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 «حموق بین الملل دریاهادولت های محاط در خشکه و »از کتاب 
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تدوین حك دسترسی دولتهای محاط  - ٣

 درخشکه به دریا و از دریا پس از کنفرانس

  سازمان ملل متحد دربارۀ دریاها  ٩١۵٨سال 

که به تدوین حك دسترسی دولتهای محاط درخش - نخست

دربارۀ  ٩١١۵دریا و از دریا، در کنفرانس ملل متحد سال 

 تجارت ترانزیت دولتهای محاط در خشکه

پیماننامه دربارۀ  ٣های ماده )ممرره(  براساس پیشنوشت

کمیسیون  دریای آزاد، و همچنان با درنظرداشت توصیه های

دولتهای آسیایی محاط در التصادی برای آسیا و خاور دور، 

دربارۀ ترانزیت با دولتهای همسایۀ  یافمنامه هایخشکه تو

ها در  برخی بهبوداگرچه این توافمنامه ها،   1خویش ببستند.
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می سال ماه  ٨٢توافمنامه میان افغانستان و پاکستان دربارۀ رفت و برگشت ترانزیتی   

، ٩١۵١سال ماه جون  ٩٩یت میان جمهوری ویتنام و الووس ، توافمنامۀ ترانز٩١۵٢

میان  ، توافمنامۀ ترانزیت٩١٩١ماه جوالی سال  ٨٨توافمنامۀ ترانزیت میان تایلند و الوس 

ماه  ٩، توافمنامه میان ایران و افغانستان ٩١۵١ماه اکتبر سال  ٩١الوس و کمبودیا 

 .٩١٩١ماه سچتمبر سال  ٩٩ل ، لرارداد میان هندوستان و نیپا٩١٩٨فبروری سال 



اما به باور کشورهای زمینه ترانزیت بازرگانی به میان آورد، 

سته را برای این افغانستان، الوس و نیپال، دسترسی شای

ر مسایل دولتهای ترانزیت، د  2آسان نکرد.کشورها به دریا 

 زیساهای انبارجامربوط به گزینش مسیر راهای ترانزیتی، 

حموق و استفاده از آنان، اندازۀ پرداخت  های طکاالها و شر

بر آنها و غیره، از همه بیشتر به سود خود فکر می  عوارض

کشور همسایۀ بدون ساحل. گاهی با استفاده از حك به کردند تا 

شورها  محاط در خشکه، آن ک هایوضعیت ضعیف کشور

های آشکارا،  پیشنوشت ند تاپا می فشر، گفتگوها درهنگام

در  به گونۀ نمونه،انند. گنجرا در معاهده بنه اتبعیضگرای

پروتکل پیوسته به توافمنامۀ میان افغانستان و پاکستان دربارۀ 

درجانده شده است که انتمال  ،ترسایی ٩٩۵٨ترانزیت سال 

های  آزاد شرکترلابت  وضعیتبارهای طرف افغانی با 

ترابری )ترانسپورتی( هردو کشور انجام می یابد که این 

 3تر افغانستان را زیان می رسانید. عیفضالتصاد امر

کنفرانس کمیسیون التصادی افغانستان، نیپال و الوس در 

دسمبر  ٦تاریخ  تا  بهدر مانیال که  برای آسیا و خاور دور

پیماننامۀ چندجانبه  برگزار شد، مسألۀ نیاز به تهیۀ ٩٩٦٣سال 

دربارۀ ترانزیت کشورهای محاط در خشکه را در میان 

 گذاشتند. 
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  Doc. E/CN.11/641, 657. 

3
 Doc. E/Conf.46/AC.2/5, Annex. 3 



توصیه آن  ادشده لطعنامه یی تصویب کرد که درکنفرانس ی

 هانهابا روحیۀ نیکخوبی درنگ و »شده بود تا این مسأله را 

که برای  در کنفرانس آیندۀ ملل متحد راجع به تجارت و تکامل

 ها لی کارآ، جوابگو به همه خواستبین المل تهیۀ یک پیماننامۀ

کشورهای محاط در تامین کنندۀ آزادی تجارت ترانزیت به و 

 4«.برگزار می شود، بررسی کنند خشکه

 ٨در کنفرانس نخست ملل متحد راجع به تجارت و تکامل، 

این گروه سه کشوره نیز به  کشور افریمایی محاط در خشکه

دربارۀ اصول مربوط به »را  کنفرانس لطعنامه ایپیوستند. 

، تایید کرد و از «تجارت ترانزیت کشورهای محاط در خشکه

سرمنشی ملل متحد درخواست نمود تا کمیتۀ کارشناسان 

 جغرافیای عادالنه، از گستردگیحکومتی را بر پایۀ 

ساحلی و ترانزیت کشورهای محاط درخشکه، کشورهای 

ه مربوط به متن پیماننام تاارد مبگدیگرعاللمند کشورهای 

 اده کنند.نزیت کشورهای محاط در خشکه را آمتجارت ترا

کنفرانس تجارت و کمیتۀ کارشناسان که بر اساس توصیۀ 

ایجاد شده بود، از   5(UNCTAD) ؛ انکتادتوسعه سازمان ملل
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 »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.  

5
 The United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) 



در نیویارک نشست  ٩٩٦١نوامبر سال  ٨٢اکتبر تا  ٨٨تاریخ 

رانس ملل متحد داشت و پیشنویسی را تهیه نمود که در کنف

دربارۀ تجارت ترانزیتی کشورهای محاط در خشکه، پیشنهاد 

جوالی سال  ٨و  ٧در کنفرانس یادشده که به تاریخ گردید. 

، در ممر ملل محتد در نیویارک دایر گردید، نمایندگان ٩٩٦۵

کشور نیز نمایندگان ناظر به  ٩٢کشور اشتراک کردند.  ۵٧

مین  ٣٦جوالی، در  ٨خ کنفرانس فرستاده بودند. به تاری

پیماننامه دربارۀ تجارت نشست خویش، کنفرانس مذکور 

 را تایید نمود. ترانزیتی کشورهای محاط در خشکه

، ورهای محاط در خشکهپیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی کش

مفهوم آزادی دسترسی کشورهای محاط در  ی معینتا حد

 ٨مادۀ  ٩بند خشکه به دریا را روشن کرده است. همخوان با 

دولت ساحلی مکلف است، آزادی ترانزیت را، از  ،آن پیماننامه

طریك سرزمین خویش، به کشور همسایۀ محاط درخشکه، 

در پیماننامه همچنان شرایط ترانزیت کاالها و بارها  6واگذارد.

از طریك سرزمین دولت ترانزیت به گونۀ گسترده بررسی 

مستندسازی اند تا از  شده است. دولتهای همپیمان مکلف شده

ی گمرکی، ترانزیتی و مرسهای ساده و شیوه های شتابناک 

در رابطه با ترانزیت کاالها به و از دریا، اداری وغیره 

از سوی ترانزیتی،  ورو(. رفت ۵مادۀ  ٨)بند  استفاده کنند

و  یصادراتیا عوارض محصول اخذ کشور ترانزیت، مشمول 

                                                           
6
 »Ведомости Верховного Совета СССР«, 24 мaя, 1972 г., No 21 

cт. 2. 



پیماننامه در  ل منع تبعیضاص .(٣)مادۀ  نمی شودی واردات

های همچون؛ منشای  دلیلبه  ،تبعیض تاکید کرده است که

کاالها در رابطه با هر  ممصدکاالها، ارسال، دخول، خروج یا 

حالتی مرتبط به حك مالکیت بر کاالها یا مرتبط به حك 

ه یل، وسایل ترابری زمینی یا سایر وسمالکیت بر کشتی ها

مکانهای ثبت آنها یا ثبت بیرق یا  استفاده شدۀ ترابری، های

(. ٨مادۀ  ٩ترابری یادشده، ممنوع است )بند  ه هاییلوس

امتیازهای که به دولتهای محاط در خشکه واگذار می شود، 

، نمی شود )مادۀ 7لاعدۀ بهره مند ترین دولتشامل کارکرد 

ی که هموند این پیماننامه نمی باشند، ی(. دولتهای درونماره ٩١

شوند  د خواستار استفاده از فرصتها و حموق ویژهنیز می توانن

که مطابك این پیماننامه واگذارمی گردد؛ اما تنها بر اساس 

که در موافمتنامه میان  بهره مند ترین دولتلاعدۀ شرط کاربرد 

یک دولت محاط در خشکه و کشور هموند این پیماننامه، پیش 

های  نوشت(. ممرره ها یا پیش٩١مادۀ  ٩بینی می گردد )بند 

  لوت حمولی دارند.، پیماننامه، تا حد ممکن در زمان جنگ نیز

کشور  عنواندر پیماننامه از منفعتهای کشورهای که به 

ترانزیت عمل می کنند، به گونۀ گسترده دفاع شده است. آن 

کشور ها می توانند برای حفظ و حمایت از منافع خویش، از 

گیری از حك ترانزیت آزاد به تمام الدامها استفاده کنند تا بهره 

لانونی آن کشورها را نمض  ت هایفعمنهیچگونه هیچ وجه، 
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 م .«دولت ترین مند بهره» لاعدۀبنگرید: پانوشت   



(. در صورت حالتهای اضطراری که ٩٩مادۀ  ٩نکند )بند 

، آن کشور تبر موجودیت سیاسی کشور ترانزی باشد تهدیدی

 (.٩٨می تواند از ممرره های پیماننامه دوری جوید )مادۀ 

انزیتی کشورهای محاط در خشکه ترپیماننامه دربارۀ تجارت 

مربوط به اجرای حك ترانزیت  پرسمانهاکه برخی  می نگارد

 ،باید از طریك امضای توافمنامه ها ،برای دسترسی به دریا

پیماننامه این میان کشور های ذیعالله، تنظیم گردند. این امر، 

پیماننامه دربارۀ دریای آزاد همسان می سازد، و  ٣ را به مادۀ

است که شرکت کنندگان کنفرانس سال  والعیت انگر اینبی

نتوانستند حك دسترسی کشورهای محاط در خشکه را به  ٩١٩۵

حل پرسشهای این پیماننامه کنند. در ضمن، تدوین پوره دریا، 

ه های آزاد در بندرها، تعیین ایجاد منطم چون یبس مهم

گونگی چاری کاالهای ترانزیت در بندرها، نگهد هایطشر

از سرزمین کشور ترانزیت و غیره  باربری و ترابری کاالها

را به امضای توافمنامه های دوجانبه واگذاشته شده است. 

هنجارهای که استفاده از وسایل ترابری را تنظیم می کند نیز 

 ٩مادۀ  ٨)بند حل می شود ی دوجانبهتنها از راه توافمنامه ها

 (.٢و

را که در ترانزیت عادی اصل متمابل موجودیت این پیماننامه 

، هرچند که ت استهمچنان پابرجا گذاش ،تفاده می شوداس

رد اصل متمابل نمایندگان کشورهای محاط در خشکه در 

ترانزیت درین حالت  نها،، چون از دید آسخت پامی فشردند



به دریای آزاد شمرده می کشورهای جزو از حك دسترسی 

 (.٩۵مادۀ )شود

تردید یک پیشرفت در امر می توان بی  اگرچه این پیماننامه را

روی کشورهای محاط در خشکه برای  پیش های حل مشکل

دسترسی به دریا و از دریا دانست، اما این پیماننامه منفعتهای 

 برآورده نساخت.و کامل این کشورها را به صورت پوره 

همچنان  ٩١٩۵کشورهای محاط درخشکه، در کنفرانس سال 

ی درجانیده شود ها لرمتن پیماننامه اصری داشتند که دپافشا

از سوی کمیتۀ کارشناسان پیشکش دوم پیشنویس  ٩که در مادۀ 

زیر به فرنام های ل ، اصپیشنویس آن ٩شده بود. مطابك مادۀ 

 پذیرفته شدۀ حموق بین الملل، پیشنهاد شده بود:  های لاص

 حك دسترسی آزاد هر دولت محاط در خشکه به دریا،  -

نامحدود هر کشور محاط حك ترانزیت آزاد و  -

خشکه از طریك سرزمین دولتی که میان آن کشور در

 و ساحل دریا لراردارد، 

از بندرهای  استفادهبه  محاط درخشکهحك کشور -

 8کشورهای ساحلی.
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 Doc. E/Conf.46/AC.2/L, 42, p. 18. 



ولت ساحلی می د پیشنویس گفته شده بود که ٩در بند دوم مادۀ 

اد تا اینکه ترانزیت آز را روی دست بگیرد توانند تمام الدام ها

 لانونی دولت ساحلی آسیب نرساند. هایفعو نامحدود به من

کشورهای ساحلی شرکت کننده در کنفرانس نیویارک سال 

رد  را از سوی کمیتۀ کارشناساندوم پیشنویس  ٩مادۀ ، ٩١٩۵

حك دسترسی کشورهای  د کهتاکید کر کردند و افزون بر آن

این برای محاط در خشکه به دریا، به این معنا هم نیست که 

کشورها حك نامحدود ترانزیت تا به ساحل دریا و حك بهره 

 گیری از بندرهای کشورهای ساحلی شناخته شود.

کمیتۀ  پیشنویس ٩مادۀ  پس از رای گیری، با رای اکثریت،

از متن پیماننامه دربارۀ ترانزیت آزاد کشورهای  کارشناسان

تان، محاط در خشکه،  زدوده شد. به جای آن به پیشنهاد انگلس

فیصله کرد نیجیریا و جمهوری فدرال المان، کنفرانس مذکور 

د، و آنهم با گنجانیدن ندیباجۀ پیماننامه را بیشتر بساز متن که

ترانزیت کشورهای محاط در مربوط به تجارت  هایلاص

کنفرانس »نکتاد یو از سوی ٩١٩١که در سال خشکه به دیباجه 

 9د.تایید شده بو« تجارت و توسعه سازمان ملل
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، درین 10پرسمان پیوند میان دیباجه و متن اصلی پیماننامه

 رابطه نیاز مند بررسی جداگانه است.

به استثنای کشتی ( دیباجه گفته شده است که IIدر اصل دوم )

زیر پرچم کشورهای  کهکشتی های های همان کشور ساحلی، 

نه تنها در آبهای سرزمینی، شنا می کنند، محاط در خشکه 

نان در آبهای داخلی، از همان حموق و از همان بلکه همچ

در زیر  کهرژیم حمولی برخوردار می باشند که کشتی های 

پرچم دولتهای ساحلی از آن برخوردار اند. حموق بین الملل 

چنین هنجاری را در رابطه با آبهای داخلی نمی شناسد. دولت 

ی را به لساحلی خودش مشخص می سازد که کدام رژیم حمو

دولتها واگذار شود. معمولن این مسأله در توافمنامه های  کدام

 دوجانبه حل می گردد.

، مکلف تها همه( دیباجۀ پیماننامه، دولIVچهارم ) لمطابك اص

یا  ، بر پایۀ اصل متمابلاند برای کشورهای محاط در خشکه

ها ت زادانه و بی کرانه را در همه حال، حك ترانزیت آدوسویه

ند. در حموق بین الملل نکاال ها اعطا ک و در رابطه با همه

لاعدۀ پذیرفته شدۀ همگانی موجود نیست که بر اساس آن حك 

بدون  ،ترانزیت آزادانه و بی کرانه از سرزمینی یک کشور

در رفتار توافك دولت آن، به یک دولت دیگر مجاز باشد. 

نه ای دیده یو استثنایی، چنین پیش کمیابدولت ها، حتا به شکل 

ی خود ارم حتا با پیشنوشتهاآن، اصل چه. افزون بر نمی شود
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 م ماده است. ٨٣اصل و  ٢این پیماننامه دارای   



پیماننامه دربارۀ ترانزیت آزاد کشورهای محاط در خشکه، در 

است.  ترانزیت کشورهای محاط در خشکه بی کرانه و  ستیز

، دولت ٩٩مادۀ  ٩، زیرا بر اساس بند نامحدود نیست

 درشان که بودن کسانی را عبور مکلف نیست  ،ترانزیت

سرزمین اش ممنوع است، یا ترانزیت کاالهای را که وارد 

گذر دهد.  ۀکشور خود اجاز درکردن آن ممنوع است، 

، بر ٩٩مادۀ  ٨محدودیت بر ترانزیت می تواند مطابك بند 

پیماننامۀ بین المللی که دولت ترانزیت هموند  یک اساس حکم 

امی ؛ البته در حالتهای که چنین احکآن است، اعمال گردد

 مرتبط اند با:

صادرات، واردات یا ترانزیت کاالهای مانند مواد  -الف»

 مخدر یا سایر مواد طبی خطرناک، یا جنگ افزار،

نگهبانی از مالکیت فکری، ادبی یا هنری، یا حفاظت از  -ب 

 و نمودارهای هنری یا فرنام (های تجارتی نشانبازرنشان ها )

 ری هالوگیری از سیالداهنری، و همچنان جهای جاهای 

 11.«ناراستین)رلابتها(ی 

اصل چهارم دیباجۀ پیماننامه ممرر می دارد که از وسیله های 

محاط درخشکه نباید محصول و باربری ترانزیتی کشورهای 

که اضافه تر از محصول و های خاص گرفته شود  مالیات
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باشد که از وسیله های باربری خود کشور ترانزیت  مالیاتی

پیماننامه گفته می شود که  ١مادۀ  ٨د گرفته می شود. اما در بن

مالیه نباید افزونتر از تعرفه ها و مالیه آوری تعرفه و جمع 

های باشد که دولت ترانزیت در رابطه با انتمال کاالهای 

 .مورد استفاده لرار می دهد از سرزمین اش ساحلیورهای کش

مه های مندرج در دیباجۀ پیماننا صلباید خاطر نشان کرد که ا

خشکه، امروز اصل های  ترنزیت کشورهای محاط دردربارۀ 

، این اصل ها از آن گذشتهپذیرفته شدۀ حموق بین الملل نیستند. 

ها  می باشند. این اصل ستیزبا ماده های خود پیماننامه نیز در 

های اخاللی را  لوت الزام آور حمولی ندارند و بیشتر مکلفیت

توافمنامه  امضای بر دولتها اعمال می کنند تا آنان از طریك

بکوشند رفتارهای خویش را با ممرره های  های دوجانبه

مانعی ، پیماننامهبك امطمندرج در پیماننامه نزدیک تر سازند. 

توانمندی دولتها به همدیگر حك استفاده از وجود ندارد که 

 پیشبینیکه ماده های پیماننامه  چهآن از بیشتر هایی ترانزیتی 

اصل های مندرج که به  یبه آن شرط اعطا کنند،کرده است، 

 (.١)مادۀ باشدمطابمت داشته در پیماننامه 

از دیدگاه میریمن و اکریمن، نیز، اصل های مندرج در 

کشورهای محاط در  یماننامۀ مربوط به تجارت ترانزیتپ

حمولی ایجاد کنند،  ای این هدف نبوده اند که نتیجۀخشکه بر

 ،بار آورده باشندبه  کدام پیامد حمولی ،بی آنکه ،بلکه

حك نالص  . آن اصل ها حتاتایید شدند همینگونه

(imperfect)  آشکارا  ٩٩ -٩هم نیافریدند. اما ماده های را



بیشتر حموق بین  پیشرفتهدف ایجاد پیامد حمولی دارند و 

پدید  در رابطه با ترانزیت کشورهای محاط در خشکهرا الملل 

  12.آورده اند
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کشورهای محاط در  دسترسیمان های پرسبرررسی  - دوم

دریا ها و  بستر خشکه به دریا واز دریا توسط کمیتۀ

 کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ دریاها

در رابط با برسی پرسمان های حموق دریاها در کمیتۀ به نام 

دریاها و الیانوس ها  بسترکمیتۀ بهره گیری صلح آمیز از »

کمیته بین الملللی  )فشرده،« والع بیرون از صالحیت ملی

( و کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حموق بستر دریاها

، مشکل تامین دسترسی مؤثر کشورهای محاط در 13دریاها

 از نو، به گونۀ گسترده بحث شد.  ،خشکه به دریا
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 دایر متحد ملل سازمان سرپرستی به ها دریا حموق دربارۀ کنفرانس سه کنون تا  

 است:  گردیده

: شد تصویب پیماننامه چهار ژنو ٩٩٩٨ كنفرانس در ،٩٩٩٨ ژنو كنفرانس ،اول

 و لاره فالت پیماننامه آزاد، دریاي پیماننامه ،مجاور منطمۀ و سرزمیني دریاي پیماننامه

 آزاد.  دریاي زندۀ منابع حفاظت و ماهیگیري پیماننامه

به  ای پیماننامه تصویب به موفك چه راگ ٩٩٩٨ كنفرانس :ژنو ٩١١١ كنفرانس ،دوم

 سرزمیني دریاي پهنای یعني مسأله، مهمترین نتوانست اما شد سرزمیني دریاي عنوان

 حموق مورد در متحد ملل كنفرانس دومین ،٩٩٦٢ سال در رو، ازین كند، تعیین را

 . داد پایان خود كار به نتیجه بدون ها دیدگاه تضادهای دلیل به كه شد تشكیل دریاها

 كه ملل سازمان در نواستمالل دولتهاي حضور دلیل به :نیویورک٩١٨١ کنفرنس، سوم

 در دریاها بستر در موجود معدني منابع بینيپیش عدم و ندنبود دخیل ٩٩٩٨ كنفرانس در

 برداري بهره براي فني دانش نبود وها  بعمن این شناخت عدم خاطر به ،٩٩٩٨ كنفرانس

 نامعین وبوم زیست هاي آلودگي برابر در آن زمان هاي پیماننامه نبودن پاسخگو و آنها از

 توسط دریاها بستر ویژۀ كمیتۀ ٩٩٦٧ سال در سرانجام سرزمیني، دریاي پهنای بودن

 موضوع این براي كنفرانس جلسه اولین كه شد تشكیل متحد ملل سازمان عمومي مجمع

 سال در تا داد، ادامه خود كار به ماه چند سال هر آن از پس و ٩٩٧٣بود  سال در



زاد به دریا آاز دیدگاه کشورهای محاط در خشکه، دسترسی 

لملل به در روزگار ما، خصلت اصل شناخته شدۀ حموق بین ا

اپذیر تدوین نو خود گرفته است و باید به سان یک بخش جدان

 شود.  یستهرنگحموق دریاها در

حك دسترسی آزاد به »چنانچه نمایندۀ چکوسلواکیا بیان داشت، 

باید دریا و از دریا، اصل پذیرفته شدۀ حموق بین الملل است و 

ایید در هرگونه سندی که هدفش تدوین حموق دریاهاست، ت

شود. به خاطر اینکه، دولتهای محاط درخشکه بتوانند از حك 

دسترسی آزاد به دریا و از دریا، بر پایۀ اصل برابری با 

باید ابزارهای حمولی  های ساحلی برخوردار شوند، به آنهادولت

برای عملی کردن این حك واگذاریده   ییها و تضمین

 14«.شود

ط در خشکه خاطر های محاه های نمایندگان کشوریدر بیان

نشان شده بود که دستاورد عملی پیماننامه نیویارک دربارۀ 

کشورهای محاط در خشکه ناچیز بوده است،  یترانزیتتجارت 

کشوری  ٣١. مثلن، از ه استاندمزیرا شمار هموندان آن اندک 

 ٩٩تنها بودند، هموند پیماننامه نیویارک  ٩١٩١که در سال 

از  ،دولت ٦ و، بوده در خشکهاز جملۀ دولتهای محاط  ،دولت

کشور  ١ند، حال اینکه شامیب نهاهای ساحلی همسایۀ آدولت

                                                                                                                
 هموندان شمولیت لحاظ از كه رساند تصویب به را دریاها حموق جامع پیماننامۀ ٩٩٨٨

 م .دارد خاصي جایگاه موضوعها و
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با مشترکی رزی که هیچ م اندبالیمانه از کشورهای ساحلی 

 15ند.کشورهای محاط درخشکه ندار

افزون بر آن، نمایندگان دولت های محاط در خشکه مانند 

ند که بوداور به این ب 16افغانستان، بولیویا، زامبیا و لوسوتو

نیویارک دربارۀ ترانزیت  ٩١٩١اگرچه پیماننامه سال 

کشورهای محاط درخشکه را می توان به عنوان یک 

های کشورهای محاط در خشکه و  میان نیازمندی نامهسازش

های  شریکان ترانزیتی آنان نگرست، اما در آن منفعت

ی در بسیاری حالت بر منفعت های کشورهای ساحلی ترانزیت

 چیرگی دارند.  ت محاط درخشکهدول

برای اینکه این وضعیت اصالح گردد، کشورهای محاط در 

خشکه پیشنهاد کردند که ممرره های بنیادین پیماننامه نیویارک 

در  بایستهباید با دیگرسانی ها و  افزودگی های  ٩١٩١سال 

 پیماننامۀ جهانی حموق دریاها گنجانیده شود.

حموق سوم ملل متحد دربارۀ  برای آسانسازی کار کنفرانس

پیشنویس ماده »دریا ها، گروه کشورهای محاط در خشکه 

را پیشنهاد کردند. « های مربوط به کشورهای محاط درخشکه

به فکر نویسندگان آن پیشنویس، ماده های پیشنهاد شده باید به 
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حیث تهداب در فصل مربوط به کشورهای محاط در خشکه، 

 به کار برود.   ،رۀ حموق دریا هادر پیماننامه آینده دربا

همانگونه که در یاداشت توضیحی آن پیشنویس، گفته شده 

پیشنویس به فرنام یک سند جداگانه تهیه نشده است، »است: 

شده  آمادهبلکه به فرنام یک جزو جداناپذیر حموق دریا ها 

است که در جای شایستۀ آن، در متن پیماننامۀ فراگیر حموق 

 17نیده خواهد شد.گنجا ،دریا ها

سازش یک نوع ممرره های پایه ای این پیشنویس که بازتاب 

میان کشورهای ساحلی و کشورهای محاط در خشکه در 

کنفرانس ملل متحد دربارۀ دریاها بود، در بخشی از پیماننامه 

دربارۀ حك دسترسی »آینده دربارۀ حموق دریا ها، زیر فرنام 

«  حك ترانزیت کشورهای محاط در خشکه به و از دریا و

 گنجانیده شد.

و  ،بیانیه های نمایندگان دولتهای محاط در خشکه در کمیتهاز 

در  انهفزونخواهکه گرایش  یدمی آبرچنین در کنفرانس نیز، 

تدوین حك دسترسی کشورهای محاط در خشکه به دریا، به 

 کشورهای رو به رشد محاط درخشکهاز سوی گونۀ عمده، 

دولتهای اروپایی محاط در خشکه  . راهکارمی شود طلبیده

درین پرسمان، بیشتر بر اساس رفتارهای رایج کشورها و 

هم برای دولت ترانزیت ساحلی و یرفتنی،جستجوی راههای پذ
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هم برای دولت محاط درخشکه می باشد. بازهم، تفاوت دیدگاه 

ین های کشورهای محاط در خشکه، مانع حل مشکل دسترسی ا

المللی گردیدکشور ها در تراز بین   


