
 8001-418: 8341، پاییز 3، شمارۀ 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 

DOI: 10.22059/jplsq.2018.241525.1581 

  

در مخاصمات  بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی
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 چکیده
روزافزون مخاصمات  و گسترشهای داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها یریدرگبا افزایش 
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 مقدمه
ای افزایش دا ت  کنندهنگران طورب المللی پس از جنگ جهانی دوم مخاصمات مسلحانة غیربین

ن ناو   ایور ده در جهان را  عل  یهاامروزه بیشتر جنگاال  و  اید ب  جرأت بتوان گف  ک  
دهند. در واقع  تل رایج و النتی مخاصمات ک  اغلب میان کشورها باود،  وشتیل میمخاصمات 

یافتاة غیردولتای در   های مسلح الاازمان با ظهور بازیگران جدیدی وح  عنوان  ور یان و گروه
المللای  درون مرزهای کشورها و حوزۀ حاکمیتی هر کشور وحا  مخاصامات مسالحانة غیاربین    

داده اال . امروزه بارزورین نمونة نن را در درگیری داعش )دول  االالمی عارا  و  وغییر ماهی  
 الوری ( با دول  الوری   اهدیم.

ای جانبا  هم  طورب المللی های نغازین مخاصمات مسلحان  در الوری ، ووجهات بینطی ماه
 دت و حادت خاود   ها با همان درگیری ننچا ک بر ابعاد فاجعة انسانی قضی  متمرکز بود. اما از 

های این مخاصم  از جمل  گسترش وعارمات یج کانون ووجهات ب  دیگر جنب ودرب ادام  یاف ، 
و گااهی    دهحساتالنچیده و  صورتب ب  میراث فرهنگی الوری  معطوف  د ک  برخی اوقات 

 اد. مخاصامات مسالحان  در    های مسلحانة غیرهدفمند میان طرفین حادث مای بر ا ر درگیری
المللای و با  غیار    ورین موج ویرانای علیا  میاراث فرهنگای با  در بعاد باین       گسترده ری ،الو
بالتان و احتماالً از زماان جناگ جهاانی دوم وااکنون      4552های دهة المللی از زمان جنگبین
 نید. مار میب 

درنماده ووالاط داعاش در منطقا ، م هاد      محاصرهکشورهای عرا  و الوری  و دیگر ارامی ب 
مراکاز مهام جهاان االاالم مطار   اده و        عنوانب اند ک  متعاقباً های اولی  بودهاز ومدن برخی
نیناد. داعاش با  وخریاب      مار مای ورویب دارای ارزش  گرفی در حوزۀ امواه فرهنگی ب بدین

ها و دیگر اماکن مذهبی و باالتانی در الراالار منطقا    ها، مقبرهمساجد، معابد، کلیساها، وندیس
های در دال  اقادام خاود بارای وسالایس خالفا  بنیاادگرای ماذهبی        بخشی از والش عنوانب 

پرداخ  و بر بروری اعتقادی و مذهبی خود از طریق اعمااه خشاون  و بربریا  اصارار ورزیاد      
(Bowker, Goodall, Haciski, 2016:1   با ادامة وخریب امواه فرهنگی و ن ار باالاتانی ووالاط .)

گساترش ماوج نن با  الاوری ، جامعاة جهاانی با  ایان مهام           جویان داعاش در عارا  و  التیزه
ای هماراه  اد، بنانتا  دبیرکال     العمل نشان داد و این اقدامات باا محتومیا  گساترده   عتس

ایان فاجعا  را    4الازمان علمی، فرهنگی و وربیتای ملال متحاد )یونساتو(، خاانم ایریناا بوکاوا       
 وعبیر کرد. « 2پاکسازی فرهنگی»

                                                           
1. Irina Bokova 
2. “Cultural Cleansing” 

وخریب گستردۀ امواه و میراث فرهنگای در الاوری  و عارا ، اظهاار     بوکوا، دبیر کل الازمان یونستو در واکنش ب  ایرینا 
 هوی  جلوه دهد.واریخ و بیزده اال  وا دگراندیشان را بی« فرهنگی پاکسازی»داعش در خاورمیان  دال  ب   کرد
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االتفادۀ والیع و گستردۀ امواه فرهنگی طای جناگ جهاانی اوه و    در جریان وخریب و الوء
هاای الها  در حمایا  از اماواه فرهنگای، نیااز با  نظاام         دوم و بروز معف بنیادین کنوانسیون

یبگاران میاراث   وخربینی الاازوکارهای مچاازات   یشپدر خصوص  باألخصی ورقاطعان حمایتی 
هاای  و پرووتال  4الها   4591یب کنوانسیون ، با وصوخأل د؛ وا اینت  این یمفرهنگی احساس 

گرفت  های صورتیشرف پبیشتر  حاه هر ب الحاقی ب  کنوانسیون مذکور وا حدودی مروفع  د. 
 المللای محادود  ینبا در این خصوص ب  حمای  بیشتر از امواه فرهنگی در مخاصمات مسلحانة 

المللای کا  موماو     ینبة غیر  د. در مقابل، حمای  از امواه فرهنگی در مخاصمات مسلحانیم
نفاع جها  اجاازه    رغبتی و عدم ومایل کشاورهای یی یبدلیل بحث اصلی این پژوهش اال ، ب 

ی داخلای، باا رویتاردی    هاا خشاون  المللی در خصوص دادن برای ودوین و ونظیم قواعدی بین
مینا   معیف همراه بوده اال . در واقع این بردا   کا  ایچااد الاازوکارهای حقاوقی در ایان ز     

هماراه دا ات  با اد و مداخلا  در     وواند وچاوز ب  حریم حاکمیتی یک کشاور و دولا  را با    یم
 ها همراه نشد. ود، همواره با اقباه عمومی دول یمموموعات داخلی یک کشور محسوت 

یی از عارا  و الاوری    هاا قسام  یک باازیگر غیردولتای بار     عنوانب گروه داعش  ننچا ک از 
ی مرکازی ایان دو کشاور در وماعی  مخاصامات مسالحانة غیار        هاا دولا  ا کنتره دا ت  و ب

برد، بحث حمای  از امواه فرهنگی و ن ار باالتانی و حقو  حااکم بار نن در   یمالر المللی ب ینب
 2 ود.وحلیلی در این مقال ، بررالی می -های ووصیفیاین نو  مخاصمات با االتفاده از روش

نن پرداخت  خواهد  د بررالی این رویترد اال  ک  ب  اصلی ک  طی این پژوهش ب   الراه
الااازوکارهای حقااوقی باارای حمایاا  از میااراث فرهنگاای در ومااعی  مخاصاامات مساالحانة    

فرعی در این زمین  پاالخی ب  مسائل مطروح  در ایان   الراالتاال ؟ و  ورمناالبالمللی غیربین
 ود؟ احساس می در این عرص ، حوزه اال  ک  نیا نیاز ب  ووالع  و وتوین قواعد حمایتی بیشتر

المللای را در حمایا  از   المللی بشردوالتانة عرفی وا ب  اندازه جامعاة باین  االتناد ب  حقو  بین
 رالاند؟  المللی یاری میامواه فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانة غیربین

)باا   قواعد خاص حمای  از امواه فرهنگی در مخاصمات مسالحان  »در بخش اوه این مقال  

                                                                                                                                        
 یهاا یب ونوعات و گوناگونی  درصدد وخرکد کنیا اره م یالمللنیب یب  راهبرد« یفرهنگ یسازکپا»اصطال   ←

 یا ماذهب ی ی، قومیفرهنگ یهان ی ده براالاس زمیی ناالا یهاگروه یق هدف قراردادن عمدیاز طر یفرهنگ
   .ال ننها یو فرهنگ یز نموز کادبودها و مرای ها،ها با االتفاده از حمالت هدفمند ب  عبادوگاهنن

 http://www.unesco.org/culture/pdf/iraq-syria/IraqSyriaReport-en.pdf  :ینترنتیگاه ایقابل مشاهده در پا

 (4591کنوانسیون حمای  و حفاظ  از امواه فرهنگی ). 4
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for 

the Execution of the Convention 1954 

یچا  نائال  اد کا  وماعی  حااکم در الاوری ،        نتالمللای صالیب الاره با  ایان      ، کمیتة بین2242. در جوالی 2
 .اال  یالمللنیربیمخاصمة مسلحانة غ یک دهندۀوشتیل
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های  ورای امنی  در ییال بخاش   و نیز قطعنام « المللی(وسکید بر مخاصمات مسلحانة غیربین
در « المللای قواعد عمومی عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانة غیر باین »مذکور و در بخش دوم 

رابط  با حمای  از امواه فرهنگی بررالی خواهد  اد. پایش از ورود با  مباحاث اصالی مقالا ،       
در الوری  و عرا  در زمیناة وخریاب میاراث فرهنگای دو       دهحادثالی بر ومعی  مروری اجم

 کشور مذکور خواهیم دا  .
 

 مروری اجمالی بر تخریب میراث فرهنگی در سوریه و عراق
مخاصمات الوری  ک  وارد هفتمین الاه خود  ده ب  نالایب و وخریاب بشامگیری در میاراث     

در فهرالا  میاراث جهاانی     4 اده  با  ش ن اار  فرهنگی این کشور از جمل  نالیب ب  همة  ا 
، کمیتاة  2249این الازمان انچامیده اال . در ژوئن  2یونستو و یازده متان در فهرال  نزمایشی

العااده هماة  اش الاای      میراث جهانی الازمان یونستو طی اوخای وصمیمی االاتننایی و فاو   
 قرار داد. 9باالتانی مذکور را در فهرال  ن ار در خطر

 هری ک  صحنة نبرد  عنوانب  1متان باالتانی ملحوظ در میراث جهانی، حلباز ومام  ش 
نالایب    ادت ب  بوده، 2242میان نیروهای دولتی و جنگچویان نظامی طرف مقابل از الپتامبر 

رالاد،  دیده اال .  هر باالتانی حلب ک  قدم  نن ب  دو هزار الااه قبال از مایالد مسایح مای     
ی وحصیل کرده اال . یتی از فردمنحصرب یر و نظکمموقعی  یک متان میراث جهانی،  عنوانب 

های جدی وارده ب  این  هر، وخریب بازارهاای قادیمی مرباوه با  دورۀ میاانی و قارون       نالیب
ی واونلی کا    هاا بماب یژه االتفاده از وب والطی بود ک  در بحبوحة نوش جنگ طرفین ره داد. 

ی هاا الاازه خسارات  ایان ووجا  و وخریاب    نید، ب یم مار ین  یوۀ جنگی داعش ب ورمرالوم
 (.Arimatsu & Choudhary, 2015: 658واریخی و بناهای مذهبی منچر  ده اال  )

 9 ده در الوری ، متان باالتانی واقع در  هر ودمر )پاالمیرا( یبوخرین ن ار باالتانی ورمهماز 

                                                           
 هر باالتانی داماالتوس )دمشق امروزی(،  هر واریخی بصرا، الای  باالتانی پالمیرا،  هر قدیمی نلپاو )حلاب(،   . 4

 الدین و روالتاهای واریخی  ماه الوری . قابل مشاهده در الای :صال  قلعةو « کرک د والب »قلعة باالتانی 
http://en.unesco.org/syrian-observatory/built-heritage 
2. Tentative List 

کنوانسیون یونستو در خصوص حمای  از میاراث فرهنگای و طبیعای جهاان، بعضای از       44مادۀ  1. براالاس بند 9
ن الازمان قرار گرفتا   امواه باارزش فرهنگی و باالتانی ب  وشخیص کمیتة میراث جهانی در فهرال  در خطر ای

 اند. ده در جهان در فهرال  یاد ده قرار گرفت مورد  ناالایی 99اال . واکنون 
List of “World Heritage in danger” in accordance with Article 11 (4) of the Convention concerning the 

Protection of the World Cultural and Natural Heritage. 
4. Aleppo 

هاای غربای دولا  را    یستگاهزمایلی  هر داماالتوس قرار گرفت  و با مبادین نف  و گاز احاط   ده اال  ک   91ودمر در  .9
 دیتی این  هر قرار دارد.کنند. همچنین پایگاه هوایی عظیمی در نزیمبا مقادیر زیادی از بر  خود وسمین 

http://en.unesco.org/syrian-observatory/built-heritage
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/#Article11.4
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هاای  یرانا  ور اطاراف  های مسلحان  میان دول  و مخالفان دیریدرگ، 2242اال . از اوایل الاه 
در فهرال  میراث جهانی قرار گرف  و طبق حقاو    4512پالمیرا  تل گرف . پالمیرا در الاه 

این بناای وااریخی    4یک بنای واریخی ملی ووالط دول  الوری  وعیین  د. عنوانب ن ار باالتانی 
ی  اهر  هاای وااریخ  یرانا  ووعبیر  اده،  اامل   2«بهشتی در صحرای الوری » عنوانب ک  از نن 

ین مراکاز فرهنگای جهاان    وار مهمرالد و از یمعظیمی اال  ک  قدم  نن ب  الدۀ اوه میالدی 
 (.Site of Palmyra, UNESCO:2015) نیدیم مار باالتان ب 

عرا  نیز ب  مانند الوری  از حمالت ددمنشانة داعاش در اماان نماناده االا . وخریاب ن اار       
ة جامعا ی فرهنگی برای ایان کشاور و هام بارای     یک وراژد 9باالتانی واقع در موزۀ موصل عرا 

 ادۀ  رود. عرا  همواره مهد ومدن بوده اال . از بهار میراث فرهنگی  ب  مار میالمللی ب بین
الاامرا و   عرا  در فهرال  میراث جهانی یونستو، ال  متان در فهرال  خطر قرار دارناد: ن اور،  

 ار ارز مند فرهنگی این کشور، از جملا   الازی نیرانو. اقدامات مخرت داعش در عرا  ب  1هترا
وخریب مسچد و معبد حضرت یونس و همچنین مزار و مسچد منسوت ب  حضرت جارجیس در  
 ماه عرا  و غاارت ماوزۀ موصال و کتابخاناة مرکازی  اهر و وخریاب صادها هازار کتاات و           

  ااااده االاااا  هااااای خطاااای باااااارزش مربااااوه باااا  دورۀ عنمااااانی منچاااارنسااااخ 
(Arimatsu & Choudhury, 2015:658.) 
 

 قواعد خاص حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه  
 المللی()با تأکید بر مخاصمات مسلحانۀ غیربین

 المللیینبحمایت از میراث فرهنگی در اسناد  .1
هاای  ، پرووتال 4591هاای الها    المللی مورد بررالی در این مقال ،  امل کنوانسایون ینباالناد 
 4591با  کنوانسایون    4555، پرووتل دوم الحاقی 4515های ژنو وانسیونب  کن 4500الحاقی 

 . ودهای  ورای امنی  میاله  و قطعنام 
 

 المللیینبای بر حمایت از اموال فرهنگی در اسناد پیشینه .2
والش و عزم برای حفاظ  و حمای  از امواه فرهنگی و ن ار باالتانی با  اواخار نیماة دوم قارن     

                                                           
1. Site of Palmyra, http://whc.unesco.org/en/list/23 

2. “An oasis in the Syrian desert” 

3 .Destruction of Cultural Heritage,Global Policy Forum, available at: https://www.globalpolicy.org/ 
humanitarian-issues-in-iraq/consequences-of-the-war-and-occupation-of-iraq/destruction-of-iraqs-

cultural-heritage.html 

4. Ashur, Samarra and Hatra 

https://www.globalpolicy.org/
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ن اار   محادود کاردن   منظاور ب ک  کشورها  رو  ب  ودوین قواعدی یهنگامگردد، یبازمنوزدهم 
 منظاور ب المللی گرفت  در عرصة جامعة بینکردند. در واقع اولین مساعی صورت هاجنگیانبار ز

والایلة فرانسایس لیبار و در قالاب     حمای  از امواه فرهنگی، با ودوین قوانینی در این زمین  با  
صورت پذیرف .  2«کد لیبر»برای وشتیالت اروش ایاالت متحده وح  عنوان  4ییهادالتورالعمل

مچموع  قوانین مذکور النگ بنایی برای ووافقات بعدی در حمای  از اماواه فرهنگای از جملا     
هاای  اله  با ووج  ب  قوانین و عرف 4155اله   د. کنوانسیون  4520و  4155های کنوانسیون

ها را بارای اماواه فرهنگای    المللی بود ک  برخی حمای رالمی بین اولین معاهدۀ زمینی، جنگ
های اختصاص داده  ده اله  حمای  از الاختمان 4520متعاقب نن کنوانسیون  9مقرر کرده بود.

ها و هر متانی دیگری ک  المنفع ، بناهای واریخی، بیمارالتانب  امور مذهبی، هنری، علمی یا عام
 (.Howe, 2012:406 وند.... را مطر  کرد )ننچا نگهداری میی در افراد زخمبیماران و 

هاای موجاود از منظار    دو جنگ جهانی و ناکارامادی کنوانسایون   الوزخانماندر پی فچایع 
گردهمایی متشتل از کار ناالان بارای   دبیرکل یونستو، 4592حمای  از ن ار واریخی، در الاه 

نگای برگازار کارد کا  در نهایا  با  وادوین        نویس کنوانسیون حمای  از اماواه فره وهیة پیش
حمای  از امواه فرهنگی در زمان مخاصمات مسالحان  منچار  اد. در میاان     4591کنوانسیون 
کننده در این زمینا ، اولاین کااربرد اصاطال  اماواه فرهنگای را       المللی حمای ینبالایر االناد 

(. کنوانسیون اماواه  Sheng, 2008:23مشاهده کرد ) 4591ووان در کنوانسیون یمخاص  طورب 
الملل در حوزۀ حمای  از امواه و امااکن فرهنگای محساوت    ینبین الند حقو  ورمهمفرهنگی 

( امواه فرهنگی را  امل ن ار معماری، هنری یا واریخی اعم از ماذهبی یاا   4 ود و در مادۀ )می
  این امر الااخت   یرمذهبی معرفی کرده اال ؛ ممن ننت  حمای  از امواه مزبور را نیز منوه بغ

(.  اایان یکار االا     14: 4959واجد اهمی  با اند )قاالامی،    هامل ک  برای میراث فرهنگی 
المللای و هام از ناو  غیار     ینبا کنوانسیون مذکور قابل اعماه هام بارای مخاصامات مسالحانة     

های کنوانسیون مذکور، باید این الاند را نقطاة   المللی اال . همچنین فارغ از برخی کاالتیینب
یاز را با    نمخشاون  ی دانسا  کا  کااربرد قواعاد مرباوه با  اقادامات        امعاهدهعطف و اولین 

 المللی ووالع  داده اال .ینبمخاصمات مسلحانة غیر 
اوخااای واادابیر الزم در خصااوص ممنوعیاا  و »یونسااتو وحاا  عنااوان  4502کنوانساایون 

ک  هم عرا  و هم الاوری   « جلوگیری از ورود، خروج و انتقاه غیرقانونی مالتی  امواه فرهنگی

                                                           
هاا بارای   پردازد. کد لیبار اولاین واالش   نن ب  حمای  از امواه فرهنگی می 91-91ماده دارد ک  مواد  490. کد لیبر 4

 مع مچموعة جامع اصوه حاکم بر رفتار متخاصمان در قلمرو الرزمینی د من در حمای  از امواه فرهنگی بود.و
2. Lieber Code 

کند کا  باا هماة اماواه هناری و      مقرر می 91غارت و واراج امواه فرهنگی را ممنو  کرده و مادۀ  10و  21مواد  .9
 ف، ووقیف یا وخریب بنین اموالی ممنو  اال .علمی بایستی همانند ماه خصوصی رفتار گردد و وصر
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کشور دیگر عضو نن هستند، زمیناة اخالقای قدرومنادی را در خصاوص خاوماة       420همراه با 
کند. از جملا  نتاات  اایان ووجا  در     غارت و واراج غیرقانونی و وچارت امواه فرهنگی مقرر می

ق  کنند در و نهادهای فرهنگی کشورهای متعاهد باید مواف هاموزهاین کنوانسیون این اال  ک  
 ده از الایر کشورها و با وضمین االاترداد  قلمرو الرزمینی خود از وحویل امواه فرهنگی الرق 

ب  مالتان قانونی خودداری ورزند. مورد دیگر ننت ، کشور متعاهدی ک  میاراث فرهنگای نن    ننها
اهاد  وواناد از الاایر کشاورهای متع   های دیرین اال ، میی قومدر خطر غارت ا یای باالتانی و 
هایی، طلب یاری کند و کشورهای متعاهد ب  کنوانسیون یبنالجه  جلوگیری از بنین مرر و 

المللی برای وعیاین و انچاام اقادامات    ینبموظف ب  مشارک  در یک والش منسچم و هماهنگ 
ی هام  امخاصام  مورد نیاز جه  جلوگیری از این مهم هستند. این کنوانسایون نیاز بارای هار     

 (.Bowker, Goodall, Haciski, 2016: 2المللی قابل اعماه اال  )یربینغم المللی و هینب
ب  کنوانسیون میراث فرهنگی در حمایا  از اماواه فرهنگای در     4555پرووتل دوم الحاقی 

الها  با  وصاویب رالاید.      4591ی وتمیل نواقص کنوانسایون  در پزمان مخاصمات مسلحان  و 
ده، برای وتمیال و نا  جاایگزین  ادن مفااد معاهادۀ       پرووتل دوم بنانت  در مقدمة نن هم نم

، ظاهراً از طریق اقداماوی برای وقوی  اجرای مفاد نن معاهده در نظر گرفت   اده االا .   4591
المللای  ینبدر خصوص قلمرو اجرایی این پرووتل باید متذکر  د ک  هم در مخاصمات مسلحانة 

 .)214: 4959)لسانی،   ودیمیک اجرا المللی بدون وفتیربینغو هم در مخاصمات مسلحانة 
  

 المللی مسلحانۀ غیربین در مخاصماتحمایت از اموال فرهنگی . 3
در این مبحث پیش از ورود ب  بحث اصلی، یکر این نتت  الزم اال  ک  حقاو  قابال اعمااه در    

ک یا  عناوان با  مخاصمات مسلحان  بستگی وام ب  این مهم دارد ک  نیا جنگ با نظامیان داعاش  
برخاوردار   4المللیهای یک مخاصمة غیر بینالمللی مطر  اال  یا از ویژگیمخاصم  از نو  بین

وبع نن قواعد موموعة حاکم بر نن بیس ؟ در قضیة احماد  عباروی ماهی  داعش و ب اال ؟ ب 
، دیوان عالی ایااالت متحاده وفسایر کارد کا  یاک مخاصامة        2الالم حمدان در مقابل رامسفلد

                                                           
هایی اال  ک  در یاک طارف نن نیروهاای مسالح مخاالف      المللی، جنگهای مسلحانة غیربینمنظور از درگیری. 4

دول  و در طرف دیگر نیروهای مسالح دولتای قارار دارناد. البتا  ایان نیروهاای مسالح مخاالف دولا  بایاد            
دا   ک  ایان  ، مقرر می4500ئوه با ند. پیش از این پرووتل دوم الحاقی یافت  و دارای فرماندهی مسالازمان

گروه مسلح باید کنتره بخشی از الرزمین کشور را هم در دال  دا ت  با اند، اماا ایناک ایان ماابط  وغییار       
ب  وصویب رالایده، بیاانگر نن االا  کا  دا اتن      4551المللی کیفری ک  در الاه کرده و االاالنامة دیوان بین

بر بخشی از الرزمین الزم نیس  و فقط کافی اال  ک  درگیاری ایان گاروه مخاالف باا دولا ، مادوی        کنتره 
 طوالنی در جریان با د.

1. Hamdan v. Rumsfeld Case 
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هاا را  اامل   المللی، هر گون  برخورد و درگیری میان دول برخورداری از ویژگی بینمسلحان  با 
  ود. در این زمین  دیوان وعیین کرد کا  مخاصامات مسالحانة ایااالت متحاده باا القاعاده،       می

گیری کرد رو نتیچ ینازاها بوده و برخوردی علی  یک الازمان وروریستی و ن  جنگی میان دول 
المللای  یاربین غغیار از ایان، مخاصامات مسالحانة     المللی برخوردار نیس . با  بینک  از ویژگی 

گرداند و نن زماانی االا  کا     یمالمللی متمایز ینبهایی دارد ک  نن را از نو  مخاصمات یژگیو
 اده با    یالاازمانده مانظم و   صورتب عهده بگیرند و  ور یان کنتره بخشی از الرزمین را ب 

یک  عنوانب ی بپردازند. ب  همین ورویب، مخاصمات مسلحان  با داعش )جنگ علی  دول  مرکز
المللای  بازیگران غیردولتی( در عرا  و الاوری  واجاد وصاف باین     -یافتة غیردولتیگروه الازمان

. )449: 4959گیرد )کولب و هاید، المللی قرار مینیس  و در زمرۀ مخاصمات مسلحانة غیر بین
حانة غیردولتی اال  ک  با اقدامات وروریستی خویش و ایچاد رعب در واقع داعش یک گروه مسل

یا   بر جمعهایی از خاک عرا  و الوری  را وح  کنتره خود درنورد و یبخشو وحش  ووانست  
دهنادۀ دولا  در   یلوشتالاکن در نن مناطق حتمرانی کند. با این حاه، با نگاهی ب  معیارهای 

نظریا  و اعمااه معیارهاای مزباور بار خالفا  االاالمی،        الملل معاصر از خاله روی ، ینبحقو  
ووان ب  این نتیچ  رالید ک  نهاد مزبور فاقد برخی معیارهای ماروری بارای وشاتیل دولا      یم

 .)421-425: 4951اال  )زمانی، 

کنندۀ مخاصامات مسالحان  کا  یاک طارف نن را      های اخیر با ووج  ب  افزایش نگراندر الاه
المللای از حیاث بااربوت    دهند و با ووج  ب  فقر قانونی جامعاة باین  یردولتی وشتیل میغعوامل 

 اود کا  نیاا در بااربوت االاناد و      مطار  مای   الاراه حقوقی قابل اعماه بر عوامل مذکور، ایان  
قواعد قابال اعماالی در     ده در زمینة حمای  از میراث فرهنگی،ینودوالمللی های بینکنوانسیون

المللای در ایان زمینا  وجاود دارد یاا خیار؟ در ییال        غیر بین خصوص مخاصمات مسلحان  از نو 
 پردازیم:یمها و االناد مروبط یونکنوانس ده در خصوص نو  مخاصمات در ورویب ب  مواد لحاظب 

 

الهییه در حمایییت از امییوال فرهنگییی در مخاصییمات مسییلحانۀ  1591.کنوانسیییون 1. 3
 المللیینب یرغالمللی و بین
با  حمایا  از اماواه     45ماادۀ   4و در بناد   1ماادۀ   4الها  در بناد    4591 هاییونکنوانسدر 

 المللی پرداخت   ده اال .   ینبفرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانة 
 
 الهه 1591کنوانسیون  1مادۀ  1بند  .1. 1. 3
در قلمارو    اده واقاع گردند با احترام با  اماواه فرهنگای    کشورهای معظم متعاهد، متعهد می»

بر قلمرو دیگر کشورهای متعاهاد، از هار گونا  االاتفاده از اماواه و فضاای        ان عالوهینیالرزم
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نیل ب  اهداف نظاامی ننهاا، الابب نالایب و      منظورب نزدیک ننها یا االتفاده از ادوات رایچی ک  
و همچناین از هار گونا  عملیاات جنگای       گاردد، وخریب ب  این امواه در طوه مخاصمات مای 

 «. اموالی خودداری ورزند  ده علی  بنینی هدا
الملل عرفای قارار   اله  در زمرۀ حقو  بین 4591کنوانسیون  1مادۀ  4 ایان یکر اال  بند 

با اند. در  المللای مای  المللی و هم غیر بینگیرند ک  قابل اعماه در مخاصمات مسلحان  بینمی
حسب اعالم کنفرانس واقع اصل بنیادین حفظ و حراال  از امواه فرهنگی در کنوانسیون اله  بر

انعتااس قواعاد حقاو      عناوان با  عمومی یونستو و کشورهایی ک  عضاو کنوانسایون نیساتند،    
در   اده  ب ی هامتان. بنابراین و در این زمین  نظامی کردن 4 ودالمللی عرفی قلمداد میبین

 گونا  هماان والی  های نظامی در پالمیرا، قلعة نلپو یا قلع  کرک  یگاهپامیراث جهانی با االتقرار 
 1ماادۀ   4نقا  بناد    صاراح  ب وواند یمیلة دول  و نیروهای مخالف صورت پذیرف ، والب ک  

 (.Arimatsu& Choudhury, 2015:677محسوت  ود )
مگار ننتا    »قائال  اده االا  باا ایان مضامون:        4االتننایی بر بند  1مادۀ  2در ادام ، بند 

سیری ک  در خصوص این مااده مطار   اده االا      در وف«. مرورت نظامی نمران  ایچات نماید
مورد بحث باید ب  دالتور، وشخیص و صالحدید مقام و فرمانده ار د نظامی صاورت  « مرورت»

ک  گفت   اد ونهاا در   طورهماندر واقع مبتنی بر االقاه وعهدات اال  اما  1مادۀ  2پذیرد. بند 
نمایاد. یکار ایان نتتا      الزام مای ای بنین وعهدی را نمران  صورتب مواردی ک  مرورت نظامی 

مروری اال  ک  این ماده در رابط  با کشورهای عضو پرووتل الحاقی اوه و پرووتل الحاقی دوم 
نیستند، با  دت و حدت بیشتری مورد وسکید قرار گرفت  با  نحاوی    4591ک  عضو کنوانسیون 

رورت نظاامی بارای   ها در رابط  باا ووالال با  ما    یک از پرووتلیچهک  هیچ االقاه وعهدی در 
 کشورهای عضو در نظر گرفت  نشده اال .

 

 الهه 1591کنوانسیون 15مادۀ  1بند . 2. 1. 3
هاای  کنندۀ مقرراوی مربوه ب  احترام با  اماواه فرهنگای بارای گاروه     صراح  اعماهاین بند ب 

 در زماان »المللی اال . مضمون ماده عباارت االا  از:   درگیر در یک مخاصمة مسلحانة غیربین
المللی ک  در الرزمین هر یاک از اعضاای متعاهاد کنوانسایون     مسلحان  از نو  غیربین مخاصمة

هایی در رابط  با مقررات کنوانسیون حامار  هر طرف مخاصم  ملزم ب  حداقل پذیرد،صورت می
کنوانسایون قیاد    41کا  ماادۀ   یدرحال«. با ندمی ک  مروبط با حمای  از امواه فرهنگی اال ،

میاان کشاورهای     دهاعالم  الند مذکور قابل اعماه در خصوص مخاصمات رالمی و کند کمی
کنوانسایون را قابال اعمااه بارای مخاصامات مسالحان  از ناو         « 45ماادۀ  »با اد،  متعاهد می

                                                           
و ایاالت متحده، مالحظاات مامیم  با  دالاتورالعمل نیاروی دریاایی        9-9قطعنامة  . کنفرانس عمومی یونستو،4

 ایاالت متحده.
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داند. این بدان معناال  ک  کنوانسیون برای برخی مخاصمات داخلی قابال  یمالمللی نیز غیربین
هاای داخلای کا  در حاوزۀ مفهاومی      امل اغتشا اات و ن اوت  اعماه اال ، ولی ایان مهام  ا   
 (. Cassese, 1981:423 ود )نمی گیرند،مخاصمات مسلحان  قرار نمی

المللای  ینبا ،  ایان یکر االا  کا  هیاست وچدیادنظر دیاوان کیفاری       45در خصوص مادۀ 
ناالاایی  المللای   ینبا ، این ماده را جازء قواعاد عرفای    4یوگسالوی الابق در رأی معروف وادیچ

( با  رأی صاادره ووالاط هیاست     Prosecutor V. Strugarکند. این دیوان در پروندۀ دیگری )یم
اله  را یاک قاعادۀ عرفای     4591کنوانسیون  45یدنظر در پروندۀ وادیچ االتناد کرد و مادۀ وچد

 .)412: 4951المللی دانس  )لسانی، ینب

اح  نظام صالحی  جهانی کیفری را صراله  ب  4591در ادام  باید متذکر  د کنوانسیون 
کنوانسایون علیا     کاردن  ییاجراورویب مانع از اوخای اقدامات مناالب برای ونبی  نترده و بدین
برد و مشخص نتارده  کنوانسیون از عدم صراح  در متون نن رنج می عالوهب داعش  ده اال . 

و « قصد مچرمان »زد. ب  الانق  ب  موادی از کنوانسیون موجبات وعقیب کیفری را فراهم می
های دیگری برای برخورد با بنین جرائمی الزم اال  و در نهای  اینت  در این مواقع با   مرلف 

کنوانسیون، کشورها را ملزم با  وصاویب قاوانینی     21هایی باید اعماه  ود. اگرب  مادۀ مچازات
 خاص فارغ از هر ملیتای  های وسدیبی بر اپیگرد و وحمیل مچازات یا وحریم در راالتای وعقیب،

کند، لیتن براالاس وفسایر مضایق   می  وند،ک  مروتب نق  وعهدات مندرج در کنوانسیون می
اال . اگربا    الراهالمللی جای ، اعماه مادۀ مذکور برای مخاصمات مسلحانة غیربین45از مادۀ 

ائم ماروبط  معف الاختاری کنوانسیون در این زمین  با وصویب پرووتل دوم و فهرال  کردن جر
ن  الوری  و ن  عرا  عضاو   ننچا ک ، از 2و مشخص در این زمین ، وا حدودی مورد ووج  واقع  د

الملل عرفی  ناالایی ونها نن دالت  از جرائم جنگی ک  وح  حقو  بین پرووتل مذکور نیستند،
 (.411: 4900اند، مدنظر اال  )صمدی، المللی ده و قابل اعماه در خصوص مخاصمات غیربین

 

  1515های ژنو به کنوانسیون 1511بررسی پروتکل دوم الحاقی  .2. 3

ممیم   د ک  پرووتال اختیااری اوه    4515های ژنو دو پرووتل ب  کنوانسیون 4500در الاه 
المللای و پرووتال اختیااری دوم در خصاوص مخاصامات      در خصوص مخاصمات مسلحانة باین 

پرووتل دوم الحاقی ک  ماروبط باا موماو  اصالی      المللی اال . در این مبحثمسلحانة غیر بین
  ود.مقال  اال ، بررالی می

 

                                                           
1. Tadic 

 بندی فهرال  کرده اال .طبق  9های جدی پرووتل در پرووتل دوم، باربوت مشخصی از نق  49مادۀ  4. بند 2
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 1511پروتکل دوم الحاقی  11مادۀ  1بند . 1. 2. 3
 دادهرهبرای حمای  از قربانیان مخاصمات مسلحانة » ... دارد:یمپرووتل دوم بیان  4مادۀ  4بند 

ور و نیروهای مسلح طرف مخالف های متعاهدین میان نیروهای مسلح نن کشدر قلمرو الرزمین
های کشور متعاهد را یافت  ک  وح  فرماندهی واحد بخشی از الرزمینالازمانهای یا دیگر گروه

 «.در کنتره دارند... 
کند، بدون ننتا   های ژنو را ووالع  داده و وتمیل میمشترک کنوانسیون 9این پرووتل مادۀ 

. البت  قلمرو اجرایی پرووتل دوم محدودور از ماادۀ  در  رایط اعماه این ماده وغییری داده با د
نیاد کا  میاان    یدرما مشترک اال ، یعنی پرووتل دوم فقط در خصوص مخاصماوی ب  اجارا   9

نیروهای مسلح دولتی یتی از دوه معظم متعاهد از یک الو و نیروهای مسلح مخاالف یاا الاایر    
 9 ایان یکار االا  کا  خاود ماادۀ       2 ود.یمیافت  از الوی دیگر اجرا الازمانی مسلح هاگروه

 (.221: 4959)اکیف،  اله  بوده اال  4591معاهدۀ  45مشترک هم الگوی مادۀ 
مشاترک،  ااید    9با ووج  ب  بند مذکور و وصریح نقش متمل پرووتل دوم در ووالعة ماادۀ  

، براالااس پرووتال حامار    حاه هر ب باید ونها ب  همین کارکرد برای پرووتل مذکور اکتفا کرد. 
ها متعهدند اقدامات مروری را برای جلوگیری از انچام اقاداماوی مغاایر باا    یونکنوانسدوه عضو 

 (.292: 4959نورند )اکیف،  عملب ی فاحش هانق های ژنو و از جمل  یونکنوانسمفاد 
 

 الهه 1591منضم به کنوانسیون  1555پروتکل دوم الحاقی  .3. 3
، پیشرف  اندکی در خصوص وقوی  حمایا  از  4591ن طی بهار ده  پس از وصویب کنوانسیو

وصاویب پرووتال دوم الحااقی در     رغام با  المللی ینبامواه فرهنگی در مخاصمات مسلحانة غیر 
ی بالتاان در  هاا جناگ دنبااه  صورت پذیرفت  اال . این وقف  در مسیر پیشرف ، ب  4500الاه 

ب  مقررات مخاصمات مسالحانة غیار    وغییر روی  داد و البب وغییر نگاه جهانی 4552اوایل دهة 
 عناوان با  مناد میاراث فرهنگای    المللی با وسکید بر امواه فرهنگی  د. در واقع وخریب نظامبین

هاا  در خاله جنگ بالتان دول  4و  هر قدیمی دوبرونیک 9نمون  با حمل  ب  پل واریخی موالتار

                                                           
1. Art.1(1), Additional Protocol II of 1977 

“…Protection ofVictims of InternationalArmed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of 
a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed 

groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory…” 

اعمااه در مخاصامات   بهارگاناة ژناو قابال     یهاا ونینوانسک کمشتر 9در خصوص  موه مادۀ  1995پاراگراف  .2
 المللیینبژنو ووالط کمیبتة  هاییونکنوانسب   4500الحاقی  یهاپرووتل ةدر وفسیری یالمللنیربیمسلحانة غ

 https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/470  :صلیب الره قابل دالترس در الای 

هاا از  و  ب   ده اال ، در طاوه قارن  ( ک  در فهرال  میراث فرهنگی جهانی یونستMostarپل قدیمی موالتار ) .9
 ویران  د. هاکرواتمیالدی بر ا ر نوش ووپخانة  4559در برده بود، اما در الاه های بسیاری جان الالم ب جنگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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نگای کارد. در نتیچا  ابتتاار     های بیشاتری در حمایا  از اماواه فره   را مچبور ب  بردا تن گام
اماواه   4591در این زمین ، ب  وصویب پرووتل دوم الحاقی با  کنوانسایون    اوخای دههای عمل

المللی و هم منچر  د ک  در کلی  خود  امل مخاصمات مسلحانة بین 4555فرهنگی در الاه 
 (.Toman,2010:323 ود )المللی میغیر بین

 
 الهه 1591به کنوانسیون  1555دوم  پروتکل 22مادۀ  1بند . 1. 3. 3

المللای ووالاع    صاراح  با  مخاصامات از ناو  غیاربین     این بند دامنة کاربرد این پرووتل را با  
همة مقررات پرووتل دوم قابل اعمااه در زماان رویاداد مخاصامة     »دهد، با این مضمون ک : می

در «. دهاد، هساتند  د ره میالمللی ک  در الرزمین یتی از طرفین متعاهمسلحان  از نو  غیربین
المللای  المللی و هم غیربینمساوی هم برای مخاصمات مسلحانة بین طورب پرووتل دوم  نتیچ ،

الها ، از   4591پرووتل دوم الحااقی با  کنوانسایون     22مادۀ  2قابل اعماه اال . در ادام  بند 
ایان پرووتال بارای    »د: دارنحوی ک  بیان مای کند، ب الویی دامنة  موه پرووتل را محدود می

هاای پراکناده و   هاا، خشاون   های داخلای از قبیال  اورش   ها و ونشهایی نظیر ن وتومعی 
 «.گرددانفرادی و دیگر اقداماوی با ماهی  مشاب ؛ اعماه نمی

المللای متفااوت از مخاصامات مسالحانة     مخاصمات مسلحانة غیار باین   در واقع و در عمل،
های داخلی از الاوی دیگرناد. نقاای جاین     وت با اغتشا ات و ونشالمللی از یک الو و متفابین

های ژنو، دالتورالعمل و راهنماای  کنوانسیون 9در نظر وفسیری خود در خصوص مادۀ  2پیتتک
کناد  یما الودمندی برای افترا  و ومایز میان مخاصمات مسالحان  از اغتشا اات داخلای ارائا      

(Bellal, Giacca & Casey-Maslen, 2011: 54). 
ب  کنوانسایون اماواه فرهنگای کا  در کلیا  خاود هام بارای          4555پرووتل دوم الحاقی 

واری  المللی قابل اجراال ، باربوت حمایتی جاامع یربینغالمللی و هم ینبمخاصمات مسلحانة 
دهد و نن وسکیاد بار   یمیافتة کیفری مچازات ارائ  بر نظام جامع و ووالع را در این زمین  مبتنی

ی یاا الاایر اقاداماوی االا  کا       انگارجرماز طریق قانونگذاری،  هادول   قضایی ووالعة صالحی
 ممتن اال  در برخورد با موارد متخلف نق  این پرووتل صورت پذیرد.

ی  جرم، ال  نو  الازوکار اجرایی از و اهمپرووتل دوم با ووج  ب  میزان جدی   ورویب،بدین
در الطح ملی و نیز اقدامات اجرایی و انضباطی را جمل  اِعماه صالحی  جهانی، اقدامات کیفری 

ووان گف  کا   یم(. در وحلیل نهایی در مورد پرووتل دوم Chadha, 2001:5) ایچاد نترده اال 
یث حقوقی نن اال  و در واقع ومایزی  ایان ووج  در حمای  از حارزش و اهمی  این پرووتل 

                                                                                                                                        
ووالط الازمان یونستو جزو میراث فرهنگی جهاان قارار گرفتا  االا  و در الااه      ( Dubrovnik) هر دوبرونیک . 4

 .ماه محاصره و زیر بمباران مداوم بود ال مدت ب  میالدی ووالط اروش یوگسالوی  4554
2. Jean Pictet 
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. در )929: 4959نورده االا  )اکیاف،   عمال  از امواه فرهنگی در زمان مخاصمات مسالحان  با   
بار  ور و با گارایش با  منطاق مبتنای    یوخصصمقررات کیفری مندرج در پرووتل دوم رویتردی 

ارزش فرهنگی در نظر گرفت   ده اال . در حقیق   واهد بشمگیری داه بر پافشاری و اصرار 
موه این االناد، یاف  و ووان در وعاریف متفاوت از جرائم وح   بر این دو رویترد متباین را می

 (.Frulli, 2011: 205مشاهده کرد )
کننادۀ بسایاری از   رو ان  دومک  پرووتل یدرحالی این مبحث، باید متذکر  د بندجمعدر 

رفا ، ظااهر   نو دارویی ک  انتظار همگان می عنوانب بود، لیتن  4591اصوه کنوانسیون الهة 
پس از اجرای پرووتل دوم ب  قوت خاود بااقی    های کنوانسیون اله  حتینشد. بسیاری از معف

ماندند و نن ب  معف در الازوکارهای اجرایی در خصوص محاکمة مروتبان با  وخریاب فااحش    
المللای کیفاری االا .    ینبا گردد و این متس ر از مباحث صالحیتی دیاوان  یبازممیراث فرهنگی 

کا  بنادین    اله  4591ن و پرووتل دوم کنوانسیو ICCهمچنین مذاکرات مروبط با االاالنامة 
الاه در موازات هم اوفا  افتادند، در مورد وعریف جرائم و الایر مسائل مروبط با امواه فرهنگای  
ب  نقاه مشترک و همگرایی دال  نیافتند. این در حالی اال  ک  االاالانامة دیاوان با  رویتارد     

 (. Frulli, 2011: 206بخشد )یمبسیار النتی در خصوص جرائم علی  امواه فرهنگی وداوم 
 

ی شورای امنیت و مجمع عمومی در حمایت از اموال فرهنگی در سوریه و هاقطعنامه. 2. 3. 3
 عراق

 ماری از جمل  بمباران و درگیاری  یبوخریب میراث فرهنگی در الوری  و عرا  متس ر از عوامل 
صابانة  بخشای از ماهیا  فزایناده و متع    عناوان با  با  بناهاای ماذهبی     حمل در مراکز  هری، 

هاای  جایگاه مناالاب راهباردی و غاارت متاان     عنوانب های باالتانی خشون ، االتفاده از متان
المللی بارای افازایش   فروش ا یای مسروق  در بازارهای بین منظورب ها مذکور و همچنین موزه

بودج  با مقاصد مختلف از جمل  خرید وسلیحات و مهمات نظامی اال ، در این زمینا   اورای   
   و مچمع عمومی.امنی
 

 های شورای امنیتقطعنامه .9. 3
اعضای الازمان  -وح  فصل هفتم منشور -ال  قطعنامة صادره از الوی  ورای امنی  الازمان ملل

کند بحران امواه فرهنگی در الوری  و عرا  را مورد ووج  قرار دهند. اولاین قطعناماة   یمرا موظف 
ب  اوفاا  نرا با  وصاویب رالاید، از اعضاا       2495 وح  قطعنامة 2241 ورای امنی  ک  در فوریة 

ی مقتضای بارای   هاا گامفرهنگی الوری  اقدام کنند و  -درخواال  کرد وا ب  نچات میراث اجتماعی
 .(S.C./RES/2139, 2014:Para 8وضمین حمای  از میراث جهانی در الوری  بردارند )
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ا براالاس فصال هفاتم   پیشنهادی روالی  ر 24554،  ورای امنی  قطعنامة 2249در فوریة 
داعاش، با  وخریاب اماواه      قارار دادن یژه با مخاطاب  وب ب  اوفا  نرا وصویب کرد ک   منشور و

کند.  ورای امنی  طی قطعنامة مذکور، وخریب میراث فرهنگی در یمفرهنگی در الوری  ا اره 
کند یملزم یلة داعش محتوم نموده و هم  اعضای الازمان ملل متحد را موالب عرا  و الوری  را 

ک  اقدامات مناالبی در جه  جلوگیری از وچارت امواه فرهنگی در این دو کشور و دیگر اقاالم  
های مربوط   امل ممنوعیا  وچاارت دوجانبا  در خصاوص     باالتانی، واریخی، اوخای نتنند. گام

مساعدت  هایی،ین گامبنها باید در اجرای ینترپل و دیگر الازمانااقالم مربوط  بوده و یونستو، 
 صادر ده 24019و  24022قبلی  یهامتمل قطعنام در واقع  2455 ةقطعنامالزم را ایفا کنند. 

در خصوص مبارزه با وروریسم اال  و کشورهای عضو حاامی وروریسام در   ووالط  ورای امنی  
هاا مناع   باا وروریسا    یعتیقا  و وااریخ   یا ایا  ،نف  و گاز ةعرا  و الوری  را از خرید و معامل

کشورهای جهاان خواالات  االا  کا  ماانع از       ی ورای امنی  در این قطعنام  از ومامند. کیم
 (.S.C./RES, 2015: 2199) نامشرو   وند یهادالتیابی داعش ب  درنمد
هازار و نهصاد و هفتماین    اال  ک  اخیاراً در هفا    1 ورای امنی  2910مورد نخر قطعنامة 

صوص حمایا  از میاراث مشاترک بشاری  و     در خ 2240مارس  21( جلسة این  ورا در 0520)
عضو نن ب  وصویب رالیده االا . نتتاة  اایان ووجا  قطعناماة       49میراث فرهنگی با رأی موافق 
های مذهبی و ن ار ممن محتوم کردن وخریب میراث فرهنگی، متان 1مذکور این اال  ک  در بند 

های هر باالتانی کشورها در زمان جنگ و درگیری ووالط گروغارت و قابا  ن اباالتانی و همچنین 
عمدی  وهاجم بار در واریخ الازمان ملل متحد،برای اولین، و نام بردن از القاعده و داعش وروریستی

. ایان مهام   S.C./RES, 2017:2347)دانس  ) جنای  جنگی ةمنزلب  میراث فرهنگی کشورها را ب 
  ود.حقو  بشردوالتان  و حمای  از امواه فرهنگی محسوت می نقطة عطفِ حائز اهمیتی در واریخ

و از  اناد  اده ی مترر این رکن ک  در بیشتر موارد ب  اوفا  نرا وصاویب  هاقطعنام از صدور 
 اود کا    یما المللی کیفری برای یوگسالوی الابق، ایان نتیچا  حاصال    ینبقوه قضات دیوان 

 opinionالمللای ) ینبادن ب  اعتقاد حقوقی ی مذکور اهمی  خاصی از حیث  تل دهاقطعنام 

Juris  الملال بشردوالاتان  عاام بار     ینبا ( ب  اصل مسئولی  کیفری عامالن و نمران نق  حقو
 9المللی( دارند.یربینغالمللی و ینبمخاصمات مسلحان  )

                                                           
1. UN Doc. S/RES/2199 (2015),12February2015. 

2. UN Doc. S/RES/2170 (2014), 15 August 2014. 
3. UN Doc. S/RES/2178 (2014), 24September 2014. 

مصوت کنفرانس عمومی الازمان یونساتو صاادر  اد     C/48 38 ورای امنی  متعاقب قطعنامة  2910قطعنامة  .1
حمای  و وقوی  اقادامات یونساتو در حمایا  از فرهناگ و     ک  طی نن اعضای الازمان با ایچاد راهتاری برای 

( در زمان مخاصمات مسلحان  موافق  کرده و از دبیرکل برای وادارک  Cultural Pluralism) پلورالیسم فرهنگی
 منظور عملی کردن االتراوژی مذکور، دعوت کردند.برنامة اقدام ب 

5. L’arret Tadic, 2 October 1995, para, 133. 
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 های مجمع عمومی  قطعنامه .9. 3
مچمع عمومی الازمان ملل متحد نویسی از یک قطعنام  را در دول  یونان پیش 4555در الاه 

اجماا    صاورت با  الرع  ب  حمای  از نن برخاالاتند. ایان قطعناما     کشور ب  14ارائ  کرد ک  
مقدماة ایان قطعناما ،     9. در بند G.A./RES/ 54/190, 2000))کنسانسوس( ب  وصویب رالید )

در ماورد  الها  وسکیاد کارده، نگرانای عمیاق خاود را        4591مچمع عمومی بر مفاد کنوانسیون 
 9کند. در بند های وارده ب  ن ار باالتانی حین مخاصمات مسلحان  و ا غاه نظامی اعالم میزیان

خواهاد کا  با     هاا مای  از متن اصلی این قطعنام ، مچماع عماومی باا وسکیاد زیاادی از دولا       
   4اله  و پرووتل دوم نن ملحق  وند. 4591کنوانسیون 

ممن وسکیاد بار مارورت پیوالاتن      2ای دیگرام با وصویب قطعن 2224این مچمع در الاه 
و پرووتل دوم نن، بر مرورت حمایا  از میاراث فرهنگای حاین      4591ها ب  کنوانسیون دول 

المللای  مخاصمات مسلحان  و ا غاه نظامی وسکید کرد و این حمای  را هم  امل مخاصمات بین
 (.499: 4951المللی دانس  )لسانی، و هم غیربین

ونهماین جلساة   طای  صا    2249مای   21مچمع عمومی مصاوت   214مة در متن قطعنا
نیز وصریح  اده االا  کا  حماالت     « نچات میراث فرهنگی عرا »مچمع عمومی وح  عنوان 

 ده ب  امور مذهبی، نموزش و پرورش، هنر، علم  ده علی  بناهای اختصاصیریگجه عامدانة 
 ,G.A./RES/69/281 وند )یم ات جنگی منچر، یا بناهای واریخی، ب  جنایالمنفع عامیا مقاصد 

(. اگرب  اقدامات کنونی داعش در وخریب میاراث فرهنگای، براالااس االاالانامة رم و با       2015
 اود،   دۀ ییل نن، جنای  جنگی محسوت مای این االاالنام  و جرائم بر مرده 19موجب مادۀ 

 متعددی مواج  خواهد بود. هایالمللی کیفری با بالشلیتن وعقیب کیفری ننها در دیوان بین
 

قواعیید عرفییی حقییوق بشردوسییمانۀ حییاکم بییر مخاصییمات مسییلحانۀ     
 المللی در حمایت از اموال فرهنگیغیربین

های یونکنوانسیک از االناد و یچهیی مانند نن، اغلب عضو هاگروهیان داعش و نظام ب  ک بی
االاس نقش وعهادات قاراردادی میسار     المللی نبوده و لذا امتان انتسات مسئولی  بر ننها بربین
الملل این امر وامح و مبارهن االا  کا     ینب. لیتن بر هر پژوهشگری در حوزۀ حقو  با دنمی

المللی بشردوالتان  حال  عرفای پیادا   ینبیژه در حوزۀ حقو  وب برخی از اصوه و قواعد حقوقی 

                                                           
1. “Welcomes the adoption of the Second Protocol to the Convention, adopted at The Hague on 26 March 

1999, and invites all States Parties to the Convention to consider becoming parties to the Second 
Protocol to the Convention”  

2. GA Resolution 56/97, 14 December 2001. 

3. Art.8(4) Rome Statute of the International Criminal Court, 1 July 2002. 
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یافت  یا حتای  الازمانی هاگروهو  هاالازمان، هادول المللی از ینبکرده و بر همة اعضای جامعة 
المللی قابل اعماه اال . در ییل ینبالمللی و ب  غیرینبی ب  از نو  امخاصم  ور یان در هر 

 پردازیم:یمب  برخی از این قواعد 

 

 اصل تفکیک بین اموال غیرنظامی و اهداف نظامی .1
ی و امواه نظامی وفتیاک  ی غیرنظامهاهدفی مخاصم  بایستی در ومامی احواه میان هاطرف»

ی نظامی صورت گیرد. حمالت نبایاد علیا  اماواه    هاهدفوواند علی  یمقائل  وند. حمل  فقط 
الملال در هار   منزلة یک قاعدۀ عرفی حقو  بینها این قاعده را ب رویة دول «. 4غیرنظامی با د

)هنترواز،   داناد مای  المللای قابال اعمااه   المللای و غیاربین  های مسلحانة بیندو زمینة درگیری
  (.59: 4954دوالوالدبک، 

حمای  از امواه فرهنگی، اصال وفتیاک میاان اماواه      4591در پرووتل دوم کنوانسیون اله  
مبناایی بارای وعریاف لازوم حمایا  از اماواه فرهنگای در         عنوانب غیرنظامی و اهداف نظامی را 

المللی حمل  با   ینباالاً دیوان کیفری اال 2المللی االتفاده کرده اال .یربینغهای مسلحانة یریدرگ
جنای  جنگای وعریاف    عنوانب المللی را یربینغهای مسلحانة یریدرگامواه غیرنظامی در جریان 

جنای  جنگی وعریف کرده، مگر ننت  انهادام   عنوانب نترده اال ، اما ویرانی امواه طرف وخاصم را 
 (.51: 4954)هنتروز و دوالوالدبک، « 9با دیل مرورت نا ی از درگیری الزامی بوده دلب »نن 

الزام ب  وفتیک بین امواه غیرنظامی و اهداف نظامی و ممنوعی  حمل  ب  امواه غیرنظاامی در  
المللای  خصوص دالتورالعمل حقو  بینهای نظامی گنچانیده  ده اال . ب بسیاری از دالتورالعمل

یتای از   عناوان با  را  4تل الحاقی  مارۀ پروو 11اصل وفتیک مندرج در مادۀ  بشردوالتانة الوئد،
 .Sweden’s IHL Manual (1991))الملل عرفی  ناالایی کرده اال  قواعد حقو  بین

 

 اموال فرهنگی .2
ی درگیری باید امواه فرهنگی را محترم  مارد: الف( در عملیات نظامی باید هاطرفهر یک از »
، هنری، علمی، نموز ی یا مخاتص با  اماور    رالانی ب  بناهای مذهبییبنالاجتنات از  منظورب 

عمل نید مگر ننت  بناهای مزبور اهداف نظامی با اند؛ ت(  خیری  و بناهای واریخی دق  ویژه ب 
اموالی ک  از نظر میراث فرهنگی هر مل  حائز اهمی  فراوان اال  نباید هدف حمل  قرار گیارد،  

ة یاک قاعادۀ   منزلا با  ها این قاعاده را  رویة دول «. مگر ننت  مرورت حتمی نظامی ایچات کند

                                                           
 المللی بشردوالتانة عرفی.حقو  بین 0قاعدۀ  .4

 (.24، ش 42، فصل 2)الف(، )ج  1پرووتل دوم کنوانسیون اله  حمای  از امواه فرهنگی، مادۀ  2

 (.42()ها()2) 1المللی، مادۀ ینباالاالنامة دیوان کیفری  .9
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المللای قابال   المللای و غیاربین  الملل در هر دو زمینة مخاصمات مسلحانة باین عرفی حقو  بین
 (.212: 4954داند )هنتروز و دوالوالدبک، اعماه می

امواه غیرنظاامی و بعضای اماوالی کا  در زمارۀ اهاداف        قرار دادندر خصوص هدف حمل  
یند، باید گف  ک  وخریب امواه غیرنظامی در زمرۀ جنایات جنگی محسوت ن مار نمینظامی ب 

المللی برای یوگساالوی الاابق  ناالاایی  اده و      ده و در نرای متعددی از دادگاه کیفری بین
در قوانین بسایاری از کشاورها حملا  با  اماواه غیرنظاامی در        4ماهی  عرفی پیدا کرده اال .

  2 ود.یهای مسلحان  وخلف محسوت مدرگیری
وواناد از طریاق   یما الها  نیاز    4591بحث دیگر ووج  ب  این مومو  اال  ک  کنوانسایون  

 الملل عرفی در خصوص بازیگران غیردولتی اعماه  ود. بارخالف حقاو  قاراردادی،   ینبحقو  
رالامی   طاور با  الملل عرفی قادر ب  ملزم الاختن عوامل غیردولتی االا  حتای اگار    ینبحقو  

الملال را نپذیرفتا  با اند. در واقاع مقاررات یاک معاهادۀ        ینبه وح  حقو  یچاد داوعهدات 
 عناوان با  و هم غیر نن پذیرفت   ده با اد،   امضاکنندگانعمومی میان  صورتب المللی اگر ینب

 ود، بنابراین ن  صرفاً کشورها بلت  عوامل غیردولتی یمالملل عرفی مطر  ینببخشی از حقو  
رالاد  یم نظرب کند. در نهای  یمطلب و ... را متعهد ی وچزی هاگروهی، های  ور یانجرمانند 

الملال عرفای در نظار گرفتا      ینبا بخشی از حقاو    عنوانب  4591مقررات کلیدی کنوانسیون 
 ک  در باال ا اره  د، هستند.   45و  1مواد  ننهاین ورمهمک  از  اند ده

الاتانة عرفای ماورد ووجا  واقاع  اده و در       المللی بشردوینبممنوعی  غارت نیز در حقو  
غارت یک  هر »المللی ینبپرووتل الحاقی دوم وصریح  ده اال . برابر االاالنامة دیوان کیفری 

 9المللای یاربین غهای مسلحانة یریدرگدر « یا یک متان، حتی اگر طی حمل  وسخیر  ده با د
ی عارا  و الاوری  طای    هاا زهماو رود؛ برای مناه ننچا  در غاارت   یم مار نیز جنای  جنگی ب 

المللای بارای   ینبا ها اوفاا  افتااد. در دیاوان کیفاری     ینالرزمی االتیالی داعش بر این هاالاه
)هنتروز  1یوگسالوی الابق یا رونندا یا دادگاه ویژه الیرالئون نیز همین نگرش وجود دا ت  اال 

 (.251: 4954و دوالوالدبک، 

 

 المللی کیفریینبرهگذر دیوان  ضمانت اجرای حمایت از میراث فرهنگی از .3
ک  مربوه با  جنایاات جنگای     1با نگاهی ب  االاالنامة رم، وخریب امواه فرهنگی در ییل مادۀ 

                                                           
 (.414 ش، 2رای )ج دوم، فصل  Blaskicالمللی برای یوگسالوی الابق، پروندۀ . دادگاه کیفری بین4
 ...ا، هلند ورای مناه قانون االترالیا، نیربایچان، کانادا، کنگو، کرواالی، االتونی، گرجستان، نلمان، مچارالتان، ایتالیب .2

 () (.2)1دۀ المللی کیفری، ماینباالاالنامة دیوان  .9

المللی کیفاری بارای   ینب)ها(، االاالنامة دیوان  9المللی کیفری برای یوگسالوی الابق، مادۀ ینباالاالنامة دیوان . 1
 )و(.1رونندا، مادۀ 
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هادای   »کناد:  یما االاالانام  ایعاان    1ماادۀ   2از بناد  « ت»گیرد. مضمون جزء یماال ، قرار 
علمی یا خیریا   یی ک  برای مقاصد مذهبی، نموز ی، هنری، هاالاختمانعمدی حمالت بر مد 

ی وچمع بیماران و .....مشروه بار  هامتانها و یمارالتانباختصاص یافت  و حمل  ب  ن ار واریخی، 
ی قابال اجارا در مخاصامات مسالحان      هاا عارف جازء  « اهداف نظامی نبا ند... هامتانننت  نن 

ی قارار  المللای کیفار  ینبا  ود و رالیدگی ب  نن در صالحی  دیوان المللی محسوت میینبغیر
ی حمل  ب  ابنیة فرهنگی در االاالنامة دیوان، کار کنفارانس الها  را   انگارجرمگیرد. در واقع یم

بارای حفاظا  از    4591کرد ک  وظیفة ودوین پرووتل دوم الحاقی ب  کنوانسیون الها    ورنالان
ماوارد   این مهم در ننچا ک امواه فرهنگی در زمان مخاصمة مسلحان  را بر عهده دا  . لیتن از 

ا ااره خواهاد    مچادداً ک  در پاراگراف ییال  گون همانگیرد و یمصالحی  موموعی دیوان قرار 
ماناد )ممتااز و   یما دلیل عدم عضوی  الاوری  و عارا  در دیاوان، ووالال با  نن عقایم        د، ب 

 (.215: 4911رنچبریان، 
 و الوری  سپارکشورهای متبوعة خود ره از خارجی جنگچوی هزار یاز ال بیش براالاس  واهد،

 مسالحانة  مخاصامة  در ننهاا  اوباا   کا   کشورها این از . بسیاریاند دهوروریستی  یهاگروه جذت

 2پااراگراف  « ت»بند  براالاس دیوان ک  اندالمللیینب کیفری دیوان عضو ،اندکرده الوری  مشارک 
براین در حااه حامار   بنا .دارد را ننها ووالط اروتابی جرائم ب  رالیدگی االاالنامة صالحی  42مادۀ 

دلیل عضوی  ندا تن الوری  و عارا  باا ایاراد عادم صاالحی       المللی کیفری با اینت  ب ینبدیوان 
ابتدایی مواج  اال ، ونها مرجع قضایی کارامد برای رالایدگی با  جنایاات اروتاابی علیا  میاراث       

 .  )999-991: 4951 ود )فروغی، غنی، یمفرهنگی الوری  از منظر صالحی   خصی محسوت 
 ود این اال  ک  امروزه با ووج  ب  اینت  وهدیاد بار   یممطلب قابل وسمل دیگری ک  مطر  

المللی  ورای امنی  را ب  عرصة اجرای حقو  بشردوالتان  وارد کارده االا ،   ینبصلح و امنی  
وارین الاازوکار بارای مچاازات مروتباان در خصاوص       یمنطقیتی از راهتارهای مهم و در واقع 

گرفت  ووالاط نیروهاای   ها و اعماه وحشیانة صورتی جناراث فرهنگی در کنار الایر وخریب می
ین رکان حفاظ   وار مهم عنوانب داعش در کشورهای الوری  و عرا ، ارجا  ومعی  ووالط  ورا 

 دیاوان  االاالانامة  49 ماادۀ  «ت» بناد  االاسربمنشور و  21المللی وفق مادۀ ینبصلح و امنی  

 نن در ک  را ومعیتیوواند یم امنی   ورای»ق مضمون مادۀ اخیر: المللی اال . طبینب کیفری

رالد اروتات یافت  اال ، ب  موجب فصل هفتم منشور ملال متحاد   یم نظرب جنای   بند یا یک
 کا   الازدیم قادر را نن دیوان ب  امنی   ورای الوی از ومعی  ارجا «. ب  دادالتان ارجا  کند

 کشورهایی بنین در واقع جنایات یا نیستند االاالنام  عضو  ک کشورهایی الوی از اروتابی جرائم

 کند. وعقیب کشورها، این الوی از صالحیتش قبوه ب  نیاز بدون را،
ی اخیار مسائولی  کیفاری از نقا      هاا الااه ننچ  مسلم اال  اگر وا هماین   حاه هر ب 

 د و فرض یمنفی  االاالاًالمللی ینبمقررات بشردوالتان  در مخاصمات مسلحانة داخلی و غیر
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 ناالاد، اماروزه الاتوت معاهادات و     ینمالملل بنین مسئولیتی را ینببر این بود ک  حقو  
المللی دیگر نافی مسئولی  کیفری افراد نیس  و وخلف  ادید از حقاو    ینبهای یونکنوانس

ی مختلف و از جمل  وخریب میراث مشترک بشری  و ن ار باالاتانی و  هاحوزهبشردوالتان  در 
المللی وحا  وعقیاب   ینب ود و عامالن نن باید ب  لحاظ جنای  جنگی محسوت می فرهنگی

بودن حقو  بشردوالتان  بر افراد و عامالن غیردولتی در  االجراالزمو این حتای  از  قرار گیرند
 المللی دارد.ینبصحن  
 

 گیرییجهنم
مللی در خصوص حمای  الینبهای یونکنوانسطی بررالی و پژوهش در مواد مندرج در االناد و 

المللی، با این واقعی  ولاخ مواجا    یژه در زمان مخاصمات مسلحانة غیربینوب از میراث فرهنگی 
هااا، یااک از اعالمیاا یچهاا ااویم کاا  داعااش و دیگاار بااازیگران غیردولتاای، طاارف متعاهااد ماای

 عناوان ب گی المللی در خصوص حمای  از امواه فرهنها و الایر االناد بینها، پرووتلکنوانسیون
المللای حقاو  بشردوالاتانة قابال     ملزم ب  رعای  قواعد بین حاه ینایک امر حتمی نیستند، با 

الملل عرفی کا  در کال از اماواه    المللی  امل حقو  بیناعماه در مخاصمات مسلحانة غیربین
 کند، هستند.  فرهنگی در طی مخاصمات حمای  می

المللی در مورد عرا  و الوری ، هار دو کشاور   بین هایب  لحاظ  مولی  االناد و کنوانسیون
اله  و هم پرووتل اوه الحاقی منضم با  ایان کنوانسایون در خصاوص      4591عضو کنوانسیون 

اناد. عارا  کنوانسایون اماواه فرهنگای و      حمای  از امواه فرهنگی در بروز مخاصمات مسلحان 
وصویب  4591رووتل نن را در الاه و الوری  کنوانسیون و اولین پ 4510پرووتل اوه را در الاه 

را وصاویب   4555نترد. از الویی با ووج  ب  اینت  ن  عارا  و نا  الاوری  پرووتال دوم الحااقی      
یک وعهد قراردادی برای دو کشور ماذکور   عنوانب  ده در نن حداقل ، مقررات مشتملاندنترده
ینة اعماه خشون  در پرووتال  یستند. با وجود این، یک الری از مقررات کلیدی در زمن نورالزام

ی نظاامی  هاا گاروه ی مخاصام  با  کشاورها و با      هاا طارف دوم وجود دارند ک  بارای هماة   
  وند.یممحسوت  نورالزامالملل عرفی ینبیافت  ب  موجب حقو  الازمان

 اده و دیرینا    جنای  جنگی نا ی از حمالت غیرقانونی علی  امواه فرهنگی، جرمی ونبی 
المللای و هام   ینبا لملل عرفی بوده و قابل اعمااه بارای مخاصامات مسالحانة     اوح  حقو  بین

مچمع عمومی نیز وصاریح   214ک  ا اره  د، در متن قطعنامة گون همانالمللی اال  و ینبغیر
ی هاا الااختمان  اده علیا    یاری گجها  کند، حمالت عامدانة یید میوسممنی  طورب  ده ک  
و بناهاای   المنفعا  عاام نموزش و پرورش، هنر، علم یا مقاصد   ده ب  امور مذهبی،دادهاختصاص

 وند. اگربا  اقادامات کناونی داعاش در وخریاب میاراث       یم واریخی، ب  جنایات جنگی منچر
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 ادۀ ییال نن،   این االاالنام  و جرائم بر امرده  1فرهنگی، طبق االاالنامة رم و ب  موجب مادۀ 
المللای کیفاری باا    ننهاا در دیاوان باین    ود، لیتن وعقیب کیفاری  جنای  جنگی محسوت می

 های متعددی مواج  خواهد بود.بالش
های بشامگیری در ووالاعة نظاام قاراردادی و حقاو       ینت  در دو دهة گذ ت ، پیشرف ابا 

المللای صاورت   المللی برای حمای  از امواه فرهنگی در مخاصمات مسلحانة غیاربین عرفی بین
 نالااخت متعهاد  یاژه در خصاوص   وب ی ورجامعحقوقی  رالد باربوتمی نظرب پذیرفت  اال ، 

 اک  المللای الزم االا  و بای   یافت  در مورد مخاصمات غیاربین الازمانهای مسلح نظامی گروه
 موقاع با  ور الازد. در ایان زمینا  اقادام    یکنزدومرکز بر نظام کیفری  اید ما را ب  این حمای  

ت وی در خصوص محاکمة احمادالفقی  المللی کیفری و  تست   دن التوینبدادالتان دیوان 
المهدی را باید ب  فاه نیک گرف . وی ب  اوهام اروتات جرم جنگی هدای ِ عامدانة حمالت علی  

المللای کیفاری   ینبامواه فرهنگی مستقر در  هر واریخ ویمبوکتو در کشور مالی، ووالط دیوان 
بارای جامعاة جهاانی در     نویدبخشای  اندازبشممحاکم   د و این مهم ممن بسترالازی مر ر، 

کیفرماانی ناابودگران   یبا رود و بر پیتارۀ فرهناگ   یم مار خصوص حمای  از امواه فرهنگی ب 
 میراث فرهنگی بشری  لرزۀ جدی وارد کرده اال . 

 ادۀ حامار پاالاخگوی    الخن پایانی باید ایعان کرد ک  در مچمو  قواعاد وادوین   عنوانب 
یااژه در مخاصاامات مساالحانة وباا واه فرهنگاای ی موجااود در عرصااة حمایاا  از امااهااا ااتاف
  ادت با  المللی نیس  و نیاز ب  اهتمام و ووالعة جادی جامعاة جهاانی در ایان زمینا       غیربین

 ود و در این میان  اید با  مارس قااطع بتاوان مادعی  اد کا  کاارکرد عارف          یماحساس 
ودوینی بوده اال  ک  امیاد  ور از الازوکارهای وقنینی و پررنگ مراوبب  المللی در این حوزه،بین

یاژه نهااد وخصصای نن یونساتو و الاازوکارهای      وبا  اال  با نقش حائز اهمی  الاازمان ملال و   
  ده در این زمین ، ب  این مهم جامة عمل پو انیده  ود.بینیپیش
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