
 

 

در  رملموسیملموس و غ یفرهنگ راثی: چگونه قانون از مندهیآ یحفظ گذشته برا

کند؟ یمسلحانه محافظت م یها یریدرگ  

 قسمت پنجم و پایانی

نگاه کلی بر قوانین محافظت بر قسمت چهارم طی چند مقاله قبل و در مقاله  سیجوهانوت گراد نیستیکر

این قسممت به نتیجه گیری خود می پردازد. میراث ملموس و غیر ملموس را توجه داده و در  

ملموس که در دستان دشمن افتاده است یفرهنگ راثیم     

اشغال  یها تیدشمن است، به طور عمده در موقع یروهایکه تحت کنترل ن ی، هنگام یفرهنگ راثیبه م بیآس

 یها رویمعموال از نقض الزامات ن یبیآس نیافتد.چن یاتفاق م یالملل نیب یمسلحانه  یها یریو درگ ینظام

 یم یقرار گرفته است، ناش اقدرت آنه دیکه در  یمحافظت از هم مردم و هم اموال نیتضم یگفته شده برا

 ییبه تنها"حاکم بر انجام خصومت ها  یها فیگسترده تر از ابزار ها از ط فیط کی ی هیالزامات بر پا نیشود.ا

است احتمال دارد پس از آن در آن حوضه  ریها تحت تاث تیموقع نیکه در ا یا یفرهنگ راثیاست.اجزاء م

شود  یخصومت ها به آن داده م انیدر جر یکمتر تیگاها اولو هک یفرهنگ راثیو بعد ملموس م ابدی شیافزا

در معرض خطر است رد،یگیقدرت دشمن قرار م دیدر  یبه طور خاص، وقت . 

مدت  یاوقات طوالن یلیتواند از آنجا که خ ی(م05) گریمشابه د تیقعهر مو ای یاشغال نظام کی قتیحق در

 یبا الگو ها یو در خصوص سبک زندگ یو اجتماع یدر خصوص اساس اقتصاد قیعم راتییاست، شامل تغ

 نکهیاند.عالوه برا گرفتهافراد قرار  یفرهنگ تیهو فیتضع یبرا راتییتغ نیباشد.ا یجوامع مورد نظر م یرفتار

داشته  یقوم ایو  ی، فرهنگ یمذهب یاغلب کاراکتر یداخل یمسلحانه  یها یریممکن است درگ

، بلکه اصطالحات  یفرهنگ راثیتواند به در معرض خطر قرار گرفتنِ، نه تنها م یکه م یباشند،)کاراکتر

نشان داده شده "یِالم"که در نمونه ،همانگونهاصطالحات مرتبط با آن  نیمرتبط با آن  و همچن یو مذهب یفرهنگ

کمک کند تواندیداده شده است( م شیدر باال نما . 

 لیتح ندیک یتمرکز م یفرهنگ راثیم گرهیبعد د ایبعد  کی یبر رو یکابرد یقانون یکه ابزار ها همانگونه

ملموس سروکار  ریغ راثیملموس و پس از آن با م راثیکنند، نخست با ، م یکه آنها به آهن اعطا م یمحافظت

ست، هنوز وجود دارد و در بحث  ییوجود دو جز نییبا ا یفرهنگ راثیکه هر جزء م ییا هیشود.فرض یداده م



 

 

ممکن متحمل انواع  یفرهنگ راثیمتفاوت م یمسلحانه  یها یریدرگ انیشده است، در م دیبر آن تاک نییپا

جا مورد بحث قرار خواهد گرفت نیها در ا نیشود و سه تا ا بیمختلف آس . 

یفرهنگ راثیم یاجزا بیاز تخر یناش بیآس  

 رایخصومت ها متفاوت است، ز انیاز جنگ در جر یناش بیاست.آن با تخر "بیتخر " ب،ینخست آس نوع

شود راثی( م یِترک )و بدتر کردن متعاقب در پس نگهدار ایکردن  ادهیشامل انهدام، پ . 

 راثیم یمحافظت برا نیفراهم آوردن بهتر یبرا قیدق یکاف زانیبه م شهینرُم ها هم نیگفته شد، ا نکهیا با

دهند، گاها و تنها اغلب، از  یکه آنها ارائه م یمحافظت قتیدر حق ست،یملموسِ در معرض خطر ن ریغ یفرهنگ

انسان  یِبزرگ یاحترام برا نیتضم ان،اهدافش ی هیگسترده تر از شروط مورد پرسش که عمدتا بر پا ریتفس کی

شود یاست، مشتق م . 

 یزیشوند، چ کیتحر یاشغال نظام دادیتوانند در موقع رو یشروط م نیاز ا یکه برخ یدر حال نیبر ا عالوه

 یریو شروط مرتبط قانون درگ 3 یکه در آن مکررا تنها بند عموم ییمسلحانه ا یها یریمشابه در مورد درگ

 یقانون ینظام ها گریکه د یشوند کاربرد دارند.توسل به محافظت یم دهیمسلحانه که به شکل نرُم مرسوم د یها

متعدد که در آنها قانون  ی) نرُم هانیو بنابرا ونسکوی یو معاهدات فرهنگ یالملل نیحقوق بشر ب نیمانند قوان

کاربرد آنها با فراهم  قتیو ممکن بود الزم باشند، در حق طیشرا نیاز قانون عام(ممکن بود در ا یخاصِ عقو

محافظت  یریدرگ تیملموس( در هر موقع ری) هم ملموس و هم غ یفرهنگ راثیکردن محافظت  مؤثر از م

کند یم نیمؤثر  در را تضم . 

 یریدر موقع درگ یفرهنگ راثیمحافظت از م ی تهیدر کم ونسکویکه اکنون در  یروش نیچن نیعالوه بر ا 

به  ونسکویابزار  گریو د 4501 یمعاهده  نیکار توام ب یمتعدد از اجرا یکه کشور ها ییمسلحانه) جا یها

 نی( ا05()95ست را محافظت کرده است) یفرهنگ راثیم نیکه هدفش تضم 3553 یخصوص معاهده 

 صیملموس ، تشخ ریغ یفرهنگ راثیمحافظت از م ی تهیبدنه ها مانند کم گریتواند در د یم نیموافقت همچن

ملموس(  ری) چه ملموس و چه غکندیمحافظت م یفرهنگ راثیکه از م یرا از وجود قانون یللالم نیب یجامعه 

چاالش قکاربرد آنها  یابزار قانون نیها در ا راز کشو یشتریوجود دخول با تعداد ب نی( با ا04کند) یمنعکس م

و عراق  هیسور یفرهنگ راثیم یجار بیکند و تخر ینم یو عراق را خنث هیسور راثیم یجار بیو تخر

.تا کنون به آن داده نشده است یپاسخ چیاست که ه یموضوع  



 

 

 

 نکته: عالقمندان مقاله می تواند مقاله را با ذکر منابع از طریق ایمیل موسسه دریافت کنند

 مهشید رضوی رضوانی

 


