
 

 

 خشکهمنطقه های آزاد دولتهای محاط در -۴

 

 عيدمحمد عزيزپور

جاهايی قراردارند که از آن در بازرگانی بين المللی کشورهای صادرکننده، در بيشترين مورد ها، در 

بازارهای فروش کاالهای خود دورافتاده اند. وسيله های ترابری و راههای که موجود اند، اين امکان 

به مصرف کنندگان برسد. ازين رو، برای شوراندن رشد تجارت را نمی دهند که اين کاالها سرراست 

رفت و برگشت کاالها، بسياری از دولتها  ها برای بهبودت للی و به دست آوردن فايده از خدمبين الم

که در مسير رفت و برگشت اين کاالها جاگرفته اند، در سرزمين خويش، در بندرهای خويش، در 

رزی خويش، منطقه های های م يا در شهرک و ن های هوايی خويشايستگاهای ريلی خويش، در ميدا

 1ايجاد کرده اند که از امتيازهای مالياتی ويژه برخوردار می باشند. گوناگون خاص

که گاهی آن را منطقه های ترانزيت نيز می ميان اين منطقه ها، جايگاه ويژه را منطقه های آزاد 

از آن، هم بمثابۀ مرکز نگهداری  و انباشت کاال ها  ،ساحلیست که در بندرهای دولت های نامند، دارا

به عنوان جايی حمل و بارگيری کاال های دولت همسايۀ محاط درخشکه.  ، و هم،بهره گيری می شود

فرق منطقه های آزاد از منطقه های ديگر دارای امتيازهای مالياتی اينست که منطقه های آزاد تنها بر 

لتها عالقمند با آن ايجاد می گردند. قاعدتن، يک منطقۀ آزاد، يک پارچۀ اساس توافقنامه ميان دو

ی خانه(ستري)م ها های سرپوشيده و کارگاه ها، ساختمانه جداشدۀ زمين از بندر است که دارای انبارگا

  خاص خود است و از ديدگاه گمرکی خارج از سرزمين دولت محاط در خشکه پنداشته می شود.
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از ميان دولت های محاط درخشکه تنها دو دولت اتريش و سويس از داشتن منطقه های خاص با توانمندی های دلچسپ و گيرای گمرکی   

، منطقه های در گراس، لينس، سولباد، هول و ويانا ايجاد گرديد. کشور ١٩٥٥درين زمينه برخوردار اند. در اتريش بر بنياد قانون گمرک سال 

زنجيرۀ از منطقه ها با توانمندی های دلچسپ و گيرای گمرکی در کشور گسترانيده است که مرکز های عمدۀ آن، در بازيل، ژنيو و سويس نيز 

 زوريخ می باشند. بنگريد:

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 



بندی و در در آن منطقه برای نگهداری، بسته  کاالهای ترانزيتی دولتهای محاط درخشکه می توانند

 برخی حالتها، برای دستکاريهای صنعتی، بدون اينکه حقوق گمرکی پرداخته شود، وارد شوند. 

يگر اند. تمام قانون های د رهااز مقرره های گمرکی دولت ساحلی و تنها يک منطقۀ ترانزيتی فقط 

دولت ساحلی مانند هنجارهای قانون جزا، قانون مدنی در رابطه با بهداشت و کار و غيره در منطقۀ 

آزاد اجرا می گردند. اما آنچه به ادارۀ منطقۀ آزاد مربوط ميشود، رفتار دولتها هم حکايت از ادارۀ آن 

مهای رسمی مقاسوی ز و هم، حکايت از ادارۀ آن ا 2از سوی مقامهای با صالحيت دولت ساحلی دارد

حالت پسين، دولت ساحلی حق در ه شده از سوی دولت محاط درخشکه. ولی، يا افسران گمرکی گماشت

 3خويش را بر اينکه قانونش در منطقۀ آزاد درست اجرا شود، محفوظ می دارد.

 «گيراسبران»به نام  بوليويا در بندر کشور ارژانتينزاد برای نمونۀ آشکار منطقۀ آزاد،  منطقۀ آ

گشوده شد.  ١٩٦٤جنوری سال  ١٩است. اين منطقه بر پايۀ توافقنامه ميان ارژانتين و بوليويا در 

د يا از بوليويا به نکاالهای که از منطقۀ آزاد به سوی بوليويا می رو  آن توافقنامه، ٢با مادۀ  ناهمخو

بازرسی از دچار وند و نيز ای گمرکی نميشتعرفه ، مشمول هيچگونه فرستاده ميشوندسوی منطقه آزاد 

رکی و منتين نمی گردند. دولت بوليويا می تواند در منطقۀ آزاد ماموران گاهای دولت ارژ سوی مقام

 يند و يا از آنجا فرستاده می شوند، جابجا کندی بازرسی کاالهای که به آنجا می آبرارا مالياتی خويش 

های مانند بارچاالنی، بارگيری، بسته بندی اجازۀ کار افقنامه در منطقۀ ترانزيت،(. با رعايت تو٥)مادۀ 

توافقنامه،  ٣(. مطابق با مادۀ ٦)مادۀ  و انباشت کاالها بدون هيچگونه کرانمندی زمانی، داده می شود

قانون و  به رعايت پاسخگومنطقه آزاد در محدودۀ عملکرد قوت قضايی دولت ارژانتين قرار دارد که 

 4.جاست فتار پوليس در آنر

در بعضی حالتها دولتهای ساحلی، در بندرهای خويش برای دولتهای محاط درخشکه بر اساس 

های خاص  يا بر اساس قانون داخلی، منطقه های آزاد نمی گشايند، بلکه ميدان ،توافقنامه های دوجانبه

بندر نمی باشد،  ه زمين جداشده ازن ميدان ها و انبارگاه ها، يک پارچيا انبارگاه ها ايجاد می کنند. چني

اما قاعدتن در زير نظارت مقامهای گمرکی دولت ساحلی قرار دارد و در آن می تواند به مدت محدود 

ها را نمی توان منطقه آزاد  ازين رو، اين گونه مکان ای دولت محاط درخشکه نگهداری شود.کااله

های محاط در  سازی دسترسی دولتوسيله های مهم آسان ،ها و انبارگاه ها ناميد. يکجا با آن اين ميدان

زاد، به اين يا آن علت، ناممکن يا ايجاد منطقه های آدر آن حالت های که البته خشکه به دريا است، 

 ناسودمند می باشند. 
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 دربارۀ رفت و برگشت ترانزيتی از طريق بندر سلونيکی، بنگريد: ١٩١٤ماه می سال  ١٠مانند، پيماننامه ميان دولت يونان و سربستان   

British and Foreign state Papers, vol. 112, p. 1097-1099 

3
دربارۀ بهره برداری از تاسيسات بندری سنيگال برای تزانزيت، به و  ١٩٦٣جون سال  ٨به مانند، توافقنامه ميان کشور مالی و سنيگال مورخ   

 (doc. A/AC. 138/37)از کشور مالی. بنگريد: 

4
دربارۀ ايجاد منطقه های آزاد بوليويا، در بندر های ارژانتينی سن نيکوالس و روساريو، در پيشنوشت های همسان به آن، در توافقنامه ها   

 (doc. A/AC. 138/37, p. 67-73) بليو و سنتوس نيز درجانيده شده است. بنگريد:  -بندر های برازيلی بيلين، کلومبا، پورتو



زاد را محاط درخشکه، سودمند بودن منطقۀ آتجربۀ بهره مندی از منطقه های آزاد از سوی دولتهای 

به اين موضوع نمايندگان دولتهای  6زاد را ندارند، نشان داده است.بندرآ 5که جايمان در بندرهای

دربارۀ حقوق درياها نيز  ١٩٥٨چکوسلواکيا، بوليويا و نيپال، در بيانيه های خويش در کنفرانس سال 

 7تاکيد کرده بودند.

ترانزيتی دولتهای محاط در خشکه فيصله شد  تدر هنگام آماده سازی پيشنويس پيماننامه دربارۀ تجار

که در پيماننامه ماده ای دربارۀ منطقه های آزاد کشورهای محاط درخشکه در بندرهای وارداتی و 

گروهی از کشورهای آسيای و افريقايی محاط در نجانيده شود. صادراتی دولتهای ترانزيت ساحلی گ

ولتهای محاط درخشکه، پيشنويس ماده هايی زيتی ددر بارۀ تجارت تران ١٩٦٥خشکه در کنفرانس سال 

را پيشکش کردند که در آن گفته ميشد که يک دولت ساحلی مکلف است به دولت همسايۀ محاط در 

منطقه های آزاد را دربندرهای خويش واگذارد. در آن پيشنويس هم چنان بيان شده بود که  ،خشکۀ خود

مهای گمرکی دولت محاط درخشکه قرارگيرد. اين ديدگاه آن منطقه های آزاد بايد در زير نظارت مقا

 قبول نشد. ١٩٦٥در کنفرانس نيويارک سال ديگر از سوی نمايندگان کشورهای 

نمايندگان دولتهای چکوسلواکيا، مجارستان، مغولستان، سويس  ،نمايندگان دولتهای ساحلی، و همچنان

حلی را مکلف بسازد که در بندرهای خويش و اتريش می انگاشتند که پيماننامه نبايد يک دولت سا

به اين دليل استوار منطقه های آزاد برای دولتهای محاط در خشکه برپادارد. آنان ديدگاه خويش را 

نيازی برای برپايی چنين کردند که در بعضی از منطقه های جهان، مثلن در اروپا، در واقعيت، مي

رتی آزاد و منطقه های اندرهای آزاد، منطقه های تجنيست، چون درينجا به اندازۀ کافی ب منطقه ها

گمرکی وجود دارند. از نظر بيشترين نمايندگان، پرسمان ايجاد منطقه  امتيازهای ممکنديگر دارای 

بايد بر مبنای توافقنامه  ،های آزاد در آن حالتهای که دولت محاط درخشکه، سخت به آن نياز دارد

از امکان ايجاد چنين منطقه ها در بندرهای تنها لی در پيماننامه بايد ميان دولتهای ذيعالقه حل گردد، و

   ياد آوری شود. دولت ساحلی

چکوسلواکيا، بلژيک، لهستان، سويس، تايلند، هالند، هند و تانزانيا،  به پيشنهاد هيأت نمايندگی برازيل،

زين رو، پيشنوشتی را که ، انکندکنفرانس فيصله کرد که مفهوم منطقۀ آزاد را در پيماننامه مشخص 

های گمرکی دولتهای  دولتهای يادشدۀ آسيايی و افريقايی دربارۀ نظارت از منطقه آزاد از سوی مقام

ند، چون اين امر در رفتار دولتها درين بخش مه نگنجادر پيماننا ،محاط در خشکه، پيشکش کرده بودند

 سودمند نيست. 
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 status 

 
6
دند، مانند گر گمرکی به آن وارد يا از آن صادر می عوارض است که کاالهای بازرگانی بدون پرداخت حقوق و بندری ،دبندر آزا 

 .م)ويکيپيديا فارسی(.چابهار و قشم ،کنگ هنگ ، بندرسنگاپوربندر

7
 Doc. A/Conf. 13/43, p. 7, 16, 18, 19, 23, 26. 

 در ژنيو، در کنفرانس مقدماتی کشور های محاط در خشکه، پيشنويس ماده هايی را برای بررسی ١٩٥٨هيات نمايندگی چکوسلواکيا در سال 

 تقديم نمود، ولی اين پيشنويس مورد پيشتيبانی قرار نگرفت. ن. بنگريد:

 (doc. A/Conf.13/C.5/LI, Appendix II, Annex VI, Art.4) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B4%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1


بهسازی فوق از سوی دولتهای آسيايی و افريقايی محاط در  پيماننامه که با درنظرداشت ٨مادۀ  ١بند 

برای آسانسازی رفت و آمد ترانزيتی، در بندرهای وارداتی و »که  ميکندخشکه، تصويب شد، بيان 

 8صادراتی دولتهای ترانزيت، بر پايۀ توافقنامه ميان اين دولتها و دولتهای محاط درخشکه، می تواند

  9«.نقطه های آزاد يا تسهيالت گمرکی ديگر ايجاد گردد

پيماننامه فيصله شده بود که به يک دولت محاط درخشکه حق انجام  ١ازآنجاييکه مطابق با بند پ مادۀ 

طريق از رفت و آمد ترانزيتی برای دسترسی به دريا، هم از طريق سرزمين دولت ساحلی و هم 

لت محاط در خشکه و دريا قراردارد، اعطا می گردد؛ کنفرانس دولت محاط درخشکه که ميان آن دو

ايجاد منطقه های آزاد يا تسهيل  جانيد که، بند دوم را درپيماننامه ٨در مادۀ  10به پيشنهاد دولت رواندا

گمرکی را در دولتهای ديگر ترانزيتی که به دريا راه ندارند يا بندر دريايی ندارند، پيشبينی می  های

  11کند.

پيماننامه دربارۀ تجارت ترانزيتی دولتهای محاط درخشکه که از منطقه های آزاد  ٨اين شکل مادۀ به 

گشايش چنين منطقه را بيان نميکند، تنها خاطر  کدام تعريفی از منطقۀ آزاد ندارد وسخن می گويد، 

 س شوند. نشان می سازد که اين منطقه ها می توانند بر اساس توافق ميان دولتهای ذيعالقه تاسي

درياها و در کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ درياها، کشورهای رو به رشد محاط  بستردر کميتۀ 

درخشکه که نمايندگان دولتهای مجارستان و چکوسلواکيا نيز به آنها پيوسته بودند، پيشنهاد نمودند که 

که از سوی اين  یدر پيشنويسبايد هنجارهای عام که به منطقه های آزاد قابل کاربرد باشد، تهيه گردد. 

 پيشکشيده شده بود، چنين هنجارهای عامی می توانستند اين ها باشند:  12گروه از کشورها

قاعده های گمرگی دولتهای ساحلی، ولی با حفظ  کارکردبيرونسازی منطقه های آزاد از ساحۀ  - ۱

 بهداشتی در آن.های چون نظم اجتماعی و امور  صالحيت قضايی دولتهای ساحلی در پرسمان

همچون، گماشتن ماموران گمرکی در بندرهای حقوقی،  واگذاری به کشورهای محاط در خشکه، - ۲

داشته باشند تا کشتی های را که همخوان با رويۀ دولتها، اين اختيار  یيا منطقه های ترانزيت یترانزيت

از آن کشور به بندر می آيند، به  را که بارهای آنها، به سوی کشور محاط در خشکه می روند يا 

ند، و نيز، اربندی را سازماندهی و رهنمايی نمايجابجا کنند؛ کارهای بار گری و بها لنگرگاه )اسکله( 

الزم ديگر را برای عملی شدن شتابناک و بيدرنگ های ت دها و مدرک ها را ثبت نموده و خدمسن

 رفت و آمد ترازنيتی انجام دهند.
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 ( کاربرده شده بود.should( واژۀ )mayبه جای )شورهای آسيای و افريقايی کدر پيشنويس   

9
(. اين عبارت به معنای doc. TD/TRANSIT/L.21به پيشنهاد دولت رواندا به متن گنجانيده شد. )« تسهيالت گمرکی ديگر»عبارت   

های آزاد شمرده نمی شوند، به دولت های محاط در خشکه هرگونه امتياز های گمرکی است که در بندرهای ترانزيتی دولت ساحلی که منطقه 

واگذار می شود، مانند؛ حق داشتن نمايندۀ گمرکی برای ارتباط با مقامهای گمرکی دولت های ساحلی و نظارت بر روند بارهای ترانزيتی 

 (.United Nations Treaty Series, vol.597, No 8641, p. 1کشور خويش در بندر دولت ساحلی. ن. )

10
 Doc. TD/TRANSIT/L. 21 

11
 در رابطه ميان دولت ها عملی نشد. در رفتار دولت ها نشانه ای وجود ندارد که در آن تسحيالت ياد شده واگذار شده باشد. ٨مادۀ  ٢بند   

12
 Doc. A/AC. 138/93. 



محاط درخشکه، از سوی بسياری دولتهای ساحلی در حال رشد، به سختی رد شد، که پيشنهاد دولتهای 

 ٨مادۀ  ١يک سازش، در پيشنويس پيماننامه، همان هنجار گنجانيده شد که ما در بند  گونۀسرانجام، به 

 از آن ياد کرديم.

 


