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در خصوص حفاظت    ی دولت ساحل   ت ی ص ح   ی حقوق   ت ی ماه 
   آب در منطقه مجاور   ر ی ز   ی فرهنگ   راث ی از م 

 

 چکیده
در خصوص برداشتن   ي به نفع دولت ساحل  ي حقوق   ي فرض  یحاو   اهایحقوق در  1982  ونيكنوانس  303ماده  

 كیـمزبـور از  ونيكنوانس 33مقرره با ماده  نیآب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط ا  ریز  ي فرهنگ  راثيم
 گـرید یآب« از سـو ریـز ي فرهنگ راثيظت از مدر خصوص حفا  ونسكوی  2001  وني»كنوانس  8سو و ماده  

 نیـدر ا  ي دولـت سـاحل  تيصـالح  ي حقـوق   تيـرا در خصـوص ماه  ي تمتفاو   یرهايتفس  جهيدر نتها و  ابهام
مقالـه را بـر آن داشـته كـه از رهگـذر روش   نیـا  سـندگانیامـر نو  نيموجب شده است. هم  یي ایمنطقه در

در منطقـه   ي دولت سـاحل  تيصالح  ي حقوق   تيماهپاسو دهند كه    یديپرسش كل  نیبه ا  ي ليتحل-ي فيتوص
مقـررات مربوطـه در دو   یپردازعبـارت  وهيكـه شـ  دهـدي ان مپـژوهش نشـ  نیـا  یهاافتهی  ست؟يچ  مجاور
خصـوص بـوده كـه صـرفاً شـامل   نیـدر ا  ي محدود دولت ساحل  تياز صالح  ي ذكر شده حاك  ونيكنوانس
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 مقدمه

زميني اســت كــه دولــت ســاحلي در آن مجــاور دریــای ســرمنطقه دریایي    1»منطقه مجاور« 
وسعه منطقه مجاور حاصل فراینــدی پيچيــده از جمــع های خاصي است. »تدارای صالحيت

زني« های ساحلي بود. اگرچه مفهوم منطقه مجاور به »قانون گشــتادعاهای مختلف دولت
 1958ایــن تــا    گردد كه توسط بریتانيای كبير در قرن هجده  وضــع شــد، بــا وجــودبر مي

كلي فضای اقيانوس، این   در نمای  2توافق قرار نگرفتند«.قواعد راجع به منطقه مجاور مورد  
منطقه دریایي نمودار حوزه نسبتاً كوچك جغرافيایي است، امــا در زمينــه ميــراث فرهنگــي 

دربــاره دریــای ســرزميني و   1958زیر آب از اهميتي بنيادین برخوردار است. »كنوانســيون  
آب نپرداخــت، امــا كنوانســيون ه مجاور« به موضوع حفاظت از ميراث فرهنگــي زیــر  منطق 
)در چهار بند( را به موضــوع حفاظــت از »اشــيای   303و    149حقوق دریاها دو ماده    1982

شناختي و تاریخي« به ترتيب در »منطقه« و »منطقه مجــاور« اختصــاص دارای ماهيت باستان
 داده است.  

ت كــه در رابطــه اس  303ماده    2شده نيز بند  نگيز كنوانسيون یاد  ایكي از مقررات بحث
در منطقــه مجــاور  شــناختي و تــاریخي« قاچاق »اشيای دارای ماهيــت باستانترل با مسئله كن 

در زمينــه  1982 توسط دولت ساحلي است. رابطه این مقــرره بــا دیگــر مقــرره كنوانســيون
وی دیگــر در »كنوانســيون یونســكو در قابل توجه اســت. از ســ   33منطقه مجاور یعني ماده  

های هــا و كاســتيهــدف جبــران خالء زیر آب« كه با    ز ميراث فرهنگيخصوص حفاظت ا
مسئله حفاظــت از ميــراث یــاد شــده در  3به تصویب رسيد، 2001در سال   1982كنوانسيون  

مورد توجه قرار گرفت و دولت ساحلي بر طبق ایــن مقــرره دارای   8منطقه مجاور در ماده  
ش رو در پي پاســخگویي بــه ایــن پرســ هایي در این زمينه شده است. نوشتار پيش صالحيت

 

كنند، اما ترجمه دقيــق عنــوان ایــن یي با عنوان »منطقه نظارت« نيز یاد مي. برخي حقوقدانان ایراني از این منطقه دریا1

همان »منطقه مجاور« است و دليل روشني بــرای عــدم اســتفاده از آن وجــود ( Contiguous Zoneمنطقه دریایي )

 ندارد.

 هایپژوهش و  لعاتمطا  مؤسسه:  )تهران  طلعت  آرمين  ترجمه  چاپ اول،  ،دریاها  المللينب  حقوق  تاناكا،  یوشيفومي.  2

 .203( ص  1395 دانش،  شهر  حقوقي

 شود.یونسكو« یاد مي  2001»كنوانسيون  . از این پس در این مقاله از این كنوانسيون تحت عنوان  3
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كليدی است كه ماهيت حقوقي نقش دولت ســاحلي در منطقــه مجــاور در پرتــو مقــررات 
 یونسكو چيست؟ 2001و  1982های  كنوانسيون

 حقوق دریاها 1982. کنوانسیون 1
 33ژنــو بــا كمتــرین تغييــرات بــه مــاده    1958كنوانســيون    24مفهوم منطقه مجاور در مــاده  

توان گفت كه مقــرره اخيــر نــوآوری خاصــي راه یافت و بدین جهت مي 1982  ونكنوانسي 
در این خصوص نداشته است. تغييــرات یــاد شــده شــامل ایــن مــوارد اســت: حــداكثر حــد 

مایــل دریــایي از خــط مبــدأ دریــای ســرزميني   24مایل،    12خارجي منطقه مجاور به جای  
و ضــابطه تحدیــد   1958كنوانســيون    24ن شد و اشاره به »دریای آزاد« در صــدر مــاده  تعيي 

 حدود مندرج در بند سوم آن حذف شدند.

 . مقرره عام1-1
دارد كه دولت ســاحلي در منطقــه حقوق دریاها« مقرر مي 1982»كنوانسيون   33ماده    1بند  

از نقــض قــوانين و   -ماید: الفهای زیر ا عمال نتواند نظارت الزم را برای هدفمجاور مي
قلمــرو یــا دریــای ســرزميني خــود   ي، بهداشتي یا مهاجرتي در داخلمقررات گمركي، مال
نقض قوانين و مقررات یاد شده كه در داخل قلمــرو یــا در دریــای   -جلوگيری نماید و ب

 سرزميني وی ارتكاب یافته را مجازات نماید«.
ورت دریای سرزميني بــه صــورت روشــن در اهداف استقرار این منطقه دریایي در مجا

دولــت ســاحلي در منطقــه مجــاور محــدود   ح گردیده است. اختياراتور تشریرات مزبمقر
است. این اختيارات ه  ماهيت پيشگيرانه دارد، بدین معني كــه بــرای جلــوگيری از نقــض 
ای قوانين و مقررات شمرده شده است و ه  دارای ماهيت تنبيهي است، بدین معني كــه بــر

ســاحلي   سرزميني یا دریای سرزميني دولــتمجازات نقض قوانيني است كه قباًل در قلمرو  
روی داده است. بنابراین تفسير موسعي كه منتج به شناخت صــالحيت قانونگــذاری دولــت 
مربوطه در منطقه مجاور گردد، مردود است. یكي از مواردی كه ایــن اســتدالل را تقویــت 

)قــوانين و لهستان مبني بر حذف اشاره بــه »نقــض    پيشنهادی  هكند این است كه اصالحي مي
رو یا دریای سرزميني«، با وجود تصویب در كميته اول، در اجالس مقررات( در داخل قلم

( ILCالملــل )نــویس كميســيون حقــوق بين رد شــد و پيش   1958عمومي كنفرانس ژنو در  
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ن قائل به اســتقرار یــك »منطقــه تواپس در این زمينه به طریق اولي نمي  1جایگزین آن شد.
اما در هر صــورت ایــن مــاده قــانوني   3بود،  1982توسط كنوانسيون    2سي« شناتانمجاور باس

المللــي آثــار باســتاني در مــواردی كــه مبنایي خواهــد بــود جهــت نظــارت بــر تجــارت بين 
قــوانين مــالي و كننــد امــوال فرهنگــي زیــر آب را بــرخالف های خارجي تــالش ميكشتي

احلي صادر كــرده یــا بــه ایــن و یا دریای سرزميني دولت سدولت ساحلي از قلمر  گمركي
در خصوص اشيایي كه خــارج از   1982كنوانسيون    33در نتيجه، ماده    4ق وارد نمایند.مناط

انــد، قابــل ا عمــال نيســت. اند اما همانجا در بستر دریا باقي ماندهدریای سرزميني یافت شده
 یونســكو در خصــوص اتخــاذ 1970مقــررات »كنوانســيون   همين امــر در خصــوص ا عمــال
و جلوگيری از ورود، صدور و انتقــال غيــر قــانوني مالكيــت تدابير الزم برای ممنوع كردن 

نيز صادق خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر از آنجــایي كــه گســتره اجــرای   اموال فرهنگي« 
 6های عضو اســت،دولت  5، محدود به »قلمرو ملي« 4مقررات كنوانسيون یاد شده طبق ماده  

 

1. A/CONF.13/C.1/L.78, UNCLOS 1, Off. Rec. Vol. 3, p. 232. 

2. Archaeological Contiguous Zone. 

نبــوده اســت. در  33هميشه در تطابق بــا تفســير مضــيق از رژیــ  حقــوقي منــدرج در مــاده ها  با این حال رویه دولت  .3

حقــوق دریاهــا، بســياری از ادعاهــای یكجانبــه   1982نــي قبــل از تصــویب كنوانســيون  های گذشته یعحقيقت در سال 

دند و ادعــای ش)به صراحت( ميان صالحيت اجرایي و قانونگذاری تمایز قائل نمي  ها در خصوص منطقه مجاوردولت

 صالحيت قانونگذاری اساساً غيرمعمول نبود.

Daniel-Erasmus Khan, United Nations Convention on the Law of the Sea: A 

Commentary, Alexander Proelss (ed.), (C.H. Beck, 2017) p. 264. 
 توان به عنوان مثال ذكر نمود:دیق این امر دو مورد را مي. از مصا4

كند آثار باســتاني را كــه در منــاطق زماني كه كشتي خارجي كه در حال ورود به منطقه مجاور است، تالش مي  -الف

ی خارج از دریای سرزميني دولت مربوطه یافت شده برخالف قوانين و مقررات مالي و گمركي آن دولــت، بــه دیگر

 و یا دریای سرزميني  دولت ساحلي وارد نماید؛ قلمر

خارجي كه در حال عزیمت از منطقه مجاور است، در حال صدور آثار باســتاني یافــت شــده در  زماني كه كشتي  -ب

يني دولت مربوطه به خارج از منطقه مجاور برخالف قوانين و مقررات مــالي و گمركــي دولــت قلمرو یا دریای سرزم

 ساحلي است.

5. National Territory. 
پذیرند كه بر حســب مفــاد ایــن كنوانســيون، عضو این كنوانسيون ميهای  یونسكو: »دولت  1970كنوانسيون    4. ماده  6

امــوال فرهنگــي   -دهند: ... بكشور را تشكيل مياز ميراث فرهنگي هر  های زیر، جزئي  اموال فرهنگي متعلق به دسته

 .اند ...«ي یافته شده مل  قلمروكه در  
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وب نخواهــد شــد و مقــررات محســ هــا  مره قلمرو ملي این دولتبنابراین منطقه مجاور در ز
 یونسكو در این منطقه قابل اجرا نيست. 1970كنوانسيون  

. مقرره خاص: صالحیت دولت ساحلي در خصوص اشیای باسررتاني و 1-2
 تاریاي

نوان یك منطقه با اهميت شــناخته شــد ، منطقه مجاور به ع1982از تصویب كنوانسيون    بعد
های گمركــي، ی اجرایــي خــود را در زمينــههاتواند صالحيتلت ساحلي ميدوا  كه نه تنه

مالي، بهداشتي یا مهاجرتي ا عمال نماید، بلكه دارای اختيار مضاعفي شد كه پيش از ایــن و 
رقانوني اشيای به موضوع تجارت غي   303وجود نداشت. بند دوم ماده    1958در كنوانسيون  

صــالح دانســته اســت. لي را جهت حفاظت از این اشــيا، باستاني پرداخته است و دولت ساح
هــا ماننــد یونــان و ایتاليــا »این تحول بسيار مه  است، چرا كه از یك سو تعــدادی از دولت

های باستاني قابل توجهي در بستر دریا هستند كه نياز بــه حفاظــت دارنــد و از دارای ثروت
مایــل افــزایش یافتــه   24داكثر  دیگر، وسعت منطقه مجاور در این كنوانســيون بــه حــ سوی  

دارد كه »برای كنترل قاچاق ایــن اشــيا دولــت ســاحلي در اجــرای این بند مقرر مي  1ت«.اس
تواند چنين فرض نماید كه برداشتن این اشيا از بستر منطقــه مــذكور كنوانسيون مي  33ماده  

مــاده در دولت، نقــض قــوانين و مقــررات مــورد اشــاره در آن   در آن ماده، بدون تأیيد آن
 سرزميني آن منجر خواهد شد«.  داخل قلمرو یا دریای 

صــورت  1979بر اساس طرح پيشــنهادی هيئــت یونــاني در  303تصویب بند دوم ماده 
گرفت. این طــرح پــس از آن اصــالح شــد و بــه صــورت مشــتر  از ســوی شــش دولــت  

طــرح   2گرفت.  پرتغال، تونس و یوگسالوی نيز مورد حمایت قرار  ورد، ایتاليا، مالت،كيپ
دارد: »دولــت ســاحلي بــه منظــور تحقيــق، نجــات، حفاظــت و اشعار مي  پيشنهادی یاد شده

نمایش مناسب هر شيئي كه دارای ماهيت صرف باستاني و تاریخي بوده و در بستر یــا زیــر 
عمــال خواهــد نمــود. هــر چنــد كــه اش قرار دارد، حقوق حاكمه خــود را ا بستر فالت قاره

 

1. Petros Sioussiouras, “The Contiguous Zone as a Mechanism for Protection the 

Underwater Cultural Heritage” in Anastasia Strati, Unresolved Issues and New 

Challenges to the Law of the Sea Time before and Time after )Leiden: Martinus 

Njhoff Publishers, 2006) p. 65. 

2. Rene Jean Dupuy, and Daniel Vignes, A Handbook on the New Law of the Sea 

(Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1991) at 569. 



 ( 1399) زمستان|  69شماره  | 22سال | پژوهش حقوق عمومي | 124

ت مبــدأ تــاریخي و باســتاني در رابطــه بــا أ یا دولت مبدأ فرهنگي یا دولدولت یا كشور مبد
این طرح بــا  1های واگذاری چنين اشيایي دارای حقوق ترجيحي هستند«.فروش یا سایر راه

شــد. ایــن   ها بویژه ایاالت متحده، انگلستان و هلند مواجــهمخالفت جدی شماری از دولت
احلي ایجــاد ر طرح پيشــنهادی بــه نفــع دولــت ســ كردند حقوقي كه دها استدالل ميدولت

شده، تحت هيچ شرایطي ارتباطي با حقوق حاكمه دولت ساحلي بر فالت قــاره كــه مبتنــي 
بر منابع طبيعي بستر دریاست، ندارد. در نهایت متن فعلي بــه عنــوان یــك راهكــار سازشــي 

  2.مورد توافق قرار گرفت
ساحلي است. این فرض حقوقي  این مقرره حاوی یك فرض حقوقي به نفع دولت  

ني بر دو پایه است: اول از همه، نقض قوانيني كه در منطقــه مجــاور ارتكــاب یافتــه  مبت 
باشد مانند آن است كه در دریای سرزميني اتفاق افتــاده اســت، دوم؛ اگرچــه احتمــال  

ي زیر آب )حتي اگر در دریــای ســرزمين  كمي وجود دارد كه برداشتن ميراث فرهنگ 
جــر شــود، بــا ایــن حــال اینگونــه فــرض  به نقض قوانين مــورد اشــاره من   صورت گيرد( 

مقصود از قوانين و مقــررات ســرزميني یــا    3شود كه چنين نقضي اتفاق افتاده است. مي 
دریای سرزميني دولت ساحلي نيز قوانين و مقررات مالي و گمركي است، چرا كــه از  

ررات مالي و گمركــي ممكــن  ذكر شده تنها مق   33مجموعه مقرراتي كه در ماده  ميان  
ا برداشتن و نظارت بر قاچاق اموال فرهنگي زیر آب مرتبط باشد. علــت اتخــاذ  است ب 

چنين مقرره مبهمي این است كه در كنفرانس سوم ملل متحد در زمينه حقــوق دریاهــا  
حلي در خصــوص اشــيای باســتاني  ها موافق حقوق محدود دولت ســا تعدادی از دولت 
  4عيــار« شناســي تمام نطقــه »باستان های دیگر از ایجــاد یــك م دولت   بودند اما در مقابل 

ای زمينه سازش ميان نظــرات هــر دو  لحن مبه  این مقرره به گونه   5كردند. حمایت مي 
 

1. Myron H., Nordquist, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982: A 

Commentary, Vol. V, Center for Oceans Law and Policy, University of Virginia 

(Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 1989) at 159. 

2. Sioussiouras, op. cit. at 69. 

ای اســت كــه تــا حــدود زیــادی بــه قــوانين ( ميــراث فرهنگــي مســئلهIn Situ Protection. »حفاظت در محــل« )3

ل اط است. تنها زماني كه یكي از اقــالم ميــراث فرهنگــي زیــر آب از محــ ارتبگمركي، مالي، مهاجرتي و بهداشتي بي

مــالي وقوع خود برداشته شود و تالش گردد كه آن را وارد یا صادر نمایند، ممكن است قوانين و مقررات گمركي یا 

 دولت ساحلي مرتبط قلمداد گردند.

4. Fledged Archaeological Zone. 
5. See UN Doc. A/CONF.62/C.2. Informal Meeting/43 of 16 August 1979. 
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ها را فراه  نمود. همچنين فرض حقوقي كه در این مقرره بــدان اشــاره  گروه از دولت 
ذیر است. چرا كه در غيــر ایــن  ناپ است از اهميت زیادی برخوردار بوده و چالش   شده 
ورت دولتي كه مشغول برداشتن غيرقانوني این اشيا از منطقه مجاور دولــت ســاحلي  ص 

است، اگر بتواند اثبات نماید كــه برداشــتن آنهــا بــرخالف قــوانين و مقــررات مــالي و  
زميني آن نيســت، دولــت ســاحلي از  گمركي دولت مزبور در ســرزمين یــا دریــای ســر 

ده اســت، محــروم خواهــد شــد.  ذكــر شــ   303كه در بند دوم مــاده  تمامي حقوق خود  
تواند به چالش كشيده شود، نــه  بنابراین این استدالل كه فرض حقوقي مورد بحث مي 

تنها در پرتو كارهای مقدماتي قابل توجيه نيست، بلكه تأثير و اهميت كلي این مقــرره  
  1رساند. اقل ممكن مي را به حد 

صــالحيت خواهــد داشــت احلي  ، دولت ســ 33د مطابق ماده  همچنان كه پيشتر اشاره ش
كه اقدامات مقتضي جهت جلوگيری از نقض قوانين سرزميني یا دریای سرزميني خــود در 

های گمركي، مالي، مهاجرتي و بهداشتي به عمل آورد و كســاني را كــه مبــادرت بــه زمينه
توانــد قــوانين یــا مينماینــد، مجــازات نمایــد. بنــابراین دولــت ســاحلي نچنين جرایمــي مي

وضع نماید كه منحصراً در منطقه مجاور قابل ا عمال باشد. به بيــاني دیگــر مــاده   قواعدی را
نماید. اما پرسش اساسي كه در اینجا ، صالحيت قانونگذاری به دولت ساحلي اعطا نمي33

تنهــا بــه دولــت ســاحلي  33همچــون مــاده  303مــاده  2شود آن است كه آیا بند مطرح مي
نماید یا از این حد فراتــر رفتــه و دولــت ســاحلي را عطا ميالحيت اجرا و ا عمال قوانين اص

پنــدارد؟ در پاســو بــه ایــن جهت وضع قوانين در خصوص ایــن منطقــه دریــایي صــالح مي
ر ســه آنهــا دارای پرسش، سه نظریه شكل گرفته است كه در سایه لحن مبه  این مقرره هــ 

ن ســه تفســير، در واقــع نمــود ه دیدگاه یا بــه عبــارت بهتــر ایــ طرفداراني هستند. البته این س
 های شركت كننده در كنفرانس نيز بوده است.نظرات دولت

 . صالحیت محدود1-2-1
اند كه صالحيت دولت ساحلي محدود بــه برخي از حقوقدانان این دیدگاه را مطرح نموده

طقــه مجــاور اســت. ن در خصوص حفاظت از ميــراث فرهنگــي زیــر آب در من اجرای قواني 

 

1. Anastasia Strati, The Protection of the Underwater Cultural Heritage: An 

Emerging Objective of the Contemporary Law of the Sea (Hague: Kluwer Law 

International, 1995) at 166-167. 
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تواند از رهگذر وضع قوانين و مقررات در خصــوص حفاظــت از ایــن نميچنين صالحيتي  
به بياني دیگر، دولــت ســاحلي در منطقــه مجــاور از قــدرت كنتــرل )بــه   1اشيا ا عمال گردد.

ت )به معنــای قــدرت قانونگــذاری( مند است نه صالحي معنای قدرت اجرای مقررات( بهره
تــوان نتيجــه گرفــت كــه ایــن نظریــه مي  بنــابراین طبــق  2اســتاني دریــایي.نسبت بــه اشــيای ب

محدود به اجرای مقــررات مــالي و گمركــي   303ماده    2صالحيت دولت ساحلي طبق بند  
 در خصوص برداشتن ميراث فرهنگي زیر آب از بستر منطقه مجاور است.

 . صالحیت موسع1-2-2
حيت  به نوعي صال  303بند دوم ماده    طرفداران این دیدگاه معتقدند كه فرض مندرج در 

دهــد.  مایل دریایي از خط مبدأ گسترش مي   24قانونگذاری دولت ساحلي را تا حداكثر  
قادر ساختن دولت ساحلي برای اینكه برداشــتن اشــيای باســتاني از منطقــه مجــاور بــدون  

كند، امكان چنين صالحيتي را فراه  ســاخته اســت.  كسب رضایتش را غيرقانوني تصور  
قــوانين و مقــررات مــالي و گمركــي آن دولــت در    از آنجایي كــه چنــين اقــدامي نقــض 

  24اش فرض شده است، محــدوده اجــرای ایــن قــوانين را تــا  سرزمين یا دریای سرزميني 
اشــتن  ، جلــوگيری از برد 303دهد. در واقع طبق بنــد دوم مــاده  مایل دریایي گسترش مي 

از بســتر دریــای  احق جلوگيری از برداشتن آنها  اشيای باستاني از بستر منطقه مجاور از لو 
های ساحلي در خصوص اشيای باســتاني  سرزميني است. بنابراین گستره اختيارات دولت 

  33تر از اختيارات محدود پليسي و مراقبتي مندرج در مــاده  مایلي، گسترده   24در منطقه  
 كنوانسيون است.  
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ارات محــدود نظــارتي بــه دولــت تنهــا اختيــ   303در هر صورت این استدالل كــه مــاده  
كند، خالي از وجهه است. روشن است كه اتخاذ این مقرره جهــت ا عمــال حلي اعطا ميسا

بوده است، چرا كه در غيــر ایــن   33تغييراتي در نظام حقوقي منطقه مجاور مندرج در ماده  
ي هــایرسد. برخي از نویسندگان نيــز بــه رویــه دولتصورت تصویب آن بيهوده به نظر مي

، آفریقای جنوبي، فرانسه، هلند، دانمار  و نــروژ اشــاره نظير قبرس، یوگسالوی، موریس 
كنوانســيون یــا  33هــای شــناخته شــده در مــاده كنند كه هر كدام به نــوعي از چارچوبمي

گيری به ای عرفي در حال شكلدهاند و این امر را به مثابه قاعآن فراتر رفته  303حتي ماده  
و اجــرای آن در منطقــه مجــاور   جهت گسترش صــالحيت قانونگــذاری  نفع دولت ساحلي

»بنابراین تا آنجا كه به جلوگيری از برداشتن اشيای تــاریخي و باســتاني مربــوط   1اند.دانسته
ابق تواند صالحيت اجرایي و قانونگذاری در منطقه مجــاور را مطــ است، دولت ساحلي مي

  2ا عمال نماید«. 303ماده  2بند 

 مایلي 24شناسي تاننطقه باس. م1-2-3
ده ای از طرفداران دیدگاه صالحيت موسع حتي به این حد بسنده ننمودند و معتقدند كه ع

منــد نمــودن برداشــتن اشــيای باســتاني از اگر دولت ساحلي تنها دولــت صــالح بــرای قاعده
جــویز پذیر است. در راســتای تيشتر برای آن نيز امكانمنطقه مجاور است، شناختن حقوق ب

تواند هرگونه شرایطي را كه بــرای حفاظــت از اشــيای بازیــابي برداشتن، دولت ساحلي مي
هــای عضــو كنــد: »دولتمقــرر مي  303مــاده    1داند، تحميل نمایــد. بنــد  شده ضروری مي

شــده در دریــا را حفاظــت   شناختي و تــاریخي یافــتوظيفه دارند اشيا دارای ماهيت باستان
ن مقرره كه مشــتمل بــر وظيفــه عــام ر با یكدیگر همكاری كنند«. اینمایند و برای این منظو

شــناختي و تــاریخي اســت، ا عمــال قــوانين ميــراث حفاظت از اشــيای دارای ماهيــت باستان
دهد. دولت ساحلي بــا اجرایــي نمــودن اجازه مي  3فرهنگي دولت ساحلي را تحت شرایطي

 

1. Mariano J. Aznar Gomez, “The Contiguous Zone as an Archaeological Maritime 

Zone”, The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol. 29, No. 1, 

(2014), at 43-50. 

 .206 ص  ،مانه  تاناكا،. 2

 :303. شرایط مقرر در بندهای سوم و چهارم ماده  3

واعــد باشد، قوانين نجات دریایي یــا ســایر ق هيچ چيز در این ماده بر حقوق مالكين، كه هویت آنها قابل احراز مي  -3»

 گذارد.های مربوط به مبادالت فرهنگي، تأثير نميدریایي، یا قوانين و رویه
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ی برای نظارت بر قاچاق اشــيا  يتش و با به رسميت شناخته شدن صالح  303ماده    1بند  مفاد  
باستاني، در اصل مجاز شده است كه دامنه قوانين خود را در این منطقه نيز بگستراند. اینان 

ــد كــه بنــد ها نتيجــه مياز ایــن اســتدالل ــه ایجــاد یــك »منطقــه  303مــاده  2گيرن منجــر ب
لفعــل ایــن منطقــه، مجاور  دریای سرزميني شده است، امــا اســتقرار با 1شناسي بالفعل« باستان

نيســت، بلكــه »منطقــه  2منطقه مجاور به یك »منطقه صالحيتي تمام عيار«   حاصل دگرگوني
دارد. عليــرغ  ایــن   3مایلي« ماهيت مستقلي نسبت به »منطقه مجــاور عــام«   24شناسي  باستان

كنــد، امــا ایــن بــدان مــرتبط مي  33را به ماده    303ماده    2بند    1982واقعيت كه كنوانسيون  
»دالیل ایــن امــر   4نياز اجرای آن است.مجاور عام« پيش رار یك »منطقه  ا نيست كه استق معن 
 تواند شامل موارد زیر باشد:مي
 1982در بخــش  »مقــررات عمــومي « قســمت شــانزده  كنوانســيون   303مــاده    2بند    -الف

( كه به طور اختصاصي به موضــوع 33سيون )ماده  است، نه بخش چهارم قسمت دوم كنوان
 پردازد؛طقه مجاور ميمن 
 1ها جهت حفاظت از اشيای باستاني یافت شده در دریا )منــدرج در بنــد ه دولتوظيف   -ب

تنهــا عناصــری  33است، بنابراین شایســته اســت كــه از مــاده   2( مقدم بر مفاد بند  303ماده  
ضروری است، یعني محدوده جغرافيــایي اجــرای   استخراج گردد كه برای اجرای مفاد آن

منطقــه مجــاور اســتقرار یافتــه اســت. در تأیيــد ایــن   حقوقي كه برای حفاظت از آنهــا  آن و
اشاره نمود كه به جای استفاده از عبارت   303ماده    2توان به بخشي از متن بند  استدالل مي

 برد.يبهره م 5»منطقه مجاور« از عبارت »منطقه مذكور در آن ماده« 
ماهيــت حقــوقي سبت به »منطقه مجاور عــام« در  شناسي« نماهيت مستقل »منطقه باستان  -پ

مــایلي »یــك منطقــه صــالحيتي   24متفاوت این دو منطقه نهفته است. در حالي كــه منطقــه  
است، در »منطقه مجاور عــام« دولــت ســاحلي از صــالحيت اجرایــي محــدودی   6عيار« تمام

 

اشيای دارای ماهيت تــاریخي  الملل در مورد حفاظت ازالمللي و قواعد حقوق بينراردادهای بيناین ماده بر سایر ق   -4

 كند«.شناختي خدشه وارد نميو باستان

1. De facto Archaeological Zone. 

2. Full Jurisdictional Zone. 

3. General Contiguous Zone. 

4. Strati, op. cit. at 168 and Sioussiouras, op. cit. at 69-70. 
5. “…in the zone referred to in that article…”. 

6. Full-Jurisdictional Zone. 
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مــایلي«  24اســي شن ا نيز در همين راستا »منطقــه باستانهز دولتتعدادی ا  1برخوردار است«.
ایتاليــا بــا   2004مــور     42فرمــان قــانوني شــماره    94ند. به عنوان مثال مــاده  اتأسيس نموده

كنــد كــه امــوال باســتاني و مقــرر مي  2انداز« عنوان »مجموعه قوانين ميراث فرهنگي و چش 
كه دوازده مایل از حد خارجي دریای ســرزميني تاریخي یافت شده در بستر منطقه دریایي  

های معطوف به ميراث فرهنگــي زیــر آب« وط به فعاليتربیابد، مطابق »قواعد مت ميوسع
یونسكو در خصــوص حفاظــت از ميــراث فرهنگــي زیــر آب   2001كه ضميمه كنوانسيون  

  شود.است، حفاظت مي

هررای . صالحیت دولت سرراحلي در خصرروص تحقیقررات و سررایر فعالیت2
 شناسي در منطقه مجاورباستان

شناســي هــای باستانتحقيقــات و فعاليتليــف وضــعيت حقــوقي تك 303مــاده در بنــد دوم 
روشن نشده است. همين امر این سوال را برانگيخته كه آیا عدم اشاره بــه ایــن موضــوع در 

های صاحب پرچ  بــدون رضــایت دولــت ســاحلي این مقرره به معنای آن است كه دولت
ر نماینــد؟ شناسي در منطقه مجــاوباستان  هایتوانند مبادرت به انجام تحقيقات و فعاليتمي

رسد پاسو این سوال بســتگي بــه آن دارد كــه دولــت ســاحلي منطقــه انحصــاری به نظر مي
اقتصادی اعالم نموده باشد یا خير. اگر دولــت ســاحلي منطقــه انحصــاری اقتصــادی اعــالم 

آزادی شناســي تــابع قاعــده  هــای باستانحقيقــات و فعاليتننموده باشد، وضعيت حقــوقي ت
های صاحب پرچ  برای انجام آن نيازی به اخذ رضــایت دولــت دریای آزاد است و دولت

هــای نماید، بــدین معنــي كــه دولتساحلي ندارند. البته چنين استنتاجي چندان منطقي نمي
شناسي انجام دهنــد ای باستانهتوانند در منطقه مجاور تحقيقات و فعاليتصاحب پرچ  مي

 ه مزبور بردارند. يای باستاني را از بستر منطق توانند اشاما نمي
حال اگر دولت ساحلي منطقه انحصاری اقتصادی اعالم نمــوده باشــد، ایــن موضــوع  

»در مــواردی كــه ایــن    دارد: كنوانسيون خواهد بود. ایــن مقــرره اشــعار مــي   59تابع ماده  
قــه  منط   ا در هــ هایي را بــه دولــت ســاحلي یــا ســایر دولت حيت كنوانسيون حقوق یــا صــال
هــای  كند و ميــان منــافع دولــت ســاحلي و دولــت یــا دولت نمي   انحصاری اقتصادی اعطا 

 

1. Strati, op. cit. at 169. 

2. Code of the Cultural and Landscape Heritage. 
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دیگر، تعارض پيش آید، این تعارض بر اساس انصــاف و بــا توجــه بــه تمــامي اوضــاع و  
منــافع جــامع    احــوال مربوطــه و بــا در نظــر گــرفتن اهميــت منــافع مربوطــه طــرفين و نيــز 

انحصــاری اقتصــادی،  بنابراین در منطقــه  گردید«.    المللي در كل، حل و فصل خواهد بين
های صــاحب پــرچ  بــرای انجــام  دولت ساحلي دارای هيچگونه اولویتي نسبت به دولت 

این مسئله »بر اساس انصاف و در    شناسي نيست. لذا در صورت تردید های باستان فعاليت 
ع مربوطــه  منــاف   اوضاع و احوال مربوطه و با در نظــر گــرفتن اهميــت پرتو توجه به تمامي  

المللي در كل، حل و فصل خواهد گردید«. در این راستا بــه  نافع جامع بينطرفين و نيز م 
بــرای جلــوگيری از    303رسد با توجه به اینكه دولت ساحلي طبق بنــد دوم مــاده  نظر مي 

اور دارای صــالحيت اســت، در خصــوص  برداشتن اشيای باستاني و تاریخي از منطقه مج 
يز، موازنه ميان منافع دولت ســاحلي و ســایر  شناسي ن های باستان و فعاليت انجام تحقيقات  

تــوان از  خورد. بــرای تقویــت ایــن اســتدالل مي ها، به نفع دولت ساحلي بر ه  مي دولت 
  نيز كمك گرفــت، بــا ایــن توضــيح كــه اگــر دولــت ســاحلي بــرای   303ماده    1مفاد بند  

ارای  تــاریخي یافــت شــده در دریــا« د   شــناختي و حفاظت از »اشيای دارای ماهيت باستان 
وظيفه اســت، بــر عهــده گــرفتن ایــن وظيفــه توســط دولــت ســاحلي مســتلزم نظــارت بــر  

 شناسي در منطقه مجاور نيز خواهد بود.  های باستان تحقيقات و فعاليت 

 ها. رویه برخي دولت3
طقــه دولــت، من   90تعــداد  ؛  2011ژوئيــه    15تــا    1982يون  دولت عضو كنوانســ   167از ميان  

شناسي« به مایلي باستان 24دولت از تئوری »منطقه    90اما رویه این    1اند.مودهمجاور اعالم ن
هــایي كــه صــراحتاً از كنــد. تعــداد دولتالمللــي حمایــت نميعنوان یك قاعده عرفــي بين 

اند، بسيار اند  بهره برده  1982يون  كنوانس  303حقوق صالحيتي مندرج در بند دوم ماده  
اما همين تعداد اند  نيــز از دیــدگاه   2ولت باشند.د  10رسد كه بيش از  نظر نمي  بوده و به

اند. در این قسمت به عنوان نمونــه بــه مــرور اجمــالي قــوانين صالحيت موسع پيروی نموده
 شود.مرتبط چند دولت پرداخته مي

 

 د.انمایل دریایي اعالم نموده   24دولت منطقه مجاور خود را تا   82دولت،   90. از ميان این 1

2. Trpimir M. Sosic, “The 24-Mile Archaeological Zone: Abandoned or 

Confirmed?” in Wolfrum, Rudiger, Sersic, Maja, fSosic, Tripimir. M. (eds.), 

Contemporary Developments in International Law: Essays in Honour of Budislav 

Vukas (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2016) at 313. 
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 . دانمارک3-1
 1982كنوانســيون    303است كه طبق بنــد دوم مــاده  مار  اولين دولتي  رسد دانبه نظر مي
در ایــن راســتا قــوانين   1های خود در منطقه مجاور نموده اســت.ترش صالحيتاقدام به گس

انــد. مایل دریایي را با مفهوم فالت قاره در ه  آميخته  24دانمار  در اقدامي جالب، حد  
اُكتبــر  10مــور   530كه به موجب قانون شماره  2»قانون حفاظت از طبيعت«  49ماده  1بند  

های »آثار باســتاني بــر یــا در بســتر دریــا نظيــر ســنگ د:داراصالح گشت، اشعار مي 1984
های دفــاعي یــا ها، موانــع، ســازهویرانــه 4ها،گورها، بناهای سكونتگاه  3ها(،بزرگ )مگاليت

مایــل دریــایي از   24اخــل در  های سرزميني یا در فالت قاره دها در صورتي كه در آبپل
شــود، قــرار داشــته زه گرفتــه ميهای ســرزميني از آنهــا انــداآبخطوط مبدأیي كه عرض  

باشند، نباید بدون رضایت سازمان ملي حفاظت از طبيعت، آثار و بناها، مــورد تخریــب یــا 
ند سال قــدمت داشــته باشــ 100هایي كه بيش ازانتقال قرار گيرند«. این مقرره بر الشه كشتي
دارد ه وزیــر محــيط زیســت را مجــاز مــيكــ   49نيز ا عمال خواهد شد. قسمت چهارم مــاده  

تمامي اقدامات الزم برای حفاظت از بقایای كشف شده را انجام دهد، به روشــني گویــای 
 مایلي گسترانيده است.  24آن است كه دانمار  صالحيت قانونگذاری خود را بر منطقه  

ب رســيد، دانمار  كه در همان سال بــه تصــوی  5ها«یون موزهمقررات مشابهي نيز در »قان
هــا در موزه 1984اعد مربوط به ميراث فرهنگــي زیــر آب در قــانون قو 6وجود داشته است.
به تصویب رسيد، همچنان به قوت خود باقي مانــد.  2001ها كه در سال آخرین قانون موزه

ایای باستاني واقع »در فالت قاره، كه از طبق مقررات مربوطه، ا عمال این قانون بر آثار و بق 
شــود، گيری ميرض دریــای ســرزميني از آن انــدازهیل دریایي از خط مبدأیي كه عــ ما  24

در این قانون مقرر شده كه كشفيات  ميــراث فرهنگــي  گسترده شده است. 7رود« فراتر نمي
 

 تصویب نموده است.  2004نوامبر    16بور را در مز  . هر چند كه این دولت كنوانسيون1

2. Conservation of Nature Act. 

ای كــه بشــر شود كه مربوط به دوره مگالتيــك اســت، دوره های بزرگي اطالق ميگ( به سنMegalith. مگاليت )3

كردنــد )كرميــان، يه معابد، قبور و سایر بناهای مورد نيــاز خــویش از آنهــا اســتفاده مبرای ساخت بناهای خود از جمل

 (.110و    109:  1394

4. Settlements Sites. 

5. Museums Act. 

6. Strati, op. cit, at 185. 

 .28ماده   1. بند  7
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 24محــدوده  باید به وزیر فرهنگ گزارش داده شود و اشيایي كــه طبــق تعریــف قــانون در
ثابت نمایــد كــه مالــك تعلق گيرند، مگر اینكه فردی مایلي یافت گردند »بایستي به دولت 

 2004نكتــه جالــب توجــه اینجاســت كــه دولــت دانمــار  در ســال   1قانوني )آنها( است«.
ســال بعــد از اینكــه قــوانين  21یعنــي  2005را تصــویب كــرد و در ســال  1982كنوانســيون 

مبــدأ ا عمــال   مایلي از خطــوط  24بر اشيای یافت شده در محدوده  ميراث فرهنگي خود را  
 رسمي منطقه مجاور خود را اعالم نموده است.نمود، به صورت  

 . چین3-2
»مقررات جمهوری خلق چين در خصــوص مــدیریت حفاظــت   3و ماده   2ماده    2طبق بند  

قایــای صــالحيت دولــت مربوطــه نســبت بــه ب 2« 1989 از بقایــای فرهنگــي زیــر آب مــور 
ر خــارج از ته بــوده كــه دیك كشــور ناشــناخ گرفته از چين یافرهنگي زیر آب »كه نشات 

هــای دریــایي تحــت صــالحيت چــين دریای سرزميني این كشور، اما در داخل سایر حوزه
در  1992گردد. این قــانون بعــد از وضــع »قــانون ا عمال مي  3اند« طبق قوانين آن، باقي مانده
مــایلي  24 و منطقه مجاور« به صورت خودكار در منطقه مجــاورخصوص دریای سرزميني  

   4است. چين قابل اجرا شده

 . اسپانیا3-3
دولت اسپانيا منطقه مجــاور خــود را اعــالم نمــود و بــدین ترتيــب قــوانين ميــراث    1992در سال  

مایــل دریــایي نيــز    24تــا    12فرهنگي آن دولت به طور تلویحي بــر منطقــه مجــاور و حدفاصــل  
قــاره و بــه  لت اســپانيا صــراحتًا بــر فــالت  شود. توضيح اینكه قوانين ميراث فرهنگي دو ل مي ا عما 

 

 قانون.  همان  28ماده   2. بند  1

2. Regulations of the People's Republic of China Concerning the Administration of 

the Protection of Underwater Cultural Relics 1989. 

ر آب كه نشــات گرفتــه چين متضمن هيچگونه ادعایي در خصوص صالحيت بر بقایای فرهنگي زی  1989. مقررات  3

 از یك كشور خارجي قابل شناسایي باشد، نيست.

4. Hongye Zhao, “Recent Developments in the Legal Protection of Historic 

Shipwrecks in China”, Ocean Development & International Law, Vol. 23, (1992), 

at 316. 
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هــایي در حــال انجــام اســت كــه  گردنــد. هــر چنــد تالش طریق اولي بر منطقه مجاور اعمــال مي 
   1مقررات خاصي در خصوص بازیابي اشيای باستاني در منطقه مجاور وضع و تصویب گردند. 

 . آفریقای جنوبي3-4
ه ، یــك منطقــ 2نون منــاطق دریــایي« دولت آفریقای جنوبي ضمن تصویب »قا  1994از سال  

حقوق دریاها اعالم نموده است و در ایــن راســتا   1982كنوانسيون    33مجاور مطابق با ماده  
حق »اجرای تمامي اختياراتي كــه ممكــن اســت بــرای جلــوگيری از نقــض قــوانين مــالي و 

ا بهداشــتي و همچنــين مجــازات نقــض ایــن قــوانين هرگونه قــوانين گمركــي، مهــاجرتي یــ 
تصویب این قانون، دولت مزبور صالحيت خود را بــر را خواهد داشت. با    3ری است« ضرو

كه منطبق با منطقه مجاور آن است، گســترانيد و همــان حقــوق و   4»منطقه فرهنگي دریایي« 
سال قدمت دارند( در   60اختياراتي را كه در رابطه با ميراث فرهنگي زیر آب )كه بيش از  

شــناختي و تــاریخي یافــت نصوص اشيای دارای ماهيت باستادریای سرزميني دارد، »در خ
هــای ایتاليــا، هلنــد و ایــاالت دولت 5شده در منطقه فرهنگــي دریــایي نيــز خواهــد داشــت«.

 اند.متحده نيز هر كدام به نوعي قوانين خود را بر منطقه مجاور گسترانيده

 . ایران 3-5
نگذار جه هست و معلوم نيست كه قانوميان وضعيت حقوقي دولت ایران با ابهام موا  این در  

ایراني از »دیدگاه صالحيت محدود« پيروی نموده است یا »دیدگاه صــالحيت موســع«. بــر 
قانون مناطق دریایي ایران: »به منظور پيشگيری از نقــض قــوانين و مقــررات   13اساس ماده  

يتــي، گمركــي، دریــایي، مــالي، مهــاجرتي، بهداشــتي، كشــور از جملــه مقــررات امن 
متخلفــين، دولــت جمهــوری اســالمي ایــران در منطقــه   محيطي و تعقيب و مجــازاتزیست

 

1. Mariano J. Aznar Gomez, “Spain”, in Sarah. Dromgoole (ed.), The Protection of 

the Underwater Cultural Heritage: National Perspective s in Light of the UNESCO 

Convention 2001 (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006) pp. 277–284. 

2. Maritime Zones Act.  

 .1994قانون مناطق دریایي مور   5. ماده  3

4. Maritime Cultural Zone. 

5. Craig J. S. Forrest, “South Africa”, in Sarah. Dromgoole (ed.), The Protection of 

the Underwater Cultural Heritage: National Perspectives in Light of the UNESCO 

Convention 2001 (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006) at 256.  
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نظارت، اقدامات الزم را معمول خواهد داشت«. گذشته از آن كه در این مقرره عــالوه بــر 
ــد  ــورد اشــاره در بن ــوانين م ــاده  1ق ــوانين ام 1982كنوانســيون  33م ــه ق ــایي و ب ــي، دری نيت

د شده مربــوط بــه چــه مشخص نشده است كه قوانين یا  محيطي نيز اشاره شده است،زیست
از »نقض قوانين و مقررات... در داخل   1982منطقه یا مناطق دریایي هستند. در كنوانسيون  

 13قلمرو و یا دریای سرزميني« نام برده شده است، ولي با عدم ذكر ایــن عبــارت در مــاده 
مجــاور مورد اشاره مربوط بــه منطقــه    مناطق دریایي ایران معلوم نيست كه آیا قوانين   قانون

تــوان ه  هستند یا خير. در صورتي كه این قوانين مربوط بــه منطقــه مجــاور نيــز باشــند، مي
گفــت كــه قانونگــذار ایرانــي از دیــدگاه صــالحيت موســع پيــروی نمــوده اســت و قــوانين 

، قــوانين ر ه  گسترش داده، ولي اگر منظور از این قــوانين سرزميني خود را به منطقه مجاو
های داخلي و سرزميني باشند، نشان دهنده آن است كه قانونگذار بقلمروی سرزميني و آ

 از دیدگاه صالحيت محدود پيروی نموده است.  

  303. وضعیت عرفي بند دوم ماده 3-6
دولتــي  90ه طور دقيق گفت توان ببر اساس اطالعات محدودی كه در دسترس است، نمي

هایي را مدنظر دارند. ولــي بــه نظــر يتاند، چه حقوق و صالحهم نمودكه این منطقه را اعال 
ها در حال گرایش به سمت بند دوم های اخير شمار رو به افزوني از دولترسد در سالمي

هــای ببرای فراه  نمودن شرایط حفاظت از ميراث فرهنگي زیر آب واقع در آ  303ماده  
يت اجرایــي ایــن زمينــه نــه تنهــا شــامل صــالحهــا در  ساحلي خود هستند. اما ادعــای دولت

شــود گردد )دیدگاه صالحيت محدود( بلكه در برگيرنده صالحيت قانونگذاری نيز ميمي
ها با اعتــراض )دیدگاه صالحيت موسع(. نكته جالب اینجاست كه اقدام این دسته از دولت

خــود در زمــره  هــا؛ فرانســه، هلنــد و ایــاالت متحــدهيــان ایــن دولتمواجه نشده است. از م
انــد. در ایــن خصــوص گسترش صــالحيت خزنــده دولــت ســاحلي بودهمخالفان سرسخت  

را نادیده گرفت كه اظهار نمــوده بــود: »تــا آنجــا   1982در سال    كفليش بيني  توان پيش نمي
چيــزی جــز  303دوم مــاده  كه به آثار باستاني زیــر دریــا مربــوط اســت، نتيجــه عملــي بنــد

نيــز   لــوو    چرچيــل  1هد بود«.مایل دریایي نخوا  24ي تا حد  گسترش صالحيت دولت ساحل
منطقــه مجــاور   1982اند: طبــق مقــررات كنوانســيون  ها بعد در تأیيد این استدالل گفتهسال

 

1. Lucius Caflisch, “Submarine Antiquities and the International Law of the Sea”, 

in Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 13, (1982), at 24. 
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بخشي از منطقه انحصاری اقتصادی است )البته با فرض ادعای این منطقــه از ســوی دولــت 
شــود. پــس فــرض ســابق عليــه ميي(، بنابراین دیگر بخشي از دریای آزاد محسوب نساحل
حيت دولت ساحلي در این منطقه، دیگر از ميان رفتــه و دفــاع از صــالحيت اجرایــي و صال 

در مجمــوع در حــال حاضــر  1قانونگــذاری بــرای دولــت ســاحلي را آســان نمــوده اســت.
هایي كه با استناد به ایــن نمود. تعداد دولتدفاع    303توان از عرفي شدن بند دوم ماده  نمي
توانــد مبــين تشــكيل قاعــده اند بسيار انــد  اســت و نميانيدهد، صالحيت خود را گستربن 

كنوانسيون بر عكس مقرره یاد شده با اقبال قابــل  33عرفي در این زمينه باشد. اما مفاد ماده 
رسد كه اختيارات به نظر مي  های ساحلي مواجه شده است، بنابراین توجهي از سوی دولت
 رفي یافته باشند.در این منطقه دریایي جنبه ع  نظارتي دولت ساحلي

 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگي زیر آب   2001. کنوانسیون  4

و   10و    9كنوانسيون در خصوص منطقه مجاور مقرر نموده است: »عــالوه بــر مــواد    8ماده  
رد حقــوق كنوانسيون سازمان ملل متحد در مو  303ماده    2د  ای به آنها و طبق بن بدون لطمه

های معطوف به ميراث فرهنگــي زیــر آب را كــه توانند فعاليتو ميهای عضدریاها، دولت
در منطقه مجاور آنها وجود دارد، تنظــي  و تجــویز نماینــد. در انجــام ایــن امــر، آنهــا مقــرر 

 اعمال گردد«.    2خواهند كرد كه »قواعد« 
لزامــي. بــا ایــن حــال دولــت ماهيت تجویزی دارد تا ا  303ماده    2ن بند  همچو  ماده  ن یا
اقدام نمایــد، موظــف اســت   8كنوانسيون یونسكو كه تصمي  بگيرد تحت لوای ماده  عضو  

هــا كه قواعد مندرج در ضميمه را به مورد اجرا گذارد. این مقرره از این حد كــه از دولت
ونــه استفاده كنند تا اطمينــان یابنــد كــه هرگ  303اده  م  2بخواهد از اختيارات خود طبق بند  

زیــر آب از بســتر منطقــه مجــاور ســازگار بــا قواعــد منــدرج در »برداشتن« ميراث فرهنگي  
گيرد، فراتــر رفتــه و بــه جــای اســتفاده از واژه »برداشــتن« از ضميمه كنوانسيون صورت مي

 

1. Robin Rolf Churchill and Alan Vaughan Lowe, The Law of the Sea, Third 

Edition (UK: Manchester University Press, 1999), at 139. 

هــای معطــوف بــه وان »قواعد مربــوط بــه فعاليتیونسكو با عن  2001( ضميمه كنوانسيون  Rules. منظور از »قواعد« )2

های باســتاني اســت. قاعده در خصوص حفاظت و مــدیریت محوطــه 36است كه مشتمل بر   ميراث فرهنگي زیر آب«

باشــد، مگــر اینكــه بــه صــورت دیگــری صــریحاً این كنوانســيون جــزء الینفــك آن مي »قواعد پيوست  33مطابق ماده  

 این كنوانسيون به مثابه اشاره به قواعد نيز خواهد بود«.  بيني شده باشد، اشاره بهپيش
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كنــد كــه بــه مراتــب ده مياستفا  1های معطوف به ميراث فرهنگي زیر آب« عبارت »فعاليت
هــا اختيار تجویز و تنظي  این فعاليتبه دولت ساحلي  8در ماده  2.دایره شمول بيشتری دارد

ــر مي ــه نظ ــت ب ــه نخس ــت. در وهل ــده اس ــرایطي( داده ش ــا ش ــه ب ــارات و )البت ــد اختي رس
های اعطایي به دولت ســاحلي در منطقــه مجــاور فراتــر از كنتــرل قاچــاق اشــيای صالحيت

فــاد است، اما با توجه بــه اینكــه م 1982كنوانسيون  303ي در چارچوب بند دوم ماده باستان
ا عمــال   1982آن باید منطبق و سازگار بــا مقــررات كنوانســيون    3این كنوانسيون طبق ماده  

هــای معطــوف بــه ميــراث فرهنگــي توانند فعاليتهای عضو ميپس عبارت »دولت  3گردد،
یــد صــرفاً آنهــا وجــود دارد، تنظــي  و تجــویز نماینــد« را با  زیر آب را كه در منطقه مجاور

توان اســتنتاج اشتن اشيای باستاني از بستر منطقه مجاور دانست. لذا ميمحدود به كنترل برد
 نمود كه این مقرره موجب توسعه صالحيت دولت ساحلي نخواهد شد. 

یادآور آن اســت  8اده و بدون لطمه به آنها« در ابتدای م  10و    9عبارت »عالوه بر مواد  
قــاره اســت. بــدین صــورت  صــادی و فــالتنطقه انحصاری اقت كه منطقه مجاور بخشي از م

كنوانســيون را   10و    9ها و تعهــدات خــود بایــد مــواد  دولت ساحلي در اجــرای صــالحيت
دهي و مشورتي« و »حفاظتي« مقــرر در ایــن مدنظر قرار دهد، بدین معني كه »نظام گزارش

طقه مجاور نيــز مجــرا منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره در مورد من مواد در خصوص  

 

1. Activities Directed at Underwater Cultural Heritage. 

های مــؤثر بــر ميــراث فرهنگــي زیــر آب تمــایز و دسته از فعاليتكنوانسيون ميان د  1.  در بندهای شش  و هفت  ماده  2

هــایي كــه بــه طــور تصــادفي ميــراث فرهنگــي زیــر آب« و »فعاليتهای معطــوف بــه ميــراث ایجاد شده است: »فعاليت

هــای معطــوف بــه ميــراث فرهنگــي زیــر آب«، »فعاليــت 6دهنــد«. در بنــد زیــر آب را تحــت تــأثير قــرار ميفرهنگــي 

تواننــد بــه طــور مســتقي  یــا و مي اســتاند »كه هدف عمــده آنهــا ميــراث فرهنگــي زیــر آب تعریف شده   هایيفعاليت

ســانند«. در بنــد هفــت  نيــز ز لحاد فيزیكــي یــا بــه شــكل دیگــری بــه ميــراث فرهنگــي زیــر آب آســيب برغيرمستقي  ا

اند كــه هــایي تعبيــر شــده اليتگذارنــد« بــه فعهایي كه به طور تصادفي بــر ميــراث فرهنگــي زیــر آب تــأثير مي»فعاليت

توانند به طور فيزیكــي باشند، اما ميرغ  اینكه ميراث فرهنگي زیر آب به عنوان هدف یا اهداف اصلي آنان نمي»علي

 اث فرهنگي زیر آب آسيب برسانند«.یا به صورتي دیگر به مير

Dromgoole, op. cit., at 287. 

هــا بــه موجــب حقــوق دولتای بــه حقــوق، صــالحيت و تكــاليف ســيون لطمــهكنوان  یك از مفاد این: »هيچ  3. ماده  3

بــه صــورتي متحد در مورد حقوق دریاها نخواهد زد. این كنوانسيون با سياق و الملل شامل كنوانسيون سازمان ملل بين

، تفســير و ا عمــال دریاهــا باشــد  متحــد در مــورد حقــوق  ملــلسازمان  الملل از جمله كنوانسيون  بينكه منطبق با حقوق  

 خواهد شد«.
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و با ا عمال تغييرات الزم، دولــت ســاحلي مقــرر خواهــد   10و    9د. بر اساس مواد  خواهد بو
كرد چنانچه یكي از اتباع آن یا كشتي كه پرچ  آن را برافراشته، ميراث فرهنگي زیــر آب 

ه معطــوف بــ هــای قصد داشته باشد اقــدام بــه فعاليت كند یا واقع در منطقه مجاور را كشف
ر نماید، تبعه مزبور یا فرمانده كشتي مذكور، آن دولــت را از فرهنگي زیر آب مزبو  ميراث

كشف یا اقدام مربوط مطلع نماید و در صورتي كه چنين كشفي در منطقــه مجــاور دولــت 
ا فرمانــده كشــتي بایــد های عضو مقرر خواهند كرد كه تبعــه یــ دیگر صورت گيرد، دولت
های عضو در نهایت ند. دولتنها و آن دولت عضو دیگر برساكشف مربوطه را به اطالع آ
 های واصل شده را به اطالع مدیركل یونسكو برسانند. بایستي كشفيات و گزارش

ــد  ــق بن ــز طب ــورتي« ني ــام مش ــاده  5در خصــوص »نظ ــاده  9م ــه  10و م در صــورتي ك
ا ميــراث فرهنگــي شناختي بابل تأیيد« فرهنگي، تاریخي یا باستانهای دارای پيوند ق»دولت

نطقه مجاور یك دولت عضــو، مایــل بــه مشــورت در خصــوص حفاظــت كشف شده در م
در صورتي كــه قصــد  1مؤثر از آنها باشند، دولت ساحلي به عنوان »دولت هماهنگ كننده« 

شورت خواهد نمود. عالوه بــر انجام اقدامات معطوف به آن ميراث را داشته باشد، با آنها م
قواعد« را نيــز رعایــت نمایــد. تحميــل وظف است در انجام این امور »اینها دولت ساحلي م

سازوكار گزارش دهي و اطالع رساني در منطقه مجاور با مخالفت شماری از دولت هــا از 
ای كــه یكــي از دالیــل عــدم رأی مثبــت ایــن دولــت بــه جمله یونان همــراه بــود. بــه گونــه

و رســد كــه حقــوق صورت به نظر مينویس كنوانسيون همين قضيه بوده است. در هر يش پ
اختيارات دولت ساحلي در خصوص ميراث فرهنگي زیر آب واقع در بستر منطقــه مجــاور 

 محدودتر شده است.  1982نسبت به مقررات مرتبط كنوانسيون  

 گیری نتیجه
نشــده اســت، چــرا كــه حقــوق و وظــایف  نامي از منطقه مجاور بــرده 303در بند دوم ماده 
كنوانســيون اســت. بــه نظــر  33ت از مــاده  در نوع خود متفــاو  303ق ماده  دولت ساحلي طب 

رســد ولــي ظــاهراً ایــن شــيوه « گرچه مبه  بــه نظــر مي33رسد عبارت »در اجرای ماده  مي
پردازی حاكي از صالحيت محدود دولت ساحلي در این خصوص بوده كــه صــرفاً عبارت
اری ین دولــت ســاحلي دارای حــق انحصــ ل نظارت بر نقل و انتقال این اشيا است. بنابراشام

 

1. Coordinating State. 
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جهت تعریف و تبيين شرایطي است كه انتقال این اشيا از منطقه مجاور آن قــانوني خواهــد 
بود. ناگفته پيداست كه این حق شامل صالحيت قانونگذاری در خصوص اشــيای باســتاني 

دد. از گــرشناسي در خصوص آنهــا نميهای باستانفعاليت  یافت شده در منطقه مجاور و یا
و فضــای حــاك  بــر مــذاكرات كــه طــي آن   303مــاده    1پيشينه بند  سوی دیگر با توجه به  

های قدرتمند دریایي به شدت با هرگونه گسترش خزنده صــالحيت دولــت ســاحلي دولت
توسل به تفسير موسع این در مناطق دریایي فراتر از دریای سرزميني مخالف بودند، مطمئناً  

سازد. گرچه از دیدگاهي دیگــر بایــد يت و اراده متعاهدین دور ميمقرره، ما را از كشف ن
اذعان نمود كه اجرای قوانين گمركي، مالياتي، مهاجرتي و بهداشتي توسط دولت ســاحلي 

كنــد، بلكــه در منطقه مجاور كمك چنداني بــه حفاظــت از ميــراث باســتاني زیــر آب نمي
توانــد چنــين هــدفي را تــر ميای قوانين دولت ساحلي در خصوص ميــراث فرهنگــي بهاجر
آورده سازد. بنابراین از منظر حفاظت و حمایت از این اشيا، تفسير موسع این مقرره بهتــر بر

دارای صــالحيت   303مــاده    2خواهد بود. از سوی دیگر اگرچه دولت ساحلي مطابق بنــد  
قــه شــناختي« از منطی دارای ماهيــت تــاریخي و باستانای در خصوص برداشتن »اشــياویژه

شناســي در های باستانت خاصي برای انجام تحقيقات و فعاليتمجاور شده است، اما اولوی
هــا حســب مــورد های صاحب پرچ  ندارد و ایــن فعاليتاین منطقه دریایي نسبت به دولت

هــای )دربــاره آزادی 87)در خصوص منطقه انحصاری اقتصــادی( و یــا مــاده  59ذیل ماده 
 دریای آزاد( خواهد بود.

اگرچه هيچ تالشي برای رفــع ابهــام در زمينــه ماهيــت   یونسكو نيز  2001كنوانسيون    رد
 10و    9صالحيت دولت ساحلي در منطقه مجــاور انجــام نگرفتــه بلكــه بــا ارجــاع بــه مــواد  

ها افــزوده ر ابهامرساني« و »حفاظت« بدهي و اطالعكنوانسيون یعني سازوكارهای »گزارش
كنوانســيون  یــك از مفــاد ایــن »هــيچ    3ه به اینكه طبق ماده  شده است. در مجموع و با توج

الملــل شــامل هــا بــه موجــب حقــوق بين دولتای بــه حقــوق، صــالحيت و تكــاليف لطمــه
كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها نخواهد زد. این كنوانسيون با ســياق و 

ر مــورد متحــد د ملــلســازمان انســيون الملل از جمله كنوبين رتي كه منطبق با حقوق به صو
تــوان گفــت كــه صــالحيت دولــت دریاها باشد، تفســير و ا عمــال خواهــد شــد«، مي  حقوق

ساحلي در خصوص حفاظت از ميراث فرهنگي زیر آب واقع در منطقه مجاور محــدود بــه 
 يني در منطقه یاد شده خواهد بود.اجرای قوانين سرزميني یا دریای سرزم
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