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چکیده
با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات
مسلحانة غیربینالمللی پس از جنگ جهانی دوم ،میراث فرهنگی کشورها نیز از حمالت نظاامی
مصون نماندند .نمونة بارز این مدعا ،حمالت هدفمند دولا االاالمی عارا و اام موالاوم با
داعش ب میراث فرهنگی کشورهای عرا و الوری اال  .نخستین گاامهاا در راالاتای حمایا
ماار ر از امااواه فرهنگاای بااا واادوین کنوانساایون  4591الهاا بردا اات ااد ،لاایتن بیشااتر
کنوانسیونهای منعقده ،بر مخاصمات مسلحانة بینالمللی حاکماند و جنباة غیاربینالمللای نن
کمتر قاعدهمند ده اال  .در این مقال با االتفاده از یوۀ ووصیفی -وحلیلی العی می اود باا
بررالی مهمورین االناد بین المللی مروبط با بحث حمای از میراث فرهنگای ،مامن ومرکاز بار
ابعاد ممان اجرایی و حمایتی االناد مذکور ،معف قواعد و الاختاریِ این حاوزه ماورد عنایا
قرار گیرد .ب طور مسلم ،ودوین و ووالعة قواعادی باا الازام بیشاتر و ایچااد بااربوت حماایتی
جامعور برای امواه فرهنگی اجتناتناپذیر ب نظر میرالد.
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مقدمه
مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی پس از جنگ جهانی دوم ب طور نگرانکنندهای افزایش دا ت
اال و اید ب جرأت بتوان گف ک امروزه بیشتر جنگهای عل ور ده در جهان را این ناو
مخاصمات وشتیل میدهند .در واقع تل رایج و النتی مخاصمات ک اغلب میان کشورها باود،
با ظهور بازیگران جدیدی وح عنوان ور یان و گروههای مسلح الاازمانیافتاة غیردولتای در
درون مرزهای کشورها و حوزۀ حاکمیتی هر کشور وحا مخاصامات مسالحانة غیاربینالمللای
وغییر ماهی داده اال  .امروزه بارزورین نمونة نن را در درگیری داعش (دول االالمی عارا و
الوری ) با دول الوری اهدیم.
طی ماه های نغازین مخاصمات مسلحان در الوری  ،ووجهات بینالمللی ب طور هم جانبا ای
بر ابعاد فاجعة انسانی قضی متمرکز بود .اما از ننچا ک درگیریها با همان دت و حادت خاود
ادام یاف  ،ب ودریج کانون ووجهات ب دیگر جنب های این مخاصم از جمل گسترش وعارمات
ب میراث فرهنگی الوری معطوف د ک برخی اوقات ب صورت النچیده و حسات ده و گااهی
بر ا ر درگیریهای مسلحانة غیرهدفمند میان طرفین حادث مای اد .مخاصامات مسالحان در
الوری  ،گسترده ورین موج ویرانای علیا میاراث فرهنگای با در بعاد باینالمللای و با غیار
بینالمللی از زمان جنگهای دهة  4552بالتان و احتماالً از زماان جناگ جهاانی دوم وااکنون
ب مار مینید.
کشورهای عرا و الوری و دیگر ارامی ب محاصرهدرنماده ووالاط داعاش در منطقا  ،مهاد
برخی از ومدنهای اولی بودهاند ک متعاقباً ب عنوان مراکاز مهام جهاان االاالم مطار اده و
بدین ورویب دارای ارزش گرفی در حوزۀ امواه فرهنگی ب مار ماینیناد .داعاش با وخریاب
مساجد ،معابد ،کلیساها ،وندیسها ،مقبرهها و دیگر اماکن مذهبی و باالتانی در الراالار منطقا
ب عنوان بخشی از والش های در دال اقادام خاود بارای وسالایس خالفا بنیاادگرای ماذهبی
پرداخ و بر بروری اعتقادی و مذهبی خود از طریق اعمااه خشاون و بربریا اصارار ورزیاد
( .)Bowker, Goodall, Haciski, 2016:1با ادامة وخریب امواه فرهنگی و ن ار باالاتانی ووالاط
التیزهجویان داعاش در عارا و گساترش ماوج نن با الاوری  ،جامعاة جهاانی با ایان مهام
عتس العمل نشان داد و این اقدامات باا محتومیا گساترده ای هماراه اد ،بنانتا دبیرکال
الازمان علمی ،فرهنگی و وربیتای ملال متحاد (یونساتو) ،خاانم ایریناا بوکاوا 4ایان فاجعا را
«پاکسازی فرهنگی »2وعبیر کرد.
1. Irina Bokova
”2. “Cultural Cleansing

ایرینا بوکوا ،دبیر کل الازمان یونستو در واکنش ب وخریب گستردۀ امواه و میراث فرهنگای در الاوری و عارا  ،اظهاار
کرد داعش در خاورمیان دال ب «پاکسازی فرهنگی» زده اال وا دگراندیشان را بیواریخ و بیهوی جلوه دهد.
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در جریان وخریب و الوءاالتفادۀ والیع و گستردۀ امواه فرهنگی طای جناگ جهاانی اوه و
دوم و بروز معف بنیادین کنوانسیون هاای الها در حمایا از اماواه فرهنگای ،نیااز با نظاام
حمایتی قاطعان وری باألخص در خصوص پیشبینی الاازوکارهای مچاازات وخریبگاران میاراث
فرهنگی احساس می د؛ وا اینت این خأل ،با وصویب کنوانسیون  4591الها  4و پرووتالهاای
الحاقی ب کنوانسیون مذکور وا حدودی مروفع د .ب هر حاه بیشتر پیشرف های صورتگرفت
در این خصوص ب حمای بیشتر از امواه فرهنگی در مخاصمات مسلحانة باینالمللای محادود
می د .در مقابل ،حمای از امواه فرهنگی در مخاصمات مسلحانة غیر بینالمللای کا موماو
بحث اصلی این پژوهش اال  ،ب دلیل بیرغبتی و عدم ومایل کشاورهای یینفاع جها اجاازه
دادن برای ودوین و ونظیم قواعدی بینالمللی در خصوص خشاون هاای داخلای ،باا رویتاردی
معیف همراه بوده اال  .در واقع این بردا کا ایچااد الاازوکارهای حقاوقی در ایان زمینا
میوواند وچاوز ب حریم حاکمیتی یک کشاور و دولا را با هماراه دا ات با اد و مداخلا در
موموعات داخلی یک کشور محسوت می ود ،همواره با اقباه عمومی دول ها همراه نشد.
از ننچا ک گروه داعش ب عنوان یک باازیگر غیردولتای بار قسام هاایی از عارا و الاوری
کنتره دا ت و با دولا هاا ی مرکازی ایان دو کشاور در وماعی مخاصامات مسالحانة غیار
بینالمللی ب الر می برد ،بحث حمای از امواه فرهنگی و ن ار باالتانی و حقو حااکم بار نن در
این نو مخاصمات با االتفاده از روشهای ووصیفی -وحلیلی در این مقال  ،بررالی می ود2.
الراه اصلی ک طی این پژوهش ب نن پرداخت خواهد د بررالی این رویترد اال ک ب
الااازوکارهای حقااوقی باارای حمایاا از میااراث فرهنگاای در ومااعی مخاصاامات مساالحانة
غیربینالمللی مناالبور اال ؟ و الراالت فرعی در این زمین پاالخی ب مسائل مطروح در ایان
حوزه اال ک نیا نیاز ب ووالع و وتوین قواعد حمایتی بیشتر در این عرص  ،احساس می ود؟
االتناد ب حقو بینالمللی بشردوالتانة عرفی وا ب اندازه جامعاة باینالمللای را در حمایا از
امواه فرهنگی در جریان مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی یاری میرالاند؟
در بخش اوه این مقال «قواعد خاص حمای از امواه فرهنگی در مخاصمات مسالحان (باا
← اصطال «پاکسازی فرهنگی» ب راهبردی بینالمللی ا اره میکند ک درصدد وخریب ونوعات و گوناگونیهاای
فرهنگی از طریق هدف قراردادن عمدی گروههای ناالایی ده براالاس زمین های فرهنگی ،قومی یا ماذهبی
ننها با االتفاده از حمالت هدفمند ب عبادوگاهها ،یادبودها و مراکز نموز ی و فرهنگی ننهاال .
http://www.unesco.org/culture/pdf/iraq-syria/IraqSyriaReport-en.pdf
قابل مشاهده در پایگاه اینترنتی:
 .4کنوانسیون حمای و حفاظ از امواه فرهنگی ()4591
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for
the Execution of the Convention 1954

 .2در جوالی  ،2242کمیتة بینالمللای صالیب الاره با ایان نت یچا نائال اد کا وماعی حااکم در الاوری ،
وشتیلدهندۀ یک مخاصمة مسلحانة غیربینالمللی اال .
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وسکید بر مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی)» و نیز قطعنام های ورای امنی در ییال بخاش
مذکور و در بخش دوم «قواعد عمومی عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانة غیر باینالمللای» در
رابط با حمای از امواه فرهنگی بررالی خواهد اد .پایش از ورود با مباحاث اصالی مقالا ،
مروری اجمالی بر ومعی حادث ده در الوری و عرا در زمیناة وخریاب میاراث فرهنگای دو
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
فرهنگی این کشور از جمل نالیب ب همة اش ن اار با اده 4در فهرالا میاراث جهاانی
یونستو و یازده متان در فهرال نزمایشی 2این الازمان انچامیده اال  .در ژوئن  ،2249کمیتاة
میراث جهانی الازمان یونستو طی اوخای وصمیمی االاتننایی و فاو العااده هماة اش الاای
باالتانی مذکور را در فهرال ن ار در خطر 9قرار داد.
از ومام ش متان باالتانی ملحوظ در میراث جهانی ،حلب 1ب عنوان هری ک صحنة نبرد
میان نیروهای دولتی و جنگچویان نظامی طرف مقابل از الپتامبر  2242بوده ،ب ادت نالایب
دیده اال  .هر باالتانی حلب ک قدم نن ب دو هزار الااه قبال از مایالد مسایح مایرالاد،
ب عنوان یک متان میراث جهانی ،موقعی کمنظیر و منحصرب فردی وحصیل کرده اال  .یتی از
نالیب های جدی وارده ب این هر ،وخریب بازارهاای قادیمی مرباوه با دورۀ میاانی و قارون
والطی بود ک در بحبوحة نوش جنگ طرفین ره داد .ب ویژه االتفاده از بمابهاای واونلی کا
مرالومورین یوۀ جنگی داعش ب مار مینید ،ب خسارات ایان ووجا و وخریاب الاازههاای
واریخی و بناهای مذهبی منچر ده اال (.)Arimatsu & Choudhary, 2015: 658
از مهمورین ن ار باالتانی وخریب ده در الوری  ،متان باالتانی واقع در هر ودمر (پاالمیرا)9
 .4هر باالتانی داماالتوس (دمشق امروزی) ،هر واریخی بصرا ،الای باالتانی پالمیرا ،هر قدیمی نلپاو (حلاب)،
قلعة باالتانی «کرک د والب » و قلعة صال الدین و روالتاهای واریخی ماه الوری  .قابل مشاهده در الای :
http://en.unesco.org/syrian-observatory/built-heritage
2. Tentative List

 .9براالاس بند  1مادۀ  44کنوانسیون یونستو در خصوص حمای از میاراث فرهنگای و طبیعای جهاان ،بعضای از
امواه باارزش فرهنگی و باالتانی ب وشخیص کمیتة میراث جهانی در فهرال در خطر این الازمان قرار گرفتا
اال  .واکنون  99مورد ناالایی ده در جهان در فهرال یاد ده قرار گرفت اند.

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

 .9ودمر در  91مایلی هر داماالتوس قرار گرفت و با مبادین نف و گاز احاط ده اال ک زیستگاههاای غربای دولا را
با مقادیر زیادی از بر خود وسمین میکنند .همچنین پایگاه هوایی عظیمی در نزدیتی این هر قرار دارد.
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اال  .از اوایل الاه  ،2242درگیریهای مسلحان میان دول و مخالفان در اطاراف ویرانا هاای
پالمیرا تل گرف  .پالمیرا در الاه  4512در فهرال میراث جهانی قرار گرف و طبق حقاو
ن ار باالتانی ب عنوان یک بنای واریخی ملی ووالط دول الوری وعیین د 4.این بناای وااریخی
ک از نن ب عنوان «بهشتی در صحرای الوری »2وعبیر اده ،اامل ویرانا هاای وااریخی اهر
عظیمی اال ک قدم نن ب الدۀ اوه میالدی میرالد و از مهموارین مراکاز فرهنگای جهاان
باالتان ب مار مینید (.)Site of Palmyra, UNESCO:2015
عرا نیز ب مانند الوری از حمالت ددمنشانة داعاش در اماان نماناده االا  .وخریاب ن اار
باالتانی واقع در موزۀ موصل عرا  9یک وراژدی فرهنگی برای ایان کشاور و هام بارای جامعاة
بینالمللی ب مار میرود .عرا همواره مهد ومدن بوده اال  .از بهار میراث فرهنگی ب ادۀ
عرا در فهرال میراث جهانی یونستو ،ال متان در فهرال خطر قرار دارناد :ن اور ،الاامرا و
هترا .1اقدامات مخرت داعش در عرا ب ویرانالازی ن ار ارز مند فرهنگی این کشور ،از جملا
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
نسااااخ هااااای خطاااای باااااارزش مربااااوه باا ا دورۀ عنمااااانی منچاااار ااااده االاا ا
(.)Arimatsu & Choudhury, 2015:658

قواعد خاص حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه
(با تأکید بر مخاصمات مسلحانۀ غیربینالمللی)
 .1حمایت از میراث فرهنگی در اسناد بینالمللی
االناد بینالمللی مورد بررالی در این مقال  ،امل کنوانسایونهاای الها  ،4591پرووتالهاای
الحاقی  4500ب کنوانسیونهای ژنو  ،4515پرووتل دوم الحاقی  4555با کنوانسایون 4591
اله و قطعنام های ورای امنی می ود.

 .2پیشینهای بر حمایت از اموال فرهنگی در اسناد بینالمللی
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-iraqscultural-heritage.html
4. Ashur, Samarra and Hatra
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نوزدهم بازمیگردد ،هنگامی ک کشورها رو ب ودوین قواعدی ب منظاور محادود کاردن ن اار
زیانبار جنگها کردند .در واقع اولین مساعی صورت گرفت در عرصة جامعة بینالمللی ب منظاور
حمای از امواه فرهنگی ،با ودوین قوانینی در این زمین با والایلة فرانسایس لیبار و در قالاب
دالتورالعملهایی 4برای وشتیالت اروش ایاالت متحده وح عنوان «کد لیبر» 2صورت پذیرف .
مچموع قوانین مذکور النگ بنایی برای ووافقات بعدی در حمای از اماواه فرهنگای از جملا
کنوانسیونهای  4155و  4520اله د .کنوانسیون  4155اله با ووج ب قوانین و عرفهاای
جنگ زمینی ،اولین معاهدۀ رالمی بین المللی بود ک برخی حمای ها را بارای اماواه فرهنگای
مقرر کرده بود 9.متعاقب نن کنوانسیون  4520اله حمای از الاختمانهای اختصاص داده ده
ب امور مذهبی ،هنری ،علمی یا عامالمنفع  ،بناهای واریخی ،بیمارالتانها و هر متانی دیگری ک
بیماران و افراد زخمی در ننچا نگهداری می وند ....را مطر کرد (.)Howe, 2012:406
در پی فچایع خانمانالوز دو جنگ جهانی و ناکارامادی کنوانسایونهاای موجاود از منظار
حمای از ن ار واریخی ،در الاه  4592دبیرکل یونستو ،گردهمایی متشتل از کار ناالان بارای
وهیة پیشنویس کنوانسیون حمای از اماواه فره نگای برگازار کارد کا در نهایا با وادوین
کنوانسیون  4591حمای از امواه فرهنگی در زمان مخاصمات مسالحان منچار اد .در میاان
الایر االناد بینالمللی حمای کننده در این زمینا  ،اولاین کااربرد اصاطال اماواه فرهنگای را
ب طور خاص میووان در کنوانسیون  4591مشاهده کرد ( .)Sheng, 2008:23کنوانسیون اماواه
فرهنگی مهمورین الند حقو بین الملل در حوزۀ حمای از امواه و امااکن فرهنگای محساوت
می ود و در مادۀ ( ) 4امواه فرهنگی را امل ن ار معماری ،هنری یا واریخی اعم از ماذهبی یاا
غ یرمذهبی معرفی کرده اال ؛ ممن ننت حمای از امواه مزبور را نیز منوه ب این امر الااخت
ک برای میراث فرهنگی مل ها واجد اهمی با اند (قاالامی .)14 :4959 ،اایان یکار االا
کنوانسیون مذکور قابل اعماه هام بارای مخاصامات مسالحانة باینالمللای و هام از ناو غیار
بین المللی اال  .همچنین فارغ از برخی کاالتی های کنوانسیون مذکور ،باید این الاند را نقطاة
عطف و اولین معاهدها ی دانسا کا کااربرد قواعاد مرباوه با اقادامات خشاون نمیاز را با
مخاصمات مسلحانة غیر بینالمللی ووالع داده اال .
کنوانساایون  4502یونسااتو وح ا عنااوان «اوخااای واادابیر الزم در خصااوص ممنوعی ا و
جلوگیری از ورود ،خروج و انتقاه غیرقانونی مالتی امواه فرهنگی» ک هم عرا و هم الاوری
 .4کد لیبر  490ماده دارد ک مواد  91-91نن ب حمای از امواه فرهنگی میپردازد .کد لیبار اولاین واالشهاا بارای
ومع مچموعة جامع اصوه حاکم بر رفتار متخاصمان در قلمرو الرزمینی د من در حمای از امواه فرهنگی بود.
2. Lieber Code

 .9مواد  21و  10غارت و واراج امواه فرهنگی را ممنو کرده و مادۀ  91مقرر میکند کا باا هماة اماواه هناری و
علمی بایستی همانند ماه خصوصی رفتار گردد و وصرف ،ووقیف یا وخریب بنین اموالی ممنو اال .
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همراه با  420کشور دیگر عضو نن هستند ،زمیناة اخالقای قدرومنادی را در خصاوص خاوماة
غارت و واراج غیرقانونی و وچارت امواه فرهنگی مقرر میکند .از جملا نتاات اایان ووجا در
این کنوانسیون این اال ک موزهها و نهادهای فرهنگی کشورهای متعاهد باید موافق کنند در
قلمرو الرزمینی خود از وحویل امواه فرهنگی الرق ده از الایر کشورها و با وضمین االاترداد
ننها ب مالتان قانونی خودداری ورزند .مورد دیگر ننت  ،کشور متعاهدی ک میاراث فرهنگای نن
در خطر غارت ا یای باالتانی و قومی های دیرین اال  ،میوواناد از الاایر کشاورهای متعاهاد
جه جلوگیری از بنین مرر و نالیبهایی ،طلب یاری کند و کشورهای متعاهد ب کنوانسیون
موظف ب مشارک در یک والش منسچم و هماهنگ بین المللی برای وعیاین و انچاام اقادامات
مورد نیاز جه جلوگیری از این مهم هستند .این کنوانسایون نیاز بارای هار مخاصام ای هام
بینالمللی و هم غیربینالمللی قابل اعماه اال (.)Bowker, Goodall, Haciski, 2016: 2
پرووتل دوم الحاقی  4555ب کنوانسیون میراث فرهنگی در حمایا از اماواه فرهنگای در
زمان مخاصمات مسلحان و در پی وتمیل نواقص کنوانسایون  4591الها با وصاویب رالاید.
پرووتل دوم بنانت در مقدمة نن هم نمده ،برای وتمیال و نا جاایگزین ادن مفااد معاهادۀ
 ، 4591ظاهراً از طریق اقداماوی برای وقوی اجرای مفاد نن معاهده در نظر گرفت اده االا .
در خصوص قلمرو اجرایی این پرووتل باید متذکر د ک هم در مخاصمات مسلحانة بینالمللای
و هم در مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی بدون وفتیک اجرا می ود (لسانی.(214 :4959 ،

 .3حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانۀ غیربینالمللی
در این مبحث پیش از ورود ب بحث اصلی ،یکر این نتت الزم اال ک حقاو قابال اعمااه در
مخاصمات مسلحان بستگی وام ب این مهم دارد ک نیا جنگ با نظامیان داعاش با عناوان یاک
مخاصم از نو بین المللی مطر اال یا از ویژگیهای یک مخاصمة غیر بینالمللی 4برخاوردار
اال ؟ ب عباروی ماهی داعش و ب وبع نن قواعد موموعة حاکم بر نن بیس ؟ در قضیة احماد
الالم حمدان در مقابل رامسفلد ، 2دیوان عالی ایااالت متحاده وفسایر کارد کا یاک مخاصامة

 .4منظور از درگیری های مسلحانة غیربینالمللی ،جنگ هایی اال ک در یاک طارف نن نیروهاای مسالح مخاالف
دول و در طرف دیگر نیروهای مسالح دولتای قارار دارناد .البتا ایان نیروهاای مسالح مخاالف دولا بایاد
الازمانیافت و دارای فرماندهی مسئوه با ند .پیش از این پرووتل دوم الحاقی  ،4500مقرر میدا ک ایان
گروه مسلح باید کنتره بخشی از الرزمین کشور را هم در دال دا ت با اند ،اماا ایناک ایان ماابط وغییار
کرده و االاالنامة دیوان بینالمللی کیفری ک در الاه 4551ب وصویب رالایده ،بیاانگر نن االا کا دا اتن
کنتره بر بخشی از الرزمین الزم نیس و فقط کافی اال ک درگیاری ایان گاروه مخاالف باا دولا  ،مادوی
طوالنی در جریان با د.
1. Hamdan v. Rumsfeld Case
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مسلحان با برخورداری از ویژگی بینالمللی ،هر گون برخورد و درگیری میان دول هاا را اامل
می ود .در این زمین دیوان وعیین کرد کا مخاصامات مسالحانة ایااالت متحاده باا القاعاده،
برخوردی علی یک الازمان وروریستی و ن جنگی میان دول ها بوده و ازاینرو نتیچ گیری کرد
ک از ویژگی بین المللی برخوردار نیس  .با غیار از ایان ،مخاصامات مسالحانة غیاربینالمللای
ویژگیهایی دارد ک نن را از نو مخاصمات بینالمللی متمایز میگرداند و نن زماانی االا کا
ور یان کنتره بخشی از الرزمین را ب عهده بگیرند و ب صورت مانظم و الاازماندهی اده با
جنگ علی دول مرکزی بپردازند .ب همین ورویب ،مخاصمات مسلحان با داعش (ب عنوان یک
گروه الازمانیافتة غیردولتی -بازیگران غیردولتی) در عرا و الاوری واجاد وصاف باینالمللای
نیس و در زمرۀ مخاصمات مسلحانة غیر بینالمللی قرار میگیرد (کولب و هاید.(449 :4959 ،
در واقع داعش یک گروه مسلحانة غیردولتی اال ک با اقدامات وروریستی خویش و ایچاد رعب
و وحش ووانست بخشی هایی از خاک عرا و الوری را وح کنتره خود درنورد و بر جمعیا
الاکن در نن مناطق حتمرانی کند .با این حاه ،با نگاهی ب معیارهای وشتیلدهنادۀ دولا در
حقو بین الملل معاصر از خاله روی  ،نظریا و اعمااه معیارهاای مزباور بار خالفا االاالمی،
می ووان ب این نتیچ رالید ک نهاد مزبور فاقد برخی معیارهای ماروری بارای وشاتیل دولا
اال (زمانی.(421-425 :4951 ،
در الاههای اخیر با ووج ب افزایش نگرانکنندۀ مخاصامات مسالحان کا یاک طارف نن را
عوامل غیردولتی وشتیل میدهند و با ووج ب فقر قانونی جامعاة باینالمللای از حیاث بااربوت
حقوقی قابل اعماه بر عوامل مذکور ،ایان الاراه مطار مای اود کا نیاا در بااربوت االاناد و
کنوانسیونهای بینالمللی ودوین ده در زمینة حمای از میراث فرهنگی ،قواعد قابال اعماالی در
خصوص مخاصمات مسلحان از نو غیر بین المللای در ایان زمینا وجاود دارد یاا خیار؟ در ییال
ب ورویب ب مواد لحاظ ده در خصوص نو مخاصمات در کنوانسیونها و االناد مروبط میپردازیم:

.1 .3کنوانسیییون  1591الهییه در حمایییت از امییوال فرهنگییی در مخاصییمات مسییلحانۀ
بینالمللی و غیر بینالمللی
در کنوانسیونهای  4591الها در بناد  4ماادۀ  1و در بناد  4ماادۀ  45با حمایا از اماواه
فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانة بینالمللی پرداخت ده اال .
 .1 .1 .3بند  1مادۀ  1کنوانسیون  1591الهه
«کشورهای معظم متعاهد ،متعهد میگردند با احترام با اماواه فرهنگای واقاع اده در قلمارو
الرزمینی ان عالوه بر قلمرو دیگر کشورهای متعاهاد ،از هار گونا االاتفاده از اماواه و فضاای
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نزدیک ننها یا االتفاده از ادوات رایچی ک ب منظور نیل ب اهداف نظاامی ننهاا ،الابب نالایب و
وخریب ب این امواه در طوه مخاصمات مایگاردد ،و همچناین از هار گونا عملیاات جنگای
هدای ده علی بنین اموالی خودداری ورزند».
ایان یکر اال بند  4مادۀ  1کنوانسیون  4591اله در زمرۀ حقو بینالملل عرفای قارار
میگیرند ک قابل اعماه در مخاصمات مسلحان بینالمللی و هم غیر بینالمللای مایبا اند .در
واقع اصل بنیادین حفظ و حراال از امواه فرهنگی در کنوانسیون اله برحسب اعالم کنفرانس
عمومی یونستو و کشورهایی ک عضاو کنوانسایون نیساتند ،با عناوان انعتااس قواعاد حقاو
بینالمللی عرفی قلمداد می ود .4بنابراین و در این زمین نظامی کردن متانهای ب اده در
میراث جهانی با االتقرار پایگاههای نظامی در پالمیرا ،قلعة نلپو یا قلع کرک والی هماانگونا
ک ب والیلة دول و نیروهای مخالف صورت پذیرف  ،میوواند ب صاراح نقا بناد  4ماادۀ 1
محسوت ود (.)Arimatsu& Choudhury, 2015:677
در ادام  ،بند  2مادۀ  1االتننایی بر بند  4قائال اده االا باا ایان مضامون« :مگار ننتا
مرورت نظامی نمران ایچات نماید» .در وفسیری ک در خصوص این مااده مطار اده االا
«مرورت» مورد بحث باید ب دالتور ،وشخیص و صالحدید مقام و فرمانده ار د نظامی صاورت
پذیرد .بند  2مادۀ  1در واقع مبتنی بر االقاه وعهدات اال اما همانطورک گفت اد ونهاا در
مواردی ک مرورت نظامی ب صورت نمران ای بنین وعهدی را الزام ماینمایاد .یکار ایان نتتا
مروری اال ک این ماده در رابط با کشورهای عضو پرووتل الحاقی اوه و پرووتل الحاقی دوم
ک عضو کنوانسیون  4591نیستند ،با دت و حدت بیشتری مورد وسکید قرار گرفت با نحاوی
ک هیچ االقاه وعهدی در هیچیک از پرووتلها در رابط باا ووالال با مارورت نظاامی بارای
کشورهای عضو در نظر گرفت نشده اال .
 .2 .1 .3بند  1مادۀ 15کنوانسیون  1591الهه
این بند ب صراح اعماه کنندۀ مقرراوی مربوه ب احترام با اماواه فرهنگای بارای گاروههاای
درگیر در یک مخاصمة مسلحانة غیربین المللی اال  .مضمون ماده عباارت االا از« :در زماان
مخاصمة مسلحان از نو غیربین المللی ک در الرزمین هر یاک از اعضاای متعاهاد کنوانسایون
صورت میپذیرد ،هر طرف مخاصم ملزم ب حداقل هایی در رابط با مقررات کنوانسیون حامار
ک مروبط با حمای از امواه فرهنگی اال  ،میبا ند» .درحالیکا ماادۀ  41کنوانسایون قیاد
میکند ک الند مذکور قابل اعماه در خصوص مخاصمات رالمی و اعالم ده میاان کشاورهای
متعاهد میبا اد« ،ماادۀ  »45کنوانسایون را قابال اعمااه بارای مخاصامات مسالحان از ناو
 .4کنفرانس عمومی یونستو ،قطعنامة  9-9و ایاالت متحده ،مالحظاات مامیم با دالاتورالعمل نیاروی دریاایی
ایاالت متحده.
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غیربینالمللی نیز می داند .این بدان معناال ک کنوانسیون برای برخی مخاصمات داخلی قابال
اعماه اال  ،ولی ایان مهام اامل اغتشا اات و ن اوتهاای داخلای کا در حاوزۀ مفهاومی
مخاصمات مسلحان قرار نمیگیرند ،نمی ود (.)Cassese, 1981:423
در خصوص مادۀ  ،45ایان یکر االا کا هیاست وچدیادنظر دیاوان کیفاری باینالمللای
یوگسالوی الابق در رأی معروف وادیچ ،4این ماده را جازء قواعاد عرفای باینالمللای ناالاایی
میکند .این دیوان در پروندۀ دیگری ( )Prosecutor V. Strugarبا رأی صاادره ووالاط هیاست
وچدیدنظر در پروندۀ وادیچ االتناد کرد و مادۀ  45کنوانسیون  4591اله را یاک قاعادۀ عرفای
بینالمللی دانس (لسانی.(412 :4951 ،
در ادام باید متذکر د کنوانسیون  4591اله ب صراح نظام صالحی جهانی کیفری را
ونبی نترده و بدینورویب مانع از اوخای اقدامات مناالب برای اجرایی کاردن کنوانسایون علیا
داعش ده اال  .ب عالوه کنوانسیون از عدم صراح در متون نن رنج میبرد و مشخص نتارده
نق ب موادی از کنوانسیون موجبات وعقیب کیفری را فراهم میالازد .ب «قصد مچرمان » و
مرلف های دیگری برای برخورد با بنین جرائمی الزم اال و در نهای اینت در این مواقع با
مچازاتهایی باید اعماه ود .اگرب مادۀ  21کنوانسیون ،کشورها را ملزم با وصاویب قاوانینی
در راالتای وعقیب ،پیگرد و وحمیل مچازات یا وحریمهای وسدیبی بر ا خاص فارغ از هر ملیتای
ک مروتب نق وعهدات مندرج در کنوانسیون می وند ،میکند ،لیتن براالاس وفسایر مضایق
از مادۀ  ،45اعماه مادۀ مذکور برای مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی جای الراه اال  .اگربا
معف الاختاری کنوانسیون در این زمین با وصویب پرووتل دوم و فهرال کردن جرائم ماروبط
و مشخص در این زمین  ،وا حدودی مورد ووج واقع د ،2از ننچا ک ن الوری و ن عرا عضاو
پرووتل مذکور نیستند ،ونها نن دالت از جرائم جنگی ک وح حقو بینالملل عرفی ناالایی
ده و قابل اعماه در خصوص مخاصمات غیربینالمللیاند ،مدنظر اال (صمدی.)411 :4900 ،

 .2 .3بررسی پروتکل دوم الحاقی  1511به کنوانسیونهای ژنو 1515
در الاه  4500دو پرووتل ب کنوانسیونهای ژنو  4515ممیم د ک پرووتال اختیااری اوه
در خصوص مخاصمات مسلحانة باین المللای و پرووتال اختیااری دوم در خصاوص مخاصامات
مسلحانة غیر بین المللی اال  .در این مبحث پرووتل دوم الحاقی ک ماروبط باا موماو اصالی
مقال اال  ،بررالی می ود.

1. Tadic

 .2بند  4مادۀ  49پرووتل دوم ،باربوت مشخصی از نق های جدی پرووتل در  9طبق بندی فهرال کرده اال .
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 .1 .2 .3بند  1مادۀ  11پروتکل دوم الحاقی 1511
بند  4مادۀ  4پرووتل دوم بیان میدارد ... «:برای حمای از قربانیان مخاصمات مسلحانة رهداده
در قلمرو الرزمین های متعاهدین میان نیروهای مسلح نن کشور و نیروهای مسلح طرف مخالف
یا دیگر گروههای الازمانیافت ک وح فرماندهی واحد بخشی از الرزمینهای کشور متعاهد را
در کنتره دارند.» ...
این پرووتل مادۀ  9مشترک کنوانسیونهای ژنو را ووالع داده و وتمیل میکند ،بدون ننتا
در رایط اعماه این ماده وغییری داده با د .البت قلمرو اجرایی پرووتل دوم محدودور از ماادۀ
 9مشترک اال  ،یعنی پرووتل دوم فقط در خصوص مخاصماوی ب اجارا درماینیاد کا میاان
نیروهای مسلح دولتی یتی از دوه معظم متعاهد از یک الو و نیروهای مسلح مخاالف یاا الاایر
گروههای مسلح الازمانیافت از الوی دیگر اجرا می ود 2.ایان یکار االا کا خاود ماادۀ 9
مشترک هم الگوی مادۀ  45معاهدۀ  4591اله بوده اال (اکیف.)221 :4959 ،
با ووج ب بند مذکور و وصریح نقش متمل پرووتل دوم در ووالعة ماادۀ  9مشاترک ،ااید
باید ونها ب همین کارکرد برای پرووتل مذکور اکتفا کرد .ب هر حاه براالااس پرووتال حامار،
دوه عضو کنوانسیون ها متعهدند اقدامات مروری را برای جلوگیری از انچام اقاداماوی مغاایر باا
مفاد کنوانسیونهای ژنو و از جمل نق های فاحش ب عمل نورند (اکیف.)292 :4959 ،

 .3 .3پروتکل دوم الحاقی  1555منضم به کنوانسیون  1591الهه
طی بهار ده پس از وصویب کنوانسیون  ،4591پیشرف اندکی در خصوص وقوی حمایا از
امواه فرهنگی در مخاصمات مسلحانة غیر بینالمللی با رغام وصاویب پرووتال دوم الحااقی در
الاه  4500صورت پذیرفت اال  .این وقف در مسیر پیشرف  ،ب دنبااه جناگهاای بالتاان در
اوایل دهة  4552وغییر روی داد و البب وغییر نگاه جهانی ب مقررات مخاصمات مسالحانة غیار
بین المللی با وسکید بر امواه فرهنگی د .در واقع وخریب نظاممناد میاراث فرهنگای با عناوان
نمون با حمل ب پل واریخی موالتار 9و هر قدیمی دوبرونیک 4در خاله جنگ بالتان دول هاا
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

 .2پاراگراف  1995در خصوص موه مادۀ  9مشترک کنوانسیونهاای بهارگاناة ژناو قابال اعمااه در مخاصامات
مسلحانة غیربینالمللی در وفسیریة پرووتلهای الحاقی  4500ب کنوانسیونهای ژنو ووالط کمیبتة بینالمللی
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/470
صلیب الره قابل دالترس در الای :
 .9پل قدیمی موالتار ( )Mostarک در فهرال میراث فرهنگی جهانی یونستو ب ده اال  ،در طاوه قارنهاا از
جنگهای بسیاری جان الالم ب در برده بود ،اما در الاه  4559میالدی بر ا ر نوش ووپخانة کرواتها ویران د.
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را مچبور ب بردا تن گام های بیشاتری در حمایا از اماواه فرهنگای کارد .در نتیچا ابتتاار
عملهای اوخای ده در این زمین  ،ب وصویب پرووتل دوم الحاقی با کنوانسایون  4591اماواه
فرهنگی در الاه  4555منچر د ک در کلی خود امل مخاصمات مسلحانة بینالمللی و هم
غیر بینالمللی می ود (.)Toman,2010:323
 .1 .3 .3بند  1مادۀ  22پروتکل دوم  1555به کنوانسیون  1591الهه
این بند دامنة کاربرد این پرووتل را با صاراح با مخاصامات از ناو غیاربینالمللای ووالاع
میدهد ،با این مضمون ک « :همة مقررات پرووتل دوم قابل اعمااه در زماان رویاداد مخاصامة
مسلحان از نو غیربین المللی ک در الرزمین یتی از طرفین متعاهد ره میدهاد ،هساتند» .در
نتیچ  ،پرووتل دوم ب طور مساوی هم برای مخاصمات مسلحانة بینالمللی و هم غیربینالمللای
قابل اعماه اال  .در ادام بند  2مادۀ  22پرووتل دوم الحااقی با کنوانسایون  4591الها  ،از
الویی دامنة موه پرووتل را محدود میکند ،ب نحوی ک بیان مایدارد« :ایان پرووتال بارای
ومعی هایی نظیر ن وتها و ونشهای داخلای از قبیال اورشهاا ،خشاون هاای پراکناده و
انفرادی و دیگر اقداماوی با ماهی مشاب ؛ اعماه نمیگردد».
در واقع و در عمل ،مخاصمات مسلحانة غیار باین المللای متفااوت از مخاصامات مسالحانة
بین المللی از یک الو و متفاوت با اغتشا ات و ونش های داخلی از الاوی دیگرناد .نقاای جاین
پیتتک 2در نظر وفسیری خود در خصوص مادۀ  9کنوانسیونهای ژنو ،دالتورالعمل و راهنماای
الودمندی برای افترا و ومایز میان مخاصمات مسالحان از اغتشا اات داخلای ارائا مایکناد
(.)Bellal, Giacca & Casey-Maslen, 2011: 54
پرووتل دوم الحاقی  4555ب کنوانسایون اماواه فرهنگای کا در کلیا خاود هام بارای
مخاصمات مسلحانة بینالمللی و هم غیربینالمللی قابل اجراال  ،باربوت حمایتی جاامعواری
را در این زمین مبتنیبر نظام جامع و ووالع یافتة کیفری مچازات ارائ میدهد و نن وسکیاد بار
ووالعة صالحی قضایی دول ها از طریق قانونگذاری ،جرمانگاری یاا الاایر اقاداماوی االا کا
ممتن اال در برخورد با موارد متخلف نق این پرووتل صورت پذیرد.
بدینورویب ،پرووتل دوم با ووج ب میزان جدی و اهمی جرم ،ال نو الازوکار اجرایی از
جمل اِعماه صالحی جهانی ،اقدامات کیفری در الطح ملی و نیز اقدامات اجرایی و انضباطی را
ایچاد نترده اال ( .)Chadha, 2001:5در وحلیل نهایی در مورد پرووتل دوم میووان گف کا
ارزش و اهمی این پرووتل از ح یث حقوقی نن اال و در واقع ومایزی ایان ووج در حمای
 .4هر دوبرونیک ( )Dubrovnikووالط الازمان یونستو جزو میراث فرهنگی جهاان قارار گرفتا االا و در الااه
 4554میالدی ووالط اروش یوگسالوی ب مدت ال ماه محاصره و زیر بمباران مداوم بود.
2. Jean Pictet
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از امواه فرهنگی در زمان مخاصمات مسالحان با عمال نورده االا (اکیاف .(929 :4959 ،در
مقررات کیفری مندرج در پرووتل دوم رویتردی وخصصیور و با گارایش با منطاق مبتنایبار
واهد بشمگیری داه بر پافشاری و اصرار
ارزش فرهنگی در نظر گرفت ده اال  .در حقیق
موه این االناد ،یاف و
بر این دو رویترد متباین را میووان در وعاریف متفاوت از جرائم وح
مشاهده کرد (.)Frulli, 2011: 205
در جمعبندی این مبحث ،باید متذکر د درحالیک پرووتل دوم رو انکننادۀ بسایاری از
اصوه کنوانسیون الهة  4591بود ،لیتن ب عنوان نو دارویی ک انتظار همگان میرفا  ،ظااهر
نشد .بسیاری از معفهای کنوانسیون اله حتی پس از اجرای پرووتل دوم ب قوت خاود بااقی
ماندند و نن ب معف در الازوکارهای اجرایی در خصوص محاکمة مروتبان با وخریاب فااحش
میراث فرهنگی بازمیگردد و این متس ر از مباحث صالحیتی دیاوان باینالمللای کیفاری االا .
همچنین مذاکرات مروبط با االاالنامة  ICCو پرووتل دوم کنوانسیون  4591اله کا بنادین
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
بسیار النتی در خصوص جرائم علی امواه فرهنگی وداوم میبخشد (.)Frulli, 2011: 206
 .2 .3 .3قطعنامههای شورای امنیت و مجمع عمومی در حمایت از اموال فرهنگی در سوریه و
عراق
وخریب میراث فرهنگی در الوری و عرا متس ر از عوامل بی ماری از جمل بمباران و درگیاری
در مراکز هری ،حمل با بناهاای ماذهبی با عناوان بخشای از ماهیا فزایناده و متعصابانة
خشون  ،االتفاده از متانهای باالتانی ب عنوان جایگاه مناالاب راهباردی و غاارت متاانهاای
مذکور و همچنین موزهها ب منظور فروش ا یای مسروق در بازارهای بینالمللی بارای افازایش
بودج با مقاصد مختلف از جمل خرید وسلیحات و مهمات نظامی اال  ،در این زمینا اورای
امنی و مچمع عمومی.

 .9 .3قطعنامههای شورای امنیت
ال قطعنامة صادره از الوی ورای امنی الازمان ملل -وح فصل هفتم منشور -اعضای الازمان
را موظف میکند بحران امواه فرهنگی در الوری و عرا را مورد ووج قرار دهند .اولاین قطعناماة
ورای امنی ک در فوریة  2241وح قطعنامة  2495ب اوفاا نرا با وصاویب رالاید ،از اعضاا
درخواال کرد وا ب نچات میراث اجتماعی -فرهنگی الوری اقدام کنند و گامهاای مقتضای بارای
وضمین حمای از میراث جهانی در الوری بردارند (.)S.C./RES/2139, 2014:Para 8
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در فوریة  ،2249ورای امنی قطعنامة  42455پیشنهادی روالی را براالاس فصال هفاتم
منشور و ب اوفا نرا وصویب کرد ک ب ویژه با مخاطاب قارار دادن داعاش ،با وخریاب اماواه
فرهنگی در الوری ا اره می کند .ورای امنی طی قطعنامة مذکور ،وخریب میراث فرهنگی در
عرا و الوری را ب والیلة داعش محتوم نموده و هم اعضای الازمان ملل متحد را ملزم میکند
ک اقدامات مناالبی در جه جلوگیری از وچارت امواه فرهنگی در این دو کشور و دیگر اقاالم
باالتانی ،واریخی ،اوخای نتنند .گامهای مربوط امل ممنوعیا وچاارت دوجانبا در خصاوص
اقالم مربوط بوده و یونستو ،اینترپل و دیگر الازمانها باید در اجرای بنین گامهایی ،مساعدت
الزم را ایفا کنند .قطعنامة  2455در واقع متمل قطعنام های قبلی  22402و  92401صادر ده
ووالط ورای امنی در خصوص مبارزه با وروریسم اال و کشورهای عضو حاامی وروریسام در
عرا و الوری را از خرید و معاملة نف و گاز ،ا ایای عتیقا و وااریخی باا وروریسا هاا مناع
میکند .ورای امنی در این قطعنام از ومامی کشورهای جهاان خواالات االا کا ماانع از
دالتیابی داعش ب درنمدهای نامشرو وند (.)S.C./RES, 2015: 2199
مورد نخر قطعنامة  2910ورای امنی  1اال ک اخیاراً در هفا هازار و نهصاد و هفتماین
( )0520جلسة این ورا در  21مارس  2240در خصوص حمایا از میاراث مشاترک بشاری و
میراث فرهنگی با رأی موافق  49عضو نن ب وصویب رالیده االا  .نتتاة اایان ووجا قطعناماة
مذکور این اال ک در بند  1ممن محتوم کردن وخریب میراث فرهنگی ،متانهای مذهبی و ن ار
باالتانی و همچنین غارت و قابا ن ار باالتانی کشورها در زمان جنگ و درگیری ووالط گروههای
وروریستی و نام بردن از القاعده و داعش ،برای اولینبار در واریخ الازمان ملل متحد ،وهاجم عمدی
ب میراث فرهنگی کشورها را ب منزلة جنای جنگی دانس ( .(S.C./RES, 2017:2347ایان مهام
نقطة عطفِ حائز اهمیتی در واریخ حقو بشردوالتان و حمای از امواه فرهنگی محسوت می ود.
از صدور قطعنام ها ی مترر این رکن ک در بیشتر موارد ب اوفا نرا وصاویب ادهاناد و از
قوه قضات دیوان بین المللی کیفری برای یوگسالوی الابق ،ایان نتیچا حاصال مای اود کا
قطعنام های مذکور اهمی خاصی از حیث تل دادن ب اعتقاد حقوقی بینالمللای ( opinion
 )Jurisب اصل مسئولی کیفری عامالن و نمران نق حقو باین الملال بشردوالاتان عاام بار
مخاصمات مسلحان (بینالمللی و غیربینالمللی) دارند9.
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.

 .1قطعنامة  2910ورای امنی متعاقب قطعنامة  38 C/48مصوت کنفرانس عمومی الازمان یونساتو صاادر اد
ک طی نن اعضای الازمان با ایچاد راهتاری برای حمای و وقوی اقادامات یونساتو در حمایا از فرهناگ و
پلورالیسم فرهنگی ( )Cultural Pluralismدر زمان مخاصمات مسلحان موافق کرده و از دبیرکل برای وادارک
برنامة اقدام ب منظور عملی کردن االتراوژی مذکور ،دعوت کردند.

5. L’arret Tadic, 2 October 1995, para, 133.
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 .9 .3قطعنامههای مجمع عمومی
در الاه  4555دول یونان پیش نویسی از یک قطعنام را در مچمع عمومی الازمان ملل متحد
ارائ کرد ک  14کشور ب الرع ب حمای از نن برخاالاتند .ایان قطعناما با صاورت اجماا
(کنسانسوس) ب وصویب رالید ( .(G.A./RES/ 54/190, 2000در بند  9مقدماة ایان قطعناما ،
مچمع عمومی بر مفاد کنوانسیون  4591الها وسکیاد کارده ،نگرانای عمیاق خاود را در ماورد
زیان های وارده ب ن ار باالتانی حین مخاصمات مسلحان و ا غاه نظامی اعالم میکند .در بند 9
از متن اصلی این قطعنام  ،مچماع عماومی باا وسکیاد زیاادی از دولا هاا مایخواهاد کا با
کنوانسیون  4591اله و پرووتل دوم نن ملحق وند4.
این مچمع در الاه  2224با وصویب قطعنام ای دیگر 2ممن وسکیاد بار مارورت پیوالاتن
دول ها ب کنوانسیون  4591و پرووتل دوم نن ،بر مرورت حمایا از میاراث فرهنگای حاین
مخاصمات مسلحان و ا غاه نظامی وسکید کرد و این حمای را هم امل مخاصمات بینالمللای
و هم غیربینالمللی دانس (لسانی.)499 :4951 ،
در متن قطعنامة  214مچمع عمومی مصاوت  21مای  2249طای صا ونهماین جلساة
مچمع عمومی وح عنوان «نچات میراث فرهنگی عرا » نیز وصریح اده االا کا حماالت
عامدانة جه گیری ده علی بناهای اختصاص ده ب امور مذهبی ،نموزش و پرورش ،هنر ،علم
یا مقاصد عامالمنفع  ،یا بناهای واریخی ،ب جنایات جنگی منچر می وند ( G.A./RES/69/281,
 .)2015اگرب اقدامات کنونی داعش در وخریب میاراث فرهنگای ،براالااس االاالانامة رم و با
موجب مادۀ  91این االاالنام و جرائم بر مرده دۀ ییل نن ،جنای جنگی محسوت مای اود،
لیتن وعقیب کیفری ننها در دیوان بینالمللی کیفری با بالشهای متعددی مواج خواهد بود.

قواعیید عرفییی حقییوق بشردوسییمانۀ حییاکم بییر مخاصییمات مسییلحانۀ
غیربینالمللی در حمایت از اموال فرهنگی
بی ک ب نظامیان داعش و گروههایی مانند نن ،اغلب عضو هیچیک از االناد و کنوانسیونهای
بینالمللی نبوده و لذا امتان انتسات مسئولی بر ننها بر االاس نقش وعهادات قاراردادی میسار
نمیبا د .لیتن بر هر پژوهشگری در حوزۀ حقو بین الملل این امر وامح و مبارهن االا کا
برخی از اصوه و قواعد حقوقی ب ویژه در حوزۀ حقو بینالمللی بشردوالتان حال عرفای پیادا
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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کرده و بر همة اعضای جامعة بینالمللی از دول ها ،الازمانها و گروههای الازمانیافت یا حتای
ور یان در هر مخاصم ای ب از نو بینالمللی و ب غیربینالمللی قابل اعماه اال  .در ییل
ب برخی از این قواعد میپردازیم:

 .1اصل تفکیک بین اموال غیرنظامی و اهداف نظامی
«طرفهای مخاصم بایستی در ومامی احواه میان هدفهای غیرنظامی و امواه نظامی وفتیاک
قائل وند .حمل فقط میوواند علی هدفهای نظامی صورت گیرد .حمالت نبایاد علیا اماواه
غیرنظامی با د .»4رویة دول ها این قاعده را ب منزلة یک قاعدۀ عرفی حقو بینالملال در هار
دو زمینة درگیریهای مسلحانة بینالمللای و غیاربینالمللای قابال اعمااه مایداناد (هنترواز،
دوالوالدبک.)59 :4954 ،
در پرووتل دوم کنوانسیون اله  4591حمای از امواه فرهنگی ،اصال وفتیاک میاان اماواه
غیرنظامی و اهداف نظامی را ب عنوان مبناایی بارای وعریاف لازوم حمایا از اماواه فرهنگای در
درگیریهای مسلحانة غیربینالمللی االتفاده کرده اال  2.االاالاً دیوان کیفری بینالمللی حمل با
امواه غیرنظامی در جریان درگیریهای مسلحانة غیربینالمللی را ب عنوان جنای جنگای وعریاف
نترده اال  ،اما ویرانی امواه طرف وخاصم را ب عنوان جنای جنگی وعریف کرده ،مگر ننت انهادام
نن «ب دلیل مرورت نا ی از درگیری الزامی بوده با د( »9هنتروز و دوالوالدبک.)51 :4954 ،
الزام ب وفتیک بین امواه غیرنظامی و اهداف نظامی و ممنوعی حمل ب امواه غیرنظاامی در
بسیاری از دالتورالعملهای نظامی گنچانیده ده اال  .ب خصوص دالتورالعمل حقو بینالمللای
بشردوالتانة الوئد ،اصل وفتیک مندرج در مادۀ  11پرووتل الحاقی مارۀ  4را با عناوان یتای از
قواعد حقو بینالملل عرفی ناالایی کرده اال ).(Sweden’s IHL Manual (1991

 .2اموال فرهنگی
«هر یک از طرفها ی درگیری باید امواه فرهنگی را محترم مارد :الف) در عملیات نظامی باید
ب منظور اجتنات از نالیب رالانی ب بناهای مذهبی ،هنری ،علمی ،نموز ی یا مخاتص با اماور
خیری و بناهای واریخی دق ویژه ب عمل نید مگر ننت بناهای مزبور اهداف نظامی با اند؛ ت)
اموالی ک از نظر میراث فرهنگی هر مل حائز اهمی فراوان اال نباید هدف حمل قرار گیارد،
مگر ننت مرورت حتمی نظامی ایچات کند» .رویة دول ها این قاعاده را با منزلاة یاک قاعادۀ
 .4قاعدۀ  0حقو بینالمللی بشردوالتانة عرفی.
 2پرووتل دوم کنوانسیون اله حمای از امواه فرهنگی ،مادۀ ( 1الف)( ،ج  ،2فصل  ،42ش .)24
 .9االاالنامة دیوان کیفری بینالمللی ،مادۀ ()2( 1ها)(.)42
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عرفی حقو بین الملل در هر دو زمینة مخاصمات مسلحانة باینالمللای و غیاربینالمللای قابال
اعماه میداند (هنتروز و دوالوالدبک.)212 :4954 ،
در خصوص هدف حمل قرار دادن امواه غیرنظاامی و بعضای اماوالی کا در زمارۀ اهاداف
نظامی ب مار نمین یند ،باید گف ک وخریب امواه غیرنظامی در زمرۀ جنایات جنگی محسوت
ده و در نرای متعددی از دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگساالوی الاابق ناالاایی اده و
ماهی عرفی پیدا کرده اال  4.در قوانین بسایاری از کشاورها حملا با اماواه غیرنظاامی در
درگیریهای مسلحان وخلف محسوت می ود2.
بحث دیگر ووج ب این مومو اال ک کنوانسایون  4591الها نیاز مایوواناد از طریاق
حقو بین الملل عرفی در خصوص بازیگران غیردولتی اعماه ود .بارخالف حقاو قاراردادی،
حقو بین الملل عرفی قادر ب ملزم الاختن عوامل غیردولتی االا حتای اگار با طاور رالامی
وعهدات ایچاد ده وح حقو بین الملال را نپذیرفتا با اند .در واقاع مقاررات یاک معاهادۀ
بینالمللی اگر ب صورت عمومی میان امضاکنندگان و هم غیر نن پذیرفت ده با اد ،با عناوان
بخشی از حقو بین الملل عرفی مطر می ود ،بنابراین ن صرفاً کشورها بلت عوامل غیردولتی
مانند جریانهای ور ی ،گروههای وچزی طلب و  ...را متعهد میکند .در نهای ب نظر میرالاد
مقررات کلیدی کنوانسیون  4591ب عنوان بخشی از حقاو باینالملال عرفای در نظار گرفتا
دهاند ک از مهمورین ننها مواد  1و  45ک در باال ا اره د ،هستند.
ممنوعی غارت نیز در حقو بینالمللی بشردوالاتانة عرفای ماورد ووجا واقاع اده و در
پرووتل الحاقی دوم وصریح ده اال  .برابر االاالنامة دیوان کیفری بینالمللی «غارت یک هر
یا یک متان ،حتی اگر طی حمل وسخیر ده با د» در درگیریهای مسلحانة غیاربینالمللای9
نیز جنای جنگی ب مار میرود؛ برای مناه ننچا در غاارت ماوزههاای عارا و الاوری طای
الاههای االتیالی داعش بر این الرزمین ها اوفاا افتااد .در دیاوان کیفاری باینالمللای بارای
یوگسالوی الابق یا رونندا یا دادگاه ویژه الیرالئون نیز همین نگرش وجود دا ت اال ( 1هنتروز
و دوالوالدبک.)251 :4954 ،

 .3ضمانت اجرای حمایت از میراث فرهنگی از رهگذر دیوان بینالمللی کیفری
با نگاهی ب االاالنامة رم ،وخریب امواه فرهنگی در ییل مادۀ  1ک مربوه با جنایاات جنگای
 .4دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسالوی الابق ،پروندۀ  Blaskicرای (ج دوم ،فصل  ،2ش .)414
 .2برای مناه قانون االترالیا ،نیربایچان ،کانادا ،کنگو ،کرواالی ،االتونی ،گرجستان ،نلمان ،مچارالتان ،ایتالیا ،هلند و...
 .9االاالنامة دیوان بینالمللی کیفری ،مادۀ .) ()2(1
 .1االاالنامة دیوان بینالمللی کیفری برای یوگسالوی الابق ،مادۀ ( 9ها) ،االاالنامة دیوان بینالمللی کیفاری بارای
رونندا ،مادۀ (1و).
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اال  ،قرار میگیرد .مضمون جزء «ت» از بناد  2ماادۀ  1االاالانام ایعاان مایکناد« :هادای
عمدی حمالت بر مد الاختمانهایی ک برای مقاصد مذهبی ،نموز ی ،هنری ،علمی یا خیریا
اختصاص یافت و حمل ب ن ار واریخی ،بیمارالتانها و متانهای وچمع بیماران و .....مشروه بار
ننت نن متانها اهداف نظامی نبا ند »...جازء عارفهاای قابال اجارا در مخاصامات مسالحان
غیربینالمللی محسوت می ود و رالیدگی ب نن در صالحی دیوان باینالمللای کیفاری قارار
میگیرد .در واقع جرمانگار ی حمل ب ابنیة فرهنگی در االاالنامة دیوان ،کار کنفارانس الها را
نالانور کرد ک وظیفة ودوین پرووتل دوم الحاقی ب کنوانسیون الها  4591بارای حفاظا از
امواه فرهنگی در زمان مخاصمة مسلحان را بر عهده دا  .لیتن از ننچا ک این مهم در ماوارد
صالحی موموعی دیوان قرار میگیرد و همانگون ک در پاراگراف ییال مچادداً ا ااره خواهاد
د ،ب دلیل عدم عضوی الاوری و عارا در دیاوان ،ووالال با نن عقایم مایماناد (ممتااز و
رنچبریان.)215 :4911 ،
براالاس واهد ،بیش از الی هزار جنگچوی خارجی از کشورهای متبوعة خود رهسپار الوری و
جذت گروههای وروریستی دهاند .بسیاری از این کشورها کا اوباا ننهاا در مخاصامة مسالحانة
الوری مشارک کردهاند ،عضو دیوان کیفری بینالمللیاند ک دیوان براالاس بند «ت» پااراگراف 2
مادۀ  42االاالنامة صالحی رالیدگی ب جرائم اروتابی ووالط ننها را دارد .بنابراین در حااه حامار
دیوان بینالمللی کیفری با اینت ب دلیل عضوی ندا تن الوری و عارا باا ایاراد عادم صاالحی
ابتدایی مواج اال  ،ونها مرجع قضایی کارامد برای رالایدگی با جنایاات اروتاابی علیا میاراث
فرهنگی الوری از منظر صالحی خصی محسوت می ود (فروغی ،غنی.(999-991 :4951 ،
مطلب قابل وسمل دیگری ک مطر می ود این اال ک امروزه با ووج ب اینت وهدیاد بار
صلح و امنی بین المللی ورای امنی را ب عرصة اجرای حقو بشردوالتان وارد کارده االا ،
یتی از راهتارهای مهم و در واقع منطقیوارین الاازوکار بارای مچاازات مروتباان در خصاوص
وخریب میراث فرهنگی در کنار الایر جنای ها و اعماه وحشیانة صورتگرفت ووالاط نیروهاای
داعش در کشورهای الوری و عرا  ،ارجا ومعی ووالط ورا ب عنوان مهموارین رکان حفاظ
صلح و امنی بینالمللی وفق مادۀ  21منشور و براالاس بناد «ت» ماادۀ  49االاالانامة دیاوان
کیفری بینالمللی اال  .طبق مضمون مادۀ اخیر « :ورای امنی میوواند ومعیتی را ک در نن
یک یا بند جنای ب نظر میرالد اروتات یافت اال  ،ب موجب فصل هفتم منشور ملال متحاد
ب دادالتان ارجا کند» .ارجا ومعی از الوی ورای امنی ب دیوان نن را قادر میالازد کا
جرائم اروتابی از الوی کشورهایی ک عضو االاالنام نیستند یا جنایات واقع در بنین کشورهایی
را ،بدون نیاز ب قبوه صالحیتش از الوی این کشورها ،وعقیب کند.
ب هر حاه ننچ مسلم اال اگر وا هماین الااههاا ی اخیار مسائولی کیفاری از نقا
مقررات بشردوالتان در مخاصمات مسلحانة داخلی و غیربین المللی االاالاً نفی می د و فرض

بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی444 ...

بر این بود ک حقو بین الملل بنین مسئولیتی را نمی ناالاد ،اماروزه الاتوت معاهادات و
کنوانسیونهای بین المللی دیگر نافی مسئولی کیفری افراد نیس و وخلف ادید از حقاو
بشردوالتان در حوزهها ی مختلف و از جمل وخریب میراث مشترک بشری و ن ار باالاتانی و
فرهنگی جنای جنگی محسوت می ود و عامالن نن باید ب لحاظ بین المللی وحا وعقیاب
قرار گیرند و این حتای از الزماالجرا بودن حقو بشردوالتان بر افراد و عامالن غیردولتی در
صحن بین المللی دارد.

نمیجهگیری
طی بررالی و پژوهش در مواد مندرج در االناد و کنوانسیونهای بینالمللی در خصوص حمای
از میراث فرهنگی ب ویژه در زمان مخاصمات مسلحانة غیربینالمللی ،با این واقعی ولاخ مواجا
ماای ااویم کا داعااش و دیگاار بااازیگران غیردولتاای ،طاارف متعاهااد هایچیااک از اعالمیا هااا،
کنوانسیونها ،پرووتلها و الایر االناد بین المللی در خصوص حمای از امواه فرهنگی ب عناوان
یک امر حتمی نیستند ،با این حاه ملزم ب رعای قواعد بینالمللای حقاو بشردوالاتانة قابال
اعماه در مخاصمات مسلحانة غیربین المللی امل حقو بین الملل عرفی کا در کال از اماواه
فرهنگی در طی مخاصمات حمای میکند ،هستند.
ب لحاظ مولی االناد و کنوانسیونهای بین المللی در مورد عرا و الوری  ،هار دو کشاور
عضو کنوانسیون  4591اله و هم پرووتل اوه الحاقی منضم با ایان کنوانسایون در خصاوص
حمای از امواه فرهنگی در بروز مخاصمات مسلحان اناد .عارا کنوانسایون اماواه فرهنگای و
پرووتل اوه را در الاه  4510و الوری کنوانسیون و اولین پرووتل نن را در الاه  4591وصویب
نترد .از الویی با ووج ب اینت ن عارا و نا الاوری پرووتال دوم الحااقی  4555را وصاویب
نتردهاند ،مقررات مشتمل ده در نن حداقل ب عنوان یک وعهد قراردادی برای دو کشور ماذکور
الزامنور نیستند .با وجود این ،یک الری از مقررات کلیدی در زمینة اعماه خشون در پرووتال
دوم وجود دارند ک بارای هماة طارفهاای مخاصام با کشاورها و با گاروههاای نظاامی
الازمانیافت ب موجب حقو بینالملل عرفی الزامنور محسوت می وند.
جنای جنگی نا ی از حمالت غیرقانونی علی امواه فرهنگی ،جرمی ونبی اده و دیرینا
وح حقو بینالملل عرفی بوده و قابل اعمااه بارای مخاصامات مسالحانة باینالمللای و هام
غیربینالمللی اال و همانگون ک ا اره د ،در متن قطعنامة  214مچمع عمومی نیز وصاریح
ده ک ب طور ممنی وسیید میکند ،حمالت عامدانة جها گیاری اده علیا الااختمانهاای
اختصاصداده ده ب امور مذهبی ،نموزش و پرورش ،هنر ،علم یا مقاصد عاامالمنفعا و بناهاای
واریخی ،ب جنایات جنگی منچر می وند .اگربا اقادامات کناونی داعاش در وخریاب میاراث
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فرهنگی ،طبق االاالنامة رم و ب موجب مادۀ  1این االاالنام و جرائم بر امرده ادۀ ییال نن،
جنای جنگی محسوت می ود ،لیتن وعقیب کیفاری ننهاا در دیاوان باین المللای کیفاری باا
بالشهای متعددی مواج خواهد بود.
با اینت در دو دهة گذ ت  ،پیشرف های بشامگیری در ووالاعة نظاام قاراردادی و حقاو
عرفی بین المللی برای حمای از امواه فرهنگی در مخاصمات مسلحانة غیاربینالمللای صاورت
پذیرفت اال  ،ب نظر می رالد باربوت حقوقی جامعوری ب ویاژه در خصاوص متعهاد الااختن
گروههای مسلح نظامی الازمانیافت در مورد مخاصمات غیاربین المللای الزم االا و بای اک
ومرکز بر نظام کیفری اید ما را ب این حمای نزدیکور الازد .در ایان زمینا اقادام با موقاع
دادالتان دیوان بین المللی کیفری و تست دن التوت وی در خصوص محاکمة احمادالفقی
المهدی را باید ب فاه نیک گرف  .وی ب اوهام اروتات جرم جنگی هدای ِ عامدانة حمالت علی
امواه فرهنگی مستقر در هر واریخ ویمبوکتو در کشور مالی ،ووالط دیوان بینالمللای کیفاری
محاکم د و این مهم ممن بسترالازی مر ر ،بشمانداز نویدبخشای بارای جامعاة جهاانی در
خصوص حمای از امواه فرهنگی ب مار میرود و بر پیتارۀ فرهناگ بایکیفرماانی ناابودگران
میراث فرهنگی بشری لرزۀ جدی وارد کرده اال .
ب عنوان الخن پایانی باید ایعان کرد ک در مچمو قواعاد وادوین ادۀ حامار پاالاخگوی
ااتافهااای موجااود در عرصااة حمای ا از ام اواه فرهنگاای با ویااژه در مخاصاامات مساالحانة
غیربین المللی نیس و نیاز ب اهتمام و ووالعة جادی جامعاة جهاانی در ایان زمینا با ادت
احساس می ود و در این میان اید با مارس قااطع بتاوان مادعی اد کا کاارکرد عارف
بینالمللی در این حوزه ،ب مراوب پررنگور از الازوکارهای وقنینی و ودوینی بوده اال ک امیاد
اال با نقش حائز اهمی الاازمان ملال و با ویاژه نهااد وخصصای نن یونساتو و الاازوکارهای
پیشبینی ده در این زمین  ،ب این مهم جامة عمل پو انیده ود.
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