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 چکیده
منطقۀ   »ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در تا اندازه« حقوق دریاها 2891کنوانسیون »

ورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگۀر حفاظۀت از ایۀی میۀراث در     م« منطقه»و « مجاور
چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان منۀاطق مبوۀورح حفاظۀت از میۀراث     

دلیۀ  رۀرورت ورقۀراری نۀوعی     فرهنگی زیر آب در منطق  انحصاری اقتصادی و فۀتت قۀاره وۀه   
هۀا ررچۀالب وۀوده و از    ی دولت ساحلی و سایر دولتهامیان حقوق و صتحیت« تعادل ظریف»

کۀه وۀا   « یونسکو 1002کنوانسیون »اهمیت و حساسیت وسبایی ورخوردار است. از سوی دیگرح 
در خصۀو  حفاظۀت از ایۀی میۀراث وۀه       2891هدف جبران کمبودها و خألهۀای کنوانسۀیون   

هۀای دولۀت   حیتهۀا در خصۀو  حقۀوق و صۀت    دلی  اختتفات میان دولۀت تصویب رسیدهح وه
ای را مقۀرر کۀرده اسۀت تۀا چۀارچوب کلۀی       کارانۀه ساحلیح سازوکار ریچیدهح مۀبم  و محافهۀه  

 همچنان ودون تغییر واقی وماند.   2891در کنوانسیون  شدهوینیریب

 کلیدواژگان
 کنوانسۀیون  دریاهۀاح  حقوق 2891 کنوانسیون ساحلیح ررچ ح دولت صاحب هایدولت هاحچالب
منطق  ف یونسکوح 1002   آب. زیر فرهنگی میراث اقتصادیح انحصاری قارهح تت

 

                                                           
 و حقۀوق  دانشۀکدۀ  الملۀ ح ویی و عمومی حقوق گروه عمومیح المل ویی حقوق تخصصی دکتری دورۀ دانشجوی .2
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 مقدمه
از مجموعۀ  مقۀررات خۀود را وۀه مورۀو        303و  248حقۀوق دریاهۀا مۀواد     2891کنوانسیون 

ترتیۀب در خصۀو  حفاظۀت از میۀراث     حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب اختصا  داد که وۀه 
صۀورت مۀبم    همیی دو مقرره نیۀب وۀه   است. فارغ از آنکه« منطق  مجاور»و « منطقه»مبوور در 

یۀ  از  اندح ایۀی کنوانسۀیون در هۀی    های گوناگون شدهنگاشته شده و محم  تفسیرها و تحلی 
مقرراتب از اشیای واستانی و تاریخی واقع در منطق  انحصاری اقتصادی و فتت قاره سخنی وۀه  

هۀا و ورقۀراری   حساسیت دولتمیان نیاورده است. اهمیت انکارنارذیر اقتصادی ایی مناطق سبب 
شۀده اسۀت. چۀارچوب حقۀوقی      2891وۀرای آنمۀا در کنوانسۀیون     2«نهام حقۀوقی ویۀ ه  »ی  
هۀای دولۀت   شده که در واقع وه ورقراری نوعی تعادل ظریف میان حقۀوق و صۀتحیت  وینیریب

های دیگر منجر شده و همچنیی ریشرفت روزافبون فناوری که دسترسی وه ایی ساحلی و دولت
میراث را ویب از ریب ممکی ساختهح مسۀئل  حفاظۀت از میۀراث فرهنگۀی زیۀر آب را در ایۀی       

حقوق دریاها وسیار حساس و ررچالب سۀاخته   2891مناطق آوی وا توجه وه سکوت کنوانسیون 
انگیۀبد کۀه اساسۀاف حفاظۀت از میۀراث فرهنگۀی زیۀر آب در        است و ایی سؤال اساسۀی را ورمۀی  

 نسیون مبوور چگونه است؟چارچوب مقررات عام کنوا
ک  سازمان مل  متحد در گبارش ساالن  خود وه مجمع عمومی وا عنوان وه وعد دویر 2889از »

هۀای  ساخت که کمبود قواعد مرووط وه الشۀه وروح خاطرنشان میوه« ها و حقوق دریاهااقیانوس»
« المللی ورطرف سازندای وییوسیل  عمدنامهور در منطق  انحصاری اقتصادی و فتت قاره را وهغوطه

(. ایی مسئله یونسکوح نماد تخصصی مل  متحد در ایی زمینه را وه تدویی 212-211: 2394)ممتازح 
یونسکو در خصو  حفاظت از میراث فرهنگی  1002کنوانسیون »کنوانسیونی خا  ترغیب کرد. 

در طۀول   1هاسۀت. دستاورد مذاکرات سۀخت و فشۀردۀ کارشناسۀان و نماینۀدگان دولۀت     « زیر آب
تریی مذاکراتح حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در مناطق انحصاری اقتصادی و فتت قاره سخت

ها را هایی اجما  دولتها را وه خود اختصا  داد و حتی در ورههموروعی است که ویشتریی وحث
ای شد که چیدهها در نمایت سازوکارهای طوالنی و ریطور جدی وه مخاطره انداخت. حاص  وحثوه

ها و تفسیرهای مختلفی را در ری داشت. در ایی زمینه نیب ررسب اساسی آن خواهد وود که تحلی 
را روشب دهد و  2891کنوانسیون مذکور تا چه اندازه توانسته است خألهای موجود در کنوانسیون 

 حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی زیر آب را تأمیی کند؟
هۀای  مده تشکی  شده است: در وخب نخست حقۀوق و صۀتحیت  ایی مقاله از دو قسمت ع

                                                           
1. sui generis legal regime. 

وه تصویب رسید و در دوم ژانوی   1002دوم نوامبر  ویکمیی اجتس عمومی یونسکو درایی کنوانسیون در سی .1
 االجرا شد.الزم 1008
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ها در مناطق انحصاری اقتصادی و فتت قاره در خصو  حفاظت از میۀراث فرهنگۀی زیۀر    دولت
حقۀوق دریاهۀا مۀورد مداقۀه قۀرار گرفتۀه و در وخۀب دوم وۀه          2891آب از منهر کنوانسۀیون  

 یونسکو ررداخته شده است. 1002شده در ایی زمینه در کنوانسیون وینیسازوکارهای ریب
 

 حقوق دریاها 1892کنوانسیون 
 برداری از بقایای باستانی واقع در بستر و زیر بستر فالت قارهاکتشاف و بهره .1

منۀاوع  »وۀرداری از  حقوق دریاها دولۀت سۀاحلی وۀرای اکتشۀاف و ومۀره      2891مطاوق کنوانسیون 
همۀراه موجۀودات   رزنده وستر و زیر وستر دریا وهمناوع معدنی و سایر مناوع غی»فتت قاره « طبیعی

وا توجه وه تعریف مذکور ایۀی   1حق حاکمیت دارد.« 2های ساکی )غیرمتحرک(زندۀ متعلق وه گونه
شود که آیا وقایای واستانی واقع در وستر و زیر وستر فۀتت قۀاره در زمۀرۀ    سؤال وه ذهی متبادر می

گیرد؟ وررسی اسناد مذاکرات مرووط وه ایی معاهدات می مذکور در ایی مقرره قرار« مناوع طبیعی»
کمیسۀیون حقۀوق    3دهد که وقایای واستانی مشمول نهام حقۀوقی فۀتت قۀاره نیسۀتند.    نشان می

شۀود کۀه حقۀوق مۀورد وحۀث      روشنی دانسته مۀی وه»المل  در تفسیر ایی مقرره اشعار داشته: ویی
هایشان که در وستر دریا قرار داشۀته یۀا توسۀ     شده و محمولههای غرقشام  اشیایی مانند کشتی

(. ایۀی  II ILC Yearbook, 1956: 298« )شۀود انۀدح نمۀی  های زیر وسۀتر دریۀا روشۀانیده شۀده    شی
مورد تأیید قاری دادگاه وخب منطق  جنۀووی فلوریۀدا در ایۀاالت     Atochaاستدالل وعداف در قضی  

عنۀوان منۀاوع   توانند وۀه ر اشیای واستانی صرفاف میها و سایوناورایی الش  کشتی 4متحده قرار گرفت.
فرهنگی و اقتصادی فتت قاره نگریسته شۀوند نۀه منۀاوع طبیعۀیح چراکۀه آنمۀا وراسۀاس تعریۀف         

(. در نتیجه دولت ساحلی در خصو  اکتشۀاف و  Blake, 2015: 80هستند ) 5«ساخت  دست وشر»
 واهد داشت.ورداری از ایی مناوع در فتت قاره حق حاکمیت نخومره

 

 در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فالت قاره یشناسباستان تحقیقات .2
 51مۀادۀ   2ونۀد  « ب»دولت ساحلی در صورت ادعای منطق  انحصاری اقتصادی وراسۀاس شۀق   

وۀرداری از جبایۀر مصۀنوعیح تأسیسۀات و وناهۀاح      ساخت و ومره»در خصو   2891کنوانسیون 
 3دارای صتحیت است. در نمایۀت ونۀد   « زیست دریاحی تحقیقات علمی دریاییح حفاظت از م

                                                           
1. Sedentary Species. 

 حقوق دریاها. 2891کنوانسیون  00ژنو در خصو  فتت قاره و مادۀ  2859کنوانسیون  1مادۀ  .1
3. UN Doc A/CONF.13/L.26 24 March 1958 in UNCLOS I Off Rec Vol VI at 51.  
4. The Case of Treasure Salvors Inc v. The Unidentified Wreck and Abandoned Sailing Vessel, at 408 F 

Supp 907 (US, 1976); 569 F.2d. 230 (US, 1978); F.2d. 1340 (US, 1980); 640 F.2D. 560 (US, 1981). 

5. Man-Made. 
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اِعمال حقوق مذکور در ایی مقرره در مورد وستر و زیر وستر دریا را مطاوق وۀا مقۀررات    51مادۀ 
 داند.قسمت شش  کنوانسیون )در خصو  فتت قاره( می

تحقیقۀات  »شۀود ایۀی اسۀت کۀه آیۀا      وا توجه وه مقۀررات یادشۀده سۀؤالی کۀه مطۀرح مۀی      
قرار گیۀرد؟   51مندرج در مادۀ  2«تحقیقات علمی دریایی»تواند ذی  مفموم می« شناسیتانواس

دست ندادهح ایۀی   وه« تحقیقات علمی دریایی»تعریفی از  2891از آنجا که متأسفانه کنوانسیون 
مانده است. در هۀر صۀورت توجۀه وۀه ورخۀی از مقۀررات قسۀمت         مورو  تا حدودی مبم  واقی

مادۀ « د»در ایی زمینه راهگشاست. وند « تحقیقات علمی دریایی»ون وا عنوان سیبده  کنوانسی
تحقیقۀات علمۀی   »دارد: مقۀرر مۀی  « اصول کلی انجام تحقیقات علمۀی دریۀایی  »وا عنوان  140

شده طبق ایی کنوانسیونح شام  آنمایی کۀه در  دریایی وا رعایت تمامی مقررات مرووط  تصویب
نیب  141مادۀ  3وند «. ح انجام خواهد گرفت  زیست دریاستحمایت و حفاظت از محیخصو  

های ساحلی در شرای  و اورا  احوال عادیح ررایت خود دولت»دارد: در ایی خصو  اشعار می
هۀای  هۀای دیگۀر یۀا سۀازمان    وسۀیل  دولۀت  های تحقیقات علمی دریۀایی وۀه  رروژهانجام را ورای 

یا فتت قۀارۀ آنمۀا را کۀه مطۀاوق وۀا ایۀی        دار در منطق  انحصاری اقتصادیالمللی صتحیتویی
وۀه  افبایب دانب علمیِ محی  زیست دریا منهور آمیب و وهکنوانسیون منحصراف ورای اهداف صلح

وا توجه وه مقررات ذکرشده روشۀی اسۀت کۀه    «. کنندشوندح اعطا مینفع تمام وشریت انجام می
محۀی  زیسۀت   »خصۀو    منحصۀر وۀه تحقیقۀات در    51منۀدرج در مۀادۀ   « تحقیقات علمۀی »

در نتیجۀه دولۀت    1کند.ور ایی کارهای مقدماتی نیب استدالل مذکور را تأیید میعتوه«. دریاست
شناسی در منطق  ح صتحیت انجام تحقیقات واستان2891کنوانسیون  51ساحلی وراساس مادۀ 

 139ۀ انحصاری اقتصادی و فتت قاره را نخواهۀد داشۀت. از سۀوی دیگۀرح اگرچۀه مطۀاوق مۀاد       
المللۀی  های وۀیی شانح و سازماننهر از مح  جغرافیاییهاح صرفهم  دولت: »2891کنوانسیون 
نحۀو مقۀرر در ایۀی    هۀا وۀه  دارندح منوط وه رعایت حقوق و تکالیف سایر دولۀت دار حق صتحیت

شناسۀی از ذیۀ    ح اما وا خروج تحقیقات واستان«کنوانسیونح تحقیقات علمی دریایی انجام دهند
شناسۀی  تحقیقۀات واسۀتان   حۀال  ح چنۀیی تجۀویبی شۀام    «تحقیقۀات علمۀی دریۀایی   »مفموم 
نیب نخواهد وود. اما مشکلی که در ایی زمینه وجۀود دارد آن اسۀت کۀه     ررچ  صاحب هایدولت

تحقیقات علمی دریایی در منطق  انحصاری اقتصادی و فتت قۀاره وۀا   : »141مادۀ  1مطاوق وند 
توانۀد ذیۀ    شناسی نمیاز آنجا که تحقیقات واستان«. م خواهد گرفتررایت دولت ساحلی انجا

هۀای صۀاحب رۀرچ  وۀرای انجۀام      قرار گیردح در نتیجه دولۀت « تحقیقات علمی دریایی»مفموم 

                                                           
1. Marine Scientific Research. 

منهور تعریف خصو  سوم مل  متحد در خصو  حقوق دریاها ریشنمادهایی وهو وههای دوم در کنفرانس. 1
تأکید « کسب یا افبایب دانب محی  زیست دریایی»مطرح شد که همگی آنما ور « تحقیقات علمی دریایی»

 (.United Nations, 2010: 4-6داشتند )
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شناسی در مناطق انحصاری اقتصادی و فتت قارۀ دولت ساحلیح نیازی وه اخذ تحقیقات واستان
 ررایت دولت مرووطه نخواهند داشت. 

هۀای صۀاحب رۀرچ  از حۀق انجۀام تحقیقۀات       ما چنیی تفسۀیری کۀه وراسۀاس آن دولۀت    ا
شناسی در ایی مناطق ورخوردارند و دولت ساحلی محۀروم از آنح وۀا دو اشۀکال اساسۀی     واستان
ویشتر »ها سازگاری چندانی نداردح چراکه روست: اول اینکه ایی ورداشت وا روی  عملی دولترووه
 2«داننۀد شۀان الزم مۀی  گونه تحقیقاتی در فتت قارهد را ورای انجام هرها جلب ررایت خودولت

(Strati, 1995: 262 و دیگر اینکه تفسیر یادشده وا روح حاک  ور کنوانسیون )در تنۀاق    2891
های متنۀوعی در  آشکار است. کنوانسیون مبوور ورای دولت ساحلی حقوق حاکمیتی و صتحیت

هۀای  هۀای صۀاحب رۀرچ  تنمۀا وۀه ذکۀر آزادی      او ح وۀرای دولۀت  ایی مناطق قائ  شده و در مق
 2891رسد خأل قانونی موجۀود در کنوانسۀیون   نهر میمحدودی وسنده کرده است. در نتیجه وه

 58گیری از مفاد مادۀ موجبات چنیی تفسیرهایی را فراه  ساخته است. در چنیی شرایطی ومره
 تری منتج شود.و منطقی ترگشا واشد و وه نتایج واقعیتواند راهمی

 

ی در شناست باستتان ی هاتیفعالها جهت مبادرت به تحقیقات و . صالحیت دولت3
 منطقۀ انحصاری اقتصادی
 2891کنوانسۀیون   59و  51هۀای صۀاحب رۀرچ  مطۀاوق مۀواد      اگرچه دولت سۀاحلی و دولۀت  

کنوانسیون  58مادۀ  شناسی را ندارندح وا توجه وههای واستانصتحیت انجام تحقیقات یا فعالیت
در مواردی که ایی کنوانسۀیون حقۀوق یۀا صۀتحیتی را وۀه دولۀت       »دارد: مرووطه که اشعار می
کند و میان منافع دولت سۀاحلی  ها در منطق  انحصاری اقتصادی اعطا نمیساحلی یا سایر دولت
ه وۀه تمۀام   های دیگر تعارض ریب آیدح ایی تعارض وراساس انصاف و وا توجۀ و هر دولت یا دولت

و احوال مرووطه و وا در نهر گرفتی اهمیت منافع مرووطۀ  طۀرفیی و نیۀب منۀافع جامعۀ       اورا  
شود که آیا مفۀاد مقۀررۀ مۀذکور    ح ایی سؤال مطرح می«وفص  خواهند شدالمل  در ک ح ح ویی

شناسی نیب قاو  اعمال خواهد وود؟ اهمیت ایی مورۀو  وۀه ایۀی    های واستاندر خصو  فعالیت
ای معتقدنۀد در  دلی  است که در مورد ایی مقرره تفسیرهای متفاوتی مطرح شۀده اسۀت. عۀده   

 1«عنۀوان یۀ  کۀ    وه» 2891توان وه مفاد مقررۀ مذکور استناد کرد که کنوانسیون صورتی می
در  303مۀادۀ   1کۀه ونۀد   هۀا منتسۀب نکنۀد. درحۀالی    فعالیتی را وه دولت ساحلی یا سایر دولت

                                                           
اشاره کرد که در ایی « فارس و دریای عمانخلیج قانون مناطق دریایی ایران در» 20توان وه مادۀ ورای مثال می .2

فعالیت جمت دستیاوی وه اشیای مغروقح کاوش و تحقیقات علمی در  هرگونهانجام »کند: زمینه ویان می
 «.واشدرو  جمموری استمی ایران میمنطق  انحصاری اقتصادی و فتت قاره منوط وه اجازۀ مقامات ذی

2. as a whole. 
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هۀای منطقۀ  مجۀاور(ح    دهند )آباز منطق  انحصاری اقتصادی را تشکی  می هایی که وخشیآب
ح وناورایی قاولیت اجرایی خود را در ایی زمینه 2صراحت حقوقی را وه دولت ساحلی نسبت دادهوه

توان از ایی مقرره ارائه (. در مقاو ح تفسیر موسعی نیب میOxman, 1988: 369دهد )از دست می
هۀا اختصۀا    صراحت وه دولتتنما زمانی غیرقاو  اِعمال دانست که حقوقی وهداد و مفاد آن را 

را دروردارنۀدۀ   58داده نشده واشد. ویشتر حقوقدانان نیب تفسیر اخیر را مۀرجح دانسۀته و مۀادۀ    
وۀرداری از ایۀی منطقۀ  دریۀایی جمۀت مقاصۀدی غیۀر از آنچۀه در         ها در ومۀره منافع هم  دولت

طور وه 58شناسند. وناورایی وا توجه وه مادۀ یح شدهح وه رسمیت میودان تصر 2891کنوانسیون 
هۀا )اعۀ  از سۀاحلی و صۀاحب رۀرچ ( صۀتحیت انجۀام        توان گفت که همۀ  دولۀت  تلویحی می

شرطی شناسی را در منطق  انحصاری اقتصادی خواهند داشتح وههای واستانتحقیقات و فعالیت
 ار نگیرد.ها در تعارض قرکه وا منافع سایر دولت

 

ی شناست باستتان ی هتا تیت فعالصالحیت دولت ساحلی جهت کنترل تحقیقات و  .4
 های دیگردولت

در منطق  انحصاری اقتصۀادیح دولۀت سۀاحلی    »کند: ویان می 2891کنوانسیون  10مادۀ  2وند 
حق انحصاری خواهد داشت که موارد زیر را احداث نماید و سۀاختح اجۀرا و اسۀتفاده از آنمۀا را     

ازه داده و تنهی  نماید: الف( جبایر مصنوعی؛ ب( تأسیسات و وناهای مرووط وه اهۀداف مقۀرر   اج
و سایر اهداف اقتصادی؛ ج( تأسیسات و وناهایی که ممکی اسۀت وۀا اِعمۀال حقۀوق      51در مادۀ 

 «.دولت ساحلی در منطقه تداخ  داشته واشد
ث تأسیسات و وناهۀایی واشۀدح   شناسی مستلبم استفاده و احداکه تحقیقات واستاندرصورتی
ها توس  دولت ساحلی یا کنتۀرل آنمۀا   تواند مبنای حقوقی ورای انجام ایی فعالیتایی مقرره می

 10مۀادۀ   2ونۀد  « ب»در شق « سایر اهداف اقتصادی»توس  دولت مبوور فراه  آورد. اصطتح 
هۀای  جریۀان فعالیۀت  توانۀد درورگیرنۀدۀ انتقۀال اشۀیای واسۀتانی و تۀاریخی در       ای مۀی گونۀه وه

شناسی نیب واشدح اشیایی که معموالف منفعت اقتصادی واالیی دارند. اما مشک  ایۀی اسۀت   واستان
رذیر است؛ اول اینکه ایی تفسۀیر وۀا چۀارچوب    که چنیی تفسیر موسعی از جمات مختلف چالب

ح که هدف اصلی آن حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی زیۀر آب اسۀت   2891کلی کنوانسیون 
گسترش صۀتحیت  « کنفرانس سوم مل  متحد در زمین  حقوق دریاها»سازگاری ندارد؛ ثانیاف در 

دولت ساحلی در خصو  حفاظت از اشیای واسۀتانی و تۀاریخی واقۀع در فۀتت قۀاره و منطقۀ        

                                                           
چنیی فرض نماید که  33تواند در اجرای مادۀ ورای کنترل قاچاق ایی اشیاح دولت ساحلی می: »303ۀ ماد 1وند . 2

ورداشتی آنما از وستر دریای منطق  مذکور در آن مادهح ودون تأیید او وه نق  قوانیی و مقررات مذکور در آن 
 «.ماده در داخ  قلمرو و یا دریای سرزمینی او منجر خواهد شد
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(؛ ثالثاف از آنجا که وراساس مۀادۀ  Strati, 2006: 46انحصاری اقتصادی مورد موافقت قرار نگرفت )
وا متحهات مقتضی در مۀورد جبایۀر مصۀنوعیح تأسیسۀات و وناهۀای       10مادۀ »انسیون کنو 90

توانۀد ایۀی اجۀازه را وۀه دولۀت      ح تفسیر موسع ایی مقرره مۀی «وستر فتت قاره اِعمال خواهد شد
فعالیتی که مستلبم احداث تأسیسات یا وناهۀایی واشۀدح در فۀتت قۀاره      هرگونهساحلی دهد که 

رو  وا توجه وه سواوق امر غیرقاو  قبول استح چراکه در جریۀان کنفۀرانس   کنترل کند. ایی مو
هم  تأسیسات وۀا هۀر نۀو  هۀدفی را تحۀت      »سوم مل  متحدح ریشنمادهایی وا ایی مضمون که 

های حارر در کنفۀرانس قۀرار نگرفۀت    ح مورد رذیرش دولت«دادصتحیت دولت ساحلی قرار می
(Nandan, Rosenne & Grandy 1993: 584-585 .) 

تری ورای ادعای دولت گرایانهمبنایی واقع 10مادۀ  2وند « ج»رسد شق نهر میدر مقاو ح وه
شناسی که مسۀتلبم احۀداث تأسیسۀات اسۀتح فۀراه       های واستانساحلی جمت کنترل فعالیت

تأسیسات و وناهایی را که ممکی است وا اِعمال حقوق دولۀت سۀاحلی   »ساخته است. ایی مقرره 
ح تحت نهارت و کنترل دولت ساحلی قلمۀداد  «ق  انحصاری اقتصادی تداخ  داشته واشددر منط

شناسی کۀه مسۀتلبم احۀداث تأسیسۀات یۀا وناهۀایی در       کند. وناورایی انجام تحقیقات واستانمی
صۀورت وۀالقوه(   منطق  انحصاری اقتصادی دولت ساحلی ووده و وا اِعمال حقوق دولت مذکور )وه

کۀه  تواند تحت کنترل آن دولت قرار گیۀرد. ناگفتۀه ریداسۀت درصۀورتی    می تداخ  داشته واشدح
قاولیت اِعمال نخواهد داشتح  10دولت ساحلی منطق  انحصاری اقتصادی ادعا نکرده واشدح مادۀ 

اِعمۀال و اجۀرای    رسۀد می وه نهر کنوانسیون همچنان فعال خواهد وود. وا ایی حال 90اما مادۀ 
تواند وا استناد وه ایی دیگرح دولت ساحلی نمیعبارت مستقی  ایی مقرره چندان موجه نیست. وه

شناسی کۀه مسۀتلبم احۀداث تأسیسۀات     منهور کنترل تحقیقات واستانمقرره صتحیت خود وه
ذی  مۀادۀ  « اورا  احوال مرووطه»عنوان یکی از تواند وههستندح گسترش دهدح ولکه حداکثر می

 کنوانسیون ودان استناد کند. 58
 

ی دریتایی از منطقتۀ   هااستفادهی و دیگر شناسباستانی هاتیفعالان . تعارض می5
 انحصاری اقتصادی

در اِعمال حقوق خود و انجام تکۀالیفب  »کند: دولت ساحلی کنوانسیون مقرر می 51مادۀ  1وند 
هۀا توجۀه   تحت ایی کنوانسیون در منطق  انحصاری اقتصادیح وه حقوق و تکۀالیف سۀایر دولۀت   

های صۀاحب رۀرچ    کند: دولتویان می 59مادۀ  3از سوی دیگرح وند «. ت...مقتضی خواهد داش
در اعمال حقوق و انجام تکالیف خود وه موجب ایی کنوانسیون در منطق  انحصاری اقتصۀادیح  »

همچنان کۀه مشۀمود اسۀتح    «. وه حقوق و تکالیف دولت ساحلی توجه مقتضی خواهند داشت...
های صۀاحب رۀرچ    ای احتمالی میان دولت ساحلی و دولتهایی دو مقرره در مقام ح  تعارض
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های انتساوی وه آنما وراساس قسمت رۀنج  کنوانسۀیون   در خصو  حقوق و تکالیف یا صتحیت
هۀای  شناسۀی دریۀایی در زمۀرۀ حقۀوق یۀا صۀتحیت      هستند. وناورایی از آنجا که واستان 2891

های صاحب رۀرچ  نیسۀتح تعۀارض    دولت  یمت از کنوانسیون وه دولت ساحلانتساوی ایی قس
های دریایی از منطق  انحصاری اقتصادی وراساس مقۀررات کنوانسۀیون   میان آن و دیگر استفاده

رسد که ایی تعارض وایۀد  نهر میتواند ذی  مقررات یادشده قرار گیرد. در چنیی شرایطی وهنمی
  وفص  شود.کنوانسیون ح  58ای دیگر یعنی مادۀ وراساس مقرره
 مۀذاکره  انجۀام  جمۀت  وظیفۀه  نوعی ویشتر شکلی است تا ماهویح ودیی معنا که 58مفاد مادۀ 

 ایجۀاد  «اقتصۀادی  انحصاری منطق  در هاصتحیت و حقوق اعطای وه مرووط اختتفات ح » ورای
 وۀرای  کۀه  آنجا استح ورداشت قاو  58 مادۀ متی از صورت تلویحیوه وظیفه ایی ایجاد. است کرده
 منافع اهمیت» و 1«مرووطه احوال و اورا » ح2«انصاف» همچون معیارهایی از اختتفات وفص ح 

مبتنۀی وۀر هۀی  فررۀی در خصۀو        58از آنجۀا کۀه مفۀاد مۀادۀ      4.وردمی نام 3«طرفیی مرووطه
هۀا نیسۀت   تخصیص سایر حقوق در منطق  انحصاری اقتصادی وه نفع دولت ساحلی یا سایر دولۀت 

شناسۀی  های واستان(ح در قضی  مورد وحثح وسته وه اینکه انجام فعالیت142: 2380)چرچی  و لوح 
ها صورت گیردح و وسته وه اینکه وا کدام حقوقِ دولت ساحلی یۀا  دریایی توس  کدام دولت یا دولت

 های صاحب ررچ  در تعارض قرار گیردح مورو  متفاوت خواهد وود.  دولت
های دولت ساحلی در وند در زمرۀ حقوق و صتحیتشناسی دریایی وا توجه وه اینکه واستان

کۀه انجۀام آن توسۀ  دولۀت مرووطۀه وۀا یکۀی از        کنوانسیون قرار نگرفتهح درصورتی 51مادۀ  2
نهۀر  ( در تعارض قرار گیردح وه59مادۀ  2های صاحب ررچ  )مندرج در وند های دولتصتحیت

ولت ساحلی تقدم داشته واشد. در مقاوۀ   های اخیر ور منافع درسد در ایی موارد منافع دولتمی
گونه که از نامب نیب ریداستح منطق  دریایی وا عنایت وه اینکه منطق  انحصاری اقتصادی همان

کنندگان کنوانسیون ووده است و وۀه  است که منافع اقتصادی دولت ساحلی دغدغ  اصلی تدویی
ی منطقۀ  مبوۀورح در زمۀرۀ    همیی دلی  حقوق دولت ساحلی جمت اکتشاف و استخراج اقتصۀاد 

شناسۀی سۀایر   هۀای واسۀتان  که فعالیۀت وناورایی درصورتی 5ححقوق حاکمیتی خوانده شده است
شۀ  کفۀ  تۀرازو وراسۀاس معیۀار      ها وا یکی از حقوق مرووطه در تعۀارض قۀرار گیۀردح وۀی    دولت
 & Nandan, Rosenne) تر خواهۀد وۀود  وه نفع دولت ساحلی سنگیی 58شده در مادۀ وینیریب

Grandy, 1993: 569)  شناسۀی توسۀ  دولۀت    هۀای واسۀتان  که انجام فعالیتدرصورتی در مقاو

                                                           
1. Equity. 

2. Relevant Circumstance. 
3. Respective Importance of the Interests involved to the Parties. 

 رسدمی نهروه ح«گشت خواهد وفص ح ... وراساس تعارض ایی: »داردمی اشعار که 58 مادۀ لحی وه توجه وا اگرچه. 4
 .دارد اختیاری جنب  آنما از گیریومره ولکه حاندنکرده تحمی  طرفیی وه را معیارها ایی مقرره ایی وارعان

 .2891کنوانسیون  51مادۀ  2وند  .5

 یۀا



 817   ...های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آبچالش

شناسۀی  هۀای واسۀتان  های صاحب ررچ  یا وۀرعکس انجۀام فعالیۀت   ساحلی وا سایر حقوق دولت
های صاحب ررچ  وا سایر حقوق دولت ساحلی کۀه در کنوانسۀیون تصۀریح نشۀدهح     توس  دولت

صورت موردی و در نهر گرفتی تمامی شۀرای  و  گیری قطعی واید وهصمی تعارض داشته واشدح ت
  2اورا  و احوال مرووطه صورت گیرد.

 

 ی در دریاشناختباستانوظیفۀ حفاظت از اشیای دارای ماهیت تاریخی و  .6
صراحت وۀه مورۀو  حفاظۀت از وقایۀای واسۀتانی زیۀر آب       که وه 2891یکی از مواد کنوانسیون 

ها وظیفۀه دارنۀد اشۀیاا دارای    دولت»دارد: ایی مقرره اشعار می 2است. وند  303ۀ ررداختهح ماد
شده در دریا را حفاظت نموده و ودیی منهور وۀا یکۀدیگر   شناختی و تاریخی یافتماهیت واستان
اشیاا دارای »ورانگیب استح یکی در خصو  اصطتح آنچه در ایی مقرره سؤال«. همکاری نمایند
است و دیگری اومام در خصو  محدودۀ اجرای ایی مقۀرره   1«شناختی و تاریخیماهیت واستان

 است.« در دریا»وا توجه وه عبارت 
حقوق دریاها تعریفی از میراث فرهنگۀی زیۀر آب ارائۀه نۀداده و تنمۀا در مۀواد        2891کنوانسیون 

وۀرد. ایۀی   ینۀام مۀ  « شۀناختی و تۀاریخی  اشیاا دارای ماهیت واسۀتان »از اصطتح مبم   303و  248
هۀۀای جۀۀای تأکیۀۀد وۀۀر محوطۀۀهاصۀۀطتح نیۀۀب در کنوانسۀۀیون مۀۀذکور تعریۀۀف نشۀۀده و متأسۀۀفانه وۀۀه

(. وصۀف  Elia, 2000:44تأکیۀد شۀده اسۀت )    3«اشۀیاا »شناسی و وستر ریرامونی آنماح صرفاف ور واستان
یف. شناختی ی  فرایند است نۀه یۀ  توصۀ   معناستح چراکه واستاندر حقیقت وی« شناختیواستان»

کنندگان اشیایی اسۀت کۀه   رسد مقصود تدویینهر می. وهنیستندشناختی ماهیت واستان دارایا اشیا
اما در خصو  صۀفت تۀاریخیح    اند.شناختی ورای وشر واجد ارزش و اهمیتثاوت شود از منهر واستان

یایی شناختی که وه ایی صفت نیب وارد اسۀتح وۀه معنۀای اشۀ    غیر از همان ایراد وارده وه صفت واستان
ماهیۀت  ». ونۀاورایی عبۀارت   (O'Keefe, 2002:17)نوعی وه تۀاریخ وشۀریت مروۀوط واشۀند     است که وه

هرچنۀد دامنۀ  مصۀادیق تحۀت روشۀب ایۀی        303مادۀ  2مندرج در وند « شناختی و تاریخیواستان
سۀازدح وۀا توجۀه وۀه کارهۀای مقۀدماتی و قصۀد        گفته چندان محدود نمۀی مقرره را ونا وه دالی  ریب

 تواند درورگیرندۀ اشیای نسبتاف جدید واشد.  کنندگان کنوانسیون در هر صورت نمیوییتد
ای از در خصو  محۀدودۀ اجۀرای ایۀی مقۀرره نیۀب دو دیۀدگاه متفۀاوت وجۀود دارد: عۀده         

داننۀد  آمده اسۀتح مۀی   1را ناظر ور منطق  مجاور دولت ساحلی که در وند  303حقوقدانان مادۀ 

                                                           
های یکی از مصادیق ایی اختتف زمانی است که دولت ساحلی و دولت صاحب ررچ  هر دو مدعی انجام فعالیت .2

ت ساحلی و تر خواهد وود که دولشناسی در منطق  انحصاری اقتصادی واشند. مورو  زمانی وغرنجواستان
 شناختی وا میراث مذکور داشته واشند.دولت صاحب ررچ  هر دو ریوندی تاریخیح فرهنگی یا واستان

2. Objects of an Archaeological and Historical Nature. 

3. Objects. 
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(Newton, 1986: 187 Migliorino, 1995: 485; Blake, 1996: 89-95;).  در  303مۀادۀ   1وند
توانۀد در اجۀرای   ورای کنترل قاچاق ایی اشیااح دولت سۀاحلی مۀی  »دارد: ایی خصو  اشعار می

چنیی فرض نماید که ورداشتی آنما از وستر دریای منطقۀ  مۀذکور در آن مۀادهح وۀدون      33مادۀ 
ت مذکور در آن مۀاده در داخۀ  قلمۀرو یۀا دریۀای سۀرزمینی او       تأیید او وه نق  قوانیی و مقررا

را نۀاظر وۀر تمۀامی     303مۀادۀ   2طرفداران دیدگاه اول معتقدند که اگر وند «. منجر خواهد شد
هۀا در  تواند وۀه شۀناخت صۀتحیت قانونگۀذاری وۀرای دولۀت      مناطق دریایی ودانی ح ایی امر می

اطق دریایی مختلف منجر شودح امۀری کۀه وۀا    خصو  حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در من
رذیر نیست. نتیجۀ  عملۀی چنۀیی ورداشۀتی گسۀترش      توجه وه سایر مقررات کنوانسیون امکان

نویس ایی مقرره ورخۀی  هاستح موروعی که وا در نهر گرفتی سواوق تمی  ریبخبندۀ صتحیت
طرفداران ایی دیدگاه در  (.Dromgoole, 2014: 11شدت در مورد آن ویمناک وودند )ها وهدولت

قسمت شانبده  کنوانسیونح « مقررات عمومیِ»خصو  چرایی قرار گرفتی ایی مقرره در وخب 
کنند: نخست ورای اینکه وحث حفاظت از میراث فرهنگی زیۀر آب را  دو علت عمده را مطرح می

دیی طریۀق از  از سایر مباحث مرووط وه منطق  انحصاری اقتصادی و فتت قاره تفکی  کرده تا و
نۀویس مۀادۀ   ها اجتناب ورزند و دوم اینکه در زمۀان تمیۀ  رۀیب   خطر گسترش خبندۀ صتحیت

رو وایۀد ایۀی وحۀث    ها در خصو  منطق  مجاور وه رایان رسیده وودح ازاییمذاکرات و وحث 303
نی ح را ناظر ور هم  مناطق دریۀایی وۀدا   303مادۀ  2شد. اینان معتقدند اگر وند دوواره مطرح می
مقۀرر   248کنوانسیون همپوشانی چشمگیری وجود خواهد داشۀت. مۀادۀ    248میان آن و مادۀ 

انۀدح وۀه   شناختی و تاریخی دارند و در منطقه ریدا شدههم  اشیایی که ماهیت واستان»دارد: می
نفع ک  وشریت حفاظت یا واگذار خواهند شد و در ایی مورد وه حقوق دولت یا کشۀور مبۀدی یۀا    

ونۀاورایی از آنجۀا   «. مبدی فرهنگیح یا دولت مبدی واستانی و تاریخی توجه خا  خواهد شددولت 
رسد ایی مقرره وا قصد نهر میشدهح وه در جلسات اولی  مذاکرات تمیه 248نویس مادۀ که ریب

اعمالِ مطلق و انحصاری در منطقه ورع شده تا وقی  مقررات مرووطه را از شۀمول خۀود خۀارج    
منطقۀ   »تواند در دریای آزاد قاو  اِعمۀال واشۀد. رۀس در نمایۀت وایۀد      نمی 303مادۀ  سازد. لذا

 دانست. 303مادۀ  2را تنما منطق  دریایی مورو  اِعمال و اجرای وند « مجاور
ایی مقرره ور همۀ  منۀاطق دریۀایی اعمۀال      2اما طرفداران دیدگاه دوم ور ایی واورند که وند 

یعنۀی   303(. در نهۀر آنۀان عنۀوان مۀادۀ     ;Oxman, 1988: 362 Watters, 1983: 813شود )می
خود ومتریی دلی  ایۀی مدعاسۀت. از نهۀر ورخۀی     « شده در دریااشیای واستانی و تاریخی یافت»

دیگر اما نفسِ قرارگیری ایی مقرره در قسمت شانبده  کۀه حۀاوی مقۀررات کلۀی اسۀتح وۀرای       
(. آنان انتقاد طرفداران دیدگاه اول در Dromgoole, 2014: 33-34اثبات ایی دیدگاه کافی است )

قۀانون  »را نیب وا تمس  وه قاعۀدۀ   248و مادۀ  303مادۀ  2خصو  وجود همپوشانی میان وند 
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کنوانسۀیون را قۀانون    248اند. ودیی صورت که مۀادۀ  ح  کرده 2«خا  اقوی از قانون عام است
 (.Forrest, 2010: 325را قانون عام ) 303اند و مادۀ خا  دانسته

تر واشد. وا توجه وه معنای عادی و متۀداول  رسد که دیدگاه اخیر وه واقعیت نبدی نهر میوه
را ناظر ور هم  مناطق دریایی از جمله منطق  انحصاری اقتصادی « در دریا»عباراتح واید عبارت 

انسۀیون کۀه   در قسۀمتی از کنو  303و فتت قاره قلمداد کنی . همچنیی نبایۀد از جایگۀاه مۀادۀ    
مۀادۀ   2ها وظیفه دارنۀد وراسۀاس ونۀد    حاوی مقررات کلی و عام استح غاف  وود. وناورایی دولت

واقع در منطق  انحصۀاری اقتصۀادی و   « شناختیاشیای دارای ماهیت تاریخی و واستان»از  303
 فتت قاره حفاظت و حمایت کرده و ودیی منهور وا یکدیگر همکاری کنند.  

 

اظتتت از میتتراث فرهنگتتی زیتتر آب در کنوانستتیون  ستتازوکارهای حف
 یونسکو 2001

در راستای حفاظت از میراث فرهنگی زیۀر آب در منۀاطق انحصۀاری    « یونسکو 1002کنوانسیون »
دهۀی و  سۀازوکار گۀبارش  »اقتصادی و فۀتت قۀاره دو سۀازوکار طۀوالنی و ریچیۀده تعیۀیی کۀرد:        

 کنوانسیون مقرر شده است.   20که در مادۀ « سازوکار حفاظت»و  8مندرج در مادۀ « رسانیاطت 
 

 (8ی )مادۀ رساناطالع. سازوکار گزارش دهی و 1
را واید در راستای اعطۀای   1002کنوانسیون  8رسانی مندرج در مادۀ دهی و اطت سازوکار گبارش

خصۀو  وخۀب رایۀانی آن دانسۀت کۀه وۀر رۀرورت        و وۀه  303مادۀ  2قدرت اجرایی وه مفاد وند 
ورزد. در ایۀی زمینۀه هۀر دولۀت     های عضو جمت تحقق ایی منهور تأکید مۀی میان دولتهمکاری 

عضو موظف است که اتباعب یا فرمانده کشتی را که رۀرچ  دولۀت مرووطۀه را وۀر افراشۀتهح ملۀبم       
هۀای  کشف میراث فرهنگی زیر آب یا هۀر قصۀدی جمۀت رۀرداختی وۀه فعالیۀت       هرگونهسازند که 

طق انحصاری اقتصادی و فتت قاره آن واقع اسۀتح وۀه آن دولۀت اطۀت      معطوف وه آنما که در منا
در مناطق انحصاری اقتصادی و فتت قارۀ دولۀت   8مادۀ  2وند « ب»همچنیی وراساس شق  1دهد.

مقرر خواهند کرد تبعه یا فرمانده کشتیح کشف یا فعالیت مبوور را وۀه   های عضودولت»عضو دیگرح 
هۀای رسۀیده را وۀه    در نمایت دولت)های( عضو گۀبارش  3«.طت  دهد...ا آن دولت عضو دیگرو  آنما

                                                           
1. Lex specialis derogat legi generali. 

 .8مادۀ  2وند « الف»شق  .1
( را ملبم کردند که non-nationalsژ ریب از تصویب ایی کنوانسیون اتبا  و سایریی )ها مانند نروورخی دولت .3

کشف تصادفی میراث فرهنگی زیر آب را که در حیی اکتشاف نفت و مناوع معدنی در فتت قاره صورت 
 (.Blake, 2015: 105گیردح گبارش کنند )می
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هۀر یۀ  از    2هۀای عضۀو خواهۀد رسۀاند.    اطت  مدیرک  یونسکو و وی نیب وه اطت  تمۀامی دولۀت  
 1«تأییۀد  قاوۀ   ریونۀد » کۀه دارای یۀ   ها درصورتیهای عضو نیب رس از دریافت ایی گبارشدولت

تواننۀد  مبوور واشندح می زیر آب فرهنگی میراث وا شناختیاستانو یا تاریخی فرهنگیح ریوند وی هوه
 وۀه  مای  که کنند اظمار داردح وجود آن قاره فتت یا انحصاری منطق  در مبوور میراث که دولتی وه

 3آن میراث هستند. از مؤثر حفاظت تضمیی نحوۀ خصو  در مشاوره ارائ 
 

 ابهام سازنده .1. 1
 2ونۀد  « ب»در شۀق  « آن دولت عضو دیگر»و « آنما»ح «های عضوتدول»وا توجه وه سه عبارت 

توان از ایی مقرره داشت: فۀرض کنیۀد کشۀتی کۀه رۀرچ       ح دو تفسیر متفاوت و مم  می8مادۀ 
دولۀت  »استح در منطق  انحصاری اقتصادی « دولت ب»را ورافراشته و حام  اتبا  « دولت الف»
عنۀوان  وۀه « دولۀت ج »ورت وراساس ی  تفسۀیرح  کندح در ایی صشیئی واستانی را کشف می« ج

و « دولۀت ج »دولت ساحلی مقرر خواهد کرد که فرمانده کشۀتی مرووطۀه کشۀف مۀذکور را وۀه      
عنوان دولت متبو  تبعه وه« دولت ب»عنوان دولت صاحب ررچ  یا وه« دولت الف»همچنیی وه 

دولت صاحب ررچ ح فرمانۀده کشۀتی    عنوانوه« دولت الف»گبارش کند. وراساس تفسیری دیگر 
ترتیب عنوان دولت متبو  تبع  آن را ملبم خواهد کرد که آن کشف را وهوه« دولت ب»مذکور یا 

عنوان دولت ساحلی گبارش کند. وارح است کۀه  وه« دولت ج»و « دولت ب»یا « دولت الف»وه 
گونۀه صۀتحیت و   ی کننۀدۀ گۀبارش خواهۀد وۀود و هۀ     در ایی حالت دولت ساحلی تنما دریافت

 کنترلی از سوی دولت ساحلی اِعمال نخواهد شد.  
توس  ایاالت متحۀده ریشۀنماد شۀد و رۀس از آن ریشۀنمادهایی از       8مادۀ  2وند « ب»شق 

جۀایی  کدام راه وهمنهور اصتح و تنقیح ایی مقرره مطرح شد که هی های دریایی وهسوی قدرت
کننۀده  هۀای شۀرکت  شان از آن داشت که ویشتر دولۀت نبرد. مخالفت وا ریشنمادهای اصتحی ن

(. ونۀاورایی سۀاختار فعلۀی ایۀی     O'Keefe, 2002: 83خواستار شک  فعلی مقررۀ مۀذکور وودنۀد )  
تاوۀد و  مقرره را واید دارای اومام سازنده خواند؛ مبم  از ایی نهر که تفسیرهای متفاوتی را ورمۀی 

هۀا در خصۀو    ان نهرهۀای دو گۀروه از دولۀت   سازنده از آن روی که در واقع سازشی است میۀ 
ررورت یا عدم ررورت گسترش صتحیت دولت ساحلی در خصو  حفاظت از میراث فرهنگی 

 زیر آب در ماورای حد ویرونی دریای سرزمینی.

 

                                                           
 .8 مادۀ 4 و 3 وندهای .2

2. Verifiable Link. 

 .8مادۀ  5وند  .3
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 «پیوند قابل تأیید»های دارای دولت .2. 1
 زیر فرهنگی میراث ضوحع دولت ی  قاره فتت یا اقتصادی انحصاری منطق  محدودۀ در هر گاه»

 عضۀو در  دولۀت  آن واشدح داشته وجود میراث آن روی ور فعالیتی انجام قصد یا گردد کشف آب
 وۀه  که دیگری عضو هایدولت تمام وا آبح زیر فرهنگی میراث آن از حفاظت نحوۀ ومتریی مورد

 عنۀوان وه را اییهمشاوره چنیی .کرد خواهد مشورت اندنموده عتقه اظمار ح8 مادۀ 5 وند موجب
 وه مای  که کند اظمار صراحتوه اینکه مگر کردح خواهد هماهنگ 2«کنندههماهنگ دولت» ی 

 اظمۀار  ح8 مادۀ 5 وند موجب وه که عضوی هایدولت صورت ایی در که واشدحنمی کار ایی انجام
ت ونۀۀاورایی دولۀۀ 1.«نمۀۀود خواهنۀۀد انتخۀۀاب را کننۀۀدههماهنۀۀگ دولۀۀت یۀۀ  انۀۀدنمۀۀوده عتقۀۀه

واید ریب از هۀر اقۀدامی در راسۀتای حفاظۀت از میۀراث       3کننده )جب در موارد خا (هماهنگ
های دارای ریوند قاو  تأییۀد مشۀورت کنۀد. تأییۀد ریونۀد فرهنگۀیح       شدهح وا دولتفرهنگی یافت

ها وۀا میۀراث مبوۀور نیۀب در ویشۀتر مواقۀع مسۀتلبم انجۀام         شناختی ایی دولتتاریخی یا واستان
تواند وا وازیاوی شۀیا مرووطۀه از   شناختی در مقیاس گسترده است که حتی میاستانتحقیقات و

مواجه خواهی  وود؛ وۀدیی  « دور»رسد که وا ی  نهر میمح  خود همراه واشد. در ایی صورت وه
اقدامی در خصو  حفاظت از میراث فرهنگی  هرگونهکننده واید ریب از معنا که دولت هماهنگ

هۀای  کۀه تشۀخیص دولۀت   مشورت کندح درحالی« ریوند قاو  تأیید»های دارای زیر آب وا دولت
 شناختی ور روی میراث مرووطه است. مبوور خود مستلبم انجام تحقیقات واستان

از سوی دیگر اگرچه در مقررۀ مذکور مشخص نشده که چنیی ریوندی واید ور چه اساسی 
دولۀت  »کۀه وۀرای    20توجه وه لحۀی مۀادۀ   رسد وا نهر میو توس  کدام دولت تأیید شودح وه

نقب محوری جمت انجام اقۀدامات حفۀاظتی قائۀ  شۀدهح انجۀام تحقیقۀات       « کنندههماهنگ
شناختی ی  دولت وا میراث منهور اثبات ریوند فرهنگیح تاریخی یا واستانشناختی وهواستان
صورت گیرد. البته  4«قواعد»و حداق  وا رعایت « کنندهدولت هماهنگ»شده واید توس  یافت

کننده همان دولۀت سۀاحلی   ایی استدالل نیب زمانی مصداق خواهد داشت که دولت هماهنگ
 واشۀدح در نمی کار ایی انجام وه مای  که نماید اظمار صریحاف»واشد. وناورایی اگر دولت ساحلی 

 سۀتی یۀ   وای اندنموده عتقه اظمار ح8 مادۀ 5 وند موجب وه که عضوی هایصورت دولت ایی

                                                           
1. Coordinating State. 

 .20مادۀ  3وند  .1
 .20مادۀ  5وند « پ»و شق  4وند . 3

4. Rules. 

اسۀت کۀه    یونسۀکو  1002 کنوانسۀیون  رۀمیم   «آب زیۀر  فرهنگی میراث وه معطوف هایفعالیت وه مرووط قواعد»
 جۀبا  33 مۀادۀ  طبۀق  ده وهای معطوف وه میراث فرهنگی زیر آب وۀو قاعده در خصو  فعالیت 31مشتم  ور 

 مثاوۀ  وۀه  کنوانسۀیون  ایۀی  وه اشاره ای دیگر مقرر نشده واشدحگونهکه صریحاف وهو درصورتی واشدمی آن الینف 
 وود. خواهد نیب قواعد وه اشاره
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کننۀده  در چنیی شرایطی تعیۀیی دولۀت هماهنۀگ    2«.نمایند انتخاب را کنندههماهنگ دولت
رسد از نهر میای از اومام قرار خواهد گرفت. در ایی موارد نیب وهدر هاله« دور»دلی  وجود وه

 هوۀ  هۀا دولت تکالیف و صتحیت حقوقح وه ایلطمه کنوانسیون ایی مفاد از ی هی »آنجا که 
ح 1«.زد.. نخواهۀد  دریاهۀا  حقوق مورد در متحد مل  کنوانسیون شام  المل ویی حقوق موجب
 303مۀادۀ   2تواننۀد وراسۀاس ونۀد    شۀده مۀی  های مدعی ریوند وا میراث فرهنگی یافۀت دولت

ها را وه همکاری جمت حفاظت و حمایت از وقایای تاریخی و که هم  دولت 2891کنوانسیون 
منهۀور ریگیۀری و انجۀام اقۀدامات     وۀه « کننۀده دولۀت هماهنۀگ  »اندح ی  خوواستانی فرا می

 حفاظتی ورگبینند. 
 

 (10سازوکار حفاظتی )مادۀ . 2
و حقتوق و   3«ی معطتوف بته میتراث فرهنگتی زیتر آب     هاتیفعال»تعارض میان  .1. 2

 های دولت ساحلی صالحیت
دولت عضوی کۀه  »یی اساس آن نمفته است. ور ا 1در وند  20نخستیی مورو  کلیدی در مادۀ 

اش قۀرار داردح حۀق دارد کۀه    میراث فرهنگی زیر آب در مناطق انحصاری اقتصادی و فتت قاره
دخالت در حقۀوق   هرگونهفعالیت معطوف وه میراث مبوور را ممنو  یا تجویب نماید تا از  هرگونه

متحۀد در خصۀو     المل  از جمله کنوانسیون مل حاکمیتی یا صتحیت خود که در حقوق ویی
 «.شده استح جلوگیری نمایدوینی حقوق دریاها ریب

هایی است کۀه  حقوق حاکمیتی دولت ساحلی در منطق  انحصاری اقتصادی و فتت قاره همان
ذکۀر شۀده اسۀتح ونۀاورایی اگۀر       2891کنوانسۀیون   00مۀادۀ   4و  2و وندهای  51مادۀ  2در وند 
هۀا تۀداخ  داشۀته    آب وا یکی از آن حقوق و صۀتحیت  های معطوف وه میراث فرهنگی زیرفعالیت

عم  آورد. مشکلی که در ایی مورد وجود دارد تواند از انجام آنما ممانعت وهواشدح دولت ساحلی می
هایی تا چۀه  منهور تجویب یا ممنوعیت چنیی فعالیتایی است که دامن  صتحیت دولت ساحلی وه

ها و سایر اشیای واقع در وسۀتر دریۀا   ارد که الش  کشتیحد است؟ ایی مورو  از آنجایی اهمیت د
انۀد. در چنۀیی شۀرایطی کۀه اقۀدامات      مح  تجمع و زیستگاه ماهیۀان و سۀایر موجۀودات دریۀایی    

کنۀدح  ورداری از ایی مناوع طبیعی تداخ  ریدا میحفاظتی معطوف وه میراث فرهنگی ناگبیر وا ومره

                                                           
 .20مادۀ  3وند « ب»شق  .2
 .3مادۀ . 1
 که شودمی اطتق هاییفعالیت از ستهد آن وه «آب زیر فرهنگی میراث وه معطوف هایفعالیت: »»2 مادۀ 1 وند .3

 وه یا فیبیکی لحاظ از غیرمستقی  یا مستقی  طوروه تواندمی و ووده آب زیر فرهنگی میراث آنما عمدۀ هدف
 .«ورساند آسیب آب زیر فرهنگی میراث وه دیگری شک 
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ای از قدامات جلوگیری کند؟ اگرچۀه در اصۀ  وایۀد انۀدازه    آیا دولت ساحلی حق دارد از انجام ایی ا
تناسب میان میبان تمدید حقوق حاکم  دولت سۀاحلی و اقۀدامی کۀه در واکۀنب وۀه آن صۀورت       

منهۀور  گرفته توس  ی  دولت وۀه گیرد وجود داشته واشدح در عم  وعید است که اقدام صورتمی
 ,O'Keefe)ی دیگر وه چالب کشیده شود هاحفاظت از حقوق حاکمه یا صتحیتب از سوی دولت

یا هر طریۀق دیگۀری از    8وناورایی اگر دولت ساحلی از طریق سازوکار مندرج در مادۀ  .(90 :2002
عمۀ  آورد. ایۀی   تواند از انجام آنمۀا ممانعۀت وۀه   انجام یا قصد انجام چنیی اقداماتی مطلع شودح می

وایۀد  »کۀه  « حفاظت در مح »جرای قاعدۀ خصو  امورو  حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب وه
 اندازد.را تا حدود زیادی وه مخاطره می« عنوان اولیی گبینه مورد توجه قرار گیردوه

تواند قاو  توجه واشۀدح ایۀی اسۀت کۀه آیۀا دولۀت سۀاحلی در چنۀیی         مسئل  دیگری که می
ا وراسۀاس  ر« های معطۀوف وۀه میۀراث فرهنگۀی زیۀر آب     فعالیت»شرایطی ملبم است که مجوز 

صراحت البامۀی  وه 20مادۀ  5وند « ب»صادر کند؟ در راسخ واید گفت که ورختف شق « قواعد»
 در عضۀو  هۀای دولۀت »که اشعار داشۀته:   1مادۀ  4در ایی زمینه وجود نداردح اما وا توجه وه وند 

 و کنوانسۀیون  ایۀی  را طبۀق  مناسۀب  اقۀدامات  تمۀامی  مستق ح یا مشترک طوروه اقتضاا صورت
 خواهنۀد  اتخۀاذ  رۀروری اسۀتح   زیۀر آب  فرهنگۀی  میراث از حفاظت جمت که المل ویی قوقح

 نیۀب  قواعۀد  وۀه  اشۀاره  مثاو وه کنوانسیون ایی وه اشاره»... 33و از آنجا که وراساس مادۀ « نمود...
توان نتیجه گرفت که دولت ساحلی در ایی موارد نیب ملبم است کۀه مجوزهۀای   ح می«وود خواهد
 صادر کند.  « قواعد»وا عنایت وه الزم را 
 

 یونسکو 2001کنوانسیون  10مادۀ  6تا  3و بندهای  2. ارتباط بند 2. 2
در خصو  اقدامات حفاظتی در منطقۀ  انحصۀاری اقتصۀادی و فۀتت قۀاره تلویحۀاف        1002کنوانسیون 

ر ایۀی منطقۀه   های دولت ساحلی دمبتنی ور دو فرض است: یا ایی اقدامات حفاظتی وا حقوق و صتحیت
خواهۀد وۀود یۀا اینکۀه      20مادۀ  1که توریح داده شدح ذی  وند گونهتعارض دارد که در ایی صورت همان

آن ماده خواهد وۀود. در شۀرای  اخیۀر     1تا  3چنیی تعارری وجود ندارد که در ایی صورت ذی  وندهای 
جمۀت   8مۀادۀ   5اسۀاس ونۀد   هایی که وروا تمامی دولت« کنندهدولت هماهنگ»عنوان دولت ساحلی وه

اندح در مورد ومتریی و مۀؤثرتریی نحۀوۀ حفاظۀت از آنمۀا مشۀورت خواهۀد       ارائ  مشاوره اظمار عتقه کرده
   2مسئول اجرای اقداماتِ حفاظتی مورد توافق خواهد وود.« کنندهدولت هماهنگ»همچنیی  2کرد.

                                                           
های کننده اقدام کندح دولتعنوان دولت هماهنگخواهد وهکه دولت ساحلی صریحاف اعتم کند که نمیدرصورتی. 2

کننده انتخاب عنوان دولت هماهنگی  دولت )از میان خود یا خارج از آن( را وه« ریوند قاو  تأیید»دارای 
هایی واشد که تواند ناشی از هبینه(. دلی  امتنا  دولت ساحلی می20مادۀ  3وند « ب»خواهند کرد )شق 

میراث  وا که دولت مرووطه ریوند مستقیمیوی ه زمانیاشدح وههمراه داشته وتقب  ایی نقب ممکی است وه
 (.Dromgoole, 2003: 81فرهنگی زیر آب نداشته واشد )
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. اومۀامی کۀه در ایۀی    مۀبم  اسۀت   1002کنوانسۀیون   1تۀا   3و وندهای  1ارتباط میان وند 
مبادرت وه ممنوعیت  1خصو  وجود دارد ایی است که آیا دولت ساحلی زمانی که وراساس وند 

هۀای آن  )که وۀا حقۀوق و صۀتحیت   « های معطوف وه میراث فرهنگی زیر آبفعالیت»یا تجویب 
ت وۀا  نمایۀدح ملۀبم وۀه مشۀور    دولت در منطق  انحصاری اقتصادی یا فتت قاره تعارض دارد( می

مقۀرر شۀده خواهۀد وۀود؟ در      1تا  3گونه که در وندهای آن« ریوند قاو  تأیید»های دارای دولت
صراحت ذکر نشده که اجرای مقررات مرووطه صرفاف در مواقعی ررورت دارد که وه 1تا  3وندهای 

هۀای دولۀت   تعاررۀی وۀا حقۀوق و صۀتحیت    « های معطوف وه میراث فرهنگی زیر آبفعالیت»
در منطق  انحصاری اقتصادی و فتت قاره نداشته واشد. از سوی دیگرح اگر دولت ساحلی ساحلی 

نوعی واشدح ایی امر وه« ریوند قاو  تأیید»های دارای در چنیی شرایطی ملبم وه مشورت وا دولت
عبۀارت دیگۀر الۀبام دولۀت سۀاحلی وۀه       هایب خواهد وود. وهخدشه وه حقوق حاکمه و صتحیت

وردح چراکۀه اسۀاس و   را زیر سؤال می 20مادۀ  1های مرووطح علت وجودی وند تمشورت وا دول
خدشه وۀه حقۀوق    هرگونهطور یکجانبه از ور ایی مبناست که دولت ساحلی وتواند وه 1ونیاد وند 

هایب در منطق  انحصاری اقتصادی و فتت قاره جلوگیری کنۀد. ونۀاورایی از   حاکمه و صتحیت
هۀا در جمۀت   وراساس مشورت و همکاری میان دولۀت  1002کنوانسیون  آنجا که چارچوب کلی

توان دولت ساحلی را حداکثر مقید وۀه الۀبام   حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب استوار استح می
ریوند »های دارای اختقی )در راستای احترام وه روح حاک  ور کنوانسیون( ورای مشورت وا دولت

 (.Dromgoole, 2003: 82نست )در ایی زمینه دا« قاو  تأیید
 

 یونسکو 2001کنوانسیون  10ها و مادۀ برخی دولت کجانبهادعای صالحیت ی .3. 2
طور یکجانبۀه ادعۀای صۀتحیت وۀر میۀراث فرهنگۀی زیۀر آب در منطقۀ          ها وهشماری از دولت

ی ح هرچند چنۀیی ادعۀایی مبنۀایی در حقۀوق معاهۀدات     1اندانحصاری اقتصادی و فتت قاره کرده
 ایۀی  مفۀاد  از یۀ  هۀی  »در ایی خصۀو  تصۀریح کۀرده کۀه:      1002کنوانسیون  3ندارد. مادۀ 
 الملۀ  شۀام   وۀیی  موجب حقۀوق  وه هادولتو تکالیف  صتحیت حقوقح وه ایلطمه کنوانسیون
سۀؤالی کۀه در ایۀی مۀوارد مطۀرح      ..«. .زد نخواهۀد  دریاها حقوق مورد در متحد مل  کنوانسیون

ها ورۀعیت حقۀوقی   توس  ایی دولت 1002در صورت تصویب کنوانسیون  شود آن است کهمی
 3چگونه خواهد وود؟ ورخی نویسندگان وا توجه وه مادۀ  3صتحیت ادعایی آنما وا توجه وه مادۀ 

                                                                                                                                        
 .20مادۀ  5وند « الف»شق . 2
 33( و جامائیکا )قانون شمارۀ 2892آوری   9مورخ  292208در منطق  انحصاری اقتصادی: مراکب )فرمان شمارۀ . 1

(ح ایرلند )قانون اصتحی 2801های تاریخی مورخ یکشتاسترالیا )قانون الش   (؛ در فتت قاره:2882مورخ 
(ح 2804مورخ  4(ح قبرس )قانون شمارۀ 2800(ح سی ش  )قانون مناطق دریایی 2890های ملی مورخ یادمان

  (.2885اوت  12مورخ  83/198(ح ررتغال )قانون شمارۀ 2801دسامبر  9فرمان سلطنتی مورخ  44نروژ )وخب 
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شۀوند.  هۀا مۀی  هۀای ایۀی دسۀته از دولۀت    تغییری در ورعیت حقوقی و صۀتحیت  هرگونهمنکر 
یافت  یکجانبه در واقع شاهدی ور های گسترشی صتحیتاستدالل آنان ور ایی مبناست که چنی

ای دیگۀر معتقدنۀد کۀه ایۀی     (. در مقاوۀ  عۀده  O'Keefe, 2002: 59انۀد ) وجود ی  قاعدۀ عرفی
ها در خصو  میراث فرهنگی زیر آب هنوز آنقۀدر  اقدامات یکجانبه در زمین  گسترش صتحیت

 (. Strati, 1995: 269وه میان آورد ) گسترده نشده است که وتوان صحبت از ی  قاعدۀ عرفی
 در کۀه  عضوی دولت هر»کنوانسیون واشد:  20مادۀ  1تواند در راستای وند استدالل اول می

 دارد حۀق  داردح قرار زیر آب میراث فرهنگی آن قارۀ فتت یا انحصاری اقتصادی منطق  محدودۀ
 حقوق در دخالت هرگونه از تا کند بتجوی ممنو  یا را مبوور میراث وه معطوف فعالیت هرگونه تا

 در مۀورد  متحۀد  ملۀ   کنوانسۀیون  جملۀه  از المل حقوق ویی در که خود صتحیت یا حاکمیتی
ای است گونهرردازی ایی مقرره وهنو  عبارت«. نماید است ممانعت شده وینیریب دریاها حقوق
توانۀد طبۀق صۀتحیت    ت ساحلی مۀی تواند درورگیرندۀ قواعد عرفی نیب واشد. وناورایی دولکه می

اقدامی در خصو  میراث فرهنگی واقۀع در منطقۀ  انحصۀاری     هرگونهیافت  خود مانع گسترش
 مجۀوزی  گونۀه هی »دارد: اشعار می 20مادۀ  2اش شود. از طرف دیگر وند اقتصادی و فتت قاره

 انحصۀاری  اقتصۀادی  محدودۀ منطق  در که زیر آب فرهنگی میراث وه معطوف هایفعالیت ورای
سۀازوکار   20یکی از مفاد مادۀ «. نخواهد شد داده ماده ایی مفاد طبق جب دارد قرار قاره فتت یا

یافت  دولت سۀاحلی  صراحت وا صتحیت گسترشاست که وه 1تا  3مشورتی مندرج در وندهای 
 کجانبۀه هۀای ی گیرد. اگرچه هنوز اعتراض خاصی علیه ایی گسۀترش صۀتحیت  در تضاد قرار می

هۀای دیگۀر   هۀای مرووطۀهح دولۀت   ش  در آینده و در صورت عضۀویت دولۀت  صورت نگرفتهح وی
(. وۀه  Forrest, 2002: 518توانند وراساس مفاد کنوانسیون وه ایی اقدام آنما اعتۀراض کننۀد )  می

هۀای  تر واشد. چنیی صتحیترسد که استدالل دوم وه واقعیت امر نبدی نهر میهمیی علتح وه
ها گسترده نشده که وتوان از وجود ی  قاعدۀ عرفۀی در ایۀی خصۀو     ایی آنقدر میان دولتادع

 دفا  کرد.
 

 یریگجهینت
اند از میۀراث فرهنگۀی   موظف 2891کنوانسیون  303مادۀ  2ها وراساس وند وا اینکه هم  دولت

ای وظیفۀه زیر آب حفاظت کنندح اما در نبود ی  سازوکار اجرایۀی و اومۀام ایۀی مقۀررهح چنۀیی      
از سۀوی دیگۀرح    2«.آورتعمد حقۀوقی الۀبام  »ماند تا ی  می« وظیف  اختقی»مثاو  ی  ویشتر وه

                                                           
اند که دانسته 2891کنوانسیون  281مشاوه مادۀ « وظیف  کلی»را وه جمت در ورداشتی  303مادۀ  2ورخی وند  .2

 & Cogliati-Bantz« )ها وظیفه دارند محی  زیست دریا را حفاظت و حمایت نماینددولت»مقرر کرده است: 

Forrest, 2013: 560.) 
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اقدام در خصو  حفاظت از ایی میراث در مناطق انحصاری اقتصادی و فتت قۀاره نۀه در زمۀرۀ    
گیۀرد و نۀه در ذیۀ  حقۀوق محۀدود سۀایر       ها و حقوق حاکم  دولت ساحلی قۀرار مۀی  صتحیت

ها از چنیی حقی حداق  در منطقۀ   مندی دولتا در ایی مناطق. اگرچه هنوز امکان ومرههدولت
(ح وعید است که دولتۀی وتوانۀد صۀرفاف وراسۀاس وظیفۀ       58انحصاری اقتصادی وجود دارد )مادۀ 

خصۀو  در  اقدامی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب وه 303مادۀ  2مندرج در وند 
 عم  آورد.تصادی و فتت قاره وهمناطق انحصاری اق
کارانه و تۀا  یونسکو نیب ریچیدهح مبم ح محافهه 1002شده در کنوانسیون وینیسازوکار ریب

حدود زیادی غیرعملی است؛ ریچیده از آن روی کۀه مسۀتلبم طۀی دو فراینۀد طۀوالنی اسۀت و       
 2891در کنوانسیون  شدهوینیکارانه وه آن دلی  که نتوانسته از چارچوب حقوقی ریبمحافهه

دلی  اتکای زیاد وۀه  فاصل  چندانی وگیرد و همچنیی غیرعملیح چراکه کارایی چنیی فرایندی وه
شدت مح  تردید ووده و همیشه احتمال عۀدم موفقیۀت آن   های عضو وهارتباط مؤثر میان دولت
گسۀترش  هۀای جۀدی و نۀاموفق آنمۀا در خصۀو       ها و وحثنهر دولتواالست. وا توجه اختتف

« کنفرانس سوم مل  متحد در زمینۀ  حقۀوق دریاهۀا   »صتحیت دولت ساحلی در فتت قاره در 
عنوان ی  فرمولِ سازشی مۀورد قبۀول اکثریۀت    ترح حداق  وهای صریحوسیار وعید وود که مقرره

 2اتخاذ شود. 1002هاح وتواند در کنوانسیون دولت
انۀۀد خألهۀۀای موجۀۀود در ه نتوانسۀۀتهاگرچۀۀ 1002کنوانسۀۀیون  20و  8وۀۀا ایۀۀی حۀۀال مۀۀواد 

ای مطلوب مرتفع کرده و در نتیجه حفاظۀت مۀؤثری   حقوق دریاها را وه شیوه 2891کنوانسیون 
)وا توجه وۀه واقعیۀات   « حداق ِ رروری»از میراث فرهنگی زیر آب فراه  سازندح واید آنما را ی  

حقۀوق دریاهۀا جمۀت     2891المللی( و ی  گام رو وۀه جلۀو نسۀبت وۀه کنوانسۀیون      جامع  ویی
حفاظت ویشتر از میراث فرهنگی زیر آب در منطق  انحصاری اقتصۀادی و فۀتت قۀاره دانسۀت.     

تغییری وه نفع حفاظت از میۀراث مبوۀور مسۀتلبم تغییۀر نگۀرش       هرگونهنباید فراموش کرد که 
های قدرتمند دریایی( در خصو  مسائ  حۀاکمیتی و صۀتحیتی در   خصو  دولتها )وهدولت

هۀای دریۀایی   رسد روند آن وا الحاق ورخۀی قۀدرت  نهر میایی مناطق دریایی استح امری که وه
 یونسکوح آغاز شده است. 1002)مانند اسپانیاح ررتغال و فرانسه( وه کنوانسیون 

 
 

                                                           
 که اصلی علت ورای مثال کندح جلب خود وه را هادولت از ورخی نهر نتوانست نیب سازوکار وا وجود اییح همیی .2

 «کنندههماهنگ» نقب تنما کنوانسیون( دولت آن نهر از) که وود ایی داشتح واز دادن ریی از را یونان دولت
 کنوانسیون که اساس ایی ور نروژ و روسیه مقاو  در استح شده قائ  اشقاره فتت در ساحلی دولت ورای
 .(Garabello, 2003: 121) دادند منفی ریی آن وه کرده اعطا ساحلی دولت وه ازحدویب قیحقو
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