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ساماندهی حقوقی ترانزیت دولتهای محاط در خشکه از  - 3 

 سرزمین کشورهای همسایۀ ساحلی

 کسانترانزیت کاالها و  -نخست 

دربارۀ  ١٩٦٥پیماننامۀ نیویارک سال  ٢مادۀ  ١همخوان به بند 

 آمدرفت و » ت ترانزیتی دولتهای محاط درخشکه،تجار

 محاط دولتهای برای، ترانزیت آزادی پایۀ بر «ترانزیتی

 1تضمین می گردد. درخشکه

رفت و آمد »پیماننامۀ یادشده،  ١، مادۀ «ب»مطابق بند 

 یا عبور کاالها به شمول ، عبارت است از گذر2«ترانزیتی

یک دولت همپیمان، ، از سرزمین «بدون همراه»بارکوله های 

که این هنگامی دریا، ساحل میان دولت محاط در خشکه و 

که از سرزمین  شمرده شودگذر بخشی از یک سفر کامل 

به پایان دولت محاط درخشکه می آغازد و یا در آن سرزمین 
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که به گونۀ دریایی )حمل ونقل( ترابری  به شمول، می رسد

یا، پس از این گذر دنبال ، ین گذر انجام می گیردپیش از مسقیم

 «.  می شود

فعالیتهای همچون انتقال محموله ها از یک وسیلۀ نقلیه به 

اری وسیلۀ نقلیۀ دیگر، انبارسازی کاالها، جداکردن کاالهای ب

ش انتقال دوبارۀ به بخش های کوچکتر و دیگرسانسازی در رو

منتاژ منتاژ)سرهمسازی پارچه ها(، د  کاالها، همچنان، 

)جداسازی پارچه ها(، یا سرهمسازی دوبارۀ رانه )ماشین(ها 

و محموله ها )بارها(ی بزرگ پیکر، نمی توانند باعث خروج 

شوند، اگر این « رفت و آمد ترانزیتی»کاالها از مفهوم 

 سازی حمل و نقل انجام یافته باشد.فعالیتها فقط به خاطر آسان

پیماننامه نوشته شده است که هیچ چیزی درین بند این  اما در

ماده نباید به گونه ای تفسیر شود که این ماده یک دولت 

همپیمان را مکلف می سازد تا در سرزمین خویش تاسیساتی 

دایمی را برای منتاژ )سرهمسازی پارچه ها(، دمنتاژ 

)جداسازی پارچه ها(، یا سرهمسازی دوبارۀ رانه )ماشین(ها 

محموله ها )بارها(ی بزرگ پیکر ایجاد کند یا اجازۀ ایجاد  و

 آن را بدهد.

رسلون دربارۀ اساسنامۀ ب ١بیشتر بر پایۀ مادۀ  ١مادۀ « ب»بند 

یافته است، اما در پیماننامه دربارۀ  آزادی ترانزیت بنیان

رفت و » اصطالحتجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه 

یرا ترانزیت دارد، زبخود گتر درونمایۀ تن« آمد ترانزیتی

تنها در رابطه با نیز، نمی آید و کسان یا آدمان در مفهوم آن در



تراتزیت و ترابری میان دولت محاط در خشکه و دریا به کار 

 ، نه ترانزیت به صورت کل.دمی رو

تعریف پذیرفته شدۀ همگانی از مفهوم کدام در حقوق بین لملل 

ۀ تجارت ترانزیتی ی در پیماننامندارد. چنین تعریفکاال وجود 

 دولتهای محاط درخشکه نیز داده نشده است. 

 در رابطه با»پیماننامه گفته می شود که نباید  ٢مادۀ  ١در بند 

، ورود، صدور یا مقصد ها گاهشکاالها، فرستهای خاستگاه 

 کدام «یت کاالهاکنهایی کاالها، و یا بر مبنایی حق مال

در استثناهایی را  ١١جا با آن مادۀ یک 3تبعیضی صورت بگیرد.

 یهای بهداشتی، امنیت مالحظهمی شمرد که بر پایۀ پیماننامه بر

های فکری استوار است. به گونۀ مثال بند   و دفاع از مالکیت

ا در سرزمین ، ترانزیت کاال هایی را که ورود آنه١١مادۀ  ١

اخالقی، بهداشتی و امنیتی جامعه، یا دولت ترانزیت از دیدمان 

به دلیل چاره اندیشی و احتیاط کاری به خاطر جلوگیری از 

ورود ، یا به خاطر جلوگیری از گیاهیبیماری های حیوانی و 

ست، از رفت ورو ممنوع اتارپایان )حشره های( زیانکار، 

ترانزیت خارج می سازد. دولت ترانزیتی می تواند مطابق بند 

مواد مخدر یا داروها  مانند، ترانزیت کاالهایی ١١دۀ الف ما ٣

به خاطر  های رایا وسیله های دیگر درمانی، یا جنگ افزار
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 پوست قرارداشت.ب جنوبی رژیم اپارتاید برپا بود که حکومت به دست اقلیت سفید



که آن کشور هموند های عهدنامه بین المللی  پیشنوشت  اجرای

صرف نظر ازینکه چنین عهدنامه ای  آن است، رد کند؛

به  توجهخصلت جهانی دارد یا منطقه یی، و همچنان بدون 

پیش از این پیماننامه پذیرفته شده است یا  آن عهدنامه ،اینکه

 پس ازین پیماننامه.

در رابطه تجارت ترانزیتی دولتهای محاط درخشکه، اننامۀ پیم

، در واقعیت، مقرره های همسان اساسنامۀ با ترانزیت کاالها

برسلون دربارۀ آزادی ترانزیت را با اندکی دیگردیسی که از 

رال آلمان، بلژیک و چکوسلواکیا پیشنهاد و سوی دولتهای فد

ماننامه، پیآن پذیرفته شده بود، به وام گرفته است. مطابق به 

زاد است به خواست خود تصمیم دولت ترانزیت، در عمل، آ

بگیرد که ترانزیت این یا آن گروه از کاال ها را در سرزمین 

عت خود اجازه بدهد یا ندهد. این امر بدون شک، دفاع از منف

 ،با آن انزیتی را تضمین می کند؛ اما همگامهای دولتهای تر

کشورهای محاط در خشکه را در حالت وابستگی به کشور 

همسایۀ آن می گذارد. تاریخ نمونه هایی را به یاد دارد که در 

آن دولتهای ساحلی، از وضعیت جغرافیایی خویش استفاده 

در  هاتوقیف آنکرده و از طریق منع ترانزیت جنگ افزار و یا 

 خاک خویش، بر دولتهای محاط درخشکه فشار وارد کرده اند. 

میان بولیویا و  ١٩٣٥ -١٩٣٢در زمان جنگ چاک سالهای 

پاراگوای، دولت چیلی ترانزیت جنگ افزار را از خاک 

 ١٩٦٥خویش، برای بولیویا محدود کرده بود. در ماه می سال 

ش )الری یا بارک ١١دولت کینیا یک کاروان متشکل از 



ح و  سازبرگهای جنگی را از تن سال ٧٥کامیون( را که 

خاک راه سالم به سوی ساحل خاوری جهیل ویکتوریا، از دار

کینیا به اوگاندا می برد، ضبط کرد. بر اساس مادۀ  ششم 

میان افغانستان و بریتانیا،  ١٩٢١قرارداد دوستی سال 

ترانزیت سالح ها )جنگ افزارها( تنها در آن صورت اجازۀ 

دولت بریتانیا تضمین به دست آورد که نیت »گذر را دارند که 

 ١٩٢٤در سال «. دولت افغانستان درین مورد دوستانه است

 منطقۀ خوستهای واپسگرایانه )ارتجاعی(  در زمان اغتشاش

و  ازین ماده بهره گرفتان، انگلیس بر ضد امان هللا خ

د برای دولت افغانستان ترانزیت جنگ افزار را از خاک هن

 د. ممنوع کر

رفتار های دولتها در توافقنامه های دوجانبه در رابطه با 

ترانزیت کاالها یکسان نیستند. به گونۀ نمونه، بولیویا حق 

مسایه ترانزیت آزاد و نامحدود کاال ها را از سرزمین تمام ه

پیماننامه دربارۀ آزادی  ١های ساحلی خویش داراست. در مادۀ 

 میان بولیویا و ١٩٥٨ماه مارچ سال  ٢٩ترانزیت که در 

بارها، ترانزیت آزاد اعطا برازیل بسته شد، برای تمام گونه 

می گردد، صرف نظر از خواستگاه )منشا(ی آنان، به شمول 

ترسایی  ١٩٧٠ماه مارچ  ٢٩در  4سازوبرگ های جنگی.

دولت های بوروندی، رواندا، زمبیا و جمهوری دموکراتیک 

کانگو با تانزانیا یک پیماننامۀ تجارت ترانزیتی بستند که بر 
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این کشورها نیز حق نامحدود ترانزیت از  ،آن ١اساس مادۀ 

  5خاک دولت تانزانیا دارند.

ترانزیت نامحدود  افقنامه های دوجانبههنجار، تو از رویاما، 

خشکه اعطا نمی کند. در  در محاط اال ها را برای کشورهایک

توافقنامۀ ترانزیت میان الوس و کمبودیا، بیان شده  ٤مادۀ 

تمام بارهای ترانزیتی را در  ،حق ترانزیت»است که 

 برمیگیرد، مگر آن کاالهای که ممنوع اند.

آنچه مربوط به کاالهای میشود که ورود آنان در یکی  از 

حکومت کشور دیگر  چنین مینماید کهود است، کشورها محد

مکلف می شود این گونه کاالها را به اندازۀ بیشتر از آنچه که 

برای استفاده الزم است، انتقال ندهد، و هرگونه اقدام را روی 

دست بگیرد که این گونه کاال ها، در کشور دیگر به شکل 

 6پنهان به فروش نرسد.

یت میان افغانستان و ایران از مطابق توافقنامه دربارۀ ترانز

حق ترانزیت شامل ترانزیت جنگ  ١٩٦٢فبروری  ٢تاریخ 

و همچنان شامل  افزارها و سازوبرگ های نظامی نمی شود

کاالهایی نمی شود که ورود آنان از نظر حفظ تندرستی مردم، 
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صحت جانوران یا دفاع از گیاه ها در افغانستان و ایران 

 7ممنوع اند.

ترانزیت کسانی که از کشور ترانزیت ساحلی به سوی کشور 

محاط در خشکه می روند و یا از آن کشور می آیند، نیز، 

 است.وابسته مانند ترانزیت کاالها به تصمیم دولت ترانزیت 

در « رفت و آمد ترانزیتی»همانگونه که یادآوری شد، مفهوم 

ط در پیماننامه مربوط به تجارت ترانزیتی دولتهای محا

خشکه، ترانزیت کسان را دربر نمیگیرد، باوجود اینکه، در 

پیماننامه، پیشنوشتی درجانیده شده است که به  ١١مادۀ  ١بند 

دولت ترانزیت حق می دهد، به کسانی که ورود آنان به 

 سرزمین آن دولت ممنوع است، اجازۀ ترانزیت ندهد.

وم ملل متحد نس سادریا ها و در کنفر بستربیانیه ها در کمیتۀ 

دربارۀ حقوق دریاها نشان دادند که کشورهای روبه رشد 

ی گنجانیده شده در پیماننامه پیشنوشتهامحاط در خشکه، 

در آن که دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه را 

ترانزیت کاالها و کسان محدود در نظر گرفته شده است، 

مانگونه که گوارا نسبت به خود سخت تبعیض آمیز می دانند. ه

بیدادگرانه است »ارسی، نمایندۀ دولت بولیویا اعالن داشت، 

که تمام کارهای بین المللی که تا کنون درین زمینه انجام شده 

است، برای دفاع از منفعت های دولتهای ساحلی شده است، 
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این در حالی است که دولت های محاط در خشکه، باوجود 

های همسایۀ ساحلی  ملی دولت اینکه هیچ تهدیدی بر حاکمیت

شان نمی باشند، بازهم، به لطف و مهربانی دولتهای ساحلی 

 8«.واگذاشته شده اند

از نظر نمایندگان دولتهای محاط در خشکه، به صورت کل 

کشورهای رو به رشد محاط در خشکه، ترانزیت به عنوان 

که  را داردویژگی خود  دریابخشی از حق دسترسی آزاد به 

ز می سازد و به همین دلیل باید از ترانزیت عادی متمای آن را

محدود باشد. در پیشنویس  مادۀ که از سوی افغانستان، نا

بولیویا، مجارستان، زمبیا، مالی، نیپال و چکوسلواکیا پیش 

دولت های ترانزیت باید ترانزیت »کش شد، نوشته شده بود که 

دولتهای محاط آزاد و نامحدود را برای رفت و آمد ترانزیتی 

در ضمن، نویسندگان آن پیشنویس، با  9«.در خشکه اعطا کنند

فت و برگشت کاالها و هم، رتفاوت از پیماننامۀ نیویارک، هم، 

« رفت و آمد ترانزیتی»مفهوم  دررفت و برگشت کسان را 

 10می شموالنیدند.
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محدود به آن کسانی می  1مادۀ « ب»باز هم، رفت و آمد ترانزیت کسان مطابق بند 

 شود که رفت و رو آنان به امنیت، قانون و نظم دولت ترانزیت خللی وارد نکند.



دولت های  شاملدولت،  ٢٦در اعالمیۀ کمپاال که از سوی 

محاط در خشکه و دولت های دارای وضعیت نامناسب 

جغرافیایی اعالن شده بود، از جملۀ اصولی که باید در رژیم 

حقوقی اقیانوس ها گنجانیده می شد، یکی هم حق ترانزیت 

برای دولتهای محاط در خشکه به دریا  بیکرانهآزادانه و 

 11بود.

ساحلی ترانزیتی  اما هیچ چیزی نشاندهندۀ موافقت دولت های

آنان حق نامحدود دولتهای محاط گویای آن باشد که نیست که 

در خشکه را به، و از  دریا، به فرنام هنجار پذیرفته شدۀ 

دربارۀ  ١٩٦٥حقوق بین الملل شناخته اند. در کنفرانس سال 

ترانزیت دولتهای محاط در خشکه، نمایندگان دولتهای المان، 

مالی، سنیگال، هندوستان، بلژیک، کینیا و دیگران اعالم 

ترانزیت جنگ به نمودند که آنان پیماننامه ای را که در آن 

افزارها، مواد مخدر و کاالهای دیگر، بدون اجازۀ دولت 

 ند پذیرفت.، نخواهاجازه داده شودساحلی ترانزیتی 

در پیشنویس پیماننامه که در کنفرانس سوم حقوق دریاها 

ی دربارۀ شناسایی حق دولتهای محاط از پیشنوشتبررسی شد، 

در خشکه به دسترسی به دریا، و به همین منظور اعطای 

ترانزیت آزاد از سرزمین دولت ساحلی همسایه به این دولتها 

نزیت، خصلت این گونه ترا ،سخن رفته است، اما اینکه
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این نکته بیانگر این  12نامحدود دارد، چیزی گفته نشده است.

 بیکراناست که ممکن است این حق یعنی حق ترانزیت آزاد و 

تا ساحل دریا برای دولت های محاط در خشکه، به شکل یک 

هنجارعرفی منطقه ای پدید آمده باشد، مثلن در امریکای 

تا کنون به عنوان یک  بیکرانالتین، اما حق ترانزیت آزاد و 

هنجار عام پذیرفته شده در حقوق بین الملل هنوز شکل نگرفته 

 است. 

 دوم: ترانزیت وسیله های ترابری )ترانسپورتی(

برای رسیدن به ساحل دریا، دولت های محاط در خشکه از 

وسیله های گوناگون ترابری استفاده می کنند. انتخاب وسیله 

امل های مختلف مشخص به ع های ترابری نیز در هر حالت

وضعیت جغرافیایی کشورها، خصوصیت  بستگی دارد، مانند

های ترابری، میزان رشدیافتگی  بارها و کاالها، وضعیت راه

ترابری دولت محاط در خشکه و کشورهای ساحلی همجوار 

 آن. 

به گونۀ مثال، بارهای که از کشور مالی تا به ساحل اقیانوس 

اقیانوس به کشور مالی می رسد، بیشتر می رود و یا از ساحل 

از طریق دو راه آهن انتقال می یابند: از باماکو )مالی( دکار 

)سنیگال( و از باماکو تا ابیجان )ساحل کشور ساحل عاج(. اما 

بارهای که از کشور رواندا اند، راه درازتری را می پیمایند. 
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گالی بارهای ترابری باید اول از طریق شاهراه زمینی از کی

)رواندا( به بوجومبوره )بوروندی( برده شوند. آز آنجا آنها 

توسط کشتی ها از طریق جهیل تانگانیکا تا اوجیجی )تانزانیا( 

شده و از  زدهها بار برده می شوند. از آنجا آنها با واگون

 طریق راه آهن به بندر دارسالم، در تانزانیا برده می شوند.

اها را از طریق رودخانه پاراگوای دسترسی به ساحل دری

انجام میدهد؛ بارهای بازرگانی را توسط کشتی های کوچک 

بارکشی از اسانسیان )پاراگوای( از راههای رودخانه و بخشی 

نتین( یا تا به مونتیویدیو ااز اقیانوس تا به بونیس آیریس )ارژ

 .13)پاراگوای( می رسانند

حاط درخشکه، در پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای م

وسیله های ترابری که برای بارکشی در رفت و آمد ترانزیتی 

به کارگرفته می شود به سه دسته، دسته بندی می شوند )بند 

 (:١ث، مادۀ 

در حرکت کننده دستۀ نخست عبارت اند از تمام وسیله های 

و نیز  ههای آهن، هرگونه کشتی های دریاپیما و رودپیمارا

 ٢مادۀ  ١ها. بر بنیاد بند هوسیله های دیگری ترابری در را

پیماننامه، آزادی ترانزیت، از سرزمین دولتهای همپیمان، 

برای همه وسیله های دستۀ نخست به رسمیت شناخته شده 

 است.  
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 بندر دریایی به دریای آزاد راه پیدا میکند. مازین   



دستۀ دوم عبارتند از باربرها )حمال ها( و چارپایان باربر. بر 

آن جاها سیله های ترابری، تنها به بنیاد پیماننامه،  به این و

 ها به آنها نیاز است.اردد که در آنجاجازۀ ترانزیت اعطا می گ

، همچنان دستۀ سوم عبارتند از سایر وسیله های ترابری است

رسانی و لوله های گاز رسانی. بر این دسته وسیله لوله های آب

ن تنها بر اساس موافقتنامه میا ،های ترابری، آزادی ترانزیت

 14دولتهای عالقمند همپیمان می تواند اعطا گردد.

ترسایی دربارۀ تجارت ترانزیتی  ١٩٦٥در کنفرانس سال 

در مورد اینکه آیا لوله های دولتهای محاط در خشکه، 

سایر وسیله های »رسانی شامل مفهوم آبرسانی و لوله های گاز

میشوند یا نه، دیدگاه های نمایندگان دولت ها، « ترابری

گون بود. نمایندگان دولت های المان فدرال، جاپان، تایلند، ناهم

می پنداشتند که لوله های آبرسانی و  15اتریش، هالند و پاکستان

« سایر وسیله های ترابری»رسانی شامل عبارت لوله های گاز

 نمیشوند. بیشترین شرکت کنندگان کنفرانس، دیدگاه دیگر

آن در آینده، فیصله در تفسیر داشتند. اما برای رفع ناروشنی 

شد که در پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در 

، از لوله «یله های ترابریسایر وس»خشکه، پس از عبارت 
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)مقرره ها(ی  در پیشنویس پیماننامۀ جهانی دربارۀ حقوق دریایا ها، پیشنوشت ها  

همان گونه که بود، نگهداشته شده  در رابطه به وسیله های ترابری، ١٩٦٥پیماننامه سال 

 .(doc.A/Conf.62/WP.8/Rev. I, Part. II. Art.109است.)
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رسانی جداگانه یادآوری شود. های آبرسانی و لوله های گاز

یکجا با آن، کنفرانس، پیشنهادی را که سیم ها )لین ها(ی برق 

عبارت می ساخت، ردکرد. ازین رو، رسانی نیز شامل این 

، «سایر وسیله های ترابری»می توان نتیجه گرفت که عبارت 

 سیم ها )لین ها(ی برق رسانی را دربر نمی گیرد. 

در زمان تهیۀ پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط 

هوایی، (حمل و نقل) ترابریدر خشکه، همچنان در مورد 

نمایندگان بسیاری دولت ها به این باور گفتگو و مباحثه شد. 

بودند که در کنفرانس دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط 

در خشکه، نباید مسألۀ ترابری کاال ها از راههای هوایی، 

مورد بررسی قرارگیرد، چون، یک کشور محاط در خشکه، 

تنها در رابطه با ترابری دریایی می تواند کشور محاط در 

ه شود. در رابطه با ترابری هوایی همه دولتها خشکه شناخت

حالت یکسان دارند، تمام آنان به هوا دسترسی دارند. در بیانیۀ 

وضعیت جغرافیایی دشوار »نمایندۀ دولت هند، گفته شده است: 

دولتهای محاط در خشکه، ناشی از فقدان دسترسی آنها به دریا 

صورت است و هیچ ربطی با ترابری هوایی ندارد که به 

«. تنظیم شده است١٩٤٤قناعتبخش در پیماننامۀ شیکاگو سال 

پیشنویس پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در 

میان کشور محاط در  ترابری هوای بارها،خشکه، به جز از 

خشکه و دریا، سایر حمل و نقل هوای بارها را از گسترۀ عمل 

تهای محاط در خشکه، پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دول

بیرون نموده است. ولی، از متن پیشنویس دریافته نمی شود که 



پس از رسیدن کاال ها به دریا که از طریق ترابری هوایی به 

آنجا رسانیده میشود، آن کاالها باید بازهم از طریق هوایی تا 

به مقصد برده شوند یا اینکه می شود همچنان از طریق کشتی 

 سوی مقصد برده شوند.ی باربری به ها

پیشنویس ماده هایی را به  ١٩٦٥نمایندۀ نیپال در کنفرانس سال 

هوایی  ترابریبررسی گذاشت که در آن پیشنهاد شده بود 

رفت و آمد »دولت های محاط درخشکه باید شامل مفهوم ، 

حتا در آن حالتی که این حمل و نقل نقطۀ  ،شود« ترانزیتی

قارۀ دیگر باشد، و بارهای آغاز و نقطۀ انجامش در یک 

ترابری هوایی، مرز دولت ساحلی ترانزیتی را در نقطه ای که 

 دریا نیست، نیز عبور کند. 

فیصله کرد که یادآوری خاصی  ١٩٦٥سرانجام، کنفرانس سال 

از ترابری هوایی در پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی 

دولتهای محاط در خشکه نکند. در واقعیت، این بدین معناست 

« سایر وسیله های ترابری»که ترابری هوایی شامل مفهوم 

پیماننامه یاد آوری می شود  ١مادۀ « ث»می شود. ولی در بند 

ری، به معنای که در این پیماننامه از آن که وسیله های تراب

فهمیده می شود، باید تنها به خاطر رفت و آمد ترانزیتی از 

 آنان استفاده شود.

که بر پایۀ پیماننامه ای ازین رو، توافقنامه های دوجانبه 

تهای محاط در خشکه میان دولتها دربارۀ تجارت ترانزیتی دول

، تنها آن ی شوندامضا م در رابطه با حمل و نقل هوایی



ترابری هوایی را شامل میشود که از دولت محاط درخشکه تا 

به دریا و از دریا تا به دولت محاط درخشکه انجام می یابد. 

پیماننامه، حمل و نقل دریایی، یا پیش  ١مادۀ « ب»مطابق بند 

از رسیدن به دریا و یا پس از رسیدن به دریا شرط حتمی در 

  شمرده می شود. «رفت و آمد ترانزیتی»

اما تا امروز، هیچگونه توافقی درین زمینه به علت ناکارآیی 

آن انعقاد نشده است. کشورهای محاط در خشکه، در امضای 

توافقنامه های که باربری های هوای را سامان می بخشد، 

دربارۀ  ١٩٤٤بیشتر به مقرره های پیماننامۀ شیکاگو سال 

 ١٩٤٤فقنامۀ شیکاگو سال هوانوردی ملکی بین المللی و توا

 16دربارۀ ارتباطهای ترابری هوای بین المللی اتکا می کنند.

در پیشنویس ماده ها که از سوی هفت کشور محاط در خشکه 

پیشنهاد شده بود، پذیرفته شده بود که ترابری هوایی ویژگی 

آشکارا  ،مادۀ بیستم پیشنویس ٣های خود را داراست. در بند 

سرشت خاص  ه خاطر که ترابری هواییشده است که ببیان 

خود را دارد، باید این پرسمان بر اساس توافقنامه های دوجانبه 

 و یا چندجانبه دربارۀ ترابری هوایی تنظیم گردد.
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که در  توافقنامۀ شیکاگو دربارۀ ارتباطهای ترابری هوای بین المللیپیشنوشت های   

منعقد شد، در رفتار دولت های محاط در خشکه چندان گسترش  ١٩٤٤سال دسمبر 

 (.doc. TD/B/308, p. 36-37) .نیافت



پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولت های محاط در خشکه 

در رابطه با وسیله های ترابری یک ویژگی مهمی دارد که آن 

نامۀ برسلون و اساسنامه دربارۀ آزادی ترانزیت، و را از پیمان

گات متمایز می سازد. با پافشاری دولتهای رو به رشد  5مادۀ 

زیرین گنجانیده شد: ط درخشکه، در پیماننامه پیشنوشت محا

دولتهای متعاهد )همپیمان( تعهد می کنند به اینکه، وابسته به »

ارهای متناسب توانمندی های خویش، وسیله های ترابری و ابز

دیگر را در نقطه های ورود، خروج، و نیز در صورت نیاز، 

در جاهای انتقال کاالها، به دسترس دولتهای محاط در خشکه 

 ،بدون درنگ ناموجه ،قرار میدهند تا رفت و آمد ترانزیتی

 17«.ادامه یابد

 ١، بند ٢مادۀ  ١در پیماننامه یک قسم وابستگی متقابل میان بند 

که در آن تعریف وسیله های ترابری  ١بند ث مادۀ  ، با٤مادۀ 

 ٢مادۀ  ١بیان گردیده، پدید می آید. از یکسو، همخوان با بند 

برای وسیله های ترابری دولت های محاط در خشکه که در 

یاد شده است، آزادی ترانزیت از خاک دولت  ١بند ث مادۀ 

مادۀ  ١ترانزیت، تضمین میشود. از سوی دیگر، مطابق با بند 

دولت ترانزیت مکلف می شود وسیله های ترابری را  ٤

یاد شده است، به دسترس دولت  ٤مادۀ  ١همانگونه که در بند 
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محاط در خشکه بگذارد تا از تاخیر بی مورد رفت و آمد 

 ترانزیتی جلوگیری شود. 

به  ١٩٦٥پیشنویس پیماننامه، در کنفرانس سال  ٤مادۀ  ١بند 

مخالفت شدید نمایندگان دولتهای ساحلی ترانزیتی، چه دولتهای 

رو به رشد و چه دولتهای رشدیافته، رو به رو شد. دولتهای 

رو به رشد مانند هند، پاکستان، تایلند و برازیل به این نظر 

بیان شده است خارج از  ٤مادۀ  ١بودند که تعهدی که در بند 

لت هاست و فشار اضافی را توانمندی ها و امکانهای این دو

است،  ابری این کشورها که بدون این هم ناتوانبر سامانۀ تر

وارد می سازد. دولتهای رشد یافته نیز مخالفت کردند، چنانچه 

 ٤مادۀ ١نمایندگان المان، بلژیک و فرانسه اظهار داشتند که بند 

برای این دولتها پذیرفتی نمیباشد، زیرا سامانۀ ترابری درین 

رها خصوصی است. در بیانیۀ دولت المان فدرال گفته کشو

از آنجاییکه وسیله های ترابری در المان فدرال »شده است که 

خصوصی است و همانا کسان خصوصی تمام کارهای مربوط 

به ترابری را درین کشور انجام میدهند، حکومت المان فدرال 

ه هیچگونه تعهدی )پابندی( را دربارۀ تضمین واگذاری وسیل

 «.های ترابری نمی پذیرد

نمایندگان پاکستان و المان در کنفرانس پیشنهاد کردند که باید 

 ٤مادۀ  ١)تعهد می کنند( را در بند « undertake»کلمۀ 

« shall endeavour»تغییر داد و به جای آن باید از عبارت 

تالش خواهند کرد یا خواهند کوشید(، کار گرفت. یعنی اینکه (



های ترانزیت ساحلی تعهد حقوقی گذاشته نشده، به دوش دولت

بلکه یک نوع تعهد اخالقی گذاشته میشود که تالش کنند وسیله 

های الزم ترابری را به دسترس دولتهای محاط درخشکه به 

مقصد انتقال بارها و کاالهای ترابری بگذارند. این تغییر 

کافی باوجود پیشتیبانی شمار زیادی از نمایندگان دولتها، رای 

 که همانا دو سوم رای ها بود، به دست نیاورد.

همانگونه که بیانیه های نمایندگان در کنفرانس در زمان رای 

گیری نشان داد، بسیاری از نمایندگان دولتهای ترانزیت 

در پیماننامۀ تجارت ترانزیتی  ٤مادۀ  ١ساحلی، درجانیدن بند 

از هاد شده یشندولتهای محاط درخشکه را بدون آوردن تغییر پ

سوی المان فدرال و پاکستان یک مانع جدی در راه پیوستن 

دولتهای شان به این پیماننامه تلقی می کردند. نمایندۀ بلژیک 

تالش »به عبارت « تعهد می کنند»اصالح کلمۀ » گفت که 

، اهمیت بس بزرگ دارد. «خواهند کرد یا خواهند کوشید

می وار است، ندش به مالکیت خصوصی استدولتی که اقتصا

و شایسته تواند تعهدپذیر شود که وسیله های ترابری درخور 

را برای گذر بی درنگ رفت و آمد ترانزیتی اعطا می 

 18«.کند
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هیات نمایندگان دولت های المان و بلژیک در زمان امضای پیماننامه تجارت ترانزیتی 

را تنها در رابطه با آن  ٤مادۀ  ١کشور های محاط درخشکه اعالن داشتند که آنها بند 

وسیله ها و سازوبرگ های ترابری و به آن پیمانه به کار خواهند برد که در اختیار 



گذشت سالها از پذیرش پیماننامه در بارۀ تجارت ترانزیتی 

دولتهای محاط در خشکه نشان می دهد که کشورهای رو به 

شکلهای بسیاری در ار مشکه، هنوز هم دچرشد محاط در خ

عرصۀ ترابری ترانزیتی اند. بخش عمدۀ این مشکل به سامانۀ 

انزیت بستگی دارد. ترابری رشد نایافتۀ دولت های ساحلی تر

تجارت ترانزیتی منبع خوبی درآمد و های ت در اروپا خدم

دۀ ژرفناک از وسیله های اسود است که به نوبۀ خود به استف

منجر می شود. تجارت ترانزیتی خدماتی در بندرها و ترابری 

در کشورهای درحال رشد، باعث استفادۀ بیش از حد راه های 

ترابری، بندرها و سامانۀ ترابری این کشورها می شود، حال 

اینکه سامانۀ ترابری درین کشورها ظرفیت الزم را درین 

زمینه ندارند. کشورهای رو به رشد ترانزیتی، برای اینکه 

ای نوین ترابری بدست آورند و وسیله های وسیله ها و ابزاره

ترابری را بدرستی نگهبانی کنند تا اینکه کاال های کشورهای 

ناگزیر اند ذخیره بتوانند از آن انتقال یابند، محاط در خشکه 

های ارزی خارجی خود را که برای شان بس محدود و الزم 

است، هزینه کنند. همین است که بهسازی سامانۀ ترابری 

های همسایۀ ساحلی نمی تواند پاسخگوی  رشد فزایندۀ کشور

تقاضاهای دولتهای همسایۀ محاط درخشکه برای تجارت 

 ترانزیتی به دریا باشد.

                                                                                                                
-MULTILATERAL Treaties, N.Y. 1973, p. 214دولت های آنان قراردارد. )

215.) 



 ٧بیرونگاهی پدیدآید، در پیشنویس  برای اینکه ازین حالت

کشور محاط در خشکه )افغانستان، بولیویا، مجارستان، زمبیا، 

مالی، نیپال و چکوسلواکیا( که در کمیتۀ اعماق دریاها پیشکش 

شده بود، پیشنهاد گردیده بود که به دولت های محاط درخشکه 

، یا با دولتهای با دولتحق داده شود تا بر اساس توافقنامه 

ری، ارتباطی یا تاسیس ها و رابترانزیت ذیعالقه، وسیله های ت

اگر ، بندری را بسازند، تغییر دهند یا بهسازی نمایندامکانهای 

باید یا به شکلی از شکل ها وسیله های ترابری ناکافی اند، 

 )مادۀ دهم(. بهتر شوند. 

به علت مخالفت دولتهای ترانزیت ساحلی این پیشنهاد رد شد و 

ی هنجاروق دریاها، در پیشنویس پیماننامۀ جهانی دربارۀ حق

اگر وسیله های ترابری یرای انجام آزادی »گنجانیده شده  که 

ترانزیت یا اگر وسیله های موجود به شمول تاسیسها و 

در کشور ترانزیت ناکافی  دلیلیامکانهای بندری، به کدام 

است، دولتهای ترانزیت می توانند خواهان همکاری دولتهای 

مان یا بهسازی وسیله های ذیعالقۀ محاط درخشکه در ساخت

 19«.ترابری شود

نمایان است که حل مشکل های ترابری دولتهای محاط 

درخشکه را نباید در اعطای حقوق اضافی برای آنها در 

 سرزمین دولتهای همسایۀ ساحلی جستجو کرد، بلکه در

انکشاف همکاریهای اقتصادی آنها با دولتهای همسایۀ ساحلی 
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قتصادی دولتهای محاط درخشکه و پیدا نمود. همکاریهای ا

دولتهای ساحلی ترانزیتی در بخش ترابری باید بر پایۀ منفعت 

سازهای ختمانمتقابل پدید آید و شامل تامین مالی مشترک، سا

شریکی و بهره برداریهای شریکی از سامانۀ ترابری باشد. 

چنین راهکاری مؤثرتر است؛ مثال آن را می توان در بهره 

در ساحلهای  20ابیجان -راه آهن اواگادووگو برداری مشترک

خدمات مشترک ساحل عاج و والتای باال، و فعالیت سازمان 

 هن و ترابری نیجریا و داگمان یافت. راه آ
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لی یک استثنا است. همخوان با اعالمیۀ تنها ترنزیت بولیویا از طریق خاک چی  

مقام های قضایی چیلی در رابطه با بار های ترانزیتی بولیویا، اختیار  ١٩٥٣اریک سال 

 (.نCamacho Omiste, op. Cit. P. 112و صالحیت دادرسی ندارند. )


