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 چکیده
مخاصمۀ مسلحانۀ سیاسی و سپس  های یناآرامسوریه را دستخوش  ،ار عربیتحوالت موسوم به به

باستانی برای اهداف نظامی و قاچاق  یها محوطهاستفاده از  ،تخریب بناها و اماکن تاریخی .کرد جانبه همه
 صورت بهاز جمله جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی سوریه است که  ،آثار تاریخی و اشیای عتیقه

گروه مشهور به دولت  یژهو به ،تکفیری یها گروهمشخص از سوی برنامۀ هدفمند و در قالب گسترده و 
دولت سوریه در بسیاری از معاهدات  نداشتن عضویت در حال انجام است. ،داعش() اسالمی عراق و شام

حقوقی الزم و در انجام اقدامات  المللی ینبجامعۀ و ناتوانی  ارادگی یبناظر بر میراث فرهنگی،  المللی ینب
میراث  ،بشردوستانه الملل ینببه اصول و قواعد حقوق  یردولتیغمسلح  یها گروهنبودن همچنین پایبند 

راهکار حقوقی ارائۀ حاضر در راستای مقالۀ  فرهنگی سوریه را در وضعیت دهشتناکی قرار داده است.
فرهنگی و تربیتی  ،سازمان علمی یژهو به المللی، ینب جامعۀاست کرده  گیری یجهنتمقابله با این جرایم 

پیشگیرانه وضعی متناسب با حیثیت فرهنگی و تاریخی  یسازوکارهاملل متحد )یونسکو( همزمان با اتخاذ 
از رهگذر تصمیم شورای  المللی ینببا ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری  ،اماکن و آثار باستانی ،بناها
پذیرش یا تقاضای کشورهایی که اتباع آن عضو اعالمیۀ ه صدور الزام یا اقناع دولت سوریه ب ،امنیت
محاکمۀ نسبت به تعقیب کیفری و  دنتوان یم ،فعال در سرزمین سوریه هستند یردولتیغمسلح  یها گروه
 .کنندن جنایات مذکور اقدام امرتکب
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  مقدمه

از جنوب ترکیه و  ییها بخش ،فلسطین ،لبنان ،کنونی که در گذشته همراه با کشورهای اردن هوریس

تمدن بشری است  یها خاستگاهاز نخستین  شدند، یمشرق مصر بخشی از سرزمین شام محسوب 

باستانی تداوم و پیوستگی تاریخی خود را حفظ کرده است. با  یها تمدنکه بر خالف بسیاری از 

اقوام مختلفی آن را  ،تمدن بوده استگهوارۀ تاریخ  دم یدهسپاینکه این سرزمین از  توجه به

از تمدن خاص خویش را  ییها نشانهو  اند دادهقرار  وتاز تاختیا در معرض کرده خویش  سکونتگاه

عظیم و  یا مجموعه دورانمانده از این  یجا بهآثار  .اند گذاشتهبرای روزگاران پسین به یادگار 

که نه تنها اساس هویت ملی سوریه بلکه بخش مهمی از تمدن و  دهند یمارنگ را تشکیل رنگ

اعتراضی در  یها جنبش. با آغاز (30: 1388 ،)روحانی شوند یمبشریت محسوب  جامعۀفرهنگ 

آنچه در آغاز ناآرامی  .شدسوریه نیز دستخوش اعتراضات سیاسی  ،2011کشورهای عربی از مارس 

فارغ  ها یریدرگهرچند این  .شدتبدیل  یارع تماممسلحانۀ  ۀبه مخاصم 2012والی در ژ ،سیاسی بود

 یزنوارده به اموال فرهنگی صدمۀ سیاسی بود و  یها خواستهاز اختالفات مذهبی و صرفاً مبنی بر 

برای  ها یریدرگمذهب به  اما با ورود تندروهای سنی ،ناشی از پیامدهای ناگزیر جنگ بود صرفاً

ماهیت تخریب و  (دولت قانونی و همچنین تشکیل دولت اسالمی عراق و شام )داعش براندازی

صدمات وارده به شدصدمه به میراث فرهنگی تغییر و به دالیل ایدئولوِژیک کانون و هدف اصلی 

که ویژگی  ،جهانی استثنایی یها ارزشدهشتناک است که  آنچنانآثار تاریخی فرهنگی سوریه 

کمیتۀ به همین دلیل نیز  در اثر این هجوم و حمالت از بین رفته است. ،نی استبنیادین میراث جها

جهانی سوریه را در  های یراثم 2013ژوئن  27وهفتمین نشست خود در  میراث جهانی در سی

 .فهرست میراث جهانی در خطر قرار داد

 یهرا  گرروه بلکه  ،استنشده جنایات علیه میراث فرهنگی محدود به تخریب بناها و آثار تاریخی 

برا اتخراذ رویکرردی     ،(داعرش )گروه موسوم به دولت اسالمی عرراق و شرام    یژهو به یردولتی،غمسلح 

 یهرا  محوطره  ۀسرابق  یبر برا حفراری و غرارت گسرترده و      یرمنقول،غمتفاوت نسبت به آثار باستانی 

ث فرهنگری  و قاچراق میررا   یرقرانونی غتاریخی مبرادرت بره تجرارت     یها مجموعهو  ها موزه ،باستانی

با افرزایش ابرراز    شده است.تبدیل مذکور  یها گروهکه این امر به منبع اصلی درآمد  اند دهکرسوریه 

مجمرع عمرومی سرازمان ملرل متحرد برا        ،محکومیت جهانی تخریب و غارت میراث فرهنگی سوریه

سرتفاده  و سرو  ا  ها نقضکه بالفاصله به تمامی کرد از طرفین مخاصمه درخواست  یا قطعنامهصدور 

از جمله میرراث   یرنظامی،غ یها ساختمانو از حمله علیه اموال و دهند پایان  بشردوستانهاز حقوق 

در حفرظ   اش یذاتر وظیفرۀ  شورای امنیت نیز در پرترو   .(A/Res/88/182)ورزند خودداری  ،فرهنگی

وریه و خواستار حفرظ میرراث فرهنگری ارزشرمند سر      یا قطعنامهبا صدور  المللی، ینبصلح و امنیت 
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با این حرال   .((S/Res/2199باستانی شده است  یها محوطهاتخاذ اقدامات ضروری در جهت حفاظت از 

دائر بر محکومیت جنایات علیه  ییها قطعنامهو  ها یهاعالممنحصر به صدور  الملل ینب جامعۀاقدامات 

ادامرۀ   .ده اسرت شر  آنهرا میراث فرهنگی و تقاضای اتخاذ اقردامات الزم بررای پیشرگیری از ارتکراب     

را در افکار عمومی پدید آورده اسرت   سؤالجنایات ارتکابی گسترده علیه میراث فرهنگی سوریه این 

ظرفیت و ابزار قانونی  ۀبشردوستان المللی ینبکه این امر ناشی از این است که دولت سوریه و حقوق 

ملری و   دار یتصرالح ی و مراجرع قضرای   المللری  ینبر و حقوقی الزم همچون قوانین داخلری و اسرناد   

محاکمره و   ،برای پیشگیری از جنایات ارتکابی علیره میرراث فرهنگری سروریه و تعقیرب      المللی ینب

به لحرا  اخرتالف نظرر اعضرای آن در      المللی ینب جامعۀ ینکهایا  یستنن آن را دارا امجازات مرتکب

مداخلرۀ  نقرش و   نبحران سوریه و چگونگی مواجهره برا آن و همچنری    های یژگیوتوصیف ماهیت و 

جردی بررای   ارادۀ عرزم و   ،در بحران مزبور با حمایت و پشتیبانی از طرفین درگیرری  ها دولتبرخی 

از میراث فرهنگی در  مؤثرحفاظت زمینۀ اتخاذ اقدامات و سازوکارهای حقوقی و سیاسی مناسب در 

 منازعات جاری در سرزمین سوریه را ندارد.

برای رسیدگی به جنایات جنگری علیره میرراث     بشردوستانه الملل ینببررسی راهکارهای حقوق 

گروه موسوم به دولت اسالمی عراق و شرام   یژهو به یردولتی،غمسلح  یها گروهفرهنگی سوریه توسط 

شناخت و تعریرف میرراث فرهنگری در قروانین      ،موضوع این نوشتار است. برای این منظور ،(داعش)

حقروق   ،رایط تحقق جنایات جنگری علیره میرراث فرهنگری    مصادیق و ش المللی، ینبداخلی و اسناد 

سروریه و در نهایرت مراجرع    مخاصرمۀ  ناظر بر میراث فرهنگی قابل اعمال در  بشردوستانه الملل ینب

 .شود میبررسی و تحلیل  ،قضایی صالح برای رسیدگی به جنایات مذکور

 المللی ینبو اسناد  مفهوم میراث فرهنگی در قوانین سوریه (الف
سوریه مستلزم این است که تعریف روشنی از آن مخاصمۀ مسلحانۀ یت از میراث فرهنگی در حما

شناخت مفهوم و مصادیق میراث فرهنگی در قانون آثار باستانی سوریه و  .در دسترس اشخاص باشد

 .مرتبط موضوع این بخش است المللی ینباسناد 

 مفهوم میراث فرهنگی در قوانین سوریه .1
 ،اندیشه ،حاصل فکر آنچهبیان داشت  «فرهنگ»و  «میراث»ا توجه به معانی لغات شاید بتوان ب

باورها، آداب  ،ها سنت صورت بهیک جامعه و ملت بوده و گذشتۀ  یها نسلاعتقادات و تالش  ،باورها

خوانده میراث فرهنگی آن ملت  ،بعد منتقل شده یها نسلتبلور یافته و به  سازها دستیا  و رسوم

حقوقی جهان برای شناخت  یها نظاممعیاری که در  ینتر مهماصوالً  .(82 :1376پازوکی، ) شود یم
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بدین صورت که برای تفکیک آثار فرهنگی  ؛است «قدمت تاریخی» شود، میمیراث فرهنگی استفاده 

که معموالً یکصدسال از تاریخ ساخت یا ایجاد  شود یمتاریخی از سایر معیار و مبدأ زمانی تعیین _

که قدمت تاریخی  دهد یممیراث فرهنگی نشان حوزۀ سوریه در  یقانونگذارسابقۀ  .استر مذکور آثا

قانون آثار باستانی  1 مادۀمطابق  معیار اصلی در تعریف و تبیین میراث فرهنگی است. «زمانی»

نوشته یا  ،تولید ،ساخته ،بنا یرمنقولغآثار باستانی به اموال منقول و  ،1963سوریه مصوب 

وشش  توسط انسان که دارای سابقه و قدمت حداقل دویست سال میالدی یا دویست شده یمستر

یک  عنوان بهقدمت اثر را  ،قانون مزبور شود یممالحظه  چنانکه .دشو یماطالق  ،سال هجری باشد

اما در تعیین  ،برای شناخت اثر تعیین کرده است یا نشانهارزش ذاتی موجود در اثر و همچنین 

پیروی نکرده و  المللی ینبو اسناد  ها یونکنوانسریخی مورد نظر از اصول مورد اتفاق در مقطع تا

ده است که دارای سابقه یا قدمت حداقل دویست سال میالدی یا کرآثاری را باستانی تلقی 

با این حال با توجه به این واقعیت که صرف اینکه آثاری دارای  .استوشش سال هجری  دویست

که متصف به وصف  شود ینمموجب  ،بوده و در مملکت سوریه احداث شده باشدقدمت تاریخی 

بلکه بیش از قدمت و محل ساخت یا ایجاد آن حمل یک مفهوم یا ارزش شود، میراث فرهنگی 

بدون  را که یرمنقولغکه تمام اموال منقول و  نددارآثار باستانی حق  مسئولمقامات  ،ضروری است

در میراث فرهنگی  عنوان به ،تاریخی یا هنری یا ملی باشند های یژگیوای دار ،توجه به معیار قدمت

 بگیرند. نظر

 و منقول تقسیم و برای هرر  یرمنقولغآثار باستانی را به  مذکورقانون  3 مادۀ ،بر این افزون

 کره  یدرصرورت یک مصادیقی ذکر کرده است. شایان ذکر است که برخی آثرار باسرتانی منقرول    

 یرمنقرول غآثرار   عنوان به ،کار روند هین و آراستن آن بیبوده یا برای تز رمنقولیغبخشی از آثار 

بند ) دشو یمآثار باستانی مقرر و تعیین  مسئولاین امر توسط مقامات  .شوند یمدر نظر گرفته 

 .(قانون آثار باستانی 3 مادۀ 3

  المللی ینبمفهوم میراث فرهنگی در اسناد . 2
و تعریرف جهرانی یکسران     ،ناظر برر حمایرت از میرراث فرهنگری     الملل ینبدر حقوق  ینکهابر  افزون

همواره نیز جدالی سخت برای انتخاب و کاربرد  ،از میراث موضوع حمایت ارائه نشده ای شده یرفتهپذ

از یک سو و حقوقردانان از   المللی ینبعنوان اموال فرهنگی و میراث فرهنگی میان اسناد و معاهدات 
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واژۀ ابتردا از   المللری  ینبر اینکره اسرناد    با ،با این حال .(Frigo, 2004: 367) 1اشته استسوی دیگر وجود د

در سالیان اخیر یونسکو تمایل بیشتری برای کراربرد عبرارت میرراث     ،کردند یماموال فرهنگی استفاده 

کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمران مخاصرمات مسرلحانه مصروب      .فرهنگی نشان داده است

و بناهرای تراریخی از    شرهرها تلخ جنگ جهانی دوم و عدم مصرونیت  تجربۀ دنبال  که به 1954می  14

شرد  )یونسکو( وضع  علمی و فرهنگی ملل متحد ،هوایی از سوی سازمان تربیتی یها بمبارانحمالت و 

هرانی  با اذعان به اینکه تمام اموال در فرهنرگ ج  ،کردآن را تصویب  1954و دولت سوریه نیز در سال 

رویکررد   اسرت، لطمره بره امروال کرل بشرر       ۀمنزلر  بره سهیم بوده و لطمه به اموال فرهنگری هرر قروم    

  .(:Meryyman, 1986 832) گرایی فرهنگی را در تعریف میراث فرهنگی مورد پذیرش قرار داده است جهانی

رهنگری  اموال زیر صررف نظرر از منشر  و مالرک آنهرا امروال ف      ))کنوانسیون مزبور  1 مادۀمطابق 

که دارای اهمیرت بسریار فرراوان بررای میرراث       یرمنقولیغاموال منقول و  (الف .گردند یممحسوب 

منراظر   یرمرذهبی غمذهبی یا  -هنری یا تاریخی  - از قبیل آثار معماری باشند یمفرهنگی هر ملت 

ار هنرری  آث .باشد یمکه از این حیث دارای ارزش تاریخی یا هنری  ییها ساختمانمجموعه  ،باستانی

باشرد و   یشناسر  باسرتان تراریخی یرا    -و نسخ خطی و کتب و سایر اشریا  کره دارای ارزش هنرری    

بناهایی که  (ب .تقلیدی اموال مذکور در فوق یها نمونهمهم کتب و اسناد و  یها مجموعههمچنین 

 ،تاسر  (مرذکور در بنرد الرف   )منظور اصلی و واقعی از آنها حفاظت و نمایش اموال فرهنگی منقرول  

کره در صرورت وقروع جنرگ      ییهرا  پناهگاهو همچنین  ها یگانیبا ،بزرگ یها کتابخانه ،ها موزهمانند 

مراکزی که  (و ج شود یمدر آنها نگاهداری  (الف)اموال فرهنگ اموال فرهنگی منقول مذکور در بند 

راکرز آثرار   وجرود دارد و م  (ب)و  (الرف )در آنجا تعداد قابل توجهی اموال فرهنگی مشروحه در بنرد  

   .((شود یمتاریخی نامیده 
امروال   گونه ینااماکن و مراکز نگهداری  ،بناها ،حمایت از اموال فرهنگی منظور بهاین کنوانسیون 

شده نه تنها از جامعیت به دور  تعریف ارائه رسد یم نظر بهاست. کرده را نیز میراث فرهنگی محسوب 

در مرورد شرمار انردکی از     توانرد  یمر وانسریون  ایرن کن  ؛اسرت شرده  بلکه سبب ضعف آن نیرز   ،است

کره خرود مناسرب     گونره  آنعضرو،   یهرا  دولرت بناها و اشیای واقع در قلمرو هر یک از  ،ها ساختمان

تشخیص و تعیین چنین مالی امری است که بره حقروق    ۀمسئل ،به دیگر سخن ، اعمال شود.داند یم

 .(38 :1389 ،)نژندی منش شود یمداخلی هر دولت مربوط 

                                                 
پیرامرون   (یونیردرویت )سرازی حقروق خصوصری     یکنواخرت  المللری  ینب ۀسسؤذکر است که کنوانسیون م شایانالبته . 1

طالح برا عردم تبعیرت از رویکردهرای یونسرکو از اصر       1995شده مصوب  خارج یرقانونیغاشیای فرهنگی مسروقه یا 

 ده است.کراستفاده  «اشیای فرهنگی»
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نیرز کره بره     1972بر این کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی مصروب   افزون

در  المللری  ینبر مردترین سرند حقروقی    او کار ینترر  مهم ،ترین الشمول کشور عام 191لحا  عضویت 

تعریفی کلی و جامعی از میراث فرهنگری   ،(Anglin, 2008: 247) استمیراث جهانی  یها محوطهزمینۀ 

یرک   مصادیقی برای هرر  ،ها محوطهو  ها مجموعه ،بلکه ضمن تقسیم میراث فرهنگی به آثار ،نکردهارائه 

آثار فرهنگی منقول را از تعریرف   صراحت بهاین کنوانسیون هرچند  .استکرده مذکور بیان  یها گروهاز 

 یرمنقولغی یا مستفاد از تعریف صرفاً شامل آثار فرهنگ ذکرشدهمصادیق  ،میراث فرهنگی خارج نکرده

میراث جهانی که امر ثبت آثار فرهنگی را منطبق برا تعریرف و سرایر     المللی ینبکمیتۀ عملکرد  .شد یم

شمول تعریف کنوانسریون میرراث جهرانی    دایرۀ که  دهد یمشروط کنوانسیون بر عهده دارد نیز نشان 

مفهروم   «انی اسرتثنایی ارزش جهر » .(239 :1382 ،صرمدی ) شرود  یمر را شامل  یرمنقولغتنها آثار فرهنگی 

بعضری   کلری کنوانسریون میرراث جهرانی اسرت.      طرور  بره بنیادین و محوری تعریف میراث فرهنگری و  

ارزشرمند   هرا  ملرت که از دید تمرامی   استاستثنایی  آنچنان یشناخت باستانو آثار تاریخی و  ها محوطه

 یگرر، د  عبرارت  به .Labadi, 2013: 11)) میراث مشترک بشریت حفاظت شوند عنوان بهباید محسوب شده و 

که از مرزهرای ملری فراترر     استاستثنایی  آنچنانی اهمیت فرهنگی ابه معن ارزش جهانی استثنایی

رفته و برای نسل حاضر و آتی بشر اهمیت یکسان دارد و بدین لحا  حفاظت از چنین آثاری بررای  

 .مهم استجهانی  جامعۀ

 مصادیق جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی ( ب
تخریب و  ،ارتکاب اعمالی همچون هدف قرار بناها و اماکن تاریخی بشردوستانه الملل ینبحقوق 

باستانی برای اهداف نظامی همچون پناهگاه و  یها محوطهاستفاده از  ،آنهاگستردۀ انهدام 

 صمۀقاچاق و تصاحب آثار تاریخی و اشیای عتیقه در جریان مخا ،غارت ،سرقت ،نظامی های یگاهپا

است که هدف قرار دادن اموال کرده لحانه را جنایات جنگی علیه میراث فرهنگی محسوب مس

 .استسوریه در حال ارتکاب مسلحانۀ مخاصمۀ نحو گسترده و هدفمند در  به فرهنگی و تخریب ان

 هدف قرار دادن اموال فرهنگی. 1
ید اموال فرهنگی را مخاصمه با یها طرفیک از  هر ،عرفی ۀبشردوستان الملل ینببراساس حقوق 

جلوگیری از ورود صدمه به بناهای تاریخی دقت ویژه  منظور بهد و در عملیات نظامی نشمربمحترم 

 ،د و از هدف قرار دادن اموالی که از نظر میراث فرهنگی هر ملت حائز اهمیت فراوان استنعمل آور به

ن حمالت اری شخصی مرتکبل عرفی تردیدی در مسئولیت کیفلالم در حقوق بین .نندکخودداری 

در حقوق  نیست. المللی ینبیرغو  المللی ینبمسلحانۀ علیه اموال فرهنگی در مخاصمات  یرقانونیغ
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پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان  15 مادۀبر  معاهداتی نیز، افزون

مایت را نقض شدید پروتکل مخاصمات مسلحانه که هدف حمله قرار دادن اموال فرهنگی مورد ح

 8 مادۀ 2پاراگراف  2بند  ،استکرده  بینی یشپدانسته و برای مرتکب مسئولیت کیفری شخصی 

قابل  یها عرفنقض فاحش قوانین و  رم نیز هدایت عمدی حمالت بر ضد آثار تاریخی رااساسنامۀ 

ا در صالحیت دیوان ر آنو رسیدگی به کرده محسوب  المللی ینبغیرمسلحانۀ اجرا در مخاصمات 

است نکرده از دو سند مذکور را تصویب  یک یچهالبته دولت سوریه  قرار داده است. المللی ینبکیفری 

که  گونه همانهرچند  ،جاری در این کشور را نداردمسلحانۀ  ۀکه از این حیث قابلیت اعمال بر مخاصم

می شود عرفی محسوب  الملل ینب ممنوعیت هدف قرار دادن اموال فرهنگی بخشی از حقوق ،شدبیان 

 ،با این حال ممنوعیت هدف قرار دادن اموال فرهنگی مطلق نیست االتباع است. الزم ها دولتکلیۀ و بر 

 2بند ) شود یمچتر حمایت از اموال فرهنگی برداشته  ،کندضرورت نظامی آمره ایجاب  بلکه چنانچه

توسعۀ به کنوانسیون الهه در پرتو تحوالت و  پروتکل دوم الحاقی .الهه( 1954کنوانسیون  4 مادۀ

مفهوم معافیت بر مبنای ضرورت نظامی آمره را روشن  1954از سال  المللی ینب ۀبشردوستانحقوق 

 2ضرورت نظامی آمره به موجب بند  براساساسقاط حق  -الف»این پروتکل  16 مادۀبنابر  است.کرده 

علیه اموال فرهنگی تنها تا زمانی و تا مدتی ممکن  کنوانسیون برای هدایت عملیات نظامی 4 مادۀ

 .2آن مال فرهنگی با عملکرد خود تبدیل به هدفی نظامی شده و  .1است مورد استفاده قرار گیرد که 

طریق ممکن دیگری برای کسب مزیت نظامی مشابه نسبت به آنچه که از طریق هدایت حمله  هیچ

 .«نداشته باشدآید وجود  دست می نظامی علیه آن هدف به

پروتکرل اول   53 مرادۀ  1این قاعده را نباید با ممنوعیت حمله به امروال فرهنگری موضروع بنرد     

ژنو که حق اعراض در مورد ضرورت  1949 های یونکنوانسپروتکل الحاقی دوم به  16 مادۀالحاقی و 

وارد محدودی از اموال م ۀموارد مزبور تنها دربرگیرند ؛کرداشتباه  ،کند نمی بینی یشپمبرم نظامی را 

 کره  یحالدر ،روند شمار می به «ها ملت»ند که بخشی از میراث فرهنگی معنوی ا فرهنگی بسیار مهمی

که بخشی از میرراث فرهنگری    شود یمتر بوده و اموالی را شامل  شمول کنوانسیون الهه وسیعدامنۀ 

مخاصرمۀ  و غیررسمی طررفین  شواهد و مدارک رسمی  براساس .(229 :1387)هنکرتز،  است «هر ملت»

  .(Petrovic, 2015: 164) اند دادهمسلحانه بارها میراث فرهنگی سوریه را مورد حمله قرار 

 تخریب و صدمه به اموال فرهنگی . 2
سابقۀ سیب رساندن جزیی یا کلی به اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه آتخریب یا حداقل 

ای که همواره انهدام  گونه به ؛ها و کشورهاست ملت ،اقوام و به قدمت تاریخ جنگ میاندارد دیرینه 

جنگی _نظامی روحیۀ و برای تضعیف  است جنگیراهبرد یک  ها اموال فرهنگی دشمن در درگیری

گرانبها و جهانی تلقی  ،ارزش واال عنوان بهوحشتناک فاجعۀ در مقابل این  کار می رود. دشمن به
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این  اند. نما داشته ی انسانها ی انسانها طلبی بالیا و قدرتشده و سعی بر حفاظت آنها از گزند 

حاکم بر موضوع  المللی ینبرا بر آن داشت تا به تدوین قواعد حقوقی  المللی ینب جامعۀمهم 

 ،مریکاآی داخلی ها تدوین مجموعه قواعد لیبر در زمان جنگ .(36 :1391 ضیایی بیگدلی،)بپردازند 

و  1899 های یونکنوانس ،1880دستورالعمل آکسفورد در سال  ،بروکسل 1874اعالمیۀ صدور 

ی الحاقی و کنوانسیون حمایت از اموال ها ژنو و پروتکلچهارگانۀ  های یونکنوانس ،الهه 1907

 جامعۀی ها ی منضم به آن بخشی از تالشها فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه و پروتکل

اعم از  ،گی در هنگام مخاصمات مسلحانهبرای ممنوعیت تخریب میراث فرهن المللی ینب

 .است المللی، ینبو غیر المللی ینب

در  2001ی برودا در سرال   ها تخریب مجسمه ۀمحکومیت جهانی تخریب اموال فرهنگی در قضی

فوریرۀ آن   26در  مسلحانه جراری در افغانسرتان،  مخاصمۀ در جریان  ؛بامیان افغانستان به اوج رسید

ی موجرود  هرا  طی فتوایی لزوم نابودی تمامی مجسمه ،دار حکومت طالبانزمام ،مالمحمد عمر ،سال

امری واجب بررای جلروگیری از    عنوان به. طالبان ت کید کرد که این حکم کرددر افغانستان را اعالم 

بیش از یکصرد دولرت اعترراض    این با وجود  .پرستی در شریعت اسالم موضوع کامالً داخلی است بت

  .(Fishman, 2010: 362) ابراز داشتند ،دیپلماتیک از جمله با تهدید به قطع روابط ،لهئخود را به این مس

را برا حمایرت بریش از یکصرد دولرت عضرو        یا قطعنامره مجمع عمومی ملل متحد نیز بالفاصله 

 ،ها اقدامات فوری را برای جلوگیری از تخریب بیشتر یادمان))تصویب و از طالبان درخواست کرد که 

 ((کنرد یا آثار هنری غیر قابل جرایگزین مربروط بره میرراث فرهنگری افغانسرتان اتخراذ         آثار تاریخی

(A/Res/55/243). اموال فرهنگری ضرمن    المللی ینبتخریب  در موردای  همچنین یونسکو با صدور اعالمیه

هویرت فرهنگری جوامرع و عامرل پیونرد      سرازندۀ  ترین بخرش   مهم ،بیان اینکه تخریب میراث فرهنگی

هر دولتری کره بره عمرد     ))ی وخیمی بر هویت انسانی و حقوق بشر دارد مقرر داشت: ها پیامد ،اجتماعی

توقف و مجازات تخریرب   ،مبادرت به تخریب میراث فرهنگی کند یا نتواند اقدامات ضروری را برای منع

 میراث مزبور در فهرسرت  ینکهااعم از – باشد یمکه برای بشریت واجد اهمیت  ،عمدی میراث فرهنگی

در برابر چنرین تخریبری    ،اتخاذ نماید ،به ثبت رسیده باشد یا نه المللی ینبی ها یونسکو یا دیگر سازمان

  .(Unesco Delaration, 2003: Art.6) خواهد بود المللی ینبدارای مسئولیت  المللی، ینبمطابق حقوق 

نایت جنگری مشرمول   انگاری ج در مقام جرم المللی ینبدیوان کیفری اساسنامۀ کنندگان  تدوین

بدون اشاره به جنایرت تخریرب آثرار و بناهرای تراریخی تنهرا هردایت عمردی          ،صالحیت این دیوان

که بنرد   درحالی ،استکرده جنگی محسوب  یها عرفحمالت علیه بناهای تاریخی را نقض قوانین و 

یب آثار تراریخی  انگاری تخر یوگسالوی سابق با جرم المللی ینبدادگاه کیفری اساسنامۀ  3 مادۀ« د»

کره علرت ایرن امرر را بایرد در تحروالت حقروق         رسد  مینظر  به رویکرد متفاوتی را اتخاذ کرده است.

امروزه  ؛جو کردو یوگسالوی سابق جست المللی ینبکیفری از زمان ت سیس دادگاه کیفری  الملل ینب
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نگی هدف حمله قرار عرفی تخریب یا صدمه را عنصر اساسی جنایت ج ۀبشردوستان الملل ینبحقوق 

 بیند. مستقل تخریب این اموال نمی انگاری مداند و ضرورتی به جر دادن اموال فرهنگی می

تروریسرتی آنچنران    یها گروهانگیز تخریب و انهدام میراث فرهنگی سوریه توسط  داستان غم

مخاصرمۀ  گسترده و وحشتناک است که کمتر تردیدی در وقوع این جنایت جنگی دهشتناک در 

شده  ی ارائهها ی شورای امنیت و گزارشها با این حال مطابق قطعنامه سوریه وجود دارد.مسلحانۀ 

 ،باسرتانی  یهرا  محوطره ( میرراث فرهنگری و   2011به آن از زمان آغاز بحران این کشور )مرارس  

شده گسرترده و   سازماندهی صورت به ،در مناطق تحت تسلط نیروهای مخالف دولت سوریه یژهو به

تحقیقرات   آمروزش و . مؤسسرۀ  s/res / 2199 / 2015: para.15)) اسرت شرده  ر تخریب و منهردم  هدفدا

اثر  290که بیش از کرد ای اعالم  تصاویر ماهوارهپایۀ بر  2014دسامبر  23سازمان ملل متحد در 

 ،ن کشور قررار دارد آتاریخی بزرگ در سراسر محوطۀ  18سوریه که در برجستۀ فرهنگی مذهبی 

. (/www.unitar.ors/unosat/chs-syria) ناپرذیری متحمرل شرده اسرت     ی جبرران هرا  یا آسیب نابود شده

تصرمیم  براسراس  ناپرذیر   ورود صدمات جبران یلدل بههر شش میراث جهانی سوریه  ،بر این افزون

 میراث جهانی در فهرست میراث جهانی در خطر یونسکو قرار گرفته استکمیتۀ  2013ژوئن  27

(unesco,whc-13/37.com/7b.57). امری دشوار و حتی ناممکن است که بتوان انکرار کررد   این  با وجود

تراریخی  حافظرۀ  جنگ علیه میرراث فرهنگری و    ،که اعمال ارتکابی داعش، با هر هدف و توجیهی

 .بشریت و مصداق بارز جنایات جنگی نیست

 ماهیت بحران سوریه( پ
در  المللی ینبثالث در ایجاد بحران  یها دولتی آشکار و نهان ها دخالت با وجودبدیهی است که 

محسوب  المللی ینبمخاصمۀ مسلحانۀ کنونی  یزآم خشونتجنگ نیابتی منازعات پدیدۀ سوریه در پرتو 

در داخل سرزمین سوریه اتفاق افتاده است. اما در  نه میان چند دولت بلکه منحصراً چراکه ،دشو نمی

داخلی است یا وضعیتی همچون تنش داخلی یا جنگ علیه انۀ مخاصمۀ مسلحمورد اینکه بحران مزبور 

مخاصمۀ بار که بتوان آن را  وجود یک وضعیت خشونت چراکه ،اختالف نظر وجود دارد ،تروریسم

برای اینکه وضعیتی این چنین توصیف شود باید طرف متخاصم قابل  .کافی نیستکرد مسلحانه تلقی 

 بشردوستانه الملل ینببنابراین حقوق  .مسلحانه برسدصمۀ مخاشناسایی باشد و خشونت نیز به سطح 

یی که معیار تشخیص پروتکل دوم ها د و فقط وضعیتشو بار اعمال نمی خشونت های یتوضعبر تمام 

کند برای یوگسالوی سابق را ت مین  المللی ینبسوی دادگاه کیفری  شده از الحاقی و معیارهای تعیین

کشته شدن  . با وجود(59 :1393ممتاز و همکاران، ) محسوب خواهد شد لیالمل ینبمخاصمات مسلحانه غیر

یاب سازمان ملل متحد در  بیش از چندین هزار نفر در سال نخست بحران سوریه کمیسیون حقیقت

 مسلحانه داخلی قرار دارد ناتوان یافت.مخاصمۀ خود را از ت یید اینکه سوریه در وضعیت  2003فوریۀ 
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که خشونت در کرد صراحت اعالم  به ،صلیب سرخ المللی ینبکمیتۀ بود که  2012تنها در ماه می 

با این  .(Rodenhanser, 2015)است منجر شده داخلی مخاصمۀ مسلحانۀ ی سوریه به ها برخی از بخش

 المللی ینبنگاهی اجمالی بر تعاریف و معیارهای مذکور در حقوق  ،حال به باور برخی حقوقدانان

را طرف مخاصمه در معنای  یردولتیغی مسلح ها ه گرو توان ینماین است که  نمبی بشردوستانه

این  چراکه ،ی حقوقی مقرر در حقوق مربوط دانستها ن تلقی کرد و تحت حمایتآخاص حقوقی 

از جمله مقررات و  ها معیارهمۀ  (داعش)گروه موسوم به دولت اسالمی عراق و شام  یژهو به ها گروه

 با گذشت چهار سال از رسد  مینظر  به با این حال .(2 :1393 ،روزگاری) کنند ینم عرف جنگی را رعایت

شده در اسناد  معیارهای تعریف براساسداخلی مخاصمۀ مسلحانۀ تدریج به  به ،بحران سوریه

آن کشته شدن بیش از دویست هزار نفر و آوارگی نتیجۀ تبدیل شده است که  بشردوستانه

  .وری بوده استنفر شهروند س ها میلیون

مخاصرمۀ  ژنرو مصروب    هرای  یونکنوانسبه  1977پروتکل دوم الحاقی  1 مادۀ «الف»مطابق بند 

عضرو پروتکرل و برین نیروهرای      یها دولتدر قلمرو یکی از »که  دهد یمداخلی زمانی رخ مسلحانۀ 

انردهی  مسلح و تحت یرک فرم  یافته سازمان یها گروهمسلح آن کشور و قوای مسلح مخالف یا دیگر 

کنترلی بر بخشی از سرزمین دولت مذکور دارند کره آنهرا را قرادر     چنان آنکه  دهد یممسئول روی 

انجام دهنرد و   شده کنترلمستمر و  صورت بهکه عملیات نظامی را برای اجرای این پروتکل  سازد یم

نکرده تصویب  نتاکنودولت سوریه پروتکل دوم را  ینکها. صرف نظر از «پروتکل حاضر را اجرا نمایند

در خصوص حمایرت از امروال    16 مادۀبا توجه به اینکه برخی از مقررات این پروتکل از جمله  ،است

بحران سروریه واجرد    رسد  مینظر  به (Petrovic, 2015: 153) استعرفی  الملل ینبفرهنگی بخشی از حقوق 

تروریسرتی   یهرا  گرروه  ؛دشرو  یمر داخلی محسروب  مخاصمۀ مسلحانۀ و است پروتکل مزبور  یارهایمع

 ،مرنج  ،جررابلس  ،رقره  ،داعش بیش از نیمی از قلمرو سوریه از جملره شرهرهای دیرالرزور    یژهو بهسلفی 

بنرابراین   .(151: 1393حسرینی،  ) الیاب و اعزاز در شمال ادلب در نزدیکی مرز ترکیه را تحت تسرلط دارنرد  

احرراز توانرایی    .یه نیسرت تردیدی در تسلط نیروهای مسرلح معرارض برر بخشری از سررزمین سرور      

 پرذیر  بر اجرای مقررات پروتکل دوم الحاقی نیز امرری دشروار امرا تحقرق     یردولتیغمسلح  یها گروه

تروریسرتی موسروم بره دولرت      یردولتری، غشواهد حاکی از این است که بین نیروهای مسرلح   است.

 ،نظامی ۀگان ششهای متشکل از شورا ،دارای ساختار پیچیده و مفصلی (داعش)اسالمی عراق و شام 

ابروبکر  )تبلیغاتی و مشرورتی تحرت ریاسرت ابرراهیم عرداد ابرراهیم البردری         ،مالی ،قضایی ،امنیتی

این ساختار گروه مذکور را قادر ساخته است تا پایگاه مسرتحکمی در   .استن وی او معاون (البغدادی

بنرابراین   .(Rasheed, 2015: 48) داخل سوریه ایجاد کرده و بر اعضرای خرود نظرارت و حکمرانری کنرد     

تردیدی در توانایی این گروه برای اجرای پروتکل دوم الحاقی و منع اعضای خود از تخریب و غرارت  

 فرهنگی سوریه نیست. یها محوطهاموال و 
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برای یوگسالوی سابق نیز بحران سوریه  المللی ینبدیوان کیفری  یارهایمع براساسبر این  عالوه

مخاصرمه ایرن    «طول مدت»صرف نظر از اینکه معیار  ؛1انه داخلی استمسلحمخاصمۀ واجد وصف 

اشکال را دارد که امری نسبی بوده و روشن نیست که مخاصمه چقدر باید طول بکشد ترا بتروان آن   

گذشت بیش از چهار سال از آغراز   .(88 :1384 ،ممتاز و همکاران)ممتد و طوالنی توصیف کرد مخاصمۀ را 

 تبدیل یارع تمامداخلی مسلحانۀ مخاصمۀ اعتراضات نخستین را به  ،در سوریهمسلحانه  های یریدرگ

 یردولتری، غ یهرا  گرروه بر رویارویی نظامی میان نیروهای مسلح دولتی با  همچنین افزون .استکرده 

ارترش آزاد سروریه    ،داعش ،النصرهمانند جبهۀ مذکور  یها گروهخونینی بین مسلحانۀ  های یریدرگ

 یرل دل بره تردید سروریه   بیبنابراین  از سرزمین سوریه در جریان است. ییها بخش در جهت تسلط بر

همچرون   یزآم خشونت های یتوضعمسلحانه داخلی از سایر مخاصمۀ مقرر برای  یارهایمعدارا بودن 

اعتراضی و ...متفاوت بوده و تحت شمول مقررات و قواعرد   یها جنبش ،شورش ،جنگ علیه تروریسم

 . است بشردوستانه الملل ینبحقوق 

 سوریهمخاصمۀ مسلحانۀ ر دناظر بر میراث فرهنگی  بشردوستانه الملل ینبحقوق ( ت
ناظر بر حمایت از  المللی ینب های یونکنوانسدولت سوریه در بسیاری از  نداشتن دلیل عضویت به

 .دمذکور را دارمخاصمۀ معاهداتی کمی قابلیت اعمال بر  بشردوستانهحقوق  ،میراث فرهنگی

و کنوانسیون چهارم  1907اکتبر  18بر کنوانسیون قوانین و رسوم جنگ زمینی الهه مصوب  افزون

الحاقی به آن کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات  یها پروتکلو  1949ژنو مصوب 

بر این حقوق  افزون .استخاص حاکم بر این مخاصمه  طور بهمسلحانه و کنوانسیون میراث جهانی 

 االتباع است.  که برای طرفین مخاصمه الزمدارد عرفی نیز اصول و قواعدی  ۀبشردوستان الملل ینب

  1954کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام مخاصمات مسلحانه مصوب .1
مختلفی از جمله معاهدات بهره  یسازوکارهابرای حمایت از اموال فرهنگی از  الملل ینبحقوق 

امکان  ها یتمحدودو این  اند مواجه هایی یتمحدوداغلب این معاهدات با اگرچه  .جسته است

مبنای محکمی  ،کنند ینم یرپذ امکان سهولت کامل و به طور بهحمایت و حفاظت از اموال فرهنگی را 

حمایت از اموال  1954در این بین کنوانسیون  .(24: 1391 ،زاده )بیگ شوند یمدر این حیطه محسوب 

                                                 
داخلری   ۀمسلحان مخاصمۀ ،تادیچ ۀبرای یوگسالوی سابق در قضی المللی ینبتجدیدنظر دادگاه کیفری  ۀی شعبأبنابر ر. 1

یافتره یرا میران     مسرلح سرازمان   یهرا  گرروه مدتی میان نیروهای دولرت و   طوالنی مخاصمۀهنگامی محقق است که 

 لمرو دولت در جریان باشد.مذکور در ق یها گروه
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از یک سو اصول خود را بر ترکیب  چراکه دارد،ان مخاصمات مسلحانه اهمیت بسزایی فرهنگی در زم

کیفری و حقوق میراث فرهنگی بنا  المللی ینبحقوق  ،بشردوستانهمختلفی همچون حقوق  های یشگرا

به اجرا در آوردن مقررات توسط طرفین برای  ییسازوکارها بینی یشپنهاده و از سوی دیگر اقدام به 

 .(96 :1391 بخت و همکاران،آزاد ) استکرده مخاصمه و اشغال  ،در زمان صلح طرف یبو  متخاصم

 بینری  یشپر این کنوانسیون دو نوع نظام حمایتی عام و خاص را برای حمایت از اموال فرهنگری  

که مبتنی بر صیانت و پاسرداری از ایرن امروال و احتررام      ؛حمایت عام از اموال فرهنگی؛ استکرده 

امروال فرهنگری را محتررم شرمرده و     مخاصمۀ مسرلحانۀ  طرفین )) 4 مادۀمطابق  ،آنهاستنسبت به 

نحروی کره در صرورت وقروع      وسایل محافظت و مناطق پیرامونی آنهرا را بره   ،استفاده از اموال مزبور

گونه عمل خصمانه نسربت   مسلحانه موجب تخریب آنها باشد ممنوع نموده و از ارتکاب هرمخاصمۀ 

تخلف از این تعهد جایز نیست مگر در مواردی ضررورت نظرامی    نگی خودداری نمایند.به اموال فره

 .((آمره چنین تخلفی را ایجاب نماید

که امکان معافیرت از تعهردات را در صرورت اقتضرای ضررورت نظرامی آمرره         4 مادۀمالحظۀ با 

اقتضرای ضررورت    حمایت را در صورتسایۀ  توان یم یراست بهاست که آیا  سؤالجای این  ،دهد یم

این امکان در حالی است که مفهوم یا ضررورت   بینی یشپ .نظامی آمره از سر اموال فرهنگی برداشت

انتظرار حمرایتی مرؤثر از     تروان  ینمنظامی آمره بسیار گنگ و مبهم است و با احتمال استناد به آن 

 یهرا  دولت 1954کنوانسیون  3 مادۀبر این  افزون. (159 :1384 ممتاز و همکاران،)اموال فرهنگی را داشت 

در زمان صلح صیانت از اموال فرهنگی واقرع در سررزمین خرود را بررای     ))است کرده عضو را مکلف 

یرک مخاصرمه مسرلحانه را برا وضرع مقرراتری کره مناسرب          بینی یشپپیشگیری از نتایج غیر قابل 

در حقیقت هشداری است به تمامی کشورها تا در یک  هماد. این ((بر عهده بگیرند دهند یمتشخیص 

مسلحانه غافلگیر نشوند و در زمان صلح پاسداری از این اموال را با اتخراذ تردابیر ضرروری    مخاصمۀ 

دولتی است که اموال فرهنگی در سررزمین آن وجرود   عهدۀ تشخیص وضع مقررات به  .کنندت مین 

 ؛ا این دولت است که صاحب منافع فرهنگی خویش اسرت زیر ،رسد  مینظر  دارد و این امر منطقی به

 انسانی تعلق داشته باشد. جامعۀهرچند این آثار به 

کررده  داخلی به تعهرد مرذکور عمرل    مخاصمۀ مشخص نیست که آیا دولت سوریه پیش از آغاز 

هریچ   2010در سرال   1954سوریه در اجررای کنوانسریون    یا دورهدر آخرین گزارش  است یا خیر.

 .شرود  ینمدر فهرست یونسکو مشاهده  شده ثبته و طرحی در خصوص مدیریت میراث جهانی برنام

دولتی مبنی برر   یها دستگاهرا خطاب به  یا بخشنامهسوریه  یروز نخست ها یریدرگتنها پس از آغاز 

 ،دکرر نظرارتی صرادر    هرای  یندوربو  هشداردهنده های یستمساتخاذ اقدامات تکمیلی همچون نصب 

امروال فرهنگری   گستردۀ مبادرت به غارت  یافته سازمان یها گروههراس وجود داشت که  این چراکه

 کامل انجام نپذیرفت. طور بهفرایند اداری پیچیده  یلدل بهکه این اقدامات احتیاطی کنند 
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برخری   ۀالعراد  فوقاهمیت  ،گیرد یبرمکه تمامی آنها را در  ،بر حمایت عام از اموال فرهنگی افزون

 تردیرد  یبر  .حمایت از آنهرا ضررورت دارد  منظور  بهموال چنان است که وجود مقررات خاصی از این ا

 انرد  یابکم ،وجود دارند ها موزهکه در  ای یقهعتبناهای گرانقدری هستند که در دنیا نادرند یا اشیای 

 یهرا  کتابخانره  ،فرد منحصربهمساجد  ،باستانی باشکوه یها مجسمهو انهدام تابلوهای نفیس نقاشی و 

 ،گوی تراریخ بشرر اسرت    معبد به یادگار مانده از دوران کهن که هر یک قصه ،کلیساهای نمونه ،غنی

حفرظ میرراث فرهنگری بشرریت حمایرت خراص از آنهرا را مسرل م         بررای  بدین لحا  و  .استناگوار 

شررایطی طری ایرن    براسراس  کنوانسیون الهه به حمایت خاص از این اموال توجه کرده و  .نماید یم

 .(199 :1371 )نوربها، مایت را پذیرفته استح

اموال فرهنگی واقع در کلیۀ بنابراین  ،است 1954که بیان شد سوریه عضو کنوانسیون  گونه همان

حتری امروال    ،از امروال مرذکور   یرک  یچهر  کره  یحالدر ،قرار دارد ((حمایت عام))قلمرو آن تحت نظام 

اموال  المللی ینبمیراث جهانی یونسکو در دفتر  در فهرست شده ثبتفرهنگی دارای ارزش استثنایی 

با توجه به تصویب کنوانسیون حمایت  .((Petrovic, 2011:15 به ثبت نرسیده است ،تحت حمایت خاص

تردیدی بره الرزام و    1959از اموال فرهنگی هنگام مخاصمات مسلحانه توسط دولت سوریه در سال 

 ؛یسرت نین سوریه به رعایت مقررات این کنوانسریون  فعال در سرزم یردولتیغمسلح  یها گروهتعهد 

ند حداقل اموال فرهنگی واقرع در سررزمین   ا مذکور مکلف یها گروهکنوانسیون  19 مادۀبنابر  چراکه

از اموال مذکور و محیط پیرامرونی آن در جهرت اهرداف نظرامی اسرتفاده       ،سوریه را محترم شمرده

مگر اینکه ضرورت نظرامی امرره    ،لیه آنها اجتناب ورزندگونه اعمال خصمانه ع نکرده و از ارتکاب هر

 .کنداجبار چنین تخلفی را ایجاب 

فصل کاملی به ضرمانت اجراهرای کیفرری ناشری از نقرض       ،این کنوانسیوناولیۀ  نویس یشپدر 

در  ،آن هرم در چرارچوب عرام    ،امرا در نهایرت تنهرا یرک مراده      ،مقررات آن اختصاص داده شده بود

 هرا  دولرت کره   دارد یمر مختصر مقررر   طور به 28 مادۀاین کنوانسیون در  .شد ینیب یشپکنوانسیون 

ند در قوانین کیفری خود اقدامات الزم را برای تعقیب مجرم انجام دهند و مجازات کیفرری یرا   ا ملزم

از هرر   ،انرد  کررده اداری را در حق اشخاصی که مرتکب نقض این کنوانسیون شده یا به نقض آن امر 

ن را بره محراکم   اتعقیب و مجازات مرتکبر  1954بنابراین کنوانسیون  ،اعمال کنند ،اشندملیتی که ب

 .(73 :1389 ،)نژندی منشکیفری ملی واگذار کرده است 

 یرل دل بهمسئولیت کیفری شخصی  یبرقراردر  1954کنوانسیون  28 مادۀناکارامدی با توجه به 

پروتکرل دوم   15 مادۀ ،ن آنااعمال بر مرتکبقابل  مجازاتاعمال ناقض کنوانسیون و  بینی یشپعدم 

 ،هدف حمله قرار دادن اموال فرهنگی تحت حمایت عرالی  ،1999الحاقی به این کنوانسیون مصوب 

انهردام   ،پیرامرون آن بررای اهرداف نظرامی    محوطرۀ  استفاده از اموال فرهنگی تحت حمایت عالی یا 

سو  استفاده یا تخریرب   ،غارت ،ن و سرقتاموال فرهنگی مورد حمایت کنوانسیومصادرۀ گسترده یا 
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اسرت کره ایرن جررایم و     کررده  مسلحانه را مکلرف  مخاصمۀ و طرفین  انگاری اموال فرهنگی را جرم

برا   ،. دولرت سروریه  کننرد مناسب وضع  مجازاتتخلفات را به موجب قوانین داخلی جرم محسوب و 

نکررده اسرت بنرابراین قابلیرت      آن را تصویب تاکنون ،11999می سال  17امضای پروتکل در  وجود

هرچند تردیدی نیست که بسریاری از مقرررات    ،کنونی را نداردمخاصمۀ مسلحانۀ اعمال مستقیم بر 

 الرعایه است.  عرفی بوده و از سوی طرفین مخاصمه الزم بشردوستانهحقوق زمرۀ آن در 

 یونسکو 1972کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مصوب .2

با این  .(Ehlert, 2014: 61) زمان صلح استمعاهدۀ که کنوانسیون میراث جهانی  شود یملب بیان اغ

با حسن و نیت مطابق با معنای باید هر کنوانسیونی  ،تفسیری حاکم بر معاهداتقاعدۀ حال بنابر 

 ،وعبا توجه به این موض .شوددرک و تفسیر  آنپرتو موضوع و اهداف  و دردر متن آن عادی مفاد 

مشترک در  المللی ینبهمکاری  چارچوبجهانی ایجاد و ت سیس  هدف از تدوین کنوانسیون میراث

این بدان  .در مخاصمات مسلحانه است یژهو به ،حمایت از میراث فرهنگی در برابر تهدیدات بالقوه

 .است شدنی در زمان مخاصمات مسلحانه نیز اعمالمذکور معناست که کنوانسیون 

و اقردامات بررای توقرف تخریرب      هرا  درخواست ،استسوریه عضو این کنوانسیون هرچند دولت 

 1954بر کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه مصروب  اغلب میراث فرهنگی 

در حمایرت از امروال فرهنگری هنگرام      2«قانونی ویژهمقررۀ »کنوانسیون مذکور  چراکه ،مبتنی است

معاهدات خراص و عرام    ۀکنند یینتع یارهایمعاین حال و صرف نظر از  با .مخاصمات مسلحانه است

 شرده   ینتردو الهه برای حمایت از امروال فرهنگری طراحری و     1954کنوانسیون  هرچند گفتباید 

که این امر  استاما کنوانسیون میراث جهانی نیز کنوانسیون مربوط به میراث فرهنگی جهانی  ،است

 .سازد یمت از میراث فرهنگی خاص هر دو کنوانسیون را در حمای

مخاصررمۀ مسررلحانۀ در زمرران  هررا دولررتدر خصرروص تعهرردات را مقرراترری  1972کنوانسرریون 

عضرو کنوانسریون حاضرر متعهرد      یهرا  دولتهر یک از )) 6 مادۀ 3مطابق بند  کرده است. بینی یشپ

یرراث فرهنگری و   بره م  یرمستقیمغکه از هر گونه اقدام عمدی که ممکن است مستقیم یا  گردند یم

                                                 
و تعهردی بررای دولرت     اسرت الهه فاقد آثرار حقروقی    1954هرچند صرف امضای پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون . 1

کنوانسریون حقروق    18 مرادۀ با این حرال بنرابر    ،کند میایجاد ن یردولتیغمسلح  یها گروهسوریه و بالتبع آن برای 

که تمایل خود مبنی عدم تصویب یا عدم الحراق را اعرالم نکررده     ل تا زمانیاین کشور حداق ،1969معاهدات مصوب 

 د.شونباید مرتکب اعمال مغایر اهداف و مقاصد پروتکل  ،باشد

 
2. Lex specialis 
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واقرع در قلمررو سرایر     2و  1به میراث فرهنگی و طبیعری مرذکور در مرواد     یرمستقیمغمستقیم یا 

وارده  یبآسر با این حال در مورد سوریه  .((عضو این کنوانسیون لطمه بزند خودداری کند یها دولت

در ابتردا  باید هات بنابراین توج ،این کشور رخ داده است یمرزهابه میراث فرهنگی جهانی در درون 

حفاظرت و شناسراندن    ،حمایرت  ،کره تشرخیص   دارد یمر کنوانسیون جلب شود که مقرر  4 مادۀبه 

این کنوانسیون  همان دولت است. ۀیفوظاول وهلۀ در  یندهآ یها نسلبا آن میراث فرهنگی و انتقال 

شیوه برای تعهد به  و راهکاریک  رسد یمنظر  ارائه نداده است. به و حفاظتمعنای روشنی از حمایت 

برا اسرتفاده از    4 مرادۀ داخلی تفسیر مخاصمۀ مسلحانۀ حمایت و حفاظت از میراث جهانی در زمان 

 باشد. 6 مادۀ 3بند 

برای رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی  دار یتصالح المللی ینبمراجع قضایی  (ث

 علیه میراث فرهنگی سوریه
ند ا از جمله مراجع قضایی المللی ینبکیفری  یها ادگاهدکیفری ملی سوریه و همچنین  یها دادگاه

با این  .دارندکه از لحا  نظری صالحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی علیه میراث فرهنگی سوریه را 

ژوئن  9تصویب قانون عفو مصوب  ،داخلی سوریه به لحا  فروپاشی نظام قضایی یها دادگاه ،حال

جود الاقل تا پایان مخاصمه قادر به رسیدگی به جنایات مذکور و نقص قوانین موناکارامدی و  2014

ویژه یا ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری  المللی ینبدادگاه کیفری  یست س. بنابراین ندیستن

 .استموجود برای رسیدگی به جنایات ارتکابی علیه میراث فرهنگی سوریه  های ینهگز المللی ینب

 ویژه  یالملل ینبدادگاه کیفری . 1
 منظور بهداخلی عزم خود را جزم کردند تا  یها جنگکشورهای درگیر در  ،ویکم بیست با آغاز قرن

را به مخاطره  المللی ینبخاتمه بخشیدن به جنایاتی که با آثار و تبعات سو  خود صلح و امنیت 

رم از محاکم اقدام به برپایی نسل چها ،با مساعدت و همکاری سازمان ملل متحد ،انداخته بودند

 ای یژهو یها دادگاهبا  المللی، ینبکیفری  یها دادگاهامروزه در کنار  ،بر این اساس کیفری کنند.

 «شده المللی ینب یها دادگاه»و گاه  «دوگانه» ،«مختلط» یها دادگاهمواجهیم که با عناوینی همچون 

و  اند المللی ینبد حقوق ملی و ترکیبی از قواع ،مختلط یها دادگاهقواعد حاکم بر  .شوند یمشناخته 

این امر حاصل تقابل میان ارکان ملل متحد  گیرد. نیز از هردو نظام حقوقی ریشه می آنهامشروعیت 

در نتیجه هی ت قضات و قوانین حاکم  .است ربط یذاز جمله شورای امنیت یا مجمع عمومی با دولت 

است و عدالت نیز از طریق اجرای  المللی ینبرسیدگی به اتهامات دارای ترکیب ملی و فرایند بر 

با  .(125 :1389 )رنجبریان و همکاران، شود یمکیفری ت مین  المللی ینبهمزمان حقوق کیفری ملی و حقوق 
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از جمله جنایات )ن جنایات ارتکابی امحاکمه و مجازات مرتکب ،توجه به مشکالت فراروی تعقیب

کیفری این کشور و همچنین دیوان  یها دگاهدادر سرزمین سوریه در  (علیه میراث فرهنگی

به رسیدگی به  ای یژهوخواستار تشکیل دادگاه  المللی ینبکیفری گروهی از حقوقدانان  المللی ینب

 العاده فوقمحکم اساسنامۀ  نویس یشپ)به تدوین و انتشار  ها تالش ،در نهایت .شدندجنایات مذکور 

 نویس یشپ))که به منجر شد  2013آگوست  27در  (1سوریه برای تعقیب جنایات شنیع  (ویژه)

«چوتوکو
2
 مشهور شده است. 

کیفری کنرونی مسرتقل بروده و مقرر آن در شرهر دمشرق        یها دادگاهاین محکمه کامالً از 

جنایت  ،زدایی صالحیت رسیدگی به جنایت نسلمحکمۀ  ،اساسنامه 17 مادۀمطابق  .خواهد بود

 ،مرذهبی  یهرا  سراختمان انجام حمالت عمردی علیره    از جمله»علیه بشریت و جنایات جنگی 

مرارس   15ارتکابی در سرزمین سوریه از  «تاریخی های یادمانعلمی و بناها و  ،هنری ،آموزشی

 .سترا دارا 2011

ادلرۀ   ،یتولئمسر  های یهنظر ،در تفسیر جنایات مشمول صالحیت تواند یممحکمه  ،بر این افزون

 21 مرادۀ همچنرین   موجوده بهره ببررد.  المللی ینبقضایی رویۀ  تعیین مجازات از یارهایمعاثبات و 

کیفرری   یتولئمسر شروند،  اساسنامه برای اشخاصی که مرتکب جنایات مشمول صالحیت محکمره  

از قضرات   دهرد  یمر اجرازه   کننرده  یدگیرساساسنامه به قضات شعب  کرده است. بینی یشپشخصی 

از  توانرد  یمر کره   ،و از یک یا چند مشراور حقروقی   کننداستفاده  المللی ینبن اناظر عنوان بهخارجی 

گرچره ایرن محکمره در پری     ا ،برا ایرن حرال    .(اساسنامه 7و  6مواد )بهره ببرند  ،اتباع خارجی باشد

با توجره بره    ،مسلحانه است اشخاص درگیر پس از پایان مخاصماتکلیۀ تعقیب، محاکمه و مجازات 

امکران اجررای عردالت     ،اسرت لگی از اتباع سروریه  اینکه مقر آن در دمشق بوده و قضات آن نیز جم

 .توسط قضات آن را مورد تردید قرار داده است

 کیفری المللی ینبدیوان . 2
 یژهو بهنسبت به جنایات جنگی  المللی ینبدیوان کیفری  ،1998اساسنامه مصوب  8 مادۀبنابر 

صالحیت  ،صورت گرفته باشددر قالب یک برنامه یا سیاست یا در قالب ارتکاب گسترده  که یهنگام

فاحش قوانین و  یها نقضاز جمله  ،از جنایات جنگی در این اساسنامه نیز و منظورخواهد داشت 

 الملل ینبدر حقوق  شده یینتعداخلی در چارچوب مسلحانۀ قابل اجرا در مخاصمات  یها عرف

                                                 
1. Draft statute for a syrian [ Extraordinary ][special ] tribunal to prosecute Atrocity crimes  
2. The chautauqua Blueprint  
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 ،هنری ،بیمذه ،که برای اهداف آموزشی ییها ساختمانهمچون هدایت عمدی حمالت علیه 

 .استو آثار تاریخی  یافته اختصاصعلمی یا خیریه 

 یهرا  گرروه و سرایر   (داعش)اعمالی که گروه موسوم به دولت اسالمی عراق و شام  تردید یب

مصداق جنایات جنگری در مخاصرمات    ،ندشو یمعلیه میراث فرهنگی مرتکب  یردولتیغمسلح 

صرالحیت دیروان   بایرد  ابتردا   ،ا ایرن حرال  ب .رم استاساسنامۀ  8 مادۀداخلی موضوع مسلحانۀ 

قواعرد   یرژه و بره  ،مقررات اساسنامه براساسبرای رسیدگی به جنایات مذکور  المللی ینبکیفری 

دولت سوریه  چراکه ؛شوداحراز  ،غیر عضو یها دولتمربوط به اعمال صالحیت دیوان نسبت به 

سوریه به لحا  عدم عضویت بنابراین دولت  است.نکرده تصویب  تاکنونسند مؤسس دیوان را 

 رسد  مینظر  اساسنامه وضعیتی را که به 14 مادۀ براساس تواند ینم المللی ینبدر دیوان کیفری 

بره   ،در آن یک یا چند جنایت علیه میراث فرهنگی مشرمول صرالحیت دیروان ارتکراب یافتره     

ا شرخص یرا   در این خصروص کره آیر    گیری یمتصم منظور بهو از دادستان دهد دادستان ارجاع 

 .کنددرخواست تحقیق  ،متهم شوند یا خیر ها یتجنااشخاصی باید به ارتکاب آن 

امری کرامالً اختیراری و در    المللی ینبهرچند عدم عضویت دولت سوریه در دیوان کیفری 

در عین حال عدم عضویت بره معنرای فرارغ برودن      ،استحدود صالحدید حاکمیتی این دولت 

بلکره   ،صرالحیتی دیروان نیسرت   دایررۀ  بودن آن از  مستثنادیوان و  دولت سوریه از همکاری با

بررای   المللری  ینبمقررات اساسنامه بیانگر این است که در سه وضعیت دیوان کیفری مالحظۀ 

 .ندداررسیدگی به جنایات ارتکابی علیه میراث فرهنگی سوریه صالحیت 

 شورای امنیت توسط  المللی ینبارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری  .2.1
یرک یرا چنرد     رسد  مینظر  وضعیتی که به»چنانچه  ،رماساسنامۀ  13 مادۀ «پ»مطابق بند 

براساس فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت  ،جنایت در آن ارتکاب یافته است

صرالحیت خرود را نسربت بره      توانرد  یمر  المللری  ینبر دیروان کیفرری   ، «به دادستان ارجاع شود

شرورای امنیرت ملرل متحرد وضرعیتی را       که یدرصورتبنابراین  .کندمذکور اعمال  ایه یتجنا

رسریدگی  منظرور   بره وانرد موضروع را   ت می ،تشخیص دهد المللی ینبتهدید علیه صلح و امنیت 

هشرت مراه    ،2011اکتبرر   4شورای امنیت در  ارجاع دهد. المللی ینبکیفری به دیوان کیفری 

بریتانیرا و ایرلنرد شرمالی     ،پرتغرال  ،آلمران  ،پیشرنهاد فرانسره   بره  ،پس از آغاز بحرران سروریه  

را در دستور کار قرار داد که سرکوب مخالفان و معترضان را توسط دولرت سروریه    یا قطعنامه

لبنران و آفریقرای جنروبی     ،هلنرد  ،بر روسیه و چین با مخالفت برزیل که افزون دکر یممحکوم 

دیگرر شرورا کره ضرمن محکروم       2012فوریۀ  4نامۀ قطع نویس یشپو  (S/2011/612)شد مواجه 

کشورهای عربی مبنی بر انتقرال قردرت   اتحادیۀ ژانویه  22خشونت در سوریه از تصمیم کردن 
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موافقرت سرایر اعضرای     با وجرود  ،یک بار دیگر از سوی روسیه و چین ،دکر یمسیاسی حمایت 

را  2043و  2042 یها طعنامهقکه در نهایت شورای امنیت  (S/2012/77)وتو شد  ،شورای امنیت

میران نیروهرای دولتری و     برس  آترش به سوریه جهرت نظرارت برر     المللی ینباعزام ناظران منظور  به

عهردۀ  در این قطعنامه تمامی الزامات و تعهدات منحصراً برر   .کردمسلح در سوریه تصویب  یها گروه

   .(15: 1392 ،مرادی) طاب قرار گرفتندمسلح نیز مورد خ یها گروه یژهو بهن ادولت گذاشته نشده و مخالف

متعددی را در خصروص وضرعیت    یها قطعنامهشورای امنیت از آغاز بحران سوریه تاکنون 

مراه گزارشری را    است که هرر کرده و گزارشگر ویژه را نیز مکلف  1کردهجاری در سوریه صادر 

مسلحانه مخاصمۀ ین شورا از سوی طرف یها قطعنامهاجرای نحوۀ و  بشردوستانهوضعیت دربارۀ 

تخریب و غارت میراث فرهنگری   دفعات بهامنیت ویژۀ گزارشگر  2و به شورا ارائه دهد. کند تهیه

را ت ییرد و مراترب نگرانری جردی خرود در خصروص        یردولتری غمسلح  یها گروهسوریه توسط 

تاریخی و باستانی این کشور بررای اهرداف نظرامی بره شرورای امنیرت        یها محوطهاستفاده از 

پیرو  .(.S27, S/2014/208 /2015/561. Para.18, S/2015/468.Para.27, S/2015/368.Para) استکرده گزارش 

 ،حلب یشهرهادر  یژهو بهفرهنگی سوریه گستردۀ شورای امنیت غارت و تخریب  ،ها گزارشاین 

 ،با این حال .S/Res/2199(2015).Para.15, S/Res/2170(2014.Para))کرد رقه و دیرالزور را قویاً محکوم 

دو  ،النصرره جبهۀ اینکه گروه موسوم به دولت اسالمی عراق و شام )داعش( و  باشورای امنیت 

را تهدیدی علیره صرلح و امنیرت جهرانی قلمرداد       ،اصلی فعال در سوریه یردولتیغگروه مسلح 

 از شناسرایی سرریع وضرعیت سروریه     ،تروریستی قرار داده اسرت  یها گروهو در فهرست کرده 

اجتناب ورزیرده   ،دلیل مخالفت روسیه و چین به المللی، ینبتهدید علیه صلح و امنیت  عنوان به

بررای   المللری  ینبر  یها سازمانو  کشورهاپذیرفته از سوی برخی  بنابراین اقدامات صورت است.

عضو  12للی ناکام مانده و به ایجاد شکافی میان مال ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری بین

 شده یهتهقطعنامۀ  نویس یشپ (Stahn, 2015: 22)ده است منجر شورای امنیت و روسیه و چین ش

که با تلقی وضرعیت   ،دولت عضو سازمان ملل متحد 65با حمایت و پشتیبانی  ،از سوی فرانسه

حقوق بشر گستردۀ و تقبیح شدید نقص  المللی ینبتهدیدی علیه صلح و امنیت  عنوان بهسوریه 

                                                 
 ،2013را در سرال   2118و  2059 ،2012را در سرال   2043و 2042 ۀی شرمار هرا  قطعنامره  تراکنون شورای امنیت . 1

 مخاصرمۀ را در مرورد   2015را در سال  2209و  2199و  2014را در سال  2191و  2178 ،2170 ،2156 ،2139

 ده است.کرمسلحانه سوریه صادر 

و  (S/Res/2165/2014) ۀقطعنامر  10پراراگراف   (S/Res/2139/2014) ۀقطعنامر  17 بنرد  براسراس ی مرذکور  ها گزارش. 2

 ده است.شگزارش ارائه  17 تاکنون 2014 سمار 24از  شود، یمتهیه  (S/Res/2197/2014) ۀقطعنام 5پاراگراف 
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حرامی آن و   یران نظام شربه از سروی مقامرات دولرت سروریه و      المللی ینب ۀدوستانبشرو حقوق 

 ،2011کنرونی از مرارس   مخاصرمۀ مسرلحانۀ   در جریران   یردولتری غمسلح  یها گروههمچنین 

با  ،ارجاع دهد المللی ینببود که وضعیت جاری در سوریه را به دادستان دیوان کیفری  درصدد

 .(S /2014 / 348)قات سایر اعضای شورای امنیرت مواجره شرد    مواف با وجود ،وتوی روسیه و چین

بر خالف مورد دارفرور   ،که امکان ارجاع وضعیت سوریه رسد  مینظر ن بنابراین در حال حاضر به

 وجود داشته باشد. المللی ینببه دیوان کیفری  ،و لیبی 1سودان

 ردی پذیرش صالحیت مواعالمیۀ ارجاع وضعیت سوریه از رهگذر صدور . 2.2
نزد رئیس  ای یهاعالمبا سپردن  تواند یمدولت غیر عضو  ،رماساسنامۀ  13 مادۀ 3مطابق بند 

را بپذیرد.  اش ینیسرزماعمال صالحیت دیوان نسبت به جنایات ارتکابی در قلمرو  ۀیرخاندب

نیست و پذیرش صالحیت دیوان از سوی دولت سوریه  مستثنادولت سوریه نیز از این قاعده 

تا دیوان شود امکان ورود دیوان به وضعیت سوریه  ساز سبب توان یم 12 مادۀ 3بند  براساس

پذیرش  .کنداقدام  المللی ینبذاتی خود یعنی مقابله با جنایات وظیفۀ بتواند در راستای 

که در کرد عضو خواهد  یها دولتاساسنامه از سوی دولت سوریه موقعیت این کشور را همانند 

 کیفری بپردازد. های یستترورمحاکمۀ مبنایی برای آغاز تحقیقات و  این صورت دادستان

در سوریه حاکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در این  ها گزارشعمدۀ خصوص اینکه  به

 .(1002: 1392 ،جنت مکان) کشور است

در حال حاضر به دالیلی همچون عدم اعتماد بره   سوریهشواهد حاکی از این است که دولت 

قضایی سوریه در رسیدگی به  ینهادهاو باور به توانایی  المللی ینبضایی دیوان کیفری فرایند ق

اساسرنامه   12 مرادۀ  3تمایلی برای صدور اعالمیه موضروع بنرد    2جنایات ارتکابی در آن کشور

غیر عضرو   یها دولتبا توجه به اینکه  را ندارد. المللی ینببرای پذیرش صالحیت دیوان کیفری 

قضیۀ صالحیت دیوان را تنها نسبت به وضعیت یا  ،پذیرشاعالمیۀ با صدور  توانند یماساسنامه 

                                                 
وان کیفرری  بره دیر   2011و وضرعیت لیبری را در سرال     2005بحران دارفور سودان را در سال  تاکنونشورای امنیت . 1

 .S/Res/1593 (mar.31.2005): S/Res/1970 (Feb.26, 2011)) ارجاع داده است المللی ینب

ارجراع   ۀقطعنامر  نرویس  یشپر گیری شورای امنیرت در خصروص    سوریه در سازمان ملل متحد در جریان رأی ۀنمایند. 2

ت متعرددی را بررای تعقیرب و    اظهار داشرت کره دولرت سروریه اقرداما      المللی ینبوضعیت سوریه به دیوان کیفری 

ی قضایی سوریه برای اجررای عردالت   ها توانایی نهاد یلدل بهو ده کراشخاص درگیر در جنایات جنگی اتخاذ  ۀمحاکم

 وجود ندارد. المللی ینبضرورتی برای ارجاع وضعیت سوریه به دیوان کیفری 
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دولرت   ،(Gallant, 2013: 581)خاص بخواهند و الزامی برای پذیرش کلی صالحیت دیروان ندارنرد   

را صرفاً در خصروص جنایرات علیره     المللی ینبصالحیت موردی دیوان کیفری  تواند یمسوریه 

شورای امنیت تردیدی در خصوص انتساب ویژۀ گزارشگر  یها گزارشابر که بن ،میراث فرهنگی

 بپذیرد.  ،تروریستی وجود ندارد یها گروهآن به 

 ن ااز رهگذر عضویت مرتکب المللی ینبصالحیت دیوان کیفری  .2.3
 یها جنبش ،شد تبدیلسوریه آغاز و اعتراضات به شورش مسلحانه  های یناآرامکه  از زمانی

دست آوردن نفوذ در میان مخالفان و در نتیجه  داخل و خارج از کشور برای بهافراطی در 

جنگجویان در سوریه  ،در لیبی ها یریدرگخالف  بر افزایش قدرت خود تالش کردند.

بلکه غالب افرادی هستند که از کشورهای دیگر به سوریه منتقل  ،پناهندگان این کشور نیستند

منطقه  یسو بههستند که  مسلمان تازهاز میان افرادی  یانگرا افراطتعداد زیادی از  .اند شده

  .(37: 1391کیایی، ) اند شدهروان 

اشخاص مسلح خارجی را در سرزمین سوریه مداخلۀ بر مجمع عمومی ملل متحد که  عالوه

 یها گزارشسلسله  در پیشورای امنیت نیز  .(A / Res/ 88/ 182(2014), para 6) استکرده محکوم 

مخاصمۀ مسلحانۀ جنگجویان غیرسوری در  روزافزونبحران سوریه از مشارکت ویژۀ شگر گزار

 ,S/2014/765, Para 15)النصره جبهۀ  وتروریستی داعش  یها گروهعضویت آنها در  ،سوریه

S/2014/611, Para 12)  کرد عضو درخواست  یها دولتو از  یحتقبرا  ،خارجی های یستترورپدیدۀ

کنند تروریستی جلوگیری  یها گروهنتقال اتباع خود به پیوستن به که از مسافرت و ا

(S/Res/2178 (2014), para 6, S/Res/2170(2014), para 8). می  8در  ،پیرو درخواست شورای امنیت

 ،ترکیه ،تونس ،هلند ،سوئد ،اسپانیا ،مراکش ،اردن ،آلمان ،وزرای امور داخلی فرانسه 2014

 منظور بهر بروکسل بلژیک گرد هم آمدند تا اقدامات مشترکی را مریکا در شهآبریتانیا و 

 براساس .کنندسوریه اتخاذ مخاصمۀ مسلحانۀ جلوگیری از مسافرت اتباعشان برای پیوستن به 

تروریستی  یها گروههزار جنگجوی خارجی از کشور رهسپار سوریه و جذب  30شواهد بیش از 

سوریه  ۀمخاصمۀ مسلحانکه اتباع آنها در  کشورهااین بسیاری از  .(Kardas, 2014: 7) اند شده

 2پاراگراف « ب»بند  براساسکه دیوان  ندا المللی ینبعضو دیوان کیفری  ،اند دهکرمشارکت 

 اساسنامه صالحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط آنها را دارد. 12 مادۀ

 گیری یجهنت
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سیاسی و  های یناآراموش اعتراضات و سوریه را ابتدا دستخ ،تحوالت موسوم به بهار عربی

و اعالم  ها یریدرگمذهب به  تندروهای سنی ورود. کرد یارع تماممخاصمۀ مسلحانۀ سپس 

 همتا یبمیراث فرهنگی  (داعش)موجودیت گروه تکفیری موسوم به دولت اسالمی عراق و شام 

مسلح  یها گروه ،سوریه از آغاز بحران کرد.تبدیل و ارزشمند سوریه را به کانون اصلی مخاصمه 

باری مبادرت به تخریب آثار و بناهای باستانی و غارت  فاجعه صورت بهداعش،  یژهو به یردولتی،غ

تخریب و انهدام  ،و هدف قرار دادن بناها و اماکن تاریخی اند دهکرو چپاول اشیای عتیقه 

 های یگاهپاپناهگاه و  باستانی برای اهداف نظامی همچون یها محوطهاستفاده از  ،آنهاگستردۀ 

قاچاق و تصاحب آثار تاریخی و اشیای عتیقه از جمله جنایات ارتکابی  ،غارت ،سرقت ،نظامی

از  یمشخصبرنامۀ و در قالب  هدفمندگسترده و  صورت بهعلیه میراث فرهنگی سوریه است که 

میراث محوطۀ که هر شش  یا گونه به ؛در حال انجام است یردولتیغمسلح  یها گروهسوی 

 ناپذیری جبران دلیل تحمل صدمات  به ،ندا جهانی استثنایی یها ارزشجهانی سوریه که واجد 

سوریه در  نداشتن دلیل عضویت در فهرست میراث جهانی در خطر یونسکو قرار گرفته است. به

 ،ناظر بر حمایت از میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه المللی ینب های یونکنوانسبسیاری از 

معاهداتی اندکی قابلیت اعمال بر مخاصمه مذکور را دارد که  بشردوستانهقوق ح

کنوانسیون  ،ژنو های یونکنوانسپروتکل دوم الحاقی به  ،الهه 1907و  1899 های یونکنوانس

حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه و کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و 

حقوق  ،بر قانون آثار باستانی سوریه البته افزون .استرات این مقرجملۀ طبیعی جهانی از 

االتباع  که برای طرفین مخاصمه الزم دارد عرفی نیز اصول و قواعدی ۀبشردوستان الملل ینب

دادگاه کیفری برخی کشورها در پرتو  ،کیفری سوریه بنابر صالحیت سرزمینی یها دادگاه است.

ویژه و همچنین  المللی ینبن و دادگاه کیفری اکباصل صالحیت شخصی مبتنی بر تابعیت مرت

ند که از لحا  ا کیفری به اعتبار مفهوم میراث مشترک بشریت مراجع قضایی المللی ینبدیوان 

با این  .ستنظری صالحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی علیه میراث فرهنگی سوریه را دارا

 9تصویب قانون عفو مصوب  ،قضایی داخلی سوریه به لحا  فروپاشی نظام یها دادگاه ،حال

و نقص قوانین موجود الاقل تا پایان مخاصمه قادر به رسیدگی به ناکارامدی  ،2014ژوئن 

 نویس یشپ که برخی حقوقدانان گونه آن ،ویژه المللی ینبدادگاه  یست س .یستنجنایات مذکور 

زاف چندان مطلوب و عملی گ های ینههزنیز با توجه به مشکالت عملی و  ،اند کردهآن را تهیه 

 نداشتن دلیل عضویت به ینکها با ،کیفری المللی ینببنابراین در حال حاضر دیوان  .نیست

برای رسیدگی به کارامد تنها مرجع قضایی  ،سوریه با ایراد عدم صالحیت ابتدایی مواجه است

باید با رفع اختالف  الملل ینبجامعۀ بنابراین  .جنایات ارتکابی علیه میراث فرهنگی سوریه است

ترغیب  از رهگذر آنچگونگی رویارویی با  در مورد ماهیت حقوقی بحران سوریه و ها دولتنظر 
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یا الزام یا اقناع دولت سوریه  کیفری المللی ینببه ارجاع وضعیت سوریه به دیوان  شورای امنیت

مسلح  یها وهگرپذیرش صالحیت یا تقاضای کشورهایی که اتباع آن عضو اعالمیۀ به صدور 

ن جنایات ارتکابی انسبت به تعقیب کیفری و مجازات مرتکب ،فعال در سوریه هستند یردولتیغ

 جامعۀبدیهی است چنانچه  .کندکیفری اقدام  المللی ینبعلیه میراث فرهنگی سوریه در دیوان 

 ن جنایاتاحقوقی خود نسبت به پیشگیری و مجازات مرتکب های یتظرفبا تمام  المللی ینب

 بشریت باشد. یها تمدن ینتر درخشاننابودی یکی از  گر نظارهباید  ،نکندمذکور اقدام 
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