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 چکیده
البته بديهی است که از دريچه حقوق  .ل مطالعه و بررسی استبحران سوريه از وجوه مختلفی قاب

جانبه حقوق رسد، نقض گسترده و همهبسیار مشهود و بارز به نظر می ،الملل، آنچه در اين بحرانبین
بشردوستانه و ايراد آسیب و صدمات سنگین به غیرنظامیان و مردم عادی است که جان و مال و خانه و 

تر بودند، به جستجوی اقبالها که خوشسوز از دست دادند و آنیل جنگی خانمانکاشانه خود را به دل
میراث  ،ساير کشورهای نزديک و دور شدند. از سوی ديگر، جنگ سوريه ةآواررهايی از ترس و جنگ، 

ی از خاک تبديل کرده تا يادآور شد، به تلّفرهنگی غنی اين کشور را که روزی میراثی جهانی محسوب می
 ای از جناياتی باشد که در اين جنگ بر مردم سوريه روا داشته شد.هگوش

در میان بازيگران مختلفی که در اين مخاصمه گسترده دخیل هستند، گروه افراطی داعش است که 
 ؛در کارنامه جنايات متعدد خود، تخريب و غارت آثار و میراث فرهنگی سوريه را نیز درج کرده است

الملل بوده و نابودی و چپاول آن از میراث بشری مورد حمايت حقوق بین عنوانبهترديد، میراثی که بی
داده مثابه جنايت جنگی و جنايت علیه بشريت است. در اين مقاله، با اشاره به فجايع رخابعاد مختلف به

 .ستا دهشجستجو ، الملل در برخورد با اين مصائببرای میراث فرهنگی سوريه، راهکارهای حقوق بین
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 مقدمه
های غنی شمار دارای ارزشهای بیکانون مکان 5شود،نامیده می مهد تمدنخاورمیانه، که اغلب 

های قومی و مذهبی در طول فرهنگی است. همچنین، اين منطقه يکی از مناطق اصلی درگیری
موسوم به بهار عربی،  ها،انقالب و هاموجی از اعتراض 1155های گذشته بوده است. از سال قرن

شاهد برخی  که بود کشورهايی زمره در نیز سوريه خاورمیانه را فراگرفت. عربی کشورهای
 و هاکمک قالب در ترکی، ـ عربیـ  غربی محور دخالت با سوريه های داخلی بود. بحرانناآرامی
 جانبههمه جنگی به مسلح، هایتروريست و به مخالفین تسلیحاتی و معنوی مالی، یهاحمايت

که در اين میان، عالوه بر غیرنظامیان، بسیاری از شهرها و  شد تبديل کشور اين حاکم نظام علیه
 اند. ثر شدهو تاريخی اين کشور نیز از جنگ متأاماکن فرهنگی 

ها در جهان، دارای شش منطقه میراث رين تمدنتخاستگاه برخی از کهن عنوانبه سوريه
 1های جهانی است که اهمیت بسزايی برای مردم سوريه و جهان دارند.فرهنگی دارای ارزش

های کردن يکی از بدترين بحرانتا کنون در حال تجربه 1155باوجود اين، اين کشور از سال 
معرض خطر قرار داده و به هر شش  بحرانی که میراث فرهنگی سوريه را دائماً در. داخلی است

های باستانی، آثار تاريخی و منطقه میراث جهانی اين کشور آسیب وارد کرده است. تخريب مکان
های فرهنگی در جريان بحران مزبور تا حدی زياد بوده که شايد بتوان گفت چنین مجموعه

 9سابقه بوده است.های جهانی بیتخريبی پس از جنگ

، يک گروه افراطی که در سراسر عراق و سوريه با نام گروه افراطی داعشيه بحران فعلی سور
رسیدن ابوبکرالبغدادی خالفتبه با 1154داعش در ژوئن در هم آمیخت.  4گسترش يافت،

دولت اسالمی »)خلیفه(، نام جديد دولت اسالمی را برای خود انتخاب کرد؛ قبل از آن با عناوين 
تا  1159از « دولت اسالمی عراق و شام»يا « ی عراق و سوريهدولت اسالم»، «عراق و شرق

، 1116تا  1114از « القاعده در عراق»، 1159تا  1116از « دولت اسالمی عراق»، 1154
  1شد.شناخته می 1114تا  5333از « سازمان جهاد و توحید»

ن جمله، کند و از آهای سیاسی، دينی و مذهبی اقدام میبا انگیزه افراطی داعشگروه 
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در اين راستا،  6کشی زده است.فرهنگی عراق و سوريه دست به لشکرتخريب میراث  منظوربه
برد. مجمع عمومی فرد را از بین های منحصربههای باستانی را تخريب و مجسمهکلیساها و مقبره

د، هوری اسالمی ايران پیشنهاد ش، که از طرف جم511/68سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 
امنیت و رفاه جوامع بشری  خطری براینگرانی مشترک،  ،آمیزگرايی خشونتافراط»کید کرد تأ

هیچ توجیهی برای »و  8«متعهد به صلح هستند ،همه اديان»که اين در حالی است  1«.شده است
 51«.شودمنجر به گسترش نفرت و تهديد زندگی می»زيرا  3«آمیز وجود نداردگرايی خشونتافراط
ها های مذهبی، زيارتگاهآمیز و حمله به مکانگرايی خشونتع عمومی در اين قطعنامه، افراطمجم

نقض حقوق  عنوانبههای فرهنگی، ازجمله تخريب عمدی آثار و بناهای تاريخی را و مکان
و از همه کشورهای  55ور خاص حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، محکوم کردهطهالملل، و ببین

آمیز در تمام اشکال و مظاهر آن و همچنین، گرايی خشونتاست که علیه افراطعضو خواسته 
 51ای متحد شوند.های فرقهخشونت

های فرهنگی سوريه های مادی گروه داعش در غارت و سرقت گنجینهتوان انگیزهالبته، نمی
های افراطی مین مالی گروهارت پُرسود و منبع مهم تأتج ،را ناديده گرفت. قاچاق میراث فرهنگی

فرهنگی سوريه  درگیر غارت و قاچاق میراث ،مستقیمطور مستقیم و غیر. گروه داعش بهاست
 59مین مالی حمالت تروريستی خود بوده و هست.برای تأ

های سوريه با همکاری يونسکو و ساير نهادهای آثار باستانی و موزه کلاداره، 1159از سال 
های خود، ازجمله، در جريان کارگاه آموزشی مربوط به میراث تالمللی، در تمام فعالیفرهنگی بین

فرهنگی سوريه در عمان، در نشست فنی پاريس در رابطه با میراث باستانی سوريه، و همچنین، 
المللی کارشناسان يونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی سوريه در ماه مه در نشست بین

کردن همه نوع تجارت میراث باستانی طه با ممنوعای در راب، خواستار تصويب قطعنامه1154
 1533 ، قطعنامه شماره1151فوريه  51متحد، در  ملل سازمان امنیت شورای 54سوريه بوده است.

های ب رساند. اين قطعنامه توانايی همه گروهرا تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصوي
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و همه نوع تجارت آثار باستانی سوريه را مین منابع مالی را هدف قرار داده تروريستی برای تأ
با توجه به »ديگر شورای امنیت، داعش  مههمچنین، در قطعنا 51ممنوع اعالم کرده است.

خود علیه  پیوستةهای تروريستی و حمالت گسترده و آمیز، فعالیتايدئولوژی افراطی خشونت
به داليل  ت، و عمدتاً بناالمللی اسغیرنظامیان، که نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین

نژادی و مذهبی و با هدف تخريب و قاچاق میراث فرهنگی سوريه و عراق بوده، يک ـ  قومی
تجاوز به حقوق بشر و »دانسته شده و  56«المللیسابقه و جهانی برای صلح و امنیت بینخطر بی

حشیانه مربوط به اقدامات وازجمله  و گسترده، پیوستهصورت فاحش، نقض حقوق بشردوستانه به
 با شديدترين لحن محکوم شده است. 51«تخريب و چپاول میراث فرهنگی

های های جهانی و سوری، مروری بر آسیبهای سازماناين مقاله، ابتدا با تمرکز بر گزارش
وارد شده بر اماکن تاريخی و فرهنگی سوريه به دست داعش خواهد داشت و آنگاه با تمرکز بر 

المللی موجود را مطالعه و بین یگروه مسلح غیردولتی، موازين و آرا نوانعبهماهیت داعش 
د تا مشخص شود جنايات ارتکابی در اين خصوص، از چه ماهیتی برخوردارند و کنبررسی می

 الملل چگونه است. ها بر مبنای حقوق بینمقابله با آن سازِکار
 

 تخریب و غارت میراث فرهنگی سوریه. 7
 .کردنداستفاده می اموال فرهنگیالهه، ابتدا از واژه  5314کنوانسیون ازجمله  للی،الماسناد بین

نشان داده  میراث فرهنگیيونسکو تمايل بیشتری برای کاربرد عبارت  ،حال، در سالیان اخیربااين
نظر وجود دارد. خوبی تشريح نشده و در دکترين اختالفبه اموال فرهنگیاست. تعريف و مفهوم 

کنوانسیون  5 مندرج در ماده تعريف از اموال فرهنگیِنويسندگان حقوقی نیز کلی  طوربهحال، بااين
 اصطالح فرهنگی از اموال تعريف برای 5 الهه در ماده 5314کنوانسیون . نداپذيرفتهرا الهه  5314
ون با بیان استفاده کرده و با ذکر چند نمونه آن را تعريف کرده است. در واقع، اين کنوانسی اموال
  58ای از اموال فرهنگی ارائه داده است.تعريف گسترده ،هايی از اموال فرهنگینمونه
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 نمايد:می مقرر کنوانسیون 5 ماده
 الف؛ گیرد؛می بر در هاآن مالک و منشأ از نظر صرف را ذيل اموال «فرهنگی اموال» اصطالح کنوانسیون، اهداف به توجه با»

 يا هنری معماری، آثار مانند باشد،می زيادی اهمیت دارای قومی هر فرهنگی میراث برای که غیرمنقولی و منقول اموال

 آثار باشند،می هنری يا تاريخی ارزش دارای که هايیساختمان مجموع باستانی، مناظر غیرمذهبی، يا مذهبی تاريخی،
 فوق؛ در مذکور اموال تقلیدی هاینمونه و اسناد و کتب مهم هایمجموعه و علمی هایمجموعه همچنین و شناسینباستا



  451   المللتخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هم اموال  و بسیار گسترده است« اموال فرهنگی»در رابطه با کنوانسیون  5ماده  تعريف دامنه
ان هايی که در زم، هم ساختمانردگیمنقول و هم اموال فرهنگی منقول را در بر میفرهنگی غیر

هايی که اند و هم پناهگاهصلح برای نمايش و نگهداری اموال فرهنگی منقول در نظر گرفته شده
شده، معیار شود. بر اساس تعريف ارائهاموال فرهنگی منقول در آن نگهداری می ،در زمان جنگ

ت تحت شمول اين تعريف قرار گیرد اين اس ،مورد نیاز برای اينکه يک مال غیرمنقول يا منقول
 فرهنگی میراث برای ديگر، عبارت قومی يا به هر فرهنگی میراث که مال مورد نظر بايد برای

 5 ماده بنابراين، بر اساس .باشد برخوردار زيادی اهمیت از کنوانسیون، خاص طرف هر ملی
و  تعیین جهت صالحیت نوع يک ،های متعاهدطرف همه به گفت کنوانسیون توانکنوانسیون می

در اين رابطه، برخی  .خويش اعطا کرده است سرزمینی قلمرو در موجود فرهنگی والتشخیص ام
 ،کنوانسیون های متعاهدطرف که اندهای خود اذعان کرده، در گزارشايرانازجمله از کشورها و 

 53کنند.اموال مزبور را بر اساس معیارهای خويش تعیین و انتخاب می
شامل  دهند کهای از اموال فرهنگی ارائه میدهقوانین ملی عمدتاً تعريف چندان گستر

شود. اموال فرهنگی در قوانین ملی بر اساس منقول و منقول میگونه اموال فرهنگی غیرهمه
ارزش، منافع و اهمیت تاريخی، علمی يا هنری يا معیار مربوط به ازجمله معیارهای مختلفی، 

قانون آثار باستانی برای نمونه،  11شوند.بندی میمعیار مربوط به قدمت اموال فرهنگی، تقسیم
 آثار»، برای تعريف میراث فرهنگی از معیار قدمت تاريخی استفاده کرده: 5369سوريه، مصوب 

شده توسط انسان منقول بنا، ساخته، تولید، نوشته يا ترسیمانی به اموال فرهنگی منقول و غیرباست
شش سال هجری باشد اطالق وتکه دارای قدمت حداقل دويست سال میالدی يا دويس

اين قانون، مقامات سوری مسئول آثار باستانی اجازه دارند تمام  موجبحال بهبااين 15«.شودمی
های تاريخی يا هنری يا ملی باشند، بدون اموال فرهنگی منقول و غیرمنقولی را که دارای ويژگی

 11میراث فرهنگی در نظر بگیرند. وانعنبهشده در اين قانون، توجه به معیار قدمت تاريخی اشاره

                                                                                                                                        

 مانند باشد،می( الف) بند در مذکور منقول فرهنگی اموال نمايش و حفاظت هاآن از واقعی و اصلی منظور که بناهايی ب؛
 بند در مذکور فرهنگی منقول اموال جنگ وقوع صورت در که هايیپناهگاه نهمچنی و هابايگانی بزرگ، هایکتابخانه ها،موزه

 وجود( ب) و( الف) بند در مشروحه فرهنگی اموال توجهی قابل تعداد آنجا در که مراکزی ج؛ شود؛می نگاهداری آنجا در( الف)
 .«شودمی گفته تاريخی آثار مراکز و دارد

19. UNESCO, Information on the Implementation of the Convention for the Protection of Cultural 

Property in the Event of Armed Conflict, The Hague 1954, 1995 Reports, Doc. CLT-95/WS/13, p. 19 

(Croatia). Ibid. p. 22 (Germany). Ibid. p. 24 (Iran). Ibid. p. 31 (Liechtenstein). Ibid. p. 35 (Madagascar). 
Ibid. p. 36 (Slovenia). Ibid. p. 42 (Switzerland). Ibid. pp. 43-4 (Ukraine). Ibid. p. 48 (India). 

20. Saba, Hanna and G. Salame, Nabil, op. cit., p. 27.  

21. Syrian Arab Republic, Antiquities Law 1963, Art. 1.  

22. Ibid.  
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ها در فهرست میراث نام و تاريخ ثبت آنکه  19سوريه دارای شش منطقه میراث جهانی است،
 :جهانی از اين قرار است

دژ ؛ 5386،شهر حلب؛ 5381،منطقه پالمیرا؛ 5381،بصریشهر  14؛5313 ،دمشقشهر 
  .1155،روستاهای شمال سوريه؛ 1116،الدينکردان و قلعه صالح

دهد که پنج منطقه از شش منطقه میراث جهانی سوريه، يعنی همه ها نشان میوتحلیلتجزيه
اند. لذا کمیته میراث جهانی يونسکو در سال چشمگیری آسیب ديده طوربه جز دمشق،مناطق به

در ذيل  11قرار داده است. فهرست میراث جهانی در معرض خطر، هر شش منطقه را در 1159
 د.شوهای واردشده به هر شش منطقه به اختصار بررسی سعی شده است آسیباين مبحث 

 

 شهر دمشقـ 
ترين شهرها در خاورمیانه است که در هزاره سوم قبل از میالد ايجاد شده و دمشق يکی از قديمی

رو شاهکارهای هنری و  دست شده و ازاينبهبین يونیان، ايرانیان و اعراب دست ،در طول تاريخ
جای اين شهر ها، باالخص شیوه شهرسازی رومیان و يونانیان، هنوز در جایی اين تمدنفرهنگ

های مختلف، ازجمله بنای تاريخی از دوره 511خورد. در شهر باستانی دمشق حدود به چشم می
جنگ در  16معبد ژوپیتر از دوره رومی و مسجد بزرگ امويان از دوره اسالمی واقع شده است.

اثر رهنگی اين منطقه را با تهديد جدی مواجه ساخته و در مواردی نیز بر میراث ف ،سوريه
میراث برای »دولتی ها آسیب زده است. در گزارش سازمان غیرها در اين منطقه، به آندرگیری

)ص( در جبر از توابع دمشق تخريب  آمده است که معبد الیاس نبی 1154در اول ژوئن  11«صلح

 
23. UNESCO, World Heritage Centre, About World Heritage, Syrian Arab Republic, Properties 

Inscribed on the World Heritage List. (Available at: http://whc.unesco.org/en/statesparties/sy last visit: 
10/11/2015).  

کلیه اموال میراث فرهنگی  فهرستی ازهای متعاهد کنوانسیون ، طرف5311کنوانسیون میراث جهانی  55بر اساس ماده  .28

، همراه مدارک مربوط به محل وقوع و اهمیت را خور ثبت در فهرست میراث جهانی هستندو طبیعی واقع در قلمرو خود که در
آن دسته از میراث فرهنگی و طبیعی را که دارای ه مزبور نظر، به کمیته میراث جهانی تسلیم خواهند کرد و کمیت اموال مورد

 کند.تهیه و منتشر می« فهرست میراث جهانی»ارزش جهانی برجسته هستند تحت عنوان 
25. UNESCO, World Heritage Centre, World Heritage in Danger; The 48 Properties which the World 

Heritage Committee Has Decided to Include on the List of World Heritage in Danger in Accordance with 

Article 11 (4) of the Convention. (Available at: http://whc.unesco.org/en/danger/, Last Visit: 10/11/2015). 

26. UNESCO, World Heritage Centre, World Heritage List, Ancient City of Damascus. (Available at: 

http://whc.unesco.org/en/list/20, Last Visit: 10/11/2015).  

با میراث فرهنگی فعالیت  المللی متشکل از کسانی است که در رابطهسازمان غیر دولتی میراث برای صلح يک گروه بین. 21

 های مشترک برای گفت و گو، و يک ابزار برای ايجاد صلح است. ن.ک:دارند و معتقد هستند که میراث فرهنگی زمینه
http://www.heritageforpeace.org/ Last Visit: 10/11/2015.  

http://whc.unesco.org/en/statesparties/sy
http://whc.unesco.org/en/danger/
http://whc.unesco.org/en/list/20
http://www.heritageforpeace.org/
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، گزارش داده 1154نوامبر  4های سوريه، در آثار باستانی و موزه کلادارههمچنین،  18ده است.ش
های ساختمان خانه دولت در منطقه النبک، از توابع دمشق، بر اثر درگیری که درب و پنجره

 16های سوريه در آثار باستانی و موزه کلاداره 13شکسته و سقف و ديوار آن نیز آسیب ديده است.
، در شهر قديمی دمشق به 1151فوريه  1است که انفجار بمب، در گزارش داده  1151فوريه 

 91ده است.رسانچندين ساختمان تاريخی، ازجمله مسجد اموی و رستوران ابوالعز آسیب 
 

 شهر باستانی بُصریـ 
های دوران روم باستان، های باستانی سوريه است که خرابهترين مکانيکی از مهم بُصری

خود جای داده است. همچنین، بناهای رومی، کلیساهای مسیحی،  بیزانس و مسلمانان را در
، میراث جهانی بُصری، حال بااين 95اند.مساجد و مدارس قديمی بسیاری در اين منطقه واقع شده

کنند. وپنجه نرم میهمانند شهر باستانی دمشق، با تهديدهای ناشی از بحران سوريه دست
، بر اثر درگیری در 1154وريه گزارش داده که در اول دسامبر های سکل آثار باستانی و موزهاداره

بُصری، يک انفجار بزرگ در محل مسجد العمری بین مسجد خضر و بازار زيرزمینی رخ داده که 
و يک  91وارد ساختهجدی شناسی بُصری آسیب های قديمی در منطقه باستانبه بسیاری از خانه

ها ها حاکی از اين است که درگیریهمچنین گزارش 99ست.کامل ويران کرده ا طوربهخانه را نیز 
 94است. آسیب رساندهمنطقه اين تئاتر رومی واقع در در منطقه شهر باستانی بُصری به آمفی

 
 
 

28. Heritage for Peace, Damage to Syria’s Heritage, 01 June 2014, Destruction of the Synagogue of the 

Prophet Elijah in Jobar, Damascus, Seems Confirmed. (Available at: http://www.heritageforpeace.org/ 

syria-culture-and-heritage/damage-to-cultural-heritage/previous-damage-newsletters/damage-occurring-

to-syrias-heritage-01-june-2014/#mctoc3, Last Visit: 10/11/2015). 

29. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Photos: 

Damage in the Seray Building in Damascus Countryside, 04/11/2014. (Available at: 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1485, Last Visit: 10/11/2015).  

30. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Bombing 

Carried out at Ancient City of Damascus, 26/02/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/ 

index.php?d=314&id=1605, Last Visit: 10/11/2015).  

31. UNESCO, World Heritage Centre, World Heritage List, Ancient City of Bosra. (Available at: 

http://whc.unesco.org/en/list/22, Last Visit: 10/11/2015). 

32. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; A 

Massive Blast in Bosra Ancient City, 02/12/2014. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/ 
index.php?d=314&id=1526, Last Visit: 10/11/2015).  

33. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Updating 

Information on the Blast Occurred at Bosra, 11/12/2014. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/ 
index.php?d=314&id=1537, Last Visit: 10/11/2015).  

34. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Damage 

at the Roman Theatre in Bosra Ancient city, 23/12/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/ 
index.php?d=314&id=1891 Last Visit: 27/09/2015). 
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 منطقه باستانی پالمیراـ 
يادماندنی های بهمنطقه باستانی پالمیرا، واقع در بیابان سوريه در شمال شرق دمشق، شامل ويرانه

مراکز مهم فرهنگی جهان باستان است. هنر و معماری پالمیرا نقطه اتصال تمدن رومی و يکی از 
معبد بعل، ازجمله های محلی است. همچنین، پالمیرا دارای بناهای تاريخی بزرگ، ايرانی با سنت

 1151مه  54در  افراطی داعشنیروهای گروه  91تئاتر رومی است.کمپ ديوکلسین، آگورا و آمفی
ها در رابطه با های منطقه باستانی پالمیرا رسیدند که باعث باالرفتن نگرانیی دروازهبه نزديک

 گزارش داد که:  1151ماه مه  11نگار سوری، در نوری الرافی، روزنامه 96شد. تخريب اين منطقه
های پالمیرا آغاز شده است. اين در صورتی است که وقتی تخريب مجسمه ،در حال حاضر»

وارد منطقه باستانی پالمیرا شد به جهانیان  افراطی داعش ، گروه1151 اواسط ماه مه
ها و آثار تاريخی شهرهای باستانی را های خرابهها قصد تخريب گنجینهنخاطر داد که آاطمینان

ای پالمیرا، اين گروه قول داده بود که قصد ندارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز رسانه
 91«.استانی را نداردزدن به اين شهر بصدمه

ماه مه  11اين گروه تغییر کرده است. در  راهبردرسد بعد از گذشت چند وقت، البته به نظر می
در  افراطی داعشای را از يکی از فرماندهان گروه اعالمیه ،، يک ايستگاه راديويی سوريه1151

که دارای را يی هااين گروه قصد دارد مجسمه»پالمیرا پخش کرد. اين فرمانده ادعا کرد 
 98«.ها در امان خواهند بودپرستی هستند از بین ببرد، اما بناهای تاريخی و خرابههای بتنشان

خدا، واقع در همچنین، يکی از ساکنین اين منطقه ادعا کرده که شاهد خردکردن مجسمه شیر
مون وريه، مأمديرکل آثار باستانی س البته 93.استاعضای داعش بوده به دست موزه اين منطقه، 

های باستانی در محوطه پالمیرا، ، گزارش آغاز تخريب مجسمه1151ماه مه  18عبدالکريم، در 
وضعیت در پالمیرا، منطقه میراث جهانی »را تکذيب کرد و گفت  افراطی داعشتوسط گروه 

همچنین وی در رابطه با گزارش  41«.دوهزار ساله، آرام است و هیچ آسیبی گزارش نشده است
کدام از آثار تاريخی هیچ» گفت:ی بر اينکه يکی از اهالی شاهد تخريب مجسمه شیر خدا بوده مبن

 
35. UNESCO, World Heritage Centre, World Heritage List, Site of Palmyra. (Available at: 

http://whc.unesco.org/en/list/23, Last Visit: 10/11/2015).  

36. AFP in Beirut, “ISIS Reaches Gates of Ancient Syrian City Palmyra, Stoking Fears of Destruction”, 

The Guardian, 14 May 2015. (Available at: http://www.theguardian.com/world/2015/may/14/isis-syria-

palmyra-iraq, Last Visit: 10/11/2015).  

37. Nour, Al-Rafee, “Syria: ISIS Palmyra Demolition Has Begun with Ancient God Lion Statue 

Destroyed”, International Business Times, 27 May, 2015. (Available at: http://www.ibtimes.co.uk/syria-

isis-palmyra-demolition-has-begun-ancient-god-lion-statue-destroyed-1503192, Last Visit: 10/11/2015). 

38. Ibid.  

39. Ibid.  

40. Mezzofiore, Gianluca, “ISIS in Palmyra: Syrian Antiquities Director Denies Reports of Islamic State 

Destruction”, International Business Times, May 28, 2015. (Available at: http://www.ibtimes.co.uk/isis-
palmyra-syrian-antiquities-director-denies-reports-islamic-state-destruction-1503290, Last Visit: 10/11/2015). 

http://whc.unesco.org/en/list/23
http://www.theguardian.com/world/2015/may/14/isis-syria-palmyra-iraq
http://www.theguardian.com/world/2015/may/14/isis-syria-palmyra-iraq
http://www.ibtimes.co.uk/reporters/nour-al-rafee
http://www.ibtimes.co.uk/syria-isis-palmyra-demolition-has-begun-ancient-god-lion-statue-destroyed-1503192
http://www.ibtimes.co.uk/syria-isis-palmyra-demolition-has-begun-ancient-god-lion-statue-destroyed-1503192
http://www.ibtimes.co.uk/isis-palmyra-syrian-antiquities-director-denies-reports-islamic-state-destruction-1503290
http://www.ibtimes.co.uk/isis-palmyra-syrian-antiquities-director-denies-reports-islamic-state-destruction-1503290


  414   المللتخریب میراث فرهنگی سوریه توسط داعش و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، خرد دکنمیمحافظت از آن شدت به افراطی داعشواقع در اين موزه که بسته شده است و گروه 
  45«.است نشده

 گروه يید کردتأ 1151ژوئن  91های سوريه، در هکل آثار باستانی و موزدر نهايت، اداره
الت در راهرو ورودی موزه پالمیرا را مجسمه معروف شیر، در جلوی معبد آل ،افراطی داعش

مريکايی او مدارس  49شناسی سوريهانجمن حمايت از میراث باستان 41تخريب کرده است.
هايی که از فوريه گزارش جامعی از آسیب 1151ژوئن  13در  44تحقیقات شرقی میراث فرهنگی،

  41ده است.کرمنتشر  به پالمیرا وارد شد 1151تا ژوئن  1151
از اين قرار اين گروه افراطی به دست تخريب میراث فرهنگی واقع در پالمیرا موارد ديگر 

معبد بعلشمین در انفجار و تخريب  46ها؛اختمان موزه پالمیرا بر اثر درگیرییب به سسآ است:
شش مقبره نابودی کامل  48بل در پالمیرا؛ معبدتخريب تقريباً کامل  41؛1151اوت  19پالمیرا، در 
 1151.11اکتبر  4در  طاق نصرت، يکی ديگر از بناهای تاريخی در پالمیرا يرانیو 43در پالمیرا؛

ها حاکی از آن است که در جريان تالش نیروهای مسلح سوريه برای های رسانهگزارش
، به 1151داعش، در دسامبر نظامیان تروريستی گروه افراطی از شبه ،اين منطقه یریگبازپس
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محل استقرار نیروهای افراطی داعش  ،نیروی هوايی روسیه 15ارگ پالمیرا آسیب وارده شده است.
د ولی در رابطه با جزئیات خسارات وارده به اين منطقه اطالعاتی کردر اطراف پالمیرا را بمباران 

اين گروه دهد که نشان می کردر ويدئويی را منتش ،اخیراً گروه افراطی داعش 11ارائه نشده است.
 را ها و بقايای مومیايی موزه پالمیرامجسمهازجمله اموال فرهنگی متعددی،  ،عمد بهافراطی 
 19.کرده استتخريب 

 

 شهر باستانی حلب ـ 
فرهنگ غنی و متنوع  هدهندشهر باستانی حلب که مربوط به هزاره دوم قبل از میالد است، نشان

ها، اعراب، مغول و عثمانی در ادوار مختلف تاريخی ها، آشوریهیتیزجمله اساکنین اين منطقه، 
های عمومی قديمی، بخشی ها و حماماست. قلعه تاريخی حلب، مسجد جامع اموی، مدارس، خان

، بسیاری از میراث فرهنگی اين حالبااين 14فرد اين شهر باستانی هستند.از بافت منحصربه
 11نزديک به  11دار )القاضی(،جد از قبیل مسجد قديمی مهمانمس 91منطقه، ازجمله، حدود 

بازار  16میالدی، 58تا  54های خانه( مربوط به قرن 6111های قديمی )حدود درصد از خانه
و همچنین، مسجد جامع اموی  13ساختمان فرمانداری حلب، 18قلعه تاريخی حلب، 11قديمی حلب،

دهنده و شناسی در جهان و نشانهای باستانترين موزهيکی از مهم 65موزه ملی حلب، 61حلب،
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ديده يا تخريب و های ناشی از بحران سوريه آسیبمعرف تاريخ و تمدن سوريه، بر اثر درگیری
ای از ، مجموعه1151مه  51های سوريه، در تاريخ کل آثار باستانی و موزهاند. ادارهمنفجر شده

ی واردشده به مناطق تاريخی شهر حلب، هاآسیب ةدهندنشانها را منتشر کرده که عکس
های منتشرشده همچنین، عکس 61ازجمله، ساختمان فرمانداری، هتل کارلتون و بازار حلب است.

النعمان و شناسی سوريه حاکی از اين است که به موزه معرهتوسط انجمن حمايت از آثار باستان
های کل آثار باستانی و موزهاخیراً اداره 69آسیب وارد شده است. التکیا المرادی معره النعمانهمام

 58، از ورود آسیب به دو ساختمان تاريخی مربوط به قرن 1156اوت  11سوريه، در تاريخ 
 61خبر داده است. 64میالدی، به نام بیت غزاله و بیت اَشیقباش

 

 الدیندژ کردان و قلعه صالحـ 
اری مستحکم در خاورمیانه در زمان دادن تکامل معمترين نمونه جهت نشانمهم ،اين دو قلعه

اين دو قلعه، همانند بسیاری ديگر از میراث فرهنگی سوريه، اما  66های صلیبی هستند.جنگ
 11قربانی بحران سوريه بوده و به دست گروه افراطی داعش افتاده بودند که ارتش سوريه در 

ازجمله اين دو قلعه،  61.اين دو قلعه را پس گرفت ،پس از بمباران هوايی طوالنی 1154مارس 
داده بین ارتش سوريه و نیروهای گروه های رخها، بر اثر درگیریراهروها و فضای داخلی آن

 68اند.افراطی داعش آسیب ديده
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 باستانی شمال سوریه روستاهایـ 
توجهی از زندگی شده که شواهد قابل روستای باستانی واقع 41در شمال غربی سوريه حدود 

اين روستاها  ةمالحظهای قابلاز ويژگی 63در اواخر دوران باستان و دوره بیزانس هستند.روستايی 
انداز فرهنگی اين روستاها چشم 11هاست.حمام و پرستی، کلیساهاها، معابد بتحفظ معماری خانه

اين منطقه  15پرستی باستانی به مسیحیت امپراتوری بیزانس است.انتقال از جهان بت ةدهندنشان
همانند ديگر میراث جهانی سوريه، قربانی بحران داخلی سوريه و گروه افراطی داعش شده ز نی

ترين و میراث جهانی يونسکو و يکی از مهمازجمله است. روستای الباره در شمال سوريه، 
کل آثار اداره 11شناسی، در معرض خطر جدی قرار گرفته است.ترين روستاهای باستانشدهشناخته

الزاويه، مربوط به شرح در جبلهای سوريه گزارش داده که ويرانه باستانی شینو موزهباستانی 
دوره رومی و بیزانس، واقع در شمال سوريه، که در لیست میراث جهانی يونسکو قرار دارد، 

تصاويری  1151نوامبر  9های سوريه، در کل آثار باستانی و موزهاخیراً اداره 19تخريب شده است.
جزئی از روستاهای باستانی  عنوانبهکرده که حاکی از تخريب عمدی منطقه الباره،  را منتشر

  14واقع در شمال سوريه است.
 

 جنایت جنگی عنوانبهمیراث فرهنگی سوریه  تخریب. 2
ای که يعنی قاعده يا مقرره ،عنصر قانونی :شوددر علم حقوق، هر جرم از سه عنصر تشکیل می

يعنی فعل يا  ،عنصر مادی ؛انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده باشدفعل يا ترک فعل را جرم
يعنی فعل  ،عنصر معنوی ؛کنداحوال خاصی عنوان مجرمانه پیدا میوترک فعلی که همراه اوضاع

 گرفته همراه قصد مجرمانه )سوءنیت عام و در برخی موارد سوءنیت خاص(.يا ترک فعل صورت
الملل عرفی يا مقررات قراردادی متعلق به ز قواعد حقوق بینجنايت جنگی به معنی تخلف ا
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در رابطه با اموال فرهنگی،  11در مخاصمات مسلحانه است. هالملل بشردوستانحقوق بین همجموع
الملل عرفی يا مقررات جنايت جنگی به معنی فعل و ترک فعلی است که قواعد حقوق بین

. در دکنمیاموال فرهنگی را نقض  ،ويژه طوربه امی ونظقراردادی مربوط به حمايت از اموال غیر
اموال فرهنگی  ،خاص طوربه نظامی وگانه مربوط به جنايت جنگی علیه اموال غیرعناصر سه ،زير

 .شودبررسی می
 16المللی است.بینمخاصمه مسلحانه غیر، گذرد، از حیث توصیف حقوقیآنچه در سوريه می

اموال فرهنگی( در منشور نورنبرگ ازجمله نظامی )علیه اموال غیر لذا عنصر قانونی جنايت جنگی
و پروتکل دوم الحاقی آن  11(4ماده  5الهه )بند  5314(، کنوانسیون 6( )بند ب ماده 5341)
ژنو  5343های الحاقی به کنوانسیون 5311پروتکل دوم  18(،51و ماده  6( )بند الف ماده 5333)

(، 9( )بند د ماده 5339) المللی برای يوگسالوی سابقفری بینديوان کی اساسنامه (،56)ماده 
 541و  41، 93، 98، 51، 1( و در قواعد (4()ه()1()8)( )5338المللی )ديوان کیفری بین اساسنامه

 الملل بشردوستانه قابل مشاهده است.از مجموعه قواعد عرفی حقوق بین
انهدام  ـ5: استموارد اين صر قانونی، شامل عنصر مادی اين جنايت، با بررسی مواد مربوط به عن

هدايت عمدی حمالت علیه  ـ1کند؛ گسترده و تصاحب اموالی که ضرورت نظامی آن را توجیه نمی
 تخريبعمدی و هدايت  ـ9شود؛ اموال غیرنظامی، يعنی اموالی که هدف نظامی محسوب نمی

 تاريخی هایساختمان و وپرورشآموزش و خیريه مذهب، به شدهدادهاختصاص سساتمؤ دلیلبی
 اموال از استفاده هرگونه و فرهنگی علیه اموال خصمانه عمل هرگونه ـ4تاريخی؛  بناهای و

 وقوع صورت در که اهدافی برای هاآن مجاور مناطق و هاآن از محافظت وسايل فرهنگی،
دهد، بدون اينکه یم قرار آسیب يا تخريب معرض در را هاآن ،زياد احتمال به مسلحانه مخاصمه

 و فرهنگی علیه اموال خصمانه عمل هرگونه ـ1؛ باشدعملی چنین  هکنندضرورت نظامی توجیه
 اهدافی برای هاآن مجاور مناطق و هاآن از محافظت وسايل فرهنگی، اموال از استفاده هرگونه

 قرار آسیب يا تخريب معرض در را هاآن زياد احتمال به مسلحانه مخاصمه وقوع صورت در که
مال فرهنگی به هدف نظامی تبديل نشده  کهدرصورتیدهد، با استناد به ضرورت نظامی، می

 وسايل فرهنگی، اموال از استفاده هرگونه و فرهنگی علیه اموال خصمانه عمل هرگونهـ 6باشد؛ 
 

، 14حسین پیران، اردشیر امیر ارجمند و زهرا موسوی، جنگل، ص  :، ترجمهالمللیحقوق کیفری بینکسسه، آنتونیو؛ . 18

5981. 

المللی ر.ک: فروغی، بینبرای مطالعه بیشتر در رابطه با توصیف حقوقی بحران سوريه به عنوان مخاصمه مسلحانه غیر .16

، مطالعات حقوق کیفری و «جنايت جنگی علیه میراث فرهنگی در مخاصمه مسلحانه سوريه»اهلل؛ غنی، کیوان؛ فضل
  .5934، پايیز و زمستان 949-945، صص 1و  4، شماره 1شناسی، دوره جرم

  المللی قابل اعمال است.بینالهه نسبت به مخاصمات مسلحانه غیر 5314کنوانسیون  53اين ماده بر اساس ماده  .11

  المللی قابل اعمال است.بینپروتکل نسبت به مخاصمات مسلحانه غیر 11اين پروتکل بر اساس ماده  .15
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 هب مسلحانه مخاصمه وقوع صورت در که اهدافی برای هاآن مجاور مناطق و هاآن از محافظت
مال فرهنگی به هدف  کهدرصورتیدهد، می قرار آسیب يا تخريب معرض در را هاآن زياد احتمال

 نظامی تبديل نشده باشد )در رابطه با اموال فرهنگی تحت حمايت عالی(.
کلی به اين  طوربهمتفاوت است،  ،عنصر معنوی جنايت جنگی، هرچند بسته به نوع جنايت

نظامی که منجر به نقض مقررات مربوط به حمايت از اموال غیر معنی است که فعل و ترک فعلی
 طوربه اموال فرهنگی شده است همراه قصد و نیت مجرمانه است، اعم از اينکه ،ويژه طوربه و

 13انگاری ارتکاب يافته باشد.عمد يا با سهل
 ینظام دادگاه صالحیت را در جنگی جنايات ،نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم، منشور

 و در اين رابطه مقرر کرد:  81داد قرار نورنبرگ المللیبین
 اموال غارت شامل نقضی جنگ. چنین هایعرف و قوانین نقض جنايت جنگی، يعنی»

 واسطههب توجیهغیرقابل کردنويران يا روستاها و شهرها دلیل بدون تخريب خصوصی، و عمومی
 85«.است نظامی ضرورت

 رخورد با اموال فرهنگی، بر اساس تعريف منشور نورنبرگ،نقض مقررات مربوط به نحوة ب
کسانی  ،شد، و در محاکمات پس از جنگ جهانی دوم شناخته رسمیت به جنگی جنايت عنوانبه

های اشغالی نقش داشتند، دهی غارت و تخريب آثار و بناهای تاريخی در سرزمینکه در سازمان
روزنبرگ با ادعای همدستی مستقیم و  شده علیه گورينگ وهای طرحمخصوصاً پرونده

به جنايت  81مستقیم در غارت و فروش هزاران آثار هنری و ديگر اموال فرهنگی منقول،غیر
 جنگی محکوم شدند.

المللی يوگسالوی سابق، در پرونده ستروگر، برای رسیدگی به ، ديوان کیفری بینهمچنین
اختصاص داده شده به مذهب، امور سسات تخريب و آسیب عمدی به مؤ»اتهام جنايت جنگی 

کسانی که در  89«خیريه و آموزش و پرورش، هنر و علوم، بناهای تاريخی و آثار هنری و علمی
کننده نقش داشتند، يک شعبه رسیدگی 5335دسامبر  6بمباران شهر قديمی دوبرونیک در 

اصمات مسلحانه تشکیل داد. طبق اظهارنظر اين شعبه، ارتکاب چنین اعمالی چه در جريان مخ

 
المللی قوه قضايیه و کمیته بین :، ترجمهالملل بشردوستانه عرفیحقوق بین ؛لدبکهنکرتز، ژان ماری و لوئیس دوسوا .13

 . 818ص  ،5935 صلیب سرخ، مجد،

 (.5341گ )منشور نورنبر 6ماده  .50

 (.5341) منشور نورنبرگ 6بند )ب( ماده . 57

82. Boylan, Patrick, Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict (The Hague Convention of 1954), UNESCO, 1993, Chapter 2, p. 38.  

 (.5339) المللی يوگسالوی سابقاساسنامه ديوان کیفری بین 9بند )د( ماده . 59
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اين  81جنايت جنگی است. 84المللی،بینالمللی، و چه در جريان مخاصمات مسلحانه غیربین
ديدگاه، توسط شعبه تجديدنظر ديوان در قضیه هادزی حسنويچ و کوبورا نیز مورد تأيید قرار 

  86گرفت.
های ختمانهدايت عمدی حمالت علیه سا»نوبه خود، المللی، بهديوان کیفری بین اساسنامه

در جريان مخاصمات  «ه به مذهب، آموزش، هنر، علوم يا خیريه و آثار تاريخی، ...،يافتاختصاص
را در صالحیت  را جنايت جنگی دانسته و رسیدگی به آن 88المللیبینو غیر 81المللیمسلحانه بین

آقای المهدی،  در پرونده 1156المللی در ماه سپتامبر ديوان قرار داده است. ديوان کیفری بین
در اين زمینه را خود  و اولین رأی کردجنايت جنگی تلقی حمله به آثار تاريخی و فرهنگی را 

ديوان ويژه عراق  ( در اساسنامه5338المللی )ديوان کیفری بین مفاد اساسنامه 83صادر کرد.
  31( مجدداً مطرح شد.1119)

ر پی تخريب صومعه مارالیان، واقع در ، د1151کل يونسکو، خانم ايرينا بوکووا، در اوت مدير
 گفت:  35شهر القريتین از توابع حمص

کل گونه که دبیرنها، آحمله علیه غیرنظامیان و گروه اقلیت و همچنین میراث فرهنگی آن»
اند، نقض مستقیم حقوق بشردوستانه سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل اعالم کرده

 31.«و مرتکبین آن بايد پاسخگو باشندايت جنگی است است. چنین اعمالی جن
که  گزارش داد 1151اوت  14های سوريه، در آثار باستانی و موزه کلادارهعالوه بر اين، 
 39است.کرده  منفجر و تخريب 1151اوت  19در  را معبد بعلشمین در پالمیرا ،گروه افراطی داعش

 
84. ICTY, Prosecutor v. Pavle Strugar, Case No. IT-01-42-T, Trial Chamber II, Judgment, 31 January 

2005, para. 230.  

85. Ibid., paras. 227-233.  

86. ICTY, Prosecutor v. Hadzihasanovic and Kubura, No. IT-01-47-ar 73.3, Appeals Chamber, 

Decision on Joint Defence Interlocutory Appeal of Trial Chamber Decision on Rule 98 bis, Motions for 

Acquittal, 11 March 2005, paras. 44 and 46-48.  

 .المللیديوان کیفری بین ه( اساسنام3()ب()1)8ماده  .51

 (.5338) المللیديوان کیفری بین ه( اساسنام4()ه()1)8ماده . 55
89. ICC Trial Chamber VIII, Judgment No. ICC-01/12-01/15, 27 September 2016, in the Case of 

Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi (Situation in the Republic of Mali). 

( 4)د()59المللی(، و ماده ( )در رابطه با مخاصمات مسلحانه بین1119( اساسنامه ديوان ويژه عراق )51)ب()59ماده . 30

 .المللی(بین( )در رابطه با مخاصمات مسلحانه غیر1119اساسنامه ديوان ويژه عراق )
91. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Homs 

Countryside: ISIS Destroy 5th Century Mar Ellian Monastery, 21/08/2015.  

(Available at: http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1777, Last Visit: 10/11/2015).  
92. UNESCO, Director-General Irina Bokova Condemns the Destruction of the Mar Elian Monastery in 

Syria, 21 August 2015. (Available at: http://en.unesco.org/news/director-general-irina-bokova-condemns-
destruction-mar-elian-monastery-syria, Last Visit: 10/11/2015).  

93. Syrian Arab Republic-Ministry of Culture, Directorate-General of Antiquities & Museums; Palmyra: 

ISIS Blown up Baal-Shamin Temple, 24/08/2015. (Available at: http://www.dgam.gov.sy/index.php? 
d=314&id=1783, Last Visit: 10/11/2015). 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=314&id=1777
http://en.unesco.org/news/director-general-irina-bokova-condemns-destruction-mar-elian-monastery-syria
http://en.unesco.org/news/director-general-irina-bokova-condemns-destruction-mar-elian-monastery-syria
http://www.dgam.gov.sy/index.php?%20d=314&id=1783
http://www.dgam.gov.sy/index.php?%20d=314&id=1783
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 يرکل يونسکو، در اين رابطه گفت:مد
ماری پالمیرا، محل تقاطع چندين تمدن، نماد پیچیدگی و سرمايه هويت و تاريخ هنر و مع»

المللی گرايان به دنبال نابودکردن اين تنوع و غنا هستند و من از جامعه بینسوريه است. افراط
 8گونه اقدامات، بر اساس ماده سازی مداوم فرهنگی متحد شوند. اينخواهم در برابر اين پاکمی

  34.«المللی، جنايت جنگی هستند و مرتکبین آن بايد پاسخگو باشندديوان کیفری بین اساسنامه
ضايعه عظیم برای مردم سوريه و بشريت است و  ،وی متذکر شد که تخريب معبد بعلشمین

  31شده است.های اشغالهای متنوع سرزمینفرهنگ« ژنوسايد» ،عمل اين گروه
ماند که تخريب میراث فرهنگی سوريه، توسط گروه یبنا بر آنچه گفته شد، ترديدی باقی نم

افراطی داعش، نقض مقررات قراردادی و عرفی مربوط به حمايت از اموال فرهنگی است و بر 
المللی، جنايت بین کیفری ديوان اساسنامه 8گفته، بخصوص ماده اساس عناصر قانونی پیش

 شود.جنگی محسوب می
 

 جنایت علیه بشریت عنوانبهتخریب میراث فرهنگی سوریه . 9
انسانی از قبیل قتل، نابودسازی و آزار و اذيت کلی، جنايت علیه بشريت، شامل اعمال غیرطوربه 

يابد. نظامی ارتکاب میيافته علیه جمعیت غیرمداوم است که در چارچوب حمله گسترده يا سازمان
 ه بشريت است؟زدن به میراث فرهنگی نیز جنايت علیولی آيا تخريب و آسیب

ديوان  (، اساسنامه6نورنبرگ )بند ج ماده عنصر قانونی جنايت علیه بشريت در منشور 
المللی برای ديوان کیفری بین (، اساسنامه1يوگسالوی سابق )ماده المللی برای کیفری بین
مادی (، قابل مشاهده است. عنصر 1المللی )ماده ديوان کیفری بین ه(، و اساسنام9 رواندا )ماده

قتل  ـ5 :استاين جنايت، با بررسی مقررات مربوط به عنصر قانونی، شامل افعال ممنوعه ذيل 
مشخصی  ـ آزار مداوم هر گروه يا مجموعه1شکنجه  ـ4گرفتن بردگیبه ـ9نابودسازی  ـ1عمد 

به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی يا بر اساس ساير معیارهايی که در 
انسانی مشابه ديگری که عامداً به اعمال غیر ـ6غیرمجاز شناخته شده است  ،المللوق بینحق

شديد به جسم يا تمامیت جسمی يا روحی صورت پذيرد. اين  قصد ايجاد رنج عظیم يا صدمه
 

94. Withnall, Adam, “Middle East: ISIS in Palmyra: British Museum Deeply Distressed by Destruction of 

Baalshamin Temple: ISIS Is Reported to Have Destroyed the Baalshamin Temple in Palmyra, Which Stood 

Almost Completely Intact For Nearly 2,000 Years”, Independent, 24 August 2015. (Available at: 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-palmyra-british-museum-deeply-distressed-by-

destruction-of-baalshamin-temple-10469463.html, Last Visit: 10/11/2015).  

95. Withnall, Adam, “Middle East: ISIS in Palmyra: Militants Release First Images Showing Destruction 

of Baalshamin Temple, UNESCO Has Described the Attack on Syria's Cultural History, Reported by 

Activists on Sunday, as a War Crime”, INDEPENDENT, 25 August 2015. (Available at: 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-palmyra-militants-release-first-images-
showing-destruction-of-baalshamin-temple-10470803.html, Last Visit: 10/11/2015).  

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-palmyra-british-museum-deeply-distressed-by-destruction-of-baalshamin-temple-10469463.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-palmyra-british-museum-deeply-distressed-by-destruction-of-baalshamin-temple-10469463.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-palmyra-militants-release-first-images-showing-destruction-of-baalshamin-temple-10470803.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-in-palmyra-militants-release-first-images-showing-destruction-of-baalshamin-temple-10470803.html
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يافته صورت گیرد. عنصر معنوی اين جنايت، که افعال بايد در چارچوب تهاجم گسترده يا سازمان
شود. سوءنیت عام نیت مجرمانه است، از سوءنیت عام و سوءنیت خاص تشکیل می همان قصد و

همان قصد و نیت مجرمانه جهت ارتکاب فعل و ترک فعل ممنوعه است. سوءنیت خاص اين 
 ةممنوععلم و آگاهی داشته باشد که فعل و ترک فعل  ،جنايت به اين معنی است که مرتکب
 است. يافتهسازمانهاجم گسترده و ارتکابی از جانب خويش در چارچوب ت

جنايت  عنوانبهآزار و اذيت بر مبنای داليل سیاسی، نژادی و مذهبی را  ،منشور نورنبرگ
قانونی اموال تخريب غیر ،در محاکمات نورنبرگ 36قابل مجازات دانسته است. ،علیه بشريت

بشريت تلقی شده  تنها جنايت جنگی، بلکه جنايت علیههای اشغالی نهفرهنگی در سرزمین
 در پرونده بالسکیچ، المللی يوگسالوی سابق،ديوان کیفری بین هکنندشعبه رسیدگی 31است.

تنها شامل صدمات نه»را  38«آزار و اذيت به داليل سیاسی، نژادی، مذهبی»جنايت علیه بشريت 
اموال  بهحمله بدنی و روحی و تخطی از آزادی فردی دانسته، بلکه شامل اقداماتی ... مانند 

المللی يوگسالوی ديوان کیفری بین ةکنندرسیدگیدانسته است. همچنین، شعبه  33«فرهنگی
قانونی رساندن غیرتخريب يا آسیبکه درصورتی »اذعان کرده است که  کورديچسابق، در پرونده 

  511.«آزار و اذيت دانستآن را توان آمیز باشد، میصورت تبعیضههای مذهبی ببه ساختمان
آزار و اذيت مداوم »ديوان ويژه عراق  المللی و همچنین اساسنامهديوان کیفری بین اسنامهاس

مشخصی، به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، ...،  ههر گروه يا مجموع
الملل غیرمجاز شناخته شده است، در ارتباط با هر يا بر اساس ساير معیارهايی که در حقوق بین

ملی که در اين بند به آن اشاره شده يا هر جرمی که رسیدگی به آن در صالحیت ديوان ع
 اند. را جنايت علیه بشريت دانسته 515،«است

يافته باشد سازمانچارچوب حمله گسترده يا در  کهدرصورتی، تخريب میراث فرهنگی بنابراين
نگی، مذهبی.... محسوب شود، مشخصی به داليل فره هو آزار و اذيت مداوم يک گروه يا مجموع

 جنايت علیه بشريت است. 
حاکی از تخريب  ،در رابطه با تخريب میراث فرهنگی سوريه، رويه گروه افراطی داعش

 
 (.5341منشور نورنبرگ ) 6بند )ج( ماده . 36

97. O’Keefe, Roger, The Protection of Cultural Property in Armed Conflict, Cambridge University 

Press, 2006, p. 350.  
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99. ICTY, Prosecutor v. Tihomir bla[ki], Trial Chamber, Judgment, Case No. IT-95-14-T, 3 March 

2000, para. 233. See also, ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1-T, Trial Chamber, Opinion and 
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میراث فرهنگی واقع در مناطق تحت کنترل خود  هشده( و گستردريزیيافته )برنامهسازمان
 در اين راستا، مديرکل يونسکو گفت:  511است.
شده( میراث فرهنگی سوريه در حال ريزیيافته )برنامهو تخريب سازمانعمدی  حمله»

 519«.ای استسابقهرسیدن به سطح بی
کید کردند حمايت و حفاظت از میراث تأ 1151مان ملل متحد در سپتامبر مقامات ساز

کل سازمان ملل متحد، فرهنگی سوريه برای هرگونه صلح در آينده ضروری است. معاون دبیر
، در پاريس همديگر را مالقات کردند تا در 1151سپتامبر  1کل يونسکو در لیاسون، و مديريان ا

 ،آمیزگرايی خشونترابطه با تخريب میراث فرهنگی و اقدامات ممکن برای مقابله با افزايش افراط
را  شده(ريزیيافته )برنامهسازی فرهنگی سازمان. ايشان در اين مالقات، پاککنندبحث و گفتگو 

 514محکوم کردند. «جنايت علیه بشريت» عنوانبهاند که سوريه و عراق به آن مبتال شده
 

المللی مبنای تعهد داعش برای احترام به مقررات قراردادی و عرفی بین. 8

 حمایت از میراث فرهنگی
رحمانه میراث فرهنگی سوريه توسط رويه و اقدامات گروه افراطی داعش و تخريب گسترده و بی

اين واقعیت است که اين گروه درعمل، خود را پايبند به هیچ قاعده و  دهندهاين گروه، نشان
 ه هر آنچه با تفکر مذهبی خودساختهکند کداند و با اين تفکر به سمت جلو حرکت میقانونی نمی

فرهنگی ها مطابقت ندارد بايد از بین برود. با توجه به تفکر و عملکرد اين گروه و اينکه میراث آن
توان گفت که اگر جامعه جهانی جد میبهها تبديل شده است، به يک هدف اساسی در درگیری

در واقع، گروه  ماند.میجز نام باقی نچیزی به ،د، از میراث فرهنگی سوريهشمیوارد عمل ن
اثری از  ،افراطی داعش به دنبال ايجاد خالفت جديد بر اساس قدرت مذهبی است که در آن

  511فرهنگی و دينی پیشین وجود نداشته باشد. میراث
ال اساسی قابل طرح اين است که آيا قواعد و مقررات قراردادی و عرفی مربوط به حمايت ؤس

المللی نسبت به گروه افراطی داعش قابل بیناز اموال فرهنگی در جريان مخاصمات مسلحانه غیر
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اردادی و عرفی مربوط به حمايت از اموال ال، قواعد قريا نه؟ برای پاسخ به اين سؤ استاعمال 
 .شد اختصار بررسی خواهدجداگانه و به طوربه فرهنگی در جريان مخاصمات مسلحانه را

 

 قواعد قراردادیـ 
جنبه  ،چنانچه نزاع مسلحانه» ،ژنو 5343های چهارگانه مشترک کنوانسیون 9طبق ماده 

های از طرفهريک ظم متعاهد روی دهد، المللی نداشته باشد و در خاک يکی از دول معبین
ازآنجاکه اين ماده در رابطه با  516.«استمخاصمه مسلحانه مکلف به اجرای مقررات آن 

را خطاب قرار داده  «های مخاصمهاز طرفهريک »المللی است و بینمخاصمات مسلحانه غیر
گروه مخالف يا  هم طرف حکومتی و هم ،«های مخاصمهاز طرفهريک »است، مسلماً منظور از 

المللی که در خاک يکی بیننیروی مسلح مخالف است. بنابراين، در جريان مخاصمه مسلحانه غیر
رخ داده، هم طرف حکومتی و هم گروه مخالف يا نیروهای  5343های از دول متعاهد کنوانسیون

با حمايت در رابطه  511مشترک هستند. 9مسلح مخالف، متعهد به رعايت مقررات مندرج در ماده 
 9 ماده مدل الهه از 5314کنوانسیون المللی، از میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین

 کند: می و مقرر 518کرده ژنو پیروی هایکنوانسیون مشترک
 متعاهد هایطرف از يکی سرزمین در و ندارد، المللیبین جنبه که جنگی وقوع صورت در»
 قسمتی در اقلحد را، کنوانسیون اين مقررات است مکلف عهمناز طرفین از هريک شود،می واقع
  513.«کند اعمال ،است فرهنگی اموال به نسبت احترام به مربوط که

 شمردنمحترم با رابطه الهه در 5314کنوانسیون  که اساسی بر اساس اين مقرره، تعهدات
مسلحانه تحمیل کرده است در رابطه با مخاصمات  متعاهد هایفرهنگی به طرف اموال

 هرگونه المللی متعهدند از. بنابراين، طرفین مخاصمه غیربیناستالمللی نیز قابل اعمال بینغیر
 

 ژنو. 5343های مشترک کنوانسیون 9ماده  .706
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 در که اهدافی برای هاآن مجاور مناطق و هاآن از محافظت وسايل فرهنگی، اموال از استفاده
 رارق آسیب يا تخريب معرض در را هاآن زياد احتمال به ،مسلحانه مخاصمه وقوع صورت

 5333پروتکل دوم  ند.کنخودداری  555فرهنگی علیه اموال خصمانه عمل هرگونه و از 551دهد،می
المللی و مخاصمات نسبت به مخاصمات مسلحانه بینالهه نیز  5314 کنوانسیونالحاقی به 

الهه در  5314البته کنوانسیون  551يکسان، قابل اعمال است. طوربه، المللیبینمسلحانه غیر
های مخالف يا نیروهای مسلح گروه ،صراحتو به559هاستکشورها و نیروهای ملی آن رابطه با

 53کاررفته در ماده هب« از طرفین مخاصمههريک »عبارت مخالف را خطاب قرار نداده است. ولی 
مشترک  9همانند ماده  بايد مشترک پیروی کرده 9الهه که از مدل ماده  5314کنوانسیون 

عالوه بر اينکه به طرف  ،«از طرفین مخاصمههريک »معنی که عبارت به اين  ؛شودتفسیر 
المللی در سرزمین آن واقع شده است اشاره دارد، بینمتعاهد کنوانسیون که مخاصمه مسلحانه غیر

کنوانسیون که در قلمرو طرف متعاهد کنوانسیون و يک گروه مخالف  هکنندبه طرف غیر امضا
طرف متعاهد کنوانسیون و هم گروه  عنوانبهين، هم طرف دولتی بنابرا 554.دارداست نیز اشاره 

المللی نسبت به مقررات بینمخالف يا نیروی مسلح مخالف در جريان مخاصمه مسلحانه غیر
های الحاقی آن متعهد هستند. بر اساس تفسیر يونسکو، الهه و پروتکل 5314اساسی کنوانسیون 

از هريک مبتنی بر اين واقعیت است که  ،مخالفاساس تعهد گروه مخالف يا نیروی مسلح 
ای که بخشی بخشی از جامعه خود هستند و بر اساس تعهدات قراردادی جامعه ،های مخالفگروه

اين تفسیر مبتنی بر اين رويکرد است که دولت بر تمام افراد و  551ملزم و متعهدند. ،از آن هستند
المللی، افراد و بین هتواند با پیوستن به يک معاهدبنابراين می ؛نهادهای متبوع خود حاکمیت دارد

ها با آن دولت در جنگ باشند، به مفاد آن های تابع خود را نیز ولو آنکه آن افراد يا گروهگروه
 556.کندالمللی متعهد مقرره بین
 .اشاره دارد «مخاصمه فینطراز هريک »به  53الهه در ماده  5314کنوانسیون شد که  گفته
را با حرف  ”Parties“ مکرر طوربه قانونگذاران همواره واين نکته نیز توجه داشت که بايد به 

هد قبول اطرفین متعاالجرا الزمالمللی های بینگونه که در کنوانسیونآن برند،کار میه ب P بزرگ
که  دهبه کار بر p حرف کوچک را با ”parties“اصطالح 53ماده  ،حالبااينرايج است. اند و کرده

 
 الهه. 5314کنوانسیون  4 ماده 5 بند .770

 الهه. 5314 کنوانسیون 4 ماده 5 بند .777

 الهه. 5314الحاقی دوم به کنوانسیون  5333پروتکل  9ماده  5بند . 772
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114. Toman, Jiri, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, op. cit., p. 212. 

115. Ibid.  
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و مواردی که  53ماده تواند نشانگر اين باشد که بر اساس متن کنوانسیون میای، به زعم عده
طرف  هایموجوديتها بلکه درمورد ساير به دولتنسبت تنها نه ،اين بند به آن اشاره دارد

 551.ستاالجراتالف است الزمخشده نبوده يا مورد اکه استقالل آنان شناخته مخاصمه
در رابطه با تخريب میراث فرهنگی سوريه توسط داعش، آن بخش از مقررات بنابراين، 

المللی، يعنی مقررات بینالهه قابل اعمال نسبت به مخاصمات مسلحانه غیر 5314کنوانسیون 
يکسان  طوربهکنوانسیون، نسبت به دولت سوريه و گروه افراطی داعش  4اساسی مندرج در ماده 

الحاقی دوم نیست، مقررات اين  5333جاکه سوريه طرف پروتکل قابل اعمال است. ولی ازآن
 پروتکل نسبت به سوريه و گروه افراطی داعش از حیث قراردادی قابل اعمال نیست.

  

 قواعد عرفی ـ
مللی و هم بر مخاصمات لاهم بر مخاصمات مسلحانه بین ،المللاکثر قواعد عرفی حقوق بین

الملل در رابطه خاص، قواعد عرفی حقوق بین طوربه 558ست.ال لمللی قابل اعماابینمسلحانه غیر
المللی اعمال المللی و غیربینبا حمايت از میراث فرهنگی نسبت به هر دو مخاصمه مسلحانه بین

يک از قواعد و مقررات مربوط به حمايت ال اساسی قابل طرح اين است که کدامسؤ 553شود.می
داعش، ازجمله های مخالف، آيا اين قواعد نسبت به گروهاز میراث فرهنگی جنبه عرفی دارد و 

 ؟است قابل اعمال
اصول اساسی مربوط به جنبه الزام عرفی  ،وهفتمین کنفرانس عمومی يونسکودر بیست

 الهه، به رسمیت شناخته شده 5314کنوانسیون  4مندرج در ماده  شمردن اموال فرهنگی،محترم
اذعان کرده  وی سابق در پرونده تاديچ صراحتاًيوگسالشعبه تجديدنظر ديوان کیفری  511.است

اِعمال مقررات کنوانسیون در رابطه با  هدهندالهه که ارائه 5314کنوانسیون  53است که ماده 
عنوان معیار حداقلی هالمللی بشمردن اموال فرهنگی در جريان مخاصمات مسلحانه غیربینمحترم
 515المللی است؛بینرفی ناظر بر مخاصمات مسلحانه غیرالملل عمقررات حقوق بینازجمله است، 

به بخشی از حقوق عرفی تدريج ای است که بهقواعد معاهده»ازجمله با اين استناد که اين مقرره 
شمردن اموال فرهنگی مندرج در و بر اساس آن، مقررات مربوط به محترم 511«است تبديل شده

المللی قابل اعمال است. بینمخاصمات مسلحانه غیر الهه، در رابطه با 5314کنوانسیون  4ماده 
 

117. Toman, Jiri, The Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, op. cit., p. 213.  

  .91، ص همانهنکرتز و دوسوالدبک؛ . 775

 (.45تا  98)قواعد  111-193، صص پیشین. 773

120. UNESCO, Twenty-Seventh General Conference, vol. 1, Resolutions, Paris 1993, para. 3.5b, p. 40. 

121. ICTY, Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1, Appeals Chamber, Decision on Defence Motion for 

Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para. 127.  

122. Ibid., para. 98.  
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  519.را به کار برداستدالل همین نیز ستروگر ديوان مزبور در پرونده  هکنندشعبه رسیدگی
ها ممنوعیت هرگونه المللی صلیب سرخ، در رويه دولتعالوه بر اين، طبق مطالعه کمیته بین

اعده عرفی به رسمیت شناخته شده ق نوانعبهتصرف، انهدام يا تخريب عمدی میراث فرهنگی 
يکسان نسبت به هر دو  طوربهبنابراين، ممنوعیت اعمال خصمانه علیه اموال فرهنگی  514است.

 المللی قابل اعمال است.بینالمللی و غیرگونه مخاصمات مسلحانه بین
، قابل داعشازجمله های مخالف، ال که آيا اين قواعد نسبت به گروهؤدر رابطه با اين س

لمللی بشردوستانه اشاره از مجموع قواعد عرفی حقوق بین 593ست يا نه، بايد به قاعده ااعمال 
از هريک »الملل بشردوستانه را برای کرد که تعهد به رعايت و تضمین رعايت حقوق بین

منزله قاعده عرفی ها اين قاعده را بهرويه دولت 511به رسمیت شناخته است. «های درگیرطرف
المللی قابل اعمال بینالمللی و غیرالملل در هر دو زمینه مخاصمات مسلحانه بینقوق بینح

در زمینه مخاصمات مسلحانه  «های درگیراز طرفهريک »بنابراين، عبارت  516داند.می
شود. های مخالف يا نیروهای مسلح مخالف میالمللی، هم شامل طرف دولتی و هم گروهبینغیر

المللی نسبت به قواعد عرفی بینهای درگیر در مخاصمه مسلحانه غیرطرف درنتیجه، کلیه
 . کنندرا رعايت  المللی متعهدند و بايد آنبیناعمال نسبت به مخاصمه مسلحانه غیرقابل

های مصوب نیز بارها در قطعنامه 518و شورای امنیت511مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
ند به االمللی موظفبینای درگیر در مخاصمات مسلحانه غیرهاند که کلیه طرفکید کردهخود تأ

  513حقوق بشردوستانه احترام بگذارند و متعهد به رعايت آن هستند.

 
123. ICTY, Prosecutor v. Pavle Strugar, Case No. IT-01-42-T, Trial Chamber II, Judgment, 31 January 

2005, para. 229. 

 .199، ص همانهنکرتز و دوسوالدبک؛  .728

 .111، ص پیشین .728

 .پیشین. 726

 ن.ک:. 721

UN Docs: A/RES/2444(23), 19 December 1968, Respect For Human Rights in Armed Conflicts, para 1; 
A/RES/2677(25), 9 December 1970, Respect for Human Rights in Armed Conflicts, para 1; 

A/RES/3102(28), 11 December 1973, Respect for Human Rights in Armed Conflicts, para 4;  

A/RES/3319(29), 14 December 1974, Respect for Human Rights in Armed Conflicts, para 3; and:  
A/RES/40/137, 13 December 1985, Question of Human Rights and Fundamental Freedoms in 

Afghanistan, para 8. 

 ن.ک:. 725
UN Docs: S/RES/814, Adopted by the Security Council at Its 3188th meeting, 26 March 1993 (Somalia), 

para 13; and S/RES/1270, Adopted by the Security Council at its 4054th meeting, 22 October 1999 (Sierra 

Leone), para 22.  

 ن.ک:. همچنین، 119-4، صص همانهنکرتز و دوسوالدبک؛  .723

، شهر دانش، حاضر های مخاصمات مسلحانه عصرالملل بشردوستانه در برابر چالشحقوق بینفريده شايگان؛ و ممتاز، جمشید 
 . 561-9، صص 5939
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ازجمله المللی، بینهای درگیر در مخاصمه مسلحانه غیربنابراين، شکی نیست که طرف
 میراث فرهنگی،های مسلحی همچون داعش، متعهدند قواعد عرفی مربوط به حمايت از گروه

اين گروه افراطی درعمل خود را  . ولیکنندرا رعايت  و تخريب آن به آنممنوعیت حمله ازجمله 
داند. لذا برای حفظ میراث جهانی سوريه، صرف بیان قاعده و پايبند به هیچ قاعده و قانونی نمی

وارد  ،جد طوربه و ندکمقرره کافی نیست بلکه الزم است جامعه جهانی تدابیر عملی الزم را اتخاذ 
 عمل شود. 

 

 راهکارهای جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی سوریه. 8
چند پیشنهاد  ،در راستای جلوگیری از تخريب میراث فرهنگی سوريه توسط گروه افراطی داعش

 .دشومیذيل ارائه 

ها، خالف دولت: برشمردن میراث فرهنگی سوريهترغیب گروه افراطی داعش به محترم -
طور هالملل بشردوستانه، بحقوق بینندارند که های مسلح مخالف، انگیزه کافی روهگ

گروه  رويه 591.رعايت کنندقواعد و مقررات مربوط به حمايت از میراث فرهنگی را  ،خاص
الملل بشردوستانه نیست و عمالً نسبت به حقوق بین اافراطی داعش از اين قاعده مستثن

توجهی کامل از خود نشان داده است. از میراث فرهنگی، بیو مقررات مربوط به حمايت 
گروه افراطی، تروريست...، توصیف  عنوانبهولی اين موضوع که گروه افراطی داعش 

همچنین نبايد هرگونه  .وگو تلقی شودمانعی برای گفت ،خودخودیشده است نبايد به
ها و گفتگوهای مدبرانه با آنی تماس با اين گروه ربرقرا 595.کندها را منع تماسی با آن

الملل بشردوستانه و تواند روزنه امیدی جهت ترغیب اين گروه به رعايت حقوق بینمی
 مقررات مربوط به حمايت از میراث فرهنگی باشد. 

ازجمله : حمايت از میراث فرهنگی، آبی برای حفاظت از میراث فرهنگیکاله نیروی -
المللی نیروی بین ،«فرهنگ برای آبیکاله» میراث فرهنگی سوريه، نیازمند نیروی

شناسی در مناطق طرف برای دفاع از بناهای تاريخی و مناطق باستانواکنش سريع و بی
داند و خود را پايبند به قاعده و قانونی نمی ،جنگی است. ازآنجاکه گروه افراطی داعش

تشکیل چنین ها شده است، ضرورت هدف اساسی در درگیری ،میراث فرهنگی سوريه
 53، در داريو فراچکینیکند. وزير فرهنگ ايتالیا، گروهی بیش از پیش خودنمايی می

 
 .511، ص همان .790

 .518، ص همان. 797
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 591خواستار مداخله سازمان ملل متحد و تشکیل چنین نیرويی شد. 1151مارس 

که  هکرداز شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست مدير کل يونسکو همچنین، 
های نیروهای حافظ صلح موريتأاث فرهنگی به محمايت از میر منظوربهرا  ایمقرره

 599.کندالمللی ضمیمه بین

: کسانی که دست به تخريب يا غارت میراث فرهنگی سوريه طرح مسئولیت کیفری فردی -
المللی مورد صالح ملی و بیندهند، نزد مراجع ذیزنند، يا دستور تخريب يا غارت میمی

المللی ، اساسنامه رُم ديوان کیفری بین1111پیگرد قرار گیرند. هرچند سوريه در سال 
لذا عضو اساسنامه ديوان  594)اساسنامه ديوان( را امضا کرد، آن را تصويب نکرده است،

شرط الزم برای اعمال صالحیت ديوان، مندرج پیش به علت عدم عضويت،و  591نیست
نسبت  ،مزبور ماده موجببهتواند اساسنامه ديوان فراهم نیست و ديوان نمی 51در ماده 

بند )ب( و  موجببهتواند ، ديوان میحالبااين. کندبه وضعیت سوريه اعمال صالحیت 
 کهاست  صورتیو آن در  کندرا اعمال  دت خویصالح ،اساسنامه ديوان 59)ج( ماده 

فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان  موجببهوضعیت فعلی سوريه را  ،شورای امنیت
در رابطه با جرائمی  تحقیقاتی را ،اساسنامه ديوان 51ماده  موجببه اويا ديوان ارجاع دهد 

 5314های متعاهد کنوانسیون طرف 596ده باشد.کرکه در صالحیت ديوان هستند شروع 
مرتکبین جرائم علیه میراث فرهنگی  ،کنوانسیون مزبور 18ماده  موجببهتوانند الهه می

اعمال چنین صالحیتی  ،هند. ازآنجاکه ماده مزبورسوريه را مورد تعقیب و مجازات قرار د
 

132. Scammell, Rosie, “Create UN Military Unit to Protect Ancient Sites from ISIS, Says Italy, World’s 

Archaeological Heritage Needs Protection by UN ‘Blue Helmets of Culture’ Force Akin to Peacekeepers, 

Says Culture Minister Dario Franceschini”, The Guardian, 19 March 2015. (Available at: 
http://www.theguardian.com/science/2015/mar/19/create-un-military-unit-to-protect-ancient-sites-from-

isis-says-italy, Last Visit: 10/11/2015).  

133. Abi Akl, Abboud, “The Pulse of the Middle East, Looters Find Path to Export Antiquities via 

Lebanon”, Al-monitor, July 30, 2015. (Available at: http://www.al-monitor.com/pulse/security/2015/07/ 
middle-east-smuggling-antiquities-lebanon.html#ixzz3rwx08irh, Last Visit: 10/11/2015).  
134. United Nations Treaty Collection, Rome Statute of the International Criminal Court. (Available at: 
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-
10&chapter=18&lang=en last visit: 10/11/2015).  

135. U.N. Doc. S/2014/348, The Security Council Draft Resolution, 22 May 2014, para 7. 

المللی نسبت به جرائم ارتکابی علیه میراث فرهنگی بايد گفت که دروه در رابطه با اعمال صالحیت ديوان کیفری بین .796

المللی قصد دارد ن، که ديوان کیفری بی1151سپتامبر  16جديدی در حال طلوع است. اين دوره جديد با اعالم اين خبر، در 
داده اختصاص یهاالمهدی را به اتهام جنايات جنگی برای هدايت عمدی حمالت علیه بناهای تاريخی و ساختمانالفقیاحمد

پرونده دادستان علیه  1156اوت  14آرامگاه و يک مسجد، در تیمبوکتو )مالی( محاکمه کند فرارسید. در  3به مذهب، ازجمله 
سپتامبر  11صدور حکم را به  ،محاکمه، و در صورت امکان ،در شعبه هشتم ديوان مطرح شد و شعبه مزبورالمهدی احمدالفقی

سال زندان محکوم  3المهدی را گناهکار شناخت و او را به احمدالفقی 1156سپتامبر  11موکول کرد. شعبه مزبور در  1156
 .ک:، نکرد. برای اطالعات بشتر

ICC, The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. 

http://www.theguardian.com/science/2015/mar/19/create-un-military-unit-to-protect-ancient-sites-from-isis-says-italy
http://www.theguardian.com/science/2015/mar/19/create-un-military-unit-to-protect-ancient-sites-from-isis-says-italy
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
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گروه افراطی  ینظر از تابعیت مرتکبین به رسمیت شناخته است، اين امر که اعضارا قطع
اند و تابعیت سوری ندارند مانع اعمال صالحیت داعش از کشورهای ديگر به سوريه رفته

 ( کنوانسیون نخواهد بود.18مندرج در ماده )

 

 نتیجه
جنايت جنگی و  عنوانبهو چپاول میراث فرهنگی سوريه توسط گروه افراطی داعش تخريب 

نگی سوريه به يکی از منابع مهم شدن غارت و قاچاق میراث فرهجنايت علیه بشريت، تبديل
 المللی بشردوستانه،مین مالی اين گروه، و عدم پايبندی داعش به مقررات و قواعد حقوق بینتأ
های ترين چالشکنندهنگرانازجمله  مقررات حمايت از اموال فرهنگی، قواعد و ،خاص طوربه

تخريب  ،های اخیر خودقابل طرح در رابطه با بحران فعلی سوريه است. شورای امنیت در قطعنامه
تخريب ازجمله و چپاول میراث فرهنگی عراق و سوريه، بخصوص توسط داعش و النصره، 

المللی و همچنین ض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینهدفمند اموال و اماکن مذهبی را نق
لذا در عدم  591سابقه و جهانی برای صلح و امنیت جهانی دانسته و محکوم کرده است.خطر بی

خاص قواعد و  طوربه الملل بشردوستانه،تعهد داعش به رعايت و تضمین رعايت حقوق بین
ین، نهمچ 598ماند.شک و ترديد باقی نمی مقررات مربوط به حمايت از اموال فرهنگی، ديگر جای

توان گفت که داعش و النصره را خطاب قرار داده است می ،خاص طوربههرچند شورای امنیت 
دولتی درگیر تخريب و قاچاق میراث های غیرهای مزبور در رابطه با ديگر گروهمفاد قطعنامه

 فرهنگی سوريه و عراق نیز قابل اعمال است. 
ال اساسی اين است که چگونه بايد با اين اوضاع مقابله کرد. در اين رابطه، ؤ، سحالبااين

غارت و قاچاق میراث فرهنگی ازجمله  های افراطی همچون داعش،مقابله با منابع مالی گروه
سوريه، مسئله مهم و اساسی است. هرچند شورای امنیت سازمان ملل متحد در جهت 

طی داعش، همه نوع تجارت میراث فرهنگی سوريه را قراردادن منابع مالی گروه افراهدف
المللی، از جانبه جامعه بینهمکاری همه 541و با شديدترين لحن محکوم کرده است، 593ممنوع

المللی و ملی، و با مرز با سوريه، با نهادهای رسمی بینتر کشورهای همجوار و همهمه مهم
ی جلوگیری از تجارت و قاچاق میراث هماهنگی يونسکو، جهت اتخاذ تدابیر مناسب در راستا

فرهنگی سوريه از طريق کنترل مرزها، افزايش نظارت بر تجارت میراث فرهنگی و افزيش 

 
137. UN Docs. S/RES/ 2199, op. cit., para. 15. and S/RES/2249, op. cit., p. 1. and; para 3; and 

S/RES/2253, Adopted by the Security Council at Its 7587th meeting, 17 December 2015, pp. 4-5. 
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 ای قابل توجه است.نکته ،آگاهی عمومی
د. شوالهه  5314همچنین نیاز مبرمی وجود دارد که پروتکل ديگری ضمیمه کنوانسیون 

ولتی همچون های متخاصم غیردطه با التزام گروهدر رابمقررات صريح  هدهندپروتکلی که ارائه
تر، راهکارهای عملی مربوط به حفاظت و جلوگیری از تخريب و داعش باشد و از همه مهم

زيرا صرف بیان قاعده و قانون  کندبینی چپاول اموال فرهنگی، بخصوص میراث جهانی را پیش
کند ود و آنچه بیش از پیش خودنمايی میبرای تضمین حمايت از اموال فرهنگی کافی نخواهد ب

اتخاذ تدابیر عملی خاص حمايت از اموال فرهنگی است؛ تدابیری که به همه اعضای جامعه 
 ،خاص طوربه الملل بشردوستانه،الملل اين اجازه را بدهد که جهت تضمین رعايت حقوق بینبین

 عملالمللی را بههمکارهای بینقواعد و مقررات حمايت از اموال فرهنگی، وارد عمل شوند و 
المللی مخصوص میراث جهانی جهت حراست و محافظت از آورند. برای مثال، تشکیل نیروی بین

المللی، مخصوصاً در مواردی که المللی و غیربیناموال مزبور در جريان مخاصمات مسلحانه بین
ر جريان يک بحران حکومت مرکزی توانايی کافی جهت حراست و حفاظت از میراث جهانی د

 ثر باشد. ؤتواند يکی از راهکارهای عملی مداخلی را دارا نباشد، می
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 :منابع

  فارسی .الف

  کتاب ـ
 جنگی علیه میراث فرهنگی در مخاصمه مسلحانهجنايت » غنی؛ و کیوان اهللفروغی، فضل 

 .5934مستان ، پايیز و ز1و 4، شماره 1شناسی، دوره ، مطالعات حقوق کیفری و جرم«سوريه

 ارجمند و زهرا موسوی،حسین پیران، اردشیر امیر :، ترجمهالمللیحقوق کیفری بین کسسه، آنتونیو؛ 
 .5981جنگل، 

 های مخاصمات ر برابر چالشالملل بشردوستانه دحقوق بین ؛شايگانفريده  و ممتاز، جمشید
 .5939، شهر دانش، عصر حاضر مسلحانه

 قوه  :، ترجمهالملل بشردوستانه عرفیحقوق بین سوالدبک؛دولوئیس و  هنکرتز، ژان ماری
 .5935المللی صلیب سرخ، مجد، قضايیه و کمیته بین
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