
  بينمجلة حقوقي  حقوقي و امور مجلس رياست جمهوريالمللي معاونت  ، نشرية مركز امور حقوقي بينالمللي
  30/10/1387 :تاريخ پذيرش مقاله ،9/9/1387 :تاريخ دريافت مقاله، 148ـ127، صفحات1388، 40شمارة ، ششمسال بيست و 

  
  

  :معاهداتحقوق در فراسوي 
  يتپديداري حقوق عرفي جديدي در حما

  از ميراث فرهنگي
 

  فرانچسكو فرانكيوني
    و فرزانه آقاشاهيگل عليرضا ابراهيم: مترجمان

    
  
 

  چكيده
ويژه از طريق معاهدات و   بهالملل حمايت از اموال فرهنگي بيناز نيمه دوم قرن بيستم به اين سو، حقوق 

عرفي در اين زمينه چگونه است؟ آيا الملل  اما وضعيت حقوق بين. اسناد حقوق نرم توسعه يافته است
ها در زمينه احترام و حفظ ميراث فرهنگي وجود دارد؟  تعهداتي با ويژگي كلي قابل اعمال بر تمام دولت

المللي اخير در زمينه رفتار با اموال فرهنگي را در چهار بخش مختلف مخاصمات  اين مقاله رويه بين
دهد و به اين  انوني و ميراث معنوي مورد مطالعه قرار ميمسلحانه، اشغال، همكاري عليه تجارت غيرق

گيري است كه  الملل در حال شكل اي از تعهدات ماهوي و شكلي در حقوق بين رسد كه هسته نتيجه مي
 از منفعت كلي بشريت قسمتي ،پيامد آگاهي از اين امر است كه حفظ تنوع گستردة ميراث فرهنگي جهان

  .است

                                                           
 . و مأخذ اصل مقاله بدين شرح استمشخصات:  

Francioni. Francesco, Au-Dela Des Traites: L’Emergence D’un Nouveau Droit Coutumier Pour La 

Protection Du Patrimoine Culturel, Revue General De Droit International Public, Tome 111, No. 1, 2007, 

pp. 19-41. 

 .الملل در دانشگاه سين و مؤسسه دانشگاهي اروپايي فلورانس استاد حقوق بين.  
. الملل دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي دكتري حقوق بين.  
. الملل كارشناس ارشد حقوق بين.  
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ل اعمال بر اموال فرهنگي، در پنجاه سال اخير، پيشرفت مستمر و قابل الملل قاب حقوق بين
 ـ  سازمان فرهنگي، علمي و تربيتي ملل متحدـ از زمان ايجاد يونسكو.  كرده استاي مالحظه

» ميراث فرهنگي«اند كه به يافتن تعريف دقيقي از مفهوم  معاهدات چندجانبة زيادي منعقد شده
2كننده كه سابق بر آن گيج  حقوق بشردوستانه متضمن قواعد .اند  و پراكنده بود كمك كرده1

المللي، خواه داخلي  خاصي راجع به حمايت از اموال فرهنگي در مخاصمات مسلحانه، خواه بين
4 .است  توسط تعداد  تعهداتي براي پيشگيري و مقابله با تجارت غيرقانوني اموال فرهنگي منقول3

 5 .رسميت شناخته شده است   به]اين اموال[ ده و واردكنندهروزافزوني از كشورهاي صادركنن
المللي براي محافظت و  مبناي گسترش يك نظام همكاري بين» ميراث جهاني« مفهوم بديع

ي جهاني  طبيعي است كه داراي ارزش استثناي اهميت و ارزش برخي از اموال فرهنگي وارتقاي
المللي از ميراث فرهنگي در سطح معاهداتي به   حمايت بين21 اخيراً و در آغاز قرن 6 .هستند

8ميراث فرهنگي زير آب  با توجه به اينكه 7 . و ميراث فرهنگي معنوي نيز گسترش يافته است
كنوانسيون نظير  برخي از آنها ،اند آمدهبه عضويت برخي از اين معاهدات درها  تقريباً تمامي دولت

 كشور به عضويت آن 183 و طبيعي كه امروزه  راجع به حمايت از ميراث جهاني فرهنگي1972
دست   ه ديگر معاهدات، اگرچه ارزش حقوقي جهاني ب.اند اند ويژگي تقريباً جهاني يافته درآمده
 از جمله ؛اند هاي عضو مواجه شده تـداد دولـزون تعـا با رشد مستمر و روزافـ ام،اند نياورده

 صادرات و ،براي ممنوعيت و جلوگيري از وارداتراجع به تدابير الزم « پاريس 1970كنوانسيون 
 الهه راجع به حمايت از اموال 1954و كنوانسيون »  مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگيانتقال

                                                           
1. Elusifجاي كننده را به  لذا ما واژه گيجاي دقيقي براي اين كلمه پيدا نشد، هاي مختلف فرانسوي معن ، با مراجعه به فرهنگ 

  .آن گذارديم
ر مواقع  الهه راجع به حمايت از اموال فرهنگي د1954، نخستين بار توسط كنوانسيون »اموال فرهنگي« اصطالح تركيبي .2

 مفهوم واحدي از اموال فرهنگي وجود نداشت، اما به اشيايي كه ،المللي قبلي در اسناد بين. كار رفت بروز مخاصمات مسلحانه به
. اي كلي شده بود د حفاظت قرار گيرند، اشاره اقدامات جنگي موربرابر در ماندگار يا بشري هستند و بايدخي، داراي ارزش تاري

  . كنوانسيون نهم الهه5 و ماده 1907 قواعد منضم به كنوانسيون چهارم الهه 56 و 27 به مواد در اين خصوص رجوع كنيد
 85 و 53 و مواد 52ماده  1ويژه بند   الحاقي به آنها، به1977اي ه  ژنو و پروتكل1949هاي چهارگانه  كنوانسيون. رك. 3

  .2 پروتكل شماره 16 تا 1 و مواد 1پروتكل شماره 
كنوانسيون مربوط به تدابير اتخاذ شده براي ممنوعيت و جلوگيري از صادرات، واردات و انتقال غيرقانوني اموال فرهنگي،  .4

  . پاريس1970 نوامبر 14مصوب 
 مانند اياالت متحده، انگلستان، ترين واردكنندگان اموال فرهنگي، ه از جمله عمدد دولت متعاه110وانسيون شامل  اين كن.5

  .سوئيس، ژاپن و فرانسه است
  . پاريس1972 نوامبر 16 مصوب ،كنوانسيون مربوط به حمايت ميراث جهاني، فرهنگي و طبيعي.6
  . پاريس2001 نوامبر 2 مصوب ،زير آب كنوانسيون مربوط به حمايت از ميراث فرهنگي .7
  .2003 اكتبر 17حمايت از ميراث فرهنگي معنوي، مصوب  كنوانسيون.8
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. آنهاي الحاقي منضم به  و پروتكل9  10 فرهنگي در مخاصمات مسلحانه
الملل عام  ق بيناي از اصول كلي حقو  در كنار اين مجموعه از معاهدات، هستهاما آيا امروزه  

براي تمام قابل اعمال در حمايت از ميراث فرهنگي كه مستقل از تعهدات ناشي از آن معاهدات 
گاه مجال آن را نيافته كه   هيچالمللي دادگستري دارد؟ ديوان بيند، وجود آور باش ها الزام دولت

مورد استرداد برخي آثار  آلمان در  دعواي ليختن اشتاين عليه. راجع به اين مسئله اظهارنظر كند
هنري مصادره شده پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي ثالث، از مرحله ايرادات مقدماتي فراتر 

 در قضيه ديگري نيز كه ديوان 11 .نرفت و ديوان خود را فاقد صالحيت براي رسيدگي اعالم كرد
صي و منافع عمومي صوتعادل گاه دشوار ميان حقوق خايجاد اروپايي حقوق بشر فرصت يافت به 

ول  از اعمال خشك و دقيق مقررات پروتكل اصادر شده فرهنگي بپردازد، رأي ينسبت به اشيا
، در كنار كاستي و قلّت رويه  از سوي ديگر12. فراتر نرفتراجع به حمايت از اموال خصوصي

 تا يافتن زه و دكترين در اين حوالمللي شود كه رويه بين المللي، مستمراً مشاهده مي ي بينقضاي
پذيرفته » المللي منافع عمومي بين«اصول كلي قابل مقايسه با آنهايي كه براي حمايت از ديگر 

اند راه درازي دارد، منافعي همچون حقوق بشر و حقوق محيط زيست كه امروزه عموماً  شده
   13.اند الملل عرفي شناخته شده  بخشي از حقوق بينعنوان به

و مظاهر رويه المللي، بعضي تجليات  ي بينح دكترين و رويه قضايط تأخير در سرغم اين علي 
، بيش از پيش به يك اث فرهنگي حاكي از آن است كه حمايت از مير،يها و رويه قضاي دولت

ها در منظور حمايت از ميراث فرهنگي ديگر كشور المللي تبديل شده است و به دغدغه جامعه بين
 ، و حتي داخل در قلمروها و مناطق تحت صالحيتشاني مليقلمروهاي خارج از حوزه قضاي

  .شوند ها تحميل مي برخي تعهدات در زمينه حقوق عرفي به دولت
اي تركيبي، اصول در حال ظهوري   مختصر، سعي خواهم كرد به شيوهه اين مقالهدر محدود

ديدگاه . مريزي كن  طرح،الملل عرفي در اين حوزه هستند را كه به اعتقاد من، حدود حقوق بين
اساسي كه مرا به بازسازي اين اصول برانگيخت، احترام و حمايت اموال فرهنگي است كه بخشي 

دهد، چرا كه تخريب يا ويراني قسمتي از ميراث  المللي را تشكيل مي از منافع عمومي جامعه بين
                                                           

  . كشور عضو اين كنوانسيون هستند115 .9
 الهه راجع به حمايت از اموال فرهنگي در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه و 1954 پروتكل الحاقي بر كنوانسيون .10

  . حمايت از اموال فرهنگي در صورت مخاصمات مسلحانهمنظور به الهه 1954ر كنوانسيون  ب1999پروتكل شماره دو 
11. Certains Biens (Liechtestein c. Allemagne), arrêt du 10 février 2005, voir à 

 http://www.icj-cij.org/cij www/edocket/cla/claframe.htm. 

12. Beyclerc. Italy, Application no. 33202/96, decision 5 January 2000. 

13. B. Simma, International Human Rights and General International Law: a Comparative Analysis, 

Collected Courses of the Academy of European Law, 1993, vol. IV- 2, pp. 153- 256; F. Francioni, 

Customary International Law and the European Convention on Human Rights, IYIL, 1999, p. 11 ss. 
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مام ملل فقر شوم ميراث ت ...« يونسكو آمده 1972كه در مقدمه كنوانسيون  طور فرهنگي، همان
هاي  براي تسهيل مطالعه منظم و سيستماتيك اين مسئله، اين اصول در چارچوب. »جهان است

منقول چه (ف اموال فرهنگي هاي مختل كه در آنها مسئله حمايت از گونه) جنگ يا صلح(مختلف 
طرح م) ، مادي يا معنويسرزمينيسرزميني يا فرا(يت و ماهيت آنها  با توجه به موقع،)منقوليا غير
  .گيرند  مورد بازسازي قرار ميشود مي
  
  تعهد به محافظت از اموال فرهنگي در صورت وقوع مخاصمه مسلحانه .1

هاي  ها در انهدام يا غارت اموال هنري يا تاريخي دولت  آزادي دولتالملل كالسيك بر حقوق بين
 نيازي به بدون اينكه. ل شده استئ قاهاي بسيار ناچيزي جنگ، محدوديتدشمن در صورت 

هاي قابل توجهي از انهدام كامل ميراث فرهنگي  اشاره به دوران كالسيك باشد كه در آن مثال
كه موفقيت » رنسانس« كافي است يادآور شويم كه حتي در دوران 14خورد، دشمن به چشم مي

بيند، پدر علم سياست   نمادهاي قدرت در خدمت دولت و كليسا ميعنوان بههنر و زيبايي را 
 يك قرن بعد، 15.كرد  تأكيد ميلزوم انهدام كامل شهرهاي فتح شدهبر » ماكياولي«رن، مد
  با ناماش الملل براي فصل ششم اثر اصلي ، از پدران علم مدرن حقوق بين»آلبريكوس جنتيلي«

“De jure belli Libri tres” را انتخاب كرده » در زمان جنگ اشياحق تصاحب « عنوان معنادار
 ساله قرن 30، جنگ پنجمرسد غارت و چپاول رم توسط ارتش آلماني شارل  ر مينظ  به. بود

 جنگ با ايتاليا، همگي ولويژه در ط ئون به و غارت سازماندهي شده توسط ناپل16هفدهم
اي مؤثر، حاكي از توجه به هشدار ماكياولي به همراه نقش جديدي است كه به ميراث  گونه به

  .  استيافتههاي اروپايي اختصاص  قدرتاشتهار عنصري براي عنوان  فرهنگي به
 در معرض ترديد وعيت انهدام و غارت در هنگام جنگتنها در نيمه قرن نوزدهم بود كه مشر

سوي محدوديت ابزارها و وسايل جنگي و نحوه   در اياالت متحده، نخستين گام به. قرار گرفت
 جنگ داخلي ولبيا آغاز شد كه در طكلمو به نام استاد دانشگاه » ليبر«مبادرت به جنگ با كد 

در » ليبر«كد  اصول.  توسط ارتش متحد مورد قبول واقع شده بود1863مريكا نگاشته و در سال ا
                                                           

14. S. Nahlik, La protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé, Recueil des Cours 

de l’Académie de droit international, 1967, vol. 1, L’invasion de Corinthe par les Turcs en 1715 est 

évoquée par chief judge Bauer dans sa décision Greek Church of Cyprus and the Republic of Cyprus v. 

Goldberd, 917 F. 2d 278 (7h Cir. 1990). 

  .كردند ومت كرد كه قبل از فتح آنها، زير سلطة قوانين خود زندگي ميهايي حك  بر دولتتوان چطور مي. 15
باواروا «ور است كه بعد از آن توسط امپرات» رگپالتين دو هدلب«هاي خيلي معروف، تصرف كتابخانه   يكي از مثال.16

  .رك. نزدهم اهدا شدبه پاپ گريگور پا» ماكسيميلين
F. Ch. De Visscher, International Protection of Works of Art and Historic Monuments, US Department of 

State, Documents and State Papers, June 1949, p. 823. 
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الدولي پذيرفته شد قيد شده و در   نيز كه در پايان يك كنفرانس بين1874» اعالميه بروكسل«
ذهبي، آموزشي، هنري و علمي  آن ممنوعيت حمله يا غارت اموال و مؤسسات م17 و 8مواد 

علت مخالفت انگلستان،    بهاگرچه اعالميه بروكسل.  استگرديده توسط متخاصمين مقرر
. آور نشد، اما تأثير قابل توجهي بر تحول حقوق و رويه بعدي داشت گاه از لحاظ حقوقي الزام هيچ

 1880يني مصوب سال راجع به جنگ زم» دستورالعمل آكسفورد«اين اصول كه تقريباً عيناً در 
 ممنوعيت اعمال جنگي عليه 53 و 34در مواد و اند  الملل تكرار شده مؤسسه حقوق بين

آور  دهند، متعاقباً در معاهدات الزام هاي تاريخي، آرشيو و آثار هنري را مورد تأييد قرار مي مجسمه
189918هاي صلح  ناشي از كنفرانس 1907 و   .اند  گنجانده شده17

وز  هن،خورد فت چشمگيري كه با پذيرش اين اسناد كنوانسيوني به چشم ميرغم پيشر علي
ها را به احترام به  الملل عرفي كه دولت  وجود يك قاعده حقوق بينتوان در ابتداي قرن بيستم نمي

چيزي كه هنوز در اين دوران جايش خالي است، .  كردتأييد ،ميراث فرهنگي در زمان جنگ ملزم كند
گروه حمايت به يك . كنيم دي از آن چيزي است كه ما آن را ميراث فرهنگي تلقي ميمن تعريف قاعده

شود كه با   ميصورت پراكنده شامل برخي اموال شود، بلكه به  نمياعطا» اموال فرهنگي«خاص از 
 ؛ شناسايي شده و شايسته حمايتندي مراكز تاريخي، مذهبي و آموزشعنوان بهاستفاده از روش تجربي 

هــا، كاركــردي  يا همچون بيمارستان دفاعند و در مالكيت خصوصي يا عمومي قرار دارند و زيرا بي
مشروط » در صورت تمايل« و» تا حد امكان« نهايتاً اين حمايت نيز با قيود 19 .بشردوستانـه دارند

جهي تو قررات معاهداتي را به ميزان قابلمندي و هنجاري اين م  خصيصه قاعده، و اين امر20شود مي
  .دكن تضعيف مي

 ممنوعيت توسل به زور،  و با پذيرش منشور ملل متحد وتنها بعد از جنگ جهاني دوم21
هاي  و كنوانسيون، 1948اعالم اصول اساسي حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در اعالميه جهاني 

  شرايط تاريخي مناسبي در سطح جهاني براي تدوين اصول كلي در زمينه حمايت از1949ژنو 
 نقش يونسكودر اين اوضاع و احوال، . اموال فرهنگي در هنگام مخاصمات مسلحانه فراهم شد

                                                           
  . راجع به جنگ زميني1899 قواعد منضم به كنوانسيون دوم الهه 56ماده . 17
  .يني راجع به جنگ زم1907 قواعد منضم به كنوانسيون چهارم الهه 56 و 27مواد  .18
  . قواعد الهه راجع به جنگ هوايي22 ماده .19

 .20  . كنوانسيون چهارم الهه2 الهه راجع به جنگ زميني و ماده 1907 قواعد منضم به كنوانسيون 27 ماده .رك
. ذ شدالمللي از اموال فرهنگي اتخا هاي پيش از جنگ جهاني دوم، دو ابتكار عمل مهم براي حمايت بين قابل ذكر است در سال. 21

 واشنگتن بود كه براي نخستين بار اين انديشه كه اموال فرهنگي، ميراث مشترك 1935 آوريل 15مصوب » دوريچ«اولين آن پيمان 
ن عام راجع به دومين ابتكار طرح پيشنهادي جامعه ملل براي يك كنوانسيو. دهند در آن مطرح شد فرهنگ تمام ملل را تشكيل مي

اما ارزش اين . هايي كه در اين دوره در جنگ داخلي اسپانيا انجام شده بود، ارائه شد د كه با توجه به غارت فرهنگي بوحمايت از اشياي
اي داشت و دومين ابتكار به   يك ويژگي منحصراً منطقه، چرا كه نخستين سند؛ماند دو ابتكار براي بازسازي اصول كلي محدود باقي مي

  .تصويب سندي هنجاري منتهي نشد
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و المللي،  هاي بين ، يونسكو در اتخاذ كنوانسيون1950از ابتداي دهه . اصلي را به عهده داشت
 مشاركت ،كنند الملل عام كمك مي هايي كه در مجموع به توسعه حقوق بين ها و اعالميه توصيه
  .اين مشاركت در سطوح مختلفي قابل بررسي است. ه استداشت

 يك گروه حقوقي عنوان به» اموال فرهنگي«سازي گروه   مربوط به مفهوم،سطح نخست
يت يا  پيامد غيرمستقيم حمايت از مالكعنوان به نه است كه به دليل ارزش ذاتي فرهنگ،مستقل 
هه نيز مؤيد اين تلقي  ال1954وانسيون كن. المللي قرار گيرند  بايد مورد حمايت بين،حاكميت

ارائه » اموال فرهنگي «اساس سه معيار حقوقي است و تعريف اصيل و يكنواختي ازمفهومي بر
  :داده است

 ،آن اموال براي تمدن ملل» اهميت زياد« .1
، رده شناختي كه بر شناسايي سه گروه از اموال مبتني استمعيار .2  و22

ي اعطا اموال داراي ارزش و اهميت استثنايايت ويژه كه به معيار ثبت در فهرست حم .3
  .شود مي

در سطح دوم و در كنار تعريف حقوقي آن، كنوانسيون الهه اين مفهوم را طرح كرد كه اموال 
 گسترده  عناصر منفعت بشري در حفظ مشاركتعنوان به بلكه ،خاطر ارزش مادي آنها  نه به،فرهنگي

 در عبارت مشهوري كه اين انديشه. رد حمايت قرار گيرندجهاني بايد موتمام ملل در فرهنگ و تمدن 
با اعتقاد به اينكه خسارت به اموال فرهنگي متعلق «:  آمده، بيان شده است1954در مقدمه كنوانسيون 

م خويش را در ت سهشود، زيرا هر مل شريت تلقي مي، خسارت به ميراث كل بت به هر روشلبه هر م
  .»ست اافرهنگ جهاني دار

در سومين سطح، عملكرد يونسكو به تقويت حمايت از ميراث فرهنگي در صورت وقوع 
المللي كيفري فردي براي  مخاصمات مسلحانه از طريق توسعه تدريجي اصل مسئوليت بين

پروتكل دوم الحاقي .  كمك كرده استگياعمال جدي تخريب و خسارت زدن به اموال فرهن
 را به اين اصل  الزم االجرا شد، بخش چهارم خود2004ه در سال  كنوانسيون الهه كه ب1999

 را در حقوق داخلي هاي متعاهد ملزمند مقررات كيفري كند كه دولت اختصاص داده و مقرر مي
به ميراث فرهنگي وضع كرده يا » جدي«خويش براي مجازات مسئولين ايراد خسارات و صدمات 

اي شديدتر همچون تخريب اموال ه براي نقض. دچنين مقرراتي را در صورت وجود حفظ كنن
 يا تخريب اموال مورد حمايت پروتكل در 23»دحمايت مشد« در فهرست اموال مورد شده ثبت

                                                           
هاي علمي  شناسي، آثار هنري و مجموعه ين دسته، شامل اموال منقول و غيرمنقول، بناهاي تاريخي، مراكز باستاناول. 22

 د،ان دومين دسته، شامل بناهايي است كه اموال فرهنگي را در خود جاي داده. كنند را محقق مي» اهميت زياد«است كه معيار 
  ).1ماده  (شود امل مراكز تاريخي و يادبود مين دسته ش سوميها و آرشيوها و ها، كتابخانه  موزهمانند
 11 تا 8باب شد كه توسط مواد » حمايت ويژه« عالجي براي شكست منظور بهاين نوع حمايت توسط پروتكل و . 23

نوآوري اصلي پروتكل شامل اختصاص صالحيت ثبت اموال فرهنگي داراي اهميت بسيار . اند بيني شده كنوانسيون الهه پيش
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 مشروط بر اين كه شخص تحت تعقيب در قلمرو مقر دادگاه يافت شود 16مقياس وسيع، ماده 
اكم كيفري  مؤسس محدر كنار اسناد يونسكو، اسناد 24 .كند صالحيت جهاني را مقرر مي

ي آنها نيز به اصل مسئوليت كيفري براي صدمات و خسارات شديد به المللي و رويه قضاي بين
 اساسنامه 3ماده  »د« بند. اند تماميت ميراث فرهنگي در چارچوب مخاصمات مسلحانه پرداخته

ت عمدي به تخريب، غارت و ايراد خسار«كند كه  المللي يوگسالوي مقرر مي دادگاه كيفري بين
از جمله جنايات جنگي تلقي  ،علميو آثار هنري و ، بناهاي يادبود، يمؤسسات مذهبي و آموزش

 قسمت 9شق (المللي نيز مقررات مشابهي وجود دارد   در اساسنامه ديوان كيفري بين.»شود مي
 دادگاه يوگسالوي تاكنون مقرره خاص). 8 ماده 2بند » ج« قسمت 4 و شق 8 ماده 2بند » ب«

ترين آنها مربوط به حمله به شهر تاريخي  اي از قضايا كه مهم  را در مجموعه2 ماده »د«بند 
در اين قضيه، دادگاه فرصت يافت اين مطلب را تأييد كند .  اعمال كرده است، بود25»دوبرونيك«

، ياي، آموزش جرم تخريب يا ايراد خسارت عمدي به مؤسساتي كه به اهداف مذهبي، خيريه«كه 
اند و تخريب بناهاي يادبود تاريخي و آثار هنري و علمي،  ي و علمي اختصاص داده شدههنر

ي آن دادگاه از  رويه قضاي26.»المللي است هايي است كه مورد حمايت ويژه جامعه بين نقض ارزش
 فراتر رفته و در يك سري قضايا پذيرفته است كه تخريب 3 ماده »د«بند مقرره خاص مندرج در 

» عليه بشريت«تواند جنايت  ك ملت يا يك گروه ميل مذهبي و فرهنگي يعمدي اموا
در ... «: بيني شده است  اساسنامه پيش5 ماده »ح«نايت آزار و اذيت باشد كه در بند خصوص ج به

 به آن  فرهنگي مربوطيحصر به فرد و اشيا تمام بشريت از تخريب يك فرهنگ مذهبي من،واقع
پردازد آن  آن ميتري كه اين ماده به  كه مسئله مهم  سرانجام آن27 .»شود دچار صدمه و زيان مي

ي دادگاه يوگسالوي صراحتاً پذيرفت كه جرم انگاري تخريب عمدي ميراث است كه رويه قضاي
المللي معاصر،   ديگر تجليات رويه بين28.الملل عرفي تأييد شده است فرهنگي توسط حقوق بين

                                                                                                                                        
اند در فهرست  ربط براي مقاصد نظامي استفاده نشده راي بشريت كه تحت حمايت مؤثر حقوق ملي بوده و توسط دولت ذيب

  . است27موضوع ماده 
  :رجوع كنيد به براي بررسي انتقادي اين مقررات .24

A. Gioia, The Development of International Law Relating to the Protection of Cultural Property in the 

Event of Armed Conflict: The Second Protocol to the 1954 Hague Convention, IYIL, 2001, p. 25 ff., at 

pp. 53-55. 

25. Dubrovnik 

26. Prosecutor c. Jokic, ICTY Case No. IT-01-42-1S, 18 mar. 2004, par. 46. Voir aussi le cas Prosecutor 

c. Strugar, ICTY Case No. IT-01-42, 31 jan. 2005. 

27. Procecutor c. Kordic & Cerkez, ICTY Case No. IT-95-14/2-1, 26 feb. 2001, par. 207. 

ي دادگاه با استناد به ويژگي تكراري و سيستماتيك تخريب اموال فرهنگي و يآيد كه رويه قضا نظر مي   گرچه در ابتدا به.28
آورد،  تري به عمل مي  تفسير مضيقCerkez و Kordicسبت به يك طرف و خصوصاً در قضاياي مذهبي از اين اصل ن

  .آميز اذيت و آزار باشند  آنكه حاكي از قصد تبعيضبر مشروط ، نسبت به اعمال منفرد نيز مسئوليت وجود داردتوان گفت كه مي
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نگي داراي اهميت قدامات اعمال تخريب عمدي اموال فرهدهند كه چگونه ممنوعيت ا نشان مي
. الملل عرفي در حال تأييد است گونه توجيه ضرورت نظامي توسط حقوق بين بسيار و بدون هر

 اعالميه راجع به تخريب عمدي ميراث فرهنگي را 2003 اكتبر 17س عمومي يونسكو در كنفران
 يك سال 29 .با كنسانسوس اتخاذ كرد شود كه چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح اعمال مي
 در داراي اهميت تاريخي و فرهنگي مهمپس از اين اعالميه مهم، تخريب عمدي يك مال 

در مورد . قانوني توصيف شده استالمللي، غير  بينيالملل عرفي و از طريق رويه قضاي نحقوق بي
 1998-2000هاي  پي در سالبين اريتـره و اتيو در چارچوب مخاصمه 30هاي ماتارا ب استلتخري

 در الجزاير تأسيس شده 2000 دسامبر 12موجب توافقات صلح منعقده در  كميسيون دعاوي كه به
است، شيئي كه از ها   مسئول تخريب عمدي استل، دولت اشغالگرعنوان بهبود رأي داد كه اتيوپي 

 عضو ز اتيوپي و اريترهيك ا  كه هيچ جااز آن. منظر تاريخي براي اريتره اهميت بسياري دارد
الملل عرفي كه توسط   الهه نبودند، اين تصميم براي بازسازي حقوق بين1954كنوانسيون 

كميسيون در زمينه حمايت از اموال فرهنگي در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه انجام شد از 
ند كه ك تأييد مي تصميم خويش، صراحتاً 113كميسيون در بند . اهميت زيادي برخوردار بود

 31.»الملل بشردوستانه عرفي است نقض حقوق بينسقوط استل «
المللي و برخالف آنچه برخي نويسندگان همچنان  هاي رويه بين اساس دادهبه اين ترتيب، بر

الملل شكل  توان نتيجه گرفت كه امروزه يك اصل كلي حقوق بين مي 32،كنند از آن حمايت مي
ند در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه، از اقدام به تخريب ك ها را ملزم مي گرفته كه تمام دولت

المللي  جامعه بينطوركلي  بهاي براي يك ملت يا  عمدي اموال فرهنگي كه از اهميت ويژه

                                                           
http://www.unesco.org  . رك.  قابل دسترسي استمتن اعالميه در پايگاه اطالعاتي يونسكو به نشاني  .29

F. Lenzerini, The UNESCO Declaration Concerning the International Destruction of Cultural Heritage: 

One Step Forward and Two Steps Back, IYIL, vol. XIII, 2003, p. 131, sss. 

يا   مشخص كردن قبرها ومنظور بههاي سنگي هستند كه در شهر آكسوم در كشور اتيوپي واقع بوده و   ستونها، استل. 30
 روي آنها با عالمت شاه يا  متر طول داشته،33ترين آنها  مهم. اند گرفته هاي باشكوه مورد استفاده قرار مي تزيين ساختمان

  .شده است اشراف حكاكي مي
31. Voir “Partial Award, Central Front, Eritrea’s Claims 2, 4, 6, 7, 8 & 22”, 28 Avril 2004, sur le site 

http://www.pca-cpa.org/ENGLISH/RPC/EECC/ER%20partial%20Award.pdf (Dernière visite, le 1er 

October 2006), para. 113. Le texte est aussi reproduit avec un commentaire critique dans B.W. Daly. The 

Potential for Arbitration of Cultural Property Disputes; Recent Developments at the Permanent Court of 

Arbitration, in The Law and Practice of International Courts and Tribunals, Leiden, 2005, p. 261 ff.  
 مقررات منضم به كنوانسيون 56 ماده ويژه بهالمللي و  كميسيون اين نتيجه را بر مبناي تفسيري كه از عناصر مختلف رويه بين

  .خاذ كرد ات، به عمل آورد1977 پروتكل الحاقي شماره يك 52 كنوانسيون چهارم ژنو و ماده 53چهارم الهه و ماده 
Partial Award, Central Front., Eritrea’s Claims 2,4,6,7,8 and 22, 28 Avril 2004. 

32. Carducci, l’obligation de restitution des biens culturels et des objets d’art en cas de conflit armé, 

cette Revue, 2000, p. 290 ss. 
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  .برخوردار است، خودداري كنند
  
شده  هاي اشغال موال فرهنگي در سرزمينتعهد به خودداري از تصاحب و انتقال اـ 2

  استردادنظامي و تعهد مربوط به 
جدا از تخريب اموال فرهنگي بر اثر اقدامات جنگي، خطر مهم براي ميراث فرهنگي از ناحيه 

هاي اشغال نظامي  مخاصمات مسلحانه، تصاحب و انتقال غيرمجاز اموال فرهنگي در طول دوره
 امروزه،. شد هاي اشغالگر متبلور مي در گذشته، اين خطر در رويه رسمي غارت توسط ارتش. است

 براي اموال المللي تقاضا در بازار بيننظير اما عوامل ديگري اگرچه اين رويه رسماً محكوم شده، 
هاي اخير در مورد  نشيب  فراز و.گيرند فرهنگي و نفرت نژادي براي حفظ و تقويت آن تصميم مي

 ظامي طي حمله و اشغال نها در افغانستان و عراق لكسيونها و ك اموال فرهنگي مسروقه از موزه
 33و 34اند، هاي مختلف دنيا يافت شده ها و نزد اشخاص خصوصي در قسمت كه بعداً در موزه

 هنري و قديمي يبيش از پيش متقاضي اشياالمللي است كه  اندازه بازار بين دهندة تأثير بي نشان
 نشان داد شمارش هاي بي رحمي  با بي1990ي دهه ها  جنگ بالكان در سال،از سوي ديگر .است
ور ساختن بدترين تعصبات روح بشري  رك براي شعله بهترين مح تا چه اندازه نفرت نژادي،كه

اند  آميز و ستمگرانه محو فرهنگ كساني كه آنها را توليد كرده است، تعصباتي كه با هدف تبعيض
   35 .اند هنري را نشانه رفته يرخي مؤسسات مذهبي، فرهنگي و اشيايا مالك آنها هستند، ب

  
  المللي چيست؟  ل اين خطرات فزاينده، پاسخ حقوق و رويه بيندر مقاب

هاي اشغالي توسط قواعد منضم  در سطح حقوق معاهداتي، منع غارت اموال فرهنگي در سرزمين
اين . پذيرفته شده بود) 46-47مواد (ني  الهه راجع به جنگ زمي1907به كنوانسيون چهارم 

هاي قانوني نقض اين ممنوعيت را تضمين كنند  وشركرد،  هاي عضو را متعهد مي دولتقواعد، 
 فرهنگي در معاهدات صلح ي اول، تعهد به استرداد برخي اشيا پس از جنگ جهاني36 ).56ماده (

                                                           
  : رجوع كنيد بهو تدابيري كه يونسكو اتخاذ كرد براي مطالعه دقيق اين وقايع  .33

L.V. Prott, The Protection of Cultural Movables from Afghanistan: Developments in International 

Management, in Art and Archaelogy of Afghanistan: Its Fall and Survival (van Krieken-Peters ed.), 

Leiden-Boston, 2006, p. 189. 

34. Voir Les bombardements serbes sur la vieille ville de Dubrovnik, la protection international des 

biens culturels, C. Bories, 2005, Pedone. 

مراكز  همچنين تخريب عمدي كليساها، مساجد و مله و آتش زدن كتابخانه سارايوو، كافي است كه در اينجا صرفاً به ح.35
. رك. است» دوبرونيك«هاي بسيار قابل توجه، انهدام پل موستار و بمباران شهر تاريخي  از ديگر مثال. تاريخي اشاره كنيم

  .26پاورقي شماره 
36. Pour le texte de ces dispositions, voir J.B. Scott (ed.), The Hague Conventions and Declarations of 

1899 and 1907, Oxford University Press, New York, 1918. 
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 همچنان كه اتريش از استرداد ساز شده بود؛ ين تعهد آشكارا مشكلاما در عمل، اجراي ا گنجانده
كرد كه اين اموال بخشي از يك  خودداري مياموال به مجارستان با اين استدالل قابل بحث 

رغم اين سوابق، در مدت جنگ   علي37.كلكسيون عمومي شده و بايد يكدستي آن حفظ شود
 نهادهايي كه توسط آلمان، اشغال نظامي شدند با هدايت و كنترل  جهاني دوم نيز اغلب سرزمين

 1943اما در سال . رفتندريزي شده و علمي آثار هنري قرار گ  تحت يك غارت برنامه،رسمي
 اعالم كردند هر آنچه در توان دارند براي ،هاي متحدي كه اعالمية لندن را پذيرفته بودند دولت

هاي  ابطال تحصيل اموال از جمله اموال فرهنگي كه توسط آلمان و متحدانش در سرزمين
 قانوني و مشروع كار خواهند گرفت، حتي اگر آن اقدامات ظاهراً شده رخ داده است، به اشغال
   38 .باشند

تحصيل مربوط به آساي بطالن تمامي اقدامات   اعالميه لندن نتوانست اثر معجزهمسلماً
 دعاوي اقامه شده در دادگاه نورمبرگ عليه جنايتكاران اماغيرقانوني اموال فرهنگي را سبب شود، 

تكابي عليه ميراث فرهنگي خاطر جنايات ار مهم نازي را تحت تأثير قرار داد و برخي از آنها به
تعهد به اجتناب از ضبط  ن ـاين اعالميه موجب شد كه اصل اساسي مندرج در آ 39 .محكوم شدند

 در كارهاي مقدماتي يونسكو براي تدوين ـ هاي تحت اشغال نظامي اموال فرهنگي در سرزمين
اق اموال  يونسكو راجع به قاچ1970 الهه و در نگارش متن كنوانسيون 1954كنوانسيون 

هاي برخي   مقابله با درخواستمنظور به در هنگام پذيرش كنوانسيون الهه، 40.فرهنگي درج شود
 و در اولين  اصل از متن خود كنوانسيون جدا گرديد بريتانيا و اياالت متحده، اينويژه ه ب،كشورها

يون مورد پروتكل مزبور كه همزمان با كنوانس 41. كنوانسيون گنجانده شدبهپروتكل الحاقي 
اي ديگر  سابقه طرز بي  بهة لندن را مورد تأييد قرار داده،پذيرش واقع شد، اصل مندرج در اعالمي

صورت  نگي را كه بهاموال فره... «: كند هاي متعاهد را ملزم مي مقررات آن را كامل و طرف

                                                           
37. Pour cette pratique, voir L.V. Prott & P. O’Keefe, Law and the Cultural Heritage, Vol. 3, London, 

1989, p. 804 ss. 

 متن. 38 .الميه لندن در نشاني ذيل قابل دسترسي استاع
<http://www.lootedartcommission.com/loo-tedart_interallied-declaration.htm>. 

 .ركي دادگاه نورمبرگ راجع به جنايات ارتكابي عليه ميراث فرهنگي براي بررسي قضاي .39
J. Nowlan, Cultural Property and the Nuremberg War Crimes Trial, Humanitaeres Voelkerrecht, 1993, n. 

4, p. 221-223. 

كند كه  بيني مي  آن پيش11به گردش اموال فرهنگي در زمان صلح باشد، خود ماده حتي اگر اين كنوانسيون مربوط . 40
  .شود  اشغال سرزميني توسط يك قدرت خارجي، عملي غيرقانوني تلقي ميناشي از فرهنگي تحت اجبار يانتقال مالكيت اشيا

   .ككارهاي مقدماتي كنوانسيون الهه ربراي . 41
Pour les travaux préparatoires de la Convention de La Haye, voir J. toman, La protection des biens 

culturels en cas de conflit armé. Commentaire de la Convention de La Haye du 14 mai 1954, Paris 

UNESCO, 1994, p. 39 ss. 
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 ثالثي به شده وارد قلمرو آنها شده است نزد شخص مستقيم از يك سرزمين اشغالمستقيم يا غير
قبالً تحت اشغال  آنها را به مقامات صالح در سرزميني كه ،امانت بگذارند و در پايان مخاصمات

  .)1 ماده 3 و 2 بند (»بود، مسترد كنند
كدام نتوانستند مانع  نه اعالميه لندن و نه مقررات پروتكل الحاقي به كنوانسيون الهه، هيچ

ني دوم و مخاصمات مسلحانه بعدي به خارج از غارت و انتقال اموال فرهنگي طي جنگ جها
كه به اعالمية لندن مربوط است ناشي از  ضعف اين اسناد تا جايي. هاي اشغالي شوند سرزمين

 ناشي از اين خطر بود كه به كنوانسيون الههماهيت صرفاً سياسي آن و در مورد پروتكل الحاقي 
رد درخواست استرداد توسط قاضي داخلي، صورت غيرمستقيم در موا  اين مقررات بهامكان داشت

 چرا كه او اعمال ؛اين گفته در مورد قاضي هلندي، نمادين باقي ماند. قابل اعمال قلمداد شود
 غيرقانوني از منطقه طور بهارزشي كه هاي با استرداد موزائيك مقررات خاص پروتكل را كه براي
قرار گرفته بود با اين  ساي ارتودكس قبرسمورد استناد كليو  تحت اشغال تركيه خارج شده بودند

كنند و قادر نيستند از  الدولي ايجاد مي استدالل كه اين مقررات، تعهداتي با ماهيت كامالً بين
  42 .، رد كردمقررات قانون مدني در زمينه تحصيل مالكيت اموال تخطي كنند

قه يا اشيايي كه ي مسرو فرهنگيالمللي در مورد اشيا رغم اين نقاط ضعف، روية بين اما علي
 به سوي شناسايي  نشانگر پيشرفت مستمر،اند هاي اشغالي خارج شده قانوني از سرزمينطور غير به

در سطح . كند  تعهد به استرداد را مقرر مي كه اين نوع انتقال را منع كرده،يك اصل كلي است
 113 (اند ن الهه را تصويب كردهنوانسيوها، ك  از دولتافزايشيبه  معاهداتي، تعداد قابل توجه و رو

هاي  دولت برخي .)اند كل نخست منضم بر آن ملحق شده دولت به پروت91دولت به كنوانسيون و 
 عنوان بهاند كه اصول آن را  اند، تأكيد كرده  كه به كنوانسيون نپيوستهمهم نظير اياالت متحده

موعه اصول راهنما در زمينه  يونسكو در حال تدوين يك مج43.حقوق عرفي اعمال خواهند كرد
 ملي در حال ظهور است كه تفسيري از قواعد  رويه قضايي44. است]اموال فرهنگي[استرداد 

دهد كه ملهم از تمايل به استرداد اموال فرهنگي به مالكين اصلي يا به  حقوق داخلي ارائه مي

                                                           
42. Greek Orthodox Church of Cyprus v. Lans, Rotterdam Civil Court, 4403HAZ95/2403, 4 fevr. 1999. 

. در مورد اياالت متحده، عدم تصويب كنوانسيون الهه بيشتر به دليل ترديدهاي سنا بود تا مخالفت واقعي قوه مجريه. 43
هاي جذب پرسنل، اهميت زيادي براي احترام به اموال  المللي خدمات حقوقي پنتاگون يا دفتر دادستان كل در برنامه بخش بين
هاي نظامي و قواعد استخدامي  شود و دستورالعمل ل ميگردد قاي  عمليات نظامي انجام ميدر كشوري كه در آنفرهنگي 

آور براي تمام  عملياتي، اكثر مقررات مندرج در كنوانسيون الهه و پروتكل را همچون قواعد عرفي الزام مندرج در كتابچه قانون
  .دانند االجرا مي مريكايي نيز الزمها را براي فرماندهان نظامي ا  آنكرده، در نتيجهالمللي محسوب  اعضاي جامعه بين

 برگزار شد و قرار است كارهايش را در مدت الزم 2006 جوالي 21 و 19ها در  آخرين گردهمايي گروه كارشناسان دولت. 44
  . به پايان برساند2007براي تصويب اصول در كنفرانس عمومي 
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.ستيد شده ا هاي اشغالي از آنها خلع مؤسساتي است كه آن اموال در سرزمين   45
حوادث مربوط به حمله به عراق توسط نيروهاي مسلح اياالت متحده و انگلستان و پذيرش 

 نيروهاي نظامي اشغالگر، پيشرفت عنوان به ي در اين رابطه توسط اين دو دولتالملل تعهدات بين
شده و  صاحب اموال فرهنگي در كشور اشغالديگري در تأييد اصل ممنوعيت هرگونه اقدام به ت

موجب   به شوراي امنيت46.شود د به استرداد در صورت انتقال غيرقانوني آنها محسوب ميتعه
 تصميم گرفت ،گرديد كه طبق فصل هفتم منشور ملل متحد اتخاذ 2003 سال 1483قطعنامه 

 اطمينان از استرداد منظور به تدابير مناسبي را بايدسازمان ملل متحد » هاي عضو تمام دولت«كه 
صورت غيرقانوني از موزه ملي، كتابخانه ملي و ديگر مراكز در عراق منتقل   كه بهاموال فرهنگي

فتم منشور موجب اين قطعنامه كه براساس فصل ه به. كار بندند اند به مؤسسات عراقي به شده
 در سطح حقوق يروهاي اشغالگرآور است شوراي امنيت تعهد ن  الزامهاي عضو براي تمام دولت

اي عمل كنند كه اموال فرهنگي  گونه اينكه آنها بايد بهشود، مبني بر   يادآور مياالملل عام ر بين
   47 .مجاز مسترد شوند در صورت انتقال غيرقانوني و غيرهاي اشغالي منتقل نشوند يا در سرزمين

  
اصل همكاري در زمان صلح در زمينه پيشگيري و سركوب قاچاق اموال فرهنگي . 3

  منقول
م در عصر بازار جهاني، ه ترين تهديدات براي ميراث فرهنگي، آن ن و جديتري يكي از خطرناك

                                                           
هاي  كبه استرداد موزايي  راجعChurch of Cyprus and the Republic of Cyprus v. Golberg قضيه معروف .رك. 45

رأي بخش هفتم . قديمي كاناكاريا كه پس از اشغال سرزمين قبرس شمالي توسط تركيه به اياالت متحده صادر شده بودند
1990 917F3d278در دعواي عضو يك خانواده يهودي  هاي فدرال اياالت متحده در دادگاه» آلتمان«ر  و همچنين قضيه اخي

كه در اصل متعلق به خانواده خواهان را هايي  ها ترك كرده بود و در اتريش نقاشي كه اتريش را به علت اذيت و آزارهاي نازي
 دبر محاكم اياالت متحده را رد كرپس از آنكه ديوان عالي اياالت متحده مصونيت دولت اتريش در برا. دست آورده بود ه بود ب

  www. adele. at : قابل دسترس به نشاني2006 ژانويه 15مراجعه شود به رأي . از طريق داوري فيصله يافت 2006در سال 
7 متن بند .46  : قطعنامه به شرح زير است

 تسهيل استرداد ايمن اموال منظور به بايد اقدامات مقتضي گيرد كه تمام اعضا شوراي امنيت تصميم مي«
صورت غيرقانوني  كه بهرا گر اقالم باستاني، تاريخي، فرهنگي، علمي و مذهبي مهم فرهنگي عراق و دي

 به نهادهاي عراقي از اند  از عراق خارج شده1990آگوست  6 مورخ 661) 1990(از تاريخ اتخاذ قطعنامه 
د كه  اقالم و اقالمي كه شك معقول وجود داراينهايي بر تجارت يا انتقال  جمله از طريق وضع ممنوعيت

زوم در خواهد كه در صورت ل اند، انجام دهند و همچنين از يونسكو مي به صورت غيرقانوني خارج شده
  .»اجراي اين بند مساعدت كند

 بايد يادآور شويم كه شايد در بعضي شرايط، انتقال اموال فرهنگي بهترين وسيله براي محافظت آنها در مقابل البته. 47
 به سوئيس منتقل شدند )Prado( »پرادو «جربه جنگ داخلي اسپانيا كه طي آن آثار هنري موزهت.  جنگي باشدغارتتخريب و 

 آلمان به كانادا منتقل شده بودند، حاكي از اين امر 1939قبل از حمله » كراكوي«و در لهستان كه در آن بعضي آثار هنري 
   .كر. الگر نه قدرت اشغگرفت،  به انتقال اموال ميتصميم نفع بود كه  اما در اين موارد، اين مرجع صالح دولت ذي. است

L.V. Prott, the Protection of Cultural Movables from Afghanistan: Developments in International 

Management, cit. supra note 32. 
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سو، از سودمندي  اگرچه ما از يك.  هنري و قديمي استءقانوني و مخفيانه اشياتجارت غير
هاي   شناختي تبادالت فرهنگي و ارتقامنظور بهتر بازار اموال فرهنگي  آزادسازي هرچه گسترده

 هنري ي خريد و فروش مخفيانه و غيرمجاز اشيااين حال، امروزه با 48كنيم، علمي جانبداري مي
 پيچيده و نابودي اطالعات ءث فرهنگي، تجزيه آن و تخريب اشياو قديمي به پراكندگي ميرا

 اگرچه ممكن ،عالوه، تجارت مخفيانه به. شناسي منجر شده است ضروري براي تحقيقات باستان
 مبدأي كشورهاي  فقر ميراث ملد، نتيجه آن هميشه كنوجدان را ثروتمند است قاچاقچيان بي

نتيجه  در. بينند است كه خود را از منابع مهم صنعت فرهنگي و توسعه توريسم محروم مي
  . شود المللي معاصر احساس مي المللي در اشكال مختلف در رويه بين ضرورت همكاري بين

هاي عضو را به  ست كه دولتاي ا نخستين شكل اين همكاري، پذيرش معاهدات چندجانبه
 فرهنگي مسروقه يا اموالي ي پيشگيري از قاچاق اشيامنظور بههمكاري در سطح حقوق عمومي 

مهمترين نمونه از اين . كند كه به طريق غيرقانوني به كشورهاي ديگر صادر شده است ملزم مي
واردات، صادرات و ... «: كند  آن صراحتاً مقرر مي2 پاريس است كه ماده 1970قبيل، كنوانسيون 

قر ميراث فرهنگي در كشورهاي انتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي يكي از علل اصلي ف
ثرترين طرق حمايت از اموال مربوط به المللي يكي از مؤ  اين اموال است و همكاري بينمبدأ

نسيون در  اين كنوا.»شوند ست كه پيامدهاي آن محسوب مي اايشان در مقابل تمام خطرهايي
ترين   بعداً مهماموال فرهنگي بودند و» صادركننده «غالباًهايي تصويب شد كه   توسط دولتابتدا

از جمله اياالت متحده، فرانسه، سوئيس، انگلستان و ژاپن نيز به آن » واردكننده«كشورهاي 
  .ملحق شدند

پذيرش نبودن تدريجاً و به ميزاني كه در سطح اخالقي، سياسي و حقوقي نسبت به قابل 
گيرد و  كنيم، فكر همكاري پيشي مي  آگاهي پيدا مياي از اموال فرهنگي قاعده زار بيوجود با

آور تبديل  ي حقوقي و الزامابيش از پيش حداقل در سطح شكلي به يك اصل داراي محتو
ال براي تضمين استرداد امو 1993ارس  م15 مورخ 7/93اتحادية اروپايي با دستورالعمل . شود مي

 را براي آزادي ساز و كارياند  طور غيرقانوني از قلمرو يك كشور عضو خارج شده فرهنگي كه به
 كه كردهي مقرر ه همكاري در سطح ديپلماتيك و قضايهاي عضو ب جريان كاالها و تعهد دولت

 اخذ مجوزي از جامعه براي صادرات اموال فرهنگي به ، و در عين حال49بسيار مستعد نقض است
 در كنار اين چارچوب حقوقي در  50.ر شده استمرو گمركي اتحاديه نيز در آن مقر از قلخارج

                                                           
48. J. Merryman, Two Ways of Thinking about Cultural Property, AJIL, 1986, p. 831. 

49. Voir Directive du Conseil 93/7, Journal Officiel, L 074, 27.03.1993, p. 0074. 

50. Voir Règlement du Conseil 3911/92 du 9 décembre 1992, Journal Officiel L 395, 31.12.1992, p. 

0001 ss. 
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 فرهنگي در سطح يارزه با قاچاق اشياالمللي در زمينة مب اي، همكاري بين جهاني و منطقهسطح 
المللي براي بازيابي  كه از جمله وظايفش، تسهيل همكاري بين» اينترپل«عملياتي نيز توسط 

كه سازماني ) ها المللي موزه شوراي بين (همچنين ايكام و 51گي مسروقه استاموال فرهن
 و دبيرخانه و مركز است تخصصي در زمينه محافظت از ميراث فرهنگي و مبارزه با قاچاق

   52.يابد ، تحقق ميقرار دارد در مقر يونسكو در پاريس اطالعات آن
قاچاق اموال فرهنگي خود را نشان دومين تجلّي اصل همكاري كه در رويه اخير مبارزه با 

هاي واردكننده  ها دولت آنموجب بهبه گسترشي از توافقات دوجانبه است كه   شبكه رو،دهد مي
شان براي از بين بردن قاچاق فزايندة برخي  هاي ها در تالش براي كمك به ديگر دولت پذيرند مي

اياالت متحده در انعقاد اين نوع . كنند تدابير فوري اتخاذ ، قديمييويژه اشيا اموال فرهنگي و به
هاي دهه هفتاد به اين سو، توافقاتي براي همكاري ميان  از سال. توافقات پيشگام بوده است
 مبارزه با غارت فزايندة آثار هنري دورة پيش كُلمبين منعقد منظور بهكشورهاي آمريكاي التين 

 يونسكو، اين شبكه به كشورهاي 1970 اند و بعد از الحاق اياالت متحده به كنوانسيون شده
   53 .ديگري همچون كانادا و ايتاليا نيز توسعه يافته است
ترين شكل آن نيز باشد، در سطح  تواند مهم سومين شكل همكاري در اين حوزه كه مي

حقوق خصوصي و دقيقاً در زمينه شناسايي عنوان مالكانه براي اموال فرهنگي مسروقه يا اموالي 
 يونسكو به اين حوزه 1970كنوانسيون . دهد اند خود را نشان مي  غيرقانوني خارج شدهطور بهكه 
ديگر مؤسسات «ها و   حوزه اعمالش به معامالتي محدود است كه مورد توجه موزه، زيراپردازد نمي

هاي تجارت اموال فرهنگي ميان اشخاص   بدون اينكه به ساير وضعيت،)7ماده (است » مشابه
  راجع به اموال فرهنگي54»يونيدروا «1995 با انعقاد كنوانسيون ألاين خ. كندخصوصي توجه 
اي را براي  قانوني رفع شده است كه اصول بسيار پيشرفتهشده به طريق غير  مسروقه يا صادر

 در زمينة تحصيل وقي از طريق تثبيت قواعد يكنواختهاي حق همكاري و هماهنگي ميان نظام
متصرف مال «: دارد كه اين كنوانسيون ابتدا مقرر مي. كند نگي ارائه ميعنوان مالكيت اموال فره

  دارايهاي ه دولتـست ك ان معناـ بدي مقررهنـ اي55 .»گي مسروقه، بايد آن را مسترد كندفرهن
                                                           

51. INTERPOL, Mission Statement, http://www.interpol.int/Public/Icpo/default.asp. 

52. ICOM, Mission, http://icom.museum/mission.html. Voir aussi le bulletin de Icom, “Cent objets 

disparus”. 

ولت جمهوري ايتاليا راجع به  ميان دولت اياالت متحده و د2001 ژانويه 19 به يادداشت تفاهم  در مورد ايتاليا رجوع كنيد.53
اين توافقنامه در . هايي از اقالم باستاني متعلق به دورة پيش كالسيك و رومي در ايتاليا گونه بر هاي گمركي  تحميل محدوديت

  . تمديد شد2006سال 
54. Pour le texte et un commentaire, voir Commentaire relative à la convention d’UNIDROIT sur les 

biens culturels voles ou illicitement exportés (1995), Editions UNESCO, Paris, 2000. 

  .3 ماده 1بند  .55
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الك توسط متصرف ـمرـال از غيـ نظم حقوقي خود تحصيل ماي حقوق نوشته كه در سنت قاره
 قوانين خويش را در جهت منفعت برتر استرداد اموال مسروقه تغيير يدباپذيرند،  نيت را مي حسن با

 و اين تعهد ي اقتضااييار دقيقي را در سطح قض همكاري بس مزبورعالوه بر اين، كنوانسيون. دهند
 اموال فرهنگي در ند كه به قوانين عمومي كشور مبدأك را براي قاضي مقر دادگاه ايجاد مي

. نشان دهد، توجه دكن رمجاز را همچون سرقت تلقي ميهاي غي اريمواردي كه آن قوانين، حف
شناسي غيرقانوني هستند، حتي  هاي باستان نتيجة اين امر آن است كه اشيايي كه حاصل كاوش

 مسروقه ي همچون اشيابايداند، از نظر كنوانسيون  هاي خصوصي انجام گرفته آنهايي كه در زمين
  . تلقي شوند
مقرر » يونيدروا« المللي كه توسط كنوانسيون سيار خاص همكاري بين اين اشكال بمسلماً

 در زمينه اما. الملل عام تلقي شوند پيش، قسمتي از حقوق بينتوانند از هم اكنون و از   نمياند شده
مبارزه با تخريب و پراكندگي ميراث فرهنگي، آنها يك جنبه بسيار مترقي از اصل كلي همكاري 

 د كه هر دولت باكن كه ايجاب مي معاصر شكل گرفته يه در وجدان حقوقالمللي هستند ك بين
  .ها و افراد براي حفظ ميراث فرهنگي خود را در نظر بگيرد نيت، منافع مشروع ديگر دولت حسن

  
  اموال فرهنگي به منزله ميراث مشترك بشريت .4

اصر در رابطه با الملل مع در حقوق بين» ميراث مشترك بشريت« اصل دانيم طوركه مي همان
در حوزه اموال .  مطرح شد،ويژه اعماق درياها و كره ماه  به،وضعيت منابع فضاهاي مشترك

اين اصل بر وضعيت حقوقي اموال . كند فرهنگي، اين اصل نقش كامالً متفاوتي را ايفا مي
فرهنگي كه ممكن است تحت حاكميت دولت سرزميني يا در مالكيت اشخاص خصوصي يا 

 بلكه حاكي از آن است كه در كنار عناوين مالكيت ،شود ، اعمال نميمومي قرار گيردمؤسسات ع
  .مندي از اين اموال منفعتي كلي دارد المللي نيز در حفظ و بهره فردي و ملي، جامعه بين

دغدغه مشترك «از اين جهت، مفهوم ميراث مشترك قابل اعمال بر اموال فرهنگي به اصل 
اصل به تر است تا   نزديك اموال عمومي محيط زيستي مطرح شدكه در رابطه با» بشريت

هايي كه در آنها اين  حوزه. كه مربوط به منابع فضاهاي مشترك است» ميراث مشترك بشريت«
 اموال فرهنگي با اهميت :گيري است به ترتيب عبارتند از اصل پذيرفته شده يا در حال شكل

ها يافت  انند در فضاهاي ماوراي صالحيت ملي ملتتو ي جهاني و ميراث زير آب كه مياستثنائ
  . شوند

گروه نخست، شامل آن قبيل اموال فرهنگي است كه در حوزة اعمال كنوانسيون يونسكو 
 و 1972 نوامبر 23اين كنوانسيون كه در . گيرند قرار مي» ميراث جهاني«راجع به حفاظت از 

ساني پذيرفته شد، ميان حفاظت از اموال همزمان با كنفرانس استكهلم راجع به محيط زيست ان
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كند و براي حمايت از اين اموال  العاده رابطه برقرار مي فرهنگي و اماكن طبيعي با اهميت فوق
جانبه همكاري را برقرار  يك سيستم چند،هاي آينده ن به نسل حفاظت از آنها و انتقالشامنظور به
كه برخي از ميراث  بخشد  عينيت مييار مترقيكنوانسيون ميراث جهاني به اين اصل بس. سازد مي

ي تضمين المللي در كل بايد برا اهميتي جهاني دارند و در نتيجه جامعه بينفرهنگي و طبيعي، 
 واقعاً  دولت عضو كنوانسيون هستند183ون با توجه به اينكه اكن. دحفاظت از آنها همكاري كن

ل در اينجا ديگر يك فرض حقوقي محض المللي در ك توان گفت كه اشاره به جامعة بين مي
كميته ميراث . شدن به يك واقعيت در سطح سياسي و نهادي است نيست و در حال تبديل

هاي عضو اين كنوانسيون، راجع به ثبت اموال فرهنگي داراي اهميت  جهاني، ارگان منتخب دولت
 ،اند شدهنهاد هاي عضو پيش  كه توسط دولت11 و جهاني در فهرست موضوع ماده يياستثنا

هاي   مشاركتهم ،كند كه در آن اين كميته، صندوق ميراث جهاني را اداره مي. گيرد تصميم مي
با هم ) 18 تا 15مواد (العاده خارج از بودجه كنوانسيون  هاي فوق  مشاركتهمها و  اي دولت بودجه

اي در حال توسعه را المللي به كشوره وجود منابع مالي، امكان كمك و مساعدت بين. تالقي دارند
هاي مديريت  ها، توسعه برنامه هاي پيشنهاد اماكن و محل چه در سطح آمادگي، براي بقيه پرونده

مخاصمات مسلحانه يا ( چه در سطح پشتيباني فني از حفاظت و چه در موارد اضطراري ،و غيره
 از طريقاري منفعت كلي بشريت در مديريت اين سيستم همك. سازد فراهم مي) بالياي طبيعي

المللي حفاظت از  بين اتحاديه ،هاي غيردولتي، علمي و تخصصي همچون مشاركت مستقيم ارگان
57ت،طبيع المللي مطالعه حفاظت و احياي  مركز بينو  المللي اماكن و بناهاي يادبود، شوراي بين 56

نوانسيون يب ك سالي كه از تصو35در . شود گيري تقويت مي  تصميمفراينددر  58اموال فرهنگي،
 ،هاي جديد سازگار نموده است ، كنوانسيون در طول زمان تحول يافته و خود را با واقعيتگذشته

در كنوانسيون  به اين سو به دورنماي فرهنگي كه 90  دهههاي حوزه اعمال كنوانسيون از سال
تدارك » ي و جهانيياستثنا«معيارهايي براي شناسايي ارزش . ، گسترش يافتبيني نشده بود پيش

كنند و  ارزش تلقي ميميراث فرهنگي و طبيعي جهان را باديده شدند كه گوناگوني و تنوع فراوان 
ثبت آنها را در تواند  هايي كه هر دولت مي  محدود كردن تعداد اماكن و محلمنظور بهاخيراً 

، 2006در ابتداي سال . اند وسط كميته وضع شدهاي ت كننده د، ضوابط محدودفهرست پيشنهاد ده
 محل طبيعي و 160 مورد اموال فرهنگي، 628هاي اين فهرست مشتمل بر  تعداد اماكن و محل

كنوانسيون حتي اگر . هاي طبيعي بوده است  مورد واجد هر دو خصيصه اموال فرهنگي و محل24
تغيير را ست شده در فهر  بر اموال ثبترا  مالكيت احتمالي و حاكميت دولت سرزميني 1972

                                                           
56. International Union for Conservation of Nature 
57. International Council on Monument and Sites 
58. International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property  
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شوند، دليل موجهي است بر  شناخته مي» ميراث بشريت «عنوان به، همين كه اين اموال ندهد
برداري يا كنترل بر يك مال   توجيه هرگونه بهرهمنظور بهتواند  اينكه دولت سرزميني، نمي

ي آن را در معرض خطر قرار يفرهنگي ثبت شده در فهرست كه ممكن است ارزش جهاني استثنا
حيطه تحت صالحيت دولت بايد تابع . استناد كند 59هد، به استثناي حيطه تحت صالحيتشد

كه ن ـ هاي عضو كنوانسيو دولت.  باشداييمنفعت برتر حفاظت اموال داراي ارزش جهاني استثن
اند كه يكي از   اين محدوديت را پذيرفتهـ ها هستند المللي دولت تقريباً نمايانگر كل جامعه بين

بيني نشده است،  داخله در حوزه صالحيت ملي است كه توسط كميتة ميراث جهاني پيشاشكال م
اي  هاي دوره خواه به صورت پيگيري مستمر دولت در مورد حفاظت از اموال بر مبناي گزارش

اميت برخي اموال را ند تمتوا  بالفعل يا بالقوه كه ميطرهاي خواه در موارد خ، باشد29موضوع ماده 
ميراث «ت گيري نسبت به ثبت يك مال در فهرس د و در نتيجه كميته را به تصميمازبه خطر اند

  .)11 ماده 4موضوع بند  (تحريك كند» در معرض خطر
در چارچوبي متفاوت، اصل ميراث مشترك بشريت، تحول و تكامل انواع قوانين و مقررات 

حتي . ب را مشروط كرده است باستاني زير آيهاي كاوش و بازيابي اشيا مربوط به تنظيم فعاليت
با ) 2001(كنوانسيون اخير يونسكو راجع به ميراث فرهنگي زير آب پذيرش اگر با توجه به اينكه 

كنندة حقوق   آن كنوانسيون را اعالمرو به رو شده،هاي بسياري  مخالفت و رأي ممتنع دولت
 يعني شناسايي ،اين كنوانسيونتوان انكار كرد كه عنصر اصلي  الملل عرفي ندانيم، باز هم نمي بين

المللي   در رويه بين، عنصري از منافع كلي بشريتعنوان بهآب  حمايت از ميراث فرهنگي زير
 حقوق درياها، حداقل تا جايي كه به اين 1982 كنوانسيون 149 ماده 60.تأييد شده است

كند تمام   مقرر مي،هالملل عام تلقي شد كنندة حقوق بين  هنجارهاي بنيادين مربوط است و اعالم
 حفاظت شوند و در بايد ،المللي  داراي ماهيت باستاني و تاريخي واقع در عمق آبهاي بينياشيا

سيون با همان تفكر مقرر  آن كنوان303ماده . جهت منافع بشريت در كل مورد استفاده قرار گيرند
ي تحقق ملموس اين آب حفاظت و برا ها متعهدند از ميراث فرهنگي زير  تمام دولتكند، مي

 يونسكو، با اعالن تعهد كلي حمايت از ميراث 2001كنوانسيون . حمايت با يكديگر همكاري كنند
و ) 1ماده ( سال براي منافع بشريت در زير آب باقي مانده است 100فرهنگي كه حداقل به مدت 

. كند صول را تأييد مي، اين ا)2ماده ( در محل ءتدابير حفاظتي از آن اشيا] بيني پيش[خصوص با  به
را كه قبالً » قانون كشف«و » قانون كاالي بازيافتي«، حذف 4 موجب اين اصل، ماده به

 2ماده . كند كرد مقرر مي شويق مياستفاده تجاري و قاچاق اموال فرهنگي زير آب را ت سوء
                                                           

59. domaine reservee 

انسه، آلمان، يونان، ايسلند، فر كلمبيا، چك، جمهوري برزيل،. اند داده رأي كنوانسيون عليه ونزوئال و تركيه نروژ، روسيه، .60
  .ي ممتنع دادنداسرائيل، گينه بيسائو، هلند، پاراگوئه، سوئد، سوئيس، انگلستان و اروگوئه رأ
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ت كنوانسيون در ها را به اتخاذ تدابير حمايتي منطبق با استانداردهاي فني و مندرج در پيوس دولت
 منظور به، آئيني را 11 تا 9مواد . دساز ه تحت صالحيت ملي خويش ملزم ميمناطق مجاور ناحي

 يهاي مربوط به كاوش و بازيابي اشيا المللي در مورد فعاليت تضمين شفافيت و همكاري بين
  .ددار مقامات ملي و يونسكو مقرر ميباستاني زير آب از طريق اطالع به 

توان آنها را بخشي از حقوق  شان و اينكه نمي لحاظ پيچيدگي مقررات كنوانسيون بهاين دسته 
در عين حال، با توجه به مدت زمان كوتاهي . اند الملل عرفي تلقي كرد، مورد انتقاد قرار گرفته بين

بيني كرد كه آيا اين سند به يك سند كنوانسيوني  توان پيش كه از پذيرش كنوانسيون گذشته نمي
، با اين وجود. هاي يونسكو تبديل خواهد شد يا خير  همانند ديگر كنوانسيون،اي ويژگي جهانيدار

ترديد منافع عمومي در حفاظت از اموال  آنچه كه در چارچوب بحث حاضر مهم است، شناسايي بي
امكان دارد المللي است كه  فرهنگي زير آب در مقابل خطر انهدام و پراكندگي توسط جامعه بين

 امري كه براي ؛بماند بسيار ناشناخته باقي ،آن ميراثاز رويه  برداري تجاري بي  بهرهسبببه 
  . بسيار ضروري استتمدن آنپيشبرد شناخت تاريخ بشريت و 

  
  هاي زنده حمايت از فرهنگ. 5

 مطابق با تفكري كه در دنياي غرب مللي كه موضوع تحليل پيشين بودندال قواعد بيناز آن دسته 
 و در تمام موارد مادي، ابتكارات و ارد و آن را بيان هنري و جاودانهث فرهنگي وجود داز ميرا

 مادي مربوط وليمنقول گي به اموال فرهنگي منقول يا غيرداند، هم هاي بشري مي خالقيت
 غيرمادي آنرهنگي در سطح حقوقي با ماهيت دانيم كه حمايت از يك مال ف  اما ميشوند؛ مي

المللي حقوق مالكيت فكري كه توليدات  هاي تضمين بين چنان كه سيستم هم،تعارضي ندارد
. هستنددهند مؤيد اين گفته  فرهنگي مانند موسيقي، ادبيات و هنرهاي بصري را هم پوشش مي

المللي مربوط به حقوق مالكيت فكري تمايل دارند كه از منافع نويسنده  اسناد بين با اين وجود
اين اسناد از ابرازات هنري . برداري اقتصادي از آنها بهرهاز ت كنند تا يك اثر يا يك اختراع حماي

جتماعي هستند كنند و كمتر از آن ساختارها و نهادهاي ا طور كه بايد حمايت نمي يا فرهنگي، آن
  .يند ابرازات بديع و خالقانه در يك جامعه خاص هستندكه پايه و مبناي فرا

 توسعه حقوق جهتن گذشته، در سطح ديپلماتيك  در اواخر قرمنظور رفع اين خأل به
 ،حمايت از ميراث فرهنگي معنوي و تجليات زنده فرهنگ و تنوع آن الملل خاص براي بين

گردد و آن توصيه   بازمي1989 نخستين ابتكار عمل به سال .اند صورت گرفتهابتكارات زيادي 
ند حقوق نرم است ر عمل، يك ساين ابتكا 61.يونسكو براي حمايت از فرهنگ سنتي و محلي بود

                                                           
 نوامبر يونسكو در پاريس قابل دسترسي در 15توصيه راجع به حمايت از فرهنگ سنتي و فولكلور مصوب كنفرانس  .61

  ..</http://unesdoc.unesco.org/images>نشاني 
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.  از تقابل ميان فرهنگ برگزيده و فرهنگ بومي استفضاي جنگ سرد ناشيدهندة  و نشان
هايي دارد كه شادابي و ظرفيت تكثير دوباره  اشاره به سنت» بومي«امروزه استفاده از عبارت 

هاي  در سال. شوند ر مياند و در نتيجه براي داليل اساساً تجاري باز تفسي خويش را از دست داده
هاي زنده ايجاد   رويكرد جديدي را در حمايت از فرهنگ،، دو ابتكار عمل ديگر يونسكو1990دهه 
هاي انساني زنده بود،  نخستين رويكرد شامل اتخاذ خطوط راهنما براي حمايت از گنج. كردند
 هنرها و يتضمين بقااي كه هدف از آن ترغيب توسعه يك قانون داخلي است كه قادر به  برنامه

شده در معرض خطر نابودي هستند، اما براي   حِرَف قديمي باشد كه در يك اقتصاد جهاني
 دومين ابتكار عمل، 62.انسجام جامعه و محافظت از ميراث فرهنگي مادي اهميت بسياري دارند

و الم شاهكارهاي ميراث شفاهي  يونسكو براي اع1997شده كنفرانس عمومي  برنامه تأييد
هاي برپايي   انتخاب اشكال و مكانهدفش،اي است كه   برنامه،اين ابتكار. مادي بشريت استغير

هاي بدون كالم  ، رقص، نمايشتئاترهاي  هاي فرهنگي با كيفيت عالي در حوزه مراسم سنت
 در تجارببر پايه اين . المللي است  از طريق يك رقابت بينها انگيز، موسيقي و ديگر حوزه غم
تي براي پذيرش يك سند هنجاري  در يونسكو تصميم گرفته شد مذاكرا2000ل سال اواي
 و در 2001نخستين گام در مارس .  حفظ ميراث فرهنگي غيرمادي آغاز شود منظور بهجانبه چند

كننده   ارائه تعريفي از مفهوم گمراهمنظور بهدر ايتاليا، » گرينزان كاوور«گردهمايي كارشناسان در 
اي بسيار   خصيصه،تعريف پذيرفته شده توسط گروه كارشناسان. برداشته شد» ويميراث معن«

هاي مردم، هنرها و  ها و شناخت ها، رويه شناختي داشت و در مفهوم ميراث معنوي، آيين مردم
گرفت، الهاماتي كه نشانگر تحول و آثاري  مي بر شود را در هايي كه از الهاماتشان ناشي مي خالقيت

شان  كه براي ماندگاريرا شوند و منابع، فضاها و چارچوب اجتماعي  ن ناشي مياست كه از آ
هاي  يندها به جوامع زنده مفهومي از استمرار را نسبت به نسلاين فرا. ضروري هستند دربردارد

 خالقيت فرهنگي بشريت كنند و براي هويت فرهنگي خود و حفاظت از تنوع و قبلي اعطا مي
 مجدداً مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با تغييرات مختصري در متن  اين تعريف.مهم هستند

 اكتبر 17رانس عمومي كنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگي معنوي كه توسط كنف) 2ماده (
  . االجرا شده است  الزم2006 ژانويه 20اين كنوانسيون در .  پذيرفته شده آمده است يونسكو2003

الدولي  نظر راجع به تعهدات بين  سند سنتي ايجادكنندة اتفاقاگرچه اين كنوانسيون رسماً يك
 منظور بههاي متعاهد  كند كه دولت المللي را ايجاد مي است، از نظر ماهوي، يك نظام تعهدات بين

هاي  هاي انساني، جوامع فرهنگي در سرزمين ها و فرهنگ زنده، نسبت به گروه محافظت از سنت
                                                           

62. Voir <http://portal.unesco.org/culture/Recommandation sur la sauvegarde de la culture tradition nelle 

et populaire. adoptée à Paris par la Conférence générale le 15 novembre 1989, disponible à 

<http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000846/084696f.pdf#page=250>. 
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در اين مفهوم، ايدة محافظت از ميراث فرهنگي معنوي به حمايت . ندكن خود يا در خارج برقرار مي
هنگي، منابع همانند حقوق بشر، هدف از حمايت از ميراث فر. حقوق بشر بسيار نزديك است

عكس ارزش انساني ارادة خالق، آزادي ابراز باورها و اعتقادات، چه  بلكه بر،دولتي نيست
اقليتها ها و  ها، گروه ه عمومي يا خصوصي، ملتصورت جمعي، خوا صورت شخصي و چه به به

 مانند حقوق بشر،  ،المللي ناشي از اين سند حمايت از ميراث فرهنگي تعهدات بيندر . است
 كه در حيطه صالحيت ملي دولت نفوذ و قواعدي را براي احترام و گرايش در اين جهت است

در نتيجه، . مينش به او تحميل كندتعهداتي را نسبت به اشخاص و جوامع فرهنگي واقع در سرز
 مايت از منافع ملي هر دولت تنها ح،علت وجودي كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي معنوي

 يعني تنوع و گوناگوني ،المللي در كل ه دنبال حفظ مال مشترك جامعه بين بلكه بيشتر ب،نيست
ها   كردن رويه در مستثناشر در عين حال، ارتباط اين كنوانسيون و حقوق ب63.فرهنگ بشري است

همچون ـ  المللي هستند   پذيرفته شده در سطح بينكه مغاير حقوق بشراست هايي  و سنت
 از حوزه اعمال كنوانسيون، خود را ـ آميز نسبت به زنان يا مغاير كرامت انساني هاي تبعيض رويه

 عنصر عنوان بهرا وي  و از طرف ديگر، اين رابطه تلقي ضمني و قوي ميراث معن64دهد نشان مي
. سازد دار آن هستند آشكار مي وجود آورده و امانت ههاي انساني كه آن را ب اساسي هويت گروه

: خوانيم  كه مي جا راجع به تعاريف مورد تأكيد قرار گرفته است، آن2خوبي در ماده  جنبه اخير به
ها در تعامل با   و گروهميراث فرهنگي معنوي كه نسل به نسل منتقل شده و توسط جوامع... «

پيوستگي براي آنها محيط، طبيعت و تاريخشان بازسازي شده است و يك احساس هويت و 
راستا   هم.»شود نوع فرهنگي و خالقيت بشري مي موجب مشاركت در احترام به تآورد فراهم مي

در ها و حتي اشخاصي كه  با اين تعريف، كنوانسيون در سطح هنجاري، براي جوامع، گروه
خويش را ايجاد و چارچوب تدابير حفاظتي اتخاذ شده توسط هر دولت، ميراث فرهنگي معنوي 

اي   كنوانسيون در سطح نمادين تا اندازه متأسفانه65.شود ل ميئنقش مهمي را قا اند، منتقل كرده
 ايجاد 5ماده . هنجاري، مأيوس كننده استرسد و نسبت به اهدافش در زمينه  نظر مي  ضعيف به

اما اين نهاد كه كاركردش . كند بيني مي اي براي حفاظت از ميراث فرهنگي معنوي را پيش ميتهك
ايجاد و انتشار فهرستي از ميراث فرهنگي معنوي است، ارگاني دولتي است كه جوامعي را كه 

                                                           
.63  . مقدمه كنوانسيون. رك

المللي   منحصراً به ميراث فرهنگي كه با اسناد بينكند كه كنوانسيون صريحاً مشخص مي» تعاريف« تحت عنوان 2ماده  .64
  .شود ها و افراد و همچنين توسعه پايدار سازگار است، اعمال مي راجع به حقوق بشر و اصول احترام متقابل بين جوامع، گروه

 .65  .15ماده . رك
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66 كه در   در مورد اين.كند دهند، نمايندگي نمي ميراث فرهنگي مورد بحث كميته را تشكيل مي
تواند از ديد يك ارگان ديپلماتيك محافظت شود شك و  گونه ميراث فرهنگي معنوي ميواقع چ

وجود  ترديد وجود دارد، ارگاني كه مشاركت نهادين نمايندگان جوامعي كه اين ميراث را به
  . پذيرد  نمي،كنند آورند و حفظ مي مي

ه كه توجهات  شايستگي آن را داشت، اين نقطه ضعف، كنوانسيون ميراث معنويرغم علي
اين امر، محركي شد . المللي را به تأثير جهاني شدن بر تنوع فرهنگي در جهان جلب كند بين

براي مذاكراتي كه در مدتي كوتاه به پذيرش كنوانسيون جديد يونسكو راجع به تنوع فرهنگي در 
ظت از هاي اين كنوانسيون، گنجاندن حفا ترين تالش  يكي از مهم67 . انجاميد2005 اكتبر 20

اي در گات وجود دارد كه استثناي  رويه. تجارت استجهاني تنوع فرهنگي ملل در نظام سازمان 
راجع به ) 20 ماده »و«بند (صريحي را بر آزادي مبادالت نسبت به حفاظت از ميراث فرهنگي 

ن با اين حال، سازش ميا. شود ل ميشناسي قائ  هنري، تاريخي و باستانهاي ملي با ارزش گنجينه
ها، با توجه به خصيصة حقوقي  هاي زنده ملت انتهاي فرهنگ آزادي تجارت و حفاظت از تنوع بي

كه در برگيرنده بسياري از تجليات فرهنگي مانند سينما، تلويزيون و تعليم » صنعت«و » خدمات«
 20ماده . آورد د ميوجو هاي بسيار دشوارتر ب  مسئله،و تربيت در بافت يك اقتصاد جهاني است

پذير و بر پايه اصول بسيار  اي بسيار انعطاف  راجع به روابط با ديگر معاهدات به شيوهكنوانسيون
 اين 2حال، بند  درعين. پردازد  به اين مسئله ميكلي حمايت متقابل، تكميلي بودن و عدم تبعيت،

وق و اي تفسير شود كه حق گونه هيچ چيز در كنوانسيون حاضر نبايد به«: كند ماده مقرر مي
 در نتيجه، اين مسئله .»تغيير دهدكه عضو آن هستند را موجب ديگر معاهداتي  تعهدات طرفين به

سازي تدريجي مالحظات مربوط به حمايت از تنوع فرهنگي   از طريق فرآيند سياسي يكپارچهبايد
ن اكنو تواند از هم ن حال، كنوانسيون ميدر عي. در نظام حقوقي تجارت جهاني حل و فصل شود

 راجع به يك مورد عيني تعارض تصميم بگيرند بايدمنبع الهامي براي مفسران و قضاتي باشد كه 
ديگر تعهدات به ل شوند يا ئكه آيا بايد براي حمايت از تنوع تجليات فرهنگي اولويت قا

  .عني تعهدات در زمينه آزادي تجارت ارجحيت دهندالمللي، ي بين
  
  
  

                                                           
 4كند و بند  گي معنوي را مقرر ميصالح در حوزه ميراث فرهن دولتي ذيهاي غير ، ساماندهي سازمان9ماده  با اين حال .66

هاي  هاي خصوصي يا عمومي و همچنين افراد صالحيتدار براي مشورت در زمينه دهد از سازمان  به كميته اختيار مي8ماده 
  .خاص دعوت كند

67. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, 20 Oct. 2005, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf. 
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  گيري نتيجه
المللي حمايت از اموال فرهنگي، چه نتايجي قابل استنباط است؟  ه از نظام بيناز اين تحليل كوتا

ده از معاهدات و در مقياس كه مالحظه كرديم، بخش اعظمي از اين نظام پيچيطور همان
 تشكيل شده ،اند كه در چارچوب يونسكو پذيرفته شده» حقوق نرم« از اسناد هنجاري تر كوچك
 مورد بررسي قرار داديمبر مبناي آن المللي را  رويه بين، شته حاضراي كه در نو ما نظريها. است

اصول كلي در ] اي از مجموعه[در زمينه حمايت از ميراث فرهنگي، اين است كه در حال حاضر 
 اين اصول، اين منشأراجع به . گيري است سطح حقوق عرفي شكل گرفته يا در حال شكل

المللي در حفظ و  ملتي موضوع منفعت كلي جامعه بينانديشه وجود دارد كه ميراث فرهنگي هر 
الشمول و تابع يك   احترام به آن، موضوع تعهدي با ويژگي عام، در نتيجه ومندي از آن است بهره

ر ساخت كه المللي اين امكان را براي ما ميس اعمال اين اصل در رويه بين. منفعت عمومي است
 مربوط به ممنوعيت اعمال ،اولين كاربرد آن. يمكاربردهاي عيني مختلف آن را بازسازي كن

. گونه ضرورت نظامي است رتخريب اموال فرهنگي با اهميت در زمان جنگ، بدون ه
آميز نسبت به يك جامعه يا گروه  كه اين تخريب با قصدي تبعيض كه ديديم، هنگاميطور همان

 ارتكاب يك واسطه بهن را المللي مرتكبان آ تواند مسئوليت كيفري بين مي خاص همراه باشد،
 مربوط به تعهد به استرداد اموال فرهنگي ،دومين كاربرد. المللي در پي داشته باشد جنايت بين

سومين كاربردي كه . اند است كه به طريق غيرقانوني از سرزمين اشغال شده نظامي منتقل شده
رداد اموال فرهنگي  راجع به تعهد شكلي همكاري در زمان صلح براي تسهيل است شدشناسايي

اند و همچنين تعهد به جلوگيري از   غيرقانوني صادر شدهطور بهكه  مسروقه يا اموالي است
ويژه ميراث  سازي ميراث فرهنگي در مناطق خارج از صالحيت ملي و به تخريب و پراكنده

اكنون  هاي زنده و تنوع فرهنگي مربوط است، از هم تا جايي كه به فرهنگ. فرهنگي زير آب است
با اين حال، . ها بازسازي شود اين امكان وجود ندارد كه قواعد عرفي قابل اعمالي براي همه دولت

  :خواهند داشتزودي دو نتيجه را در پي  پذيرفت كه ابتكارات معاهداتي اخير در اين زمينه بهبايد 
رهنگي معنوي هاي شوم يا خطرناك براي ميراث ف دولتي بتواند براي گريز از رويه اينكه .1

هاي واقع در سرزمينش، در پشت مفهوم حوزه صالحيت ملي پنهان شود را بسيار  جوامع و گروه
 .سازد تر مي مشكل
تالش براي سازش و ايجاد يكپارچگي ميان حمايت از تنوع فرهنگي و ديگر تعهدات  .2
  . كند  ميالزاميويژه در زمينه آزادي تجارت را  المللي به بين
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