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 مقدمه
دور از  رآبیۀ زی مختلف بشری در دریا، اموا  صدمه دید  میراث فرهنگی هاتیفعال با توجه به

 کۀار گذاشۀتن  ، کۀرد   یروبۀی الیی مانند ماهیگیری، تۀور انۀداختن،   هاتیفعالذهن نخواهد بود  
ی از منابع نفت برداربهره، کاو  و ریپذدیتجدی هایانرژی، تولید گودبردارخطوط لوله و کاب ، 

تأثیرات منفی در خصوص میۀراث   تواندیمانداختن،  ی مث  لنگراسادهی هاتیفعالو گاز و حتی 
ی هرچه از طرف دریا بۀه سۀمت   کل طوربه(  Forrest, 2002: 511) 2داشته باشد رآبیزفرهنگی 

 هۀا تیۀ فعالعلت عمق کمتر و گستردگی بیشتر ی انسانی بههاتیفعالساح  حرکت کنیم، تأثیر 
ی شۀگرف فنۀاوری، میۀراث فرهنگۀی     هۀا شرفتیپی اخیر با هاساک  البته در خواهد بود ترافزو 

ی انسانی قرار گرفتۀه  هاتیفعالهای غیرعمدی در تمامی مناطق دریایی در معرض آسیب رآبیز
تأثیرگذار باشند   رآبیزها ممون است بر میراث فرهنگی است  بنابراین دامنۀ متنوعی از فعالیت

 بۀرای  شۀا  یهاتیۀ فعال کۀه  خطرهۀایی  به ندارند تمایلی زمینه این در کفعا صنایع» حاک نیا با
 ایۀن  اهمیۀت  از آگۀاهی  ضۀمن  نیزها دولت و کنند اذعا  ،ندکنیم ایجاد زیرآب فرهنگی میراث
 هاتیفعال این مخرب آثار داد  جلوه تیاهمکم در سعی مشابه یاگونهبه اقتصادشا ، در صنایع
   (Forrest, 2010: 339) «دارند

 دخالۀت گونۀه   هۀر  کۀه  است حدیبه دریا درها دولت یهاتیفعال تجاری و اقتصادی اهمیت
 ایۀن  در  کنۀد یم جلوه زیبرانگتیحساس بسیار سیاسی لیاظ به که است موضوعیآنها  در بالقوه
 بۀرای  خۀام  نفۀت  صۀادرات  از حاصۀ   درآمۀد   کۀرد  اشاره نیجر دلتای وضعیت به توا یم زمینه
 مهۀم  تهدیۀدی  نفت، نشتجمله  از نفت، از یبرداربهره تأثیرات اما است، حیاتی یهنیجر اقتصاد
 بۀا  1 شۀود یم میسوب است، برده تجارت به مربوط که منطقه آ  در واقع فرهنگی میراث برای

در کنفرانس یونسوو در خصوص تدوین کنوانسیو  حفاظت از میۀراث  کنندگا  مذاکرهاین همه 
 یشماریب یهاتیفعال ساماندهی برای تالشیگونه  هر که رسیدند تیجهن این به رآبیزفرهنگی 

 از فراتۀر  آ ، بۀر عۀالوه  و اسۀت طلبانۀه  جۀاه  و پیچیۀده  دشوار، امری ،ردیگیم صورت دریا در که
 اسۀت  رآبیۀ زجدید یونسوو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی  کنوانسیو  اهداف و مقاصد

(Garabello, 2003: 109)  
ی عمدی که موجب تخریب یا آسۀیب بۀه میۀراث    هاتیفعالاین مذاکرات در ابتدا  در جریا 

دیگۀر   هقۀرار گرفتنۀد، امۀا در ادامۀۀ مۀذاکرات اینوۀه تۀا چۀه انۀداز          توجه مورد، شوندیممزبور 
ی انسانیِ دارای تأثیر بر میراث مزبور، بایۀد توسۀم مقۀررات کنوانسۀیو  پوشۀش داده      هاتیفعال

                                                           
 بیشتر که لی، نشا  دادسیسی تنگۀ غربی هیالیمنته در 2898و  2899ی هاساک در های باالردکاو  برای مثاک  2

 ( Gibbins, 1991: 163-167توسم تورهای ماهیگیری جارو شده است ) بستر دریا
2. Final Report of the Second Meeting of the Scientific and Technical Advisory Body established under 

the Convention, Doc. UCH/11/2.STAB/220/7, 8 May 2011, p. 4. 
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تنها یک مۀاده از مجموعۀه    تینها درها قرار گرفت  کرۀ نمایندگا  دولتشوند، میور بیث و مذا
و در چنۀد مۀادۀ دیگۀر     شۀد  دادهصریح بۀه ایۀن موضۀوع اختصۀاص      طوربهمقررات کنوانسیو  

 ایۀن  بۀه  پاسۀخ  پۀی  در رو پۀیش  است  نوشۀتار  شده پرداخته هاتیفعالتلوییی به این  صورتبه
 طۀور بۀه یی کۀه  هۀا تیۀ فعالدر خصوص  ادشدهانسیو  یرویورد کنو که اساسی است یهاپرسش

در برابۀر   رآبیۀ ز، چیست؟ و چگونۀه از میۀراث فرهنگۀی    گذارندیمتصادفی بر میراث مزبور اثر 
 میافظت کرده است؟ هاتیفعال گونهنیا

 

یی هاا تیفعال»و « رآبیزی معطوف به میراث فرهنگی هاتیفعال»تمایز میان 
 «گذارندیمتأثیر  رآبیزفرهنگی تصادفی بر میراث  طوربهکه 
یونسۀوو بۀرای میۀدود کۀرد  دایۀرۀ اجۀرای مقۀررات         1002اولیۀۀ کنوانسۀیو     سینوشیپدر 

استفاده شۀده بۀود   « رآبیزی مثثر بر میراث فرهنگی هاتیفعال»از اصطالح  ادشدهکنوانسیو  ی
(Forrest, 2002: 531این اصطالح دامنۀ وسیعی از اقدامات در دریا را د  ) و میدودۀ  گرفتیبرمر

  همین مسئله نماینۀدۀ کانۀادا در   دادیمچشمگیری افزایش  طوربهاجرای مقررات کنوانسیو  را 
میۀور اصۀلی کنوانسۀیو  پیشۀنهادی بایۀد      »که در این خصوص بیا  کند:  داشتوامذاکرات را 

 رآبیۀ زهنگی ی غواصی باشد که متمرکز بر میراث فرهاتیمأمورپرداختن به شوارچیا  گنج یا 
تأثیر  آنهاتصادفی بر  صورتبهگذاری که تنها هستند، نه اقداماتی نظیر ماهیگیری تجاری یا کاب 

 هادولت(، سپس این دیدگاه به دیدگاه غالب میا  نمایندگا  Forrest, 2010: 339) 2«گذارندیم
کۀه   صۀورت نیبۀد تعریۀف شۀد     2تبدی  شد و بر همین اساب دو نظام حقوقی متمایز در مادۀ 

یی هاتیفعال»و « رآبیزی معطوف به میراث فرهنگی هاتیفعال»این مقرره میا   2و  1بندهای 
  در انۀد شۀده ، تمایز قائ  «دهندیمرا تیت تأثیر قرار  رآبیزتصادفی میراث فرهنگی  طوربهکه 
 هۀدف  هکۀ »انۀد  تعریف شۀده  ییهاتیفعال، رآبیزی معطوف به میراث فرهنگی هاتیفعال، 1بند 
 فیزیویازلیاظ  میرمستقیغ یا مستقیمطور به توانندیم و بوده رآبیز فرهنگی میراثآنها  عمدۀ

 طوربهیی که هاتیفعالنیز  2  در بند «برسانند آسیب رآبیز فرهنگی میراث به دیگر شولی به یا
 اینوه رغمعلی»یی تعبیر شده که هاتیفعال، به گذارندیمتأثیر  رآبیزتصادفی بر میراث فرهنگی 

 یصورتبه یا فیزیویطور به توانندیم اما یست،ن آنا  اصلی اهداف یا هدف رآبیز فرهنگی میراث
اگرچه تأثیر مخرب اقداماتی که هۀدف عمۀدۀ    1 «برسانند آسیب رآبیز فرهنگی میراث به دیگر
ن ایۀن  سۀاخت  منۀد قاعۀده »نیست، روشن است، اما باید دانسۀت کۀه    رآبیزمیراث فرهنگی  آنها

                                                           
1. Comments of Canada working paper distributed at the Second Meeting of Governmental Experts, 

UNESCO Headquarters, Paris, 19−24 April 1999. 

    شودیمیاد « ی مثثر بر میراث فرهنگی زیرآبهاتیفعال»تیت عنوا   هاتیفعالدر این مقاله از این  پس نیا از  1
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یی اقدام تنهابهبر میراث مزبور فراتر از اختیارات یونسوو است که  آنهااقدامات جهت زدود  آثار 
که مربوط به شماری  زدیانگیبرم  این مسئله موضوعات پیچیدۀ مالی، سیاسی و عملی را کندیم
اصۀلی  بر ایۀن، هرگۀز منظۀور ایۀن نبۀوده کۀه هۀدف        ی سازما  مل  متید است  عالوهاهنهاداز 

 ( O'Keefe, 2002: 66)« پرداختن به این موضوعات باشد ادشدهکنوانسیو  ی
 

 راثیا مؤثر بر م یهاتیفعالیونسکو به  2001اشارۀ صریح کنوانسیون 
 رآبیز یفرهنگ

نبۀود،   هرگۀز منظۀور اصۀلی کنوانسۀیو     « های مثثر بر میراث فرهنگی زیۀرآب فعالیت» نوهیا با
 رآبیۀ زبه میراث فرهنگۀی   تصادفیطور به است ممون که ییهاتیفعالچنین  خوشبختانه تأثیر
را تخریب کنند، از نظۀر دور نمانۀد  بخشۀی از مقدمۀۀ کنوانسۀیو  بۀه ایۀن         آنهاصدمه بزنند یا 

 منفۀیِ  اثۀرات   برابۀر  در مناسۀب  یالعملۀ عوۀس  ضۀرورت  از آگاهی با»موضوع اشاره کرده است: 
یر تۀأث  رآبیۀ ز فرهنگۀی  میۀراث  بۀر  تصۀادفی طور به است ممون که قانونی یهاتیفعال احتمالی
در  «تخریۀب » یۀا  «آسۀیب » ،«تهدیۀد » ماننۀد  کلمۀاتی  مقدمۀه حتۀی از   از بند در این«  گذارند

 از سوی ییهابیآستیقق حتمیِ چنین  حقیقت، در است  نشده استفاده هاتیفعالخصوص این 
شۀده   بسۀنده  «احتمۀالی  منفۀیِ  یرات تۀأث »ذکر  به تنهاآنها ی جابه پذیرفته نشد و هاتیفعالاین 
 اند از منظر مقررات کنوانسیو  مشروع و قانونی قلمداد شده هاتیفعالاز سوی دیگر، این   است
نیۀز ضۀمن اشۀاره بۀه      5در مقدمه، در مادۀ  هاتیفعالبر اشاره به این کنوانسیو  عالوه حاک نیا با

 کۀار  بۀه  را خود ابزار مثثرترین عضو دولت هر»است: گذارده  هادولتاین اقدامات، وظایفی را بر عهدۀ 
طۀور  بۀه  کۀه  خود صالحیت حوزۀ تیت یهاتیفعال از ناشی احتمالی نامطلوب آثار از تا گرفت خواهد
  «دهۀد  کۀاهش  راآنهۀا   یۀا  کند پیشگیری ،دهندیم قرار تأثیر تیت را رآبیز فرهنگی میراث تصادفی

« تیۀت حۀوزۀ صۀالحیت   »ه یا مناطق دریۀایی معۀین از عبۀارت    ی اشاره به منطقجابهدر این مقرره 
 ,Garabelloی عضو استفاده شده است  این نیوۀ بیا  نیز پیشۀنهاد انگلسۀتا  بۀوده اسۀت )    هادولت

ی عضۀو و  هۀا دولۀت ی تیۀت پۀرچم   هۀا یکشۀت ی هاتیفعال( و همۀ مناطق دریایی حتی 128 :2003
(  همۀ کاری که یک دولت عضو طبۀق  eefe, 2002: 66O'K) ردیگیمرا نیز بر 2«منطقه»اتباعشا  در 

اسۀتفاده کنۀد     1«از مثثرترین ابزار در دسۀترب خۀود  »موظف به انجام آ  است، این است که  5مادۀ 
 در عضۀو  یهۀا دولت: »داردیماست که اشعار  1مادۀ  4لین این مقرره انعواسی از قسمت پایانی بند 

 حقۀوق  و کنوانسۀیو   ایۀن  طبۀق  را مناسۀب  اقدامات مامیت مستق ، یا مشترکطور به اقتضا صورت
 راه ایۀن  در و کرد خواهند اتخاذ است، ضروری رآبیز فرهنگی میراث از میافظت جهت که المل نیب

                                                           
1. Area. 
2. “The best practicable means at its disposal”. 
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   2 «نمود خواهند استفاده خویش یهاییتوانا طبقدارند،  اختیار در که ابزارهایی مثثرترین از
هۀدف کنوانسۀیو  در زمینۀۀ میافظۀت از      سۀو  کسعی کرده است که از یۀ  5مادۀ  واقع در

ی هۀا تیۀ فعالرا برآورده کند و از سوی دیگۀر آسۀیب و مزاحمتۀی بۀرای      رآبیزمیراث فرهنگی 
وجود نیاورد  برای جمع میا  ایۀن دو هۀدف اسۀت کۀه ایۀن مقۀرره       به هادولتقانونی و مشروع 

نۀداده، بلوۀه کاسۀتن از چنۀین      جلوگیری از تأثیرات مخرب این اقدامات را مۀدنظر قۀرار   تنهانه
 در حفاظۀت » اصۀ   تأثیراتی را نیز کافی دانسته است  همچنین باید توجۀه داشۀت کۀه اگرچۀه    

 در ، امۀا 9شۀده اسۀت   شۀناخته  رسۀمیت  بۀه  کنوانسیو  اصلی یهاهیپا از یوی عنوا به ،1«می 
 ژۀپۀرو  یۀک  مۀورد  ممون است عملی نباشۀد  بۀرای مثۀاک در    «می  در حفاظت» شرایم برخی

 گۀاز،  یۀا  نفۀت  یهۀا لوله خطوط کار گذاشتن یا کشتیرانی کاناک الیروبی مانند گستردۀ زیربنایی
 ممون و مقدور است   آ کاری باشد که انجام  همۀ است ممون «نامطلوب آثار کاستن از»

ی پیش از تخریب شناسباستا کاهش آثار نامطلوب هم ممون است از رهگذر انجام اقدامات 
 5انجۀام پۀذیرد    شۀده غۀرق یی الشۀ کشتی جاجابهیا در مواردی نادر، از طریق  4نیمیوطۀ باستا
ی روزمرۀ دریایی ماننۀد مۀاهیگیری مموۀن اسۀت اموۀا  جلۀوگیری از       هاتیفعالالبته در مورد 

در خصۀوص   صۀورت  هۀر  دروجود داشۀته باشۀد     هاتیفعالتأثیرات نامطلوب بدو  لطمه به این 
ی الزم صورت گیرد تا از رهگذر توجۀه  هانظارتفرهنگی زیرآب باید  ی مثثر بر میراثهاتیفعال

بر ایۀن هۀر   ی تأثیرات منفی این اقدامات به حداق  ممون برسد  عالوهشناسباستا به مالحظات 
کجا که مداخلۀ عمدی در یک میوطۀ باستانی ضۀرورت پیۀدا کۀرد، بایۀد مقۀررات کنوانسۀیو        

   1یت شوند قواعد ضمیمۀ آ  با دقت رعا ژهیوبه

                                                           
استفاده  ”The best practicable means“ یونسوو از عبارت یوسا   1002کنوانسیو   1مادۀ  4و بند  5  در مادۀ 2

و در « مثثرترین ابزار» 5این عبارت در مادۀ  ،شده، ولی متأسفانه در ترجمه رسمی کنوانسیو  به زبا  فارسی
 ترجمه شده است « ابزار نیتریعمل» 1مادۀ  4بند 

2. in situ Protection 

باشد،  رآبیز یفرهنگ راثیکه معطوف به م یتیاقدام به هر فعال ایقب  از اجازه »کنوانسیو :  1مادۀ  5بند   9
همچنین قاعدۀ یک قواعد پیوست   «اوک لیاظ خواهد شد تیعنوا  اولوبه در می  این میراثحفاظت 
رهگذر  از رآبیز فرهنگی میراث از میافظت: »کندیمیونسوو در این خصوص مقرر  1002یو  کنوانس

 «  گرفت   خواهد قرارموردتوجه  گزینه اولینعنوا  به حفاظت در می ،

 غرق شده بود، در آلما  در والد گریفس خلیج در 2225 ساک که در سوئدی چوبی جنگی کشتی چند از   یوی4
 شود  یاندازراهآلما   و روسیه بین Nord Stream گاز در حاک احداث لولۀ خم مسیر تا شد حفاری 1008 ساک

 Nord Stream press release, 15 July 2009, available at www.nord-stream.com (Last visited: 16 Aug. 2016) 

 دریایی مقامات توسم وشد  شتهبردا بود، اوک جهانی به جنگ متعلق که یی آلمانیایردریزالشۀ  1009 ساک در  5
 نیترکیپرتراف از) دوور تنگۀ الشۀ مزبور خطری برای کشتیرانی در زیرا منتق  شد، جدید می  به بریتانیا

  شدیممیسوب  (جها  در کشتیرانی یهاراه
ت  این دولت   جالب است که یوی از اولین مواردی که در آ  قواعد ضمیمۀ کنوانسیو  اعماک شد، در نروژ بوده اس1
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را بۀه معنۀای    5که مفۀاد مۀادۀ    2از سوی دیگر، برخالف باور برخی نویسندگا  مانند بدرمن
 ,Bedermanی دریۀایی قلمۀداد کۀرده اسۀت )    هۀا تیفعالتجویز تمهیدات نظارتی گسترده برای 

چۀارچوب قۀانونی    5(، این مقرره برای این منظور تدوین نشده است  بنۀابراین مۀادۀ   196 :2002
ی قۀانونی حۀاکم   هاچارچوبکه از  کندیمرا ملزم  هادولت، بلوه کندینمو اضافی را مقرر  جدید
را « خۀود     ابۀزار  مثثرترین ،عضو دولت هر»، گرید عبارتبهی دریایی استفاده کنند  هاتیفعالبر 

 کار گیرد که در دسترب اوست، در این زمینه به
 

هاای ماؤثر بار    فعالیتیونسکو در خصوص  2001رویکرد کنوانسیون 
 میراث فرهنگی زیرآب در مناطق مختلف دریایی

یونسۀوو بۀه    1002در کنوانسۀیو    صۀراحت بۀه تنهۀا مقۀررۀ قۀانونی اسۀت کۀه       5اگرچه مۀادۀ  
، دهنۀد یمۀ را تیت تأثیر قۀرار   رآبیزتصادفی میراث فرهنگی  طوربهکه  پردازدیمیی هاتیفعال

بۀر میۀراث مزبۀور     هۀا تیفعالای ارزیابی میزا  تأثیرات این یی برتنهابهمتأسفانه مفاد این مقرره 
رو به تیلی  مقۀررات اختصاصۀی هۀر یۀک از منۀاطق        بنابراین در قسمت پیشکندینمکفایت 

دریایی خواهیم پرداخت، تا از رهگذر آ  روشن شود که هر یک از این مقررات تا چه حد تۀأثیر  
 اشته است را مدنظر د رآبیزبر بقایای  هاتیفعالاین 
 

 ی و دریای سرزمینیریالجزامجمعی هاآبی داخلی، هاآب .1
ها در خصوص میافظۀت از میۀراث فرهنگۀی زیۀرآب در منۀاطق      به تعهدات دولت 2مادۀ  2بند 

 در عضۀو  هایدولت»دارد: های ساحلی پرداخته است، این مقرره اشعار میتیت صالحیت دولت
 بۀه  معطۀوف  هۀای فعالیۀت  هر گونه تا داشت خواهند را انیصاری حق این خود، حاکمیت ا عماک
 سۀرزمینی  هۀای آب و الجزایۀری مجمع هایآب داخلی، هایآب در که را زیرآب فرهنگی میراث
 هۀای دولۀت »ایۀن مقۀرره:    1براساب بند همچنین «  نمایند تجویز و تنظیم گیرد،می انجام آنها
 میافظت به مربوط المل بین حقوقی قواعد و للیالمبین هاینامهموافقت به زد  لطمه بدو  عضو

                                                                                                                                        
نویس کنوانسیو  رای منفی داد و مواضع سخت شیپ بهیونسوو یوی از چهار دولتی بود که  1002در کنفرانس 

اوی  در جریا  بررسی شرکت نفتی استات 1005و تندی علیه مقررات کنوانسیو  اتخاذ کرده بود  در ساک 
متعلق به اواخر قر   Luise Hornی آلمانی با نام خطوط لوله نفت در فالت قاره این کشور متوجه الشۀ کشتی بار

  این دکنیم  سپس این شرکت کشف این شیء را به سازما  میراث فرهنگی نروژ گزار  شودیمنوزدهم 
سازما  در واکنش به این گزار ، صدور هر گونه مجوز مداخله در الشۀ کشتی مزبور را مشروط به رعایت قواعد 

 ( Kvalø and Marstrander 224-223 ,2006دانسته بود )یونسوو  1002  مندرج در ضمیمۀ کنوانسیو
1. Bederman 
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 میراث به معطوف هایفعالیت مورد در ،«قواعد» که نمود خواهند مقرر زیرآب، فرهنگی میراث از
 ا عمۀاک  آنهۀا  سۀرزمینی  هۀای آب و الجزایۀری مجمع هایآب داخلی، هایآب در زیرآب فرهنگی

های معطوف به میراث فعالیت»صراحت از ند بهشود در هر دو بکه مشاهده میگونههما     « شود
 5 مۀادۀ  مفۀاد  غیۀر از ها نشده اسۀت، بۀه  ای به سایر فعالیتسخن رفته و اشاره« فرهنگی زیرآب

 میۀا   تمۀایزی  چنۀین  از آنجۀا کۀه   بود، خواهد اجراقاب  خصوص این در که یونسوو کنوانسیو 
 نۀدارد،  حقوق دریاهۀا وجۀود   2891 و کنوانسی در زیرآب فرهنگی میراث با مرتبم هایفعالیت
 و تنظیم صالحیت همچنا  تنهانه آ ، مقررات مطابق مزبور، کنوانسیو  عضو ساحلی هایدولت
 خۀود  سۀرزمینی  دریۀای  و الجزایۀری مجمۀع  هایآب داخلی، هایآب در را هافعالیت این تجویز
 و شۀناختی باسۀتا   ماهیت دارای اشیای از اندموظف 909 مادۀ 2 بند طبق بلوه داشت، خواهند
 نیۀز  گذارند،می تأثیر آنها بر تصادفی طوربه که هاییفعالیت برابر در مناطق این در واقع تاریخی
 2 کنند حمایت و میافظت

 

 منطقۀ انحصاری اقتصادی و فالت قاره .2
کۀه مربۀوط بۀه منطقۀۀ     آ   20و  8خصۀوص مۀواد   یونسوو به 1002اگرچه مقررات کنوانسیو  

های معطوف به میۀراث فرهنگۀی   اری اقتصادی و فالت قاره است، برای پرداختن به فعالیتانیص
خواهۀد   رآبیۀ ز یفرهنگ راثیمثثر بر م یهاتیفعالزیرآب تدوین شده است، اما تأثیراتی نیز بر 

ای موتوم مانده و نیازمند داشت  چنین تأثیری در لوای پیچیدگی ساختار این دو مقرره تا اندازه
 دارد:  مقرر می 8مادۀ  2و تیلی  است  بند شرح 
 انیصۀاری  منطقۀۀ  در زیرآب فرهنگی میراث از میافظت مسئوک عضو، هایتمامی دولت  2

 :اساب همین بر ،باشندیم کنوانسیو  این مطابق قاره فالت اقتصادی و
 اشۀته، را برافر آ  پۀرچم  که کشتی یا آ  تبعۀ چنانچه کرد خواهد مقرر عضو دولت هر( الف
 قصۀد  یا کند را کشف آ  قاره فالت و اقتصادی انیصاری منطقۀ در واقع زیرآب فرهنگی میراث
 فرمانۀده  یۀا  مزبور نماید، تبعۀ مزبور زیرآب فرهنگی میراث به معطوفهای فعالیت به اقدام دارد

  نماید مطلع مزبور اقدام یا کشف از را دولت آ  مذکور، کشتی
 :دیگر عضو دولت قارۀ فالت یا اقتصادی منطقۀ انیصاری در( ب

 را بۀه  مزبۀور  فعالیۀت  یۀا  کشف کشتی، فرمانده یا تبعه کرد خواهند مقرر عضو هایدولت  2
  دهد اطالع دیگر عضو دولت آ  و آنها

یۀا   کشۀف  کشۀتی،  فرمانۀده  یا تبعه کرد خواهد مقرر عضو دولت یک جایگزین، صورتبه  1

                                                           
ی و تاریخی شناختباستا ی عضو وظیفه دارند اشیاء دارای ماهیت هادولت: »2891کنوانسیو   909مادۀ  2بند   2

 « شده در دریا را میافظت نموده و برای این منظور با یودیگر همواری خواهند کردیافت
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تمۀامی   بۀه  هۀایی گۀزار   چنۀین  مۀثثر  و سۀریع  انتقۀاک  از و دهد اطالع آ  به را مزبور فعالیت
  کرد خواهد حاص  اطمینا  دیگر عضو هایدولت

قسمت اوک این مقرره هر شخص یا کشتی تیت پرچم دولۀت عضۀو را کۀه مشۀاوک انجۀام      
های دریایی در منطقۀ انیصاری اقتصادی و فۀالت قۀارۀ دولۀت متبۀوع خۀود یۀا دولتۀی        فعالیت

کۀه  میراث فرهنگۀی زیۀرآب را نیۀز گۀزار  کننۀد  همچنۀا       « کشف»کند که م میدیگرند، ملز
مشهود است، الزام به گزار  کرد  فقم میدود به آنهایی نیست کۀه قصۀد دارنۀد مبۀادرت بۀه      

در ایۀن منۀاطق دریۀایی کننۀد  در چۀارچوب      « های معطوف به میراث فرهنگی زیۀرآب فعالیت»
مر وسیلۀ ارزشمندی برای دستیابی به هۀدف بنیۀادی   ی کلی کنوانسیو  این اریگجهتهدف و 

از طریۀق ایۀن    شۀده یآورجمۀع آ  برای میافظت از میراث فرهنگۀی زیۀرآب اسۀت  اطالعۀات     
به ی دریایی هاپهنهتصویری نسبتاً جامعی از وجود میراث فرهنگی زیرآب در  تواندیم هاگزار 
انتظار داشت که صنایع فعۀاک در   توا یمنسازد  اگرچه هد و مدیریت بهتر آنها را فراهم د دست

کرد  کشفیات مربوط بۀه اشۀیای تۀاریخی و    مناطق دریایی از وجود چنین الزامی برای گزار  
در زمینۀۀ میۀراث فرهنگۀی     آنچۀه باستانی چندا  استقباک کنند، بدو  شک بخۀش وسۀیعی از   

 2های همین صنایع بوده است دانیم، برگرفته از گزار زیرآب می
شده در کنوانسیو ، هۀر گونۀه گزارشۀی از کشۀفیات، فراینۀدهای      بینیساب تمهیدات پیشبرا

کنوانسیو  در خصوص میافظت از میراث فرهنگی زیرآب در منطقۀ انیصاری  20مندرج در مادۀ 
دولۀۀت »عنۀۀوا  ترتیۀۀب کۀۀه دولۀۀت سۀۀاحلی بۀۀهکنۀۀد  بۀۀدیناقتصۀۀادی و فۀۀالت قۀۀاره را فعۀۀاک مۀۀی

ویژه پیوند فرهنگی، تۀاریخی  به 9«تأییدپیوند قاب »ایی که براساب یک هبا دولت 1«کنندههماهنگ
، در خصوص بهترین نیۀوۀ میافظۀت از   4اندشناختی جهت ارائۀ مشاوره اظهار عالقه کردهیا باستا 

دهنۀده را انجۀام   هۀای مشۀاوره  و اقدامات حفاظتی مورد توافۀق دولۀت   5میراث مزبور مشورت کرده
الوقۀوع بۀرای میۀراث    خطر قریۀب  رآبیز یفرهنگ راثیمثثر بر م یهاتیفعالحاک اگر  1خواهد داد 

را خواهد بود  ایۀن مقۀرره در   در این زمینه مج 20مادۀ  4فرهنگی زیرآب میسوب شوند، مفاد بند 
تواند در صورت تهدید میراث فرهنگۀی زیۀرآب   کننده میاقداماتی است که دولت هماهنگ رابطه با
هۀای دارای  ، اقدامات مقتضی را حتی پیش از مشورت بۀا دولۀت  الوقوعقریب خطر هر گونهاز ناحیۀ 
توانۀد  تأیید انجام دهد و نیز مجوزهای الزم را صادر کند  طبۀق تعریۀف، ایۀن خطۀر مۀی     پیوند قاب 

                                                           
ی عمیق خلیج موزیک هاآبی چندین کشتی مهم در بستر هاالشهۀ اقدامات کاوشی صنعت نفت، جینت در  2

 (Sinking oil threatens historic Gulf shipwrecks: 2010) اندشدهی ابیموا 

2. Coordinating State 

3. Verifiable Link 

  8مادۀ  5بند   4
  20مادۀ  9بند « الف»شق   5

  20مادۀ  5بند « الف»  شق 1
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هۀر  »های عبارت  «باشد آ  غارت از جمله دیگری دلی  هر به یا باشد بشری هایفعالیت»ناشی از 
نشا  از آ  دارد که این مادۀ قانونی شام  اقۀداماتی  « به هر دلی  دیگر»و « وقوعالگونه خطر قریب

گذارند، نیز خواهد بود  البته بایۀد گفۀت کۀه    طور تصادفی بر میراث فرهنگی زیرآب تأثیر میکه به
گزار  شۀوند، بلوۀه در    8مادۀ  2حتماً الزم نیست کشفیات میراث فرهنگی زیرآب طبق مفاد بند 

 ی که میراث مزبور در خطر باشد، مفاد این مادۀ قانونی قاب  ا عماک و اجراست  هر شرایط
 

 منطقۀ مجاور. 3
کنوانسیو  در خصوص این منطقه بیۀا    9است، مادۀ  دیگر یاگونهبه وضع مجاور منطقۀ خصوص در
 ملۀ   سازما  کنوانسیو  909 مادۀ 1 بند طبق و آنها به لطمه بدو  و 20 و 8 مواد برعالوه»کند: می

 زیۀرآب  فرهنگی میراث به معطوف هایفعالیت توانندیم عضو هایدولت دریاها، حقوق در مورد متید
 کۀرد  خواهند مقرر آنها امر، این انجام در  کنند تجویز و تنظیم دارد، وجود آنها مجاور منطقۀ در که را
 راثیۀ مثثر بۀر م  یهاتیفعال در این مقرره نوعی تناقض آشوار در خصوص«  گردد اعماک «قواعد» که

که بیا  شد، هر گونه کشۀف میۀراث فرهنگۀی زیۀرآب     همچنا  سوکوجود دارد  از ی رآبیز یفرهنگ
دهی و میافظت مندرج در این مقررات را فعاک کنۀد   تواند سازوکارهای گزار می 20و  8طبق مواد 
کنوانسۀیو    909مۀادۀ   1داشۀت  بنۀد   ها وجۀود نخواهۀد   نظر تفاوتی میا  نوع فعالیت نیا ازبنابراین 
 ها در دریا قائ  نشده است   گونه تمایزی میا  نوع فعالیت دولتنیز به همین صورت هیچ 2891

 مۀادۀ  1 بنۀد  طبق و آنها به یالطمه بدو  و 20 و 8 مواد برعالوه»بعد از ذکر  9اما در مادۀ 
دارد کۀه  ها را مجاز مۀی رفاً دولتص« دریاها حقوق در مورد متید مل  سازما  کنوانسیو  909
که این  رسدیمنظر را تنظیم و تجویز کنند  به« های معطوف به میراث فرهنگی زیرآبفعالیت»

اسۀت    20و  8و از سوی دیگر متۀأثر از مۀواد    2مادۀ  1و  2تیت تأثیر بندهای  سوکمقرره از ی
 طبۀق  سۀاحلی  دولۀت  یتصۀالح  نۀوع  مۀورد  شۀود کۀه بۀدانیم در   مۀی  تردهیچیپوضعیت وقتی 

 وجودنظر اختالف مجاور منطقۀ در واقع تاریخی و باستانی اشیای خصوص در 2891 کنوانسیو 
 دولۀت  اشۀیا،  ایۀن  قاچاق کنترک برای: »کندمی مقرر ادشدهی کنوانسیو  909 مادۀ 1 بند  دارد

 منطقۀۀ  ریۀای د بستر از آنها برداشتن که نماید فرض چنین 99 مادۀ اجرای در تواندمی ساحلی
 یا قلمرو داخ  در ماده آ  در مذکور مقررات و قوانین نقض به او تأیید بدو  ماده، آ  در مذکور
 توسعۀ از 909 مادۀ 1 بند به استناد با نویسندگا  برخی  «شد خواهد منجر او سرزمینی دریای

منطقۀۀ  ) مۀایلی  14 حۀد  سۀر  تۀا  ساحلی فراتر از دریۀای سۀرزمینی   دولت یقانونگذار صالحیت
 بۀه  معتقۀد  تنهۀا  دیگۀر  یاعۀده  کۀه یدرحۀال  ،(Strati, 1995: 167-168انۀد ) گفته مجاور( سخن

 سۀرزمینی  دریای یا قلمرو مالیاتی و گمرکی قوانین خصوص در ساحلی دولت اجرایی صالحیت
   (Long, 2007: 533) مجاورند منطقۀ در خصوص میراث فرهنگی زیرآب واقع در بستر 2خود

                                                           
 رآبیزدر خصوص میراث فرهنگی  توانندیمتنها این دسته از قوانین  99در مادۀ  شدهاشارهاز میا  قوانین   2
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 بۀه  یالطمۀه  کنوانسۀیو   ایۀن  مفاد از کیچیه» 9با توجه به اینوه طبق مادۀ و  مجموع در
 ملۀ   سۀازما   کنوانسۀیو   المل  شۀام  بین حقوق موجببه هادولتو توالیف  صالحیت حقوق،
 بۀا  منطبۀق  کۀه  صۀورتی بۀه  و سۀیاق  با این کنوانسیو  ،زد نخواهد دریاها حقوق مورد در متید
 و تفسۀیر  باشۀد،  دریاهۀا  حقوق مورد در متید مل سازما  کنوانسیو  از جمله  المل نیبحقوق 
 در دیگۀر  هۀای دولۀت  هۀای فعالیت تواندمی ساحلی دولت گفت که توا یم، «شد خواهد ا عماک
 گۀردد،  مذکور منطقۀ بستر از زیرآب فرهنگی میراث برداشتن به منتج که را خود مجاور منطقۀ

به  ، بنااثرگذارندطور تصادفی بر میراث مزبور فرهنگی باشند یا بهاعم از اینوه معطوف به میراث 
  کند فرض خود مالیاتی و گمرکی قوانین نقض 909 مادۀ 1 بند صراحت
و  8ذی  مۀواد  های مثثر بر میراث فرهنگی زیر آب فعالیتهای عضو در خصوص دولت آنچه

هۀای  دانسته شود  برخی دولت 5ادۀ ، باید در راستای وظیفۀ عام مندرج در مدهندیمانجام  20
یونسوو( پیمانوارا  فعاک در حۀوزۀ صۀنعت نفۀت و     1002ساحلی )پیش از تصویب کنوانسیو  

، که اگۀر در حۀین کۀار در    دندکریمگاز در مناطق انیصاری اقتصادی و فالت قارۀ خود را ملزم 
(  اگر این Blake 2015: 105اند، آ  را گزار  کنند )دریا با میراث فرهنگی زیرآب برخورد کرده

 909مۀادۀ   2ی، ذیۀ  بنۀد   المللۀ نیبۀ پیمانوارا  خارجی باشند، چنین الزاماتی در نظام حقوقی 
 عضۀو  هۀای دولۀت »دارد: پذیر خواهد بود که در این زمینه اشۀعار مۀی  توجیه 2891کنوانسیو  

 نماینۀد  میافظت را یادر در داشدهیپ تاریخی و شناختیباستا  ماهیت دارای اشیاء دارند وظیفه
 انجۀام  کنوانسۀیو  آنچۀه   رسۀد یمۀ  نظۀر به  «کرد خواهند همواری یودیگر با منظور این برای و
اتخاذ این رویه است  شایا  ذکر است که پیش از  برای عضو هایدولت تشویق ،واقع در ،دهدیم

نگۀی زیۀرآب   کنوانسیو  اروپایی حفاظت از میراث فره سینوشیپ»یونسوو،  1002کنوانسیو  
اشۀعار داشۀته:    سینۀو شیپاین  22ی با آثاری مشابه است  مادۀ امقررههم حاوی « 2895مورخ 

ی از منۀابع  بۀردار بهۀره هر دولت متعاهدی در راستای ا عماک صالحیتش در خصوص کۀاو  و  »
باید اقدامات مقتضی جهت میافظت از امواک فرهنگی زیرآب، در راسۀتای   ا قارهطبیعی فالت 

، اما باید 2به تصویب نرسید تینها دراگرچه  سینوشیپاین «  ف این کنوانسیو  اتخاذ نمایداهدا
 1های فرانسه، آلما ، هلند و انگلستا  بوده است باید توجه داشت که مورد تأیید دولت

 

                                                                                                                                        
 موضوعیت داشته باشند 

در کمیتۀ وزیرا  شورای اروپا، مخالفت ترکیه در خصوص قلمرو ا عماک  سینوشیپعلت عدم تصویب این   2
 ( Blake, 1996: 824مقررات آ  بوده است )

 ر ک:  سینوشیپبرای مطالعۀ بیشتر در خصوص مقررات این   1
3. Strati, 1995: 79-80 & 87-89. 

4. Blake, 1996: 824-827. 
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 منطقه .4
انعواسۀی   واقۀع  در، شۀده یطراحۀ با توجه به اینوه رژیم حقوقی که برای منطقه در کنوانسۀیو   

، جای تعجب نیسۀت کۀه   شده نیتدوبرای مناطق انیصاری اقتصادی و فالت قاره  آنچه است از
در منطقۀه   رآبیز یفرهنگ راثیمثثر بر م یهاتیفعالکنوانسیو  آثاری مشابه بر  21و  22مواد 

های عضو، اتباع و فرمانۀده کشۀتی را کۀه پۀرچم آ  دولۀت را      داشته باشند  بر این اساب دولت
هر گونه کشف میراث فرهنگی را به آ  دولت اطالع دهنۀد، چۀه قصۀد     ندکنیم برافراشته، ملزم

را داشۀته باشۀند و چۀه نداشۀته     « های معطوف به میۀراث فرهنگۀی زیۀرآب   فعالیت»مبادرت به 
دهۀۀی و در خصۀۀوص گۀۀزار  21و  22چنۀۀین گزارشۀۀی فراینۀۀدهای منۀۀدرج در مۀۀواد  2باشۀۀند 
 تمۀامی  نیۀاز، در صۀورت  » 21مۀادۀ   9براساب بند  ی و میافظت را فعاک خواهد کرد رساناطالع
 اتخاذها مشاوره از پیش باشند، کنوانسیو  این طبق که را عملی اقدامات تمامی عضو هایدولت

 از ناشۀی  کۀه  زیۀرآب  فرهنگۀی  میۀراث رد ومۀ  در الوقۀوع قریۀب  خطر هرگونه از تا نمود خواهند
  «نمایند جلوگیری ،باشند غارت قبی  از دیگر عوام  یا بشری هایفعالیت

طۀور عمۀده   که بستر دریا در فراسوی فالت قاره بسیار عمیق است، فعۀالیتی کۀه بۀه   از آنجا 
کۀاوی  صورت تصادفی میراث فرهنگی زیرآب را متأثر ساخته یا تهدید کند، معد ممون است به

ی از برداررهبهمسئوک نظارت بر کاو  و « ی اعماق دریاالمللنیبمقام »در بستر عمیق دریاست  
هۀای رسۀیده بۀه    های عضو کشفیات و گزار منابع معدنی بستر دریاست  به همین سبب دولت

همچنین برای مشورت  1آنها را هم به مدیرک  یونسوو و هم به دبیرک  مقام اطالع خواهند داد 
هۀای دارای پیونۀد   بۀر دولۀت  زیۀرآب، عۀالوه   فرهنگۀی  میراث از میافظت رو  منظور بهترینبه

مقام در راستای وظایفی کۀه براسۀاب کنوانسۀیو      9 دیآیمعم  تأیید، از مقام نیز دعوت بهقاب 
کنۀد کۀه در خصۀوص منۀابع     ی را تۀدوین مۀی  کۀاو معد بر عهده دارد، مجموعه مقررات  2891

معدنی بستر دریاست  طبق این مقررات پیمانوار باید هر گونه کشف میراث فرهنگۀی زیۀرآب را   
های رسیده را به اطالع مۀدیرک  یونسۀوو خواهۀد    ر  کند  دبیرک  مقام نیز گزار به مقام گزا

رساند  پیمانوار تمامی اقدامات مقتضی برای جلوگیری از صدمه به میراث مزبور را انجام خواهد 
سۀۀولفیدهای »اخیۀۀراً مقۀۀام مجموعۀۀه مقۀۀررات دیگۀۀری در خصۀۀوص تجسۀۀس و کۀۀاو     4 داد

ی شناسۀ باسۀتا  تدوین کرده که از منظر  1«گنز غنی از کبالتی فرومنهاپوسته»و  5«چندفلزی

                                                           
  22مادۀ  2  بند 2
  22مادۀ  1بند   1
  21مادۀ  1بند   9

4. Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area, adopted in 2000, 
Reg. 34. 

5. Polymetallic Sulphides 

6. Cobalt-Rich Ferromanganese Crusts 
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 تۀا  کۀاو   یۀا  تجسۀس  هۀر گونۀه   مثثرتر دارند  براساب ایۀن مقۀررات تعلیۀق    مراتببهمقرراتی 
 تصۀمیمی  دیگۀر،  دارتیصالح هایسازما  و یونسوو نظرهای جلب از بعد مقام شورای کهزمانی
 2شده است بینی کند، پیش اتخاذ

 

ی از منابع معدنی بستر دریا برداربهرهی مربوط به کاوش و رژیم حقوق
و نظام حقاوقی مرباوط باه محافظات از میاراث       1892در کنوانسیون 

 یونسکو 2001فرهنگی زیرآب در کنوانسیون 
ی از منابع معدنی بستر دریا که در کنوانسۀیو   برداربهرهروابم رژیم حقوقی مربوط به کاو  و 

شده و نظۀام حقۀوقی مربۀوط بۀه میافظۀت از میۀراث فرهنگۀی        بینی حقوق دریاها پیش 2891
در این زمینۀه دیۀدگاه دبیرکۀ      1خواهد بود  توجه جالبیونسوو  1002زیرآب ذی  کنوانسیو  

 شایا  توجه است: ،شده ابرازو پس از تصویب کنوانسیو  یونسوو  1001مقام که در ساک 
حاوی دو داللت عمده بۀرای   رسدیمنظر گردد، به االجراالزمکنوانسیو  یونسوو  کهیدرصورت»

پیۀدا   آ  در کۀه  یاحۀوزه  در کۀاو   برای طرح کاری درخواست تصویب در سو کمقام باشد  از ی
 حقوقی کمیسیو  یونسوو اطالع داده شده است، کنوانسیو  با شد  میراث فرهنگی زیرآب مطابق

 یانشۀانه  هۀیچ  گرچۀه  قرار دهند، مدنظر را یتیفعال یافته یا چنین وجود مقام باید شورای و فنی و
 تصویب بتواند از ،شنهادشدهیپ حوزۀ در زیرآب فرهنگی میراث از قلم یک وجود تنها که ندارد وجود
 از پیمانوار یک توسم مقام کهیدرصورت دیگر سوی از  نماید جلوگیری کاو  برای کاری طرح یک
 یۀک  شۀود،  مطلۀع  مورد کۀاو   ناحیۀ تاریخی در شناختی ویک شیء دارای ماهیت باستا  یافتن
استناد نمایۀد   کنوانسیو  آ  21 و 22 مواد به بخواهد است ممون یونسوو کنوانسیو  عضو دولت 
 توجۀه  بایۀد حۀاک   هۀر  درخواهد بۀود    زیرآب فرهنگی میراث از بخشی شیئی چنین طبق آنها که

 9« د  با مقام استقراردا شرایم ناشی از پیمانوار تعهدات و حقوق که داشت
اگرچه دبیرک  مقام ابراز داشته که حقوق و تعهدات پیمانوار ناشی از قرارداد  با مقام اسۀت،  

                                                           
1. Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area, adopted in 2010, 

Reg. 37 and Regulations on Prospecting and Exploration for Cobalt-Rich Ferromanganese Crusts in 

the Area, adopted in 2012, Reg. 37. 

یی که به این امر نیز پرداخته، هاپژوهشروابم میا  این دو نظام حقوقی کمتر بررسی شده است  از معدود   1
 .Le Gurun, 2006: 85-89 منبع زیر است:

فرانسوی کاو   ۀی بستر دریا و مثسسالمللنیبیا  مقام این موضوع در چارچوب قراردادهای منعقده م
 دریایی، برای دولت فرانسه حائز اهمیت است 

3. Report of the Secretary-General of the International Seabed Authority under Art. 166, paragraph 4, of 

the United Nations Convention on the Law of the Sea, ISBA/8/A/5, June 2002, para. 58. 
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از قۀرارداد    گرفتۀه تأنشۀ حقوق و تعهدات پیمانوۀار تنهۀا    گرید عبارتبهنیست   طورنیا واقع در
شد، باید کشۀف هۀر گونۀه    های عضو کنوانسیو  یونسوو بانیست  وقتی پیمانوار تبعۀ یوی از دولت

ی و کۀاو معۀد  میراث فرهنگی زیرآب را به دو مرجع اطالع دهد: به دبیرک  مقۀام طبۀق مقۀررات    
وی ابۀراز   نوۀه یا بۀا یونسۀوو  همچنۀین    1002کنوانسۀیو    22مادۀ  2دولت متبوع خود طبق بند 

 حۀوزه  در یۀرآب ز فرهنگۀی  میراث از قلم یک وجود تنها که ندارد وجود یانشانه هیچ»داشته که: 
 هۀا مقۀرره ، اما برخۀی  «نماید جلوگیری کاو  برای کاری طرح یک تصویب بتواند از ،شنهادشدهیپ

 ی فرومنگنۀز هاپوسته»همچنین و  «چندفلزی یدهایسولف»تجسس و کاو  در مجموعه مقررات 
عدی  تواند تا حدود زیادی این عقیده را تهای کاوشی میدر خصوص توقف فعالیت« از کبالت یغن

کشۀف   کۀه یهنگۀام کنوانسیو  را برای دولت عضو تسۀهی  کنۀد     21و  22کرده و استناد به مواد 
دولت عضو کنوانسیو  یونسۀوو   یک متبوع پیمانوار دولت میراث فرهنگی زیرآب گزار  شود، اگر

مزبۀور   دولتی که پیوند با میۀراث  هر مقام و یونسوو، با تواندکه می ردیگیمباشد، در موقعیتی قرار 
مقۀررات   با مطابق میوطۀ باستانی مربوطه، برای مدیریتی طرح یک تا را اعالم نماید، همواری کند

کۀه از هۀر گونۀه اثۀر نۀامطلوب       دشۀو یمۀ تۀدوین   منظور این طرح به این 2معین کند  کنوانسیو 
هنگۀی  های کاوشی جلوگیری شود یا حداق  کاهش یابد و هر گونه فعالیتی که با میۀراث فر فعالیت

زیرآب مداخله دارد، مطابق با قواعد منۀدرج در ضۀمیمه صۀورت گیۀرد  حتۀی اگۀر دولۀت متبۀوع         
که احتماالً نتایج مشابهی براسۀاب ا عمۀاک    رسدیمنظر پیمانوار، عضو کنوانسیو  یونسوو نباشد، به

خواهد آمد  دلی  اهمیت ایۀن مسۀائ  آ  اسۀت کۀه بۀا       دستبهتمهیدات موجود در مقررات مقام 
از  آمۀده دستبهگفت که قسمت اعظم اطالعات  توا یمتوجه به حجم گستردۀ قراردادهای کاو  

طۀور تصۀادفی   هایی بوده کۀه بۀه  ۀ فعالیتجینت درمنابع میراث فرهنگی زیرآب، همانند فالت قاره، 
 میراث مزبور را متأثر ساخته است 

 

 یریگجهینت
طور تصۀادفی بۀر میۀراث    هایی که بهه فعالیتیونسوو برای پرداختن ب 1002اگرچه کنوانسیو  

گذارند، طراحی نشد، اما سعی شده است تا تأثیرات منفی این اقدامات تۀا  فرهنگی زیرآب اثر می
مای  دریایی با توجه به اینوه هر گونه کشف میۀراث   21قرار گیرند  در فراسوی  مدنظرحدودی 
ی و سۀپس میافظۀت را   رسۀان اطۀالع ی و دهتواند سازوکارهای گزار می صورت هر درفرهنگی 

ها در مناطق مجۀاور، انیصۀاری اقتصۀادی،    فعاک کند، بنابراین تفاوتی میا  این دو دسته فعالیت
 هۀای فالت قاره و منطقه وجود نخواهد داشت  اما در مناطق آبی نزدیۀک بۀه سۀاح  یعنۀی آب    

                                                           
 ژهیوبهوجود خواهد داشت،  هایدشوارباشد، پتانسی  بسیاری برای بروز  هادولتاگر پیمانوار کنسرسیومی از   2

 یونسوو باشند   1002ۀ کنسرسیوم، عضو کنوانسیو  دهند یتشوی هادولتکه تنها بخشی از زمانی
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گری است  در این مناطق بۀا  گونۀ دیدریای سرزمینی وضع به  و الجزایریمجمع هایآب داخلی،
، «های معطوف به میۀراث فرهنگۀی زیۀرآب   فعالیت»کنوانسیو  به  2توجه به اشارۀ صریح مادۀ 

 5شوند و تیت لوای مادۀ از ذی  این مقرره خارج می رآبیز یفرهنگ راثیمثثر بر م یهاتیفعال
 بۀا کند  ین زمینه ایجاد نمیهای عضو در ا  این مقرره نیز الزام چندانی برای دولترندیگیمقرار 

آنهۀا عضۀو    اتفۀاق بۀه یونسۀوو کۀه اکثریۀت قریۀب      1002های عضو کنوانسۀیو   دولت حاک نیا
کنوانسۀیو    909مۀادۀ   2، ملزم به رعایت مفاد بند 2حقوق دریاها نیز هستند 2891کنوانسیو  
در دریا قائ  شود، از  هاهای دولت  این مقرره بدو  آنوه تمایزی میا  فعالیتباشندیماخیر نیز 

را میافظۀت کۀرده و   « شۀناختی و تۀاریخی  اشۀیای دارای ماهیۀت باسۀتا    »کۀه   خواهدیمآنها 
 منظور با یودیگر همواری کنند بدین
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