یم شامل  چکنت    دو کشور  یمشد.  مجارستان  و  ازین  وسلواکیا  توانستند 

به شوروی  از رسزمت    آزاد  دریای  به  یس  دستر برای  در  رودخانه  ند.  ره گت 
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پذیرفته شد که  نامه همتوافق تهیه گردید و  تعرفه مستقیم  پرداخت  چنان 
شد و تا نقطۀ پایان که  ها از نقطۀ آغاز پرداخته یمتعرفه از بابت انتقال کال 

 گرفت. باشد، دیگر پرداختر صورت نیمهمان ایستگاه ریل یا بندر مقصد یم
اقت نظر  از  مستقیم  تعرفۀ  موجود  صاحبان  تراز  برای  صادی 

یککامیون استفادۀ  منظور  به  باربری  راههای  از  راهجای   و  آهن  های  های 
نمود، زیرا قیمت پرداخت  چسپ نیمی  از طریق دانیوب چندان دلرودخانه
انتقال کال ونقل کال حمل با   تفاویر 

ً
تعرفۀ مستقیم تقریبا بر اساس  به  ها  ها 

تر از تعرفۀ راه  ن نداشت و گایه هم بیشهای آهگونۀ مستقیم از طریق راه
های  ها دربارۀ تعرفه واحد ترانزیتر کشور نامهآهن مستقیم بود که در توافق

توافق و  رفتعضو  دربارۀ  میان کشور وآمد نامه  مسافران  عضو  های  های 
مستقیم و    المللبت     ونقل حمل  دربارۀ   نامه تعیت   شده بود. ازین رو، توافق

های بعدی در  ی  در مرحلههای رودخانهو راه  ی آهنها ریق راهجای  از طیک
 های ترابری ترانزیتر استفاده نشد.  رفتار 

سال   جون  ماه  بلغاریا،  دولت  ١٩٧٤در  شوروی،  اتحاد  های 
و   رومانیا  )پولند(،  لهستان  آلمان،  دموکراتیک  جمهوری  مجارستان، 

توافقچک ط نامهوسلواکیا  دربارۀ رسر را  باربریعام حملهای  ای  های  ونقل 
های این  های باربری به امضا رسانیدند. در پیوستالملل از طریق خودرو بت   

اصلتوافق تعرفهنامه  آن  پایۀ  بر  بود که  بنیادین گنجانیده شده  های  های 
 شد.  ها و اسناد تهیه یمگردید و فهرستر از مدرکتعیت   یم

طریقحمل از  مسافران  ترانزیتر  کشور   ونقل  از  های  خودرو 
از آن بر اساس  چک بازگشت  وسلواکیا و مجارستان در رسزمت   شوروی و 
سال    ۵نامه  توافق دسمتی  دولت  ١٩٧٠ماه  میان  برلت    در  اتحاد  که  های 

وسلواکیا  شوروی، جمهوری دموکراتیک آلمان، مجارستان، لهستان و چک
 گردد. امضا شد، اجرا یم
حمل یماین  تنهونقل  در  توانست  یابد که  انجام  سوی کسای   از  ا 

ونقل را  نام شده بودند و اجازۀ حمل های هموند ثبترسزمت   یک از دولت
ونقل  اش این حمل های با صالحیت آن کشوری که در رسزمت   از سوی مقام

ترانزیتر را در  پیمان یمهای همشد، داشتند. کشور اجرا یم ترابری  توانستند 
،  شد، درصورت بیماری همهۀ این قرارداد اجرا یمرسزمت   خویش که بر پای  گت 

های مهم دیگر به گونۀ موقتر و گذرا محدود کنند  های طبییع یا به دلیلبال 
 یا قطع نمایند. 



104   الملل دریاها خشکه و حقوق بینبههای محاطدولت 

توافق با  پرسماننامههمراه  چندجانبه،  ترانزیتر  های  ترابری  های 
ت   برریس  های دوجانبه ن نامهوسلواکیا و مجارستان در توافقهای چکدولت

های  نامه شوروی و مجارستان دربارۀ راهشده بود. به گونۀ نمونه، در توافق
و، طرفبت    و(  ها متعهد یمالملل موترر  و )خودُرور  شوند تا رشد ترابری موترر 

 را از رسزمت   خویش به رسزمت   کشور سوم مساعدت کنند.  
 زیادی  چستی وسلواکیا و مجارستان دلگونه که بیان شد، چکهمان

یس به آب های آزاد از رسزمت   اتحاد شوروی نداشتند. به علت  برای دستر
پایت   حمل این کشور ونقل محمولهحجم  ترانس« هیچ  ها  ها »سیوزونیش 
کت های ترابری این دو کشور دربارۀ خدمات ترابری در رسزمت    قراردادی با رسر

یافت تنها بر اساس  شوروی نبسته بود، خدمایر هم که درین زمینه انجام یم
 گرفت.  باری صورت یمموقیع و یگان

های   خدمات ترابری و واردایر و صادرایر با مغولستان در رابطه با کال 
یم شوروی  رسزمت    از  »سیوزونیش  که  میان  قرارداد  اساس  بر  گذشتند، 

کت جمهوری مردم مغولستان که در بخش تجارت خارجی   ترانس« و پنج رسر
 م میافت. فعال بودند، انجا

 



 
 

 فصل سوم 
ی از منبعدیه بهرههای سامانای و پرسمانقارههای درونکشور  های  گت 

 
ن
 اقیانوس جهای

 
به   یس  دستر برای  فناوری  تندبادانۀ  و  توفای   رشد  با  رابطه  در 

ها، و نت   در زمینۀ  دریا ها و  ها و اعماق اقیانوسهای سودمند در ژرفنا سار کان
ی، به تصمیم مجمع عمویم ملل متحد کنفرانس سوم  رای  و مایهکشتر  گت 

آن چندین سال  ملل متحد دربارۀ حقوق دریا  تهیۀ  برای  ها دعوت شد که 
دریا  اعماق  از  آمت    استفادۀ صلح  اقیانوسکمیتۀ  و  از محدودۀ  ها  ها خارج 

 کرد صالحیت قضای  مرصوف بود. عمل
 

 حق ١
 

برداری از  ای در رابطه با بهرهقارههای دروندولت  وقـ ویژگ
 های جاندار منطقۀ اقتصادی دولت ساحل همسایهمنبع

 
ها، به  ها، گرویه از کشور های نخستت   کمیتۀ بستر دریا در نشست

ورت شناسای   های روبهنوبت نخست، از کشور 
رشد، پیشنهادی را دربارۀ رص 

دو نیازمندی مایهلتهای  تنظیم  و  نگهبای   به دفاع،  به  های ساحل  ی  گت 
از مرز  ون  های رسزمیت  پیشکش  آب  نفع شهروندان خویش در منطقۀ بت 

ی در آبها خاطر نشان کردند که اصل آزادی مایهکردند. این کشور  های  گت 
الملل شناخته شده است، هرچند برابری حقوفر را در  آزاد که در حقوق بت   

دارد، اما در  ها اعالم یمهای آزاد، برای تمام کشور های آبی از دارای  گت  بهره
تامت   نیمهای روبههای دولتعمل، منفعت های  کند، چون دولترشد را 

 توانای  روبه
های  توانند دورتر از ساحلهای مادی و فت  نیمرشد با نداشتر 

ی  را دارند و صاحب  های  که چنت   تواناخویش، به گونۀ یکسان با آن دولت
ی مجهز و بسیج شده اند، مایههای مایهناو  ی کنند. گت     1گت 

ها و کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ  این دیدگاه در کمیتۀ بستر دریا 
ها در  نویسها پذیرفته شد و در پیشترین کشور ها از سوی بیشحقوق دریا 

دولت با حقوق  منطقۀ  رابطه  برپای   به  ساحل  میل    ٢٠٠انحصاری  های 

 
1 О. Н. Хлестов, проблемы международно- правовые 
проблемы Мирового океана, «международная  жизнь», 1973 г., 
No 2  
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بازتاب یافت. منطقۀ اقتصادی آن منطقۀ دریای  است که پیوسته به دریای  
های  رسزمیت  بوده و دولت ساحل در آن حق حاکمیت خویش را بر منبع

حیایر و معدی  که در بستر دریا، کف دریا و زیر بستر آن واقع است، اجرا  
 2کنند. یم

و،  گرویه کوچک از دولت های آمریکای لتت   مانند اوروگوای، پت 
در   هم  و  در کمیته  هم  برازیل که  و  پانامه   ، ارژانتت   اکوادور، کوستاریکا، 

شدند،  کنفرانس، به گونۀ فعال و کنا از سوی جمهوری تودۀ چت   حمایت یم
دند که حق کشور به این امر پایم میل   ٢٠٠های ساحل باید به برقراری فرسر

های ساحل شناخته شود،  میل آب  ٢٠٠منطقۀ اقتصادی و هم به برقراری  
های  توان دفاع واقیع منفعتزیرا از دیدگاه آنان، تنها ازین طریق است که یم

 های ساحل را تضمت   کرد. دولت
ها نشان داد که  های نخستت   کمیتۀ بستر دریا جریان کار در نشست

دولت منمایندگان  راستای  های  در  با گرایش  رابطه  در  خشکه  به  حاط 
ده در دریا،  های ساحل بر منطقهروی حاکمیت دولتشناسای  قلم های گستر

، وضعیت این کشور   داشتند، چون این شناسای 
ها را که اکنون  نظر بس منق 

های محاط به خشکه  ساخت. موقف یا ایستمان کشور بد است، باز بدتر یم
دولت سوی  سوی  های  از  از  یعت    ، جغرافیای  نامناسب  وضعیت  دارای 

یس محدود و  کشور  ، تنها دستر های  که به سبب موقعیت خاص جغرافیای 
 3شد. پهنا به دریا دارند، نت   پشتیبای  یمکم

های محاط به خشکه با رد کامل اندیشۀ  هم، نمایندگان دولتبا آن
پهنای   با  رسزمیت   پیش4میل   ٢٠٠منطقۀ  از  انحصاری  نوی،  منطقۀ  س 

های آنان نت   در نظر گرفته شود، موافقت  اقتصادی، در صوریر که منفعت

 

ی جاندار  ها ی ساحل را بر منبع ها حقوق دولت   ، ی ارایه شدهها نویس پیش   کهاین ضمن    2
جاندار منطقۀ اقتصادی    منطقه   ها ، آن همآن پذیرند، با  یم و غت 

ر
و    ها در مورد رژیم حقوف

اثر   این  ها را در باشند. واکاوی این پیشنویسیم سان ناهم  ها برداری از آن منبع بهره سازوکار 
)بخوانید   :В. Ярославцев  Мировой океан и международное 

право,- международнная жизнь, 1975 г., No 1 ) 
3 Doc. A/AC. 138/SR. 83; Doc. A/AC. 138/SR. 85; Doc. A/AC. 138/SC. 
II/ SR.57. 

ارستان، نیپال، بلغارستان،  ی افغانستان، اتریش، مجها نوییس که از سوی دولت در پیش   4
ی رسزمیت   ها پهنای آب د شده بود، نوشته شده بود که  پیشنها لند و سنگاپور  ها ،  بلژیک 
 (  doc. A/AC. 138/55. )میل باشد   ١٢تر از بیش نباید  
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دریا  اعماق  در کمیتۀ  بولیویا  نمایندۀ  بیانیۀ  در  است:  کردند.  ها گفته شده 
این بسته که  قارههای درونکه کشور »برای  اقتصادی  منطقۀ  پذیرش  از  ی  
دولت منفعتبرای  ساحل  مههای  بس  لزم  های  پشتیبای  کنند؛  دارد،  م 

به منبعاست که دولت به خشکه  با  های محاط  های جاندار درین منطقه 
ط  یس داشته باشند. های مساوی با دولترسر  5های ساحل دستر

های محاط به  های ساحل دیدگاه )موقف( دولتنمایندگان دولت
پیش در  دیدگاه  این  درک کردند.  را  مادهنویسخشکه  به  های  راجع  های 

ها و کنفرانس پیشکش شد، بازتاب  منطقۀ اقتصادی که به کمیتۀ بستر دریا 
 یافته است.  

های محاط به خشکه در منطقۀ  نخستت   سند که در آن حق دولت
پیش است،  شده  شناخته  رسیم  به گونۀ  اقتصادی  نویس کینیا  انحصاری 

سال   در  دریا   ١٩٧٢است که  بستر  دربارۀ  برپایۀ  هتقدیم کمیته  و  شد  ا 
منطقهبرآیند  سیمینار  یاوندا ای کشور های  در  افریقای   های 

شده  یی   6 ریزی 
برداری  شود که »دولت ساحل بهرهنویس گفته یمبود. در مادۀ ششم پیش

های همسایۀ خویش  از منابع جاندار را در اندرون منطقۀ خویش برای کشور 
برای کشور  ندارند،  و  های  ک که ساحل دریای   ندارند   ساحل دریای  

ً
تقریبا ه 

برای کشور هم اندک دارند، اجازه یمهای  که شیالت قارهچنان  به  ی   دهد، 
کت یط که رسر ها به زیر بازریس مؤثر رسمایۀ مل  های تولیدی آن دولترسر
 7قرار داشته باشد. 

پیشنوشتپیش مادۀ ششم  اعالمیۀ سازمان  های  نویس کینیا، در 
تری یافت که  ها رشد بیشدر رابطه با حقوق دریا   ١٨٧٣ال  وحدت افریقا س

های  که منبعپذیرند برای اینهای افریقای  یمدر آن گفته شده است »کشور 
د، باید کشور  ها  جاندار منطقه به خدمت همه مردمان این منطقه قرار گت 

،  های که در وضعیت نامناسب جغرافیای  واقع اند ی  و دیگر کشور قارهدرون
  بر بنیاد حقوق برابر مانند شهروندان دولت

 
های ساحل، بر پایۀ همبستک

توانند در  های دوجانبه یا چندجانبه که یمنامهافریقای  و بر اساس آن توافق

 
5 Doc. A/AC. 138/SC.II/SR.32 

 )م(کامرون است. ییقایکشور آفر  تختی( پاYaoundé)  ائوندهی یا، اوندا ی6
7 Doc. A/AC. 138/SC.II/L.10 .  



108   الملل دریاها خشکه و حقوق بینبههای محاطدولت 

بهره در  سهیم  دریافت  حق  شوند،  تهیه  منبعآینده  جاندار  برداری  های 
 8اشته باشند. های همسایۀ ساحل خویش، دهای اقتصادی کشور منطقه

های  که در  نویسبدینسو، در عمل، تمام پیش  ١٩٧٣از آغاز سال  
ها و کنفرانس سوم  رابطه با منطقۀ اقتصادی برای برریس به کمیتۀ بستر دریا 

های  ها پیش کشیده شده است، از حقوق کشور ملل متحد دربارۀ حقوق دریا 
 کنند. محاط به خشکه درین زمینه یاد یم

های زیر را یادآور  شود یافتههای پیشنهادشده، یمنویسپیشبر پایۀ  
 شد: 

های ساحل که به پشتیبای  از مفهوم منطقۀ  نزدیک به همه دولت
ای  کردند، حق کشور  و  اقتصادی سخت  به کاوش  را  به خشکه  های محاط 

های همسایۀ ساحل  های جاندار منطقۀ اقتصادی دولتبرداری از منبعبهره
 ۀ دادگرانه یا بدون تبعیض شناخته اند.  بر پای 

های ساحل به این باور اند که چنت    همراه با آن نمایندگان دولت
توافق بستر   راه  از  تنها  دولتنامهحقر  میان  به موضوع  های عالقهها  مند 

ای  خویش  تواند عمل و اجرای  شود. چنانیم چه نمایندۀ کینیا، ضمن سخت 
 کینیا  در نشست  

 
نمایندگ نشان کرد: »هیأت  در کنفرانس خاطر  کاراکاس، 

های  های  پشتیبای  کند که برای دولتکه از آن مقررهبیند بر اینمشکل نیم
تا در کاوش و بهرههای  را پیشبیت  یممحاط به خشکه امکان برداری از  کند 

تبعیضانه  های همسایۀ ساحل یی های جاندار منطقۀ اقتصادی دولتمنبع
ی  ک شوند. رسر

توافق پایۀ  بر  تنها  اکتر  یا منطنامهاما چنت   رسر ای  قههای دوجانبه 
 تواند خردمندانه باشد«. یم

ها دربارۀ منطقۀ اقتصادی که از سوی  نویس مادهپیش  ١٩در مادۀ  
های بالروس، بلغاریا، جمهوری دموکراتیک آلمان، لهستان،  نمایندگان دولت
 بهرهکراین پیشکش شد، گفته یماتحاد شوروی و ا 

 
برداری  شود که »چگونک

د مایهاز سوی دولت ی در منطقۀ  های محاط به خشکه... به ویژه پیشتی گت 
های همسایۀ ساحل بر بنیاد اصل برابری با شهروندان آن  اقتصادی دولت

 
به فرنام یک سند    ها اعماق دریا در میان کمیتۀ    ١٩٧٣اعالمیۀ سازمان وحدت افریقا سال    8

دولت  دیدگاه  که  باز ها رسیم  دریا  حقوق  دربارۀ  را  افریقای   پخش  یم ی  تاباند، 
  محاط به خشکه ی  ها دربارۀ کشور   ١٩٧٢(. مفاد اعالمیۀ سال  doc.A/AC.138/89شد)
  . ها، تایید گردید دربارۀ حقوق دریا   ١٩٧٤در اعالمیۀ دیگر آن سازمان در سال    چنانهم 
(doc. A/Conf.62/33, p.c9)   
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توافق امضای  راه  از  دولتنامهکشور،  توسط  عالقهها  برقرار  های  مند، 
مقررهینا«.  گردد یم پیشگونه  به  دولتنویسها  دیده  های  نت    دیگر،  های 
 شود. یم

پیشکشور  در  افریقا  و  آسیا  رشد  درحال  ساحل  های  نویسهای 
ی در منطقۀ  خویش قیدی را گنجانیده بودند که مطابق آن امتیاز مایه گت 

های محاط به خشکه  های ساحل تنها به شهروندان کشور اقتصادی دولت
کتی  ها قرار دارند، واگذار  های  که زیر نظارت مؤثر و عمل آن دولتا به رسر
نیمیم و  پروانه شود  یا  مجوز  راه کدام  از  نه  ساختر     ، تواند،  راه  از  نه  و 

کت    . به طرف سوم داده شود   های مختلطرسر
کشور افریقای     ١٢های  نویس دیگری که یک از سوی دولتدو پیش

سوی کشور  از  دیگری  شده  و  پیشنهاد  رسیالنکا  و  هند، کانادا، کینیا  های 
 
 

ها پیشبیت  شده است که در  های متمایز بودند. در آنبودند، دارای ویژگ
های ساحل و دولت محاط به خشکه  های دوجانبه میان دولتنامهتوافق

ط  تنها رسر بهرهنه  از حق  استفاده  منبعهای  از  های جاندار منطقه،  برداری 
برداری از ساحۀ منطقۀ اقتصادی که اجرای این حق در  چنان بهرهبلکه هم

ها  نویسشود، نت   در نظر گرفته خواهد شد. بدین گونه، این پیشآن عمل یم
به   محاط  دولت  یک  به  شده  واگذاشته  حق  دارند که  تکیه  این گمانه  بر 

ل  های جاندار منطقۀ اقتصادی دولت ساحبرداری از منبعخشکه برای بهره
د، بلکه به یک ساحۀ معت   آن  همسایه به تمام منطقۀ اقتصادی نیم گستر

د، و آنیم های  نامهای است که حد و مرز آن از طریق توافقهم ساحهگستر
 گردد. دوجانبه برقرار یم
های رسزمیت  به  های آمریکای لتت   که در برقراری پهنای آبکشور 

دند، نت   در  میل پایم  ٢٠٠اندازۀ   های  های خویش از حق دولتنویسپیشفرسر
یادآوری نموده اند. با این های  نویسهم، در پیشمحاط به خشکه به دریا 

دولت حق  آنان  مرز خویش،  در  را  خشکه  به  محاط  میل    ٢٠٠های  های 
در مقایسه  و  شناسند، اما بر مبنای حق ترجیخ  های ساحل خویش یمآب

بند  با کشور  در  نمونه،  به گونۀ  سوم.  ارژانتت   گفته  پیش  ١٤های  نویس 
، باید توافقشود که » با دولتیم های دوجانبه  نامههای فاقد ساحل دریای 

باشند،  های سوم ترجیخ یمدربارۀ هنجارگان عادلنه که در رابطه با دولت
ی در همان ساحبه منظور اجرای حق مایه ۀ دریا عقد گردد«. حقوق  گت 
های  نامهتوانند تنها براساس توافقهای جاندار یمترجیخ در رابطه با منبع

های ساحل  های محاط به خشکه و دولتای میان دولتدوجانبه یا منطقه
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این حقوق نیم یابد و  یا حقیقر کشور انجام  های  تواند به اشخاص حقوفر 
 سوم واگذاشته شود. 
های ساحل چه در  های  که از سوی دولتنویسپیش  از میان همه

  ٢٠٠های ساحل  میل و چه در رابطه با آب  ٢٠٠رابطه با منطقۀ اقتصادی  
های پاناما،  توان سند کاری را که از سوی دولتمیل پیشنهاد گردیده بود، یم

یگانه   سند  این  زیرا  کرد.  توجه  بود،  شده  پیش کشیده  اکوادور  و  و  پت 
ده و پهناور  های ساحل با ساحلیس است که در آن دولتنویپیش های گستر

منطقه راهکار  آن  در  و  اند  گرفته  یس  سهم  دستر مشکل  حل  برای  ای 
منبعدولت با  رابطه  را، در  به دریا  به خشکه  آن،  های محاط  های جاندار 

مادۀ   در  است.  پیش١٦پیشبیت  شده  نهم  بخش  شود که  نویس گفته یم، 
منطقه موقعیت دارند و با  ای ساحل که در یک منطقه یا یک ریزهه »دولت
نیمدولت پیوسته  خشکه  به  محاط  بهرههای  حق  و  باشند،    رژیم برداری 

کت های محاط به خشکه، در دریای پیوسته  های مل کشور ترجیخ را به رسر
توافق پایۀ  بر  خویش،  ساحل  منطقهنامهبه  ریزههای  و  منطقهای،  ای 

منفعتدوجا  درنظرداشت  با  دولتنبه،  خواهند  های  مربوطه،  های 
   9واگذاشت«. 

های محاط به خشکه جلب توجه به حقوق خویش را که در  کشور 
دیدند  ناک یمهای ساحل پیشنهاد گردیده بودند ارزشهای دولتنویسپیش

 ارزیایی یمای همهچون اندیشهو آن را هم
ش  که گکردند مبنا بر اینگای  ستر

های جاندار، بدون  برداری از منبعهای ساحل به کاوش و بهرهرو دولتقلم
تواند انجام  های محاط به خشکه نیمهای دولتتوجه به حقوق و منفعت

د.   گت 
دولتهمان نمایندگان  بیان شد،  فوق  در  به  گونه که  های محاط 

دند. در پیوند  میل بو   ٢٠٠های ساحل به اندازۀ  خشکه مخالف برقراری آب
های محاط به خشکه هم در کمیتۀ بستر  با منطقۀ انحصاری اقتصادی دولت

های کنفرانس دو راه حل ممکن را برای حل  ها و هم به نخستت   نشستدریا 
ی آنان در بهرهپرسمان سهم برده  های جاندار منطقۀ نامبرداری از منبعگت 

 پیشنهاد نمودند. 
های محاط به خشکه باید  دند که دولتها پیشنهاد کر نخست، آن

منبع ش  و گستر با کاوش  رابطه  با  در  برابر  حقوق  منطقه،  جاندار  های 

 
9 Doc. A/AC. 138/SC. 11/L27 
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کاراکاس  کشور  نشست  در  باشند.  داشته  خویش  ساحل  همسایۀ  های 
به خشکه   ۵١ها  کنفرانس ملل متحد دربارۀ حقوق دریا  و    10کشور محاط 

جغرافیای    شش نامساعد  موقعیت  دارای  مادهپیش  11کشور  را  نویس  های  
آن گفته یم در  نمودند که  و  شود: »دولتپیشکش  به خشکه  های محاط 

کت  12های دیگری که دارای موقعیت نامناسب جغرافیای  دولت اند حق رسر
بهره و  منبعبدر کاوش  از  منطقه رداری  جاندار  همسایۀ  13های  دولت   ...

و   برابر  براساس  را  خویش  تبعیضساحل  یمغت  دارا  برای  آمت    باشند. 
بهرهآسان و  عادی  توسعۀ  منبعسازی  از  خردمندانه  جاندار  برداری  های 
دولتساحه منطقه،  از  معیت   عالقههای  یمهای  تنظیم  مند  برای  توانند 
 14های درخور را امضا کنند«. نامهها، توافقبرداری ازین منطقهبهره

های  نشان شده است که اگرچه کشور نویس خاطر پیش  ٤در مادۀ  
های دارای موقعیت نامناسب نباید حقوق  محاط به خشکه و سایر دولت

گاه به این  های دیگر بدهند، اما این هیچبه دولت  ٢خویش را همنوا با مادۀ  
دولت از  باشند  نداشته  اجازه  دولت  این  نیست که  از  معنا  یا  سوم  های 

بت   سازمان مربوطه  های  مایهالملل  صنعت  انکشاف  برای  را  ی  کمک  گت 
 15خویش به دست آورند. 

 
زمبیا،    10 بال،  ولتای  بوتسوانا،  بوتان،  بولیویا،  افغانستان،  لسوتو،  لووساتریش،   ،

 گوای، سوازیلند، اوگاندا و سویس. ا ر ا ، نیپال، پلوگزامبورک 
 هالند، سنگاپور، فنلند، سویدن. ،  بلژیک، عراق 11 

یاد   12 سند،  پیوست  »دولت در  دقیق  مفهوم  است که  موقعیت  ها آوری شده  دارای  ی 
 شود.  ای  جغرافیای  نامناسب« باید شناس

به جای پهنای منطقۀ اقتصادی گذاشته شده است، هرگاه در کنفرانس دربارۀ   ها نقطه  13
میل تعیت   نگردیده بلکه کدام محدودۀ دیگر برای پهنای آن   ٢٠٠محدودۀ   ها حقوق دریا 

 منطقه تصویب شود. 
14 Doc. A/Conf. 62/ C. 2/1., 39   

ی دارای موقعیت نامناسب جغرافیای   ها و کشور   محاط به خشکهکشور    ٢١نویس  پیش   15
(Doc. A/Conf.62/C.2/L.39 پیش ،) ی اتریش،  ها ی را که از سوی دولت ها نویس ماده

بلژیک، بولیویا، نیپال و سنگاپور ) به کمیتۀ  doc. A/AC.138/SC.11/39افغانستان،   )
ی حل مسألۀ  ها د شده بود، عوض کرد. اما در رابطه با راهکار پیشنها ،  ها ششم بستر دریا 
ی دولتی مایه ها تامت   منفعت  ی دارای موقعیت  ها خشکه و کشور   محاط بهی  ها گت 

، در منطقۀ اقتصادی دولت نامناسب   نویس از  ی ساحل همسایه، این پیش ها جغرافیای 
 نویس قبل کدام تفاویر ندارد. پیش 
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پیش دولتنویستفاوت  دولتهای  و  به خشکه  های  های محاط 
های ساحل که  های دولتنویسدارای موقعیت نامناسب جغرافیای  از پیش

ی در  های مایههای محاط به خشکه برای فعالیتدر آن نت   حق دولت گت 
 شود در چیست؟ ناخته یممیل ش   ٢٠٠منطقۀ 

دولت است که  این  تفاوت  و  نخست،  خشکه  به  محاط  های 
این  دولت نویسندگان  که  جغرافیای   نامناسب  موقعیت  دارای  های 
اند یمنویسپیش بوده  نباید  ها  آنان  به  انگاشتند که حقوق واگذاریده شده 

توافق امضای  به  ریزهنامهوابسته  یا  دوجانبه  با منطقههای  های  دولت  ای 
زمای   آنان،  دیدگاه  از  باشد.  ساحل  هنجار همسایۀ  پیمانکه  در  نامۀ  های  

دریا  منبعجهای  حقوق  از  استفاده  برای  آنان  دربارۀ حقوق  های جاندار  ها 
دولتمنطقه اقتصادی  انعقاد  های  شود،  ساحل گنجانیده  همسایۀ  های 
ه عنوان آسای  کار نگریسته  های دوجانبه با دولت ساحل باید ب نامهتوافق

ط لزیم و حتیم.   شود، نه همچون رسر
مادۀ   یمپیش  ٢در  شد، گفته  آورده  فوق  در  شود که  نویس که 

ها حتیم  نامهتوانند« انعقاد شوند )یعت  توافقهای دوجانبه »یمنامهتوافق
ر  های جاندابرداری عادی و خردمندانه از منبعسازی بهرهنیستند( برای آسان

آن منطقه»منطقه تنها  بلکه  نه هر منطقه،  )یعت   های که  های جداگانه« 
 شود(. های  در آن طلبیده یمتعهد 

پیش به  اتریش که  یمنمایندۀ  روشت   مذکور  بیان  نویس  انداخت، 
که دارای موقعیت  را  های   داشت »لزم است که اجرای حقوق ویژۀ دولت

های  وابسته به نگرش دولتکه  را    کرد، حقوفر اند تامت    نامناسب جغرافیای   
در بیانیۀ نمایندۀ دولت سنگاپور اشاره شده بود که »اگر   16ساحل نباشد«. 

های محاط  ای یگانه راه باشد برای دولتهای دوجانبه یا منطقهبستر  قرارداد 
برداری  های دارای موقعیت نامناسب جغرافیای  که از بهرهبه خشکه و دولت

دولتمنبع امر  این  ند،  بگت  سود  دریا  جاندار  به های  را  ساحل  یک    های 
ساحل را به ویژه در زمان  کشور   حکومتگذارد و موقعیت ممتاز یم های غت 

د گفت    17گذارد«. ها در این باره در یک حالت بس ضعیف یموگو پیشتی
های محاط به خشکه برای  بدون شک این راهکار با راهکار دولت

یس به دریای آزاد همگون است که در آن تالش یم شود تا  حل مسألۀ دستر

 
16 Doc.A/AC.138/SR.11/SR.68 
17 Doc.A/AC.138/SR.11/SR.67 
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الملل جهای  گنجانیده شود تا به این طریق  نامۀ بت   حقوق بنیادیت  در پیمان
 به توافق

 
 های دوجانبه کاسته شود. نامهاز وابستک

پیش در  تفاوت  دولتدومت    و  نویس  خشکه  به  محاط  های 
یــــح عبارت  دولت نامناسب جغرافیای  در موضوع ترسر دارای موقعیت  های 
ساحل«»دولت همسایۀ  یم  های  دولتبیان  که  در  گردد  یادشده  های 
تنها دولتپیش نه  بلکه همه  های همنویس،  نظر داشته  را در  مرز خویش 
منطقه را نت   درنظر داشتند. در یادداشتر در  های ساحل منطقه یا ریزهدولت

مادۀ   با  یمپیش  ٢پیوند  »دولتنویس گفته  عبارت  همسایۀ  شود که  های 
شود که پهلو به پهلوی هم جا گرفته  های  یمولتساحل« نه تنها شامل د

  های منطقه یمچنان شامل همه دولتاند، بلکه هم
 
شود که به اندازۀ کاف
موقعیت   دارای  دولت  به  نزدیک  یا  خشکه  به  محاط  دولت  به  نزدیک 

، قرار دارند«.   نامناسب جغرافیای 
منفعت سازگاری  برای  دیگری که  ممکن  حل  دولتراه  های  های 

از آب ون  به خشکه در منطقۀ بت  پیشنهاد  ساحل و محاط  های رسزمیت  
شده بود، برقراری منطقۀ اقتصادی نه برای یک دولت جداگانه بلکه برای  

ردههمه دولت
ُ
های که دربارۀ  نویس مادهمنطقه بود. پیشهای منطقه یا خ

های  ای پیشنهاد شده بود، از سوی نمایندگان دولتمنطقۀ اقتصادی منطقه
اوگاندا در نشست ششم کمیتۀ بستر دریا  بولیویا و  زامبیا و  نمایندگان  ها، و 

ها پاراگوای در دومت   نشست کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا 
 بود. ارایه شده  

پیش دو  هر  دولتدر  که  بود  شده  بیان  و  نویس  ساحل  های 
ون از آبدولت ساحل حق دارند بت  میل،    ١٢ی ساحل  ها های همسایۀ غت 

منطقه اقتصادی  دولتمنطقۀ  ایجاد کنند.  همان  ای  از  جزوی  های  که 
ها را در زمینۀ کاوش و توسعه و نگهبای  از  ها و تالشمنطقه هستند، فعالیت

  18ای اداره کنند. های منطقهجا و از طریق سازوکار جا باهم یکهای آنمنبع
پیشهم آن  با  در مننویسخوان  اقتصادی منطقهطقهها  ای، همکاری  های 

سازماندولت سوم،  بت   های  هرگونه که  های  از  دولتر  غت  یا  دولتر  الملل 
های حقیقر و حقوفر و دریافت کمک مایل  چنان همکاری شخصباشند، هم

 
18 Doc.A/AC.138/SR.11/L. 41, p. 11. Art. 3, 4; Doc. A/Conf. 62/C.2/L 
63, Art. 1,3. 
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فعالیتهر  از   تمویل  برای  باشد  ای روا  های منطقههای سازوکار منبیع که 
 باشد. یم

های  های ساحل و کشور ایستمان )موقف( دولتبه هدف سازگاری  
های دارای  های محاط به خشکه و دولت« )دولت۵٢به اصطالح »گروه  

( در نشست پنجم کنفرانس سوم ملل متحد   موقعیت نامناسب جغرافیای 
)اگوستدربارۀ دریا  نمایندگان هردو طرف یک  ١٨٧٦سپتمتی سال   ـ ها  از   )

« ایجاد شد که رییس آن نمایندۀ کشور فیخی تعیت    ٢١گروه نو به نام »گروه  
 گردید. 

های بس ناهمسان داشتند، رسانجام  که دیدگاه« با این٢١»گروه  
توان یک سازش خواند، دربارۀ حقوق  های  را که یمنویس مادهتوانستند پیش

ی در منطقۀ اقتصادی دولتای مایههای محاط به خشکه بر کشور  های  گت 
 ساحل تهیه و تایید کنند. 

های محاط به خشکه سخن  دولت  وقنویس از حق آن پیش  ١در بند  
بنیاد خاص در بهرهگفته یم از منبعشود که بر  های جاندار منطقۀ  برداری 

یا زیرجغرافیای  سهم  اقتصادی دولت های ساحل همان منطقۀ جغرافیای  
وضعیتبگت   ضمن  در  و  دولتند  همه  جغرافیای   و  اقتصادی  های  های 
 چنت   سهمذی

 
ند. چگونک ی توسط خود دولتعالقه را در نظر بگت  های  گت 

توافقذی بستر   راِه  از  و  دوجانبه،  عالقه  منطقهمنطقهریزه  های  و  ای  ای 
 (. ٢یابد )بندانجام یم

های محاط  حق دولتشود که  ها، گفته یمنویس مادهپیش  3در بند  
بهره برای  منبعبه خشکه  از  منبعبرداری  مازادی  های جانداری شامل  های 

به مادهیم پیمانشود که شکار آن مطابق  های آینده روا گردانیده  نامههای 
شود. ویل، اگر در  های سوم حق ترجیخ شمرده یمشود و در برابر کشور یم

گون  از  چندای   مازادی   ، معت   پس  همنطقۀ  ندارد،  وجود  حیوای   های 
ای یا  منطقهریزه  توانند از طریق همکاری دوجانبه،  عالقه یمهای ذیدولت
عالقۀ محاط  های ذیای یک تنظیم عادلنۀ برقرار کنند که به دولتمنطقه

بهره اجازۀ  از منبعبه خشکه  یا منطقهبرداری  ها  های جاندار چنت   منطقه 
 های زیر: سته به وضعیت و با توجه به عاملداده شود، البته واب

به فرآوردهنیازمندی  -الف   عالقه و  های ذیهای خورایک دولتها 
 ها؛ های آنان برای رفع این نیازمندیتوانای  

ورت پرهت   از پیامد   -ب   ی  های مایهبار برای گروهیانز های  رص  گت 
ی دولت ساحل یا کدام بخیسر از یا صنعت مایه  آن دولت؛  گت 
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برداری از  های محاط به خشکه در بهرهتا کدام پیمانه دولت  -پ  
منطقهمنبع جاندار  دولتهای  اقتصادی  سهم  های  ساحل  دیگر  های 
ند؛ یم ند یا حق دارند سهم بگت   گت 

های دیگر محاط به  به کدام پیمانه یک دولت ساحل دولت  -ت  
بهره به  را  خخشکه  اقتصادی  منطقۀ  یمبرداری  اجازه  البته  ویش  و  دهد 

ورت که فشار یی 
حد به یک دولت ساحل و یا در بخیسر  درنظرداشت این رص 

 از دولت ساحل وارد نشود. 
فتۀ  ها بیان شده است که دولتنویس مادهپیش  ٤در بند   های پیرسر

به خشکه یم بهرهمحاط  حق  منبعرا  برداری  توانند  در  از  تنها  جاندار  های 
یا همان زیرمنطقه  های اقتصادی دولتمنطقه فتۀ همان منطقه  های پیرسر

 که به آن متعلق اند، داشته باشند.  
های محاط به خشکه در  های تامت   حقوق دولتاز برریس پرسمان

ش حقوق حاکمیت دولتعرصۀ مایه ی در پیوند با گستر های ساحل بر  گت 
، یم ٢٠٠ی جاندار در محدودۀ  ها منبع  توان به نتیجۀ زیر رسید.  میل دریای 

آن دولتجای  از  نیمکه  خشکه  به  محاط  مانند  های  توانند 
های جاندار در محدودۀ  های ساحل قدرت قضای  خویش را به منبعدولت
انند، حقوق آن  ٢٠٠ های دریای   ها که پیش ازین در منطقهمیل دریای  بگستر
و  های رسزمیت  تضمت   گردیده است باید محفوظ بماند. یک از  ن از آببت 

مایهپذیرفتت   اعطای حق  پرسش  این  دولتترین روش حل  به  ی  های  گت 
کشور  اقتصادی  منطقۀ  در  خشکه،  به  با  محاط  ساحل  همسایۀ  های 

ط  چه که در شماری  باشد، چنانها یمهای مساوی با شهروندان آن کشور رسر
پیش پیشسنویاز  دریا های  بستر  در کمیتۀ  شده  در کنفرانس  گذاشته  و  ها 

 ها پیشبیت  شده است. سوم ملل متحد در امور دریا 
های بغرنخی را که  تواند پرسمانالبته این حق به ذات خویش نیم

سهمیی  زمان  در  این کشور درنگ  ی  بهرهگت  از  منبعها  جاندار  برداری  های 
آید حل کند. به گونۀ  همسایۀ ساحل، پدید یمهای  منطقۀ اقتصادی دولت

های  ها را که از سوی کشتر توان نصاب شکار این یا آن گونۀ مایهنمونه، نیم
د، پیش از پیش  های محاط به خشکه انجام یمهای ساحل و دولتدولت گت 

ده ، حتا گستر نامۀ جهای   ترین تدوین یک پیمانبیان داشت. در چنت   حالتر
این همه، این را  نامهتواند جای توافقلل نیمالمبت    د.  های دوجانبه را بگت 

یم دولتباورمند  حق  بهرهسازد که  برای  خشکه  به  محاط  از  های  برداری 
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تواند تنها از طریق  های همسایه یمهای اقتصادی دولتمنابع جاندار منطقه
 عالقه عمل گردد. های ذیهای دوجانبه و چندجانبه میان دولتنامهتوافق

کتکه حق دولتبرای این های  های محاط به خشکه از سوی رسر
داری چون پوشیسر برای رخنه به منطقۀ اقتصادی  های رسمایهبزرگ کشور 

نامۀ جهای  دربارۀ  های ساحل استفاده نشود، لزم است که در پیماندولت
پیشحقوق دریا  است،  تهیه  در دست  یا  ها که  )مقرره  های   قاعده(نوشت 

ی دولتهای مایهگنجانیده شود که مطابق آن بر فعالیت های محاط  گت 
ول مؤثر انجام   به خشکه در آن منطقه از سوی دولت یا رسمایۀ مل کنتر

 یابد. 
ک منطقه توانست  ای، بدون شک یمنظریۀ منطقۀ اقتصادی مشتر

محاط به خشکه    های های دولتهای  باشد برای دفاع از منفعتیک از راه
ی، اما این نظریه از سوی بیشدر بخش مایه های ساحل چندان  تر کشور گت 

 کینیا، ضمن ایراد بیانیه از سوی  
 

حمایت نشد. از جمله رییس هیأت نمایندگ
منطقهدولت ک  مشتر منطقۀ  »اندیشۀ  داشت  بیان  افریقای   در  های  ای 

افریقای  در افریقا، در کنفرانس گروه دولت نیویارک به بحث گذاشته    های 
کشور افریقای  محاط به خشکه موافق شده    ١٤شد و رد شد. با این فیصله  

 اند«. 
 
ش حقوق  ـ دیدگاه دولت ٢ های محاط به خشکه دربارۀ پرسمان گستر

های  های بستر دریای مجاور به آبهای ساحل به منطقهدولت
 رسزمیتن 

 
ش حقوق  دیدگاه دولت های محاط به خشکه را در رابطه با گستر

های دریای آزاد که به مجاورت ساحل قرار  های ساحل بر آن منطقهدولت
اندازی کوتاه به تاریــــخ  توان بدون روشت  ها را نیمدارد و زیر بستر آن منطقه

   الملل برریس کرد. پیدایش، و رویش مفهوم فالت قاره در حقوق بت   
پایانچشم به  منبعانداخت  دیرباز،  یایی  از  خشکه،  در  خام  های 

یافتر  منبعنگرای  بیس از کشور  های خام  ها را برانگیخته و آنان را وادار به 
های خام شمرده  نوین نموده است. اقیانوس جهای  یک انبارگاه هنگفت منبع

یس برسر به دور بود.  ها از سار شود، اما تا زمان نه چندان دور این کانیم دستر
در نامۀ که انگلس به و. بورگیوس نوشت، یادآور شده بود که »اگر نیاز فت   
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بیش را  دانش  امر  این  آید،  پدید  جامعه  دهبرای  از  پیش  تر  به  دانشگاه  ها 
 19خواهد کشانید«. 
فت دانش و فن،    ٤٠های  در سال سدۀ ما )سدۀ بیستم. م.( پیرسر

یس به دارای  های نوین را ب توانای  
های بستر اقیانوس جهای  به دست  رای دستر
های معدی  آن، آغازش را از توسعۀ  برداری از منبعبرسر گذاشته است. بهره

منبع ش  همگستر قاره،  فالت  دریا،  های  اعماق  س  دستر قابل  بخش  چون 
شنایس آن بخیسر از خشکه است  گرفته است. مفهوم فالت قاره در زمت   

به گونۀ شیبککه از ساحل خش  اقیانوس  سار  یا نشیتی به زیر دریا و  دار 
پیوندد،  سار یمهای مجاور به خشکیابد. فالت قاره که با منطقهامتداد یم

 باشد.  سان نیمجا یکشنایس، همهاز نگر ساختار زمت   
بهره و  توسعه  عمل،  همدر  قاره  فالت  از  با  برداری  بود  زمان 

ش حقوق، صالحیت  ر جانبۀ کشو های یکاعالمیه های ساحل دربارۀ گستر
 دریای  که در  قضای  و تسلط استثنای  آن

ها بر آن بخش از بستر و زیربستر
ون از مرز  های ساحل رفتار خویش  های رسزمیت  واقع اند. دولتهای آببت 

چون دنبالۀ رسشتت    ساختند که فالت قاره را باید همرا به این امر استوار یم
های  سار دولت ساحل دانست و به همت   اساس همه منبع( خشک)طبییع

منبع همان  ادامۀ  را  جا  آن  در  دولت  معدی   خشکۀ  رسزمت    معدی   های 
 ساحل تلقر کرد. 

ش حقوق دولت های ساحل بر منابع فالت قاره در حقوق  گستر
دربارۀ حقوق    ١٩۵٨الملل نت   شناخته شده است. در کنفرانس ژنیو سال  بت   
شود  ای دربارۀ فالت قاره تصویب شد که در آن گفته یمنامهها، پیمانریا د

های ساحل حق حاکمیت خویش را بر فالت قاره به هدف کاوش و  دولت
 20کند. های طبییع آن اجرا یمتوسعۀ ثروت

، فالت قاره عبارت است از  ژنو   ۱۹۵۸نامه  پیمان  ١بر اساس مادۀ  
  ی ای در   ۀ ر مجاور ساحل، اما در خارج از منطقد   ا ی بستر در ر ی منطقه بستر و ز 

امکان    فوقای    یها که عمق آب  ی  تر تا جا بیش  ا ی متر    ۲۰۰تا عمق    ت  یرسزم

 
19 К. Маркс и Энгельс. Соч., т. 39, c. 174. 
20 Ведомости Верховного Совета СССР 8 юлия 1964 г. No: 28, c 
2 и 1. 
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طب   یبردار بهره منابع  م  یع یاز  را  نت      . سازد یم  رس ی مذکور  ز و  و  بستر  ر ی بستر 
   21ها. هر ی مناطق مشابه در مجاور سواحل جز 

در   که  قاره  شیالت   
ر
حقوف است،  پیمانمفهوم  شده  یاد  نامه 

ده زمت   گستر مفهوم  از  بر خود  تر  افزون  مفهوم  آن  زیرا  است،  آن  شنایس 
منطقه یمفالت،  شامل  نت    را  دریای    

زیربستر دیگر  نگر  های  از  شود که 
س بهرهشنایس فالت شمرده نیمزمت     برداری قرار دارند. شوند، ویل در دستر

سال  پیمان مر   ١٩۵٨نامۀ  واقعیت  را  ز در  قاره  فالت  وی   بت  های 
های دستیایی به مواد معدی  بستر  تعیت   نکرده است. ازین رو، با رشد فناوری

از کشور دریا  فتۀ رسمایهها در برج   پیرسر تقسیم بستر  داری، طرحهای  های 
های ساحل پدید آمد. این مسأله در سازمان  ها میان دولتها و اقیانوسدریا 

ها  ترین کشور های وسیع قرار گرفت و بیشوگو ث و گفتملل متحد مورد بح
پا یم نکته  این  تا مرز به  ور است  دند که رص  نت    فرسر قاره   فالت 

وی  بت  های 
 تعیت   گردد. 

ای را تصویب کرد  مجمع عمویم ملل متحد اعالمیه ١٩٧٠در سال 
قضای    صالحیت  حوزۀ  از  ون  بت  دریای   

زیربستر و  دریا  بستر  آن  در  که 
یت« اعالن کرده است.  دولت ک برسر اث مشتر  های مجاور را »مت 

و سازوکار عادلنه برای منطقه   22های مربوط به تهیۀ هنجارگانکار 
منبع عملو  از  ون  بت  دریا   

بستر برای  های   ، نت   و  مل  قضای   حوزۀ  کرد 
وی  فالت قاره به  ها برای تعیت   مرز سازی این منطقه، یعت  کار دقیق های بت 

دریا دوش کم بستر  دریا یتۀ  دربارۀ حقوق  متحد  ملل  و کنفرانس سوم  ها  ها 
 گذاشته شد. 

ای   یت کشور ها در کمیتۀ بستر دریا سخت  های  ها نشان دادند که اکتر
دربارۀ فالت قاره با   ١٩۵٨نامۀ سال  اندیشند که پیمانمحاط به خشکه یم

های ساحل، توازن میان  دولتاعطای منطقۀ اضاف  غت  از مواد معدی  به  
  23های محاط به خشکه را به هم زده است. های ساحل و دولتدولت

 
برداری نشد و  مکان بهرهی به ا ا هاشار   ۱۹۸۲  ها کنوانسیون حقوق دریا   ۷۶اما در ماده   21

مایل دریای  از خط    ۳۵۰مایل دریای  و حداکتر   ۲۰۰هر کشور تا امتداد حداقل   ۀفالت قار 
 .(م)یابد. های رسزمیت  ادامه یم مبدأ آب 

22 Regime  
23 Doc.A/AC.138/SR.83; Doc.A/AC.138/SR.9, 12, 13, 14; 
Doc.A/AC.1/PV. 1853, 1909.  
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»اگرچه  چنان کرد  خاطرنشان  نیپال   
 

نمایندگ هیأت  رییس  چه 
های محاط  به صورت کل یک برد آشکار برای دولت ١٩۵٨نامۀ سال  پیمان

اما همبه خشکه جلوه است،  پی گر شده  این  آن  با  زیان  مانزمان  یک  نامه 
ها را از امکان  نامه آنشود، چون این پیمانها شمرده یمجدی برای این کشور 

ثروتسهم توسعۀ  در  ی  یمگت  محروم  به کل  قاره  فالت  ه  گردانیدهای 
 «. است

یت« در مورد بستر دریا و زیربستر   ک برسر اث مشتر کاربرد نظریۀ »مت 
ون از حوزۀ قضای  دولت های  احل، از نظر بسیاری از کشور های سدریای بت 

توازی  را دوباره برقرار کند، اما برای این کار  تواند این یی محاط به خشکه یم
بت    است که منطقۀ  دریا لزم  بستر  با  الملل  باشد.  ده   گستر

 
به گونۀ کاف ها 

 در یک از نخستت   نشست
ای  ها، نمایندۀ اتریش  های کمیتۀ بستر دریا سخت 

الملل تامت    هنجارگان بت   رژیم یا  های ایجاد  کرد که »یک از دلیلخاطرنشان  
یت«  بهره ک برسر اث مشتر است که هدف نهای   این  برداری خردمندانه از »مت 

میان گروه موجود  شکاف  نمودن  به کم  رسانیدن  یاری  جمله،  از  های  آن 
از دولت بت   مختلق   ازین رو، هنجارگان  باید آن م ها است.  نطقه را  الملل 

هنجارگان   یعت   بسازد،  میرس  را  لزم  بازدۀ  دریافت  امکان  که  د  دربربگت 
انیده شود که از دید بهرهبت    برداری  الملل باید به آن قسمتر از اقیانوس گستر

 24منابع آن دورنمای نیک داشته باشد«. 
سال   دولت١٩٧١در   

 
نمایندگ افغانستان،  هیأت  اتریش،  های 

یپال، هالند و سنگاپور یک سند کاری را به برریس کمیتۀ  بلژیک، مجارستان، ن 
های  شد حق حاکمیت دولتها پیشکش کردند که در آن پیشبیت  یمبستر دریا 

انیده شود اما نه به  ساحل به منطقه  دریای  دولت ساحل گستر
های بستر

ش  میل که نقطۀ آغاز  ٤٠تر از  متر و یا به فاصلۀ نه بیش ٢٠٠تر از  عمق بیش
اندازه نقطه  آن  از  دریای رسزمیت   پهنای  است که  مبدا  خط  ی  همان  گت 

توانند تنها یک ازین دو روش )ژرفای  های ساحل یمشود. در ضمن، دولتیم
ی یا پهنای   ٢٠٠ ی پهنای منطقهمیل( را برای اندازه ٤٠متر های زیرآیی  گت 

خویش برگزینند و پس از آن ناچار اند تنها همان روش برگزیده شده را برای  
ند. در آن سند کاری یادآوری  تعیت   تمام خط های ساحل خویش به کار بگت 

ون از مرز  های آن منطقه یعت  منطقۀ حاکمیت مل،  شده است که در بت 
جا  شود که در آنهای حقوق ترجیخ دولت ساحل« پیشبیت  یم»منطقه

 
24 Doc.A/AC.138/SC.1/SR.41 
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تواند انجام  های معدی  تنها به اجازۀ دولت ساحل یمکاوش و توسعۀ منبع
د.    گت 

های  ها، دولتاز این طریق، در مرحلۀ نخست کار کمیتۀ بستر دریا 
ن محاط به خشکه یم د  کوشیدند خود مفهوم فالت قاره را به زیر سوال نتی

ترین تالش را برای محدود کردن منطقۀ دریای  دولت ساحل انجام  ویل بیش
دریا  از  وسییع  منطقۀ  شامل  مفهوم  این  تا  طریق  دهند  ازین  و  نشود،  ها 

یممنطقه یت«  برسر ک  مشتر اث  »مت  مفهوم  شامل  دهای که  تر  شود، گستر
 شود. 

دریا  بستر  جریان کار کمیتۀ  در  شد که  اما  نمایان  زود  بسیار  ها، 
دولت از  دولتبسیاری  دیدگاه  این  ساحل  را  های  خشکه  به  محاط  های 

تر  خواهند حق حاکمیت خویش را به منطقۀ دریای  بس پهنپذیرند و یمنیم
آن دولتاز  سوی  از  مجارستان،  چه که  بلژیک،  افغانستان،  اتریش،  های 

انند.  ن   یپال، هالند و سنگاپور پیشنهاد شده بود، بگستر
 دولت

 
های  به عنوان یک راه حل برای این اختالف هیأت نمایندگ

سال   در  مالتا  و  دریا  ١٩٧٢آمریکا، کانادا  بستر  پرداخت    نظامها  در کمیتۀ 
های معدی  فالت از بابت استفادۀ منبعباید  سهمیانه را پیشنهاد کردند که  

های ساحل به نفع جامعۀ جهای  پرداخته شود. پرداخت  ز سوی دولتقاره ا
های دیگر دوباره توزیــــع گردد  توانست میان دولتاین سهمیانه از دید آنان یم

دولت نامساعد  جغرافیای   موقعیت  بازتوزیــــع  چنت    در  به  و  محاط  های 
 د.  و های آنان در نظر گرفته شخشکه و نیاز 

ی که در  نمایندۀ آمریکا، ستیفت    سن، در بیانیۀ خویش گفت »چت  
نیاز  با مشکل  ین راه حل  های ویژۀ کشور پیوند  بهتر به خشکه،  های محاط 

کت این کشور  های به دست آمده از  ها به بازتوزیــــع منفعتاست، همانا رسر
 25د«. اشبهای ساحل یمفالت قاره توسط دولت

ه حل، از سوی  سهمیانه به حیث را  نظام پیشنهاد رسیم برقراری  
حقوق   دربارۀ  متحد  ملل  سوم  نشست کراکاس کنفرانس  در  آمریکا  دولت 

بند ب مادۀ  دریا  پیشکش شد. در  ایالت متحدۀ آمریکا  پیش ٢٧ها،  نویس 
شد که »دولت ساحل در ضمن اجرای  دربارۀ منطقۀ اقتصادی پیشبیت  یم
منبع با  رابطه  قاره،حقوق خویش در  تجدیدناپذیر فالت  به    های  را  مبلیع  

بهره و  توسعۀ  منبعسبب  این  از  ی  به  گت  منطقۀ  در  تجدیدناپذیر که  های 

 
25 Doc.A/AC.138/SC.1/SR.41 
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 ٢٠٠های رسزمیت  به سوی دریای آزاد، یا به ژرفای میل از آب ٤٠فاصلۀ 
این به  وابسته  قراردارد،  ی  آزاد متر دریای  سوی  به  سپس،  آن،  دنبالۀ  که 

ای که  جا با آن، ازین مبلغ به همان اندازهپردازد، یکیابد، یمچگونه ادامه یم
بیان گردیده است، به نفع جامعۀ جهای   مربوطه  به گونۀ مشخص در مادۀ  

 26شود«. استفاده یم
آمریکا، کان  متحدۀ  ایالت  حایلابتکار  در  مالتا  و  سوی  ادا  از  که 

ساحل  دولت خشکه  دولتویل  ،  شد رسد    استقبالهای  به  محاط  های 
های افغانستان، اتریش، بلژیک،  دولتکردند.  نیک  درنگ از آن استقبال  یی 

نوییس را  ها، پیشبولیویا، نیپال و سینگاپور در نشست نهای  کمیتۀ بستر دریا 
از مرز دربارۀ حوزۀ قضای  دولت بر منابع خارج  های  های آبهای ساحل 

توافق منفعت آرمان سازگاری  را  آن  اساس  پیشنهاد کردند که  های  ساحل 
های به دست آمده از  ز طریق توزیــــع یا بازبخش درآمد های مختلف ادولت
منبعبهره قاره یمبرداری  پیشهای فالت  با  پیشساخت.  آن  نویس  کشیدن 

نمایندۀ اتریش اعالم کرد که: »در رابطه با چوکات جغرافیای  اجرای حقوق  
ها  عادلنۀ بازبخیسر منبع نظامهای ساحل، لزم است که نه تنها یک  دولت
هم  پدید  بلکه  سهمآید،  باید  دولتچنان  تمام  ی  سود گت  در  به  ها  های 
تامت   گردد... حقوفر را که دولتآمده ازین منبعدست های ساحل دارا  ها 

درآمد  بازبخیسر  اصل  نباید  همآهنگاند،  که  را  حاصله  سازی  های 
  سازد، از های عضو جامعۀ جهای  را ممکن یمهای قانوی  همه دولتمنفعت

د«.   میان بتی
پیش یادشده  در  بهرهدر  نویس  به  رابطه  در  سوم  از  مادۀ  برداری 

 شود: های جاندار است. در آن گفته یممنبع
بت     -  ١» ارگان  به  ساحل  درآمد دولت  خاطر  از  به  الملل  های 

ی منبعآمدۀ خویش از بهرهدست خویش    فالت قارۀ  های جاندار منطقۀگت 
 پردازد. ده سهمیانه یمهای آینمطابق به فقره

سهمیانه    -  ٢ فیتراز  اساس  بهره  یصدبر  در  از  است که  ی  گت 
ی انجام یم ٢٠٠میل یا ژرفای   ٤٠های  مرز  ابسته به این است  و   یابد، و متر

 گزیند. که کدام گزینه را دولت ساحل بر یم

 
26 Doc. A/Conf. 62/ C. 2/L 47, Art. 27. 
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بت     - ٣ معیار ارگان  پایۀ  بر  را  سهمیانه  این  دادگرانه های  الملل 
 27کند«. بازبخش یم

های   ها یا سنجهشود که معیار نویس خاطرنشان یمدر توضیح پیش
ی، تنها و تنها، برای تعیت   تراز سهمیانه به کاربرده   ٢٠٠میل یا   ٤٠که  

متر
چون  گاه ربیط به حل پرسش دربارۀ گزینۀ فاصله یا ژرفا همشوند و هیچیم

های  قاره ندارد. آن مبلیع  که از سوی دولت های فالتهای تعیت   مرز معیار 
های جاندار، به ارگان  برداری از منبعهای شان از بهرهساحل، به خاطر درآمد 

یمبت    پرداخته  به  الملل  وابسته  باید  و  بوده  پذیر  تغیت  مبلغ  یک  شود، 
ه باشد.  های  چون ژرفای آب، تراز درآمد عامل  های دولت ساحل و غت 

پرسمان  دولت  دیدگاه بنابرین،   با  رابطه  در  به خشکه  های محاط 
به خود گرفت.  فراوان  ها، دیگرگوی   فالت قاره، از زمان کار کمیتۀ بستر دریا 

دولتچنان شده،  یاد  پایای  کمیتۀ  نشست  در  به خشکه  چه،  محاط  های 
همان را  قاره  فالت  مفهوم  هم،  هنوز  اگرچه  را گرفتند که  که  گونه  موقق  

منطقه بر  ساحل  دولت  حاکمیت  حق  مانند؛  زیربستر  است،  و  بستر  های 
کرد؛ اما شکل  چون دنبالۀ طبییع آن، رد نیمهم  ، دریای مجاور به رسزمت   

 هان بودند. سهمیانه را خوا  نظام شدۀ  بازبت   
دریا  حقوق  دربارۀ  متحد  ملل  سوم  کنفرانس  موقف  در  ها، 

در هنگام  [تر یافت و حال  های بیشهای محاط به خشکه، دیگرگوی  دولت
های محاط به خشکه به جز از  ، نزدیک به همه کشور ]نوشتر  این کتاب. م. 

وسلواکیا، مجارستان و مغولستان مخالف مفهوم فالت قاره در حقوق  چک
اقتصادی  بت    منطقۀ  نوین  مفهوم  از  آن  جای  به  و  اند  میل   ٢٠٠الملل 

 28کنند. طرفداری یم
باشند که  های محاط به خشکه به این نگر یماین، دولتجا با  یک

منفعت خدمت  به  تنها  نه  باید  اقتصادی  دولتمنطقۀ  ساحل  های  های 
های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر این  باشد، بلکه حق حاکمیت آنان بر منبع

نت   گستر  دهد منطقه  عادلنهش  اصل  باید  منطقه  این  توسط  .  را که  ای 
دربارۀ فالت قاره از آن رسپیخی شده است، دوباره برقرار   ١٩۵٨نامۀ  پیمان

های محاط به خشکه یا به  های دولتکند که مطابق آن حمایت از منفعت
ایجاد منطقه برای دولتشکل  ک  به  های مشتر یا  تامت   گردد،  های منطقه 

 
27 Doc.A/AC.138/SC.11/L.39,Art.111 
28 Doc. A/Conf. 62/ C. 2/SR. 16-20, 22, 27, 32.. 
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دولت این  به  حقوق  اعطای  مستقیم  صورت  غت  یا  مستقیم  به گونۀ  ها 
ها،  درآمد  دن پرداخت سهمیانه و بازبخشی  نظام، البته از طریق تضمت   شود 

بهرهو   و  پژوهش  در  کت  رسر منبعیا  از  ی  منطقهگت  دولتهای  های  های 
دولت دیدگاه  از  شیوه،  همت    به  ساحل.  خشکه  همسایۀ  به  محاط  های 

منطقۀ  یم نداشتر   دولت ٢٠٠توان  برای  نت    را  موقعیت  میل  در  های  که 
همه  نامناس از  هدف،  این  برای  اما  ان کرد،  جتی دارند،  قرار  جغرافیای   ب 

های دارای موقعیت نامناسب  های  را که به گروه دولتنخست باید دولت
 باشند، بازشنایس کرد. متعلق یم

حقوق   دربارۀ  متحد  ملل  سوم  دوم کنفرانس  نشست  آستانۀ  در 
ای موقعیت نامناسب  های  که دار دولت محاط به خشکه و دولت ٢٦ها  دریا 

اعالمیه اوگاندا،  پایتخت  در کمپال،  برای  اند،  آن  در  پذیرفتند که  را  ای 
های محاط به خشکه باید در توسعۀ  بار خواسته شده بود که دولتنخستت   

، حقوق برابر  های دریای  مجاور با آبهای جاندار منطقهمنبع های رسزمیت 
 29های ساحل داشته باشند. با دولت

ها،  در نشست کراکاس کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا 
های  بیان گردید  نویس مادهپیش  در   های محاط به خشکه موقف نوین دولت

نمایندگان   سوی  از  دولت ١۵که  و  خشکه  به  محاط  بلژیک،  دولت  های 
بودند، پیشنهاد  پیوسته  عراق، هالند، سینگاپور، فیلیپت   و سویدن که با آنان  

 30شده بود. 
های محاط به خشکه  شود که کشور نویس گفته یمپیش ٣در مادۀ  

دولت کت  و  حق رسر دارند،  نامناسب  جغرافیای   موقعیت  دیگری که  های 
برداری از منابع منطقۀ ... دولت  انه را در توسعه و بهرهتبعیضبرابرانه و یی 

دارا یم توافقهمسایۀ ساحل خویش  اجرای  نامهباشند.  برای  های عادلنه 
 عالقه امضا خواهد شد. های ذیاین حق میان دولت

پیش از  قسمت  درآمد آن  توزیــــع  دربارۀ  بیان  نویس که  است،  ها 
دولت محاط به خشکه که در توسعۀ  کند که هر دولت، چه ساحل و چه  یم

از  منبع معیت   بخش  باید  است،  سهیم  اقتصادی  منطقۀ  جاندار  های 
به ارگان بت   درآمد  دازد که آن به نوبت خویش این  های خویش را  الملل بتی

 
29 Doc. A/Conf. 62/23, P.9 
30 Doc. A/Conf. 62/ C. 2/L.39. 
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میان دولت را  درآمد سهمیانه  اساس که  همان  بر  بهرهها  از  بستر  ها  برداری 
 کند. آید، توزیــــع یمدست یم الملل به ها منطقۀ بت   دریا 

پاس و  رعایت  پایۀ  پیشبر  مادۀ  نوشتداشت  در  که   ٣های  
های  ها دربارۀ ایجاد منطقهنامهنویس بال یاد شد، امکان امضای توافقپیش

منطقه تراز  به  ردهاقتصادی 
ُ
خ یا  و  یممنطقهای  پنداشته  روا  شود.  ای 

مادهپیش منطقۀ  نویس  ایجاد  با  منطقههای  که  اختصاص  اقتصادی  ای 
های زامبیا، اوروگوای، پاراگوای و بولیویا  داشت، از سوی نمایندگان دولت

پیشپیش آن  با  همنوا  شد.  منبعکشیده  تمام  منبعنویس  چه  های  ها، 
منبع چه  و  ک  تجدیدپذیر  مشتر اث  »مت  عنوان  به  تجدیدناپذیر،  های 

یممنطقه اعالم  بهرهای«  برای  و  دولتبردشوند  بدون  اری  منطقه،  های 
های بنیادیت   شوند. اصلای  آنان، اندوخته یمدرنظرداشت وضعیت منطقه

های پیشت   بیان  ند، در فقرهردک نویس به آن تکیه یمکه نویسندگان این پیش
 شده است. 

های بولیویا و پاراگوای برای دفاع از نظر  دلیل را که نمایندگان دولت
اث منطقههاشان که منبع  منطقه باید شامل »مت 

ای« شوند بیان  ی معدی 
چسپ است؛ نمایندگان این دو دولت در کنفرانس بیان کردند که  کردند، دل
ریزند،  ها که به اقیانوس آرام یا اقیانوس اتالنتیک یمهای این دولترودخانه

د به دریای  ها را باخو های کای  رسزمت   آنهای  از منبعها ذرهبا گذشت قرن
ها  آزاد آورده اند و حال دریای آزاد باید این وایم را که یط گذشت میلیون

های  ها گرفته است باید، واپس دهد. درین مثال دولتسال از رسزمت   آن
شنایس بهره  های تشکیل فالت قاره در زمت   بولیویا و پاراگوای از یک از تیوری
ته روند  آموزۀ  نام  به  یاد یمنگرفتند که  یی شیت   انباشت  یعت   و  شود،  هم 

رد دار لیدوام
ُ
بیشها و د از فرآوردهها در بستر دریا که  سار  های خشکتر 
 ساخته شده اند.  

ا   « ایمنطقۀ اقتصادی منطقه»که اندیشۀ  با وجود این در ظاهر گت 
همانویل  نماید،  یم راهکار  دولتاین  نمایندگان  از  بسیاری  های  گونه که 

که گایه  دارد. نخست ایننت    های   محاط به خشکه بیان داشته اند، کاستر 
که  آید، و دوم اینهای جدی در تعریف مفهوم »منطقه« پدید یمدشواری

منطقه» ک  مشتر حقوفر هیچ  « ایمنطقۀ  برابری  و  عدالت  تضمت      گاه  را 
از دولتتواند، زیرا، گایه منطقهنیم تنها  نامناسب  ها  های دارای موقعیت 

های  که تنها فالت باریک و بسته  جغرافیای  برساخته شده اند، مانند دولت
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ر و  ها تنها از دولتدارند و گایه هم، برعکس، منطقه های دارای فالت ُپرب 
 غت  تشکیل شده اند.  

ها مانند  اید خاطرنشان ساخت که بعض  از دولتاز سوی دیگر ب 
الملل  اتریش، لسوتو و زامبیا امکان حفظ مفهوم فالت قاره را در حقوق بت   

نامۀ سال  کنند، اما در یی بازبیت  مفهوم فالت قارۀ که در پیمانرسه رد نیمیک
این دولتبرقرار شده است، یم ١٩۵٨ از دیدگاه  تنهباشند.  ا  ها فالت قاره 

سار  دنبالۀ تودۀ خاک کشور همسایۀ ساحل در دریا نبوده بلکه دنبالۀ خشک
آید:»از آنجای   باشد. از بیانیۀ نمایندۀ اتریش چنت   بریمیا تمام قاره در دریا یم

های محاط به خشکه جزو جداناپذیر از یک قاره اند، پس، آنان  که کشور 
بهره و  پژوهش  باید حق  از رسچش نت    را  از  مهبرداری  قاره،  فالت  های کای  

دولتمنطقه با  مساوی  اندازۀ  به  خویش،  مربوطۀ  جغرافیای   های  های 
 31ساحل داشته باشند. 

دولتبیانیه  
 

نمایندگ هیأت  متحد  های  ملل  در کنفرانس سوم  ها 
دریا  حقوق  یمدربارۀ  ازین  ایستمان  ها گوایه  دولتیا  دهد که  های  موقف 

های بستر  های کای  منطقهبرداری از منبعمحاط به خشکه در رابطه با بهره
های  ی دولتهای ساحل قرار دارند، از سو ها که زیر حوزۀ قضای  دولتدریا 

 دیگر در کنفرانس، استقبال نگردیده است. 
های ساحل تقدیم  های  که از سوی دولتنویسدر هیچ یک از پیش

نویس یاد شده از سوی ایالت متحدۀ آمریکا  کنفرانس شد، به جز از پیش
های  برداری منبعهای دریافت شده از بهرهپرداخت سهمیانه از درآمد     نظام 
 ت قاره یا منطقۀ اقتصادی، سخت  گفته نشده است. جان فال یی 

این پرسمان  بارۀ  نه،  در  یا  شود  حفظ  قاره  فالت  مفهوم  آیا  که 
پیمانزمای   در  دریا که  حقوق  دربارۀ  جهای   مقررهنامۀ  به  ها  مربوط  های 

های ساحل دیدگاه  میل گنجانیده شد، میان دولت ٢٠٠منطقۀ اقتصادی  
های ساحل در کنفرانس  که نمایندگان دولت. اما چنانشتدانواحد وجود  

بیانیه یادآور شدند، در آن منطقهدر  های دریای  که دراندرون  های خویش 
گونه حقوفر  های ساحل قرار دارند، از هیچهای صالحیت قضای  دولتمرز 

های محاط به خشکه( سخت  نیست. به گونۀ  های سوم )دولتتبرای دول
حق   شناسای   »با  که  نمود  اعالن  کنفرانس  در  یا  نیجت  نمایندۀ  نمونه، 

بهرهدولت از منبعهای محاط به خشکه در پژوهش و  های جاندار  برداری 

 
31 Doc. A/Conf. 62/ C. 2/SR; 16. 
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دولت اقتصادی   کشورش  منطقۀ 
 

نمایندگ هیأت  ساحل،  همسایۀ  های 
انیم با  بهرهتواند  و  پژوهش  منبععطای حق  از  جان منطقۀ  های یی برداری 

دولت درآمد اقتصادی  از  سهیم  حق گرفتر   یا  ساحل  همسایۀ  های  های 
 حاصل شده از آن را توافق کند«. 

بیانیه  دولتواکاوی 
 

نمایندگ ها در کنفرانس سوم ملل  های هیأت 
دریا  حقوق  دربارۀ  یممتحد  دست  به  را  نتیجه  این  دولتها،  های  دهد که 

آنان دربارۀ   محاط به خشکه بخت کیم دارند که دیدگاه و خواست کنوی  
از کانبهره دولتسار برداری  قضای   زیر حوزۀ  دریای   

بستر و  های  های کف 
 ها گنجانیده شود.  نامۀ جهای  حقوق دریا ساحل، به این شکل در پیمان
پدید یم است: خواست دولتپرسیسر که  این  به  آید  های محاط 

ها، تا چه اندازه حقر  خشکه در کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا 
های  دربارۀ فالت قاره در رابطه با دولت ١٩۵٨نامۀ سال  است و آیا پیمان

 باشد یا نه؟ آمت   یممحاط به خشکه، تبعیض
نگر  همان از  قاره،  فالت  شد،  بیان  فقره  این  آغاز  در  گونه که 

سار به سوی بستر دریا است. اما این به این معنا  ، دنبالۀ خشکجغرافیای  
یم دارد،  موقعیت  قاره  آن  در  که  کشوری  هر  که  ادعای  نیست  تواند 

امون آن قاره بنماید. اگر این دیدگاه را  بهره برداری منابع را در هر منطقه پت 
دریای     هایبرداری از منبعهان حق بهرهبپذیریم، پس هر دولت اروپای  خوا 

بالتیک خواهد شد. در یک قاره کشور  های زیادی  دریای شمال و یا دریای 
الت خاص دنبالۀ رسزمت   همان کشوری  حوجود دارند و فالت قاره در هر  

دولت رفتار  است که  ی  این چت   است.  پیوسته  دریا  به  آن  است که  به  ها 
اند و پیمان بر   ١٩۵٨نامۀ سال  گراییده  یافته  ایۀ  پدربارۀ فالت قاره  بنا  آن 

 است.  
ش حوزۀ قضای  دولتدر رابطه با مرز 

وی  گستر های ساحل  های بت 
، به باور نویسندۀ این اثر، آن مرز   دریای 

ها باید همراه  به سوی بستر و زیربستر
نمایانند  ها یمترین پژوهشبا خط رساشیتی قاره در بستر اقیانوس بگذرد. تازه

، دارای ساختار پوستکه نه تنها فالت قاره، ب  ای  قارهلکه رساشیتی قاره نت  
 اقیانویس.  اند، نه پوست
های قاره و رساشیتی ها و فالتشناسیگ قارهترکیب زمت    ی همانند

دهند که تایید کنند که هم فالت  شناسان این برداشت را یمای به زمت   قاره
سار )قاره( اند.  شکهای زیرآی  یک خقاره و هم رساشیتی قاره، هردو، کرانه
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ش حاکمیت دولت های ساحل بر فالت قاره و رساشیتی قاره،  ازین رو، گستر
 ها، یک امر توجیه پذیر است. همچون دنبالۀ طبییع یا بنیادین رسزمت   آن

دولت حقوق  منطقهبسط  در  ساحل  زیربستر  های  و  بستر  های 
های  زی  میان دولتگاه کدام تواکند. هیچدریای  اصل عدالت را نقض نیم

نداشته است که دولتساحل و دولت به خشکه وجود  های  های محاط 
داری محاط به خشکه، همواره از نقض آن،  های رسمایهرشد و دولتروبه

 دربارۀ فالت قاره سخن یم ١٩۵٨نامۀ سال  توسط پیمان
 

های  گویند. ویژگ
دولتزمت    است.   

ر
اتفاف و  خودرسانه  یسر  یک  به  شناسیگ  محاط  های 

های کای  اند مانند، بولیویا، زامبیا، و  خشکه وجود دارند که غت  از رسچشمه
ها نزدیک به  های کای  آنهای ساحل وجود دارند که منبعچنان دولتهم

الملل کدام هنجاری موجود نیست  هیچ است، مانند جاپان. در حقوق بت   
آن از  ادعا کرد که  پایۀ آن، بشود  بر  بولیویا و  جای  که  نمونه،  به گونۀ  که، 

منبع دارای  درآمد زامبیا  از  جهای   جامعۀ  نفع  به  باید  اند  های  های رسشار 
دازند تا    های ارزیسار کانخویش در بخش   یا قلیع و مس خویش سهمیانه بتی

بازبخیسر به آن دولت های  های  تقسیم کرد که رسچشمهسپس آن را برای 
این فلز  اگر درین جا چنت   هنجاری نیست،  آن  ها در کای   ها وجود ندارند. 

بهره با  رابطه  در  هنجاری  چنت    باید  از رسچشمهچگونه  های کای   برداری 
 دریای  که ادامۀ طبییع رسزمت   دولت ساحل در زیر آب  منطقه

های بستر
 است وجود داشته باشد؟ 

ازین رو، از دیدگاه نویسندۀ این اثر، پذیرش مفهوم منطقۀ اقتصادی  
های آن  الملل که براساس آن دولت ساحل، در مرز میل در حقوق بت    ٢٠٠

کند،  های جاندار و معدی  اعمال یممنطقه، حق حاکمیت خویش را بر منبع
 د. رخور  نباید بر رسشت حقوق دولت ساحل بر فالت قاره و شیب قاره ب  

 
 

ی دولتـ سهم ٣ های  های محاط به خشکه در سازوکار و فعالیتگت 
ون از حیطۀ صالحیت  های بستر دریا پژوهش و توسعۀ منبع ها بت 

 قضایی مل 
 

در رابطه با مناطقر  ها  در زمان کنوی  یک توافق همگای  میان دولت  
ون از کرانه ها قرار دارند  الملل بستر دریا های فالت قاره، منطقۀ بت   که بت 
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، هیچ شخص حقوفر  وجود دارد این مناطق به هیچ وجه، از سوی هیچ دولتر
، نیم  تواند تصاحب شود. یا حقیقر

اصل اعالمیۀ  سال  مطابق  شدۀ  تصویب  و   ١٩٧٧ها،  بیست  در 
مج  نشست  دریا پنجمت    بستر  متحد،  ملل  عمویم  اقیانوسمع  و  ها،  ها 

دریا  دولتزیربستر  مل  صالحیت  از  ون  بت  منطقۀ  ها که  و  دارند  قرار  ها 
یت»ها، به فرنام  الملل بستر دریا بت    ک برسر اث مشتر اعالن شده است.    «مت 

، دادگرانه  اما همان گونه که نویسندگان شوروی و برج  از نویسندگان خارجی
تازهطرنشان یمخا یک مفهوم  یت«  ک برسر اث مشتر وارِد  کنند، مفهوم »مت 

بدون  سال و  ندارد،   
ر
حقوف مشخص  محتوای  هنوز  و  است  پست    های 

 و تعریف از آن نیم
 
ها  تواند کدام حقوق یا مکلفیتر برای دولتتوضیح اضاف

درون و  محتوا  رو،  ازین  ک  ایجاد کند.  مشتر اث  »مت  اصطالح  واقیع  مایۀ 
نامۀ جهای   شود برقرار گردد که این مفهوم در پیمانیت« فقط زمای  یمبرسر 

 ها، توضیح و تفست  شود.  دربارۀ حقوق دریا 
اصل اعالمیۀ  مقرره  ، ها در  از  به  شماری  است که  بیان گردیده  ها 

 های محاط به خشکه رابطۀ مستقیم دارند. دولت
که، در اعالمیه پذیرفته شده است که با تفاوت از فالت  نخست این

الملل که برقرار  ها، مطابق با هنجارگان بت   الملل بستر دریا قاره، منطقۀ بت   
ها باز است، بدون تبعیض  آمت   همه دولتخواهد شد، برای استفادۀ صلح

ور به  که آن دولت، دولت ساحل است یا دولت محص و رصف نظر از این
 خشکه.  

این دوم  یمو  آگیه  به  اعالمیه  منطقۀ  که،  پژوهش  که  رساند 
یت انجام  ها و توسعۀ منبعالملل بستر دریا بت    های آن باید به سود تمام برسر

دولت جغرافیای   موقعیت  از  نظر  رصف  اینیابد،  از  نظر  رصف  که  ها، 
 های محاط به خشکه.  ها ساحل اند یا دولتدولت

پی بریمنوشتشاز  چنت    بال  در  اعالمیه  تهیۀ  های  در  که  آید 
بت   هنجار  منطقۀ  به  مربوط  دریا های  بستر  که  الملل  است  ور  رص  ها 
ها را به اندازۀ برابر درنظر گرفته شود و هر دولت  های تمام دولتمنفعت

 ها حقوق برابر داشته باشد. برداری از بستر دریا باید در بهره
به  توجه  دولت  با  خاص  به خشکه یموضعیت  محاط  توان  های 
بهره منبعپذیرفت که  توسعۀ  و  اقیانوسبرداری  بستر  مقابل  های  در  ها 

های ساحل،  گذارد که دولتهای  را یمهای محاط به خشکه دشواریدولت
باشند. از همت   سبب، مجمع عمویم ملل متحد به کمیتۀ  رو نیمبه آن روبه
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های  را درین زمینه تهیه کند که  نویس مادهسفارش داد که پیشها  بستر دریا 
های بستر  الملل در رابطه با منطقه و منبعدر آن ضمن ایجاد سازوکار بت   

ون از حدود صالحیت مل اند، به  ها و اقیانوسدریا   آن که بت 
ها و زیر بستر

دشواریدولت زمینه  درین  توصیه کند که  نیازمندیها  و  مشخص  ها  های 
 های محاط به خشکه را نت   مورد توجه خود قرار دهند. دولت

آیندۀ منطقۀ بستر  دشواری با هنجارگان  های حل نشده در رابطه 
الملل، موضوع را مشکل ساخته است که اکنون پاسخ روشن به  بت     یهادریا 

های محاط  این پرسش داده شود که کدام راهکار را باید برگزید تا که دولت
با دولت بهرهبه خشکه سهم مساوی  ثروتهای ساحل در  از  های  برداری 

یت » ک برسر اث مشتر  داشته باشند.   «مت 
تا کنون   نمونه  هنگ[به گونۀ  م. در  این کتاب.  نوشتر   میان    ]ام 

کتدولت ها در  کننده در کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا های رسر
ها دیدگاه  الملل بستر دریا های منطقۀ بت   برداری از منبعبهره  نظام   رابطه با  

برداری تنها  کنند که حق بهرهها تاکید یمواحد وجود ندارد. بعض  از دولت
ده شود و برج  دیگر،  به ارگان بت    کنند  آمیخته را پیشنهاد یم  نظامالملل ستی

بت    ارگان  تنها  نه  آن  در  همکه  بلکه  دولتالملل،  کتچنان  رسر و  های  ها 
 برداری کنند. ها بهرهالملل بستر دریا توانند از منطقۀ بت   خصوض نت   یم

دولت میان  نظدر  وحدت  باره  درین  نت    خشکه  به  محاط  ر  های 
آمیخته تمایل    نظام برداری بر پایۀبهرهتر آنان به  وجود ندارد، اما شمار بیش

دارند. برای نمونه، در سند کاری که از سوی چهار دولت محاط به خشکه  
قارۀ   فالت  دارای  دولت  سه  و  نیپال(  و  مجارستان  افغانستان،  )اتریش، 

در کمیتۀ برریس  برای  هالند(  و  سینگاپور  )بلژیک،  دریا   فروبسته  ها  بستر 
های  برداری از منبعدارد که بهرهپیشنهاد شده بود، در بند یکم ب، بیان یم

دریا  دولتبستر  توسط  اجازهها  اساس  بر  بت   نامهها،  الملل  ای که سازمان 
دریا  اعطا یمبستر  انجام  کند، صورت یمها  سازمان  آن  نظارت  زیر  و  د  گت 

همراه با آن، در بند سوم این سند، امکان ایجاد ارگان خاض    32خواهد یافت. 
اش پژوهش،  کند که وظیفهالملل پیشبیت  یمدر چوکات همان سازمان بت   

ی و فروش مستقیم منبعبهره  باشد.  ها یمهای معدی  زیر بستر اقیانوسگت 
ایندولت برای  خشکه  به  محاط  و  های  پژوهش  از  بتوانند  که 

مند  بهره  ]المللسازمان بت   [نامه  ها بر اساس اجازهاری از بستر دریا بردبهره

 
32 Doc.A/AC.138/55, No. 1B. 
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یس داشته باشند. کمیتۀ بستر دریا  ها، بر بنیاد  شوند، باید به این منطقه دستر
ون از مرز ها و اقیانوسکه بستر دریا  ١٩٧٧ها سال  اعالمیۀ اصل های  های بت 

تمام د استفادۀ  برای  بود،  ولتصالحیت قضای  مل را  ها آزاد اعالن کرده 
یس آزاد دولت های محاط به خشکه را به منطقۀ  تصمیم گرفت حق دستر

دریا بت    بستر  اصلالملل  از  یک  فرنام  به  آن،  از  بر گشت  و  آیندۀ  ها  های 
 [هنجارگان 

ر
 33ها اعالم نماید. بستر دریا  ]رژیم حقوف

دولت اعالن که  این  به خشکه دس ویل،  به های محاط  آزاد  یس  تر
دهد که  ها دارند، به ذات خود به این پرسش پاسخ نیمالملل دریا منطقۀ بت   

های عمل و مشخص را در رابطه با ترانزیت  به کدام شیوه و روش دشواری
بار  افزار کسان،  و  بهرهها  و  پژوهش  برای  بت   های  که  منطقۀ  الملل  برداری 

گذرند، حل نمود. روشن است  ای ساحل یمهها، از طریق رسزمت   دولتدریا 
های دوجانبه دربارۀ ترانزیت  نامهتوانند توافقها یمکه برای حل این مشکل

 ٣نوشت مادۀ  های ساحل، پیشهای محاط به خشکه و دولتمیان دولت
سال  پیمان ژنیو  پیمان ١٩۵٨نامۀ  و  آزاد  دریای  سال  دربارۀ  نیویارک  نامۀ 
 های محاط به خشکه استفاده شوند. دولت  رت ترانزیتر دربارۀ تجا ١٩٦۵

یس آزاد برای این که تفست  درست و تطبیق عمل مفهوم حق دستر
های محاط به خشکه پیشنهاد  تر شود، دولتها در آینده آسانبه بستر دریا 

پیمان در  که  دریا نمودند  حقوق  دربارۀ  جهای   پیشنامۀ  باید  نوشتر  ها، 
های  که  ها و مزیتو در آن گفته شود که تمام حقوق، امتیاز گنجانیده شود 
و ترانزیتر  گردد، در رابطه با رفتنامه به آنان تضمت   یمتوسط آن پیمان ور 

یس آزاد به منطقۀ بت   
یس به دریا و دستر ها،  الملل بستر دریا به هدف دستر

ش یم کشور محاط   ١٧درین باره که از سوی    یابد. در سند توضیحت  نت   گستر
شود »هدف این پیشنهاد این است که برای  به خشکه پخش شد، گفته یم

های محاط به خشکه حق ترانزیت آزاد و نامحدود، از رسزمت   یک و  دولت
و   آب  روی  به  یس  دستر مقصد  به  تنها  نه  ترانزیت،  دولت  یک  از  بیش  یا 

مانند کشتر آب آن،  عادی  استفادۀ  برای  دریا  مایههای   ، ه  رای  وغت  ی  گت 
به منطقه یس  به مقصد دستر بلکه  و  تامت   شود،  بستر  س  قابل دستر های 

 34ها، نت   تضمت   گردد«. زیربستر دریا 

 
33 Doc.A/AC.138/94/, Add. 1, p. 19 
34 Doc.A/AC.138/62/C 2/ L. 29, p. f. 
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های همچون  های محاط به خشکه برای حمایت از فعالیتدولت
های مادی  ها، پایگاهها، در ساحل دریا های بستر دریا پژوهش و توسعۀ منبع

ونقل  های مرتبط با حملکه هزینهفزون بر آن، برای اینو فت  نیاز دارند. ا
یس به منبعها را کوتاه کرد و هزینهبار  برای دستر های کای  بستر  های لزمه 

دولتاقیانوس داد،  را کاهش  و  ها  توسعه  به  خشکه گایه  به  محاط  های 
ساختمانرسمایه ایجاد  در  موسسهگذاری  و  دارند  ها  نیاز  ساحل  در  تا  ها 
 های معدی  را بازآفریت  کنند.  منبع

، و رسمایهایجاد پایگاه ها  گذاری در ایجاد ساختمانهای مادی و فت 
های محاط به خشکه و  ها میان دولتنامهها در ساحل، در توافقو موسسه

قرارداد  بستر   ازین رو، در هنگام  است.  نشده  پیشبیت   با دولت ساحل  ها 
برداری از منطقۀ بستر  ها به هدف پژوهش و بهرهالملل بستر دریا بت   ارگان  
وگو  های ساحل نت   گفتهای محاط به خشکه باید با دولتها، دولتدریا 

 های دوجانبه مربوطه حل و فصل کنند. نامهها را در توافقکنند تا این پرسش
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 ن پایان سخ

 
 با پایان برریس خصوصیت و  

 
های محاط به  های حقوق دولتویژگ

های عام زیر را  خشکه در رابطۀ استفاده از اقیانوس جهای  لزم است نتیجه
 به یاد داشت: 

پرسمان دولتتمام  حقوق  تدوین  با  مرتبط  به  های  محاط  های 
منفعت سازگاری  مشکل  از  نایسر  دریا،  به  یس  دستر برای  های  خشکه 

ولت ساحل است. از یکسو، دولت ساحل  های محاط به خشکه و ددولت
ول مؤثر   ترانزیت به خاطر حاکمیت خویش حق دارد صالحیت کامل و کنتر

تواند بدون توافق الملل نیمبر رسزمت   خویش داشته باشد و هیچ پیمان بت   
های  واضح و آشکار آن، این حاکمیت را محدود کند. از سوی دیگر، دولت

مند شود و رشد  های آزاد بهرهنند از آزادی دریا توامحاط به خشکه نت   نیم
ند، اگر آن یس مؤثر و درست  عادی اقتصادی خویش را به پیش بتی ها دستر

 های آزاد نداشته باشند. به دریا 
دیده یمچنان است که  چه  این  ازین حالت،  ون رفت  بت  راه  شود، 

های  های ترانزیت ساحل باید از توانای  های محاط به خشکه و دولتدولت
ترین استفاده را بکنند، از جمله  ای بیشهای منطقهخویش در زمینۀ همکاری
ک، کمیتهاز طریق ساختر  کمیسیون ، گروههای مشتر ای کاری  ههای مشوریر

 سان با آن.  های دیگر هممشوریر و ارگان
سالدولت اروپای   استفاده یمهای  سازوکار  ازین  کنند.  هاست که 

تنها گامدولت لتت    آمریکای  و  افریقای    ، آسیای  درین  های  را  نخست  های 
 راستا برداشته اند. 

های محاط به  دربارۀ تجارت ترانزیت دولت ١٩٦۵نامۀ سال  پیمان
رابطهخشکه یم ش چنت   

برای گستر باشد  تهدایی  دولتتواند  میان  های  ها 
شود، ویل باز هم، در صوریر  های  در آن دیده یمعالقه که هر چند کاستر ذی

پیش یمنوشتکه  شود،  رعایت  درستر  به  آن  اندازۀ کاف   های  به  تواند 
 تضمت   کند.   های ساحل را های محاط به خشکه و دولتهای دولتمنفعت

حقوق  زمای   دربارۀ  متحد  ملل  سوم  نتیجۀ کار کنفرانس  در  که، 
پیماندریا  یمها،  تصویب  جهای   پیشنامۀ  آن  در  بنیادین  نوشتشود  های 

های محاط به خشکه را  دولت دربارۀ تجارت ترانزیتر  ١٩٦۵نامۀ سال پیمان
ون  های  در متر  آن خواهد وارد ک خواهد گنجانید و دگرگوی   رد، از جمله بت 
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ط حتیم برای دولت های محاط به خشکه در  کردن اصل متقابل که یک رسر
 رود. ترانزیت از رسزمت   دولت ساحل به دریا و از دریا، به شمار یم

دولت جغرافیای   خاص  راهکار  موقعیت  خشکه  به  محاط  های 
ها در  لتهای آن دو ها و نیازمندیکند که در آن منفعتخاض را ایجاب یم

هنجار  بت   تهیۀ  حقوق  هنجار های  منطقۀ  الملل،   
ر
حقوف رژیم  که  های  

های خارج از صالحیت مل را تعیت    رژیم و سازوکار بستر دریا و  اقتصادی را،  
ها کند، در نظر گرفته شود. کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حقوق دریا یم

ها بیابد، راه حل  برای این پرسشهای زیادی پیش  رو دارد تا راه حل  هنوز کار 
د و تبعیض  های همه دولتکه بتواند به اندازۀ برابر، منفعت ها را در نظر بگت 
از میان دولت به خشکه،  های ساحل و دولترا درین زمینه،  های محاط 

 بردارد.  
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 هاپیوست 
 

 پیوست نخست 
 

1. Convention and Statute on the Régime of Navigable 
Waterways of International Concern 

Barcelona, 20 April 1921 
 
Albania, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Chile, 
China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Denmark, the British 
Empire (with New Zealand and India), Spain, Estonia, 
Finland, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Italy, 
Japan, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Norway, Panama, 
Paraguay, the Netherlands, Persia, Poland, Portugal, 
Roumania, the Serb-Croat-Slovene State, Sweden, 
Switzerland, Czechoslovakia, Uruguay and Venezuela: 
Desirous of carrying further the development as regards 
the international régime of navigation on international 
waterways, which began more than a century ago, and 
which has been solemnly affirmed in numerous treaties, 
Considering that General Conventions to which other 
Powers may accede at a later date constitute the best 
method of realising the purpose of article 23e of the 
Covenant of the League of Nations, 
Recognising in particular that a fresh confirmation of the 
principle of Freedom of Navigation in a Statute elaborated 
by forty-one States belonging to the different portions of 
the world constitutes a new and significant stage towards 
the establishment of co-operation among States without 
in any way prejudicing their rights of sovereignty or 
authority, 
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Having accepted the invitation of the League of Nations to 
take part in a Conference at Barcelona which met on 
March 10th, 1921, and having taken note of the Final Act 
of such Conference, 
Anxious to bring into force forthwith the provisions of the 
Statute relating to the Régime of Navigable Waterways of 
International Concern which has there been adopted, 
Wishing to conclude a Convention for this purpose, the 
High Contracting Parties have appointed as their 
plenipotentiaries: 
Who, after communicating their full powers found in good 
and due form, have agreed as follows: 
 

Article 1 
The High Contracting Parties declare that they accept the 
Statute on the Régime of Navigable Waterways of 
International Concern annexed hereto, adopted by the 
Barcelona Conference on April 19th, 1921. 
This Statute will be deemed to constitute an integral part 
of the present Convention. Consequently, they hereby 
declare that they accept the obligations and undertakings 
of the said Statute in conformity with the terms and in 
accordance with the conditions set out therein. 
 

Article 2 
The present Convention does not in any way affect the 
rights and obligations arising out of the provisions of the 
Treaty of Peace signed at Versailles on June 28th, 1919, or 
out of the provisions of the other corresponding Treaties, 
in so far as they concern the powers which have signed, or 
which benefit by, such Treaties. 
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Article 3 
The present Convention, of which the French and English 
texts are both authentic, shall bear this day's date and shall 
he open for signature until December 1st, 1921. 
 

Article 4 
The present Convention is subject to ratification. The 
instruments of ratification shall be transmitted to the 
Secretary-General of the League of Nations, who will notify 
the receipt of them to the other Members of States the 
League admitted and to sign the Convention. The 
instruments of ratification shall be deposited in the 
archives of the Secretariat. 
In order to comply with the provisions of Article 18 of the 
Covenant of the League of Nations, the Secretary-General 
will register the present Convention upon the deposit of 
the first ratification. 
 

Article 5 
Members of the League of Nations which have not signed 
the present Convention before December 1st, l921, may 
accede to it. 
The same applies to States not Members of the League to 
which the Council of the League may decide officially to 
communicate the present Convention. 
Accession will be notified to the Secretary-General of the 
League, who will inform all Powers concerned of the 
accession and of the date on which it was notified. 
 

Article 6 

The present Convention will not come into force until it has 
been ratified by five Powers.The date of its coming into 
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force shall be the ninetieth day after the receipt by the 
Secretary-General of the League of Nations of the fifth 
ratification. Thereafter the present convention will take 
effect in the case of each party ninety days after the receipt 
of its ratification or of the notification of its accession. 
Upon the coming into force of the present Convention, the 
Secretary General will address a certified copy of it to the 
Powers not Members of the League which are bound 
under the Treaties of Peace to accede to it. 
 

Article 7 
A special record shall be kept by the Secretary-General of 
the League of Nations, showing which of the Parties have 
signed, ratified, acceded to or denounced the present 
Convention. This record shall be open to the Members of 
the League at all times; it shall be published as often as 
possible in accordance with the directions of the council. 
 

Article 8 
Subject to the provisions of Article 2 of the present 
Convention, the latter may be denounced by any Party 
thereto after the expiration of five years from the date 
when it came into force in respect of that 
Party.Denunciation shall be effected by notification in 
writing addressed to the Secretary-General of the League 
of Nations. Copies of such notification shall be transmitted 
forthwith by him to all the other parties, informing them of 
the date on which it was received.The denunciation shall 
take effect one year after the date on which it was notified 
to the Secretary-General, and shall operate only in respect 
of the notifying Power.It shall not, in the absence of an 
agreement to the contrary, prejudice engagements 



138   الملل دریاها خشکه و حقوق بینبههای محاطدولت 

entered into before the denunciation relating to a 
programme of works. 
 

Article 9 
A request, for the revision of the present Convention may 
be made at any time by one-third of the High Contracting 
Parties. 
In faith whereof the above names Plenipotentiaries have 
signed the present Convention. 
Done at Barcelona the twentieth day of April in the year 
one thousand nine hundred and twenty one in a single 
copy which remain deposited in the archives of the League 
of Nations. 
 
 

2. Statute of the Régime of Navigable Waterways of 
international Concerns 

 
Article 1 

In the application of the Statute, the following are declared 
to be navigable waterways of international concern: 
1. All parts which are naturally navigable to and from the 
sea of a waterway which in its course, naturally navigable 
to and from the sea, separates or traverses different 
States, and also any part of any other waterway naturally 
navigable to and from the sea which connects with the sea 
a waterway naturally navigable which separates or 
traverses different States. 
It is understood that: 
Transhipment from one vessel to another is not excluded 
by the words “navigable to and from the sea”; 
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Any natural waterway or part of a natural waterway is 
termed “naturally navigable” if now used for ordinary 
commercial navigation, or capable by reason of its natural 
conditions of being so used; by “ordinary commercial 
navigation” is to be understood navigation which, in view 
of the economic condition of the riparian countries, is 
commercial and normally practicable; 
Tributaries are to be considered as separate waterways; 
Lateral canals constructed in order to remedy the defects 
of a waterway included in the above definition are 
assimilated thereto; 
The different States separated or traversed by a navigable 
waterway of international concern, including its tributaries 
of international concern, are deemed to be “riparian 
States”. 
2. Waterways, or parts of waterways, whether natural or 
artificial, expressly declared to be placed under the régime 
of the General Convention regarding navigable waterways 
of international concern either in unilateral Acts of the 
States under whose sovereignty or authority these 
waterways or parts of waterways are situated, or in 
agreement made with the consent, in particular, of such 
States. 
 

Article 2 

For the purpose of Articles 5, 10, 12 and 14 of this Statute, 
the following shall form a special category of navigable 
waterways of international concern: 
Navigable waterways for which there are international 
Commissions upon which non-riparian States are 
represented; 
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Navigable waterways which may hereafter be placed in 
this category, either in pursuance of unilateral Acts of the 
States under whose sovereignty or authority they are 
situated, or in pursuance of agreements made with the 
consent, in particular, of such States. 
 

Article 3 
Subject to the provisions contained in Articles 5 and 17, 
each of the Contracting States shall accord free exercise of 
navigation to the vessels flying the flag of any one of the 
other Contracting States on those parts of navigable 
waterways specified above which may be situated under 
its sovereignty or authority. 
 

Article 4 
In the exercise of navigation referred to above, the nations, 
property and flags of all Contracting States shall be treated 
in all respects on a footing of perfect equality. No 
distinction shall be made between the nationals, the 
property and the flags of the different riparian States, 
including the riparian State exercising sovereignty or 
authority over the portion of the navigable waterway in 
questions; similarly, no distinction shall be made between 
the nationals, the property and the flags of riparian and 
non-riparian States. It is understood, in consequence, that 
no exclusive right of navigation shall be accorded on such 
navigable waterways to companies or to private persons. 
No distinctions shall be made in the said exercise, by 
reason of the point of departure, of destination or of the 
direction of the traffic. 
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Article 5 
As an exception to the two preceding Articles, and in the 
absence of any Convention or obligation to the contrary: 
1. A riparian State has the right of reserving for its own flag 
the transport of passengers and goods loaded at one port 
situated under its sovereignty or authority and unloaded 
at another port also situated under its sovereignty or 
authority. A State which does not reserve the 
abovementioned transport to its own flag may, 
nevertheless, refuse the benefit of equality of treatment 
with regard to such transport to a co-riparian which does 
reserve it. 
On the navigable waterways referred to in Article 2, the Act 
of Navigation shall only allow to riparian States the right of 
reserving the local transport of passengers or of goods 
which are of national origin or are nationalized. In every 
case, however, in which greater freedom of navigation 
may have been already established, in a previous Act of 
Navigation, this freedom shall not be reduced. 
2. When a natural system of navigable waterways of 
international concern which does not include waterways 
of the kind referred to in Article 2 separates or traverses 
two States only, the latter have the right to reserve to their 
flags by mutual agreement the transport of passengers and 
goods loaded at one port of this system and unloaded at 
another port of the same system, unless this transport 
takes place in between two ports which are not situated 
under the sovereignty or authority of the same State in the 
course of a voyage, effected without transshipment on the 
territory of either of the said States, involving a sea-
passage over a navigable waterway of international 
concern which does not belong to the said system. 
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Article 6 

Each of the Contracting States maintains its existing right, 
on the navigable waterways or parts of navigable 
waterways referred to in Article 1 and situated under its 
sovereignty or authority, to enact the stipulations and to 
take the measures necessary for policing the territory and 
for applying the laws and regulations relating to customs, 
public health, precautions against the diseases of animals 
and plants, emigration or immigration, and to the import 
or export of prohibited goods, it being understood that 
such stipulations and measures must be reasonable, must 
be applied on a footing of absolute equality between the 
nationals, property and flags of any one of the Contracting 
States, including the State which is their author, and must 
not without good reason impede the freedom of 
navigation. 
 

Article 7 
No dues of any kind may be levied anywhere on the course 
or at the mouth of a navigable waterway of international 
concern, other than dues in the nature of payment for 
service rendered and intended solely to cover in an 
equitable manner the expenses of maintaining and 
improving the navigability of the waterway and its 
approaches, or to meet expenditure incurred in the 
interest of navigation. These dues shall be fixed 
accordance with such expenses, and the tariff of dues shall 
be posted in the ports. These dues shall be levied in such a 
manner as to render, unnecessary a detailed examination 
of the cargo, except in cases of suspected fraud or 
infringement of regulation; and so as to facilitate 
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international traffic as much as possible, both as regards 
their rates and the method of their application. 
 

Article 8 
The transit of vessels and of passengers and goods on 
navigable waterways of international concern shall, so far 
as customs formalities are concerned, be governed by the 
conditions laid down in the Statute of Barcelona on 
Freedom of Transit. Whenever transit takes place without 
transshipment the following additional provisions shall be 
applicable: 
Where both banks of a waterway of international concern 
are within one and the same State, the customs formalities 
imposed on goods in transit after they have been declared 
and subjected to a summary inspection shall be limited to 
placing them under seal or padlock or in the custody of 
customs officers; 
When a navigable waterway of international forms 
concern the frontier between two States, vessels, 
passengers and goods in transit shall while “en route” be 
exempt from any customs formality, except in cases in 
which there are valid reason of a practical character for 
carrying out customs formalities at a place on the part of 
the river which forms the frontier, and this can be done 
without interfering with navigation facilities. 
The transit of vessels and passengers, as well as the transit 
of goods without transshipment, on navigable waterways 
of international concern, must not give rise to the levying 
of any duties whatsoever, whether prohibited by the 
Statute of Barcelona on Freedom of Transit or authorized 
by Article 3 of that Statute. It is nevertheless understood 
that vessels in transit may be made responsible for the 
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board and lodging f any custom officers who are strictly 
required for supervision. 
 

Article 9 
Subject to the provisions of Articles 5 and 17, the nationals, 
property and flag of all the Contracting States shall, in all 
ports situated on a navigable waterway of international 
concern, enjoy, in all that concerns the use of the port, 
including port dues and charges, a treatment equal to that 
accorded to the nationals, property and flag of the riparian 
State under whose sovereignty or authority the port is 
situated. It understood that the property to which the 
present, paragraph relates is property originating in, 
coming from or destined for, one or other of the 
Contracting States. 
 
The equipment of ports situated on a navigable waterway 
of international concern and the facility afforded in these 
ports to navigation, must not be withheld from public use 
to an extent beyond what is reasonable and fully 
compatible with the free exercise of navigation. 
In the application of or other customs analogous duties, 
local octroy or consumption duties, or incidental chares, 
levied on the occasion of the importation or exportation of 
goods through the aforesaid ports, no difference shall be 
made by reason of the flag of the vessel on which the 
transport has been or is to be accomplished, whether this 
flag be the national flag or that of any of the Contracting 
States. 
The State under whose sovereignty or authority a port is 
situated may withdraw the benefits of the preceding 
paragraph from any vessel if it is proved that the owner of 
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the vessel discriminates systematically against the 
nationals of that State, including companies controlled by 
such nationals. 
In the absence of special circumstances justifying an 
exception on the ground of economic necessities, the 
customs duties must not 'be higher than those levied on 
the other customs frontiers of the State interested, on 
goods of the same kind, source and destination. All 
facilities accorded by the Contracting States to the 
importation or exportation of goods by other land or water 
routes, or in other ports, shall be equally accorded to 
importation or exportation under the same conditions 
over the navigable waterway and through the ports 
referred to above. 
 

Article 10 
1. Each riparian State is bound, or, the one hand, to refrain 
from all measures likely to prejudice the navigability of the 
waterway, or to reduce the facilities for navigation, and, on 
the other hand, to take as rapidly as possible all necessary 
steps for removing any obstacles and dangers which may 
occur to navigation. 
2. If such navigation necessitates regular upkeep of the 
waterway, each of the riparian States is bound as towards 
the others to take such steps and to execute such works on 
its territory as are necessary for the purpose as quickly as 
possible, taking account at all times of the conditions of 
navigation, as well as of the economic state of the regions 
served by the navigable waterway. 
In the absence of an agreement to the contrary, any 
riparian State will have the right, on valid reason being 
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shown, to demand from the other riparian’s a reasonable 
contribution towards the coat of upkeep. 
3. In the absence of legitimate grounds for opposition by 
one of the riparian States, including the State territorially 
interested, based either on the actual conditions of 
navigability in its territory, or on other interests such as 
inter alia, the maintenance of the normal water-
conditions, requirements for irrigation, the use of water-
power, or the necessity for constructing other and more 
advantageous ways of communication, a riparian State 
may not refuse to carry out works necessary for the 
improvement of the navigability which are asked for by 
another riparian State, if the latter State offers to pay the 
cost of the works and a fair share of the additional cost of 
upkeep. It is understood, however, that such works cannot 
be undertaken so long as the State of the territory on 
which they are to be carried out objects on the ground of 
vital interests. 
4. In the absence of any agreement to the contrary, a State 
which is obliged to carry out works of upkeep is entitled to 
free itself from the obligation, if, with the consent of all the 
co-riparian States, one or more of them agree to carry out 
the works instead of it; as regards works for improvement, 
a State which is obliged to carry them out shall be freed 
from the obligation, if it authorizes the State which made 
the request to carry them out instead of it. The carrying out 
of works by States other than the State territorially 
interested, or the sharing by such States in the cost of 
works, shall be so arranged as not to prejudice the rights 
of the State territorially interested as regards the 
supervision and administrative control over the works, or 
its sovereignty and authority over the navigable waterway. 
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5. On the waterways referred to in Article 2, the provisions 
of the present Article are to be applied subject to the terms 
of the Treaties, Conventions, or Navigation Acts which 
determine the powers and responsibilities of the 
International Commission in respect of works. 
Subject to any special provisions in the said Treaties, 
Conventions, or Navigation Acts, which exist or may be 
concluded: 
Decisions in regard to works will be made by the 
Commission; 
The settlement, under the conditions laid down in Article 
22 below, of any dispute which may arise as a result of 
these decisions, may always be demanded on the grounds 
that these decisions are ultra vires, or that they infringe 
international conventions governing navigable waterways. 
A request for a settlement under the aforesaid conditions 
based on any other grounds can only be put forward by the 
State which is territorially interested. 
The decisions of this Commission shall be in conformity 
with the provisions of the present Article. 
6. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this 
Article, a riparian State may, in the absence of any 
agreement to the contrary, close a waterway wholly or in 
part to navigation, with the consent of all the riparian 
States or of all the States represented on the International 
Commission in the case of navigable waterways referred to 
in Article 2. 
As an exceptional case one of the riparian States of a 
navigable waterway of international concern not referred 
to in Article 2 may close the waterway to navigation, if the 
navigation on it is of very small importance, and if the State 
in question can justify its action on the ground of an 
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economic interest clearly greater than that of navigation. 
In this case the closing to navigation may only take place 
after a year’s notice and subject to an appeal on the part 
of any other riparian State under the conditions laid down 
in Article 22. If necessary, the judgement shall prescribe 
the conditions under which the closing to navigation may 
be carried inter effect. 
 
7. Should access to the sea be afforded by a navigable 
waterway of international interest through several 
branches, all of which are situated in the territory of one 
and the same State, the provisions of paragraphs 1, 2 and 
3 of this Article shall apply only to the principal branches 
deemed necessary for providing free access to the sea. 
 

Article 11 
If on a waterway of international concern one or more of 
the riparian States are not Parties to this Statute, the 
financial obligations undertaken by each of the Contracting 
States in pursuance of Article 10 shall not exceed those to 
which they would have been subject if all the riparian 
States had been Parties. 
 

Article 12 
In the absence of contrary stipulations contained in a 
special Agreement or Treaty for example, existing 
Conventions concerning customs and police measures and 
sanitary precautions, the administration of navigable 
waterways of international concern is exercised by each of 
the riparian States under whose sovereignty or authority 
the navigable waterway is situated. Each of such riparian 
States has, inter alia, the power and duty of publishing 
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regulations for the navigation of such waterway and of 
seeing to their execution. These regulations must be 
framed and applied in such a way as to facilitate the free 
exercise of navigation under the conditions laid down in 
this Statute. 
The rules of procedure dealing with such matters as 
ascertaining, prosecuting and punishing navigation 
offences must be such as to promote as speedy a 
settlement as possible. 
Nevertheless, the Contracting State6 recognize that it is 
highly desirable that the riparian States should come to an 
understanding with regard to the administration of the 
navigable waterway and, in particular, with-regard to the 
adoption of navigation regulations of as uniform a 
character throughout the whole course of such navigable 
waterway as the diversity of local circumstances permits. 
Public services of towage or other means of haulage may 
be established in the form of monopolies for the purpose 
of facilitating the exercise of navigation, subject to the 
unanimous agreement of the riparian States or the States 
represented on the International Commission in the case 
of navigable waterways referred to in Article 2. 
 

Article 13 
Treaties, conventions or agreements in force relating to 
navigable waterways, concluded by the Contracting States 
before the coming into force of this Statute, are not, as a 
consequence of its coming into force, abrogated so far as 
concerns the States signatories to those treaties. 
Nevertheless, the Contracting States undertake not to 
apply among themselves any provisions of such treaties, 
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conventions or agreements which may conflict with the 
rules of the present Statute. 
 

Article 14 
If any of the special agreements or treaties referred to in 
Article 12 has entrusted or shall hereafter entrust certain 
functions to an international Commission which includes 
representatives of States other than the riparian States, it 
shall be the duty of such Commission, subject to the 
provisions of Article 10, to have exclusive regard to the 
interests of navigation, and it shall be deemed to be one of 
the organizations referred to in Article 24 of the Covenant 
of the League of Nations. Consequently, it will exchange all 
useful information directly with the League and its 
organizations, and will submit an annual report to the 
League. 
The powers and duties of the Commission referred to in 
the preceding paragraph shall be laid down in the Act of 
Navigation of each navigable waterway and shall at least 
include the following: 
The Commission shall be entitled to draw up such 
navigation regulations as it thinks necessary itself to draw 
up, and all other navigation regulations shall be 
communicated to it; 
It shall indicate to the riparian States the action advisable 
for the upkeep of works and the maintenance of 
navigability; 
It shall be furnished by each of the riparian States with 
official information as to all schemes for the improvement 
of the waterways; 
It shall be entitled, in cases in which the Act of Navigation 
does not include a special regulation with regard to the 
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levying of dues, to approve of the levying of such dues and 
charges in accordance with the provisions of Article 7 of 
this Statute. 

Article 15 
This Statute does not prescribe the rights and duties of 
belligerents and neutral in time of war. The Statute shall, 
however, continue in force in time of war so far as such 
rights and duties permit. 
 

Article 16 
This Statute does not impose upon a Contracting State any 
obligation conflicting with its rights and duties as a 
Member of the League of Nations. 
 

Article 17 
In the absence of any agreement to the contrary to which 
the State territorially interested is or may be a Party, this 
Statute has no reference to the navigation of vessels of war 
or of vessels performing police or administrative functions, 
or, in general, exercising any kind of public authority. 
 

Article 18 
Each of the Contracting States undertakes not to grant, 
either by agreement or any other way, to a non-
Contracting State treatment with regard to navigation over 
a navigable waterway of international concern which, as 
between Contracting States, would be contrary to the 
provisions of this Statute. 
 

Article 19 
The measures of a general or particular character which a 
Contracting State is obliged to take in ease of an 
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emergency affecting the safety of the State or the vital 
interests of the country may, in exceptional cases and for 
a period as short as possible, involve a deviation from the 
provisions of the above Articles; it being understood that 
the principle of the freedom of navigation, and especially 
communication between the riparian States and the sea, 
must be maintained to the utmost possible extent. 
 

Article 20 
This, Statute does not entail in any way the withdrawal of 
existing greater facilities granted to the free exercise of 
navigation on any navigable waterway of international 
concern, under conditions consistent with the principle of 
equality laid down in this Statute, as regards the nationals, 
the goods and the flags of all the Contracting States; nor 
does it entail the prohibition of such grant of greater 
facilities in the future. 
 

Article 21 
In conformity with Article 23 (a) of the Covenant of the 
League of Nations, any Contracting State which can 
establish a good case against the application of any 
provisions of this Statute in some or all of its territory on 
the ground of the grave economic situation arising out of 
the acts of devastation perpetrated on it soil during the 
war 1914-1918, shall be deemed to be relieved 
temporarily of the obligations arising from the application 
of such provision, it being understood that the principle of 
freedom of navigation must be observed as far as possible. 
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Article 22 
Without prejudice to the provisions of paragraph 5 of 
Article 10, any dispute between States as to the 
interpretation or application of this Statute which is not 
settled directly between them shall be brought before the 
Permanent Court of Justice, unless under a special 
agreement or a general arbitration provision steps are 
taken for the settlement of the dispute by arbitration or 
some other means. 
 
Proceedings are opened in the manner laid down in Article 
40 of the Statute of Permanent Court of International 
Justice. 
 
In order to settle such disputes, however, in a friendly way 
as far as possible, the Contracting States undertake before 
resorting to any judicial proceedings and without prejudice 
to the powers and right of action of the Council and of the 
Assembly to submit such disputes for an opinion to 
anybody established by the League of Nations as the 
advisory and technical organization of the Members of the 
League in matters of communications and transit .In 
urgent cases a preliminary opinion may recommend 
measures intended in particular to restore the facilities for 
free navigation which existed before the act or 
occurrences which gave rise to the dispute. 
 

Article 23 
A navigable waterway shall not be considered as of 
international concern on the sole ground that it traverses 
or delimits zones or enclaves, the extent and population of 
which are small as compared with those of the territories 
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which it traverses, and which form detached portions or 
establishments belonging to a State other than that to 
which the said river belongs, with this exception, 
throughout its navigable course. 
 

Article 24 
This Statute shall not be applicable to a navigable 
waterway of international concern which has only two 
riparian States, and which separates, for a considerable 
distance, a Contracting State from a non-Contracting State 
whose Government is not recognized by the former at the 
time of the signing of this Statute, until an agreement has 
been concluded between them establishing, for the 
waterway in question, an administrative and customs 
régime which affords equitable safeguards to the 
Contracting State. 
 

Article 25 
It is understood that this Statute must not be interpreted 
as regulating in any way rights and obligations inter se of 
territories forming part, or placed under the protection, of 
the same sovereign State, whether or not there territories 
are individually Members of the League of Nations. 
 
3. Additional Protocol, Barcelona, April 20, 1921 
 
1. The States signatories of the Convention on the Régime 
of Navigable Waterways of International Concern, signed 
at Barcelona on April 20th, 1921, whose duly authoried 
representatives have affixed their signatures to the 
present Protocol, hereby declare that, in addition to the 
Freedom of Communications which they have conceded by 
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virtue of the Convention on Navigable Waterways 
considered as of international concern, they further 
concede, on condition of reciprocity, without prejudice to 
their rights of sovereignty, and in time of peace, 
a. on all navigable waterways, 
b. on all naturally navigable waterways, 
which are placed under their sovereignty or authority, and 
which, not being considered as of international concern, 
are accessible to ordinary commercial navigation to and 
from the sea, and also in all the ports situated on these 
waterways, perfect equality of treatment for the flags of 
any State signatory of this Protocol as regards the 
transport of imports and exports without transshipment. 
At the time of signing, the signatory States must declare 
whether they accept the obligation to the full extent 
indicated under paragraph a) above, or only to the more 
limited extent defined by paragraph b). 
It is understood that States which have those which have 
accepted paragraph a) are not bound as regards those 
which have accepted paragraph b), except under 
conditions resulting from the latter paragraph. 
It is also understood that those States which possess a 
large number of ports (situated on navigable waterways) 
which have hitherto remained closed to international 
commerce, may, at the time of the signing of the present 
Protocol, exclude from its application one or more of the 
navigable waterways referred to above. 
 
The signatory States may declare that their acceptance of 
the present Protocol does not include any or all of the 
colonies, overseas possessions or protectorates under 
their sovereignty or authority, and they may subsequently 
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adhere separately on behalf of any colony, overseas 
possession or protectorate so excluded in their 
declaration. They may also denounce the Protocol 
separately in accordance with its provisions, in respect of 
any colony, overseas possession or protectorate under 
their sovereignty or authority. 
The present Protocol shall be ratified. Each Power shall 
send its ratification to the Secretary-General of the League 
of Nations, who shall cause notice of such ratification to be 
given to all the other signatory Powers; these ratifications 
shall be deposited in the archives of the Secretariat of the 
League of Nations. 
The present Protocol shall remain open for the signature 
or adherence of the States which have signed the above-
mentioned Convention or have given their adherence to it. 
It shall come into force after the Secretary-General of the 
League of Nations has received the ratification of two 
States; provided, however, that the said Convention has 
come into force by that time. 
It may be denounced at any time after the expiration of a 
period of two years dating from the time of the reception 
by the Secretary-General of the League of Nations of the 
ratification of the denouncing State. The denunciation 
shall not take effect until one year after it has been 
received by the Secretary-General of the League of 
Nations. A denunciation of the Convention on the Régime 
of Navigable Waterways of International Concern shall be 
considered as including a denunciation of the present 
Protocol. 
Done at Barcelona, the twentieth day of April, nineteen 
hundred and twenty-one, in a single copy, of which the 
French and English texts shall be authentic.  
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4. Declaration Recognizing the Right to a Flag of States 
having no Sea-coast 
 
The undersigned, duly authorized for the purpose, declare 
that the States which they represent recognize the flag 
flown by the vessels of any State having no sea-coast which 
are registered at someone specified place situated in its 
territory; such place shall serve as the port of registry of 
such vessels. 
Barcelona, April the 20th, 1921, done in a single copy of 
which the English and French texts shall be authentic. 
 



158   الملل دریاها خشکه و حقوق بینبههای محاطدولت 

 پیوست دوم 

 
Convention on Transit Trade of Land-locked States 

Done at: New York, 1965 
 

The States Parties to the present Convention , 
 
Recalling that Article 55 of its Charter requires the United 
Nations to promote conditions of economic progress and 
solutions of international economic problems, 
Noting General Assembly resolution 1028 (Xl) on the land-
locked countries and the expansion of international trade 
which, "recognizing, the need of land-locked countries for 
adequate transit facilities in promoting international 
trade", invited "the Governments of Member States to give 
full recognition of the needs of land-locked Member States 
in the matter of transit trade and, therefore, to accord 
them adequate facilities in terms of international law and 
practice in this regard, bearing in mind the future 
requirements resulting from the economic development of 
the land-locked countries ," 
Recalling article 2 of the Convention on the High Seas 
which states that the high seas being open to all nations, 
no State may validly purport to subject any part of them to 
its sovereignty and article 3 of the said Convention which 
states; 
"1. In order to enjoy the freedom of the seas on equal 
terms with coastal States, States having no sea-coast 
should have free access to the sea . 
To this end States situated between the sea and a State 
having no sea-coast shall by common agreement with the 
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latter and in conformity with existing international 
conventions accord: 
(a) To the State having no sea-coast, on a basis of 
reciprocity, free transit through their territory; and 
(b) To ships flying the flag of that State treatment equal to 
that accorded to their own ships, or to the ships of any 
other States, as regards access to seaports and the use of 
such ports . 
2  .States situated between the sea and a State having no 
sea-coast shall settle, by mutual agreement with the latter, 
and taking into account the rights of the coastal State or 
State of transit and the special conditions of the State 
having no sea-coast, all matter relating to freedom of 
transit and equal treatment in ports, in case such States are 
not already parties to existing international conventions ". 
Reaffirming, the following principles adopted by the 
United Nations Conference on Trade and Development 
with the understanding that these principles are 
interrelated and each principle should be construed in the 
context of the other principles: 

 
Principle I 

The recognition of the right of each land-locked State of 
free access to the sea is an essential principle for the 
expansion of international trade and economic 
development. 

 
Principle II 

In territorial and on internal waters, vessels flying the flag 
of land-locked countries should have identical rights and 
enjoy treatment identical to that enjoyed by vessels flying 
the flag of coastal States other than the territorial States . 
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Principle III 

In order to enjoy the freedom of the seas on equal terms 
with coastal States, States having no sea-coast should have 
free access to the sea. To this end States situated between 
the sea and a State having no sea-coast shall by common 
agreement with the latter and in conformity with existing 
international conventions accord to ships flying the flag of 
that State treatment equal to that accorded to their own 
ships or to the ships of any other State as regards access to 
seaports and the use of such ports . 

 
Principle IV 

In order to promote fully the economic development of the 
land-locked countries, the said countries should be 
afforded by all States, on the basis of reciprocity, free and 
unrestricted transit, in such a manner that they have free 
access to regional and international trade in all 
circumstances and for every type of goods . 
Goods in transit should not be subject to any customs duty. 
Means of transport in transit should not be subject to 
special taxes or charges higher than those levied for the 
use of means of transport of the transit country. 
 

Principle V 
The State of transit, while maintaining full sovereignty over 
its territory, shall have the right to take all indispensable 
measures to ensure that the exercise of the right of free 
and unrestricted transit shall in no way infringe its 
legitimate interests of any kind. 
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Principle VI 
In order to accelerate the evolution of a universal approach 
to the solution of the special and particular problems of 
trade and development of land-locked countries in the 
different geographical areas, the conclusion of regional 
and other international agreements in this regard should 
be encouraged by all States . 
 

Principle VII 
The facilities and special rights accorded to land-locked 
countries in view of their special geographical position are 
excluded from the operation of the most-favored-nation 
clause. 
 

Principle VIII 
The principles which govern the right of free access to the 
sea of the land-locked State shall in no way abrogate 
existing agreements between two or more contracting 
parties concerning the problems, nor shall they raise an 
obstacle as regards the conclusions of such agreements in 
the future, provided that the latter do not establish a 
regime which is less favorable than or opposed to the 
above-mentioned provisions . 
Have agreed as follows: 
 

Article 1 
Definitions 
For the purpose of this Convention, 
A .The term "land-locked State" means any Contracting 
State which has no sea-coast; 
B. the term "traffic in transit" means the passage of goods 
including unaccompanied baggage across the territory of a 
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Contracting State between a land-locked State and the sea 
when the passage is a portion of a complete journey which 
begins or terminates within the territory of that land-
locked State and which includes sea transport directly 
preceding or following such passage. The trans-shipment, 
warehousing, breaking bulk, and change in the mode of 
transport of such goods as well as the assembly, 
disassembly or reassembly of machinery and bulky goods 
shall not render the passage of goods outside the 
definition of "traffic in transit" provided that any such 
operation is undertaken solely for the convenience of 
transportation . 
Nothing, in this paragraph shall be construed as imposing 
an obligation on any Contracting State to establish or 
permit the establishment of permanent facilities on its 
territory for such assembly, disassembly or reassembly; 
C. the term "transit State" means any Contracting State 
with or without a sea-coast, situated between a land-
locked State and the sea, through whose territory "traffic 
in transit" passes : 
D. the term "means of transport" includes : 
(i) Any railway stock, seagoing and river vessels and road 
vehicles; 
(ii) Where the local situation so requires porters, and pack 
animals: 
(iii) If agreed upon by the Contracting States concerned, 
other means of transport and pipelines and gas lines when 
they are used for traffic in transit within the meaning of 
this article. 
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Article 2 
1. Freedom of transit  
Freedom of transit shall be granted under the terms of this 
Convention for traffic in transit and means of transport. 
Subject to the other provisions of this Convention, the 
measures taken by Contracting States for regulating and 
forwarding traffic across their territory shall facilitate 
traffic in transit on routes in use mutually acceptable for 
transit to the Contracting States concerned. Consistent 
with the terms of this Convention, no discrimination shall 
be exercised which is based on the place of origin, 
departure, entry, exit or destination or any circumstances 
relating to the ownership of the goods or the ownership, 
place of registration or flag of vessels, land vehicles or 
other means of transport used . 
2. The rules governing the use of means of transport, when 
they pass across part or the whole of the territory of 
another Contracting State, shall be established by 
command agreement among the Contracting States 
concerned, with due regard to the multilateral 
international conventions to which these States are 
parties.  
3. Each Contracting State shall authorize, in accordance 
with its laws, rules and regulations, the passage across or 
access to its territory of persons whose movement is 
necessary for traffic in transit . 
4. The Contracting States shall permit the passage of traffic 
in transit across their territorial waters in accordance with 
the principles of customary international law or applicable 
international conventions and with their internal 
regulations. 
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Article 3 
Customs duties and special transit dues 
Traffic in transit shall not be subjected by any authority 
within the transit State to customs duties or taxes 
chargeable by reason of importation or exportation nor to 
any special dues in respect of transit. Nevertheless on such 
traffic in transit there may be levied charges intended 
solely to defray expenses of supervision and 
administration entailed by such transit. The rate of any 
such charges must correspond as nearly as possible with 
the expenses they are intended to cover and, subject to 
that condition, the charges must be imposed in conformity 
with the requirement of non-discrimi\-nation laid down in 
article 2, paragraph l. 
 

Article 4 
Means of transport and tariffs 
1. The Contracting States undertake to provide, subject to 
availability, at the points of entry and exit, and as required 
at points of trans-shipment, adequate means of transport 
and handling equipment for the movement of traffic in 
transit without unnecessary delay . 
2. The Contracting States undertake to apply to traffic in 
transit, using facilities operated or administered by the 
State, tariffs or charges which, having regard to the 
conditions of the traffic and to considerations of 
commercial competition, are reasonable as regards both 
their rates and the method of their application. These 
tariffs or charges shall be so fixed as to facilitate traffic in 
transit as much as possible, and shall not be higher than 
the tariffs or charges applied by Contracting States for the 
transport through their territory of goods of countries with 
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access to the sea. The provisions of this paragraph shall 
also extend to the tariffs and charges applicable to traffic 
in transit using facilities operated or administered by firms 
or individuals, in cases in which the tariffs or charges are 
fixed or subject to control by the Contracting State. The 
term "facilities" used in this paragraph shall comprise 
means of transport, port installations and routes for the 
use of which tariffs or charges are levied. 
3. Any haulage service established as a monopoly on 
waterways used for transit must be so organized as not to 
hinder the transit of vessels . 
4. The provisions of this article must be applied under the 
Condi\-tions of non-discrimination laid down in article 2, 
paragraph 1 . 
 

Article 5 
Methods and documentation in regard to customs, 
transport, etc. 
1. The Contracting States shall apply administrative and 
customs measures permitting the carrying out of free, 
uninterrupted and continuous traffic in transit. When 
necessary, they should undertake negotiations to agree on 
measures that ensure and facilitate the said transit. 
2. The Contracting States undertake to use simplified 
documentation and expeditious methods in regard to 
customs, transport and other administrative procedures 
relating to traffic in transit for the whole transit journey on 
their territory, including any trans-shipment, warehousing, 
breaking bulk, and changes in the mode of transport as 
may take place in the course of such a journey. 
 

 



166   الملل دریاها خشکه و حقوق بینبههای محاطدولت 

Article 6 
Storage of goods in transit 
1. The conditions of storage of goods in transit at the point 
of entry and exit, and at intermediate stages in the transit 
State may be established by conditions of storage at least 
as favorable as those granted to goods coming from or 
going to their own countries. 
2. The tariffs and charges shall be established in 
accordance with Article 4. 
 

Article 7 
Delays or difficulties in traffic in transit 
1. Except in cases of force majeure all measures shall be 
taken by Contracting States to avoid delays in or 
restrictions on traffic in transit .  
2. Should delays or other difficulties occur in traffic in 
transit, the competent authorities of the transit State or 
States and of the Land-locked State shall co-operate 
towards their expeditious Elmina\-tion . 
 

Article 8 
Free zones or other customs facilities 
1. For convenience of traffic in transit, free zones or other 
customs facilities may be provided at the ports of entry and 
exit in the transit States by agreement between those 
States and the land-locked States . 
2. Facilities of this nature may also be provided for the 
benefit of land-locked States in other transit States which 
have no sea-coast or seaports. 
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Article 9 
Provision of greater facilities 
This Convention does not entail in any way the withdrawal 
of transit facilities which are greater than those provided 
for in the Convention and which under conditions 
consistent with its principles, are agreed on between 
Contracting States or granted by a Contracting State. The 
Convention also does not preclude such grant of greater 
facilities in the future . 
 

Article 10 
Relation to most-favored-nation clause 
1. The Contracting States agree that the facilities and 
special rights accorded by this Convention to land-locked 
States in view of their special geographical position are 
excluded from the operation of the most-favored-nation 
clause. A land-locked State which is not a Party to this 
Convention may claim the facilities and special rights 
accorded to land-locked States under this Convention only 
on the basis of the most-favored-nation clause of a treaty 
between that land-locked State and the Contracting State 
granting such facilities and special rights . 
2. If a Contracting State grants to a land-locked State 
facilities or special rights greater than those provided for 
in this Convention, such facilities or special rights may be 
limited to that land-locked State, except in so far as the 
withholding of such greater facilities or special rights from 
any other land-locked State contravenes the most-
favored-nation provision of a treaty between such other 
land-locked State and the Contracting State granting such 
facilities or special rights . 
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Article 11 
Exceptions to Convention on grounds of public health, 
security, and protection of intellectual property 
1. No Contracting State shall be bound by this Convention 
to afford transit to persons whose admission into its 
territory is forbidden, or for goods of a kind of which the 
importation is prohibited, either on grounds of public 
morals, public health or security, or as a precaution against 
diseases of animals or plants or against pests . 
2. Each Contracting State shall be entitled to take 
reasonable precautions and measures to ensure that 
persons and goods, particularly goods which are the 
subject of a monopoly, are really in transit, and that the 
means of transport are really used for the passage of such 
goods, as well as to protect the safety of the routes and 
means of communication. 
3. Nothing in this Convention shall affect the measures 
which a Contracting State may be called upon to take in 
pursuance of provisions in a general international 
convention, whether of a worldwide or regional character, 
to which it is a party, whether such convention was already 
concluded on the date of this Convention or is concluded 
later, when such provisions relate :  
(a) To export or import or transit of particular kinds of 
articles such as narcotics, or other dangerous drugs, or 
arms; or  
(b) To protection of industrial, literary or artistic property, 
or protection of trade names, and indications of source or 
appellations of origin, and the suppression of unfair 
competition . 
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4. Nothing in this Convention shall prevent any Contracting 
State from taking any action necessary for the protection 
of its essential security interests . 
 

Article 12 
Exceptions in case of emergency 
The measures of a general or particular character which a 
Contracting State is obliged to take in case of an 
emergency endangering its political existence or its safety 
may, in exceptional cases and for as short a period as 
possible, involve a deviation from the provisions of this 
Convention on the understanding that the principle of 
freedom of transit shall be observed to the utmost possible 
extent during such a period. 
 

Article 13 
Application of the Convention in time of war 
This Convention does not prescribe the rights and duties of 
belligerents and neutrals in time of war. The Convention 
shall, however, continue in force in time of war so far as 
such rights and duties permit. 
 

Article 14 
Obligations under the Convention and rights and duties of 
United Nations Members 
This Convention does not impose upon a Contracting State 
any obligation conflicting with its rights and duties as a 
Member of the United Nations . 
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Article 15 
Reciprocity 
The provisions of this Convention shall be applied on a 
basis of reciprocity. 
 

Article 16 
Settlement of disputes 
1. Any dispute which may arise with respect to the 
interpretation of application of the provisions of this 
Convention which is not settled by negotiation or by other 
peaceful means of settlement within a period of nine 
months shall, at the request of either party, be settled by 
arbitration. The arbitration commission shall be composed 
of three members. Each party to the dispute shall appoint 
one member to the commission, while the third member, 
who shall be the Chairman, shall be chosen in common 
agreement between the parties. If the parties fail to agree 
on the designation of the third member within a period of 
three months, the third member shall be appointed by the 
President of the International Court of Justice. In case any 
of the parties fail to make an appointment within a period 
of three months the President of the International Court of 
Justice shall fill the remaining vacancy or vacancies. 
2. The Arbitration commission shall decide on the matter 
placed before it by simple majority and its decisions shall 
be binding on the parties. 
3. The Arbitration commission or other international 
bodies charged with settlements of disputes under this 
Convention shall inform, through the Secretary-General of 
the United Nations, the other Contracting States of the 
existence and nature of disputes and of the terms of their 
settlements . 
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Article 17 

Signature 
This present Convention shall be open until 31 December, 
1965 for signature by all States Members of the United 
Nations or of any of the specialized agencies or Parties to 
the Statute of the International Court of Justice, and by any 
other State invited by the General Assembly of the United 
Nations to become a Party to the Convention. 
 

Article 18 
Ratification 
The present Convention is subject to ratification. The 
instruments of ratification shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations . 
 

Article 19 
Accession 
The present Convention shall remain open for accession by 
any State belonging to any of the four categories 
mentioned in article 17. The instruments of accession shall 
be deposited with the Secretary-General of the United 
Nations . 
 
 

Article 20 
Entry into force 
1. The present Convention shall enter into force on the 
thirtieth day following the date of the deposit of the 
instruments of ratification or accession of at least two 
land-locked States and two transit States having a sea-
coast . 
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2. For each State ratifying or acceding to the Convention 
after the deposit of the instruments of ratification or 
accession necessary for the entry into force of this 
Convention in accordance with paragraph 1 of this article, 
the Convention shall enter into force on the thirtieth day 
after the deposit by such State of its instrument of 
ratification or accession. 
 

Article 21 
Revision 
At the request of one third of the Contracting States, and 
with the concurrence of the majority of the Contracting 
States, the Secretary-General of the United Nations shall 
convene a Conference with a view to the revision of this 
Convention. 
 

Article 22 
Notifications by the Secretary-General 
The Secretary-General of the United Nations, shall inform 
all States belonging to any of the four categories 
mentioned in article 17: 
a. of signatures to the present Convention and of the 
deposit of instruments of ratification or accession, in 
accordance with articles 17, 18 and 19; 
b. of the date on which the present Convention will enter 
into force, in accordance with article 20; 
c. of requests for revision, in accordance with article 21. 
 

Article 23 
Authentic texts 
The original of the present Convention, of which the 
Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are 
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equally authentic, shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations, who shall send certified 
copies thereof to all States belonging to any of the four 
categories mentioned in article 17. 
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries, 
being duly authorized thereto by their respective 
Governments, have signed the present Convention. 
DONE at the Headquarters of the United Nations, New 
York, this eighth day of July, one thousand nine hundred 
and sixty-five. 
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 پیوست سوم 

 
United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS III) Part X 
Right of Access of Land-Locked States to and from the 

Sea and Freedom of Transit 
 

Article 124 
USE OF TERMS 
1. For the purposes of this Convention: 
(a) “land-locked State” means a State which has no sea-
coast; 
(b) “Transit State” means a State, with or without a sea-
coast, situated between a land-locked State and the sea, 
through whose territory traffic in transit passes; 
(c) “Traffic in Transit” means transit of persons, baggage, 
goods and means of transport across the territory of one 
or more transit States, when the passage across such 
territory, with or without trans-shipment, ware-housing, 
breaking bulk or change in the mode of transport, is only a 
portion of a complete journey which begins or terminates 
within the territory of the land-locked State; 
(d) “Means of Transport” means: 
i) Railway rolling stock, sea, lake and river craft and road 
vehicles; 
ii) Where local conditions so require, porters and pack 
animals. 
2. Land-locked States and transit States may, by agreement 
between them, include as means of transport pipelines 
and gas lines and means of transport other than those 
included in paragraph 1. 
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Article 125 
RIGHT OF ACCESS TO AND FROM THE SEA 
AND FREEDOM OF TRANSIT 
1. Land-locked States shall have the right of access to and 
from the sea for the purpose of exercising the rights 
provided for in this Convention including those relating to 
the freedom of the high seas and the common heritage of 
mankind. To this end, land-locked States shall enjoy 
freedom of transit through the territory of transit States by 
all means of transport. 
2. The terms and modalities for exercising freedom of 
transit shall be agreed between the land-locked States and 
transit States concerned through bilateral, subregional or 
regional agreements. 
3. Transit States, in the exercise of their full sovereignty 
over their territory, shall have the right to take all 
measures necessary to ensure that the rights and facilities 
provided for in this Part for land-locked States shall in no 
way infringe their legitimate interests. 
 

Article 126 
EXCLUSION OF APPLICATION OF THE MOST-FAVOURED-
NATION CLAUSE 
The provisions of this Convention, as well as special 
agreements relating to the exercise of the right of access 
to and from the sea, establishing rights and facilities on 
account of the special geographical position of land-locked 
States, are excluded from the application of the most-
favoured-nation clause. 
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Article 127 
CUSTOMS DUTIES, TAXES AND OTHER CHARGES 
1. Traffic in transit shall not be subject to any customs 
duties, taxes or other charges except charges levied for 
specific services rendered in connection with such traffic. 
2. Means of transport in transit and other facilities 
provided for and used by land-locked States shall not be 
subject to taxes or charges higher than those levied for the 
use of means of transport of the transit State. 
 

Article 128 
FREE ZONES AND OTHER CUSTOMS FACILITIES 
For the convenience of traffic in transit, free zones or other 
customs facilities may be provided at the ports of entry and 
exit in the transit States, by agreement between those 
States and the land-locked States. 
 

Article 129 
COOPERATION IN THE CONSTRUCTION AND 
IMPROVEMENT OF MEANS OF TRANSPORT 
Where there are no means of transport in transit States to 
give effect to the freedom of transit or where the existing 
means, including the port installations and equipment, are 
inadequate in any respect, the transit States and land-
locked 
States concerned may cooperate in constructing or 
improving them. 
 

Article 130 
MEASURES TO AVOID OR ELIMINATE DELAYS OR OTHER 
DIFFICULTIES 
OF A TECHNICAL NATURE IN TRAFFIC IN TRANSIT 
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1. Transit States shall take all appropriate measures to 
avoid delays or other difficulties of a technical nature in 
traffic in transit. 
2. Should such delays or difficulties occur, the competent 
authorities of the transit States and land-locked States 
concerned shall cooperate towards their expeditious 
elimination? 
 

Article 131 
EQUAL TREATMENT IN MARITIME PORTS 
Ships flying the flag of land-locked States shall enjoy 
treatment equal to that accorded to other foreign ships in 
maritime ports. 
 

Article 132 
GRANT OF GREATER TRANSIT FACILITIES 
This Convention does not entail in any way the withdrawal 
of transit facilities which are greater than those provided 
for in this Convention and which are agreed between 
States Parties to this Convention or granted by a State 
Party. This Convention also does not preclude such grant 
of greater facilities in the future. 
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جم   دربارۀ متر
 

سلطان   عایل  لیسۀ  در  را  ستان(  )دبت  متوسطه  مکتب  عزیزپور،  عیدمحمد 
باستای    وزکوه )چغچران سابق( مرکز ولیت  عالوالدین غوری، در شهر فت 

 غور، یعت  استان زادگاهش به اتمام رسانید.  
برای تحصیل به اتحاد شوروی رفت و تحصیالت دانشگایه    ١٩٨٤در سال  

ای خوی ش را در اتحاد شوروی سابق در رشتۀ حقوق  کارشنایس ارشد و دکتر
 الملل به پایان رسانید. بت   

دانش   اجتمایع  دانشکدۀ حقوق در رشتۀ حقوق و خدمات  هالند، در  در 
هاست که به عنوان کارمند مسلیک در انجمن  آموخت و دیپلوم گرفت. سال

 دهد. هالندی کمک به پناهندگان وظیفه انجام یم
نوشته عزیزپور،  بت   های  از  حقوق  رشتۀ  در  پرسمانپرشماری  های  الملل، 

، سیایس و اجتمایع نرسر شده است. در بخش حقوق بت   
ر
الملل کتایی  حقوف

 در آلمان و در کابل چاپ شده است. به فرنام حقوق بت   
 

 الملل پناهندگ


