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. پدیدآیی حك دولتهای محاط در خشکه به دسترسی آزاد  ٢

 به دریا و از دریا

پیدایش هنجار عرفی حك دولتهای محاط در خشکه  - نخست

 به دسترسی آزاد به دریا و از دریا

 

برای اینکه کشورهای محاط در خشکه از اصل آزادی دریاها 

داشته بهره بگیرند و در بازرگانی جهانی سهم فعال و کنا 

باشند، باید به دریای آزاد دسترسی پیدا کنند. از همین رو، 

یکی از پرسمانهای مهم حموق بین الملل که حل آن برای گروه 

زیادی از کشورهای محاط در خشکه اهمیت حیاتی دارد، 

 پرسمان دستیابی این کشورها به دریاها است.

تا جنگ جهانی اول درین زمینه کم توجه می شد. در سدۀ 

نویسندگان که خصلت همگانی کمی از نزدهم، تنها عده یی 

بودن اصل آزادی دریاها را پذیرفته بودند، باور داشتند که این 

اصل باید به شناسایی حك کشورهای محاط در خشکه به 

 1دسترسی به دریاهای آزاد بیانجامد.
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یک دریاساالر  ١٨١۵در زمان آماده سازی کنگرۀ وین سال 

حك آزادی »یادآوری نمود که  ،ردوینوفبه نام مو ،روس

دریاها باید بدون لیدوشرط توأم و همزمان باشد با حك برآمدن 

به دریا برای هر کشور گیتی، ازینرو، الزم است در بندرهای 

دریایی، بندرهای آزاد ایجاد شود تا درینگونه بندرها جاهای 

که  معینی برای بارگیری و باربرداری آزادانۀ بارهای دولتهای

 2در میان دولتهای دیگر مسدود شده اند، گشوده شود.

اما در شرایط سدۀ نزدهم که کشورهای محاط در خشکه، 

عملن از گسترۀ عمل حموق بین الملل، به دور افگنده شده 

بودند، پرسش دربارۀ دستیابی آنها به دریاها بیشتر از دید 

 نظری دلچسپی داشت تا عملی. 

دریایی برای کشورهای محاط در شناسایی حك داشتن پرجم 

ها و هنجارهای حموق بین الملل  خشکه و گسترش نفوذ اصل

دریایی بر این کشورها، نیازمند حل بی درنگ این مسؤله در 

که کشورهای فالد ساحل  یپهنۀ بین لملل بود، زیرا حمول

دسترسی به دریاها، در همانا دریایی به دست می آوردند، 

صورت نبود ضمانت از سوی حموق بین الملل، در عمل، یک 

 افسانه را می مانست. 

بحث میالدی، هیچکس  ١١١١در کنفرانس صلح پاریس سال 

اها ینکرد که کشورهای محاط در خشکه باید به در و جدل
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دسترسی داشته باشند. افزون بر این، حك مجارستان )هنگری( 

 ٤١٢دسترسی به دریایی ادریاتیک، در مادۀ  رایو اتریش ب

پیمان صلح سن ژرمن  ١١١پیمان صلح ترینون و مادۀ 

پیمان  ١٤٤چکوسلواکیا بر اساس مادۀ  ،گنجانیده شد. همینگونه

حك دستیابی به دریاها را بدست آورد و بر  ،صلح سن ژرمن

پیمان صلح ورسالی، المان می بایست به  ١٤١اساس مادۀ 

 را آزاد مناطك خصوصیات ی دارایهای مکان سال، ١١مدت 

در بندرهای هامبورگ و ستاتین به کشور چکوسلواکیا اجاره 

برای ترانزیت مستمیم کاالها از و به کشور  که میداد

چکوسلواکیا اختصاص داشت. یکجا با آن، مطابك دیدگاه که 

در آن ولت مسلط بود، پنداشته می شد که پرسمان دسترسی 

ویژگیهای خاص ندارد که آن را از  در خشکه کشورهای محاط

جدا  د،مسؤلۀ عام آزادی ترانزیت که شامل همه کشورها می ش

پرسمان دسترسی به انگاشته می شد که کند، به همبن سبب، 

را می توان در چوکات حل مسؤلۀ عام آزادی ترانزیت  دریا

پیمان صلح ترینون، بیان  ٤١٢حل کرد.  ازین رو، در مادۀ 

دسترسی آزاد به دریایی ادریاتیک به »ست که: شده ا

مجارستان اعطا می گردد و به همین منظور، برای این کشور 

آزادی ترانزیت از طریك تمام للمروها و بندرهای که از 

 .ان جدا شده اند، پذیرفته می شودمجارست -شاهی سابك اتریش

 ٤٤٨است که تعریفش در مادۀ چیزی ترانزیت همان   آزادی

پیماننامه همگانی درین  شده است و آن تا هنگامی است که بیان

زمینه میان دولتهای اتحادی و متفك امضا نشده است، اما پس 

 از آن ممرره های پیماننامۀ نو به عوض آن اجرا خواهد شد. 



پیماننامه های جداگانه میان دولتها و اداره های ذی عالله، 

ین خواهند کرد را معاجرایی حموق اعطاشدۀ فوق های شرط 

شیوۀ بهره برداری از بندرها و منطمه های آزاد در  و به ویژه،

که به طور عادی ی از راههای آهنو همچنان را آنجاها 

 3«د کرد...نخواه تنظیمدسترسی به آنها مهیا می سازد، 

طوریکه درین ماده دیده می شود، حجم حموق که مجارستان 

به دست آورد، در اساس، به  4در ترانزیت به دریای ادریاتیک

 ،می گردد که لرار بود ارجاعممرره های پیماننامۀ همگانی 

 ،میان تمام کشورها یترانزیت دشواری هایبرای تنظیم پسانها، 

برگزار شود. چنین ممرره ها، در پیماننامه های دیگر صلح که 

 در باال از آن یاد کردیم، نیز گنجانیده شده است.

چ مخالفتی از سوی کشورهای اروپایی محاط هیراهکار  این به

داد  از بزرگیدر خشکه نشد. علت این امر این بود که بخش 

و ستد کاال ها این کشورها، در کشورهای که در لارۀ اروپا 

مبادله می گشت. به همین سبب، طبیعی بود  ،مولعیت داشتند
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4
)دریای  مدیترانه دریای شمال شرلی سمت در آبی ای پهنه آدریاتیک، دریای  

 دریا این. کند می جدا نمای بالکان جزیره از را نمای آپنین جزیره که میانزمینی( است

 .سازد می جدا آن مجاور های کوهستان و دیناریک آلپ از را آپنین های کوه رشته همچنین

 شرلی کرانه   و دهد می تشکیل را ایتالیا کشور های کرانه آدریاتیک دریای غربی کرانه  

نگرو  مونته هرزگوین، و بوسنیا کرواسیا، اسلوونیا، کشورهای سواحل دهنده تشکیل آن

 م .است ایتالیا و آلبانیا )سیاهکوه(،



بین  یبه ایجاد آن هنجارهای حمول ،که آنان، از همه نخست

ی دلبستگی داشتند که ترانزیت آزاد را به صورت کل الملل

 ١١سامان می بخشید. در یادداشت که هیات نمایندگی سویس 

کمیسیون تنظیم بین المللی بندرها،  برای ١١١١ماه می سال 

، ه شده بودرودخانه های کشتی رو، و راههای آهن فرستاد

یرد آنچه به دولتهای اروپایی ارتباط میگ»که  ه شده بودنوشت

 پورههای کشورهای دیگر  که سر زمین شان توسط سرزمین

مسدود شده است، یعنی دولتهای مانند سویس و جمهوری 

یک ، تضمین ترانزیت آزاد بین المللی پس،چکوسلواکیا، 

ضرورت مهم برای استمالل سیاسی و التصادی این دولتها 

 است. 

خواهد بود، هرگاه حموق  بی معنا هاآزادی دسترسی به دریا

از  ی این کشور هاارتباطراه های که  تضمین نکند 5خلمها

، طریك راههای آهن، راههای آبی، تلگراف، تلفون و غیره

که هر  کشورهادیگر های مولتی و گذرای  وابسته به توافك

 .نیست لحظه بخواهند آن را ملغا کنند،

ضرورت است که چنین ضمانتی به مشخص ترین  سخت

صورت و همزمان به شکل کلی بیان گردد، به گونه یی که با 

 6«هماهنگی نماید. ها ارتباطرشد بعدی خطوط 
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 اصلاز ت سویس، شماری ، دولاین پیش زمینه هابر مبنایی 

را پیشنهاد نمود که آن کشور الزم می پنداشت تا در متن های 

 نییک از هیچدر . ترانزیت درجانیده شود پیماننامۀ ساماندهی

به کشورهای را، موق خاص ح ، کهیاممرره کدام  ها لاص

 نداشت.  اعطا کند، وجود محاط در خشکه

پیماننامهای چندجانبه در رابطه با حل جنبه های گوناگون 

( ١١٤١( و ژنیو )١١٤١برسیلون ) یها ترانزیت در کنفرانس

، اساسنامۀ جامعۀ ملل برگزار «ث» ٤١که مطابك به مادۀ 

ی چندجانبه، پیماننامه های ها  شد. این پیماننامه شده بود، تهیه

ربارۀ آزادی و اساسنامۀ د زیر را دربرمی گیرند: پیماننامه 

 حمولی رژیماساسنامه و پروتکل دربارۀ و  ترانزیت، پیماننامه

های دارای اهمیت بین المللی، پیماننامه و اساسنامۀ  راهآب

بین المللی راههای آهن، پیماننامه و اساسنامۀ  رژیمدربارۀ 

 بین المللی بندرهای دریایی. رژیمدربارۀ 

اساسنامۀ  و پیماننامه ،به پنداشت تهیه کنندگان این پیماننامه ها

نمش بس مهم را  یستبا می ترانزیت آزادی دربارۀ برسلون

برای دسترسی به دریاها، بازی می کرد. نزدیک به تمام 

روپایی محاط درخشکه، مانند اتریش، مجارستان، کشورهای ا

 همونداین پیماننامه به لوکزامبورگ، چکوسلواکیا، و سویس 

نمایاند که این بنخستین سالهای کابرد این پیماننامه ، شدند. اما

ها را که کشورهای محاط درخشکه  سند نمیتواند همه دشواری

ند. این مشکل اند، حل ک وره ب برای دستیابی به دریا به آن رو

باعث شد که این کشورها به امضای توافمنامه های دوجانبه 



روآورند، مانند پیماننامه میان ایتالیا و چکوسلواکیا دربارۀ 

امتیازات و امکانات اعطا شده به کاالهای ترانزیتی 

پیماننامه دربارۀ اتحاد  7در بندر تریست؛ یچکوسلواکیای

 و غیره.  8امبورگزادی میان بلژیک و لوکصالت

بیشترین دولتهای محاط در خشکه پس از جنگ اول جهانی در 

لارۀ اروپا لرارداشتند. ازین رو، پرسمان دسترسی به دریا در 

های  بر مبنایی منفعت ،چوکات حموق پیماننامه های بین المللی

همین کشورها حل و فصل می شد. هویداست که کشورهای 

اما آن را  ،ون را امضا کردندو بولیویا پیماننامۀ برسل 9ایتوپیا

 تصویب نکردند.
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 یک کشور درونماره یی بود. ن.   ٩١۵٢ایتوپیا یا حبشه تا سال   

 اتیوپیا با خودمختار ایالتی صورت به ١١۵٤ باید گفت که چون کشور اریتره در سال

داد، الحاق آن سبب دسترسی دولت ایتوپیا به دریا شد و این وضع تا  فدراسیون تشکیل

 در اتیوپیا های استان از یکی عنوان به آن ی، الحاقبه درازا کشید. ول ٩١١١سال سال 

پس از  .انجامید طول به ١١١٤ تا که کرد آغاز اتیوپیا بر ضد را شورشی ١١۹٤

 خلك آزادیبخش جبهه .شد جدا اتیوپیا از عمالا  اریتره ،١١١١ در منگیستو سرنگونی

 زمان تا را انتمالی دولت و گرفت دست در ١١١١می  ماه در را اریتره کنترل اریتره

 با ١١١١ اپریل در اریتره در پرسی همه .کرد اداره کشور این اساسی لانون تصویب

 می ٤۲ از سرزمین این برنامه طبك و داد لرار تائید مورد را استمالل جامع اکثریتی

رسید و در نتیجه، ایتوپیا بار دیگر یک دولت محاط در خشکه شد.  استمالل به ١١١١

 دانش نامۀ ازاد به زبان فارسی(. م )گفتاورد از



درین زمان تنها پنج کشور محاط در خشکه در بیرون از لارۀ 

اروپا لرار داشتند که عبارت بودند از افغانستان، ایتوپیا، 

. از میان این کشورها تنها مغلستانو  پراراگوایلیویا، بو

را بولیویا تجارت خارجی مهمی داشت. همزمان بولیویا خود 

کشور محاط در خشکه نمیدانست و می پنداشت که کشور 

چیلی سرزمینش را در منطمۀ بندر اریک، در جنگ الیانوس 

به گونۀ غیرلانونی غصب  ١٨٨١ - ١٨٨٨سالهای  ، درآرام

شماری دوجانبه پرنموده است؛ با آنهم آن کشور توافمنامه های 

 دربارۀ ترانزیت با همسایگان ببسته است که برایشرا 

را به دریا تضمین می نماید. ازین میان  آدسترسی موثر و کار

می توان از توافمنامه های زیر نامبرد: لرارداد دربارۀ صلح و 

، پیماننامه میان ١١٩٢دوستی میان بولیویا و چیلی سال 

، پیماننامه میان ١١١٨بولیویا و چیلی دربارۀ ترانزیت سال 

رگانی و پروتکل پیوسته بولیویا و پیرو در باره ارتباطات باز

ترسایی، پیماننامه دربارۀ ترانزیت میان  ١١١٨به آن، سال 

ترسایی، پیماننامه میان بولیویا و  ١١٢٨بولیویا و پیرو سال 

ارژانتین دربارۀ همکاریهای التصادی،  مالی و فرهنگی سال 

ترسایی، توافمنامه میان بولیویا و برازیل در  ١١٢٨

رسایی، توافمنامه دربارۀ تجارت و ت ١١٩١پیتروپولیس سال 

 10ترسایی. ١١١٩کشتی رانی رودخانه یی سال 
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 ینپس از پایان جنگ جهانی دوم توافمنامه های فزونشماری نو

میان کشورهای محاط در خشکه و کشورهای ترانزیت 

ساحلی، به امضا رسید که مسایل دسترسی به دریا را برای 

د. مانند توافمنامه کشورهای محاط در خشکه سامان می بخشن

میان چکوسلواکیا و لهستان )پولند( دربارۀ ارتباطات سال 

و لرارداد بازرگانی )تجارت( میان هندوستان  ١١۵٤و  ١١٢٨

ترانزیت  ه هایل، توافمنامه دربارۀ مسا١١۵٩سال  و نیپال

، ١١۵۵میان اتحاد شوروی سابك و حکومت افغانستان سال 

ز بندر تریست میان اتریش و توافمنامه دربارۀ بهره گیری ا

 .سان و بسی دیگر ازین ١١۵٤تالیا سال ای

مشخص است که از زمان شناسایی حك کشورهای محاط در 

خشکه به داشتن بیرق دریایی هیچیک از کشورهای ساحلی، 

دسترسی  ،نبود توافمنامه های مربوط، یکبارهمهنگام حتا در 

اگرچه  ده اند،این کشورها را از خاک خویش به دریا رد نکر

، در حالتهای به دریا حموق دریافت شده برای دسترسیحجم 

 است.  بس متفاوت بوده مشخص،

های دولتها، توافمنامه رفتار بنا برین، می توان پنداشت که 

میان دولتهای ساحلی و دولتهای محاط  یهای فزونشمار

درخشکه که در باال از آن یادکردیم، در برهۀ زمانی میان 

جنگ اول و دوم جهانی، به پیدایش هنجار عرفی حموق بین 

ساحلی  یالملل انجامیده است که مطابك آن یک دولت ترانزیت

برای کشور همسایۀ ملزم بوده است دسترسی به دریا را 

، حتا در صورت نبود توافمنامه میان دو یشدرونماره یی خو



 ،کشور اعطا کند. این حك عام دسترسی به دریا، با آنهم

برسلون  11پیشبینی نکرده است که اگر طرفها به پیماننامه های

)هموند( نباشند،  شریک ١١٤١و ژنیو سال  ١١٤١سال 

کدامین حموق مشخص باید به کشورهای محاط در خشکه، در 

یت از راهای زمینی به سوی دریا، دسترسی و رابطه با ترانز

بهره گیری از بندرها اعطا گردد. به همین دلیل، چگونگی 

 دسترسی به دریا در هر حالت مشخص بس ناهمسان بود.
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 ارتباطی های راه دربارۀ اند هایی پیماننامه آن ،١١٤١ سال برسلون های پیماننامه  

 کنفرانس در. شدند پذیرفته برسلون در ١١٤١ سال المللی بین کنفرانس در ترازیتی و

 آزادی با رابطه در اساسنامه و پیماننامه یکی. شد توافك اساسنامه با پیماننامه دو به

 اهمیت دارای های آبراه حمولی رژیم دربارۀ اساسنامه و پیماننامه دیگری، و ترانزیت،

 حمولی رژیم دربارۀ یکی: شد پذیرفته لطعنامه دو همچنان کنفرانس آن در. المللی بین

 در اساسنامه. آهن های راه لمللی بین حمولی رژیم دربارۀ دیگری و ها بندر لمللی بین

 هموند های دولت سوی از که های تدبیر» که دارد می ممرر ترانزیت آزادی با رابطه

 می آسان آبی های راه و آهن های راه طریك از را آزاد ترانزیت شود، می اتخاذ

 مبنای شود گذاشته ترانزیت با رابطه در تبعیضی و تفاوت هیچگونه نباید نیز و ،«سازد

 ها، کاال خاستگاه یا منشؤ ترانزیتی، های کاال مالکیت کشتی، بیرق شخص، ملیت بر

 اهمیت دارای های آبراه حمولی رژیم با رابطه در اساسنامه. اینها مانند و خروج ورود،

 کشتیرانیی لابل های رودخانه با دررابطه رژیم، این که کند، می نیزپیشبینی المللی، بین

 می کشور چندین سرزمین از دریا، در فروریختن تا سرچشمه از که رود می کار به

 برسلون های پیماننامه. دارند جریان کشور چندین های مرز امتداد در هم، یا و گذرد،

 در که است نموده پیشبینی خویش هموند های دولت همه برای را کشتیرانی آزادی اصل

 م . نیست ساحلی غیر یا ساحلی های دولت میان فرلی آن

: زیر نشانی به دریافت لابل روسی، زبان به دپلوماتیک فرهنگ: سرچشمه

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_diplomatic/174/%D0%91%D0%9

0%D0%A0%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0

%9A%D0%98%D0%95) 



بررسی مشکل دسترسی دولتهای محاط در خشکه به و  - دوم

از دریا، در روند آماده سازی و کار کنفرانس ملل متحد سال 

 دریاهاحموق  دربارۀ ٩١۵٨

کوشش برای حل مشکل پیش روی کشورهای محاط در خشکه 

برای دسترسی به دریا، در سازمان ملل متحد نخستین بار در 

در چوکات کمیسیون التصادی برای آسیا و خاور  ١١۵٤سال 

دور آغاز یافت که در نشست دوازدهم خویش لطعنامه یی را 

شده بودند تا  تایید کرد که در آن همه دولتها فراخوانده

نیازمندی های کشورهای محاط در خشکه را در عرصۀ 

تجارت ترانزیتی درک کنند. دبیرخانۀ کمیسیون التصادی برای 

 دشواری های»آسیا و خاور دور، در همان سال گزارشی بنام 

را آماده « ترانزیتی کشورهای درونماره یی آسیا و خاور دور

، 12گالسنرمریکایی ساخت که در آن، از دیدگاه حمولدان ا

توصیه های بسا روشن به دولتها داده شده بود: یعنی پیوستن 

به پیماننامه و اساسنامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت و 

بستن لراردادهای دوجانبه مطابك با اصول پیماننامۀ برسلون، 

می سازند.  درا مساعها ل اجرای عملی این اصزیرا آنها 

توصیه های دبیرخانۀ کمیسیون التصادی برای آسیا و خاور 

 ١١۵٤نوامبر سال  ٤٢ را تنها الووس عملی کرد که در دور

به پیماننامه و اساسنامۀ برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت 

 پیوست.
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 M.I. Glassner. Access to the Sea for Developing Land-locked 

States. The Hague, 1971, p. 26. 



به دنبال کمیسیون التصادی برای آسیا و خاور دور، لطعنامۀ 

دی ملل متحد برای کشورهای همانند از سوی کمیسیون التصا

امریکایی التین پذیرفته شد. همچنان، کنفرانس التصادی 

 ١١۵٨سپتمبر سال  ٢اگوست تا  ١۵دولتهای امریکایی که از 

آیرس برگذار شد، دو لطعنامه را در راستای  -در بونس

آسانسازی تجارت ترانزیت کشورهای محاط در خشکه در 

 امریکا تایید کرد. 

ازمان ملل متحد در اجالس یازدهم، پس از مجمع عمومی س

( را پذیرفت XI) ٩٢٢١لطعنامۀ شماره  ،دوم کمیتۀمباحثه در 

نیازمندیهای کشورهای محاط در خشکه به شرایط »که در آن 

ه را ب« مساعد ترانزیت برای تشویك تجارت بین المللی

از »شناخت و از دولتهای عضو سازمان بخواست تا رسمیت 

ولتها عضو سازمان که فالد مرزهای دریایی اند، دآن نیازهای 

در بخش تجارت ترانزیتی، کاملن آگاه باشند و به همین خاطر 

 رویهمساعد را بر پایۀ حموق بین الملل و  حالت اهآن برای

درین زمینه، با درنظرداشت احتیاج های آینده این کشورها که 

 13امین کنند.می تواند، در نتیجۀ رشد التصادی آنان پدید آید، ت

سازمانهای یاد شده، همه، مشکالت کشورهای محاط در 

عام رشد تجارت ترانزیتی به  پرسمان هایخشکه را بر مبنای 

بررسی می گرفتند، و کدام حموق خاص و ویژه به این 

 کشورها نمیدادند. 
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 Doc. A/res/1028 (XI). 



کمیسون حموق بین الملل سازمان ملل متحد که از سالهای 

ماده ها در رابطه )طرح( بر روی پیشنویس  ١١۵٤تا  ١١٢١

هایش هیچگاه به  با حموق دریاها کار می کرد، در نشست

پرسمان حك دسترسی کشورهای محاط در خشکه به دریا 

رسیدگی نکرد. در هنگام مباحثه در کمیتۀ ششم، در نشست 

مجمع عمومی ملل متحد دررابطه با پیشنویس ماده ها یازدهم 

که از سوی آن کمیسیون آماده شده بود، نمایندگان دولتهای 

محاط در خشکه خاطر نشان کردند که درین ماده ها، هیچ 

های این کشورها را بازتاب دهد، وجود  هنجاری که منفعت

تریش، که از سوی افغانستان، ا ندارد. بر پایۀ پیشنهادی

به مجمع عمومی  نیپالو چکوسلواکیا لیویا، پاراگوای، بو

فبروری  ٤١( مإرخ XI) ١١٩٣لطعنامه  ١پیشکش شد، به بند 

( دربارۀ ١١۵٨توصیه شده بود که کنفرانس آینده ) ١١۵٨سال 

دسترسی آزاد به دریا را برای  پرسمان»حموق دریاها باید 

و معاهده  رویهکشورهای که مرز دریایی ندارند، مطابك با 

 «. بپژوهند ی بین المللیها

کشور محاط  ١٤ ،در آستانۀ کنفرانس ملل متحد دربارۀ دریاها

نشست ممدماتی را در  ١١۵٨فبروری  ١٢تا  ١٩در خشکه از 

ژنیو برگذار کردند که بی درنگ در آن، ناهمنوای میان شان 

حل پرسمان دسترسی به دریا نمایان شد.  هایدر رابطه با راه

واکیا، مجارستان و دولتهای درونماره یی رو به رشد چکوسل

می انگاشتند که حك دسترسی کشورهای محاط در خشکه به 

آزادی  ، یعنی اصلهمگانیپذیرفته شدۀ دریا، پیآیند اصل 

ی آزاد است. به همین دلیل، این کشورها نتیجه می هادریا



گرفتند که ترانزیت کشورهای محاط در خشکه از راههای 

حموق این کشورهای در بندرها، و نیز،  ،ه و از دریاخشکه ب

از ر اند و رژیم حمولی آزادت ی خوددارای ویژگی های خاص

که در پیماننامه و اساسنامۀ برسلون دربارۀ آزادی را آنچه 

ترانزیت و پیماننامۀ ژنیو در بارۀ رژیم حمولی بین المللی 

کشورها  می طلبند. این، بندرهای دریایی درجانیده شده است

از جمله ویژگی های زیر را در رابطه با پرسمان مذکور بر 

راههای آهن، به طریك شمردند: حك ترانزیت نه تنها از می 

بلکه  ؛ون بیان شده استگونۀ که در پیماننامه و اساسنامۀ برسل

راههای ، راههاآباز  ؛شاهراههای خشکههمچنان از طریك 

 ؛آزاد در بندرهاحك ایجاد منطمه های  نیاز، صورتدر  هوای

رژیم از  کشورهای محاط در خشکه دریافتۀحموق  حذف

رد اصل متمابل در ترانزیت  ،14بهره مند ترین دولتحمولی 
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 که است التصادی و حمولی اصطالح یا زبانزد یک «دولت ترین مند بهره» لاعدۀ  

 که است ای لاعده آن و شود می لید المللی بین های توافمنامه و ها معاهده بیشتر در

 متعاهد دولت به شوند می ملزم توالفنامه آن یا همپیمان در متعاهد های دولت آن مطابك

 و مدنی بازرگانی، التصادی، های بخش در آن، حمولی و حمیمی های شخص دیگر،

 و ها، مزیت حموق، همان یعنی کنند؛ می سوم دولت با که کنند را رفتار همان غیره،

در  سوم دولت حمولی و حمیمی های شخص سوم، دولت  یک که کنند اعطا را ها امتیاز

. شد خواهد برخوردار یا است برخوردار ها امتیاز و ها، مزیت حموق، آن آن کشور از

(Дипломатический словарь, Москва, изд. «Наука», 1985  )،البته 

 که دیگری لاعدۀ. شود می بیان مربوط المللی بین های توافمنامه متن در لاعده ای چنین

 و حمیمی های شخص آن مطابك که است ملی رفتار لاعدۀ دارد، وجود زمینه درین

 و حمیمی های شخص که برخوردارند ها امتیاز و حموق همان خارجی از حمولی

 .می باشند مند بهره آن از خود کشور حمولی

نیز ترجمه کرده اند  «کاملةالوداد ملت» یا «کاملةالوداد دولت لید»این لاعده را به نام 

 most» که از نظر بنده نارسا و مبهم و اشتباه است. این عبارت به انگلیسی 



)در آن  ، وظیفۀ مهم کنفرانس پیش روبدین سانوغیره بود. 

دربارۀ حموق دریاها از نگر این کشورها این بود که  زمان.م(

تسجیل گردد،  پیماننامهبه دریا نه تنها در  حك دسترسی آنها

: یا از راه پذیرش یک ؛ به اینگونهنیز شودسازی بلکه تدوین 

اعالمیه، یا پیماننامۀ جداگانۀ بین المللی نیازمند تصویب، یا از 

ساز، در متن یک پیماننامه،  طریك گنجانیدن ماده های تدوین

 دریای آزاد. دربارۀ آزادی  هپیماننام در به گونۀ نمونه،

زامبورگ و کروپایی مانند اتریش، لوکشورهای پیشرفتۀ ا

سویس در اصل موافك بودند که حك دسترسی کشورهای 

ی آزاد ها محاط در خشکه به دریا ناشی از اصل آزادی دریا

 آنها این بود که اساسی وجود ندارد که منفعت دیدگاهاست، اما 

های کشورهای  های کشورهای محاط در خشکه را از منفعت

آیند، می دیگر متمایز ساخت. و اگر دشواریهای خاصی پدید 

د بود و می نآنها مربوط به کشور معین محاط در خشکه خواه

رو، از نگر  نافمنامه های دوجانبه حل شود. ازیتواند از راه تو

آنها، نباید در راستای تدوین حك دسترسی به دریا تالش کرد، 

شرکت کنندگان پیماننامه ها و  بلکه در جهت افزایش شمار

کوشید  ١١٤١و ژنیو سال  ١١٤١اسانامه های برسلون سال 

                                                                                                                
favored nation  »به زبان روسی است ،«наибольшего 

благоприятствования » به زبان هالندی« meest begunstigde natie » و

 دولتنمی توان آن را که هیچگاه  اند کرده ترجمه «أفضلیة األعلی دولة» به عربی

 ترجمه کرد. م کاملةالوداد



هنجارهای آنها بر هرچه بیشتر دولتهای هموند به اینگونه تا 

 بگسترند.

آماده نکرد و تنها کنفرانس ممدماتی پیشنویس کدام ماده را 

کلی را تهیه کرد که در کنفرانس حموق دریاها،  های لاص

در رابطه با کشورهای محاط در خشکه  برای مباحثه یاساس

 بود. 

دربارۀ حموق دریاها که  ١١۵٨کنفرانس سال  پنجمکار کمیتۀ 

های کشورهای محاط در خشکه بررسی می شد،  در آن مشکل

به وضعیت پر از اختالف به پیش می رفت. کشورهای 

اتریش، لوگزامبورگ و سویس به همان نظری که در زمان 

ممدماتی داشتند، پا می فشردند. کشورهای چون  کنفرانس

ایاالت متحده، بریتانیا )انگلیس(، فرانسه، المان، هالند، ایتالیا، 

ترکیه، تایلند، ایران و پاکستان نیز مخالف این بودند که حك 

کشورهای محاط در خشکه به تفصیل تهیه شود و می کوشیدند 

ا تنها به حك دسترسی کشورهای محاط در خشکه به دریا ر

 شکل عمومی بیان کنند. 

. ح. حبیبی حمولدان افغان و نمایندۀ افغانستان در کنفرانس ا

محاط در نوشت: مشکل عمده برای کشورهای  ١١۵٨سال 

کار کمیتۀ پنجم  ر فضایبود که ب« عنصر جنگ سرد»خشکه 

تاثیر گذاشته بود. مجارستان و چکوسلواکیا کشورهای 



به کل مشکل در رابطه های غربی سوسیالیستی بودند و کشور

  15«.ندبر همین مبنا برخورد داشت

کشورهای رو به رشد مانند افغانستان، بولیویا، پاراگوای و 

نیپال و کشورهای سوسیالیستی مانند چکوسلواکیا و مجارستان 

بۀ بهترین وسیله برای ارا به مثاهمیت گفتگوهای دوجانبه 

ها رد نمی  جانبهای متمابل  لفیتکهماهنگی حموق و م

 درکه این امر مانعی  به این فکر بودندکردند، با آنهم، آنها 

باید تهیۀ معیارهای عمومی که در توافمنامه های دوجانبه 

در ضمن این معیارها از آن   نخواهد شد. درنظر گرفت،

موجود اند، معیارهای که در پیماننامه های برسلون و ژنیو 

 کنند.می فرق 

ی ساحلی نیز از همین دیدگاه پیشتیبانی می برخی از کشورها

والیوف در هنگام ند. نمایندگی شوروی )سابك( ا. سکرد

زاد به اصل دسترسی آ»سخنرانی در کمیتۀ پنچم گفت که: 

ذیرفته شده است و کنون باید تایید و پدریا، در حموق بین الملل 

اعالن کرد که:  ،نمایندۀ مکزیکو، کردانه 16«.تدوین گردد

است که کمیته )پنجم( در رابطه با حك دسترسی  یردلپذ»

کشورهای محاط در خشکه به دریا، هنجارهای معیاری را 

 آماده سازد. توافمنامه های دوجانبه که فمط حاوی هنجارهای 
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 A. H. Tabibi. The Right of Transit of Land-locked Countries. Kabul, 

1970 

16
 Doc. A/Conf. 13/C.5/SR.9 



مشخص، در رابطه با حالتهای مشخص است، نمی توانند به 

 17«عنوان منبع های کلی حموق بین الملل به کار آیند.

دوامدار در کمیتۀ پنجم نتیجۀ مثبت نداد. پیشنویس بحثهای 

دولت پیش کش  ١١( که از سوی compromisسازش شده )

کمیته شد، هیچ طرفی را راضی نساخت. در نهایت، پیشنویس 

را به فرنام سند پایه پذیرفتند که هنجارهای آن  18دولت سویس

پیماننامه  ١با اندکی دیگردیسی از سوی کنفرانس، در مادۀ 

 ربوط به دریاهای آزاد گنجانیده شد. م
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 Doc. A/Conf. 13/C.5/SR.10 
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 Doc. A/Conf. 13/C.5/L;15 



دربارۀ  ٩١۵٨پیماننامۀ  ٣مادۀ  )تحلیل(واکاویی   - سوم

 دریای آزاد

در دانستن معنای دربارۀ دریای آزاد،  ١١۵٨پیماننامه  ١مادۀ 

که اکنون در محتوای حك دسترسی کشورهای محاط در 

 خشکه به دریا نهفته است، اهمیت کلیدی دارد.

دولت های بدون ساحل، برای »بیان می کند که:  ١مادۀ  ١بند 

اینکه با حموق برابر با دولتهای ساحلی، از آزادی دریا بهره 

، «مند شوند، باید از دسترسی آزاد به دریا برخوردار باشند

یعنی حك دسترسی آزاد به دریا در پیماننامه به عنوان حمی 

بررسی می شود که سرراست از اصل آزادی دریای آزاد 

اشی شده است. اما اعطای این حك به گونۀ که حمولدان ن

روط به ش، یاد آوری کرده است، م19شوروی، ب.م.کلیمینکو

 رط است:شسه 

، راه آزاد از للمرو کشوری که میان دریا و نخست اینکه

و دسترسی به بندرهای دریایی و  رفتهکشور درونماره یی جاگ

استفاده از آن در بندرها از سوی کشتی های کشور درونماره 

در شرایط برابر با کشتی های کشور ساحلی یا کشتی »یی 

، تنها و فمط بر اساس توافمنامه و یا «های کشورهای دیگر

مطابك با پیماننامه های بین المللی موجود اعطا می گردد. 

، «ا پیماننامه های بین المللی موجودمطابك ب» عبارت 
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 Б. М. Клименко, Право прохода через иностранную 

территорию, M., 1967, c. 14-15. 



همانگونه که حمولدانان امریکایی، ماک دوگال و و. بیورکه، 

یادآوری می کنند، یک نوع ارجاع به تمام توافمنامه های بین 

 ه، چه توافمنامه های دوجانبه و چالمللی درین زمینه است

 ١١٤١پیماننامه های برسلون سال به جانبه، به خصوص، چند

. به این شیوه، هویداست که هدف ازآن ١١٤١و سال و ژنی

 20«تحکیم اهمیت این توافمنامه بود.

حجم و اندازۀ حمولی که برای ترانزیت و بهره  ،دوم اینکه

عمومی از بندرها اعطا می گردد، به اساس توافمنامه  مندی

ن دریا و کشور محاط در خشکه مولعیت یادولتی که ممیان آن 

؛ البته با در نظرداشت حموق دولت دارد، تعیین می شود

ساحلی و یا حموق دولتی که ترانزیت از خاکش انجام می 

گیرد، و نیز با درنظرداشت شرایط خاص یک دولت محاط در 

هایی، طرف توافمنامه های بین  ن دولتیچنکه  آنگاهیخشکه، 

المللی موجود نباشند. پس، پیماننامه، هیچ هنجار عامی را که 

کنند، پدید  تن توافمنامه های دوجانبه از آن پیرویدولتها در بس

پیماننامه  ١اگرچه مادۀ ». ح. طبیبی، نیاورد. به سخنان ا

رهای ودربارۀ دریای آزاد، حك لانونی ترانزیت را برای کش

محاط در خشکه، استوارانه برلرار کرد، ولی جنبه های عملی 

را  انیهمینسدیدگاه  21.«مسؤله کماکان حل ناشده بالی ماند

کارشناس امریکایی در بخش جغرافیایی سیاسی، اتسیل 
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 Myres, S. Mc. Dougal and William T. Burke, The Public Order of 

the Oceans. New Haven and London, 1962, p. 113-114.  
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 Doc. A/Conf. 13/38/p. 28. 



در رابطه با واکاویی کنفرانس سال خویش جیرسی، در ممالۀ 

 22داشت. نبیا ، نیز،هادربارۀ حموق دریا ١١۵٨

شده به این کشورها، بر اساس  واگذار، حموق سوم اینکه

 است.( reciprocityیا دوُسویه )متمابل 

، حك دسترسی کشورهای ١مادۀ  ١، مطابك بند بدین سان

محاط درخشکه به دریا، باید از طریك امضای توافمنامه ها 

عملی شود. توافك با دولت ترانزیت درین باره، به شکل 

توافمنامه و یا به شیوه های دیگر، یک امر حتمی است. در 

ضمن، دولت ترانزیت ساحلی مکلف است به این امر توافك 

دسترسی یک کشور بی ساحل به  کند. پس، میان نیازمندی

 یدریا و رفع این نیاز، یک فاصله وجود دارد. آن فاصله، جای

است که باید با مذاکره و گفتگو پر شود. فراخناکی فاصله یا 

خالیگاه میان حك لانونی دسترسی به دریا و بهره مندی لانونی 

ازین حك وابسته به خصلت پیوندهای التصادی و سیاسی میان 

. این می باشدونماره ای و دولت همسایۀ ساحلی آن دولت در

خالیگاه به کشور همسایه که ترانزیت از خاکش می گذرد، 

فرصت می دهد که بر دولت محاط درخشکه فشار وارد کند 

گفتگوها، کشورهای چنین مذاکره را به تعویك اندازد. در  یاو

محاط در خشکه پیش از پیش در وضعیت نابرابر لرار دارند. 

ین کشورهای مجبوراند، نخست از همه آغاز گفتگوها را ا
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 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. 



درین زمینه پیشنهاد کنند و نمی توانند مسؤله را به هنجار ها و 

 گذارند.وااصول توافك شدۀ حموق بین الملل 

پیماننامه دربارۀ دریای آزاد برای  ١پیشنوشت های مادۀ 

کند ایۀ آن تایید حمولدان انگلیسی، الترپخت، آوندی شد تا بر پ

درخشکه تا که توافمنامه ای امضا نشده  طکه کشورهای محا

(. و تنها imperfect rightباشد، دارای حك نالص اند )

توافمنامه به آنان حك کامل دسترسی به دریا را می دهد 

(perfect right.)23  الترپخت با رد وجود حك خاص

ترانزیت برای کشورهای محاط در خشکه که از حك سایر 

متمایز باشد، این اصل را نه تنها در رابطه با کشورها 

کشورهای محاط در خشکه، بلکه در مورد سایر کشورها نیز 

می گسترانید. از نگر الترپخت همه کشورها، بر مبنای 

دلیلهای کافی می توانند از همسایه های خویش، خواهان حك 

 ترانزیت شوند.

یماننامه پ ١بسیاری از نویسندگان غربی، ضمن واکاوی مادۀ 

که حك پایه در نوشته های شان، عمیدۀ الترپخت را برین 

دسترسی به آب یک حك نالص است، تایید می کنند، چون، این 

حك برهانی است برای دولتهای محاط در خشکه در راستای 

من و  امضای توافمنامه ها. حمولدانان امریکایی، میری
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 G. Lauterpacht. Freedom of Transit in International Law. - »The 

Grotius Society, Transaction for the Years 1958-1959«, vol. 44. L., 

1959, p. 314-315. 



یت را برای حك والعی ترانز ١مادۀ »اکرمان، می نویسند که 

کشورهای محاط در خشکه اعطا نمی کند، بلکه فمط حالتی را 

برای کشورهای دیگر به وجود می آورد که آنان باید با کشور 

محاط در خشکه به توافمنامه برسند که در آن دسترسی به دریا 

از دیدگاه حمولدان انگلیسی، فوسیته،  24«تعیین و تنظیم شود.

زمین دولت دیگر، به ویژه آزادی ترانزیت از طریك سر»

برای کشورهای محاط در خشکه، یک حك نالص است، زیرا 

که این حك، کم از کم، ناشی از یک  دلیلاز یکسو، به این 

عنعنۀ عملی، توافك دلیمن بیان شده است، ولی از سوی دیگر، 

  25توافك به آن نباید بدون موجه رد گردد.

ورهای ساحلی، در عمل، پیماننامه، با دفاع از منافع کش ١مادۀ 

محتوای حك دسترسی به دریا را که در هنجار حموق عام بیان 

شده بود تهی تر ساخت، هنجار عام حموق، اعطای حك 

، . با آنهمدسترسی به دریا را حتا در نبود توافمنامه خواهان بود

نمی توان با گفتاوردهای نویسندگان باال همنوا نبود که حك 

پیماننامه، یک حك نالص و  ١دسترسی به دریا برپایۀ مادۀ 

آشکارا گفته شده است که  ١مادۀ  ١نارسا است. در بند 

دولتهای محاط در خشکه باید به دریا دسترسی داشته »

دریا  دولتهای ساحلی نمی توانند دسترسی آنان را به«. باشند
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States, Hamburg, 1969, p.25 
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 Y. Fawcett. Trade and Finance in International Law. Academie de 
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بیان  ،مو به مو، ولی درونمایۀ حك دسترسی به دریا رد کنند.

که این حك یک حك نارسا، نالص و  به این معناستنمی شود، 

 دوین ناشده است.ت

حك دسترسی کشورهای محاط در خشکه به دریا، با پذیرش 

پیماننامه دربارۀ دریای آزاد، اگرچه یک هنجار پذیرفته  ١مادۀ 

اکنون سرشت پیماننامه ای بخود گرفته است، شده گردیده و هم 

تدوین نشده است؛ یعنی اندازۀ به گونۀ رسا، اما در پیماننامه 

حمولی که به اساس این هنجار برای ترانزیت، دسترسی و 

بنا است که استفاده از بندرها به یک کشور محاط در خشکه 

، و اعطاگردد، تنها بر اساس توافمنامه های دوجانبه و چندجانبه

تعیین می گردد. چنین توافمنامه  ،گاهی پیماننامه های چندجانبه

ها از راه معاف سازی کشورهای محاط در خشکه از پرداخت 

محصول گمرکی، ترانزیتی و اعطای انبارخانه و منطمه های 

  می بخشند.  اآزاد در بندرها وغیره، به این حك معنا و محتو


